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لــدخــول الـضــوء وتكــون مـفتــوحــة ابــدا لــدخــول
الضوء منها الينا 

سالم عمر/ فنان تشكيلي

قريبا من الدفء.....
هي فرصـة للتنفس بعـمق فمنذ الثمـانينيات لم
ــــــة أربـــيـل وهـكــــــذا وجــــــدت يف دعــــــوة أزر مــــــديـــن
االستـاذفخـري كـرمي بـادرة لـاللتقـاء بـنخبــة من
مـثقفي وأدبـاء وفنـانيـني العـراق لـذا اشعـر انـني
محظوظة يف املشاركة يف ) اسبوع املدى الثقايف(
وانا مبهـورة بكل هذه الفقرات وتغـمرني السعادة

..
ذكرى سرسم/ فنانة تشكيلية ..

أظهار للطاقات اجلادة..
أشعــــــر بــــــسعــــــادة كــبــيــــــرة حلـــضــــــور مـــثل هــــــذه
املهـرجـانـات للتـواصل مع االخـرين وخلق اجـواء
منــاسبــة الظهـار الـطـاقـات اجلــادة امتنــى وعلـى
الـصعيـد الـشخـصي أن تكــون هنـاك مهـرجـانـات
اخرى ويف أمـاكن أخرى يف العـراق لرفع املـستوى
الثقــايف بعيــدا عن االطـر الـسيــاسيـة واالهـداف

الشخصية أمتنى أن يتحقق ذلك.

علي طالب/ )مصور فوتوغرايف(

ـ ـ ـ ـ ـ

فرصة ملن ليست له إمكانية للوصول إلى بغداد.
شكراً له.

غزوة اخلالدي/ فنانة مسرحية

املهرجان جتمع للثفافة
العراقية

رأيـت جتــمعــــاً للــثقــــافــــة العــــراقـيــــة يف مخـتـلف
املسارات، على أرض ومناخ عـراقي، افتقدناه منذ
سنـني، وفرصة إذ الـتقيت بوجـوه فارقتهـا وها أنا

ألتقي بها.
شكراً لكردستان العراق.

شكراً للقائمني على هذا املهرجان.
سعدون جابر/ فنان

نوافذ لدخول الضوء الينا...
يجـب أن تـتـكـــــررمــثل هـــــذه املهـــــرجـــــانـــــات الـتـي
نفـتقــدهـــا  منــذ زمـن بعــد أن كــانـت مهــرجــانــات
للـصــور ومتـجيــد الــسلـطــان .االمــر أخـتلف االن
الن املهـرجـانـات هـي منــاسبــة للـمنـافـســة يف كل
اجملــاالت وخــاصـــة الفـن الـتــشكـيلـي وهــذا شـيـئ
أيجـــــابـــي .واملهـــــرجـــــان الـــثقـــــايف الـكــبــيـــــر هـــــذا

هوملتقى لالفكار يف أبعادها اخملتلفة ولم
شـمل اجلمـيع بعيـدا عن االنـتمــاءات واملسـميـات

أنا يف العراق
يـكفـيـنـي إنــي يف العــــراق، بــني أهلـي وهــــا أنــــا يف

العراق.
محمود حميدة/ فنان عربي

العراق يستعيد عافيته
أســبـــــوع املـــــدى الــثقــــــايف يعــنــي أن العـــــراق بـــــدأ
يسـتعيد عافيـته، وإن الثقافة هـي السالح الكبير
ــــــــــــذي ميـــكـــــن أن نـــــتـحــــــــــــرر مـــــن خـاللـه مـــــن ال
االسـتعـمـــاريـن الـــداخلـي وأقـصـــد به الـتقـــالـيـــد
الـبــــالـيــــة واألفـكــــار املــتخـلفــــة، واخلــــارجـي وهــــو

معروف للجميع.
حسن موازيني/ كاتب سوري

شكراً للمدى ولفخري كرمي
الوصول إلى العراق، حلظة ال تبارح الذاكرة، وال
ميكن أن تـوصف وهذه هي املرة الـثانية التي أزور
فيـها العـراق بلدي بـعد سقـوط الطـاغيـة. أبارك
القــــائـمــني علــــى هــــذه الـتــظــــاهــــرة، واإللــتقــــاء
ــــــانـــني الـعــــــرب ــــــرة مـــن الـفـــن مبـجـــمــــــوعــــــة خـــي

والعراقيني.
ولقــــاؤنــــا هــــذا فــــرصــــة حتـققـت مـن قــبل املــــدى
ممثلـة بشخص األسـتاذ فخري كـرمي الذي وجد
يف إعـادة إعمـاره ملـسـرح بغــداد عمالً كـبيـراً. ووفـر

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

حضور فاعل للثقافة
العراقية

عـــودتنــا دار املــدى يف مهــرجــانــاتهــا املـتتـــاليــة يف
دمــشـق أو بغــــداد، أن تقـــدم صـــورة حـيـــة، لــــواقع
الــثقــــافـــــة العــــربـيــــة، مــن خالل مـن تــــدعــــوهـم
للمشاركة يف نشاطـات املهرجان. ومهرجان املدى
الـرابع الذي نحـضره الـيوم، بـدا لي أكثـر اتسـاعاً
وأكثـر تـنظـيمــاً، وأأمل أن يكــون أكثـر ثــراءً وغنـى
ثقافياً. ومن اليوم سـنرى ما نتوق إلى رؤيته من
حــضــــور فــــاعل يف مـيــــدان الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة

والعربية.
فنان تشكيلي/ محمد سعيد الصكَار

املهرجان ظاهرة صحية
املشـاركة يف أسبـوع املدى الثقـايف ظاهـرة صحية،
مــن حــيــث اجــتــمـــــاع عـــــدد كــبــيـــــر مــن املــثـقفــني

والفنانني من أجيال مختلفة.
وهو تـبادل خلـبرات مـثقفيـنا الـذين يعيـشون يف
الغـربة والـداخل، وتنـتج عنه رؤى وأفـكار جـديدة
سـواء يف احلـركـة الــسيـنمــائيــة أم التـشكـيليـة أم

املسرحية يف ظل أجواء الدميقراطية اجلديدة.
مي شوقي/ فنانة مسرحية

قـــــــــالـــــوا فـــي املـهــــــرجـــــان

آمــنـــــــة عــبـــــــد العـــــــزيـــــــز

محمد درويش علي

هل هنالك ثقافة عربية حقيقية؟
حتــدث أوالً الــشــاعــر عـبــاس بـيـضــون، وبــدأ
حديثه بـسؤال: نتـساءل إذا مـا كانـت هنالك
ثقـافـة عــربيــة حقـيقيــة؟ وينـبغي أن نـطـرح
سـؤاالً جـذريـاً: هل هنـالك ثقـافـة مبعنـى أن
الثقافـة ليست مبـادرة فردية، ولـيست مجرد
ملعـة؟ وإذا مـا كـانـت الثقـافـة نـتيجـة تـواصل
واسـتـمــــراريــــة، فـهل نـــسـتــطــيع ضـمـن هــــذه
املواصفات أن نقول إن لدينا ثقافة عربية؟

الـثقــافـــة العــربـيــة اآلن، هـي ثقــافــة فــرديــة
تعـتمـد علـى مــواهب فـرديـة. وإن ثقـافـة بال
ذاكــــرة هـي شـبـه ثقــــافــــة، واملــثقـف العــــربـي
عـنــــدمــــا ميــــوت يـنـــســــى، وال يعــــود له ذكــــر.
فـاجلـامعـات يف العـالـم هي نـتيجــة للثقـافـة
يف العـالم فـأيـن هي جـامعـاتنــا من ذلك. إن
الثقافـة العربـية السـائدة، هـي تثبيت مـا هو

سائد وتركيزه، وهي ثقافة )كليشات(.
ثـــم عقــب د. عــبــــــد اإلله أحــمــــــد قــــــائالً: إن
الصـورة التي رسـمها األستـاذ عباس بـيضون
هي صــورة قــامتــة ونحـن نتـســاءل مـعه: هل

توجد ثقافة عربية؟
برغم قتامة الواقع الثقايف

العربي هنالك ثقافة أخرى تسير

حـــــــوار بـــني املـــثـقـفـــني الـعـــــــرب وزمـالئـهـــم  الـعـــــــراقـــيـــني

على مدى أكثر من ساعتني، ناقش ثمانية باحثني عرب الواقع الراهن للحياة الثقافية يف البلدان العربية،
وهم كرمي مروة، عباس بيضون، منى فياض، حسني عبد الرازق، فريدة النقاش، شوقي جالل، طه خليل،

فتحي عبد الفتاح.
أدار احلوار الباحث د. عبد اإلله أحمد، الذي قال: إن املوضوع الذي نناقشه، هو موضوع مهم ومثير،

وباعتقادي أنه أخطر موضوع يف الوطن العربي بسبب أهمية الثقافة ودورها يف بناء اجملتمعات العربية.

وحتدث الدكتور حسني عبد الرازق قائالً: ال
أستطيع أن أميز بـني ما هو سياسي وثقايف،
العــــالــم العــــربـي يـبــــدو مـن اخلــــارج عــــاملــــاً
دميقراطيـاً حراً وحكـوماتنـا موقعـة على كل
املــواثيق الــدوليـة املـتعلقـة بحقـوق اإلنـسـان
بـينما احلقـيقة هي غيـر ذلك، ولدينـا أمثلة
كـثـيــرة مـن الـنـظـــام داخل مـصــر بـــإمكــانـنــا
الـتطـرق إليهـا، ونظـام الطـوارئ هــو السـائـد
يف أكثـر الـدول العــربيــة فكـيف لنــا أن نكـون
ثقـافـة عـربيـة حقـيقيـة ضـمن هـذه األجـواء

املوبوءة.
ثقافتنا هي ثقافة احتفالية

وكـــان آخـــر املـتحـــدثـني شـــوقـي جالل الـــذي
قـــال: زرت كـــردسـتـــان قـبل هـــذا الـــوقـت، اآلن
وجــــدت كــــردسـتــــان هـي غـيــــر الـتـي رأيــتهــــا

سابقاً.
الثقافـة لها تعاريف كثيرة وثقـافتنا العربية
هـي ثقــافــة احـتفــاليــات نـحتــاج إلــى ثقــافــة
عـلميـة مـبنيـة علـى أسـس صحيحـة وليـست
ثقـــافـــة غـيـبـيـــة وهـــذه لـيــسـت دعـــوة إللغـــاء
الغـيبيـة وإمنـا منـاقـشتهـا من أجل الـوصـول

إلى ما نصبو إليه.
ويف نهـاية اجللسـة احلوارية حتـدث عدد من
األســـاتـــذة احلـضـــور عـن مـــوضـــوع الـثقـــافـــة
العـــــربــيـــــة الـــــراهــنــــــة ودخلـــــوا يف حــــــوار مع

املناقشني.

اجملمـوعـة، وكـتبـت يف التقـريــر عبــارة: فيهـا
عبـارات تــرميـزيـة وشفـرات كـرديــة، ونحن ال

نستأنس بهم. لذلك ألغيت اجملموعة.
واختتم حديـثه قائالً: عندما أتـذكر الثقافة
الـسيئـة أتـذكـر املـؤسسـات الثقـافيـة، وأضـاف
ضــاحكـاً: ال أقـصـد بـالـطـبع مـؤسـسـة املـدى
وعنــدمــا أتــذكــر الـثقــافــة احلـقيـقيــة أتــذكــر

األفراد.
علينا تعليم أطفالنا التسامح

لينمو معهم
فـيما حتـدثت الدكـتورة منـى فياض فـقالت:
ثقـــافـتـنـــا العـــربـيـــة مـتـــرديـــة هـنــــالك أمـيـــة
وهنـالك عـدم اهـتمـام بــالكتـاب ألننـا أمـة ال
تقـرأ وأوليـات اإلنتـاج الثقـايف غيـر مـوجـودة
فكـيف نـــدعي وجــود ثقــافــة عـــربيــة، لـــدينــا
ثقافة اإلقصـاء والعنصرية، وعدم االعتراف
بـاآلخـر، إذن علـينـا تعلـيم األطفــال سيـاسـة
التسـامح وقبول اآلخر لكي تـكبر معهم هذه

السمات اإلنسانية.
فثقـافـتنـا العـربيـة إذا لـم تتخلـص من هـذه
الــرواسـب التـي تعـيق تقــدمهــا فــإنهــا تـبقــى
علـى مــا هي عـليه وتـسيــر من يـوم إلـى آخـر

نحو األسوأ.
ال استطيع أن أميز بني الثقافة

والسياسة

الثقافة العربية
فـيمــا حتــدث د. فـتحـي عبــد الـفتــاح قــائالً:
أحـيـي نـضــال الــشعـب الكـــردي، بقـيـــادة املال
مـصـطفــى البــرزاني، ألن نـضــاله هـو نـضـال

إنساني ال يخص األكراد وحدهم.
نـعم نحتـاج يف بنـاء ثقـافـة عـربيـة صحيحـة
إلـى عمليـة نقـاش وحوار، بـسبب عـدم وجود
فكـــرة غـيـــر قــــابلــــة للـنقــــاش، وعلـيـنـــا أن ال
نـتمــسك بـــأفكــار ونــدعـي أنهــا صحـيحــة يف
الــوقـت الــذي هـي قــائـمـــة علــى اخلـطــأ، إذاً
علينـا اعتماد احلـوار والنقاش للـوصول إلى

ما نريد، خللق بنية ثقافية صحيحة.
األنــظـمــــة االسـتـبــــداديــــة هـي الـتـي خـلقـت
عـوامل الضعف داخل مجـتمعاتـنا، وشجعت
علــــى بـث الــتفــــرقــــة ونــتحــــدث عـن الـتــــراث
وكـــأنـنـــا لـــوحـــدنـــا فقـط منـتـلك الـتـــراث، يف

الوقت الذي العالم كله ميتلك تراثاً!
ثقافتنا هي ثقافة تعبوية

أمـا طه خليل فقـال: سأحتـدث عن الـقيمني
علــــى الــثقــــافـــــة العــــربـيــــة، وال أحتــــدث عـن
الـثقـــافـــة العـــربـيـــة، بـــرغـم أن ثقـــافـتـنـــا هـي
ثقـافـة تعبـويـة. وهنـالك أيضـاً ثقـافـة املـوت،
ألن هـنـــالك مـن ميجــد املــوت. أذكــر حــادثــة
حصلت لي، عـندما قـدمت مجموعـة شعرية
إلى احتـاد الكتاب العرب يف دمشق، فرفضت

أحد أسباب تخلفنا الثقايف الفكر
الشمولي

ثم حتــدث بعـــد ذلك كــرمي مــروة قــائالً: أنــا
سـعيـد أن أكــون بني مـجمـوعــة من املـثقـفني
العراقيني والعرب وأناقش موضوعاً حساساً

مثل موضوع الثقافة العربية.
أثـــارنـي مـــا قـــاله عـبـــاس بـيـضـــون، وفـــريـــدة
الـــنـقـــــــــاش، وبـــــــــرغـــم كـل ذلــك، لـــم يــــــشــكـل
حــديثـهمــا مفــارقــة لي، ألنـني أعــرف جيــداً

طبيعة الثقافة العربية.
وهنـالـك جملـة من األمـور تتـحكم بــوضعنـا
الـثقـــايف هـي: 1- أنـظـمـــة االسـتـبـــداد، الـتـي
عطلت كل شيء عندنا والسيما ثقافتنا. 2-
الـسلفية الـدينية التـي يسعى أصحـابها إلى
التـكلم بــاسم الــدين، ويعـطلـون مـتغيــراتنـا
وباسـم الديـن ميارسـون استبـداداً لشـعوبـنا.
3- الـفكـــر الــشـمـــولـي، وهـــو أحـــد األسـبـــاب
األخــرى املهمـة الـتي عـطلـت حيــاتنــا ايضـاً.
وبسبب كل هذا حتولت جماهيرنا )ومعذرة(
إلـى ما يشـبه قطعان احلـيوانات، وإذا مـا كنا
أســرى هــذه الــسلـطــات، فـكيـف لنــا أن نكــون
ثقافـة حقيقية؟! علـينا محاربـة جميع هذه
الـسلطـات، لـنعيـد بلـداننـا وتـاريخنـا إلـى مـا

كانت عليه.
نحتاج إلى احلوار يف تفعيل

ببطء
أمــا فــريــدة الـنقــاش فقـــالت: هـــذه هي املــرة
األولـى التـي أزور فيهـا كـردستـان، وأمتنـى أن
تـتحقق الـفيـــدراليـــة، وان يحقق األكــراد مــا

يسعون إليه.
ثـم حتــدثـت عـن مــوضــوع الـثقــافــة قـــائلــة:
الثـقافـة العـربيـة تخـتلف من بلـد آلخر، وال
تـأخذ طـابعاً واحـداً يف كل البلـدان العربـية.
ولـــديـنـــا ثالثـــة عـنـــاصـــر تــسهـم يف حتـــديـــد
تــطـــويـــر اجملـتـمـع العـــربـي، وتــضـعف الـــدور
الـثقـــايف وهـي: 1- قــضـيـــة املـــرأة 2- قــضـيـــة
الــتـعـلــيــم 3- اإلسـالم الـــــســيـــــــاســي. فـهـــــــذه
العـناصـر الثـالثة لـها دور أكـثر مـن سلبي يف
إيقــاف عـملـيــة الـتـطــور الـثقــايف. فــاإلسالم
الــسيــاسي مـثالً يجعـلنــا ننـظـر إلــى احليـاة
نظرة قـدمية غيـر قائمـة على مبـدأ التفاعل
واحلوار. وهو يعود بنا إلى زمن التدهور من
خالل رقـابـة صـارمــة علــى مفــردات حيــاتنـا

الثقافية واالجتماعية.
ولكن وبــرغم كل هــذا، هنــالك ثقـافـة أخـرى
تــــــســـيــــــــر يف االجتــــــــاه املـعــــــــاكــــــس، االجتــــــــاه
اإليـجابـي، لكنـها تـسيـر ببطء. ونـرجو ان ال
نــستـسـلم بـــرغم ظـالميــة الــوضع، وتــوسـيع
قاعدة الفقر. فاإلصـرار على اإلتيان بتغيير
يف بـنـيـتـنــا الـثقــافـيــة هــو الــذي يـجعلـنــا يف

وضع أفضل.
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