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عفيفة بتول..ولكن!
عدنان منشد

اضاءة

تعيـش حلـظـات عـذبـة
مـع احلـــبـــيـــب وتـــنـعـــم
بـلقــــاءات رومــــانـــسـيــــة
ــــــــــــــة عــلـــــيـــك جـــــمـــــيــل
احلفــــــاظ علـــــى هـــــذه
العالقــة املـتـمـيــزة بـكل
تـــضحـيـــــة النهــــا قــــدم
الـــــسعـــــد الـــــذي يـعلــي
جنــــمـــك يف احلــــيــــــــــــاة
الــــعــــــــــــمــــلــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــة.

ـ

ـ

تـــتحــــســن اوضــــــاعـك
املــــاديــــة والعــــاطفـيــــة
هـــذا الـــشهـــر، وفـــرص
جنــاحك عـــاليــة جــدًا
النــــــك تــــــــــتــــــــــمــــــــــتـــع
بـــــشخـــصــيــــــة قــــــويــــــة
وكـفــــــــــاءة عــــــــــالـــيــــــــــة.
ــــــــــــــدمي الــــــــصــــــــــــــدق ي
جناحك واحملبـة تعلو
بك الـى مـراتـب عليـا.

ـ ـ

ال تـخـف وال تـــــــــرضـخ
للــضغـــوطـــات بل ضع
شروطـك انت وافرض
نـفـــــــســك هــــنــــــــــاك يف
مجـال عملـك،  مسـاع
مـثمــرة تصـب كلهـا يف
خــانتـك ويف خبــرتك.
كــن اكــثــــــر انفــتـــــاحـــــاً
بـــــــاجتـــــــاه اآلخـــــــريــن.

قــــــــدرتــك الـفــكــــــــريــــــــة
وخــبـــــــرتـك الـقـــــــويـــــــة
جتــعــالنــــك حتــــــــــــــــول
املعـطـيــات االيجــابـيــة
لصـاحلك . احلى ايام
سعــــــدك هــــــو لقــــــاؤك
بــــــــــاحلــــبــــيــــب الــــــــــذي
يجـعلـك تــــشعـــــر بـــــأن
مفـاتيح الـدنيـا معك.

ـ

ســـتــكــــــــون نــــــشـــيــــطــــــــًا
ومـخلـــصــــــًا يف مجـــــال
عــملـك هــــذا االسـبــــوع
لــكـــنــك تـــتـــــــســـــــــرع يف
احلـكـــم علــــــى االمــــــور
حــاول اال تتعـدى علـى
حدود اآلخرين خاصة
اجلـنــس الـنـــاعـم فهـن
يجعلـنك سـاحــة لكـرة
الـقــــــــــدم اذا مــــــــــا اردن.

اعــتــمــــــادك الــــــرؤيــــــة
املـوضوعيـة او احترام
االنـظـمـــة والقـــوانـني
هـو العـامل االسـاسي
الحـــتاللـك املــــــراكــــــز
املـهــــمـــــــــة يف عــــمـلــك
ودخـــولك الـــى قلــوب
االخـــريـن، رســـالـــة يف
طـــــــــريـقـهـــــــــا الــــيــك.
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ـ ـ

تـــــظـهـــــــــر بـــني احلـــني
واآلخــــــــــر مــــــــــوجــــــــــات
عـــدائـيـــة تـــؤثــــر علـــى
املعــنـــــويــــــات ومجـــــرى
عـالقـــــــاتـك الـعـــــــامـــــــة
بــــــالــــــرغــم مــن اجلــــــو
الـعـــــــام الـهـــــــادئ، رغــم
انـك قمــة فـيمــا تفكــر
ومـــحــــــــب لـــــكـــل مــــــــن
ـتـــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــل. ـ

ـــــــــــــــــــد شــهـــــــــــــــــــر جــــــــي
واخلــطــــوط كـبـيــــرة
ومتـوفرة اعمل على
قــــطف ثــمــــــار هــــــذه
الـفــــــــــــرص فــــــــــــأنـــــت
شـاطر وقـادرعلى ان
تــتـكــيـف مع جــمــيع
االمــــور وهــــذا دلــيل
ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــك.
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تدعـوك احلكمـة الى
عــــــدم الــتــمــــــادي يف
عـنـــادك اذا تـصـــرفـت
بـوعي وبـدون مبـالغة
فهــــذه هــي صفــــاتـك
احلقيقيـة فسـتعيش
حلـظــات جمـيلــة مع
مـــــــــــــــــــــــن حتـــــــــــــــــــــــب.

ـ ـ

ـ ـ

عــــــــامـل احلـــبـــيـــب او
الــــــرفــيـق بلــــطف وال
تـلجــــأ الــــى القـــســــوة
واجلـفـــــــــــاء. عـلــــيـــك
اتــخــــــــــــــاذ مــــــــــــــواقــف
ايجــابيــة وان تعتـرف
بـأن هنـالك اصـدقـاء
ــــــــى ــــــــونــك حـــت يـحـــب
ـــــــــضــحـــــــيــــــــــــــــــــــة. الـــــــت
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انتظـر من يـطرق بـابك
ويعرض عليك مشروعًا
ضخماً وستكون هنالك
حـــــــــوارات ونـقـــــــــاشـــــــــات
تـنـتهـي بــالـنجــاح، هــذه
هـــي الـــــصـفـــــــــات الـــتـــي
يـتـمـتع بهــا هــذا الـبــرج
فلكيـاً..فـأنـت محظـوظ
وبإمكـانك تغيير املوقف
ـوقـــــتـــــمــــــــــــا تــــــــــشــــــــــــاء. ـ

جتــنــب الـلعـــب علـــــى
حبـلني وكـن مخلـصــًا
كمـا نعــرفك لالحبـاء
وخـــاصـــة االصـــدقـــاء
والـزمالء فهم مـصدر
ثقة واعتمـاد بالنسبة
لــــك وحلــــــيـــــــــــــــــاتــــك
الـعمـليـــة واليـــوميــة. 

ـ ـ

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت اول

العقرب
21ت اول  20ت ثاني

القوس
21ت ثاني  20ك اول

اجلدي
21ك اول  20ك ثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

الكلمات املتقاطعة
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1- عاصمة لدولة اوروبية.
2- االســـم الـــثــــــــانـــي ملــــطــــــــرب

مصري.
3- هبوط من اعلى الى اسفل.

4- االدراك-مدح الغير

ـ ـ ـ
5- امتامه.

6- حـارس مـرمـى مـنتـخب التـفيـا
يف كأس اوروبا .2004
7- متسرع الى الشر.

8- جهة وصوب.

9- مـشتــرع اثيـني قـاٍس - قــذفت
الشيء.

10- اظهروا االمر واحلقيقة.
11- مدينة عراقية -لعب ولهو.

12- اغنية لعبد احلليم حافظ.

1- راحة اليد-تخبئة املال لوقت احلاجة.
2- ملف او نحوه حتفظ فيه الصور.

3- لالستدراك -ثابتة ومستمرة.
4- ارى بعيني مكان احلادثة.

5- االسـم االول للـمـطـــرب يف )2( افقـي -
نتابع القراءة.

6- ما يلف به االموات.
7- مرفأ يف اسكتلندا.

8- طبيب فـرنسي نـقل االمراض العقـلية
عن ابن سينا.

9- بقية الشيء يف اسفل االناء.
10-حالنا -عاصمة اوروربية.

11- دولة اوربية.
12- ابتياعه البضاعة. 

افقي

عمودي

اعداد حيدر محودي

ال اعــرف ملــاذا اكـتب الـيهــا هــذه
الـكلـمـــات؟! كـــان يجـب علّـي اال
اكتـبهــا ابــداً، ولـكن قــوة قــاهــرة
دفعــتــنــي وعـــــــاطفــــــة عــمـــيقــــــة
اخـذتني ورغبـة مستبـدة ختمت
عـلي بـصــري، وجــردتـني مـن كل

عقل وكل فكر وكل ادراك..!
انهــا طــالـبــة جــامعـيــة يف عـمــر
الــــــورود -21 عــــــامــــــاً - حــــــاولــت
االنتحـار النهـا عـانت من حـالـة
اختـطــاف قـســريــة ملــدة يـــومني
مـتـتـــالـني..اخلـبـــر ســمعــته مـن
بـعــــض اجلـــيــــــــران يف مـحـلـــتـــي
الـــسكـنـيـــة مـنـــذ ايـــام. فــبكـيـت،

بكيت حقاً!
ال اذكر اسمـاء اجليران وال اسم
الفـتــــاة. ولكـنـنـي اريـــد ان اذكـــر
لكم الــوسيلــة التـي استعـملتهـا
الفتـاة يف محـاولتهـا لالنتحـار.
لقـد كـان يف بـيتهــا فئـران، علـى
ما يـظهر وكـان اهلهـا يكـافحون
الفـئـــران بــسـم قـــاتل، فـــامـتـــدت
يــدهــا الــى هــذا الــسم وابـتلـعت

منه مقداراً.
احلـمـــد هلل، ان احملـــاولـــة بـــاءت
بــــالفـــشـل والفـتــــاة مــــا زالـت يف
املـستشفى قيد املـعاجلة، فعسى
ان تـــشفــــى مـن االثـنـني: الـــسـم

والياس.
يف مـثل هــذه احلــال املــأســاويــة
امللعـونة، قد يذهب بنا الظن ان
اليـأس محنـة من مـحن احليـاة
وسم كسـم الفئران، جـدير ان ال
يقتل اال النفوس الصغيرة. اما
النفـوس الكبـيرة فـإنهـا جتد يف
الــصعـــوبـــات حـــافـــزاً لـتجـــديـــد
ــــــــــاة الـهــــمــــــــــة ومـعــــــــــاودة احلــــي

ومضاعفتها.
ولكن، هيهات!

ان القـــضــيــــــة، لـــم تعــــــد بـــتلـك
السهـولة، بعد ان تـزايدت اعداد
املـــسـلحــني وتعــــددت اجلــبهــــات،
ـــــــــى واصــــبـحــــت الــــتــــنـقـالت عـل
الطرقـات محفوفـة بالكـثير من
اخلـطـــر، لــم تكـن قـــائـمـــة مـنـــذ
عـــــــدة اشهــــــر. واصــبـح معــتــــــاداً
ظهــــــور ملــثــمــني حتــت غـــطـــــاء
ــــــــــاً، وحتــــت املـقــــــــــاومــــــــــة حــــيــــن
االستـهتــار والعـبث حـينــاً آخــر،
يـنتقلـون بـسيــاراتهم يـخطفـون
ويقـتلــون ويـغتــصبـــون، من دون
التعـرف علـى هويـاتهم او هـوية
اجلهــــة الـتـي ميــثلــــونهــــا، وهــــو
بـالتأكـيد سيـؤدي الى ردود فعل
عـنـيفــة ايـضــاً والــى املــزيــد مـن

احملن والويالت والفواجع.
والـســؤال، هل ينـبغي يف قـضيـة
هــذه الطــالبــة املمـشـوقــة العـود
الـــــى اتهـــــام اهـلهـــــا بـــــاالهـمـــــال
والــتقــــاعـــس فـيـمــــا يـنــبغـي ان
يــــصـــــــرفـــــــوا عـــنـــــــايـــتـهـــم الـــيـه،
خـــــصــــــــوصــــــــاً ان بـعـــــض االهـل
يهــــولـــــون علــــى اوالدهـم فـيـمــــا
يخــص الــنجــــاح والــــرســــوب يف
االمتحـانـات تهــويالً يجـعل من

الشهادة غاية الغايات؟!
كـل االحـــتـــمـــــــاالت والـــــــوقـــــــائـع
اليـــوميــة واردة لـكن احـتمــاالت
الـتهـــدئـــة والعـمل حتـت الفـتـــة
العدل والنظـام ونبذ اجلماعات
الــظالمـيـــة الـتـي تـــريــــد احالل
الــــــــضــعــف هــــــي االضــعــف. وان
جـميع قــوى اخليـر مـدعـوة الـى
رص صفــــوفهــــا للـــوقـــوف ســـداً
مـنــيعــــاً وتـكــــويــن اشعــــاع وهــــاج

لتبديد الظالم.
ال ميكـنكـم ان تتـصــوروا مقــدار
احلـــرقـــة الـتـي احـــس بهـــا بعـــد
هذه اجلـرمية الـشائـنة البـشعة،
خصـوصـاً ان هــذه الفتـاة كــانت
تـــواجهـنـي يف كل صـبــاح فــأجــد
اجلـمــــال بـنــضــــارته الــــذهـبـيــــة
والـــــشــبــــــاب بــــــإشــــــراقــــــة احلــي
والـبــــراءة يف بكــــارتهـــا االولـــى..
ولعلي اغـالي ان قـلت هي القـوة
الــدافقــة الغــامــرة الهــازئــة بكل
تــــراجـع وكل تــــردد وكل خــــوف..
انهـــــا -بـــصـــــراحـــــة ومـــطـلقـــــة-
ــــــــاتـــي، وابـــنـــتـــي واخـــتـــي يف فـــت
االبتـســام والنـظـر الـى عـينـيهـا

سواء بسواء.
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املدى/ خاص
املـتــبع للـــدرامـــا العـــراقـيـــة بـــشقـيهـــا
الـتلفــزيــوني واملـســرحـي يبــرز امــامه
ودون سابـق انذار اسم الكـاتب الالمع
واملـبـــدع فــــاروق محـمـــد الـــذي اثـــرى
هـــذيــن اللـــونـني مـن الـــدرامـــا حـيـث
متـيـــزت اعـمـــاله بـــالغـــوص يف هـمـــوم
االنــســـان العــراقـي وجتــسـيــدهــا مبــا
يـجعلهــا قــريبــة من الـنفــس محفــزة
للـــذهــن ومحـــرضــــة علـــى االنـــدفـــاع
وعـــــــدم الــنـكـــــــوص وفــــــــاضحـــــــة لــكل
اســــــــــالــــيــــب الــــتــــــــــدلــــيــــــــس والـقــــمـع
واالضـطهاد والـتضليل.. وهـو يف هذا
او ذاك لـم تقف اعـمـــاله عـنــد حــدود
احمللـيـــــة بل امـتــــدت الــــى الـــســــاحــــة
العـربيـة التـي نافـس فيـها اقـرانه من
الكتاب الـعراقيني والعـرب ان لم يكن
قـد جتـاوز معـظمهـم يف بنـاء املـشهـد
الــــــدرامــي بــــــدرايـــــــة وفهـــم حقـــيقــي
وبـقدرة عالية مؤطرة دوماً باالبداع..
فـمـــــا زالـت اعـمـــــاله يف الـتـلفـــــزيـــــون
راسخـة يف الـذهـن ومنهـا علـى سـبيل
املـثـــال: ويــنك يـــا جــســـر، قـبل رحـيل
املـــواسـم، سفـــر ومحـطـــات، ارجـــوحـــة
الـنــــار، احالم اخلــــوف، بـالبل، االيــــام
الــثالثـــــة، صــمــت الـــــورود، هـــــواجــــس
صــامـتــة، املــوازنــة، االصـمعـي، القلـم
واحملـنــة، رهـني احملـبــسـني ابـــو العالء
املعـري الـذي انتهـى تصـويـره مـؤخـراً
وهــو يف سبـيله الــى الـشــاشــة اضــافــة
الى مـسلسل )ابـو متام طـائر الـشعر(
الـــذي لم يـنفــذ بعــد واجلـــزء الثـــاني

من مسلسل )حب وحرب(..
امـا علــى صعيـد املـسـرح فقـد شـكلت
كتـابــاته عالمـات مـشـرقـة يف مــسيـرة
املـــســــرح العــــراقـي ومــنهــــا: االنـــســــان
الــطـيـب، تـــرنـيـمــــة الكـــرســي الهـــزاز،
الغـائب، بـيت وخمـس بيبـان، الـقشـة،
مـا تبقـى من طـروادة، كشخـة ونفـخة

وغيرها...
)املــــــدى( تـــــــوقفــت عــنـــــــد محـــطــــــات
مـتعــددة مـن مــسـيــرة فـــاروق محـمــد
لــتـــــسلـــط الـــضـــــــوء علــــــى جتــــــربـــته
االبـــــداعــيـــــة وتــتـــــرســم خــطـــــاه وهـــــو
يـغـــــــــوص يف املـــــــــاضـــي واحلـــــــــاضـــــــــر
واملــسـتقـبل لـيقـــدم لـنـــا آللــئ افكـــاره

سوسن الزبيدي
ملـاذا تتعلـم املرأة؟ سـؤال قد يـبدو
يف هـيـئــته اجملــــردة، اسـتـــطالعــــاً
ثقـــافـيـــاًاو اجـتـمـــاعـيــــاً ولكـنه يف
مـكــنـــــــونـه يـحــمـل الـكــثــيـــــــر مــن

التساؤالت االخرى..
لها عالقة باجملتمع والتقاليد؟

الـــسـيــــدة جــيهــــان ســــالـم حـــسـن
مــــــــديــــــــرة مــــــــدرســــــــة الـعـلــــــــويــــــــة
االبـتـــدائـيـــة، حتـــدثـنـــا عـن مـــدى

ضرورة التعليم للفتيات قائلة:
- انـا امـارس املهنـة منـذ اكثـر من
ثالثـني عـــامـــاً حـيـث ســـاهـمـت يف
عقــد نــدوات عــديــدة اكــدت فـيهــا
علــــى تــــوعـيــــة املــــرأة ومـكـــــافحــــة
االمــيـــــة بـــــاعــتــبـــــار املـــــرأة نـــصف
اجملتمع واحملـور االسـاس لالسـرة
املستنـدة الى اسس صحـيحة. انا
نــصحـت وانــصح بـضــرورة ارســال
الـبـنـــات الـــى املقـــاعـــد الـــدراسـيـــة
وبـدورنـا نـســاهم بـالـتخفـيف عن
عــبء وثقل احلـيـــاة بعــــد العقـــود
الــــــتــــــي مــــــــــــــــرت مــــــن الـــــــــظــلــــــم
واالضطهـاد. واملـدراس االن وبعـد
الـتعميــر اصبحت يف حـال افضل
وعــبــــــر تعـــــاون االدارة واملـعلــمـــــات
واالبتعـاد عن الـرشـاوى والـدروس
اخلـصــوصيـة الـتي كــانت متـارس
سـابقاً بـسبـب قلة اجـور املعلمني،
نـوفر لبناتنا فـرصة التعليم وكما
قــال نبـينــا محمــد )ص(: )اطلب
العلم من املهـد الى اللحـد( فهذا
القـــول الكـــرمي يـــؤكـــد مـنـــذ ذلك

الزمن على ضرورة التعليم.
د. فــــــــــوزيــــــــــة الـــــصــــــــــادق دبـلــــــــــوم
باثـولوجـي، قلت لهـا: هل تـعلمت
ـــــــــــــــــــــاء الجـــل الـــعــــــــمـــل او الغــــــــن
شخــصــيــتــك بقـــــوة اضـــــافــيـــــة او

لالفادة املادية؟
- ال اريـد اخلوض يف اسـتطرادات
لغـويـة لـكن ابـدأ جــوابي بــالبـيت
الـشعـري الـرائع )االم مـدرسـة اذا
اعـــــددتهـــــا اعـــــددت شعـبـــــاً طـيـب
االعـراق(، بــاعتقـادي ان الـتعلـيم
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انـتهت عـمليـات تــرميـم متثـال داوود لـلنحـات
والرسّام اإليطـالي الشهير مـايكل أجنلو، وقد
عمــد خبــراء التــرمـيم إلــى نــزع الـغبــار الــذي
التصق بـالتمثـال عهوداً طـويلة، ومن املنـتظر
أن يعاد التمثال املذكور إلى مكانه األصلي يف
غـاليـري األكادميـية يف فـلورنـسا يـوم الثـالثاء

القادم.

نحن بحاجة اىل االنفتاح عىل العامل
الكاتب فاروق محمد: 

قــذارات ذهـنه ونفـــسه علــى مـــا يقــرأ
فـيفسـر االمـور اسـوأ تفـسيـر كمـا كـان

يحدث سابقاً.
* اخيراً؟

- نحـن بحــاجــة الـــى االنفـتـــاح علــى
العـالم بـإرسـال متـدربـني او متــابعني
لـكـثـيــــر مـن اجملــــاالت الفـنـيــــة الـتـي
سـبقـنـــا العـــالـم الـيهـــا مع مالحـظـــة
مهـمــــة جــــداً ان يـكــــون هـنــــاك شـكل
جــديــد يف اخـتـيـــار وايفـــاد الفـنــانـني
بعـــد ان اقـتـصـــر هـــذا سـنـني طـــويلـــة
علـى اسمـاء محـددة السبـاب يعـرفهـا
اجلــمــيع حــتـــــى ان احــــــد الفــنـــــانــني
العـرب قــال لي: اذا عقـدنـا مهـرجـانـاً
بعد خمس سنوات اقول لك من االن
من سـياتـي من الفنـانني العـراقيني..
بهذه الـسخريـة كان يتـم احلديث مع

االسف..!!

- انا لم انقـطع عن الكتابـة للمسرح
حـتــــى وان لــم تقــــدم هــــذه االعـمــــال
النـي ارى ان املسـرح هـو مفجـر ابـداع
املـؤلف واخملـرج واملـمثل ..ومـسيــرتي
املـــســــرحـيــــة نـــشــطـت مـنـــــذ نهــــايــــة
الـــــــســـبـعـــيـــنـــيـــــــــات حـــتـــــــــى جـــــــــاءت
الـتــسعـيـنـيــات فـتـبعـثــرت وتعـطلـت..
ولم يجـز لـي أي نص مـسـرحـي مهم
خالل عشـر سنـوات فتـراكمت عـندي
مسـرحيـات هي: التـتر، مـا تبقـى من

طروادة، الشاهد، حقل االحالم.
ـــــــــــــســــــــــــــــــرح *  بـــــــني عـــــــمــلــــك يف امل
والتلفزيـون..اين يجد فـاروق محمد

نفسه؟
- اجـد نفـسي حـيث استـطيع تقـدمي
الـقــيــم واالفـكـــــــار مــن خـالل درامـــــــا
واعــيـــــة وحـــضـــــاريــــــة ال يعــثـــــرهـــــا او
يعــــرقـلهــــا رقـيـب مــتخـلف يــــسقــط

ـ ـ

* هـذا علــى صعيـد الـتلفـزيـون مـاذا
عـن املــســـرح؟ وهـل ميكـن جنــــاحه يف
العــمل اجلـــــاد ام يف تــنـــــوعـه والغـــــاء

الرقابة عليه؟
- مــن املــــــؤكــــــد ان جنـــــــاح أي مجــــــال
ابـــداعــي يكـمـن يف الـــدعـم االعالمـي
وحـــريـــة االفكـــار دون تــسلـيـط رقـيـب
)نصف متعلـم( كما كـان يحدث.. مع
اسـتمــرار احلــركــة وتــشجـيع املـــواهب
اجلـديــدة واالهم مـن كل ذلك رعـايـة
الفــنــــــان وعــــــدم تــــــركه حتـــت ضغـــط
احلــاجـــة والفقــر.. وانـــا هنــا ال ادعــو
الــى ثــراء الـفنــان واتخــامه بقــدر مــا
ادعـــــو الــــــى جعـله غــيـــــر خــــــائف مــن

املستقبل بسبب ضيق ذات اليد.
* يالحـظ عدم حضـورك يف السـاحة
املسرحيـة مؤخراً ..هل مـن معاناة يف

هذا االجتاه؟

العـــراقي هـي ليــست الــرقـيب وضـيق
املــواضيع املـسمـوح بهـا فـقط.. وامنـا
املـسالـة تتعلق بـاحلس االعالمـي مبا
تــــريـــــده محــطــــات الـبـث يف الــــوطـن
العـــربي ســابقــاً والحقـــاً.. وال يبـتعــد
هـــــذا احلــــس عــن احلــــس الــتجـــــاري
الذي ميلكه املنتج الـواعي الذي يرى
املــسـتقـبل املـنــظــــور خالل قـــراءة مـــا
يعرض ويبث من اعمال درامية.. ويف
الــوقـت احلــاضــر صـــار شغل االنـتــاج
الشـاغل تقدمي اعـمال فيهـا من ثراء
اللون والصـورة اكثر مـن االفكار التي
حتـملهــا وتقــدمهـا.. فـأخـذنـا نــسمع
عـن اعمـــال تنـتج مبـاليني الــدوالرات
ونــــــشــــــــاهــــــــد فـخــــــــامــــــــة الــــــــديــكــــــــور
واالكسـسوارات ومـا يتبعهـا يف معظم
االعمـال الرمضـانية علمـاً ان االنتاج
اصبح االن لـشهــر رمضـان وكـأن هـذا
الــتـقـلــيـــــــد صـــــــار قـــــــاعـــــــدة جلــمــيـع

الفضائيات.
* يف هــذا االطــار مــا الــذي ميـكن ان
يرتقي بالعمل الدرامي العراقي وهل
املـشكلـة تكـمن يف االنتـاج او التـمثيل

او التأليف؟
- الـــبـحـــث عـــن الـعـلـــــــــة واحلـل قـــــــــد
يـســاعــد يف ايجـــاد العالج..والـســؤال
الـذي يتـردد بـاستمـرار مـا سـر ضعف
االعمـال العـراقيـة..؟ الذي اعـرفه ان
عــــراقـنــــا لـيــــس عقـيـمــــاً  يف اجنــــاب
املبدعني ولدينا من الكتاب واملمثلني
من نفخـر بهم وكثيـر من املهرجـانات
تشهـد فوز الفنـان العراقي بـكثير من
جـــوائـــز االبـــداع.. وقـــد بـــدأت محـنـــة
االنتاج عندنا منذ ان تخلت املؤسسة
االعـالميــة عن دعـم االعالم والـفنــان
وتــوجـهت الــى الــدعــايــة الــسيـــاسيــة
املـبــــاشــــرة لـتــمجـيـــــد ونفـخ شخــص
واحــد.. وحـني وجــد بعـض املـنـتجـني
مـنفـــذاً لهـم بـــدأوا العـمل حـتـــى دون
دراســــــة واعــيـــــــة حلقـــيقــــــة االنــتــــــاج
فـتـضـــاربـت االعـمـــال بـني سـيء جـــداً
ووسط وقلـما رايـنا املقـبول واجلـيد..
والــسبـب ان بعـض املـنتـجني حـصـروا
انـظـــارهم يف الــزاويــة الـتجــاريــة اوالً
وحــسـبـــوا للـــربح املــادي حــســابــاً ادى

الى خسارة فنية مؤسفة.

ويكـشف ابعاد انـتاجـاته وهي تـتلبس
الهـم الــذاتـي واملــوضــوعـي بـصـيــاغــة
درامــيـــــة ســـــرعـــــان مـــــا يــــســتـلهــمهـــــا
ويقتـرب منها ويستـجيب لها املتلقي
مبــسـتـــويـــاته اخملــتلفـــة النهـــا مــسـت
وعيه واحـاسيـسه ..فكـانت محـطتنـا

االولى سؤالنا اآلتي: 
* اذا كـــــان العــمل االجـتـمــــاعـي قــــد
اخـــــــــذ مـــــــــداه لـــــــــديــك فـــمـــــــــاذا عـــن

التاريخي..؟
- االعمــال االجـتمـــاعيــة كــأي ابــداع
آخـر لها مـدى ومنتهـى تتوقـف عنده
مـا دامت االحداث تتوالـى واملتغيرات
تفــاجـئنــا..امـــا االعمـــال التــاريـخيــة
فــأنـــا اختــار املــوضــوع الــذي يـحتـمل
تــوجـيـهه وجهـــة معــاصــرة البـث فـيه
كـثيــراً مـن االفكـــار التـي ال استـطـيع

البوح بها..
ولـكن..اال يــشكل هــذا اخليـار هـروبـاً

من املواجهة املباشرة؟
- هذا ليس من باب الهروب والتستر
بـــــدثـــــار الــتــــــاريخ الن الــتــــــاريخ حــي
ويـعيــد نفـسـه..اليـس صــدام حــسني
مثل أي دكتـاتور مـضطرب قـرأنا عنه
يف كتـب التــاريخ..؟ اليـست االحـداث
الـــتـــي تـــــــوالـــت عـلـــــــى بـغـــــــداد يف كـل
االزمــنـــــــة هــي مـــثل احــــــــداث الغـــــــزو

واالنهيار الذي نشهده االن..؟
* الــــــــــى أي مــــــــــدى ميــكــــن لـلـعــــمـل
العــــراقـي ان يـنـتـــشــــر عــــربـيـــــاً بعــــد
سقـوط الـنظـام االسـتبـدادي..وازالـة

مقص الرقيب..؟
- الـعلــــــة يف عــــــدم انــتـــــشـــــــار العـــمل

ـــــــــــــــــــرأة؟ ـــــــــــــــــــاذا تـــــــتــعــلـــــــم امل ـمل ـ
جديد.

اذا كـــانـت الـــوقفـــات قـــد اعـطـتـنـــا
فكــرة مــا، فــإن الــوقــوف مع غـيــر
املتـعلمـات أحــزننـا حـقيقـة ولـكن

كل مشكلة لها حل ان شاء اهلل.
الشـابة مـروة عدنـان يف العشـرين
مــن العــمـــــر ولـــظـــــروف واســبـــــاب
عــــــائلــيـــــة حـــــالــت دون اكــمــــــالهـــــا

الدراسة تقول:
انـــــا لــم اكــمل دراســتــي لـــظـــــروف
عائلية مـنعتني من االستمرار يف
الــدراســة رغـم انـي حــصلـت علــى
الــشهـــادة االبـتـــدائـيـــة وانقــطعـت
عـن الـــدراســـة يف الــصف الـثـــانـي
متسوط، لكن استطعت ان اثقف
نـفـــــــــســـــي مـــــن خـالل قــــــــــــراءتـــــي
الـصـحف واجملالت ومــشـــاهـــدتـي
الـتـلفــــاز، لـكــن كل هــــذا ال يـكفـي
فــأنــا اشعــر بنــدم يــراودني كـثيــراً
وافـكــــــر جــــــديــــــاً مبــــشــــــاركــتــي يف
االمتحـانـات الـوزاريـة اخلــارجيـة
مـــن اجل احلـــصــــــول علـــــى عـــمل

لرفع احلمل عن اسرتي.
فتــاة صـغيــرة بـعمــر الـــورود تبـيع

مناديل ورق يف الشوارع سالتها:
لــم ال تـــــذهــبــني الـــــى املـــــدرســـــة؟
قـالت: ابداً لـن اذهب الى املـدرسة
الن ظـرويف املعيـشيـة سيئـة جـداً!
فقلـت لها اال تـريدين ان تـتعلمي
وتــذهـبي الــى املــدســة مـثل بـــاقي
الــطــــالـبــــات مـن اجـل ان تقــــرأي
وتكتبي؟ اجـابتني بعـني غارقة يف
الـدمـوع : بلـى اريـد وبـكل اشتيـاق
ان البـس الــزي املـــدرسي وامــسك
القلــم واتعلــم لكـن لـيــس بـــالـيـــد

حيلة.
وهكذا..كـانت الرحلـة مع التعلم،
واعـتقـــد ان اجلمـيع مـن اجلنـس
اللـــطـــيف اثــنــــــى علــــــى الفـكـــــرة،
والـبعـض الــذي لم يـنل حـظه مـا
زال يحلم ويتأمل خيراً يف الزمن
القـادم الـذي يحـمل تبـاشيـر فـرح
حـتــــى وان كــــان خــــارجه حــــزيـنــــا

بعض الشيء. 

ومتكينها من املساهمة يف تنميته
وتـطـــوره مـن خالل مــســـاهـمـتهـــا
الفعالـة يف اتخاذ القـرارات املهمة
واملـصيـريـة يف هـذا اجملــال وليـس
للـمـبـــاهـــاة واالسـتعـــراض ولـيــس
الجل االوالد حسب وامنـا لتقوية

شخصيتها.
الــدكتــورة النـســائيـة امـل الطــائي
مــــــســــــــؤولــــــــة قــــــســـم الــــــــوالدة يف

مستشفى الكرامة تقول:
يجـب ان تتـعلم املـرأة مـثلهــا مثل
غـيرهـا لكي تـواجه اجملتمـع وهذا
يعـتـمـــــد علـــــى العـــــائلــــة واالم اذا
كـــانـت مــتعلـمـــة فهـــذا يـــسهل مـن
عـملـيــــة تعلـيـم الـبـنـــات. فــتعلـيـم
املــــــرأة ضــــــرورة مـلحــــــة ويف هــــــذا
الــزمـن بــالــذات ملــواكـبــة الـتـطــور
والــتحـــــرر مــن العــبـــــوديـــــة ولـكــي
متــارس حقهـا يف اجملـتمع ويف أي
مهـنة واي اختـصاص وكـذلك من
الـنــــاحـيــــة االقـتــصــــاديــــة لـــســــد
االحـتـيــــاجــــات العــــامــــة ويف هــــذا
الــــــــوقـــت الــــصـعـــب، ولـــتـقــــــــويــــــــة
شـخصـيتهــا واثبـات قـدرتهـا علـى
حتـمل مشـاق احليـاة حـالهـا حـال
الــرجـل حتــى لــو كــانـت اقل قــدرة

منه. 
يجــب علــــى املــــرأة ان تـتـعلـم رغـم
مصـاعب العمل تـواصل مشـوارها
الـعلـمــي مع احلـيــــاة لـكـي تـثـبـت
قــدرتهــا وامكــانــاتهــا لـبنــاء عــراق

يـــــــؤهل املــــــرأة لـلحـــصـــــــول علــــــى
مهــارات وخـبــرات جتـعلهــا تــؤدي
دوراً كــــــــــامـالً يف بـــنــــــــــاء االســــــــــرة
واجملتمع فـمثالً كانت فـكرة محو
االمـيــة شـيـئـــاً مهـمــاً العـطــاءهــا
فــــرصــــة ملــــواكـبــــة مـــــا يجــــري يف
االرض من معـرفـة وكـذلك كـانت
هذه احلـالة فـرصة لـرفع احليف
الـذي حلق بـالعـديـد مـن النـسـاء
قـــرونـــاً طــــويلـــة.. املــــراة يجـب ان
تـتـعلـم الن هــــذا يـجعـلهــــا اكـثــــر
حتضــراً، فهنـاك مـن يتــزوجن يف
سـن مـبـكــــر ومبــــؤهـالت صحـيــــة
وعلـمـيـــــة ضعــيفـــــة وقلــيلــــة، لــــو
اخـذنا هذا من نـاحية الطب وكل
سـنــــة تعلـيـم اضـــافـيــــة للفـتـيـــات
تخفض معدالت وفيات االطفال
الــرضـع بنــسبــة وفــاة واحــدة لكل
الف والدة حـيــــة وذلـك الن عــــدم
معــــرفـــــة االمهــــات بــــاالســــالـيـب
الصحية للتغـذية ورعاية الطفل
وتــــــــــــوقـــــيـــــت احلـــــمـل والــــــــــــوالدة
الــسلـيـمــة يـنـعكــس علـــى سالمــة

اطفالهن.
ان مميـزات تعليم النساء اللواتي
اخــذن حقـهن يف الـتعلـيم افـضل
مـن املــــرأة غـيــــر املـتـعلـمــــة حـيـث
االولـى اكثـر عقالنيـة وواقعـية يف
مجــابهتهــا للمـشكالت وتعـاملهـا
مع امــور احليــاة. كمــا انهـا قـادرة
عـلــــــــى اتـخــــــــاذ الـقــــــــرارات عـلــــــــى
مــسـتـــوى االســـرة لــــرفع عــملـيـــة
الــــتــــنــــمــــيــــــــــة االقــــتــــــصــــــــــاديــــــــــة
واالجـتمــاعيـة. ان مـركـز املـرأة يف
العــــــــائلــــــــة يقـــــــرره مـــــســتـــــــواهـــــــا
التـعليـمي ومـدى مـسـاهـمتهـا يف
دخل االســرة وهــذا يــؤثــر بـصــورة
اكـيـــــدة يف مهـــــاراتهــــا يف تــــدبـيــــر
شـــؤون املـنـــزل، كـمـــا انه يـــؤثـــر يف
مــســاهـمـتهـــا يف اتخـــاذ القــرارات
املـتعلقـة بـوعـي وتعلـيم االطفـال
مما يـنعكس علـى اجواء املعـاملة
يف البيت، واخلالصـة من كل هذا
ان تعلـيـم املــرأة هــو ركـن اســاسـي
لــــــــرفـع دافـع املــــــــرأة يف اجملـــتـــمـع

االنتهاء من ترميم متثال )داوود( ملايكل أنجلو
وقـــــرّر املــــســـــؤولـــــون يف األكـــــادميــيـــــة تـــــأجــيل
االحتفـاالت إلـى الثـامـن من سـبتـمبـر القـادم
وذلك مبناسبة مرور خسمة قرون على عرض
التمـثال يف سـاحة دال سـينيـوريا يف فـلورنـسا،
وسـتكـون هـذه الـذكـرى فـرصــة للتــأكيـد علـى
املكـانـة الفـنيـة املـرمـوقـة التـي حتتلهـا أعمـال

مايكل أجنلو.

معرض للبوسرت السيايس يف النارصية
حسني كرمي العامل

حتت شعــار )من اجل عـراق افـضل( اقــامت
نقابـة الفنـانني العـراقيني - فـرع ذي قار يف
الهـواء الـطلق معـرضـاً للبـوستـر الـسيـاسي
شـــارك فـيه14 فـنـــانـــاً) طالل عـبـــد، حــسـني
الشنون، موسى عبد، حسون الشنون، ناصر
عسـاف، مهنـد محـمد حـسني، منـير احـمد،
حـسني ناصر، كـرمي داود، لهيب كامل، عادل
داود، احـمــــد عـبــــد عــصـــــواد، علــي شهـيــــد،
رحـمـن اجلـــابـــري(،  وقـــد تـضـمـنـت اعـمـــال
املعـــرض الـــذي اقـيـم يف شـــارع الـنـيل وسـط
املـــديـنـــة مـــوضـــوعـــة نـبـــذ العـنف واالرهـــاب
والدعـوة الى احـترام حقـوق االنسـان. ورفد

وتعزيز الدميقراطية.
وقــد جــاء يف االضــاءة الـتـي كـتـبهـــا الفـنــان
حــازم نــاجـي وتـضـمـنهـــا الفــولــدر اخلــاص
بـاملعرض -من الـزقورة التي يعتلـيها اورمنو
والكهنـة ليباركوا السماء، من القيثارة التي
كــانت تعـزف عـليهـا االنـامل الــرقيقـة تـطل
علـينــا مـــدينـــة احلب واحلـضــارة والـسالم..
النـاصـريـة تـطل علـينـا بــأبنــائهــا الفنــانني
الــذين ابـدعـوا بفـرشـاتـهم معـرضـاً لــرفض
االسـتـالب والهـيـمـنـــــة واالرهـــــاب. معـــــرض
ـــــــــور امـل قـــــــــادم - سـالم واغـــــــــان احلـــب لـــن

فيروزية.
هـذا وقـد شهـد املعـرض الـذي حـظي بـدعم
مــــديــــريــــة الـنـــشــــاط املــــدرسـي وعــــدد مـن
الفنــانني اهـتمـامــاً واقبـاالً كـبيـراً مـن ابنـاء
املـدينة املتعطـشني للفن اجلميل وملـا يكسر
طـوق الرتـابة واجـواء الرصـاص يف حيـاتهم

اليومية. 
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