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الرواية والمسرح... بين اللجوء إلى االقتباس وفقر التأليف المسرحي
من  الكثري  والرواية  امل�رسح  جل�سة  اثارت 
الدكتور  ال�سجون واال�سئلة ما بني املحا�رس 
احلا�رسين  وجمهور  حبيب  ح�سني  حممد 
وذلك يف  واالدباء,  امل�رسح  واهل  النقاد  من 
الندوة التي احت�سنها نادي ال�رسد يف احتاد 
رئي�س  بح�سور  العراق,  يف  والكتاب  االدباء 

االحتاد الناقد ناجح املعموري.
فقراأ  الوادي  خالد  الروائي  للجل�سة  قدم 
الذي يعمل  �سرية ذاتية عن املحا�رس حبيب 
ا�ستاذا اكادمييا يف كلية الفنون اجلميلة يف 
بابل, ويقدم املحا�رسات النقدية عن �سوؤون 
والدولية.  العربية  املهرجانات  يف  امل�رسح 
والذي قدم عر�سا عن االعمال التي ا�ستندت 
على الرواية يف امل�رسح وما التاأثري بينهما, 
م�رسحي  عمل  خلق  يف  ارتباطهما  ومدى 
يف  اال�سا�س  هو  احلوار  ان  ال�سيما  ناجح. 
امل�رسح يف حني تعتمد الرواية على الو�سف 

وال�سورة واللغة واملكان والزمان.
له  ترحيبية  كلمة  يف  قال  االحتاد  رئي�س 
ثقافية  جل�سات  نقدم  ان  دائما  نحاول  قال: 
التالقح  اجل  من  واالدب  الفن  بني  ما  متزج 
واثارة اال�سئلة التي تناق�س واقع الفن واالدب 
وال�سديق  والناقد  املخرج  ا�ست�سفنا  لذا  معا 
املاأخوذ  امل�رسح  عامل  يف  بنا  لريحل  حبيب 

من الرواية.
حديثه  حبيب  ح�سني  حممد  د  الناقد   بداأ 
او عراقي  �سواء كان عاملي  بالقول: امل�رسح 
مرورا  واال�ساطري  املالحم  منذ  باالعداد  بداأ 
يومنا  وحتى  والروماين  االغريقي  بامل�رسح 
هذا. واالعداد باال�سل كم�سطلح هو اقتبا�س 
املعاجم  اخر  باتريك  معجم  يف  ورد  كما 

امل�رسحية يف العامل.
االعداد  ان  فيقول  اليا�س  ماري  معجم  اما 
هو عملية تعديل جتري على العمل االدبي او 
الفني للتو�سل اىل  ن�س فني مغاير يتطابق 

مع �سياق جديد.
اال�ستاذ  اعده  ن�سا  1984ا�ستلمت  عام  اذكر 
قا�سم حممد عن مقامات احلريري كتب عليه 
حممداي  لقا�سم  امل�رسحي  العر�س  �سيناريو 
ذلك  ويف  اخر,  �سيء  او  اعدادا  يكتب  مل 
,الن  ومفاجئا  غريبا  ال�سيء  هذا  كان  الوقت 
بال�سينما  اذهاننا  يف  يرتبط  كان  ال�سيناريو 
للم�رسح  االعداد  بني  والفارق  التلفزيون,  او 
امل�رسحي  االعداد  ان  هو  اخر,  اعداد  اي  عن 
ولي�س  ح�رسا  اخل�سبة   على  تقدميه  يكون 
والتجارب  الكتب.  او  ال�سحف  يف  للن�رس 

ال�سابقة �ساهدة على ذلك.
هو  هل  االعداد؟   اىل  اللجوء  ملاذا  ونت�ساءل 
اعتقد  ولكن  امل�رسحي!.  التاأليف  يف  فقر 
امل�رسح  ن�س  ان  هي  لذلك  اال�سباب  اهم  ان 

املعد  كذلك  الرواية,  عك�س  لالختزال  مييل 
اىل  تذهب  كاأن  كبرية  ب�سالحيات  يتمتع 
زاوية بعيدة عن اهتمام الكاتب اال�سلي وقد 
تتعار�س معه اي�سا. وهنا يعتقد البع�س ان 
املعدين نتمكن من  ت�سميتهم مبوؤلفني النهم 

يخلقون ا�سياء جديدة يف العمل املعد.
اخلا�سة  جتربتي  خالل  من  اعتقد  �سخ�سيا 
كي  الروائي  ن�سه  يختار  املعد  ان  باالعداد 

يعده النه يوؤمن به اىل حد الذوبان فيه
التي  هي  والرواية  االوىل  القراءة  حلظة  منذ 

تطلب من املعد اعدادها النه �سي�سعر انه ن�سه 
وعليه اعادة القراءة والتعمق  فيها واالميان 
به الجل اعدادها,هكذا انا يف م�رسحية ق�سوة 
مغم�س  الكلب  م�رسحية  عن  اعددتها  التي 
اثارتني  التي   , زنكنة  الدين  ملحي  العينني 
من  ابطالها  معظم  ان  علما  غريب  نحو  على 
الن�س  جائزة  على  العمل  وحاز  احليوانات! 
وهكذا  العراقي.  امل�رسح  مهرجانات  احد  يف 
الكثري  من  اعماله  ا�ستمد  امل�رسح  ان  جند 
طعمة  غائب  روايات  يف  كما  الروايات  من 

وتوفيق  حمفوظ  وجنيب  وطار  والطاهر 
احلكيم وغريها.

يف العراق تعد اهم جتربة عراقية مل تر النور 
اىل  كارامازوف  االخوة  رواية  اعداد  كانت 
جواد  حممد  حميد  الدكتور  قبل  من  امل�رسح 
مع  كثريا  لها  وا�ستعد   , الثمانينيات  يف 
ديكورات  وعمل  اجلميلة  الفنون  كلية  طلبة 
االيرانية  احلرب  بدء  لكن  الطلق  الف�ساء  يف 
ال�سبب  وهو  تقدميها.  دون  حال  العراقية 
يف  اخر  �سبب  هناك  ورمبا  ملنعها  الظاهر 

العراق,  يغادر  حميد  الدكتور  جعل  اخلفاء 
واجلريان  النخلة  حممد  قا�سم  اعد  كذلك 
املعدة  امل�رسحية  ان  علما  طعمة.  لغائب 
ا�سافت �سمعة و�سعبية للرواية اال�سلية. وهذا 
املعدة  امل�رسحيات  بقية  على  ينطبق  احلال 

من روايات.
عن  انا  اعددتها  التي  االخرى  االعمال  من 
معروف,  ال�سيد  االالم  م�رسحيات  الرواية 
قدمت  حني  يف  ال�سورة,  يف  ترى  وماذا 
ال�سياح  منها  اي�سا  معدة  اخرى  اعماال 
يقدم  عمل  اول  وهو  خليل  فا�سل  اخرجها 
وم�رسحية  اللبنانية.  احلرب  عن  امل�رسح  يف 
الذي مات  والرجل  التكريل  الرهن عن رواية 
�سمخي.  االمري  عبد  اأعدها  المادو  مرتني 
والف  ورحلة  رحلة  والف  االخري  والرحلة 
ال�سدى  امنية وامنية لهاين هاين وم�رسحية 
والردهة  واملر  واحللو  ال�سومرية  والليايل 

والليايل البي�ساء .
فا�سل  الناقد  فبداأها  املداخالت  جرت  ثم 
ومهم,  وجيد  جميل  مو�سوع  انه  واكد  ثامر 
ونحن نحتاج دائما اىل االعداد من الق�س�س 
ان  وامتنى  الرواية,  اىل  باال�سافة  الق�سرية 
حتى  ووثائق  كتب  اىل  ا�ستذكاراتنا  نحول 
ان  .وا�سعر  القادمة  االجيال  منها  ي�ستفاد 
باعتباره  للمعد  كبرية  ابداعية  اهمية  هناك 
موؤلفا  اليقل اهمية عن كاتب الن�س اال�سلي.
القا�س عبد ال�سادة ا�ساف " ا�سعر ان االعداد 
اال�سلية  الرواية  من  اجمل  يكون  احيانا 
لنجيب  والكالب  الل�س  رواية  ,كما حدث مع 
حمفوظ التي اعدها للم�رسح جالل ال�رسقاوي 
حيث قدمت بطريقة اجمل واقوى من الرواية  
وات�ساءل ملاذا ال تتحول رواياتنا احلالية اىل 
امل�رسح عرب االعداد وهو االقرب للجمهور من 

ال�سينما وغريها".
اما القا�س عبد االمري املجر ا�سار" ان حتويل 
عملية  هي  ناجحة  م�رسحية  اىل  ما  رواية 
ابداعية خال�سة ومتفردة, الأنها وظفت فكرة 
الرواية  بنجاح يف جن�س ادبي اخر هو العمل 

امل�رسحي".
�ساحتدث عن  الفوازانا  الناقد علي  فيما بني 
الرواية  عن  احتدث  عندما  التقني  اجلانب 
بو�سفها �رسدية حتفز على القراءة وامل�رسح 
امل�ساهدة.  على  حتفز  �رسدية  بو�سفه 
وال�سخ�سية  الثيمة  على  يعتمدان  وكالهما 
حني  واالعداد  واملكان.   والزمان  واحلدث 
بالزمن  الت�رسف  عملية  هو  املعد  به  يغامر 
اىل  املقروء  ال�رسد  من  املنقولة  وال�سخ�سية 

ال�رسد املرئي
وابداعي.  جميل  نحو  على  توظيفه  وكيفية 
وهو مو�سوع علمي وثقايف وتاريخي , وهنا 
عملية  يف  وم�سوؤوليته  املعد  اهمية  تكمن 

اعداده لن�س ما.

بغداد - قحطان جاسم جواد

لتصوير فيلم اختطاف في الرواية العراقية عرق الضفدعلبغداد ومبدعيها 
برعاية وزير الثقافة وال�سياحة واالثار فرياد رواندزي ومب�ساركة 
للخط  العراقي  الثقايف  املركز  اق��ام  الت�سكيلية  الفنون  دائ��رة 
الرواد  مهرجان  كولبنكيان  احلديث  الفن  قاعة  وعلى  والزخرفة 
)وفاء  �سعار  وحتت  والزخرفه  العربي  اخلط  لفن  ال��دويل  التا�سع 

لبغداد ومبدعيها(.
 ت�سمن املهرجان ثالثة عرو�س فنية للخط والنحت والت�سكيل على 
قاعة الفنانني جواد �سليم وفائق ح�سن قدمت خالله اأكرث من 300 
عمال فنيا متنوعا ومب�ساركة اأكرث من150 فنانا من العراق ومن 

بلدان عربية وا�سالمية كم�رس واالردن واجلزائر و�سوريا واإيران.

�سدر عن من�سورات املتو�سط � اإيطاليا, كتاب )عرق ال�سفدع � ما ي�سبه ال�سرية 
املخرج  وترجمة  كورو�ساورا,  اأكريا  الياباين  ال�سينمائي  للمخرج  الذاتية( 
اإمرباطور ال�سينما اليابانية و�ساعرها  ال�سينمائي فجر يعقوب.  كورو�ساوا, 
االأكرب دون منازع, يرتك لنا يف ََرق ال�سفدع ما ُي�سبه �سرية ذاتية, واأ�رسار 
املرتوك  بال�سفدع  تذّكره  ياباين,  غمو�س  عنده  فالكتابة  الالحقة,  اأفالمه 
يف علبة حماطة بداخلها باملرايا التي ت�سّور له ت�سّوهات �سوره, وتعددها 
اجلروح  م��داواة  على  ي�ساعد  مغلي,  نقيع  اإىل  يتحّول  الذي  الَعَرق  فُيفرز   ,
يف  وقف  الذي  االإمرباطور  املخرج  هذا  حول  من  كثرية  املرايا  واحل��روق. 

مواجهة )�سوين - هيتا�سي - �سانيو - الن�رس - مازدا – كا�سيو(. 

الفكرية  الندوة  الت�سكيلية  الفنون  لدائرة  التابعة  ع�ستار  قاعة  احت�سنت 
واحلوارية التي اأقامها مركز الدرا�سات والبحوث يف وزارة الثقافة بعنوان 
�سعد  الدكتور  ال�ساعر  الندوة  حماور  واأدار  العراقية(.  الرواية  يف  )التجديد 
الناقدين حممد جبري, حممد يون�س, بح�سور مدير عام  يا�سني, م�ست�سيفا 
الدائرة الدكتور �سفيق املهدي, والدكتور ريا�س حممد مدير مركز الدرا�سات 
والبحوث يف الوزارة وعدد من االأدباء واملثقفني واالإعالميني. الناقد حممد 
يون�س اأ�سار اإىل اأبرز واأهم اجلوانب الفنية يف الرواية العراقية, معرجا اىل 
التجديد,  وان�ساق  العراقية  والرواية  الروائي,  الهدف  و  الرواية  مقدمات 

والذات يف الروائية.

عن  املاأخوذ   ) اختطاف   ( فيلم  لت�سوير  اجلنابي  عالء  املخرج  ي�ستعد 
العراقية منى ال�رساف واملو�سومة ) يوتوبيا (. كتب  ق�سة ادبية لالديبة 
الكابنت  مكتب  وانتاج  الطائي.  ح�سني  الفنان  لها  واحل��وار  ال�سيناريو 

لالنتاج الفني. ومتثيل نخبة من الفنانني ال�سباب.
الفيلم يتحدث عن معاناة ذاتية ل�سخ�س تتحول اىل معاناة جمتمعية عامة 
من خالل جدلية اقت�سادية تنطلق من حمليتها باجتاه كونيتها باعتبار 
ان االقت�ساد العاملي االن مير مبرحلة حرجة, وينعك�س ذلك على �سلوكيات 
مت�ساعد  درامي  باطار  �ستقدم  ال�سلوكيات  وهذه  وعامليا.  حمليا  االفراد 

ليدق الناقو�س �سوب نهاية حتمية حمتملة.

استعداداتالتجديداصداراتوفاء

قراءة في كتاب

حجي  للكاتب  )�سمراويت(  رواية  تق�س 
)عمر(  رحلة  خرب  العربي(  الثقايف  جابر)املركز 
اأبوين  من  جدة  يف  ولد  الذي  االإريرتي  ال�ساب 
الذي  اإريرتيا  االأ�سلي  بلده  اإىل  عاد  ثم  اإريرتيني 
حدثه والداه عنها كثرياً. فالبلد حا�رس يف البيت 
دائمًا يف كل �سيء ولكنه غائب دائمًا, فهو مل يره 

اأبداً. 
ويزور  يغامر  عمره  من  الثالثينيات  و�سط  ويف 
تراوح  روايته  عنه.  ي�سمع  الذي  بلده  مرة  الأول 
اأو  مغرتبه  جدة  مدينة  بني  ف�سل  بعد  ف�ساًل 
ومزح  وتعلم  ولعب  وعا�س  فيه  ولد  الذي  لوطن 
االجتماعية  حياته  تكّونت  حيث  و�سادق  وحزن 
والثقافية, ولكنه اأي�سًا غريب فيه وعنه قانونيًا, 
فيقرر اأن يزور بالده الغريبة ويلتقي بطلنا )عمر( 
وعن  عنه  مثله  الغريبة  )�سمراويت(  ب�  اأ�سمرا  يف 
عجلة  غري  يف  رخاء  الن�س  بك  ي�سري  ثم  بلدها, 
اإىل  قدميًا  االأول  املهاجرين  ك�سفينة  بطء  وال 
بالد احلب�سة اإريرتيا كما يلّمح - بل يو�سح لك- 
الراوي. �سمراويت تقطر �سعراً و�سفافية, وحواديث 
و�سوراً جّملها بافتتاحيات من ال�سعر لكل ف�سل, 
انتخبه بذوق رفيع, فاأنت تقراأ يف مفتتح كل فقرة 
طوال  اأبياتهما  بني  بادل  �ساعرين  الأحد  قواًل 
ان�سجمت  قد  تكون  اأال  اأ�سفق عليك  فلعله  الرواية, 
ل�سفاعة  يحتاج  قوله  اأن  خاف  اأو  كثريا,  معه 
ليقول  اأو  ق�سيدة,  من  جملوبة  ل�سورة  اأو  �ساعر, 
لك خذ على الطريق �سورة فنية خالدة رمبا كان 

ماأ�سوراً بها ذات يوم.
اإريرتيا  حال  عن  جميل  نقا�س  الرواية  يف 
لقاءات  يف  لي�س  حا�رسة  فهي  وحتوالتها, 
االإريرتيني يف جدة بل يف جمتمعها الثقايف ويف 
منتدياتها جوالت نقا�س عن اإريرتيا يف منتديات 
املثقفني يف جدة يف النادي االأدبي, ويف ثلوثية 
عنقاوي,  مع  املكية  وثلوثية  خمتار,  �سعود 
واأحدية حممد �سعيد طيب, واإثنينية عبد املق�سود 
اأقرب املنازل للحجاز بل  واإريرتيا  خوجة, كيف 
كانت اأقرب من كثري من اأرجاء اجلزيرة العربية, 
وقربها كان من اأ�سباب الهجرة االأوىل لل�سحابة 
و�سمراويت  اأ�سمرا  بني  الراوي  مزج  حيث  اإليها.  
بني الذات والبلد, وما حققه من جتان�س وذكاء يف 
تقنية  واآخر  ف�سل  بني  واإياب  ذهاب  من  رحلته, 
لطيفة يف ذكرياته عن بلده وغربته وزيارته, اأو 
ولعل  منه.  اإنه  له  قيل  وبلد  وميالده  حياته  بلد 
مل  اإن  اأما  اخليال,  من  احلقيقة  قرب  يف  قوتها 
يق�سد هذا فما الناقد اإال موؤول على اأطراف ن�س, 
وليبقى  غريه,  ن�س  يقدم  مما  اأكرث  فهمه  يقدم 

العمل مفتوحًا للتف�سري.

اقتباس 

يف احلب واحد وواحد ي�ساوي واحد.
�سارتر

قولي لي
)1(

قويل يل باأنك �ستحزنني اإن 
قتلت يف هذه احلرب

واأعدك باأن اأخرج من منزيل 
االأن 

اأو غدا" �سباحا"
الأفت�س يف خطوط التما�س و 

يف جبهات القتال 
يف االأحياء االآمنة ل�سعدة 
واالأ�سواق املكتظة يف تعز

عن معركة فا�سدة الأ�سقط بها
عن فر�سة تافهة للموت

عن ر�سا�سة �ساغرة 
اأو قذيفة عاطلة عن العمل

قويل يل 
باأنك �ستبت�سمني يل 
اإن جنوت

واأعدك باأنني �ساأجنو
دون حتى اأن اأف�سد �سمعة 

املوت.

)2(
ال اأملك ماميكنني اأن اأبهرك 

به
ل�ست عازف بيانو من غال�سكو 
يعي�س يف ال�سقة املجاورة لك.

اأنا ال اأحتدث الفرن�سية 
وتخيفني ربطة العنق 

اأنا ال اأقود المبورغيني فينينو
ل�ست نابغة " يف الفيزياء كي 
اأبتكر معادلة اأفتت بها ذرات 

�سمتك 
ال اأملك لياقة بدنية تكفي 

كي اأحقق رقما" اأوملبيا" يف 

العدو نحو من�سة تتويج قبالة 
عينيك

ال اأملك موؤهال" اأو ع�سالت اأو 
بندقية �سيد 

ل�ست ل�سا" كي اأ�رسق لك 
حقيبة اأو غيمة 

ل�ست زعيم مافيا كي اأقوم 
بت�سفية كل من يت�سبب يف 

اأذيتك
اأعرف متاما" اأنك لن تكوين 

يل اأبدا"
لكنني عندما اموت

�سيحدث هذا و اأنا اأحاول 
التعمق يف الفيزياء اأكرث..

اأظن اأن هذا كاٍف
كي ينبهر العامل بي.

قيس عبدالمغني

ثقافة 

حوار الثقافة 

هل من حوار ثقايف عراقي موحد يجتمع حوله 
غريبا  الت�ساوؤل  يبدو  قد  العراقيون؟  املثقفون 
ثوب  متزيق  اىل  بحاجة  احلقيقة  يف  ولكننا 
الثقافة اجلديد الذي ف�سل ح�سب الطلب والتوجه. 
تقوم  متنا�سقة  اجتماعية  �رسيحة  املثقفني  ان 
فان  وبالتايل  اخلالف  ولي�س  االختالف  على 
حوارهم يجب ان ياأخذ هذا البعد, الن تطلعاتهم 
ف�سال  بلد,  تطلعات  حتاكي  الثقافية  وهمومهم 
عن ان م�سرتكاتهم تهم اجلميع وتدخل يف �سلب 
جتارب  يف  ولنا  املجتمعات,  وتكوين  ت�سكيل 
ومناذجها  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  العامل 
للنهو�س على جميع امل�ستويات , ال�سيء الكثري 

الذي اذا ما طبقناه �سنحل العديد من امل�سكالت. 
تتعدد الق�سايا املطروحة على ال�ساحة العراقية 
بتعدد جذورها, فهي لي�ست �سيا�سية فقط, اال ان 
ت�سيد ال�سيا�سة للم�سهد العام طيلة العقد املا�سي 
واملح�سوبية  املناطقية  من  حاال  اوجد  قد 
الثقافية, لفئة عانت من التهمي�س املق�سود  يف 
بالطائفة  اليوم  وتتلون  ال�سابق,  النظام  زمن 
الثقافة.  على  وااليديولوجية وهما خطران جداً 
عندما  خ�سو�سا  احلال  هذا  نتلم�س  اننا  نعم 
تلك  او  الثقافية  اجلهة  هذا  عن  امل�سوؤول  يكون 
العراق  او طائفة ما, فمدن  حم�سوبا على حزب 
املثقف  فيها  ن�ساأ  او  احت�سنت  التي  الكثرية 
واالأديب العراقي كانت تاأتي ب�سياق فخر املدن 
التي تنجب مفكريها.. وقد ان�سحب هذا االمر على 

االهتمام بهذه الرواية او تلك الق�سة او باملثقف 
الفالين ومنجزه االدبي ب�سورة عامة. فما زلنا 
�سبيل  على  املحافظات  واأدباء  م�رسح  نقول 

املثال وكاأن بغداد لي�ست حمافظة.
امللتقيات  من  العديد  افتتاح  كله  هذا  يعزز 
واملنتديات الثقافية ذات ال�سبغة االيديولوجية 
يخدم  بالتاأكيد  ,وهذا  نف�سها  على  املنغلقة 
اجتاها معينا من الكتاب دون غريهم وهو موؤ�رس 
حوارها  وغياب  الثقافة  ت�سوه  على  اآخر  خطري 
التنويري.. من هنا تاأتي اهمية مالحظتنا هذه, 
احتاد  كاهل  على  تقع  التي  امل�سوؤولية  ولعل 
االأدباء والكتاب العراقيني يف بغداد ثقيلة جدا, 
خمتلف  على  ن�ساطاته  فر�س  يف  دوره  فاأهمية 
امر  واالأدبية  الثقافية  والتوجهات  امل�سميات 
وقعت  عما  مناأى  يف  الثقافة  لبقاء  حيوي 
املناطقية  ك�رس  عن  ف�سال  اخرى,  ميادين  فيه 
والفئوية. اننا بحاجة اىل حوار ثقايف ي�ستوعب 
الوحيد  النه  م�سمياتهم,  خمتلف  وعلى  اجلميع 
القادر على تاأ�سي�س عراق ومثقف واأديب وفنان 
او  ن�ساأته  حيثيات  يف  ندخل  ان  دون  حقيقي 
من  او�سع  الثقافة  ميادين  والأن  وف�سله,  ا�سله 
ال  مبثقفيها  تعرف  احلديثة  واالأمم  ال�سيا�سة 
يرى  الذي  املثقف  فان  وبالتايل  ب�سيا�سييها.. 
الطائفة  با�سم  االجتار  او  االآخرين  تهمي�س  يف 
او  حمافظة  اىل  االنحياز  او  واملح�سوبية 
ميكن  ماذا  منهجا  او  �سبيال  غريها  دون  جهة 
بالتاأكيد  نعني  ال  العراقي؟  للداخل  ينتج  ان 
هو  فهذا  امل�سكالت  على  والتاأ�سري  النقد  توجيه 
ت�رسيحاته  ت�سهم  ان  ولكن  باخت�سار,  املثقف 
وتوجهاته بتو�سيع الهوة بني ابناء الوطن فهذا 

امر جلل بالتاأكيد.

بغداد_ أمجد ياسين


