
اأطل����ق املئات من الفنانني العراقيني �صرخات 
ا�صتغاثة لإنقاذ )م�ص����رح الر�صيد(  اأهم واأقدم 
م�صارح ال�صرق الأو�صط من التخريب املتعمد 
الذي طاله موؤخ����رًا  لتحويل اأجزاء مهمة فيه  
اىل ف�صائي����ة عراقي����ة جدي����دة، مقاب����ل اهمال 
متعم����د لعملي����ات �صيانت����ه املوع����ودة طيل����ة 
اكرث من �صت �صن����وات م�صت، والتي و�صفها 
الفنان����ون  باأنه����ا كان����ت جمرد وع����ود كاذبة، 
وع����دوه اعتداءًا �صافرا عل����ى ممتلكات  دائرة 
ال�صينم����ا وامل�صرح وقد �صبق ل����وزارة الثقافة 
ان اأغفل����ت اإدخال����ه �صمن اخلط����ط العمارية  
له����ا وم����ا مت الإع����ان عن����ه ه����و �ص����رف مبلغ 
)700( ملي����ون دين����ار لرف����ع الأنقا�����ض عن����ه 
فق����ط! يف ح����ني ل يزال الفنان����ون العراقيون 
يعانون الكثري جراء عدم وجود مقر منا�صب 
لدائرتهم التي ح�ص����رت يف مكان �صيق داخل 
اأروق����ة امل�صرح الوطني، بع����د ان كان امل�صرح 
يحت�ص����ن بناي����ة املوؤ�ص�ص����ة العام����ة لل�صينم����ا 
وامل�ص����رح اأي�صًا، الأمر الذي ا�صتدعى ت�صكيل 
رابطة جديدة �صمي����ت برابطة )اإنقاذ واعمار 
م�ص����رح الر�صي����د(، حملت تواقي����ع املئات من 
الفنانني العراقيني و منا�صدتهم  جهات عديدة 
ر�صمية وغري ر�صمي����ة لاطاع على ا�صتغال 
م�صرح الر�صيد وحتويل جزء من قاعاته التي 
يتم اعمارها حاليا لتكون ف�صائية حتمل ا�صم 
قناة احل�ص����ارة وهي تابعة ل����وزارة الثقافة، 
يف ح����ني وئ����دت اأحام كل الفنان����ني واملفنني 
مم����ن كانوا يحلم����ون بحمل����ة ك����رى لإعادة 

احلي����اة اىل م�صرحه����م ليحت�ص����ن فعالياته����م 
الثقافي����ة والفني����ة بع����د ان تعر�����ض للح����رق 

والتخريب بعد اأحداث عام 2003.

تالعب يف الت�صاميم
)امل����دى( التقت بالفنان جب����ار جودي الناطق 
با�ص����م الرابط����ة والذي قال: نه����دف من خال 
الرابط����ة اىل اإنق����اذ م�صرح الر�صي����د وتوجيه 
اأنظ����ار املعنيني لإعادة احلياة اىل هذا املرفق 
احليوي بع����د ان  �صمعنا وعودا فقط تتحدث 
عن اعم����اره، ولكن فوجئنا )واحلديث مازال 
جلب����ار ج����ودي(، ب����اأن هن����اك ني����ة ل�صتغال 
اأجزاء مهمة م����ن بنايته لتكون مقرا لف�صائية 
عراقي����ة اأخ����رى ت�ص����اف اىل ك����م الف�صائيات 
التي جت����اوز عددها حت����ى الآن 30 ف�صائية!  
وم�ص����رح الر�صيد يعاين ومن����ذ اأكرث من �صت 
�صن����وات م����ن   حالة مزري����ة ب�صب����ب الإهمال 
والتهمي�����ض  عل����ى الرغ����م م����ن كون����ه اح����دث 
واملرف����ق  الأو�ص����ط،  ال�ص����رق  يف  امل�ص����ارح 
الوحي����د املتق����دم من الناحي����ة التقني����ة لأجل 
الدرامي����ة،  امل�صرحي����ة  العرو�����ض  احت�ص����ان 
كم����ا ان الثقاف����ة العراقية ب�ص����كل عام  بحاجة 
اليه لتقدمي العرو�����ض امل�صرحية التي مل يعد 
لديها �صوى امل�صرح الوطني، وهو مغلق الآن 

لعمال ال�صيانة وت�صتمر لثاثة اأ�صهر.
وق�ص����ة اغتيال����ه تب����داأ )كم����ا يق����ول حمدثي( 
عندما اكت�صفن����ا بال�صدفة ان هناك تاعبًا يف 
الت�صاميم الأ�صا�صية للم�صرح وكنا نتوقع ان 
العم����ار هو ل�صالح امل�ص����رح وا�صتوديوهاته 
لكنن����ا اكت�صفنا ان العمل يج����ري لأجل اإن�صاء 
ف�صائي����ة جدي����دة هناك، فقررن����ا مقابلة وزير 
اأي�ص����ًا  ال����ذي ا�صتغ����رب الم����ر ه����و  الثقاف����ة 
وفوج����ئ باأمر اإن�ص����اء الف�صائي����ة هناك وامر 
بت�صكيل جلنة م�صرتكة بني اجلانبني ويق�صد 
م����ن الفنان����ني واملعني����ني يف وزارة الثقاف����ة، 
وتراأ�صت جلن����ة الفنانني الفنان����ة د. عواطف 
نعي����م، وبع����د اخ����ذ وج����ذب تب����ني ان الوزير 
واف����ق عل����ى امل�صروع  دون ان يل����م بتفا�صيله 

البني����ة  عل����ى  تاأث����ريه  دون  ذل����ك  واإمكاني����ة 
الرئي�صي����ة للم�ص����رح، وان  ال����وزارة تورطت 

ب�صاأن مقر الف�صائية.
واأكد جودي خال حديثه: ان الفنانني لي�صوا 
راف�صني لفكرة اإن�صاء الف�صائية اجلديدة لكن 
ان ل يك����ون اإن�صاوؤه����ا على ح�ص����اب امل�صرح، 
وهذا ما دفعهم بعد ذاك  اىل الو�صول ل�صيغة 
توافقي����ة م����ع مهند�ص����ي امل�ص����روع ل�صتغال 
الغرف اخلدمي����ة القدمية لباتوهات امل�صرح 
بدل م����ن تقطي����ع اأو�ص����ال امل�ص����رح واملرافق 
اخلدمي����ة فيه، ك����ون الوزارة كان����ت قد اأقرت 
امل�ص����روع وو�صل����ت في����ه اىل  ن�صب����ة حوايل 

50% من مراحل اجنازه.

حملة واعت�صام لرفع احليف عن 
الر�صيد

ولك����ن الم����ر مل ي����رق ملهند�صي العم����ل) هكذا 
يوا�ص����ل رئي�ض الرابط����ة حديث����ه( واأ�صروا 
على ت�صويه معامل امل�صرح وا�صتمروا بعملهم 

ب�صكل �صريع لن�صلم بالمر الواقع كما يقال.
�صت�صع����ى  الرابط����ة  ان  ج����ودي  واأو�ص����ح 
اىل   توجي����ه ر�صائ����ل بجمي����ع اللغات اىل كل  
املنظمات امل�صرحية يف العامل واملركز العاملي 
للم�صرح واىل منظمة اليون�صكو واىل رئي�ض 
اجلمهورية ورئي�����ض الوزراء ونائبي رئي�ض 
اجلمهورية واىل نائ����ب رئي�ض الوزراء رافع 
العي�ص����اوي باعتب����اره امل�ص����وؤول ع����ن مل����ف 
العم����ار واخلدم����ات واىل رئي�����ض حكوم����ة 
كرد�صت����ان بره����م �صال����ح واىل وزي����ر الثقافة 
باعتب����اره امل�ص����وؤول ع����ن املراف����ق واملن�صاآت 
الثقافي����ة واىل العديد م����ن امل�صوؤولني اإ�صافة 
واملق����روءة  املرئي����ة  الإع����ام  و�صائ����ل  اىل 
وامل�صموع����ة لتك����ون احلمل����ة �صامل����ة وعامة 
لتوفري اأجواء من النتباه اىل �صرورة اعمار 
هذا ال�صرح املهم، و�صنق����وم اأي�صًا بالرتويج 
لذل����ك من خ����ال برام����ج تلفزيوني����ة ولفتات 
ومن ث����م ت�صكيل وف����د ملقابل����ة امل�صوؤولني يف 
الدول����ة العراقي����ة ومن ث����م القي����ام باعت�صام 

�صلمي اأمام بناية م�صرح الر�صيد.
الفنان����ة عواط����ف نعي����م معاون����ة مدي����ر ع����ام 
دائ����رة ال�صينم����ا وامل�ص����رح ورئي�ص����ة اللجنة 
امل�صرتك����ة لإنق����اذ م�ص����رح الر�صي����د عرت عن 
ا�صتيائها ال�صديد م����ن الطريقة التي مور�صت 
بح����ق م�ص����رح الر�صي����د، واإ�ص����رار مهند�ص����ي 
قناة احل�صارة على امل�ص����ي بالعمل وت�صويه 
معامل امل�ص����رح وتقنياته وقال����ت: يعد م�صرح 
الر�صي����د من اأهم امل�صارح يف ال�صرق الأو�صط 
وق����د تعر�����ض للتخري����ب والنهب اب����ان فرتة 
الحت����ال، وقد �صمعن����ا وعودًا كث����رية لأجل 
اإعادت����ه اىل احلياة ولكنها كانت جمرد وعود 
ذهب����ت اإدراج الرياح، ونفاجاأ الي����وم باأنه قد 
مت تخ�صي�����ض مبل����غ �صبع����ة ملي����ارات دين����ار 
لأج����ل اإن�صاء ف�صائية فيه، بدل من ر�صد جزء 
من املبل����غ لإع����ادة تاأهيل امل�ص����رح! وفوجئنا 
اأي�ص����ًا وبعد ت�صكيل اللجنة امل�صرتكة ملناق�صة 
المر ان الفنيني واملهند�ص����ني العاملني لأجل 
الف�صائي����ة يرف�ص����ون ال ان  يتج����اوزوا على 
احل����دود املر�صوم����ة له����م، بحجة انه����م اعدوا 
خمططاتهم وال�صرفيات التي متت واملوازنة 
املالي����ة وغريه����ا من تعقي����دات ل ميك����ن باأي 
حال من الأحوال ان تكون �صببًا يف التجاوز 

والإهم����ال، وراح����وا يحث����ون اخلط����ى لأجل 
الإ�ص����راع يف اجناز العمل ول����و على ح�صاب 

دقته ومتانته.

فنانون: التخريب مق�صود!
وت�صم����ت د. نعيم قليًا  لتعاود كامها  باأ�صى 
بال����غ: ن�صعر ان المر �ص����ار مق�صودًا من قبل 
انا�����ض لتري����د ع����ودة احلي����اة اىل  امل�ص����رح 
والثقاف����ة يف الع����راق، رغم ان ل����دي اأمًا باأن 
هناك م����ن �صي�صغي لأ�صواتن����ا ويعيد النظر 
يف ر�ص����م خارط����ة الف�صائي����ة بال�ص����كل ال����ذي 
ل يخ����رب البناي����ة ويك����ون مفتاح����ًا لإيج����اد 
ح����ل لها، وندعو م����ن خال جريدتك����م الغراء 
ال�صي����د وزي����ر الثقاف����ة اىل ان ي�ص����م �صوت����ه 
معنا لن�صن����ع من عامنا اجلديد ع����ام العمار 
ويف مقدمتها رفع احليف عن م�صرح الر�صيد 
واإعادة احل����ق اىل ن�صابه. ومن هي اجلهات 
بوعده����ا  ت����ف  ومل  باأعم����اره  وع����دت  الت����ي 
�صاألن����ا الفنان����ة عواطف نعي����م فقالت:  الكثري 
من اجله����ات لعل اأهمه����ا رئا�ص����ة اجلمهورية 
ورئا�ص����ة ال����وزراء وجمل�ض حمافظ����ة بغداد 
ال�صاب����ق ولكن الوعود بقيت ه����واء يف �صبك 
واىل ماذا تعتقدين انكم �صتحققون من خال 

الرابطة؟
قال����ت:  قدمن����ا طلب����ات لإيق����اف العم����ل فورًا 
باإن�ص����اء قناة احل�ص����ارة الف�صائية لنه يوقع 
�ص����ررا كبريًا وفادحًا  مب�ص����رح الر�صيد، وان 
ي�ص����ار اىل اختيار مكان اآخر للف�صائية بدون 
التج����اوز  على هيكلية مبنى املوؤ�ص�صة العامة 
لل�صينما وامل�ص����رح و�صنعلن عن اإلغاء م�صرح 
الر�صي����د متاما يف ح����ال ا�صتمر احلال على ما 

هو عليه.
الفنانة فاطمة الربيع����ي قالت: ت�صتد احلاجة 
عملي����ات  م����ع  الر�صي����د  م�ص����رح  اعم����ار  اىل 
ال�صيان����ة ال�صرورية التي بداأت قبل فرتة يف 
امل�ص����رح الوطني، ومنت����دى امل�صرح لن يكون   
بديًا حقيقيًا عن تلك الأماكن املهمة، بالتاأكيد 
ولبد من ان ن�صع �صوؤاًل كبريًا اأمام املعنيني 
بالثقاف����ة يف البل����د وفيم����ا يخ�����ض حتوي����ل 
م�ص����رح الر�صي����د اىل قناة ف�صائي����ة.. هل اخذ 
راأي املعنيني يف �صوؤون امل�صرح؟ وهل هنالك 
جلنة ت�صكلت م����ن رواد امل�ص����رح وامل�صتغلني 
فيه ليوؤخذ راأيهم؟ خا�ص����ة ان م�صرح الر�صيد 
هو امل�ص����رح الوحيد يف الوط����ن العربي لنه 
ميلك موؤهات و�صروط����ًا وكيف برروا المر 
ان جت����ري �صيان����ة الوطن����ي يقابل����ه خ����راب 

الر�صيد!.
اما د. فا�صل خليل )خمرج وممثل م�صرحي( 
فق����ال اأري����د ان اأوجه �صوؤايل ل����وزارة الثقافة 
اأيهم����ا اأه����م اإقام����ة ف�صائي����ة اأم اإع����ادة م�صرح 
الر�صي����د ال����ذي هو ذاك����رة م�صرحي����ي العراق 
مل����دة اأك����رث م����ن ثاث����ني عام����ًا، فلق����د جتولت 
يف الكث����ري من م�ص����ارح الع����امل ومل اأجد مثل 
م�ص����رح الر�صي����د �صرحًا يفتخر ب����ه فما معنى 
حتويله����م اىل رق����م جدي����د م����ن الف�صائي����ات 
العراقي����ة الت����ي ل ت�صد رمق املثق����ف فالدولة 
لي�ض لها م�صروع ثق����ايف فلو كان لها لهتمت 
باملراف����ق الثقافية والبناي����ات مثل الكثري من 
امل�ص����ارح املهمل����ة كم�صرح املن�ص����ور وم�صرح 
الحتف����الت وم�صرح النج����اح وم�صرح بغداد 
املغلق فما كان لوزارة الثقافة ان تعيد احلياة 

له����ذه املرافق لتعيد احلياة الثقافية من جديد 
وال م����ا ه����ي مهمة ال����وزارة؟ هل ه����ي ال�صفر 
واليفادات اىل جميع اأنحاء العامل؟  ما فائدة 
ه����ذه ال�صفرات وماذا جنين����اه منها ومن هذه 

املوؤمترات التي تعقد كل �صهر؟

وزارة الثقاف��ة: ن�صتخ��دم املكان 
موؤقتًا!!

وكان لب����د م����ن التع����رف على م�ص����در خمول 
يف وزارة الثقاف����ة وكانت اإجابة مدير املكتب 
الإعام����ي حاكم ال�صمري ه����ي ان الوزارة مل 
تق����م باإلغاء م�ص����رح الر�صيد بل قام����ت باإعادة 
اعم����ار ا�صتوديوهات بغ����داد املوجودة اأ�صا 
يف دائرة ال�صينما وامل�ص����رح والتي تعر�صت 
اىل تدم����ري ابان عام 2003 كم����ا ان  الوزارة 
داأبت على اإع����ادة اعمار البنى التحتية ب�صكل 
تدريج����ي رغ����م اعم����ار ا�صتوديوه����ات بغداد 
الر�صي����د  مب�ص����رح  امل�صا�����ض  دون  القدمي����ة 
وهيكلية الدائ����رة مع الحتفاظ على ت�صاميم 
ت�صوي����ه  ودون  الدائ����رة  و�ص����كل  القاع����ات 

معاملها.
دائ����رة  اىل  بت�صليمه����ا  �صنق����وم  واأ�ص����اف.. 
ال�صينم����ا وامل�ص����رح.. عندم����ا نق����وم بتجهيز 
ال�صتوديوهات ومبن����ى للقناة يف امل�صتقبل. 
واأبوابن����ا م�صرع����ة لت�صوي����ر اأي عم����ل فن����ي 
تل����ك  يف  تلفزي����وين  م�صرح����ي،  �صينمائ����ي، 
ال�صتوديوه����ات وميك����ن ذلك ع����ر موافقات 
ال����وزارة وبراجمن����ا وبثن����ا  امل�صوؤول����ني يف 
�صيك����ون تغطي����ة لأن�صط����ة وفعالي����ات ثقافية 
وفنية واأدبية وغريها ان كانت تلك من �صمن 
اأن�صط����ة ال����وزارة او خارجها وه����ذا ما يدعم 

احلركة الثقافية العراقية..
ونحن ن�صتخ����دم املكان موؤقتا كم����ا ان الكادر 
الذي �صي�صغل ال�صتوديوهات هم من ماكات 
وزارة الإع����ام املنحل����ة، وبالن�صب����ة لعمليات 
اعم����ار املبن����ى بالكام����ل ق����ال: لي�ص����ت لدين����ا 
تخ�صي�ص����ات مالي����ة لعمار واإ�ص����اح املبنى 

كله ونعتمد يف ذلك على ميزانية 2010.
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�صاأل���ت ريتا جي���رت ال�صاعر بابلو نريودا يف ح���وار ن�صر على 
�صفحات )ذي باري�ض ريفيو( يف ال�صبعينيات:

- اإذا كان عليك الختيار بني رئا�صة ت�صيلي 
وجائزة نوبل التي ر�صحت لها مرارا، فاأيهما تختار؟

ق���ال ن���ريودا: لن يك���ون الق���رار مو�صع ت�ص���اوؤل ب���ني مثل هذه 
الأم���ور اخلادع���ة، وتعيد علي���ه ريتا ال�ص���وؤال ب�صيغ���ة اأخرى: 
ولك���ن اإن و�صعوا الرئا�صة واجلائزة هن���ا اأمامك على الطاولة؟ 
ي���رد نريودا بحزم: اإذا و�صعتا هنا اأمامي على الطاولة �صاأذهب 

واأجل�ض اإىل طاولة اأخرى..
يح���دث اأن يف ثقافتن���ا العربي���ة املاأزوم���ة فخ���اخ ذوات اأني���اب 
فولذي���ة- تطبق على اأخيلة الكت���اب- اأ�صمها اجلوائز، ويحدث 
اأي�ص���ا اأن فخاخ اجلوائز ت�صتدرج الكبار وال�صغار اىل مكيدتها 

ال�صهية، 
وت�صح���ب املكي���دة وراءه���ا �صفوف���ا م���ن الطامع���ني والنمامني 
والغا�صب���ني ممن ل يروق له���م فوز الآخرين، يح���دث اأي�صا اأن 
يتق���اذف املتناف�صون كرات النار فيحرقوا �صفن اللياقة وتنحدر 
به���م املواقف الطفولية اإىل مزالق اأبعد م���ا تكون عن اأخاقيات 
املثق���ف واأق���رب م���ا تك���ون اإىل �صلوكي���ات احل���روب اليائ�ص���ة، 
في�صه���رون الأنياب واملخالب ويك�صفون بدافع من املطامع- عن 
اجلان���ب الوح�ص���ي من النف����ض الب�صري���ة ّ، ذلك ال���ذي مل تهذبه 
التجرب���ة الإبداعي���ة ول �صقلت���ه احلي���اة املدني���ة والإدع���اءات 
الفكري���ة، فتك�ص���ف اجلائ���زة ع���ن حقيق���ة ه���ذا اجلان���ب وتعيد 

�صاحبه اإىل حومة الغاب و�صلوكيات القن�ض والقتل..
 يح���دث كل عام ان ت�صتفز اجلوان���ب ال�صر�صة يف نفو�ض بع�ض 
الأدباء وهم اإزاء ت�صهي الفوز و الظماأ البدائي لل�صهرة، وحتاط 
عملية الت�صهي الفادحة باأجواء من النميمة وال�صتيمة وت�صقيط 
كل اآخ���ر، ويتم تبادل الت�صريحات بني الطامعني و املبعدين عن 
الرت�صيحات التي ل تقوم على اأ�صا�ض حمددة او وا�صحة غالبا، 
فيكت���ب فان ع���ن اأحقية فان الفاين بالرت�صي���ح بدل من فانة 
وفان، وتنهال مق���الت النميمة والتعليقات اجلارحة وت�صتعل 
ح���روب داح�ض والغراء و ت�صقط معظ���م املجات وال�صفحات 
الثقافي���ة العربي���ة يف الفخ وتلع���ب على ثيمة اجلائ���زة، فنحن 
�صع���وب ل منلك ان�صغ���الت ثقافية اأو معرفية حق���ة ونبدو كاأن 
جمي���ع اأزماتن���ا انتهت وم���ا عاد لدينا م���ا نن�صغل ب���ه اإل جائزة 
الرواية، اجلائزة التي ت�صبه فتيل حرب األقى به من وراء ال�صور 
فاأ�صعل بني املتنازعني �صراعا ت تدوم اإىل ما بعد اإعان النتائج 
– وكل نتيج���ة �صتك���ون مو�صع ت�صكيك ومنيمة هي الأخرى، 
لي����ض من اأجل التقييم العادل اأو اأحقية الفوز، بل لتوجيه النقد 
امللغوم للفائز و جلان التحكيم املتورطة يف الق�صية، وكاأن هذه 
اجلائ���زة اأهم من مع�صات الوجود اأو اأزم���ات املعرفة اأوتردي 
الواق���ع املعي�ص���ي وم�ص���كات الن�ص���ر وحق���وق املوؤلف���ني اإزاء 
ا�صتب���داد النا�صرين، اأما كان الأجدر بالأدب���اء اأن يعيدوا النظر 
يف ثقاف���ة النميمة التي �ص���ارت بديا عن ثقافة احلوار املفتوح 
وتب���ادل اخل���رات؟ اأم���ا اآن للمثقفني اأن يرتفع���وا عن �صجالت 

الد�ض الذاهبة اإىل ت�صقيط كل اآخر وت�صفيهه؟
األ ت�صري هذه اجلائحة التي اأ�صقطت الكّتاب يف �صوء مواقفهم- 
اإىل وجود اأزمة ثقافية واأخاقية م�صتحكمة؟ األ يف�صح هذا الكم 
الهائ���ل من التعليق���ات ال�صمجة واجلارحة ح���ول اجلائزة- عن 

ه�صا�صة الأدباء والرتدي الروحي واخللل الفكري وال�صفه؟؟
اإن اأزم���ة الأدب���اء املهمومني بالفوز هي نت���اج اأزمات مزمنة يف 
جمتمعاتن���ا، فقد حت���ول الفعل الإبداعي ل���دى بع�صهم اىل نوع 
م���ن ال�صفقة،واجن���رف ع���دد كبري منه���م يف طوف���ان املزايدات 
والت�صفيات الثاأرية اخلارجة عن ال�صياقات الأخاقية،فاأربكوا 
بذلك عل���ى قرائهم ومتابعيهم الذين كان���وا يعدونهم قادة الفكر 
ومنتجي الثقافة ورواد الإبداع وحماة القيم، فاإذا بهم يروجون 
باأفعاله���م لأخاقيات النميمة التي تنت�ص���ر كال�صرر يف اله�صيم، 
ليعمد بع�ض القراء ومن ل عاقة لهم بالثقافة- اإىل الإدلء باآراء 
وتعليق���ات م�صينة ح���ول اجلوائ���ز والأدب���اء واملحكمني الذين 

و�صعوا اأنف�صهم يف مرمى النريان بت�صريحاتهم النفعالية.
م���ن  ا�صمه���ا  ا�صتبع���د  كاتب���ة-  وتع���ر 

غ�صبه���ا  ع���ن  ال�صغ���رية-  القائم���ة 
بال�صتيمة!!ويعل���ن كات���ب م�صارك 
ب���كام  للجائ���زة  احتق���اره  ع���ن 
روحي���ة  ه�صا�ص���ة  ع���ن  يك�ص���ف 

وخواء فكري.. 
 اأمل يكن ن���ريودا حمقا يف ترفعه 
عل���ى اجلائ���زة وهو يجي���ب ريتا 
جي���رت: اإن و�صع���وا اجلائ���زة 
والرئا�ص���ة على الطاول���ة اأمامي، 

�صاأذهب واأجل�ض اإىل طاولة اأخرى.

لطفية الدليمي

ق�ل نريودا: �س�أذهب 
واأجل�س اىل ط�ولة اأخرى

قناديل

ا����ص���ت���ط���الع

علي ح�صن الفواز

قدا�س امليالد فـي كني�سة الكلدان فـي الب�سرة

بغداد/ اأفراح �صوقي

كان الق����ض  و ي )املط���ران كوك���ي يف م���ا 
بعد(، وه���و �صخ�صية مرموق���ة ذات �صمت 
وقور ومام���ح ودودة حمبوبة، قد وعدنا 
بنبي���ذ معّتق م���ن منتخبات اأنب���ذة كني�صة 
الكل���دان يف الع�ّص���ار، وكان ق���د طل���ب منا 
اإع���داد م�صرحي���ة ذات مو�ص���وع توجيهي 
مبنا�صب���ة اأعياد املياد، كان ا�صمها )ر�صول 
الأك���واخ(. وذل���ك بع���د اأن جنح���ت فرقتنا 
ن���ادي الإحت���اد الريا�ص���ي  امل�صرحي���ة يف 
امللك���ي يف الع�ّصار، و�صار م���ن املاألوف اأن 

تقدم عر�صًا م�صرحيًا كل �صهر.
فرقتن���ا  م���ع  واأ�صركن���ا  بالطل���ب،  رّحبن���ا 
مم���ن  والفتي���ات  الفتي���ان  م���ن  جمموع���ة 

ر�صحتهم الكني�صة لنا.

كنا خم�ص���ة �صّبان؛ توفي���ق الب�صري �صيخ 
امل�صرحي���ني يف الب�ص���رة، وكاظم البكري، 
وعبود علي، والداعي، و.. مظفر النواب!

ما الذي جاء مبظفر النواب معنا؟

كان يح�ص���ر معر����ض النطباعي���ني ال���ذي 
اأقي���م يف الب�ص���رة )1966(، و�ص���ارك في���ه 
م���ع حافظ الدروب���ي وحي���اة جميل حافظ 
واأردا�ض كاكافيان واآخرين، وقد ح�صرناه 

يف فرقتنا امل�صرحية، اعتزازًا به.

ويف حني كنا، توفيق وكاظم وعبود واأنا، 
يق���وم  التمثي���ل، كان مظف���ر   ن�ص���ارك يف 
ول  واأج���اد.  فمكي���َج  جميع���ًا،  مبكياجن���ا 
يفوتن���ي هنا اأن اأ�صري اإىل ح�صور �صديقنا 
الناق���د عدن���ان املب���ارك معنا وه���و املتابع 

لن�صاطنا امل�صرحي.

جنح���ت امل�صرحية مبقايي����ض  ذلك الوقت، 
وُعر�ص���ت ع���دة م���رات، وف���رح به���ا الق�ض 
كوك���ي، فدعانا اإىل ح�ص���ور قّدا�ض املياد، 
وقد فرحنا بهذه الدعوة، فح�صرنا، واأخذنا 
مواقعنا يف ال�صفوف الطويلة التي تنتظر 

دورها يف الدخول اإىل الكني�صة.

مل تك���ن ل���دّي اأية ممار�صة له���ذه الطقو�ض، 
اأع���رف م���ن مو�صوعاته���ا اأّي �ص���يء،  ول 
ولكنني زججُت بنف�صي بني هذه ال�صفوف 
واأن���ا اأتطلع اإىل ت�صرفات الآخرين لأقتدي 

بها.

راأي���ت اأن الداخل���ني اإىل الكني�صة يرفعون 
الكني�ص���ة  مدخ���ل  عن���د  اليمن���ى  اأياديه���م 
ويحرفونها بن�صاط اإىل اليمني وير�صمون 
ال�صلي���ب ويدخل���ون. وعندما ج���اء دوري 
اإىل  بحيوي���ة  و�صربته���ا  ي���دي  رفع���ت 
اليم���ني، فارتطمت ب�صيء �صلب �صقط على 
الأر����ض واأرب���ك احل�صور، وبل���ل قمي�صي 
وبنطل���وين، واأث���ار همهم���ة وتهام�صًا بني 

احل�صور.

لقد كان دورق املاء املقّد�ض.

توق���ف احل�ص���د كل���ه ع���ن ال�ص���ري، ووقفت 

اأن���ا ل اأع���رف ماذا ينبغ���ي عل���ّي اأن اأفعل؛ 
ولك���ن لط���ف احلا�صري���ن الذي���ن ج���اءوا 
باأفراحه���م وماب�صه���م الزاهية، ومزاجهم 
العراقي الرائق خفف م���ن حرجي فقعدُت 
اأ�صتم���ع اإىل خطب���ة الق�ض كوك���ي، وعيني 
علي���ه خ�صي���ة اأن يرمقن���ي. وكان حرج���ي 
وانتظ���اري لنهاية القدا����ض، وهروبي من 
الكني�ص���ة، �صّي���ع عل���ّي تفا�صي���ل خطبته، 
وقد حترج���ت من زيارته ثاني���ة، وتهنئته 
بت�صّنمه درجة )املطران( اإذ مل اأ�صتطع ذلك 

لأنني كنت خمتفيًا.

مل تكن يوم���ذاك طائفية، ول عرقية، وكان 
التوا�صل ب���ني فئات النا�ض مب���داأً اأخاقيًا 
واإن�صانيًا كنا فيه ن�صارك بع�صنا، ونحتفل 
باأفراحه���م وطقو�صهم دون اأي���ة ح�صا�صية 
من اأي نوع، اإمن���ا كان ممار�صًة تلقائية ملا 
درجنا عليه يف حياتنا اليومية، ولذاكرتنا 
م���ن مباه���ج ه���ذه احلي���اة الطبيعي���ة يف 
جمتمع عراقي متع���دد الأعراق والديانات 

ما ينع�ض اخلاطر، ويبعث على العتزاز.

واإذ اأ�صتعي���د ه���ذه الذكري���ات احلميمة، ل 
اأخف���ي �صوق���ي اإىل زيارة كني�ص���ة الكلدان 
يف الع�ص���ار الت���ي �صاأق���وم به���ا اإذا اّت�ص���ع 
العم���ر، حم���رتزًا م���ن مطب���ات القّدا����ض، 
وغفلة ال�صب���اب، معاهدًا نف�صي على اإتقان 
م���ا ي�صتوج���ب احلر�ض على تقالي���د اأبناء 
العراق العزي���ز، واأنا حتت �صغط القناعة 
بك���ون ه���ذه الزوبعة الت���ي ت�ص���ّوه معامل 
حياتنا هذه الأيام الع�صيبة، غمامة وتزول 
مبنطق التاريخ، ولأهلنا من العراقيني يف 
كل مكان، ويف خمتلف الأديان والأعراق، 

متنيات ب�صنة جديدة مباركة.

الذي���ن  املمثل���ني  جمموع���ة  ال�ص���ورة  يف 
ن�صيت اأ�صماءهم، �ص���وى اأ�صمي )بالطبع( 
! وا�ص���م توفي���ق الب�صري ال���ذي يبدو يف 
ميني ال�صف الأول، اأما اأنا، فذو القبعة يف 

و�صط ال�صف العلوي.

حممد �صعيد ال�صكار

mohammed_saggar@yahoo.fr

م�صرح الر�صيد بني البقاء والزوال..

ـــ�ره جمــــرد كــذبــة كـــرى! ـــم ــــود اع فـــنـــ�نـــون: وع
 جلنة خمت�صة: �صنغلق امل�صرح متامًا اإذا ما اأ�صروا على قر�صنته!          ر�صد )700( مليون لرفع االأنقا�ض عن امل�صرح فقط!!

ماقاله الكاتب العربي نزيه ابو عف�ش قبل ايام 
حول م�صتقبل الثقافة وا�صكاالتها و�صراعاتها 
ودور املوؤ�ص�صات الر�صمية الثقافية العربية يف 
تعطيب واقع هذه الثقافة، والتعمد  يف )تربية(

و)�صناعة( االتباع واملريدين الذين يتملقون 
لهذه اجلهة او تلك، لي�ش كالما عابرا من مثقف 

عربي اعتاد  ان يكون قريبا من املوؤ�ص�صة 
الثقافية العربية الر�صمية وغري الر�صمية، وان 

يتعرف على الكثري من وقائعها وا�صرارها 
وا�صئلتها، اذ ان طروحاته يف هذا ال�صياق 
وحول ما يتعلق بازمة الثقافة و�صراعاتها 

وازماتها، وطبيعة القوى التي تقف وراء انتاج 
العديد من تلك االزمات، تعني ان هناك ازمات 

اخرى ثاوية وم�صكوت عنها، ازمات مرئية 
بق�صدية واخرى غري معلنة وداخلة يف ح�صابات 

الربح واخل�صارة كثريا..

ولع���ل من اك���رث موؤ�ص�ص���ات �صناع���ة الزمة 
هو احتاد الكتاب الع���رب الذي يعد م�صوؤول 
والقول لعف�ض عن)تربي���ة الأتباع واإطاقهم 
للمتملق���ني  املن���ذورة  املحمّي���ة  ف�ص���اء  يف 

واملهللني و�صغار الك�صبة(.
قد يبدو حديث ال�صيد نزيه ابو عف�ض حديثا 
ع���ن ازمات داخلي���ة يف املوؤ�ص�صات الثقافية، 
وحم����ض خاف يف وجه���ات النظر بني هذه 
اجله���ة او تل���ك، لكن موقف ه���ذا الحتاد من 
العدي���د م���ن الق�صايا الت���ي تخ����ض �صجونا 
و�صوؤون���ا و�صع���ت ه���ذه املوؤ�ص�ص���ة العتيقة 
ام���ام تاري���خ ه���و ا�صب���ه باملتح���ف، تاري���خ 
مل ي�صه���م يف �صناع���ة ثقاف���ة عميق���ة الث���ر 
وكث���رية ال�صئل���ة، اذ انه���ا موؤ�ص�ص���ة قريب���ة 
من احل���كام اول وقريبة م���ن ا�صحاب راأ�ض 
امل���ال، ولاح�صب انه���ا مار�ص���ت دورا قوميا 
باملعن���ى املهني والخاقي يح�صب لها �صوى 
مايق���ع حتت طائل���ة الو�صايا الت���ي ت�صنعها 
م���ن  املوق���ف  ولع���ل  ال�صيا�صي���ة.  املطاب���خ 
الدب���اء والكت���اب العراقيني مث���ا هو واحد 
م���ن ا�صكال الزم���ة الخاقي���ة واملهنية التي 
يعي�صه���ا ه���ذا الحت���اد، ورمبا ه���و جزء من 
امل�صك���وت عنه ال���ذي اراد عف����ض ان يتحدث 

عنه ام مل يتحدث، لن هذه امل�صكلة ا�صبحت 
جزءا من ازمة هذه املوؤ�ص�صة و�صوء تدبرها 
وتعاطيه���ا العمي���ق واحلقيقي م���ع الزمات 
الثقافي���ة العربي���ة، اذ ان املوقف من اللحظة 
الثقافية العراقية لي����ض مهنيا على الطاق، 
ول�صاأن له بالب���داع واملعرفة وحماية المة 
من غل���واء الحتالت وال�صفقات امل�صبوهة 
ونيات التفاقيات التي قد حتدث هنا وهناك 
وحل�صابات �صيا�صية، وبالتايل فان املجاهرة 
به���ا والك�صف عن روؤو�صه���ا �صتطيح بالكثري 
من)الثوابت(التي يق���ول عنها الحتاد بانها 

ا�صا�صية يف الثقافية القومية جدا..
امل�صوؤولي���ة الثقافي���ة القومي���ة تقت�صي الن 
مواجه���ة الخط���ار والعق���د ب���ارادة حقيقية 
وا�صتع���ادات،  وم���راث  بانفع���الت  ولي����ض 
لن ه���ذه املواقف الطللية ل���ن توؤ�ص�ض �صيئا 
ولن تعي���د املوتى اىل احلي���اة ولن تغري من 
ا�صتب���اكات اخلارط���ة ال�صيا�صي���ة والثقافية، 
ورمبا فانها �صتكون القرب اىل منح ثقافات 
الخر المريالية والحتالية فر�صة لنعتنا 
بالكث���ري م���ن نع���وت الره���اب والعن�صرية 
والتخل���ف وال�صذاجة وحت���ى الديكتاتورية 
الثافي���ة، ناهيك ع���ن اتاحة املج���ال للثقافات 

ال�صرية لك���ي  تت�صل���ل اىل جوانيات اجل�صد 
م���ن  الكث���ري  وتغ���ري  العرب���ي،  الثق���ايف 
ح�صا�صياته، ف�صا عن متظهره يف)تنا�صزات( 
بني رغبت���ه يف ان يكون حداثوي���ا، متعاليا، 
ان�صانوي���ا، وبني ان ميار����ض مواقف تذكرنا 
باملا�صي التليد ونقاوة الدم الزرق وحترمي 
الت�ص���ال بالخر اّل ع���ر  مهيمنات اجلزية 

واخل�صوع..
ه���ي  العربي���ة،  الثقافي���ة  امل�ص���كات  ام  ان 
)الزدواجي���ات( املرعبة وه���ذا الت�صظي بني 
ال���ذات وخارجها، وع���دم القدرة عل���ى روؤية 
م���ا يحوطنا م���ن اخطار، تل���ك الخطار التي 
تاأتي م���ن التفا�صيل دائما، التفا�صيل املهملة 
بامتياز من قبل موؤ�ص�صاتنا الثقافية العربية 
والعدي���د من مثقفينا الع���رب الذين يجيدون 
غريب���ة  بحرفن���ة  والتناب���ز  ال�صتائ���م  ف���ن 
وت�صقي���ط الخري���ن وه���م عالق���ون باهداب 
ه���ذا النحدار ال���ذي جعلهم يعي���دون انتاج 
خط���اب الهزمي���ة دائما.. فكيف ه���و املنظور 
الذي ينبغي الت�صري���ح به؟ وكيف هي طرق 
احلرير املثلى، او خرائ���ط الطرق كما يقول 

ال�صيا�صيون لنقاذ ما ميكن انقاذه؟
يف  الج���دى  ه���ي  ال�صئل���ة  ه���ذه  الي�ص���ت 

مواجه���ة تداعياته���ا، ب���دل ه���ذه املهات���رات 
لن���ا  وترك���ت  �ص���يء،  كل  ا�صاع���ت  الت���ي 
خراب���ات تكر كل يوم، ومهرجني ي�صفقون 
للحروب والهزائم بغرابة، هوؤلء املهرجون 
ه���م اك���رث �صل���ع الثقاف���ة العربي���ة رواج���ا 
الن، مهرج���ون يبك���ون عل���ى ح���ال العراق 
وفل�صطني وال�ص���ودان وال�صومال، ون�صوا 
ان ه���ذه الك���وارث يف جان���ب منه���ا �صناعة 
ثقافية عربية خال�ص���ة، لن هذه املوؤ�ص�صات 
�صاهمت يف تنمية ال�صتبداد والتطريب له، 
ب���ل والعمل على �صناعة املثقفني الطربيني! 
بكتاب���ة  والكتف���اء  الطبال���ني،  واملثقف���ني 
ب���دل الن�ص���راف  الحتج���اج وال�صتن���كار 
اىل املعاجل���ات العميق���ة الت���ي تتعاطى مع 
ال�صب���اب الت���ي انتج���ت ك���وارث الحتال 
وال�صتب���داد والره���اب.. الي����ض الره���اب 
جزءا من ال�صتبداد؟ ماهو موقف املوؤ�ص�صة 
الثقافي���ة م���ن الره���اب؟ ه���ل ا�ص���درت يف 
ي���وم م���ا بيان���ًا قال���ت في���ه �صحق���ا لارهاب 
والرهابيني؟ وه���ل قالت ب�صرورة معاجلة 
ازم���ات ال�ص���ارع العربي الثق���ايف يف �صوء 
معاجل���ة امل�ص���كات وال�ص���كالت العميق���ة 

التي انتجته؟

ثق�فتن� العربية الر�سمية وازمة موؤ�س�س�ته�!


