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الشعر بـ"التكريتية" موزون ويخضع لضوابط 

مثقفو تكريت يسعون للحفاظ على لهجتها الخاصة
يجد امل�صتمع �صعوبة بالغة يف فهم حوار 
تكريت  يف  ال�صن  كبار  من  �صخ�صني  بني 
)175 كلم( �صمال بغداد، تلك املدينة التي 
العراق لأكرث من )40عاما( والتي  حكمت 
تكون  قد  واألفاظ  خا�صة  بلهجة  تتميز 

غريبة وغري ماألوفة للغرباء.
تكريت  مثقفي  من  جمموعة  ي�صعى   
اللهجة  تلك  خ�صو�صية  على  للحفاظ 
الثقافية  الفعاليات  من  عدد  خالل  من 
بكبار  وي�صتعينون  والأكادميية  والفنية 
على  للحفاظ  املدينة  اأهايل  من  ال�صن 
دميومة الألفاظ املميزة للهجة )التكريتية( 

معتربين اإياها هوية خا�صة.
فلكلوري  وباحث  كاتب  اجلابر  ريا�ض    
التكريتية  اللهجة  اأوىل  تلفزيوين  وخمرج 
و�صائل  يف  اأعماله  يف  خا�صة  اأهمية 
الإعالم وعلى مواقع التوا�صل الجتماعي 
ال�صعبي  الرتاث  باأن  موؤمن  "اأنا   ، يقول 
دللته  وهو  املجتمع  ثقافة  من  مهم  جزء 
وحمتواه، وكون اللهجة التكريتية متفردة 
املعروفة  العراقية  اللهجات  �صعيد  على 
لتلك  اأوثق  لأن  �صنوات  منذ  �صعيت  فقد 
مفرداتها  من  الكثري  بداأت  التي  اللهجة 
الذي  والختالط  النفتاح  ب�صبب  ت�صمحل 
حمافظة  عا�صمة  ب�صفتها  تكريت  تعي�صه 

�صالح الدين".
املوؤلفات  طريق  عن  عملنا  وي�صيف،    
التي كتبتها يف  الق�صرية  الق�ص�ض  وحتى 
التي  الق�صائد  طريق  عن  اأو  املجال  هذا 
نف�صي،  اإىل  القريبة  اللهجة  بتلك  نظمتها 
ل  العراقيني  من  الكثري  احلقيقة  ويف 
التي  اأن لتكريت لهجتها اخلا�صة  يعرفون 
والراوية  امل�صالوية  اللهجة  مع  تت�صابه 
اللهجة  وتلك  وال�صورية،  واللبنانية 
لغات  بقايا  من  خليط  هي  راأيي  ح�صب 
احل�صارات القدمية التي مرت بها الع�صور 
التاريخية للمدينة مثل الآ�صورية والبابلية 

والرومانية وغريها.
الكلمات  من  الكثري  تكريت  لهجة  يف    
معانيها  تتاأثر  مل  التي  الف�صحى  العربية 
غني  اإىل  الراء  حرف  يقلبون  اأهلها  اأن  اإل 
مثل  الكلمة  اإمالة  مع  املفردات  بع�ض  يف 
و�صوق  )توكغيت(،  يلفظونها  التي  تكريت 
مفعمة  لهجة  وهي  )�صيق(  يلفظونها  التي 
الأوىل  للمرة  لها  ي�صتمع  ومن  باملو�صيقى 
�صيعتادها  لكنه  املرا�ض  �صعبة  يظنها 
العراقيني  من  والكثري  ب�رسعة،  ويتعلمها 

يف  ا�صتقروا  والذين  املدن  خمتلف  من 
تعلموها  الدرا�صة  اأو  العمل  ب�صبب  املدينة 

بي�رس واأ�صبحوا يتحدثونها بطالقة.
يف  قا�ض  اأ�صهر  ابن  فرج  يا�صني  يقول    
ثقافية جتاه  يح�ض مب�صوؤولية  انه  املدينة 
تكريت  مدينته  تراث  على  املحافظة 
الأ�صلية  بلهجته  الأغاين  تلك  وطرح 

الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  وبا�صتخدام 
ميكن اأن نحقق انت�صاراً خا�صة و�صط �صباب 

املدينة".
يعي�ض  الذي  �صلوم  فاروق  ال�صاعر    
وطنه  عن  بعيداً  اأوربا  يف  الغربة  �صنني 
اأوائل  من  كان  تكريت  الأم  وبلدته  العراق 
التكريتية  باللهجة  ال�صعر  كتبوا  الذين 

�صوتية  ت�صجيالت  يف  وقدمها  املب�صطة 
)ديوان  عنوان  حمل  الذي  ديوانه  �صمها 

توكغيتي(.
   يتحدث �صلوم عن تلك التجربة بو�صفها 
عراقة  ،اإن  ويقول  اإليه  التجارب  اأحب  من 
الب�صطاء  املتاآلفني  اأهلها  وطباع  املدينة 
تذكرين  جميلة  �صاعرية  �صوراً  األهمتني 

الدافئ  اأمي  وح�صن  الأوىل  بطفولتي 
تفوح  التي  القدمية  الأزقة  لتك  وحنيني 

منها رائحة الطيبة العراقية.
  وي�صيف "اع�صق �صاطئ دجلة الذي واع�صق 
ح�صاه امللّون فهو مينحني الطماأنينة يف 

بالد ال�صقيع وال�صباب".
حملت  ق�صيدة  التكريتية  ق�صائده  ومن    
مدينته  فيها  ينعى  بيوت(  )بيت  عنوان 
األقى  القدمية التي تغريت مالحمها بعدما 
الزمان بها اىل النهر لتحل مكانها املواقع 
الرئا�صية التي بنيت يف اأوا�صط الت�صعينيات 

من القرن املا�صي.
وموؤرخ  وكاتب  �صاعر  ال�صميط  ح�صني    
له  عمره  من  الثمانني  جتاوز  تكريتي 
كتبها  التي  الق�صائد  من  مهمة  جمموعة 
ديوانه  يف  وجمعها  التكريتية  باللهجة 
عام  اأ�صدره  الذي  وحكي(  وحنني  )ولية 
2015 وهو حلمه الذي كان قد تاأخر كثرياً 
تكريت  داع�ض ملدينته  تنظيم  اجتياح  بعد 
فعاد يلملم اأوراقه القدمية لي�صمنها ديوانه 

الذي تناول خمتلف الأغرا�ض ال�صعرية.
باللهجة  "ال�صعر  اإن  ال�صميط  يقول     
ل�صوابط  يخ�صع  موزون  �صعر  التكريتية 
الوزن  اىل  وي�صتند  املعروفة  ال�صعر 
حتويها  التي  املفردات  اأن  اإل  والقافية، 
عائقًا  اأحيانًا  تقف  قد  التكريتية  اللهجة 
يف ت�صكيل ال�صورة ال�صعرية ومن ق�صائده 
التوا�صل  مواقع  على  موؤخراً  �صاعت  التي 

الجتماعي ق�صيدة )يا ريت نرجع �صوا(".
 خبري اللهجات العربية يف جامعة تكريت 
من  انه   ، يقول  علو  عطية  احمد  الدكتور 
تكريت  لهجة  متيز  التي  اللغوية  الظواهر 
هي المالة يف النطق والبدال كقلب الراء 
غينا ومتيل اىل الإثقال اللفظي وال�صعوبة 
واحدة   كلمة  يف  القاف  مع  الغني  كجمع 
ل  ما  وهذا  )غغق(  تلفظ  )غرق(   ككلمة 
ا�صحاب  ال  نطقه  وي�صعب  ال�صامع  ميتع 
املران  ان  على  دليل  وهذا  اللهجة،  هذه 
ما  وكل  ال�صتثقال  م�صاألة  يفوق  ال�صوتي 

اقرته القوانني ال�صوتية.
اللهجة  تقارب  "�صبب  ان  وي�صيف    
ب�صبب  هو  وال�صام  املو�صل  لهجات  مع 
عن  البيئات  تلك  بني  املبا�رس  الختالط 
طريق التجارة وخا�صة عرب نهر دجلة على 
طول ايام ال�صنة ومن الأمثلة على مفردات 
تلك اللهجة )كفنك( املق�صود )كيف احلال( 
)غا�ض(  ولفظة  و)يغيد(  اأذهب  اي  و)غيح( 
الغريبة  الألفاظ  )راأ�ض( وغريها مئات  اي 

الأخرى".

بغداد ـ متابعة 

كتاب في الفنون الجميلة المحبة والسالماألخيرة لمجمع المنصور السنوي لفن الخزف 
ال�صنوي  الثقافة وال�صياحة والآثار فرياد رواندزي املعر�ض  افتتح وزير 
لفن اخلزف الذي اأقامته دائرة الفنون الت�صكيلية حتت عنوان )فن اخلزف( 

على قاعات مركز الوزارة.
ان  ومتاأملني  املعرو�صة  اخلزفية  القطع  كل  يف  متميزاً  معر�صًا  كان   
�صنقيمها  التي  املعار�ض  من  معر�ض  يف  طرحت  التي  العمال  ت�صارك 
وهولندا  والهند  ال�صني  يف  العاملية  املتاحف  بع�ض  مع  بال�رساكة 

وا�صبانيا والبلدان العربية اي�صًا  يف ال�صنة القادمة 
كما اأن الوزارة عازمة على نقل اأن�صطتها الثقافية اىل جميع املحافظات 

العراقية والعمل على تبادل املعار�ض بني املحافظات

اجلابري  جابر  والآثار  وال�صياحة  الثقافة  لوزارة  الأقدم  الوكيل  ا�رسف 
الحتفالت،  �صاحة  املن�صور يف  الأخرية لفتتاح جممع  اللم�صات  على 

وتابع ب�صكل مبا�رس تاأهيل م�رسح و�صينما املن�صور.
وياأتي ا�رساف اجلابري على اعمال تاأهيل جممع املن�صور، تاأكيداً ل�صعيه 
بنقل دائرة ال�صينما وامل�رسح اإىل هذا املجمع اإميانا منه باإن للفن مكانة 

�صامية ومهمة يف املجتمع.
للثقافة  ملتقى  ليكون  كبري  ثقايف  ومنرب  منتجع  اإىل  بتحويله  ووعد 
العراقية، منوهًا اىل اإن هذا املجمع بحاجة اإىل فعاليات فنية وثقافية 

تنع�ض هذا املكان وتبث فيه روح احلياة من جديد.

اأعلنت اإدارة مبادرة "لون حلمك" اخلريية عن انطالق فعاليات مهرجان 
املحافظة  اأهوار  بان�صمام  احتفاًل  الثاين"  وال�صالم  املحبة  قار  "ذي 
التقاليد  لإحياء  يهدف  اأن��ه  موؤكدة  العاملي،  ال��رتاث  لالئحة  واآثارها 
الثقافية والفنية واإ�صاعة احلياة املدنية يف املحافظة، وت�صجيع ال�صناعة 
الوطنية. اأقيم املهرجان على حدائق بهو بلدية النا�رسية، و�صط املدينة، 
كما  والعوائل،  وال�صباب  والفنانني  املدنيني  النا�صطني  مئات  بح�صور 
اإقامة �صوق لل�صناعات الوطنية وامل�صغولت اليدوية  ت�صمن املهرجان 
ومعزوفات  وم�رسحية  فنية  واأخرى  ت�صكيلية  ومعار�ض  والفولكلورية 

مو�صيقية وق�صائد �صعرية.

الثقافية  ال�صوؤون  دار  اأقامت  املتعددة  الثقافية  اأن�صطتها  �صمن 
العامة معر�صًا للكتاب يف اأروقة كلية ال���فنون اجلميل��ة الأ�صب��وع 

املا�ص��ي. 
الدار  اإ���ص��دارات  من  ع��دداً  �صم  اأي��ام  اأربعة  ا�صتمر  ال��ذي  املعر�ض   

املتالئمة مع حاجة اأ�صاتذة وطلبة كلية الفنون اجلميلة
الفنون  لكلية  الإداري  امل��ع��اون  من  كل  املعر�ض  على  واأ����رسف 
ح�صن،  �صناء  الدار  يف  الت�صويق  ومديرة  العبيدي  د.ح��ازم  اجلميلة 
وحظي املعر�ض بح���صور جم���هور غف���ري من املثق���فني والطل���بة 

الفنان���ني.

معرضمهرجاناللمساتالمعرض

قراءة في كتاب

ذئبة احلب والكتب 
بتجميله  والإيهام  احلب  اخرتاع  ميكن  هل 
ير�صم  اأن  خمرتع  حلب  كيف  اأ�صحابه؟  حياة 
البحث  يكون  األ  واقعية؟  �صخ�صيات  م�صائر 
نقي�صه؟  و�صيادة  افتقاده  على  ردا  احلب  عن 
هذه الأ�صئلة جزء مما ت�صتغل عليه رواية "ذئبة 
الذي  الرملي  حم�صن  للعراقي  والكتب"  احلب 
ي�صتنطق �صخ�صياته ويخرب على األ�صنتها اأن يف 
احلب يكمن خال�ض العراق والعامل من الأحقاد 

واحلروب.
يتماهى الرملي يف بع�ض اأفكار وف�صول روايته 

مع بيت �صعري لنزار قباين يقول:
مل  لو   ... تخيلنا  من  بع�ض  الأر�ض  يف  "احلب 

جنده عليها لخرتعناه"
اإذ اإن "هيام" بطلة روايته تعي�ض حياة متخيلة 
تو�صف  املفرت�صة،  احلقيقية  حلياتها  موازية 
ي�صعرها  بحب  وحتلم  الكتب،  تفرت�ض  باأنها 
نف�صها  وتقنع  واأنوثتها،  وجتددها  باإن�صانيتها 
بعد،  عن  الرتا�صل  عرب  منه  جزًء  تعي�ض  باأنها 

والبوح مبا يعرتك يف دواخلها.
فكرة  على  بالت�صديد  روايته  الرملي  اأ�صتهل 
والعتماد  الذاتية،  ال�صرية  من  النطالق 
اأخيه  حياة  وهي  حلياته،  رديفة  حياة  على 
بال�صعر  �صغوفا  وكان  العراق،  يف  فقده  الذي 
له  ير�صم  الرواية،  يف  اإحياءه  يحاول  والأدب، 
م�صريا خمتلفا عما لقاه، ي�صبغ على ح�صوره 
النقية،  للذاكرة  الإبداع، ويبقيه رمزا  جماليات 
التي �صاهمت احلرب يف تعكريها وت�صويه  تلك 
يف  الرملي  يعتمد  ت�صكنها.  التي  ال�صخ�صيات 
والعرتاف  البوح  على  رئي�صي  ب�صكل  عمله 
والبحث عن مواطن الأمل واجلمال، كما يعتمد 
بني  الر�صائل  تبادل  �صيغة  الفني  ال�صياق  يف 
�صيغة  اأن  يخفى  ول  وحم�صن.  هيام  الراويني 
اإل  احلديثة،  الرواية  يف  مكررة  باتت  الر�صائل 
اأنه باعتمادها على طول الرواية يحاول اإ�صفاء 
الر�صائل  بجعل  عليها،  الختالف  من  نوع 
اأ�صا�ض احلكاية وبنية الرواية الرئي�صية، وال�رسد 
ليحفظ  املتواري  الراوي  يتدخل  كما  يتخللها، 
والف�صول  الر�صائل  ويوزع  ال�صخ�صيات  توازن 
�صخ�صيات  الرملي  ي�صمي  اأنف�صهم.  الرواة  بني 
الأدبية  احلياة  يف  �صاهمت  معا�رسة  تاريخية 
بالعراق والعامل العربي، ي�صتح�رسها يف �صياق 
تبادل الأفكار والر�صائل بني رواته، يتحدث عن 
تغليب  يف  وذلك  مقربني،  كاأ�صدقاء  بع�صهم 
ال�صخ�صي  والتاأريخ  ال�صريي  التوثيق  جلانب 

على ال�رسد الروائي.

اقتباس 

  " اأنكره  "لقد خلقِك اهلل حتى ل 
اأحمد �صعداوي

قصائد المطر 
)1( 

الفتياُت
يحملَن املظالت

خ�صيَة البلل
لذا…

يزعُل املطُر..
ويرحل

)2(
َمْن يغ�صُل للمطِر ثياَبُه 

الالزورديَة؟
اإذا ات�صخْت بغباِر املدينِة

واأين يناُم اإذا رحلِت 
ال�صحُب؟

وتركتُه وحيداً، ملت�صقًا
على زجاِج النوافذ 

املغلقة
وحني يفّكُر 
مب�صاحبِة 

امراأٍة…
َمْن �صتت�صّكُع معه يف 

ال�صوارِع؟
وتتحمُل بروَقُه ورعوَدُه؟

)3(
املطُر اأبي�ض

وكذلك اأحالمي.
ترى هل تفّرُق ال�صوارُع 

بينهما؟
املطُر حزين
وكذلك قلبي

ترى اأيهما اأكرث اأملًا..؟
حني ت�صحقهما اأقدام 

العابرين
)4( 

اأيها املطُر
– – يا �صديقي املغّفل 

حذاِر من الت�صّكِع على 

اأر�صفِة املدِن املعّلبِة
�صتتبّدُد – مثلي – ل 

حمالًة
قطرًة، قطرًة

وجتفُّ على الإ�صفلِت
ل اأحد يتذكرَك هنا

وحدها احلقوُل البعيدُة
�صتبكي عليك

)5(
اأيها املطُر..

ابق يف ال�صوارِع نزقًا
كالقطِط والأطفاِل

ابَق على الزجاِج لمعًا
من�صابًا كقطراِت ال�صوِء
ول تدخْل يف معاطِف 

الأثرياء
اإىل املحالِت

عدنان الصائغخ�صيَة اأن تتلّوَث يداَك 

ثقافة 

عدنان بريسم: تجربتي في "ذا فويس" جميلة وقدمتني للناس بشكل متكامل

فنان عراقي �صاب �صق طريق جناحه من خالل برنامج 
اجلماهري  من  وقبول  وحبا  دعما  ولقى  فوي�ض  ذا 
العراقية والعربية ،�صوته �صجي يحمل الكثري من معاين 
اأهلته ليكون يف  احلنني بداأ م�صواره بخطوات �صحيحة 
عدنان  الفنان  انه  ال�صباب  الفنانني  من  الول  ال�صف 

بري�صم الذي كان ل� )اجلورنال( معه هذا احلوار .
-حدثني عن بداياتك وكيف دخلت املجال الفني 
بداأت م�صواري الفني منذ مرحلة البتدائية كوين 
من عائلة فنية حيث كان يتم اختياري يف كل 
مرة للغناء يف منا�صبات املدر�صة وكان جميع 
ا�صدقائي والهل والأقرباء ي�صيدون مبوهبتي 
كبري  حب  لدي  �صكل  مما  �صوتي  وميدحون 
للغناء وكان اجلميع يقول يل ملاذا ل ت�صارك يف 

كربت  ان  اىل  والغناء  املواهب  برامج 
للغناء..  حبي  معي  وكرب 

برامج  عدة  يف  �صاركت 
�صمنها  من  للمواهب 

عراق �صتار وبرنامج 
النجوم  خطى  على 
يف  و�صاركت 

عدة  مهرجانات 
مهرجان  منها 
الغنية العربية 
تون�ض  يف 
اختياري  ومت 
ف�صل  كاأ

مطرب.
من  تاأثرت  مبن   

على  و�رست  الفنانني 
خطاهم؟ 

منهم  بالرواد  -تاأثرت 

والكثري  من�صور  وكرمي  بري�صم  وح�صن  العطار  قحطان 
الو�صط  يف  ب�صمات  لهم  الذين  املبدعني  الفنانني  من 

الفني .
  -مع َمْن من ال�صعراء وامللحنني تود التعامل ؟ 

امتنى التعامل مع رحيم املالكي وقد ح�صلت على عمل 
ال�صاعر حمزة  التعامل مع  تاأجل كذلك احب  لكنه  منه 
تالقي  الذين  املعروفني  ال�صعراء  من  والكثري  احللفي 
عن  -حدثني  وا�صعة  ا�صداء  اعمالهم 
وماذا  فوي�ض  ذا  برنامج  يف  جتربتك 

ا�صافت لك ؟ 
ذا  يف  جتربتي  ان  القول  ا�صتطيع 
للنا�ض  وقدمتني  جدا  جميلة  فوي�ض 
ب�صكل متكامل ورائع و مع العلم انا 
غنيت م�صبقا اغنية ومل تالقي جناح 
علمني  والربنامج  فوي�ض  ذا  بعد  ال 
وا�صاف يل الكثري حيث تعلمت التعامل 
وكيف  الكامريا  امام  ال�صحيح 
وامتنى  اجلمهور  مع  اتعامل 
هذا  على  م�صتمرا  ابقى  ان 
لكي  وامل�صتوى  النجاح 
التجربة  هذه  على  احافظ 

املهمة.
العراقي  اجلمهور  -اغلب   
لعا�صي  اختيارك  انتقد 
كاظم  دون  احلالين 
واجهت  كيف  ال�صاهر 

هذه النتقادات ؟ 
كنا  نحن  احلقيقة 
مت�صابق   16 من  اأكرث 
الربنامج  يف  عراقي 
الدخول  قبل  واتفقنا 
ان  على  اللجنة  اىل 
جميعنا  نذهب  ل 

لكاظم ال�صاهر لكي ن�صتطيع احل�صول على اللقب ويكون 
اعتربنا  لأننا  اللجة  على  توزعنا  حيث  عراقي  اللقب 
بالأ�صتاذ  لي�ض طعن  بالطبع  ا�رسة واحدة وهذا  اأنف�صنا 
تنازيل  العد  يكون  لكيال  ولكن  ال�صاهر  كاظم  الكبري 
نتوزع  ان  على  بعقالنية  اتفقنا  الربنامج  من  ونخرج 

على احلكام لكي يكون اللقب ل�صالح العراق 
موهبة  الغناء  م�صابقات  برامج  ت�صقل  هل  -براأيك    

الفنان ام اأن اعتماده على ذاته يحقق له النجاح ؟
الفنان  احيانا  ولكن  الفنان  جناح  ت�صكل  معا  الثنني 
موهبته  ي�صقل  لكي  جتارب  هكذا  ملثل  حمتاج  يكون 
ويعرف اماكن اخلطاأ وال�صح لديه اي يعرف اين تكمن 
حالوة �صوته والبع�ض يكون متمكن من كل �صيء ولكن 
يحتاج اىل �صهرة وان ي�صل اىل النا�ض ب�صكل ا�رسع عن 

طريق الربامج . 
-ماهي اقرب اغنياتك واحبها لديك ؟ 

جدا  مني  "قريبة  �صلون  "يعني  ايَل  اغنياتي  اأقرب 
يف  كثريا  و�صاعدين  جدا  احبه  موال  وكذلك  واأحبها 
ماكلت  "عمري  كبري  ب�صكل  اجلمهور  واأحبه  الربنامج 
"كلمات  ا�صوفك  حمتاج  اتنازلت  ه�صة  حمتاج  للنا�ض 

جمعة العربي واحلاين وغنائي 
-اخر اعمالك الفنية ؟

يف الوقت احلايل لدي اأكرث من عمل ولكن التنفيذ وقع 
على اختيار اغنيتني واحدة كلمات ق�صي عي�صى واحلان 
م�صطفى ابراهيم وتوزيع حمب الراوي والثانية احلان 
العبودي  رامي  ال�صاعر  كلمات  من  الوهاب  عبد  يا�رس 

وتوزيع ح�صام الدين 
-كلمة جلمهورك ومتابعيك ؟

ظن  ح�صن  عند  اكون  ان  على  يقدرين  ان  اهلل  من  امتنى 
ب�صكل  اعمال  لهم  واأقدم  املطلوب  وبامل�صتوى  اجلمهور 
ومتنوا  يل  و�صوت  او�صلني  من  هم  كونهم  بهم  يليق 
فوزي وحفزوين لالجتهاد يف الربنامج ودعموين �صكرا 
ولِك  اجلورنال  ل�صحيفة  جزيال  و�صكرا  القلب  من  لهم 

وامتنى لكم املزيد من التقدم والزدهار.

حوار ـ هيفاء القره غولي 


