منشورات دار ( ) للثقافة والنشر والفنون
األعمال القصصية
(جزآن)
عبد اإلله عبد القادر
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بعد عقود من الكتابة اإلبداعية يف املسرح ،إخراج ًا وتارخي ًا وتنظرياً ،ويف
األدب والنقد ،كتب عبد اإلله عبد القادر القصة القصرية ،كما لو كانت
قصيدة من نوع خاص ،تدور يف جوهرها حول عالقة اإلنسانية بذاته..
وثم عالقات هذه الذات باآلخرين وبالعامل ،مرورًا خبط ناظم ال يغيب أبداً،
هو الوطن( ..العراق) الذي يبلغ أقصى أشكال حضوره يف املنفى.
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معهد الفنون اجلميلة حيلم بعودة االختالط

مل خيـطــر ببـالـي أنين ســأدخل
معهـد الفنـون اجلميـلة بعـد هذه
االعـوام بصفـة صحفـي ..حينـما
دخلت أروقـة املعهـد اعـتصـرني
األمل وأنا أرى هنـا وهناك لـوحات
رمسـت علــى احلــائـط مــذيلــة
بتواقيع اصحابها وعمل فين تركه
احدهـم شاخصـاً وسط السـاحة..
جـدران املعهـد ..الـبنـاء اجلـديـد
املضـاف إليه ،كـل هذا حفـزني ان
اتــســاءل :تـــرى بعــد االحــداث
الـسيـاسيـة الـيت عصفـت ببالدي
كـيف سـيكــون الــشكـل العلـمـي
للمعهد؟
وكيـف سيكون املـنهج العلمي؟ كل
ذلـك وضعته علـى شكل نقـاط يف
أوراقي ،واجتهـت اىل قسـم املسـرح
والـتقيـت الفنـان مجـال الشـاطي
رئيـس قـسم املـسـرح للـدراسـات
املسائية وكان هذا احلوار..
* ملاذا قـامت وزارة الرتبية بشطر
معهد الفنون اىل جمموعتني بنني
وبنات؟
ـ الـشطـر مل يكن قـراراً وزارياً بل
كان تـوجيـهاً رئـاسيـاً ومل حيصل
الشـطر كـبنني وبـنات حـسب بل
حـدث تـشـظٍ فهنــاك معهـد اول

املسرحي عند اقدامه على تقديم
جتـربة مـسرحيـة ذلك الن النص
يقيـم ثالث شخصيـات نسـوية او
أن العوائل ختشـى قبول بنـاتها يف
املعهـد حني يكـون خمـتلطـاً ذلك
الن الـوسـط الفين احتـوى الـكثري
من بنـات الليـل فاخـتلط احلـابل
بالنابل كما يقولون.
* كيف ميكن اجناح الدمج؟
ـ الـدمج ان حصل حاليـاً فسيكون
مبثابـة قنبلـة موقـوتة فـالعوائل
ارسلت بـناتهـا لدراسـة الفن وهن
عـلى علم مـسبق انه معهـد بنات،
ولـو حـصل فــان بعـض العــوائل
ترفـض مواصلـة بنـاتها الـدراسة
ومـن املمـكن ان حيـصـل يف قبـول
الـطـــالبـــات من املــرحلــة األوىل
وحينها تكـون الطالـبة تدرس يف
املعهـد وعـائلتهـا تعـلم انه معهـد
خمتلـط ـ بنـني وبنـات ـ مـثلمـا
حيصل يف معهد الفنـون املسرحية
املـسائـي حيث الطلـبة والطـالبات
جيلسون يف صف واحد.
* مـاذا عن املنـاهج التـدريسـية؟
هل تــواكب املــرحلـة اجلـديـدة
والتطور العلمي؟
ـ دراسة املـسرح اكادميياً حتتاج اىل

عباس اخلفاجي
تصوير :نهاد العزاوي
املـزيد مـن الدروس لـكي يتـخرج
الطـالب وهـو حيمل معه مفـاتيح
االبـواب ويف الـنتـيجــة تكــون له
حــريــة االخـتـيــار يف حتــديــد
االخـتصـاص ،هنـاك مثالً دروس
مـهمـــة لكـنهــا ال تــدخل ضـمن
املناهج املقـررة ،مثالً :درس اللغة
االنكليـزيـة ،احلـاسـوب ،الليـاقـة
الـبــدنـيـــة ،علـم الـنفــس ،علـم
االجـتمــاع وبـغيــاب مـثل هــذه
الــدروس املـهمــة يـصـبح املـنهج
نـاقصـاً وال يـواكب املـرحلـة ،ومـا
حيدث خارج البالد.
* ملـاذا وزارة الـرتبيـة تـنظـر اىل
املعهـد نـظـرة قـاصـرة وبـدون
اهتمام؟
هنـــاك جلنــة تــشكلـت اخرياً يف
الـوزارة ضـمت امســاءً مهمــة من
اسـاتــذة الفـن واعالمه لـدراسـة
وضع املعهــد وهــذه احلقـيقــة ال
يعـرفهـا إال القلـيل وهي مـا زالت
تـشـتغـل ومن املــؤمل ان ختــرج
بقـرارات وتـوصيـات سيكـون هلـا
فعل مــؤثــر يف مــسـرية املعهــد
املستقبلية.

بروسنان يدير ظهره ألدوار العميل جيمس بوند
يـبــــدو أن املـمــثل بـريس
بروسـنان بـدأ يديـر ظهره
ألدوار العميل السري جيمس
بونـد ،أو العميل  007حبسب
ما قاله .

واضاف بروسنان اإليرلندي
املــــولــــد إن فــيلـم (Die
)Another Dayالـــذي
صـور عـام  2002كـان األخري
له ضـمـن سلــسلـــة أفالم
اجلـاسـوس اإلنـكليـزي و
(بوند أصبح ورائي).
هــذا ويعــد تـصــريح
بــروسنـان ( 51عـامـا)
مناورة تفاوضية.
فـاملمثل املخضـرم شون
كـونري ،الـذي كان أول
من لعب شخصية بوند

الـسيـنمـائيــة استقـال من
لعب هـذه األدوار ليعـود من
جديد ويظهر على مجهوره
بإنتاج جديد.
ويف حـالة صحة هـذه األنباء
فإن شركة Eon
لإلنتـاج الـسيـنمـائـي اليت
تتخـذ من بـريطـانيـا مقرا
هلــا وتقــوم بــإنتــاج هــذه
الـسلـسلــة ،سيكـون أمـامهـا
اختيار بديل عن بروسنان،
إلنـتاج فيلـمها املتـوقع العام
املقبل.

يف اخلامس من آب

ومبناسبة مرور عام على صدورها

انتشار العزوبيه يف اليابان
تواجه اليـابان مـشكلة دميـوغرافـية غري ذلك قـلق االخصــائيني يف جمـال التعـداد
مـسبـوقـة كمـا تشـري االحصـاءات بـسبب السكـاني الذيـن يعتربون انه حبلـول العام
تـراجع قيـاسي يف عـدد الـوالدات وزيـادة 2050سـيرتاجع عــدد سكــان اليـابــان من 127
كبـرية يف عدد املـسنني والـسؤال املـطروح مليـونا اىل  100مليـون ثم اىل  64مليـونا يف
هــو هل ميكن هلـذا البلـد ان يعـكس هـذه العـام  2100قبل ان ينقـرضوا متـاما خالل
النــزعـــة ب«التـشجـيع علــى االجنــاب»؟ بضعة قرون.
وحـسبما ذكر مـوقع ميدل ايست اونالين ومن االسبـاب الرئـيسـية هلـذه الظـاهرة
كان لنشر وزارة الصحة مؤخرًا ارقاما عن الـزواج يف سن متأخـرة وانتشار الـعزوبية
نسـبة اخلـصوبـة للـعام  2003مبـعدل  29,1علـــى نـطـــاق واسع وتـــراجع االجنـــاب
طفال لـكل امرأة .وقـع القنبلـة خصـوصا املـسـتمـــر منــذ العــام  1990يف صفــوف
وان ذلك تـزامـن مع منــاقشـة اصالحـات املتزوجني .
غري شعبـية لنظـام التقاعـد .وتعترب هذه كمـا اعلن تيتسوو يـوشيوكا مـدير اخللية
النــسبــة ،اليت تـتنـاقـض مع تــوقعـات املكلفة مكـافحة تـراجع الوالدات يف وزارة
احلـكومة ،االدنـى يف تاريخ اليـابان .ويثري الصحة.

منذر اجلبوري
وقفــــــــة

Editor - in- Chief

Fakhri Karim

ومعهد ثانٍ ومعهد للبنات واهلدف
مـن هذا االنـشطـار والتـشظـي هو
السيـطرة األمنـية مثـلما تـشظت
كلـية الفنـون أيضاً حـيث توزعت
يف مبان ثالثة ويف كل مبنى فرقة
حـــزبيــة وضــابــط أمن وفــوج
طوارئ.
* هل جنحت جتـربـة العـزل ومـا
مقوماتها؟
ـ نعـم جنحت من الناحيـة األمنية
حـيث اتفق االعضـاء فيمـا بينهم
فـاجنبوا فصـائل من خمربين ..اما
مـن النــاحيــة العلـميــة مصـادر
مدرس اجلغـرافياً مـديراً لـلمعهد
وانــســـاق االسـتـــاذ العـــامل وراء
تـوجيهات طـالب املرحلـة الرابعة
ألنه عضـو يف احلـزب وله القـدرة
على نقله اىل مدرسة ريفية.
* كـيف تكــون التجـربـة الفـنيـة
بدون العنصر النسائي يف املعهد؟
ـ يف االربعينيات يف القرن املنصرم
كــانت نــازك املالئكـة طــالبـة يف
املعهد وزوجـة يونس حبـري تأتي
بولدها (د .سعدي) ليدخلوا قاعة
الــــدرس وختــــرجـت ازادوهـي
صموئيل يف املعهد ويف األلفا الثالث
حيتـار االستـاذ يف اخـتيـار الـنص

بغداد اخللود..
هي بغـداد اخللـود ابـداً ..انهـا
كـذلـك منـذ ان كــانت قـريـة
صغرية حتـى تسامقـت حاضرة
كبرية ،فقد ظلت تنيبء االفالك
واالفـاق بان هلـا شانـاً ،واي شأن،
يف عـامل اليوم والغـد ،متامـ ًا كما
أعلـت يف شأنـها يف عـامل االمس،
فمـنذ ان اختارهـا البناة االوائل
واحة رائعة علـى جبني (دجلة
اخلري) عاهدت نهرها السلسبيل
ان ختلـد خبلــوده ،وان متتـد يف
ضـمـري الــزمـن بـــوارق لألمل
ومرا ٍق لالزدهـار مثلمـا امتدت
عــافيـة املـاء مـاحنـة الــوطن
العراقـي البشرى والعـطاء ..انها
هـي ،هي ،حـاضــرة استعـصت
عـلى الوافدين بنية الشر ،بينما
انفــرجت اسـاريـرهـا غـبطـة
ال للخري حتـى غدت
لألتني رسـ ً
مرابعها املـأوى واملقيل لالئذين
حبمـاهــا طلبـ ًا لـلعلم واالدب او
خالص ًا من االسى والنصب ،لقد
ظلـت تسـتقبل كل هـؤالء وهي
بـهيـة املـطلع ،مـشـرقــة االفق
كـرمية املثـوى ،وعندمـا راهنها
الــزمن اخلـؤون علــى التحـدي
بالوقيعة واحلقـد ،قالت مدينة
الـسالم :ال ضري ،فـتلك سحـابـة
صيف سـرعان ماتنقشع وغيمة
عابـرة التلبـث ان تتبـدد ،وقد
بـرت هذه املـدينـة الصـادقة يف
قـول وفعل بـوعـدهـا ،اذ انكفـأ
املرتبصون بها شرًا على خيبتهم
بينـما انـطلقت زاهـية مـزهوة
باجتـاه الغد االمجل واملـستقبل
االفضل.
ال وبغــداد
وميــر الــزمـن ثقـي ً
جتـتاز عاتيات الـدهور وتقلبات
الـعصــور وهي تعــاصي احلقـد
البليـد بـالعـزم احلـديـد ،حتـى
اطلـت على شـتى االفـاق عالمة
وضيـئة لـشعب عـراقي عـظيم
قــرر ان حييـا مـؤيـدًا بــالعـز
والفـضـيلــة مـتجــاوزًا أولـئك
املتلـصصني واللصوص من ذوي
اجلنــسيــات املخـتلفــة الــذين
تزنـروا باملـوت والدمـار اليذاء
صــرح بغـداد  ،وانـى هلـم ذلك
وهـذا الصـرح اخلـالـد كـان قـد
تعاىل فـوق التضحـية العـراقية
والعـزمية العراقية ،ثم ..االرادة
العـــراقيــة الـيت ليـس هلــا ان
تتعطل.
ان الـذين يـريـدون ان يـزرعـوا
املوت يف الـشارع البغدادي ،بل يف
الـشـارع العـراقـي عمـومــاً ،لن
حيصـدوا سـوى املـوت الــذليل
املتقـاطع ابــدًا مع االستـشهـاد
النبيل..

