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ثقافة وفنون

انطالق فعاليات مهرجان المو�سيقى العربية في دار الأوبرا ـ دم�شق
وميادة ب�سيلي�س ُتل ِهب �أفئدة الح�ضور �شدو ًا وح ّب ًا و�أنغام ًا

سامر اسماعيل
عاصفة من التصفيق قابل بها جمهور دار األوب��را أمس ،الفنانة
ميادة بسيليس التي افتتحت مهرجان الموسيقى العربية ،مقدّم ًة
ـ جنبا ً إلى جنب مع أوركسترا الفرقة الوطنية للموسيقى العربية
بقيادة الفنان عدنان فتح الله ـ توليفة واسعة من أغنياتها ،التي
كتبها نخبة من شعراء الغناء ،ولحنها الموسيقار سمير كويفاتي،
متشاركا ً في التوزيع مع الفنان إياد عثمان.
موسيقى المقدّمة كانت بمثابة افتتاحية الفت ًة من ألحان كويفاتي
لألمسية الدمشقية التي أقيمت في القاعة الرئيسية في دار األوبرا،
وحضرها وزير الثقافة عصام خليل ،لتكون أغنية «شو تأملت» من
كلمات الشاعرة والمخرجة سارة الزير أولى فقرات هذا الحفل ،الذي
جماعي من الكورال
برزت فيه جوقة عازفي الوتريات بمساندة أداء
ّ
الذي تألق بدوره ،بمصاحبة اآلالت اإليقاعية والنحاسية ،إذ ش ّكلت
صوتي
هذه اآلالت خلفية لحنية هارمونية لصوت بسيليس ،عبر أداء
ّ
عالي المستوى ،أعاد ذكريات األماسي الكبرى في دار األسد للثقافة
والفنون.
وفاجأت بسيليس جمهورها بأداء أشهر المقطوعات التي راجت
لها بصحبة رفيق دربها كويفاتي .إذ قدّمت على التوالي أغنيات:

«إنت بقلبي» و«خليني على قدي» و«احملني» ،لتكون قلوب محبّي
الطرب على موعد مع موسيقى مسلسل «حرائر» بتدوين الفنان كمال
سكيكر ،إذ تجلّت في هذه المقطوعة عبقرية المايسترو عدنان فتح
موسيقي وإدارة ذكية لقدرات عازفيه الذين برزوا في
الله في توزيع
ّ
الجماعي المتآلف ،وخبرتهم الطويلة في تكوين مستويات من
أدائهم
ّ
الميلودي اإليقاعي الموسيقي ،خالصين إلى مستويات لحنية مزجت
بين قالب الموسيقى الشرقية وقالب الموسيقى الغربية.
الفصل الثاني من هذه األمسية كان على موعد مع أيقونات األغنية
السورية المعاصرة التي حققت للثنائي بسيليس وكويفاتي حضورا ً
متزايدا ً لدى عشاق الجملة الطربية المحلية من خالل مزجها بين
التراثي والمعاصر ،بقالب ج ّذاب ح ّقق شهرة واسعة لهذين الفنانين ،ال
ّ
سيما أغنية «يا طيّوب» التي كتبها كما مجمل أغنياتها الشاعر السوري
ابن مدينة حلب سمير طحان ،إذ نقلت هذه األغنية أفئدة الحضور إلى
مناخات انسجم فيها الجمهور مع صوت بسيليس ،مط ّوحا ً معها إلى
مزاج عا ٍل من التلقي ،كان للفرقة الوطنية للموسيقى العربية أثر فيه
من حيث المساندة من عازفي الفرقة ،ليكون عشاق صوت مطربة حلب
مع ذروة من ذروات التماهي مع كلمات وألحان أعادت مجد األغنية
السورية ذات القالب اللحني الرشيق والمتدفق من حنجرة بسيليس،
وقدرة هذه الفنانة على تحقيق أعلى نوعية من األداء الصادق والملتزم

بعُ ُر ِب الصوت وتلويناته ضمن الجملة اللحنية الواحدة.
رائعة كل من بسيليس وكويفاتي «كذبك حلو» كانت الفقرة التالية
«وسختوا الصابون» التي برزت فيها
من األمسية ،أعقبتها بأغنية
ّ
الكلمات والمفردات األكثر قربا ً من لغة الناس ،مساير ًة بذلك الحياة
اليومية عبر الشعر الغنائي .وتميّز هذا النوع من الكالم بقدرته
على الوصول إلى كل الشرائح من دون إسفاف أو امتهان الصورة
الشعرية ،وقدرة األغنية على مواكبة الظروف اليومية والتعبير عن
لسان حال الجمهور.
«يا غالي» كانت األغنية التي حلّق فيها الجمهور مع صوت بسيليس
مستذكرا ً صعود نجم المغنية السورية التي بدت أكثر تجاوبا ً مع
حالة الغناء من على المسرح وفي مواجهة جمهور كبير من محبّي
لونها الغنائي ،لتختم ميادة بأغنيتين األولى جاءت بعنوان «يا جبل
ما يه ّزك ريح» ،والثانية بعنوان «يا قمر» التي أهدتها من دمشق إلى
مدينتها حلب الصامدة في وجه اإلرهاب.
يذكر أن هذه األمسية تأتي بالتعاون بين وزارة الثقافة والهيئة
العامة لدار األسد للثقافة والفنون ،ضمن مهرجان الموسيقى العربية،
ال��ذي يستمر حتى السابع والعشرين من آب ال��ج��اري ،ويشارك
فيه عدد من الفنانين أبرزهم شادي جميل وناديا منفوخ وسهر أبو
الشروف وميس حرب ووضاح اسماعيل.

مثقفون عراقيون :الثقافة في العراق اليوم عرجاء...
والتغيير ي�أتي من االهتمام بالوعي

عمار ال َمرواتي

الكاتب جبار وناس

صفاء ذياب
منذ أس��اب��ي��ع ،ي��ف��ور ال��ش��ارع ال��ع��راق��ي ليقف ض�� ّد الفساد
والمحاصصات الطائفية .مدنيون خرجوا إل��ى ال��ش��وارع في
غالبية المدن يطالبون بالخدمات ومحاسبة الفاسدين .غير أن
هناك مفصالً مهما ً لم يُبحَ ث عنه حتى اآلن ،اال وهو الشأن الثقافي
الذي ّ
يعشش الفساد في ك ّل مفاصله.
وزير الثقافة العراقي الجديد فرياد راوندوزي ،لم يغيّر شيئا ً
من بنية ال���وزارة ،على رغم أمل المثق ّفين بتس ّنم وزي��ر مثقف
له باع في الصحافة واألدب ،غير أن كل ما فعله هذا الوزير أنه
غير مناصب الوزارة في ما بينها ،فنقل مديرا ً عاما ً من دائرة إلى
أخرى ،وأعاد مديرا ً إلى منصبه مرة أخرى ،وهكذا ،وكأن شيئا ً لم
يحدث… فعلى رغم تغيّر الحكومات العراقية منذ عام 2003
وحتى اآلن ،إال أن عمل وزارة الثقافة العراقية لم يتغير ،بل كل ما
يجري تبدّل مناصب المسؤولين والمديرين العامين في ما بينهم،
حتى غدونا نعرف؛ مقدّماً ،ما الذي سيحدث مع كل تغيير ...وكنا
قد نشرنا قبل سنة تقريبا ً من تسلم راون��دوزي منصبه رسائل
من مثقفين عراقيين يطالبونه فيها بالتغيير الحقيقي ألنه مثقف
وقريب منهم.
كيف نقرأ مشكالت المؤسسة الثقافية الرسمية العراقية؟ وما
الحلول التي يجب اتباعها إلحداث تغيير حقيقي يساعد الثقافة
العراقية في النهوض بنفسها من جديد؟

ال سيادة للثقافة

عمار المَرواتي يرى أن خلل األداء في وزارة الثقافة يقوم على
محورين أولهما عام ،إذ تشترك فيه هذه ال��وزارة مع ال��وزارات
العراقية كافة من حيث األداء الضعيف المحكوم بالمحاصصة
المعرقلة ك ّل تقدم ،فلم ن َر وزارة قامت بنقلة نوعية في ديوانها،
أو في مديرياتها المنتشرة في عموم محافظات العراق .وثانيهما:
خاص مرتبط بالوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الثقافة ،فلم يأتِ
وزير حامالً في رأسه برنامج عمل واضحاً ،ومدروسا ً وخاضعا ً
للتغيير ،والنقاش العلمي المخلص ،فضالً عن إثقال كاهل الوزارة
بموظفين كثر بعيدين كل البعد عن الثقافة ،وفهم دورها في بناء
دولة ،بعد بناء اإلنسان فيها.
ويضيف المرواتي أن أحد األخطاء التي وقعت بها ال��وزارة،
إنشاء بيوت للثقافة في المحافظات .نعم كانت هذه البيوت ملجأ
لكثيرين من الذين وجدوا أنفسهم من دون مصادر رزق بعد ح ّل
وزارة اإلعالم .ولكن الطامة األكبر تمثلت في إسناد إدارات تلك
البيوت ـ غالبا ً ـ ألناس ال عالقة لهم من قريب أو بعيد بالثقافة؛
أدبا ً وفنا ً وجوهر حياة.
«إن المتابع للعملية السياسية وأعود هنا لمبدأ المحاصصة
المعرقل األساس ،يرى بوضوح نظر األحزاب إلى هذه الوزارة
نظرة الدونية ،وكأنها وزارة الجذام! وهذه النظرة جاءت من أحد
أمرين حلوهما علقم :فإما أنها ال تدر األرباح كالنفط والكهرباء
وغيرها مما أسموها سيادية! أو ألنهم ال يحترمونها أساسا ً وكل
حديثهم عن الثقافة وأهميتها للتشدق وتقديم أنفسهم على أنهم
يفقهون ،وفي حقيقة األمر فإنهم ينظرون إليها وإلى المثقفين
بعين االرتياب ،وما الفنون واآلداب عند أكثرهم ـ سأقولها بكل
صراحة ـ إال شكل آخر من أشكال الدعارة ،وأن الذين يتعاطونها
أناس مارقين وال أريد أن أقول كافرين.»!..
ويطالب المرواتي المثقفين الحقيقيين بأن يقوموا بدور أكبر
في تصحيح هذه الصورة وفرضها ،كل من موقعه ،وعلى اتحاد
األدباء الدور األكبر في هذا ،وربما يكون أحد الحلول أن تجعل
الحكومة بقرار ،اتحاد األدباء (مجلسا ً ورئيساً) بمنصب النائب
األول للوزير لكي يكون التشاور ملزماً ،وهذا سينعكس على كل
نشاطات ال��وزارة من مهرجانات وفعاليات ،وسياسة تثقيف
عامة قدر المستطاع في عالم الفضائيات واإلنترنت.

الناقد والروائي عباس خلف علي ال يعترف بوجود خطأ في
النظام المؤسساتي ،مؤكدا ً أنه لم يكن لدينا نظام مؤسساتي
لكي نقرأ حركته ومساره وتوجهه .إنما هناك إقطاعيات منتشرة
بأسماء وعناوين شتى تعصف بهذه ال��وزارة منذ  2003ولحد
اآلن ،وبالتالي انعكست هذه المظاهر السلبية بشكل فوضوي
على أداء ومهمات طبيعة عمل ال��وزارة وخلق فجوات واسعة
بينها وبين الثقافة ،فلم نجد وزارة بالمعنى الحقيقي تمارس
دورها الحضاري والتنويري ،بل بقيت وزارة هامشية عاطلة
ومشلولة وغائبة عن الوعي الثقافي ،وما يحتاج إليه من برامج
وخطط أساسية في البناء والتطوير والتحديث ،اكتفت بارتمائها
في أحضان القرار السياسي وتلبية أهدافه ومراميه والترويج
لهذه الفئة أو تلك ،أما العناوين داخل ال��وزارة فباتت معروفة
بأن غالبية من يشغلونها ال صلة لهم من قريب أو بعيد بالشأن
الثقافي ،بل تتمثل في أشخاص ال هّ م لهم سوى اللهاث وراء
المنافع الشخصية واالستحواذ على المكاسب والتمتع بالسفر
المجاني وحضور المؤتمرات ،ولهذا لم تستطع ال��وزارة وهي
المعنية بإرث وحضارة بلد أنتج أول حرف في العالم سنة 3500
ق .م من أن تفتح المسارح ودور السينما في بغداد والمحافظات
وتعيد إليها نظارتها المفقودة ،أو تقيم مهرجانا ً وطنيا ً فنيا ً
وإبداعيا ً يليق ِباسم بغداد ووصل الح ّد إلى درجة إنها أدارت
ظهرها عن المطبوع العراقي ولم يعد يهمها حضوره في المحافل
الدولية واإلقليمية لمعرض الكتاب ،ناهيك عن دورها الهزيل في
ما يسمى بقصور الثقافة في المحافظات التي أضحت عبئا ً على
الثقافة فيها.
وإذا أردنا الخروج من هذا المأزق واالرتقاء بعمل مستوى وزارة
الثقافة وجعلها فاعلة ومؤثرة في محيطيها العربي والدولي؛
بحسب رأي علي ،فيجب أن تكون من ضمن الوزارات السيادية
في البلد وإبعادها عن المحاصصة والوالءات العرقية والطائفية
والحزبية ،وتشكيل برلمان ثقافي واسع يشمل كل الطيف الثقافي
ومكوناته اإلبداعية ،يتولى بنفسه عملية اختيار الوزير وإدارة
مهام الوزارة وشؤونها المختلفة ...فـ«فهل من الممكن أن يتحقق
ذلك؟».

حروب الثقافة

الكاتب جبار وناس يبيّن أنه علينا أن نحدّد القيمة االعتبارية
والمكانة المتصورة في ذهنية من يمسكون بمقود السلطة في
العراق ،وهنا نكون بمواجهة السؤال التالي :هل للثقافة أثرها
حي في برامج الحكومات التي
الفاعل في المجتمع من حضور ّ
تعاقبت على دفة الحكم ومنذ التغيير2003؟ وهل شاهدنا معلما ً
يصب في مصلحة الثقافة في بغداد أو أي مدينة
ثقافيا ً تم إنجازه
ّ
من المدن العراقية؟ هل شاهدنا مسؤوال ً في الدولة من كبيرهم
إلى صغيرهم وضع في سلوكياته أو في أدنى اعتباراته مكانا ً
خارج حدود السلوك الحكومي واعتبارات المراسيم الحكومية
وفق مبدأ (إسقاط فرض) أو وفق المنطق التسويفي الشعبي
(كفيان شر مله عليوي)؟
ثم بعدئ ٍذ نتحول إلى التصريف العملي آللية التعامل مع مفهوم
المؤسسة الثقافية من قبل الحكومة ووزارة الثقافة ،باعتبارها
حصيلة التأسيس الخطأ المنبثق من ترسيمة طائفية ترسو على
من تكون هذه ال��وزارة البتراء من حصة حزبه وأشياعه ولهذا
تنتفي عندها التأسيسات القيمية الحقيقية لدور الثقافة الحقيقي
أيضا ً ووفق هذه الحصيلة ،فعال َم نحصل؟
ويجيب :طبيعي سيكون العمل وفق مترتبات الهجنة الطائفية
وروادها من الجهلة ومنتهزي المناصب والمحسوبيات القبلية
والحزبية ،وعندها يختفي دور القائد الفعّ ال ومن يحمل ثراء
المثقف الناقد الحقيقي ومن يمسك بخرائط المنهج الصحيح عمالً

فل�سطين ّية تبدع لوحات ف ّنية بم�ساحيق التجميل!

أصبحت مساحيق التجميل من ضرورات الحياة لدى
النساء في الوقت الراهن ليظهرن جمالهن ،لكن األمر
مختلف بالنسبة إلى الفلسطينية خلود الدسوقي التي
أبدعت في رسم لوحات تشكيلية بتلك المساحيق.
الدسوقي البالغة من العمر  27سنة ،تتخذ من إحدى
زوايا منزلها الكائن جنوب قطاع غزة ،مرسما ً للوحاتها
التي تعتمد فيها منذ ثالث سنوات على ألوان مساحيق
التجميل.
وتقول الدسوقي ،وهي خ ّريجة كلّية الفنون الجميلة
في جامعة األقصى في غزة عام  ،2013إنها من الفنانين
التشكيليين األوائل في العالم العربي الذين بدأوا استخدام
المساحيق في رسم لوحاتهم.
وم��ن بين ال��ل��وح��ات ال��ت��ي تحتفظ بها خ��ل��ود ،تلك
التي رسمتها للرضيع علي ال��دواب��ش��ة ( 18ش��ه��راً)،
ال��ذي استشهد هو ووال��ده في هجوم ش ّنه مستوطنون
بالزجاجات الحارقة على منزلهما قرب مدينة نابلس
شمال الضفة الغربية أواخر تموز الماضي ،في محاولة
منها إلظهار الصورة الجميلة للرضيع بدال ً من تلك التي
ش ّوهتها النيران.

وبينما كانت التشكيلية الفلسطينية تحمل لوحة
الدوابشة بحذر خشية إتالفها ،تقول« :حرق المستوطنون
اإلسرائيليون وجه هذا الرضيع واستشهد وهو مش ّوه
الجسد ،فأردت أن أج ّمله في رسمتي بالماكياج ،وأنشر
الصورة للعالم كي يتفاعل مع قضيته».
خلود التي شاركت منذ تخ ّرجها في  11معرضا ً فنيا ً
جماعيا ً في غ � ّزة ،تعكف حاليا ً على رسم مجموعة من
لتنظم الحقا ً معرضا ً ف ّنيا ً
ّ
اللوحات باستخدام الماكياج،
منفرداً ،حتى يكون األول من نوعه في العالم العربي ،على
ح ّد وصفها.
وتعزو الرسامة استخدامها المساحيق التجميلية في
رسم لوحاتها إلى كونها خامة ج ّذابة ،ويمكن العمل بها
بعيدا ً عن مجالها األساسي وهو تجميل النساء .وترى أن
المعاناة التي يعيشها سكان القطاع ت ّولد لديهم مواهب
وأفكارا ً جديدة ،تدفعهم إلى ابتكار طرق جديدة للتعبير
عن مشاعر خاصة أو قضايا عامة.
وابتكر فنانون فلسطينيون من قطاع غ ّزة طرقا ً عدّة
لرسم اللوحات الفنية ،كان آخرها الرسم بال ُبنّ والفحم
والرمال الناعمة.

اللبنانية روان عالء الدين تفوز بجائزة التم ّيز
في «مهرجان الدار البي�ضاء للفيلم الق�صير»

الشاعر أحمد ضياء
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وسلوكا ً وتنفيذاً ،ومن هنا ومنذ عام التغيير الدراماتيكي ونحن
من محنة إلى محنة أكبر ورصيد الخسارة يتسع بمقدار حالة
االزدراء واإلهمال المتعمد من قبل السلطات حيال دور الثقافة،
فأين هي المشاريع الثقافية؟ وأين دور المؤسسات الثقافية في
المحافظات؟
طبيعي األم��ر يثير الضحك حينما تجد الفنانين واألدب��اء
يفترشون تخوت المقاهي ليناقشوا أحوال منظماتهم ،إذ ال مكان
مخصصا ً لهم ،والقائمة تطول لتثير في دواخلنا األلم المرير،
ترى من يساعد في نهوض الثقافة في العراق كي ما تكون عامالً
مهما ً في مسيرة إعادة بناء هذا البلد بعد أن بدت ضواري الفساد
الروحي والمادي تأكل في خواصره؟
األمر يبدو كبيرا ً ولكن ليس بالمستحيل إذا ما أخذنا باالعتبار
اآلتي :اإليمان الحقيقي بعامل الثقافة سلوكا ً وفعالً وتطبيقا ً ـ
اإليمان الراسخ بهذا الدور من قبل القائمين على تنفيذ وتصريف
الفعل الثقافي بعيدا ً عن مزايدات الطوائف والقبلية والتعامل مع
الفهم الثقافي بروح مدنية راسخة من فهم عميق بروح المواطنة
واالنتماء الحقيقي لهذا البلد ـ إيجاد آلية في تولي من هم في صلب
الثقافة وروحها الكبيرة ،محاولة حقيقية في إعادة االعتبار لرموز
الثقافة الوطنية وممن شكلوا ما يمكن نسميه بالمثال الثقافي
وساهموا في إيجاد التساؤل الحق في الكثير من السياقات التي
شهدها البناء الوطني ومنذ تأسيس الدولة في العراق ،الشروع
في تأسيس المجلس األعلى للثقافة ليكون الموجه والراسم
الحقيقي لخريطة الثقافة وبمختلف صنوفها بعيدا ً عن احتكارات
الدولة وسلطانها الطائفي المقيت ،االستفادة من تجارب الكثير
من الدول وممن عانت من ويالت الحروب وكيف خرجت من أثار
هذه الحروب لتعطي لدور الثقافة في إعادة بنائها قصب السبق
المعلى.

ف���ازت المخرجة والسيناريست
اللبنانية روان عالء الدين ،بجائزة
ال��ت��م � ّي��ز ف��ي ال�����دورة ال��ع��اش��رة من
المهرجان ال��دول��ي للفيلم القصير
والشريط الوثائقي ال ُمقام في الدار
البيضاء في المغرب .وذلك عن فيلمها
الوثائقي «زه��ر ال��ل��وز» ،وه��و شريط
يتحدّث عن ثالث لبنانيات في مجال
ال��ف��نّ بمختلف أوج��ه��ه ،وت���روي ك ّل
واحد ٍة منهنّ تجربتها في عالم الفنّ .
وترى عالء الدين أن فوزها هذا في
المشاركة األول��ى عن فيلمها القصير
ف��ي م��ه��رج��ان ع��رب��ي ع��ل��ى مستوى
ثقافي عالٍ ،يُع ّد فرصة إلبراز النتائج
ّ
الفردية لإلنتاج في لبنان ،كون العمل
من إنتاجها الفردي .وأرادت من خالل
هذه التجربة الصغيرة أن ُتظهر أنماطا ً
من النساء في تشكيلة عمرية مختلفة،
وأفكار غير متصلة ،و ُتبرز مدى التحدّي
في اإلبداع الذي ال ب ّد أن تكون نتيجته
إيجابية ،خصوصا ً أنها اختارت نخبة
في ثالثة مجاالت :الرسم التشكيلي،
ورقص الباليه ،والعزف.
وكانت فكرة ع�لاء الدين واضحة
المعالمُ ،تظهر ص��ورة إيجابية عن
ال��م��رأة ف��ي ال��ف��نّ  ،بعيدا ً ع��ن األفكار
المبتذلة التي قد يتناولها البعض في
هذا المجال .ألنها تعتبر أنّ الفنّ ثقافة
تن ّمي المستوى الفكري لدى المتلقي.
لذا ،ال ب ّد أن يظهر العمل الف ّني اإلبداعي
مو ّثقا ً الفكرة السويّة والجميلة عن هذا
الفن.

الرسامة مهى
في الفيلم حوا ٌر مع
ّ
بيرقدار ،التي تحدثت عن انطالقتها
في تجربتها في الرسم .وهناك أيضا ً
حوا ٌر مع مد ّربة الباليه كارال ض ّو التي
اعتبرت أن رقص الباليه أسلوب حياة
يرتبط بعدد من القضايا ،ل��ذا جاء
تخصصها في التغذية البدنية األقرب
واألنسب إلى حركة الجسد اإليمائية.
أم��ا ع��ازف��ة البيانو روان غالي،
الشخصية الثالثة التي اختارتها عالء
الدين في فيلمها القصير ،فترى أن

خطا ً
الموسيقى هواية يمكن أن تكون ّ
متوازيا ً مع أيّ تجربة عملية أخرى.
يذكر أنّ عالء الدين قدّمت في هذا
المهرجان فيلمين :األول قصير بعنوان
الوثائقي
«من قتل الوقت» ،والثاني
ّ
«زه��ر ال��ل��وز» ،ال��ذي خ��اض منافس ًة
ضمن  40فيلما ً قصيرا ً ووثائقياً.
كما تجدر اإلش���ارة إل��ى أنّ وال��دة
روان ،هناء الحاج ،تسلّمت الجائزة
نياب ًة عن ابنتها ،التي تع ّذر حضورها
من أوروبا في الوقت المحدّد.

و�سوف ...وليلة من الطرب الجميل
جورج ّ
على مدرج �إهدن

ثقافة عرجاء

السلطة من وجهة نظر الشاعر أحمد ضياء تمارس أمورها
التعسفية عبر عدد من االشتغاالت التي أخذت تم ّد جذورها بين
كل المؤسسات ،ولألسف الشديد أخذ مثقفون كثيرون االنزواء
إلى هذا القالب والتشبث به .فأصبح لدينا مثقف سلطة ،ومثقف
منفصل وهي مرحلة أزم��ة ،لما يزل العراقيون يتعكزون على
أسسها وال يمكن لدارس هذه الحقبة من المراوغة بهذا الشيء،
كما مارسها السالفون.
هذه األعمال الرخيصة يمارسها اآلن عدد من مدّعي الثقافة،
وهذه البنية لما تزل تحمحم في بطونهم .للتعريج على مشكلة
الثقافة ينبغي أن نضع إحصاءات كثيرة ،إذ من أين نبدأ الولوج
إلحصاء الفساد الثقافي وحصره ،فمنذ االنتقال إلى الدولة المدنية
وبعد سقوط األصنام لم ن َر أيّ مالمح تدعو إلى تطور األفاهيم
الثقافية ،بل بقيت مكرسة على بعض المتبجحين والمتخذين
من الثقافة واجهة اجتماعية منها وإعالمية ،وهؤالء المعنيون
في الشأن الثقافي بشكل عام والشعري بشكل خاص وحصري،
نراهم انفكوا من الشعر وأخذوا ينهمكون بأمور اإلعالم في سبيل
تصدير أسمائهم كشعراء فمن خالل اإلعالم تم تسليط الضوء
عليهم ،إال أنهم لو وضعوا تحت مجهرية النقد ،فماذا سيرشح من
خطاباتهم االستيطيقية؟
لألسف ،الثقافة العراقية اآلن عرجاء ،تحاول أن تأخذ عكازها
بمبدعيها الحقيقيين ،إال أن المتز ّلفين للسلطة واألكثر قرباً ،هم
من يحظون بهذه التراتبية الشنعاء ،وكأن الثقافة اآلن أصبحت
توريثا ً لألبناء ،ناهيك عن فسادهم اللوجستي .لكي نصنع بابا ً
جديدا ً يعنى بمثقفين حقيقيين ،ينبغي غربة الواقع الثقافي
والحذو بنظام يلزم المثقفين عد َم التملق للسلطة ،وأال يكون ذيالً
لبعض المتهتكين والراضخين ألجل المال.

وس���وف ليلة م��ن ال��ط��رب الجميل
أح��ي��ا النجم ج���ورج ّ
على م��درج إه��دن المو ّقت ،ضمن فعاليات «مهرجان إهدن
الموسيقي» الذي ّ
ينظمه المغترب في ألمانيا طوني فرنجية
«السينيور» ،والذي وهب أرض المدرج لتشييد كنيسة تحمل
اسم القديس شربل.
حضر الحفل كل من سفيرة فنزويلال في لبنان سعاد كرم،
رئيس اتحاد بلديات زغرتا ـ الزاوية زعني خير ،رئيس بلدية
زغرتا ـ إهدن شهوان الغزال معوض .كما حضر طوني سليمان
فرنجية ،المهندس تيودور المكاري ،رئيس نادي «السالم
زغرتا» األب اسطفان فرنجية ،قنصل لبنان في البرازيل قبالن
فرنجية وحشد كبير من الوجوه الفنية نذكر منهم :ميرنا خياط،
وطوني أبو الياس ،الممثل طوني عيسى ،اإلعالميات دارين
شاهين ،أورسوال دكاش ،وراشيل كرم وباسل العريضي.
استه ّل السهرة الزميل روبير فرنجية مقدّما ً النجوم ،ث ّم غ ّنى
المطرب أنور األمير أغانيه المعروفة فأغنيات الفنانين جورج

وسوف الذي وصفه «بالمعلّم» وأغاني للفنانة جوليا بطرس
ّ
ولجوزف عطية وطوني حنا ،لتط ّل بعده الفنانة فيفيان مراد
التي غ ّنت باقة من األغنيات.
وسوف ،ولبس بعض الجمهور
ورفرفت صوَر الفنان جورج ّ
قمصانا ً تزدان بصوَر أبي وديع ،الذي ما إن ظهر على المسرح،
وضج المكان بالتصفيق المتواصل.
حتى علت الصيحات
ّ
وغ ّنى أبو وديع نحو ساعتين مع فرقة موسيقية بقيادة الفنان
موفق الذهبي ،واختار لهذه السهرة بعد غياب أربع سنوات
عن إهدن ،باقة من أغنياته القديمة والجديدة ،وروائع أ ّم كلثوم
ووردة والتراث الحلبي.
وسوف لوحة زيتية
وأهدى رئيس بلدية زغرتا إهدن الفنان ّ
تمثل إهدن مع كنيسة سيدة الحصن بريشة الفنان سايد بو
محرز ،لكي تبقى إهدن في دارته دائماً.
يذكر أنّ الفنان ملحم بركات سي ُْحيي في  29آب سهرة على
مدرج إهدن دعما ً لنادي «السالم زغرتا».

