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كانون الثاني 2023

الكابتن عمو بابا الذي عرف بشيخ 
المدربين أو مدرب األجيال، والذي 
طلب في وصيته أن يدفن بجوار 
ملعب الشعب الدولي، فكيف 

استذكره الالعبون الذين تدربوا على 
يده وهم اآلن رؤساء فرق رياضية 
ومدربون في ذكرى وفاته التي 

تصادف اليوم؟

عمانويل داود، ال�ش���هري بعمو بابا، من مواليد 27 
نوفمرب/ت�ش���رين الث���اين 1934 مبدينة احلبانية 
التي تبعد عن مركز العا�شمة العراقية بغداد نحو 
100 كيلوم���ر غرب���ا، اكت�شف موهبت���ه الريا�شية 
املدرب واملعلق الريا�شي امل�شهور اإ�شماعيل حممد 
ع���ام 1951، وه���و ال���ذي اأطلق عليه ت�ش���مية عمو 
باب���ا، وكانت اأوىل م�ش���اركاته يف الدورة العربية 

املدر�شية يف القاهرة.

شيخ المدربين عمو بابا - الموسوعة
عمو بابا درب املنتخبات العراقية يف 123 مباراة 
حق���ق من خالله���ا العديد م���ن الإجن���ازات )مواقع 

التوا�شل(

درجال وعمو بابا
يق���ول وزي���ر ال�ش���باب ورئي����س احتاد ك���رة القدم 
العراق���ي عدن���ان درج���ال اإن الراح���ل عم���و باب���ا 
م���ن ال�شخ�ش���يات العظيم���ة التي �ش���نعت جمدها 
تدري���ب  يف  املمي���ز  اأ�ش���لوبه  ل���ه  وكان  بنف�ش���ها، 
املنتخبات الوطنية، وتخرج على يديه اأبرز جنوم 
العراق لعب���ني ومدربني، كما حقق للعراق العديد 

من النتاىج الكبرية على مدى �شنني عمره.
ويف حديث للجزيرة نت، قال درجال اإن ا�شم عمو 
باب���ا وح���ده مدر�ش���ة كروية بح���د ذاته���ا وظاهرة 
تدر����س يف ع���امل التدري���ب، فه���و ال���ذي زرع يف 
قل���وب لعبيه -الذي���ن نهلوا اأ�شا�ش���يات كرة القدم 
ال�ش���حيحة عل���ى يدي���ه- ح���ب اللعب���ة واللت���زام 
لبن���اء  ال�ش���حيحة  والط���رق  الوق���ت  واح���رام 

القدرات البدنية واملهارية.
واأ�ش���ار درج���ال اإىل اأن امل���درب الراح���ال اأعط���ى 
لك���رة القدم كل �ش���يء لعبا ومدرب���ا، فوهبته حب 
اجلماهري العراقية الت���ي ل جتد بينها من يختلف 
على حبه رغم اختالف اأمزجتهم الريا�شية وفرقهم 
التي ي�ش���جعونها، بل امتدت �ش���هرته وحمبته اإىل 

خارج العراق.
درج���ال اأو�ش���ح اأن وزارت���ه احتف���ت بهذا ال�ش���م 
الكب���ري، وجعل���ت ق���ربه يتو�ش���ط مق���ر ال���وزارة 
واحت���اد ك���رة الق���دم وجممع ال�ش���عب الذي ي�ش���م 
ملعبا وم�ش���بحا وقاع���ة ليكون متحف���ا اأنيقا يخلد 
التاري���خ ال���ذي ق�ش���اه عم���و بابا يف خدم���ة الكرة 

العراقية.

رمز رياضي
يقول الالعب الدويل ال�شابق ورئي�س نادي الكرخ 

الريا�ش���ي حاليا الكابنت �ش���رار حي���در اإن الراحل 
عم���و بابا ي�ش���عب ن�ش���يانه، فربحيل���ه فقدنا رمزا 
ريا�ش���يا كروي���ا ممي���زا، و�ش���تظل اإجنازات���ه م���ع 

املنتخب الوطني خالدة.
واأ�ش���اف حي���در يف حدي���ث للجزيرة ن���ت اأن عمو 
بابا كان يتمتع بكاريزما قوية و�شخ�ش���ية قيادية، 
وع���رف بق�ش���اوته يف التدريب، لك���ن كان عاطفيا 
يف �ش���ورة اأبوية مع الالعبني، اإذ يحبه جميع من 

تعامل معه.
ويتحدث حيدر عن موقف �ش���ابق حدث له مع عمو 
باب���ا، ق���ال اإنه ل ين�ش���اه اأب���دا، اإذ ُدع���ي حيدر عام 
1997 جم���ددا اإىل اللع���ب يف املنتخ���ب يف اأعقاب 
اعتقال���ه يف مع�ش���كر الر�ش���وانية م���ن قب���ل عدي 
�ش���دام ح�ش���ني الذي كان يت���وىل قطاع الريا�ش���ة 
اآنذاك، وقال “توىل عمو بابا تدريب املنتخب بدل 
من امل���درب عامر جميل، ثم اأ�ش���رف عل���ى تدريبنا 
3 اأي���ام يف ملع���ب ال�ش���عب قبل خو����س مباراتني 
جتريبيت���ني، اأولهما مع نادي ال�ش���رطة العراقي، 
والثاني���ة م���ع منتخب الهن���د، ومل تكن ل���دي رغبة 
يف اللعب جمددا ب�ش���بب التعذيب الذي تعر�ش���ت 
ل���ه، ومل يكن عم���و بابا يرغ���ب يف اإ�ش���راكي، غري 
اأن املنتخ���ب كان يفتقر لوجود مدافع يلعب مبركز 

م�شاك ي�شار«.

شرار حيدر قال إن إنجازات عمو بابا مع 
المنتخب العراقي ستظل خالدة )الجزيرة(

ويتابع حيدر “قلت لعمو بابا اأمام جميع الالعبني 
باأنن���ي لع���ب منتخب���ات واأ�ش���تطيع اللع���ب بكلتا 
القدم���ني، فاأخ���ربين بانزع���اج اأنه ل يري���د مدافعا 
يالح���ق املهاج���م فق���ط يف امللعب، ف�ش���عرت وقتها 
بن���وع م���ن الإهان���ة، واأجبت���ه باأن���ه مل يدربني من 
قب���ل ول ميكن ل���ه اأن يحك���م على لع���ب من خالل 
املعلومات التي ت�ش���له من البع�س، واأكدت له عدم 
رغبت���ي يف اللع���ب للمنتخ���ب مرة اأخ���رى، ومتت 
دعوت���ي رغم���ا عن���ي، ف���رد علي وق���ال اإذن �ش���وف 
اأ�ش���ركك يف املب���اراة مبرك���ز م�ش���اك ي�ش���ار ونرى 
م�ش���تواك، ثم ب���داأت املب���اراة اأمام نادي ال�ش���رطة 

وفزنا بهدف، وكنت اأف�شل لعب يف املباراة«.

وبعد املباراة ي�ش���يف حيدر “ذهبت مبا�ش���رة اإىل 
غ���رف تبدي���ل املالب�س وغريت مالب�ش���ي وخرجت 
م�ش���رعا لكي ل اأراه، وكنت قد قررت اأن ل اأ�ش���تمر 
مع املنتخب، لكني اأردت اإثبات حقيقة خطاأ تقيميه 
يل، وقبل خروجي قابلته فطلب مني العودة وقال 
اأمام الالعبني: اأنا هنا اأقول ل�شرار حيدر باأنك على 
�ش���واب يا بنّي، واأثبّت اليوم بعلو كعبك اأين كنت 

خمطئا بحقك واأنا اآ�شف«.
واأ�ش���اف “خجلت ج���دا، وقلت له اأنا م���ن عليه اأن 
يعت���ذر منك وم���ن الفري���ق لأنني جادلت���ك، وهكذا 

ا�شتمررت يف حبي واحرامي له«.

اعتراف بجهود اآلخرين
اأم���ا الالعب الدويل ال�ش���ابق حبي���ب جعفر فيقول 
للجزي���رة نت اإن �ش���يخ املدرب���ني ومعل���م الأجيال 
الراح���ل عم���و باب���ا كان يتمت���ع بالعقلي���ة القوية، 
ويختل���ف عن باق���ي املدرب���ني باأ�ش���لوب التمارين 
الريا�ش���ية القوي���ة، ويعتم���د على الق���وة والطول 
وال�شرعة، واعترب اأن من اأهم البطولت التي تّوج 
به���ا املدرب الراحل مع املنتخ���ب هي كاأ�س اخلليج 

وكاأ�س العرب.
من جانبه، روى الالعب الدويل ال�ش���ابق واملدرب 
احلايل نعيم �ش���دام موقفا له م���ع املدرب الراحل، 
وق���ال “كان عمو بابا مي���ر بوعكة �ش���حية ويرقد 
يف امل�شت�ش���فى يف ت�شعينيات القرن املا�شي وكان 
حينها ي���درب نادي ال���زوراء واأنا �ش���من الفريق، 
واأمامنا مباراة مع نادي الطلبة يف نهائي الكاأ�س، 
واجتمع بابا مب�شاعديه اإبراهيم علي وكاظم خلف 
يف امل�شت�شفى، و�شمن خطته للمباراة طلب منهما 
اأن األع���ب اأ�شا�ش���يا ولك���ن مل���دة 20 دقيق���ة فقط من 

ال�شوط الأول«.
واأ�ش���اف نعي���م �ش���دام “خ���الل املباراة وا�ش���لت 
اللع���ب بطل���ب من امل�ش���اعدين حتى اأح���رزت هدفا 
يف مرم���ى الطلبة، وانتهت املب���اراة بفوزنا، وبعد 
خ���روج عمو بابا من امل�شت�ش���فى اجتمع بنا، وقال 
لن���ا بالن����س: ل���دي مدرب���ون م�ش���اعدون اأقوياء، 
واأ�ش���حاب ق���رار، رغم اأين طلبت اأن يلعب �ش���دام 
20 دقيق���ة فق���ط، لكن���ه ه���و ال���ذي منحن���ا الف���وز 

والكاأ�س«.
الكابنت ن�شاأت اأكرم، وهو لعب دويل �شابق واأحد 
خريجي مدر�شة عمو بابا الكروية، يقول للجزيرة 
ن���ت اإن امل���درب الراح���ل �ش���احب الف�ش���ل الكبري، 
لي�س فقط على ن�ش���اأت واإمنا على الك���رة العراقية 

بعمومها.
واأو�ش���ح اأن الراح���ل متّي���ز باجل���راأة واملغام���رة 
والعني الثاقبة لختيار الالعب و�شقل املوهبة من 
ناحي���ة التدري���ب والتكرار على ممي���زات الالعب، 
لال�ش���تفادة ب�ش���كل كبري من املمي���زات وزرع الثقة 

يف نف�س الالعب رغم �شغر �شنن اأعمار الالعبني.
حمطات من حياة عمو بابا

يذك���ر اأن عم���و بابا اأحرز اأول ه���دف دويل للعراق 
وكان ذل���ك يف مرم���ى املنتخ���ب املغرب���ي باملباراة 
التي جرت �ش���من ال���دورة الريا�ش���ية العربية يف 

بريوت يف 1957.
 123 يف  العراقي���ة  املنتخب���ات  باب���ا  عم���و  درب 
مب���اراة حق���ق م���ن خالله���ا العديد م���ن الإجنازات 
اأبرزه���ا لقب بطولة اخلليج 3 مرات وذهبية دورة 
الألعاب الآ�ش���يوية يف الهند ع���ام 1982، وبطولة 
العامل الع�ش���كرية 3 م���رات، والتاأه���ل اإىل الألعاب 
الأوملبية 3 مرات، اإ�ش���افة اإىل اإحراز كاأ�س العرب 

عام 1988.
واأ�ش���رف على تدريب بع�س الأندي���ة املحلية منها 
ن���ادي الطلبة ال���ذي اأح���رز معه لقب ال���دوري عام 
1981، ونادي الزوراء، وكان م�شرفا على املدر�شة 

الكروية التابعة لالحتاد العراقي لكرة القدم.
وتلقى عمو بابا تكرميات �شرفية منها اختياره من 
قبل اللجنة الأوملبية ال�ش���ويدية �ش���فريا للريا�ش���ة 
العراقي���ة، كما منح لقب مدرب القرن ال�20 من قبل 
جلنة املحررين الريا�ش���يني يف نقابة ال�شحافيني 

العراقيني.
وت���ويف ي���وم 27 مايو/اأي���ار 2009 مب�شت�ش���فى 
دهوك للطوارئ بعد اأزمة �شحية، و�شيعت جنازته 
بح�ش���ور ر�شمي، ودفن ح�شب و�شيته قرب ملعب 
ال�شعب الذي �شهد تاريخه لعبا ومدربا ورمزا من 

رموز العراق.
امل�صدر : اجلزيرة

عمو بابا بعيون أبنائه في كرة القدم العراقية
عادل فاخر
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على الرغم من مرور سنوات على 
غياب شيخ المدربين العراقيين عمو 

بابا إال أن ذكره لم يغب عن بال 
محبيه وجمهوره وتالميذه ،لكنه 
غائب عن المؤسسة الرياضية التي 

لم نشهد منها أي استعدادات 
الستذكار الراحل في ذكراه ولم تبذل 
أي جهد في إقامة مؤتمر أو ندوة أو 
فعاليات رياضية إحياء لذكراه وتقديرا 

لما قدمه .

:يف ي���وم ال�ش���ابع والع�ش���رين م���ن �ش���هر اأي���ار / 
ماي���و ع���ام 2009 رحل عم���و بابا ع���ن الدنيا التي 
عا����س فيه���ا نح���و 75 عام���ا ، بع���د رحل���ة مري���رة 
م���ع امل�شت�ش���فيات يف اأمكن���ة خمتلف���ة يف حماربة 
الأمرا����س والعلل واملتاعب ال�ش���حية التي جعلته 
ي�ش���كو من عذابات واآلم ، رحل تاركا �شرية ذاتية 
ح�ش���نة وعالمة فارقة بني اأ�ش���ماء اخلالدين الذين 
تركوا ب�شمات م�شيئة ، فكان رحيله عراقيًا �شاماًل 
حزن ل���ه اجلمي���ع وجت���اوز احل���دود العربية اإىل 
العاملي���ة التي كان���ت تراه مميزًا ب�ش���ماته واإبداعه 
وا�ش���مه حتى ، وما تلك ال�شرية احل�شنة الحرام 
والتقدير ل�شخ�ش���ه اإل لأنه اأعطى الكثري من نف�شه 
لعب���ا ومدرب���ا واإن�ش���انا ، لعب���ا ماه���را طاملا كان 
ي�ش���عد اجلمهور باأ�شلوبه واأهدافه ، ومدربا قديرًا 
.. طامل���ا حقق النتائج اجلي���دة واأحرز البطولت ، 
واإن�شانا .. متوا�شعا ب�شيطا خلوقا ، و�شيظل هذا 
الثالث���ي الذي جمع �شخ�ش���يته قائم���ا يف وجدان 

النا�س الذين يعتزون به ب�شكل ل يو�شف .
م���ن اجلمي���ل .. اأن نرح���م على الراح���ل عمو بابا 
ون�ش���تذكر اأيام���ه وم�ش���احات الفرح الت���ي منحها 
للنا����س ، اأن نق���راأ يف �ش���ريته ح�ش���ب م���ا اأوجزها 
الزميل ه�ش���ام ال�شلمان يف كتابه الذي اأ�شدره عن 
حي���اة الراحل ع���ام 2011وكان بعنوان )عمو بابا 
اأ�ش���طورة الكرة العراقية( وهو اأحد كتابني �شدرا 
ع���ن عم���و باب���ا حي���ث كان الأول للدكت���ور �ش���ياء 
املن�ش���يء ع���ام 2001 بعن���وان )عم���و بابا �ش���اعر 

الكرة(.

بداياته وأبرز محطاته
ولد عمانوئيل بابا داود يوم ال�ش���ابع والع�ش���رين 
من �ش���هر ت�ش���رين الثاين / نوفمرب من عام 1934 
ليكون الأخ الثالث يف اأ�ش���رته بعد �ش���قيقه جورج 
ويونان وبعده جاء �ش���قيقه بنول والبريت ليكون 
الول���د اخلام����س يف العائلة التي ت�ش���م �ش���قيقتني 

اأي�شا ..
ب���داأ ميار�س لعبة ك���رة القدم عندما بل���غ من العمر 
14 �ش���نة حيث لعب يف مدينة احلبانية التي ن�ش���اأ 
فيه���ا وب���رز م���ن خاللها لعب���ا موهوب���ًا حتى مثل 
املنتخب املدر�ش���ي من خالل مدار�شها ولعب اأي�شا 
لفريق)�شي�شي( يف مطلع حياته الكروية ، وعندما 
اأ�ش���بح عمره 17 �ش���نة كان عمو بابا الذي اكت�شب 
ه���ذا ال�ش���م م���ن مدرب���ه الأول املعل���ق الريا�ش���ي 
وال�شخ�ش���ية الريا�ش���ية املعروفة اإ�شماعيل حممد 
ال���ذي منح���ه فر�ش���ة اللع���ب للم���رة الأوىلبا�ش���م 
الع���راق م���ن خ���الل املنتخ���ب املدر�ش���ي العراق���ي 
ع���ام 1951 يف الدورة الريا�ش���ية املدر�ش���ية التي 
اأقيم���ت يف القاه���رة وكان���ت اأول مب���اراة ر�ش���مية 
له اأم���ام املنتخب امل�ش���ري املدر�ش���ي التي �ش���ارك 
فيه���ا ملدة )45( دقيقة وخ�ش���رها املنتخب العراقي 

املدر�شي)�شفر� 2(.
يف ع���ام 1955 وحتدي���دا يف الثالث���ني من كانون 
املنتخ���ب  م���ع  باب���ا  عم���و  كان  يناي���ر،  الث���اين/ 
الع�ش���كري العراق���ي يف مبارات���ه التاريخي���ة اأمام 
املنتخب الع�ش���كري امل�ش���ري بعد اأن كان قد ان�شم 
اإىل �شفوف فريق احلر�س امللكي عام 1954 وبعد 
اأرب���ع �ش���نوات مثل فري���ق القوة اجلوي���ة ومن ثم 
فري���ق الكلية الع�ش���كرية وفريق امل�ش���لحة وفريق 

النادي الثوري.
ويف ع���ام 1957 كان عم���و باب���ا عل���ى موع���د م���ع 
التاأل���ق والنجاح عندما متكن من اإحراز اأول هدف 
دويل للعراق يف تاري���خ الكرة العراقية يف مرمى 
املنتخب املغربي خالل املب���اراة التاريخية الأوىل 
للمنتخ���ب العراق���ي اأمام نظ���ريه املغرب���ي والتي 
جرت بتاريخ ال�شابع من كانون الثاين/ يناير عام 
1957 يف ال���دورة الريا�ش���ية العربية التي جرت 
يف ب���ريوت وانته���ت بالتعادل )3�3( حيث �ش���جل 
اأهداف املنتخب العراقي عمو بابا وعادل عبد الله

و�ش���هد ع���ام 1959 ت�ش���جيل اأول ه���دف اوملب���ي 

للعراق با�شم عمو بابا يف مرمى املنتخب اللبناين 
خالل الت�شفيات الأوملبية املوؤهلة للدورة الأوملبية 
الت���ي اأقيمت يف روما عام 1960 حيث انتهت اأول 
مب���اراة اوملبية للع���راق اأمام لبن���ان بالفوز بثالثة 

اأهداف مقابل ل�شيء .
ويف ع���ام 1960 ت���زوج عمو بابا م���ن بنت خالته 
جوزف���ني عزي���ز وعا�س معه���ا حتى ول���دت له ابنه 
�ش���امي وبنتان هما منى ومي قب���ل اأن يقرر البقاء 
يف بغداد بينما ذهبت العائلة اإىل مدينة مر�ش���يليا 
يف جن���وب فرن�ش���ا وبق���ي عل���ى هذا احل���ال حتى 
وفاته يوم الأربعاء ال�ش���ابع والع�ش���رين من �شهر 

اأيار / مايو عام 2009.
وا�شتهر عمو بابا لعبا من الطراز الأول �شواء يف 
الأندية التي كان يلعب له���ا اأو املنتخبات الوطنية 
من���ذ ع���ام 1957 وحت���ى ع���ام 1967 عندم���ا اأعلن 
العتزال ال���دويل بعد اأن كان العالم���ة الفارقة يف 
اغل���ب املباريات التي لعبها ليخت���ار فيما بعد حقل 
التدريب ملوا�شلة ع�شقه مع الكرة العراقية التي مل 
يفارقه���ا حتى يف مماته ، فدرب للمرة الأوىلفريق 
الكلية الع�ش���كرية عام1967 لعبا ومدربا ومن ثم 
انطل���ق اإىل عامل ال�ش���هرة مع التدريب كما ا�ش���تهر 

لعبا فذا...
عا�س عمو بابا )74( �شنة و)6( اأ�شهر كاملة ، حيث 
ولد عمو بابا يوم27 ت�شرين الثاين/ نوفمرب عام 

1934 ومات يوم 27 اأيار / مايو عام2009 ..

رياضي عظيم وإنسان عاطفي
كان���ت حيات���ه مليئة بحب ك���رة القدم حد الع�ش���ق 
وغلفه���ا بعالق���ات اإن�ش���انية حميم���ة مع اأ�ش���دقائه 
وحمبي���ه ولعبي���ه وكانت ل���ه عالق���ات متميزة مع 
كب���ار ال�شخ�ش���يات الريا�ش���ية والفني���ة والأدبية 
وال�شيا�ش���ية ،وكنت �ش���اهد عيان على بيته الكائن 
يف منطقة )زيونة( و�شط العا�شمة العراقية بغداد 
الذي اأ�ش���بح ملتقى للريا�ش���يني ول�شاعات طويلة 

حيث كانت جمموعة من الريا�ش����يني والالعبني 
يدخلون البيت وتخرج جمموعة اأخرى وعندما 
�ش����األت عمو بابا هل انه ي�شعر اأحيانا بامل�شايقة 
من كرثة الزائري����ن واملتواجدين يف بيته .. قال 
) اإنهم ميثلون يل �ش����يئا مهما لميكن ال�شتغناء 
عنه لن الريا�ش����يني الذين ي����رددون على بيتي 
كانوا يتداولون يف هموم الريا�ش����ة وكرة القدم 
عل����ى وج����ه اخل�ش����و�س ... ويف احي����ان كثرية 
والكالم لعم����و بابا ..افتقد البع�����س منهم عندما 

ينقطع عن التواجد مع الريا�شيني يف بيتي (.
و�شعى عمو بابا اأن يكون مدربا ي�شار اإليه ب�شاأن 
مثلما حقق ذلك وهو لعب وقد حتقق له ما �شعى 
اإليه عندما اأ�شبح املدرب الأبرز يف تاريخ الكره 
العراقي����ة ، وكان الالعب����ون يظه����رون ل����ه احلب 
الكب����ري ومتن����ى الكثري من املدرب����ني املحليني اأن 
يعملوا معه كم�ش����اعدين له يف امله����ام التدريبية 

التي توكل اإليه يف املنتخبات الوطنية.
وانتقل حب عمو بابا من الالعبني اإىل اجلمهور 
يف مالع����ب الك����رة اأينم����ا تواج����د فحر�����س على 
زي����ارة اغل����ب حمافظ����ات الع����راق بل ان����ه زارها 
كلها �ش����واء زائ����را له����ا اأو مدربا يعم����ل فيها كما 
ه����و احلال يف حمافظة �ش����الح الدي����ن و كركوك 
اأو مناف�ش����ا لفريقه����ا عندما يوجب عل����ى الفريق 
ال����ذي يدرب����ه اأن يلع����ب يف مالع����ب املحافظ����ات 
فكانت اجلماهري والنا�س يف ال�شوارع ت�شتقبله 
باهتم����ام كبري وتعك�����س مدى حبها ل����ه ما له من 
مكان����ة جماهريي����ة بني النا�����س وح�ش����ور موؤثر 
يف التجمع����ات اأو الن����دوات اأو املوؤمت����رات التي 

تدعوه حل�شورها .
يف الذاكرة اجلمعية للريا�شة العراقية .. اأ�شياء 
كث����رية ل ميك����ن حموه����ا و�ش����تظل تت����الألأ عل����ى 
الرغم من عدم الهتمام من املوؤ�ش�ش����ة الريا�شية 
بالراح����ل على الرغم م����ن الوع����ود الكثرية التي 

اأطلقت يف اأيام رحيله الأوىل .

عمو بابا .. ما زال في ذاكرة المالعب 
ووجدان الجماهير

عبدالجبار العتابي
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- كيف اجتمع العُمّ مع الأب يف ا�ش���م طريف ظريف 

مثل »َعّمو بابا«؟
- يف حلظة فارقة و�ش���دفة عابرة، ميكن اأن يتحّول 
جمرى حياة اإن�ش���ان، ويالقي م�ش���ريا مل يفّكر فيه، 
فقد مينح الآخرون ل�ش���خ�س كني���ًة مل يخْرها اأبدا، 
ول منا�س من فر�ش���ة عمر اأو �ش���ربة حظٍّ يح�ش���ر 
فيها الق���در كما حدث مع الفتى الآ�ش���وري عمانويل 
داود )عمو بابا( ذي ال�16 عاما يوم �ش���اهده املدرب 
واملعلق الريا�شي العراقي ال�شهري اإ�شماعيل حممد، 
وكان���ت املنا�ش���بة اأن الفت���ى كان يلعب �ش���من فريق 
مدر�شة احلبانية البتدائية ل�)حمافظة الأنبار( عام 
1950م. واأثن���اء بطولة مدار�س الع���راق يف ملعب 
الك�شافة. وح�شل هذا اأيام احلكم امللكي يف العراق.

2-
لقد التمعْت ع���نُي املدرب العراقي اإ�ش���ماعيل حممد، 
مث���ل ع���ني اجلواهرج���ّي الأ�ش���يل ح���ني مل���ح لوؤلوؤة 

حقيقية تلمع يف اأر�شية امللعب عام 1950!
اإّن امل���درب اخلب���ري حد�س، ب���ل وتاأكد من اأن���ه اأمام 
موهبة ريا�ش���ية واعدة �شاعدة. لهذا، �شوف يتقدم 
نحوه وي�ش���األه عن ا�ش���مه، ويق�ش���مه اإىل ن�ش���فني. 
ويعّو�س اجل���زء الثاين فيتح���ول )عمانويل داود( 
اإىل »عمو بابا«، و�ش���يعمل املدرب على اإعادة توجيه 
ه���ذا الفتى اإىل ميادين ريا�ش���ية اأخ���رى كانت تاأخذ 
اهتمامه مثل )األعاب القوى( و )كرة امل�شرب( وكان 
بط���ل الر�ش���افة فيها، وله يف ال�ش���باحة ب���اع وذراع 

و�شراع.
َولكن تقدير املدرب كان يرى �ش���رورة توجيه الفتى 

اليافع اإىل الريا�شة الأ�شهر: كرة القدم.

-3
ويف الع���ام 1951م، حني �ش���ارك العراُق يف الدورة 
امل���درب  القاه���رة، حر����س  املدر�ش���ية يف  العربي���ة 
اإ�ش���ماعيل حممد على اإ�ش���راك »َعّمو بابا« يف مباراة 
الع���راق وم�ش���ر. وبع���د انته���اء ال���دورة ق���ال ل���ه: 

»�شت�شبح عَلًما على راأ�شه نار يف يوم ما!«.

-4
ولكن »عمو بابا« �ش���وف يعتزل اللعَب مبكرًا نتيجة 
اإ�ش���ابة، ويتوّجه نح���و التدريب يف ع���ام 1966م، 
م���ع ن���ادي املوا�ش���الت العام���ة يف بغ���داد، ث���م م���ع 
منتخب العراق الع�ش���كري لكرة القدم، وقاد الفريق 
للح�ش���ول على بطولة كاأ�س العامل الع�ش���كرية لكرة 

القدم لالأعوام 1972، 1977، 1978.

-5
حني ت�ش���ّلم »عمو بابا« مهمَة تدريب منتخب العراق 
لك���رة القدم عام 1979م، فاز الفريق يف تلك ال�ش���نة 
بكاأ�س اخللي���ج العربي لكرة القدم، وقاد »عمو بابا« 
منتخب ب���الده اإىل حمل لقب كاأ����س اخلليج العربي 
يف دورتْي 1982 و1984، وو�ش���ل به اإىل نهائيات 
الألع���اب الأوملبي���ة 3 م���رات اأع���وام 1980 و1984 
و1988، ومّت على يديه اإحراز كاأ�س العرب، وذهبية 

دورة الألعاب الآ�شيوية.
واأ�ش���رف عل���ى املدر�ش���ة الكروي���ة التابع���ة لالحتاد 
العراق���ي لك���رة الق���دم. وقاد منتخ���ب الع���راق اأمام 
منتخ���ب �ش���وريا للت�ش���فيات املوؤهل���ة اإىل نهائي���ات 

كاأ�س العامل لكرة القدم عام 1986 يف املك�شيك.
كم���ا قاد »عمو بابا« فريق املنتخب العراقي يف 123 
مب���اراة دولية ووّدّي���ة، وحاز امليدالي���ة الذهبية يف 
دورة الألع���اب الآ�ش���يوية يف الهن���د ع���ام 1982م، 
ولقب بطولة اخلليج العرب���ي ثالث مرات، علما اأنه 
�ش���احب اأول ه���دف دويل ملنتخ���ب الع���راق يف عام 
1957م، يف �ش���باك منتخ���ب املغ���رب اأثن���اء بطولة 

كاأ�س العرب الثانية.

-6
لقد غَدا »عمو بابا« ال�ش���م احلركي للن�شر الريا�شي 
يف العراق، فقد كان من كبار �شناع الفرح الريا�شي 
العراق���ي يف باب كرة الق���دم. مل يختلف العراقيون 
علي���ه، وفاز بحّبهم العاب���ر للطوائف وامللل والنحل 
والأحزاب والأديان والقوميات والأعراق يف عراق 

يعُجّ بالأعراق وامل�شكالت ال�شعبة.

-7
وكرة القدم، كعادتها، هي اللعبة التي �شّهلت اجتماع 
ال�ش���عب العراق���ي حت���ت مظل���ة واح���دة يف ملع���ب 
ال�ش���عب، حيث ينام يف زاوية منه ج�شد »عمو بابا« 
الذي طامل���ا لفت العيون اإليه وحول���ه لعبا، ومدربا 
للمنتخ���ب الوطني العراقي. هذا اجل�ش���د الذي همد 
الآن، ودف���ن يف زاوي���ة من ملع���ب، روح ترفرف يف 
ذاكرة اأجيال عراقية عرفت حروبا متتالية. وحلمت 

بالن�شر.

-8
ك���م كان »عم���و باب���ا«، ي�ش���به بابا نويل الذي يب�ش���ر 
اجلميع بعربة حمملة بالألعاب الطفولية، فقط، كان 
»عمو بابا نويل« يهدي ال�شعب العراقي ما ميكن اأن 
ي�ش���ِلَّيُه من اأهداف يف �ش���باك اخل�شم، وانت�شارات 
واإقليمي���ة،  قومي���ة  اأو  وطني���ة  وجوائ���ز  كروي���ة، 

وكوؤو�س بطولة يع�شقها العراقيون.

-9
... وكان »عمو بابا« من القالئل الذين يعاندون اآراء 
عدي �ش���دام ح�ش���ني، عندما كان الأخري رئي�ش���ًا، اأو 
ب���ًا« للفريق الوطني العراقي، الذي دربه »عمو  »موؤِدّ

بابا« ل�شنوات.
واإذ جت���ّرع العراقي���ون كوؤو����س ال�شيا�ش���ة األوان���ًا 
وطعومًا من الأ�ش���ى الطافح بالدم���وع والدماء، فاإن 
»عم���و باب���ا« اأهداهم حلظ���ات من الن�ش���ر يف جمال 
كرة القدم واأ�ْش���كرهم بكوؤو�س من الن�ش���ر الكروّي 

املمزوِج بالفرح ال�شعبي اخلال�س.

-10
حني تويف يف 27 مايو )اأيار( 2009، �ش���هد ت�شييَع 
جثمان���ه ح�ش���وٌر ر�ش���مي عل���ى اأعل���ى امل�ش���تويات، 
واأجري���ت مرا�ش���م جنازت���ه يف بغ���داد، وج���اء يف 
و�ش���يته اأن يدف���ن يف ملع���ب ال�ش���عب، ف���كان روحًا 
ترف���رف، وت�ش���هد بتاأّلق���ه كالعب وم���درب من طراز 

ا�شتثنائي وخا�س.

-11
»باب���ا عم���و«، »عمو باب���ا«... كان مو�ش���وع اأغنيات 
�شعبية، عك�ش���ت حب النا�س لرجل �شاهم يف اإدخال 
الفرح على نفو�س ال�ش���عب العراقي الذي كان يتوق 
اإىل احلي���اة، ومّث���ل اأيقون���َة ح���ب و�ش���الم عاب���رًة 
للطوائ���ف وامللل والنحل والقومي���ات والأقوام يف 

بغداد التي كانت ت�شمى دار ال�شالم.
عن جملة املجلة

عمو بابا... الطموح إلى النصر الرياضي
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عبد القادر زينل

اىل م���دة طويل���ة ج���دا ، وتوط���دت وتعمقت اكرث 
حينم���ا تر�ش���حنا �ش���ويًة من قب���ل وزارة ال�ش���باب 
للم�ش���اركة يف دورة تدريبي���ة دولي���ة بك���رة القدم 
 -1972 ع���ام  املاني���ا  يف  ا�ش���هر  ثماني���ة  اأمده���ا 
1973... وكان برنام���ج الدورة اليومي مكثف يف 
ح�ش�شه ، حيث اجلانب العملي اأول واملحا�شرات 
النظرية املختلفة والعديدة ثانيا ، لذلك حتتم علينا 
ان نلتق���ي باأ�ش���تمرار يف املعه���د ال���ذي ندر�س فيه 
واملعروف باأ�شم )DHFK ( وهو خمت�شر لأ�شم 
املعه���د الذي يطل���ق عليه :) املعهد الع���ايل للربية 
الريا�ش���ية والبدني���ة الملاني���ة ( والذي ي�ش���تحق 
اأن نتط���رق اليه فيم���ا بعد ، لهمية ه���ذا املعهد يف 
تطوير الريا�ش���ة العراقية م���ن خالل تخرجه لعدد 
كبري من الكوادر الكادميية و التدريبية والدارية 
اللذين �ش���اهموا م�ش���اهمة فعالة يف تو�ش���يع افاق 

الريا�شة العراقية .
 �ش���يء طبيعي ومن خ���الل تلك اللق���اءات اليومية 
الروتيني���ة لن���ا ، �ش���باحا يف احل�ش���ة التدريبي���ة 
وبعده���ا الدرو����س النظرية والتي ت�ش���تغرق عدة 
�ش���اعات ، وم�ش���اء يتجدد لقائنا يف ال�ش���كن حيث 
اأقامتن���ا يف الق�ش���م الداخل���ي ، فالب���د م���ن خ���الل 
ه���ذا الحت���كاك ان حتدث ح���الت ومواقف عديدة 
واملتوق���ع  وال�ش���لبي  اليجاب���ي  ومتباينة،منه���ا 

والغري متوقع .
اأ�ش���افًة اىل الناحية ال�ش���يكولوجية غري امل�شتقرة 
الت���ي ي�ش���ببها البع���د ع���ن الوط���ن واحلن���ني اليه 
واىل القارب وال�ش���دقاء لن���ك يف بلد الغربة ... 
،ه���ذه احلالة النف�ش���ية امل�ش���طربة حت���دث احيانا 
ب���ني املجموعة يف ال�ش���فرات الق�ش���رية ، فما بالك 
اذا كان���ت مدة الدورة اوالدرا�ش���ة اأ�ش���هر ؟..وهذا 
م���ا حدث فع���ال لنا، و م���ن تلك احل���الت واملواقف 
والح���داث العديدة والتي ت�ش���تحق كل حالة منها 

اىل وقفة ؟

عموبابا الطالب وليس الالعب أوالمدرب!
حقا ان الدرا�ش���ة يف البلدان املتقدمة لها من املزايا 
والفوائ���د الت���ي ل تع���د ول حت�ش���ى م���ن جوانب 
كثرية واحداها هو احل�شول على الناحية العلمية 
الق���ارىء  ي�ش���تميحني  ان  الكادميية...وارج���و 
عذرا ،عندما اقول ان احداها ! لن هناك ايجابيات 
اخرى للدرا�شة يف اخلارج، ،ل تقل اهمية بنظري 

عن جوانب اأكت�شاب املعرفة .....
 منها ال�ش���عي وال�ش���تفادة من ثقافات وح�شارات 
تل���ك ال���دول ، وا�ش���اليبهم الربوي���ة يف التعام���ل 
الن�ش���اين وطرق تنفي���ذ التعليم���ات والنظم التي 
لها عالق���ة مبا�ش���رةعلى الناحيةالدارية املرتبطة 
باجلوان���ب الفني���ة ،ويخطاأ من يعتق���د ان اجلانب 
الفن���ي وحده هو ال���ذي يحقق الجناز الريا�ش���ي 
، اذ لب���د من اأعطاء اجلان���ب الداري دوره املوؤثر 

والكبري يف جناح العملية التدريبية .
فبعد مدة من و�شولنا اىل املانيا ، تعر�س املرحوم 
عمو اىل وعكة �ش���حية ، �ش���ببت له بع�س احلالت 
النف�ش���ية الغري م�ش���تقرة حيث كان كث���ري التفكري 
والقل���ق باي حالة مر�ش���ية ت�ش���يبه حتى لو كانت 
ب�ش���يطة ، وا�ش���تمرت ه���ذه الظاه���رة مع���ه اىل ان 
واف���اه الجل رحمه الل���ه .. ويف احدى زيارتنا له 
لالطمئنان على �شحته وكان معي املرحوم ال�شتاذ 
قا�شم ح�شن الذي كان يعد اطروحة الدكتوراه يف 
نف�س املعه���د الذي كنا ندر�س في���ه، حيث طلب منا 
عم���و مفاحت���ة مدي���ر �ش���وؤون الدار�ش���ني الجانب 
ل�شتح�ش���ال موافقت���ه عل���ى تخ�ش���ي�س �ش���كن له 
خارج نطاق الق�ش���م الداخلي لنه مري�س ويحتاج 

اىل راحة اكرث ... وقد اعتذر امل�ش���وؤول املعني عن 
طلبن���ا معل���ال بان حالته ال�ش���حية م�ش���تقرة وانها 
لحتت���اج اىل ذلك ، حي���ث الهتم���ام والعالج قائم 
بال�شكل املطلوب ، ومن منطلق احلر�س على تلبية 
رغبت���ه كررن���ا طلبنا باعادة النظر يف املو�ش���وع ، 
لن املري�س كان لعبا متميزا ومدربا معروفا وله 
مكان���ة يف بل���ده و . و.... نظر الين���ا حمتدًا وقال 
..ان عم���و بابا كغريه من الدار�ش���ني رمبا يكونوا 
يف بلدانهم م�شتثنني عن غريهم بامتيازات معينة 
.....اأم���ا الن فهو بالن�ش���بة لنا طال���ب ؟ و نظرتنا 
للجميع هي نظرة واح���دة بدون اي امتياز، وهذا 
نظام اأعتدنا عليه منذ تا�شي�س املعهد بعد فرة من 

انتهاء احلرب العاملية الثانية وحتى الن !
لق���د كان���ت لتل���ك الكلم���ات الدقيق���ة واملخت�ش���رة 
مغزًا عاليًا ودر�ش���ا م�شافًا اأ�ش���تفدنا منه كثريا يف 
عملن���ا املهن���ي �ش���واء الداري اأو التنظيم���ي . اأن 
اللت���زام بالنظ���ام واملعاي���ري الثابت���ة ، بعي���دًا عن 

اخل�شو�شيات والعاطفة هي قمة العطاء ....

مشكلة عمو بابا مع كلمش؟
ج���رت الع���ادة يف املعه���د وبع���د بداي���ة كل دورة 
تدريبي���ة جدي���دة والتي ي�ش���ل ع���دد املدربني فيها 
اأحيان���ا اىل 25مدرب���ا اأو اك���رث، ان يت���م ت�ش���كيل 
منتخب كروي للمعهد من الدار�شني ، ولكون املعهد 
معروف مب�ش���تواه الأكادميي على م�شتوى العامل 
فاناأغل���ب املدربني امل�ش���اركني يف تلك الدورات هم 
مم���ن ميتلكون مهارات ولياق���ة بدنية جيدة وانهم 
من متو�شطي العمار، ليتمكنوا من تنفيذ اجلانب 
العملي والذي امده من �شاعة ون�شف اىل �شاعتني 
يومي���ا ... وفعال كان هناك من امل�ش���اركني خا�ش���ة 
دول افريقيا م�شتويات عالية ت�شتطيع اللعب حتى 

يف اندية الدرجة الوىل !
يك���ن  مل  للمعه���د  منتخ���ب  اختي���ار  ف���ان   ولذل���ك 
�ش���هال لوج���ود ه���ذا الك���م م���ن امل�ش���تويات الفنية 
العالية املتقارب���ة... وق���د فوجئن���ا ب���ان املرح���وم 
عم���و ينتقد امل���درب -- ال�ش���يد كلم�س ؟ امل�ش���وؤول 
عن ك���رة الق���دم يف املعهد ، ب�ش���بب ع���دم اختياره 
�ش���من منتخ���ب الكلي���ة ، ، وق���د اأ�ش���تغرب ال�ش���يد 
كلم����س م���ن ذل���ك والت���ي ت�ش���اعدت حيثيات���ه اىل 
م�ش���كلة يف ح���ني انها لت�ش���تحق ذل���ك !!.... وكما 
مل�شنا، ان اللذين مت اختيارهم من املدربني ملنتخب 
املعه���د هم اكرث مقدرة واداء م���ن غريهم لأنهم من 
متو�ش���طي العم���ار اإ�ش���افة اىل اإمكاناته���م الفنية 
الفردية واجلماعية.. وبالتاكيد ان اعرا�س عمو 
يف ع���دم اختياره �ش���من الفريق ، مل تاتي اأعتباطا 
وامن���ا دليل على �ش���غفه وحب���ه لكرة الق���دم وثقته 
بنف�ش���ه ، م���ن انه ورغم كرب �ش���نه ، وع���دم اكتمال 
لياقته البدنية ،لنه كان قد اعتزل اللعبة ، وي�ش���كو 
من ا�ش���ابة �ش���ابقة حدث���ت له يف اأح���دى مباريات 
املنتخ���ب العراقي امل�ش���ارك يف الدورة الريا�ش���ية 
العربي���ة التي جرت وقائعها يف م�ش���ر ، ورغم كل 
ذل���ك كان يعتق���د انه ي�ش���تطيع اللعب وق���ادرًا على 
العطاء!! وهذه �شفة من �شفات احلر�س التي كان 

يتمتع بها

طالب مجتهد ولكن ؟
ي�ش���تحق ان نطل���ق عل���ى املرحوم عمو بابا �ش���فة 
– الطالب -- املجتهد لنه كان جديا يف الدرا�ش���ة 
ويعترب م���ن اجليدين .. وان جناح���ه يف اجلانب 
التدريب���ي ه���و امتداد ل�ش���فة اجلدية من���ذ ان كان 
لعب���ا وعندما ا�ش���بح مدربا وبعده���ا عندما رجع 

معنا اىل احلياة الطالبية !

على الرغم من مر�شه لفرات متقطعة ، ال انه كان 
مواظبا يف درا�ش���ته وملتزما يف كل ال�شوؤون التي 
تخ����س اجلان���ب التح�ش���ريي اأو الختب���اري .... 

وكان يف�شل الدرا�شة واملطالعة لوحده دائما !
يقول���ون ان يف ال�ش���فر تكت�ش���ف حقيق���ة نف�ش���ية 

الن�شان ؟
نعم وهذه حقيقة ان ال�ش���فر بايامه القليلة يكت�شف 
اأذا كان���ت  نف�ش���ية الن�ش���ان و�ش���فاته ... فكي���ف 
ال�ش���فرة طويلة والقام���ة يف مكان واح���د ومقعد 

درا�شي جماور وملعب كرة قدم م�شرك؟
ه���ذا ما ع�ش���ته م���ع زمي���ل الدرا�ش���ة واملهن���ة عمو 
بابا.... عدة ا�ش���هر ونحن �ش���ويا ، نتقابل �شباحا 
وظهرًا وم�شاءًا ... فمن املوؤكد ان تظهر ايجابيات 
و�ش���لبيات ...وم���ن �ش���فاته اليجابي���ة انه ميتلك 
قلب���ا طيب���ا خا�ش���ة عندم���ا تك���ون مع���ه او قري���ب 
منه ،،، وبع�ش���ا مم���ن كانوا معن���ا يف تلك الدورة 
م���ن الخ���وة العراقي���ني وكان عدده���م 13 مدرب���ًا 
وملختل���ف اللعاب ، كان لق�ش���م منه���م وجهات نظر 
اخرى ، ل�ش���باب عديدة ، منه���ا التعاون والتقارب 
والت�شامح وكل ما له عالقة وارتباط يف اجلوانب 

الجتماعية املهمة.
كل ذل���ك التباي���ن والخت���الف يف وجه���ات النظر، 
كنا كما هو معروف عن العراقيني وطيبتهم نلتقي 
دائما على الوئام متنا�ش���ني ما حدث ام�س .. وهذه 
هي �ش���فة العراقيني ومنهم املرح���وم عمو ..الذي 
اعتربه �شديق املهنة ال�شاقة التي كثريا ما اختلفنا 
ب�ش���ببها ... وكانت يف النهاية ت�ش���ب يف م�شلحة 

الريا�شة ، لنها مل تكن �شخ�شية !!
مل���اذا مت ال�ش���تغناء ع���ن املرح���وم عم���و باب���ا يف 

اوملبياد لو�س اجنل�س ؟
كرثت الإ�ش���اعات املتباينة يف وقتها عن الأ�ش���باب 
الت���ي ادت اىل اإبع���اد املرح���وم عمو ع���ن املنتخب 
اجنل����س  لو����س  دورة  يف  امل�ش���ارك  الوطن���ي 
الوملبية ، وانه وكما اأ�ش���يع احي���ل للجنة حتقيقة 
م���ن اج���ل معاقبت���ه !... وقب���ل اأي���ام وع���ن طريق 
حدي���ث عابر لأحد الإخ���وان الذي يتاب���ع كتاباتي 
على الگاردينيا ، �ش���األني عن ال�شم الذي �شاأكتب 
عنه يف احللقة القادمة واأخربته بانها �شتكون عن 
املرح���وم عمو ..وعندها قال ان���ه على اطالع ومن 
م�ش���در موثوق م���ن اأن املنتخ���ب الوطني يف تلك 
الوملبياد كان ق���د تعر�س يف وقتها لإهمال متعمد 
يف تل���ك الوملبي���اد م���ن قب���ل احد لعب���ي املنتخب 
البارزين اآنذاك لغر�س اإف�ش���ال مهمة املدرب عمو! 
...ومب���ا اين كن���ت قري���ب م���ن املنتخ���ب الوطني 
العراق���ي واأحداثه كاأمني ال�ش���ر الع���ام لحتاد كرة 
الق���دم ومديرًا للمنتخب���ات الوطنية ، ومن منطلق 

ذكر احلقائق وهي اأمانة ن�شجلها :
-اأن ق���رار الحتاد العراقي لكرة القدم مل يت�ش���من 
اي جمل����س حتقيقي �ش���د املرحوم عمو بابا وامنا 

ال�شتغناء عنه يف تدريب املنتخب.
-ان �شبب ال�ش���تغناء عنه هو للنتائج املردية يف 
تلك الوملبي���اد وخروج املنتخب م���ن الدور الول 
بعد تعادل وخ�ش���ارتني ، منها مباراتنا مع منتخب 
يوغ�ش���الفيا الوملب���ي والت���ي انته���ت بخ�ش���ارتنا 

4-2بعدما كنا متقدمني 2- �شفر.
-ل �شحة مطلقا من ان احد الالعبني البارزين كان 

قد تعمد الهمال لغر�س �شخ�شي ...
تغمدك الله برحمته الوا�ش���عة يا اأبو �ش���امي .....

فق���د كنت ال�ش���ديق وزمي���ل املهن���ة الواحدة وهي 
ريا�ش���ة كرة القدم التي كنت وفيا لها ، وقدمت من 
خالله���ا العديد من الجنازات الكروية اىل العراق 
عندم���ا كن���ت لعبا متمي���زا ومدربا كف���وءا وطالبا 
جمتهدا ؟ وها نحن نتذكرك باخلري وفاءا لك ولكل 
الراحلني رحمهم الل���ه ممن قدوموا خدمات جليلة 
للع���راق .....فعراقنا ي�ش���تحق الكثري وينتظر من 

املخل�شني ال�شرفاء ما هو اأكرث.. .

ذكريات مع شيخ المدربين عمو بابا
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كانون الثاني 2023

حنـاني ميـــــــا

منذ اكثر من نصف قرن من الزمن 
وعمو بـابـا في المالعب الرياضية 

واسمه على األلسن ، فمنذ نعومة 
اظفاره عشق الرياضة وخاصة لعبة 
كرة القدم ،ورغم تقدمه في السن 

ومرضه فال زالت الرياضة شغله 
الشاغل ، وقبل مغادرتي العراق 

ومجيئي الى المـانيـــا ،، اي قبل 8 
سنوات ،، عايشت عمو بـابـا لسبعة 

اشهر ، عرفته خاللها عن كثب ، واهم 
مـا عرفته عنه انه عراقي اصيل يحب 
وطنه الى حد كبير وامنيته ان يموت 
فيه ويوارى الثرى في ارضه الطيبة ، 
وانه كنز رياضي ثمين بحاجة الى من 
يعرف قيمة هذا الكنز ـ باألضافة الى 
انه يملك ارشيفا رياضيا غنيا بحاجة 

الى من يعتني به ويطبعه على شكل 
مؤلف او كتاب ، عدى ذلك كله 

فلعمو بـابـا ذاكرة يختزن فيهـا كم 
هائل من الذكريات الرياضية التاريخية 

وهي بحاجة الى من يسمعهـا 
ويوثقهـا قبل فوات األوان .

عمو بـابا الالعب والمدرب ...
يف جل�شة خا�شة يف نادي كلية الربية الريا�شية 
�شمت بع�س ال�شخ�ش���يات الريا�شية منهم موؤيد 
الب���دري ، ح�ش���ني �ش���عيد ، ثامر يو�ش���ف ، واثق 
ا�شود ، ومي�س خ�شر ، وعدد من لعبي اجلامعة 
، وبع����س الطلب���ة ج���رى حديث بني اجلال�ش���ني 
فق���ال احد الطلبة ان اعظم لع���ب عراقي يف كرة 
القدم هو جم���ويل ،، جميل عبا�س ،، وقال طالب 
اخر نا�ش���ر جكو ، م�ات موؤخرا لأ�شابته مبر�س 
ع�ش���ال رحمه الله ، انربى الأ�ش���تاذ ثامر حم�شن 
مدرب مادة كرة القدم يف كلية الربية الريا�شية 
فق���ال .. ان اعظم لعب انتجه العراق يف تاريخه 
يف ك���رة القدم على مر الع�ش���ور وب���دون منازع 
ه���و عمو ب��اب�ا وامل�ش���افة بينه وبني فالح ح�ش���ن 

وا�شعة ، وهذه �شهادة تاريخية له�ا قيمته�ا .
كتبت ال�ش���حافة امل�ش���رية والركي���ة والأيرانية 
واخلليجية عنه الكثري من املقالت �ش���ارحة فيه�ا 
�ش���ولته وجولت���ه واهداف���ه الكروي���ة اجلميلة 
، واحل���ق ف���ان ه���ذا الالع���ب واملدرب الريا�ش���ي 
الذي حف���ر ابهاماته الريا�ش���ية عميقة يف تاريخ 
العراق الريا�ش���ي ي�ش���تحق بجدارة لقب الالعب 

الأ�شطوري .
كان عم���و ب��اب�ا اكرث املدرب���ني حظوة يف حتقيق 

الأنت�ش���ارات وح�ش���د اجلوائ���ز يف البط���ولت 
الدولي���ة والعربي���ة واملحلي���ة ، وخ���الل العقدين 
ال���راث  ذل���ك  م���ن  الرغ���م  وعل���ى  املن�ش���رمني 
الريا�ش���ي الوطن���ي العراق���ي ال���رث اجلميل فهو 
على حد تعب���ري جريدة القد����س العربي اللندنية 
اك���رث زمالئ���ه تعر�ش���ا  الوا�ش���عة الأنت�ش���ار ... 
للعقوبة التي تختلف حدته�ا من منا�ش���بة لأخرى 
، واك���رث العقوبات حدة تلك التي اعترب فيه�ا هذا 
الريا�ش���ي الف���ذ م���ن ذوي التبعي���ة الأيرانية فتم 
جتريده من رتبته الع�ش���كرية التي يعود الف�شل 
يف منحه����ا اي���اه اىل الع�ش���كري العراق���ي طيب 
الذك���ر ،، كاظ���م عب���ادي ،، �ش���ابط الع���اب القوة 
اجلوي���ة ،، يف العهد امللكي ،، وقد ا�ش���تدعاه من 
اخل���ارج يف حينه����ا ومنح له رتبة نائب �ش���ابط 
يف القوة اجلوية وادخله كالعب يف فريق القوة 
اجلوي���ة العراقية العتيد وقد حق���ق له عمو ب�اب�ا 

النجاح يف العديد من البطولت الريا�شية .
وه���ذه بع����س الأنت�ش���ارات الدولي���ة والعربي���ة 
والوطني���ة الت���ي حققه����ا ه���ذا الريا�ش���ي الكبري 

للعراق ...
1 ����� ع���ام 1979 ح�ش���ل عم���و ب�اب����ا عل���ى بطولة 
الع���راق  وت���وج  اخلام�ش���ة  العرب���ي  اخللي���ج 
بطال للدورة �ش���من مناف�ش���ة �ش���ديدة م���ن الفرق 

ال�ش���عودية  خ�شو�ش���ا  ال�ش���اعدة  اخلليجي���ة 
والكويت .

2 ����� بطول���ة الع���امل الع�ش���كرية الت���ي ج���رت يف 
الكويت ، وقد �ش���اركت فيه����ا عدد من الدول ويف 

املقدمة منه�ا ايطاليا ، اليونان ، وتركيا .
3 ����� عام 1981 احرز الع���راق بقيادة املدرب عمو 
ب�اب����ا بطولة مردي���كا الدولي���ة يف ماليزيا ودحر 

فيه�ا عدد من الفرق الأفريقية القوية .
4 �� متكن عمو ب�اب�ا من احراز اهم ن�ش���ر ريا�شي 
يف تاري���خ الع���راق ع���ام 1982 عندم���ا جل���ب له 
ذهبي���ة دورة الألع���اب الآ�ش���يوية يف ك���رة القدم 

التي جرت يف الهند .
5 ����� عام 1984 مت اق�ش���اء ومعاقب���ة املدرب عمو 
ب�اب����ا بحجة عدم تاهي���ل املنتخب لل���دور الثاين 
ل���الأدوار النهائي���ة ل���دورة الألع���اب الأوملبية يف 

مدينة لو�س اجنلو�س بامريكا .
6 ����� اعيد عمو ب�اب����ا مرة اخرى لقي���ادة املنتخب 
فح�ش���ل ع���ام 1984 عل���ى لق���ب بطول���ة اخلليج 

العربي ال�شابعة التي جرت يف م�شقط .
7 ����� قاد املنتخب الوطن���ي العراقي بنجاح للتاهل 
لنهائي���ات دورة الألع���اب الأوملبية يف نف�س العام 
1984 قب���ل اق�ش���ائه م���رة اخ���رى وق���د �ش���احب 
الف�ش���ل الذريع عرو�س املنتخب ونتائجه املخيبة 

لالآم���ال يف نهائي���ات كا����س الع���امل ع���ام 1986 ، 
وكذل���ك ف�ش���له يف دورة الألع���اب الأ�ش���يوية يف 
�شيئول ، وقد متت الأ�شتعانة مرة اخرى باملدرب 
عم���و ب�اب����ا ال���ذي جن���ح يف قي���ادة الع���راق اىل 
نهائي���ات دورة الألعاب الأوملبي���ة التي جرت عام 
1988 يف �ش���يئول كم����ا احرز للم���رة الثالثة لقب 
بطولة اخلليج العربي ، وبالنظر لت�ش���لق عنا�شر 
حاق���دة و جاهلة اىل احت���اد كرة الق���دم العراقية 
جرى يف موقف دراماتيكي مثري ابعاد عمو ب�اب�ا 
هذا العلم الريا�شي العراقي بحجة عدم ح�شوره 
اح���دى ال���دورات التدريبية املحلية الت���ي عقده�ا 

الأحتاد العراقي ل�شرح قوانني لعبة كرة القدم .
عندم����ا دخل املنتخ���ب الوطن���ي العراقي امتحان 
يف  1993و�ش���قط  ع���ام  الآ�ش���يوية  الت�ش���فيات 
اختب���اره الأول ام���ام كوري���ا ال�ش���مالية ، ج���رى 
ا�شتدعاء عمو ب�اب�ا على عجل يف اللحظة الأخرية 
، ويف ت�ش���ريح لوكالة الأ�شيو�ش���يتد بري�س قبل 
املبارات الفا�ش���لة ب���ني العراق والياب���ان ذكر انه 
اكرث ان�شان يف العامل قلقا من نتيجة تلك املباراة 
التي قد تطيح به اذا مل جتري رياحها مبا ت�شتهيه 
�شفن القيادة الريا�شية العراقية ، واكد عمو ب�اب�ا 
بانه قد اعتاد على حالة اق�شائه من مهمته كمدرب 
الع���راق وق���د جت���اوزت على ح���د تعب���ريه حاجز 
الع�ش���ر مرات ، لكنه ا�ش���اف ان الع���راق باجمعه 
ينتظ���ر نتيج���ة الت�ش���فيات ، وخت���م عم���و ب�اب����ا 
ت�ش���ريحه لوكالت الأنب���اء بقول���ه ... لقد افنيت 
حياتي متطوع�ا يف �شبيل تطوير الكرة العراقية 
ومل يبق���ى لدي م����ا اعط���ي ..وا�ش���اف ..امنيتي 
الوحي���دة ه���ي .. حتقي���ق الف���وز عل���ى الياب���ان 
والعودة اىل ابناء �شعبي لأقدم لهم �شمات دخول 
لعبي العراق اىل الأرا�ش���ي الأمريكية على طبق 
م���ن ف�ش���ة ، وبالفع���ل حق���ق عم���و ب�اب����ا التعادل 
ال�ش���عب امل�ش���رف مع الياب���ان يف املب���اراة ال ان 

العراق خرج بفارق الأهداف .
ول يفوتن����ا � هن����ا ان تذك���ر كي���ف حق���ق الف���وز 
بكاأ����س الكوؤو�س العربية التي ج���رت يف الأردن 
عندم����ا تغل���ب عل���ى لعب���ي املنتخ���ب ال�ش���وري 
بفارق �ش���ربات اجلزاء ، كذل���ك دوره يف تطوير 
الك���رة اخلليجية ورف�ش���ه امل�ش���رف عر�س دولة 
الأمارات العربية املتح���دة مببالغ طائلة لتدريب 
منتخبه���ا الوطن���ي ، وبع���د عودت���ه اىل الع���راق 
وجد ان عائلته قد ا�ش���تعدت للهجرة اىل اخلارج 
لالألتحاق باقربائهم هناك ، ال ان عمو ب�اب�ا الذي 
احب العراق من اعماقه وافنى فيه زهرة �ش���بابه 
و�ش���ار الع���راق والعراق الريا�ش���ي خ�شو�ش���ا 
حياته ف�ش���ل البقاء يف العراق حت���ى املمات كم�ا 
ا�ش���لفن�ا على ال�ش���فر والهجرة اىل اخلارج . اذن 
عمو ب�اب�ا ف�ش���ل حرائق بغداد واحلياة ال�ش���عبة 
جدا فيه�ا وهو يف �ش���راع مرير مع احلياة ب�شب 
امرا�ش���ه املزمنة وخا�ش���ة مر�س ال�شكري الذي 
اث���ر على نظ���ره وعلى ا�ش���ابع قدمي���ه وعلى م�ا 
اعتق���د ان ع���ددا منه���ا ق���د مت ب���ره يف عمان يف 
�ش���فرته الأخرية ، وحينما �ش���الته يف احد الأيام 
مل�اذا ل تلتحق بالأخت ام �شامي ،، عقيلته ،، التي 
تعي�س يف كندا او بالأخ �ش���امي و�شقيقته اللذان 
يعي�شان يف فرن�شا فقال يل يطيب يل ل بل اف�شل 
العي����س وامل���وت هن�ا بني اهل���ي وجمهوري على 

جنة الهجرة املقيتة اللعينة .
ت���رى هل ان احدا �ش���يتذكر هذا املارد الريا�ش���ي 
اجلبار فيقيم له متثال كبريا ينت�شب قبالة ملعب 
ال�ش���عب الدويل يف بغداد احلبيبة ا�شوة بزميله 
جميل عبا�س الذي ينت�ش���ب متثال���ه يف اجلانب 
الآخ���ر م���ن بغداد ام���ام ملع���ب الك�ش���افة ، ام انه 
�ش���تمار�س مع ه���ذا الراث الريا�ش���ي الرث نف�س 
العادة يف ن�ش���يان كبارن�ا بع���د ان يطويهم املوت 

الزوؤوم وان لله يف خلقه �شوؤون .

عمو بابا .. الرياضي األسطورة
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علي المسعود

هناك �شخ�ش���يات اإحتل���ت حيزا يف الذاك���رة اجلمعية 
العراقي���ة فاأ�ش���بحت رموزا �ش���واء كانت �شيا�ش���ية اأو 
فني���ة اأو اإجتماعية اأو ريا�ش���ية ، و”عم���و بابا” واحد 
م���ن ه���ذه الرم���وز التي اإكت�ش���بت �ش���عبية كب���رية لدى 
العراقيني �ش���غارا وكب���ارا على مدى ع���دة عقود حيث 
اأدخل البهجة اىل قلوب املاليني لعبا يف اخلم�شينيات 
وال�شتينيات ومدربا يف ال�ش���بعينيات والثمانينيات ، 
عمو بابا هذا هذا ال�ش���م النا�ش���ع و النظيف كاإنتماءه 
لعراقيت���ه ، ه���و �ش���يخ املدرب���ني حينما كان مل���كا على 
عر����س الك���رة العراقي���ة، وهو ال���ذي ارتبطت با�ش���مه 
العدي���د م���ن الإجن���ازات الكروي���ة عندم���ا عم���ل مدربا 
للمنتخ���ب الوطني، و وه���و الذي كان وراء اكت�ش���اف 
اأملع جنوم الكرة العراقية يف ع�ش���رها الذهبي، ف�ش���ال 
عن اختياره اأف�ش���ل مدرب عراقي يف القرن الع�شرين. 
� كان���ت لهجت���ه العربية الفري���دة حمببة والكل ي�ش���مع 
اليه بانتباه ، اإنه ي�شر�ش���ل بكالمه بتلقائية وعفوية ، 
فلي�س يف قامو�ش���ه كلمات املقدم���ة واملجاملة الفارغة. 
عمو باب���ا هو الرمز الوحيد الذي احبه اجلميع ، اأبناء 
الأدي���ان العراقية والقوميات العراقية واملدن العراقية 
من الكبار وال�ش���غار ، ا�ش���م عمو بابا كان �شم�شًا دافئة 
يف �ش���تاء عراق���ي دائ���م على م���دى عق���ود ، فكانت تلك 
ال�ش���م�س حمل توافق ووئام فاجلمي���ع يتدثرون بدفئ 

العراقي الأ�شيل عمو بابا .
عم���و باب���ا وا�ش���مه احلقيق���ي الكام���ل ا�ش���مه الكام���ل 
عمانوي���ل باب���ا داوود وعمانوي���ل كلم���ة اآرامية تعني 
»الل���ه معنا«، ول���د عمو بابا يف بغداد ي���وم 27 نوفمرب 
مدين���ة  يف  وترع���رع   1934 ع���ام  الث���اين(  )ت�ش���رين 
احلباني���ة )98 كيلوم���را غ���رب بغ���داد(، ب���دا حيات���ه 
الريا�ش���ية بعي���دا عن كرة القدم ف���كان بطل العراق يف 
400 موان���ع )األع���اب ق���وى( ، وبط���ل الر�ش���افة بكرة 
امل�شرب. حتى بداأ ميار�س مع�شوقته الأوىل كرة القدم 
، و كان���ت امه هي الوحيدة التي ت�ش���جعه عليها اإىل ان 
ا�شبح من اح�ش���ن لعبي الكرة يف احلبانية. ومل يكن 
عمو بابا �شاطرًا يف املدر�شة حيث كات يختلق احلجج 
للذه���اب للتدريب ف�ش���ببت له كرة القدم م�ش���اكل كثرية 
حتى كان يعاقب ب�ش���ببها لعدم التزامه يف املدر�شة لكن 
ال�شاتذة كانوا يحبونه كريا�شي ن�شط ، وظهرت عليه 
اوىل عالمات النبوغ اثناء اللعب يف مدر�شة احلبانية 
البتدائي���ة �ش���نة 1948 وم���ن ث���م يف فري���ق ال�»�ش���ي. 
�ش���ي« ويف املنتخ���ب املدر�ش���ي لل���واء لدلي���م. وحينما 
وطاأت اقدام �ش���يخ املدربني العا�ش���مة بغداد م�شحوبا 
مبنتخب تربية الرمادي للمناف�ش���ة عل���ى بطولة تربية 
العراق املدر�ش���ية كانت تل���ك النقلة النوعية الوىل يف 
حيات���ه حينما متك���ن من لفت الأنظار اليه وخ�شو�ش���ا 
حينما ت�ّش���مرت اب�ش���ار اخلبري الك���روي العراقي يف 
ذل���ك الوق���ت الكابنت ا�ش���ماعيل حممد لي�ش���طحبه معه 
اىل بطول���ة ال���دورة العربي���ة الت���ي اأُقيم���ت يف م�ش���ر 
ع���ام 1951 ، وحينما بهرته بغ���داد بجمالها انتقل اىل 
احلر����س امللك���ي وحتدي���دا يف الع���ام 1954 ومنه اىل 
منتخ���ب اجلي����س ليلع���ب اأوىل مباري���ات الدولية امام 

منتخب اجلي�س امل�شري يف العام 1955 .
 تاألق يف ث���اين لقاءاته اخلارجية الدولية وذلك حينما 
ر�ش���م عالمة ال�شليب على �ش���دره مرتني بعد ان �شجل 
اأول ه���دف دويل ل���ه يف مرم���ى ن���ادي ت���اج الي���راين 
لُيلحق���ه بهدٍف ثاٍن ولتكون هي نتيجة املباراة ، لينتقل 
بعدها اىل الفريق الزرق اجلوي عام 1958 ومنه اىل 
نوادي امل�ش���لحة والكلية الع�شكرية والنادي الآثوري 

لي�ش���كل وزميله يورا )ا�ش���تاذ املراوغة يف املر املربع 
الواح���د( ثنائيا اأدار عقول الكثري م���ن املدافعني خالل 
تلك الفرة. ويف املو�شم الريا�شي عام 1958 ظهر يف 
�ش���فوف فريق القوة اجلوية ولع���ب كذلك لفرق الكلية 
الع�ش���كرية وامل�شلحة )م�ش���لحة نقل الركاب( والنادي 
الآ�ش���وري . ومن املفاخر التي �ش���طرها عم���و بابا هي 
ت�ش���جيله لأول هدف اأوملبي عراقي يف املرمى اللبناين 
بتاأريخ 15 من ت�شرين الثاين عام 1959 وهي املباراة 
التي جرت �ش���من الت�ش���فيات املوؤهلة لدورة روما عام 
1960 وهي املباراة التي انتهت بثالثية عراقية �ش���جل 
عم���و منها هدفني. ويف ع���ام 1960 تزوج من جوزفني 
عزيز )ابنة خالته( وله منها ابن واحد �شامي وابنتان، 
من���ى وم���ي. اأَم���ا ع���ن ا�ش���قاوؤه فه���م اربع���ة كوركي�س 
ويون���ان وبن���ول والربت. بعد و�ش���ول ح���زب البعث 
اىل ال�ش���لطة وبداية القب�شة احلديدية التي اثرت على 
مفا�ش���ل احلياة واجربت العديد م���ن العراقيني ومنهم 
ال�ش���وريون على مغادرة العراق ال القليل ومن بينهم 
عمو بابا الذي اختار البقاء يف بالده، ويف عام 1964 
ح���ني كان عمره 30 عام���ًا، مت تعينه برتب���ه )لواء( يف 
الق���وة اجلوية العراقية، ليتم طرده بعد فرة ق�ش���رية 
م���ن القوة اجلوية والنادي، لنه رف�س الن�ش���مام اىل 
ح���زب البع���ث العراقي لق���د كانت هذه خطوة �ش���جاعة 
من���ه ان يرف����س الن�ش���مام اىل احلزب والبق���اء حيًا ، 
بعده���ا ق���رر حزب البع���ث العرب���ي الذي تزع���م احلكم 
لفرة ق�ش���رية جتميد كل ار�ش���دة عمو بابا يف البنوك 
وجتري���ده من جمي���ع امالكه، لقد كان ذلك اكرث ق�ش���وة 
علي���ه م���ن ال�ش���جن ، يف ع���ام 1970 اعت���زل عم���و بابا 
كرة القدم وعمره 36 عامًا، عمل �ش���يخ املدربني “عمو 
باب���ا “عل���ى ادارة املدر�ش���ة الكروي���ة التابع���ة لالإحتاد 
العراق���ي لك���رة القدم ويعت���رب عمو بابا هو موؤ�ش�ش���ها 
، يف ه���ذه املدر�ش���ة التي يت���م تهيئة و اإع���داد الالعبني 
م���ن عم���ر 8-14 �ش���نة لنقله���م اإىل منتخب���ات الحت���اد 
كنا�ش���ئني و�ش���باب ، قام ب�ش���خ 60 لعب للمنتخبات ، 
وهو يعتربه���م كاأولده لنه���م ينادوه باإ�ش���م بابا، يف 
حني مل ي�ش���مع اأولده ينادونه بهذه الكلمة والتي يحن 
اليه���ا بعد تركهم ل���ه وهجرتهم اىل ب���الد املهجر. ومن 
اجنازات���ه اخلارجي���ة : قاد املنتخ���ب العراقي يف 123 
مباراة دولي���ة وودية، وحقق العدي���د من الجنازات ، 
منها اأحل�شول على امليدالية الذهبية يف دورة اللعاب 

ال�شيوية يف الهند 1982.
ج���ال يف الق���ارات اخلم����س وزار معظ���م دول العامل . 
ومت���ت مكافاأة عمو باب���ا على كل مواقف���ه الوطنية من 
م���ن خالل ا�ش���تبعاده عن تدريب املنتخ���ب العراقي يف 
اول ) وغالب���ا اخر ( و�ش���ول له للموندي���ال يف 1986 
باملك�شيك وا�شتبداله بالربازيلي كارلو�س يف قرار من 
قبل فتى غر ن�ش���ف جمنون ا�شمه عدي ميزته الوحيدة 
ان���ه اب���ن القائ���د الرم���ز !!! ، ورغم ان جه���ود عمو بابا 
كانت واح���دة من ا�ش���باب الو�ش���ول للمونديال وثبت 
لحقا ان ا�ش���تبعاده كانت واحدة من ا�ش���باب النتيجة 
املروع���ة للفريق هن���اك ) حل الفري���ق العراقي باملرتبة 
ماقب���ل الخرية ( ، املهم انه���م حرموا الرجل من اجناز 
العم���ر وحتقي���ق حل���م لطامل���ا راوده من خالل ن�ش���ف 
قرن م���ن احلياة الريا�ش���ية لعب���ا ومدرب���ا. تدهورت 
حالت���ه لدرجة كبرية يف مايو 2006 وا�ش���طر الأطباء 
لبر اأ�ش���ابع قدميه متاأث���را من تفاقم مر�س ال�ش���كري 
حيث اجري���ت له ع���دت عمليات،وقرر الطب���اء اإدخاله 
امل�شت�شفى ب�شكل دائم لل�شيطرة على ا�شتقرار ال�شكري 
يف ج�شمه وارتفاع �شغط الدم بال�شافة ملعاجلة عينه 
اليمنى واحلفاظ على الب�ش���ر الباق���ي فيها بينما عينه 
الي�شرى فقدها ب�شكل كبري ول تتعدى الروؤية بها اكرث 
من 20% وهذا �ش���ببه ال�ش���كري الذي �ش���رب ال�شبكية. 
رح���ل عن���ا ” عموباب���ا” ي���وم األأربعاء املواف���ق 27 / 
ماي����س / 2009 يف حمافظ���ة دهوك. وم���ن اجلميل .. 
اأن نرح���م عل���ى الراح���ل عم���و باب���ا ون�ش���تذكر اأيامه 
وم�ش���احات الف���رح الت���ي منحه���ا للنا�س ، رحل ج�ش���د 
عم���و بابا ولكن اجنازاته وت�ش���حياته يف جمال الكرة 
�ش���تبقى اىل اب���د البدين يف قل���وب العراقيني .. رحل 
وه���و مرتاح ال�ش���مري لأن���ه اعطى لوطنه ما ي�ش���تحقه 
هذا الوطن من كل عراقي خمل�س . �شيبقى ا�شمك على 
ابواب الوط���ن تاريخا للمحبة والبداع و�ش���تبقى يف 
قلوبنا اىل البد ولن نن�ش���ى اب���دا ماحققته للعراق من 
ن�شر وجمد على ال�شاحة الريا�شية العربية والعاملية. 
رحل الالعب والن�ش���ان وابن العراق ال�ش���يل بعد ان 
خدم وطنه باخال�س ووفاء ودفع الغايل والنفي�س يف 
�ش���بيل الع���راق وكاأن عمو بابا الذي خرج نقيًا �ش���افيًا 
من رح���م العراق فخدم وطنه لعب���ًا ومدربًا ومربيًا .. 
لذل���ك يعترب عم���و بابا ملحمة اخرى م���ن مالحم وادي 

الرافدين ت�شاف اىل ملحمة كلكام�س.

عمو بابا ملحمة اخرى من مالحم وادي 
الرافدين تضاف الى ملحمة كلكامش



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

طاهر أبلحد

محارب عظيم، وإنسان، ومواطن مخلص 
محب لوطنه من الطراز الرفيع، مضحي 
بمصلحته من أجل الجميع والكثير من 
التوصيفات التي ال تعبر ولو بقليل عن 

شيخ المدربين باني مجد العراق الكروي 
ومؤسس نجاحاته الكابتن ))عمو بابا((، 
من ال يحبه ومن ال ينحني أمامه إجالاًل 

واحترامًا من ال يقبله ويتكلم معه بكلمات 
صادقة ورقيقة معبرًا عن حبه لهذا الصرح 
الشامخ سواًء كالعب استثنائي أو كمدرب 

قدير قاد منتخب العراق إلى المجد في 
)158( مباراة دولية وهو رقم قياسي ألي 
مدرب وطني أو أجنبي، أو كإنسان وقف 

بقوة الحق في وجه أشرس الحكام وتحمل 
الضغوطات ولم يبارح مركزه ليس لشيء 

إال لحب العراق وعشقه لوطنه وأمته 
وشعبه.

حظيُت وت�شرفت مبرافقة عمو بابا اأثناء اإقامته يف الأردن 
للعالج فكان فخرًا و�ش����رفًا يل خدمة هذا الإن�شان الرائع 
لأكرث من �ش����تة �ش����هور، فكان مثل الأب والأخ وال�شديق 
واملر�شد رغم كل الآلم والآهات التي ا�شتوطنت ج�شده 
ب�ش����بب املر�����س لكن روح����ه وقلبه وعقله كانت �ش����بابية 
ناب�ش����ة باحلي����اة والعم����ل، كان يتطل����ع لنهاي����ة الع����الج 
وخا�ش����ة بعد العملية الثانية لبر اأ�ش����ابع قدمه اليمنى 
وبعد اخلروج من امل�شت�شفى فاقدًا جزء من ج�شمه طلب 
مني الت�شال باإدارة املدر�شة الكروية لالطمئنان عليهم 
ومل يه����داأ ل����ه بال اإل بع����د التاأكد من كل التفا�ش����يل التي 
ت�ش����من �ش����ري اأمور مدر�ش����ة عم����و بابا الكروي����ة، وكان 
يقوله����ا ب�ش����عادة )�ش����وف اأع����ود اإىل بغداد بع����د كل هذا 
التعب(، فهو قد تعر�س لنك�ش����ة بعد العملية بربع �شاعة 

وادخل لغرفة الإنعا�س ب�ش����بب خفقان القلب ب�شدة ومع 
ذلك فكره كان يف م�شري تالميذه باملدر�شة الكروية.

م����رت الأي����ام يف ف����رة النقاهة �ش����ريعة وكلمحة ب�ش����ر 
علينا ب�شبب مفارقة عمو بابا والذي �شد الرحال جمددًا 
اإىل بغ����داد ع�ش����قه وحبه فه����و يرد على مطالبن����ا بالبقاء 
واخللود للراحة بقوله )اأنا اأتنف�س الكرة واإذا ل اأتن�شق 
رائحة النجيل يف ملعب ال�ش����عب واملدر�ش����ة الكروية ل 
اأق����در عل����ى العي�س( به����ذه الكلم����ات ينهي عم����و بابا كل 
املطال����ب التي تطالبه بالبقاء فهو يق����ول اإن البقاء بعيدًا 

عن العراق هو اإعدام بالن�شبة له.
عم���و باب���ا... بق���در جديت���ه وع�ش���بيته يف امللع���ب كان 
حنون���ًا ورقيق���ًا و�ش���عيدًا خ���ارج امللعب فه���و كان يحب 
ويعت���ز كث���ريًا مبكانت���ه ب���ني اجلماه���ري وكان يردده���ا 

النا����س ووفائه���م  ب�ش���عادة واعت���زاز )ح���ب  ويعيده���ا 
وتقديرهم ملكيتي وح�شيلتي يف احلياة(، فهو كان مثل 
املنارة �ش���اخمًا بني حمبيه يلتفون حوله ويعانقوه بكل 
حرارة وحمب���ة يف حله وترحاله وك���م كان وجهه يتاألق 
وينب����س باحلياة عند الكالم مع حمبيه فهو كان ي�ش���عر 
بقيمته بني ال�ش���عب العراقي بكلماتهم ال�شادقة واملُحبة 
له، كان عمو بابا �ش���يخًا للمدربني و�ش���يخًا لل�شباب فكان 
مقر اإقامته كم�ش���يف كبري يجتمع على طاولته الكثريين 
ويبداأ باملزاح معهم تارة والنقا�س حول العراق وو�ش���ع 
امل�ش���تقبلية  وت�ش���وراته  اأخ���رى  ت���ارة  في���ه  الريا�ش���ة 
للمدر�ش���ة الكروي���ة الت���ي كان يعتربه���ا ع�ش���ارة جهده 
واإجنازاته لأنها وبح�شب روؤيته �شوف تخلق جنومًا من 
طراز مميز خلدمة الريا�ش���ة العراقية، ت�شوروا اإن�شانًا 

بهذه الوطنية!!! رغم كل املتاعب ال�شحية والقت�شادية 
التي كان مير بها اإل اإنه كان يفكر مب�شتقبل الريا�شة يف 
وطنه بعيدًا عن املكا�ش���ب ال�شخ�ش���ية وو�ش���عه ال�شعب 
الذي كان مير به، وهذه اجلل�ش���ات الرائعة مع ال�ش���باب 
والأ�ش���دقاء كان���ت تكتم���ل بزيارة عدد كب���رية من رموز 
الك���رة العراقي���ة وامل�ش���وؤولني الريا�ش���يني والإعالميني 
ل�ش���يخ املدربني فكان مق���ر اإقامته حمطة التقاء املا�ش���ي 
باحلا�ش���ر وكن���ت بينهم غري م�ش���دق نف�ش���ي وكاأين يف 
حل���م جميل ورائع جال�ش���ًا بجانب عمو باب���ا وبرفقة كل 
هوؤلء النجوم اللذين عا�شروا عمو بابا اأو تتلمذوا على 

يده وو�شلوا للنجومية عربه.
كان هذا العمالق ال�ش���امخ ميتلك روؤية وحتليل للريا�شة 
العراقي���ة واإىل م���ا �ش���توؤول ل���ه الأم���ور يف كل حمط���ة 
امل�ش���تقبل  ي���رى  كان  وكاأن���ه  طبيعي���ة  غ���ري  وب�ش���ورة 
والنتائ���ج قب���ل حدوثها، فمالحظات���ه وحتليالته لالأمور 
الفنية والإدارية كانت �ش���حيحة ومدرو�ش���ة وهذا نابع 
م���ن العقلية الت���ي كانت لدى موؤ�ش����س النج���اح الكروي 
العراق���ي والذي يحتفظ مبعظم اأرقامه القيا�ش���ية والتي 

من ال�شعب حتطيمها من قبل لعب اأو مدرب اأخر.
كان تك���رمي ال�ش���يخ الب���ار باهت���ًا م���ن قب���ل احلكوم���ات 
املتعاقب���ة لكن���ه كان ح���ارًا وكب���ريًا م���ن قب���ل اجلماهري 
العراقية التي و�ش���فته بكل الأو�ش���اف الرائعة فهو كان 
نقط���ة التقاء جمي���ع العراقي���ني، فال يختل���ف اثنان على 
عبقريت���ه الكروي���ة واإجنازاته اخلالدة وهذا كان �ش���بب 
ا�ش���تمرار الكاب���نت باحلي���اة ومت�ش���كه بها فهو ي�ش���تذكر 
دخوله ملدينة ال�شدر وال�شتقبال احلافل من قبل الأهايل 
والكلمات التي تلقاها من الن�ش���اء قبل الرجال وال�شيوخ 
قبل ال�شباب وكذلك زيارتيه اإىل الرمادي والب�شرة فهذه 
كانت قم���ة فخره واعتزازه مبحبة العراقيني له فهو كان 

يع�شق العراق و�شعب العراق وتراب العراق.
حت����ى يف اأخر اأيامه ويف اأخر لقاء تلفزيوين قبل وفاته 
بيوم����ني طال����ب اجله����ات الر�ش����مية الهتم����ام باملبدعني 
الذي����ن خدم����وا العراق وق����ال باحل����رف الواح����د )اأنا ل 
اأريد �ش����يء لك����ن اهتم����وا باللذين خدموا و�ش����حوا من 
اأج����ل الوط����ن( وطال����ب ب�ش����رورة العمل م����ن اأجل دعم 
املدر�ش����ة الكروي����ة )مدر�ش����ة عمو باب����ا الكروي����ة( لأنها 
وبح�ش����ب روؤيته هي الرافد الكبري للمنتخبات الوطنية 
العراقية م�ش����تقباًل، فهو مات وقلبه ينب�س بحب العراق 

وم�شتقبل العراق.
لق����د غ����ادرت احلياة ي����ا اأبى �ش����امي لكن ج�ش����دك وحبك 
ا�ش����توطن يف قل����ب كل العراقي����ني فطاملا اأبكيتن����ا فرحًا 
باإجنازات����ك الكب����رية م����ع الك����رة العراقي����ة وجناحات����ك 
الرائع����ة ه����ا اأنت تبكينا اأملًا وح�ش����رة عل����ى فراقك يا من 

غرزت فينا حب الوطن والت�شحية له.
ارقد ب�ش����الم فقد جاهدت اجلهاد احل�شن واأمتمت املهمة 
ي����ا اأيها املح����ارب العظيم حارب����ت يف امليادين لأكرث من 
ن�ش����ف قرن م����ن اجل وطن����ك و�ش����عبك واأورثتن����ا جمدًا 
كرويًا ومدر�شة عمو بابا الكروية التي تنب�س بالنجوم 
لي�ش����طروا جمدًا جديدًا ي�ش����اف ملجدك الرائع، �شدمتنا 
برحيلك لكنها احلياة وطريقة �ش����ريها فقد غبت ج�ش����دًا 
لكن����ك بقيت روح����ًا وتاريخًا واإرث����ًا وطنيًا ل����كل اأبناءك 

العراقيني.

واستراح المحارب العظيم... عمو بابا األسطورة...
نظرة عن قرب

بري�شة الفنان علي املندلوي


