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        لبناء جيل جديد قادر على تحمل المسوؤلية

المخرج محمد خالد : مشروعي "الحمد لله على النصر" يجسد االنتماء للوطن وإعادة الثقة بأنفسنا

قدم  الفني  بالواقع  تنه�ض  التي  باعماله  مميز  عراقي  خمرج 
داخل  كبرية  جناحات  القت  التي  الفنية  االعمال  من  العديد 
جتارب  وله  يقدمه  مبا  مميزة  فنية  ب�صمة  له  البلد  وخارج 
بربامج عربية كبرية م�رصوعه احلمد هلل على الن�رص تهدف اىل 
ت�صليط ال�صوء على حب الوطن وتعزيز االنتماء اليه انه املخرج 
العراقي حممد خالد الذي كان ل�صحيفتنا هذا احلوار املميز معه 
.. -ماهو العمل الذي يعود له الف�صل يف اكت�صاف حممد خالد ؟  
م�رصحية)  ميه ( مولفًا خمرجًا منودراما بطولة الفنانة انعام 

الربيعي
»م�رصوع  العراقية -حدثني عن م�رصوعك  االم  اوبريت  وكذلك 
الن�رص «ماهو ؟وماهي فكرته ؟  م�رصوع )احلمدهلل على الن�رص( 
الثقة  واعادة  للوطن  االنتماء  يج�صد  مراحل  ثالث  من  م�رصوع 
احلفاظ  م�صوؤولية  حتمل  على  قادر  جديد  جيل  لبناء  بانف�صنا 
منه  االوىل  املرحلة  انتهت  عايل  وجداين  ح�صي  باطار   .. عليه 
بدون دعم اي جهه ر�صمية او خا�صة بل بجهود ذاتية وعالقات 
�صخ�صية . ا�صرتك يف املرحلة االوىل د. ميمون اخلالدي ، كاظم 
القري�صي ، حممدها�صم ، اياد الطائي ، انعام جميد ، دميا احمد 
، مرت�صى �صعدي ، ا�صعد م�صاي وفوؤاد ذنون . مت عر�ض املرحلة 
االوىل يف عمان مبوؤمتر اعالمي كبري يف ام�صية اقامها جمل�ض 
االعمال العراقي وح�صور ال�صفارة العراقية وجمع من الفنانني 
بغداد  بني  �صت�صور  الثانية  املرحلة   . واجلمهور  واملثقفني 
وعمان وبريوت وي�صرتك بها جمموعة من جنوم الفن والطرب 
العراقني ، اما الثالثة ف�صوف ت�صور بني املو�صل ودبي ولندن 
وي�صرتك بها جمموعة من الفنانني العراقني والعرب واالجانب  
وبلغات خمتلفة ومن املوؤمل م�صاركة اكرث من خم�صني فنان يف 
هذا امل�رصوع الكبري . تر�ض املراحل كل على حدة ثم جتمع بعد 
ذلك يف عمل واحد كبري بطول ٤٥ دقيقة وبا�صلوب خمتلف مع 
الرئي�صة  ال�صخ�صية  و�صت�صرتك  املو�صوع  وحدة  على  املحافظة 
العراقية  النجمة  �صتلعبه  والذي   ) بغداد   ( بدور  بالعمل  حينها 
لدعم  اجلهات  بع�ض  قبل  من  مفاحتتي  مت    .. طالب  اينا�ض 
لنا  ليت�صنى  اخرى  جهات  عن  ابحث  ومازلت  ماديا  امل�رصوع 
اختيار جهات حقيقية داعمة لها تاريخ م�رصف وم�صداقية يف 
التعامل . -ماهي ال�صعوبات التي توجهها يف العمل االخراجي 

؟
ي�صنع  اال�رصار  نظري  وجهة  من  حقيقية  �صعوبات  توجد  ال   

االجناز والتميز .
-ملاذا ال�صينما العراقية �صعيفة براأيك ؟واىل ماذا حتتاج لكي 

تواكب ال�صينما العربية ؟
ادرى  العراق  يف  ال�صينما  اهل  لذلك  ب�صعابها  ادرى  مكة  اهل   
من اي �صخ�ض اخر بتاخر ال�صينما العراقية و�صعفها .. مل اعمل 
باالدارة  ..واتو�صم  اعوام  ع�رص  من  اكرث  منذ  العراقية  لل�صينما 
حقيقي  �صخ�ض  بوجود  واملواكبة  التقدم  من  الكثري  اجلديدة 

مبدع ومميز مثل اال�صتاذ فار�ض طعمة التميمي ..
التي  امل�رصحية  وماهي  قدمتها  التي  امل�رصحيات  --ماهي 
حققت جناح كبري ؟  م�رصحية �صادتي الكرام ، لوكيميا ، البحث 
االول  الدر�ض   ، ميه   ، باحللم  الك  حنيت   ، اوديب  ال�صيد  عن 

النجاح تقريبا ومتيزت م�رصحية ميه كثرياً  .كلها حققت نف�ض 
-حدثني عن جتاربك يف الكتابة ؟

االيجابية من  ا�صتلهم طاقتي  االول واالخري  الكتابة هاج�صي   
التوازن  من  كبرية  وم�صاحة  االمل  ف�صحة  ومتنحني  الكتابة 

والهدوء .
-من االقرب اليك الكتابة ام االخراج ؟ملاذا ؟

 تفا�صيل احلياة اليومية التي اعي�صها واالختالفات هي االقرب 
من الكتابة واالخراج واي �صيء اخر فهي التي متنحني البعد يف 
نظرتي لنف�صي وماحويل فانا اكتب كل يوم دون ان ام�صك بقلم 

واعمل خمرجًا كل حل�صة دون كامرية اوم�رصح .
-هل توؤمن بتقليد االفكار بني املخرجني ؟

 الظري يف اقتبا�ض االفكار بني املخرجني والكتاب لكن االهم 
ومعاجلته  نظره  وجه  من  كل  �صياغتها  كيفية  هو  ذلك  من 
وا�صتدخدام ادواته اخلا�صة به فاحلياة با�رصها بنيت على فكرة 

واحدة
 -هل لديك ب�صمة يف اكت�صاف ممثلني من اجليل اجلديد؟

 انا مل اكت�صفهم ابداً بل كل ممثل جديد عمل معي �صاعدين يف 
املتنوعة  وا�صاليبي  وعملي  نف�صي  يف  جديدة  ا�صياء  اكت�صاف 
فالف�صل الكبري يعود لكل ا�صم جديد عمل معي الول مرة و�صاهم 

يف �صقلي فنيًا وح�صيًا .
اعمالك وافالمك  التي ح�صلت عليها عن  ابرز اجلوائز  -ماهي 

الق�صرية ؟
الكثري من اجلوائز الفنية يف م�صريتي الفنية الب�صيطة يف امل�رصح 
وال�صينما امل�صتقلة والتلفزيون .. برنامج رحلة مع كوكب ال�رصق 
والتلفزيون  االذاعة  مهرجان  اهما  اجلوائز  من  الكثري  ح�صل 
يف م�رص وافالم كثرية ح�صلت على جوائز يف ال�رصق االو�صط 
واوربا منها ر�صالة ، يتمية ، بعيدا عن الوطن . واخرها احالم 
م�رصوقة طول الفيلم ١٠٠ ثانية ح�صل على جائزة يف مهرجان 

جنيف ، �صوي�رصا
-حدثني عن جتربتك بالربامج العربية ؟

جتربتي يف الربامج العربية مهمة واخذت طابع وح�صور جيد 
نظراً لالفكار التي احاول ان اقدمها بطريقة غري تقليدية وقريبًا 

�صتكون هناك جتربة مهمة مع قناتي ابوظبي ودبي ان �صاء اهلل 
. --ماهي امنية حممد خالد التي يتمنى ان حتقق على ال�صعيد 

الفني وال�صخ�صي ؟
امنيتي ان نعي�ض احلب فنحن بام�ض احلاجة ان نعي�صه قبل ان 

نتعامل به .
اىل  امل�صاهد  بفكر  وارتقي  دائمًا  املميز  ال�صئ  اقدم  ان  امتنى 
م�صاحات الرقي واجلمال والهدوء والعامل ال�صاحر و�صنع اعمال 
..على ال�صعيد  حتلق بامل�صاهد يف ف�صاء بني االر�ض وال�صماء 
وبناتي  لزوجتي  �صغرية  �صعادة  ا�صنع  ان  امتنى  ال�صخ�صي 

االثنتني  بحجم خيمة احلب التي نعي�ض معًا بها .
-كلمة اخرية جلمهورك ؟

بالعمل  جديدة  جتربة  ادخل  ان  فعاًل  اود  ب�رصاحة  واخريا 
افكاري  ت�صتوعب  انها  ويقني  اح�صا�ض  لدي  7c الين  قناة   مع 
وا�صلوبي املختلف نوعًا ما وامتنى ان تقنعهم جتربتي الب�صيطة 
يف جمال عملي االعالمي والفني . �صكراً لك ول�صحيفة اجلورنال 

وممنت الهتمامكم.

حوار – هيفاء القره غولي

آثار العراق في معرض دولي
تهدي 1000 كتاب 
 "شرطي هو الفرح" "ورثة كاليجوال"لمكتبة آشور بانيبال

دولة   ٥١ مب�صاركة   ،2٠١7 البندقية  بينايل  فيني�صيا،  مدينة  يف  ر�صميًا  اأفتتحت 
و١٠٠ فنان من دول العامل.وقال وزير االثار وال�صياحة العراقية فرياد رواندزي ، 
ان اجلناح العراقي يف البينايل افتتح ب�صكل ر�صمي ، بح�صورنا وح�صور �صفري العراق 
يف ايطاليا احمد البامريل، م�صرياً اىل ان اجلناح العراقي يتميز باأنه يجمع بني الفن 
احلديث وبني القطع االثرية، اذ �صيتم عر�ض اربعني قطعة اثرية متثل �صتى مراحل 
باالثار  امل�صاركة  فيها  يتم  التي  االوىل  املرة  هذه  ان  العراقية.واأ�صاف  احل�صارة 
العراقية منذ عام ١988 الن العراق بداأ يف امل�صاركة يف املعار�ض الدولية لالآثار 
�صنة ١937، ولكن تلك امل�صاركات توقفت منذ �صنة ١988، م�صرياً اإىل اأن هناك اأمل 

يف م�صاركات مقبلة يف ايطاليا وهولندا ودول اأخرى يف ال�صنوات القادمة.

األف كتاب من ا�صداراتها اىل مكتبة  اأهدت مكتبة اال�صكندرية امل�رصية العريقة 
حبيب  بالقاهرة  العراقي  ال�صفري  اىل  الكتب  ت�صليم  ومت  املو�صلية  بانيبال  ا�صور 
.  وقال ال�صفري حبيب  ال�صدر بح�صور نخبة من الدبلوما�صيني واملثقفني العرب 
ال�صدر ، ان ماقامت به مكتبة اال�صكندرية هو جت�صيد لل�رصاكة ال�صرتاتيجية بني 
العراق وم�رص وهذه ال�رصاكة يراد لها ان متتد اىل كل النواحي وال�صعد وامليادين 
واليوم مكتبة اال�صكندرية اأهدت األف كتاب وهي الدفعة االوىل و�صوال اىل ١٠٠ 
الف كتاب ثم الو�صول اىل مليون كتاب فمكتبة ا�صور بانيبال نف�صت اليوم الغبار 
عنها بعد حتريرها على ايادي قواتنا امل�صلحة وتد�صن مرحلة جديدة وواعدة هي 

مبثابة جرعات من�صطة لهذه املكتبة لكي تعاود ن�صاطها التنوري.

»ورث��ة  بعنوان  اجل��دي��دة  رواي��ت��ه  لطرح  �صامي،  ح�صني  ال�صاب  الكاتب  ي�صتعد 
قريًبا.  طرحها  يتم  اأن  املقرر  من  وال��ذي  الوليد،  دار  عن  ال�صادرة  كاليجوال«، 
وتعالج رواية »ورثة كاليجوال« الف�صاد عن طريق خ�صبة امل�رصح، فقد نه�ض العمل 
على ل�صان بطل الرواية »فخر الدين عربي« الذي كان يعمل موظف اأمن يف اإحدى 
ال�رصكات الكربى بالرغم من ح�صوله على لي�صان�ض حقوق، »فخر الدين« الذي اأحب 
امل�رصح واأحب كتابة ال�صيناريوهات امل�رصحية؛ ولكن مل يعتمد على هوايته فقط؛ 
ولكنه قد در�ض فنون امل�رصح من كتابة واإخراج وت�صوير ومتثيل واإ�صاءة. يذكر اأن 
ح�صني �صامي من اأ�صهر الكتاب ال�صباب، الذي ملع اأ�صتهر يف االآونة االأخرية، وكانت 

ا. اآخر اأعماله رواية »الطوبجي«، الذي حقق بها جناحا كبريا اأي�صً

اأ�رصف  الفرح" للكاتب  طي هو  "�رصرَ رواية  االآداب، بريوت،  دار  �صدر حديثًا عن 
الريف  قاع  من  االأدن��ى  ال�رصيحة  اإىل  ينتمي  الذي  يو�صف،  يرافقنا  ال�صّباغ. 
اإىل  اإىل اخلرافة، ومن اخلرافة  الواقع  ل معنا، من  القاهرة، ويتجوَّ اإىل  امل�رصّي 
الواقع.. يك�صف لنا جانًبا من عامل املراأة يف الريف امل�رصّي، واملفارقات بني 
قيمة تلك املراأة العاملة من جهة وو�صعها االجتماعّي من جهة ثانية، وحجم 
القهر الواقع عليها من جهة ثالثة. يو�صف ال�صغري فقد اأجزاًء من اأ�صابعه لي�صاعد 
من  اخللود  فرف�ض  نف�صه  على  يعرث  اأن  الكبري حاول  ويو�صف  االأ�رصة.  ْول  عرَ يف 
اأجل الوجود. امتطى ال�رصيح فمنحه روًحا وج�صًدا واأعطاه وظيفًة جديدًة وطار 

به نحو ال�صم�ض. 

مكتبة ألول مرة

االسكندرية

إصداراتإصدارات

خارج السياق

السويد علي سام
هناك  اإن  اأت�صور  جدا  كثرية  ول�صنوات  كنت 
نختلف  واإننا  والوجود  للتفكري  �صحيحا  �صكال 
البتعادنا عن ذلك ال�صكل ونتفق حني نقرتب منه 
�صخ�صيا  اإنني  ت�صورت  اأحمق  وكاأي  نكونه  اأو 
العامل  وطالبت  ال�صواب  من  دائم  ب�صكل  قريب 

كله ان ُيقّوم نف�صه ليفهمني.
فكرة اإ�صالح العامل متعالية جدا الأن عليك كجزء 
اأن  اأي�صا  وعليك  امُل�صلح  تكون  اأن  الفكرة  من 
تبحث عن �رصعية مطالبتك االخرين باأن يكونوا 

مثلك.
�صتجد اأ�صكاال كثرية تعطيك �رصعية واأ�صكاال اأكرث 

من االإ�صالح.
و�صتجد  والعلم  واملعرفة  الثقافة  �رصعية  �صتجد 
والعمر  االب  و�رصعية  والوحي  الن�صب  �رصعية 

وال�صلطة.
فلن  به  اأنا  انادي  الذي  االإ�صالح  كان  مهما 
بحاجة  اأكون  اليه-لن  بحاجة  �صخ�صيا  اأكون 
وال  الكتب  اىل  النا�ض  ادعو  وانا  القراءة  اىل 
النا�ض  ادعو  حني  علمية  نظرة  اىل  بحاجة  انا 
الأف�صل  ممثُل  فاإنني  وبالتاأكيد  العقالنية  اىل 
االأديان واأف�صل اتباعها وانا اب�رص النا�ض بديني.
اأنا متنور يدعو اىل التنوير ول�صت �صخ�صا يعي�ض 
مع  للتعاي�ض  طريقة  عن  ويبحث  الظالم  يف 

العمى دون ان يعرف اإنه يرى.
كل هذا تعايل واأنا مل اأكن اأدرك ذلك.

كل دعوة للتغري والتحرير والن�صال تعايل.
كل دعوة للنا�ض لالنت�صاب اىل افكاري تعايل.

احتكار  ق�صيتي  لتنبني  الأطفايل  دعوة  كل 
وتعايل.

هناك �صيء واحد ميثلني وحدي وهو اأن اأحاول 
واأن  هّم  كّماأ  اأحبهم  وان  هّم  كّما  النا�ض  فهم 

ا�صمع منهم ال الأحكم بل الأتعّلم.
بعادات  �صخ�ض  مع  للحوار  طريق  اإيجاد 
وقناعات وظروف خمتلفة عني-هذا واجبي انا.
نظرتي ال�صلبية لالآخرين لي�صت دليال على تفوقي 

عليهم. 
على  دليال  لي�ض  بالغباء  �صخ�صا  ت�صف  ان 

ذكاءك.
ان اأ�صفك بالكفر لي�ض دليال على اإمياين. 

انت مراآة ذاتي واأنا انتقد فيك ما تعك�صه مني.

اقتباس 

  "اإذا اأردت اأن تكون ذي �صاأن ، احرتم ظلك"

نيت�صه

 كان وراء البنت الطفلِة
ع�رصُة اأعواْم

حني دعته ب�صوٍت خمنوٍق بالدمِع:
حنانك خذين

كن يل اأنت االأبرَ
كن يل االأّم

وكن يل االأهْل
وحدي اأنا

ال �صيء اأنا
اأنا ظّل

وحدي يف كون مهجور
فيه احلبُّ جتّمْد
فيه احل�ضُّ تبّلْد

واأنا الطفلُة ت�صبو للحبِّ وتهفو
للفرِح الطْفليِّ ال�صاذْج

للنّط على احلبِل
وللغو�ِض مباِء الربكِة

لّلهو مع االأطفاْل
لت�صّلق اأ�صجاِر الداْر

القمُع يعذبني

وال�صطوة ترهبني
واجل�صم �صقيٌم منهار

اأرفُع وجهي نحو �صماِء الليْل
اأهتُف
اأرُجو

اأتو�ّصل:
ظّللني حتت جناحيك

اأغثني
خذين من ع�رصة اأعواِمي

من ظلمِة اأيامي خذين
ْعني و�ّصْع يل ح�صنرَك درَ
ك امنحني ُد �صدررَ اأتو�صَّ

اأمًنا و�صالم
يا بل�صمرَ جرِح املطحوننْي

وخال�ض املنبوذين املحرومنْي
خذين!
خذين!

يجري نهُر االأيام ميرُّ العاُم
وراءرَ العاِم وراءرَ العاِم

ُ واالأنثى الطفلُة تكربرَ

وردُة ب�صتاْن
تتفّتح واالأطياُر تطوْف

وحتوم رفوًفا حول الوردِة
بعد رفوْف

الّزمُن ال�صْعُب ي�صاحلها
وجمايل الكْون ت�صاحكها

واحلبُّ 
يفي�ُض عليها

من كّل جهات الدنيا
ويطّوقها بتمائمه

ويباركها ب�صعاِئِره
وي�صاقيها من كوثِرِه

ما اأحلى احلّب وما اأبهاه!
االأنثى الوردُة بعد �رُصاها
وتخّبطها يف ليِل متاهْه

ُع يف ملكوِت احلّبْ ترتبَّ
ت�صري اإلهْه

هاالُت النوِر تتّوُجها
ُل االأن�صاْم وتالطفها ُقبرَ

ما اأحلى احلّب وما اأبهاْه!

فدوى طوقان

ثقافة 

أنشودٌة للحبِّسنان إنطوان... يتجول في أروقة الماضي المظلم 
اأّما قلبي فقد �صار رّمانة ياب�صة ، تنب�ض باملوت 
، و ت�صقط مّني كل حلظة يف هاوية بال قرار لكن 
الرّمان  �صجرة  وحدها  اأحد  ال  يعرف  اأحد  ال 
تعرف.. ان ما خطُته اأنامل املبدع �صنان انطوان 
 .. الرمان  .. يف رائعتة امل�صهورة وحدها �صجرة 
رواية جتمع من االأمل ما يكفي لت�صت�صعره الأيام 
و�صهور ولرمبا �صنني كلما طراأ العنوان من حولك 
، ما جاء فيها لي�ض من وحي اخليال وال حم�ض 
فيه  االزمة  وبداية  العراق  واقع  هو  بل  �صدف 
الطائفية   ، التفجريات   ، الهويه  على  "القتل   .
 " وبداية ن�صوب امللي�صيات واملجاميع امل�صلحة 

كل هذا اخلراب يتخلخله احلب وتالحم االأج�صاد 
واحُللم بغٍد م�رصق! 

ياأخذنا �صنان يف رحلة مريره والعوده بالزمن 
واأ�صرتجاع االحداث با�صلوب �رصدي �صيق وموؤمل 
اجلثث  عن  باحلديث  وذلك   ، باالأ�صى  م�صحوٍب 
 ، اأنذاك  بغداد  �صوارع  يف  واملتفرقه  املبعرثة 
تكفني  يف  وطقو�صه  جودي  اأبو  مغي�صل  وعن 
االخر  لعاملهم  يودعهم   وهو  املوتى  وتغ�صيل 
�صجرة  من  الواح  جواد  اأبو  ي�صتعمل   . ب�صالم 
تقيه  كي  امليت  جانب  اىل  لي�صعها  الرمان 
اإي  عميق  الرواية  عامل   . ووح�صته  القرب  عذاب 
كلما اأكرثت الولوج فيها �صتجدها متتاز بالدقه 
وغزارة املعلومات ، هذا ما يجعل مكانة القارى 

عند قرائه �صليمة وذو �صاأن حيث انة جت�صم عناء 
البحث والتق�صي ليقدم كل ما هو �صحيح وغري 
اي�صا  انت  ذلك  �صتلحظ  وبالتاكيد  به  م�صكوك 
ايها القارئ . رواية متنعك من التوقف واالقدام 
اكرث واكرث ولرمبا يهون عليك اأن تغادر ال�صفحة 
وجمال؟!  وجع  من  فيها  ما  بقدر  امتامها  بعد 
الرغم  على  جميلة  فهي  التناق�صات  من  مزيج 
من مرتكز املوت الذي ت�صتند عليه  وهي ت�صف 
و�صعوبه   " املغ�صلجي   " مهنة  وم�صقة  �صعوبة 
املوتى  ويلم�ض  ياكل  انه  حيث  معها  التاقلم 
�صهوته  �صبق  وميار�ض   ، واال�صابع!  اليد  بنف�ض 
ال�صباح ويبا�رص  لي�صتيقظ يف  فرا�ض احلب  على 
كثرية  وتناق�صات  مفارقات   ، املوتى  مع  عمله 
تقرا  وانت   . علينا  ُفر�ض  واقع  حتاكي  لكنها 
جواد  م�صري  �صينتهي  اين  �صيحدث  بالذي  تفكر 
" جودي" بعد كل الرف�ض والعناء الذي مت�صك به 
يف  يالحقه  الذي  واملوت  كوابي�صه  من  للهروب 
كل مكان ، وهل �صيجد طوق النجاة الذي يخل�صه 
هل  اأم  يوم  كل  املوتى  ومعاي�صة  روؤية  من 
التي متر  الظروف  واحدا منهم يف ظل  �صي�صبح 
بها البالد ، كل ذلك يتال�صى يف اأخر ال�صفحات 
بتقبل  ولت�صدم  اأ�صافية  اأمل  خيبة  لت�صتقبل 
الذي  االأمر  ومعاي�صة  احلال  لواقع  "جودي" 
طفل!!  كان  عندما  حتى  ل�صنوات  يرف�صه  �صل 
يجل�ض  وهو  للرواية  م�صهد  اأخر  يف  ذلك  يتج�صد 
�رصبها  رغم  تزهر  التي  الرمان  �صجرة  متاأمال 
ملاء املوت ، ليناديه مهدي وينباأه بو�صول جثة 
جديدة فيجيبه بعد تنهيدة طويلة " جاي جاي"  
العي�ض  ت�صلب منا حرية  اق�صى احلياة وهي  فما 

واخليارملا نحب..
فما ع�صاي اأن اقول �صوى.... 

يا �صجرة الرمان حني على الولهان...!

قراءة_ نورس كوجر
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