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ركز الثقافي البغدادي يعد افتتاح ا
تنبي عام 2011 إضافة في شارع ا
ـــكـــان مـن شــارع كـــبـــيـــرة حـــوّلت ا
لـلــقـرطـاســيـة وبـيع الــكـتب إلى رئـة
ثقافية تتنفس فـيها بغداد أسبوعياً
وتتـحـضن نشـاطـات ثقـافـية وأدبـية
وتــاريـــخــيــة وفـــنــيـــة ومــســـرحــيــة
ـركــز قـبــلـة وســيـنــمـائــيـة. وصــار ا
تـنـبي الـذين وجـدوا فـيه ما لـرواد ا
يوفر لهم االمكانات والبنى التحتية
القـامـة نـشـاطـاتـهم األسـبـوعـيـة يوم
اجلـمعـة بـسهـولة وبـال كلـفـة مالـية.
ــركـز جـاذبـاً لـنـشـاطـات كـمـا صـار ا
اجلــمــعــيــات ومــنــظــمــات اجملــتــمع
دني والـوزارات  وحـتى اجلامـعة ا
ـتــحـدة الــعــربـيــة ومــنـظــمــة األ ا
القـامـة نـشــاطـات ومـعـارض نـوعـيـة

وفنية وثقافية. 
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فـي نــهــايـــة الــقـــرن الــتــاسـع عــشــر
اجتـهت الدولـة الـعـثمـانـيـة لتـطـوير
الــتــعــلــيـم الــعــســكــري. األمــر الـذي
استدعى إنـشاء مـدارس متخـصصة
سميت آنذاك بـالرشدية (االبـتدائية)

واالعدادية (الثانوية).  
إذ أسـس الـــــوالـي مـــــدحت بـــــاشـــــا
ــدرسـة الــرشـديــة الـعــسـكــريـة في ا
بـــــغـــــداد عــــام 1870 فـي بــــنـــــايــــة
الــدفــتــرخــانــة الــتي تــعــنى بــحــفظ

وتـــــدقـــــيـق ســـــجالت
األراضي والــــشــــؤون

الية.   ا
وقــــام الــــوالـي عــــبـــد
الـــرحــمـن بــاشـــا عــام
1879 بــــــتــــــأســــــيس
االعـداديـة الـعـسـكـرية
في الــبــنــايــة ذاتــهـا .
وكـــــــانـت مـــــــدرســـــــة
لـــــتـــــدريب وتـــــدريس
الــعـلــوم الـعــسـكــريـة.
فــكـانـت تـدرس فــيــهـا
أيضـاً عـلوم الـهنـدسة
ـسـطـحـة واجملـسـمة ا
واجلــــبـــر والــــتـــاريخ
واجلغرافـية والكـتابة
والـفــرنـســيـة والـرسم
ــنــطق والــعــقـــائــد وا
والــريـــاضــة . وكــانت
الصالة فيهـا إجبارية

 إذ كــــان فــــيـــــهــــا إمـــــام مــــوظف 
واجلــمـيع يــصـلــون خـلــفه.  وكـانت
ـنـام الـطالب. تـضم قـسـمـاً داخـلـيـاً 
وتــدفع لــهم رواتـب شـهــريــة حــسب

الصف.   
ــدرســة وفي عــام 1893 انــتـــقــلت ا

الـــرشـــديــــة إلى بـــنــــايـــة أخـــرى 
ـيـدان مـقـابل إنـشـاؤهـا في مــحـلـة ا

ركزي القد .  البريد ا
ـــدرســـة الـــرشـــديـــة وفي بـــنـــايـــة ا
ة أنشأت االعدادية العسكرية الـقد
ـركــزيــة عـام 1927. أمــا الـبــنــايـة ا
ة فقد بقيت تشغلها االعدادية القد

العسكرية. 
ــــدرســـة في عـــام 1914 تــــوقـــفت ا
االعـدادية الـعـسـكريـة بـسـبب اندالع
ــيــة األولى ثم جــرى احلــرب الــعـــا
حتــويـلـهــا إلى مـســتـشــفى. في عـام
ملكة العراقية 1921 بعد تأسيس ا
 اتـخاذهـا مـقـراً لوزارة الـعـدلـية 
وكــلــيــة احلــقــوق بــعــد اســتــئــنــاف
الــدراســة فـيــهــا ثم دائــرة األوقـاف
ـمـيـز الـشـرعي ـدنــيـة وا واحملـاكم ا
واحملـكمـة اجلـعفـريـة. كمـا شـغلـتـها
في عـهود تـالـية دوائـر وزارة الـعدل
األخـرى مـثل مـجـلس شـورى الـدولة
ومــحــكــمــة اســتــئــنــاف الــرصــافــة
ومـــخــازن وأرشـــيف وزارة الـــعــدل
بـاالضافـة إلى نـقـابة احملـامـ التي
شـــغــــلت أكـــثـــر من غـــرفـــة في هـــذا

بنى.  ا
واستمرت دوائر احملاكم بالعمل في

البناية حتى عام 1978.
ـــطل عــلى كـــان الــطــابق الـــغــربي ا
الـنـهـر خــاصـاً بـغـرف الـدراسـة. أمـا
الصـق جلـامع اجلــانب اجلـنــوبي ا
ـطـبخ وبيت طـعم وا الـوزير فـفـيه ا
الصق ؤونـة. واجلانب الـشرقي ا ا
لـــســـوق الـــســـراي فــــفـــيه احلـــمّـــام

والسجن وغرف اخلدم . 
واجلــانب الــشـمــالي جــبــهـة الــبـاب
الرئيس ففيه غـرف الضباط ومخزن

البس والكتب واالستقبال.  ا
ؤرخ محـمد رؤوف الشيخلي يذكر ا
ــــدرســـة الـــذي كــــان طــــالــــبــــاً في ا
الـرشـدية الـعـسـكـريـة : أن االعـدادية
الــعــسـكــريــة كـانت تــشــغل الــطـابق
ــدرسـة الــرشـديـة الــعـلــوي . وأمـا ا
الــعــسـكــريــة كـانت تــشــغل الــطـابق
األرضي حــتـى انــتـــقــالـــهــا مـــنــهــا
فشغلتها كلها االعدادية العسكرية. 
كــان الــطــابق الــعــلــوي مــخــصــصـاً
لـغـرف الـنــوم . وفي الـركن الـشـرقي
كانت غرفة الطـبيب واجلراح وغرفة
للمرضى. وفي الركن الشمالي كانت
شـير (قائـد الفيلق الـعثماني غرفة ا
الـسـادس) . أمـا فــوق جـبـهـة الـبـاب

 . علم دير وا فكانت غرفة ا
اجلـــديـــر بــــالـــذكـــر أن قــــســـمـــاً من
الشخصيـات السياسيـة والعسكرية
الـــعـــراقـــيــة قـــد تـــخــرجـت من هــذه
ــدرســـة أمــثـــال نــوري الـــســعـــيــد ا
وياس الهاشمي وجعفر العسكري
ـدفــعي ومـولــود مـخـلص وجـمــيل ا
وجــمــيل الــراوي ورشــيــد اخلــوجـة
ــؤرخ مـحــمــد رؤوف الـشــيــخـلي وا
والـشــاعـر مــعـروف الــرصـافي الـذي
درس فيـها ثالث سـنوات ولم يـنجح
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البس ومــــواد ت والــــصـــــلــــبــــان وا
الـــقـــداســـات الـــديـــنـــيـــة ونـــسخ من
ـعـرض األنـاجـيل. وحـضـر افـتـتـاح ا
سيحية مجموعة من آباء الكنائس ا

في بغداد.
ومــنــهـا (مــعــرض الــتـركــمــان) الـذي
عـرضت فـيه مالبس وأدوات مـنـزلـية
كون وزراعية وصور وكـتب تخص ا
الـــتـــركــمـــاني. وشـــارك في افــتـــتــاح
ــفـتي ــعـرض الــدكـتـور طــورهـان ا ا
وزيـــر شــؤون احملــافــظـــات مــرتــديــاً
ـالبس الـتــقــلــيـديــة الــتــركـمــانــيـة ا
إضـــــــافــــــة إلـى بـــــــعض الـــــــنــــــواب

والشخصيات التركمانية. 
ومـنـها (مـعـرض الـصـابـئـة) حيث 
عــرض مـجــمــوعـة كــبــيـرة من فــنـون
صـنـوعات الـصيـاغـة واخملشـالت وا
الـفــضـيـة بـعــضـهـا ذات قـيــمـة فـنـيـة
ـــعـــرض رئــيس عـــالـــيــة. وحـــضــر ا

ـندائية الشـيخ ستار جبار الطائفة ا
وشخصيات صابئة أخرى. 

ومــنــهــا (مــعــرض ثــورة الــعـشــرين)
حيث  عرض مجمـوعة من البنادق
ـسـدسـات والــسـيـوف واخلـنـاجـر وا
ــكــوار والــفــالـة. ــة إضــافـة ا الــقــد
وعرضت صور وجرائد صدرت أثناء
ثــورة الـعــشــرين  إضــافـة إلـى كـتب

تناولت ثورة العشرين. 
ـركز و عرض مـسـرحي في بـاحة ا
مشـاهد تمـثل اعتـقال الـشيخ شعالن
أبـو اجلــون في سـجن بــريـطـاني ثم
اطـالق ســـــــراحـه والــــــــهــــــــوســـــــات
ـعــروفــة. وشـارك في الــعــشـائــريــة ا
عرض عدد من أحفاد قادة وشيوخ ا

 . عروف ثورة العشرين ا
وأقــمــنـا الــعــديـد من حــفالت تــكـر
ـؤرخ لــبــعض الــشـخــصــيــات مــثل ا
ســــالم اآللــــوسي والــــبـــاحـث رفـــعت
مــرهــون الــصــفــار فــاضل ثــامــر د.
عـدنـان الــسـراج د. هـاشم حـسن د.
قدادي أحمد عـبد اجمليـد د. كاظم ا
احملــامي طـــارق حــرب األب روبــرت
ســعـيـد وغــيـرهم من الــشـخــصـيـات

البغدادية. 
وأقــيم حــفل تــكــر الــشــاعــرة نـازك
الئـكة في 28 آذار 2014 بحـضور ا
شـقـيـقــتـهـا الـصـغـرى الـسـيـدة سـهـا
ــــرة األولى الــــتي ـالئـــكــــة. وهي ا ا
تظهـر فيهـا في مناسـبة علـنية وأمام

وسائل االعالم. 
وحتـدثت عن ذكـريـاتـهـا

مـع الــــشــــاعــــرة
الـــــــراحــــــلــــــة 
وجـلـبت مـعـهـا
قصيدة كتبتها
نـــازك لـــســـهــا
مكـتـوبـة بخط
جـــــــمــــــيـل في
لوحة كبيرة. 
وقـــد تـــنـــاولت
فـي كـــــلـــــمـــــتي
سيـرة الـشـاعرة
ونـــتــــاجـــاتـــهـــا
ودواويـــــــنــــــهــــــا
وصـــــــور تــــــمــــــثل
مـراحل من حــيـاتـهـا

في أمــريــكــا ومــصـر 
ومـنهـا صـورة فـريدة
مـع جـــــمـــــال عـــــبــــد

الناصر.  
وكــان (مـــهــرجــان
بـغـداد تـسـتـعـيـد
ألف ليلـة وليلة)
للـفترة (14-21
تشرين الثاني
2014) مـــــــــن
أبــــــــــــــــــــــــــرز
الــفـعــالــيـات
الـــثــقـــافــيــة
والـفـكـرية .

درسة الرشدية يجرون تمارين في الباحة طالب ا
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الئكة الئكة شقيقة الشاعرة نازك ا تكر السيدة سهى ا

أيـضــاً مـكـتـبــة الـبـاحث (مــيـخـائـيل
عواد) الشخـصية وًالتي اشـتريناها
ـكتـبـة ثالثة آالف من ورثته. تـضم ا
وسبـعمـائة وسـبعـ كتـاباً بـعضـها
مــــــــهـــــــداة إلـــــــيـه مـن مـــــــؤرخـــــــ
ومـسـتـشــرقـ  إضـافـة إلى فـهـرس
لــلـكـتـب بـخط عــواد. وكـذلك مــكـتـبه
وكــــرســـيه واخلـــزانـــات األصـــلـــيـــة
وبـعض مقـتـنيـاته الـشـخصـيـة التي

أهدتها عائلته.  
 و تـأسـيس (مـكـتـبـة بـغداد) الـتي
جـمعـنـا فيـهـا ما كـتب عن بـغداد من
مـؤلـفـات ومـصـنـفـات وكـتب رحـالـة
إضافة إلى وصف بغداد وشوارعها
ومسـاجـدها وأسـواقـها ومـدارسـها.
ـة ـكــتـبــة صـوراً قــد كــمـا ضــمت ا
لــبــغـداد وخــرائط تــاريـخــيــة مـنــهـا
خــارطـة الــرحـالــة فــيـلــيـكس جــونـز

ستر كولنج وود عام 1854. وا
و تـــخـــصــــيص (قـــاعــــة بـــغـــداد)
لــلـمـعــارض الـنــوعـيـة كــونـهــا أكـبـر
ركز. وتشـغلهـا حاليا القاعـات في ا
مـــعــــارض االنــــتــــيــــكـــات واألدوات
ـــة  إضــافــة إلى واألجـــهــزة الــقــد
مـعــرض الـزعـيم عـبــد الـكـر قـاسم

الدائم.
وتوجـد بنـايـة ملـحقـة قررنـا حتويل
ســطــحــهـا إلى شــرفــة تــشــرف عـلى

تنبي.  دجلة وتمثال ا

بـعــد ذلك تـوجـهــنـا العـمــار الـطـابق
األرضـي حـــيث  افــــتـــتـــاح قـــاعـــة
ــعــارض الـتــشــكـيــلــيـة) اجملــهـزة (ا
بـإنــارة خـاصــة لـلـوحــات والـصـور.
وتـأسيس (الـقـاعـة احلصـيـنـة) التي
ـقـتـنــيـات الـثـمـيـنـة تـعــرض فـيـهـا ا
خـشـية تـعـرضـهـا للـسـرقـة و (قـاعة
ـسـكـوكـات) اخملـطـوطـات) و(قـاعـة ا
و(قاعة الشناشيل) للمقام العراقي .
ــســرحــيــة والحـــتــضــان الــفــنـــون ا

واحلـفالت الـتي حتـتـاج إلى خـشـبة
عالـية  انـشاء (مـسرح سـامي عبد
احلمـيد) الذي افـتتـحناه بـحضوره.
ــائـتـي كـرسي ـســرح   تــزويــد ا
ثـابت  تـتـوزع عـلى مـدرجـات تتـيح

لـلـحضـور الـرؤيـة بـسهـولـة. كـما 
تـزويـد اخلـشــبـة الـواسـعـة بـسـتـارة
وإنارة بـروجـكتـرات وسـماعـات يتم

التحكم بها من جهاز خاص. 
ـــنــصـــة أســـســـنـــا غـــرفــة وخــلـف ا
ـوسيـقـي ـمثـلـ وا لـلكـوالـيس وا

وغيرهم. 
 تـــأســـيـس مــســـرح فـي الـــبـــاحــة
الــداخـلــيـة لــلــمـركــز الـذي احــتـضن
عــروضــاً مــســرحـيــة ومــهــرجــانـات
خـطـابـيـة وفـعـالـيـات مـتـنـوعـة. كـمـا
شــــهـــــد إحــــدى عـــــروض ريــــاضــــة
الــزورخــانــة الــتــراثــيــة حــيث رافق
الـريــاضـيـ مـدربــهم وقـارع الـطـبل
بـصـوته اجلـهـوري الـذي يـعـطي من

. خالله إيعازات للالعب
ويــقـام في الـبــاحـة بــشـكل مـســتـمـر
مـــــعـــــارض لـــــلـــــكـــــتـــــاب االسالمي
ـــــســـــيـــــحـي واألدبي والــــــفـــــني وا
واد والتاريخي   وبسطيات لبيع ا
ــشــغــوالت الــيــدويـة  احلــرفــيــة وا
ولوحات بغدادية وفنون أخرى. وقد
ــركــز مــكــانــاً اســـتــخــدمت بــاحـــة ا
لـتــصـويـر مـســلـسل (عـلي الـوردي).
وما زالت الـباحـة حتتـضن القـنوات
باشر الفضائـية الذي تذيع بـالبث ا
ثقـف وأدباء ركز  وتـلتـقي  من ا

 . وسياسي
كـمـا  إنـشـاء (كـافـتـيـريـا الـسراي)
ركز حيث تقدم ليكون مقهى لرواد ا
ــشــروبــات الــســاخــنــة والــغــازيــة ا
الـــبـــاردة إضـــافـــة إلـى تـــزويـــدهـــا
بحمامات ومغاسل. كما  فتح باب
طـلة على نحـو الباحـة اخلارجيـة  ا
ــســنـاة نــهــر دجــلـة. إذ  تــرمــيم ا
ووضع سـيــاج زجـاجي يــتـيح رؤيـة
ــنع مـــنــظـــر الـــنــهـــر  و
الـهــواء الـبــارد شـتـاء.
وقـد زودت مــنـاضـد
وكــــــــــــــــراســي مـع
مــــظـالت تــــمــــنع
الــــــــــشــــــــــمـس.
ونـصب فــيـهـا
تـــــــمــــــثــــــال
لكهرمانة. 
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إضــافــة إلى الــنـشــاطــات الــثـقــافــيـة
ـركـز والـفـنـيــة األسـبـوعـيـة  شـهـد ا
الـــثـــقــــافي الـــبــــغـــدادي عـــام 2012
معـارض نوعـيـة مثل (مـعرض بـغداد
في الـعـهد الـعـثـمـاني) حـيث عرضت
ـة لـبـغـداد قـبل عام 1914 صـور قد
وصور مكبـرة للفرمـانات السلـطانية

التي تتضمن تعي والة بغداد. 
ــالـكـة) و إقــامـة (مـعــرض الـعــائـلـة ا
حـيث عــرضت مـقـتــنـيـات وتـذكـارات
وأوســــمــــة ومـــــيــــدالـــــيــــات وأواني
وصـواني وأطـقم شاي عـلـيـهـا صور
ـــلــــوك الـــثـالثـــة وصــــحف وكــــتب ا
ولـوحـات وخـرائط تـتـعـلق بـالـعـائـلة
الكة. وعرضت مواد أرشيفية منها ا
ـــلك فـــيـــصل الـــثـــاني في شـــهـــادة ا
االبـتدائـيـة ولوحـة بـألـلوان رسـمـها
ـلك الـشـاب وكـذلك وصـوالت راتب ا

إحدى األمـيرات ومـصـروفات لـلبالط
لكي. ا

ـة مـنـهـا  كـمـا عـرضـت سـيـارات قـد
سيـارة رولـزرويس سـوداء الـتي كان
ــلك فــيــصـل األول يــســتــخــدمــهـا  ا
وسيـارة مرسـيدس صـفراء مـكشـوفة

ونادرة عائدة للملك غازي. 
وعرضت عربـة ملكـية جترهـا اجلياد
ودراجة هـوائـية تـعود لـلـملك فـيصل

الثاني. 
ة  وقد ألقيت كلمة نـددت فيها بجر
مقتل الـعائلـة بال سبب وال محـاكمة.
وألــقـى الــشــريف عـــلي بن احلــســ
بـادرة احملـافـظة كـلـمة أشـاد فـيـهـا 
وأنه أول مرة يجري االحتفاء رسمياً

الكة.  بالعائلة ا
كـــمـــا وصــلـــتـــني رســـائل شـــكــر من
األميرة بـديعـة بنت عـلي بن احلس
ــلك فـيـصل الــثـاني واألمـيـر خـالـة ا
لك األردني. رعد بن زيد كبير أمناء ا

وكـــانت مــشـــاعــر الـــزوار ال تــوصف
حــيث بـكى بــعـضــهم عــنـدمــا شـاهـد
الكة ومنها تمثال مقتنيات العائلة ا
نـصــفي لـلــمـلك فـيــصل األول. وأقـيم
(مــعــرض الــرؤســاء الــثالثــة) الــذين
تـولــوا الـســــــــلــطـة لـلــفـتـرة -1958
1968 حــيـث حــضــرت عــائــلــة عــبــد
الـكـر قـاسم وعـبـد الـرحـمن عـارف.
وعــرضت ســـيــارة قــاسم وهي فــورد
ســـتـــيــــشن مـــوديل 1954 ذات لــون

أصفر. 
وقــد اســتــعــرتــهــا من وزيــر الــدفــاع
األسبق عبـد القـادر العبـيدي لكـونها
من مـقـتـنـيـات وزارة الـدفاع. وقـدمت
عــائــلــة عــارف مــقــتــنــيــات الـرئــيس
الـــراحل الـــشــخـــصـــيــة إضـــافــة إلى

مالبسه العسكرية وغيرها. 
وحـضـر احلـفل الـسـيـدة خـولـة ابـنـة
أخت قـاسـم وأوالد أخـيه وأبــنـاؤهم.
كـمـا حـضـر الــدكـتـور نـبـيل ابن عـبـد
الــــرحــــمن عــــارف وأخـــتـه وزوجـــته

وأوالدهما. 
وقــمت بــتـــكــر الــعــائـــلــتــ بــدرع
احملـافظـة وكـانوا سـعـداء باالحـتـفاء

بالرؤساء.
وقـد وجـهت العـائـلـتـان رسـائل شـكر

عرض. لي على إقامة هذا ا
وأقيـمت مـعارض نـوعـية أخـرى مثل
(مــعــرض طــقــوس عــاشــوراء) الـذي
عـرضت فـيه مـقـتـنـيات تـشـمل أواني
وصـور ولـوحات ومـجـسـمـات مـراقد
وسـيـوف وقـامــات ومالبس تـشـابـيه
وكتب وغيرها. ومنها (معرض أعياد
ـــيالد) حــيـث قــدمت كـــنــائس ا
بـغـداد مـقـتـنـيـات
مـثل الــلـوحـات
والـــــــصــــــور
واأليـقـونـا

ركز الثقافي البغدادي اعمال وصيانة وتأهيل ا
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واطن العراقي في مجاالت حياته الـيومية امثاال واقواال وحكما يردد ا
جـميـعهـا من لب مـايجـري في مجـتمـعنـا  فـتسـتمع الى تـلك االحاديث
من قـبل الشـباب وكـثـيرا مـايشـاركهم االحـاديث الـتي تكـاد تكـون شبه
ــقـاهي يـومــيـة كــبــار الـسن ومن لــهم اخلــبـرة في احلــيــاة مـثل رواد ا
ـنـاطق بـغـداد كـذلك مـن يسـتـقـل باصـات الـنـقل نـتـشـرة  الـشـعـبـيـة ا
ومـصـلـحـة نـقل الـركـاب الـتي تــقف بـطـوابـيـر وسـاعـات طـويـلـة بـسـبب
رورية اليومية  وفي درجات حرارة تكاد تصل اخلمس االختناقات ا
درجـة مــئـويــة وبـهـدف قــتل الــوقت واسـتــغالل الـفــراغ تـدور مـخــتـلف
االحاديث التي تكون عادة من واقعنا اليومي  فجذبتني بعض احاديث
ـعـروف  الذين مع شـديد الـناس  الـتي تركـزت عن نـاكري اجلـميل اوا
االسف تـضــاعـفت اعــدادهم في ايــامـنــا هـذه ومع ان كــبـار الــشـعـراء
ثل وضوع يتـاسفون  واحلكمـاء كتبوا شـعرا وقالوا كالمـا  في ذات ا
ـعروف واجلـميل بل حـتى شـعراء االغـنية هذه الـشريـحة اي نـاكري ا
ـطـربـ اطـلـقـوا اغـانـيـهم تـصـفـهم بـالـلـؤم واالنـانـيـة حـد ـلـحـنـ وا وا
اخلـيـانة لـلـصداقـة واالنسـانـية واالبـتـعاد عن الـقـيم التي تـربـينـا عـليـها
واكتـسبـناها من االبـاء واالجداد  وانـتشـرت في دوائرنا ومـؤسسـاتنا
عـروف وبعـد ان يقدم مثل تـلك احلاالت الـتي تصب في حـقل ناكـري ا
سـاعـدة بكـافة انـواعـها يـقابـلـها الـبعض شـوره وا الـبعض اخلـدمـة وا
ـعروف ولالسف بـالنـكران حـتى بدات تـتـردد ان مثل هـؤالء النـاكري ا
عـروف عنـدما يـتحـفظ الكـثيـر من تقـد اية مـساعدة بـقاطـعي سبـيل ا
ـعروف الذين ومهـما كان نـوعهـا الى االخر بسـبب مثل هـؤالء ناكري ا
بـدات مع االسـف اعـدادهم تـتـضـاعف وتـخـرج عن الـقـيم الـتي تـربـيـنـا
عـلـيـهـا وان نـكـون عائـلـة واحـدة نـقف ازاء بـعـضنـا بـالـسـراء والـضراء
ونـقف بـوجه الـظروف الـعـصـيبـة الـتي تـعصف بـنـا السـباب مـرة تـكون
سـيـاســيـة واخـرى اجـتــمـاعـيـة  وبــكل تـاكـيــد نـسـتـعــرض بـعـضـا من
ـتـنــبي ( إذا أنت أكـرمت الـكـر ـعــروف فـقـال ا االقــوال عن نـاكـري ا

ملكته وإنْ أنت أكرمت اللئيم تمرّداً) .
وقال األصـمـعـي ( سـمـعت أعـرابـيّـاً يـقـول أسـرع الـذنـوب عـقـوبـة كـفر
ـعـروف. إنّ الـله تـعــالى بـعث مـحـمــداً صـلى الـله عـلــيه وسـلم رحـمـةً ا
للعا ونعمةً للناس فمـن قبلها وقام بشكرها دخل اجلنّة ومن ردها
وكــفـرهــا دخل الـنـار.  وقــال االمـام عـلـي (ع ) ( كنْ من خـمــسـة عـلى
حـذر: من لــئــيم إذا أكــرمــته وكـر إذا أهــنــته وعــاقل إذا أحــرجـته

وأحـمق إذا مازجـته وفـاجر إذا مـازحتـه ) وهكـذا كتب
ـعـروف الذين ومـازال يـكتب الـكـثـير عـن ناكـري ا
ـعروف لـكـنهم في الـنتـيجه هم يـقطـعون سـبيل ا
اخلـاســرون . واخـيـرا يـقـول الــكـاتب االمـريـكي
الــســاخــر مــارك تــوين  نــاكــر اجلــمــيل أســوأ

مخلوق على االرض .
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يــخــرج الـعــراقي فـي تـظــاهــرات تــعم مـحــافــظــات الـعــراق كــافــة ايـام
اجلـمع,وغـيــر ايـام الــعـطل.واحــيـانــا تـصـل الى حـد االعــتـصــام.ولـعل
ـثل االعـلى من حـيث قـوة حـضـور اجلـمـاهـيـر وقوة الـبـصـرة ضـربت ا
مطـالـبتـهـا بـحقـوقـهـا. يخـرج الـعراقي مـنـذ اعـوام ليـقـول لـلحـكـومة انه
يـعـاني من واقــعـاً بـائـســاً وغـيـر انـســاني لـكن احلـكـومــة ال تـسـمع مـا
يقـال.فـهـناك فـجـوة كـبيـرة بـ صـوت اجلمـاهـيـر وب تـلـبـية احلـكـومة
ــتـظــاهــرين.وهـكــذا بــقي احلـال عــلى مــا هـو عــلــيه.صـمت حلــاجـات ا
حكومي مقابل حاجات وخـدمات مفقودة. يخرج العـراقي ليتظاهر كما
عـتادة في كل مرة. لو كان يـذهب الى لقاء تـضامني لـيردد انتـقاداته ا
يصرخ العراقي بقوة دون ان يـحصل على شيء.كل ما هو مطلوب من
تظاهـرين هو احلضور والـصراخ.وهذا يعـني ان االحزاب واحلكومة ا
عـرفت مـنـذ الـبـدايـة فائـدة ان يـتـجـمع الـنـاس في مـكان,ويـتـفـقون عـلى
الــهـتـاف مـطـالــبـ بـحـقــوقـهم.هـذه الـعــمـلـيـة الــتي يـتـبـنــاهـا نـاشـطـون
ومثـقفون,وهذا الـزخم اجلـماهـيري الـهادر لن يـحـصل على شيء.لـكنه
سيـكون مـفيـدا جدا ذلك الن الـشخص الـذي يتظـاهر يـشعـر بانه يـعبر

عن نفسه.
وهـذه حقـيقة يـعرفـها الـسيـاسيـون االن.ويهـمسـون مع بعـضهم بـعضاً
دعــوهم يــتــظـاهــرون ويــقـولــون مــا يــشـاؤون النــهم ســيــرتـاحــون بــعـد
ـســرحـيــة جتـعل ــســرح ايـام ارســطـو.فــا ذلك.وهــذا مـا كــان يـفــعـله ا
الشـخص الـيـونـاني يـواجه قـصـة تـثـيـر انفـعـاالته فـيـبـكي.وهـنـا يـحدث

طلوب. التطهير ا
تــمـامـا كــمـا يــحـدث اثـنــاء الـتـظــاهـر.فـانــاس يـهــتـفـون بــقـوة مـطــالـبـ
بالـعدالة,وبعـدها يـتحدثـون انهم يـتظاهـرون في كل جمـعة.هذه الـعمـلية
سـرحـية صـارت تـشبـه طقـسـا عاديـا ال نـتائج فـعـلـية له. بـعـد انتـهـاء ا
يشـعر اليونـاني بانه افـرغ طاقته احلـبيسة فـي صدره.كذلك بـعد ختام
تظاهرين بانهم اوصلوا كلمتهم للعالم.لكن يوم التظاهر يشعر جميع ا

تظـاهر سيـكتـفي بهذا احلـد من التجـمهر هل حقـا ان ا
في سـاحـات الـتـظـاهـر.اظن ان عـدم اخـذ مـطـالب
الـنـاس بـجـديـة لن يـكون شـيـئـا مـقـبـوال.سـيصل
الـنـاس الى فــقـدان االمل كـلــيـا بـهــذه الـعـمــلـيـة
الــسـيــاسـيــة.وفـقــدان االمل يـعــني ان االمـور ال

يجوز ان تبقى تسير بهذا االجتاه.

دارس فرح وكل فرد منا يوم محدد في العام  نخرج جمـيعنا من ا
يحمل شيئا لـيزرعه شجرة صــــــــغيـرة أو يغـــــــــرس بذرة أو يحمل
مـعـوالً لـكـي يـحــــــــــفـر األرض لألخـرين  وأنـا كـنت بـالـتـحـديـد أحب
زراعـة شـجـرة الـزيـتـون  ولـهـذا نـحن تـربـــــــــيـنـا عـلى حب الـطـبـيـعـة
وكـذلك هـي تـريح الـنـفس ــزروعـات مـهـمــا كـانت  والـلـون األخـضـر وا
وتزرع االبتسامة وتقضي على الـتلوث البيئي وفوائد أخرى ال تعد وال
باني والبيوت حتصى. مناطق عندنا شـاسعة واحلق يقال ففـيها من ا
الفارهة و الفخمة ما يحسب حتفة مـعمارية بكل ما تعنيه الكلمة  لكن
ـشــهد أين الرقـــــــــعة الـزراعيـة حتى لـو كانت أشجـار زينـة  وهذا ا

بات اآلن مألوفا في أغلـــب عواصمنا ومدننا . 
األمـر ال يقـتصـر عنـد هـذا احلد فـالكل يـريـد حتويل أراضـيه الزراعـية
ـا فـيـه من عـائـد مــادي مـجـزي وسـريـع  وأراضـيـنـا إلى سـكـنـــــيـة  
ـياه وقـلـة الدعم بـأنواعه  ـلوحـة والتـصــحر وقـلة ا الـزراعيـة تعـاني  ا
ـبــاني واحملالت فــلــهــذا جنـد حــتى الــريف عــــنــدنــا بــات مـتــخــمــاً بــا
ـدن  بل الـريـــف والـســـيـارات  وال تــكـاد تـفــرقه عن الـعـاصـمـة أو ا
قـارب عـلى الـقـضـاء عـليـه نهـائـيـا وعـمل الـفالح أو صـاحب بـسـتان أو

اضي فقط . مزرعة بات شيئا من ا
لـقـد عرفـنـا تاريـخـــنا بـأننـا من الـدول الـزراعيـة الـعراق أرض الـسواد
بالد الشام مصـر والسودان أرض نـهر النيل العـظيم  وبالد النهرين 
 أي سوريا وفلـســط واالردن ولبـنان بأرض التــــــــ والزيتون  أم
اآلن فـنـحن أراض قـاحـلـة جـرداء مـوبـوءة بالـتـلــوث ومـضـرة بـالـصـحة

منفجرة سكانيا  فيا ليت تعود لنا أعياد الشجرة .

الباحة بعد تأهيلها

فتحول إلى الدراسة التقليدية.  
وآخـر ما شـغـلـته هـو (معـهـد الـقرآن
ـانيـة التي والسـنة) في احلـمـلة اال
قادها صدام في التسعينيات لتمرير

ادعاءاته برعاية االسالم . 
بـعــد سـقــوط الـنــظـام في 9 نـيــسـان
2003 أصــبــحت مالذاً لــلــمــشــردين
بـنى والـصـعـالـيك. وصـارت بـاحـة ا
مــرآبـاً لـوقــوف الـســيـارات الــعـائـدة
ــتــنــبي وســوق الــسـراي ــرتــادي ا

والدوائر احلكومية القريبة. 
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تقدر مـساحة البـناية حـوالي خمسة
آالف مـــتــر مـــربع . وهي عـــبــارة عن
بـــاحـــة واســـعــة حتـــيط بـــهـــا غــرف
. وقاعـات واسـعة تـتـوزع في طابـق
ولــلــبــنــايــة مــدخل واحــد وســلــمـان
يـوصالن الـطـارف األرضي بـالطـابق
الــعــلــوي. وكــانت الــبــاحــة مــيــدانـاً
لـتـدريب الـطـالب عـلى فـنـون الـقـتـال
والـتـمـارين الـريـاضـيـة وهـنـا صـور
ـة يـظـهـر فـيـهـا ضـبـاط يـدربـون قـد
ــــبــــارزة وتـــســــلق جـــنــــوداً عــــلى ا
صارعة. يحيط بالباحة احلواجز وا
طر ر مسقف يـحمي السـائر من ا

والشمس. 
وفي الـطـابق الــعـلـوي تـوجـد شـرفـة
ـبـنى  ويـوجـد سـياج عـلى مـحيط ا
خــشـبي مع أعــمـدة خـشــبـيـة تــسـنـد

الـسـطح. شيـدت الـبـنـاية بـالـطـابوق
واجلص  واســــــتــــــخـــــدم حــــــديـــــد
الـشـيـلـمـان في الـسـقـوف بـالـطـريـقـة

ة.  البغدادية القد
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في عام 2010 قـمت بزيـارة الـبـنـاية
وكانت متروكة وكان تأهيلها سابقاً
جرى بصورة غـير مهـنية. سألت عن
عائـدية الـبـنايـة فاتـضح أنهـا تابـعة

لإلدارة احمللية (لواء بغداد).
هــذا يـــعـــنـي أن لـــديــنـــا حـــريـــة في
الــتــصــرف بــهــا لــكــونــهــا من أمالك
احملـافـظـة.  بـعـدهـا قـررت حتـويـلـهـا
إلى مـركــز ثـقـافي يـفــتح أبـوابه لـكل
النشاطـات الفكـرية واألدبية والـفنية
نـظـمات والـثقـافـية وحتـتـضن كل ا
واالحتادات واجلـمـعـيات الـتي تـريد

إقامة نشاطاتها فيه. 
ركـز أمام اجلمهور في و افتتاح ا
شــــبـــاط 2011. ومــــنــــذ لـك الــــوقت
ــركــز آالف الــفــعــالــيــات احــتــضن ا

تنوعة.   الثقافية ا
بدأ العمل الـهندسي بتـأهيل الطابق
الــــعـــلـــوي أوالً  وذلـك ألن الـــطـــابق
األرضي كـــان يــعــاني مـن الــرطــوبــة
وحشرة األرضة  األمـر الذي يتطلب
تـأهيـله وقـتاً وعـنـاية دقـيقـة. شـملت
عـمــلـيـات الــتـرمـيم مــعـاجلـة أضـرار
الـرطــوبـة في اجلـدران والــسـقـوف 
بــاإلضـــافــة إلى الــشــقــوق وســقــوط

اجلص . 
و تــــغـــلـــيف اجلــــدران بـــاخلـــشب

ـرمــر. كــمـا  واجلــزء الــسـفــلي بــا
ترميم الشـبابيك واألبواب اخلـشبية
ـدخل. والـسـيـاج اخلـشـبي وبـوابة ا
كــمــا  رصف الــبــاحـة بــالــطــابـوق
الفـرشي الذي جلب مـن كربالء حيث
يــصـــنع هــنــاك. و إنـــشــاء مــرافق
صحية في الـطابق األرضي  إضافة

إلى نافورة وتشذيب األشجار.
ــــســــاعــــدة كــــبــــار الــــسن وذوي  و
االحتـياجـات اخلاصـة فقـد  إنشاء
ـكن الـوصول إلـيه من باب مصـعد 

دخل.  على  ا
بنى بـكاميرات كما  تزويـد ا
مــراقـبــة وشــاشـات ضــوئــيـة
عـلـى مـدل كل قــاعـة تــعـرض
برامج القـاعة . و جتـهير
الـقاعـات بـأجهـزة الـتـكيف
واالنــــــــارة والـــــــصـــــــوت
والــــصــــورة وكــــراسي
مـــتـــحــــركـــة لــــيـــتـــاح
اســتـخــدام الـقــاعـات
حــــسب احلــــاجــــة
إضـــــــــــافــــــــــة إلـى

مولدات كهرباء.
فـي الـــــــطــــــــابق

الـــــعـــــلــــوي 
افتـتاح قـاعات
(عــــــــــــــــــــــــلــي
الـــــــــــــــوردي)
و(مــصـطــفى
جـــــــــــــــــــواد)
و(نــــــــــــــــازك
ـالئـــــكـــــة) ا
و(جـــــــــــواد
ســـــلــــــيم) .
وتـــــــــــــــــوج

إذ قدم مجـموعة من األدبـاء والكتاب
ـــيـــ بــحـــوثـــاً ودراســات واألكـــاد
تـنـاول جـوانب مـتـلـفـة لـهـذا الـكـتاب
األدبي الـعـريـق الـذي كـان له أثـر في
األدب الـــــعــــربي والــــغـــــربي والــــفن

وسيقى في الغرب.  وا
ركز فعـاليات تـوقيع كتاب ويشهـد ا
ؤلف ويـتحـدث عن مؤلفه يحضـره ا
ثم يـناقـشه اجلـمـهور حـول الـكـتاب.
بـعـد ذلك يـجــري تـوقـيع الـكـتـاب من
ـــــؤلف ثـم تـــــوزيـــــعـه عـــــلى قـــــبـل ا

احلاضرين.  
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بهـدف رفد الثـقافـة العراقـية بـالكتب
ركـز الثـقافي البـغدادي عدة أصدر ا
كتب مـنهـا (اسم بغـداد في العـصور
التاريخية) لـلدكتور سالم اآللوسي 
و(تـــاريخ الـــفـن في بالد الـــرافـــدين)
لــلـدكـتــور زهـيــر صـاحب والــدكـتـور
حمـيـد نفل و (الـرثـاء احلسـيني في
اآلنـــدلس) لــلـــكــاتـب مــحــمـــود عــبــد
اجلــبــار عـــاشــور  و(مــا لم تــضــعه
العرب وضعاً) للدكـتور عبد العباس

عبد اجلاسم . 
كـــمــــا وأصـــدر نـــشــــرة (الـــثــــقـــافـــة
الــبــغــداديـة) الــتي تــوثق نــشــاطـات
ركـز والفـعـاليت الـتي تقـام فيه من ا
ـــنـــتــــديـــات واجلـــمــــعـــيـــات قـــبـل ا
واالحتادات والرابـطات الثـقافية في

بغداد. 
  UOzUBŠ«

خالل العام 2013-2011 بلغ عدد
احملاضرات كتاتالي:

1-  (96) مــــحـــــاضـــــرة في قـــــاعــــة
مصطفى جواد 

2- (96)     محـاضـرة في قاعـة علي
الوردي

3- (75) مـحــاضـرة في قــاعـة جـواد
سليم 

4-(25) محاضرة في بقية القاعات
ـــعــارض والـــنـــدوات فـــكــانت أمـــا ا

التالي:
1- (20) معرضاً واحتفالية كبيرة 

2- (15) ندوة وحلقة نقاشية 
3- (50) معـرضاً فنـياً بـ رسومات
حـرة وتـشـكيـلـيـة وكـاركـاتـيـر ونحت

وكرافيك
4- (10) مــؤتـــمـــرات تـــأســـيـــســـيــة
للمنديات واالحتادات والرابطات
5- (100) فــعـالــيـة مــوسـيــقـيــة بـ
مـهـرجــان فـني مـوسـيــقي ونـشـطـات
(مـــنــتـــدى عــشــاق بـــغــداد) و (آفــاق

بغداد التراثي) 
6- (20) مـعــرضـاً مـتـنــوعـاً (طـوابع
ـة وصحف ومسـكـوكـات وصور قـد

ومجالت)
7- (15) جــلــســة شــعــريــة ونــقــديـة

وسردية وفكرية. 
8- (10)  معارض للكتاب 

9- (10) مسرحيات 
10- (25) فــقــرة حـرة (إلــقــاء شــعـر
وأداء تـــمــثــيــلي والـــعــاب ســحــريــة

ووقفات تذكارية وتضامنية)
أعاله احـصــــــــــائيـة لـفـعـــــــــالـيات
ركـز الثقــــــــافي البـغدادي لـعام ا

فقط . 
ولو ضـربنـاهـا في أربعـة ألنه مضى
ـركـز ثـمـان سـنـوات عـلى تـأســيس ا
(2019-2011) فــســـــــــــيــتــضــاعف
ــــــعــــــارض عـــــــــد الـــــــنــــــدوات وا
ـــــــــســــــــــــــــــــرحـــــــــيـــــــــات وا
وجــلــــــــــســات الــشــعــريــة
ومـــعــــــــــــارض الـــكـــتــاب

وغيرها. 
وهــــذا مــــا يــــبــــلــــغه أي
جـمــعـيـة ثــقـــــــافـيـة أو
مـــركــــــــــــز ثـــقـــافي أو
دائـــــرة ثــــقـــــــــــافــــيــــة

حكومية.


