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هناء الداغستاني: أمنيتي.. تأسيس معهد للتدريب اإلذاعي والتلفزيوني والصحافة

العراق جمالها وا�سلوبها   مذيعة عراقية مثقفة من مثقفات 
املذيعات  اوىل  من  جعلها  اللغة  من  ومتكنها  وثقافتها 
العراقيات  وهي اول مذيعة تلفزيونية عراقية تن�رش �سورتها 
 1979 االنت�سارعام  وا�سعة  لبنانية  جملة  غالف  على 
الفور هناء  على  يقول  ن�سئل عنها من هم من جيلها  عندما 
الداغ�ستاين �ساحبة االبت�سامة الرقيقة والعيون التي ت�سع اأمل 
وتفائل حتتوي احلديث ب�سال�سة متناهية لها قوة ح�سور على 
دخلت التلفزيون ونـجحت واأبدعت يف جمال عمالها كمذيعة 
جمال  يف  اي�سا  وعملت  الربامج  واإعداد  برامج  ومقدمة 
ال�سحف  يف  املقاالت  من  العديد   ولها  والرتجمة  ال�سحافة 
التغريدات  ت�سدر  االن  هي  واالنكليزية  العربية  باللغة 
القريب  امل�ستقبل  ولهايف  كتابات  وا�سدرت  واملقاالت 
القديرة  مع  املميز  احلوار  هذا  ..ول�سحيفتنا  اخرى   كتابات 

هناء الداغ�ستاين ..
-اين جند هناء الداغ�ستاين االن ؟

والق�سة  املقالة  واكتب  االدب  ب�ساتني  من  انهل  االن  انا 
�سدر  كتب  يف  وجمعتها  اع�سقها  الني  وتغاريدي  الق�سرية 
منها ،، قلب وقيثارة ،، �سهد اللوؤلوؤ وهناك كتابان �سي�سدران 

قريبا ان �ساء اهلل
-ال�سا�سة الف�سية ماذا مثلت لهناء ؟

ع�سقي الذي يتزايد يوما بعد يوم على الرغم من ابتعادي عنها
-كيف تقيمني و�سع مهنة املذيعة حالياآ?

البع�ض ابتعد عن املهنية وا�ست�سهل العمل على الرغم من انها 
الف�سائيات  لوجود  لبالدها  �سفرية  تكون  النها  �سعب  عمل 

الكثرية جدا وعليها اثبات هويتها بجدارة
من هي ابرز الوجوه ال�سابة التي تثري اهتمام هناء ؟

،، ت�سيح  ارى وجوها  ان  اريد  اال�سماء الين  النظر عن  بغ�ض 
وبحوارها  ال�سليمة  العربية  وبلغتها  بثقافتها  عراقية  انا   ،،
العراقي  وبجمالها  الحد  تقليدها  وبعدم  ووعيها  الراقي 
الرائعة  ومبالب�سها  الب�سيط  ومباكياجها  اال�سيل  الطبيعي 

التي تعك�ض خ�سو�سية العراق وجماله وروعته
براأيك ماهي موا�سفات املذيعة الناجحة ؟

اجادة اللغة العربية ، �سالمة نطق خمارج احلروف ، الثقافة 
الراقي  املاكياج   ، تت�سنع  ان تكون طبيعية وال   ، الب�ساطة   ،
الب�سيط ، ال�سكل املقبول ، ال�سوت اجلميل ، عدم التقليد وتكون 

ذات �سخ�سية م�ستقلة ، املالب�ض التي تليق مبجتمعها
 ماهو ا�سعب موقف مررتي به خالل عملك كمذيعة ؟

جيدة  غري  كانت  االنارة  ان  ويبدو  ال�سابعة  اخبار  اقراأ  كنت 
فجاء احد الزمالء املخت�سني بذلك ل�سبطها ولكنه مع اال�سف 
�سقط من ال�سلم فتمالكت نف�سي وانهيت االخبار ب�سالم مع ان 

املوقف كان �سعبا جدا الن البث كان مبا�رشا
 كيف ترين �سا�سات التلفزيون يف الوقت احلايل ؟

الف�سائيات من كل انحاء العامل كثرية جدا جدا ولكن فائدتها 
قليلة

كيف تقارنني بني و�سعكم �سابقا وما يجري حاليا يف ظل 
تطور مواقع التوا�سل االجتماعي املناف�سة للتلفاز ؟

ابدا التناف�ض مواقع التوا�سل االجتماعي التلفزيون فمن يحب 

للربنامج  النا�ض  حمبة  تربز  وهنا  يتابعه   ، برنامج  متابعة 
ومقدمه

من الوجوه الرجالية من املذيعني مبن تاأثرتي ؟
وابدعوا  ابدعوا  وكلهم  كثريا  بهم  واعتز  زمالئي  كانوا  كلهم 
توفوا  الذين  يرحم  واهلل  ابدا  متحى  لن  ب�سمة  منهم  ولكل 

ومينح الباقني ال�سحة وال�سالمة
-هل تعتقدين ان املذيعة ممكن ان تكون ممثلة ،وهل جربتي 

التمثيل وملاذا ؟
كانت  التي  ابراهيم  جنوى  امل�رشية  املذيعة  وهناك  نعم 

اخرى  ا�سماء  وهناك  التمثيل  ذلك دخلت جمال  وبعد  مذيعة 
الحت�رشين االن ،، نعم عر�ض علَي ذلك الفنان امل�رشي الكبري 

احمد مرعي اثناء زيارته للعراق ولكني رف�ست
 -براأيك هل االعالم اليوم من�سف للمراأة العاملة �سمنه ؟

نوعا ما ، الن االعالم اذا اراد ان اليبخ�ض املراأة العاملة حقها 
والتي تعمل يف جماالت كثرية واثبتت جدارتها فيها ، عليه 
ت�سليط اال�سواء اكرث على اجنازاتها النه �سيء البد منه وهو 
والنها  وتنميته  املجتمع  بناء  يف  دورها  نكران  الي�ستطيع 
ت�ستحق ذلك حقا ولي�ض امرا -ماهي امنيتك التي مل تتحقق ؟

والتلفزيوين  االذاعي  للتدريب  معهد  تاأ�سي�ض   ،، امنيتي 
وال�سحافة

-كلمة اخرية ملحبيك ومتابعيك ؟
اقول لهم احبكم جدا جدا وافرح عندما اراهم ي�ستقبلوين يف 
على  يتذكروين  مازالوا  وانهم  واالحرتام  باحلب  مكان  كل 
طويلة  فرتة  والتلفزيون  االذاعة  اعن  ابتعادي  من  الرغم 
وجميع  احلبيب  عراقنا  يحفظ  ان  وجل  عز  اهلل  على  وامتنى 
هيفاء  �ست  جزيال  و�سكرا   ، وعزوتي  اهلي  النهم  العراقيني 

وبارك اهلل بِك .

حوار –هيفاء القره غولي

 "مذكرات مثقف عراقي 
أوان الحصار"

لنعيش مرتين  افتتاح 
 "بنات خودا"معرض تونس الدولي للكتاب

حطين جمعية 
التشكيليين العراقيين 

اأوان  عراقي  مثقف  مذكرات   " كتاب  دم�سق  يف  اجلديدة  امل  دار  عن  موؤخرا  �سدر 
املقاالت  من  جمموعة  ويت�سمن  غلوم  جواد  العراقي  وال�ساعر  للكاتب  احل�سار" 
واملذكرات املوثقة للمعاناة التي اأطاحت باملثقف العراقي خالل عقد الت�سعينات من 
القرن املا�سي وما تالها من �سنوات القهر وحال املثقف العراقي وهو يتاأجج ب�سعري 
واأ�سنافها  ا�سكالها  بكل  احلياة  مــرارات  ويعاين  واحلطة  واالإذالل  واجلوع  الفاقة 
من  بع�سا  الكتاب  يت�سمن   . الواحد  احلزب  نظام  قبل  من  للت�سلط  مرغما  ويخ�سع 
املقاالت عن بغداد اجلمال ال�سالف واالدب الوارف ، هذا وت�سدرت لوحة " ال�رشخة 
" للر�سام الرنويجي " ادوارد مونك " غالف الكتاب تعبريا عما كان يقا�سيه املثقفون 

وبقية اأبناء وطنهم يف تلك الفرتة املغرقة بالويالت واالنك�سارات .

»نقراأ  �سعار  حتت  للكتاب  الدويل  تون�ض  ملعر�ض  والثالثون  الثالثة  الدورة  اأنطلقت 
لنعي�ض مرتني« مب�ساركة 748 دار ن�رش من 29 دولة عربية واأجنبية من بينها �سيف 
حفل  وبداأ   ، ال�ساهد  يو�سف  التون�سي  الوزراء  رئي�ض  املعر�ض  افتتح  لبنان.  ال�رشف 
االفتتاح بتكرمي عدد من املبدعني اأمثال الروائية جليلة حف�سية والكاتب التون�سي 
الفل�سطينية ليانا بدر والباحث والناقد امل�رشي  ح�سن ن�رش واالأديبة وال�سينمائية 
عن  احلفل  خالل  واأعلن  حمي�ض.  بن�سامل  املغربي  وال�ساعر  والروائي  ع�سفور  جابر 
االأديب  مبئوية  العام  هذا  املعر�ض  و�سيحتفي  االأدبــي.   االإبــداع  بجوائز  الفائزين 
التون�سي الراحل الب�سري خريف امللقب باأبي الرواية التون�سية وال�ساعر حممد املرزقي 

كما �سيحتفي مبرور 150 عاما على وفاة ال�ساعر الفرن�سي �سارل بودلري. 

�سدرت للكاتب واالعالمي اللبناين �سمري فرحات، روايته اجلديدة" بنات خودا" عن 
دار الفارابي للن�رش، وفيها ير�سم م�سري ثالث �سخ�سيات حمورية تت�سادم يف خ�سم 
يف  داع�ض  تنظيم  قبل  من  مناطقها  واجتياح  العراق،  يف  االيزيدية  الطائفة  ماأ�ساة 
فتاة  اآالف   5000 من  اأكرث  اعتقال  من  االجتياح  هذا  اإليه  اأدى  وما   ،2014 العام 
ايزيدية واغت�سابهن، واعدام مئات الرجال وامل�سنني االيزيديني، واجبار املعتقالت 

واملعتقلني على دخول دين اال�سالم، بعد اتهامهم بعبادة ال�سيطان. 
نارين،  تدعى  ايزيدية  و�سابة  اأزاد  يدعى  ايزيدي  �ساب  بني  حب  بق�سة  الرواية  تبداأ 
العراق  من  الهجرة  اإىل  ي�سعى  اأزاد  كان  فيما  اال�سطهاد  من  �سنوات   9 قبل  انطلقت 

لاللتحاق بعمه يف اأملانيا.  

جنح العراق باإيقاف بيع اأحد االأعمال الفنية املهمة للفنان الرائد فائق ح�سن 
حتمل عنوان )معركة حطني( والتي كانت اإحدى اجلهات تروم بيعها من خالل 

مزاد كر�ستيز للمزادت العاملية يف دبي.
واأ�سدرت جمعية الفنانني الت�سكيليني العراقيني بيانا بهذا اخل�سو�ض قالت فيه 

ان اإدارة مزادات كر�ستيز عدلت عن بيع هذه اللوحة.
وقت  يف  وجهت  قد  بغداد  يف  العراقيني  الت�سكيليني  الفنانني  جمعية  وكانت 
اأحد االأعمال  اإدارة املزاد وحذرت من بيع هذه اللوحة كونها  �سابق كتابا اىل 
امل�رشوقة يف العام 1991 من النادي الع�سكري يف بغداد، واأ�سرتتها موؤ�س�سة 

فنية يف االأردن.

معركةإصداراتنقرأإصدارات

قراءة في كتاب

روايته  يف  الدويهي  جبور  اللبناين  الروائي  يقّدم 
الطباعة  تاريخ  بريوت"  يف  "طبع  االأخرية 
درامية  حبكة  خالل  من  لبنان  يف  واملطابع 
يف  ن�سيانها.  ي�سعب  طريفة  و�سخ�سيات  بولي�سية 
معظم رواياته يبداأ الدويهي حكايته منذ ال�سفحة 
يذهب  بل  للمقدمات،  جمااًل  يرتك  ال  االأوىل، 
مبا�رشة للحدث الذي ي�سّكل نقطة بدء احلبكة.  ما 
اإن نقراأ الفقرة االأوىل حتى ندرك اأن فريد هو اإحدى 
ال�سخ�سيات االأ�سا�سية يف العمل، واأن الدفرت الذي 
يحمله هو من �سيحّرك االأحداث الالحقة. و�رشعان 
اإىل  بطلنا  ي�سل  حني  ذلك،  �سحة  لنا  يتبنّي  ما 
مطبعة "كرم اإخوان" بعد اأن اأعياه البحث عن نا�رٍش 
يتحم�ض لطباعة كتابه، فيقابل بالرف�ض من جديد.  
يعر�ض عليه مدير املطبعة اأن يتوىل مهمة التدقيق 
اللغوي، لت�سبح هذه املطبعة جزءاً من حياة فريد 
اليومية، ومكانًا �ستتطور فيه حبكة الرواية وتنمو. 
غري اأننا �سنكون خمطئني لو اعتقدنا اأن هذه البداية 
ومت�سي  ا�ستقامتها،  على  �ستحافظ  املبا�رشة 
يعرف  اللبناين  فالكاتب  مبا�رشة،  هدفها  باجتاه 
هي  بل  فح�سب،  مثريًة  حكايًة  لي�ست  الرواية  اأن 
واالأحداث  واالأفكار  ال�سخ�سيات  من  كامل  عامٌل 
والتاريخ  املجتمع  مع  جميعها  تتفاعل  التي 
وال�سيا�سة... لذلك، يلعب الدويهي باالأزمنة وينتقل 
بينها ب�سال�سة لي�رشد قرنًا من تاريخ الطباعة يف 
ومطبعتهم  الي�سوعيني  مع  بداياتها  منذ  بريوت، 
وقتنا  اإىل  و�سواًل  ال�سناعة  هذه  تطور  وحتى 
احلايل، حيث بداأت حركة الطباعة باخلفوت، مرّكزاً 
يف هذا ال�رشد على مطبعة "كرم" التي تختزل هذا 
عليها.  مرت  التي  املتعاقبة  باالأجيال  التاريخ 
والثانوية،  الرئي�سة  بال�سخ�سيات  الرواية  متتلئ 
قادرة  الدويهي  حبكات  يف  ترد  �سخ�سية  فكل 
طوياًل،  الذاكرة  يف  تظل  �سخ�سية  اإىل  تتحول  اأن 
ق�س�ض  ت�سبح  هكذا  بتفا�سيلها.  اعتنائه  ل�سدة 
احلكاية  �سمن  فرعية  حكايات  ال�سخ�سيات  هذه 
االأ�سا�سية الكبرية، يقّدم الكاتب من خاللها �سوراً 
من املجتمع اللبناين بتناق�ساته ال�سارخة. جبور 
الدويهي، كاتب وروائي لبناين من مواليد 1949، 
من  اللغات،  من  كبري  عدد  اإىل  رواياته  ترجمت 
والفرن�سية واالأملانية واالإيطالية  االإنكليزية  بينها 
والرتكية. عمل اأ�ستاذاً لالأدب الفرن�سي يف اجلامعة 
"املوت  اأ�سدر جمموعة ق�س�سية واحدة  اللبنانية. 
بالفرن�سية  لل�سغار  وق�سة  نعا�ض"،  االأهل  بني 

"روح الغابة". 

اقتباس 

اأولئك  هم  اإن�سان  لقب  ي�ستحقون  الذين   النا�ض 
الذين ينذرون اأنف�سهم وحياتهم من اأجل حتطيم 

القيود التي تغُلّ عقل االإن�سان. 
 مك�سيم_غوركي

حمرتقًا بال�سعِر.. وبالنظراِت 
االأوىل..

 اأت�سّكُع يف مدِن الكلماِت.. 
وحيداً... اأفتُح قلبي للريِح.. 

مترُّ طيوُر النور�ِض زاهيًة 
ب�سماوات بالدي، 

اأ�ساألها: مِلَ يرتع�ُض القلُب، 
اإذا مرَّ على دّكِة حمبوبتِه، 

وتفوُح االأزهاُر.. 
 ، وال يرتع�ُض العاذُل حني ميرُّ

وال...!!
 يا ج�رَش الكوفِة حّدثني عن 

ب�ستاِن اللوعِة هْل اأزهَر؟
 عن اآخِر اأ�سعاِر "كزار 

حنتو�ض"
 اأقول جل�رِش الكوفِة: حمرتٌق 

قلبي بال�سعِر... 
وحمرتٌق دمعي بالع�سِق... 

وحمرتٌق هذا العمُر على 
اأر�سفِة العينني املاطرتني... 

اأفّت�ُض يف اأروقِة الروِح 
املهجورِة عن خ�سلِة �َسعٍر 

تركتها امراأٌة وارحتلْت... 
 ... عن قمٍر من�سيٍّ

عن اأبياٍت مْل ُتكمْل بعُد... 
�ساأمنُح هذا الع�ض
 اأقوُل: �سباحًا.. 

للعينني ال�سوداوين الغافيتني 
على �سطاآن القلِب...

�سباحًا يا "ميم" احللوة.. 
يا اأحلى من ورِق احلزِن 

ال�سّفاِف على طاولِة ال�ساعِر.. 

يا �سوَء فواني�ِض الغربِة يف 
روحي.. 

يا مطري.. 
يا كلماتي..

 مازلُت – كعهدي االأوِل – 
اأرقُب خلف زجاِج املقهى..

 خطوَتِك امل�سكونَة بالده�سِة.. 
اأن�سى قدَح ال�ساي ال�ساخن..

 اأن�سى وجعي.. 
وق�سا�ساِت الورِق البي�ساء 

على طاولتي... 
واأظلُّ اأطارُد خلَف �رشائطِك 

احلمراء، 
غريبًا.. 

كالريح..

عدنان الصائغ 

ثقافة 

للتصدي لتدمير التراث الثقافي...  مجلس األمن الدولي 
يرحب بقرار تجريم الهجمات على التراث العالمي

سماوات للحب

رحب املجتمع الدويل بقرار جمل�ض االآمن رقم 
واملواقع  الثقايف  الرتاث  تدمري  ب�ساأن   ،2347
الدينية والقطع االأثرية و�سدد يوري فيدوتوف 
املعني  املتحدة  االأمم  ملكتب  التنفيذي  املدير 
امللحة  احلاجة  على  واملخدرات  باجلرمية 
للعمل للت�سدي لتدمري الرتاث الثقايف واالجتار 
الدويل  االأمن  جمل�ض  جل�سة  يف  ذلك  جاء  به.  
الرتاث  ونهب  تدمري  م�سكلة  تناولت  التي 
واأثناء  االإرهابية  اجلماعات  قبل  من  الثقايف 

ال�رشاعات امل�سلحة. 
تليفزيونية:  دائرة  عرب  فيدوتوف  واأ�ساف 
اأي وقت  اأكرث من  اإحلاحا  اأكرث  "احلاجة للعمل 
الوا�سع الأماكن الرتاث  التدمري  م�سى يف وجه 
على  واال�ستيالء  والعراق  �سوريا  يف  الثقايف 
اآالف القطع من املمتلكات الثقافية قرب حدود 
قد  هذه  اال�ستيالء  عمليات  اإن  البلدين.  هذين 
املعامل  تدمري  اإن  اجلليدي،  اجلبل  قمة  متثل 
تكريت  يف  وامل�ساجد  واالأ�سحية  تدمر  يف 
ملحو  م�ستهجنة  حماوالت  هي  واملو�سل 

التاريخ الب�رشي".
عدم  �رشورة  على  فيدوتوف  يوري  و�سدد 
اجلرائم.  هذه  ارتكاب  با�ستمرار  ال�سماح 
معاهدات  وجود  اإىل  الدويل  امل�سوؤول  واأ�سار 
الرتاث  تدمري  ملحاربة  واأدوات  واإر�سادات 
احلاجة  على  و�سدد  به،  واالجتار  الثقايف 
اأن  و�رشورة  اأف�سل  ب�سكل  االلتزامات  لتفعيل 

يف  املوارد  من  مزيدا  االأع�ساء  الدول  توفر 
هذا املجال بروح امل�سوؤولية امل�سرتكة. ورحب 
ب�ساأن  الدويل  االأمن  جمل�ض  بقرار  فيدوتوف 
القرار  اإن  وقال  الثقافية،  باملمتلكات  االجتار 
يعالج هذه الق�سية احليوية باعتبارها م�سدرا 
الرتاث  حلماية  طرقا  وي�سع  االإرهاب  لتمويل 

الثقايف اأثناء ال�رشاعات امل�سلحة. 
�سك،  بال  �سيعزز،  القرار  اأن  فيدوتوف  وذكر 
لتلك  الت�سدي  على  الدويل  املجتمع  قدرة 
املديرة  و�سفت  جانبها  من  امللحة.  امل�ساألة 
بـ  القرار  بوكوفا،  اإيرينا  لليوني�سكو،  العامة 
"التاريخي"، مو�سحة اأنه يعك�ض اأهمية الرتاث 
الثقايف يف جمال ال�سلم واالأمن، وم�سددة على 
بوكوفا  االنتماء".  وهو  الهوية  هو  "الرتاث  اأن 
هاين  هايرنين�ض  االأملاين  ال�ساعر  من  اقتب�ست 
الرجال  فيه  يحرق  مكان  كل  "يف  اإنه  قوله 
اإحراق  اإىل  االأمر  بهم  ينتهي  والثقافة،  الكتب 
اأثبت  التاريخ  اأن  اإىل  م�سرية  اآخرين"،  رجال 
ب�سكل  الرتاث  "تدمرُي  القول:  هذا  جلي  ب�سكل 
حرب  تكتيَك  اأ�سبح  وقد  حرب.  جرميُة  متعمد 
الثقايف.  للتطهري  عاملية  ا�سرتاتيجية  �سمن 
ق�سية  جمرد  لي�ست  الرتاث  حماية  فاإن  لذلك 
ال  اأمنية  �رشورة  هي  بل  وح�سب،  ثقافية 
تنف�سل عن م�ساألة حماية احلياة الب�رشية. وراء 
الثقافية  التاأثريات  تاريخ  يكمن  تدمر،  جمال 
اآ�سيا وبالد فار�ض وروما مبا ي�سكل هوية  من 
باملو�سل  يون�ض  ال�سوري. ويف �رشيح  ال�سعب 
رمز  اإنه   – واالإ�سالم  امل�سيحية  تالقي  نرى 

الوحدة".
هامة  روؤية  اجلديد  القرار  بوكوفا  واعتربت 
والرتاث،  ال�سالم  بني  العالقة  لطبيعة  وجريئة 
القرار.  راعيتي  واإيطاليا  فرن�سا  على  مثنية 
التطرف  لهزمية  تكفي  ال  ال�سالح  "قوة  وقالت 
العنيف. فال�سعي من اأجل ال�سالم يتطلب اأي�سا 
هي  هذه  الرتاث:  ونقل  ووقاية  وتعليما  ثقافة 
ر�سالة هذا القرار التاريخي، ونطاقه ال�سخم". 
هامة  روؤية  اجلديد  القرار  بوكوفا  واعتربت 
والرتاث،  ال�سالم  بني  العالقة  لطبيعة  وجريئة 

مثنية على فرن�سا واإيطاليا راعيتي القرار.
وال�سياحة  الثقافة  وزير  رحب  جانبه  من   
االأمن،  جمل�ض  بتبني  رواندزي  فرياد  واالآثار 
الرتاث  على  الهجمات  يجرم  قراراً  باالإجماع 

الثقايف. 
ق�سم  به  خ�ض  ت�رشيح  يف  رواندزي  وقال 
االعالم واالت�سال احلكومي بالوزارة ان القرار 
رقم 2347 جاء ثمرة جلهود الوزارة على مدى 
عام ون�سف من العمل املتوا�سل واحلثيث مع 
املعنية  املوؤمترات  الدويل، من خالل  املجتمع 
باالآثار والرتاث يف مناطق احلروب والنزاعات 
وبكني  و�سوفيا  عمان  يف  عقدت  التي 
وباري�ض  املا�سي،  العام  خالل  وبطر�سبريغ، 
ال�سهر  املا�سي وهذا  ال�سهر  �سهدت خالل  التي 
ا�ستثمارنا  عن  ف�ساًل  مهمني،  اجتماعني 
حجم  لتو�سيح  الدولية  واللقاءات  للزيارات 
يف  االأثرية  املناطق  له  تعر�ست  الذي  الدمار 

العراق.
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