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وقــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــة

سـقط يف الـسنـوات القـليلـة املــاضيــة كمـا تـسـقط أوراق اخلـريف
العـديـد من األدبـاء والفنـانني صـرعـى املـرض والفـاقـة والـتشـرد،
والكـثيــر منهـم يف أعمـار مــا زالت متـكنهـم من مـزيـدٍ مـن العيـش

والعطاء االبداعي لو كانوا بصحة جيدة وحياة طبيعية.
وبعــيــــداً عــن الــــدخـــــول يف تفــصــيالت الــظــــروف الـــســيــــاســيــــة
واالجـتمــاعيــة واالقتـصــاديــة الـتي كــانت وراء تــدهــور أحــوالـهم
الصحيـة ورحيلهم املبكـر، وعن انتظارنـا حتى يرحـل الواحد من
هـــؤالء لــنقـيـم لـه مجـــالـــس العــــزاء علـــى صـفحـــات الــصـحف
واجملـالت واالروقة الثقافيـة ونحوّله الى منـاسبة نسـتعرض فيها
احتـرامنـا اخلـارق للعـادة لآلداب والفنـون ونـشيـد فيهـا بـالـراحل
"العــزيــز" الــذي كــاد ان يكــون رســوالً .. الــى آخــره، فــان املـســألــة
تـتعلق بـانـســانيـة الـنظـام احلــاكم القـائـم يف فتـرة مــا واخالقيـة
اجملتمع السـائدة. امـا معاجلتهـا فترتـبط مبصلحـة معينـة لدى
الـدولـة تـدفعهـا الـى اتخـاذ اجـراءٍ مـا ملعـاجلـة هـذه الظـاهـرة كمـا
هـي احلـــال مع اقـــرار امـتـيـــازات معـيـنـــة للــضـبـــاط يف الـعهـــود
الـسابقـة، والعهـد احلالـي ورمبا مـستقبـالً، الستقطـاب العنـاصر
اجليدة الـى هذا الصـنف وتأمني والئهم ايـضاً، وكإقـرار اجلمعية
الـوطـنيـة املـنصـرفــة الفضل درجــات التقـاعــد العضـائهـا إضـافـة
لالمتيـازات االخرى، ومثلما يرسل أي مـسؤول كبير إذا ما مرض

للمعاجلة على حساب الدولة يف افضل مستشفيات العالم!
فمن لـه مصلحـة، يـا تـرى، يف هـذه الـدولـة يف ان ال ميـوت األدبـاء

والفنانون مبكراً، مرضى ومشردين وغرباء؟!
انه بالتأكيد رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء والنواب ووزارة
الـثقــافــة واحتــادات األدبــاء والـفنــانـني واجملتـمع بــاســره، عنــدمــا
يشعـرون حقـاً باحلـرص الشـخصي عـلى الـثروة الـوطنيـة للبـلد،
وهل األدبــاء والفنـانـون اال جــزء من هــذه الثـروة الـوطـنيــة، كمـا
يقــول اجلـمــيع؟! ولهــذا، فلـيــس كـثـيــراً علــى هــؤالء املــســؤولـني
االهـتمــام بـشـكل فعلـي بهــذا اجلــزء من هــذه الثــروة، أي االدبــاء
والفنـانني بـاعتبـارهم طـاقة ابـداعيـة توهـب وال تصنع، وبـالتـالي
فــان خسـارة أي فـردٍ منهـا يتـرك فـراغــاً ال ميكن ان ميأله وزيـر أو
نـائب أو رجل أعمـال، الن هؤالء ميكن ان يجـدهم اجملتمع يف أي
وقـت وان يــصـنـعهـم وفقـــاً لآللـيــات املـتـيــســـرة املعــروفــة، مـع كل

االحترام الشخاصهم وجهودهم للصالح العام.
وال يـنبـغي ان يـتم االهـتمــام بــرعــايــة هــؤالء األدبــاء والـفنــانني،
بالطبع على طريقة "اعطوه الف درهم"، أو بطريقة االحتفاءات
والتكـرميات املهـرجانـية   -بكـسر الـراء وتشـديدهـا- زمانئـذ التي
ال تغـنـي أو تــشــبع مـن جـــوع إال لـــذي حــظٍ عــظـيـم، والهـــدافٍ
اسـتعــراضيــة ايـضــاً، وامنــا ينـبغـي ان يكــون علــى شكل مــؤسـســة
لـرعـايـة األدبــاء والفنـانـني تتـضـمن، يف املقـام االول، مـصحـة يف
مــوقع طبـيعي فـسيح مـزودة بـكل اسبـاب الـراحـة ووسـائل العالج
النــاجح والـتغــذيــة اجليــدة والتـسـليــة الهــادفــة. وتـسـتقـبل هــذه
املــصحـــة، أو تــسـتـجلــب، كل احلـــاالت الـتـي تــسـتـحق مــثل هـــذا
االهـتمــام. كمــا تتـضـمن املــؤسـســة جهــة تـعنــى، وبــالـتنـسـيق مع
جهــات أخــرى، مبعــاجلــة الـظــروف أو االسبــاب التـي تفــرز بعـض
احلـاالت املــرضيـة أو الـشـاذة املـؤديـة الـى تـشــرد البـعض وتـدهـور
اوضاعـه الصحية واالقتصـادية، وجهة ثـالثة تتولـى تسهيل سفر
ـــاء والفـنــانـني عـمــومـــاً علــى الــصعـيــد املــادي واالجــرائـي األدب

ورعايتهم من قبل امللحقيات الثقافية العراقية يف اخلارج.
وكـل هذا وفقـاً لضـوابط إداريـة ومالـية وقـانونـية وثقـافيـة جتعل
مـن مؤسـسة كهـذه منطلقـاً حقيقـياً فـاعالً ومفخـرة حضـارية يف

عراقنا اجلديد.
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*زهور تهنئة من الفنان علي بدر خان لرئيس الفرقة
السمفونية الوطنية العراقية.

*لوحة فنية راقصة جتسد االخوة
العربية الكردية.

*حتفة معمارية يف احد احياء مدينة
السليمانية.

* حرية وصحافة وسالم.
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عـــرض أ زيـــاء مـنـــوع وكـبـري يف ابـــو ظـبـي 
ويـــســتــــوود ومــــاثــيـــــو ويلــيــــامـــســن

وغيرهم. 
واشـار الـى "مـشـاركـة 36 عـارضــة من
اوروبـا يف عروض االزيـاء، وسيديـرها
اثنان من ابرز املـديرين الفنيني هما

برنارد ترو وسيرجيو ساليرني". 
وقــال مــولــر ان الهــدف مـن تـنـظـيـم
هــذه الـتــظــاهــرة يف ابــو ظـبـي "هــو
جـمع مــاركــات الفــاخــرة يف مجــاالت
عدة، لكنها تتوجه الى جمهور واحد
مـكـــــون مــن انــــــاس اصحـــــاب قـــــدرة
شرائيـة عاليـة".  واضاف ان "الـشرق
االوسط يـضم 40 يف املئـة من زبـائن
دور االزيـــاء الـــراقـيـــة وهـــذه نــسـبـــة
كـبـيــرة، وحتـتل الــسعــوديــة املــرتـبــة
ــنــــظــم االولــــــــى يف املــنــــطـقــــــــة". وت
التظـاهـرة بـرعـايـة دائـرة التخـطيط

واالقتصاد يف ابوظبي. 
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دبي: تعــرض يف قـصــر االمــارات يف
)ابــو ظـبـي(  الـيــوم  وحـتــى 11 ايــار
اخـــــر ابــتـكـــــارات االزيــــــاء والعــطـــــور
واجملــوهــرات الفــاخــرة يف اربع لـيــال
تـــشـــــارك فــيهــــــا نخــبـــــة مــن الـــــدور
العــامليــة.  وقــال دنيـس مــولــر مــديــر
شـــركـــة "اميـــوشـن" املــتخــصــصـــة يف
تنـظيـم مثل هـذه الـتظـاهــرات "تبـدأ
اللـيــالــي االربع بلـيلــة لــدور االزيــاء
الراقية واجملـوهرات االيطالـية تليها
ليلة ثانية اميـركية وثالثة بريطانية

واخلتام بليلة فرنسية". 
واوضح انه ستعرض يف هـذه الليالي
تــصــامـيـم السـمــاء كـبـيــرة يف عــالـم
املــوضــة واجملــوهــرات والعـطــور مـثل
فــــالــنــتــيــنــــو وكــــريـــســتــيــــان الكــــروا
واميــانــويل انغــارو وجيـفنــشي ودونــا
كــــــاران وكــــــالـفــن كـاليــن وفــيـفــيــــــان
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بـاريـس: اعلـن جـيل كـــاجـــوب رئـيــس
مهـرجـان كـان الــسيـنمــائي الــدولي أن
الـــدورة الـ 59، والـــذي تـنــطلق يف 17 -
28 املقبل، ستشهد منافسة شرسة بني

كبار اخملرجني العامليني.
ــــــار الــنـجــــــوم املـــــشــــــاركــني يف ومــن كــب
املهــــرجــــان اخملــــرج االيــطــــالــــى نــــانــــى
مــوريـتـي، واالسـبــانــى بــدرو املــودوفــار،
واالمـيركـية صـوفيـا كوبـوال، ويتنـافس
ـــــــدورة نـحـــــــو 1400 فـــيـلـــم، يف هـــــــذه ال
وذكـــــرت املـــــديـــــرة العـــــامـــــة اجلـــــديـــــدة
للمهرجان كاترين دميييه أن املهرجان
يعـتبــر اول مــسيــرة عـــامليــة للــسيـنمــا
مشيرة الى انه سيتجاوز للمرة االولى

رقم العشرة االف مشارك.
ومــن املقـــــرر أن يفـتـتـتـح املهــــرجــــان بـ
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مــنـــــافــــســـــة رشســـــة بــني كــبــــــار املخـــــرجــني العـــــاملــيــني 
ــــــور ســمــــــاكــي، الـــضــــــواحــي" ألكــي كــي
والــصني "قـصــر الـصـيف" اخــراج لــوي
لي.وتـشــارك بعـــــــــــض الــدول العــربيــة
يف املهــــرجــــان حـيـث تـــشــــارك تــــونـــس
بـفلــيــمــني يعـــــرضـــــان ضــمــن القــــســم
اجلـــديـــد للـمهـــرجـــان" كل سـيـنــــــمـــات
العـــــالـم"، هـمـــــا "خــــشخـــــاش او زهـــــرة
الـنــسـيـــان" لـــسلـمــــى بكـــار هـــو انـتـــاج
مـــشـتــــرك تــــونـــســــى مغــــربــــى ، وفــيلـم
"خـرمـة" للجيالنــى السعـدى، وملصــــــــر
فــيلـمـــــا يف قـــسـم "خـــــارج املـــســـــابقـــــة"
بعنـوان " الـبنـات لـلمخـرجــة املصـريـة
تهانـي راشد، هـذا باالضـافة الـي فيلم
"املواطنـون" للمخـرج اجلزائـري رشيد
ــــــوشــــــارب ويـعــــــرض يف املـــــســــــابـقــــــة ب

الرسمية.
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"مـتاهات" لـديل تورو، وفنلـندا "اضواء

بــاالضــافــة الـي اربعــة افالم للــواليــات
ــــــة هـــي "مــــــاري املـــتـحــــــدة االمــــــريـكـــي
انـتوانيت" لصـوفيا كوبـوال ابنة اخملرج
العــظـيـم فــــرانـــسـيـــس فــــورد كــــوبــــوال،
و"بـــابل" اخـــراج إيـنـــاريـتــــو، "حكـــايـــات
اجلــنـــــوب" لـــــريــتـــشـــــارد كــيلــي، و"أمـــــة
الـــــوجــبـــــات الــــســـــريعـــــة" لــيـــــرتــــشـــــارد
ليـنكليتـر، وفيلمـان من ايـطالـيا هـما:
"الـتـمـســاح الـضخـم" لـنــانـي مــوريـنـي،
و"صديق الـعائلـة" لبـاولو سـورينتيـنو،
وفــيلـمـــــان مـن بـــــريــطـــــانـيـــــا: "الـــــريح
تهـــزاحلقـــول" لكـني لــوش، و"الـطـــريق

االحمر" الندريا ارنولد.
ثــم فـــيلــم واحـــــد لــكل مــن اســبـــــانــيـــــا
"العـودة" الرمادوفـار، وتركيـا "االجواء"
لـنـــوري سـيالن، والـبـــرتغـــال "الــشـبـــاب

ـ ـ ـ ـ
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فـيلـم "شفــرة دافـينـشـي" املقـتبــس عن
روايـة دان بــراون املثيـرة للجــدل، حيث
يعــرض الـفيـلم خــارج أفالم املـســابقــة
هــــو بــطــــولــــة املـمــثل األمــــريـكـي تــــوم
هــانكــس واملمـثلــة أودري تــوتــو. امــا يف
اخلتــام فـسـيعــرض الفـيلـم الفــرنــسي
"انـسـيلفــانيــا" اخــراج تــوني جــاتلـيف،
يـتـنـــافــس يف املــســـابقـــة الـــرسـمـيـــة 19
فيـلمـــا من 11 دولــة مـنهــا 4 أفـالم من
الـــدولـــة املـضـيفـــة فـــرنــســـا هـي "احلق
الـــضعـيـف" للــمخــــرج لــــوكــــاس بـلفــــو،
و"كــمـــــا يقـــــول شـــــارلــي" للــمخـــــرجـــــة
والـنجمـة الفـرنـسيـة الــشهيـرة نـيكـول
جــــارسـيــــا، و"عـنــــدمــــا كـنـت مــطــــربــــا"
إلكـــســــافـيــــار جـيــــانــــولــي، و"فالنــــدرز"

لبرونو دومو.

ـ

رئيس مهرجان كان:

بغداد/ املدى
حتــــت عــــنــــــــــوان
)رفــيـف( يقــيــم
فنـان الـتصـويـر
الفـــــوتـــــوغــــــرايف
عـلــــــــى طــــــــالـــب
عـلــــــــى قــــــــاعــــــــة
املصـور العـراقي
مــــعــــــــــــــــــــــــــــرضــــه
الــــــــــشــخــــــــصــــــي
العـــاشــــر، وذلك
يف احلـــــــــــــــــــــــادي
والعــشــريـن مـن
الـشهـر اجلـاري،

ومن اجلــديــر بــالــذكــر ان الـفنــان
اقـــام تـــسعــــة معــــارض شخــصـيـــة
وتــــراثـيــــة، مــصــــوراً مـن خـاللهــــا
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احلـيـــاة العــامـــة وبخــاصــة عــالـم
االهــــوار املـنــــشغـف به يف جـنــــوب
الــــوطـن، كـمـــــا له مـــشــــاركــــات يف

مهرجانات ادبية واخرى دولية.

الفنان عيل طالب يقيم رفيفه

بغداد/ املدى
يـضيف املـركــز الثقــايف العــربي - الـسـويـســري النـاقــد جمـال كـرمي يف نـدوة
ثقـافيـة مبنـاسبـة عـشيـة الـذكـرى الثـالثـة لـرحـيل الشـاعـر جـان دمـو بعنـوان

"ليلة القبض على شاعر: جان دمو جنازة ناطقة من بغداد الى سدني".
يتحدث فيهـا عن جان اإلنسـان والشاعـر واملترجم وعن ذكـرياته املشـتركة يف

الوطن واملنفى وعن انفرادات الشعر العراقي وديوان "اسمال".
وذلك يف الـساعـة الثـانيـة من بـعد ظـهر يـوم اخلمـيس املـصادف 2006/5/11
يف مقـره الكائن خلف املكتبة الوطنية بداية شارع اجلمهورية والدعوة عامة

للجميع.

يف غالريي بغداد.. ليلة القبض عىل شاعر

باريس )اف ب(
يـحـــــــاول مـعـــــــرض الـفــن احلـــــــديــث
"عنـدما تتـكلم الباديـة" الذي افتتح
يف معهـد العــالم العــربي يف بـاريـس
القـاء الـضــوء علـى الـفن اخلـليـجي
املعـاصـر مـن خالل اعمـال 20 فنـانـا
وفنـانة مـن االمارات وقطـر والكويت
والـسعـوديــة والبحـريـن وعمـان لـكن

يف غياب العراق واليمن.
ويجمع املـعرض الذي يقـام يف قاعة
العــروض املــوسـميــة ويـسـتمــر حتــى
الـتـــــاسع مـن متــــوز/يــــولـيـــــو املقــبل
مــــدارس فـنـيــــة مــتعـــــددة وتعــــابـيــــر
انـفـــتـحـــت عـلــــــــى احلــــــــداثــــــــة رغـــم
مـجـــــــــاورتـهـــــــــا االمـــتـــــــــداد الـهـــــــــائـل

للصحراء ومتسكها بالتقاليد.
وجتـســدت االعمـال الفـنيـة يف قـطع
مــركـبــة واشــرطــة فـيــديــو ولــوحــات
وصـــور فـــوتـــوغـــرافـيـــة ومــنحـــوتـــات
جتـاورت يف مـسـاحـة املعــرض وظلت
منفتحة على الكثير من التجريب.
وقـالـت املشـرفـة علـى املعـرض كـارين
ادريــــــان فــــــون روك حــــــول االعــمــــــال
املعـــروضـــة واجلــمهـــور الـــذي يـــاتـي
لالطالع عـليها "مـا هو غيـر معروف
لنـا وغـريـب عنـا ال ميـكن فك رمـوزه
مـن املشاهدة االولى، ومن الضروري
مـقـــــــــاربـــتـه بـحـــــــســـــــــاســـيـــــــــة لـفـهـــم

تعقيداته".
ويبدو ان تلك التعقيدات تنبثق من
الـتحــوالت الـتـي يعـيــشهــا االنــســان
اخلـلـــيـجـــي ويـحــــــــاول الـفـــنــــــــانــــــــون
طـــــرحهــــا يف اعـمـــــالهـم مـتـــــوسلـني

تقـنـيـــات الفـن احلــديـث، وطــارحـني
تـــــســـــــاؤالت عــن الـــــــذات والـهـــــــويـــــــة
ومجـتـمـع يخـتلــط فـيه الــسـيـــاسـي

بالديني.
وتــطغـــى الـبـيـئــــة اخللــيجـيــــة علـــى
مـجـــمـل االعـــمـــــــــال، لـــيـــــــس فـقـــــط
مبعناها اجلغـرايف امللون بالصحراء
وامـتـــدادهـــا بل بـكل مـــا حتــمله مـن

معان تاريخية.
وامــتـــــــازت بـعــــض االعــمـــــــال بـلـغـــــــة
مـستقـلة عـلى غـرار لوحـات الفنـانة
الـسعــوديــة املعــروفــة شــاديــة العــالم
الـتي قـــدمت املـــرأة وعبــاءتهــا داخل

ستار.
وقــابلـتهــا رؤيــة حــسيــة للـبحـــرانيــة
وجــدان املـنــاعـي الـتـي حــولـت شعــر
املــرأة عــاملــا خــاضعــا للـتحــوالت من

القناع الى احلجاب وسواهما.
الـشعـر واغـطيـة الـرأس كـانـت ايضـا
ميـدان القطـريـة فـاطمـة الـشيبـاني
يف عملها التركيبي "البعد الرابع".

وشكلت انتـاجات الـفنانـني االخرين
بانورامـا متنوعـة تشهد خلـصوصية
الـبعــض وبحـث الـبعـض اآلخـــر عـن

لغة يف غابة من التعابير الفنية.
فقد صـور القطري خليفة العبيدي
كثبان الصحـراء ببراعة، فيما اظهر
االمــــــــاراتـــي طــــــــارق الـغــــصـــني ورش
الـبـنـــــاء مـن زاويـــــة خــضـــــوع املـكـــــان

ملشيئة االنسان.
غيـر ان هـذا االنـســان يبـدو يف صـور
اخــــــرى ظال ضــئـــيال وســــط ارتفـــــاع

االبراج الشاهقة.

معرض باريس يلقي الضوء عىل الفن اخلليجي املعارص
"عندما تتكلم البادية"


