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المكتبـة العامـة صـرح ثقافي تفتقده بغداد وسط حرمان جيل العولمة منها

يا�رس �شاب من اأهايل منطقة املعامل يف بغداد، 
حجم  مع  العليا،  للدرا�شات  الو�شول  ا�شتطاع 
مع  وجنح  اجتهد  لكنه  الآخرين،  مع  التناف�س 
ظروفه القت�شادية ال�شعبة حيث تعترب منطقة 
)املعامل( من اأفقر مناطق بغداد، بل هي مهملة 

من زمن بعيد.
بدا  الأول  الدرا�شي  الف�شل  دخوله  مع  يا�رس 
التعب النف�شي �شديدا عليه، فالكتب املطلوبة منه 
يف  الباعة  بع�س  ويحتكرها  مرتفعة  اأ�شعارها 
ا�شتعارتها من اخليال،  �شارع املتنبي، وم�شاألة 
فال توجد مكتبة عامة يف منطقة املعامل متكنه 
للتغيب  ا�شطره  مما  ال�شتعارة،  اأو  املطالعة 
يومني والعمل كعامل بناء كي يتمكن من �رساء 

كتاب واحد باأربعني الف دينار.
منه  املطلوبة  الكتب  بباقي  يفكر  يا�رس  بقي 
كيف �شيح�شل عليها، حت�رس كثريا لن منطقته 
حللت  تواجدت  فلو  عامة،  مكتبة  فيها  توجد  ل 
اأهايل  من  الطالب  اآلف  وم�شاكل  م�شكلته 

املناطق التي �شحقتها احلكومات باإهمالها.
اأحياء �شكنية عديدة تعي�س يف اأطراف بغداد يف 
الن�رس،  حي  العماري،  )حي  املعامل،  منطقة 
وهي  الر�شاد(،  حي  الولداية،  حي  البتول،  حي 
الدولة  اإهمال  تت�شابه بانعدام اخلدمات، نتيجة 
�شكانية  كثافة  مع  واجلهل،  الفقر  وانت�شار  لها، 
املدار�س  الطالب  من  اآلف  هنالك  جدا.  كبرية 
عامة  مكتبة  تواجد  يهمهم  ممن  واجلامعات، 
لتح�شري بحوثهم وتقاريرهم، اأو لغر�س التثقف 
واغلب  مرتفعة  اأ�شعارها  فالكتب  والطالع، 
فق�شية  الدخل،  حمدودي  من  الأطراف  �شكان 
غفل  مهمة،  ق�شية  كبرية  عامة  مكتبة  تواجد 
ل  الف�شاد  يف  لنغما�شهم  اأو  ال�شا�شة،  عنها 

يجدون الوقت لالهتمام بال�شعب ومطالبه.
العماري(:  حي  اأهايل  )من  احللفي  مطر  يقول   
يف احلي اآلف الطالب يف العداديات واملعاهد 
الذي  باأبنائنا  نفتخر  ونحن  واجلامعات، 
املعي�شة  ظروف  توقفهم  ول  درا�شتهم،  يكملون 
اعتقد  لكن  بغداد،  اطراف  يف  احلياة  و�شعوبة 
اأن الطالب يحتاجون مكتبة عامة كبرية، تكون 
وا�شتعارة  للمطالعة  واملثقفني  للطالب  قبلة 
جدا  �شهل  الأمر  هذا  العامل،  واكت�شاف  الكتب 
ل  ونحن  النفط،  باأموال  الغنية  حكومتنا  على 
اأو  البطالة،  للق�شاء على  ببناء معامل  نطالبها 
بناء جممعات �شكنية للق�شاء على اأزمة ال�شكن، 
للنا�س. فالطالب  نريده مكتبة عامة  بل كل ما 
للكتاب،  الو�شول  ق�شية  من  يعانون  اليوم 
املكتبة  وغياب  الأ�شعار  وارتفاع  الندرة  ب�شبب 
)من  عبد  ح�شن  وي�شيف  مناطقنا.  عن  العامة 
ومن  عليا  درا�شات  طالب  اأنا  الولداية(:  �شكنة 

ما  كتابا  اأحتاج  وعندما  الن�رس،  حي  اأهايل 
�شكني،  دار  عن  بعيدة  ملناطق  اذهب  اإن  فعلي 
الكتب، فالأمر مرتبط بالذهاب  وللح�شول على 
اىل الباب املعظم اأو الباب ال�رسقي اأو اجلادرية، 
علينا  ي�شعب  جدا  مرتفع  الكتب  اأ�شعار  وحتى 
مناطقنا  يف  عامة  مكتبة  كانت  فلو  ال�رساء، 
قد  اأن�شاين  �شهلة جدا، وهو حق  فالأمور ت�شبح 
ونحن  العجيب  ومن  ال�شيا�شية،  الطبقة  غيبته 
عن  العامة  املكتبات  تغيب  اأن   2017 عام  يف 
اأحياء بغداد، نطالب مبكتبة عامة كبرية تكون 

للمطالعة وال�شتعارة ت�شهل الأمور علينا.
اأن  املعامل(:  اأهايل  )من  اخلويلدي  عالء  يقول 
الق�شايا  اأهم  من  الكتب،  اأ�شعار  ارتفاع  ق�شية 
القراءة،  وهواة  والباحثني  الطالب  تواجه  التي 
فال ي�شتطيع �شباب اأهايل الإطراف �رساء الكتب، 

قراءة  وت�شبح  املعرفة  ق�شية  تتعطل  وبالتايل 
اأو  �شعرا،  واقل  علمية  قيمة  اقل  بديلة  كتب 
من  القارئ،  جتذب  ل  اأ�شلية  غري  ن�شخة  تكون 
للمطالعة  عامة  مكتبة  اإن�شاء  اأهمية  يتبني  هنا 
وال�شتعارة، تكون خري عون لع�شاق الكتب، هذا 
قامت  الأ�شف  مع  لكن  احلقوق،  اأب�شط  من  الأمر 
الطبقة ال�شيا�شية العفنة باغت�شابه، نتيجة �شوء 
مكتبة  باإن�شاء  احلكومة  فنطالب  الدولة،  اإدارة 

عامة يف منطقة املعامل.
البتول(:  حي  �شكنة  )من  فاطمة  اأم  وت�شيف 
العامة  للمكتبة  اأن  كيف  الأفالم  يف  ن�شاهد 
ارتباطا بالأجيال يف املجتمعات الغربية، ومنذ 
عقود طويلة واملكتبات تنت�رس يف مدن اأوروبا، 
نحن  اأما  مثقفة،  متنورة  اأجيال  ولدت  بحيث 
تفتقد  احلال  نف�س  الن  واىل  �شدام  زمن  فمن 

مع  واحدة،  عامة  ملكتبة  بغداد  اإطراف  اأحياء 
جامعيني  طالب  وتواجد  �شكانية  كثافة  تواجد 
وطالب  واإعالميني  وباحثني  عليا  ودرا�شات 
للمكتبة  حتتاج  ال�رسائح  هذه  وكل  مدار�س، 
العامة، خ�شو�شا اأن اغلب اأهايل منطقة املعامل 
حي  العماري،  )حي  منها  القريبة  والأحياء 
الر�شاد(  الولداية، حي  البتول، حي  الن�رس، حي 
املحدود،  الدخل  ذوي  من  اأو  الفقر  خط  حتت 
ملحة  ق�شية  كبرية  عامة  مكتبة  اإن�شاء  فق�شية 

لأهايل هذه املناطق.
)من  املو�شوي  عبداهلل  مع  كانت  لقاءاتنا  اأخر 
اأهايل املعامل( فقال: عندما اأفكر بق�شية حاجة 
الطالب ملكتبة عامة اأجد اأن من املهم اأن تن�شاأ 
بني حي العماري وحي الن�رس، اأو على ال�شارع 
من  �شا�شعة  م�شاحات  تتواجد  حيث  ال�شياحي، 

دون بناء، فيمكن اإن�شاء مكتبة مع مقاه حديثة، 
منظومة  تكون  للقراءة،  متنزه  مع  �شينما،  مع 
موظفني  من  حكومية  موؤ�ش�شة  كاأي  متكاملة، 
اأهمية  مع  جتاوز  اأي  ومنع  للحماية،  وحر�س 

حفظ النظام، كي ل ي�شيع املنجز.
حيث  الأجيال،  تتطور  اأن  ميكن  فقط  هكذا 
قبلة  وت�شبح  باملكتبة،  ارتباط  لها  ي�شبح 
وتزدهر  املثقفني،  بني  والتباحث  لاللتقاء 
احلياة الثقافية. هذا املقرتح ممكن جدا حتقيقه، 
اأهايل الأحياء الفقرية ك�رسط  اأن يجعله  ويجب 
مب�شت�شفى  املطالبة  مع  الأحزاب،  لنتخاب 
اجلماهري  على  حيث  حكومية،  نقل  وخطوط 
دور  وترتك  بحقوقها،  املطالبة  يف  تتثقف  اأن 
جلعل  الوقت  حان  بل  ال�شا�شة،  وراء  الهرولة 

ال�شا�شة هم من يهرولون وراء ال�شعب.

بغداد_ متابعة

تقرأ القصصمجددًا لبيكاسو في باريس"يوال وأخواته"
للرواية العربية تعلن برنامج 
دورتها الجديد

الفل�شطيني  للكاتب  اإيطاليا، رواية جديدة  �شدرت موؤخرا، عن من�شورات املتو�شط 
راجي بطحي�س بعنوان »يول واأخواته« وجاءت الرواية يف 120 �شفحة من القطع 
الرواية حول عدة ت�شاوؤلت ومنها، هل �شكل جنون �شو�شن  اأحداث  الو�شط. وتدور 
والجتماعي  القت�شادي  لالأفول  واإ�شارة  مقدمة   1982 عام  �شيف  املفاجئ 
اأن  اأي  العك�س؟  هو  اأم  احلاملة  والأم  القا�شية  باجلدة  املمثلة  للعائلة  والتاريخي 
جنون �شو�شن كان نتيجة وحم�شلة اإلهية لهذا الأفول وتلك النهيارات التي كانت 
تع�شف بكل �شيء بنعومة، تلك النهيارات احلا�رسة – الغائبة والبعيدة-القريبة 
واأخواته،  يول  حياة  يف  الكمال  ووهم  املنطق  اجلنون،  ذلك  يدمر  واح��د.  اآن  يف 

ويتحول ذلك املنطق و�شيناريوهات احلياة املرتبة. 

يف معر�س ير�شد عاًما حموريا، اأكد فيه بيكا�شو مكانته، بو�شفه قطبا للفن 
يف القرن الع�رسين، تعر�س بع�س اأعماله يف باري�س هذا الأ�شبوع، حتت عنوان 
"عام ال�شبق". تعر�س بع�س من اأعظم اأعمال الفنان بابلو بيكا�شو يف باري�س 
اأكد فيه مكانته بو�شفه قطبا  الأ�شبوع يف معر�س ير�شد عاما حموريا  هذا 
للفن يف القرن الع�رسين. وي�شجل املعر�س الذي يحمل ا�شم "بيكا�شو 1932: 
اإيروتيك يري" اأو "عام ال�شبق"، اإبداع الفنان الإ�شباين الغزير يف ال�شهور الإثني 
ع�رس، لذلك العام الذي ي�شار اإليه يف عامل الفن باأنه "عام العجائب" بالن�شبة 
ويقدم   1932 عام  يف  فني  عمل   300 من  اأك��ر  بيكا�شو  واأنتج  لبيكا�شو. 

املعر�س الذي يقام مبتحف بيكا�شو يف باري�س اأكر من 100 منها.

 نظمت دائرة الثقافة وال�شياحة باأبوظبي ور�شة عمل يف مكتبة “مزيد مول” 
مدار�س  طالب  من  ملجموعة  الذكية”  الروبوتات  م�رسوع  “مبادرة  بعنوان 
الأطفال  مع  ق�شة  بقراءة  الروبوتات  �شاركت  حيث  واملعرفة،  التعليم  دائرة 
املعلومات  تقنية  اإدارة  نظمتها  التي  املبادرة،  وهدفت  تفاعلية.  بطريقة 
ودار الكتب يف الدائرة، اإىل تعريف الطالب كيفية ا�شتخدام التقنيات احلديثة 
اإىل مدن  التحول  الإمارات، يف  واملبتكرة، متا�شيا مع توجهات وروؤية دولة 
جتارب  بعدة  الدائرة  تقوم  جهتها  من  م�شبوقة.  غري  خدمات  لتقدمي  ذكية 
ل�شتخدام هذه الروبوتات يف اأن�شطة املكتبات مثل قراءة الق�ش�س والتفاعل 

مع الزوار وبخا�شة فئة الطالب

اجلديد،  دورتها  برنامج  عن  العربية  للرواية  كتارا  جائزة  على  القائمون  اأعلن 
اأكتوبر اجلاري، حيث ي�شاحب  العا�رسة �شباح 12  ال�شاعة  املزمع انطالقها يف 
حفل الفتتاح الإعالن عن مبادرة الرواية والفن الت�شكيلي. ووفق بيان للمنظمني، 
ي�شهد حفل الفتتاح اأي�شًا افتتاح معر�س "الطيب �شالح.. عبقري الأدب العربي"، 
لعام  للرواية  كتارا  اإ�شدارات جائزة  على  للتوقيع  املعر�س حفل  افتتاح  ويعقب 
2017، ويف امل�شاء ت�شهد دار الأوبرا تقدمي م�رسحية "احلرب ال�شامتة" عن رواية 

اإقامة حفل توزيع اجلوائز يف الثامنة بدار الأوبرا. "مملكة الفرا�شة"؛ بينما يتم 
وكانت املوؤ�ش�شة العامة للحي الثقايف "كتارا" قد اأعلنت يف بداية العام اجلاري اأن 
امل�شاركة يف اجلائزة يف دورتها الثالثة "فاقت التوقعات" بعدد 1144 م�شاركة "

روبوتاتصدر حديثا "عام 
الشبق"

"كتارا"

قراءة في كتاب

ون�شف  �شنتان  عمرها  الوجود:  اإىل  �شبية  "برزت 
نفق  الطفولة  هل  ترى  �شنوات.  ثالث  رمبا  اأو  ال�شنة 
حيث  م�رسح  خ�شبة  على  هناك  لمع  الأحالم  من 
اأنت يا �شاحبة العني  يعاد العر�س، ولكن لك وحدك 
اجلاحظة؟ هذه طفولتك متتد لأي �شفّية وكامتة اأ�رسار 
ولأي ابنة عم عابرة تكون قد راأت دموعك تنهمر يف 
خ�شم ال�شارع فيما م�شى، اأو نحيبًا ل يزال ميزقك؟". 
بهذه اللغة الفريدة، اللغة الفل�شفية الع�شية، اللغة التي 
نتٍف  �رسد  جبار"  "اآ�شيا  تبداأ  تظهر،  مما  اأكر  تخبئ 
ت�شمح  الذكريات".   "بوابة  �شرية حياتها، فاحتة  من 
لنا بالتل�ش�س على اأكر حلظات طفولتها ومراهقتها 
حميمية، لرتوي ق�شًة ذاتية لكنها، يف احلقيقة، ميكن 

اأن تكون ق�شة كل فتاة يف العامل العربي.
تتّبع الكاتبة �شرية حياتها، وهي التي ن�شاأت بني اأٍب 
الذي  الذكوري  املجتمع  لقوانني  خا�شع  لكنه  متعّلم 
يعي�س فيه، واأٍمّ �شابة تك�شف لبنتها عامل الن�شاء يف 

اجلزائر.
عامل الأ�رسار والرثرات والكبت، العامل املختبئ وراء 
�شجن  اإىل  متحّوًل  املحظورات،  من  �شلبة  جدران 
الأعرا�س  يف  اإل  متنف�شًا  الفتيات  فيه  جتد  ل  كبري، 
الن�شائية، حيث يرتكن اأج�شادهن ترق�س بحرية لتعرّب 
اإىل  يتقن  له وهن  الذي يتعر�شن  للقمع  عن رف�شهن 

اخلارج.
غري اأن ال�شلطة البطريركية الأبوية، وما تفر�شه على 
اإذ ثمة  الكاتبة/ البطلة من قيود، لن تكون الوحيدة، 
هذه  ومن  اأي�شًا،  قيوده  يفر�س  فرن�شي،  م�شتعمٌر 

القيود: اللغة.
كلغة  تتعلم  اأن  يف  طلبها  ف�س  �شريرُ املدر�شة  يف 
هذه  و�شتبقى  اأدبيًا،  تعلمًا  العربية،  اللغة  اأجنبية: 
معرفة  يف  تطمح  لغًة  وجمتمعها،  اأهلها  لغة  اللغة، 
الذي  ال�شاب  من  تطلبه  ما  اأول  فاإن  ولذلك  اأ�رسارها، 
حتبه يف مراهقتها حني تعلم اأنه يدر�س هذه اللغة، اأن 
واأن  العربية،  باللغة  التي يدر�شها  الأ�شعار  لها  يكتب 
منفى  املراهقة  تعي�س  بالفرن�شية.  لها �رسحها  يكتب 
ال�شارع،  يف  الأم  لغتها  ل�شتخدام  تتوق  فهي  اللغة، 
لكن لو ا�شتخدمتها �شيعرف النا�س اأنها منهم، وعندها 
لن يت�شاهلوا مع حتررها يف اللبا�س و�شريها وحيدة، 
اأو برفقة �شاب. هكذا �شتجد نف�شها م�شطرة ل�شتخدام 
لغة امل�شتعمر، كي يظنها الآخرون فرن�شية، فت�شتطيع 

عي�س حريتها.
حلكاية  قا�ٍس  ك�شٌف  هي  الذكريات"  "بوابة  رواية 
ج�شد الأنثى يف العامل العربي، حكاية تروى على وقع 
اأوتار  قرع طبول املحظور واملمنوع واملكتوم، فيما 
احلرية  اإىل  والتوق  والعاطفة  الرغبة  تعزف  ال�شمت 

والبوح والعرتاف.

اقتباس
 

 اإذا اأجلت كل �شيء اإىل اأن تتاأكد منه فلن تنجز اأي 
�شيء.

نورمان فين�شنت بيل

خطوة خاطئة رمتك يف 
الهوة ، فلعقت الدم الذي 

غطاك واأنت �شامت ، تقي�س 
الطريق التي امتدت اأمامك . 

ما بني خطوتني
تطل من هناك ،

وحدك ،
واأنت خمفو�س الراأ�س

ت�شنع لنف�شك يف حفرتك 
الدافئة راحة مثلى .

�شتظل زمنا
ت�شتمع اإىل وقع خطى 
الرفاق الذين فارقوك ،

واأنت مت�شغ اآلمك .
وكما يف بقايا حريق

اأو يف دموع �شفينة غريقة
تنبت اأحزانك فجاأة .

اأنت ، طفل الإخفاقات ،
طفل الإخفاقات اجلميل ،

طفل الإخفاقات الناجح .
لن تهزك الرجات الأر�شية

ول في�شانات البحار. 

�شتظل �شامتا ندمان مت�شغ 
ما�شيك ومن تاأمالتك 

�شيخرج مالك

رجل في حالة تأمل

ثقافة 

رجل في حالة تأملمريم مزروعي.. عين مع نازحي الموصل
يف �شالة عر�س �شغرية، و�شعت امل�شورة الإيرانية، 
مرمي مزروعي، �شوراً التقطتها يف العراق، الذي زارته 
قبل عام من الآن بدوافع �شخ�شية. �شعرت حينها اأنها 
التعرف على معاناة نازحي املو�شل، ممن فّروا  تريد 
ت�شع  ذهبت وهي  تقول.  كما  اآنذاك  داع�س  تنظيم  من 
فكرة حمددة يف راأ�شها، وعادت بعنوان جديد لل�شور 
مالمح  لنقل  والأ�شود،  بالأبي�س  عر�شها  قررت  التي 

اأ�شحابها بالتف�شيل.
الأوىل  يف  �شفرتني،  خالل  العراق  من  مناطق  زارت 
من  كوباين  العرب/  عني  لنازحي  �شوراً  التقطت 
لالإقامة  الثانية  �شت  خ�شّ فيما  والأيزديني،  الأكراد 
العرب  النازحني  �شور  والتقاط  الدباغة"،  "خميم  يف 
بورتريه  �شور  هذه  جمموعتها  �شّمت  املو�شل.  من 
خ�ش�شت  التي  تلك  اأبرزها  كان  املكانني،  من  كثرية 
لها م�شاحة كبرية يف معر�شها، و�شاحبتها فتاة يف 
راأت  معرّبة  عاب�شة  بنظرة  تقريبًا،  عمرها  من  الرابعة 

مرمي فيها تلخي�شًا ملا جرى يف املو�شل.
"خميم  يف  وجودها  خالل  املراقبة  من  اأيام  بعد 
اأو مم�شى  املخيم ممّراً  اأن يف  مرمي  الدباغة"، لحظت 
واإيابًا  ذهابًا  يوميًا  والالجئون  النازحون  يعربه 
ومراراً. انتبهت اأنهم يبدوؤون هذا امل�شوار منذ �شاعات 
الباكر. كٌر يلتقون يف املمّر الذي ي�شل بني  ال�شباح 
اأطراف املخيم ال�شغري. ت�شيف مرمي اأن احلركة هناك 
كانت ناجتة عن حتّرك غري اإرادي لأقدامهم، كلها تدل 
م�شية  يف  املنعك�شة  والقلق  التوّج�س  من  حالة  على 
ملعر�شها،  عنوانًا  الالقرار"  "ممر  فكان  النازحني، 
يعرف  مل  اإجبارية  نزوح  حالة  يف  �س  امللخَّ الالقرار 

اأ�شحابها �شاعتها م�شريهم ول ما يجب فعله اإزاءها.
ال�شيا�شية  اأق�شام  يف  عملت  �شحافية،  مزروعي  مرمي 
لت�شبح  دفعها  ما  عديدة،  اإيرانية  و�شحف  مواقع  يف 

منذ  احلروب  ت�شودها  منطقة  اأجواء  يف  منخرطة 
ملحق  على  العمل  قررت  اأعوام،  اأربعة  قبل  �شنوات. 
الأوىل  خطوتها  لتكون  اأفغان�شتان،  فزارت   ، ثقايف 
اأكر  نحو اخلارج، وحمطتها التي قررت فيها الرتكيز 
على التقاط ال�شور الفوتوغرافية، فال�شورة تنقل البعد 

الإن�شاين ب�شكل اأ�شدق مما تفعله اأقالم ال�شحافيني.
واإبعاد  تفريق  يف  دوراً  لعبت  ال�شيا�شة  اأن  مرمي  ترى 
�شعوب املنطقة عن بع�شها بع�شًا، لذا قررت اأن حترتف 
الت�شوير الفوتوغرايف، وتقول اإن الثقافة والفن يلعبان 
دوراً اأ�شمى بكثري، دوٌر يجعل ال�شعوب متقاربة ومدركة 

ملعاناة بع�شها بع�شًا.
يف معر�شها الأول، رفعت �شعار �رسورة تعّرف ال�شعوب 

على بع�شها، تقول: لو كان �شكان دول املنطقة يعلمون 
ا�شتطاع  ملا  وثقافيًا،  ح�شاريًا  يتقاطعون  كم  متامًا 
ال�شا�شة اأن يفرقوهم، ولأدرك الكل حجم املعاناة التي 
الفوتوغرافية  ال�شورة  اأن  مرمي  ترى  احلرب.  تخلقها 
ترفع من م�شتوى احل�س الإن�شاين وتبعد ال�شغائن، وهو 
اأمر على ال�شحافيني وامل�شّورين والفنانني الإيرانيني 
هذا  حتقيق  عن  كثرياً  بعيدين  زالوا  فما  اأكر،  اإدراكه 

الهدف، ح�شب قولها."
كانوا  النازحني  "اإن  تقول  املو�شل،  جتربة  وعن 
تلتقط  اأن  ت�شتطع  مل  والكامريات.  الغرباء  يخافون 
عن  يبتعدون  كانوا  منهم  فالكبار  ب�شهولة،  �شورها 
للعمل  ياأتون  امل�شورين  اأن  منهم  اعتقاداً  العد�شات، 

ويغادرون بعده، ول يقدمون لهم اأي حل واقعي".
بعد  الدباغة" يومًا  "خميم  �شكان  من  التقرب  حاولت 
يوم، حتى ا�شتطاعت اأن تقرتب من بع�شهم ولو ن�شبيًا، 
جليًا  يظهر  ما  وهو  خمتلفني،  كانوا  الأطفال  لكن 
كانت  م�شاعرها  اإن  تقول  معر�شها.  �شور  معظم  يف 
اأن هدفها كان  بالعجز، فرغم  ت�شعر  متخّبطة، وكانت 
اإن�شانيًا، لكنها �شعرت باحلزن على واقع دول املنطقة 
حّققها  التي  الأ�شداء  وعن  اأف�شل.  ت�شتحق حياة  التي 
جيدة  كانت  اأنها  مزروعي  مرمي  تعترب  معر�شها، 
الإيرانيني  وامل�شورين  الفنانني  من  فكثري  واإيجابية، 
عن  بعيداً  زال  ما  منهم  عدداً  اأن  رغم  مل�شاهدته،  اأتوا 
قائلة  والفن،  بالإن�شانية  ال�شيا�شة  ربط  عدم  واقع 
البعد  تقدمي  ال�شور  ا�شتطاعت  اإذ  هدفها،  حققت  اإنها 

احلقيقي ملا يحدث دون اأي �شغائن.
حدود  اإىل  وو�شلت  �شورية،  اإىل  الذهاب  مرمي  حاولت 
هذا البلد مع تركيا، لكنها مل ت�شتطع الدخول، وحت�رّس 
لعر�شها  هذه  الفوتوغرافية  جمموعتها  حلمل  اليوم 
تخطط  كما  عربية،  بلدان  يف  ولرمبا  اإيران،  خارج 
اأفغان�شتان  يف  التقطتها  �شوراً  ي�شم  معر�س  لتنظيم 

�شابقًا.
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