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"عندما تتكلم البادية"

مبشاركة دور عاملية

عـــرض أ زيـــاء مـنـــوع وكـبـري يف ابـــو ظـبـي
دبي :تع ــرض يف قـص ــر االم ــارات يف
(اب ــو ظـبـي) الـي ــوم وحـت ــى  11اي ــار
اخـ ـ ــر اب ـتـكـ ـ ــارات االزي ـ ـ ــاء والع ــطـ ـ ــور
واجملــوهــرات الفــاخــرة يف اربع لـيــال
تـ ــشـ ـ ــارك ف ــيه ـ ـ ــا نخــبـ ـ ــة مــن الـ ـ ــدور
العــامليــة .وقــال دنيـس مــولــر مــديــر
شـ ــركـ ــة "اميـ ــوشـن" املــتخ ـصــصـ ــة يف
تنـظيـم مثل هـذه الـتظـاهــرات "تبـدأ
اللـي ــالــي االربع بلـيل ــة ل ــدور االزي ــاء
الراقية واجملـوهرات االيطالـية تليها
ليلة ثانية اميـركية وثالثة بريطانية
واخلتام بليلة فرنسية".
واوضح انه ستعرض يف هـذه الليالي
تــص ــامـيـم السـم ــاء كـبـي ــرة يف ع ــالـم
املــوضــة واجملــوه ــرات والعـطــور مـثل
ف ـ ــال ـن ـت ـيــن ـ ــو وك ـ ــري ـ ـس ـتــي ـ ــان الك ـ ــروا
واميــانــويل انغ ــارو وجيـفنــشي ودونــا
ك ـ ـ ــاران وك ـ ـ ــالـفــن كـاليــن وف ـيـفــي ـ ـ ــان

وي ـ ـســت ـ ــوود وم ـ ــاثــيـ ـ ــو ويلــي ـ ــام ـ ـســن
وغيرهم.
واشـار الـى "مـشـاركـة  36عـارضــة من
اوروبـا يف عروض االزيـاء ،وسيديـرها
اثنان من ابرز املـديرين الفنيني هما
برنارد ترو وسيرجيو ساليرني".
وقــال مــول ــر ان الهــدف مـن تـنـظـيـم
ه ــذه الـتــظ ــاه ــرة يف اب ــو ظـبـي "ه ــو
جـمع مــاركــات الفــاخــرة يف مجــاالت
عدة ،لكنها تتوجه الى جمهور واحد
مـكـ ـ ــون مــن ان ـ ـ ــاس اصحـ ـ ــاب قـ ـ ــدرة
شرائيـة عاليـة" .واضاف ان "الـشرق
االوسط يـضم  40يف املئـة من زبـائن
دور االزيـ ــاء الـ ــراقـيـ ــة وهـ ــذه نـ ـسـبـ ــة
كـبـي ــرة ،وحتـتل ال ــسع ــودي ــة امل ــرتـب ــة
االول ـ ـ ـ ــى يف امل ــنـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ــة" .وت ــن ـ ــظ ــم
التظـاهـرة بـرعـايـة دائـرة التخـطيط
واالقتصاد يف ابوظبي.

يف غالريي بغداد ..ليلة القبض عىل شاعر
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.

معرض باريس يلقي الضوء عىل الفن اخلليجي املعارص
باريس (اف ب)
يـح ـ ـ ــاول مـع ـ ـ ــرض الـفــن احل ـ ـ ــديــث
"عنـدما تتـكلم الباديـة" الذي افتتح
يف معهـد العــالم العــربي يف بـاريـس
القـاء الـضــوء علـى الـفن اخلـليـجي
املعـاصـر مـن خالل اعمـال  20فنـانـا
وفنـانة مـن االمارات وقطـر والكويت
والـسعـوديــة والبحـريـن وعمـان لـكن
يف غياب العراق واليمن.
ويجمع املـعرض الذي يقـام يف قاعة
العــروض املــوسـميــة ويـسـتمــر حتــى
الـت ـ ــاسع مـن متـ ــوز/يـ ــولـي ـ ــو املقــبل
مـ ــدارس فـنـيـ ــة مــتع ـ ــددة وتعـ ــابـيـ ــر
انـفـ ـتـح ــت عـلـ ـ ـ ــى احلـ ـ ـ ــداثـ ـ ـ ــة رغ ــم
مـج ـ ـ ـ ــاورتـه ـ ـ ـ ــا االمـ ـت ـ ـ ـ ــداد الـه ـ ـ ـ ــائـل
للصحراء ومتسكها بالتقاليد.
وجتـســدت االعمـال الفـنيـة يف قـطع
مــركـبــة واشــرطــة فـيــديــو ولــوحــات
وص ــور ف ــوت ــوغ ــرافـي ــة ومــنح ــوت ــات
جتـاورت يف مـسـاحـة املعــرض وظلت
منفتحة على الكثير من التجريب.
وقـالـت املشـرفـة علـى املعـرض كـارين
ادريـ ـ ــان فـ ـ ــون روك حـ ـ ــول االع ـمـ ـ ــال
املع ــروض ــة واجلــمه ــور ال ــذي ي ــاتـي
لالطالع عـليها "مـا هو غيـر معروف
لنـا وغـريـب عنـا ال ميـكن فك رمـوزه
مـن املشاهدة االولى ،ومن الضروري
مـق ـ ـ ـ ــاربـ ـتـه بـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاسـ ـي ـ ـ ـ ــة لـفـه ــم
تعقيداته".
ويبدو ان تلك التعقيدات تنبثق من
الـتحــوالت الـتـي يعـيــشهــا االن ـســان
اخلـلـ ـيـج ــي ويـحـ ـ ـ ــاول الـفـ ـنـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون
ط ـ ــرحهـ ــا يف اعـم ـ ــالهـم مـت ـ ــوسلـني

تقـنـي ــات الفـن احلــديـث ،وطــارحـني
تـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت عــن ال ـ ـ ــذات والـه ـ ـ ــوي ـ ـ ــة
ومجـتـمـع يخـتلــط فـيه ال ـسـي ــاسـي
بالديني.
وتــطغ ــى الـبـيـئـ ــة اخللــيجـيـ ــة عل ــى
مـجـ ـمـل االعـ ـم ـ ـ ـ ــال ،لـ ـي ـ ـ ــس فـق ـ ــط
مبعناها اجلغـرايف امللون بالصحراء
وامـت ــداده ــا بل بـكل م ــا حتــمله مـن
معان تاريخية.
وام ـت ـ ـ ــازت بـعـ ــض االع ـم ـ ـ ــال بـلـغ ـ ـ ــة
مـستقـلة عـلى غـرار لوحـات الفنـانة
الـسعــوديــة املعــروفــة شــاديــة العــالم
الـتي ق ــدمت امل ــرأة وعبــاءتهــا داخل
ستار.
وقــابلـتهــا رؤيــة حــسيــة للـبح ــرانيــة
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 اآلخ ــر عـن
لغة يف غابة من التعابير الفنية.
فقد صـور القطري خليفة العبيدي
كثبان الصحـراء ببراعة ،فيما اظهر
االمـ ـ ـ ــارات ــي طـ ـ ـ ــارق الـغ ـ ـص ــني ورش
الـبـن ـ ــاء مـن زاوي ـ ــة خ ـض ـ ــوع املـك ـ ــان
ملشيئة االنسان.
غيـر ان هـذا االنـســان يبـدو يف صـور
اخـ ـ ــرى ظال ض ـئ ــيال وسـ ــط ارتف ـ ــاع
االبراج الشاهقة.

رئيس مهرجان كان:

مــنـــــافــــســـــة رشســـــة بــني كــبــــــار املخـــــرجــني العـــــاملــيــني

بـاريـس :اعلـن جـيل ك ــاج ــوب رئـيــس
مهـرجـان كـان الــسيـنمــائي الــدولي أن
ال ــدورة الـ  ،59وال ــذي تـنــطلق يف - 17
 28املقبل ،ستشهد منافسة شرسة بني
كبار اخملرجني العامليني.
ومــن كـ ــب ـ ـ ــار ال ـنـج ـ ـ ــوم امل ـ ــش ـ ـ ــاركــني يف
املهـ ــرجـ ــان اخملـ ــرج االي ـطـ ــالـ ــى نـ ــانـ ــى
مــوريـتـي ،واالسـبــانــى بــدرو املــودوفــار،
واالمـيركـية صـوفيـا كوبـوال ،ويتنـافس
يف ـه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــدورة نـحـ ـ ـ ــو  1400فـ ـيـل ــم،
وذك ـ ــرت امل ـ ــدي ـ ــرة الع ـ ــام ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة
للمهرجان كاترين دميييه أن املهرجان
يعـتبــر اول مــسيــرة ع ــامليــة للــسيـنمــا
مشيرة الى انه سيتجاوز للمرة االولى
رقم العشرة االف مشارك.
ومــن املق ـ ــرر أن يفـتـتـتـح املهـ ــرجـ ــان بـ

فـيلـم "شفــرة دافـينـشـي" املقـتبــس عن
روايـة دان بــراون املثيـرة للجــدل ،حيث
يعــرض الـفيـلم خــارج أفالم املـســابقــة
هـ ــو ب ـطـ ــولـ ــة املـمــثل األمـ ــريـكـي تـ ــوم
هــانكــس واملمـثلــة أودري تــوتــو .امــا يف
اخلتــام فـسـيعــرض الفـيلـم الفــرنــسي
"انـسـيلفــانيــا" اخــراج تــوني جــاتلـيف،
يـتـن ــافــس يف امل ـس ــابق ــة ال ــرسـمـي ــة 19
فيـلم ــا من  11دولــة مـنهــا  4أفـالم من
ال ــدول ــة املـضـيف ــة ف ــرن ـس ــا هـي "احلق
ال ــضعـيـف" للــمخـ ــرج لـ ــوكـ ــاس بـلفـ ــو،
ـم ـ ــا يق ـ ــول ش ـ ــارلــي" للــمخ ـ ــرج ـ ــة
و"كـ ـ
والـنجمـة الفـرنـسيـة الــشهيـرة نـيكـول
جـ ــارسـيـ ــا ،و"عـنـ ــدمـ ــا كـنـت م ـطـ ــربـ ــا"
إلكـ ـسـ ــافـيـ ــار جـيـ ــانـ ــولــي ،و"فالنـ ــدرز"
لبرونو دومو.

بــاالضــافــة الـي اربعــة افالم للــواليــات
ـح ـ ـ ــدة االمـ ـ ـ ــريـك ــي ـ ـ ــة ه ــي "م ـ ـ ــاري
املـ ـت ـ
انـتوانيت" لصـوفيا كوبـوال ابنة اخملرج
الع ـظـيـم فـ ــرانـ ـسـي ــس فـ ــورد كـ ــوبـ ــوال،
و"ب ــابل" اخ ــراج إيـن ــاريـتـ ــو" ،حك ــاي ــات
اجل ـن ـ ــوب" ل ـ ــري ـتـ ـش ـ ــارد كــيلــي ،و"أم ـ ــة
ال ـ ــوج ـب ـ ــات الـ ــسـ ـ ــريع ـ ــة" ل ـي ـ ــرت ـ ـش ـ ــارد
ليـنكليتـر ،وفيلمـان من ايـطالـيا هـما:
"الـتـمـســاح الـضخـم" لـنــانـي مــوريـنـي،
و"صديق الـعائلـة" لبـاولو سـورينتيـنو،
وفــيلـم ـ ــان مـن ب ـ ــري ـط ـ ــانـي ـ ــا" :ال ـ ــريح
ته ــزاحلق ــول" لكـني لــوش ،و"الـط ــريق
االحمر" الندريا ارنولد.
ثــم ف ــيلــم واح ـ ــد لــكل مــن اس ـب ـ ــان ـي ـ ــا
"العـودة" الرمادوفـار ،وتركيـا "االجواء"
لـن ــوري سـيالن ،والـب ــرتغ ــال "ال ـشـب ــاب

يــسيــرون" لـيبــدرو ك ــوستــا ،واملكـسـيك
"مـتاهات" لـديل تورو ،وفنلـندا "اضواء

ـض ـ ـ ــواحــي" ألكــي كــي ـ ـ ــور ســم ـ ـ ــاكــي،
ال ـ ـ
والــصني "قـصــر الـصـيف" اخــراج لــوي
لي.وتـشــارك بع ـ ـ ـ ـ ــض الــدول العــربيــة
يف املهـ ــرجـ ــان حـيـث تـ ـشـ ــارك تـ ــون ــس
بـفل ـي ـمــني يع ـ ــرض ـ ــان ض ـمــن الق ـ ـســم
اجل ــدي ــد للـمه ــرج ــان" كل سـيـن ـ ـ ـم ــات
الع ـ ــالـم" ،هـم ـ ــا "خـ ــشخ ـ ــاش او زه ـ ــرة
الـن ـسـي ــان" ل ــسلـمـ ــى بك ــار ه ــو انـت ــاج
مـ ـشـتـ ــرك تـ ــونـ ـسـ ــى مغـ ــربـ ــى  ،وفــيلـم
"خـرمـة" للجيالنــى السعـدى ،وملصـ ـ ـ ــر
فــيلـم ـ ــا يف قـ ـسـم "خ ـ ــارج املـ ـس ـ ــابق ـ ــة"
بعنـوان " الـبنـات لـلمخـرجــة املصـريـة
تهانـي راشد ،هـذا باالضـافة الـي فيلم
"املواطنـون" للمخـرج اجلزائـري رشيد
ـوش ـ ـ ــارب ويـعـ ـ ـ ــرض يف امل ـ ــس ـ ـ ــابـق ـ ـ ــة
ـب ـ ـ ـ ـ
الرسمية.

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.
وبعــي ـ ــداً عــن ال ـ ــدخـ ـ ــول يف تفـ ـصــيالت ال ــظ ـ ــروف ال ـ ـســي ـ ــاســي ـ ــة
واالجـتم ــاعي ــة واالقتـصــاديــة الـتي ك ــانت وراء تــدهــور أحــوالـهم
الصحيـة ورحيلهم املبكـر ،وعن انتظارنـا حتى يرحـل الواحد من
هـ ــؤالء لــنقـيـم لـه مجـ ــالـ ــس الع ـ ــزاء علـ ــى صـفحـ ــات ال ـصـحف
واجملـالت واالروقة الثقافيـة ونحوّله الى منـاسبة نسـتعرض فيها
احتـرامنـا اخلـارق للعـادة لآلداب والفنـون ونـشيـد فيهـا بـالـراحل
"العــزيــز" الــذي ك ــاد 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 احلـ ــال مع اقـ ــرار امـتـيـ ــازات معـيـنـ ــة لل ـضـبـ ــاط يف الـعهـ ــود
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
يق ــول اجلـمــيع؟! وله ــذا ،فلـيــس كـثـي ــراً عل ــى ه ــؤالء املــس ــؤولـني
االهـتمــام بـشـكل فعلـي بهــذا اجلــزء من هــذه الثــروة ،أي االدبــاء
والفنـانني بـاعتبـارهم طـاقة ابـداعيـة توهـب وال تصنع ،وبـالتـالي
فــان خسـارة أي فـردٍ منهـا يتـرك فـراغ ـاً ال ميكن ان ميأله وزيـر أو
نـائب أو رجل أعمـال ،الن هؤالء ميكن ان يجـدهم اجملتمع يف أي
وقـت وان ي ـصـنـعهـم وفق ـ ـاً لآللـي ــات املـتـيــسـ ــرة املع ــروف ــة ،مـع كل
االحترام الشخاصهم وجهودهم للصالح العام.
وال يـنبـغي ان يـتم االهـتمــام بــرعــايــة هــؤالء األدبــاء والـفن ــانني،
بالطبع على طريقة "اعطوه الف درهم" ،أو بطريقة االحتفاءات
والتكـرميات املهـرجانـية -بكـسر الـراء وتشـديدهـا -زمانئـذ التي
ال تغـنـي أو تـ ـشــبع مـن جـ ــوع إال لـ ــذي ح ـظٍ ع ـظـيـم ،والهـ ــدافٍ
اسـتع ــراضيــة ايـض ـاً ،وامن ــا ينـبغـي ان يكــون عل ــى 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
املــصحـ ــة ،أو تـ ـسـتـجلــب ،كل احلـ ــاالت الـتـي تـ ـسـتـحق مــثل هـ ــذا
االهـتم ــام .كم ــا 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
األدبـ ــاء والفـن ــانـني عـم ــوم ـ ـاً عل ــى الــصعـي ــد امل ــادي واالج ــرائـي
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.

الفنان عيل طالب يقيم رفيفه
بغداد /املدى
حتـ ــت ع ـ ـنـ ـ ـ ـ ــوان
(رف ـيـف) يق ـيــم
فنـان الـتصـويـر
الف ـ ــوت ـ ــوغـ ـ ــرايف
عـلـ ـ ـ ــى طـ ـ ـ ــال ــب
عـلـ ـ ـ ــى قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة
املصـور العـراقي
مـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرضـ ــه
ال ـ ـ ـ ـ ـش ـخـ ـ ـ ــص ـ ـ ــي
الع ــاشـ ــر ،وذلك
يف احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
والع ـشــريـن مـن
الـشهـر اجلـاري،
ومن اجلــديــر بــالــذكــر ان الـفنــان
اق ــام ت ــسعـ ــة معـ ــارض شخ ـصـي ــة
وتـ ــراثـيـ ــة ،م ـصـ ــوراً مـن خـاللهـ ــا

احلـي ــاة العــام ــة وبخــاصــة عــالـم
االهـ ــوار املـنـ ــشغـف به يف جـنـ ــوب
الـ ــوطـن ،كـم ـ ــا له مـ ـشـ ــاركـ ــات يف
مهرجانات ادبية واخرى دولية.

