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فـاز الـشاعـر والصـحـفي سالم البـناي بـرئـاسة احتـاد ادباء وكـتـاب كربالء بـعـد حصـوله على  37 صوتاً
فيمـا حصل الناقـد عماد الـياسري على  33 صوتا كـما حصل القـاص حمودي الـكناني على  29 صوتا
والشـاعـر صالح السـيالوي على  27  صـوتاً فـيـما حـصل الشـاعـر نوفل الـصـافي على  26 صوتا. في
حـ حصل الـشـاعر نـبيـل اجلابـري على  17 صـوتـا كأحـتـياط اول والـشـاعر سـعـد الـسمـرمـد على  15  صـوتا
دة ؤتمـر االنتخـابي الحتاد االدباء والـكتاب فـرع كربالء قد عـقد على قـاعة االحتاد خالل ا كأحـتياط ثـان. وكان ا
ـشـاركـة  47 عـضـوا من الــهـيـئـة الـعـامـة لالحتـاد ـقـراطـيـة و ـاضـيـة حـيث جـرت االنـتـخـابــات وسط اجـواء د ا
يالي ورئيس فـرع نقابة احملـام مكي الـكاظم ورئيس فرع الـنقابة تـوفيق احليالي وبحضـور نائب احملافظ عـلي ا

ثقف واالدباء والفنان في احملافظة. ؤسسات الثقافية واالعالمية وا ثلي النقابات واالحتادات وا و

رسالة كربالء

 »U²J «Ë ¡UÐœ_« œU%≈ Ÿd  WÝUzdÐ “uH¹ ÍUM³ «

20

 Êb*« tłË Õd *« 

ذكورة  وفي الـيوم الـثاني كان الورقـة ا
ختـام واسـتـكـمـال مفـرداتـهـا عـلى فـضاء
ـركـز الثـقافي ثـانـية  تـنظـيـرا وتطـبيـقا ا
عـملـيا  وبـعد الـظهـر انتظـم لنا لـقاء مع
االســتـاذ د سـعـد حـمّـادي شـاهـ رئـيس
جامعة البصرة بصحبة أ . د عبد الكر
عبود  ود حيدر صالح دشر رئيس قسم
سـرحـية والـسيـدة منى عـباس الـفنـون ا
مـســؤولـة االدارة الــثـقــافـيـة مـع د احـمـد
كاظم منصور وم حيدر محمد حس من
مـديريـة النـشـاطات الـطالبيـة في جامـعة
بـابل  ودارت دوافع احلـديث عن أهـمـية
هـمـة التـنـويريـة التي ـركـز الثـقـافي وا ا
كن أن يقوم بها  تـأسيسا على أهمية
اشعـاع جامـعة البـصرة في تـطوير وعي
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ـواد الــداخــلـة في تــفــعـيل الــورقـة أمــا ا
ـسرحي ) فهي مـقترحـات لها (االخراج ا
عالقــة بــتـأريـخ االخـراج ووظــائــفه مــنـذ
البدايات  كيف نبتت شخصية اخملرج 
 كـيف جتـوهــر دوره عـبـر الــعـصـور  في

لل ح بعيدا عن السكونية والرتابة وا
ـثال  قـصـدا في طرح ـعلـومـة وا طـرح ا
ـشـارك حلظـة التـلقي  مـفاتـيح تـستـفز ا
لـعـلهـا تـدفـعه الحـقـا جـهـة ضـفـة الـبحث
النـعـاش قـدراته في جــوانـبـهـا الـنـظـريـة
ـسـرح عـلم من والـعـمـلـيـة وتـبـلـيـغه ان ا
الـعـلوم االنـسانـيـة  وأن منـظـومة أسس
كن أن تتـجدد بأستمرار وعمل اخملرج 
من مكان الى مكان  ومن عصر الى عصر
عــلى ضـوء الــدراسـة والــقـراءة واالطالع
واستـمرارية الـعمل والشك فـيما يـتحقق
في التجربـة اليومية  تـماشيا مع وعيي
اخملـرج وثـراء جتـربـته اخملـاطـرة وعـقـله
ـــفــكــر الــرائي فـي االســتــثــمــار االمــثل ا
ـتحـضر لـعنـاصر الـعـرض  والتـطويع ا
ــــــســـــــرحي مـن أجل ألسس االخــــــراج ا
ـهـامه اجلـمـالـية في حتقـيق الـتـكـامـلـية 
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ثل وباحث مسرحي  مخرج و
مــــؤسـس ورئــــيس مــــحــــتــــرف بــــغــــداد

سرحي ا

ابــتــكــار وجتـريـب بــعض احلــلـول الــتي
أضــحت الحــقــا أســســا هــامــة لـالخـراج
ــــســـرحي وجتـــارب اخملــــرجـــ عـــلى ا
ي و حـركة ـسرح الـعـا مـسـتـوى حركـة ا
ــسـرح في الــوطن الـعــربي   في صـقل ا
عـمل وشـخـصـيــة اخملـرج  وربـطـنـا ذلك
بـتـجـربـة االخـراج في الـعـراق  واجلـهود
الـــرائـــعـــة لـــلـــمـــخـــرجـــ الـــعـــراقـــيــ

ومــحـــاوالتــهم  أعـــمــالـــهم  ألـــوانــهم 
واضــافـــاتــهـم في حتــديث عـــمل اخملــرج
ا  علينا سـرحية  و وتطوير احلركة ا
ذكره أن في منهاج الـورش التي وضعها
ركز الثقافي  من خالل جهود أ . د عبد ا
مثل الكر عبود هـو وجود ورشة لفن ا
ـتـمـيـز ومـهـارات االداء  قـادهـا الـفـنـان ا
مـحــمــود أبــو الــعــبــاس وســبـقـه زمـيــله
ـثـابـر علـي عبـد الـنـبي الـزيدي الـكـاتب ا

سرحية ..  في قيادة ورشة الكتابة ا
ـبــتـكـرة وكـان لـطــريـقـتــنـا الـتــفـاعـلــيـة ا
دعــواطف نـعــيم وأنــا  تـنــاوبـا وتــبـادال
لالدوار عــنــد تـقــد صــفـحــات الــورشـة
ــشـاركـ  وقـعــهـا الـطــيب في نـفـوس ا

ـكن تعـلمه وتـعلـيمه  هـكذا ٥كل شيء 
ـومة احلـياة وهـكذا تـقول تـهمس لـنا د
لــنــا بــهــجــة احملــاولى الــيــومـيــة   وفن
سرحـي كعنصر جـمالي منظم االخراج ا
ـسـرحـيـة هـو االخر وضـابط لـلـتـجـربـة ا
ــكـن جــدا الــتــعـــرف عــلــيه من ايــضــا 
الــنـاحـيـة الـتــأريـخـيـة والـعــمـلـيـة اذا مـا
توفـرت رغبة االرادة الـتي تصـمم الظرف
والــبـرنــامج الــعــلـمي الجنــاح الــهـدف ..
الــتـعــرف عــلى والدة الـفــكــرة   ضـرورة
الــنـــشـــأة   كـــيف كـــانت  وكـــيـف طــوّر
ــهـمــومــ بـه عــبـر ــســرح ا عــمــالــقــة ا
العـصور   كـيف طوّروا هـذا التـخصص
من خالل انـــغــمـــارهم وشــغـــفــهـم بــهــذا
سرح .. وبالتالي الوسيط  اجلمالـي .. ا
كــيف عـــلــمــتــهم مـــخــاضــات الــتــجــربــة
ـستمرة بصـبرها وتوصالتـها اليـومية ا
ـراقـبـة   الـنـجاح الحـظـة وا من خالل ا
واالحبـاط   كيف دفـعتـهم لتـعي أسس
ـركبـة .. االخراج لـهذه الـعمـلـية الـفنـية ا
ـسـرحي ولـزوميـة فـحـصهـا ودراسـتـها ا
مـن أجل أن يــعـتــمــدهــا قــائـد الــتــجــربـة
سرحية القادم   فيـلسوفها   منظّرها ا

ومنظمها وأعني به ... اخملرج .
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ـركز الـثـقافي من هـذه الـضرورة حتـرك ا
في جــامــعــة الــبـصــرة بــشــخص مــديـره
احلـالـي أ . د  عـبـد الـكـر عـبـود بـقـصد
ركـز بأنشطـة بحثيـة  فنية تفعـيل هذا ا
وثـقـافـيـة شامـلـة اعـتمـادا عـلى مـشروعه
ـديــنـة )) ــســرح وا الــوطـني الــرائـد (( ا
ــسـرحـيــة في هـذه لــتـطـويــر الـظــاهـرة ا
احملـافظـة الـثـقـافـية الـهـامـة الـبـصرة عن
ـــســرح طــريـق جـــســر مـــعـــرفي يـــربط ا
سـرح مادة اسـاسية ديـنة   لـيكـون ا بـا

ال غنى للمجتمع عن برامجها . 
وهـنا يـتوضح الـدور القـيادي الـتنـويري

جلـامـعــة الـبـصـرة بـشـكـل عـام ولـلـمـركـز
ركز الثـقافي فيـها بـشكل خاص   هـذا ا
الـذي بـادر بـتـنشـيط دوره اسـاتـذة اكـفاء
تــنــاوبـوا عــلى شــرف مـســؤولـيــته مــنـذ

تأسيسه في العام  1973وهم : 
.د قــحـــطــان احلــديــثـي   أ.د خــلــيل أ
عـــطـــيه  أ. د زاهـــد الــعـــربي  أ. دعـــبــد
اجلـبـار نـاجي  أ.د أيـاد عـبـد اجملـيد  أ.
دعماد النعيمي  أ . دمؤيد عبد الصمد 
أ . د راضـي الــــــســــــيــــــفي  أ. د طــــــارق
الـــــعـــــذاري  أ . د أنــــــور جـــــاسم  أ . د
نصوري  م مشتـاق فالح  أ . د ناصـر ا
. دعـبد الـلطـيف الـكعـبي  م م علي لـفته
خــلـف  أ . د عـــبـــد الــكـــر عـــبـــود  ثم
مكن أن ينهض همة التي من ا النتائج ا
ركز وجتربته الـثقافية البانية بها هذا ا
في حـيـاة الـنـاس   ولـلـحـقـيـقـة أقول أن
الــذي يــطــلع عــلـى صــفــحــات مــشـروع (
دينـة ) سيرى أنه مشروع من سرح وا ا
ـفرح أخـتـصاص وزارة بـكامـلـها  لـكن ا
ـشـروع بـفــروعه   وامـتـداداته أن هــذا ا
ـــركــز الـــثــقـــافي في وأفـــاقه نـــهض به ا
كن أن جامـعة البـصرة  وهـذا االمر ال 
يتحقق اال ح يكون العمل شغفا وفعال
ال تــصــريــحــا   وحـــ تــكــون الــنــوايــا
وحـ  تــصـدق  هـذه الــنـوايـا بـيــضـاء  
يــتـــحـــقق الــفـــعل ...  وكـــان لــنـــا شــرف
ساهمة د عواطف نعيم وأنا كاتب هذه ا
الــســـطــور فـي تــأطـــيــر ورشـــة االخــراج
ركـز على مدى سـرحي التي يـنظـمهـا ا ا
ركـز أ . د عـبد يـومـ بدعـوة من مـديـر ا
الـكر عـبود .  كـان مـفتـتح البـداية لـقاء
ستفيدين في هذه صباحي مع عدد من ا
الــورشــة  طــلــبــة دارســ وخــريــجـ 
ـديـنة وأعـضـاء فـرق بعـيـدين عن مـركز ا
ركز  وعصرا في البصرة  على فضاء ا
تابعة محاور أخرى من القصر الثقـافي 
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بغداد

ركز الثقافي في جامعة البصرة وورش اإلبداع ا

فـي مـتـاهـات (رحـلـة االغـتـراب بــ الـسـلب وااليـجـاب) كـنـا
ـغـتـرب الـذي اخـذه االغـتراب  40عـاما ـبدع ا نـبـحـر مع ا
ـتــرجم والـصــحـفي الـكــاتب (عـامـر ــسـرحي وا ـهـدس وا ا
درويش اخلطـيب) هكـذا قدمـة "صبـري العـقيـلي" الذي ادار

اجللسة الثقافية بإقتدار وخفة دم ذكية.
حينـما كان عـامر يتحـدث عن جتربيـته االبداعية واالنـسانية
التي بدأت مـنذ عام  1980سنة رحـيله الى الكـويت كنا قد
تـعرضـنا افـترقـنا في ظـروف غايـة في الـصعـوبة واخلـطورة
نـهجة ألنهاء دور احلزب نحن الى االعتقال ضـمن حملة  
الـشيـوعي في العـراق وانهـيار اجلـبـهة الـوطنـية مع الـبعث !
لم يـكن مـنـتمي حـزبـيـا ولكن أخـتـار صديـقي عـامـر الرحـيل
هــــــذا ال يــــــجــــــعــــــلـه فـي وضع امــــــ النـه من عــــــائــــــلــــــة
ـكن ان يـنـتــمي لـلـبـعث ومــثـقف ويـســاري وال  شـيـوعـيـة
ـصـطلح فـأخـتـار طـريق الـهروب من الـعـراق! وهـو يـفـضل ا
الفـرنسي للـمهـاجرين او الالجئـ (مطـرود) من بلده ألنه ال
يـسـتـطـيع ان يـبـدع او يـتـطـور او يـعـمل وقـد ال يـسـتطـيع ان

يعيش ايضا!
انـقـطـعت اخـبـاره مـنـذ ذلك الـوقت عـلى الـرغم من نـشـاطاته
ـسـرح بـعـدها الفـنـيـة واالبـداعـيـة فـي مـجـال الـصـحـافـة وا
وهــو يــتــحـدث عن بـســبب غــزو الــكــويت رحل الى فــرنــسـا
حصوله اللجـوء االنساني في فرنسـا وثمن ذلك الدماء التي
! رحـلـته االغـتـرابـيـة كانت سـفـكت من الـعـراقـيـ والـكويـتـ
فيها والدت  –كما يعبر عنها- والدة عمرها  11سنة فيما
يطلق علـيه ثقافيا(واحـة الكويت) والوالدة الثـانية في فرنسا
) يحب ؤبد بعام وعمرها  27سنة اطلق عليها (اكثر من ا
هذا التوصيف (مدرس وموجه ومسرحي فرنسي من اصل
عراقي) لكـن الفرنـسيون يطـلقون عـليه (مهـاجر أصلي)ومن
هـاجرين في عـروف عن اسلـوب فرنـسا في الـتعـامل مع ا ا
منهجيـة ذوبان الشخصـية في اجملتمع الفـرنسي وليس كما
هـاجرين على هو احلـال في بريطـانيـا التي تعـزل مكـونات ا
شـكل مـجـمـوعـات يصـعب اخـتـراق اجملـتـمع الـبـريطـاني من

خاللها!
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يعـترف عامـر اخلطـيب بإنه حـاول نقل الشـخصـية العـراقية
والـثــقـافـة الـشـرقـيـة الى فـرنـسـا (ألنـني ال اسـتـطع أخـتـراع
أشياء لم يـخترعهـا الفرنـسيون) وانتـقد احلركات الـقومية (
القـومجيـة) ألنها خـربت الفن واالدب ووقـفت ضد استـكمال
ـبـدع من خالل اجـبـار ا الـنـهـضـة عـند الـشـعـوب الـعـربيـة
ـوت واالضـطـهاد ـثـقـف بـأحـد اخلـيـارين امـا معـهم او ا وا
والتعذيب والسجون ألنك ضدهم!يقول (في فرنسا والكويت
هـنـاك طـريق ثــالث واحـتـيـار رابع فـيه اخـتالف مـعـهم ولـكن
يز ونـذكر االشياء االيـجابية) طلق فنـحن  لست ضدهم بـا
لـذلك تـكــلم عن نـشـاطـه الـسـيـاسـي في مـجـال االنــتـخـابـات
وعن نـشــاطه االنـسـاني ـانــيـة والـنــقـابـيـة في الــكـويت  الـبـر
واثنـى على الـتـربـية سـرحي في فـرنـسـا ـدني والـفـني وا وا
الـثـقـافيـة الـتي اكتـسـبـها من بـيـئـته االجتـمـاعيـة وعـائـلته في
الـعـراق قـائـال (كـنت اعـيـش في بـيت عـنــدمـا أمـشـي أتـعـثـر

بالكتب)
×عامر درويش اخلطيب اعادني الى البصرة اربعون عاما
جـعـلني اتـذكـره نـشيـطـا ذكـيا وسـيـما كـان لي فـريق لـكرة
القـدم هو مـجال عـملي الـفكـري السـياسي لـكسب الـشباب
سبـبت له بـعض الكـسور في الـيد والـرجل ولكـنني لم اجنح
مـعه (واكسـر رقبـته) واكـسبه لـلحـزب! ثقـف نفـسه بنـفسه 
كـان يحلم كثيـرا لكنه ينام كان عنيـدا وله شخصية مـستقلة
قـلـيال ألن االحالم الــكـبـيــرة حتـتـاج الى الــيـقـظـة والــتـركـيـز

لتحقيقها.
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كـانت لـيــلـة االثـنـ لــيـلـة رائـعــة  تـألق فـيه الــصـديق عـامـر
درويش اخلــطـيب في فــضـاءات االبـداع الـعــراقي بـاخلـارج

وتمنى اجلميع ان تكون له بصمات ابداعية في العراق.
سافـر عامـر بعد اجلـلسة مـباشـرة الى سويسـرا لكـنه يقول
(لــقــد عــرفت الـــطــريق الــيــكـم) وســوف اكــرر زيــاراتي الى

العراق لتفيذ مشروع مهم للثقافة العراقية. 
بدع! الى اللقاء جديد ايها ا

شاركون في ورشة االبداع ا
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