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بعد أن أحدثت دويًا في األوساط الثقافية ...  "موت صغير" تسرق جائزة البوكر لعام 2017 
)موت  علوان  ح�سن  حممد  ال�سعودي  الكاتب  رواية  ح�سدت 
»البوكر«  العربية  للرواية  العاملية  اجلائزة  على  �سغري( 
�سليمان؛  يا�رس  عنها  قال  التي  الرواية  العام،  لهذا  بن�سختها 
بان�سيابيتها  ت�سحرك  اإنها  اجلائزة،  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
تغو�س  فتجعلك  الداخلية؛  حركتها  وهدوء  �رسدها  وانتظام 
وكاأنك هو يف  وترحاله  ابن عربي، يف حله  بطلها،  يف عوامل 
اأزمان م�سطربة ت�سارع ماآ�سيها ب�سرب يرتدد. تتدفق الرواية 
ي�سهد  متوازن  واإيقاع  اأّخاذ  ب�سغف  ورائها  يديك، وجتري  بني 
ال�رسد  حياكة  على  رائعة  بقدرة  علوان  ح�سن  حممد  لكاتبها 
دون تزويق اأو بهرجة. ويف حوار �سابق مع علوان عن روايته 
هذه، اأ�سار اإىل اأن الدافع من وراء كتابتها مل يكن الفكر ال�سويّف 
للرحيل  النّزاعة  عربي  بن  الدين  حميي  �سخ�سية  بل  نف�سه، 
بنوعيه: املعنوي واجلغرايف. لقد رحل ابن عربي رحياًل روحيًا 
ليعي�س حياة خمتلفة عما كان يراد له وهو حري بها. وكذلك 
لذلك  ا�سطراره  عدم  رغم  املدى  وا�سع  جغرافيًا  رحياًل  رحل 
مدفوعًا بقلٍق وجودّي عا�سف. هذه اجلانب من �سخ�سيته اأغراه 
اأكرث من ت�سوفه نف�سه. م�سيفًا يف احلوار ذاته،  بالكتابة عنه 
البنية  من  جزء  بل  حدث،  جمرد  لي�س  الرواية  يف  الرحيل  اأن 
بهذه  ارتباط  له  الرواية  يحدث يف  �سيء  كل  للرواية.  الرئي�سة 
البنية ب�سكل اأو باآخر. هذه نّيتي الفنية ككاتب واأنا اأكتب. وهي 
نّية تبلورت من ا�ستلهامي ل�سخ�سية ابن عربي وظروف حياته. 
عدم.  وال�سكون  ال�سفر  هو  الوجود  باأن  يقّر  وهو  اإليه  فلننظر 
ابن عربي كان يتماهى مع الوجود كما يتخيله. واأنا متاهيت 
اإبراهيم  الناقد  بح�سب  الرواية-  قامت  وقد  تخيلته  كما  معه 
انتقال  تاريخ  يحكي  الأول  �رسديني؛  م�ستويني  على  عادل- 
)اأوراق/ خمطوطة( حتكي �سرية ابن عربي منذ عام 610هـ/ 
اأيدينا عام 1433هـ/ 2012م  1212م  وحتى و�سولها بني 
والتي متر باأيام ع�سيبة يف التاريخ الإ�سالمي، وت�سهد وي�سهد 
حاملوها الكثري من احلروب وال�رساعات والبتالءات عرب ذلك 
التاريخ املمتد. اأما امل�ستوى الآخر فتاأتي فيه �سرية ابن عربي 
منذ ميالده وحتى وفاته وما مر به هو �سخ�سًيا من �سعاب 
وابتالءات و�سنوف املحن وال�سجن ورحلته الطويلة من غرب 
البالد )يف الأندل�س حيث ولدته و�سبابه( اإىل �رسقها )دم�سق( 
الإ�سالمي  العامل  حوا�رس  من  وغريها  ومكة  بالقاهرة  مروًرا 

للبحث عن »اأوتاده« الأربعة، حتى وافته املنية.
مو�سحًا اأنه حل�سن احلظ، فاإن �سرية ابن عربي وحياته لي�ست 
اأو البحث ك�سري غريه من العلماء واملت�سوفة،  �سعبة التوثيق 
الأ�سهر  كتابه  يف  بنف�سه  منها  كبرًيا  جزًءا  كتب  لقد  بل 
والباحثون  امل�ست�رسقون  جمعه  فيما  اأو  املكّية(،  )الفتوحات 
جهٍة  من  فهو  حدين  ذا  يكون  الأمر  هذا  ولعل  �سريته،  من 
عربي،  ابن  ل�سان  على  رواية  كتابة  مهمة  علوان  على  يي�رّس 
بل ويجعل الأمر يبدو كما لو اأنه ي�رسدها بتفا�سيلها بالفعل، 
تاأخذ  رواية  كتابة  يف  �ساقة  مهمته  يجعل  اأخرى  جهٍة  ومن 
ينتق�س ذلك من  اأن  التاريخية مو�سوعها دون  من امل�سادر 
اأدبيتها، اأو يحولها اإىل وثيقة تاريخية بال روح. وعن الرواية، 
اأ�ستات  اأن علوان جمع  اإبراهيم �سحبي، مبينًا  الكاتب  يتحدث 
رحلة طويلة من الأندل�س اإىل �سمال اأفريقيا ثم احلجاز وم�رس 
وال�سام ق�ساها ابن عربي يف طلب الأوتاد م�ستعينًا بالرتقي 
املعريف بداية بخروجه من مر�سية التي ولد فيها اإىل اإ�سبيلية، 

ثم اإىل قرطبة، ومراك�س، وفا�س، وبجاية، والإ�سكندرية، ومكة، 
وبغداد، وملطية وغريها من املدن، وانتهاء بدم�سق التي دفن 
فيها، ظل كل تلك ال�سنوات يف رحلة بحث لكي ي�سل اإىل مرتبة 
القطب يف جهاد �ساق �سّخره يف طلب املعرفة فقراأ الكثري من 
الكتب وتعلم على كثري من العلماء، وعلم مئات الطالب. كما 
اأنها ت�سف على ل�سان ابن عربي تفا�سيل ال�سري من مدينة اإىل 
تلك  �سحبت  التي  والأهوال  والعقبات  امل�ساق  واأنواع  اأخرى، 
فيها،  اأقام  التي  املدن  اأحوال  و�سف  يف  وتتوغل  الرحالت، 
واأخرى  مرات،  واملوحدين  املرابطني  بني  احلروب  وحالت 
بني العرب وجيو�س الفرجنة، وقد ع�سفت تلك احلروب بالكثري 
من مدن الأندل�س و�سمال اأفريقيا، كما ت�ستح�رس الرواية كثرياً 
والدراوي�س  اجلند  قادة  وبع�س  والأمراء  اخللفاء  اأ�سماء  من 
رنوة  الكاتبة  اأما  واخلدم.  العلم،  وطالب  والأعالم،  والعلماء 

العم�سي، فرتى اأن قراءة هذا العمل يجب اأن يكون �سمن �سياق 
اأو جمتزاأ  اأو غري واٍع، كاماًل  م�سهد ثقايف ي�سهد رواًجا واعيًا 
على  مناذجه  اأبرز  من  وتعد  ال�سويف،  والأدب  ال�سويف  للفكر 
ال�سعيد اجلماهريي، رواية »قواعد الع�سق الأربعون« للرتكية 
اأغدقت  التي  �سافاق  رواية  العك�س من  وعلى   .. �سافاق،  اإليف 
�سغري«  »موٌت  تقف  ال�سوفّية،  احلالة  على  حر  وال�سِّ بالربيق 
تقول:  عربي  ابن  الدين  ملحيي  عبارة  من  عنوانها  املاأخوذ 
»احلبُّ موٌت �سغري«، على ما ي�سبه احلياد من احلالة ال�سوفية 
وحلظات  الكرامات،  بع�س  بحدوث  اإقرارها  فمع  عربي،  لبن 
العادية  اليومية  احلالة  تر�سد  ا  اأي�سً فاإنها  والك�سف،  ال�سفاء 
للرجل وحميطه، فتظهر الوجه الآخر لل�سخ�سية، بال�ّسفر الذي 
ة  بامل�ساملمَ والتخّلي،  التن�سل  من  حالة  بال�رسورة  ي�ستدعي 
بع�س  يف  وال�سالطني  امللوك  جماراة  اإىل  تتجاوزها  التي 

الت�ساوؤل  النف�س  يف  تثري  التي  ال�سور  من  وغريها  املوا�سع، 
بوجهيها  ال�سوفية  حتكي  �سغري«  »موت  الرتياح.  وعدم 
الناعم والقا�سي، املرغوب معرفته واملتغا�سى عنه، اأبعد من 
حدودها الرومان�سية املعهودة. ي�سار اإىل اأن حممد ح�سن علوان 
روايات«  خم�س  له  و�سدرت   ،1979 عام  الريا�س  يف  ولد 
الطهارة2007،  طوق  �سوفيا2004،  الكفاية2002،  �سقف 
القند�س2011، موت �سغري2016، وكتاب )الرحيل نظرياته 
والعوامل املوؤثرة فيه(2014.. ومن اجلدير بالذكر اأن روايته 
العربية  البوكر  الق�سرية يف  القائمة  )القند�س( ر�سحت �سمن 
من بني 133 رواية م�ساركة على م�ستوى العامل العربي. ويف 
بجائزة  )القند�س(  من  الفرن�سية  الن�سخة  فازت   ،2015 عام 
معهد العامل العربي يف باري�س كاأف�سل رواية عربية مرتجمة 

للفرن�سية يف العام 2015.

بغداد ــ متابعة

 "الطريق إلى تل 
مطران"

الطبعة الثالثة من رواية 
“بيوت بيضاء”

فعاليات معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب في دورته  الـ27

عين ثالثة.. 
استشارات نفسية

 �سدر عن دار الرافدين للطباعة والن�رس والتوزيع رواية "الطريق اىل تل مطران" 
�سمال  مدينة  ال�ساحرة.  وف�سولها  باأجوائها  غرائبية  رواية  بدر.  علي  للروائي 
مت�رّسح  معلم  وهو  الرواية،  بطل  ي�سلها  ال�رسيان  امل�سيحيون  يقطنها  العراق، 
ابنة  الأوىل، بتو�سية من �سيدة تركمانية  انتهاء حرب اخلليج  من اجلي�س عقب 
الرواية  اأحداث  وتتواىل  الربيطانية.   القن�سلية  يلتقيها �سدفة يف مكتبة  �ساعر 
قاطنيها،  بني  �سديداً  هلعًا  يثري  اإذ  املدينة  داخل  ال�سخ�س  لهذا  خطوة  اأول  منذ 
فيهرب اجلميع منه. يعي�س البطل و�سط مدينة غريبة حماطة بالأ�رسار، والتنبوؤات 
ال�سوداء، ب�سبب احلرب، وال�رساع، والدمار، واملوت.  يعي�س اأحداثًا غريبة، وي�سبح 

جزءاً منها رغمًا عنه، ي�سبح جزءاً من جرمية قتل مل يكن يعرف عنها اأي �سيء.

“بيوت  روايــة  من  الثالثة  الطبعة  بالقاهرة  للن�رس  روافــد  دار  عن  �سدرت 
للكاتبة، حيث �سدر لها  الأوىل  الرواية  بي�ساء” للكاتبة هدى توفيق، وهي 
واأحول”،  “عاقل  الده�سة”،  “مذاق  بينها  من  ق�س�سية  جمموعات  قبل  من 
ترتبط  ل  الغربة  اأن  عن  تعرب  الرواية  رجال”.   ت�سري  و”اأن  البطء”،  “كهف 
مبكان، فقد اأعي�س يف وطني واأ�سعر بالغربة اأي�سا، ويف عمان ن�ساهد اأبطال 
الرواية ي�سعرون بالغربة النف�سية، ومنهم اأم بدر وفاطمة البلو�سية، وتطرقت 
الرواية كما تقول موؤلفتها عن م�سكالت املراأة والرجل يف املجتمع العربي.  
وترى الكاتبة اأن احلزن الطاغي على روايتها �سببه اأو�ساع م�رس ومرياثها ، 

معتربة اأن احلزن طابع ال�سعوب املتخلفة بوجه عام . 

انطلقت فاعليات معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته الـ27، الأربعاء  ، على 
اأن ت�ستمر حتى الثاين من مايو املقبل. فيما حتل ال�سني �سيف �رسف على معر�س 
اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته الـ27 ومت اختيار ال�سيخ حميي الدين بن عربي 
"ال�سخ�سية املحورية" للمعر�س هذا العام. يقدم املعر�س هذا العام اأكرث من 800 
واإ�سهامات  و�سرية  حياة  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  تلك  بني  تتنوع  ثقافية  فعالية 
الفيل�سوف ابن عربي، وتلك التي تقّدم املنجز الثقايف والفكري لل�سني �سيف �رسف 
الأعمال،  نادي  �سمن  للنا�رسين  املهني  الربنامج  فعاليات  جانب  اإىل  املعر�س، 
ال�سندوق  و�سينما  الطبخ،  وعرو�س  الرقمي،  الن�رس  وركن  للنا�سئة،  الإبداع  وركن 

الأ�سود، والربنامج الثقايف، وتواقيع الكتب وركن املوؤلفني. 

ا�ست�سارات  ثالثة..  “عني  كتاب  للكتاب،  العامة  الهيئة  عن  حديثًا،  �سدر،   
نف�سية”، للقا�سة والطبيبة النف�سية الدكتورة ر�سوى فرغلي.  الكتاب ير�سد 
54 م�سكلة نف�سية وزوجية، هي ح�سيلة بع�س اللقاءات املبا�رسة يف عيادتها 
التوا�سل  مبوقع  ال�سخ�سية  �سفحتها  على  ت�سلها  التي  الر�سائل  عرب  اأو 
الجتماعي “في�سبوك”.  وتقول فرغلي، يف بيان �سحفي:”اإن الكتاب يهدف 
اإىل اإفادة القارئ الذي يعاين م�سكالت م�سابهة، وملمَ متكنه ظروفه من الذهاب 
لعيادة املعالج النف�سي، فمن املمكن اأن تكون هذه ال�ست�سارات مثل عالمة 
اأ�سال يف حياته من  اإيل جتنب حدوثها  احلالت  بع�س  تنبهه  الطريق  على 

باب احلكمة الفائتة، فالوقاية خري من العالج”.

إصداراتانطالقصدورإصدارات

قراءة في كتاب

علوان  ح�سن  حممد  ال�سعودي  الروائي  يبداأ 
روايته ”القند�س“ با�ستهالل يحاول فيه مقاربة 
القند�س ومالحمه  اإذ يتخذ من حيوان  عجائبية، 
التي  العائلة  �سفات  اختزال  حماولة  اخلارجية 
اإجراء  ين�سى  ل  الأثناء  ويف  البطل،  اإليها  ينتمي 
مفارقات بني احليوان النهري وبني �سكن عائلته 
مالمح  ”غالب“  ويعدد  الريا�س.  يف  هناك 
ي�سبهان  بارزان  �سنان  لها  نورة  فاأخته  العائلة، 
يف  اأمه  عيني  ت�سبهان  وعيناها  القند�س،  �سن 
حدتهما و�رسامتها، كما اأن للقند�س يدين واحدة 
واأخرى  تقتريه،  �سليمان يف  اأخاه  ت�سبه  �سحيحة 
الروائي  يعاين  كاأبيه.  احلياة  ثمار  تنزع  قوية 
ال�ساب مدينة الريا�س يف حتولتها وقد ”�رسبت 
حكاية  ومعها  وجنوبا،  �سمال  وات�سعت  النفط“ 
تفاجئ  بينما  بغناه،  الرواية  ت�سي  الذي  الأب 
ابنه  اأن  حد  اإىل  للورثة  يرتكه  ما  بقلة  خامتتها 
روائي(  )تخييل  الوالد  قرب  نب�س  ينوي  �سليمان 
غالب  البطل  حكاية  ويف  �رسبه.  الذي  للمقلب 
ن�ساأة يف كنف اأب قمعي يعذبه بالفلقة، وحكاية 
)زوجة  غادة  مع  يجمعه  مكتمل  غري  حب  عن 
دبلوما�سي( ولوحات و�سفية طويلة عن اغرتابه 

يف اأمريكا.
علوان  من  مرارا  يفلت  الذي  ال�رسد  خيط  لول   
طويلة،  رواية  بناء  يف  رغبة  اإىل  مرده  ويبدو 
و�سفية  اإ�رساقات  من  تخلو  ل  التي  لغته  لكانت 
عمل  اإجناز  على  قادرة  تراكيبها،  يف  ومتانة 
مده�س لو جلاأ فيه اإىل الختزال والتكثيف واإغناء 
يوجز  �رسدي  بناء  �سمن  باأ�سواتها،  �سخ�سيات 
حكاية ميكنها اأن ت�سوق وت�سد متلقيها اإليها. ثمة 
يف الرواية حالة اغرتاب يعي�سها البطل ل تختلف 
كثريا عن تلك التي يحياها الكثريون يف اأي من 
جماميع املجتمع الذي ينتمي اإليه، ويحمل غالب 
اغرتابه املقيم من الريا�س اإىل اأي مكان يحل فيه 
ويرحتل اإليه. ومن باب ح�سن الظن بقدرة الروائي 
الذي ميتلك لغة عالية وحكائية غزيرة، فاإن امللل 
بطله  لأن  مق�سود،  املتلقي  اإىل  يت�رسب  الذي 
وامل�ساريع  بامللل  كلها  حياته  تختزل  و�سارده 
تكتمل  مل  ودرا�سة  ناق�سة  طفولة  املكتملة:  غري 
الرواية  ولعل  يكتمل.  مل  العائلة  عن  بحث  ب�سبب 
يقدمه غالب  الذي مل  البحث  تفا�سيلها هي  بكل 
رغم  له  �سعيدة  نهاية  ل  ناق�س  وحب  جلامعته، 
ا�ستمراره ع�رسين عاما، وخذلن الأمكنة التي مل 

تكن ك�سد القند�س.

اقتباس 

اأعلى درجات اجلهل اأن ترف�س اأمراً ل تعرف عنه 
اأي �سيء.

واين_داير

�ستجربني حبيبتي.. �ستجربني
�ستجربني احلب بعدي.. واحلنني

و�ستحلمني بفار�س غريي
هزيل احللم مك�سور اجلبني

و�سرتحلني
على جناح ال�سبح ع�سفورا 

كموج البحر
ل يدري جراح املتعبني

واأظل يف الأنقا�س اأجمع بع�س 
اأيامي

اأدور العمر حترقني دموع 
احلائرين

ما زلت اأبحث يف ظالم النا�س
عن زمن بريء ال�سبح

يهدي التائهني

ما زلت اأ�سكب
حزن اأيامي دموعا
يف بطون اجلائعني

ما زلت اأحلم بالزمان الآمن 
املوعود يحملنا

اإىل وطن عنيد احللم مرفوع 
اجلبني

وغدوت اأحلم ها هنا وحدي
قد كنت مثلي ذات يوم حتلمني

* * *
ما زلت اأحلم اأن يعود الع�س
يوؤوي الطري يف ليل ال�ستاء

فالع�س يهجر طريه
والطري يف خوف املدينة

يدفن الأحالم �رسا يف العراء

اأترى يفيد احللم يف زمن ال�سقاء؟
ما زلت اأملح يف ظالم ال�سبح 

�سيئا كال�سياء
ل حتزين من ثورتي

فلقد ق�سيت العمر
بحارا يفت�س عن رفيق

وظننت يوما
اأن يف عينيك ماأوى للغريق

فاأتيت اأبحث يف ربى عينيك
عن زمن اأعانق فيه �رساب 

الأمان
زمن يعي�س احللم فيه
بغري خوف.. اأو هوان

اأ�سبحت يف عينيك تذكارا
�سطورا.. �سل معناها الزمان

 عدنان الصائغ

ثقافة 

بمشاركة 70 فيلمًا روائيًا ...

 مهرجان القمرة السينمائي بنسخته الثانية يبث الروح الثقافية في البصرة
أترى يفيد الحلم؟

فعاليات   ، الدويل  الب�رسة  فندق  يف  اختتم 
الثانية،  بن�سخته  ال�سينمائي  القمرة  مهرجان 
جوائز  �ستة  على  امل�ساركة  الأفالم  وح�سدت 
مابني اأفالم ق�سرية لفئة ال�سباب واأفالم روائية 
التحكيم  فيلم.وقال ع�سو جلنة  من جمموع 70 
الفنان حممود ابو العبا�س للمربد اإن فيلم "دياب 
الكردي  للمخرج  الأوىل  اجلائزة  على  ح�سل   "
الوثائقية  الأفالم  انه من  مازن �رسبياين، مبينا 
التي حلت باليزيدات بعد  الق�س�س  الذي يج�سد 
اأو�سح  الإرهابي.فيما  داع�س  من  اختطافهن 
باأن  التميمي  �رسمد  املهرجان،  على  القائم 
بهذا  امل�ساركة  الأفالم  على  اجلوائز  توزيع  اآلية 
ق�سمني،  اىل  الفالم  تق�سيم  اعتمدت  املهرجان،  
روائية ق�سرية من داخل العراق، واأخرى روائية 

اأفالم  اىل  بالإ�سافة  العراق،  خارج  من  ق�سرية 
اىل  ال�سباب.وا�سار  للفئة  جدا  ق�سرية  روائية 
توزيع ثالث جوائز اىل الأفالم العراقية من داخل 
العراق وبقدرهن لالأفالم امل�ساركة من اخلارج، 
وجائزتني اىل فلمني ق�سريين من داخل العراق.
ارورو  فرقة  قدمت  املهرجان  هام�س  وعلى 
املو�سيقية بع�س من املقطوعات الفلكلورية.هذا 
و �سارك 70 فيلًما روائًيا، وق�سرًيا متثل 12 دولة 
املهرجان  اإن   ، التميمي  واأجنبية.وبني  عربية 
وغري  ق�سرًيا  روائًيا  فيلًما   70 م�ساركة  ت�سمن 
روائي، واأفالم وثائقية واأفالم للر�سوم املتحركة. 
واأ�سار اإىل اأن الأفالم ت�سمل 35 فيلما من داخل 
دولة؛   12 متثل  خارجه  من  فيلًما  و35  العراق 
منها: بريطانيا ورومانيا واإ�سبانيا وم�رس وقطر 
وتون�س  ولبنان  واملغرب  واجلزائر  والإمارات 
ا�ستمر  املهرجان  اأن  التميمي  و�سورية.واأ�ساف 

امل�ساركة،  الأفالم  عر�س  خالله  ويتم  اأيام   4
فنانني  خمرجني  �سمت  حتكيم  جلان   3 وتولت 
حتديد  مهمة  الدول  خملتف  من  قدموا  عرب 
املخرج  وقال  املهرجان.  خالل  الفائزة  الأفالم 
التي  الأفالم  طابع  اإن  الكنعان  فائز  ال�سينمائي 
مت عر�سها تاأخذ منحى واحًدا، رمبا جتمع اأغلب 
الدول يف الفكرة وهي احلرب والإرهاب والطفولة 
ت�سكل  اأ�سبحت  املوا�سيع  هذه  واأن  وامل�ساواة، 

هاج�ًسا لأغلب املخرجني ال�سباب.
من  ليلى  "عودة  امل�ساركة:  الأفالم  بني  من   
و"وهن  لبنان،  من  الطويل  رجا  لـ  الذئب" 
راغبات" لـ بي�سوي يو�سف و"ك�سف هيئة" لـ نهى 
م�سعود  ال�سدير  لـ  و"كرامة"  م�رس،  من  برانية 
�سورية،  من  بك  حت�سني  ندين  لـ  و"روزنامة" 
الأم�س" لـ  بغداد" لـ جمد حميد و"اإنه  و"م�سّور 
اأمين  اخلام�سة" لـ  وثاب حممد �سكر، و"ال�ساعة 
اللوؤلوؤ" للمخرجة  العراق، و"جزيرة  ال�سطري من 

العراقية الكردية دانا كرمي. 
ُنّظم   ،2016 عام  من  اأبريل/ني�سان  ويف    
يف  الأول  الدويل  ال�سينمائي  "الُقمرة"  مهرجان 

حمافظة الب�رسة.
احت�سنت  قد  بغداد  العا�سمة  كانت  فيما 
�سبتمرب/اأيلول من العام 2016 مهرجاًنا دولًيا 
هو  واأجنبيًا،  عربًيا  بلًدا   20 مب�ساركة  لل�سينما 
وتراجعت  عامًا.    13 نحو  منذ  نوعه  من  الأول 
لالأو�ساع  نتيجة  العراق  يف  الثقافية  احلركة 
امل�سطربة،  والقت�سادية  وال�سيا�سية،  الأمنية، 
التي متر بها البالد، وُيحاول العديد من الفنانني 
عرب  جمدًدا  الثقايف  بالواقع  النهو�س  العراقيني 

تنظيم املهرجانات الدولية واملحلية.

بغداد ـــ خاص


