Editor - in- Chief

Fakhri Karim

General Political Daily
(1) November 2006
http://www.almadapaper.com
E.Mail-almada@almadapaper.com

العني النفسية

دعـــــــــوة حلب العـــــــــراق ونبــــــــذ كـــــل أنــــــــــواع العـــنف

سقـــــطــــــــــت سهـــــــــــــــــــــــو ًا مـــــــــــــــــــــــن احلـــــــــــــــــــرب
جتري االستعدادات يف
الفرقة القومية للتمثيل
لتقدمي العمل املسرحي اجلديد
(سقطت سهواً من احلرب) التي كتبها
ويتقاسم بطولتها مع املمثلة فرح طه
الكاتب يحيى إبراهيم ويقوم
بإخراجها الفنان فالح إبراهيم الذي
سبق أن قدم أعماالً برؤية ومعاجلة
درامية ذات آفاق جتريبية وحداثوية
ومنها (األحدب)( ،بياض الظل)،
(الهجرة إلى احلب) وغيرها.

(امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدى) الـ ـ ـتـق ـ ــت اخمل ـ ـ ـ ـ ـ ــرج فـالح
ـ
إبـراهيم لتـسليط الـضوء علـى هذا
العمل:
*مل ــاذا سقـطـت مـن احل ــرب سه ــواً؟
واآلن بالذات؟
 يف هـ ــذه املـ ـسـ ــرحـيـ ــة يـتـم تـنـ ــاولم ــوض ــوع يهـم ال ـس ــاح ــة الع ــراقـي ــة
حاليـاً بل هو مـن أهم املواضيع .أال
وه ـ ــو م ـ ــوض ـ ــوع ال ـتـفخ ـيـخ والقــتل
الذي أصبح كابوساً يؤرق كل إنسان
عراقي شريف..
امل ـس ــرحـي ــة تق ــول مل ــاذا من ــوت؟ ..أو
ملــاذا نقـتل؟ ..أو ملــاذا نقـتل بعــضنــا
الـبعض؟ وبـالتـالي تبـتذل كـل أنواع
القتل.
*هـ ـ ــذا عل ـ ــى اجل ـ ــانــب الفـك ـ ــري أو

 52مطربا و 55حفال غنائيا
يف ليايل مهرجان املوسيقى العربية
القاهرة /ا ف ب:تستقبل خمسة
مـ ـ ــسـ ـ ـ ــارح مـ ــصـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة يف الـقـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة
واالسـكنــدريــة علــى مــدار عـشــرة ايــام
ب ــدءا مـن االربعـ ــاء  55حفال غـن ــائـي ــا
مبعـيـ ــة  52مــطـ ــربـ ــا يف اطـ ــار الـ ــدورة
اخل ــامــس ــة عــش ــر مل ــؤمت ــر ومه ــرج ــان
امل ـ ــوســيق ـ ــى الع ـ ــربــي ـ ــة ال ـتــي تف ـتــتح
فع ــالـي ــاته ــا يف دار االوب ــرا املـص ــري ــة.
وص ــرحت مــديــرة املــؤمتــر واملهــرجــان
رتـ ــيـ ــبـ ـ ـ ـ ــة احلـفـ ــنـ ــي بـ ـ ـ ـ ــان الـعـ ـ ـ ـ ــرض
االفـتـت ــاحـي للـمه ــرج ــان اخملـصـص
لتكـرمي احـد رمـوز املـوسيقـى والغنـاء
املـص ــريني سـيكــرم هــذا العــام امللـحن
واملغنـي واملمثل الـراحل محمـد فوزي
( .)1966- 1920والعـرض وهو بـعنوان
"متل ــي يف قلــب ــي" علـ ـ ــى اســم احـ ـ ــدى
اغـنـي ــات الفـن ــان الـ ــراحل يق ــدم اب ــرز
واهـم اعمـاله واملفـاصل االســاسيـة يف
حياته وتطوره الفني.
وقــد اعــدت مــادت ــة التــاريـخيــة رتـيبــة
احلفـنـي وقــام بـصـيــاغــة ال ـسـيـنــاريــو
به ـ ــاء ج ـ ــاهــني و اخ ـ ــرج ــته ج ــيه ـ ــان
م ـ ـ ــرســي .وجت ـ ــس ـ ـ ــد الـ ـ ـشـخ ـ ـصــي ـ ـ ــات
االسـ ــاسـي ـ ــة يف العـ ــرض كـ ــوكـبـ ــة مـن
الفنانـني املصريني بيـنهم احمد راتب
وسـامي عبـد احلـليم واجفـان وحسـام

فاروق.
وتقــام حفالت املهـرجـان علــى خمـسـة
مسارح هي املسرحان الكبير والصغير
يف دار االوب ـ ـ ــرا املـ ــص ـ ـ ــري ـ ـ ــة وم ـ ــس ـ ـ ــرح
اجلمهوريـة ومعهد املـوسيقى العـربية
يف القـاهـرة اضـافـة الـى مـســرح سيـد
درويش يف االسكندرية.
ومــن بــني امل ــطـ ـ ــربــني امل ـ ــشـ ـ ــاركــني يف
املهـ ــرجـ ــان مـن مــصـ ــر هـ ــانـي شـ ــاكـ ــر
ومـح ــم ـ ـ ـ ــد احلـل ـ ـ ـ ــو وعـل ــي احلـج ـ ـ ـ ــار
وم ــدحـت صـ ــالح وخ ــالـ ــد سلـيـم ال ــى
ج ــانـب مجـم ــوع ــة مـن اهـم االص ــوات
الـتي تـضمهـا فـرق االوبـرا بـينهـم مي
ف ــاروق وريهــام عـب ــد احلكـيـم واجفــان
واحمد ابراهيم.
ومن الــدول الع ــربي ــة من لـبنــان نهــاد
ط ــربـيه ومـن فل ـس ـطـني سلـم ــى ومـن
سـوريا مـجد القـاسم وصلحـي الوادي
وامي ـ ـ ــان ب ـ ـ ــاقــي ومــن املـغ ـ ـ ــرب حــي ـ ـ ــاة
االدريسي وجنات والشيخ عبد السالم
احلسني وكرمية الصقلي.
يف ال ـ ــوقــت نف ـ ــسه ت ـ ــشهـ ـ ــد الفــت ـ ــرات
الصـباحية مناقشات وطرح اوراق 110
بــاحـثني يـشــارك ــون يف اعمــال املــؤمتــر
مــن  16دول ـ ـ ــة ع ـ ـ ــربــي ـ ـ ــة هــي مـ ــص ـ ـ ــر
وفلـ ـس ـطـني ولـبـنـ ــان وسـ ــوريـ ــا واالردن

والعـ ــراق واملغـ ــرب وتـ ــون ــس والـكـ ــويـت
والـ ـ ـسـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة واالم ـ ـ ــارات ول ـي ـبــي ـ ـ ــا
والــبحـ ــريـن وقــط ـ ــر سل ـطـنـ ــة عـمـ ــان
واليمن وثالث دول اجنبية هي فرنسا
واملانيا وانكلترا.
ويبحث املـؤمتر يف عـدة محاور ابـرزها
"اسـبــاب ت ــوجه ال ـشـب ــاب العــربـي الــى
االحلــان امل ـسـتغــربــة وسـبـل عالجهــا"
و"تـ ــدريــب االطفـ ــال علـ ــى اســتخـ ــدام
تعدد التصويت".
كمــا ينــاقـش مـنبــر املهــرجــان يف هــذه
الـدورة "الـنظـريـة املـوسـيقيـة العـربيـة
يف اطـار املـدرسـة املـنهجيـة بعـد صفي
الدين".وخـصصت املـسابقـة الرسـمية
هـ ـ ــذا العـ ـ ــام لـلعـ ـ ــازف ــني علـ ـ ــى االالت
االيقاعية (الطبلة والرق).
كمـا سـيتـم تكـرمي املـوسـيقـار الــراحل
ريـ ـ ـ ــاض الـ ـ ــس ــن ــبـ ـ ـ ــاط ــي وال ــبـ ـ ـ ــاح ــث
وامل ــوسـيق ــار االردنـي كف ــاح ف ــاخ ــوري
واملؤلفني املـوسيقيني ميـشيل املصري
وامـي ــر عـب ــد اجملـي ــد وخ ــال ــد االمـي ــر
والشعراء سيـد حجاب وفاروق سالمة
واملـ ـ ـ ــؤرخ املـ ـ ـ ــوسـ ـيـق ــي ن ــبـ ـيـل شـ ـ ـ ــوري
وامل ــط ـ ــربــني علــي احلجـ ـ ــار ومحــم ـ ــد
احللو الـى جانـب فنان اخلـط العربي
عسران منسى.

املضمون فماذا عن اجلانب الفني؟
 نحاول يف هذه املسرحية أن نقدممن ـط ـ ـاً متـثــيلـي ـ ـاً مخـتـلف ـ ـاً وفــيهـ ــا
يــشتـرك مـعي ممـثالن شـابــان همـا
ف ـ ــرح طـه ويح ـي ـ ــى إب ـ ــراه ـيــم وأن ـ ــا
سعـي ــد ب ــالـتع ــامـل معهـم ــا ألنهـم ــا
يحاوالن أن يقدما نفسيهما بشكل
جـديـد ..وإننـي احتـرم شجـاعـتهمـا
ألنهمـا وافقـا علـى أن يقـدمـا هكـذا
عمل.
*يـب ــدو أن م ــوض ــوع ــة امل ـس ــرحـي ــة
ستدفعك إلى املباشرة يف الطرح..
 أح ـ ــاول يف ه ـ ــذه امل ـ ـس ـ ــرح ـي ـ ــة أنابتـعد عن املباشـرة يف الطرح ألنني
اعـتقـ ــد أن ذلك ي ـشـكل خـط ــورة يف
الـتلقي وبـالتــالي رفضـاً للـعمل من

بغداد/املدى
قــبل املـتـلقــي مع ع ــدم حت ــدي ــد أي
طرف ضـمن معادلـة معينـة وأقصد
األطراف الـشريـفة وليـس األطراف
القاتلة أو املساهمة يف لعبة القتل.
*أخيراً
 املـ ـس ــرحـيـ ــة تقـ ــدم يف خالصــته ــاالـفكــري ــة والفـنـي ــة محــاولــة حملـبــة
الـعراق وتـقدمي رؤيـة فنيـة محـايدة
ملــا يحــدث يف العــراق ..نعـم احملـبــة
ال ــواعـي ــة ولـيــس احملـب ــة الفـط ــري ــة
ألنهـ ــا ال ـط ـ ــريق الـ ــوحـي ـ ــد إلنقـ ــاذ
العــراق مـن نهــر الــدم ..ولهــذا فــإن
كل عنـاصر ومكـونات العـرض تقدم
اقتراحها للمحبة :الضوء والصوت
والـ ـ ــديـكـ ـ ــور وامل ـم ــثلـ ـ ــون والـكـ ـ ــاتــب
واألغـنـيـ ــة كـلهـ ــا تـ ــدعـ ــو للــمحـبـ ــة،
محبة العراق الواحد.

(ساحرة احلب) االملانية
خترس دعوى قضائية

برلني /رويترز :فازت امرأة املانية بدعوى
قـضــائيــة رفعـتهــا علــى مـشعــوذة تــسمـي نفـسهــا
(سـاحـرة احلـب) حصلـت منهـا علـى نقـود بـزعم
قـدرتهـا علـى اعـادة صـديقهــا السـابق عن طـريق
تأدية طقوس معينة يف ضوء القمر.
وقــالت اجنـريـد كـابـس املتحـدثـة بــاسم مـحكمـة
ميـونيخ اجلـزائيــة "خســرت السـاحـرة" .وحـكمت
احملكمة بـالزامها بـاعادة مبلغ  1000يورو (1300
دوالر) حـصلت عـليهـا كـأتعـاب ودفع "عــدة مئـات
من اليوروات" تكاليف التقاضي.
وقـالـت املتحـدثـة "كــانت املــدعيـة يف حـالـة يـأس
شـديد بعـد ان هجرهـا صديقهـا وحاولـت اعادته
الـيه ــا عـن طـ ــريق االسـتع ــانـ ــة بخ ــدم ــات امل ــرأة
االخـرى الـتي تـسـمي نفـسهـا (سـاحـرة احلب)...
وقـ ـضــت احملـك ـم ـ ــة بـ ـ ــأنه ـ ــا خ ـ ــدم ـ ــة (ال ميـكــن)
تأديتها".
وق ــالـت ك ــابــس ان امل ــدع ــى علـيه ــا رفـضـت طلـب
اعـادة املـال .ولـكن الـسـاحــرة التـي وصفت بـأنهـا
امـرأة عجوز خـسرت االستئـناف ايضـا .وامتنعت
املتحـدثـة عـن اعطــاء اي اسم او تفـصيل بـسـني
املرأتني.
وق ـ ــالـت احملـكـم ـ ــة "طق ـ ــوس احلـب ال ت ـ ــؤث ـ ــر يف
شخص مـن مسـافـة بعيـدة ...وحيث ان اخلـدمـة
ال ميـكن تــأديـتهــا فــان املــدعيــة ليــست مـطــالبــة
بالدفع".

حرضة املتهم أيب
أ.د .قاسم حسني صالح
اعـتاد الثالثة (املؤلف محـمد عبد القوي واخملـرجة رباب حسني
والفنان نور الشريف) على تـقدمي أعمال مميزة آخرها املسلسل
الـدرامي (حـضرة املـتهم أبي) الـذي عرض يف شـهر رمـضان عـلى
قناة دبي وشدّ املشاهدين إليه الى ثاني أيام العيد .
لـسـت معـنيــا هنـا بـالـبنـاء الـدرامـي لهـذا املـسلـسل املـميـز ،إمنـا
مبـ ــوض ـ ــوعه" :األخـالق" أو "القـيـم" الـتـي نـن ـظـ ــر إلــيه ـ ــا ،نحـن
الـسيكـولـوجـيني ،علـى أنهـا احملـددات الـتي تـوجّه الـسلـوك نحـو
حتقـيق أهــداف معـينـة  .وقــد تعـرض املـسلـسل الـى مــا يحـصل
لهـذه القـيم من تـغييـر خـطيـر ينـذر بتهـرؤ النـسيـج االجتمـاعي
للمجتمع  ،نـاجم عن صـراع جسّـده العمل يف قطبـني رئيسني :
الطبقـتني الغنـية والـوسطـى يف مسـار  ،وجيلي األبـاء والشـباب
–صراع األجيال -يف املسار اآلخر .
والــواقع ،أن رسـالــة التحـذيـر الـتي حـملهـا املـسلـسل  -وأبـرز مـا
فيها  :أن التـخلخل االقتصادي الذي يصيب اجملتمع يؤدي الى
تخلخل األخالق فـيه  -كان قـد جرى اخـتبارهـا حياتـيا وعمـليا
يف اجملتـمع العـراقـي ( قبل الـسقـوط )  .فـالـطبقـة الــوسطـى –
أوسع الطبقـات وحاضنـة املثقفني –كانـت قد ابتـلعتها الـطبقة
الفقـيــرة  ،السـيـمــا يف سـنــوات احلـص ــار .ففـي دراســة مـيــدانـيــة
لكــاتب هــذه الـسـطــور أجــريت عــام ( )97تـبني مـنهــا أن األستــاذ
اجلامعي الذي كان يحتل مع (الطبيب واملهندس والتاجر) قمة
اله ــرم االقـتـص ــادي يف اجملـتــمع الع ــراقـي  ،ت ــراجع مـن ال ــرتـب ــة
الـ ــرابعـ ــة الـ ــى الـ ـسـ ــادسـ ــة والعـ ـشـ ــريــن بعـ ــد ( م ـصـلّح الـ ــراديـ ــو
والـتـلف ــزي ــون! )  .وتـ ــراجع ال ـصـحفـي ع ـش ــريـن درجـ ــة  .وتق ــدم
احلمّال يف موقعه بالهرم االقتصادي على املعلم !.
وبسبب ذلك ( احلروب واحلصار قبل السقوط ) زادت اجلرائم ،
السيـما سـرقة الـسيـارات املصحـوبة بـالقتـل بدايـة التـسعيـنات .
وضـعف ــت األخالق أيـ ـض ـ ــا  .ولـكــن منـ ـ ــاذجه ـ ــا األص ــيلـ ـ ــة ظلــت
مـتمـسكـة بهــا  .فكـان أن اشـتغل الكـثيــر من املـعلمـني واملثـقفني
والفنـانني وأساتـذة اجلامـعة  ،بني سـائق تكسـي وبائع خـضروات
وصاحب بسطية !..ولم يتنازلوا عن أخالقهم .
وشـهادة عيان  ،أن شباب شارع حيفا  ،وهم أبناء أساتذة جامعات
ومــثقفـني  ،لـم ي ـشـت ــرك ــوا يف س ــرق ــة الـبـن ــوك يف ش ــارعهـم ي ــوم
ال ــسق ــوط ب ــال ــرغـم مـن أنهـم رأوا الغ ــرب ــاء مـن مـن ــاطق أخ ــرى
يهجمون عليها وينهبون ما بها من ماليني الدوالرات .
إن املأخـذ الكبـير عـلى املـسلسل  ،أنـه طرح أمنـوذج املعلم ومـربّي
األجيال (نور الـشريف )  ،وأمنوذج األستـاذ اجلامعي والصحفي
الكـبير(كمـال أبو العـزم) على أنهمـا متهمان بـالتقصـير ،إما ألن
ف ـسـ ــاد األخالق دخل بـي ــوتهـم وهـم عـنه غ ــافل ــون  ،أو ألنهـم لـم
يـنتـبهــوا الــى حـكمــة قــدميــة تقــول  :ربّــوا بـنيـكم فــأنهـم خلقــوا
ل ــزم ــان غـي ــر زم ــانكـم  .واألخـط ــر  ،أن ه ــذه الـنـم ــاذج " خـمـي ــرة
اجملتـمع الـتي اذا فـســدت فـســد " صــورهــا املـسلـسل عــاجــزة عن
الـوقـوف بــوجه " طـوفــان " سيـكتـسح أخـالق جيل الــشبـاب .وأن
حـال األخالق يف اجملـتمع صـار أشـبه بهيـكل منخـور سيـطيح به
فـســاد األخالق يف الفـض ــائيــات وفـســاد املــال واإلدارة يف الــدولــة
وقوة طبقة األثرياء .
حتيــة للثالثــة الكبـار " املـؤلف واخملـرجــة وبطل املـسلـسل " أنهم
نبهـوا األبـاء والـدولـة يف عـاملنـا العـربي الــى أن جيل الـشبـاب يف
خـط ــر أخالقـي يهــدد ب ــانهـيــار اجملـتـمع  .وأظـن أن الكـثـيــر مـن
األباء سـينتبهون الـى ذلك  .أما الدولـة  :فقد أسمعـت لو ناديت
حيا  ،ولكن .....

