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ق�صتي مع ال�سيدة اليابانية ((هدى

))

�إنني �أحتدث ع ��ن ال�سيدة ((هدى))
بع ��د وفاته ��ا املحزن ��ة بال�سرط ��ان.
وكان ق ��د م� � ّر عل ��ى ذل ��ك ع ��دد م ��ن
ال�سن�ي�ن .ال�سي ��دة ه ��دى خي ��زران
هي �أم ال�سيد خال ��د اخليزران التي
تزوج ��ت م ��ن ال�سيد في�ص ��ل حبيب
اخلي ��زران واجنب ��ت من ��ه ولدي ��ن
وبنت ًا ،من بينهم خالد.
في�ص ��ل حبي ��ب اخليزران ه ��و ابن
�شي ��خ ع�ش�ي�رة الع ��زة يف حمافظ ��ة
دي ��اىل يف الع ��راق .وهو م ��ن �أبناء
جيلي ،لعله يكربين بعام �أو عامني.
و�أن ��ا وه ��و ((التقين ��ا)) بالتوازي،
ولع ��ل ذل ��ك كان يف االعدادي ��ة
املركزية يف بغداد ،يف حدود عامي
 .46-47ورمب ��ا من ��ذ تل ��ك الأيام
�أ�صبح ��ت �أن ��ا ي�ساري� � ًا؛ و�أ�صب ��ح
في�صل حبيب اخلي ��زران بعثي ًا (من
ب�ي�ن نخبة البعثي�ي�ن الكيّ�سني) لهذا
�أبع ��ده حزب البعث عن �صفوفه منذ
مرحلة مبكرة.
علي ال�شوك
و�ص ��ادف يف �أواخ ��ر عه ��د �ص ��دام
ح�س�ي�ن �أن ا�ست�أج ��رت عائلة في�صل
حبي ��ب اخليزران دارن ��ا يف بغداد،
عندم ��ا كان في�ص ��ل مري�ض� � ًا قبي ��ل
وفات ��ه .وكن ��ت �أن ��ا وم ��ا �أزال يف
لندن.
كان ��ت ابنتي رب ��اب ق ��د مت تعيينها
يف وزارة اخلارجي ��ة العراقي ��ة يف
ه ��ذا العه ��د الأخ�ي�ر .وع ��ن طري ��ق
زميل ��ة لها �أحب ال�سي ��د خالد في�صل
اخلي ��زران التع ��رف برب ��اب (ومت
زواجهم ��ا فيما بعد) .وقد اخربتني
ابنت ��ي رب ��اب �أن ال�سي ��دة ((هدى))
خي ��زران (�أم خال ��د) ،وكانت مقيمة
(لدي كارت للتعريف
بها باالنكليزية :هدى يف لن ��دن ،علم ��ت بوج ��ودي يف
اخليزران ،ع�ضو مرافق العا�صم ��ة الربيطاني ��ة ،ف�أحب ��ت
التعرف ب ��ي .فالتقينا يف مقهى يف
�أقدم ،جامعة اوك�سفورد ،منطقة ايلنغ .مل تكن هناك �صعوبة
عنوان اجلامعة).
يف االهت ��داء اليه ��ا ،لأنه ��ا ياباني ��ة
بعد االنقالب البعثي
املالم ��ح عل ��ى نح ��و ال لب� ��س في ��ه.
و�أن ��ا تبين ��ت مالحمه ��ا ف ��ور ًا ،ومت
الأخري يف العراق،
 .1968مت تعيني ال�سيد اللق ��اء .يا �إله ��ي ،ما �أروعه ��ا بزيّها
في�صل حبيب اخليزران الياباين اخلال� ��ص .فكنا� ،أنا وهي،
حمط �أنظ ��ار زوار املقهى االنكليز.
�سفرياً للعراق يف طوكيو.
وكانت هي �سي ��دة مذهلة مبالحمها
ويف ملعب للغولف تعرف اليابانية ال�صارخة� .إنني �أكتب هذه
ال�سيد في�صل ب�سيد
ب�أ�سى ،لأن ال�سيدة هدى �سرعان ما
ياباين من علية القوم .اختطفتها يد املنون بعد ذلك اللقاء.
قال ��ت�(( :سمن ��ي ه ��دى .وكان
وبعد فرتة مت زواج
ي�سعدين �أن تلتقي بزوجي الراحل،
في�صل بابنة ال�سيد
في�ص ��ل ،وال ��د ابن ��ي خال ��د .تعل ��م
الياباين ،لعل ا�سمها
انن ��ا �أقمن ��ا يف منزلك ��م يف بغ ��داد.
كان اوت�شيدا .وعندما
و�أنا �أنهي ��ت درا�س ��ة الدكتوراه من
التقيت بها يف لندن،
جامع ��ة اوك�سفورد يف درا�سة اللغة
قالت� :سمني هدى.
العربية)).
مل نتحدث بالعربية ،بل باالنكليزية.
وكن ��ت �أن ��ا م ��ا �أزال منبه ��ر ًا بز ّيه ��ا
الياباين الذي بق ��ي مو�ضع ف�ضول
رواد املقه ��ى .كانت تعلم �أين كاتب.
و�أخربتن ��ي ب�أنها تفك ��ر يف ترجمة
�شيء يل اىل اللغة اليابانية.
�أخ ��ذت العالق ��ة بينن ��ا تتط ��ور اىل
عالق ��ة عم ��ل .فال�سي ��دة ه ��دى تفكر
يف ترجم ��ة جديدة للقر�آن اىل اللغة
االنكليزي ��ة .و�ص ��ارت تعتق ��د �أنن ��ا
كلينا ،هي و�أن ��ا ،ن�صلح لهذه املهمة

اذا ت�صدين ��ا للم�ش ��روع ب�ص ��ورة
م�شرتك ��ة .و�س�ألتن ��ي ،رمب ��ا عل ��ى
�سبي ��ل االختبار ،كي ��ف �أترجم الآية
الآتية اىل االنكليزية(( :واعت�صموا
بحبل الله جميع ًا ،وال تفرقوا)).
�ضحك ��ت �أن ��ا ،وقل ��ت�(( :أن ��ا مل
�أج ��رب الرتجم ��ة م ��ن العربي ��ة اىل
االنكليزية)).
قال ��ت(( :ال يه ��م ،ج ��رب ،ث ��م ان ��ك
كاتب)).
�ضحكت �أي�ض ًا ،وفكرت يف الآية ،ثم
قلت بال �إبطاء:
((Take refuge in god,
)).and do not disperse
�صفق ��ت يل ،وقال ��ت�(( :أن ��ا مل
ا�ستطع ترجمته ��ا ،لأنني فكرت يف
املقط ��ع ((حبل الل ��ه)) ،ومل ا�ستطع
ترجمته)).
قل ��ت له ��ا :تعلم�ي�ن �أن الرتجمة فن.
هن ��ا يف ه ��ذه الآي ��ة� ،إن الفك ��رة
اال�سا�سية فيها هي االعت�صام بالله.
وجاءت يف العربية ب�صورة رمزية،
ه ��ي االعت�ص ��ام �أو التم�س ��ك بحبل
الله .ولي�س م ��ن ال�ضرورة االلتزام
احل ��ريف بحب ��ل الله.
�إن حبل الله هنا يراد
به �ش ��يء للت�شبث به.
الفك ��رة ه ��ي �أن يج ��د
الب�ش ��ر ملج�أه ��م عن ��د
الل ��ه .لهذا فكرت �أنا يف
م�س�ألة اللجوء take :
.refuge
قال ��ت
((طي ��ب))،
((ومار�أيك بالآية الآتية
(( :وماتوفيق ��ي �إال
بالله)).؟
ت�أملت هنيهة ،ثم قلت :
(((My good fo r
tune is but from

في شارع المتنبي

متابعة املدى

 هم�س االفانني
على قاع ��ة ال�شاع ��رة الراحل ��ة نازك
املالئكة �أقيم احتفا ًال خا�ص ًا بال�شاعر
فري ��د م�سع ��ود مبنا�سب ��ة �إ�ص ��دار

 ))godث ��م قلت كال� ،أنا ال �أ�صلح
ملث ��ل ه ��ذه املهم ��ة ،ال �أ�صل ��ح بتات ًا،
�أعن ��ي الرتجم ��ة م ��ن العربي ��ة اىل
االنكليزية.
ايت�أ�س ��ت ال�سي ��دة العت ��ذاري ع ��ن
موا�صل ��ة العم ��ل .ه ��ل كان ��ت تروم
ترجمة القر�آن (بالتعاون معي) اىل
االنكليزي ��ة� .إنني ل�ست م�ؤه ًال لذلك
على االطالق.
لكن كانت م�سرورة بهذا التوا�صل �أو
احلوار الفكري بيننا .فمن الفر�ص
النادرة �أن تلتقي بكاتب  .لكنني �أنا،
م ��ن جهتي �أي�ض� � ًا� ،إهتبلته ��ا فر�صة
يف احل ��وار مع ((مثقف ��ة)) يابانية.
فقبل �أ�شهر ل ��جّ معي هو�س ياباين،
ورحت �أبحث عن كتاب ��ات يابانية.
فق ��ر�أت �أكرث من رواية مرتجمة اىل
االنكليزية ،م ��ن بينها   Norw e
 gian Woodللكات ��ب الياباين
هاروكي موراكامي.
كانت ه ��دى قد طلبت من ��ي �أن تقر�أ
�شيئ� � ًا م ��ن كتابات ��ي .فر�شح ��ت لها
االطروح ��ة الفنطازي ��ة؛ وفت ��اة من
طراز خا�ص ،وهي

رواي ��ة �ستجد فيه ��ا م ��ا ي�شدها اىل
قراءتها ،لأنه ��ا تعالج مو�ضوع ًا فيه
�أجواء يابانية.
ال �أذك ��ر ماذا كان ر�أيه ��ا بالأطروحة
الفنطازي ��ة .و�أن ��ا يهمن ��ي هن ��ا �أن
�أحتدث عن (فتاة من طراز خا�ص).
�أن ��ا كتبت �أك�ث�ر من ع�شري ��ن كتاب ًا.
و�أ�ستطيع �أن �أذكر من بينها باعتزاز
االطروحة الفنطازي ��ة ،والدادائية،
و�أ�س ��رار املو�سيق ��ى ،وت�أم�ل�ات يف
الفيزياء احلديثة ،واالوپرا والكلب،
وفت ��اة من ط ��راز خا� ��ص� .إن بع�ض
ه ��ذه الكت ��ب ،وبع� ��ض م ��ا مل �أذكره
�سيبقى ،يف ر�أيي ،من بني امل�ؤلفات
املت�ألق ��ة يف الأدب العربي .لكنني ال
�أدري مل ��اذا مل ي�أخذ كت ��اب (فتاة من
ط ��راز خا� ��ص) حق ��ه م ��ن االهتمام
والتثمني .انا اعتربه من بني �أجمل
و�أعز كتب ��ي .لكنه نال ثالث درجات
يف االنرتن ��ت يف تقييم ��ه .وه ��ذا
تقييم غري من�صف باملرة ،ويجعلني
�أ�ش ��كك يف كف ��اءة املقيم�ي�ن .وكان
�أخ ��ي �أم�ي�ن ال�شوك ،وه ��و ميار�س
الر�سم بكفاءة ،وذو ذهن متوقد يف
�أحكام ��ه النقدية،
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يتوق ��ع �أن يرتج ��م ه ��ذا الكتاب اىل
لغات �أخرى.
ولعل ��ي �أن ��ا �أ�سئت اىل ه ��ذا الكتاب
دون ق�ص ��د من ��ي طبع� � ًا .فق ��د كتبت
تعريف� � ًا به ��ذا الكت ��اب عل ��ى غالف ��ه
اخلارجي لعله اعط ��ى انطباع ًا ب�أنه
كت ��اب جن�س ��ي .فقد ذك ��رت يف هذا
التعري ��ف �أن بطل ��ة الرواي ��ة ندمت
ندم� � ًا �شدي ��د ًا ب�سب ��ب ا�ستدراجه ��ا
من قب ��ل ع�شيقها – كان ��ت متزوجة
– اىل ممار�س ��ات جن�سي ��ة ال تليق
بها .ولع ��ل ال�سيدة ((هدى)) ح�صل
عندها ه ��ذا االنطب ��اع اجلن�سي عن
الرواي ��ة �أي�ض� � ًا .ورمب ��ا اكتفت به
ومل تقر�أ الرواية بهديه.
ه ��ذا يف ح�ي�ن �أن الرواي ��ة كتب ��ت
ك�أطروح ��ة يف الفيزياء ،اذا جاز يل
القول .ف�أنا كن ��ت �أريد �أن �أكتب عن
بطل ��ة مت�ألق ��ة يف الفيزياء .ودخلت
يف تفا�صيل مهمة وجميلة حول ذلك،
م ��ن خ�ل�ال احل ��وارات والنقا�شات
ب�ي�ن ابط ��ال ه ��ذه الرواي ��ة ،ويف
مقدمته ��م بطل ��ة الرواية �شه ��رزاد.
�آه� ،إن املناق�ش ��ات ح ��ول ميكاني ��كا
الك ��م؛ وح ��ول نظري ��ة االنفج ��ار
الكب�ي�ر ،تبه ��ر الأنفا�س حق ًا.
وه ��ي مناق�ش ��ات تنط ��وي
عل ��ى جانب كبري من الأهمية
واخلطورة .فالبطلة �شهرزاد
تتبن ��ى موقف ًا خمالف� � ًا ملوقف
امل�ؤ�س�س ��ة العلمي ��ة الر�سمي ��ة
يف مو�ض ��وع ميكاني ��ك الكم؛
وح ��ول نظري ��ة االنفج ��ار
الكب�ي�ر .و�أن ��ا هن ��ا تابع ��ت او
ناق�ش ��ت ه ��ذا املو�ض ��وع ع ��ن
درا�س ��ة جادة ،ودراي ��ة معمقة،
وه ��ي تعك� ��س م ��دى الت�صاق ��ي
مبو�ضوع الفيزي ��اء .ف�أنا اعترب
علم الفيزياء مير ب�أزمة ،و�سواء
اعرتف ��ت امل�ؤ�س�س ��ة العلمي ��ة
الر�سمية بذل ��ك ام مل تعرتف به،
ف� ��إن طرحه عل ��ى ب�س ��اط البحث
ينطوي على �أهمية كبرية.
والرواي ��ة غنية يف �أ�شي ��اء كثرية
�أخ ��رى .و�أن ��ا �أدع ��و الق ��راء اىل
قراءته ��ا� .إن ه ��ذا ال مينعن ��ي م ��ن
االعرتاف ب� ��أن الرواية كتبت لقراء
مثقف�ي�ن .لكنها تبق ��ى رواية جميلة
م�شوق ��ة .وتبق ��ى عن ��دي م ��ن ب�ي�ن
�أف�ضل كتاباتي.
بع ��د ه ��ذا اال�ستط ��راد� ،أع ��ود اىل
ق�صت ��ي م ��ع ال�سي ��دة الياباني ��ة
((ه ��دى)) ،الت ��ي �أظنه ��ا ذك ��رت �أن
ا�سمه ��ا الياب ��اين كان اوت�شي ��دا.
لرمب ��ا كانت ((هدى)) اك�ث�ر ان�سان
افتقد �صحبت ��ه ،با�ستثناء ال�صديق
الراح ��ل ن ��وري ال�سع ��دي .و�أن ��ا ال
�أزال �أذك ��ر بالتي ��اع جل�سات ��ي معها
يف مقه ��ى � .Café Néroإن �أكرث
م ��ا لفت اهتمامي بها هو حبها اللغة
العربي ��ة ،وانبهارها بلغ ��ة القر�آن.
وك ��م كن ��ت �أود �أن يت ��م توا�صلن ��ا
وحوارن ��ا ح ��ول ه ��ذه املوا�ضي ��ع،
لكنن ��ي ،كم ��ا ذكرت ،مل �أك ��ن م�ؤه ًال
للحوار ب�ش�أن لغة القر�آن.
حتيت ��ي اىل ابنها خال ��د اخليزران،
زوج ابنتي رباب.

�ألف النم�ساوي يوزف هايدن ()1809 1732-
الكثري من الأعمال املو�سيقية الرائعة،
فهو من بني �أغزر امل�ؤلفني نتاج ًا� .أ�شتهر
ب�سيمفونياته (�ألف  104منها) وبرباعياته
الوترية (�ألف  68رباعية بينها رباعية
تت�ضمن ن�شيد "ليحمي الرب االمرباطور
فران�س" الذي �أ�صبح الحق ًا الن�شيد الوطني
الأملاين) والكون�شرتات ملختلف الأدوات منها
كون�شرتات البيانو التي يختلف على عددها
الباحثون

كون�شرتو هايدن
ثائر �صالح
فمنهم من يقول �أنها  11ومنهم من يقول  .25اىل جانب ذلك �ألف ع�شرين
بني يف ق�صر الأمري �أ�سرتهازي ال�شهري
�أوب ��را قدمت يف دار اوبرا خا�ص ّ
يف املج ��ر .لعملية املت�أخري ��ن �أوراتوريو اخلليق ��ة واوراتوريو الف�صول
�أهمي ��ة كب�ي�رة .يف احلقيقة �أل ��ف هايدن �أكرث م ��ن �ألف عم ��ل م�ستعم ًال كل
الأ�شكال املو�سيقية املعروفة يف زمانه ،الدينية منها �أو الدنيوية ،مو�سيقى
احلج ��رة �أو الأورك�س�ت�را ،الكور�س �أو الأغاين �أل ��خ .واليه ين�سب تطوير
�شكل ��ي الرباع ��ي الوتري وال�سيمفونية ليكونا مث ًال �س ��ار عليه كل امل�ؤلفني
الالحق�ي�ن .فقد ا�ستعم ��ل يف كال ال�شكلني قالب ال�سونات ��ا الذي يعد واحد ًا
من �أهم اجنازاته.
�أل ��ف هايدن كون�شرتو البيانو رق ��م ( 11يف ره الكبري) حوايل – 1780
 1783ون�شره يف  ،1784وهو عمل يحمل �أهمية خا�صة .فهو يختلف
ع ��ن �أعمال ��ه ال�سابق ��ة قلي�ل ً�ا ب�سبب ت�أث ��ره الوا�ض ��ح با�سل ��وب موت�سارت
ال ��ذي تعرف الي ��ه يف تلك الف�ت�رة و�أ�صبح ��ا �صديقني رغم الف ��ارق الكبري
يف ال�س ��ن الذي يزي ��د عن � 20سنة (انتقل موت�س ��ارت ليقيم يف فيينا �سنة
 .)1781ح ��از العم ��ل على �شعبية كبرية من ��ذ تقدميه يف باري�س للمرة
االوىل يف  .1784كتب هايدن هذا الكون�شرتو لأورك�سرتا �صغرية ت�ضم
الوتريات و�أداتي اوب ��و و�أداتي هورن (قارن الأدوات مع عمل موت�سارت
�سينفونيا كون�شرتانته الذي قدمته الأ�سبوع املا�ضي) .يف احلقيقة ا�شتهر
الكون�شرتو ب�سبب حركته الثالثة ال�سريعة وعنوانها روندو على الطريقة
املجري ��ة ،وه ��ي حركة راق�ص ��ة �سريع ��ة لرمبا ا�ستم ��د حلنها م ��ن الأحلان
ال�شعبي ��ة املجري ��ة �أو الكرواتي ��ة �أو البو�سنية (تت�شابه الأحل ��ان ال�شعبية
يف حو� ��ض جبال الكاربات حيث تقطن عدة �شعوب ت�شابك تراثها الغنائي
واختلط).
والرون ��دو قالب مو�سيقي �سريع االيقاع ع ��ادة ،ي�أتي يف �صيغة (�أ ب �أ) �أو
(�أ ب �أ ج �أ) �أو (�أ ب ج �أ) ونح ��و ذل ��ك .ج ��اءت الكلمة م ��ن الفرن�سية وتعني
"مدوّ ر" وهي تعك�س طبيعة هذا القالب املغلق .من الأمثلة ال�شهرية على
ا�ستعمال ��ه روندو موت�س ��ارت امل�سمى "روندو عل ��ى الطريقة الرتكية" من
�سوناتا البيانو رقم ( 11كوخل � ،331ألفه .)1778

بزواره  ،مل يحت�ضن
مل ي�شهد ن�شاطات كثرية� ،أو مميزة يف جمعته هذه� /شارع املتنبي الذي ّ
�ضج ّ
متر ،ورغم احلا�ضرين
مبادرات ثقافية الئقة بهم هذا اال�سبوع على عك�س االيام التي كانت ّ
الذين احت�شدوا يف ال�شارع �إال ان �ضعف اجلل�سات الثقافية والفنية كان بادي ًا عليها ،وقد تكون
من �أبرز اجلل�سات التي اقيمت واحدثت �ضجة وزخم ًا بح�ضورها هي مئوية الراحل يو�سف عمر
يف مبنى بيت املدى يف �شارع املتنبي حيث �شهدت اجلل�سة ح�ضوراً وا�سع ًا.

جمموعت ��ه ال�شعرية اجلدي ��دة التي
حتم ��ل عن ��وان "هم� ��س االفان�ي�ن"
ت�ضمنت املجموعة عدد من الق�صائد
التي تنوعت يف مناق�شة املو�ضوعات
االن�ساني ��ة ،والوجداني ��ة ومل ين�س
ال�شاعر مو�ضوعة الوطن فيما كتبه،
حيث قال "�إن للوطن احل�صة االكرب
فيم ��ا ت�ضمنت ��ه هذه املجموع ��ة ،فقد
حاولت �أن �أرى وطني يف كل �شيء،
احل ��ب ،احل ��رب ،الوج ��ع ،الطم ��وح
والأمنيات".

ُح ��رق بعده ��ا واح�ت�رق يف مكتبت ��ه
يف ظ ��ل ظ ��روف غام�ض ��ة ،ويذك ��ر
ه ��ذا اجلغ ��رايف �إن ه�ي�رودوت قال
�إن م�ص ��ر هب ��ة الني ��ل �إال ان ��ه كان
يختل ��ف يف تو�صيف ��ه هذا فق ��ال �إن
م�ص ��ر هبة االن�س ��ان امل�صري  ،وهنا
�أعلق �أنا اي�ضا لأ�ؤكد �إن العراق هبة
االنبي ��اء ".املحا�ض ��رة الت ��ي القاها
ال�شاهبن ��در ع ��ن الع ��راق ت�ضمن ��ت
العدي ��د م ��ن االحاديث ح ��ول تاريخ
هذه البالد املتفرعة.

 تاريخ العراق
على قاع ��ة الراحل ج ��واد �سليم �أقام
املتلق ��ى الثق ��ايف يف املتنبي جل�سته
اال�سبوعي ��ة التي عودنا عليها ،حيث
ا�ست�ض ��اف رئي� ��س امللتق ��ى �ص ��ادق
اجلم ��ل الكات ��ب غال ��ب ال�شابن ��در
ليتحدث عن جتربته �ضمن مو�ضوعة
تاريخ العراق ،وق ��ال ال�شابندر "�أن
ه ��ذا الوطن ينتمي اىل م ��ن ُدفن فيه
م ��ن �أو�صي ��اء وانبي ��اء وه ��ذا م ��ا ال
ميكننا نكرانه".
وا�ستدل ال�شابندر ببالد وادي النيل
قائال " هنالك جغ ��رايف م�صري �أ ّلف
كتاب ًا عن �شخ�صية م�صر ،ويذكر انه

 ر�سائل وذاكرة املاء
ا�ست�ضاف ��ت قاع ��ة عل ��ي ال ��وردي

و�ضم ��ن ن�شاطه ��ا االول رابط ��ة
بغ ��داد الثقافي ��ة يف حما�ضرة قدمها

الربوف�س ��ور الدكت ��ور به ��اء طعم ��ة
جي ��اد و حما�ضرته (ر�سائل و ذاكرة

املاء املخفي ��ة ) �أدار اجلل�سة اال�ستاذ
عبد اجلبار ال�سنوي
ناق� ��ش طعم ��ة يف حما�ضرت ��ه
"الرتكيب اجلزيئي و الذري يعطي
موا�صفات املاء و �سلوكه الفيزياوي
و الكيمياوي �أم ��ا التجمع اجلزيئي
ه ��و جمموع ��ة جزيئ ��ات ترتب ��ط
لتعط ��ي �شكال بلوريا ه ��ذا ال�شكل له
موا�صفات حتمل ذاكرة احلديث ف�إذا
قلنا حب ف� ��إن �ش ��كل اجلزيئة يكون
�سدا�سي� � ًا مرتب� � ًا �أم ��ا �إذا ذكرنا كلمة
حرب ف�إن ال�ش ��كل ي�صبح ع�شوائي ًا،
يف ع ��ام  1956يف �شرق ��ي �آ�سي ��ا
كان �إجتماع لدرا�س ��ة �أ�سلحة الدمار

ال�شام ��ل �شديدة التدمري وبعد نهاية
االجتم ��اع جميع م ��ن يف القاعة نقل
بحالة ت�سمم اىل امل�ست�شفى يف حني
مو�ضوع اجلل�س ��ة مل يتناول �سوى
امل ��اء و بع ��د التدقي ��ق �أحي ��ل الذنب
للماء (�أ�صبح بت�سمم املاء) ،بعد �سنة
�إكت�ش ��ف �أحد علم ��اء الياب ��ان املهتم
بالع�ل�اج النف�س ��ي �أن للم ��اء ر�سائل
ذاك ��رة �إ�ستط ��اع ت�صويره ��ا ون�شر
كتاب ًا حول املو�ضوع ترجم اىل 23
لغ ��ة ع ��دا العربية  ،تخلل ��ت اجلل�سة
نقا�شات و حم ��اورات بني اجلمهور
و الربوف�س ��ور �أغن ��ت املحا�ض ��رة و
�أ�ضافت للجمهور معلومات ق ًيمة .
كما �شه ��د �شارع املتنبي يف ا�سبوعه
ه ��ذا مب ��ادرات ان�ساني ��ة عديدة من
م�ؤ�س�س ��ة ب�صم ��ة �أم ��ل ،ا�ضاف ��ة اىل
عرو�ض �أفالم �سينمائية ق�صرية يف
قاعة �ألف ليلة وليلة ،كما ت�ضمن عدد
م ��ن ن�شاط ��ات االطف ��ال الت ��ي قدمها
مرك ��ز املتنب ��ي ال�صغ�ي�ر ،و�أن�شط ��ة
وفعالي ��ات يف باحة املرك ��ز الثقايف
البغ ��دادي كمعار� ��ض ت�شكيلي ��ة
و�أعم ��ال وح ��رف يدوي ��ة وجل�سات
غنائي ��ة وفعالي ��ات �شع ��ر ور�س ��م
وغريها.

