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 مهرجان بابل الثقافي حجر كبير ألقي في مياه الثقافة الراكدة
بعد ثماني سنوات على توقفه...

امين  يف  العراقية  القوات  حققتها  التي  االنت�صارات  و�صط 
واي�رس املو�صل جاءت انطالقة مهرجان بابل الثقايف حتت 
�صعار )دورة ن�رس املو�صل- اآ�صور يف بابل( , الذي اعتربرد 
العراقي فهذا  الثقايف  امل�صهد  ت�صويه  لكل من يحاول  الذع 
متنف�س  و�صيبقى  مازل  العراق  باأن  و�رسيح  وا�صح  دليل 
حي للثقافة برمتها �صواء حملية او عربية. ففي عام 1985 
انطلقت اول ن�صخة من مهرجان بابل الدويل للثقافة والفنون 
العاملي, والذي اقيم على مدرجات مدينة بابل االثرية, وقد 
واالأجنبية  العراقية  الفرق  من  العديد  با�صت�صافة  حظي 
فرتة  �صمن  متنوعة  ومو�صيقية  فنية  بعرو�س  تقوم  التي 
املهرجان, وكان يديره نقيب الفنانني االأ�صبق داود القي�صي, 
ب�صبب   ,2003 عام  توقف  حتى  �صنويا  تنظيمه  لي�صتمر 
احلرب على العراق وما خلفته من تدهور اأمني, ليعود جمددا 
بعد ثمان �صنوات على توقفه, حيث انطلقت اول ن�صخة عام 
العام  اىل  لي�صتمر  العراقية  احلكومة  ا�رساف  حتت   ,2011
اوىل  املا�صية  اجلمعة  انطلقت  حيث  انقطاع.  دون  احلايل 
والعاملي  والفنون  للثقافة  الدويل  بابل  مهرجان  فعاليات 
ي�صتمر  الذي  ودولية,  عربية  ومب�صاركة  ال�صاد�صة,  بن�صخته 
ثمانية اأيام, مب�صاركات دول من بريطانيا وفرن�صا وايطاليا 
و�صوريا وم�رس ولبنان واإيران والكويت, وغريها من الدول 
بالد  دولة  هي  وبابل  امل�صاركة.  دعوات  لها  وجهت  التي 
1763ق.م.  عام  حمورابي  اأ�ص�صها  والتي  النهرين  بني  ما 
امرباطورية  لتكون  حمورابي(,  )�رسيعة  قانونه  واأ�صدر 
حتكم العامل با�رسه, حيث كانت متتد م�صاحتها اىل فل�صطني 
اأعظم  من  البابلية  واحل�صارة  امل�رسية.  باحلدود  و�صوال 
احل�صارات القدمية. وقد حققت اإجنازات ذات �صاأن يف الفلك 
والريا�صيات والطب واملو�صيقى. حظي املهرجان بح�صور 
معظم  ح�صور  كذلك  ال�صعب,  اأطياف  خمتلف  من  وا�صع 
�صخ�صيات  اىل  باالإ�صافة  العراقيني  واالإعالميني  الفنانني 
افتتاح  مت  االفتتاح  هام�س  وعلى  واجتماعية,  �صيا�صية 
معر�صا للر�صم الت�صكيلي وم�صاركة املركز الوطني العراقي 
للنماذج امل�صغرة بعر�س مناذج م�صغرة لل�صيارات القدمية 
واحلديثة يف العراق, من �صنع املوهوب �صادق حممد ر�صا 
خردة  من  فنية  اعماال  علي  فوؤاد  ح�صن  للنحات  ومعر�صا 
كان  املهرجان,  يعقد  وحتى  اخل�صب.  على  والنق�س  احلديد 
االرهاب,  اولها:  كثري,  عليه, جتاوز مطبات  القائمني  على 
والف�صاد, وانت�صار االفكار التي حترم مثل هكذا مهرجانات. 
املدينة  بق�صف  ا�صابيع,  قبل  هددت  التي  االفكار  تلك 
تقام عليها.  بال�صواريخ, الأن هناك غناء وحفالت  االثرية 
ومقلوبة,  ملعونة,  مدينة  بابل,  ان  ترى  التي  االفكار  تلك 
ويجب هدمها والتخل�س من �رسها و�رسورها. تلك االفكار 
التي ترى يف بابل ندا ثقافيا, ودينيا لها, ت�صعى اىل خلق 
وغري  املغلوطة,  االفكار  بث  عرب  للمهرجان,  راف�س  تيار 
هو  االآخر,  املطب  املهرجان.  �صمعة  لت�صويه  ال�صحيحة, 

االن�صان,  بناء  يف  الثقافة  ودور  الأهمية  ال�صيا�صي  جتاهل 
التجاهل,  هذا  فب�صبب  �صليمة.  ا�ص�س  على  قائم  وطن  وبناء 
عانت الثقافة يف عدم وجود مرافق عامة, وبنى حتتية وال 
فوقية للنهو�س بها, وهذا ما حدث يف بابل.  لكن مهرجان 
من  بالثقافة  ينه�س  ان  وقرر  التجاهل,  ذلك  جتاوز  بابل, 
ركام االهمال, اىل من�صات االهتمام واملتابعة. هذه الدورة 
من املهرجان, جاءت يف وقت, بابل باأم�س احلاجة اىل اي 
ن�صاط اعالمي او ثقايف للفت االنظار اليها, فهي ت�صعى عرب 
جمموعة من ال�صباب الواعي اىل �صم بابل اىل الئحة الرتاث 
وفنانني,  اآثار  علماء  لي�صت�صيف  املهرجان  فجاء  العاملي, 
ليقول  م�صتمرة,  اعالمية  تغطية  مع  وا�صع,  جمهور  لهم 
التي كانت تعقد يف  الفعاليات  ان  بابل. حتى  للعامل: هذه 
املهرجان  ادارة  قررت  ال�صابقة,  الدورات  يف  احللة  مدينة 
ان تعقد يف املدينة االثرية ح�رسا. فدعوة فنانني و�صعراء 
وادباء عرب, اىل بابل هو حماولة للفت انتباههم اىل اهمية 

هذه املدينة واحل�صارة العريقة التي خرجت من رحمها.
 فمن جانب اعطاء دعم معنوي واعالمي جلهود ادراج بابل 
على الئحة الرتاث العاملي, ومن جانب اآخر تن�صيط ال�صياحة 
اىل هذه املدينة التي لو ا�صتغلت ب�صكل �صحيح, لتحولت اىل 
مركز �صياحي عاملي, ملا متتلكه بابل من �صمعة تاريخية 
وهو  الوقت,  هذا  يف  عقد  املهرجان,  الدول.   بني  وثقافية 
وقت متقدم قيا�صا بالدورات ال�صابقة التي تعقدت يف �صهر 

مايو من كل عام. لكن هذا الوقت, كان متزامنا كما قلنا مع 
ن�رس  دورة  و�صعاره)  املهرجان,  هذا  جاء  االدراج.  دعوات 
املو�صل- اآ�صور يف بابل( لرت�صيخ مفهوم الوحدة الوطنية, 
وللقول باأن امل�صهد الثقايف يوؤدي دوره كما ينبغي, ويقف 
اىل جانب جهود املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف حتقيق انت�صاراتها 
لوال  يتحقق  ان  ميكن  ال  الذي  االنت�صار  ذلك  املو�صل.  يف 
جهود االعالم واعطاء �صورة م�رسقة له. فيما ا�صار رئي�س 
, ان  له  ال�صاله يف ت�رسيح �صحفي  الدكتورعلي  املهرجان 
يف  تقام  ال�صاد�س  مو�صمه  يف  املهرجان  فعاليات  جميع 
واجلنوبي  البابلي  امل�رسحني  على  التاريخية  بابل  مدينة 
م�صريا اىل ان اختيار املدينة التاريخية الحت�صان فعاليات 
ال�صاعية   عاملي(  تراث  )بابل  حملة  لدعم  مت  املهرجان 
ل�صم املدينة التاريخية اىل الئحة الرتاث العاملي. موؤكدا , 
وعربية  عاملية  م�صاركة  على  حر�صت  املهرجان  ادارة  ان 
العراقيني يقاتلون يف جانب ويحتفلون  ان  وا�صعة الثبات 
مببدعيهم وفنونهم وادابهم يف جانب اخر. وبني ان , كبار 
الفنانني واالدباء واملثقفني العراقيني �صاركوا يف فعاليات 
والنقدية  وال�صعرية  االدبية  اجلل�صات  خالل  من  املهرجان 
م�صاركات  اىل  ا�صافة  املتنوعة  الفنية  املعار�س  واقامة 
مو�صيقية لعدد من الفرق املحلية ابرزها فرقة الفنان علي 
الذي  ابراهيم  همام  الفنان  ايدل(  )عرب  وجنم  خ�صاف 
املغرتب  القانون  وعازف  جديدة  وطنية  باغنية  �صارك 

عالء ال�صكرجي الذي يقدم معزوفات تراثية عراقية بعنوان 
)عراقيات( اىل جانب م�صاركة فرقة ع�صتار الن�صوية وفرقة 
واخل�صابة  العراقي  االعالم  �صبكة  وفرقة  ال�صوتي  االن�صاد 
الب�رسية باال�صافة اىل معزوفات منفردة وعرو�س خمتلفة 
البابلية  لالزياء  عر�صا  تت�صمن  العراقية  االزياء  لدار 

واال�صورية.
�صاركوا  العرب  النجوم  من  عددا  ان   , اىل  ال�صاله  وا�صار 
الفي�صاوي  فاروق  الفنانون  منهم  املهرجان  فعاليات  يف 
من  يو�صف  وميالد  م�رس  من  لبيب  وا�رسف  ترك  وحنان 
الفن  جنوم  جانب  اىل  لبنان  من  مرع�صلي  وهيا  �صوريا 

العراقي �صامي قفطان وحم�صن العزاوي وهديل كامل. 
روائية  عراقية  افالم  عر�س  �صهد  املهرجان   , ان  وا�صاف 
بطولة  من  حربة  �صالم  للكاتب  البقال(  )جنم  فيلم  اهمها 
اخلالدي  وميمون  نعيم  وعواطف  قفطان  �صامي  الفنانني 
وهناء حممد واخراج عامر علوان, وفيلم )ذات عيد( اخراج 
طارق الطيب من بطولة خالد احمد م�صطفى و�صو�صن �صكري 

وح�صني علي هارف. 
�صهر  نحو  منذ  ت�صهد  التاريخية  بابل  مدينة  اأن  اىل  ي�صار 
وزارات  فيها  �صاركت  تاأهيل  وحملة  وا�صعة  ا�صتعدادات 
العامة  واال�صغال  والبلديات  املائية  واملوارد  الكهرباء 
ومديرية  بابل  حمافظة  يف  اخلدمية  الدوائر  اىل  ا�صافة 

منتجع بابل ال�صياحي.

بغداد_خاص

الصغير مازال يتصدر 
 "احتفالية األقصر عاصمة 
رباعيات الفردوسحديث الشيخوخةللثقافة العربية"

على م�صتوى االأعمال االأدبية ت�صدرت رواية “الكوخ ال�صغري” لويليام يوجن قائمة 
الثاين على  االأخري لالأ�صبوع  االأ�صبوع  الكتب يف  “نيويورك تاميز” الأعلى مبيعات 
التوايل فيما احتلت رواية “رجل يدعى اوف” لفريدريك باكمان املركز الثاين.  ويف 
” ماآرب كلب” لويليام برو�س كامريون وحلت رواية  الثالث جاءت رواية  املركز 
“اكاذيب �صغرية كبرية” لليان موريارتي رابعا. وجاءت رواية “يف انتظار املوت” 
لالأ�صبوع  تاميز  نيويورك  قائمة  يف  واالأخييري  اخلام�س  املركز  يف  جاك�صون  لليزا 
الورقية  للن�صخ  مبيعا  االأكرث  للكتب  االأدبية  غري  االأعمال  م�صتوى  وعلى  االأخييري. 
وااللكرتونية يف االأ�صبوع االأخري فاإنها جاءت كالتاىل : احتل كتاب “بورتريهات 

لل�صجاعة” بقلم الرئي�س االأمريكي االأ�صبق جورج بو�س املركز االأول.

ت�صلمت االأق�رس, �صعلة “عا�صمة الثقافة العربية”, خلفا ملدينة �صفاق�س 
حمافظة  مع  بالتعاون  امل�رسية,  الثقافة  وزارة  وقامت  التون�صية, 
عام  مدار  على  تنفيذه  يتم  ثري  وفني  ثقايف  برنامج  بو�صع  االأق�رس 
الكرنك, بحفلة غنائية  الفعاليات  يف �صاحة معبد  اأوىل  2017. وبداأت 
اجلبايل  حممد  والفنان  �صالح  مدحت  الفنان  اإحيائها  يف  ي�صارك 
غبا�صى.  املاي�صرتو �صالح  بقيادة  مو�صيقية  فرقة  “تون�س”, مب�صاحبة 
وقال حممد عبا�س, املن�صق العام لالحتفالية, اإن مدينة االأق�رس �صت�صهد 
على مدار هذا العام, وحتى مار�س من العام املقبل 2018, اأكرث من 84 

حدثا ثقافيا وفنيا متنوعا, 

والر�صام  للكاتب  ال�صيخوخة"   "حديث  كتاب  نوفل  دار  عن  حديثا  �صدر 
اإطار االأدب  اللبناين عبد احلميد بعلبكي. وهو كتاب يندرج يف  والنحات 
وطرائف,  حكايات  الدقيقة,  الر�صام  بعني  املوؤلف  ير�صد  وفيه  ال�صعبي, 
الروح  اأ�صحاب  �صوى  يعرفها  وال  اللبناين,  اجلنوب  اأقا�صي  من  ا�صتقاها 
قاطنوه,  اإالاّ  يعرفها  ال  حكايات  اللبناين  اجلنوب  اأقا�صي  يف  املتقدة. 
فها �صوى املتنباّهني اأ�صحاب  وطرائف ال يتداولها اإالاّ اأبناوؤه, ومواقف ال يتلقاّ
ني عنها.  الروح املتاّقدة والعيون الرا�صدة, من ال�صاهدين عليها اأو املتق�صاّ
وعبداحلميد بعلبكي, ابن جبل عامل الذي ع�صق تلك االأر�س وع�صق اأهلها, 

هو اأحد هوؤالء ال�صهود.

"رباعيات  الق�ص�صية  املتوالية  ومييوزعييون  نا�رسون  االآن  دار  عن  حديًثا  �صدر 
الفردو�س" للروائي والقا�س خملد بركات, وهي جمموعة تتخذ من التجريب منحى 
توليفة  يف  والق�صة  وال�صينما  الرواية  بني  يجمع  جديًدا  جن�صويا  عمال  وتقدم  لها.  
واحدة, اإذ تنمو الق�ص�س من بع�صها البع�س, وتتوالد اأحداثها بالت�صابك, ويف الوقت 
عينه, تختلف وتتباعد يف اأ�صلوب �رسدي خماتل, فهي كتل متجان�صة ومت�صادة مًعا.
 وتتكون املجموعة من اأربع رباعيات, كل رباعية تنحو لثيمة عمومية معينة, وهي 
وكل  امليالد(  ورباعية  اليقظة,  رباعية  اخلديعة,  رباعية  الفناء,  بي)رباعية  معنونة 
رباعية حتتوي اأربع ق�ص�س فرعية, تتخذ من االأ�صطورة بتعدد مرجعياتها و�صيغها 

منطلقا الأحداثها وتفريعاتها.

إصداراتإصداراتانطالقالكوخ

قراءة في كتاب

تقودنا "مليا زيادة" يف كتابها اجلديد "يا ليل 
اأوىل  نفتح  اإن  فما  املتعة,  دروب  اإىل  عني"  يا 
�صفحاته يخطفنا ب�صحره, ويغمرنا بفي�ٍس من 
حنني. تظهر اأمامنا �صخ�صياٌت نعرفها ومل نلتق 
مذهل,  �صينمائي  فيلٍم  يف  وكاأننا  قبل  من  بها 
بعامٍل  ماأخوذين  ما حولنا  نن�صى  رويداً  ورويداً 
من اجلمال نبحر فيه. يف "يا ليل يا عني" تروي 
واملجتمع,  الفن  من  كامل  قرن  الكاتبة حكاية 
اأبطالها  �صغرية  مقاطع  كتابة  على  معتمدة 
وملحنني  مطربني  من  اجلميل  الزمن  جنوم 
املقاطع  هذه  اإىل  وت�صيف  وراق�صني,  وممثلني 
واأفي�صات  �صور  على  اعتماداً  نفذتها  ر�صوماٍت 
اأفالم وذكريات وخيال. بداأ هذا امل�رسوع برغبٍة 
"اأ�صمهان",  حكاية  تروي  اأن  يف  الكاتبة  من 
 1917 عام  والدتها  مع  يبداأ  ال�رسد  فاإن  لذلك 
البارزة  النقاط  اأهم  ويعر�س  �صفينة,  على منت 
اأن  ورغم  غرقًا.  وفاتها  حتى  م�صريتها,  يف 
اإال  البداية  يف  "اأ�صمهان"  كان  الكاتبة  هدف 
اأن كماّ احلكايات الطريفة واملعلومات املده�صة 
التي ح�صلت عليها اأثناء عملها جعلها تنحرف 
قلياًل عن ما خططت له, لت�صبح حكايات جنوم 
هكذا   , ال�رسد  هذا  يف  اأ�صا�صيًا  ركنًا  الزمن  ذلك 
واأهم  وبداياتها  كلثوم  اأم  ن�صاأة  عن  �صنقراأ  و 
م�صريتها.  و�صمت  التي  واالأحداث  املواقف 
التي  الغرامية والعاطفية  العالقات  و�صنقراأ عن 
ال�صاخبة  واحلياة  الفنانني,  هوؤالء  بني  ربطت 
ال�صيا�صية  والف�صائح  عا�صوها,  التي  وال�صاجة 
وال�رساعات  لها,  تعر�صوا  التي  واجلن�صية 
ب�صكل  بينهم  ما  يف  حتاك  كانت  التي  املكائد 
مبجموعة  الكتاب  زيادة"  "مليا  ن  تزياّ خفي. 
اأحداثه,  الر�صوم لفناين ذلك الع�رس, والأبرز  من 
�صاهدته  ما  على  اعتماداً  بر�صمها  قامت  وقد 
اأو  الزمن  ذلك  وجمالت  �صحف  يف  �صور  من 
يف االأفالم ال�صينمائية التي مثلاّوها, اأو اعتماداً 
ذاكرتها  الر�صوم, وعلى  بع�س  على خيالها يف 
فيها  ت�رسد  مقاطع  ثمة  اإذ  االآخر,  بع�صها  يف 
هذا  الفنانني.  ببع�س  اأ�رستها  وعالقة  عالقتها 
بني  ميزج  فهو  الت�صنيف,  على  �صعٌب  الكتاب 
وال�صينما,  واملو�صيقى  والفن  والتاريخ  الرواية 
فيه الطرفة التي تغرقنا يف ال�صحك, واالأحداث 
كل  قبل  وفيه  دموعنا.  حتفز  التي  املاأ�صاوية 
�صهاًل  اأمراً  لي�س  املتعة  وحتقيق  املتعة.  �صيء: 

على كتاب. 

اقتباس 

املو�صيقى تعطيك املجال لتهرب من احلياة 
من ناحية, و اأن تفهم احلياة ب�صكل اأعمق من 

ناحية اأخرى.
اإدوارد_�صعيد

كلما نف�صت ري�س طائري اجلريح
تنتابني رغبة للبكاء..

اأ�صتلاّ اأيامي من جعبٍة مزقتها 
�صظايا حروب االأم�س,

اأبحث عن يوٍم ال دمعة تلونه وال 
ذبول..

اأ�صتلاّها يومًا يومًا, واأم�صح 
األوانها الباهتة..

اأ�صتهيها رغم ما علق فيها من 
طحالب التيه..

اأجمعها مثلما يجمع النهر 
اأطيانه..

بها لعنًة لعنة.. اأرتاّ
اأح�صي خ�صاراتي بها, واأمللم 

بقاياي:
تلك �صحكة جامدة,

تلك دمعة ماحلة,
ذاك وجه كم متنيت اأن األتقيه,

هذه عرثة �صياّعت كل تفا�صيل 
حياتي,

هذه حلظة مل تعد حلظة, مزروعة 
اأمامي مثل متثال قدمي..

 حتمل �صمتها ووجوه الذين 
�صادفوها..

والذين حملوا معهم اأزميل 
موتهم.

هذه حلظة حبلى باالأراجيف 
واالأرق..

ت�صاألني املحطات عن وجٍه كنُت 
احمله قبَل هطوِل املطر,

وقبل اكت�صاف خيوط النهار..
ت�صاألني املحطات عن كائن ا�صمه 

)اإنا(
يحمل مالمح قرن م�صى..

ما زال منتظراً �صعاداته عند 
�صجرة املبتدى..

تك�رس اأنفا�صه عيون املارة, 
ونباح كالب املدينة.. و�رساخ 
املجانني وهم يلتهمون بكارة 

ال�صوارع..
اأه, كم هي موؤملة لغة اجلنون.

عبد الكريم العامري

ثقافة 

مؤلمة لغة الجنونفي يومه العالمي... الشعر صوت قدسي آت من خلف السماء الثامنة
العاملي  اليوم  يف  يقول  اأن  ل�صاعر  ميكن  ماذا 
للعامل/   يوجهه  اأن  ميكن  خطاب  اأي  لل�صعر, 
االإح�صا�ُس  واأنت  ال�صعر  اأيها  االإن�صانية, يف يومك 
الذي لن ينتهي, االإح�صا�ُس باخلري واحلق واجلمال, 
فاإنه رغم كل هذا القبح املتزايد واملتطاير حتى 
ال تكاد ت�صلم �صفافية قطرة ندى من غباره اإال اإن 
التفاوؤل واالأمل ي�صمدان يف النفو�س الفتياّة؛ الأن 
لياًل حالًكا وال نهاًرا منفلَت  الكون مل يكن يوًما 
البيا�س, واإمنا هو االثنان مًعا, متاًما كما نحن! 
ال�صعر �صوت قد�صي اآت من خلف ال�صماء الثامنة, 
وحلظات  ندركها  ال  وعوامل  نعرفها  ال  مدن  من 
امللف  هذا  يف  بامهيتها.  من�صك  اأن  ميكن  ال 
الذي  لل�صعر  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  ياأتي  الذي 
يحاول  عام  كل  من  مار�س   21 اليوم  ي�صادف 
اأن يقفوا حلظة ويختل�صوا النظر  عدد من ال�صعراء 

العامل/   عربه  ويخاطبون  املنري  ال�صعر  لوجه 
باعتباره  مبا�رسة  هو  يخاطبونه  اأو  االإن�صانية, 
وميلك  احلالل.  �صحره  بني  االإن�صانية  كل  يختزل 
األفاظه وتعدد �صوره وثراء  ال�صعر, بف�صل جزالة 
يف  لها  نظري  ال  قدرة  بحوره,  واإحكام  معانيه 
ايقاظنا  القدرة على  اأال وهي  االأدب.  �صائر فنون 
اليومية  حياتنا  قمقم  من  واإخراجنا  غفلتنا  من 
وبقدرة  بنا  املحيطة  اجلمال  باآيات  وتذكرينا 
املعاين والقيم االإن�صانية امل�صرتكة على ال�صمود. 
الذي  الب�رسية  تنوع  على  تطل  نافذة  هو  ال�صعر 
ياأ�رس القلوب ويخلب االألباب,. فقد باتت احلاجة 
اللغة  ِقدم  قدميًا  اأدبيا  فنا  كان  واإن  ال�صعر,  اىل 
ذاتها, اأ�صداّ مما كانت عليه يف اأي وقت م�صى يف 
ظل اال�صطربات الراهنة, اإذ يبعث ال�صعر االأمل يف 
يف  احلياة  معنى  ت�صاطر  للنا�س  ويتيح  النفو�س 
هذا العامل. فال�صعر قوت القلوب الذي نحتاج اليه 
جميعا, رجاال ون�صاء, نحن الذين نحيا معا االآن 

وننهل من معني تراث االجيال ال�صابقة ما يعيننا 
على  املوؤمتنني  ونحن  حياتنا,  موا�صلة  على 
واأحفادنا.  اأوالدنا  فيه  �صيعي�س  الذي  العامل  هذا 
يذهب ال�صعر بعيدا, ينتقل بني ال�صعوب, من زمن 
دون  حواجز,  دون  اآخر,  اىل  مكان  من  اآخر,  اىل 
التي  تاأ�صريات دخول, وحتى املالحقات االأمنية 
قادرة  تكون  لن  عنه,  النظر  تغ�س  لن  �صك  دون 

على االإم�صاك به وتقييده وتعذيبه و�صجنه.
الأنه  والقمع,  والغزو  القهر  لذاكرة  النقي�س  هو 
الوجه احلقيقي لالإن�صان يف اأ�صد حلظاته اغرتابا 
وعذابات  االإن�صاين؛  اجلمال  مراآة  الأنه  وعزلة, 
من   21 اقرتاب  مع  واملنفى.   واملوت  الهجر 
مار�س من كل عام, نحتفل معا بعيدين, عيدين 
االأم  عيد  واحدا,  جوهريا  كونيا  وجها  ميثالن 
حار�س  الكون,  اأم  ال�صعر  بالطبع  ال�صعر.  وعيد 
من  يتبقى  ما  القتلة,  فوؤو�س  من  الغابة  اأ�صجار 
االأنهار  جمال  لنا  احلافظ  اندثاره.  بعد  الكون 
من  ال�صعر  اقرتاب  والرياح.  واالأفالك  والكواكب 
اإن�صانية  بر�صالة  ل�صيقا  يجعله  ما  هو  االأمومة, 
احلياة,  لنا جتدد  االأم هي من حتفظ  الأن  كربى, 
هما معا يحفظان لنا كونية االنتماء حيث تنتفي 
التع�صب  اأرواح  وتت�صاءل  واالألوان,  االأعراق 
االإن�صانية  اجلذور  من  قريبا  يجعله  ما  البغي�س. 
جذور  احلياة,  اأن�صاغ  تتجدد  منها  التي  الكربى؛ 
ولي�س  اخل�صب.  الروحي  واجلمال  ة  واحلرياّ احلب 
املده�س اأن يتوافق يومك- يوم ال�صعر العاملي- 
مع يوم االأم الأن كليكما االأ�صل واملوئل, والكهف 
اأن  جًدا  املده�س  اإن  بل  اجلنة,  واأنكما  وال�صماء, 
الذاكرة  يف  كله  الدهر  متوازيان  عظيمان  يلتقي 
نف�صها, ويقفان �صنًوا اإىل �صنٍو كطوديِن �صاخمني 

يتحاور الوجود حولهما وبهما اإىل الالمنتهي..

بغداد_متابعة


