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اخملــــرج مـــــتي بـــــانه يـــــرى من
جــــانـــبه بـــان هـــذا االمـــر لـــيس
بتـاثـيـر كبـيـر خـصوصـا عـنـدما
تتـطابق افكار اخملـرج مع القناة
وله كل احلـرية الـتي يـعمل بـها 
في الـعـمل وبـدون احـراجـات او
مــعـوقــات وحـيــنــهـا يــسـتــنـزف
جــهـده وحـتى دمه لـهـذه الـقـنـاة

التي حتمل قضية شعبه 
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و انــــا انـــســــان قــــبـل ان اكـــون
مـخرجـا  اشاهـد واسمع  وافـكر
و كل مـــــااحـــــمـــــله مـن افـــــكــــار
وتـطـلــعـات مـســتـقـبـلــيـة حـسب
رؤيـتي كـانت مـوجـودة في هـذه
الــقـنــاة واسـال عن حــاجـتي في
ان اتـوجه الى الـعـمل اخلـارجي
وان اطـلق  صـوتي دون صـراخ
يـــســـمـــعه اجلـــمـــيع مـن ابـــنــاء
وكـل العـالم فال حـاجة شعـبـنا  
لي بـاالصــوات اخلـارجـيـة  امـا
الشق االخـر الذي يـتـناول تـفرغ
اخملـرج فـلـنـا احلـريـة كـامـلـة في
ـســانـدة  ادارة قـنـاة عـمـلــنـا و
ــتــمــثــلــة بــاالســتــاذ عــشـــتــار ا
رازمـــــيك مـــــراديـــــان من حـــــيث
ـــهـــرجـــانــات مـــشـــاركــتـي في ا
الــعـــربــيــة لـــكي انــقل مـــعــانــاة
شــــعــــبــــنــــا ..كـــمــــا حتــــدث عن
ـصري هـرجان ا مـشاركـته في ا
اضي مـشيرا الـذي اقيم العـام ا
الى ان الــعـراقــيــ هم قــمـة في
االبــــداع ايـــنــــمــــا وجــــدوا وفي
ـهرجـان الذي شاركـت فيه كان ا
ـــبــدعــ هـــنــاك الـــكــثــيـــر من ا
واذكر اولـهم زمـيلي العـراقـيـ 

مــا وال اود االفــصــاح عــنه في
واما اخملرجة الوقت احلاضر 
واالعـالمـيــة رجـاء الــشـرقـاوي
فــكــان لي مـعــهــا عـدة لــقـاءات
حول تـطوير السـينما الـعربية
والعراقـية ونفس االمر حتقق
في لـــقــــائي مع  عـــادل عـــمـــار
مــؤسس مــهــرجــان ايــجــيــبت
حـيـث كـان لي مــعه  اتــفــاقـات
ومـشـاريع مـسـتـقـبـلـيـة كـثـيـرة
ــصــري خلـــدمــة الــشــعـــبــ ا

والعراقي ..

جـــــوالت في الـــــبــــلـــــدات الــــتي
سـيـحـيـون ووثـائقي يقـطـنـهـا ا
اخـــر عن االيــزيـــديــ يـــتــنــاول
عـاداتـهم وتـقـالـيـدهم  وكل تـلك
الـبرامج  عرضـها عـلى شاشة
العـراقية( نـينوى ) امـا الفضاء
الــواسع الــذي اتـاح  لي الــعـمل
بـصورة مـهمة هي  قـناة عـشتار
الفضائية حيث عملت في القناة
ــــذكـــورة نـــهـــايـــة عـــام 2005 ا
ـــئـــات من الـــبــرامج وكـــان لي ا
الوثائـقية  منـها فلم وثائقي عن
ـنـدائـيـ  و(شـعاع الـصـابـئـة ا
من قرص الشمس) و(من ماضي
بغـديدا) والعـشرات من البرامج
الــوثـــائــقــيـــة االخــرى  امــا في
مجال االفالم الوثائقية فكان لي
نــصـيب كـبــيـر في هـذا اجملـال (
لسـنا بصدد ذكـرها) وكما ذكرت
هـمة في سـؤالك  فـان  االسس ا
في بنـاء الـبـرنامج الـوثـائقي او
الفلم الـوثائقي اوال هو امتالكك
الـصدق مع نـفـسك كـمـخرج  اي
في نقل احلـقيقـة وبدون جتريح
اي طــرف النــهـا وثــيــقــة و عـلى
اخملـرج ان يـنـقـلـهـا بـحـقـيـقـتـهـا
ولـيس بتفـاصيلهـا  وان سنحت
الـفــرصـة لـلــمـخــرج ان يـنـقــلـهـا
بــتــفــاصــيــلــهــا فــهــو امــر رائع
ـــوافــــقـــة اصــــحـــاب الــــشـــأن
ورســالــة اخملــرج عـنــدمــا تــنـقل
صــورة شــعب جـــريح او شــعب
مـثقف  او مـعانـاة شعب مـظلوم
.. وعن عمـله الدائم في فضـائية
عــشـــتــار ومـــدى تـــاثــيـــره عــلى
مجـمل اعماله االخراجـية فاشار

هم للـبرامج والوثـائقيات تلـكون حسـا ابداعيا  ابـرزوه من خالل تقـد ن  ثابـرين  يعد اخملـرج طاهر سـعيد مـتي من ابرز اخملرجـ ا
دينة اربيل مقرا لها اال ان اخملرج  متي تواصل مع التي قدموها ورغم عمله الدائمي في فضائيـة عشتار التي تتخذ من ناحية عنـكاوا 
ن تعرضوا للتهجير على يد تنظيم داعش فحاز فيلمه سيحي  اضي فيلما وثائقيا ابرز فيه محنة ا عوالم االخراج فقدم خالل العام ا
.   وعن هـذه احملاور صـري ذكـور على  جـائزة مـن مهـرجان مـصري كـما اسـتطـاع ان يعـقـد جلـسات عـمل مع العـديد مـن الفـنانـ ا ا
ا كبيـرا جدا وله الكثـير من احملاور  فعلى وغيرها ضـيفت (الزمان )اخملرج لـيتحدث عن عـمله  فعبـر اوال عن رايه في االخراج بكونه عـا

ه اخلاص وهكذا فيما يتعلق  باالخراج التلفزيوني واالخراج السينمائي   سرحي له عا ثال االخراج ا سبيل ا
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 وتــقــوم شـــركــة مــتـــخــصــصــة
بـتـنـظـيم الـفـعـالـيـات واألنـشـطة
الـــتــــرفــــيـــهــــيـــة فـي دبي هـــذه
التـجربة الـفريـدة من نوعـها في
اإلمـارات حــيـث جتـمـع جتــربـة

»فان كوخ: اللوحات احلية«
ــوســيـقــيـة ـقــطــوعـات ا أروع ا
الكالسـيكيـة اخملتارة إلى جانب
مجـمـوعـة من الـلـوحـات الـفـنـية
ـشـهور الـتي أبـدعـهـا الـرسـام ا
إضـــافــة إلـى أكــثـــر من  3 آالف
صورة. وستعـرض مجموعة من
لـــوحــــات الـــفــــنـــان إلـى جـــانب
ــلـهـمــة عـلى اجلـدران الـصـور ا
واألرضــيـــات والـــســـقف ضـــمن
ــعـرض وذلك بـاســتـخـدام 40 ا
جهاز إسقاط صور عالي الدقة.
وتتضـمن التجـربة االسـتثنـائية
لــــلـــزوار مــــزيــــجًــــا فـــريــــدًا من
األضـــواء واأللــوان واألصــوات
وذلك مع اســـتــعــراض األعــمــال

الفنـية الـشهـيرة والـتي تعرض
مجـتـمـعة حـيث يـتم تـقسـيـمـها
إلى أجــــزاء مــــتـــعــــددة أو يــــتم

قاسات أكبر. تكبيرها 
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ورغـم أن مـشــاهـدة أعــمـال كـوخ
عارض حول العالم متاحة في ا
مـنـذ أكـثر من  100سـنـة فـإنـها
ــرة األولى الــتي تــســتــعــرض ا
فــيــهـا األعــمـال بــهـذا األســلـوب
الفـريد من نـوعه. ويـعد مـعرض

»فان كوخ: اللوحات احلية«
ـيـزة ألعـمـال أكـثـر من جتـربـة 
الـرسام الهـولندي الـشهيـر فهو
يــقـدم جتـربـة حـسـيــة مـتـكـامـلـة
مــتـعــددة الـوســائط بـعــيـدة كل
الـبـعـد عن األسـالـيب التـقـلـيـدية
والتي غـالـبًا مـا تـكون من خالل
مـــعـــارض صـــامــتـــة ومـــثـــيــرة
لـألعـصــاب في بــعض األحــيـان.
ويـقـدم احلدث لـلـزائـرين جتـربة

مختـلفة جتـعلـهم ينغـمسون في
عــالم الــرســام فــان كــوخ حــيث
تــنــتـــشــر مـن حــولــهـم الــصــور
واألصــــوات لـــتــــمأل مـــســــاحـــة
ــعــرض وجتـعــله أكـثــر مـتــعـة ا
وتـمـيــزًا سـواء أكــان الـزائـرون
يـــتـــجـــولــــون بـــ مـــســـاحـــات
ــعــرض أو يــقـفــون في أمــاكن ا
محـددة ويطـلـعون عـلى األجواء

احمليطة بهم.
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 ولن تقتصر هذه التجربة

احلـــــســـــيـــــة اجلـــــديـــــدة عـــــلى
اسـتــقـطــاب عـشـاق الــفـنـون من
ـا سـتـمـثل رحـلة الـبـالـغـ وإ
فنية ملهـمة ومختلفة من نوعها
كنهم بالـنسبة لـلصغار الـذين 
الـتــفـاعل مـع األجـواء احملــيـطـة
واالسـتـمـتــاع بـاألعـمـال الـفـنـيـة
ـــــعــــروضـــــة.وتــــســـــتـــــقــــطب ا
ـوسيـقيـة اخملتارة قطـوعات ا ا

بــكل عـــنــايــة عــشـــاق الــفــنــون
والـــــذيـن ســـــيـــــغــــــوصـــــون في
ــذهــلــة واأللــوان الــتــفــاصــيل ا
ـشرقـة في لوحـات الرسـام فان ا
ـــعـــاني كـــوخ لـــتــــكـــشف عـن ا
واألفكار التي تتضمنها األعمال
الــفــنـيــة الـتـي أبـدعــهــا الـفــنـان
الـشــهـيــر وتـزور جتــربـة »فـان
كـوخ: الـلـوحـات احلـيـة «كل من
أبــوظـبي ودبـي حـيث يــقـام في
دة كل مـنـهـما مـعـرض يـستـمـر 
ــتــوقع أن ســتــة أســابــيع من ا
يكون واحدًا من أبـرز الفعاليات
الــثـــقــافــيـــة عــلى مـــدار الــعــام.
يــســتــضـــيف مــســرح أبــوظــبي
الـوطـني هــذه الـتــجـربـة من 14
يــنـــايــر إلى  26 شــبــاط 2018
لـيتـنقل بعـد ذلك إلى دبي حيث
ــــعــــرض فـي حي دبي يـــــقــــام ا
للـتـصـمـيم من  11 اذار إلى 23

نيسان 2018.
وفان كوخ فنان هولندي ولد في
 30 اذار 1853مــن أبــــــــــــــــــــرز
ـؤثـرة في تاريخ الشـخـصـيات ا
الفن  أبدع أكثر من  2000 عمل
فني  860 لـوحـة زيت توفي في

 29 حزيران 1890.

عن دار ضـفــاف (الـشـارقـة/بــغـداد) لـلـطــبـاعـة والـنــشـر  صـدر الـعــدد اجلـديـد وهـو
الـسـادس من مـجـلــة "ضـفـاف" بـغالف جـمــيل وطـبـاعـة أنـيــقـة . في وقت شـحّت فـيه
اجملالت في الـثقافـة العراقـية . هـذه اجمللة مـنوّعة وبـعيدة عن الـسياسـة التي فرّقت
العـراقي ودمّـرت بالدهم كما أشـار إلى ذلك رئيس حتريـر اجمللة د. بـاسم الياسري
ادية واجلهـد الذي يبذله ـتفائلـة والنشرقـة باألمل برغم اخلسـارة ا في افتـتاحيته ا
لونة زيّنة بالصور واللوحات ا إلصدار هذه اجمللة التي تنوّعت أبوابها ومـوادها ا

اجلميلة.
افـتـتـحت اجمللـة أبـوابـها بـحـقل "فـنـون" الذي ضمّ مـلـفـاً عن الـراحل الكـبـيـر "يوسف
العاني أسهم فيه  جاسم الـعايف وسوسن زنكنة وداود سلـمان الشويلي وعلي عبد
األمير ,كما ضم لقاء مع الفنانة "نسمة". ومقالة عن "تناص غنائي ب فيروز ومائدة

نزهت"
لـلـدكــتـور حـسـ سـرمـك حـسن.  وضم بـاب "أدب" نـصــوصـاً شـعـريــة لـعـبـد الـرزاق
الـربـيـعي وعـذاب الـركابي وعـدنـان الـصـائغ.  وقـصة لـلـمـبـدع مـحمـود سـعـيـد وآخر
حـديث للـروائي ألـبرتـو مـورافيـا تـرجمه د. ضـرغـام الدبـاغ. كـما ضمّ الـعـدد قصـيدة

تُنشر ألوّل مرة للمبدع الكبير "مظفر النوّاب" .
قداد مسعود و د. حا الصكر ونازك ضمرة . وفي النقد هناك مقاالت 

أمّـا حـقل "تـراث وتاريـخ" فـقد ضـم مقـاالت مـهـمـة مـنـهـا الـلـغـة الـعـراقـيـة ب الـوهم
واخلـيـال لـلبـاحث األسـتـاذ فـهـيم عيـسى الـسـلـيم وأوراق وذكـريات: صـبـيـحـة خا
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رسالة بغداد

عـــلـــمـــا بــــان االخـــراج  لـــيس
بـالـعمـليـة السـهـلة كـما يـعتـقد
عـــدد من الــذين يـــلــجــون هــذا
وبرايي فـان  االخراج الـعالـم  
هـــو عــــبـــارة عن جـــبل ثـــقـــيل
يـــتــحـــمــله اخملــرج بـــالــدرجــة
االولى واالخـيـرة كونـه رسـالة
ــتـفـرج يـنــقـلــهـا اخملـرج الى ا
ــــســــرح او ســــواء كـــــان في ا
الشاشـة الصغيرة او الـسينما
ــمـثل  مـن خالل ادواته وهي ا
ـوسيقى  وغـيرها والـديكوروا
ـســرح امـا الـتــلـفـزيـون  في ا
ـــصـــور وهـــو عــ فــهـــنـــاك ا
ــونــتــيــر وغــيــرهـا اخملـرج وا
فــــيـــمــــا يــــكـــون االخــــراج في
السينما ذو عناصر ثقيلة جدا
النـنــا نـريـد ان نـعـمـل سـيـنـمـا
دون امـــــتـالكـــــنـــــا ادواتـــــهـــــا
ـتـخـصـصـة  كـونـنـا تـاخـرنـا ا
ضمار كثيرا وعملنا في هذا ا
بـامـكـانـيـات بـسـيـطـة ونـواجه
ـيـة الـسـيـنـمـا الـعـربـيـة والـعـا
بـاعـمـالـنا الـبـسـيـطـة من حيث
الـتـقنـيـة والـترويـج العمـالـنا 
ـعد و واالهم من كل هـذا ان  ا
الــسـيــنـاريــست  والــكـاتب  له
افـكاره اخلاصـة والقلـيل منهم
ـــتـــلك  اخلـــبـــرة في مـــجــال
سرح السيـنما والتلـفزيون وا
مع جل احــــتـــرامي لــــلـــكـــبـــار
وحـــتى الـــهــواة مـــنــهم   وفي
اشــارتي لـعــامل اخلــبـرة  فـان
الــــذين يـــــعــــمــــلــــون في هــــذا
ضمار يفتقرون  الختصاص ا
ـعنى ادق  لـيـسوا دقـيق  او 

اخــتـصــاص في هــذا اجملـال اي
ــعــد هــو ان جتـــد الــكــاتـب او ا
شــاعـــر وفـي نــفـس الــوقـت هــو
كـاتب وايـضـا هــو سـيـنـاريـست
ولـــهــــذا جتـــد اخملـــرج يــــقع في
مـطـبـات تـواجه بـالـنـقـد من قـبل

النقاد .
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وعــمـومــا فـانــا  ارحب بـالــنـقـاد
واشـــكــرهم النــهـم بــنــاؤون امــا
نتـقدين فانني اتـمنى االبتعاد ا
عـــنـــهم  ولـــهــذا تـــكـــون نـــافــذة
اخملــــرج االولى هي الــــكـــتــــابـــة
ــيــة الــصــحــيــحــة لــكي االكــاد
يــتــفــرغ اخملـــرج في ابــداعه من
خالل ادواته في اجملــاالت الــتي
ذكرتها وخالصة الكالم  اجد ان
ـعد او اخملـرج هـو اداة في يـد ا
ـؤلف او السـينـاريست .. وعن ا
اعداده لـلالفالم الوثـائقـية فـقال
اخملـرج طـاهـر سـعــيـد مـتي بـان
اجـمل االعـمال هي الـوثـائـقـيات
وفي بداية مشواري التلفزيوني
سـنـة  2003في قـنــاة الـعـراقـيـة
حـاولـت وبـكل اجلــهـود ان اركـز
عـلى تـوثـيق كل شيء عن ابـنـاء
مـــحـــافــظـــة نـــيـــنـــوى من خالل
تــلــفــزيــون الــعــراقــيــة نــيــنــوى
ـــعــــانـــاة الـــتي وبـــالـــرغـم من ا
عــشـــتــهــا امـــنــيــا حـــيث قــدمت
الـعـديـد من الـبـرامج الـوثـائـقـية
البــــراز هـــذا الـــشـــعب الـــعـــريق
وقمت بـاخراج  برنـامج يختص
البس الــشــعــبـيــة وبــرنـامج بــا
اخــر حــول االكالت الـــشــعــبــيــة
والصـنـاعـات الـشـعـبـيـة وايـضا

ائـة فلس للدكـتور طالب البـغدادي وحكايات لك فيـصل الثاني وا وا
عراقـية: سعيـد قزاز والشقـاوة لتحسـ عمارة. باإلضـافة إلى مقاالت
لألساتـذة مرتضى عـلي األوسي و سرور ميـرزا محمـود و د. ابراهيم
العالف و علي العـقابي. وفي حقل مجتمع هـناك مقاالت مهمـة تثير االهتمام
ـثـقف الـعـراقي وتـضـخّم األنـا ــ د. قـاسم حـس والـنـقـاش مـثل شـخـصـيـة ا
صـالح والــفـكـر الـســيـاسي عـنــد هـبـة الـدين الــشـهـرسـتــاني ــ د. كـر مـطـر
ـزدوجة في فكر عالم االجتماع علي الوردي ــ د. صالح الزبيدي الشخصية ا
ـتـأثـر بـاآلخـر ــ مـقداد الـرزوق وشكـسـبـيـر ونـعـمـة الـله اجلـزائـري أيـهـمـا ا
الـبغـدادي.زُيّـنت بعـض صفـحـات اجمللـة بـصور ألغـلـفـة بعض إصـدارات دار ضـفاف

التي زادت على  300كتاب خالل سنوات قليلة من عمر الدار .
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ـعـروف على تسـتـضـيف اإلمـارات حتت رعـاية وزارة الـثـقـافة وتـنـمـية اجملـتـمع مـعـرض فان كـوخ: الـلـوحـات احليـة ا
دة تـصل إلى ثالثة أشهر خالل ـثل جتربة حسـية متكـاملة مـتعددة الوسـائط حيث يستـمر  مستوى الـعالم والذي 

العام احلالي.

من اعمال فان كوخ

كــــامل زومــــايـــا الـــذي كــــانت له
بــصـــمــة في اعــداد الـــفــلم الــذي
ـذكور فضال ـهرجان ا قـدمته با
عن انني اذكـر شخوصـا ابداعية
عـراقـيـة الــتـقـيـتـهــا في الـقـاهـرة
وهم كال من   اياد جبار و جعفر
البريطاني اجلنسية وهو عراقي
االصل  و  مــحـمــود الــبـســتـاني
بدع صوروا ـنتج وا الشاعر وا
خــــالـــــد لــــكـن مع كـل االسف في
بــلـدنــا ال يـوجــد دعم الحـتــضـان
تـــلك الــكـــفــاءات  وبــالـــعــكس
فــهـنــالك مــحـاســبــة عـلى كل
صــــغــــيــــرة وكــــبـــيــــرة في
الـسـيـنـمـا ويـسـتـقـبـلـون
افالم اخـــرى ومن بالد
اخــــــــــــــــــرى دون ان
تــمــتــلك مــقــومـات
ذات قـيـمـة فـنـيـة
ولــكن مـــهــمــة 
ـقابل جند با
 ان فـــــــــــــي
مــــــــصـــــــر
ــــغـــرب وا
وتــــــــــونس
وليـبـيـا تـكون

الفـالم تـــــلـك الـــــبـــــلـــــدان
االولــويـــة بــالــتـــشــجــيع
ــؤازرة فــيــمــا تــبــقى وا
مــــهـــرجـــانــــات بـــلـــدنـــا
حتــــــتـــــضـن الـــــغــــــريب
فــحــسب ..وعن لــقــاءاته
ـصـريـ مـع الـفـنـانــ ا
وامــكـانــيـة عــقـد اعــمـال
مــشــتــركــة فــافــضــصح
اخملـرج طــاهــر سـعــيـد

ـــهـــرجــان مـــتي  الى انـه   في ا
ـاضي عرض الذي اقـيم الـعـام ا
صـري مصـطفى عـلي  اخملـرج ا

الــدمــردا
ش عمل
مـشـترك
فـــــــــــــي
مــجـال
الس

الــــــبـــــنـــــا: أن
الـــســدارة هي
إرث حـضـاري
يــــــجب عــــــلى
اجلميع االهتـمام بها
ـــلك فـــيـــصل وكـــان ا
االول هـو من ادخـلـها
الى الــــعــــراق وكـــان

ـسـؤولـ في الـدولـة الـعـراقيـة وتـسـمى الـسـدارة الـفـيـصـلـية. يـرتديـهـا الـوزراء وا
لك صـادر إن اول من لبس السـدارة البغـدادية هو ا واضاف يـوسف البنـا: حسب ا
ـلك لـتـخـليص فـيـصل االول وتـنسب لـه ولبـسـهـا اجدادنـا وذلك بـعـد مـحـاولة من ا
: في احـدى زيارات الـزي العـراقي من الـطـربـوش الـتركـي أنذاك. واردف الـبـنـا قـائالً
عمل هدية عبارة لك فيصل الى ايطاليا زار احدى معامل الـنسيج فقدم له مدير ا ا
ـلك فـيــصل جـمـالــيـة الـسـدارة عن الــسـدارة ووضـعـهــا عـلى رأسه حــيـنـهـا وجــد ا
وتـميزها وعـند عودته الى الـعراق أوعز بـإنتاج السـدارة وجعلـها اللـباس الرسمي
ـســؤولـ وضـبــاط اجلـيش. ويــضـيف يــوسف الـبـنــا: كـان الــسـيـاسي لالعــيـان وا
والـزعيم الـكوردي "مـعروف جيـاووك" هو من مـؤسسي الـدولة الـعراقـية وأصله من
قـرية "جـيـاووك" الـقـريـبة من "سـريـشـمه" الـتـابـعة لـنـاحـيـة خـليـفـان بـأربـيل عـاصر
ـلكية كان من مناصري الـسدارة العراقية وكان يـؤكد على ظرورة لبسها السلطة ا
وكان يـرتـديهـا الى اواخـر ايـام حيـاته حـيث تـوفي ببـغـداد يوم  21 كانـون الـثاني
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تزامناً مع مهرجان لقاء االشقاء السنوي الرابع عشر والتي جتري في بغداد احيت
ـشاركـة مجـمـوعة مـن محـبي الـتراث والـفـلوكـلور أربـيل يـوم السـدارة الـفيـصـليـة 
االصـيل من عاصـمة إقلـيم كوردستـان العـراق. وجرت الفـعالـية في احملتف الـتربوي
شاركة الفنان تنوعة و بأربيل حيث ضم العديد من االنشطة الثقافـية والفنية ا
ـتعاقبة. وفـي كلمة له اكد الـباحث يوسف كمال ثقـف والصحـفي من االجيال ا وا
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