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"مياه متصحرة" و"نزالء العتمة" ينطلقان للبحث في عوالم ما بعد الموت
وسط تشابه الظروف ...

�ضمن  يعرفه  مكانا  الكاتب  ي�ضتح�رض  عندما 
�ضعري،  روائي،  ق�ض�ضي،  اأدبي،  ن�ص  بنية 
ما  املكان  هذا  يف  يفرت�ص  فاإنه  م�رضحي، 
يعرفه عنه اإجماال، وقد يلجاأ اإىل تناول مفا�ضل 
لكن  وجغرافيته،  املكان  هذا  تاريخ  من  هامة 
اأن يبني ت�ضورات جغرافية  الكاتب  ي�ضتطيع  ال 
منافية للواقع، الأن هذه اجلغرافية متاأ�ضلة يف 
املتلقي  يعتربه  فيها  تغيري  واأي  القارئ  ذهن 
�ضاأن  من  تقلل  خديعة  اأو  بها  يقبل  ال  خيانة 
معر�ص  يف  مثاًل  االأديب  يذكر  كاأن  ذكائه، 
جغرافيًا  ف�ضاء  متثِّل  التي  بريوت  عن  حديثه 
على  يلي  ما  معه  حدَث  البطل  باأن  للق�ضة، 

�ضفاف نهر النيل يف العا�ضمة اللبنانية.
التي  احلقيقية  اجلغرافية  اإىل  بالن�ضبة  هذا 
ي�ضتح�رضها االأديب يف ف�ضاء الن�ص االإبداعي، 
ماذا اإذا كان هذا املكان ال يقرتب من اإح�ضا�ص 
مدينة  الكاتب  يخلق  كاأن  معارفه؟  اأو  املتلقي 
ما  كل  لقبول  املتلقي  يهيِّئ  خليطة  هجينة 
اأن يكون  يرد فيها. يف هذه احلالة ميكن قبول 
برج اإيفل اإىل جانب االأهرامات وبالقرب منهما 
الف�ضاء  هذا  يف  ال�ضخ�ضيات  االأمازون،  نهر 
ت�ضتمد  فهي  ثابتة  هوية  لها  لي�ص  الهجني 
جغرافية  اأي�ضًا،  املكان  من  وثقافتها  هويتها 
اجتاهاتها  منط  ت�ضتوحي  احلال  بطبيعة  الفكر 
نرى  لهذا  الف�ضاء حولها،  ت�ضكيل  املتنوعة من 
املواقف  على  االأفعال  وردود  اللهجات  اأن 
اإىل  البادية  �ضكان  من  الواقع  يف  تختلف 
القاطنني على �ضواحل البحر اأو يف قمم اجلبال.

املتلقي،  يف احلديث عن عوامل غريبة كليًّا عن 
ف�ضاوؤها  يكون  التي  الروايات  تلك  اإىل  اإ�ضارة 
املوت،  بعد  ما  حياة  اأو  احلياة،  بعد  ما  حياة 
وال�ضلوك  اجلغرافية  يف  ُملَتِب�ضة  ظروف  اإنها 
م�رضحية  عن  خا�ضًا  مثااًل  هنا  �ضاأ�رضُب  معًا، 
ذُتها على م�رضح بلجيكي عن اثنني يلتقيان  نفَّ
يف  اخل�ضومة  اأثر  فيظهر  منهما،  كل  موت  بعد 
يف  اأر�ص  على  اخلالف  نتيجة  بينهما  احلياة 
احلياة، ردود االأفعال من امل�رضفني على العمل 
كانت ب�ضوؤال جوهري: هل الهموم التي يعي�ضها 
االإن�ضان يف احلياة االأوىل تنتقل معه اإىل العامل 
حيث  من  االآخر  العامل  ظروف  هل  اأو  االآخر؟ 

الوقت واملكان متطابقة مع ما نعي�ضه اليوم؟
تفا�ضيل هذا الطرح مت�ضعبة وعديدة، ما دفعني 
لفكرة  العرب  الُكتَّاب  اآلية تقدمي  البحث يف  اإىل 
اثنني  مثاَلني  ِخالل  من  املوت  بعد  ما  احلياة 

لكاتب اأردين واآخر عراقي. قدَّم الروائي االأردين 
احلياة،  بعد  ما  حياة  عن  عماًل  حمافظة  زياد 
فائز  عمل  وهو  العتمة”،  “نزالء  عنوان  حمَل 
معر�ص  دورة  يف  عربية  رواية  اأف�ضل  بجائزة 
يف   2015 عام  يف  للكتاب  الدويل  ال�ضارقة 
معرفة  البداية  يف  املتحدة.  العربية  االإمارات 
متنح  ن�ضوجه  اأو  العمل  هذا  كتابة  ظروف 
ت�ضدَّرت  التي  العبارة  م  تفهُّ على  قدرة  املتلقي 
قارئها  من  تقت�صُّ  الرواية  هذه  باأن  الن�ص 
بينما  الن�ص  اأنهى  حمافظة  فزياد  ما،  بطريقة 
احلياة  يف  االأخرية  خطواتها  تخطو  اأمه  كانت 
األقى  ما  امل�ضت�ضفى،  يف  االإنعا�ص  اأجهزة  حتت 
جغرافيته  يف  للعمل.  العام  اجلو  على  بظالله 
انهيال  بلحظة  ال�رضدي  الن�ص  يبداأ  العامة 
الرتاب والدخول يف باب يقود اإىل عامل جمهول 
بالن�ضبة اإىل الزائر لكنه ما يلبث اأن يتاأقلم مع 
اإنه عامل ميثِّل يف جوهره ن�ضخة  هذه االأحوال، 
نعي�ضه،  الذي  العامل  اأو مزورة عن  االأ�ضل  طبق 

حد  اإىل  ت�ضبه  مراحل  يف  اإليه  الراحل  ينتقل 
مع  الطبيعية  احلياة  يف  الن�ضوج  مراحل  كبري 
عند  وثباته  االأخرية  يف  العمر  تطور  اختالف 
زياد  اأبطال  االأوىل.   احلالة  يف  �ضفر  النقطة 
“نزالء العتمة” يحملون همومهم  حمافظة يف 
ال�ضيا�ضية  اجتاهاتهم  حتى  االأوىل  وم�ضاكلهم 
نحو  الرحلة  يف  بها  ا�ضتغلوا  التي  ومهَنهم 
اجلغرافية  ف�ضاءات  االآخر،  العامل  اأو  املوت 
اأو عامل املقابر تطابق  يف العامل حتت االأر�ص 
العامل  يف  وتقطيعاتها  اجلغرافية  ظروف 
احلقيقي، فهناك اجلبل والوادي وتق�ضيم البيوت 
وقع  الذي  االآخر  العمل  االجتماعية.  والطبقات 
الذي  مت�ضحرة”  “مياه  هو  البحث  دائرة  يف 
العاملية  للجائزة  الطويلة  القائمة  اإىل  و�ضل 
والكاتب  للم�رضحي  “البوكر”،  العربية  للرواية 
متت  العَمل  هذا  الدين،  كمال  حازم  العراقي 
ترجمته اإىل اللغة الهولندية موؤخرا، وِمن الالفت 
القول اإنَّ تلقي الن�ص عند االأوروبي كان خمتلفًا 

اأنَّ  اأبرزها  اأ�ضباب  لعدة  العربي،  املتلقي  عن 
ِله الأي ن�ص ي�ضل  املتلقي العربي ينطلق يف تقبُّ
يف ف�ضاءاِته اإىل العامل االآخر من الثبات الديني 
حترر  من  ن�ص  اأي  على  ُيقِبل  االأوروبي  بينما 
املقدَّ�ضة،  الن�ضو�ص  بقواعد  من�ضِبط  ديني غري 
اأو هناك ف�ضل يف ذهنية التلقي بني ما قّدمته 
وبني  االآخر  العامل  ت�ضف  روايات  من  االأديان 
الت�ضورات.  هذه  عن  االأدبي  اخليال  يفعله  ما 
الن�ص حتت �ضغط  الدين هذا  كَتب حازم كمال 
وحيداً  الها�ضمي  حمادي  الفنان  �ضديقه  موت 
حيث  البلجيكية،  خينت  مدينة  يف  ِته  �ضقَّ يف 
املوت،  من  اأيام  ثالثة  بعد  رحيله  اكت�ضاف  مت 
امل�ضري،  هذا  نف�ضه يف  يتخَيل  الكاتب  ما جعَل 
حيث  املنتظر  لرحيله  لة  متخيَّ مبحاكمة  ويبداأ 
الدائرة املحيطة به حول طريقة دفنه،  تختلف 
من�ضجم  الدين  كمال  حازم  عند  امليت  البطل 
ي�ضمع وي�ضعر ويعلم  الدينية، فهو  الروايات  مع 
ما يجري حوله، لكنَّه غري قادر على احلركة اأو 

الكالم، يعي�ص الرواية حماواًل البحث عن طريقة 
موته من خالل ما يقوله االآخرون.

مكرتث  غري  رحيله  ب�ضبب  من�ضغل  نف�ضه  هو 
تفا�ضيله  تعنيه  وال  احلياة،  بعد  ما  بعامل 
الدين  كمال  حازم  يخت�رض  مكوناته،  اأو  اأبداً 
املتعرجة  االأنفاق  من  مبجموعة  االآخر  العامل 
واحللزونية لي�ضل اإىل ال�ضمت وال�ضكون املطلق 

ُمعترِباً اإياه هو امل�ضري املحتوم النهائي.
ينطلق  اأن  بد  ال  العوامل  هذه  يف  بحث  اأي  اإن 
وفَق م�ضتويني اثنني عرب جترَبتني مت�ضابَهتني 
اأحتدث  التلقي،  بعقلية  خمتلفتني  الظروف،  يف 
املعري،  العالء  الأبي  الغفران  ر�ضالة  عن  هنا 
القدرة  تبقى  بينما  لدانتي،  االإلهية  والكوميديا 
االآخر  العامل  الطرح اجلديد واملختلف عن  على 
التي  الت�ضورات  من  بجملة  حقيقة  مرتبطة 
الفكري،  تكوينه  يف  اأ�ضا�ضًا  الكاتب  يحملها 
يعي�ضه  الذي  بالزمن  مبا�رض  ب�ضكل  وتت�ضل 

املبدع. 

بغداد_ متابعة

 "عشبة ضاّرة في الفردوس" "حدث بالفعل"
البندقية يمنح األسد 
 "أسد القفقاس"الذهبي لـ" جين فوندا "

التجربة  وهى  بالفعل"،  "حدث  كتاب  �ضليمان  ه�ضام  ال�ضينمائي  املنتج  اأطلق   
خالل  من  به  يحتذى  اإن�ضاين  مثال  خاللها  من  قدم  الكتابة،  عامل  يف  له  االأوىل 
اأهل م�رض  للن�رض ملوؤ�ض�ضة  نه�ضة م�رض  دار  ال�ضادر عن  الكتاب  بعائدات  تربعه 

لعالج احلروق.
فلم يكتف �ضليمان بر�ضم الب�ضمة من خالل مواقف كتابه "حدث بالفعل" الذي يقع 
يف 2٣5 �ضفحة ويحمل ر�ضومات كاريكاتريية �ضاخرة من توقيع الر�ضام اإيهاب 
النوبي، اإمنا اأراد اأن يكون لكتابه ذكرى �ضعيدة مع قرائه، وما اإن ي�ضرتي اأحدهم 
االأمل يف  فقد  احلروق  اأ�ضهم يف عالج مري�ص مب�ضت�ضفي  قد  يكون  الكتاب حتى 

ممار�ضة احلياة الطبيعية بني النا�ص.

ال�ضورّي  والروائّي  للكاتب  الفردو�ص"  يف  �ضاّرة  "ع�ضبة  رواية  حديثًا  �ضدرت 
ميارة"  للن�رض" و"دار  "م�ضكيلياين  دار  عن  بريطانيا،  يف  املقيم  ح�ضني؛  هيثم 
واقع  من  متداخلة  حكايات  ح�ضني  هيثم  الروائّي  يقّدم  2017م.  تون�ص  يف 
يبدو عبثّيًا يف تفا�ضيله، يتبادل فيه ال�ضحايا نظرات االّتهام واالنتقام فيما 
اأحقادهم املتنامية على بع�ضهم بع�ضًا. تبداأ  بينهم، يبحثون عن �ضبل لتفريغ 
تفا�ضيل  على  اعتماداً  ببناء احلكايات  لة  املف�ضّ لعبتها  املهّم�ضة  الرواية  بطلة 
بالتذّكر  اال�ضتالب  تتحّدى  بها.  العامل  مواجهة  لتعيد  وهناك  هنا  من  تلملمها 
كّل  يظّنه  الذي  ذاك اجلحيم  و�ضط  لال�ضتمرار  و�ضيلتها  تعّدها  وبناء احلكايات. 

نزيل من نزالئه اأّنه فردو�ص اأ�ضطورّي.

�ضتمنح اإدارة مهرجان البندقية اأ�ضدا ذهبيا لكل من النجمني االأمريكيني جني فوندا 
اأعلن القيمون على هذا احلدث  وروبرت ريدفورد تكرميا ملجمل م�ضريته، بح�ضب ما 
“جني فوندا  اإن  األربتو باربريا يف بيان  ال�ضينمائي يف بيان. وقال مدير املهرجان 
 … الن�ضائية  واالأيقونة  والكاتبة  الفاتنة  والفنانة  واالجتماعية  ال�ضيا�ضية  النا�ضطة 
ال�ضاحة  ال�ضخ�ضيات على  اأبرز  والناجحة، هي من  املوهوبة  املمثلة  لكن خ�ضو�ضا 

ال�ضينمائية املعا�رضة”.
و�ضتمنح جائزة االأ�ضد الذهبي للنجمني يف االأول من اأيلول/�ضبتمرب قبل عر�ص فليم 
“اآور �ضولز اآت نايت” لريتي�ص باترا الذي يوؤدي بطولته ريدفورد وفوندا خارج اإطار 

امل�ضابقة.

ت�ضتعد املرتجمة هدير اجلندي الإنهاء ترجمة رواية "اأ�ضد القفقا�ص"، للروائي منري 
عتيبة، اإىل اللغة الرتكية. تتناول الرواية حياة االإمام �ضامل بن ذكاو الداغ�ضتاين 
املولود �ضنة 1799، والذي يعد �ضخ�ضية خالفية؛ فالبع�ص يراه املجاهد ال�ضويف 
االإ�ضالمي الكبري، و�ضاد�ص اخللفاء الرا�ضدين، والبع�ص يعتربه خارجًا على القانون 
قرن، وحقق  ربع  الرو�ص ملدة  الداغ�ضتاين  الدين. حارب  با�ضم  ومت�ضلط  واإرهابي 
انت�ضارات مبهرة بقوات قليلة بنظام حروب الع�ضابات، وبنى دولة، ثم وقع فى 

االأ�رض لعوامل كثرية، اأهمها اخليانة وعدم قدرة االأتباع على موا�ضلة الن�ضال.
يذكر اأن الرواية �ضدرت طبعتها االأوىل �ضنة 2010 عن دار الكتاب العربى ببريوت، 

والطبعة الثانية �ضنة 2015 عن دار بتانة للن�رض بالقاهرة.

مهرجانإصدارات ترجمةإصدارات

قراءة في كتاب

اأر�ضًا  كانت  اأن  بعد  وطنًا  قحطني  "واأ�ضبحت 
ال�ضواحل،  على  وحوا�رض  مدن  اإىل  وتوزعت  يبابًا، 
اإىل  �ضكانها  وانق�ضم  الدواخل،  يف  وقرى  وبلدات 
هكذا  �ضيء!".  ال  متلك  وكرثة  �ضيء،  كل  متلك  قلة 
املتخّيل  باملكان  العرميي"  عيد  "حممد  يعّرفنا 
ذلك  اإىل  م�ضرياً  فيه،  روايته  اأحداث  �ضتجري  الذي 
التفاوت الطبقي، الذي رمبا تتميز به معظم بلداننا 
العربية، بعد و�ضول اأنظمة م�ضتبدة، جعلت الرثوات 
ال�ضعب  غالبية  وتركت  قليلة،  فئة  اأيدي  يف  جتتمع 
اأي  اأن  اإىل  ليلّمح  حتته،  اأو  الفقر  خط  على  يعي�ص 
يف  املذكورة  "قحطني"  يكون  اأن  ميكن  عربي  بلٍد 
الرواية. حبكة الرواية تدور حول �ضاب يدعى "علي 
فيعجب  الثقافية،  الندوات  اإحدى  يح�رض  النا�رض"، 
يطرح  والذي  مرة" اجلريء،  بن  ثابت  "�ضعد  بكالم 
مثل  �ضابقًا،  طرحها  على  اأحد  يت�ضجع  مل  ق�ضايا 
م�ضاركة  �رضورة  التعبري،  حرية  الدميقراطية، 
الق�ضايا  من  وغريها  ال�ضيا�ضية،  احلياة  يف  ال�ضعب 
باملحا�رض  اإعجابه  ويكون  التغيري.  اإىل  تدعو  التي 
وكالمه دافعًا له ليتقرب اإليه، رغبة منه يف اكت�ضاب 
يقيمها  التي  الندوات  ترتافق  ثقافته.  من  بع�ص 
"�ضعد" مع انت�ضار �ضعارات ور�ضائل حتري�ضية، تذّكر 
املواطنني بحريتهم املنقو�ضة وحقوقهم امل�ضلوبة، 
ال�ضعب،  ومدى تق�ضري احلكومة يف واجباتها جتاه 
فتتحّرك قوات االأمن لتعتقل كل �ضخ�ص ت�ضتبه فيه. 
يحياهما  اللذين  واخلوف  القمع  اإىل  الكاتب  ي�ضري 
املواطن يف ظل نظام اأمني بولي�ضي، وكيف يخ�ضى 
حتى من الكالم هم�ضًا، متخّياًل اأن "للجدران اآذانًا". 
ه�ص،  كائن  اإىل  االإن�ضان  النظام  هذا  يحّول  وكيف 
بينه  اأي عالقة  ينفي  �ضيء، ويجعله  اأي  يخاف من 
وبني املعتقلني، خ�ضية اأن يتورط وُيعتقل هو االآخر.  
ينه�ص  الذي  الداخلي  القلق  "العرميي"  ي�ضّور  كما 
ير�ضم  وكيف  التحقيق،  اإىل  ُي�ضتدعى  اأن  بعد  الفرد 
كل  يف  بالتفكري  ويبداأ  التحقيق،  لهذا  احتماالت 
عنه،  يجيب  اأن  ميكنه  وكيف  اإليه،  يوجه  قد  �ضوؤال 
للمطلوب،  النف�ضية  احلالة  �ضوء  من  ذلك  يتبع  وما 
وا�ضعة،  اعتقاالت  حملة  فبعد  يذهب.  اأن  قبل  حتى 
التحقيق  اإىل  في�ضتدعى  "علي"،  اإىل  الدور  ي�ضل 
الأنه �ضوهد مرات عدة مع "�ضعد"، املتهم مع اآخرين 
بت�ضكيل "تنظيم �رضي مناه�ص للنظام، وي�ضعون اإىل 

تغيريه بقوة ال�ضالح"، على ح�ضب زعم قوات االأمن.
هكذا بعد جولة �رضيعة من التحقيقات، يقاد "علي" 
اأحد ي�ضّدق  االأجرب"، فال  البعري  "مراغة  �ضجن  اإىل 
بل  عابرة،  معرفة  جمرد  بـ"�ضعد"  يربطه  ما  اأن 
الويالت،  يقا�ضي  وهناك  معه،  متورطًا  يعتربونه 

ويتعر�ص ملختلف اأنواع التعذيب واالإهانات.

اقتباس
 

اأف�ضل طريقة لاللتزام بالوعد هي اأال تعد ب�ضيء.

نابليون بونابرت

اأنا اليك مبتداي ،حا�رضي 
ونهايتي

ا�ضعلت اأيامي ف�ضارت نارها 
حقيقتي

فاإن �ضاألت عن هواي هذه 
حكايتي

ندية كوجهك امللئ بالطفولة
رخيمة ك�ضوتك املن�ضاب يف 

�رضيرتي
عميقة كعطرك الزكي يف 

حديقتي
ح�ضبي على طول الزمان 

،اأنت حبيبتي
*****

لو جنمة تنري يل لو كان 
يهم�ص القمر

باأن موعدا لنا ،ن�رضقه من 
القدر

فالتنطلق اأنفا�ضنا ....و�ضوقنا 
الذي اأ�ضتعر

وليحمل الن�ضيم ال�ضجي 
بوحنا اإن عرب

ولت�ضرتح عيوننا....يف واحة 
مدى الب�رض

ياكم ت�ضاكينا ،
ظمئنا ،

ثم اأقبل املطر
*****

�ضي�رضق ال�ضباح حبيبتي 
،�ضي�رضق ال�ضباح

فلي�ضكت االأ�ضى الذي 
اظلنا،ولت�ضكت اجلراح

اليوم ال مكان للدموع يف 
عيوننا،وال نواح

اإنا معا على املدى ،يظلنا 
معا جناح

مادمت ملء خافقي ،فاألف 
اهال يارياح . 

فاروق شوشة

ثقافة 

أنا إليكالثقافة تفتتح معرضا للوثائق اآلثارية والمخططات الخاصة بمدينة الموصل
�ضمن فعاليات اأ�ضبوع الن�رض الذي تقيمه وزارة الثقافة 
وال�ضياحة واالآثار بالتزامن مع انت�ضارات التي حققتها 
يف  االإرهابية  داع�ص  ع�ضابات  على  االأمنية  قواتنا 
واالآثار  وال�ضياحة  الثقافة  وزير  افتتح  املو�ضل،  مدينة 
والرتاثية،  االآثارية  للوثائق  معر�ضني  رواندزي  فرياد 
اخلا�ضة  الفوتوغرافية  وال�ضور  للمخططات  واآخر 
مبدينة املو�ضل. وقال رواندزي: "اليوم نفتتح املعر�ص 
والت�ضاميم  واملخططات  وال�ضور  للوثائق  األتوثيقي 
وهذه  االآثار،  هيئة  يف  الوطني  باملتحف  اخلا�ضة 
الوثائق تعترب مهمة جدا الأنها خا�ضة مبحافظة نينوى، 
منذ  والرتاثية  االآثارية  الوثائق  من  الكثري  وت�ضمل 
املعلومات  اأهم  تدون  والتي  املا�ضي  القرن  ع�رضينات 
عن املواقع االآثارية والرتاثية ،م�ضيفَا: "ميكن االعتماد 
على هذه الوثائق يف بناء املواقع التي دمرتها ع�ضابات 
مت  التي  املخطوطات  اإىل  باالإ�ضافة  املجرمة،  داع�ص 
موجود  اأ�ضلها  الكرتونيا  مكان  من  اأكرث  يف  توثيقها 
الثقافة:  وزير  واأكد  عليها".  االعتماد  باالإمكان  حيث 
األتوثيقي الذي قام به املتحف الوطني عمل  "اإن العمل 
جعبة  يف  والوثائق  املخطوطات  جمع  حيث  متميز 
واحدة الإعادة بناء االآثار وبناء مدينة املو�ضل . و�رضح 
والرتاث  واالآثار  ال�ضياحة  ل�ضوؤون  الثقافة  وزارة  وكيل 
البا�ضل  انت�ضارات جي�ضنا  "مبنا�ضبة  ر�ضيد  قي�ص ح�ضني 
وقواتنا امل�ضلحة وح�ضدنا املقد�ص على ع�ضابات داع�ص 
االأمانة  اأقرته  الذي  الن�رض  اأ�ضبوع  و�ضمن  االإرهابية 
الثقافة  لوزارة  كان  الوزراء،  رئا�ضة  ملجل�ص  العامة 
والهيئة العامة لالآثار والرتاث ح�ضة من هذه االحتفالية 
�ضمن اأ�ضبوع الن�رض، حيث �ضاركت هيئة االآثار مبعر�ص 
العناوين  مئات  عر�ص  مت  اإذ  الق�ضلة  موقع  يف  الكتاب 

غفرية  اأعداد  بح�ضور  االثارية،  باملطبوعات  اخلا�ضة 
لالإطالع على املطبوعات االثارية اخلا�ضة باآثار املدن 
وكركوك  واالنبار،  الدين،  كاملو�ضل، و�ضالح  املحررة، 
متثل  والتي  االثارية  لل�ضور  معر�ضَا  الفتتاح  ،اإ�ضافة 
بع�ص املقا�ضد ال�ضياحية واالأثرية يف العراق". واأ�ضاف 
معر�ص  بافتتاح  متثلت  املركزية  االحتفالية  اأن  ر�ضيد 
ملدينة  ومهمة  نادرة  وثائق  فيها  عر�ص  التي  الوثائق 
املو�ضل، وللتنقيبات التي اأجرتها البعثات االأجنبية يف 
التابعة ملحافظة نينوى، حيث عر�ضت  االأثرية  املواقع 
املا�ضي، وخمططات  القرن  اإىل ع�رضينات  تعود  وثائق 
هند�ضية لبع�ص املواقع االأثرية للمراقد املقد�ضة واالأبنية 

الرتاثية التي اإطالتها التفجريات واالنتهاكات ال�ضارخة 
ل�ضور  ملعر�ص  م�ضرياَ  االإرهابية،  داع�ص  لع�ضابات 
االثارية للمواقع التي تعر�ضت النتهاكات داع�ص ي�ضور 
فيها املواقع قبل التفجري وبعد التفجري، و�ضم اأكرث من 
نينوى،  حمافظة  يف  االأثرية  املواقع  متثل  �ضورة   ٣٦
ال�ضور  هذه  اأهمية  على  موؤكدا  الدين،  و�ضالح  واالنبا، 
الذين  واخلرباء  البعثات  عليها  �ضتعتمد  التي  الوثائق  و 
تاأهيل  اأعادة  اجل  من  املو�ضل  يف  م�ضتقباَل  �ضيعملون 

هذه املواقع واإحياء املدن املت�رضرة.
ومن خالل كرنفال الفرح هذا قدمت الدار العراقية لالأزياء 
عر�ضا متميزاً لالأزياء التاريخية حيث نقل مبدعي الدار 
اجلمهور اإىل اأجواء تاريخنا الرث العريق بحقبه املتعاقبة 
واحل�رض(،  واالأ�ضورية  واالكدية  والبابلية  )ال�ضومرية 
حيث املحاكاة بني االآثار احلقيقية يف القاعة االأ�ضورية 
الدار من م�ضممني،  اأنامل مبدعو  اأحيتها  التي  واالأزياء 
وخياطني، وطرازين، مزهوة باإبداعات فناين االإك�ض�ضوار 
من مكمالت الزى واأغطية راأ�ص م�ضتوحاة من �ضخ�ضيات 
اأقدم  منذ  الفخمة  املنوعة  باالأزياء  الغني  تاريخنا 
وحال  لالأزياء،  العراقية  الدار  فناين  اأن  يذكر  الع�ضور. 
الداع�ضية الآثارنا يف املو�ضل، عكف  الظالم  تدمري زمر 
وم�ضممي  وطرازين  وخياطني  م�ضممني  )من  اجلميع 
وبالرغم  ا�ضتثنائية  بجهود  �ضكرين(  وطباعة  اإك�ض�ضوار 
واإعادة  اأنتاج  على  املحدودة،  املادية  االإمكانيات  من 
املجنح،  )الثور  احلقيقي  االأثر  حتاكي  بدالت  تاأهيل 
العربة  �ضومر،  ملكة  وال�ضالم،  احلرب  �ضومر  جداريه 
االأختام االكدية، بدلة زوجة حمورابي،  االآ�ضورية، بدلة 
ردا  الدار  ب�ضيطة من  الخ.، كمحاولة  املعلقة،...  اجلنائن 
ح�ضارة  بان  للعامل  ور�ضالة  الهمجي  الهجوم  هذا  على 
يف  ورا�ضخة  الزمن  خلود  خالدة  الرافدين  بالد  واآثار 

اأذهان وقلوب العراقيني جميعا.

بغداد _ متابعة


