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ثقافة
قناديل

 لطفية الدليمي

�شكوى الق�صب و�سامي عبد احلميد
وردت للق�س ��م الثق ��ايف ر�سال ��ة (�شكوى) م ��ن الفنانني
�سام ��ي عبد احلمي ��د و�ص�ل�اح الق�صب�..أقدمها هنا من
دون تفا�صي ��ل �س ��وى ال�س�ي�رة املهني ��ة للفنانني ملن مل
يطل ��ع عليها ،بو�صفهما �أثنني م ��ن �أملع و�أ�شهر َمن دخل
كلي ��ة الفنون اجلميل ��ة ق�سم امل�سرح وكتب ��ا بها تاريخ ًا
نا�صع� � ًا اقتفت �أث ��ره �أجيال من الطلب ��ة على مدى �أكرث
من خم�سني عام ًا.
�سام ��ي عبد احلميد كاتب وممث ��ل وخمرج من مواليد
ال�سم ��اوة يف العراق ع ��ام � ..1928أ�ستاذ متمر�س يف
العلوم امل�سرحية بكلية الفنون اجلميلة جامعة بغداد،
ثم حما�ضرا بعد تقاعده
حا�صل على لي�سان�س احلق ��وق ودبلوم من الأكادميية
امللكية لفنون الدرام ��ا يف لندن وماج�ستري يف العلوم
امل�سرحي ��ة م ��ن جامع ��ة �أورغ ��ون الوالي ��ات املتحدة.
رئي�س احتاد امل�سرحي�ي�ن العرب وع�ضو جلنة امل�سرح
العراقي وع�ضو املركز العراقي للم�سرح ونقيب �سابق
للفنانني العراقيني
�أ ّل ��ف وترج ��م �أك�ث�ر م ��ن ع�شري ��ن كتاب� � ًا تخ� ��ص الفن
امل�سرح ��ي ،وكت ��ب ع�ش ��رات البح ��وث و�أ�ش ��رف عل ��ى
ع�ش ��رات من ر�سائ ��ل املاج�ست�ي�ر والدكت ��وراه� .شارك
يف العديد م ��ن املهرجانات امل�سرحي ��ة ممث ًال وخمرج ًا
و�ضيف ًا.
ح�ص ��ل عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن اجلوائ ��ز والأو�سم ��ة منها :
جائ ��زة التتوي ��ج من مهرج ��ان قرطاج ،و�س ��ام الثقافة

التون�س ��ي من رئي�س جمهورية تون�س ،جائزة الإبداع
م ��ن وزارة الثقافة والإع�ل�ام العراقية ،جائ ��زة �أف�ضل
ممثل يف مهرج ��ان بغداد للم�سرح العرب ��ي الأول .من
�أ�شه ��ر �أعمال ��ه الإخراجي ��ة امل�سرحي ��ة  :ث ��ورة الزجن،
ملحم ��ة كلكام� ��ش ،بي ��ت برن ��اردا� ،ألب ��ا ،انتيغ ��وين،
املفت ��اح ،يف انتظار غودو ،عطي ��ل يف املطبخ ،هاملت
عربي ًا ،الزنوج ،القرد كثيف ال�شعر.
�أم ��ا الفن ��ان �ص�ل�اح الق�ص ��ب �أ�ست ��اذ يف كلي ��ة الفنون

ملاذا نحب قراءة الأدب؟

اجلميل ��ة �أ�ست ��اذ م ��ادة الإخ ��راج ،ن ��ال الدكت ��وراه يف
االخ ��راج امل�سرح ��ي م ��ن جامع ��ة بوخار�س ��ت� ،أخرج
العدي ��د م ��ن امل�سرحي ��ات  ،وقدم ع�ش ��رات البحوث يف
اخت�صا�ص ��ه� ،أ ّلف �أكرث م ��ن ع�شرة كتب يف اخت�صا�صه
ا�صبح ��ت مرجع� � ًا للطالب ،وكتب العدي ��د من البحوث
امل�سرح�س ��ة و�أ�شرف عل ��ى عدد من ر�سائ ��ل اجلامعية،
و�ش ��ارك يف العديد من الور�ش النظري ��ة والتطبيقية،
و ُك ِرم من قبل العديد من املهرجانات امل�سرحية العربية

والعاملية.
وجاء يف ر�سالة ال�شكوى:
اىل وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
اىل رئا�سة جامعة بغداد
اىل عمادة كلية الفنون اجلميلة
حتية و احرتام ًا
ا�س�ألك ��م ي ��ا �س ��ادة ه ��ل ي�ستح ��ق اال�ست ��اذ املتمر�س –
املتقاعد – �أجور ًا عن �إلقائه املحا�ضرات و عن �إ�شرافه
على بح ��وث طلبة الدرا�سات العليا؟ ف�أن كان ي�ستحقها
�إذن ملاذا مل ت�صرف يل و لزميلي الدكتور �صالح الق�صب
�أج ��ور املحا�ض ��رات التي �ألقيتها عل ��ى طلبة الدرا�سات
العليا يف ال�سن ��ة الدرا�سية 2017 – 2016؟ و ملاذا مل
ت�صرف لنا تل ��ك الأجور منذ عام  2014و حتى اليوم؟
و �أذا كان اال�ستاذ املتمر�س ال ي�ستحق تلك الأجور �إذن
ملاذا ُي َك َّل ْف بالقاء املحا�ضرات و اال�شراف على الطلبة؟
هل هناك يف الدنيا من يقوم بعمل دون مقابل؟
مع �شكري و تقديري
اال�ستاذ املتمر�س
الدكتور �سامي عبد احلميد
وب ��دوري �أ�ضع هذه الر�سال ��ة �أمام �أنظ ��ار امل�ؤ�س�سات
املذكورة ،ويل �أمل �أن كلية الفنون اجلميلة التي كانت
ومازالت لها دور مهم يف �إ�شاعة الوعي والثقافة الفنية
عل ��ى مدى �أكرث م ��ن خم�سني عام� � ًا �أن ت�ستجيب ملطلب
الفنانني.

التكنولوجيا والت�أ�سي�س الثقايف
�أظننا غادرنا زمن ًا كانت كلمة �إن�ساين رديفة للكلمات الروحية والعاطفية .و�أظن �سبب هذا اخلط�أ هو الثقافة االدبية.
فهذه الثقافة قد جتر اىل �أخطاء اذا اقت�صر التثقيف عليها .فالذي مييز الإن�سان ،عدا عن ذكائه املنطقي ،هو د�أبه
العقالين ملما�شاة الطبيعة والتعامل معها ،مثلما هو كامن يف ن�شاطاته التكنولوجية .التكنولوجيا �أ�سا�س لن�شاط �إن�ساين
بدرجة كبرية .ويرى بع�ض العلماء �إنها قد تكون الأ�سا�س الرا�سخ يف الن�شاطات الثقافية الإن�سانية.
يا�سني طه حافظ

فه ��ي ال �سواها متيز جن�سنا الب�شري
عن بقية اململكة احليوانية .الإن�سان
انتب ��ه اىل العم ��ل الآيل والتقن ��ي
حليوية ج�سده وحركاته .والإن�سان،
هو ال غ�ي�ره من احليوان ��ات ،اعتمد
عل ��ى الآالت واالدوات واخ�ت�رع
العجل ��ة ودح ��رج احلج ��ر بيدي ��ه ثم
ج ��ره بحبل ثم رب ��ط احلبل بحيوان
ث ��م ،كما نعل ��م ،جاءت املاكن ��ة لتوفر
جه ��د ًا وتعج ��ل بنتائ ��ج �أف�ضل .ومل
يع ��د ع ��ار ًا �أو انتقا�ص� � ًا اذا قلن ��ا �أن
االدب يتن ��اول اجلوان ��ب احلما�سية
والعاطفي ��ة للحياة يف ح�ي�ن تتناول
التكنولوجي ��ا العقل وال ُر�شد  ، ..هذا
ق ��ول الدو� ��س �أك�سل ��ي� ،إن اجلان ��ب
العق�ل�اين للإن�سان مع�ب�ر عنه بعلمه
وتكنولوجيته وال جن ��د تعبري ًا عنه
يف الفنون االدبي ��ة .هم غري معنيني
بالنظام التقن ��ي للج�سد قدر عنايتهم
بعواطف ��ه وانفعاالت ��ه" .وق ��د ج ��اء
اهتم ��ام اك�سل ��ي بعل ��م البيئ ��ة الذي
بد�أ الوعي به ،ح�ي�ن كتب مقالته عام

 1962وريث� � ًا لتقاليد ع � مِ�ال طبيعي.
دافع ��ه لذلك خ�شيته �أن يف�سد التكافل
بني الإن�سان والطبيعة "..
نح ��ن ل�سن ��ا ب�ص ��دد اخل ��وف عل ��ى
الطبيع ��ة ولكنن ��ا ب�ص ��دد النق� ��ص
اخلط�ي�ر لثقافتنا االدبي ��ة و�شيوعها
به ��ذا النق� ��ص ب�ي�ن النا� ��س ،مم ��ا قد
ي�سب ��ب عزل ��ة ،م�ساف ��ة فا�صل ��ة ب�ي�ن
الروحاني ��ات والعواط ��ف م ��ن جهة
وبني دينامية الفعل من جهة اخرى.
فهذا قد يخل بالت ��وازن بني الإن�سان
والطبيعة.
�أي ات�ص ��ال �أو ت�آل ��ف م ��ع الطبيع ��ة
ي�ستوجب فهما لديناميتها ودينامية
الأحياء لنقف على �أ�س�س را�سخة يف
تف�س�ي�ر الظواه ��ر .تعب�ي�ر "الفن ��ون
اجلميل ��ة" عن ��د االغري ��ق القدم ��اء
واحل َرف تطبيقات
احل َرفِ .
يت�ضمن ِ
تقني ��ة .وح�ي�ن ترجم � ُ�ت يومي ��ات
رامربان ��تَ ،و َر َد يف كالم له انه ذهب
اىل �صان ��ع �أو م�صل ��ح �ساعات لريى
�صن ��ع الزج ��اج و�صقل ��ه .ويف مكان
�آخ ��ر ي�ش ��رح لن ��ا كي ��ف كان ي�صن ��ع
�أ�صباغ ًا لتلوين لوحاته..
م ��ا يدع ��و للكتابة يف ه ��ذا املو�ضوع
هو العزلة التي جتعلنا �أ�شباه غرباء

عن عاملنا الطبيعي واننا ل�سنا جزء ًا
من ��ه� .إن �صالتن ��ا بع ��امل الطبيع ��ة،
بالبيئ ��ة وحيواناته ��ا وكواكبه ��ا
وبحارها لي�ست عالق ��ة متفرجني �أو
ّ
مر�شح ��ي معتق ��دات �أخالقي ��ة .نحن
�أحياء بني الأحياء .واال�شياء حولنا
يج ��ب معاملتها كما ل ��و كانت �أجزاء
يف كائ ��ن ح � َّ�ي كب�ي�ر .ه ��ي ونح ��ن
وباقي م ��ا يف الأر�ض ن�ش ��كل دوام َة
عمل كبرية.
وحني ن�أتي للتفا�صيل ،ملفردات عملنا
اليوم ��ي وعملي ��ة احلي ��اة الك�ب�رى،
نحت ��اج اىل معرف ��ة �أ�سب ��اب احلركة
وطرائقه ��ا وم ��دى فاعليتها وعطلها.
عم ��ل الآل ��ة لها �شب ��ه ب�آلي ��ة �أج�سادنا
يف احلرك ��ة واالنتاج .ل�سنا �أرواح ًا.
نحن �أحي ��اء ن�سمى ب�شر ًا .واالرواح
مفهومات من تطورنا العقلي .والآلة
الت ��ي ا�سلمت نف�سها للإن�سان �أ�شادت
ج�سور ًا و�أبراج� � ًا و�سفن ًا وطائرات.
�أم ��ا الأعم ��ال اجلب ��ارة يف التدم�ي�ر
فال�سبب وراءها افتق ��اد العقل و�إنها
�أ�سلمت نف�سها لن�سخرها نحن .ونحن
ن�سيء �أاحيان ًا .ل�سن ��ا دائم ًا �أخيار ًا.
الق ��وى العظيمة مك�سب ب�شري كبري
قب ��ل �أن ترتب ��ط بالتدم�ي�ر ،الكب�ي�ر

اي�ض� � ًا .عم� � َل الإن�سان عل ��ى االر�ض
ط ��وال �أك�ث�ر م ��ن خم�س ��ة �آالف �سنة
ليفه ��م ويطبق الفع ��ل التكنولوجي.
ول ��وال فهمه هذا ملا فه ��م حركة القلب
وال ��دورة الدموي ��ة وتكام ��ل عم ��ل
اجله ��از اله�ضمي والع�صب ��ي ثم بد�أ
فهم العمل العقلي..
ثقافة حقيقية ت�ستوج ��ب �إملام ًا تقني ًا
لفه ��م ال ��ذات وفه ��م حرك ��ة احلي ��اة
وك ��ذا فه ��م املجتمع .ح ��ركات الأذرع
و�إط�ل�اق ال�صرخ ��ات وا�ستعم ��ال
ال�س�ل�اح والقت ��ل وف ��ك الأ�س ��رى هي
�أعمال تقنية.
ق ��د يك ��ون مفي ��د ًا �إع ��ادة النظ ��ر يف
الأ�س� ��س االيديولوجي ��ة للنظ ��ام
الكل ��ي ال ��ذي نح ��ن �ضمن ��ه ،لفهم ما
وراء التق ّب ��ل واالرتي ��اح ،االنب�ساط
او االنفع ��ال والتفجّ ��ر �أو الهرع اىل
ال�س�ل�اح �أو من�ص ��ة اخلطاب ��ة .ه ��ي
لي�س ��ت حركات بهلوانية هي حركات
تكنولوجيا الإن�س ��ان .نحن ملزمون
الي ��وم ب�ش ��رح �أو بتف�س�ي�ر ال�سب ��ب
لتو ّق ��ف الآل ��ة يف الوق ��ت احل ��رج
ونع ��رف �سب ��ب تعط ��ل الفار� ��س او
توقف ��ه املفاجئ .هي لي�ست روحيات
فقط هو ج�سد وحركات تكنولوجية

واج ��زاء ماكنة تعم ��ل .التوقف �أمام جماع ��ات و�أوبئ ��ة وعط ��ل عم ��ل
االخالقي ��ات وحده ��ا خط� ��أٌ وخط ��ل خراف ��ات و�أ�ساط�ي�ر راح ��ت ب�سببها
ر�أي.
�ضحاي ��ا ب�شري ��ة .التقني ��ة وبن ��اء
�إن ه ��ذا العر�ض الذي �ص ��ار طوي ًال ،ال�س ��دود ومعرف ��ة حرك ��ة ال�سي ��ول
كان لت�أكي ��د �ض ��رورة االكتم ��ال جعلت امل ��اء دائم ًا يف النهر وما عدنا
الثق ��ايف .ح�س ��ن ،الط ��ب مل يبتع ��د ن�ؤدي طقو�س� � ًا م�ؤملة ،نرمي له ب�شر ًا
يف درا�ساته ع ��ن التكنولوجيا وكذا �أحياء لري�ضى ويجري ...
بع�ض مو�ضوع ��ات الزراعة .ودر�س ال اخفيكم �إن بع�ض الكتابات اجليدة
امليكاني ��ك ال ينبغ ��ي �أن يظ ��ل حق ��ل �أدبي� � ًا� ،أح�س بها ويح� ��س بها العامل
تخ�ص� ��ص بعي ��د ًا متام� � ًا عن ��ا .ليكن وا�صح ��اب التخ�ص�ص ��ات االخ ��رى،
حق ��ل اخت�صا� ��ص وليك ��ن لن ��ا �إمل ��ام م�ضحك� � ًة قلي ًال .وال�سب ��ب �إن الكاتب
بتقني ��ة االجه ��زة الرئي�س ��ة وطبيعة يح ��رك الأح ��داث وال�شخو� ��ص
حركته ��ا .مثلما يكون لن ��ا �إملام ،غري وي�ستنطقه ��م وي�ستنت ��ج بعي ��د ًا عن
متخ�ص�ص ،بالوظائف البايولوجية ثقاف ��ة الع�ص ��ر العلمي ��ة .التق ��ومي
وحتوله ��ا اىل نظ ��ام ميكانيك ��ي ،الأخالقي والروحي �صلتهما بالأمنية
فب�سب ��ب معرفتن ��ا �أمك ��ن التحكم فيه �أك�ث�ر مم ��ا بالواقع العمل ��ي .نحن ال
م ��ن اخل ��ارج .نح ��ن الآن لن ��ا بع�ض نريد كتابات معزولة عن املعنوي �أو
ال�سيط ��رة على دينامي ��ة وميكانيكية الروح ��ي �أو العاطفي ولكننا نريدها
الوظائ ��ف البايولوجي ��ة لأج�سادنا .كتابات عاقلة ال تبتعد �أ�سبابها كثريا
وبفعل هذا الفه ��م التقني نحن نزرع عن فهمنا للأ�سب ��اب املو�ضوعية .مر
�أع�ض ��اء ونع ��رف كي ��ف ن�ستخ ��رج زمن طويل كان لال�سطورة وللخيال
احل�صى من الكلى .عمل تكنولوجي احل ��امل ت�أث�ي�ر تكويني عل ��ى الثقافة
ي�صح ��ح عيوب� � ًا تكنولوجي ��ة الب�شري ��ة� .آن �أن يك ��ون للحقائ ��ق
لأج�سادنا.
العلمي ��ة ،ولفه ��م حرك ��ة الأ�شي ��اء،
�أي�ض� � ًا ،االكتم ��ال الثق ��ايف الع ��ام و�ضوح يك�سب كتاباتنا عقالنية هذا
بالثقاف ��ة التكنولوجي ��ة� ،أوق ��ف الع�صر الذي هي ُتكتب فيه!

ترتق ��ي ق ��راءة الأدب اجلي ��د بذائقة االن�سان وتع ��زز روحه بالقيم
اجلميل ��ة وت�ش�ي�ر �إىل جماليات الوجود التي ق ��د يغفل عنها الب�شر
يف خ�ض ��م �سعيهم الد�ؤوب من �أجل البقاء  ،قراءة الأدب وابداعات
�أعاظ ��م الكت ��اب يف العامل تخف ��ف عنا وط�أة القم ��ع يف جمتمعاتنا
 ،متنحن ��ا �شحن ��ات �إيجابية للتق ��دم يف امل�س ��ارات ال�صعبة لزمننا
 ،وت�ض ��يء املنعطف ��ات املعتم ��ة يف مواجهاتن ��ا ال�صعب ��ة م ��ن �أجل
احلري ��ة واجلمال  ،وي�سم ��و االدب اجلليل بالنزوع ��ات االن�سانية
ويع ��زز كرامة االن�سان وين�ضج قدرته على مقاومة اخللل و�أ�شكال
القمع ويدفع بطموحاته اىل �سبل التحقق .
كت ��ب الفيزيائي والر�س ��ام والروائي االرجنتين ��ي الكبري �أرن�ستو
�سابات ��و يف كتابه ( الكاتب وكوابي�سه )  " :ال�أحد ينام يف العربة
التي تنقله من الزنزانة اىل املق�صلة  ،لكننا ننام جميع ًا من الوالدة
حت ��ى املوت �أو لعلنا مل ن�ستيقظ حق ًا  ،و�إحدى مهام الأدب العظيم
�إيقاظ االن�سان ال�سائر نحو املق�صلة "..
مهم ��ة الأدب اجلي ��د التنح�ص ��ر يف امتاعن ��ا وتنمي ��ة �إح�سا�سن ��ا
ب�أهمي ��ة احلي ��اة املوهوب ��ة لن ��ا  ،بل تتع ��دى ذل ��ك اىل �إيقاظنا على
حقائ ��ق �شتى  -قبل �أن تتبدد احلياة م ��ن �أيدينا  -وتدفعنا حلماية
حريتن ��ا وكرامتنا والبحث عن �سبل جديدة لتطوير �آفاقنا الثقافية
واال�ستفادة من جتارب �أدباء العامل الكبار يف مواجهة الوجود.
يف مقال ��ة طويلة ل ��ه بعنوان ( ملاذا نق ��ر�أ الأدب ) يكتب الروائي (
ماريو بارغا�س يو�سا ) :
( ال�ش ��يء يحم ��ي الإن�سان من غب ��اء الكربياء والتع�ص ��ب والف�صل
الدين ��ي وال�سيا�س ��ي والقوم ��ي �أف�ض ��ل م ��ن تل ��ك احلقيق ��ة الت ��ي
تظه ��ر دائ ًم ��ا يف الأدب العظي ��م� :إن الرجال والن�س ��اء من كل الأمم
مت�س ��اوون ب�شكل �أ�سا�س ��ي ،و�إن الظلم بينهم ه ��و مايزرع التفرقة
واخلوف واال�ستغالل).
يعل ��م يو�س ��ا ونعل ��م �أن ��ه عندم ��ا يت�سيّد اجله ��ل واخلراف ��ة ت�شتد
حماربة الفكر امل�ستنري وحتظرالأعمال االبداعية املب�شرة باحلرية
والداعي ��ة اىل مقاومة القمع والت�سلط واال�ستغالل الذي متار�سه
االح ��زاب املت�شددة فكريا وديني ��ا يف كل مكان من عاملنا  ،وت�شجع
تل ��ك القوى املهيمن ��ة �أمناط ًا حمبطة م ��ن االدب الرقيع والكتابات
الهابط ��ة املتزلف ��ة وا�ش ��كا ًال م ��ن املديح البائ� ��س لل�سلط ��ة القامعة
مثلم ��ا ت�شجع الف ��ن الهابط  ،بينما يق ��وم رقابيو تل ��ك ال�سلطة من
جان ��ب وامل�شرفون على و�سائل �إعالمه ��ا بن�شر التفاهة وال�سفاهة
واخلراف ��ة و ال�سل ��وك الطائفي والت�شدد العرق ��ي وتخريب موائل
اجلم ��ال و�إحراق كت ��ب الفكر وحمارب ��ة الفن الراق ��ي لتمكني تلك
ال�سلطة من اخرتاق وعي احل�شود وحتييدها و �إغراقها بكل ماهو
تافه وردئ من الأعمال االدبية والفنية املخدرة .
يقول ماريو بارغا�س يو�سا :
(اليوجد من يعلمنا �أف�ضل من الأدب �أننا نرى برغم فروقنا العرقية
واالجتماعي ��ة ثراء اجلن�س الب�شري ،واليوجد ماهو مثل الأدب ما
يجعلن ��ا نكافئ ومنجد فروقنا بو�صفه ��ا مظه ًرا من مظاهر الإبداع
الإن�ساين متعدد الأوجه) .
يهبن ��ا االدب الراق ��ي -مث ��ل �أعم ��ال تول�ست ��وي وهريم ��ان هي�س ��ه
وكازانتزاك ��ي وكاوابات ��ا وخوان رولفو وغريه ��م  -متعة �سامية
 ،ونعي� ��ش معه جتربة �أن نكت�ش ��ف ونعرف �أ�شياء مغيبة عن وعينا
تخ� ��ص عاملنا و�أنف�سنا وع�صرنا ب ��ل وكل الع�صور  ،ونتعرف عرب
ق ��راءة الأدب العظي ��م �إىل مانح ��ن علي ��ه ونتدبر حتقي ��ق �أحالمنا
ونتجن ��ب م ��ا يه ��دد ان�سانيتنا  ،وكم م ��ن ق�صة رائع ��ة او رواية او
ق�صي ��دة قر�أناها وا�ستطاع ��ت �أن تفجر يف وجدانن ��ا توقا للجمال
وت�شبث� � ًا باحلياة والقي ��م ال�سامية  ،وكم من عم ��ل �أدبي �سوداوي
دف ��ع بنا �إىل الك�آب ��ة والي�أ�س وكراهية احلي ��اة فخمدت طموحاتنا
ومات ��ت ن�شوتن ��ا بالوج ��ود ؟؟ وت�شركن ��ا ق ��راءة الأدب اجلي ��د يف
التجربة االن�سانية وتطلعنا على �أحالم واخفاقات ا�شباهنا والتي
قد تكون �أحالمنا واخفاقاتنا وقد جتاهلناها وتغا�ضينا عنها.

يعلم يو�سا ونعلم �أنه عندما يت�س ّيد
الجهل والخرافة ت�شتد محاربة الفكر
الم�ستنير وتحظرالأعمال االبداعية
المب�شرة بالحرية والداعية الى
مقاومة القمع والت�سلط واال�ستغالل.

فعاليات يف املنتدى الثقايف الدويل ال�ساد�س يف بطر�سبورغ
مو�سكو /عبد اهلل حبه

بو�سع كل �أمة �أن تفتخر
ب�إجنازاتها وم�شاركتها يف
م�سرية احل�ضارة العاملية ،
ورو�سيا ما تزال يف طليعة
البلدان التي تعري �أكرب
�إهتمام اىل الثقافة بالذات
 .وقال �أحد الزمالء
ال�صحفيني مازح ًا �أن رو�سيا ال
تقدم اىل العامل �سوى النفط
والغاز ...والثقافة.

ولرمب ��ا ه ��و عل ��ى ح ��ق �إذا م ��ا تابعنا
ع ��دد ما ي�ص ��در من كت ��ب �سنويا وعدد
امل�س ��ارح ودور االوب ��را والبالي ��ه
واملكتب ��ات واملعار� ��ض الفني ��ة ودور

الثقاف ��ة يف الب�ل�اد لوجدن ��ا �إن رو�سيا
فعال دول ��ة ثقافة قبل كل �ش ��يء .وهذا
يرتك �آثاره يف طبع الإن�سان الرو�سي
و�سلوكيات ��ه يف احلي ��اة اليومي ��ة فال
توج ��د يف الع ��امل عا�صم ��ة فيه ��ا �أكرث
من مائة م�س ��رح دائم كما يف مو�سكو،
منه ��ا م�س ��ارح ذات �سمع ��ة عاملية مثل
البول�ش ��وي وم ��ايل وم�س ��رح مو�سكو
الفن ��ي وتاجان ��كا ومث ��ل ه ��ذا الع ��دد
الكبري من املتاحف وخمازن بيع الكتب
املوجودة حتى يف حمطات املرتو....
ناهيك احلديث عن بطر�سبورغ واملدن
الأخرى.ونتمن ��ى �أن نكت�س ��ب نح ��ن
يف ب�ل�اد الرافدي ��ن ،مه ��د احل�ض ��ارة
الب�شرية� ،شيئا ولو ي�سريا من الثقافة
الرو�سية.
علم ��ا �إن املنت ��دى الثق ��ايف ال ��دويل
ال�ساد� ��س يعق ��د يف بطر�سب ��ورغ منذ
عام  ،2012و�إ�ستغرق هذه املرة عدة
�أي ��ام م ��ن  16اىل  18ت�شري ��ن الثاين
 . 2017وج ��رت الفعالي ��ات الثقافية
يف قاع ��ات االرميت ��اج واملتاح ��ف
وامل�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة الأخ ��رى يف
بطر�سب ��ورغ الت ��ي تعت�ب�ر العا�صم ��ة
الثقافي ��ة لرو�سيا .وق ��د حقق هدفه يف
ج ��ذب رج ��ال الثقافة م ��ن كاف ��ة �أنحاء
الع ��امل اىل فعاليات ��ه ذات الأهمي ��ة يف
تعمي ��ق احلوار ب�ي�ن ثقاف ��ات خمتلف
الأمم .و�شارك في ��ه جنوم الثقافة مثل
فالريي غريغيي ��ف املدير الفني مل�سرح

ماريين�سك ��ي يف بطر�سبورغ والكاتب
ف ��ان م�ي�ن احلائ ��ز عل ��ى جائ ��زة نوبل
واملخ ��رج ال�سينمائي يو� ��س �ستيلينغ
ومارت ��ن روث مدي ��ر متح ��ف فكتوريا
والربت يف لن ��دن واملو�سيقار مك�سيم
دونايف�سك ��ي وكاري ��ن �شاهن ��زاروف
مدي ��ر ا�ستدي ��و " مو�سفيل ��م" وراق�ص
البالي ��ه املع ��روف اندري� ��س لييب ��ا
وامل�ست�ش ��رق ميخائي ��ل بيوتروف�سكي
مدير متح ��ف " االرميت ��اج" وع�شرات
غريهم .
وقدم ��ت يف املنت ��دي ال ��ذي �أقامت ��ه
احلكوم ��ة الرو�سي ��ة بدع ��م امل�ؤ�س�سة
اخلريي ��ة "الف ��ن والعل ��م والريا�ض ��ة"
ع ��دة جوائ ��ز الأوىل اىل املح�سن�ي�ن
الذي ��ن �أ�سهم ��وا ب�أك�ب�ر ق ��در يف دع ��م
امل�شاري ��ع الثقافي ��ة ،والثاني ��ة الت ��ي
حتمل �إ�سم لونات�شار�سكي (�أول وزير
ثقافة �سوفيتي)قدمت اىل العاملني يف
امل�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة  ،والثالثة قدمت
اىل �أب ��رز �أ�ساتذة البالي ��ه واملو�سيقى
والفنون الت�شكيلية.
وكانت اليابان البلد �ضيف ال�شرف يف
املنتدى وبهذه املنا�سبة �إفتتح معر�ض
لفنان ت�شكيلي ياباين وقدمت عرو�ض
م�سرح �سوزوكي من مدينة توغا .
وعمل ��ت يف املنت ��دى  14حلق ��ة
للدرا�س ��ات وعق ��دت امل�ؤمت ��رات يف
خمتل ��ف املوا�ضيع الثقافي ��ة  .و�ألقيت
املحا�ض ��رات والدرو� ��س التو�ضيحية

(ما�س�ت�ر كال� ��س) لكب ��ار الفنان�ي�ن
وقدمت العرو� ��ض امل�سرحية والأفالم
اجلدي ��دة .و�شارك فيه مندبو  79بلد ًا
 ،وتوىل تغطية وقائع املنتدى حوايل
�ألف �صحف ��ي من  35بلد ًا .وكان �شيئ ًا
�س ��ار ًا �أن ي�ش ��ارك الع ��راق يف املنتدى
بوفد يرت�أ�س ��ه فرياد رواندوزي وزير
الثقاف ��ة  .وق ��د �ش ��ارك الوف ��د بن�ش ��اط

يف فعالي ��ات احللق ��ة اخلا�صة ب�صيانة
الآثار .
وخطب يف املنت ��دى الرئي�س الرو�سي
فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن وع ��دد �آخ ��ر م ��ن
ال�شخ�صي ��ات الر�سمية  .و�أ�شار بوتني
يف كلمت ��ه اىل �أن مم ��ا يزيد من �أهمية
املنت ��دى" �أن الثقاف ��ة ت�سه ��م بر�سال ��ة
موح ��دة وتنويري ��ة وت�ش ��كل املث ��ل

العلي ��ا الروحي ��ة واالخالقي ��ة والفنية
وت�ص ��ون الذاك ��رة التاريخي ��ة وتخدم
تعزيز التعاون بني الأمم والثقافات".
وق ��ال �أي�ضا " ميك ��ن القول الي ��وم �أن
هذا املنت ��دى �أك ��د �ضرورت ��ه و�أ�صبح
من�صة ب ��ارزة للحوار ح ��ول الق�ضايا
احليوية للتط ��ور يف املجالني الثقايف
والإن�س ��اين " .كم ��ا ذكر �أن ��ه �ستجري

يف رو�سي ��ا م�سابقة اوملبي ��ة م�سرحية
يف عام  ،2019و�أعلن عن تخ�صي�ص
ملي ��ار روب ��ل لدع ��م املواه ��ب ال�شاب ��ة
�سنويا.
وج ��رى النقا� ��ش يف املنت ��دى ح ��ول
"�أزمة الق ��راءة" حيث �صار االنرتنت
يزاحم الكتاب الورقي وطرح اخلرباء
�آراءه ��م ب�صدد معاجلة ه ��ذه امل�شكلة.
ومت �إ�ستعرا�ض م�سابقة عموم رو�سيا
بعن ��وان " الأقلي ��م الأك�ث�ر ق ��راءة "
ومنح ��ت اجلوائ ��ز يف ه ��ذا العام اىل
 20دائرة �إقليمية يف رو�سيا ت�أتي يف
طليعتها مدينة بطر�سبورغ.
و�سلم ��ت يف ن ��ادي ال�ضب ��اط جائ ��زة
اجلمعي ��ة التاريخي ��ة -الع�سكري ��ة
الرو�سي ��ة " جن ��دي التاري ��خ" وذل ��ك
مبنا�سب ��ة ذك ��رى م ��رور � 110أع ��وام
عل ��ى ت�أ�سي� ��س اجلمعي ��ة  .ومتن ��ح
اجلائ ��زة اىل م ��ن ي�ساه ��م يف درا�س ��ة
و�صيانة ون�شر التاريخ الرو�سي.
وق ��ال ميخائي ��ل بيوتروف�سك ��ي مدير
متح ��ف " الإرميت ��اج" يف املنت ��دى
� ":أعتق ��د �أنن ��ا �أثبتن ��ا �أن �أه ��م �ش ��يء
ه ��و الثقاف ��ة والت ��ي ه ��ي �أ�سم ��ى م ��ن
ال�سيا�س ��ة � .إنه ��ا اجل�س ��ر القائم الذي
يج ��ب �صيانت ��ه ،وال يج ��وز ب� ��أي حال
م ��ن الأح ��وال تفج�ي�ره .واليوم ميكن
القول بثق ��ة �أننا ثبتن ��ا و�ضع املنتدى
ب�صفته �أح ��د �أهم الأحداث الثقافية يف
العامل".

