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تميزة  منظمة دولية تختار لوحة موهوبة عراقية ضمن القائمة ا

تمكنت شعبـة احياء التراث الـديني والثقافي الـتابعة للـعتبة احلسيـنية من العثـور على مخطوطـة نادرة مهمة لـكاتب قصة مقـتل االمام احلس عليه
ا لها من هـمة  قـرم. وقال مسؤول شعـبة احياء التـراث احسان خضـير عباس ان (اخملطـوطة تعد من اخملطـوطات النادرة وا الـسالم عبد الرزاق ا
). وأضاف (ناقشت قرم قـبل وفاته ببضع سـن قـيمة تاريـخية كونهـا تختص بيـوم عاشوراء في االسالم) مبيـنا ان (اخملطوطـة خطت بيد الـسيد ا

هذه اخملطوطة قضية يوم عاشوراء تاريخيا فضال عن مناقشة جميع الشعائر احلسينية).
الفتا الى ان (اخملطـوطة تتضمن ردا على جـميع االشكاليات واالنتـقادات التي تخص عاشوراء والقـضية احلسينيـة). وأوضح ان (اخملطوطة ارتكزت على
قرم قـدس الله نفسه يعد قـرم هو عبد الرزاق بن محـمد بن عباس ا ثالث محاور اسـاسية هي التاريخ والـنقد والطاعات). وأشار عـباس الى ان (السيد ا
من ابرز العلماء احملقق الذين كان لهم االثر الكبيـر على الساحة العلمية في العصـر احلاضر فهو فقيه اصولي وباحث قدير ,وله مؤلفات عديدة ابرزها
ـؤتمر العلـمي االول الذي يتناول اثار كـتاب مقتل اإلمام احلسـ عليه السالم أو حديث كـربالء. واعلنت شعبـة احياء التراث الـديني والثقافي عن عـزمها إقامة ا

قبل). قرم وبالتعاون مع كلية العلوم االسالمية في جامعة كربالء وذلك في  17 ايلول ا وتراث وسيرة ا

رسالة كربالء
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جلـسة تكر لـوالدتهـا الصحـفية بقالدة
اإلبـداع الــصـحـفـي مع تـقــد هـديـة الى

رأة الصحفية . سماء من رابطة ا
ـ حياة بلون احلب / اجملموعة الكاملة /
في دار الكتب والـوثائق ـ مكتـبة األجيال

/ كانون االول .2018
ـ حـيـاة بــلـون احلب / جـنــاح دار ثـقـافـة
هارات لـلنشاطات األطفال في مهـرجان ا
الالصـفـيـة الـذي أقــامـته األمـانـة الـعـامـة
لرئاسة الوزراء في تشرين الثاني 2018
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ـ أعـيد تـدوير نـفـسي (اجملمـوعة الـكامـلة
من رسم وملصقات كتابة)/ آذار  2018ـ
في دار ثـقـافــة االطـفـال  وافـتــتح لـلـمـرة

الثانية في نيسان . 2018
ـ أعيد تـدوير نفـسي (اجملموعة االولى) ـ
شباط  / 2018في دار الكتب والوثائق .
ـ نوافـذ جـمالـية لـعالم أحالمي ـ / 2017

في دار الكتب والوثائق .
ـ عــــالم أحـالمي يـــتــــحـــدى ألـم الـــواقع ـ

 / 2016في دار الكتب والوثائق .
عرض (وتبقى ـ مشاركة بثالث لوحات 
ـنـاسـبة نفـوسـكم أطـهـر من الـفـاسـدين) 
وصـل  اقيم أربـعـيـنـيـة شـهـداء عـبـارة ا

في وزارة الثقافة   2آيار . 2019
ـــعــرض عـــيـــدي اجلـــيش ـ مـــشـــاركـــة 
والــشـــرطـــة الـــذي أقـــيم في دار الـــكـــتب

والوثائق / مكتبة األجيال 
ـ الى جـانـب عـرض دائم لــلــوحـاتــهـا في
مـرسم مـكـتـبـة األجـيـال الـتـابـعـة الى دار
الكتب والوثائق الوطنية  كانون الثاني

2019 .
ـ كـتبـت موضـوعـا بعـنـوان "احلب أفضل
دواء لـلـجـسـد والـروح" ألـقي كـمـحـاضرة
في ورشـة من ورش شبـكة احلـياة لـوحة
ـشاركـون بـتـطـبـيق رسـم وقـام األطـفـال ا
مــضــامــ الــورشــة في تــمــارين كــتــابـة
ورسم . وأشــــارت الـــصـــحـــافـــة الى ذلك
بأنهـا فتاة عراقـية تطلق دعـوة للتعايش

والتسامح واحملبة .
ـ أطلقت سـماء من خالل شبكـتها احلياة
لــوحــة رسم حــمالت : أنــا أقــرأ  ثــقــافـة
احملــــــبــــــة  وذوق واخالق  دعــــــوة الى
الــنـظــافـة الــعـامــة من اجل مــدن أجـمل 
تفاعل معهـا األطفال وشاركوا باحلمالت

 .
ـ عـمـلت من خالل شـبكـتـهـا التي تـديـرها
عـلى إقـامـة فـعالـيـة مـشـتـركـة مع مـكـتـبة
األجــــيــــال فـي دار الــــكــــتـب والــــوثــــائق

الــعالقــات واإلعـالم في الــدار .  ســمــاء
االمـير من مـوالـيد الـعراق  2003ولدت
كـــواحـــدة من أصـــحـــاب الـــهـــمم وذوي
االحـتــيـاجـات اخلـاصـة ,اسـتـطـاعت ان
تتغـلب على إعاقتـها لتزهـر فنا وإبداعا
رغم صـغـر عمـرهـا لتـكـون مثال يـحـتذى
ـضـي قـدماً به لـلـنـاس األصـحـاء عـلى ا
بـــدءًا من اســـتــيـــعــاب احلـــالــة ومن ثم
االنــتــقــال إلى مــرحــلــة اإلبــداع. حـازت
سماء على شهادات تقديرية عدة  منها
شهـادة تكـر (صانـعة االمل) فـي العام
 ? 2018مـن دار الــكــتب والــوثــائق عن
مــعـارضــهــا الـتي حــمــلت فـكــرة حتـدي
ـؤلم وصـنع االمـل  ولـكـونـهـا الــواقع ا
اول طــــفـل أقــــام مـــــعــــرضـــــا لــــلـــــرسم
ــلـصــقـات عن طــريق مـرسم مــكـتــبـة وا
ــا لـهـا األجـيــال في دار الـكـتـب .وتـكـر
خصصت مـكتبة األجـيال في دار الكتب
مـعـرضا دائـميـا لهـا ولـشبـكتـها احلـياة

لوحة رسم .
ـ أقــامت ســبـعــة مـعــارض شــخـصــيـة 

فضال عن مشاركت  هي :
ـ حـياة جـمـيلـة / في نقـابـة الصـحفـي
الـعــراقــيــ شــبـاط  2019تــزامــنــا مع

العراقيـة اسمها معـرض موهوب الشهر
 يجـري من خاللهـا اختيـار موهوب من
األطـفال والـفتـية والـشبـاب تعـرض عمل
كـتـبة  ـوهـوب مدة شـهـر في مـدخل ا ا
والـفــعــالـيــة مـســتــمـرة بــالــتـعــاون بـ
ـكـتبـة وبـالتـنـسـيق مع قسم الـشـبـكة وا

العالقات واإلعالم في الدار .
ـ تشـرف من خالل إدارتها شـبكتـها على
ـــعـــرض االفــــتـــراضي) مــــبـــادرتـــهــــا (ا
و(مـعــرض الـتـفـكــيـر اإليـجــابي) الـلـذين
ــــواهب  يــــهــــدفــــان الـى تــــشــــجــــيـع ا
وسيأخـذان طريقهـما للعـرض في مكتبة

األجيال .
ـ نـشـرت سـمـاء مـجـمـوعة مـن الـكـتـابات
اإلنــسـانــيـة الــقــصـيــرة والـهــادفـة حتت

عنوان " أفكار ملونة كقوس قزح" .
ـ تـرسـم األزيـاء وتـصـمم اإلكـسـسـوارات

والنتاجات اليدوية .
ـ تقـول سماء إنهـا حتب أن تخـدم بلدها
واإلنـسـانـية وتـسـاعد اآلخـرين وتـتـمنى

أن يسود السالم واحملبة العالم .
ـ شـاهـدت سـمـاء االمـير صـورة لـنـسـخة
جــديـدة من الـدمـيــة بـاربي وهي جتـلس
على كـرسي لذوي اإلعـاقة واالحتـياجات
اخلــاصــة  فــفــرحت كــثــيــرا  وراســلت
ـصــنـعـة ـيـة ( (mattleا الــشـركــة الـعــا
لـلـدميـة بـاربي  وعـرّفتـهم بـنفـسـها أوالً
وأوضحت أن رسالتها في بلدها العراق
اجلـــمـــال والـــسالم وحتـــدي مـــرضـــهـــا
الـعضـوي ذلك أن اإلعـاقة التـتـناقض مع
ـرح وأن بامكـاننا أن اجلمـال والفرح وا
نحقق أحالمـنا بأن نـقوم بشيء مهم في

احلياة . 
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وقالت : (فرحت كثـيرا ح رأيت الدمية
بــاربـي جتــلس عــلى كـــرسي مــتــحــرك 
ألنني شعرت بأن هناك أناسا في العالم
يـحــبــونــنــا ويـهــتــمــون بــنــا نـحن ذوي
االحــتــيـاجــات اخلــاصــة . وأن اجلــمـال
كن أن يتحـرك على كرسي وليس على
قـدمـ فقط . احـسـاسه اجلـميل يـتـحرك
مـعـه . شكـرا لـكم ألنـكـم أطلـقـتـهم بـاربي
بالشكل الذي يتناغم مع وضعنا . شكرا

إلهتمامكم بنا) . 
وأرفــقت مع رســالــتــهــا صــورة لـهــا من
مـعرضـها (حـيـاة جمـيلـة) وفيه لـوحتـها
الـتي رسـمت فيـهـا فتـاة بـشكل وردة بال

ظلة . قدم حتلق 
ووردها من شـركة مـاتيل ( (mattleهذا

ترجم من اللغة اإلنكليزية : الرد ا
(مـرحبـا سماء .. نـشكـرك على رسـالتك 
إنّه شـرف لنـا أنْ نـقرأ عن فـنك وأْن نرى
بـعض الـنـمـاذجٍ منـه  كتـلك الـتي تـظـهر
في خلفية صورتـك. لكِ طريقة مذهلة في
تـوظـيف قـدراتك الـفــنـيـة لـرفع مـسـتـوى
الـوعي جتـاه احـتيـاجـات ذوي اإلعـاقة 
وإنّ جهودكِ وطموحكِ مـصدر إلهام  لنا

جميعاً هنا في ماتل . 
ـواهب . إضافة لديكِ أيـضًا الكـثير من ا
إلى ذلك  فــإنـك عــلى صـــواب في قــولك
ــرح اليــتـــعــارضــان مع (إنّ اجلــمـــال وا
اإلعـاقـة اجلـسـديـة)  وكـأصـحـاب عالمة
جتــاريــة فــإنــنــا نــحــاول رفـع مــســتـوى
حـوارنـا مع أصـحـاب اإلعـاقـة اجلـسـدية
واعـــتـــبـــارهم في خـــطـــوط إنــتـــاج دمى

جديدة.
إنّ هـدفــنـا الـقــادم هـو إظــهـار اجلـوانب
ـتـعـددة لـلـجـمـال واألزيـاء لـكي نـعـطي ا
جمهورنا  مثلك  دمية تستطيع ح
الـلـعب بـهـا التـعـبـير عن أحـالمك  حتى

أنـنـا نتـعـاون مع جامـعـة كالـيـفورنـيا
في لـــوس أجنـــلـــوس ومـــســـتـــشـــفى
األطــفـال في مـاتل وخــبـراء الـكـراسي
ــتـحــركــة من أجل تــصــمـيـم كـرسي ا

متحرك بهيكل قوي.
يسـعدنـا أن نسـمع عن حمـاسك جتاه
إصـداراتـنـا. شـكـراً لـدعـمكِ  ولـكـونكِ
قـدوة وملـهمـة للـفتـيات األخـريات في

أي مكان بالعالم.
استـمري بأحالمك الـكبيـرة  وتذكري
دوماً أنّ ال حدود ألي شيء تنجزينه.

مع األمنيات احلارة
سوزان . سي

- مــاتل) . كـمـا ـسـتـهــلـكـ خـدمــات ا
وردتها رسالتان أخـريتان من الشركة
تـرحـبــان بـهـا كـونـهـم اعـتـبـروهـا من
اسرة ماتل ) . ـ كتبت عنها الصحافة
الورقية وااللكترونـية مجموعة كثيرة
ـقـاالت  واسـتـضـافـتـهـا قـنوات مـن ا
فـضـائيـة عـدة وعرضت عـنـها تـقـارير

اخبارية عدة.

 nOB½ rþU  bLŠ√

بغداد

a¹—U² « d³Ž b¼Uý »U²J «

قاسم سبتي يطلق صوتاً من الرماد

لــغـــة تــصــويـــريــة فــيـــهــا دالالت رمــزيــة
ـعروف أن وبـصريـة وفـكريـة عمـيـقة "وا
ســوســيـر( (3قــد انــتــهى إلى عــدة أمـور
ـكن الـنـقـاش فـيـها عـدها مـسـلـمـات ال 
منها أن: ال عالقة بـ اللفظ - الصوت -
ـا هي ومـعــنـاه أو الــلـفظ والــشيء وا
تسـمية اعـتبـاطية وأن لـيس لأللفاظ في
ــعــاني ــا رمــز إلى ا األصل مــعــنى وا
بـهـذه األصـوات و"الـصـور" احملـدودة في
أيــــة لـــغـــة وأن بـــ األلــــفـــاظ في داخل
الــتــركـــيب عالقـــات وأن لــيــست الـــلــغــة
جوهـراً ولـكـنـهـا صورة شـكـلـيـة لـيست
هـي الـــــكالم وال الــــــعـــــكس وان كـــــانـــــا
"( ?(4والـفــنـان سـبـتي الـذي مـتـضـامـن
فــيه عــذوبــة مــاء الـفــرات والــكــثــيـر من
ـا ألنه وليـد مـنطـقة صـفاء مـاء دجـلة ر
(الكـسرة) قـد حرص غـاية احلـرص على
تــوظــيـف هــذه الــلـــغــة في تـــوثــيق هــذا
احلدث تـوثيقـاً تشكـيلياً (صـورياً) أسهم
فـي رسم مالمح الـبــطل "الـكـتــاب" لـيـظل
شــاهــد اثــبــات عــبــر الــتــاريخ وقــد قـام
كثفة واالفادة منها بتوظيف هذه اللغة ا
شـهد خلدمـة مـوضوعه ثم كـيف وظف ا
الفني خلدمة اللوحة ومدى إسهامها في
ـوقف من احلـدث فـكـانت ـو وبـلـورة ا
ـعـنى من األعـمـال تـتـجـدد فـيـهـا أبـديـة ا
صـيـغـة الـزمن في الـعـمل الـفـني وفـيـهـا

لم يـكن قـاسم سـبـتي فـنـانـا تـشـكـيـلـيـا
مـجـردا يرسم ويـسـتعـرض الـنظـريات
ـشاهديه خالصة التشـكيلـية ثم يقدم 
جتاربه الـفنيـة بل قبل هذا - وهـنا ما
ـــــيــــــزه - صـــــاحـب مـــــوقـف واضح
وصـريـح مـفـرط أحـيـانـاً في صـراحـته
ووضـوحه وبسـاطـته شجـاع ال يـحفل
ـا يـعــتـني غـايـة ـا يــلـقى عـلــيه وإ
الـعـنـايـة بـأن يــكـون مـجـتـهـداً في فـهم
واقــعه وأن يـكـون مـؤثـراً ومـقـنـعـاً في
ـــؤكـــد إن وعـي الـــفـــنــان آن وأن من ا
ا سبتي ومـوقفه الواقعي واهـتمامه 
يدور حوله من مـناخ سائـد والتصاقه
الـشـديد بـالـقضـايـا الكـبـرى وال سيـما
الـثـقافـيـة مـنـهـا كـان له بـالغ األثـر في
تـقـربه من لـغـة الـشعب وتـوظـيـفـها في
أعـمـالـه الـفـنــيـة ولـيــست الـدعـوة إلى
ا اسـتخـدام هذه الـلغـة باجلـديدة وا
هـي جــــزء من مــــعــــطــــيــــات احلــــركـــة
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في معـرضه األخيـر (حروف مـخبوءة)
قدم الفـنان قاسم سـبتي جتربة عـميقة
وجــادة ومــجــديــة; وفــيــهــا امــتـدادات
كــثـيــرة وهي الــثـانــيـة بــعـد مــعـرض
(أقـنـعـة الـنـص) الذي طـاف بـه الـكـثـير
من مـدن الـعــالم في سـلـسـلــة تـوثـيـقه
ـديـنـة وتـقـد سـيرة لـ(بـيـوغـرافـيـة) ا
عاصر نتيجة االحتالل الذي واقعها ا
حـرق الــكـتب وبــعـثــر الـثـقــافـة ومـزق
أوصــال حــضـارة تــمـتــد عــمـيــقـاً عــبـر
ـعرض ومن خالل الـتاريخ; وفي هـذا ا
لـبد ثالثـ عمالً فـنـياً جـسـدت األفق ا
بــالــدخـــان الــذي ســـيــظل في رئـــاتــنــا
ومـخــيالتـنـا إلـى أمـد بـعــيـد ورصـدت
تـوجه الـفـنان في تـوظـيف هـذا احلدث
ومعطياته الـدرامية إلى عمل فني قدم

فيه وقـائع حقيـقية تـدين الفعل الـشرير
واحلـــروب والـــظــــروف الـــســـيـــاســـيـــة
وتـأثـيـرهـا على اجملـتـمـعات والـثـقـافات
والـــسالم وثــمـــة مــظــاهـــر جــديــدة في
تـركيب وبـناء أعـمـاله الفـنيـة (اللـوحة)
إذ كـانت هـناك تـرجمـة لـلواقع لـلـبيـئة
للمكان هذه األعمال الفنية فيها العديد
ـشـاهـد مـن األفـكـار حـتى إنـهـا حتـيل ا
إلى عــالم األدب (قــصــة روايــة شــعــر
مسرحية) عـلى العموم هي تشكل نص
أدبي إنــهــا تــقــدم مــشــهــداً مــتــواصالً
ولــيس لـــقــطـــة عــابـــرة هــذا الـــكــورال
االيقاعي إن صح التـعبير يـحيلنا إلى
(مـعـرض الــشـهـيـد) الـذي قــدمه الـفـنـان
اضي كاظم حيـدر في ستينـات القرن ا
إذ قدم الفنان حيدر عرضاً مسرحياً من
مــشـاهــد مــتـواصــلــة تـتــوالى في ((22
لـوحـة ولم يقـدم لـوحـة مصـورة صـماء
ـبـهر جـامـدة; في هذا الـعـرض الـفني ا
عنى دقيق يقول الفنان قـاسم سبتي 
كــيف اســتــحــال هـذا الــتــراث الــفــكـري
ارس الـثـقـافي إلى رمـاد? وكـيـف كـان 
مـهـمـتـه في تـعـلـيم اجملــتـمع وتـنـويـره?
ـعـنى آخـر يـريـد أن يـقدم لـنـا الـفـنان
ســبـتي حــكــايـة تــفــضي إلى كــيف كـان

الــكــتــاب ومــاهي وظــيــفــته وكــيف 
تأليفه وتصمـيمه وإخراجه وطباعته?
وكـيف استـحال كل هـذا اجلهـد الفـكري
اخلالق إلى حــرائق? ومــا هــو مــصــيــر
األجيـال عنـدما جتـد تراث أمـتهـا عبارة
عن ركـــام? بــعــد أن مـــزق وحــرق كــيف
يـفــكـر هـذا اجلــيل وهـو مــجـرد من أهم
مــصـــادره الـــفـــكــريـــة? "رمـــاداً صــارت
فالـعمـر يباب"( ?(1وأسئـلة كثـيرة قـلقة
وحــــائــــرة قــــد يـــطــــول بــــنـــا احلــــديث
إلحصـائها وهـذا يشكل بـحد ذاته نداءً

إلـى ضمـائـر الـقـائمـ عـلى نـشـر الـعلم
والتعليم والـثقافة والوعي والسالم في
الــعــالم واالشــارة إلى فــراغ احملــتــوى
الـفـكـري فـقـد حــرق االحـتالل مـكـتـبـات
الــفــكـر وحــرق تــراث أمـة مـن مـلــحــمـة
كلكـامش إلى تراث حس عـلي محفوظ
وجـالل الــدين احلــنـفـي وعـلـي الـوردي
وعـبـد اجلـبـار عـبـدالـله وحـرق دواوين
ـتـنـبي إلى احلـبوبي ثم الـشـعراء من ا
الـسـياب وعـبد الـوهـاب البـيـاتي ونازك
الئـكـة وبُـلـنَـد احلـيـدري واجلـواهري ا
وجـواد كـاظم وعـبـدالـرزاق عـبـدالـواحـد
ومـظـفر الـنواب وحـسب الـشيـخ جعـفر
ـوسيـقي والنـوتة التي وحرق الـتراث ا
كتـبهـا زرياب وروحي اخلـماش ومـنير
بـشــيــر ومــقــامــات رشــيــد الــقـنــدرجي
ومــحــمـــد الــقـــبــاجني ويـــوسف عــمــر
وأحلــان جــمــيل عــبــاس وطــالب الــقـره
غـولي وكـوكب حـمـزة وحـرق واقـعـيات
وطبـيعـة الواسـطي وعبـدالقـادر الرسام
وجــواد سـلـيم وفـائـق حـسن ونـواعـيـر
زقة مخطوطات نوري الراوي; وغدت 
األدب والـلــغـة والــطب وحـوّل الــكـتـاب
إلى جـثـة هـامـدة مـهـشـمـة; لـتـكـون هذه
ة حريق وتدمير عادل جلـر ة ا اجلر
مـلـجـأ الـعـامـريـة( (2وكـيف تـفـحـمت به
أجـسـاد الــطـفـولـة والـنــسـاء والـشـيـوخ
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لقد اشتـغل الفنان قـاسم سبتي في هذا
عرض على ثالث تقنيات فنية "الرسم ا
والـطبـاعة والـكوالج" قـدمهـا في ثالث
ـشـاهـد حـيـالـها لـوحة مـدهـشـة يـقف ا
ـأساة مـشدوهـاً ومسـحـوراً إذ حولت ا
ـلــحــمـيــة (حــرب قـتل الــتــراجـيــديــة ا
تــدمـيـر حـرق دخـان رمـاد) إلى مـتـعـة
بــصــريـة تــبـنى فــيـهــا الـفــنـان الــداللـة
الـفكريـة العـامة الـتي تطرحـها الـلوحة
وهي التوق إلى بعث احلياة التي غدت
جافـة وقاحلـة نتيـجة احلروب; واعـتمد
ســـبــتـي عــلـى لــغـــته الـــتــراثـــيـــة الــتي
استمـدها من مصـادره وجتاربه األولية
بـكرة كـيف مـارس الفن مَنْ (دراسـته ا
نْ تــأثـر) إذ يــقـول كــانـوا أســاتــذته 
الــفــنــان قــاسـم ســبــتي: "أنــا ابن فــائق
وذج لغة لم تُسمع ولم حسن"; وهذا 
ـشـاهـدة فقط ـا تبـصـرهـا با تُـقـرأ وا

حداثة وشفافية متوقدة وقد تكون هذه
ظـاهـرة فيـما يـتـعلق بـالبـنـية الـفنـية أو
تـكــنــيك الــلــوحــة نـفــســهــا وال تــرتـبط
ا درسـة فـنيـة تـشكـيـليـة مـعيـنـة وإ
يؤكـد سبتي من خاللـها انتـمائه الذاتي
ــدرسـة الـفـن الـتـشــكـيـلي والـشــخـصي 
ــــعــــروف الـــــعــــراقـي وتــــاريـــــخــــهـــــا ا
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لـيس ثـمـة مـبــالـغـة أن نـقـول إن الـفـنـان
قاسم سبتي يؤدي دوره في تاريخ الفن
ي كونه يـبعث بـرسالة التـشكـيلي الـعا
ســـامــــيـــة من أجـل الـــسـالم وال يـــريـــد
العودة إلى "أطوار التوحش والهمجية
فـيـمـا يـسـمى بـعـصـور مـا قـبل الـتـاريخ
(الــتـي اســتـــغــرقت أكـــثــر من  %99من
حياة االنسان والتي تـقدر بنحو ملوني
عـام) دخلت الـبشـرية في أخـطر جتـربة
وامـتحـان مـا تزال تـعانـيهـما بـانتـقالـها
إلى طـــور احلــضــارة الــنــاضــجــة وقــد
حتـقق ذلك ألول مرة في تـاريخ االنـسان
بـانـتــقـال وادي الـرافــدين ووادي الـنـيل
من عــصــر مــا قـبـل الـتــاريخ فـي أواخـر
ـــيـالد إلى حـــيـــاة األلـف الـــرابع قــــبل ا
ـخـتـلف عـنـاصـر ـدنـيـة  الـتـحـضـر وا
ـمــيـزة كـظـهـور احلـضـارة االســاسـيـة ا
دن وأنظمة احلكـم والكتابة والتدوين ا

نظـمة لـلحـياة االجـتمـاعية والـقوانـ ا
مارسات والفنـون اخملتلفـة واآلداب وا
ـعـابد الديـنـية ومـؤسـساتـهـا العـامـة كا
ــعـارف والــكــهــنـة وأسس الــعــلــوم وا
ـمـارسـات الـتـقـنـيـة (الـتـكـنـولـوجـية) وا
وأجــــهـــزة الــــري والــــزراعـــة وبــــدايـــة
الــســـيــطــرة عــلى الــبـــيــئــة وتــســخــيــر
امــكـانــاتـهــا وعـنــد ذاك شـرع االنــسـان
ينظر في هذا الكون العجيب ويفكر في
احلـــيـــاة االجــتـــمـــاعـــيـــة اجلــديـــدة في
مـعـانيـهـا وقـيـمـهـا ومـوقـعه مـنـها"(?(5
ليعـبر على أن الفن وحـده بديل احلياة
وأن االنـــســـان ال بـــد لـه من أن يـــعـــيش
الـــــسـالم ولــــــيس احلــــــرب والــــــقــــــتل
ولـلـتوضح أكـثـر فهـناك قـصـيدة لألديب
الفرنسي بوريس فيّـان عنوانها (سيدي
الرئيس) كـما اشتهـرت كأغنيـة أنشدها
ـطــربــ الـفــرنـســيــ وعـلى كــثــر من ا
رأسـهم ســيـرج ريـجــيـاني ولـلــقـصـيـدة
عــنـوان آخـر هـو "الـهـارب من اجلـنـديـة"
لكـنها اشـتهـرت باستـخدام بيـتها األول
كــعــنــوان هي الــتـي صـيــغـت كــرســالـة
احــتـجــاج قـويــة مـوجــهـة إلى الــرئـيس
الـفــرنـسي لـدفـعـه الـشـبـان الــفـرنـسـيـ
وت في اجملنـدين إلى القـتل والقـتال وا
احلـــرب اجلـــزائــريـــة حـــيث تـــقــول في
مـقطـعهـا األول: "سيـدي الرئـيس/ أكتب
ـا ستـقـرأهـا/ إن تـوفّر إلـيك رسـالـة/ ر
لك الـوقت/ لـقـد تـلـقـيت أوراق جتـنـيدي
العـسكـرية/ كي أذهب إلى احلـرب/ قبل
مسـاء األربعـاء/ سيـدي الرئـيس/ أنا ال
أريـد أن أفـعل هـذا/ فـأنـا لـست فـي هذه
/ وليس لكي األرض/ كي أقتل البائس
أغــضـبك/ أقــول لك هــنــا/ أني اتــخـذت
قــــــراري وقُـــــضـي األمـــــر/ ســــــأفـــــر من
اجلــنــديــة/ فــأنــا مــذ ولــدت/ رأيت أبي
يُقتل/ رأيت إخـوتي يرحلـون/ وأطفالي
يـبـكون/ وأمي تـعـاني/ هي الـتي الـيوم
في قبرها/ تسـخر من قنابلكم ....; ح
نشرت هذه القـصيدة وأنشدت باتت في
فـرنسـا على كـل شفـة ولسـان وكان ذلك
إبان السجاالت الكبرى حول احلرب في
الـهـنـد الـصــيـنـيـة واحلـرب اجلـزائـريـة
ومـن هـنـا بـات يـكــفي - ومـا يـزال األمـر
كذلك حـتى الـيوم - أن تقـول في فـرنسا
عــبــارة "ســيــدي الــرئــيس" حــتـى تــبـدو
وكأنك تمارس أقصى درجات االحتجاج

ضـد الـســلـطـة الــعـلـيــا في الـبالد في
زمن احلرب( .(6
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 -1مـحـسن اطـيـمش "محـمـد عـفـيفي
مـــــطــــر- األنـــــاشـــــيــــد" ص ?25دار

الشؤون الثقافية العامة 1992م.
 -2مــلــجـأ الــعـامــريــة الـذي قــصــفـته
الطائـرات األميركيـة في ليلة شـتائية
مـلـتـهـبـة يوم  13شـبـاط عام ?1991
ففي الـساعـة الرابعـة والنـصف فجراً
ــلــجــأ قــصـــفت طــائــرة أمـــيــركــيـــة ا
احملــصن ضــد الــضـربــات الــنــوويـة
بـقنبـلتـ لم تنـجح األولى بـاختراق
ا سـهل نفاذ سقـفه لكنـها أضعـفته 
الـثـانـيـة إلى الـداخل الـقـنـبـلـتـان من
عـيـار ألـفي رطل مــقـدمـتـيـهـمـا كـتـلـة
معـدنيـة تقـاوم الكـونكـريت واحلديد
قــــادرة عـــلـى اخـــتــــراق اجلـــدار دون
انـــفـــجـــار وبـــعــد أن تـــصـل احلـــيــز
الداخلي تنـفجر لتـحدث أكبر قدر من
ـكــان في الــتــدمــيـر والــقــتل داخـل ا
ــلــجــأ كــان يـســكن أطــفــال ونــسـاء ا
وشــيـــوخ خــرج بــعــضـــهم ألمــر ولم
يــعــودوا تــاركــ أهالً لم يــودعــوهم
وعـاشـوا بـعـد احملـرقـة عـلى ذكـراهم
لجأ  408أشخاص بـينهم قتل في ا
 261امـــرأة و 52طــــفـالً رضــــيــــعـــاً
أصغـرهم يبلغ من الـعمر سـبعة أيام
لكن لم يعثـر رجال االنقاذ له على أي
أثـر ولم يــحـتــفظ أهـله بــأيـة صـورة
ولـكـنه لـو عـاش ألصـبح الـيـوم عـمره
 28عـــامـــاً اجلـــزيـــرة "زيـــاد طـــارق
رشـيــد" تـقـاريـر وحـوارات / 5 / 12

2005م.
 -3األديب الــســويــســري فــرديــنــانــد
سـوسـير من أشـهـر علـماء الـلـغة في

العصر احلديث.
 -4د. رشـيـد عـبـد الرحـمن الـعـبـيدي
مــبــاحث في الــلــغــة والــلــســانــيــات
ص ?244دار الـــشـــؤون الـــثــقـــافـــيــة

2002م. العامة
 -5طه بـاقـر مــلـحـمــة كـلـكـامش ص
 ?10/11ط ?4دار احلـرية لـلـطبـاعة-

بغداد 1980م.
 -6قـــصــــيـــدة " الـــهــــارب" "ســـيـــدي
الـرئـيـس" لألديب الـفـرنـسي بـوريس

فيّان ترجمة د. منجي الشملي. 

شاركة جانب من اللوحات ا

الكـتب والوثـائق العـراقيـة التـابعة الى
وزارة الـثــقـافــة . يــذكـر إن الــدار كـانت
أول مـؤسـسـة حتـتــضن مـوهـبـة سـمـاء
وقدمتها للجمهور ووسائل اإلعالم منذ
الـعـام  2016وبــذلك تــكـون ســمـاء أول
طفل يقيم معرضا في مرسم الدار ومنه
انــطـــلــقت لــتــقـــيم ورشــاً وحــمالت عن
أهــمـيــة الـقــراءة والـتــفـكــيـر اإليــجـابي
والـنـظـافة الـعـامة وثـقـافـة احملبـة ونـبذ
الــكـراهــيـة ومــحــاربـة الــتـطــرف ضـمن
مـنـهـاج مـشـروعـهـا التـطـوعـي (احلـياة
لـوحـة رسـم) لـدعم الـتــفـكـيــر االيـجـابي
واهـب الذي أسـسته  مع والـطاقـات وا
والــدتـــهــا اإلعالمــيـــة أســمــاء مـــحــمــد
مـصطـفى لتـنفـذ  برامجـه بالتـعاون مع
مـكـتـبـة األجـيـال وبـالـتـنـسـيق مع قـسم

أعـلـنت مـنظـمـة دوليـة مـعـنيـة بـالسالم
ـرأة عن اخــتـيـار ـســتـدام وتــمـكــ ا ا
ـوهـوبـة سـمـاء األمـير لـوحة الـطـفـلـة ا
بــعــنـوان (امــرأة تــنـشــر الــســعـادة في
ــسـتــقــبل) ضــمن قــائــمـة احلــاضــر وا
ـتـميـزة لـلرسـامـ الشـباب الـلـوحات ا
she is) ــيـة ـســابــقـة الــعـا في حــفل ا
ـرأة من  (moreواخلــاص بـاحــتـفــال ا
ـقـام يوم  /9أيار/2019 خالل الـفن وا
ــنـظــمـة في ســنـغــافـورة  وكــرمـتــهـا ا
بـــشــهــادة تـــفــوق   فـــضال عن عــرض
الـلوحـة رقميـا علـى شاشة الـعرض في
احلــفل  الى جـانب نـشــرهـا في كـتـيب
احلـفل الــذي وزع بـ احلـضـور وهي
ـعـرض لـوحـة مــازالت مـعـروضــة في ا
كـتبـة األجـيال الـتابـعة إلى دار الـدائم 

عارض الفنية قاسم سبتي في احد ا

سماء االمير 


