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"الحسجة" في الشعر الشعبي.. بين صعوبة المفردة وجماليتها! 
اإليغال في استخدامها يفقد القصيدة عفويتها..

تداعب  ما  كثريا  الدارجة  باللهجة  الب�سيطة  ال�سعرية  املفردة 
وقواعد  تكلف  اىل  حتتاج  ال  فهي  القلوب،  وتاأ�رس  امل�ساعر 
بتلقائية  واملعدمني  الفقراء  �سفاه  تتج�سد على  �رسف ونحو، 
اإيقاعات  على  تلقى  كانت  وان  والرقة،  اجلمال  منها  يفوح 
االآهات واالأنني. اال اأن البع�ض من ال�سعراء يوغل يف ا�ستخدام 
من  االأماكن  بع�ض  يف  تداولها  يتم  مفهومة  غري  مفردات 
ع�ساق  من  الكثري  يجعل  مما  احل�سجة(   ( ت�سمى  االأرياف، 
ال�سعر ال�سعبي يعانون من �سعوبات يف فهم مدلول املفردة، 

وبالتايل عدم و�سول الر�سالة التي تت�سمنها الق�سيدة..
ال�ساعر فالح ح�سون الدراجي يرى اأن هناك حدود ال�ستخدام 
 ، اللغة ال�سعرية، خ�سو�سًا يف جمالها ال�سعبي، فثمة لهجات 
منها ما هو يف اجلنوب، او يف مناطق الغربية، اأو يف مناطق 
عراقية اأخرى.. كما اأن هناك لهجة خا�سة باأبناء الريف ت�سمى 
- احل�سجة - .. ولهجة خا�سة باأبناء املدن.. ومثلما للح�سجة 

�سعراوؤها، وجمهورها، فاإن لق�سيدة املدينة جمهورها اي�سًا.
)احل�سجة  ال�سكلني  مع  يتعامل  هناك جمهور  بينما  وي�سيف: 
اللغة  الثالثة، وهي  اللغة  اأتعامل مع  اأنا �سخ�سيًا  واملدينة(،  
والق�سدية،  االإيغال  الأن  واملدينة،  )احل�سجة(  بني  تقع  التي 
الق�سيدة  يفقد  احل�سج-  اأي  املفرطة-  العامية  ا�ستخدام  يف 
عفويتها، وبراءتها، وينزع منها �رسيحة كبرية من املتابعني.. 
مطلوبة،  )احل�سجة(  اأن  الدراجي  ويوؤكد  �سحيح.  والعك�ض 
ظل  يف  �سيما  ال  واالأزمان،  الظروف  بع�ض  يف  و�رسورية 
عن  تزوغ  اأن  للح�سجة  ميكن  حيث  الدكتاتورية،  ال�سلطات 
فهم ال�سلطة فتنقذ �ساعرها من جربوت الدكتاتورية.. ملخ�ض 
الكالم اأن احل�سجة يف ال�سعر ال�سعبي العراقي مثل ملح الطعام، 

اإذ كلما كان ا�ستخدامه معقواًل كلما كان الطعام لذيذاً.. بينما 
املبالغة يف ا�ستخدامه �سيف�سد مذاق الطعام حتمًا.

اإذا  ال�سعبية  املفردة  اأن  اىل  احللفي  جمعة  ال�ساعر  وي�سري 
وظفت ب�سكل جيد �ستكون مفهومة باالإيحاء، والدليل اأن مظفر 
النواب، وهو اأكرب �سعراء الق�سيدة ال�سعبية ي�ستخدم مفردات اأنا 
�سخ�سيا اأحتاج اأحيانا ل�رسحها، وهو �ساعر ق�سائده مقروءة 
يف كل مكان حتى يف الدول العربية، ترى هل اأحد يفهم اأبناء 
يف  وردت  التي  وال�سدة  والريل  املحطة  تعني  ماذا  املدينة 
هذه االأبيات للنواب )تدري تنيت الدفو بلهفه ورده وما جيت 
و  �سوه  رف  باملحطة  ال  اأتعده  كله  وال�سته   ... الثلج  ونيمني 
الخط جانه من البعد ال ريل مر على ال�سده وال�سته كله تعده 

كله تعده(.
فيما يرى ال�ساعر ماجد عودة اأن التعامل مع الن�ض ال�سعري 
اأ�سا�ض روحه  �سواء كان �سعبيا ام ف�سيحا، يجب اأن يتم على 
فهو  وبالتايل  �سكله  اأ�سا�ض  على  ال  ومو�سيقاه  وم�سمونه 
ترجمة الإح�سا�ض ان�ساين عايل الوجدان فيه من ال�سدق الكثري، 
االإنتاج حتى  الوالدة و�سواًل ملرحلة  ويتجلى ذلك من حلظة 
جندها  التي  ال�سدمة  باأعرا�ض  في�ساب  املتلقي  لدى  ينتهي 
لتعلن  والق�سعريرة  والوجع  الن�سوة  ي�سبه  ما  اىل  حتولت  قد 
عن ا�سابتها للهدف بعيداً عما كان يعتمر الن�ض من كلمات 

)احل�سجة(.
هو  ولي�ض  ال�ساعر  ت�ستكتب  التي  هي  الق�سيدة  عودة:  ويتابع 
ال�ساعر ان يزوق  من يكت�سبها، وبالتايل لن يكون لزاما على 
الكلمات ويلب�ض اجلرح جلباب الفرح امل�سطنع كي يقرتب من 
املتلقي بل على املتلقي البحث عن املعنى والدليل على هذا ما 
كنا نلجاأ اليه عندما كنا �سبابًا ن�ستمع اىل ق�سائد الكبري مظفر 
الكبار  اأغاين  يف  وكذلك  خلف  ال�سيد  عريان  والكبري  النواب 

وعبادي  املنكوب  و�سلمان  العمارتلي  وم�سعود  ح�سن  )داخل 
والغنائية  ال�سعرية  ال�ساحة  اثروا  ممن  وغريهم  العماري( 

باجلميل من القول ، لقد كانوا بحق �سناعًا للجمال. 
ي�ستلهم  ال�سعبي  ال�ساعر  اأن  الركابي  ريا�ض  ال�ساعر  ويبني 
مفرداته من الواقع، وهذا الواقع متطور، لذا ما كان م�ستخدم 
من مفردات قبل ١٠٠ �سنة ال يجوز ا�ستخدامها يف هذا الوقت، 
با�ستخدام  البع�ض  حجة  اما  غادروها،  النا�ض  غالبية  الن 
فهناك  فهي غري �سحيحة،  املوروث  على  للحفاظ  )احل�سجة( 
خزين من الق�سائد كتبت يف وقتها حتتوي على )احل�سجة( اما 
الق�سيدة يف عام ٢٠١٦  مبفردات ) احل�سجة( مثل  ان تكتب 
)اأم عريف(و )املرواح( مفردات ال يفهمها ابن املدينة، فاأنها 
و�ستبقى  بعيدة  مديات  اىل  ت�سل  ولن  الق�سيدة  �ستتقو�ض 
اأخر  ال�ساعر عادل العرداوي فاأن له راأيا  ا�سرية حمليتها. اما 
يف املو�سوع، اإذ يقول: اأحيانا وح�سب الزمان واملكان يحتاج 
ال�ساعر اىل ا�ستخدام )احل�سجة( لتو�سيل ما يريده خا�سة يف 
االأجواء الريفية اأو القريبة منها، الأن اأهلها يفهمون )احل�سجة( 
اىل  ال�ساعر  يحتاج  ال  املدينة  اأجواء  يف  اأخرى  اأحيان  ويف 

ا�ستخدام )احل�سجة( الأن معظم اأبناء املدن ال يفهمونها.
ويرى بع�ض ال�سعراء اأن )احل�سجة( هي ا�ستخدام ي�سبه التورية 
يف الف�سيح اي ان الكالم او اجلملة ال�سعرية لها معنى ظاهري 
واخر باطني، هذا ما يذهب اإليه ال�ساعر جبار فرحان العكيلي، 
ال�ساعر من خاللها  وي�سيف: )احل�سجة( خطاب مبطن يهدف 

اأي�سال ر�سائل حتمل معنى اأخر اىل جمهوره.
او  الريف  كالم  على  يطلق  البع�ض  اأن  اىل  العكيلي  وي�سري 
)احل�سجة( وهذا غري �سحيح الن لهجة  ا�سم  بالريفية  الغارق 
ا�ستخدام  ان  ثم  )ح�سجة(  ولي�ض  لهجات  هي  والبادية  الريف 
واالهوار،  الريف  ب�سعراء  مرتبطة  بالريفية  الغارقة  اللهجة 

عليها  يطلق  لذلك  اللهجة،  بهذه  مغرقة  ق�سائدهم  جتد  اإذ 
انت�سار  يحد من  املفردات  ا�ستخدام هذه  اأن  موؤكدا  )احل�سجة( 

الق�سيدة.
ويعتقد ال�ساعر حمزة احللفي اأن )احل�سجة( هي اإيحاء لق�سية 
امنا  لغة،  تكون  بال�رسورة  ولي�ض  ذائقة،  اختبار  بها  يراد 
جال�ض  يتداوله  لغز  على  حتتوي  ملقا�سد  �سعري  ت�سمني 

الدواوين الع�سائرية اثناء جل�سة ال�سمر.
ويرى الدكتور حممد ر�سا مبارك )ناقد واأكادميي( اأن ال�سعر 
املديني  املوروث  من  األفاظ  فيه  ت�ستعمل  الدارج  او  ال�سعبي 
عامة  اأجواء  و  الفاظا  بالريف،  التاأثر  اأنت�رس  ولقد  الريفي  او 
مرتبطة به يف معظم ق�سائد ال�سعر ال�سعبي املعا�رس، بل منذ 
ثمانينيات القرن املا�سي، وكنا قبل ذلك نقرا ون�سمع الق�سائد 
ذات اللغة او لنقل اللهجة املفهومة الوا�سحة التي هي حديث 
ي�سهل  عامة  األفاظ  ذو  كان  الكرخي   فعبود  اليومي  النا�ض 
فهمها رمبا حتى من غري العراقيني، مثال ذلك البيت االتي) 
النربة  يالحظ  تاليه(.  اكو  وح�ساب  وتنك�سي  عي�سة  هاي  هم 
يجول يف خميلة  ولكن معربة جدا ملا  املغرقة يف حمليتها، 
خا�سة  اجلنوب  اأهل  لغة  اأن  االأدبي  الناقد  ويوؤكد  ال�ساعر. 
الت�سغري، فكل لفظة لها مقابل م�سغر لها، ولكن  ي�سيع فيها 
جزء  وهي  اجلنوبية،  ال�سعبية  االأهازيج  ففي  باملطلق  لي�ض 
ال�سعبي )عليمن تكتل مطن�ض يا بجاي  ال�سعري  من املوروث 
على �سان الدجاجة اأميلة املاي( يالحظ لفظة )اأميلة( وميكن 
كتابتها ب�سكل )اميلت( ، مو�سحا اأن اللهجة  يف املدينة غري 
الريفية تقول )مالت( ، فالت�سغري ا�سعف داللتها ورمبا ت�سبح 
غري مفهومة اأو �سعبة الفهم، فاذا دخلت ال�سعر ال�سعبي الذي 
الفهم  ت�سييع  يف  �سببا  كانت  املفردات  هذه  مثل  ي�ستعمل 

ورمبا ت�سعبه.

بغداد ـ  فاطمة عدنان عفج

الموسيقية تؤبن السماوينساء على حافة الهذيان
تفوز بالجائزة األولى لمهرجان 
همسة الدولي

خاص لـ )مكاشفات( 
في المسرح الوطني الجزائري 

�سدر عن دار ال�سوؤون الثقافية �سمن �سل�سلة املو�سوعة الثقافية كتاب على 
حافة الهذيان للكاتبة واالإعالمية وداد اإبراهيم.  �سم الكتاب اثنان وع�رسون 
حالة اجتماعية تتعلق بامل�ساكل التي تعرت�ض حياة املراأة العراقية حتديدا، 
وقفات  لها  فكانت  الن�ساء  معاناة  اإبراهيم  كتبت  الزمن.  عليهن  ق�سى  ممن 
يف املحاكم ومكاتب املحامني وق�س�ض عن الغرية والوحدة والندم واالأمل 
الكتاب  التنفيذ. وميثل  النفقة بني دوائر  وال�سياع ومطاردة احل�سول على 
خال�سة جهد قامت به الكاتبة خالل �سنوات ما بعد ٢٠٠3 يحمل بني طياته 
العراقية وهي تعي�ض بني متطلبات احلياة  حكايات من جحيم واقع املراأة 
الزوجية ومتطلباتها كاإن�سانة واأنثى واأم وزوجة و�سقيقة حتاول اأن تعي�ض 

حياة تنعم فيها باحلب والدفء يف بيت الزوجية. املجتمع لها.

اأقامت دائرة الفنون املو�سيقية حفال تاأبينيا للمرحوم الفنان الرائد عالء عبد العزيز 
ال�سماوي الذي كان له االثر الكبري يف خدمة احلركة املو�سيقية العراقية وعلى قاعة 
الرزاق  عبد  قي�ض  للقارئ  مباركة  بتالوة  احلفل  ا�ستهل  املغرب.   �سارع  الرباط يف 
وتاله كلمة نقيب الفنانني �سباح املندالوي القاها مدير الفرقة �سعد ح�سني تناول 
ال�سماوي  ال�سيد جمال  القاها  لذوي املرحوم  املهنية وكلمة  فيها جزءا من حياته 
انتمائه  حتى  وعازف  كفنان  وتنقالته  احلياتية  م�سريته  فقرات  بع�ض  فيها  اوجز 
لدائرة الفنون املو�سيقية لي�سبح جزءا من فرقة بيت املقام العراقي التابعة للدائرة. 
حيدر  ال�سيد  وقدمها  اأعدها  للمرحوم  م�سجلة  تقا�سيم  اىل  اال�ستماع  احلفل  وتخلل 
حممد لقمان م�سوؤول املركز الدويل للدرا�سات املو�سيقية وقراءات دينية قدمها كل 

من ال�سيد حامد ال�سعدي وقي�ض االعظمي وال�سيد منري كاظم. 

بجامعة  االعالم  كلية  اال�ستاذة يف  ال�ساعر  راوية  الدكتورة  ال�ساعرة  نالت 
بغداد املرتبة االوىل يف جمال �سعر النرث يف مهرجان هم�سة الدويل، الذي 
الناقد عبا�ض باين على  تقيمه �سنويا جملة هم�سة امل�رسية.  كذلك ح�سل 
املرتبة الثالثة يف جمال النقد. يف حني حلت ال�ساعرة �سذى ع�سكر باملرتبة 
الثانية يف جمال ال�سعر والقا�سة ابتهال اخلياط باملرتبة الثانية يف جمال 

الق�سة. 
راوية ال�ساعر �ساحبة املركز االول يف حديث �سحفي لها قالت: انا �سعيدة 
العراق عاليا  يف  ا�سم  الفوز لي�ض ل�سخ�سي ح�سب بل الأين رفعت  جدا بهذا 
امل�ساركة  وهي  واالجنبية.  العربية  الدول  ع�رسات  فيه  �سارك  دويل  حمفل 

االوىل يل يف هذا املهرجان.

الوطني  املجل�ض  من  خا�سة  وبدعوة  العراقي،  )مكا�سفات(  م�رسحية  فريق  قدم 
واأب��رز  اأه��م  الوطني(  )امل�رسح  يف  للم�رسحية،  خا�سا  عر�سا  اجلزائري  للثقافة 
م�سارح العا�سمة اجلزائرية بعد انتهاء م�ساركتها يف مهرجان بجاية الدويل الثامن 
للم�رسح حيث مت اختيارها من بني �سبعة وع�رسين عر�سا عربيا واأجنبيا م�ساركا 
يف املهرجان لكي تقدم عر�سها اخلا�ض. وياأتي هذا العر�ض اخلا�ض واال�ستثنائي 
رواندزي،  فرياد  الثقافة  وزير  واإ�سناد  بدعم  العا�سمة  اجلزائر  يف  مكا�سفات(  ل) 
واكب حركة  الذي  احل�سيني  الرحمن حامد  عبد  العراقي  ال�سفري  وجهود حثيثة من 
الوفد العراقي و�سعى ب�سكل جاد ومثمر من اأجل حتقيق هذا الن�رس االإبداعي اجلديد 
الذي يتزامن مع االنت�سارات املتوا�سلة لقواتنا امل�سلحة واالأمنية مبختلف �سنوفها 

وت�سكيالتها �سد االإرهاب الداع�سي االأ�سود.

عرضالشاعرالفنوناصدارات

قراءة في كتاب

 ٢٠٠١ عام  يف  �سارتر(  )بابا  رواية  �سدرت 
بعمق  وتناولت  بدر(  )علي  العراقي  للروائي   ،
وبطريقة غري ماألوفة ، يف احلبكة واال�سلوب الفني 
يف   ، الروائي  العمل  يف  املطروق  غري   ، احلديث 
االهتمام ال�سديد وبفنية مرموقة ، بان يلعب عامل 
 ، االهتمام  من  االول  الهم  القارئ  وال�سد  الت�سويق 
وذلك يف عملية تقطيع احلدث حني ي�سل اىل ذروته 
العليا من الت�سويق واملتابعة ، ود�ض املفاجاأة غري 
التطوير  عملية  يف   ، الرواية  ن�سية  يف  املتوقعة 
املكملة  املعلومات  بزخ  املتفاعلة  الديناميكية 
بجرعات  او  بدفعات  وامنا   ، واحدة  بدفعة  لي�ض 
ليلة  الف   ( حكايات  حتاكي  كاأنها   ، متعاقبة 
وليلة ( ولكن باأ�سلوب حديث ومتطور ، وباالأ�سلوب 
يف  العراقيني  املثقفني  حلقبة  ال�ساخر  االنتقادي 
ابان اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن املا�سي ، 
والتي ت�سكل منعطف مهم من �رسيحة وا�سعة منهم ، 
ويف هاج�سهم الثقايف، بكل ت�سوراته ، يف الرك�ض 
وراء بريق الفل�سفات الغربية ، التي اجتاحت الو�سط 
اهتمت  الرواية  هذه  املرحلة.  تلك  يف  الثقايف 
بناحية ابراز هذه الظواهر املع�سع�سة يف تلك الفرتة 
من االو�ساط الثقافية ، وهي متثل حاالت البطالة 
ال�سفوف  ويف   ، والبارات  املقاهي  يف  والت�سكع 
 ، ال�سينمائية  العر�ض  دور  يف  لال�سرتخاء  اخللفية 
والنقا�سات ال�ساخبة التي تف�سي اىل فراغ و�رساب 
هذه  احلامية،  النقا�سات  من  طويلة  �ساعات  بعد 
النقا�سات احلامية كاأنهم يف حلبة �رساع الثريان 
والعداء   ، والرتوت�سكية  الوجودية  ان�سار  بني   ،
احدهما  ورف�ض  بينهما  االلتقاء  وعدم  والت�سادم 
لالآخر ، هذه الفئة من املثقفني ، كانوا يت�سدرون 
العناوين البارزة يف الو�سط الثقايف واالدبي اآنذاك 
النفاق  من  بع�سها  يف  تخلو  ال  النقا�سات  وهذه   ،
والو�سف  ال�رسد  يف  برعت  والرواية  والكذب. 
�سياحي  دليل  معها  حتمل  كاأنها   ، القدمية  لبغداد 
 ، الفرعية ال�سيقة  ، �سوارعها وحاراتها و�سوارعها 
، واملحالت  به  الر�سيد واملناطق املحيطة  و�سارع 
التي  بالعربات  وال�سري  الت�سوق  وحركة  واال�سواق 
و�سجيج   ، القدمية  باملركبات  او  احل�سن  جترها 
واملالهي  والبارات  واملقاهي   ، الباعة  و�رساخ 
كاأننا   ، القدمية  بغداد  معامل  من  �سمة  كانت  التي 
نتبع خريطة مر�سومة مبعامل ومناطق بغداد ، بهذه 

الرباعة القديرة.  

اقتباس 

كل  يف  اخلري  ترى  اأن  هي  اجلميلة  العيون 
فقط  تتحدث  اأن  هي  اجلميلة  وال�سفاه  النا�ض، 
يف  مت�سي  اأن  هو  االتزان  اأما  لطيفة،  بكلمات 
طريقك واأن توؤمن باأنك لن ترتك يوما وحيدا. 
اأودري هيبورن

شيء من هذا القبيل
)١(

مل اأحلم مطلقًا باأنَّ ذلك قد يحدث:
جمموعًة هائلة من ال�سنوات

وعلّي اأن اأُبيدها
مبطرقة

َل فجاأة كلُّ هذا َو�سَ
جميَع  بلحظٍة  اأعزل  اأن  يجب  كان  كرب 

رماده
ول�سُت اآ�سفًا

لكنني �سجران
وتعبْت يدي.

�سنوات
�سنوات

�سالمل ال تنتهي اللتقاط مالٍك اأو ذبابة
ام وحيتان الأيَّ

َب�رَسٌ غرُي مدعوّين ومطابخ وروؤو�ض نيئة 
ة اأو م�سويَّ

وفروٌج اآالُت رجاٍل ومزابل
ال ميكن و�سعها كلَّها االآن يف طابور

وهْر�ض اأ�سابعها.
لذلك

الروؤيا باردة
وينبغي ال�رساخ ب�سيء اآخر

االأرواح تافهة
باالأ�رساب  اأجنحتها  تثقل  اأن  ميكنك 

االنتحارية

اأو تطلق عليها م�سارعي ال�سومو
وتتفرَّج

)٢(
ب�رسبِة �سّكنٍي حاد

رمبا ين�سطر الغ�ساء هذه املرَّة
وتخرج اخليوُل من دمي

العروُق م�ستلقية كجرميٍة مهَمَلة
وعلى ُبعد خطوة

انزالق ب�سيط ميكن اأن ُيحدَث املعجزات
فاملعجزات

زلَّة قدم.

على ُبعد خطوة
املعمل فوق القناة

فيه اإ�سالحات بال نهاية
و�سكارى حتت الرذاذ

يعبثون باأ�سابعهم
على بعد خطوة
عاهرة امليناء

حيث تغت�سل ثياُب التاريخ
وُتن�رس على احلافة

وجميُع الرجال يرفعون البنادق
لو�سع نقطة.

وديع سعادة / لبنان

ثقافة 

يحيى السماوي يقرأ شعره في مدينة اديليد األسترالية

عرض جماهيري لفيلم )محمد رسول الله( في المسرح الوطني

بدعوة من اإدارة مدينة " اأديليد " عا�سمة اجلنوب 
االأ�سرتايل، اأحيا ال�ساعر العراقي يحيى ال�سماوي، 
ق�سائده  بع�ض  خاللها  قراأ  �سعرية  اأ�سبوحة 
جمع  ح�رسها  املو�سيقية،  فرقتها  مب�ساحبة 
املوؤلفة  اىل  اإ�سافة  واالأ�ساتذة،  الطلبة  من  غفري 
لها  �سبق  والتي   " كلينك  هيالري   " املو�سيقية 
واختارت اأربع ق�سائد من �سعر ال�سماوي لتاأليف 

اأربع مقطوعات مو�سيقية. 
بداأت االأ�سبوحة بكلمة مدير الكلية، حتدث فيها 

عن االأثنية الثقافية باعتبارها و�سيلة من و�سائل 
املوؤلفة  اأعقبته  اأ�سرتاليا،  يف  االإبداعية  التنمية 
عن  فيها  " حتدثت  كلينك  " هيالري  املو�سيقية 
جتربتها  وعن  واملو�سيقى  ال�سعر  بني  العالقة 
ملوؤلفاتها  ال�سماوي  ق�سائد  بع�ض  انتقاء  يف 

املو�سيقية. 
ال�سعب  معاناة  ق�سائده  يف  ال�سماوي  تناول    
ال�سابق،  الديكتاتوري  النظام  ظل  يف  العراقي 

وحربه احلالية �سد االإرهاب الداع�سي . 
ال�ساعر  بني  مناق�سة  الق�سائد  قراءة  اأعقبت   
وجوه  اأهم  اأحد  باعتباره  ال�سعر  حول  والطلبة 

احل�سارة العربية، كما تناولت املناق�سة الو�سع 
اجتثاث  على  ال�سعب  واإ�رسار  الراهن  العراقي 

االإرهاب الداع�سي ..
  الالفت لالنتباه اأن بع�ض اأ�سئلة احل�سور كانت 
وحجم  واملايل،  ال�سيا�سي  الف�ساد  ظاهرة  حول 
املنطقة  �سا�سة  اأهدرها  اأو  �رسقها  التي  االأموال 
اأّن  يعني  مما  اجلديد،  النظام  ظل  يف  اخل�رساء 
ف�سائح الف�ساد املايل يف العراق ، قد و�سلت اآخر 

�سرب من الياب�سة !!
نحو  ا�ستمرت  التي  االأ�سبوحة  ختام  ويف    

�ساعتني، قدمت االإدارة هدية رمزية لل�ساعر.

الثقافة  بوزارة  وامل�رسح  ال�سينما  دائرة  تعر�ض 
فيلم )حممد ر�سول اهلل( للمخرج االإيراين العاملي 

جميد جميدي اليوم على �سالة امل�رسح الوطني.
وقال الوكيل االأقدم يف وزارة الثقافة ومدير عام 
اجلابري:  جابر  وكالة  وامل�رسح  ال�سينما  دائرة 
بداية  عر�ض  قد  كان  اهلل،  ر�سول  حممد  فيلم  اإن 
العام احلايل يف امل�رسح الوطني ونال االهتمام 
وقعت  الثقافة  وزارة  اإن  اجلميع،  من  واالإعجاب 
وليتم  االإيراين  اجلانب  مع  للجمهور  عر�سه  عقد 

بعدها عر�ض الفيلم يف بغداد واملحافظات.
بغداد  يف  الفيلم  �سيعر�ض  اجلابري:  واأ�ساف 
توقيعنا  اإن  م�ساهدته،  من  اجلمهور  و�سيتمكن 
ولدائرة  للوزارة  مك�سبا  ميثل  الفيلم  عر�ض  عقد 
حممد  فيلم  تكلفة  وبلغت  وامل�رسح.   ال�سينما 

اإنتاج  اأ�سخم  ويعد  دوالر  مليون   4٠ اهلل  ر�سول 
مرحلة  يتناول  االإيرانية  ال�سينما  تاريخ  يف 

جزء  وهو  )�ض(  حممد  النبي  حياة  يف  الطفولة 
من ثالثة اأجزاء تتناول �سرية النبي حممد )�ض(، 
والن�سخة التي �ستعر�ض يف بغداد �ستكون مدبلجة 
اإىل العربية، والعر�ض االأول جماهرييا يف بغداد.

من   ٢٠١5 عام  اهلل(  ر�سول  )حممد  فيلم  �سدر 
ويتحدث  جميدي،  جميد  االإيراين  املخرج  اإخراج 
االإ�سالم حممد )�ض( منذ والدته  الفيلم عن نبي 
والدة  لوفاة  م�ساهد  ويت�سمن  بطفولته،  مروًرا 
النبي بقرية االأبواء وفرتة طفولته بقرية ال�سعدية، 
حممد  النبي  رحلة  عند  الفيلم  اأحداث  وتنتهي 
الراهب  اإىل �سومعة  والو�سول  ال�سام،  اإىل  )�ض( 
بحريا الذي ب�رّس عم النبي اأبي طالب بظهور خامت 
االأنبياء. وال يت�سمن الفيلم م�ساهد تظهر مالمح 
نبي االإ�سالم.  وعر�ض الفيلم يف الدمنارك وهي 
اأول دولة اأوروبية يعر�ض فيها الفيلم، ويف الدول 

العربية عر�ض يف لبنان.

بغداد ـ قحطان جاسم جواد

بغداد ـ قحطان جاسم جواد

الق�صيدة هي 
التي ت�صتكتب 

ال�صاعر 
ولي�س هو من 

يكت�صبها


