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رجل المهمات المستحيلة مهند الطالقاني... اولى حالة في الشرق االوسط

اف�سل �سي حتققه لنف�سك ان توؤمن بها كل يوم اكرث مهما 
كانت الظروف �سعبة وم�ستحيلة بنظرك انت وحدك عدو 
نف�سك ومنقذها، مهند الطالقاين يثبت لنا ذلك من خالل 

ق�سة جناحه التي �ستجعل روحك ت�رشق عند قراأتها.
وعددتها  اتزنتها  بخطوات  نحوه  مت�سيت  رايته  عندما 
الكلمات  من  بوابل  عليه  رد  عليه  �سلمته  بال�سنتيمرت، 
وا�ستمعت  اىل جانب طالبه  باجابته، وجل�ست  تلعثمت 
نظراته،  وحت��ول  يديه  حركات  و�ساهدت  �رشحه  اىل 

واجريت معه هذا احلوار.

السيرة الذاتية
عام١٩٨٦من  ولد  الطالقاين  الأم��ر  عبد  هادي  مهند 
القرى  اح��دى  وه��ي  م��رزاب��ات  قرية  يف  ت�سكن  عائلة 

التابعة لناحية ج�سان يف مركز حمافظة وا�سط الكوت 
عدد البيوت فيها ل يتجاوز ال�١٠٠. 

البداية
تفتقد  بيئة  يف  تكون  ان  اَي  كهذه  قرية  يف  تكون  ان 
متقدم  تكون  ان  خاللها  م��ن  التي  الو�سائل  لكافة 
اكادمييا او علميا رغم ذلك جند ان عدد ال�سهادات يكاد 
على  القرية  حتتوي  حيث  البيوت  لعدد  م�ساوي  يكون 
الكفاءات من حملة املاج�ستر  والبكالوريو�س ودبلوم 

و�سهادات مهنية اخرى.
ق�س لنا مهند مرحلة الدرا�سة البتدائية قائال "در�ست 
يف املدر�سة النظامية البتدائية لكن رف�س والدي اإكمال 
الدرا�سة بعد ان اكت�سف عن طريق ال�سدفة عندما زاره 
قطعة  الر�س  على  رمى  جلو�سهم  واثناء  اقربائي  احد 
من الدينار احلديدي قمت بالبحث عنها دون ان اجدها 
وبحثت عن ال�سوت حلظة ارتطام الدينار احلديدي يف 
الر�س ولي�س باجتاه وجود الدينار احلديدي الذي كان 
وا�سح روؤيته للجميع ال انا حينها اخربنا �سيفنا قائال 

"ل بد ان مهند يعاين من م�سكلة يف نظره".
 " مهند  وي�سيف  تتغر،  حياتي  بداأت  اللحظة  هذه  من 
لعر�س  م�ست�سفيات  لعدة  با�سحابي  والدي  قام  بعدها 
حالتي على اأطباء خمتلفني يف ذلك الوقت مل تكن هناك 
اإمكانية عالج احلالة بعد تاأكد والدي من وجود م�سكلة 

يف نظري وقرر عدم اإر�سايل اىل املدر�سة يف حينها".
اقاطعه  ان  دون  له  من�سته  وان��ا  حديثه  مهند  وتابع 
"املعلمون ومدير املدر�سة زرعوا بذره المل يف داخلي 
عندما زاروا بيتنا املتوا�سع واأقنعوا والدي ان يعطيني 
واذا  الدرا�سة  لإكمال  يرتكي  جيد  اداء  قدم  اذا  فر�سه 

العك�س فال"، ويقول بابت�سامه "ها انا امامك".

فرصة سانحة وحياة صعبة
مهند اكمل درا�سته وكانت ت�سر المور ب�سكل جيد حتى 
املرحلة  لطالب  يذهب  ان  منه  يطلب  كان  معلمه  ان 
الريا�سية،  امل�سائل  البتدائية لإعطائهم حلول  الرابعة 
حفظ  من  مهند  متكن  الإبتدائي  ال�ساد�س  ويف  ولحقا 

القران الكرمي وتالوته.
"بداأت  الطالقاين  ي��ق��ول  املتو�سطة  امل��رح��ل��ة  ويف   
م�ساعبي تكرب اقطع يوميا ١٠كم ملركز ناحية ج�سان 
حتى ا�سل اىل املدر�سة، حتى برزت لدي موهبة كتابة 

ال�سعر بنوعية ال�سعبي والف�سيح وانا اردد الكلمات يف 
الطريق، وكتبت عده ق�سائد اطرقها على م�سامع  والدي 

واتلقى الت�سجيع منه".

االنتكاسة الكبيرة
ويتابع مهند حديثه ل�»اجلورنال« يف مرحلة العدادية 
وحتديدا ال�ساد�س علمي ح�سلت على معدل ٧٣ حيث قبل 
يف املعهد الطبي ببغداد - باب املعظم يف ق�سم العالج 
الدرا�سة  طبيعة  يف  �سعوبات  هناك  وكانت  الطبيعي 

وال�رشوف المنية غر امل�ستقرة يف عام 2005".
الطبيعي  العالج  ق�سم  رئي�س  ان  حينها  مهند  ويذكر 
اخربه حني عرف مبهارته يف اللغة الإنكليزية ان �سوف 
يكون معالج ومرتجم اللغة الإنكليزية للمنتخب الوطني 
لكن ب�سبب فقدانه لب�رشه مل يكمل درا�سته عند و�سوله 
"اهتمامي  ويتابع  الإبر"،  وزرق  الأجهزة  ربط  ملرحلة 
كبر يف اللغات حتى ان كان اول خياراتي يف ا�ستمارة 

يف  اقبل  مل  لكن  النكليزية  اللغة  للجامعة  التقدمي 
حينها، وقمت بتعليل تر�سيح ال�ستمارة حيث قبلت يف 
لكن يف  الوىل،  املرحلة  واكملت  الإنكليزية  اللغة  ق�سم 
الكبرة فقدت نظري  الثانية حدثت النتكا�سة  املرحلة 
ب�سكل كلي وحتولت من طالب لديه اعلى الدرجات اىل 
طالب فاقد القدرة متاما على الروؤية والكتابة واحلركة 
املطرقة  بني  "ا�سبحت  قائال  يذكر  طبيعية  ب�سورة 
وال�سندان"، مطرقة الطموح الذي ين�سج كل خيوط الأمل 
عليها يف ان ي�سبح يوما الدكتور مهند كما اطلق عليه 
منذ �سغره حيث كان ي�سعى ب�سوره حثيثة للو�سول لهذا 
اللقب لكن مبا انه نظره مل ميكنه من الدخول لكلية الطب 
كان الجتاه هو ح�سول على �سهادة الدكتوراه هي التي 
تلبي له هذا الطموح، و�سندان الواقع هي ال�سعوبة يف 

مفرتق الطرق كيف �سيطلع على املادة الدرا�سية.
�سالح"،  بغر  الهيجا  اإىل  "ك�ساع  اأ�سبحت  مهند  يقول   
الفكرية  الم��واج  وتالطم  التفكر  من  ا�سبوع  بعد  لكن 
الطلبة  مع  اعمل  كنت  حيث  الدرا�سة  اكمل  ان  ق��ررت 
عالآ  ب�سوت  املادة  نتحدث يف  درا�سية  الآخرين حلقة 
من  متكنت  وهكذا  لزمالئي  بال�رشح  وابداأ  واحده  ملره 

الدرا�سة وحفظ املادة".

االنهيار
من  جمموعة  مهند  لنا  وق�س  ال�ساي  ارت�سفنا  وهنا 
املواقف الطريفة واحلزينة التي ح�سلت معه، وبالعودة 
اىل احلوار يقول مهند "ال�سنة الوىل يف اجلامعة مل ا�سع 
م�ساعد يل يف الكتابة بل يجب ان اكتب دون م�ساعد....، 
تخيلي حجم املعاناة وال�سعوبة ان تكتب على �سطر مل 
تره"، وي�سيف"، كانت مرحلة يف قمة النهيار بالن�سبة 
من  طلب  املرات  احد  يف  انه  ويذكر  ا�ست�سلم"،  مل  يل...، 

احد املراقبني يف القاعة ان يقراأ له ال�سوؤال ليتمكن من 
احلل عند جميء املراقب له انفجر بالبكاء وعندما �ساله 
مهند ان يخربه عن �سبب البكاء "انك مت�سك ورقة الأ�سئلة 

ب�سكل مقلوب"، فاأجابه انه مل يتمكن من روؤيتها.
 بعد هذا احلادث قررت ادارة اجلامعة باحالتي اىل جلنة 
طبيه وقررت اللجنة ان اعامل معاملة الكفيف ي�ستوجب 
ان يكون يل م�ساعد يف المتحان املي عليه وهو يكتب، 
ويو�سح مهند حجم ال�سعوبة التي تلقاها كونه طالب 
الكلمات  امل�ساعد  على  ميلي  ان  وعليه  الإنكليزية  لغة 

حرفا حرفا".
وا�ساف يف حديثه ل�»اجلورنال«، "فكرت مرات عديدة 
ت�سهل  ان  اتوقع  منت  التي  امل�ساعد  فكرة  من  اقلع  ان 
عليه درا�ستي واإذ بها ت�سبح اكرث �سعوبة لكن بتوفيق 
كلية  من  اتخرج  ان  ا�ستطعت  والإ����رشار  اخلالق  من 
كان  حيث  الإنكليزية  اللغة  ق�سم  وا�سط  جامعة  الرتبية 

ت�سل�سلي التا�سع �سمن دفعة العام ٢٠١٠"
.

اول حاله في الشرق الوسط
التي  الورقة  حامل  وهو  عودته  عند  وقتها  مهند  يذكر 

هل  �ساألوها  انهم  حتى  باملنك�رش  ا�سبه  جناحه  تثبت 
ر�سبت قال ل لكن انتهت املرحلة الدرا�سية ماذا �سافعل 
كوين  يل  وفرحوا  �سجعوين  واق��ارب��ي  اهلي  لكن  الن 
ي�ستطيع  لن  �سهادة  وهي  البكالوريو�س  على  ح�سلت 

الكثر احل�سول عليها.
ولن الطموح ل يتوقف عند حد يقول الطالقاين"قدمت 
ابن  كلية  بغداد  جامعة  يف  التناف�سي  المتحان  على 
ر�سد ودون اَي ت�سهيالت ورغم ا�ستيفائي ل�رشوط القبول 
رف�ست بحجة انه اول حاله على م�ستوى ال�رشق الو�سط 

النكليزية  اللغة  يف  للدرا�سات  يقدم  املكفوفني  من 
جمموعة  عليه  "اقرتح  وي�سيف  العليا"،  الدرا�سات 
الرتبية  او  التاريخ  ق�سم  يف  للدرا�سة  اقدم  ان  ا�ساتذه 
الإ�سالمية لعلهم يقبلون"، ويتابع "مل اخلد لالقرتاحات 
درا�سة  م�سرة  وب��دات  ال��وزارة  موافقة  على  وح�سلت 

املاج�ستر يف ق�سم اللغة الإنكليزية".
معتمدا  كنت  التح�سرية  املرحلة  يف  الطالقاين  يقول 
يل  يقرء  كان  الذي  ثانيا  وزميلي  اولآ  اهلل  على  متاما 
مركز  احللة  ملدينة  التابعة  القا�سم  منطقة  اأه��ايل  من 
حمافظة بابل واآلن ا�ستاذا يف جامعة القا�سم اخل�رشاء 

ال�ستاذ حممد حمزة جا�سم املن�سوري.
ياأتي  كان  املاج�ستر  مرحلة  "يف  الطالقاين  وا�ساف 
ايام  يف  يل  ليقرء  مرزابات  اىل  احللة  من  حممد  ال�سيد 
العطلة ونذهب اىل بغداد ويطحبني اىل الفندق ويقراأ يل 
وميلي له الأوراق التي احتاجها حيث ا�ستطعت النجاح 

يف املاج�ستر اي�سا".

صعوبات اضافية
�سوؤايل ملهند عن كتابة ر�سالة املاج�ستر توقف  وعند 
اخرى  �سعوبه  "هنا  ق��ال  ثن  قليلة  لثوان  يجب  ومل 
كتابة  وه��ي  لها  تعر�ست  التي  لل�سعوبات  ا�سيفت 
يل  تتوفر  مل  حيث  طريقة  من  لبد  املاج�ستر  ر�سالة 
التي  الناطقة  الربامج  اليوم من  التي منتلكها  الو�سائل 
ت�سهل لنا احلياة قليال املتواجدة يف اجهزة املوبايل او 

الكومبيوتر".
وا�ساف " تكفل بهذا املهمة �سقيقاي اإدري�س )20عاما(  
باحلروف  يل  الكلمات  يقرءان  كان  )23عاما(  واإيثار 
الر�سالة  اكملت  ان  اىل  وهكذا  فاجلملة  كلمة  ثم  ومن 
حيث متكنت بعدها من احل�سول على ت�سل�سل الرابع على 
الرتبية  دفعتي عام ٢٠١٣، وعملت حما�رشا يف كلية 

واأي�سا عملت يف كلية المام الكاظم اجلامعة.

الوصول الى اوروبا
"ولن  الو�سط  ال�رشق  يف  حاله  اول  �ساحب  ويتابع 
الطموح كبر  در�ست مرحلة الدكتوراه واجهتني م�سكلة 
اخرى من متطلبات الدكتوراه امتحان اليلت�س مل يكن 
يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  تخ�س  مراكز  هناك 
املجل�س  عرب  كامربيدج  جامعة  مع  فتوا�سلت  العراق 
مركز  يل  وخ�س�سوا  ب��روت  يف  الربيطاين  الثقايف 
كانت  حيث  الربيطاين  الثقايف  املركز  يف  ب��روت  يف 
اجلامعات  ومعظم   ٩ ٧من  كانت  ا�ستثنائية  النتيجة 
ت�سرتط درجة ٥.٥ بينما وانا ح�سلت على ٧ لكن ب�سبب 
ال�ستفادة  من  امتكن  مل  البالد  يف  للموجودة  الظروف 

من �سهادتي. 
عند �سوؤايل له كيف هي طريقة تدري�سه لطالبه واذا ما 
كانت هناك �سعوبه يف ذلك وجدته ومب�ساعدة الربامج 
ا�ستاذ  كاأي  حقهم  الطلبة  اإعطاء  من  يتمكن  الناطقة 

عادي اخر يف ال�رشح واي�سال املعلومات .

 مت تعيينه يف جامعة وا�سط كلية الآداب ق�سم الرتجمة 
حالة  ولن  الوقت،  ذلك  منذ  تدري�سي  ٢٠١٥وه��و  يف 
مهند ممكن معاجلتها لكن تكلف الكثر اطلق جمموعة 
ها�ستاك  للطالقاين  واملحبني  والطلبة  الأ�ساتذة  من 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  #كلناعيون_مهند 
الأ�ساتذة  احد  برئا�سة  جلنة  �سكلوا  حيث  علمه  دون 
يف كلية الهند�سة لإن�ساء �سندوق التكافل الجتماعي 
وجه  بذلك  مهند  علم  عند  لكن  العملية  تكلفة  جلمع 
انه لي�س  اعينهم  " ان ي�سعوا ن�سب  ر�ساله م�سمونها 
�سمن مبداأ التكافل الجتماعي عندما ُيبني نقاطه بل 
املن�سمني  احد  هو  كونه  خ�سو�سا  املبداأ  بهذا  يوؤمن 
ان  ي�ستحيل  المر  ولكن  املبداأ  توؤيد  التي  للجمعيات 
فطلب من  مكلفة جداآ  العملية  يكون عرب تربعات لن 
مبلغ  هناك  ك��ان  لو  الها�ستاك  ومطلقني  الأ�ساتذة 
جمموع ان ي�ست�سر ا�سحاب احلملة اما ان ير�سل املبلغ 
اىل �سندوق تكافل الفقراء او اما ان يعاد اىل اأ�سحابه 
وطلب منهم ان ي�ساعدون بطريقة اخرى قائال لو كان 
لل�سيد  ال�سعي  فهو  م�ساعدته  اإمكانية  بع�سكم  لدى 
على  ح�سوله  لدرا�سة  بعثه  يف  اأم��ره  بت�سهيل  الوزير 

الدكتوراه".
اىل  الطلب  وننقل  ل�سوته  �سوتنا  ن�سم  بدورنا  ونحن 

معايل الوزير املحرتم. 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  ال�سيد  معايل 

املحرتم
حتية طيبة...

م/ طلب
الظلمة يالحقني كوين فاقدا  منذ ان وعيت و�سبح 
للب�رش فقررت ان اتخذ من الدرا�سة م�سعال ا�ستدل 
ظلمات  لهم  ينر  م�سعال  لغري  واتقد  درب��ي  به 

احلياة.
املاج�ستر  �سهادة  ونلت  علي  تعاىل  اهلل  من  ولقد 
يف اللغة الجنليزية/ علم اللغة من جامعة بغداد 
املجل�س  من  ايلت�س  �سهادة  على  وح�سلت   ٢٠١٣
بتقدير   ٢٠١٥ عام  بروت  يف  الربيطاين  الثقايف 

.٧
الداب-  كلية  الرتجمة-  ق�سم  يف  تدري�سيًا  اعمل 

جامعة وا�سط منذ عام ٢٠١٥.
حافظ لكل القران الكرمي.

منحي  راج��ي��ا  معاليكم  اىل  ه��ذا  بطلبي  ات��ق��دم 
الدول:  احدى  يف  الدكتوراه  لدرا�سة  درا�سية  بعثة 
مردودات  من  لذلك  ملا  املانيا  امريكا،  بريطانيا، 
يف  هم  وملن  يل  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على  ايجابية 

نف�س ظريف وللعراق وملعاليكم عند اهلل تعاىل.
تقبلوا خال�س دعواتي ان يوفقكم اهلل تعاىل وي�سدد 

خطاكم.
م.م. مهند هادي عبد المر الطالقاين.

ان العملية تكلف كثرا خ�سو�سا ان الدول الثالث 
حالة  ت�ستقبل  واأملانيا  بريطانيا  امريكا  فقط 

الطالقاين حيث تكلفة 6000$ 
وحتدى  النجاح  على  ا�رش  الذي  الطالقاين  مهند 
ذاته  عن  جيدة  �سورة  نقل  يف  ال�سعاب  جميع 
وبلده يف ان واحد هو بحد ذاته قوة امل لنا جميعا 
اقل مايقال عنه هو فعال رجل املهمات امل�ستحيلة 
يف  حقوقه  مبنحه  احلكومة  تتقدم  ان  ي�ستحق 
من  ليتمكن  عملية  وعمل  الدكتوراه  بعثه  اإر�ساله 
روؤية طفلتيه وعائلته والعامل اجمع الذي هو جعله 
اف�سل لنا بعمله من خالل امله الذي ا�رشق علينا 

جميعا.

واسط – مالذ االوسي

مهني��ًا: توقعاتك واملحاذي��ر التي كنت تخ�س��اها، يبدو اأنها 
�س��تواجهك يف الأي��ام املقبل��ة لكّن��ك تتخطى املرحل��ة باأقّل 

�رشر ممكن 
عاطفيًا: كن مت�ساحما مع احلبيب لنه يحبك اكرث مما تتمنى 

او تتوقع.

مهنيًا: احلظوظ ترتاجع عن دعمك، بعد مراحل طوال من 
الأبواب املفتوحة، وتخ�س��ع ل�سغط كبر وتواجه بع�س 

العراقيل 
عاطفيًا: تكرث امل�ساعي لتمتني اأوا�رش العالقة

وامل�ساحلة، من خالل لقاءات رومان�سية.

مهني��ًا: يفر���س علي��ك ه��ذا الي��وم بع�س 
التاأين يف الكالم وال�رشح الوا�سح واملقنع 
عاطفي��ًا: جت��د �س��هولة يف التعام��ل م��ع 
حبيب��ك كما تلقى من��ه كل الدعم املعنوي 
.. تنتظرك مفاجاأة حلوة تخ�س 

عالقتكما.

مهنيًا: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط ب�س��داقات 
مهم��ة، حمبة الزماء ت��زداد يومًا بعد يوم، والف�س��ل 

طريقة معاجلتك الأمور ب�سدق و�سفافية 
عاطفي��ًا: تع��رف جي��داً كيف تن��ال اإعج��اب احلبيب 

وتثره بجاذبيتك.

مهني��ًا: يخفف هذا اليوم النم��ط ويجعلك متّكاًل 
على الآخرين يف بع�س الواجبات وامل�سوؤوليات 
عاطفي��ًا: ت�س��عر بالغبط��ة يف هذا الي��وم وتهتم 
كلم��ات  وت�س��مع  قلب��ك  يخف��ق  او  باحلبي��ب 

الإعجاب واحلب.
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           اليوم

مهني��ًا: تتلق��ى الأجوب��ة الت��ي طامل��ا انتظرته��ا 
وحت�سل على فر�سة ثمينة لظهار كفاءة وجدارة 
عاطفي��ًا: بع�س النفع��الت واملواقف ال�س��لبّية 
تف�س��د الأجواء اجلميلة وتثر احل�سا�س��يات بينك 

وبني ال�رشيك.

مهني��ًا: ق��د ت�س��طر اإىل الهتمام ب�س��وؤون ت�س��غلك عن 
امل�س��اريع اجلديدة، اأو رمبا ت�س��طدم باأحد الزمالء، ما 

يولد جواً قامتًا 
عاطفي��ًا: الأجواء ل ت�س��اعدك اليوم عل��ى التعاطي مع 

ال�رشيك كما هي العادة.

مهني��ًا: له��ذا الي��وم التاأث��ر الإيجابي يف 
اأو�س��اعك املالية اأو يتح��دث عن تغيرات 
حت�س��ل يف ه��ذا الإط��ار ولوعل��ى امل��دى 

البعيد 
عاطفيًا: حتاول اأن جتد احللول للم�س��كالت 

بدون ت�سّنج لنه يزيد الطني بّله.

مهنيًا: ح�س��ورك الالفت و�سخ�س��يتك القوية ي�سهمان 
يف تعزيز موقفك بني زمالء العمل، فحاول ال�س��تفادة 

من ذلك قدر امل�ستطاع 
عاطفي��ًا: اأن��ت مدع��و اىل الهتمام بال�رشي��ك  وجتّنب 

النزاعات والدعاوى الق�سائية.

مهنيًا: يوّفر لك هذا اليوم �سداقات حلوة ولقاءات 
وتغي��راً يطراأ ويدع��وك اإىل املجازف��ة فتقدم بال 

خوف
 عاطفي��ًا: عالقتك العاطفية تكون مميزة، ال�س��فر 
م��ع ال�رشي��ك م�رشوعكما املف�س��ل لتجديد �س��هر 

الع�سل.

مهني��ا: ت�س��عر بالق��ّوة عل��ى مواجه��ة الظ��روف 
الطارئ��ة وتتمّت��ع ب��اإرادة قوّي��ة حيوي��ة عظيمة 

توؤّهلك للمناف�سة والنجاح والتفّوق
عاطفيًا: بالإمكان حماية ا�س��تقرار العالقة �رشط 

التعاطي مع الظروف وامل�ستجّدات.

مهنيًا: تتوا�س��ل ب�س��كل األيف م��ع الآخرين وتنّفذ 
رغبات��ك، اأو تتلق��ى م��ا ي�س��عدك م��ن معلوم��ات 

واأخبار 
عاطفي��ًا: ل حتا�س��ب احلبي��ب عل��ى كل كالم��ه 
فت�رشفاتك معه مل تكن اأف�سل يف املدة الأخرة.
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