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بغداد

جـالس العلم واالدب والـفن  كان يـشارك في اقامـة تلك اجملالس  الـعشرات من الـعلمـاء واألعيان من ذوي اشتهـرت بغداد بـكرخهـا ورصافتـها  
قـهى ) هو اجمللس أو الديـوان وعندما بـدء بتقد هنة وإدامـتها وأصل مصـطلح ( ا الوجاهة جـمعت بيـنهم النزعـة العلمـية وحب الثقـافة ورعايـة ا

قهى أو القهاوي ويلفظها عامة الناس ( الكهوة ) وجتمع على ( الكهاوي). شراب القهوة أطلق على هذا اجمللس أو الديوان اسم ا

يــحـــتـــضن عـــشــاق أم كـــلـــثــوم
لــــســـمـــاع كل مـــا غــــنت كـــوكب
الــشــرق من روائع الــفن حــسب
ــقــهى طــلب الــرواد وصــاحب ا
ع من مـحافـظة نـينوى عبـد ا
ومن عـشـاق ومـحــبي ام كـلـثـوم
ويـتـصـدر صـورته في لـقـطة مع
كـوكب الــشـرق وتــعـد  مــنـطــقـة
ــيــدان عــلى ان مــعــظم الــذين ا
يـــــــزورونـــــــهــــــــا من ســـــــكـــــــان
ـاضٍ يـفوح ..صور  احملافـظـات
مــنه عــطـــر الــســحــر واجلــمــال
والـتــراث في مــقـهى أم كــلـثـوم
يــطـــغى صـــوت (ثـــومــة ) عـــلى
اصـوات حـركـة قـطـع الـدومـيـنو
والـــــنــــرد اصـــــوات الــــزبـــــائن
الصـاخـبة بـعض الـشيء تشـعر
بـهـا هـمس وانـت تـسـمع جـهـاز
الــتـــســجـــيل يـــصــرخ بـــصــوت
الكـوكب    (بعيـد عنك... حياتي
عـذاب... مــتـبــعـدنــيش... بـعــيـد
عــــنـك ..و انت عــــمــــري  ودارت
االيــــــام .. ) وعـــــلـى الـــــرغـم من
الـبسـطيـات غـيرالـنظـاميـة التي
تتـوزع ب أرصفة الـساحة كان
هـنــاك أسـواقــا ومــحـاال ومــقـاه
حـافـظت عـلى شـكـلهـا الـنـظامي
وتـــوارث مــهــنــهـــا ومــحــافــظــة
ـومـتـهـا غـيـر مـالـكـيـهـا عـلى د
آبهـة بتقـلبـات وتغـيرات الزمن
فمـا أن تـسيـر خـطوة وسط ذلك
ـكان الـتـاريـخي حـتى تـتـقـافز ا
ـــفــــكـــرتـك ذكـــريـــات الــــبـــاعـــة
ـــتــــجـــولــــ الـــذين أدمــــنـــوا ا
التـواجد هناك كـزبائن دائمي

وأن الـــــــعـــــــديــــــــد من احملـــــــال
واالسـواق بـقيت مـحـافـظـة على
وجــــــودهــــــا عــــــلى الــــــرغـم من
الـظـروف التي تـعـيـشهـا بـغداد
وكـان في ســوق الـهـرج  مــقـهى
عـزاوي الذي كـان ملـتقى مـحبي
الـطـرب والـغنـاء وان اغـنـيـة (يا
ــدلل كـــهــوتك عـــزاوي بـــيــهـــا ا
زعالن ) ,هي اشــبه بـاالنــشـودة
ـقــام عـنـد ــطـربي ا الـدائــمـيـة  
ـقهى بـداية ةحـفالتهم في ذلك ا
ومن روادهـا الــفـنـانــون مـحـمـد
الـقبـاجني يـوسف عمـر وحـمزة
السعداوي وهاشم الرجب وابو
عـبـد الـبــغـدادي وعـبـد الـرحـمن
خـضـر وعـبـد الـرحـمن الـعزاوي
وعـبـاس جـمـيل وحـضـيـري ابو
عزيـز وغيـرهم و كـانت جلـسات
الطرب فـيها تتحـول بعد الغناء
الى مـنتـديات حلـنيـة موسـيقـية
ــطـربـون ـنــاقـشـة مــا انـشـده ا
ــقـاهي وبــعـد ان تـالشت تــلك ا
ومن بـينهـا عزاوي حـتى ظهرت
ــتـحـف الـبــغـدادي قـرب قــاعـة ا
جــســر الـشــهــداء مــكــانــا لـتــلك
احلفالت كل مـساء يوم اجلـمعة
حيث تـزدحم بالـرواد من محبي
ــقــام الــعــراقي وهــكــذا ان فن ا
ــيــدان  حتــتــوي عـلى سـاحــة ا
هـمـة التي ـواقع ا الـعديـد من ا
حتمل ذكريات تاريخية وجميلة
عن الـعــاصـمـة فـال يـزال سـوق
الـهرج الذي يـعود تـأسيسه الى
عام  1850محـافـظـا عـلى أغلب

مــــــــحـــــــالـه من خـالل اصـــــــرار
اصحابهـا على تنويع اعمالهم
لـكـونــهـا لم تــقـتـصــر عـلى بـيع
البس فــقـط فــهــنــاك اسـواق ا
خــــاصــــة لــــبــــيع الــــســــاعــــات
ـاركــاتـهــا الـشــهـيــرة وكـذلك
ـــســــبـــحـــات مــــحـــال لــــبـــيـع ا
ة والراديوات واالحجار الكر
ة واجهـزة الـتسـجـيالت القـد
وان الــســـاحــة كـــانت حتــتــوي
أشـــهـــر فـــنـــادق بـــغـــداد وهـــو
(الـهالل) الـذي غنـت فيـه كوكب
الــــــشـــــرق ام كــــــلـــــثــــــوم عـــــام
.1932ويــــــؤكــــــد عـــــدد مـن من
مؤرخي تـاريخ مدينـة بغداد ان
ـيـدان يـعـود (تـسـمـيـة سـاحـة ا
إذ إلى احلـــقــبـــة الـــعــبـــاســـيــة
أسست الساحـة على مقربة من
قــــــصـــــور خـــــلــــــفـــــاء وأمـــــراء
العباسيـ لتسليتهم من خالل
ـــــارســــــة لـــــعـــــبـــــة الـــــكـــــرة
والـصــوجلـان وان أول مــعـرفـة
لـلـعـراقـيــ بـهـا كـانت في زمن
الــعـبـاسـيـ واخـرون يـرون ان
الـتــســمــيــة اطــلـقـت في الــقـرن
الـــتــاسـع عــشــر لـــكــونـــهــا مع
صـبـاح كل يـوم تـصـبح مـيـدانا
لـتــدريـبـات اجلـيش الــعـثـمـاني
الــعـــامــلـــ في االســتـــانــة ثم
حتــولت ســوقـا لــبــيع الــعـبــيـد
القـادم من ارمـينـيا والـقوقاز
ووسط آســـيــا ومــكــانــا لــبــيع
اعالف اخلـــــيــــول الـــــتي جتــــر
الـــعـــربــات وســـاحـــة لـالعــدام
بالـسيف ايـام العـثمـاني ..وال
ـيـدان ان ـكن لـزائــر سـاحـة ا
تـكتـمل زيارته من دون الـدخول
لسـوق الهرج اخلـاص بالباالت
الــتي كــان يــطـــلق عــلــيــهــا في
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 كـانت الـبدايـة الـسوق هي من
خـالل اســـتـــبــــدال الـــصـــحـــون
ـة البس الــقــد الــفــرفـوري بــا
بـــواســـطــة الـــطــوافـــة ومن ثم
ـزاد جتــري عــلـيــهـا عــمــلـيــة ا
وهــــــنـــــاك بــــــعض الــــــعـــــوائل
احملـــتــاجـــة حتــضـــر لــلـــســوق
ـة ـالبس الـقـد لــغـرض بـيع ا
واحــيــانـا نــحــصل من خاللــهـا

على مـالبس انتـيـكـة افضل من
ـــســـتــــورد وبـــعـــد اجلـــديــــد ا
انـتشـار الـباالت انـتـهت مسـألة
الــطــوافـة (الــدوارة) وصــحـون
الـفــرفــوري ومن شـدة الــزحـام
ـزاد يــصــعب احــيـانــا اجــراء ا
واطـن داخل السوق لكـثرة ا
اما الـيـوم فإن احلـركة بـسيـطة
وفي بـعض األيــام تـكــاد تـكـون
ـا شــبه مــعــدومـة والــرزق قــد
رغم قــلــته بــالــنــقــد لــكــنـه كـان

افضل من الوقت احلالي.
 ومـع وجـود كل تــلك الـقــهـاوي
ـقـاهي هي كـنت هـنـاك بـعض ا
خــاصــة لــروادهــا مـنــهــا مــقـاه
صــغــيـــر قــرب جــامـع احلــيــدر
خـــــانـــــة جـــــمـــــيـع الـــــرواد من
الـــكـــفـــوفـــ من قـــراء الـــقــران
نـاقب النبـوية او من عازفي وا
ـوسيقـية ولـهؤالء عالم االالت ا
خـــــاص جتــــدهـم يــــلـــــعــــبــــون
(الـــدومــنـه ) بــطـــريـق الــلـــمس
كن ان وبكل حـرفـنه بـحـيث ال
يـغش احـدهم اال ويـكـتـشف من
كـفوف ومـا ان يحـضر زميـله ا
احــد لــيــبـلـغ عن امـا اربــعــيــنـة
مـتـوفـيا حـتى يـتـكـالـبـون عـليه
تـوفي وما بالـسؤال عن عـمـر ا
ســيــقـدمــون خالل الــعــشـاء مع
التاكيد على اما (الناطوحي او
الـسـابـوحي )اي حلم الـغـنم او
الــسـمك مع عــدم رغـبـة الــفـرقـة
بـ(الـنــاقـوري ) اي الـدجـاج هي
ـكـفوفـ فيـمـا بيـنهم في لـغة ا

قهى ..  تلك ا
وهـنــاك مـقـهى اخــر في سـاحـة
يـدان روادها من الـذين كانوا ا
يــبــيــعـــون دمــائــهم لــلــمــرضى
احملـــتـــاجـــ خـــاصـــة الـــدمــاء
ــقـهى الـنــادرة وبــالــقــرب من ا
عالك هناك (بسطية ) لشوي (ا
والتكة واجلالوي ) ما ان يعود
احـدهم من البـيع لقـنيـة خاصة
في مـسـتشـفى اجملـيـدية مـديـنة
الـطب حـالـيـا وبـعـد ان يـقـبض
خـمسة دنانـير هي سعر الـقنية
انـذاك حـتى يـطلـب مااليـقل عن
(نــفـرين مـعالك لـتـعـويض الـدم
الـذي فقـده ) ويبـدو ان صاحب
بلغ قهى ايضا له نسبة من ا ا

النه مـرتبط بـالهاتف االرضي
ستشفى حيث عني با مع ا
ينـادي ب ح واخـر (منو .
او . بـــوزتـف دمه او. اي .بي
نـــكــــتف )اال ويـــنــــهض احـــد
اجلالـس وهو يـقول (فرجت
)لـيـتـسـلم الـعـنـوان والـطـابق
ـسـتـشـفى وهـكـذا وبـشـكل وا
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وهـــنــاك مـــقــاه فـي مــنـــطــقــة
اجلـــعـــيـــفـــر مـــنـــهـــا مـــقـــهى
الـــبــــيـــروتي وفـي مـــنـــطـــقـــة
الــكــاظــمــيــة مــقــهى الــتــجـار
وهــــنــــاك مــــقــــهى فـي ســـوق
االســـتـــربـــادي كـــان يـــرتـــاده
الشـعراء الشعـبيون  مثل مال
حـــسن الــــكـــاظـــمـي وفـــاضل
الصـفـار وعبـدالهـادي قفـطان
ومـقـاهـي في مـنــطـقـة عالوي
احلـلــة مـنــهـا مــقـهى جــزيـرة
الـعـرب وكـان يـرتـاده الـتـجـار
ثقفـون وهناك مقاهي كان وا
ا يـــديــرهـــا مــطـــربـــون  مــثل
ـطـرب مـقـهى نـاصــر حـكـيم ا
ـعروف وكان يرتاده الريفي ا
رواد الـــــــطـــــــرب الـــــــريـــــــفي
حـضــيــري ابـو عــزيـز وداخل
حسن وايـضـا مقـهى او اكـثر
مـن مــقـــهى في الـــصــاحلـــيــة
بحكم قربها من مبنى االذاعة
والتلفزيون حيث يلتقي فيها
الـــفـــنـــانـــون  وهي كـــازيـــنــو
الـــقـــنــــاديل واخـــرى مـــقـــهى
نــاطق وهــنـاك مــقـاه كــثـيـرة
متـوزعة في الكـرخ والرصافة

بغداد...
ـقاهي الـشـعبـية الـقصـد ان ا
كــانت  الــبــديل عـن الــنـوادي
الـتي تـفـتـقر الـيـهـا بـغداد في
بــدايــات الـــقــرن الــعـــشــرين
ـــــقـــــاهي وشـــــهـــــدت تـــــلـك ا
حــوارات وسـجــاالت مـعــمـقـة
ثقــــــــف والسياسي ب ا
عــلـى حــد ســـواء لـــذلك فـــقــد
اسـهـــــــــــمـت وبـشـكـل فـعـال
فـي الـتــحـوالت االجــتـمــاعـيـة
والــسـيــــــــــــاســيـة الــعـديـدة
الـــــتي شـــــــــهـــــدهــــا تـــــأريخ

العراق.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20.Issue 5933 Thursday 11/1/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5933 اخلميس 23 من ربيع اآلخر 1439 هـ 11 من كانون الثاني (يناير) 2018م

Í—u UM «Ë wŠuÐU «Ë wŠuÞUM « l  5 uHJ*« œ«Ëd « WB

ـهرجان ثـالث.وتنـافست ثـماني فـرق مسـرحيـة محـليـة على جـوائز ا
الذي انـطلق في والية صـحار بشمـال سلطنـة عمان في الـسابع عشر
ـثل في مـن ديـسـمــبـر كــانـون األول اجلــاري.وفـاز بـجــائـزة أفــضل 
ــهـرجــان عـبــد احلـكــيم الــصـاحلي عن دوره فـي عـرض (خــيـارات في زمن ا
ـثلـة عن دورها في احلرب) فـيـما فـازت سمـيـرة الوهـيبـيـة بجـائزة أفـضل 
عـرض (الـرحى) لـفـرقــة الـصـحـوة.وذهـبت جـائـزة أفـضل مـخـرج إلى جـاسم
ـلـك) فـيـما فـاز بـدر احلـمـداني ـ ا الـبـطـاشي عن مـسـرحـيـة (الـذين عـلى 
بــجـائـزة أفـضل نص مـســرحي عن عـرض (سـاعـة رمـلــيـة لـلـغـضب والـظالم

سرحية.  واحلرب) لفرقة الرأي ا
وفاز عـرض (مفـقود) لفـرقة الـسلـطنـة للـثقافـة والفن بـجائـزة أفضل ديـكور كـما فاز
سـرحيـة بـجائـزة أفـضل أزياء وفـاز عرض عـرض (النـدبة) لـفـرقة صاللـة لـلفـنـون ا
(شـيـزوفريـنـيـا جـسر وديك احلـاكم) بـجـائـزة أفضـل موسـيـقى وعـرض (الـذين على
ــهــرجــان ســعــيــد بن ســلــطـان ــلك) بــجــائــزة أفــضل إضــاءة.وقــال مــديــر ا ــ ا
سرحيـة األهلية عروضـا مسرحية البوسعيـدي في كلمة اخلتام ”لقد قدمت الـفرق ا
جـسـدت لـغـة الـتواصل والـتـعـبـيـر عن ثـقـافة وحـضـارة هـذا الـبـلد مـن خالل اإلبداع
ـسرحي األصـيل هادفـة إلى التأكـيد عـلى أهمـية الثـقافـة والفن في مـعاجلة الـفني ا
ـسرحية على الصـورة البصرية وحركة القضايـا اليومية ولقـد اعتمدت العروض ا
ـوسـيـقـيـة ودالالت اإلضـاءة بـجـانب كـتـل الـديـكـور واألزياء ـمـثل واجلـمل ا جـسـد ا
هرجان هو ذلك كن التعـبير عنه باأللفاظ.“وأضاف ”ما ميز هذا ا للتعبـير عما ال 
ؤسسـات احلكـومية سـرح والتـجانس بـ ا هـتمـ با ـسرحـي وا التفـاعل ب ا
ـؤسـسات اجملـتـمـعيـة وكـذلك األفـراد في مـلحـمـة تـبـرز مدى الـوعي الـعـالي الذي وا
ه خدمة لهذا الفن السامي كن تقـد وصلت إليه هذه القطـاعات في تسهيل كل ما 

والراقي.“
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متـفردة في  مـكانتـها ونـكهـتها
وشـخـوصـهــا والـقـهـوة وحـتى
االغــــاني  الــــتي تــــخــــتــــارهــــا
ــرتــاديـهــا بــحــيث غــدا شـارع
الـرشيـد منـذ افتـتاحه  حتولت
نـتشـرة على جـانبيه قـاهي ا ا
إلى مـنـتــديـات ثـقـافــيـة شـكـلت
مـنـاخًــا أدبـيًـا وثـقـافــيًـا وفـنـيًـا
جـــــذبت األدبـــــاء والـــــكـــــتـــــاب
سـرحيـ والتـشكـيلـي من وا
بغداد واحملافظات  ورغم مرور
عــــقــــود من الــــزمن فــــان  عـــدد
ــقـــاهي الـــتي ال مـــحــدود مـن ا
تــزال تــســتـــقــطب روادهــا من
بـيـنـهـا ( الـشـابـنـدر ) في شارع
ـتـنـبي ومــقـهى (رضـا عـلـوان ا
ـــقــاهي في الـــكــرادة) وغـــدت ا
رغم انـتــشـار مـواقـع الـتـواصل
االجـتـمـاعي واالنـتـرنت االانـهـا
ــقــاهي تــتـواصل بــعض تــلك ا
مع اآلخـــــــريـن والســـــــيـــــــمــــــا
ــثـــقــفـــ وتـــبــادل األخـــبــار ا
وقـضايـا معـظمـها سـياسـية أو
التـحشيد لـلمظاهرات الـشعبية
أو مــنـاقــشــة مــسـائل ثــقــافــيـة
تـخص عرض نـتـاجهم الـفـكري
واألدبي وعـــقــد االتـــفـــاقـــيــات
األدبــيــة وتـــداول أخــبــار الــفن
واألدب وهي أيـــضـــا مــــلـــتـــقى
للزوار من اخلارج كنقطة داللة

معروفة.
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 وارتــبط شـارع الـرشــيـد بـاسم
ـثـقـفـ ومن مــعـظم األدبـاء وا
ـــقــــاهي الــــذين الــــرواد تـــلـك ا
ارتــبط بـــهم الــشــاعـــر مــحــمــد
مــهــدي اجلــواهــري الــذي كــان
يـــجـــلـس فـــيه قــــبـــيل إلــــقـــائه
قـصــائـده الــوطـنــيـة احملــرضـة
إبّـــان انـــتـــفـــاضـــة عـــام 1948
ــأخـوذة فــكــانت اجلــمــاهــيــر ا
بــســحــر قــصــائــده وبالغــتــهــا
وتــأثـيــرهـا تــنـطــلق من جـامع
احلـيدرخانـة لتـطوف في شارع
الــــرشـــيــــد غـــاضــــبـــة مــــنـــددة
ــــعـــاهـــدة اجلــــائـــرة الـــتي بـــا
hوقعتها احلكومة مع بريطاني
وهـــنـــام مــــقـــاهي ظــــهـــرت في
الــسـبــعـيــنـات مــنـهـا مــقـهى ام
ـيـدان وهو كـلـثـوم في سـاحـة ا

ـقاهي في وقـد عرفت بـغداد ا
الـعـهد الـعثـماني  ,اذ كان في
كل مـحــلـة من مــحالت بـغـداد
مـــقـــهى واحـــد عـــلى االقل أو
اكــثــر حــسـب عــدد ســكــانــهـا
وكـانت مـقـاهـي بـغـداد تـعـبق
بـنـكهـة من االعراف والـعادات
االجــتـــمـــاعـــيــة الـــتـــزم بـــهــا
البغداديـون ومنها (الوير) او
(صــــاح ويــــر) وهـي كــــلــــمــــة
بـغــداديــة عن قــيــام االنــسـان
بواجـب الضـيافـة وكـلمـة وير
عـنى (أعط) واضافة تـركيـة 
الى مــــا كــــان يـــســــتــــعـــمــــله
(الــــقـــــهــــوجــــيـــــة) الى اوائل
خـمـسـيـنـات الـقـرن العـشـرين
من الــسـكــر (كــلـة الــقــنـد) في
حتـلـيـة الـشـاي بـعـد تـقـطيـعه
الى مـكعـبـات مـنـتظـمـة وعـند
دخـــــول الـــــ الى الـــــعـــــراق
والـدور االجـتمـاعي والثـقافي
للـمقاهي حـيث تؤدي وظائف
مـشـتركـة وتـتـوارث مجـمـوعة
من الــتــقــالــيــد الـتـي حتـرص
عـلى أدائهـا وكان هنـاك فنون
ـقاهي الـلهـو والـتسـليـة في ا
ـيز ـة وما  البـغـدادية الـقد
ــقـــاهي في شــهـــر رمــضــان ا
بـــحــضـــور الـــقــصـــاخــون او
احلــكــواتي فــيـهــا فــقــد وجـد
ـقـاهي اخلـاصـة الـنــاس في ا
الــــتي كــــانت يــــقـــرأ فــــيــــهـــا
الـــقـــصــاخـــون وهي مـــقــاهي
تنـاثرت حول اطراف احملالت
الـبغداديـة حيث اعتـاد الناس
ان يــسـمـعــوا قـصـة عــنـتـر او
ابي زيـــــد الـــــهـاللي وهـــــمـــــا
قــصــتـــان حتــكــيـــان اجلــانب
البـطـولي ويعـبـران عن الذات
ــقـــاهي هي ومن ابـــرز تـــلك ا
ــوذجــا (الــشــابــنــدر) تــعــد 
ة و سمي قاهي بغداد القد
بــــأسـم اصـــحــــابه مـن اســـرة
الـشـابنـدر الـعائـلـة البـغـدادية
ـة الـتي عـرفت بـالـغنى الـقـد
ــــقــــهى اسس واجلــــاه وان ا
ها سنة  1917حيث  تهد
وإعــادة بـنائـه بـعــد ان كانـت
مـطبعـة معروفــة مشهورة في
بـغداد وقـام احلـاج مـجـيد بن

احلاج عـيـدان بتـأثيـثه كمـقهى
ثـم أعــــــــــلـن عـــــــــام  1920عن
ـقاهـي االخرى ايـجـاره. ومن ا
(مـــقــهـى احـــمــد افـــنـــدي ) في
ــيــدان  الى الــطــريق مــحــلــة ا
احملـاذي لـسور الـقلـعة ( وزارة
الدفـاع )و مقهى أحـمد باشا –
يقـع على االرض االميـرية قرب
الــقــلــعــة الـداخــلــيــة احملـدودة
ـدينـة وسـاقـيـة مراد بـخـنـدق ا
باشا و مقهى احمد الشاوي –
يــــقـع في ســــوق اخلـــــفــــافــــ
ال اســـمــــاعـــيل آل ومـــقـــهـى ا
ثــنـيـان  –يـقع في مــحـلـة راس
الـقـريـة يـحـده من جـهـة أخـرى
خان الكرج ومقهى خان االتمة
 ,ومقهى بـروازي ومقهى االغا
وكـان كــبــار شــعـراء ومــثــقـفي
ــقــاهي بــغــداد من رواد تــلك ا
وتـمــيـز الـكـتــاب في صـفـحـاته
االخـــبـــرة بــعـــدد مـن الـــصــور
ــة في بـغـداد لــلـمـقــاهي الـقـد
ومــــنــــهــــا صــــورة الــــشــــاعــــر
ال عـبـود الـكرخي الـبـغـدادي ا
وشـــــارع الـــــســـــراي وركـن من
مـقـهى الـشــابـنـدر اضـافـة الـى
ــعــظم (بـاب مــقـهـى فـي بـاب ا
الــســـلــطــان) كــمــا ان من ابــرز
مـــقـــاهـي بـــغـــداد  (الـــبـــلـــديــة
وعــــــارف آغــــــا  والــــــزهــــــاوي
ــان وحــسـن عــجـــمي  والـــبـــر
والـبـرازيـلـيـة وهــنـاك صــورة
مـيــز حيث ـقــهى آل ا أخـيرة 
تظـهـر بـقايـا الـكـتابـة اآلجـريـة
ستنصر التي ثبتت فـي عهد ا
بـالـله الـعـبـاسي عــلـى اجلـدار
ــطل عــلـى دجــلـــة ابــتـدأ مـن ا
اول ربـع احلـــنــفــيــة الى آخـــر
ربـع الــشـافــعـــيــة وقـــد ازيـلت
ت اجلدران قـهى ور بـقايــا ا
الـــتـي فـي ربـع الـــشـــافـــعـــيــــة
واظـهــرت الـكـوى والـشــبـابـيك
ـطـلــة عـلى الـنـهـر ـزخـرفـــة ا ا
والـتي كـان الفـقـهـاء يتـفـرجون
مـنــهـا عـلى الــقـوارب والـسـفن
ـنحــدرة في نـهـر الـصاعـدة وا

دجلة .
ـــراقــبــ في ويـــرى عــدد من ا
مــجــال الـــتــراث الــشـــعــبي ان
قاهي البغدادية (خصوصيـة ا

قبل تقيم الـفنانـة التشـكيلـية سارة الـعبيـدي معرضـها الثـاني يوم السـبت ا
في قـاعة مـركـز اوج بـغـداد. وقـالت رسالـة نـصـيـة تـلقـتـهـا (الـزمان) امس ان

اءات لونية) ويفتح الساعة اخلامسة عصرا. عرض يقام بعنوان (ا ا
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سـرحية بجائزة أفضل فاز عرض (شيزوفـرينيا جسر وديك احلـاكم) لفرقة تواصل ا
سـرح العـماني الـسـابع الذي أسـدل السـتار عـليه عرض مـتكـامل أول في مـهرجـان ا

سرح الـكلية الـتطبيقـية في صحار. وحـصل عرض (الذين على  مساء االثـن 
لك) لفرقة مسرح مـسقط احلر بجائزة أفضل عرض مـتكامل ثان فيما حصل عرض ا
(خــيـــارات في زمن احلــرب) لـــفــرقــة تــكـــوين عــلى جـــائــزة أفــضل عـــرض مــتــكــامل

الـفنان حـسام عبـد احملسن وبـحضور الـسفيـر الكـويتي وسكـرتير
ــعــرض مــجــمـوعــة من الــفــنــانـ اول الــسـفــارة  كــمــا حــضـر ا
يـز لـلفـنـان ـهـتمـ بـالشـأن الـفني وحـضـور  والصـحـفـي وا
ـطـربـ يـاس خـضـر وحـمـيد مـنـصـور .وبـيـنت مـديـر مـركـز أرج بـغداد ا
ركـز مـسـتـمـر بنـشـاطـاته الـفـن والـثـقـافـية الـثـقافـي ميـنـا احلـلـو ان  ا
ا يخص األدب والنقد والتراثية  وإقامة محاضـرات وجلسات مناقشة 
والشـعر والـفن  وحقق على مـدى عامـ من افتتـاحه تقـدم متمـيز  أعاد
الـثقـافة واالبـداع للـعاصـمة بـغداد وحتـدى الضـروف االستـثنـائيـة ونال إعـجاب
ركز للسنة مختلف الشرائح  وسيكون لعام 2018 نشاطات حديثـة ضمن خطة ا
ثقف واالعالمـ يوماً بعد اخر الـقادمة الذي يزداد رواده من الـدبلوماسيـ وا

 . بدع  وشكل في وسط العاصمة بغداد جتمعاً للمعرفة واحتضان ا
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يـضيف قسم اللغة االنـكليزية في كلـية االسراء اجلامعة بالـتعاون مع ملتقى
الـتدريـسي في كـلـيـة االداب بجـامـعة الـدكـتور عـبـد الـواحد مـحـمـد الثـقـافي 
بـغـداد احمـد عـبد الـلطـيف في الـسـاعة احلـادية عـشـرة والنـصف من صـباح
ـقـبل اللـقـاء مـحـاضـرة بـعــنـوان (سـايـكـوجلـيـة االبـداع) في بـنـايـة الـســبت ا

اجدي. االندلس بالكلية وبرعاية عميد كلية االسراء عبدالرزاق جبر ا
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شـترك لـلرسم احلر  عـلى قاعة ـعرض ا ـعاصر ا اقـامت مجمـوعة روافد لـلفن ا
ـشاركـة مـجـمـوعة من الـفـنـان لـيـلى الـعطـار في مـركـز أوج بـغداد الـثـقـافي  
شـرف على مجـموعة روافد والـفنانات الـتشكـيليـ .وقال الفـنان عصـام ناجي ا
ـعـرض الـثـاني لـلـمـجـمـوعـة شـارك فـيـه فـنـانـون وفـنـانات ـعـاصـر ان  ا لـلـفن ا
تـشكيلـيون  ضم لوحـات بأحجـام مخالـفة وتنـاول مواضيع مـتنوعـة  وافتتحه

رسالة بغداد 
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