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هناء صادق.. سيرة متميزة تحكي قصة نجاح إمرأة عراقية

على  احلا�صلة  ازياء..  وم�صممة  ت�صكيلية 
جامعة  من  الفرن�صي  الأدب  يف  �صهادة 
الأزياء  اأف�صل م�صممي  الآن من  , تعد  بغداد 
الفن  دمج  يف  تخ�ص�صت  التي  املعا�رصة 
الفن  در�صت  الأزياء,  ت�صميم  مع  العربي 
الرواد,  العراقيني  الفنانني  مع  الت�صكيلي 
على  والر�صم  الن�صيج  ت�صميم  لدرا�صة  ذهبت 

احلرير واخلزف يف باري�س.
مت ن�رص لها كتابني حتى الآن:

الأردنية,  للمراأة  الو�صم  رمزية  على  الأول 
الطبيعية  التجميل  م�صتح�رصات  والآخر على 
املا�صي  يف  العربية  املراأة  ت�صتخدمها  التي 
القريب. وقد قامت بتاأليف كتاب عن الف�صة 

و الأزياء العربية القدمية.
وقد األقت حما�رصات عديدة عن حلي الف�صة 
العربي  العامل  من  كل  يف  العربية  والأزياء 
هذه  حول  مقالت  عدة  وكتبت  واأوروبا, 

املوا�صيع للمجالت وال�صحف العربية.
م�صل�صالت  و  لأفالم  املالب�س  و�صممت 
مهرجانات  يف  �صاركت  و  كثرية  تلفزيونية 
قامت  عاملية,واي�صا  و  عربية  ثقافية 
و  والأمريات  للملكات  ف�صاتني  بت�صميم 

ال�صياخات من الدول العربية والأجنبية.
تعترب اأول من ادخل احلرف العربي يف الأزياء 
منذ 25 عام ,فاأن �صرية هناء املتميزة حتكي 
خاللها  من  ا�صتطاعت  جناح..  ق�صة  لنا 
تعريف العامل بثقافة الأزياء الرتاثية العربية 
مالئمة  بيئة  واأوجدت  ع�رصي,  وباأ�صلوب 

لنمو وتطوير عملها.
العاملية هناء �صادق كانت  م�صممة الزياء 
هذا  معها  لنا  وكان  اجلورنال  �صيافة  يف 

احلديث ...
�صادق؟وهل  هناء  بدايات  كانت  *كيف   

واجهتي �صعوبات؟
خا�صة  �صعوبات  اي  اواجه  مل  _كال 
معي  دائما  كانو  فقد  العائلي  �صعيد  على 
موهبتي  تطور  على  وي�صجعوين  ويدعموين 
على  تخرجت  اين  اىل  با�صافة  وهوايتي 
ايدي كبارالرواد فاأن هذا ال�صي �صاعدين على 
تقف  كانت  التي  العقبات  من  العديد  تخطي 

امامي يف ذلك الوقت
 *مااكرث �صي حتنني اليه يف العراق؟وماهي 

مدينتك املف�صلة وملاذا؟
_بغداد طبعا, لين من اهلها. احن اىل الرقي 
بارك  على  قريبني  كنا  بغداد  يف  كان  الذي 
ال�صعدون فاأحن اىل هذه احلياة اجلميلة التي 
كنا نعي�صها نخرج على الباي�صكل ون�صبح يف 
التي  احلرية  حياة  هي  هذه  العلوية  نادي 

ع�صناها يف ذلك الوقت
 *"احلرية" ماذا تعني لك هذه الكلمة ؟

احروف  اربعة  ولهي  كالم  لي�س  _احلرية 
وتعليم  تربية  و  اجتماعية  ثقافة كاملة  هي 
وعدم  البيت  يف  الطفولة  من  تبدا  وبيتوتية 
الذكر  او  الب  قبل  من  الدكتاتورية  ممار�صة 
فان  فرد,  كل  �صخ�صية  على  لتوؤثر  حتى 
احلرية الن ا�صبحت مهمة كثريا لنها تعترب 
�صهمن  من  وانا  لهم  بلن�صبة  كاملى  حياة 

هوؤلء بل على را�س القائمة
البلدان  اىل  الكثرية  رحالتك  خالل  *من   
كل  وتراث  والتقاليد  العادات  هل  العربية 

دولة كان لها تاثري على بع�س ت�صاميمك؟
_ل, العادات والتقاليد لي�س لها اأثر فمثال من 
العادات الجتماعية املنت�رصة الن يف الدول 
احلجاب  هو  العربية  الدول  وح�صب  اخلليجة 
�صمن  تاثرية  يدخل  ول  موجود  غري  فهذا 

ت�صاميم هناء �صادق
التي  واجلوائز  امل�صاركات  اهم  *ماهي   

ا�صافة لك؟
اجلوائزلعمايل  من  العديد  على  _نلت 
, ولقبت  العامل  اأنحاء  ال�صتثنائية من جميع 

يف ايطاليا ب�صفرية الأزياء العربية.
فقد حا�صلت على :

مو�صكو  يف  العاملية  لالأزياء  فخرية  جائزة 
1987

الثقايف  الأزياء  موؤمتر  يف  الذهبية  امليدالية 
الدويل يف اإيطاليا 1998

و�صام اأف�صل م�صمم عربي يف اأثينا 1989
يف  للمو�صة  العربي  للموؤمتر  الأوىل  اجلائزة 

العراق1989
م�صممة للعديد من امل�رصحيات وامل�صل�صالت 

التلفزيونية وجمموعات رق�س وطنية
الدويل  املهرجان  يف  �رصف  �صهادات   4  
للفن والثقافة يف جر�س يف الأردن 1997-

2000-1999-1998
للمو�صة  ممثل  لأف�صل  الذهبية  امليدالية 

العربية يف م�رص 1999(

4  جوائز ف�صية يف اأجزاء خمتلفة من ايطاليا 
2001-2000-1999

يف  اأزياء  م�صمم  لأف�صل  الذهبية  اجلائزة 
البحرين 2001-2000

يف  اأزياء  م�صمم  لأف�صل  الذهبية  اجلائزة 
دبي 2001-2002�صهادة �رصف يف فرن�صا 

باري�س 1998 و�صانت اتيان بينايل 2002
مكافاأة من منظمة اليون�صكو يف باري�س يف 

2009
يف  رومانيا  يف  الثقافة  وزارة  من  دعوة 
اجلوائز  العديد من  اىل  با�صافة  عام 2009 
الخرى ولكن الكرثها تاثرياآ هي من بلدية 
روما عندما ح�صلت على الدرع الذهبي ولقب 

�صفرية الزياء العربية
 *هل زواج املراأة عائق امام حتقيق جناحها؟
لأن  ال�صوؤال  هذا  عن  اأجيب  اين  ا�صتطيع  _ل 
طموحي  حتقيق  اأمام  عائقاآ  يكن  مل  زواجي 
كان  الذي  وهو  فرن�صي  زوجي  كون  خا�صة 
كنت  انا  فيما  الولد  مع  ويجل�س  ي�صجعني 

اأح�رص للدكتورا
 *مالذي علمتك اياه مهنة الت�صميم؟ 

لين  حياتي  يف  بعد  فيما  اتى  _الت�صميم 
ذهبت اىل فرن�صا من اأجل اكمال درا�صة الفن 
يراودين  كان  الذي  احلنني  لكن  الت�صكيلي 
بغداد  يف  الراقية  اجلل�صات  اأذكر  عندما 
كنت  الها�صمي  يرتدون  كانو  كيف  والن�صاء 
نحن  حياتنا  يف  اأراه  مل  الذي  الرقي  اأرى 
الر�صام  ا�صتاذي  اىل  باأ�صافة  �صابقاآ  ال�صباب 
ال�صعبي  الرتاث  ادر�س  ان  علية  اقرتح  الذي 
الكثري من  لأن ر�صوماتي كانت حتتوي على 

تفا�صيل احللي والزياء.
*من هي امراأة "هناء �صادق" ؟

اأي  لدي  لي�س  ب�صيطة  عادية  امراأة  _اأنا 
بيئة  يف  تربيت  لأنني  حياة  يف  تعقيدات 
وهكذا  واحلرام,  احلالل  من  تخلو  نظيفة 
اأراىاأن  فاأنا  اطفايل  ربيت  وهكذا  تزوجت 
باالو�صاخات  لتهتم  اأن  العربية  املراأة  على 
التي حتيط بيها من حولها واأن تبقى م�صتمرة 

يف تقدمها نحو األمام
اكرب  عليك  تقع  امل�صووؤلية  ان  تعتقدين  *هل 

كونك م�ص�صمة عاملية من خلفية عراقية؟
م�صممات  وجود  عدم  لعدم  وذلك  _طبعا, 
عامليات ميثلن العراق واأن وجد فهي ب�صورة 
قليلة لنهم لي�س بامل�صتوى مطلوب, واأنا يف 
ال�صهر املقبلة لدي �صفرة اىل روما وي�رصفني 

ان امثل العراق
هذا  بعد  يراودك  ليزال  الذي  الطموح  *ما   

النجاح؟
_طموحي هي ا�صتثمار يف هذه املهنة وعمل 
م�صتمرة  اأبقائها  اجل  من  �صخم  م�رصوع 
لفرتة لطويلة وبقاء تاأثريها على الو�صع ال 
’لكن  القت�صادي  وحتى  والثقايف  جتماعي 
مثل  يف  ال�صتثمار  يرغب  اأحد  ل  ال�صف  مع 

هذا املوا�صيع
 *ما راأيك باملراأة واجلمال ب�صكل عام؟

املجتمع  لكن  حالتها  بكل  جميلة  _املراأة 
منها  جعل  فهذا  كبرية  ب�صورة  عليها  �صغط 
امراة قبحية من الداخل ولكن لاعتقد ان يف 
منهن  فلكل  قبيحة  امراة  توجد  العامل  هذا 

جمالها اخلا�س الذي مييزها عن الخرى
موهبة  لديه  العربي  ال�صاب  ان  ترين  *هل   

جادة من املمكن ان تغري عامل املو�صة؟
�صواء  منهم  البع�س  فاأرى  املمكن,  _من 
حد  اىل  ولكن  خارجه  او  العراق  داخل  يف 
يف  لكن  قوية  اأمكانيات  اأرى  مل  الوقت  هذا 
اأمل�صتقبل قد يح�صل تتطور لن كل �صي يبدء 

من ال�صفر
هي  اين  اذن  ازياء  م�ص�صمة  تكوين  مل  *ان   

هناء �صادق؟
_كان حلمي ان ا�صبح ممثلة

حوار - فاطمة عدنان

من الماء لجسد من الجمريتوج بجائزة المغارة الذهبيةغوغل لمحمد غني حكمتstop قصر الثقافة في الديوانية
 , الديوانية  يف  والفنون  الثقافة  لق�رص  التابعة  الكوين  امل�رصح  فرقة  قدمت 

م�رصحية stop, تاأليف واإخراج الفنان ال�صاب �صيف الدين عالء الدين.
اإ�صتغالت  �صمن  جتريبية  اأ�صاليب  واتبع  باجلراأة  امل�رصحي  العر�س  وات�صم 
ليوؤ�ص�س  املاألوف  وي�صاك�س  النمط  على  العر�س  هذا  ويقفز  التجريبي,  امل�رصح 
لروؤى جمالية مغايرة. وا�صتمر العر�س ملدة يومني و�صكل ح�صوراً فاعاًل واأثار 
جدًل كبرياً �صمن الأو�صاط الفنية يف املحافظة ملا يحمله من قدرة عالية على 
ال�صباب  الفنانني  من  عدد  متثيل  من  وامل�رصحية  امل�رصح.  جمال  يف  التجريب 
حممد عبد ال�صتار, كرار الديواين, ح�صنني �صادق, اأمري حبيب واآخرون, املو�صيقى 

واملوؤثرات للفنان حيدر ح�صني والإ�صاءة للفنان حممد قا�صم عر�س م�رصحي.

احتفلت �رصكة غوغل بالذكرى الـ87 مليالد النحات العراقي الراحل حممد غني 
حكمت, ون�رصت �صورة  متثل اأحد اأعماله النحتية �صعارا ل�صفحة البحث الرئي�س 
فيها كعادتها يف تكرمي الرموز الفنية والدبية العاملية وقد لقيت هذه اللتفاتة 
التكرمي  بعد هذا  والعرب.   العراقيني  الفنانني  لدى عموم  وا�صعا  املهمة �صدى 
املدن  �صمن  بغداد  اختيار  ملنا�صبة  حكمت  الفنان  الثقافة  وزارة  ا�صتذكرت 
الإبداعية على قاعة ع�صتار مبقر الوزارة. اأجنز حممد غني حكمت يف ثمانينيات 
بوابات  وثالث  باري�س  يف  اليوني�صيف  منظمة  بوابات  اإحدى  املا�صي  القرن 
خ�صبية لكني�صة )تي�صتا دي ليربا( يف روما ليكون بذلك اأول نحات عربي م�صلم 

ينحت اأبواب كنائ�س يف العامل.

باجلائزة  �صاليفر,  العراقية, عايدة  الق�صري"نون" للمخرجة  الوثائقي  الفيلم  توج 
الذي  املغربية,  للفيلم مبدينة طنجة  الدويل  الذهبية" للمهرجان  الكربى"املغارة 
حول  الفيلم  اأحــداث  وتدور  املا�صي.  ال�صبت  التا�صعة  ن�صخته  على  ال�صتار  اأ�صدل 
والذي  والقتل,  والتعذيب  التهمي�س وال�صطهاد  العراقيني من  امل�صيحيني  معاناة 
القرن  مطلع  منذ  العراق  �صمال  يف  منازلهم  من  تهجريهم  خالل  ذروتها  بلغت 
الع�رصين وامل�صتمر حتى يومنا هذا. واعتربت �صاليفر, يف كلمة األقتها خالل احلفل 
الكربى  اجلائزة  واأن  العراقيني,  لكل  تقدير  مبثابة  هو  التتويج  هذا  اأن  اخلتامي, 
كل  تغ�صل  اأن  متمنية  وطنهم,  اإىل  العراق  كل لجئي  عودة  يوم  لها هي  بالن�صبة 

اأنواع الكره, لأن الأديان ال�صماوية هي اأديان حمبة ولي�صت اأديان بغ�س وكره.

�صدرت موؤخرا جمموعة �صعرية جديدة لل�صاعر املغرتب  يحيى ال�صماوي بعنوان 
اأكرث من ثالثني  – دم�صق, �صمت  )ثوب من املاء جل�صد من اخلمر( عن دار متوز 
العمرال  ما  اأدنــى,  ل  فردو�س  قاب  مني,  علي  اأخــاف  عناوينها:  من   , ق�صيدة 
الغالف  لوحة  بعيد.  يا  تقرب  مني,  خبئيك  اأثيم,  غري  �ــرصك  م�رصة,  ماتعا�س 
والتخطيطات الداخلية للفنان العراقي املغرتب �صتار كاوو�س.  ان هذه املجموعة 
بنا  يطوف  كاأنه   , واملغامرات  املجازفة  مليئة  رحلة  يف  بنا  ت�صافر   , ال�صعرية 
يف خما�س ع�صري , يف الع�صق ويف هموم الوطن امل�رصوق , بهذا تكون الق�صيدة 
منطلقة كال�صهم  وحرة وجريئة , دون مهادنة , كاأنها ت�صع حروفها بل�صم جلراحنا 
املكبوتة يف الواقع املم�صوخ . لنقطف بع�س ال�صذرات من ب�صتان ال�صماوي الكبري .

ثوبنوناستذكارمسرحية

قراءة في كتاب
هيبتا  هيبتا",  كلمة"  معني  تعريف  من  لبد  اأوًل 
هيبتا؟,  ملاذا  ولكن  الإغريق,  عند   7 رقم  ُتعني 
التي منر بها يف  ال�صبع مراحل  الكاتب يعر�س  لأن 
هذه  ولكن  املختلفة,  العاطفية  والعالقات  احلب 
�صتجد  النهاية  ويف  وخمتلف,  �صيق  باأ�صلوب  املرة 
نف�صك بكل م�صاعرك يف كل هذه املراحل. تلك ال�صبع 
ندركها  ول  بها  منر  بها,  ن�صعر  ل  قد  التي  مراحل 
جميلة  "لبداية"  مرحلة  اأحياًنا,  النهاية  يف  اإل 
قطعة  ت�صبه  والتي  العالقات  جميع  يف  امل�صرتكة 
هل  وقتها  ندرك  فال  الفم,  يف  تذوب  ه�صة  حلوى 
اإختياري هذا كان �صحيًحا اأم ل؟, ولكن كل ما نفكر 

بيه هو احلالة اجلميلة التي نعي�صها فقط.
مرحلة  وهي  "اللقاء"  وهي  الثانية  املرحلة  اأما 

املعرفة وتبادل الأ�صياء امل�صرتكة والإعرتاف.
واملرحلة الثالثة هي "العالقة", الإرتباط.

املرحلة الرابعة مرحلة "الإدراك": وهي بداية اإدراك 
العالقة  املوجودة عند طريف  والعيوب  الإختالفات 

وهي مرحلة ال�صدمة.
املرحلة   – "احلقيقة"  وهي  اخلام�صة  املرحلة 

ال�صاد�صة: "القرار" – املرحلة ال�صابعة "هيبتا".
تقليدي  ب�صكل  املراحل  هذه  الكاتب  يتناول  مل   -
ف�صول  اأثار  الذي  امُلحا�رص  واأ�صامة  مبا�رص, 
ي�رصدها  التي  احلكايات  �صفرات  بفك  احلا�رصين 
وال�صخ�صية  "اأ"  وهو  الأوىل  ال�صخ�صية  عن  لهم, 

الثانية "ب" والثالثة "ج" والرابعة"د". 
- ال�صخ�صية "اأ" البائ�س املرتبط والذي على عالقة 
عاطفية بـ "�صلمى" التي ل تعرف اآخًرا لتلك العالقة, 
وهو ي�صعر اأن ل جدوى منها ولكنها ت�صطرب عليه, 
املنزل  �صطح  على  اأخرى  فتاة  ي�صادف  وفجاأة 
املقابل له, فينجذب لها دون مقدمات ويرتك �صلمى 

مل�صري جمهول بال اأ�صباب.
- ال�صخ�صية "ب" ال�صاب بعمر 17 والذي يرقد داخل 
م�صفى للعالج, ي�صعر اأنه وحيًدا اإىل اأن يعرتف بحبه 

ل�صديقته "دنيا".
"ُعال"  بفتاة  يلتقي  والذي  "ج"  ال�صخ�صية   -
الأ�صدقاء,  من  كبرية  جمموعة  مع  املقهى  يف 
تتفاجاأ  حتى  العينني  مغم�س  وهو  بر�صمها  يبداأ 
ر�صمها  ولكنه  زمن  منذ  يعرفها  كاأنه  ب�صورتها 
الوجه  خلف  الكامنة  نف�صيتها  يعرف  وكاأنه  مقيدة 

ال�صاحك.
"د" وهو الطفل ال�صغري جار و�صديق  - ال�صخ�صية 
قلبه  ومعلق  �صواها  يرى  ل  الذي  "مروة"  الطفلة 

باللعب معها يومًيا.
- متر الأربع �صخ�صيات باملراحل كلها التي تكلمنا 
والروايات  الق�ص�س  تكرار  ورغم  البداية,  يف  عنها 
نف�س  ويعيدون  الأخطاء  نف�س  يف  يقعون  اأنهم  اإل 

الأحداث ويتاأملون نف�س الأمل.

أقتباس 

ل تفكر كثريا حتى ل جتد نف�صك اأحمقا...

هيجل

عطٌر في ذاكرتي 
)1(

هل تعني ال�صدفة
هذي  كل  الغبار  ي�صافر  ان 

امل�صافات ليدخل عيني؟؟
واأق�صُد

"الغبار احللو"
ذاَت  وجُهِك  جلدَة  َل  �صكَّ الذي 

يوٍم
ثم ركَب العامل ليثبت انه 

ٌة ما ذرَّ
يف مرحلة الريح التي يعي�صها 

كالنا
)2(

اين م�صاٌب بالهواء
يكفيني  لي�َس 

بخوُر الأَْر�س

لأحمو
عطراً 

يف ذاكرتي!
)3(

ترى 
ماذا ق�صدِت 

الطيور  هذي  ت  حطَّ عندما 
اأمامي للحظة, ثم طارت؟

وملاذا تريدين جلملتِك 
ان تكون دائمًا بهذا الق�رص! 

)4(
كلُّ مرة

اأ�صاهد حبًا قدميًا
يتج�صاأ ب�صوت اأريكة قدمية

كّنا قد جل�صنا عليها 

والإ�صفنج  امل�صامري  ويفرغ 
للع�صاق  حمام  اول  عند 

املهجورين, ومي�صي.
كلُّ مرة

عنقي  من  احلب  يحملني 
ملفوفًا بجريدة ال�صباح

ي�رصبني  زاوية  عن  ويفت�س 
فيها

بعيداً عن ال�صعراء والكذابني
)5(

هذا الزمن الواحد غري ب�صمات 
اأ�صابعه, ما عاد هنالك �صيء 

من�صكه فيه

حسين العطيــــــة

ثقافة 

في »قهوة وكتاب«.. قصائد عارف الساعدي تعانق موسيقى سامي نسيم

اأقام  املو�صيقى,  و  بال�صعر  مفعمة  جل�صة  يف 
املا�صي  ال�صبت   م�صاء  وكتاب«  »كهوة  �صالون 
ال�صاعدي  عارف  ال�صاعر  ديوان  توقيع  حفل 
ن�صيم  �صامي  املو�صيقار  مب�صاحبة  »مدونات«  
على اآلة العود. وكان لوقع ال�صعر واملو�صيقى اإثر 
بالغ لدى احلا�رصين الذين اكتظت بهم »الكهوة«. 
ال�صاعر  فقدم  وجيه  علي  ال�صاعر  اجلل�صة  بداأ 
مببدع  نحتفل  اخرى  مرة  بقوله:  واملو�صيقي 
حمظوظ  اجلميل.  البغدادي  امل�صاء  هذا  يف  اخر 
من  وحمظوظ  كرنفال  يف  ال�صعر  اىل  ي�صتمع  من 
اجتمعا  وقد  بهما  فكيف  املو�صيقى,  اىل  ي�صتمع 

تعانق  فطاملا  مميزين,  ملونني  كطائرين  معا 
يعزف  وهو  ال�صاعدي  عارف  العازف 

وال�صاعر  واملوؤثرة,  اجلميلة  بكلماته 
بري�صته  يكتب   وهو  ن�صيم  �صامي 
جميل  م�صاء  الثقافات.  اجمل 
  – وكتاب  كهوة   – هذا  ع�صنا  يف 
تقدمي  على  ي�رص  الذي  الف�صاء 

وقهوة  و�صماعا  ورقا  الثقافة 
املو�صيقى  مع  لرنحل  اي�صا. 

وال�صعر.
الأخاذة  املو�صيقى  فان�صابت 
�صامي  املو�صيقار  اأنامل  من 

رهيبا  �صمتا  فينا  لتزرع 
الروؤو�س  حركة  با�صتثناء   –

فاأخذنا  طربا.  تتمايل  وهي 
الفنان يف رحلة اح�صا�س  هذا 
يف�صح  حامل  بعامل  جميل 

مع  التاأمل  فر�صة  لالأ�صماع 

املو�صيقى.
فرد عليه ال�صاعدي – عارف – بق�صيدة غاية يف 
الروعة بداأها: ها انا وحدي/ ا�صدقائي القريبون 
كثريا  تعبت  الذين  و�صغاري  اختفوا/  مني/ 
عليهم/ ينامون يف اول الليل / واملدينة تغفو/ 
وتغفو �صوارعها الوادعة/ وانا بعد مل اتعود/ على 
النوم يف ال�صاعة التا�صعة/ ترى اين اذهب يارب/ 
وانا اعتدت ان ا�صهر الليل/ اتنقل بني املقاهي/ 
وا�صحك يف �صخب حايف القلب/ حني اأمل املدينة 
النكات/  اأحب  الهدوء/  اأحب  ل  ال�صدقاء/  يف 
ال�صاي  من  وقليال  الن�صاء/  كل  كالكحل  واأع�صق 

بعد الع�صاء.
�رصبات  مع  ا�صماعنا  ليهذب  جمددا  ن�صيم  وعاد 
انامل  من  تنهال  وهي  املعربة  املو�صيقى 
احلب  لت�صنع  خ�صي�صا  �صيغت  ذهبية 
عزف  يف  ثانية  فاأخذنا  واجلمال. 
باأحالم  ليذكرنا  �صابقه  من  اجمل 
كثرية بع�صها حتقق وبع�صها مازال 

ينتظر.
ال�صاعدي  عارف  ال�صاعر  ويعود 
عطره  ريحان  لينرث  ثانية 
�صعره  بكلمات  الفواح 
 – ق�صيدته  من  اجلميلة 
فريحل  اعرابي-  مدونة 
كذب  يقول:  وهو  بعيدا  بنا 
فاأنا  املوت/  هو  وادعاء 
ان  منذ  بعد/وانا  امت  مل 
زلت  ما  الهجرية/  ولدتني 
بخا�رصة  ولدت  حيا/ 
اليمن/  كهوف  يف 
من  عاما  ع�رصين  قبل 

زلت  وما  ولدت/  اأنى  اذكر  النبوية/  البعثة 
ق�صائد  ال�صاعدي  قراأ  كذلك  ن�صلي.  كيف  اذكر/ 
عا�صق  مدونة  منها  مدونات  ديوانه  من  اخرى 
ومدونة املوت ومدونة احلياة. ثم عادت النامل 
ال�صحرية لتن�صاب منها املو�صيقى يف اجواء راقية. 
جلمهور  كتابه  من  ن�صخا  ال�صاعدي  بعدها  وقع 
ال�صاعدي  قال  اجلل�صة  هام�س  وعلى  احلا�رصين. 
اجلل�صة  ان  :اعتقد  للمحرر  خا�س  ت�رصيح   يف 
تنع�س  ان  ميكن  التي  املحطات  من  واحدة  هي 
امللبدة  الجواء  اىل  تعر�صت  التي  بغداد  اجواء 
نثبت  واننا  الرهابية,  الظلمات  من  والكثري 
او  وادباء  كفنانني  الثقافية  وام�صياتنا  بوجودنا 
ان تغري جانبا  التي ميكن  الناعمة  القوى  حمبي 
كل  يفوق  اليوم  وجدته  ما  ال�صعوبات.  تلك  من 
اجلمهور  تفاعل  يتاأثر  ومل  والتوقعات.  امل�صاعر 
التي  هي  القلوب  لن  املكان.  �صيق  ب�صبب  معنا 
اخر  دليل  وهذا  كثريا.  يفرحني  ما  وهو  تفاعلت 
عنها  الغبار  تنف�س  التي  بغداد  حيوية  على 
املو�صيقار  قال  كذلك  واملحبة.  اجلمال  لرت�صم 
ن�صيم: لقد كنت اعزف وانا احفظ معظم الق�صائد 
وهي  ال�صاعدي.  العزيز  �صديقي  يقولها  التي 
املرة الوىل التي اعزف بها يف مثل هذا املكان 
اجلميل, وكنت فرحا لن الق�صائد كانت معي منذ 
ان نقدمها على  النية  ان كانت م�صودات, وكانت 
�صي دي انا اعزف وهو يقراأ وانتاج �رصكة الفنان 
منا�صبة  تكن  مل  الظروف  لكن  البي�صاين.  حكمت 
دون  حالت  والعمل  بال�صفر  وهو  انا  وان�صغالتنا 
من�صورات  عن  انيق  بكتاب  ن�رصت  ثم  �صدورها, 
اكرث  جعلني  المر  وهذا  عدنان.  ومكتبة  �صفاف 
اح�صا�صا وتفاعال مع الق�صائد لأين كنت اعرف ما 

�صيقوله م�صبقا. حتية لهذا ال�صاعر اجلميل.

بغداد ـ قحطان جاسم جواد


