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الوجه الثقافي للموصل ... حضارة وعراقة نترقب عودتها من جديد  
املو�ضل كانت ومازالت الواجهة احل�ضارية الأوىل 
وكبرية  عرقية  ح�ضارات  من  ت�ضمه  مبا  للعراق 
قامت على اأر�ضها، فهي اهم املراكز الرتاثية يف 
ل�ضقوط  الإرهابي  التنظيم  العامل، رغم ممار�ضات 
هذه احل�ضارة ال اأنها لتزال �ضامدة. ي�ضل عدد 
املواقع الأثرية يف املو�ضل، وفقًا لبيانات وزارة 
موقعًا   1791 اإىل  العراقية،  والآثار  ال�ضياحة 
�ضخمة  مكتبة  و20  تراثيًا،  مبنى  و250  اأثريًا 
ا�ضتهرت  وقد  مهمة،  اإ�ضالمية  خمطوطات  حتوي 
املجنحة،  الثريان  بتماثيل  الآ�ضورية  احل�ضارة 
ول�ضيما مملكة اآ�ضور وق�ضور ملوكها يف مدينتي 
النهرين.  بني  ما  بالد  �ضمال  يف  واآ�ضور  نينوى 
الثقايف  مو�ضل  وجه  عن  �ضيكون  احلديث  اليوم 
والتي بدايتها هي عودة اهم القطع الثرية حيث 
ال�ضمري،  فالح  نينوى  حمافظة  اآثار  مدير  ك�ضف 
اخلمي�س، عن اإقامة موؤمترات بح�ضور �ضخ�ضيات 
نينوى  اثار  ا�ضرتاجع  بخ�ضو�س  دول  عدة  من 
قطعة  الف   4 نحو  ا�ضرتجاع  موؤكدا  امل�رسوقة، 
ال�ضمري يف ت�رسيح  وقال  بعد 2003.  م�رسوقة 
من  اكرث  ا�ضرتجاع  “مت  انه  نيوز«،  لـ»اجلورنال 
4 اللف قطعة م�رسوقة بعد 2003 وعر�ضت يف 
اما  العراقي والق�ضم الخر يف املخازن،  املتحف 
حتى  جاري  فالعمل  نينوى  حمافظة  بخ�ضو�س 
الن من خالل عقد موؤمترات داخل وخارج البالد 
منظمة  مع  اتفاقيات  على  التوقيع  خالل  من 
“اأثار  اأن  واأ�ضاف  الدويل”.  واملجتمع  يون�ضكو 
احل�ضول  ان  يعني  املو�ضل م�ضنفة ومرقمة هذا 
قامت  او  �رسقتها  التي  املتاحف  من  عليها 
املتوا�ضل  العمل  طريق  عن  ب�ضهولة  ب�رسائها 
وبالتن�ضيق مع الهيئة العامة لالثار والرتاث ومع 
اجلهات املعنية”. واأو�ضح اأن “بعد ترميم متحف 
ا�ضورية  اثرية احتياطية  املو�ضل مت �ضغله بقطع 
مكتبة  اما  العراقي”.  املتحف  خمازن  يف  كانت 
لعادتها  العربية  الدول  ومبادرات  املو�ضل 
من  عراقيون  نا�ضطون  اأنطلق  عهدها  �ضابق  اىل 
املو�ضل"  "عني  �ضفحة  عرب  مبادرة  املو�ضل 
�ضعار  حتت  املكتبة  تاأهيل  لإعادة  في�ضبوك  يف 
"ليخرج من الأنقا�س كتاب". اأن�ضاأ عراقيون من 
اأ�ضهر قليلة  "عني املو�ضل" بعد  املو�ضل �ضفحة 
  .2014 حزيران  يف  عليها  التنظيم  �ضيطرة  من 
وتتابع  ت�ضجل  الفي�ضبوك  على  ال�ضفحة  وكانت 
حكم  حتت  املدينة  يف  يحدث  كان  ما  بع�س 
ملعرفة  الوحيد  �ضبه  امل�ضدر  واأ�ضبحت  داع�س، 
ما يجري فيها لل�ضحفيني والنا�ضطني احلقوقيني 
قبل انطالق العملية الع�ضكرية ل�ضتعادة املو�ضل 
يف ت�رسين الأول املا�ضي. وتلقى النا�ضطون حتى 
واملطبوعات  واملجالت،  الكتب  الآف  هذا  يومنا 
من  اللغات  ومبختلف  املجالت  جميع  يف 
متطوعني يف بغداد واأ�ضاتذة يف جامعات عاملية. 
واأردف النا�ضطون عنوانا مبدينة اأربيل يف اإقليم 

واملطبوعات  الكتب  و�ضحن  لإر�ضال  كرد�ضتان 
اإليه من داخل وخارج العراق. واملكتبة املركزية 
العامة يف املو�ضل هي مكتبة عامة تقع بالقرب 
من جامع نبي اهلل يون�س يف ال�ضاحل الأي�رس من 
وعرفت   1921 عام  وتاأ�ض�ضت  املو�ضل،  مدينة 
تراأ�ضها ح�ضني اجلميل  العمومية،  اآنذاك باملكتبة 
بني عامي 1921 – 1928 م. كما اأهدى الباحث 
مكتبة  الطنيجى،  حامد  �ضيف  خليفة  الإماراتى 
اآ�ضور بانيبال، التابعة جلامعة املو�ضل، ما يربو 
من  والأجنبية  العربية  باللغتني  كتاب  األفى  عن 
جمموعة  املهداة  الكتب  وت�ضم  اخلا�ضة.  مكتبته 
وفى  و�ضيا�ضة  تاريخية  وكتب  الكتب  اأمهات  من 
والروايات  واملو�ضوعات  والأدب  اجلغرافيا  علم 
العربية والأجنبية، وياأتى الإهداء فى اإطار احلملة 
الدولية والعربية التى تقودها مكتبة الإ�ضكندرية 
املو�ضل  جامعة  تبنته  الذى  امل�رسوع  لدعم 
لإحياء مكتبتها "اآ�ضور بانيبال".  وكانت املكتبة 
العامة  الأق�ضام  منها  اأق�ضام،  عدة  من  تتاألف 
يف  اأ�ضحابها  بها  تربع  التي  اخلا�ضة  ومنها 
املكتبات.  اأ�ضحاب  وفاة  بعد  الورثة  اأو  حياتهم 
وخمطوطات  ونادرة  قيمة  كتب  على  واأحتوت 
حتوي  اأنها  كما  الروعة،  يف  غاية  واأثرية  تراثية 

مطبعة  باأول  مطبوعة  ال�رسيانية  باللغة  كتب 
كنائ�س  اأحد  يف  كانت  حيث  العراق،  يف  اأن�ضئت 
املو�ضل والتي تقع يف منطقة ال�ضاعة على مقربة 
الذي  الأمين  باجلانب  الكبري  النوري  اجلامع  من 
حتف  على  احتوت  كما  موؤخراً.  داع�س  ن�ضفته 
حياتهم  يف  العرب  قدماء  ا�ضتخدمها  نادرة 
العلمية مثل ال�ضطرلب وال�ضاعة الرملية، وحتف 
اأخرى، عالوة على الكثري من النفائ�س التي تربع 
بها مثقفو املو�ضل ولالإفادة منها من قبل طالبي 
العلم، ثم خوفا عليها من ال�ضياع او التلف لنها 
ذهبت الن كلها ب�ضبب داع�س.  ول نن�ضى منارة 
حمافظة  اآثار  دائرة  عام  مدير  وعزم  احلدباء 
النوري  اإعادة بناء جامع  ال�ضمري،  نينوى، فالح 
الكبري ومنارته احلدباء اللتان دمرتهما ع�ضايات 
ملدينة  المين  اجلانب  يف  الرهابية  داع�س 
ان  �ضحفي  ت�رسيح  يف  ال�ضمري  وقال  املو�ضل. 
"�ضنعمل على اعادة بناء منارة احلدباء واعادتها 
املو�ضل" داعيا  كمعلم ح�ضاري ورمز من رموز 
تراث  حماية  يف  م�ضوؤوليته  حتمل  اىل  "العامل 
نينوى". كما دعا "مهند�ضي املو�ضل ومعماريها 
بعد  واملنارة  اجلامع  بناء  لعادة  لال�ضتعداد 
حترير املنطقة املحيطة بها من ارهابيي داع�س". 

اجلامع النوري اأو اجلامع الكبري اأو جامع النوري 
ويقع  التاأريخية  العراق  م�ضاجد  من  هو  الكبري 
وت�ضمى  للمو�ضل.  )الغربي(  الأمين  ال�ضاحل  يف 
الكبري.   اجلامع  حملة  باجلامع  املحيطة  املنطقة 
بناه نور الدين زنكي يف القرن ال�ضاد�س الهجري 
اجلامع  ُيعترب  قرون،  الت�ضعة  يناهز  عمره  اأن  اأي 
اجلامع  بعد  املو�ضل  يف  يبنى  جامع  ثاين 
اآخرها  كانت  مرات  عدة  اإعماره  اأعيد  الأموي، 
املغوىل  الحتالل  وبعد  1363هـ/1944م.  عام 
من  الكثري  كغريه  اجلامع  هذا  لقى  للمو�ضل 
الإهمال والتخريب، وُدمرت املو�ضل تدمريا �ضبه 
كامال �ضنة 1146 هـ توىل ح�ضني با�ضا اجلليلي 
يف  انت�رس  هـ   1150 عام  ويف  املو�ضل،  ولية 
اهلها  الكثري من  فيه  �ضديد مات  املدينة طاعون 
ويف نف�س ال�ضنة اأعيد اإعمار وتنظيف اجلامع. ويف 
القرن الثالث ع�رس الهجري حاول حممد بن املال 
جرجي�س القادري النوري ترميم اجلامع واتخذ له 
يف اجلامع تكية عام 1281 هـ وتويف عام 1305 
هـ. وا�ضتهر اجلامع مبنارتِه املحَدّبة نحو ال�رسق، 
مكانه  يف  متبقيا  كان  التي  الوحيد  اجلزء  وهي 
احلدباء  كلمة  تقرن  ما  عادة  الأ�ضلي،  البناء  من 
الآثار  اأبرز  اأحد  املنارة  وكانت  املو�ضل  مع 

ب�ضبب  املئذنة  وتهددت  املدينة،  يف  التاريخية 
حماولت  عدة  هناك  وكانت  بالنهيار،  اإهمالها 
لإ�ضالحها من قبل وزارة ال�ضياحة والآثار اإل اأن 
هذه املحاولت مل تكن بامل�ضتوى املطلوب.  وعن 
العرو�س ال�ضينمائية كانت تبدء يف العهد امللكي 
بال�ضالم امللكي وتظهر على ال�ضا�ضة �ضورة امللك 
اجلمهور  فيقف  يرفرف،  العراق  علم  مع  ثابتة 
احرتامًا ويجل�ضون بعد النتهاء من عزف ال�ضالم. 
اأو  امل�ضورة  العامل  اأخبار  تعر�س  كانت  كما 
اجلديد،  العراق  جريدة  اأو  الناطقة  م�رس  جريدة 
والروؤ�ضاء  امللوك  ن�ضاطات  هذه  وتعر�س 
العمرانية وال�ضناعية وال�ضياحية يف  واملنجزات 

العراق وخمتلف بالد العامل.
تقدم  وهي  وذّواقة  وهواة  ع�ضاق  لل�ضينما  كان 
يتابعها،  ملن  اللغة  وتعّلم  والثقافة  املتعة 
يف  ن�ضاأتها  منذ  ال�ضينما  عا�رسوا  واملو�ضليون 
املا�ضي  القرن  من  الثالثينيات  يف  املو�ضل 
وحتى ال�ضبعينيات عند بدئها بالنزول من العر�س 
الذهبي. فيما يعد �ضارع النجفي يف املو�ضل  من 
اأهم �ضوارع مدينة املو�ضل القدمية، فهو يربط بني 
�ضوق ال�ضعارين و�ضارع نينوى يف ال�ضمال، وباب 

الطوب وباب ال�رساي يف اجلنوب. 

بغداد  ــ فاطمة عدنان

الميزانية يلغي عروضًا فنية 
في مهرجان قرطاج

 الختيار كربالء عاصمة السياحة 
اإلسالمية 

 "قراءات في أعمال نوال 
 "أسبوع حب واحد"السعداوي"

 قال مدير الدورة 53 ملهرجان قرطاج الدويل يف تون�س، خمتار الر�ضاع، اإن 
ا فنية األغيت من ن�ضخة هذا العام، نتيجة ل�ضعف املوازنة املر�ضودة  عرو�ضً
التي  املالية  ال�ضعوبات  اأن  لقاء �ضحفي،  الر�ضاع، يف  واأ�ضاف  للمهرجان. 
واجهت الدورة احلالية، �ضببها خف�س يف املوازنة العامة للدولة، "وبالتايل 
خف�س موازنة املهرجان بقيمة 180 األف دولر... اإ�ضافة لهبوط �ضعر �رسف 
الدينار التون�ضي مقابل الدولر واليورو". وتفتتح تون�س الدورة 53 ملهرجان 
قرطاج الدويل، اخلمي�س املقبل، بعر�س تون�ضي وتختتم املقبل بعر�س هندي. 
وكانت و�ضائل اإعالم تون�ضية انتقدت اختيارات الأ�ضماء الفنية املطروحة يف 

ن�ضخة العام اجلاري.

احل�ضينية  للعتبة  العامة  المانة  مع  بالتعاون  والثار  وال�ضياحة  الثقافة  وزارة  تعمل 
ال�ضالمية  لل�ضياحة  عا�ضمة  املقد�ضة  كربالء  حمافظة  اختيار  متطلبات  توفري  على 
للعامني )2021-2022( من قبل منظمة التعاون ال�ضالمي.  وقال مدير ق�ضم العالقات 
والعالم يف هيئة ال�ضياحة التابعة للوزارة حممد ح�ضن الرفيعي يف ت�رسيح �ضحفي ، 
ان »الوزارة وبتوجيه من وزيرها فرياد راوندزي تعمل وبالتعاون مع المانة العامة 
للعتبة احل�ضينية على توفري املعايري العاملية التي تتطلبها منظمة التعاون ال�ضالمي 
لل�ضياحة ال�ضالمية للعامني )2021  من اجل اختيار مدينة كربالء املقد�ضة عا�ضمة 
ال�ضياحة  ومنظمة  املتحدة  المم  مع  بالتن�ضيق  بداأ  “العمل  ان  وا�ضاف    .»)2022 –

العاملية، بهدف توفري متطلبات تهيئة املدن ل�ضتقبال الزوار.

مغيث،الطبعة  اأنور  الدكتور  برئا�ضة  للرتجمة  القومى  املركز  عن  حديًثا  �ضدر 
العربية من كتاب )قراءات يف اأعمال نوال ال�ضعداوي( من حترير اإرن�ضت اإمينيونو 
نوال  كتابات  على  الكتاب  هذا  يركز  ال�ضباعى.  �ضها  ترجمة  ومن  اإيك،  ومورين 
العامل  الثائرات يف  الن�ضويات  الرائدات  اأبرز  باأنها من  لها  امل�ضهود  ال�ضعداوي، 
العربي، وتعمل هذه الكتابات على ت�ضجيع الن�ضال يف �ضبيل حقوق الن�ضاء يف 
هذا  ويهدف  خا�ضة  ب�ضورة  العربي  والعامل  عامة  ب�ضورة  العامل  اأنحاء  جميع 
الأدبية  بالدرا�ضات  املهتمني  الباحثني  اأيــدي  يف  دليال  يكون  اأن  اإىل  الكتاب 
القارئ  اأنه ي�ضاعد  ودرا�ضات املراأة والهوية اجلن�ضية ودورها الجتماعي، كما 

العادي على الإحاطة باأعمال نوال ال�ضعداوي .

للروائى  واحد"،  حب  "اأ�ضبوع  روايــة  للكتاب،  العامة  امل�رسية  الهيئة  ت�ضدر 
متوازيني،  م�ضارين  فى  للرواية  ال�رسدى  اخلط  وي�ضري  فــرزات.  عدنان  ال�ضورى 
له  تلبيتها  عن  وطنه  يعجز  التى  العربى  الإن�ضان  طموحات  عن  الأول  امل�ضار 

ويحققها فى الغرب.
اأما امل�ضار الثانى للرواية، فيوغل فيها الكاتب بعوامل نف�ضية من خالل ق�ضة حب 
عمياء،  وامــراأة  العربى  اجلامعى  لالأ�ضتاذ  �ضديًقا  كان  روائى  بني  تربط  غريبة 
حيث يلتقى الروائى باملراأة م�ضادفة ويتعرف اإىل حكايتها و�ضخ�ضيتها املثرية 
نف�ضية  �ضدمة  ب�ضبب  ب�رسها  فقدت  حيث  لل�ضفاء  قابلة  اأنها  ليكت�ضف  للده�ضة، 
عا�ضتها فى مراهقتها، وتدور الكثري من الأحداث واملفارقات فى م�ضارى الرواية.

إصداراتإصداراتتحركاتضعف

قراءة في كتاب

روايته  يف  توفيق  قا�ضم  الأردين  الروائي  يتطرق 
من  جمموعة  اإىل  ال�ضغري"  الطائر  "نزف  الأخرية 
احلايل:  الع�رس  يف  الإن�ضان  ت�ضغل  التي  الق�ضايا 
كما  الجتماعية،  العدالة  التطرف،  الذات،  عن  البحث 
يف  ظهرت  التي  الحتجاجية  التحركات  اإىل  يتطرق 
ال�ضوفييتي  النهيار  تفكك  الكاتب  يختار  الأردن. 
لبداية  كموؤ�رس  عام 1991  الأول من  كانون  يف 25 
تاريخ جديد يف العامل، فيجعل بطله "زياد" يولد يف 
هذا اليوم حتديداً، لت�ضبح ذكرى ميالده مرتبطة بهذا 
احلدث. تداعيات هذا احلدث الذي اأفقدنا، بنظر الكاتب، 
القطب الثاين الذي كان يحفظ توازن الكرة الأر�ضية، 
"زياد"  على  وحتى  كله،  العامل  على  بظالله  �ضيلقي 
عن  والع�رسين  الرابعة  عمر  يف  وهو  �ضيفكر  الذي 
معنى اأن يناف�ضه هذا احلدث على متّلك تاريخ ميالده. 
يحاول البحث عن معنى حلياته ولوجوده ولذاته، فال 
يجد اإل الفراغ، وكي يهرب من اإح�ضا�ضه بالال جدوى 
ي�ضافر لق�ضاء عطلة يف مدينة العقبة، لكن بعد �رسقة 
�ضيارته يف الطريق يلجاأ اإىل قرية �ضغرية تدعى "دير 
عن  كليًا  خمتلف  عامل  على  �ضيتعرف  وهناك  املاء"، 
القرية،  يف  والبقاء  التخفي  يقرر  فيه.  يعي�س  الذي 
لكت�ضاف  منه  حماولة  يف  املا�ضية  حياته  وتوديع 
ذاته.  تناق�س الرواية مفهوم العدالة الجتماعية من 
خالل عدة حماور و�ضخ�ضيات، فالبطل الرئي�س يقرر 
ترك حياته ال�ضابقة بعد اأن يقراأ اأن العدالة الجتماعية 
اأيدي  يف  ترتكز  العامل  ثروات  واأن  تناق�ضًا،  تزداد 
الفقراء.  وعدد  الفقر  ن�ضبة  تزداد  بينما  قليلة  فئة 
مناذج  على  يتعرف  اإليه  يلتجئ  الذي  املكان  ويف 
فيلجوؤون  العدالة  هذه  فقدان  من  تعاين  ل�ضخ�ضيات 
طريق  يختار  "وائل"  خمتلفة:  بطرق  لتعوي�ضها 
ويقرر  الع�ضرية  �ضيخ  ابنة  يحب  اأن  بعد  الل�ضو�ضية، 
الزواج بها رغم رف�س والدها، و"وديع" ينفى اإىل هذه 
القرية بعد اأن ي�ضارك يف املظاهرات التي تهتف �ضد 
املتنفذ من م�ضري  والده  فينقذه  والنا�س،  الوطن  بيع 
رفاقه وهو ال�ضجن، لكن ب�رسط اأن يبتعد عن املدينة، 
والعمايل.  املدين  احلراك  يف  امل�ضاركة  عن  ويكف 
الحتجاجية  التحركات  من  الكاتب  يقرتب  هكذا 
وماآلتها.  اأ�ضبابها  وير�ضد  الأردن،  يف  ح�ضلت  التي 
احلديث عن فقدان الالعدالة ونتائجه �ضيقود بالتاأكيد 
العامل  يف  الديني  التطرف  انت�ضار  عن  احلديث  اإىل 
احلديث، اإذ اإن واحداً من اأهم اأ�ضباب ظهوره وانت�ضاره 
اإىل  "فهد"  يدفع  ما  هذا  بالعدالة.  ال�ضعور  فقدان  هو 
اللتحاق بتنظيم داع�س الإرهابي يف �ضوريا، ليعي�س 
�ضهوراً من ارتكاب اجلرائم بحق الإن�ضان والإن�ضانية، 
لكنه يف حلظة م�ضريية يكت�ضف عبث ما يفعله ويقرر 

العودة اإىل الأردن، 

اقتباس 

الأمل ل يكلف �ضيئا.
كوليت

 اأِفتْح قْلبي
قلبي مثُل كتاٍب مهمْل

ل تقراأْ عن تاريخ ِالنا�س ِ. 
ْه اِ�ضمْع نب�ضَ

ل تقراأْ عن خوِف التاريخ ِ
واأنباِء الثوراِت

واأخطاِء الثواِر . اِ�ضمْع 
ْه نب�ضَ

ل تقراأ َعن عمق ح�ضارِة 
تلَك الأر�س

واأحالم ِال�ضعراِء .ا�ضمْع 
ْه نب�ضْ

لتقراأْ عن اأر�سٍ ،�ضم�ُس 
�ضماها منها

اأر�سٍ تغلي كليايل الع�ضاق 

ِالقلقني
اإ�ضمع نب�ضـَه

لتقراأْ عن �ضعٍب: يالُه من 
خملوٍق مٍرّ

 يعمُل حمرتقًا

يبني حمرتقًا
يغ�ضُب حمرتقًا

ويحارُب حمرتقًا
ي�ضعُد حمرتقًا
يهبط حُمرتقًا

ويحُب ويحزُن حمرتقًا
وميوُت باأّي ِاملوت ِحزينًا 

حمرتقًا .
ْه . ا�ضمْع نب�ضَ
ْه ا�ضمُع نب�ضَ

فاأنا من �ضّدة ِخويف / من 
فرِط احلْب

برجمُت كياَنَك كَلّ كياِنك 
ياوطني

يف نب�س القلب.

عبد الحميد الصائح 

ثقافة 

رغم اختالف مدارسهم الفنية ..

" مشتركا " أكبر تظاهرة فنية تشكيلية تحاكي السالم في كربالء
افتح قلبي

ليعلن قدرته على �ضناعة  الفن ذاته،  اأنه  الفن  حمنة 
احلياة.. ومهمة الفن اأنه لي�س ر�ضالة موجهة، بل فعل 
قد  يكون  وقته  يف  ياأتي  حني  لأنه  معا،  الفعل  ورّد 
حّقق الكثري مما يخّطط له ما بعد املوهبة التي تختلج 
يف �ضور متعاطيه، وهو ما اأتاه معر�س فني م�ضرتك 
العراقي  الأمل  ر�ضموا  كربالء  من  عراقيني  لفنانني 
اجلديد باألوان احلياة. نظم خم�ضة ع�رس فنانا ت�ضكيليا 
كربالئيا و�ضط العراق معر�ضا �ضموه “م�ضرتكا”، رمبا 
الظلمة  مقاومة  اأنه  �ضوى  واحدة  ر�ضالة  له  تكن  مل 
حرية  وممار�ضة  احلياة  �ضناعة  اأجل  من  وال�ضواد 
الراأي والفكر واختيار املوا�ضيع التي يناق�ضها العقل 
وتختزنها املوهبة. ولأن الواقع العراقي واقع حرب، 
الفنية  لّلوحات  اأخرى  عنونة  لختيار  جمال  ل  فاإن 
اجلمال،  بطريقة  ولكن  احلرب،  اإىل  مت�ضي  اأن  �ضوى 
والحتفاء بالنت�ضارات التي مل تاأت من خالل ر�ضم 
فوهات مدافع اأو م�ضهدية للقتلى، بل من خالل مزج 
توؤدي  التي  الفكرة  واختيار  اللوحات  وتعّدد  الألوان 
اجلميلة.  الأ�ضياء  على  الذاكرة  وتفتح  اجلمال  اإىل 
الفنانون اخلم�ضة ع�رس ر�ضموا ثالثني لوحة، لكّل فناٍن 
لوحتان اّت�ضمتا بتنوع املخيال واملخّيلة وقد حتّركوا 
اأن اجلمال هو الذي ي�ضنع الن�رس  بفر�ضاتهم لإعالن 
واحلياة. ومل مينع اختالف مدار�ضهم الفنية توحّدهم 
املعر�س  رعت  التي  املعلمني  نقابة  جدران  على 
والحتفالية امل�ضاحبة له من كلمات و�ضعٍر وعر�س 
ما بني  كانت  واملدار�س  للمبدعني،  وتكرمي  م�رسحي 
الرمزية  وكذلك  والواقعية  والتكعيبية  التجريبية 

التعبريية يوحدها اللون والفكرة باإ�ضفاء ال�ضوء على 
وهو  الأحداث،  وت�ضارع  العراقي  يعي�ضه  الذي  الواقع 
الت�ضكيليني  اأحد  �ضامد  فا�ضل  الفنان  به  اأف�ضى  ما 
العراقيني مقدما لوحاته ولوحات الآخرين يف قاعة 
لر�ضم  ي�ضعون  كربالء  فناين  اإن  قال  حيث  العر�س، 
اإىل  وتنطلق  املكان  حملية  من  تبداأ  عراقية  فرحة 

ُمديات اأكرب، لرفد احلركة الت�ضكيلية العراقية.
بل  فح�ضب،  ر�ضائل  يحمل  ل  نر�ضمه  “ما  وي�ضيف 
من  ي�ضل  لكي  ذاته  العراقي  قهر  يحمل  �ضوٌء  هو 
ي�ضاهم  لكي  م�ضوؤول  كّل  اإىل  الفر�ضاة  �رسبة  خالل 
العراق”. وناق�ضت  بناء  ب�ضكل �ضحوة �ضمرٍي يف  ولو 
اللوحات جميعها كل ما ميكن ذكره عن العراق، بدءا 
الأهوار  حتى  بابل  واأ�ضد  الأ�ضطورية  املالحم  من 
والب�ضاتني  والبالونات  والتجاعيد  والطفولة  واحلرب 
فقدت  امراأة  ت�ضّكله �رسخة  اأن  وما ميكن  واخل�رسة، 

ابنها يف املعارك �ضد داع�س.
طعمة  وفا�ضل  �ضامد  فا�ضل  وهم  الفنانون  وقدم 
حامت  وحممد  عطيوي  وكرمي  طعمة  وعبدالأمري 
جبار  وكذلك  ال�ضعيد،  ومن�ضور  عبدالإله  وع�ضام 
وحممد  زيني  واأياد  �ضهاب  عدنان  واأي�ضا  مهدي 
عن  ف�ضال  مزعل،  وعقيل  الأ�ضهب  وحازم  ج�ضوم 
لوحاتهم  قدموا  كلهم  جواد،  وعماد  الكركو�ضي  ثائر 
العر�س  لكي يكون  البحث عن منا�ضبة  لي�س بطريقة 
لروح  حامال  يكون  اأن  له  خمّططا  كان  بل  م�ضوقا، 
الوطن وتطّلعه وبحثه عن �ضوء امل�ضتقبل، وقد اأرادوه 
قريبا من النا�س يبحث يف عيونهم عن مل�ضات التفكري 
التعبريية،  وت�ضكالتها  الألوان  عطر  يف  املنغم�ضة 
من  اخلايل  املتنوع  بجمهوره  كبريا  الفتتاح  فكان 

ح�ضور امل�ضوؤولني.
وحملت ر�ضالة املعر�س الت�ضكيلي رغبة الأمل النابعة 
اأقوال  من  اأقوى  اأرادوها  التي  الفنانني  روح  من 
يعد  ومل  التاريخ،  منهم  وتاه  البلد  �ضيعوا  �ضيا�ضّيني 
اأحد منهم يعرف ماذا يعني الفن؟ لذا كان جوابهم اإن 
اأن  البوح مبا ميكن  يعني  املقد�ضة  الفن ويف كربالء 
توؤّديه اللوحة من احتماليات الأثر والتاأثري يف الواقع 
ال�ضارع  نب�س  روحه  بني  يحمل  الفن  لأن  العراقي، 

ولون احلياة.
ويعد املعر�س اأكرب تظاهرة فنية منذ اأحداث ومتغريات 
عام 2003، وياأتي متزامنا مع النت�ضارات العراقية، 
حماولة  لي�س  اأي�ضا  اعتربوه  عليه  امل�رسفني  ولكن 
اأن  اإىل  النتباه  للفت  حماولة  هو  ما  بقدر  للمغايرة 
اللوحة اأغنيٌة ميكن -اإن مت �ضماعها ب�ضكٍل جيد- اأن 

تكون ذات تاأثري قوي.

بغداد _ متابعة


