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صناعة داخل غيبوبة في سماء الثقافة العراقية
الفن السابع ... 

الآخرين،  يف  الت�أثري  يف  الكبري  دوره  له  اأ�صبح  فن  ال�صينم� 
الواقع مب� ينطوي عليه من  اأو  الراأي  اأو  الفكر  �صواء يف ن�رش 
خري و�رش، حيث اأ�صبحت ال�صورة ن�طقة مثل الكلمة كم� يقول 
نق�د ال�صينم� والأدب اأي�ص�، لهذا راجت ال�صينم� يف معظم دول 
الع�مل، بل هن�ك بلدان تعتمد يف بن�ء اقت�ص�ده� على �صن�عة 
ال�صينم� كم� يحدث مع مدينة هوليود الأمريكية ومدن اأخرى 
فيه�  تعد  التي  م�رش  يف  كم�  ال�صينم�،  �صن�عة  يف  خ��صة 
�صن�عة ال�صينم� عن�رشا داعم� لالقت�ص�د الوطني، ن�هيك عن 

. دوره� يف ن�رش الثق�فة واملدنية والتح�رشرّ
 يف العراق ن�صتطيع اأن نقول لي�س لدين� �صينم�، لأنه� م�تت يف 
مهده� اأو بداي�ته�، هذا م� يتعلق ب�لأفالم الروائية الطويلة، 
فقد ا�صتهر مثال فلم واحد ا�صمه )الظ�مئون( عن رواية للك�تب 
لالأفالم  النج�ح�ت  بع�س  هن�ك  ولكن  اأملطلبي،  الرزاق  عبد 
يف  ال�صينم�  ف�صل  اأ�صب�ب  اأم�  الق�صرية،  الواقعية  الوث�ئقية 
العراق فهي كثرية ومتعددة، حيث الإهم�ل وعدم مواكبة هذا 
ب�لإ�ص�فة  امليدان  القط�ع اخل��س عن هذا  ابتع�د  الفن، مع 
ال�صينم�  اختف�ء  او  اىل �صعف  اأدى  الذي  احلكومي،  للتق�صري 
يف العراق.  فقد ق�ل املخرج ال�صينم�ئي العراقي ال�صهري حممد 
�صكري جميل ان قط�ع ال�صينم� يف العراق الذي يواجه تراجع� 
كبريا منذ �صنوات طويلة يوازيه �صح يف ال�صتثم�رات، يفتقر 
ب�صكل ا�ص��صي اليوم اإىل احلرفيني املحليني، وق�ل جميل )75 
ع�م�( الذي قدم اإىل ال�صينم� العراقية على مدى حواىل ن�صف 
"امل�ص�لة  ا�صهره�  افالم  ع�رشة  ال�صينم�ئي  العمل  من  قرن 
الكربى"، ان المة التي ل ت�صنع ول تلب�س م� ت�صنعه متخلفة، 
امل�هر  النج�ر  الن  جتد  الع�مل  ا�صتوديوه�ت  يف  وا�ص�ف 
وال�صب�ك احلريف واخلي�ط امل�هر، وت�بع قبل �صنوات ويف احد 
التي اخرجته�، احتجت اىل مالب�س تعود اىل الع�رش  الفالم 
احلجري فذهبت حينه� اىل ثالثة حرفيني م�صيحيني واجنزوا 
م� طلبت منهم، ام� الن فلي�س هن�ك من حرفيني يف ال�صن�عة 
تراجع� كبريا  العراق  ال�صينم� يف  ال�صينم�ئية، ويواجه قط�ع 
من  اكرث  �صن�عة  �صهد  بعدم�  امل��صي  القرن  ت�صعين�ت  منذ 
الوقت  يف  خ�ل�صة،  عراقية  فنية  بخربات  عراقي  فيلم   100
قبل  ذهبية  بفرتات  متر  العر�س  �ص�لت  فيه  ك�نت  الذي 
الرك�ئز   ، ان  جميل  وراى  تدريجي�.     وتندثر  تنح�رش  ان 
تراكم�  متثل  ك�نت  �ص�بق�  العراقية  الع�ئلة  لدى  الجتم�عية 
ل�صور تبنى على ا�ص��صه� ت�صورات من املمكن ان ت�صنع منه� 
عمال وفيلم�، م�صيف� يف ال�ص�بق كن� نرى يف بيوت العراقني 
�صورا  في�صعون  الن  ام�  م�آثرهم،  حتكي  لجدادهم  �صورا 
ب�فالم  جميل  ا�صم  واقرتن  ب�لع�ئلة،  عالقة  له�  لي�صت  بليدة 
"ال�ص�مئون"  الروائي  الفيلم  ابرزه�  �صهرية  روائية  عراقية 
للروائي العراقي املعروف عبد الرزاق املطلبي ع�م 1972، ثم 
ق�م ب�خراج فيلم "امل�ص�لة الكربى" ع�م 1983 الذي �ص�رك 
فيه 56 فن�ن� وتقني� انكليزي�، وبرع جميل اأي�ص� يف اخراج 
ذاكرة  را�صخة يف  تزال  التي ل  التلفزيونية  العم�ل  عدد من 

امل�ص�هد العراقي، ومنه� م�صل�صل "حك�ي�ت املدن الثالث" يف 
وزارة  وكيل  واكد  ك�ظم.  ع�دل  كتبه  الذي  الثم�نين�ت  بداية 
"وافقت  الوزارة  ان  امللتقى  خالل  الترو�صي  فوزي  الثق�فة 
م�رشوع  �صمن  ووث�ئقية  روائية  افالم  ت�صعة  انت�ج  على 
جراء  "املع�ن�ة  يخفي  ان  دون  من  للثق�فة"،  ع��صمة  بغداد 
ب�صبب  ال�رشطة  هذه  تنفيذ  تعرت�س  التي  امل�لية  امل�ص�كل 
وق�ل  الثق�يف"،  امل�رشوع  لهذا  ح�ص�بية  وحدة  وجود  عدم 
الترو�صي ان ال�صينم� �صن�عة كبرية وفن عميق الدللة ويبقى 
الره�ن على القط�ع اخل��س يف ال�صن�عة ال�صينم�ئية ويجب 
اجل  من  ال�صن�عة  هذه  يف  كبري  دور  للم�صتثمرين  يكون  ان 
انع��صه�، وراى جميل من جهته ان ال�صينم� ي�صنعه� الغني�ء 
لال�صتثم�ر  اموال  تتطلب  الفقراء.انه�  ولي�س  والربجوازيون 
الفني،  الرث  لهذا  احلي�ة  ويعيد  به�  ينه�س  وقط�ع� خ��ص� 
اىل  وهوليوود  ك�ن  يف  عر�صه�  لدى  الفالم  ت�صري  وفيم� 
لن  العراق  يف  خمتلف�  المر  يبدو  والنجومية،  الحالم 
�ص�لت ال�صينم� تعي�س احت�ص�را مرده قلة امل�ص�هدين الذين 
يت�بعون داخل ال�ص�لت افالم� قدمية تعر�س معظمه� ب�صور 
مهتزة لن الن�صخة املعرو�صة ل تكون ال قر�ص� مدجم� يتم 
�رشاوؤه من الب�عة املتجولني، وي�صكل العنف احد ابرز ا�صب�ب 
غي�ب امل�ص�هدين عن �ص�لت ال�صينم�، اإذ اإن البالد ت�صهد منذ 
هجم�ت  منه�  تفجريات  �صنوات  ت�صع  حواىل  قبل  اجتي�حه� 
انتح�رية، قتل فيه� ع�رشات الآلف، وحتولت معظم �ص�لت 

"اطل�س" و"ب�بل"، اىل  ال�صينم� ال�صهر يف بغداد، ومن بينه� 
او اىل جممع�ت جت�رية، ومل يتبق منه� �صوى ثالث  خم�زن 
لنجوم  وع�صقه  ولعه  وقع  فعلى  مت�صل  �صي�ق  يف  �ص�لت. 
بداأه� ه�وي�  التي  ابو و�صن حرفته  الهندية، يوا�صل  ال�صينم� 
قبل اكرث من اربعني ع�م� يف بغداد، متخ�ص�ص� ببيع الغ�ين 
اخرين،  وفن�نني  اميت�ب  ب�صديقه  حب�  الهندية،  والفالم 
خلف  حميد  ع�دل  مكتبة  حتولت  عمله،  �صنوات  مدار  وعلى 
وحديث�  قدمي�  املنتجة  الهندية  الفالم  يبيع  حيث  الع�ين 
لالرث  ح��صنة  اىل  الهندية،  ال�ص��صة  جنوم  اغ�ين  وا�رشطة 
الفني الهندي، يف رحلة حب يومية تبداأ �صب�ح� ول تتوقف 
عند العودة اىل البيت، ويقول ابو و�صن )65 ع�م�( "يف الع�م 
1978 طلبت من �صديق هندي ك�ن يعمل يف العراق ان اذهب 
معه اىل بومب�ي للتعرف على املمثل اميت�ب، وهن�ك التقيت 
�ص�كربورتي  وميثون  م�ندار  بدار  اي�ص�  واجتمعت  فعال  به 
وراجي�س كن� واجمد خ�ن وا�ص� ب�ريخ وهيم� م�ليني.اع�صقهم 
كلهم"، ويو�صح ان "م� دفعني لتلك الزي�رة هو الفيلم الهندي 
ال�صتين�ت"،  منت�صف  بغداد  يف  عر�س  الذي  +�رشبةالقدر+ 
ويت�بع ت�أثرت به كثريا وبقي ع�لق� يف ذهني ل�صنوات، ويف 
اثن�ء زي�رتي هذه، جلبت معي ع�رشات ال�رشطة والك��صيت�ت.  
الهندية مبتجر �صغري  ال�رشطة  بيع  مع  رحلتي  بداأت  وهكذا 
ب�ص�رع الر�صيد، وتزدحم هذه املكتبة ال�صغرية والنيقة التي 
ي�صعر املرء فيه� ب�نه يف احد ا�صتوديوه�ت ال�صينم� الهندية، 

مع  و�صن  ابو  فيه�  يظهر  خمتلفة  �صنوات  اىل  تعود  ب�صور 
ممثلني م�صهورين امث�ل بران وامرو�س بوري اللذين يعرف�ن 
يف العراق ب�دوارهم� ال�صينم�ئية ال�رشيرة، وت�صتقر يف واجهة 
النج�ح مك�ن�  �صينم� وم�رشح  تتخذ من مدخل  التي  املكتبة 
له  �صورة  احدث  بغداد،  يف  نوعه�  من  القدم  وتعترب  له� 
ج�نبه  واىل  منزله  ام�م  يقف  الذي  اميت�ب  ال�صهري  وللممثل 
اخذت   ، و�صن  ابو  ويقول   .2011 ع�م  اىل  وتعود  و�صن  ابو 
واتب�صع  الفن�نني  ا�صدق�ئي  ازور  ع�م  كل  الهند  على  اتردد 
ا�رشطة ك��صيت�ت جديدة، اىل ان ا�صبح لدي موروث فني اعتز 
به ك�عتزازي ب�بن�ئي ي�صم م� يق�رب خم�صة ماليني قر�ص� 
و�رشيط ك��صيت من افالم واغ�ن، والطريف ان احدى بن�ت ابو 
الثم�نين�ت،  الهند مطلع  اولد، ولدت يف  و�صن، الب خلم�صة 
وقد ا�صم�ه� "هندة"، وك�نت بع�س �ص�لت ال�صينم� يف بغداد 
تتخ�ص�س بعر�س الفالم الهندية فقط، منه� �صينم� الرافدين 
القريبة من منطقة ال�صنك و�صط بغداد، و�صينم� الن�رش ال�صيفي 
وتعر�س  الخرية  ب��صتثن�ء  اندثرت  وكله�  اخلي�م،  و�صينم� 
ال�صديد  ولعي  "ك�ن  و�صن  ابو  ويقول  متقطع،  ب�صكل  افالم� 
بهذه الفالم يرغمني ان ادخل �ص�لة العر�س مرتني يف اليوم 
بعد  م�ص�ء  بيتي  اىل  لذهب  مت�أخرة  �ص�عة  يف  اخرج  وكنت 
انته�ء الفرتة الخرية للعر�س اليومي، حتى ا�صبحت �صديق� 
الق�صرية"،  اتذكر �رشاويلهم  الذين م� زلت  الليليني،  للحرا�س 

يف ا�ص�رة اىل الزي القدمي للحرا�س الليليني يف بغداد.

بغداد_خاص

ضمن منهاج يوم المسرح 
 "سنوات الوله"العالمي

  "هذا نصيبي من الدنيا، 
“” للمندالوي استحضر سيرة حياة"

�صمن الحتف�ل الذي تقيمه دائرة ال�صينم� وامل�رشح ملن��صبة يوم امل�رشح الع�ملي الذي 
غ�زي  مث�ل  ت�أليف  حرب”  رائحة   “ م�رشحية  تعر�س  احل�يل،  اآذار  من   27 ي�ص�دف 
ابراهيم، ويف �صب�ح  ويحيى  نعيم  وعواطف  عزيز خيون  عم�د حممد، متثيل  واخراج 
اليوم الت�يل �صتق�م جل�صة نق��صية عن العمل يعقبه� تقدمي م�رشحية “ديج�مو”  لطلبة 
معهد الفنون اجلميلة.  ويف م�ص�ء يوم 29 اآذار اجل�ري �صتقدم  م�رشحية “ وقت �ص�ئع 
“ ت�أليف واخراج حتريرال�صدي متثيل ا�صي� كم�ل ورائد حم�صن، ويف �صب�ح اليوم الت�يل 
تق�م جل�صة نقدية عن امل�رشحية ا�ص�فة اىل تقدمي تقرير وتوجيه�ت خ��صة ب�لفن�نني 
امل�رشحيني التي �صرتفع للحكومة والربمل�ن، بعده� يتم توزيع اجلوائز، كم� �صيق�م على 

ه�م�س الحتف�ل معر�س فوتوغرايف للم�صورعلي عي�صى.

�صدر حديث� عن دار �صم� للن�رش والتوزيع رواية “�صنوات الوله” لالأديبة والن�قدة 
اليمنية �صذى اخلطيب. الرواية حتمل هم املواطن العربي يف بالد املهجر، تتحدث 
عن م�ص�كله والعوامل التي دفعته للهجرة عن وطنه وهو يت�بع عن بعد اأخب�ر وطنه 
وم� مير به من �صعوب�ت واأحداث وحروب، ويف ذات الوقت مير بتج�رب حي�تية 
وكيفية  املتعددة  العربية  اجل�لي�ت  اجتم�عية وع�طفية مع  الغربة وعالق�ت  يف 
وجن�صي�ته�  اأعم�ره�  بح�صب  ال�صخ�صي�ت  تختلف  ب�صالم.  الغرب  مع  التع�ي�س 
واأ�صب�ب هجرته� فتجتمع اجلن�صي�ت الت�لية اليمني والليبي والعراقي وال�صعودي 
واجلزائري والفل�صطيني واللبن�ين وغريهم على ط�ولة واحدة، يتب�دلون الثق�ف�ت 

والأفك�ر ويخففون عن اأنف�صهم م�ص�كل الغربة وهواج�صه�.

من  ن�صيبي  »هذا  كت�ب  ن��رشون،  للعلوم  العربية  الدار  عن  حديث�  �صدر 
يروي  مطر،  فوؤاد  ال�صحفي  للك�تب  قلم«،  وم�صرية  حي�ة..  �صرية  الدني�، 

خالله �صرية حي�ته بعد اأن بلغ ال�صن امل��صي، ويقع يف 639 �صفحة.  
�صكلت  التي  الكربى  ب�لأحداث  مطر  يطوف  امل�صرت�صل  املنوال  هذا  وعلى 
على  يزحف  اأن  الزه�مير  مر�س  من  تخوفه  مطر  يبدي  حيث  حي�ته، 
�صرية  اأو  مذكرات  ت�صميته  على  ا�صطلح  م�  ت�صجيل  اإىل  فعمد  ذاكرته، 
ذاتية، معززاً ذلك بر�ص�ئل تلق�ه� من ق�دة دول عربية وم�صوؤولني وكت�ب 
يف  ومهنية  ع�ئلية  �صور  ج�نب  اإىل  عمله،  بحكم  بهم  اجتمع  اأ�صدق�ء 

من��صب�ت خمتلفة. 

ور�ص�مي  املثقفني  من  ثلة  اجتمعت  واحلميم،  ال��داف��ئ  اأر�صطو  مقهى  يف 
وت�صتمع  لت�صتمتع  اللق�ء،  اآخر  ُو�صفت يف  “قعدة حلوة” كم�  الك�ريك�تري يف 
بداأ  والذي  التعريف”،  عن  “الغني   ، املندلوي  علي  العراقي  الفن�ن  وتن�ق�س 
ع�م  العراق  من  خروجه  بعد  عم�ن  يف  اإق�مته  عن  ذكري�ت  بحديث  الأم�صية 

.1991
وك�نت خ�متته� احلديث عن م�ص�ريعه للم�صتقبل، ك�صف اأن لديه جمموعة من 
اأهمه�  ومن  املقبل،  الع�م  جديد  ملعر�س  ز  ُيجهرّ بينم�  الطب�عة،  تنتظر  الكتب 
اإجن�ز م�رشوع البداي�ت، وذكري�ته يف عمر 4 اإىل 6 �صنوات، وهو كت�ب ب�لن�س 

والر�صوم. هذا وو�صف البع�س اجلل�صة ب�أنه� حلوة.

رائحة 

حرب

قعدة إصداراتإصدارات

حلوة

قراءة في كتاب

"�صيط�ن  اجلديدة  روايته�  يف  نعمة"  "رج�ء  تغ�مر 
العلمي،  اخلي�ل  اأدب  اإىل  قرط�ج" ب�لدخول  نيو  يف 
ملحمي  وبن�ء  قة  م�صورّ حبكة  خالل  من  لتن�ق�س 
العلمية  الأفك�ر  من  جمموعة  بعن�ية،  اخت�رته 
احلديث.  الع�رش  يف  الإن�ص�ن  تراود  التي  والفل�صفية 
وهي  قرط�ج"،  "نيو  مدينة  ُتفتتح   2065 ع�م  يف 
والفنون  ال�صالم  مدينة  لتكون  الب�رش  �صنعه�  مدينة 
ب�لعنف  املليئة  الع�مل  مدن  عن  بعيداً  والعلوم، 
من  الن��س  اإليه�  يلج�أ  مدينة  واحلروب،  والفو�صى 
جديدة  حي�ة  ويبداأوا  م��صيهم،  لين�صوا  الأم�كن  كل 
اإليه�.  اأتوا  التي  الأر�س  وقوانني  بقواعد  متقيرّدين 
مراكز  بل  اجلديدة،  املدينة  يف  اأ�صلحة  ول  جي�س  ل 
واإمن�  غ�يته�  احلروب  لي�صت  جداً  متطورة  بحوث 
بحي�ة  والرتق�ء  النوع  وحت�صني  الأجن��س  دمج 
اإليه�،  يتوافدون  الن��س  كل  �صيجعل  م�  هذا  الب�رش. 
انتح�ر  ذكرى  من  اله�ربة  ال�ص�بة  "األي�ص�ر"  ومنهم 
بني  حبيبته  عن  الب�حث  و"فرا�س"  التواأم،  اأخيه� 
جموع امله�جرين، و"ك�رلو�س" ال�ص�ب الذي تعر�س 
جديدة،  بداية  ف�أراد  ذاكرته  اإثره  على  فقد  حل�دث 
مبو�صيق�ه  �صيكتب  الذي  "لودفيغ"  اأي�صً�  ومنهم 
اإىل  متحوًل  الن��صئة  للمدينة  والعظمة  املجد  اأحل�ن 
رمز وطني يلمع جنمه يف اأنح�ء الع�مل. هكذا، تر�صم 
وتغو�س  روايته�،  �صخ�صي�ت  لفتة  مبه�رة  الك�تبة 
النف�صية  مكنون�تهم  كل  منه�  لتنب�س  اأعم�قهم  يف 
�رشاً  ثمة  اأن  غري  الدفينة،  واأ�رشارهم  والع�طفية، 
رغد  ويهدم  الالحقة،  الأحداث  كل  ر  �صيفجرّ واحداً 
يف  الأول  امل�صتن�صخ  هو  "اأن�  املدينة:  يف  العي�س 
اأن  معلنً�  "لودفيغ"،  به  �صي�رشخ  م�  هذا  الت�ريخ!"، 
هذا املو�صيقيرّ الفذ الذي يرونه م� هو �صوى ك�ئن مت 
الأع�ص�ء  ب�أع�ص�ئه  لريمم  اآخر  طفٍل  من  ا�صتن�ص�خه 
مل  الدني�  اإىل  "قدومي  الأ�صل،  الطفل  فقده�  التي 
بذاتي،  اأن�  ا�صتدعيت  بل  امل�ص�دف�ت،  لأهواء  ُيرتك 
متكربرّ  اأب  فيه  اأودع  معبود،  لأ�صل  مت�أخراً  تواأمً� 
جميئه.  عزرّ  عهد  بويلرّ  وحلم  نرج�صيته،  خال�صة 
به  اأنزلته  فعل  للت�صويه.  تعررّ�س  قد  قريني  ك�ن 
بع�س  الطفل  اأفقد  النتق�م  اأبيه.  من  انتق�مً�  م�في� 
فقدانه�  اأن� من  �ص�أع�ين  التي  تلك  اأع�ص�ئه وحتديداً 
ا�صتن�ص�خ  ق�صية  نعمة"  "رج�ء  تن�ق�س  ذلك".   بعد 
به�،  املرتبطة  العوامل  وجميع  واأخالقيته�،  الب�رش، 
والنت�ئج املرتتبة عليه�، ب�أ�صلوب درامي ل يخلو من 
اأن  نيو قرط�ج  اأه�يل  يكت�صف  ت�صويق، خ��صة حني 
واأن  معهم،  يعي�صون  امل�صتن�صخني  من  الكثري  هن�ك 

بع�صهم مت ا�صتن�ص�خه يف غفلة منه.

اقتباس 

املو�صيقى تعط 

انهم ينزلون من الط�ئرات
وملُء حق�ئبهم كومٌة ٌمن �صال�صل

انهم يزحفون
ويف الرمل قد خلرّفوا ُبقعً� من دم�ء

اأُ فوق الر�صيف اأثوابهم تتهررّ
واأعينهم كقدور على الن�ر فيه� 

تفوُر الدموع
لقد رحلوا دوَن اقدامهم
فقد تركوه� ب�أوط�نهم

وج�ءوا اإىل البحِر يبرتدوَن
فزادوا احرتاقً�

اإنه� نزهة ُالغرب�ء الذيَن اذا 
ابت�صموا

فدخ�ُن احلرائِق ي�صعُد عرَب 
اأ�ص�بعهم

ويف غمرة ال�ُصكر
تغدو الكوؤو�ُس ذئ�بً� وتعوي على 

املن�صدة
اأيق�صين� من املوت اأيته� الذكري�ت

اأرجعين� اإىل بيتن�

اأجمعين� ب�حب�بن� امليتني على 
غيمٍة واحدة

او�صَك اأن يجعل ال�ُصوط ُمن� كالبً�
ف�صحكتن� علقته� العوا�صف فوق 

الغ�صون
ودا�صُت على ظهرن� عرب�ُت القط�ر

ُع اأ�صواتن� مل نعد نت�صمرّ

ف�لدموُع التي قد ذرفن� �صحى
نعود لن�رشبه� يف امل�ص�ء

* * *
مْع ه�صيم الغ�صون تطري اخلرائُط 

ُيف الع��صفة
تطري املن�ديُل ) مطويًة ًخجاًل فوَق 

َيَب�ِس الب�ص�ق (
تطري الأكفرّ ك�رشب �صنونو

فت�صقط مثل اجلدار على اروؤ�س ِ 
الراكعنَي ال�صم�ء

وُتركُز مثَل ال�صه�م املن�قرُي يف 
الوحل

فال تتبقى �صوى حدق�ٍت من الطرِي
م�صلوبة ًمن ان��صيده�

اأه� الع�صف البي�رُق هرَّ
لكنه� مل تزْل خ�فق�ٍت على ال�ص�رية

وب�لرغم من ُذلِّن�
مل نزل نتطلُع عرَب ثقوب من�خرين� 

للنجوم

ليث الصندوق

ثقافة 

األبواب ال تفتح للغرباء" تامّرا " المهرجان الشعري األول في ديالى
يف خطوة هي الوىل من نوعه� بداأت ا�صتعدادات 
دي�ىل،  حم�فظة  يف  والكت�ب  الأدب�ء  احت�د 
الذي  الأول  ال�صعري   ” ا  ت�مررّ  ” مهرج�ن  لق�مة 
كبري  عدد  مب�ص�ركة  يومني  ملدة  اليوم  �صيفتتح 
من الأدب�ءواملثقفني.    وق�ل رئي�س  احت�د ادب�ء 
” مهرج�ن  اإن  وكت�ب دي�ىل الأديب علي فرح�ن 
ان  اأهمه�   ، كثرية  اإ�ص�رات  �صيمرر   ” ا  ت�مررّ  ”
واليوم   ، الإره�ب  على  دي�ىل  حم�فظة  انت�ص�ر 
مب�ئه�  لتعمدهم  العراقيني  لكل  اأذرعه�  تفتح 
الطهور”.   واأ�ص�ف اإىل اأنه� ، قد خرجت من نفق 
احلرب الط�ئفية ، وجعلت من داع�س  ينتحر على 
الن  وت�صدح  الكراهية  قورّ�صت  دي�ىل   ، ترابه� 

مهرج�ن”  يف  و�صي�ص�رك  كم�  وللحي�ة.    للن�رش 
التي رتبت  ال�صعراء  ا” ال�صعري الول كل من  َت�مررّ
بح�صب احلروف البجدية، ” ابته�ل بليبل ، اجود 
جمبل ،  ح�فظ ب�قر ، ح�صني الق��صد ، د. ابراهيم 
م�صطفى احلمد ، د. ح�مد الراوي ،  د. ه�ص�م عبد 
الكرمي، راوية ال�ص�عر،  �صالمة ال�ص�حلي ، �صلم�ن 
ح�صن  �صالح  المري،  عبد  �صوقي  حممد،   َداُوَد 
الزبيدي،  ع�دل  العزيز،  عبد  ط�لب   ، ال�صيالوي 
ع�رف ال�ص�عدي، عبد الزهرة ال�صوداين، عبد املنعم 
وايل،   ق��صم  �صعدون،  علي  الفوار،  علي  امللي�طي، 
ف�ر�س حرام،  ف��صل ث�مر،  كوللة نوري ،  مروان 
،  ن�جح  ع�دل حمزة، موؤيد حنون،  موؤيد جنر�س 
  . ح�فظ  طه  ي��صني  ابراهيم   ن�جي  املعموري،  
اأن املهرج�ن ك�ن ره�ن� ن�جحً� على  اإىل  وي�صري 

املحبة خالل الفرتة الق�صرية املن�رشمة يف ادارة 
احت�د الدب�ء والكت�ب يف دي�ىل ، اإذ ك�ن املق�تل 
�ص�نع�   ” التميمي  مثنى   ” دي�ىل  حم�فظ  يف 
للحي�ة وراعي� لأحالمن� يف ت�أ�صي�س م�صهدٍ  ثق�يف 
الحالم  هذه  وكل   ، العنق�ء  بدي�ىل  يليق  م�ئزٍ  
وجود  ول  تنت�رش  احلي�ة  ان  توؤكد  تتربعم  التي 
الدب�ء  اإحت�د  ت�أ�ص�س  وقد  العقم.    يدعى  ملر�سٍ  
والكت�ب يف دي�ىل ع�م 1985 مب�ص�ركة جمموعة 
ب�رزة من ادب�ء املح�فظة منهم ال�ص�عر غزاي درع 
ال�ص�عر   ، البكري  �صليم�ن  الكبري  الن�قد   ، الط�ئي 
ابو  اأديب  ال�ص�عر  املرحوم   ، ال�صيداوي  حممد 
ال�ص�عر احمد امل�نعي   ، اأمني جي�د  ال�ص�عر   ، نوار 
.  كم� وتراأ�س الحت�د يف الدورة النتخ�بية الوىل 
الن�قد �صليم�ن البكري ، يحر�س هذا الحت�د على 
فخالل   ، العراقي  الثق�يف  امل�صهد  على  النفت�ح 
اأ�صهر مت ا�صت�ص�فة جمموعة لمعة من ادب�ء  �صتة 
العراق مثل الروائي �صوقي كرمي ح�صن ، ال�ص�عر عمر 
ال�رشاي ، ال�ص�عر رعد زامل ، ال�ص�عر حممد ف�ر�س، 
ال�ص�عر عبد ال�ص�دة الب�رشي وغريهم ، ف�صال عن 
رموز دي�لية ك�نت قد غ�درت املح�فظة منذ زمن 
ك�مل�رشحي طه ر�صيد ود. ح�صني الن�ص�ري .  كم� 
والهتم�م  الرواد  الدب�ء  �صوؤون  مت�بعة  وتتم 
ال�صوء  لت�صليط  حم�ولة  يف  حتديداً  ب�ل�صب�ب 
بتنوع  الهتم�م  وكذلك  الإبداعية،  جت�ربهم  على 
املبدعني  بني  للتف�عل  تعزيزاً  الثق�يف  الربن�مج 
من  الكثري  رغم  املح�فظة،  يف  املثقفني  وجمهور 
التحدي�ت التي تواجه الثيمة الثق�فة .  يذكر اأن ” 
ا ” هو  نهر بعقوبة العذب  اإذ اأن ) دي�ىل  بفتح  ت�مررّ
الدال واإم�لة الالم وهو نهر بعقوبة الأعظم يجري 
الف��صل بني طريق خرا�ص�ن  يف جنبه� وهو احلد 

واخل�ل�س(.
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