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روايات عالمية لواقع العراق بعد 100 عام من االن: جثث ورمال وبقايا بالد

 ، القطارات  عرب  املاء  تنقل  �صينية  �رشكات 
مزار ديني جديد حلجيج بتوجهات متباينة، 
جتارة  �صوى  فيها  لي�س  رملية  قاحلة  ار�س 

الرمل واجلثث.
هذا هو خمت�رش ملا ت�صوره الروايات الأجنبية 
العلمي،  اخليال  فئة  من  الن،  ت�صدر  التي 
املقبلة،  عام  للمئة  العراق  م�صتقبل  وتتناول 
او ال�صكل الذي �صيكون عليه، اخذة باحل�صبان 
عنه،  ت�صدر  التي  والتوقعات  احلايل،  الو�صع 

بناء على معطيات نتائج املرحلة.
بداأت  العراق،  م�صتقبل  تناولت  التي  احلملة 
جوائز  على  احلائز  العراقي  الكاتب  قيام  مع 
عاملية "ح�صن بال�صم"، وبالتعاون مع �رشكة 
ن�رش خمت�صة بريطانية "را بايج"، اأقيمت على 
اأ�صا�س الطلب من ال�صباب العراقي، الكتابة عن 
م�صتقبل بالدهم وتوقعاتهم له بعد مئة عام 
حتويل  ليتم   ،2103 عام  وحتديدا  الن،  من 
ت�صتخل�س منه  ادبي،  ما ورد فيها اىل مالك 

روايات م�صتقبلية حول العراق.
التي  الأدبية  امللكة  لتلك  الأولية  النتيجة 
العراق  "انثلوجية  ن�رش  عليها، هي  ا�صتح�صل 
ما بعد املئة"، يف بريطانيا الأ�صبوع املا�صي، 
العلمي،  اخليال  مقومات  على  لتحتوي 

ممزوجا بالواقعية ال�صوداء وال�صارترية.
الهدف حتقق، وبال�صم املوؤلف العراقي، ح�صل 
العراقي  ال�صباب  توؤهل  التي  املن�صة  على 
للكتابة بحرية عن م�صتقبل بالدهم والتعبري 
عن خيالتهم واأمنياتهم، بال خوف من رقابة 
م�صتغال  البالد،  واقع  على  امل�صيطرة  اجلهات 
بذلك امل�صاحة التي وفرها التقدم التكنلوجي 

على النرتنيت.
العراق  �صورت  الناجتة،  الرواية  افتتاحية 
لوادي  الإ�صالمية  "الإمرباطورية  انه  على 
جمموعات  قبل  من  تدار  والتي  احل�صي�س"، 
يحتقرون  ممن  الدينيني،  املتطرفني  من 
ال�صليمانية  وحتول  ويرف�صونها،  التكنلوجيا 

اىل ح�صن امريكي.
كتبها  حكايات  عدة  من  تتكون  الرواية 
�صمن  لتكون  واختريت  العراقي،  ال�صباب 
التي  احلكايات  تلك  متاثل  ب�صيغة  املوؤلف، 
األف ليلة  اأ�صا�س ت�صنيفها حكايات  ورد على 

وليلة، لكن ب�صكل ظالمي وم�صتقبل �صيء.
ي�صار  عراقية  �صابة  كتبتها  الأوىل  احلكاية 
املطاردة  من  خوفا  "عنود"  با�صم  اليها 
عائلتها،  قبل  من  الكراهية  او  بالدها  يف 
متحورت حول ال�رشاع على احلدود امل�صورة 

حيث  العراق،  يف  المنة  المريكية  للمنطقة 
على جزء معزول  المريكية  احلكومة  ت�صيطر 
من العراق، يقع يف ال�صليمانية، ويتزاحم على 
ارجاء  بقية  من  الهاربني  العراقيني  ابوابه 

البالد، املني الدخول.
تتابع احلكاية ق�صة بنت تدعى كهرمانة، يف 
علي  رواية  يف  امل�صتعبدة  الفتاة  اىل  كناية 
األف ليلة وليلة، حيث ما زال ن�صب  بابا من 
ت�صب  وهي  بغداد،  و�صط  يف  بفخر  لها  يقف 
الزيت احلار على جرار يختبئ فيها 40 ل�س.

كهرمانة احلكاية هنا، تهرب من زواج مدبر 
وهو  ح�صي�س"،  "مله  يدعى  ل�صخ�س  اجباري 
ت�صيطر  التي  الإ�صالمية  الإمرباطورية  قائد 
رحمة  حتت  نف�صها،  لتجد  فقط  العراق،  على 
مريرة غائبة ملنظمات الهجرة "الالان�صانية"، 

وو�صائل العالم الغربية.

�صديدة  اخلا�رشة  فان  ا�صمها،  يوحي  كما 
والت�صميم  والذكاء  بالقوة  تتميز  الع�صالت، 
اأتت  من  لأنها  خا�رشة،  بالطبع  لكنها  اأي�صا، 
من العراق، حيث كتبت "عنود" هذه احلكاية 
بعد م�صكلة تعر�صت لها يف مطار لندن حول 
فيزا دخولها، اأدت ب�صباط اىل التجاوز عليها 
وتهديدها بالرتحيل، حيث اكدت، بانها كتبت 
هذه احلكاية، لتظهر احلقيقة املتجلية للعامل 
الغربي، عن "ان�صانيهم الطيبون، رجال الدين، 
وامل�صطهدين"، ممن يرى فيهم الغرب �صورة 
فيما  جلة،  خدمة  للعراقيني  تقدم  اإن�صانية 
الذين  اأولئك  عن  يختلفون  ل  انهم  احلقيقة 

�صببوا للعراق ما مير به.
بقايا ب�شرية

اختيار  مت  الذين  الثمانية  الكتاب  بني  من 

حكاياتهم لتدخل �صمن الرواية، كاتب واحد 
فقط هو �صاكن دائمي يف العراق ل ي�صافر ول 
يتنقل ابدا ومل يهاجر، وهو "�صياء اجلبوري" 

من حمافظة الب�رشة.
حكايته، ت�صور الب�رشة يف امل�صتقبل، �صمن 
النفط  نفاذ  بعد  عامل،  �صاب  نظر  وجهة 
اىل  لتتحول  منها،  اليورانيوم  وحتى  والغاز 
ملن  الب�رشية  الأع�صاء  يف  تتاجر  مدينة، 
على  ت�صوره،  بنى  حيث  فيها،  حي  تبقى 
واقع الب�رشة اليوم، الذي اأكد بانه يف انحدار 
�صديد على م�صتوى التعليم والنظام والكهرباء 
و�صيطرة  الختطافات  تاأتي  ثم  واخلدمات، 
خالل  �صتقوم  التي  امل�صلحة،  الع�صابات 
اجنبية،  �رشكات  مع  بالتعامل  امل�صتقبل، 
خلطف اأبناء الب�رشة وانتزاع اع�صائهم احلية 

وبيعها بعد نفاذ موارد املدينة.

احل�شرة املخدرة
من  عليها  امل�صيطر  املح�صنة  املدن  خارج 
على  الإرهابية  والتنظيمات  الع�صابات  قبل 
وادي  يف  الإ�صالمية  "الإمرباطورية  منط 
احل�صي�س"، تع�صف الرمال بقوة يف م�صاحات 
مقد�صات  ما  يوما  كانت  خالية  �صا�صعة 
القارئ،  يعلم  حيث   ،21 الــ  القرن  ومزارات 
ان القتال على هذه ال�رشحة واملقد�صات مل 
ينتهي، حتى اأدى التغري املناخي، اىل طمرها 

مع ابار النفط يف و�صط وجنوب العراق.
بتحويل  مكلف  �صاب  هنا،  احلكاية  بطل 
"العاب  من  نوع  اىل  القدمي  العراقي  الدب 
"احل�رشة  ي�صتخدم  حيث  الكرتونية"، 
املخدرة"، وهي جهاز �صغري يت�صل بالن�صاط 
العراق، ويبداأ بت�صجيل  الدماغي لالإن�صان يف 
روى عن حياته، منها هلو�صات عن املا�صي 

ال�صحيق.
بال�صم، �صاحب الفكرة ذاتها، قد ترك العراق 
عام 1998، بال جواز �صفر، على اأثر خماوف 
من ا�صتهدافه �صخ�صيا ب�صبب وثائقي اخرجه 
"�صدام  احلني  ذلك  يف  العراقي  الرئي�س  عن 
و�صل  حيث  فيه،  دكتاتوريته  يظهر  ح�صني"، 
اأوربا م�صيا حتى فلندا، وبقى فيها حتى  اىل 

ح�صوله على اللجوء عام 2004.
يعلن من م�صجعه يف فنلندا، انه بعد �صنوات 
الفنلندي  الثقافة  وزارة  اقناع  حماولة  من 
لن�رش  احلق  العراقيني  الكتاب  منح  ب�رشورة 
هذه الروايات، فانه قد ح�صل على حرية اأكرب 
�صيبقون  الذي  الوقت  يف  العراقيني،  للكتاب 
امل�صتوى  على  الرقابة  من  فيه،  يعانون 

ال�صخ�صي،
ويف هذا الوقت خ�صو�صا حيث تعي�س فنلندا 
نوعا من الناركية الأدبية التي منحت حرية 
اأكرب يف التجربة بطرح الأفكار اجلديدة، لكن 

دون ثمن م�صبق كما اكدت "عنود".
ينعتوك  قد  النا�س  بان  اأي�صا،  وا�صافات 
بكل  العاهرة  او  الغرب،  عاهرة  "بالتجذيف، 
ب�صاطة، لكن يف النهاية، وبعد موافقة فنلندا 
هذه  فان  ن�رشها،  دور  من  الكتب  ت�صدير 
الكتب والروايات، �صت�صل اىل �صوارع العراق، 

و�صيقراأها النا�س.
ياأملون  العراقيني،  الكتاب  وبقية  بال�صم 
م�صتقبل  حول  املظلمة  للروايات  يكون  ان 
العراقي،  املجتمع  توعية  يف  دورا  العراق، 
اإذا ما ا�صتمروا يف  حول م�صتقبلهم وبالدهم، 

الطريق الذي هم عليه الن.

بغداد ـ متابعة 

 الكتب والوثائق 
البيت الثقافي البابليسبيس حمراالفراشةفي معرض الكتاب
�صاركت دار الكتب والوثائق مبعر�س الكتاب الذي اأقامه املجمع العلمي العراقي ، 
الدار يف املعر�س،  الثقايف. ومتثلت م�صاركة  بح�صور نخبة من املهتمني بال�صاأن 
بعر�س اأعداد ورقية من جملة املوروث الثقافية اللكرتونية ال�صهرية املتخ�ص�صة 

يف املوروث الثقايف املادي وغري املادي للعراق، والتي تاأ�ص�صت يف عام 2008.
املجمع  قاعة مكتبة  املقام يف  باملعر�س  �صاركت  التي  اجلهات  اأن  بالذكر  جدير 
التابعة  العامة  الثقافية  العالقات  دائرة  والوثائق:  الكتب  دار  عن  ف�صال  العلمي، 
اإىل وزارة الثقافة، �صبكة الإعالم العراقي، مركز العراق للدرا�صات، دار اجلمل، دار 
اإىل  العربي،  العلمي  الرتاث  اإحياء  والدرا�صات، مركز  للبحوث  البيان  البيان، مركز 

جانب املجمع العلمي العراقي.

العلمي  املجمع  يف  توقيعه  يجري  �صعري  ديــوان  اأول  الفرا�صة(  )اأنــني  يعد 
العامة يف وزارة  الثقافية  العالقات  اأقامت دائرة  العراقي منذ 1948، حيث 
ال�صاعرة حليمة اجلبوري، على هام�س فعاليات  الثقافة حفال لتوقيع ديوان 
معر�س الكتاب ال�صنوي الرابع الذي يقيمه املجمع العلمي العراقي ، وقد حظي 
باأ�صداء وا�صعة وكبرية. وعربت ال�صاعرة اجلبوري عن عميق �صكرها وامتنانها 
ال�صعري  ديوانها  لتوقيع  الدعوة،  هذه  على  العامة  الثقافية  العالقات  لدائرة 
اأحيطت  التي  الكبرية  للحفاوة  العلمي  املجمع  اإدارة  واىل  الأوىل  ن�صخته  يف 
بها، مبينًة اإىل انه يوم ا�صتثنائي يف حياتها الأدبية وال�صعرية ملا يحظى به 

املجمع العلمي العراقي من مكانة علمية وثقافية يف العراق والعامل.

م�صاء  من  والن�صف  ال�صاد�صة  ال�صاعة  يف  حمرا"  �صبي�س  "ارت  غالريي  ينظم 
كبة  ليلى  الفنانة  معر�س  مع  وبالتزامن  الغالريي،  قاعة  يف  املقبل،  الأربعاء 
الأم�صية  الأ�صهر حممود دروي�س.  وي�صارك  ال�صاعر  �صعرية حتية  اأم�صية  كعو�س، 
كل من ال�صعراء حممد العامري من الأردن، واأحمد بزون من لبنان، وخلود �رشف 
العراقي  لل�صاعر  لالإجنليزية  �صويدان ق�صيدة مرتجمة  زياد  و�صيقراأ  �صورية،  من 
�صعدي يو�صف، والتي كانت كمرثاة ال�صاعر دروي�س. وتاأتي الأم�صية عرفانا بدور 
ا�صتمل على  اأن املعر�س  اإىل  اإ�صافة  العربي،  ال�صعري  ال�صوؤال  دروي�س يف تثوير 
الفنانة كبة كعو�س كمادة  . من قبل  "حنني" للراحل دروي�س  عمل عن ق�صيدة 

متتزج فيها م�صهدية الفيديو ارت والق�صيدة التي تاأثرت فيها الفنانة كبة.

البابلي يف  الثقايف  البيت  للتنمية الجتماعية  التعليم امل�صتمر  كرم مركز 
دائرة العالقات الثقافية العامة اإحدى ت�صكيالت وزارة الثقافة وال�صياحة

متمثال  البابلي  الثقايف  البيت  جلهود  تثمينًا  وتقدير  �صكر  بكتاب  والآثار 
مبديره علي ال�صباك وبقية جلان وموظفي الدائرة التي ت�صهل اإقامة الور�س 
التعليم  مركز  مدربو  فيها  يحا�رش  التي  املجالت  مبختلف  والـــدورات 
ال�صباك  علي  والقا�س  ال�صاعر  البابلي  الثقايف  البيت  مدير  وقال  امل�صتمر. 
اإن البيت الثقايف يف بابل بجميع موظفيه وجلانه واإدارته م�صتعدون دائما 
واملنظمات  املراكز  تقيمها  التي  ــدورات  وال والندوات  الور�س  لحت�صان 

الفاعلة من حيث توفري الأجواء املالئمة لهم لإقامة ن�صاطاتهم.

تكريمارتأنيندار

قراءة في كتاب

يلــُج الباحث العراقي يف روايته اإىل بغداد 
التــي �صــارت جمــرد حا�صنــة ملختلــف 
الطوائــف. فالعجلة تــدور، ول يدوم الأمر 
علــى حاله، والأيام دول بني النا�س، ومن 
ثــم مل يعــد م�صتغربــًا اأن ين�صــب اأحدهــم 
�رشادق عزاء و�صط ال�صارع، وي�صع حواجز 
ملنع مرور ال�صيارات، فاحلمولة الع�صائرية 
فر�صــت �صطوتها على �صلوكيــات املدينة 

على ح�صاب الدولة. 
يقــدم املوؤلــف �صياحة نــادرة ومثرية يف 
اإل  اإليهــا  موا�صيــع وق�صايــا مل يتطــرق 
علــى نحــو عابــر، اأو مَت جتاهلهــا عمــدا 
حل�صا�صيتهــا، فهــو ل يتــورع عــن م�ــِس 
جــروح الأنا العميقة الناجتــة عن التمييز 
الجتماعــي لعــراق القــرن الع�رشين وما 

تاله. 
"املكاريــد"، وهــي  اإنــه ي�صتعــني ل�صــان 
�صفــة مَلن ل حــول لهم ول قــوة، ليك�صف 
املطروحــة  الر�صميــة  ال�صــورة  ب�صاعــة 
عنهم وعن�رشيتها وي�صتح�رش حكاياتهم 
واأ�صاطريهــم ال�صعبيــة عــن ذاتهــم وعــن 

الآخرين.
كتاب �صيق مكتــوب بَنَف�س �رشدي متدفق 

يجعل القراءة متعة ا�صتثنائية. 
يرى الأ�صتاذ "ح�صن ناظم" اأن هذا الكتاب 
هــو الأول عن �رشيحــة اجتماعية مهم�صة 
نزحــْت اإىل بغــداد هربًا من ظلــم الإقطاع 
وعجــز الدولــة، �ُصمــَي نا�ُصهــا املهم�صون 
عنــد  لأنهــم  والقطعــان  باحل�ــرشات 
"الأ�صليني" �صودوا وجَه بغداد ب�ُصحناتهم 

ولهجاتهم.
 الآن، هــم ن�صــُف ب�ــرش املدينــة، مالأوها 
مبواهبهم �صعــراً وق�صًة ور�صمــًا، واأترعوا 
اأكادميياتهــا بالفــن واملعرفــة، و�صحنوا 
نواديها بالغنــاء وبي�صوا وجه العا�صمة، 
الكاتــب  يفتــح  ممتعــة،  �رشديــة  بفــرادة 
�رشداَب الوقائع املدفونة لريوَي حكاياِت 
هوؤلء الآدميني، ناهزاً فر�صة الكالم دون 
خــوف، يف اأول عــراَق يتيــح الــكالم بــال 

جترمي.

اقتباس 

قافلة املا�صي لن ت�صل بك اىل اي مكان.

مك�صيم _غوركي

قصائد ضد الريح 
)1( 

 وانت منك�رش ، جترح اكرث
ايها الزجاج ..

ارمهم
باحلجارة

وليكن قدرك الريح
جتري �صدها

هكذا !
وبال قدمني

ترك�س ترك�س .. حافيًا.
  اأعظم ما يف الرب

انه ..
مل يولد

ذلك انني ولدُت
ومل تكن الريح ..

معي
)2(  

الي�س م�صليًا
ان اكتب �صد الريح ..

وان احتدث �صد 

الريح ..
يف يوِم عا�صف

اذن !
لتكن الريح .. ابي

وليكن ابي ..
مثاًل

اقول مثاًل
يوليو�س قي�رش ..

الي�س رائعًا
ان اكتب �صد يوليو�س قي�رش

الذي هو :
ابي

او بالأحرى الريح
تلك التي قدر يل
ان اكتب �صدها

وان ام�صي �صدها
يف يوم عا�صف .

)3(  
دعوة

ايتها الفرا�صة

هلمي
فمازلت متوهجًا كم�صبح

مازلت
كم�صباح
متوهجًا

باإمكاين ان اقودِك
اىل النار

امل�صاء ظلي
وانِت

عمود حلم مطفاأ
يف الظهرية

اف�صل الدخول فيك
كلما اأفكر باخلروج

عليك
)4(

عندما ت�صطع الروح
امنع الكلمات ظلي

واترك راأ�صي
يت�صلق ال�صم�س 

ثقافة 

السينما.. بين اللغة والصناعة والفن

يف واحدة من اجمل الما�صي يف نادي ال�رشد كانت 
واأما  الرواية،  من  ا�صتفادتها  ومدى  ال�صينما  ندوة 
تقتب�س  حني  ال�صينما  فيها  تقع  التي  ال�صكاليات 
دورها  جانب  اىل  الدبية،  العمال  من  تاأخذ  او 

ك�صناعة وفن وايهما يغلب على الخر. وقد
لالأدباء  العام  الحتاد  يف  ال�رشد  نادي  �صيف 
احل�صن  حمود  علي  الناقد  العراق  يف  والكتاب 
حمرر �صفحة ال�صينما يف جريدة ال�صباح والقا�س 
"الرواية  بعنوان  حوارية  جل�صة  يف  كرمي،  �صوقي 

وال�صينما". ادارها ال�صحفي حممد ا�صماعيل.
فيه  ال�صينما  عن  احلديث  ان  احلمود:-  الناقد  قال 
�صجون ب�صبب عدم الهتمام بها عندنا وعدم وجود 
ما  با�صتثناء  بها  متخ�ص�صة  ومطبوعات  جمالت 
امل�صاحة  لن  يكفي  ل  وهو  ال�صحف  يف  نكتبه 
املكتوب.  النقد  على  يوؤثر  مما  بكلمات  حمددة 
للنقد  احلقيقي  باملعنى  بنقاد  ل�صنا  اننا  اقول  لذا 

ال�صينمائي املتعارف عليه عامليا.
"جميع الفنون تتمتع بولدة ملغزة  وا�صاف: -ان 
وا�صح  تاريخها  ال�صينما،  ماعدا  معروفة،  وغري 
وميالدها معلوم، وقد بداأت على يد الخوة لومري 
فيلمهم  وقدموا  ال�صينمائية  الكامريا  ابتكروا  الذين 
مبينا   ،"1895 العام  جتارية  بطريقة  املعروف 
وال�صينما هو من حيث  الرواية  "الختالف بني  ان 
الوقتي  والختالف  اجلمهور  عن  والبحث  التنفيذ 
بني الرواية والفيلم فال ميكن مثال انتاج فيلم من 
�صبع �صاعات لرواية كاملة، كما يوجد اختالف من 
حيث اللغة، ففي ال�صينما، اللغة هي ال�صورة بينما 
اآلية  له  متخيال  وتنتج  الكلمات  تكتب  الرواية  يف 

�رشدية وابعاد اخرى يوؤولها القارئ".
فقال   ، الرواية  من  القتبا�صات  ق�صية  اىل  ا�صار  و 

لالأ�صف مل توفق ال�صينما العراقية
ان  جند  لذا  العراقية.  الروايات  من  اقتبا�صها  يف 

ا�صحاب الق�صة او الرواية غري را�صني عن الفالم 
التي اخذت عنهم. وال�صبب ان اجلانب اليدولوجي 
النتاج  يف  املتحكم  هو  الدولة  او  النتاج  جلهة 
متاما  تختلف  قد  التي  واهدافه  مل�صيئته  ويخ�صع 
يف  ال�صحة  اىل  ا�صار  كما  القا�س.  وراأي  فكر  عن 
 ، العراقية  ال�صينما  يف  املوؤهل  ال�صينار�صت  وجود 
مما دفع باملخرجني لكتابة �صيناريو تنفيذي اخر 
ملعاجلة اخللل يف �صيناريو كاتب ال�صيناريو الول.

الذي  ح�صن  كرمي  �صوقي  القا�س  حتدث  ثم   
والتلفزيونية  الذاعية  العمال  من  الكثري  كتب 
عن  طويال  وامل�رشحيات،   والق�ص�س  والروايات 
كتاب  وجود  بعدم  اتهمها  التي  العراقية  ال�صينما 
بعدم  الق�صة  كتاب  اتهم  كما   . فيها  متخ�ص�صني 
اعمالهم  كتابة  يف  لديهم  ب�رشية  روؤية  وجود 

الدبية بطريقة تعني ال�صينما على انتاجها.
يرتك  كان  اي�صا  حمفوظ  جنيب  ان  اىل  ا�صار  كما 
اىل  ليحولها  م�صطفى  ملحرم  واحلوار  ال�صيناريو 
ا�صتفادت  العراقية  ال�صينما  ان  قال  كما   . ال�صينما 
التاريخية  الر�صوم  لها  وفر  الذي  التاريخ  من 
واعانها على النتاج مبوجب ذلك مثل الر�صومات 

على جدران املعابد والبيوت يف اأور وبابل واآ�صور.
ا�صتخدام  يجيد  ل  العراقي  الروائي  اإن  اإىل  واأ�صار 
اعتمادها  من  اأكرث  ال�صينما  تعتمده  الذي  احلوار 
على الو�صف وهذا هو اخلطاأ الكبري الذي نقع فيه 
دائما كون الرواية العراقية متيل اإىل ال�رشد اأكرث من 

احلوار، الذي ي�صاعد على اإنتاج �صورة �صينمائية. 
الربيعي �صاحب  الرحمن جميد  الروائي عبد  وقدم 
رواية القمر والأ�صوار التي حتولت اإىل فيلم �صينمائي 
بعنوان ال�صوار اخرجه الفنان حممد �صكري جميل 
عام 1979 وفاز بجائزة ال�صعفة الذهبية ملهرجان 

دم�صق الدويل لل�صينما. فقال الربيعي انا
برئ من الفيلم لأين كتبته عن ال�صيوعيني يف الزمن 
الفيلم  البعث. يف حني حتول  امللكي قبل ان يظهر 
اىل ن�صال البعثني وهذا الكالم قلته ل�صكري وعلى 
بعد  الردن  تلفزيون  يف  ا�صت�صافونا  حني  املالأ 
عر�س الفيلم. وقلت له لو طلبتم موافقتي لرف�صت 
ذلك! كذلك حتدث عن فيلم اخر كان حممد �صكري 
ان يغري  البداية  اي�صا فيقول حذرته من  �صيخرجه 
منهجية وفكر الرواية. لكن الفيلم مل ينتج وي�صور 

لأ�صباب ل اعرفها.

بغداد ـ قحطان جاسم جواد

عبد األمير جرص/ العراق


