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معهد الدراسات املوسيقية بال آالت موسيقية

حادث و حديث

علـــة العـــلل

رعته مؤسسة خيرية ووزارة الثقافة ال تعرف عنه شيئاً
حتقيق وتصوير :مفيد الصايف

بدأ عمر رياض يغني ويعزف
على آلة العود يف باحة
املعهد ،رمبا من الصعب
تصديق ان هذا الفتى الذي
ال يتجاوز السابعة عشرة من
عمره وهو يف املرحلة
الرابعة يعزف على آلة
العود بطريقة جميلة ورائعة
  -حتاكي أفضل احملترفنيشاركه على آلة الكمان احد
الزمالء املتخرجني يف
املعهد ،وصدحت كلماته
بصوت حلو( ...أنت اعز
محبوب عندي  /وأنسى
روحي وما أنساك) ،وتعإلى
صوت املوسيقى والغناء
يف فضاء املعهد املالصق
لنهر دجلة لتتحد مع أصوات
قدمية تغني لبغداد ولياليها
أجمل األحلان.

اخلـم ـ ــاش ال ن ـ ــرى فــيه م ـ ــا يح ـ ــاف ــظ عل ـ ــى
تــراثهم" وأكـد ان املعهـد يـفتقـر إلـى العـديـد
من األشياء واهمها االالت املوسيقية ،قائال:
"ال تـوجـد االت مـوسـيقيـة حتــى للمـدرسني،
وال ـطـالب يعـتـمـ ــدون عل ــى آالت م ــوسـيقـي ــة
بسيطـة يشترونهـا من السوق علـى حسابهم
اخلـاص ".وحتــدث كيف مت تـرمـيم الـبنـايـة
بعد سقوط النظام من قبل مؤسسة خيرية
تـابعـة إلــى مجمـوعــة الكنـائـس النــرويجيـة.
وكـيف ان وزارة الـثقــافــة تعــد بــالكـثيــر ولـكن
دون ان يـروا أي حتسن .وقـال "اننا يف نهـاية
العـام الــدراسي من دون كهـربـاء مع العلم ان
دوائـر كثـيرة حـولنـا لديهـم كهربـاء" .واكد ان
املـعه ـ ــد يعـ ــانـي كـ ــذلـك مــن هجـ ــرة اسـمـ ــاء
مميزة عديدة.
وحتــدث اخ ــرون عن امل ــرتبــات الهــزيلــة الـتي
يـتقــاضهــا املــدرســون -ال ــراتب يـصل إلــى 99
ألف ديـن ــار بعـن ــوان وظـيفـي (حـ ــريف) -شك ــا
حـيــدر شــاكــر مــدرس الــة الـبـيــانــو كـيف مت
الغـاء تـدريـسهـا النهـا ال تـتنـاسـب مع املعهـد
الت ــراثي  -ح ــاليــا ل ــديه اربعــة طالب ســوف
يتخرجـون هذا العام  -قـائال " أي فنان البد
له ان يدرس على الة البيانو ".
امـ ـ ــا االس ـتـ ـ ــاذ ع ـبـ ـ ــد الـكـ ـ ــرمي
ح ـم ـي ـ ــد ،م ـ ــدرس ال ـ ــة ال ـن ـ ــاي
ف ــشك ــا مـن ع ــدم وج ــود بـن ــاي ــة
مــتخ ـص ـصـ ــة لـتـكـ ــون مـعهـ ــدا
للمـوسيقـى " معهـد املـوسيقـى
يـج ــب ان تــك ـ ـ ـ ــون فـ ـيـه غ ـ ـ ـ ــرف
عــملـيـ ــة وال تـت ـ ــداخل أصـ ــوات
االالت املوسيقية بينها".

طالب الناي

استراحة بعد االمتحان

انتشـر عدد قلـيل من التالميـذ يف كل إرجاء
املعه ــد ،يف ي ــوم االمـتح ــان .جلــس الـبعـض
يـستمع إلـى زمالئه يف احلـديقـة او يف زاويـة
مـن زواي ـ ــا املـعه ـ ــد ،اغلــبهــم يحــمل ـ ــون آالت
م ــوسيـقيــة مخـتلفــة ،ع ــود ،كمــان ،آلــة نــاي
وعـي ــونهـم تـتــطلع إل ــى اس ــات ــذتهـم .بـن ــاي ــة
املعه ــد بـن ــاء بغ ــدادي مـن ط ــابقـني ،يـنفـتح
داخـله علــى فـض ــاء واسع،تـتــوسـطه نــافــورة
صغ ـيـ ـ ــرة بلـ ـ ــون ازرق .ان ـت ـ ـشـ ـ ــرت االع ـمـ ـ ــدة
امل ـصـب ــوغـ ــة بل ــون بـنـي ب ـشـكل مـنـت ـظـم مع
األق ـ ــواس واآلج ـ ــر الــبغ ـ ــدادي .يف ال ـط ـ ــابق
االرضـي قـ ــاعـ ــة املـ ــديـ ــر وغـ ــرفـ ــة االسـ ــاتـ ــذة
وصف ـ ـ ــوف للـ ــطالب ويف الـ ـط ـ ـ ــابق ال ـثـ ـ ــانــي
صفــوف أخــرى وقــاعــة لالحـتف ــاالت،عنــوان
ال ـب ـنـ ـ ــايـ ـ ــة اخلـ ـ ــارجــي(مـعهـ ـ ــد الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
املـوسـيقيـة تـأسـس عـام  )1970يـتنـاقـض مع
مـ ــا كـتــب علـ ــى الـبـ ــاب ال ـ ــداخلـي،يف عـبـ ــارة
ق ــدمي ــة تـنـبـيء ب ــوظـيفـته االولـي ــة(مــتحف
االزياء للماثورات الشعبية)

حياة مع املوسيقى

حتدث الطالب عـن طريقة اختبار التالميذ
اجل ـ ــدد حــني يـجل ـ ــس الع ـم ـيـ ـ ــد ومعـ ـ ــاونه
وأس ــات ــذة اخ ــرون لـيخـتـبـ ــروا اإلمك ــانـي ــات
املــستـقبـليــة للـط ــالب او يــدققــوا يف حــركــة
اصـ ــابـعه .يف املـعه ـ ــد ثالثـ ــة أقـ ـسـ ــام ،قـ ـسـم
أصــوات املقــام وفـيه يـصـبح الـطــالـب مغـنيــا
للمقـام وقسـم اآلت يتخـصص فـيه الطـالب
يف الع ـ ــزف وق ـ ـســم ال ــبح ـ ــوث ي ــتخ ـ ــرج ف ــيه
الـطـالـب كبــاحث يف تــاريخ املــوسيقـى .قـال
احــد الـطلـبــة "املــوسـيقـي احلقـيقـي يحــس
بــطعـم اخـ ــر للحـي ــاة وروم ــان ـسـيـتهـ ــا وتعلـم
املـوسيقى تـدخلك إلى عـالم اخر،النـها علم
جمـيل ولهــذا نحن نــدرسهــا خمــس سنـوات
وهي فترة ليست بالقصيرة".

معاناة املوسيقيني

احــد الـطالب رفـض ان يــذكــر اسـمه قــال ان
دروس املــوسيقـى بـدأت تتـراجع االن بعـد أن
ادخل ـ ــوا م ـ ــواد ج ـ ــدي ـ ــدة مــثل م ـ ــادة الـلغ ـ ــة
االنـكلـيــزيــة! وأبــدى تــذمــره مـنهــا وحتــدث
اخــرون عـن صعــوبــات دراســة (الـســول فـيج)
والتـاريخ املوسيقـي والنظريـات .واشاروا إلى

انـه من احملــزن ان يـجبــر الـطــالـب احيــانــا
علـى اخـتيـار الـة ال يـريـدهـا وحتـدثــوا عن
معـانـاتهـم يف الشـارع وكيف سـرقت مـرة من
احدهـم آلة االرغون .وشكـوا من ادارة املعهد
ق ـ ــائلــني انه ـ ــا ال تق ـ ــدم لهـم شـيـئ ـ ــا وق ـ ــال
احدهم" كـيف ملعهد مـوسيقى ان يـوجد من
دون االت مــوسـيقــى س ــوى بيــان ــو مقفلــة ال
نستطيع ان نلمسها".
وحتـدثـوا كـيف انهـم يتـمنــون احلضـور إلـى
هنـا حتـى ايـام العـطل وكيـف انهم يخـشـون
ان ي ـ ـ ــراه ــم اح ـ ـ ــد وه ــم يـحـ ـمـل ـ ـ ــون االتـه ــم
امل ــوسيـقيــة يف الـشــارع قــال اح ــدهم " عــادة
أكلف احـد املعــارف بنقلـي يف سيــارته ومعي
الـتي املـوسـيقيـة الـتي أخـفيهـا فـانـا اسـكن
مـنـطقــة شعـبـيــة ،وال أريــد ألحــد أن يعــرف

إنني عازف"

املعهد العريق

يف غـرفـة املـدرسني كـانـت القنــاديل التـراثيـة
االربعــة معلقـة بــشكل مـسـتقـيم وكـل شيء
يـوحي هنا بالطـابع البغدادي اجلميل الذي
يحـمل خـصــوصـيــة املــديـن ــة الع ــريقــة .أكــد
األس ـ ــات ـ ــذة ان املـعه ـ ــد يـ ـســتقــيل خ ـ ــريجــي
ال ــدراس ــة املـت ــوس ـط ــة مـن امل ــوه ــوبـني ،ومـن
لـديهم قـابليـة حفظ عـاليـة و رغبـة واهتـمام
يف تـعـلــم امل ـ ـ ــوس ـيـق ـ ـ ــى .وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــوا إل ـ ـ ــى ان
ال ـت ـ ــدري ــس يف املـعه ـ ــد أصــبح مل ـ ــدة خ ـم ــس
سـن ـ ــوات وه ـ ــو مــتخ ـصــص ب ـ ــدراس ـ ــة االالت
التــراثيـة:اجلـوزة والـسـنطـور والعــود والنـاي
والقـ ـ ــانـ ـ ــون واآلالت االيقـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة ،وان عـ ـ ــدد
االساتـذة احلالـيني يصل إلـى  46مدرسـا اما

الـتالميـذ فـوصل عــددهم هـذا العـام إلـى 92
تلـميـذا ،حـيث يــوجه الـطـالـب ليـتعلـم علـى
أح ـ ـ ــدى ه ـ ـ ــذه اآلالت يف رع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة أس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة
مـتخ ـص ـصـني لـ ــديهـم خـب ــرة ،ق ــال األسـت ــاذ
ســامـي ن ـسـيـم م ــدرس الع ــود " نعــد الـطالب
ومـن ميـلك ص ــوت ــا جـمـيال لــيك ــون مـ ــؤهال
للغنـاء" وأضـاف ان أسمـاء عـديـدة تخـرجت
فيه مثل كـاظم الـساهـر فريـدة محمـد علي
ح ـسـني االعـظـمـي ومحـم ــود ان ــور وحـمـي ــدة
اجلزائرية ونصير شمة وسالم عبد الكرمي".

بال رعاية

ثم بـدأ االسـاتــذة بطـرح معـانـاتـهم الكـثيـرة،
بدأها االستاذ سامي نـسيم مدير فرقة منير
ب ـ ـش ـي ـ ــر لـلع ـ ــود ،ومـ ـ ــدرس الع ـ ــود يف مـعه ـ ــد
الدراسـات النغميـة  -فائـز باجلـائزة الـدولية
لـلـعـ ـ ـ ــود يف عـ ـ ـ ــام  2000يف ب ــيـ ـ ـ ــروت ولـ ـ ـ ــديـه
مشاركـات عامليـة عديـدة  -قائال" انـا كمدرس
اشعـر بان معهد الدراسـات املوسيقية لم يلق
رعـ ــايـ ــة يـ ـشـ ــار لهـ ــا بـ ــالـبـنـ ــان مـن قــبل وزارة
الـثقــافــة ،هــذا املعهــد الــذي اسـسـه عمــالقــة
الفـن يف الع ــراق مـثل مـنـي ــر ب ـشـي ــر وروحـي
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يف غـ ـ ــرفـ ـ ــة جـ ـ ــان ـب ـي ـ ـ ــة،جل ـ ــس
الـط ــالب مـتهـيبــا أم ــام أستــاذه
الـذي كـان يـصحح له .األستـاذ
عـبد الكـرمي يوسف مـدرس آلة
النـاي قــال لتلـميــذه يف الصف
األول " اذا لم تخرج صوتا فلن
ت ـ ـ ـن ـجــح ..ع ـل ـ ـ ـيـ ــك ان ت ـ ـ ـن ـفــخ
بـطريقة أفضل ،التونات لديك
ل ـيـ ـ ـس ــت واضحـ ـ ــة،ط ـ ـ ــريقـ ـ ــة نـفخـك غ ـيـ ـ ــر
صحيحـة" ونصـحه ان يتمـرن أكثـر ،حتـدث
املدرس عن ذكـرياته السابقة وكيف انه درس
علـ ــى أيـ ــدي أسـ ــاتـ ــذة مــتخ ـص ـصـني ،كـ ــانـ ــوا
مـتف ــرغـني إلـ ــى تعلـيـم امل ــوسـيق ــى والغـن ــاء.
تـذكر البـناية الـقدمية يف الـوزيرية،و بـاحتها
الـتـي يـتـ ـشـ ــارك فــيهـ ــا االسـ ــاتـ ــذة وال ــطالب
احـي ــان ــا يف فـت ــرات االسـت ــراح ــة ،وكـيف ك ــان
االستــاذ شعــوبي ابـراهـيم وروحـي اخلمـاش
ومـنـيـ ــر احلـكـيـم وحـ ـسـني قـ ــدوري وعـبـ ــاس
جميـل ودكتور خالـد ابراهيم ،يتـمازحون مع
الطالب،قال " فقـد املعهد نكهـته مع انتقاله
إلى هنـا كان ذلك املعـهد فيه حـديقة كـبيرة"
وت ــذك ــر احلـفالت الـتـي ك ــانـت تعـمل هـن ــاك
ويـتم فيهـا استقبـال الضيـوف من كـل انحاء
العالم.

رغم التعب

األستــاذ كــرمي خــريج عــام  ،1988حتــدث عن
ذكــريــاتـه مع الفـنــان كــاظـم ال ـســاهــر وكـيف
كـانـوا يف احـد األيـام يف معـسكـر للتـدريب يف
دهوك يف معسكر فـايدة يف عام  1986قائال "
كـن ــا مـتعـبـني مـن الـت ــدريـب،وك ــان الـت ــدريـب
عليـنا شاقـا ،فنأتي إلـى (اجلملونـات) ويكون
الواحد منا مـرهقا يرمي نفسه على السرير
بـســرع ــة وليـس ل ــدينــا مــزاج لـعمـل اي شي
ســوى ك ــاظم الـســاهــر ،كــان يخــرج ورق ــة من
جيبه فيها أبيات شعر ويقول ما رايكم فيها،
كـنا نـقول له كـاظم اننـا متعبـون فيـقول كال
دعـ ــوكـم مـن ذلـك ،او اســمعـ ــوا هـ ــذا الـلحـن،
ورغم التعب كـان يعيش يف عـالم اخر .وكيف
كــان كــاظـم ال ـســاهــر فـنــانــا طـمــوحــا .وانـت
تخرج من املعهد تتلفت إلى التالميذ وتفكر
كـم مـن الفـن ــانـني ع ــاش هـن ــا وتـعلـم اشـي ــاء
كثيـرة ليخـرج أحلانـا واصواتـا جتعل احلـياة
اكثر جماال.

وقع حـادث بـسـيط لـي قبل أيـام جعلـني
أعيـد حـسـابــاتي وأتـردد كـثيـرا يف حـمل
حقيبتي الـصغيرة التي احمل بها (عدة
الـ ـشـغل) ـع ــادة .ـف ــأثـنـ ــاء عـ ــودتـي إلـ ــى
منزلي بعـد يوم شاق من الـعمل ،وبينما
س ــاه ــي ـ ـاً ومـنـ ـشـغال مـع نفـ ـسـي يف
كـنـت ـ
سيــارة (الـكيــا) الـعم ــوميــة ،واذا بـصــوت
شخـص جــالــس بجــواري (يــطلـب) مـنـي فـتح
حقـيـبـتـي حـت ــى يقــوم بـتفـتـيــشهــا! يـبــدو إنـي
أث ــرت ريبــة الــرجل فــظن أنـني احـمل لـغمــا!؟
املهم أنـي عاجلت املوقف بسـرعة ،ونزل الرجل
امنـا ومـسـرورا ،ولـكنـي بقيـت منــزعجـا طـوال
ذلك اليوم أفكر مبا حدث.
رمب ــا ال ميكـنـنــي أن أضع الل ــوم عل ــى ال ــرجل
ـ
الـذي كان يجلس بـجانبي النه شعـر باخلوف،
وان إحساسه بـاألمان أهم مـن كشف شيء من
خصـوصيـاتي ،ولكـن السـؤال الـذي ظل يتـردد
يف نف ـسـي ،ألـيــس مـن حقـنـ ــا ان نع ــرف مـت ــى
اخل ــوف والـ ـشـك؟ علـيـنـ ــا ان
يـنــتهــي كل ـه ــذا ـ
نعتـرف ان مـا يحــدث االن يف الشـارع ألعـراقي
لـيــس له مـثـيـل يف اي مك ــان يف الع ــالـم .لق ــد
احل ـ ــاجـ ـ ــة إلـ ـ ــى األمــن علـ ـ ــة العـلل،
اصــبحــت ـ
أالم ــانـي ،ح ــت ــى تـخلـيـنـ ــا عــن احالم
وأمـن ــي ــة ـ
كـثيـرة لـصــاحلهـا ،ولـم نعــد نفكـر بــالكهـربـاء
وانقـطــاعــاتهــا او بــالــوقــود وارتفــاع اسعــاره او
بالطـرق املغلقة السـباب مختلفـة .لقد اصبح
الـ ـ ـ ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــف
واالرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
احمد االخرس
مــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
لـلـجــم ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات
ومـ ـ ــانعـ ـ ــا لالعــم ـ ــار
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـولــ ـ ـ ـ ــة.ـ ــداوك ـ ـلــاـنـكــتـل لقد اصبح العنف
كـ ـ ــراهــي ـ
واالرهاب مفرقا
الـ ـنـ ـتـ ـيـج ـ ـ ــة :لـق ـ ـ ــد
للجماعات ومانعا
انــكـ ـ ـ ـ ـشـف الـع ـ ـنـف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارســه لالعمار ومولدا لكل
االرهـ ـ ــابــي ـ ــون بـ ـ ــأنه
كراهية .وكانت
عنف وحـشـي ،عنف
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس لـ ـ ــه النتيجة :لقد انكشف
أيديـولوجـية مع ان العنف الذي ميارسه
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــني
االرهابيون بأنه
اسـتمـاتـوا يف س
ـبيل عنف وحشي ،عنف
تغ ـطـيــته بـ ــأسـبـ ــاب
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــفـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة او ليس له أيديولوجية
ـم ـ ــذه ـبــي ـ ــة .ولـك ــنه مع ان اإلرهابيني
انـكشف بصور عنف استماتوا يف سبيل
حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـه شـه ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
تغطيته بأسباب
الـ ـسـيــطـ ــرة وك ــسـ ــر
ارادة االخـ ـ ــر ،ع ــنف طائفية أو مذهبية.
مـن اجل املــصلحــة ،ولكنه انكشف بصور
ع ــنف ال يـ ـ ــؤمــن اال عنف حتركه شهوة
بالقوة..
االره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــني السيطرة وكسر ارادة
ان
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك ـ ـ ـ ـ ـ ــون انـه ـ ــم االخر ،عنف من اجل
يـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــون اهـ ــم املصلحة ،عنف ال
واجــبـ ـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة يؤمن اال بالقوة..
وهي حتـقيـق االمن
لل ــشعـب وله ــذا هـم
يــواصلــون ج ــرائمـهم الـتي فــاقــوا بهــا ج ــرائم
ـاب ـ ـشـع العـ ــت ـ ـ ــاة والق ــتلـ ـ ـ ــة والل ــص ـ ـ ــوص .انهــم
يـريــدون ان يحل الــشك ويخـيم بـظالله علـى
مف ـ ــردات احلــيـ ـ ــاة ...ويف كل ي ـ ــوم اســئل ـ ــة
كـل ـ
ـرحه ـ ــا علـيـنـ ـ ــا رجل ال ــشـ ــارع ،وال
ـط ـ ـ ـ
كـث ــي ــرة يـ ـ
نـ ـسـت ـطــيع ان جنـيـب عــنهـ ــا ،مــثل ،ايــن وصل
قانون اإلرهـاب؟ هل مازال االميركان ميسكون
بــامللف األمـني؟ مـا مـصيـر االرهـابـيني الــذين
يقبض عليهم؟ متـى سوف يدانون؟ وماذا عن
الــذين يـوفــرون لهم الـسـكن واملـأوى والــدعم؟
امل ــواطـنــني ان يعـ ــرفـ ــوا مـ ــاذا
الـي ــس مــن حق ـ
ـيق ـ ــات ال ـتــي ت ـن ــتهــي
يح ـ ــدث مـع كل ال ـتـحق ـ ـ
ـ
بلجـان ال نعـرف مصيـرهـا و مـاذا انتـهت اليه.
واحلـل قل ــن ــاه قــبل ـع ــامـني :البـ ــد مـن عـك ــس
اخل ـ ـ ــوف ،يـج ــب ان ـي ـ ـشـعـ ـ ـ ــر ه ـ ـ ــؤالء ال ـ ـ ــذي ــن
ـ
ـارس ـ ـ ــون الق ــتل ـب ـ ــاخلـ ـ ـ ــوف ،يجــب عـك ـ ــسه
مي ـ ـ ـ
ـ
نحــوهم ،حتـى يـدركـوا ان نهـايـتهم قـريبـة وان
الــدولــة متــارس دورهــا الــطبـيعـي والعــادل يف
حتقيق األمن .والبـد من تطبيق ذلك بـسرعة
حتــى ال نتحـول يف يــوم من األيــام  -ال سمح
اهلل  -إلــى ش ــريع ــة(كلـمـن ايــدو الــو) عـنــدهــا
يضيع كل شيء وتتحول االمنيات إلى سراب.

برغم محاوالت تعطيل احلياة

أمسيات وندوات ملستقبل العراق عىل إيقاع املتفجرات!
بغداد/إياد عطية
يف ـغ ــاليــري بغــداد كــان كـل شيء ي ــوحي بــالهــدوء
والسكـون سوى ذلك الصـوت الذي يتـردد صداه يف
أرجــاء تلك الـبنـايــة التـي حتتـضن األمــاسي الـتي
يصر على إقامتها املثقفون العراقيون.
الصـوت الـواضح الـنبـرات هـو الـذي يقــود خطـاك
إلـى القـاعـة حـيث ينـصت جمـع كبيـر من املـثقفني
واإلعـالميني إلـى محـاضـرة يـلقيهـا النـاقـد جمـال
كرمي.
وبينما يلقي احملاضـر محاضرته بحماس منقطع
النـظيــر يصغـي احلضـور
بــاهـتم ــام ،وهم يــدونــون
مالحـظــاتـهم اسـتعــداداً
جلولة من النقاش.
لـ ــم يــكـ ــن احملـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ــر
مب ــالي ـاً ،مع أن العــرق
ـك ـ ـ ـ ــان يـ ــتـ ـ ــص ــب ــب م ــن
جـ ــسـ ــده ،ولـم ي ـ ــوقف
حـ ــمـ ـ ـ ـ ــاسـه أصـ ـ ـ ـ ــوات
االنفجــارات الـتي ال
يــب ـ ـ ــدو أن بعـ ــضهـ ـ ــا
بعــيـ ـ ــد عــن م ـ ـ ــوقع
البناية.

تهنئة

مــع ن ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احملـاضـرة انـكسـر
حــاجــز الـصـمـت
وب ــدا اجلـمـيع يـتـب ــادل ــون
ـ
اآلراء والنقـاش حـول املـوضـوع نقـاشـات تـصل
حـينـاً يف ذروتهـا إلـى حــد التقـاطـع ..لكن اجلـميع

ـان ــوا م ـسـتـمـتعـني حـتـ ــى وهـم يف أقـص ــى درج ــات
ـك ـ ـ
االنفعال.
ـاي ــة األم ـس ــي ــة ـك ــان اجلـمـيـع يهـنــئ بعــضه
نه ـ ـ
ويف ـ
ـاض ــر الـنـصـيـب األوف ــر مـن
ـمح ـ ـ
ـض ـاً وإن ـك ــان لل ـ
بع ـ
الـتهــانـي ..أمـسـيــة رائعــة ..أمـسـيــة رائع ــة ..هكــذا
ينتهـي املشهـد بـينمـا يخـرج اجلميع مـزهـوين مبـا
حتقق.

وتضـيف هذه املـراكز أدبـاء وشعراء وفـنانـني ونقاداً
وبـاحثني ،ينـاقشـون مواضـيع مختلفـة تهم الـشأن
األدبي والفني والثقايف العراقي.
األم ـ ـسـ ــي ـ ـ ــات فـ ـ ـضـالً عــن األدب ـ ـ ــاء
وجت ـ ـ ــذب ـه ـ ـ ــذه ـ
ـ
ـاب ـ ـاً جـ ــدداً مــتحـمـ ـسـني
املع ــروفـني ش ــب ـ ـ
واملـثـقفــني ـ
لل ــت ـ ــواصل واالس ــت ــزادة مـن خـبـ ــرات رجـ ــال األدب
والفن والثقافة والنقد.

وقــال عـن إصــرار املـثقفـني علــى إقــامــة مـثل هــذه
األمسيـات بالـرغم من الظـروف األمنية الـصعبة..
إن دميــومــة احلـيــاة الـثقــافـيــة يف ظــرفـنــا الــراهـن
مهمة يتحملها املثقفون جميعاً..
الثـقافـة يجب أن تـكون حـاضرة وفـاعلـة بل مـؤثرة
مبــا هــو إيجــابـي وبنــاء للـ ــواقع الع ــراقي اجلــديــد
الذي تزلزل بعد ربيع السقوط..

ـم ــاعـ ــة املـب ــادرة مـن جه ــة
ـش ــارو بـني ج ـ
احل ــوار والـتـ ـ
ـ
والهيئات الرئيسة يف االحتاد.
ـم ــاعـتـه تعــمل مــن خالل هـ ــذه
ونف ــى ـك ــرمي أن ج ـ
ـ
االحت ــاد أو ـت ـشـكــيل كــتلـ ــة مـن
ـ
عل ـ ــى شق
امل ــب ـ ــادرة ـ
خ ـ ــارج قــبـ ــته ..بـ ـ ــدل ــيل أن جــم ــيع
تع ــمل ـ
األدب ـ ــاء ـ
ـ
اجللسات التشاورية أجريت بروح من الود واحلوار
كانت على قاعة االحتاد وليس خارج أسواره.

ـس ــرور كـ ــانـت ت ــرت ـسـم يف وجه
ـرض ــا والـ ـ
عالم ــات ـال ـ ـ
ـ
اإلعالمي منظم األمسيات يف غاليري بغداد.
سحـب ـه ــاتفه الـنقــال وراح يـتــصل مبــديــر املــركــز
أمسيـة رائعة وناجحـة جداً أكثر ممـا كنت أتصور..
قالها بطريقة كأنه يزف بشرى..
فانـتبه لي لقـد كنـت الوحـيد الـذي فضل الـسكوت
واالكـتفــاء مبـتعــة املـتـ ــابعــة ورص ــد ردود األفعــال..
نح ـ ــوي ـق ـ ـ ــائالً :يف مـ ــثل هـ ـ ــذه ال ــظـ ـ ــروف
ـتف ــت ـ
ـال ـ ـ
عق ــد ـه ــذه االمـ ــاسـي ومبــثل هـ ــذا
ـال ــصع ــب ــة ـف ــإن ـ
ـض ـ ــور واالهـتـمـ ـ ــام وامل ــش ـ ــارك ـ ــة
ـامل ـس ــت ـ ــوى مـن احلـ ـ
الفــاعلــة ..هــو جنــاح بحــد ذاته ..جنــاح يف حتــدي
حت ـ ـ ــول دون لقـ ـ ــاء املــبـ ـ ــدعــني
الع ـ ـ ــوائق ال ـتــي ـ
كـل ـ
وحتاورهم ،يستدرك ..إن ثقافتنا بحاجة إلى هذه
الــشحـنــات الـتـي تـنـشـطهــا لـتـبقــى مـتــواصلــة مع
احليـاة وأردف أن هـؤالء الـرجـال رائعـون وشجعـان
حقـاً وحــريصـون علـى دميـومــة الثقـافـة العــراقيـة
وتــوجههــا واسـتمــرارهـ ــا يف أحلك الـظــروف ..وهــو
يـشير بـذلك إلى حـشد املـثقفني املشـاركني يف هذه
األمسية.
يواظب هـذا املركـز والعديـد من املراكـز واملنتـديات
الـثقــاف ــي ــة علــى إقــامــة األم ـسـيــات األسـبــوعـيــة..

يقــول مهنـد رحـيم ..إن هـذه األمـسيـات تـوفــر لنـا
ـرج ــال الـفكـ ــر والــثق ــافـ ــة والفـن
ـلق ــاء ـب ـ ـ
ـرص ــة ل ـ
ـف ـ ـ
عل ــى ـم ـسـيـ ــرتهـم وحـيـ ــاتهـم
ـتع ــرف عـن ـق ــرب ـ
والـ ـ
ـلق ــى دروسـ ـ ـاً مجـ ــانـيـ ــة يف فهـم
وإب ــداعهـم إن ــن ــا نـت ـ
ـ
ودراســة األدب والفـن العــراقي مـن خالل االلـتقــاء
باملثقفني واالستماع إلى محاضراتهم.
ويـستـدرك :قطعـت مسـافـة كبيـرة فمنـزلي يقع يف
مـنطقـة الكـرادة ،ومع صعـوبــة الظـروف واألوضـاع
األمنية فأنا ال اريد أن أفوت هذه الفرصة.
ويضيف مهـند :لقـد شهدنـا اليـوم أمسيـة متمـيزة
للناقد جمال كرمي.

جمـال كرمي الذي أمـضى خمسـة عشر عـاماً خارج
يع ــود إلـ ــى الـ ــوطــن بعـ ــد سقـ ــوط
الع ــراق قـبـل أن ـ
ـ
ج ــانـب نخـبـ ــة مـن املــثقفـني
ـظ ــام يـتـب ــن ــى ـإل ــى ـ
الـن ـ
مبادرة لتغيير النظام الداخلي الحتاد األدباء.
يق ــول عـن ـه ــذه امل ــب ــادرة ..هـنـ ــاك مجـم ــوع ــة مـن
ـ
الع ـ ــراق أدركــت أن الــن ــظ ـ ــام
األدب ـ ــاء والـكـ ــت ـ ــاب يف ـ
ـ
الـداخـلي لالحتــاد لم يعـد يـتمـاشــى مع األهـداف
والبــرامج الثقـافيـة والفكـريــة يف البالد ،فـالـنظـام
املعمول به اآلن يتركز يف مرجعيته القانونية على
وعل ــى قـ ــرار مــن مجلــس قـي ــادة
امل ــؤقـت ـ
ـال ــدس ــت ــور ـ
ال ــث ــورة املـنـحل ،يف حـني أصــبح لـ ــديـنـ ــا الـيـ ــوم يف
العـراق دستـور دائمي ومـستفتـى علـيه شعبـياً فـما
احلـكـ ــم ـ ــة ال ـتــي جتـعلــنـ ـ ــا نعــمل مب ـ ــواد ومق ـ ــررات
الـنظـام الـداخـلي القـدمي فـضالً عن أن أيـة قـراءة
واعية ومـتأنيـة تكشف لـنا عيـوباً كثـيرة يف النـظام
ـال ــداخلـي لالحتــاد مـن أهـمهــا وأخـطــرهــا .هـنــاك
أكثـر من مـادة تـؤكـد تبعيـة الكتـاب إلـى الـسلطـوي
ـاي ــة علــيه بـتــنفـي ــذ أه ــداف
ـوص ـ ـ
وال ـ ـ
"ال ـس ــي ــاسـي" ـ
ـ
وبرامج الـسلطة الـسياسيـة ذات النظام الـشمولي،
األدب ــاء يــشـ ــارك ــونـن ــا
ـ
ـدي ــد مـن
الع ـ ـ
وق ــال ـك ــرمي :إن ـ
ـ
أهداف املبـادرة وسيعملون علـى تفعيلها من خالل

ويقــول ـع ــادل عبــد اهلل :إن مــركــز غ ــاليــري بغــداد
م ـسـتـمــر يف إقــامــة أمــاسـيه الـثقــافـيــة أسـبــوعـي ـاً،
ـام ــاته اخـتـيـ ــار نخـب ــة
ـم ـ ـ
ج ــدول اهـت ـ
عل ــى ـ
واضع ـ ـاً ـ
ـ
متـميـزة مـن املبــدعني لهـا أثـر وبـصمـة واضحـة يف
مسيـرة األدب والثقافـة العراقيـة واستقطب املـركز
يف أمـاسيه شخـصيـات ثقـافيـة متـثل ثقالً معـرفيـاً
مـشهـوداً له علـى الـسـاحـة اإلبــداعيــة حيـث ضيف
املـركـز هـذا العـام البـاحـث جمعـة عبـد اهلل مـطلك
يف محــاضـ ــرتني األول ــى عن دور املـثقف يف خــضم
ـسي ــاسي احلــالـي والثـ ــانيــة الــشخــصيــة
الــوضع الـ ـ
العــراقـيــة بـني ال ــت ــاريخ وعلـم الـنفــس كـمــا ضـيف
ف ــن ــانـني مـتـم ــي ــزيـن بـيـنهـم الفـنـ ــان عـب ــد اخل ــالق
اخمل ــت ــار والكــاتـب القــانــونـي ح ـسـن حــافـظ حـيـث
ألقى محـاضرة عن التيـارات الليبراليـة واالتكالية
بني املثقف والسلطة.
ويف النيـة تـضيـيف نخبـة مـتميـزة من املبـدعني يف
حقول األدب والفن والتاريخ والسياسة.
ـتق ــد ع ــب ــد اهلل إن هـ ــذه األم ـسـيـ ــات تلعـب دوراً
ويع ـ
ـرك ــة الــثقـ ــافـ ــة والفـنـ ــون
حـ ـ
ـوي ـ ـاً يف ت ــن ـشـيــط ـ
ح ــي ـ ـ
العـراقيـة وتـؤشـر املعـطيـات اإلبـداعيـة للـمثقف يف
العراق اجلديد.

مشهد يتكرر

فرصة لقاء

حدود الوطن

جمـال بـدوره قـال مـوضحـاً :إنهـا أمـسيـة تـذكـاريـة
لـشـاعـر عـاش متـشـرداً ومـنفيـاً حتـى قـبل أن يعبـر
حـدود الــوطن .شـاعـر بــوهيـمي؟؟ جـان دمــو أحب
الع ــراق واعتــرف بــشجــاعــة قل نــظيــرهــا يف حــوار
ـ
أجراه معه شاكر نوري ..أنه كمثقف ارتكب جرمية
بحق العــراق ألنه سكت وهـو يـرى اجلـرائم تـرتكب
بـحق شعبه ..بالطبع احتدث هنا عن الشاعر جان
دمــو ..شــاعــر مـن هــذا الـطــراز يـسـتحق أكـثــر مـن
استذكار.

مبادرة

فعاليات مستمرة

