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يقول الشاعر عبد الكرمي كاصد يف إحدى قصائده: 
كلهم مخلصون 

حامل اخلتم واخملبرون
ذكــرتـنـي جلــســات محــاكـمــة صــدام واعــوانه، حــسـب تعــابـيــر
اإلعالم احلــــديــث، بهـــــذا املقــطـع. فقــــد اتــضح لــنـــــا نحــن "
املفتــرين" علـى هـؤالء النـاس البـسطــاء، انهم غـربـاء من دون
استـثنـاء.. فال تــواقيع كـتب اإلعـدام تــواقيـعهم، وال مـراسالت
دوائــر االمن ورئــاســة اجلـمهــوريــة لهـم. واننــا يــاللعــار، أنــاس
نـدعـي االلتـزام بـالقـانـون والـدعـوة لـبنـاء عــراق حضــاري، ثم
جنلـب هــؤالء الـبــشــر مـن قــارعــة الـطــريق مــن دون وجه حق
ونلــصق بهـم الـتهـم لــصقــاً!، وان علـيـنــا ان كـنــا مـنــصفـني ان
نبحـث عن اجملـرمـني احلقيقـيني، فهل يـعقل من رجـل يحمل
كـتاب اهلل بني يـديه ويبـدأ دفاعه بـآيات كـرمية ان تكـون انامله
الـسحـريـة قـد وضعت احكـامـاً بـاالعـدام اجلمـاعي علـى انـاس
ابــريــاء، وهل مـن الغـيــرة العــراقـيــة ان نـتهـم شخـصــاً يـبـصق
داخل قــاعـــة احملكـمــة، بـــانه قـــد طلــب مكــافـــأة القــتلــة مـن
مــوظفـيه، بعــد اسـبــوع مـن عـملهـم الـنـظـيف، بـيـنـمــا، واحلق
يقـال، كـانت جهـودهـم من اجل إعالء شـان الـوطن بني أوطـان

العالم املتحضرة؟. 
يـا لقـســاوتنــا عنـدمـا ال نـنظــر بعني الـرأفـة لــرئيـس محـكمـة
الثـورة اخلـاصـة" فهـذا الــرجل لم يفعـل شيئـاً سـوى انه أصـدر
أحكــام االعــدام بـصــورة مــذهلــة، لـيثـبت لــرجــال القــانــون يف
العــالم، ان املـتهـم يف عهــد سيــده ال يـبقــى يف غــرف التــوقـيف
أكثــر مـن اربع وعـشــرين ســاعــة، وان حمــايــة الــوطـن تتـطـلب
تـطبيق شعـار "اعدم ثـم ناقـش" لكي يحـيا الـشعب بـأمان!. ان
املنـطق والعــدالــة يتـطـلبــان ان نـعتــذر لـهم ونـعيــد لـهم كــامل
حقـوقهم مبا يف ذلك قصور الشعب الـذي حرم من مكرماتهم
وعـطايـاهم التي كـان يرفل بهـا عزاً وكـرامة. وفـوق هذا وذاك-
ينبغـي ان نعتبـرهم من املفـصولـني السيـاسيني ونعـيدهـم الى
مــراكــزهـم الــوظـيفـيــة مع احـتــســاب فـتــرة فــصلهـم ألغــراض
التـرفـيع والتقـاعــد، خصـوصـاً ان أيــاديهم نـظيفـة جـداً فـيمـا

يتعلق بالنهب والسلب والفساد!. 
عـلينـا ان نفعـل كل ذلك من دون تـردد ارضــاءاً ملشـاعـر الـشعب
العراقي الـذي يتلوى حزنـاً وهو يشاهـد مرتني يف االسبوع كل
هــذا احلـيف الــذي يقع علــى قــادة الــوطن أيــام زمــان، الــذين
حفروا لنـا املقابر اجلماعية بكل هـمة ونشاط، واصعدونا الى
حـبــال املــشــانـق لكـي نــذهـب الــى "علـيـني" وأبعــدونــا عـن كل
حـضــارة الغــرب النهــا تــدنــس افكــارنــا وحتــاول ان تـتعلـم منــا
سيـاسة تهـدمي اإلنسـان التي منـتاز بهـا دون خلق اهلل جمـيعاً،
واخـيـــراً جلـبــوا لـنــا األمـــريكــان واالنـكلـيــز والــطلـيـــان، لكـي
يقـطعـوا دابـر الـشــائعـات الـتي يــروج لهــا اإلعالم الغـربـي عن
بخل القيادة احلكيمة وعدم اريحيتها يف استقبال الضيوف.

فهـل من املعقـول ان نحـاكم هـؤالء النـاس بعـد ان حققـوا لنـا
كل هذه الكوارث النادرة يف تواريخ الشعوب!!
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* العبة التنس الكبيرة بيلي جني كنغ واملمثلة مارسيا
كروس تصالن الى بيتولي هيلز حلضور حفل خاص

بالعبة  التنس.

* كيري رسل وتوم كروز واخملرج ابرامز يف برنامج لشبكة
 ABCمبناسبة اطالق فلم "املهمة املستحيلة" اجلزء الثالث.

* املغني االيطالي اندريه بوتشيلي مع املغنية املكسيكية
اليسيا فيالريل يف املتنزه الوطني املكسيكي.

LCD عارضة تقف الى جانب اكبر شاشة *
حجمها 65 اجن ، انتاج شركة شارب.

.القـاهـرة: دعـــا املـــوسـيقـي اللـبـنـــانـي مـــارســيل خلـيفـــة
االربعـاء املـاضـي الفنــانني العـرب الـذيـن ميثلـون ثقـافـة
مـغايـرة للثقـافة الـعربـية الـسائـدة الى تـوحيـد جهـودهم
لضمـان مسـتقبل الثقـافة العـربيـة التـي "تشكل اخلـندق
االخيــر يف مــواجهــة االنحـطــاط".  جــاءت دعــوة خلـيفــة
خالل مــؤمتــر صحــايف عقــد يف مــؤسـســة املــورد الـثقــايف
األهليـة العــربيــة التـي تنـظم مهـرجـان "الــربيع عــاد من
تاني" ويشارك خليفة فيه بتقدمي امسيتني غنائيتني يف
دار االوبـرا املصرية واملركز الثقـايف غير احلكومي "ساقية

مارسيل خليفة يرفض حرية الصواريخ والقنابل 
فضائيات العرب ال تعبر عن واقع اجلائعني واحلفاة

واشنطن: أثبـتت دراسـة أجـريت يف جـامعـة جـافيـريـانـا
ومــركــز نـيــو إجنلـنــد الـطـبـي يف الــواليــات املـتحــدة بــأن
ـــاملـــوســيقـــى يخـفف مـن األلـم الـــذي يــشعـــر به الـعالج ب

املريض بعد إجراء عملية جراحية. 
واعـتـمــدت نـتــائج تـلك الــدراســة علــى نـتــائج 14 دراســة
أخـرى أجريـت سابقـاً على 489 مـريضـاً ممن أجـريت لهم
عــملـيــات جــراحـيــة.  ومــن خالل تـلك الــدراســات وجــد
البــاحثــون بــأن املــوسـيقــى ال تخفـف من احلــاجــة لعقــار
املـــورفــني فقــط، وإمنـــا تـخفـف شعـــور املـــرضـــى الـــذيـن
استمعـوا لهـا بـاأللم أكثـر من هـؤالء الـذين لم يـستمعـوا
للمــوسيقــى.  وتقـول قـائـد الـدراسـة الــدكتـورة ســوليـداد
سـيـبـيــدا "إن العالج بــاملــوسـيقــى كــان مجــرد نـظــريــة يف
السابـق، إال أن الدراسة التي أجـريناها أثبـتت صحة هذه
النـظــريــة مـن خالل مـســاعــدة املــوسـيقــى علــى تخفـيف

احلاجة للعقاقير املسكنة والشعور باأللم".
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حيـث تظهــر مثل هــذه الثقـافــة انفصـامـا يف الـشخـصيـة
والاحتـرام فيهـا لـالنسـان".  وحتــدث خليفـة عـن مشـواره
الفـنـي عـنــدمــا بـــدأ العـمل مــوسـيقـيــا شـــارك يف تلحـني
اعمــال لفــرقــة كـــركال اللـبنـــانيـــة ثم كـيف فــرضـت علـيه
احلـرب االهلية ان يتجه الى الغناء الـسياسي وفيما بعد
انتقـاله الـى تقـدمي الـشعـر العـربي احلـديث بعـد حصـار
فــرض علـيه خالل احلــرب االهليـة يف قـريــة عمـشـيت يف
جبل لبنـان، فلحن عددا من قصائد الشاعر الفلسطيني

محمود درويش. 

امكــانيــات حتققه وفـاعـليـة دوره االجـتمــاعي خـصـوصـا
فـيـمـــا يـتعـلق بــــاملفـــاهـيـم الغـــامــضـــة لــشـــروط الــســـوق
والتسليع الفاجر للفنون".  وهاجم خالل حديثه "اهدار
النفط العـربي على فضائيات عـملت على شرذمة العالم
العــــربـي بــــدال مـن تــــوســيع مــــدارك املــــواطـنــني، والغـت
الثقافـة اجلادة مقـابل ما نشـاهده علـى هذه الفضـائيات
مـن فيـديــو كليـب ومن مـسلـســات رمضــانيــة ال تعبــر عن
واقع اجلـائعني واحلفـاة يف وطننـا العـربي بـقدر مـا تعـبر
عـن هؤالء الـذين افحشـوا بثـرائهم علـى حسـاب اجملتمع

الـصــاوي".  وقــال خلـيفــة يف الـبيــان الــذي قــام بقــراءته
خالل املــــؤمتـــــر انه "يف هــــذا اخلـنــــدق األخـيــــر -خـنــــدق
الـثقـافـة- سـنحـاول ان نـرابـط مع قـليـلني مــدافعـني عن
القيم اإلنسـانية واحلـق العربي محـاولني الصمـود أيضا
يف وجه جـرافــة االنحـطـاط".  مــوضحــا ان "االنحـطـاط
الـــــذي نــتعـــــرض له لــيـــس نـــــاجتـــــا عــن قــصـــــور ذاتــي يف
االشخـاص بــوصفـهم افـرادا تـنقـصهـم املعـرفـة واملــوهبـة
ولكـنه نـتـــاج مـــوضعـي للـــواقع الــسـيـــاسـي واالجـتـمـــاعـي
والـثقـــايف الـــذي حتـمـيه املـــؤســســـات والــسلـطـــات وتقـــوم
علـيه".  واعـتـبـــر ان "حـــرمـــان اجملـتـمع مـن الـبـــوح احلـــر
يـؤدي عبـر الوقـت الى صـدأ احلسـاسيـة الثقـافيـة فال بد
مـن طـــرح اســئلـــة بـــسـيــطــــة يجــــري تفــــاديهـــا االن مــثل
العـدالـة احلـريـة االحـتالل املقـاومـة األخـالق الطــائفيـة
املــــذهـبـيــــة القـيــم املهــــدورة االخـتـالف الفــــوارق املــــاديــــة
الـنـــاضحــة حـيـث مقـــابل الغـنـــى الفــاحــش فقــر فــادح".
وتـســاءل "هل يتـحمل الــواقع العـربـي مثل هــذه االسئلـة
دون ان يتعـرض السائل لقـائمة االتهـام واخللل احلاصل
بـالـسـلطـة وبحقـوق اجملـتمع املــدني وقــواه احليـة". ودعـا
خـليفــة الفنـانـني واملثقـفني العـرب الــى التحـاور وبـعمق
عـن "عجـــز احلكــام وتــسلــطهـم وكـــذبهـم والهـــدر الكـبـيــر
لـطــاقـــات النـــاس املنــومــة واخملــصيــة القــدرات الــذهـنيــة
والعلـمية. رمبا يقـودنا هذا احلـوار الصريح الـى اكتشاف
طـــرقنــا الـسلـميــة الــى احلــريــة والــدميقـــراطيــة". وتــابع
"لنـصل اليهـا مببـادرة ذاتيـة ونقطع عـلى احملـتلني سجل
االدعــاء أنهم قـادمـون لهـدايـتنــا وايصــالنـا الــى الطـريق
الـصحيح بــواسطــة الصـواريخ واملـدافع والقـتل والتـشـرد
والـتدميـر املقصـود لثقـافتنـا وتراثنـا وذاكرتنـا وارضنا يف
العـــراق وفلــسـطـني".  وطــالـب خلـيفــة املـبــدعـني العــرب
"بــادراك وســـائل عـملهـم يف هـــذه اللحـظــات الـبـــالغــة يف
التـســارع والتحـوالت يف مـواجهـة املالبـسـات الـتي تـسعـى
دومــا حملــاصــرة االبــداع االنـســـاني احلـقيـقي واحلـــد من

العالج باملوسيقى خيفف األمل 
املوسيقى فن وعالج


