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وقــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــة

خـالل فعــــالـيــــات اسـبــــوع املــــدى الــثقــــايف، جتلـت
الكثيـر من احلقـائق عن مـواهب عراقـية، ال تقل
شـأنـا عن سـواهـا، فكـان هنـالك مخـرجـون شبـاب
يعــملـــــون يف مجـــــال الـــســيــنــمـــــا، وكـــــان هــنـــــالـك
مـــوسـيقـيـــون يعـملـــون يف الفـــرقـــة الــسـمفـــونـيـــة
العــراقـيـــة، والفــرقــة الــسـمفــونـيـــة العــائــدة الــى
معهــد الـفنـــون اجلمـيلــة يف الــسلـيمـــانيــة، وكــان
هـنـــالك فــرقـــة الفـنــون الــشعـبـيــة، وفــرقــة مـنـيــر
بــشيــر، فـضال عـن الكـثيــر من املــواهـب الفــرديــة،
مــنهـــا كـــزال ابـــراهـيـم الـتـي صـــاحـبــت بغـنــــائهـــا
الكورالي، الفرقـة السمفونية العـائدة الى معهد
الفـنون اجلميلة يف السليمانية، التي كانت مثار
اعجـاب اجلـميـع، بصـوتهـا وبقــامتهــا املمـشـوقـة،
هــذه الـطــاقــات كــشفـتهــا لـنــا )املــدى(، ولــوالهــا
لبـقي هــؤالء نعــرف عنـهم شـيئــا، وجنهـل اشيـاء،
اذا املهرجانـات التي من هذا النوع، نحن بحاجة
الــيهـــــا وبحــــاجــــة مــــاســــة الــــى ان نـــسـتــمع الــــى
منــاقـشــات االدبــاء العــراقـيني، الــذين عــاشــوا يف
الداخـل، والذيـن عاشـوا يف املنـفى، وبـحاجـة الى
مـنــاقــشــات الـــواقع املــســرحـي العــراقـي الــراهـن،
والبحث عن دميومـته مستقبال، وبحـاجة الى ان
نــستـمع الــى الفـرقـة الـسـمفــونيـة، ونـتحــدث مع
مـحمـــد امني عــزت قــائــد الفــرقــة، وكــرمي كـنعــان
وصفي مـديــر الفـرقــة، وبحـاجـة الـى ان نـسـتمع
الى راقـصات الفـرقة الـوطنيـة للفنـون الشعـبية،
هـمــومهـن، تــطلعــاتهـن، وان نــرى العــروض الـتـي
تقدمهـا الفرقـة، وان نتحسـس االصرار يف عـيون
الـصـبـــايـــا اجلـــديـــدات املـنـضـــويـــات حـــديـثـــا الـــى
الفــرقــة، الــواقفــات ضـــد كل العــوامل الــسلـبيــة،

ونظرة اجملتمع. 
كنــا بحــاجــة الــى ان نـتحــاور مـع رشيـــد اخليــون
والـى عبــاس بيضـون والـى الـدكتـورة منـى فيـاض
وهـي تـتحـــدث عـن الـــواقع العـــربـي، واملـــرأة والـــى
فـــريـــدة الـنقــــاش بخـبــــرتهــــا وامكـــانــــاتهـــا، وكـنـــا
بحـاجـة ان نـسـتمع الــى الكــاتبـة الـشـابــة ميـرال
طحـــاوي، وان نقـــرأ الــشعــــر يف وجههـــا بـــدال مـن

الرواية.
كمـا نـحن بحـاجـة الــى محمـود حـميـدة، وكــوكب
حمـزة، وطـالب غـالـي لنـتلمـس الـشجن العـراقي
االصيـل وان نصفق لـروح جعفـر حـسن يف شـوارع

احالمه.
نعم كنـا بحـاجـة لكل هـؤالء وسـواهم وقـد حتقق

لنا ذلك عبر مهرجان اسبوع املدى الثقايف.
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متابعة/ فيان الربيعي
يف امــسـيــة عــراقـيــة اسـتلهـمـت عـبق
الـرافــدين بـانغـام مـوسـيقيـة شفـافـة
وعذبـة، قدم الـفنان علي حـسن عددا
مـن مـــؤلفـــاته املـــوسـيقـيـــة علـــى آلـــة
العـود مبصاحبـة فنانني رافقـاه عزفا
علـــى آلتـني ايقــاعـيتـني همـــا عبــاس
حــنـــش وريـــــاض محـــســن لــيــمــنحـــــا
املعـزوفـات بعـدا اكثـر جتـسيـدا وذلك
يف امـــــســيــــــة اقــــــامـــتهــــــا اجلــــــامعــــــة
االمــريـكيــة يف الـشــارقــة حـيث عــزف
الفنـان علي حسـن معزوفـته: "تهجد
والــطــــواسـني" الـتـي اشــــار الــــى انهــــا

ـ

اهـــداهـــا الـــى اسـتـــاذه الفـنـــان مـنـيـــر
بـشيـر وانـامل فــاطمــة التـي تتحـدث
عن قصـة فتـاة فلسـطينيـة )قصعت(
اصـابع يـدها؟. ومـن اجلديـر بالـذكر
ان الفــنــــــان علــي حــــســن واحـــــد مــن
ـــــــوطـــن افــــضـل عـــــــازيف الـعـــــــود يف ال
العـربي، فهـو خريج مـعهد الـدراسات
املوسيقيـة يف بغداد وخريـج اكادميية
الـفنـــون اجلمـيلــة، عــزف يف العــديــد
مـن الـصـــاالت املـــوسـيقـيـــة علـــى آلـــة
العود فضال عن العـديد من االحلان
ويـشرف حـاليـا على مـوقع الكتـروني

لتعليم العزف على آلة العود.

ـ ـ ـ

مــسـتـــوحـــاة مـن شعـــر الـصـــوفـيـني -
ــــــــــدا-. فــــــضـال عــــن احلـالج حتــــــــــدي
معـــزوفـــات اخـــرى اســتحــــوذت علـــى
اجلمهور الـذي حضر االمسية مثل:

وحي من بابل، آهات حزينة.
وعلق العـازف على مقطـوعاته بـانها
مسـتوحـاة من محـنة العـراقيـني وما
يـواجهــونه يف حيـاتهـم اليــوميــة من
معـــــانـــــاة، ومــنهـــــا ايـــضـــــا ســمـــــاعــي
نهـاوندي علـى ضفاف دجلـة، حنني،
رقــصـــــة الـــــروك، فـــــولـكلـــــور عـــــراقـي
وعــربي، رحلـة الـى االنـدلـس، لــونكـا
غــزل، رقصــة اخلنجــر، "رحيل" الـتي

ـ ـ

وحي من بابل يف اجلامعة االمريكية بالشارقة

بغداد/ املدى
صــــدر لـلقــــاص جــــابـــــر خلــيفــــة
جـــــــــابـــــــــر كـــتـــــــــابـه الـقـــــصـــــصـــي
)طـــــريـــــدون( مــتــضــمــنـــــا اربعـــــة
نــصــــوص يــــوحــــد يف مــــا بـيــنهــــا
االسلوب والعـوالم التي تستلهم
اجـــواء اجلـنـــوب والـبحـــر، فـيـمـــا
متــيـــــز الــثــيــمــــــات بعـــضهـــــا عــن

البعض االخر.
نـــصــــــوص طــــــريــــــدون تــتـكـــــــامل
وتتظـافر لـتكريـس فكرة الـكتاب
كـوحــدة متكـاملـة، تـزيح املفهـوم
املــــتـعــــــــــارف عــــن اجملــــمــــــــــوعــــــــــة
القــصــصـيــــة، الـتـي تـتـــشـكل يف
اجـــزاء نــصـيـــة، قـــد ال جتـــد مـــا

يجمعها.
والقاص خليـفة جابـر احد ابرع
الكـتّـــاب الـــذيـن اسهـمـــوا بــشـكل
فــــــاعل يف تـــــأســيــــس )جــمـــــاعـــــة
الـبصرة اواخـر القرن العـشرين(
التي عرفت بجرأة اصداراتها يف
التـسـعيـنيـــات، ويكــشف الـكتــاب
الـصـادر حــديثـا )طـريــدون( عن
عـدد مـن الكـتب واملـؤلفـات الـتي
كـــان جـــابــــر خلــيفـــة جـــابـــر قـــد
اصدرهـا باسماء مستعارة خالل
الــــســنــــــوات االربع الــتــي ســبقــت
سقـوط الــدكتـاتـور، ومبـا يــشكل
رصيـدا مهمـا يف جتربـة الكتـابة

السرية داخل العراق آنذاك.

جـــابــــر خلـيفـــة جـــابـــر يف طـــريـــدون

بغداد/ املدى 
تقـيـم وزارة الــثقـــافـــة بـــالــتعــــاون مع رابــطـــة ادب
وتراث البـادية يف العـراق مهرجـان )شعر البـادية(
يـوم االربعاء املوافق 2006/5/10 وذلـك على قاعة
اجلواهري وقـال مصدر مسـؤول يف وزارة الثقافة:

على قاعة اجلواهيري..

مهــرجــان )شعـــر البــاديــة(
ان املهـرجان يتضمن العـديد من الفعالـيات منها
العـــــزف علــــى آلــــة الــــربــــابـــــة وفعــــالـيــــة الـــســيف
وقـص1ائد شعـرية عـن الباديـة التراثـية املتـأصلة
بــــالعـــروبــــة علـــى امـتـــداد تـــاريـخهـــا الـبعـيـــد عـن

التصنع والتكلف.

نيويورك: يتوقع ان حتقق لوحتا بورتريه
واحــدة رسـمهــا الـفنـــان االسبــانـي العـــاملي
بـابلو بيكاسـو واالخرى الهولـندي فنسنت
فــــان غــــوخ مـبـــــالغ قـيــــاسـيــــة يف مــــزاديـن
علـنـيــني يقــــامــــان الــثالثــــاء واالربعــــاء يف

نيويورك. 
وتطرح قاعة كريستيز للمزادات البورتريه
الــزيتي "مــدام جينــو.. االرليه" لفـان غـوخ
وهي واحــدة مـن ست بــورتــريهــات رسـمهــا
الفنـان الهـولنـدي ملـاري جينـو التي كـانت
متلـك مقهـــى يف مـــديـنـــة آرل الفـــرنــسـيـــة
التي اقام فيها الفنان من 1888 الى 1889
مع صديقه الفـنان الفرنسـي بول غوغان.

هــذه اللــوحــة الـتي رسـمهــا فــان غــوخ عــام
1890 قـبـيل وفـــاته ويف الـــوقـت الـــذي كـــان
يعـــانـي فـيه مـن حـــالـــة اكـتـئـــاب حـــاد اثـــر
انفصـاله عن غوغـان، يبلغ حـجمها 65 يف
54 سـم وهي متـثل مــاري جـينــو يف حــالــة
تفكـير مع ابتـسامـة حزيـنة تضـيء وجهها
املـستنـد علـى يدهـا اليـسري جـالسـة امام

مائدة خضراء. 
وتبـدو مــاري جينـو يف الصـورة وقـد غـطت
شعــــرهــــا املـعقــــوص الـــــى اخللـف بقــبعــــة

صغيرة وحول رقبتها وشاح اخضر. 
وقدرت دار املزادات قيمة هذه اللوحة وهي
ضـمــن مجـمـــوعـــة خـــاصـــة يف نـيـــويـــورك
مبـبـلغ يـتــــراوح بــني اربعــني ملـيــــون الــــى

خمسني مليون دوالر ورمبا يزيد. 
وحتـى االن بـيعت اغلـى لـوحـة لفـان غـوخ
عــام 1990 مبـبلغ 82.5 مـليـــون دوالر وهي

"بورتريه للدكتور غاشيه". 
واضافة الى لوحة فان غوخ هذه ستعرض
كــــريـــسـتـيــــز ايــضـــــا للـبـيـع اربع لــــوحــــات
لبـيكـاسـو مـن بيـنهـا "لــو ريبـو" )الـراحـة(
الـتي تــرجع الــى عــام 1932 ويقــدر ثمـنهــا
مبــــــا بــني ســـبعــــــة وعــــشـــــــرة ماليــني دوالر
ولـوحتني لكلـود مونيه احـدهما "زنـبقيات
.. طقـس رمــادي" )1907( وتقــدر قـيمـتهــا

مبا بني عشرة و15 مليون دوالر. 
و تطـرح دار ســوثبيـز مجمـوعـة اخـرى من
االعمـال الـفنيـة الـقيمـة من بـينهـا لـوحـة
بـيـكــــاســــو "دورا مـــــار والقــطــــة" الـتـي قــــد

حتطم كل املبيعات القياسية. 
وحـتـــى االن فـــان اغلـــى لـــوحـــة يف العـــالـم
تعـــــود ايــضـــــا لــبــيـكـــــاســـــو وهــي "الــصــبــي
والـغـلـــيـــــــون" الـــتـــي بـــيـعـــت مبـــبـلـغ 104.2

مليون دوالر يف مزاد عام .2004 
ويعــد بــورتــريه دورا مــار، عـشـيقــة الـفنــان
وملهـمته، الـذي رسمـه بيكـاسـو عـام 1941

الرائـعة بدا بيكـاسو يرسم ملهـمته كامرأة
باكية. 

وتعـــرض ســـوثـبـيـــز ايـضـــا لـــوحـــات اخـــرى
عــــديــــدة لـبـيـكــــاســــو مـن بـيــنهـــــا "املهــــرج
والـعصـا" الـتي تقـدر مبـا بـني ثمــانيـة الـى
عـشــرة ماليني دوالر و"امـرأة جـالـسـة علـى
مقعـد" الـتي تقـدر قيـمتهـا مبـا بني ثالثـة

الى خمسة ماليني دوالر. 

عرشهـا وقد ارتـدت ثوبـا باللـونني االحـمر
واالزرق مــوشــى بـآللئ بــرتقـــاليــة وســوداء
وتـستنـد بيـديهـا علــى جنبـات املقعـد وقـد
بدت اظافـرها الزرقاء مخـيفة مثل اظافر
منــر فـيمـــا تبــدو علــى ظهـــر املقعــد قـطــة
ســـوداء صغـيـــرة حتـمل بـــالـتـــأكـيـــد داللـــة

جنسية. 
وبعـــــد بعــض الــــوقـت مـن هـــــذه اللــــوحــــة

مـن اروع اعـمـــال هـــذا الفـنـــان االسـبـــانـي.
وهذه اللـوحة الفـريدة لـم يرهـا احد مـنذ

اكثر من اربعني عاما. 
وال يتضمـن كاتـالوغ املـزاد مبلغـا تقديـريا
لهـذا البـورتـريـه الضخـم )130 يف 97 سم(

لكنه قد يبدأ بخمسني مليون دوالر. 
وتبــدو دورا مــار يف هــذه اللــوحــة جــالـســة
علـــى مقعــد كـبيــر مـثل الهــة وثـنيــة علــى

لوحة لبيكاسو واخرى لفان غوخ قد حتققان أرقاماً قياسية 

دمــشق: الفــنـــــانـــــة الــــســـــوريـــــة
جـومانـا مراد وقعـت مؤخـرا عقد
مـشــاركـتهــا يف بـطــولــة املــسلــسل
التـليفـزيـونـى اجلـديـد "القـاهـرة
تــــــرحــب بـكــم" تــــــألــيـف محــمــــــد
حلــمـــي هالل واخـــــــراج محــمــــــد

حلمي.
ويــشـــارك فـــى بـطـــولـــة املــسلــسل
جـمـيل راتـب، وابـــراهـيـم يــســـري،
وطـــــارق لـــطفــي، ونهـــــال عــنــبـــــر،

ونــــــــدى بــــــســـيــــــــونـــي، ومــــــــاجــــــــدة
اخلــطـيــب، وسعـيـــد عـبــــدالغـنـي،
ومـيـــرنـــا ولـيـــد، وفـــرح، ومـــاجـــدة
اخلطـيب، وهادي اجليـار، وتهاني
راشـد، ومنــة فضـالـي، ومنـى هال،
وسـيـــد الـــرومـي، ومـــاهـــر عـصـــام،

وهيثم محمد.
تدور أحداث "القاهرة ترحب بكم
" حــول رب أســرة ثــري يــستـــدعي
جـــمـــيـع أوالده وبـــنــــــــاتـه الــــــــذيـــن
أجنــبهــم مــن مــطـلقـــــاته الــثالث
ويحــضــــر اجلـمــيع مـن األمــــاكـن
الـتـي يعـيــشـــون فـيهـــا طـمعـــا يف
احلـصول علـي نصيبهـم من ثروة

أبيهم.
جتدر االشارة الـى أنه مت االتفاق
مع املـــوسـيقـــار عـمـــار الــشـــريعـي
على وضع املـوسيقي التـصويـرية
وحلـن املقــدمــة والـنهــايــة كـلمــات
الـــشــــاعــــر سـيـــــد حجــــاب وغـنــــاء
املــطـــــرب علــي احلجــــار، و إنـتــــاج

قطاع اإلنتاج.

جومانا توقع عقد )القاهرة ترحب بكم(

بكني: قـــالت وكــالـــة انبــاء الــصني
اجلـــــديـــــدة )شــيــنخــــــوا( إن بعــض
الــسيــاح الـصـينـيني حـــذروا من ان
البـصق يف الـشــارع وتخــطي الــدور
يف الطوابير قد يثير االشمئزاز يف
الـــــداخل لـكــنه قـــــد ال ميـــــر مـــــرور

الكرام يف اخلارج. 
وقالت شينخوا إن العدد املتضخم
مـن الـــسـيــــاح الــصـيـنـيـني الــــذيـن
يــســافــرون الــى اخلــارج قـــد يكــون
مــصـــــدر ربح كــبــيـــــر للـــــدول الــتــي
يـــزورونهـــا لكـن ذلك ال ميـنع هــذه
الـــدول مـن الـــشكـــوى مـن الـبعـض
والـذي قـد يـنعكـس بـالـسـلب علـى

كل الصني. 
مخلفات الكالب يف الشوارع. 

ويجمع سـكان العـاصمـة الصينـية
بـكــني علــــى ان الـبــصـق علـنــــا هــــو
أقـــبـح سـلــــــــوك ال يــــطـــيـقــــــــونـه يف
مــدينـتهم املــزدحمـة وان مــا يتلـوه
يف الـسلـوكيـات املـشينـة يـجيء من
اصحـاب الكالب الـذين ال يـزيلـون

مخلفات كالبهم من االرصفة. 
وقالت صحيفـة تشايـنا ديلي نقال
عن مـسح أجــراه معهـد الـدراسـات
النفسية واالجتـماعية يف بكني ان
ثـالث أكـثر مـا يضـايق سكـان بكني
هـــو إلقـــاء القـمــامــة املـنـتــشــرة يف

املدينة. 
واضـــافــت "سكــــان بكـني قـــالـــوا ان
البـصق هـــو أكثــر مــا يكــرهــونه يف
احلــيــــــاة يف املــــــديــنـــــــة" وان ثلــثــي
املــشـــاركـني ذكـــروا انهـم كـثـيـــرا مـــا
يـــشــــاهــــدون انــــاســــا يـبــصقــــون يف
الشـوارع او يف احلافالت ومحطات

القطارات. 
ونـقل عــن كــــــاجن يــــــو مــن مـعهــــــد
الدراسـات النفـسيـة واالجتـماعـية
قــــــوله "فــيــمـــــا يـــتعـلق بـــــالــبــــصق
يـطـــالب الــسكـــان بتـكثـيف حـملــة
الدعـاية وتـشديـد العقوبـة الجبار
مـن يبــصق علــى االقـالع عن هــذه

العادة السيئة". 
ويــوجـــد يف بكـني قــانــونـــا يحـظــر

البصق علنا لكنه ال يطبق. 

وأضــــــــــــافــــت "وســــــــــــائـل االعـالم يف
سـنغـــافـــورة تقـــول ان العـــاملـني يف
الفــنــــــادق مـــــســتــــــاءون مــن بــــصق
الــسـيــاح الـصـيـنـيـني داخل الغــرف

والتدخني يف االسرة. 
"وشــــركــــة ســنغــــافــــورة لـلخــطــــوط
اجلـويـة تـنتقـد الـسيـاح الـصيـنيني
النهــم يــتحـــــدثـــــون بــصـــــوت عـــــال
وتـشكــو من سلـوكـهم الفـظ. حتـى
صحف هوجن كـوجن تقول ان بعض

الصينيني تنقصهم الكياسة." 
وقـال سكـان بـكني العـام املــاضي ان
الــبــــصق يف الـــــشـــــــوارع هـــــــو أســـــــوأ
جــــــوانـــب العــيـــــش يف العــــــاصــمــــــة
الـــصــيــنــيـــــــة ويجـــيء بعــــــده تــــــرك

الـصني حتـذر مـواطـنيهـا من الـبصق يف اخلـارج 

بغداد / املدى 
قبـيل االنتخابـات اجلديـدة الحتاد
االدبــــــاء يف العـــــراق الــتـــي يجـــــري
االســتعـــــداد لهـــــا، اطـلق عـــــدد مـن
االدبـــــاء والـكــتــــــاب العـــــراقــيــني يف
الـــرابع مـن آيـــار/ مـــايــس اجلـــاري
بـــــــالـــتعـــــــاون االولـــي مع االســتـــــــاذ
فاضل ثـامر رئيـس الدورة احلـالية
، الـــدعـــوة الـــى مـــراعــــاة القـــانـــون
االنــتخــــابـي الــــذي تـتـم يف ضــــوئه
العمليـة االنتخـابيـة قبل ان يـدعو
الـــسـيــــد رئـيـــس االحتـــــاد اجمللـــس
املـركــزي القــائم الــى عقـد املـؤمتـر
االنـتخــابـي العــام واملـصــادقــة علــى
حـل الـهـــيـــئـــــــة احلـــــــالـــيـــــــة،  وقـــبـل

عـــن مــــصـــــــادرة واحـــتـــــــواء تـــــــاريـخ
الـــتـــــــاســـيـــــس احلـقـــيـقـــي الحتـــــــاد
اجلــــواهــــري والــنخـبــــة الــــريــــاديــــة
االولـــى لـتـــاسـيـــسه واعـتـبـــار سـنـــة
التـاسيس ، هـو تاريـخ عقد املـؤمتر

العام املذكور)1983( .
ودعت الـورقـة املقـدمـة الـى الـسيـد
رئيس االحتـاد جميع الزمالءادباء
وكـتــــاب ومـثـقفـني الــــى املـــشــــاركــــة
ــــــــة بـغـــــض الـــنـــــظــــــــر عـــن الـفـعـلـــي
اكتسابهـم الهوية من عدمها، ممن
يــرغب البـداء الــرأي احلضـور يـوم
اخلـميـس القـادم يف قـاعـة االحتـاد
يف ســــــاحــــــة االنــــــدلـــــس ملــتـــــــابعــــــة
املناقشات وانطالق اعمال املبادرة.

ـ ـ

استئـناف قوائم التـرشيح وحتديد
موعـد االقتـراع فيمـا كشـف هؤالء
االدبــاء والكتـاب  اجملـتمعـون علـى
قـــاعـــة االحتـــاد صـبـــاح اخلـمـيــس
املــــــــاضـــي عـــن رؤيـــتـهـــم الـعــــــــامــــــــة
بـضـــرورة الغــاء الـنـظــام الـــداخلـي
الــــــســــــــاري املـفـعــــــــول مـــنــــــــذ عــــــــام
1983وهـــــو تــــــاريخ املـــــؤمتــــــر العـــــام
الذي جاء وفقا للـقانون ) املرعي(
املـــرقـم )70( الـصـــادر عــن مجلــس
قيـادة الثــورة املنحل يف عـام 1980،
وجــديــر بــالــذكــر ان هــذا القــانــون
عــمل عــــسفـــــا علـــــى حل الـنــظـــــام
الــــداخلـي لـلجـمعـيــــات العـــراقـيـــة
ومـنهــا احتــاد ادبــاء العــراق فـضال

مبادرة ألدباء عراقيني تطالب بإلغاء النظام الداخيل 
على ابواب االنتخابات الحتاد ادباء العراق


