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"الفرقة "تخاطر بحياتها وتحصل على "تنبيه" في مهرجان وهران للفيلم العربي
رغم الخوف من القتل .. 

بعد اأن اختتمت فعاليات مهرجان وهران للفيلم 
للمخرج  "الفرقة"  العراقي  لفلم  كان  العربي 
تنبيه  على  احل�صول  يف  ن�صيب  جعفر  الباقر 
القى  الفلم  اأن  يعني  ذلك   , التحكيم  جلنة  من 
اأنطلق  اللجنة.  داخل  كبري  واعجاب  اهتمام 
عر�صه  يف  "الفرقة"  الطويل  الوثائقي  الفيلم 
مهرجان  من  العا�رشة  بالدورة  االأول  العاملي 
اختتم  الذي  العربي"  للفيلم  الدويل  "وهران 
�صمن  الفيلم  ناف�س  حيث   , املا�صي  يوليو   31
ويحكي  الوثائقية.  لالأفالم  الر�صمية  امل�صابقة 
 6 عن  عبارة  وهي  "حلم",  فرقة  ق�صة  الفيلم 
العراق,  يف  ال�صوفية  املو�صيقى  يعزفون  اأفراد 
اإقامة  القدرة على  االأ�صا�صية هي عدم  م�صكلتهم 
عزف  حيث  ال�صدر,  مدينتهم؛  يف  غنائي  حفل 
املو�صيقى وقد يوؤدي اإىل قتلهم. طوال 67 دقيقة 
تتابع كامريا املخرج الباقر جعفر اأفراد الفرقة, 
ويتحدث معهم عن واقعهم, اأحالمهم واأمنياتهم.
حيث يتحدث الباقر عن فرقة "حلم" بطلة فيلمه 
التي  "الفرقة  اإعالمي:  بيان  الوثائقي قائاًل يف 
ولدت من داخل مدينة ال�صدر العراقية املحرومة 
من املو�صيقى يف هذا الوقت, لي�صت فرقة عابرة 
يحبون  �صباب  ملجموعة  موؤقت  م�رشوع  اأو 
اأن  اإىل  دفعاين  واإ�رشارهم  ن�صالهم  املو�صيقى, 
يف  اخلو�س  خالل  من  �صينمائيًا,  اأمرهم  اأطرح 
كاملدينة  بهم,  املحيطة  والق�ص�س  ق�ص�صهم 
هذه  داخل  مو�صيقيًا  حفاًل  يقيموا  باأن  وحلمهم 
على  االطالع  "اإن  الباقر  وي�صيف  املدينة". 
ق�صة هوالء العازفني ال�رشقيني, وهم يخاطرون 
يذهب  اأن  املمكن  من  الذي  ووقتهم  بحياتهم 
حمنتهم  جتاوز  يف  ي�صاعدهم  �صوف  فائدة,  بال 
على  العثور  يف  خالله  من  اأنا  اأجنح  ورمبا 
يقاتل  ال�صاب  اأجد  هل  هويتي,  اأو  جيلي  هوية 
مدينة  يف  الدف  يعزف  اآخراً  اأجد  اأو  احلرب  يف 
اأريد اأن اأطلع على ق�صته؟  ال�صدر؟ من هو الذي 
بحثت عن املو�صيقى و الغناء داخل هذه املدينة 
يتبقَّ  مل  كبار  وفنانني  قدمية  اأ�صواتًا  وجدتها 

من �صوتهم �صيء, واآخرون هاجروا املدينة".
االول,  الوثائقي  فيلمي  هذا   " الباقر  ويتابع 
زلت  ما  واأنا  اأ�صنعه  اأن  اأبدا   �صهال  يكن  مل 
التي  التحديات  كرب  اإن  الطريق,  منت�صف  يف 
دافعا   كانت  الفيلم  هذا  �صناعة  يف  واجهتني 
اأن اأ�صتكمل َّ ت�صويره, مل يكن لدي َّ كامريا, لكن 
اأحلق مبنتظر  اأن  يت�رشب مني ويجب  لدي وقتا 
 ّ ّ يذهب اإىل قرب والده, مل يكن لدي م�صجل َ وهو َ
�صوت, لكن كان علي اأن اأ�صور فهد وهو يتكلم 
عن حلمه, وهكذا ا�صتمرت �صناعة الفيلم بتعدد 
وكامريا  �صديقي  كامريا  بني  امل�صاهد  و�صوح 

حدث  لو  اأنه  اأفكر  دوما  كنت  االخر,  �صديقي 
م�صهد ما وي�صعب تكراره ومل تكن لدي كامريا 
كامريا  "اأخذ  واحدا  اجلواب  كان  اأفعل؟  ماذا 
عن  اأحتدث  اأن  من  اأف�صل  هذا  و�صور",  هاتفي 
"الدافع  اأن  اىل  م�صريا   , ت�صويره  يتم  مل  م�صهد 
مدينتي  اأن  هو  الفيلم,  هذا  اأ�صور  جعلني  الذي 
اكت�صايف  بداية  يف  عنها,  يقال  كما  لي�صت 
املدينة  ي�صكن  الذي  فهد  اأن  اأ�صدق  مل  للحكاية 
النفايات  حاوية  داخل  املو�صيقية  اآلته  ي�صع 
اأريد  ما  هو  هذا  النا�س,  عيون  من  يهرب  حتى 
االلة  يخبئ  وهو  فهد  عني  النا�س,  ي�صاهده  اأن 

املو�صيقية يف عتمة حاوية النفايات".
الباقر جعفر خمرج عراقي �صاب, در�س �صناعة 
امل�صتقل  للفيلم  العراقي  املركز  يف  ال�صينما 
�صينمائية  ور�س  يف  و�صارك   ,٢٠٠٩ عام  منذ 
كتابة  خاللها  من  در�س  بغداد,  وخارج  داخل 
االإنتاج.  واإدارة  املونتاج  االإخراج,  ال�صيناريو, 
رفعة  هي  وثائقية  ق�صرية  اأفالمًا  جعفر  �صنع 
 ٥٠ عد�صة  التجريبي  والفيلم  الغجر  وغربة  علم 
الوثائقية  اأفالمه  اأول  هو  الفرقة  ويعترب  ملم, 
الطويلة. كما ي�صارك يف العمل : فهد عبد الرحمن 
مدين  قحطان   , فالح  م�صطفى  �صادة,  منتظر   ,

حممد, اأبو حامت , و ال�صيخ عبد ربه.
امل�صاركة  ال�صينمائية  االأفالم  كانت  حيث 
تر�صد  وهران   ملهرجان   1٠ الـ  الدورة  فى 
بها  مير  التى  وامل�صاكل  االأزمات  من  العديد 
بكل  ال�صيا�صى  امل�صهد  وينعك�س  العربى,  الوطن 
تعقيداته.. بل ن�صتطيع اأن نقول اإن هناك تيمات 
درامية ت�صيطر منها التطرف وما نعانيه ب�صببه 
الرتكيبة  فى  يولده  وما  وال�صجن  االحتالل  اأو 

االإن�صانية والرغبة.
وو�صل عدد االأعمال التي تقدمت للم�صاركة اإىل 
�صينمائيا  منها 31 عمال  اختيار  فيلم مت   ٥٠٠
الثالثة,  فروعها  يف  الر�صمية  املناف�صة  �صمن 
الروائية  االأفالم  م�صابقة  يف  فيلما   11 منها 
الطويلة و1٠ اأفالم يف الق�صرية و1٠ اأخرى يف 
مو�صوعات  اأغلب  ويتناول   , الوثائقية  االأفالم 
االأفالم امل�صاركة تتناول ق�صايا الواقع العربي 
من  اأفالم  املهرجان  يف  و�صاركت  وم�صكالته. 
واالأردن  وم�رش  واملغرب  وتون�س  اجلزائر 
وال�صعودية  و�صورية  ولبنان  والعراق  وفل�صطني 
"الوهر  جائزة  وعن  وموريتانيا.   والبحرين 
انتظار  )يف  اجلزائري  الفيلم  الذهبي"تويج 
مل�صابقة  الذهبي"  "الوهر  بجائزة  ال�صنونوات( 
الفيلم  ح�صد  كما  الطويلة.  الروائية  االأفالم 
كرمي  عليها  وح�صل  اإخراج,  اأف�صل  جائزة 
اأ�صخا�س  ثالثة  حياة  الفيلم  يتناول  مو�صاوي. 
لكنهم  معه  ويتعاي�صون  احلا�رش  يف  يعي�صون 
يالحقهم  يبقى  الذي  املا�صي  من  يتخل�صوا  مل 
فاز  ذاتها,  امل�صابقة  ويف  ح�صاباتهم.  ويخلط 

عن  زيدان  اأمين  ال�صوري  ممثل  اأف�صل  بجائزة 
اخلطيب,  با�صل  اإخراج  )االأب(,  فيلم  يف  دوره 
منا�صفة  ممثلة  اأف�صل  جائزة  ذهبت  فيما 
واألك�صندرا قهوجي عن  دارين حمزة  للبنانيتني 
اإخراج هرني  بي�صاء(,  )ورقة  فيلم  دورهما يف 

بارجي�س.
اللبناين  الفيلم  �صيناريو  اأف�صل  بجائزة  وفاز 
ونادية  بطر�س  �صويف  تاأليف  من  )حمب�س( 
ابن  )اأوغ�صطينو�س...  فيلم  وفاز  عليوات. 
دموعها( للمخرج امل�رشي �صمري �صيف, بجائزة 
اآراء  ا�صتطالع  على  بناء  تقدم  التي  "اجلمهور" 
تون�صي  جزائري  فيلم  وهو  املهرجان.  متابعي 
الروائية  االأفالم  م�صابقة  يف  �صارك  م�صرتك. 
الطويلة 11 فيلما من اجلزائر وتون�س واملغرب 
وم�رش.  و�صورية  والعراق  واالأردن  ولبنان 
يف  �صديقي,  اإبراهيم  املهرجان,  مدير  وقال 
كان  ما  الكرمي...  احل�صور  "اأيها  اخلتام,  كلمة 
الندوات  ويف  ال�صينما  قاعات  يف  واأنتم  اأبهاكم 
اأي�صا  الوهرانية  املقاهي  ويف  والور�صات 
حمبة  يف  وتتناف�صون  وتناق�صون  تتابعون 

على  "�صكرا  واأ�صاف  مطلق".   ووفاق  خال�صة 
على  وعذرا  �صنعتموها  اأنتم  فرح  حلظة  كل 
م�صابقة  ويف  �صنعناها".  نحن  قلق  حلظة  كل 
ذهبت  اأفالم,   1٠ �صمت  التي  الق�صرية  االأفالم 
للفيلمني  منا�صفة  الذهبي(  )الوهر  جائزة 
�صعيد  اإخراج  وعجلة(  اأوالد  )خم�صة  الفل�صطيني 

زاغة واجلزائري )وعدتك( اإخراج حممد يارقي.
للمخرج حممد  )نريكوك(  ال�صوداين  الفيلم  وفاز 
يف  اأما  التحكيم.  جلنة  بجائزة  كوردوفاين 
 1٠ �صمت  التي  الوثائقية,  االأفالم  م�صابقة 
)ا�صطياد  الفل�صطيني  الفيلم  توج  اأي�صا,  اأفالم 
)الوهر  اأن�صوين بجائزة  رائد  للمخرج  االأ�صباح( 
احلفل  بداية  يف  املهرجان  وكرم  الذهبي(. 
تغيب  الذي  العاليلي,  عزت  امل�رشي  املمثل 
انطالق  قبل  زوجته  وفاة  ب�صبب  االفتتاح  عن 
اأي�صا  املهرجان  وكرم  قليلة.  باأيام  املهرجان 
كما  يون�س.  هيام  اللبنانية  واملمثلة  املغنية 
اجلزائري  بالفيلم  اخلتام  املهرجان يف  احتفى 
والفيلم  اخلطيب  با�صل  للمخرج  بادي�س(  )ابن 

امل�رشي )موالنا( للمخرج جمدي اأحمد علي.

أعداد_ فاطمة عدنان 

جديدة من "أبناء الجبالوي" "الفضول"معرض عربي للكتب  "نصف خائنة"
ي�صدر قريبًا عن دار اكتب للن�رش والتوزيع بالقاهرة الطبعة الثالثة من رواية "ن�صف 
خائنة", للروائية وفاء �صهاب الدين. تدور اأحداث الرواية حول مبداأ اخليانة واأنواعها 
من خالل �صخ�صيات حمورية ترتبط فيما بينها بروابط خمتلفة؛ يذكر اأن الرواية هي 
ق�ص�صية,  فقط" جمموعة  للحب  "رجال  قبل  لها من  والتي �صدر  للكاتبة,  ال�صابعة 
جمموعة  حافية"  "�صندريال  ــة,  رواي القمر"  و"�صيدة  ــة,  رواي بالفار�س"  و"مهرة 
ق�ص�صية, ورواية "تذكر دوما اأنني اأحبك", ورواية "طوفان اللوت�صواأورجانزا". و من 
اأنني ملكة لرجل..يقبل االن�صطار على اثنتني. مملكة  "�صعرت حلظتها  اأجواء الرواية 
من  قدمي  حب  منعها  الع�صل  بفرا�س  نائمة  خمدوعة  ملكة  ملكتان,  عر�صها  تتقا�صم 

تنفيذ د�صتور امللكات االأزيل من قتل للذكر بعد فعل احلب االأول ".

مببادرة من املجل�س االإماراتي لكتب اليافعني, الفرع الوطني من املجل�س الدويل لكتب 
اليافعني, ت�صت�صيف دولة االإمارات العربية املتحدة منذ مطلع اأغ�صط�س اجلاري, الدورة 
على  الالجئني  االأطفال  م�صاعدة  اإىل  الهادف  ال�صامتة”  الكتب  “معر�س  من  الثانية 
جتاوز حاجز اللغة, وذلك للمرة االأوىل يف العامل العربي ومنطقة ال�رشق االأو�صط. وافتتح 
املعر�س الذي ت�صت�صيفه موؤ�ص�صة ال�صارقة للفنون اأبوابه للزوار ام�س االأول من اأغ�صط�س, 
وي�صتمر على مدار ثمانية اأ�صابيع يف “مبنى الطبق الطائر”, وي�صم ٥4 كتابًا م�صوراً, 
اأجنبية  دولة  اليافعني من 18  لكتب  الدويل  املجل�س  باختيارها  قام  منها ٥1 كتابًا 
وثالثة كتب م�صاركة من دول عربية, وتوفر هذه الكتب لالأطفال والفنانني وامل�صممني 
والر�صامني ونا�رشي الكتب يف املنطقة فر�صة لالطالع على عامل ن�رش الكتب ال�صامتة.

�صدر حديثًا عن دار ال�صاقي, بريوت, كتاب "الف�صول", للموؤلف األربتو مانغويل.
كان الف�صول عرب الع�صور, وال يزال, هو املحّفز الذي يدفع معرفتنا ُقُدًما, واالإغواء 
ويف  متنّوعة  مبظاهر  االأ�صئلة  تربز  واملحرَّمة.  اخلطرة  املياه  اإىل  يقودنا  الذي 
�صياقات متباينة: مَل يوجد ال�رّش؟ ما اجلمال؟ كيف تكّوننا اللغة؟ ما الذي يحّدد 
"الف�صول" اأكرث كتب مانغويل خ�صو�صّيًة  العامل؟  م�صوؤوليتنا جتاه  ما  هوّيتنا؟ 
حتى اليوم, اختار فيه نخبة من الذين اأوقدوا خياله كمر�صدين. يكّر�س كل ف�صل 
ملفّكر, اأو عامل, اأو فّنان, من بينهم توما االأكويني, وديفيد هيوم, ولوي�س كارول, 
جديدة  بطريقة  بّينْت  اأخرى  �صخ�صّية  اأو  ودانتي,  و�صقراط,  كار�صون,  وريت�صل 

كيفّية طرح ال�صوؤال ليوؤّكد عمق �صلة ف�صولنا بالقراءة التي ُتذهلنا.

من  جديدة  طبعة  ال�صهر  هذا  �صدرت  والن�رش,  للدرا�صات  العربية  املوؤ�ص�صة  عن 
ح�صلت  اأن  �صبق  التي  فرغلي,  اإبراهيم  امل�رشي  للكاتب  اجلبالوي  اأبناء  رواية 
على جائزة �صاوير�س يف م�رش عام ٢٠1٢. يقول املوؤلف يف تذييله لروايته:  ال 
يدري قارئ رواية »اأبناء اجلبالوي«, وهو يطالع ف�صولها االأوىل, اأنه يقراأ م�رشوع 
اإال يف جزئها الثاين, و�رشعان ما يندمج  رواية ل�صخ�صية من �صخ�صيات الرواية 
احلدث  البطل الكت�صاف �رش هذا  و�صعي  اأعمال جنيب حمفوظ  اختفاء  يف حكاية 
الغريب. ثم تنبثق �صخ�صيات جنيب حمفوظ لت�صري �صخ�صيات روائية فاعلة يف 
ثم  االأ�صواق,  اأعمال مبتكرها جنيب حمفوظ من  اختفاء  الن�س حتاول ك�صف �رش 

تتواىل االأحداث العجيبة من الرواية للواقع والعك�س.

إصداراتإصدارات طبعةأول

قراءة في كتاب

تنتقل رواية "حفيد �صندباد" للكاتب اليمني "حبيب 
الزمان,  من  قرن  ن�صف  خالل  �رشوري"  الرب  عبد 
عام  حتى  املا�صي  القرن  �صبعينيات  من  بدءاً 
٢٠٢7, العام الذي ُت�رشد فيه اأحداث الرواية, لرتوي 
و�صواًل  مهمة,  وتاريخية  حياتية  جتارب  عدة  لنا 
االآلة  فيه  توح�صت  وقد  تر�صمه  الذي  امل�صتقبل  اإىل 
و�صيطرت التكنولوجيا, را�صدة تداعيات ذلك واآثاره 
"علوان  الدكتور  ال�رشد  زمام  يتوىل  االإن�صان.  على 
الذي  والربجميات,  الريا�صيات  عامل  اجلاوي", 
غادر اليمن منذ زمن بعيد, وا�صتقر يف باري�س, حيث 
مّر  اأن  بعد  "بهلول",  الذكي  روبوته  برفقة  يعي�س 
بعدة جتارب عاطفية انتهت نهايات حزينة. يعرث يف 
اأحد �صباحات عام ٢٠٢7, على كومبيوتر حممول 
فيقوده  جديداً,  زال  ما  اأنه  رغم  الزبالة,  يف  مرمي 
ليكت�صف  حمتوياته,  يف  والنب�س  اأخذه  اإىل  ف�صوله 
اأنه عائد اإىل زميل مغربي رافقه يف درا�صته, وا�صمه 
يجد  الكومبيوتر  يف  بحثه  واأثناء  الغريب",  "نادر 
ومذكرات  الدرا�صة,  �صنوات  خالل  االأخري  مذكرات 
رحالته اإىل اأ�صقاع االأر�س, وبني هاتني املرحلتني 
املوؤكد  لكن  �صيئًا,  عنها  يذكر  ال  غام�صة,  فرتة 
التي  فهي  حياته,  يف  مف�صلية  فرتة  كانت  اأنها 
اأمكنة  عن  البحث  دائم  اآخر,  �صخ�صًا  منه  جعلت 
�صندباد",  "حفيد  لقب  م�صتحقًا  ليزورها,  جديدة 
التي تلت املاج�صتري كان نادر  الع�رش �صنوات  "يف 
الغرامية,  جتاربه  يف  ووا�صعًا  مغامراً  بوهيميًا 
ومل  ذلك,  كل  تغرّي  ثم  اأحيانًا.  اجلن�صي  وطي�صانه 
اأجد يف مذكراته �صيئًا عن حياته العاطفية بعدها, 
قبل اأن اأالحظ وجود فرتات غام�صة, منذ منت�صف 
عن  كلمة  مفكراته  يف  اأرى  ال  تقريبًا,  الت�صعينيات 
ال�صوداء".  الثقوب  اأ�صميها:  خاللها,  الذاتية  �صريته 
اإىل  بالن�صبة  لغزاً  املفقودة  ال�صنوات  هذه  تبقى 
اختفاء  �رش  يبقى  كما  متامًا  "علوان",  الراوي 
التي ي�رشف على  الطالبة  "مايا",  االأخرية  حبيبته 
ق�صتها,  له  تروي  اأن  بعد  تغادر  اإذ  اأطروحتها, 
الرواية  تر�صم  غام�صة.  ق�صرية  ر�صالة  له  وترتك 
عام  يف  احلياة  عليه  �صتكون  ملا  متخّيلة  �صورة 
والعمليات  �صيزداد,  العنف  اأن  وتتوقع   ,٢٠٢7
االقت�صادية  واالأزمات  �صتتو�صع,  االإرهابية 
موؤن�صنة  روبوتات  وجود  الكاتب  يتخّيل  �صتتكاثر, 
عما  وتتميز  م�صتمر,  ب�صكل  اأنظمتها  حتديث  يتم 
الذاتي,  التعّلم  على  قادرة  اأ�صبحت  باأنها  �صبقها 
ولديها وعي واإدراك وم�صاعر, وهذا ما يدفعها اإىل 
الكاتب  يطرح  هكذا,  حقوقها.  لنيل  حمالت  تنظيم 
اأنها �صتخّرب حياة  التكنولوجي وكيف  ق�صية املّد 

الب�رش, وال�صكل احلقيقي للطبيعة. 

اقتباس
 

ال�صمت اأف�صل من كلمات بال معنى. 
فيثاغور�س

ما همني اأن تكوين حكيمة 
عاقلة

اأريدك جميلة حزينة
فالدموع ت�صفي على الوجه 

ال�صحر
الذي يخلعه النهر على 

الطبيعة
كالعا�صفة جتدِّد �صباب 

االأزهار
اأحبك عندما يهرب الفرح من 

جبينك امُلرتاع
وعندما يغرق قلبك يف الرُّعب
وعندما تنت�رش على حا�رشك

غيوم ما�صيك املثقل 
باخلطيئة

اأحبك عندما تذرف عيناك 

الوا�صعتان
دمعًا �صاخنًا كاأنه الدم

وعندما يعذبك قلق ثقيل
كح�رشجة املحت�رش

بالرغم من ذراعي اللتني 
تهدهدانك

اأتوق اإىل �صهيق الدموع يف 
�صدرك

يا ن�صوة اإلهية ون�صيداً عميقًا 
عذبًا

واأعتقد اأن ما تذرفه عيناك 
من الآلئ

ي�صفي على قلبك ال�صياء
اأعرف اأن قلبك املرتع

بحب قدمي من�صّي ال يزال 
متوهجًا كاملوقد

واأنك تخفني يف �صدرك
بع�صًا من كربياء املعذبني
ولكن يا عزيزتي طاملا اأن 

اأحالمك
مل تعك�س بعُد نريان اجلحيم

ومل حتلمي بعُد بال�صمَّ 
وال�صيف

ومل تولعي بالبارود واحلديد
حتت وطاأة كابو�س ثقيل ال 

يرحم
ومل تفتحي اإال بحذر لكل 

طارق
اأو ترتع�صي عندما يحمَّ 

الق�صاء
فلن تتذوقي اأبداً

عناق القرف الذي ال يقاوم..

شارل بودلير: ترجمها _حّنا الطّيار 

ثقافة 

غزلية حزينةيوسف إدريس يكتب: الحياة رحلة سفر
يو�صف  الدكتور  االأديب  كتب  البال«  »خلو  كتابه  يف 
اإدري�س »رحل يف مثل هذا اليوم 1 اأغ�صط�س عام 1٩٩1« 
مقاال قال فيه : نحن يف احلقيقة حني ن�صكو مما يحدث 
مل  فاحلا�رش  امل�صتقبل,  من  تخوفنا  عن  نعرب  االآن 
م�صاكله,  نحل  اأن  وباإمكاننا  اخلطر,  حد  بعد  يتجاوز 
ولكن لكى نتفرغ حلل م�صكالت احلا�رش ال بد اأن يخلو 
امل�صتقبل..  اإىل  نطمئن  حني  فقط  يخلو  وبالنا  بالنا. 
كائن  اأنه  هو  االإن�صان  عن  نعرفه  ال  الذي  اأن  ذلك 
م�صتقبلى.. اإذ هو الكائن الوحيد على ظهر االأر�س الذي 
يعرف اأن هناك م�صتقبال, واأنه قادم ال حمالة, واأنه ال 
بد واأن ي�صتعد لهذا امل�صتقبل بالعمل يف احلا�رش, وفى 
هذا املجال اأتذكر االآن كتاب اأحمد بهاء الدين )اأيام لها 
تاريخ( ذلك اأن الكتاب الذي تاأثر به جيلنا كله والذي 
يقول يف مقدمته: اإن الفرق بني االإن�صان والفاأر هو اأن 
االأن�صان كائن ذو ذاكرة خمتزنة.. تختزن اخلربات التي 
حت�صل عليها من احتكاكها باحلياة وتعيد ا�صتعمالها 
عند تكرار اخلربة اأو خربة مت�صابهة, على حني اأن الفاأر 
امل�صيدة  عليه  مرة  اأنه يف كل  والدليل  اأبدا  يختزن  ال 

والدليل اأنه يف كل مرة يرى باب م�صيدة يدخلها.
احلني  ذلك  يف  ينبه  اأن  يريد  الدين  بهاء  اأحمد  وكان 
تاريخنا وجنرت  نعرف  اأن  اإىل �رشورة  )اخلم�صينيات( 

خرباته لن�صتفيد بها يف حل م�صكالت احلا�رش.
االإن�صان  اإن  كبري  خطاأ  دون  هنا  اأقول  اأن  وا�صتطيع 
خربات  وترتاكم  فيها  ترت�صب  ذاكرة  له  كما  اأي�صا 
املا�صى فاإن له روؤى للم�صتقبل ال بد من وجودها اأمام 
عينيه وت�صكل بالن�صبة له حمطة الو�صول الذي عليه اأن 

يقطع الفيافى وامل�صافات للو�صول اليها.
ورمبا  الزمان,  عرب  �صفر  رحلة  فاحلياة  هذا  من  بد  ال 

اأ�صافر  �صوف  الذي  اأنا  ل�صت  رحلة  املكان..  عرب  اأي�صا 
ومن  بعدى.  من  واأحفادى  اأبنائى  دائما  وحدى  اإليها 
اأو  اأن يكون عارفا  اأن للم�صافر لكى ي�صافر  ال�رشورى 
اليه فهل  الو�صول  الذي يريد  على �صبه يقني بالهدف 
فكرة  لدينا  وهل  الو�صول؟    ملحطة  مدركون  نحن 
قطار  يف  كالراكبني  نحن  اأم  امل�صتقبل  حمطة  عن 
املفاجاآت؟ ولكن حتى قطار املفاجاآت قطار مفاجاآت 

مهما  بها  �صن�صعد  اأننا  وندرك  ونعرف  تنتظرنا  �صارة 
امل�صتقبل هو م�صكلتنا ومبعث  الو�صول.  كانت حمطة 
احلا�رش  ولي�س  اأعيننا  فوق  املن�صدلة  والغيوم  قلقنا 
يغيم  ما  مبقدار  اإال  احلا�رش  لي�س  باالدق  اأو  اأبدا, 
وغري  به  التنبوؤ  ممكن  غري  �صئ  اإىل  ويحيله  امل�صتقبل 
م�صكالت  حلل  التفرغ  ثم  ومن  اإليه  االطمئنان  ميكن 

احلا�رش.

بغداد_ متابعة


