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)14( من مبدأ تكريم المثقفين عراقيًا وأمميًا .. العنقاء الذهبية الدولية توقد شمعتها الـ
النهو�ض  م�ستقلة  عراقية  مدنية  موؤ�س�سات  تتقدم 
يف  والفنون  الآداب  جمالت  يف  املبدعني  تكرمي  مبهمة 
الوفاء  اآيات  تقدمي  اأهمية  باجتاه  الدللة  عميقة  ا�سارة 
اأعطت  �ساخمة  عراقية  وقامات  لأعالم  والحت�سان 
ومتيزها  وجهودها  ت�سحياتها  من  والإن�سانية  ال�سعب 

كثريا من املنجزات..
تكرمي  مبداأ  من  اتخذت  التي  املوؤ�س�سات  هذه  بني  ومن 
الذهبية  العنقاء  جائزة  موؤ�س�سة  واأمميا  عراقيا  املبدعني 
يف  املهرجان  �سيعقد  التي  الرحال  الدويل  ومهرجانها 
ال�سنوي  كرنفاله  مي�سان(   – )ا�سرتاليا  الرابعة  الدورة 
الرابع ع�رش يف فندق كورميك الرتكي  والر�سيف املعريف 
وبع�ض الماكن الرتاثية يف حمافظة مي�سان يوم اخلمي�ض 

القادم 13/ني�سان 2017 وملدة )9( ايام . 
بازار   ( احلفل  �سيت�سمن   -: ر�سيد  حممد  الديب  وقال 
العنقاء  م�سابقة  نتائج  اعالن  الثاين/  الذهبية  العنقاء 
تكرمي   / الرابعة(  )الدورة  كتاب  لجمل  الدولية  الذهبية 
مبدعات يف جمالت متعددة / حما�رشة للكاتب عبد اهلل 
الالمي/ قراءات �سعرية / عزف على العود واآلة الكمان/ 
 ) الهوار  اىل  /�سفرة  طفل  اأجمل  م�سابقة  تراثي/  غناء 
و�سيكون احل�سور عائلي فقط �سمن منهاج جديد و�سعته 

�سكرتارية العنقاء وت�سويق الثقافة .
عام  حتققت  طويلة  �سنوات  منذ  ا�ستلهمت  اجلائزة  فكرة 
الأ�سطوري  العنقاء  2003 وهي فكرة م�ستمدة من طائر 
متثل  الغرب…العنقاء  عند  الفينيق(  )طائر  يقابلها 
واملحن  وال�سعاب  ال�سدائد  متر  فرتة  كل  حيث  العراق 
من خالل احلروب و…و….لذا عليه اأن يولد من رماده 
اأرحب, فقد و�سلت جائزة  من جديد ليحلق يف ف�ساءات 
العنقاء اإىل العاملية من اأول ن�ساط لها يف ا�سطنبول عام 
2003 من خالل لقاء وتكرمي الأديب العاملي ي�سار كمال 
, وبعد حتقيق فعاليات متجولة و�سلت اإىل )143( ن�ساط 
متميز يف اأربع قارات )اآ�سيا / اأفريقيا / اأوربا / ا�سرتاليا 
القاهرة  كانت  اأولها  وعا�سمة  مدينة   )18( خالل  من   )
ا�سطنبول/  تون�ض/  بريوت/   ( بـ  مرورا   2003 عام 
كركوك/�سليمانية/  بغداد/  دم�سق/  طهران/الدوحة/ 
اأم�سرتدام/  لندن/  لهاي/  اربيل/  قار/  ذي  مي�سان/ 

دنهاخ (وانتهاء يف ولية ملبورن يف ا�سرتاليا .
للمراأة  الدولية  الذهبية  العنقاء  جائزة  اي�سا  وهناك 
املتميزة التي فر هذا النوع من اجلائزة  من قبل الأديب 
وال�سبب   , لها  املوؤ�س�ض  كان  الذي  ر�سيد  حممد  العراقي 
من  املبدعني  من  املكرمني  ان  وجد  لأنو  ال�سا�سي 
اآذار  اأكرث من املبدعات من الن�ساء لهذا اختار 8  الرجال 
من كل عام هو اليوم العاملي للمراأة لكي تكرم به ن�ساء 
الكبري  احرتامع  ب�سبب  املنا�سبة  بهذه  متميزات  مبدعات 
لدور املراأة يف املجتمع واأي�سا من اجل اأن يكون توازن 
جائزة  الـ)12(  اأ�سنافها  بكل  العنقاء  جوائز  منح  يف 
العنقاء للت�سامح / جائزة قالدة العنقاء/ جائزة ميدالية 
لالإبداع  العنقاء  و�سام  العنقاء/  تاج  جائزة  العنقاء/ 
اخلالد/ و�سام العنقاء لل�سالم و…و…الخ  ب�سكل مت�ساو 

للرجل واملراأة معا .
جتري الحتفالية يف اأجواء مهجرية وا�سحة حيث اأبناء 

اجلالية العراقية  وتلك القامات البا�سقة التي تذكر بنخيل 
العراق وجباله ال�سماء. 

الذهبية  العنقاء  موؤ�س�سة  عن  موجز  بعر�ض  تبدء  حيث 
حتول  اإىل  جميعا  العراقيون  يتطلع  اأجواء  يف  وولدتها 
احت�سان  حيث  اإىل  اجلديدة  املدنية  دولتهم  موؤ�س�سات 
البناء  واجبات  اأداء  من  ومتكينها  البالد  اأبناء  طاقات 

والعطاء يف خمتلف امليادين.
اإىل ذكر جهود املوؤ�س�سني يف داخل الوطن وما  با�سافة 
العنقاء  اأعمال  من  �سل�سلة  واإىل  م�ساعب.  من  اعرت�سهم 
الذهبية يف خمتلف العوا�سم والبلدان ومتنوع امليادين 

الإبداعية. 
التكرمي  مهرجانات  اأهمية  تاأكيد  على  املوؤ�س�سة  تركز 
يلبي  مبا  الآليات  لتطوير  التطلع  وعلى  ر�سميا  �سعبيا 
كون  باملبدعني  الحتفاء  ت�سمنت  ,التي  منها  الهدف 
تختزل  جمالية  معرفية  ح�سيلة  تعترب  املبدعني  جهود 

اأح�سان  من  انطلق  الذي  الرث  وتراثها  الإن�سانية  م�سرية 
وادي الرافدين.

العراقي  الثقايف  اخلطاب  عمق  عن  اجلائزة  هذه  تعرب 
جهود  يف  الأزر  �سّد  وعن  ومو�سوعات  و�سجونا  هموما 
التعاطي مع مبدعينا وو�سعهم يف القمم التي ي�ستحقونها.
باحل�سور  ا�سرتاليا  يف  العراقي  البيت  يرحب  فيما   
بجميع  واحتفائها  العراقي  البيت  اهتمام جمعية  ويوؤكد 
اأداءاتها  بتنوع  الثقافية  ونخبهم  واطيافهم  العراقيني 
جوائز  توزيع  احت�سان  يف  م�ساهمتهم  واأن  وخطاباتها 
جمع  يف  العراقي  البيت  جهود  من  مفردة  هي  العنقاء 

ال�سمل وعقد ال�سالت مع الوطن الأم..
القالدات  املكرمني  وتقليد  اجلوائز  تقدمي  احلفل  يت�سمن 
العراقي  امل�رشح  �سيخ  البدء  يف  يقدم  حيث  وال�سهادات 
العنقاء  تاج  ليمنح  �سوقي  خليل  الكبري  الفنان  والعربي 

الذهبية و�سهادتها .

التي  للتكرمي  الراعية  اجلهات  دور  لنن�سى  وبطبع   
جديد  دميوقراطي  مدين  عراق  اأجل  من  العطاء  توا�سل 
والغناء  املو�سيقا  �سعيدي  على  منجز  اأف�سل  اأجل  ومن 
عراقيا وعربيا. اما وجود الطاقات الكبرية بكل تاريخها 
ومنجزها لي�ض يف املهجر واإن عالى املعنيني اأن يرتقوا 
اليوم مل�سوؤولية ا�ستثمار وجود هذه ال�سخ�سيات املبدعة 
تلك  كل  باخل�سو�ض  ودان  الوطن   داخل  يف  هناك 
الأدبي  الفكري  الثقايف  الإبداع  اأبعدت نخب  التي  القوى 
حيث  واآثارها  جهودهم  تعطيل  حماولة  وحا�رشتهم 

املنايف و�ستات املهاجر.
تكرمي  بجهود  القائمني  ايدي  على  ن�سّد  بدورنا   هنا   
املبدعني ومنهحم ما ي�ستحقون من وفاء واإعالن �سوت 
مهمة  لأعالم  يتنكر  بات  زمن  يف  والخت�سان  احلب 
هو  التكرميي  الفعل  وهذا  كبرية  اإبداعية  و�سخ�سيات 

مفردة من مفردات اإزاحة الظلمة. 

بغداد_فاطمة عدنان

لوحة لبيكاسو مسروقة 
من متاحف العراق

للسالم تعين زاهي حواس 
غرقى بنهر ماؤه ضحلالحج إلى الحياةسفيرًا للتراث العالمي

األقت ال�سلطات الرتكية يف ولية اأر�رشوم )�سمال �رشقي البالد(, القب�ض على جمموعة 
الإ�سباين  الفنان  توقيع  حتمل  تاريخية  لوحة  بيع  يحاولون  كانوا  الأ�سخا�ض  من 

ال�سهري بابلو بيكا�سو.
وح�سلت الأجهزة الأمنية يف الولية, على معلومات ا�ستخباراتية تفيد باأن املهربني 
اأح�رشوا اللوحة من ولية فان املحاذية للحدود مع اإيران؛ متهيداً لبيعها يف الولية 
مقابل 5 ماليني دولر اأمريكي. ويعود تاريخ اللوحة, اإىل عام 1939, فيما رجحت 
ال�سلطات الرتكية اأن تكون اللوحة املكونة من 3 قطع قد �رشقت من متاحف العراق. 
وعر�ست ال�رشطة اللوحة على م�سوؤولني من موؤ�س�سة الآثار ومدر�سني يف كلية تاريخ 

الفنون بجامعة اأتاتورك, قبل اأن تقرر الحتفاظ بها حلني انتهاء التحقيقات.

الدكتور  بتعيني  بنيويورك,  اجلاري,  اإبريل   19 الأربعاء,  املتحدة,  الأمم  حتتفل 
بالأمم  املختلفة  الــدول  �سفراء  يح�رشه  العاملي,  للرتاث  �سفرًيا  حوا�ض,  زاهي 
املثقفني  من  وعديد  الأمريكية  املتاحف  روؤ�ــســاء  اإىل  بالإ�سافة  املتحدة, 

والإعالميني وال�سيا�سني.
لالأمم  التابعة  وال�سالم,  للتنمية  العاملية  املنظمة  اأعلنته  ملا  وفًقا  ذلك  جاء 
املتحدة, ب�ساأن تعيني “حوا�ض” يف هذا املن�سب, خا�سة بعد تعر�ض اآثار العراق 
و�سوريا وليبيا للتدمري نتيجة احلروب وحوادث الإرهاب. واأعلن حوا�ض, يف بيان 
له, اأنه �سعيد بهذا املن�سب, والذي يوؤكد ثقل م�رش احل�ساري على م�ستوى العامل 

ا اأن الآثار ل تخ�ض هذه الدول فقط بل تخ�ض العامل كله. كله, ويوؤكد اأي�سً

عن موؤ�س�سة �سم�ض للن�رش والإعالم بالقاهرة؛ �سدرت رواية » احلج اإىل احلياة « للكاتب 
واملفكر  اأحمد دلول . رواية » احلج اإىل احلياة « هي �سعي وجداين للخال�ض, بغية النفاذ 
مدفوًعا  "الغريب"  يهيم  حيث  بذاتها.  احلياة  ماهية  اإىل  و�سوًل  الأ�سياء,  حقيقة  اإىل 
بحريته اأمام طال�سم وجوده, وراء نداء حنينه الدفني اإىل اإدراك ذات الكون, اأو احلقيقة 
الني الذين  اأن ميرَّ باملحتالني والدجَّ النهائية املطلقة, التي يتم ترميزها باملاء. وبعد 
الوجود  ق�سايا  عن  يحدثه  الذي  "ال�سيخ"  باملعلم  يلتقي  الزلل,  املاء  امتالك  يدَّعون 
الكربى, مبا يف ذلك مفهوم الق�ساء والقدر, ويعلمه كذلك طقو�ض الفرح, ويلقنه اأبجدية 
القمم  اأعايل  نحو  ُيطلقه  ثم  الن�ساء.  التعفف عن  اأن مير عرب  بد  ل  كان  الذي  اخلال�ض, 

الروحية, لكي يحج اإىل احلياة.

اأ�سدرت الهيئة امل�رشية العامة للكتاب, الديوان الثالث لل�ساعر ال�ساب حممد حمدي 
اأبو ال�سعود, بعنوان »غرقى بنهر ماوؤه �سحل«.

وي�سم الديوان جمموعة من الق�سائد باللهجة الف�سحى, املتنوعة بني ال�سعر العمودي 
و�سعر التفعيلة, وجميعها ق�سائد عاطفية, تتناول املواقف التي مير بها احلبيب مع 
من  يواجههما  مبا  مرورا  التعارف,  بداية  منذ  الدرامي,  اخلط  ي�سبه  ما  يف  حبيبته, 
من  ذلك  ي�ستدعيه  وما  بينهما,  حتدث  التي  امل�سكالت  وكذلك  املجتمع,  مع  اأزمات 
خ�سام وت�سالح. و�سبق لل�ساعر اأن اأ�سدر ديوانني �سعريني باللهجة الف�سحى اأي�سا, 
عام  دٌم«  »للَفرا�ض  بعنوان  والثاين   ,2011 عام  عيناه«  »وابي�ست  بعنوان  اأولهما 

2013, كما اأنه له جمموعة ق�س�سية حتت الطبع بعنوان »جنة الرجال«.

المنظمة احتجاز
العالمية

إصداراتإصدارات

قراءة في كتاب

�سدرت رواية "فتاة القطار " عن من�سورات الرمل 
من ترجمة احلارث النبهان, والتي "ت�سدرت قائمة 
املبيعات" , و"ك�رشت الرقم القيا�سي يف املبيعات" 
, هي حكاية تتناوب على روايتها ثالث ن�ساء, لي�ض 
فيهن فتاة, الراوية الرئي�سية فيهن, "ريت�سل" امراأة 
زواجها,  فقدت  الكحوليات,  على  مدمنة  ثالثينية 
لندن  بني  القطار  يومًيا  ت�ستقل  وبيتها,  عملها 
وبيت  القدمي,  الزوجي  ببيتها  مروًرا  و�سواحيها 
"اآنا"  هما,  الأخريان  ال�سيدتان  جواره,  اإىل  اآخر 
اأقامت  لعوب,  امراأة  ريت�سل,  طليق  زوجة  وهي 
عالقة مع الرجل واأقنعته برتك زوجته والرتباط 
بها, واأخرًيا "ميغان" زوجة �سِجَرة, عاهرة �سابقة 
ولها عدد من امل�سكالت النف�سية والجتماعية, متر 
خالل زواجها بتقلبات نف�سية وعدد من العالقات 
الرواية  لغز  قتلها  وي�سبح  بقتلها,  تنتهي  العابرة 
التي ت�ستقل  القطار,  اأو فتاة  الواجب حّله.  ريت�سل 
القطار من ال�ساحية اإىل قلب لندن يومًيا متظاهرة 
منه,  والعودة  فقدته,  الذي  عملها  اإىل  بالذهاب 
اأخرى,  امراأة  ت�سكنه  باتت  الذي  ببيتها  ت�سري متّر 
كما  �سعيدة  امراأة  بيت  يبدو  الذي  ميغان  وبيت 
زواجها, هكذا ت�سري نافذة القطار وخمّيلة ريت�سل 
نافذتنا ووعينا بالق�سة. اإذ ترى منه ما تعتقد باأن 
�سواها ل يعرفه, وت�سري تتحرك داخل اللغز حلّله. 
القطار,  نافذة  خلف  موقعها  عن  متخلية  تتحرك 
يعود  ل  اإذ  الوقت,  مرور  مع  مكانتها  تفقد  التي 
ا�ستدعاء  حماولت  با�ستثناء  احل�سور  هذا  للقطار 
�سوت هدير مروره اأو املرور بجانب املحّطة. كما 
اأنه يبدو جلّيا للقارئ اأن ما يربط "الفتاة" مب�رشح 
القطار  ولي�ض  القدمي,  وزواجها  بيتها  هو  اجلرمية 
الثالث,  الن�ساء  الأحداث  رواية  على  تناوب  نف�سه. 
امل�سّوق",   "اللغز  من  ما  زاوية  منهن  كّل  لتك�سف 
باأكرب  امل�سنوع  ال�سوت  ويبدو  اأ�سواتهن,  تتمايز 
قدر من احِلرفة هو �سوت ريت�سل, النقّية, ال�ساذجة 
و�سجاعة  اخلوف  يتجاذبها  التي  ال�سيء,  بع�ض 
اجلهالء وما تعتقد باأنه فجوات يف ذاكرتها ب�سبب 
احتمالتها  منحت  �سخ�سية  ال�رشاب,  يف  الإفراط 
الظل  وخّفة  بل  والأ�سى  الإثارة  من  الكثري  الرواية 
نعم,  ال�سخ�سيات  متايزت  عداها  وفيما  ا.  اأي�سً
كانت  اأنها  لنقل  اأو  املاألوف,  عن  تخرج  مل  لكنها 
يف  تقدم  التي  العتيادية  ال�سخ�سيات  �سمن 
بال�سعور  القارئ  يبداأ  ال�سنيمائية, وهو ما  الأفالم 
به مع تقدمه يف قراءة العمل, اأنه ي�ساهد بو�سوح 
�سيناريو  ا�ستحال  يده  يف  الذي  الورق  واأن  فيلًما, 

�سنيمائيا.

اقتباس 

اإن البهجة التي يخلقها وجودك جتعلني اأحتمل 
اأي �سيء.

كافكا

من ل مكان
ل وجه, ل تاريخ يل, من ل مكان

حتت ال�سماء, ويف عويل الريح اأ�سمعها 
تناديني:
"تعال" !

ل وجه, ل تاريخ.. اأ�سمعها تناديني: 
"تعال"!

عرب التالل
م�ستنقع التاريخ يعربه رجال

عدد الرمال
والأر�ض مازالت , وما زال الرجال

يلهو بهم عبث الظالل
م�ستنقع التاريخ والأر�ض احلزينة 

والرجال
عرب التالل

ولعل قد مرت علي.. على اآلف 
الليال

واأنا - �سدى - يف الريح اأ�سمعها 
تناديني "تعال"

عرب التالل
واأنا واآلف ال�سنني

متثائب, �سجر, حزين
من ل مكان
حتت ال�سماْء

يف داخلي نف�سي متوت, بال رجاء

واأنا اآلف ال�سنني
متثائب , �سجر, حزين

�ساأكون! ل جدوى, �ساأبقى دائمًا من 
ل مكان

ل وجه, ل تاريخ يل, من ل مكان
ال�سوء ي�سدمني, و�سو�ساء املدينة 

من بعيد
َنْف�ُض احلياة يعيد ر�سف طريقها, �ساأم 

جديد
اأقوى من املوت العنيد

�ساأم جديد
واأ�سري ل األوي على �سيء, واآلف 

ال�سنني
ل �سيء ينتظر امل�سافر غري حا�رشه 

احلزين
وحل وطني

وعيون اآلف اجلنادب وال�سنني
وتلوح اأ�سوار املدينة, اأي نفع اأرجتيه؟

من عامل ما زال والأم�ض الكريه...

عبد الوهاب البياتي

ثقافة 

مسافر بال حقائببمشاركة العراق .. 140 فيلمًا من 58 دولة في مهرجان “فجر السينمائي” العالمي
فلما روائيا وق�سريا من 58 دولة  ي�سارك 140 
يف العامل يف “فجر ال�سينمائي” العاملي لدورته 

اخلام�سة والثالثني.
اأفالمها يف  �ساركت 58 دولة مع  العام  يف هذا 
لالأفالم  العاملي  ال�سينمائي”  “فجر  مهرجان 
ومن بني هذه الأفالم �ساركت اإيران مع 35 فلما 
وفرن�سا مع 17 فلما حيث �سكلت الدولتان الن�سبة 

الأكرب للم�ساركة.
بعد فرن�سا ت�سارك يف مهرجان “فجر ال�سينمائي” 
العاملي دول ا�سبانيا ورو�سيا واأملانيا واليابان 
دولة  لكل  اأفالم   6 مع  وتركيا  اجلنوبية  والكرة 
وتكون دول اأمريكا وال�سني ولوتيفا والنم�سا مع 
اأربعة اأفالم والت�سيك مع 3 اأفالم ,وكل من م�رش 
وميامنار  وبلغار�ستان  واأرجنتينا  وا�ستونيا 
وقزاق�ستان  واإيطاليا  والهند  كونغ  وهونغ 
و�سوي�رشا  وال�سويد  ورومانيا  واملك�سيك  ولتونيا 

وبريطانيا مع فلمني فقط.
كما ت�سارك دول دول ا�سرتاليا وهلندا وبلجيكيا 
والهر�سك  والبو�سنه  وبنغالد�ض  واأفغان�ستان 
وكولومبيا  وبالربازيل  وكرواتيا  وقرغ�ستان 
واأندوني�سيا  ومولدافيا  واأكوادور  وكامبوديا 
وماليزيا  وفنلندا  والأردن  وكندا  والعراق 
وبريو  وباك�ستان  والرنويج  ونيجريا  ومنغوليا 
و�سنغافورة  وال�سعودية  والدامنارك  والفيلبني 
فلم  مع  العربية  املتحدة  والإمارات  واأوكرانيا 
واحد. يذكر باأن بع�ض الأفالم تكون منتجة من 

قبل دولتني ب�سكل م�سرتك.
العاملي  ال�سينمائي”  “فجر  مهرجان  يبداأ 
 28 حتى   21 يف  فعالياته  الثالثني  اخلام�ض 

“ر�سا  الإيراين  املخرج  باإدارة  ني�سان/اأبريل 
واحلكام  املخرجني  بح�سور  و  مريكرميي” 
اأنحاء  من  ال�سيوف  و  الإعالميني  و  النقاد  و 
غري  و  املناف�سة  م�ستويات  خمتلف  يف  و  العامل 

املناف�سة.
“�سينما  عنوان  حتت  املناف�سة  ق�سم  ويقام 
ال�سينمائية  لالأفالم  الدويل(  )ال�سباق  ال�سعادة” 
غري  يف  يكون  و  الق�سرية,  الأفالم  و  الطويلة 
املناف�سة “واحة ال�رشق” )بانوراما �سينما اآ�سيا 

منا”  جهان  “جام  كذلك  الإ�سالمية(,  الدول  و 
الوثائقي  الق�سم  ويف  املهرجانات(,  )مهرجان 
خا�سة  عرو�ض  اىل  ا�سافة  و  املجهر”  “حتت 
“اأفالم عرب التاريخ”, و ق�سم “دارالفنون” )رحلة 
و  الأكادميية  الإجتماعات  هناك  و  ا�ستعدادية( 

الور�ض التعليمية
العاملي  “ال�سوق  املهرجان  هام�ض  على  ويقام 
بردي�ض  يف  الع�رشين  دورتها  يف  لالأفالم” 

“جار�سو” يف طهران العا�سمة.

بغداد_متابعة


