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المر�صد
عادل كرم« ...هيدا حكي فا�ضي»
هنادي عيسى

خضير فليح الزيدي

صفاء ذياب
في وقتٍ يبحث الك ّتاب العراقيون تحديداً،
وال��ع��رب ع��م��وم�اً ،ع��ن األس��ال��ي��ب الجديدة
التي يمكن أن تنجز فيها أعمالهم األدبية،
يسعى آخرون إلى عدم الخروج على األطر
ّ
مفضلين أن يكونوا ضمن سياقات
المعروفة،
الثقافة العربية الراسخة ،مبتعدين عن
التجريب والمغايرة.
هذا التجريب ،هو ما دفع بعض الروائيين
العراقيين إلى إطالق ما يشبه البيانات تحت
مسمى «الرواية العراقية الجديدة» ،وكتب
بعضهم مقاالت ح��ول ه��ذا المشروع .لكن
هل هناك فعالً أعمال تمثل هذا االتجاه؟ وما
اآلليات التي تشتغل عليها؟ وكيف نتمكن من
تمييز أعمال كهذه عن سواها من الروايات
التي أنجزت خالل السنوات الماضية والتي
ستنجز في المستقبل القريب؟

مراحل ومتغيرات

يسرد الروائي خضير فليح الزيدي؛ وهو
من المنادين بهذه التسمية ،المراحل التي
م َّرت بها الرواية العراقية .موضحا ً أنها م ّرت
بمرحلتين فاصلتين من حيث البنية الفنية
والمضامين .المرحلة األولى مرحلة ما قبل
 ،2003على رغم شحوب مالمح روايتها،
فقد كانت تغلف نفسها وتثقلها بالرموز
وتشتغل على توظيف أساطير وتتماهى مع
الميثولوجيات المحلية والعالمية مستفيدة
من تجارب الرواية العالمية في الواقعية
السحرية وتيار الوعي والسرديات الحديثة.
لذلك كان منجزها متواضعا ً من حيث التأثير
وال��ن��وع الصامد وال��ك��م ،ه��ذا المنجز الذي
يشكل مالمح المرحلة .ما بعد  2003تغيّر
منحى السرديات بشكل عام تغيرا ً جذريا ً
في اﻻتجاه ،محاولة في إعادة كتابة تاريخ
األفراد ،لذلك أنتجت المرحلة مشروع الرواية
الجديدة ،على رغم اعتراضات البعض من
المتابعين والدارسين على هذا المصطلح،
اعتراضات على صيغة المصطلح ويطالب
بعودة مصطلح (رواية التغيير) أو ما بعده،
أو رواي��ة ما بعد  .2003وكلها محاوﻻت ﻻ
تخدم هذا المشروع للتبلور واكتمال المالمح.
ال��رواي��ة ال��ج��دي��دة ليست ن��ش��رة ج��داري��ة
لتدوين المذكرات الشخصية وﻻ حبل غسيل
الهموم الذاتية ،إنما هي محاولة جادة إلعادة
العالقة بين القارئ العراقي وروايته ،بعد
فترة الطالق والهجرة القسرية إن صحت
العبارة.
وي��ح �دّد ال��زي��دي معنى «ج��دي��دة» بأنها
ليست بمعنى ثوبها الجديد ،إنما باختراع
آل��ي��ات كتابة س��ردي��ة تتمثل فيها ال��روح
العراقية الخالصة .العراقية ظاهرة مختلفة
ق��درة تحمل تفوق التصورات ،حتى صار
مشروع الفانتازيا العراقية يفوق فانتازيات
العالمية بجديدها وقديمها .ل��ذل��ك ،وإن
تأخرت الدراسات المواكبة لحركة أو تيار
الرواية الجديدة ،غير أن المستقبل سيبلور
ال��رؤى المصاحبة وتفرز الرواية الجديدة
كتيار مجدد.
ويكشف ال��زي��دي أن ليس ك��ل م��ا كتب
من كراريس وكشاكيل رواي��ة جديدة ،وإن
كتب على غالفها رواية ،ويقول :في األشهر
الالحقة سنطرح ب��ق��وة إع�لان وﻻدة تيار
«جماعة الرواية الجديدة» ،وسنصدر بيانا ً
يض ّم كل التص ّورات وال��رؤى والمضامين،
ه��ذا اإلع�ل�ان ي��راف��ق��ه «ل��وغ��و» لكل روائ��ي
يجد أن��ه يتطابق مع ه��ذا المشروع .زمالء
كثيرون يشككون وينظرون بعين اﻻرتياب
لكل تجديد بحجج واهية وضعيفة ،ﻻ أود
التطرق إلى تخرصاتهم ،نعم سيكون هناك
بعض اﻻرت��ب��اك في قبول بعض الروايات
ورفضها ،لكنه في النهاية سيتبلور بعيدا ً
ع��ن ال��م��ؤس��س��ات الحكومية أو الجهوية
الراعية .هو مشروع نهضة وليد بحاجة إلى
دعم األفراد العاملين في الحقول األدبية قبل
الجماعات المؤسساتية.

مرو ّيات جديدة

من ناحيته ،يشير الروائي حميد الربيعي
إلى وجود رواية جديدة في العراق تنمو اآلن،
خصوصا ً خالل السنوات الخمس األخيرة.
مبيّنا ً أنه ال ب ّد بعد كل ك ّم عددي أن يحدث
تغيير نوعي ،إذ بدأت تتبلور لدينا بعض
األسماء بهذا المجال وتفرض إنتاجها في
مساحة السرد .مضيفا ً أن الرواية العراقية

سعد محمد رحيم

بشير حاجم
ال��ج��دي��دة كمفهوم م��ا زال ف��ي ب��داي��ات��ه ،إذ
انطلق منذ عدة أشهر من قبل مجموعة من
المشتغلين في هذا الحقل ،وهو في مرحلة
النقاش والحوار ولم يتبلور بعد على هيئة
بيان أو تجمع« ،الحوارات مستمرة وأعتقد
أنها ال ب ّد أن تثمر خالل نهاية هذه السنة
بطرح البيان».
ويتابع« :تعتقد مجموعة الرواية الجديدة
أنه ال ب ّد من تغيير البنية الخطابية إلى شكل
جديد من خالل االشتغال على اللغة وقيمة
السرد الفنية ،فطالما ال��رواي��ة قد انتقلت
بفعل الظروف العامة من حضن مؤسسة
الدولة إلى حضن المجتمع ،فال بد لها من
االشتغال على آليات جديدة ،تغيّر بموجبها
الحاضنة االجتماعية وتكون أقرب إلى إقامة
مفاهيم جديدة ،قيمتها ومصدرها اإلنسان
ك��ذات فاعلة ومتشظية بفعل الضغوطات
الحياتية.
الرواية الجديدة تدعو إلى تجاوز المرويات
الجمعية ،التي شكلت بنية المجتمع سابقا ً
وأوصلتنا إلى حافة االنهيار ،تغيرها إلى
س��ردي��ات ح��دي��ث��ة ،يتشكل منها وج���دان
المجتمع بأفقه اإلنساني الرحب ،الذي من
أولوياته القبول باآلخر وتعدد الهويات
الثقافية والحضارة اإلنسانية .عملية تمييز
هذه األعمال تتطلب صبرا ً وجهدا ً ومثابرة،
أوال ً في سبيل االتفاق وترسيخ المنطلقات
الجديدة ،وثانيا ً باالشتغال عليها وترويجها
بشكل فاعل بين الناس والحقل األدبي».

البحث عن اإلنسان

ويطمح ال��روائ��ي محمد ع��ل��وان جبر من
الرواية التي يشتغل عليها أصحاب المشروع
الجديد ألن تتنفس الواقع برؤية معاصرة،
مستفيدة من فضاءات الثورة المعلوماتية،
وهي تصنع بصمتها وتعلن وجودها عبر
ميديا خاصة بها تخلقها ،ال بل تحفرها،
وهي تستفيد تماما ً من التقنيات الحديثة في
الوصول إلى القارئ عبر التسويق والترويج
لنفسها لتغدو مؤثرة حقاً ،فهي فضالً عن
ك��ون��ه��ا ث��ق��اف��ة .ف��ه��ي صنعة ش��أن��ه��ا ش��أن
السينما التي تستطيع أن تصل إلى الناس
مستفيدة من المتاح محليا ً وعالمياً ،فيما
يتعلق بالطباعة والتوزيع وحقوق النشر.
الرواية العراقية تمتلك المناخ الخصب
الذي أتيح أمام تيارات الرواية الحديثة الذي
أعقب الحرب العالمية الثانية ،فقد حدث
في المجتمعين العراقي والعربي الكثير من
الزالزل التي أسقطت رموز وعالمات راسخة
كان ينظر إليها كمسلّمات خالدة .بسقوط
ه��ذه ال��ع�لام��ات ،يفترض أن ت��ق��وم آليات
السرد على استخدام تقنيات لغوية وشكلية
تستطيع أن تستوعب هذا الك ّم من األحداث
القائمة على الغرابة والقسوة والغموض.
ل��ذا يتطلب م��ن ال��رواي��ة أن تقوم على ّ
فك
ضبابي
تلك الشيفرات المتطايرة من واقع
ّ
يشبه يوما ً من أيام الجحيم ،وكذلك يفترض
أن تقوم الرواية الجديدة قدر ما تستطيع
ب��ت��ج��اوز مهيمنات وم��ح��رم��ات وت��اب��وات
الواقع ،وإعادة خلقه سرديا ً وجمالياً .ولذا،
يتوجب إزالة وتجاوز مرويات ورؤى شكلت
ثفافة سادت طوال حقب ماضية ،عبر طرح
س��ردي��ات جديدة تقترب من اإلن��س��ان ذات �ا ً
وتنوعا ً وتفهما ً وبناءً.

نزوة متأخرة

القاص والروائي سعد محمد رحيم
يعتقد
ّ
أن فكرة الرواية العراقية الجديدة التي يتكلم
عنها بعض الروائيين ليست أكثر من رغبة أو
أمنية ال واقعة متحققة .والرغبات واألمنيات
ال تخلق الحركات والتيارات الفاعلة ،ال بل أن
ما يخلقها يتمثل بمفاعيل ثقافية واجتماعية
ترتبط بمراحل تح ّول ،أي أنها تنضج في
سياق تاريخي معين ،خالل سنوات أو عقود
عدّة .وتكتسب مالمح فنية جوهرية مختلفة
عن السائد.
إذن ،ما هي المسوغات الفنية التي تجعلنا
نق ّر بوجود رواية عراقية جديدة يمكن القول
إنها تجاوزت أعمال السابقين؟ «زمالؤنا ال
يجيبون بوضوح عن ه��ذا» ،حسبما يؤكد
رحيم.
ويضيف« :فعلياً ،ال يمكن إنكار حقيقة أن
من بين جبل الروايات الصادرة بعد 2003
ثمة أعمال الفتة ،وبعضها يعد إضافة نوعية
بالمعايير الفنية إلى المنجز الروائي العراقي.
لكن هذا ال يعني ظهور حركة جديدة ،يجب

ضياء الخالدي

حميد الربيعي
أن يكون لها بيانها».
وب��ه��ذا ،ال يريد رحيم أن يحبط مسعى
أصدقائه ،إنما يقول« :األجدى أن يعمل ك ّل
منهم ضمن مشغله ال��خ��اص وي��ب��دع ،ألن
الكتابة أكثر المهن عزلة في العالم بتعبير
م��ارك��ي��ز .وحين تتوافر ش��روط ومقدمات
ظهور حركة فإنها ستفرض نفسها تلقائيا ً
على المشهد الثقافي واألدبي».
ويكمل رحيم حديثه قائالً إن الحركات
األدبية ال ب ّد من أن تكون أصيلة ،متجذرة في
واقع ثقافي اجتماعي ال مستعارة .وما زالت
روايتنا تستعير أشكالها من اآلخ��ر ،حتى
إن كانت تضفي عليها بصمتها الخاصة.
أن نقول إن في روايتنا عناصر من أساليب
ما بعد الحداثة وما وراء السرد ال تمنحنا
امتياز خلق تيار جديد .فعناصر كهذه يمكن
إيجادها حتى في نماذج من الرواية العراقية
المكتوبة قبل عام .2003
وي��ح �دّد رح��ي��م كيفية تشكل الحركات
األدب��ي��ة والفنية ،مبيّنا ً أن ال��ذي ينشئها،
تاريخياً ،جيل جديد من المبدعين الشباب
الذين يملكون روح التمرد على من سبقهم
ولديهم هاجس تحديث رؤاه��م وأدوات��ه��م
وأساليبهم ولغتهم ،ولهم مشتركات في
ذلك .أما أن تأتي الدعوة من أدباء تجاوزوا
الخمسين من أعمارهم ينتمون إل��ى جيل
سابق ولهم منجزهم القا ّر ويختلفون في
الرؤى واألساليب واللغة بعضهم عن بعض،
فاألمر في هذه الحالة إن لم نقل إنها نزوة
متأخرة فهي ت��وق لشيء ل��م تتوافر بعد
شروط والدته تاريخيا ً وفنياً.

روائيون باحثون

يعترف الناقد علي سعدون بأن الرواية
العراقية المكتوبة بعد عام  2003تتصدر
المشهد الثقافي ب��ق��وة الف��ت��ة ،األم���ر ال��ذي
يس ّوغ لعد ٍد من الروائيين العراقيين (الجدد
على األق��ل) من نعتها بالظاهرة الجديدة،
ه��ذا الموضوع مفهوم ول��ه م��ب��ررات ع �دّة.
لكن وج��ود الظاهرة الثقافية (أيّ ظاهرة)
ستحتاج إلى مجموعة من السمات والمالمح
المشتركة التي ستشير إلى وجودها وتهيّئ
اجتراح مثله.
للدارس والباحث الخوض في
ٍ
هذا لم يحصل مع الرواية العراقية الجديدة.
إذ ثمة تجارب فردية عملت بجهد شخصي
على بلورة سحنة خطاب مختلف قدم نماذج
مهمة وم��غ��اي��رة للخطاب ال��ق��دي��م ،خطاب
الرواية العراقية ما قبل ذلك التاريخ .األمر
الذي سيدفع بنا إلى حراجة سؤال من قبيل:
ألم تكن الرواية العراقية قبل ذلك التاريخ
معنية بالكشف واالس��ت��ق��ص��اء والمعرفة
والتعالق مع التاريخ والمهمل من الحياة؟
يقول سعدون إن اإلجابة عن هذا السؤال
ستأخذ حيّزا ً طويالً ال مجال للخوض فيه
هنا .لكن األهم يكمن في أن تأثير التحوالت
السياسية الهائلة في العراق والضغوطات
االجتماعية الكبيرة دفعت بالرواية العراقية
إلى االستفادة من كل ذلك بشكل واسع ،األمر
الذي جعل منها بحوثا ً في السوسيوثقافي
بمعنى من المعاني ،وهذه اإلشارة هي واحدة
من مميزات رواية ما بعد عام .2003

قواسم مشتركة

وبحسب الروائي ضياء الخالدي ،فإن ما
هو جديد في الرواية العراقية ،أنها قلصت
ال��ف��ج��وة الكبيرة م��ا بينها ،وب��ي��ن قارئها
المحلي ،ويمكن االستدالل على ذلك بسهولة،
وهو ما يدفعنا إلى تلمس العتبة األولى في
تفكيك بنيتها وخطابها للوصول إلى مالمح
وسمات خاصة بها.
ويشير ال��خ��ال��دي إل��ى أن ال��رواي��ة بنت
األزم����ات ،وم��ا ح��دث ف��ي ال��ع��راق بعد عام
 2003من تحوالت كبرى ،قد دفع الوعي
إلى مساحات أوسع لفهم ما جرى ويجري.
أضحت األسئلة قريبة من اإلنسان ،وبعيدة
ع��ن ال��ش��ع��ارات ال��ك��ب��رى ،وال��روم��ن��س��ي��ات
الثورية التي كانت ُترسم مسارات الناس في
العيش.
كل ذلك ،جعل الروائيين في بحث دائم عن
آليات جديدة تستنطق المسكوت ،وتحاور
الثقافات األخرى بهاجس الكشف ،ال التقاطع.
كل شيء متاح أمام الوعي والحدس لتأسيس
سردية مختلفة ،تطارد التفاصيل والخفايا.
ق��ب��ل ت��اري��خ التغيير ب��س��ن��وات قليلة،
صدرت رواية علي بدر «بابا سارتر» ،وكانت
مختلفة تماما ً ع ّما صدر من روايات( ،أتحدث

محمد علوان جبر

هنا عن رواي��ات الداخل العراقي وقتذاك)
ألنها أزال��ت القداسة عن األوه��ام المش ّكلة
لثقافتنا العراقية ،وعبر بنية فنية محكمة،
وشخصيات محلية يُمكن تلمس مالمحها
عن قرب .هذا ما نجده أيضا ً في راوية أحمد
سعداوي األول��ى «البلد الجميل» ،والثالثة
البوكرية «فرنكشتاين في ب��غ��داد» .وعند
أسماء أخرى .يبقى القاسم المشترك ،لألعمال
الناجحة ،أنها زاملت القارئ في مغامرتها
السردية ،وأدركت بعمق أن كل ما يُروى هو
ممتع بالضرورة ،وهنا ال مجال للتوسع أكثر
في تفصيل معنى التشويق ،ألن األمر مرتبط
بفهمنا أوال ً للفن الروائي ،وطبيعة المشغل
السردي الذي ننطلق منه في الكتابة.
وي��ق��ول« :ه��ك��ذا أرى ال��رواي��ة المكتوبة
اليوم ،وطبعاً ،نحن نتحدث عن النماذج
المهمة م��ن��ه��ا ،وه���ي ك��ث��ي��رة بحيث لفتت
االنتباه ،ودعتنا لنتفق أو نختلف حولها.
كما نشير إلى دالل��ة شاخصة تتمثل بالكم
الصادر بعد  ،2003وتجاوزه ما صدر منذ
تأسيس الرواية العراقية طيلة ثمانين عاماً.
هذه الفورة مفيدة للغاية في دفع روايتنا
العراقية إلى الواجهة».

مشاريع مغايرة

يعيد الناقد بشير حاجم تفحص مفهوم
«الرواية العراقية الجديدة» ،قبل الخوض
في ممثالتها وآلياتها ومميزاتها ،مبيّنا ً أنه
ال ب� ّد من تأمل والدة طبيعية بعد مخاض
عسير! مضيفاً« :ثمة جماعة جديدة ،إذن،
بينما هنالك تيار ،يمثل ال��رواي��ة العراقية
الجديدة ،مع ّرض لالستجواب :أهو جديد
أم قديم؟ ل��ذا ف��إن استجوابا ً كهذا ،خطي َر
ال��ص��راع بين السابق وال�لاح��ق ،سيتواله
وا ِل��دو هذه الجماعة ،وهم أصحاب نماذج
روائية مخطوطة ال مطبوعة فقط بعد نيسان
 .2003ف��ه��ؤالء يعتمدون ق���راءة عمومية
(اجتماعية ،إنسانية ،ثقافية) للشخصيات،
موضوعياً ،وفي ظنهم باعتماد كهذا أنهم
الحقون تحريكيون أمام سابقين تثبيتيين!
ولئِن أُحسِ ن الظن بظنهم هذا ،لكونه مقبوال ً
على األقل ،ربما يبرهنون أن تيارهم جديد:
ذو ك��ت��اب��ة خصوصية (ب��ن��ي��وي��ة ،تقنية،
جمالية) ل�لأح��داث ،فنياً ،عبر مفهومهم
للرواية العراقية الجديدة.
هذا المفهوم ،الذي صيّر بأبسط معانيه
وجود رواية عراقية قديمة ،يريدون به قبالة
بضعة متغيّرات نيسانية هامشية بضع
مغايرات أدبية متنيّة ال حكائية .توريث ،ال
بل سردية تثوير ،ال تجريبا ً تحت اختبار ،بل
تجربة فوق خبرة .ال انشغاال ً بتأسيس بل
اشتغال لتكريس ،ال سيرا ً على سطح مكان،
بل غوص في عمق زم��ان ،ال بط َل ج��زءٍ ،بل
ُ
أبطال ك ٍّل».
ويكمل حاجم حديثه قائالً :على أن هذه
المغايرات ،وأمثالها أيضاً ،لم يتج ّل منها
حتى اليوم سوى بعض مالمحِ ها أو مالمح
لها ،وفقط خالل السنوات األربع الماضية،
 ،2014/2011ال سيما في النماذج األخيرة
ل��ذوي ن��م��اذج ع��دّة غالباً« :ش��ب��اك أمينة»
ألس��ع��د ال�لام��ي« ،راش����د ي��ح��ص��د» لحسن
عبد ال����رزاق« ،ث�ل�اث ع��ش��رة ليلة وليلة»
لسعد سعيد« ،تذكار الجنرال مود» لضياء
جبيلي« ،أوراق سيدة الشجر» لعبد الزهرة
علي« ،السيد أصغر أكبر» لمرتضى كزار
وغيرهم… .كذلك نماذج أخيرة لسابقين
لهم ،ثمانينيين وتسعينيين ،مثل «دهاليز
للموتى» لحميد الربيعي« ،فندق كويستيان»
لخضير فليح الزيدي« ،من اعترافات ذاكرة
البيدق» لعباس خلف علي« ،مدينة الصور»
للؤي حمزة عباس وسواهم .فالنماذج هذه،
ألن أصحابها ذوو تجربة «فوق خبرة» عقب
تجريب «تحت اختبار» ،قد توفرت إجماال ً
على أب��ط��الِ «ك��� ٍّل» هنا «وط���ن» ح��ص��راً ،ال
بطل «جزءٍ» هنا «حزب» مثالً .كما أنّ فيها،
ألنهم اشتغلوا لـ«تكريس» غير منشغلين
«أعماق أزمنة»
بـ«تأسيس» ،ثمة غوص في
ِ
�وح أمكنة»،
أوس��ع م��ن «س��ي��ر» على «س��ط� ِ
أي أن��ه��ا ،بحكم تجربتهم «ال��خ��ب��رة» مع
اشتغالهم «التكريسي» هذين ،مبتعدة عن
الحكائية «التوريثية» ،الموضوعية ،مقتربة
من السردية «التثويرية» ،الفنية ،تراتبياً:
«سبباً» ثم «ناتجاً» .بهذا االقتراب «الناتج»،
لذاك االبتعاد «السبب» ،أ ْم َ
كن تمييزها بين
نماذج «راهنة» م ْثلها ،حاضراً ،ويمكن تمييز
أخرى «قادمة» بعدها ،مستقبالً ،كذلك.

قبل سنتين ،بدأ عرض برنامج «هيدا حكي» على
شاشة « »mtvاللبنانية ،من تقديم الممثل عادل كرم
الذي بنى شهرته عبر شخصيات كوميدية مثل «أبو
ري���اض» و«أل��ف��ون��س» و«وج���دي» وغيرها .إنما مع
انتشار ظاهرة البرامج الساخرة في العالم العربي،
وتحديدا ً برنامج «البرنامج» للدكتور المصري باسم
يوسف ال��ذي وصلت أص��داؤه إلى كل أنحاء العالم
العربي .أحبت محطة « »mtvتقديم برنامج مشابه
بالتعاون مع المخرج ناصر فقيه ،ال��ذي يملك مع
شقيق عادل كرم شركة إنتاج ،وكان «هيدا حكي»،
ال��ذي لم يستحوذ على إعجاب ك ّل المشاهدين منذ
الحلقات األول��ى .إنما مع مرور األسابيع ،بدأ كرم
يح ّقق نجاحا ً تصاعدياً ،ما دفع بنجوم الصف األول
إل��ى الموافقة على الظهور ف��ي برنامجه م��ن دون
���ادي ،مثل راغ��ب عالمة وهيفاء وهبي
أي مقابل م ّ
ّ
ورغ��دة وغيرهم ،بسبب نسبة المشاهدة المرتفعة
التي حظي بها في الموسم األول من «هيدا حكي».
خصوصا ً أنّ االنتقادات التي طاولت السياسيين
والفنانين جاءت بمثابة «فشة خلق» للناس.
إنما ف��ي الموسم الثاني ،وق��ع «ه��ي��دا حكي» في
المحظور ،وتسلّل الملل إلى فقراته ،عدا اإلساءات
التي طاولت فنانين ،والكلمات النابية التي تعدّت
الخطوط ال��ح��م��راء واإلع����داد الضعيف والحوارت
الركيكة مع الضيوف .إذ يظهر عادل كرم في أحيان

كثيرة مشتّت ال��ذه��ن وع��ل��ى غير دراي���ة بأرشيف
الضيف ال���ذي يجلس أم��ام��ه .وب���دا ج��ل��يّ��ا ً أن نسبة
مشاهدة «هيدا حكي» تد ّنت ،سواء من أرقام شركات
استطالعات الرأي ،أو من الشركات اإلعالنية راعية
البرنامج .إذ كانت هدايا الضيوف في الموسم األول
ذهبا ًوألماساً ،وأصبحت في الموسم الثاني س ّماعات
وأل��ع��اب��ا ً إل��ك��ت��رون��ي��ة .وك��� ّل ذل���ك نتيجة السقطات
المهنية التي وقع فيها فريق اإلعداد ،وآخرها تمثل
بالسخرية من رجل في الثالثة والستين من عمره،
��ب أن يع ّوض حرمانه من حصوله على شهادة
أح ّ
المتوسطة في الصغر نتيجة ظروف معينة .فكان أن
أجرى االمتحانات الرسمية لنيل هذه الشهادة قبل
أسابيع ،ولم يمنعه عمره من خوض التجربة.
وبينما لقي طموح عبد الله طالب كل الترحيب من
الناس واإلعالميين ،إلاّ أنّ ع��دم وع��ي فريق «هيدا
ح��ك��ي» جعل ال��م��ق��دّم ع���ادل ك��رم يطلق ال��ع��ن��ان في
سخريته من ه��ذا الرجل .وبسرعة فائقة ،تح ّولت
القصة إلى قضية رأي عام ،وجعلت محطة «»mtv
وكرم يتصالن بطالب لالعتذار منه على اإلساءة.
إلاّ أنّ األخ��ي��ر رف��ض االع��ت��ذار الشخصي ،وطلب
من البرنامج أن يكون االع��ت��ذار عبر الشاشة أمام
ك ّل المشاهدين الذين عبّروا عن استياءهم لك ّل ما
حصل .فهل يقوم عادل كرم باالعتذار العلني يوم
الثالثاء المقبل؟
ينبغي ذلك ،وإلاّ عليه أن يدفن برنامجه ،ألن «هيدا
مش حكي»!

المركز الثقافي العراقي في بيروت
يحتفل بذكرى ت�أ�سي�سه الثانية
لمى ن ّوام
احتفل المركز الثقافي العراقي في
بيروت بالذكرى الثانية لتأسيسه،
وبعيد الصحافة العراقية الـ 46بعد
المئة.
حضر االح��ت��ف��ال ال���ذي أق��ي��م في
مق ّر المركز ـ ف��ردان ،نقيب الصحافة
ع��ون��ي ال��ك��ع��ك��ي ،النقيب السابق
محمد بعلبكي ،رئيس اتحاد الك ّتاب
اللبنانيين الدكتور وجيه فانوس،
رئيس «المجمع الثقافي العربي»
البروفسور فيكتور الكيك ،أرك��ان
السفارة العراقية في لبنان ،وجمع
من المثقفين واإلعالميين ووسائل
اإلعالم اللبنانية والعراقية.
قدّمت االحتفال الزميلة في «إذاعة
ل��ب��ن��ان» وداد ح��ج��اج ال��ت��ي قالت:
«نشعر اليوم فرحا ً وإن كان عص ّيا ً
ألننا نحتفل باالنجازات الثقافية التي
استطاع أن يقدّمها المركز الثقافي
ال��ع��راق��ي ف��ي ب��ي��روت ،البيت ال��ذي
يجمعنا ،وأصبح له الحضور المتميز
في المشهدين الثقافيين اللبناني
والعراقي في سياق تعزيز التواصل
وال��ت��ع��اون ،م��ش� ّك�لاً ق��اط��رة حركة
ثقافية مضيئة ومباركة».
وألقى مدير المركز الدكتور علي
ع��وي��د ال��ع��ب��ادي كلمة ق���ال فيها:
«نحتفل ال��ي��وم ،بالذكرى الثانية
لتأسيس المركز الثقافي العراقي
في بيروت الذي افتتح في مثل هذا
اليوم ك��أ ّول مركز ثقافي عراقي في
العالم العربي .وفي هذه المناسبة،
نقدّم الشكر والتقدير للعراق ولبنان
ووزارة الثقافة العراقية والمسؤولين
فيها ألنهم أساس وجود هذا المركز
ف��ي ب��ي��روت ،وش��ك��رن��ا ل��م��ن ساهم
المركز ودعمه وتواصل معه وحضر
نشاطاته وفاعلياته من كل األوساط
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة واللبنانية
والعربية».
وأضاف« :االحتفال مختصر نظرا ً
إلى ما يمر به العراق ،لكنه كبير بما
ح ّققه على الساحة الثقافية في لبنان
وعكس ال��ص��ورة المشرقة للثقافة
والمنجز الثقافي العراقي .وتم ّكنت
إدارة المركز من االنفتاح والتواصل
مع جميع األوساط الثقافية والعراقية
واللبنانية من دون استثناء على رغم
قصر مدّة التأسيس».

وق��ال« :النشاطات والفعاليات
التي ّ
نظمها المركز تجاوزت حدود
 300ن��ش��اط وم��ش��ارك��ة وح��ض��ور
لفعاليات ثقافية عراقية ولبنانية»،
مؤكدا ً أن للمركز عالقات وتواصل
واس��ع��ي��ن م��ع ع��دد م��ن الفعاليات
الثقافية في لبنان .منها الحركة
الثقافية في لبنان ،واتحاد الك ّتاب
اللبنانين ،والنادي الثقافي العربي،
والحركة الثقافية ف��ي انطلياس،
وجمعية الفنانين التشكيليين
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ون��ق��اب��ة ال��ص��ح��اف��ة،
وجمعية الفكر والحياة ،والمراكز
الثقافية والملحقيات الثقافية
العربية واالجنبية».
وأوض����ح أن االح��ت��ف��ال يتزامن
مع ال��ذك��رى الـ 46بعد المئة لعيد
الصحافة في العراق« ،لذلك نقول كل
سنة واالسرة الصحافية في العراق
بألف خير».
بعدئذٍ ،ألقت القائم بأعمال سفارة
ال��ع��راق ف��ي لبنان بريخان شوقي
كلمة قالت فيها« :يسعدني أن أكون
حاضرة بينكم بمناسبة مرور سنتين
على تأسيس المركز الثقافي العراقي
في بيروت وعيد الصحافة العراقية.
على رغم عمر المركز القصير ،فقد كان
له دور مهم وجاد ومؤثر على الساحة

الثقافية في بيروت .وهو مرآة الثقافة
وال��ح��ض��ارة ال��ع��راق��ي��ت��ي��ن ،ويمثل
حلقة وصل بين الثقافتين العراقية
واللبنانية ،واحتضن المركز أكثر
من نشاط ثقافي ومعارض وحلقات
ثقافية وعروض شعرية وموسيقى
وغناء عراقي ولبناني ،ما هيأه إلى
تناغم جميل بين الثقافتين واالجواء
الحميمة بين المثقفين لكي يتواصلوا
في ما بينهم».
وشكرت شوقي ِباسمها و ِباسم
طاقم السفارة العراقية العبادي على
جهوده« ،فهو خير من م ّثل الثقافة
العراقية بكل تفاصيلها .وكان مهنيا ً
في مهامه ،مستعدا ً ألن يكون مبعوثا ً
صادقا ً ليوصل أبعاد الثقافة العراقية
من كردستان إلى األه��واز والبصرة
الحبيبة ،ويعرض جمال المجتمع
العراقي وفسيفسائه بكل أطيافه».
ومنح المركز الثقافي العراقي درع
وفاء وتقدير وشهادات تكريمية لعدد
من المثقفين العراقيين واللبنانيين
وشهادات تقديرية لوسائل االعالم
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ع��راق��ي��ة وع����دد من
الصحافيين لمناسبة عيد الصحافة
ّ
موظفو المركز
في العراق ،كما ُمنح
ش��ه��ادات تقديرية لمناسبة ذكرى
التأسيس.

عدد جديد من «�شامة»
تضمن عدد حزيران من مجلة «شامة» قصائد وقصصا ً
وحب الوطن،
تشجع األطفال على ممارسة السلوك القويم
ّ
ّ
ورسوما ً لتنمية الذكاء لديهم.
وسعى ك ّتاب المجلة التي تصدر شهريا ً عن وزارة
وتتوجه إلى األطفال في عمر السابعة،
الثقافة السورية
ّ
إلى وضع لوحات ناقصة تحتاج إلى تفكير الطفل وسعة
خياله ليعمل على إكمال رسمها ،مع بعض التمرينات
ّ
المنشطة للذاكرة.
الرقمية والمعاني
وجاء سيناريو «بيت األرنب» الذي كتبه وأع ّد رسومه
قحطان طالع بأسلوب شائق يحتوي على حبكة وحدث،
ويصل إلى زرع احترام الصغير للكبير وأخذ رأيه بما يجب
أن يفعله.
في حين جاءت قصيدة «الشجرة» التي كتبها محمد
وحيد علي وأع�� ّد رسومها عمار الشوا لتقدم نصيحة
االهتمام باألشجار ومدى أهميتها ،بأسلوب بسيط ال يحمل
صبغة فنية.
أما قصيدة الشاعر مصطفى خضر بعنوان «سندباد»
والذي عبّر عنها بالرسوم أحمد الحاج أحمد ،فتضمنت
المعاني السامية في رحلة السندباد وذلك ضمن سرد
غنائي تح ّركه التفعيلة والموسيقى ،إذ قال:
ّ
يطوف سندباد
بزورق صغير شواطئ البالد
كأنه يطير مركبه يرود
في جذر المرجان ...بحر بال حدود.
واحتوى العدد على قصة بعنوان «وليد والعصافير»

كتبها الطفل حسين الخضر أراد من خاللها أن يقول
لألطفال إن كل من يقدم على األذى ،سيصاب بمثله ،من
خالل إقدام بطل القصة «وليد» على ذبح عصفور بريء
فانزلق على الدرج بعد ذلك و ُكسرت قدمه.

