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حـــــــــوار األمـــــــــــم
Mon (6) Sebtember 2004اخــتفــــى العـمــــال والـفالحــــون، أو

كادوا، عن املشهد االعالمي اليوم،
بعـد أن غيـبوا عـن املشهـد الفعلي
منـذ أوائل الـستـينيـات من القـرن
املاضـي، فال صحيفـة بارزة تـنطق
ـــــــــاســــمـهــــم وال صـحـف تـغـــــطــــي ب
نـشــاطــاتـهم وتـتحــدث عـن دورهم
األســـــاســي يف حتـــــريــك مفــــــاصل
احليــاة، وكــأن اجلــواهــري الكـبيــر
كــان يخـــاطب بـقيـــة من قــوم عــاد

آيلةً إلى الزوال حني قال:
بكم نبتدي واليكم نعود

  ومـــن ســـبـــب أفـــــضــــــــالــكـــم
نستزيد

بكم تبتنى شرفات احلياة
  وينشق للفجر منها عمود

فقـــد حل مـحلهـم العــسكـــر، وحل
مـحل املــطـــــرقـــــة واملــنـجل واآللـــــة
الـرشـاش والـدبـابـة واملـيغ، ثم ويف
مـــــرحلــــة أكـثــــر )تــطـــــوراً( أجهــــزة
اخملـــابـــرات واألمـن وغـــاز اخلـــردل
والـثـــالـيـــوم وأحـمـــاض الـتـــذويـب
وآالت الـفــــــــرم، وهـــي كـــمــــــــا هــــــــو
معـروف، اكثر فـاعلية يف )تـسيير(
األمـــور وأكـثــــر مالئـمـــة لـطـبـيعـــة
املـرحلـة آنـذاك من )قـوى الـشعب
العاملـة(! فأي شيء ميكن لعمال
وفالحـني معــاديـن للــدكـتــاتــوريــة
بــــالفــطـــرة أن يـنـفعــــوا به عـــراقـــاً
غـنيــاً ميكـنه أن يــشتـري كـل شيء
وبـأسعــار أرخص؟! وإذا كـان ال بـد
مـــن وجــــــــود احتــــــــادات لـهــــــــؤالء،
مسايـرةً لهيكليـة احلياة الـدولية،
فـلتـكن بـقيـــادة ضبـــاط يف األمن،
فاالقـربون أولـى باملعـروف وأعرف
ــــــاريـخــي لـلـعــمــــــال ــــــدور الــت ــــــال ب
والفالحني مـن أنفسهم - مـراقبة
بعـضهم للبعـض اآلخر ومـسيرات

التأييد والتصفيق احلار!
أمــا اآلن، فال أحــد يــذكــر الـعمــال
والفالحـني.. وقــد ال يـتــذكــرون -
هم أنفـسهم - هــويتهـم الطـبقيـة
القـدمية، وسـط فوضـى الطـبقات
والفـئـــات والـتـــشكـيالت الـــراهـنـــة
ـــــــذكـــــــرهـــم وســــط احلـــــــاح ومـــن ي
املتقاعدين، وجنومية اإلرهابيني،
وجهــــــاد مجــــــاهــــــدي الـفلــــــوجــــــة
وسـامـراء، وقعقعـة أسلحـة جيـش
ــــــاالت ــــــة، وب املـهــــــدي الـــــشـخــــصــي
اللـنـكـــــات الـتـي بــــسعـــــر الـتـــــراب،
وأفخاذ الدجـاج البرازيلي املذبوح
بــــاحلالل خــصـيــصـــاً لـلعـــراقـيـني
الــــــذيـــن ال يعــــــرفــــــون إال احلالل،
وجبـنة هـولنـدة، وطمـاطم االردن،

والفول السوري املمتاز؟!
ماذا بقي للعـمال غير التوقيع يف
سـجل احلــضــــور الـيــــومـي، ومــــاذا
بـقي للفالحني أن يفعلوا لإلنتاج
أو لــــدورهـم الــطــبقـي يف عــملـيــــة
التنـمية الـوطنيـة وهم مشغـولون
إما بدورهم العشائري اجلديد يف
مـهمـــات احلمــايــة وإمــا بــالـتمــرد
علــى الــسلـطــة أو الـتــوسـط لــدى
اخلــاطفني، أو بــدور املتفـرج علـى
احلـريق الـذي يلـتهم أرض اآلبـاء

واألجداد؟!
إن جتربة اخلمـسني عاماً املاضية
تقـريباً تثـبت وبوضوح ومبـأساوية
ـــــــــداً ال ميــكــــن أن يــــتـقـــــــــدم أن بـل
ويزدهـر علـى يد ضـابط قـادم من
ســاحــة العــرضــات مـهمــا بلـغ من
الـوطـنيـة أو الـشـراســة او التفـرد،
وأن احلـيـــاة الـطـبـيعـيـــة املـــزدهـــرة
يـصــنعهــا صـنـــاعهــا الــشــرعـيــون،
العمال والفـالحون، مثلمـا تصنع
الــنحلـــة العـــسل والـتـــربـــة الـنـبـت
واخلشب الغابة، وكما يعلم املعلم
الـدرس ويحفظ الـطبيب الـصحة

ويكتب الشاعر القصيدة...
وبـــــالــتـــــالــي، فـــــإن علـــــى العــمـــــال
والـفالحــني أن ال يــنــتـــظـــــروا مــن
ــــــــاســـيـــني أن يـعـلـــمــــــــوهـــم الــــــســـي
مــســـؤولـيــتهـم الـــوطـنـيـــة وال مـن
الـــسلـطـــة أن تـــسعـــى إلــــى تفعـيل
دورهـم االنتــاجي والـسيــاسي، وأن
علـــيهــم أن يـــتحـــــركــــــوا بحـــــسهــم
الـطبقي الـوطني يف هـذه املرحـلة
احلـسـاســة ويفعلـوا شـيئــاً، بعيـداً
عن العشائـرية والتخريب الضيق
واالنقياد الـطائفي املـتخلف، فإن
لهم حقوقاً ضائعة يف خضم هذه
الفوضـى وواجبـات، لن يغفـر لهم
املــسـتقـبل الـتقــاعــس عـنهــا، كـمــا

فعل املاضي!
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وقــفة

ســـألـنـــاه كـيف يــشعـــر.. وهـــو يغـنـي
ألهله ابنـاء الـبصـرة الول مـرة بعـد
غـــربـــة امـتـــدت إلـــى ثالثـــة عقـــود..

فقال:
الـبــصـــره قـــارورة عــسـل اطعـمـتـنـي
حلوهـا وطيبتهـا وبفضلهـا أمسكت
خيـوط فـني وابـداعـي ومن تــراثهـا

الطــائر الغريب يعــود إىل عشــه
عاد الفنان الكبير فؤاد سالم ليحط

ثانية بني اهله وأصدقائه
ومحبي فنه، ورغم إن زيارته
كانت قصيرة لكنه هذه املرة

اعطى أبناء مدينته قلبه احململ
بالذكريات عن احياء البصرة

القدمية وناسها وشوارعها
ورائحتها الزكية وطيبة اهلها
التي حملها معه خالل سنوات

الغربة تخلصاً من عذابات
ومطاردات النظام السابق.

الــبـــصــــــريــني الــــــذيــن تـعلــمــت مــن
ابداعـهم مسـيرتـي الفنيـة. وعنـدما
سـألـته )املــدى( عن مـشــاريعه اشـار
إلـى انهـا كـثيـرة ولـكنهـا سـتبــدأ من
مـــديـنـتـي حـيـث عقـــدنـــا العـــزم انـــا
وامللحـنــان طــارق الـشـبلـي ويــوسف
نصـار والشـاعر الغـنائي داود الـغنام
واخــرون أن نبـدأ مبـشـروع وسـتكـون
االغــــــانــي هــــــذه املــــــرة يف زمــن مــن
احلرية والـدميقراطية بعـد اندحار
الـسلطـة الـدكتـاتـوريــة التي خـنقت
اصـــــوات الفـنــــانـني املـبــــدعـني. وإذا
كـنت قـد غـنيـت يف املنفــى عن جـرح
وطني فهذه املرة سـأغني عن الفرح
العـــــراقــي عــن احلقـــــول والــطــيـــــور
وشـط العــرب ونخـيل البـصــرة وعن
االنـــــســـــــان العــــــراقــي وعـــن العـــمل
والـبـنـــاء وارادة العــراقـيـني يف اعــادة

بناء وطنهم احلبيب..
الفنـان فؤاد سالـم اطرب قلوب اهل
مـديـنته وقــد غنــى لهم وفــاًء وحبـًا
وعرفـانًا لهذه املـدينة العـريقة التي
حـط فــــوق كفهـــا بعـــد غـــربـــة فعـــاد
إلـيهــا هــذه املــرة لـيــسـمعهــا صـــوته

الشجي ونبضات قلبه..
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آنـــذاك عنــدمــا
عـــــشقـــت الفــن

)5( سنوات.
وأصـــــــــبـــحــــــــــــت
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازف
اوركــــــديــــــون يف
الفـــــرقـــــة لـكــن
ـــــــــصــــــــــــــــــرة ــــــب ال
ــــــنـــــــــي ــــــمــــــت عــل
شــيــئــني الـفــن
والــــســيـــــاســيــــــة
وحـبي ملـدينـتي
مــــــســـــــؤولـــيــــــــــة
كـبيـرة حـملتهـا
يف قلــبــي وانــــــا
يف املــنــــــايف النهـــــا ربــتــنــي وأنـــــا ارى
صورتي يف عيونهـا وناسها الطيبني
ـــــــديـــنـــتـــي ويــكـفـــي إنـــي حـفــــظـــت مل
كــــــرامـــتهــــــا وشــمــــــوخهــــــا والـقهــــــا
احلـضــاري والثقــايف واالدبي ايـنمـا
ذهـبـت مــن خالل احلــــديـث عــنهــــا
ــــــــانـــني ــــــــاسـهــــــــا وعـــن الـفـــن وعـــن ن
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وفلكلورها غنيت.
)يــا ابــو بـلم عـشـــاري(.. ولن انـســى
مــطـلقـــًا انـنـي بـــدأت مـــشــــواري مع
فــــرقــــة الفـنــــان الـبــصــــري الـكـبـيــــر
مجيـد العلـي / فرقـة املوانـيء وكان
النــاي الــذي اعــزف علـيه ال يفــارق
حـتــى ســاعــة مـنــامـي وكــان عـمــري

يف لـــوحـــة مـثل هـــذه، ال بـــأس أن
جتــد هـيـئــات انــســانـيـــة تعـيــدك
ـــــاريخ قـــــدمي، ـــــى ت ـــــوجـههـــــا إل ب
ســــــومــــــري رمبــــــا أو مــــصــــــري،
بـصحـبــة آلــة قـيـثــار كهــربــائـي
حـديث. الفنانـة رملة اجلاسم
)مــواليـد 1955(، بـرقـة لــونيـة
وحـــــدود بــني الـكــتل ال تـكـــــاد
تــبــني، أرادت ذلـك وارادتـهــــــا
مقنعـة. إن احتضـان الرجل
الــشـــاعـــر بـلحـيـــة وجــــدائل
ــــــــون غــــــــائـــمــــــــة وذراع وعـــي
ـــــة مقـــطـــــوعـــــة كــمـــنحـــــوت
ـــــــاالســــطـــــــورة ـــــــوحـــــــده ب ت
للقيثارة، واحتضان املرأة
ـــــــــــدة( )االنـــــثـــــي اخلـــــــــــال
للــرجل وللقـيثــارة معـاً،
يــــتـالءم متـــــــــــامـــــــــــاً مـع

احـتـضــــان الكــتل اللـــونـيـــة
الـدافئـة بعضهـا لبعض. إن حـذف قليل من

اخلطـوط التوضيحيـة يعيد اللوحـة إلى مؤاخـاة بني مثلثات
لـونيـة ال محدودة. الـرأس، اجلسـد، القيـثار، املـساحـة ما بـني الرأسـني وما
حـولهمـا، ضـرب. من املـؤاخـاة بـني التجـسيـد والتجـريـد، بشـاعـريـة نـاعمـة

احلركة، ال عنف فيها.
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رسامون من بالدي

رملــــــــة اجلــــــــاسم
مثلثات لونية

البصرة / عبد احلسني العزاوي

فــــؤاد ســـــالم

تاريخ الترجمة واإلبداع عند العرب والسريان
املؤلف/ محمد عبد احلميد احلمد
عدد الصفحات/ 523 )21.5×14.5(

إن احلـضــارة: حــوار ثقــايف مـسـتمــر بني األمم املـتبــاينــة األلــسن، وأفـضل أدوات
التواصل هو اللسـان، الذي قال عنه البيروني )اللسان هو الذي يترجم للسامع
مـا يـريـده القـائل يف الـوقت الـراهن. فـكيف يـتيـســر نقل اخلبـر من املـاضي إلـى

املستقبل على األلسنة مع تطاول األزمنة؟
إنه لـوال قـوة الـنطق يف اإلنـسـان املبـدع لـلخط الـذي يـســري يف األمكنـة سـريـان

الرياح ويف األزمنة سريان األرواح ما كان ذلك ممكناً.

تــدعــو دار ثقــافــة األطفــال اصــدقــاءهــا
ممـن تـتـــرواح اعـمـــارهـم بـني )14 - 18(
سنـة إلـى املـشـاركـة يف مـسـابقـة الـطفل
املـوهـوب يف مجـال الـرسـم التي يـقيمهـا
املـركز الـقومي لـثقافـة الطفل بـاجمللس
األعلـــى للـثقـــافـــة يف جـمهـــوريـــة مـصـــر
العــربـيـــة لعـــام )2004( وفقـــاً للــشــروط

اآلتية:
1-للـمتـســابق حــريــة اخـتيــار املــوضــوع
وميكـن أن تكــون املــوضــوعــات مـسـتمــدة
من البيئة او معبرة عن رؤية املستقبل.
2-أن تكــــون اللـــوحــــة يف حجـم كـــراســـة

الرسم.
3-ميكـن استخدام اية وسيلـة للرسم ما

مـــــــسابقة الطفــــــل املـــــــوهوب
يف جمـــــال الرســــــــــم

الســــــــفارة االملـــــــانية 
هتدي جامعة بغداد )11000( كتاب

مها عادل العزي
تصوير/ سمير هادي 

افتتح االسـبوع املـاضي املعـرض الثـامن
جلـمـــاعــــة افكــــار للفـنـــون الـتـــشكـيلـيـــة
)افـكـــــــاربال قــيــــــود( وتـــضــمـــن العــــــرض
لوحـات متمـيزة الـى جانـب الكثيـر  من
املنحوتات اخلزفية واعمال السيراميك
والـكـــــــرافــيـك، جـــمعــت املـــــشـــــــاركــني يف
املعــــرض روح مـتـمـيــــزة، روح متــثلـت يف
الـــــواقع الــــذي سـيــطـــــر علـــــى ارواحهـم
الـشـابـة، فـإنـدفعـوا يجـســدون رؤاهم يف

ابداعات غاية يف الروعة.
خالل جـولـتنــا يف املعـرض كــان اول من
الـــتقــيــنــــــاه هــــــو عــــــادل رشــيــــــد خـــــــريج
اكـــــادميــيــــــة الفــنـــــون اجلــمــيلـــــة، حــيــث
اشـتــــرك يف ثالثـــة اعـمــــال نحـتـيـــة مـن
اخلــشـب حــدثـنــا عـن مــشــاركـته قـــائالً:
عــملــي االســـــاس يف هـــــذا املعـــــرض هـــــو
قطـعة نحـت من اخلشـب واحلديـد وقد
مثلـت سجن )ابو غريـب( وما حدث فيه
مـن انـتهـــاك إلنــســـانـيـــة االنــســـان، امـــا
العـــمالن اآلخـــــــران فهــمــــــا عــن املــــــرأة،
احـــدهـمـــا ميـثـل بلــــوغ القـمــــة للـمـــرأة،

واآلخر يتحدث عن جمالها.
علـى العـطيـة اشتـرك يف املعـرض بعمل
مــشـتـــرك مع د. انعـــام سعـــدون. العـمل
يتحـدث عن الوضع الـراهن.. يتمثل يف
شـظيــة قــاسيــة اختــرقت جــداراً صـلبــاً،
ومن بني آثار احلـريق شمخ بيت عراقي
وانسـان عــراقي وقف مبثـابـة عمـود وقـد
استنـد الـيه البـيت، ويف كل مكـان تنـاثـر

املعرض الثامن جلامعة افكار بال قيود ..  تفاصيل احلدث طغت عىل االعامل 

ومــســؤول الـنــشــاط الـثقـــايف يقــول عـن
املعـــــرض عـمـــــومـــــاً: هـــــذا هـــــو املعـــــرض
الثــامـن خالل هــذه الــسنــة، لقــد بــدأنــا
بـــسـتــــة اشخــــاص واآلن جتــــاوز عــــددنــــا
الــثالثـني.. كــــان االداء تــصــــاعــــديــــاً يف
الـعمـليــة االبـــداعيــة، ولــو اطلـعنــا علــى
اول معــرض وقــارنــاه بــاملعــرض احلــالي
إلكتشفنـا ببساطة التـطور الكبير سواء
علـى مــستــوى االفكــار أو علـى مــستـوى

تقنية العمل.
ونحن بشـكل عام كجـماعـة فنـية نـسعى
ألن نـكـــــون واحـــــداً مــن الـــــروافـــــد الــتــي
تـصب يف خدمـة الثقـافة الـعراقيـة، بعد
ان حـــول بعــضهـم الـثقـــافـــة والفـن الـــى
وســيلــــة للـتــطـبـيـل وتهـمـيـــش اآلخــــر..
وبهـــذه املنـــاسبــة تــوجـه اجلمـعيــة دعــوة
مفــتـــــوحـــــة جلــمـــيع املــبـــــدعـــني ونحــن
مسـتعدون لتقـدمي انواع املسـاعدة كـافة

بال شروط او امالءات.

العمـل، ويف كل جداريـة رمزت الـى شيء
عبرت عنه بالشعر.

محمـد الــزبيـدي خــريج معهــد الفنـون
اجلـمــيلــــة له عـــدة مـــشـــاركـــات يف عـــدة
معــارض وعـن ذلـك يحــدثـنــا: اشـتغلـت
لـوحـة عـن عني تــرى من االعلـى.. تـرى
املـــدينــة بـطــرقهــا وامـكنـتهــا .. اللــوحــة
االخرى عـن مدن الطني علـى اعتبار ان
العــراق لـه مفهــوم حـضـــاري وله جــذور

عميقة يف احلضارة.
عفــاف اجلـنــابـي فـنــانــة تــشكـيلـيــة مـن
املـــؤســسـني جلـمـــاعــــة افكـــار، اشـتـــركـت
بعـملـني: احــدى لــوحــاتـي عـن الـصــراع
بني اخلير والـشر.. بني الشعب العراقي
والقوى املفـروضة عليه.. هناك يد على
فمه ومسدس علـى رأسه ونافذة صغيرة
وعـني تـنــظــــر، وسعــت كل هــــذا بــــألــــواح

فرح.. الوان تدل على احلياة.
كــرمي احــد املــؤســسـني جلـمــاعـــة افكــار

الدم.
امــــــا فالح الــــسعــيـــــدي، خــــــريج مـعهـــــد
الفـنــون اجلـيلـــة، فقــد اشـتـــرك يف اربع
لــوحــات جمـيلــة.. وعن لــوحــاته يقــول:
احـــدى لـــوحـــاتـي متـثل امــــرأة غجـــريـــة
راقصـة، امـا اللـوحـة االخيـرة لـدي فهي
عــن فـــــــرس اصـــيل.. فـــــــرس انـــتفـــضــت
بـشـدة، لـكن رأسهـا قـد مـال الـى اسفل ،
وقــد مثل هــذا العمـل االنتفـاضـة الـتي

حدثت يف التسعني.
جنالء الـرمـاحي اشتـركت يف لـوحـة من
املــــاضـي عـن امــــرأة رسـمــتهــــا بـتـكـنـيـك

غريب من الرومانسية. 
رنــــاجـعفــــر يــــاسـني طــــالـبــــة هـنــــدســــة
معمـارية يف املرحلـة الثالثـة اشتركت يف
جــــداريــــات حــــديــــديــــة وحتــت كل عــمل
نحـتي كتـبت قصـيدة .. تـقول رنـا: احب
الـنحت والـشعـر وقـد مــزجت بيـنهمـا يف
هــذه اجلــداريــات.. االنــســان هــو محــور

عدا القلم الرصاص.
4-يكتب املتسابق خلف اللوحة:

-االسم الكامل.
-تاريخ ومحل امليالد.

-اجلنس.
-عنوان السكن الكامل مع رقم الهاتف.

-عنوان اللوحة.
-آخـر مـوعـد لـتسلـيم االعمـال املشـاركـة

2004../10/15
ترسل االعمال املشـاركة يف املسابقة إلى
قـسـم العالقــات يف دار ثقــافــة األطفــال

مباشرة أو على عنوان الدار البريدي.
بغـداد. مـكتب بـريـد الصـاحلـة - ص. ب

)8041( مسابقة الطفل املوهوب.

تقـــدم رجل لــشـــركـــة مـــايكـــروســـوفـت
للعمل بوظيفة - فراش - بعد إجراء
املقــابلـة واالخـتبــار )تنـظـيف أرضيـة
املكتب(، اخبـره مديـر التوظـيف بأنه
قد متـت املوافقـة عليه وسيـتم إرسال
قـــائـمـــة بـــاملهـــام وتـــاريخ املـبـــاشـــرة يف
العمل عبر البريد اإللكتروني. أجاب
ــــــرجـل: ولـكــنــنــي ال امـلـك جـهــــــاز ال
كمبيـوتر وال املـك بريـداً إلكـترونـياً!
رد علـيه املــديــر )بــاسـتغـــراب(: من ال
ميلـك بــــريــــد إلـكـتــــرونــي فهــــو غـيــــر
مـــوجــــود أصال ومـن ال وجـــود لـه فال

يحق له العمل. 
ــــرجل وهــــو فــــاقــــد األمل يف خــــرج ال
احلـصــول علــى وظـيفـــة، فكــر كـثيــراً
مـــاذا عــســــاه أن يعـمل وهـــو ال ميـلك

سوى 10 دوالرات. 
بعــد تفـكيـر عـميـق ذهب الــرجل إلـى
محل اخلـضـار وقـام بـشــراء صنـدوق
مـن الــطـمــــاطـم ثـم اخــــذ يـتـنـقل يف
األحيـاء الـسكـنيـة وميـر علــى املنـازل
ويـبــيع حـبـــات الــطـمـــاطــم . جنح يف
مـضـــاعفــة رأس املــال وكـــرر العـملـيــة
نفــسهــا ثالث مــرات إلــى أن عــاد إلــى
منـزلـة يف الـيم نفـسه وهــو يحمل 60
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فـــّراش يف مــــايكروسوفت
ــــــــان ميــكـــنـه ــــــــرجـل ب دوالراً . أدرك ال
العيـش بهــذه الطـريقـة فـاخـذ يقـوم
ـــــا يخــــرج يف ــــومــي ـــــالعــمـل نفــــسه ي ب

الصباح الباكر ويرجع ليال. 
أربــاح الــرجل بــدأت تـتـضـــاعف فقــام
بشـراء عربـة ثم شـاحنـة حتـى اصبح
ـــــات ــــشـــــاحــن ــــــديه أســـطـــــول مــن ال ل
لـتـــوصـيل الــطلـبـــات للـــزبـــائـن. بعـــد
خمس سنوات اصـبح الرجل من كبار
ـــــات ـــــوالي ـــــة يف ال ـــــورديـــن لألغـــــذي امل

املتحدة. 
لضمـان مسـتقبل أسـرته فـكر الـرجل
يف شراء بـوليصـة تامـني على احلـياة
فـاتصل بـأكبـر شـركـات التـامني وبعـد
مفاوضـات استقـر رأيه على بـوليـصة
تـنــاسـبه فـطلـب مـنه مـــوظف شــركــة
ــــــــــريــــــــــده الــــتــــــــــامــــني أن يـعـــــطــــيـه ب
اإللكتروني! أجاب الرجل: ولكنني ال
ــــاً! رد علــيه املـك بــــريــــداً إلـكـتــــرونـي
املـوظف )باستغـراب(: ال متلك بريداً
ــــاء هــــذه ـــــا وجنحــت بــبــن إلـكــتــــرونــي
اإلمبراطورية الضخمة! تخيل لو أن
لديك بريداً إلـكترونيا! فأين ستكون
الـيـــوم؟ أجـــاب الــــرجل بعـــد تـفكـيـــر:

فراش يف مايكروسوفت.
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احنفاالت الكاريبي يف لوس اجنلوس

مت يف بادئ االمـر دعوة وفد عراقي يف
تـشريـن االول عام 2003 لـلمشـاركة يف
معــرض فــانـكفــورت الــدولـي لـلكـتــاب
لـبـنـــاء روابـط يف هـــذا املعـــرض الـــذي
يعد االكبـر من نوعه عامليـاً والتباحث
املـــشـتــــرك بـــشــــأن املـــشــــروع االملــــانـي

العراقي الشامل هذا.
وقـــــــد مت يف ربـــيـع عـــــــام 2004 إعـــــــادة
إعــمـــــار املـكــتــبـــــة علـــــى حـــســـــاب وزارة
اخلـارجيـة االملـانيـة وبـتنفيــذ من قبل
مهنـدسني عراقيـني تابعني للجـامعة.
ومت تـسليم أولى مجمـوعة من الكتب
إلى األسـاتذة العراقيني أثناء معرض
ال يـبــزك الــدولـي لـلكـتــاب يف 26/ 3/
.2004 وقــبل أيــــام مت اجنــــاز مـــشــــروع
إعــادة االعـمــار الــشـــامل هــذا بـنجــاح
كـبيـر، حـيث سـاعـد 15 طــالبـاً يف نقل
300 صنـدوق كـارتـون مملـوءة بـالـكتب
اجلـديــدة من الـشــاحنـة إلــى املكـتبـة.
ويحــتــــــاج تــنـــظــيـــم وفهــــــرســــــة هــــــذه
الـوسائل البحثية احلـديثة واجلديدة
إلـى بـضعـة اســابيع. وتـزامنـاً مع بـدء
احملــاضــرات يف تــشــريـن االول القــادم
يسـتطيع بذلك 500 طـالب عراقي يف
ــــــــوا يف ــــــــانـــي أن يـــبـحـــث الـقـــــــســـم االمل

مكتبتهم اجلديدة.
ـ ـ

روما  وكالة )آكي( اإليطالية لألنباء
بــات احلــذر واجبــاً فــالكـلب الــذي يـظهــر
علـى شـاشـات الـتلفـزيـون يف إيـطــاليـا يف
إعالنات شـركة الهاتف اخللـوي )تيم( قد
ال يكون الكلـب )إتوري( األصلي. واألسوأ
مـن ذلـك أنّ الـكلـب الـــــذي نـــــال جـــــائـــــزة
لــبــــضـعـــــــة أيـــــــام خـلــت لــم يـكــن الـكـلــب

األصلي، بل شبيه له.
فـمــــا كــــان مـن الـكلـب إالّ أن ادّعــــى علــــى
الــشـــركـــة، وتـــوجّه إلــــى احملكـمـــة بـــرفقـــة
سيّـديه فالـينتيـنا دي فـيسكـوفو وأجنـيلو
دي سـيـمــونـي، ومحــامـيهـمـــا للـمـطــالـبــة
بـتعــويـض ال يُـسـتهــان بـه من شــركــة تـيم
التـي اتّهمهــا بجنحـة )إحلـاق ضـرر بحقّ

الصورة(، وكذلك )إضرار بالشعبية(.
وأشــــار صــــاحـبــــا الـكلـب إلــــى أنّ  مــــدرّب
الكـلب الـســابق مــاسـيمـــو بيــرال كــان قــد
استعــان أكثــر من مـرة بـكلب آخـر يُـدعـى
)هيكتور( بالهاء، وهو الكلب الذي حظي

كلب يّدعي عىل رشكة
اهلواتف اخللوية اإليطالية )تيم(

بجــائــزة شــارلــو وهـي عـبــارة عـن عـظـمــة
ذهبيـة زُيّنت باألملـاس كما ذكـرت صحيفة
)ال ريـبـــــوبلـيـكــــا(، وكـــــان علــــى اجلــــائــــزة
بـطبـيعـة احلــال أن تكــون مكـافــأة للكـلب

إيتوري على جهده إالّ أنّها آلت لغيره.
غيـر أنّ الغنب الالحق بالـكلب ال ينحصر
فـقط يف حـرمــانه من اجلـائـزة علـى حـدّ
قـول احملامني، فقـد شارك الكلـب إيتوري
يف 18 إعالناً لشركـة )تيم(، كما شارك يف
بـطـــولـــة بعـض الـبـــرامج الــتلفـــزيـــونـيـــة،
وكـــانت لـه البـطــولــة املـطلقــة يف سلــسلــة
مـن التقـاريـر الـصـحفيـة والـتلفـزيــوينـة،
وكـــانت شــركــات عــدّة قــد وعــدتـه مببــالغ
كـبـيـــرة لـم تــصل إلـــى جـيـــوب صـــاحـبَــيه
فــــاقـتــضـت املـالحقــــة. كـمــــا نــــدّد الـكلـب
)إيـتـــوري( بـــأنّ اسـتـبـــداله بـكلـب آخـــر يف
إعالن )تيم( األخير أحلق به ضرراً مادياً
فهـــو وحـــده جنــم إعالنـــات الــشـــركــــة بال

منازع.

سلم الــسفيـراالملــاني اجلـديــد بيـرنـد
أربل يــــوم أمـــس إلــــى رئـيــــس القـــسـم
االملـــانــي يف كلـيـــة الـلغـــات / جــــامعـــة
بغـداد الـدكتـور فــؤاد محمـد )11000(
كـتــاب جــديــد هــديــة مـن املــانـيــا إلــى

مكتبة القسم االملاني.
اســــــــس الـقــــــــســــم الــــثـقـــــــــايف يف وزارة
اخلـارجيـة االملـانيـة يف اعقـاب احلـرب
وعـمليــات النـهب يف شهــر نيـســان من
عـــام 2003 مجـمــوعــة عـمل ال عـطــاء
إشــــارة واضحــــة للـتــطـلعـــات والـبـنـــاء
اجلـديـد لألكـادميـيني يف العـراق، كمـا
قـــال رئيـس قـسـم التـــربيــة والـثقــافــة
الـسيـد فيلـفريـد غرولـيغ. فتعـاون كل
من معهـد غوته ومعهـد اآلثار االملاني
واالكــادميـيــة االملــانـيـــة للغــة والــشعــر
ومكـتبـة الـدولـة يف بـارفـايـا ومـصلحـة
اخلدمـات اجلامعيـة العامليـة وجمعية
الــبحـــوث االملـــانـيـــة وهـيـئـــة الـتـبـــادل
الثقـايف االملاني من اجل إعـادة تأهيل
مكـتبـة قـسـم اللغـة االملــانيــة التــابعـة
جلـامعـة بغـداد العـريقــة والتي دمـرت
متــامـــاً. وبلغـت كلفــة بــرنـــامج العـمل
هـــذا حتـت شعـــار )كـتـب لـلعـــراق( مـــا
يقــــــارب )200000( يــــــورو، أي قــــــرابــــــة

)340( مليون دينار عراقي.
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لـوس اجنليس )اف ب(- قـام املمـثل واخملرج
ااالميــركي كـليـنت ايــستــوود بتـســويــة وديــة
لـشكـوى بـتهمــة التــشهيــر رفعهـا ضـد كــاتب
سيــرة ذاتيـة اتـهمه بـاسـاءة معـاملــة زوجته،

حسبما علم من محاميه.
وكــان ايــستــوود رفع شكــوى يف كــانــون االول
2002 ضــد بــاتــريك مــاكغـيالن ودار )ســانـت
مــارتـنــز بـــرس( للـنــشـــر معـتـبــرا ان كـتــاب
)كلـينـت حيـاتـه واسطـورته( كـان يــرمي الـى
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ااحلاق الـضرر بسمعـته. وطالب بتعـويضات
بقيمة عشرة ماليني دوالر.

واكــد محــامــو اجلــانـبـني ان ايــسـتــوود وافق
على تـسويـة القضيـة وديا بعـد ان قررت دار
الـنشـر الغـاء الـنصــوص التي ذكـرت انه كـان

يضرب زوجته السابقة ماغي.
ولم يـتم احلـصــول علــى اي تفــاصـيل حــول
اجلـانب املـالـي من االتفـاق املبـرم بني كـاتب

السيرة الذاتية وايستوود.
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كلينت ايستوود يقايض كاتب سريته

عواطف مدلول
يـستعـد اخملـرج املـســرحي اسـامـة الـسـلطـان
إلخــراج مــســرحـيــة جــديــدة حتـمل عـنــوان
)عــــالــم خــــاص( والــتــي اعــــدهــــا عــن نــص
الكــاتبـة املـســرحيــة الفـنلنـديــة ليـزا مـاتـوا
حـيث تـتنــاول فكــرة املـســرحيــة حيــاة فتــاة
تـتــزوج مــن رجل حتـبـه وتكـتــشف يف لــيلــة
زفافها بـأنه يخونها مع امرأة اخرى فتقدم
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عـلى احـراق نفسـها والـبيت الـذي جمعهـما
معـــاً ومـن هـــذه الـلحــظـــة تـنــطـلق احـــداث
الـعـــمـل الـــــــــذي اســـتـخـــــــــدم فـــيـه اخملـــــــــرج

السريالية والواقعية السحرية.
اجلدير بالذكر ان املـسرحية تنتج بالتعاون
مـع املركـز الثـقايف االملـاني وتـأتي بعـد عمل
قـدمه السلطان مع املركز الثقايف الفرنسي

)رقابة مشددة( جلان جنيه.
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الســــلطان يف عــــامل خــــاص


