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استنساخ الشوارع الثقافية

صورة جادة لخلق رئة ثقافية يتنفس فيها المواطنون الفن وحرية الفكر 
املدن  يف  الثقافية  ال�شوارع  ظاهرة  ازدهرت 
النموذج  وكان  قليلة،  �شنوات  من  العراقية 
يف  الثقافة  �شارع  لها،  احلي  واملثال  املزدهر 
العريق،  املتنبي  �شارع  به  واملق�شود  بغداد، 
حيث  امليدان،  �شاحة  من  بالقرب  يقع  الذي 
اأبوابها منذ زمن بعيد  املقاهي الثقافية فتحت 
اإليه،  اأقربها  اأو  ال�شارع، ومنها  بالقرب من هذا 
عجمي(  )ح�شن  ومقهى  ال�شاهبندر(،  )مقهى 
و  )الربازيلية(،  ومقهى  )الربملان(،  ومقهى 
)قاعة حوار( بالقرب من اأكادميية الفنون، وهي 
مقاه واأمكنة ذات �شبغة ثقافية واإن كان ذات 

طابع خمتلط.
من  خمتلفة  جماميع  املقاهي  هذه  يرتاد 
)�شعراء  اأدباء  منهم  العراقيني  املبدعني 
فنانني  وكذلك  ونقاد(،  وروائيني  وق�شا�شني 
)الت�شكيلي،  منهم  الفن  �رضوب  خمتلف  يف 
واملخرج....الخ(، ويجل�س معهم خليط  واملمثل، 
حمالني(،  وحتى  ك�شبة،  عمال،  )طلبة،  �شعبي، 
يختلط  حيث  املقاهي،  لهذه  جيدة  ميزة  وهذه 
ال�شعبي باملثقف، فيكون هناك �شيء من تبادل 
يف  الأقل  الوعي  و�شاحب  املثقف  بني  الأدوار 
الفكر والثقافة، ويحدث نوع من التطوير للطبقة 
مبدعني  التقارب  هذا  عن  ينتج  حيث  ال�شعبية، 

يف جمالت عدة.
�شارع املتنبي كان يف بداية الأمر ينطوي على 
مهام معروفة وحمددة، جّلها ثقايف فني، فمثال 
يلتقي املثقفون واملفكرون والأدباء واملبدعون 
قبل  جمعة  يوم  كل  ال�شارع  هذا  يف  عموما 
الظهرية، وغالبا من يبحثون عن الكتب النادرة 
واإن�شانية  وعلمية  اأدبية  جمالت  يف  واجلديدة 
املكتبات  يف  �شالتهم  على  فيعرثون  متنوعة، 
اىل  ترت�شف  ال�شارع،  هذا  جانبي  تتوزع  التي 
القدمية  الكتب  برائحة  حمملة  بع�شها،  جانب 

واجلديدة.
ال�شارع مقهى )ال�شابندر( يلتقي  ويف قلب هذه 
فيها الأدباء يف جتمع بهيج من كل حمافظات 
احل�شور  م�شتمرة  ظلت  ظاهرة  وهي  العراق، 
قبل  حتى  وكانت  اللحظة،  هذه  حتى  والتنامي 
الوحيد  املظهر  هي  الثقافة   ،)5( قريبة  �شنوات 
الذي يغلف هذا ال�شارع، عرب الكتب واملكتبات، 
الن�شق  على  للخروج  معامل  هناك  تكن  ومل 

الثقايف لهذا ال�شارع.
حا�شنة  اىل  ال�شارع  حتول  معني  وقت  يف 
اإرهابي  ل�شتهداف  تعر�س  ثم  للمظاهرات، 
يف  �شهورا  فبقي  تفجريه،  مت  عندما  همجي، 

كل  مثل  له  احلياة  عادت  ولكن  له،  يرثى  حال 
الرموز والأ�شياء غري القابلة للهزمية او املوت، 
ومن اجلدير بالذكر اأن هذه العودة جلبت معها 
وا�شعة  اأخرى  اآفاقا  وفتحت  م�شافة،  اأن�شطة 
ملهام هذا ال�شارع، ف�شار بالإ�شافة اىل مهامه 
والتجمعات  املدين  للمجتمع  حا�شنة  الثقافية، 
هنا يف  فتجدها  للحرية  ت�شتاق  التي  ال�شغرية 

هذا ال�شارع.
ال�شارع،  هذا  مبحاذاة  الق�شلة،  يف  وهناك 
وفيها  امل�شاحة،  متو�شطة  خ�رضاء  �شاحة 
والأدباء  مظالت ومقاعد يتجمع فيها اخلطباء 
كل  من  وامل�رضحيون  واملمثلون  والفنانون 
فعاليات  جمعة  يوم  كل  يف  وتبداأ  الأعمار، 
ياألفه  مل  مظهر  وهذا  احلرية،  بكامل  خمتلفة 

العراقيون، فتو�شع وتكاثر و�شكل ظاهرة مدنية 
جديدة يف ع�رضنا الراهن.

الزيارات  تلك  مالحظتها،  مت  التي  الأمور  من 
املبدعني  خمتلف  ينظمها  التي  الأ�شبوعية 
بالفن  تنب�س  احلياة  حيث  املتنبي،  �شارع  اىل 
والثقافة ومظاهر حرية الراأي، واأ�شافت مواقع 
بوك(،  )الفي�س  وخا�شة  الجتماعي  التوا�شل 
يزور  من  كل  فبات  الثقايف،  املكان  لهذا  قوة 
املتنبي يرفق هذه الزيارة مبجموعة من ال�شور 
يف  بن�رضها  ويقوم  الذكي  املوبايل  بكامرة 
�شفحته بالفي�س بوك، فت�شبح نوعا من الإعالن 

املجاين لهذا ال�شارع وهذه الظاهرة الثقافية.
والفنانني  واملثقفني  باملحافظات  دفع  ما 
من  �شوارع  اإن�شاء  اىل  للدعوة  املبدعني  وعموم 

مت  وبالفعل  حمافظة،  كل  يف  نف�شه  النموذج 
ا�شتن�شاخ املتنبي يف عدد من املحافظات منها 

مي�شان، والنجف ال�رضف، وذي قار، وكربالء .
وبالفعل اأعلن جمموعة من ال�شباب يف كربالء، 
يف  الثقافة  �شارع  با�شتن�شاخ  نيتهم  عن 
العا�شمة، وتكرار التجربة هنا يف قلب املدينة، 
بالقرب  مكانية  رقعة  على  للح�شول  وحتركوا 
املدينة،  منت�شف  يف  احلكومية  الدوائر  من 
وح�شلوا على بقعة خ�رضاء، حماطة بالأ�شجار، 
فتم  والثقايف،  الفكري  اجلمال  فيها  نرثوا 
ال�شامت،  امل�رضح  من  م�رضحية  عرو�س  تقدمي 
نحف  تقدم  واأخرى  �شغرية،  كتب  ومعار�س 
وهنالك  يدويا،  م�شنوعة  �شلع  ومنها  اأثرية، 
ل�شعراء،  جتمعات  وراأينا  ت�شكيلية،  لوحات 

ودوائر ت�شم مبدعني من كل الأعمار.
والتجارب  الأعمار  اأ�شحاب  من  اأدباء  فراأينا 
مقتبل  يف  �شباب  معهم  يجل�س  الرا�شخة، 
الأر�س  يفرت�شون  واحدة،  دائرة  يف  العمر 
مع  وجوههم  يف  وا�شحة  واجلدية  اخل�رضاء 
التعلم  يحاولون  وهم  اأي�شا،  البت�شامة  ح�شور 
بحكم  امل�شوار  يف  �شبقوهم  ممن  وال�شتفادة 
�شارع  افتتاح  ح�رض  احلياة،  و�شنة  العمر 
النا�س  من  به  باأ�س  ل  عدد  كربالء  يف  الثقافة 
واملتابعني واملعنيني، يف موؤ�رض جيد جدا، على 

الرتحيب بهذه املبادرة.
كذلك �شمعنا من بع�س ال�شباب تعاون احلكومة 
املحلية واجلهات احلكومية املعنية مع ال�شباب 
اأنه مت التفاق  القائمني على هذه التجربة، مع 
على اأن الرقعة التي ُمنحت لهذه التجربة �شغرية 
الأمر  التجربة فيحتاج  واإذا تنامت هذه  ن�شبيا، 
اأوىل،  كخطوة  ولكن  واأو�شع،  اكرب  مكان  اىل 
املبادرة  فاإن  التجربة،  لهذه  ابتدائي  وتاأ�شي�س 

ناجحة يف كل املقايي�س.
يف  التنوع  اأن  خا�شة  الدعم،  ت�شتحق  لهذا 
اجلديد،  الإبداعي  الثقايف  املكان  هذا  مفردات 
الدخول  تاأ�شرية  ومنحها  املبادرة  هذه  اأثرى 
ت�شتحقه،  جناح  و�شهادة  الثقافة،  عامل  اىل 
وي�شتحقه جمموعة ال�شباب املتحم�س الذي قدم 
القادر على تقدمي ن�شاط )واأن  لل�شباب  منوذجا 
بدا فيه بع�س النواق�س(، اإل اأن البداية م�شجعة، 
احلر�س  مع  كفيلة  التجربة  يف  واملوا�شلة 
النواق�س  بتاليف  الإبداعي،  احلما�س  وتوا�شل 

وجتنبها اذا ما ُكتب لهذه التجربة بال�شتمرار.
�شارع  ا�شتن�شاخ  نتائج جتربة  النظر عن  بغ�س 
العراق،  حمافظات  عموم  يف  ون�رضه  املتنبي، 
ن�شتطيع اأن ن�شتنتج بع�س النتائج ون�شع بع�س 
املالحظات حول هذه التجربة واأهميتها، منها، 
حرية  تعميق  يف  ت�شب  �شبابية  مبادرة  كونها 
اأمر  ور�شميا  مدنيا  دعمها  فاأن  والفكر،  الراأي 
يكون  اأن  ينبغي  واجب  هو  بل  عليه،  غبار  ل 
لدى  والإ�رضار  التجديد  �شمة  لتعميق  م�شتمرا 
�رضيحة ال�شباب، ل�شيما اأننا نعاين من م�شكالت 
�شيا�شية اقت�شادية تعليمية اجتماعية، قد ت�شكل 

عوامل اإحباط ل�رضيحة ال�شباب العراقي.
وبهذا ميكن اأن ي�شهم اجلميع يف حتقيق الهدف 
املن�شود، وهو هدف ذا طابع جمعي يجمع بني 
والوعي  الثقافة  ن�رض  منها،  مهمة،  اأهداف  عدة 
واجلماعات  الأفراد  من  ممكن  عدد  اكرب  بني 
داخل الن�شيج املجتمعي العراقي، وكذلك تعميق 
مبداأ  ون�رض  اآفاقها،  وتو�شيع  املدنية  املظاهر 

احلفاظ على حرية الراأي.
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مميز لفلم
 )ياسر( في أربيل

اأمري  مل�شابقة  النهائية  الختبارات  اىل  العراق  من  �شعراء  �شتة  تاأهل 
ال�شعراء يف دورتها ال�شابعة التي تقام �شنويا يف الإمارات، وهم كل من 
خالد عبد الرحمن وزيد القري�شي وعلياء املالكي و�شعد جرجي�س وعمر 

عناز و افياء اأمني.
ويذكر اأن اللجنة قد اختارت 42 �شاعراً ليتاأهلوا اإىل مرحلة الختبارات 
النهائية من بني األ  150 قد تقدموا ملقابلة اللجنة، والذين وفدوا اإىل اأبو 

ظبي من 27 دولة عربية واأجنبية ملقابلة جلنة التحكيم.
وا�شتمرت املقابالت على مدى ثالثة اأيام وانتهت م�شاء ال�شبت املا�شي 

ومت اإجازة عدد كبري من ال�شعراء وتاأهل ال 42 ملرحلة الرجتال.

اأقام البيت الثقايف يف مدينة ال�شعلة، ندوة ثقافية بعنوان )تاريخ الفنون 
ال�شعبية يف العراق وعمقها احل�شاري( ا�شت�شاف فيها معاون مدير الفرقة 
الوطنية للفنون ال�شعبية الأ�شتاذ عادل لعيبي . وا�شتهل لعيبي الندوة بنبذة 
الراهن  الوقت  وحتى  تاأ�شي�شها  منذ  ال�شعبية  للفنون  الوطنية  الفرقة  عن 
ال�شعوب  الإبداعي، موؤكدا ان اهتمام  وما قدمته من عطاء خالل م�شوارها 
واعتزازها  احل�شاري  باإرثها  ارتباطها  مدى  يوؤ�رض  ال�شعبية  بالفنون 
باملوروث  الللالزم  الهتمام  املعنية  اجلهات  داعيا  الرتاثية،  بهويتها 
ا�شتمرارها ودعم  وتوفري عوامل  ال�شعبية  الفنون  للبالد ل�شيما  احل�شاري 

قدرتها على مواجهة التحديات التي تهدد باندثارها.

جديدة  ق�ش�شية  جمموعة  اإيطاليا،  يف  املتو�شط  من�شورات  عن  �شدرت 
خو�شيه  »انتحار  عنوان  حملت  كاكي،  خالد  العراقي  وال�شاعر  للكاتب 
بوينابيدا«.  يقّدُم لنا خالد كاكي يف جمموعته الق�ش�شية اجلديدة، �شل�شلة 
من احلكايات املمتعة والنا�شجة، مطبوعًة مبا عا�شُه وخربُه يف منافيه 
املجموعة  هذه  ق�ش�س  تنف�شُل  ل  بلجيكا.  حتى  اأ�شبانيا  من  املتعددة، 
متتاُز  التي  املتعددة  واملواهب  اخلربات  عن  حمتواها،  يف  اأو  �شكلها  يف 
بها �شخ�شية خالد كاكي، فهو يكتُب حيًنا، ويعزُف حيًنا، وير�شُم حيًنا، 
"�شيمفونية يف ثالث حركات"،  اأّنُه و�شَع لإحدى ق�ش�شِه املعنونة  حتى 

تق�شيماٍت مقطعية م�شتوحاة من التق�شيمات ال�شيمفونية.

متيز العر�س الأول لفلم )يا�رض( الذي نظمه البيت الثقايف يف اربيل بح�شور 
جماهريي وا�شع واإ�شادة نقدية مب�شتوى الإخراج واملجازفة من طاقم العمل 
وتظهر  املو�شل  معارك  اإطللار  يف  تللدور  الفلم  اأحللداث  اغلب  واأن  خ�شو�شًا 
ع�رض   133 يف  الفلم  اأحداث  وتدور  احلربيني.  املرا�شلني  و�شجاعة  ت�شحيات 
دقيقة فقط وت�شور جانب من حياة الإعالمي يا�رض احلمداين وما يتعر�س له 
ال�شحفيني والإعالميني يف جبهات القتال �شد الإرهاب الداع�شي يف املو�شل، 
حيث ي�شلط ال�شوء على جتارب حقيقيه لالإعالمي يا�رض، وتعر�شه لإ�شابات 
حياة  عام  بوجه  تعك�س  واجتماعية  �شخ�شيه  وجتللارب  القتال  جبهات  يف 
املرا�شلني احلربيني وت�شحياتهم التي ت�شل اأحيانا اإىل ا�شت�شهاد الكثري منهم.

عرضإصداراتالبيتتأهل

قراءة في كتاب

تده�شك هذه الرواية كثرياً بداية من عنوانها 
فر�شة  لك  يدع  ل  والذي  للنظر  الالفت 
لتجاهله على الإطالق . فالكاتب هنا يتحدث 
وكما   ، الكولريا  مر�س  زمن  يف  احلب  عن 
له  عالج  ل  اإذ  قاتل  مر�س  فهو  معروف  هو 
القرن  الزمن ونحن هنا نتحدث عن  يف ذلك 
 . الرواية  اأحداث  تدور  حيث  ع�رض  الثامن 
ما  ملعرفة  �شوق  يف  القارئ  يجعل  العنوان 
الوقت  املر�س ويف  مييز هذا احلب يف فرتة 
اأُنا�شه  ي�شتغل  اأن  بديهيًا  الذي من املفرت�س 
عن  وبالبحث  الوباء  مناطق  من  بالهروب 
وتت�شعب  جداً  متقنة  ال�رضد  .طريقة  له  دواء 
فرتة  من  تبدء  حيث   ، اإتقانًا  اأكرث  بطريقة 
فريمينا  بل  اأوربينو  خوفينال  الدكتور  زواج 
داثا ، ومي�شي الكاتب ب�رضد الأحداث بطريقة 
الفال�س باك. بداية بحدث ثانوي وهو انتحار 
خوفينال  الدكتور  وح�شور  الأ�شخا�س  اأحد 
ملعاينة حالة الإنتحار، فيظنه القارئ لوهلة 
لإكمال  به  الإم�شاك  عليه  الذي  اخليط  اأنه 
ثم  ومن   ، ثانوي  حدث  اأنه  حني  يف  الرواية 

وفاة الدكتور اأوربينو يف نف�س اليوم . 
يعود الراوي بذاكرة ال�شخو�س لن�شف قرن يف 
الوقت الذي كان فيه بطل الرواية فلورينتينو 
مع  حب  عالقة  يف  العا�شق  املراهق  اأريثا 
عالقة  اأن  املده�شة  املفارقة   . داثا  فريمينا 
�شنوات  الثالث  قرابة  ا�شتمرت  والتي  احلب 
تنتهي بقرار فردي مباغت من فريمينا حني 
ذات  تت�شوق  وهي  فلورينتينو  منها  اقرتب 
يوم ، فيذهلها طيفه اخلايل من اأية مالمح قد 
ويغو�س  الأحداث  مت�شي  كهي.  فتاة  ُتعجب 
طراأت  التي  التحولت  اأعماق  اىل  الكاتب  بك 
يف منطقة الكاريبي ، والتغريات التي طراأت 

على حياة الإثنني فلورينتينو وفريمينا . 
ي�شارع  البطل  فيه  كان  الذي  الوقت  ففي 
احلب  باإ�شرتداد  عهده  على  للحفاظ  ويكابد 
كانت البطلة يف عمق زواجها ال�شعيد ظاهريًا 
املعروفة  العائلة  من  ال�شهري  بالدكتور 

خوفينال اأوربينو .
املتعة  بتلك  البداية  يف  الرواية  تبدو  ل  قد 
لكنه مع تقدم الأحداث ، والغو�س يف الأوراق 
�شتاأخذك بعيداً عن العامل املحيط بك ، وذلك 
الواقع  و�شف  يف  الفذة  الكاتب  لقدرة  يعود 
اأي  عن  بعيداً  للقارئ  م�شوقة  ب�شورة  ونقله 

تكلف وا�شطناع . 

اقتباس 

ل اأريد ال�شخ�س الذي يراين جيدة فقط ، اأريد 
ال�شخ�س الذي يعتقد باأنني �شيئة ومع ذلك 

ي�رض على البقاء معي .
مارلني_مونرو

رحلة إلى أعماق التمرد 
على �رضفات امل�شاء
َنًا َحِزْيَنًا  اأَْعِزُف حَلْ

ُجوِن ِمْن اأَْعَماِقي  ُيوِقُظ �َشَبَح ال�شُّ
اأْن�ُشُج ِمْن َن�َشَماِت الَهَواِء 

�َشِدي  ِغَطاًء جِلَ
َق ِرَداِئي �ُشُحوُب الَقَمر  َبْعَد اأَْن َمزَّ

لْيَلُة  َهِذِه الَّ
ْجَماِت ِمْن َكِبِد  �ْشَهُد �ُشُقْوَط النَّ �َشاأَ

احُلُلم 
ِة ِهْجَرَتُه  �َشُيْعِلُن َطاِئُر اجَلنَّ

ُه امَلْنُكوَب  َعًا ُع�شَّ ُمَودِّ
َو�َشَط َغاَباِت اجلَماِل 
َعْوَدِة  اإِىَلَ َجِزْيَرِة الالَّ

اِرْيُخ َمْلَحَمَة الَفَزِع  ُر التَّ �َشُي�َشطِّ
ُموِع  ٍة َمِلْيَئٍة ِبالُدّ رَبَ ِمْن حَمْ

َوُيْجِه�ُس َرْحَم الأََمِل 
ٍة  اآِخُر �ُشاَلَلٍة ُمْنَقِر�شَ

ُتْرَمَى َعلَى َقاِرَعِة اللْيِل 
َعَلَى َنَغَماِت َمْعُزْوَفِتي 

ِتي  اأَْبَداأُ َرْق�شَ
ُقِني ِذَراُع الوْح�َشِة  ُيَطوِّ

ٍن  ِوَمَع اآِخِر حَلْ
َتَتاَلَحُم اخُلُطَواِت 

َة  ِلُتْعِلَن َوْقَفَتَها الأَِخرْيَ
ِجْيِج  ُق �َشْوَقًا ِلْل�شَ �ُشُكْوٌن َيَتَحرَّ

اِرِع  َوْحَدَها َقَناِدْيُل ال�شَّ
اَلَم  ُتَكاِبُد الظَّ

ِة  َنا�ِشْيِل الَقِدمْيَ َت ال�َشّ حَتْ
ِرْيَق امُلْعِتَم  اأَُحاِوُر الطَّ

ِمْن َخْلِف ِخَماْر 
َدِة  َواِفِذ امُلْو�شَ َفَيَتَناَثُر ُزَجاُج النَّ

َمْن  ي �َشَظاَيا الزَّ َه َماَلحِمِ ِلُت�َشوِّ
َهِذِه اللْيَلُة 

ُع َثْوَب الَقَدا�َشِة َجاِنَبًا  �شَ �َشاأَ
ِد  َمرُّ لأَُغو�َس يِف اأَْعَماِق التَّ

ُق ِمْن َجْوِف الَبْحِر �َشَحاَبَة  اأَ�رْضِ
ْيٍف  �شَ

اِق  ْمَع ِلَهْم�ِس الُع�شَّ ُق ال�شَّ اأَ�ْشرَتِ

َمًة َعَلَى ُكلِّ الَب�رَضِ  رَّ ًا حُمَ ْر�شَ اأََطاأُ اأَ
اأَُراِوُد الَفَرَح َعْن َنْف�ِشِه 

ُب ِمْنُه �َشَعاَدًة َوَلْو ِلَثَواِن  اأَْغَت�شِ
اأَْنُب�ُس ُقُبوَر الَكِلَماِت 

اٍت ُمْنَتِحَبٍة  َحُك ِبَنرَبَ َواأَ�شْ
اأُْر ِلَنُف�ِشي  ِني الثَّ �شُ َيَتَقمَّ

اَن يِف ُحُقوِل الَوْهِم  ُم النِّرْيَ ِ َفاأُ�رضْ
دِق  ُت ُبُذوَر ال�شِّ َبْعَد اأَْن َنرَثْ

َداِخَل َمَتاَهاٍت ُم�ْشَتِحيَلٍة 
يِف امَل�ْشَهِد الأَِخرِي 

َيْحَت�رِضُ الأََمُل َعلَى اأَْعَتاِب امَل�َشاِنِق 
ِة  َيِقُف َذُوْو الأَْقِنَعُة امَلاَلِئكيَّ

ْفَراَء َخْلَف  ُيْخُفْوَن اْبِت�َشاَماِتِهُم ال�شَّ
ِنَقاٍب َزْهِرّي 

ُتْقَرُع الأَْجَرا�ُس 
َين�َشِكُب الِعطُر ِمن قاروَرة الَوفاء

َياُف َيَدُه  َيْرَفُع ال�شَّ
َيْهِوي ِب�َشْيِفِه ِلَيَتَدْحَرَج َراأ�ُس احَلِقْيَقِة 
مي القيسي

ثقافة 

ذاكرة مكان

خارج السياق

�شارع  متاهات  يف  فارقة  عالمة  القرية  راأ�س   
م�شاحة  على  وا�شحة  �شمة  لها  التي  الر�شيد 
ومكانة  ملونة،  �شوء  نقطة  مثل  الر�شيد  �شارع 
مميزة يف الذاكرة اجلمعية للنا�س، فهذا )الراأ�س( 
ما كان �شوى قرية لها حيويتها يف اأزمان بعيدة 
فيما الأزمنة الأخرى غريتها، ا�شم جمدد من ا�شم 
ا�شتمرت  لكنها  العجمية(  بالكاف  )الكرّية/ 
اكتظت  التي  لالأحداث  انتاجها  يف  تتوا�شل 
الر�شيد.  �شارع  يف  فارقة  عالمة  فكانت  بها، 
اأمتار  بعد  وعلى  الأحرار،  ج�رض  من  مقربة  على 
بغداد،  ر�شافة  يف  القا�شي  حافظ  �شاحة  من 
ج�شدها  ميتد  التي  القرية  لتلك  الراأ�س  ذلك  يقع 
اىل �شوق ال�شفارين وعمرها اىل مئات ال�شنوات 
وقد اكتملت لديها موؤهالت وجودها وح�شورها 

ال�شهرة، تنظر  اأ�شواء  فتاألقت ونالت ن�شيبا من 
�شارع  من  يتجزاأ  ل  جزء  وهو  الن  الراأ�س  اىل 
فكانت  قريتني  اىل  القرية  �شطر  الذي  الر�شيد 
الكثري  �شاع  التي  مالحمها  على  بادية  ق�شوته 
ملتوية  �شيقة  ازقة  ال  منها  بقيت  وما  منها، 
على  تلتّم  والعتمة،  القدم  يف  مغرقة  )درابني( 

نف�شها ويوؤازر بع�شها.
وكانت يف ال�شتينات  مكانا مده�شا يف كل �شيء، 
العراق كان  يزور  دولة  اية  م�شوؤول من  اي  واأن 
لبد له ان مير منه وي�شتمتع مبا يرى وقد كان 

غاية يف النظافة والهدوء واجلمال.
اجلانب  يف  الرئي�شة  بغداد  حمالت  احدى  فهي 
من  العامة  وت�شميها  دجلة  نهر  من  ال�رضقي 
العجمية(،  بالكاف  )الكرية/  راأ�س  النا�س 
راأ�س  ا�شم  الدكتور م�شطفى جواد معنى  ويف�رض 
ال�شهلة  الرا�شي  بداية  يعني  اأنه  قائال  القرية 
الكاوور  عقد  ان  ويالحظ  املنخف�شة  الواطئة  او 

ملياه  عر�شه  يكون  مثال   / الن�شارى  عقد   /
الفي�شان والأمطار اكرث من غريه من الأماكن. 

كتابه  يف  ال�شالم  عبد  عماد  الدكتور  ويذكر 
ان  بغداد(  حمالت  ل�شماء  التاأريخية  )الأ�شول 
منذ  عرفت  ملحلة  )ا�شم  هو  بالت�شغري  )القرية( 
دار  حمالت  �شمن  تعد  وكانت  العبا�شي  الع�رض 
اخلالفة العبا�شية، بامتداد ي�شل اىل جامع ال�شيد 
احلالية  اىل حدودها  تقل�شت  وقد  �شلطان علي، 
يف القرون التالية. وبطبع ل ميكن لحد ان يغفل 
بغداد  يف  تاأ�ش�شت  التي  ال�شهرية  مكنزي  مكتبة 
الربيطانيني  �شاحبيها  با�رضاف   1920 عام 
حتتل  حيث  مكنزي(  وكنت  مكنزي  )ادنون 
وكانت  الأر�شي  بنائها  يف  جيدا  حيزا  املكتبة 
التي  وهي  البي�س،  بابوابها  الأنظار  تلفت 
العراقية وعملت على  الثقافة  ا�شهمت يف تعزيز 
دورها  فكان  العراقيني  املثقفني  قاعدة  تو�شيع 

وا�شحا يف ن�رض الكتب باللغة النكليزية

ل �شك اإنني اأخطاأت كثريا يف حياتي ومازالت 
ليومي هذا اأخطاأ.

مرة،  كل  يف  اإنني  هو  تعّلمته  الذي  ال�شيء 
من  �شنوات  عن  عبارة  املرات  هذه  وبع�س 

عمري او مراحل، كنت اأت�شور اإنني على حق!
اأنا ول اأعرف اأن كان غريي مثلي، قادر على 
اإيجاد األف جزئية واألف ق�شة وتف�شيل لأقنع 

للحياة  روؤيتي  اأن  اآخر  اإن�شان  اأي  قبل  نف�شي 
او  واجنازي  اليومية  وحلالتي  ولعالقاتي 

عجزي اأ�شياء منطقية متاما.
لروؤية  اأخرى  بزاوية  احلياة  علّي  مّتن  اأحيانا 
نف�شي كاأن تنظر ملدينة يف يوم م�شم�س واأنت 

مل ترها �شوى يف ظالم الليل.
اآخر  مكان  من  افكاري  اراجع  وانا  اأنده�س 
الأخطاء  كافة  ف�رضت  اإنني  كيف  واتعجب 
وكيف تقبلتها وكيف ت�شورت اإنني عاقل رغم 

اإنني يف احلقيقة مل اأكن عقالين.

نتيجة  اىل  اأ�شل  اإنذار  �شابق  اأي  ودون  ثم 
عجيبة جديدة وهي اأن روؤيتي احلالية للحياة 
وكل  الوحيد  والعقالين  املنطقي  ال�شيء  هي 
الطرق التي فكرت بها يف ال�شابق مل تكن �شوى 
الم�س  اأخطاء  اأن  اأت�شور  اأنا  علمتني.  درو�شا 

درو�س متنعني من اأن اأكون على خطاأ اليوم.
الوقف  هو  الوحيد  احلقيقي  الوعي  اأن  اأعتقد 
دائما مب�شافة بعيدة عن ت�شوراتي ال�شخ�شية 
اآخر.  اإن�شان  ت�شورات  وكاأنها  اليها  والنظر 

ان�شان غريب، ل اأعرفه ول يعرفني.

بغداد_ خاص

السويد_علي سام


