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يف قـصيدته هـذه حييلنـا الشـاعر إىل أسطـورة املدينـة اليت سريحل يف
تارخيها، وناسها، وأنهـارها، منذ أن تأسست علـى تلك الصورة النارية..

ويف لغة منبثقة من ذلك اإلنسان املكتوي بالعذابات.
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أندلس لبغــداد

وقـفــــــــــة
معيب ومـؤمل ان يتعرض ابناءـ

هذا الـوطن العزيـز اىل كل هذا
االذى الـــذي تـــدبـــره قـــوى
خارجية عربية او غري عربية
ال متـت اىل  أية  شـريعة بـصلة

سوى شريعة الغاب.
معـيـب ومـــؤمل ان تـتـفجـــر
شالالت الـدم الربيء من صدور
االطفــال والنـسـاء والـشـرطـة
ورجال الـدفاع املـدني وحرس
املـؤسـسـات املــدنيـة الن قـوى
خارجيـة او مرتبطـة باخلارج
الغــريـب العـجيـب ومن قــوى
تتــشكل وتـتحــالف مـن اجل
ايذاء املاليني العـراقية واهدار
دمهــا من اجل ارضـاء نـزوات
شـريـرة تـريـد هلــذا البلـد ان
يدمـر وان تستمـر مهانته وان
يستمر اذى اهله بعدما دمرته
حكـومات صدام املتعـاقبة اليت
ال تــشكل يف منــوذجهــا ســوى
)حكـومـة( واحــدة و)سلطـة(
واحــدة هـي سلـطــة االرهــاب

والتجويع والتخويف.
واذا كـان غــريبــًا ان يتحـالف
)املتعوس( على )خايب الرجا(
كـما يقـول اخواننـا املصـريون
فــان مـن الغــريـب ايـضــًا ان
يـستمـر مسلـسل التفجريات يف
التجمعات السـكانية وان جيري
اهلجـوم علـى مراكـز الشـرطة
وان يقـــتل رجــــــال اكفـــــاء
خملصون مثل بسام كبة وكمال
اجلـراح الهم هلـم سوى خـدمة

هذا البلد واحلفاظ عليه.
ان حمـاربـة االمـريكــان ال تتم
بقتل العـراقيـني ورفع السالح
ضـد االحتالل  وال يتم بتفجري
مؤسسة او مدرسة او مواطنني
يف الـشــارع فـــذلك جــزء مـن
تــــشــــــويه صــــــورة االسالم
واملـسـلمـني والعــرب وإرضــاء
للنوازع السادية ضد العراقيني
محلـــة رســـالـــة احلــضـــارة
االنـســـانيــة واملــدافعـني عن
امتهـم وقيـمهم بعـد مـا جـار
الـزمـان علـيهم وجـار علـيهم
حكـامهم واشقـاؤهم... فليقف
مسلسل التدمري ولتقف شالالت
الــدم ولريعـو الــذين ظـلمـوا
العـــراقـيـني وحـــاولـــوا زرع
الفـتـنـــة بـيــنهـم ولـريعـــو

احلاقدون.

كتابة- آمنة عبد العزيز
ويف هــــذه الــــوقفــــة مـع د. خلــيل
الـواسطي، اخلطاط املعروف، واملشرف
علـى اطـروحــات التخــرج يف كليـة
الفنـون اجلـميلـة، حتـدث إلـينــا عن
املـراحل اليت مـر بهـا اخلط العـربي،

واهميته اذ قال:
بـدأت مـراحل تطـور اخلط العـربي،
بعد مـرحلة استقـرار قواعد الـكتابة
حبـروف عربية، بعد ان كانت تتخللها

للخط العربي جماليته
املعبر عنها باالنسيابية

وتعدد التشكيل واخلطوط.
لقد مرّ اخلط العربي

مبراحل عديدة حتى وصل
الى ما هو عليه االن، وبرز

فيه خطاطون
كبار، اسهموا يف

تطويره وخلق
مناذج متعددة يف

رسمه. ومن بني
هؤالء اخلطاط
العراقي املعروف
هاشم اخلطاط،

ومحمد حسني يف
مصر، وسواهم.

اخلطاط د. خليل الواسطي يتحدث  عن جمالية اخلط العربي:
استحــداث قسـم للخـط يف كلية
الفنـون اجلميــلة

الصف الـثانـي )الديـواني والـتعليق(
الفـارسي، ويف الـسنـة الثـالثـة )خط
النـسخ(، ويف الـسنـة الـرابعــة خط
)الثلـث( وهو أصعـب انواع اخلـطوط

العربية.
* ومــا نــوع اخلـط الــذي كـتـب به

القرآن الكريم؟
- لقــد كتـب القــرآن الكــريم خبـط
)الـنسخ( وهـذا متـبع يف كافـة الدول

االسالمية.
* هل حتــدثنــا عـن معــرض اخلـط

االخري؟
- يف كل سنـة ختــّرج يقـدم الـطالب
نتـاجاتـهم )كمشـاريع( للتخـرج بعد
اربع سنوات دراسة يتـخصصون فيها
لـدراســة اخلط بـأنـواعه اضـافـة اىل
الـزخرفـة االسالميـة ليحصلـوا على
شهـادة البكـالـوريـوس يف هـذا اجملـال
للدراستني الصبـاحية واملسائية وقد
مشل املعرض هلذه السنة )150( لوحة

للخط والزخرفة.

طالب يسعون للحـصول على شهادات
عليا بعد ان ميضوا أربع دورات، ثالث
مـنهـــا للـمــاجــسـتـري، والـــرابعــة

للدكتوراه.
وسـألنـا مـاذا تـقرتح لتـحسـني اخلط
الـعربـي يف املراحـل الدراسـية االوىل،
فــأجـــاب: شيء مــؤسف ان ال تهـتم
مـدارسنا بتدريـس اخلط، والتشجيع
عـليه، واغفـال املـواهـب فيه. لـذلك
اقرتح اعـادة تـوزيع )كـراس تعلـيم
اخلط العـربي( الذي وضعهـا املرحوم
هاشم اخلطاط، النه مـفيد وبإمكانه
تعليم من يريـد تعلم اخلط. وكذلك
فـتح دورات للهـواة لغــرض تنـميـة
مــواهبهـم، وسيكـون هنــالك اقبـال

شديد على هذه الدورات.
وســألنــاه عن كـيفيـة تـوزيع انـواع
اخلط العربي علـى املراحل الدراسية

فأجاب:
- حنـن نقـــوم بتــدريـس الـطالب يف
السنة االوىل خط الرقعة والكويف، ويف

2- املدرسة الرتكية.
3- املدرسة املصرية.

وحتدث عـن استحداث قـسم اخلط يف
كلية الفنون اجلميلة قائاًل:

جاء استحداث اخلط العربي يف الفرتة
االخرية، بسبب االهميـة اليت يشكلها،
وللمـسـاعـدة علــى انتـشـار اصـوله
وقواعـده، إلطالع االجيـال القـادمة
علـيه، وحناول يف هذا القسم ان نطور
دراسة اخلـط العربي، ولـدينا عـشرة

العربي املرسوم اىل اآلخرين.
وعن اهم املـدارس اليت خدمت اخلط
العــربي قـال الــدكتـور الـواسـطي:
املدارس )اخلـطية( هي ثالث مدارس
متيـزت عـن غريهـا بـالـدقــة وعمق
التعـبري، ممـا جـعل االقبـال عـليهـا
واسعــًا من قـبل دارسي هـذا اخلـط.

واملدارس الثالث هي:
1- املـدرســة البغـداديـة وهـي االكثـر

شهرة.

بعض احلروف من لغـات أخرى كانت
مـنتـشــرة يف تلك الفـرتة. ثم جـاءت
مرحلـة االهتمام باخلط العربي، بعد
ان مت توفري متطلبات عملية الكتابة،
كـــالـــورق واحلـرب وااللــــوان واقالم
الكـتابة. أما املـرحلة الثالـثة فتمثلت
بـظهور املـدارس املختلفـة لفن اخلط
العربي، واليت كانت تهدف اىل تطوير
اشكــال احلــروف وتنــوعهــا بهــدف
الـوضــوح واجلمــال إليصـال احلـرف

قام اجمللس العام للثقافة والفنون
للـمنــظمــات غـري احلكـــوميــة
مهــرجــانه الفـين علــى قــاعــة
الـرباط مبشاركـة عدد من الفرق
الفنيـة العـراقيـة، وابتـدأ احلفل
بتقديم الفـرقة الرتاثيـة للفنون
عددًا مـن االغاني الرتاثـية بشكل
حديث وتوزيع مـوسيقي جديد،
بعدها عزفت الفـرقة السمفونية
العــراقيـة مـقطـوعـات عــامليـة
وأخـرى حمليـة تـراثيـة بقيـادة
الفنـان الدكـتور سـعد الـدجيلي
وختلل احلـفل القــاء قـصــائــد
لشعـراء شباب ثم افـتتح املعرض
الشامل لـرسوم الشبـاب املتأثرين
مبدرسة الفنان جواد سليم واليت
متيـزت باالسـلوب الـواقعي املعرب

عن اهلاجس احمللي.
واختتـم احلفل مبشـاركة فـرقة
االيقـاعــات للفنـان سـامـي عبـد

االحـد واليت قـدمت عـزفـًا علـى
اآلالت االيقـاعيـة وبشـكل جتاوب
معه احلـضور، وعلى هـامش هذه

الـتظاهـرة الفنية الـتقينا الـسيد
صالح خمتــار املشـرف علـى هـذا
املهـرجـان وسـألنـاه عن كـيفيـة

يف مهرجان ابتداء احلضور

تناغمت اللوحات مع الشعر واملوسيقى
االعـداد هلـذا املهـرجـان فـأجـاب:
قـمنــا بــاالعــداد له مـن خالل
الـتعـــاون مع املـنـظـمـــات غـري
احلكومية وجبهـود وتعاون الذين
شـاركــو يف املهـرجـان واردنـا ان
نقـــــول مـن خـالل كل ذلـك ان
الــوطن حبـاجـة اىل ان يـتنفـس
الــصعـــداء وال يـــأتـي هـــذا اال
بـــالـتــــواصل والعـمل الـــدؤوب
وتقديم الفـنون املتعددة واملعربة
عن مـشـاعـرنـا جتـاه الــوطن.
واسـتــطعـنـــا مـن خالل هـــذا
املهـرجـان اسـتقطـاب عـدد كبري
من الـشخصيـات الفنيـة الشـابة
واملخـضــرمــة، وقـــدمنــا هــذه
الفعاليات  على قاعة الرباط اليت
كان هلا الشرف يف احتضان معظم
الفعـاليـات العـراقيـة يف الـسنـة
االخـرية الـيت أعقـبـت سقـــوط

النظام.

مشهـــد
خطــــــوات لألمـــــــام

مت تسليم السلطة للعراقيني، وسط
اجـواء  مـن التفجـريات اليت تقع يف
كل مكـان، قـرب مـستـشفـى، أو يف
شــارع مــزدحم، او ســوق شـعيب.
وكــذلك وسـط تعـطـش الـشــارع
العراقي اىل اجواء االمن واالستقرار
والعيش بكـرامة بعيـدًا عن كل ما

يعكر الصفو.
نقول: سيستلم العراقيون السلطة،
بعـد اكثـر من عـام من الفـوضـى،
وهـي خطـوة يف الطـريق اجلـديـد
للعـــراق، مــسـتـــذكـــريـن أيـــام

الـدكتـاتوريـة وكل أشكـال وانواع
االسـتالب خـالل سنــوات مــضت.
وهذه اخلطوة اليت نتمنى ان تكون
عــراقيـة، وتـسهم بـشكل جـاد يف
عـمليـة اعــادة االمن والـنظـام اىل
الشـارع اواًل ومـن ثم تكـون بـاقي
املكمالت اليت هي االخرى ضرورية
جـــدًا، وتتـم معــاجلـتهــا حــسب

االولويات.
نعم انهــا خطـوة لألمـام بـاجتـاه
الـتغـيري املـطلــوب، وأبعــاد شـبح
االحتالل واالرهـاب، وقيـام نظـام

بامكـانه احتواء متطـلبات املواطن
العراقي، مع حفظ ماء وجهه. وإذا
كـان هنـالك من يعـتقد بـرأي آخر
علـيه ان ميـنح الفــرصــة هلــؤالء
العـراقـيني، ليقـدمـوا مـا عنـدهم
خــدمـــة للعـــراق، وليـس لـغريه،
وعـندهـا يكـون الرأي اآلخـر الذي
ينـبغي ان يـصب يف مـنهل العـراق
بعيـدًا عن السوداويـة، لكي ال تشاع
الفـوضـى واخلــراب حبجـة الـرأي
والرأي اآلخـر أو الدميـقراطـية او

حتت أية مسميات أخرى؟

اذًا مـا الـعمل؟ بــاعتقـادنـا نـرى
ضـرورة دعم مشاريع هذه السلطة
اجلـديدة، والسري معهـا للوصول اىل
شــاطئ االمـان. وإذا كـان شعـارنـا
خطـوة لألمـام، عـلينـا ان جنعلهـا
خطوتني او ثالث خـطوات لألمام
والنـظــر اىل اخللف بغـضـب كمــا
تقـول مجاعة جون اوزبون وجون
اردن املسرحـية. وليس امامنا غري
هـذا، واال تــركنــا بلـدنـا يـعم يف

الفوضى والدمار واخلراب.

تشـارك املطـربة شـريين يف حفل
مبــدنـيــة اإلنـتـــاج اإلعالمـي يف
مــدنيــة 6 أكتـوبـر والـذي يقـام
مبـناسـبة انعقـاد الدورة العـاشرة
من مهـرجـان القـاهـرة لإلذاعـة
والـتلفزيون والذي بـدأت فعالياته
يــوم األربعــاء املــاضـي. وتغــادر
شريين الـقاهـرة متجـة إىل بريوت
إلحيـاء حـفل تنـظمه الـشـركـة
الـراعيـة لبطـولة دوري األبـطال
لكـرة القـدم يـوم األحـد الـسـابع
والعـشـريـن من حـزيـران. وفـور
عـودتهـا إىل مصـر، تبـدأ بــالعمل
على تـنفيذ ألبومها اجلديد والذي
بسـببه اضطـرت اىل اإلعتـذار عن
املـشـاركـة يف مهـرجـان قـرطـاج،
والـذي يقـام يف الـرابع عـشـر من
متــوز املقـبل يف تــونـس. ويف ذات
الوقت، أبدت شرييـن املوافقة على

االشرتاك فى مهرجان جرش الذي
يقـام يف الثلـث األخري من شـهر آب
يف األردن، حيـث تكـون قــد أنهت
كـافــة حتضـريات األلبـوم، املقـرر
صـدروه أواخـر مــوسم الـصـيف
احلــالي، الـذي يـضّم 8 أغـنيـات .

جوليا روبرتس جتذب املعجبني إىل فيلم ال تشارك فيه

شريين يف مهرجان جرش
بـــدأ يف فـــرنــســـا االحـتفـــال
بعشرينية )عيد السينما( حيث
سيكون متـاحا أمام عـّشاق الفن
السـابع مشـاهدة عـدد كبري من
األفالم واألشـرطـة الـوثــائقيـة
مقـابل مبـالغ رمزيـة فضال عن
فعالـيات أخـرى حتتفي بـرموز
مـن خمـتـلف أحنـــاء األرض مـن
ضمنهم املصـرية مدحيـة يسري
وكـذلـك االحتفـاء بـالــسيـنمـا

العراقية.
وقـــالت أســوشـيتــد بــرس إّن
املهرجان  يشهد وضع 5295 صالة
عــرض يف جممل أحنـاء فـرنـسـا،
فـضال عـن بّث عــدد ضخـم من
األفـالم احلديـثة والـكالسيكـية،
ستـكون مشاهدتهـا متاحة نظري
اقتطاع )جواز( مثنه 1.50 يورو.
ويتزامن مع ذلك، دورة للسينما
العــربيــة من أبــرز عنــاوينهـا
تكريم الفنـانة املصريـة مدحية
يسري فضال عن تكريم السينما
العـراقيـة اليت ولـدت يف بغـداد
عــام 1909 من خالل أول عـرض

سينمائي.
ويــــرأس الــــدورة احلــــالـيــــة
الـسينمـائي التـونسي طـارق بن
عمار، الوكيـل الوحيد، يف أوروبا

والشـرق األوسط، ألكرب األعـمال
االستعراضية والسينمائية.

وتتـزامن رئـاسـة بن عمـار، مع
الـنجـــاح املهـّم لــشــريـط مـيل
جـيبـسـون، آالم املـسـيح، الـذي
جنح الـسيـنمـائـي التـونـسي يف
عـرضه يف كّل الـدول األوروبيـة

وأغلب الدول العربية.
ويـتّم افـتتــاح دورة الــسيـنمــا
العــــربـيـــــة بعــــرض فــيلـم
ــــــورك( )إسكـنــدريــة...نـيــوي
للـمـصـــري يـــوسف شـــاهـني،
حبضـور املخـرج نفـسه وجنـوم

الفيلم.
كـما يـشارك يف الـدورة 100 فيلم
بـني دراميـة ووثــائقيـة سيـتّم
عـرضها يف باريس ومرسيليا من
الــســـادس والعــشـــريـن مـن /

حزيران، حتى 3 /متوز.
كمــا تتــوىل الــدورة االحـتفــاء
بالـسينما يف العـراق، اليت شهدت
افتتـاح أول استديـو عام 1948 يف

بغداد.
وتـسلـط الــدورة الـضــوء علــى
الرقابـة اليت عانت منها السينما
العــراقيــة إبــان نـظــام صــدام
حــسـني، وذلـك بعــد أن بــدأت

بشكل جيد.

ـ

فرنسا حتتفي 
بسينما العراق

بـالنـسبـة لكـثريين ال يعـد شـاطئ
)أولد اورشارد( مبدينة بورتالند يف
والية مـني األمريكية مكـانا جذابا
لعـشاق الـتصيـيف والسـباحـة لكن
هـذا السـبب أو العيـب حتديـدا كان
الـشيء الــذي دفع القـائـمني علـى
فيلم )مباشـرة من كومبتون 2( إىل
اختيـار الشـاطئ ليكـون مسـرحأ
ألحداث فيلمهم الذي يبدأ تصويره
خالل أيـام. ورغم عــدم مشـاركـة
أحـــد مـن جنـــوم الــصف األول يف
هـوليـوود يف بطـولـة الفـيلم إال أن
اآلالف انـتظروا قـدوم فريق العمل

على أحر من اجلمر يف ساحة فندق
)ايسـتالند صنـداي( وهو الـوحيد
علــى الشـاطـئ طمعــا يف مشـاهـدة
جــوليـا روبـرتــس جنمـة جنـوم
هـوليوود ليس بـصفتها واحدة من
فــريق الـعمل ولـكن بـاعـتبـارهـا
زوجـة مديـر تصـوير الـفيلم دان
مـودر حيـث نشـرت الـصحف خرب
حصـوهلـا علـى إجـازة قـصرية من
تـصويـر فيلمهـا )اوشنـز 12( الذي
جيـري يف العاصمـة اإليطالـية روما
لزيـارة زوجها يف بورتالنـد وقضاء

بعض الوقت معه.

وكــــانــت صحــيفــــة )ذا صـن(
الربيطـانية قد ذكـرت قبل حوالي
ثالثـة أســابيع أن روبـرتـس قـد
تكـون حــامال بعـد أن أخـذت هلـا
صورة مع زوجهـا مودر وقـد بدت

بطنها منتفخًة قليال. 
الـطــريف أن روبــرتـس تــؤدي يف
)اوشنــز 12( دور امــرأة حــامل يف
شهرها التاسع، إال أن النجمة طلبت
دون سبـب مفهــوم تعــديل وضع
احلمـل )التمـثيلـي( من التـاسع إىل
الثـالث لتتجنب لبـس وسائد لنفخ

بطنها.

 حقق عامل ماليزي رقما قياسيـا يف عدد الشهادات احلاصل عليها، والبالغ
عـددها 72 شهـادة علميـة، باإلضـافة اىل شـهادات عضـوية، وانـتماء إىل 53
جامـعة وكلـية ومـعهدا .وذكـرت االنبـاء ان العامل املـاليـزي الربوفيـسور
الـدكتور تشني يو سني )44 عامـا( استطاع أن يسجل امسه يف كتاب األرقام
القيـاسيـة العـاملـي، لنجـاحـاته الـكبرية يف جمـال العلـوم.ويـذكـر انه مت
اإلعرتاف بـالدكـتور تـشن، احلـاصل عـلى 12 رقـما قـياسـيا بـشكل رمسي
مببادرة من كتـاب األرقام القياسـية العاملي، وذلـك خالل احتفال اقيم يف

العاصمة املاليزية، كواالملبور .

ماليزي دخل كتاب األرقام القياسية 

صـورة لعـرض ازياء يف اهلـند

.


