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مسرحيون ونقاد يكشفون عن أسباب غياب أعمالنا المسرحية عن مهرجان القاهرة 

االعمال  تغييب  عن  القاهرة  اعلنت 
الدويل  القاهرة  مهرجان  يف  امل�رسحية 
نت�سيد  كنا  ,الذي  التجريبي  للم�رسح 
هو  املعلن  وال�سبب  عدة  الأعوام  جوائزه 
ال  للمهرجان  قدمت  التي  االعمال  ان 
تن�سجم مع املعايري الفنية و العلمية التي 
التحكيم! هذا االمر قادنا  اعتمدتها جلنة 
اىل الت�ساوؤل هل ان م�رسحنا بات عاجزا 
مبهرجان  يليق  فني  عمل  تقدمي  عن 
على  اعرت�ست  القاهرة  ان  ام  القاهرة؟ 
للمهرجان  تقدم  التي  ال�سطحية  االعمال 
ا�سياء  هناك  ان  الفنانني؟!ام  بع�ض  من 

اأخرى ال نعرفها.
الكاتب مثال غازي مدير الفرقة القومية 
مهرجان  كان   -: يقول  كتب  للتمثيل 
تواجد  على  يحر�ض  �سابقا  القاهرة 
م�رسحنا و اعمالنا تقتن�ض جوائزه, لكن  
تغيري رئا�سة املهرجان اليوم فاجاأنا بان 
ال وجود مل�ساهمة الفرقة القومية للتمثيل 

وغريها. 
مدير  مهران  �سامح  ال�سيد  وا�ساأل 
املهرجان :-ملاذا هذا التجاهل للعرو�ض 
العراقية وعدد عرو�سها جتاوز الع�رسين 
عر�سا �سنويا رغم ظروف املوت والدمار 
العراقي  امل�رسح  و  والطائفية  والتهمي�ض 
ومل  يهادن  ومل  ي�ست�سلم  ومل  يتوقف  مل 
التغيري  بعد  عرو�سه  وا�سبحت  ي�سكت 
اكرث جراأه و�سجاعة على مواجهة اخطاء 
تهمي�ض  املعقول  من  فلي�ض  ال�سيا�سيني 
التاريخ بحجة عدم قناعة جلان  كل هذا 
املنظمون  ويكتفي  العرو�ض  اختيار 
امل�ساركة  ح�ساب  على  ا�سخا�ض  بدعوة 

يف املهرجان.
ثمة  ,هل  نعرفه  ال  اخر  �سبب  ثمة  فهل 
ماذا  ام  جديدة  وموؤامرة  �سيا�سي  �سبب 
,انها �سمعة و ثقافة بلد كبري مثل العراق!

د. احمد ال�رسجي يرى اأن ال�سغار ا�ساعوا 
ال�سامخ  وتاريخه  العراقي  امل�رسح  هيبة 
مهرجان  دعوة  امام  ب�سغره  ي�سعر  من   ,
امل�رسحي  بعمله  ُيدلل(  من)   , و�سفرة 
ال�سعيف فنيا وي�سقط االخرين , يتو�سلون 
فنيا  بكثري  منهم  ا�سغر  باأ�سخا�ض 
ومنجزا وعطاء, اخذوا يت�سابقون باأر�سال 
راأي  اجل  من  اعمالهم   و�سيديات  روابط 
ا�سماء  ,ي�سيفون  ا�سبحوا جتارا   , جماين 
ويح�سلون  امل�سافر  الوفد  على  كثرية 
احل�سول  مقابل   , مادية  عموالت  على 
كاأنهم  يت�رسفون  ال   , لهم  الفيزا  على 
كل  من  بالنفور  �ساهم  هذا  كل  فنانني, 
ما هو عراقي م�رسحيا للأ�سف! مل نحرتم 
ان  باالأخر  فكيف   , امل�رسحي  منجزنا 

البع�ض  بع�سنا  منجز  نقدر  مل  يحرتمه؟ 
الرف�ض من  , فل ننتظر غري  ونحتفي به 
 , انف�سنا  االخر, الأننا ب�رساحة ال نحرتم 
م�ستدمي  �سفر   تاريخنا, عط�سى  نقدر  وال 
هذا من جانب , ومن جانب اأخر ال افر�ض 
 , للعرو�ض  اختياره  مهرجان  اي  على 
الأين قراأت يف حوار للأ�ستاذ ع�سام ال�سيد 
ال  حرفيا)  قال  امل�ساهدة  جلنة  رئي�ض 
ننظر اإىل ا�سم الدولة , بل للعر�ض, ولهذا 
اخرتنا 17 عر�سا و3 احتياط من جمموع 
يخ�سع  ال  عر�ض  واي   ,) عر�سا   79
فهو  واملعا�رسة  التجريب  ملعيارية 
خارج املهرجان , هذه �سيا�سة املهرجان 
ويجب ان حترتم , علينا ان نراجع انف�سنا 
امل�ساركة  اهمية من  اكرث  الأنه  وجتربتنا 
وان   , مل�رسحنا  الهيبة  نعيد  ان  علينا   ,
 , نكو�ض  هناك   , التاريخ  على  نتعكز  ال 
والتمثيل  االخراج  يف  كبري  وا�ست�سهال 
مبهرجانات  وامل�ساركة  م�رسحنا.  يف 
خلل  من  اإعلميا  لنا  وت�سوق  هابطة, 
انها  على  باالأعلم  ا�سحابها  علقات 
مهمة  ,واحلقيقة عك�ض ذلك نحن فقط وال 

احد غرينا نتحمل هذا االخفاق.
وقال را�سم من�سور من القاهرة نقل عن 
العراقية  العرو�ض  املهرجان:-  رئي�ض 
املحدد  املوعد  بعد  و�سلت  او  ار�سلت 
عملني  او  عمل  ورمبا  امل�ساهدة,  للجنة 

و�سلوا قبل ذلك ومل يقبلوا.
اأق�ساء  يريد  من  بيننا  لي�ض  واأ�ساف 
التي  اآلياته  مهرجان  لكل  ولكن  العراق 
اخرى  اأ�سياء  وا�ساف   .. الوقت  تعتمد 
تعني  ال  التي  اخللفات  بخ�سو�ض 
املهرجان بني الفرق امل�رسحية العراقية!
ح�سني  حممد  الدكتور  والناقد  املخرج 
حبيب قال:- ما قاله ال�سيد غازي نبهته 
للأ�سف  لكنه  فيه  يتورط  ان  قبل  عليه 

ن�رسه في�سبوكيا.
�سيا�سي  موقف  انه  على  االمر  و�سور 
�سيجرنا  وهذا  العراق  الأبعاد  موؤامرة  او 
لقد  عنها  غنى  يف  العراق  ملواقف 

او�سحت له
املهرجان  يف  حا�رسا  العراق  باأن 
ح�سور  غاب  وان  نقدية  عراقية  باأ�سماء 
العر�ض , وهم ) د. كرمي عبود / د. ح�سني 

االن�ساري / فا�سل ال�سوداين / وانا ( اىل 
جانب: ) عزيز خيون / د.عواطف نعيم / 
ابراهيم حنون / د.ميمون اخلالدي / د. 
جبار جودي / حامت عوده ( ورمبا يكون 
هناك  ..و  �سيفا  احلميد  عبد  �سامي  د. 
عبد  عبا�ض  للعراقي  ن�سه  لبناين  عر�ض 
مهرجان  اميا  يف  امل�ساركات  و  الغني 
او  تقنية  او  بحثية  او  نقدية  تكون 
ت�سييفية او للتكرمي .وهناك مهرجانات 
ال  حا�رسا  فيها  العراق  يكن  مل  اخرى 
مل  فلماذا   , ت�سييفا  وال  نقدا  وال  عر�سا 
املهرجان  هذا  ملاذا  ؟  غازي  يعرت�ض 
اليوم  اللئق  غري  من  اأجد  لذا  ؟   حتديدا 
�ست�سيئ  التي  الطريقة  بهذه  االمر  اثارة 

للم�رسح العراقي.
الناقد والكاتب عبا�ض لطيف قال: كانت 
لهذا  ار�سفة  مبثابة  ال�سابقة  م�ساركاتنا 
منده�سة  م�رس  وكانت  املتميز.  امل�رسح 
من التجريب العراقي غري املاألوف. لكنه 
قرار  ا�ستغرب  مل  لذا  كثريا  يختلف  اليوم 
اعمالنا  غيب  من  نحن  الأننا  ا�ستبعادنا. 
تتاأرجح  بات  اعمالنا  ! الن  يغيبونا  ومل 

فيها  وكرث  والرتاجع  ال�سلبية  باجتاه 
الطاغوت! وللأ�سف ان معظم م�ساركاتنا 
وطرق  �سداقة  علقات  نتيجة  ال�سابقة 
املهرجانات  �سارت  بحيث  ملتوية. 
الفنانني  من  امل�رسح  خل  هل  تت�ساءل 
اعمالهم  ير�سلون  الذين  هوؤالء  غري 
املنع  ابارك  لذا  الدعوات!  ويتو�سلون 
واقول كفى علقات الكوالي�ض ول�سو�ض 
امل�رسح وب�سببهم خ�رسنا من�سة القاهرة 
الأبداعنا  نعود  ان  يجب  امل�رسحية 

احلقيقي.
الكاتب امل�رسحي علي ح�سني قال:

االزمة لي�ست يف تغييبنا بل يف م�رسحنا 
بامل�ستوى  لي�ست  م�ساركاتنا  معظم  الن 
ال�سداقة  املطلوب, وتعتمد على علقات 
�سعار  هو  اال�ست�سهال  �سار  لذا  واملحبة, 
عليه  كانت  ما  عك�ض  على  امل�ساركة. 
احلقيقي,  باالأبداع  املت�سمة  اعمالنا 
حتى  م�رسحنا  ل�سالح  هو  املنع  وقرار 
نعيد النظر يف م�ساركاتنا وابعادها عن 
ال�سكلية وال�سداقات واال�ست�سهال, وعلينا 

منع االأعمال غري اجليدة.

بغداد ـ قحطان جاسم جواد

النفايات في مالمو "شهداء الكرادة" لهيثم حسنعن جيل الحداثة الشعرية ساعة بغداد
�سدر حديًثا عن دار احلكمة يف لندن, رواية "�ساعة بغداد", اأوىل اإبداعات الكاتبة 

العراقية �سهد الراوي.
وتقع الرواية يف ٢٢7 �سفحة من القطع الو�سط , تدور اأحداثها يف حملة راقية 
من اأحياء بغداد يف عقد الت�سعينيات من القرن  املا�سي  ترويها طفلة جتد نف�سها 
االأمريكية, ومن هذا املكان  الغارات اجلوية  مع عائلتها يف ملجاأ حم�سن �سد 
يخرج عامل املدينة وتفا�سيل حياتها املثرية, اأغانيها ومو�سيقاها وطموحات 
الزمن,  يف  تقدمنا  كلما  يتطور  �رسد  باأ�سلوب  املختلفة   وم�سائرهم  ابنائها 
لينتهي برتك احلديث للم�ستقبل الذي يتبادل الدور مع الراوية وهو ي�سع  اأمامنا 

كل ما مافاتنا معرفته يف املا�سي وكل ما �سيحدث يف القادم من االأيام.

قام البيت الثقايف الفيلي اإحدى ت�سكيلت دائرة العلقات الثقافية يف وزارة الثقافة 
للباحث )طالب  العراق يف حقبة اخلم�سينيات  ال�سعرية يف  ندوة عن جيل احلداثة 
حماورها  اأدار  التي  اجلل�سة  واُ�ستهلت  املثقفني.  من  نخبة  بح�سور  و  االإبراهيمي( 
اإبراهيم ح�سب اهلل نبذة خمت�رسة لل�سرية الذاتية للباحث بعدها  الكاتب امل�رسحي 
ُدعي ال�سيف اإىل املن�سة للحديث عن جيل احلداثة ال�سعرية قائًل: كان انبثاق حركة 
اأربعينيات و مطلع اخلم�سينيات القرن املا�سي  اأواخر  احلداثة ال�سعرية يف العراق 
مبثابة )قطيعة معرفية( حادة, نظراً للرتاث ال�سعري ال�سخم الذي كان ي�سكله ال�سعر 
العربي الكل�سيكي الذي ا�ستمر مهيمنًا على الذائقة العربية وعلى االإبداع الثقايف 

بو�سفه فعالية اأ�سا�سية تتقدم على بقية الفعاليات االإبداعية االأخرى. 

االوىل  اجلائزة   ) ح�سن  هيثم   ( النحات  الفنان  منح  التحكيمية  اللجنة  ق��ررت 
مل�سابقة ن�سب ) �سهداء الكرادة ( وبناًء على قرارجلنة التحكيم مت حجب اجلائزتني 
امل�سابقة  هذه  يف  املتميزين  امل�ساركني  على  اقيامهما  وتوزيع  والثالثة  الثانية 
النحتية  اعمالهم  قدموا  نحاتًا   ) وثلثون  واحد   31  ( نحو  فيها  �سارك  والتي 
م�ستذكرين من خللها احداث هذه الفاجعة االن�سانية االليمة اللجنة التحكيمية: 
عام  مدير   / املهدي  د.�سفيق  العامة  الهياأة  – ممثل  / معماري  القي�سي  د.�ساهر 
دائرة الفنون الت�سكيلية . د.عبا�ض جاور/ ناقد واكادميي – ممثل اللجنة الثقافية 
عبد  د.ح�سام  اجلميلة  الفنون  كلية  ممثل   – واكادميي  فنان   / حممد  د.بل�سم 

املح�سن / فنان واكادميي – ممثل الهياة االدارية 

ماملو  مهرجان  املا�سية  اجلمعة  ع�رس  ال�سويدية  ماملو  مدينة  يف  افتتح 
مرا�سيم  واأقيمت  وا�سعة,  وعربية  عراقية  مب�ساركة  العربي  للفيلم  ال�سينمائي 
وعراقيني,  عرب  وخمرجني  فنانني  بح�سور  املدينة  و�سط  احلمراء  ال�سجادة 
 “ با�سم  العراقية  االأف��لم  لعر�ض  خا�سة  زاوي��ة  املهرجان  اإدارة  وخ�س�ست 
فيلم  ح�سل  حيث  الدورة,  هذه  يف  امل�ساركة  االأفلم  “ لعر�ض  عراقية  اأ�سوات 
"مملكة النفايات" للمخرج العراقي يا�رس كرمي على جائزة االوىل للفيلم الق�سري 
منا�سفة مع الفيلم امل�رسي حار جاف �سيفا فكان هذا املهرجان ي�سنع فر�سة 
تاأ�سي�ض  اردنا  ان  ولكن  االأوروبي  قبل  اجلمهور  العراقية من  االأفلم  مل�ساهدة 

�سينما عراقية ينبغي ان تتوفر القاعدة املادية.

مملكةجائزةندوةاصدارات

قراءة في كتاب

مدى  على  ومتتد  لوليتا"  "اأ�سابع  رواية  تتنقل 
زمني هو ُعمر بطل الرواية �سلطان حميد �سويرتي 
االأ�سل  اجلزائري  الروائي  مارينا"  "يون�ض  اأو 
الذي يقرتب من عامه ال�ستني, يعي�ض يف منفاه 
"نّوة" �سبية جزائرية  يف باري�ض ويتعرف على 
فاتنة تعمل عار�سة اأزياء اأ�سماها "لوليتا" كما 
التي  نابوكوف  رواية  يف  "دولوري�ض"  ا�سم  هو 

حتمل نف�ض اال�سم "لوليتا".
"نّوة"  يلتقي مارينا  والثاين  االأول  الف�سلني  يف 
التي  وذكرياته  وحواراتهما  اأحاديثهما  وتبداأ 
تتنقل من فرانكفورت اىل باري�ض اىل اجلزائر يف 
تقاطعات زمنّية متقنة االختيار ر�سيقة احلركة. 
على  و"لوليتا"  مارينا"  "يون�ض  حوارات  تطغى 
ال�رسد  ياأخذ  بينما  للرواية,  ال�رسدي  ال�سكل 
يغرق  فكرية  �سطحات  �سورة  احلوار  عن  بعيدا 
للجزائر  االأول  الرئي�ض  لي�ستذكر  "مارينا"  فيها 
"الراي�ض  ا�ستقللها عن فرن�سا احمد بن بل  بعد 
بوالده, وحكاية هربه  بابانا" و�سجنه وعلقته 

من بلده بعد كتابته مقاالت �سيا�سية . 
اأجواء  اإىل  فتنتقل  الباقية  الثلثة  الف�سول  اأما 
بولي�سية وم�ساهد وحوارات ميكن ان تتحول اىل 
ارادها  الكاتب  كاأن  ليبدو  حتى  �سينمائي,  فيلم 
العمق  فقط.  ورقّية  رواية  ال  فيلما  تكون  ان 
يف  املتاأملة  واجلمل  اللغوية  والفل�سفة  الفكري 
احلبكة  ل�سالح  تقل  االأخرية  الثلثة  الف�سول 
البولي�سية التي تدور حول "يون�ض مارينا" الذي 
يعي�ض يف منفاه الباري�سي وقد جلاأ له ا�سطرارا 
ب�سبب تهديدات من جماعات ا�سلمية افتت بقتله 

بعد �سدور روايته "عر�ض ال�سيطان".
الكاتب  حماية  مبهمة  يقوم  الفرن�سي  االأمن 
ال�سبية  العار�سة  مع  حب  ق�سة  يعي�ض  الذي 
يف  احلواري  ال�رسد  ي�ستمر  واحلذر.  اخلوف  رغم 
اأفكار  من  ال�سخ�سيات  ودواخل  االأحداث  و�سف 
وم�ساعر, لكن تفقد احلبكة البولي�سية يف امل�سهد 
االأخري من الرواية الواقعية املنطقية يف ت�سل�سل 
من  حبيبته  يراقب  الكاتب  وحركتها:  االحداث  
الفندق, تفّجر  النافذة, حيث كانا معا يف غرفة 
ال�رسطي  اأمامه,  ال�ساحة  يف  نف�سها  "لوليتا" 
ي�سل  ايتيان"  "ديفيد  الكاتب  بحرا�سة  املكّلف 
الذي  املقهى  ليدخل  م�رسعا  يرتجل  ب�سيارته 
كانت فيه لوليتا قبل االنفجار بدال من اأن ي�سعد 
ّدم  �سُ قد  اّنه  يفرت�ض  الذي  الكاتب  الكاتب.  اإىل 
مما جرى يتجه اىل الهاتف لي�ستمع اىل الر�سائل 
امل�سجلة عليه, وتكون اخلامتة ان القتلة يقرعون 

بابه رغم احلرا�سة امل�سددة.

اقتباس 

ال ي�ستقيُم العامل 
اإال براأ�ٍض مائل على كتف من نحب 

�سوزان عليوان

لم أخلق 
)1(

مل اأخلق من تراب ..
مثخٌن  االأن  وجهي  لكان  واإال 

باخلنادق و�سواهد القبور
مل اأخلق من ماء..

جيوبي  من  لِك  اأخرجت  لكنت  واإال 
بجعًة بي�ساء

اأو �رسبًا من نوار�ٍض حتث هجرتها 
�سوب عينيك..

من  املت�ساعد  الدخان  هذا  حتى 
يومياتي

فرا�سة  يقنع  اأن  مبقدوره  لي�ض 
مرتابة

باأنني خملوق من نار
اأ�سعر يا حبيبتي

اأنني ُخلقت مبزيج �ساخن من 
واخلذالن  الغرية 

والهرب
بعد ذلك

و عندما اأنفرط �سغفي بك و�رسعت 
بت�سطريك

مت اأ�سافة القليل من احلب..
اأنظري يا حبيبتي

كيف اأنني رجل �سهل
و كائن قليل الكلفة

لهذا �ستلحظني
اأن اأب�سط تفا�سيلك تثمر يف حقويل 

,
ت�رسيحتك اجلديدة مثًل..

جهة  متيل  اأن  تعمدِت  التي  تلك 
رجِل اآخر

ما اأن فهمتها
حتى اأبي�ست عيون ال�ِسعر يف راأ�سي

و تهاوت- يف ُحفِر االإبتذال -

ق�سائدي التي
ظننت اأنني اإبتكرتها لك .

)٢(
الكدمات  هذه  كل  اإىل  اأنظري 

والر�سو�ض 
مل  التي  الطعنة  هذه  اإىل  اأنظري 

تلتئم بعد 
برغم هذا ..

مل يتغري �سيء
مازلت اأحبك

من  اأخو�ض  الأن  م�ستعداً  مازلت  و 
اأجلك عراكًا اآخر بال�سكاكني

لكن هذه املرة 
مع جمموعة اأقل من االأ�رسار
اأقل بكثري من اأي مرٍة �سابقة

 الشاعر قيس عبد المغني / اليمن

ثقافة 

عيون عراقية شابة تبحث عما وراء شخصيات انتحاريي داعش!
فيلم "الساعة الخامسة"..

مل يعد يكفي الق�ساء على تنظيم داع�ض على 
م�سهد  يف  منهم  الع�رسات  وقتل  االأر�ض, 
تكرر كل يوم خلل ال�سنتني االأخريتني, اأو 
ب�سواعد  ُيبادون براً وجواً  م�ساهدتهم وهم 
�سنوفها,  بكافة  امل�سرتكة  االأمنية  القوات 
اذ مل تعد داع�ض بدورها عبارة عن جمموعة 
عنا�رس م�سلحة ودموية, بل قاعدة فكرية 

وعقائدية منت�رسة يف ارجاء العامل.
يف  الكثريون  اليها  نبه  الفكرية  املجابهة 
ااّل  العمل  حيز  تدخل  مل  لكنها  ال�سابق, 
"�سم  عن  تت�سع  تكاد  ال  �سيقة  اأبواب  من 
لتتمثل  قدميًا,  العرب  قال  كما  اخلياط" 
واأخرى  فنية,  تارة  هناك,  من  مببادرات 

اأدبية, اأو يف اأي �سنف اآخر.
تنّبه  عامًا(   ٢4( ال�سطري  اأمين  املخرج 
لعمليات غ�سل الدماغ التي مار�سها التنظيم 
ليجندهم  البلد,  اأبناء  من  بالع�رسات 
دموية.  واأكرثها  املهام  باأب�سع  للقيام 
االإن�ساين,  جانبهم  من  اأبعد  يرى  ال  وهو 
ووقوعهم �سحية هذه املنظومة املتوح�سة 
من االأفكار, فجند يف �سبيل ت�سوير روؤيته 
يافع  وق�سة  وكامريات,  عمله,  فريق  هذه 

ينتظر ال�ساعة اخلام�سة ليفجر نف�سه.
ي�سارك  ان  املوؤمل  من  الذي  الق�سري  الفلم 
املقبل,  االأول  كانون  عاملية,  مب�سابقات 
الق�سرية  الروائية  االأفلم  �سمن  ي�سنف 
ما  ا�ستغرق  لكنه  فقط,  دقيقة   15 بطول 

والتح�سري,  العمل  من  اأ�سهر   10 يقارب 
ليعرف  اخلام�سة",  "�ساعته  بدوره  منتظراً 

امل�سري الذي �سيلقيه.
حديث  يف  اأمين  العمل  خمرج  ويقول 
التي  الدقائق  ي�سور  "الفلم  ان  �سحفي, 
الذي  ال�سخ�ض  وحياة  التفجري,  ت�سبق 
�سيقوم باملهمة, ب�سكل دقيق", حيث حر�ض 
التي  واملعايري  املوا�سفات  تكون  ان  على 
"موا�سفات  الفلم  انتاج  يف  اتباعها  يتم 

عاملية".
يتم  ال  الذي  الكائن  هذا  من  اأكرث  وللتقرب 
التعرف عليه عادًة اإاّل وهو اأ�سلء يف موقع 
على  احل�سول  ال�سطري  حاول  اجلرمية, 
االنتحاريني  اأحد  ملقابلة  اأمنية  موافقات 
عليهم  القب�ض  االأمنية  القوات  القت  الذين 
قبل وقوع التفجري, لكن االإجراءات االأمنية 
كانت قد حالت دون ذلك, ليجد يف مقاطع 
باملو�سوع,  اخلا�سة  والربامج  يوتيوب, 

�سالته.
وبحث ال�سطري عن "ال�سخ�سية االنتحارية" 
املمثل  تقدمي  بغية  �سادفه,  �سيء  كل  يف 
املمثلة  مب�ساعدة  املنا�سبة,  بال�سخ�سية 
وكرار  ثامر,  كرم  واملمثلني  جنم,  �سفا 

مهدي.
انتحاري ينتظر  العمل حول  اأحداث  وتدور 
ليقوم  ال�سفر(  )�ساعة  اخلام�سة  ال�ساعة 
من  اأكرث  يف  يظهر  حيث  نف�سه,  بتفجري 
م�سهد وهو يرتدي احلزام, مع تركيز كبري 
للإنتحاري,  امل�سطربة  ال�سخ�سية  على 

حياة  يف  والدته,  �سيلقي  اأنه  يعتقد  وهو 
�رسمدية ير�سي من خللها "النبي".

عن  جوانبه  بني  من  الفلم  ويف�سح 
ب�  الوعود  على  القائمة  التكفريية  العقيدة 
عدد  اأكرب  قتل  عند  الر�سول  مع  "االإفطار 
باالإ�سافة  العني,  واحلور  واجلنة,  ممكن", 
احل�سارات  عند  التاريخية  توقفاته  اىل 

العراقية القدمية, والقوانني ال�سومرية.
م�ساف  اىل  بعمله  الو�سول  اأمين,  وياأمل 
على  ال�سوء  وت�سليط  العاملية,  االأعمال 
وهي  العراقي,  الواقع  من  مهمة  جزئية 
بني  يتجول  الذي  االنتحاري  "حياة 
ومكان  فيه,  نف�سه  جهز  الذي  املكان 
حوله  من  لكل  املختلفة  ونظرته  العملية, 
يخرج  ال  "الفلم  ان  اىل  الفتًا  النا�ض",  من 
وحتى  والديني  ال�سيا�سي  النقد  دائرة  عن 

االجتماعي".
ال�سخ�سية  عن  بحثه  "خلل  انه  وي�سيف 
القانون  ان  وجد  تقدميها,  يريد  التي 
على  ال�سخ�ض  يحا�سب  ال  القدمي  ال�سومري 
يف  وُجدت  نف�سيًا,  مري�ض  بل  جمرم,  انه 
داخله ثغرات معينة قد حولته اىل جمرم", 
�سيا�سي  �سبب  هناك  "لي�ض  انه  اىل  منوها 
�سبب  هو  بل  اجلانب,  هذا  يف  ديني  اأو 

اجتماعي يجب ان يتم تغيريه".
اجلدير بالذكر, ان الفلم من متثيل, واإخراج, 
معدل  يتجاوز  ال  �ساب,  كادر  وكتابة 
عدة  مع  وبالتعاون  عامًا,   ٢5 اأعمارهم 

�رسكات للإنتاج الفني.

بغداد ـ حسين العطية 


