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الكتاب ألذ غذاء وأوفى صديق 

صباح عطوان: ال أشبع من القراءة.. والمعرفة دين وعقيدة
يف  خالله  من  �أثر  �لذي  �خلا�ص  باأ�سلوبه  متيز   
ترك  يف  جنح  و�ل�سينمائية,  �لتلفزيونية  ذ�كرتنا 
�رث فني يفتخر به �لوطن �لعربي, ع�سنا من خالل 
�بد�عه �لدر�مي �حلب مع فتاة يف �لع�رشين, وجعلنا 
وزع   كيف  و�سهدنا  �لليل,  ذئاب  ملطارد�ت  نلهث 
ورث �جلرخجي يف �لأماين �ل�سالة, مل نتمرد كفلمه 
)جا�سم(  تابعنا  �حلب  زمن  فلمه  ومع  �ملتمردون, 
�مللح  جرف  ويف  بالت�رشد,  لينتهي  نا�سل  وكيف 
�ل�سخ�سية  تلك  لنتابع �سخ�سية )فزع(,  جرفنا معه 
غري  �مل�ستبد  �لقطاعي,  �ل�سيخ  متثل  كانت  �لتي 
�لو�عي, �عماله هي و�قعنا �لعر�قي �ملثقل باحليف 
جديد,  كل  على  تهيمن  �لبالية  و�لعاد�ت  و�جلور 
هي  كما  �ملظلومني  حقوق  فيها  ُت�سلب  ونهاياته 
يف  �لدر�ما  كتاب  ��سهر  من   عطو�ن   �حلياة.   يف 
حياته  بد�أ  عام1946,  �لنا�رشية  يف  ولد  �لعر�ق, 
يف  ز�ئدة",  بن  "معن  م�رشحية  يف  ممثاًل  �لفنية 
�مل�رشح �ملدر�سي, عام 1954. كتب �أول م�رشحياته 
و  �ل�سعبي,  �مل�رشح  فرقة  �سكَل  بعدها   ,1960 عام 
�أفندي"  "ح�سن  مب�رشحية  �أعمالها  �أوىل  بد�أت  �لتي 
و�مل�سل�سالت  �لفالم  من  �لعديد  �لف    .1965 �سنة 
ومن  �للحظة,  هذه  حتى  �لر�ئدة  و�مل�رشحيات 
ر�سيف  وهيبة,  �ل�ست  )عامل  �لعمال:   هذه  �برز 
�لغ�سب, �لإ�رش�ب, كلمن على نيته, حبزبوز, عر�ص 
مملكة  �ملحطــة,  بعيدة,  جنوم  من  ��سو�ت  �لأر�ص, 
عمال   )91( للتلفزيون  كتب  وغريها..   �ل�سحاذين(, 
در�ميا متثيليا ��سبحت تاريخًا ��سا�سيًا للدر�ما يف 
�لعر�ق, كما كتب خم�سة ع�رش فيلمًا تلفزيونيا طوياًل 
وكتب لالإذ�عة "زهاء" )1000( عمل در�مي ما ز�لت 
�ي�سًا  نن�سى  ول  �إذ�عي  در�مي  كاأر�سيف  موجودة 
عمله �لإخر�جي �ملبدع مل�رشحتني هما: "�لعاطفة و 
�لحتقار" و" �جل�رش".  حديثنا �ليوم عن �لكتب مع 
�لقر�ءة  �أثر  ملعرفة  مبحاولة  عطو�ن  �سباح  �ملبدع 

يف تكوين هكذ� �سخ�سيات منتجة.
 من �لرو�ئي �لعاملي �ملف�سل لديك؟*

- يف طفولتي و�سباي تاأثرت بقوة باأدب ورو�يات 
مك�سيم غوركي.. ويف �ل�سبا �ملبكر بالكتاب جي دي 
موبا�سان.. و�سارلز ديكنز و�لختني �سارلوت و�ميلي 
برونتي  برو�يتيهما مرتفعات وذرجن وجني �أير, يف 
�ملعارف  د�ر  مطبوعات  برو�يات  �لبكر  �لطفولة 
�سارلوك  �لبولي�سية,  �جليب  وكتب  �لهالل  مب�رش, 
هوملز و�ر�سني لوبني, حني كربت قر�أت جلان بول 
�سارتر وهمنغو�ي ودو�ستويف�سكي و�لأدب �لأمريكي 
بكثافة  قر�أت  وغريهم,  ميلفيل,  هريمان  �حلديث, 
�لنف�ص.  وعلم  و�لفل�سفة  و�لتاريخ  �لعربي  �لأدب 
�ل�رشي,  و�لأدب  �لعلب  و�دب  �ملك�سوف  �لأدب  قر�أت 
قر�أت �دجار �لن بو, وكامو وبريل باك و �أو.هرني.. 
قر�أت حلد �جلنون, �ما �دباء م�رش فجميعهم تقريبا, 
مع  وجتاربي  لغاندي  �لالعنف  حت�سى,  ل  و��سياء 

�حلقيقة وملحات من تاريخ �لعامل لنهرو, ل ��ستطيع 
�ل�سينما  تاريخ  كل  قر�أت  �ملطبوعات,  �آلف  ح�رش 
وعلومها  �ل�سينما  تقنيات  �سفحة,  باألف  وحفظته 
بـ42 كتابا ما ز�لت موجودة لدي يف �لعر�ق, حتى 
�رشت خبري�ً بعلومها قر�أت �لنقد �لأدبي من حممد 
�أف�سل  هم  من  وغريهما.  خ�سبة  ودريني  مندور 

�لكتاب �لعر�قيني؟ وما �أف�سل كتاب عن �لعر�ق؟*
- فوؤ�د �لتكريل وغائب طعمة وعبد �مللك نوري, �ما 
�لعر�ق.  مو�سوعة حنا بطاطو عن  �أف�سل كتاب عن 

�لعر�ق �ل�سيا�سي و�لقت�سادي.
* ما �لأنو�ع �لأدبية �لتي ت�ستمتع بقر�ءتها؟

- متعتي مو�سوعة �ملعارف, كل �سيء يجب �ن ُيقر�أ, 
و�وفى  غذ�ء  �لذ  �لكتاب  �لقر�ءة,  من  ��سبع  ل  و�نا 
�م  قارئًا  �ق�سيها  �لتي  �وقاتي هي  و�أجمل  �سديق, 

كاتبًا هناك �بحث وهنا �جد. 
 ما �لكتب �ملتوقع وجودها يف مكتبتك؟* 

�لعر�ق منذ ع�رش  لدي مكتبة وقد غادرت  تعد  - مل 

و��س�ست  و�لأ�سدقاء  �لبيوت  بني  توزعت  لقد  �سنني. 
مكتبات كثرية وفقدتها �إل ب�سع ع�رش�ت من �لكتب 
�لوقت  يف  �ما  �قربائي,  لدى  �مانة  تركتها  �لنادرة 

�حلايل �نا يف هولند� �قر�أ �لكتب على �لنت.
* من رو�ياتك.. من �لبطل/ �لبطلة �لأقرب �إىل قلبك؟
لدي  �مل�ص,  رو�ية  يف  �سبيحة  هي  �لبطلة   -
وزعتها  ثالثة.  منها  �سدرت.  قد  كتب  ثمانية 
)�مل�ص(  �ملتنبي, وهي:  �سارع  مكتبة �جلو�هري يف 
�لوطن  يف  ونفذتا  وزعتا  رو�يتان  وهما  و)تنومة( 

�لعربي و�لعر�ق, بالإ�سافة �ىل م�رشحياتي. 
�لكتب  وما  �لقر�ء كنت يف طفولتك؟  نوع من  �أي   *

�ملف�سلة لديك يف تلك �لفرتة؟
مب�رش  �لفجالة  مكتبة  جماميع  قر�أت  بطفولتي   -
قر�أته  كتاب  �ول  ب�سوريا,  �ليقظة  ود�ر  و�ملعارف 
زر�عة  عن  ملونة  ق�سة  كان  �سنني,  �سبع  بعمر 

�لرب�سيم.
�أنت  ما  منك  جعلت  �لتي  �لكتب  ت�سمي  �ن  �أرجو   *

عليه �ليوم؟ �أو ت�سعر بف�سلها عليك؟
�أجز�ء,  بخم�سة  �لإن�سانية  �لعد�لة  �سوت  علي   -
�حلقيقة  مع  وجتاربي  �لالعنف,  جرد�ق,  جلورج 
�ملادية  كله,  غوركي  �دب  غاندي,  للمهامتا 
1000�سفحة  و�ميل  �ملال  ور�أ�ص  �لديالكتيكية. 
و�أدب  �لجتماعي,  و�لعقد  رو�سو,  جاك  جلان 
�لرومان�سية �لفرن�سية, و�لأدب �ثر لالمريكي �حلديث 
�حل�سارة"  "ق�سة  كتاب  كذلك  عميقًا  فيّي  ويل 
ومد�ر�سه  باجتاهاته  �مل�رشح  و�دب  ديور�نت, 
و�لأدب  و�ملعلقات  �ملتنبي  وديو�ن  �لعربي  و�لأدب 

�ملمنوع عربيا و��سياء ل حت�سى..

* هل هناك كتب كررت قر�ءتها؟ وماهي؟
�لف  وهو  �حلقيقة"  مع  "جتاربي  قر�أت  نعم   -
ذلك  "�لإن�سان  وكتاب  مرتني.   �سفحة  وخم�سون 
�ملجهول" �سبع مر�ت طو�ل ثالثني �سنة, و�عرت�فات 
"�لقر�ر�ت  مثل  مهمة  خمابر�تية  وكتب  رو�سو 
طريق  "عن  و  �لع�سكريون,  هتلر  قادة  �ملهلكة" 
�خلد�ع" وهو كتاب �سهيوين خطري طبعته �حلكومة 
�لعرب,  مع  �لغريبة  �ملو�ساد  ق�س�ص  عن  �لعر�قية 

قر�أته حال �نهيته مرتني وهو �سخم. 
رج لأنك مل تقر�أها؟*   كتب حمحٌ

- ل �سيء حمرج مطلقًا.  �ملعرفة دين وعقيدة وكل 
معرفة تزيدك ل تنق�سك.

خطة  ت�سع  وهل  �ليوم؟  تقر�أه  �لذي  �لكتاب  ما   *
م�سبقة لقر�ء�تك؟

- �ل�ساعة �خلام�سة و�لع�رشون لق�سطنطني جورجيو 
فيها  �لن�سان  �لثانية وح�سار  �لعاملية  �حلرب  عن 
وحمنة �لنا�ص, وما فيه ي�سبه حمنة �أنا�سنا, ح�سار 

من كل جانب.
�ما فيما يخ�ص �ل�سق �لثاين من �سوؤ�لك يف �حلقيقة: 
ل توجد لدي خطة, �قر�أ كل �سيء يف �لنهاية  كلها 

معارف  ن�ستزيد منها.
 هل خاب ظنك يومًا بكتاب قر�أته؟* 

- �لكثري لكنني ل �كرتث, �نها جتارب ب�رشية بغثها 
و�سمينها.

* ما طقو�سك �خلا�سة عند �لقر�ءة؟
�رمي  د�رنا  قرب  �لر�ين  لنهر  �أذهب  طقو�ص..  ل   -
�ل�سمك  كبري  فاأ�سيد  �قر�أ  جال�ص  و�نا  �ل�سنارة 

و��ستزيد معارفًا,  بجو بالغ �جلمال من حويل.

حوار ــ فاطمة عدنان

 سلسلة )سينما( جائزة اإلبداع إزالة تمثال جواد  اشتهاء
 �سدرت حديثا رو�ية “��ستهاء” للرو�ئي �ل�سود�ين �أمري تاج �ل�رش, عن د�ر �ل�ساقي 
�للبنانية, �سدر �لعمل �ملكتوب باأ�سلوب �لو�قعّية �ل�سحرّية, يروي �أمري تاج �ل�رش 
للمخيلة  متعّددة  بّو�باٍت  ت�رّشع  غام�سة  بعو�مل  �لو�قع  يختلط  حيث  �حلكاية, 

�ص على خفايا �أبطال متجّذرين يف �أر�سهم. و�حللم, وتتيح �لتل�سّ
 بطل �لرو�ية عبد �لنبي �سمارة �لقادم من �ل�سود�ن �ل�سمايّل يدخل �لبلدة �ل�رشقية 
كمدّر�ص غريب عنها, فيكون �سحر حورّية �مل�سلح بانتظاره ليحمله �إىل م�سري 
مل يتوّقعه. �إّنها حورّية �حل�رشمّية �لتي �متزجت �أ�سولها �حل�رشمّية و�لغجرّية 
بجمالها �لأّخاذ لتغدو �أقرب �إىل �ساحرة �أ�سطورّية يقع كّل من عرفها يف حبائل 

�سهوتها.

 �أعلن مدير عام د�ئرة �لفنون �لت�سكيلية يف وز�رة �لثقافة �سفيق �ملهدي �أَّن رفع 
�حلديث  للفن  �لوطني  �ملتحف  بو�بة  �أمام  من  �سليم  جو�د  �لكبري  �لفنان  متثال 
�لتي  �لكثرية  �ملالحظات  ب�سبب  جاء  �ل�رشقي,  �لباب  منطقة  يف  )كولبنكيان( 
يليق  ول  جد�  متو��سع  كونه  �لفني  �لعمل  على  و�ملثقفون  �لفنانون  �أبد�ها 
باملكانة �لتي يحتلها هذ� �لفنان, �إ�سافة �إىل �سيق �ملكان �لذي و�سع فيه, و�أكد 
متكامل  م�ستوى  على  يكون  جديد  ن�سب  �جناز  لأجل  جهود�  هناك  �أَّن  �ملهدي 
من �حلرفية و�جلمالية ومبوقع �أكرث �ت�ساعًا, وكان ن�سطاء قد تد�ولو� عرب مو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي �سور�ً للتمثال بعد �سقوطه عن قاعدته و�نف�سال �لر�أ�ص عن 

�جل�سم مما �أثار �سخط �لكثريين.

للمبدعني من د�خل  �لدعوة  لعام 2016  �لإبد�ع  �لعليا جلائزة  �للجنة   وجهت 
لعام  �لثانية  بدورتها  �لعر�قي  �لإبد�ع  جائزة  يف  للم�ساركة  وخارجه  �لعر�ق 
�ل�رشد  �ل�سعر,  وهي:  �لت�سعة  �لإبد�عية  �حلقول  يف  �مل�ساركة  وتت�سمن   .2016
�لخت�سا�سات  )جلميع  �لتمثيل  �ملو�سيقي(,  )�لتاأليف  �ملو�سيقى  )�لرو�ية(, 
و�ملثيولوجيا  �حل�سارة  تاريخ  �ل�سينمائي(,  )�لإخــر�ج  �ل�سينما  و�حلقول(, 
�لعر�قية, �لرتجمة, �لنحت, �لت�سوير �لفوتوغر�يف �لتي حددتها �للجنة, ب�رشط �أن 
يكون �لعمل �ملقدم قد مت �جنازه يف �ل�سنو�ت )2014, 2015, 2016( ح�رش�ً.  
ول تقبل �لأعمال �لتي �سبق لها �لفوز يف �أي جائزة �أخرى. ول يحق ملن يتقدم 

لنيل �جلائزة يف �أحد �حلقول �ملذكورة يف �لدورة نيل �جلائزة يف حقل �آخر.

 ت�سكل �ل�سينما ح�سور� فاعال يف ت�سكيل �لوعي �لن�ساين �ملمتد على �أفق �ملعرفة 
تاأكيد�ت  و�أحــد  �لثقافة  مالمح  من  بــارز�  ملمحا  باتت  �إبد�عية  بــروؤى  �حلديثة, 
له خ�سو�سيته يف  فكري  ون�سق  �لتعبري  �أفق مغاير يف  )�ل�سينما(  ن  ولأ ر�سوخها, 
بد�ع, على نحو يتمل�ص روؤيته مع م�رشوع د�ر �ل�سوؤون �لثقافية �لعامة  جمالت �لإ
�إبد�عيا  يف حتريك �لر�كد ومغايرة �ملعتاد, فاإن هذه �ملوؤ�س�سة �لر�ئدة تطلق ن�سقا 
�ل�سوؤون �لثقافية  �ل�سل�سلة �لتي ت�سدرها د�ر  جديد� عرب �سل�سلة )�سينما( وعن هذه 
و�جلمايل  �لتقني  )�لتوظيف  �ملو�سوم  كتابه  �لبي�ساين(  )حكمت  للدكتور  �سدر 
لل�سوت يف بناء �ل�سورة �لفيلمية( و�ل�سل�سلة تعنى بامل�سهد �ل�سينمائي وما يوؤديه 

من وظيفة جمالية  �إ�سافة �ىل �ن �ختيار �لغالف وت�سميمه مت من قبل �لكاتب.

سينمادعوة تشكيلاصدارات

أقتباس 

�أنه مل يعد بالإمكان  "�أدركنا منذ زمن طويل 
قلب هذ� �لعامل, ول تغيريه �إىل �لأف�سل, ول 

�إيقاف جريانه �لبائ�ص �إىل �لأمام. مل يكن 
ثمة �سوى مقاومة وحيدة ممكنة: �أّل ناأخذه 

على حممل �جلد"
ميالن كوندير�

قراءة في كتاب
 

وحدها �سجرة �لرمان
�نطون  �سنان  �لعر�قي  �لكاتب  رو�ية  تنفتح   
حكائية  ب�رشدية  �لرمان«  �سجرة  »وحدها 
�إىل  بانعطافاتها  �حيانًا  تفاجئك  ب�سيطة 
�سور حلمية فنتازية, متقّطعة بح�سب خطو�ت 
�ملوت  م�سهديات  على  �ل�سينمائي,  �ل�سيناريو 
يظل  و�لذي  �ملحتلة,  بغد�د  قلب  يلتهم  �لذي 
غ�سل  ميتهن  �لذي  جو�د  ناظري  �مام  ماثاًل 
�لأمو�ت وتكفينهم, بعد �ن تعّلم �أ�سول �ملهنة 
ومبادئها و�أ�رش�رها على يدي �بيه. وهي مهنة 
�ملوتى  بعيد. غ�سل  �لعائلة منذ زمن  تو�رثتها 
هذ� كان يجري قبل �لحتالل �لأمريكي للعر�ق 
�ملعتادة. وبوطاأة �حلرب  ر�سله وطبيعته  على 
�لو�حد  �لبلد  �بناء  بني  و�لقتتال  �ل�رشو�ص, 
جماعات و�أفر�د�ً, �زد�دت وترية �لقتل �زدياد�ً 
مروعة  �رشوبًا  �ملوت  �سكل  و�تخذ  ملحوظًا, 
طعنًا  بها,  و�لتنكيل  باجلثث  �لتمثيل  من 
وخنقًا وحرقًا وتقطيعًا. وقد و�سل �لأمر بجو�د 
مقطوع  ر�أ�ص  غ�سل  بكيفية  و�حتار  تبلبل  �نه 
غ�ساًل  كهربائي  مبن�سار  ُقّطع  وج�سد  جثة,  بال 
طقو�سيًا يفرت�سه �ل�رشع �لإ�سالمي قبل �لدفن.

يحيا  �أْن  فر�سة  �حلياة  متنحه  مل  جو�د   
بعد  و�حدة  �خل�سار�ت  يقظته, فالحقته  �أحالم 
�لكرب  �سقيقه  مقتل  مع  كانت  �أولها  �لخرى, 
�مري ــ �لذي كان قد تخرج من كلية �لطب ــ يف 
�لفاو عام 88 يف نهاية  معركة حترير مدينة 
�ملفاجئ  �ل�سفر  ثم  �لير�نية,  �لعر�قية  �حلرب 
حلبيبته رمي خارج �لعر�ق من دون �أن تخربه, 
كان  مغادرتها  �سبب  �َنّ  بعد,  فيما  وليعلم 
لجر�ء عملية ��ستئ�سال لثديها بعد �أن ��ستفحل 
فيه مر�ص �ل�رشطان. لينتهى به �حلال عاطال 
�لعنف  �أحد�ث  ��ستدت  مّلا  و�لعمل  �حلياة  عن 

�لطائفي بعد �لعام 2003 .
مرغما  وعودته  �لردن  �ىل  �سفره  ف�سل  وبعد   
من �حلدود �ىل بغد�د وجد نف�سُه �لعاجزة تقوده 
بكل �حباطاته �ىل حمل عمل و�لده, للعمل مرة 
�أخرى يف مهنة غ�سل �ملوتى كما كان يريد له 
 ُّ و�لده "ل يكتفي �ملوت مّني يف �ليقظة, وُي�رشرِ
يكفيه  �أل  منامي,  يف  حتى  يالحقني  �أن  على 
�أنني �أكد طول �لنهار معتنيا ب�سيوفه �لبديني 
وبتح�سريهم للنوم يف �ح�سانه؟ هل يعاقبني 
لأنني ظننُت باأنني كنُت قادر�ً على �لهرب من 

بر�ثنه؟".

خارج السياق 

المرأة والحرية 

أمضغ ذكرياتي المحشوة

�خلال�سة و�حلكمة �لجتماعية �لعر�قية هي �لتالية: 
�ذ� كنت مرتبطة ف�سيكون هذ� �لرتباط درعا َيحميكرِ 
"حتر�سات �ل�سخا�ص �ملحرتمني", وهوؤلء هم  من 
�لتاأثري  وي�ستطيعون  حمرتمون  لأنهم  خطر�ً  �لأكرث 
غري  �لأ�سخا�ص  حتر�سات  �أما  �مل�ساعر,  على 
�لع�رش�ت  لها  ويتعر�ص  عادية  فهذه  �ملحرتمني 
من �لن�ساء يوميًا, ول ت�سكل حتديا و��سحا ولي�ست 
�لدفاع  �لفتاة وقدرتها على  مقيا�سا لقوة �سخ�سية 
�لن�ص  هذ�  �ستقر�أ  �مر�أة  كل  ورمبا  نف�سها,  عن 

مررن  �للو�تي  من  و�حدة  كونها  فيه  نف�سها  �سرتى 
�لجتماعية  و�حلكمة  �خلال�سة  مو�قف,  بهكذ� 
�لتي  و�لتقاليد  �لأعر�ف  تر�كم  من  جاءت  �لعر�قية 
�ملجتمع  من  وحت�سينها  �ملر�أة  ��ستقاللية  جعلت 
مرتبطة بالزو�ج و�ن مل تكن متلك زوجا فهذ� يعترب 
�لن�ساء  حال  ول�سان  معها,  للمحاولة  كافيا  مربر�  
�لعازبات يقول " لقد �أً�سبحنا �لرجال  �لذين �ردنا 
�ن نتزوج بهم" على حد و�سف �لنا�سطة �لأمريكية 
"�ستاينم". بر�أيي �ملجتمعات �ل�رشقية ت�سلخ �لأنوثة 
دور  تاأخذ  �ن  على  جمربة  نف�سها  لتجد  �ملر�أة  من 
�لذي ذهب بعيد�  �لزوج  �و  �لزوج �ملنتظر  �لرجل - 

�حلياة  مع  �ملر�أة  متا�ص  ويف  �لزو�ج-  قطار  مع 
�ملحرتمني  من  و�لكثري  �ل�سعاب  من  �لكثري  تو�جه 
وغري �ملحرتمني �لذين حتدثنا عنهم �أعاله ويف ظل 
�لتي تردع �ملتحر�سني تبقى �ملر�أة  �لقو�نني  غياب 
جمتمع  يف  �خلا�ص  قانونها  تخلق  لأن  م�سطرة 
�لكائنات  �أكرث  �أنهم  على  �لرجال  ومعاملة  �لغاب 
�ساهدو�  ما  متى  �لفري�سة  على  ينق�سون  �فرت��سًا 
هي  وهكذ�  دفاعها,  م�ستوى  وتر�جع  تر�خيها 
دورة حياة �لرجل و�ملر�أة يف �ملجتمع من دون �ية 
�ملر�آة مالذ�  �لزو�ج يف نظر  لذلك يبقى  رتو�ص, 

�آمنا يف عرين ملك �لغاب.

�حلرية  و�لبتذ�ل,  �حلرية  بني  رفيع  خيط  هناك 
جميلة بالطبع لكنها مكلفة للمر�أة, ول �ق�سد هنا 
�ل�رش�ئب �لتي �ستدفعها ب�سبب رجعية �ملجتمع, 
وقلة  �لحرت�م  و�جب  �سيء  هي  �لأنوثة  و�منا 
ولي�ست  ميزة  �لأنوثة  �ن  مييزن  من  �لن�ساء  من 
�لحرت�ق  و�رشيعة  �خلد�ص  �رشيعة  و�نها  �سفة 
�أخلط  "مل  �أدوني�ص  قول  هنا  و�ذكر  ثقاب,  كعود 
�لعديد  ,عا�رشت  و�لبتذ�ل  �حلرية  بني  يوما 
ومل  �حلرية  فهم  �خطاأو�  �لذين  �لأ�سخا�ص  من 
�ملطبات  �كرث  �ن  و�عتقد   ". �ج�سادهم  يحرتمو� 
�حلرية  بني  ما  �خللط  هي  �ملر�أة  بها  تقع  �لتي 
وما بني �لبتذ�ل كتج�سيد لهذه �حلرية وتطبيق 
لها وفق وجهة نظرها, �حلرية يف جمملها هي 

فح�سب,  ج�سد  حرية  ولي�ست  "فكر"  حرية 
وعلى حد قول �إحدى �لكاتبات "هناك فرق 
و�حلرية  و�لإباحية  �حلرية  بني  �سا�سع 
و�لفو�سى �ن حرية �ملر�أة تعني �ن يكون 
لها مطلق �خليار يف قر�رتها �لتي تت�سم 
هي  فحريتها  و�لإن�سانية   بالأخالقية 
يوجد  �لرجل",  كما  �ن�سانيتها  جوهر 
خ�سو�ص  يف  �ملر�أة  لدى  كبري  جهل 
نف�سها,  للحرية  ومفهومها  حريتها 
مبفهوم  يذهنب  �غلبهن  �ن  و�عتقد 
معناه  �سطحي  مفهوم  �ىل  �حلرية 
و�ن  �حلمر�ء  �خلطوط  �أعرب  �ن 
�أ�سدقائي من �لرجال  يكون �كرث 

لكن هنا تبقى �لأنوثة هي �حلد �لفا�سل 
و�لعملة �لنادرة يف طريق �ملر�أة مع �حلرية.

بحٍب م�سموم
�ملقيد  �لن�سيان,  معها  �أبتلُع  و 

بتو�ريخ عاطفية
غري قابلة للذوبان,

وجبات  قلبي  �أ�سنان  تنه�ُص 
�حلب �حلزينة

حني �أغ�ص:
�أتذكر تاأريخ عيدنا �لأول,

جفوين  حتت  كاأ�سًا  �أ�سع  و 
ليمتلئ بالدموع

و �أ�رشبه كما مل �أ�رشب دمعًا من 
قبل,

�ل تلك �ملرة يب�ست �أجفاين
كادت روحي �ن تخرج
حتى �سفعتني يد �لقدر

على ظهري,
وجدتها ذكرى

�أن يولد" "حبحٌ مات قبل 

 )2(
�أفر�ص �ل�سوق

كمن يفر�ص عناقيد �لعنب
لي�سنع بهرِ حنني خممور

هذ� �ل�سوق
�أو كل �ل�سوق

كاأ�ص �سقاء
لنخب يليق ب�سقائنا

�ملالئكي,
�إن 

�لكوؤو�ص يا �سديقي
ملحدين يف �لذ�كرة

ي�ستهون �لن�سيان �أي�سا
و ي�سطنعون �لن�سيان �أحيانا 

لكن �لن�سيان عبادة
و�أنا

�أ�سطنع �ل�سكرة
لأبوح ذكرياتي

يف �لعر�ء
لكن كل �لعر�ء غربة

حتى �لهو�ء فيها
خمنوق

ننتظر منو �ل�سباح
ق باأقد�م �لليل �لذي �ُسحرِ

لقد حق �لقول على �أكرثنا
فنحن لها غافلون...

نور جمال عبد الحميد

بغداد ــ خاص

لميس عبد الكريم 

اأذهب لنهر الراين قرب 
دارنا ارمي ال�صنارة وانا 

جال�س اقراأ فاأ�صيد كبري 
ال�صمك وا�صتزيد معارفًا,  

بجو بالغ اجلمال من 
حويل.

ثقافة 


