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دور السينما في ذي قار بين مبادرات شخصية متعثـرة والخشية من عدم العودة
رغم احتفاظ أهاليها بذكريات جميلة .. 

ثقافيًا  عمقًا  متلك  النا�رصية  مثل  مدينة 
الوقت  يف  �سينما  دار  اأّي  من  تخلو  وح�ساريًا 
يف  �سينما  دور   )6( ت�سم  كانت  اأن  بعد  احلا�رص 
وال�سيفي  ال�ستوي  الأندل�س  املحافظة،  مركز 
الإدارة  ال�ستوي وال�سيفي و�سينما بهو  والبطحاء 
املحلية و�سينما ال�سعب ال�سيفي، ف�ساًل عن �سينما 
الأخرية  وهذه  النا�رصية،  متنزه  �سمن  اأخرى 
كونها  كثرياً  ت�ستخدم  ومل  العرو�س  حمدودة 
�سينما مك�سوفة وتعود لدائرة البلدية، وجميع هذه 
الدور اأغلقت وحتول بع�سها اىل مزاولة ن�ساطات 
ملختلف  خمازن  اىل  حتولت  منها  خمتلفة 
الب�سائع واأخرى مرائب لل�سيارات. املواطن حممد 
ال�سابق  املبنى  يف  �سباغة  حمل  موؤجر  ح�سني، 
النا�رصية  اهايل  ذاكرة  اأن  بنّي  الندل�س  ل�سينما 
ال�سينما وب�سكل  حتتفظ بذكريات جميلة عن دور 
اىل  حاليًا  حتولت  التي  الندل�س  �سينما  خا�س 
موقع  اأن  مبينًا:  لل�سبغ.  وحمل  لل�سيارات  كراج 
والأهايل  لل�سباب  ملتقى  كان  املتميز  ال�سينما 
وتوعية  ترفيه  يف  كبري  دور  لل�سينما  كان  وقد 
النا�س من خالل عر�س العديد من الفالم اجليدة 
طال  الذي  لالإهمال  اأ�سفه  عن  معربًا:  والهادفة. 
دورها  ممار�سة  من  حرمها  والذي  ال�سينما  دور 
التوعوي. وطالب املواطن حممد ح�سني: باأن ُتعاد 
اجماد دور ال�سينما حتى لو ا�سطر اأن يتخلى عن 
ل�سينما  ال�سابق  املبنى  من  جزء  هو  الذي  حمله 
ال�سينما من  ما كانت تعر�سه  الندل�س، م�ستذكراً 
افالم عراقية وعربية وهندية وامريكية واوربية. 
مو�سحًا: اأن �سينما الندل�س ودور ال�سينما الأخرى 
كانت متنف�سًا ومرفقًا ترفيهيًا لأهايل النا�رصية 

وحاليًا هم يفتقرون لذلك.
الماكن  اىل  تفتقر  التي  املدينة  اأن  اىل   ، ونّوه 
الرتفيهية وو�سائل الراحة تختنق باأهلها. موؤكداً: 
اأن احلكومة والتجار اخذوا يتوجهون نحو حتقيق 
على  ذلك  كان  واأن  حتى  ال�رصيع  املادي  الربح 

ح�ساب الأبنية الثقافية والرتاثية.
ومن جانبه قال املواطن حيدر ح�سني ، اإن الإهمال 
يف  والرتفيهية  الثقافية  اجلوانب  جميع  طال 
املحافظة فال م�رصح ول �سينما ول مدن ترفيهية 
اأن  العامل. م�سيفًا:  دول  كل  ن�ساهدها يف  كالتي 
احلكومة املحلية لو كانت جادة فعاًل يف م�رصوع 
احياء ال�سينما، فباإمكانها اعادة �سينما بهو بلدية 
النا�رصية التي كانت ت�سهد تقدمي اف�سل العرو�س 
بدًل  املا�سي  القرن  ثمانينات  اإبان  ال�سينمائية 
وندوات  الر�سمية  لالحتفالت  ا�ستخدامها  من 
حممد  احلكومي  املوظف  نّوه  فيما  الأحزاب. 
جواد، اىل دور �سالت ال�سينما يف بناء العالقات 

العوائل  بني  تعارف  ف�سحة  عّده  اإذ  الجتماعية 
دور  اختفاء  اأن  موؤكداً:  الو�سطى.  الطبقة  خا�سة 
لكنه  القت�سادي  احل�سار  ب�سبب  كان  ال�سينما 
حتول اىل �سيا�سة ممنهجة تهدف اىل حموها من 
جياًل  هناك  اأن  اىل  لفتًا:  الجتماعية.  الذاكرة 
من  الت�سعينيات  تولد  خا�سة  ال�سباب  من  كاماًل 
ال�سينما  �سالت  بدخول  يحظ  مل  املا�سي  القرن 
وال�ستمتاع بطقو�سها اللذيذة .  النا�سطة املدنية 
اجلميلة  اللحظات  ت�ستذكر  وهي  القي�سي،  �سذى 
متابعة  يف  العراقية  الأ�رصة  تق�سيها  كانت  التي 
اأن  ذكرت  ال�سينما  دور  ب�سالت  الأفالم  عرو�س 
و�سائل  من  جزءاً  كانت  ال�سينمائية  العرو�س 
قار،  ذي  حمافظة  يف  الأ�رص  من  للعديد  الرتفيه 
مل�ساهدة  ال�سينما  ترتاد  العوائل  كانت  حيث 
اىل  م�سرية:  رائعة.  اجتماعية  اجواء  يف  الفالم 
لتعارف  فر�سة  كان  لل�سينما  العوائل  ارتياد  اأن 
التعارف  هذا  يتطور  واحيانًا  بينها  فيما  الأ�رص 
والزواج  وامل�ساهرة  اخلطوبة  اىل  ي�سل  حتى 
اأننا كنا نرافق  فيما بعد. م�سددة: اجلميل بالأمر 
تلك  واجلدة مل�ساهدة  واجلد  والوالدة  الوالد  اهلنا 
وتلفت  والجتماعية.  التاأريخية  ل�سيما  الأفالم 
القي�سي: اىل اأن اغالق دور ال�سينما وقّلة العرو�س 

ف�سحة  من  الذيقارية  الأ�رص  حرما  امل�رصحية 
متابعة:  العوائل.  بني  والتعارف  للرتفيه  مهمة 
املوؤثرة  الرتبوية  الو�سائل  واحدة من  ال�سينما  اأن 
يف املجتمع، �ساأنها �ساأن و�سائل الإعالم الأخرى. 
كانت  ال�سينما  اأن  القول،  اىل  القي�سي  وخل�ست 
تنّمي الذوق الفني والوعي الثقايف وتخلق ف�سحة 
التوا�سل  تعزيز  يف  دورها  عن  ف�ساًل  للرتفيه 

الجتماعي بني افراد املجتمع.  
احياء  تعذر  من  خ�سيتها  عن  القي�سي  واأعربت 
والرتفيهي  الثقايف  الطق�س  هذا  واعادة  ال�سينما 
التزمت  ي�سودها  التي  الراهنة  الظروف  ظل  يف 
اإىل  بحاجة  نحن  م�سددة:  الديني.  والتطرف 
ل�سيما  اجلن�سني  من  ل�سبابنا  وتثقيف  توعية 
واأنهم حرموا من متعة م�ساهدة الأفالم العاملية 
مهمة.  وثقافية  اجتماعية  م�سامني  حتوي  التي 
حتى  تتفق  كانت  ال�سينما  دور  اأن  اىل  منوهة: 
دخول  بطاقات  لها  وتبيع  املدار�س  اإدارات  مع 
ت�سجيعهم  لغر�س  ة  خمف�سّ باأ�سعار  للطالب 
اجتماعية  م�سامني  ذات  افالم  م�ساهدة  على 
ال�سينمائية  العرو�س  ابرز  وعن  هادفة.  وتربوية 
قالت  ذهنها،  يف  عالقة  ولزالت  �ساهدتها  التي 
عالقة  التي لزالت  الفالم  ابرز  اإن،  من  القي�سي 

يف ذهني هو فيلم "حرب اجلزائر" والذي عر�س 
عوائل  كل  �ساهدته  حيث  الندل�س،  �سينما  يف 
ايام. متابعة:  النا�رصية تقريبًا ومت عر�سه لعّدة 
نهاية  بعد  الن�ساء  تخرج  حيث  الهند"  "اأم  وفيلم 
الفيلم بعيون متورمة من �سدة البكاء على احداث 
كان  التي  الكوميديا  افالم  اتذكر  وكذلك  الفيلم، 
الفرن�سي  املمثل  افالم  مثل  ال�سينما،  رواد  جتذب 
لوي�س دي فوني�س وافالم اإ�سماعيل يا�سني، ف�ساًل 
"احلار�س" وفيلم  فيلم  مثل  العراقية  الفالم  عن 
دور  احياء  يف  م�ساريعهم  وب�ساأن  "املنعطف". 
ال�سينما ومتعة امل�ساهدة، بنّي الناقد ال�سينمائي: 
)منتدى  بتاأ�سي�س  قمنا  �سخ�سي  م�ستوى  على 
من  عدد  ب�سحبة   2006 عام  ال�سينما(  اأ�سدقاء 
ع�رصات  عر�س  وجرى  واملهتمني،  الأ�سدقاء 
تقدميها  عن  ف�ساًل  املتميزة،  العاملية  الأفالم 
العر�س.  وفتح حوارات مع جمهور  نقدية  بورقة 
املنتدى  ال�سينمائية يف  العرو�س  م�سيفًا: حاليًا 
م�ستمرة لكن بوترية اقل لأ�سباب عّدة، من بينها 
مو�سحًا:  منا�سبة.  عر�س  قاعة  وجود  انعدام 
على  فعملنا  املعرقالت  كرثة  رغم  نتوقف  مل 
كوديا  مركز  خالل  من  اأخرى  عر�س  نافذة  فتح 
�سخ�سيًا  فيها  ا�رصف  والتي  والفنون  للثقافة 

من  عدداً  عر�سنا  حيث  الفيلم،  ركن  اأن�سطة  على 
خمرجيها،  وا�ست�سفنا  العراقية  الق�سرية  الأفالم 

بالإ�سافة اإىل عر�س اأفالم عاملية خمتارة.
حراك  هناك  اآخر  �سعيد  على  ثامر:  وا�سرت�سل 
�سينمائي ملحوظ لدى ال�سباب، وان غلَب احلما�س 
وال�ست�سهال على بع�سه لكن ثمة حماولت ميكن 
اجناز  عن  ت�سفر  اأن  اأف�سل  ب�سكل  ن�سجت  لو  لها 
القول  ميكن  اأو�سع  نطاق  يف  متابعًا:  جيد.  فني 
العراقية  الأفالم  لإنتاج  نا�سطة  حركة  ثمة  اإن 
يف  طيبًا  ح�سوراً  بع�سها  حقق  التي  الق�سرية 
دعم  اإىل  بحاجة  وهي  ال�سينمائية،  املهرجانات 
تفعيل  وكذلك  املعنية  املوؤ�س�سات  قبل  من  اأو�سع 
البنى التحتية الثقافية )الكليات واملعاهد الفنية( 
�سينمائيني �سباب طموحني  التي ت�سهم يف خلق 
ميكن اأن يعيدوا لل�سينما حراكها املن�سود. وفيما 
يخ�س التحرك احلكومي من قبل اجلهات املعنية 
بنّي الناقد ال�سينمائي احمد ثامر: اأن ما ل ميكن 
الثقافية  واملوؤ�س�سات  احلكومة  اأن  هنا  اإغفاله 
العالقة لي�ست مهتمة بتاتًا بال�ساأن  املعنية ذات 
ترف  اأنه  على  ي�رص  من  ثمة  ورمبا  ال�سينمائي، 
عقول  تف�سد  حمرّمة  بدعة  ال�سينما  اأن  اأو  ثقايف 

�سبابنا. 

بغداد ــ متابعة

 )Noise(  محاكاة لوحشية 
 "ممحاة المسافة" "البيت األزرق"شهود من بالدي«قصص القتل
عن  وامل�رصح  ال�سينما  دائرة  يف  امل�سارح  لق�سم  التابع  امل�رصح  منتدى  يعلن 
تقدمي م�رصحية )Noise( التي تعد �سمن العرو�س امل�رصحية التجريبية لعام 

 .2017
حتاكي امل�رصحية وح�سية ق�س�س القتل من حلظة تبني الفكرة وما ي�ساحبها 
ا�ستعان املخرج  ال�سحية حيث  التمثيل عرب خنق  اإىل واقع  من �سجيج ذاتي 
بلغة اجل�سد لتكون هي املعربة عن كل هذه الإرها�سات التي ترافق القاتل عرب 

ثالث مراحل )الختناق، ال�سو�ساء، القتل(.
ال�سابعة م�ساًء والأيام  ال�ساعة  اليوم  اللقاء مع كادر امل�رصحية  وياأتي موعد 
التالية لعلنا بذلك نوقد �رصاجًا جديداً يف وطن لن تغيب عنه �سم�س احلياة اأبداً.

تقدم الفرقة الوطنية للتمثيل عر�سًا احتجاجيا وطنيًا يحمل عنوان )ثمانية �سهود 
من بالدي ، حيث تتحدث فكرة العر�س الحتجاجي عن بطولت رموز من اأبطال 
ا�ست�سهادهم  اإىل حلظة  اأن نعي�س ب�سالم وت�سري  اأجل  العراق �سحوا باأرواحهم من 
اأمية  وال�سهيدة  العذاري  م�سطفى  ال�سهيد  وهم  الوطن  عن  الدفاع  يف  البطولية 
ال�سالم  عبد  ماجد  والطيار  ال�سوداين  جنم  واللواء  النداوي  علي  والعقيد  اجلبارة 
�سكار  في�سل  واللواء  م��راد  �سمري  واجلندي  اجلبوري  اإ�سماعيل  حمد  وال�سباح 

الدواع�س وال�سهيد علي عبد اجلميلي. 
وياأتي تقدمي هذا العر�س مبنا�سبة يوم الن�رص وحترير اأم الربيعني يوم غد ال�ساعة 

ال�سابعة م�ساًء على قاعة امل�رصح الوطني. 

�سدر حديثا عن من�سورات "�سفاف والختالف" رواية "البيت الأزرق" للكاتب 
روائي  هو  الأول  الرواية،  �رصد  على  ورائيان  ويتناوب  وازن.  عبده  اللبناين 
يعجز عن اإنهاء روايته التي يكتبها، بعدما اأخفق يف دفع بطلته اإىل النتحار، 
يف  اأيامه  ي�رصد  الكتئاب،  مبر�س  م�ساب  نهم،  وقارئ  مثقف  �ساب  والثاين 
�سجن "التلة" الذي رمي فيه بعد اتهامه بجرمية قتل هو بريء منها، �سحيتها 
دواوين   7 له  وازن �سدرت  اأن  ُيذكر  الليلية.   احلانات  اإحدى  تعمل يف  امراأة 
�سعرية، وروايتان اإ�سافة اإىل كتب يف النقد والرتجمات، ومت ُترجمة �سعره اإىل 
لغات عدة منها: "الفرن�سية، الإجنليزية، الأملانية، الربتغالية والإ�سبانية"، كما 

�سدرت روايته "قلب مفتوح" بالفرن�سية.

امل�سافة:  "ممحاة  بعنوان:  �سريي  كتاب  اليو�سف  اإبراهيم  لل�ساعر  موؤخراً  �سدر 
�سور، ظالل واأغربة" عن دار اأوراق -القاهرة، ويت�سمن  اأكرث من خم�سني ف�ساًل 
على امتداد 450 �سفحة من القطع املتو�سط يتناول فيها بيئته الأوىل التي فتح 
فيها عينيه على احلياة يف اأ�رصة دينية. حيث الوالد اأحد علماء الدين الذين تتلمذ 
على اأيديهم. ثم يتحدث عن الكثري من تفا�سيل يومياته ومنها عالقاته بالنا�س 
وال�سعر واملراأة وال�سيا�سة بالكثري من ال�سجاعة وممار�سة الذات، مبينًا اإخفاقاته 
وجناحاته، عرب لغة �سل�سة، ر�سيقة، يتوزعها ال�سعر وال�رصد. ينتمي هذا العمل اإىل 
ا�ستثنائية يل كاإن�سان  ما هو �سريوي، حيث تناولت فيه ما ميكن و�سمه ب�سرية 

ب�سيط عادي، قبل اأي نعت اآخر لحق، ك�ساعر وككاتب....وغريذلك.  

إصداراتمسرحية إصدارات»ثمانية

قراءة في كتاب

اخلراب"  "تانغو  رواية  قراءة  يف  الإيغال  لدى 
ترجمة  كرا�سناهوركاي،  ل�سلو  املجري  للكاتب 
احلارث النبهان )دار التنوير - 2016(، لن تكون 
هناك مفاجاأة يف و�سف عمل روائي حديث ن�سبيا 
ا يف ت�سنيف هذه  باأنه كال�سيكي. لن نرتدد اأي�سً
الأعمال  كاأحد  ال�سوداوية  �سديدة  الأدبية  القطعة 

التي تتقاطع ما بني الدي�ستوبيا والأبوكاليب�س.
تدور اأحداث الرواية يف قرية معزولة وعلى مدى 
ال�سكان  من  قليلة  قلة  وبني  ماطرة،  اأيام  ب�سعة 
تبقى يف هذه القرية البائ�سة، بعد اأن غادر اأغلب 
من كان يقطن يف املكان. نرى من خالل ال�رصد 
املمتلئ بالتفا�سيل جوانب خمططاتهم الفا�سلة، 
ال�سائعة.  واأحالمهم  وانك�ساراتهم،  وخياناتهم، 
لقد رق�سوا رق�سة املوت، حتى دخل اإىل عاملهم 
ي�سوعهم  نبيهم،  خمّل�سهم،  اأنه  اأوهمهم  �سخ�س 

الذي اإن اتبعوه �سينجون.
يرتكز  كاتدرائي.  ن�س  بناء  على  العمل  ي�ستغل 
اأفكار  لت�رصيح  ل  واملف�سَّ الدقيق  الو�سف  على 
عقول  داخل  اأنف�سنا  فنجد  ال�سخ�سيات.  واأفعال 
�سخو�س الكاتب، ول�سنا فقط متتبعني حلواراتهم. 
موؤرق،  �سوداوي موح�س،  ذات طابع  كتابة  ثيمة 
اأن  �سعرنا  وكلما  التما�سك؛  �سديد  روائي  معمار 
احلدث  اإىل  يعيدنا  جنده  طريقه،  اأ�ساع  الكاتب 
م�سارات  يف  جديدة  ذروة  اإىل  ويدفعنا  املركزي 
عقدة  اأو  حبكة  اأمام  ل�سنا  هنا  نحن  الأحداث. 
م�سارات  يف  التعقيدت  من  �سل�سلة  بل  واحدة، 

العمل.
م�سارات  روايته  يف  كرا�سناهوركاي  ر�سم 
ول  الفاجعة.  قلب  يف  العي�س  �ُسبل  ت�ستك�سف 
الأثر  قوة  فيه  يربز  عامًلا  ي�سيد  بل  بهذا،  يكتفي 
اأنف�سنا  على  نخربها  التي  الق�س�س  ترتكه  الذي 
يتداعى  حني  العي�س  على  قادرين  نظل  لكي 
من  ولالآخرين  لنا  ُتقال  التي  الق�س�س  عاملنا، 
يتمكنوا  لكي  قوة  اأية  اأو  ال�سلطة  اأو  الدولة،  قبل 
من ال�سيطرة على طرق حياتنا وجعلنا ن�ستمر يف 
العي�س و�سط تداع ل يتوقف، بل يجعلونا نرق�س 
اجلحيم  نرى  العمل،  هذا  يف  اخلراب.  و�سط  حتى 
يحاول  ل  املوح�س.  الوجود  مع  لوجه  وجها 
اإل  املر�سومة  الأ�سياء  يلّطف من حدة  اأن  الكاتب 
باإيقاع املطر املنهمر، الذي من دميومته يتحول 
من حماولة لتهوين لذاعة الن�س اإىل �سبب اإ�سايف 
"تانغو اخلراب" ق�سيدة قوطية  لطعمه احلاذق.  
يف  الإن�سانية  قذاراتنا  �رصاوة  تف�سح  طويلة، 
مدار حمكوم باخليانات ال�سوداء وب�ساعة ال�سجر 

وفداحة الالمبالة.

اقتباس 

دعنا ل نخلط بني اخلري وال�رص الذي لبد منه.

�سي اإ�س لوي�س

ما كنُت وحدي،
كلهنَّ عربن بحَر العمر

حتى ان�سقَّ عن زبٍد
ومل يقب�سن اإل امللح

من موِج احلياْة.
و كما يليُق بحبهنَّ

اخرتَن اأمر القلِب
�سّدقن الروؤى يف اأعذب 

الأحالِم،
�سّدقن الأغاين احلانياْت.
، ل �سيَء اإل احلّب يفرحهنَّ

تكفي قطرٌة من نهرِه
لت�سفَّ عا�سقٌة كماء اللوِز

اأو اأندى،
وتزهر فجاأًة يف راحتيها 

باقٌة
من اأمنياْت.

لكاأنهنَّ ق�سائد باحلبِّ
ل باحلرِب

يكتبها رننُي قلوبهنَّ
فاإن ع�سقن ي�سف نوُر 

عيونهنَّ
كاأنه الأملا�ُس،

ل َيخفى،
ول ُيخفي �سياُه.

واإذا تدىل البوُح
من اأغ�ساِن حبٍّ

�سوف يكفيهنَّ وعٌد 
بالق�سائِد

كي يفّتَح يف �سفائرهنَّ 
فلُّ ال�سعِر

مكتمٌل َنداُه.
، و احلب ُيبكيهنَّ

ُيبكيهنَّ ملء البحِر
حني ميرُّ مثل الريح

يف ال�سجر البهيِّ بعمرهنَّ
سمر علوش

ثقافة 

كما يليقُ بحبهنَّغسان كنفاني الحاضر الغائب بعد 45 عامًا على اغتياله
الكاتب  لغتيال  ال�45  الذكرى  الأيام  هذه  متر 
وحتديدا  عاما،   45 فقبل  كنفاين.  غ�سان  الفل�سطيني 
والكاتب  الإن�سان  رحل   ،1972 يوليو   8 ال�سبت 
املبدع، الراوي والقا�س وامل�رصحي، الفنان الت�سكيلي 
وال�سيا�سي الرفيع غ�سان كنفاين، املولود يف عكا يف 
وزراء  رئي�س  مائري  غولدا  اتخذت   .1936 اأبريل   9
الحتالل اآنذاك قرارا باغتياله. رغم انخراطه يف العمل 
ال�سيا�سي ودوره الهام فيه، كان كنفاين كاتبا متمردا 
على الأيديولوجيا، ل يهمه اإل اأن يكون �سوت النا�س 
واملقموعني واملهم�سني. �سقيق غ�سان، الكاتب عدنان 
كنفاين، يقول تزامنا مع الذكرى ال�45 لغتيال غ�سان 
الر�سا�سة  كفعل  الكلمة  فعل  ي�سبح  “عندما  كنفاين 
العدو  ينتهجها  التي  الأولوية  ت�سبح  تاأثريا،  اأ�سد  اأو 
وروح  الوعي  قتل  يحاول  وبالتايل  الكلمة،  قتل 
غ�سان  ال�سهيد  ولأن  حياة.  ونهج  كثقافة  املقاومة 
قتلوه”. وعن  املجال،  والرمز يف هذا  الأمنوذج  كان 
“هناك  �سقيقه  قال  املكتملة،  غري  كنفاين  كتابات 
وقت  يف  عليها  الراحل  يعمل  كان  روايات  ثالث 
والعا�سق،  والأطر�س،  الأعمى  وهي:  تكتمل،  مل  واحد 
ق�س�س  م�ساريع  اأخرى  وكتابات  ني�سان،  وبرقوق 
وبحوث ودرا�سات مل تكتمل. ولو طال به العمر واأكمل 
حقق  لكان  التحديد  وجه  على  العا�سق  رواية  كتابة 
يحققه”.  اأن  اأو عاملي  اأديب عربي  اأي  ي�ستطع  ما مل 
جتري  كانت  اأحاديث  “هناك  كنفاين  �سقيق  ي�سيف 
الكثري  فيها  كان  اأن�رصها،  األ  يحر�س  وكان  بيننا، 
والتنظيمات  والآخر  الذات  وحديث  والقلق  الأمل  من 
وعلى  كتمها،  على  اأمينا  وكنت  الن�سال،  وم�سرية 
مدى 45 عاما على ا�ست�سهاده، لكنني قررت يف هذه 

تباعا،  عنها  واأحتدث  الذاكرة  باب  اأطرق  اأن  ال�سنة 
ال�ست�رصافية  الروؤى  يف  و�سوابا  �سدقا  الأكرث  وهي 
قائال  كنفاين  عدنان  يوا�سل  غ�سان”.  امتلكها  التي 
“غ�سان طاقة عمل هائلة، كان يقراأ بنهم كل ما يقع 
بني يديه، وكان يعمل عمال متوا�سال يف الكثري من 
املجالت غري العمل الن�سايل والإعالمي، وخرج يف 
اأبقته حيا  التي  الأيديولوجيا، هي  كتاباته عن منط 
النا�س،  عن  احلديث  اختار  لأنه  النا�س  �سمري  يف 
النا�س امل�سحوقني واملظلومني واملنا�سلني ب�سمت. 
الفل�سطيني  القاع  يف  وعا�س  الفقراء،  بيوت  دخل 
كان  النا�س.  �سمري  يف  خالدا  فبقي  املخيمات،  يف 

مثال الويف وال�سادق واملحب، بقي متم�سكا بالأهل 
كان رحمه  باخت�سار  النا�س،  واأحب  و�سغارا،  كبارا 
من  مف�سل  كل  ويف  �سيء  كل  يف  رائعا  اإن�سانا  اهلل 
مفا�سل حياته، وحتى يف مر�سه و�سربه و�سموخه”. 
ويتابع “يف بيته حتى الآن مناذج مما كان ي�سنعه 
وي�سكله من حتف ولوحات رائعة. وكما قلت اإنه كان 
من  يخلو  بيته  يف  مكانا  جتد  ولن  �سديد،  بنهم  يقراأ 
لرتتيب  يوم  اأي  يف  ي�سَع  مل  متنوعة،  كتب  جمموعة 
فراغ،  وقت  لديه  يكن  ومل  للناظرين،  متعة  مكتبة 
اآين  ال�سيدة  الظهور، لكن بعد زواجه من  اأو يهمه هذا 
الرائعة عملت على تنظيم كتبه و�سغله وحياته اأي�سا.

بغداد _ متابعة


