
صـباح هـذا الـيـوم تـوجـهت الى كـراج الـبيـاع لـلـصـعـود في بـاص الكـيـا لـلـذهـاب الى بـاب الـشرجي
ـانية التي ـرشح الذين سـيشاركـون في االنتخابـات البر واطنـ عن رأيهم با إلجراء لقـاءات مع ا
سـتـجـري في الـشهـر اخلـامس من هـذا الـعـام ومـا أن وصلت الى الـكـراج سـمـعت صـوت شاب ذي
مالمح سمـراء يرتـدي دشاشة بـيضـاء يقـول " عالوي باب الشـرچي " ركضت مـسرعـآ نحـو سيارته
فضل لدي في أي ـكان ا اني عـفوا أقصد على مـقعد بقـرب السائق كونه ا للحـصول على مقـعد بر

سيارة أستقلها .
خالل حلـظات أنـطـلق السـائق بـركابه الـ  12والفـرح مـرسوم عـلى وجـهه وهو يـأمرنـا بـجمع الـكروة
ستشفى اليرموك " جاءها اجلواب من اكثر من وأنا أسمع أمرأة جتلس خلفي تقول " شكد الكروة 
راكب " حجية  500دينـار " وبعد دقائق أستلم السـائق كروته كاملة عند وصـلنا الى ساحة قحطان
رشحـ مع أبتسـاماتهم الـكاذبة الـتي تظهر قرب منـطقة اليـرموك التي اسـتقبـلتنـا بصور عشـرات ا

لونة الغالية الثمن . كل أربع سنوات وشعارات رنانة كتبت بعناية فائقة مع الفتاتهم ا
الـصـمت كـان يسـود بـاص الـكـيـا لـكـنه حتـول الى نـقاش عـنـدمـا قـال أحـد الـركـاب هُو رجـل مسن "
مـابيهم حظ صار  15سنـة يكذبـون عليـنا " رأيه كـان الشرارة االولى الـتي انطـلقت وحفـزت الركاب
ـرأة التي نزلت بالقرب من اآلخرين ألبداء آرائـهم باالنتخابات والـعملية الـسياسية برمـتها ! تكلمت ا
مستـشفى الـيرمـوك بالـقول " ثالثـة شهداء قـدمت للـوطن واحد بـحرب أيـران والثـاني بحـرب الكويت
وجـع بالـقـول " الفـقـير ـوصل " بس يـاحسـافـة محـد بـحـالنـا وأخـتتـمت كالمـهـا ا والثـالث بـتـحريـر ا

ال واجلاه للمسؤول " يستشهد وا
رة عـلى الـشـعب عـدم أنتـخـاب الـسيـاسـي طـالب جـامعي يـجـلس خـلف الـسائق قـال " يـجب هـذه ا
ـرشح الـنـزيه ـرة أن يـخـتــار ا ـواطن هــذه ا الـفــاسـدين كـفى كــذب وسـرقـة وتـهــجـيـر " يـجـب عـلى ا
ان ! قاطعه شخص مالمح احلزن بادية على سؤول على أيصالهم الى قبـة البر والشـريف فنحن ا
وجهه بالـقول " ميفيد وداعـتك حتى لو تنتخب مرشح شـريف ويريد خدمة الوطن فـأنه سيكون مثلهم
ان هُـو من يجعـلك فاسداً النه نـصب " فالـبر بعد أن يـرى الرواتب الـضخمـة واالمتيـازات واجلاه وا
دة أربع اليوجـد أحـد يـحـاسبـهم فـهم وضـعـوا تشـريـعـات وقوانـ تـخـدمـهم ويتـمـتـعـون بامـتـيـازات 

سنوات ومن ثم راتب تقاعدي مدى احلياة دون أن يقدموا شيئاً يذكر للوطن والشعب
راكب أخـر عمره تقريبا  60عامـا يحمل بيده قنيـنة ماء وكتاب لم أستطي أن أقـرأ عنوانه قال بثقة "
ـاذا لم تـتم مـحـاسـبة ـقـراطـيـة واحلـريّـة الـزائـفـة "  االنـتـخـابـات كـذبـة أوجـدتـهـا أمـريكـا بـحـجـة الـد
سؤول عن اذا لم تتم محاسـبة ا الفاسـدين وهم معروف ومـلفات فسادهم مـوجودة في النزاهـة ! 
ـسـؤولـ الذين بـسـبـبـهم هـاجـرت ماليـ الـعـوائل مـدنهم ـاذا لم تـتم مـحـاسـبـة ا ـوصل !  سـقوط ا

وقراهم
هنا شـاركنا سـائق الكيـا باحلديث بالـقول " باالمس أحـد السيـاسي جـاء الى منطـقتنـا مع حاشيته
رة لم لـيروج عـن نفـسه وبـدأ حـمـلته بـالـوعـود واالكـاذيب التـي قالـهـا قـبل أربـعة سـنـوات لـكن هـذه ا
وصل وفـقد ساقه ينـجح في تمشـية كذبه حـ قال له احد الـشاب الذي أصـيب في معارك حتـرير ا
اذا تـزور منطـقتنـا في وقت االنتـخابات فـقط وأين وعودك السـابقـة بتبـليط شوارع احلي اليسـر " 

وبناء مدرسة أبتدائية والتبرع بنص راتبك الى األرامل وما أكثرهن "
قطع حـديث السائق صوت راكب " عندك نـازل  ساحة النسور " وقـبل أن ينزل قال " أني وعائلتي
مـقاطـعـ االنـتخـابـات " جاءه الـرد بـسـرعة من شـاب يـجـلس بقـرب الـباب " هـذا ضـعف وأسـتسالم
يجب أن نـذهب الى صناديـق االقتراع ونـغيـر الوجوه الـفاسـدة واال نحن مـشارك مـعهم في تـدمير

البلد "
قـرب مـعـرض بغـداد الـدولي كـانت صـور" أيـاد عالوي . سلـيم اجلـبـوري " أسـامـة النـجـيـفي . ظـافر
ر من هـنـاك وكـأنهـم يبـعـثـون برسـالـة حتـدي لكل ـسـاري . تسـتـقـبل كل مـواطن  الـعاني . أحـمـد ا

ناخب " أحنه باق على كلوبكم ونفوز غصبآ عليكم "
أحـد الـركاب عـندمـا شـاهد صـورهم صـرخ بألم وحـزن " هذه الـوجـوه البـائسـة هي من سـاهمت في
تدميـر الوطن . ماذا قدم عالوي والـنجيفي والـعاني وغيرهم من السـياسي لـلشعب " جاءه الرد من
السائق قـدموا لـنا " الـوعود الـفارغة واخلـطابـات التي تـفرق بـ أبناء الـوطن الواحـد " هنـا أعترض
راكب يـشـاركـنـا بـاحلـديث ألول مـرة بـالـقـول " أياد عـالوي أفـضل الـسـيئـ ولـم تكـن لـديه خـطـابات
ـان وفِي كل لقـاءاته يردد " والـله ما اعرف . طائـفية مـثل اآلخرين لـكنه أخـطآ بـعدم تـواجده في الـبر

محد گلي . "
وصـلـنـا الى كـراج الـعالوي وأذا مـئـات الـصـور لـلـمـرشـحـ موجـودة فـي كل مـكـان وهـنـا قـال أحد
الركاب " والـله لو عندي فلـوس أسافر شهر لـلقاهرة وأرجع بعـد االنتخابات حـتى أخلص من مهزلة

االنتخابات والضحك على الذقون صار  15سنة والبلد في أسوأ حاالته "
شارك الـسائق مرة أخـرى باحلـديث وبدأ يـشعـر كأنه هـو من يديـر هذه الـنقـاش ويجب عـليه أن يرد
على تـسـاؤالت كل راكب وأن ينـهي هـذا احلديث بـعد أن وصل الـى محـطته االخـيـرة والركـاب بدأوا
قـراطـية واحلـريّـة متـفيـدنـا " نحـتـاج الى دكتـاتـور قوي ظـالم يوزع ظـلـمه وعدله بـالنـزول فـقال " الـد

بالتساوي على فئات الشعب "
رفعت اجللسة
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لم نـــلــتـق الكــثـــر من 25ســـنــة ..ودعت
صـــــديــــقي والـــــذي لم اتــــذكـــــر اســــمه
ـسـيــر في سـوق االثـوريـ وواصــلت ا
ـعالم الـذي كان في يـوم من االيـام من ا
الـــبــــارزة في الـــدورة  ,وكـــان جــــمـــيع
ــهن يـتــمـنــون لـو اصـحــاب احلـرف وا
تـكـون لـديـهم مـحـال في هـذا الـسوق ??
واذكـر هنـا قـصة طـريـفة  ,,,ففي بـداية
ـسـيحـي الـثـمانـيـنات وكـانت نـسـبة ا
هي االكثر والـسائدة في منـطقة الدورة
.. جـــئت مع احـــد االصـــدقــاء وهـــو من
اهـالي ديـالى الى سـوق االثـوريـ وقد

وبــيــنــمــا كــنت اســيــر ســمــعـت صـوت
شـــخص يــنـــادي بــاســـمي ألـــتــفت الى
الـوراء فــرأيت شـخص يـبـلغ من الـعـمـر
خـمـسـ عـامـا تـقـريـبـا يـبتـسـم ويـقول
(احلـمـد الـله عـلى الـسالمـة ابـو حـس
شجـابك لسـوق االثوريـ ) في الـبداية
لم اعـرفه ولكن بـعـد دقائق عـرفته فـكان
طــــالب في نــــفـس صــــفي في الــــثــــاني
مـتـوسط وكــنـا نـلـعب ســويـة في فـريق
مــــتـــوســـطــــة بـــيـــروت في مــــنـــتـــصف
الــسـبــعـيــنـات .... فــرحت جــدا بـلــقـائه
وتـعجـبت كـيف عرفـني بـالرغم من أنـنا

فــيه مـــخــتــلف اخلــضــروات والــفــواكه
ـــواد الــغـــذائــيــة وانـــواع اخملــلالت وا
ومــــــازال ســـــــوق الــــــدورة مـن أرخص

االسعار في الشراء والبيع ..
 واصـلت الـسـيـر فـرايت بـعض مـحالت
الــذهب والـفـضـة وهـي تـعـدد عـلى عـدد
البس االصـابع وبــجــانـبــهـا مــحالت ا
واالزيـاء الـنـسـائـيـة ومالبـس االطـفال ,
كانت احلـركة في السـير جيـدة شاهدت
الـكثـير من الـنسـاء والرجـال يتـسوقون
وان كــانت نــســبـة الــنــســاء األكــبـر في

السوق .

بــعـد عــشــر ســنـوات عــلى أخــر زيـارة
لـــســـوق االثـــوريـــ ســنـــحـت الـــيــوم
الــفــرصــة بــزيــارته . قــبل الــدخــول له
ة بـخطـوات كانت كل الـذكريـات القـد
ـــاضي حـــاضـــرة مـــعـي تـــبـــحث عن ا
اجلميل الذي رسمته في خيالي عندما
ــتـــوسط في كـــنت طــالـــبـــاً في االول ا
متوسطة بيروت .... سوق الدورة كان
ـشـهورة في من االسـواق اجلـمـيـلـة وا
بــغــداد وبال مــبــالـــغــة كــان أجــمــلــهم
ـيكـانيك وأروعهم ... أهـالي الدورة وا
والـطــعـمــة والـوادي ومـصــفي الـدورة
ـتـعة وحي الـصـحـة كـانـوا اليـجـدون ا
عروف والتسـوق اال في هذا السـوق ا
ـة جـدا والـتي بــبـعض احملالت الـقــد
مازلت اتذكـرها حتى هذه الـلحظة هي
( أسواق الـقوش .. وكـمالـيات عـماد ..
وأســـتــديــو نــيــنـــوى .. حالقــة ســلــيم

وغيرها الكثير ) 
......

كـل الذكـريـات اجلـمـيـلة تـذكـرتـهـا وأنا
أضع قدمـي الول مرة بـعد  10سنوات
من الـغـياب شـعـرت بـاحلزن وااللم ألن
الــســوق لم يــعــد كــمــا كــان ..واصــلت
الـسـيـر في الـشـارع الرئـيـسي لـلـسوق
فـسمـعت حواراً بـ سيـدت كـبيـرت
في الــسن فـعــرفت أنــهم من الــطـائــفـة
سيـحية فـقلت مع نفـسي احلمد الله ا
ــســـيـــحــ مـــازالت ريـــحــة وعـــطـــر ا
مـوجودة في الـسـوق لم افـهم حوارهم
ولـكــنـهم بــالـتـاكــيـد حـبــهم لالثـوريـ
جـعـلـتـهم لـم يغـادروا الـعـراق أو أنـهم
ضــــــحـــــوا بـــــاعــــــمـــــارهم مـن أجل أن
يهاجروا أوالدهم وبناتهم الى اخلارج
لكي يعيشوا عيشة سعيدة ومريحة
تـركت الــسـيـدتــ يـواصـلن حــديـثـهن
وتابعت الـسير الـى سوق اخلضروات
بــالـــقــرب من ســكـــة الــقــطـــار تــذكــرت
حلـظـتــهـا اغـنـيـة يــاس خـضـر ( مـرين
بيـكم حمـد وأحنه بقـطار الـليل )و لكن
ر أقول للـمطرب الـرائع ابو مازن لم 
الـقـطـار في الـليـل مثل الـسـابق فـحـمد
هــاجـر ألوربــا وتـرك حــبـيــبـته تــسـمع

أغاني احلزن ..
جتولت في سوق اخلضار وبدأت أشم
الـسوق رائـحـة الـطـرشي والـريـحـان  ,
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ااختلف الذئب مع احلمار ذات يوم على لون العشب!

قال احلمار: لون العشب اصفر
لكن الذئب قال: لون العشب اخضر
واختلفا كثيرا ولم يصال الى حل

واخيرا قررا ان يتحكما الى ملك الغابة.
بدأت احملاكـمة وكل ادلى بـحجته  وعـند اصدار احلـكم تلـهف اجلميع لـسماع

كلمة العدالة..
واذا بـــاالســـد خـــيـب امـــال احلـــاضـــرين
جــلــســة احلــكم فــقــد حــكم عــلى الــذئب
ـــدة شــهــر واحـــد  وبــبــراءة بــالـــســجن 

احلمار!
استـنـكـر الـذئب وقـال: سـيـدي الـيس لون

العشب اخضر?
قال االسد : بلى

ـــــاذا حــــكـــــمت عـــــلي قــــال الـــــذئب: اذا 
بالسجن وانا لم اخطئ الرأي?

قال االسد: صـحيح انك لم تـخطئ الرأي
لكنك اخطأت عندما جادلت احلمار.

WÐdG « s  WMÝ ≤≤ bFÐ W uHD « ¡U b √ lL−¹ w «dŽ

جـاء الول مـرة لــهـذا الـســوق وعـنـدمـا
جتـولنـا به وشاهـد النـساء اجلـميالت
سيحـيات تصـور نفسه أنه وخاصـة ا
في أحدى اسـواق اوربـا .. وقال لي لم
اصـــــــدق انــــــنـي اجتــــــول فـي ســــــوق
االثوري ..... ضحكـنا سوية وقلت له

كل شي في منطفة االثوري
خــرجت من الــسـوق وأنـا اردد أغــنـيـة
حـســ نـعـمــة ( مـالي شـغل بــالـسـوك

مريت اشوفه )
ولـكن هـذه االغـنـيـة لم يـبـق لـهـا صدى

مع مرور السن

فـي الـصـبـاح ومـا ان نـهـضت من
النوم وجدت رسالة وصلتني من
كـروب مــحـتـرم لـه اكـثـر من 100
الف مــــتــــابع يــــطــــلــــبـــون مــــني
االشــتــراك فـي مــســابـــقــة أجــمل
(صلعة ) وأن اخر يوم لالشتراك

هو نهاية هذا الشهر .
كـتـبت لـهم عـلى حـد مـعـرفـتي أن
سابقات ! هناك شروطا إلجراء ا
فـمــثال مــسـابــقــة مـلــكـة اجلــمـال
ــتــسـابــقـة تـتــطــلب " ان تــكـون ا
جــمـيـلـة ورشـيـقــة وعـيـون تـبـهـر
الــرجـال والــنــســاء ولـهــا ثــقــافـة
واسعة وجتيد اكثر من لغة .. 
فـــلــهـــذا أســالـــكم مـــاهي شــروط
مــسـابــقــة اجــمل صــلــعـة وكــيف
ــسـابــقـة وكــيف يــخـتـار تــكـون ا
الــفـائــزوخالل حلــظـات جــاءتـني
رســالـة ثـانـيــة يـطـلــبـون مـني أن
أرسل لهم ثماني صور الـتقطتها

عـام 2018 وان تــكــون بــأوضـاع
مــخــتــلـفــة وان أجــيب عــلى هـذه

األسئلة 
"هل انت سعيد بصلعتك?

"هل انت تــشـــعــر بــان صـــلــعــتكً
تشاركك همومك?

"اذا رأيت رجل حديث الصلع هل
تتضامن معه?

"تــاريخ صــلــعــتكً يــعـنـي شـوكت
صرت أصلع ?

"هل فــكــرت بـــاالنــتــحــار بــســبب
الصلعة ?

"هل شعرت بـاحلرج في اول ايام
الصلع?

"هـل تــنــوي زراعــة صـــلــعــتكً في
ستقبل? ا

"مــاهـي الــرســالـــة الــتي حتب ان
تـوجـههـا لـكل الـرجـال الـصـلـعان

سابقة? في العالم اذا فزت با
ن تهدي الفوز? "

وبالفعل أرسلت لهم ثماني صور
ـــعـــالم شـــخـــصـــيـــة واضـــحـــة ا
والصـلـع وأجبـت عـلى أسـئـلتـهم
وقلت لهم " انا سعـيد بصلعتي 
ال اشعر بـاحلرج كوني إصلع بل
الــعــكس زادتــني فــخــر واعــتـزاز
بـــنـــفـــسـي . لم أفـــكـــر في زراعـــة
الـــشـــعــر . اهـــدي الــفـــوز لـــنــجم
احلالق النه اخـر من قـام بـحالقة
رأسي قـبل أن يـتـسـاقط شِـعْرِي 
!!? وأبلـغوني انه هـناك استـفتاء
ومـشــاركـة االصــدقـاء فـي إعـطـاء
اصـــواتــهم حــول اجــمل صــلــعــة
وطـــلــــبـــوا مــــني ان يــــشـــاركـــوا
اصـــدقــائـي في االســـتـــفــتـــاء من
خالل مـــوقع " مـــســابـــقـــة اجــمل
صـلـعـة " وهنـا بـدوري انـاشد كل
االصــــدقــــاء والــــصــــديــــقــــات ان
يصوتوا لصلعتي عسى ان أفوز

سابقة. بهذه ا
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يـــبـــقى الـــوطن ســـاكـــنـــا في قـــلــوب
الشرفاء حتى وأن أبتعدوا وهاجروا
بــعـيـدآ عـنـه وهـذا مـا حـصل مع االخ
مــحـــمــد ابـــراهــيـم مــنـــسق االحتــاد
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم في الـسـعـوديـة
الـذي هاجـر مـنذ 22 عـام وحمـل معه
حب وطــنه في حــاله وتـرحــاله وكـان
يـتـحـ الفـرصـة لـلعـودة ولـقـاء اهله
وأحبـته وأصدقـاء طفـولته ومـدرسته
ووضع جـــدول لــزيــارته الـــقــصــيــرة
ليـلتقي اكـبر عـدد من أصدقائه فـلهذا
وعـد وصوله اتصل بـهم وأخبـرهم 
واتــفق مــعــهم أن يــكــون الــلــقــاء في
مـحـلـتـهـم التـي ولـدوا ودرسـوا فـيـها

توسطة مرحلة االبتدائية وا
مـــراسـل الـــزمــــان عــــلي كــــاظم كـــان
بــصــحــبــته اثــنــاء زيــارته مــحـلــته "
الـعـاجلـيـ " التي تـقع خـلف مـنطـقة
حــافـط الــقـــاضي في وسط بـــغــداد .
فعـندمـا وصلنـا في السـاعة التـاسعة
صــبـــاحــا كـــان بــانـــتــظـــاره صــديق
الــطــفــولــة " مــازن " ومــا ان شــاهـده
حـــــتى كــــانـت حلــــظــــات الــــعــــنــــاق
وااالشـتـياق والـدمـوع بعـد كل سـن
الـفـراق .وأخـذه بـســرعـة الى بـيـتـهم
الذي ولد فيه . وقف مـحمد أمام باب
الدار وتذكـر كل ايّام طفولـته بفرحها
وحــزنـــهــا ومـــازن يــســـتــعــيـــد مــعه
الذكريات الواحدة تلو االخرى . كنت
أقف بجـانبـهم والدموع تـنهـمر بدون
أستـئذان في مشـهد تـراجيدي يـتكرر

دائما مع العراقي
بـــعــد نـــصف ســـاعـــة بـــدأ اصـــدقــاء
الـطــفـولـة يـتــوافـدون عـلى مــحـلـتـهم
غترب الذي لم يغب وعلى صديقهم ا
عن بــالـهم يــتـذكــروه في جــلـســاتـهم
اخلــاصـــة ويــتــواصــلــون مــعه عــبــر

وســــائل الــــتــــواصل االجــــتــــمــــاعي
اخملـــتـــلـــفـــة . ومـــا ان اكـــتـــمل عـــدد
االصــدقــاء حــتى اقــتــرح عــلــيــهم ان
يـذهـبـوا الـى مـدرستـهـم االبـتـدائـية "
مــدرســة الــبـــتــول " حــيث لم تــمــانع
ـدرسـة من اسـتـقـبـال هـؤالء مــديـرة ا
الرجال الذي كـانوا في يوم من االيام
ــــدرســــة طالب صـــــغــــار في هـــــذه ا
جتـــولــــوا في الـــســــاحـــة وتـــذكـــروا
مـعــلـمــيـهم الـذيـن عـلـمــوهم الف بـاء
الــقــراءة والـكــتــابـة وتــرحــمــوا عـلى
ن ارواحـهم وتـمنـوا الـعمـر الـطويل 
بقي عـلى قيـد احلياة . ومن ثم زاروا
ـتـوسطـة " مـتوسـطة مـدرسـتهم في ا
الـــطــــاهـــرة " الـــتي درســــوا فـــيـــهـــا
وجتـولوا بـ الـصفـوف وهم فـرح

كـاألطـفال عـنـدمـا يـسـتـعـيـد لـعـبته ..
اجلمـيل أوالد بـعض األصدقـاء الذين
ــنـطــقـة مــا زالــوا يـســكـنــون نــفس ا
ـدرســة فـشـاهـدت يـدرسـون بــنـفس ا

االخ مـــحـــمـــد وصـــديـــقه مـــازن وفِي
وسطـهم أبـنه الذي أسـتلم الـراية من
والـده لـيـكـمل مـشـواره والـتـخرج من
ـدرسـة ..لقـاء احملـبه والـوفاء نـفس ا
أثبت نـحن العراقـي ننـتمي الرضنا
ولبـعضنا قـبل اي مسمـى اخر ولهذا
صـــمـــدنـــا رغم بـــشـــاعــة اآلالم الـــتي
عشناها..رغم قصر إجازته الى وطنه
الـعـراق الـتي لم تـتـجـاوز اربـعـة أيام
فـــانه تــلـــقى عــشـــرات الــدعــوات من
أصــدقــائه الــريــاضــ ســوى كــانـوا
العــــبــــ ومـــــدربــــ وأداريــــ النه
مـعـروف بـخـلـقه وإبـداعه في الـوسط
الـــريـــاضي . وأصـــطــحـــبه صـــديــقه
الــكــابـ شــرار حــيــدر رئــيس نـادي
ــتــنــبي والــتـقى الــكـرخ الـى شـارع ا
بـالـعديـد من أصـدقائـه والتـقط مـعهم
الـصـور وكــان سـعـيــد جـدا بـوجـوده

ب اهله وأصدقائه ومحبيه
وفِي اليـوم الثالث واألخـير للـمغترب

مــحـمــد ابـراهـيم فـي بـغـداد ذهب مع
اصدقاء محلته الى مـنطقة الكريعات
وعــلى ضــفــاف نــهــر دجــلــة اخلــالــد
ـشـوي مـع عـشـرين تـنــاول الـسـمـك ا
صديقـا من اصدقاء الـطفولة وفِي كل
حلـظة يـتذكـر احـدهم قصـة او موقـفا
حـــصـل لـــهم قـــبل ثالثـــ ســـنـــة في
درسة أو احمللـة او موقف الباص . ا
كــان مــازن وصـــديــقه عــبــدو ابــطــال
ـرحــة ونـكـاتـهم اجلـلـســة بـروحـهم ا
ــغـتـرب الــطـريــفـة . انـتــهت ســفـرة ا
محمد ابراهيم الى وطنه العراق بعد
ان أتـفق مــعـهم أن يــكـون الــلـقـاء كل
ثالثـة اشهر لـتقـوية الـتواصل بـينهم
وان ال يـكون فـقط من خالل الـسوشل
مييديا. فالصـداقة التي جتمعهم منذ
ان كــانـوا اطــفـاال يــجب أن تــسـتــمـر
ـومـتـها وتـبـقى وأفـضل وسـيـلـة لـد
هو " التجـمع في منطقة الـعاجلي "

التي ولدوا فيها.
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رغم انه ولـد في لندن عام  2009وعـاش هناك مع
والـديه لـكن حب الـعـراق يـسـري في دمه ويـتـباهى
ــدرسـة أنـه عـراقي بــ أصـدقــائه اإلنــكــلـيــز في ا
ــلك مــعـلــومــات واســعـة عن وعــاشق لــبـغــداد .. 
ـشـاركة حـضارة وادي الـرافـدين ويـحـرص عـلى ا
فـي األمـســيـات الـثــقـافــيـة الــتي تـقــيـمــهـا اجلــالـيـة
العـراقية في لنـدن ويتحدث بفـخر عن وطنه العراق
رغم صــغـــر ســنـه . بــعث بـــرســالـــة الى الـــرئــيس
االمريـكي السـابق أوبامـا يطـلب منه مـساعـدة بلده
ساهمة في القضاء على داعش ومن ثم الـعراق وا
أرسل رسالـة ثـانيـة لـلرئـيس تـرامب لنـفس الـسبب
ـتـنـبي .الـتـقــيـته مع ابـيه فـي سـاحـة الـقـشـلــة في ا
وكـان يــتـجـول بـ الـنـاس وهــو في قـمـة الـسـعـادة
والفـرح ويلـتقط عـشرات الـصور لـبغـداد ولألماكن
الـتي يزورهـا . قال انه مـولع بـتاريخ وطـنه ويتـمنى
أن يزور مـديـنـة بـابل االثـريـة ويـلـتـقط الـصـور لكي
يشـاهدهـا أصدقـاءه اإلنكلـيز عـند عـودته الى لندن
ويــقـول لــهم ان وطـنـه جـمــيل واألمن مــسـتــتب فـيه
عكـس ما يـتـحـدث عـنه الـبـعض في الـفـضـائـيات .
منذ ثالثة أسابيع وزين في بغداد وكل جمعة يزور
ـتـنــبي الـذي أعـجــبه جـدا ولم يــتـخـيل أن شــارع ا
ـكــان الـرائع يــشـاهــد كل هـؤالء الــنـاس في هــذا ا
واجلــمــيل الــذي اليــوجــد مــثــيل له في بــاقـي مـدن

العالم . 
أمـا ابوه ماجد موسى حتدث للزمان بأن ولده زين
رغم والـدته فـي لنـدن لـكـنه يـتـحـدث الـلـغـة الـعـربـية
بـطـالقـة ودائـمــا مـايـطــلب مـنه الــسـفــر الى بـغـداد
ويـنـتـظر يـوم الـسـفـر بفـارغ الـصـبـر . وبيـنـمـا كان
ــركـز ابــوه يـتــحــدث مـعي كــان زين يــتـجــول في ا
ـتـنبي الـثـقـافي الـبـغـدادي ويلـتـقط الـصـور لـزوار ا

ويردد مع نفسه كم هُو جميل وطني ساهم على صفحة فيسبوك ابرز ا

عراقيون
اصدقاء
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22 سنة 


