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وقــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــة

يبـدو احلـديـث عن اميـا مــشكلــة يف العـراق اآلن، "يف هـذه الـفتـرة
احلــرجــة من تــاريخ "أمـتنــا العــربيــة اجمليــدة"، أشـبه بــاحلــرث يف
الــبحـــر أو الــصـــراخ يف مـنـتــصـف اللــيل.، أو هـــو مـن قـبـيـل "لقـــد
اسـمعت لـو نــاديت حيـاً"، وغيـر ذلـك من امثـالنـا واقـوالنـا املـأثـورة،
الـتي كــانت مـأثـورة ايـام كــان البـطـيخ بـطـيخـاً، والـشـاعـر اذا قـال،
أعطاه اخلليفة ألف درهم، ورمبا الف دوالر وجارية وغالماً، وليس
راتبـًا شهـريـًا أو مكـافـأة مــوسميــة من احلكـومـة، جـزاهـا اهلل خيـراً،
كـما يـحلم البعـض ليل نهـار!. ونعود إلـى األول ونقول إن ال فـائدة
اآلن من طـرح إميا مـشكلة، ذلك ان بلـداً مثل العراق تعـود على ان
ال يعـمل املــوظف جـيــدًا فـيه اذا غــاب رئـيــسه أو "رفـيقه" احلــزبـي،
والفالح شيـخه أو سركـاله، واملمـرضة مـديرهـا املكـروه، معذور اآلن
اذا لـم يــســمعه احــد اذا نــادى!. فــالــوزارة ال تـنـصــرف مـنــذ اشهــر
ـــالـــرغـم مـن االسـتـحقـــاق االنــتخـــابـي ورغــم أنف االسـتـحقـــاق ب
الوطني، مع ان اجلـميع وطنيون، واحلمد هلل الذي ال يحمد على
مكــروه ســواه، والـتـــوافق شغــال، مع ان اجلـمـيع ضــد الـطــائفـيــة
والتـآمـر علـى ثـوابت الـوالء للـوطـن، واحلمــد هلل، وكل شيء متـام،
واحلمـد هلل، وال ينقصـنا إال ان تـعالج أزمـة ترشـيح منصـب رئيس
الـوزراء واالعالن عن انتهـاء كل املشـاكل العالقـة، ويصبـح احلديث
عنـدئـذ عن وجــود مشـاكل حـديثـة خـرافـة. ويتـذكـر اجلمـيع كيف
أرهق السيد وزير الكهرباء املنصرف نفسه يف عز متوز املاضي وهو
يكـرر عليـنا، ونحـن ال نفهم من شـدة احلر، ان الـطاقـة الكهـربائـية
قـد بلغت يف عهـده مسـتويـات لم تبلغـها يف أي عهـد مضـى! وكيف
حول زميله وزير التجارة البطاقة التموينية إلى مائدة عامرة بكل
مـا لذ وطـاب، كالـتي يف منـزله، بعـد االستيـراد طبعـاً! وكيف جعل
وزراء االمن الـوطني الـبلد، واحلـق يقال، لألمـن واالمان!. وملـا كان
االمر هكـذا، فان أي حـديث عن وجـود مشـاكل يف البلـد يعني انك
غيـر راٍض عن العـمليـة الـسيـاسيـة وانك تـطعن يف شـرعيـة هـؤالء
املـسؤولني الـذين انتخبتـهم االكثريـة وكلفت نفسهـا ووضعت على
رؤوسهم ريشة!. فاذا كان ال بد لك من البحث عن مشاكل، باعتبار
انـك صحايف، ومشاكس، ومـتضرر من العهد البـعثي املباد، فآبحث
عنهـا هنـاك يف املستـويات الـدنيـا من العـراق اجلديـد، وسط بـاعة
اخلضـار الـذين يـغشـون العـراقـيني والعـراقيـات املـاجـدات، مثالً، أو
ســواق الـنقل العــام الــذيـن استـشــروا وحــان قـطــافـهم، ومــوظفــات
ومــوظفي العقـار الـذين ازكـمت رائحـتهم األنـوف. هـؤالء ميكن ان
نكـتب عنـهم يف أي وقت، ونـشتـمهم مـن بعيـدٍ ايضـاً. امـا اجلـزارون
مـن أي صنف أو علـى أي مـستـوى كـان، فقـد فــوضنـا امـرنــا معهم
إلـى اهلل، يفـعل بهم مــا يشـاء مبعـرفـته، وسيـأخـذ لنـا حقنـا مـنهم
وقد يشـويهم مثلمـا يشوى الـدجاج يف املطـاعم العامـة!. وعلى كل
حـالٍ، فان حـالنا وهـؤالء جميعـاً حال ذلـك الفتوة، )الـشقاوة(، من
اجدادنـا يف ماضينـا العربي التلـيد. فقد جـاءه بعض اهل محلته،
يف مبـدأ عهـده بــالفتـوة، يـشكـون الـيه خيـاطـًا ضعـيف البـنيـة كـان
يغــشهـم يف القـمــاش، كـمــا قــالــوا، فــذهـب الـيه وضــربه ومــسح به
االرض. وبعـد مدة اتـوا اليـه شاكـني هذه املـرة من جـزار كان شـرسًا
ولئيـماً ومسنوداً، فقال لهم الفتوة: "انا ال اعرف هذا اجلزار، ولكن

اذا اردمت ان اضرب لكم اخلياط، فانا مستعد لذلك!".
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*  مصارعة الثيران املكسيكية الشهيرة ماربيال
روميرو يف ملعب مدينة الباسو احلدودية.

* عرب واجانب ينتظرون ملشاهدة الفلم االمريكي
)سريانا( الفائز بجائزتي االوسكار يف دبي.

* عمال ألبان يف كوسوفو امام شعارات
جدارية.

* عرض ازياء للمصمم انتونيا رستوفسكا
يف سكوبيا عاصمة مقدونيا.

اليابانيون يشاهدون )أفالماً معطرة(

طـــوكيــو: سـيـتـمـكـن عـــشــــاق
ـــــــوا ـــــــذيـــن مـل الــــــســـيـــنـــمـــــــا ال
ــــــــة ــــــــرات الــــــســـمـعـــي الـــتــــــــأثـــي
والــبـــصـــــريـــــة املــتـــطـــــورة، مــن
مشاهدة األفالم وتنشق روائح
مناظرها الـطبيعية يف قاعات
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الرائحة املصاحبة للفيلم. 
ومت تـطــويـــر النـظـــام من قـبل
ـــــــي ـــــــي ت شـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــة "ان ت
كـــومـيـــونــيكـيــشـنـــز" الـتـي هـي
جــــزء مـن شــــركــــة "ان تـي تـي"
الـعــــمـالقــــــــــة لـالتــــــصــــــــــاالت.
ــــــواع مـــن ــــــة ان وســـتـقــــــدم ســـت
الروائح اعتمـادا على املـشاهد

التي يتم عرضها. 
وكـــــانــت عـــــدة دور ســيــنــمـــــا يف
اليـابـان اطـلقت العـام املــاضي
رائحـــــة الــــشـــــوكــــــوالته اثــنـــــاء
عـرض فيلم "تـشارلـي ومصنع

الشوكوالتة". 
ــــــدا ــــــوشـــي ــــــاوكــــــو ي وقــــــالـــت ن
املـــتحــــــدثــــــة بــــــاســم شــــــركــــــة
شـوشيكـو "هـذه اول جتـربـة يف
العـالم لتقدمي انـواع مختلفة
مـــن العـــطـــــور الــتــي تــنـــــاســب
املــشــاهــد الــسـيـنـمــائـيــة الـتـي
سـتجعل املـشـاهـدين يـشعـرون
بـــأنهـم يف غـــابـــة، علـــى سـبـيل
املــثـــــال، عــنـــــد إطـالق رائحـــــة
الغـابـات". ويـتم نـشـر الـروائح
الـــــســت الــتــي تــــضــم رائـحــــــة
الغــــابــــات واحلـمــضـيــــات، مـن

حتت مقاعد املشاهدين.
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اجلــديــد" مـن بـطــولــة كــولـني
فـيـــرل والـــذي تـتـنـــاول قـصـته
االستعمـار يف نيـو انغالنـد، يف
اثــنــتــني مــن دور الـــــســيــنــمــــــا
بـاستخـدام نظـام كـمبيـوتـر مت
تـــطــــــويــــــره مــــــؤخــــــرا الطالق
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الـسينـما بعـد ان أعلنت شـركة
لتــوزيع األفالم انهــا ستعـرض
أول "أفـالمـهـــــــا املـعــــطـــــــرة" يف
الـعـــــــالـــم.  وذكـــــــرت شـــــــركـــــــة
شــوشـيكــو أنهــا ستـطلـق فيـلم
الــدرامــا الـتـــاريخـيـــة "العــالـم
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باستخدام نظام الكمبيوتر

بغداد/ املدى
أعلـنت دار نـاجـي النـعمــان للـطبـاعـة
والتــوزيـع والنـشــر نتــائج مـســابقـتهــا
لعـام 2006 وفاز فيهـا أربعة قـصاصني
عـــــراقــيــني مــن بـــني 450 مجــمـــــوعـــــة
قـصصية وروائيـة وهم كل من القاص

فوز أربعة قصاصني عراقيني
جــاسم عـاصـي عن روايـة لـه والثالثـة
اآلخـرون عن مجـاميع قـصصيـة وهم
هـيـثـم بهـنــام بـــردي وعلـي الــسـبــاعـي
وحـسـني العـامـلي وسـتنـشــر اإلعمـال
الفــائـــزة وتتـــرجم إلـــى أكثــر مـن لغــة

عاملية.

الناصرية/ املدى
ضـمن برنامجهـا الثقايف أقامت مـديرية
شبـاب وريـاضـة ذي قـار نـدوة ثقـافيـة عن
تـــاريخ الفـن يف احملــافـظــة حتــدث فـيهــا
االديـب احـمــــد الـبــــاقــــري عـن بــــدايــــات
احلـركـة الفـنيـة وروادهـا منــذ اربعيـنيـات
القـــرن املـــاضـي حـتـــى الـــوقـت احلـــاضـــر
حيث تطـرق إلى دور رواد احلركـة الفنية
والفنــانني املعـاصـريـن يف تطـور وانعـاش
حركة الفنون املسرحية والتشكيلية وفن
الـنحــت والكـــرافــيك وعـمل اجلـــداريـــات
واخلــــط العـــــــربــي والـــتحــنــيــــط والفــن
الفـوتـوغـرايف، مـستهاًل حـديثه بـاالشـارة
إلـــــــى دور الـفـــنـــــــان االربـعـــيـــنـــي كـــــــاظـــم
الـــدخــيلـي وطـــالـب الـــسـيـــد نــصــيف يف
نشـوء فن الـرسـم واملســرح وتطـور هـذين
الفــنـــني والفــنــــــون االخـــــــرى علــــــى يــــــد
االجيـال الالحـقة مـستـعرضـاً اسمـاء كل
مـن الفـنـــانـني حـيـــدر واحـمـــد اجلـــاسـم
والــروائي عبـد الـرحمـن مجيـد الـربـيعي
والـفنان فـائق حسـني الذي يعـد من اهم
عـــشــــرة مـبــــدعـني يف فـن الـكــــرافـيـك يف
العـــالـم والفـنــــان محـمـــد صـبـــري ورزاق

ندوة عن تأريخ الفن يف ذي قار
شـنـــاوة والفـنــان عـبـــد الكــاظـم ابــراهـيـم
واهــتــمــــــامـــــــاته الــــســــــومــــــريـــــــة يف الفــن
الـتــشكـيلـي واالخــويـن حــسـني وحــســون
الـشنـون وكـامل املـوسـوي كمـا تطـرق إلـى
املهتمني يف اجملال املسرحي ذاكراً مهدي
الـسماوي وعبد الرزاق سكر وحازم ناجي
وداود امني وعـزيــز عبــد الصـاحـب وعبـد
املـطـلب الـسـنيــد وعـلي الــزيــدي ويــاســر
الـبـــراك كـمـــا تـطـــرق إلـــى املـصـــور عـبـــد
الغـني الطـيار وعـبد الـرضا عـناد ونـاصر
العــــســـــاف الـــــذيــن ابـــــدعــــــوا يف مجـــــال
الـتصـويـر الفـوتـوغـرايف ووثقـوا مفـردات
احلياة اليومية يف حني حتدث يف مجال
النحت عن كل مـن الفنانـني عبد الـرضا
كــشـيــش وعـبــد الـــرزاق الكــامي وخـضـيــر
جـــابـــر واملـــرحـــوم جـمـــال كــــامل. وخـتـم
الـباقـري بحثه بـالتـأكيـد على املـدة التي
اعـقبت ثورة متـوز 1958 ومدة سبعـينيات
القـرن املــاضي كــونهمــا الفتــرتني اللـتني
شهــدت خاللهمـا احلـركـة الفـنيــة تطـورًا
وانـتعاشـًا كبيـرين مقـارنة بـالعقـم الفني
الـــــذي متــيـــــزت به فــتـــــرة ثــمـــــانــيــنــيـــــات

وتسعينيات القرن املاضي.
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