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املدى الثقايف
يف اطــار الـنــشــاطـــات الفـنـيــة الـتـي
سـتقـــدم يف اسـبـــوع املـــدى الـثقـــايف
الــــرابـع يُقَــــدّم عَــــدَدٌ مــن العــــروض
املـــســــرحـيــــة العــــراقـيــــة، ومـن هــــذه
العـــــروض مــــســـــرحــيـــــة )نــــســـــاء يف
احلـــرب( للـمخــرج كــاظـم الـنـصــار،
ومسرحية )حـظر جتوال( للمخرج
مهـنـــد هـــادي.. ومـن اجل تــسلـيـط
الـــضــــــوء علـــــى هـــــذيــن العـــــرضــني
الـتقـت )املـــدى الـثقـــايف( مخـــرجـي
العـملني للحـديث عـن طبيعـة هـذه
العــــــروض، يقــــــول الفــنـــــان كـــــاظــم
النصـار: مسـرحيـة نسـاء يف احلرب
الــتــي كــتــبـهـــــــا د. جـــــــواد االســـــــدي
وقـدمهـا بــأكثــر من معـاجلـة تـشـدد
علـى الـنسـاء العـراقيـات املهـاجـرات
بـــسـبـب الــطغـيــــان واحلــــروب الـتـي

مرت بها بالدنا.
هـــذه املــســـرحـيـــة قـــدمـنـــاهــــا علـــى
املـسرح الـوطني يف بغـداد مبعـاجلة
جـديـدة تـختلـف كليــاً عن معـاجلـة
االســــدي حـيـث ركــــزنــــا علــــى رؤيــــة

عراقية لهذا النص.
كمــا قــدمنــاهــا بـنفـس املعــاجلــة يف
مهــــــرجــــــان فــــــوانــيـــــس ايــــــام كــــــان
املسـرحية التي اقيمت يف 3/27 يوم
املـســرح العــاملي والـذي شـاركـت فيه
عـروض من املانيـا والسويـد وسوريا
واالردن وتـونـس وحققـت املسـرحيـة
حـضــوراً بـــارزاً حتــى عــدت كــأفـضل

املدى الثقايف
أفتتح أسبوع املدى الثقايف اليوم السبت
يف كـــــردســتـــــان مبــــشـــــاركــــــة واسعـــــة مــن
مـثقفني عـرب وأجـانب وعـراقـيني. وقـال
رئيـس الهيئـة التـحضيـريـة عبـد الـزهـرة
زكـي أن أسبوع املـدى الثقـايف يقيم دورته
ـــــــــرابـعـــــــــة يف مـــــــــدن أربــــيـل ودهـــــــــوك ال
والــــسلــيــمـــــانــيـــــة لـلفــتـــــرة مــن الــثـــــانــي
والعــشــريـن مـن نـيــســان حـتــى الـثالثـني
مـنه. مـضـيفــاً أن دورات املــدى الـســابقــة
أقـيـمـت يف العـــاصـمـــة الــســـوريـــة دمــشق
وحــظيـت بحـضــور واسع ونـشــاط ثقــايف
متـميـز ممـا أكــسبهــا قيـمتهــا الثقــافيـة
واملعـــــرفــيـــــة واإلنــــســـــانــيــــــة يف مخــتـلف
العــواصم واألوســاط الـثقــافيــة، وأوضح
زكي أن هـــذا األسبــوع الـثقــايف هــو األول
مـن نــــوعه الــــذي يـنــظـم داخـل العــــراق.
مــــــشـــيـــــــراً إلـــــــى أن عـــــــدداً مـــن الـــــــوزراء
واملـــــســـــــؤولــني مــن بـغـــــــداد ومــن إقـلــيــم
كــردستـان سـيحـضــرون األسبـوع إضـافـة
إلــــى ســبعـني مـن أبــــرز املـثـقفــني العــــرب
ومـن مخـتلف الـبلـــدان العــربـيــة بـيـنهــا
لـبـنــــان ومــصــــر وســــوريــــا والــــسعــــوديــــة
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املدى الثقايف
يف قــاعــة كـبيــرة، بحــديقــة الـشـهيــد ســـامي
عـبـــد الـــرحـمـن، تـتـــواصـل اجلهــــود للـبـــدء
بفعـاليـات أسبـوع املدى الـثقايف، الـذي يقام

للفترة من 22 ولغاية 30 نيسان .2006
وقـــــد تـــــوزعــت معـــــارض الـكــتــب، والفــنـــــون
الـتــشكـيلـيـــة، ومعــرض لـلفلـكلـــور الكــردي،

ومسرح لتقدمي بعض الفعاليات الفنية.
ففي املعـرض اخلاص بإصـدارات املدى، كان
هـنــــالـك أكـثــــر مـن 8000 كـتـــــاب، بعـنــــاويـن
مـتعـــددة تـــوزعـت مـــا بـني الــشعـــر والـــروايـــة
والقـصـــة القـصـيــرة، والـتــاريـخ، والفلـكلــور،
فـيـمــا ســاهـمـت مجـمــوعــة مـن دور الـنــشــر
العـربيـة يف معـرض الكتـاب الشـامل، بـأكثـر
مـن 200 عـنــــوان لـكل دار، مــنهــــا اإلنـتـــشــــار
العـربـي، الطـليعـة العــربيـة، املـركــز الثقـايف
العـــربـي، ودار احلـصـــاد، ودار الـــوثـــائق، ودار
قــــــــــــــدمــــــــــس، ودار ورد، ودار الــفــــــــــــــرات، ودار
الـــسـبــــاعـي، ودار الــــربــيع، وكــــانـت هـنــــالـك

قبل االفتتاح ..جهد مثابر النجاح املهرجان 

بـــالتــراث والفـلكلــور الكــردي للـفتـــرة من 9
ولغـــايـــة 11/ 5/ 2006، يـتـضـمـن املهـــرجـــان
بحـوثـاً عـن الغنــاءالكــردي، وتقــدمي دبكـات
كرديـة، وألعـاب فلكـلوريـة لألطـفال، تـشارك
يف املهرجان فرق من إيران وسوريا وتركيا.

مسرح مخصص لألغاني
أمـا املسـرح الذي مت إعـداده يف القاعـة، فهو
مـسرح بسـيط، كان يعـمل على تنفـيذه عدد
من الشبـاب. فضالً عن 2000 كرسـي. سألنا
السيد رهيل املشرف على تنفيذ املسرح عن
طـبــيعــــة األعـمــــال الـتــي تقـــــدم علــــى هــــذا
املسرح فقال: هذا املسرح مخصص لتقدمي
احلـفـالت الـغـــنـــــــائـــيـــــــة فـقــــط، وال يــــصـلـح

لتقدمي العروض املسرحية.
غــادرنـــا القــاعـــة، ونحـن نــسـيــر يف حـــديقــة
الـشهيـد سـامي عبـد الـرحمن، كـانت رائحـة
الزهور تغـطي كل شيء يف املكان، فضالً عن
اجلمـال الـذي كــان مبعـثه جمــال األشجـار

وخضرتها.

مـحمــد رســول املـشــرف علــى هــذا املعــرض،
عن طبيعته فقال:

إنه معــرض للفـلكلــور الكــردي، نحــاول من
خالله إبــراز اجلــوانـب املــشــرقــة يف الـتــراث
الكـــردي، لكـي يـطـلع علـيه ضـيــوف أسـبــوع
املـــــدى الــثقـــــايف. ويـــضــم املعـــــرض بــيـــــوتـــــاً
مـصـنــوعــة مـن الــشعــر )رشــة مــآل( وأزيــاء
نـسائـية خـاصة بـاملرأة الـكرديـة، ومجمـوعة
من الـزوالي املـصنـوعـة بـأيـد كـرديـة مـاهـرة.
وآالت مــوسـيقـيــة مـتـنــوعــة وهـي ال تخـص
الفلـكلـــور الكـــردي يف العـــراق فقـط، وإمنـــا
الـفلكلــور الكـردي يف إيـران وتــركيـا وسـوريـا

أيضاً.
وعـن نـــوع اآلالت املـــوســيقـيـــة قـــال: الـــدف،
البـزق، والكمان، واجلـوزة، وآلة )تـارا(. ويتم
تقــــدمي إغـنـيــــات مــن مقــــام الوك وحـيــــران

يقدمها صالح سرجناري.
ثـم أســـرنـــا الــسـيــــد محـمـــد رســـول بــــأنهـم
يقـيـمـــون بـــاإلعـــداد ملهـــرجـــان آخـــر خـــاص

واحلفاظ على جودة املواصفات الطباعية.
بوسترات أسبوع املدى الثقايف

كــــــانــت هــنــــــالــك مجــمــــــوعــــــة كــبــيــــــرة مــن
البـوستـرات التي تـعلن عن مـفردات ووقـائع
أسبـوع املدى الثقـايف، لم توزع لـساعة كـتابة
هـذا التقرير، وشملت اإلعالن عن العروض
املـســـرحيــة، والفقــرات الـغنـــائيــة واملعــارض
التـشكـيليـة. وقـال أحـد العــاملني يف تـوزيع
هذه البوستـرات: وزعنا عدداً كبـيراً منها يف
منــاطق متعـددة يف هـوليـر، وهنـالك أعـداد
أخـرى بـانـتظـار تـوزيعهــا، وسيـتم ذلـك قبل

بدء املهرجان.
معرض الفلكلور الكردي

يف نهـــايـــة القـــاعـــة، كـــان هـنــــالك عـــدد مـن
الــشبــاب يعـملــون علــى تـثبـيت دعــائم بـيت
من الــشعــر يــسمــى بــالكــرديــة )رشــة مــآل(
فـيـمـــا تـــوزعــت يف ذات املكـــان صـــور تـــراثـيـــة
كــرديــة ملــدينــة هــوليــر ومــدن كــرديــة أخــرى
وكـــذلـك حتفـيـــات كـثـيـــرة، ســـألـنـــا الــسـيـــد

أفضل املطبوعات.
وأكــمل الــسـيـــد بـــاسـم نـــاصـــر خـلف الـــذي
يعمل يف املعرض نفسه: بأن املعرض يسعى
إلـى تــشجيـع صيغـة نـوادي الـكتـاب وإعـداد
مــوســوعــة ثقــافـيــة عــربـيــة تغـطـي املــشهــد
الثقـايف. وأضاف: أن مـؤسسـة املدى تـشرف
علــى عمـليــة بـيع الـكتــاب وتخـفيـض يـصل
إلى 50 باملـائة دعماً منهـا يف إيصال الكتاب
إلــى أكبـر شــريحــة من املـواطـنني. وتـطـرق:
إلـى مجـال النـشـر وتعهـد املـؤسـسـة بـإقـامـة
عالقـات نـزيهـة بني الـدار بــاعتبـارهـا نـاشـراً
واملــــؤلف بـعالقــــة واضحــــة تـكفـل للـمــــؤلف
حقـــوقه وتـضـمـن املـطـبـــوع وحــسـن تـــوزيعه
وأشـار: إلــى تقـدمي أفـضل نتـاجـات اإلبـداع
يف العــــالــم العــــربـي وإيــصــــالهــــا إلــــى أكـبــــر
شريحة من القراء بـأيسر السبل وباألسعار
املـنـــاسـبـــة. وقـــال: إن املعـــرض يـــأخـــذ علـــى
عـــاتقـه كلفـــة الـطـبع بـنــسـبـــة 20 بـــاملـئـــة يف
األقـل من األسعـار الـسـائـدة يف احملــافظـات

مجمـوعة أخرى من الـكتب ضمن إصدارات
بــرنــامج جــورج شحــادة الــذي تــدعـمه وزارة
اخلـارجيـة الفـرنـسيــة، والسفـارة الفـرنـسيـة
يف لـبنـان، وكـذلـك منـشــورات وزارة الثقـافـة
الــســـوريـــة. وخــصــصـت دار الــسـبـــاعـي، ودار
الــربـيع، كـتـبهـمـــا لألطفـــال وبعـض وســـائل
الـتــــرفــيه والـتـعلـيـم اخلــــاصــــة بــــالــطـفل.
وبحـثنـــا عن مـســؤول املعــارض هـــذه جمــال
اجلــواهــري، ولـم يكـن مــوجــوداً، فــالـتقـيـنــا
الـسـيــد داود محـمــد أمـني مـســـؤول مكـتـبــة
املــــــدى يف بغـــــداد، الـــــذي قــــــال: أن معـــــرض
الكـتـــاب يقــدم تــسهـيالت طـبــاعــة لـلكـتــاب
واملـؤلفني ويـأخذ علـى عاتقه تـوسيع حـركة
الـكتـاب وتـداوله يف سـائــر البلـدان العــربيـة
واملهاجـر. وأضاف: أن هذا اجلهـد يستهدف
يف احملـصلــة النهــائيــة خلق أجـواء ثقــافيـة
حرة ورحبـة واإلسهام يف التفـاعل والتكامل
الــثقـــــايف يف عــمـــــوم الـــــوطــن العـــــربــي ومع
ثقـافـات الـشعـوب واألمم مـن خالل تقـدمي
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نــــدوات، معـــارض، كـتـب وفـنـــون تـــشكــيلـيـــة، قــــراءات شعـــريـــة

ــــــــة ومـــنـــــظـــمــــــــة واآلداب كـجـهــــــــة راعـــي
للـنــشــاطــات الـثقــافـيــة بــاإلضــافــة إلــى
منـاقشـة قضـية إنـشاء صـندوق الـتنمـية
الثقــافيـة وفعــاليـات كـثيـرة علـى جـدول

أعماله.
ويــذكــر أن هــدف هـــذا األسبــوع تكــريـس
قيـم الثقـافـة الــدميقــراطيـة بـروافـدهـا
العــــراقـيــــة واإلنـــســــانـيـــــة، وتعــــزيــــز دور
الــثقـــافـــة واملـثـقفــني يف نهــضــــة العـــراق
اجلــديــد. ونـبـــذ ثقــافـــة العـنف والقـمع

ـ ـ ـ االختصاص.
وأفـــاد: أن األسـبـــوع سـيــسـتـهل مبـــؤمتـــر
للـمــثقفـني يجـــري فـيه تـــدارس الـــوضع
الـــثقـــــــايف يف العـــــــراق بعــــــد 9/ 4/ 2003
وإمكـــانـيــــة وضع خــطـــة عـمـل ثقـــايف يف
خارج مـؤسسـات الدولـة وتفعـيل أنشـطة

التجمعات املدنية.
وأوضـح: أن مـــن بـــني املـــــــشــــــــاريـع الـــتـــي
سـتـنــــاقـــش يف املــــؤمتــــر مـــشــــروع إنـــشــــاء
اجمللـــــس األعلــــــى للـــثقـــــافــــــة والفــنـــــون

ـ

إقـامـة معـارض تـشكـيليـة لـلفن العـراقي
املعـــاصــــر ومعــــرض الكـتـــاب بــتخفـيـض
)50( بــاملــائـــة ومعــرض ألعـمـــال الفـنــان
الــــراحل مــــؤيــــد نعـمــــة كــــذلـك معــــرض
ألعمـال الفنـان علي املنـدالوي ومعـرض
آخــــر لــصــــور فــــوتــــوغــــرافـيــــة بعــــدســــات
مـصــوريـن أطفــال. وسـيتـميــز املهــرجــان
بعقـد عدد من الطاوالت املستديرة التي
تـشمل محـاور فكـريــة واقتصـاديـة وفنيـة
وغيــرهــا يـسـهم فـيهــا عــدد مـن أصحــاب

واإلمـــــــارات واملغــــــرب
إضـافة إلى مـائة من
املـثقفـني العــراقـيـني
املــــــوجــــــوديــن خــــــارج
ـــــــــا ـــــــــد يف أوروب الــــبـل
وأمــريكــا واستــراليــا
وسـيحـيي نـشــاطــات
األســبـــــوع أكــثـــــر مــن
450 مبـدعـاً من أبـرز
الــكـــتــــــــاب واألدبــــــــاء
والباحثني واملثقفني
ـــــــــــــانـــــني مـــــن والـفـــــن
مـختلف احملــافظـات

العراقية.
وتـــابع: أن مـن أبـــرز الفـــرق املــشـــاركـــة يف
نــــــشــــــــاطــــــــات األســـبــــــــوع هـــي الـفــــــــرقــــــــة
الـسـمفــونـيــة العــراقـيــة وفــرقــة الفـنــون
الـشعـبيـة وفـرقـة مـنيـر بــشيـر وفــرقتـان
مسرحيتان إضافة إلى الفنانني سعدون
جابـر وياس خـضر وإلهـام املدفعـي وعبد
فلـك وكــــــوكــب حــمــــــزة وجـعفــــــر حــــســن
ومـحمــد جــواد أمــوري إضــافــة إلــى فــرق

فنية ومطربني من كردستان.
وبني زكي أن األسبـوع الثقايف سـيتضمن

ـ ـ

ـ

التـراث الشـعبي مـرآة املـاضي القـريب املـرتـبطـة بـاحلـاضـر
وتشكل عمليـة توثيق اصناف التراث الشعبي قضية بالغة
االهـمية للفـولكلوريني العـراقيني وحملبي وعـشاق الثقـافة
الـــشعـبـيـــة، ويف هـــذا الــصــــدد اعلـن الـبـــاحـث بـــاسـم عـبـــد
احلـمـيـــد حـمـــودي املــشـــرف علـــى طـــاولـــة بحـــوث )الـتـــراث
الشعبي( ان احملور الرئيسي الـذي تدور حوله البحوث هو
محــور )تــوثـيق الـتــراث الــشعـبـي العــراقـي( وسـيـشــارك يف
الـطــاولــة عــدد مـن البــاحـثني الـــذين عــرفــوا بــاهـتمــامـهم
الواسع بالـتراث الشعبـي والثقافة الـشعبية العـراقية وهم
االســاتــذة كــاظـم سعــد الــديـن وعـبــد اجلـبــار الـســامــرائـي
وقــاسـم حمـــزة ود. قيـس كــاظـم اجلنـــابي وقـــاسم خــضيــر
عبــاس ونــاجح املـعمــوري وبــاسـم حمــودي ورفـعت مــرهــون
الـــصفـــــار ورفعـت عـبــــد الــــرزاق وسـتـكـــــون تفــــاصــيل هــــذه
الـبحـوث قـد اعــدت ملنـاقـشـة الــسيـرة الـشعـبيــة واحلكـايـة
الـشعـبيـة العـراقيــة والعمـارة العـراقيـة ومـوسـوعـة التـراث
الــشعـبـي والقــريـــة الفــولـكلــوريـــة العــراقـيــة والـصـنــاعــات
الـــــشعــبــيـــــة ورواد الــتـــــراث الـــــشعــبــي العـــــراقــي والـــطعـــــام
واالسطـورة الـشعـبيــة وذلك يـظهــر احتــواء الطـاولـة علـى
معـظم مفــردات واجنــاس التـراث الـشعـبي العـراقـي وسبل
تـوثيقه وتوصيفه، واضـاف حمودي: ان ذلك يـظهر حرص
املــســـؤولـني علـــى مهـــرجـــان )املـــدى( الـثقـــايف الـــرابع علـــى
احـتــضــــان خـبــــرات هــــذه الــنخـبــــة الـتـي ســتقــــدم عــملـيــــاً
جتـربتها يف وسائل احلفاظ علـى املوروث الشعبي العراقي
وتـوثـيق اصنــافه وال يــسع جمـاعــة التـراث الـشعـبي اال ان
تـتقــدم بــالــشكــر اجلــزيل ملــؤســســة املــدى الـثقــافـيــة علــى
احـتـضـــانهـــا ودعـمهـــا لـنــشـــاطـــاتهـــا يف وقـت قـصـــرت فـيه
االجهــزة الــرسـميــة عـن ذلك و سـتتـيح الـطــاولــة جلـمهــرة
البـاحـثني واملـنتـدين سـبل النقـاش اجلــاد من اجل خـدمـة

الثقافة الشعبية العراقية.

 طاولة الرتاث الشعبي العراقي
توثق النواعه ومصادره 

نساء يف احلرب، وحظر جتوالباسم عبد احلميدحمودي

عــــــروض مــــرسحــيــــــة تــــشــــــارك يف االســبــــــوع
عـرض قـدم يف املهـرجـان بـاسـتفتـاء
شعــبــي ومـــن وجهــــــة نـــظـــــــر اغلــب
املسـرحـيني. كمـا كـتب عنهـا النـاقـد
بـــول شـــاؤول يف جـــريـــدة املــسـتقـبل
اللـبـنـــــانـيـــــة وعـــــدهـــــا مـــســـــرحـيـــــة

ومعاجلة مهمة.
وسنقـدمها حـاليـاً يف اسبـوع )املدى
الثقـايف( الـذي أقـيم يــوم 4/22 من
هــــــــذا الــــــشـهــــــــر ونــــــــأمـل ان حتـقـق
الــنجـــــاح نفــــسه الــــذي قــــدمــته يف

بغداد وعمان.
امــا عن مـســرحيـة )حـظـر جتـوال(
فـيقـــول اخملـــرج مهـنـــد هـــادي: هـي
مجمـوعــة من احلـاالت االنـســانيـة
الـتـي ميــــر بهـــا اجملـتـمـع العـــراقـي.
تـســـاؤالت خلقهــا املـــوت اليـــومي يف
الـشــارع تطـرح مـن خالل شخـصني
تــدور حـــولهـمــا احــداث املــســرحـيــة
االول صـانع احذيـة والثـاني غـسال

سيارات.
* املـــــشـــــــاركـــــــة يف اســبـــــــوع )املـــــــدى
الـــثـقــــــــايف( ســـتــكــــــــون احملــك االول
واالخـــتـــبــــــــار احلـقـــيـقـــي حـــيـــث ان
املسـرحيــة سيتـم افتتـاحهـا يف هـذا
االسبــوع.. هـي محــاكــاة يـــوميــة ملــا
يحــدث.. صـــوت يعلـن عـن العــديــد
من االزمـات الـتي ميـر بهـا املــواطن
العـــراقـي.. املــســـرحـيـــة مـن تـــألـيف
واخـراج مـهنـد هــادي، متثـيل: رائـد
محــسـن، سـمــــر قحــطـــان.. امـنـيـــة
اخــيـــــــرة لفــــــريـق العـــمل ان يـكــــــون
اسـبـــوع )املـــدى الــثقــــايف( يف العـــام
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