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 ناجي عطا الله..في مجلس النواب العراقي 

صـري أحـمد خـالـد توفـيق الـذي توفي فـي نيـسان  2018 إثر أزمـة صحـية إحتـفل مـحرك الـبـحث غوغـل امس بعـيـد ميالد الـكـاتب ا
مفـاجئـة.ويعـد توفـيق أول كـاتب عربي بـرع في كتـابة روايـات الـفانـتازيـا واخليـال العـلمي وقـصص الـرعب واإلثارة والـتشـويق ولُقب
بالعرّاب من قبل محبيه لكنه رفض ذلك اللقب مـراراً قائال (إن الهالة التي يضفيها قراؤه علـيه تزعجه عندما يشعر أنه يتوقع منه ما
ـتازا رغم أن ذلك النوع من ـاضي حقق جناحاً  هو أكبر من إمـكاناته).وعنـدما كتب أول سلـسلة خيـالية في بدايـة التسعيـنات من القرن ا

ا دفعه إلصدار أكثر من سلسلة قصصية مثل (ما وراء الطبيعة) و(فانتازيا) و(سفاري). األدب لم يكن منتشراً وقتها 
ر الفـئران عام وذاع صيـته بعـد روايته يـوتيـوبيـا عام  2008 التي تُـرجمت إلى عـدة لغـات ثم السـنجـة عام  2012 وإيكاروس عام 2015 و

 2016باإلضافة إلى مؤلفات أخرى مثل (قوس قزح) و (عقل بال جسد) و(حظك اليوم) و(اآلن نفتح الصندوق) و(لست وحدك).
واقع اإللكترونية واجملالت احمللية كجريدة "التحرير" ومجلة "الشباب". كما كان يكتب مقاالت في بعض الصحف وا

ية مثل (بوالنيك) و(دير مافوريا) ورواية (نادي القتال) و(عداء الطائرة الورقية) . وترجم سلسلة من قصص الرعب العا

رسالة القاهرة
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ــرح ويـسـرح فـيه عـمالء مـسـتـبـاح 
وان تـــــســــعــــة اعــــشــــار اســـــرائــــيل
الـعـراقيـ ..أشـرار ولـصـوص وقـلّة

فيهم طيبون وأشراف..
- قاطعه عادل امام قائال:

ؤلف..احلق -  وانـا مالي ..هـو أنـا ا
عــــليّ ان كـــنت انـــا تــــكـــلـــمت وحش

. عالعراق والعراقي
-  ولـكن شـريـكك في الـعـمل (بـهـجت
اجلـــبــوري) طـــلّع الـــعــراق بـــالــوجه

صّخم ا
- أيه يعني مصّخم?
-  يعني أسود

-  ال ..هــو احلــقـــيــقــة مـش مــصــخّم
ا أحـمـر " قالـهـا وهو يـحّرك أوي..ا
حـاجـبيه صـعـودا ونزوال" .ثم بـهجت

اجلبوري تبعكم عراقي ..اسألوه.
-  حـسابـه بعـدين.هو لـو عنـده غيره
عـلـى وطـنه..ال وفــوكـاهــا من مـديــنـة
ـعـروفه بالـوطنـية..كـان ما الشـطرة ا
ــصـــخم من دون كل طـــلّــعـه بــوجـه ا

البلدان العربية.

- + مـصـخم تاني!. شـوف مـوالنا.اوال
بـهــجت اجلــبــوري غـيّــر وعــدّل كـتــيـر
بـالــنص ولــو كـان بــاقي عــاألول كـان
دول هجـموا علـى دول وتصيـر عندكو
مـن وراه بالوي..ثـم ان الــــــــفــــــــنــــــــان
يـاســيــدنـا مش صــحـفي وال ســيـاسي
..الــفـــنـــان مــهـــمــتـه كــشـف اجلــوانب
الـسلـبيـة بالـواقع.واذا كان مـشكـلتـكو
ـسـلـسل وبس انـا مسـتـعـد من بـكره ا
أحــرقه.صــحــيح فــيـه حــاجــات بــيــهـا
مـبالـغـة شويه تـتـطلـبـها الـدراما..بس

بيه ايضا حاجات صحيحه.
- صــحــيــحــة??!!.ويـن الــصح اســتــاذ

عادل?
-  ســوق مــريــدي.دا يــعــمل شــهـادات
دكتوراه وجوازات سفر بدقة متناهيه

ما حصلتش وال حتى بأمريكا.
-  بس هـــذا كــان زمــان اســتــاذ عــادل
..وهسه خلص ال مريدي وال زبيدي

عـهودة" -  معـليـش.."بعـد حتديـقتـة ا
ــــــــكن أســــــــأل ســـــــؤال ســــــــيـــــــادة
الرئـيس:الـقاعـدين بـالقـاعـة دي..اعني
..محدّش فيهم عندو النواب احملترم

شهاده من مريدي?.
- صح لــســانك اســتــاذ عــادل " صــاح
صـوت من وسط الـقاعـة".وداعتك نص
الـكــاعـدين شـهــاداتـهم اجلـامــعـيـة من

سوك مريدي.
ـــطــــرقـــة رئـــيـس اجملـــلس - ضـــرب ا
بــــغـــــضب وخــــاطـــــبه قــــائـال:انت من
سمـحلك تتـكلم ..وليش تسيء لـسمعة

اخوانك النواب.
-  مــعـلـيـش سـيــادة الـرئـيـس..هـو مـا

ا اللي محيراني.. بيئصدش..ا
- خــلـيـك من الــلي مــحــيــراك "قـاطــعه
رئـــيـس اجملـــلس" وجـــاوبـــنه عـــالـــلي
مـحـيــرنـا:لـيش طـلّــعت الـعـراق بـوجه

صخم? ا
-  مـــصّـــخـم تـــاني!. شــــوف ســـيـــادة
الرئـيس.اذا عـاوزين تطـلـعون الـعراق
بـوجـه األبـيض فــانــا مــسـتــعــد اعـمل

صور الصحفي أدهم يوسف ا

نتج مـسلسل تـاني شرط ان يكـون ا
مجلسكم احملترم.

- وكم يـــكــلف االنــتـــاج?.اســتــفــســر
رئيس اجمللس.

- يـعــني حـوالي مـيـة مـلـيـون دوالر.
ثل رأي الـشعب الزم يتبرع وحتى 
بـيها نـواب الشـعب..راتب شهر مش
اكـثـر واطـلـعـلـكـو الـعـراق مـنور زي

الشمس.
- اقـــــــتـــــــراح وجــــــــيه" رد رئــــــــيس
اجمللس"..نطرحه لـلتصويت: اخوان
اللي يوافق يتبرع براتب شهر حتى
ننـتج مسلـسل يطلع الـعراق بالوجه

األبيض..يرفع أيده رجاءأ.
- الــتـفت عـادل امــام الى اجلـالـسـ
ـرفـوعـة أقل فـرأى ان عـدد األيــادي ا
..فأدار وجـهه نحـو رئيس من ثالثـ

اجمللس وقال:
- شـفت سـيـادة الـرئـيس ..اجلـمـاعة
عاوزين العراق بالوجه األسود ..انا

ذنبي أيه?!
قـــال رئــيس - شـــوف اســتـــاذ عــادل
ـســلـسل اجملــلس:انــتـو ركــزتـوا بــا
عــلى اجلــوانب الـســلـبــيـة بــالـعـراق
اضي وعـلى قـضايـا صـارت بحـكم ا
والـتذكـير بيـها اآلن يـعيد الـفتنه من
جـــديـــد ..ونـــســـيــــتـــوا الـــقـــضـــايـــا
االيـجـابـيـة.الـعـراق قـضى عـاألرهاب
وبـيه حـريـة تـعـبـيـر وصـحـافـة وهـو
اول بـلد عربي جتـري بيه انتـخابات
ــقـراطــيــة.وبـصــراحـة حــضـرتك د
خــسـرت الـكــثـيــر من شـعـبــيـتك بـ
العـراقـي .ولألسف مـسـلسـلك اللي
وصل القمة هبـط باحللقة اللي هبط
بيها بالـعراق..البلد اللي اله الفضل
بـقــيـام ثـورات الــربـيع الــعـربي.نـعم
صحيح امريـكا دولة احتلت العراق
ـا دورهــا خــلص وصــار حـالــهـا ا

حال اي دولة أخرى..
- نهض احد النواب منفعال وقال:
- اتقي ربك سيادة الـرئيس ..امريكا

اسـتـدعى مــجـلس الـنــواب الـعـراقي
ـــمــــثل عـــادل امـــام الســــتـــجـــوابه ا
بـخـصـوص مـســلـسـله (فـرقـة نـاجي
عطا الله)في سابقة فنية هي الثانية
اذ كــانت األولى دعــوته من نــوعــهــا
قـــبل عـــامــــ جلـــوهـــرة الـــيـــونـــان
وسـيـقـار (ياني) ألحـيـاء حفل أراد ا
أن يـثبت فـيه أنه منـفتح عـلى العالم
ولـيـدحض الـتهـم القـائـلـة بـأنه ضد
ـوسيقى ونـحت التمـاثيل البـشرية ا
الســيــمــا األنــثــويــة مــنــهــا.غــيــر أن

اســتـدعــاءه لــعـادل امــام كـان لــلـرد
عـــلى قــائـــمــة من الـــتــهم. اســـتــهل
رئيس اجمللس اجللسة باستجابته
لـــطــلب تـــقــدمـت به كــتـل نــيـــابــيــة
ــثــلـهــا الــقـاء وطــلب من  كــبـيــرة

مطالعته..فبدأها قائال:
ـمـثل عادل  - الـسيـد الـرئـيس.ان ا
امـام أسـاء لـلـعـراق وشـعـبه وقـدّمه
ـشـاهـدين بـأنه اليـ من ا ـئـات ا
بـلــد الـفـوضـى والـتـزويــر والـعـنف
وأنه واخلــــطف وتـــــهــــريب اآلثــــار
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صـور األكبر.. أكـتسـبه عن شقيـقه ا
وكــذلك من خالل إصــطــحــابه البــيه
ألسـتـوديوهـات الـتـصـوير واإلطالع
ـــعــــروضـــة في الـ عـــلى الــــصـــور ا
(جـــامــــخــــانــــات).. وظل هــــاجــــسه
الـفوتـوغرافي يـرافقه طـوال حياته..
حــتى نــهـايــة عـام 1989الــتي كـانت
بدايته العملية.. واإلنتشار وعندما
عـمل مصوراً في جـريدة القـادسية..
عـــام  1992حـــتى عـــام  2003الـــذي
مارس فيها هوايته احملببة بأحسن
ـــبــاد وجـه فــضـالً عن تـــعـــلـــمه ا
األسـاسيـة في ميـكانـيكـية الـكامـيرة
نــفـســهـا و إظــهـار الـصــورة من آلـة
الكـاميـرا مروراً بـعمـليـة التـحميض
الـكـيمـيـائي الدقـيـقة وإنـتـهاء بـطبع
الــصــورة وفق رؤيــة جــمــيــلــة وفي
الـتالعب بـالـضـوء والـظل حـسب ما
تـقتـضي جمـالـية الـصورة نـفسـها..
داخل وخارج األسـتـوديو.. لـتـصبح
ـيـزة عن أقرانه له بعـد ذلك هـوية 
اآلخـرين حـيث أخـذ إســمه يـنـتـشـر
ــــــنـــــدوبـــــ بــــــ زمالئـه من ا
الـــــــصــــــحـــــــفــــــيـــــــ وهم
يــصـطــحـبــونه مــعـهم في
إجـــــــراء الـــــــلـــــــقـــــــاءات
الــصــحــفــيــة الــعــامـة..

ولـكون عـمـلـه الصـحـفـي بدأ يـتـسع
رويـــــداً رويــــــداً أسس فـي بـــــيـــــته
(سـتـوديـو) خـاصا إلجنـاز عـمـلـيات
حتــمـيض وطــبع صــوره بـيـده دون
اإلعـتــمـاد عـلـى مـحالت الـتــصـويـر
لـتـســهـيل مـهـمـته وإلجـراء عـمـلـيـة
بـــــحــــــثـه الـــــفــــــني الــــــدائم فـي فن
الــتــصــويــر. عـام  1991أقــتــنى أول
كامـيرة مهنـية (زند) مع فلم (رول)..
ــمـارســة فن الـتــصـويـر من وبـدأ 
ـصور خالل عـقـد عمل فـي مجـلـة (ا
الـــعــربي) وفي هـــذه اجملــلـــة تــعــلم
الــكــثـيــر من رســالــة فن الـتــصــويـر
الصـحفي خصـوصاً وله مع رئيس
حتـريـرهــا قـصـة لــطـيـفــة يـرويـهـا
أدهم: بـــأن أول مــهـــمــة في مـــجــلــة
صور العـربي حيث كلفه األستاذ ا
د.هــاشم حـسن/ رئــيس الــتـحــريـر
بـأن يـذهب إلى مـنطـقـة الـزعفـرانـية
لتصوير الفيضان الذي حصل فيها
بـســبب األمـطـار ومـا نـتج من حـالـة
سلبيـة في الشوارع وعلى األطفال..
إلخ وعــــنــــدمــــا ذهب أدهـم صـــور
.. دون أن الــعـــمــارات والــبـــســاتــ
يـصــور الـفـيـضـان وســلـبـيـاته عـلى
ــنــطــقـــة!! وعــنــدمــا جــلب أهــالي ا
الــصــور.. صــرخ رئــيس الــتــحــريـر
بـــوجــهه بـــانــدهــاش كـــونه لم يــؤد
طلوب فذهب مرة واجبه بالشـكل ا
أخـرى وصـور الفـيـضان وسـلـبـياته

وأتى بها للمجلة..
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 وكــان درســـاً بــلــيـــغــاً (ألدهم) بــأن
يــواصل رســالــتـه الــفــوتــوغــرافــيـة
الـصـحـفـيـة الـصـحـيـحـة.. وكـان في
هــذا له حتــول فـكــري في مــســيـرته
.. وبــأن (الــصـورة) الــفــنــيــة أيــضــاً
ـوضوعـية النـاجحـة تساوي (ألف ا
كلمة) مقرؤة. وفي عام  2003 صور
عـمـليـات الـسلـب والنـهب والـدمار..
التي حدثت أبان اإلحتالل األمريكي

لـــلـــعــــراق والـــتي أخـــذت جـــريـــدة
(الزمان) بنشرها وقد كرمه األستاذ
/ سعد الـبزاز في حينهـا (بكاميرت
كـانـون وسـوني) مع مـكـأفـاة مـالـية
ــا حـــفــزه لــلــتــواصل مع جــيــدة 
الـتـصـويـر (الـواقـعي) الـيومـي التي
كـــانـت تـــصـــدر الـــصـــفـــحـــة األولى
جلــريـــدة الــزمــان مـع الــصـــفــحــات
الــداخــلـيــة األخـرى. والــفــنـان أدهم
يـوسف عـضــو في كل من: الـهــيـئـة
اإلداريــة لـــلــجـــمـــعــيـــة الـــعــراقـــيــة
ــركـز الــعــام وإحتـاد لــلــتـصــويــر ا
الـــصـــحـــفـــيـــ الـــعـــرب ونـــقـــابــة
الــصــحــفــيـ الــعــراقــيــ وإحتـاد
ــــصــــورين الــــعــــرب (مــــحــــتــــرف ا
ـعـارض في تـصــويـر) مـسـؤول  –ا
ــــصــــورين الــــعــــرب فـــرع إحتــــاد ا
ـعارض الـعـراق.  شارك في جـميع ا
الــتي إقـامـتـهـا اجلـمـعـيـة الـعـراقـيـة
ــعــارض الــتي لـــلــتــصــويــر وفـي ا
راسالت تـقيـمـها (دبـي كلك) عـبـر ا
أربــعـة مـعـارض مـشـتــركـة أقـامـتـهـا
ـية لـفن الـتصـوير اجلـمعـيـة األكاد
في قــاعـة حــوار - ووزارة الــثـقــافـة
ــرتـبـة األولى حــيث نـالت صـورته ا
ه مـن قـبل الـنــائب مـفـيـد و تـكـر
ـشـهـد يعـبـر عن وحدة اجلـزائري (ا
الـــعــراق) وفي مـــعــرض الــشـــهــيــد
ـيـر نـور الدين ـصـور الصـحـفي  ا
حـسـ والــذي أقـيم بــرعـايـة إحتـاد
ـصورين الـعـرب فـرع الـعراق 22- ا
2-2013. ونـال أول مشـاركـة له على
اجلــــائـــزة الــــفـــضــــيـــة فـي مـــحـــور
الـــبـــيــئـــة/عــام 1995. حــصـل عــلى
ـرتبـة األولى في دورة اإلستـقصاء ا
الـــصــــحـــفي عـــام  2009في عـــمـــان
والـتي أجرتهـا السفـارة البريـطانية
في بـغـداد.  مـنح جـوائـز وشـهـادات
تـقديـريـة من:معـرض الـبيـئة/ 2014
ـــفـــوضـــيــــة الـــعـــلـــيـــاء مـــعــــرض ا
لإلنـتـخـابـات/ 2014مـعـرض حـقـوق

اإلنـسان/   2014مـعـرض اإلرهاب/
 2014مـعـرض الـبـنـد السـابع 3-8-
 2014مــعــرض مــشــاهــد من بــغـداد
ضـــمن مـــشــروع بـــغـــداد عــاصـــمــة
الـثــقـافــة الـعــربـيـة/  2014مــعـرض
ـتعـددة والذي أقامه أوجه احلـياة ا
صورين العرب فرع العراق إحتاد ا
ــنـاســبــة عــيـد  –حــزيـران  2013 
ألـــصـــحــافـــة كـــرم من قــبـل رئــيس
صورين العرب فرع العراق إحتاد ا

بدرع اإلبداع/ 2013. 
ــعـرض الــشـخــصي األول (إطاللـة ا
صور وتنهدات عراقية) على قاعة ا

العراقي/ 2009.
ــــعــــرض الــــشــــخــــصي الــــثــــاني ا
ـنـاهـضة ي  ـنـاسـبـة الـيـوم الـعـا
ـرأة عـلى قـاعـة فـندق الـعـنف ضـد ا
ـنصور مـيليـا بتاريخ  28-–2012 ا
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بغداد

بــــالـــعــــراق حـــالــــهـــا حــــال اي دولـــة
ـصـايب من وره امـريـكـا أخـرى?!.كل ا

..األرهاب ..الفساد..سرقة اآلثار..
- قاطعه نائب آخر بحّدة

- ومــنــو الــلي حــرر الــعــراق من ظــلم
الطـاغية غـير أمريكـا.ومن وصلّك لهذا
ـكان غيـر امريكـا.وانت بالذات تـكعد ا
وتــسـد حـلــكك يـانــاكـر اجلـمــيل.جـنت
حـــافي وهـــسه عـــنــدك شـــقه بـــلـــنــدن
..الــواحــد مــثــلك يــبــوس امـريــكــا من
أخــمص قـــدمــهــا الـى جــبــهـــة مــثــلث

برمودا.
- وصــدح صــوت جــهــوري صـادر من

معمم:
- قـــبـــحّك الـــله. قل جـــاء احلق وزهق
الـبـاطل ان البـاطل كان زهـوقا..تـسقط

امريكا الكافرة.
- ردّ عليه نفس النائب: تعيش امريكا

نافقون الدجالون. ويسقط ا
- وتعالت األصوات:

- تــــــســــــقـط امــــــريــــــكــــــا..تــــــعــــــيش
امريكا..تسقط امريكا ..تعيش امريكا
- وجــاء صـوت قـوي من آخــر الـقـاعـة

يهتف بشعار غريب:
- يسـقط..يسقط ..يسـقط الشعب اللي

ــنــاسـبــة صـدور مــجـله الــطـفــولـة 
زمار لدار ثقافة االطفال/ 2014.  ا
ستقبل عمل  في كل من الصحف: ا
صـوت الطـلـبة االحتـاد األسـبوعـية
الـدستـور األردنـية صـحـيفـة الـزمان
دى وكالة الدولية السيادة الغد ا
اكــانـيــوز اجملـلـة اإلســبـوعــيـة الـتي
تــصـدر من بـيــروت  اخـتـيـاره من
ضمـن مجـمـوعه أفـضل مـصوري في
ـصــوري الـعـراق مــعـرض الــنـخـبــة 
عــمـومـا الــذي أقـيم 1-5- 2013عـلى

صور العراقي.  قاعة ا
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الــتــقط صــورا صـحــفــيـة حتــكي عن
قـــــــصــــــــة مـــــــا وداعـم احلــــــــركـــــــة
الــفــوتــوغـــرافــيــة في الــعــراق خالل
صـورين فـي الداخل ـنـاظـرة بـ ا ا
واخلـارج الـذين أسـهـمـوا عـلى مـدار
الـــــســــنـــــوات بــــاغـــــنــــاء احلـــــركــــة
الـفـوتـوغـرافيـة في الـعـراق مـحـاضر

ـشهـد الصـحفي في جـامعة عن ا
ـوصـل قـسم اإلعالم.. مــحـاضـر ا
عن الـصورة الـفـنيـة والـصحـفـية
واالســـتــقــصـــاء الــصـــحــفي  في
الـــعــراق أقــام عـــشــرات الــورش
الـفــنـيــة في تــعـلـم أبـجــديـات فن
الــتـصــويـر بــشـكل عــام.. وكـانت
أخـيـرهـا ولـيس أخـرهـا في دار
ـــأمـــون لـــلــتـــرجـــمــة في وزارة ا
الـثـقـافـة.. أخـتـيـر في الـعـديد من
عارض التي جلان التحكيم في ا
ؤسـسات تقـيـمهـا اجلمـعيـات وا
الــتـي تــهــتـم في فن الــتـــصــويــر
داخل الـعراق صـور كتـاب دائرة
الفنون التشكيلية الذي صدر في
أمــريــكــا مع الــنــاشــر د. يــاسـ
اجلــبــوري. يــعــمل اآلن مــصــورا
فـوتــوغـرافــيـا في دائـرة الــفـنـون
الـتـشــكـيـلــيـة في وزارة الـثــقـافـة

والسياحة واألثار.

انـــتـــخـــبــكـم!- يــســـقـط..يــســـقط
..يــــســـــقــــــــط الـــــشـــــعب الـــــلي

انتخبكم!
- واشــــــــــتـــــــــــغـل الــــــــــضــــــــــرب
وفـغـر عـادل امـام فـاه بـالـكـراسي
مـن هـــــــــول مــــــــا يـــــــــرى وهــــــــو
يـــــــــــــردد:الـــــــــــــلـه..مـش كـــــــــــــده
يـاخوانـه..وتوجه نـحـوه خـمـسة
نــواب بــيــنــهـم امــرأة..واخــتــفى
الـــســـتـــة من الـــقــــــــاعـــة بــلـــمح

البصر.
- بــعـــد دقــائق وجــد عــادل امــام

نفسه أمام مدرج طائرة.
-  تـــفـــضل اســـتـــاذ عـــادل (قـــال
كـبيـرهم وكـان مـفتـول الـعضالت
مــثـل تـــهــامـي).تـــفــضـل اصـــعــد
بـــالــطــائـــرة تــوصـــلك مــحــروس

للمحروسة.
- تطّلع في وجوههم غير مصدّق

وقال:
- الـله! دانتو اطـلعـتو أضبط من
فــــرقــــة نــــاجي عــــطــــا الــــله ألف
مرّة.شـو رأيكو جتو مـعاي مصر
نـعـمل مـسـلـسل جـديـد عـنوانه: "

فرقة عراق بلوة الله!"

صـور الـفوتـوغـرافي (أدهم يوسف ا
 –مـوالـيد بـغداد/  1971) فنـان بارع
وذكي.. فـي إلـتــقــاطه الــصــور بــعـ
ســحــريــة مــتــدربــة ومــثــقــفــة فــهــو
مشغـوف منذ طفولـته بفن التصوير
في جــمــيع مــحــاوره.. (الــبــورتــريت
والــريـــاضـي والــطـــفـــولـــة....) الــذي

ادهم يوسف

لوحة لفرقة الفنون الشعبية بعدسة ادهم يوسف

لقطة من مسلسل فرقة ناجي عطا الله يظهر فيها الفنان بهجت اجلبوري يصافح الفنان العربي عادل امام 

ابطال مسلسل فرقة ناجي عطا الله


