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الفنان عزيز كريم: الدراما العراقية متخلفة بسبب الدولة 
) الجورنال ( في حوار خاص  لـ

واالمكانية  والعفوية  بالب�ساطة  ومايقدمه  فنه  ات�سم  عراقي  فنان   
طويلة  رحلة  �ساحب  الربامج  وتقدمي  والتمثيل  االخراج  امتهن  
امل�سهد  ذلك  �سهرته  من  زاد  الفنان  هذا  والنجاح  االبداع  عنوانها 
التلفزيوين عندما ردد مفردتني ال اكرث »قلبي نارك« والتي ا�سبحت 
عزيز  القدير  الفنان  انه  و�سهرته  حياته  من  اليتجزاأ  جزاأ  بعد  فيما 

كرمي الذي كان ل�سحيفتنا هذا احلوار املميز معه ..
_اين عزيز كرمي االن ؟

حاليا اتوا�سل بتقدمي برنامج لالطفال بعنوان ا�سدقاء على الهواء 
واي�سا اعمال اخرى درامية واذاعية 

_كيف ترى و�سع الدراما العراقية اليوم؟
املطلوب  ال�سيء  والتقدم  متخلفة  عامة  ب�سورة  العراقية  الدراما 
ب�سبب الدولة التي تتحمل امل�سوؤولية لذلك هي متخافة عن الدراما 
اخلليجية  الن  واحد  رقم  اخلليجية  والدراما  عامة  ب�سورة  العربية 
تطورت ب�سبب الدعم ونحن كفنانني نحمل الدولة امل�سوؤولية فمثال 
�سوريا اليوم متر بحرب و�رضوف �سعبة ولكنها تقدم اجمل االعمال 
اي ان م�سكلتنا الدعم املادي واليوجد منتج والقنوات افل�ست واي�سا 
نفتقر ملدير االنتاج املتخ�س�ص وبالتايل معظم االعمال التي تقدم 
يقودون  اللذين  القادة  ب�سبب  اي�سا  واالخفاق  موفقة  غري  حاليا 
مرتبطة  منتجة  جهات  وامنا  تخ�س�ص  ذات  غري  الفنية  االعمال 

بالدولة هي من تنتج ولي�ص لها اي عالقة او معرفة بالفن .
و�سعها  ت�ستعيد  ان  امل  هناك  هل  العراقية  امل�رضحية  -احلركة 

الطبيعي ؟
العمل امل�رضحي العراقي اليوم واقولها امام امللئ هو امل�رضح الهابط 
وم�رضح اال�سفاف واليليق بامل�ساهدة وانا كم�ساهد اخجل ان اح�رض 
مثل هكذا عرو�ص واحتمل م�سوؤولية كالمي وبالتايل �سوف يعودون 
البطاقة  ارتفاع  الذوق ومع ذلك كل هذا نرى  امل�ساهد على مف�سدة 
والرق�ص  اجل�سد  اظهار  على  تعتمد  الفن  على  طارئة  انا�ص  وهناك 
النخبة  اعمال  وهي  بامل�ساهدة  تليق  اعمال  هناك  ولكن  واالغراء 
وامنا  النا�ص  عموم  اليراه  بحيث  يومني  او  واحد  ليوم  تقدم  والتي 
النخبة فقط وتتحمل م�سوؤولية ذلك رقم واحد دائرة ال�سينما وامل�رضح 
النها تف�سح املجال مثل هكذا عرو�ص هابطة والتليق بامل�ساهد يف 
وقت ان هناك 200 او300 فنان وفنانة بكامل اجلاهزية واالجدر 
وب�سعر  اي�سا  رواتب  ياأخذوا  وان  بامل�ساهد  تليق  اعمال  يعملوا  ان 
5000 للبطاقة وقد قدمت هذا املقرتح لوكيل وزير الثقافة ولكني 
واثق ان طلبي لن يلبى الن هذا اليعود بالفائدة املادية فيما تنا�سوا 
العرو�ص  اف�سل  الكبري قدمت عليه  ال�رضح  الوطني هذا  ان امل�رضح 

واالعمال التي تليق بامل�ساهد والدولة .
_هل هناك عزوف منك او من االخرين جربتك على االختفاء ؟

انا متوا�سل بالعمل لكن االعمال التي التليق الاوافق عليها و�ساركت 
ببع�ص االعمال يف املحافظات وقلة االعمال ترجع م�سوؤوليتها على 
واذا  �ستخ�رض  انها  النتيجة  تعرف  النها  االنتاجية  واجلهات  الدولة 
غري  العراقي  والعمل  ت�سويق  اليوجد  وبالتايل  القليل  تربح  ربحت 

مرغوب به يف اجلهات العربية 
_هل هناك م�ساريع فنية خارج العراق ؟

اليوجد اي م�ساركة وحتى ان وجدت فر�سة الحد من الفنانني فهي 

عن طريق ال�سدفة او ان يكون املمثل مقيم يف اخلارج ويحتاجونه  
لدور يقدم باللهجة العراقية ولكن ب�سورة عامة اليوجد يف ال�سابق 
قدموا اعمال جيدة جدا عندما كان اغلب املمثليني يف �سوريا وم�رض 

قدمو م�سل�سالت جميلة جدا لكن االن اليوجد �سيء 
-ماهو راأيك مب�رضح ال�سارع ؟

لدينا  اذا قدم مبا يليق يكون حمرتم ونحن اليوجد  ال�سارع  م�رضح 
م�رضح �سارع معتمد الن هكذا م�رضح له قوانينه و�سفاته واحرتامه 
اال�سفاف  عن  بعيدا  �سحيحة  ب�سورة  قدم  اذا  به  ارحب  وبالتاأكيد 

والكالم غري الالئق .
_ مبن تاأثر عزيز كرمي ؟

تاأثرت بنجيب الريحاين حيث كان ادائه �سادق عفوي ب�سيط وتلقائي 
ا�سرتخاء وهي  لديهم عملية  العراقيني جتد  واالكرثية كانوا وحتى 
بالتايل تعطي طابع لتفكري وارتياح واخذ القرار النف�سي مبا يريد ان 
يقدم على االقل تبيان خمارج احلروف واي�سال ال�سخ�سية املقدمة 
القي�سي  الب�رضي وحممد  ب�سكل جميل والنجوم كثريين منهم �سليم 

الب�ساطة  ب�سفة  نتمتع  جميعا  ونحن  وهكذا  خليل  فا�سل  والدكتور 
والتلقائية 

-ماذا مثلت لك متثيلية �سينما للفنان عزيز كرمي ؟
يف  وممثل  اذاعي  خمرج  حينها  كنت  اذ  حياتي  يف  نوعية  قفزة 
امل�رضح والتلفزيون واالذاعة لكن كانت قفزة ال�سهرة  )ياقلبي نارك 
(والتمثيلية  حبيبي  خابر  االطفاء  ،لتخابر  ن�سيبي  �سارت  لي�ص 
ات�سمت بالب�ساطة وعدم التكلف وقد كتبها املرحوم �سليم الب�رضي 
ارجتلت  وقتها  ويف  زكي  فالح  واخرجها  وب�سيطة  �سهلة  بكلمات 
م�سهد للتمثيلية ووافق فورا حينها وقال يل عندما �ساألته عن راأيه 
عمل  اول  وكان  جناح  وحقق  امل�سهد  ونزل  اغريه(  ولن  )�سجلته 

للمرحومة امل طه )ام ف�سويل(  وعمت ال�سهرة على اجلميع حينها 
_من هو الفنان او الفنانة الذي حتب العمل معه ؟

حممد  ليلى  والدكتورة  القري�سي  كاظم  الفنان  مع  التعامل  احب 
وعواطف نعيم  وعزيز خيون و�سليم خ�سري وفوزية ال�سندي 

_ماذا قدمت لالأطفال ؟

تعليم  مدر�سة  وا�ستت   1972 عام  االطفال  برامج  ق�سم  ا�ستت 
هذه  ويف  جورج  رائد  كان  تالميذها  واحد   1975 عام  املو�سيقى 
ي�سغلون  االن  هم  واللذين  التالميذ  من  العديد  لدي  كان  ال�سنني 
منا�سب كبرية ومهمة اما حاليا برامج االطفال حتارب بطريقة غري 
مرغوب بها الن امل�سوؤولني معظمهم مزاجيني وغري حمبني للحركة 
النها  املراأة  برامج  ون�سوج  لالطفال  بقناة  نطالب  ولذلك  الفنية 
الب�رضي  منى  قدمته  الذي  كما  لال�رضة  بربنامج  ونطالب  مهم�سة 
تقدم  التي  ال�سابة  العنا�رض  بخلق  اهتمام  ،اليوجد  عديدة  ل�سنوات 
بالفن  االهتمام  على  و�ساهد  احلرب  على  يعلق  دائما  لفني  الواقع 
االوبرا حتت  احتفظوا بفناين  الثانية  العاملية  والفنانني يف احلرب 

االر�ص النهم يعتربوهم رث وثروة اما نحن )ام�س�س�س�سيييي(...
_ كيف تقييم الوجوه الن�سائية احلالية ؟

امكانية  �سوى  لهم كل اخلري وهناك وجوه التليق والمتتلك  نتمنى 
اجل�سد وهذا مايعمل على الكثري ولكن هناك اي�سا فنانات مقتدرات 

فنيا ومثقفات وقدمن اجمل االعمال .
الدراما  و�سع  على  اثرت  هل  براأيك  االجتماعي  التوا�سل  -مواقع 

العراقية ؟
فيه  توجد  واالنرتنت  االجابيات  من  اكرث  بالتفاهات  ان�سغل  رمبا 
النافع دون امل�رض ويوجد  ال�سلبيات وااليجابيات نحن من نختار 
التلفزيون  ي�ساهدون  ال  الفني  الو�سط  يعملون يف  اللذين  من  الكثري 

ومعتمدين على االنرتنت .
_دور كنت تتنمى ان توؤديه ومل يتحقق ذلك ؟

مل يخطر يف بايل ان امتنى دور معظم االدوار التي تقدم ح�سب قدرة 
الفنان ىل اتقانه واي�سا هي م�ساألة ن�سيب والتوجد �سخ�سية امتناها 
بقدر ماامتنى ا�ستمرار �سخ�سية قلبي نارك لدى مرور االجيال النها 
حوربت منذ بدايتها ب�سبب القبعة ومل يفكروا بالتوا�سل الذي احبه 
م�سية  من  يعرف  كان  مثال  الطو�سي  فغوار  ارتديتها  التي  اجلميع 

قبقابه ..
_هل الفنان العراقي مغبون ؟

الفنان  هو  مغبون  العربي  بالعامل  الوحيد  الفنان  باملليار  مليون 
عندما  وا�سف  منى  ال�سورية  الفنانة  كالمي  على  مثال  العراقي 
كان العمل م�سرتك بني الفنانني العراقيني وال�سوريني يف ال�سنوات 
الذينكانوا  العراقيني  للفنانني  اجورها  من  بجزء  تربعت  املا�سية 
ي�سيدون  ال�سوريني  الفنانني  نف�سهم  وهم  االجور  ابخ�ص  ياأخذون 
بني  النفاق  خلقه  �رضاحة  وهذا  العراقي  الفنان  وجناح  برباعة 
البع�ص الذي ادى بالتايل اىل هذا االخفاق  _عزيز كرمي كي تق�سي 

وقتك ؟
الفائدة  لغر�ص  الفراغ  ا�ستغل  فراغي  وقت  يف  حتى  اتوقف  لن 
والتواجد يف املحافل الفنية واللقاءات واذهب لالذاعة واكتب واقدم 
برامج االطفال لن اتوقف واليوجد لدي فراغ لذلك انا متفائل نحو 

االف�سل واعي�ص حياة طبيعية 
كلمة اخرية جلمهورك ؟

-امتنى اخلري لبلدي اوال وان �ساء اهلل نتخل�ص من حالة االمل واجلرح 
اليومي وال�رضخ الذي دخل منه داع�ص ونتوحد يف الكلمة ونتخل�ص 
العراق  ي�سعوا  ان  ال�سيا�سني  من  وامتنى  البغ�ساء  الطائفية  من 
بن�سف اعينهم )كن كما تهوى والتن�سى العراق ، فعلى تربته يحلو 

الوفاق ،كال احباب يف العراق ،ومع االحباب يحلو العناق(. 

حوار ــ هيفاء القره غولي 

  جريمة في جورج تاون  الصحراء
يستذكر المؤرخ 
صباح المرزوك

ينظم زيارة لجرحى 
الحشد الشعبي

ت�سدر عن جامعة  التي  فكرية  درا�سات  �سل�سلة  و�سمن  �سدر يف بريوت 
الكوفة، كتاب "ال�سحراء " للمفكر االيراين الراحل علي �رضيعتي. الكتاب 
الباحثني  من  كل  ومراجعة  ال�رضاف  ح�سن  العراقي  الباحث  ترجمة  من 
اال�سدار  هذا  بان  الكتاب  نا�رض  يذكر  �سالح.   حاكم  وعلي  ناظم  ح�سن 
جديد من نوعه حيث " مل يتم ترتجم اىل العربية اي من ن�سو�ص �رضيعتي 
ال�سحراوية، التي تكاد تدرج اىل جانب �سائر الن�سو�ص اخلالدة، والقارئ 
العربي مل يعرف �رضيعتي اال من خالل كتاباته اال�سالمية واالجتماعية، 
وكتاب ال�سحراء هذا هو االول من بابه، ي�سدر بالعربية ليقول �سيئا اآخر 

عن �رضيعتي".  

�سدر حديثا عن دار ارتيري، رواية "جرمية يف جورج تاون" تاأليف جان 
"حتقيقات"  ف�سل  ميري.يف  ماري  الفنانة  مقتل  اإىل  فيه  يعود  ل�سيور، 
بني  معروفًا  مكانًا  ميري  ماري  الفنانة  حتتل  كينيدي،  جون  الرئي�ص 
اأي  الثاين 1964  الفنانة يف 12 ت�رضين  �سابقاتها. مع هذا فمقتل هذه 
بهذه  يرتبط  اأن  ميكن  االأمريكي،  الرئي�ص  اغتيال  من  تقريبًا  عام  بعد 
احلادثة يف داال�ص.الكاتب جان ل�سيور ين�رض حتقيقًا متما�سكًا حول موت 
هذه الفتاة ال�سابة اجلميلة، الزوجة ال�سابقة للرقم2 يف ال�سي.اآي.اي.، التي 
مل تنم عن اال�سارة اىل موؤامرة ارتكبتها املخابرات االأمريكية بعد مقتل 

جون كينيدي.

البيت  �سمنها  من  الثقافية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  من  ع��دد  اأق��ام��ت 
الثقايف البابلي بالتعاون مع فرع نقابة املعلمني يف بابل حفال تاأبينيا 
واملوؤرخ  املو�سوعي  االأديب  لرحيل  الثالثة  الذكرى  ملنا�سبة  وا�ستذكاريا 
واالأديب عبد  ال�ساعر  التاأبيني  املرزوك. وقال عريف احلفل  �سباح نوري 
الهادي عبا�ص اإن الواجب االأخالقي وااللتزام االأدبي هما من دفعنا لنلتقي 
البابلي  الثقايف  ا�ستثنائيا �سامقا يف امل�سهد  اليوم ون�ستذكر رمزا ثقافيا 
والعراقي. يذكر اأن املثقفني البابليني يحتفلون �سنويا بذكرى رحيل �سيخ 
املوؤرخني الباحث واالأديب �سباح نوري املرزوك الذي ترك عند رحيله اأكرث 

من خم�سة وثالثني موؤلفا مو�سوعيا يف خمتلف �سنوف املعرفة واالأدب. 

نظم البيت الثقايف يف مدينة ال�سدر، حملة تطوعية بالتعاون مع وحدة املراأة 
وبرفقة املفت�ص العام يف اأمانة بغداد وم�ست�سارة اأمني بغداد لزيارة ميدانية 
احلبل  الإ�سابات  القف  ابن  م�ست�سفى  يف  الراقدين  ال�سعبي  احل�سد  جلرحى 
البيت حممد  .  وقام مدير  امل�ست�سفى تعاونا كبريا  اأبدى مدير  ال�سوكي، وقد 
ح�سني ده�ص موظفو البيت الثقايف يف مدينة ال�سدر بتوزيع الهدايا العينية 
على اجلرحى كجزء من الوفاء جلراح هوؤالء االأبطال الذين بذلوا كل ما ميلكون 
داع�ص  ع�سابات  دن�ص  من  والعر�ص  االأر�ص  عن  للدفاع  باأرواحهم  و�سحوا 
االإرهابية. واأعرب اجلرحى عن �سكرهم وامتنانهم ملوظفي البيت الثقايف على 

الدعم املقدم للقوات االأمنية واحل�سد ال�سعبي املقد�ص. 

الطيف إصدارتإصدارات 

الثقافي
البيت 

الثقافي

قراءة في كتاب

رواية  �سخو�ص  الأحداث  القارىء  اأن  احلقيقة  يف 
�سيقة  عوامل  يواجه  �سوف  لرمبا  التبغ(  )حار�ص 
اأو لرمبا �سوف  ومبطنة يف م�ساحة الرائي واملروي 
مبئر  نا�سية  من  مت�سعبة  قرائية  منطقة  له  يجد 
)االأنا الذواتية( املتوحدة يف اأقطاب ثالثية االأ�سماء 
والقابليات  واالأفعال  وال�سفات  واالأزمنة  واالأمكنة 
وبال  هي  بل   .. الن�ص  اآليات  منتوج  يف  االآفاقية 
يف  املو�سولة  واالأ�سوات  االأقنعة  رواية  �سك  اأدنى 
)االأنا  مبو�سوعية  متمظهرة  ذواتية  اأمواج  �سطوح 
االأحدية( مع اأختالف التفا�سيل والتعالقات والروؤى 
اأي   �� منها  اأرد  بدر  علي  الروائي  ان    . واالأمزجة 
فكرة حار�ص التبغ �� باأن تبدو يف م�ساعفات الفعل 
االأوجه  متموجة  �رضدية  ملفوظية  وكاأنها  القرائي 
رواية  اأنها  نعم   .. وامل�سائر  واالأقدار  والهويات 
التي تتقدمها وجهة نظر  الواحدة  ال�سخ�سية  ثالثية 
�سفات  ذواتية  مقعرات  فوق  املتعرجة  االأنا  ذاتية 
متعددة ولكنها تقع �سمن حمورية مركزية متمحورة 
يف جملى واحد: )وحده االأب .. حار�ص التبغ .. وحده 
الهام�سي  ل�سورة  حقيقيا  ممثال  كان  مدحت  كمال 
�سلطة  لكل  املعادي  �سورة   .. واملق�سي  واخلارجي 
.. واخلارج عن كل ايديولوجيا .. اأنه �سورة حقيقية 
.. تذكر كمال مدحت ق�سيدة فرناندو  التبغ  حلار�ص 
بي�سوا .. اأبناوؤه الثالثة هم �سخ�سياته الثالث اأي�سا .. 
فمئري جاء من �سخ�سية يو�سف �سامي �سالح اأي من 
حار�ص القطيع يف كتاب دكان التبغ .. وح�سني جاء 
�سخ�سية املحرو�ص يف كتاب  �سلمان من  من حيدر 
حار�ص  من  مدحت  كمال  من  وعمر   .. التبغ  دكان 
اال�سارة  بدر  علي  الروائي  مينح  غدا  هكذا  التبغ( 
الك�سف  روؤية  بزمام  اآخذا  ال�سارد  ل�سوته  احلازمة 
الفعلية للحكي معتمدا الروؤية التفا�سلية واالرتدادية 
املعنى  داللة  حا�رضية  منها  ليبث  واال�ستطرادية 
العالئقية يف روايته املرتكزة على وجود ثيمة )االأنا 
ت�سجيلية  اقنعة  ايقونة  يف  تتمحور  وهي  الذواتية( 
التبغ(  )حار�ص  رواية  لنا  تنك�سف  هكذا   . الرواية 
الفنية  املخيلة  لعبة  بني  ما  ترتاوح  ممار�سة  �سمن 
لعبة  اأنها  بل  والوثيقة  الت�سجيل  رواية  من  لتقرتب 
بناء رواية املوؤلف املخيالية حيث يهدم اخليال من 
بوعي  الال�سعورية  ال�سخ�سيات  وذاكرة  زمن  خالل 
اأحيانا وبتداخل غري واع اأحيانا مع �سجة زمكانية 
وال�سور  والر�سائل  احلانات  عن  البحث  ف�ساءات 
امل�ساهد  بع�ص  يف  الدخيلة  اجلن�سية  واملواقف 
يف  والطلب  الت�سويق  عملية  ابعاد  اأجل  من  وذلك 

م�ستودعات ومعار�ص مبيعات الرواية الرابحة .

اقتباس 

اأن املراأة ي�سحرها، اأواًل االأهتمام الذي يزرعه 
الرجل من حولها، بعدها كل �سيء ياأتي من 

تلقاء نف�سه.
وا�سيني_االأعرج

ملاذا نحاول هذا ال�سفر 
و قد جّردتني من البحر 

عيناك 
و ا�ستعل الرمل فينا .. 

ملاذا نحاول؟ 
و الكلمات التي مل نقلها 

ت�رّضدنا.. 
و كل البالد مرايا 
و كل املرايا حجر 

ملاذا نحاول هذا ال�سفر؟ 
هنا قتلوك 

هنا قتلوين. هنا كنت �ساهدة 

النهر و امللحمه 
و ال ي�ساأم النهر 

ال يتكّلم 
ال يتاأمل 

يف كّل يوم لنا جّثه 
و يف كّل يوم اأو�سمه 

هنا وقف النهر ما بيننا 
حار�سا 

يجهل ال�سفتني 
تواأمني 

بعيدين، كالقرب، عّنا 
قريبني، كالبعد، مّنا 

و ال بد من حار�ص 

اآه ال بّد من حار�ص بيننا، 
كاأّن املياه التي تف�سل 

ال�سفتني 
دم اجل�سدين 

و كّنا هنا �سفتني 
و كّنا هنا ج�سدين 

و كّل البالد مريا 
و كّل املريا حجر 

ملاذا نحاول هذا ال�سفر؟ 
كاأّن اجلبال اختفت كلها 

و كاأيّن اأحّبك 
كان املطار الفرن�سّي مزدحما 

بالب�سائع و النا�ص. 
كل الب�سائع �رضعية 

ما عدا ج�سدي 
اآه.. يا خلف عينيك.. يا بلدي 

كنت ملتحما 
بالوراء الذي يتقّدم 

�سيعت �سيفي الدم�سقي متهما 
بالدفاع عن الطني 

لي�ص ل�سيفي راأي باأ�سل 
اخلالفة 

فاتهموين.. 

محمود درويش 

ثقافة 

مكتبات الراحلين: حق عائلي للورثة أم إرث وطني 

هل ُيعّد الت�رّضف مبكتبة ثرية تركها مثقف �سهري وراءه 
واملخطوطات  الكتب  تلك  اأن  اأم  لعائلته  �سخ�سي  حق 
ليتخطى بذلك م�سريها  الوطنية  الرثوة  ُتدرج يف خانة 

جمّرد قرار يتخذه الورثة ال�رضعيون؟
منيف  الرحمن  عبد  الكاتب  حمبو  دم  �سُ عامني،  قبل 
بال�سطو على مكتبته، بعدما جرت حماوالت لل�سطو على 
قربه. ويف تفا�سيل الق�سة التي روتها رفيقة دربه �سعاد 
قوادري اأن امل�سكلة بداأت مع ت�سامنها مع اأ�رضة رئي�ص 
الربقاوي  حمزة  دم�سق  يف  الفل�سطينيني  الكتاب  احتاد 
قوادري  حر�ستا.ا�ست�سافت  يف  منزلهم  اإ�سابة  بعد 
العائلة يف بيتها، لكنها عندما عادت بعد غياب اكت�سفت 
"�سيوفها" قد �رضقوا املكتبة.يف ما ن�رضته قوادري  اأن 
حوايل  �سياع  نعت  الفي�سبوكية،  �سفحتها  على  حينها 
15 األف كتاب، �رُضقوا اأو جرى ت�سويرهم، بينهم وثائق 
وخمطوطات نادرة ومو�سوعات قدمية ون�سخة نادرة من 
القراآن وجمالت قدمية حمتجبة، واأوراق ور�سوم �سخ�سية 
مع  تبادلها  ور�سائل  له  مكتمل  غري  وخمطوط  ملنيف، 
فنانني واأ�سدقاء كانت قيد الن�رض.بينما احتفت اجلامعة 
امل�رضح  كتاب  اأبرز  "اأحد  من  الهدية"  ب�"  االأمريكية 
اأن  وراأت  احلديثة"،  العربية  الدراما  وجمددي  ال�سوري 
بعد  واالآن  الكتب،  بتجميع  و�سغوفًا  قارئًا  كان  "ونو�ص 
بها  يليق  مقراً  مكتبته  جتد  وفاته،  من  عامًا  ع�رضين 
فايزة  املمثلة  اأرملته  حال  كان  اجلامعة".وذلك  يف 
حول  الراحل  الكاتب  خماوف  ا�ستعادت  التي  ال�ساوي�ص 
م�سري مكتبته يف خ�سم �رضاعه مع ال�رضطان.لكن تلك 
اأكرث من 4500 كتاب يف االأدب وال�سعر  الفرحة باإيداع 
مل  بريوت  يف  والرواية  وامل�رضح  والفل�سفة  وال�سيا�سة 
من  موجة  ونو�ص  عائلة  قرار  اأثار  جامعة.  فرحة  تكن 
اإىل  البع�ص  و�سل  حتى  والفنانني،  الكّتاب  بني  اجلدل 
وب�"التعفي�ص". ونو�ص"  مكتبة  ب�"اغتيال  العائلة  اتهام 

يف  دمية،  ال�سحافية  ونو�ص،  ابنة  تو�سح  جانبها  من 
اخلطوة،  هذه  يف  اأ�سبابها  متتلك  العائلة  اأن  لها  حديث 
ونو�ص  لزوجة  "�سبق  اإنه  قائلة  بالتو�سيح  وتكتفي 
واملعهد  االأ�سد  مكتبة  ب�سنوات  الثورة  قبل  ق�سدت  اأن 
للق�رض  الثقافية  وامل�ست�سارة  امل�رضحية  للفنون  العايل 
اجلمهوري جناح العطار ملنحهم املكتبة كي تو�سع يف 
مكان الئق"، م�سيفة كل اجلهات رف�ست بحجة اأن االأمر 
لي�ص مدرجًا يف ح�ساباتها.وتبني دميا ، مل تطلب زوجته 
بداًل ماديًا يف املقابل، بل طلبت حفظ املكتبة من التلف، 
خالل  البيان  يف  �ستذكر  التفا�سيل  كل  اأن  اإىل  منوهة 
قد  احلجة  هذه  اأن  يبدو  ال  املقابل،  املقبلة.يف  االأيام 
"امل�سري املاأ�ساوي" الذي  انتقدوا  الكثريين ممن  اأقنعت 
امل�رضحية،  للفنون  العايل  املعهد  موؤ�س�سي  باأحد  حلق 
املتهمتني  ونو�ص  وابنة  زوجة  على  �سهامهم  ف�سوبوا 
اأ�سا�سًا بالعبث مبرياث وطني هام، واال�ستثمار ال�سخ�سي 
عرب �سحنه اإىل بريوت يف حماولة للجوء.وا�ستعاد هوؤالء 
كوك�ص،  الدين  عالء  التلفزيوين  املخرج  اإهداء  تزامن 
اأجل  "حفلة �سمر من  الذي كان قد التقى مع ونو�ص يف 

الوطنية  "املكتبة  اإىل  ال�سخ�سية  ملكتبته  حزيران"،   5
األف كتاب. اأكرث من 30  الرتبوية" يف دم�سق، وقوامها 
يف  للكتاب  العامة  الهيئة  يف  التاأليف  مدير  علق  هكذا 
�سوريا نذير جعفر وا�سفًا اخلطوة باخلاطئة، ف�"املكتبة 
الكتاب  احتاد  رئي�ص  قال  بينما  ال�سورية"،  الثقافة  ملك 
العرب يف �سوريا ن�سال �سالح، ب�سفة �سخ�سية، اإن هذا 
اخلطوة  وهذه  ذاتيًا..  �ساأنًا  "لي�ص  اخلطوات  من  النوع 
هي  بل  �سخ�سيًا  خياراً  تكون  اأن  ميكن  ال  زوجته  من 
اإ�سماعيل  حممد  �سامر  وطني".واأعاد  �سيا�سي  خيار 
تقت�رض  ال  ونو�ص  باإرث  ارتبطت  عدة  مب�سكالت  التذكري 
اأخبار  ن�رضتها  التي  املذكرات  من  مبكتبته  التربع  على 
مّت  التي  "ن�سو�سه  اإىل  معلوم"،  "باأجر  امل�رضية  االأدب 

احتكارها".
اأن  وبانتظار  خا�سة.  حالة  ونو�ص  كتب  هجرة  ُتعده  ال 
وخماوف  العائلة  تو�سيح  بني  ب�ساأنها  اجلدل  ُيح�سم 
فيها  الذاكرة ق�س�ص عديدة �ساعت  اإىل  تعود  املحبني، 
و�رضقات،  باعتداءات  اأو  الورثة،  من  باإهمال  الكتب 
والتلف  وال�رضقة  التجار  ب�سطات  بني  م�سريها  فكان 

بغداد_متابعة


