
�أحد  قول  حد  على  مكلفة"  �لفر�دة   " لأن   
�أن  بد  ل  مطلك  كخالد  ��سمًا  �ن  لذ�  �لرو�ئيني 
يكون عملة نادرة يف �لثقافة �لعر�قية و�لعربية 

عمومًا . 
�ذ �نه �ل�ساعر و�لرو�ئي �لعر�قي �لأكرث ع�رصيًة 
جدًل  ي�سكل  �لذي  و�ل�سم  جيله  عن  و�ختالفًا 
ك�ساعر  �سهرته  من  فبالرغم  كبرية  و��سكالية 
بني �لو�سط �لثقايف �ل �نه مل ي�سدر �أية جمموعة 
�سعرية حتى �لآن لأنه ل يريد لنتاجه �ن يرمى 

على ر�سيف �سارع �ملتنبي ذلياًل يثري �ل�سفقة 
تعك�س  �لتي  نتاجاته  يف  وروؤ�ه  �ختالفه  ج�سد 
�جلمال وتربزه وتقدم لنا قيمة معرفية جديدة 

تطرق �بو�ب ثقافتنا باأيٍد جريئٍة
��سدر �ول عمل �دبي عام 1995 وهو م�رصحية 
برو�ية  تبعها  ثم    " و�سطية  جزرة   " بعنو�ن 
توقف  بعدها   .1996 عام  هولكو"  "بي�سة 
عام  ��سدر  حتى  عديدة   �سنو�ت  �لن�رص  عن 
در��سة  وهو  كاوو�س"  "مدينة  كتاب   2014
�ستار  �لعر�قي"  �لت�سكيلي  �لفنان  لأعمال 
 " نوعه  من  �لول  �لكتاب  و�خري�ً  كاوو�س" 
�لثارة"  من  مكثف  تاريخ   , �لن�سائية   �حلقيبة 
�لن�سائية  �حلقائب  لتاريخ  �سيقة  حكاية  وهو 
مل  حقل  �ىل  به  ذهب  �لعاملية  وماركاتها 
على  �لعربية  �لثقافة  ويف  �لعر�ق  يف  يت�سكل 
منط  �ىل  يوؤ�س�س  �ذ   , م�سوه  ب�سكل  �ل  عام  نحو 
و��سلوبه  ومنهجه  مبو�سوعه  �لكتابة  يف  جديد 
و�نو�عها  ومادتها  �سناعتها  عند  يتوقف  ومل 
و�لو�نها فح�سب بل عنها من حيث كونها نتاج 
و�لو�سع  �ل�سيا�سة  �سناعته  يف  ت�سرتك  ثقايف 
و�ل�سجال  �لثقافية  و�لقيم  و�لطبقي  �لجتماعي 
�لفني و�جلمايل. كما له كتاب حتت �لطبع  عن  

" �ل�سجادة �حلمر�ء و�لهوت كوتور"
)�جلورنال(  �أطلت على عامل خالد مطلك �ملليء 

بالإثارة وكان لنا معه هذ� �حلو�ر �ل�سيق 
مقل  ولكنك  �لكتابة  مع  طويلة  عالقة  1_لديك 
�ىل  تذهب  �أن  حتب  �أنك  ويبدو  بالإ�سد�ر�ت, 
و�لثقافة  �لكتابة  يف  مطروقة  غري  ق�سايا 
عن  وغنية  جيدة  كتابات  لدينا  هل  �لعربية. 
�حلقائب و�لزياء و�ملو�سة يف �لثقافة �لعربية؟
, كما  , هذ� �سوؤ�ل ب�سقني �و �كرث  _�سكًر� جزيال 
هو و��سح , ويدعو للتفكري بجدوى �إ�سد�ر كتاب 
�إ�سد�ر  علينا  ملاذ�   , جمدد�  �ل�سوؤ�ل  طرح  �و   ,
�لف  �ستجدين  وهناك   , �ل�سا�س  من  كتاب 
�سخ�سيا  �نا   , �سوؤ�ل  هكذ�  مثل  على  �لجوبة 
�كتب عن �لأ�سياء �لتي �حبها , و�أحب �ن �أ�سارك 
�لخرين �هتماماتي , وعندما �جد �نها ت�ستحق 
وبع�س   , و�سيطة  ك�سلعة  بالكتاب  �أفكر  كتابا 

�لأحيان �كتفي مبقالة �و من�سور �سغري . تاأليف 
�لكتب عادة �سيئة يف بع�س �لأحيان , �نا �رتاب 
حتى من "جاك دريدر� " لأنه �لف عدد� مبالغا 
به من �لكتب لي�س �سحيحًا �ن يتحول �لن�سان 

�إىل �آلة لإنتاج �لكتب يف ع�رصنا هذ� حتديد�ً.
يف ما يخ�س �ل�سق �لثاين , �لأزياء و�ملو�سة يف 
�لثقافة �لعربية,  نحن ثقافة فقرية فيما يتعلق 
باجلمال , ثقافة منف�سلة عن �للحظة �لتاريخية 
�ملر�أة  بعيون  نتغزل  مازلنا   . فيها  تعي�س  �لتي 
بو�سفها  و�رد�فها  وخ�رصها  وطولها  و�سعرها 
�مام  كثري�ً  نرتدد  ولكننا   , طبيعيًا  منتجًا 
�للب�س   , �ملنتج  هذ�  على  �لثقافية  �لإ�سافات 
جتريها  �لتي  �خلارجية  و�لتعديالت  �ب  و�مليك 
بد�ئيون  نحن   , �ليومي  ح�سورهن  على  �لن�ساء 
ز�ل  وما   , �ل�سناعي  باجلمال  يتعلق  فيما  جد� 
�جلمال �لقروي ي�ستحوذ على �هتمامنا , نحبها 
هكذ� كما هي , ونفتخر �ن جمالها طبيعي , وهو 
بتقديري جمال فا�سد ويتحلل مع �لظروف , �ذ� 

مل تتدخل �لتكنولوجيا يف �عادة ت�سكيله .
�لن�سائية  باحلقيبة  قوية  رمزية  هناك  2_هل 
متيزها عن غريها من �حلقائب, وعن غريها من 

�لأغر��س و�ملقتنيات �لن�سائية؟
و�سف  هذ�   , �حلب  من  �سغري  عامل  _�حلقيبة 
"كوفمان"  نعم  �لفرن�سي  ر�ئع لعامل �لجتماع 
 , مثال  �م�س  م�ساء   , عالية  رمزية  طاقة  فيها   ,
مرت   , باليه  عر�س  لتقدمي  حفاًل  �ح�رص  كنت 
بجانبي �سبية ح�سناء حتمل حقيبة لوي فيتون 

)BB Mini(  نوع

 وهذه �حلقيبة  وكما �أو�سحت يف كتابي , ت�سري 
فهي   , عاطفي  موعد  على  �ساحبتها  �ن  �ىل 
, ول تكفي �سوى �حلاجات  حقيبة �سغرية جد� 
�مل�ستعجلة للمر�أة , �نها رفيقة �سهرة مع حبيب 
�ل�سبية  هذه  حقيبة  كانت   . مغلق  مكان  يف 
وردية �للون , تتدىل من على كتفها , كانت على 
موعد مع �حلب , و�جزم لك بذلك . وهكذ� ��سبحت 
مهوو�س  �نا   , رو�يتها  ميكنني  ق�سة  �حلقيبة 
هناك  طبعا   . �لإزعاج  حد  �لن�سائية  باحلقائب 
�لعايل  بالكعب  كاحلذ�ء   , �حبها  �خرى  ��سياء 
حتديد�ً ماركة " جيمي �سو" , و "ل بوتني ", و 
"توم  �ل�سفاه من  �حمر  كذلك  "مونول بالنك" , 
مالب�سها  �ىل  بالإ�سافة   , خا�س  ب�سكل  فورد" 
و�ك�س�سو�ر�تها , �حب �ملر�أة �لتي ت�ستفز �ملكان 
عندما تنوجد فيه تنوجد فيه مثل �ساروخ كما 

�أ�سبحنا نقول ولي�س كغز�ل بعيون بقرة .
ظل  باأنه  �لعربي  �ملثقف  ينتقد  من  هناك  5ـ 
طروحاته.  يف  ونظريًا  نخبويًا  طويلة  لفرتة 
�سيقة.  ق�سة  تروي  وكاأنك  �لكتاب  هذ�  يف  �أنت 
�ل�سياء  حكاية  �حلكاية.  لروح  عودة  هي  هل 

�ليومية يف حياتنا؟
يعي�س  �نه   , بالطبع  نخبوي  كائن  _�ملثقف 
عامل �لتفكر و�ملالحظة و�لقر�ءة و�لكتابة , وهو 
 , ذلك  من  �بعد  له  دور  و�ي  تنظريية  �سخ�سية 
�ملثقف   , بثقافته  يتعلق  ل  دور  باعتقادي  هو 
لديه نفرة حقيقية من �جلمع , من �لعو�م , من 
مثقف  فهو   , �مل�سافة  هذه  وبدون   , ح�سد  �ي 
يف   . �لعامة  باإر�ساء  عليه  حمكوم  �يدلوجي 

عن  �لتخلي  ول   , باحلكاية  �أفكر  مل  هذ�  كتابي 
�لأ�سياء  �إنني �كتب عن   , , كما قلت لك  موقعي 
فيها  يرغب  �لتي  ولي�ست   , �نا  �حبها  �لتي 
�لآخرون . �ن كنت جتدينه ق�سة �سيقة فهذ� �مر 

جيد , ومالحظة ذكية ��سمعها لأول مرة.
7ـ ماذ� بعد �حلقيبة �لن�سائية.. هل �سرنى تعليقًا 
ماكياج  علبة  على  مثاًل,  �لحذية  على  منك 

�ملر�أة �م تهرب �ىل مو��سيع �أبعد؟
_لدي خمطوط كتاب ,يتعلق بال�سجادة �حلمر�ء 
خم�سة  َدور  و  �لأو�سكار  جو�ئز  توزيع  حفل  يف 
بت�ساميمهم  �غنائها  يف  عرب  م�سممني 

لنجمات �ل�سينما.
فنون  �ىل  �لكاتب  �هتمامات  تتعدى   _8
�هتمامك  �ملالحظ  ومن   , �خرى  وجمالت 
�لبالغ بالفن �لت�سكيلي ؛ بر�أيك , هل هناك وحدة 

م�سرتكة بني �للوحة و�لق�سيدة ؟ 
 , �لعمارة  و�أحب   , �لت�سكيلي  �لفن  �حب  �نا 
ت�سميم  كذلك  و�أحب  �ل�سيار�ت  ت�سميم  �حب 
غريها   �خرى  و��سياء  �ملوبايل  يف  �لتطبيقات 
وكلها تقع يف جمال �هتمامي �جلمايل . در�ست 
�لذي   , �لفريد  بهذ� �جلمال  �لفن وتعلقت  تاريخ 
قدمه �لعظماء من �ملبدعني منذ �لفن �لبيزنطي 
و�قدم من ذلك حتى , ل ميكنني تخيل هذ� �لعامل 
و�ل�سينما  و�لعمارة  و�ملو�سيقى  �لر�سم  بدون 

و�لباليه. 
 9_ ما هو �رص �سغفك برق�س �لباليه؟ وهل ترى 

من �ل�رصورة �عادة هيكلته يف �لعر�ق ؟؟
_قادتني �ليه �ملو�سيقى �لكال�سيكية , ثم �أعجبت 
"�سفيتالنا ز�خروفا" ,  بر�ق�سة مالئكية ��سمها 
لقد   , �لإطالق  على  �ر�سية  لي�ست  خملوقة  هذه 
من  عاملية  م�سارح  �ست  من  �كرث  يف  تابعتها 
ميالنو حتى باري�س .لقد �أدمنت عرو�سها ب�سكل 
يحتاج تدخل �لطبيب �لنف�سي . �سفيتالنا و�حدة 
�نا  �لهيكما  يا  لع�رصنا  �جلميلة  �لأخطاء  من 

مفتون بح�سورها.
11_�جلغر�فيا توؤثر ب�سكل �و باآخر على طريقة 
لها  يتطرق  �لتي  �ملو��سيع  وعلى   , �لتفكري 
�حلقائب  عن  كتابًا  تاأليفك  كان  فهل   , �لكاتب 

هو من �آثار �لبيئة عليك ؟
_�جلغر�فيا هي �لعامل �لطبيعي �لول يف تغيري 
منط ��ستغال عقل �لن�سان , وكما هو معلوم �ن 
�لن�سان �لذي نعرفه �ليوم هو �سناعة جغر�فية 
على  �جلغر�فية  متليها  فروقات  هناك   , �رصفة 
تفعل  كما   , منه  �لرغم  على  �لن�سان  طبيعة 
عر�سة  �لأن�سان  �ي�سا.   �لثقافية  �لبيئات  ذلك 
مما  �كرث  �جلغر�فية  يف  �جلوهرية  للتبدلت 
يتعر�س له بفعل �لتاريخ . نعم �ن مز�جي �ليوم 
هو مز�ج مو�طن عاملي يعي�س جماليات ع�رصه 
ومباهجها ب�سكل جيد . �نا �ن�سان عام 2015 , 

�ن�سان هذه �للحظة بكل كثافتها.
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الروائي خالد مطلك: أحب حياتي أكثر من بلدي وال أريد لألخير أن يعتدي عليها 
حوار : لميس عبد الكريم

 قارئ الطينتنظم حفال ثقافيًا للتسامح العالمي )نوروز وخضر الياس( على الئحة التراث الثقافي فعاليات ورشة الفن التشكيلي في الديوانية
�لور�سة  فعاليات  �ختتام  �لديو�نية,حفل  يف  و�لفنون  �لثقافة  ق�رص  �سهد 
�لنهرين وبح�سور حمافظ  لتجمع طلبة و�سباب  �لت�سكيلي  بالفن  �خلا�سة 
يف  �ملــر�أة  �سوؤون  جلنة  ورئي�سة  �حل�سناوي  �سامي  �لدكتور  �لديو�نية 
�ملحافظة �ميان �ملرعبي ومديرة معهد �لفنون للبنات ماجدة حممد �ساجت 
وعدد من �لطالب و�لطالبات يف معهد �لفنون �جلميلة. فيما �عرب �لفنان 
�سادق مرزوق مدير ق�رص �لثقافة و�لفنون يف �لديو�نية عن �سكره لل�سيد 
�سامي �حل�سناوي حمافظ �لديو�نية ح�سوره �لكرمي وت�سجيع �ل�سباب على 
هذه �لفعاليات و�لن�سطة �ملتنوعة. ويف ختام �لحتفال وزعت �ل�سهاد�ت 

�لتقديرية و�سهاد�ت �لتخرج على �مل�ساركني.

متكن �لعر�ق  من ت�سجيل عن�رصي )نوروز, وعيد خ�رص �ليا�س ونذوره( 
يف  لالإن�سانية  ــادي  �مل غري  �لثقايف  للرت�ث  �لتمثيلية  �لقائمة  على 
�لثقايف  للرت�ث  �حلكومية  �للجنة  �جتماع  خالل  ذلك  جاء  �ليون�سكو. 
غري �ملادي /�لدورة �حلادية ع�رصة , يف �لعا�سمة �لأثيوبية �دي�س �بابا 
�مللفني  هذين  على  بالإجماع  �لت�سويت  ومت  �ليون�سكو,  منظمة  برعاية 
�ليون�سكو,  منظمة  و�سعتها  �لتي  للمعايري  وفقًا  �عد�دهما  مت  �لذين 
وباإ�رص�ف خبرية �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي �ل�سيدة �إميان عبد �لوهاب 
م�سوؤولة �ملنظمات �لثقافية �لدولية يف د�ئرة �لعالقات �لثقافية �لعامة 

يف وز�رة �لثقافة و�ل�سياحة و�لآثار .

لتعزيز روح �لت�سامح و�لتفاهم بني �لثقافات �ملختلفة د�خل �لعر�ق, نظمت 
بعثة �لأمم �ملتحدة مل�ساعدة �لعر�ق )يونامي( ومكتب �ليون�سكو يف �لعر�ق, 
حفال مبنا�سبة �ليوم �لعاملي حمل عنو�ن "حفل �ل�سالم و�لوحدة مبنا�سبة 
�لوعي  م�ستوى  رفع  هو  �حلفل  من  �لغر�س  للت�سامح".   �لعاملي  �ليوم 
ب�رصورة �حلفاظ على �لتنوع �خل�سب للثقافة �لعر�قية ملو�جهة ما مير به 
�لبلد من متاعب لنت�سار �لتع�سب و�لكر�هية.  ف�سال عن ت�سجيع �لعر�قيني 
�لثقافات  خمتلف  على  بينهم  �ملتبادل  و�لتفاهم  و�لتعاون  �حلو�ر  على 
�مل�سوؤولني  من  عدد  �حلفل  ح�رص  و�لدينية.  �لعرقية  و�لطو�ئف  و�ملذ�هب 

باحلكومة �لعر�قية وعدد من �لدبلوما�سيني.

�لرو�ية  �سدرت  �ملتنبي  �سارع   / بغد�د   – و�لتوزيع  للن�رص  �سطور  د�ر  عن 
�لوىل للكاتب ح�سن فالح ) قارىء �لطني(,  ت�سدرها �إهد�ء من �لكاتب �إىل 
ولده جنوب, مفتتح �لرو�ية كان  �قتبا�سا من ملحمة كلكام�س : »دعني  �ذن 
�تقدم قبلك وليناديني �سوتك, تقدم ولتخف, و�ذ� ما هلكت �ساخلد يل ��سما, 
و�سيقولون عني من بعد �ن تولد �لجيال لقد هلك كلكام�س«. وهو ما له �سلة 
دللية مب�سري بطل �لرو�ية �ستار جودي, وهو �لذي هلك, قبل �أن يحقق يف 
حياته مايخلد  ��سمه.�لرو�ئي. �لرو�ية �لتي تقع يف 277 من �لقطع �لكبري, 
كتب عنها �لنا�رص يف �لغالف �لأخري  بانها ت�سور كل ما ميكن �أن تبحث عنه 

يف جدلية �لعالقة �لجتماعية �لعر�قية على �ختالف �لأديان . 

اصداراتيوناميإدراجاختتام

قراءة في كتاب

"�لنخلة و�جلري�ن" لـلرو�ئي  �أحد�ث رو�ية  ُبنيْت 
�آثار  "غائب طعمة فرمان" على خلفية  �لعر�قي 
�حلرب �لعاملية �لثانية يف �لعر�ق, �إذ �سيغ نظام 
تد�عيات  �سوء  يف  ل�سخ�سياتها  �ليومية  �حلياة 
�لإر�دة,  منزوعة  فظهرت  بغد�د,  يف  �حلرب  تلك 
وجمّردة عن �أي فعل �إيجابي, وما لبثت �أن م�ست 
يف حال يكتنفها �لياأ�س �إىل نهايات مقفلة �أّدت 
وبذلك  �لغياب,  �أو  �لقتل  �أو  �ملوت  �إىل  �إما  بها 
�لر�كد  �لتاريخ  ق�سية  طرحت  قد  �لرو�ية  تكون 
�سيء  فكل  بالتغيري,  �لأمل  يتال�سى  حيث  لالأمة 
�ل�سخ�سيات  �إذ ت�ست�سلم معظم  يف تر�جع مّطرد, 
وتذوي  جانب,  كل  من  عليها  يخّيم  عام  لياأ�س 
�لإ�سطبل,  ويهدم  �لد�ر,  وتباع  �لوحيدة,  �لنخلة 
من  تخلو  �ل�سيقة  �لطينية  �حلو�ري  وتكاد 
م�سلولة,  �لجتماعية  �مل�ساركة  وتبدو  �حلركة, 
�سخ�سيات  �أمام  �لآفاق  �ن�سدت  فقد  معّطلة,  بل 
غام�س,  طرف  من  �إر�دتها  تقييد  جرى  مهّم�سة 
و�أ�سبحت طّي �لن�سيان. ف�رصعت يف �لقت�سا�س 

من بع�سها بالطمع و�لقتل و�خلد�ع.
بطويل  لدور  مكافئا  �لثانية  �جلرمية  �أ�سبحت 
�سابقة, ومهما  مقرتح, ولي�س عقابا عن جرمية 
كان فال ميكن �لتورط يف جرمية ب�سبب جرمية 
�إل �إىل  �أخرى, فتلك متاهة من �لعنف ل تف�سي 
جمتمع  يف  �لقتل  لكن  �لقتل.  �أعمال  من  مزيد 
عن  �لبحث  �أو  �لثاأر  �أو  �ل�رصف  بدو�عي  ر�كد 
�لدللة  يتعار�س مع  له معنى عريف  دور جديد 
عنه  يتوّلد  ما  فغالبا  �لعقاب,  ملفهوم  �ملدنية 
فيحتفى  �لعامة,  �لعتبارية  �لرتقية  من  نوع 
بالقاتل لأنه عر�س معنى م�سافا لبطولة فردية 
�ل�سلبي  فالتكافل  �لتقليدية,  �لعالقات  ت�سون 
متحّيزة  معاين  ينتج  و�لأفر�د  �جلماعات  بني 
في�سبح  و�لثاأر,  و�لهيبة  �ل�رصف  بدو�عي  للقتل 
ممار�سة حممودة ير�د بها �حلفاظ على �لرو�بط 
�أمر  وهو  �جلماعية,  �لقيم  و�سون  �لتقليدية, 
يالقي دعما قويا يف جمتمع �لرو�ية �لذي يعاين 
�لقتلة  بني  وي�ساوي  لالإر�دة,  ويفتقر  �لعوز,  من 
فينعدم  و�ملخدوعني,  و�ملخادعني  و�ل�سحايا, 
�لتمييز بني �ل�رّص و�خلري, وبني �خلطاأ و�ل�سو�ب, 
�لآمال  بني  �لفا�سلة  �حلدود  حمو  جرى  فكلما 
�أمام �جلميع,  و�لإخفاقات �نك�سفت هوة خطرية 
جنته  �أمر  وهو  حمتمال.  �إليها  �نزلقهم  في�سبح 
�سخ�سيات �لرو�ية كلها, فلم تتفاعل فيما بينها, 
�لوعي  عنها  ونزع  بعالقاتها,  �لنظر  تعد  ومل 

بعاملها, فظهرت عائمة على �سطح �ل�رصد.

اقتباس 

ل ميكنني �أن �أحمل �لعامل على كتفي, 
فاأنا ل �أكاد �أحتمل عبء معطفي �ل�ستوي 

فوقهما.
كافكا

كبرياء 
�سياأتى �إليِك زمان جديد

و فى موكب �ل�سوق مي�سي 
زماين

و قد يحمل �لرو�س زهر�ً 
نديًا

و يرجع للقلب عطر �لأماين
وقد ي�سكب �لليل حلنًا �سجيًا

فياأتيِك �سوتي حزين 
�لأغاين

و قد يحمل �لعمر حلمًا 
وليد�ً

حلب جديد �سياأتي مكاين
و لكن قلبِك مهما 

�فرتقنا
�سي�ستاق 

�سوتي وذكرى حناين

�سياأتى �إليِك زمان جديد
و ي�سبح وجهي خياًل َعرَبْ

و نقر�أ فى �لليل �سعر�ً جمياًل
يذوب حنينًا ك�سوء �لقمر

و فى حلظة ن�ستعيد �لزمان
و نذكر عمر�ً م�سى و �ندثر
فريجع للقلب دفء �حلياة
و ين�ساب كال�سوء �سوت 

�ملطر
و لن ن�ستعيد حكايا �لعتاب
ول من �أحب .. ول من غدر

�إذ� ما �أطلت عيون �لق�سيدة

و طافت مع �ل�سوق حريى 
�رصيدة

�سياأتيِك �سوتي ي�سق 
�ل�سكون

وفى كل ذكرى جر�ح جديدة
ويف كل حلن �ستجري دموع

وتع�سف بي كربياء عنيدة
وتعرب يف �لأفق �أ�رص�ب 

عمري
طيور�ً من �حللم �سارت 

بعيدة
و�إن فرقتنا دروب �لأماين

فقد نلتقي �سدفة يف 
ق�سيدة.

فاروق جويدة

ثقافة 

المتحف الوطني للفن الحديث.. تاريخ يوثق الحركة التشكيلية في العراق

ي�سم �ملتحف �لوطني للفن �حلديث �لتابع لد�ئرة 
من  �لآلف  �لثقافة,  بوز�رة  �لت�سكيلية  �لفنون 
و�لنحت  �لر�سم  بني  ما  موزعة  �لفنية,  �لأعمال 
و�ل�سري�ميك و�خلط �لعربي و�لكر�فيك, �لتي متثل 
جميع  من  �لعر�قيني,  للفنانني  �لتجارب  �أغلب 
�لأجيال. يقول مدير عام د�ئرة �لفنون �لت�سكيلية 
د. �سفيق �ملهدي " �أن هذ� �ل�رصح �لفني �لثقايف 
�لتاريخي كان ي�سم �أكرث من ثمانية �لآف عمل 
�أثرت  �لذين  فني لفنانني رو�د ومعا�رصين, من 
�أعمالهم حركة �لفن �لت�سكيلي يف �لعر�ق", م�سري�ً 
�أن �ملتحف تعر�س لنتهاكات عدة, منها �ل�رصقة 
و�لتدمري و�لإتالف لنحو 7000 قطعة فنية من 
حمتوياته وهي لوحات زيتية ومائية وكر�فيك 
�سمل  كما  و�سري�ميك,  ومنحوتات  عربي  وخط 
و�أر�سيفه  �ل�سخمة,  �لفنون  مركز  مكتبة  �لتدمري 

�لتاريخي, وكل ممتلكاته �لإد�رية �لأخرى.
و�إز�ء هذ� �لو�سع, وجهت �لوز�رة دعو�ت جلميع 
لديهم  �أو  متحفية,  باأعمال  يحتفظون  �لذين 
معلومات عن �أماكن تو�جدها, وفعاًل حظيت هذه 
با�ستجابة طيبة من  �لوطنية �خلال�سة  �لدعو�ت 
�ملو�طنني وبع�س �جلهات و�ملوؤ�س�سات �لثقافية, 
�لأعمال,  ��ستعادة بع�س  �لعر�ق, حيث مت  د�خل 
�ملعنية  �خلارجية  �جلهات  خماطبة  عن  ف�ساًل 
حول �لتعاون معنا من �أجل ��سرتجاع �أكرب عدد 
دولية  قو�نني  وفق  �ملفقودة  �أعمالنا  من  ممكن 
للفن  �لوطنى  �ملتحف  مدير  ويو�سح  خا�سة. 
�حلديث على �لدليمي �إن �لأعمال �لتي �أعيدت مت 
�إدخالها �إىل ق�سم �ل�سيانة, لرتميمها ومعاجلتها 

من �لأ�رص�ر �لتي حلقت بها. 

وقال �إن �لأعمال �ملتحفية �لتي �أح�سيت ر�سميًا 
و 99 عمل  عددها 1131عمل  بلغ  �سنة 2003 
�ملتحفية  �لأعمال  عدد  بلغ  بينما  مت�رصر, 
�ملتحفية  �لأعمال  و�أن  عمل,   557 �مل�ستعادة 
�إىل �جلهات �ملعنية  �إر�سالها  �ملفقودة و�لتي مت 
56 عمل ولز�ل �لعمل و�لبحث جاري لتوثيقها, 
�أخر جرد لالأعمال �ملتحفية ل�سنة  �أن  �إىل  م�سري�ً 

2016 بلغ 2274.
لأجل  �حلثيثة,  جهودنا  �ن  �لدليمي  و�أ�ساف   
تاأهيل و�سيانة �ملتحف ب�سكله �لطبيعي, وح�سب 
�لإمكانيات �ملتوفرة, كان �أخرها معر�س تاأهيل 
�إطار�ت مت�رصرة ملجموعة من �للوحات, مبنحة 
�لربيطانية يف بغد�د بالتعاون مع  �ل�سفارة  من 
جمعية كهرمانة للفنون, ولدينا �سعبة �ل�سيانة 

ترميم  دورها  �ملتحف,  لق�سم  تابعة  �لفنية, 
�أكادميية  بطرق  �ملتنوعة,  �لأعمال  و�سيانة 

للحفاظ على �إد�مة عمر �لعمل �لفني.
�لأوىل  �لنو�ة  تاأ�سي�س  �ن عام 1960 �سهد   ذكر 
مديرية  قبل  من  �حلديث  للفن  �لوطني  للمتحف 
مببادرة  �لإر�ساد  وز�رة  يف  �لفنية  �ملعار�س 
�قنع وزير  �لر�وي حيث  �لر�ئد نوري  �لفنان  من 
جمموعة  �أول  ب�رص�ء  �ل�سامر  في�سل  �لإر�ساد 
جو�د  بينهم  من  �لرو�د  �لفنانني  من  لوحات 
�سربي  وعطا  �سليم  ونزيهة  �سليم  و�سعاد  �سليم 
وفائق ح�سن وعي�سى حنا و�ساكر ح�سن �آل �سعيد 

و�إ�سماعيل �ل�سيخلي ونوري �لر�وي و�آخرين.
�ملعار�س  �إقامة  على  �ملتحف  يقت�رص  ومل   
�لأعمال  �سيانة  �إىل  ذلك  تعدى  بل  �لت�سكيلية, 
وندو�ت  �أ�سبوعية,  �أم�سيات  و�إعد�د  �لفنية, 
فكان  �ل�سبعيني,  �لعقد  طيلة  ��ستمرت  ثقافية 
للمتحف �لدور �لفاعل و�لكبري يف م�سرية �حلركة 
�لت�سكيلية �لعر�قية, بالإ�سافة �إىل تنظيم �أ�سابيع 
عرب  فنانني  ودعوة  �لعر�قي,  �لفن  لرو�د  و�أيام 

و�أجانب لإقامة معار�سهم �ل�سخ�سية.
تاأ�سي�س  �لر�وي  �أقرتح   ,1971 عام  ويف   
ين�رص  ما  كل  يوثق  �لذي  �لت�سكيلي(  )�لأر�سيف 
وغريها  نقدية  ومقالت  �سحفية  متابعات  من 
�أجهزة  بعدها  �أدخلت  �لت�سكيلي. وهكذ�  �لفن  يف 
�لإنارة, وتخ�سي�س خمزن لالأعمال �لفنية �لتي 
�ملعار�س  وبد�أت  �لفنانني,  من  �لدولة  تقتنيها 
�لدولية تتبادل مابني �لعر�ق و�خلارج من خالل 
�إد�رة �ملتحف مبا�رصة, وبدعم من وز�رة �لثقافة 
جلنة  ت�سكيل  مت   2003 �أحد�ث  وبعد  و�لفنون, 
�إعادته  �إعادة ما ميكن  فنية متخ�س�سة لغر�س 

من هذه �لأعمال �ملفقودة.

بغداد_متابعة

اجلغرافيا هي العامل 
الطبيعي االول يف تغيري 

منط ا�ستغال عقل االن�سان 
، وكما هو معلوم ان 

االن�سان الذي نعرفه اليوم 
هو �سناعة جغرافية 

�سرفة ، هناك فروقات 
متليها اجلغرافية على 

طبيعة االن�سان على الرغم 
منه.


