
الـكــثـيـر مـن االصـدقــاء يـسـألــون دائـمــا هـذا الــسـؤال " ابـو
ـا اكـتب عنـه في مواقع عـدنـان " حـقيـقـة ام خـيال? الـذي طـا
الــتــواصل االجــتــمـــاعي وفِي الــصــحـف وحتــدثت  عــنه في
الـــفـــضــائـــيــات  وحـــتى شـــقــيـــقــتي قـــبل مـــدة اتــصـــلت بي
تـــســـتـــحـــلـــفـــنـي  " بـــروح امي " ابـــو عـــدنـــان شـــخـــصـــيـــة
حـقـيــــــــــــقـيـة أو من صـنـع خـيـالك  !! في زيـارتي لـبـغـداد
سـألني مـقـدم قنـاة الـعراقـية عـلى الـهواء مـبـاشرة  عـنه امام
ـــشــاهـــدين  !  أكــثـــر من صــديـق ســألـــني  نــفس ماليــ ا
الـسـؤال . في دبي سـألـنـي  اكـثـر من صـديق !?   حـتى في
سلـطنـة عـمان سـألني أكـثر من عـمـاني يتـابع صفـحتي وهل
ما اكتب  عـنه حقيـقة !! العـديد من الرسـائل  تصلـني يوميا
خاصـة من النـساءيـسألـون من هو " ابـو عدنـان "  وهل حقا
هـو يـحب اجلمـيالت ويـبـحث عن عالقـات غـراميـة بـعـيدآ عن
زوجـته صــكـبـان .. أحـدى  الـصـديـقــات في كـنـدا كـتـبت لي
اكـثـر من مـرة أن عمـتـهـا أم زوجـها  تـتـمـنى ان تـرى صورة
ابو عـدنان وتـنتـظر مـنشـوراته  بفـارغ الصـبر ودائـما تـسأل

عن أخباره 
رحة سأقول لكم  ولكي انهي هذا اجلدل بهذه الشخصية ا
أبـو عدنـان شـخـصـية حـقـيـقيـة وهـو صـديق تـعرفـت اليه في
ـو بـالـسـويـد قـبل تـسع سـنـوات !  رجل روحه خـضـرة  مـا
يعـشق النـساء اجلمـيالت . عمره قـارب السـت عامـا  يقول
أنه مظلوم بزواجه االول واألخير فلهذا يبحث عن نساء لكي

ينسى همومه مع صكبان 
الـشي الوحيد الـذي فعلته انا هـو تغييـر أسمه فقط !! وأكثر
قـصــصه  الــطـريــفـة  حتــدث مــعه وانـا اضع عــلــيـهــا بـعض

البهارات لتكون أجمل !  
 هـو من اطــلق لـقب صـكــبـان   عـلى زوجــته لـكـنه بــالـتـاكـيـد
يحـبهـا بعـد حيـاة مشـتركـة دامت  أربعـ سنـة ! هو يـصنع
الضـحكة وفـعال يطلق عـليهـا النكـات بوجودهـا وهي ال تهتم

كثيرا وتقول " تعودت على سوالفه 
اذا لم انشر صورته?  اما 

عـندمـا عـرف اني اكتب عـنه  في صفـحة الـفيـسبـوك قال لي
ا لم تذكر اسمي الـصحيح ولم تنشر صورتي فال توجد طا
وطــلب مــني ان ال انـشــر صــورته أبــدا . وانـا اي مــشــكـلــة 

ملتزم بهذا الوعد  معه
فاذن 

ـو يـثق بي ودائـمـا ابـو عـدنـان رجل حـقـيــقي مـوجـود في مـا
يـقــول لي " اي مـوقف طـريف حــصل مـعه كـمــا حـدث الـيـوم
عــنــدمــا اصــطــدم بــشــجــرة وهــو يــنــظــر عــلى رجـل وامـراة

يتعانقوا في الشارع.
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صفحة ورقية من فيسبوك
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ياحوته يامنحوتة
هدي قمرنا العالي
هذا قمرنا انريده
هو علينا غالي
وأن كان متهدينه
أندق لج بصينية

(طاق طيق طاق طيق طاق طيق)
ـغارف وتـهدر اصـوات اجلـفـاجـيـر وا

العق والقروانات والصحون  وا
لــــــعل احلـــــوتـــــة تــــــخـــــاف من هـــــذه
السـيمـفونيـة البـغداديـة فتـترك الـقمر
وتـهـرب.وفي كل دربونـة أو رأس عـقد
(زقـاق) وقف ابو طـبل يضـرب بطـبله.
ووراءه وحــوله جـوقــة من الـصــبـيـان
وبـــأيــــدي بـــعـــضــــهم الـــفــــوانـــيس 
التـسـمـعـهم يــتـصـايـحـون و’احلـوتـة '
والتـأبه لـصيـاحـهم أمـا الـعـجـائز في
ـشـؤومـة الـتي ابـتـلـعت تــلك الـلـيـلـة ا
فيها احلـوتة قمر بغداد ,فقد اجتمعن
فوق السطوح رافـعات األيدي بالدعاء

وبصوت واحد:

في صـباح الـثـالث والعـشرين من اب
سنة  1938

فــوجئ الـبــغــداديـون بــخـبــر نــشـرته
جريدة العراق البغدادية 

بشكل اعالن يقول:
(ان القمر سيخسف فوق بغداد كليا
بــتــمــام الــقــرص لــيــلــة الــثالثــاء 8
تشـرين الثـاني سنة  1938وسيكون
ـــنــزلــة اخلــســـوف بــبــرج الـــثــور 
الـدبـران والـطـالع درجة  15من برج
الــسـنــبــلـة 'الـتــوقــيع مال جــاسم بن

محمد.'
وهـذا الشخـص الذي اقام بـغداد ولم
يقـعدها طـوال اسابيع هـو (بغدادي)

تنورين انذاك. لكن  ثقف ا من ا
عامة العراقي تشك دائما في اقوال
هــؤالء وفــلـســفــتــهم خــصــوصـا اذا
اســـتـــخــدمـــوا الــعـــلـــوم في تــبـــيــان
احلـــقــــائق وتـــفــــســـيـــر الــــظـــواهـــر

الطبيعية 
فـهم عـبــارة عن افـنــديـة يـتــحـرشـون
ـعـتـقــدات الـنـاس ويـجب ابـعـادهم

عن بغداد! 
ـدعو مال جاسم بن وهذا الـشخص ا
اللي. فهو محمد طـراز مختلف عن ا
يــهــوى عــلـم الــفــلك ويـــتــابع حــركــة

النجوم. 
وقــد يــعـتــبــره الــبـعـض مـثـل صـالح

العجيري في الكويت. 
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وجـــاء اعالن مال جــاسـم بن مــحــمــد
لـيثـيـر جـدال في مـعظم احـيـاء بـغداد

واصبح حديث مقاهيها. 
ـعتـقد الـشعبي فـخسـوف القـمر في ا
احلـوتة' يـعـني أن القـمـر سـتـبـتـلعه '
وعـلـى اجلـمـيع اعالن الـنــفـيـر الـعـام
ـــنـــحـــوســـة عـــلـى هــذه 'احلـــوتـــة 'ا
ـتـورطـة بـتـشـويه جـمـال الـقـمـر في ا

حياة الناس.
بـات الـبغـداديـون خـائـفـ من كـارثة
ســتـقع بـعـد شـهــرين وخـمـسـة عـشـر
يومـا من تأريخ نـشر هذا االعالن من
شــخص اليــعــرفه الــكــثــيــرون  وقــد
يكون شخـصا مشاغبا مثـيرا للفتنة.
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ولودون في أوربا وأن من الـضروري أن يهتم اآلباء واالمهات بتعليم اللغة العربية  ألوالدهم ا
يـعدوها مـن األشياء الـضرورية في حـياة أبنـائهم وشـخصيـا اعرف الكـثير من االطـفال الذين
ولـدوا في أوربـا ال يعـرفون  الـلـغة الـعـربيـة نهـائـيا  " قـراءة وكتـابـة " والبـعض مـنهم اعـمارهم
عود هـمزين  متعلمه جتـاوزت العشرين سنـة وأكثر وعندما تـسأل اباه يقول لك بـاستهزاء " 
" وهـذا يـشجع االبن عـلى عدم تـعـلم لغـته الـعربـية بـعد ان يـسـمع اباه يـستـهـز بهـا في ح
تـرى العكس  عـند بعض اآلباء واالمـهات العراقـيات حيث يـكونوا حريـص كل احلرص على

يعلم أوالدهم اللغة العربية 
هـذه الصورة للطفل " علي  حس "  ولد
فـي السويـد وعمره تـقريبـا  ثالث سنوات
لـكنه يتكلم اللغة العربية بطالقة  والفضل

أكيد لوالديه 
ـدارس ان عــلــمـا في الــســويـد حتــرص ا
يـكون كل أسبوع " درس للغة االم " حتى
الينسى الطالب والطالبة لغتهم األصلية

رسالتي 
لكل اآلباء واالمهات في أوربا 

عــلـمـوا اوالدكم الـلـغـة الــعـربـيـة فـهي لـغـة
القرأن.
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ياقريب الفرج!!
ياعالي بال درج!!
قمرنا طايح أبشدة
نطلب منك الفرج!

وبعـد ثالث ساعـات ونصف الـساعة
وحــوالي الــســاعــة احلــاديــة عــشـرة

وعشرين دقيقة في تلك الليلة  
طلع القمر من جديد 

فـــتــصـــايح الـــبـــغـــداديــون مـن فــوق
ـنائر والـفوانيس السـطوح وأعالي ا

واللمبات والشموع بايديهم:
زاعـــتـه احلـــوتـــة!!.. احلــــوتـــة زاعت

القمر!! خافت وزاعته!
وعلت الهالهل. 

وتــبــادل الـبــعض الـتــهــاني من فـوق
الــــــســـــطـــــوح ألن احلـــــوتـــــة داخت
و’انسطرت 'من شدة أصوات القدور
واجلـفاجـيـر والـصـواني فـزاعت أي
(تــقـيـأت) الــقـمـر وهـربـت خـائـفـة من
سك مله . وجنى ا فزعة البغدادي

جاسم من كتله غسل ولبس . . 

كان عـمـره ست  سـنوات عـنـدما
ـوصل  فـأخـذه احـتـلـت داعش ا
ابي مع بـقـيـة اخـوته الى بـغداد
ـوت تــاركـا هــاربـا من جــحــيم ا
ــقـهى الـتـي كـان يـعـمل بـيـته وا

فيه. 
وصل االب مع عائلته الى بغداد
وبــالـــتــحـــديـــد الى الـــســيـــديــة
واســتـأجــر شــقـة صــغــيــرة تـلم
كـونة من سـبعـة أفراد أسـرته  ا
أصــغــرهم عالوي  وبــعــد فــتـرة
عـمل االب كـشـكا صـغـيـرا  يـبيع

فيه الشاي إلعالة عائلته .
تـــعـــرفت عـــلى االب قـــبل ســـنــة
ودائــمـا مــا   أتــنـاول چــاي أبـو
الـهيل من يده وغـالبا مـا أشاهد
عالوي الــطــفـل الــذي اصــبح ذا
الـــعــشــرة أعـــوام يــســـاعــده في
الــعـــمل حـــيث يـــحـــمل " تـــرمــز
الـشـاي " ويتـجـول على احملالت
في الـشارع الـتجـاري   ليـحصل

على  بعض الدنانير 
بـاالمس وفِي الـسـاعـة الـعـاشرة
لـيال كــنت جـالــسـا وحــدي عـلى
ـــصــطــبـــة فــاذا بــعالوي هــذه ا
يـأتي ويـقول لي " شـوكت تـكتب
عــنـي بــجـريــدة الــزمــان " حــيث
وعــدته ان اكـــتب عــنه  بــعــد أن
رأي صورة شـقيـقه مـحمـد فيـها
قــــبل 6 أشــــهـــر و كــــتـــبـت عـــنه
مـــوضـــوعـــا حتـــدث عن احالمه
الـضائـعـة التي تـبـخرت بـعد أن

تـرك مـديـنـته بـعـد دخـول داعش
عـالوي طــفـل في غـــايــة الـــذكــاء
والـشجـاعة ومـحبـوب من جميع
اصـــحــاب احملـالت الــتـــجـــاريــة
ـرحــة قـال لي " انه في لـروحـه ا
الـــــصـف الــــــرابع االبــــــتــــــدائي

 1938أنخسف القمر 
وراحت 'احلـــوتـــة - 'كـــمـــا يـــعـــتـــقـــد
الــبــغـداديــون - تـبــتـلــعه في بــطـنــهـا
تدريجـيا امام انظار الـناس كما توقع

ال جاسم!  ا
وسخطت بغداد تلك الليلة 

وضــجت مــحالتــهـا وســطــوح دورهـا
عـزوفة مـوسيـقية مـتضـاربة يـسمع
صـداهــا الـقــادمـون عــلى بـعــد عـشـرة

اميال.
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أمــا األآلت الــعــازفــة فــهي عــبــارة عن
ــغــارف (الــتــنــكــات واجلــفــاجــيــر وا
والــقـــدور الــنـــحــاســـيــة والـــصــواني
والـقـروانات والـطـبول)! والـكل يـعزف
نـازل وهم يراقبون من فوق سـطوح ا
ـسـكـ يـختـفي تـدريـجـيا في الـقـمر ا
بطن احلوتة وعيـونهم شاخصة اليه
وهم يـرددون اغـنيـتهم الـشعـبيـة التي
نـحـوسة يهـددون بـهـا هذه احلـوتـة ا

بالويل والثبور:

واذا صح اخلــســوف فـهــذا يــعـني أن
نحوسة 'موجودة نحوتة ا 'احلوتة ا
فـي بـغــداد وفي ســمـاء بــغـداد وأنــهـا
تــتـربص بــقـمــر بـغــداد لـكي تــبـتــلـعه
!قام ـ فـيـحل الـظالم في سـمـاء الـعـا
ـهـدية شقـاوات مـحالت قـنـبر عـلي وا
والفضل والدهانة وخان اآلل بتشكيل
دعو 'مال ثـقف ا فـرق بحث عن هـذا ا
جــاسم بن مــحـمـد 'الـذي جــاء بـخــبـر
خسوف الـقمر وكيف يـاترى علم قبل
وقــوع اخلـســوف بــشــهــرين ونــصف

الشهر?! رغم أن العلم عند الله?
ـــدعــو مـال جــاسـم بن مــحـــمــد لـــكن ا
اخـتـفى من بـغـداد كـلـهـا وكـأنه صـعد
الى اجملــرات لـكي التـطـاله 'راشـديـات

ودفرات 'شقاوات بغداد. 
ولكي اليقدم حملكمة علنية تسأله: 

كـيف عــرفت بـخـسـوف الـقـمـر والـعـلم
عند الله? 

وفي الساعة الـثامنة والدقيـقة الثالثة
من ليلة الثامن من تشرين الثاني عام
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وقال الزوج: "لم أتـمكن من احتـواء نفسي
وقلت لـها كل مـا أفـكر فـيه عن كـريسـتيـانو
ـنتـخب البرتـغالي واألنـدية التي رونالدو وا
حتــبـهــا ثـم أخـذت أشــيــائي وغــادرت إلى

األبد".
ـــشـــجع وأشـــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلى أن ا
الــروسـي قــدم فـي الــيـــوم الـــتــالـي طــلـــبــا
للـسـلـطـات من أجل تـطـلـيق زوجـته بـشكل

رسمي بعد  14عاما من الزواج.
يذكـر أن الـزوجـان كـانـا اجتـمـعـا في حـانة
في نهائـيات كـأس العالم  2002 ومنذ ذلك
احل لم يـنـفـصال رغم اختـالف أهوائـهـما

الرياضية.
وودع الــبــرغـــوث األرجــنــتـــيــني مـــونــديــال
ـاضي بــعـد اخلــسـارة روسـيــا الـســبت ا
أمـام فــرنـسـا 3- 4ضـمن مــنـافــسـات دور

الـ.16

انــــفــــصـل مــــشــــجـع روسي مـن مــــديــــنــــة
تشيليـابينسك عن زوجته بـعد نقاش حاد
بـيـنـهـمـا حــول الـنـجم األرجـنـتــيـني لـيـونـيل

ميسي.
Argumenti i Fakti"" ووفـقًــا لــصــحــيــفـة
الــروســيــة احــتــفل الــرجل بــقــوة بــعــد أن
نـتخب األرجنتيـني العبور للدور استطاع ا
ـونديـال بعـد الفـوز على ثمن الـنهـائي من ا
نيـجيـريا 2- 1وأصبح هـدفا لـلـسخـرية من

قبل زوجته التي تشجع البرتغال.
وأوضحت الـصـحـيـفـة أن زوجتـه قالت له:
"مــنـذ بــدايــة كــأس الــعــالم ومــيــسي يــقـدم
مــســتــوى مــخــزيــا حــتـى أنه لم يــســتــطع

تسجيل ركلة جزاء أمام أيسلندا".
شجع ـيسي اختـار ا وبعد إهـانة الزوجة 
ـنــزل بـعـد أن جـمع كل الـروسي مـغـادرة ا

متعلقاته.

ويــســـاعـــد ابـــاه فـي الـــعـــطـــلــة
الــــصـــيـــفـــــــــــــــــيـــة وفِي ايّـــام
الـعـطل . طـلب مـني أن نـلـتــــقط
صــــورة مـــــعه وقــــال انـــــتــــظــــر
صـــــــورتي  ومـــــــوضــــــوعـي في
جـريـدة الزمـان   عسى أن يـطلع

عـــلـى مـــنــــشـــوره ســــيـــاسي أو
مسـؤول ويـسـاعد عـائـلة عالوي
الــتي ال تــمــلك شــيــئــا  في هـذه
الدنيا سوى كشك صغير وترمز
چــاي يـحــصل عالوي مــنه عـلى

رزقه .
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هـذه الطـفلـة التي هي في عـمرال زهـور حمـلت شمـوعهـا وجاءت الى الـكرادة لـتوقـدها الرواح الـشهـداء الذين ذهـبوا ضـحيـة انفـجار
غامض مازال التحقيق لم يتوصل الى فاعلية.

ستقبل مجهول   لو تنعم النظر في الصورة ترى  بها كل عناوين احلياة  من حزن وصدمة  ودهشه وحيرة وتأمل 
انها الصورة االجمل حزنا الم أقول لكم نحن االحسن في كل شي?
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