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عواد ناصر

الشعراء، دائما، يعيدون تشكيل الكائنات واألشياء.
الكـائنـات واألشيـاء بأشـكالهـا الراهـنة ال تعـجبهم. ثم
أنهـم أكـثـــر مـن غـيـــرهـم عـــرضـــة للــضجـــر، واألشكـــال

الراهنة مضجرة، مدعاة للكآبة والسخرية.
لم يـكتف أبـولـونـييـر بـكتـابـة الـرسـائل الـى أصـدقـائه
وهو مخـتبئ يف أحد خنـادق احلرب،.. فرسـم الرسائل
علـى هيئة أشكال تـشبه رسوم األطفال لـيبدد الضجر
ويــــضـفـــي عـلـــــــى اخلـــنـــــــدق احلـــــــربـــي بـــــــراءة الـلـعـــب
والتخفـيف من وطأة الرماد والدخان. سمع جماعتنا
بهــــذا فـقلــــدوه وأطـلقــــوا طـيــــورا صـنــــاعـيــــة اســمهــــا

)القصائد البصرية(.
ورسم إنـطــون إكــزوبـــري)األميــر الـصـغيــر( فخـــدعنــا،
صغـــارا وكبـــارا، بتـلك القـبعـــة التـي لم تـكن قـبعــة بل
ثعبـانــا يبـتلع فـيال. األميـر الــصغيـر، وحــده، اكتـشف
اخلـدعـة. اكتـشف سـر الـرسم، بعـد أن تقـمص بـصيـرة

الرسام.
فـوزي كــرمي يعـرف هــذا لكـني ال أدري إذا كـان حــسني
مــــردان يعــــرفـه أو ال، كل مــــا أعــــرفه أن حـــسـني كــــائـن
مسكـون باحلـرية أكـثر من مـوهوم بـالكتب، ألن من ال
ميلكـون ال يخـافـون، ومن ال يخـاف كـائن حـر ال شكل
راهـنـــــا له، ومـن هــــذه الــنقــطــــة انــطـلق فــــوزي كــــرمي
ليخـطط حسني مـردان بالقلم الـرصاص الـذي يشبه
لون حـسني: الرمـادي املضبب القـابل للحضـور واحملو

معا.
يجــد رســام حــسني مــردان صعــوبــة مــا يف رسـمه، ألنه
كـائن غـير سـاكن، ومـن يرسـم شاعـرا غيـر الذي يـرسم

طبيعة ساكنة.
يجلـس حــسني يف احتــاد األدبــاء، علــى مـضـض، فـكم
هـي ضــروريــة مهـمـــة القفـص يف حـبـس الـطـيـــر، لكـن
مـــســــافــــات الــطـيـــــور أبعــــد شــــأوا مــن ملـيـــــون قفــص
مصفوف جنبا الى جنب.. وعلى فوزي كرمي أن يرسم

جمعة احللفي

اكتـظـت املكـتبــة العـــربيـــة، خالل العقــود
الثالثـة املنصـرمة، بـاالبحاث والـدراسات
واملـنــــاظــــرات واالجــتهــــادات الـتـي تــــريــــد
)التـأسيـس ملنهج تــاريخي( يكـون أسـاسـاً
)ملشـروع نهضوي عربي( عـبر ما اصطلح
علـــى تــسـمـيـته بـ )اعـــادة قـــراءة( الـتـــراث
العــــــربـــي ـ االسالمــي، قـــــــراءة نقــــــديــــــة،
السـتـنـبــــاط دروسـه ومعــــانــيه وتــــوظــيف
اجلـوانب االيجابيـة واملضيئـة فيه. وتبعاً
الختالف مـشـارب وآيـديـوجليـات وأهـواء
املتصديـن لهذا املشروع الكـبير واخلطير
)مـــــاركـــسـيـــــون وقـــــومـيـــــون وحـــــداثـيـــــون
واسالمـيــــون مـتـنـــــورون( فقــــد اخـتـلفـت
عـــوامل الـبحـث وتعــددت مـنـــاهج الـنقــد
وتشعـبت وتنـوعت مجـاالت الـرؤيـة حتـى

عادل العامل

ميـكنـني تــشبـيه هيـمنـة األدبــاء علـى
الصـحافـة يف العـالم الثـالث بظـاهرة
اسـتـيالء العــسكـــر علــى الــسلـطــة يف
بلــدانـه النـــاميــة. فكـالهمـــا سيـطــرت
علــــى أمــــور لـيـــسـت مـن اخـتــصــــاص
املـسيطـرين عليهمـا، وكالهما نـاجمة
عن حـالـة الـتخلف الـسـائـدة يف هـذه
البلـدان. وبقـدر مـا همـا نـاجمـان عن
حـــــــالـــــــة الــتـخـلـف هـــــــذه، فـــــــإنـهــمـــــــا
يكـرسانهـا ملا يـسببـانه للمجـال الذي
هـيـمـنـــا علــيه وللـــوطـن عـمـــومـــاً مـن
خـــســــائــــر وتعـثــــر يف سـيــــرورة العــمل

والتقدم.
وقد بـرزت ظاهرة هيمـنة األدباء على
العـمل الصحفي يف الـبلدان النـامية،
أو لـنقل اجنــرارهم يف األول إلـى هـذا
الـعـــــمـل بـعــــــــــــد االســـــتـقـالل، بـفـعـل
ارتبـاطهم بحـركات التحـرر واالحزاب

ـ

اعلـنـت جـــامعــة ســان خــوسـيه
اسم الفائز بجـائزتها الـسنوية
الســوأ كتـابــة، وحتمل اجلـائـزة
اســم )ادورد جــــــورج بــــــولــــــويــــــر
لـيـتـــون لـلكـتـــابـــة( وهـــو روائـي
انكلـيزي من العصـر الفكتوري
الفــائــز بــاجلــائــزة لهــذا العــام
ــــــــــــدســــــــــــاً روائـــــي يـعـــــمـل مـهـــــن
للـكمـبيــوتــر كـتب نـصــا يقــارن
نهـايــة عالقـة عــاطفيـة بـطهي

الروبيان.
وتــورد حـيـثـيــات مـنح اجلــائــزة
عـن الكـتــابــة الــروائـيــة االســوأ
لهــــــذا العـــــام الــنـــص الغـــــريــب
الــــــذي يـــــشــــــرح فـــيه الــــــروائــي
عـملـيـــة طهـي الـــروبـيـــان علـــى
طـــــريقــــة )مــــارتــــا سـتـيــــورات(
ــــــــرامـج احــــــــدى مـقــــــــدمــــــــات ب
التغـذية يف الـتلفزيـون وعالقة
ــــــــــانــــتـهــــــــــاء الـعـالقــــــــــة ذلــك ب

العاطفية.
ورغـم غــــرابــــة هــــذا الـنــــوع مـن
اجلــــوائــــز فــــان اسـم اجلــــائــــزة
يـنــسـب إلــى )أ. لـيـتــون( كــاتـب
روايـــــة )بــــــول كلــيفـــــورد( الــتــي
نـشـرت عـام 1830 حـيث بـدأهـا
بـجملـة تـقليـديـة صـارت جـزءاً
مـــن مقــــــدمــــــات الـكــثــيــــــر مــن
ــــــات والـقــــصــــص وهـــي ــــــرواي ال
)كـانت ليـلة حـالكـة وعاصـفة(،
وكــــانـت رتــــابــــة هــــذه اجلــملــــة
وســـــوء اســتخـــــدامهـــــا الـــــدائـم
سـبـبــاً يف اخـتـيــار اسـم كــاتـبهــا
الن تنـسب اجلـائـزة إلــى اسمه
علــــــى الــــــرغــم مــن فــــــاعلــيـــته
الثقـافية يف العصـر الفكتوري،
لـكن االهم من ذلك هـو سطوة
هــــذه اجلــــائــــزة علــــى الــــوســط
الــثقــــايف االمــــريـكــي فال احــــد
يــتـــطـلع مــن كــتــــــاب الــــــروايــــــة
والقصـة للحصول عليها النها
ـــــــــة لـلـعـــمـل تـعـــــــــد وســـــــــام ادان
االبداعي يحصل علـيه الفائز،
بعــــد نـــشــــر روايـتـه علـــــى املأل.
والـسؤال الـذي يطرح بعـد هذا
اخلـبـــر )الـنـــادر( الـــذي يغـطـي
تقــومي جــامعــة عــريقــة الســوأ
كتابة ابداعيـة سنوياً: ما الذي
ميكن ان تفعله جـائزة من هذا
ــــــو مــنـحــت مــن قــبـل ــــــوع ل الــن
احـــدى اجلــــامعــــات العـــراقـيـــة
ـــــــــدعــــني(؟ كــــيـف الحـــــــــد )املــــب
ســيــتعـــــامل هـــــذا الـكـــــاتــب مع
جلنـة اجلـائــزة؟ هل سيـصـمت

ام يبرر ام يتهم؟
اذا وقف االمــر عنـد هـذا احلـد
فال بــأس ومن شـأن الـصحـافـة
الــثقــــافـيــــة ان تـنــــاقـــش االمــــر
والــرابح يف النهـايـة هـو مـنطق

االبداع.
والـسـؤال اآلخـر الــذي نطـرحه
مفــــــاده )هل جتــــــرؤ جــــــامعــــــة
عـراقيـة ان تفعل ذلك.. اآلن(؟
والــســؤال االخـيــر هــو )كـم مـن
نــص يـنـــشــــر أو نـــشــــر ســـــابقــــاً
عــنـــــدنـــــا يـــســتـحق بـحق هـــــذه

اجلائزة؟( والسالم عليكم.
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جائزة واسئلة
اآلثار السلبية هليمنة األدباء عىل الصحافة ودورباسم عبد احلميد حمودي

وزارة الثقافة واحتاد األدباء يف انقاذ األدب واألدباء
الصحـف والوسـائل االعالميـة اآلخر
قــانـــونيــاً بـتنـفيـــذ ذلك. امــا األدبــاء،
فـيــمكـنهـم االسـتـمـــرار يف عـمـلهـم يف
الــصـحف والـــوســــائل املـــذكــــورة، لكـن
كمـستشـارين فقط يف مجـاالت اللغة
والــشعـــر والقـصـــة والـــروايـــة والـنقـــد
بحكـم القــانــون ايـضــاً، وتتــولــى وزارة
الـثقــافــة واحتــاد االدبــاء واملــؤسـســات
الثقـافية األخر امتـصاص الزائد من
األدبــــاء عـن حــــاجــــة وســــائـل االعالم
عـمــــومــــاً أو يـتــــدبــــرون هــم انفــــسهـم

اختيار العمل املناسب.
وهكذا سيبقـى االدب واالدباء ضحية
للـصحافـة، مثلمـا ستبقـى الصحـافة
ضحـيـــــة لألدبــــاء، إلــــى ان تـــســتقـيـم
االمـــور ويـــأخـــذ كـل حقه مـن مجـــاله
املهـنـي أو اإلبـــداعـي. وعـنـــدهـــا تكـــون
الـنـتـيجـــة املــسـتقـبلـيـــة، بـــالـتـــأكـيـــد،
صحـافة حـرفيـة محـترمـة بعيـدة عن
العـــشـــوائـيـــة واملـــزاجـيـــة واالرجتـــال،
وادبـاءً متفرغـني ألنواعهم االبـداعية
عـلـــــــى الــنـحـــــــو الـــــــذي يــنـقـــــــذ االدب
العـراقـي من حـالــة التـردي الـسـائـدة
اآلن، واالرتقــاء به مجـدداً إلـى مـسـار

التمييز واالبداع.

استهالك الصحافة لقدرات صاحبها
اإلبـداعيـة، ولم يـرق مع هذا بـإبداعه
إلـــى تـلك املــسـتـــويـــات الـــرفـيعـــة مـن

العطاء األدبي.
فمــا احلل إذن، والـظـاهــرة ستـتفــاقم
بــنـــــشـــــــوء هـــــــذا الـكــم الـكــثــيـف مــن
الـــصـحف واجملـالت والفـــضــــــائــيــــــات
واملــراكـــز االعالمـيــة املـتـنــوعــة األخــر
الـتي ستـستهلـك املزيـد من الطـاقات
االدبيـة االبــداعيــة وتهبـط بـاالبـداع،
شعــراً وقـصــة وروايــة ونقــداً بـــالتـــالي

إلى مستويات أدنى فأدنى؟!
ال أرى مـن ناحيتـي إال ان تسارع وزارة
الــثقـــافـــة بـــالــتعـــاون والـتـنــسـيـق مع
احتاد االدبـاء والهيـئة العلـيا لالعالم
وكـليــات واقـســام الـصحــافــة واالعالم
لـــوضع خـطـــة وطـنـيـــة سـتـــراتـيجـيـــة
تـهـــــــدف إلـــــــى تـــــــوفــيـــــــر الـعــنـــــــاصـــــــر
الــصحــــافـيــــة واالعالمـيــــة مبخـتـلف
االخـتصـاصـات واملـؤهلـة جيـداً لتحل
تـــــدريجـيـــــاً مـحل االدبـــــاء يف مـــــواقع
العمـل الصـحفي مـن خالل اشتـراط
احلـــصـــــــول علـــــــى شهـــــــادة تخــــــرج يف
اختصاص الصحافة واالعالم للعمل
يف هــــــــذا اجملــــــــال والــــــــزام اصـحــــــــاب

والتـألق واملـستـوى االنتـاجي املـتميـز.
وكـــيف يـكـــــون هــنـــــاك تــــــألق وانــتـــــاج
متـميـز واألدبــاء عمـومـاً مـستغـرقـون
يف العـمل الـصحـفي الــذي لـم يتــرك
لهـم وقـتــــاً كــــافـيــــاً لـلقــــراءة اجلــــادة
ومتـابعـة مـستجـدات املـشهـد الثقـايف
الـعــــــــــــاملــــي والــــتــــــــــــأمـل والــــتـــــــــســـكـع
االســتـكــــشــــــايف ومعــــــايــــشــــــة الــــــواقع
االنـسـانـي اليـومي وانـتظــار التجـربـة
االبــداعيــة حتــى تنـضج قبل االسـراع
بـتقـــدميهـــا للـنــشــر؟ ومــا هــو االديـب
اصالً من دون هـذه املكـونــات وغيـرهـا

من أسس اإلبداع والتألق؟
أليس غـريباً ان ال يـشهد العـراق منذ
سـتيـنيـات القـرن املـاضي بـروز شعـراء
وروائيني وكـتاب قصـة ونقاد مبـستوى
اجلـواهـري والـسيـاب والـبيـاتـي وعبـد
املـلك نوري وغـائب طعـمة فـرمان وذو
الـنــــون ايــــوب وعلـي جــــواد الــطــــاهــــر
وغيـرهـم من االسمـاء الالمعـة اآلخـر

يف سماء االدب العراقي؟!
وإذا قــــــال قــــــائـل: نعــم، هــنـــــــاك فالن
وفالن.. فــإنـي أقـــول له: رمبـــا، لكـنك
سـتجـــدهـم مـن الـنـــزر الـيــسـيـــر جـــدا
الــذي نــأى مبـــوهبـته بــدرجــةٍ مـــا عن

الـــــدراســي املهــنــي والــتــمـكــن مــن فــن
كـتــابــة املقــالــة الــصحفـيــة وصـيــاغــة
اخلـبـــر واجـــراء الـتـحقـيـق واملقــــابلـــة
والــتغــطـيــــة االعالمـيــــة وفقـــاً ألمـــورٍ
كثيـرة منهـا اهميـة املوضـوع وسيـاسة
الــــــصـحــــيـفــــــــــة واالسـلــــــــــوب املــــمــــتـع
ــــــــــــوضـع احملـلـــــي وخـــــــصــــــــــــائـــــــص ال
ومستجدات السـاحة الدولية وغيرها

من مؤشرات العمل الصحفي.
فكــانت الـنتـيجـة، وال أقــول جمـيعهـا
بـــسـبـب االدبـــاء وامنـــا ألمـــور تـتــصل
بـــذلك بــشكل مـــا، ان هبـط املــستــوى
املهنـي والفني لصحـافة هـذه البلدان
بـــــوجه عـــــام إلـــــى درجـــــة املهـــــزلـــــة، أو
االحبــاط، بـتعـبيــر آخــر. والـشــواهــد
على ذلك كثيرة جداً وال داعٍٍ لإلطالة
بذكرها هنا، ألنها معروفة للجميع.

ومـثلـمـــا كـــان لهـيـمـنـــة األدبـــاء علـــى
الـعمل الصحفـي هذه اآلثـار السلبـية
علـى مـستـوى الـصحـافــة واخالقيـات
املهـنة وتـقالـيدهـا العملـية الـرصيـنة،
فقــد تـــركت الـصحــافــة، وكــأنهـــا تثــأر
لــنفــــسهـــــا، آثـــــارهـــــا الــــسلــبــيـــــة، هــي
األخـــــــرى، علــــــى غــــــالــبــيــــــة األدبــــــاء
العاملني فيها من الناحية اإلبداعية

ـ ـ

الـــــوطــنــيـــــة والــثـــــورات واالنـقالبـــــات
العـسكـريـة، ولكـونهـم النخبـة املثقفـة
القــادرة واجلــاهــزة لـتــسـيـيــر املــاكـنــة
االعالمـيــــة، ولـقلــــة أو انعــــدام وجــــود
العناصر الـصحافية احملترفة املؤهلة
لـــــذلـك. وهـكـــــذا حتـــــول االدبـــــاء مــن
وظـــائـفهـم وأعـمــــالهـم الـــســــابقـــة، أو
أخــــــــــذوا يـــتــــــــــوجـهــــــــــون اصـالً، إلــــــــــى
الـــصحــــافــــة والــــوســــائـل االعالمـيــــة
األخـر، التـي اصبحـت تقليـديـاً املكـان
املفــضل لألدبــاء بــاعـتـبــارهــا وسـيلــة
بـأيــديهـم لنـشــر اعمــالهم االبــداعيـة
وكمصدرٍ للـرزق اكثر متعةً واقل عناءً
من الــوظــائف اإلداريــة والـتعـليـميــة،
اضـــافــــةً لالسـبـــاب االيـــديـــولـــوجـيـــة

اآلنفة الذكر.
وهكــذا اصـبح هــؤالء االدبــاء، بـحكـم
احلـاجــة وليـس االخـتصـاص، رؤسـاء
وسـكـــــــرتــيـــــــري ومـــــــديـــــــري حتـــــــريـــــــر
ومـحــــــــــرريــــن ومــــــــــراسـلــــني وحــــتــــــــــى
مــصــمــمــني ومــصـححــني ومـــــوظفــي
عالقـات عامـة، وهم يف االصـل شعراء
وكتـاب قصة وروائيـون ونقاد ال عالقة
ملـواهبهم االبـداعيـة الفكـرية بـالعمل
الــصـحفـي الــــذي يـتــطلـب الـتــــأهــيل

عندما رسم فوزي كريم حسني مردان بقلم الرصاص
)وذات الـيـمـني وذات الــشـمـــال الـنــســـاء ميـنت ويحـيـني

ظلك(.
يف مـشهـد يخـتصــر أكبــر أحالم عبــد األميــر وأكثـرهـا
تــركـيبــا وبــؤســا: شــاعــر بال امــرأة. بــالــرسم أو الـشعــر
يهـدي الشاعـر/ الرسـام صديـقه الشاعـر احملروم بـاقة

من النساء مينت ويحيني ظله.
) وخطوك ما حل يف اجلسر

ما جاوز اجلسر
كنت وحيدا وكنت على اجلسر واقف(.

ألـم أقل قـبل قلـيل إن اجلـســر هــو املـســافــة الــوهـميــة
التي يؤتيها البندول احلائر.. القلق؟

فخـطـــو حــسـني مـــردان مـــا حل يف اجلــســـر وال جـــاوز
اجلسر، ثم ها هو وحيد على اجلسر واقف، 

لـم تغــره ضفــة، ولم يـسـتجـب خلنــدق..هــو شــاعــر يف
مـنـتـــصف اجلـــســــر، لـكـــــأنه بــــؤرة الــنهــــر والـــضفــــاف

واجملرى.
ولم يـقف إال ليحـدق يف املــاء مثل نــرسيـس، وهـو أدق

وصف يليق بشاعر.
عالقـــة فـــوزي كــــرمي بحــسـني روحـيـــة أكـثـــر ممـــا هـي
إجــتــمـــــاعــيــــــة، فقـــــد وجـــــد األول يف الــثـــــانــي بــــــديال
مـوضــوعيــا، وليـس حال شعـريـا، يف مــرحلــة ملـتبـسـة
تشي باإلحتـمال ونقيضه. لعل اجلسـر نقطة افتراق،
أكـثـــر ممـــا هـــو واصلـــة بـني ضفـتـني. اجلــســـر حلـظـــة
ابتـالء عنــدمــا يـتحـتم عـليـك أن تكــون يف ضفــة دون
سـواها. تكتـمل الصورة )البـورتريه( - وهل ثـمة صورة
مكـتملـة؟ التـي رسمهـا فـوزي كـرمي بـالقلم الـرصـاص
حلــسـني مـــردان، علــى هـيـئــة شــاعــر حــائــر، تـتجـــاذبه
ضـفتــان، واألمــر ال يخلــو مـن صعــوبــة ألن الـشــاعــر/

الرسام يرسم شاعرا ال طبيعة ساكنة.
بـتنــافــذ الــشعــر والـــرسم خــرجـت تلك الــروح األمــارة
بــالفن يف لـوحــة وأكثــر من قـصيـدة وضـع فيهـا فـوزي
عبــد األميــر كـتمـيمــة خـضــراء عبــر سنــوات الــرحـيل
واإلقـامـة تـشهـد عـذابـات الـشعـراء خـصـوصـا أولـئك
الـــــذيــن يـــــرقــبـــــون جـــــريـــــان األنهـــــار وهــم يـقفـــــون يف

منتصفات اجلسور.

طـيــرا اسـمه حــسـني مــردان ال يــسـتجـيـب ألي قفـص
حتى لوكـان ورقة للرسم بـالرصاص أو قمـاشة للرسم

بالزيت.
يقـرع الـشـاعـران كـأسـيهمــا، تطفــر قطـرة عـرق أبـيض
وتــستقـر علـى يـد حـسني لـؤلــؤة صغيـرة تــوشك علـى
التالشي. ينهض فوزي. ميـد يدا تسند حسني، الذ ي
يحـتـــاج دائـمـــا الـــى مـن يــسـنــــده، يخـــرجـــان بـــاجتـــاه

اجلسر.
اجلـسـور ال تغـري الـرسـامني، حـسـب، مثل مــونيه، وال
املـعمــاريـني، وال العــابــريـن بني الـضفــاف لــسبـب ومن
دون سـبــب، فجـــســــر حـــسـني الــــذي رســمه فــــوزي هــــو
مـسافـة البنـدول التي يقـطعها احلـائرون فـوق العادة،
ويف حلـظـة رعـايـة ودالل غـامـريـن يجعل الـرســام من

الشخص عريسا:

محطات

اجتمـع عدد من االدباء والكتاب والفـنانني يف مبنى االحتاد
العــام الدبــاء العــراق مـســاء االحــد 29/ 8/ 2004، ونــاقـشــوا
مـسـودة الـنظـام الـداخلـي للهـيئـة الـوطـنيــة حلمـايـة حقـوق
املؤلف العـراقي، ومستلـزمات جنـاحها مـن جوانبهـا املتعددة
القــانــونيــة واملــاليــة واالعـتبــاريــة كــافــة، ثم رشـحت مـن بني
احلاضـرين رئيس واعـضاء الهيئـة املؤسسـة الذين سيـتولون
عـن زمالئهم االدبــاء والكتــاب والفنــانني العـراقيـني متـابعـة
ذلك لـدى اجلهـات الــرسميـة واملـدنيـة املـعنيـة بـاالمـر، وعلـى
الـــوجه اآلتـي: االسـتـــاذ خـضـيـــر الالمـي رئـيــســـاً، وعـضـــويـــة

السادة اآلتية اسماؤهم:
مـحمــد مبــارك، فــاضل ثــامــر، احمــد خلـف، حنــون مـجيــد،
محمد سعـدون السباهـي، د.خزعل املاجـدي، حسني اجلاف،
مــاجــد اســد، كــامل عــويــد، هــادي عــزيــز عـلي، د.فـــؤاد حمــة

رشيد.

اهليئة الوطنية حلامية حقوق
املؤلف العراقي

صدر اجلـزء الثـاني من املـوسوعـة املصـورة العالم الكـرد من
تـأليف الـشاعـر الكردي )خـسرو اجلـاف(، حيث ضـم يف هذا
اجلـــزء مـــا لـم يـــسـتــطع ان يـــدخـله مــن اعالم وصـــور ابـــان
الـنظــام السـابـق بسـبب سيـاسـاتـه )الشـوفـينيـة(. وجـاء هـذا

اجلزء بـ300 صحفة من القطع الكبير جداً.

املوسوعة املصورة ألعالم الكرد

ضمن البـرنامج الثقايف لوزارة الثقافة، اقامت دائرة الفنون
املـوسيقيـة وبحضور الـسيد وزيـر الثقافـة، امسيـة موسـيقية
يــوم الثالثـاء املـوافق 31/ 8/ 2004 الـسـاعـة الـسـابعـة مـسـاء
وعلــى قــاعــة الــربــاط يف شــارع املغــرب بـــاستـضــافــة الـفنــان
املغتـرب وسام أيـوب الذي عـرف ببـراعتـه يف العزف علـى آلة
السـنطور. قـدم االمسيـة االستاذ سعـد االعظمي حـيث قدم
نبـذة مخـتصـرة عن حيـاة الفنـان املغتـرب وسـام أيـوب الـذي
تعـلم املــوسـيقــى بـصفــة طــالب يف الــدورة التــاسعــة )1978-
1979( وعـني معـيـــداً بعـــد تخـــرجه مــن املعهـــد لـيـــدرس آلـــة
الـسـنطـور. تـتلمـذ علـى يــد كبــار اخلبـراء واملـدرسـني امثـال
)روحي اخلـماش ـ وشعـوبي ـ وسينـاشي )هنكـاري اجلنسـية(
ورافـق الكـثـيـــر مـن املـطـــربـني املقـــامـيـني يف فـــرق اجلـــالغـي
الـبغـــدادي والـتـخت الـشــرقـي امثــال يــوسـف عمــر ومـحمــد
العــاشـق، وحمــزة الــسعــداوي ـ وفــريــدة وحــسني االعـظـمي،
وبلغـت مشاركـاته اخلارجيـة الكثيـر من املهرجـانات الـدولية
والـعاملـية يف اكـبر واشـهر مـسارح الـعالـم )كونـسرتـو علـى آلة
السنطور( وله عدة مؤلفات موسيقية خاصة بآلة السنطور
وحصل على عدة جوائز واوسمة عاملية واقام يف هولندا عام
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يف سلـسلــة الكتـب املتــرجمـة أصـدرت دار الـشــؤون الثقــافيـة
العـامـة كتـابـاً يف فن الـرسم والتـشكـيل بعنـوان معنـى تـاريخ
الفـن لـ)مارك روسكـل( وبترجـمة فخـري خليل ومـراجعة د.

سلمان الواسطي.
ويـأتي الكتـاب ضمن مشـروع إغناء املكـتبة العـربية بتـرجمة
افضل ما تصدره دور النشر الكبرى يف العالم من كتب تؤرخ
فـن الـــرسـم والفـنـــون الـتـــشكـيلـيـــة تـــاريخـــاً نقـــديـــاً مـــوثقـــاً

ورصيناً.
والكتاب بـ 272 صفحة من القطع الكبير.

معنى تاريخ الفن

عـثـــرت بعـثــة الـتـنقـيـب الـتـــابعـــة للــمجلــس االعلــى
لآلثــار املـصــري علــى صنــدوق خــشبـي يتـضـمن 400
من متـاثيل االوشـابتي يف بئـر مقبـرة فرعـونيـة تعود
لالسـرة الـسـادسـة والعـشــرين )600 عــام قبـل امليالد(

بالقرب من متثال ابي الهول يف هضبة االهرامات.
وقـــال مـــديـــر قـطـــاع اآلثـــار الفـــرعـــونـيـــة يف اجمللــس
االعلـى لآلثــار صبــري عبـد العـزيـز لـوكـالـة فـرانـس
بــرس ان )بعثـة التـنقيـب عثـرت علـى هـذه الـتمــاثيل
الـتي كــان يـضعهــا املـصــريــون القــدمــاء مع مــوتــاهم
ملــرافقتـهم يف رحلـتهم إلـى العــالم اآلخـر علــى عمق

تسعة امتار يف بئر مقبرة(.
وتـابع ان )املقبـرة تقع بـالقـرب من متثـال ابي الـهول
بـــاجتـــاه الـطـــريق الـصـــاعـــد إلـــى هـــرم خفـــرع ثـــانـي

اضخم هرم يف هضبة االهرام يف اجليزة(.
وأكـد عبـد العزيـز ان )البعثـة ستسـتكمل اعمـالها يف
البحث يف املقـبرة للوصول إلى املقبـرة الرئيسة التي
تضم تـابوت صـاحب املقبـرة ملعرفـة اسمه والـقابه يف
مــــوسـم الـتــنقـيــب املقــبل والــــذي يـبــــدأ يف تـــشــــريـن

االول(.

العثور عىل 400 من متاثيل املوتى عمرها ثالثة
آالف سنة بالقرب من أيب اهلول

مشاريع اعادة قراءة التراث
فك اشـتـبـــاك احلـــارض بـــاملـــايض أم تـــوطـيـــده؟

املـذاهب، التـي ترافقت مع متـركز الـدولة
االسالمـيـــة وتـطــــور العلــــوم والفلـــسفـــة،
داعـيــــاً إلعـــــادة تقــــدمي )أو إنـتــــاج( ذلـك
كنـموذج حلكمة االجـداد ميكن استعادته
لـتـــرمـيـم حـــاضـــرنــــا املفـتـت واملـتـــداعـي،
يخـلص إلــى اقتــراح التعـايـش )مجـدداً(
بني املـــذاهب، والـــى التـســامح واجملــادلــة
بـالتي هي أحسن ونبـذ العنف والكراهية
والــبغــض مبــــا يــضـمـن )نــــزع مقــــومــــات
الفرقة واعادة حيـوية املشتركات وزخمها
القــائـم علــى قـــواسم واحــدة تعــزز الــدور
االيجـابـي املمـكن للـديـانــة، علـى قـاعـدة
تضــامن اجـتمــاعي عـام(. إال ان كل هـذه
)الــتــمــنــيـــــات( الــتــي يحـــــرص الــبـــــاحــث
الـــراحل علــى تـــأكيــدهــا مـــراراً، يف كتــابه
الـضخم، لـن تفلح ال يف وضع اللـبنـات لـ
)تأسيـس املنهج التـاريخي( املـطلوب، وال
يف اجـتـــراح معجــزة املــشــروع الـنهـضــوي
العـربي اجلـديـد، فـاجلـديـد ينـبع، دائمـاً

من اجلديد نفسه واحلكمة ابنة اليوم.

الطــائفيــة )أو تطـوؤف املـــــــــــذاهـب( فهي
الحقــة، مـبعـثهــا االســاس اخـتالل تــوازن
مــركــزيــة الــدولـــة االسالمـيـــة و)بلـــوغهــا
عـتـبـــة الـتغـيـيـــر الــشـمـــولـي( إبـــان فـتـــرة
االزدهار العبـاسية املتـأخرة، حيث دخلت
املـنــطقــــة، يف هــــذه الفـتــــرة )مخــــاضــــات
االنـتقــال ودوامــات الـصــراع بـني القــدمي
واجلـديـد( وحيث )جـرى حتـويل االفتـاء
إلـــى وظـيفـــة رسـمـيـــة( فـبـــدأت املـــذاهـب
بــــالـتـمـتــــرس واالصـــطفــــاف )نـــشــــدانــــاً
للـحفــــــاظ علـــــى الــــــذات أو تقـــــربـــــاً مــن
الــــسلــطــــة، أو طــمعــــاً يف امـتـيــــازات( ثـم
)وجــــد املـتــــربــصــــون، مـن وراء احلــــدود،
فـــرصــتهـم لـــولـــوج املـنــطقــــة، سلـمـــاً، يف
البـدايـة، أو حـربــاً واجتيـاحـات متـواليـة(

يف ما بعد.
وإذ يحاول االنصاري نبش )االيجابي( و
)املــــــضــــيء( و)الـعـقـالنــــي( يف الــــتـــــــــــراث
العـربي، االسالمي، مـسلطـاً الضـوء على
فــتـــــرات ازدهـــــار الفـقه والــتـــســـــامح بــني

خالصــــــات تــــســـتهــــــدف )فـك اشــتــبــــــاك
احلــاضــر بــاملـــاضي( وصــوالً إلــى صـيغــة
للـتعــايــش املـنفـتح بـني املــذاهـب )جتعل
امـتـنـــا أقـــدر علـــى املـــواءمـــة مع مــشـــروع
نهضوي ثوري جـديد حاسم يف مستقبل

حياتنا( كما يأمل يف مقدمة كتابه.
والكتاب، الذي يقول مؤلفه انه جزء من
دراســة مطـولــة عمل عـليهــا سنـوات عـدة
وتتنـاول تاريخ املنطـقة العربيـة جغرافياً
واجـتمـــاعيــاً )لـكنـه رحل لألسف قـبل ان
يرى مـشروعـه يكتمـل ويرى الـنور( يـقوم
اسـاسـاً علـى تتـبع اسبـاب وعـوامـل نشـوء
املـذاهب يف االسالم ومن ثـم حتولهـا إلى
الــطـــــائفـيــــة، واخـيـــــراً بلـــــوغهــــا مـــــراحل
الـتصـادم والصـراع والتـفتت. وبـاخـتصـار
شـديـد يـعيـد الــدكتـور االنـصـاري نـشـوء
املــذهـبيــة إلــى حـــاضنـــة النـص القـــرآني
)املـرن واملنفـتح( الذي اسـتوجـب )بذاته(
االجــتهــــاد والـتـــــأويل، تــبعــــاً ملـتـــطلـبــــات
الـتــطــــور والـتـبــــدالت اجملـتــمعـيــــة، امــــا

تفـــارقـت، تـــالـيـــاً، الـنـتــــائج واحملــصالت،
فــاصـبح مــشــروع )اعــادة قــراءة( الـتــراث
العـــربـي ـ االسالمـي هـــو األكـثـــر حـــاجـــة
إلعـادة القـراءة مـن التـراث نفـسه، اذا مـا
أريـد البحث )حقاً( عـن ممكنات وعوامل
الـتـــأسـيــس املـــوضـــوعـيـــة ملـنـهج الــبحـث
التـاريـخي العـتيــد، من جهــة، ويف سيـاق
الــــــربـــط )أو الـــتفـكــيـك( بـــني الهــــــويــــــة
اجملـتــمعـيــــة الــــراهـنــــة، واخلــصــــوصـيــــة
الـتـــــاريخـيــــة الـتـي مـــــرت بهــــا املـنـــطقــــة

العربية من جهة أخرى..
ويف واحــــد مـن سـيــــاقــــات الــبحـث، الـتـي
أرادت الـتــــأسـيـــس لــــرؤيــــة عـقالنـيــــة مـن
خــــــارج نـــطــــــاق األهـــــــواء والعـــصــبــيــــــات
والـــشـمـــولـيـــات، كـتـب الـبـــاحـث الــــراحل
الــــــدكــتــــــور فــــــاضل االنـــصــــــاري )قـــصــــــة
الــــطـــــــوائـف/ االسـالم بـــني املـــــــذهـــبـــيـــــــة
والطــائفيـة( يف محـاولـة اخــرى لتقـصي
االصــــول وتـفحــص تــــاريخـيــتهــــا وتـتــبع
صـيــــرورتهــــا املــــأســــاويــــة، مـن اجـل بلــــوغ

زارت نــاومـــون سفـيـنــة الــتعــايــش
والفـن والـثقــافــة والـتــربـيــة مــرفــأ
بيـروت الـسيــاحي )بيـروت مـارينـا(
يف 27 و28 آب املــــــاضــي  وقــــــدمــت
عـــــــروضـــــــا فــنــيـــــــة خــتــمــت بـهـــــــا
مهــرجــانــات بـيت الــدين الــدوليــة

نشاطاتها لهذا العام.
واوضحـت نــورا جـنــبالط رئـيــســة
جلنــة مهــرجــانــات بـيت الــدين يف
مــؤمتــر صحــايف ان )هــذا احلــدث،
هو االول من نـوعه يف لبنـان، ياتي
يف اطــار احلـملــة الـتـي تقــوم بهــا
نـاومــون عبــر تقـدمي مـشــاريع لهـا
ثالثـــــة اهـــــداف: الــتعـــــايــــش بــني
شعـــــوب ذات ثقــــافـــــات مخــتـلفــــة،
الـتـــربـيـــة يف سـبــيل الـــدفـــاع عـن
البـيئــة، نـشــر الـفن والـهنــدســة يف

االماكن العامة(.
ـــة عـبـــر ــــرحل وتقـــوم الـــسفـيـنـــة ب
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ــــــــــداد  ـبـغ

ديـــــالـــــى 

يقـيم االحتــاد العــام لألدبــاء والـكتــاب، فــرع ديــالــى، امــسيــة
للقــاص نـبيـل وادي ملنــاسبــة صــدور مـجمــوعـته القـصـصيــة
)الليـلة بعـد الثـانيـة واالربعني( وذلك علـى قاعـة االحتاد يف
بنـاية السـراي القدمي هذا االربعـاء  وتتضمن االمـسية التي
شهـادات ودراسات نقدية عن القـاص يقدمها: القاص صالح
زنكنــة والشـاعـر خـالـد عبـد الـرضـا الـسعـدي والقـاص سعـد
محمـد رحيم والـشاعـر عمـر الدلـيمي ومـداخلـة من الكـاتب

املسرحي صباح االنباري والدعوة عامة للجميع.

الليلة بعد الثانية واالربعني 
يف دياىل

وكـان املصـريـون القـدمـاء يف عهـد االســرة السـادسـة
والعـشــريـن يتـبعــون ديــانــة تقــدس بـصــورة خــاصــة
صاحب الهرم االكبر الفرعون )خوفو( الذي ينتمي

لالسرة الرابعة )2500 قبل امليالد(.

سفينة التعايش يف مرفأ بريوت السياحي ختمت
مهرجانات بيت الدين

اجلـمهــور اكـثــر فــاكـثــر علــى هــذا
املـرفـأ الـسيـاحي الــذي سيكـون يف
املـستقبل موقعـا سياحيـا مهماً يف
وسط مـدينـة بيـروت وعلـى البـحر

املتوسط(.
يــشـــار الـــى ان الـــدورة الــســـادســـة
عشرة ملهرجانات بيت الدين جرت
علـــى عــــادتهــــا يف قلـب مـنــطقـــة
الــشــوف اجلـبلـيــة )جـنــوب شــرق
بيـروت( يف قصر بيـت الدين الذي
يعـود بناؤه الى العهـد الشهابي يف

القرن التاسع عشر.
وكــانـت مهــرجــانــات بـيـت الــديـن
ـــــرا ـــــاوب افــتــتحــت مــطـلع متـــــوز ب
)تورانـدوت(، آخر اعمال جـياكومو
بـوتشـيني كمـا شارك فـيها املـطرب
العــراقـي كــاظـم الــســاهــر وعــازف
البيانـو التركي فـاضل ساي وجنم

الروك الفرنسي غارو.
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املتوسط مدتها 150 يوما من ابرز
مـحطـاتهـا قـبل بيـروت: بـرشلـونـة
ومـايـوركـا وايـبيـزا واثـينــا ملنــاسبـة

استضافتها االلعاب االوملبية.
ـــة ــــوقعـت نـــورا جـنـبـالط عقــيل وت
الـزعيم الدرزي وليد جنبالط )ان
يحضـر 30 الـف مشـاهـد العـروض
املـــــــســـتـــــــــوحـــــــــاة مـــن اســـــطـــــــــورة
ــــاريــــة ــــرومــثــيــــوس مـع العــــاب ن ب
ــــوانــيــــة ورقــصــــات وعــــروض وبـهل

ليزر(.
تـشـارك الـشـركـة اللـبنـانيـة العـادة
ـــــاهــيل وســط بــيـــــروت اعــمـــــار وت
التجـاري )ســوليـديـر(  يف تـنظـيم
هذا احلـدث الفـني )ملنـاسبـة مرور

عشر سنوات على انطالقها(.
واوضحت ســوليـديــر يف بيـان انهـا
)وضعـت بيــروت مــارينــا مـســرحــا
لهــــذا احلـــــدث الفــنــي لــيــتعــــرف
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