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هل اخـــذت الــصحـــافـــة االدبــــاء والكـتـــاب إىل خمـــاطـــر مـتـــاعـبهـــا؟
علـى املـستــوى الشخـصي اشعـر اننـي خسـرت
الكـثـيـ ــر ولكـن الـض ــرورات تـبـيح احملـظ ــورات
كـنـت امتـنـ ــى ان اســتغـ ــرق اكـث ـ ــر يف القـ ــراءة
والتأمل والعـزلة كقـيمة روحيـة واسترخـائية
لكــن صخـب الــصح ــاف ــة الـي ــومـي اخ ــذ مـن
سكينتي الكثير.

عـلـــــي يــــــــــــاســـــني
ب ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد

لقد أخذت الصحافة مني الكثير
من الوقت واجلهد

للصحـافـة تـسميـات وتـوصيفــات كثيـرة ،وقـد
تع ــددت أغ ــراضه ــا واه ــدافهـ ــا خالل اله ــزات
والــتحـ ــوالت الكـبـي ــرة يف حـي ــاة اجملـتــمع ــات
البـشريـة على مـرّ تأريخهـا القدمي واملعـاصر
فــضالً عــن مك ــانـته ــا وت ــأثـي ــره ــا يف اوس ــاط
الشـرائح االجتمـاعيـة اخملتلفـة ،فهي "لـسان
الشعـب وقلبه النـابض" و"صـاحبـة اجلاللة"،
و"مهـن ــة املـت ــاعـب" وثـم ــة م ـسـمـي ــات اخ ــرى،
والصحـافة العـراقية ،احلـرة واملستقلـة منها،
او احلك ــومـي ــة ،عـب ــر ت ــشكـله ــا وانــطالقـته ــا
االولى ،منذ نهـاية العقد السادس من القرن
الـت ـ ــاسع عـ ـش ـ ــر وال ـ ــى الـي ـ ــوم ،ج ـ ــذبـت ال ـ ــى
مـي ــاديـنه ــا وأق ـس ــامهـ ــا ،الكـثـي ــر مـن االدب ــاء
والـك ـت ـ ـ ــاب العـ ـ ــراق ـي ــني ،شعـ ـ ــراء وسـ ـ ــرديــني
ومـتــرجـمـني وبــاحـثـني ،امـتهـنــوا الـصحــافــة
كـمهنة وعشقـوها ،أسماء المعـة من الشعراء
والكـت ــاب وظف ــوا لهــا ،ق ــدراتهـم وكف ــاءاتهـم،
مبهنية عالية ومصداقية يف العمل واالداء.
(امل ــدى) اسـت ـطـلعــت اراء نخـب ــة مـن االدب ــاء
والـكت ــاب ،عن ت ــأثيــر العـمل الـصحــايف علــى
مـنجــزاتـهم االبــداعيــة الـشعــريــة والـســرديــة
فاختلفت االراء وتعددت وجهات النظر.

وجـ ــدت وقـت ـ ـاً لـكـتـ ــابـ ــة الـ ــروايـ ــات االخـ ــرى
والقصص وايضاً ترجمة الكتب.
اسـتـطـيع ان اق ــول ان امل ــوهـب ــة االصـيل ــة مع
الـوعي ،جتـد لهــا منفـذاً لـلظهـور بـاسـتمـرار،
والصحـافـة حتـديـداً ،تـزيـدهـا ثـراء ومتنحهـا
حيـويـة مـستمــدة من حيـويـة العـمل اليـومي
امل ــتجـ ـ ــدد ،وال ــتعـ ـ ــرف ال ـ ـ ــى اشخ ـ ـ ــاص لهــم
جتــربـتهـم ،وتـبــادل اآلراء واخلـبــرات ،واالهـم
الـ ـت ـ ـ ــواصـل مـع ال ـ ـ ــوسـ ــط الـ ـثـق ـ ـ ــايف وع ـ ـ ــدم
االنقـطــاع عـنه .اؤك ــد ان العــزلــة امل ـسـتـمــرة،
وعـ ـ ـ ــدم االنـخـ ـ ـ ــراط ،بـ ـ ـ ــاي ش ـكـل كـ ـ ـ ــان ،مـع
اجملتمع ،يـضخ يف النفـس ،احاسـيس قـامتة،
تعزل املـرء عن وسطه ومـوهبته واحلـياة بكل
ما فيها.

يف البداية حدثتنـا القاصة والروائية ابتسام
عبد اهلل قائلة:
الــصح ــاف ــة هـي مـيـ ــدان املهـن ــة االول ،ب ــدأت
بتـرجمـة واعـداد االخبـار العـامليـة الـسيـاسيـة
واملـن ـ ــوع ـ ــة ثـم انـتـقلـت ال ـ ــى حق ـ ــول اخ ـ ــرى
وضمن هـذا اجملـال اتـسع مـدى االفق امـامي
ليـشـمل اوجـه احليــاة املـتع ــددة ومتــابعــة مــا
يحدث يف بلدي ويف العالم ،يوماً بعد يوم.
وطــوال االعــوام الـتـي عـملـت فـيهــا يف اروقــة
الصحـافــة ،كنت أحـس مبتعـة العمل وفـيض
مـ ـ ــا يـ ـض ـيـفه الــي ومـ ـ ــا ي ـتـ ــطل ــبه مــن وعــي
ومتـابعـة وقـراءة كل جـديــد يصـدر يف مجـال
عمـلي( ،الـثقــافــة) ،وايـض ـاً ،وهــذا هــو االهم،
عـدم جتـاهل طمـوحي االول يف كتـابـة النثـر،
الــروايــة والقـصــة ،وهــو قــد ب ــدأ يتـضـح منــذ
دراسـتـي الـثـ ــانـ ــويـ ــة مـتـ ــواصـالً مع دراسـتـي
اجلــامـعيــة ،دون ان تعـلن عـن نفــسهــا نـشــرا،
بسبب ظروف خاصة.
والـعـ ـمـل يف ال ـ ـصـحـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ،واالخـ ـتـالط مـع
الـك ـت ـ ــاب وامل ـثـقفــني ،اث ـ ــرى ذلـك الـ ـط ـم ـ ــوح
وانضجه ،والـوعي العميق بـأهميـته بالنـسبة
لـي ،متـ ـسـك به دون ان ي ـ ــدعه يـ ــسقــط الـ ــى
القاع وهكذا ،ومع عمـلي املتواصل يف جريدة
اجلمهوريـة ،كتبت روايتي االولـى( ،فجر نهار
وح ـشـي) ،ومع عـملـي املـت ــواصل فـيـم ــا بع ــد،

ينـظــر القـاص والــروائي حـميــد اخملتـار الـى
العمل يف الصحافة من وجهة نظر هي:
الـعمل الصحفي لـيس غايـة محضة لـلمبدع
العراقي بقدر مـا هو وسيلة لتـوفير الرغيف،
لذلك يلجـأ الكاتـب مضطراً الـى هذا العمل
مع علمه ويـقينه بـأنه سيـدخل معتـركـاً آخـر
وسـاحـة ليـست سـاحته او مجـال اخـتصـاصه
ومـع ذلك ي ــدخل وق ــد دخلـن ــا جـمـيعـ ـاً ه ــذا
املعتـرك وانفجـرنا يف اتـونه ولهـيبه ومتـاعبه
واسـتـالبه حـتـ ــى صـ ــار يـنـ ــاف ــس ن ـصـ ــوصـنـ ــا
االبـداعيـة ويعـطل مشـاريعنـا املـؤجلـة دائمـاً،
اذاً مــاذا لــو ت ــركنــا هــذا العـمل واجتـهنــا الــى
تنفـيذ مـا نخـطط له مـن مشـاريع ونـصوص
واصــدار كتـب ينـبغي ان تـوفـر لـك رصيـداً يف
ال ـب ـنــك وان جتلـ ــس يف مـكـ ـ ــان آمــن وهـ ـ ــادئ
وبعيد عن كل املؤثـرات الداخلية واخلارجية،
ومع االسف ال ـش ــدي ــد كل ه ــذه االم ــور غـي ــر
متـوفـرة وال اعتقـدهـا ستتـوفـر ونحن نعـيش
ظروفاً متفجرة دمـاً وخراباً وناراً ،اذاً سيكون
العــود احـمــد الــى عـملـن ــا القــدمي اجلــديــد
هنـاك يف ظلـمات واضـواء الصحف وزوايـاها
وغرفها وقاعاتها وسهرها ،وعلينا ان اردنا ان
نـ ـ ــوفق بــني العــمل وال ـ ــرزق وبــني ال ـ ـشـغل يف
محـت ــرف ــاتـن ــا اخل ــاصـ ــة ،ان نكـتـب يف اوق ــات

هل اخذت مني الصحافة ام انها
اضافت اليّ؟

ابتسام عبداهلل

ميكنك ان تسحب عملك الصحفي
الى مناطق الضوء الداخلية
بنصوصك االبداعية

حميد اخملتار

الـراحـة ونـرتــاح يف اثنـاء الـعمـليـة الـكتــابيـة
علـ ــى اعـتـبـ ــار ان الـكـتـ ــابـ ــة نـ ــوع مـن ال ــسالم
ال ـ ــداخلـي والـت ـ ــواصل الـ ــروحـي بـني املـبـ ــدع
ومـ ــادته ،بـني املـب ــدع وم ـشـ ــروعه ،بـني املـب ــدع
ونـصه ،وميكنك ان تـسحب عملـك الصحفي
واالعالمـي ال ــى مـن ــاطق الـض ــوء ال ــداخلـي ــة
اخلاصة بنصوصك االبداعية.

حني يتفرغ الكاتب أو الشاعر
البداعه ميوت جوعاً!

ال ـش ــاع ــر عـم ــاد جـبـ ــار يعـلل اسـبـ ــاب العـمل
بالقول:
يقول البـريكان إن "الشعر" أو الكـتابة يحتاج
الـى اكثـر من حيـاة ،كيف إذا يخـلص الكـاتب
لـلكـتــابــة يف هــذا الــزمـن ال ــذي ال يقــدر فـيه
هـذا اجلهد الـروحي والفـكري للكـاتب فحني
يتفــرغ الكــاتب والـشـاعــر حليــاته االبــداعيـة
مي ـ ــوت ج ـ ــوعـ ـ ـاً ،إذ إن مـك ـ ــاف ـ ــآت ال ـن ـ ـش ـ ــر يف
الصـحف واجملالت تكـون  10اآلف أو  15الفـاً
ويف اعلى منسوباتـها  20الفاً ،ما الذي يفعل
املـب ــدع إزاء ه ــذا وه ــو ك ــائـن واقعـي ايـضـ ـاً له
حاجاته وله عائلة حتتاج جهده وحتتاج منه
ان يجعلهـا يف حالـة من األمان االقـتصادي؟
يـلجـ ــأ الـكـ ــاتـب الـ ــى اق ـ ــرب املهـن الــيه وهـي
االعالم فـيبــدأ االعـالم وهمــومه بــاسـتنــزاف
طــاقته وحتـويل قـدراته مـن منـطقـة االبـداع
الـ ـ ــى الـ ــصحـ ـ ــافـ ـ ــة ،مــن مـالحقـ ـ ــة لـلخ ـبـ ـ ــر
والـتح ــوالت ال ـسـي ــاسـي ــة وأث ــره ــا يف احلـي ــاة
االج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة وال ب ـ ــأس يف م ـ ــراق ـب ـ ــة ه ـ ــذه
اجل ـ ــوانـب الــيه كـك ـ ــاتـب ولـكــنه ـ ــا حت ـ ــدث يف
الـصحافة بشكل قسـري ورويداً رويداً انفجار
الكــاتـب يف احليــاة الـصحـفيــة يجف مجــرى
االبداع يف داخله ألن االبداع يحتاج الى هذا
التـفرغ الـذهني ومالحقـة خفقـات الالشـعور
واقتنـاصهـا هـذا التفـرغ الــذهني يـصبح أقل
احتمالية عنـد االنقسام الذهني بني االبداع
والصحـافـة لـذا ارى أن ينـشـأ مجلـس وطـني
لـرعايـة الكتـابة واالبـداع يتـم اختيـار من كل
ص ــنف ابـ ـ ــداعــي وي ـت ــم تف ـ ـ ــرغه ــم لع ـمـلهــم
االبـداعـي عبـر رعـايـة اقـتصـاديـة تـؤمـن لهم
العيـش الكــرمي ألنهم ثـروة كبـرى من ثـروات
الوطن.

شوقي كرمي

العمل الصحفي يأكل اخضر
االبداع ويعطي يباس الصحافة

ويشير القاص شوقي كرمي حسن:
الفرق واصح ،ولكنه حـاد كحد السكني ،ذلك
احلد الذي حذر منه هـمنغواي النه يشعرك
بـ ــالقـلق ،فـ ــالــصحـ ــافـ ــة لغـ ــة الـيـ ــوم الـتـي ال
تـستقر عـند شيء ،تـسعى لتـشيد صـرحاً من
الـهمــوم واآلمــال ،ولكـنك ومــا ان يحـني وقت
الـظهيــرة حتـى تـشعـرهـا صـارت بقــدم اليـوم
الــذي مـضــى ،لهــذا فــاحلــد ق ــاتل وبخــاصــة
ل ــدى االدب ــاء ال ــذيـن وج ــدوا يف الــصح ــاف ــة
مـالذاً ،لـك ـنـه مـالذ مـخ ـيـف ،ي ـ ـ ــاكـل اخ ـ ـض ـ ـ ــر
االبـداع ويعطي يـباس الـصحافـة التي تـؤشر
الـتك ــرار ،ويح ــذر م ــاركـي ــز مـن االنقـي ــاد وراء
االستهالك ،ونسيان املبـدع لنفسه امام بريق
خ ــاب ،وج ــانـب آخ ــر ف ــان الــصح ــافـ ــة انق ــاذ
للمبـدع النهـا املكـان الوحـيد الـذي يلـم أساه
ويــأويه ،وجتـعله ق ــريبـ ـاً من عــالـم الكـلمــات،
وقـد تـختلف القـاعـدة قـليالً مع اجملالت ذات
الطـابع الثقـايف ،ألن تلك املـطبـوعــات تضعه
يف خضم ما يريد.

الصحافة اضرت باالدباء العاملني
فيها

ويؤكد الكاتب املترجم عادل العامل بالقول:
استفـاد االدبــاء العــاملـون يف الـصحـافــة من
عـملهم فيها لـتسهيل عمليـة نشر ابـداعاتهم
االدبيـة وكتـابـاتهم االخـرى ،مقـارنـة بغيـرهم
مــن االدب ـ ــاء ال ـ ــذيــن تــتحـكــم يف ام ـ ــر نـ ـش ـ ــر
اعمــالـهم الــدور والعالقــة الـشخـصيــة وقــرار
املـسـؤول عن الـصفحــة الثقـافيـة املــؤمل منه
أن يـكون ،ملمـاً بكل عنـاصر النـظرة النقـدية
املـوضوعـية الـى كل االنواع االدبـية ،مـن شعر
وقصة ودراسـة او معاينـة نقدية ،علـى صعيد
القـ ــدمي واحلـ ــديــث ،واحمللـي واالجـنـبـي مـن
النشاط الفكري ،غير ان االدباء العاملني يف
ال ــصحـ ــافـ ــة ه ـ ــؤالء فقـ ــدوا ،مـن الـنـ ــاحـيـ ــة
االخـ ــرى ،وبـ ــدرج ـ ــات مخـتـلفـ ــة ،ات ـص ـ ــالهـم
احلـيـ ــوي بـ ــال ـ ــواقع الـيـ ــومـي خـ ــارج جـ ــدران
الــصحـيف ــة او اط ــار العـمل الــصحفـي ،وه ــو
الـواقع الـذي يـستمـد مـنه االديب ،يف العـادة،
افـك ـ ــاره وم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــاتـه وشخـ ـ ــوصه ون ـ ـسـغه

عماد جبار

االبـ ــداعـي وغـنـ ــاه ال ـ ــداخلـي .هـ ــذا اضـ ــافـ ــة
للــضعـف ،بل قـل االنق ـط ــاع احـي ــانـ ـاً ،ال ــذي
يـسببه االنـشغال بـالعمل الـصحفي اليـومي،
داخـل ال ـ ـصـحـ ـيـفـ ـ ـ ــة وخـ ـ ـ ــارجـهـ ـ ـ ــا يف بـعـ ــض
االحوال ،يف متابعـة االديب الصحايف للنتاج
االدبــي احمللــي والعـ ــاملـي ،وم ـ ــا يعـكـ ــسه هـ ــذا
االنقـط ــاع سلـبـيـ ـاً عل ــى ثقــافــة هــذا االديـب
وتطوره الفني.

من يرتدِ معطف الصحافة يتحمل
عبئاً مضاعفاً

ويذهب القاص واملسـرحي عباس لطيف الى
رأي آخر اذ يقول:
اعـ ـتـقـ ـ ـ ــد ان الـعـالقـ ـ ـ ــة ب ــني االدي ــب وعـ ـ ـ ــال ــم
الـصحافـة وحتكمهـا حالـة من الـنسبـية غـير
املـطلقـة فظـاهـريـاً تبــدو الصحـافــة كخطـاب
يـختلـف كليـاً عـن اخلطــاب االدبي االبــداعي
فـالـصحـافـة تهـتم مبـا هـو يــومي وســاخن يف
ال ــواقع ب ـشـكله الـكلـي ام ــا االدب فله عــوالـم
وميــادين تـرتـبط بـتصـويـر وجتـسيــد احليـاة
االنـ ـ ـس ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة وج ـ ـ ــوداً وعـالق ـ ـ ــات واحـالمـ ـ ـ ـاً
وكوابيس.
لكـن الــصح ــافـ ــة كح ــرف ــة تـتــطلــب تف ــرغـ ـاً
زمك ــانـيـ ـاً ي ـسـتهـلك االديـب وعلـيه ف ــاالديـب
ال ــذي ي ــرت ــدي معــطف الــصح ــاف ــة يـتحـمل
العـبء املضـاعـف وحتفيـز الـذات علـى االداء
امل ــزدوج ،وعـم ــومـ ـاً لـيــس كل االدب ــاء ق ــادريـن
علـى هـذا االداء املــزدوج فهنـاك ادبـاء فـشلـوا
يف سـ ــاحـ ــة صـ ــاحـب ـ ــة اجلاللـ ــة وهـنـ ــاك مـن
اضــمحل نـت ــاجه االدبـي ب ـسـبـب االسـتغ ــراق
الصحفي اليومي.
واعــود لتــوضيح قـضيــة النـسـبيـة يف اطـراف
هـذه املعـادلــة فهنـاك مـن الظـواهـر مــا ميكن
استـثمـارهـا وتـوظـيفهـا ،فـالـصحـافـة كــونهـا
الـصــورة اجملــسمــة للــواقـع احليــاتـي اليــومي
فـان االديب املـمتلـك حسـاسيـة عـاليـة ميكنه
التقاط (الـثيمات) والـصور واملضـامني مهما
تـنشـره الصحـافـة التـي يصفهـا احـد الكتـاب
بانها حاضنة للغسيل اليومي.
وات ــذك ــر ان دسـت ــوف ــسكـي ق ــد اسـتقـ ــى فك ــرة
روايته الشهيرة (اجلرمية والعقاب) من خبر
صحفي منشور يف صحيفة مغمورة.

وتؤكـد القاصـة مها العـزي أنها ستـتحرر من
الصحافة مفسرة ذلك بالقول:
كــانـت القـصــة هـي البــاب ال ــذي فتـح لي اول
االمر الـدخول الـى عالـم الصحافـة ،ولم اكن
اظـن يف حلظـة مــا انه سيجـرفنـي بعيـداً عن
عــالـم القـصــة الــذي عــشقـته ..مبــرور االيــام
كـنت ابتعــد عن تلك العـادة التي كــانت تعيـد
الـي بع ـضـ ـاً مـن الـتـ ــوازن مع ال ــذات اال وهـي
الـكتــابــة..الـكتــابــة احلــرة بـعيــداً عن الـقيــود
التي تسيطر على حياتنا الرتيبة ،كنت اكسر
الــرتــابــة بــشخ ــوص احلق معـهم الــى ع ــوالم
جـريئـة ،فيـها مـن السحـر والغمـوض واحللم
مــا كــان يعــوضـني الــواقع الــذي نـعيـش فـيه،
وهـا انــا اليــوم بعيـدة كـل البعــد عن صحـراء
الورق التي تغري املرء بأن يتوه فيها.
يف كـل يوم احـدث نفسـي بأن الـوقت قـد حان
للـرجوع الـى القصـة ،لكن تبقـى هذه الفـكرة
م ـش ــروعـ ـاً م ــؤجالً ال اعلـم ال ــى مـت ــى ..لق ــد
اخـذت الصـحافـة الكثيـر من الـوقت والكثـير
مــن اجلهـ ــد والـكـثـيـ ــر الـكـثـيـ ــر مـن اخلـيـ ــال
جعلـتني اقـرب الـى الـواقع بـتعقيـداته اململـة
والـت ـ ــافهـ ــة يف الـ ــوقـت ذاتـه ،ومع ذلـك اقـ ــول
ســأرجع يــوم ـاً الــى القـصــة لـكنـني قـبل ذلك
البد من ان احترر من الصحافة الى االبد.

تركي العمل الصحفي أتاح لي
الوقت للقراءة والكتابة

اخـي ــراً ي ــدلـي الق ــاص محـم ــد عل ــوان جـب ــر
بدلوه موضحاً:
رغـم ان مهـن ــة الــصح ــاف ــة تعـتـب ــر مـن اكـث ــر
ال ــوس ــائـل االعالمـي ــة اهـمـي ــة ..كـ ــونه ــا اوالً
رس ــال ــة ان ـس ــانـي ــة رفـيع ــة ت ــرتـبـط ب ــاحل ــدث
وجتليـاته اال انهـا تـؤثـر بـشكل او بـآخـر علـى
انـتاج املـبدع ،النهـا تتطلـب تفرغـاً تامـاً لها..
وانغمـاراً كامالً يف هـذا اجملال احليـوي ولهذا
سـيج ــد املـب ــدع نفــسه مـنغـم ــراً يف تف ــاصـيل
تـتطلـب منه تكـريس الـكثيـر من الـوقـت لكي
يستطيع مجاراة ما يحدث حوله.
امـ ــا بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة لــي ،فقـ ــد عــملــت لفـتـ ــرة يف
الـصحــافــة ،وج ــدت نف ـسـي مـنغـمــراً يف تـلك
التفـاصيل ،وكـنت اؤجل الـكثيـر مـن مشـاريع
القراءة والكتـابة الى الـفرصة املنـاسبة ،التي
لـم اعثــر عليهـا ..ممــا اضطــرني للعـودة الـى
عملي السابق كخبير قضائي ..وتركي العمل
يف الــصحـ ــافـ ــة ،وهـ ــذا اتـ ــاح لـي الـكـثـيـ ــر مـن
الوقت للقراءة والكتابة.
ومــا اجــده مـن انخــراط اغلـب مـبــدعـيـنــا يف
العمل الصحـايف حتت طائلة احلـاجة املادية
وعـ ـ ــدم وجـ ـ ــود فـ ـ ــرص ع ــمل اخـ ـ ــرى ..وهـ ـ ــذا
بالتأكيد سيجعل انتاجهم محدوداً..

مـــــــتــــــــــــــــــابــعـــــــــــــــــــات
ـ

الفنان اياد الزبيدي يف معرضه الشخصي اخلامس

الـكلـمــــة روح بـيــضــــاء كــــاحلـاممــــة

ملـــتقـــــــى أفـكـــــــار جـــــــامعــيـــــــة الـــثقـــــــايف واإلعالمــي األول

بــــــاســم الــــشــــــرقــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مـحـــمـــــــــد هـــــــــادي
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

حتـت شعــار (اإلعالم اجلــامعـي رافــد مـن
رواف ــد املـ ـسـيـ ــرة الـعلـمـيـ ــة) ..وبـ ــرعـ ــايـ ــة
ـ
األستـاذ الـدكتـور عمـاد اجلـواهـري رئـيس
جـامعـة القـادسيـة ..أقـام قـسم اإلعالم يف
رئـاسـة اجلـامعــة (ملتقـى أفكـار جــامعيـة
الثقايف واإلعالمي األول).استهل امللتقى
بقـ ــراءة آي مـن الـ ــذكـ ــر احلـكـيـم ثــم تاله
وقـوف املشـاركـني يف امللتقـى لقـراءة سـورة
الفـ ـ ــاحت ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى أرواح شه ـ ـ ــداء العـ ـ ــراق
وشهــداء املــسيــرة الـتعـليـميــة خـصــوصــا،
الذين نـزفوا دماءهـم فداء لهذه الـرسالة
الع ـظـيـمـ ــة.ثـم اخـتـ ــزل الـ ــدكـتـ ــور عـمـ ــاد
اجلـواهـري رئـيس اجلـامعـة املـراحـل التي
مرت بها اجلامعة منذ تأسيسها موضحا
اإلجنـازات الـتي قــدمتهـا واألهـداف الـتي
تـطـمح لـتحقـيقهـا مـسـتقـبال ،يف كالم له
فقــال (انــطلقـت امل ـسـيــرة الـتعلـيـمـيــة يف
مـدينـة الديـوانيـة عبـر جامـعة الـقادسـية
يف ـع ـ ــام 1987بــكل ـي ـتــني هــم ـ ــا الــت ـ ــربــي ـ ــة
واإلدارة واالقتـصاد .وبعـد عام دراسي ،أي
يف العـ ــام  ،1988اضــيفـت إلـ ــى اجلـ ــامعـ ــة
كلية أخرى هي كلية اآلداب لتصبح ثالث

قراءة تشكيلية لقصائد
موفق محمد

افتتح االربعاء املـاضي معرض الفنان
التـشـكيـلي ايـاد الــزبيــدي علـى قـاعـة
نقـابة الفنانني وبحضـور كبير لفناني
وادبـاء بــابل وتضـمن املعــرض عشـرات
اللوحات التي رسمها الفنان الزبيدي
بعـ ــد ان اخـ ــذ فـكـ ــرتهـ ــا مـن ق ـصـ ــائـ ــد
الـ ـشـ ــاعـ ــر مـ ــوفـق محـمـ ــد يف دي ـ ــوانه
عبـديـئيل ،وقــال الفنــان عن املعـرض:
وجدت يف ديوان الشاعر موفق محمد
عبـديـئيل صـوتـا للـروح ،صـوت ـ ًا معبـر ًا
عــن ماليـني األصـ ــوات املـكـبـ ــوتـ ــة ويف
قـ ـص ـ ــائ ـ ــد ه ـ ــذا ال ـ ــدي ـ ــوان انـ ـطـلقــت
صرخـات املعذبني الـذين ادركوا ذنبهم
النـه ـ ــم وج ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى االرض دون
رغـبــتهـم فـنـ ــالـ ــوا ومـ ــازالـ ــوا يـنـ ــالـ ــون
عقابهـم فاسـتجمع عبـديئـيل كل قواه
ليظهر كل انسانيته ،واضاف :
افـتخــر ب ــاني كـنت احــد طـلبــة مــوفق
مح ـمـ ـ ــد وانـ ـ ــا اذ اح ــتف ــي به يف هـ ـ ــذا
املـعـ ـ ـ ــرض ادعـ ـ ـ ــو يف الـ ـ ـ ــوق ــت نـف ـ ـ ـسـه
لالحـتفــاء بكـل املبــدعـني يف حيــاتـهم
فهـم زاد ال ــروح .وعـن اعـم ــاله املقـبل ــة
اج ــاب :انـنــي بع ــد مـن ــاق ـش ــة رس ــال ــة
املـاجـسـتيــر بعـون اهلل سـاحـاول اعـادة
االعمــال التخـطيـطيـة بهـذا املعـرض
بالوان الزيت.
واثـنـ ــاء جتـ ــولـنـ ــا يف قـ ــاع ـ ــة العـ ــرض
التقـينــا النـاقــد التـشـكيلـي عبــد علي
حـ ـسـن الـ ــذي حـ ــدثـنـ ــا عــن املعـ ــرض
قائال:
هنــالك قـراءتــان العمــال الفنـان ايـاد
ال ــزبـي ــدي االول ــى ت ــأويلـي ــة خ ــالـص ــة
اق ـص ــى فــيه ــا الـلغ ــة والـث ــانـي ــة عـب ــر
ادخ ــالـه العالمـ ــات اللغ ــوي ــة وايج ــاده
ربـطا تفـسيريـا وكنت امتنـى ان حتمل
كل قصيدة القراءة االولى .
امـا القاص د.سالم حربـة فقال معبرا
عـن إعج ــابه ب ــاملع ــرض :كـيف ي ــرسـم
الفنـان مـن كلمـة واحـدة لـوحـة فـنيـة
؟ومـا تلـك الطـاقـة اخملـزونـة يف جـوف
الكـلمــة والـتي تـتحــول بقــدرة الـفنــان
الــى خطـوط عـميقـة وحـركـة وتعـبيـر
انهـ ـ ــا روح الــكالم واج ــنحـ ـ ــة ال ـ ــشعـ ـ ــر
فـالكلمـة روح كما اإلنـسان الـروح التي

من تخطيطات املعرض

تـن ـطــبع يف ضـمـيـ ــر العـ ــالـم ووجـ ــدان
الفنـان بحيث يـصعب الفـصل بينهـما
وع ـبـ ـ ــدي ـئ ــيل مـ ـ ــوفـق مح ـمـ ـ ــد ب ـ ـ ــأمله
وص ـ ــرخـ ـ ــاته اح ـتـ ـض ـنــته ـ ــا خـ ـط ـ ــوط
وفضـاءات ايـاد الـزبيـدي متـضمنـة كل
اجلـن ــون والـالمعق ــول يف خـي ــال فـنـي
ب ــاذخ حـت ــى كـ ــانك ت ــرى مـن خـالله ــا
قسمـات عبديئيل الـشاحبة والـساخرة
مم ـ ـ ـ ــزوج ـ ـ ـ ــة بـع ـ ـ ـ ــذاب ـ ـ ـ ــات الـفـ ـن ـ ـ ـ ــان و
الـتخــطيـطــات ،تكـشـف لن ــا عب ــديئـيل
وهو يـخرج لـسانـه هازئـا من قبـح هذا
العالم الشيطاني.
ان الـلوحـة والديـوان توأمـان لكنهـما
بـروح واحدة فـاأللم واحـد يف النـفوس
الصـادقـة امللتـاعـة والـتعبيـر واحـد وان
تع ــددت اطـي ــافه والـكلـم ــة احلـي ــة روح
بـيـض ــاء ك ــاحلـم ــام ــة تف ــر مـن عـم ــود
الـ ــشعـ ــر لــتح ــط عل ـ ــى أدمي اللـ ــوحـ ــة
امل ــأه ــول ــة ب ــاألسـئل ــة انه ع ــالـم وواقع
ميـت ــزج فـيه الــشع ــر والفـن يف ب ــوتق ــة
األلم ،ديــوان مــوفق مـحمــد ولــوحــات
ايـ ــاد الـ ــزبـي ـ ــدي وجهـ ــان حلـيـ ــاة مـ ــرة
كاحلنظل .
وأخيـرا التقـينا الـشاعـر موفق مـحمد
ال ـ ــذي ق ـ ــال إنه ـ ــا مغ ـ ــام ـ ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة

وجـريئـة علـى الــرغم من ان ايـاد سبق
وان خـاض جتـربـة ممــاثلـة عـام 1979
عـندمـا كان طـالبـا يف االعداديـة حيث
اخـ ــذ احـ ــدى ق ـصـ ــائـ ــدي وعـمـل لهـ ــا
لــوحــات تــشكـيلـيــة غـيــر ان الـتجــربــة
تخــتلف يف ه ــذا املع ــرض اذ اسـتـط ــاع
وبجـمـ ــالـيـ ــة عـ ــالـيـ ــة ان ميـ ــاهـي بـني
الــشكل واخلــط وهي جتــربــة جــديــدة
وجـريئـة اذ حـول الـشعـر الـى نصـوص
بصـرية تقـرأ بطـريقة مخـتلفة متـاما
عمـا كـانت علـيه ،مبعنـى انه جعل لهـا
قراءات مختلفة وزوايـا مختلفة ايضا
مـضـيفـ ــا للقـص ــائ ــد م ــآسـي ج ــدي ــدة
اخـرى رمبـا كـانت غـائبـة عـن الشـاعـر،
انها مغامرة فنية خالصة.
الفـن ــان ال ــزبـي ــدي بـكل ــوري ــوس فـن ــون
تـشكيليـة وعضـو جمعـية الـتشكـيليني
واخلـطــاطـني ونقــابــة الـفن ــانني سـبق
وان اقام اربعة معارض يف بابل وبغداد
وقــاعــة بــابل ومم ــا يلفـت انـتـبــاه زائــر
املعــرض ان بــاب القــاعــة كــان اللــوحــة
االولـ ــى للــمع ــرض يف حـني ك ــان قـفل
الـب ـ ــاب اللـ ــوحـ ــة االخـيـ ــرة واصــبحـت
اللــوحــات كـكتــاب تــشكـيلـي تتــصفحه
وانت داخل قاعة العرض .

كـليــات ..ولكـون مــدينـة الـديــوانيـة الـتي
تـقع فــيهـ ــا اجلـ ــامعـ ــة تـقع بـ ــالقـ ــرب مـن
محـافظـات مهمـة لم تـكن فيهـا جامـعات
آنــذاك مـثل املـثنــى وواســط والنــاصــريــة
ومــيـ ـ ــس ـ ـ ــان ،ازدادت أه ـمــي ـ ـ ــة اجل ـ ـ ــامع ـ ـ ــة
فتـوسـعت مـن خالل اسـتحـداث عــدد من
الكـليــات يف واســط لتــشكل نــواة جــامعــة
اســتحـ ــدثـت فـيـمـ ــا بع ــد ب ــاسـم جـ ــامع ــة
واس ـ ــط ..ومبـ ـ ـ ــرور الـ ـ ــس ــن ــني واملـ ـ ـ ــواس ــم
الدراسية املتالحقة ازدادت كليات جامعة
القادسـية وتطورت أقـسامها ومخـتبراتها
بـشكل يــسهم يف تعـزيـز املـسيـرة العلـميـة
ومبـ ــا يـ ــؤكـ ــد رصـ ــانــتهـ ــا حـتـ ــى أصــبحـت
جامـعة الـقادسـية الـيوم تـضم ( )12كلـية
منها ثالث كليـات استحدثت خالل العام
( )2006وهـ ــي كلــيـ ـ ــة الهــن ـ ــدسـ ـ ــة وكلــي ـ ــة
القانـون وكليـة الزراعـة يف املثـنى .كـما ان
جــامعــة الق ــادسيــة اخــذت علــى عــاتقهــا
ـض ـ ــا تـ ـ ــوس ـيـع القـ ـ ــاعـ ـ ــدة ال ــثقـ ـ ــافــيـ ـ ــة
اي ـ ـ
ـ
واالعالميـة لهــا من خالل تـشـييـد املـركـز
الـ ــثقـ ـ ــايف واالج ـتــمـ ـ ــاعــي يف اجل ـ ـ ــامعـ ـ ــة
واعتمـادها ذوي اخلـبرة واالختـصاص يف
اجملـ ــاالت االعالمـي ــة مـن املـتـم ــرسـني يف
العــمل ال ـصـحفــي واالعالمــي ل ـتــنفــي ـ ــذ
خـطـطهــا املـتـنــوعــة والـتـي مـنهــا اصــدار
جـريـدتنـا (افكـار جــامعيـة) وتـنفيـذ عـدد
من املهـرجـانـات واملـؤمتـرات الـتي شهـدت
حــضـ ــورا واقـب ـ ــاال واسعـ ــا) .وعـن إصـ ــدار
الـزميلـة (جـريـدة افكـار جـامعيـة) حتـدث
لنـا مديـر حتريـرها ومـدير قـسم االعالم
يف اجلـ ــامع ــة االسـت ــاذ (علـي ال ــزي ــادي )
قـ ــائال:ان جـ ــامعـ ــة الق ــادسـي ــة م ــؤســس ــة

علـميــة ذات سمعـة طـيبـة بني اجلـامعـات
الع ــربـيـ ــة والعـ ــاملـي ــة ،وك ــانـت قـبل ت ــسلـم
ـ
رئــاستهـا احلــاليـة تـفتقـر إلــى االعالمي
احلقـيقـي ،بل ك ــان دور االعـالم مهـمــش ــا
فيهـا .وكـانـت ثمـار الـرعـايـة املتـميـزة من
لـدن رئاسـة اجلامـعة هـو اصدار (جـريدة
افكــار جــامعـيــة) الـتـي أطفــأت شـمعـتهــا
االولـى هـذا العـام).يف حني اعـرب الـشيخ
غامن عـبد دهش عـضو مجلس احملـافظة
والـ ــرئـي ــس الفخ ــري للـم ــرك ــز االعالمـي
العـ ـ ــراقــي يف الـ ـ ــدي ـ ــوانــي ـ ــة عــن (بـهجــته
وسـ ـ ـ ـ ــروره وه ـ ـ ـ ــو يـقـف ب ــني ي ـ ـ ـ ــدي ه ـ ـ ـ ــذه
اجلــامعــة املعـط ــاء والتـي متيــزت عـن كل
اجلامعـات العراقية االخرى يف اجنازاتها
الـعلـمـيـ ـ ــة والعــملـيـ ــة حـتـ ــى كـ ــانــت لهـ ــا
الـ ــصـ ـ ـ ــدارة يف الـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن الـ ـنـقـ ـ ـ ــاط
اجلوهريـة والتي منها مسـتوى اخلدمات
والعـمــران ال ــذي شه ــدته هــذه اجل ــامعــة
حـتـ ــى اصـبحــت الكـثـي ــر مـن اجل ــامع ــات
االخـرى تـفتقـر إلــى مثل مـا تـضمه هـذه
اجلـامعة بـني جنباتهـا من ابنيـة ومعدات
وما شـابه .هـذا فضال عـن اصدار جـريدة
(افكــار جــامـعيــة) الـتي كــانت مــرآة يـطل
مــن خـاللهـ ـ ــا الـ ـ ــديـ ـ ــوانــيـ ـ ــون علـ ـ ــى اهــم
الــتـ ــطـ ـ ــورات ال ـتــي ت ــصـ ـ ــاحــب امل ـ ـســيـ ـ ــرة
التعليمية يف هذه اجلامعة) .بينما اثنى
ال ـسـيـ ـ ــد خلـيـل جلــيل حـم ـ ــزة محـ ــافــظ
ـ
ال ـ ــديـ ـ ــوانــيـ ـ ــة علـ ـ ــى اجله ـ ــود احل ـث ـيــث ـ ــة
ـ
واملبـذولة مـن قبل رئاسـة اجلامعـة وقسم
االعالم فـيهــا خـصــوص ــا علــى عـط ــائهـم
االعـالمي الــذي قل نــظي ــره .كمــا تـطــرق
احملــافـظ إلــى مـشــاريـع تنـميــة االقــالـيم

ومــنح ه ـ ــذه اجلـ ـ ــامع ـ ــة اجل ـ ــزء ال ـ ــواف ـ ــر
والكـبـيــر لـتـظهــر بهــذه احللــة اجلـمـيلــة
حتــى انهــا ابهــرت كـل من رآهــا ب ــاملنـظــر
الـ ــذي بـ ــدت فـيه ح ــالـي ــا .ووع ــد ال ـسـي ــد
احملــافـظ رئــاســة اجلــامعــة بــانه سـيكــون
عـ ــونـ ــا لهـ ــا وسـيـبقـ ــى علـ ــى عه ــده ال ــذي
اتخــذه علــى نفــسه يف دعـمهــا للـنهــوض
بهـ ــذا الــصـ ــرح الـعلـمـي الـكـبـيـ ــر).وعلـ ــى
هـ ــامـ ــش امللــتقـ ــى ق ــدم ع ــدد مـن فـن ــانـي
ـدي ــوانـيـ ــة أوبـ ــريـتـ ـاً فـنـيـ ـاً تغـن ــى بحـب
ال ـ ـ
ـ
العراق ودعـا للتسـامح ونبذ الـعنف .وقد
نـ ـ ــال هـ ـ ــذا الع ـ ــرض اســتح ــس ـ ــان جـمــيع
احلـاضـريـن .كمـا كــرم علـى هـامـش هـذا
امللــتقـ ـ ــى ع ـ ــدد مــن االعالم ـيــني ال ـ ــذيــن
تــواصلــوا مع جــامعــة القــادسيــة وبــشكل
ـم ـ ـس ـتــمـ ـ ــر ح ـيــث وزع رئــيـ ــس اجلـ ـ ــامع ـ ــة
ومحــافـظ الــديــوانـيــة والــدكـتــور هــاشـم
محمــد العالق مـسـاعــد رئيـس اجلـامعـة
للـشؤون االدارية الهـدايا التقـديرية ودرع
اجلـ ــامعـ ــة علـيهـم .وتلـت فع ــالـي ــة ت ــوزيع
الهــدايــا علــى االعالمـيني زيــارة وافـتتــاح
بعـض املشـاريع املنجـزة يف اجلامعـة وهي
مـ ــشـ ـ ــروع تـ ـ ــاهــيل االقـ ــس ـ ــام الـ ـ ــداخلــي ـ ــة
ومـشـروع املـركـز الـطالبي ومـشـروع مـركـز
االمـتيــاز.وحـضــر هــذا امللـتقــى ع ــدد من
اعـضـ ــاء مجلــس مح ــافـظ ــة ال ــدي ــوانـي ــة
واالسـتـ ــاذ كـ ــرمي وحـيـ ــد عـمـيـ ــد املـعهـ ــد
الــتقـنـي يف الـ ــديـ ــوانـيـ ــة ورئـي ــس احتـ ــاد
االدبــاء والـكتــاب يف الــدي ــوانيــة الـشــاعــر
كــزار حنتـوش وعـدد من ممـثلي االحـزاب
والـتيـارات الـسيــاسيـة اضـافـة إلــى نخبـة
من الشعراء والفنانني.

جــــــــــــــــــــــــــوائــــــــــــــــــــــــــز
ـ
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قــررت جلنــة التحـكيـم التـي شكـلتهـا كـيكــا لهـذه الـدورة –
خــريف  2006بــرئــاســة الـشــاعــر والــروائـي العــراقي فــاضل
العزاوي ،منح جوائزهـا لكل من رشا عمران (الشعر) ،لؤي
حمـزة عبــاس (القصـة القـصيـرة) وعلي مـصبـاح (املقـالـة)
وذلك لإلعتبارات األدبية والثقافية التالية:
جائزة الشعر :رشا عمران
حتتفي رشا عمران يف قصائدها املنشورة يف كيكا (مشاهد
مـن ليل مـدينـة مــا ،يف صحتك ،رمبـا مكـان لي) بـاألشيـاء
الـصغيــرة التي حتـيط بهـا ،دامجـة إيـاهـا بتـوقهـا الـروحي
العــاطفي ضـمن صـوت رومـانـسي هــادئ يعبــر عن احلـنني
الى عـالم ال تكاد تصل اليه حتى يختفي بني يديها ،تاركة
لـن ــا ال ــوهج وح ــده .كل قـصـي ــدة مـن قـص ــائ ــده ــا متـتـلك
م ــوض ــوعه ــا احمل ــدد ال ــذي يقـيه ــا مـن الـت ـشـتــت اللغ ــوي
واإلستطـراد املنفلت الـسائـد يف الكثيـر من قـصائـد النـثر،
فــضال عـن لغـته ــا الـبعـي ــدة عـن الفــضفـض ــة وصـي ــاغـته ــا
املـدروسة ملـا تريـد قوله بـالكثيـر من العذوبـة التي ال ميكن
أن متتلكها سوى شاعرة مفتونة بالعالم.
قـيمـة اجلـائـزة 250 :دوالرا ،بـاالضـافـة الـى تــرجمـة بـعض
قصائد الشاعرة الى  5لغات أوروبية.
جائزة القصة :لؤي حمزة عباس
توحي لنـا قصة لؤي حمزة عبـاس "إغماض العينني" بأننا
أم ـ ــام ك ــاتـب ميـتـلك م ــوهـب ــة حقـيقـي ــة يف كـت ــاب ــة القـص ــة
القـصيــرة .ليـس الـبنـاء وحــده ذكيـا وامنـا أيـضـا املـوضـوع
الذي تعكسه القصة .إغماض العينني ليس خيارا وجوديا

بق ــدر م ــا ه ــو إش ــارة ال ــى الـعج ــز ال ــذي يعـي ــشه الـن ــاس
العاديون يف العراق جتاه اجلرمية التي ترتكب بحق شعب
ال ميلـك س ـ ــوى الق ـ ــدرة عل ــى إغـم ـ ــاض العـيـنـني .قــصـ ــة
إنسـانيـة تعبـر عـن فظـاعـة الظالم الــذي يخنق العـراق يف
ظل مليشيات القتل احلاكمة .قصة عن جرح الروح.
قـيمـة اجلـائـزة  250دوالرا بـاالضـافـة الـى تــرجمـة الـقصـة
الى  5لغات أوروبية.
جائزة املقالة والتحقيق علي مصباح
الكــاتـب الـتــون ـسـي علـي مـصـبــاح واحــد مـن أهـم الكـتــاب
الـتونـسيني وأغـزرهم ثـقافـة ،كل مقـاالته املـنشـورة يف كيـكا
تعـكس قـدرته الـكبيـرة علـى الهبـوط الـى األعمـاق ،فضال
عن لغته املتـوهجة املـتقنة وطـريقته املبـدعة والعـميقة يف
الـربـط بني الفلـسفــة واألدب من جهـة واحلـداثـة والتـراث
من جهة أخرى.

قـيمــة اجلــائــزة  300دوالر بــاالضــافــة الــى تــرجمــة املقــالــة
والتحقيق الى  5لغات أوروبية.
متنح جوائز كيكا أربع مرات يف السنة ،بالشكل التالي:
يف  22سبتمر من كل سنة متنح جائزة اخلريف
يف  25ديسمبر من كل سنة متنح جائزة الشتاء
يف  22مارس من كل سنة متنح جائزة الربيع
يف  4متوز من كل سنة متنح جائزة الصيف
وال تــوجــد جلــوائــز كـيكــا أي شــروط معـينــة ،ســوى جــودة
االعمــال املنـشــورة .وتتـمتـع جلنــة الـتحكـيم بــاسـتقـالليــة
مطلقة يف قراراتها .حتـية للفائزين الثالثـة الذين ابدعوا
لنا نصوصهم الرائعة.
حتيـة لالستاذ فاضل العزاوي الذي أمـضى ساعات طويلة
يف قراءة النصوص املنشورة يف كيكا.
والى جوائز الدورة املقبلة ،يف  25كانون األول . 2006

