
كان يسير خلفها بصمت ال يتكلم أبدأ كأنه حارسها الشخصي . يضع عدة أمتار
سافة بينه وبينها . لم تنتبه غادة له في بداية االمر لكن بعد أيام عرفت انه يسير ا
درسة حـتى تصل الى البيت ومن ثم يتـركها بأمان وهكذا خلفها كـلما تخرج من ا

في باقي االيام .
كان هـذا احلدث عام 1979 غادة طـالبـة في اخلامس االدبي وصـديقـنا " فـرحان "
ـدرسة بعد ان رسـب سنت مـتتالـيت في الـصف السادس الـعلمي رغم أنه ترك ا
كان مجتهدا جدا ومن ابرز الطالب في الصف حتى انه أعفي في كل الدروس في
الـصف اخلـامس عـلـمي لـكن وفـاة " والـديه" في حـادث سـيـارة جـعـلـته ال يـركز في
درسة ولم يركز في الدراسة ومن ثم جاء حبه اجلنوني للطالبة غادة جعلته يهمل ا

دروسه رغم إحلاح شقيقه األكبر عماد
استـمـرت حـيـاته بُـحـبه لـغـادة دون ان يـكلـمـهـا مـطـلـقـا وهي عـلمـت بهـذا احلب من
نظـراته وبدأت تشـفق علـيه دون أن تعلـم بقصـة رحيل والديـه بحادث سـيارة وتركه

للمدرسة وقررت ان تكلمه في اليوم الثاني .
ـفــاجـاة انه لم يــأت في الـيــوم الـثــاني وال الــثـالث وال الــرابع وال اخلـامس ! ا

أحـتـارت غـادة بــاألمـر ! وبـدأت تـســأل نـفـسـهــا أين ذهب هـذا الـشـاب
ـاذا هذا االخـتـفاء ! أخـشى أن يكـون مـريضـا ! او أنزعج اخلـلوق و

مني الني لم أكلمه أو أبتسم معه?
فـرحـان ذهب الى اجلـبهـة بـعـد أن  الـقبض عـلـيه من قـبل مـفارز
االنضباط العسكري حيث تب أنه متخلف عن اخلدمة العسكرية
و تسويقه الى الـتجنيـد ومن ثم الى معسكـر التدريب في احللة
وإرسـاله مـع وجـبــته الى اجلــبــهــة في قـاطـع الـبــصــرة واحلـرب

مشتعلة ب العراق وإيران
شاء القدر أن يقع أسيرا في معركة البسيت وبقي في األسر
سبـعة اعوام وغـادة معه في كل حلـظة يتـذكرهـا عندمـا تخرج
درسـة وهو يسيـر خلفـها ! ياتـرى هل شعرت بـغيابي ! من ا

هل سألت عني ! هل تزوجت?
بــعــد ســنـــوات من األســر  اطـالق ســراح األســرى عــام
1990 وعـاد الى اهـله يـبـحث عن غـادة فـعـلم أنـهـا تـزوجت
وأجنـبت طـفــلـ ! لم يـحــزن كـثـيـرا فــهـو لم يـكــلـمـهـا ولم
ـصـائب التي عـاشـها مـنـذ رحيل يـعتـرف لـها بـاحلب وا
والـديه ومن ثم قـضى شـبابه فـي األسر وهـا هـو يـعود
واجليش دخل الى الكويت وهذا معناه مأسأة أخرى

وشهداء وجرحى وأرامل وأيتام
في يوم من االيـام من عام 1991 شاهـد غادة في
الـشــارع الـتـجـاري تـســيـر مع أبـنـهـا ومـا أن
رأته جـاءت الـيه" شـلونك اخـبـارك مـتـكولي

وين أختفيت "?
نـظر لـهـا وشـعر أنه أسـعـد أنـسان في
الـعــالم رغم تـعـاســة وضـعه . فـغـادة
تقف أمامه ويسمع صـوتها الرقيق
! چنت أسير بأيران ! احلمد الله
عـلى سالمـتك بس أريـد اعرف
أســمك ! أســمي وحــيــد ! ديـر
بـــالك عـــلى نـــفـــسك وتـــركـــته
وحـيـدآ مع أسـمه وذهـبت مع
أبـنهـا ! أمـا هُـو ظل واقـفا ال
يـــعـــرف مـــاذا يـــفـــعل فـــهي
متزوجة ولديها اطفال ! بدأ
يقـول " لـيش أبويـة سـماني
فـــرحـــان ويـن هُـــو الـــفــرح
أشــــو كل عــــمــــري حـــزن

وأهات
عام 2005 رحل فـرحـان
عن احلـــــيــــاة بـــــحــــادث
انـــفـــجـــار في بـــغــداد !
يقـول شـقيـقه توفى في
ـستـشـفى بعـد أربـعة ا
أيــــام مـن االنــــفــــجـــار
واالبــــــتــــــســــــامــــــة لم
تــفـــارقــــه كــأنه أراد
أن يـــــــــــقـــــــــــول " انـه
فـرحــان عـنــــــــــدمـا
تـــكــلـــمت غــــــــــادة

معه "
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ـازال جنـــــمــــآ تـالحــــقـه عــــدســــات مـــ
ـعــجـبـ ـصــورين واالعالمـيــ وا ا
واجلميع يرغب في التقاط الصور أو
اجراء لقاء صحفي او تلفزيوني معه
فـــهــو يـــلــفت األنـــظــار في كـل مــكــان
يـتـواجـد فـيه وكـيف ال وهـو الـكـابـ
أحـمـد راضي احــسن العب في اسـيـا
عام 1988 وصاحـب الهـدف الـوحـيد
كـسيك للـعـراق في كأس الـعالـم في ا
وهداف العديد من الـبطوالت وألقابه
تـرافـقه أيـنـمـا يـذهب فـهـو " الـنورس
والسـاحر والـهـداف والرجل الـوسيم

األنيق .
رافــقــتـه في الــكــويت اثــنــاء بــطــولــة
اخلـلــيج الـعـربي عـن قـرب وشـاهـدت
بــعــيـني حـب الـنــاس له في الــفــنـدق
ـــــلـــــعـب واألســـــواق . اجلـــــمـــــيع وا
يــســتــوقــفـه ويــلــتــقـط مــعه الــصــور
ويـذكـره بـبــعض أهـدافه. ذهـبت مـعه
لشراء حقيبة من محل كويتي وما أن
عرف انه الـكـاب احـمـد راضي حتى
رفض أن يــأخـذ ثــمــنـهــا ومع اصـرار
أبو فـيصل قـال صاحب احملل سـآخذ
نــــصـف الــــســــعــــر أنـت ضــــيــــفــــنــــا

بالديــــــــرة . 
كـــنت حـــلــقـــة وصل مع أي صـــحــفي
وإعالمي يـرغب فـي اجـراء لـقـاء مـعه
بــحـكم صــداقـتي وقــربي مـنـه ولـهـذا
كـنت ال أجـد صعـوبـة في اجـراء لـقاء
صـحـفي مـعـه وفِي الـيـوم االخـيـر من
بـطـولـة اخلـلـيج الـعربـي اجريـت هذا
احلـــوار الـــشـــيق مـع نـــورس الـــكــرة

العراقية النجم أحمد راضي
{ شــاهــدتـك ضــيــفــا دائــمـــا في بــرنــامج
الـلـوبي اخلـلـيجـي أثنـاء بـطـولـة اخلـليج من
عــلى قــنـاة  atvحـدثــنــا عن طــبــيــعــة هـذا

البرنامج 
- فــاحتــني اإلعـالمي الــكــويــتي االخ
ـــشـــاركـــة في احـــمـــد الــفـــضـــلـي بــا
برنـامـجه " الـلوبي اخلـلـيجي " خالل
شـاركة أيام الـبطـولـة ووافقت عـلى ا
في هــذا الـبــرنـامج الــرائع الـذي ضم
ضـــــيــــوف من الـــــكــــويت واإلمــــارات

واليـمن وسلـطنـة عمـان وكنت سـعيد
بـــوجـــودي في الــبـــرنـــامج وفـــقــراته
ـنـوعـة حــيث نـتـحـدث عن الـشـيــقـة ا
بــطــوالت اخلــلــيج و ابــرز الـالعــبـ
ونــسـتــعـرض اهـم احـداث الــبـطــولـة
ـقـامـة في الـكـويت وأيـضا احلـالـية ا
نـــتــطــرق عـــلى مــواضــيـع ريــاضــيــة
مختـلفة وقد تـابع اجلمهـور الكويتي
واخللـيجي الـبـرنامج بـشغف رغم أن
وقت عـرضه يـبـدأ الثـانـيـة عـشـر ليال
ويــنـتــهي الـثــالـثــة والـنـصـف فـجـراً.
وبصراحة فرحت جدا معهم واعتبره
من افضل الـبـرامج التـي قدمت أثـناء

بطولة اخلليج 
نتخب الوطني في { كيف تـرى مشاركة ا

خليجي  23
ــنـتــخب الـوطــني كـان --اعــتـقـد ان ا
ـشاركة ـنتـخبـات الثـمانـية ا افضل ا
في خــلــيـجي 23 حــيث قــدم الـفــريق
الـعــراقي مـسـتــوى طـيـبــا في جـمـيع

ـــبـــاريــات الـــتي خـــاضــهـــا  وكــان ا
باريات االربع  الطرف االفضل في ا
ـا احلظ جــابـهــنـا كـثــيـرا في لــكن ر
مـــــبـــــاراة االمــــارات  حـــــيث ارى ان
خـليـجي  23خـسـرت الـعـراق  وهذا
مــا اتـــفق عـــلـــيه اجلـــمــيـع هــنـــا في
الكويت  اذ مـثل ما رأيت هـناك حزن
كبير على خـروج الفريق العراقي من
دور نـصف الــنـهــائي من قـبل االعالم
نـصف  وحتى اجلـمهـور الكـويتي ا
الذي كان متعـاطفا مع منـتخبنا  مع
جل احترامي لـلفـريق االماراتي الذي
تأهل على حسابنا للـمباراة النهائية
نطق يقـول اننا االفضل وكنا  لكن ا
نسـتحق الوصـول للـمباراة الـنهـائية
عــطــفــا عــلـى مــا قــدمه الالعــبــ من
ـبـاريـات  لكـن هذا مـسـتـوى طـيـلـة ا
هو حـال كرة الـقـدم خصـوصا ركالت
الــتـرجــيح الــتي تــعـتــمــد عـلى احلظ

بنسبة كبيرة جدا .

ـــدرب اجـــنــــبي لـــقـــيـــادة { هل أنـت مع ا
نتخب? ا

--هــذا الــكالم بــدأ يــثــار كــثــيــرا في
االونـــة االخــــيـــرة دون عــــلـــمــــيـــة ! 
وبــاعــتـقــادي ان الــتـعــاقــد مع مـدرب
ــا اجـــنــبي لـــيس حال شــافـــيــا  وإ
احلل يـحتـاج الى اسـتراتـيجـيـة عمل
طـويــلـة االمــد وهي ان نـتــعـاقـد مع (
ســتــاف ) اجــنــبي مــتــكــامل جلــمــيع
مـنـتـخـبات الـفـئـات الـعـمـريـة وصوال
ــطـالــبـة لــلــمـنــتـخـب الـوطــني دون ا
بـنـتـائج  وان ال تــقل مـدة الـعـقـد عن
اخلـمــسـة اعــوام  وامـا الـبــقـاء عـلى
نـاول  اقـالة راضـي والتـعـاقد هـذا ا
مع بــــــاسـم ومن ثـم اقـــــالــــــة بــــــاسم
والتفكير باالجنـبي  وبالتالي تتغير
االفكار على الـالعب !  وهذه مـثلبة
كـبـيـر تـزيـد من مـأسـاة كـرتـنـا  لـذلك
ومن وجــهـة نـظــر شـخــصـيـة ارى ان
احلل الــنـاجع هــو الـتــفـكــيـر لــلـمـدى

الـبـعـيـد عـبـر الـتـعـاقـد مع ( سـتاف )
اجنبي متكامل للمنتخبات الوطنية 
{ انـتــخـابــات االنـديـة عــلى االبـواب  هل
احـمــد راضي يــطـمح لــقـيــادة الـزوراء من

جديد 
--حـقيـقـة هذه امـنـيـة كبـيـر ان اعود
لرئاسة نادي الزوراء من جديد  لكن
هـنـاك مـشـكلـة كـبـيـرة تـخص مـسـألة
االنتـخـابات  وهي مـحـاولة الـبعض
تأجيلـها واحليلولـة دون اقامتها في
مـوعــدهـا احملــدد  كـون الــتـوقـيت ال
يخـدم مـصاحلـهـا  لكن نـحن جادون
ـمـكن عـلى اقـامـة في ذلك ونـعـمـل بـا
االنــتـــخـــابـــات في مـــوعـــدهــا ولـــكل
مفاصل الرياضة العراقية  وان شاء
الله هـناك قرارات سـتصـدر في مقبل
االيــــام بـــهــــذه اخلـــصــــوص  وامـــا
الـــزوراء فـــهـــو هـــدفي االول  حـــيث
ســيــكــون دخــول نــادي الــزوراء هــو
الــهـدف االســمى الـذي اعــمل عــلـيه 

ومن ثم لكل حادثا حديث .
{ هــنــاك من اعــتـــرض عــلى خــروجك مع
ـتـظــاهـرين ضــد احتـاد الـكــرة  مـاذا لـو ا
عاد بـك الزمن قـلـيال هل كـنت سـتـخرج أم

ندمت على خروجك ?
لء الــفم لم انـدم --نـعـم واقـولــهـا 
على خـروجي لـلمـظاهـرات وليس لي
ن خـفت صوته او عالقة بـالبـعض 
تـــــراجع  والى االن مـــــســــتــــمــــر في
مـوقـفي  ومن مـنـبـر ( الـزمـان ) اقدم
شـــكــري وتـــقــديــري لـــلــنـــائب رحــيم
الـدراجي الــذي الى االن ال زال يـعـمل
ويــكــشف احلــقــائق ويــســاعــدنــا في
اقـــرار الــقـــوانــ حـــسب الـــلــوائح 
وحـــــتى لـــــو عـــــاد بـي الـــــزمن قـــــبل
.! ظاهرات فستجدني اول الواقف ا

{ وعمل احتاد الكرة كيف تصفه ?
--االخـــوة فـي االحتـــاد يـــعـــتـــرفـــون
بـصـريح الـعــبـارة انـهم يـعـمـلـون بال
منهجـية او استراتـيجية  والواضح

ان جل تــفـكــيـرهم حــالـيــا هـو مــوعـد
االنــتــخــابــات وكــيــفـــيــة الــبــقــاء في

ناصب !! . ا
{ كــــيـف تـــــرى عـــــمل وزارة الـــــشـــــبــــاب

والرياضة 
--لألمـانـة اقولـهـا ان وزارة الـشـباب
والـريـاضـة بــشـخص الـسـيـد الـوزيـر
ـضـيـئــة في الـكـابـيـنـة هي الـنــقـطـة ا
الـريـاضـيـة في الـعـراق  فـبـعـيـدا عن
الـتـحـزب وغـيـر ذلك من االمـور  ارى
ان الـسـيـد وزيـر الـشـبـاب والـريـاضة
يـــعــــمل بــــإخالص وتــــفـــانـي ولـــديه
مقـبولـية في الـشارع الـرياضي وهذا

شيء كبير يحسب له .
{ جمـاهيـر البـصرة ابـدت استيـائهـا على
تصـريحات احـمد راضي بشـأن عدم قدرة
البـصرة على احتـضان بطولـة خليجي 24

ماذا تقول لهم عبر الزمان ?
- قبـل كل شيء البـصـرة ( بـصرتي )
واهلهـا الطيـبون هم اهلي وتـربطني

كن دينـة ذكريات جـميـلة ال  بهـذه ا
ان تبـارح الذاكـرة  وحـقيـقة الـبعض
لألسـف فـســر الـتــصـريـح بـضــغـيــنـة
الــغــرض مـنه الــتــسـقــيط ال اكــثـر ! 
حيث ال زالت مصرا عـلى رأيي بعيدا
عن الـعـواطف  فـأنا ابـغي مـن يدخل
للبصـرة ان يخرج منـها ويقول ( الله
عــالــبــصــرة ) ال ان يــذم او يــتــذمــر 
والــــوضـع احلـــالـي ورغم الــــتــــطـــور
احلاصل اال انه لم يـحن بعد  فـهناك
فنـادق لم تكـتمل وبـنى حتتـية كـثيرة
ـديــنــة  وحـقــيـقــة كـان حتــتــاجـهــا ا
الـغـرض من كالمي هـو احلـفـاظ عـلى
انع قيمـة البصـرة وسمعـتها  فـما ا
ان نسـتضيف الـنسـخة مـا بعد ? 24
حيث سـنـكون اكـثر تـطـورا وسنـثبت
عنـدها لـلجـميع ان الـبصـرة تسـتحق
ذلك  خـــصــوصـــا ان مــلـــعب ( جــذع
النخلة ) مفخرة حقيقية  اضافة الى
ان طـيبـة اهل الـبـصرة ال مـثـيل لـها 
لـكن هــنـاك مـقــومـات جنـاح يـجب ان

تتوفر ذكرتها لكم آنفا .
{ كــيف وجـــدت تــعــامـل الــكــويـــتــيــ مع

النجوم العراقي ?
--حـقـيـقــة هـنـاك حـفـاوة واسـتـقـبـال
كـبـيـر ال مـثـيل له  لـيس مع الـنـجـوم
ـا مـع كل عـراقي  حـيث وحـسب وا
لم اكـن اتــصــور ان تـــكــون احلــفــاوة
بـــهـــذا احلـــجـم  خـــصـــوصـــا بـــعـــد
اخلالفـات الـكـبـيـرة بـ الـبلـدين  اذ
وجــــدت الـــتـــرحـــاب فـي كل مـــكـــان 
وبـصـراحـة شـعرت انـي في الـعراق 
فـشكـرا لـهم عـلى كل شيء وامـنـياتي

للكويت بالتطور وباالزدهار .
{ كلمة اخيرة لك ماذا تود ان تقول ?

--شــكـري وتــقــديـري لــكل جــمـاهــيـر
الـعـراق من الــشـمـال لـلـجـنـوب  وان
شاء الله سنعمل على اعادة الرياضة
الـعـراقـيـة الى سـابق الـقـهـا  وحتـية
لكل من يعمل بـإخالص في هذا البلد
الـــعـــظـــيم  وبــــعـــون الـــله الـــعـــراق
سيـنـهض الـعراق من جـديـد في قادم
االيـام  فـهـنـاك تـفـاؤل كـبـيـر وتـطـور

ملحوظ في كل شيء.

للجميع ) ألذي أصبح بدال عنه برنامج
( الفيسبوك للجميع )

كـــنــا نــشـــعــر بـــلــذة اجلــلـــوس ونــحن
مـجــتـمـعـ فـي الـبـيت نــشـاهـد بـرامج
التلفزيون واالن يفرقنا النت في البيت
كل واحـــد حـــسب مـــزاجه وشـــعــوره ,
تغيرت احلياة نحو االحسن من ناحية
الــتـطـور الــعـلـمي والـتــكـنـلــوجـيـا لـكن
تـراجـعت كثـيـرا حول الـتـرابط األسري
والـعـائـلي بـدرجـة كـبـيـرة  ,اين أنتِ يا
سـيدة الـغنـاء الـعربي ام كـلثـوم لتـغني
لــنـا ( دارت األيــام ) أو نــسـمع أغــنــيـة
ـيعاد وتـغير ـيعاد ) حـقا فات ا (فات ا
الزمن وأصبحنا في بـيوتنا متفرق ال
جنــتـمـع اال عـنــدمـا يــنـقــطع االنــتـرنت
فـنـخـرج جمـيـعـنا مـن الغـرف وبـصوت
مـــوحـــد " نـــقـــول هـــاي لـــيش انـــقـــطع

االنترينت أخاف خلص االشتراك ".

البدري وبرنامجة الشهير الرياضة في
االســبـوع  ,,أو مع اجلــمــيـلــة خــيــريـة
حـبـيب وبرنـامـجـها عـدسـة الفن أو مع
بـدع كامل الدبـاغ وبرنامـجه (( العلم ا

والــيــوتـوب  ,,,وأي بــرنــامج تــريـد أن
تشـاهده في اي حلـظة وبدون صـعوبة
سؤالي من يعيد لنا جتمع العائلة كما
كـان في الــسـابق جنــتـمع حــول مـؤيـد

اجلـــمـــيــلـــة ( ونـــقــول لـــلـــزمــان ارجع
يـازمـان)) ,,لـكن هـيــهـات الــزمن يـعـود
الى اخلــلـف أ فــالــبــيت أصــبح يــشــبه
الـفـندق مـؤجـر الى االبـناء والـبـنات ,,
كل واحــد مـنـهم يـجـلس في غـرفـته مع
ه اخلـاص الـفـيـسبـوك . الـتـويـتر . عـا
الـــســنــاب شــات  ,,وجـــبــة الــغــذاء أو
الـعـشــاء تـكـون بـالــقـرب من احلـاسـبـة
حـتى اليــضـيع وقــته في الــدردشـة مع

صديقه او صديقته ....
ــقـدار  360درجـة عن  تــغـيــر احلـال 
السابق فـتلفـزيون القيـثارة الذي أفنى
عـمـره في اسـعـادنـا أصـبح من الـتراث
تاحف ليـحكي قصة جيل ووضع في ا
مـن الـنــاس كــانـوا يــجــتـمــعــون حـوله
ويـسـمـعـون أخـبـار الـعـالم كـل يوم ,,,,
أمـا االن فــالـتـلــفـزيـون أصـبـح وسـيـلـة
ثــانـويــة بـعــد االيـفـون ووالــفـيــسـبـوك
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فــقط. مـر تــفــول اجلـسم الــعـادي كــمـا
ــظـهـر تــفـضل احملـافــظـة عـلى شــرقـيـة ا
ـمـتـلئ اكـثـر جـاذبـية وجتـد أن اجلـسم ا
لكن مع وجوب التقيـد بساعات الرياضة
فضلة أن تمضي ساعت من وهوايتها ا
الـوقت في الــتـدلـيك خالل يــوم الـعـطـلـة
لــتـــزيل آثـــار الـــضـــغط الـــنـــفــسـي الــذي

يصيبها جراء التصوير.
وهُيام تـبحث عن فـارس األحالم وتتـمناه
وسيـما قـويـا رومانـسيـا محـباً لـلحـياة
واألهـم بــنــظـــرهــا أن يـــكــون مــحـط ثــقــة

اآلخرين.لسل حر السلطان.

الشهية. تـعتبر النوم مـسألة أساسية في
حــيــاتــهـا وبــعــيــداً عن أيــام الـتــصــويـر
حتــاول أن تـــنــام  9ســـاعــات عـــلى األقل
يـومـيـاً ال تـهـتم مـر اوزرلي بـأن تـكـون
وفق آخر موضة فـهي تتمتع بثـقة عالية

في النفس.
ـانـيـا أمـضت مـر مـعــظم حـيـاتـهـا في أ
وعـادت إلى تـركـيـا بـعـد تـرشـيـحـهـا لدور
البطولـة في مسلسل “حر السلطان?”
واكـثــر مـا فـاجـأهـا في تــركـيـا هـو هـوس
ـرأة الـتـركـيـة بـالـنـحـافـة الـزائـدة األمر ا
ـا اعـتـقـدت أنـه همُّ الـغـربـيـات الـذي لـطــا

العـالم الثـالث. وهـذا ما عـبّرت عـنه علـناً
خالل تـلـبيـتـهـا لـدعوة مـزاد عـلـني لـقطع
مجوهرات نادرة كما أعلنت في اكثر من
مـقابـلـة عن تـبـرعهـا بـعـائـدات دورها في
ــراكــز مــســـلــسل “حــر الـــســلــطــان ”
معاجلة أطفال السرطان. أما فيما يتعلق
بـحــيـاتـهـا اخلــاصـة فـتـقــول مـر إنـهـا
توقفـت عن التدخـ منـذ ما يقـرب العام
وتسعى التباع نـظام غذائي صحي على
الــرغم مـن قــلّــة مـــعــرفــتـــهــا بــالـــســبــيل
الــصــحـيح لــتــحـقــيق هــذا األمـر وإنــهـا
تـشــعـر بـالــسـعـادة في تـنــاول الـوجـبـات

“حــر الــســلــطــان ”الــنــاس بــطــلّــتــهــا
وشـخصـيـتـها وحبّ الـسـلـطان لـهـا. فمن
ـمثلـة صاحـبة التـأثيـر القوي هي هذه ا
كـيـف تـهــتم بــجــمــالــهــا وكــيف تــعـتــني
بـنفـسـهـا خـارج إطار الـقـصـور? مر من
مــــوالــــيــــد بــــرج األســــد ولــــدت في 12
أغـســطس  1982في مــديــنـة هــامــبـورغ
ـانية وتتقن انية من أب تركي وأم أ األ
ــانـيــة والــتــركــيــة الــلــغـة إلـى جـانـب األ
اإلجنليزية أيضاً. تتمتع بشكل متناسق
فــطــولــهـا  173سم إلى جــانب جــمــال
الوجه مع عيـن زرقاوين وشـعر ناري
اللـون واستطـاعت بسـرعة قيـاسية أن
تـنال لـقب “مـعشـوقـة اجلـمـاهـير ”من
خالل عمـلهـا الـدرامي األول في تركـيا
إلى جــانـب الــســـلــطـــان ســـلــيـــمــان
متـحديـة كل االنتـقادات الـتي تعرض
ـصداقـية ـسلـسل من نـاحيـة ا لهـا ا
التـاريخـيـة وجرأة دور هُـيام بـشكل
خاص. مر اوزرلي فـتاة ريـاضية
بــامــتــيــاز تــهــوى ركـوب اخلــيل
الـســبـاحـة وريــاضـة كـرة الــسـلـة
وبـعـيـداً عن عـدسـات الـكـامـيـرات
هي فـتاة بـسـيـطة في خـيـاراتـها
لـلـمالبـس واالكـسـسـورات عـلى
عكس مـا تـبدو عـلـيه في دورها

سلسل “حر السلطان.”
وتـــعــتـــبــر مــر أن اكـــثــر مــا
اتـعـبـهــا في الـتـحـضـيـر لـهـذا
الدور هـو جـلوسـهـا لسـاعات
البس الخـتـيار مع مـنسِّـقـة ا
زخرفة وجتهيز فساتـينها ا
واحلـليّ الـتـي تـكـاد ال تـمـلك
مـــنـــهـــا شـــيـــئـــاً وتـــرى في
اقـتـنائـهـا عـمالً ال إنـسـانـياً
بــالـنــظـر إلى حــاالت الـفــقـر
الـــتـي يـــشــهـــدهـــا الـــعـــالم
والسيما ما يواجهه األطفال
مـن ســــوء رعـــــايــــة في دول

هرجان " عمل أطول لفة فالفل " من قبل مطعم و السويدية وتخلل ا قبل عام أقيم مهرجان عراقي في مدينة ما
ـفـضلـة لـدى أغلب عراقي مـتـخصـص بهـذه االكـلة الـشـعبـيـة التي أشـتـهرت في الـسـويد بـحـيث أصبـحت األكـلة ا
هرجان الـعديد من أبناء اجلالـية العراقيـة وأيضا وجهت الدعوة الى ابـرز الشخصيات السودي " وحـضر هذا ا
ـتـألقـة أنـوار عبـد الـوهاب الـتي تـقيم في ـطـربة ا ديـنـة وكان من ضـمن احلـضور ا عـروفـة في ا الفـنـية واالدبـيـة ا

السويد منذ سن والتي تعد واحدة
ـطــربـات الــعـراقــيـات في من ابــرز ا
فـترة الـسـبعـيـنات والـثـمانـيـنات ومن
أشــــهـــر أغــــانـــيــــهـــا والــــتي مـــازال
اجلمـهـور يرددهـا دائمـا اغـنيـة " عد
وأنا عد ونـشوف يـاهو أكثـر هموم "
وأثــنــاء وقـــوفي مــعـــهــا قـــلت لــهــا "
مازالت هذه االغنـية مطلوبـة حتيهذه
الــلـحــظــة ويــســمــعــهـا حــتى اجلــيل
ـا فـيـهـا من كـلـمـات مـؤثـرة اجلـديـد 
تـطــابق الـوضع احلـالـي لـلـعـراق من
حزن ومـآس وآهـات " فكـان جوابـها
احلزن أصبح مالزما للـعراقي منذ
عــقـود طـويـلـة فـلـهــذا أغـانـيـنـا كـانت

مثلنا حزينة
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عـنـدمـا أمـعن الـنـظـر في هـذه الـصورة
التي تعود الى عائـلة عراقية في بداية
الـثـمانـينـات جـالسـ أمام الـتـلفـزيون
ــوجـــود في الـــبـــيت نــوع الـــوحــيـــد ا
(الـقـيـتارة ) والـذي كـان في وقـته سـيد
العصر مع وجود قنات أحدى قناة 9
وقـــنـــاة  . 7فـــأشـــعـــر كم كـــانت
احلــيـاة بــسـيــطــة وسـهــلـة
بــدون عــالم االنــتــريـنت
والفيسبـوك والتويتر
والواتسـاب ! تشعر
ــتـعــة اجلـلـوس
في وسط الـبيت
مـــــــــع األهـــــــــل
واالحــــــــــبـــــــــة
فــــاتـــــذكــــر ام
كـــــــلــــــــثـــــــوم
واغــنــيـــتــهــا

شــــــغــــــلـت مـــــر
أوزرلــــــــــــــــــــــــي أو
“الـسـلـطـانـة هُـيـام29 ”
ـسـلسل عامـاً بـطـلة ا
الــتــركي الــشــهــيــر
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علي كاظم برفقة احمد راضيالالعب السابق احمد راضي اثناء زيارته لنادي القادسية الكويتي


