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وقفة

ــــة االخــيــــرة عــن كــثــــر احلــــديــث يف اآلون
حــــاالت االقــصــــاء الــتــي تعــــرض او قــــد
يتعـرض لهـا بـعض العـراقـيني حتـت بنـد
تـصـفيــة احلـســابــات القــدميــة والــراهنــة
على حد سواء، وهنـا اقول اننا قلما نقرأ
صـحيفـة او دوريـة جـديــدة او متجـذرة ال
تتـصـدر تــوجهــاتهـا دعـوة صــربحـة لـنبـذ
املـاضي وفتح صـفحة بيـضاء يف الـتعامل
مع اآلخــريـن الــذيـن رزحــوا حتـت وقــائع
سيــاسيـة مـتمـاثلــة، وينــسحب هـذا علـى
املبـادئ واالهـداف الـتي تعـلنهـا االحـزاب
واملنظمات واحلركـات السياسيـة السابقة
الـتـي تــشـكلـت حــديـثــاً يف خـضـم مــوجــة
ـــواقع الــتغـيـيـــرات العـــارمـــة احملـــركـــة لل
العــراقي بـرمـته بل اننـا غــالبـاً مـا نـسمع
دعـوات مماثلة فـردية تطلقهـا شخصيات
سـيــاسـيـــة او ثقــافـيــة او اجـتـمــاعـيــة او
عــشــائــريــة او غـيــرهـــا وجلهــا يـصـب يف
رفــض حـــاالت االقــصـــاء بـكل اشـكــــالهـــا
وملخـص القــول ان النـسبـة الغــالبــة من
العــراقـيـني تـتــطلع الــى حــاضــر تــســوده
احملـبـــة والـــوئـــام واالمـــان الــــراسخ وهـي
نــزعــة غــريــزيــة تتــسيــد سلــوك االنـســان
بـشكل عــام فكـيف اذا تعلق االمـر بــشعب
يقــدس الــسالم ويـتعـطــش له كــالــشعـب
الـعــــــراقــي. مــن هــنــــــا ارى ان االقـــصــــــاء
كـمفــردة وكـتـطـبـيق تـتــطلـب مـنــا حــالــة
قـصــوى مـن التــأني واحلــذر يف الـتعــامل
معهـا النهـا كـالــسيف ذي احلــدين الـذي
قــد يــرتــد الــى رقــابـنــا )جـيـمعــاً( اذا مــا
اســأنــا اسـتخــدامه وعـنــد ذاك لـن يكــون
اخلـــاســـر مـن خـــارج حــــدود العـــراقـيـني
انفـسهم، علـى ان هذه الـدعوة او الـتوجه
يف شقيه النـظري والتـطبيقي لـن يشمل
من عاثت اصـابعه بارواح الـناس فلكم يف
الـقصـاص حيـاة( ولكـن نتـمنــى ان يبقـى
الهــاجــس االعـظـم لـكل العــراقـيـني كـمــا
كــانــوا دائـمــاً هــو فــرزهــم للــصـــالح عـن
الطـالح ورصـدهم للـدخالء وكـبح جمـاح
االرواح الشريرة التي تسللت بني ارواحنا
وشـرعت حتصد منـها ما ترغـب وما تريد
على ان صـور االزهاق الروحـي للعراقيني
تعددت وتـنوعت ابتـداء بااليـذاء النفسي
واحملـاربة يف الـرزق وليـس انتـهاءً بـالقتل
اجملــانــي، انهــا دعـــوة للـتــأنـي الــســديــد
ومــراجعــة الـنفــس واللجــوء الــى نـكهــة
التآخي العـراقية التـي وضعت العراقيني
جمـيعــاً ومنــذ اقــدم العـصــور يف سفـينــة
واحدة حملتهم على ظهرها بال استثناء
وحـذار حـذار مـن االقصـاء اخلـاطـئ ومن
الـنفس االمـارة بالـسوء ومـن امواج الـشر
العــاتـيــة، فــأمــا الــنجــاة ســادتــي واهلـي

واخوتي واما...؟.
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بورصة )املشجر( الطبية
جمال كرمي

 انهكت العقـول وأسكنـتها - مـشفى
اجملـانني يف أطـراف املـدينـة، بغـداد،
جتـد أولـئك النـاحلني يف )مـشجـر(
األطـبــاء الـنـطــاسـيـني والـصـيــادلــة
الكـبـــار، يـنـتحـــون فـــراغـــات احملـــال
املـغلقــة أو أســافـل عيـــادات األطبــاء
املوصدة، فقط، عيونهم تتطلع إلى
إيقــــاع حــــركــــة املــــارة املـــســــرعـني أو
املـبــطـئـني، يـنـتــظـــــرون لـــســـــاعـــــات
طــــويلــــة، رمبــــا، تـكــــون مألى بــــأمل
الــشفــاء وهـم ميــسكــون مبـظـــاريف
تقـارير األطبـاء ونتائج الـفحوصات
اخملتبـرية، تـبقى عيـونهم مفتـوحة،
عــســـى أن تـقع علـــى مـنـتـظـــرهـــا أو
ـــــرتقــب، بــني فــتـــــرة مـــــرجتـــــاهـــــا، امل
ـــــوبهــم وأخـــــرى يـــتحــــســــســـــون جــي
اململـوءة بـدنــانيـر العـمل والكـدح أو
مـــا بـــاعـــوا مـن زروعهـم الــسـنـــويـــة،
دنــــانـيــــر، سـتــتقــــاســمهــــا العـيــــادات
والــصيـــدليــات والـفنــادق واملـطـــاعم
ودكـــــاكــني الـــــرصـــيف وتـــــاكــــســيـــــات
)املنـفيــست(. يف املـسـاء تـكتـشف أن
هــذا الـشــارع، قــد تــشجــر بـنيــونــات
مـضـــاءة بـــالـبـيـــاض أطـــرت أسـمـــاء
ـــــــــاء واخــــتـــــصـــــــــاصـــــــــاتـهــــم األطــــب
وحتـــاصــيلهـم األكـــادميـيـــة وكــــذلك
اخملـتبـرات والـورش الفـنيــة لتقـومي
العــظـــــام واملفـــــاصل، ال الـبــصــــر..!،
ــــــــــاء ــــــــــاألطــــب ـــــــشـجــــــــــر ب شــــــــــارع، ت
االختصـاصيني وامتـد حتى سـاحة
النصـر التي أطلت مبـساءاتهـا على
حقـب وأجيــال ومحـن وهي ملــا تــزل
تـرنـو إلـى مخلـوقـاتهـا بـدفء املكـان
ــــــة. يف املـــــســــــاء يــتـكــــــاثــــــر والـفــتــن
الوافـدون، من املرضى كهوالً وشبابًا
مـن الـنــســـاء والـــرجــــال، بحـثـــًا عـن
الـصحــة وتـشـبثــًا أقـــوى يف احليــاة،
جتـدهم ميـلؤون الـشارع ومـا تنـاسل
منه يف اجلـوار واملــوازاة، يتــزاحمـون
بخـطى وتيرة علـى ساللم العمارات
)الـتخصصـية( بـعد أن زحف علـيها
الــظالم لـيـمأل فـــراغــــاتهــــا ويغــطـي
وجـــــوه زبـــــائــنهـــــا الـــــوافـــــديــن إلـــــى
أطبـائهم املهرة، يصلـون إلى غرفهم
املالئكية البيض بعد أكثر من وقفة
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نــيـــــويـــــورك، الـــــواليـــــات املــتحـــــدة  (CNN(هـــــوس املـعجــبــني
بـالفنانني واملـشاهير ال حـدود له وميكن أن يؤدي لـسلوكيات
ال يـتخـيلهــا أحــد علــى اإلطالق. وآخــر الـصــرعــات يف هــذا
الشـأن مـرتبـط مبغنيـة البـوب بـرتينـي سبيــرز التي يحـرص
معجبـوهـا علـى اقتنـاء مخلفـاتهـا بـاعتبـارهـا كنـوزًا ال تقـدر
بـثـمـن.وتـــشهـــد الـــســـاحـــة حـــالـيــــا، وفقـــا لــتقـــريـــر وكـــالـــة
أسوشـيتدبـرس، مزادات لبـيع مقتنيـات املعجبني مـن العلكة
التـي سبق أن استخـدمتهـا املغنـية الـشهيـرة قبل أن تلفـظها
الحقــا، رمبــا علــى األرض، أو تلقـي بهــا يف مكــان مخـصـص

جلمع القمامة.
والغـــريـب يف األمــــر أن األسعــــار املعـــروضـــة لـبـيع )عـلكـــات(
بـــــريــتــنــي تــبـــــدأ مــن 25 دوالرا وتــنــتهــي عــنـــــد 14 ألفـــــا مــن

الدوالرات.
وال توجـد أية وسيلة للـتأكد من أن العلكـات املعروضة للبيع

علكة بألف دوالر
هـي بـــالـفعـل تخــص املغـنـيـــة الـــشهـيــــرة، ولكـن مـن يعـــرض

علكات سبيرز يقدم معلومات حول كيفية حصوله عليها.
ويقـــول أحـــد األشخـــاص، ممـن يعـــرضـــون إحـــدى العـلكـــات
للبيع عبر شبكة اإلنتـرنت، إن العلكة التي بحوزته تخلصت

منها سبيرز غضبا أمام منزلها يف لوس أجنلوس.
وقـد أرفق ذلك الـشخص صـورة للعلـكة املـعروضـة طالـبا 26

دوالرا ثمنا لها.
ومـن لنــدن يعــرض أحــد األشخـــاص علكــة أخــرى لـسـبيــرز
تخلـصت منـها، وفقـا ملا يـقوله، يف حـفلة بـوميبلـدون يف عام

2000.
ويقـول الـشخـص اللنــدني أنـه يحتـفظ بــالعلكــة منــذ ذلك

الوقت لكنه يرغب يف بيعها بـ 53 دوالرا.
أمــا بـــراين جــونـســون، مـن كنـــدا، فيـطـلب 1000 دوالر ثـمنــا

لعلكة يؤكد أنها لسبيرز .

حاوره-احمد املظفر

روما - وكالة )آكي( اإليطالية لألنباء
لـم متــض أيــــام قلــيلــــة علـــى قـــرار مــنح
اجلـنــسـيـــة اإليـطـــالـيـــة للـمــثل العـــاملـي
روبـــرت دي نـيـــرو حـتـــى تعـــالـت أصـــوات
الــــرافــضــني لهــــذا الـتـكــــرمي، فقــــد وجّه
رئيـس جمعيـة أوالد إيطـاليـا يف أمـريكـا
جـــــوزف شــيـــــامــي رســـــالـــــة إلـــــى رئــيــــس
احلكــومـــة سلفـيــو بـيــرلــسكــونـي يحـثّه
على  التراجع عن هذا القرار حيث قال
)نطلب من اجلمهوريـة اإليطالية إلغاء
مـشـروع مـنح اجلنــسيـة لــدي نيـرو ألنه
لــم يقــم بـــــأي شــيء لــنــــشـــــر الــثقـــــافـــــة
اإليطــاليـة يف الـواليــات املتحــدة، بل إن
أعـضاء جمعـيتنا يـعتبرونه مـسؤوال عن
اإلســــــــــاءة لـــــــســـمـعــــــــــة اإليـــــطــــــــــالـــيـــني
واألمـــريكـيـني مـن أصل إيـطـــالـي وذلك
مــن خالل األدوار الـتـي أدّاهــــا يف بعــض
األفالم(. وأكّــــد رئـيـــس هــــذه اجلــمعـيــــة
الـتـي تـــشـكّل أكـبــــر لــــوبـي إيــطــــالـي يف

عواطف مدلول
انتهى الفنـان حامت سلمان مـن تصوير
دوره يف املـسلـسل الـتلفـزيــوني اجلـديـد
)أبو ضوية( حيث يجسد فيه شخصية
سلمان وهـي شخصية إيجابـية ملتزمة
يف حـيـــــاتهــــا ممــــا يـجعـلهــــا تـلعـب دورًا
كـبيـرًا يف إنقـاذ أحـد املتـاحف العـراقيـة
من السرقة إذ تدور أحداث العمل حول

عــالم كــاظم الـداخل مـدهـش، ال
بفعل مـوضـوعه وحــده، بل بفعل
شـــــرك الــتقــنــيـــــات الــتــي يـقحــم
موضـوعه فيها. فأبـطاله أنصاف
العراة عادة ما تختفي أجزاء من
أجـسـادهـم بفعل نـسـيج قمـاشـة،
أو نــــســـيج ظـل ثقـــيل، أو نــــســـيج

تآكل للزمن يشبه الصدأ.
هــــذه اللــــوحــــة بعـنــــوان )اللــيلــــة
األولــى(، تخـفي مــوضــوعــًا أدبيــًا
وراءهـــا، لـعله مـــوضـــوع شهـــريـــار
وامــرأته األولــى. ولـكن اإلدهــاش
لـن يـصـــدر عـن املـــوضـــوع، الـــذي
سـيــتالشـــى حتـت نـــســيج كـــاظـم

كاظم الداخل . . رشك التقنيات 

انقاذ متحف عراقي من الرسقة

تقيم وزارة الـثقافـة حفاًل اسـتذكـاريًا يف
اربـعيـنيــة الـفنــان والــرائــد الــسيـنمـــائي

الراحل )كاميران حسني(
وذلك يف الساعة 11 مـن صباح الثالثاء
14/ 9/ 2004 وعلى قـاعة اجلـواهري يف

مبنى الوزارة الكائن يف زيونة.
يتـضمـن احلفل عــرضــًا لـفيـلم )سـعيــد
افنــدي(، مع عــرض ألجهــزة التـصــويــر

كامريان حسني يف وزارة الثقافة

قدمت شخصية الباشا واملثقف والصعلوك
الفنان عبد اخلالق اخملتار: 

رسامون من بالدي

تعـبــــر عــن اإلرادة القـــــاطعــــة. يف
حـني تـكــــاد املــــرأة علــــى الفــــراش
تتالشــى بفعل ضـربـات الفـرشـاة
املـتــســـارعــــة )خفقـــة املــشـــاعـــر(.
الــــــرائع أن كـــــاظــم يــتـــــرك شـــبح
دجــــــــــــاجــــــــــــة يـحــــــــــــاول اإلفـالت،
الــدجــاجــة املـنـــذورة للـــذبح، مـن
أجل معـادلة ظـاهريـة على األقل
بـني عـني الــــرجل )عـني الــــديك(
علـى اليمني وبني كيان الدجاجة
احملـــــاصــــــر علـــــى الــيــــســـــار، ومـــــا
بــيـــنهــمــــــا ال تــتـــــــوقف عــــشــــــرات
الضربات التـي تنسج استعدادات

املرأة العارية للموت.

الــــــــداخـل، اخلــــــــاص، اإلدهــــــــاش
سـيصـدر عن هـذا النـسيـج الفني
وحــده. وسـنحـــاول أن نكـتفـي به،
الفـاصل اإليهــامي الـذي يـشطـر
اللـوحـة إلـى نـصفني قـد يـوهمنـا
بـأننـا أمــام صفحتـني خملطـوطـة
كتــاب، أو إننـا أمـام عــاملني: عــالم
الـــــــرجل الــثــــــابــت ثــبــــــات اإلرادة
والقــوة والتـملك، وعــالـم األنثــى
املتغيـر تغيـر الـزمن واالنفعـاالت

واالستالب!
الــــــــــرجـل يـقـف وســــــط نــــــــســــيـج
الـــزخـــرف العـــربـي )الـــزخـــرف ال
مشـاعر فيه(. عـينه وحدهـا التي

الفنان حامت سلمان

صباحات شارع )املشجر( ال تشبهها صباحات أخرى، تبدأ خالية
وهادئة، لكن سرعان ما متلؤها احلركة حيث تفتح احملال والعيادات

أبوابها، إذ يأتي املرضى العراقيون إلى بورصة )املشجر( الطبية من
أقاصي املدن ونواحيها، يأتون، حاملني بالشفاء وهناءة الصحة التي

سلبتها، منهم احملن والنكبات وبطش الفاقة والفقر وسلسلة من
احلروب أتلفت األعضاء والنفوس ويف حاالت أخرى،

جدال حول منح اجلنسية اإليطالية
لروبريت دي نريو

* عندما تفكر يف رحلتك الفنية ماذا تقول؟
- مــن خالل االزقـــــة و)دكـــــات( الــبــيـــــوت يف حـــــارتــنـــــا
الـــشعـبـيــــة بـــــدأ تعـلقـي بـــــالفـن عـنــــدمــــا كـنــت مع
اصــدقــائـي الــصغــار اقــوم بـتـمـثـيل بعـض االدوار
الـتي اشـاهـدهــا يف التلفـزيـون.. ومـا زلـت حتـى
هـذه اللحظـة ابـحث عن شخـصيـات اعتبـرهـا
حـلمــًا بـــالنــسبـــة لي كــشخــصيـــة )رجب( يف
رواية شـرق املتـوسط للـروائي الـراحل عـبد

الرحمن منيف.
* مــــــا العــمل الــــــذي تعــتــبـــــره صـــــاحــب

الفضل عليك؟
- ال اسـتـطـيع حتــديــد عـمل واحــد..
لــكـــنـــنـــي اســـتـــــطـــيـع ان اقـــــــــول ان
مسـرحية )الـذيب( لفرقـة املسرح
الفـني احلـــديث وفـيلـم )احلب
كـــــــان الـــــســبــب( ومـــــسـلـــــسـل
)اجلـــــرح( هـــــذه جــمــيـعهـــــا
ســـــاهــمــت يف انــتــــشـــــاري
وجـعـلــــتــــنــــي قــــبـل كـل
شـيء مـــوضع اهـتـمــام

اخملرجني.
* هـل يــتـــــــأثـــــــر املــمــثـل
بــكـــثــــــــرة ظـهــــــــوره عـلــــــــى
الـشــاشــة، ام ان هــذا يــؤكــد

جنوميته؟
- لـــيــــــس املـهـــم الــــظـهــــــــور
ــــــــــــــــــــــــــــــــى املــــــــكــــــــــــثــــف عــــل
الـــشـــــاشـــــة..املهــم هـــــو كــيفــيـــــة
الظهـور علـى الـشـاشـة احيـانـًا
هـنــالـك شخـصـيــة واحــدة يف
مسـلسل مـا او يف فـيلم حتقق
لــك جنــــــــومـــيــــــــة وانـــتــــــشــــــــارًا
واسعـــاً..امـــا الــظهـــور املــتكـــرر
للـممـثل علــى الـشــاشــة فقــد
يـنـعكــس سلـبـــًا علـيـه ويكــون

ـ ـ

- احيانًا اشـاهد نفسي
اكثـــر من مــرة الشخـص

مــواقع القــوة والـضعف يف
االداء.. انـــــــا اراقـــب نـفـــــســـي

بـاسـتمـرار واعـمل دائمــًا حتت
وطـأة معيـار ابـداعي حتـى اصل

اليه يف يوم ما..
* كـــــيـف تـقـــــيـــــم جتــــــــــــربـــــتـــك يف
مسـرحية )خـمسة اصـوات( وما هي

اعمالك االن على صعيد املسرح؟
- )خـمــســـة اصـــوات( لغـــائـب طعـمـــة

فـرمـان جتـربــة حبـيبـة الــى نفــسي، مـا
زلـــت اعـــيـــــــش حتـــت وطـــــــــأة لـــــــــذة هـــــــــذا

العـرض..احببت شخـصية حـسني مردان يف
هــذه املــســرحـيــة، عــشـت معهــا لـيــالـي طــوااًل

ومتـــاهـيـت فـيهـــا.. وقـــد نـــالـت رضـــا اجلـمهـــور
والـــنقــــــاد واحلــمــــــد هلل..اســتـــطـــيع ان اقــــــول: ان

مـسـرحيـة )خمـسـة اصــوات( محطــة مهمـة يف حيـاتي
الـفنيـة.. وانـا االن بـانـتظـار الكــاتب عبـد الـوهـاب عبـد
الـــرحـمـن الـــذي اعـــد روايـــة )الــــرجع الـبعـيــــد( لفـــؤاد
التكرلي بعد اعداده الناجح لرواية )خمسة اصوات(.

* مالمحك التـي تتمتـع بها، هل فـرضت عليك ادوارًا
بعينها؟

- انـا ال اميل لهـذا االعتقـاد ومالمحي لـم تضـعني يف
اطـار معني من االدوار.. بل علـى العكس، اسـتطعت ان
اقـــــــدم ادوارًا مــتــنـــــــوعـــــــة ومــتــنـــــــافـــــــرة يف ابـعـــــــادهـــــــا
الـسايـكولـوجيـة والفسـيولـوجيـة.. املمثل يـستـطيع ان
يتأقلم مع اية شخصية مهما كانت، شريطة ان يدرس
ابعــادهـــا بعـمق ويـــؤديهــا بــإميــان وصــدق.. انــا مـثلـت
الــبـــــاشـــــا وقــــــاطع الــطــــــريق والـــــرومـــــانــــســي واملــثـقف

والصعلوك واملريض نفسياً ورجل الدين وغيرها..
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بالـنتيجـة وجهًا مـستهلـكاً.انـا مع املمـثل الذي يـحسن
االختيار.

* الفنـان يف بـدايـاته يـبحث عـن االنتـشـار حتـى يكـون
وجهًا معـروفًا لـدى اجلمهور، كـيف تتذكـر هذه املـرحلة

من حياتك الفنية؟
- بعـد منـتصف الـثمـانيـنيـات وحتـديـدًا اثنـاء دراسـتي
املـاجـستيـر عـرضت علي ادوار عـديـدة اال انـني اعتـذرت
عن ادائها النهـا ال ترضي طموحي.. لذا فأنا لم اجعل
االنتـشار والـنجومـية هـدفاً..بـل كنت اعتـبر الـنجومـية

محصلة طبيعية خللق املمثل املبدع واملثقف..
* هل تذكر اول اجر تقاضيته يف التمثيل؟

- االجــر الــذي تقــاضيـته يف الـتمـثيـل اواًل واخيــرًا هــو
حـب اجلـمهـــور..امـــا علـــى الــصعـيـــد املـــادي فقـــد كـــان
اربعـني دينــارًا عبــر اول دور لي يف مـسلــسل) االضبـارة(
لـلكـــاتـب طه ســـالـم واخملـــرج خلـيل شـــوقـي وقـــد قـمـت

ببطولة احدى حلقاته.
* هل اثرت خبرتك يف التدريس يف ادوارك التي توجه

رسالة الى اجملتمع؟
- عمليـة التـدريس يف معهـد الفنـون اجلمـيلة افـادتني
كثـيرًا حـيث كنـت دائم البحـث والدراسـة والتنقـيب عن
كل ما هـو جديـد.و كنت سعيـدًا مع تالمذتي يف قـاعات
الـــدرس واسـتــطعـت ان احـقق اشـيــــاًء مهـمـــة افـــادتـنـي

واعانتهم يف حياتهم الفنية..
* هل من الضروري ان يكون الفنان مثقفاً؟

- الفنان يـحمل رسالة انـسانية عـظيمة والثقـافة جزء
ال ينفـصم مـن عمـله وكيــانه.. انهــا احلصـانــة االكيـدة
التي جتعله قادراً على التشخيص وتقوده الى مفاتيح

االبداع.
* اين انت من االعمال التاريخية؟

- قــدمت بعـض االعمــال التــاريخيــة من خالل شـاشـة
الــتلفـــزيـــون اال انـنـي ارى انـنـــا عـنـــدمـــا نقـــدم اعـمـــااًل
تاريـخية كـمن ينفخ يف )قـربة مقـطوعـة( .. اننا نـعاني
فقــرًا انـتــاجـيــًا مـــدقعـــًا يف مجــال االعـمــال الــدرامـيــة

التاريخية.
* هل تشاهد نفسك يف التلفزيون؟

الـواليـات املتحـدة أن تخـصّص روبـر دي
نيـرو بتـمثيل دور رجل املـافيـا يف الكثـير
مــن األفالم قــــــد رسّخ لـــــدى اجلــمهـــــور
األفـكــــــار املـــــســـبقــــــة حــــــول اجلــــــالــيــــــة
اإليطالية يف أمريكا. وقد اشتهر روبرت
دي نـيــــرو فعـال بعـــد اشـتـــراكـه يف أفالم
تـتنـاول مـوضـوع املــافيـا مـثل )العـرّاب(
)اجلـــزء الـثـــانـي( عــــام 1974 للــمخـــرج
فـرنسيـس فورد كـوبوال و)كـان يا مـا كان
أمـريكـا( عـام 1984 لـلمخــرج اإليطــالي
ســـرجّـــو لـيـــونـي و)كـــازيـنـــو( عـــام 1995
للمخـرج مـارتن سكـورزيـزي.  ويـذكـر أن
وزيـــر الــثقـــافـــة اإليــطـــالـي جـــولـيـــانـــو
أوربـاني قد طلب من الـسلطات اإلدارية
التعـجيل بجمـع الوثـائق الـالزمة حـتى
يسـتطيع منح اجلنسيـة لدينيرو خالل
فعـــــالــيـــــات الـــــدورة 61 مـــن مهـــــرجـــــان
الـبنــدقيـة الـسيـنمــائي الـذي انـطلق يف

أيلول اجلاري.

واسـتـــراحـــة، يـتـبـــادلـــون الـنــظـــرات
ـــــزمــن وقـــــوته، ـــــرة عــن فـعل ال املعــب
متـحسـريـن ومتـذكـرين أيـام الـصبـا
والفـتــوة. مــا أن تـطــأ قــدم املــريـض
غــــرفــــة الــطـبـيـب اخملـتــص، حـتــــى
يـشعر بـبعض االرتيـاح والطمـأنيـنة
وبـخــــــــاصــــــــة إذا وظـف )احلــكـــيـــم(
املعــالج مهــاراته الـنفــسيــة العـــاليــة
لــذلك، ثـم تبـدأ إجــراءات الفحـص
املـتعــــارف علـيهـــا، تـعقـبهــــا جلــســـة
النصح واإلرشـادات، تليها، مفـاجئة
ــــــض بـــــتـــــــــــرك أدويـــــتـه وكـل املـــــــــــري
فحـــوصــــاته اخملـتـبـــريـــة حـتـــى وإن
كــــانـت حــــديـثـــــة، يحــــاول املــــريــض
ـــــة أن يعــتـــــرض، لـكــنه. يف الـــضحــي
نهـاية األمر يذعن لطبيبه املنقذ..!
هـنــا، ميــارس الـطـبـيـب دور الــدلـيل
للــمخـتـبــــرات اجلـيـــــدة والفـــــائقــــة
التـشـخيـص وكـــذلك للــصيـــدليــات
العـتـيــــدة يف صـــــدقهــــا وإخـالصهــــا
ـــــى حـــــســـب رأيه ـــــرضـــــاهــــــا..!، عل مل
واتفـاقاته ومـا يجني من ورائـها من
هـــذا اخملـتـبـــر أو تـلك الـصـيـــدلـيـــة،
يـستلم املـريض قـائمـة املطـالب بـيد
مرجتفة ووجه أكثر شحوباً، بعد أن
يـتعـــرف بـــإجـــراء أكـثـــر مـن فحـص
مخــتــبـــــري، هــي عـــــديـــــدة، وقـــــد ال
يحـتــاج إلـــى بعـض مـنهــا، لـيـبقــى،
هـؤالء املـســاكني أليـام طــويلــة، بني

اخملتبر والعيادة. 
إذن ال أشجــار حـقيـقيــة يف مــشجــر
)األطـباء( سـوى شجرتـني بائـستني
إحـــداهـمـــا حتـت فـنـــدق ســيقــطــنه
احلــاملــون بـــاحليــاة وعــودة الــشبــاب
وأخــــرى حتــــاذي قـمــــامــــة، عــــامــــرة،
بـــالعفــونــة والـنفــايــات، ومــرحــاض
عامة، للسـابلة والعابرين ويف الليل
ميلؤه الفراغ والصمت، شارع يغادره
بيـأس اخلائـفون من املـوت، وآخرون
ـــــون وضع املـــصـــــدات وبعــث يحـــــاول
األمل يف الـنفــــوس - لكـن بـــأثـمـــان
بـــــاهــظـــــة، ولــيـــــاقـــــة مالئـكــيـــــة، قل
نـظيـرهــا، غيــر أن األعمـار مــاضيـة،
نحــــو أفـــــولهــــا عـبــــر الــطـمــــأنـيـنــــة

والسالم.
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انسجام بني تسريحة
الشعر ورقة النظرات

الظـواهر الـسلبيـة التي خلفـت سقوط
النظام السابق.

ويـشارك الفـنان حـامت يف جتسـيد أدوار
ذلك املسلسل الذي كتبه صباح عطوان
ويخـرجه فــاروق القيـسـي أيضــًا كل من
راسـم اجلـمـيلـي وجالل كـــامل وســـامـي
قفطان وهند طالب وبشرى إسماعيل.

الــتــي اســـتخــــــدمــت يف انــتـــــــاج الفـــيلــم
املـذكـور آنفـًا ، ويتـضمـن احلفل -ايضـاً-
معـــــــرضـــــــًا لـــصـــــــور الفــنـــــــان الـفقــيـــــــد
الـــــشـخــــصــيـــــــة، مـع اســتـــــــذكـــــــارات مــن
االســـــــاتـــــــذة يـــــــوسـف العـــــــانــي، صـــــــادق
الــصـــــائغ، د. جـــــواد بـــشـــــارة فـــضاًل عـن
شـقــيـقـه ونـخــبـــــــة مــن فـــــــريـقـه الـفــنــي
ـــــــــــــــــك.  ـايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــل ـ ـ

تصوير :نهاد العزاوي

من يتابع مسيرة الفنان عبد اخلاق اخملتار سيتوقف عند الكثير من احملطات اإلبداعية يف مجاالت الفن
اخملتلفة، وخالل سنوات عمله يف هذه احلقول تشكلت شخصية هذا الفنان بحيث اصبح يشكل عالمة بارزة

ومؤثرة حازت  اعجاب اجلمهور والنقاد، خاصةً ان اخملتار ميتلك مقومات النجم بكل مؤهالته وقدراته، وقد
جتسدت جنوميته من خالل ادائه القوي واملؤثر للعديد من االعمال التلفزيونية واملسرحية والتي حصد من

خاللها اجلوائز الكثيرة عراقياً وعربياً.
يف هذا احلوار نقترب اكثر من شخصية عبد اخلالق اخملتار ملعرفة مكنوناتها ومدى تأثيرها يف ادواره

املتعددة يف املسرح والتلفزيون واالذاعة.

منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

تأليف د. جابر عصفور
الطبعة الثانية 2002
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