
ماهي الـقصيـدة التي يـكتـبها  الـسيـاب لو انه مازال عـلى قيـد احلياة
ــسـتــشـفــيـات يــعـانـون ويـرى االف  الــبـصــاروة من اجلـنــسـ  في ا

اء ..  اء وغير ا مختلف األمراض بسبب ا
اي مـوال حـزين يغـنـيه فـؤاد سـالم وهـو يـرى أبـناء الـبـصـرة الـطـبـي
ـالح والتـلوث احلاصـل في بصرة اء ا يصـابون بـالتـسمم من جـراء ا

الفيحاء . 
ــؤتـمـر الـصـحــفي لـوزيـرة الـصـحـة تـعـجـبت قــبل ايّـام وأنـا أشـاهـد ا
صـابـ يـبلغ 1500 الـسـيـدة " عديـلـة مـحـمود " وهي تـقـول أن عـدد ا
شـخص وحالـتهم الـصحـية مـستقـرة وتبـتسم لـلكـاميـرات مع احملافظ
الذي كنت أنتظر منه ومن الوزيرة  االستقالة واالعتذار ألهل البصرة
ــيـاه  واإلدويـة رغم أن النـهم عــجـزوا عـلى تــوفـيـر مــحـطـات حتــلـيـة ا
مأساة أهل البصـرة لم تعد خافية عـلى أحد  بفضل مواقع التواصل
االجتـماعي والـفضائـيات الـتي تنـقل احلدث أوالً بـأول وأقول لـلوزيرة
ان حـاالت الــتـسـمم بــاالف والـعـدد في تــزايـد والـوضـع الـصـحي في
ـقايـيس أذا لم تـسـارعوا بـانـقاذ البـصـرة ينـذر بـكـارثة بـشـرية بـكل ا
اَهـلـهـا من اإلصـابـات الـتي تزداد يـومـيـا مع صـمت حـكـومي مـطبق .
ـصــابـ 1500 شــخص ألــيس هــؤالء بــشـر وحــتى لـو فــرضـنــا ان ا
ويستـحقون االهـتمام والـرعاية الـطبيـة هل تعلـم لو حـدث هذا االمر
في اي دولـة أخرى لـكان وزيـر الـصحـة أول من يُـستـقيـل من منـصبه
بعـد أن يقـدم اعـتذاره لـكن نحن في الـعراق لـغة االسـتقـالة واالعـتذار

ألغيت من القاموس نهائيا .
البصرة ثغر العراق الباسم وأم اخلير والتي يقع على عاتقها سبع
ـياه ـئة مـن ميـزانـيـة الـعـراق بـفضل نـفـطـهـا تـعـاني االن شح في ا بـا
اء وتقـوم باقي احملافظات بـحمالت تبرع بلـوريات محملـة بصناديق ا
الهلـها أي زمان تـعيـشه البـصرة   وهي الـتي كانت فـينيـسيـا الشرق
وكانت قبلة اخلاليجة في السبعينات وكانوا يتمنون ان تكون دولهم "
ـيليشيات والسراق الكويت واإلمارات والبـحرين " مثلها  األحزاب وا
ـالح واخملـدرات ـاء  ا تـقــاسـمـوا خـيـرات وامــوال الـبـصـرة وتــركـوا ا
ر فـيها والبـضاعـة الفـاسدة ألهـلهـا فهل يعـقل مديـنة عـلى اخللـيج و
نهـراً دجـلة والـفرات تـعاني الـعطـش  فأي ظـلم ينـال أهل البـصرة من

الفاسدين .
الغـريب فـي االمر ان الـكـتل  الـسـيـاسـيـة وقـادة األحـزاب لم يـحـركوا
سـاكنـا عـلى مأسـاة اهل الـبصـرة ولم يـهتـموا  بـعـد أن كانـوا زائرين
لها يـوميا قبل االنتـخابات وكأن الذي يحـدث ليس في العراق وتراهم
ال يجتـمعـون  لكسـب صوت نائب هـنا أو هـناك من خالل  أغـرائه با
نـصب لتكـوين الكـتلة الـكبـرى التي تريـد أن تكـمل تدميـر العراق أو ا

من خالل الفساد والسرقة وليذهب العراقيون للجحيم .
لن أقـول ألهل الـبـصـرة أصبـروا الن صـبـرهم فـاق صـبر أيـوب فـمـنذ
ـدفعـية عام 1980 مع بـداية احلـرب ضد ايـران عـانى اهل الـبصـرة ا
اإليرانية وتـركوا مدنهم وقّراهم ومـن ثم أنتفضوا عام 1919 بعد غزو
الكـويت على صدام وحزبه ولم تـنجح انتفـاضتهم وقمـعت بالرصاص
وهـــرب مـن هـــرب وســـجن من ســـجـن وجـــاء احلـــصـــار وعـــانى اهل
البصـرة الفـقر واجلوع وحتـتهم نـفط يباع وتـذهب امواله الى حـكومة
بـغـداد وجـاءت امـريـكـا من أقـصى االرض وأزاحت الـقـائـد الـضرورة
وحـزبه وتـنـفس اهل الـبـصـرة صـعـداء لـكـنـهم لم يـفـرحـوا سـوى أيـام

واكتشفوا أن الذين جاءوا حلكم العراق  اتعس من صدام.
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ــــــــنــتـخب شـلـون دتـــــــــشـوف ا
ديـــــــلــــــعـب كـــــــتـــــــبت عـــــــنـــــــهم "
فأســــــــــــمعه كـر القصيدة لكن
كـــــــاظم تـاخر في غـنائـها فـكانت
ــــطـــربــــــــــ " من نــــصــــــــــيب ا
حــــــــــــســــام الــــرســـــــام . بــــاسل
الـــعـــزيـــــــــز . صالح حـــســــــــن .

وحسام كامل.  

عام 1991 تـعـرفت مصـادفـة على
الشاعر كر العراقي عندما كنت
مــديـر جـنـسـيــة الـكـرخ وتـوطـدت
عالقـــتي مــعـه جــدا بــحـــيث كــان
اليخفي أي أمر علي حتى لو كان
شـخـصـياً ..   وبـعـد عـدة لـقاءات
بـينـنا قـال كلـمته الـشهـيرة " أول
مـرة أشـوِف ضـابط شـرطـة عـنده
ـعــلـومــات الـريــاضـيـة كـنــز من ا
والــفـنـيـة  والـسـيـاسـيـة  ويـكـتب

قصصاً وخواطر " 
أســتـمــرت عالقــتي مــعه الى حـد
عـــام 197  حـــيث هـــو غـــادر الى
خـــارج الــعـــراق وانــا بـــقــيت في
بــغـداد وانـقـطع االتــصـال بـيـنـنـا
وكــنـت اعــرف اخـــبــاره من خالل

التلفزيون 
بـعـد عـشـر سـنــوات وبـالـتـحـديـد
عـــام 2007  وبـــعـــد أســبـــوع من
وصولي الى الـسـويد الـتـقيت به
و وجه لوجه في مـركز مديـنة ما
. كـــان لـــقـــاء احملـــبـــة والـــشـــوق
والـقـبالت ومـنـذ تلـك الـلحـظـة لم
أفــارقه ونــلـــتــقي كــلـــمــا تــســنح

الفرصة . 
بـقى كر فـي السـويـد حـتى عام
2013   وعـنـدمـا مـنـح اجلـنـسـية
الـسـويــديـةً غــادر الى دبي حـيث
يـقــيم هـنــاك وفِي كل فــتـرة يـأتي
يـــزور عــائـــلـــته لـــكـن عــام 2014
تنتقل عـائلته معه الى دبي حيث
مـازال مقـيمـاً هـناك  ويـتنـقل ب
العواصم العربية  إلقامة آماسي
شـعـريـة ودائــــمـا يــكـون مـتـألـقـا
فـــيـــهـــا كـــر الـــعـــراقي  يـــلـــقي
قصــــائـده عنـدما تطـلــبـها منـــه
في أي وقت  وفِي بعض األحيان
يـتحدث  عن األغـاني التي كتـبها
لـلمـطربـ خاصـة القـيصـر كاظم

الساهر وقصتها 
عنـدما كتب قـصيدة عن والدته  "

يا أمي " وأشتهرت 
عاتبه 

ــزح " لــعــد ابـوك لــيش والــده  
متكتب عليه " 
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كـر الـعـراقي  أنـسـان مـتواضع
جـــدا . طـــيـب الـــقـــلب . يـــقف مع
الـــــصـــــديق اذا احـــــــــــــتـــــاجه .
اليـعـرف احلـسـد نـهـائـيـا يـشـجع

برشلونة 
ويعشق لعبة البليارد

يـحب دائـمـا ان يــأكل خـبـز  حـار
مع الچاي العراقي.

اكــثــر مــا لـفـت  نــظـري فـي بــغـداد
بـزيـارتي االخـيــرة   هي الـنـركـيـلـة
واجلكارة حيث وجـدتها  دائما في
فم الـنـساء قـبل الـرجـال وأصـبحت
مـودة عنـد   البـعض منـهم  خاصة
عــنـدمــا يـريـد أن يــغـيظ صــاحـبه "
الــبــارحــة مـــكــانك خــالـي نــركــلــنه

للصبح " 
قد يقول قائل هـاي حرية شخصية
 فـأقـول " بالـفـعل حـريـة شخـصـية"
وانـا لم أكـتب عـنهم بـالـسـوء بـقدر
ركز االولى " ما أذهلني تصدرها ا
 الـعـراق وسـوريـا ولـبـنـان واالردن

ومصر   
في مــرحــلـة الــشـبــاب كــانت أمـراة
تــســـكن بـــالـــقــرب مـن بــيـت اهــلي
جـميـلـة جدا وأكـتشـفت فـجأة أنـها
تــــدخن "  وعــــنــــدمــــا رأتــــني رمت
اجلـــــكــــارة ودخــــلـت الى الـــــبــــيت
مـســرعـة خـجال رغم انـهـا لم تـفـعل
شـيـئــاً لـكن نـحن كــصـغـار ونـتـابع
ـــصــريــة كــان اخملــرجــون االفالم ا
ـــدخــنـــة بــدور ــرأة ا يــظـــهـــرون ا
الـــراقــصــة أو الــعــشــيــقــة / حــتى
عنـدما نرى اجلـكارة في يد الـفنانة
الـــكـــبــــيـــرة فـــاتن حـــمـــامـــة الـــتي
اكتشفت فجاة  خيانة عماد حمدي
او عبـد احلليم حافظ نـستغرب من
ذلك النـهـا عـادة ســيـئـة " وال تـلـيق

رأة " لكن عنـدما كبرنا عرفنا ان با
الـتـدخـ مــسـألـة طـبــيـعـيـة سـواء

رأة    عندما الرجل او ا
عـندما أصـبحت ضـابط شرطة و
تكـليـفي بإصـدار شهـادات جنـسية
عـراقــيــة لــلـطالب والــطــالــبـات في
مـدارســهم شـاهــدت في اســتـراحـة
ــدرســات الــدروس  الــكــثـــيــر من ا
ـعـاونـة أو خلف يـدخن في غـرفـة ا
االدارة ومـازلت اتـذكـر أني تـكلـمت
مع مـدرسة لـلـغة الـعربـيـة قلت لـها

ـطـربـة زهـور حـس  عن اغـنـيـة ا
االم مازالت في اذهان الناس . 

أمـا أغنـيـته الشـهـيرة الـرياضـية "
العب يـــلـــعب شـــفـــتـــوا العـب بـــا
وأيـده عـلى جـرحه "كـتـبـهـا  اثـناء
مــبـــاراة مــنـــتــخـــبـــنــا مع كـــوريــا
اجلــنــوبــيـة واتــــــصل بـه كـــــاظم
الـــــســــــــــاهــــر قـــــائال لـه " كــــــر

فكتب 
قصيدته الشهيرة " كان أبي " 

طرب سعدون يقول عنـدما سمع ا
جـابـر قـصيـدة يـا امي اعـجب بـها
ــلـحن جـدا وذهــبـنــا سـويــة الى ا
عـبــاس جــمــيل لــتــلــحــيــنـهــا  في
الــبـدايــة قـال اســمــعـهــا اذا كـانت
جـمـيلـة أوافق عـلى تـلـحـيـنـها الن

منذ مـتى تدخن قـالت منذ الصف
االول في الكلية لـكن الباكيت يبقى
معي ثالثـة ايّام تقـريبا واحاول أن
ـســتـقـبل النه أتـرك الـتــدخـ في ا
بـــدأ يــؤثـــر عــلـى صــحـــتي وحــتى

تفكيري  
في زيـارتي االخــيـرة لـبــغـداد كـنت
ـوالت وشـاهدت جـالـسـاً في احـد ا
الــــكــــثــــيـــر مـن طالب وطــــالــــبـــات
اجلامعة يدخنون النركيلة بشراهة
وأســـتـــغـــربت من ذلـك الني لم أكن

أتـــوقـع أن نــــرى هـــذا الــــعــــدد من
دخنات   دخن وا ا

اليـوم أصبحت اجلـكارة والنـركيلة
من مستلزمات احلياة عند البعض
والذي كـان في الـسـابق يـخجل من
التدخ  امام ابيه أو عمه  أصبح
 االمر عـاديا وكـذلك النـساء يـرتدن
ُ الــنـركــيـلــة بـكل ـقــاهي ويــدخـ ا
حـرية ودخـان ابـو التـفـاحة  يـطـير
في الــــهـــواء ويــــصـــل الـى ســـابع

جار.
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ـان واألمــيـرة ــلـكــة نــار ــلك فــاروق وا ا
لك الصغير فؤاد فريال وفوزية وفادية وا
ـلك واألسـرة الى الـثـاني حلـظـة وصـول ا
فـنـدق جـنة عـدن في كـابـري وأول مـؤتـمر
صـحـفي بــعـد مـغـادرته مـصـر في مـسـاء
26 تموز عام 1952 بعد ان جنحت ثورة
الـضــبــاط األحــرار بــقـيــادة جــمــال عــبـد
النـاصر وسيـطرتهم عـلى مقالـيد السـلطة
ــغـادرة الـبالد ــالـكـة  وأمــرت الـعـائــلـة ا
وضــمـــان ســــالمـــتــهم عـــكس مـــاحــدث
ـالـكة في الـعـراق عام 58 أثناء لـلعـائـلة ا
انـقالب عــــبـد الـكــــر قـاســــم ورفـيقه
عــــبــــد الــــســــالم عــــارف حــــيــــث قــــتل
جــمـــــــيع أفـــراد الــــــعـــائــلـــة احلــاكـــمــة
لك فيصل الثاني في مجزرة وبضمنهم ا

قصر الرحاب.

مــقــولــة ريــاضــيــة أخـدت
صــداهــا في الــعــراق في
نـهـايـة الــسـبـعـيـنـات حلث
مـدربي الـفـرق بـاالهـتـمام
بـــالــصـــغـــار النــهـم جــيل
ـــســتـــقـــبل خـــاصــة في ا
اجملــال الــريـــاضي حــيث
ــواهـب الــكــرويــة تــبــرز ا
الـــتي تــــأخـــذ طـــريـــقـــهـــا
ـنـتخـبات الـصـحيح الى ا

الوطنية . 
وهذا يـنطـبق على الالعب
تلك حمـزة نشأت الـذي 
مـــوهـــبـــة كـــرويـــة رائـــعــة
ـسـتــقـبل وسـيــكـون فـي ا
جنــمــاً كــرويــاً في ســمـاء
الــكـرة الــعــراقــيــة  حــيث
ــــيـــة انــــظم الـى أكـــــــاد
الغا التي يشرف عليها
العــبــنــا الــدولي الــســابق
غـــا عـــريـــبي . خـــذوهم
صــغـارا مــقــــولـة حتــتـاج
الى الـتـطـبـــــــيق الـعـمـلي
في الـريـاضــة لـيـكـون لـنـا
ابــطــال وجنــوم نــفــتــــخـر

بهم.
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هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر من احملـــبـــ
لـوطــنـهم ومــبـدعـ في عــمـلـهم
ويـقـدمـون خـدمـات مـجـانـا  لـكن

رغم تـــــعــــبـــــهم وجـــــهـــــدهم  لم
يحصلوا حـتى  على كلمة شكرا
من اآلخرين خاصة أذا علمنا أن

عـملـهم أصـبح يشـار له بـالبـنان
ومـحط اعـجــاب الـكــثـيـرين    ..
ــبـدعــ  االنـسـان ومـن هـؤالء ا
اخلـــلـــوق والـــصـــحـــفي الـــرائع
واجملـتـهـد عمـر الـعـبـوسي الذي
يـــواصل عــــمـــله لــــيال ونـــهـــارا
خلـــدمــة اجلــمـــهــور الـــريــاضي
حـيث يـرفـد الـساحـة الـريـاضـية
والـقـنـوات الـريـاضـيـة بـاالخـبار
أوالً بــأول ولم يـكـتف بــذلك فـقـد
انــشـأ قـنــاة يـوتـوب يـبـث فـيـهـا
بـاريات والبطوالت مقاطع من ا
الـــــــتـي جتــــــري فـي الـــــــعــــــراق
ودوريـــات أوربـــا  بل حـــتى انه
يقوم بتوثيق البرامج الرياضية
الـــتي تــعــرضـــهــا الــفـــضــائــيــة
الــعــراقـيــة وبـدال أن يــقــولـوا له

شـكـرا  إغالق قـنـاة الـيـوتـوب
والـتـبلـيغ عـنـها  ومـنـذ ان بدأت
األلـــــــعــــــاب اآلســـــــيــــــويـــــــة في
انـدونـيـسـيـا وعـمـر يبـث يـومـيا
عــشــرات الـنــشـرات الــريـاضــيـة
ـتـعــلـقـة بــالـدورة سـواء كـانت ا
االخــــبـــار اخلــــاصــــة بـــالــــوفـــد
بي الـعراقي أو باقي الدول األو
وأقـولـها بـصـراحة عـمـله يـعادل
عـمل قناة ريـاضية كامـلة بل هو
ـشـاهـد  اخـبـاراً قـدم لـلـقـار وا
تـــعــــادل مـــا قـــدمـــته الـــبـــعـــثـــة
الريـاضية الـتي ذهبت مع الوفد
ــبي وكـل هــذا مــجــانــا النه األو
يحب أن يـخـدم وطـنه ويـقدم كل
االخبار الريـاضية على طبق من
ذهـب لــلـــجــمـــهــور الـــريــاضي .

صـفحـته الـشـخصـيـة في مواقع
الــتـواصـل االجـتــمــاعي تــنـبض
حــيــويـة بــاالخــبــار والــلــقـاءات
اخلـــــاصــــة ويـــــواكب األحــــداث
الريـاضـية فـي كل أنحـاء الـعالم
أول بـــأول ويــجـــعــلــنـــا نــعــيش
األحداث حلظة بلحظة االخ عمر
ــــودجــــاً حــــيـــاً الــــعــــبــــوسي 
لـلـصــحـفي واالعالمي  اجملـتـهـد
احملـب لـــــعـــــمـــــله أتـــــمـــــنـى من
ــــســـــؤولــــ عن الـــــريــــاضــــة ا
ومـقدمـي  البـرامج الـريـاضـــــية
االســتــفــادة من خــبــرته وعــمـله
وضــــمه الـى الــــكـــــادر االعالمي
فـــــــــوالـــــله انــــتـم الــــفــــائــــزون
وتـكـسـبـون شخـصـاً قـلّ نـظـيره

ومحب لعمله بوفاء واخالص.


