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خـــــــــانــــــــــات الشــــــــواكة...

تــــــراث يتـــداعى دونـــام بــديل

نسخه ورقية ملسرحيات شكسبير

 2.8مليون جنيه إسرتليني

همسات معتقة ،تصدر من
(تكشطات) اجلدران ،املمتدة
الى أكثر من مائة وخمسني
عاماً ..عثمانياً ..يف الشواكة..
بجانب الكرخ من
بغداد.

مهـن ـ ــة حلـ ــوة ،تـ ــوارثـ ــوهـ ــا عـن
اآلب ــاء واألج ــداد ،تق ــوم عل ــى ت ــسلـيف ص ــاحـب اخل ــان
(الفالحـني) ثمـن البـضـاعـة الـتي سـيجـلبــونهــا بكفـالـة
شخــص مع ــروف ،يق ــوم بـتــس ــدي ــده ــا ...بـض ــاع ــة عل ــى
دفعـات .واذا نكل؟ سـألت (املـدى) فـاجـاب الـسيـد صـادق:
يــدفع الكـفيل ،وهــذا لم يحـدث علـى مـدى قـرن ونـصف
مـن عمـلنــا وعـمل اهـلنــا يف هــذه املـهنــة ،فــالـثق ــة عمــاد

مقتل  4أشخاص
بسبب خالف عىل البنزين
البصرة /املدى :افاد شهود
عيان ان أربعة أشخاص قتلوا
ظهر يوم اجلمعة قرب محطة
لتعبئة الوقود يف قضاء املدينة
شمال غرب البصرة على بعد
100كم.
وأشاروا الى ان السبب كان ناجتاً
عن خالف بينهم للحصول على
مادة البنزين .ويذكر ان البصرة
تشهد حالياً أزمة يف شحة الوقود
أدت الى وقوف طوابير طويلة من
السيارات يف جميع محطات
التعبئة يف البصرة.

املمثلة االمريكية هال
بيري تبتسم لعدسات
املصورين وهي
تعتزم حضور العرض
األول لفلم X-men
the laststmaيف
العاصمة اليابانية
طوكيو

نريان الكلامت
عدوية الهاللي

بغداد /محمد اسماعيل
تصوير /نهاد العزاوي

درن ــا بيـنهــا ،نـصـغي ملـطــارق الـنج ــارين،
وهـم يـثـبـتــون االعـمــدة خ ـشـب ـاً ..مــازال
يقــاوم قــرن ـ ًا ونـصف القــرن ،مـن تعــاقب
االح ــداث امل ــري ــرة ..فـيـض ــان ــات وث ــورات
وحـ ــروب وح ـ ــرائق مـ ــرت مب ـ ــوازاة اربعـ ــة
خانـات رئيسـة وستة مـحال يف الشـواكة،
جلــسنــا مـن بيـنهــا ،خــان (بـيت املــولــى)
ال ـ ــذي يج ــاور (خـ ــان بـيـت الـ ــدهـ ــان) و
(خـزعل) و(بـيت رشيـد هنـدي) يحـدثنـا
عنهـا السـيد ابـو محمـد ..علي حـمادي،
ال ــذي اش ــار ال ــى ان خ ــان ــات مـثـيل ــة يف
الكـاظمية وشـيخ عبد القـادر من بغداد،
اتخـذت للـسكن ،بـينهـا خـانــات الشـواكـة
للتجارة فقط.
حـيث التــزال منـذ تـأسـست والـى االن..
ت ـ ـ ــس ـ ـتـق ـ ـبـل احلـل ــي ــب ومـ ـ ـ ــش ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــاتـه
واخل ــضـ ـ ـ ــراوات والـفـ ـ ـ ــواكـه واحل ــبـ ـ ـ ــوب
واللحوم احلمر والبيض ،من الفالحني
ال عـن
ال ــذيـن يقـطـن ــون الق ــرى احملـيـط ــة بـبغ ــداد ،فــض ً
(التبغ) والقطن واحلبال.
لكـنهــا سحـقت ،قـال ابـو عـلي ،وشــاركه احلـسـرة الــسيـد
صــادق كــاظـم ابــراهـيـم ال ــذي أوضح ب ــان بغ ــداد ..كلهــا
تتبـضع من هذه اخلانـات على مدى عقـود طوال الى ان
أوجدت األحداث منافذ جتارية مستحدثة.

وقفــــة

اجملتمع العراقي ..بحمد اهلل.
ويف وصـف ج ــم ـ ـ ــاع ــي لـلـ ـمــكـ ـ ـ ــان ،قـ ـ ـ ــال
اجلـالسـون يف خـان املـولـى :كل اخلـانـات
مـبـنـي ــة مـن (اللـنب) والـنـ ــورة ..معق ــودة
سقــوفهـا بـاخلـشـب وارضيــاتهــا مبلـطـة
ب ــالــط ــاب ــوق (الف ــرشـي) لـكــنهـ ــا بـ ــدأت
تـتصـدع ،فـراح أصحـاب اخلـانــات يبنـون
جـدرانـ ًا خـارجيـة من الكـونكـريت تـسنـد
اجلدار االصلي..
حسـن علي حـسني الـشمـري ..عـامل يف
(الـعك ــد) ابـلغـن ــا عـن خ ــان ــات جت ــاري ــة
حت ــولـت ال ــى مخ ــازن واخ ــرى لل ــسكـن نـتـيجـ ــة ضغــط
احلاجة منسلخة عن طابعها التجاري.
ال تقـدمنـا يف ازقـة الـشـواكــة ،لنجـد خـانـات حتـولت
وفع ً
الى ورش جنارة وحدادة.
تـركنـا  ..ارثـ ًا يتـداعـى ..دون ان يحل عنه بـديل ،ونفـذنـا
الى شـارع حيـفا الـفاره الـذي تنـفذ الـيه الشـواكه بكـامل
بنائها العمراني واالجتماعي.

لندن :وصل سعر أول نسخة ورقية لم متس ملسرحيات
ويليــام شكـسـبيـر الـ 36إلــى  2.8مليــون جنـيه إستــرليـني
( 5.1مـليــون دوالر) يف قــاعــة ســوثـبي لـلمــزادات يف لنــدن
اخلميس.
ولقـيـت أول نــسخ ــة مـطـب ــوع ــة ك ــامل ــة والـتـي ال ت ــزال يف
شـكله ــا األصلـي املكــون مـن
ورق ـ ـ ــة ـت ـ ـ ــرح ـيــب ـ ـ ــا يف
 1623ـ
ـس ـ ـ ــوثـ ـب ــي حـ ـي ــث وصـف ــت
بـأنهـا أهـم كتـاب يف األدب
اإلجنليزي.
وفـاز بــائع كتـب يف لنـدن
ـسخ ــة مجــمعـ ــة
ـب ــأول ن ـ ـ
الـ ـت ــي ـك ـ ـ ــان ــت صـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة
ســوثـبي قــد تــوقـعت أن
يصل سـعرهـا إلى 3.5
مليون جنيه.
وقالـت دار املزادات إن
ـس ــرحـيـ ــات
 18مـن م ـ ـ
شك ـسـبـي ــر مـنه ــا لـم
ـط ـ ـبـع ـم ـ ــن قـ ـ ـبـل
ـت ـ ـ ـ ـ
ورمب ـ ــا تـكـ ـ ــون قـ ـ ــد
ـ
فقدت.
وب ـ ــاعــت مـك ـتــبـ ـ ــة
ـ
دكـ ــت ـ ــور ولــي ـ ــام يف
ل ــن ــدن املــتخ ـصــصـ ــة يف األدب
الــديـني الـكتــاب املــسم ــى األعمــال الك ــوميــديــة
والتاريخية والتراجيدية لويليام شكسبير.
وكانت هذه اجملموعة قد نـشرت بعد سبعة أعوام من وفاة
شكـسـبيـر عـام  1616عـن عمــر ينـاهـز  52عـامــا .ولم يـسع
ـس ــرحـيـ ــة.
ـش ــر أع ــم ـ ــاله امل ـ ـ
شـكـ ـسـب ــي ـ ــر خالل ح ــي ـ ــاته لـن ـ ـ

باسم سيمون دو بوفوار

باريس تدشّن جرسها السابع والثالثني

باريس  :دشنت باريس جسرها
الـســابع والـثالثـني علــى نهــر الــسني
وهـو جـسـر انـيق من خـشـب البلـوط
وال ـ ـصـل ــب يـحـ ـمـل اس ــم ال ـكـ ـ ـ ــاتـ ـبـ ـ ـ ــة
والفـيلـســوفــة الفــرنـسـيــة الــشهـيــرة
سيمون دو بوفوار.
يــتك ــون ه ــذا اجل ـس ــر ال ــذي صـمـمه
املعماري النمسـوي ديتمر فايشتنغر
مـن ق ــوسـني مـعك ــوسـني وميـت ــد بـني
ضفـتـي ال ـسـني مـن دون اي ــة دع ــام ــة
وسيطـة ليربط بني اثنني من احياء
شرق العاصمة الفرنسية.
وهـذا اجلسـر مخصـص لالستخـدام
اخلف ـيـف اي للـ ـ ــدراجـ ـ ــات واملـ ـ ـشـ ـ ــاة
فقط.
واكد رئيس بلديـة باريس االشتراكي
بــرتــران دوالنــوي ان "هــذه الـســاحــة

العــامــة املـعلقــة علــى الــسني ابـتكــار
جديد متاما ونقلة تكنولوجية".
وقال ايضـا يف حضور سيلفي لو بون
دوبــوف ــوار ابنــة الـصــديقــة القــدميــة
للكــاتـب واملفكــر الــوجــودي الـشـهيــر
جـ ــان بـ ــول سـ ــارتـ ــر بـ ــالـتـبـنــي "نحـن
جميعا ابناء لسيمون دو بوفوار".

ويعد "بـون نوف" (اجلـسر اجلـديد)
اقـدم اجلـســور البـاريــسيــة واشهـرهـا
ووضع احلجـر االول له املـلك هنـري
الـثـ ــالـث عـ ــام  ،1587لـكـن بـنـ ــاءه لـم
يكـتمل اال عـام  1604يف عهــد هنـري
ال ـ ــرابع ال ـ ــذي له متـثـ ــال ممـت ـطـيـ ــا
صهوة جواده امام اجلسر.

يـكفـي ان يــضع املـمــثل ن ـظ ــارة سـ ــوداء عل ــى
عينيه ليفهـم املشاهـد ان الشخصيـة خرجت
من جلدهـا وستمارس امـوراً غير مقـبولة وال
تــريــد ان يـتعــرف علـيهــا اآلخــرون ..عـلمـتنــا
وسـائل التـرميـز السـينمـائيـة ذلك وتـخيلنـاه
ونحن نقـرأ الـروايـات والقـصص فـاملـرأة التي
تضع نظارات قـامتة السـواد ومتعن يف اخفاء
مالمـح شخـ ـص ـي ــتهـ ـ ــا املع ـ ــروف ـ ــة ب ــتغ ـي ـي ـ ــر
تسـريحتهـا أو ثيـابهـا قـد تكـون امــرأة سيئـة
الـ ـســمعـ ــة أو خـ ــائـنـ ــة ورجل االعـمـ ــال الـ ــذي
يخفـي عـيـنـيه حتـت نـظ ــارة س ــوداء سـمـيك ــة
وهـو يعقـد صفقـة ما حـريص متـاماً عـلى ان
ال يـ ــرى االخـ ــرون عـيـنــيه جـي ـ ــداً النهـم قـ ــد
يـقرأون فيـهما حـجم استغالله لهـم اما حني
يفعل اللص ذلك فهو يعبر عن خوفه من ان
يـتعرف علـيه احد وتـصبح مالمحه الـيفة يف
مراكز الشرطة..
هنـاك عــالم كــامل يـتحــرك خلـف النـظـارات
السـود التي انتـشرت ظـاهرتهـا كثـيراً مـؤخراً
ونـظ ــرة ب ـسـيـط ــة ح ــولـن ــا سـتـثـبـت لـن ــا ذلك
فاجلنود االمريكان يضعـونها لوقاية اعينهم
من شمسنا السـاخنة كما أظن ،وافراد قواتنا
احمللـيــة يــضع ــونهــا حلـمــاي ــة انفــسهـم ممـن
يـستهـدفـون عنـاصــر الشـرطـة واجليـش ،كمـا
يــضعه ــا امل ــسلح ــون عل ــى اخـتالف ان ــواعهـم
حني يقـدمون علـى اختطـاف أو قتل شخص
أو اشخاص ما ،ويستخدمها املراهقون غالباً
علــى سبـيل التـقليـد ،ويخـتفي خـلف قتـامـة
لــونهــا اف ــراد احلمــايــات اخلــاص ــة و"البــودي
غــاردات" كـمــا يــضعهــا الـسـيــاسـيــون والقــادة
غـ ــالـب ـ ـاً حــني يخـ ــرجـ ــون لـلقـ ــاء الـنـ ــاس الن
الـشعب قـادر علـى بـســاطته علـى قـراءة أعني
حكامه حتى لوعجز عن مقاومة ظلمهم..
بـعـ ــض الـقــن ـ ـ ــوات الـفـ ــض ـ ـ ــائــي ـ ـ ــة -احملـلــي ـ ـ ــة
خـصــوص ـاً -تــرتــدي هــذه الـنـظــارات ال ـســود
بــدورهــا وهي تـظهــر عكـس مــا تبـطن وتـعبــر
عــن افـك ـ ــاره ـ ــا اخل ـ ــاص ـ ــة والـ ـس ـ ــوداء أي ـضـ ـ ـاً
ب ــأس ــالـيـب مخـتـلف ــة لـتــصل ال ــى امل ـش ــاه ــد
وتـسقي بـذرة استـيائـه مما يحـدث ان لم تكن
ب ــذرة حق ــده أو ضغـيـنـته لـتحـصــد بــالـتــالـي
انحيـازه الى طـائفتـه وتوقعه داخلـها والكالم
باسمها والعزف على أوتارها..
بعض هذه القنـوات تسمي األشياء باسمائها
وتضع غشاوة سوداء على أعني املشاهدين يف
وقـت يحـت ــاج ــون فـيه ال ــى م ـش ــاه ــدة ال ــوان
الطـيف الشمسي اخملتلفـة ليزدان بشيء من
االمـل فال يـ ـسـ ــاع ـ ــده االنحـي ـ ــاز لالبـيــض أو
االسود أو ألي لون كان على اجتياز األزمة..
ميـكن ان نغفـر لبـعض تلـك القنـوات حـداثـة
سنهـا وقلـة خبـرتهـا ،إذا كـان هـذا هـو الـسبب
وراء ما تـدسه وليس مـا تقدمه ،امـا ان تكون
واعـي ــة بـكل مـ ــا يحـ ــدث فلـن يـبـ ــرئه ــا حـت ــى
االخـتـبـ ــاء وراء ن ـظـ ــارات األعالم الـ ــرخـيــص
ال ـس ــود الن الــضغ ــائــن الكـب ــرى ال ت ــشعـله ــا
النيران ..بل الكلمات..

فـــــرقة عراقيــــة ترفع شعار الفــن يف مواجهة العنــــف
بغداد/ا ف ب  :حترص الفرقة
الـ ـس ـيــمف ـ ــون ـي ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة عل ـ ــى
مــواصلــة نـشــاطهــا الــشه ــري رغم
موجـة العنف الـتي تضـرب البالد،
وأحـيـت م ـس ــاء اخلـمـيــس حـفل ــة
مــوسـيقـي ــة بقــاعــة نــادي الـصـيــد
بالعاصمة بغداد.
وشارك يف األمـسية التـي استقطبت
مهتـمني بـاملــوسيقـى  70عـازفــا بقيـادة
الفنان محمد أمني عزت قائد الفرقة.
وقـال عــزت إننـا نـرغـب يف أن نقــدم عبـر
ه ــذه األم ـسـي ــات فـن ــا راقـي ــا
يلـبـي حــاجــة املـتــذوقـني
ون ــسع ــى أي ـض ــا لـبـث
الـ ــروح بـ ــال ـصـ ــاالت
الـتي غــابت عـنهـا
األمــسي ــات منــذ

أعوام.
وأضـ ــاف أنـه بعـيـ ــدا عـن مـ ــوجـ ــات العــنف
سـنعـمل علــى دميــوم ــة الفــرق ــة لالرتقــاء
بــالثقـافـة املـوسـيقيـة بعـدمـا عــانت فـراغـا
كبيرا ونأمل أن يتغلب الفن على العنف.
ورأى ع ـ ـ ــزت أن مـ ـ ـس ـ ـ ــان ـ ـ ــدة امل ـ ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ــات
احلكــومـيــة ويف مقــدمـتهــا وزارة الـثقــافــة
ودائرة الفـنون املوسيقـية من شأنهـا تعزيز
مكانة الفرقة وإعادتها لعهدها السابق.
وأوضح عــزت ( 45عــامــا) ال ــذي تخــرج يف
أكــادمييـة املــوسيقـى بـرومــانيـا أن الفـرقـة
تقـدم بحفالتهـا الـشهـريـة مقطـوعـات من
مخ ـتـلف األزم ـن ـ ــة امل ـ ــوســيق ـي ـ ــة إض ـ ــاف ـ ــة
ملق ـطـ ــوعـ ــات سـيــمفـ ــونـيـ ــة ملـ ــؤلفـني عـ ــرب
وعراقيني.
وتعتـبر الفـرقة الـسيمـفونيـة العراقـية من
اقـدم الفرق بـاملنـطقة ،وكـانت قـد انطلقت
مـ ــطلـع أربع ـي ـن ـيـ ـ ــات الق ـ ــرن امل ـ ــاض ــي مع

مج ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ــن طالب مـعه ـ ـ ــد الف ـنـ ـ ــون
اجلميلة ببغداد وأساتذته.
لـكنهـا تـأسـست رسـميـا عـام  1959بـرعـايـة
وزارة التــربيـة العــراقيــة قبل
أن ت ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف عـلـ ـيـهـ ـ ـ ــا وزارة
الثقافة.
وتوالـى على قـيادة الفـرقة
 17شخـ ـصـ ـ ــا م ـنـ ـ ــذ 1971
بعـضهـم فـنــانــون أجــانـب
وآخـرهم العراقـي محمد
أمني عزت.
وانـبــثقـت مــن الفـ ــرقـ ــة
الـسيمفـونيـة العـراقيـة
فـرق عــدة منهـا ربـاعي
هـايـدن وربـاعي بغـداد
الـ ـ ــوتـ ـ ــري وج ــمع ـيـ ـ ــة
سـومـر وفـرقـة بغـداد،
وآخـرهــا جمـاعـة دار

ال ــسالم للـم ــوسـيق ــى الـتـي ت ــأس ـسـت ع ــام
1998.
ومن أبرز املؤلفـني العراقيني الذين قدمت
الفـرقـة أعمـالهم فـريـد اهلل ويـردي ومنـذر
جـمـيل حــافـظ وعـبــد الــرزاق
العزاوي.

عيــــــــون النـــــــــــــاس
ابو معيشي
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احيى احتاد الشعراء وكتاب األدب الشعبي،
ذكـ ــرى الـ ـشـ ــاعـ ــر اب ـ ــو معـيـ ـشـي ،يف نـ ــدوات
شع ـ ــريـ ـ ــة ونق ـ ــدي ـ ــة ،اقـ ـ ــامه ـ ــا االحت ـ ــاد يف
الناصريـة ،االسبوع املاضي ،ضمن مهرجان
حــمل اســمه مبـ ـشـ ــاركـ ــة عـ ــدد مــن شعـ ــراء
وبـ ــاحـثــي محـ ــاف ـظـ ــات اجلـن ـ ــوب والفـ ــرات
االوسط.

يـ ـســتع ــد ال ــزمـيـل علــي الكـن ــانـي ،الق ــام ــة
معــرضه الـشخـصـي الفــوتــوغــرايف الثــالث،
علـ ــى قـ ــاعـ ــة امل ـص ـ ــور العـ ــراقـي ،الـت ـ ــابعـ ــة
للجمعية العراقية للتصوير قريباً.
املعـرض يـضم صـور ًا تــراثيـة وصــور اطفـال
الـتقـطهــا علــى مــدى ربع قــرن مـض ــى ،بلغ
عـ ــددهـ ــا أكـثـ ــر مــن الف صـ ــورة ،سـيـنــتقـي
أكثـرهـا قـرب ـ ًا من املـشـاهـد املعـاصــر ،لتكـون
ضمن موجودات املعرض.

ط ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــر ..صـحـف ــي ومـ ـ ـ ــدرس ،يـ ـ ـ ــؤدي
شـخصـيتـه الفنـان د.هـيثـم عبـد الـرزاق
يف اجل ـ ـ ـ ــزء ال ــث ـ ـ ـ ــال ــث م ــن املـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ـسـل
الــتلف ــزي ــونـي الـن ــاجح (مـن ــاوي ب ــاش ــا)
ت ـ ــأل ـيـف علــي ص ـب ـ ــري ..اخ ـ ــراج ارك ـ ــان
ال عـن مـ ـس ــرحـي ــة (عـ ــائل ــة
جه ــاد.فــض ً
ع ــراقـي ــة ج ــداً) الـتـي ي ــسهـم ..مـ ــؤلفـ ـ ًا
ال فــيهـ ــا ،الـ ــى جـ ــانـب
ومخـ ــرج ـ ـ ًا وممــث ً
زمالئه يف ورشة التمرين املستمر.

االعتراف

طاهر

(االعـت ــراف) مــسل ـسـل تلف ــزي ــونـي ج ــدي ــد،
تـ ـســتع ــد قـن ــاة الـ ـس ــوم ــريـ ــة ..الع ــراقـي ــة..
الفضائيـة ،إلنتاجه ،وهو مـن تأليف الفنان
الـكـبـيـ ــر عـبـ ــد الـ ــوهـ ــاب الـ ــدايـنـي ..اخـ ــراج
الفـنـ ــان جالل كـ ــامل .وهـ ــو درامـ ــا تـ ــرصـ ــد
الواقـع العراقـي الراهـن ،بأسلـوب فنـي عال،
امتداد ًا ألكثر من مسلسل سبق ان أخرجها
وم ــثل ف ــيهـ ـ ــا م ــن واقع اجمل ـت ــمع ،ف ـنـ ـ ــالــت

اعجاب ًا كبيراً.

العيون الفرعونية

(وكت الغــروب) و(ام العيـون الفـرعــونيـة) و
(سـاحـة التحـريـر) و(يكفـيني شــر احلسـد)
و(بغـداد) خـمس اغــان كتبهـا الشـاعـر جبـار
صـدام ،وسيـلحنهـا ويغـنيهــا الفنـان الكـبيـر
ال عن اغنيـة (راغب وال
كـاظم السـاهر .فـض ً
م ــاراغــب) للفـن ــان اللـبـن ــانـي راغـب عالم ــة
ومج ـم ـ ــوع ـ ــة مــن االغ ـن ـيـ ـ ــات لل ـمـ ـط ـ ــرب ـ ــة
اللبنانية لوال فرح.

القرية العراقية

قـ ــريـ ــة عـ ــراقـيـ ــة ،جــمعـت فـ ــرق ـ ـ ًا غـنـ ــائـيـ ــة
ومـوسـيقيـة ومـســرحيـة وراقـصــة من حـول
الـفنانـني العراقـيني ،من مطـربني وممثلني
إضـ ــافـ ــة الـ ــى فـ ــرقـ ــة (شهـ ــرزاد) العـ ــراقـيـ ــة
للــرقـص الـتعـبي ــري .وذلك يف قـطــر خالل
الـشهـر املــاضي ،تـضــامن ـ ًا مع شـعب العـراق
الذي مازال يعاني اإلرهاب واجلوع والقلق.

