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هل تصلح البصرة ألن تكون عاصمة للثقافة العربية في 2018 ؟ 

والفنانني عن  والأدباء  املثقفني  الكثري من  يت�ساءل 
عا�سمة  فعاليات  فيه  تقام  اأن  ميكن  واحد  مكان 
الثقافة العربية! فهذه املدينة ل متتلك قاعة حقيقية 
الفتتاح،  حفل  فيه  يقام  اأن  املمكن  من  واحدة 
فيه  �ستعر�ض  جمهز  م�رسح  من  تخلو  املدينة  وهذه 
امل�رسح..  مهرجانات  يف  ت�سارك  التي  امل�رسحيات 
ال�سينما؟ هل توجد قاعة عر�ض واحدة  وماذا ب�ساأن 
اأحد املولت يف  اأ�سحاب  يف املدينة؟ وهل ما بناه 
املدينة من قاعات �سينمائية ميكن اأن ت�سعف مئات 

الأفالم املقرتحة للعر�ض يف الفعاليات؟
املطالبني  بال  على  يرد  الذي  الأ�سعب  الت�ساوؤل 
للمدينة،  ثقافية  حتتية  بنى  اإن�ساء  يف  بالإ�رساع 
الإعمار،  على  �ست�رسف  التي  الأموال  روؤو�ض  هو 
رواتب  من  العراقية  الدولة  ت�ستقطع  الذي  الوقت  يف 
امليزانية  احلا�سل يف  العجز  �سد  اأجل  من  املوظفني 
منجما  الب�رسة  �ستكون  وهل  �سنتني؟  من  اأكرث  منذ 
بغداد  فعاليات  يف  حدث  مثلما  الأموال  ل�رسقة 

عا�سمة للثقافة العربية يف العام 2013؟
اأ�سئلة كثرية تبقى غري قابلة للفهم، والإجابة عليها 
مطروح للزمن الذي تختار فيه مدينة غري موؤهلة لأي 

فعٍل ثقايف لأن تكون عا�سمة للثقافة العربية..
ومثقفي  اأدباء  بع�ض  اآراء  على  الوقوف  اأجل  ومن    
املدينة، يتحدث الكاتب واملرتجم الدكتور عبد ال�ستار 
َنّبذَل ق�سارى  اأن  ت�ستحق  الب�رسة  اأن  الأ�سدي مبينا 
التاريخ  �ساحبة  وهي  ازدهارها،  لأجل  اجلهد 
والفل�سفة  والعلم  ال�سعر  ملتقى  كانت  اإذ  العريق.. 
عا�سمة  الب�رسة  تكون  ل  ومَل  الكلم..  و�سناعة 
اأن هناك  اأو  اأمنية  العربية؟.. هل هي جمرد  للثقافة 
ونر�سد  الهدف  ونحدد  اخلطة  ن�سع  عمل:  برنامج 
اأم ترانا نحن  الزمن..  الإن�سان ونحرتم  املال ونبني 
خطَى وما �ُسّيد م�رسح وما اُقيمت دار اأوبرا املوعودة 
القاعات  اُقيمت  وما  ورق  على  حربا  ال�سينما  وظلت 
بركة  الب�رسة  ا�سحت  وديان وتالل حتى  وال�سوارع 
الع�سار  نهر  وامتالأ  جماريها  ماء  من  ت�رسب  كبرية 
اأين املكتبات وقد مات )فرجو(  بالنفايات، ومن ثم 
الطبيعي(  التاريخ  و)متحف  �سبورت(  )عراق  وتهدم 
و)الكازينوهات( و)حديقة الأمة(… بل اإن املكتبات 
يقرتب  اأحد  ل  لكن  واملهمة،  النادرة  بالكتب  مالأى 
الثقافة  عا�سمة  الب�رسة  تكون  اأن  م�سيفا،  منها.. 
املدينة  بناء  لإعادة  فر�سة  ونتاأمل..  لنقف  فر�سة 
تكون  اأن  و  فيها..  والكتاب  الأدباء  احتاد  ومقر 
متحف  يقام  لأن  فر�سة  الثقافة  عا�سمة  الب�رسة 
عبد  وحممود  الربيكان  وحممود  ال�سياب  �ساكر  بدر 
واملخ�س�سات..  الأرا�سي  توزع  اأن  فر�سة  الوهاب.. 
اأن تنه�ض من جديد يف الوقت  نعم ت�ستحق الب�رسة 
الذي ل تع�سيد فيه لالأديب، ويف الوقت الذي ت�ستمر 
الب�رسة  ت�ستحق  بالتوقف…  مهمة  ثقافية  جمالت 

اأن تنه�ض، لكنها مل تزل جمرد بانوراما من خراب!

تايه  ها�سم  الت�سكيلي  والفنان  ال�ساعر  يرى  فيما   
العائق الأكرب لإجناح م�رسوع )الب�رسة  اإذا كان  اأنه 
عا�سمة الثقافة العربّية العام 2018( مق�سورا على 
بنى حتتّية غري موؤّهلة، حاليا، لحت�سان الفعاليات، 
والأن�سطة، والوفود، فاإّن اأمام القّيمني على امل�رسوع 
حتتّية  بنى  وا�ستحداث  البنى،  هذه  لتاأهيل  عاما 
كافّية،  مالّية  ميزانّية  يتطّلب  وذلك  مالئمة،  جديدة 
ونزاهة.  وخربة  كفاءة  ذات  واإدارة  حقيقّية،  واإرادة 
اأجنبّية تعمل يف جمال  اأن ال�ستعانة بخربة  معتقدا 
�ستكون  كبرية  ثقافّية  م�ساريع  متطلبات  اإجناز 
التاأهيل، والإعمار، والبناء،  نافعة جّدا يف م�سامري 
والإ�رساف، والتنظيم. م�سيفا ، اأن الأمر املهّم يتعّلق، 
كذلك، باجلهة املركزّية التي �ستتوىل اإعداد فعاليات 
اأّيام هذا احلدث، وا�ستعدادها لال�ستفادة من وجهات 

بالثقافة،  واملعنيني  للمهتمني  املختلفة  النظر 
بالتحاور  بالدنا،  يف  والفنون  والتاريخ،  واملعرفة، 
مادة  ر�سم  يف  مكفول،  اإ�رساكا  وباإ�رساكهم،  معهم، 
احلدث، و�سورته يف اأّيامه بحيث تعك�ض هذه ال�سورة 
اآخر  جانب  من  للمدينة.   املختلفة  الثقافّية  الأبعاد 
الذي  الكاتب عبد احلليم مهودر بهذا الختيار  يفرح 
يعده �رسفا للمدينة، لكنه ل ين�سى املاأ�ساة التي متر 
فالثقافة  ثقافة؟  اأي  عن  نت�سال  اأن  يجب  »لكن  بها: 
مهودر  وي�ستمر  ثقافة؟   مدينتنا  تعي�ض  فهل  حياة.. 
يف كالمه بعد هذا الت�ساوؤل: اإن مدينة الب�رسة ترتاجع 
يف حياتها ككل مدينة لي�ض فيها دار عر�ض �سينما 
ولي�ض فيها قاعة للعرو�ض امل�رسحية و.. لي�ض فيها 
الت�سكيلية.   للفنون  اأو  للمعار�ض  قاعة  اأب�سط  حتى 
نعي  اأن  علينا  فاإن  غازي،  واثق  ال�ساعر  وح�سب 

جيدا اأن الثقافة لن تكون بال�رسورة اأبنية، و�سوارع 
م�سارح  ول  لل�سينما  دورا  ولي�ست  فخمة،  وفنادق 
وترفيهية،  اجتماعية  نوادي  ول  �سغرية،  اأو  كبرية 
احلاجة،  عند  ن�سعه  دعائيا  مل�سقا  لي�ست  الثقافة 
لي�ست جمموع  الثقافة  ون�ستخدمه ملرة واحدة فقط، 
احلقيقي  اأكرب من حجمه  ما  ُت�سُم حدث  ف�سائيات 
مئات املرات، الثقافة لي�ست �سلعة ن�ستطيع �سنعها اأو 
ن�ستوردها متى ن�ساء… بل اإن الثقافة بناء جمتمع 
تقاليده حني  اأ�سالة  احلفاظ على  قادر على  اإن�ساين 
كونه  منت�رسا  ويخرج  الإن�سانية  املعادلت  تت�رسر 
وقع.   الذي  ال�رسر  من  اأجياله  على  احلفاظ  ا�ستطاع 
لوجود  احلقيقي  الأ�سا�ض  الثقافة  تكون  املعنى  بهذا 
مطمئنا  ي�سدرها  اأن  على  قادرا  وي�سبح  الإن�سان، 
غري  للثقافة  املفهوم  وهذا  الآخرين،  حياة  لتح�سني 

م�ستقر يف بنية جمتمعاتنا العربية كافة، لذا لن تد 
مدينة عربية ت�ستطيع اأن ت�سدر ثقافتها، ل املحلية 
املبنية على اأ�سا�ض الرتاكم املعـــــريف، ول الإن�سانية 
العربية  املدن  الب�رس.  بقية  مع  بها  تت�سارك  التي 
ال�سوؤال:  التطور، وهنا جنيب عن  حمميات ب�سدة من 
هل ت�سلح الب�رسة عا�سمة للثقافية العربية؟ فنقول 
وهل الب�ســـــرة يف مناأى عن اخلراب املحيط بها يف 
املدينة  وهي  خا�ســــة  العربي،  العامل  ويف  العراق 
التي تكاد تكون الأكرث خرابا عمرانيا والأكرث ت�سوها 
فيما يد�ض يف رحمها من بناء بال تخطيط مدرو�ض.  
موؤمترهم  يف  قرروا  العرب،  الثقافة  وزراء  اأن  يذكر 
الثاين  ال�سعودية، خالل كانون  الذي عقد يف  الـ19، 
2015، اختيار الب�رسة عا�سمة للثقافة العربية عام 

2018 املقبل .

بغداد_متابعة

والفنون في الديوانية 
)سويلم( رؤوف العطار الفنية في أربيلحانة المتنبيللكتاب في قضاء عفكتحتفي بـ

ال�سبت،  والكتاب،  الدبــاء  واحتــاد  الديوانية  يف  والفنون  الثقافة  ق�رس  احتفى 
بالروائي حمزة خطار مبنا�سبة ا�سدار روايته اجلديدة )�سويلم(.

 ادار الم�سية ال�ساعر كاظم الزيدي الذي قدم يف بداية حديثه ورقة تعريفية عن 
الرواية وا�سفا اياها باأنها من الروايات التي حتاكي معاناة الواقع العراقي. 

 فيما اأعرب الروائي حمزة خطار عن �سكره لق�رس الثقافة والفنون واحتاد الدباء 
على هذا الحتفاء، وقال ان الرواية التي هي عبارة عن ف�سلني كل ف�سل مكون من 
جزئني متحدثا عن �سخ�سية �سويلم تلك ال�سخ�سية التي عا�ست معاناة حقيقية منذ 
فرتة انتظاره لزوجته التي فارقت احلياة يف امل�ست�سفى ومن ثم ا�رسه يف احلرب 

العراقية اليرانية وعودته بعدها حيث �سهد التغريات احلا�سلة يف العراق.

اأقام ق�رس الثقافة والفنون يف الديوانية بالتعاون مع الهيئة الثقافية ملكتب ال�سيد 
ق�ساء عفك ومب�ساركة  للكتاب يف  )قد�ض(، معر�سا  ال�سدر  ال�سهيد حممد �سادق 
مكتبة ماجد العلمية وعدد من املكتبات يف املحافظة.  وقال رئي�ض جمل�ض ق�ساء 
اأقامها  التي  الطيبة  عفك �سالم رهيف بري�ض: تعترب هذه املبادرة من املبادرات 
ق�رس الثقافة والفنون ومكتب ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، ولبد من الإ�سارة اإن الق�سية 
والنواحي باأم�ض احلاجة اإىل مثل هذه املبادرات الثقافية التي تنمي وتطور الوعي 
والعلمية  الثقافية  العناوين  من  العديد  املعر�ض  و�سم  املجتمع،  لدى  الثقايف 
اإ�سدارات وزارة الثقافة. فيما ح�رس املعر�ض ماجد  والأدبية كما �سمل عددا من 
املنذور قائمقام ناحية عفك والذي بدوره �سكر اجلهات القائمة على هذا املعر�ض.

 ( الق�س�سية  املجموعة  �سدرت  بالقاهرة؛  والإعالم  للن�رس  �سم�ض  موؤ�س�سة  عن 
د.  الأمريكية   املتحدة  الوليات  يف  املقيم  والروائي  للقا�ض  املتنبي(  حانة 
عزيز التميمي.  املجموعة تقع يف 96 �سفحة من القطع املتو�سط ، وت�سم ع�رس 
احل�سي  املتداخلة منها  باألوانها  لوحة �سارخة  �سّكلت  ق�س�ض ق�سرية متنوعة  
وعوامل  العبث  ل�سلطة  الراف�ض  الإن�ساين  ال�سلوك  ج�ّسدها  التعبريي،  والآخر 
اأدوار  حّولته  العراقة،  يف  موغلة  ح�سارة  عن  يف�سح  ملجتمع  والتمزق  النهيار 
العبث وطقو�سية الالهوت الديني ال�سادية اإىل مالمح باهتة ل تعرف من التاريخ 
الفكري  الت�سطيح  حكايات  ت�ستعر�سه  ما  بقدر  الأخرى  واملعارف  واجلغرافية 
وت�سخيم خرافة املقّد�ض يف ذاكرة اجلمهور املغّيب عن م�رسح احلياة احلقيقية. 

اختتم املعر�ض الت�سكيلي للفنان روؤوف العطار بعنوان ” ا�ساطري فنية ” يف اربيل 
وبح�سور عدد من ال�سخ�سيات الر�سمية والأكادميية واملهتمني بال�ساأن الثقايف 
الثامن ع�رس  يل  ال�سخ�سي  املعر�ض  يعترب هذا   : العطار  روؤوف  الفنان  .  وقال 
والذي يذهب ريعه اىل العمال اخلريية ويحتوي على 60 لوحة فنية من �سمنها 
40 لوحة تتحدث عن املراأة ودورها يف احل�سارات الن�سانية منذ القدم وما هو 
يف داخلها من �سخ�سيتها وطموحها ومعاناتها ودورها يف املجتمع با�ستخدام 
الفنجان من  قراءات  الخرى فت�سمنت  اللوحات  اأما   ، والأ�سود  البي�ض  اللونني 
ر�سومات وتعبريات ج�سدتها يف لوحاتي با�ستخدام اللونني البي�ض والأ�سود”، 

وبني العطار انه قريبا تتم اقامة معر�ض اخر بالقاهرة .

إصداراتالثقافة أساطيرمعرض

قراءة في كتاب

تعترب املجتمعات املغلقة الفكاهة وال�سحك تهديدا 
ترى  فاأنها  ولهذا  املحافظة،  وقيمها  لوجودها 
اجتماعية  ادوات  والطرافة  والتهكم  ال�سخرية  يف 
التي  والن�سباط،  التزمت  اخالقية  مع  تتعار�ض 
هيمنة  على  للحفاظ  بها  اللتزام  الفرد  على 
الفكاهة  ان  نرى  هنا  املجتمع. من  على  القائمني 
هي خرق لهذا التابو واملنع والتزمت الجتماعي. 
كوة  وال�سخرية  النوادر  عرب  ال�سعوب  تد  ولهذا 

لتحرير الذات والوعي من اخلوف والنغالق. 
بالد  فوق   " كتاب  قراءة  ميكن  ال�سياق  هذا  يف 
املوؤ�س�سة  عن   ، جرجي�ض  اأزهر  للكاتب  ال�سواد" 
عام 2015  الذي �سدر  والن�رس  للدرا�سات  العربية 

يف بريوت
واحلكايات  الق�س�ض  من  جمموعة  هو  الكتاب 
ال�ساخرة ويت�سمن34 ق�سة وحكاية . انها ق�س�ض 
الكبت  الجتماعي،  الزيف   ، احلرب  عن  تتحدث 
الديني،  الزيف   ، اللجوء  الطفل،  تربية  اجلن�سي، 

وغريها من املو�سوعات.
 متتاز احلكايات والق�س�ض بالخت�سار والتكثيف 
من  مبا�رسة  تغرف  انها  اجتماعي.  هدف  ولها 
خزين الواقع املليء باحلياة والحداث وال�سخو�ض 
اللم�سة  عنها  يغيب  ان  دون   ، الغنية  وال�سور 
من  النوع  هذا  بها  يتميز  التي  الفنية  اجلمالية 
الدب، وتك�سف عن فرادة ق�ض ، حافظ ازهر اىل حد 
كبري يف �رسد ق�س�سه على اللغة الف�سحى، وحتى 
فانه   ، املحلية  ال�سعبية  اللهجة  ي�ستخدم  حني 
خا�سها  التي  التجربة  تلك  من  يقرتب  ان  يحاول 
 ، �سعره  يف  ال�سباين  علي  الراحل  ال�سعبي  ال�ساعر 
ما  او  الف�سحى  واللغة  العامية  بني  يقّرب  بحيث 
اطلق عليه ال�سباين "اللغة املحكية" التي تقع بني 
الثنني، وهي لغة املتعلمني او لغة الطبقة الو�سطى 

يف املجتمع.. 
يف  كبرية  ابداعية  طاقة  جرجي�ض  ازهر  ميتلك 
متتابعة  �سل�سلة  حكاياته  تاأتي  بحيث  التهكم 
مرحة ذات غائية مركبة فنيا وفكريا، تلتقط الكثري 
النا�ض، مازجا بني ما عاي�سه يف  مما يجري بني 
الرنويج، بالد اللجوء التي رحل اليها الكاتب وبني 
�سخ�سيات املا�سي ، ما�سيه، التي تعود اليه بني 

احلني والخر لت�سكل عوامل حكاياته. 
كتاب "فوق بالد ال�سواد" مينحنا ف�سحة من املرح 
و�سط كل هذا اخلراب والظالم واملوت الذي يحيق 
لالأمل  كوة  ثمة  يزال  ما  لنا؛  يقول  بحياتنا..انه 
اأزهر  والفرح يف احلياة ، واتوقع ان يكون الكاتب 
ال�ساخر  ال�رسد  جرجي�ض م�ستقبال واحدا من كتاب 

املهمني.

اقتباس
 

اإنها حقًا عتمٌة �سديدة حتيط بنا، ولكن اإن كانت لديك 
�سمعٌة فوّفرها للعتمة الأ�سد القادمة يف الطريق.

اأحمد_�سعداوي

 يف ليلة ع�سٍق �سيفية
يف حلظة حزٍن وح�سية
ما اأجمل اأن تَد امراأًة

يف �ساعة �سيْق
ت�رسق كالفجر على العينني

فيغمرين..�سالل بريْق
تتقا�سم حزين كالأطفال فاألقاها

بيتًا وحنانًا واأمانًا ،ووفاء 
�سديق

اأتقا�سُم معها اأيامي
خبز الرتحال...كوؤو�ض الفرح

�سموخ احللم
وتوؤن�سني يف كل طريْق

ت�سبُح بركانًا حني تثور
ونهَر حناٍن حني تفيْق
تنت�سل يقيني من �سكي

وتخل�ض عمري من �ساأمي

ومتد يديها خلف املوج
وحتملني ..اأ�سالء غريْق

* * * 
ما اأجمل اأن تَد امراأًة

تتال�سى فيك وت�سكنها كطيور 
النهْر

وتراها ترق�ض فوق املوج
كاأغنيٍة ..عانقها البْحر

تخفيك �سياًء يف العينني
وت�سمعها كدعاء الفجر

وتخاف عليك من الدنيا
ومن الأيام وغدر الدهْر

* * * 
يف ليلِة حزٍن وح�سية

ما اأجمل اأن تد امراأًة
توقظ اأفراحًا من�سية
وتعيد ليايل وردية

يف رحلة عمٍر مكتوبة
اأجل�ض اأحيانًا يف �ساأم

اأنظر يف كاأ�ض م�سكوبة
قطرات قد بقيت فيها

ما عادت كاأ�سي مرغوبة
اأجد الأحالم تراوغني

تبدو اأحيانًا ..م�سلوبة
تبدو اأحيانًا ..مغلوبة
ما اأ�سواأ اأن تلقى زمنًا
بعيون ثكلى ...مثقوبة
زمن الأ�سياء املقلوبة
زمن بهمومي يت�سلى
وربيع زهور قد وىل

يف عيني لوؤلوؤٌة نامت
والكون �سموع تتدىل

ما اأجمل اأن تد امراأًة
بدراً ب�سمائك يتجلى

فاروق جويدة   

ثقافة 

ليلة عشقملتقى األعظمية الثقافي.. حروف من التجدد واإلبداع
�سعار  حتت  للقراءة  الثقايف  العظمية  مهرجان  انطلق 
العالقات  دائرة  مب�ساركة  –نرتقي(  نبدع   - )نقراأ 
والعديد من منظمات  الثقافة  العامة يف وزارة  الثقافية 
املجتمع املدين وال�سباب املتطوع بح�سور جمع غفري من 
والذي  الثقايف  بال�ساأن  واملهتمني  واملفكرين  املثقفني 

�سهدته حدائق الأخطل يف العظمية. 
وبدا احلفل بافتتاح معر�ض الكتاب الذي �سم العديد من 
العناوين الثقافية والأدبية وال�سماح باقتناء كتابني من 
هذه العناوين بغية الت�سجيع على القراءة والطالع وهو 
الهدف الذي اأقيم من اجله امللتقى، كما ت�سمن املعر�ض 
املتطوع  لل�سباب  اليدوية  والأ�سغال  الأعمال  من  العديد 

ومعر�ض للفنون الت�سكيلية.
 وت�سمن املهرجان عر�سًا م�رسحيًا ملجموعة من طالب 
ال�سمري  حامد  لل�ساعر  �سعرية  وقراءات  الرفعة  مدر�سة 

ف�سال عن عزف مو�سيقى لفرقة انكيدو وفرقة نور�سك.
مدينة  اإن  املتطوعني:  احد  وهو  احلاج  احمد  وقال   
الكفوءة  ال�سابة  الطاقات  من  بالكثري  تزخر  العظمية 
عن  بعيدا  �سبابي  ثقايف  ملتقى  تنظيم  ارتاأوا  الذين 
اإىل  العودة  اإىل  �سعى  امللتقى  اإن  مبينا  التوجهات،  كل 
يف  ل�سيما  واملعلومة  للمعرفة  اأ�سا�سي  كم�سدر  الكتاب 
ظل التطور الكبري يف تكنولوجيا املعلومات والتي بداأت 
وجود  �رسورة  اإىل  م�سريا  كبري،  ب�سكل  البيوت  تقتحم 

الكتاب يف كل بيت. 
   واأ�ساف: اإن امللتقى بال رعاية وهو غري ربحي يهدف 
بالدرجة الأ�سا�ض اإىل ن�رس الثقافة والإبداع بني ال�سباب و 
التفاعل بني امللتقى واملنظمات الثقافية غري احلكومية 
�ستار  العراقيني  النا�رسين  من جهته، بارك ع�سو احتاد 
امللتقى  هذا  اإقامة  على  الواعي  ال�سباب   ، علي  حممد 
الذين قرروا اأن يكونوا بديل حقيقي عن كل لغات العنف 

بغية رفد امل�سهد الثقايف العراقي ل�سيما وان امللتقى مل 
ا�ستعداده  موؤكدا  �سهرين،  من  اأكرث  له  التح�سري  يتجاوز 
الذين ير�سخون روح  الدعم لل�سباب  اأنواع  اإىل تقدمي كل 
ذنون  �سديق  �سهد  املتطوعة  واأكدت  والت�سامح.    احلب 

من  كبري  اإقبال  �سهد  امللتقى  اإن  اإىل  املو�سل  من  وهي 
فاق  الذي  الثقايف  بال�ساأن  واملهتمني  املثقفني  قبل 
التوقعات، منوهة اإىل �رسورة تو�سيع مثل هكذا ملتقيات 

ثقافية واأدبية من اجل ن�رس القراءة والت�سجيع عليها.

بغداد_ متابعة


