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بعد إعادة مجموعة الى متحف الفن احلديث

معـــــرض لالعــامل الفـنـيـــــة املـــســتعـــــادة

بغداد  /علي الدليمي
علـ ــى احـ ــدى قـ ــاعـ ــات املـتـحف
ال ـ ـ ــوط ـنــي لـلفــن احل ـ ـ ــديــث يف
ش ــارع حــيف ــا ،افـتـتـح (مع ــرض
االعـمـ ــال الفـنـيـ ــة املـ ـســتعـ ــادة)
الــذي نظـمته دائــرة الفنـون يف
وزارة الثقافة.
وق ــد ضـم اكـث ــر مـن ( )60عـمالً
فنيـاً (مـتحفيـاً) مـا بني الـرسم
الـزيتي والـتخطيطـات والنحت

مهرجان

التآلف والتآخي
بغداد  /املدى
أق ـ ــام امل ـ ــرك ـ ــز الــثق ـ ــايف الع ـ ــراقــي
لـلـخـ ــط الـع ـ ـ ــربــي وال ـ ـ ــزخ ـ ـ ــرف ـ ـ ــة
(مهـرجان التآلف والـتآخي) لنبذ
الـطــائـفيــة والـتقـسـيم ،جتــسيــداً
للنداء الذي أطلـقه السيد رئيس
الـ ــوزراء للـم ـص ــاحل ــة ال ــوطـنـي ــة
وت ـ ــزام ـن ـ ـ ـاً مع ذك ـ ــرى اس ـتـ ــشه ـ ــاد
الـ ـشـ ــاب العـ ــراقـي (عـثـمـ ــان علـي
الع ـب ـيـ ـ ــدي) يـ ـ ــوم 2005 / 8 / 22
الـ ـ ــذي ضحـ ـ ــى بح ـي ـ ــاتـه النق ـ ــاذ
اآلخـرين من ابناء جلـدته ،ليكون
بـ ــذلـك رم ـ ــزاً للــتالحـم األخـ ــوي
واحملبــة الـعمـيقــة ومنــوذج ـاً حي ـاً
ورائعـ ـاً تـتج ـس ــد فـيه كـل مع ــانـي
العراقي النبيل.
وقــد ضـم املهــرجــان لــوحــة كـبيــرة
جتـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــد الـ ـتـالح ــم املـ ـت ــني ب ــني
م ـكـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــات وطـ ـ ـ ــوائـف اجملـ ـتـ ـمـع
الع ــراقـي بقـيـ ــاس 5م × 3م ،نكـب ــة
جسـر االئمـة ومـا قـدمه من درس
لــكل احلـ ـ ــاقـ ـ ــديــن الـ ـ ــذيــن ارادوا
ال ـن ــيل مــن وحـ ـ ــدة ال ـ ــشعــب وزرع
الطائفية بني صفوفه.
كمــا ضم املعـرض لـوحـات خـطيـة
جمـيلة اسـتلهمت خـاللها املعـاني
التـربـويـة واالنـســانيـة الـتي اشـار
الـيهــا القــرآن الكـرمي واالحــاديث
الـنـبـ ــويـ ــة الـ ـش ـ ــريفـ ــة وق ـصـ ــائـ ــد
ال ـ ـ ـشـعـ ـ ـ ــراء االوائـل واملـ ـ ـ ــأثـ ـ ـ ــورات
االدبية االخرى.

والــسيــراميـك .وهي مـجمــوعــة
مخ ـت ـ ــارة مــن ض ـمــن االع ـم ـ ــال
(املـتحفـيــة) امل ـسـت ــرجعــة الـتـي
فـقـ ـ ـ ـ ــدت اثـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء االحـ ـتـالل يف
نـي ـس ــان  ،2003وق ــد اسـتعـي ــدت
مجـمـ ــوعـ ــات مــنهـ ــا يف الفـتـ ــرة
االخيرة مـن قبل جهات ثقافية
ومــواطـنـني مخلـصـني للـبلــد..
ومـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــذه اجلـهـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي
استــرجعـت االعمــال :الــسفــارة

الع ــراقـي ــة وق ــاع ــة االورفلـي يف
ع ـمـ ـ ــان ودار امل ـ ـ ــدى لل ــثقـ ـ ــافـ ـ ــة
واالعـالم وامل ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز الـ ـثـق ـ ـ ـ ــايف
الســويسـري يف بغـداد ومـطبعـة
أسفار ومواطنون آخرون.
وق ـ ــد ج ـ ــاء املع ـ ــرض كـنـتــيج ـ ــة
مثمـرة تسعى لهـا دائرة الفنون
مــن خالل دعـ ــوتهـ ــا املـ ـسـتـمـ ــرة
لــكل امل ـ ــواط ـن ــني داخل وخ ـ ــارج
الـع ـ ـ ـ ـ ــراق لـل ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ــاون مـعـه ـ ـ ـ ـ ــا

السـتـ ــراجـ ــاع جـمــيع اعـمـ ــالـنـ ــا
الفـنيــة املـتحـفي ــة التـي فقــدت
مـن مــرك ــز الفـنــون والـتـي تعــد
وثـيقــة ثق ــافيــة وفـنيــة وطـنيــة
لل ــشعــب الع ــراقـي مب ــا حتـمـله
هـ ـ ــذه االع ـمـ ـ ــال مــن مـ ـ ـس ـيـ ـ ــرة
تــاريـخيــة طــويلــة حلـقبــات من
ال ـ ـ ــزمــن واالح ـ ـ ــداث وحـلـق ـ ـ ــات
متـواصلـة للحـركـة التـشكـيليـة
العراقية.

برسعة مع املخرجة رجاء كاظم
بغداد/ايناس الشريفي

اخمل ـ ــرجـ ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة (رج ـ ــاء ك ـ ــاظــم)
مخـرجــة متـميــزة ولهــا اعمـال جـادة يف
الــدرامــا العــراقيــة وهي حــريـصــة دائم ـاً
عل ـ ــى اخ ـ ــراج االع ـم ـ ــال ال ـتــي ت ـت ـم ـي ـ ــز
بجـ ـ ــودته ـ ــا .يف ه ـ ــذا الـلقـ ـ ــاء القـ ـص ـي ـ ــر
طرحنا عليها بعض األسئلة
*ما هو آخر عمل قمت به:
انتـهيـت من مــسلــسل (الغ ــائب) الــذيســيع ـ ــرض علـ ــى قـنـ ــاة الـ ـسـ ــومـ ــريـ ــة يف
رمـضــان يـقع يف  19حلقــة بـطــولــة (آالء
حـ ـسـني ،سـم ـ ــر محـم ـ ــد ،سع ـ ــد مجـيـ ــد،
حـسني عجـاج) واملسلـسل للكـاتب (سـعد
ه ــدابـي) حل ـس ــاب ش ــرك ــة سـمـي ــرامـيــس

وتــدور قـصــة املــسلــسل حــول شــاب غــادر
الع ـ ــراق م ـنـ ـ ــذ طف ـ ــولــته وع ـ ــاد إلــيه يف
ظـروف االحتالل ومـا يعانـيه خالل هذه
املرحلة.
*مـا هي ابـرز االعمـال الـتي قـدمتهـا يف
حياتك الفنية؟
(احلـ ـ ــوت واجلـ ـ ــدار ،ه ـ ـ ــو واحلق ـي ـبـ ـ ــة،مسلـسل (خيـوط من املـاضي) ،وقنـاديل
حلسان ART).
*هل ت ــوديـن اخ ــراج عـمل يـتح ــدث عـن
الوضع احلالي:
نـع ــم اذا ك ـ ـ ــان الـ ـنـ ــص يـخ ـ ـ ــدم الـعـ ـمـلوي ـسـتـطـيع ان يعـبــر عـن ال ــواقع ب ـشـكل
ايجابي.

 105ملـكـــــات يـتـنـــــافـــسـن عـىل لقـب مجـــــال العـــــامل 2006
وارسو :شاركت ملكات جمال
ـس ـ ــاء ي ـ ــوم
بل ـ ــدان م ـ ـ
مــن  105ـ
االحد يف وار سـو يف االحتفال
ا لـرسمي الطالق مباراة ملكة
الع ـ ــا ل ــم لعـ ـ ــام 2006
جـ ــم ـ ــال ـ
ـتج ـ ــرى ـم ـ ــرحل ــتهـ ـ ــا
ا ل ـتــي س ـ ـ
ـائ ـ ــي ـ ـ ـ ــة يف ايـلـ ـ ـ ـ ــول يف
ـال ـ ـن ــه ـ ـ ـ ـ ـ
العاصمة البولندية.
و تـت بـارى امللكـات علـى خال فـة
الع ــالــم لعـ ــام
م ل ــك ــة ج ــم ـ ــال ـ
 ،2005اون ــر بـي ــرن ــا الـط ــا لـب ــة
ـالغ ــة مـن
ـدي ــة ا ل ــب ـ ـ ـ
االي ــسل ــن ـ ـ
ـ
العمر  21عاما.
وخالل اقامتهن ال تـي تستمر
شه ـ ــرا يف ـب ـ ــولـ ــن ـ ــدا ،ســتق ـ ــوم
ـ
املتبـاريات بـزيارة اجـمل مدن
ـدان ـ ـسـك
ا ل ـبـالد ،وم ـن ــه ـ ـ ــا ـغ ـ ـ ـ ـ
(شمــال) العــاصمــة القـد ميـة
ملل ــوك ب ــو لـن ــدا ،و ك ــرا ك ــوفـي ــا
وزاكوبان ووارسو.
و قـد اجري اول ا نـتخاب ملـلكة
ج ـ ــم ـ ـ ـ ــال ا ل ــع ـ ـ ـ ــا ل ــم يف 1915.
ومـ ــن ـ ــذ ـع ـ ــام  ،2004ـي ــشـ ـ ــارك
ـلف ـ ــزيـ ـ ــون يف
ـاه ـ ــدو ا ل ـت ـ
ـش ـ ـ ـ
ـم ـ ـ
اج ـ ـمـل ـف ــتـ ـ ـ ـ ــاة يف
ـخ ـ ـ ـ ــاب ـ
ـان ـ ـت ـ
العالم.
ووار سـو هي مع ل نـدن ا ملـدينـة
االوروبـ ــي ـ ــة ـال ـ ــوحـ ــي ـ ــدة ال ـتــي
تنظم هذا االنتخاب.
وم ــن ــذ ثالث س ــن ــوات ،يج ــرى
احلـفل اخلـت ــا مـي يف ج ــزي ــرة
هاينان بجنوب الصني.

وقـــفـــــــة

هـــــــيـــــــتــه !
أحمد السعداوي
يقــال ان مصــدر كلمــة هيـته يف اللهجــة العــراقيـة جـاء
مـن اللغــة التــركيــة ،وهي تعـني القــوة غيــر النـظــاميـة.
وهـناك من يرى انها مشـابهة لكلمة سومـرية لها معنى
مــش ــابه .وان ــا شخـصـيـ ـاً افـضـل ان تك ــون ه ــذه الـكلـم ــة
عـثمــانيــة ،ألني ال اسـتطـيع تخـيل ان الـ(الهـيته) كــانت
ت ــض ـ ــرب اطــنـ ـ ــابهـ ـ ــا يف الع ـ ــراق مــن ـ ــذ اي ـ ــام اج ـ ــدادن ـ ــا
السومريني.
والـ(هيـته) يف حقيقـة امـرهـا ،هي كلمـة احلقيقـة ،وهي
الـوصف الـدقـيق للكـثيــر من االفعــال واملمـارسـات الـتي
جتــري علـى املــستـويـات كـافـة .ولـرمبــا سمـعنـاهــا علـى
لسان مـواطن حانق ،يف الـشارع او امام دائـرة رسمية ،او
داخل مـ ـسـت ــشفـ ــى حـكـ ــومـي ،او حـتـ ــى يف الـنــظـ ــر الـ ــى
عناوين الصـحف املعروضة على الـرصيف يف الكراجات
صباحاً.
واذا كـانت الهـيته لهـا من يـخدمـها ،ويـدميهـا ،ويجعلـها
اكثــر (هـيتــان ـاً) يــوم ـاً بعــد يــوم ،ف ــأننــا نـحن املــراقـبني
واملـعلقـني عل ــى ه ــذه االوض ــاع الـن ــائـم ــة حتـت قـبـض ــة
الهيته ،لسنا ابرياء منها متاماً.
كل العـراقيـني يف احلقيقــة يسـاهمـون يف ادارة مــؤسسـة
الهيته العظيمة يف العراق ،بدرجة او بأخرى ،حتى ولو
بــالقــاء عقـب سـيجــارة علــى الــرصـيف او داخل صــالــة
مستشفى.
وهذه الكلمة إن كـانت وصفاً دقيقاً لـلكثير من االوضاع
الشـاذة ،فهـي كلمـة عـجيبـة ،ألنهـا تـوفـر من جـانب اخـر
املبرر االخالقي لنا للمساهمة يف ادامة هذا الشذوذ.
البلـد هيتـه ..لذا ال مـبرر ملـعاجلـة ذلك ،وال جنـاح عليَّ
فيما افعله!!
وإن ك ـ ـ ــان ذلـك مــن حـل فـهــي املـالئـك ـ ـ ــة وح ـ ـ ــده ـ ـ ــا مــن
تـستـطيع اجنـاز هذا احلـل ،اما انـا البـشر الـفانـي فعلي
ان اتقـبل قــدري دون املـس ــاهمــة فـيه ،اتقـبلـه كمـنحــة او
اعطية ،وكحق مقدس ال فضل فيه ألحد عليَّ.
فـأنـا اريـد االمـان ،وحـني ال يتـوفـر سـأصف الـوضع بـالـ
(هـيته) ولـكن ،حـني يتــاح لي ان اســاهم يف تـدعـيم هـذا
الـوضـع االمني افـوض أمـري الـى اجملهـول ،واطلـب منه
ان يقوم بعملي.
قبل شهــرين سـقط مـواطـن يبـدو علـى مـظهــره البـؤس
والتعـب صريعاً قرب جـسر املشاة يف الـباب املعظم .كنت
قـ ــريـب ـ ـاً مـن املـكـ ــان ،وســمعــت االطالق ـ ــات العـ ــديـ ــدة و
(املـسترخيـة) التي صوبـت من اسلحة (مجهـولة!!) الى
جسد هذا املواطن املسكني.
حــني وصلـن ــا الـ ــى مك ــان احل ــادث ك ــان الـ ــرجل غ ــارقـ ـاً
بدمـائه ،وبعض سـائقي (الكيـات) يسعـون حلمله ونقله
الى مدينة الطب القريبة.
ما وصف الـسيارة ومـا لونهـا وكيف هي هـيئة املـسلحني
فـيه ــا؟ لم يـجبـني احــد بــشيء .وعــادت حــركــة الـســوق
القـ ــريـبـ ــة ونـ ــداء الـبـ ــاعـ ــة واصحـ ــاب الـ ـسـيـ ــارات علـ ــى
اخلـطوط الـتي يعملـون فيـها .عـاد كل شيء الـى وضعه
بعــد دقــائق علــى مـشهــد دمــوي امــام مئــات االعني ويف
وضح النهار ،ولم يكلف احد نفسه ان يتصل بالشرطة،
او يــبلغ عـن وجه ــة امل ــسلحـني.كـنـت الح ب ــالــس ــؤال عـن
تفــاصيل الـسيــارة واشكـال اجملـرمـني فيهـا ،دون فـائـدة،
الى ان سحبني صديق من ذراعي وهو يقول:
ـ ميعود صايره هيته ..انته شجاي اتسوي؟!!
كان القتيل ،وتفاصيل القتل ،وكل ما حصل قد اختفى
وقتهـا لـدى اجلـميع ،بـإرادة نــسيـان قـويـة ،وظـلت علـى
الـرصيف بقعة دم صغيـرة بجوار اكياسٍـاً خلضار وفواكه
للمواطن املغدور ،ال يجرؤ على االقتراب منها احد.

