
مـنـذ أن تـسـلم وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة  احـمـد ريـاض مـنصـبـه قبـل أكثـر من
تكـررة لم تنقطع ألغـلب احملافظـات العراقـية زار خاللها أربعـة أشهر وزيـارته ا
العب التي مـازال الـعمل مـسـتمـرا فـيهـا بـاإلضافـة الى اسـتقـباله الـكثـيـر من ا
الـعديـد من الـشـخصـيـات الريـاضـية والـنـجوم وكـل من يطـرق بـابه يجـده واقـفا
ـعـهودة الـتي جتعل بـطوله الـفـارع يسـتـقبـلهم أحـسن أسـتقـبـال مع أبتـسـامته ا
الضيف يـشعـر أنه يعـرفه منـذ زمن طويل . يـحاول أن يـلبي طـلبـات الريـاضي
حـسب مـا مـتـوفــر له من صالحـيـات وسـيـولـة مـالـيــة خـاصـة بـالـنـسـبـة لألنـديـة
الرياضية الـتي تطرق بابه للحـصول على منح مالية تـساعدها في الوقوف على
قـدمـيـهــا بـعـد غـيـاب قـانـون ريــاضي مـوحـد يـجـعل من اجلــمـيع يـعـرف حـقـوقه
عـني في الوسط الرياضي وواجباته  ولهـذا بادر الوزير بالتـشاور مع جميع ا
لـلـحـد من االزدواجـيـة في العـمل وكـثـرة الـقـوان الـريـاضـيـة الـتي يسـتـخـدمـها
الـبعض حـسب مصـلحـته اخلاصـة لوضع  قانـون رياضي مـوحد  يـكون مـلزما
للـجميع وننـتهي من االجتهـادات والتأويالت التي الزمت الـرياضة العـراقية منذ

ستة عشر عاما .
ـهدي لـكن في نفس لن ابـالغ أذا قلـت هو انـشط وزير في حـكومـة عادل عـبد ا
الوقت مـظلومـا إعالميا رغم جـهود قسم اإلعالم فـي وزارة الشباب الـذي يتابع
نـشاطـاته عن كـثب ويـرافـقه في كل زيـاراته لـكن بـاقي وسـائل اإلعالم مـقـصرة
ـؤسسـات الريـاضيـة يحاول مـن خاللها ـكوكـية لـلمالعب  وا مـعه رغم جوالته ا
االرتقاء بالرياضة العراقية نحو األفضل. وقبل أيام عاد الوزير من بانكوك بعد
ـبي االسـيوي وشـرح لـهم وجـهة نـظـر احلكـومة أن تلـقى دعـوة من اجمللس األو
بـيـة العـراقيـة وقد الـعراقـية في قـراراتهـا األخـيرة بـخصـوص عـمل اللـجنـة األو
سـؤولون اآلسـيـويون وعـلى رأسهم الـشيـخ أحمـد الفـهد مـا قاله الـوزير تفـهم ا

بكل ما اثير من قرارات اتخذتها وزارة الشباب في اآلونة األخيرة .
وزير الـشاب  يبـدأ عمله مع  بـداية الدوام  الـرسمي  بزيـارة  مالعب  احلبـيبية
والزوراء ومـلعب مديـنة الصـدر التي قد تًنـجز  هذا الـعام ويسـمع ويشاهد  من
ـالعب أين وصــلت نــسب اإلجنــاز  ويــعــطي تــوجــيــهــاته ــشــرفــ عن هــذه ا ا
ـالعب الى الـوزارة ومـرافـقه يــحـمل حـقـيـبــة الـبـريـد الـتي وتـعـلــيـمـاته ويـغـادر ا
ياخـذها الـوزير الـى  بيـته يومـيا يـطلع  من خاللـهـا على مـئات الـكتب الـرسمـية
ويـهمش عـليهـا ومن ثم يعـيدهـا الى مدير مـكتـبه اخلاص الذي بـدوره يعـيد هذا
البـريد حسب جـهة االختـصاص .    وقبل أيـام زرته ليال  فوجـدته  جالسا في
الصـالون وأمـامه البـريـد الرسـمي للـوزارة لالطالع علـيه وتـوقيـعه  لعـدم وجود
الـوقت الــكـافي ألكـمـالـه  اثـنـاء الـدوام الــرسـمي لـكـثــرة مـقـابالته  لــلـريـاضـيـ

ختلف مسمياتها . نظمات الشبابية  وا
أجـمـل ما فـي مـقـابالت الـوزيـر لـلـريـاضـي والـنـجـوم الـقـدامى  والـتـي أحـضر
قـسـمـا منـهـا أنه يـعـرفـهم جـمـيـعـا  بـحكـم كونـه العبـا دولـيـا في لـعـبـة كـرة الـيد
وعـاصر الـكـثـيـر مـنـهم وعنـدمـا يـدخـلـون الى مـكـتبه يـتـفـاجـأون   بـأنه يـنـاديهم
بأسمائهم  ويعرف أجنازاتهم  وتـاريخهم الرياضي سواء كانوا جنوما في كرة
صـارعة وهذا الكمـة أو ا يـدان أو ا الـقدم أو الـسلـة أو الطـائرة أو الـساحـة وا
مـا يـجـعل الـلـقـاء ذا طـعم خـاص فـالـوزيـر الـذي جـاءوا لـزيارتـه ريـاضي مـثلـهم
شارك مع منتخب وطنه بكرة اليد   في البطوالت العربية واآلسيوية والدولية. 
ـا لـقاءاتـه األسبـوعـية لم يـقـتـصر اسـتـقـبال الـوزيـر لـنجـوم الـريـاضة   فـقط وأ
وهب  في تشمل كل فئات الشعب العراقي خاصة شريحة الشباب والسيما ا
مخـتلف األنشطـة والفعـاليات ويحـثهم على اإلبداع والـتفوق . قبل أيـام أستقبل
مـجموعة من الـشباب  وأسـتمع لكل مـطالبهم وأمـر بتذلـيل العقـبات التي تواجه
ـستقـبل وأمل الوطن وتفـوقه وبابي مفـتوح لكم في عمـلهم وقال لـهم أنتم جيل ا

كل األوقات.
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لـدى مــحـمـود يــاسـ وسـعــيـد صـالح
ونـــور الـــشـــريف وحـــتى أحـــمـــد زكي
ومـحمود عـبدالـعزيز فـقد امـتلك عادل
إمـام إضـافـة إلى احلضـور الـكـاريزمي
اخلاص وهو ما ال يد لعادل إمام فيه
أمـا تدخّـله الـكبـير فـقد كـان في تثـبيت
شـاهد عـبر قـدراته على الـتـأثيـر في ا
عـدد من احلـركـات والـتـعـابـيـر أنـشأت
شـاهدين صـداقة خـاصة حـمـيمـة مع ا
الـعــرب وهي لـيـست أكـثـر من ست أو
ســـبع مالمح وانـــفــعـــاالت في الــوجه
ولـكن عادل إمـام وظّفهـا بعـبقـرية فذّة
وتـمـكن من احملـافـظـة عـلـيـهـا مـنذ أول
ظــهـور لـه وحـتى أحــدث أعــمـالـه عـلى

اضية. طول السنوات ا

مع ميرفت أم “البحث عن فضيحة“
وسمـير صـبري و”عنـتر شـايل سيفه“
ـتــاعب “مع مع نـورا و”الــبــحث عـن ا
لـيجي وناهد شريف وصفاء محمود ا
أبو الـسعود.ثم جـاء فيلم ”إحنا بتوع
ـرحلة األتوبيس ”الـذي انتـقد بـشدّة ا
الــنــاصـريــة وانــتــقل بــعــادل إمــام من
ـضحـكـة إلى مـرحـلـة تـقـد األعـمـال ا
تقد األعمال ذات احملتوى السياسي
الـرفيع وحـقق الـفيـلم أعـلى اإليرادات
في مــوسـم الــعـام  1978فــوجــد عــادل
إمـام نـفــسه جنـمـاً أوحــد في الـسـاحـة
ـمــثـلـ ــصـريـة رغـم وجـود كـبــار ا ا
وفتيـان الشاشـة إال أن عادل إمام كان
يـشق طـريـقه بـفـضل عـوامل ال تـتـوافر

ـوهبته فـقد قـرّر منذ تـلك اللـحظة أن
يعمل منفرداً وبعيداً عن أي منافس

فــقــدّم مــســرحـيــته “شــاهــد مــشــافش
حـاجه ”الــتي اسـتــمـر عــرضـهــا سـبع
سـنــوات مـتـواصــلـة ثم “الــواد سـيـد
الـشـغال ”في الـعام  1985واسـتـمرت
الى الــعـام 1993ومــســرحــيـة “بـودي

جارد”من العام 1999.
وبــدءاً من الــعـام  1972بــدأت تــســنـد
إلــــيه أدوار الـــبـــطــــولـــة في األعـــمـــال
الــسـيــنـمــائـيــة وفي الــوقت ذاته قـدّم
ـرتـبة أعمـاالً تـلـفزيـونـيـة رفعـته إلى ا
األولـى بال مــــنـــازع فــــكــــانت أعــــمـــال
اجلاسوسية “دموع في عيون وقحة”
و”أحالم الــفـتى الــطـائـر فــبـدأ بــفـيـلم
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ـاليـــ بــــإشـــارات عــــلى اجــــتـــذاب ا
بسيطة من عضالت الوجه.

ولـــد عـــادل إمـــام في الـــعــام 1940في
قـريـة بـسـيـطـة من قـرى الـدقـهـلـيـة ثم
انـــتــقل مع أســـرته إلى حي الـــســيــدة
زينب في القاهـرة فعاش في حاراتها
وتعـلّم من أهالـيها وكـان والده عامالً
في أحـــد مـــصـــانـع الـــقـــطـــاع الـــعـــام
ـــصــــريـــة ولم يــــعـــرف اهـــتــــمـــامه ا
رحلة اجلامعية ح بالتثميل حتى ا
درس الـهـندسـة الـزراعيـة وأثـناء ذلك
ثل على خشـبة مسرح اجلامعة كان 
في الــســـتــيـــنــات فــالـــتــحق بـــفــرقــة
سرحية في العام 1962 التليفزيـون ا
حـ شـارك بــأدوار صـغـيــرة وانـتـبه
نـعم مدبـولي الذي إلى مـوهبـته عبـدا
كـان أسـتــاذ اجلـمـيع في الــكـومـيـديـا
ؤرخـون لقب وكـثيـرا ما أطـلق علـيه ا
ولـذلك فـقد ”تـشـارلي شـابـلن الـعرب“
وهبة عـادل إمام ودعاه للعمل اهتمّ 
مــعـه في أكــثــر من عـــمل فــشــارك في
مـسـرحـية “أنـا وهو وهي ”في الـعام
ثم مثّل ”دسوقي أفـندي“بدور  1962
فـي مـســرحـيــة الـنــصــابـ في الــعـام
على مسرح احلكيم ومسرحية 1966
البيجامة احلمراء في العام  1967مع
أبـو بـكر عـزت وسـعيـد صـالح ثم قدم
شـاغـب ”التي مـسـرحـية “مـدرسـة ا
اسـتـــــــــــمــر عـرضــهـا من عـام 1971

إلى 1975.
سرحية كان لسطوع جنـمه في تلك ا
أثـر بالـغ على طـريـقة إدارة عـادل إمام

- أكـثــر عـمـل مـســرحي مــتـلــفــز تـمت
إعـادة مـشـاهــدته مـرارا وتـكـرارا لـدى
اجلـــمـــهـــور الـــعـــربي هـــو “مـــدرســـة
ـســرحـيــة الــتي قـدّمت ـشـاغـبـ ”ا ا
وألول مــرة جنـومـيـة عـادل إمـام حـ
نعم أعطـاه الكومـيديان الـعظيم عـبدا
مـدبولي الـفرصـة ليـعرض قـدراته ب
مـنــافــسـ صــنــعـوا وجه الــســيـنــمـا
ـصـرية فـي عشـرات الـسنـ الـتالـية ا
. شاغب بعد أن تخرجوا من صف ا
صحيح أن استعراض القدرات الكبير
شـاغب ”كان الذي  في “مدرسـة ا
قـد قـدّم النـجـوم لـلـسـاحة الـكـومـيـدية
ـصرية ولـكنه لـم يقدّم هـذا فقط بل ا
ـتــجـهــمـة بــدأ بـخــرق الـشــخـصــيــة ا
ـصريـة التـي عاشت عـهد الـناصـرية ا
والـســتـيـنــيـات وأسس لـلــتـمـرد عـلى
ـدرسـة” تــعـلـيـمـات الـصف و”نـاظـر ا
ومـن بـــ الــــتـالمـــيــــذ اخملــــتــــلــــفـــ
بـشـخـصـيـاتـهم واهـتـمـامـاتهـم برزت
شخـصية “الزعيم ”عادل إمـام والذي
الـتـصق به هـذا الــلـقب في الـسـنـوات
األخيـرة بعـد أدائه دوره في مسـرحية
الـــزعـــيم الـــتي يـــســـخـــر فـــيـــهـــا من
الدكـتـاتـور الـعـربي بـشـكل عـام ولكن
عــادل إمـام كــان قــد غــنّى في مــدرسـة
ـشـاغبـ قـبل اكثـر من اربـع عـاماً ا
أغنيته “أنا الزعيم األباصيري ”فكان
يبـحث عن تـلك الـزعـامـة التي حـقـقـها
ثلـي اإلضحـاك العرب بـجدارة بـ 
فتـحوّل إلى أسطـورة في فن التـمثيل
وعــلم احلـركــات والـتــأثـيــر والـقـدرة
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ابـتــعـد عن الــغـنــاء وعن مـعــجـبـيه
ــــقـــربـــ وحـــتى عـن أصـــدقــــائه ا
وأحـاط نفـسه بالـعـزلة الـتامـة !كأن
الـقـدر والـزمن احتـوا ضده ! أم أنه
هــــو مـن ظــــلم نـــــفــــسـه ! صــــاحب

الـصــوت الـشـجي رغم ابـتـعـاده عن
الـغنـاء واألضـواء منـذ اكـثر من 30
سـنــة لــكـنـه مـطــلــوب جــمـاهــيــريـا
واألغـــــــــرب   مـن ذلـك ان اجلــــــــــيل
اجلـــديـــد مـن الـــشـــبـــاب بـــإعـــمـــار

الـعشـرين  يتـحـدثون عـنه بإعـجاب
ويـــســــمـــعــــون أغـــانـــيـه  وأصـــبح

فضل للبعض منهم     طرب ا ا
ثالث مــحــاوالت لــلــقــاء بــقــحــطــان
العـطار بـاءت  بالـفشل  اخـرها قبل
ســتـةً أشـهـر حـيث يـرفض لـقـاء اي
إنـسـان مـهمـا كـانت درجـة صـداقته
مـعه باسـتثـناء صـديق او صديـق
يـلــتـقـي بـهم !!! قــبل أربع ســنـوات
اتـــصل قـــحـــطــان بـــصــديـق اعــرفه
وكنت واقـفا معه واسـمع حديثـهما
وتكلمت معه وطلبت ان اجري معه
لــقـاءً صــحـفـيــاً لـكــنه اعــتـذر بـأدب
حـاولت إقنـاعه لكـنه مقـتنع بـعزلته

ويستلذ بها 
  حـــاولت مـــرة ثــانـــيــة   قـــبل عــام
تــقــريـبــا لـلــقـائـه ومـعــرفـة اخــبـاره
خــاصــة ان الــكـثــيــر من مــعــجــبـيه
سافة بيني طلبوا مني ذلك لقرب ا
وبينه حيث ال تتجاوز نصف ساعة
ـــســـافـــة بـــ في الـــقـــطـــار وهي ا
ـــو والــــعـــاصــــمـــة مـــديــــنـــتي مــــا

ـاركية كوبـنهاغن حـيث يسكن الد
ـطـرب قـحـطان الـعـطـار فيـهـا مـنذ ا
ســـنــ ولـــهــذا اتـــصــلت بـــصــديق
مشـتـرك بـينـنـا لـتـرتيب الـلـقـاء لكن
احملاولة فشلت مع األسف  !? وقبل
ــارك ســـتـــة أشــهـــر كـــنت في الـــد
وطلـبت من نفس الـصديـق أن يكرر
احملـاولـة مـعه  فقـال لي حـرفـيـا انا
أيـــضــا ابـــتــعـــدت  عــنـه النه يــحب
العزلة وال يلتقي بأحد اال ما ندر .
قـحـطـان الـعــطـار صـاحب الـصـوت
ـاذا ـرهف  الـشـجي  واإلحـسـاس ا
حتـرمنـا من صـوتك اجلـميل  وانت
الـــذي قــــلت  " يـــاضــــوه واليـــتـــنـــا
شــعــنــدك خــبــر "  فــنــحن نــريـد ان
نـعــرف اخـبـارك  ونـسـألك مـاذا حل
الــــدهــــر بـــــحــــبك مـع نــــورك وانت
تــخــاطــبــهــا " حــبــنــا ورد زرعــنــاه
يـانـورة  وبـدمـوعـنـا زگـيـنـا يـانورة
..سـأخـتـم مـقـالي مــعك بـأغــنـيـتك "
شــگـول عــلـيك أكــول أنـسـاك روحي

وياك. قحطان العطار
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كان بيت  خالي في شارع فلسط
وكــــنـت ازورهم دائــــمــــا ويــــكــــون
ـيدان .. الـصعـود لـهم من سـاحة ا
سافة أركب باص رقم 98 وانزل 
ـستنـصرية ومن ثم عن اجلامـعة ا

أسير قليال وَأَصل الئ بيتهم !!? 
ـــتــــعــــددة لـــهم اثـــنــــاء زيـــارتـي ا
صلـحة تـعرفت وصـعودي بـاص ا
عــــلئ ســــائق تــــونــــسي  أســــمه (
مــحـمــد) يــعـمل ســائق بــاص عـلئ
ـرور خط  98 واصــبح صــديــقي 
األيـام .. كـان شـابـا لـطـيف  الـشكل
مـــؤدبــــا وخـــلــــوقـــا جــــدا ويـــحب
العراقي ويتكـلم اللهجة العراقية
ــكــســرة ويــخــلــطــهــا بــلــهــجــته ا

التونسية ..  
كــنت في وقــتـهــا طـالـبــا في كــلـيـة
الــشــرطــة وعــلـئ أبــواب الــتــخـرج
وعرفت من حدسي الـشرطاوي  ان
الــطـالــبــة ( ص) الـتي تــصــعـد في
صـلحـة وتـقف بالـقرب من بـاص ا
الـسـائق محـمد وال تـتـحرك مـطلـقا
معـجبـة بالـسائق وان هـناك عالقة
حب بـيـنهـمـا استـطـعت ان اعرفـها
من خـالل صـــــعـــــودي فـي بـــــعض

ـــصــلــحــة .. األحـــيــان في بــاص ا
الــطـالـبــة كـانـت في غـايــة اجلـمـال
واالنـــاقـــة وهي فـي كـــلـــيــة االدارة
واالقـــــتــــــصـــــاديـــــة اجلــــــامـــــعـــــة
ـســتـنـصــريـة ومن أهــالي بـغـداد ا
وبــدأت تــشــعــر بــاني اعــرف هــذه
الـعالقـة الـتي بـيـنـهـا وبـ مـحـمد
!!!! حــيث فـاجـأني مـحـمـد في يـوم
من األيـام بــالــقـول ( انت صــديـقي
وستصبح ضـابط شرطة عن قريب
وانــا غــريب هـــنــا وأحـــبــبت هــذه
الـطالـبة الـتي دائـما تـقف بجـانبي
واعــتــقــد انك تــعــرف بــهــذا احلب
الــذي بــيــنـنــا  واتــمــنـئ ان تــكـون
زوجــــة لـي و ان تـــســــاعــــدني  في

إقناع اَهلها اذا تستطيع  ) !!!! 
قــلت لـه أسـاعــدك في ان اســأل عن
اَهــلـهـا وســمـعــتـهــا وان شـاء الـله
ـا غـرضك الزواج مـاقصـر مـعك طا
!!!! وبالـفعل سالت عن اَهـلها وعن
الـفتـاة فـكـانـوا ذوي سـمـعـة جـيدة
ونـاس إشراف ومـعـروف بـاخللق

العالي ... 
كـان اقــتــراح الــطــالـبــة ان يــتــقـدم
محمد خلطبتـها بعد التخرج حتئ

ال تــكــون حــجــة لــوالــدهــا بــأنــهــا
مـازالت طالـبة .. كان اغـلب لقـائهم
ـصـلـحـة يتـحـدثـان عن في بـاص ا
أمنيـاتهما وحـبهما الـذي بدأ يكبر
مـع األيام والـسـنـ وهـا هـمـا مـنذ
ســنـــتــ اليـــفــتــرقـــان ســوى يــوم
اجلـمــعـة وبــاقي األيـام تــكـون هي
ــصــلــحـة راكــبــة مــعـه في بــاص ا
للـذهاب الى كلـيتهـا. كان تخـرجها
من الـكـلـيـة تـزامن مع تـخـرجي من
كـلـيــة الـشــرطـة عـام 86  وبــعـدهـا
بــشـــهــر صــدر امـــر تــعــيـــيــني في
السـلـيـمـانـية واعـتـذرت من مـحـمد
بــــعــــدم الـــذهــــاب مــــعه الى بــــيت
الـطــالـبـة لـكي يـتــقـدم خلـطـوبـتـهـا
وتــمـــنـــيت له اخلـــيـــر وان يــوافق

والدها !!! 
ذهب مـــحــمــد مع مـــديــره وبــعض
أصـدقائـه العـراقيـ ألهل الـطالـبة
ــعــرفـة تــكـلــمـوا وبــعــد الـسالم وا
بأنهم طالـب يد ابنتـهم لصديقهم
الـتـونـسي ( مـحـمـد ) ..  لم يـوافق
االب وكـان حـجـتـهم بـأنه ال يـعطي
ابــنــتـه لــشــخص غــريب ال يــعــرفه
واليــرضئ مــســـتــقــبـال ان تــعــيش

ابــنـتـه في تـونس اذا اراد الــعـودة
الهـــــلـه !!!! عـــــلـى كل حــــــال رفض

والدهم ان يعطي ابنته !!! 
عنـدمـا رجعت في احـدى  اجازاتي
من الـسلـيـمانـية ذهـبت الى محـمد
ــا حــصل  وتــكــلــمت وأخــبــرني 
مـعي الـطـالـبـة وقـالت يـاريت تـقنع
والـــدي اذا تـــكـــدر!!!! اســـتـــطـــعت
الــوصـــول الئ والــدهـــا عن طــريق
اصدقـاء له اعـرفهم .. وكـان جوابه
ـطـلق  لـزواج كـالـسـابق الــرفض ا

ابنته من مواطن عربي غريب .
انــتــهى االمــر وبــعـد ســنــتــ عـاد
مــحــمـد الـئ تــونس بــعــد انــتــهـاء
احلرب العـراقية اإليرانـية وانتهاء
عــمــله في مــصــلـحــة نــقل الــركـاب
وكان وداعه مؤثـرا معي حيث كان
يـتـمـنى ان يـتـزوجـهـا  ولـكن لـيس
ـرء يـدركه ويـدور كل مـا يـتـمـنـاه ا
الـزمـان دورته الـعـجـيـبـة الـغـربـيـة
ونـحن االن في سـنـة  1994عـنـدما
تدخل فتاة مع طفل لها الئ غرفتي
وهي تـــقـــول لي ( ســـيـــدي بــلـــكي
ـعـامـلـة عـنـدي طـفل تـسـاعـدني بــا
مـريض ومـاكدر أتـأخـر ) ... نـظرت

لـهـا فـإذا هي نــفس الـطـالـبـة الـتي
احـبـها الـتـونـسي .. كانت مـفـاجاة
لـهـا ولي عـندمـا شـاهـدنـا بَـعـضُـنَا
الـبـعض .. قـلت لـهـا اجـلسـي كيف
حالك !!! قـالت بخيـر بعد ان رفض
والدي الـزواج من التـونسي بـقيت
في البـيت  ال أستـطيع ان افعل اي
شي ســـــويـس الــــرضـــــوخ لـالمــــر
الـــواقـع ومع مـــرور األيـــام  تـــقــدم
رجل من أقربائنا خلطوبتي .. كان
ابي موافقا عليه فوافقت انا ايضا
 الني اعـرفه إنسـانـا خلـوقا ويـقدر
ــرأة وعــنـده وظــيــفــة مــحــتــرمـة ا
وتـــزوجـــنـــا   وأجنـــبت مـــنه هـــذا
الطفل واحلمـد الله علئ كل حال...
اجنـزت مـعامـلتـهـا بسـرعة دون ان
افـــتـح لـــهـــا جــــرح أنـــدمل وغـــادر
صــــاحــــبـه الئ تــــونـس فــــهي االن
زوجة وأم لـطفل وهـذه هي احلياة
يــجب ان تـســتـمــر ويـعــيش فــيـهـا

االنسان بحلوها ومرها..
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ئة من سواق في الـثمانـينات كان 90 بـا
صـري مـصلـحـة نقل الـركـاب هم من ا

. والتونسي

هذه الصورة لـيست لفـقير او مـتسول بال مأوى
بل هي لـعـمالق االدب الـروسي (لـيـوتـولـسـتوي)
ـتــلك اراضي واسـعـة والـذي هـو من الــنـبالء و
وثـروة طــائـلــة وقـد ضــحى بــكل ثـروته لــلـفــقـراء
ـشـردين وعاش حـياة سـاك واحملـتـاج وا وا

الزهد.
∫—uŁQ  ‰u  t Ë

التــخــدثــنـي كــثــيــرا عن الـــدين  بل دعــني ارى
الدين في افعالك.
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 الـعراقيون مبدعون اينمـا ذهبوا وارحتلوا فاالبداع يعـشقهم  ويبحث عنهم النهم
وطن االبــداع واصــحــاب اول حــضـارة فـي الــتـاريـخ .. وهــكــذا هـو ابـن الــعـراق
االصـيل وكـر الـنـفس طـبيـب االسنـان الـصـديق مـعـاذ الـعـطـيـة الـذي نقـش علئ
الـصـخــر ولـيس احلـجــر  حـروف االبـداع في مــهـنـته بــعـد دراسـة وكــفـاح طـويل
ومـعانـاة  حـتى اصـبح من اشهـر اطـباء االسـنـان في الـسويـد .. قـبل سنـة افـتتح
عـيادته اخلاصـة بعـد ان عمل قـبلهـا في مجـمع االسنان الـطبي ولـكنه كـان يبحث
ـيـز بـ االطـبـاء وهـكـذا اصـبـحت عـيـادته من عن ذاته ويـريـد ان يـكـون له أسم 

ـو تـسـاعـده في ذلك شـقـيـقـته وهي ـعـروفـة في مـديـنـة مـا الـعـيـادات الـشـهـيرو وا
أيـضا طـبيبـة اسنـان بارعـة وكذلك ثالثـة مسـاعدات اخـتصاص فـي طب وجراحة

االسنان ..
 وعــنــدمــا زرته وجــدت الــعــراقي والــسـوري والــســويــدي واالفــغـانـي والـصــربي
يـنـتـظـرون دورهم في الـعالج وجتــد عـيـادته كـخـلـيـة نـحل جــمـيع الـعـامـلـ فـيـهـا
يـقـدمـون افـضل الـعالج مع االبـتـسـامـة اجلـمـيـلـة الـتي جتـعـلك تـقـول ( ابـتـسـامـة

الطبيب يجعلك تنسئ وجع أسنانك ).
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وصل نزح الى الطفل مهـدي من أهالي ا
بــغــداد مع والــده وإشـقــائه  بــعــد دخـول

دينة .  تنظيم داعش الى ا
ومـن حــسـن حظ الـــعــائـــلـــة اخـــتــار األب
منـطـقة الـسيـديـة للـسكن  فـيـها فـستـأجر
شقـة وعـاد الى مهـنتـه " بيع الـشاي " مع
أوالده عـلـمــا كـان لـديه مـقــهى في مـديـنـة
ــوصل .وخالل أربــعــة ســنـوات اصــبح ا
األب وإوالده مــعــروفـــ ومــحــبــوبــ من
أهالي السيدية ألخالقهم الـعالية والتربية

احلسنة .
أمـا مــهـدي مــحـبـوب الــشـارع الــتـجـاري
فــيـومــيـا يــحـمل صــيـنــيـة الــشـاي ويــلـبي
طــــلـــبـــات اصـــحـــاب احملـالت واجلـــمـــيع
يحـبونه كونه طـفال لطـيفا ومـرحا وتـشعر

أنه أكبر من عمره عندما يتحدث معك .
قــبل قــلــيل جــاء مــهــدي يـحــمل صــيــنــيـة
الــشــاي ويـقــول لي " تــفــضل عــمــو عـلي
واني ترى اطلبك منشور بصفحتك " النه
كـتـبت عـلى اخـويـة قـبل شـهـرين بـجـريـدة
(الزمان) واني كلشي ماكو فقلت له تدلل

ابو صالح.

يدان في الثمنانينات حيث مواقف احلافالت ساحة ا

عادل امام

ليوتولستوي


