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سينما الخيام تتحول إلى ورشة لصناعة األثاث
من ذروة التطور في الشرق األوسط ...

مما ل�صك فيه اأن فرتة الطفولة وال�صبا هي الأكرث الت�صاقًا 
وامل�صاهدات   الأحداث  من  الكثري  تختزن  وهي  باملخيلة 
التي يحاول  كل فرد اأن ي�صرتجع �صذرات من تلك الذكريات 
�صالت  خا�صة  و  القدمية  بغداد  عن  اعماقنا  يف  اخلالدة 
بليلة  ولكن   , اجلميل  الزمن  اأيام  بغداد  يف  ال�صينما  ودور 
و�صحاها ا�صبحت جميع هذه الذكريات رماداآ عندما باتت 

�صالت ال�صينما ور�ش ل�صناعة الثاث وغريها .
اأف�صل دور  الواقعه يف قلب بغداد من  تعترب �صينما اخليام 
العر�ش  ومت اأفتتاحها عام ١٩٥٦ ,بعر�ش اول فلم فيها هو 
) هيلني بطلة الطرواده( وبلغت تكاليفها ٣٠٠٠٠٠ ثلثمائة 
الف دينار عراقي يف حينه ,واحتوت على ١٥٠٠ مقعد من 

النوع اجليد .
"غرناطة",  �صينما  عن  كثريا  تبعد  ل  التي  اخليام  �صينما 
الأثاث. �صورة  اإىل ور�صة ل�صناعة  حتولت بعد عام 2٠٠٣ 
ل تقارن ب�صورة اخلّيام حني اأن�صئت يف مطلع اخلم�صينيات 
يف  التطور  ذروة  متثل  كانت  حني  املا�صي,  القرن  من 

�صالت العر�ش ال�صينمائي يف ال�رشق الأو�صط.
ولديكوراتها ميزة خا�صه حيث زينت بلوحات اأنيقة تتنا�صب 
موقعها  فاأن  احلال  ,كذا  املتحركه  مقاعدها  األوان  مع 
ال�رشيعه  الأكالت  مطاعم  ,حيث  خا�صا  رونقا  اأ�صاف 
املتنوعه املحببه لدى اأهايل بغداد ب�صبب جودتها ورخ�ش 
على  رومان�ش  بار  يجاورها  ابو�صمري,   وبفالفل  ثمنها, 
الطراز الفرن�صي ,و�صارعها الفرعي يطل باجتاهني )الر�صيد 
املختار.  اخلالق  عبد  الراحل  الفنان  كان  واجلمهورية(. 
كانت بدايته للنجومية �صينمائية من خالل فيلم”احلب كان 
ال�صبب". اختاره املخرج الراحل عبد الهادي مبارك لبطولة 
الفيلم, وو�صعه وجهًا لوجه مع جنوم الدراما العراقية جواد 
حينها  املختار  كان  فيما  الرحمن,  عبد  و�صناء  ال�صكرجي 
بكلية  امل�رشحية  الفنون  لق�صم  الأولية  الدرا�صات  طالبًا يف 
اإىل حد ما, وجنح معه  الفيلم  الفنون اجلميلة ببغداد. جنح 
العراق  ظروف  ب�صبب  ي�صتطع,  مل  اأنه  املوؤ�صف  املختار. 
اأن  بعدها,  وما  والت�صعينيات  الثمانينيات  يف  املاأ�صاوية, 
اأفالم �صينمائية حمرتمة. كان يقول با�صتمرار,  ي�صارك يف 
عظيم,  فن  ال�صينما  واإن  ال�صينما,  يف  ميثل  اأن  يتمنى  اإنه 
ال�صينما  املمثل يف  اإن,  بالقول  فيجيب  ي�صاأل ملاذا؟  وكان 
من  ي�صتطيع  النف�ش,  بعلم  خبري  وا�صطوري,  ماهر  لعب 
العني فقط  ما.  ر�صالة  يو�صل  اأن  تعابري وجهه,  اأدق  خالل 
ميكنها اأن حتكي كثرياً... األخ. حتول عبد اخلالق املختار اإىل 
اأن ح�صوره يف م�صهد ما,  القول عنه,  تلفزيوين ميكن  جنم 

كفيل باأن ي�صمن �صد املتفرج اإىل امل�صل�صل.
والذي  ال�صينما,  مبنى  اإىل  ت�صل  واأنت  يواجهك  ما  اأبرز   
العمالقة  البوابة  هو  الداخل,  اإىل  قو�ش  هيئة  على  يت�صكل 
اأعلى  ويف  واخلمارات,  املطاعم  حولها  ومن  لل�صينما, 
تبديل  يتم  اليوم. كان  لفيلم  العمالق  البو�صرت  ثّمة  البوابة, 

الأعياد,  اأيام  الواحد  اليوم  يف  مرات  ثالث  نحو  البو�صرت 
حيث  اجلمهور,  من  ممكن  عدد  اأكرب  جذب  اأجل  من  وذلك 
كانت ال�صينما تعر�ش نحو ثالثة اأفالم يف اليوم الواحد, من 
تلك الأيام املعدودة. كانت هذه الجواء تدفع الكثري الذهاب 
الفيلم  يعرفوا  لكي  لل�صينما,  مرات  عّدة  الواحد  اليوم  يف 

القادم, فاأيقرروا حينها الدخول مل�صاهدته اأو ل. 
مع �صنوات احل�صار الرهيب يف الت�صعينيات اأغلقت ال�صينما 
نهائيًا, هي و�صقيقتها ال�صينما ال�صيفية التي كانت تقع يف 
ظهرها مبا�رشة. وو�صوًل اإىل �صنوات ما بعد 2٠٠٣, مل تعد 
الأجيال اجلديدة يف املدينة تعرف اأن يف هذا املكان, و�صط 
�صارع دجلة, كانت توجد �صالة �صينما افتتحت ر�صميًا يف 

خم�صينيات القرن املا�صي! 
الفخر بال�صينما وامل�رشح والغناء, �صار من اأوهام املا�صي. 

من  املئات  الدوام  على  اأجنبت  باأنها  تفخر  التي  واملدينة 
يف  منظرين  ت�صدر  �صارت  الفنية,  احلقول  يف  املبدعني 

فنون املناحة والعويل. يا له من زمن ماأ�صاوي. 
مدنية  معامل  من  يجاورها  وما  اخليام,  �صينما  كانت  لقد 
اجلديدة  لالأجيال  بالن�صبة  بقعة من وهم  �صارع دجلة,  يف 
من اأبناء املدينة. غابت ال�صينما وتلك املعامل, وبقي حفنة 
من ن�صاء ورجال التاريخ البعيد يلوذون بال�صمت واخلجل 
�صخم  مع�صكر  اإىل  حتولت  وقد  مدينتهم  يرون  وهم  اأي�صًا 

للجلد ورتابة الواقع اجلديد. 
الطريق  نف�ش  �صارت يف  ال�صينمات  ان �صالت  نرى  اليوم   
فاملتفرجون  �صناعية,  ور�ش  اإىل  والتحول  الإغالق  نحو 
العاملون  قلة, والأفالم قدمية, والبنايات متهالكة, وحتى 
قاعات  من  الكثري  كهول.   اأي�صا  هم  العر�ش  قاعات  يف 

حتولت  واملحافظات,  بغداد  يف  الآن,  ال�صينمائي  العر�ش 
مثل  الأعمال,  ملختلف  فنية  وور�ش  للحبوب  خمازن  اإىل 
�صينما "البي�صاء" يف بغداد التي حتولت اإىل "معمل جنارة 
حزين  "اأنا  النجارة:  معمل  �صاحب  ويقول  البي�صاء". 
ال�صينما كا�صم  الدار, وقد احتفظت با�صم  لتدهور حال هذه 

ملعملي اعتزازاً بهذه الدار العريقة"!
التي  احلال  لهذه  ماهود  هادي  العراقي  املخرج  وياأ�صف   
ت�صكل  "كانت  اأنها  يرى  والتي  ال�صينما,  دور  اإليها  انتهت 
معلمًا للحياة املدنية يف العراق, وجزءاً من اأماكن الرتفيه 
اإنها, ي�صيف ماهود,  بل  العراقية",  العائلة  لدى  الأ�صا�صية 
ال�صلوك  من  نوعًا  العراقي  الإن�صان  لدى  تربي  "كانت 
عراقًا  افهم  "ل  قائاًل:  كالمه  ماهود  ويختم  احل�صاري". 

جديداً دون دور للعر�ش ال�صينمائي".

بغداد_خاص

الثقافي البيروتي ينقل صورة 
حقيقة عن ثقافة العراق

 الثقافي البابلي يضيف 
في زمن التوت نخلة الروحالمايسترو عبد الرزاق العزاوي

العامة يف  الثقافية  العالقات  دائرة  ت�صكيالت  احد  الفيلي  الثقايف  البيت  اأقام   
الدكتور علي عويد, معاون  الإعالمي  ا�صت�صاف فيها  الثقافة, حما�رشة  وزارة 
يف  الثقافية  املراكز  عن  للحديث  العامة,  الثقافية  العالقات  دائرة  عام  مدير 
اإليها .  وقال الدكتور علي عويد يف م�صتهل  .. اهميتها وحاجة العراق  اخلارج 
حما�رشته, اإن العراق اأينما حل ي�صكل ا�صما كبريا بح�صارته وتاريخه ورموزه 
ومثقفيه ومبدعيه, وليمثل ذلك حافزا كبريا لأجل عك�ش ال�صورة اجلميلة للعراق 
يف دول العامل. واأ�صاف, انطالقا من ذلك  فان املركز الثقايف يف بريوت لعب 
دورا كبريا يف نقل �صورة حقيقة عن ثقافة وح�صارة العراق مبنجزها احلقيقي 

دون تزويق.  

�صّيف البيت الثقايف البابلي رئي�ش اإحتاد املو�صيقيني العراقيني املاي�صرتو عبد 
الرزاق العزاوي للحديث عن �صريته الفنية .  وقال مدير اجلل�صة الفنان امل�رشحي 
الدبلوم  العزاوي حا�صل على �صهادة  الرزاق  اإن املو�صيقار عبد  في�صل مبارك 
يف  وتدرج  ١٩٦2م  عام  الغربية  املو�صيقى  ق�صم  اجلميلة/  الفنون  معهد  من 
عام  مدير  من�صب  �صغل  اأن  اإىل  الفنية  حياته  طيلة  مو�صيقية  اإدارية  منا�صب 
الرزاق  عبد  للماي�صرتو  اأن  مبارك  واأ�صاف  وكالة.   املو�صيقية  الفنون  دائرة 
العزاوي موؤلفات اأورك�صرتالية عديدة منها افتتاحية طوق احلمام وطبول احلق 
املو�صيقى  مثل  العراقية  لل�صينما  عديدة  اأعمال  قّدم  كما  الوترية  وال�صمفونية 
الت�صويرية لفلم امللك غازي وفلم اأفر�ش نف�صك �صعيدا وفيلم �صم�صنا لن تغيب .

هذه هي املجموعة ال�صعرية الأوىل لل�صاعر فرا�ش عبد املجيد, ق�صائد املجموعة ذات 
اأجواء رومان�صية, حمافظة على تقاليد كتابات خم�صينيات القرن املا�صي, ق�صائد 
غالبيتها ذات م�صامني وجدانية ميازجها الهم الوطني, مثل ق�صيدة »جنون«: �صيدة 
القمر الأزرق/ ت�صاأل عن دفء اللون/ �صيدة القمر الأزرق/ ت�صال عن اأ�رشار الكون/ 
اجواء  يف  ليمون..«   زهرة  يف  مقربة/يتجزاأ  يف  يت�صكل  وطن/  عن  ت�صاأل  �صيدتي 
ال�صعر الرومان�صي, جتد ان نربة رثاء العمر املنق�صي لها مكان يف متون ن�صو�صه, 
مثل ذلك ق�صيدة »رثاء الظل« يرثي ال�صاعر انطفاء �صني عمره, ولالعدالة والطغيان 
دور يف ذلك:« ها اأنت ذا/ بعرثت �صحنتك الكئيبة/ يف غبار الوقت/ ن�صف جبينك 

انطفاأت به/ �صهب ال�صنني/ واأن�صبت يف ن�صفه الثاين/ خمالبها الكوا�رش«.

�صدر حديثا عن دار »ترنينغ بوينت«, رواية »يف زمن التوت« للكاتب الربيطاين 
حوادث  واكب  الذي  الجتماعي  التغري  خاللها  ير�صد  كوبر,  اآ�صتلي-  دزِمند 
١8٦٠ يف لبنان, وتزايد النفوذ الغربي فيه عرب و�صيلة جديدة هي التعليم. تتابع 
و�صط  املتمردة  وروز  العملية,  ليال  اخلا�صعة,  مرمي  ن�صاء:  ثالث  حياة  الرواية 
اأهوال احلرب وماآ�صيها التي �صّكلت طقو�ش البلوغ للفتيان, وبداية عمل الن�صاء 
و١88١   ١8٦٠ بني  احلقبة  الرواية  وهمه.تغطي  اأو  احلب  وخ�صارة  وتعليمهن, 
امل�صيحيون  فيها  يتعاي�ش  التي  اخليالية  ال�صوفية  اللوز  عني  قرية  على  وترّكز 
والدروز, واإن كان الأخريون »ل ي�صبهوننا ويكتفون مبخالطة بع�صهم بع�صًا« 

وفق اجلّدة اأم جورج. 

إصداراتإصداراتالبيتالمركز

قراءة في كتاب

كانت ال�صحراء منذ القدم ملهمًة لل�صعراء, فهي املكان 
الفل�صفية  التاأمالت  من  الكثري  العقل  يف  يثري  الذي 
واملدى,  والنجوم  الرمال  حيث  هناك  العميقة, 
الطبيعة, ومع احليوان... كما  والعالقة املبا�رشة مع 
فغا�صوا يف عواملها,  اأي�صًا,  للروائيني  ملهمًة  كانت 
وكتبوا عنها, ولعل من اأبرزهم "عبد الرحمن منيف", 
الذئب"  "طعم  الثانية  الكوين". يف روايته  و"اإبراهيم 
يخو�ش عبد اهلل الب�صّي�ش بدوره اأي�صًا يف هذا العامل 
زال على  الذي ما  العامل  وال�صحر,  بالغمو�ش  املليء 
تفتتح  وتبعاتها.  احل�صارة  عن  بعيداً  الأوىل  براءته 
الذي  "ذيبان"  مب�صهد  وحبكتها  اأحداثها  الرواية 
ب�صببه  فقدت  اأن  بعد  املنزل  من  زوجة خاله  تطرده 

اثنني من اأولدها.
يق�صد  اأن  نّيته  ويف  خاله  منزل  "ذيبان"  يغادر   
يقطع  اأن  عليه  اإليها  وللو�صول  الكويت,  مدينة 
ثالثة  ت�صتمر  التي  الرحلة  هذه  ال�صا�صعة.  ال�صحراء 
فيها  يعتمد  التي  الرواية  بنية  �صت�صّكل  ما  هي  اأيام 
ثم  بدايًة,  احلبكة  اأجزاء من  اإخفاء  "الب�صّي�ش" على 
ك�صفها تدريجيًا كاأ�صلوٍب للت�صويق, فيوظف الذكريات 
والأحالم �صمن زمٍن يت�صظى بني احلا�رش واملا�صي 
البعيد والقريب, لتت�صّكل احلكاية رويداً رويداً.  ير�صم 
املجتمع  "ذيبان" �صمات خمتلفة عن  لبطله  الكاتب 
الذي يعي�ش فيه, فهو منذ طفولته م�صامل يكره العنف, 
وهذا ما جعل اجلميع يعرّيونه وي�صخرون منه لأنهم 
الرجولة, ومن ل  �صمات  والقتال من  القوة  يعتربون 
اأن  الأقدار  �صاء  رجاًل.   يكون  اأن  ي�صتحق  ل  ميتلكها 
فيقتل  لكرامته  املرات  اإحدى  يف  "ذيبان"  ينتف�ش 
الأخري على  اأهانه  اأن  بعد  اآخر دون ق�صٍد منه  �صابًا 
قانون  ولأن  يحبها,  التي  الفتاة  وم�صمع  مراأى 
بخاله  ي�صتجري  فاإنه  بالثاأر,  الأخذ  هو  الع�صائر 
العائلتني  بني  النزاعات  وتن�صب  بيته,  يف  ويختبئ 

ويكون �صحيتها اأفراد من الطرفني.
الق�صايا  من  جملة  على  ال�صوء  الرواية  ت�صلط  هكذا   
التي ما زلنا نعي�صها اليوم رغم تبدل الأزمنة وتغرّي 
يوؤمن  جمتمعاتنا  من  كبري  ق�صم  زال  فما  الأحوال, 
ويرى  للرجولة,  مرادفتني  ك�صفتني  والقوة  بالعنف 
يف امليل اإىل ال�صالم جبنًا و�صعفًا ل يليقان بالرجال, 
وما زالت جرائم الأخذ بالثاأر موجودًة رغم ما ت�صببه 
هذه  ت�صنيف  ميكن  للطرفني.  وخ�صارات  ماآ�ٍش  من 
الأ�صا�صية  فال�صخ�صية  الواحد,  البطل  برواية  الرواية 
ال�صخ�صيات  باقي  ح�صور  وما  "ذيبان"  هي  فيها 
البطل  اأفكار  على  الإ�صاءة  هدفه  ثانوي  ح�صوٌر  اإل 

ومعتقداته واأحالمه وهواج�صه وخماوفه.

اقتباس 

على الِكتاب احلقيقي اأن ُيحرك اجلراح , َبل عليه 
اأن يت�صبب فيها , على الِكتاب اأن ُي�صكل َخطراً!

اإميل_�صيوران

 مل يتغرّيْ �صيٌء
ما زاَل اأبي يكدُح بني 
النخِل وماِء املدر�صِة,

النا�ُش يقولوَن ...
ولكني اأعرُف نف�صي خرياً 

حتى من نف�صي؛
مثاًل: اأنا اأعرُف ما ل 

ُحُف املاأجورُة  تعرُفُه ال�صّ
, اأو اأين اأعرُف اأْن اأتاأّمَل 

يف ال�ّصاطيِء
اأعني اأين اأعرُف اأن اأتاأّمَل 

يف ذّراِت الرمِل
ويف ما يقذُفه البحُر , 

قواقَع اأو ُع�ْصبًا

اأو اأ�صماكًا ميِّتًة ,
مل يتغرّيْ �صيٌء :

َماأواَي هَو الغرفُة, ُمفَردًة 
, يف اأحياِء الفقراِء

وُقْوتي اخُلبزُة والعَد�ُش ...
الأمُر , اإذاً , اأب�صُط من اأن 

يخَفى
اأب�َصُط من اأن ُيخ�صى ,

اأرجوك...
�صتقوُل ) لَك احلقُّ متامًا ( 

اإّن العامَلَ غرُي العامَلِ
اإّن منارَة كارل مارك�َش 

ُمْطفاأٌة ...
كاِت الُعظمى ,  اإّن ال�رشِّ
يِّمٌة عابرَة الأقواِم , خُمَ

َح�َصنًا !
ما �صاأين اأنا يف هذا ؟

اأنا ما زلُت فقرياً ,
ما ِزلُت فقرياً , مثَل اأبي, 

اأكدُح, بني النخلِة واملاِء...

سعدي يوسف

ثقافة 

المنع... صرخة عربية لقضية منع مواطني بعض الدول 
من دخول أميركا وسط مهرجان "كان" السينمائي 

لم يتغير شيء

العام عر�ش  ال�صينمائي هذا  ي�صهد مهرجان كان 
فيلم »املنع« للمخرج الفل�صطيني نور�ش اأبو �صالح 
وهو فيلم يتناول ق�صية منع امل�صافرين من بع�ش 
الدول العربية من دخول اأمريكا, بعد القرار الذي 
الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب, وبهدف  اأ�صدره 
القرار  هذا  عن  العربي  العامل  فكرة  اإي�صاح 
يف  والجتماعية.  الإن�صانية  باأبعادها  واآثاره 
الأفالم  زاوية  �صمن  الأول  العر�ش  �صيكون  كان 
كما  �رشيعة  باعتباره �رشخة  الق�صرية,  الروائية 
ي�صفه خمرجه تبني مدى تاأثري مثل تلك القرارات 
على �صري احلياة اليومية للماليني من الأ�صخا�ش 

الذين �صيتاأثرون بقرار الرئي�ش الأمريكي. 
التي  »لني«  اليمنية  الفتاة  ق�صة  الفيلم  يحكي 
يف  �صفرها  وخالل  املتحدة,  الوليات  يف  تدر�ش 
اإحدى املرات تتعر�ش لالحتجاز ليلة �صدور القرار 
يف مطار �صيكاغو, وهنا تبداأ ق�صتها يف املعاناة 
التي  الأمريكية  املخابرات  ِقبل  من  وال�صتجواب 
ال�صفر  �صبب  على  للتعرف  بالأ�صئلة  عليها  تنهال 
وغريه من التفا�صيل, والق�صة ماأخوذة من جتربة 
�صخ�صية للمخرج وهو اأي�صًا موؤلفها وحدثت معه 
خالل زيارته لبالد العم �صام.  ل تزيد مدة الفيلم 
قرار  تاأثري  تفا�صيل  تخت�رش  دقائق  خم�ش  عن 
�صمنهم  ومن  املت�رشرين,  على  ووقعه  ترامب 
الأ�صئلة  عن  بالإجابة  تبداأ  التي  لني,  الطالبة 
جاءت  التي  قريتها  عن  لتتحدث  لها,  املتالحقة 

تلك  اأن  ليت�صح  »اليكال«,  وهي  اليمن,  يف  منها 
الأول  الأمريكي  الإنزال  فيها  التي مت  القرية هي 
يف عهد الرئي�ش ترامب, وما يتبعها من تفا�صيل 
ما يجري  يتعاي�ش مع  اأن  للم�صاهد  اأخرى, ميكن 

فيها يف خم�ش دقائق فقط. 
اأ�صبوعني للخروج بالدقائق  مت ت�صوير الفيلم يف 
التعرف  م�صاهدتها  خالل  يتوجب  التي  اخلم�صة 
على تلك التجربة بتفا�صيلها وجزئياتها الب�صيطة 
والعميقة يف اآن معًا, وقد حر�ش اأبو �صالح على 

والكلمات  باحلركات  التفا�صيل  كل  عند  الوقوف 
الأمور  من  وغريها  الت�صوير,  وطريقة  والأجواء 
لها  اأجواًء خا�صة, كان  الفيلم  التي تعطي  الفنية 
الأفالم  لُيعر�ش يف زاوية  الفيلم  دور يف اختيار 
الروائية الق�صرية.  اأنتج الفيلم الأردين املقيم يف 
اأحداثه يف قطر,  قطر عبادة اجلربي, ومت ت�صوير 
والتي  الأحداث,  لت�صوير  املالئم  املكان  حيث 
تنقلت ما بني املطار وقرية الطالبة لني, وغريها 
من الأحداث التي حتتاج اإىل اأكرث من بيئة طبيعية 

للت�صوير . 
عبداهلل  هبة  اليمن  من  اأحداثه  متثيل  يف  �صارك 
وغازي ك�صميم, ومن فل�صطني دميا اخلطيب ورائد 
باعتبار  العمل  بفريق  املخرج  اأ�صاد  وقد  مرعي, 
بوقت  الت�صوير  اإنهاء  يف  كبري  دور  له  كان  اأنه 
وميثل  ر�صالة  ليكون  احرتافية,  وبطريقة  قيا�صي 
والتعرف  للتعاطف  العامل  لكل  �رشيعة  �رشخة 
على الآثار املرتتبة على قرار ترامب غري العادل, 
التي  هي  عمله  يف  تتبدى  كما  عنده  فالإن�صانية 
يرى  وهو  الإن�صان,  م�صري  يف  تتحكم  اأن  يجب 
اأنه بدون اأن يتعرف العامل على الوجوه ويالم�ش 
الإح�صا�ش  بو�صعه  يكون  لن  الإن�صانية,  جتربتها 
واإدراك  معهم,  والتعاطف  املت�رشرين  بق�ص�ش 
ما تعنيه مظلمتهم, وهذا من م�صوؤوليات ال�صينما, 
وهو يتوقع اأن يحدث فيلمه اجلديد �صدى جيدا يف 
تنفيذه  على  ترامب  اإ�رشار  بعد  خ�صو�صًا  العامل, 
املتتالية  العرتا�صات  التعديالت رغم  مع بع�ش 

ب�صاأنه, داخل وخارج الوليات املتحدة. 
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