
Mon. 29 May. 2017 issue no 354فضاءات ثقافية8
االثنين 29 آيار 2017 العدد 354

مثقفو األدب العراقي المغترب... بين وحشة الغربة وضياع الوطن
قوتني قاهرتني ينتابا املثقف العراقي املغرتب 
وكل واحدة ت�شده اىل جهة مغايرة للقوة االخرى 
وهو بني تينك القوتني يعي�ش اال�شكالية املريرة، 
بني احلنني اىل بلده االم موطن ذكرياته ومراآته 
كمعنى  نف�شه  فيها  يرى  التي  االجتماعية 
ان  هو  يتوقع  حميمة  وكم�شاركة  وكمنجز 
اجلديد،  للعراق  مفرت�ش  غد  �شنع  يف  ينجزها 
او ي�شتطلعه من اخبار املاأ�شاة  وبني ما يعرفه 
املخاطر  وبوؤرة  النماء  ياأكل  الذي  واحلريق 
التي  ال�شود  واالرهاب  العنف  وغيوم  املاحقة 

تخيم يف �شماء العراق.
هو  امنوذجا  نعده  ما  املثقفون  هوؤالء  ومن 
حتقيق  يف  وخيبته  ال�شائغ  عدنان  ال�شاعر 
احللم املوؤجل الذي عرب اليه امل�شافات ال�شا�شعة 
بوجه  منت�شبا  املرير  الواقع  وفاجاأه  متوج�شا 

قبيح وج�شد م�شوه وفكر ظالمي. 
جمهوره  امام  ق�شيدته  القاء  من  انتهى  ان  ما 
املن�شة  من  ونزل  لل�شعر  املتعط�ش  العراقي 
الغربة  �شنني  بعد  العراق  اىل  بعودته  حمتفيا 
التهم  له  يكيل  و�شار  احدهم  له  انربى  حتى 

ويتوعده بالويل والثبور والقتل والتنكيل.
لقد نزل االمر حينها على ال�شاعر العراقي عدنان 
ال�شائغ ا�شبه بال�شاعقة وهو يتلقى الوعيد بعد 
اللكنة جمهول  اغرتاب من �شخ�ش عراقي  طول 
مهرجان  قاعة  داخل  الوجه  مك�شوف  الهوية 
الب�رصة يف عام 2006 وعلى مراأى  املربد يف 
قراءة  من  انتهى  ان  بعد  الكثريين  وم�شمع 

ق�شيدته )ن�شو�ش م�شاك�شة قليال(
ا�شطره هذا االمر حينها اىل اللجوء اىل ال�شلطات 
املحلية يف الب�رصة لتاأمني خروجه من العراق 
ثانية بعد ان ظن انه لن يلوذ بالغربة من جديد.
العا�شمة  من  اأتى  الذي  ال�شائغ  حكاية 
ق�ش�ش  عن  كثريا  تختلف  ال  لندن  الربيطانية 
اخرى جعلت الكثري من عراقيي ال�شتات يعلنون 
املئات  فيهم  لبلدهم مبن  العودة  احالم  تاأجيل 
وكلماتهم  افكارهم  كانت  الذين  املثقفني  من 

�شببا يف هروبهم من عراق الدكتاتور �شدام.
يف  بالعراقيني  اليوم  يع�شف  الذي  االرهاب 
البلد  من  للهروب  جديدة  م�شاريع  فتح  الداخل 

واجل يف املقابل م�شاريع العودة اليه.
ملنع  �شببا  التهديدات  هذه  كانت  ومثلما 
العراق كانت هواج�ش  اىل  العودة  الكثريين من 
تدفع  املقابل  يف  الوطن  اىل  واحلنني  العودة 
التهديدات  وجتاهل  املجازفة  اىل  اخرين 
حتف  التي  املخاطر  رغم  جديد  من  والعودة 
ال�شاعر عدنان  العائدين  الطريق وكان من بني 
زائرا  اربيل  يف  �شادفناه  حيث  نف�شه  ال�شائغ 
بالب�رصة.  مربد  يف  التهديد  تلقيه  من  عام  بعد 
العراق  لك  لوح  لل�شائغ:  �شوؤاال  وجه  وهناك 
نراك  ثم  للب�رصة  االخرية  زيارتك  يف  بال�شيف 

تعود اليه من جديد. ال�شائغ رد قائال: مل يلّوح 
االرهابيون  هم  بل  ابدا  بال�شيف  العراق  يل 
مثلما �رصقه  منا  غفلة  الوطن يف  الذين �رصقوا 
الطغاة والغزاة والقتلة لقد اثخنوه باجلراح من 
ومن  انقالب  اىل  انقالب  ومن  حرب  اىل  حرب 
اىل و�شاية ومن  اىل حزب ومن و�شاية  حزب 
فتوى اىل فتوى .. هوؤالء القتلة القدامى واجلدد 
وايديولوجياتهم  احقادهم  ويورثون  يتنا�شلون 
ون�شالهم. وتابع ال�شائغ: البلد الذي ولدت على 
ار�شه املباركة اوىل احل�شارت والكتابة حوله 
 .. الفا�شيون اىل كومة انقا�ش وحرائق وخراب 
لكني على يقني ان بلدي كطائر العنقاء �شيولد 
من رماده ليحلق يف ف�شاءات احلرية التي حرم 
االن�شانية  اثراء  يف  لي�شهم  طويلة  لعقود  منها 

بروافده املعطاءة من خريات وابداع وجمال.
وال�شيوف  العتمة  هذه  خلف  ان  ال�شائغ  وراأى 
الكاحلة  عيونهم  التراه  عراق  هناك  والدخان 
عراق   .. اليفرتقان  �شنوان  وال�شعر  هو  عراق 
الكلمة والنغم والنهر واجلمال والعمق .. التاريخ 

التوا�شل  والت�شامح  االختالف   .. واملعا�رصة 
يف  علق  ما  �شينف�ش   .. العراق  هذا   .. والتجدد 
بكل  ليت�شامى  وغبار  �رصا�شري  من  ردائه 
ابهج  ال  الذي  احلرية  ف�شاء  اىل  روحه  عنفوان 
منه وال ابهى. وكان ال�شائغ الذي يعد اأحد كبار 
�شقوط  بعد  العراق  اىل  عاد  العراقيني  ال�شعراء 
عاد  ثم   2004 عام  يف  مبا�رصة  الدكتاتورية 
املربد يف عام 2006  اخرى يف مهرجان  مرة 
املدى  ملهرجان  االخرية  زيارته  عن  ف�شال 
العراق  كرد�شتان  اقليم  عا�شمة  يف  الثقايف 
اأربيل يف مايو من عام 2007. هاج�ش العودة 
الذي ي�شطدم باخلوف الكامن يف دروب بغداد 
وازقتها كان حمور حديثنا مع كتاب عراقيني 
اخرين اذ �شاألنا الكاتب والباحث العراقي مدير 
فالح  لندن  يف  اال�شرتاتيجية  للدرا�شات  معهد 
عبد اجلبار عن مدى واقعية حتقيق حلم العودة 

اىل بغداد فاأجاب ال�شوؤال:
اىل  العودة  اماين  بال  منا  من   .. نافال  يل  يبدو 
بغداد .. او عودة بغداد اىل بغداد حا�رصة التنوع 

والثقافة واملدنية .. بغداد احلبيبة التي تركت.
وا�شاف عبد اجلبار: تبدو بغداد يل اليوم هرمة 
تنوء التياعا.. كمدا.. اأملا.. بدت يل بغداد بعد كل 

لقاء ت�شحب فاقدة تلك الن�شارة.. تلك العافية.
بغداد..  يف  قادم  لقاء  يف  رغبتي  اعلن  وقال: 
لوم الئم  ذا ينجينا من  واعلن خويف منه.. من 
ال  قائال:  اجلبار  عبد  وا�شتدرك  اخلرق.  تهمة  او 
فقدت  باأنني  اح�شا�ش  يدهمني  حلظة  ادري.. 
.. حلظة اخرى يدهمني �شك يف  االبد  بغداد اىل 
حتبون  هل  يدري..  من  رمبا..  لعل..  الفقد..  هذا 
التمني..  على  واظبوا  اذا  ال�شوؤال..  متزقات 

والتفكر يف هذه االماين عجافا كانت ام ال.
من جانبه قال الباحث العراقي ر�شيد خيون: ال 
يجب ان ن�شتبق الظروف ونطمع بح�شن بغدادي 
وهي تقبع حتت تهديد االرهاب والعنف... يجب 
ان يكون املكان خا�شعا للحرية لذا ال ا�شتطيع 

ان اقول �شوى لكل حادث حديث.
ال�شاعر  يبددها  ان  حاول  هذه  القامتة  ال�شورة 
الكابو�ش  ي�شتمر  لن  قال:  حني  ال�شائغ  عدنان 

و�شاعود  الحمالة..  قادم  احلرية  ففجر  طويال.. 
نعم  وطننا..  اىل  املهاجرة  الطيور  كل  وتعود 
التغني  من  ن�شالهم  متنعني  ولن  اليه..  اعود 
على  واالرمتاء  مياهه  وارت�شاق  بعذاباته، 

�شفافه و�شم ن�شائمه.
الغبار  هذا  ينجلي  عندما  انه  ال�شائغ  وراى 
البغي�ش عن �شماء وطني ويرحل الغزاة ويندحر 
االرهاب  قواعد  وتتحطم  وفلولهم..  الطغاة 
والعرقي  الطائفي  العنف  موجات  وتنح�رص 
عندما  واالجتماعي..  وال�شيا�شي  والفكري 
�شتعود  االوبئة  هذه  من  معافى  العراق  يعود 
واحالمه  واغانيه  و�شعرائه  طيوره  كل  له 
وغيومه وازهاره ومكتباته وم�شارحه وحدائقه 
و�شينماته ومقاهيه وكل ما �شاع منه يف تلك 
الوطن  �رصط  هي  فاحلرية  املظلمة..  احلقبة 
مثلما هي �رصط االبداع". وكان حقا ما انتهى 
اليه ال�شائغ فاحلرية �رصط الوطن ورمبا يعي�ش 
له  االن�شان غريبا يف وطنه دون حرية ت�شمن 

العي�ش االمن والرغيد. 

بغداد_ متابعة

 "واقع المسرح العراقي" 
مسرحيون يبثون معاناتهم

  أكبر منصة للكتب الصوتية 
" أخبار آخر العشاق" "شوارع الوجود"في العالم العربي

يف  امل�شارح  ق�شم  اقام  وامل�رصح،  ال�شينما  دائرة  ون�شاطات  فعاليات  �شمن 
القاعة الداخلية ملنتدى امل�رصح التجريبي، ندوة مو�شعة حتت عنوان “ واقع 
ال�شباب  وبع�ش  امل�رصح  رواد  من  نخبة  بح�شور   ، اليوم”،  العراقي  امل�رصح 
احلميد،  عبد  �شامي  بالفنان  ابتداأت،  امل�رصحيني  مداخالت  ابرز  امل�رصحي.  
الذي ا�شار اىل “غياب تقاليد امل�رصح التي غابت عن امل�رصح العراقي، متاأ�شفا 
على و�شع الفنانني امل�رصحيني الذين و�شعوا يف خانة الن�شيان.  اما الفنان 
عزيز خيون فقد ابتداأ حديثه بتقدمي ال�شكر جلميع القائمني على هذه الندوة، 
احلا�رصين  اخلالدي،  د.ميمون  طالب  حني  يف  خريا،  �شتثمر  بانها  متمنيا 

بالتحاور ب�شاأن �شبب تراجع م�شاريع الفرقة الوطنية للتمثيل.  

اأطلقت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة، من خالل »قنديل« الذراع 
التعليمية للموؤ�ش�شة، م�شموع دوت كوم ، التي ُتعد اأكرب من�شة للكتب ال�شوتية 

يف العامل العربي، يف �شتى املجاالت وبجميع اللغات.
الطفل  كتب  �شمنها  من  عدة،  جماالت  يف  �شوتية  كتبًا  املن�شة  و�شت�شمل 
االإذاعية  القنوات  اأهم  مع  التعاون  و�شيتم  م�شتقباًل،  و�شتتو�شع  واالأ�سسرصة، 
تفعيل  على  املن�شة  �شتعمل  كما  ال�شوتية.  الكتب  وبث  لت�شجيل  واالإعالمية 
ال�رصاكات واالتفاقات مع اأهم دور الن�رص واملوؤ�ش�شات املعرفية، بهدف اإثراء 
جعبتها الفكرية ب�شكل م�شتمر، و�شت�شم ت�شجيالت �شوتية مللخ�شات مبادرة 

»كتاب يف دقائق« اخلا�شة باملوؤ�ش�شة.

املركز  عن  �شم�ش   احمد  والروائي   لل�شاعر  الوجود”  “�شوارع  رواية  �شدرت   
القطع  من  �شفحة   180 بس  بابل-دم�شق-القاهرة  والن�رص  للطباعة  الثقايف 
فيها  متتزج  التغيري  بعد  العراقي  الزمن  من  عقدا  توثق  السسروايسسة  املتو�شط. 
ال�شخ�شية  ذو  القروي  املتدين  خلخال  �شامي  بطلها  بالرومان�شية،  البولي�شية 
الهادئة املتزنة والذي �رصعان ما يحدث حتوال كبريا يف حياته، ليدخل حياة 
رهابيني  النزق واملجون واملواعدات الغرامية واخلمرية ثم يواجه م�شاكل مع االإ
نف�شه  ليجد  الدكتوراه  درا�شة  ليعود بعدها ويكمل  العراق  الهروب خارج  ويقرر 
الهروب  اأثرها  على  يقرر  قانونية  م�شاكل  له  ت�شبب  اإرهابية  م�شيدة  يف  واقعا 

جمددا اإىل باري�ش بعد اأن تعلن وفاته ويقام عزاوؤه. 

اق  �شدرت حديثا عن موؤ�ش�شة �شم�ش للن�رص واالإعالم؛ رواية » اأخبار اآخر الُع�شَّ
« لالأديب والروائي العربي الكبري املقيم يف ال�شويد " برهان اخلطيب".

لة لروايته ال�شابقة "اأخبار اآخر الهجرات" ال�شادرة  فهي رواية م�شتقلة ومكمِّ
قبل عامني... العنوان يقدِّم الرواية بو�شوح اإىل القارئ، من ناحية امل�شمون، 
على  حيواتهم  تتقاطع   ، فقرية  متو�شطة،  غنية،  عائالت  من  �شبان  ثالثة 
الوطن،  يف  تفرتق  املكان،  الزمان،  عندها  يتغرّي  خطرة،  عامة  منعطفات 
حتوالت  خال�شاتها  اأحياًنا،  دامية  خيارات  مواجهة  يف  الغربة،  يف  تلتقي 
اإزاء ما يجري من  بالرباءة  اإح�شا�ًشا  اأكرثنا  اأن  الرواية، منها  نهاية  ريادية 

تدهور يف احلياة اخلا�شة والعامة قد يتبدى االأكرث م�شاركة يف التدهور.

إصداراتإصدارات إطالقمن خالل

قراءة في كتاب

اليمني  للكاتب  �شندباد"  "حفيد  رواية  تنتقل 
الرب �رصوري" خالل ن�شف قرن من  "حبيب عبد 
حتى  املا�شي  القرن  �شبعينيات  من  بدءاً  الزمان، 
عام 2027، العام الذي ُت�رصد فيه اأحداث الرواية، 
مهمة،  وتاريخية  حياتية  جتارب  عدة  لنا  لرتوي 
و�شواًل اإىل امل�شتقبل الذي تر�شمه وقد توح�شت فيه 
االآلة و�شيطرت التكنولوجيا، را�شدة تداعيات ذلك 
الدكتور  ال�رصد  زمام  يتوىل  االإن�شان.  على  واآثاره 
والربجميات،  الريا�شيات  عامل  اجلاوي"،  "علوان 
يف  وا�شتقر  بعيد،  زمن  منذ  اليمن  غادر  الذي 
باري�ش، حيث يعي�ش برفقة روبوته الذكي "بهلول"، 
نهايات  انتهت  عاطفية  جتارب  بعدة  مّر  اأن  بعد 
اأحد �شباحات عام 2027، على  حزينة. يعرث يف 
ما  اأنه  رغم  الزبالة،  يف  مرمي  حممول  كومبيوتر 
يف  والنب�ش  اأخذه  اإىل  ف�شوله  فيقوده  جديداً،  زال 
مغربي  زميل  اإىل  عائد  اأنه  ليكت�شف  حمتوياته، 
واأثناء  الغريب"،  "نادر  وا�شمه  درا�شته،  يف  رافقه 
خالل  االأخري  مذكرات  يجد  الكومبيوتر  يف  بحثه 
اأ�شقاع  اإىل  رحالته  ومذكرات  الدرا�شة،  �شنوات 
غام�شة،  فرتة  املرحلتني  هاتني  وبني  االأر�ش، 
فرتة  كانت  اأنها  املوؤكد  لكن  �شيئًا،  عنها  يذكر  ال 
مف�شلية يف حياته، فهي التي جعلت منه �شخ�شًا 
ليزورها،  جديدة  اأمكنة  عن  البحث  دائم  اآخر، 
�شنوات  الع�رص  "يف  �شندباد"،  "حفيد  لقب  م�شتحقًا 
مغامراً  بوهيميًا  نادر  كان  املاج�شتري  تلت  التي 
ووا�شعًا يف جتاربه الغراميًة. ثم تغرّي كل ذلك، ومل 
اأجد يف مذكراته �شيئًا عن حياته العاطفية بعدها، 
قبل اأن اأالحظ وجود فرتات غام�شة، منذ منت�شف 
اأرى يف مفكراته كلمة عن  ال  تقريبًا،  الت�شعينيات 

�شريته الذاتية خاللها، اأ�شميها: الثقوب ال�شوداء".
الغريب"  "نادر  رحالت  من  اأجزاء  الكاتب  ي�شّمن 
عن  ل�شانه  على  فيها  يحكي  ال�رصد،  م�شار  يف 
ويربز  في�شفها  العامل،  اأنحاء  يف  مميزة  معامل 
جمالياتها، ويحكي عن تاريخ بع�ش هذه االأماكن 
وجغرافيتها، وعن �شبب �شهرتها، كما ي�شف عادات 

وتقاليد النا�ش القاطنني يف البلدان التي يزورها.
مت�شي ف�شول الرواية وكاأنها متاهة من االأحداث 
املتالحقة  ال�رصدية  والف�شول  املرتابطة،  غري 
االأخرية  الف�شول  لكن  �شخ�شياتها،  اإال  رابط  دون 
ال�شخ�شيات  كل  بني  رابطًة  مفاجاآتها  �شتك�شف 
املفقودة  ال�شنوات  لغز  عن  وكا�شفًة  واالأحداث، 
"مايا"  اختفاء  و�رص  الغريب"،  "نادر  حياة  من 

املفاجئ!

اقتباس 

كلنا منوت، ولكن قليلني منا من يظفرون ب�رصف 
املوت من اأجل عقيدة.

اأنطون �شعادة  

ل�شِت اأجمل ما راأته العينان
قبل وقوعهما

يف م�شيدة الدود
وال تخرج من فو�شاِك

اأ�شواء احلكمة
لتخلب ال�شمع والب�رص

وجتل�ش العقل
على اأرجوحة اجلنون

ل�شِت )انخيدوانا(
التي جنى عليها

)�رصجون االكدي (
اإذ ال�شعر اأعمى
وال ينبغي لِك

اأن ت�شبحي حائطا
يف معبدها املوؤثث

بال�شلوات
والعناكب

عند قيا�ش درجة حرارة الق�شيدة
ل�شِت الثمرة ال�شهية

يف ب�شتان الوجود
وال ملكة ال�شمع

حني تتقلد
تاج احلالوة

يف مملكة ال�شغاالت
ل�شِت ال�شماء التي رفعها

وال الكوكب الدرُي
وال حجرا يف عر�ش )بلقي�ش(

ل�شِت مع�شوقة )اإدوارد الثامن(
وال حتى عار�شة اأزياء

تن�رص غ�شونها
على حبال االأ�شواء

ل�شِت يل املبتدى
ول�شُت لك ِ املنتهى

وال ميكن لنا
اأن ن�شري معا

حتت املطر احللو
ل�شِت الوطن
بكل ن�شاله

القوية
النابتة

يف اأج�شادنا
التي تك�رصت
على االأج�شاد

لرتمي �شهام )املتنبي( ق�رصا
ل�شِت اأنا

الذي افلت
من قب�شة املكان

والهي التي جرفها)قطار برلني(
وال تلك التي

هبت عليها )الريح اليمانية(
فف�شلتها عن �شجرة العائلة

ل�شِت كل هذا
فكيف علوِت

طحنِت بيا�ش �شنيني
واأ�شبحت
بعد فوات

اأوان البكاء
ريتا عوده

ثقافة 

مهرجان بغداد الدولي للمسرح يستأنف دورته الثانية في ديسمبر المقبل
طلل الريحبعد توقفه ثالث سنوات ... 

التح�شري  الر�شيد  عا�شمة  يف  يف  حاليا  يجري 
االإطار  هذا  ويف  للم�رصح،  الدويل  بغداد  ملهرجان 
الثقافة  وزارة  يف  وامل�رصح  ال�شينما  دائرة  اأعلنت 
الفنانة  بالوكالة  العام  مديرها  ل�شان  العراقية، على 
العراقية  امل�رصحية  الفرق  باإمكان  اأن  نعيم،  اإقبال 
والعربية واالأجنبية التقدمي للم�شاركة يف املهرجان.

وقالت نعيم يف ت�رصيح لها ،  اإن اللجنة اال�شت�شارية 
يف دائرة ال�شينما وامل�رصح تعلن عن انطالق التقدمي 
اإىل 12   5 من  الفرتة  �شيقام خالل  الذي  للمهرجان، 
دي�شمرب 2017، ويت�شمن جوائز ر�شمية عديدة ت�شمل 
اأف�شل عر�ش متكامل، واأف�شل خمرج، واأف�شل ن�ش، 

واأف�شل ممثل وممثلة، واأف�شل �شينوغرافيا وتقنيات.
يف  الراغبة  العرو�ش  مل�شاهدة  جلنة  و�شت�شكل   
عراقيني  م�رصحيني  من  حتكيمية  واأخرى  امل�شاركة، 
والتمثيل  االإخراج  يف  متخ�ش�شني  واأجانب  وعرب 
والتقنيات امل�رصحية، كما �ُشيدعى حل�شور فعاليات 
املهرجان وامل�شاركة يف ندواته عدد من امل�رصحيني 
اأحمد  املخرج  واأ�شاف  واالأجانب.   العرب  والنقاد 
وامل�رصح  ال�شينما  اإدارة  جمل�ش  ع�شو  مو�شى،  ح�شن 
يف وزارة الثقافة العراقية “اأن ا�شتئناف دورة ثانية 
العراقي  امل�رصح  لعراقة  تاأكيدا  ياأتي  للمهرجان 
والإف�شال  العربي،  امل�رصح  يف  املتميزة  ومكانته 
العراق،  الثقافة يف  الظالمية طم�ش  القوى  حماوالت 
يعلي  الذي  النوعي  امل�رصحي  لالإنتاج  وحتفيزا 

التي  امل�شريية  الق�شايا  ويقارب  اجلمالية،  القيم 
احلرة  احلياة  اإىل  لتطلعاتهم  وينت�رص  الب�رص،  ت�شغل 
واالئتالف  املحبة  وي�شيع  وال�شالم،  واالأمن  الكرمية 
للمهرجان  االأوىل  الدورة  وكانت  التنوع”.   واحرتام 
عا�شمة  ببغداد  االحتفاء  فعاليات  �شمن  ُعقدت  قد 
�شعار  حتت   2013 اأكتوبر  اأواخر  العربية  للثقافة 
فرق  فيها  و�شاركت  احلياة”.  ي�شيء  امل�رصح  “الأن 
م�رصحية عربية واأجنبية من م�رص و�شوريا واالأردن 
وتون�ش واجلزائر واليمن والكويت واملغرب واليابان 
واأوغندا  واإ�شبانيا  ورو�شيا  واأملانيا  وفرن�شا  وبولندا 
وافتتحت  حملية.  عراقية  فرق  جانب  اإىل  واإيران، 
“العربانة”،  العراقي  امل�رصحي  بالعر�ش  فعالياته 
املالكي  حامد  تاأليف  للتمثيل،  الوطنية  للفرقة 
واإخراج عماد حممد، ومتثيل عزيز خيون، ملياء بدن، 
الفنون  كلية  طلبة  من  جمموعة  مع  اإبراهيم،  يحيى 
كادح  رجل  معاناة  يتناول  العر�ش  وكان  اجلميلة.  
خ�رص الزمن والعمر والدرا�شة والطموحات واالأحالم، 
على  اخل�شار  ببيع  اأ�رصته  معي�شة  تدبري  اإىل  وا�شطر 
اأزقة  بع�ش  يف  كله  النهار  بها  يدفع  �شغرية،  عربة 
بغداد، لكنه مهوو�ش يف الوقت نف�شه مبتابعة القنوات 
االإخبارية، التي جعلته يعي�ش مفارقات �شاخرة، بدءا 
زوجته،  مع  بعالقته  وانتهاء  الكرمي  بالعي�ش  بحلمه 
من  نف�شه  يحرق  التون�شي  البوعزيزي  ويرى  وهو 
مثله،  نف�شه  يحرق  اأن  فيقرر  املهدورة،  كرامته  اأجل 
ويلتقيه يف عامل احللم لتتحول امل�رصحية من اإطارها 
ب�شبب  ميوت  حني  الرتاجيدي  اإطارها  اإىل  الكوميدي 
العر�ش،  �شياغة  يف  املخرج،  واعتمد  ال�شكري.  داء 
�شينوغرافيا  وتوظيف  الرقمي  امل�رصح  من  جزء  على 
املوروث  من  الكبرية  اال�شتفادة  اإىل  اإ�شافة  جديدة، 

العراقي والعربي على امل�شتوى ال�شمعي والب�رصي.

بغداد_ متابعة


