
CULTURE9  املدى الثقايف 

مبادرة املدى بيت الثقافة
والفنون

انــطلقـت مــؤســســة املــدى يف جتــسـيــد
خطـواتهـا بـاجنـاز وتـرسـيخ مبـاردة دار
املـــدى للـثقـــافـــة والـنــشـــر الـتـي تعـنـــى
بـــــاوسع نـــشـــــر للـكـتــــاب وبــــاقـل سعــــر
لغرض اعـداد موسـوعة ثقـافية عـربية
تغـــطــي املـــــشهــــــد الـــثقــــــايف مبخــتـلف

جوانبه.
مــن هـــــــذا اجلـــــــانــب يـجــيء املـعـــــــرض
الـــدائم الــذي مت افـتتــاحه حـــديثــاً يف
بغــــــداد اذ تعـــــرض فــيه اصـــــدارات دور
النشـر العربيـة جميعـاً بسعـر التوزيع،
يف حني ان مــؤسسـة املـدى تـسعـى الـى
اقـــــامــــــة عالقـــــات نــــــزيهـــــة بــني الـــــدار
بــاعـتبــارهــا نــاشـــراً وبني املــؤلف تـكفل
للـمــــؤلـف حقـــــوقه وتــضـمـن نــــوعـيــــة
املـطبـوع وحـسن تــوزيعه، وهـذا اجلهـد
الـــثقــــــــايف يهـــــــدف الـــــــى خـلق اجـــــــواء
ثقـــــافــيـــــة حـــــرة ورحــبـــــة لـالسهـــــام يف
التفاعل والتكامل الثقايف مع ثقافات
وابداعات الـشعوب واالمم االخرى من

خالل تقدمي افضل نتاجات االبداع.

مفاجأة القارئ العراقي
حسرة املثقف العراقي مؤملة على زمن
ثالثــــة عقـــود مـن مــــرحلـــة سـيـــاسـيـــة
بـــولـيــسـيـــة جتهـيلـيـــة شـكلــت نكـــوصـــاً
لـوعي القارئ واحباطـاً معروف النيات
واالهـــداف جتلـت مبـظـــاهـــر يف غـــايـــة
الـسلـبيــة عبـر نـشــر كتـب المتت بـايـة
صلة للـمعرفـة والثقـافة واكـثرت مـنها
خـــصـــــوصـــــاً مـــــوســـــوعــــــات العــــشـــــائـــــر
واالنـــســــاب، وكـتــب القــــائــــد الــضــــرورة

اسـتـــطالع يف بـيــت )          ( للــثقــــافـــــة والفـنــــون
جالل حسن

االن، بعد انقشاع غيوم
اجلهل واالمية وخنق العلم
وتهميش الكتاب الراقي،
مازال الكتاب سيداً يف
بغداد، حيث ازدهرت
مبيعات الكتب لسببني،
االول، سياسي اذ بات
بامكان املثقف شراء مايريد
من دون اية رقابة بوليسية
والسبب الثاني ،اقتصادي
فثمن الكتاب انخفض بشكل
ملحوظ بسبب غياب
الرسوم.

عبد العزيز الزم

بــأمكــانيــاتهــا املعـروفـة تــستـطـيع املنـظمــات املهـنيـة واالحتـادات
النقابيـة ان تتحمل دورا خطيـرا والغنى عنه يف حـث وتنشيط
القـدرات االبداعيـة ملنتـسبيهـا، فهذه الـكيانـات التنـظيميـة تضم
معــظـم شــــرائـح مجـتــمعـنــــا يف ربــــاط مـنــــسجـم ومــتفـق علــيه
يجعلهـا قادرة على الـوصول الى جمـيع منتسبيهـا والدخول يف
تفـاصـيل حيـاتهـم، ليـس هـذا فحــسب بل وبـسـبب هـذه القـدرة
الـتنظـيميـة تتـحول هـذه املنظـمات الـى شغل شـاغل ميأل حـياة
هـذه الشرائح الـواسعة بحكم ارتبـاطها مبصـدر رزقهم من جهة
والنهـا تـشكل عنـوانـا تعـريفيـا للحــرف التي ميـارسـونهـا كـشكل
من اشكـال الهـويـة، لـذا فـاملنـظمـة املهـنيــة تسـاعـد علـى تكـوين
ذلـك النوع من القربـى وشد اللحمة بـني اعضائها، وتـكون بيتا

يجمع الشريحة ويعالج همومها.
لــذلك عـملـت املنــظمـــات من اجـل التـطــويـــر النـــوعي لــطبـيعــة
اخلدمـات التي تـقدمهـا ملنـتسبـيها، فـلم تقصـر نشـاطاتهـا على
اجلـوانب املـطلبيـة التي كـانت دافـعا طـبيعيـا للـنشـوء االول، بل
اجتهت الــى تعـزيــز القــوة املعنـويـة والــروحيــة للمـنتــسبـني من
خالل رعاية القـدرات الثقافيـة واملعرفيـة لديهم، فتكـونت جلان
العـمل الـثقــايف والفـني يف احتــادات الـطـلبــة ونقــابــات املعلـمني
واالطـباء واملهـندسني واحملـامني واحلقـوقيني والعمـال مبختلف
مهــنهـم واحتــــاد الـفالحـني خــــاصــــة يف فـتــــرة انــتعـــــاش العــمل
الـنقـــابي والـتنـظـيم املـهنـي بعــد ثــورة 14 متــوز 1958 ان وجــود
هـذه اللجـان املتخـصصـة بـالعـمل الثقـايف واملـرتـبطـة بـاجملــالس
العليا للمنظمات يعبـر بحد ذاته عن النزوع الطبيعي الصحي
لـلمـنتــسبـني نحــو تـعمـيق هــويتـهم االنـســانيــة بــأفـســاح اجملــال
لقــدراتهـم العقـليــة والــوجـــدانيـــة كي تـتجلـــى لتـعبــر عـن سعــة
االحالم لـديـهم وعن الـرغبـة اخلالقـة يف ارتيـاد اعمـاق جـديـدة
خارج اطار املهنة واحلرفة التي ميارسونها يف حياتهم اليومية.
اكثر من ذلك نرى ان خطورة وحساسية عمل اللجان الثقافية
والفنيـة التـكمنـان فقط يف رعـايـة وتـنشـيط املـواهب االبـداعيـة
وتعمـيق االفاق املـعرفيـة للمنتـسبني كهـدف بحد ذاته بل ايـضا
يف جعل هـذا اجلهـد الــروحي عـامال عـالـي التــأثيـر يف تعـميق
الـنهوض احلـضاري العـام اجلاري يف الـبالد، ندرك هـذا عنـدما
نعـــرف حجـم الكـم الـبــشــري املـنـضــوي حتـت سقف املـنـظـمــات
املهـنيـة والنقـابـات خـاصـة ان هـذه املنـظمـات هي اجلـزء االكثـر

فعالية من مؤسسات اجملتمع املدني الذي نصبو اليه.
فـمــــا يجــــري يف بالدنـــا يـتجـه نحـــو االعـتـمــــاد علـــى الـنــشـــاط
الـطــوعـي اخلالق لالفـــراد وعلــى اسـتفــزاز مــواهـبهـم كـي تـبــرز

كعوامل دفع فعالة لعجلة االجناز احلضاري واسع املديات.
فـمــا هـــو واقع احلـــال املهـيـمـن علـــى وضع املـنـظـمــات وجلـــانهــا
الــثقـــــافــيـــــة؟ نــتـــســـــاءل فــنقـــــول: ايــن هــم الـــطلــبـــــة الــــشعـــــراء
واملــســرحـيــون، وايـن هـم املعلـمــون االدبـــاء واصحــاب اخلـطــابــة
املفــوهــون الــذيـن خــرجــوا مـن عـبـــاءة اللجــان الـثقــافـيــة؟ ايـن
االطبـاء الذيـن استلهمـوا عملهم مـن حقائق اجلـسم االنسـاني
واحلـيــــوانـي واسـتـلهـمــــوا الـقلـب وشــــرايـيــنه البــــداع روايـــــاتهـم
وقــصــصهـم واشعـــارهـم او خلـلق لـــوحــــاتهـم؟ وايـن املهـنـــدســـون
الـــذيــن جعلـــوا مـن تخـطـيـطـــاتهـم او االتهـم مـنــطلقـــا للـخلق
الفنـي واالدبي؟ اين العـمال املهـرة والفالحـون احلاملـون مبـدعو
االراجيـز والـشعـر الـشعبـي؟ واين رجـال القـانـون بنـاة الـروايـات
الـتي تــستلـهم العــالم الـشـخصـي للنـاس ومـشــاكلهـم املطـروحـة
امـــــام القــــانــــون؟ وايــن اصحــــاب الــبحــــوث والــــدراســــات الــــذيـن
اخضعـوا املـزيـد من حقـائق احليـاة والعلـوم لـلبحث والـدراسـة؟
نقـــــول ايـــن كل هـــــؤالء واولــئـك ممــن خـــــرجـــــوا مـــن معــــــاطف
املـنــظـمــــات املهـنـيـــة وجلــــانهـــا الـثقـــافـيـــة؟ وايـن اولــئك الـــذيـن

ترعرعت مواهبهم يف اجواء هذه املنظمات؟
ال نـشك يف ان االجـابـة عن هـذه االسئلـة الـكبيـرة امـر مـرتـبط
بــالظـروف الـتي عــاشتهـا بالدنــا يف فتــرة احلكـم املبـاد. ظـروف
غلق االبــواب امــا انـطالقــة املـــواهب االبـــداعيــة وحـصــرهـــا بني
جـدران املفـاهيم اخلـاصـة بـالـنظـام، ولكن هـذا االمـر )الظـروف
الـســابقـة( لـم يعـد يـعنـينـا كـثيــرا اال مبقـدار االفــادة من درس
التجربة القاسيـة، فنضع اسئلتنا االن بحـرية امام من يعنيهم
االمـــــر، ونقـــــول : ايـن انـتـم؟ وايـن دوركـم اخلــطـيـــــر يف اطالق
اجنحـة العلـوم واالداب واملسـرح انطالقـا من ارضكـم؟ الم يحن
الوقـت بعد الن تـطرح جلـاننـا الثقـافيـة غبـار االنتـظار والـتردد

لتمارس دورها املأمول يف ميدان اختصاصها؟
لو حصل ان اسـتجاب املعنيـون من منظمـاتنا املهـنية لنـداءاتنا
هـذه التـي هي يف الـواقع نـداءات صـادرة عـن جمـاهيـر شـابـاتنـا
وشبــابنـا مـن صنــاع الكـلمـة ذوي االحـالم اجلبــارة والكـشـوفـات
املعرفية، لرأينا أي دور باهر تقوم به منظماتنا املهينة وجلانها
الـثقـــافـيـــة يف جتـمـيل حـيـــاتـنـــا واكــســـابهـــا املـــزيـــد مـن املعـــانـي

العميقة، اننا ملنتظرون وواثقون من املستقبل.

املنظامت املهنية
دور يف تطوير العمل الثقايف واالبداعي

مـنه رائحــة الــذاكــرة للـمكــان والنــاس،
للعراق كله.

وللــدكتـور فــؤاد معـصــوم كتـاب اخـوان
الــصفـــاء فلــسفـتهـم وغـــايـتهـم، حـيـث
يتنـاول املؤلف جمـاعة اخـوان الصفاء
بـالـدراسـة والتحلـيل فيعـرض احلـركـة
الفكريـة يف زمانهم ومصـادر معرفتهم

واهم احملاور يف مؤلفاتهم.
وهـنـــــاك كـتـب كـثـيـــــرة تـــشـــــد القـــــارئ
بقــيــمـــتهــــــا الفـكـــــريـــــة والــتــــــاريخــيـــــة
واالجـتمــاعيـة مـنهـا-اصـول الـصــابئـة
املنــدائـيني-ومــابعــد املــاركــسيــة-شـيعــة
العـراق-يهـود العــراق-البـابـكيـة-تـاريخ
االسـمــــاعــيلـيـني-كـيـمـيــــاء الـكلـمــــات-
العــنف العـــائلـي-الفـــاطـمـيـــون-الـــروح
احلـيـــة-الــــدميقـــراطـيـــة املــسـتحـيلـــة-
وغيرها من العنـاوين املهمة واجلديرة

بالقراءة والدراسة.
ويف حقل الـــروايـــات تـطـــول القـــائـمـــة
باالسـماء املـبدعـة والكبيـرة ليطـالعـنا
الـكـــــاتــب شـــــاكـــــر االنــبـــــاري بـــــروايـــــة-
الـــراقــصــــة-والغـــوص يف قـــاع املـــديـنـــة
لــيجـــد حـيـــاة اخـــرى، تــتحـــرك فــيهـــا
اشــبـــــاح نـــــاس مـــسـكـــــونــني بـــــالـــــوجـــــد
اخليـامـي، يطـرحـون االسئلـة الـصعبـة
واليجــيــبـــــون عـــنهـــــا اال مبـــــزيـــــد مــن
التــدميـر الـذاتـي والبـحث الهـائـم عن
ملــذات تهــدهــد الــوجــد الــذي يـسـكن
عـــظــــــامهــم، عـــــوالــم متــــــور وتهـــــدأ ثــم
تـنـفجـــر بـــاميــــاءة او كلـمـــة مـن امـــرأة

يلفها الغموض.
وهــنـــــاك االغـــــواء االخــيــــــر للــمــــســيح
للــمــــــؤلف نــيـكـــــوس كـــــازنــتـــــزاكــيــــس-
والعـطـــر-بـــاتـــريـك زوسكـيـنـــد وشجـــرة
املغفـرة-سـاملـة صـالح-وسكـوس-لهنـري

ميللر.
املشـروع غايـة يف االهميـة حيث قـامت
الـدار بنـشـر اعمـال الفـائــزين بجـائـزة
نــوبل لالداب من راديـارد كـيبلـينغ عـام
1907 يف حـــــــرب اصحــــــاب والـــطــــــائــــــر
االزرق ملوريس ماتـرلنك، وانا وحماري
خلوان رامـون خمينث وسحب عابرة لـ
كاميليو خوسية ثيال، والقائمة تطول
بحـيث تصل الـى اكثـر من مـائة مـبدع

نوبلي.
واحتـوى املعـرض علـى كتـب يف املسـرح
والـــتــــــشــكـــيـل فــــضـالً عـــن الـقــــصــــص،
وجــــديــــد املــــدى سلـــسلــــة الــبحـث عـن
الشـرق لتـوصيل مـالم يـصل الينـا من
آثـار الـرحــالني والغـربـيني الـذين زاروا
الـشرق واكـتشفـوه وكتبـوا عنه ورسـموا
لـــوحـــات مـن الـــواقع واخلـيـــال. مـنهـم
االدبــــــــــاء والـفــــنــــــــــانــــــــــون والـعـلــــمــــــــــاء
واجلغرافيون واملغـامرون وبعضهم كان
يــبـحــث عــن الـــــشــمـــــس والــــصـحـــــــراء
وآخـــــــرون يــبـحــثـــــــون عــن شـهـــــــرزاد او
الـبــســـاط الــسحـــري او مـصـبـــاح عالء

الدين.

املبـدعـون علـى رغـم من طـول الهجـرة
وعلـى رغـم من القـطيعـة الفـعليـة مع
الــداخل العـــراقي الــذي دمـــره النـظــام
الــســـابق وغـــذتهـــا الـظـــروف الــصعـبـــة،
مـبــــدعــــون شــــدوا عـــــاطفـيــــاً وروحـيــــاً
وعقليـاً الـى الـوطـن وظلت ابـداعـاتهم
رافداً من روافـد ثقافة الوطن من دون
متـيـيــــز او مفــــاضلــــة، فـمــن املفــــرح ان
تكــون مـــؤلفــات املـفكـــر الكـبـيــر هــادي
العلـوي من كتـاب املرئي والـالمرئي يف
االدب والــــســيـــــاســـــة واملـعجــم العـــــربــي
اجلديـد وفصول عن املـرأة وشخصيات
غيــر قلقــة يف االسالم وديــوان الهجـاء
ومــدارات صـــوفيـــة حتـــى كتـــاب التــاو-
الــــذي يفــــاجــئ القــــارئ العــــربـي حـني
يخوض يف بحار الفكر الصيني بذلك
العــالـم اجملهــول الــذي تــرجـع اوليــاته
الــــــــى الـقــــــــرن الـــثــــــــامـــن قـــبـل املـــيـالد
لـيتـســاءل عن سـر هــذا االنقـطــاع عن
ثقــــافــــة عـــــريقــــة عــــاشـت يف جــــوارنــــا
متــزامنــة مع مكـتبــة-آشــور بنـي بعل-
ثــم مكـتـبـــات الـكلـــدانـيـني فـــاآلرامـيـني

فاملسليمن.
احـتل املـبـــدع العــراقـي تــألـيفــاً الــرقـم
االول يف املعـرض وخاصـة الكتـب التي
تــبحــث يف حقـــــائق الــــسلــطــــة املـبــــادة
وفــضح اســـالـيـبهـــا الـــدمـــويــــة فكـــانـت
كــتـــبهــم متــتــــــاز بـــــــالعـــمل االبــــــداعــي
واملعلـومـة املـثيــرة واحلقيقــة الضـائعـة
وجتلـت هــــذه الـكـتـب بـكـتــــابــــات سعــــد
البـــزاز يف كتــابـه- اجلنــراالت اخـــر من
يـعلــم- وكــتــب املـــــذكـــــرات الــتــي ارخــت
جـوانـب مثيـرة يف تـاريخ العـراق امثـال
مذكـرات هاني الفكيكـي وطالب شبيب
وزكي خيري وبهاء الدين نوري ورحيم
عجـيـنــــة وخــــالــــد علـي صــــالـح وسالم
عادل وحكمت خليل محمد وغيرهم. 
واحـتلـت الـــدراســــات اطاللـــة جـــديـــدة
لـكتــابــات الـــدكتــور مـيثـم اجلنـــابي يف
محكمـة الـروح الصـويف بـاحلــديث عن
املتصوفة يف ثقـافة االسالم واقتفائهم
مآثـر الوجـود وحقائقه الكـبرى، النهم
مـثلــــوا تلقـــائـيـــة الـــوجـــود ومتـثلـــوا يف
الــوقـت نفــسه معـنــى صـيــرورة دائـمــة،
ممــا جعلـهم-اســرى-املـســاعي الـشــاقــة
للـــبحــث عــن الـــــوحـــــدة ووعــي الـــــذات
وتـــوظيـف نتـــائجه يف تعـميـــر وعمــران

الكل العقالني واالخالقي والروحي.
وعلـي الـــشــــوك يف اســــرار املــــوســيقــــى
الذي يـدعو قـراءه دائمـاً الى االقـتراب
مـن هـــــذا العــــالـم واكـتـــشــــافـه بجــــرأة
لـيـــرســم مفـــاتــيح الـتـــذوق املـــوســيقـي
ويـطــوف بـني العـبــاقــرة يف املــوسـيقــى

شرقاً وغرباً.
ويـاسني النـصير يف شـارع الرشـيد عني
املدينـة وناظم النص، وهـو اوراق ذاتية
كـتـبـت مــتقــطعــــة عـن شــــارع وحــــروب،
شارع ومـدينة، شـارع وناس كتـاب تفوح

وروايــاته اخلـطيـرة ووصـايــاه الكـاذبـة،
بل نـــزوع ثقـــافـــة الـــسحـــر والـــشعـــوذة،
ودواوين الــشعــر الــرنــانـــة التـي متجــد
البطل املـعلن بالـضحك على الـذقون،
فتميـزت بظاهـرة االستبـداد السـياسي
والـقمـع الفكـــري التـي حفــزت املـثقف
الـى ايجاد بـدائل موضـوعية مبـا يعزز
انتمـاءه يف تـشكيل ثقـافـته فعمـد الـى
ثقافـة املمنـوع-ثقافـة االستنـساخ - اذ
حــاولت ان جتـد لهــا سيـرة خـاصـة يف
حياة املـوت والعذاب بـاستنسـاخ الكتب
احملـظــورة الـتـي تـصل الـــى بغــداد عـن
طــريق الـتهــريـب او عن طـــريق بعـض
االصـــــدقــــــاء العـــــائـــــديــن مــن املــنـــــايف،
فطـبعت كتب كثيرة بعـيداً عن الرقيب
احلـــــــــزبـــي يف وزارة االعـالم ســـــــــابـقـــــــــاً
وتخفت سـراً وخـوفـاً مـن ان يكتـشفهـا
اخملـبــــر ويحـــدث مـــاالحتـمــــد عقـبـــاه-
فـــظهــــرت حــــرة يف خــطـــــابهـــــا املعــــريف
وحتلـيلهــا الصــريح للكـارثـة العــراقيـة
واليــزال حتــى االن الكتـاب املـسـتنـسخ
يـــثـــيـــــــــر رغـــبـــــــــة الـقـــــــــارئ فــكـــيـف أذن
بــالـكتــاب- االصل- الـــذي ازدحمـت به

دار املدى.
من االعمال الكاملة

ومفردات الفلسفة الى
الشعر.. املؤلف العراقي هو

االكثر اقباالً
لم يـخطـر يف بـال املـثقف العــراقي ان
يــــرى مــــؤلفــــات هــــادي الـعلــــوي، فــــؤاد
الــتـكــــــرلـــي.. علــي الـــــشــــــوك.. مــيــثــم
اجلنـابي.. فــالح عبـد اجلبـار.. فـاضل
العـــــزاوي.. وغــيـــــرهــم امــــــامه. هـــــؤالء

اعداد/املدى الثقايف
قــررت وزارة التعلـيم العــالي العـراقيـة
وبــالـتعــاون مع جــامعــة بغــداد اقــامــة
اول معـرض للكتـاب العربـي بعد زوال
النظام السـابق، حتت عنوان )معرض

اعادة اعمار مكتبات العراق االول(.
وعلـــى غيــر العــادة بـــالنــسبــة ملعــارض
مــشـــابهـــة تقـــوم يف عـــاصـمـــة الـــدولـــة
املنـظمة للحـدث، فان املعـرض سيقوم

بعد ان نهبت ودمرت مكتباتها العامة

جـامـعــة بـغـــداد تـقيـــم مـعـــرضــاً للكتــــــــاب
يف جـميع اجملــاالت العلـميــة واالدبيـة
والـثقـــافيــة واالداريـــة، كمـــا سيـشــارك
نــــــــــــاشــــــــــــرو الـــكــــتــــب االجــــنــــبــــيــــــــــــة،
واملـتخـصـصــون بــالنـشــر االلـكتــروني،
ونــاشــرو ومــوزعــو الــدوريــات العـــربيــة
واالجـنبيـةواصحـاب املطـابع ومنتـجو
املــواد التـعليـميـة والـوســائل الـصفيـة
ومعــدات اخملـتبـــرات ومنـتجــو االثــاث

الصفي وغيرهم..

االن، مت توزيعهـا على جمـيع املكتبات
العراقية.

وكانت سلطات االئتالف قد خصصت
مـبـلغ 18.6 ملـيـــار دوالر للـمــســـاعـــدة
علــى اعـــادة اعمــار العـــراق ككل، ومـنه
خـصص نحـو 5 مليـار الجل التـعليم،
مبـــــا يف ذلـك اعـــــادة بــنـــــاء املـكــتــبـــــات

واخملتبرات العلمية.
وسـيــشـــارك يف معـــرض اعـــادة اعـمـــار
مكتبات العـراق ناشرو الكـتب العربية

لـ2385 مـــــــدرســـــــة يف جــمــيـع انـحـــــــاء
العـــراق، ومـن املـتـــوقع ان يـتـم صـــرف
مبلغ 300 مليـون دوالر من اجل شراء

الكتب الجل املكتبات.
يـذكـر ان بـرنـامـج املسـاعـدات واالمنـاء
الـــدولـي االمـــريكـي كـــان قـــد خـصـص
20.7 مـلــيـــــــون دوالر العـــــــادة اعــمـــــــار
املـكــتــبـــــــات يف العــــــراق، وتــــــؤكــــــد ادارة
اجلـــــامعـــــة انه مت شــــراء اكـثــــر مـن 9
مليـون كتـاب منـذ نهايـة احلرب حـتى

هذه املـرة يف العاصـمة االردنـية عـمان
يف الفـتــرة مـن 12/21 ولغــايــة 12/31

من العام اجلاري.
وتـؤكد الـوزارة ان مبـادرة )كتـب ماوراء
احلدود( التـابعة للـوكالـة االميريـكية
USAID لـلـــتـــنـــمـــيــــــــة الــــــــدولـــيــــــــة
ستـسـاعـد علـى اعــادة اعمــار مكـتبـات
اجلـامعـة العـراقيـة عن طـريق تقـدمي
املــنح وجــمع الـتـبــــرعــــات مـن جـمــيع
انحـاء العالم، حـيث سيتم شـراء كتب

متابعة املدى الثقايف
بعــد أن أقــام احتــاد ديــوان الـشــرق الغــرب  سلـسلــة مـن النــدوات
واجللسـات الثقـافيـة  والفنـية لـشهري   حـزيران ومتـوز ، يفتتح
مــوسمه اجلـديـد لـشهـر آب  بـأربع نـدوات  ثقــافيــة تتــوقف عنـد
الــشعــر .. إضــافــة جللـســة تعــريـفيــة مبـهمـــات النــادي العـــراقي
األملـــانـي .. سـتقـــام نـــدوة تـتـنـــاول جـيل الــسـبعـيـنـيـــات الــشعـــري
بـوصفه حلقـة مـؤثـرة من احللقـات الشعـريـة العـراقيـة. ستقـدم
الــورقـــة التـي ستـتنـــاول فيـصل جـــاسم منــوذجــاً تــوصـيفــاً لهــذه

التجربة.
كيف شكلت التجربـة الشعرية العراقيـة خالل عقد السبعينيات
من القـرن املـاضـي نقطــة مهمـة يف مـسـار الـشعـر  العـراقـي فهي
ولـــدت بعـــد جـيلـني مـن اخـطـــر األجـيـــال الــشعـــريـــة هـمـــا جـيل
اخلـمـــسـيـنـيــــات  الـــــذي يعــــد جـيـال للــــرواد بــــامـتـيــــاز ، وجــيل
الـسـتيـنيـات الـذي اعـتبـر نفـسه امتـدادا إبــداعيــا للخمـسـينـيني
تـارة  وانقطاعـا معرفيـا عنهم .. يف خضـم هاتني الـوالدتني ومن
رحمهـما  معـا ولد الـسبعيـنيون  الـذين اعتـبروا أنفـسهم مبثـابة
قطيعة  مـعرفية مع الستـينيني وامتدادا حقيقيـا للخمسينيات
بــالــرغـم  من مـظــاهــر الـتمـــرد التـي ظهـــرت هنـــا أو هنــاك لــدى
بعضهم إزاء هذه الظـاهرة الشعرية أو تلـك غير ان املشكلة التي
عانـاها الـسبعـينيـون هي أنهم وجـدوا أنفسهـم ضحايـا املؤسـسة
الثقـافية الـرسميـة  التي سعت الـى ادجلتهم وتـوجههم يف ضوء
خـطـــابهــا ومـنـهجهــا .. وقــد كــان ذلـك كفـيال بـــان يفجــر  هــذه
الـتجــربــة مـن الـــداخل فـمـنهـم مـن انـــدمج ومـنهـم مـن هــاجــر ،
ومنهـم  من صمت بـانتظـار ما ميـكن  ان يسفـر عنه املـستقبل ..
ويف املـرحلـة الثـالثـة تقف جتـربة الـشاعـر  فيصـل جاسـم .. هذا
مــــا دوّنه الـنـــاقـــد حـمـــزة مـصــطفـــى ، وهـــو يـتــــوقف عـنـــد جـيل
السبعينيات الشعري وعند الشاعر فيصل جاسم منوذجا له.. 

وستقام الندوة الثانية حتت عنوان:
النادي العراقي األملاني : التأسيس واألهداف

وهي نــدوة مـفتــوحــة للـتعــرف علــى فعـــاليــات ومـهمـــات النــادي
العــراقـي األملــانـي والــذي أسـس يف بــدايــة عــام 2004 وهــو  احــد
ضيـوف )الديـوان(، حيث منحت ألعـضائه مكـتبا يف بنـايتها ـ يف
األشهـر األولى قبل ان ينتقل الـى مقره اجلديـد  ـ والنادي يضم
نخبـة  مهمة  من الـشخصيات الـتعليمية والـثقافية والـسياسية
الـتي أنهـت  دراستهــا العليـا يف أملـانيـا سـواء يف اخلمـسيـنيـات أم
الستينيـات حتى مطلع التـسعينيات ويف احلـادي والعشرين من

هذا الشهر ستقدم امسية عن شاعرية هانس ماغنوس.
ــ   الـشاعـر األملاني الـذي ولد عـام 1929 يف مدينـة كاوف بـويرين
وقـد اتسمت أشعاره  بالـنقد  ووضوح اللغة اخلـالية من التزويق
. وهــــو شخــصـيـــة قـيـــاديـــة ومـتـمـــرد سـيـــاسـيـي . لـــديـه معـــرفـــة
بـاالجتـاهـات الـثقــافيـة واجملـتمـعيـة احلــديثـة ، وظـلت مــواقفه
الـشعريـة والسيـاسية تـطالب مـرارا بحق اإلنسـان يف ان تكون له
هويـة مستـقلة مسـوؤلة عن ذاتـها. وهو مـحور ندوة ديـوان يسهم
فيهــا كل من : الكــاتب احمـد اجلبــوري .. والشـاعـر عبـد الـزهـرة

زكي .. ويقدمها األستاذ بهاء اجلنابي.

رفــض االمــني العــــام للـمـجلـــس
ــــــى لـآلثــــــار زاهــي حــــــواس االعـل
الــسـمـــاح لفـــرنــسـيــني مهـتـمـني
بـاالثار الفـرعونـية بـالتـنقيب يف
هـرم خـوفـو معـتبــرا انهمـا ليـسـا
)اكثـــر من هــاويـني يبـحثـــان عن

الشهرة(.
وقـال حـواس يف مـؤمتـر صـحفي
عقـده  يف اجمللس االعلـى لالثار
ان )الفـــرنــسـيـني اللـــذيـن طلـبـــا
الــسـمـــاح لهـمـــا بعــمل ثقـب فـــى
احــــدى حجــــرات الهـــرم خـــوفـــو
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ــــــان ــــشــب ــــــامـكــــــان ال ســيـكــــــون ب
االيـرانيـني االستمـاع قـريبـا الـى
ــــــــريــــطــــــــانـــي كــــــــات املـغـــنـــي الـــب
ستـيفنـس الـذي اعـتنق االسالم
واصـــبـح اســـمـه يــــــــوسـف اسـالم
ــــون ــــره املـــســــؤول بعــــدمــــا اعــتــب
االيرانيـون مثاال للفنان الغربي
ـــــر قــــســم الـــطــيــب وقـــــال مـــــدي
املــوسـيقــى يف مـنـظـمــة الــدعــوة
االسـالمـــيـــــــــة رضـــــــــا مـهـــــــــدوي
)اختــرنــا ان نـطــرح يف االســواق
مـخـــتـــــــارات مـــن اغـــــــانـــي كـــــــات
ــــاب ســتـــيفــنـــس لــيــــدرك الـــشــب
االيـــرانــي ان الغـــرب لـيـــس كـله
ـــا واذا كـــان هـنـــاك مـــايـكل سـيـئ
جـــاكــســـون فهـنـــاك ايــضـــا كـــات
ستـيفنـس الـذي اعـتنق االسالم
من داخل العالم العربي نفسه.
)واضــاف( هــذا هـــو عمـلنــا وقــد
اختـرنا يـوسف اسالم النه فـنان
مـسـلم وكـان املـغنـي البـريـطــاني
وهو من مـواليد 1948قـد اعتنق
االسـالم عـــــــــــــام 1977 وحــــــظــــي
بشـعبيــة كبيـرة يف ايـران بعـد ان
نسبت اليه الصـحف تصريحات
ـــــؤيـــــد فـــيهــــــا الفــتـــــوى الــتــي ي
اصدرها االمام اخلميني باهدار
دم الكـاتب البـريطـاني من اصل
هندي سلـمان رشدي بعـد كتابه
)ايـات شيطانيـة( لكن ستيفنس
نفــسه نفـى هــذه التـصــريحـات.
وستطـرح علـى اقـراص مـدمجـة
ـــى اشـــرطـــة 57 مـن اغـــانـي وعل
سـتـيفـنــس قــبل وبعـــد اعـتـنـــاقه
االسالم يف االســـواق االيـــرانـيـــة
اعـتـبــارا مـن 12 مـن ايلــول وهــو
الـيـــوم املـــدرسـي االول يف ايـــران
ومع االقـراص واالشـرطـة كـتيب
يـــتـــضـــمـــن كـلـــمـــــــات االغـــــــانـــي
بـاالنكليزية والفـارسية مع نبذة
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ـــــــــــــــــات ـمــحـــــــــط

القاهرة ترفض طلب فرنسيني للتنقيب يف اهلرم االكرب
مـبتـدئـان ومــدعيــان الن العــالم
االثــــري يـــسـجل اعـمــــالـه عقـب
االنـتهــاء بــالكــامل مـنهـــا وليـس

قبل ان يبدأ فيها كما فعال(.
واكـد حـواس ان )مـوقف اجملـلس
االعلـى يف هذا املوضـوع لن يؤثر
يف العالقـات املصـريـة الفـرنـسيـة
علــى املــسـتــوى الـثقـــايف فهـنــاك
اكثـر مـن 20 بعثـة اثـريـة علـميـة
فـرنـسيـة تعمل يف املـواقع اثـاريـة
املصـرية سواء يف احلفـائر ام فى

الترميم(.
ورفـض حـــواس كـــذلـك ان تكـــون
ــــاك )ســــرقــــات مـــن مخــــازن هــن
االثــار يف تل بـسـطـة ويف مـتحف
جامعة الزقازيق وان ما اثير عن
املــــــوضــــــوع يف الـــصـحـف حــــــول
فقـدان 200 قطعـة اثاريـة ذهبـية
مــن مــتـحـف اجلــــــامـعــــــة غــيــــــر
صحـيح حـيث تــأكــدنــا مـن واقع
الــسجالت انهــا فقـط 20 قـطعــة

وهي موجودة لدينا(.
واعــاد حـــواس ذلك الـــى )اخللل
الذي كان يـشوب  العمل االدراي
ويف حـــــركــــــة القـــطع االثـــــاريـــــة
ـــــدأ اجمللـــس بــضــبـــطه ــــذي ب وال
اضـافة الـى بنـاء مخـازن حديـثة
وعلـميــة مع وضـع أليــة جــديــدة
للتعـامل مع حركـة االثار ووضع
سجل خــاص لكل قـطعـة اثـاريـة

تظهر حركتها وانتقالها(.
ـــســيـــــان املهــنــــدس وكـــــان الفــــرن
املعـمـــاري جـيل دورمـيـــون الـــذي
اجــرى ملـــدة 17 سنــة ابحـــاثه مع
جــــــان ايف فـــــردور قـــــد اكـــــدا يف
كتـاب سيصـدر الشهـر احلالي يف
فـرنـســا بعنـوان )خـوفــو-الغـرفـة
الـسـريـة(  وجـود غـرفـة سـريـة يف
الهــرم لم تـتعــرض للـسـرقــة هي

غرفة دفن الفرعون خوفو.
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ايــة حقـيقــة علـميــة بل اسـتغال
هـذه الـواقعـة للتـشهيـر بـالتـراث
واحلـضارة املـصريـة وقامـا بنـشر
مقـــاالت فـــى الــصحف ووســـائل
االعالم الغـــربيــة بـعنــوان )نـحن

من خرم الهرم(.
واعـتـبـــر حـــواس ان الهـــدف مـن
طلب الفـرنـسـيني )هـو الـدعـايـة
الـرخيصـة لكتـاب قـامـا بتـأليفه
بعنـوان )احلجــرة السـريـة داخل
الهــــرم( ويــــريــــدان الـتــــرويـج له
وتـســويقه وهــو مــا يــؤكــد انـهمــا
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والتى يطلق عليها حجرة امللكة
مزيفـان غير مـؤهلني علـميا وال
يتبعان ايـة جهة متخصـصة فى
االثــار املـصــريــة( معـتبــرا انـهمــا
)مـجــــــــرد شـخــــصـــني هــــــــاويـــني
يـبحـثــان عـن الــشهـــرة والكــسـب

املادي(.
واشار حـواس الى انه سـبق لهما
أن قــامـــا بعـمل ثقـب فـــى الهــرم
االكبـر عـام 1986 بعـد الـتصـريح
لـهــمــــــا فــــــى جتــــــاوز واضـح مــن
املسـؤولـني وقتهـا ولـم يصال الـى
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كات ستيفنس او يوسف اسالم مثال الفنان الغريب 
الطيب لاليرانيني

عـــن حـــيــــــــاتـه وقــــــــال مـهــــــــدوي
ـــا االغـــانـي اخـــذيـن يف )اخـتـــرن
االعـتـبـــار املقـــايـيــس االخالقـيـــة
املقبـولـة يف الـشــرق )من دون ان
يــشـيـــر الـــى العـنـــاويـن الـتـي مت
اسـتبعـادهـا واضــاف( يف الكتـيب
ــــا ايــضــــا ــــذي ســيــــوزع نـــشــــرن ال
مـــــــواقـف يـــــــوسـف اسـالم بـعـــــــد
احلـادي عـشــر من ايلـول/ 2001
ـــــاالتهــــامــــات الــتــي ــــديــــده ب وتــن

سيقت للمسلمني.
ـــابع )سـنـــدعـــو يـــوسـف اسالم وت
لــزيــارة ايــران وبــالـطـبع سـيكــون
ذلـك انسب بعـد خروج الـبومه(.
واشـــار الـــى ان قــسـم املـــوسـيقـــى
ــــى ادارته سـيــطـــرح الـــذي يـتـــول
الشــريط نحـو سبعـة االف ريـال
ــــاع )اقل مــن دوالر( فــيــمــــا ســيــب
القـــرص املـــدمج بـ)26الف ريـــال
قـــرابـــة ثالثـــة دوالرات والكـتـيـب
بـ18 الف ريـــال( قـــرابـــة دوالريـن
وكــــان قــــد طــــرح قــبل فــتــــرة يف
االســـواق االيـــرانـيـــة الـبـــوم اخـــر
لفـرقة )كـوين( البريـطانيـة على
الـرغم ممـا ذكـر عـن ان مطـربهـا
فـريـدي مـركـوروي وهـو زردشـتي
من اصل ايراني مثلي اجلنس.

يـشــار الــى ان مــوسـيقــى الــروك
ــــــر مــــــوســيـقــــــى ــــــوب تـعــتــب والــب
للـمنحــرفني يف ايــران لكـن ذلك
ـــشــكل ــــداولهــــا ب لــم ميــنع مــن ت
سري بني الشباب االيراني )دون
الـثالثني( الـذيـن ميثلـون قـرابـة
ــــة مـــن مجــمــــوع ســـبعــني يف املــئ
الـسكــان. وبني املغـنني الغـربـيني
الــذيـن يحـظــون بــالــشعـبـيــة يف
ايـــران التــون جــون )بــريـطـــاني(
وخــوليــو ايغـليـزيــاس )اسبــاني(

وفرقة )جيبسي كينغنز(.
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ندوات شعرية وحلقات نقاشية
احتاد ديوان الشرق الغرب

القاهرة طهران

NO  (      )Mon.  (     )September6
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