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انتعاش ملحوظ لقاعات العرض التشكيلي والمقاهي الثقافية في بغداد
بغداد  يف  الت�شكيلي  الفن  قاعات  ازدهرت 
ب�شكل كبري وباتت تقيم العديد من املعار�ض 
وب�شكل  ورواد  �شباب  فنانني  لأعمال  الفنية 
اأ�شبحت مكانا مميزا و�شط  اأنها  دوري حتى 

العا�شمة ت�شتقطب زوارها من الفنانني.
حتلم الفنانة البغدادية مينا احللو )39عامًا( 
للفنانني  وثقايف  فني  ملتقى  تاأ�شي�ض  على 
مبثابة  يكون  والإعالميني،  والأكادمييني 
الفنية  م�شاريعهم  فيه  يتبادلون  لهم  مقهى 
نتاجاتهم  ويعر�شون  للحياة،  ونظرتهم 
او  الفنية  املعار�ض  افتتاح  �شواء  اجلديدة 
حفالت توقيع الكتب او ال�شتماع ملقطوعات 
عرو�ض  تنظيم  حتى  او  جديدة،  مو�شيقية 

لالأزياء، وم�شاهدة العرو�ض ال�شينمائية.
كانت اأوىل خطوات حتقيق احللم هي افتتاح 
اأطلق  بغداد  يف  نوعه  من  ثقايف  مركز  اأول 
عليه ا�شم )اأوج بغداد( يتو�شط منطقة هادئة 
العا�شمة  الكرادة �رشقي نهر دجلة و�شط  يف 
ق�شرية  فرتة  خالل  ا�شتطاع  والذي  بغداد 
الفنانني  اأنظار  افتتاحه ان يجذب نحوه  من 

والنخب املثقفة فيه.
انح�شاراً  طويلة  �شنوات  ومنذ  بغداد  وتعاين 
واملقاهي  الفني  العر�ض  �شالت  يف  كبريا 
ل�شكل  البارزة  العالمة  كانت  التي  الثقافية 
العر�ض  دور  فقدان  مقابل  فيها،  احلياة 
تنظيم  اعتاد  منها  واملوجود  احلكومية 
معار�ض �شباحية يزورها القليل فقط ب�شبب 

حما�رشتها باجلدران الكونكريتية.
العر�ض  قاعات  من  العديد  بغداد  وت�شم 
قاعات  مثل  احلكومية  منها  الت�شكيلي 
وقاعة  احلديث  للفن  الوطني  املتحف 
وقاعة  الر�شيد  وقاعة  الن�رش  وقاعة  الرواق 
مثل  اخلا�شة  القاعات  اإىل  اإ�شافة  التحرير، 
ت�شكيلي  عر�ض  �شالة  اأول  وهي  الأورفلي، 
وداو  الت�شكيلية  الفنانة  افتتحتها  خا�شة 
و�شالة  مهمة،  جناحات  وحققت  الأورفلي 
وال�رشاف  النا�رشي  رافع  الت�شكيلي  الفنان 
ال�رشيايل  للفنان  ن�شبة  ودايل،  وحوار  واأثر 
�شلفادور دايل، ومدارات واكد واينانا وفهمي 

القي�شي وبغداد والعلوية وعني، وغريها.
على  يتهافتون  العرب  الفنانون  وكان   
�شواء  فيها،  قدم  للح�شول على موطئ  بغداد 
لزيارة معار�شها او الدرا�شة يف اأكادميياتها 
قاعاتها  يف  للعر�ض  اأو  الفنية،  ومعاهدها 

وال�شتفادة من خربات فنانيها الكبار.
وب�شبب ا�شطراب الأو�شاع الأمنية يف البالد 
الفنية،  للن�شاطات  احلكومة  دعم  وغياب   ،
انح�رشت قاعات العر�ض الفني، وال�شالونات 
وهجرها  ابوابها  الكثري  واأغلقت  الثقافية 

العائالت  من  الكثري  هجرة  بعد  اأ�شحابها، 
ارتيادها  على  حري�شة  كانت  التي  العراقية 

واقتناء الأعمال الفنية.
الذين  ال�شياح والوفود  احلال ذاته مع حركة 
يف  زيادة  لتحقيق  مثارا  لوجودهم  كان 
نوع من  والت�شويق ودميومة هكذا  املبيعات 
م�شارا  اتخذ  انه  يبدو  احلال  لكن  القاعات، 
العام،  هذا  من  الول  الن�شف  خالل  اخر 
قاعات  افتتاح  لجل  بع�شهم  بادر  عندما 
اجلمهور  جذب  يف  امال  ثقافية  ومقاٍه  فنية 
الفنانني،  ابداع  مع  والتوا�شل  جديد  من 
بالتعاون  جتاري  مب�رشوع  جازف  بع�شهم 
بحما�شة  ا�شتعانوا  واخرون  مي�شورين،  مع  

فنانني لديهم امال بتحقيق التغيري.
تقول مينا احللو يف حديثها حول املو�شوع 
"فكرت مع اآخرين ان ل نتوقف، فبعد انتظار 
الظروف  حت�شن  بانتظار  طويلة  �شنوات 
نبداأ  ان  القرار  �شار  البالد،  يف  املعي�شة 

امل�رشوع،  اجناح  لأجل  خرباتنا  كل  ون�شع 
كل  يحت�شن  ثقايف  مركز  افتتاح  واق�شد 
الفنون، وان يكون ملتقى الفنانني واملثقفني، 
ملقتنيات  مبعر�ض  املا�شي،  اذار  يف  بداأنا 
القاعة،  ا�شافة اىل  معر�ض للفنانة �شاجدة 
الكبرية  للفنانة  معر�ض  وتاله  امل�شايخي 
ع�شتار جميل حمودي ا�شتطاع ان يجذب اليه 

النظار وي�شجعنا على تقدمي املزيد.
الفنانني  �شمل  مل  لأجل  "نطمح  واأ�شافت 
هناك  وتكون  جمانا،  معار�شهم  واقامة 
عليه  يح�شل  وما  للبيع،  معرو�شة  اعمال 
الفنان من موارد تكون للقاعة ن�شبة حمددة 
ان  لحظته  وما  عملنا،  لدعم  كموارد  فيها 
ومواهب  طاقات  ظهور  ي�شهد  العراقي  الفن 
النتباه وبحاجة اىل من يعر�ض  �شابة تثري 

نتاجاتها للجمهور".
وكانت  اجلميلة  الفنون  معهد  خريجة  مينا 
الت�شميم  در�شت  وكذلك  ق�شمها  على  الوىل 

اجلميلة  الفنون  اكادميية  يف  الطباعي 
ت�شتطع  وتخرجت  منذ عام 2002 لكنها مل 
الطباعي  بالت�شميم  اخت�شا�شها  ممار�شة 
كونها  حملي  مطبوع  او  جريدة  اي  يف 
وهي  م�شتقلة،  ولي�شت  معينة  لأحزاب  تابعة 
الن  حلمي  هو  القاعة  جناح   ا�شبح  تقول 
ن�شمح  ول  للنخبة  خم�ش�شة  �شتكون  وهي 
لرتيادها من قبل الطارئني او ممن يرومون 
ق�شاء الوقت ب�شكل غري جمد كي نحافظ على 

�شمعتها وتوجهاتها. 
وب�شاأن النجاح التجاري واملادي ملثل هكذا 
م�شاريع، تقول مينا:" م�شكلتنا هي ان البيع 
من  هو  الفنان  ان  اهمها  عدة  لأ�شباب  قليل، 
ل  قد  الذي  ال�شعر  لها  وي�شع  اعماله  يقيم 
ال�شيئة  القت�شادية  الو�شاع  مع  يتما�شى 
ال�شيا�شية  الو�شاع  ا�شتقرار  وعدم  للبلد 
هو  لوحة  ب�رشاء  الهتمام  �شار  لذلك  اي�شا، 
اآخر اهتمامات املواطن العراقي الذي ين�شغل 

مبلغ  مثل  اهمية  اأكرث  احتياجات  بتاأمني 
تاأمني  او  الهلي  املولد  اجور  او  اليجار 
البيت  او احتياجات  متطلبات درا�شة البناء 

الكثرية وغريها.
الفنان  املعرفة  بيت  قاعة  مدير  يقول 
البيت  "افتتاح  ان  رويد  حامد  الت�شكيلي 
الفن  حركة  دعم  باجتاه  خطوة  املندائي 
انفتاح  على  وتاأكيد  العراق،  يف  الت�شكيلي 
اخلربات  وتبادل  بع�شها  مع  الثقافات 
والآداب  الفنون  تن�شيط  لأجل  وحماولة 
وتنظيم املعار�ض التي با�شتطاعتها ان توفر 
للفن  واملتذوقني  للفنان  منا�شبة  مناخات 

اي�شًا".
الت�شكيلية يف وزارة  الفنون  دائرة  مدير عام 
الثقافة العراقية الدكتور �شفيق املهدي رحب 
واعتربها  قاعات،  هكذا  مثل  بافتتاح  ب�شدة 
عودة للحياة املدنية التي نطمح لها، ومنفذا 
باملبدعني  اكرث  الهتمام  لجل  جديدا 
نتاجهم  وتن�شيط  منهم   ال�شباب  خ�شو�شا 
الت�شكيلي  امل�شهد  خدمة  يف  واإ�شهاماتهم 

والفني يف العراق.
وا�شاف ان وجود املزيد من قاعات العر�ض 
الفني، يحمل معه معاين مهمة من بينها ان 
وتعيد  �شباتها  من  تتعافى  الفنية  احلركة 
لبغداد القها املا�شي، وحتفز كل املهاجرين 
على العودة لن بغداد هي ا�شل الفنون، كما 
انها تزيد من جمال اأما�شي املدينة وتعطيها 
حيويتها التي فقدتها ب�شبب احلروب واخل�شية 

من املجهول وفقدان المان".
ان  اجد  جتربتي  خالل  "من  قائال  واكد 
عرب  تنه�ض  ل  والآداب  الفنون  م�شاريع 
بعمل  تعلقها  قدر  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
ون�شاط منظمات املجتمع املدين واملوؤ�ش�شات 
م�شاريعها  اإجناح  يكون همها  التي  الثقافية 
بال�شتعانة  متقدمة  ثقافية  �شيا�شات  ور�شم 

بدعم منا�شب من قبل وزارة الثقافة.
اما الفنان واخلبري يف ترميم اللوحات ماهر 
يحمل  القاعات  افتتاح  ان  فيجد  الطائي، 
او  التكرار  عن  تبتعد  ان  على  مهمة  ابعادا 
التجريب، مبعنى ان يتم اختيار اأعمال جديدة 
قادرة  تكون  كي  جيدة  اإمكانية  وحتمل 
عن  والبتعاد  جديد  من  اجلمهور  ك�شب  على 

الرتويج لالأعمال التجارية فيها".
باليت  جملة  و�شاحب  الفنان  يقول  بدوره 
"هذه حماولت مهمة  الربيعي  الفنية نا�رش 
مثل  تفتتح  عندما  اأي�شا،  ايجابية  وظاهرة 
هكذا م�شاريع لكنها بحاجة اىل الدعم وتقدمي 
احلكومة  قبل  من  للم�شتثمرين  الت�شهيالت 
ت�شطر  ل  كي  خ�شو�شا  الثقافة  ووزارة 
مع  ح�شل  كما  فرتة  بعد  اأبوابها  اإغالق  اىل 
تلكاأت  لكنها  موؤخراً  افتتحت  فنية   قاعات 

يف عملها".

بغداد_متابعة

كتاب عن مؤتمر المثقفين العراقيينالروسي يستجيب لطلب إعادة بناء مدينة النمرودالعراقية على المسرح الوطنيال تغادر أعشاشها
والث��ار  وال�شياحة  الثقافة  وزارة  مقر  يف  ع�شتار  قاعة  على  اقيمت 
�شدور  ملنا�شبة  يو�شف  يا�شني  �شعد  الدكتور  لل�شاعر  ثقافية  ا�شبوحة 
بح�شور  اع�شا�شها(  تغادر  ل  )ال�شجار  اخلام�شة  ال�شعرية  جمموعته 
علي  ال�شاعر  الدكتور  اجلل�شة  واأدار  والنقاد.   والدباء  ال�شعراء  من  عدد 
�شمخي، الذي حتدث عن اليا�شني بانه �شاعر ذو عطاء معروف بق�شائده، 
وترجمت  ان�شاين،  �شاعر  هو  واملراأة  واجلمال  الطبيعة  عن  تتحدث  التي 
ق�شائده اىل اللغات ال�رشقية والغربية. ويف ختام الندوة كرم مدير مركز 
ب�شهادات  الأدب��اء  من  عدد  حممد  ريا�ض  الدكتور  والبحوث  الدرا�شات 

تقديرية ، بينما قام ال�شاعر �شعد يا�شني بتوقيع كتابه.

يتناول  العراقية،  الأودي�شة  لفيلم  الأول  العر�ض  الوطني  امل�رشح  �شهد 
خالل  و�شعيه  الدين،  جمال  �شمري  ملخرجه  ال�شخ�شية  التجربة  الفيلم 
�شنوات خم�ض يف مللمة ذاكرة عائلته املوزعة يف ارجاء معمورة والتي 
ت�شكل ا�شا�ض فيلمه، وليبحر يف اودي�شيته، فاملوا�شيع املتناولة مركبة 
تتفاعل فيها الغربة واوجاعها وذكريات الوطن وماآ�شيه، يلتقي املا�شي 
وال�شياع. جدير  الت�شتت  ويقابل احلا�رش، ومل يقع املخرج يف حمظور 
بالذكر ان املخرج �شمري جمال الدين ولد يف بغداد وترعرع يف �شوي�رشا، 
وال�شينما  والفيديو  لل�شينما  العمال  من  العديد  واأنتج  واخ��رج  كتب 

اللكرتونية.

الثقافة  وزي��ر  لطلب  الرو�شي  اأرميتاج  ملتحف  التنفيذي  املدير  ا�شتجاب 
العراق  اىل  كبري  فني  وفد  باإر�شال  ووعد  رواندزي  فرياد  والآثار  وال�شياحة 
الثرية  واملناطق  من��رود  مبدينة  حلقت  التي  ال���رشار  حجم  على  للوقوف 
ا�شتجابة  وج��اءت  التدمري.  اث��ار  ملعاجلة  عملية  خطوات  واتخاذ  الخ��رى 
املتحف الرو�شي ال�شهري، بعد الطلب الذي اأطلقه وزير الثقافة فرياد رواندزي 
)حماية  عنوان  حملت  التي  اخلام�ض،  الثقايف  للمنتدى  احلوارية  اجلل�شة  يف 
الرتاث يف بلدان النزاعات امل�شلحة(. وكان وزير الثقافة قد �شلط ال�شوء خالل 
يف  الأثرية  املدن  لها  تعر�شت  الذي  والتخريب  التدمري  حجم  على  اجلل�شة 

حمافظة نينوى، ب�شبب �شيطرة تنظيم داع�ض على املنطقة.

 11" كتاب   ،2016 العام  هذا  الثقافة،  لدعم  العراقية  اجلمعية  عن  �شدر 
�شنة على انعقاد موؤمتر املثقفني العراقيني 12 – 14 ني�شان 2005" يف 
الزميل  الفنان  الكتاب  �شمم  اأق�شام،  وخم�شة  تقدميا  �شم  �شفحة،   122
تذييل  مع  البهية،  رو�شان  الفنان  املوؤمتر  مل�شق  و�شمم  اخلطاط،  فالح 
بنجاح؛  املوؤمتر  "انتهى  ن�شه:  يف  جاء  الخ��ري،  اخلارجي  الغالف  على 
نتيجة ل�شعة امل�شاركات وتنوعها، ممثلة ف�شيف�شاء الثقافة العراقية.. حمليا 
وخارجيا، غنية، تتكامل مع ما �شبقها، مثل لقاء باري�ض، وت�شكل معه حجر 
نحو  الثقافة  وزارة  تتوجه  التي  املوعودة  الثقافية  لال�شرتاتيجية  اأ�شا�ض 

اإر�شاء تقاليدها واعتماد تلك التقاليد".

اصداراتالمتحفاألوديسةاألشجار

قراءة في كتاب

حني  هنائي،  �شريين  الروائية  �شنعت  خرياً 
ق�شرية،  مبقدمة  )نيكروفيليا(  عملها  �شدرت 
من  �شياأتي  ما  عنه  وتخفف  القارئ،  تهيئ 
بالنحرافات  حمت�شد  غريب،  عامل  تفا�شيل 
وال�شخ�شيات  والوح�شة  والرعب  النف�شية 
اأب�شع  من  واحدا  الرواية  تتناول  اإذ  الرمادية، 

الأمرا�ض النف�شية، اإن مل يكن اأب�شعها بالفعل.
بناًء  ت�شّيد  اأن  نيكروفيليا  �شاحبة  ا�شتطاعت 
بني  جتمع  كاأنها  تبدو  الرواية  جعل  خا�شا، 
بغري  املمكن  فيها  ميتزج  واخليال،  الواقع 
اإل  ي�شيب  ل  نادر  مر�ض  وراء  تغو�ض  املمكن، 
�شورة  يف  جت�شده  لكنها  الب�رش،  من  قلياًل  عدداً 
واخلوف  حينا،  معها  التعاطف  ت�شتحق  حية، 
اأن  خ�شو�شا  اأخرى،  اأحيانا  عليها،  اأو  منها، 
وال�شمت  والعزلة  الظلمة  هي  عاملها  مفردات 

والأحا�شي�ض ال�شاذة.
حمورية  �شخ�شيات  نيكروفيليا  يف  توجد  ل 
كثرية، فالرواية التي تقع يف 107 �شفحات من 
رئي�شة،  �شخ�شية  فلك  يف  تدور  ال�شغري،  احلجم 
وحتى  بدايتها  من  )من�شية(،  فتاة  ماأ�شاة  تتبع 
للتحول  نهايتها، وتعر�ض منوذجا غريبا قابال 
اإىل  الرباءة  الكراهية، والقفز من  اإىل  من املحبة 
اأقرب  وعلى  اأوًل،  الذات  على  الق�شوة،  �شور  اأ�شد 

النا�ض ثانيا.
حتاول الرواية الذهاب بعيدا يف م�شارب النف�ض 
احلدوث،  نادرة  معاناة  عن  للك�شف  الب�رشية، 
حاولت  الكاتبة  اأن  والالفت  موجودة،  لكنها 
�شّب نظريات نف�شية يف قالب �رشدي، يركز على 
حياة من�شية، واأفلحت يف �شنع ذلك اإل يف بع�ض 
املناطق، نظرا للقفز ال�رشدي مع املربر اأحيانا، 
اأي  بال  البطلة،  حياة  من  مناطق  وا�شرتجاع 
ترتيب اأو متهيد، والنتقال من حياة من�شية، اإىل 
الكاتبة  تاأثر  اإىل  يعود  ذلك  ولعل  فجاأة،  �شواها 
بهوايتها الأخرى وهي ر�شم م�شاهد الكوميك�ض، 
اأن  خ�شو�شا  ذاته،  بحد  لوحة  م�شهد  كل  وكاأن 

الكاتبة خريجة فنون جميلة.
تدور الرواية يف ف�شاءات واأمكنة بال جماليات، 
را�شمة بذلك جواً مقب�شًا هي الأخرى، اإذ تغم�ض 
فتاة احلكاية من�شية عينيها عن كل ما حولها، ل 
ترى �شوى حيزها املعتم، وحلظة جتهيز الأم بعد 
موتها، وق�شوة الأب، ول ت�شعر باأي قيمة حلياة 
تعتربها من الأ�شل قربا كبريا، �شيف�شي بها اإىل 

اآخر �شيق فيما بعد.

اقتباس 

لو اأ�شتطعت اأن اأغرق يف نومي كما اأغرق 
يف خويف ملا كنت حيًا بعد الآن.

كافكا

االتفاق
والتقت اليدان وفتحتا 

الكتاب وبداأت ق�شة احلب 
وا�شتعلت النفو�ض بالع�شق 
وهب الهوى يف كل مكان 

وا�شتمع الثنان اىل احلكاية
�شافرا اىل المكنة الرائعة 

وتبادل ال�شالم والكالم 
وتهادا وحتابا

ويف غمرة احلياة برزت 
انياب البعاد والفراق 

والعودة كل اىل بلده
واتفقا على اغالق الكتاب 

متاما كما حدث اول مرة ....
وباءت كل املحاولت 

بالف�شل وتعبت اناملهما 
من العادة ...

ولكن هذه 

املرة خرجت من الفواه 
الكلمات وبنف�ض الوقت 

وعلى ذات الوترية ان�شجام 
ما بعده ان�شجام وعرفا 

ان المور املقدرة ل نقدر 
عليها نحن الب�رش....
وقال كانهما جوقة 

مو�شيقية تعزف حلن احلب 
احلزين وتغني اغنية الوداع 

الأليم ومع ذلك حافظ كل 
منهما على ابت�شامته وعلى 
لياقته وعلى م�شحة ال�شعر 

الكالمية.....
ها نحن اليوم من�شي يف 

الكون الف�شيح ونقراأ اخلامتة 
�شويا" وبعدها �شوف نغلق 

الكتاب ميينها وي�شاره 

او العك�ض بيد اغالق وبيد 
حتية 

حتية الوداع وح�شل متاما 
" كما اللقاء الول وحافظا 

على �شحر ورونق احلكاية 
ومل تذرف العيون الدموع 

ومل تفتح ال�شفاه ول بحرف 
انها النهاية...

ل عناق ول عتاب ول 
مالمة فقط نظرة حب 

�شافية من اأحداق غافية 
وميينان مرفوعتان واثنان 

متعاك�شان وكل واحد يف 
اجتاه...

هل هذا هو الوفاق ام 
التفاق يا ترى

لطيفة خالد

ثقافة 

خارج السياق

 لبد لك واأنت تعّلم الخرين اأن ت�شغي لهم واأن 
تكون منفتحا لأن تتعّلم منهم.

وانا  ذهني  يف  تتعمق  التي  القناعة  هي  هذه 
اتعامل مع الطالب واأحتاور مع الب�رش.

مو�شوعا  يكتبوا  اأن  طالبي  من  طلبت  قد  كنت 
اأن  يريدون  التي  الخالق  طبيعة  فيه  يناق�شون 
الذكاء  ذكائه  يفوق  اآيل  رجل  يف  يربجموها 
الب�رشي واإن كانوا �شيجعلون ذلك الروبوت عبدا 

لهم اأو قرينا اأو مر�شدا.

طلب جمموعة من الطالب لقاء معي قبل ت�شليم 
ان  يريدون  ل  اإنهم  قالوا  اللقاء  ويف  م�رشوعهم 
يكتبوا عن �شيء افرتا�شي بل يريدون مو�شوعا 
حقيقيا واإنهم بعد درا�شة اختاروا اأن يكتبوا عن 
نظم  وهذه  �شائق  بدون  ال�شيارات  قيادة  نظم 
موجودة اليوم وهناك جتارب جتريها ال�رشكات 

الكبرية يف املدن الأوروبية والأمريكية.
يحتوي  ان  يجب  التالية:  الفكرة  الطالب  و�شع 
حال  يف  خيارات  على  ال�شيارة  قيادة  نظام 
ا�شطدامها فاإن كانت ال�شيارة �شت�شطدم وعرفت 
اإن  امامها  التي  ال�شيارات  رقم  قراءة  عن طريق 

كلفة ال�شيارة على ال�شمال مائة األف دولر بينما 
قيمة ال�شيارة على اليمني ل تتجاوز اللف فهل 
الغالية- ت�شدم  اأم  الرخي�شة  ال�شيارة  ت�شطدم 

علما اإنك ل متلك �شوى خيار ال�شطدام؟
العامل �شتطلب  اأي �رشكة تاأمني يف  اإن  قلت لهم 
منا حماية ال�شيارة الغالية ومن ناحية اأخالقية 
اإن الن�شان الذي يقود  لي�ض من ال�شهل ان نقول 
يقود  ممن  اأكرث  او  قيمة  اقل  رخي�شة  �شيارة 

�شيارة غالية.
اعرت�شت طالبة من املجموعة وقالت اإن اخرتنا 
ان ن�شدم ال�شيارة الرخي�شة فهذا بالنتيجة يعني 
حماية الأغنياء ثم قال زميلها اإن مو�شوع نظم 
اأن  يريد  ل  وهو  للغاية  �شائك  ال�شيارات  قيادة 
اأن هناك خيارات  يجل�ض يف �شيارة وهو يعرف 
ففي  حياته  على  باحلفاظ  تتعلق  ل  قد  خمتلفة 
اأ�شا�ض  على  لي�ض  ال�شيارة  �شي�شدم  هو  منظوره 
�شعرها او عدد الركاب فيها او اعمارهم بل على 

اأ�شا�ض اختيار ما �شيحميه هو.
تتعار�ض  قد  حياتك  وحماية  انت  حاجتك  قال 
ب�شدة مع نظام يحاول ان يقلل كلفة التاأمني او 

عدد امل�شابني او ال�شحايا!
اأخربتهم اإنني ل اأبحث عن نتائج فيما يكتبونه 
التفكري  اأنا ابحث فقط عن املنطق وعقالنية  بل 

والبحث يف التفا�شيل الدقيقة.
هوؤلء الطالب يعلمونني يوما بعد يوم اإن فكرتي 
اأت�شور  عن الخالق مل تكن �شحيحة فاأنا كنت 
ال�رشاعات  لكن  العليا  املثل  هي  الخالق  اإن 
املثل  من  بكثري  اأ�شعب  احلقيقية  الأخالقية 
وخياراته  حياته  يرى  اأن  الن�شان  من  وتتطلب 
طريق  مفرتق  يف  دائما  يقف  لأنه  كبري  بوعي 

اأخالقي.

سويد - علي سام


