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مهند العزاوي: لو لم أكن شاعرًا لما كنت ألخلق وال اجد نفسي من دونه 
 �ساعر عراقي �ساب  له طابع مميز جدا وا�سلوب خا�ص جعله 
من ال�سعراء املميزين واعتمد يف ق�سائده على ا�سلوب الدمج 
مابني الف�سيح وال�سعبي مما جعل �سعره يوؤخذ طابع خا�ص 
به له جمهور كبري من فئة ال�سباب وق�سائده ناجحة وتاأخذ 
تفاعال كبريا بني جمهوره انه ال�ساعر ال�ساب مهند العزاوي 

الذي خ�ص �سحيفتنا بهذا احلوار املميز ..

 متى كان الدخول الفعلي اىل عامل ال�سعر ؟
الدخول الفعلي اىل عامل ال�سعر كان يف 2012-2013 لكن 

الكتابات كانت قبل هذا التاريخ 
-متى اكت�سفت نف�سك ك�ساعر؟ 

كتبت  التي  ال�سابقة  الفرتة  نف�ص  يف  �ساعرا  نف�سي  اكت�سفت 
بها اول ق�سيدة موزونة عام 2012 اما كيف اكت�سفت انني 
اول  ال�سعر كانت يف 2008 مع فرتة  القدرة على كتابة  يل 
ق�سة حب وجدت من خاللها مقدرتي على كتابة �سيء جميل 

وااخذت بعدها بالأ�ستمرارية 
ماهي  وال�سعبي  الف�سيح  مابني  تدمج  دائما  ا�سعارك  يف 

اال�سباب ؟
-اال�سباب االولية هي ان ن�سدر ثقافتنا خلارج البلد ونتكلم 
الوطن  اىل  ون�سل  بلدنا  مواطنني  من  اكرث  يفهمها  باللغة 
العربي من خاللها فاأذا تكلمنا بالف�سيح فقط �سوف يفهمونه 
ال�سعبية  ثقافتنا  من  �سيء  ن�سدر  لن  احلالة  بهذه  ولكن 
ثقافتنا  ون�سدر  للعرب  ن�سل  �سوف  ندمج  عندما  وبالتايل 

ال�سعرية اي �سوف يكون هناك تبادل ثقافات 
-من هو مثلك االعلى بال�سعر ؟

ال�سعبي  ال�سعر  اما  قباين  نزار  ال�ساعر  الف�سيح  بال�سعر 
فال�ساعر جبار ر�سيد 

-طابع ال�سعر لدى مهند العزاوي طابع رومان�سي هل حاولت 
ان يكون لك موطئ قدم يف ال�سعر ال�سيا�سي او اي نوع اخر ؟

تتغري  متغرية  عمرها  طوال  ال�سيا�سة  الن  احاول  ولن  مل 
قي�ص  زمن  من  وازيل  ثابت  احلب  ولكن  ال�سخو�ص  بتغيري 

وليلى لذلك انا الاكتب غري للحب 
ان تكتبها وتلقيها ولكن هناك من �سبقك   -ق�سيدة متنيت 

يف كتابتها ؟
ق�سائدي  وكتبت  مني  كبري  جزء  لها  ت�سوفني  كون  ق�سيدة 

على غرارها ب�سبب حبي الكبري لها 
-ممكن تعي�ص بدون حب ؟

كال وهذا مايجعلني ميت على قيد احلياة النني حلد االن مل 
اجد احلب الذي ي�ساطر روحي 

هل اثر بك مامير به العراق من ظروف ؟
-اكيد يوؤثر الننا منتلك م�ساعر م�سرتكة وانا بالتايل ان�سان 
ب�سورة  ال�سيء  هذا  واثر  اخر  �سيء  اي  او  �ساعرا  كنت  �سواء 
الذي  الظرف  بهذا  مير  بلدنا  ان  فال�سلبي  وايجابية  �سلبية 
كيف  عرفنا  اننا  االيجابي  اما  نف�سية  بوعكة  منر  يجعلنا 
نقوي من انف�سنا ونن�سح النا�ص ونقدم مادة �سعرية ونعلمهم 

احلب ونذكرهم دائما بحبهم لبلدهم والأنا�سهم 
مهند العزاوي لو مل تكن �ساعرا ماذا كنت �سوف تكون ؟

-لو مل اكن �ساعرا ملا كنت الأخلق وم�ستحيل ان اتخيل نف�سي 
او افكر ب�سيء ملهند غري ان يكون �ساعرا والاحب مهنة غريه 

 هل من املمكن يف يوم من االيام ان حتمل ال�سالح بدال من 
لواء ال�سعر ؟

م�ستبعد  لذلك  العنف  لغة  واكره  هادئ  ان�سان  -بطبيعتي 
متاما فكرة ان احمل ال�سالح بدال من لواء ال�سعر 
 من هم اكرث منتقديك ،وهل ا�ستفدت من النقد ؟

لنقاد  تفتقر  ال�سعرية  ب�رصاحة  بناء  نقد  يكون  مفيد  -النقد 
اكادميني متخ�س�سني لنقد االدب �سواء كان ف�سيح ام �سعبي 
و�رصاحة القول انني يف البداية كان النقد يوؤثر بي جدا ومل 
ا�ستفد منه وكان يحبطني ولكن بالأ�ستمرارية تعلمت انه مل 
ان  الا�ستطيع  مهند  منتقدي  هم  من  اما  النقد  هذا  بي  يوؤثر 
احدد ولكن هناك انا�ص تكره احلداثة بال�سعر ال�سعبي فاأكرث 
انتقدوا  وباخل�سو�ص  مهند  ينتقدون  الكال�سيكني  النا�ص 
وانتقدوا  بق�سائدي  ا�ستخدمها  التي  بال�سعر  الدمج  طريقة 
مفردات الق�سيدة النه بعيد عن احل�سجة اجلنوبية امل�ستخدمة 
بال�سعر ال�سعبي وانا بحكم بيئتي البغدادية بعيد عن مفردات 

احل�سجة   -اىل اين تريد الو�سول يف ال�سعر ؟

ب�سدق  اكتبه  اح�سه  الذي  ولكن  بذلك  افكر  مل  -بعمري 
�سقف  احدد  ومل  ب�سماعه  ت�ستمع  والنا�ص  بكتابته  وا�ستمتع 

لطموحاتي حتى الاتوقف عند حد معني 
ماهي امنيتك ؟

-امتنى ان احب وارتاح فالوحدة مر�ص مزمن وقاتل لذلك 
امنيتي ان اجد احلب املنا�سب 

 مهند العزاوي هل يبحث عن احلب ؟
جدا  �سعب  االخرية  بالفرتة  ا�سبح  وقد  احلب  عن  -ابحث   
الو�سع  اختلف  فقد  االن  اما  لذاتك  يحبك  يحبك  من  فكان 
والنوايا نوعا ما فالذي يحبك يريد ان يعرف ا�سما او �ساعرا 

او �سهرة وبالتايل اخليار ا�سعب 
  ماهو راأيك باحلب يف الوقت احلا�رص ؟

ان  اي  -احلب يف وقتنا احلا�رص حم�سور باحلب امل�رصوط 
اخره  واىل  وظيفة  او  �سيارة  او  معينا  بيتا  ال�سخ�ص  ميلك 
ن�سل  و�سوف  مراحله  باأ�سوء  نظري  وجهة  بح�سب  واحلب 
امل�سالح  عن  والبعيد  واحلقيقي  م�رصوط  الغري  احلب  اىل 

واملظاهر عندما نحب الغري كما هو احلال لدى الغرب وانا 
�سخ�سيا ابحث عن احلب الغري م�رصوط 

  -ماهي م�ساريعك القادمة ؟
م�ساريعي القادمة اولها فيديو كليب ديو مع الفنان حممود 
الديو �سعري غنائي وكذلك ق�سيدة جديدة  الرتكي و�سيكون 

بني ال�سعبي واللهجة اخلليجية 
 اكرث ق�سيدة لك حتبها ؟

-�ساق الف�ساء ودعني ارى النهما كتبتا عن جتربة واقعية 
  كلمة اخرية جلمهورك ؟

-لكل مبت�سم دائما تفائل واحب النا�ص واحب والدك والدتك 
�سعبة  بظروف  متر  كنت  ولو  حتى  ابت�سم  اخوتك  حبيبتك 

النها مهما كانت �سوف متر وتنتهي 
جدا  و�سعيد  التكفي  اجلورنال  ل�سحيفة  ال�سكر  كلمات  وكل 
من  مزيدا  املبدعة  للجورنال  ل�سحيفة   وامتنى  احلوار  بهذا 
دوؤوب  وعمل  اجنازات  فرتة  كانت  ل�سابقة  فرتتكم  التالق 

وجميل والفرتة القادمة لي�ص لها �سوى ان تكون ك�سابقتها .

 حوار ــ هيفاء القره غولي 

تتصدر قائمة نيويورك 
 حواس األنوثة  كلمات وكلماتتايمز لألكثر مبيعًا

األدباء والكتاب يحتفي 
بنون النسوة

“نيويورك تاميز”  االأ�سى" جلوناثان كيلرمان، قائمة  "نزل  ت�سدرت رواية 
يف  “لينكولن  رواي��ة  احتلت  فيما  االأخ��ري،  االأ�سبوع  خالل  مبيعا،  لالأكرث 
االأدبية  غري  االأعمال  م�ستوى  الثاين.وعلى  املركز  �سوندرز  جلورج  الربزخ” 
للكتب االأكرث مبيعا للن�سخ الورقية واالإلكرتونية يف االأ�سبوع االأخري، فاإنها 
ل�سدارة  فان�ص  دي.  جلي.  بيلي”  هيل  “مرثية  كتاب  عاد  كالتايل:  جاءت 
للمركز  �سيترييل  “اأرقام خمفية” ملارجوت يل  تراجع كتاب  فيما  القائمة، 

الثاين،
اأعي�سها” للكاتب الغنائي روري فيك،  “هذه احلياة التي  وثالثا: جاء كتاب 

وحل كتاب “قتل ال�سم�ص امل�رصقة” لبيل اأوريلي ومارتني دوجارد رابعا.

"كلمات وكلمات" للموؤلفة جنال  االآداب، بريوت، كتاب  �سدر حديثًا عن دار 
جري�ساتي خوري. يف هذا الكتاب ُتنقِّب املوؤلِّفة يف الكالم اليومّي لت�سعنا 
اأنَّ  � ذلك  اأمام املفاجاأة بكلماتنا؛ فنحن ن�ستخدم يف الغالب كلماٍت مغّطاة 
حتجب  التي  اال�ستعارات،  من  جمموعة  هو  املتعدِّدة  م�ستوياته  يف  الكالم 
القَيم  يخبِّئ  الذي  ال��داليّل  وعمَقها  معانيها؛  َة  �سعريَّ اال�ستعماليَّة  األفتها 

ة. االجتماعيَّ
ون�ستطيع اأن نقراأ هذا الكتاب ب�سفته �سجالاًّ لكالمنا، اأو كبحث تراثيٍّ ملحاولة 
اأالَّ تندثر، واأخرًيا كتقمي�ٍص  اأجل  اأو من  اأن تندثر،  الكالميَّة قبل  ال�سيغ  جمع 

لبحث اأنتولوجّي يدر�ص اأ�سكال الكالم وعالقة ال�سيغ بالقيم االجتماعيَّة .

�سدر حديثًا عن دار املوؤلف للن�رص، فى بريوت، كتاب بعنوان "حوا�ص االأنوثة 
– 30 �ساعرة فى ف�ساء ق�سيدة النرث" لل�ساعر والناقد عبد اهلل ال�سمطي، وي�سم 
من  نوع  املقاالت  وفى هذه  �ساعرة عربية.  نقدية عن 30  مقالة  الكتاب 30 
الوعي بكثافة جتربة املراأة مع الق�سيدة، وقد حملت املقاالت العناوين التى 
الناقدة ملا  االأ�سداء  العامة  الروؤية  تعرب عن كل ديوان على حدة، م�سكلة فى 

تت�سمنه الن�سو�ص وتنطوي عليه من قيم تعبريية وداللية وتاأويلية.
اجلمايل  للتاأ�سي�ص  حماوالت  تقدم  التي  بالقراءة،  الكتاب  مقاالت  وتتناول 
، 4 من م�رص  ،  و9 من �سوريا  الن�سوية، 12 �ساعرة من لبنان  النرث  لق�سيدة 

با�سافة اىل دول اخرى.

لل�سالم، نعم للحب” اقام منتدى نازك املالئكة  للحياة، نعم  “نعم  حتت �سعار 
الثقايف يف احتاد االدباء والكتاب ، احتفالية مبنا�سبة عيد املراأة .

الظفريي  احمد  د.  والناقد   اجلابري  �سمرقند  ال�ساعرة  من  كل  االحتفالية  ادار 
كذلك  احلفل  و�سهد  ال�سعرية  واالبيات  الكلمات  اجمل  امل��راأة  يف  قاال  اللذين 
ا�سواتهن  �سدحت  مبدعات  �ساعرات  لن�سو�ص  ق��راءات  منها  عديدة  فعاليات 
وبازار  للكتاب  معر�ص  اقيم  احلفل  هام�ص  وعلى  والوطن،  واالخت  االم  بحب 
�سم اعماال يدوية حيكت باأنامل ن�سائية مبدعة با�سافة اىل فعاليات اخرى،يف 
ختام احلفل مت توزيع ال�سهادات التقديرية بني امل�ساركني ومت ذلك على �سوت 

عزف وغناء الفنان طالل علي الذي غنى عن املراأة  اروع االغنيات.

"نزل 

األسى"

اتحادإصداراتإصدارات

قراءة في كتاب

احلرب  خالل  املا�ساوية  الرواية  احداث  تدور 
العاملية الثانية ، وتعالج الق�سايا االجتماعية 

التي عا�رصت االأزمة االقت�سادية العاملية.
تبداأ الرواية مبوت العائل تاركا معا�سا ال يكفي 
االجتماعية  املاأ�ساة  جوانب  وتبداأ   ، اال�رصة 
املاأ�ساة  �سخ�سيات  الكاتب  ويقدم   . والنف�سية 
اال�رصة  اأمامنا  فبداأت   ، االخرى  تلو  الواحدة 
واالخوة  نفي�سة  والبنت  االم   : فيها  مبا  كلها 
�سعور  كان   . وح�سنني  وح�سني  ح�سن  الثالثة 
املورد  كان  االب   . فادحا  بالكارثة  اجلميع 
؟  اليوم  بعد  يعي�سون  فكيف  لرزقهم  الوحيد 
عوامل  مقدراتها  يف  تتحكم  اال�رصة  هي  هذه 
الفقر والوراثة والطموح . وتت�سدى االم لقيادة 
عن  م�سوؤولة  باتت  فقد  وعزم  ب�سرب  اال�رصة 

عائلة بال معني .
 . االحداث  وتوالت  البائ�سة  البداية  كانت  هكذا 
وياأ�ص  وجلد  كفاح  حياة  االأ�رصة  حياة  كانت 
وقناعة  وطموح  وخظيئة  وندم  وانحراف 
الفقر  مع  ال�رصاع  خط  كان   . وطيبة  واجرام 
 . كلها  البدايات  وكانت   ، اال�سا�سي  اخلط  هو 
فكرة  يرف�ص  فح�سني   . للنهاية  وا�سا�سا  �سببا 
تعمل  باأن  املنزل  نفقات  يف  نفي�سة  م�ساهمة 
هو  والفقر   ، اأخر�سته  احلاجة  ولكن   ، كخياطة 
نفي�سة فهي ال جتني من  تعا�سة  زاد من  الذي 
بنف�سها  اهتمت  ولذلك  زهيدة  مبالغ  اال  عملها 
لكي تلفت انتباه حممد الفل فهي لي�ست جميلة 
الهوان  ور�سيت  الغواية  طريق  اىل  فانحرفت 
. وهذا ح�سن ي�سحي بفر�سة  النقود  يف �سبيل 
 ، تعليمه  ح�سنني  ليتم  ويعمل  العايل  التعليم 
الفقر  من  هروبا  بهية  عن  يتخلى  وح�سنني 
ي�ستطع  مل  لكنه   ، اف�سل  جمتمع  اىل  ويتطلع 
البا�سا  ا�رصة  رف�سته  لذلك  قدره  من  الهروب 

زوجا البنتها .
قمتها  اىل  املاأ�ساة  وت�سل  الق�سة  وتنتهي 
املخدرات  بتهمة  حل�سني  ال�رصطة  مبطاردة 
يف  ح�سنني  على  القا�سية  ال�رصبة  وترتل   ،
املحرتم  ال�سابط  وهو  يكت�سف  عندما  النهاية 
ان اخته نفي�سة متتهن البغاء �رصا حتى قب�ص 
عليها يف احد بيوت الدعارة . في�سارع ح�سنني 
لتنتحر  النيل  اىل  ويقودها  �رصاحها  الإطالق 
وينتحر  ويقنط  فعلته  على  يندم  ثم  غرقا 
يتغري  التي  الو�سطى  الطبقة  ممثال  االخر  هو 

اأفرادها يف حماولة ال�سعود.

اقتباس 

مر�ص التفكري لي�ص له عالج، 
حتى لو ا�ستطعت ان تنام، �ستحلم مبا تفكر به !

اآل_بات�سينو

م�سيت اأبحث عن عيونك
خلف ق�سبان احلياة

وتعربد االأحزان يف �سدري
�سياعا ل�ست اأعرف منتهاه

وتذوب يف ليل العوا�سف مهجتي
ويظل ما عندي �سجينا يف ال�سفاه

واالأر�ص تخنق �سوت اأقدامي
في�رصخ جرحها حتت الرمال

وجدائل االأحالم تزحف خلف 
موج الليل

بحارا ت�سارعه اجلبال
وال�سوق لوؤلوؤة تعانق �سمت 

اأيامي

 وي�سقط �سوءها خلف الظالل
عيناك بحر النور يحملني اإىل

زمن نقي القلب.. جمنون اخليال
عيناك اإبحار وعودة غائب

عيناك توبة عابد
وقفت ت�سارع وحدها �سبح 

الظالل
ما زال يف قلبي �سوؤال..

كيف انتهت اأحالمنا؟
ما زلت اأبحث عن عيونك

علني األقاك فيها باجلواب
ما زلت رغم الياأ�ص اأعرفها 

وتعرفني

وحتمل يف جوانحنا عتاب
لو خانت الدنيا وخان النا�ص

وابتعد االأ�سحاب
عيناك اأر�ص ال تخون

عيناك اإميان و�سك حائر
عيناك نهر من جنون

عيناك اأزمان وعمر
لي�ص مثل النا�ص �سيئا من �رصاب

عيناك اآلهة وع�ساق و�سرب 
واغرتاب

عيناك بيتي
عندما �ساقت بنا الدنيا و�ساق 

بنا العذاب

فاروق جويدة

ثقافة 

بـ 826 ألف زائر.. معرض مسقط الدولي للكتاب  يختتم دورته الثانية والعشرين   

ألول مرة و بصورة قانونية ... آثارعراقية في مؤسسة فنون  إاليطالية 

عيناك أرض 
الدويل  م�سقط  ملعر�ص  املنظمة  اللجنة  قالت 
للحدث  والع�رصين  الثانية  الدورة  اإن  للكتاب: 
العام  هذا  ا�ستقبلت  عمان  ب�سلطنة  ثقافيا  االأبرز 

826 األف زائر.
ويعك�ص  “جيد”  الرقم  هذا  اأن  اللجنة  واعتربت 
اإقبال العمانيني على االإطالع والقراءة وامل�ساركة 

يف االأن�سطة الثقافية.
واأقيم حفل ختام املعر�ص م�ساء ال�سبت املا�سي 

يف مركز عمان للموؤمترات واملعار�ص.
وقال وزير االإعالم عبد املنعم بن من�سور احل�سني 
رئي�ص اللجنة املنظمة للمعر�ص يف كلمة له بحفل 
جتربة  تقدمي  منظمة  كلجنة  “حاولنا  اخلتام 

بتنوعه  الكتاب  فيها  يح�رص  خال�سة  عمانية 
وحت�رص  مبو�سوعيتها  الكلمة  فيها  وحت�رص 
الربامج واملبادرات املجتمعية التي تقدم اخلدمة 
اأتى  الذي  “اجلمهور  واأ�ساف  واملقيم.”  للعماين 
ونتقبل  الفرح  ي�ستحق  جمهور  عمان  كل  من 
مالحظات اجلميع وهي حمل تقديرنا واهتمامنا 
ومن  احلالية..  الدورة  بناء  يف  منها  وا�ستفدنا 
م�ساء اليوم تفتح م�ساحة اأخرى لتقبل املالحظات 
القادمة.”  الدورة  لن�ستفيد منها يف  واالقرتاحات 
وحلت مدينة �سحار ب�سمال �سلطنة عمان �سيف 
خالل  من  وقدمت  الدورة  هذه  املعر�ص  �رصف 
جناحها تفا�سيل تاريخية عن املدينة وتاريخها 
وفنونها ومعاملها كما قدمت الكثري من االأن�سطة 
واالأم�سيات والندوات. وقال حممد بن عبد الرحمن 

“كان  األقى كلمة عن مدينة �سحار  الذي  الطويل 
ملدينة �سحار يف هذه الدورة مكان مميز وح�سور 
زاه باختيارها �سيف �رصف راجني اأن يكون هذا 
ُخطط  التي  والتطلعات  االآمال  حقق  قد  الت�رصيف 
ت�سميما  حمل  �سحار  “ركن  واأ�ساف  لها.” 
تعّد  التي  ال�ساخمة  �سحار  لقلعة  م�سغر  ملج�سم 
العديد  الركُن  و�سم  التاريخية  رموزها  من  رمزا 
من ال�سور ذات الداللة التاريخية كما ن�سط الركن 
جل�سات  وعقد  �سحار  لكتاب  تواقيع  بحفالت 

حوارية والعديد من االأن�سطة الثقافية.”
الفرتة  للكتاب يف  الدويل  م�سقط  وا�ستمر معر�ص 
اآذار مب�ساركة 750  من 22 �سباط اإىل الرابع من 
األف عنوان  دار ن�رص من 28 دولة وقدم نحو 45 

كتاب منها 30 باملئة من االإ�سدارات احلديثة.

يف  اأثرية  قطعة   40 العراقي  املتحف  �سيعر�ص 
اأُعيدت  قطع  بينها  العام  هذا  البندقية  بينايل 
  .2003 عام  يف  �رصقتها  بعد  موؤخرا  العراق  اىل 
ُي�سمح فيها بخروج جميع  اول مرة  و�ستكون هذه 
وي�سم  قانونية.  ب�سورة  العراق  من  القطع  هذه 
واآالت  طبية  واأدوات  فخارية  اواين  املعر�ص 
وحيوانات  الآلهة  �سغرية  ومتاثيل  مو�سيقية 
واأُعيد  امليالد.  قبل   6100 عام  اىل  بع�سها  يعود 
بقائه  بعد   2015 عام  يف  العراقي  املتحف  فتح 
من�سقة  دولية  جهودا  �سهدت  �سنة   12 مغلقًا 
ُهّربت خالل  اأو  التي �رُصقت  االأثرية  القطع  الإعادة 
االحتالل االمريكي للعراق. و�سيكون املعر�ص الذي 

البندقية  بينايل  يف  العراقي  اجلناح  ي�ست�سيفه 
التي  الثقافية"  "االبادة  على  مبا�رصاً  رداً   2017
يرتكبها تنظيم داع�ص االرهابي يف العراق و�سوريا 
، كما ا�سارت املوؤرخة متارة اجللبي رئي�سة جمل�ص 
املعا�رصة  العراقية  للثقافة  روؤية  موؤ�س�سة  ادارة 

التي ُكلفت بتنظيم املعر�ص. 
من  "ان  قولها  اجللبي  عن  االعالم  و�سائل  ونقلت 
املهم االآن اأكرث من اأي وقت ان يرى النا�ص خارج 
اأهميتها  يفهموا  وان  االأثرية  القطع  هذه  العراق 
تدمر  يف  االإبادة  اىل  تتعر�ص  وقت  يف  الثقافية 
اجللبي  واكدت  املو�سل".   يف  ومنرود  �سوريا  يف 
ان هذه القطع ذات طابع عاملي يتجاوز اجلغرافية 
هذا  يف  ه  ُتوجَّ مهمة  ر�سالة  �سيكون  عر�سها  وان 
ان  اىل  م�سرية  البندقية  مثل  مكان  من  الوقت 

املعر�ص يدح�ص الراأي القائل باأنه "مل يعد هناك 
فن يف العراق اأو �سيء ي�ستحق انقاذه". 

العراقية  ال�سلطات  اقناع  ان  اجللبي  وبينت 
باملوافقة على خروج القطع من العراق كان �سعبًا 
ب�سبب موقفها املنغلق نتيجة ما حدث من اعمال 

نهاب والرغبة يف حماية ما تبقى. 
اأو اقامة معار�ص  وقالت اجللبي ان فكرة االإعارة 
العراق  يف  اآثار  وجود  رغم  غائبة   اخلارج  يف 
من  كان  انه  واملفارقة  العامل  يف  االآثار  اأهم  من 
االآثار  هذه  تخرج  ان  االآن  حتى  تقريبًا  امل�ستحيل 
اإال اإذا كانت منهوبة اأو م�رصوقة. وحر�ست اجللبي 
على ان ي�سم املعر�ص عدداً من اخلم�سة ع�رص الف 
قطعة اثرية التي �رصقت من املتحف العراقي خالل 

�سقوط �سدام ح�سني.  واأُعيد نحو ثلثها الحقًا.  

بغداد ــ متابعة

بغداد ــ متابعة

ال تخون..


