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قــــريــــبــــة مـن مــــدرســــة الــــرواد
الــعـراقــيــ تـتــحــدث عن قــصـة
عـشق بـ رجل وامـرأة ولـسـبب
مـا تـزعل احلـبـيـبـة من عـاشـقـها
فيصـاحلهـا بالسـمك هديـة وهنا
تــــرمـــــز هــــديــــته الـى اخلــــصب
والــرزق واحلـيــاة.وفي بــابــلـون
كـان لـلـنحـت حضـور مـتـمـيز من
خالل قطع نحتـية اودع فيها من
الـسحـر واإلبـداع مايـعجـز الـقلم
عن وصــــفه فـــعـــلـى مـــدى تـــسع
سنـوات من العـمل اجلاد توصل
النحات عادل الركابي الى إنتاج
عـجـيــنـة ألعـمــاله يـتـحــكم فـيـهـا
كـيــفـمـا يـشـاء ووصـل بـألـوانـهـا
ـرمــريـة وبـالـوان ـرحــلـة ا الى ا
طـبـيـعـيـة وكـانت لـلـركـابي ثالث
مـشـاركـات واحـدة نـحت مـجـسم
ـوصل ولـوحـة حـجـريـة ــنـارة ا
عن االلفة والـصداقة التي جتمع
بـــ األطــــفــــال وكــــيـف يــــكـــون
ـبـتورة الصـديق سـاق صـديقه ا
ـشي واالخـذ بـيده يـعيـنه عـلى ا
إلـى بـــر األمــان وثـــالـــثـــة نـــحت

. مجسم لبيت قد
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 اما الـتشكـيلي حازم عـباس فقد
شـكــلت الـشــنـاشــيل الـبــغـداديـة
مــصـدر إلــهـام لـه ومـنــهـا راحت
ريــشـــته الـــتي حتــاكـي مــدرســة
الـتـراث الــعـراقي تـبـدع في رسم
نـافـذة عـلى الـزقـاق والـتي زاوج
فيها بـ االلوان الزيتية والوان
األكرلـيك .غادرت زوايا تشـكيلية
ولـكن قــصص لـوحـاتـهـا ابت ان
تـغـادر الذاكـرة فـهـنيـئـا لبـابـلون

هذا اإلجناز .
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ـــصـــنـــوعـــة مـن مــادة واجلـــنــود ا
الــبالســـتــيـك.وتــظـــهــر في أعـــمــال
احلــروب مـجــمــوعـة من الــلــوحـات
رسـومة جلـنود في عرض الفـنيـة ا
عـسكـري خلـفيـة ألوانهـا تشـبه علم

قوس قزح.
وقـال عـنـها ”انـسـجـامـا مع عـنوان
ـعرض (احلـرب والرغـبة) اخـترت ا
عـلم الـريـنبـو (قـوس قـزح) إليـضاح

أن احلرب ال لون فيها.“
WOzu{  «—Uý«

ــعــرض مــشــاهـدة ــكن لــزائــر ا و
مــجـــمــوعــة من األعـــمــال الــفـــنــيــة
تمثلة باإلشارات الضوئية والتي ا
صــمـمت من خالل صــنـدوق مـضـاء
تنعكس اإلضاءة فـيه على مجموعة
مـن اجلــنــود كــأن مــيــكــروســكــوبــا

(مجهر) صورهم.
ي ــــعـــرض األكــــاد ويــــرى قــــيم ا
والــفـنــان عــيـسى ديــبى أن أعــمـال
احلروب ”بحـاجة إلى تـأمل مغـاير
عن الـنــهج الـعــام الـذي يــحـاول أن

ــطــيــة لــلــصــراع.“ يــبـــنى روايــة 
ه لــلــمــعـرض من ويــقـول فـي تـقــد
خالل كتـيب عنه ”أعمـال بـشار هـنا
تقدم لـنا مجموعـة من الكوابيس ...

تـرى كل هــؤالء اجلـنــود يـحــيـطـون
بها.“

وأضـاف ”مع أني أهــدف من خالل
أعـمــالي أن تــرك طــرح الـتــسـاؤالت
لــلـمــشـاهــد ولـكــني في هـذا الــعـمل
أحــاول إيــصـــال فــكــرة أن ال مــكــان
لــلـمــدنــيـ عــلى هــذه األرض فـهي

محاطة باجلنود من كل مكان.“
وفـي عــــمل الفـت آخــــر من أربــــعــــة
أجــــزاء يـــقـــدم احلــــروب الـــصـــراع
الداخلي للجندي الذي هو وقود أي
حـــرب فــاســتـــخــدم قــالـب ثــلج من
الــفـراولـة شـكل مـنه مـجـسم جـنـدي
يــبــدو فـي حــالــته األولـى في كــامل
هـيــئـة وزيه الـعــسـكـري وأســلـحـته
لـيــبـدأ بــالــذوبـان في أربع لــوحـات
فــنــيــة حتـمل كـل مـنــهــا تـعــبــيـرات

مختلفة.
WOM  WŠu

وفي لوحـة أخرى استـعان احلروب
بـفن األرابـيسك لـتـقد لـوحـة فنـية
بـشـكل دائــرة مـكـونــة من األسـلـحـة

وقــــال احلــــروب لـــــرويــــتــــرز عن
عرض الذي استغرق اإلعداد له ا
عامـ وافتـتح مسـاء الثالثاء في
ـديـنـة رام الـله في (جـالـيري 1©
الـــضـــفـــة الــغـــربـــيــة ”عــدت إلى
طــــفــــولــــتي ومــــاذا كــــنت ألــــعب
وقـارنـته مع مـا يـحـدث الـيـوم في
هـذا الـعـالم والـذي يـشـبه الـلـعـبة
في الـنـهـاية كـيف يـلـعب األطـفال
ألــــعــــاب احلــــرب ويــــقــــررون من

هزوم?.“ نتصر ومن ا ا
وأضاف ”أحاول أن أطرح قضايا
من خالل هـذه األسلـحة واأللـعاب
الــبـالســتــيــكــيـــة الــتي هي مــواد
رخـــيــــصـــة والــــتي من خـاللـــهـــا

أحتـــدث عن الـــعـــالم وعـن احلــرب
بـشكل عـام التي هي قـضيـة كونـية
الــــكل عــــانى مــــنــــهــــا .“ومن ب
عـرض يـبرز قـدمـة في ا األعـمـال ا
مـــجـــسم (غـــزو) وهـــو عــبـــارة عن
مــجــســمــات صــغــيــرة جلـنــود من
البرونز يحيطون بالكرة األرضية.
وعن هــذا الــعـــمل يــقــول احلــروب
اجستير في احلاصل على درجة ا
ـعـاصـرة من بــريـطـانـيـا الـفـنــون ا
”أخـذ مني هـذا الـعمل عـامـا كامال
قــمت خالله بــعـمل  1500جــنـدي
من الــبــرونـز أنــتــجــتـهــا من خالل
قــوالب صـغــيــرة أنت تــراهــا كـرة
ذهـبـية ولـكن حـينـمـا تقـتـرب منـها
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ـكـان في قـسم اجلـغــرافـيـة بـكـلـيـة الـتـربـيـة لـلـعـلـوم اقـامت وحـدة ابـحـاث ا
االنـسانـيـة  بجـامعـة ديـالى  ندوة في االعـالم ووسائل االتـصـال االجتـماعي
وأثرهـا عـلى تقـاليـد اجملتـمع اجلامـعي وثقـافته. وقـال مديـر اعالم اجلامـعة
عـلي العـبـيدي لــ (الـزمـان) ان (النـدوة تـضمـنت مـحاور عـدة  اذ كـان احملور
االول في الـوظائف األسـاسـية لإلعالم واحملـور الـثاني في تـأثـير االعالم اجلـديد في
الـعمـليـة االتـصالـية  واحملـور الـثالث في مـفهـوم الـثقـافة واحملـور الـرابع في ثقـافة
اجملـتـمع اجلـامعي امـا احملـور اخلـامس فـقد كـان في الـتـأثيـرات في اإلطـار الـثـقافي
الــعـام  واحملـور الــسـادس في أخالقـيــات اجملـتـمـع اجلـامـعي واحملــور الـسـابع في
أخالقيات هيئـة التدريس جتاه الطالب احملور الـثامن فقد كان في أخالقيـات هيئة التدريس
اجتـاه اجملـتــمع امـا احملـور الــتـاسع فــقـد كـان في حــدود الـتــأثـيـر االعالمـي في اجملـتـمع) .
كن القـول ان ثقافة فهـوم العام لـلثقافـة  واضاف العـبيدي ان (الـندوة بينت ان فـي ضوء ا
اجملتمع اجلـامعي يراد بـها التـقاليـد والقيم واالعـراف وسياقـات العمل الـسائدة في الوسط
ـستنـيرة  بوصف اجلامـعي وغيـرها من العـناصر  وتـندرج هـذه الثقـافة في اطـار الثقـافة ا
تـقدمـة عـلى شرائح اجملـتـمع االخرى وكـمـا تنـدرج بعض ثل احلـالـة ا اجملـتمع اجلـامـعي 
ـا نـسمـيه أخالقيـات وتقـاليـد العـمل في اجملـتمع اجلـامعي وتـتوقف عـناصـر هذه الـثقـافة 
تأثيـرات وسائل االتصـال والتواصل على كـيفيـة تعامل اجملتـمع اجلامعي ثـقافيا وعـلميا مع
هـذه الـوسـائل ومدى اسـتـعـداد افـراد اجملتـمع اجلـامـعي لـتوظـيف مـضـمـون وسائل االعالم
والـتـواصل ثـقـافـيـا وعـلـمـيـا ومـدى تـمـكن افـراد اجملـتـمع اجلـامـعي من اسـتـخـدام تـقـنـيـات
االتـصال) . واوضح الـعبـيـدي  ان (النـدوة اشارت الـى ان اهم تأثـير لإلعـالم على اخالقـيات
ان بـأن التـعلـيم اجلامـعي هو رسـالة سـاميـة ونبـيلة  هـيئة الـتدريس جتـاه الطالب هـو اإل
ظـهـر الالئق والـتـمسك والـتـحـلي بـالسـلـوك الـقو ومـبـاد الـفضـيـلـة واآلداب العـامـة وبـا
بقيمتي األمانة واإلخالص في العملية التعليمية  والتعامل باحترام وانسانية وانصاف مع
جـمـيع الـطالب  وعــدم الـقـيـام بــأي سـلـوك يـعــرض الـطـالب ألي شـكل مـن أشـكـال اإلهـانـة 
وضـوعات الـتي ال عالقة قـررات الدراسـية  وجتـنب ا ـوضوعـية وحـياديـة مع ا والتـعامل 
قرر وجتنب أي شكل من أشكال التسـلط أو احملاباة أو االنتقام الشخصي أو التمييز لها با
في التـقديرات االمـتحانـية  واحتـرام حرية الـطالب في اإلدالء بآرائهم  والـعمل على تـطوير
سؤولية الشخصية عن آرائه ي  ويـتحمل عضو هيئة التدريـس ا ستوى العلمي واألكاد ا
ؤسسة التي يعمل بها ويحظر عليه تلقي أي هدايا عينية التي ال تعبر بالضرورة عن رأي ا
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لوحـات فـنـيـة اختـزلت قـصـصاً من الـواقع بـرمـوز وخـطوط وألـوان حـيـنمـا راح الـرسـام يداعـب بريـشـته سـطحه
ـدرسـة الواقـعيـة واآلخر من األبيض فـكانت كـل واحدة مـنهـا تروي لـنـا حكـاية من الـزمن اجلمـيل بـعضـها من ا

درسة التعبيرية ومابينهما لوحات تنتمي إلى مدارس الفن التجريبي . ا

ــاضي وتـــضم صــفــوة الـــعــام ا
فـنـاني الـعـراق الـتـشـكـيـل وكل
ـــدرســـة الـــتي يـــعــــمل حـــسب ا
عرض ينـتمي إليـها ويعـد هذا ا
خــطــوتــنــا األولى لالنــطالق في
فــضــاء رحب لــلــرسم والــنــحت)
وعن ( الـقـيود الـصـارمة ) االسم
الذي اخـتـاره للـوحـته اكد (انـها
رأة والرجل تـمثل الـعالقة بـ ا
ا فـيها من احاسـيس ومشاعر
ـرأة لـكـسـر كل الـقـيـود وسـعي ا
الــتي يـفــرضــهـا عــلى حــريـتــهـا
وروث ها اخلاص ). ومن ا وعا
اجلــــنــــوبي أخــــتــــار الــــفــــنــــان
الــتــشـــكــيـــلي قــصي اخلـــزعــلي
لــوحــته الــتي جــمــلت ركــنــاً من
عرض . لوحة انطباعية اركان ا

ثـالثــون لـــوحـــة واربع عـــشــرة
قـطعة نحـتية احـتضنتـها قاعة
فـنـون في ( زوايـا تــشـكـيـلـيـة )
ـعـرض الـفـني لـتـكـون مـحـور ا
جملـمـوعـة بابـلـون الـتـشـكـيـلـية
والــذي أقــامـتـه دائـرة الــفــنـون
ــديــر الــعـام الــعــامــة . وقــال ا
ـهــدي وهـو لــلــدائـرة شــفـيـق ا

يفتتح هذا الكرنفال : - 
-نـفــتـتح الــعـام اجلـديــد بـهـذه
ـتـميـزة حيث األعمـال الـفنـية ا
قدمت مـجمـوعة بـابلـون أعماال
لــفـنـانــ من كـافـة مــحـافـظـات
العـراق. اشعـر بسـعادة غـامرة
فــجـمــيع األعــمـال تــنــتـمي إلى
حـضـارة عــريـقـة وفـن مـعـاصـر
وبـاذن الـله يـكـون الـقـادم اكـثـر

تـمـيـزا فـارضنـا خـصـب مـعـطاء
تــولـد لــنـا كل يــوم جـيل مــبـدع)
واضـــاف ( لــــقـــد قـــدم الـــفـــنـــان
ــعــرض الــتــشــكــيــلي في هــذا ا
مدينته باسـلوبه ونفذ مابداخله
دينة لتكون من متطلبـات نداء ا
ـدن احملــصـلــة تــشـكــيل طــيف ا

العراقية بابهى صورة ).
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واكـد رئـيـس اجملـمـوعــة الـفـنـان
الـتــشـكـيـلي مــحـمـود رشـيـد انه
(من اجل نــشــر ثـقــافــة فن راقي
ونبيل وإنساني يجسد احلداثة
عاصرة جـاءت فكرة تأسيس وا
جـمـاعـة بــابـلـون الـتـشــكـيـلـيـة )
وأضـاف ( تـأسـست بـابـلـون في
17 شـــهــر تـــشــريـن الــثـــاني من

ـركبة يسـلط الضـوء على الـعالقة ا
بـ الشـهوة والـعـنف كعـمل حربي
رجــــــولـي له أصــــــولـه فـي تــــــاريخ

ة.“ احلرب واالنتصار والهز

ويــــســـتــــمــــر مـــعــــرض (احلـــرب
والرغبـة) حتى الثـامن والعشرين
من فبراير شبـاط لينتقل في وقت

الحق إلى دبي بدولة اإلمارات.

هدي خالل زيارته للمعرض شفيق ا

أو نقدية من الـطالب اما تأثير االعالم عـلى اخالقيات هيـئة التدريس اجتاه اجملـتمع فتكمن
في الـتقـيـد بقـيم اجملتـمع وآدابه الـعامـة واحلفـاظ عـلى عنـاصر الـهُويـة الـوطنـية  وااللـتزام
بالدسـتور والقوانـ وكافة اللـوائح ذات الصلـة وقواعد النـظام العام  وإدراك أهـمية الربط
ـعرفة في ـشكالت والتـحديات الـتي يواجهـها اجملتـمع  والعمل عـلى نشر ا ب اجلـامعة وا
كانة التي يتمتع بها أعضاء اجملتمع  والعمل على تنمية الوعي اجملتمعي واحلفاظ على ا
ـرونة هـيئـة الـتدريس في اجملـتـمع). واكد مـديـر اعالم اجلامـعة ان (الـنـدوة استـنـتجت ان ا
التي تتـسم بها وسـائل االعالم التقـليدي واجلـديد جعـلت مشاهـدة اجملتمع اجلـامعي يحدث
غري فيه بطريقة كيفية وعشوائية  وال تغري مضام الثقافة اجلامعية وسائل االعالم  وا

عنيون بالعمل اجلامعي). تقدمه بأشكال ال تتوافق مع ما يريده ا
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عن مدى تغلغل فـكرة الصراعـات واحلروب في وجدان اإلنسـان منذ نشأته
وحتولـهـا مع الـوقت إلى مـادة لـلهـو لـدى األطـفـال يقـدم الـفـنان الـتـشـكـيلي
الفلـسطيـني بشار احلـروب معرضه (احلـرب والرغبـة) الذي يضم مـجموعة
متنوعة من األعمال الفنية ما ب الرسم والنحت والتركيب قوامها الرئيسي

األسلحة واجلنود.

عرض شاركة في ا جانب من اللوحات ا
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عرض جانب من ا

دننا االمنة والنهب والسـرقة والتهريب جلميع عناصر تراثنا الثقافي قتال ودمارا وتخريبا 
في حـملـة تدمـيـر مبـيتـة لم يشـهد لـهـا التـاريخ نضـيرا من قـبل حـيث كانت االبـادة الثـقافـية
واالثـنيـة شامـلة وفـادحة. بـعدهـا توالى الـشعـراء بالـقاء قـصائـدهم والتي عـبرت عن فـرحهم
ـدينـة على عـصابـات داعش. اما اجلـلسـة الثـانيـة والتي عـقدت في بـنصـر العراق وصـمود ا
قـاعـة اعداديـة حديـثـة للـبـن فـقـد صدحت حـنـاجر الـشعـراء بـقصـائـدهم والتي تـغـنت بحب
العراق وفـرحهم بالـنصر الـعظيم. وكـان مسك ختام هـذه اجللسـة دبكة اجلـوبي جملموعة من

شباب مدينة حديثة.
 وفي اجللسـة اخلتامية اسـتمر الشـعراء والضيوف بـالقاء القـصائد اضافـة الى كلمة رئيس
ـهرجـان توزيع الدروع والـشهادات الـتقديـرية على جتمع شـعراء العـمود وكان مـسك ختام ا
شاركة من قبل حكومـة حديثة احمللية وتسلم رئيس وفد دائرة العالقات الشعراء والوفود ا
ـشهـد الثـقـافي في القـضاء . ـهرجـان تـثمـينـا لـدور الدائـرة في دعم ا الـثقـافـية الـعـامة درع ا
ـهرجان مـعرضا لـلفن التـشكيلي جدير ذكـره ان البيت الـثقافي في حـديثة اقـام على هامش ا

دينة. لعدد من فناني ا

 أقـامت احلكـومـة احمللـية في قـضـاء حديـثة وبـتـعاون ومـساهـمـة فعـالة من
ؤسسات احلـكومية  مهـرجانا للـشعر العربي البيت الثـقافي في حديثـة وا
حتت شعار (حلديثـة الصمود تصـدح حناجر شعراء الـعراق) والذي استمر
ليومي  23و  24 كانون االول  2017 وبواقع ثالث جلسات. وقد مثل وزارة
ـهـرجـان وفـد من دائـرة الــعالقـات الـثـقـافـيـة الـعـامـة. كـمـا حـضـر الـثـقـافـة في هـذا ا
هرجان شعراء العـمود والتفعيلة بـرئاسة الشاعر اسماعـيل حقي وكذلك قائممقام ا
ـؤسـسات قـضـاء حديـثـة مبـروك حـمـيد ورؤسـاء اجملـالس احمللـيـة وعـدد من مدراء ا
دني وقد شارك ثالثون شاعراً من مختلف احلكومية ومسؤولي منظمات اجملـتمع ا
ركـز الثقـافي بكـلمـة القـائمـمقام مـحافظـات العـراق ومدنه. عـقدت اجلـلسـة االولى في قاعـة ا
رحـب فيـهـا بـاحلـضـور وقـال ان مـديـنـة حديـثـة الـيـوم حتـتـفي بـالـنـصـر من خالل قـصـائدكم

ستوى صمودها الذي اصبح منارا الحرار العراق والعالم. 
ومشاركتم فرحتنا هذه تعبر عن مدى احتفائكم بالنصر على عصابات داعش االرهابي والتي
سطـرت فيهـا قواتنـا االمنيـة وحشدنـا اروع الصـور. القى بعـدها االستـاذ خضر خـلف شهاب
كـلمـة وزارة الثـقافـة والتي جـاء فيـها: ان احـتـفالـكم اليـوم هذا يـجري في ظالل نـعمـة النـصر
وماحتقق عقبه من امن وسالم كانا مفقودين لسنوات خلت بسبب اعمال االرهاب التي عاثت
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رسالة حديثة
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رسالة البصرة

وسيقي افتُتح مسرح جديد في مـدينة البصرة ليـكون منصة للفـنان وا
ـؤدين الـشـبـان لتـعـزيـز قـدراتـهم وتـنـميـة مـواهـبـهم. وفي حـفل افـتـتاح وا
ثلون عـرضا مسـرحيا وحـفال موسيقـيا بشـكل مباشر وسط سرح قـدم  ا
ـسـرحـية تـصـفـيق اجلـمـهـور. وصور بـعض أفـراد اجلـمـهـور لـقـطـات من ا
واحلفل بهواتفهم الذكية. وهذا أول مسرح جديد في البصرة منذ الغزو الذي قادته
ـســرح الـذي يــضم تــصـمــيـمـات ــتـحــدة لـلــعـراق في2003 .ويــهـدف ا الـواليــات ا
مـسـتــوحـاة من الـفـولـكـلـور والـتـقـالـيـد الــعـراقـيـة إلى جـذب جـمـهـور من كل فـئـات
ـسـرح بـأكـثر من  164 مـترا مـربـعـا عـبـارة عن جزء من اجملـتـمع. وتـقدر مـسـاحـة ا
¨بتـكلـفة خـمسـة مالي دوالر ويـضم خمس قـاعات ˙ميـني بصرة  مشـروع يسمى 
لـلعـرض السـينـمـائي وحلـبتـ للـتزلـج على اجلـليـد. ويتـراوح سـعر بـطاقـة حضـور احلفالت
ـسرح ب  5000و 15000دينـار عراقي (4- 12دوالرا) لـكن كثـيـرا من األنـشطـة سـتـكون با
سرح حاليا لـ 600مقعد يرتفع مجانا بهدف جذب اجلمهور للمركز الثقافي اجلديد.ويتسع ا

إلى  1500مقعد باكتمال أعمال مستقبلية فيه.
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