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الناصرية/عدنان الفضلي: افتتح املركز الثقايف يف الناصرية
ضمـن منهـاجه الـسنـوي دورات يف املــوسيقـى. وقـد شـارك يف هـذه
الـدورات عـدد كـبيــر من الـشبـاب ومـن كال اجلنـسني. حـيث يـتعلم
املـشــاركــون اصــول العــزف علــى اآلالت املـــوسيـقيـــة وحتت اشــراف
اسـاتـذة لـهم بـاع يف املـوسـيقــى ومن املــؤمل ان يـتم تــشكـيل فـرقـة
موسيقية من هؤالء الشباب وذلك للمشاركة يف جميع الفعاليات
الفنـية التـي تقام يف احملـافظـة أو خارجـها. كمـا يسعـى هذا املـركز
الــى اسـتقـطــاب العـنـصــر الـنـســوي الــذي بــات غـيــر مـتــواجــد يف
الساحة الفنية أو الثقافية للمحافظة. حيث يقوم املركز بتحفيز
الشـابـات علـى جتـاوز التــردد واخلجل وايصـال فكـرة ان املـوسيقـى

فن نبيل ومشاع للرجل واملرأة.

تشكيل/8
يشـارك العراق، ممـثالً بالفنـان خالـد ثامـر، الى
جــانـب ثالثـني بلـــداً، يف امللـتقــى الـثــامــن للفـن
الـتـــشكـيلـي احلـــديـث، الــــذي يقـــام يف رومـــانـيـــا

خالل .2006
الفنانـون املشـاركون، ينجـزون اعمالـهم، يف قلعة
كـاراي التـاريخيـة، لتعـرض علـى قـاعـات متحف
الفنـون يف مــدينـة سـاتـومــاري ومتحـف القلعـة

ذاتها.
ويف اطــار امللـتقـــى ينــظم مــؤمتــر مـن محـــورين،
ــــــرات الفـــن املعــــــاصــــــر( و) واقع هــمــــــا: )مـــتغــي
ــــــانـــني ونـقــــــاد الـــتــــــشـكـــيـل اآلن( بـحــــضــــــور فـــن

واعالميني وجتار لوحات.
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القاهرة: تنطلق غداً فعاليات مهرجان
اإلسكندرية الرابع لألغنية وسط حالة من القلق

والتخوف من قبل إدارة املهرجان نظرا ملشاركة عدد
من املطربني اللبنانيني، حيث يخشى منظمو

املهرجان تعذر وصول املطربني إلى مصر بسبب
قيام العدوان اإلسرائيلي بضرب مطار بيروت
الدولي وتدمير املمرات اخلاصة به، فضال عن

حالة العزلة التي فرضتها إسرائيل علي السواحل
اللبنانية.

ويف الوقت نفسه جند أن املطرب اللبناني عاصي

بغداد-محمد اسماعيل:  )املدى( دهمت
الفنـان التـشكـيلي قـاسم سـبتي.. نـائب رئـيس
جـمعية الفـنانني الـتشكيلـيني العراقـيني، وهو
يتــرمن مع نفـسه، مبقـامـات بغـداديـة تـشـربهـا
ــــة عــن مــن نــشــــأته يف االعــظــمــيــــة مــتــســــائل

موسيقى اللوحة.
فافـاد، بامكانيـة االحساس مبوسـيقى اللوحة،
يف االعمـال املعاصـرة التـي يأخـذ فيـها الفـنان
كـــامل حــريـته مـن حـيـث الـتالعـب بــااللــوان،
ونسيج اللوحة، وصـوالً الى ذروة جتلي حريته
الفــنــيــــة وهــــذا مغــــايــــر ملــــا علــيه الــتـــشـكــيل
الــكـالســيــكــي او الــتـعــبــيـــــــري حــيــث يــكـــــــون
مــوضــوعهــا قــد طــوق الفـنــان بـــالكـثـيــر مـن
املفردات وبالـتالي جند ثـمة من يشـبه اللوحة
ــــاملقــــام العـــراقـي، الـــذي ســمعـتـمـــونـي قــبل ب

حلظات اغنيه.
هذا الشبه، بني اللوحة واملقام، بحسب سبتي،
يـستنـد الـى االلتـزامـات اللـحنيـة املـوجـودة يف
املقـام، بـرغم تنـوعهـا.. احيـانـاً.. تطـوق املـؤدي
فـتوقفه عند حدود مـؤشرة سلفاً، ال يسمح له

باختراقها.
)املـــــدى( حـــــاججــت نـــــائــب رئــيـــس جــمعــيـــــة
التـشكيلـيني، بكـون اختـراق قـواعـد اي ميـدان
ابـــداعــي يجـب ان يــسـتـنـــد الـــى اشـتـــراطـــات
وبــدائل حتل مـحل املنــاطق التـي اختـرقهـا يف
مــا اسمــاه "االلتـزامــات اللحـنيـة الـتي تـطـوق
املـؤدي( فـوافق مسـتشهـداً بـاللـوحـة املعـاصـرة،
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يعــتــبـــــر قـــــاســم اخلـــطـــــاط مــن
املواهب املـتميزة بتكوين تراكيب
جــمـــــالــيـــــة مـــتجـــــددة لـلحـــــرف
العــــــربــي حــتــــــى لـكــــــأنـك تــــــراه
يـــضـــيف مــن ابــــــداعـه علــــــى كل
حــرف مـيــزة خــاصــة وهـــو يقف
ـــــــــــوم يف الــــــصـف االول مــــن الــــي
خــطـــاطـي مـــديـنــــة احللـــة ومـن
اجلـميل فـيه انه يحتـرم احلـرف
الـعــــــــربـــي ويـقــــــــدسـه ويـعــــطـــيـه
األهـميــة الـتي يـسـتحق خــاصــة
أنه ميــتلــك املعـــــرفــــــة بقـــــواعـــــد
وأصــــــول احلـــــــرف العــــــربــي مــن
خـالل تتـلمــذه علــى يــد اســاتــذة
لهـم اليـد الـطـولـى اضـافـة الـى

اقـــتـفــــــــائـه آثــــــــار رواد اخلـــــط
العــربي ان مـشـاركـة قــاسم

اخلفـــاجـي يف املعـــارض
اخلـــارجـيـــة وخـــاصـــة
معـارض اخلط التي
اقــيــمــت يف تـــــركــيـــــا
اضافت الـيه الكثير
مـــن خـالل اطـالعـه
ــــــــــــــواحـــــي ــــــــــــــى ن عــل
الـــتـجــــــــديــــــــد الـــتـــي

جعلت احلرف العربي
ـــــــــر جـــــــــامـــــــــد وعــــن غــــي

املهــــرجــــان االخـيــــر الــــذي
نظمته مؤسسـة شهيد احملراب

يف الــنجف االشــرف و مــسـيـــرته
مع احلرف وواقع اخلط العربي
يف العـــــــراق نلـــتقــي اخلـــطــــــاط
قــاسم اخلفـاجي يف هـذا احلـوار

:
*كــيف متـت دعــــوتـك إلــــى هــــذا

املعرض؟
الــــــدعـــــــوة وجهــت مـــن الهــيــئــــــة
املنـظمــة وتـسـلمـتهــا عن طــريق
اخلطـاط رسـول الـزركــاني كـونه
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قطعـة موسيـقية، بـعنوان:)خـواطر علـى ضفاف
دجلة( ومجـموعـة من املـوشحات، هـي :)لقاء( و
)افق يــا صبــاح( من شعـر الــراحل منـاف خـالـد

ود. ذر شاهر الشاوي

فنون العالم
الفــرقــة القــوميــة للـفنــون الـشعـبيــة، التــابعــة
لــدائــرة الــسـيـنـمــا واملــســرح يف وزارة الـثقــافــة،
ـــــــــى مـــن مـهـــــــــرجـــــــــان تـلـقـــت دعـــــــــوتـــني، االول
االسـمــاعـيلـيــة الــدولـي، الـــذي يقـــام خالل آب
2006 يف مـصــر والـثــانـيــة مـن مهــرجــان فـنــون
العـــالم الـســويــدي، الــذي يقــام خالل تـشـــرين

الثاني .2006
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31 متوز 2006
جلــســة اسـتــذكــاريـــة للـمــســرحـي الـــراحل، د.عــونـي
كــرومي وحـفل استـذكــاري للمـوسـيقي الـراحل انـور
الـشيخلـي، يف اطار عـرض مسـرحيـة حظـر جتوال..
صـبـــاح االثـنـني 31 متـــوز 2006 علـــى قـــاعـــة املــســـرح

الوطني.
فولدر

قـسـم االعالم يف املــديــريــة العــامـــة لتـــوزيع كهــربــاء
الكـــرخ اصـــدر فـــولـــدراً تعـــريفـيـــاً، بـــالـتعـــاون مع دار
ثقــافـــة االطفــال، ضـم رســومــاً وارشــادات لـتــرشـيــد

استهالك الطاقة الكهربائية.

ضفاف دجلة
بــاسـم مـطلـب.. مــوسـيقــار شـــاب.. وضع احلــان

موسيقى اللوحة.. تنبع من حرية األلوان
الــــــــــــتــــــــــــي بـــحـــــــكــــــــــــم
امتــداداتهـا وتــوسعهـا
تـــشــمل كـل مفــــردات
احلياة املعاصرة، من
الناحية الـتجريدية
"حيـث يكــون اللــون
طــيعـــــاً.." والقــــول
لـلفنـان قــاسم "...
ومبـــــــتـــــــنــــــــــــــــــــــــاول
امكــانــات الـفنــان
احلــــــــــــــســــــيــــــــــــــــــــة
والـــنـفـــــــســـيـــــــــــة،
بحـيــث متكـنـنــا
رؤيـــــــــــــــــــة ذلــــك
واضــحـــــــــــــاً، يف
اعمال بولكيه
وبــيــكـــــــاســـــــــو
وبــــــــــــــــــــــــــــــراك

وآخرين".
وعـوداً علـى
بـــــــــــدء، راح
ســـــــبـــــــتــــــــي

يـتــرمن مـن جــديــد، وهــو
يــشعــر بــأن الفــرشــاة متـثل.. الــى حــد مــا..

ـــار العـــود، او القـــوس علــى الــريــشـــة علــى اوت
الكمـان وقد انتفت احلاجة اليها فراح الرسام

ينزف من انامله فوق حلن االلوان.
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هذا وقد كانت إدارة املهرجان قد أعلنت من قبل
عن عدم مشاركة املطربني واملطربات املصريني يف

دورته هذا العام، وذلك بسبب مغاالتهم يف
أجورهم، ومن املقرر أن يكرم املهرجان الذي

يستمر حتى يوم 26 من الشهر احلالي، اسم
الفنانة الراحلة هدى سلطان التي سبق تكرميها

العام املاضي حيث يعرض عن مشوار هدى سلطان
خالل حفل االفتتاح على اعتبار أنها أثرت

الساحة الغنائية، وكان لها دور بارز يف تاريخ
األغنية.

احلالني الذي من املقرر أن يفتتح حفل املهرجان،
انقذ املوقف حيث اتصل بادارة املهرجان مؤكدا

حضوره عن طريق سوريا، يف حني لم يتأكد وصول
املطربة جناح سالم التي يكرمها املهرجان يف دورته

هذا العام، وفقا ملا ورد بصحيفة الوفد.
أما بالنسبة لـ نيكول سابا فالوضع مختلف حيث

تقيم منذ فترة مبصر ، ومن املقرر أن تشارك يف
حفل اخلتام مع املطرب وائل جسار الذي تعذر

االتصال به تليفونيا نظراً لضرب محطات
احملمول بلبنان.

رغم أجواء احلرب.. غدًا انطالق مهرجان اإلسكندرية الرابع لألغنية

لـلـجــــمـهـــــــــــور الـــكـــــــــــرمي والدارة
املعــــــرض أن هــــــذه الـــطـــــــريقــــــة
التعـتـبـــر مـثـــالـيـــة الن اللـــوحـــة
تعـتـمــــد علـــى نــسـب وقـيـــاســـات
وحــــس فــنــي وكــــــان االفــــضل ان
يـكـــــــون الـــتـقـــيـــيـــم عـــن طـــــــريـق

مجموعة من اخلبراء.
*مـــا املـــرجعـيـــات الـتـي تعـتـمـــد

عليها ؟
انــا اعتمـد علـى القـدمي املـتميـز
من الـنتـاج الـذي تــركه لنــا كبـار
اخلطــاطني واالعمـال اجلـديـدة
املـــــــؤطـــــــرة بـــــــاالبـــــــداع مــن قـــبل
اخلطاطني العراقيني املمارسني
لهذا الفن ومـا يثير انتباهي هو
االهـتـمـــــام الـــــذي اواله الفـنـــــان
الـعربي وان اسـتخدام احلـروفية
مـن قبل التشكيلـيني اضاف الى
احلــرف جـمــالـيـــة النه يـنـطــوي
على طاقـات تعبيريـة تتفجر اذا
ما استـطاع اخلطـاط ان يوظف
ذلك مـن الـنـــواحـي اجلـمـــالـيـــة

بذكاء وتركيز

ـ ـ يف املعرض؟
ضم املعـرض عــدداً من االعمـال
خلــطـــاطـني مـتـمـيـــزيـن امـثـــال
جـــــــــــاســــم الــــنـجـفــــي ورســـــــــــول
الــــزركــــانـي وصــــادق احلـــسـيـنـي
،حـيــدر الــشـيـبــانـي اضــافــة الــى
ــــــــدعـــني مـــــــشــــــــاركــــــــات مـــن مـــب
ومبـدعات يف هـذا الفن اجلميل

.
*ما ابرز مشاركاتك الفنية ؟

اشـتـــركـت يف عـــدد مـن معـــارض
اخلط العـربي يف بغـداد وتـركيـا
ويف محــــافــظــــة بـــــابل والـنـجف
االشــرف وكــان املعــرض االخـيــر
ممـــيــــــــزاً بـحــــــســـن الـــتـــنــــظـــيـــم
واالعداد مع كثـافة املشـاركة من

مختلف انحاء العراق .
*كــيف مت اخــتــيــــــار اللـــــوحـــــات

الفائزة ؟
مت االعتمـاد يف اختيـار االعمال
املـتميـزة علـى املتلقـي حيث قـام
اجلمهـور بتقـييم مـا عـرض من
نــتـــــاج وانــــــا ارى مع احــتـــــرامــي

ـ ـ

ـ ـ ـ

على اتصال
دائـم مـع ادارة املعــــرض وســــررت
جــــداً بــــذلـك الن هــــذا املعــــرض
شـهــــــــد متـــيــــــــزاً يف الـلــــــــوحــــــــات
املعــــروضــــة الـتـي امـتــــزج فــيهــــا
اخلـط بـــالتــشكـيل وظهـــرت من
خالله العديـد من املواهب التي
سيـكون لـها االثـر املميـز يف هذا

اجملال مستقبالً.
*مـا اهـم االسمـاء الـتي شـاركت

اخلطاط قاسم اخلفاجي  الفائز بجائزة النجف

اخلط اجلميل يزيد احلق وضوحاً
بابل/محمد هادي

بغداد/املدى: تعرضت الشاعرة سهام جبار إلى
اصــابــة بــطلق نــاري طــائــش يف الكـتف االميـن، وعلـمت
)املــــدى( ان الـــشــــاعــــرة تــــرقــــد اآلن يف مـنــــزلهــــا بعــــد ان
اضـطــرتهــا االصــابــة إلــى الــرقــود يف احــد مــستـشـفيــات

بغداد.
وجــديــر بــالــذكــر ان الـشــاعــرة من اهـم شعــراء مــا عــرف
بجـيل الثمانيـنيات وقد اصـدرت عدة مجموعـات شعرية
وبحـوث يف الـصحف واجملالت العــراقيـة والعــربيــة، وهي
أسـتـــاذة جــــامعـيـــة حــــاصلــــة علـــى الـــدكـتـــوراه يف االدب
العــــربــي، ولهـــــا العــــديــــد مــن االسهــــامــــات الــثقــــافـيــــة

والتربوية.
سالمـات نقـول لـسهـام، وامـنيـاتنـا بعـودة سـريعـة شـاعـرةً

مبدعةً واكادميية متميزة.

اصابة الشاعرة سهام جبار
بعيار ناري

دورات لتعليم املوسيقى 
يف النارصية

اطلب نسختك جماناً مع جريدة 

غسان كنفاين 
عن الرجال و البنادق

الكتاب الرابع والعرشون من سلسلة الكتاب للجميع

لوحة لفنان عراقي تتمتع بحرية االلوان

املطربة نيكول سابا

يوم االحد املصادف 23 من متوز


