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لكونها تضم كثيرًا من الحاالت الغريبة... كيف تحافظ المتاحف العالمية على كنوزها التراثية؟

تكدح الأمم طويال يف طريق البناء، وتوثق جتاربها 
الر�سم، واليوم  التدوين، ويف لوحات  يف الورق عرب 
وال�سينمائي،  التلفازي  والت�سوير  الفوتوغراف  يف 
تراث  على  احلفاظ  وهي  الأ�سهر  الطريقة  وهنالك 
قالئل  اأيام  قبل  �سادف  وقد  املتاحف،  عرب  الأمم 
متحف  ي�ستقبل  حيث   ، للمتاحف  العاملي  اليوم 
بريوت جميع زواره جمانا طيلة النهار، وي�سم هذا 
تعود  اأثرية  مقتنيات  بريوت  يف  الوطني  املتحف 
لع�رص ما قبل التاريخ وع�رص الربونز وع�رص احلديد 
والع�سور الإغريقية والرومانية والبيزنطية والع�رص 
توجد  ومثلما  والعثماين.  واململوكي  الإ�سالمي 
املتاحف  واقع  فاإن  اخرى،  جمالت  يف  الغرائب 
فهناك  الغريبة،  احلالت  من  كثريا  ي�سم  اأن  ميكن 
متاثيل �سهرية من ال�سمع واأ�سكال براقة من اجلليد، 
الرخام،  او  بالنحا�س  ال�سخ�سيات  لأ�سهر  وجت�سيد 
واحلقيقة مكمن الغرابة يف وجود متحف ال�سابون 
دائرية  اأبراج  الزائر  نظر  تلفت  حيث  بريوت،  يف 
يخرتقها  بحيث  ال�سابون  قطع  من  مبنية  جوفاء 
ترتبط كلمة املتحف باحلفاظ على  الهواء.  وبينما 
الأردن عينه على امل�ستقبل  املا�سي وكنوزه و�سع 
ينمي  لالأطفال  متحفا  �سنوات  ع�رص  قبل  فاأ�س�س 
مع  ويتجاوب  والكت�ساف  املعرفة  ح�س  لديهم 
قدراتهم على التفاعل والتعلم والبتكار. فقد تاأ�س�س 
العبد  رانيا  امللكة  يد  على   2007 يف  املتحف  هذا 
اهلل قرينة العاهل الأردين عبد اهلل الثاين ويقع على 
م�ساحة 20 األف مرت مربع من اأر�س حدائق احل�سني 
املتحف  يتيح  ال�سياق  هذا  يف  عمان.  بالعا�سمة 
كبرية  فر�سة  لزائريه  القد�س  مدينة  يف  الإ�سالمي 
لالإطالع على تاريخ املدينة وح�سارتها مبا يحتويه 
ملئات  بع�سها  تاريخ  يعود  نادرة  مقتنيات  من 
الذي يعد بحد ذاته  ال�سنني، ويرتبع مبنى املتحف، 
ال�سمالية  الغربية  اجلهة  على  معمارية،  فنية  حتفة 
ال�رصيف على م�ساحة ما يقارب  القد�سي  من احلرم 
األفي مرت مربع وي�سم بني جدرانه احلجرية القدمية 
واأواين  ووثائق  ال�رصيف  امل�سحف  نادرة من  ن�سخا 
تاريخ  خالل  واحلرب  ال�سلم  يف  ا�ستخدمت  واأدوات 
املدينة احلافل بال�رصاعات واحلروب. يرى عرفات 
اإليه  الدخول  يحتاج  الذي  املتحف  مدير  عمرو 
"ي�سكل  اأن املتحف  املرور عرب بوابة خ�سبية كبرية 
مقابلة  يف  عمرو  وقال  املقد�سة"،  املدينة  مراآة 
�سحفية "املتحف مبنى تاريخي يج�سد فن العمارة 
وقباب  وقناطر  اأقوا�س  من  فيها  مبا  الإ�سالمية 
اخل�سبية  والأبواب  امللون  الزجاج  من  و�سبابيك 
قاعات  عدة  من  موؤلف  "املبنى  واأ�ساف  الكبرية"، 
املراحل  على  و�سهد  وحكايته،  تاريخه  منها  لكل 
املختلفة التي عا�ستها املدينة يف الفرتة اململوكية 
وما بعدها"، واأو�سح اأن املعرو�سات التي ي�ساهدها 
زوار املتحف هي بع�س ما هو موجود من مقتنيات 

والأكادمييني  للباحثني  املتحف  اإدارة  تتيح  نفي�سة 
الطالع عليها مل�ساعدتهم يف درا�ساتهم املختلفة، 
والكتيب التعريفي للمتحف ي�سم العديد من ال�سور 
نبذة  اإىل  اإ�سافة  عنها  و�رصح  املعرو�سات  لبع�س 
"يحتوي  املتحف  اإن  الكتيب  ويقول  تاريخه.  عن 
على العديد من التحف والقطع الأثرية واملخطوطات 
والنحا�سيات وجميعها وردت للمتحف الإ�سالمي اإما 
عن طريق الهدايا والتربعات من ال�سالطني امل�سلمني 
واأما من بقايا الرتميمات املتعاقبة التي جرت على 
الإ�سالمية  الفرتات  عرب  املبارك  الأق�سى  امل�سجد 
املتعاقبة". وميكن لزائر املتحف اأن ي�ساهد جمموعة 
خمتلفة  باأحجام  النادرة  امل�ساحف  من  كبرية 
العربية  اخلطوط  من  متعددة  باأنواع  يدويا  كتبت 
اأنه  املتحف  كتيب  ويو�سح  كبري،  بحجم  وبع�سها 
ي�سم "األف وثيقة تتعلق ب�سوؤون احلياة الجتماعية 
وتعر�س  اململوكية".  الفرتة  خالل  والقت�سادية 
من  امل�سكلة  الكبرية  الأبواب  جمموعة  املتحف  يف 
خ�سبية  قطع  اإىل  اإ�سافة  بالنحا�س  املغطى  اخل�سب 
خمتلفة  فرتات  من  مزخرفة  ال�سرياميك  من  واأخرى 
امل�سجد  وجدران  �سقف  تزيني  يف  ت�ستخدم  كانت 
من  وا�سعة  جمموعة  املتحف  ويقدم  الأق�سى. 
الأختام التي كانت ت�ستخدم خالل الفرتة العثمانية 
للم�سكوكات  النماذج  من  العديد  اإىل  اإ�سافة 
العثمانية  وحتى  الأموية  الفرتة  من  الإ�سالمية 

وقت  يف  ونحا�سية.  وف�سية  ذهبية  دنانري  ومنها 
على  بريوت(  يف  الوطني  )املتحف  فيه  يحافظ 
التي يعود بع�سها  الزاخر مبقتنياته  عراقة تاريخه 
يكون  اأن  عليه  القائمون  يحاول  ال�سنني  اآلف  اإىل 
للجميع  ماألوفا  وي�سبح  اجلميع  متناول  يف  الرتاث 
عفي�س  ماري  اآن  املتحف  مديرة  تقول  لبنان،  يف 
اإن العمل باملتحف ل يقت�رص   ، يف مقابلة �سحفية 
التاريخ باأ�سلوب  الغائرة يف  على عر�س املقتنيات 
اأن ن�رصح الق�س�س خلف  "بل واجبنا  جذاب فح�سب 
ق�س�سي  باأ�سلوب  التحف  نعر�س  واأن  املقتنيات 
التاريخ  مع  تعامله  لدى  براحة كربى  الزائر  لي�سعر 
العمل  فريق  طور  ال�سبب  ولهذا  وال�سخم".  ال�ساهق 
الذكية  الهواتف  على  تطبيقا  اأخريا  باملتحف 
ت�سلط  معلومات  خالله  من  يقراأ  اأن  الزائر  ي�ستطيع 
ال�سوء على تاريخ املتحف واملجموعة الكبرية من 
املقتنيات التي تتوزع على طوابقه الثالثة باأ�سلوب 
للمتاحف  العاملي  اليوم  ومبنا�سبة  و�سهل.  �سيق 
النهار،  طيلة  جمانا  زواره  جميع  املتحف  ا�ستقبل 
اأثرية  مقتنيات  بريوت  يف  الوطني  املتحف  ي�سم 
تعود لع�رص ما قبل التاريخ وع�رص الربونز وع�رص 
والبيزنطية  والرومانية  الإغريقية  والع�سور  احلديد 
تعود  والعثماين.  واململوكي  الإ�سالمي  والع�رص 
بدايات املتحف اإىل عام 1914 حيث عمد ال�سابط 
اإىل  ويل  رميون  اآنذاك  لبنان  يف  املتمركز  الفرن�سي 

جتميع القطع الأثرية على اأنواعها وو�سعها يف قاعة 
من قاعات دار الراهبات الأملانيات و�سط العا�سمة 
بريوت. بينما تدب احلياة من جديد يف ق�رص عائ�سة 
وتدفق  القاهرة  يف  الزمالك  بحي  الأثري  فهمي 
التحفة  لي�ساهدوا  اجلن�سيات  خمتلف  من  الزائرون 
الع�رصين  القرن  �سيدت مطلع  التي  الفنية املعمارية 
وزير  وافتتح  للفنون.  مع  جمجُ اإىل  لحقا  وحتولت 
الثقافة امل�رصي حلمي النمنم الق�رص بعد خ�سوعه 
 10 من  اأكرث  ا�ستغرقت  وجتديد  ترميم  لعمليات 
�سنوات. و�سهد الفتتاح جمموعة كبرية من الفنانني 
الت�سكيليني وال�سخ�سيات العامة اإ�سافة ل�سفراء عدد 
من الدول الأجنبية بالقاهرة، �سيد الق�رص علي با�سا 
وعا�ست   1907 يف  فوؤاد  امللك  ياوران  كبري  فهمي 
ملكيته  لتنتقل   1958 عام  حتى  عائ�سة  ابنته  فيه 
بعد ذلك اإىل وزارة الثقافة التي حولته يف 1976 اإىل 
مع للفنون ي�سم لوحات فنية ومنحوتات ثمينة  جمجُ
ترميمات  لإجراء  الق�رص يف 2005  واأجُغلق  ونادرة، 
واإ�سالحات �رصورية لهيكل املبنى وجتديده اإل اأن 
املتوقع.  بكثري من  اأطول  �سنوات  ا�ستغرق  امل�رصوع 
تقدمي  طلب  اأن  روما،  يف  حمكمة  اعتربت  حني  يف 
املتاحف  اأكرب  يف  بالعمل  للراغبني  الرت�سيحات 
غري  املواطنني  لي�سمل  تو�سيعه  ميكن  ل  الإيطالية، 
املحكمة،  قرار  على  التاأكيد  مت  ما  واإذا  الإيطاليني. 

�سيتعني على املدراء الأجانب الآخرين ال�ستقالة.

رف�ست حمكمة يف روما عن�رصا رئي�سيا من امل�رصوع 
الطموح للحكومة الإيطالية الرامي اإىل اإ�سالح نظام 
املتاحف الوطنية، ومنعت و�سع اأجانب على راأ�سها.
عن  فران�سي�سكيني  داريو  الثقافة  وزير  وعرب 
"تويرت"  عرب  مغردا  املحكمة  قرار  من  امتعا�سه 
"العامل �سهد تغيريات يف املتاحف الإيطالية خالل 
تلغي  روما  يف  الإدارية  املحكمة  والآن  �سنتني.. 

تعيينات خلم�سة مدراء. ل�ساين يعجز عن التعبري «.
تقدمي  طلب  اأن  املحكمة  اعتربت   ، �سدر  قرار  ويف 
العمل  اإطالق عجلة  اإعادة  للراغبني يف  الرت�سيحات 
يف اأكرب املتاحف الإيطالية ل ميكن تو�سيعه لي�سمل 
املواطنني غري الإيطاليني. وقد مت الإحتكام اإىل هذه 
اخلا�رصين  املر�سحني  من  عدد  جانب  من  املحكمة 
بينهم  جدد  ملدراء   2015 العام  تعيينات  خالل 
بني  من  هي  وطنيا  متحفا  لع�رصين  اأجانب  �سبعة 
تثري  �سورتها  لكن  العامل  يف  للزوار  جذبا  الأكرث 
هوؤلء  اجلدد  املدراء  لف  وكجُ اللتبا�سات.  بع�س 
املجموعات  هذه  اإظهار  طريقة  بتح�سني  جميعا 
واإجراء  الإفتتاح  مواعيد  متديد  مع  الإ�سثتنائية 
حتديث للمقار وتطوير ملبيعات املنتجات امل�ستقة، 
املدراء  من  خم�سة  تعيني  األغت  احلكومة  اأن  غري 
الأملاين  الآثار  عامل  هو  اأجنبي  بينهم  الع�رصين 
باي�ستوم  موقع  عن  امل�سوؤول  زوخرتيغل  غابرييل 

الأثري قرب نابويل. بح�سب فران�س بر�س.

بغداد_ متابعة

 "بال خبز وال نبيذ" "سيدة بمعطف من صبر"
يعرض رؤساء العالم على 
في ضيافة رابطة النقاد هيئة الجئين 

�سدر حديثا عن املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رص كتاب "�سيدة مبعطف من 
�سرب" للموؤلف ال�سعودي حممد اأحمد م�ساط. وعن كتابه اجلديد يقول:

ذكر  كذلك  وفيه  رجال.  وعدة  واحدة،  �سيدة  عن  اأحاديث  الكتاب  هذا  "يف 
لأماكن حمفورة يف الذاكرة. فاأما الب�رص فهم اأنا�س حقيقّيون عرفتهم - اإّما 
عن قرب اأو بعد - اإل واحداً. بع�سهم �رّصحتجُ با�سمه، واآخرون مل اأجد �رصورة 
اأّثرتجُ يف بع�سهم  يف ذلك. وكلهم اإما اأنني تاأّثرت بهم قلياًل اأو كثرياً. ورمبا 
قلياًل، اأو رمبا مل اأوؤثر.  وبني التلّقي منهم، والعطاء مني؛ منظومة من احلب، 
اأو احلذر، اأو الإعجاب، اأو التاأّمل. ولي�س بيني وبني اأي واحد منهم اأي مقدار 

لبغ�س، اأو احتقار، اأو ح�سد، اأو عداوة. 

�سدر حديثا، عن �سل�سلة "كتابات جديدة" بالهيئة امل�رصية العامة للكتاب، 
ديوان "بال خبز ول نبيذ" لل�ساعر موؤمن �سمري، الذي �سدر له ال�سهر املا�سي 
الديوانني يف فرتة  ليتزامن �سدور  بتانة،  موؤ�س�سة  لالإثم" عن  "حيز  ديوان 
ال�سعري  العمل  الديوان هو  �سعريًا ويعد هذا  ن�سًا  الديوان 35  قريبة. ي�سم 
�سمري �سدر  اأن موؤمن  يذكر  التا�سع ع�رص.  �سمري وكتابه  الرابع ع�رص ملوؤمن 
الحت�سار"،  و"بهجة  املالمح"،  يجرح  جاف  "هواء  دواوي��ن  ذلك  قبل  له 
كالغابة  الغمر  يف  و"عالٌق  ال�سعادة"،  و"تفكيك  احلروب"،  عميان  و"ممر 
لالإثم" الذي �سدر موؤخرا  الأعمى"، و"حيٌز  كالأ�سالف"، و"اإغفاءة احلطاب 

عن موؤ�س�سة بتانة وغريهم.

الإعالم  و�سائل  اأنظار  العمري  عبداهلل  ال�سوري  للفنان  معر�س  خطف 
يف اأملانيا وخمتلف دول العامل، الذي عر�س فيه روؤيته الفنية املبتكرة 
م�رصدين،  اأو  لجئني  هيئة  على  بت�سويرهم  ال�سا�سة،  وكبار  للروؤ�ساء 
جمرد  باتوا  الذين  ال�سعوب،  من  العاديني  الأفراد  اأهمية  اإظهار  حماوًل 
وتت�سمن  احلروب.  القتلى جراء  اأو  الالجئني  عدد  اإح�سائيات  اأرقام يف 
الرو�سي  اأي�سًا �سخ�سيات كالرئي�س  "اله�سا�سة" الزيتية  لوحات معر�س 
والرئي�سني  اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي  والرئي�س  بوتني،  فالدميري 
ورئي�س  هولند،  فران�سوا  والفرن�سي  اأوباما  باراك  الأمريكي  ال�سابقني 

الوزراء ديفيد كامريون، 

الناقد  �سيفت  الدباء،  احتاد  يف  العراقيني  النقاد  رابطة  منهاج  �سمن 
الغنية  البداعية  بتجربته  لالحتفاء  الغامني  �سعيد  واملرتجم  والباحث 
ال�سيخ زايد،  الوان املعرفة والثقافة، وملنا�سبة ح�سوله على جائزة  بكل 
واملثقفني  الدباء  من  ح�سد  اجلل�سة  ح�رص  والآداب.  الفنون  حقل  يف 
والباحثني. اأدار اجلل�سة الدكتور جا�سم اخلالدي.  فيما متيزت هذه الدورة 
مبوا�سيع الإجنازات الإبداعية الفائزة للدورة من حيث معاجلتها الق�سايا 
امللحة التي نعاي�سها يف وقتنا الراهن كاملواطنة والن�س الديني والفل�سفة 
العربية والتكنولوجيا والإرهاب، فالفائزون ا�ستحقوا الفوز عن جدارة ملا 

لأعمالهم من اأثر مهم يف الرتقاء بالثقافة واحلياة الجتماعية العربية.

"الهشاشة"إصدارات الغانميإصدارات

قراءة في كتاب

"ل  الثانية  الوهاب احلمادي يف روايته  ي�سف عبد 
تق�س�س روؤياك" مدى تاأثري الأحالم على الإن�سان، 
دواخل  يك�سف  مفتاحًا  تكون  اأن  ميكن  اأنها  وكيف 
ال�سخ�س احلامل، اأو تكون مبثابة روؤى ملا قد يحدث.

بطل العمل وراويه هو "ب�سام" الذي يطارده كابو�س 
هذا  من   ، يطاق  ل  بوؤ�سًا  حياته  من  ويجعل  يتكرر، 
يبداأ  اإذ  روايته،  حبكة  "احلمادي"  ي�سنع  الكابو�س 
ذلك  �سبيل  لياًل، ويف  يراه  ما  "ب�سام" بتتبع خيوط 
ويروي  نف�سيًا،  وطبيبًا  الأحالم،  يف�رص  �سيخًا  يزور 
اأي  اإىل  الو�سول  ي�ستطيع  ل  لكنه  ل�سديقه،  احللم 
نتيجة. يبقى يف رحلة بحث، وكاأنه ي�سبه بطل رواية 
�ساراماجو "كل الأ�سماء" التي ترافقه ويحملها معه 
اأينما ذهب، ففي هذه الرواية اأي�سًا البطل يبحث عن 

امراأة ل يعرفها.
الرواية،  يف  الرواة  اأ�سوات  تعدد  احلمادي  ي�ستخدم 
ل�سان  على  مبا�رصة  مكتوبة  الف�سول  بع�س  فتاأتي 
وتكمل  الثانوية،  اأو  الرئي�سية  ال�سخ�سيات  اأحد 
منها.  خفية  جوانب  وت�سيء  احلكاية  نواق�س  �رصد 
و�سديقه  "ب�سام"،  زوجة  بني  الكاتب  ينتقل  هكذا، 
"ن"  منهم  اآخرين،  واأ�سخا�س  و"نواف"  "يو�سف"، 
ثم  عاطفية  عالقة  "ب�سام"  وبني  بينها  تن�ساأ  التي 
الرواية  يف  ال�رصد  ت�ساعد  ومع  حياته.  من  تختفي 
وحماولت "ب�سام" تف�سري الكابو�س يتذكر تفا�سيل 
حلم قدمي اآخر راآه، اإذ راأى نف�سه مع فتاة على �ساطئ 

البحر، اأهدت اإليه بالونًا ملونًا.
من  نوعًا  الرواية  امتداد  على  احلمادي  يجري 
اأكرث  الرواية  في�سمن  والواقع،  احللم  بني  املزاوجة 
�سخ�سية، ويك�سف غمو�س هذه  من حلم، لأكرث من 
اإليه من خالل الأحداث الالحقة،  الأحالم وما ترمز 
تقنية  ي�ستخدم  حني  اإليها  اإ�سارات  خالل  من  اأو 
ويف  �سخ�سياته،  ما�سي  عر�س  يف  ال�سرتجاع 
ل�سان  على  مكتوبة  ف�سول  اإىل  يلجاأ  اأخرى  اأحيان 
اللتبا�سات. يختتم  لتو�سيح بع�س  النف�سي  الطبيب 
امتداد  على  اإدارتها  يف  برع  التي  الت�سويق  حبكة 
الن�س بنهاية متزج بني حلم البالون وكابو�س القرب 
احلكاية  فتنك�سف  "ب�سام"،  راآهما  اللذين  والبوم 
ها علينا يف  ويتفكك اللغز وتتو�سح الروؤيا التي ق�سّ
تق�س�س  "ل  القراآنية:  الآية  حتذيرات  رغم  الرواية 

روؤياك"!
ي�ستخدم الكاتب ا�سمه احلقيقي يف الرواية، فيوهمنا 
اأحد  هو  اآخر،  �سخ�س  كتبها  بل  يكتبها،  مل  اأنه 
با�سمه.  ت�سدر  جعلها  ما  �سببًا  لكن  ال�سخ�سيات، 
كرث  اآخر  روائي  بوجود  القارئ  اإيهام  "لعبة" 

ا�ستخدامها يف الروايات العربية يف الآونة الأخرية.

اقتباس
 

اخلوف اأمل نابع من توقع ال�رص.
اأر�سطو

يف عينْيك ِ ارى دنياي
يف عينيك ي�سري احللم 

حقيقْه
ي�سَتلُّ ال�سبحجُ بريقْه
لُّ الظامىء ريقه َوَيبجُ

يكت�سف الناظر – بعد 
�سياع الم�س –

طريقه
من عينْيك يطّل الفجْر

تتواىل �سحكات الزهْر
تنترث مع ال�سبح حكايا
تخت�رص الزمنة الدرب
َت اجلفَننْي ِ  لت�سبح حَتْ

املرتع�َسني
حديث مرايا

* * *
اذكر اين اب�رصت الدنيا ؟

ل اذكر
اذكر اين جئت اىل عيَنْيك ِ 

�سفريا
ل اذكر كيف بداأت

ل اذكر كيف اجتزت �سبيل 
العمر

اعرف اين يف عينيك ِ
اظلُّ �سغريا

* * *
يا عيّنيَّ ونور العني وعني 

النور
يا َبرَّ المن وبحر الحالم 

امل�سحور
يا �رصَّ وجودي ومناي

يا فجري النا�رَص ، لنَي 
املهد ، وطعم ال�سهد

كرى ومو�سيقى اليام ال�سَّ

زادا ميتّد وذكرى
تخلط بني املنظور وغري 

املنظور
* * *

يف عيَنْيك ارى دنياْي
يعي�س احللم ، يعود �سباي

ق بعد الع�رص هواي يتحقَّ
يا مطلَع ا�سجى ان�سودة 

ْتها �سفتاي ع�سق َغنَّ
يا وجهًا يحلو مهما َلفحْته 

اليام
وفوؤاداً يحنو مهما جرحته 

الآلم
يا بدء البدء ، وبدء 

الكلمات
يا ذاتًا تغرق يف ذات

جريس دبيات

ثقافة 

من عينيك ترى عيناي"مشروع األورستيا"... خطوة فرنسية لتطوير واقع المسرح العراقي
لوزارة  التابعة  وامل�رصح  ال�سينما  دائرة  ا�ستقبلت 
الثقافة وال�سياحة والثار مبقرها يف بغداد ، جمموعة 
” التبادل الثقايف بني العراق وفرن�سا” او ماي�سمى” 
مب�رصوع الور�ستيا” واملوؤلف من 15 �سخ�سًا مابني 
 ، للعرو�س  وم�سوقني  وموزعني  مهرجانات  مدراء 
خالل  من  العراقي  امل�رصح  بواقع  النهو�س  اجل  من 
الثقافية. منتدى امل�رصح ويف  الفنية  تبادل اخلربات 
جولة م�سائية، زار الوفد الفرن�سي مقر منتدى امل�رصح 
للتعرف  وامل�رصح،  ال�سينما  لدائرة  التابع  التجريبي 
لجراء  تواجدوا  الذين  امل�رصحي  ال�سباب  نخبة  على 
املجموعة  هذه  امام  �ستقدم  التي  لعمالهم  متارين 
بدء  وكان  فرن�سا  يف  لتقدم  منها  الف�سل  لنتقاء 
متت  املناف�سة  �سمن  امل�سرتكة  العمال  م�ساهدة 
م�ساء ام�س .  اكد حيدر جمعة، مدير منتدى امل�رصح، 
العراق  بني  الثقايف  التبادل  م�رصوع”  جمموعة  ان 
بني  فني  بروتوكول  �سمن  لبغداد  قدمت  وفرن�سا” 
ور�س  على  ي�ستغل  امل�رصوع  هذا  ان  مبينا  البلدين، 
اآب املقبل ملدة ع�رصة  ومتارين م�رصحية تقام ب�سهر 
من  بالعر�س  ينتقلون  ثم  امل�رصح،  منتدى  يف  ايام 
العام  نهاية  عر�سه  يعاد  ثم  اوروبا  لدول  بغداد 
احلايل يف املنتدى.  كما ا�سار اىل ان قدمت جمموعة 
�سيتم  والتي  امل�رصحي  ال�سباب  من  لنخبة  اعمال 
وابرز  فرن�سا،  يف  لتقدم  منها  فنيا  الف�سل  انتقاء 
هذه العمال هي” م�رصحية امونيا، ونويز، وتوبيخ، 
د.  او�سح  جانبه  من  وهاملت”.  وخريف،  واملقهى، 
اقدمنا  �سنتني  من  اكرث  قبل  اخلالدي،قائال:  ميمون 
على جتربة م�سرتكة بني نخبة من الفنانني العراقيني 
اقبال  ود.  الرزاق  عبد  د.هيثم  الفنان  با�رصاف 
امل�رصح  يف  الفرن�سيني  ال�سدقاء  بع�س  مع  نعيم 
الفرن�سي الوطني يف بيزن�سون “جمموعة �سيوا” وهي 

الفنية  العمال  ت�سويق  على  تعمل  عاملية  منظمة 
العرب  بني  جتمع  اوروبا  يف  فنية  م�ساريع  وخلق 
ثالثية  على”  العمل  التفاق  وكان  والوروبيني، 
اور�ستيا” للكاتب الغريقي ا�سخيلو�س، التي تتحدث 
عن العنف واجلرمية وا�ستمرار القتل والثاأر والنتقام 
، وبالوقت نف�سه كانت تناق�س مو�سوعة الدميقراطية 
الفرن�سية  املخرجة  ان  مو�سحا  اآنذاك،  الغريق  عند 
مقاربة  العمل  فكرة  ان  وجدا  الرزاق  عبد  هيثم  ود. 
ان�سانية  جتربة  وهي  نعي�سه  الذي  العراقي  للواقع 
عامة، وهدفها الت�سامح والبتعاد عن مفاهيم القتل 
ان  بعد  ليمو  مدينة  يف  قدم  العمل  “ان  اىل  م�سريا   ،
اجنزت التمارين ملدة �سنتني يف بيزن�سون ثم انتقلنا 
اىل مدينة ليمو�ستك وقدمنا عر�سًا واحداً، ويف الفرتة 
العراق  يف  هنا  الجراءات  بع�س  ن�ستكمل  احلالية 
لعادة التمارين من اجل عر�سها يف عام ″2018، 
مبينا ان الهدف من هذا امل�رصوع هو التالقح العراقي 

امل�سرتك مع ال�سدقاء الفرن�سيني والفادة يف تبادل 
اخلربات التي تنتج عن معرفة فنية وفكرية وثقافية.

امل�رصح  مديرة  بوت،  �سيلي  املخرجة  عربت  فيما 
بقدومها  �سعادتها  الفرن�سي، عن  الدراماتيك  الوطني 
اجلميل  البلد  بهذا  “متفاجئة  انها  مبينة   للعراق، 
وهذا  بجهد،  تعمل  التي  الفنية  ال�سبابية  وبالطاقات 
و�سائل  خالل  من  فرن�سا  يف  ن�سمعه  كنا  الذي  غري 
ان  بعد  انها عملت يف امل�رصوع   العالم”، مو�سحة 
ياقوتة  التقت مديرة م�رصوع” الور�ستيا” الفرن�سية 
اي�سا  وتعرفت  �سنوات،  ال�ست  مايقارب  قبل  بلقا�سم 
العراق،  الرزاق يف  د. هيثم عبد  العراقي  الفنان  على 
م�رصحي  فني  م�رصوع  ولدة  هنالك  كانت  حيث 
الذي نعمل على تطويره  كبري وهو م�رصوعنا احلايل 
الفنانني  بني  م�سرتكة  م�رصحية  ور�سة  خالل  من 
الدول  من  العديد  يف  و�سيقدم  والفرن�سيني  العراقيني 

الوروبية كر�سالة �سالم وحمبة.

بغداد_ متابعة


