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يقـول سعــدي: كتـبت هـذه القـصيـدة يف العــاصمـة القــديـــــــــمـة،
لنـــــــــدن، 1999/ 2000، وقد ارتـأيت نـشرهـا، منجـمة كـما وردت وبال

عناوين، ذلك ألن منبعها حالة واحدة
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وقفــةقصائد العاصمة القدمية

لـعلنـا نـتفق علــى إن املنــاطقيـة
ليـست مفـردة غـريبـة أو دخيلـة
علـى فـضـاء قـامــوسنــا اللغـوي.
فالعـربيـة من لغـات العامل احلـية
وهلــا قــدرة اشـتقــاق ومــرونــة
تـستوعـب كل مستجـدات العصر..
لكن غرابة هذه )املناطقية( تكمن
يف تـسللهـا )غري املـرغـوب فيه( إىل
شرحيـة املثقفني العـراقيـني، فقد
عـرب بعـض الـــزمالء مـن مـثقفـي
وأدباء العراق مؤخرًا عن تأييدهم
إلجـراء انتخابات مـناطقية تتعلق
باملؤمتر االنـتخابي اجلديد لألدباء
والـكتـاب املــزمع عقـده يف مـطلع
متوز القادم، ويرى هؤالء أن ال ضري
يف إقـامــة انتخـابــات )متفـرقـة(
جتـمع كل ثالث حمـافـظــات علـى
حــده.. كـــأن جتتـمع حمــافـظــات
)البصـرة/ العمارة/ النـاصرية( يف
منطـقة انتخـابية وعلـى شاكـلتها
ثالث حمـافظات يف الـشمال ومـثلها

يف الوسط وهكذا..
وقد أسـند الـزمالء دعـوتهـم هذه
بتربيرات عديدة منها غياب األمن
واخلـــوف علـــى سالمـــة األدبـــاء
والكـتاب القـادمني مـن احملافـظات
القـصيـة وكــذلك افـتقـار احتـاد
األدبــاء لـلمــال الـالزم لتــضيـيف

املثقفني يف العاصمة ليوم واحد..
وأضافـوا أيضـًا مقتهم للـمركـزية
الـيت قـــد تقـــودنـــا إىل تـــرسـيخ
املفـاهيم الدكتاتـورية مرة أخرى.
واحلق نـرى أن هذه األسبـاب )على
أهميتهـا وخطورتهـا( ال ترتقي إىل
مــستــوى الـضــرر الفــادح الــذي
سيلحـق بوحـدة املثقفـني واألدباء
العـراقـيني. فـإذا كــانت طـليعـة
النـــاس تربر مـثل هــذه احلــاالت
الــتجــــزيـئـيــــة. وهـم األدبــــاء
واملـثقفــون. فمـا بــالك بـشــرائح
اجملتمع األخرى. إنها دعوة خالصة
إىل مـثقـفي وأدبــاء العــراق لنـكن
أمنــوذجــًا للـشــرائح األخــرى يف
التمسك بعراق موحد بكل طوائفه
وقــوميــاته وأعـراقـه مع نبـذنـا
املـطلق لكل مـا يـسـاعـد يف ظهـور

بوادر الدكتاتورية املرفوضة.

الـسياسية واالجتماعية اليت قطعها خالل
أكثـر من نصف قـرن، يف الفنـانني الـذين
تقلبوا فيه على وجه الصدارة، يف التيارات
احلضـاريـة الغـربيـة الـيت اجتــاحته، يف
تضعضع عـاداته وتقاليده ومقاييسه اليت
تنـتمـي للفن الـرافــديين العـريق.. هـذا
املشهد، يف أفراحه وأتراحه، جده ومزاحه،
من غـناه كـما أغـناه جـواد سليم وخـالد
الرحال وإمساعيل فتاح الرتك وحممد غين
حكـمت.. وهم علـى العمـوم أمسـاء كبرية

ألشهر النحاتني يف الشرق األوسط.
قلت لـشهـاب املال، حـدثنــا قلياًل عـن فن

جواد سليم يف النحت، فانتفض قائاًل:
-جواد سليم، كان فريدًا يف العراق ويف دنيا
العـرب، ومـن القالئل يف العـامل.. مجع يف
فنـه املزايـا اليت تـرضي العـامة وتـرضي
اخلاصـة على الـسواء فهـو العبقـري حقًا،

وهو العائش أبدًا وإن مات.
*وماذا عن بقية األمساء؟

-إنهم كبار أيضـًا؟ فخالد الرحـال، إمكانية
ال تتكـرر أبدًا وحممد غين حكمت، حافظ
على روح النحـت العراقي، وعـمل بنكران
ذات يف سبـيل ذلك أمــا إمســاعيـل فتــاح
الرتك، فهو إمكـانية فذة، لـو إنها ظهرت يف

الغرب لكانت مادة للتدريس!
*أنت غريب عن املشهد املسرحي العراقي،
عـلى الـرغم مـن إنك يف قلب هـذا املشـهد.

فما هو تفسريك؟
-إنين سعـيت وراء هـذا املـشهـد عـشـرات
املــرات. ويف ذهـين حتـــى اليـــوم عيــون
مطـبقة ال أزال أتساءل بلـوعة، كيف كانت

باألمس تشع بالنور.
*كلمة أخرية؟

-الـواقع، إن الزمـان ال يسري بنـا، وإمنا حنن
الذي نـسري من خالله. واجملنـون اجملنون،
يف احليـاة اخلـاصـة واحليـاة العـامـة، من
يعتقـد إن بـإمكـانه التـوقف ولـو مقـدار

طرفة عني!

النحات.. وهاجس الطني احلري
كلـما واجهت حنـاتًا شـابًا مـوهوبـًا، أقرص
أذني إعجـابـًا به!.. والقـضيـة تـذكــرني
باملاضـي البعيد.. يـوم كنا طالبـًا يافعني،
أمتلك الـبعض منـا موهـبة الـرسم، فكـنا
خنربش ونلون على هـوانا. وهذا ما حنمد
اهلل عـليه، ألن خـربـشـتنـا ورسـومــاتنـا
الربيئـة، آنـذاك، كـانت تلقـى االستجـابـة
والدعـم من األب واألم واملعلم األول.. فأين
يف احلياة، أيـام مثل تلكـم األيام البـعيدة..
بل أيـن ذلك الطـالب املـوهــوب املشــاكس
الـذي يـأتـينـا بـكتلـة من الـطني احلـري
املـشغول، ليلقيها أمامنـا صنمًا مبهرًا لعبد
الكريم قاسم أو معروف الرصايف أو حافظ

إبراهيم أو أمحد شوقي.
وأعـود اىل فناننا النحات شهاب املال، ألسأله
عن أسـاتذته األوائل، يف حمـاولة لـتحريك
هاجـسه األول بالعمل علـى الطني احلري،

فيقول:
-أستـاذي األول، هو املـرحوم الفـنان مريان
السـعدي، الـذي رعى مـوهبيت، وقـدم لي
الكثـري من الـنصح واإلرشـاد والتــوجيه،
كـذلـك األستــاذ عبـد الـرحـيم الــوكيل،
فـضاًل عن أسـاتـذة كـرام، أمثـال: صـادق
ربـيع، خـضـري جـــرجـيــس، وخـضـري

الشكرجي.
*هـؤالء أساتـذة كبار يف مـشهدنـا الفين يا
شهاب.. فمن هو األول يف درسك األكادميي،

وعلى من سارت خطاك؟
-كـل هؤالء أفـادوني بـشكل واسع. أمـا عن
تـأثـري بـإسلـوب أي من هـؤالء األسـاتـذة،
فهذا أمر مرتوك للنقـد. إنين حاولت منذ
وقـت مبكـر، أن أجـد إسلـوبـًا خـاصـًا بي،
خـصوصـًا إن توجهـاتي الفنـية تـسعى إىل
التجريـد الذي يـداعب خيـال املتلقي، مع
احلفاظ على الشكل العام للعمل، مع رفضي
للتجـريـد الـشـكالني الــذي يطغـى علـى

املوضوع وعلى الفنان أيضًا.
يف التذكري بذلك العائش أبدًا.. وإن مات

مــشهــد الـنحـت يف العــراق، يف املــراحل

البطاقة الشخصية هلذا الفنان، ختربنا إنه
من مواليد بـغداد/ 1959، خترج من معهد
الفنـون اجلميلـة عام 1986، ثـم خترج من

كلية الفنون اجلميلة عام 1994. 
شارك يف عدة معارض ومهرجانات داخل
وخـارج العــراق، وله أعمـال عـديـدة يف
الوطن العـربي والعامل. يـعمل اآلن أستاذًا
حمــاضــرًا يف معهــد الـفنــون اجلمـيلــة،
ومصـممـًا للـديكـور يف دائـرة الـسيـنمـا

واملسرح.
قلت له، أنت تعمل حناتـًا نريد أن نتعرف

على ميولك املسرحية.. فقال:
-املـسرح يف تقـديري، عـامل واسع وشاسع،
فـيه الـطـــريف أو املــسـتـطــرف، وفـيه

الرتاجيدي أو املأساوي.
وقـد مـنحين املـسـرح العــراقي فـرصـة
اإلسهـامة يف فضـاءاته اجلادة اجلـليلة. وال
أغـــالي إن قـلت، إن دخـــول النـحت يف أي
عمل مـســرحي، ال بــد أن يكـون له دور
مميــز وعنـصــر مهـم يف سيــاق العـمل
املـســرحي. وسعـادتي الـشخـصيـة، إنين
وجدت إن أعمالي النحتية دخلت عروض
املسرح العراقي، ال ككـتل صماء ميتة، بل
مفردات فاعلـة ومؤثرة حيتـاجها املخرج
كما حيتاج إىل مفرداته األخرى من املمثل
إىل أصغــر حلقـة يف مـنظـومـة العـرض

املسرحي.
*وماذا قـدمت من أعمـال خارج مـنطقة

املسرح؟
-مـشــاركيت حمــدودة، ال تتعـدى شـرف

اإلسهام يف املعارض العراقية.. 
وشخـصيًا أنـا من املقلني يف اإلنتـاج الفين
لدواع مجالية وداللية فالنحت عمل شاق،
يتـطلب مـن الفنـان مـزيـدًا من الـتفكري

والتأمل.. 
وقد مضت سنوات عديدة على انهماكاتي
الفنية، وما زلت يف صدد تـنفيذ منحوتة
خـاصة بفنـان األجيال جـواد سليم، تليق

به كرمز مطلق لفنان العراق.

النحات شهاب املال:

دخول النحت إىل املسرح 
ينبغي أن يكون ديناميكيًا

لم تسنح الفرصة
للقاء بالنحات شهاب

املال، إال قبل أسابيع
معدودات يف صالة

احتاد األدباء.. فنان
هادئ الطبع، حلو

املعشر، قليل الكالم.
ولكن اجللوس معه،

أثمر عن حقيقة
غائبة عني، كونه

فناناً يوظف
اشتغاالته النحتية يف
املسرح. ولقد شاهدت

البعض منها يف
مسرحية )ليلة غاب

القمر( من إخراج
الزميل أحمد حسن

موسى، ومسرحية
)العلبة

احلجرية(
خملرجها

الفنان
فتحي زين
العابدين،

من دون
التعرف
عليه..

وهذا كل
املفارقة.

عدنان منشد

حفلة موسيقية يف اهلواء
الطلق

صــــدر العـــدد
األول لسنة 2004
مـــن جمـلـــــــة
الـــثقـــــافـــــــة
األجـنبيـة، اليت
تعنـى بـشـؤون
الثقافة والفنون
يف العامل، ويرأس
الشـاعر يـاسني
طه حـــــافـــظ

متريرها.
وتضـمن العـدد
الذي ظـهر حبلة
جديـدة وأنيقة
ختـــتـلـف عـــن

أعدادها السـابقة عددًا من الـدراسات والبحوث حـول الرواية
املعـاصـرة وعلم دالالت األلفـاظ واجملـتمع، وكـذلك نصـوصـًا
مرتمجـة لعـدد من الـشعـراء. أمـا كتـاب العـدد فكـان روايـة
لـلروائي الفرنسي كلود سيمـون الفائز جبائزة نوبل لآلداب يف
مثــــــــــانــــيــــنــــيــــــــــات الـقــــــــــرن املــــــــــاضــــي.

ـ

إصدارات جديدة لدار الشؤون الثقافية

الثقافة األجنبية العدد األول

صـدرت للـشـاعـر
يـــاسـني حـــافـظ
جمـموعـة شعـرية
جـــديـــدة محلـت
عـنــــوان )عــــامل
آخر( وهي حمـملة
بإميـاءات إىل عوامل
واقعـية وخيـالية،
للـوصـول إىل عـامل
بعيــد عن كل مـا
يعكر صفو احلياة.

عالــــم آخــــر

نفت املطربة التونسية
لطيفة، ما نشر مؤخرًا يف

عدد من وسائل اإلعالم، عن
تقدميها أغنية دويتو جتمعها

باملطرب التونسي حممد
اجلبالي، وذلك عرب موقعها

الرمسي على شبكة اإلنرتنت،
والذي أجرى القيمون عليه

إتصااًل هاتفيًا مع لطيفة
للسؤال عن هذا اخلرب، فقامت

بنفيه، مع تأكيدها على
احرتامها الكبري للمطرب

اجلبالي، الذي تعتربه واحدًا
من الذين قدموا صورة

مشرفة عن الفن التونسي.
وأكدت لطيفة، أنها ال تفكر يف

الفرتة احلالية يف تقديم أي
دويتو، خصوصًا أنها منشغلة
بالتحضري ملفاجأة كبرية يعلن

عنها خالل أيام قليلة.

أنتظروا مفاجأة
لطيفة

مع أول ظهور هلـا يف السيـنما املصـرية صنفت
ليـلى عـلوي عـلى أنـها جنـمة الـرقة واجلـمال
واالنوثـة الطاغيـة بشكل أوحى للجـميع بأنها

ستخصص يف تلك النوعية من االدوار.
ومتردت على هذا التـصنيف وقررت االعتماد
علـى مـوهـبتهـا وذكـائهـا إىل جـانب مجـاهلـا
وأنــوثتهـا فقــدمت نــوعيـات خمـتلفــة من
الشخصيات منهـا الفالحة يف )خرج ومل يعد(
والغجـرية املـتمردة يف )املـصري( والراقـصة يف
)يـا مهلبيـة يا( واملنقـبة املتـدينة يف مـسلسل
)العـائلة( كمـا حصلت علـى عدد من اجلـوائز
كـان أخرها جائزة أحـسن ممثلة عن دورها يف

فيلم )حب البنات(.
ويعد دورها يف فـيلمها االخري )حبب الـسينما(
الذي يعـرض حالـيا نقلـة خمتلـفة يف طبـيعة

أدوارها. 
وقالـت الفنانـة املصريـة إنها قـدمت من قبل
دور املسيحية يف فيلم )املصري( إال أن نعمات يف
فيلم )حبب السيـما( خيتلف النها فتاة مصرية
بروتستـانتية كما أنهـا كانت خائفة من ردود
أفعـال اجلمهور الن الفيـلم يتناول حـياة أسرة

ليلى علوي حتكي جتربتها املختلفة
يف )حبب السيما(

مـسيحيـة ويتعـرض الفيـلم للنقـد لكـثري من
االحوال اليومية للكثريين.

وأعـربـت عن سعـادتهـا السـتقبــال اجلمهـور
لـلفيلم وأنها شـاهدت الفيلـم وسط اجلمهور يف

إحدى دور العرض.
وذكـرت أنهـا أحبـت نعمـات علـى الـرغـم من
ختوفهـا عندمـا عرض عليهـا الفيلم قبل أربع
سنــوات وأنهــا شعــرت بـتعــاطف قــوي مع
الـشخـصيـة فهـي سيــدة مصـريـة ال ختـتلف

حياتها عن أي سيدة مصرية أخرى.
وقـالت علـوي إن فيلم )حبب الـسيمـا( نوعـية
خمتلفـة عما قـدمته يف السـنوات االخرية وأنه
يعترب أحـد أهم ما قدمته وأنه ذو قـيمة فنية

عالية.
وتـضيف ليـلى علـوي أن الفيلم واجه مـشاكل
كـثرية يف االنتـاج والتصـوير والـتوزيـع وهذه
كلها مـشاكل ال ختصها وحدها ومتنت أن حيقق
الـفيلـم النجـاح رغـم أنه يعـرض يف تـوقـيت
االمتحـانات الدراسيـة مما يؤثـر بالسلب عليه
أما بالنسبة للمهرجـانات فإنه صاحل للمشاركة

يف أي وقت.
وحـول مـشهـد جتـسيـد الـنيب يـوسف عـليه
السالم بـاعتبار أن ذلك غري موجود يف السينما
قــالت إن الـفيـلم يـتنـاول أسـرة مــسيـحيـة
واملسيـحية تـبيح جتسـيد شخـصيات االنـبياء

والقديسني يف السينما والتليفزيون.
ونفت ليلي علوي أن تكـون قد قدمـت مشاهد
سـاخنـة يف الفيلـم إال إذا كان مـوظفة خلـدمة
الـشخـصيـة وأن الـرقـابــة مل تعرتض علـى أي
مشهد و يف الستينات والسبعينات مل يكن هناك

أحد يعرتض على مثل هذه املشاهد.
ونفـت أن يكون املخرج طـلب إنقاص وزنها الن
الـدور كــان مالئمـا هلــا كمـا رمسه املخـرج يف

خياله.

 يف لقـاء مع املخـرج املصـري يسـري نصـر اهلل يف العـاصمـة
املصـريـة بعـد أن عـرض يف مهـرجـان كــان فيـلمه )بـاب
الشـمس( املـأخوذ عـن رواية محـلت االسم نفـسه للـروائي
اللبنـاني إليـاس خوري أكـد أن )محاسه الخـراج الفيلم انه
صـور الفلسـطينيـني كحالـة إنسـانيـة بعيـدا أية تفـاصيل

اخرى(.
وقال نصر اهلل أن )طول الفيلم يصل إىل أربع ساعات ونصف
تقريبـا وسيعرض عـلى جزء يـن أوهلما حيمل عـنوان )باب
الشمس الرحيـل( والثاني )باب الشمـس العودة( وهو بذلك

يعترب أطول فيلم روائي يف تاريخ السينما العربية(.
وأوضح نصر اهلل أن )أساس اختياره الخراج الفيلم يعود إىل
طلب قناة )أر ت ا( الفرنسية االملانية أن يقوم بإخراج فيلم
عن املوضوع الفلسطيين فوافق على شرط أن يقوم بتقديم

رواية باب الشمس اليت صادف انه كان يقوم بقراءتها يف ذلك
الـوقت(. وأبـدى مسـؤلـو القنـاة مـوافقـتهم علـى اختيـاره
مستعدين لتقديم جـزء كبري من موازنة الفيلم يف حني قام
التلفـزيـون املغـربي بـاملشـاركـة بـدفـع 150 ألف دوالر ضمن

التمويل.
وأشــار نصـر اهلل إىل أن )الـدول العــربيـة االخـرى رفـضت
املساهمة حتى أن بعض املسئولني حاولوا إقناعه بالرتاجع عن
إخـراج فيلـم يسـانـد هـؤالء الفـلسـطيـنيني الـذين بـاعـوا

أرضهم(.

باب الشمس: فيلم يصور
الفلسطينيني كحالة انسانية

وقعت الـواليات املتحدة وبريطانيا
اجلمعـة، علـى اتفـاقيـة حلمـايـة
حطـام السفينة الـشهرية )تايتنك(
الـيت حتطـمت يف أول رحلـة تقـوم
بهـا عرب األطلـسي يف عـام 1912، من
الـتحلل والنهـب، حبسب مـا أعلنته
وزارة اخلــارجـيــة األمـــريكـيــة
اجلمعـة.ُيشار إىل أن االتفـاقية اليت
وقعتهـا بــريطـانيـا يف /تـشـرين
الثــاني املــاضي ال تـزال حبـاجـة
ملوافقـة الكونغـرس األمريكي قبل

أن تصبح سارية املفعول.
وحتدد االتفـاقية األطر القـانونية
حلماية مـوقع السفينـة، حبسب ما
قــاله جـون تـرنـر، مـسـاعـد يف

اخلارجية األمريكية.
كذلك حتـدد االتفاقيـة بوضوح أن
حطام )تايتنك( هو نصب تذكاري

عـاملي، ممــا سيفـسح اجملـال خللق
نـظام لتوثيق األشـياء اليت انتشلت
منهـا وجعلها متـوفرة للعـامة عرب
عـرضهـا يف معـرض خاص.وتـأتي
االتـفاقيـة بعد دعـوات وإحلاح من
املكتـشف األمريكي روبـرت باالرد،
الـذي اكتـشف حطــام الســـفـينـة
قبل 18 عاما.وقـال باالرد إنه يأمل
انـضمـام دول أخـرى مثل فـرنسـا
وكندا وروسيا إىل االتفاقية.وكانت
السـفينـة العمالقـة قـد تعـرضت
حلــادث يف 15 /نيـســان 1912 خالل
أول رحلة هلـا اىل الواليـات املتحدة،
ممـــا أدى اىل مقــتل 1500 شخـص.
وأدى اصـطدام السفيـنة اليت كانت
حتمل لقـب )اليت ال تغــرق( جببل
ضخـم من اجلليـد إىل انقـسامـهااىل

جزءين وغرقها.

توقيع اتفاقية دولية حلماية
حطام )تايتنك(

يستعد املطرب اللبناني وائل كفوري للبدء يف تصوير الفيلم
األمريكـي )علي بابا واألربعني حرامي( املتوقع أن يلعب دورًا
فيه إىل جـانب املمثل الـعاملي انـطونيـو بانـديراس وقـد بدأ
وائل بالفعـل يف متابعـة دروس خاصـة لتعلم اإلجنليـزية يف
بـريوت. كما اتبع وائل يف الفرتة األخرية نظامـًا غذائيًا خاصًا
وقـد انقـص من وزنـه12 كيلـوجـرامـًا لـيبــدو حنياًل أمـام
الكامريا.من جـهة أخرى، أنهى كفوري ألـبومه اجلديد والذي
حيمل عنـوان )قـّرب لي( ويتـضمن تـسع أغنيـات، إحـداهـا
باللهجة املصـرية أما الباقيه فهي باللـبنانية و تتنوع ما بني
الـرومانسي وااليـقاعي والشعيب، بـاإلضافة إىل مـوال كما هي
عادة وائل مـع كل ألبوم.ومـن املتوقع ان يـصور وائل أغـنية
الشـريط الـذي سـيتم طــرحه للجمـاهري يف األيــام القليلـة

املقبلة و يقوم بأخراجها سعيد مرزوق.

وائل يستعد ألول خطوة جتاه هوليوود


