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جابر الجابري: صندوق اآلثار الدولي اعتبر العراق موقع أثري بالكامل وهذا شيء نادر بكل العالم 

الوطنية  ال�صخ�صيات  من  اجلابري  جابر 
جماالتها  بكل  اثقافة  دعمت  التي  املثقفة 
حيث كان مع ال�صعراء يف مربدهم وهمومهم 
احلقيقة  لنقل  �صعيهم  يف  ال�صحفيني  ومع 
اي�صال  يف  واملثقفني  واالدباء  ومعاناتهم 
ومع  وطنية  لثقافة  ا�ص�س  وار�صاء  �صوتهم 
ي�صعى  اليوم  وهو  حمنتهم  يف  املواطنني 
االخرين من خالل  معاناة  لتخفيف  خمل�صا 
والكلمة  الدوؤوب  والعمل  بهم  االح�صا�س 
لوزارة  االقدم  الوكيل  واملوا�صاة  الطيبة 
وامل�رسح,  ال�صينما  دائرة  ومدير  الثقافة 
خا�س  بحوار  حتدث  اجلابري  الدكتور 
لـ)اجلورنال (عن اعمال وم�صاريع الوزارة يف 

الفرتة املا�صية والقادمة ..
-حدثني عن ت�صنمك جائزة الرئي�س الفخري 

الحتاد ال�صحفيني كيف مت ذلك ؟
بالتاأكيد االحتاد  هو ت�صكيل وا�صع االنت�صار 
العراقية والعا�صمة ويت�صكل  يف املحافظات 
من رموز و�صخ�صيات اعالمية و�صحفية لها 
بالو�صط وهم ق�صدوين حقيقة اىل  ح�صورها 
مكتبي يف وزارة الثقافة وطلبوا مني ان اكون 
اعتذارات  قدمت  وباحلقيقة  فخريا  رئي�صا 
تفرغي خلدمتهم وعدم  ولعدم  من�صغل  لكوين 
امل�رسوع  لهذا  نف�صي  تفريغ  على  قدرتي 
الكبري وثانيا كنت اجد من هو اف�صل واجدر 
مني للرئا�صة وانا ان�صان  بطبعي متوا�صع ال 
املك قابلية امل�صوؤوليات املتعددة واملت�صعبة 
والكثرية وخا�صة يف فرتة جمابهة اعالمية 
العراق  وخارج  داخل  كثريين  خ�صوم  مع 
باعتبار االعالم اليوم ميثل اجلبهة املفتوحة 
م�رسوع  بني  م�صاريع  عدة  بني  للمواجهة 
ال  من  وبني  وبناءها  الدولة  هيكلة  اعادة 
لذلك  النجاح   اجلديد  العراق  مل�رسوع  يريد 
بعد  ولكن  كافية  احملها  التي  املهام  كانت 
ت�صنم  على  وافقت  اختياري  على  ا�رسارهم 

املن�صب .
العراق  الإدراج  موافقة  على  ح�صلتم  -هل 
مبنظمة امللكية الفكرية )wipo( يف جينيف 

بكافة براجمها وم�صاريعها التنموية؟
مقومات  من  ميتلكه  وما  بلدنا  لالأ�صف   
ح�صارية وثقافية فكرية وخزين هائل للعقول 
املبتكرة واملخرتعة  هو بعيد عن املنظمات 
العاملية وخ�صو�صا يف جمال حقوق املوؤلف 
وامللكية الفكرية واحلقوق املجاورة لذلك هو 
وم�صودة  اللحظة  هذه  حتى  قانون  ميتلك  ال 
القانون تراوح يف وزارة العدل هناك م�رسوع 
قانون �صدر يف ال�صبعينيات بهذا اخل�صو�س  
لكن الدولة العراقية مل تهتم طوال تلك الفرتة 
اغلب  لدى  وجهل  تخوف  وهناك  بامللكية 
والفنانني  والكتاب  واملبدعني  املبتكرين 
اعمالهم  ت�صجيل  من  امل�صجلة  واملاركات 
حلقوق  الفكرية  للملكية  الوطني  املركز  يف 

اكرث من  املوؤلف واحلقوق املجاورة وذهبت 
لتحويل  جاهدين   و�صعينا  جينيف  اىل  مرة 
دائم  ع�صو  اىل  مراقب  ع�صو  من  العراق 
التجارة  ملنظمة  للدخول  ميهد  االمر  وهذا 
كل  على  ميتلك  العراق  وبالتاأكيد  العاملية 
احلقول واال�صعدة ما ياأهله ان يكون ع�صوا 
فاعال وان يحمي ممتلكاته وموروثه الثقايف 
الطبيعية وحقوق فنانيه  ومنتجاته وثرواته 
ومبدعيه واال�صياء النادرة جدا ومن �صمنها 
حتى ادوات الطبخ حتى ال ت�صادر وتاأخذها 
ال�صورة  وهذه  لها  وتن�صبها  عاملية  جهات 
ثقايف  جانب  لها  فهي  وا�صحة   تكن  مل 
تقدم  بها  يتقدم  والعامل  وفكري  واقت�صادي 
م�صتحدث  قانون  مناق�صة  مت  وحتى  كبري 
والعامل كله يختلف ويتفق على فقرات وبنود 
ولكن  غائبني  ونحن  وتو�صيفات  كلمات 
فاعال  ع�صوا  نكون  ان  على  وفقنا  هلل  احلمد 
الفكرية  املنظمة  رئي�س  والتقيت  للمجموعة 
نافع  لقاء  وكان  البريي  فرن�صي�س  ال�صيد 
وحميم ورئي�س املجموعة العربية الذي تعهد 
امام رئي�س املنظمة العاملية ان مينح العراق 
القدرات  وبناء  والتاأهيل  التدريب  فر�س  كل 
والكفاءات وفتح دورات وور�س عمل يف هذا 

املجال .
-يف وقت �صابق اأجريتم موؤمترا حول ا�صرتداد 
مع  بالتعاون  الثقافية  واملمتلكات  االآثار 
نتائج  اإىل  واأجنبية هل تو�صلتم  دول عربية 

ملمو�صة ؟
الدولة  زمن  من  بل  اليوم  من  لي�س  العراق 
ممتلكاته  م�صادرة  اىل  يتعر�س  العثمانية 
مع  العثمانيني  باتفاقيات  وذلك  الثقافية 
ما  على  احتدث  لذلك  واجنبية  اوربية  دول 
بعد ال�صقوط وفتح املتحف الوطني واملتحف 
وامل�صكوكات  واالثار  اللقى  ونهب  العراقي 
االبواب  اال�صف  ومع  لذلك  واملخطوطات 
كانت م�رسعة الأكرث من مئة �صنة ولي�س من 

واللوفر  وايطاليا  برلني  يف  نذهب  ولو  االن 
لبيع  علني  مزاد  ويوجد  العامل  ومتاحف 
القانون  بح�صب  جنيف  يف  العراقية  االثار 
ال�صوي�رسي يتيح لهم ذلك لكن امل�صكلة االكرب 
�صندوق  وباعرتاف  العراق  حتول  ذلك  يف 
اىل  حتول  العراق  ان  اعترب  الدويل  االثار 
يقرون  كانوا  بالبداية  بالكامل  اثري  موقع 
بوجود 7000 موقع وبعدها 100 الف موقع 
اعتربوا  وبعدها  موقع  الف   120 وبعدها 
نادر  �صيء  وهذا  اثري  موقع  كله  العراق  ان 
نهبت  بقطع  لي�صت  امل�صكلة  لذلك  العامل  بكل 
وع�صابات  امل�صتمر  التنقيب  بعمليات  بل 
تهريب االثار وامل�صيبة االكرب ان الع�صابات 
نف�صها  الدولة  تغطى من جهات حكومية يف 
عام  مدير  نف�صها  الوزارة  يف  لدينا  وكان 
او  حما�صبته  يتم  ولن  العمليات  هذه  يغطي 
اال�صكالية  هذه  امام  االن  حد  اىل  مالحقته 
الكبرية واملحزنة مطلوب منا كجهة م�صوؤولة 
ان ن�صرتد ار�صيف البعث واالر�صيف اليهودي 
حتى  ان  واعتقد  والوثائق  واملخطوطات 
الو�صول  اهدافه  احد  كان  واالحتالل  الغزو 
وهذا  البابلي  وال�صد  ال�صومرية  االلواح  اىل 
التاريخ وهذه  وتزيف  الب�رسية  الذاكرة  يهدد 
امللف  ت�صلمنا  ونحن  واعظم  اكرب  امل�صكلة 

و�صنعمل ما بو�صعنا للحد من هذه االمور .
للقوات  الثقافة  وزارة  دعم  يتم  -كيف 

االمنية؟
تكون  ان  املفرت�س  من  الثقافة  -وزارة 
تدخل  الأنها  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  وزارة 
بكل تفا�صيل احلياة ونحن مل نلتفت اىل هذه 
احلقيقة ال امل�رسوع ال�صيا�صي وال احلكومات 
اوىل  العراقي  الد�صتور  حتى  وال  املتعاقبة 
الثقافة االأهمية  احلقيقية لذلك بقيت عائمة 
امكانيات متوا�صعة  الثقافة من  وما متتلكه 
خ�صو�صا  لهم  همَّ  ال  من  بيد  و�صعت  اي�صا 
ل�صابط  �صلمت  التي  املالكي  حكم   فرتة  يف 

اىل  لالأ�صف  الوزارة  معه حول  وما جاء  امن 
مقطر  ماء  اخراج  نريد  اليوم  ونحن  م�صتنقع 
لكل  ظامئة  لبيئة  ونقدمه  امل�صتنقع  هذا  من 
ان  وا�صن  وابداع  وفن  ثقافة  ي�صمى  �صيء 
الأدارت  املقام  لها  خلي  لو  وحدها  الثقافة 
مع  حديثي  وخالل  الداخلية  االزمة  حتى  
اىل  تو�صلت  قال  املخابرات  جهاز  رئي�س 
العراق  اخراج  ي�صتطيعان  عامالن  ان  نتيجة 
الثقافة واالقت�صاد مثال  النفق هما  من هذا 
على ذلك وزارة الداخلية االردنية احالت ملف 
نحن  اليوم  الثقافة  لوزارة  بكامله  االرهاب 
ال�صاملة  ان ندعم هذه املواجهة  مطلوب منا 
الكوين  االرهاب  �صد  العراق  يخو�صها  التي 
الثقافة يراد منها ان تقف عزالء وبعيدا عن 
اقمنا عدة  التاريخية ولكن نحن  م�صوؤوليتها 
حتت  ووا�صع  جدا  كبري  احتفال  منها  امور 
برج  الرباجنة  برج  و  بابل  برج  "من  �صعار 
ثم  الظالم"  مواجهة  يف  الدم  وحدة  ايفيل 
واالجهزة  واجلي�س  احل�صد  قيادات  ا�صت�صفنا 
االمامية  ال�صفوف  يف  تقاتل  التي  االمنية 
عا�صوراء  يوم  وحولنا  املوقف  و�رسحوا 
يف  احرارا  "كونوا  م�رسوع  اىل  ال�صارع  من 
هادي  املجاهدين  �صيخ  بح�صور  دنياكم" 
الثقافة  امام  احلديث  يف  وا�صهب  العامري 
يف  بدورها  تقوم  ان  الثقافة  من  وطلب 
الوطني  امل�رسح  يف  اقمنا  ثم  الوزارة  ديوان 
االفالم  مهرجان  وعر�صنا  احتفاليات  عدة 
ا�صبوع  ملدة  االرهاب  �صد  وم�رسح  الق�صرية 
ال�صارع  تاأهيل  عملية  نقول  ان  ن�صتطيع 
الن  مل�صوؤوليته  وحتميال  املواجهة  خلو�س 
تتحكم  مل  اذا  اجلمعي  والعقل  العام  الراأي 
فيه الثقافة يبقى تائه و�صائع لذلك البد من 

موجه للوعي ال�صعبي من خالل الثقافة .
مت  (الذي  اهلل  ر�صول  )حممد  االيراين  -الفيلم 
عر�صه يف امل�رسح الوطني ما هو الهدف منه 
وايران  العراق  بني  عليه  االتفاق  مت  وكيف 

وهل هناك تعاون جديد مع دول اخرى ؟
على  وجائرة  ظاملة  حملة  هناك  -اوال 
�صخ�صية الر�صول االكرم �صلى اهلل عليه واله 
الإ�صعال  م�صبوهة  مافيات  وتقودها  و�صلم 
حرب  وا�صعال  والغرب  امل�صلمني  بني  الفتنة 
دول  وتبنت  وامل�صيح  امل�صلمني  بني  �صاملة 
الر�صول وقدمته  و�صوهت �صورة  احلملة  هذه 
عليه  علم  حملت  كذلك  وداع�س  م�صوه  ب�صكل 
وت�صبي  تقتل  وبداأت  اهلل  ر�صول  حممد  �صعار 
وتذبح حتت ا�صم الر�صول االكرم اي ان هناك 
االن�صانية  ر�صول  اىل  منظمة  ت�صويه  عملية 
الذي جاء خامت االنبياء وحامل ر�صالة احلب 
والت�صامح لكل الب�رسية ونحن كم�صلمني يجب 
ان نقف موقف م�رسف �صد مثل هكذا اعمال 
انتجته  اف�صل ما  الفيلم من  ان  واالمر االخر 
�صينما  اليوم  هي  التي  االيرانية  ال�صينما 
جوائز  على  وحت�صل  جدا  ومتقدمة  عاملية 
مورد  اىل  بحاجة  كنا  نحن  واي�صا  دولية 
كدائرة �صينما وم�رسح وال منلك �صيء باأيدينا 
تو�صلنا اىل ان هذا الفيلم الراقي والكبري الذي 
يدر يوميا على الدائرة مبالغ هائلة مل حتلم 
وم�صتحقات  ديونها  كل  و�صددت  حقيقة  بها 
موظفيها وم�صاريعها وفعالياتها اي ا�صتفدنا 
كبرية  ح�صود  وجاءت  ومعنويا  ماديا  منه 
على  اقدمنا  اننا  اي  ت�صويت  وعملية  للفيلم 
هذا  يف  جدا  ومطلوبة  جدا  جيدة  خطوة 
الظرف ال�صعب ونتمنى يف امل�صتقبل القريب 
نف�س  توؤدي  عاملية  عرو�س  لدينا  تكون  ان 
ال�صينمائية  العرو�س  نافذة  ونفتح  الدور 
العر�س  ل�صاالت  جممع  و�صنفتتح  الكبرية 
�صتفتح  التي  الكبرية  وامل�رسح  ال�صينمائي 
انتاج  �رسكات  مع  لالتفاق  جديدة  افاق  لنا 
اهلل  �صاء  وان  م�رسحية  وعرو�س  �صينمائي 

الثقافة �صتكون هي العنوان االبرز للعراق .
ماهي م�صاريع الوزارة لعام 2017 ؟

امليزانية  وجود  تقت�صي  امل�صاريع  -كلمة 
اتكلم  وانا  املوا�صيع  هذه  الإجناز  واموال 
حيث  ذاتي  متويل  دائرة  هي  دائرة  من 
امكانات  وال  والكهرباء  للماء  تفتقر  كانت 
يومية  اجور  رواتب  حتى  وال  قدرات  وال 
الدائرة  وكانت  املوظفني  اىل  ت�صل  تكن  مل 
ولكن  الغبار  ميلئها  وقاعتها  ذاتي  متويلها 
عالية  وهمة  مكثفة  وبجهود  هلل  احلمد 
امل�رسح  مدخل  هو  عملناه  �صيء  اول  وارادة 
الكثري  وعملنا  وقدمي  جدا  متعب  كان  الذي 
الفنية  والربامج  والفعاليات  الن�صاطات  من 
اال�صعدة  كل  على  واالبداعية  والثقافية 
الوزارة و�صعت لها ميزانية لعام 2017 بقدر 
30,0 %من املوازنة العامة وهذا على قاعدة 
باملاء  تبتل  ان  اياك  مكتوفا  اليم  يف  القاك 
الغرية  وتدفعهم  انا�س حري�صون  رغم هناك 
على ان تبقى الوزارة خلية حية باإمكاناتها 
راوندوزي  فرياد  الوزير  وال�صيد  املتوا�صعة 
ونحن  �صيء  ونقدم  ننجز  ان  على  حري�س 

دوما نعاونه على هذه الق�صية املهمة.

حوار – هيفاء القره غولي 

)سويلم(  )بالعطلة الثقافي( يبدأ جولة شبابية في المناطق االثرية حانة المتنبيللكتاب في قضاء عفكوالفنون في الديوانية تحتفي بـ
ال�صبت,  والكتاب,  االدباء  واحتاد  الديوانية  يف  والفنون  الثقافة  ق�رس  احتفى 
ادار االم�صية  بالروائي حمزة خطار مبنا�صبة ا�صدار روايته اجلديدة )�صويلم(.  
الرواية  عن  تعريفية  ورقة  حديثه  بداية  يف  قدم  الذي  الزيدي  كاظم  ال�صاعر 
فيما  العراقي.    الواقع  معاناة  حتاكي  التي  الروايات  من  باأنها  اياها  وا�صفا 
اأعرب الروائي حمزة خطار عن �صكره لق�رس الثقافة والفنون واحتاد االدباء على 
هذا االحتفاء, وقال ان الرواية التي هي عبارة عن ف�صلني كل ف�صل مكون من 
جزئني متحدثا عن �صخ�صية �صويلم تلك ال�صخ�صية التي عا�صت معاناة حقيقية 
منذ فرتة انتظاره لزوجته التي فارقت احلياة يف امل�صت�صفى ومن ثم ا�رسه يف 
احلرب العراقية االيرانية وعودته بعدها حيث �صهد التغريات احلا�صلة يف العراق.

اأقام ق�رس الثقافة والفنون يف الديوانية بالتعاون مع الهيئة الثقافية 
ال�صدر )قد�س(, معر�صا للكتاب يف  ال�صهيد حممد �صادق  ال�صيد  ملكتب 
يف  املكتبات  من  وعدد  العلمية  ماجد  مكتبة  ومب�صاركة  عفك  ق�صاء 
املحافظة.  وقال رئي�س جمل�س ق�صاء عفك �صالم رهيف بري�س: تعترب 
هذه املبادرة من املبادرات الطيبة التي اأقامها ق�رس الثقافة والفنون 
اإن االق�صية والنواحي  ال�صهيد ال�صدر, والبد من االإ�صارة  ال�صيد  ومكتب 
باأم�س احلاجة اإىل مثل هذه املبادرات الثقافية التي تنمي وتطور الوعي 
الثقافية  العناوين  من  العديد  املعر�س  و�صم  املجتمع,  لدى  الثقايف 

والعلمية واالأدبية كما �صمل عددا من اإ�صدارات وزارة الثقافة.

عن موؤ�ص�صة �صم�س للن�رس واالإعالم بالقاهرة؛ �صدرت املجموعة الق�ص�صية ) 
حانة املتنبي( للقا�س والروائي املقيم يف الواليات املتحدة االأمريكية  د. 
, وت�صم  املتو�صط  القطع  التميمي.  املجموعة تقع يف 96 �صفحة من  عزيز 
ع�رس ق�ص�س ق�صرية متنوعة  �صّكلت لوحة �صارخة باألوانها املتداخلة منها 
العبث  ل�صلطة  الراف�س  االإن�صاين  ال�صلوك  ج�ّصدها  التعبريي,  واالآخر  احل�صي 
العراقة,  يف  موغلة  ح�صارة  عن  يف�صح  ملجتمع  والتمزق  االنهيار  وعوامل 
اأدوار العبث وطقو�صية الالهوت الديني ال�صادية اإىل مالمح باهتة ال  حّولته 
تعرف من التاريخ واجلغرافية واملعارف االأخرى بقدر ما ت�صتعر�صه حكايات 

الت�صطيح الفكري وت�صخيم خرافة املقّد�س يف ذاكرة اجلمهور املغّيب.

)بالعطلة  م�رسوع  �صمن  ال�صباب  من  جمع  العبا�صي  الق�رس  ادارة  ا�صتقبلت 
الثقايف( الذي ينظم زيارات ثقافية و�صياحية خالل عطلة نهاية اال�صبوع.

وقال مدير م�رسوع )بالعطلة الثقايف( علي حميد املخزومي ان هذه املبادرة 
ال�صباب باالرث احل�صاري  التطوعي, وهدفها تعريف  العمل  اطار  تندرج يف 
لوادي الرافدين, وقد ت�صهم يف دعم وا�صناد العمل الثقايف يف العراق.   وا�صاف 
ان جوالت مبادرة )بالعطلة الثقايف( �صتبداأ من الق�رس العبا�صي ودار الوايل 
والق�صلة و�صوق ال�رساي واملدر�صة امل�صتن�رسية, ا�صافة اىل املواقع التي اقرت 
االثرية,  بابل  ومدينة  الو�صطى  واالهوار  اور  يف  العاملي  الرتاث  الئحة  على 

ف�صاًل عن تنظيم زيارة اىل الب�رسة القدمية وهور احلويزة يف مي�صان.

مبادرةاصداراتمعرضالثقافة

قراءة في كتاب

وال�صحك  الفكاهة  املغلقة  املجتمعات  تعترب 
ولهذا  املحافظة,  وقيمها  لوجودها  تهديدا 
والطرافة  والتهكم  ال�صخرية  يف  ترى  فاأنها 
ادوات اجتماعية تتعار�س مع اخالقية التزمت 
بها  االلتزام  الفرد  على  التي  واالن�صباط, 
املجتمع.  على  القائمني  هيمنة  على  للحفاظ 
التابو  الفكاهة هي خرق لهذا  من هنا نرى ان 
واملنع والتزمت االجتماعي. ولهذا جتد ال�صعوب 
الذات  لتحرير  كوة  وال�صخرية  النوادر  عرب 

والوعي من اخلوف واالنغالق. 
" فوق بالد  ال�صياق ميكن قراءة كتاب  يف هذا 
املوؤ�ص�صة  عن   , جرجي�س  اأزهر  للكاتب  ال�صواد" 
عام  �صدر  الذي  والن�رس  للدرا�صات  العربية 

2015 يف بريوت
واحلكايات  الق�ص�س  من  جمموعة  هو  الكتاب 
انها   . وحكاية  ق�صة  ويت�صمن34  ال�صاخرة 
ق�ص�س تتحدث عن احلرب , الزيف االجتماعي, 
الزيف   , اللجوء  الطفل,  تربية  اجلن�صي,  الكبت 

الديني, وغريها من املو�صوعات.
باالخت�صار  والق�ص�س  احلكايات  متتاز 
تغرف  انها  اجتماعي.  هدف  ولها  والتكثيف 
باحلياة  املليء  الواقع  خزين  من  مبا�رسة 
واالحداث وال�صخو�س وال�صور الغنية , دون ان 
التي يتميز  الفنية  اللم�صة اجلمالية  يغيب عنها 
فرادة  عن  وتك�صف  االدب,  من  النوع  هذا  بها 
ق�س , حافظ ازهر اىل حد كبري يف �رسد ق�ص�صه 
ي�صتخدم  حني  وحتى  الف�صحى,  اللغة  على 
اللهجة ال�صعبية املحلية , فانه يحاول ان يقرتب 
ال�صعبي  ال�صاعر  التي خا�صها  التجربة  تلك  من 
يقّرب  بحيث   , �صعره  يف  ال�صباين  علي  الراحل 
اطلق عليه  او ما  الف�صحى  واللغة  العامية  بني 
ال�صباين "اللغة املحكية" التي تقع بني االثنني, 
وهي لغة املتعلمني او لغة الطبقة الو�صطى يف 
ابداعية  ازهر جرجي�س طاقة  املجتمع..  ميتلك 
�صل�صلة  تاأتي حكاياته  التهكم بحيث  كبرية يف 
متتابعة مرحة ذات غائية مركبة فنيا وفكريا, 
مازجا  النا�س,  بني  يجري  مما  الكثري  تلتقط 
التي  اللجوء  بالد  الرنويج,  يف  عاي�صه  ما  بني 
املا�صي  �صخ�صيات  وبني  الكاتب  اليها  رحل 
واالخر  احلني  بني  اليه  تعود  التي  ما�صيه,   ,

لت�صكل عوامل حكاياته. 
من  ف�صحة  مينحنا  ال�صواد"  بالد  "فوق  كتاب 
واملوت  والظالم  اخلراب  هذا  كل  و�صط  املرح 
الذي يحيق بحياتنا..انه يقول لنا؛ ما يزال ثمة 
كوة لالأمل والفرح يف احلياة , واتوقع ان يكون 
الكاتب اأزهر جرجي�س م�صتقبال واحدا من كتاب 

ال�رسد ال�صاخر املهمني.

اقتباس 

اإنها حقًا عتمٌة �صديدة حتيط بنا, ولكن اإن 
كانت لديك �صمعٌة فوّفرها للعتمة االأ�صد 

القادمة يف الطريق.
اأحمد_�صعداوي

ليلة عشق
 يف ليلة ع�صٍق �صيفية

يف حلظة حزٍن وح�صية
ما اأجمل اأن جتَد امراأًة

يف �صاعة �صيْق
ت�رسق كالفجر على العينني

فيغمرين..�صالل بريْق
تتقا�صم حزين كاالأطفال فاألقاها

بيتًا وحنانًا واأمانًا ,ووفاء �صديق
اأتقا�صُم معها اأيامي

خبز الرتحال...كوؤو�س الفرح
�صموخ احللم

وتوؤن�صني يف كل طريْق
ت�صبُح بركانًا حني تثور

ونهَر حناٍن حني تفيْق
تنت�صل يقيني من �صكي

وتخل�س عمري 
من �صاأمي

ومتد يديها خلف املوج
وحتملني ..اأ�صالء غريْق

* * *
ما اأجمل اأن جتَد امراأًة

تتال�صى فيك وت�صكنها كطيور النهْر
وتراها ترق�س فوق املوج

كاأغنيٍة ..عانقها البْحر
تخفيك �صياًء يف العينني

وت�صمعها كدعاء الفجر
وتخاف عليك من الدنيا
ومن االأيام وغدر الدهْر

* * *
يف ليلِة حزٍن وح�صية

ما اأجمل اأن جتد امراأًة
توقظ اأفراحًا من�صية
وتعيد ليايل وردية

يف رحلة عمٍر مكتوبة

اأجل�س اأحيانًا يف �صاأم
اأنظر يف كاأ�س م�صكوبة

قطرات قد بقيت فيها
ما عادت كاأ�صي مرغوبة

اأجد االأحالم تراوغني
تبدو اأحيانًا ..م�صلوبة
تبدو اأحيانًا ..مغلوبة
ما اأ�صواأ اأن تلقى زمنًا
بعيون ثكلى ...مثقوبة
زمن االأ�صياء املقلوبة
زمن بهمومي يت�صلى
وربيع زهور قد وىل

يف عيني لوؤلوؤٌة نامت
والكون �صموع تتدىل

ما اأجمل اأن جتد امراأًة
بدراً ب�صمائك يتجلى

فاروق جويدة

ثقافة 

نقرأ _ نبدع _نرتقي.. انطالق مهرجان ملتقى األعظمية الثقافي

للقراءة حتت  الثقايف  االعظمية  انطلق مهرجان 
دائرة  مب�صاركة  –نرتقي(  نبدع   - )نقراأ  �صعار 
الثقافة  وزارة  يف  العامة  الثقافية  العالقات 
وال�صباب  املدين  املجتمع  منظمات  من  والعديد 
املثقفني  من  غفري  جمع  بح�صور  املتطوع 
والذي  الثقايف  بال�صاأن  واملهتمني  واملفكرين 

�صهدته حدائق االأخطل يف االعظمية. 
�صم  الذي  الكتاب  معر�س  بافتتاح  احلفل  وبدا 
العديد من العناوين الثقافية واالأدبية وال�صماح 
باقتناء كتابني من هذه العناوين بغية الت�صجيع 
اأقيم  الذي  الهدف  وهو  واالطالع  القراءة  على 
العديد  املعر�س  ت�صمن  كما  امللتقى,  اجله  من 
من االأعمال واالأ�صغال اليدوية لل�صباب املتطوع 

ومعر�س للفنون الت�صكيلية.
ملجموعة  م�رسحيًا  عر�صًا  املهرجان  وت�صمن   

من طالب مدر�صة الرفعة وقراءات �صعرية لل�صاعر 
لفرقة  مو�صيقى  عزف  عن  ف�صال  ال�صمري  حامد 

انكيدو وفرقة نور�صك.
 وقال احمد احلاج وهو احد املتطوعني: اإن مدينة 
ال�صابة  الطاقات  من  بالكثري  تزخر  االعظمية 
الكفوءة الذين ارتاأوا تنظيم ملتقى ثقايف �صبابي 
بعيدا عن كل التوجهات, مبينا اإن امللتقى �صعى 
اأ�صا�صي للمعرفة  اإىل الكتاب كم�صدر  اإىل العودة 
يف  الكبري  التطور  ظل  يف  ال�صيما  واملعلومة 
تقتحم  بداأت  والتي  املعلومات  تكنولوجيا 
وجود  �رسورة  اإىل  م�صريا  كبري,  ب�صكل  البيوت 

الكتاب يف كل بيت. 
 واأ�صاف: اإن امللتقى بال رعاية وهو غري ربحي 
الثقافة  ن�رس  اإىل  االأ�صا�س  بالدرجة  يهدف 
امللتقى  بني  التفاعل  و  ال�صباب  بني  واالإبداع 
جهته,  من  احلكومية  غري  الثقافية  واملنظمات 
�صتار  العراقيني  النا�رسين  احتاد  ع�صو  بارك 
هذا  اإقامة  على  الواعي  ال�صباب   , علي  حممد 
حقيقي  بديل  يكونوا  اأن  قرروا  الذين  امللتقى 
الثقايف  امل�صهد  رفد  بغية  العنف  لغات  كل  عن 
العراقي ال�صيما وان امللتقى مل يتجاوز التح�صري 
تقدمي  اإىل  ا�صتعداده  موؤكدا  �صهرين,  من  اأكرث  له 
روح  ير�صخون  الذين  لل�صباب  الدعم  اأنواع  كل 
احلب والت�صامح.   واأكدت املتطوعة �صهد �صديق 
�صهد  امللتقى  اإن  اإىل  املو�صل  من  وهي  ذنون 
اإقبال كبري من قبل املثقفني واملهتمني بال�صاأن 
الثقايف الذي فاق التوقعات, منوهة اإىل �رسورة 
من  واأدبية  ثقافية  ملتقيات  هكذا  مثل  تو�صيع 

اجل ن�رس القراءة والت�صجيع عليها.

بغداد_متابعة


