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املدى الثقايف

الذكرى الثالثون لوفاة الشاعر واالديب االملاني
أيريش كستنر )(Erich Kestner

صقور الوزارة
خالدمطلك
تـضم حكومة الـدكتور إياد عالوي
وزراء لـوزارات مسع بها العـراقيون
للمـرة األوىل يف تــارخيهم املعـاصـر
كــوزارة العلــوم والتـكنـولــوجيـا
والـبيئـة واجملتمع املـدني وحـقوق
اإلنــســـان واهلجــــرة واملهجـــريـن
وسواها.
األحـداث األمنية األخرية قدمت اىل
الـواجهة تشكيلـة من الوجوه ميكن
تسـميتهـا  -صقور الـوزارة  -ضمت
وزراء الـداخلـية والـدفاع والـدولة
الذيـن يشكلون مع آخـرين أبرزهم
حمـافظ النجف الـشاب خط الـدفاع
عن الدولة الوليدة.
غاب الـوزراء التقنـيون عن املـشهد
الن هناك من ال يريد لوجه العراق
اجلديد ان يشرق،وسيشرق.
هؤالء الوزراء كنا سـنشاهدهم على
الفضائيـات الصديقة لو ان نشرات
األخبـار كـانـت حتمـل العنـوانـات
التالية:
الـتظـاهــرات تعم مــدن اجلنـوبمطــالبـة بعــودة احليـاة فـورا اىل
االهوار اليت جففها النظام البائد.
اعتـصامات يف اجلـامعات العـراقيةاحتجـاجـا علـى تــدني مـستـوى
الـدعم الـتكنـولـوجـي يف املختربات
العلمية.
نــدوات يف االنبــار وصالح الــدينتستـنكر تـدخل احلكومـة يف عمل
وسائل األعالم.
األحيـاء الـفقرية يف بغــداد تنـظمجولـة إعالميـة للصحـافة احمللـية
واألجنـبيــة لـإلطالع علــى واقع
اخلدمات املتدنية.
خطباء جوامع الفلـوجة يطالبونوزيـر الـبيئـة بــالعمل اجلـاد علـى
تنظيف شواطيء حبرية احلبانية.
نساء حمـافظات بـابل والديـوانيةوكـربالء يتـظاهـرن ضد اجملـالس
البلـديــة لتجــاهل مـطـالـبهن يف
التعليم والعمل.
هـذه العنـاوين وسـواها هـي ما كـنا
نــرجــوه يف مـــرحلــة مـــا بعــد
الـدكتـاتور ال مـا يليب رغـبة قـناة
اجلـزيـرة يف بث مـا تـيسـر هلـا من
مسوم ومـبالـغات عـندهـا سيـكون
وزير الـبيئـة مثال يف الـصورة واىل
جـانبه خرباؤنـا يف البـناء اجلـديد
تأكيـدا على عبقريـة عراق نعرفه
ونتـمنــاه لكن مـاذا نفعل ملـدمين
أصـوات االنفجـارات والعبـوات اليت
تنسف حاضرنا وتهدد مستقبلنا؟

ترمجة -بهاء حممود علوان
شـاعـر سـاخـر وروائي جـريء وكـاتب المع
واح ٌد من ابرز كتاب ادب االطفال يف العامل.
احتفلت املـانيا قبـل ايام بالـذكرى الثالثني
لوفاة هذا الكاتب.
ال يـوجد يف املـانيا احـد مل يقرأ يف طفـولته
هلذا الكـاتب الـذي تنـوعت اعمـاله بني ادب
االطفال والروايـة واملسرح والشعر اضافة إىل
كونه صحفي ًا مشهوراً.
لقد ألـف كستنـر العديـد من دواوين الـشعر
السـاخـرة اضـافـة إىل كـتب االطفـال ،وكـان

يـكتب املقـاالت االفتتـاحيـة يف العـديـد من
الصحف تـتناول شـؤون الثقافـة والسيـاسة،
كمـا انه كـان مؤلـف ًا لـالغانـي واالسكتـشات
لدور اللهو.
ولـد كـسـتنـر يف  1899 / 2 / 23يف مــدينـة
درســيـــــدن ( )Dr esdenمــن اســـــرة
متـواضعـة احلـال مل تـال جهـدًا يف سـبيل
تعليم ابنها الوحيد.
اشرتك يف احلرب العـاملية االوىل ،وبعـد نهاية
احلرب واصل تعليمه يف جامعة اليبزك حيث
درس التاريخ والفلسفة واالدب االملاني.
ويف عام  1925نال درجة الدكتوراه يف االدب.
بـدأ كـسـتنـر نـشـاطه الـصحفـي حني كـان

طالـب ًا يف اجلـامعة .بعـد انتقـاله إىل مديـنة
برلني عام  1927تفرغ كلي ًا للعمل الصحفي.
حقق كـستنـر يف اواخـر الـعشــرينيـات من
القـرن املـاضي شهـرة واسعـة داخل املـانيـا
وخارجها من خالل اعـماله االدبية واشعاره
اجلــريئــة .واعتـربه النقـاد رائــدا من رواد
الشعر االملاني احلديث.
يف عام  1931صدرت له رواية (فابيان) (قصة
رجل اخـالقي) تنـاول فيهـا بـالنقـد الالذع
االوضاع االقتصـادية والسياسية واملرتدية يف
املـانيـا العشـرينيـات .وتعتـرب هذه الـرواية
ال رائعــ ًا من اعمـال تيـار (املـوضـوعيـة
عم ً
اجلـديدة) .وحتمل الكـثري من مالمح السرية
الذاتية للكاتب.

غربـــــــــة

ان غالبيـة اعمال كستنـر حتمل طابع النقد
سواء كان العمل شعرًا او مسرحية او رواية.
ويظن ان كـستنر قد يئس من اصالح الكبار
فـاندفع يف كـتابـاته إىل الصغـار اذ علق آما ًال
كبـرية علـى تــربيــة االطفـال واعــدادهم
االعـداد الصحـيح ومن اهم كـتابـاته يف هذا
اجملـــال هي روايــة (أمـيل واملخـربون) اليت
ترمجت إىل اكثر من اربعني لغة.
ومـا زال اسم كـستنـر حتـى اليـوم يقرتن يف
املقام االول باعماله لالطفال.
ومن املصـادفات ان تـكون اول روايـة كتبـها
كانت لالطفال وهي رواية (أميل واملخربون)
الـيت الفها عـام  1929وآخر روايـة له صدرت
عـام  1967كانـت لالطفال ايضـ ًا وكانت حتت

عدنان الصائغ ...........
.................
كيفَ من بعدِ عشرين عاماً
أعدتِ العراق اجلميلْ
أعدتِ العراق
مرةً ،يف القصيدةِ ،لمْ جنتر ْ
ح وطناً أعدتِ النخيلَ،
كان يكفي لكي نتالقى
الضفافَ التي سامرتنا
مرةً ..كنتِ يف لوحةِ املستحيلِ
األغاني التي أرقتنا
تسيرين جنبي
فكنتِ أشفُّ وصاالً
فأزدادُ منكِ التصاقا
 .........وكنتُ أشدُّ احتراقا
مرةً ،يف املواويلِ
...........
 ..أو يف العوي ْ
ل
......
ل
ْ
القتي
مرةً ،يف الصباح
مرةً..
مرةً ،يف الرصا ِ
ص الذي أورثَ الدمَ مرةً...
جيالً فجيلْ
رمبا ،يلتقي العمرُ
مرةً ،يف اخضراركِ..
يف صدفةٍ
ت بني الندى املرِّ،
آخي ُ
آهِ - ...يا غـــــــربتي –
والسوسنةْ
فيذوبُ عناقا
ت علــــى نهـــدكِ الـبـضِّ ،كـي
ومِلـ ُ
أحضنَهْ
فلمْ أرَ إالّ ضلوعاً تشدُّ الرحيلْ
 2004/7/21لندن
........

كلنا مساهمون يف انتاج ثقافة ال متت بصلة حلقيقة العراق
وتأرخيه احلضاري
اال ان اسـتقــراءهــا مـن واقعهــا ال
يتشابه مع استقراء الرؤية الذاتية
للشاعر ،وهو ما جيعله غري متشابه
يف التعبري عن مكـتسباته املـعرفية
والفكرية ،وهذا بطبيعة احلال سر
وجوده ،وسـر حاجـة الوجـود هلو
تلك احلـاجـة اليت ال تـنتفـي قط
مهمـا اشيع عـن عدم جـدواها ،بل
ان حـاجة احليـاة االنسانيـة للشعر
والـشعراء مـرهونـة بنهايـة احلياة
نفسها.
ويف هـذا احلـوار مع الشـاعـر عـادل
عـبد اهلل نتلمس اكـثر من معنى يف
اجاباته عن أسئلتنا:
حول الشعر والسياسة
اصـدر عادل عبد اهلل ثالث جماميع
شعـريـة هن (مـؤونـة الـرحيل إىل
الفــــراغ) عـن دار الـــشــــــــــؤون
الثقافـية  1990و( مبناسبة وجودي
حـيــاً) صــدر عـن بـيـت الــشعــر
الفلـسطيين  2001و(مـتحف العدم)
صـدر عن دار الـشــؤون الثقـافيـة
ال عـن دراســـاته الـنقــديــة
 2004فـض ً
الـيت من اهمـها (ادونـيس ،الـصفري
الطـائر الفينيق)  997و(التفكيكية
إرادة االخـتالف وسلـطــة الـعقل)
 2000دمشق.
*سنبدأ باحلديث االكثر سخونة يف
احــداث العــام املــاضـي (سقــوط
صــدام) كـيف تـسـتقــرئــون ذلك
احلدث ،ال علـى صعيـده السـياسي،
وامنـا لـنتعـمق اكثـر ونـنظـر إىل
حوار اجراه -ماجد موجد اجلـذور الثقـافيـة والبـيئيـة اليت
صنعت(صدام) وملـاذا ظل كل هذه
السنـوات ،وماالـذي دعا امـريكا إىل
احلوار مع الشاعر عادة ما اسقاطه يف ذلك الوقت حتديداً؟
يأخذ مديات بعيدة -هـذا سـؤال صعـب ومعقـد حقـاً،
وموضوعاته واجاباته والبـد من ان تكـون االجابـة عليه
تختلف وتتداخل ليس منوطـة مبركز دراسـات متخصص
النها تتقابل وتتطابق مع يعمل بكل طـاقته االنـتاجـية ،الن
ما تتطلبه االسئلة مثـل هذه االجـابة ،اذا اريـد هلا ان
املوجهة اليه ،بل الن تكـون كافيـة حق ًا فعليهـا ان تأخذ
الشاعر بطبيعته وبنائه بـنظـر االعـتبــار مسـارًا تـأرخييـ ًا
السايكولوجي مختلف يف كامالً ،ولن اكـون مغاليـ ًا اذا مسيت
تعامله وتفاعله مع بدايـة سقيفة بـين ساعدة ونـهاية
الوجود بكل تفاصيله سقـوط مـبنـى مـركـز الـتجـارة
ومفاصله وحيث ذاك فأن العاملي.
خزينه املعريف والثقايف لـذا انا مضـطر إىل املنـاورة هنا ،أي
برغم تشابه خطوط جمرب على االستعانة بالصيغ الكلية
املفاهيم واالفكار فيه ،اليت تـوفـرهــا الفلـسفـة حـينـاً،
والصيـغ االجيابـية الـتخيليـة اليت

لدي الوثائق
اليت ترد نصف
اشعار ونثر ادونيس
إىل كتب اآلخرين

عنـوان (حكـايـة الـرجل الـصغري واآلنـسـة
الصغرية) اليت كتبها إىل ابنه توماس.
رأس كـسـتنــر القـسـم الثقـايف يف جـريـدة
)(Neue Zeitungاليت كـانت تعد من
اهم الصحف يف املانيا.
حصل كستنر على العديد من اجلوائز نذكر
منهـا جـائـزة جـورج بــوشنـر (Georg
)Buchnerوذلـك يف عــــام  1957والـيت
تعترب من اهم اجلوائز االدبية يف املانيا.
توفـى ايريـش كستـنر عـام  1974يف مديـنة
ميونخ عن عمر ناهز اخلامسة والسبعني.
واليوم حتمل اكثر من مائة مدرسة يف املانيا
اسم اشهر كاتب ألدب االطفال.
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الــــشـــــاعـــــر عـــــادل عــبـــــد اهلل:

قصيدة النثر
هي االقدر على
استيعاب طاقة
االنسان
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CULTURE

يـوفرها الـشعر احيانـاً ..لقد تكرر
مـشهـد الـدكتـاتـور والـطغيـان يف
احلياة االجتماعية العراقية مراراً،
وقد اعانه على ذلك الظهور -وهذه
مسألـة مل تدرس جيـدًا بعد -منط
احليـاة االجـتمــاعيــة العــربيـة
وتــركـيـبــة الــديـن االسالمـي يف
حتوالتها وتـوترها االول بني رغبة
الـنـيب واتـبــاعـه يف خلق جمـتـمع
ديـين من جهـة ،ورغبـة الـوجهـاء
وزعمــاء الـقبــائل يف تــأويل ذلك
الـدين لصـاحل اقامـة جمتمع ارضي
وبكيـان سياسي ينفصل عن سلطة
الـدين الطـاغية والـواضحة اليت ال
تسمح مبثل هذا الفصل ابداً.
هكـذا وابتدءًا مـن عصر الـتدوين-
الذي مل تزل قوانيـنه االجتماعية
والديـنية حتـكم وعي جمتمعـاتنا-
استـطاع الـتأريـخ العربـي ان ميهد
لـظهور الدكتـاتورية بـاعالئها قيم
االرض واحنيـازه للـسيــاسي علـى
حساب الديين.
*اجملتمع يظل متماسك ًا ما دام عامل
دالالته مـتمــاسكــ ًا ال اعــرف اين
قــرأت هـــذه املقــولــة ،واظـن ان
جمـتمعنـا ظل غري متـماسـك امام
حتــديـــاته ،وذلك الن الـكثـري من
بـنيــاته قــائمــة علــى االجتهـاد
والتندر ،كيف يصلح اجملتمع ان مل
يكن متماسكاً؟
لـقد جـرى عرب ختطـيط سيـاسيوفكري منظم مـغادرة ثوابث هذه
االمة ،بل جـرى استبداهلـا بثوابت
اخـرى ذات طبيعـة (طارئـة) لكن
ان اردت احلقيقة اقـول ان الثوابت
اليت شكلت اهلوية للمجتمع العربي
االسـالمي وحبـكم اسـتنــادهــا إىل
شروط انسانية وجودية اصيلة ،ال
ميكن جتـاوزهـا بـسهـولـة كمـا قـد
يتـصور املفكـرون اجلدد ..اعين ان
اجلـواد بــرغم وجــوده يف نهـايـة
الــسبــاق اال انه مل يغــادر امليـدان
بعد.
*هل تتحدثـون بوصفكـم شاعراً؟
مثـة من يـقولـون ان اهتـمامـاتكم
الـفلسفـية والـرؤيويـة هلا املـوطئ
االول يف مشروعكم الثقايف.
ان كتابـة الشعر مـن خالل حمطةاملعـرفة اعين ان تكـتب شعرًا وانت
مشـتبك بـرؤى ذهنيـة متقـدمـة
مسألـة جتد فيها من الـلذة اخلاصة

ومـن احـرتام الـــذات مــــا جيعـلك
ال انك تـسري يف طـريق
تعتقـد فع ً
االنـسان الكـامل ومعنـى هذا وبكل
جـرأة اقـول :ان الـشـاعـر ال يـكفي
حلـمل رســالـــة الكــائـن ومهــامه
الوجـودية املـنوطـة به كأنـسان..
اذن فال بد لـكل من يعي انسـانيته
يف حـدود مسـؤوليتهـا عن اآلخر..
ويف حدود رسـالتهـا الوجـودية ان
يوظف الـشعري لصاحل الفكري ..او
بـعبــارة اخــرى ان يــؤدي افكــاره
بطريقـة ختييلية كـما فعل اعظم
شـعراء الـبشـرية ..اعـين (علي بن
أبي طــالب) ونـيتـشه والـنـفـري
وهـومريوس ودانيت وسـواهم ..أما
اولئك الذين ال يستطيعون مغادرة
حلظـة الـشـاعـر يف ذواتـهم لعجـز
قاتـل يف ثقافـتهم فهم بـالتحـديد
من يـريدون رؤيـة العامل والـوعي
مـن خالله حلظـة الشعـر املمـوهة
الـكاذبـة اليت ركـبوا الـيها واقـنعوا
السذج من الناس بصحتها.
*عـادل عبد اهلل كـان احد املثقفني
الـذين عملـوا بشكل فعـال الخراج
صــــورة معقـــولـــة ومقـبـــولـــة
ـ
للمؤسسات الثقافية يف زمن النظام
السـابق ،مـا جعل تلك املــؤسسـات
حتظى مبكانة يف االوساط الثقافية
العـربيـة ،وكانـت النتـائج حتقيق
دعـم ثقــايف ومجـــاهريي لـعجلــة
الـسياسة لذلك النظام ،ما تعليقكم
على ذلك؟
هذا لعب ماهر ،وطـريقة مبتكرةيف القيـاس ،لـذا االجـابــة نعم ،اذا
نــظــــرت له مــن خالل مـنــطق
سـؤالك ،غري ان اجـابـة اخـرى عن
نفس الـسؤال ستكـون خمالفـة هلذا
املـضمون ،اذا نـظرت هلـا من زاوية
مـنطقيـة خمتلفـة ..أعين ..او ًال ان
ذلك اخلراب الالمتناهي االطراف..
والعامر والشامخ يف معاملة الثقافية
املتــدنيــة ،هــو االصل والعالمــة
التجـارية ،الفارقـة لعنوان الـثقافة
العــراقيــة ،وهي عالقـة تـنتـمي
لنفـسها وحتتل بـامتياز مـؤسسات
النظام .لذا فان املختلف ان وجد له
مكانـ ًا صغريًا يف خضم هـذا الوسع،
فــامنــا ميــثل نفــسـه او ًال حبكـم
اختالفه ومفـارقته وغـربـته عن
ذلـك التجـانـس البـاهـت لثقـافـة
املـؤسسـات وهو مـن بعد ،ولـندرته

وقلته معزول وال تسـمح املؤسسات
له بأن ميثلها او يـكون عالمة كلية
هلـا ..او بــاختـصــار لقـد مسـحت
ال بـانتـاجه علـى هذا
املـؤسسـة فع ً
القــدر احملـــدود أرادت به اظهــار
تنوعها رمبا.
*هل حق ًا ان ادونـيس منـتحل ،ما
هـــــو معـــــروف انـك كــنــت اول
املـتصــدين ملنـاوراته و(سـرقـاته)
تـرى كم تـأثـر مـريـدو ادونيـس
بـتلـك الكـتب واآلراء الـيت شكـكت
مبـشـروعـه الثقـايف ،ورمبـا فـوزه
جبـائــزة سلطـان العــويس اعـطت
تصــورًا خمتلفـ ًا عمـا كـان يقـوله
مناوئوه؟
*سـأمسح لنفسي هنـا ان اقول :بأن
االدونيسـية هي منـط من الثقـافة
ونـوع مغــرض من التعـامل معهـا،
ولن اكـون مغـاليــ ًا اذا قلت بـأنين
قادر بـالفعل وبـالدلـيل الوثـائقي
الكـــامل علــى رد نــصف اشعــار
ادونـيــس وكـــذلك نـصف اربــاع
مؤلفاتـه النثرية إىل كتب االخرين
ومصـادرهم املكتـوبة ،املـشكلـة يا
ماجـد ان االدونيسيـة باملـواصفات
اليت احددهـا هلا هي النمط الشائع
يف الـثقــافــة واالبـــداع العــربـي
وخصوص ًا يف الثقافة العراقية اليت
تضم جنوم ًا المعني يف عامل السطو
واالحـتيــال الـثقــايف ،لـــذا فمـنح
جائـزة ألدونيـس فعل يصـدر عن
ذات الـنـمــط الـثقـــايف ،اعـين ان
االطـراف احلــاكمــة واحملتـكم هلـا
واملتفرجني مجيع ًا يف ميدان واحد
من اجلهل حتى لقد اصبحت مهمة
التنويـر مستحيلـة واصبح القائل
بالقدرة على كشف االعيب الساحر
امام املأل ،جمنـون ًا بسبب من رسوخ
السحر يف عيـونهم واستعذابهم له،
النهم يا صديقـي غري قادرين على
رؤية مـا هو حقيقـي وهذا ما سهل
الدونيـس وامثاله البـقاء وحصدوا
اجلوائز ايضاً.
لقصـيدة النـثر العـراقية حتـديدًا
الـبعض يقـول ان مصـدرهـا جملـة
شعر واملـشرفـون عليهـا من امـثال
ادونيـس ويــوسف اخلـال وانــسي
احلـاج ،والـبعض االخـر يقـول انهـا
جتـاوزت التأثـر ومتاهت مع االصل
السريـالي والدادائي ،بـسبب تشابه
الـواقع السـيو ثـقايف الـذي صنعته

احلروب وهـو ما مل يـتوفـر بشكل
واضح للـثقــافــة (الـشـــاميــة)أي
الرأيني تشاطره بوصفه احلقيقة؟
*قصيـدة النثـر ضرورة ابـداعية،
تــطــــورت واصــبحـت ممـكـنــــة
باالستناد إىل تطـور الوعي البشري
واحلـضارة واملـدنيـة لذا فـاملسـألة
ليست مـكانيـة امنا هي زمـانية يف
جـوهرها ،غري ان االهم يف ذلك كله
هو الـقدرة علـى شحن هـذا الشكل
اجلـديد بـطاقـة الشعـر العظيـمة
نفسها ..انا مع قصيدة النثر بشكل
مــطلق النهــا االقــدر حقــ ًا علــى
استيعـاب طاقـة االنسـان الذهـنية
وجدل افكاره يف انفتاحها وتنوعها
وحتـوهلا بني مـسؤوليـاتها الـذاتية
احملض مـن جهة ،وتـربيتهـا االخر
علـــى تعلـم اجلـمـــال واحلكـمـــة
والثقـافـة والـسيـاسيــة من جهـة
اخرى.
*خالل العـام الــذي اعقب سقـوط
الـنظام السابـق ،كان مثة الكثري من
الفعـاليـات الثقـافيـة والسـياسـية
واالجتـماعيـة ،إىل أي مدى تعـتقد
بصدق النـوايا وراء تلك الفعاليات،
ومــا هــو نــصيـب تفــاؤلـكم ازاء
مــستقـبل العـراق علـى االصعـدة
آنفة الذكر؟
اذا اسـتبعـدنـا املـراهـنني وجتـارالثقافة فـالنوايا الطـيبة وحدها ال
تـكفـي ابـــداً ،الن حجـم اخلـــراب
ونـوعه املتمـاسك اكرب واعـظم من
ان يصلح بهذه النوايا وحدها ،حنن
يا مـاجد حباجـة اىل عشريـن عام ًا
من الـرتبيــة االخالقيــة اوالً ،من
اجل الـتفكـري من بعــد بتــأسيـس
ثقـافـة حقـيقيـة تكـون مبثـابـة
احملمـول علـى ذلك احلـامل الـذي
جرى تـأسيـسه من قبل بـأيديـنا،
والن خطـى العـوملــة الطـاغيـة ال
تـسمح بأميـا هدنـة نلتقـط خالهلا
ال
انفــاسنــا من اجـل التفـكري قـلي ً
مبصرينـا اخلاص ،لذا فأننا جمربون
الحمـالة علـى املضي يف املعـرب الذي
رمسته لنـا بعنايـة فائقة ال بـد لنا
من الـسلوك فيه ..لـست مستـسلم ًا
هلـذا القـدر ولـست مـتشـائمـ ًا منه
ابداً ،الن قـبول هـذه احلقيقـة ثم
العمل علـى مقـاومتهـا جـديـ ًا هـو
املـســاحــة الــوحيــدة اليت ميـكن
التفاؤل من خالهلا.

سفينة التعايش
يف مرفأ بريوت السياحي الختتام
مهرجانات بيت الدين
تزور ناومون سـفينة التعايش والفن والثقـافة والرتبية مرفأ
بريوت السيـاحي (بريوت مارينـا) يف  27و 28آب اجلاري لتقدم
عروضـا فنيـة ختتتم بـها مهـرجانـات بيـت الديـن الدولـية
نشاطاتها هلذا العام.
واوضحـت نورا جنبالط رئيسـة جلنة مهرجـانات بيت الدين
يف مـؤمتر صحـايف ان (هذا احلـدث ،االول من نـوعه يف لبـنان،
ياتي يف اطار احلملة اليت تقوم بها ناومون عرب تقديم مشاريع
هلا ثالثـة اهداف :التعـايش بني شـعوب ذات ثقافـات خمتلفة،
الـرتبية يف سـبيل الدفـاع عن البيئـة ،نشـر الفن واهلنـدسة يف
االماكن العامة).
وتقوم السفينة برحلـة عرب املتوسط مدتها  150يوما من ابرز
حمـطاتهـا قبل بـريوت :برشلـونة ومـايوركـا وايبيـزا واثيـنا
ملناسبة استضافتها االلعاب االوملبية.
وتوقعت نورا جنـبالط عقيلة الزعيم الدرزي وليد جنبالط
(ان حيضـر  30الف مشـاهد العـروض املستـوحاة مـن اسطورة
بـرومثيـوس مع العاب نـارية وبهـلوانيـة ورقصـات وعروض
ليزر).
تشارك الشـركة اللبنـانية العادة اعمـار وتاهيل وسط بريوت
التجاري (سـوليديـر) يف تنظـيم هذا احلـدث الفين (ملنـاسبة
مرور عشر سنوات على انطالقها).
واوضحت سـوليـديـر يف بيـان انهـا (وضعـت بريوت مـارينـا
مسـرحا هلذا احلدث الفين لـيتعرف اجلمهور اكثـر فاكثر على
هذا املرفأ الـسياحي الذي سيكـون يف املستقبل موقعـا سياحيا
مهماًيف وسط مدينة بريوت وعلى البحر املتوسط).
يشار اىل ان الدورة السادسة عشرة ملهرجانات بيت الدين جرت
على عـادتها يف قلـب منطقـة الشـوف اجلبلـية (جنـوب شرق
بـريوت) يف قصـر بـيت الــدين الـذي يعــود بنــاؤه اىل العهـد
الشهابي يف القرن التاسع عشر.
وكانـت مهرجـانات بـيت الديـن افتتحت مـطلع متوز بـاوبرا
(تـوراندوت) ،آخر اعمال جيـاكومو بوتشيـين كما شارك فيها
املطرب العـراقي كاظم الـساهر وعـازف البيانـو الرتكي فاضل
ساي وجنم الروك الفرنسي غارو.

(جملة اخلشبة) جملة شهرية تعنى
بشؤون املسرح العراقي
بغداد /سوسن الزبيدي

صدر العدد الثالث من جملة (اخلشبة) وهي جملة شهرية تعنى
بشؤون املسرح العراقي وتضمن العدد افتتاحية العدد (مسرح
ما بعد احلرب) حلامت عودة واستذكار جترييب د .شفيق املهدي
والعرض الشعيب والتجريب احللقة االوىل لصادق مرزوق،
وتناولت اجمللة اضواء على حركة املسرح والنشاط املسرحي يف
املدارس الكنيسية جلمال الشاطئ وااليقاع يف املسرح العراقي
لقاسم السومري ،وطرح جالل مجيل (مسرح ما وراء اللغة) -
الصمت -اجلسد -ندوة الشهر .اما لقاء العدد فكان مع د .فاضل
خليل حاوره حامت عودة ،ويف نصوص مسرحية هناك السيف
الثقيل جلواد احلسب ،و(مسرحية حنن واولئك) هلادي مهدي،
وتضمنت ايض ًا زاوية تأسيس فرقة امللتقى يف كلية اآلداب
ومسرحية (عبدئيل) لصادق مرزوق.
وسلطت الضوء على رؤية عراقية لدرس يونسكو (عقلنة
الالمعقول يف املسرح االسقاطي).

