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امللحن علي عبد عيد:

وقفة

ليس هناك توجه حقيقي لدعم األعامل املوسيقية

ليس من خاسر اكبر يف زمن
الفوضى واحلروب سوى املوسيقى
والعاملني يف مجال الفنون
املوسيقية فحينما يعربد الرصاص
وتتفشى رائحة املوت على الطرقات
لم يبق امام املغني سوى ان يعتكف
وحيدا ويلوذ بصمته ليتلو ما تيسر من
حزنه على ارواح االحبة .فرهافة احلس
وقسوة املوت ال يجتمعان ابدا .يقول
امللحن علي عبد عيد الذي ترشح احد
اعماله من بني  270عمال موسيقيا
للمشاركة يف مهرجان االغنية الوطنية
الذي تبنته قناة السومرية مؤخرا عن
خسارات املوسيقيني يف عهد ما بعد
صدام.

الفنان علي عبد
عيد

لقـد ملسـنا ان احلـكومـات املتـعاقـبة
ليـس لـديهـا تــوجه حقـيقي لــدعم
االعمـال الفـنيـة ال بل الحـظنـا ان
هنــاك تــوجه ـاً مقـصــوداً لـتحجـيم
الفعـاليـات املـوسـيقيـة ودور الفنـان
يف اجملـ ـتـ ـمـع ف ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــرة الـفـ ـن ـ ـ ـ ــون
امل ــوســيقـي ــة مــثال حـيـنـم ــا ق ــامـت
بـحجـب اخمل ـص ـص ــات امل ــالـي ــة عـن
عـ ــدد مـن اع ـضـ ــاء فـ ــرقـ ــة الـتـ ــراث
الـريفـي يف النـاصـريـة لكـونهـم من
م ــوظفـي الــدوائــر االخــرى عـملـت
علـ ـ ــى تفـك ـيــك الف ـ ــرق ـ ــة وتــبع ـث ـ ــر
اعضـائهــا ولم يعـد بـاسـتطـاعـتهم
تقــدمي عمل مـشتـرك علـى الــرغم
مـن ان الفــرقــة قــد قــدمـت اعمــاالً
قـطـريــة مهمـة كـان ابـرزهــا احلفل
الـذي قــدمته مـنتـصف متـوز 2003
على قاعة الرباط يف بغداد.
واضاف عيد قائالً:
لقـد انعكـست حـالة عـدم االهتـمام
وتـردي االوضاع االمـنية سلبـا على
مجــمل الـفعـ ــالـيـ ــات املـ ــوســيقـيـ ــة
ف ـ ــاغلـب املـ ــوســيقـيــني واملغـنـني يف
احملــافظـة قـد عـزفــوا عن املـشـاركـة
يف تلـك الفع ــالـي ــات نـتـيج ــة ع ــدم
تــوفــر الغـط ــاء االمنـي حلم ــايتـهم
مـن االعتــداءات اثنــاء مـشــاركتـهم
يف احلـفالت  ،ح ـتـ ـ ــى انه م ـ ــا ع ـ ــاد
مبـق ـ ـ ــدور امل ـ ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ــات الـفـ ـنـ ـي ـ ـ ــة
والثقـافيـة ونقـابـة الفنـانني اقـامـة
حفل موسـيقي شعبي يف احملافظة
 ،كمـا ان نـشـاط الفـرق املـوسـيقيـة
الـتي تقـلص عـددهـا الــى اكثــر من
الـنصف اقتصـر يف الوقت احلـاضر
عل ــى تقــدمي االنــاشـيــد الــوطـنـيــة
واقامة املوالد الدينية.

ودعــا عيــد وزارة الثقـافـة واجلهـات
املعنية الى االهتمام بالفنانني من
مـطربني ومـوسيقيني الفـتا النـظر
ال ـ ــى دور امل ـ ــوس ــيقـ ـ ــى والغ ـن ـ ــاء يف
ال ــتع ـب ـيـ ـ ــر عــن ه ـم ـ ـ ــوم ومعـ ـ ــانـ ـ ــاة
وتــطلعــات الــشعــوب م ـش ــدداً علــى
دورها يف حتشيد الطاقات وحتفيز
الهـمـم العـ ــادة الـبـنـ ــاء ولـم شــمل
املك ــون ــات االجـتـم ــاعـي ــة يف جـبه ــة
وطنية عريضة.
وعن مشـاركته يف مهرجـان الوحدة
الوطنية الغنائي قال:

أكرب معمر يف العامل حيتفل بميالده الـ115

اكبر معمر يف العالم
بويرتوريكو  :احتفل أكبر رجل يف
الـعالم بعيـد ميالده اخلامـس عشر
بع ــد امل ــائ ــة ي ــوم االثـنـني امل ــاضـي ،
وقدم بهذه املناسبة نصيحة ملن هم
أصغـ ـ ــر م ــنه س ـن ـ ـ ـاً حـ ـ ــول ك ــيف ـيـ ـ ــة
احملافظة على الصحة السليمة.
وأرجع إميـليانـو ميركـادو ديل تورو،
الــذي كــان يف الـســادســة مـن عمــره
عنـدمــا انتــزعت الـواليــات املتحـدة
بالده مــن أي ـ ــدي اإلس ـب ـ ــان يف ع ـ ــام
 ،1898سبب طـول عمره إلـى تناوله
الطعام الـصحي والسليم واالبتعاد
عن الكحول.
وأوضح مـي ــرك ــادو ديل ت ــورو ،ال ــذي
ت ــوقف عـن الـت ــدخـني يف الـتــسعـني
مـن عـمـ ــره (أي بع ــد  76ع ــامـ ـاً مـن

التـدخني) إنه لـم يتنـاول الكحـول،
قائالً "لم أدمر جسمي باملشروب".
وق ــال ميــركــادو أنـه لم يـكن يف يــوم
مـن األي ــام يعـتق ــد أنه سـيـبلغ هــذا
العمر.
ولالحــتفـ ــال بعـي ــد مــيالده ،نـقلــته
سيارة إسعـاف إلى حديقـة خارجية
مع أف ــراد أسـ ــرته ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
أصدقائه وعمدة املدينة.
وقـال الـرجل األكبـر سنـاً يف العـالم
مبنـاسبـة عيـد مـيالده "إننـي سعيـد
للغاية".
يـذكر أن ميـركادو يعـاني من ضعف
يف ال ـسـمع ،وأصـيـب ب ــالعـمــى مـنــذ
أربعـ ــة أعـ ــوام ،ويعـي ــش يف مـ ــديـنـ ــة
إيـزابـيال مـع ابنـة اخـته تـومـاسـيتـا

رويـ ـ ــز ،ال ـتــي ت ـبـلغ م ــن الع ـمـ ـ ــر 84
عـ ــام ـ ـاً.ويعـتـبـ ــر مـيـ ــركـ ــادو الـ ــرجل
األط ــول عـم ــراً بح ـسـب م ــوس ــوع ــة
غـيـنـي ــس لألرق ــام القـي ــاسـي ــة ،أم ــا
املـ ـ ـ ــرأة األطـ ـ ـ ــول عـ ـمـ ـ ـ ــراً بـح ـ ـ ـس ــب
امل ــوس ــوع ــة ،فهـي م ــاري ــا إسـت ــر دي
كـ ـ ــابـ ـ ــوف ــيال ،مــن اإلكـ ـ ــوادور ،ال ـتــي
س ـت ـبـلغ عـ ـ ــامه ـ ــا الـ 117يف الـ ـ ــرابع
عـ ـ ـشـ ـ ــر م ــن أيل ـ ـ ــول املق ـبـل ،وفق ـ ـ ـاً
لألسـوشيتـد برس.عـلى أنه رغـم ما
تـشيــر إليه مـوسـوعـة غيـنيـس ،فـإن
هـيـئــة ب ــرازيلـيــة لـتــسجـيل األرقــام
القـي ــاسـي ــة تعـتق ــد أن الـب ــرازيلـي ــة
العجــوز مــاريــا أولـيفـيــا دا سـيلفــا،
التـي تعيـش يف كـوخ خـشبـي صغيـر
يف املـنـ ــاطق الـ ــريفـيـ ــة اجلـنـ ــوبـيـ ــة
للبرازيل أكبر معمّرة يف العالم.
وقد احتفلـت دا سيلفا مـؤخراً قبل
عــام تقــريب ـاً بعيــد ميالدهـا الـ،125
وفق م ـ ــا ق ـ ــالــته أي ـ ــولـيـت ك ـ ــاداري،
املـديــرة التـنفيـذيـة ملـؤسـســة "رانك
بـرازيل" ،وهي املـؤسسـة التي تقـابل
"م ـ ـ ــوس ـ ـ ــوع ـ ـ ــة غ ـي ـن ـي ـ ــس لـألرق ـ ـ ــام
القياسية".
وقـالت كـاداري "إنهـا بـالتـأكيـد أكبـر
امــرأة معمــرة يف البـرازيل ورمبـا يف
العالم كله".
وتظـهر شهـادة ميالد دا سيلفـا أنها
ولــدت يف الثــامن والعـشـريـن من
شـبـ ــاط عـ ــام  1880يف مـ ــديـنـ ــة
إيـت ــابـتـنـيـنغ ــا ،ب ــوالي ــة س ــاو
باولو.

خرجيون
سعد محمد رحيم

النـاصريـة  /حسني كـرمي العامل

شـ ـ ــارك ــت يف مهـ ـ ــرجـ ـ ــان الـ ـ ــوحـ ـ ــدة
الـ ـ ــوط ـن ـيـ ـ ــة الـ ـ ــذي ت ـب ـن ــته ق ـنـ ـ ــاة
ال ـ ـس ـ ــوم ـ ــري ـ ــة م ـ ــؤخ ـ ــرا ب ـ ــاغ ـن ـي ـ ــة
(اطـمـئـن) الـتـي ت ـ ــرشحـت ضـمـن
االعمــال امل ــوسيـقيــة الــستــة عـشــر
الـتـي اداهـ ــا الفـن ــانـ ــون الف ــائ ــزون
مبـسـابقـة (عــراق ستـار) حـيث قـام
بـاداء االغـنيـة الـتي كـتب كـلمــاتهـا
الـشــاعــر مـهن ــد اليــاســري الـفنــان
علي جبار.
وعن اخر اعماله املوسيقية قال:

انتهيـت مؤخـرا من تلحني انـشودة
(بغ ــداد) التـي من املــؤمل ان تقــدم
عبــر الفـضــائيــة العــراقيــة يف وقت
الحـق واالن ـ ـ ـشـ ـ ـ ــودة م ــن كـلـ ـمـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـش ـ ـ ــاع ـ ـ ــر خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد صـ ـب ـ ـ ــر واداء
اجملـاميع .وهـي تتحـدث عن بغـداد
كــمعلـم حـض ــاري ي ــرم ــز لل ــوح ــدة
الـوطنيـة ويحـضن جـميع مكـونـات
الشعب العـرقي التي تتطلع لعراق
خـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــن الـع ـ ـنـف واالع ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــال
البربرية.

فرقة موسيقية عراقية تعزف احلان علي عيد

ملكة مجال اهلند

بطلة فيلم
عاملي

منذ عشرين سنة وأنا أشتغل يف مهنة التدريس ،وحتديداً
يف مجــال الـتعلـيم املـهنـي ،وخالل ذلـك عمـلت سـبع سـنني
محـاضــراً ،بعـد سـاعـات الـدوام الـرسـمي ،يف أحــد املعـاهـد
الـتي متـنح شهـادة الــدبلـوم خلـريـجيهــا ،وخالل هـذه املـدة
الـتي هـي ليــست بــالقـصيــرة قيـاس ـاً حليـاة اإلنـسـان قـمت
بتـدريـس آالف الـطـلبـة الــذين نـالــوا شهــادات بكـالـوريـا أو
دبلـوم ،ومنـهم من ثـابـر وأكـمل دراستـه وحصل علـى شهـادة
الــبك ــال ــوري ــوس ،وعـ ـدّوا جـمـيعـ ـاً عل ــى فـئ ــة اخل ــريجـني يف
اجملـتمع ،ونـادراً مـا ميـر يــوم من غيـر أن ألتقـي ببعـض من
طالبي هـؤالء ،وأكـون قــد نسـيت أسمـاء معظـمهم ومالمح
بعـضـهم ،فـيبــادرونـني حــاالً بـس ــؤال ال يتـغي ــر؛ أتتــذك ــرني
أستـاذ؟ .أمتلى وجه الـسائل فقـد أستعـيد شكـله القدمي أو
ال ،فأرد على سؤاله بسؤال مقابل؛ هل كنت طالباً عندي؟.
أو؛ أنـت من خــريجي إعـداديـتنــا ،أليـس كــذلك؟ .واجلـواب
هــو دائمـاً بـاإليجــاب .وهنـا أحـرص علـى معـرفـة مــا صنع
بـشهــادته بعــد تخــرجه فــأســأله؛ وأيـن أصبـحت اآلن ،مــاذا
تعمل؟ .قـد يكـون السـائل سـائق التـاكـسي الـذي يـقلّني ،أو
الـبق ــال ال ــذي أشـت ــري مـنـه الفـ ــاكهـ ــة ،أو الق ـص ــاب ال ــذي
أستفسر منه عـن سعر اللحم ونوعيته .فـيكون جوابه؛ كما
ترى أستاذ؟.
كثر مـنهم يقولـون إنهم عاطلـون عن العمل ويعيـشون مع
عائالتهم ،كمـا أن بعضاً منهم يعـملون بأجور يـومية عمال
بنـاء ،أو يف املــزارع والبـســاتني ،أو يف الـسـمكـرة ،أو يف أفـران
اخلـب ــز ،أم ــا أولـئك ال ــذيـن حـظ ــوا مـنهـم بف ــرص عـمل يف
دوائـر الدولة أو يف القـطاع اخلاص ،تتنـاسب مع شهاداتهم
فــأقل مـن القـليـل .وحني اســألـهم عـن حيــاتهـم العــائـليــة؛
فيما إذا كـانوا قـد تزوجـوا أم ال ،أفاجـأ يف الغالب بـأنهم ما
زالـوا عـزاب ـاً علـى الـرغـم من أن الـشـيب بـدأ بــالتـسلل إلـى
رؤوسهم .فأفكر؛ إذن مـا فائدة هذا التعـب كله الذي بذلناه
مـن أجلهم ،ملـاذا صـرفت الـدولـة مليـارات الـدنـانيـر لتعـليم
هــذا العــدد الهــائل مـن النــاس ،ملــاذا تهــدر هــذه الـطــاقــات
كلهـا؟ .ال شك أن الفـرد املـتعلم الـذي يـحمل شهـادة يف أي
اخـتصـاص ،حتـى وإن كـان من ضـمن جيـش العـاطـلني عن
العمل أفـضل من اآلخـر األمي أو الـذي تلكـأ األيـدي سبب
يف إمتـ ــام تـعلـيــمه ،إال أن األمـ ــر ال يـقف عـنـ ــد هـ ــذا احلـ ــد
فمـدارسنـا املهنـية ومعـاهدنـا وجامعـاتنـا تُخرِّج يف كل سـنة
ع ـش ــرات اآلالف ،ال جت ــد الـن ـسـب ــة الع ــالـي ــة مـنهـم ف ــرصـ ـاً
حقيقية للعمل.
إن استـيعاب االيدي العـاملة املاهـرة والكفاءات يف مختلف
االخـتـص ــاص ــات يحـت ــاج إل ــى ق ــاع ــدة اقـتـص ــادي ــة فع ــال ــة
ومـخطط لهـا ،سواء يف إطـار ذلك اجلزء الـتابع للـدولة أم
يف إطار اجلـزء اآلخر الذي يقـوم بأعبائـه القطاع اخلاص،
ويف احلـالتـني ال نرى أمـامنـا يف معظم األحـيان قـدرة على
تنظيـم واستثمـار مهارة وكفـاءة واستعـداد هؤالء ،والسـيما
اخلريجني منهم يف ميدان العمل واإلنتاج.
من الـتعبيـرات التقليـدية والـدقيقـة أيضـاً والتي تـتردد يف
أدبـياتنـا أن الشبـاب طاقـة ،ونحن من اجملـتمعات الـتي تعد
شـابـة يف مقـابل اجملـتمعـات األوربيـة التـي تقل فيهـا نـسبـة
الشبـاب قياساً لعـدد السكان .والـطاقة كمـا هو معروف من
املمكـن إهدارهـا وتبـديدهـا نتيجـة السـياسـات اخلاطـئة ،أو
إبق ــاؤه ــا يف ح ــالـ ــة الكـم ــون مـن دون االسـتف ــادة مـنه ــا ،أو
ت ـط ــويـعه ــا وت ــوجـيـهه ــا مب ــا ي ـضـمـن دعـم ق ــوة احلـي ــاة يف
اجملـتــمع معــرف ـةً وإنـتــاجـ ـاً ،لكـن مــا هــو األخـطــر يف هــذا
املوضـوع هو إمكـانية أن تتـحول هذه الـطاقة إلـى قوة عنف
وت ــدمـي ــر إذا م ــا أُهــملـت ،أو اُسـتـغلـت مـن قــبل مـن ي ــري ــد
اخلراب والهوان للمجتمع.
إن أس الـبالء الـيــوم ،كـمــا أح ـسـب ،يف الـبـطــالــة ،يف وجــود
مئ ــات اآلالف من األيــدي العــاملــة املــاه ــرة وغيــر املــاهــرة،
القــادرة علــى العـمل وال ــراغبــة فـيه والـتي ال جتــد فــرصــة
للعـمل .ويف مـثل ه ــذه الـبـيـئ ــة ال ب ــد أن نـت ــوقع الــسخـط
والتـمرد واليـأس والسلبيـة والعنف .واحللقـة املفرغـة التي
نحن فـيها حيث تغذي الـضائقة االقتصـادية فقدان األمن
واالضطراب السياسي وتتعمق معهما ال ميكن كسرها ـ أي
احللقـة تلك  -إال بـاالهتمـام جـديـاً يف مـوضـوعــة البطـالـة
وتـأسيـس جلنــة عليـا علـى مـستـوى الـدولـة تكـون مهـمتهـا
األولى واألخيرة هي القضـاء على هذه اآلفة االجتماعية/
االقتصادية اخلطيرة.

مـومبـاي :تـش ــارك جنمــة ب ــوليــوود
وملـكـ ـ ــة ج ـمـ ـ ــال الـكـ ـ ــون ال ـ ـس ـ ـ ــابقـ ـ ــة
س ــوشـمـيـت ــا سـني ،الـنجـم االمـي ــركـي
ري ـتـ ـ ـش ـ ـ ــارد ج ـي ـ ـ ــر يف ف ـيـلــم ت ـن ـتـجـه
هوليوود ويصور يف االرجنتني.
وقـالـت صحيفـة "مـومبـاي ميـرور" ان
سـني ،وهي إحــدى جنمــات الــسيـنمــا
الهـن ــديـ ــة الل ــواتــي يح ـظـني ب ــشه ــرة
عـ ــاملـيـ ــة ،انــتهـت ب ـ ــالفـعل مـن إبـ ــداء
موافقتها على املشاركة يف الفيلم.
وقـ ــالـت ســني لل ــصحــيفـ ــة " سـيـلعـب
ريتـشــارد جيــر دور البـطل" وأضــافت
ان ف ـ ـ ـ ـيـ ـلـ ـ ـ ــم "امل ـ ـ ـ ـنـ ـفـ ـ ـ ــي" او "The
"Expatس ــيخ ـ ـ ــرجه سـ ـ ــوتـ ـ ــابـ ـ ــا
جــوش ،الــذي يـعيـش يف الــواليــات
املتحــدة وستقـوم بــانتــاجه شـركـة
مـي ـ ــرام ـ ــاكـ ــس لالنـت ـ ــاج .وق ـ ــالـت
"اتـ ـطـلع لـلع ـمـل مع س ـ ـ ــوت ـ ـ ــاب ـ ـ ــا
وريتشارد".
وذك ـ ــرت ال ــصحــيف ـ ــة ان ســني
سـوف جتـسـد يف الفـيلم دور
مهاجرة هندية.
ولم تذكر الصحيفة شيئا
عن مـوعـد بـدء الـتصـويـر او
موعد عرض الفيلم.

"عامرة يعقوبيان" يمثل مرص يف األوسكار

لقطة من فيلم عمارة يعقوبيان
القـاهـرة :أعلـنـت جلـن ــة اخـتـي ــار الفـيلـم ال ــذي
سـيمثل مـصر يف مـسابـقة األوسـكار ،الـتي شكلـها
ف ــاروق ح ـسـنـي وزي ــر الـثق ــاف ــة ب ــرئ ــاس ــة محـم ــد
سلـم ــاوي رئـيــس احتـ ــاد الكـت ــاب ،انه مت اخـتـي ــار
فـيلـم "عمــارة يعقــوبيــان" الــذي يــضم نـخبــة من
جنــوم الـصف األول بــالــسيـنمــا املـصــريــة ،لـيمـثل
مصر يف مسابقة األوسكار ألفضل فيلم أجنبي.
ه ــذا وق ــد ضـمــت اللجـن ــة يف عـض ــويـته ــا :لـيل ــى

عل ـ ــوي ،وإي ـن ـ ــاس ال ـ ــدغ ـيـ ـ ــدي ،ومح ـم ـ ــود يـ ــس،
ومح ـم ـ ــود ق ـ ــاب ــيل ،ول ـ ــويـ ــس ج ـ ــريـ ــس ،ورف ــيق
الـصـب ــان ،والكــاتـب أحـمــد ص ــالح مق ــررا لهــا.
كـانت اللجنـة قد اجـتمعت يف األسـبوع املـاضي
واستعـرضـت أسمـاء  33فـيلمـا مت عــرضهـا يف
الفـتــرة مـن ت ـشــريـن الـثــانـي  2005وحـتــى أب
 2006وبع ــد ع ــدة مـن ــاق ـش ــات بـني األعـض ــاء
استقـر االخـتيـار املبـدئي علـي ثمـانيـة أفالم
الختيار فيلم من بينها.
ثم أجـريت تصفية ثـانية واستقـر االختيار
فيهـا علـى ثالثـة أفالم فقـط هي" :عمـارة
يـعـقـ ـ ـ ــوبـ ـيـ ـ ـ ــان" ،و"دم الـغـ ـ ـ ــزال" ،و"مـلــك
وكـتــابــة" ،لـيـسـتقــروا يف الـنهــايــة علــى
"عمارة يعقوبيان".
اجلديـر بالذكر أن "عـمارة يعقوبيان"
ش ــارك يف العــديــد مـن املهــرجــانــات
ال ــدولـي ــة مـنه ــا ب ــرلـني ،وق ــرط ــاج،
ومهــرجــان ت ــرايبـيكــا الــسيـنم ــائي
الـدولـي يف نيـويــورك ،كمـا عـرض
عل ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش مه ـ ــرج ـ ــان ك ـ ــان
الـ ـسـيـنـم ــائـي ال ــدولــي يف دورته
األخـي ــرة ،كـم ــا حـص ــد م ــؤخ ــرا
نـ ـص ـيــب االس ـ ــد مــن ج ـ ــوائ ـ ــز
مهرجـان السـينمـا العربـية يف
باريس.
ملكة جمال الهند سوشميتا سني

