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 " أنا رأسي " عرض مسرحي يعالج صراع اإلنسان مع اليأس
رغم تقديمها بإمكانيات بسيطة ...

الأيام على  التي تلعب هذه  يف هذه امل�رسحية 
خ�شبة امل�رسح يف بغداد يلجاأ الكاتب امل�رسحي 
ل�ؤي زهرة اإىل قطع راأ�س بطل م�رسحيته، ليبداأ 
نقد  خالل  من  املجتمع  نقد  يف  معه  بالّتحاور 
الذي  �شهاب  عبا�س  املخرج  جلاأ  مثلما  الذات، 
كان ه� بطل �شخ�شية امل�رسحية امل�ن�درامية 
ال�حيدة اإىل و�شع م�شنقة لقطع الراأ�س ومن ثم 
املحاكمة  ملحاكاة  والظّل  ال�ش�ء  اإىل  اللج�ء 

التي تبداأ بني الراأ�س واجل�شد.
واملخرج  امل�ؤلف  قّدمها  التي  امل�رسحية 
امل�رسحية  امل�ؤ�ش�شات  عن�نة  خارج  ل�حدهما 
لأنهما ي�شرتكان يف عر�س امل�رسحية اجلديدة 
قبل  �شابٍق  وقٍت  يف  قّدما  اأن  راأ�شي” بعد  “اأنا 

�شهرين م�رسحية “ل� كنت بيننا”.
املنحى  اأخذت  رمبا  وراأ�شي”  “اأنا  م�رسحية 
بطريقٍة  الذات  ونقد  املجتمع  لنقد  الفل�شفي 
لذعٍة اأريد لها اأن تك�ن حمّطًة اأوىل جللد الذات، 
من اأن كّل ما ميّت ب�شلة اإىل ال�اقع الذي نعي�شه 
ثيمة  امل�ؤلف  ا�شتغل  لذا  نف�شه.  الإن�شان  �شببه 
من  جعل  حيث  واجل�شد  الراأ�س  بني  ال�رساع 
ذهب  مثلما  اجل�شد.  مع  ن�شفية  منطقة  الراأ�س 
وكاأنه  الثنني  بني  احل�ار  جعل  اإىل  امل�ؤلف 
ح�اٌر ينطلق من الن�شفني اإىل العام، فما يق�له 
الراأ�س معنّي به اجل�شد والعك�س �شحيح، فحني 

يحتج اجل�شد على الراأ�س فاإنه يريد احلرية.
وحني يحتج الراأ�س فاإنه يريد احلرية واإن كان 
بطريقة من ي�شعر بالنهزام اأو ي�شعر بالختناق، 
فكان الكالم م�ّجهًا اإىل الن�شفني معا من خالل 
الروؤية الأوىل خلا�شية اخلطاب الفل�شفي املتّ�ج 
للم�رسحية لكنه خطاٌب م�ّجه اإىل املتلّقي الذي 
فيها  تتحّرك  التي  ال�ش�اد  من  كتلًة  اأمامه  يرى 
ا�شتح�شال  عملية  الناجت  فيك�ن  ال�شخ�شية 
الياأ�س  روحية  ف�شح  خالل  من  ونقده  ال�اقع 
العراقي يف زمن احلروب  الإن�شان  التي تعرتي 
من  ال�ش�تية  وحبايل  �ش�تي  ي�شرتي  “من 
ال�ش�كي  وحبلي  كليتي  حنجرتي؟  ي�شرتي 
وتف�شيال.  نف�شي جملة  اأبيع  كبدي،  من  وقطعا 
من ي�شرتي راأ�شي وعقلي فاأنا غري حمتاج اإليه، 
اأو  الأر�س  بهذه  املرتبطة  جذوري  ي�شرتي  من 

مينحني عي�شة بكرامة ف�ق تراب وطني”.
فاإنها  العراقي  الفرد  تنتقد  وهي  امل�رسحية 
كمية  اإىل  وحتتكم  الفرد  داخل  الإن�شان  تنتقد 
الذاتي..  اخلطاب  تغّلف  التي  الكبرية  احلزن 
اإىل  م�ّجهًا  امل�ؤّلف  اأراده  خطاٌب  بالتايل  وه� 

ال�شلطة بكّل م�شمياتها.. ولأنه �ش�ٌت ل  الآخر، 
يعر�س  فاإنه  املفت�ح،  الل�شان  زمن  يف  ُي�شمع 
كّل �شيء للبيع وكاأن امل�رسحية تريد اأن تعر�س 
من حماكمة الراأ�س واجل�شد اأحدهما لالآخر على 
فرار  ل  واأنه  عليا،  مرتبٍة  اإىل  و�شل  الياأ�س  اأّن 
يف  يحني  ال�قت  لعّل  الذاتية،  املحاكمة  من 
وقٍت اآخر ملحاكمة امل�ش�ؤول عن تفّجر �شحنات 
للبيع  �شيء  كّل  بطرح  ال�شخ�شية  فتبداأ  الياأ�س، 
م�ؤّثراً يف  يعد  لأنه مل  اجلميلة  الأ�شياء  واأهمها 
ويجعله  ذاته،  لالإن�شان  اأهميًة  يعري  ل  زمن 
م�رسوع م�ٍت وقتٍل فيعر�س ل�حاته ومتاثيله..

يبكي  واأخرى  مرة  ي�شحك  وه�  �شكله  روحه 
وه�  الب�رسية..  النف�س  داخل  التناق�س  لتن�يع 
وكذلك  الن�ّس،  روحية  يف  فل�شفّي  م�شت�ى 
يعّب  الراأ�س  اإن  بل  وال�رساخ،  والقراءة  الكتب 
فنان  ر�شمها  ل�حٍة  جمّرد  اأنه  عن  ح�اراته  يف 
واإن بالإمكان �رساوؤها.. وه� هنا ل يبتعد عن 
على  التجاوز  يك�ن  حيث  و�ش�ؤالها  الفل�شفة 

اأو  �ش�رٍة  اأو  مل�شٍق  اإىل  يتحّ�ل  الذي  املخل�ق 
اإىل  ليتحّ�ل  فيه  امل�شامري  لدّق  قابٍل  �شيٍء  اأّي 
عن�رس فرجة. امل�رسحية التي قدمت باإمكانيات 
العنا�رس،  يحكي  بديك�ٍر  كانت  لكنها  ب�شيطة 
واأولها فعل ال�ش�ء الذي كان عن�رساً مهّمًا من 
اأن ميّر  عنا�رس العر�س التي ميكن من خاللها 
داخل  ل�جه  الراأ�س  وحركة  والحتجاج  الزمن 
امل�شنقة  من  خرج  الذي  اجل�شد  وحركة  مثلٍث، 
ال�شيد  و�شبكة  امل�رسح  من  الأول  الثلث  يف 
اآخرها،  التي تغّلف �شقف امل�رسح، وال�رسير يف 
التي  ال�شخ�شية  م�شجع  ال�ش�اد  يق�ّس  حيث 
لثالثة  البانت�مامي  حركة  املخرج  فيها  اأدخل 
دور  لي�ؤّدوا  ها�شم(  )وداد  �شابة  بينهم  �شباب 
النتائج  تاأخذها  التي  ال�شخ�شية  لهذه  الطاحن 
املجتمعية وال�شيا�شية اإىل الإ�رساع اإىل حماكمة 
راأ�شه وج�شده.. وكّل يريد الهرب من جزئه واإلقاء 
التهمة على الطرف الآخر، وه� م�شت�ى تاأويلي 
ملعرفة الأ�شباب والدال واملدل�ل. هذا الأمر قد 

باإمكانيات  يعمل  الذي  للمخرج  �شعبًا  يبدو 
بفل�شفة  ناطقًا  يك�ن  اأن  له  يراد  لعمٍل  ب�شيطة 
ال�اقع، ولكنه، اأي املخرج، حاول اأن يجعل كل 
الإ�شاءة  خالل  من  �ش�اء  فيه  م�شاهمة  اأدواته 
وقطع الراأ�س عن اجل�شد واإعطاء �شخ�شية ثانية 
اأخرى  منطقة  يف  كان  لكنه  اجل�شد  دور  ت�ؤدي 
اأريد  الذي  الديك�ر  خالل  من  اأو  الأحداث  من 
له اأن يك�ن ممثال اآخر مع ال�شخ�شية املح�رية 
وخا�شة امل�شنقة التي تعني ال��ش�ل اإىل حالة 

الياأ�س مثلما تعني قتل احللم..
وقد اأفلح املخرج يف جعل اجل�شد يتحدث نيابة 
عن املاليني مثلما جعل الراأ�س كذلك يف معادلة 
�ش�ئية مرة واأدائية مرة اأخرى با�شتغالل خ�شبة 
الفكر واجل�شد  الراأ�س ميثل  واأن  امل�رسح خا�شة 
اإىل  املخرج  احتاج  لذلك  والق�ة  التطلع  ميثل 
املر�شل  الظاهري  بعدين  يف  يبدو  احل�ار  جعل 
اإىل الفكرة والداخلي احل�ار العميق بني الإن�شان 
بحركات  يحاول  فكان  املتلقي  لي�شاركه  ذاته 

اإن�شان �شفلي واآخر  اأن يك�ن مرة ن�شف  معينة 
عل�يا.. والأ�شعب حني يك�ن املخرج ه� املمثل 
اأن يثبت كفاءته كممثل ويعطي  ال�حيد وعليه 
وفق  �ش�ؤال  هناك  وكاأن  كمخرج  اإن�شانيا  بعدا 
املاء  �رسب  حّد  اإىل  ت�شل  مادية  اإمكانيات 
ال�ش�ؤال ه�، كيف  احل�شاب اخلا�س.. وهذا  على 
املمثلني  ع�رسات  عن  بديال  تك�ن  اأن  ت�شتطيع 
امل�رسح  اأن  اعتبار  على  الهدف  نف�س  لإي�شال 
ق�شايا  مع  التفاعل  هدفه  يك�ن  اأن  بد  ل 
يتمتع  الذي  املخرج  واملجتمع.  النا�س  وهم�م 
بكاريزما ال�ش�ت والتمثيل جنح اإىل حد ما يف 
ال�رساع  ت�ظيف  من  امل�ؤلف  اأراده  ما  اإي�شال 
الذي  املهم�س  وخ�ش��شا  لالإن�شان  الداخلي 
لديه اأفكار كبرية ولكن بج�شد مري�س اأو متعب. 
ن�شا  قدما  �شهاب  واملخرج  زهرة  امل�ؤلف 
م�رسحيا جديدا كانت له ر�شالة فل�شفية لتعرية 
األ�ان املعاناة  ال�اقع وتعرية املجتمع وك�شف 

الإن�شانية.

بغداد_ متابعة

 " الكارثة"
يحتفون بالذكرى الخمسين 
 " حناجر العذارى" "400 فيل أزرق''لـ'مئة عام من العزلة'

�شدر عن امل�ؤ�ش�شة العربّية للدرا�شات والن�رس، مت�ز/ي�لي�، ترجمة كتاب بعن�ان 
�شبع مقالٍت مرتجمة  الكتاب  ت�شمن  العراق وتدمريها، حيث  اآثار  نهب  الكارثة: 
لأكادمييني اأمريكيني خمت�شني بالآثار العراقّية، بالإ�شافة اإىل م�شاهمة باحثني 
وا�شتكمال  "متابعة  الأ�شلّي بهدف  الكتاب  اأخرى على  �شبع مقالت  عراقيني يف 
ال�شادر بالإنكليزية يف 2008 مدير  الكتاب  اجلهد املهم للكتاب الأ�شلي". واأعّد 
املعهد الأمريكي لالأبحاث الأكادميّية يف العراق كاثرين هان�شن، والدكت�ر جيف 
�شمايّل  منها  الأو�شط  ال�رسق  يف  اأثري  م�قع  غري  يف  منقبًا  عمل  الذي  امبلينغ 
مبراجعته  وقام  طه،  �شبحي  ال�شالم  عبد  الباحث  الكتاب  حّرر  فيما  ال�ش�دان، 

الدكت�ر عبد الأمري احلمداين، وجاء الكتاب يف 208 �شفحات من القطع الكبري.

اأ�شتعاد فنان� �شارع على جدران مكتبة ك�ل�مبيا ال�طنية عامل رواية "مئة 
عام من العزلة" لغابرييل غار�شيا ماركيز مبنا�شبة مرور خم�شني عاما على 
�شدورها. وهذه الر�ش�مات ال�شخمة البالغ حجمها 13 مرتا على 10 امتار 
با�شم  املعروف  والمريكي  "غ�ات�شه"  با�شم  املعروف  الك�ل�مبي  اجنزها 
لالداب  ن�بل  جائزة  احلائز  الك�ل�مبي  الكاتب  براوية  حتتفي  "غايا" وهي 
وقد �شدرت يف 30 ايار/ماي� 1967. وقال غ�ات�شه  "كل واحدة منها متثل 
جانبا واردا يف الرواية: املحارب وحمرمات احلب والعنف املرتبط بتاريخ 
ك�ل�مبيا". وقد نقل الفنانان بدقة عامل ال�اقعية ال�شاحرة ملاركيز مع نقل 

ق�شة عائلة ب�ينديا. 

�شدر عن من�ش�رات دار الأدهم يف القاهرة لل�شاعر الفل�شطيني فخري رطروط 
دي�ان ''400 فيل اأزرق''  فاأن طرافة العن�ان التي حتيل على اإحدى ال�شعريات 
الدي�ان معنيا  الأكرث ثراء وخ�ش�بة وعمقًا. ل يبدو فخري رطروط يف هذا 
باملعنى اجلاهز اأو الدارج الذي ل يثري اأي ان�شغال تاأويلي لدى القارئ. على 
العك�س من ذلك، هناك �شعي وا�شح لكتابة ن�س مبداخل متعددة، ت�شتدرجنا، 
برفٍق، اإىل دروب قد ل نت�قعها يف كثري من الأحيان، يغيم فيها املعنى بني 
الزرقاء، لي�شت  الِفَيلة  �ش�ر وا�شتعارات وتراكيب مده�شة. الإحالة على هذه 
يف ال�اقع اإل ا�شتدراجا ذكيا للقارئ اإىل حيث يريد ال�شاعر اأن ي�شل به، ذلك 

اأننا ل نعرث على هذه الفيلة اإل يف الن�س الأخري ''الفيل الأزرق''. 

العذارى«  »حناجر  بعن�ان  كتاب  ال��رازق  عبد  نبيهة  للروائية  حديًثا  �شدر 
ن�ش��س، يقع الكتاب يف 154 �شفحة من القطع املت��شط. عندما خطت نبيهة 
عبد الرازق خط�اتها يف اجتاه الكتابة، كانت حمم�مة بالبحث عن ذاتها، وعن 
ي�شكل  الذي  ال�طن،  مالمح  لها  تر�شم  اأن  لها  ميكن  التي  اخلا�شة،  مالحمها 
ع�املها، فهي الفتاة التي تعاملت مع الك�ن بال اكرتاث، حتى وجدت نف�شها 
تبحث عنها، فبداأت حتفر عميًقا لعلها جتدها، فكانت رواية رومينا، والتي كان 
�شن�ات ثالث تخرج  اأن املكان فيها كان �شبابًيا، وها هي بعد  ال�ا�شح  من 
علينا بكتاب حناجر العذارى، وهي الن�ش��س التي كتبتها خالل هذا ال�قت، 

وتفتتح الكاتبة طريقها اإىل الن�س من خالل الإهداء الذي يق�ل الكثري.

إصداراتترجمة إصداراتفنانون

قراءة في كتاب

يف  القي�شي"  "يحيى  الأردين  الروائي  يغ��س 
روايته "الفردو�س املحّرم" يف عامل املاورائيات 
تتعلق  جدلية  اأ�شئلة  اإثارة  حماوًل  والغيبيات، 
بكل ما نعتقده ون�ؤمن به، �شمن اأج�اء عجائبية 
مع  وال�اقع  العلم،  مع  الأ�شاطري  فيها  تتداخل 

اخليال، والدين مع الرتاث ال�ش�يف.
الذي  نف�شه،  الكاتب  ه�  و�شاردها،  الرواية  بطل 
"الفردو�س  عن�ان  حتت  رواية  ب�شدور  يفاجاأ 
لكنه  لها،  كم�ؤلف  ا�شمه  حتمل  وهي  املحّرم"، 

ينفي اأي عالقة له بها.
عملية  اإىل  الكاتب  يدخلنا  الروائية  اللعبة  بهذه 
بني  احلدود  ت�شيع  حيث  للرواية،  كتابته 
ككاتب  وبينه  و�شخ�شياتها  الرواية  اأحداث 
الأحداث  يف  ي�رسك  اأنه  خا�شًة  الأحداث،  لهذه 
ال�شماء"  "اأبناء  له هي  �شابقة  رواية  �شخ�شيات 
هذه  اأن  يكت�شف  اإذ   ،2012 عام  �شدرت  التي 
من  �شخ�شيات  يظنها  كان  التي  ال�شخ�شيات 
ورق، هي �شخ�شيات من حلم ودم، تبداأ بالظه�ر 
على  التاأكيد  حماولًة  ومطاردته،  حياته  يف 
الرواية  يف  وردت  التي  الأحداث  بع�س  حقيقة 
الإمييالت  باإر�شال  يبداأ  من  ومنهم  ال�شابقة، 
املتعلقة  احلقائق  بع�س  على  يطلعه  كي  له، 

باحلكايات التي اأّلفها.
تاأخذنا الرواية اإىل عامل املاورائيات من خالل 
ق�ش�س ال�شخ�شيات، اإذ لكل �شخ�شية حكاية مع 
هذه الع�امل، والكاتب يندفع وراء هذه الق�ش�س 
فنقراأ  وك�شف خباياه،  العامل  هذا  اأ�رسار  ملعرفة 
يف  النريان  حت�ي  ل  الأر�شية  الكرة  اأن  عن 
العني  عن  ونقراأ  اأخرى،  حي�ات  بل  داخلها، 
الثالثة التي كانت لأجدادنا، وكانت هي احلا�شة 
ال�شاد�شة، لكنها �شمرت مع ال�قت، حتى اختفت 

يف اأجيالنا احلالية.
هكذا، تق�دنا الرواية اإىل ع�امل �شديدة العجائبية 
والغرائبية، وهي يف هذا ل تريد اأن تقنعنا اأن ما 
يروى اأو ي�رسد م�ج�د حقًا، هي تقدمه ك�شل�شلة 
الفكرة  اإىل  ت�شل  لكي  واحلكايات،  الأحداث  من 

الأ�شا�شية التي تطمح اإىل ق�لها،
القارئ  اإقناع  الرواية  هذه  تريد  ل  اإذاً، 
تريد  بل  هدفها،  هذا  ولي�س  باملاورائيات، 
الأ�شئلة  واإثارة  معارفه،  وهّز  طماأنينته،  زلزلة 
يف داخله ح�ل كل ما يعرفه ويعتقده �شحيحًا 
ت�شتبك  التي حتت�يها  فالأحداث  لذلك  باملطلق، 
الرتاث  مع  وحتى  والأ�شاطري  والدين  العلم  مع 
ال�ش�يف الذي لدينا، لطرح اإ�شكاليات يجب علينا 

اإعادة التفكري فيها من جديد.

اقتباس 

ال�شعي وراء امل�شتحيالت من �شيم املجانني. 

مارك��س اأوريلي��س

وتق�ل �شفتاك للفرح : كن
فيك�ن ! ...

ويغرد قلبي
يحلق بني اأ�شالك ال�شم�س

طائرا من نار
ل يخ�شى الحرتاق باأت�ن 

الغبطة
حني م�شتني يدك

كيد نبي
حت�لت اعماقي من �رساديب

ودهاليز �رسية الوجاع
_ م�شك�نة باأ�شباح ت�شحذ 

اأ�شنانها واأظافرها على جدران
املا�شي الب�شع _

اإىل نافذة �شتائرها ق��س _ قزح
مفت�حة لالأفق والريح واملطر 

واملفاجاأت
واأغاين جنيات الليل العا�شقات !

حني ياأتيني وجهك
اأ�شري مرهفة

كرمال �شاطئ تنب�س ذراته
حتت ج�شد ليلة �شيف باهتة ..

وقرعات طب�ل امل�ج
وم��شيقى النج�م اخلافتة ...

واأخفق لكل ما ه� طيب ونبيل
يف ك�نك امل�شح�ر
وتندف ف�ق اأيامي
تندف مطراً م�شيئًا
يغ�شلني بالغبطة ..

مل اأكن اأدري اأن الزمن
يختزن يل هذه ال�شعادة كلها

ول اأريد اأن اأ�شدق
اأن �شعادتي معك الآن

هي طعم يف �شنارة ال�شقاء 
الآتي ...

كل هذا احلب الذي تغمرين به
اأمت�شه ب�رساهة الرتاب اجلاف

دومنا عق�قه ...

غادة السمان

ثقافة 

و أحبك أكثر من... ذنوبي"الرسائل المتبادلة" ... مئة رسالة من تكساس إلى بغداد 
قبل اأيام، �شدر كتاب "الر�شائل املتبادلة علي ال�ردي 
مل�ؤّلفه  وبغداد"  تك�شا�س  بني   )1995  -  1913(
مرا�شالت  جمع  وفيه  ال�شّماع،  �شالم  العراقي  الكاتب 
،مع  ال�ردي  علي  العراقي  الجتماع  عامل  تبادلها 
 1946 بني  والده  ومع  ال�رد  خليل  العراقي  الفنان 
الر�شائل  على  ح�شل  ال�شّماع  كان  واإن  و1950. 
بهذه  عالقته  فاإن  ال�رد،  ابنة  من  اأع�ام  خم�شة  منذ 
املرا�شالت تع�د اإىل عام 1977 حني كان يرتّدد على 
منزل �شاحب الر�شائل، فكان يطلعه على حمت�ياتها، 
ويتحّدث عن علي ال�ردي حني كان طالب الدرا�شات 
العليا يف "جامعة تك�شا�س". يت�شّمن الكتاب -�شدر 
و"العرب"-   نا�رسون"  للعل�م  "العربية  داري  عن 
108 ر�شالة تبادلها ال�ردي مع اأبيه، ومع اأحد اأبناء 
يتابع  اأن  عاتقه  على  اأخذ  والذي  و�شديقه  عم�مته 
�ش�ؤون الكاتب يف بغداد واأن ير�شل اإليه كّل ما يحتاج 

من كتب ويرعى عائلة ال�ردي واأطفاله يف غيابه. 
جاز  اإن  اأهميات،  عّدة  للر�شائل  اأن  ال�شّماع  يرى 
ال�شعبة  الظروف  تك�شف  اأنها  يف  الأوىل  التعبري، 
يعرفها  ل  ج�انب  وتك�شف  ال�ردي،  فيها  در�س  التي 
ُتظهر  كما  �شخ�شيته.  عن  ال�شماع،  بح�شب  كثريون، 
ح�ل  ومالحظاته  ال�ردي  عالقة  من  �شيئًا  الر�شائل 
الجتماع  علم  يف  �س  املتخ�شّ الأكادميي  املجتمع 
يرى  اأخرى،  جهة  من  الأمريكية.   جامعته  يف 
الر�شائل  "خفايا من حياة علي ال�ردي" اأن  �شاحب 
النا�س يف  "حياة  التفا�شيل يف  الكثري من  اإىل  تلفت 
�شن�ات  خالل  عليها  مّرت  التي  والأحداث  العراق 
تبادل الر�شائل، وفيها �شهادة معاي�س لها ه� الفنان 
يف  عليه  نعرث  مل  مبا  ينقلها  كان  التي  ال�رد  خليل 

الر�شائل  تلك  الذي كان ينتظر  ال�ردي  اإىل  اأي كتاب 
العاملية  احلرب  تداعيات  وخ�ش��شًا  كبري،  ب�شغف 
للعائالت  الي�مية  احلياة  على  وتاأثرياتها  الثانية 
العراقية ومنها عائلة ال�ردي، وو�شف ملا جرى يف 
كانت  وكيف  النيابية  واحلياة   ،1948 كان�ن  وثبة 
لها"،  النا�س  من  الع�ام  وفهم  النتخابات  جتري 
من  فيها  وقع  مما  وجانبًا  اأمريكا  نرى  باملقابل 
ياأتي  ال�ردي.  علي  بعني  نف�شها  احلقبة  يف  اأحداث 
ال�شن�ات،  بح�شب  مبّ�بة  ف�ش�ل  ثمانية  يف  الكتاب 

لل�ثائق  وملحق  امل�ؤّرخة  غري  للر�شائل  ف�شل  وثمة 
وال�ش�ر. وقد و�شع مقّدمته الأكادميي اإبراهيم خليل 
اعتب  والذي  امل��شل،  جامعة  يف  الأ�شتاذ  العالف 
حياة  من  تفا�شيل  على  ال�ش�ء  ُتلقي  املرا�شالت  اأن 
"�رسيبة الدخل" يف  اأن كان م�ظفًا يف  ال�ردي منذ 
بغداد واإىل اأن اأ�شبح طالب دكت�راه يف اأمريكا.  يلفت 
العراق  من  ل�ش�ر  املتكّرر  ال�ردي  طلب  اإىل  العالف 
فيها  الدينية  واملرا�شم  وم�شاجدها  واآثارها  ومدنها 
يرتديه  �شعبيًا  بل وطلب ط�ابع عراقية و�شبحًا وزيًا 
يف املنا�شبات يف اجلامعة، وي�شيف "مل ين�س ق�شية 
العرب املركزية: فل�شطني، ف�شنجده منذ الأيام الأوىل 
اإلقاء  يف  منهمك  املتحدة  ال�ليات  يف  ل�ج�ده 
ال�شهاينة".  فل�شطني ون�شالها �شد  املحا�رسات عن 
فيها،  والعمارة  ل�شيكاغ�  و�شف  اأي�شًا  الر�شائل  يف 
التي زارها.  وي�شف بدقة ل�شديقه املدينة والأماكن 
واأر�شلها  �شجلها  اأ�شط�انات  عن  حديثًا  تت�شّمن  كما 
بدورنا  ونحن  نف�شه،  عن  يحّدثهم  ب�ش�ته  اأهله  اإىل 
جرى  ل�  وماذا  الأ�شط�انات  تلك  م�شري  ما  نت�شاءل 

البحث عنها والعث�ر عليها.
ال�ردي  ل�شخ�شية  العاطفي  اجلانب  املرا�شالت  تظهر 
والتعّلق الكبري بعائلته والرغبة يف اإخبار والده باأدنى 
وحياته،  درا�شته  يف  و�شغرية  كبرية  وبكّل  تف�شيل 
الجتماعات واملحا�رسات اإذ تك�شف الر�شائل عن تلك 

العالقة الق�ية وال�شداقة التي جتمعه ب�الده.
وه�  لل�ردي  نادرة  �ش�راً  نرى  الكتاب،  ملحق  يف   
فيها  فرتة  مكث  حيث  الأهرامات،  يزور  القاهرة  يف 
فرتة  من  �ش�رة  هناك  اأمريكا،  اإىل  يغادرها  اأن  قبل 
درا�شته املاج�شتري يف بريوت، و�ش�ر خا�شة له يف 
حما�رسات كان فيها بني احلا�رسين، و�ش�رة له مع 

املطربة عفيفة اإ�شكندر.

بغداد _ متابعة


