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االستهالل الروائي.. بين إشكالية االنطباع الفوري عن الرواية والنقد الثقافي 
بجملة  تبد�أ  حقًا،  و�ملمتعة  �جليدة،  �لرو�ية 
�أو مده�شة،  �أو فقرة م�شوقة، قد تكون مثرية، 
�أن  على  قادرة  ولكنها  حزينة،  �أو  مرحة،  �أو 
مو��شلة  على  �لقارئ وحتفيزه  �نتباه  جتذب 
�لتي  �لعربية،  �لنقدية  �لدر��شات  �لقر�ءة. 
و�ن  جد�ً،  قليلة  �لرو�ئي  باال�شتهالل  عنيت 
وجدت فهي �شكلية يف معظمها، ال تعرب عن 
ووظيفته  وداللته  �ال�شتهالل  خ�شو�شيات 

كاأهم عن�رص من عنا�رص �لبناء �لرو�ئي.
عاجلو�  �لذين  �لعر�قيني،  �لنقاد  بع�ض 
يبحثون  �أخذو�  �لرو�ئي،  �ال�شتهالل  مو�شوع 
�للغوية  �لكتب  يف  �ال�شتهالل  يف  قيل  عما 
�لكتب  تلك  ولكن  �لقدمية،  �لعربية  و�لبالغية 
�ملوؤلفات  يف  �ال�شتهالل  �أهمية  عن  تتحدث 
�ال�شتهالل  عن  ولي�ض  عموما،  و�مل�شنفات 
مبفهومها  �حلديثة  فالرو�ية  �لرو�ئي. 
ويقول  خال�ض،  غربي  �رصدي  فن  �حلقيقي 
�دبي  -كجن�ض  �لرو�ية  �ن  �لغربيون  �لنقاد 
م�شتقل- خرجت من رحم رو�ية �شريفانت�ض 
يف  �الول  جزئها  ن�رص  �لتي  كي�شوت"،  "دون 
�لثقافة  �ىل  �لرو�ية  فن  �نتقل   .1605 �لعام 
�لغرب  فكر  من  �ليها  �نتقل  ما  مع  �لعربية 
�لنه�شة  ع�رص  بو�كري  يف  و�آد�به  وفنونه 

�لعربية.
�الهمية،  وبالغ  حيوي،  �أمر  �لرو�ية  مفتتح 
ويجب �ال ي�شجر �لقارئ بالعبار�ت �ملاأثورة 
فيه  �لكاتب  يقحم  و�أال  )�لكلي�شات(  �ملبتذلة 
�لو�شف  �أو  عمله  بها  يربر  �لتي  �ملقدمة 
�أن  بل  �ل�رصوري،  غري  �ال�شتطر�د  �أو  �ململ 
�أو  �لرو�ية  بطل  يت�شمن معلومات مهمة عن 
�لرئي�شية فيها و�أن يكون  �ل�شخ�شيات  �حدى 
يف  و�رصوريًا  وو��شحا،  وق�شري�  مركز�ً، 
�شياق �لرو�ية، ومن ثم تطويره يف عدة جمل 
الحقة على نحو يثري �الهتمام و�لف�شول، الأن 
من  لالختيار  �لكتب  من  �لكثري  لديهم  �لقر�ء 
بينها. �ال�شتهالل هو �لذي ي�شكل عند �ملتلقي 
�النطباع �لفوري عن �لرو�ية وهل ت�شتحق �أن 

تقر�أ..  �م ال!
من �خلطاأ ��شتهالل �لرو�ية مبفتتح در�مي من 
�جل جذب �نتباه �لقارئ، الأن �لقاري مل يطلع 
�لق�شة ومل يتعرف على �شخ�شيات  بعد على 
�لدر�مية  �حلو�دث  يتفاعل مع  لذ� ال  �لرو�ية، 
وال يتجاوب معها �إذ� كان ال يعرف �شيئا عن 

�ملو�قف و�ل�شخ�شيات.
يكون  �أن  �ملعا�رصة،  �لرو�ية  يف  �ملهم  لي�ض 
�أو  حو�ر�ً،  �أو  م�شهد�ً  �أو  و�شفًا  �ال�شتهالل 
فكرة جديدة �أو حقيقة ما، بل �أن يكون قويًا 
�ال�شتهالالت  ت�شنيف  �لعبث  ومن  ومثري�أ. 
فلكل  حمددة،  وقو�لب  �أمناط  يف  تبويبها  �أو 

باأي  له  ��شتهالل خا�ض بها ال عالقة  رو�ية 
��شتهالل يف �أي رو�ية �أخرى.

رو�ية،  �أي  يف  فقرة  و�أهم  �أ�شعب  �ال�شتهالل 
من  �لعامل  يف  �لرو�ئيني  كبار  عانى  وقد 
مع�شلة �لعثور على �ال�شتهالل �ملنا�شب عند 

�رصوعهم بكتابة رو�ية جديدة.
�أو  للطبيعة  ممل  و�شف  لكتابة  حاجة  ال 
بهم  يلتقي  لن  �لذين  �ال�شخا�ض  و�شف 
�لقارئ يف �شياق �لرو�ية، وال ينبغي �ن تبد�أ 
�لتاأمالت  �أو  �الخالقية  باملو�عظ  �لرو�ية 
�لفل�شفية لعدة ��شباب منها �ن �لقارئ ال يحب 
�ملو�عظ و�ن �جلرعة �لفل�شفية ال تعطى ب�شكل 
على  بالت�شاوي  توزيعها  ينبغي  بل  مركز 
�متد�د �لرو�ية. وال جمال يف �ملفتتح للتفكري 
يف معنى �حلياة �أو �أن ت�شاأل: ما �لعمل �ذن !.

ي�شهل  حية  �شورة  �ال�شتهالل  يكون  �أحيانا 
حتويله �ىل لقطة �شينمائية. �شورة تركز على 
للتعرف  تدعونا  �لتي  �ل�شغرية  �لتفا�شيل 

على حياة �شخ�شية مهمة يف �لرو�ية، لذ� فان 
�ال�شتهالل يبدو وكاأنه بد�ية لفيلم �شينمائي 
تقودنا �ىل �مل�شاهد �الخرى. �شورة ت�شتخدم 
فيها �ال�شاءة و�لنربة، لنقل �ملز�ج �ل�شائد يف 

�لرو�ية �ىل �لقارئ.
�أن  نحب  نحن  �ملنفرد.  �شوته  ��شتهالل  لكل 
ن�شمع �لق�ش�ض من رو�ة �أو �شاردين يتميزون 
بال�شوت �حل�شن، و�ال�شتهالل ينبغي �أن يكون 
وهذ�  �لق�شة،  يف  مهمة  �شخ�شية  ب�شوت 
�أبد�ً  يتكرر  وال  معينة  برو�ية  �ل�شوت خا�ض 

يف رو�ية �أخرى.
ي�شاأل من  �لقارئ  ��شئلة.  يثري  �جليد  �ملفتتح 
هذ�  على  ت�رصفو�  وملاذ�  �لنا�ض  هوؤالء  هم 
يكون  لن  بال�رص�ع  مبا�رصة  بد�أت  �ذ�  �لنحو. 
لن  �مل�شهد  الأن  هدفك،  حتقق  �ن  بو�شعك 

يجذب من دون �شياق؟
�لذي  و�ملوؤثر  �حلاذق  �ال�شتهالل  هذ�  لتقر�أ 
من  عام  مائة   " ر�ئعته  ماركيز  به  يفتتح 

�لقرن  رو�يات  �أف�شل  تت�شّدر  �لتي   " �لعزلة 
�لع�رصين: " بعد �شنو�ت طويلة، و�أمام ف�شيل 
بوينديا،  �وريليانو  �لكولونيل  تذكر  �العد�م، 
فيه  ��شطحبه  �لذي  �لبعيد،  �ليوم  ذلك  ع�رص 

�أبوه، لكي يتعرف على �جلليد ". ".
يجذب  ولكنه  �شاخبًا  لي�ض  هنا  �ال�شتهالل 
من حيث �حلبكة و�ل�شخ�شية وخط �النفتاح. 
�لكولونيل حكما باالعد�م رميا  ملاذ� يو�جه 
�أخذ  ومتى  يعي�ض،  كان  و�أين  بالر�شا�ض؟ 

�بنه ليكت�شف �جلليد؟
�جلملة  من  �لقارئ  بتالبيب  مي�شك  ماركيز 
�الوىل. لنقر�أ معًا هذ� �ال�شتهالل �لذي بد�أ به 
ق�شته �لر�ئعة:" رحلة موفقة، �شيدي �لرئي�ض: 
�الور�ق  حتت  خ�شبية  م�شطبة  على  "جل�ض 
�لوز  متاأماًل  �ملهجور،  �ملنتزه  يف  �ل�شفر�ء 
�ملقب�ض  على  يديه  وكلتا  �ملغرب،  �للون  ذي 

�لف�شي لع�شاه، ور�ح يفكر باملوت "
وملاذ�  �لرجل،  هذ�  هو  من  ي�شاأل:  �لقارئ 

�ملت�شاقطة  �ل�شفر�ء  �الور�ق  باملوت؟  يفكر 
�أو�خر �خلريف تلميح ذكي �ىل ما ينتظر  يف 

�لرجل يف �يامه �لتي �أو�شكت على �لنهاية.
كما  �شاخرة،  حماكاًة  �ال�شتهالل  يكون  قد 
�أو�شنت،  جلني   " وهوى  كربياء   " رو�ية  يف 
"حقيقة معرتف بها عامليًا �أن �لرجل �العزب 

�شاحب �لرثوة �جليدة بحاجة �إىل زوجة "
قد يكون �ال�شتهالل �شاعريًا ينطبع يف ذهن 
 " رو�ية  يف  كما  و�يقاعه.  بنربته  �لقارئ 
لوليتا " لنابوكوف، �لتي تبد�أ باجلملة �لتالية: 
يف  �ملتوقدة  و�لنار  حياتي،  �شوء  لوليتا   "
لو- يل-  وروحي.  لوليتا خطيئتي،  عروقي. 
من  رحلة  يف  مي�شي  حني  �لل�شان  ر�أ�ض  تا، 
فوق  ثالثًا  ليدق  �حللق،  عرب  خطو�ت  ثالث 
�لل�شان، لو – يل – تا ". هذ� �ملفتتح �لعاطفي 

يك�شف عن �لفاجعة �لتي �شتاأتي.
�أما �لرو�ئي �لعر�قي �أحمد �شعد�وي، فقد �فتتح 
رو�يته " �لبلد �جلميل " باجلملة �لتالية: " نود 
�شمكة  تفاحتي،  ن�شف  رحلت.  �لتي  �أغنيتي 
�أيامي �لالئبة يف بحرية �شمتي، كلمتي �لتي 
للقارئ  �ل�شعب  من  ولي�ض   " مر�ر�.  �كررها 
�ن يالحظ �لتطابق يف �اليقاع بني "لوليتا" 

و"�لبلد �جلميل" رغم �ختالف �لكلمات.
بولياكوف  يوري  �لرو�شي  �لكاتب  �شبه  وقد 
�ال�شتهالل �ل�شاعري بالقبلة �الوىل يف �حلب 

فهي تعد مبا ال ميكن �لتنبوؤ به.
طاهر  بهاء  �ملبدع  �مل�رصي  �لكاتب  ��شتهل 
�شاعري  مبقطع   " �ملنفى  يف  �حلب   " رو�ية 
للدخول  للقارئ  دعوة  وكاأنه  ومركز،  جميل 
�ىل عامل �لرو�ية، �لتي تعد من �أروع �لرو�يات 
و�شفها  وقد  �لع�رصين  �لقرن  يف  �لعربية 
كاملة  باأنها  �مل�رصيني  �لنقاد  كبار  �أحد 
بهذ�  �لرو�ية  ي�شتهل  �لكاتب  �الو�شاف، 
عاجز�ً،  ��شتهاًء  "��شتهيتها  �ملثري:  �ملفتتح 
�شغرية  كانت  باملحارم.  �لدن�ض  كخوف 
و�أبًا ومطلقًا. مل يطر�أ  وجميلة، وكنت عجوز�ً 
عن  الأعرب  �شيئًا  �أفعل  ومل  �حلب،  بايل  على 
�إ�شتهائي. لكنها قالت يل فيما بعد: كان يطل 
�ملمتع  �خليال  فاأن  نرى  ". وكما  من عينيك 
منذ  �لرو�ية  ثنايا  يف  لطيفا  خفيفا  ي�رصي 
�إثارة  �ال�شتطالع  حب  تثري  بطريقة  �لبد�ية، 
مت�شلة، و�لعبار�ت ق�شرية وحمددة وو��شحة 
ي�شرتيح لها �لقارئ وتغريه مبو��شلة �لقر�ءة.
يتبني لنا من كل هذه �المثلة �أن، �ال�شتهالل 
�أ�شكاال خمتلفة، ولي�ض ثمة �أي  يتنوع ويتخذ 
جيدة  رو�ية  لكل  �أن  و�لو�قع  لكتابته.  قو�عد 
�ذ�  �لذ�كرة  يف  ينطبع  بها،  خا�ض  ��شتهالل 
يتحلى  �ن  �لرو�ئي  وعلى  وموؤثر�ً،  قويًا  كان 
�ال�شتهالل  عن  �مل�شني  �لبحث  الأن  بال�شرب 
�أطول مما  وقتا  ي�شتغرق  قد  لرو�يته  �الف�شل 

يت�شور.

بغداد_متابعة

 المثقف العراقي الثالثالثقافة تحتضن معرض الفن الرقمي األول مذكرات ديمتري شوستاكوفيتشمن ذاكرتي
�لثاين  �ل�شخ�شي  �ملعر�ض  �جلابري،  جابر  �لثقافة  وز�رة  وكيل  �أفتتح 
للفنان �لت�شكيلي حامت مر�د بعنو�ن )�شخو�ض من ذ�كرتي(، على قاعات 
�شفيق  �لدكتور  �لت�شكيلية  �لفنون  د�ئرة  عام  مدير  وقال  �ل��وز�رة.  مركز 
�ملهدي: �ن جتربة �لفنان �لتعبريي حامت مر�د �لتي طرحها يف معر�شه 
�ل�شخ�شي تناول فيه مو�شوعات �إن�شانية عامة، وفق �أ�شلوب فني متميز، 
يت�شم بالتقاطعات �للونية �ملدرو�شة وفق روؤية متجددة، وكل لوحة لها 
خ�شو�شيتها ونكهتها يف �للون و�خلط و�ملو�شوع. يذكر �أن �لفنان حامت 
 ،2009 �لفنون  كلية  بكلوريو�ض  خريج   ،1957 بغد�د  مو�ليد  من  مر�د 

ع�شو نقابة �لفنانني �لت�شكيليني وجمعية �لفنانيني �لت�شكيليني.

دميرتي  "مذكر�ت  �إيطاليا،   _ �ملتو�شط  من�شور�ت  عن  حديثًا  �شدر 
�لذي  �لرعب"  �إمرب�طورية  يف  مبدع  عبقري  معاناة  �شو�شتاكوفيت�ض: 
�إعد�د وحترير  �لو�شط. وهو من  �لقطع  �لكتاب يف 375 �شفحة من  �أتى 
�شو�شتاكوفيت�ض  حممد   �الإنكليزية  عن  وترجمة  فولكوف،  �شولومون 
ومتيزت  �لع�رصين،  �لقرن  يف  �لرو�ض  �ملو�شيقيني  �أه��م  من  و�ح��د  هو 
مو�شيقاه بابتعادها عن �ل�شعبية و�لرومان�شية، مناق�شًا بذلك تعليمات 
�لو�قعية �ال�شرت�كية، ومثري�ً غ�شب �شتالني.  وفعال مت �عتبار مو�شيقى 
�أزم��ة  ب��د�أت  هنا  وم��ن  رو�شي.  مبو�شيقي  الئقة  غري  �شو�شتاكوفيت�ض 

�شو�شتاكوفيت�ض �حلياتية ومعاناته.

�لذي  �ملعر�ض  �جلابري،  جابر  �لثقافة  ل��وز�رة  �الأق��دم  �لوكيل  �أفتتح 
للمر�أة  �لعربي  �الحتاد  مع  وبالتعاون  �لت�شكيلية  �لفنون  د�ئرة  �أقامته 
مركز  قاعات  على  �لرقمي(  للفن  ملتقى  )بغد�د  بعنو�ن  �ملتخ�ش�شة 
�إن معر�ض �مللتقى  �لثقافة جابر �جلابري:  �لوز�رة.  وقال وكيل وز�رة 
�لعاملي �الأول للفن �لرقمي يقام مب�شاركة ثالث من �لفنانات �لقدير�ت 
زهري  �لكبري  و�لفنان  وعاملية،  عربية  م�شاركات  لديهن  كانت  �للو�تي 
�شعوين هو �ملوؤ�ش�ض لهذ� �لفن و�ل�شاند لدور �لفنانات �لقدير�ت يف �لفن 
للفن  �لفكري  �مللتقى  عن  ندوة  �أقيمت  �ملعر�ض  هام�ض  وعلى  �لرقمي. 

�لرقمي.

25/ت�����رصي��ن  يف  �ملنعقد  �ل��ع��ر�ق��ي  �لقمة  م��وؤمت��ر  تو�شيات  �شمن 
قاعة  على  �لثالث(  �لعر�قي  �ملثقف  )يوم  كرنفال  �أقيم  �لثاين/2011، 
فندق كورميك �لرتكي يف �لعمارة بح�شور نخبة من �ملثقفني �لعر�قيني.

�ل�شعرية  و�لق�شائد  �لكلمات  ب��ني  منوعة  ف��ق��ر�ت  �لكرنفال  وتخلل 
و�الأهازيج �ملي�شانية منها كلمة ملوؤ�ش�ض جائزة �لعنقاء �لذهبية �لدولية 
هو  �لعر�قي  باملثقف  لالحتفاء  يوم  �ختيار  �إن  فيها  قال  ر�شيد،  حممد 
حتدي لالإرهاب �لفكري �لذي جاءت به ع�شابات د�ع�ض �لتكفريية رغم 
ظروف �لبلد �القت�شادية و�إظهار �جلانب �اليجابي من مي�شان �أمنوذجا 

للثقافة و�الأدب �لعر�قي.

كرنفالوزارةاصداراتشخوص

قراءة في كتاب

�إن من يقر�أ "ذ�كرة �جل�شد"، يتملكه �شعور�ن 
فيه  ن�ض  �أمام  يقف  فهو  باملتعة  �شعور 
باحلرية  �آخر  و�شعور  كثري،  �ل�شاعرية  من 
و�لت�شاوؤل. ماذ� ق�شد �لكاتب ومل تهدف تلك 

�لرو�ية؟ 
عدة؛  �أبعاد  حتمل  رو�ية  �جل�شد  فذ�كرة 
��شتعر�شت  خالله  من  تاريخي  بعد  ففيها 
الأحد�ث  وعر�شت  �جلز�ئر  تاريخ  �لكاتبة 
�لرو�ية  ت�شمنت  كذلك  �لعربي،  �لوطن  يف 
فيه  �نتقدت  وعقائديًا  جمتمعيًا  بعد�ً 
�ل�شكلية  �ملجتمعية  �ملظاهر  معظم  �لكاتبة 
وكذلك �لعقائد �لدينية �ملزيفة يف �الأوطان 
�لعربية عمومًا ويف �جلز�ئر حتديد�ً. �لرو�ية 
تعك�ض  كذلك  فهي  �لقدر  هذ�  عند  تقف  ال 
�لطبقات  �أيديولوجيًا تو�شح فيه زيف  بعد�ً 
�لعربية  �ملجتمعات  يف  "�لر�أ�شمالية" 
�لتي  �لنفاق و�لتلفيق  وه�شا�شتها وعالقات 
�إىل  معرجة  �لطبقة،  تلك  �أ�شحاب  حتكم 
�لثورة  بعد  مببادئهم  �نبطحو�  �لذين  �أولئك 
و�أخذو� يعقدون �شفقات مع �لدول �الأجنبية 
تعود بال�رصر على بالدهم ذلك كله بهدف 

�إرباء ثرو�تهم. 
رو�ئي  ب�شكل  �أحالم  له  تتعر�ض  ذلك  كل 
حمكم  �إتقان  مع  �ل�رصد  روعة  فيه  تت�شافر 
�أو  �ملبا�رصة  �شو�ء  �للغة،  مل�شطلحات 

�لرمزية منها. 
معظم  يف  حا�رص�ً  كان  فقد  �لعنو�ن   �ما 
�أجز�ء �لن�ض؛ فالرو�ية باأكملها متثل ذ�كرة 
�لرو�ية  "خالد"، فهو يقوم من بد�ية  للبطل 
بعملية ��شرتجاع للذ�كرة لي�رصد لنا م�شرية 
�آمال  من  فيها  وما  تفا�شيلها  بكل  حياته 
و�آالم وبكل ما حملته من نك�شات ت�شبب بها 

�لوطن �أو ت�شببت بها �ملحبوبة. 
ح�شورها  كان  فقد  �جل�شد،  كلمة  عن  �أما 
خالد  يد  �نبتار  �شكل  فقد  د�ئمًا؛  �لن�ض  يف 
لذ�  حياته،  يف  مهمة  حتول  نقطة  �لي�رصى 
ميكننا �لقول باأن �لعنو�ن جاء م�شد�قًا لكل 
�أجز�ء �لن�ض، وتركز ذلك �النعكا�ض يف �آخر 
د�ر  حو�ر  يف  �لرو�ية  �شفحات  من  �شفحة 
وذلك  �ملطار،  يف  جمركي  وبني  خالد  بني 
عند عودة خالد من فرن�شا �إىل �جلز�ئر، حيث 
"كان  �أثناء حو�ره مع �جلمركي:  قال خالد 
مل  ولكنه  �أمامه..  ذ�كرة  ينت�شب  ج�شدي 

يقر�أين، يحدث للوطن �أن ي�شبح �أميا.

اقتباس 

يف  �الت�شال  و�شائل  كافة  منلك  �أن  ميكننا 
�لعامل، ولكن ال �شيء،

ال�شيء �بد�ً، يعادل نظرة �إن�شان.
باولو_كويلو

أعلنت عليك الحب
كانت �لق�شوة خطيئتك

وكان �لكربياء خطيئتي
وحني �لتحمت �خلطيئتان

كان �لفر�ق مولودهما �جلهنمي
طاملا قررت: حني نفرتق

�شاأطلق �لر�شا�ض على �شوتك
و�أربط ج�شد ذكر�ك
�إىل عمود رخامي
و�أ�رصم فيه �لنار

كما كانو� يحرقون �ل�شحرة 
و�رصورهم

و�ليوم، وقد �فرتقنا
�أفكر فيك بحنان

وحزن مليء بال�شفاء
كهم�ض �ل�شحر�ء لل�رص�ب

فر�ق �أو ال فر�ق
�إين �أعلنت عليك �حلب

�إين �أعلنت عليك 
�ل�شالم

�إين �أعلنت عليك �ل�شوق
�إين �أعلنت عليك �لغفر�ن

ول�شت بنادمة
الأنني �أنفقت عليك ج�شدي وروحي

برد . برد
و�شجادة �لنجاح من �جلليد

وجوه �الأ�شدقاء
حقل مزروع باالألغام

و�أ�شابعهم خناجر
وحدك كنت

مالذ �لقلب - �لقنفذ
والأجلك وحدك

��شتحالت �أ�شو�كه �شنابل
رمبا لذلك

كانت طعنتك �الأ�شد حذقا ونفاذ�
قليل من �ل�شجار

ينع�ض ذ�كرة �حلب
قليل من �ل�شجار
ينع�ض قلب �حلب

لكننا �رصبنا من خمرة �ل�شجار
حتى ثملنا

وقتل كل منا �شاحبه
وعربد على جثته

حتى دون �أن يلحظ ذلك
و�أي�شا �أغفر لك

�أنك حولتني من ع�شفور �لرحيل
�إىل م�شمار مثبت يف تابوت �لغم

كنت ممتلئة بك، ر��شية مكتفية بك
ولكن زمننا كان مثقوبا

يهرب منه رمل �لفرح ب�رصعة
�أتعذب

ب�شبب ما فعلته بك
بعد �أن �أرغمتني على �أن �أفعله بك 

�أعلنت عليك �حلب
�أعلنت عليك �ل�شالم

�أعلنت عليك �لغفر�ن

غادة السمان

ثقافة 

بين أمطار كانون ودفء األنغام.. افتتاح االسبوع الثقافي العراقي في صفاقس

و�إذ �شو�رع �شفاق�ض تغت�شل مبطر كانون �لغزير، 
م�رصح  �ل�شعبية  للفنون  �لوطنية  �لفرقة  تلهب 
�لتي  ودبكاتها  برق�شاتها  �جلمو�شي  حممد 
غنى معها �جلمهور و�شفق طويال، وهي تفتتح 
عا�شمة  �شفاق�ض  يف  �لعر�قي  �لثقايف  �ال�شبوع 
وزير  بح�شور   ،2016 لعام  �لعربية  �لثقافة 
�لثقافة و�ل�شياحة و�الآثار فرياد رو�ندزي ووزير 

�ل�شوؤون �لثقافية حممد زين �لعابدين.
رو�ندزي  فرياد  �لعر�قية  �لثقافة  وزير  �فتتح   
�ال�شبوع  �لتون�شي  �لثقافية  �ل�شوؤون  ووزير 
�جلمو�شي  حممد  م�رصح  على  �لعر�قي  �لثقايف 
يف �شفاق�ض، يف حفل بهي بد�أ بالن�شيد �لوطني 
بتقدمي  �ل�رص�ي  عمر  �ل�شاعر  �بدع  ثم  للبلدين، 
فنحن  �ملطر،  قطر�ت  تبللنا  مل   : قائال  �حلفل 
مطر..  مطر..  �ل�شياب،  مبطر  مبللون  �لعر�قيون 
تن�شج  وكيف  �ملطر..  يبعث  حزن  �ي  �تعلمني 
�ملز�ريب �ذ� �نهمر.. ومل تغرتب بنا �لبلد�ن، فكل 
�شنبد�أ  لذلك  معنا،  ترق�ض  �رو�حنا  تطاأ  �ر�ض 
معكم.. فاربطو� �حزمة �لتلقي و�أذنو� لنا لنبتدئ 

�عر��ض هذ� �مل�شاء، يف ��شارة �ىل بدء �لفقر�ت.
فرياد  و�الآثار  و�ل�شياحة  �لثقافة  وزير  وحيا   
فيها:  قال  ق�شرية،  بكلمة  �حلا�رصين  رو�ندزي 
ي�شعدين با�شم �لوفد �لثقايف �لعر�قي �ن �حييكم 
و�ن �كون معكم هنا يف مدينة �شفاق�ض، مدينة 
�ذ  �ليوم  ونحن  و�حل�شارة،  و�لثقافة  �ملحبة 
من  وجمموعة  بباقة  �لفرحة  هذه  ن�شارككم 
نكون  �ن  نتمنى  و�لثقافية  �لفنية  �العمال 
�الن�شانية  �لثقافة  رفد  يف  معكم  �شاهمنا  قد 
�ملجاميع  هذه  عرب  �ليكم  و�ر�شالها  �لعر�قية 

�ل�شباب  من  جمموعة  تقدمها  �لتي  �لفنية 
�لعر�قي  �ال�شبوع  �شمن  �لعر�قيني  و�ملثقفني 
�لتجربة يف مدن  تكر�ر  �ىل  د�عيا  يف �شفاق�ض، 
بني  �لتالقح  لتحقيق  و�لعر�ق  تون�ض  يف  �خرى 

ثقافة �لبلدين �دبيا وثقافيا و�ن�شانيا.
�شفاق�ض  لتظاهرة  �لعامة  �ملن�شقة  قدمت  كما   
ليوؤكد  ترحيبية،  كلمة  �لعربية  �لثقافة  مدينة 
�لرتحيب بعدها وزير �ل�شوؤون �لثقافية �لتون�شي 
حممد زين �لعابدين قائال: ي�رصفني جد� �ن �عود 
لنحتفي معا الإفتتاح �ال�شبوع �لثقايف �لعر�قي، 
�كرث مبا يجري يف هذه  �ن نعرف  �حلقيقة البد 
بناءة، التلقى،  �عمال  ��شابيع من  �لتظاهرة من 
�نا  لهذ�  ينبغي،  كما  وتعريفا  رو�جا  لالأ�شف، 
هذ�  مع  بتناغمي  �حل�شور  ��شتعيد  �ن  ي�شعدين 
و�هلها  ل�شفاق�ض  و�ملحبة  �الحرت�م  �لفي�ض من 
بكل ماميكن �ن ي�شع هنا وطنيا و�قليميا، م�شري� 
لبنات  من  لبنة  �شيكون  �الحتفال  هذ�  �ن  �ىل 
وتون�ض،  �لعر�ق  بني  �مل�شرتك  �لثقايف  �لتعامل 
�لقائمة بني  �و��رص �الخوة و�ملحبة  �لتي تقوي 
�ل�شعبني. و�أكد �لوزير �لتون�شي �ن �ملد �حل�شاري 
�لذي يجمع �لبلدين، و�لثقافة �لتي توحد �جلميع 
رغم �خلالف و�الختالف �ل�شيا�شي يف �لعامل �لذي 
يهز بع�ض �الوطان ويعبث ببع�ض �الوطان، لكن 
�لثقافة �شتبقى �شاخمة ما بقي �الن�شان �جلامح 
نحو �جلمال، نحو �البقى و�الف�شل، الفتا �ىل �ن 
وجود �لعر�قيني من فنانني ت�شكيليني ومثقفني 
هذ�  على  �شاهد  �كرب  وم�رصحيني  ومو�شيقيني 
متمنيا  و��شور،  و�كد  �شومر  عر�ق  منذ  �لفن 
�لثقايف  لالأ�شبوع  و�لنجاح  �مل�شتمر  �لتو��شل 

وتظاهرة �شفاق�ض �لعا�شمة �لعربية.
 وبد�أ �حلفل باأوبريت "بغد�د و�ل�شعر�ء و�ل�شور" 
�ل�شعبية،  للفنون  �لوطنية  �لفرقة  تقدمي 

وبطولة  ذنون،  فوؤ�د  �لفنان  و�خر�ج  كريوغر�ف 
زمن  �الزياء  وعار�شة  �خلالدي  ميمون  �لفنان 
�لفن  من  ورق�شات  لوحات  تقدمي  مع  �لربيعي، 
�لتون�شي  �جلمهور  تاآلف  وقد  �لعر�قي،  �ل�شعبي 
عن  ليعربو�  �جلميلة،  و�للغة  �لعر�قي  �لنغم  مع 
�لت�شفيق  خالل  من  �لفني  بالعر�ض  �فتتانهم 

�ملتو��شل و�مل�شاركة يف �لغناء.
�لعر�قي  �لوزير�ن  �فتتح  �لفعالية  هام�ض  وعلى 
للفنانني  �لت�شكيلي  �لفن  معر�ض  و�لتون�شي 
مطيع  �لفنان  له  وهياأ  نظمه  �لذي  �لعر�قيني 
�لو�ن  مبختلف  ر�شمت  لوحة   25 ب�  �جلميلي 
�لزيت و�الكرليك. وقال �جلميلي: ن�شرتك مبحبة 
يف �عمالنا �لفنية �لعر�قية يف مهرجان �شفاق�ض 
جاءت  و�العمال  �لعربية،  �لثقافة  عا�شمة 
وبع�شها  حد�ثوية  وهي  فنانيها  عن  معربة 
للمعر�ض  �لعامة  و�لثيمة  و�نطباعية،  و�قعية 
جتتذب  �ن  ��شتطاعت  �لتي  �ملعا�رص،  �لفن  هي 
�لهد�يا  تبادل  �حلفل  �ليها.  ومت خالل  �حل�شور 
�لعر�قي  �لبلدين  ثقافة  وزيري  بني  �لتذكارية 
بني  �ل�شادقة  �ملحبة  عن  تعبري�  و�لتون�شي 
�ل�شعبني و�حلكومتني.  جدير بالذكر، �ن �لفعالية 
�شهدت ح�شور� جماهرييا جله من �ل�شباب �لذي 
�لفنية  بعرو�شه  �لعر�قي  �لفن  ر�شالة  ��شتقبل 
�لفعاليات  مع  ب�شدة  وتفاعل  ب�شغف  و�لثقافية 
و�يل  �لثقايف  �ال�شبوع  �فتتاح  وح�رص  �ملقدمة. 
مدينة �شفاق�ض �حلبيب �شو�ط ومدير عام د�ئرة 
�شاكر  ح�شن  فالح  �لعامة  �لثقافية  �لعالقات 
�لثقافة  بوز�رة  �الد�رية  �ل�شوؤون  عام  ومدير 
بلدية  رئي�ض  �لق�شنطيني  ومربوك  عالوي  رعد 
لتظاهرة  �لعامة  �ملن�شقة  لك�شو  وهدى  �شفاق�ض 
وربيعة  �لعربية،  �لثقافة  عا�شمة  �شفاق�ض 

بالفقرية ملندوب �جلهوي للثقافة يف �شفاق�ض.
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