
Tue. 28 Mar. 2017 issue no 315فضاءات ثقافية8
الثالثاء 28 آذار 2017 العدد 315

 هل أخذت المرأة العراقية فرصتها في الثقافات كافة؟!
بين الشعر والمسرح والرواية...

حّدد مثقفون ون�سطاء اأبرز الأ�سباب التي تعيق املراأة العراقية 
يف ممار�سة دورها يف الو�سط الثقايف، م�سريين اإىل اأن الن�ساء 
اإعالة  على  اأجربتهن  اإن�سانية  غري  بظروف  مررن  العراقيات 
قال  بها  اأدلوا  اأحاديث  ويف  معيل.  اأو  �سند  دون  من  اأ�رسهن 
اأمامها  لكن  الع�سور  الكثري على مر  املراأة قدمت  اإن  املثقفون 
بحقوقها.   لتطالب  بالثقة  تت�سلح  اأن  منها  ينتظر  الذي  الكثري 
الرافدين،   وادي  بالد  �سيدة  اأو  العراقية،  املراأة  اأعطيت  فهل 
 ، كافة  والثقافات  والفنون  الأدب  ودورها يف جمال  فر�ستها 

عرب التاأريخ كما ينبغي؟  
هذه  مثل  ناق�ست  املراأة،  بحقوق  تنادي  كثرية  موؤ�س�سات 
املو�سوعات خالل جل�سات اأقامتها تلك املوؤ�س�سات، من ابرزها 
يف  والكتاب  لالأدباء  العام  الحتاد  يف  املالئكة  نازك  منتدى 
اأهم منتدى ن�سوي معرتف به حمليًا... بني  العراق، والذي يعد 
ال�سعر، وامل�رسح، الرواية والق�سة، املو�سيقى، والفن الت�سكيلي، 
الأجنا�س  هذه  ت�سدرت  التي  الن�سوية  ال�سماء  اأبرز  ماهي 

الدبية والفنون والثقافات...
وثقافيًا،  وحمليًا،  عربيًا  مميزاً  املراأة  ح�سور  اأن  البع�س  يجد 
املمتزجة  ال�سورة  امل�رسح وهو  اأما  ال�سعر،  بخا�سة يف جمال 
ر�سيد  اطياف  امل�رسحية  والكاتبة  ال�ساعرة  تراه  كما  بال�سعر 
القوة  ا�سا�س  على  يعتمد  م�رسحيًا،   املراة  ح�سور  " اأن  لتقول 
والح�سا�س املوجودة يف مكامن هذا الكائن، فعليها هي ومنذ 
ا�ستغالل  اجل  من  طريقها  وت�سق  نف�سها،  تكت�سف  اأن  القدم 
طاقاتها البداعية يف امل�رسح." واإل وبح�سب ما تعتقده ر�سيد، 
للمراأة على طبق من  الفر�س  يقدم مثل هذه  لن  املجتمع  فاإن 
ذهب. ر�سيد تعتقد، اأن الكاتبة امل�رسحية العراقية غري موجودة 
بع�س  تقدمها  متفردة  حماولت  هنالك  ولكن  حال،  كواقع 
الكاتبات �سواء �ساعرات اأو روائيات كاأنها تقدم ن�سًا م�رسحيًا 
م�رسحيًا  تقدميه  على  لتعمل  قد  اأو  عليه،  وتعمل  فقط  واحداً 
حيث تقول ر�سيد " يف بغداد اأو العراق ب�سكل عام، توجد �سعوبة 
اأما بحكم املجتمع  بخلق كاتبة اأو خمرجة اأو ممثلة م�رسحية، 
والنظرة الع�سائرية التي يتمتع بها جمتمعنا، اأو لأ�سباب اأخرى 
عديدة، لهذا انا �سخ�سيًا، اعتقد اأنه مل يظهر هنالك ا�سم م�رسحي 
تكون  قد  الفني  الواقع  يف  كبرياً  اثراً  اأو  �سجة  اأحدث  ن�سوي، 
ال�ساعرة رنا جعفر يا�سني، قدمت ن�سًا م�رسحيًا اأو اكرث، ولكنها 
اإلتفات  اإي  وجود  لعدم  نف�سها  على  تنغلق  بداأت  ما  �رسعان 
ملنجزها." موؤكدة " اأنه ل توجد كاتبة اكادميية متخ�س�سة يف 

جمال الكتابة امل�رسحية منذ ال�سابق وحتى الآن".
الظرف  رغم  اأن،  القول  فن�ستطيع  املو�سيقى،  جمال  يف  اأما 
العراقية  املو�سيقية  املراأة  واجهته  الذي  ال�سعب  الجتماعي 
الخت�سا�سات  من  كثري  يف  نف�سها  اثبات  ا�ستطاعت  انها  اإل 
يحتوي  بحر  املو�سيقى  لأن  خا�سة،  الكادميية  املو�سيقية 
الباحثة  تذكر  التخ�س�سات، حيث  من  على جمموعة لحت�سى 
ا�رساء  املو�سيقى  جمال  يف  املخت�سة  الكادميية  وال�ستاذة 
تاريخ  من  معينة  فرتات  يف  املراأة  "ا�ستطاعت   املو�سوي 

املو�سيقى العراقية، اأن تت�سدر بع�س التخ�س�سات، وخ�سو�سًا 
فيما يخ�س الغناء، وذلك يف فرتة الزدهار الثقايف يف اوا�سط 
اخلم�سينيات من القرن  املا�سي وما بعدها، مثل �سليمة مراد 
من  وغريهن  توفيق  ومليعة  ح�سني  وزهور  ا�سكندر،  وعفيفة 
الأ�سماء". اأما يف جمال العزف فتذكر املو�سوي قائلة "مل ين�سط 
ال�سبعينيات  اوا�سط  اإل  العراقية  للمراأة  بالن�سبة  املجال   هذا 
على  والثقايف  القت�سادي  النفتاح  �سهدنا  حيث  ومابعدها، 
التي  والهلية  احلكومية  املعاهد  فتح  يف  �ساعد  مما  اأوّجه 
اين  ال   " م�سريًة  اكادميي".  ب�سكل  واملو�سيقى  العزف  تعلم 
بياتري�س   " البيانو  راهبة  العمالقة  العازفة  ذلك،  من  ا�ستثني 
اوهان�سيان" اإذ در�ست العزف على البيانو وتخرجت من معهد 
نحو  عمرها  وكان  امتياز  بدرجة   1944 عام  اجلميلة  الفنون 
الخت�سا�سات  باقي  "اأن  قائلة  املو�سوي  واأكدت  عامًا".    17
خجولة،  فيها  كمو�سيقية  املراأة  م�ساهمات  كانت  املو�سيقية، 
مثل الخت�سا�س الذي امار�سه انا �سخ�سيًا، وهو البحث العلمي 
اإن قلت انني الوحيدة تقريبًا  والدرا�سات املو�سيقية، فال ابالغ 
القيادة املو�سيقية وباقي املجالت  بهذا الخت�سا�س وجمال 
يكون  قد  الن�سوي".   للعن�رس  ح�سور  فيها  يوجد  ل  الأخرى، 
تذكر  حيث  اكرب  ح�سور  ال�ساعرة  اأو  والقا�سة  الروائية  للمراأة 
القا�سة والروائية د. رغد ال�سهيل " اذا حتدثنا عن تاريخ املراأة 
العراقية يف الأدب، ل ميكن اأن نن�سى اأول كاتبة يف العامل وهي 
المرية اأنخدونيا ابنة �رسجون الكدي، كانت �ساعرة واأغانيها 

بلقب  الدار�سون  لقبها  ولقد  التاريخ،  يف  اأدبي  عمل  اأقدم  تعد 
�سك�سبري الدب ال�سومري". اأما عن ال�سماء الن�سوية  التي برزت 
يف ال�ساحة الروائية والق�س�سية العراقية تقول ال�سهيل "حربية 
حممد اول من كتبت الرواية )من اجلاين 1954( ال�سادرة عن 
فلقد  الرواية،  تلك  ب�ساطة  من  بالرغم  بغداد،  جامعة  مطبعة 
تفتقر  ق�سرية طويلة  ق�سة  باأنها  اهلل  عبد  دكتور جنم  و�سفها 
تلك  خالل  انه  النقاد  من  الكثري  واتفق  الفنية  املقومات  اىل  
بينهن،  من  روائيات  خم�س  �سوى  العراق  يف  يظهر  مل  احلقبة، 
 1957 بجزاأين  نادية  رواية  ا�سدرت  التي  القادر  عبد  ليلى 
�سمرية  واي�سًا  ال�ستينيات،  يف  الربيعي  ملائدة  احلب،  وجنة 
والالحقون،  ال�سابقون  روايتها  يف  املانع  و�سمرية  الدراجي 
الن�سوي  ال�رسد  يف  نوعية  نقلة  �سكلت  التي  ال�سبعينيات  بداية 
اجليل  هذا  مّهد  فقد  يرتفع،  العدد  بداأ  ثم  النقاد،  و�سفها  كما 
جليل الثمانينات، بالظهور مثل لطفية الدليمي يف رواية عامل 
زنكنة  هيفاء  وكذلك  الفردو�س،  يرث  ومن  الوحيدات،  الن�ساء 
وا�سماء  اهلل،  عبد  وابت�سام  ومي�سلون هادي  النا�رسي   وبثينة 
تكتبه  ما  كل  "ولي�س  قائلة  حديثها  ال�سهيل  ختمت  اخرى".  
املراأة يندرج يف خانة ال�رسد الن�سوي، لأن الن�سوية يف ا�سا�سها 
فل�سفة عميقة ت�سب يف كل مناحي احلياة �سواء يف الفن والأدب 
وال�سيا�سة والقت�ساد واملجتمع وال�سحة، وكل امليادين هدفها 
رفع املراأة من حالة اخلنوع ودعوتها لرف�س كل ا�سكال القمع 
القدرات.  وبناء  الذات  تطوير  نحو  ودفعها  اجلن�سي  والتميز 

ونعتقد بروز هذا النوع، يحتاج اىل جهود نقدية خا�سة تكون 
الذكوري،  النقد  عن  خمتلفة  نظر  وجهات  تقبل  على  قادرة 
ورمبا هذا ما نفتقر اليه يف العراق، فاملدار�س النقدية ذكورية 
ن�سوي حقيقي  نقد  لتاأ�سي�س  ا�سا�سها ونحن بحاجة عميقة  يف 
اأما  والوجود".  ال�سوء  من  حقه  العراقي  الن�سوي  الأدب  ليمنح 
اليوم  الت�سكيلية  للفنانة  يكون  فقد  الت�سكيلي  الفن  جمال  يف 
بالفنانات،  حا�رسة  فال�ساحة  كميًا  اما  نوعيًا،  �سعيف  دور 
حيث تذكر الفنانة الت�سكيلية ومديرة املر�سم يف دائرة الفنون 
اأن "للمراأة دوراً وا�سحًا يف  الت�سكيلية الفنانة ندى احل�سناوي 
جمال الفن الت�سكيلي، فهي با�ستطاعتها اليوم، مناف�سة الرجل 
وهذا  ذكوري  الفني  امل�سهد  الت�سدر  ان  رغم  املجال،  هذا  يف 
"قدميًا كانت هنالك  قائلة  احل�سناوي  وت�سري  فيه".   ل ف�سال 
ا�سماء ت�سكيلية ن�سوية كبرية ومميزة، مثل الفنانة مديحة عمر، 
والتي لها جناح خا�س يف متحف الرواد، اإل انه تعر�س للنهب 
ككثري من العمال املهمة، ا�سافة اىل نزيهة �سليم، وهي �سليلة 
كذلك  �سليم،  جواد  الكبري  الفنان  اخت  فهي  ت�سكيلية،  عائلة 
اخلزافة عبلة العزاوي، والتي ا�ستهرت اعمالها اخلزفية، ا�سافة 

اىل حياة جميل حافظ التي عرفت باأنها �سيدة النطباعية". 
ت�سكيليات  فنانات  هنالك  كان  "�سابقًا  احل�سناوي  واأكدت 
لأهميتها  الفنون  واكادميية  املعاهد  يف  لنا  اعمالهن  ُتدر�س 
العمال  من  للكثري  احرتامي  ومع  اليوم  اأما  ور�سانتها، 
الن�سوية، فاإن ال�ساحة ممتلئة بال�سماء ولكن النوع نادر جداً".

بغداد_خاص

الكردية تؤبن الفنانة الراحلة 
ناهدة الرماح

فعاليات مهرجان "تامرا" 
 " زوجة الساحر"الشعري األول

 "يرشد الظالم إلى طريق 
جانبي"

امل�رسح  لرائدة  تاأبينيا  حفال  مقرها،  يف  الكردية  والثقافة  الن�رس  دار  اقامت 
العراقي ناهدة الرماح التي رحلت عن عاملنا الأ�سبوع املا�سي،  وكيل وزارة 
الثقافة وال�سياحة والآثار مدير عام دار الثقافة والن�رس الكردية فوزي الأترو�سي 
قال:” منك يا�سيدة امل�رسح  ن�ستمد العافية لنوا�سل العطاء من اجل هذا الوطن، 
منك ن�ست�سف اجلمال والناقة، لنقف موؤهلني ملواجهة م�رسوع العنف والدمار 
بك  والن�سانية،  احل�سارة  اع��داء  التكفرييون  الظالميون  بيننا  ين�رسه  الذي 
ن�ستظل حني لنعرف طريقا اىل الوطن،  كنت رفعة راأ�س وعنوانا لهذا الوطن 
مع امثالك من املبدعني واملبدعات، فهل ي�سيع وطن بني الوطان يكون علمه 

�سيدة مثل ناهدة الرماح، بالتاأكيد ل”. 

اأختتم يف حمافظة دياىل مهرجان ” تامرا ” ال�سعري الأول. وا�ستمر املهرجان الذي 
حمل �سعار “الق�سيدة ربيع َدياىل وقداحها ” يومني فقط.  حفل الفتتاح الذي اأداره 
الدكتور علي متعب جا�سم، اقيم على قاعة املوؤمترات بكلية الهند�سة بجامعة دياىل 
بح�سور كبري لالأدباء واملثقفني ونخب �سيا�سية واأمنية.  يذكر اأن منهاج املهرجان 
�سم عدداً من الفعاليات الثقافية، وهي افتتاح معر�س اللوحات الت�سكيلية ملجموعة 
اأبو  �سامي  ال�سحفي  للم�سور  الفوتوغرافية  لل�سور  ومعر�س   ، املحافظة  فناين  من 
رية .  اأما اجلل�سة امل�سائية الثانية التي �سارك فيها عدد من ال�سعراء العراقيني وهم 
د.ه�سام عبد الكرمي ، كالله نوري ، عدنان يعقوب ، عبد الزهرة ال�سوداين، حافظ باقر 

، علي عبد ال�سالم، م�سطفى اخلياط ، ا�سامة القي�سي، �سالح اأيوب. 

�سدرت عن �سل�سلة روايات الهالل، رواية “زوجة ال�ساحر” تاأليف الكاتب 
نابليون  الإمرباطور  ا�ستعدادات  يتناول  وفيها  مور،  برايان  الأيرلندي 
الثالث عام 1856 ل�ستكمال غزو اجلزائر، واإحكام ال�سيطرة على منطقة 
القبائل يف العام التايل.فى الرواية التى ترجمها املرتجم امل�رسى ه�سام 
ممدوح طه، يجرى ال�رسد على ل�سان “اإمييلني” زوجة ال�ساحر وهى تتمتع 
بروح عذبة، و�سعور اإن�سانى مبحبة النا�س عموما، ول تفرت�س ال�رس فى اأى 
للب�رس واتخاذهم عبيدا.تر�سد  ا�ستحاللهم  القادة  اأحد، وتفاجاأ بعن�رسية 
الزوجة التى مل تفقد اآدميتها اأبدا كيف ا�ستطاع ال�ستعمار الفرن�سى خالل 

ربع قرن من حتويل امل�ساجد اإىل كنائ�س وم�سارح. 

�سدر حديثًا �سمن من�سورات "وارفون" للن�رس والتوزيع يف العراق – مدينة الب�رسة، 
كتاب "ير�سد الظالم اىل طريق جانبي"  يعرب عن جتربة واحدة، باأقالم كثرية، حيث 
الكردي  ال�ساعر  البداعية حول جترية جتربة  الكتابات  الكتاب جملة من  يوثق هذا 
الأق��الم  خمتلف  من  �ستى  توازنات  عرب  ال�سعرية،  جبار  طيب  املعروف  العراقي 
البداعية التي قدمت روؤاها املخت�رسة واملق�رسة على تلك التجربة املميزة، كتاب 
على  وا�سح  ف�ساء  يف  البداعية  النتماءات  �ستى  من  و�سوريون،  عراقيون  كرد، 
خارطة البداع ل غريها اأكيد. بدءاً ب� الكتاب: فريد اأمع�س�سو وحامت ال�سكر وحممد 
عا�سي  وجا�سم  ح�سيني  اهلل  وفتح  حممود  لقمان  بالكتاب:  وم��روراً  عبيد،  �سابر 

وعبدالغفار العطري ود. حازم ها�سم وبكر دروي�س وغريهم الكثري .  

إصداراتإصداراتاختتامالثقافة

قراءة في كتاب

اأبي�س، وت�سيل  ينهمر ال�رسد يف هذه الرواية كثلٍج 
وحّب،  وحزٍن  حننٍي  من  ينبوعًا  م�سّكلًة  الكلمات 
يتدفق وين�سّل داخاًل م�سامك، غامراً روحك برائحة 
نارجن فّواحة. تكتب "جوخة احلارثي" يف روايتها 
التي  الفتاة  "زهور"،  حكاية  "نارجنة"  الثالثة 
وهناك  لندن،  يف  درا�ستها  لتكمل  بالدها  تغادر 
ثمة  لكن  خمتلفة،  وحياٍة  جديد  عامٍل  اإىل  تتعرف 
ومعه  اأيامها  اإىل  يت�رسب  غام�سًا  واحداً  �سيئًا 
احلزن: ذكرى جدتها وطيفها الذي يزورها بكثافة، 
فال متلك منه فكاكًا ول مهربًا. هكذا يف بالد الثلج 
البعيدة تبداأ با�ستعادة حكاية اجلدة واأحالمها التي 
تذهبي"،  "ل  املتو�سلة:  ونداءاتها  قط،  تتحقق  مل 
"زهور"  فوؤاد  تاركًة يف  الأبد،  اإىل  ت�سمت  اأن  قبل 
م�ساعر الأمل التي ل ت�ستطيع ت�سكينها اأو تهدئتها.   
هو  الأول  خمتلفني،  زمنني  بخطني  الرواية  ت�سري 
ترتبط  "زهور"  حيث  لندن،  يف  املعا�رس  الزمن 
بعالقة �سداقة مع "كحل" الفتاة الباك�ستانية التي 
اإىل طبقة اجتماعية ثرية، واملغرمة ب�ساب  تنتمي 
كي  اأر�سه  والده  باع  "عمران"،  فقري  باك�ستاين 
و�رسعان  الطب،  درا�سة  متابعة  من  البن  يتمكن 
اإىل  والثنائي  "زهور"  بني  العالقة  تتحول  ما 
الدفينة  الذكريات  من  الكثري  يفّجر  مثلث غام�س، 
اإىل الوراء، وحت�رس  وامل�ساعر لديها، فيعود الزمن 
"زهور" اإىل  اأيام  نديًة طرية، حمّولًة  ذكرى اجلدة 

حزٍن �سفيف ل عالج له. 
الالفت يف رواية "نارجنة" هو اللغة املكتوبة بها، 
فهي لغة �سل�سة جداً رغم اأنها متتلئ بال�ستعارات 
يف  و�سحرها،  جمالها  مو�سع  وهنا  واملجازات، 
حمافظة  ظلت  ولكنها  ال�سعر  لغة  من  اقرتبت  اأنها 
لفتًا  كان  الذي  الآخر  والأمر  ان�سيابيتها.  على 
للحالة  موافقًا  جاء  والذي  املت�سظي،  ال�رسد  هو 
تنتقل  فكانت  "زهور"،  البطلة  للراوية/  النف�سية 
بني  النتقالت  يف  �سواء  حّر،  ب�سكل  الأزمنة  بني 
نف�سه،  املا�سي  داخل  يف  اأو  واملا�سي،  احلا�رس 
اأجزاء من �سرية حياٍة طويلة  اإذ تق�ّس يف كل مرة 
ها ذاك تروي عدة حكايات فرعية  للجدة، ويف ق�سّ
عن اأفراد العائلة جميعهم، وعن اأقاربهم وجريانهم. 
هذه رواية تقروؤها فتلّفك رائحة النارجن، وتغطيك 
زهوره، وتتناهى اإىل �سمعك اأ�سوات الأهازيج التي 
اخل�سبية  الدمى  حولك  وترق�س  الن�س،  يف  ترد 
بعباءاتها امللونة، تلك الدمى التي كانت ت�سنعها 
احلزن  اأغاين  لك  وتغني  طفولتها،  يف  اجلدة 

الالنهائية.

اقتباس 

املو�سيقى تعطيك املجال لتهرب من احلياة 

من ن 

لحِت الظلمُة يف الأْفق 
ال�سحيِق

وانتهى اليوُم الغريُب
وم�ست اأ�سداوؤه نحو كهوِف 

الذكرياِت
وغًدا مت�سي كما كانت 

حياتي
�سفٌة ظماأى وكوُب

عك�ست اأعماُقُه لوَن الرحيِق
واإِذا ما مل�سْتُه �سفتايا

مل جتْد من لّذِة الذكرى بقايا
مل جتد حتى بقايا

انتهى اليوُم الغريُب
انتهى وانتحبْت حتى الذنوُب

وبكْت حتى حماقاتي التي 
�سّميُتها

ذكرياتي
انتهى مل يبَق يف كّفّي منه

 غرُي ذكرى َنَغم ي�رُسُخ يف 
اأعماق ذاتي

راثًيا كّفي التي اأفرغُتها
من حياتي، واّدكاراتي، ويوٍم 

من �سبابي
�ساَع يف وادي ال�رساِب

يف ال�سباب
كان يوًما من حياتي

�سائًعا األقيُتُه دون ا�سطراِب
فوق اأ�سالء �سبابي
عند تلِّ الذكرياِت

فوق اآلٍف من ال�ساعاِت 
باِب تاهت يف ال�سَّ

يف َمتاهاِت الليايل الغابراِت

كان يوًما تافًها. كان غريًبا
اأن َتُدقَّ ال�ساعُة الَك�ْسلى 

وحُت�سي حَلظاتي
اإنه مل يُك يوًما من حياتي
اإنه قد كان حتقيًقا رهيبا
لبقايا لعنِة الذكرى التي 

مزقُتها
هي والكاأ�ُس التي حّطمتها

عند قرِب الأمل امليِِّت، خلَف 
ال�سنواِت،

خلف ذاتي
كان يوًما تافًها.. حتى 

امل�ساِء
مرت ال�ساعاُت يف �ِسْبِه بكاِء

 كلُّها حتى امل�ساِء...
 

نازك المالئكة 

ثقافة 

مرثية يوم تافهفي مخلص أنشطة لجنة.. ستة مشاريع اعتمدت ضمن بغداد عاصمة لإلبداع األدبي
الأدبي  لالإبداع  عا�سمة  بغداد  جلنة  اأقامت 
لليون�سكو حما�رسة ثقافية تناولت ابرز الفعاليات 
هذا  مثله  الذي  وما  تقيمها  التي  والن�ساطات 
معر�س  يف  بغداد  اأمانة  جناح  �سهدها  الختيار 
الدويل  بغداد  معر�س  هام�س  على  الدويل  بغداد 
للكتاب . املحا�رسة األقاها مدير العالقات والإعالم 
يف اأمانة بغداد حكيم عبد الزهرة واأدارها الإعالمي 
دائرة  عام  مدير  معاون  بح�سور  العرداوي  عادل 
 ، عويد  علي  الدكتور  العامة  الثقافية  العالقات 
وممثلي اجلهات املرتبطة باللجنة واملهتمني بهذا 

امل�رسوع.
�ستة  هناك  )اإن  حما�رسته  يف  الزهرة  عبد  واأكد    
لالإبداع  عا�سمة  بغداد  �سمن  اعتمدت  م�ساريع 
وهو  للزهور،  الدويل  بغداد  مهرجان  وهي  الأدبي 
طابعا  العام  هذا  و�سياأخذ  �سنوات  منذ  متوا�سل 

الزهور  عر�س  على  نقت�رسه  ل  �سوف  حيث  اأخر 
فقط، واإمنا �سوف نوؤطره بفعاليات ثقافية ودعوة 
وليمثل  للم�ساركة  املجاورة  العوا�سم  مدن  بع�س 
بغداد،  ربيع  ووئام، ومهرجان  و�سالم  ر�سالة حب 
ومهرجان  الأدبي،  والزورق  ال�سالم،  ومهرجان 
بغداد  العا�سمة  اإليه  تفتقد  الذي  الدويل  ال�سعر 
اإقامة  املحافظات  من  عدد  ت�سهد  الذي  الوقت  يف 
حمافظة  يف  كاملربد  �سنوية  �سعرية  مهرجانات 
بابل  حمافظتي  يف  مهرجانات  واأي�سا  الب�رسة 
ا�ست�سافة  مت  حيث  نكتب  تعال  وور�سة  والنجف، 
بالتن�سيق  لالأطفال  للكتابة  �سعودي  قا�سم  الأديب 
ال�سالم  مهرجان  هناك  واأي�سا  الرتبية،  وزارة  مع 
والذي  امل�رسوع،  اإدخاله �سمن  �سيتم  الذي  الدويل 
عام،  كل  اإحيائه  على  �سمه  ن�سري  املو�سيقار  داأب 
الدول  قبل  من  العراق  عن  ال�سورة  اإن  ولالأ�سف 
املهرجانات  هذه  ت�سكل  اأن  ميكن  ولكن  قامتة، 
عن  الطيبة  ال�سورة  وعك�س  النظر،  لإعادة  فر�سة 

من  هناك  اأن  اأ�سار  حني  �رسا  يكتم  ومل  العراق، 
العكر وي�سعى لبيان بع�س اجلوانب  يت�سيد باملاء 
التي  الأهداف  لإف�سال  منه  �سعيا  ال�سحيحة  غري 

ن�سعى اىل حتقيقها يف هذا امل�رسوع ام ذاك( .
العالقات  دائرة  عام  مدير  معاون  بني  جانبه  من 
الثقافية العامة يف وزارة الثقافة وال�سياحة والآثار 
لكن  املادي،  الو�سع  رغم  انه  عويد:  علي  الدكتور 
الثقافة  وزير  ال�سيد  من  وبدعم  ا�ستثنائية  بجهود 
فرياد رواندزي ومدير عام دائرة العالقات الثقافية 
العامة فالح ح�سن �ساكر حاولنا دائما اأن نبقى يف 
الواجهة كي ل يف�سل م�رسوع بغداد مدينة لالإبداع 
عرب  اإحياءه  مت  امل�رسوع  اإن  اإىل  وذاهبا  الأدبي، 
العراقي،  الإعالم  �سبكة  اأقيمت يف  اجتماعات  عدة 
ويف اأمانة بغداد مب�ساركة ممثلني عن اجلهات ذات 
الثقافة وال�سياحة والآثار  العالقة املتمثلة بوزارة 
العراقي  الإعالم  و�سبكة  بغداد  واأمانة  والرتبية 
الكبرية  ، وهذه امل�سميات  واحتاد الأدباء والكتاب 
دائرة  يف  وطموحنا  للم�رسوع  كبري  �سيء  اأ�سافت 
اكرب من ذلك لعك�س  العامة هو  الثقافية  العالقات 
هناك  وكانت  امل�رسوع.   عن  اليجابية  ال�سورة 
الكثري من املقرتحات ووجهات النظر التي طرحت 
من قبل ال�سخ�سيات ذات العالقة ،ت�سب يف �سالح 
امل�رسوع التي وجهت اإىل مدير العالقات والإعالم 
بع�س  باإ�سافة  يتعلق  ما  ومنها  بغداد  اأمانة  يف 
املباين  بع�س  اعتماد  واأي�سا  للم�رسوع  اجلوانب 
التي من �سانها اأن ت�سهم يف دعم الثقافة والكتاب 
العراقي مبا ينعك�س على الواقع الثقايف يف العراق، 
واأجاب عنها، مثنيا على بع�س من تلك املقرتحات 
واأخرى  مالية  اأ�سباب  هناك  اأن  ومبينا  والآراء 
ت�سكل  خمتلفة  جلهات  املباين  بتبعية  متعلقة 

م�ساعب يف حتقيق ما خمطط اإليه.

بغداد_متابعة


