Art & Life
Iraqi Drama: a presentation by Hamed El-Maliki"
"

In collaboration with the Syndicate of Professional Artists in Lebanon, RASIT Arts Literature &
Culture Council hosted a cultural evening held at the UNESCO Palace in Beirut on 24 May 2011,
featuring the Iraqi Drama: past, present and future. Hamed El-Maliki, a renowned Iraqi writer,
spoke about how the Iraqi Drama that he writes present the Iraqi people and society. The Executive Director of RASIT, HRH Dr Princess Nisreen El-Hashemite, then presented the RASIT
Awards to the Syndicate of Professional Artists in Lebanon and to Hamed El-Maliki in recognition
of thy outstanding achievements in Arab States Art & Literature.
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االنسـان العراقي في درامــا المالكي
بدعوة من مجلس الفنون والثقافة واآلداب فً األكادٌمٌة الملكٌة الدولٌة للعلوم (  ) RASITوبالتعاون مع
نقابة الفنانٌن المحترفٌن فً لبنان ،وتحت رعاٌة سمو االمٌرة الدكتورة نسرٌن بنت االمٌر محمد بن الملك
فٌصل األول الهاشمً ،ألقى الكاتب العراقً حـامـد المالكـً ٌوم الثالثاء  32أٌار  3122ندوة ثقافٌة بعنوان
"مســاء بغــدادي" وذلك فً قصر االونٌسكو ببٌروت تناول فٌها االنسان العراقً فً الدراما.
استهل المساء البغدادي بالنشٌدٌن الوطنٌٌن اللبنانً والعراقً ،فكلمة ترحٌب من  RASITالقتها الشاعرة
العراقٌة نسٌم الداغستانً عرفت فٌها الحضور عن االكادٌمٌة وأهدافها ونشاطاتها فً العالم .ثم قدمت كلمة
نقابة الفنانٌن المحترفٌن فً لبنان التً القاها نائب الرئٌس االستاذ جهاد األطرش تحدث فٌها عن تارٌخ
التعاون الفنً بٌن لبنان والعراق وشكر مبادرة األكادٌمٌة الملكٌة الدولٌة للعلوم  RASITفً تنظٌم ورعاٌة
هذه االمسٌة الثقافٌة فً بٌروت ،وهً أول منظمة علمٌة دولٌة غٌر حكومٌة ترعى الفنون واآلداب والثقافة،
هذه المبادرة التً تؤسس إلرساء سبل التعاون الثقافً والفنً بٌن لبنان والعراق والعالم ،وأشاد األطرش بهذه
المبادرة مرحبا ً بالكاتب العراقً حامد المالكً فً لبنان وبٌن زمالئه الفنانٌن والكتاب.
ثم القى الفنان القدٌر احسان صادق كلمة نقٌب الفنانٌن المحترفٌن فً لبنان القدٌرة الفنانة سمٌرة بارودي والتً
تغٌبت عن األمسٌة نتٌجة سفرها االضطراري للخارج ،فكان عنوان الكلمة
الدراما العراقٌة بعٌون لبنانٌة تجربة سمٌرة بارودي ،والتً عرضت فٌها
البارودي عن تجربتها الفنٌة فً العراق والتعاون مع فنانٌن عراقٌٌن بعدد من
المسلسالت وما تعلمته من هذا التعاون ،واختتمت كلمتها بعبارة مؤثرة جدا
صاحبها صورة لسمٌرة بارودي تنظر للعلم العراقً قائلة باللهجة العراقٌة
"بغـداد أحبك هواٌة" ،فوقف الحضور مصفقٌن ومحٌٌن البارودي.
وتلى ذلك فٌلم قصٌر عن الكاتب العراقً حامد المالكً تناول سٌرته الذاتٌة
والفنٌة ،فجاء بالفٌلم عن ذلك الفتى الذي كان ٌحلم بالضوء وصار ضوء،
لٌلقب فً عام  3112من أعضاء اتحاد االدباء والكتاب العراقٌٌن فً بغداد
"رئٌس وزراء الثقافة واآلداب فً العراق" معلنٌن حلم حامد المالكً فً وطن
ال ٌقبل القسمة على الخٌانة .فحامد المالكً ذلك االنسان الحر الذي صار صوتا
للعراقٌٌن تارٌخا وواقعا وحلم مستقبل قد حقق الحلم العراقً بأخذ الدراما
العراقٌة للقنوات الفضائٌة العربٌة متخطً حدود الخوف واالرهاب والسٌاسة
لتخرج القصص العراقٌة من صندوق االفالم للعالم.
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وبعدها التقى حامد والناس فً ناي
ووتر على ورقة وقلم مع الحضور فً
حدٌث عن الدراما العراقٌة محلٌا
وعربٌا واالنسان فٌها ،مستهال كلمته
بالشكر لألكادٌمٌة الملكٌة الدولٌة للعلوم
ومدٌرها التنفٌذي األمٌرة الدكتورة
نسرٌن الهاشمً ،وكذلك للحضور
النخبوي من فنانٌن وكتاب ورجال
أعمال ونواب وعلماء واقتصادٌٌن
ومفكرٌن لبنانٌٌن وعرب حضروا
لٌسمعوا عن العراق واالنسان ،وتحدث
عن حٌاته الدراسٌة فً اكادٌمٌة الفنون
الجمٌلة ببغداد وعن أعماله ،لٌقف
بلحظة صمت متذكرا فٌها والده الذي
رفض دخوله عالم الفن والسٌنما ،فقال المالكً والدموع تنهمر من عٌنٌه" 3كم كنت أتمنى أن ٌكون والدي بٌننا
الٌوم ،والدي توفى عام  ،2222تمنٌت وجوده الٌوم لٌرى ابنه ٌكرم عربٌا ودولٌاً" ،فوقف الحضور مصفقا
لحامد ومشجعا.
ثم القت األمٌرة الدكتورة نسرٌن الهاشمً
كلمة أوضحت فٌها أهمٌة الفنون فً تنمٌة
المجتمعات وكذلك الفكر االنسانً جنبا الى
جنب مع العلوم ،واشادت بالفنون اللبنانٌة
والفنانٌن الذٌن شبهتهم بأرز لبنان وكذلك
بالفنون العراقٌة واالنسان العراقً الذي
تحدى الصعاب والمحن وبقً ثابتا كنخٌل
العراق مقدما كل ابداع بمختلف المجاالت
والمٌادٌن خاصة الثقافٌة والفنٌة منها،
وأشادت األمٌرة الدكتورة نسرٌن بالدراما
التً ٌكتبها حامد المالكً ،هذه الدراما التً
جسدت االنسان العراقً تارٌخا وحاضرا
غاب عن الناس والعالم فً خضم السٌاسة.
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ثم قدمت االمٌرة الدكتورة نسرٌن الهاشمً درع
مجلس الثقافة والفنون واآلداب فً  RASITلنقابة
الفنانٌن المحترفٌن فً لبنان تقدٌرا للجهود المبذولة
والعطاء الدائم للرقً باالنسان من خالل االعمال الفنٌة
على مختلف االصعدة،

وبعدها جائرة األكادٌمٌة الملكٌة الدولٌة للعلوم
للكاتب العراقً حامد المالكً تقدٌرا البداعه فً
مجال الفنون واآلداب بالوطن العربً.
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ثم افتتحت جلسة حوارٌة تحاور فٌها الحضور مع
حامد المالكً ،وطالبوه بالكتابة للدراما العربٌة
المصرٌة واللبنانٌة على وجه الخصوص.
واختتمت االمسٌة البغدادٌة فً منٍّ بٌروتً وسلوى
بغدادي وأغانً عراقٌة تراثٌة تناول فٌها الحضور
َمنّ وسلوى احضر خصٌصا من بغداد لهذه
المناسبة.

الجدٌر بالذكر أن ) Royal Academy of Science International Trust (RASITوالمعرفة
بالعربٌة بـ األكادٌمٌة الملكٌة الدولٌة للعلوم ،هً منظمة دولٌة غٌر حكومٌة أسسها صاحب السمو الملكً
األمٌر الدكتور محمد بن الملك فٌصل األول الهاشمً عام  ،2291وتعمل تحت مظلة األمم المتحدة فً خدمة
التعلٌم والعلوم والثقافة واالنسانٌة منذ عام  .2292وهً أول منظمة علمٌة غٌر حكومٌة تدخل الفنون واآلداب
والثقافة فً نظامها االساسً منذ  31عاما وذلك ابرازاً ألهمٌة الفنون واآلداب فً تنمٌة الفكر االنسانً جنبا
الى جنب مع العلوم .وعبر السنٌن قدم مجلس الفنون واآلداب والثقافة العدٌد من النشاطات فً العالم من خالل
الندوات والمعارض الفنٌة التشكٌلٌة والفوتغرافٌة واالمسٌات الموسٌقٌة ،منها على سبٌل المثال ال الحصر
معرض فنون تشكٌلٌة لفنانٌن عراقٌٌن وكوٌتٌٌن فً لندن عام  ،2229اسبوع الموسٌقى العراقً فً لندن
لتوثٌق الموسٌقى والفنون العراقٌة ،فرقة حوار السورٌة وكذلك فرقة كلنا سوا العربٌة فً الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة ،الموسٌقً العراقً أحمد مختار وأٌضا الموسٌقار المغربً الحاج ٌونس فً المقر الرئٌسً لألمم
المتحدة بنٌوٌورك ،والفنان الموسٌقار اللبنانً مارسٌل خلٌفة فً مدٌنة فاس المغربٌة والموسٌقً العراقً
نصٌر شمة فً لندن ،وتكرٌم الفنان كاظم الساهر عام  2221فً بارٌس
تقدٌرا لجهوده فً نشر الفن العراقً والخدمات االنسانٌة ابان سنوات الحصار ،وغٌرها من النشاطات الفنٌة
والثقافٌة.
هذا جزء من نشاطات االكادٌمٌة الملكٌة الدولٌة للعلوم ) )RASITفً لبنان ،حٌث قدمت على مدار 2
سنوات برنامج مقهى العلوم الذي ٌحمل شعار نحو مجتمعات مثقفة من بٌروت الى العالم العربً وحمالت
التوعٌة للكشف المبكر والوقاٌة من االمراض الوراثٌة ،وما زال عطائها مستمرا فً خدمة االنسان.
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