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كنـــا ثمـــانيــة علـــى املنـصـــة ملنــاقـشــة
الــوضع الــراهـن للـثقــافــة العـــربيــة.
عنـوان كبـير وعـدد كبيـر لكن اسـبوع
املؤمتـر طويـل وكردسـتان واسـعة وال
خيــر يف ان نقــضي بــدل الـســاعـتني
ثالثــاً وبعـد الـثالث أربعـاً. كـان هـذا
يف مــــــؤمتــــــر املــــــدى الــــــذي انـعقــــــد يف اربـــيل
عــاصـمــة كــردسـتـــان العــراق هـــذا العــام. مـن
الواضـح انه لوال طاحـونة القتل والـدم لكان
انعقـد يف بغــداد. ثمــانيـة واملـسـألـة ال تــشبع
من الكالم واملتكلمون ثمانية، هكذا، انقضى
وقـت طـــويل قـبل ان يــصل املــيكـــروفـــون إلـــى
اجلمهـور. لم يكـن الذيـن تكلمـوا اقل حـاجة
إلـى التـبسـط والتـوسعـة فـاملسـألـة كمـا تـرون
ــــــــر مـــنـه، الـغــــــــريـــب ان تـــتـــــطـلـــب ذلــك وأكـــث
امليكروفـون لم يكن يـستجيب للـمتكلمني اال
بعـد معـاجلـة، يـنغلق عـليهـم اوال ثم يـدارون
وضعـيــتهـم مــنه فــتخـــــرج اصـــــواتهـم نـــصف
واضحــــة ثـم تـتـــضح اكـثــــر، او تــبقــــى نـــصف
واضـحة ويـستـسلم املـستمعـون فال يـطالـبون
املـتكـلم بــأن يـقتـــرب اكثـــر من املـيكــرفــون، او
يأتيه من جـانب افضل، بعـض املعقبني تكلم
عن امــور بعيـدة. احـدهـم روى حكـايـة بـأربع
مـجهـــــوالت اذا اســتخـــــدمــنـــــا املــصــطـلحـــــات

اجلـبـــريـــة،
كـــــــــــــــــــــــــــــــــان
الـتعب قـد
حـل علــــــى
اجلـــــمـــــيــع
ــــــــكـــــــــــــنـــــه ل
أقـعـــــــدهــــم

يف
أمـــــاكـــنهــم
بـــــــدال مــن
ان
يــنهـــضهــم
مــنـهـــــــا، ال
بــــــــــــــــــــــــــــأس
فـــــــالـــتعـــب
ــــــــا احـــيـــــــان
يتـزوج من
الصبر وال
تــــــــــــــــــــــــدري
ايــهــــــمـــــــــــــــا

يـســوق اآلخـــر. ثم جـــاء عبــد الــستــار نــاصــر
الـقصـاص العــراقي فقـال مــا معنـاه مـا لـكم
تلغــون هنـا بــالثقـافـة ومـســائلهــا والنـاس يف
غيـر واد. هـذا ابن خـزعل املـاجـدي مخطـوف
منـذ شهـرين، ال يـدري اهله مـصيـره. عمـيت
عـينـا والـدته حـزنـاً وأبـوه ضـاع وأنتـم هنـا يف
غـيــر دنـيــا، لـم اسـمع جـيــداً، ســألـت اذا كــان
خزعـل هو اخملـطوف. قـالوا بـل ولده، خـزعل
الـشـاعـر اجلـميل الــذي التقـيت به يف واحـد
مـن مهرجانـات جرش وتيّـم يومها شـاعرة لم
تـبـــال بــــأن تقـــرأ يف غــــزله قــصـيـــدة. خــــزعل
الشـاعر لـكن االنثروبـوجلي الذي كـاد يسكت
مبعـــرفتـه انثــروبــولـــوجيــاً مـحتــرفــاً، خــزعل
الـذي كـان يـومهـا يـنتظـر ان ينهي الـدكتـوراه
لـيغادر العـراق، واألغلب انه فعل، الـذي ترك
عندي ديواناً مهما بعنوان )حية ودرج( وفيه
يبـدل اسلـوبه وطـريـقته ويــدخل يف مغـامـرة
جـديـدة وحـســاسيــة من نـوع آخــر، علـمت ان
ابنه املصـور التليفزيـوني كان يف طـريقه إلى
عـمله ولم يره أحـد بعدهـا، يقول النـاس هنا
إن شهــــــريـــن بحـــــســب الــتـقلــيــــــد اإلرهــــــابــي
كثيـرتان على مخـطوف وإن األمل يف رجوعه
يـقل كلـمــا زاد الــوقـت عـن الـثالثــة اســابـيع.
كــان احلق مـع عبـد الــستـار نـاصـر. الـثقـافـة
العـــربيــة هـي علــى الـــرصيـف حيـث اختـطف
ابن خـزعل املـاجـدي، انه خـزعل املـاجـدي ال
الشـاعـر هـذه املـرة وال املـؤرخ واالنثـربـولـوجي
ولـكن األب امللـوع واألم التـي اعمـاهـا الفقـد.
الــثقــــافــــة العــــربـيــــة هـي متــــامــــاً حــني يقــــال
خلـــــزعل املــــاجـــــدي: انهـــــا املقــــاومـــــة. ويهــــرع
اإلعالمــيـــــــون العــــــرب واألدبــــــاء والــــســــــاســــــة
ليــرقصـوا علـى جثـة خـزعل املـاجــدي رقصـة
الـعجــــز واملــــوت الــــروحـي الـتـي تـــسـتـحق ان
تــسمــى ايـضــاً الـثقــافــة العـــربيــة واملقــاومــة،

العربية ايضاً. 
قـــرأت ايـضـــاً يف خـــامتــــة مجلـــة ان الــشـــاعـــر
الــشـــاب الـــذي نــشـــر قـصـيـــدة يف عـــدد ســـابق
يـصـادف نـعيه يف هــذا العــدد، لقــد التقـطـوه
من الرصـيف ايضاً وأعادوه جثة. هذه اجلثة
ميكن ان تسمى بغير حرج: الثقافة العربية.
لـم استـطع ان ابـكي او اقفل عـائـداً. عـشـرات
بل مـئـــــات العــــراقـيـني كــــانــــوا حــــولــي، إنهـم
الـنــاجـــون لكـن إلــى مـتـــى. ال يجـــرؤون علــى
العــودة بــراً فـطــريق العـظـيم خـطــر عـليـهم.
رجعــوا بــالـطــائــرة، مـن سـيعــود مـنهـم العــام
القـادم إلى املـؤمتر، ال نعـرف. كم مـن اجلثث

ستبقى يف بغداد؟! إنها الثقافة العربية.
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إبــــن خـــــــــــزعـل

عــبــــــاس بــيـــضــــــون

خارج املدى

العدد )660(السبت)6( أيار2006

NO (660)Sat. (6) May

تـنشر )املـدى( ابتداءً مـن اليوم جمـيع األصداء واملتـابعات واآلراء والـتعليقات حـول أسبوع املـدى الثقايف
الذي اختتم أعماله السبت املاضي يف مدينتي أربيل والسليمانية التي نشرت أو ستنشر يف مختلف أجهزة

اإلعالم.
)املدى( ستلتزم األمانـة يف نقل كتابات اجلميع، وعلـى هذا سيصادف القراء اإليجـابي والسلبي من اآلراء املتعلقة
بفكـرة األسبوع أو سيـر أعماله أو نتـائجه.. سيصـادف القراء مـا يتفق مع قنـاعات مـؤسسة )املـدى(، وما يختلف
معها. كما سيصادفون من اآلراء ما هو مكتوب بدوافع ثقافية حقيقية، بغض النظر عن االتفاق واالختالف، فيما

سيصادفون آراء أخرى لم تستطع أن تخفي دوافعها الضيقة واملريضة.
فمثلمـا كان األسبوع مساحة حرة للجـدل واالختالف والتعدد، تتعهد هذه الزاويـة املكرسة لتغطية ردود األفعال
بالتزام مـساحة احلـرية نفسهـا، ونترك لذكـاء القراء وحصـافتهم تقديـر الصحيح والغلط، الغـث والسمني، يف ما

يطالعون من آراء وتعليقات.    

يف حضور اكثر من خمسمئة مثقف عراقي،
من داخل البـلد وخـارجه، وبـاسهـام مثقفني
عـرب وأجانب، عقد يف اربيل، عـاصمة اقليم
كـــردستـــان، أسبــوع )املــدى( الـثقــايف الــرابع،
وهـــو األسبــوع األول الــذي تـقيـمه مــؤسـســة
)املــــدى( لإلعالم والـثقـــافـــة والفـنـــون داخل
العــراق مـنـــذ سقــوط الـنـظــام، وذلـك عقـب
ثالث دورات كــانت املـؤسـسـة قـد اقــامتهـا يف
الـعــــــاصــمــــــة. وحــــــالــت األزمــــــة األمــنــيــــــة
والسياسيـة، خالل السنوات الثالث املاضية،
دون عقـد األسبوع الذي كـان مخططاً له ان
يُعقـــد يف بغـــداد ومـــدن اخـــرى، إلـــى جـــانـب
كـــردسـتـــان، يف األشهـــر األولـــى بعـــد انهـيـــار
النـظــام الـســابق. اخـتيــار إقلـيم كـــردستــان
العـراق مكـانــاً ألعمـال الـدورة الـرابعـة، وفّـر
فـرصـة مالئمـة الجتمـاع هـذا العـدد الـكبيـر
مــن املــثـقفـــني، بفـعل مــــا تــتــمــتـع به مــــدن
االقلــيــم مــن اجــــواء مــــســتقـــــرة، انعـكــــســت
إيجـــابــــاً علـــى أجــــواء عقـــد االسـبــــوع. ففـي
ظــروف بــالغــة الـتعـقيــد، جــرى الـتخــطيـط
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مـن جـــديـــد وحتـت عـنــــوان )طقـــس القــتل( كـتـب
الـشاعـر العـربي أدونيـس يف جريـدة )احليـاة( يوم
الـــسـبـت املــــوافـق لألول مـن آذار عــــام 2006، وهــــو
حلــظـــة مـن الـتــــاريخ يـتـــوجّـب وضـعهـــا يف سـيـــاق
غيــاب احلكــومــة والـصــراع علــى الــدولـــة، اشتــداد

حمى الطوائف، وتصاعد العنف، كتب يقول:
"يـتـــواصـل يف العــــراق "طقـــس" القــتل. )وال أريـــد
هنا أن أشيـر إلى "تـاريخ" العراق يف هـذا اإلطار(.
ـر حقـاً هـو أن كـثيــراً من الـكتّـاب غيـر أن مــا يُحيِـّ

أصداء أسبوع املدى الثقايف يف الصحافة العربية

اسبوع املدى يف أربيل دعا إىل إنشاء جملس للثقافة..
لقاء بني الثقافتني العربية والكردية

نـــبـــــــوءات الـــــشـــــــاعـــــــر أدونـــيـــــس وبــــصـــرية اإللـه متـــــــوز
ـــــأمّل هـــــذا والــــشعـــــراء العـــــراقــيــني ال يـــــريـــــدون ت
الــطقــس، يـــدلّ بــشـكل ال لـبــسَ فــيه علـــى أنه لـم

يقرأ الكثير منهم اليوم وباألمس.
بـــأعلـــى الـصــــوت ميكــن للعـــرّاف تـــأشـيـــر طقـــوس
وممـارسـات وتقـاليـد غيـر مـريحـة يف العـراق، وهـو
مـا لـم يتــوقف )الكـثيــر( من املـثقفـني العـراقـيني
عن اإلشـارة إليه، لكـن من املسـتهجن الكـالم بهذا
ــــــزيقــي عـــن شعــب ومــثـقفـــيه اإلطالق املــيــتـــــافــي
وكـأنهما خـارج التاريخ وبـدعة مـن البُدِع الفـريدة
يف اجلغــرافيــا والتـاريخ. يـلحّ أدونيـس إحلـاحـاً ذا

مغزى يف اإلشارة إلى التاريخ.   
سـيبــرهن الــزمن مـن دون شك، أقـرب ممـا يـعتقـد
الـبعـض ممـن يتـشفــى بـشـعب ومبـثقـفيـه، من هــو

فاقد البصر والبصيرة. 
ملــــاذا يخـتــــار الـيــــوم أسـتــــاذنــــا أدونـيـــس أن يـكــــون
خـــصــمـــــاً لأللـــم العــمـــيق؟. أال ميـكــن أن يـــصــيـــــر

حليفاً للحكمة متعددة املعاني؟ 
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ويف الــزمـن األكثــر وحـشــة وخـســة يف تــاريخ شـعب
وأمــة. هــذا التــوقيـت غيــر مالئـم لقــول مــا يقــول
ـــــارات الـــــشـــــاعـــــر الـــــســـــوري إذا لــم يـكــن مــن خــي

الشيطان.
املـثقف أو الـشـاعــر العــراقي أعـزل ومـبعـد مــرتني
ويف زمـنـني، مـــرة يف املــنفـــى بــني ظهـــرانـي أخــــوته
العـرّافني يف املنايف، ومرة بـني ظهراني أخوة فيهم
الطغاةُ والقتلة. ويف احلالتني ما انفكت األصابع
تـشــدّ علــى رقبـته وتــدفعه إلـى احلـائـط مـطــالبـة
إيـاه، وهــو يف وضعيــة اخلنق تلـك، بصحـة الـبصـر

والبصيرة.
سـيـبـــرهـن الـــزمـن علـــى أن طقــس القـتل هـــو مـن
تـأليف ثلة حـكمتْ طويالً، أطـول مما حتتمل روح
اآلدمي احلــر، وأنـهم والـظالم الــذي يــوالـيهـم هم
مـن ينـشــر هــذا الـطقــس، ليــس يف العــراق وحــده

وإمنا يف العالم كله. 
أن يقـــــول العـــــرّاف أن )الـكــثــيـــــر( مـــن املفـكّـــــريــن
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واملفكـرين والـشعـراء العـرب وبخـاصـة العــراقيني،
ال يـريدون أن يـتأملـوا يف هذا "الـطقس"، أو حـتى
أن يـــــروه. لـكــن، أال نحــتـــــاج، هــنـــــا، إلـــــى "صحـــــة"

البصر، لكي تكتمل "صحة" البصيرة". انتهى.
من الدهاء أن يختار أدونيس كلمته أعاله يف هذا
الــــوقـت عـيـنـه، ألنه يــظــن يف الغــــالـب أنْ ال أحــــدَ
بقـادرٍ اللـحظـة علـى أن يـنبـس ببـنت شفـة خالف
مـا يقـول، حيـث كل شيء يـؤكــد نظـريـاً فـرضيّـاته
ـــــراً مــن دون ذرّة مــن الــتـــي أوغلـــتْ يف اإليالم كــثــي
اإلنصاف بشأن طقس القتل يف )تاريخ العراق(. 
دهاءٌ مزدوجٌ: من جهة اخـتيار التوقيت ومن جهة
اختيار املفـردات. كل شيء يبدو وهـو يحقق نبوءة

العرّاف. 
لكن العـرّاف الذي يـختار تـوكيد نـبوءته القـدمية
يف هــذا الــوقـت عيـنه، يعــرف يقـينـــاً أنه يخـــاطب
مفكرين وشـعراء عراقيني خـاصة، وهم يف الوضع
األشـد إيالماً، موضوعني يف املـأزق األكثر صعوبة،

ـ

شـــــــاكـــــــر لـعــيــبــي

شــــــاكــــــر األنــبــــــاري
التنمية الثقافية.

ــــــوجهـــــات ـــــرز مــــــا متخـــضــت عـــنه ت ومــن اب
األسبـوع هـو الـشـروع بـبنــاء )البـيت العــربي
الـكردي للثقـافة والفنـون( يف مديـنة اربيل،
واألمل ان يجرى بناء فروع اخرى للبيت يف
مــــدن العــــراق. وخــصــص رئـيـــس حـكــــومــــة
االقلـيم نـيجـرفـان بــارزاني مـسـاحـة عـشـرة
االف مـتـــر مـــربـع للـبـيــت العـــربــي الكـــردي
وخـمسـة آالف اخــرى لبنـاء )املـركـز القـومي
للــدراســـات( يف اربيـل. وبتــوجـيه مـن رئيـس
اقلـيم كــردستـان مـسعـود بـارزانـي ومبتـابعـة
رئـيس حـكومـة اإلقليـم بدأ الـشروع بـالعمل
ـــــة حـــــرة يف ـــــة اعالمــي ـــــى اطالق مـــــديــن عل
كـردستـان، إضـافـة إلـى إقـرار إقـامـة معـرض
دولي لـلكتاب بالتعـاون بني وزارة الثقافة يف
االقـليـم ودور النـشــر واملــؤسـســات الـثقــافيــة
الكــردستــانيــة ومــؤسـســة )املــدى( بــدءاً من
العام املقـبل. ومن توصيـات االسبوع الـعامة
ــــوع الــبحــث يف انــتـــظـــــام عقــــد هــــذا األســب
سنــويــاً. فهــذا األسبــوع أكــد أهـميــة الـتنــوع
بـــانفـتـــاحه علـــى مخـتـلف حقــول الـثقــافــة
والفكـر واالبـداع، مـنظـوراً اليهــا من واقعهـا
علـــى األرض. الفعــالـيــات الــشعــريــة كــانـت
األكـثــــر حــضــــوراً بــني احلقــــول األخــــرى اذ
اقـيمـت ثالث جلـســات، األولــى شــارك فـيهــا
عـبــــاس بـيــضــــون وهــــاشــم شفــيق وحـــسـني
عبداللطيف وأحمد الشيخ، والثانية شارك
فيها صادق الـصائغ ومحمد سعـيد الصكار
وصـالح نيــازي، والثــالثـة قـرأ فـيهــا الفـريـد
ـــــداهلل وعالوي كــــاظــم ســـمعــــان وجنــــاة عــب
كـــــشـــيـــــش ومـحـــمـــــــد الـغـــــــزي وطـه خـلـــيـل

وفيوليت محمد.
ووافق املــشتــركــون علــى اعـتبـــار )األسبــوع(
ورشـــة عـمل مــسـتـمــــرة، مكـلّفـني مـــؤســســـة
)املدى( مبتابعة تنفيذ البرامج والتوصيات
واالعـداد املبكـر للـدورة اخلــامسـة، ومتـابعـة
تـشكيل اجملـلس األعلـى للثقـافـة، وتـأسـيس
بيت الـشعـر يف العـراق، وتـأمني مـستلـزمـات
عــملـه ونهــــوضـه، وتعــــزيــــز مــــوارد صـنــــدوق

التنمية الثقافية.
كــــان املهــــرجــــان أيــضــــاً فــــرصــــة لـلقــــاء بـني
املثـقفني العـراقـيني يف اخلـارج والـداخل، اذ
حــضــــر اكـثــــر مـن مـئـتـي مـثـقف مــن داخل
الـعــــــــراق، وعــــــــدد اقـل مـــن اخلــــــــارج ودارت
نقاشـات وحوارات كثيرة حـول راهن الثقافة
العـراقية واإلشكاالت التي تـواجهها وكيفية
بنـاء مشـروع وطنـي يسـتقطب املـثقفني من
دون البقاء يف اجلـو القدمي وتصنيفات أيام

النظام السابق.

عن )احلياة( اللندنية
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يف تلك الفنون.
ـــــذي رافـق فعـــــالــيـــــات معـــــرض الـكــتـــــاب ال
األسـبــوع ضـم آالف العـنــاويـن الـصــادرة عـن
مؤسسة )املـدى( ودور نشر عربية أخرى، مع
حــسـم خـمــسـني يف املـئـــة مـن سعـــر الغالف،
ووفــر فــرصــة آلالف القــراء الـــذين تــوافــدوا
إلــــى أروقــــة املعــــرض يف حــــديقــــة هه ولـيــــر
)اربـــيـل(. ويف املــكـــــــان ذاتـه اقـــيـــم مـعـــــــرض
تـــشـكــيلـي لـلفـنــــانــني العــــراقـيــني ومعــــرض
استعـادي لفنـان الكـاريكـاتـور الـراحل مـؤيـد
نـعمــة، اضــافــة إلــى معــروضــات فــولكلــوريــة

كردية.
واستـثمـــر األسبــوع فــرصــة وجــود عـــدد من
الــسـيـنـمـــائـيـني العـــرب مـثل عـبـــدالـــوهـــاب
بــدرخــان ومـحمــود حـميــدة وفــؤاد الـتهــامي
ومــانــو خلـيل وقــاسـم عبـــد وقتـيبــة الـشـيخ
ـــــى الــــشـــــروع ـــــرهــم، فــــــاتفـق عل ـــــوري وغــي ن
بتـأسيـس بنيـة هيكلـية، تـأخذ عـلى عـاتقـها
تـنظـيم مهـرجـان دولـي سنـوي للـسيـنمـا يف
كــردستـان، إضـافـة إلــى دعم اصــدار )اجمللـة
الـسينمـائية( الـعربيـة. ومن األفالم الـالفتة
املعــروضــة يف قــاعــة فـنــدق شـيــراتــون فـيلـم
)غـير صـالح للعـرض( خملرجـه عدي رشـيد،
وهـــو يـعكــس بـــروح وثـــائقـيـــة جتـــريـبـيـــة مـــا
أصـاب بغـداد من خـراب بعـد انهيـار الـنظـام
والغـزو األجـنبي، وفـيلم )األنفـال( للمخـرج
الـسـوري مـانـو خـليل، وفـيلم )الـطــريق إلـى
اجلحيـم( للمخـرج روبـرت وايـن، وفيه تـتبع
آلالف األكــراد مـن مـنــاطـق سكـنــاهـم حـتــى
صحــــارى دفــنهــم يف مــــا عـــــرف بعــملــيــــات

األنفال.
وأقـــر وضع آلـيـــات لـتقـــدمي الـــدعــم للفـــرق
املـســرحيــة ورعــايـتهــا من مــؤسـســة )املــدى(
واجلـمعـيــات والـصـنـــاديق غـيـــر احلكــومـيــة
املـتعـــاونـــة مع املـــؤســســـة. وعـملـيـــاً عـــرضـت
مسرحـية )نسـاء يف حرب( التي ألفـها جواد
األسدي وأخرجها كاظم النصار، ومسرحية
)حــظــــر جتــــوال( للــمخــــرج مهـنــــد هــــادي،
وتنـاولت اجـواء احليـاة املعاصـرة يف العراق.
وأخـذت مــؤسسـة )املـدى( علـى عـاتقهـا دعم
الفــــرق واملــــؤســـســــات الفـنـيــــة األكــــادميـيــــة
بــاملصـادر املـســرحيــة املتـاحـة لـديهــا والعمل
علــى تــرجـمــة املـصــادر األجـنـبـيــة وطـبعهــا
ــــانـــني والفــــرق ـــــاول الفــن ووضـعهــــا يف مــتــن
واملـــؤســســـات. وعقـــدت نـــدوة حـــول )املــســـرح
العـراقي: املشكالت واآلفاق(، ساهم فيها كل
مـن حــــازم كـمــــال الــــديــن ومحـمــــد حـــسـني
حـبيـب وجبـــار خمــاط ومـيمــون اخلــالــدي.
وأقـر ايضاً تقـدمي منح ومخصصـات شهرية
ملئـتني من مـثقفي العـراق، وذلك بــدعم من
حكـــومـــة اقلـيـم كـــردسـتـــان، وعـبـــر صـنـــدوق
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شــــــــوقـــي جـالل وســــــــواهـــم، واتـفـق مـعــــظـــم
املـوجــودين علـى اجلـو املتـردي الــذي تعيـشه
الثقافـة الرسميـة، والتشويـش الذي متارسه
ــــــى املــثـقـف، واألطــــــروحــــــات األنــــظــمــــــة عـل
اخلاطئة والشعـارات املستهلكة املتخلفة عن
العــصـــــر ويحـــــاول بعــض املــثـقفــني العــــرب
تــــرويجهـــا أو الـتقـــوقـع داخلهـــا، خـصـــوصـــاً
الـنـظـــرة إلـــى الــشعــب الكـــردي وثقـــافـته، او
ـــــى بــــشــكل عـــــام نـــظـــــرة املــثـقف املــــــؤدلج إل
األقلـيـــات الـتــي تعـيـــش يف معــظـم الــبلـــدان

العربية.
وأعقبت اجللسة امسية موسيقية، ادت فيها
الفـــرقـــة الــسـمفـــونـيـــة العـــراقـيـــة عـــدداً مـن
املقــطـــوعـــات، وكـــانـت هـــذه األمــسـيـــة نـــادرة
احلدوث يف العراق لتردي األوضاع األمنية.
تـنــــوعــت فعــــالـيــــات األسـبــــوع األخــــرى بـني
ــــــرة الــتــي عــــــاجلــت الــــطــــــاوالت املــــســتــــــدي
موضـوعات مهمة يف مجـال املال واالقتصاد،
ويف مجــاالت الـثقــافــة وصلـتهــا بــالــسيــاســة
ــــــر العـــنف واإلرهــــــاب علـــيهـــــا، وبــني ـــــأثــي وت
احللقـات الدراسـية املهمـة تلك التي تـناولت
قضـايا اإلبـداع والفنون ومـشكالتها الـراهنة
اضـافة إلـى دراسة مـشكالت أخـرى. وتنـوعت
ـــــات يف مـــــا قـــــدمـــته مــن عـــــروض الـفعـــــالــي
وجلــســــات للفـنـــون االبـــداعـيـــة يف مجـــاالت
الشعر واملسـرح والسينما والغـناء واملوسيقى
والفـنــــون الـتـــشـكــيلـيــــة والــــرقــص. وعـبــــرت
العروض املقدمة عن تقدم واضح يف االبداع
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السـبوع املـدى الرابع الـذي اريد له ان يـكون
ورشـة ضـخمــة للعـمل واملــراجعــة والفحـص
الـتـي تـتــطلــبهـــا كـل احلقـــول الـتـي وجـــدت
سـبيلهـا يف بـرنـامج االسبـوع ومنهــاج عمله.
ــــوع ان يـكــــون شـــــامالً يف ـــــد لهــــذا األســب أري
ــــى مجــــاالت الفـكــــر الــثقــــايف انفـتــــاحـه عل
وصـلته بـالــسيـاسـة واالقـتصـاد واالجـتمـاع،
وعلى مجاالت الفـنون االبداعيـة يف تنوعها
مـن الــشعـــر والقـصـــة واملــســـرح واملـــوسـيقـــى

والغناء والرقص والتشكيل والسينما.  
ــــة رئــيــــس اقلــيــم ــــرعــــاي ــــوع ب افــتــتح االســب
كـردستـان الـسيـد مـسعـود بـارزانـي، وانطـوت
الـكلـمــــات الـتــي القـيـت يف االفـتـتــــاح علــــى
تــأكيــد روح األخــوة والـشــراكــة بـني مكــونــات
الـــشعــب العـــراقـي. وكـــان األسـبــــوع تعـبـيـــراً
ثقــافـيــاً حـيــاً عـن تـلك الــروح الـتـي اشـبعـت
الفعــاليـات اخملـتلفــة بطــابعهــا التـســامحي
الـتعددي احلر. تداول املـؤمترون يف اجللسة
األولى ثالثـة من املـشاريع الـثقافـية املهـمة:
اجملـلس األعلـى للثقـافة وصـندوق الـتنمـية
الثقـافيـة وبيـت الشعـر يف العـراق، وتوصـلوا
إلــــى نـتــــائج عــملـيــــة. ونــــاقـــش املــــؤمتــــرون
مـــوضـــوعـــة اخلــصخـصـــة يف مجـــال العـمل
الثقـايف. والـالفت يف فعــاليــات األسبـوع هـو
ــــة بــني مــثـقفــني عــــرب اجللــــســــة احلــــواري
واجلـمهـــور العــراقـي، وشــارك فـيهــا: عـبــاس
بـيـضـــون، مـنـــى فـيـــاض، طه خلـيل، حــسـني
عبــدالــرازق، عبــد اإللـه احمــد، كــرمي مــروة،
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ـأدونــــــــــيــــــــــــــــــــــس

تـصــويـــر نهـــاد العــزاوي

املحـــــــرر


