
شهران مـضيا على تـولي وزير الشـباب والرياضـة الدكتـور أحمد رياض
ا الـعبيـدي منصبه احلـكومي وسط اتهـامات له دون وجود دليل مـلموس 
يـثيره البـعض من كالم هنا وهنـاك وهذا يجعـلنا نقـول " ما اسهل االتهام
ومـا اصـعب الـدلـيل " وأنـا متـأكـد من بـراءته من كـل ما قـيل عـنه مـن تهم
باطلـة كوني قريبا منه واعـرفه منذ ثالث سنة واعرف عـائلته جيدا  كما
اعرف تـربيـته وعنـدما الـتقـيته في مـقر الـوزارة بعـد فراق بـسبب هـجرتي
للـسـويـد رأيـته كمـا عـهـدته انـسانـاً خـلـوقـاً ومبـتـسـمـاً يخـجـلك بـتـواضعه
واخالقه الـعـالـية وعـنـده ذاكـرة قويـة عـندمـا اسـتـرجعت مـعه أيـام وسـن
اضي وكـان رده عـلى اتهـامـات البـعض بـالقـول أنا عشـنـاها سـويـة في ا
مـوجـود في الـوزارة ومن لـديـه دلـيل عـلى اتـهـامي فــلـيـذهب الى الـقـضـاء
ويـقدم شكوى ضـدي فلدينـا محاكم تسـمع الشكوى بـدال من ان يتهمني

في مواقع التواصل االجتماعي من دون دليل .
لـنتـرك االتهـامات ونـعود الى مـنصـبه الوزاري الـذي تقـلده بشـكل رسمي
اناً وشعباً أنه جدير بهذه الثقة وأهال ويريد أن يثبت للجميع حكـومة وبر
ــنـصب فـمــنـذ أن اسـتــلم مـنـصــبه زار ست مـحــافـظـات شــمـالـيـة لـهـذا ا
وجنوبية ووسطـى وخالل يوم زار ثالث محافظات هي " ديالى . واسط
. الـنـاصـريــة " واالخـيـرة جتــول في مـركـز احملــافـظـة والـتــقى الـنـاس في
ي للـمعـاق بـرمي الثـقل "  جراح نـصار " ـقهـى وكان مـعه البـطل العـا ا
الذي أهـدى وسـامه الـذهبي لـلـوزير وقـد اسـتلم الـوزيـر الوسـام وشـكره
عـلى ذلك ومن ثم أعاده الـيه وقـال له " هذا اسـتحـقاقك ووسـام سنـفتـخر
به جـميـعـا ومن األولى أن يكـون معك لـيبـقى شـاهدا عـلى بطـوالتك وكيف
رفـعت علم وطـنك عالـيا في احملـافل الدولـية". أيـضا في الـناصـرية الـتقى
ـنصبه اجلديد وأنهم بشيـوخ العشائر في مضـيفهم وقدموا له كل الدعم 

نصب .  ناسب لهذا ا سؤول ا واثقون أنه ا
ـالعب وأمر بـتذلـيل كل الـعقـبات بـغـية اخـتصـار الوقت في واسط تفـقد ا
قبل .إما نشآت الرياضية لتـكون جاهزة في العام ا لالنتهاء من اكمـال ا
في كــربالء فـقـد زار مــرقـدي االمـام احلــسـ وأخــيه الـعـبــاس "عـلـيــهـمـا
الـسالم"  والتقى هـناك بالـصدفة بـزمالئه الالعب الـقدامى في الصحن
الـشـريف الـذين جـاءوا إلجراء مـبـاراة بـكـرة اليـد مع احـد فـرق احملـافـظة
والـتـقط الـصـورة مــعـهم وتـبـادل أطـراف احلـديث ونــفس الـشئ فـعـله في
ــؤســســات العب وزار ا زيـــاراته ألربــيل وكــركـــوك وديــالى إذ تــفــقـــد ا
الـريـاضــيـة وذلل كل الــصـــــــعـاب الـتـي تـواجه الـريــاضـيـ في عــمـلـهم

الرياضي.
وزيـر الشبـاب رجل شاب يعـمل بصمت دون ضـجيج اعالمي وأنـا متأكد
أنه سينـهض بوزارة الشباب ويجعـلها فعالة بكل شيء وال يـقتصر عملها
العب فقط فقد وضع الـوزير مع معاونيه واالسـتشاري خطة على بـناء ا

عـمل لـلـنهـوض بـالـشبـاب الـعـراقي وإعادة تـأهـيـلهم مـن جديـد بـعد أن 
ــاضي وأصــبح الــشـاب يــقــضي اكــثـر أوقــاته في تـهــمــيش دورهم في ا
ـوالت و"الـنـركـيـلـة" ال تفـارق شـفـتـيه بـسـبب الـبـطـالـة والـفراغ ـقـاهي وا ا
ويـأسه من احلـيــاه فـلـهـذا أولى الـوزيــر أهـمـيـة خـاصــة لـهـؤالء الـشـبـاب
وحـسب مـعــلـومـاتي سـنـجـد حال لـلـكـثـيــر من مـشـاكـلـهم خـاصـة مـسـألـة

البطالة.
ـتـلك جـيوشـاً الـكـترونـيـة تـروج لكل مـا يـعـمله وزير الـشـبـاب اجلديـد ال 
حـتى لـو كـانت اعـمـاال من صـلب واجـبـاته ألنه يـقـول الـوزيـر الـذي يـتـقـلد
نـاط به بـكل شرف منـصـبه يـجب أن يعـمل بـضـميـر حي ويـؤدي واجبـه ا
واخالص ووطـنيـة ويـؤكد أن الـدنـيـا زائلـة ويـهمـني  أن يـقولـوا أن الـوزير
ـا يرضـي الله وضـمـيـره والوطن الـعبـيـدي أدى واجـبه بـوزارة الشـبـاب 
والشعب خاصـة اجلمهور الرياضي الـذي يأمل خيرا منه في قادم االيام
اضي وألول مـرة منـذ تأسـيس احلكـومة الـعراقـية في عـشريـنات القـرن ا
يتـولى حـقـيـبة وزارة الـشـبـاب شـخص ريـاضي والعب دولي سـابق وهذا
ســـيـــكـــون مـــردوده إيـــجـــابـــيـــا عـــلى الـــريـــاضـــيـــ كـــافـــة الن الـــوزيـــر
الـعـبــــــــــــــــيـدي سـبق وأن مثـل انديـة الـكـرخ واجلـيش بـلعـبـة كـرة الـيد
نتخب االوسمةً ومثل منتـخب العراق ألكثر من عشر سـنوات وحقق مع ا
والـكؤوس واجلوائز في مـختلف البطـوالت وهذا ما يجعـلنا متفـائل بهذا
الــوزيـر الــذي ســيـكــــــــــــون قــريـبــا جــدا من الـريــاضــيـ ألنـه بـشــعـر

عاناتهم وبفرحهم وحزنهم في كل بطولة يشاركون فيها.
ر يوم دون ان يـكون لـلوزير بـصمة في عـمله الوزاري فـلجان كـثيرة  ال 
يجتـمع بها ويعطي توجيـهاته ومن ثم يحضر نشاطـات وفعاليات تقام في
ـوصل وبعدها يدخل لعب أو تلك القـاعة . تراه يُسـتقبل وفدا من ا هـذا ا
ـقـبل. ختـامـا اقول وفـد من الـبـصرة وجـمـيعـهم يـأمـلون خـيـرا في عمـله ا
لـلوزير اجلـديد توكل علـى الله في عملك ومـتأكد أنك سـتنجح في الوزارة
وتـتـرك بصـمـة االبـداع ألنك أهل لـهـا وأعرفـك حتب التـحـدي فـلـهذا أراك
لـيال ونـهـارا تـتـنـقل من مـحـافــظـة الى أخـرى ومن مـلـعب الى مـلـعب ومن
اسـتـقـبـال ضـيف الى تـوديع ضـيف ومن اسـتـقـبـال جنـوم ريـاضـيـ الى
ـسـؤولـية اسـتـقـبـال العـبـ رواد وكل مـبـتـغـاك أن تـكـون عـلـى مـسـتـوى ا
نـاطة بك وتردد مع نفسك مـا قاله رب العا في مـحكم كتابه الكر " ا

ؤمنون". وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وا
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احلضـاري في الـتـعامل مع رواده السـيـما
ياح. صاحبه االخ العزيز حتس ا

أمـا الـصــحـفي االرشـيـفـي االسـتـاذ حـيـدر
الراضي يقـول " يوم اجلـمعة بـالنـسبة لي
ــتــنـبي ــتع كــوني اذهب لــشـارع ا يـوم 
ومن ثم لقاء االصدقاء والزمالء في ملتقى
االسـطـورة ونــتـبــادل أطـراف احلـديث في
الـشـأن الـريـاضي والـسـيـاسي وصـوت أم
كـلــثـوم يــجـعـلــنـا نـتــذكـر مـاضـي الـعـشق
بحـلوه ومـره . اما النـجم الدولـي السابق
ورئيس نـادي الكـرخ حالـيا الـكابـ شرار
حــيــدر يـقــول " أشــعــر بـالــراحــة هــنـا في
مـلــتــقى اإلســطـورة وال احـب اجمليء يـوم
اجلمعة بسبب كثرة رواده فلهذا آتي يوم
الـســبت أو اخلـمـيـس وأسـتـمــتع بـصـوت

السيدة ام كلثوم بهدوء وراحة 
وختـامـا أقـول إن مـلتـقى االسـطـورة الذي
تــتــزين جـــدرانه بــصــورة نــادرة لــســيــدة
الـغــنـاء الـعـربـي الـراحـلـة ام كــلـثـوم وهي
تلـتقي زعـمـاء وملـوك وملـحنـ ومطـرب
ـشاهير من ومثقفـ كبار أصـبح ملتقى ا
نـخــبـة اجملـتــمع الـعــراقي فـتـجــد الـكـاتب
والــصـــحــفـي واالعالمي والـــريــاضي  من
روادهـا الــدائـمـيــ   وان كل  صـورة من
صــورهـا تــمــثل حــكـايــة حلــدث مــا لـذلك
ـقـهى اللـتـقـاط يـتـوقف الـكـثــيـر من رواد ا
الــصــور الــتــذكـاريــة الـى جـانـب صـور ام

كلثوم النادرة.

يــســود الــنــظــام والـقــانــون وكل شــخص
يـحــصل عــلى حــقه ورزقه دون أن يــسـلب
ــقـهى حـقــوق االخــرين.  تـركت صــاحب ا
ـــيــاح مع صـــديق له دخل تــوا حتــســ ا
وذهــبت أســال بـــعض روادهــا الــدائــمــ
فــكــان حـديــثي االول مـع االخ ابـو عــاطف
الـذي قـال يـوم اجلـمـعـة بـالـنـسـبـة لي هـو
ــقــهـى لــلــقــاء االصــدقــاء الــتــواجـــد في ا
ـطربة ام كلـثوم وأشعـر بالراحة وسماع ا
عـنــدمـا أكـون هــنـا . إمــا صـديـقـه الـكـاتب
عروف زيدان الربيعي فقال:" والصحفي ا
وجودي هـنا كل يـوم جـمعـة تقـريبـا للـقاء
زمـالئي الـــــصــــحــــفـــــيــــ واالعـالمــــيــــ
ـــلــتــقى والــريـــاضــ واالُدبــاء ويـــكــون ا
ثـابة مـحـطة اسـتراحـة لـنا بـعد الـعودة
ـزدحم بــكل اطــيـاف ـتــنــبي ا من شــارع ا

الشعب العراقي.
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ــلـتــقى تـتــخـلــله في بـعض وأضـاف أن ا
االيـام جـلـسـات ثـقـافـية وكـذلـك تكـون فـيه
فـعـالـيـات لـتــوقـيع بـعض دواوين الـشـعـر
والـقــصـة والـروايــة واالصـدارات االخـرى
ــلـتـقى ويـفـضـلـون الـتي يـصـدرهـا رواد ا
اهــدائـــهــا وتــوقــيـــعــهــا الى اصـــدقــائــهم
ـقـهى وهـذا امر جـيد وزمالئهم من رواد ا
ويــعــد رافـداً جــديــداً من روافــد الــثــقــافـة

العراقية.
ـلتقى واسـلوبها وأشاد الربـيعي بإدارة ا

وحتـدث نـقـاشـات حــضـاريـة في مـخـتـلف
القضـايا سوى كـانت رياضيـة أو فنية أو
ـقهى عن يـز هذا ا أدبيـة. وتابع أن مـا 
غـيــره هـو قــلـة الـعــاب الـتــسـلــيـة فـيه إذ
تـوجــد هـذه االلـعــاب فـقط عـلى طــاولـتـ
فقط وأنا أفكر جـدياً في منع هذه االلعاب
لتـقى ألنني ارغب بأن مارسـة في ا من ا
لتقى هو ملتقى للفكر وللنقاشات يكون ا
احلــضـاريــة واحلــوار الـهــادف والــهـاد
ــضـيــعـة الـوقـت خـصـوصــاً إنـنـا ولـيس 
لتقى بخدمة االنترنيت بدأنا نزود رواد ا
مـقابل مـبـلغ مـادي زهـيـد جداً. مـبـيـناً أن
لـتـقى يقع في مـكـان استـراتـيجي وسط ا
الــعـاصــمـة بــغـداد وبــالـتــالي اطــمح بـأن
ـكان الذي ـوذجاً ومتـميزاً ألن ا اجعله 
ـــعـــالم ـــثل احــــد ا ـــقـــهـى  يــــقع فـــيـه ا
احلضارية للعاصمة بغداد وهذا يحملني
مسـؤوليـة كبـيرة بـأن اجتـهد حـتى اجعل
ياح تذمـره الكبير يـزاً.وأبدى ا لتقى  ا
من وجـود بــعض الـبـاعــة اجلـوالـ امـام
لـتقى مـؤكداً أن وجـودهم يشـوه منـظر ا
لـتقى فـضالً عن اخملـاطر الـتي يسـببـها ا
بعـض باعـة مـادة "الـبنـزين" لـذلك اتـمنى
أن تكون هـناك جهـات رقابيـة فاعلـة تمنع
وحتــاسب كل من يــحــاول تــشـويـه شـارع
الـرشـيـد مـسـتـدركـاً أن تـذمري هـذا لـيس
مـحاولـة لـقـطع ارزاق الـنـاس في ظل هذه
ــا هــو دعـوة ألن الــظــروف الـصــعــبــة إ
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احلب والرعاية ! عـلى كل حال رحل فؤاد
سالم وفـارق احليـاة لـكن  محـبته سـتظل

في قلوب محبيه
ملتـقى االسطورة .. رافـد جديد من روافد

الثقافة العراقية بنكهة بغدادية
 في بدايـة شارع الـرشيـد من جهـة ساحة
ــيــدان تـــوجــد مــقــهى بـــاسم " مــلــتــقى ا
االســـطــورة " ومـــا أن تـــدخل لـــهـــا حــتى
تستقبلك سيدة الغناء العربي الراحلة أم
كـلـثــوم بـإحـدى أغـانـيــهـا اخلـالـدة " فـات
ـيــعـاد أو غــدا ألـقـاك أو ثــورة الـشك أو ا
هذه لـيـلتي" وغـيـرها فـتـعيـد ذكـرياتك مع
العشق واحلبيـبة أيام زمان " وإذا نظرت
قهى سترى عشرات الصور الى جدران ا
الــكـبــيـرة لــلــراحـلــة أم كــلـثــوم مع صـور
لـبـعض الـريـاضــيـ الـعـراقـيـ االبـطـال
ــخــتــلف الــفــعــالــيــات فــتــجــد صــورة
ـي الــبــطل عــلي الــكــيــار ــصــارع الــعــا ا
ي عبـاس الـهـنداوي وزمـيله الـبـطل الـعـا
والـــبـــطل االســـيـــوي احـــمـــد الـــربـــيـــعي
ــــبي ـالكم األو وبــــجــــانــــبــــهم صــــورة ا
أسـمــاعـيـل خـلـيـل وهـنــاك صـور لــنـجـوم
اخـرين في مــخـتـلف الــفـعـالــيـات األدبـيـة

والفنية والشعرية.
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لـتقى مـكانـاً يقـصده غـالبـية وبات هـذا ا
ـتـنـبي في ايـام اجلـمـعـة او رواد شـارع ا
حتـى بقـيـة االيـام االخرى كـذلك يـتـواجد
فيه رواد سـوق هـرج وأيضـاً رواد سـاحة
يـدان وشارع الرشـيد ألنه مـلتـقى يكاد ا
لتـقيات قـاهي وا يكون مـختلـفاً عن كل ا
االخـرى الـتي تـتــواجـد بـجـواره أو حـتى
قهى السيد بالقرب منه. سألت صـاحب ا
ـلتقى / ـياح مـتى أفتـتح هذا ا حتس ا
فأجابـني  افتـتاحه عام 2014 وأصبح
ملتقى للشـعراء واالُدباء والفنان ورواد
الرياضة العراقية الذين مثلوا الوطن في
احملـافل الـدولـيـة والـغـرض من تـأسـيس
ـــلــتـــقى كــونـي كــنت في الـــســابق هــذا ا
صاحب مقهى "ام كلثـوم" القريبة من هذا
ـكــان مــنـذ ســنـة 1988 وبـعــد أن قـمت ا
ـذكــور قـررت أن تـأسـيس ــقـهى ا بـبـيع ا
ـلتقى لـتقى واحلـمد الله اكـتسب ا هذا ا
وهو عـبارة عن مـقهى كـبيـر سمـعة طـيبة
ـثقـف الرائـع الذين بفضل رواده من ا

يقضون أوقات سعيدة هنا.
ــيـاح  أن يــوم اجلــمــعــة هـو  وأضــاف ا
بدعـ في ملتقى لتقـى احلقيقي لـكل ا ا
"االســطــورة" وجتـــده مــزدحــمــاً بــالــرواد

فقلت قالـوا رحل فؤاد عن هـذه الدنـيا  ,,,
هـو لن يــرحل فــؤاد هـو  فـي قـلــوبــنـا  ,,,
معنـا بأغـانيه اجلمـيلة  ,,,هو معـنا كـلما
نـرى طـيـرا في الـســمـاء ونـتـذكـر أغـنـيـته
(يــاطـــيــر  الــرايـح لــبالدي اخـــذ عــيــوني
تـــشــوف بالدي ) نـــتـــذكــره مـع كل قــارب
وسـفـيـنـة بـاغــنـيـته ( عـمي يـا ابـو مـركب
ر يابـو شراع الـعالي ) .نـتذكـره عنـدما 
قطـار البـصرة  واغـنيـته ( الشـوك الشوك
وصل لـلـبـصرة ) نـتـذكـره عـنـدمـا نـشـاهد
الـقــمـر يــومـيــا بـأغــنـيـتـه الـتي ال أمل من
سماعها أبدا ( حبيـنة ضي الكًمر والكَمر
نــاســيــنه ) نــتــذكــره  عـنــدمــا نــذهب الى
الـبـحـر وهو يـتـغـزل بـعـيـون حـبـيبـته في
أغنية ( بحر عينك وأني أمواجك تهيم به
الـسـفـيـنة ) نـتـذكـره بـأغـنـيـة ( مـو بـديـنة
نـودع عــيـون احلـبــايب مـو بـديــنـة ) نـعم
يـافـؤاد مـو بـديـنه نـودع عـيون احلـبـايب

مو بيدنه .
طرب فـؤاد سالم أبدا فهو في لن يرحل ا
قلـوبنـا بأغـانيه اجلـميـلة وصوتـه العذب
وحياته التي كانت مأسأة وحزنا  منذ أن
غادر العراق مـجبورا بسـبب أفكاره التي
تـــخــتــلف عـن افــكــار  الـــنــظـــام الــســابق
فـــطــارده وحـــاربه  فــهـــرب الى الـــكــويت
وعــاش ردحــا من الــزمن هــنــاك ومــنــعت
أغــانـــيه من االذاعـــة والــتــلـــفــزيــون ومن
الـــتـــســـجـــيالت واتـــذكــر كـــنـــا نـــتـــبــادل
الـكـاسـيتـات سـرا في بـدايـة الـثـمـانـيـنات
كـأنـنـا  في حـزب سـري مـحـظـور ونـخاف
من اجلـهـات االمــنـيـة من الـقــبض عـلـيـنـا
.بقـيـنا  نـسـمع أغانـيه في الـسـر ويشـدنا
صوته احلن للوطن وكنت أتعاطف معه
الن يـعــيش في الـغـربــة ويـشـتــاق لـوطـنه
ولم يـــخــطـــر في بــالـي أنه ســيـــأتي يــوم
أصبح مثله مهاجرآ وأكـتوي بنار الغربة
وأشـــتــــاق مـــثـــله الـى بـــغـــداد واألحـــبـــة
والذكريات  ,,بعد  االحتـالل رجع للعراق
ـؤســسـات احلـكــومـيـة لم لـكن الــدولـة وا
تــهــتـم به  كــمــا يــنـــبــغي وتُــرك  وحــيــدآ
ـرض بـالـرغم من أنه يـعـاني  االهـمـال وا
طـلوب لـلنظام الـسابق عكس كان أول ا
بــعض الـنــاس الــذين كــانـوا مع الــنــظـام
الــســابق وبـــعــد االحــتالل وبــقــدرة قــادر
قـالـوا نـحن كـنـا مـظـلـومـ ومـضطـهـدين
ـنـاصب وبَـقى فـؤاد عـلى وتـبـؤا افـضل ا
حاله يغني " دكـيت بابك ياوطن " لكن مع
األسف الــوطـن كــان يُــســتـــقــبل الــســراق
د له يد والفاسـدين وترك فـؤاد دون أن 
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 جـــمــيـل جــدآ ان نـــرى لــقـــاء طــلـــبــة
تـــخــرجـــوا قــبل اكـــثــر من 35 عــامــاً
لـــيــلـــتــقــوا بـــنــفـس اجلــامــعـــة الــتي
تخرجوا فيها .. هـذا ما فعله خريجو
سـتنصرية / كلـية التربية اجلامعة ا
/ قـسم الفـيـزيـاء الذين تـخـرجـوا عام
بادرة االولى1983  ال اقول انها ا

بـالــعـالم ولـكــنـني اسـتــطـيع ان اقـول
انها االولى على مسـتوى العراق وقد
تــكــون االولى عــلى مــســتـوى الــوطن
الــعـربـي  لـقــد اســست هـذه الــفــكـرة
تقليـداً حذا حذوه الكثـير من خريجي
اجلـامــعـات االخــرى وحـتى خــريـجي
ـعـرفة بـعض الدورات الـعـسـكريـة ..و

كــيـفـيــة نـشـأة هــذه الـفـكــرة ألـتـقــيـنـا
بـاخلريـج " محـمـد جـبـر حـسن " وهو
ــبـادرين األوائل لــهــذا الـتــجـمع من ا
وسـألــنـاه عن حــيـثـيــات االمـر وكـيف
خـــطــر بـــبـــاله ان يـــبــحـث عن زمالئه
الـذين فـارقهم مـنـذ سـنـ طـويـلة ولم
شــتــاتــهم بــالـرغـم انـهـم يـعــيــشــيـون
ــخـتــلف احملــافــظـات وقــسم مــنـهم

خارج العراق?
فقال لي .. كوني اعيش خارج العراق
منذ فترة ليست قصيرة  ( في هولندا
مــــنـــــذ عــــام 2007)  وألشـــــتــــيـــــاقي
ألصدقـائي بـاجلامـعـة ولقـلقـي علـيهم
حـيث انــقـطـعت اخــبـارهم مــنـذ فـتـرة
طويـلـة  قـمت بـالبـحث عن اسـمـائهم
عـبــر صـفــحـة الــتـواصل االجــتـمـاعي
(الـفـيـسـبــوك ) فـأسـتـطـعت في بـدايـة
ا األمر الـتـعرف عـلى ثالثـة منـهم  
دعـاني ان اعـمل كــروب خـاص مـعـهم
ومن ثم ازداد الـعـدد يـومـاً بـعـد يوم 
وبعدها طرحت عليهم فكرة ان نلتقي
باجلـامـعة في فـتـرة زيارتـي للـعراق 
وفــعـالً اقــمــنـــا اول لــقــاء عــام 2014
وبـعـدهــا تـوالت الـلـقــاءات الـسـنـويـة

ولــغـايــة الــلـقــاء اخلــامس  وقـد اتى
اجلميع وهم في شوق لرؤية بعضهم
البعض فذاك الـذي أتى من الناصرية
والــتي أتـت من الــســـمــاوة  وآخــرين
أتــوا من كــركـوك والــرمــادي واحلــلـة
سيب  والبقية من بغداد وكربالء وا
بــكــرخـهــا ورصــافـتــهــا   واقــتـرحت
عـلـيـهم أن نلـتـقي سـنـويـاً لـنـسـترجع
بعض أيام سنـوات اجلامعة اجلـميلة
 ولـتـجـمـعـنـا رابط الـزمـالـة واألخـوة
ـذهبـية متـرفعـ عن كل التـسمـيات ا
والـقـومــيـة الـطـارئـة  هــذه الـتـجـربـة
أعـطت درسـاً بـاألخــوة الـصـادقـة لـكل
من رآنــا مـن الــطــلــبــة احلــالــيــ في
سـتنصـرية ونحن نـتجول اجلامعـة ا
بــأرجـــاءهــا حــيث جــلـــســنــاةبــنــادي
اجلـامــعـة ومن بـعــدهـا في حــدائـقـهـا
وقـرب مـخــتـبـر الـفــيـزيـاء وأول قـاعـة
درســــــــــنـــا فــيـــهــا عــام 1979 وقـد
تـواجدين من كل أحاط بـنا الـطالب ا
جانب وأخـذوا مـعنـا الصـور مـتمـن
أن تــكـــون لــهم مــثل هـــذه الــتــجــربــة
الفريدة ولو بعد تخرهم بسنة واحدة

وليس عشرات السن ! طالب كلية التربية قسم الفيزياء تخرجوا عام 1983 في صورة تذكارية بعد 35 سنة
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كـان ابــوه صـديـقـا لي مـنـذ اكـثـر
من أربــعـ سـنــة ومـعـروف لـكل
ــتــلك اهــالـي الــسـيــديــة كــونه 
محال  للتصوير بأسم " ستوديو
اجلــزائـر " وكــانت الـوحــيـدة في
ـنطـقـة في ذلك الـوقت وبـعـدها ا
 أفـتتـاح عـدة مـحالت تـصـوير
في الــشــارع الــتــجــاري لــكــنــهــا
بــقـيت االكــثــر شـهــرة وجـاذبــيـة

للزبائن .
في مـنــتـصف الــتـسـعــيـنـات بـدأ
صــديـقــنــا " هـادي "  يــصــطـحب
طفله " عـالوي " ذا الثالثة اعوام
الى االسـتوديـو وكـان يـقـول هذا
خلـيـفتي فـي احملل " عنـدمـا أبلغ

من الكبر  عتيا " 
وبـــــالـــــفـــــعـل مع مـــــرور االيـــــام
والــســنـ كــبــر عالوي وأصــبح
شـابـا لم يتـجـاوز عـمره الـثـامـنة
عـــشــر وبــدأ يـــســاعــد وابــاه في
محل الـتـصـويـر بل حـتى أصبح
هـــو الــذي يـــديــر احملـل بــعــد أن

ضـعف والــده وأصــبح مــريــضـا
ـنـيـة ورحل جـدا الى أن وافـتـه ا
الى خـالـقه عـام 2011 مـطـمـئـنـا
بـــــوجـــــود ولــــــده عالوي الـــــذي
سيتكفل بـرعاية والدته وأشقائه
" كـــرار وســـجــاد " وشـــقـــيــقـــاته

االربعة .
كــان عالوي يــشــبه والــده حــتى
تـظن في اغـلب االحيـان انه هو .
يـــشـــبــــهه  بـــكـل شي " الـــوجه .
األخـالق . االبـتــســامـة . الــكـرم .
وعندما كنت ادخل الى احملل من
أجل الــتــصـويــر كــان أسـتــقــبـال
عالوي لي كأستقبال والده حتى
كـنت أقـول له " صـدك اخلـلف مـا

مات " .
W³OÞË Âd

كـان عالوي باهـله الذي رحل في
غفلة من الزمن  وأيضا وفيا لكل
االصـدقاء بـكرمه  وطـيبـته ونقاء
قــلـــبه ورغم وجــود الـــعــديــد من
مـحالت الـتـصـويـر في الـسـيـديـة

لــــكن مـــحــــلـــهم بــــفـــضل عالوي
وشـقــيــقه كــرار الـذي هــو األخـر
ــهــنــة يــســاعــد شــقـيــقه تــعــلم ا
عالوي وبـعـدها الـتحق شـقيـقهم

األصغر سجاد معهم .
بــــقي مــــحــــلــــهم  االشــــهــــر  في
الـسـيـديـة ومـحـافظ عـلى زبـائـنه
وأتــذكـر في يــوم من االيــام كـنت
جــالــســا مــعه في احملل ودخــلت
امــراة تــبـلـغ من الــعـمــر اربــعـ
سـنـة وحتـمل بـيـدهـا صـورة لـها
عنـدما كانت طالـبة في االعدادية
وطـلـبت من عالوي أن يسـتـخرج
رقمها وطباعة عدة صور وخالل
دقــــائق اخــــرج صـــــورتــــهــــا من
االرشيف واكمل طباعة الصور 
عـام ٢٠١٥ شـعـر عالوي بـوجـود
ورم في رأسـه وتـــــبــــــ أنه ورم
خــبـيث وأجــريت له عـمــلـيـة و
أســتــئــصــاله وعــاد مــعــافى الى
ـارس مـهــنـة الـتـصـويـر مـحـله 
التي عشقها  منذ الطفولة / لكن

بـعـد فـتـرة رجع الـورم الى رأسه
بنـسـبـة مـضـاعـفـة أخـذه شـقـيقه
كرار بـسرعة الى طـبيبه اخلاص
الـذي أجرى له عـملـية ثـانيـة لكن
صـــحــتـه لم تـــعــد عـــلى مـــايــرام
وذهب لـلــعالج الــكـيــمــيـاوي في
الـهـنـد وهنـاك اجـريت له عـمـلـية
ثالـثة وكانت الـنتيـجة ان أصيب

عالوي " بالعمى " الكلي . 
WŠu²H  ÊuOŽ

كــــنت في وقــــتــــهــــا في بــــغـــداد
وعـنـدمـا سـمـعـت بـاخلـبـر جـئـته
الى احملل فوجدته جالسا حزينا
وبـــالــقـــرب مـــنه شـــقـــيــقـه كــرار
وسـجـاد الـذين تـكــفـلـوا بـالـعـمل
بــدال من شـقــيــقــهم الــذي داهـمه
ـــرض وعــــمــــره لم يــــتــــجـــاوز ا
الــعـشـرين عـامــا . كـان لـقـائي به
مـــحـــزن جــدا وعـــنـــدمــا قـــلت له
عـــرفـــتـــنـي عالوي " شـــلـــون مـــا
اعـرفك عمو عـلي / تكـلم وعيونه
مفـتوحة لـكنه اليرى  ورأسه الى

أسفل كـأنه يقـول لي " هذا حالي
عــــمـــو " نــــظـــرت لـه وعـــادت بي
السـن عنـدما كان طـفال صغيرا
يـركض ويـلـعب امـام مـحل والده
رحـــمه الــله . قـــبل ســتــة أشــهــر
تــدهــورت حــالــته جــدا واصــبح
يــجـلس فـي الـبــيت طــول الــيـوم
وعـنــدمـا جـاء الـشـهـر الـرابع أي
قبل خمسة اشهر كنت وقتها في
بــغــداد وســمــعت بــخــبــر وفــاته
ذهـــبـت بـــســـرعــــة الى بـــيــــتـــهم
وشـاهـدت شـقـيـقه كـرار وسـجـاد
وخــاله مــحــمــد وخــالــد وفــراس
يـبـكـون بـحـرقة لـقـد رحل عالوي
وســيــرقـــد بــجـــوار والــده الــذي
يشـبهه في كل شي. قـبل حلظات
مـررت من امام مـحلـهم وشاهدت
بــــــــراد مــــــــاء وصــــــــورة عالوي
فـشـعـرت بـحـزن ووجـدت نـفـسي

أكتب عنه بدون شعور. 
رحـم الـــــلـه عـالوي  ورحم الــــــله

اباه.
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تهتم الـدول األوربية كـثيرا بـالكالب وقد يصل
االهـتـمـام بـهـا مـوازيـا لالهـتـمـام بـاالنـسـان أو
ــا أكـــثــر ولــهـــذا أقــام أحــد مـــراكــز أيــواء ر
الـكالب فـي الـعـاصـمـة الـسـويـديـة أسـتـكـهـولم
ــنـاســبـة قــرب أعـيـاد مـأدبـة عــشـاء لــلـكالب 
يالد  حـتى يـشعـروا بالـفرح والـسعـادة مثل ا
بـاقي الـسـويــديـ الـذين يــحـتـفـلــون بـاألعـيـاد
ويــذكـر ان الـبــلـديـات فـي الـسـويــد خـصـصت
سـاحــات وحـدائق   خــاصـة لــلـكالب من أجل
راحــتـــهم وأســـعــادهـم بل يــصـل االمــر عـــنــد
الــسـويــديــ أن يـشــارك الـكالب الــعـائــلـة في
ـنام ويـذهب مـعهم فـي سفـراتـهم  ورحالتهم ا

السياحية .
 والـطـريف باألمـر عـنـدمـا شاهـد صـديـقي ابو
حـارث هذه الـصـورة قال " أويـلي عـلى كالبـنا
في الـــعـــراق شـــكـــد مـــحـــرومـــة  مـن احلـــيــاة
السعيدة وقـضوا أعمارهم يبـحثون  عن طعام
والــراحــة واالمــان . ومــازلت أتــذكــر  أن أحـد
الـــعــراقـــيـــ ذهب الى لـــنـــدن في مـــنـــتــصف
الـسـبــعـيـنـات وتـعـرف عـلى شـخص إنـكـلـيـزي
عنـده كـلب اسمه بـوبي يـهتم بـه وينـام معه وال
يــأكـل الى من صــحــنه اخملــصص لــلــطــعــام .
فـقـال الـعــراقي " أويـلي عـلى كالبـنـا مـخـتـفـ
عن األنــظــار كـلــهم مــطــلـوبــ لــلــصـحــة بــعـد
أنتـشار مرض وبـائي  وأمرت الـصحة من كل
العراقي قتل الكالب والقطط وحددت أسعار
قـتــلــهـا ب نــصف ديــنــار لـلــكــلب وربع ديــنـار

للقطة.

فؤاد سالم

عالوي هادي


