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قبل بلوغ اخر محطة له في عالم التشيكل... الموت يغيب الفنان التشكيلي كامل حسين 
االعام  خالل  العراقي  االبداع  جنوم  من  الكثري  املوت  غيب 
مبدعينا..  من  بواحد  نفجع  واالخرى  االآونة  بني  فما  ال�سابقة، 
الفنان  رحيل  االيام  هذه  ف�سهدت  تتواتر؛  املوت  انباء  ومازالت 
الـ65  يناهز  عمر  عن  ح�سني  كامل  العراقي  وال�ساعر  الت�سكيلي 
�سخ�سيًا  معر�سًا  ع�رش  اأثني  تتجاوز  فنية  بح�سيلة  عامًا، 
عامني  قبل  اإ�سداره  عن  ف�ساًل  امل�سرتكة..  املعار�ض  وع�رشات 
من  واأجنو  الهاوية  حافة  على  »اأقيم  االأوىل  ال�سعرية  جمموعته 

اجلمال باأعجوبة«.
ح�سني ولد يف مدينة الب�رشة عام   1952، وتخرج يف اأكادميية 
الفنون اجلميلة  جامعة بغداد فرع الر�سم عام 1977، كما ح�سل 
 1975 عامي  وبني   ،2012 عام  الر�سم  يف  املاج�ستري  �سهادة 
مبعر�سه  ابتداأها  التي  ح�سني  معار�ض  �سل�سلة  انطلقت  و2012 
اأكادميية  يف  طالبًا  كان  حني   1975 عام  اأقامه  الذي  االأول 
نخلة  قاعة  على  اأقامه  الذي  معر�سه  واآخرها  اجلميلة،  الفنون 
يرتقبه  كان  الذي  املعر�ض  عن  ف�ساًل   ،2012 عام  بغداد  و�سط 
اأنه يعد له و�سيقيمه خالل املدة  اأعلن  متابعوه واأ�سدقاوه الذي 
املبكرة  جتربته  عن  للحديث  حماولته  ويف  املقبلة..   القريبة 
وتتلمذه على يد فنانني عراقيني، حتدث ح�سني يف حوار �سابق 
يد كل  تتلمذت على  الفنية مبكرة وقد  قائاًل: كانت جتربتي  له، 
و�ساكر  الربيعي  و�سوكت  اهلل  عبد  را�سي  حممد  الفنانني  من 
ح�سن  فائق  الرواد،  الفنانني  من  بكل  تاأثرت  ولكني  حمد، 
تربيت  ال�سيخلي، كما  واإ�سماعيل  الدروبي وكاظم حيدر  وحافظ 
�سالح  الفنانني  من  كل  لنا  تركُه  مر�سم  يف  الفنية  بداياتي  يف 
جياد وفي�سل لعيبي، وفيه الكثري من اللوحات الت�سكيلية، حيث 
املا�سي.  القرن  من  ال�سبعينيات  فرتة  خالل  مهمة  اأ�سماء  كانوا 
»لكني  عليه،  وتاأثريها  التجربة  هذه  عن  للحديث  يعود  اأنه  اإال 
كان  بهم،  اأتاأثر  ومل  منهم  ا�ستفدت  فقد  ذلك،  بعد  عليهم  متردت 
في�سل  اأما  تعليمي.  يف  الدور  املائية،  جياد  �سالح  للوحات 
طريقي  اتخذت  اأين  غري  اخلارجي،  اخلط  منُه  تعلمت  فقد  لعيبي 
اأعماله  اخلا�ض يف الفن الت�سكيلي«. وحينما يتحدث ح�سني عن 
وُحّرة،  اأماكن مفتوحة  اإىل  تتجه  اأنها  يوؤكد  الفنية،  واجتاهاتها 
ولكن  بالتجريد،  عالقة  له  ولي�ض  يقيدها،  اأن  ي�ستطيع  ال  فهو 
هنالك تقنيات جديدة يفر�سها علينا الواقع يف الع�رش احلا�رش 
اإال  ب�سمت،  يعمل  كان  ح�سني  كامل  الفنان  والتكنولوجيا.  
يدفعنا  معه  �رشيعة  حلوارات  ال�سحافيني  بع�ض  اختطاف  اأن 
في�سري  بها..  ا�ستغل  التي  الفل�سفات  اأهم  عن  والبحث  ملتابعتها 
يف حواٍر اآخر اإىل اأنه من النوع الذي ال ياأتي لالأ�سياء بق�سدية.. 
�سحراء،  يف  كان  لو  حتى  يظهر  كالينبوع  الفن  باأن  اأوؤمن  »اأنا 
وياأخذ ت�سكيالته احلقيقية، وهذا هو اإمياين بهذه النظرية. واأوؤمن 
بنظرية اأخرى اأن الكائن االإن�ساين بطبيعته لديه قدرة م�ساهدات 
ويخزن من ملياري �سورة اإىل اأربعة مليارات �سورة، وهذا راأي 
واأحيانًا ال  ذاكرته،  الذي يرى ويخزن يف  النوع  واأنا من  علمي 
اأر�سم على القما�ض االأبي�ض يف املر�سم، اأمنا اأر�سم يف عقلي ويف 
اأر�سم مئات اللوحات، وحتى لو كنت يف  اأن  عاطفتي، واأ�ستطيع 
و�سع اال�سرتاحة وبعيدا عن اللوحة اأو املر�سم، ولكن هناك اأ�سياء 
تتكون يف داخلي، وهناك مقولة للفيل�سوف البري كامو، »الفن هو 
تقبل ومترد«. وهذه املخزونات املرتاكمة يف داخلي التي اأتقبلها 
�ستظهر يف يوم من االأيام عندي يف لوحة من لوحاتي اأو �سيء 
يوحي بها اأو مب�سمونها اأو كيانها، هذا ال�سيء موجود يف عملي 

يفكر  مل  رمبا  الكون.  يف  املوجود  الال�سيء  وكل  حقيقة  الفني 
ح�سني يف الفن كعمل يعود له باأي �سيء، غري اأن العائد الذي كان 
هو،  يريدها  التي  بالطريقة  الأعماله  املهتمني  تلقي  هو  يرجوه 
اأعماله بتلوينات غريبة، وت�سكيالت لي�ست �سهلة  فقد كان يقّدم 
البع�ض  يراه  اأنف�سهم.  بالفن  املهتمني  حتى  الكثري؛  لدى  الفهم 
االإبداعية،  يف  ممار�ساته  خا�سًا  حمليًا  اجتاهًا  ميّثل  فنان  انه 
التعبريي،  الفن  مدر�سة  ن�سع جتربته  هذه �سمن  اأن  لنا  وميكن 
اإذ حاول من  خاللها ال�سري وفق قوانني وذوق ودالالت جمالية 
 واجتماعية لتحقيق ذاته، ومار�ض تعبرياً ب�سيطًا  وبليغًا ا�ستطاع 
واملحلية،  الكونية  يف  اأبعادها  االإن�سانية  احلالة  به  يج�سد  اأن 
�سواء كان ذلك على  م�ستوى اأدوات التعبري الت�سكيلية املادية اأو 
على  م�ستوى املو�سوعات، فاإن متعّنا بعامل هذا الفنان  لوجدناه 
مزدحمًا بالروايات ومكتظًا باالأ�سخا�ض  املهم�سني الذين يحاول 
ت�سطيحهم باللون، يبحث  ح�سني يف ما بعد الرتاث والواقع، ر�سم 
كامل  الفنان  مفردات  وامل�ستقبل،  واملا�سي  احلقيقة  واحللم 

 ح�سني مركبة ومباغتة وكاأنه اأجنزها على �سطح  اللوحة من دون 
اأي تخطيط م�سّبق، فهي تعرب عن  اختالجاته االإن�سانية لل�سخو�ض 
حركات  يتتبع  باأنه  لنا  يوحي  حيث  بنب�ض  احلياة.   امل�سكونة 
و�سكنات  االأ�سخا�ض يف ال�سارع، كي يعيد ت�سكيل خطواتهم  على 
�سطوح لوحاته، فهو ير�سم بطريقة بعيدة عن الواقع بكثري، ميكن 
عن  حتقيق  متوا�سلة  نقدية  ا�ستك�سافية  اأعماله  اأن  ن�سمي  لنا 
عن  تعرب  فنية  عاملية،  حركة  �سمن  ثقافية،  مفاهيم  وتقدمي 
الكثري من الدالالت والبديهيات  اجلديدة، من دون حتطيم ال�سورة 
الذين  الفنانني  جتربة  من  ا�ستفاد  باأنه  �سك  للواقع،  ال  احل�سية 
�سبقوه  �سواًء كانوا عامليني اأو اأبناء ح�سارته، املو�سوع  موجود 
اأعماله املعمارية  اأما  تراكيب  اأعماله لكنه ال يظهر مبا�رشا،  يف 
اللون،  ال�سخو�ض،  البيئة،  منذ  بداياته،  الزمته  فقد  اجلمالية 
الكتلة، كل هذه  مفاتيح دخل من خاللها واأحالها اإىل لغة ت�سكيلية 
 ولونية، ي�ستدعي فهمها والبحث يف دالالتها  واألوانها والتفاعل 
معها ب�رشيًا، مع كثري من  االأ�سئلة التي تطرحها الطريقة املتبعة 

بناء  احلرة  االألوان  اتخذ من  اأنه  كما  اللوحة،  ت�سكيل  ف�ساء  يف 
ال�سكل  الفني و�ساغه بطريقة اإبداعية خمتلفة عن غريها،  ت�سكل 
هذه الفل�سفة جزءاً من ت�سكيل الف�ساء  الكوين احل�سا�ض الذي ي�سري 
اإىل �رشاع بني قيم  االأ�سياء وبهائها وبني �سيمياء الال�سعور.. اإذ 
الفراغ كونه قيمة  ت�سكيلية، لها  تعوم  مفردات كامل ح�سني يف 
�سغطها على الت�سورات اجلمالية  والثقافية معًا، فهو ي�سعى اإىل 
االندماج مع حاجات  املجتمع الذي ان�سلخت عنه قيم كثرية منذ 
زمن.  فيما بقيت ا�ستغاالت الفنان �سمن اإطار اجل�سد تنفتح على 
جدل ال�سوؤال وعن ك�سوفات اأخرى تتميز باإحاالت خيالية، ويف 
االأ�سكال، الأن مالحمها ذابت  اأخرى ن�سعر باغرتاب هذه  منطقة 
مع مرادفات اأخرى، ومهما حافظت على ن�سقها اّللوين واالأدائي 
مهما  اأعماله  ُنالحق  �سنبقى  اأننا  اإال  امل�ستخدمة،  املفردات  لكل 
الهدف  �سكلية حديثة، الأن  اأعمال  ا�ستغورت يف  تباعدت ومهما 
مراحله  من  مرحلة  كل  يف  خمتلفًا  يكون  اأن  هو  عنده  االأ�سا�ض 

الفنية. 

بغداد ــ فاطمة عدنان

310 دار نشر اختتام معرض 
اربيل الدولي للكتاب

 "المتنبي" بلدروز تفتتح 
شظايا فيروز  ال ماء يرويهاشارعها الثقافي

والعامل  والعراق  كرد�ستان  من  زائر  الف   100 قرابة  توافد  �سهدت  ايام  ع�رشة 
ملعر�ض اربيل الدويل للكتاب، الذي �ساركت فيه 310 دور ن�رش ومكتبة بـ 700 
 50 مع  الكتاب،  لتوقيع  حفال   30 الع�رشة  االيام  هذه  �سهدت  كما  عنوان،  الف 
جل�سة وندوة حوارية بالعربية والكردية عرب م�ساركة وزارة الثقافة وال�سباب يف 
وت�سكيلية.   فوتغرافية  معار�ض  اربعة  مع  غنائية  فنية  ام�سيات  وخم�ض  االقليم، 
باعتبارها  والعاملي  العربي  االعالمي  باالهتمام  العام  هذا  دورة  وحظيت  كما 
اخلتام  العرب. يف  النا�رشين  احتاد  قبل  من  املعر�ض  اعتماد  بعد  االوىل  الدورة 
كرد�ستان  اقليم  يف  وال�سباب  الثقافة  لوزرة  التابعة  عفرين  ارماجن  فرقة  قدمت 

عددا من الدبكات الكردية الرتاثية . 

مل تقت�رش الن�ساطات الثقافية واالدبية يف حمافظة دياىل على املركز فقط 
ق�ساء  يف  املرة  ،هذه  وقراها  املحافظة  مدن  خمتلف  يف  تن�رش  اخذت  بل   ،
�سبابها  افتتح  حيث  بعقوبة  ملدينة  ال�رشقي  اجلنوب  يف  الواقع  بلدروز 

اال�سبوع املا�سي �سارعًا ثقافيًا على غرار �سارع املتنبي. 
و�سط  الثقايف  �سارعهم  على  بلدروز  �سباب  اطلقه  ما  ال�سهداء” هذا  “�سارع 
وادبائها م�ساء  و�سبابها  قبلة ملثقفيها  ان ي�سبح   ياأملون    املدينة،والذي 

كل جمعة. 
جتربة “�سارع ال�سهداء” الثقايف لي�ست االوىل يف دياىل فقد �سبقها قبل اكرث 

من �سنة افتتاح �سارع اجلواهري و�سط بعقوبة. 

عن من�سورات �سفاف يف بريوت ومن�سورات االختالف يف اجلزائر رواية »ال ماء 
يرويها« لل�سورية جناة عبد ال�سمد.  حتمل الرواية �سرية العط�ض يف اأر�ض ال�سويداء 
حممول  احلكاية  �سطُح  م�ستويني:  على  وت�سري  �سوريا،  جنوب  اأق�سى  يف  البعلّية 
العا�سقني  الرواية،  بطلّي  وحياة،  نا�رش  بني  وممتدة  ملتب�سة  حب  ق�سة  على 
اخلا�رشين اللذين مت�سي لعنُة العط�ض مب�سرييهما بعيداً عن �سبوة االأحالم، اإىل 
الرواية على خط زمني متتابع ميتّد  اأبداً.  تتنقل  ال�سهام مراميها  حيث ال ت�سل 
بن�سيٍج  اأ�سبه  متعددة،  وباأ�سوات  الع�رشين،  القرن  من  الثاين  الن�سف  مدى  على 
ويفتح  االأو�سع،  مبعناه  العط�ض  �سرية  ليبّث  اجلنوب  جغرافيا  من  ينفلُت  خافٍت 

�ض من خاللها على اأكرث املجتمعات �رّشانيًة يف هذا ال�رشق. نافذة ميكن التل�سّ

رواية  بــريوت،  يف  والن�رش  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  عن  �سدرت 
العراقي نوزت �سمدين حملت عنوان »�سظايا فريوز«،  للروائي  جديدة 
الرواية عن �ساب عربي  القطع املتو�سط. تتحدث  يف 284 �سفحة من 
م�سلم يدعى )مراد( من قرى غرب جبل �سنجار )غرب نينوى( يقع يف 
حب فتاة اأيزيدية كردية )فريوز( من قرى �رشق اجلبل.  وب�سبب حاجز 
الدين واللغة يكتفي مراد مبراقبتها يف املكان الذي تبيع فيه الب�سل 
على جانب طريق قريب من قريته )اأم نهود(، يف حني ُتبقي هي حدود 
التجاهل فا�ساًل بينهما ب�سبب تعاليم الدين التي حترم اأي عالقة بني 

)اإيزيدية وم�سلم( . 

إصداراتإصداراتعلى غراربمشاركة

من يشتري األلقاب ؟ نبيعها له بال ثمن.

كلما مررت بن�سب انتابني �سعور باأن البهلوان املعني 
هو �سخ�سية ماألوفة من املجتمع احلايل. واليوم اقتنعت 
االأخرية  االآونة  يف  اإزدادت  فلقد  يقني  على  باأين  متاما 
وبالتحديد بني املجتمع العراقي يف دول املهجر حركة 
جديدة ميكن ت�سميتها حركة االألقاب ، الأ�سباب عدة من 
االأمر وان كان  التحقق من هذا  اإمكانية  اإنعدام  �سمنها 
املانح مبن�سب يحق له منح  اللقب اأوان املمنوح جدير 
واملديح  والتكبري  التهليل  الكالم ظاهرة  بهذا  اأعني  به، 
ل�سخ�ض ما بحجة تواجدهم امل�ستمر يف حمافل خمتلفة 
ال�سهادات  اأ�سبحت  والتواجد" ،  احل�سور  "تاأكيد  بحجة 
الفخرية تهدى اىل نف�ض الوجوه و بنف�ض املحافل �سواء 
واإليهم متنح  ، منهم  اأو فن  ثقافة  او  او فرح  كان حزن 
امل�سميات واهلل اأعلم لو اأختلف الزمان واملكان ملا جتراأ 
ان يدعي املعرفة والثقافة والعلم اأحد من هوؤالء خريجوا 
املدار�ض الوهمية اأ�سبحوا حملة �سهادات عليا يف املهجر 
�سئت  ما  اإخرت  باملجان  هي  االألقاب؟  ي�سرتي  فمن   ،
وحتى  واملثقف  واملهند�ض  والدكتور  االإعالمي  فلدينا 
�ستون  مبلغ  عليه  فهذا  معذرة  ولكن،  النبيلة  االألقاب 
دوالرا فقط ، زورونا جتدون ما يليق بكم ويرفعكم يف 
�سماء املجتمع الفقاعي املبني على اأ�سا�ض عقد النق�ض 
باأن  القارئ  تن�ض عزيزي  النفو�ض وال  ب�سعف  مدعومة 
اإال التوا�سل  اللقب وما عليك  لك مطلق احلرية باإختيار 
والتواجد يف هذه املحافل اأو باالمكان اأن تتخذ خطوة 
كانت  اأي  االع�ساء  وتنتخب  جمعية  وتوؤ�س�ض  جريئة 
وبعد  املتابعني  ا�ستجداء  وبالتايل  املزعومة  خلفياتهم 
اأ�ستاذا  متمكنا  ت�سبح  اأن  باالمكان  وجيزة  بفرتة  ذلك 
اإعالمية  اأو  اأو مهند�سا  واإن مل تكمل املرحلة االعدادية 
اأو  المعة واإن كانت اخلربة يف مالهي الدرجة العا�رشة 
�ست�سبح  هكذا  فخرية  ب�سهادته  ال�سياب  يناف�ض  �ساعرا 
نف�ض  ال�سور معك  التقاط  تتناف�ض على  القارئ  عزيزي 
يوم  قبل  م�سابه  حمفل  يف  تواجدت  قد  كانت  الوجوه 
بع�ض  جتمع  ال  َفِلَم  جريئا  فعال  كنت  اإذا  اأما  يومني  او 
لت�سبح  الطائرة  املدينة  فيلة  مع  حتلق  اأو  البالونات 
ف�سائيا؟ �سخرية احلال ادت بنا اىل ان نناف�ض اآل�ض يف 
بالدها هكذا نحن يف املهجر �سناع الفقاعات الب�رشية 
باأول  وتفقع  التدوم  فقاعته  االوهام  تختلقه  من  الأن 
علميا  متمكنا  يكن  فعال  �سخ�ض  من  اأومواجهة  وخزة 
القراء  اأعزائي  النغمة  هذه  وعلى  اأكادمييا  اأو  ثقافيا  اأو 
الكرام لكم مني من مدينة الفيلة الطائرة �سهادة تقديرية 
اإمتناين ملتابعتكم  على  مني  كتعبريا  فخرية  ودكتوراه 
هذا املقال مع حتيات اأالعالمية الطبيبة قائدة ال�سمتية 

املحامية املهند�سة رائدة الف�ساء .
لندن _رلى اآللوسي 

اقتباس 

اأ�سهد باحلب
على اأحزان الرماح املك�سورة ...

غادة ال�سمان

كثريون ماتوا.. بكينا عليهم
اأقمنا عليهم �سالة الرحيل

وقلنا مع النا�ض �سربا جميال
فهل كل �سرب لدينا جميل؟

قراأنا الفواحت بني البخور
وقلنا: احلياة متاع قليل

نرثنا الفطائر فوق القبور
ويف االأفق تبكي ظالل النخيل

كثريون ماتوا..
اأهلنا عليهم تالل الرتاب

ولكنا مل منت بعد لكن
ملاذا يهال علينا الرتاب؟!

فما زلت حيا
ولكن راأ�سي بقايا �رشيح

وما زلت اأم�سي
يقيد خطوي درب ك�سيح

وينب�ض قلبي
واإن كنت اأحيا.. بقلب ذبيح

* * * 
 كثريون ماتوا.. 

وما زلت ان�سد حلنا حزينا
 اأطوف به بني هذي القبور هناك 

بعيدا تغرد يف ال�سمت بع�ض 

الطيور حروف تعانق بع�ض 
احلروف

وت�سنع �سطرا جنوم تطوف بعني 
ال�سماء وتن�سج فجرا

ويف جبهة االأر�ض ت�رشي دماء
وينبت يف االأر�ض �سيء غريب

عظام تقوم..
وبني اجلماجم هم�ض يدور

فما زلت اأ�سمع هم�سا غريبا
وبني الرتاب قبور تثور

وت�سحو ال�سواهد.. تعلو وتعلو
وت�سنع تاجا..

يزين يف الليل �سمت القبور
وينطق �سيئا..
فماذا يقول..
ماذا يقول؟!

 فاروق جويدة

ثقافة 

بعد مرور أكثر من أربعة عقود على وجود النصب...
شهريار وشهرزاد يرويان حكايتهما الخاصة

موتى.. بال قبور

هي حتكي وهو ين�ست باإمعان م�ستلقيًا على �رشيره 
لنا كتب  التي �سورتها  امللوكية  بطريقته  احلجري 
احلكايات، هكذا كان �سهريار وهو ي�سغي حلكايات 
التمثاالن  ُن�سب  حيث  دجلة  �ساطئ  على  �سهرزاد 
اأربعة عقود على وجود  اأكرث من  التاريخيان. مّرت 
العراق  يف  النحاتني  �سيخ  �سممه  الذي  الن�سب 
وعناية  بدقة  واختار  حكمت  غني  حممد  الفنان 
�سهرزاد عجائب  منه  تروي  اأن  ي�سلح  الذي  املكان 
األف ليلة وليلة بجوار نهر دجلة عند مر�سى الزوارق 
اأهم  وعلى  مكان  كل  من  احلدائق  به  حتيط  الذي 

�سوارع بغداد، �سارع اأبي نوؤا�ض. حكمت الذي �سمم 
حرامي«  واالأربعني  »كهرمانة  ن�سب  ذاتها  بالدقة 
»ع�ستار«  االآلهة  ومتثال  كرادة  �سارع  مدخل  عند 
عند مدخل فندق ع�ستار »�سرياتون« �سابقًا املعروف 
بفندق »كري�ستال« يف الوقت احلا�رش، حر�ض على 
اإ�سفاء �سحر خا�ض على ن�سب �سهرزاد ومليكها، اإذ 
ليـــروي  عاد  التـــاريخ  اأن  املكان  املارة يف  ي�سعر 
ع�سورها  يف  بغداد  عا�ستها  واأ�ســـاطري  حكايات 
الذهبية. زوار املكان معظمهم ممن ميرون بال�سدفة 
نوؤا�ض  اأبي  �سارع  �سريهم يف  اأثناء  التمثال  بجانب 
وينزلون  مفاجئ  �سكل  يف  �سياراتهم  يوقفون  اإذ 
يغادروا  اأن  قبل  التمثالني  مع  ال�سور  اللتقاط 

ال�سعادة  غاية  يف  يبدو  كان  اأحدهم  جمدداً  املكان 
»�سيلفي«  �سورة  الأخذ  النقال  هاتفه  ي�ستخدم  وهو 
مع اأ�سدقائه الثالثة لكن املفاجاأة كانت عند �سوؤاله 
التمثالني؟  �ساحبي  من  تعرف  هل  التمثال،  عن 
اأجاب ال�ساب وهو ي�سحك فرحًا بالتقاطه ال�سور: ال 
لكنني وجدت االآخرين يت�سورون معهما فقررت اأنا 
واأ�سدقائي اأن اأفعل االأمر ذاته. ترتفع �سهرزاد بطول 
االنتباه  يثري  �سكل  يف  بيديها  وت�سري  اأمتار  اأربعة 
الرواية، فيما يتمدد �سهريار  وكاأنها ال تتوقف عن 
ويبــدو  متــرين  ترتفـــع  احلجر  من  مدرجات  فوق 
�سكل  يف  منتبهًا  املتوا�سلة  حلكاياتها  من�ستًا 
كامل ملا تقول غري اآبه مبا يدور حوله وغري مكرتث 
التذكارية،  ال�ســور  بجانبه  يلتقطون  الذي  بزواره 
احلكاية،  نهاية  اإىل  الو�ســول  هو  يريـــده  ما  فكل 
يده التي مت قطعها يف وقت �سابق من مت�سددين مت 
تعوي�سها باأخرى حتاول اأن تكون جزءاً من اجل�سد 
التمثالني  من  القريب  باملكان  العــناية  املمدد. 
منهما  بالقرب  امل�ســقوف  ال�سمك  مطاعم  وانت�سار 
منحهما مكانة خا�سة عنــد مرتادي ال�سارع الذين 
مطاعمهم  اإىل  متجهني  منــهما  بالقــرب  يــمــرون 
القريب من املكان  العائلي  اإىل املتنزه  اأو  املف�سلة 
على  ي�سممون  الذين  امل�ساك�سني  اأطفالهم  برفقة 
اإكمال  قبل  �سهريار  يدي  بني  واجللو�ض  ال�سعود 

طريقهم مرة اأخرى.
تغري   1975 عام  التذكاري  الن�سب  تد�سني  ومنذ 
املكان املحيط عما كان عليه، وال�سيء الوحيد الذي 
التي  املجاورة  ال�سمك  مطاعم  هو  حاله  على  بقي 
متنح املكان نكهة خا�سة بروائحها املتطايرة يف 

الهواء. 

بغداد_خاص


