
في الساعة اخلامسة فجرا أيقـظتني شقيقتي أم سيف من النوم حتى
ــطـار بــعـد أن أتــصـلت  لــيال بـصــديـقي أكـون جــاهـزا لــلـذهــاب الى ا
نـصــرت اليـصـالي بــسـيــارته الـتـكــسي وأن يـأتي الـى الـبـيت الــسـاعـة

السادسة صباحا. 
وبـالـفـعل كـان نـصـرت يـقف في بـاب الـبـيت ومـعي شـقـيقـتي أم سـيف
حامـلة بيـدها " طـاسة مـاء " ودموع تتـهيـأ للـنزول من عـينيـها . قـبلـتها
من رأسـهـا وشكـرتـهـا على حـسن الـضـيـافة خـالل وجودي في بـيـتـها
ألكثر من اربعة أشهر لم أجد منها ومن زوجها وأوالدها وزوجة أبنها

أم سجاد  سوى احلب وكرم الضيافة والسهر على راحتي 
انـطلـقـنـا من البـيت الـساعـة الـسادسـة وعـشـر دقائق وبـغـداد تسـتـقبل
يوما جـديدا وشمسا حـارقة مازالت لم تقـترب كثيرا مـنها / الشوارع
كانت فارغة سـيارات قليلة تسـير في منطقة الـسيدية لكن ازداد العدد

طار .  على طريق ا
ـسـافـرين وصـلـنـا الـى سـاحـة عـبــاس بن فـرنـاس  وشــاهـدت مـئــات ا
الـعـراقـيـ مع حـقـائـبـهم يـهربـون من حـر الـصـيف لـلـسـفـر الى تـركـيا
والـقــاهـرة وبـيــروت " بـعـد أن أصــبـحت مـالذاتـهم األمـنــة في الـعــطـلـة
الصـيفـية "  خـاصـة أن أسعـار هذه الـرحالت السـيـاحيـة رخيـصة من
خالل شركـات سـياحـيـة في بـغداد  لـهـا عقـود سـفر مع شـركـات هذه
الـدول ونحن نـعرف أن الـعراقـي مـحرومون لـسنـ طويـلة من الـسفر
واجلواز الـعـراقي أصـبح غـير مـرغـوب فـيه اكـثر الـدول ويـصـعب على
حــامـلـه احلـصــول عـلى فــيـزة دخــول لــلـكــثـيــر من الـدول فــلـهــذا وجـد

العراقي الشركات السياحية منقذا له للسفر خارج العراق 
انـزلـت حـقـائـبـي من الـسـيــارة وودعت نـصـرت واجتــهت الى سـيـارات
ـطـار " تـكـسي بغـداد " وال اعـرف حـتى االن أين تـذهب هـذه األموال ا
سروقة وهل هناك رقابة عليها أم أنها مال سائب كغيره من األموال ا

يوميا من كل مؤسسات الدولة 
كان سائق تكسي بغداد ينتظر راكب واحد حتى يكتمل العدد وينطلق
طـار فـكـنت أنـا الراكب االخـيـر وجـلـست بجـانب شـخـص بـهم الى ا
تبـدو مالمحهـما من جنوب شـرق أسيا وعـندما سـألت أحدهم أجابني
بلهـجة عراقية مـكسرة " أسمي بـيچاب من الهنـد وهذا صديقي ونحن

ذاهبون الى البصرة للعمل هناك " 
طاعم وهذا سألته ماذا تعـمل في البصرة قال وجدنـا شغل في احد ا
افـضل لـنا مـن بغـداد رغم أن الـبصـرة " هـارة  " ولم افهم في الـبـداية
مـعــنى هــارة " وبـعــدهـا تــبـ أنـه يـقــول أن اجلـو حــار في الـبــصـرة .
فـابتسـمت وعنـدما رأى بيـجاب أبتـسامـتي ضحك هو االخـر وشاهدت
أسـنانه الـناصـعة البـياض قـياسـا الى لون بشـرته السـمراء الـتي تميل

الى السواد 
وما أن سار السائق مسافة قصـيرة حتى توقفنا في أول سيطرة على
طار ونـزلنا جـميعـا من السيـارة  وجاء أحد احلـراس مع كلبه طريـق ا
الـبـولـيـسي يـفـتش الـسـيـارة خـشـيـة وجـود مـتـفـجـرات أو مـخـدرات أو
نوع في سيارتـنا وباقي السيارات سالح .. لم يجد الكـلب أي شي 
الـتي  خلـفـنا فـصـعدنـا في الـسيـارة وانـطلق الـسـائق بسـرعـة وبعـدها
رة نـاخذ حقائبنا مـعنا الى التفتيش نتوقف أمام سيـطرة ثانية وهذه ا
حيث توجـد قاعة صغيـرة ويقف فيها اكـثر من عشرة موظـف يدققون
اجلـوازات ونــضع احلـقـائب  في اجــهـزة الـفـحص . لم نــتـأخـر كـثـيـرا
وخالل دقـائق انــتـهت كل هــذه الـعـمـلــيـة وصـعـدنــا لـلـمـرة الــثـالـثـة في
السيارة وانطـلق السائق الى مطار  حيث نـزلنا مع احلقائب قرب باب
طار فـوجدنا كلبـا بوليسيـا مع صاحبه ينتـظرنا للتـفتيش االخير قبل ا

طار .  الدخول الى صالة ا
وضـعـنـا احلـقـائب بـالـسـرة وبـعدهـا  تـفـتـيش مالبـسـنـا ووقـفـنـا على
الـرصيف نـنتظـر مرور الـكلب عـلى احلقائب لـيسـمح لنا بـالدخـول بعد
أن يـهـز رأسـه الى صـاحــبه الـذي يــفـهم إشــارة الـكــلب ويـعــني دعـهم

طار.  يسافرون فحقائبهم خالية من اي حاجة تعكر  أمن ا
طار وخضعت حـقائبنا للـتفتيش للـمرة الرابعة بعد دخلنا الى صـالة ا
أن وضـعنـاها في اجهـزة التـفتـيش مع نزع األحـزمة ووضع الـساعات
وبـايالت في صـناديق صـغـيرة وايـضـا  تفـتيـشـنا  وبـعـدها بـعدة وا
أمـتـار  يـوجـد الـتـفـتـيش االخـيـر ونـفس إجـراءات الـتـفـتـيش الـرابع وال
ــفــكـر وصــاحب نــظــريـة " خــمس تــفـتــيــشـات اعــرف من هــو الــعـقل ا

للمسافر في مطار بغداد " .
أنــتـهى الـتـفــيش اخلـامس واألخـيـر وتــوجـهت مع حـقــائـبي الى مـكـتب
وظف اخلـطوط اجلـوية العـراقيـة وقدمت تـذكرة الـسفـر وجواري الى ا
الـذي كـان مـبـتـسـمـا طـول الـوقت وتـأكـد من حـجـزي وشـحن حـقـائـبي
وبعدهـا توجهت الى مكـتب اجلوازات خلتم اجلواز  وبـالفعل لم أتأخر
ــطـار وكـانت دقــائق واعـطـانـي الـضـابـط جـوازي ودخـلت الـى صـالـة ا
الساعة تشير الى السابعة وعشرين دقيقة ولم يبقى على موعد إقالع

الطائرة سوى ساعة ونصف تقريبا .
بينـما كنت چالـسا وأتخيل لـقائي بزوجتي واوالدي فـاذا شاب لم يبلغ
من العـمر 18 سـنة يـقف بقـربي ويقـول لي " شلـونك كابـ اني اسمي
عالوي من متابعيك بالصفحة ومعجب بشخصيتك وأحب اخذ صورة
درسة وأين وياك " أجلسته بقربي وسألته أين بيتهم وفِي اي صف با
ذاهب " وتـبـ أن بـيتـهم في مـنـطـقـة الـطـوبـجي وهـو طالب فـي الصف
السادس االعدادي وذاهب مع اهله الى تـركيا ضمن كروب سياحي .

التقط عالوي صورة معي وبعدها عاد الى حيث جتلس عائلته .
طار ذيع الداخـلي في ا في الـساعة الـثامنـة والنصف صـباحا أعـلن ا
ـتوجهـ الى كوبـنهـاغن التوجه الى ـايكروفـون " على الـركاب ا عـبر ا
عـروف عبد ـدرب ا قاعة رقم 46" وقبـل أن أذهب التقـيت  مصـادفة با
الــلــطــيـف كــاظم الــذي درب في االمـــارات واالردن ولــبــنــان واالن هــو
محاضر رياضي وعرفت انه مسافر الى الـقاهرة تكلمنا قليال بشؤون
الرياضة ومشـاكلها ومن ثم ودعته على أمل الـلقاء مرة أخرى توجهت
ــوظـفــة جــوازي ومن ثم خــضــعت لــلــتــفــتـيش الى قــاعـة 45 ودقــقت ا
ـــوبــايل ـــرة مع احلـــزام ووضع ا الـــســادس مـع خــلـع حــذائي هـــذه ا

والساعة في صندوق ومرورها على جهاز التفتيش . 
انتهيت من كل هذه اإلجراءات وتوجـهت الى مقعدي في الطائرة وكان
رقمه  .  A8عندما جـلست شعرت بالـتعب خاصة وأن الطـائرة ستتجه
دة سـاعـة ونـصـف الـسـاعة الى مـطـار الـنـجف حـيث لـديـهـا تـرانـزيـت 

حل صعود مسافرين اخرين الى الطائرة .
في السـاعة الـتاسـعة صـباحـا اقلع الـطيـار بطـائرته الى مـطار الـنجف
ـتـظاهـرين قـبل ايّـام احـتجـاجـا عـلى سوء الـذي  اقتـحـامه من قـبل ا
اخلدمات والفساد وأدت هذه التظـاهرات الى اقالة مدير مطار النجف
ــطــار كـانت ـدعــو " أبــو أكــثم " حــيث وصف الــبــعض أزاحــته من ا ا

رات من ازاحة صدام من رئاسة العراق . اصعب عشرات ا
  وصلنـا الى مطـار النـجف السـاعة الـتاسعـة والنـصف تقـريبـا وبقيت
ـطـار الى احلـاديـة عـشـرا ظـهـرا بـعد أن الـطـائـرة چـاثـمة عـلى أرض ا
سـافرين وأعلن قائـد الطائرة بـأنه سيقلع بـنا الى مطار صعـد جميع ا

ارك وسيكون وقت الرحلة خمس ساعات .  الد
جلس بـقربي رجل من اهل النـجف مع زوجته التي سـرعان ماركضت
نحو مقدمة الـطائرة وجلست بالقرب من أمـرأة كبيرة بالسن التي كان
رتفع وتب بعد ذلك أن من حولها مضيفات الطائـرة يقسن ضغطها ا
سافـرة الكبيرة بـالسن والدة زوجة الرجل الـذي يجلس بجانبي هذه ا
ـريضة جـدا / مقـعدها ولـهذا ذهـبت البنـت بسرعـة الى جانب أمـها  ا
ارك اصبح فـارغا وبـقي زوجـها مـعي وبـدأ حديـثنـا عن الـنجف والـد

حيث يقيم  فيها منذ عشرين عاما .
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الـشـباب الـذين يـبـحثـون عن فـرصة
فـي كـــرواتــــيــــا ألـــعــــبــــوا من أجل
الــشــعب الــكــرواتي حــظًــا ســعــيـدًا

ونحن في النهائي”.
ـؤكـد حـضـور الـرئـيـسـة وبـات من ا
الـكرواتـيـة نهـائي كـأس العـالم بـعد
وصـول مــنـتــخب بالدهـا ولــكن مـا

إذا كـــان مــنـــتـــخب كـــرواتــيـــا هــو
احلـصاد األسـود الذي صـال وجال
وصـوالً لـلـمـشـهـد اخلـتـامي لـكـأس
الـعـالم  2018 فـإن أعـلى هـرم هـذا
البلد الشرق أوروبي التبتعد كثيراً
عن تألق و تـوهج رفاق مودريتش
كـــــــيـف ال و هـي كــــــــولـــــــيــــــــنـــــــدا
#كـيــتـاروفـيــتـشـالــتي أيـنــمـا حـلت
تــســـرق األضـــواء إلــيـــهــا فـــتــارة
جتدها حتـتضن الالعب في غرف
البـس وتارة تـأسـر احلـضور من ا
ـنـصة الـشـرفـيـة و أولهم و عـلى ا
لـيس اخـرهم الـرجل األول في عالم
ستديرة جياني إنفانتينو رئيس ا
الفيفا رغم حضور كوكبة من كبار
الـقـادة مـبـاريـات األدوار الـنـهـائـية
للـمونـديـال إال أنهـا استـطاعت أن
البس تــثــبت حــضــورا رائــعــا بــا

الوطنية والتشجيع احلماسي.
رئـيـسـة كرواتـيـا غـابت مـرغـمةً عن
مــبـاراة نــصف الــنـهــائي األربــعـاء
بـســبب مــشــاركـتــهــا في قــمـة دول
حـلـف شـمــال األطــلــسي (الــنــاتـو)
التي انـعقدت في بروكـسل ولكنها
ونـديال ألنـها لم تـغب عن ذاكـرة ا
ســــارعـت وبـــــعــــد تـــــأهل بـالدهــــا
لــلـــمـــبــاراة الـــنـــهـــائي من بـــوابــة
ــنـتــخب اإلجنـلــيـزي إلى تــقـد ا
قـــــمــــيص بـالدهــــا إلى الـــــرئــــيس
األميـركي دونالـد #تـرمب وأقنـعته
بـالــتـقـاط صــورة تـذكــاريـة مــعـهـا
وكــان قـمـيص تــرمب يـحـمل رقم 9
وعليه اسمه. وجتاوب ترمب معها
ورفع إبهامه تأييدا لها ولكرواتيا
بــحــسب صـــحــيــفــة الـــديــلي مــيل

البريطانية.

ـوقف وفــعـلـت رئـيــسـة كــرواتـيــا ا
ذاتـه مع رئــيــســـة وزراء إجنــلــتــرا
تـيريـزا #مـاي التي بـدت مـبتـسـمة
خالل الــصــورة الــتـذكــاريــة. وكـان

قميص ماي يحمل رقم 10.
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وجود عـلى الهـواء الطلق بـالقرب من بـيت النجم الـسويدي سـرح  ا الصـدفة وحدهـا قادتني لـهذا ا
ـوسـيـقى من بـعـيـد وقـررت الـذهاب  الى بكـرة الـقـدم الالعب  " زالتـان "  بـعـد أن سـمـعت صوت ا
ـسـرح فـمـا أن وصـلت حـتـى رأيت عـشـرات الـرجـال والـنسـاء جتـاوزت اعـمـارهم ـكـان الـذي فـيه ا ا
السـت عـاما  وهم مـتشـابـكي األيدي  يـرقصـون  للـحيـاة وللـفـرح واالمان والـنعـيم الذي يـعيـشونه
 في ظل ملـك عادل وحكومة تعـرف كيف تبني االنسـان والوطن معا  دون فساد ومـحسوبية ورشوة
وشعـارات وطنـية زائفـة ..  أمرأة عـربيـة من سوريا عـمرهـا يبـلغ خمـس عامـا كانت واقـفة بـجانبي
تشـاهد هـذا االحـتفـال اجلـميل بـاحلـياة فـقالـت لي بعـد ان عـرفتـني  عربـيـا من مالمحـي " والله بـعد
خمـس سنـة منـصير مـثلـهم  .  نحن الـعرب مشـغولـ باحلروب والـقتل واحلـسد والغـيرة  فـلهذا
نحن هـنـا بعـد  أن  تـهجـيرنـا من ديـارنا  قـالت كـلمـتـها االخـيـرة " يارب  أنـعم عـلى بالدنا األمن
 واالمان مـثل هؤالء " ومن ثم تركتني وانـا اشاهد خطواتهـا الثقيلـة اثناء السير  وأقـارن بينها وب
هـؤالء الـذين يـرقـصـون رغم انـهم اكـبـر منـهـا عـمـرآ شـعـرت باحلـزن وأنـا انـظـر لـهم وتـذكـرت وطني
زمن سكـ الذي يعاني  هذه االيـام من احلر الشديد وانـقطاع التيـار الكهربائي ا العـراق وشعبه ا
سؤول وكل جهة تهـتم االخرى بالتقصير  أما عن رجـالنا ونساءنا الكبار في وسط اتهـامات ب ا
ـرض واحلزن والقـهر  واحلرمان ولـم يفكروا فـي يوم من االيام أن يـعيشوا السـن  فهم في دوامة ا
وجودين في الـصورة  . بل كل غايتـهم أن  يعود الوطن مـعافى وابنائـهم يعيشون في حيـاة هؤالء ا
تواضـعة  صـعبة الـتحقـيق في الوقت احلـاضر في ظل ظروف أمن وأمان  لـكن حتى هـذه األمنيـة ا
وسيقى وعدت الى البيت وأنا أردد مع نفسي " العراق الصعبة . تركت هؤالء يرقصون على أنغام ا
 مـتى تـتـعـافى يـاوطـني من جـروحك وتـعـود تـبـتـسم  لـلحـيـاة وتـعـود الـضـحـكـة عـلى وجـوه  شـعبك

. سك الذي لم يرى الراحة منذ سن ا
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ـــكن أن تـــفــعـــله إذا فــازت الــذي 
كــــــرواتـــــيــــــا بـــــكـــــأس الــــــعـــــالم?
السـيناريـوهات مفتـوحة.. وسنرى
هل تــرفع رئــيـســة كــرواتــيــا كـأس
الـعالـم مع العبـيهـا أم بـلجـيـكا لـها
رأي اخـر . ساعـات قـليـلة تـفـصلـنا

عن النهائي

ــــكــــنك اآلن ان عــــزيــــزي جـــــورج  
تـتفـاخـر انك تمـلك أي فون. أنت ابن
كن االعـتـماد عـليك في سن طـيب و

ال  13وتستحق الهدية. 
ولـكن قبـولـهـا يـأتي مع قـبـول بعض
القـوان وتدابـير االستـخدام. ارجو
منك قراءة هذا العقد. ارجو ان تفهم
بــأن من واجــبـي الــقــيـام بــتــربــيــتك
تــربـيـة جــيـدة حـتى تـتــأقـلم مع هـذا
الـعـالم والـتـكـنـولـوجـيـا احملـيـطـة به
وان ال تتسبب في انحرافك. االخالل
بـالشـروط سـوف يؤدي الى حـرمانك

منه. 
شروط استخدام الهاتف: 

1. الـــهــــاتـف لـــيـس مــــلك لك نــــحن
(والـداك) اشتـرينـاه لك ونحن نـقدمه

لك حتت اشرافنا 
2. يـجـب ان نـكـون عـلى عــلم بـكـلـمـة

السر دائما 
3. اذا رن الـهـاتف فـعـلـيك بـاالجـابة.
انه هــاتف فــقل مــرحـبــا واســتــخـدم
الفاظـآ جيدة. ال تتجـاهل الرد عندما
يـكون االتـصال من والـدك او والدتك

أبدا . 
4. سـلم الــهـاتف الى أحــد الـوالـدين
يـومـيـآ الـسـاعـة 7:30م في كل لـيـلـة
دراسيـة و السـاعة 9:00م في نهـاية
األســبـــوع. الـــهـــاتف ســـوف يــغـــلق

بالليل ويعاد فتحه س  7:30ص. 
اســتــمع لــهــذه الــنــصــائـح واحــتـرم
عائالت ا?خـرين كـمـا نـحب االخرين

ان يحترموننا 
5. ال حتــــــمل الــــــهـــــاتـف مـــــعـك الى
درسة. قم بـاحلديث مع األشخاص ا

الذين تراسلهم شخصيآ. 
انــهــا مـهــارة حــيــاتــيــة. × الـرحالت
اجلزأيـة من الـيـوم وانـشطـة مـا بـعد
ــدرســة حتــتـــاج الى تــقــديــر واذن ا

خاص من الوالدين. 
6. اذا وقع الـــهــاتف فـي احلــمــام او
ــســؤول عن حتــطم او فــقــد فـــأنت ا
استبداله اوتكاليف اصالحه. تسلف
ال او قم من اآلن بـتـوفيـر جـزء من ا

ثل هذه احلاالت.
7.التـسـتـخـدم هـذه الـتـقـنـيـة لـلـكـذب
أوخلــــــداع أي شــــــخص. والتــــــدخل
نـــفـــسـك في مـــحـــادثـــات قـــد تـــؤذي
اآلخـــرين. كـن صــديـق مــخـــلص او?

وابتعد عن خط النار. 
يل او 8. التقم بـارسال رسـالة او ا
قول أي شيء باستخدام هذا اجلهاز

اذا كنت تخاف من قوله عالنية.
ـيل  9. التــقم بـارســال رسـالــة او ا
ألي شـخص يحـتوي عـلى حديث اذا
كنت تخاف ان تتفوه به بصوت عال

امام والديه. قم بضبط النفس. 
ـــــعــــلـــــومــــات في 10. ابـــــحث عن ا
ـكن ان تـشـاركه معي. ا?نـتـرنت ما 
اذا كــــان لــــديـك ســــؤال عن أي شيء
فــاسـأل أي شــخص ويــفــضل أنـا او

والدك. 
11. قم بــاغالقه او وضـعه في حـالـة
الــهــزاز و وضــعه بــعــيــدا في حــالـة
ــكــان عـــام. وخــاصــة في وجــودك 
مــطـــعم او الـــســـيــنـــمـــا او عــنـــدمــا
تـتــخـاطب مع أحــد مـا. أنت شـخص

مهذب وال تدع الهاتف يغيرك
ــنـــزل لــبــعض 14. ضع هـــاتــفك بـــا

تـشـجـيع إلى مــنـتـخب بالدهـا أمـام
إجنلترا من قمة الناتو: “لألسف لم
أتــمـكن من أكـون بــجـانـبـكـم الـلـيـلـة
شخصياً لكني سأكون معكم بقلبي
ومع كـل قــــلب فـي كل ثــــانـــــيــــة من
ـلـعب الــعـبـوا من أجـل كـرواتـيـا ا
الـعــبـوا من أجل عــائالتـكم من أجل

وقبيل بدء اجتماعات الناتو صباح
األربــعـاء قــالت تـيــريـزا مــاي إنـهـا
الــتــقت رئــيــســة كــرواتــيــا وتــبـادال
قمصان كرة الـقدم معربة عن أملها
نتخب اإلنكليزي وهو ما في فوز ا

لم يحدث.
وأرســلت رئــيـســة كـرواتــيـا رســالـة
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الوقت وأشعر باألمان في اتخاذ هذا
ـكـن ان يــكـون الــقـرار. الــهــاتـف ال 
حياتك او امتداد لك. تعلم ان تعيش
بــدونه. كن أكـبـر واقـوى من اخلـوف

من فقدان شيء ما. 
15. قم بـــتـــحــمـــيل مـــا يـــفـــيــدك. قم
بـاالستـفـادة من هذه الـهديـة وتوسع

في خيالك. 
فـيدة 16. تمـتع باأللـعاب الـعقـليـة ا

من وقت الخر

17. قم بالـنظر الى أعـلى وانظر الى
الــــعـــالـم من حــــولك. افــــتح نــــافـــذة
واســتـمع الـى الـطــيـور. قم وتــمـشى
وتـسـائل بدون االعـتـماد عـلى مـحرك

البحث (جوجل). 
18. اذا قـــمـت بـــاإلخالل بـــاالتـــفـــاق
ســــــوف اســــــحب الــــــهــــــاتف مــــــنك
ـوضـوع ونـبدأ من وسـنـتـحدث في ا
جــديـد. أنت وأنـا دائــمـا نـتــعـلم أنـا
بصفك ونحن في هـذا شركاء. أتمنى
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ان تـــــوافق عـــــلى هـــــذه الـــــشــــروط.
مـعـظــمـهـا دروس لـيـست السـتـخـدام
ــا لــلــحــيــاة. انك الــهــاتـف فــقط وأ
تـعـيش في عـالم سـريع ومتـغـير. انه
ـتع ومـغـري. اغـتـنم الـفـرص عـالم 

من حولك ببساطة. 
ثق بـعقلك الـقوي وقلـبك العظـيم ثقة
تتـعدى حـدود أي آلة. احـبك وأتمنى
ان تستمتع بهاتفك الرائع اجلديد. 

عيد ميالد سعيد.

ونديال 2018 رئيسة كرواتيا خالل مباراة فريق بالدها با
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