
Sun. 2 Mar. 2017 issue no 299فضاءات ثقافية8
االحد 5 آذار 2017 العدد 299

مصير الرواية في العصر الرقمي بين االحتضار وعزوف القراء
حق التجربة يف الفن – حق مطلق ومقد�س، ومن دون ذلك، 
يتحجر الفن يف قوالب جامدة وحمنطة، وي�صبح عاجزاً عن 
الوفاء بحاجة التعبري عن هموم اللحظة احل�صارية، والك�صف 
اىل  والنفاذ  الإجتماعي،  للواقع  اجلوهرية  التناق�صات  عن 
من  ي�صدر  ل  والتحول.الفن  التغريرّ  دائمة  احلياة،  اأعماق 
اكت�صاب  من  اأي�صًا  له  لبد  بل  فقط،  للواقع  قوية  معاناة 
الفنان و�صهولة  يبدو من حرية  �صكل مو�صوعي مالئم. وما 
اإن  التحكم،  وهذا  مادته.  يف  لتحكمه  نتيجة  هو  اإمنا  اأدائه، 
هو ال ثمرة لتجارب اإبداعية م�صنية، واإبتكار اأ�صكال جديدة 
الأ�صكال  ت�صتوعبها  ل  التي  اجلديدة،  امل�صامني  لحتواء 
لي�س ثمة  انه  قلنا  اإذا  ال�صواب،  امل�صتهلكة. ورمبا ل جنانب 
الأ�صكال  �صعيد  على  وجريئة  عظيمة  جتارب  بال  عظيم  فن 

الفنية، والأ�صاليب، والأدوات التعبريية.
دومًا  مرتبطًا   – اآخر  فن  كاأي   – الروائي  الفن  تطور  كان 
هذا  يف  نتذكر  اأن  ويكفي  ورائدة.  جديدة  اإبداعية  بتجارب 
والفرن�صيني،  الرو�س  الكال�صيكيني  الروائيني  جتارب  ال�صدد 
وجتارب الروائيني املحدثني: " يولي�صي�س" جليم�س جوي�س، 
و" البحث عن الزمن ال�صائع " ملار�صيل برو�صت، والروايات 
الثالث " الق�رص " و " املحاكمة " و " اأمريكا " لفرانز كافكا، 
وروايات اخرى كثرية.ولكن بع�س التجارب ال�صكلية العقيمة 
يف الأبداع الروائي، التي ي�صعب قراءتها – لي�س لأنها جديدة 
على �صعيد ال�صكل وامل�صمون، بل لأنها -على النقي�س من 
اأنواع الروايات الإبداعية - اأجزاء مفككة، ولي�س فيها حبكة 
ول  والنتيجة،  ال�صبب  منطق  عنها  ويغيب  وا�صحة،  �رصدية 
على  الإهتمام  يرتكز  حيث  البطل،  هو  من  القاريء  يعرف 
�صجة  �صاحبتها  جتارب  وهي  والهيكل.  ال�صكل  اأو  الأ�صلوب 
منهم،  املثقفني  –حتى  القراء  واأ�صابت  هائلة،  اعالمية 
املتابعني لكل ما هو جديد حقًا يف الأدب العاملي- بخيبة 
موجة  اأفول  اإثر  على  �صارتر  بول  جان-  �صديدة.قال  اأمل 
"الرواية اجلديدة": "ان الرواية قد و�صلت اىل طريق م�صدود، 
وانها يف طريقها اىل الزوال، وهي الآن حتت�رص، وتفقد يوما 
حتى  طويل  زمن  مي�صي  ولن  ومكانتها،  اأهميتها  اآخر  بعد 
قدرة  الأكرث  اجلديدة  والأدبية  الفنية  الألوان  حملها  حتل 
التوا�صل والتاأثري. واإن  الع�رص، وعلى  التعبري عن روح  على 
اأكرث  لأنه  امل�صتقبل،  ادب  هو  الت�صجيلي  او  الوثائقي  الدب 
اإ�صتجابة ملتطلبات املجتمع، وحاجات الع�رص ".كان �صارتر 
على حق حني تنباأ بربوز الرواية الوثائقية، التي احتلت يف 
ال�صنوات الالحقة مكانة بارزة يف الأدب الروائي، ولعل منح 
جائزة نوبل يف الآداب لعام 2015 اىل الكاتبة البيالرو�صية 
مل  التي  وهي  ذلك،  على  دليل  خري  الك�صيفيت�س  �صفيتالنا 
تكتب خالل رحلتها الأدبية التي ناهزت ثالثني عامًا، �صوى 
الأ�صخا�س  مئات  تلتقي  الك�صيفيت�س  الوثائقية.  الروايات 
القلب،  متزق  التي  املوجعة  الق�ص�س  مئات  اىل  وت�صتمع 
�صياغتها  وتعيد  اأهمية،  الأكرث  واحلقائق  احلوادث  وتنتقي 
رواية  اأي  عن  وتاأثرياً  روعة  تقل  ل  ورواياتها  فني،  ب�صكل 
الرواية  وخا�صة  اأنواعها،  ب�صتى  جيدة.الرواية  كال�صيكية 
توقعات  خالف  على  م�صدود،  طريق  اىل  ت�صل  مل  اخليالية 
حد  اىل  تاأثرت  ولكنها  املوت.  على  ع�صية  وهي  �صارتر. 

الإت�صال  و�صائل  التي حدثت يف  العا�صفة  بالتطورات  بعيد 
والإنرتنيت،  والتلفزيون،  والإذاعة،  )ال�صينما،  اجلماهريي 
لتقدمي  اأ�صا�صية  م�صادر  اأ�صبحت  التي  املتعددة(  والو�صائط 
لالإن�صان.  والثقافية  اجلمالية  احلاجات  وتلبية  املعلومات 
ذلك لأن هذه الفنون اجلديدة – وهي وليدة التورة املعا�رصة 
يف العلم والتكنولوجيا – تتميز عن الفنون الكال�صيكية، ويف 
قبل  فهي  الأهمية.  بالغة  خ�صائ�س  بعدة  الرواية  مقدمتها 
كل �صيء فنون تتمتع بحيوية فائقة، و�رصعة عظيمة جتعل 
الفا�صل الزمني بني خلق الأعمال الفنية، وبني تقدميها اىل 
يزال  وما  الفا�صل،  هذا  كان  بينما  للغاية،  ق�صريا  املتلقي 
املطبوعة.  الورقية  الرواية  اىل  بالن�صبة  طوياًل اىل حد كبري 
طريق  عن  امل�رصحية  العرو�س  اأحد  نقل  بني  مثاًل  لنقارن 
التلفزيون، وبني دفع الرواية املخطوطة اىل املطبعة، واملدة 
والتوزيع،  والن�رص  الطباعة  عملية  ت�صتغرقها  التي  الزمنية 
لقراءتها. وتفرغه  القاريء،  قبل  من  الرواية  اإقتناء  واأخرياً 
اإ�صاعة  على  �صاعدت  قد  الفنون  هذه  ان  القول  وميكن 
الب�رص  ملاليني  الفر�صة  واأتاحت  الثقافية،  الدميقراطية 
لالطالع على النتاجات الفنية، بعد اأن كانت هذه النتاجات 
حكراً على فئة �صغرية من املثقفني. وعلى الرغم من الزيادة 
 – العلمي  التقدم  وفرها  التي  الفراغ  اأوقات  يف  امل�صطردة 
مثل  احلديثة  والعالم  الت�صال  و�صائل  ان  ال  التكنولوجي، 
التلفزيون والإنرتنيت، وخا�صة مواقع التوا�صل الإجتماعي، 

اجلمهور  لدى  الفراغ  اأوقات  من  الأكرب  اجلزء  على  ت�صتحوذ 
الوا�صع - رغم اأنها و�صائل �صلبية، ل ترتك اأثراً يف النف�س، ول 
حا�صاًل يف الذهن - ذلك لأن هذه الو�صائل ل تتطلب ال جهداً 

�صئياًل ل�صتيعاب الربامج، التي تقدم من خاللها.
وهذا اأمر مهم للغاية، لأن احلياة املعا�رصة متيل اىل التعقيد 
ذهنه  من  باهظة  �رصيبة  الإن�صان  على  وتفر�س  والت�صابك، 
واأع�صابه، وحتا�رصه، وت�صلب حوا�صه ووقته ب�صتى الو�صائل. 
الوقت  ميلك  ل  املعا�رص  الإن�صان  جند  حتديداً  ال�صبب  ولهذا 
القطار  )يف  وعابرة  ق�صرية  فرتات  يف  ال  للقراءة،  الكايف 
اليوم  اأو قاعات الإنتظار(. وقلما جند  اأو الطائرة  البا�س  اأو 
�صخ�صًا يخ�ص�س اأم�صية كاملة لقراءة رواية ما - اذا ا�صتثنينا 
بطبيعة احلال حمرتيف الأدب، ونحن نتحدث هنا عن املتلقي 
العادي. ومل يحدث يف التاأريخ قط اأن مار�س فن من الفنون 
تاأثرياً عظيما كالذي متار�صه اليوم و�صائل الإت�صال احلديثة.
مل يعد القاريء يبحث اليوم يف الرواية عن اجلوانب الغام�صة 
حلياة الفرد او املجتمع يف هذا البلد او ذاك، اأي انها مل تعد 
فثمة  املا�صي.  يف  كانت  كما  للمعلومات،  الوحيد  امل�صدر 
اأكرث قدرة على التو�صيل الآين ال�رصيع.  اأخرى كثرية  و�صائل 
اأ�صبحت  التي  بالوظائف  القيام  عن  تخلت  الرواية  اأن  كما 
مثاًل.  النف�س  كعلم  الإن�صانية  العلوم  لبع�س  مادة  اليوم 
العلوم  اأن تنه�س بها  اأخرى ل ميكن  للرواية وظائف  ولكن 
الأخرى  الفنون  ول  الإعالمية،  الو�صائل  ول  الإن�صانية، 

الب�رصية  النف�س  الوظائف و�صف وحتليل  جمتمعة.ومن هذه 
اأية  اأحا�صي�صها، والتي تختلف عن  اأدق خلجاتها واأوعى  يف 
اأخرى.حقا ان الروايات العظيمة ت�صكل م�صدرا  نف�س ب�رصية 
مهما للمعلومات عن الع�صور التاأريخية، كروايات تول�صتوي 
وم�رصحيات �صك�صبري على �صبيل املثال. ولكن القيمة الفنية 
لهذه الأعمال ل تت�صاءل مع تعاظم معلوماتنا عن نابليون 
اأو ريت�صارد الثالث عن طريق امل�صادر التاأريخية املوثوقة. 
الرواية-  –تعاجلها  وا�صعة  وثقافية  فكرية  جمالت  وثمة 
اأخرى  فنية  و�صيلة  اأي  اأو  التلفزيون  اأو  ال�صينما  بو�صع  لي�س 
اأن تقتحمها. ولكن وجود هذه املناف�صة يجب ان يكون حافزا 
للبحث عن ا�صكال جديدة لحتواء امل�صامني اجلديدة. وهذا 
يعني ان كتابة الرواية اليوم هي اأ�صعب من اأي وقت م�صى.
ل ميكن للروائي املعا�رص اأن يكتب روايته، كما كان يكتبها  
للب�رص  اآخر  وفني  فكري  ن�صاط  كاأي  الروائي  الأدب  لأن 
والأ�صاليب  القوانني  وان  التاأريخية.  بالظروف  ال�صلة  وثيق 
والأمناط الإبداعية يف اأي جمال من جمالت الن�صاط الفكري 
الإن�صاين دائمة التغريرّ والتطور. ولكن اذا كانت مهمة الرواية 
قد اأ�صبحت اأكرث �صعوبة وتعقيدا، فاإن ذلك يجب ان ل يقود 
التجريبية.  الإبداعية  املحاولت  عن  التخلي  اىل  الروائي 
ولي�س ثمة طريقة اأخرى لحتفاظ الرواية مبكانتها املتقدمة 
بني الأجنا�س الأدبية، واإزدهارها يف الع�رص الرقمي، �صوى 

البحث عن اأ�صكال تعبريية جديدة اأكرث قدرة على التو�صيل.

بغداد ــ متابعة

نظرة من الغربالفرصة واحدة للموت
الشيخ زايد للكتاب 
تعلن قائمتها القصيرة

في رحاب قاعة قصر 
الثقافة في البصرة

للكاتب حممد  اأول رواية  للن�رص والتوزيع،  �صدر حديثا عن دار امل�رصي 
من  للكاتب  الرواية  فكرة  وج��اءت  للموت"،  واح��دة  "فر�صة  امللك،  عبد 
الواقع.عبد  اإىل كوالي�س عامل  الكاتب يف روايته  الثورة، وياأخذنا  اأحداث 
امللك مواليد الدقهلية 1974، تخرج من كلية التجارة عام 1996، قبل 
العربية للعلوم  الأكادميية  العامة، من  الإدارة  اأن يح�صل على ماج�صتري 
كلية  من  العامة،  الإدارة  جمال  يف  الدكتوراة  ومتهيدي  والتكنولوجيا، 
الرواية حول  اأحداث  القاهرة.وتدور  ال�صيا�صية جامعة  القت�صاد والعلوم 
ب�صكل  حياته  عا�س  القاهرة،  يف  ويعمل  يعي�س  ريفي،  اأ�صل  من  �صاب 

طبيعي، تخرج من اجلامعة، والتحق بالعمل ب�رصكة للدعاية والإعالن.

�صدرت حديثا عن دار الدار للن�رص، رواية “نظرة من الغربال” للكاتبة زينب 
مبارك.تدور اأحداث الرواية حول بطلتها "�صنية" التي مكثت 22 عاًما على 
التي جعلتها  اأ�رصارها  العقلية حاملة معها  الأمرا�س  فرا�صها يف م�صت�صفى 
تنزوي يف عاملها اجلنوين اخلا�س بها بعيًدا عن الب�رص، ويلتقي ببطلة الرواية 
طبيب �صاب ي�صعى لفك �صفرات لغز “�صنية” التي ا�صتولت على انتباهه ب�صبب 
ما�صي  غريبة عن  اأ�رصاًرا  الأحداث  الطبيب خالل  ويك�صف  املوؤملة،  خلفيته 
وموؤدية �صوت  و�صاعرة ومرتجمة  كاتبة  زينب مبارك هي  اأن  البطلة.يذكر 
الن�صخة  باأداء �صوت ملعونة يف  ا�صتهرت  ا حمركة عرائ�س م�رصحية،  واأي�صً

العربية من فيلم ديزين الكال�صيكي الأمرية النائمة.

ماليني  �صبعة  جوائزها  جمموع  والبالغ  للكتاب  زايد  ال�صيخ  جائزة  اأعلنت 
)الرتجمة(  لفرعي  الق�صرية  القائمة  دولر(  مليون   1.9 )نحو  اإماراتي  درهم 
و)الفنون والدرا�صات النقدية( من بني ت�صعة فروع للجائزة. وبداأت اجلائزة يف 
اأن يقام حفل  القوائم الق�صرية للدورة احلادية ع�رصة  يف �صباط  على  اإعالن 
للكتاب.  الدويل  اأبوظبي  ني�صان على هام�س معر�س  الفائزين يف 30   تكرمي 
املعرفة  بالغية  يف  حماولة  الأدب��ي..  اخليال  )فاعلية  القائمة  �صمن  ومن 
�صعيد  اأ�صرتاليا  املقيم يف  العراقي  للناقد  الو�صفي(  العلم  الأ�صطورة حتى  من 
الغامني. و�صعيد الغامني كاتب، باحث، مرتجم وناقد عراقي. ولد العام 1958 

تخرج من ق�صم الرتجمة ��� كلية الآداب يف جامعة املو�صل يف العام 1982. 

الثقافية  العالقات  لدائرة  التابع  الب�رصة  يف  والفنون  الثقافة  ق�رص  اقام 
الم�صية  عبدالرزاق.  �صهاد  ال�صاعرة  اأدارتها  متميزة  �صعرية  اأم�صية  العامة، 
ال�صعرية اقيمت بدعوة من دار جيكور ودار اجلنوب للطباعة والن�رص والتوزيع 
لل�صاعرة  احلب(  ليجيدون  )املوتى  ال�صعريتني  املجوعتني  توقيع  وت�صمنت 
يفرّ ال�صياب و)لوكنت يل( لل�صاعر عالء املرقب.   الألق ال�صعري عند الدكتورة 
( قد بداأ  يفرّ ال�صياب، كان اللون املتميز الذي عرفنا به ال�صاعرة الدكتورة )يفرّ
ين�صاب من اأعماقها وهي تلقي بع�صا من ق�صائدها من ديوانها املحتفى به 
وبها . ولعالء املرقب ميزة القدرة على تو�صيف املفردة، فت�صعر بقيمة الكلمة 

وجمالها ور�صوخها عنده ليطلع علينا بق�صائد تليق ب�صاعريته.  

أمسية جائزةإصداراتإصدارات

شعرية

قراءة في كتاب

عام  حمفوظ  لنجيب  "طريق"  رواية   �صدرت   
فهي  مرات،  عدة  طباعتها  اأعيدت  ثم  1964م. 
والطماأنينة  وال�صالم  ال�صعادة  عن  البحث  طريق 
ي�صلكها )�صابر( مبتدئا بال�صكندرية  والرفاهية، 
مبتغاة  على  العثور  يف  طرقها  ت�صعفه  مل  التي 
بحثا  يداأب  وهناك  القاهرة.  يف  البحث  فيقرر 
من  القليلة  نقوده  فتقرتب  طائل  بال  وا�صتق�صاء 
النفاذ وهو يقيم يف فندق �صعبي يتعرف فيه على 
التي  )ب�صيمة(  لأمه  امتدادا  ت�صكل  التي  )كرمية( 
ال�صجن فتقرر  امل�صيعون بعد خروجها من  دفنها 
اأبيه فيفاجاأ باأنه حيرّ واأنه – كما  البوح له ب�رصرّ 
ا�صتمرار  له  �صيوفر  الذي  الأعيان  من   – اأخربته 
حياة اللهو وعدم الإنتاج والتبطل. لروؤية الفل�صفية 
خال�س  عن  بحثا  بحرية  املت�صائلة  الوجودية 
الإن�صان وم�صريه وحياته هي ما تتجلى يف هذه 
الكاتب   . الرمزية  الأبعاد  ذات  الفل�صفية  الرواية 
ق  ز على اللغة وينورّع يف الأ�صاليب وي�صورّ هنا يركرّ
وكاأنه  وعاطفته  وفكره  بيده  مي�صك  وهو  قارئه 
الب�رصي!  م�صرينا  عن  نبحث  بنا  هيا  له:  يقول 
هذه  اأو  العتقادي!...  الديني-  اأو  ال�صيا�صي!  اأو 
امل�صائر جميعها معا.  امتاز اأدب جنيب حمفوظ 
بالعمق يف امل�صمون ويف تناول ق�صايا فل�صفية 
التغريات  وحقيقة  الوجود،  حقيقة  عن  باحثة 

الجتماعية وال�صيا�صية.
مب�صائرها  حمكومة  الطريق  رواية  �صخ�صيات 
واملجتمع  البيئة  ظروف  اإليها  قادتها  التي 
بقوانينه الظاملة التي تبعد طريق ال�صالم واملحبة 
بال  والأ�صئلة  واحلرية  القلق  طريق  والطماأنينة... 
كان  لذا  ال�صخ�صيات،  هذه  طريق  هي  اإجابات 
القتل وال�صجن والتهام واملوت نهاية منطقية لها
دللت  حتمل  الطريق  رواية  يف  ال�صخ�صيات  ان   
رمزية يف املجتمع واإن تعدد حتليل هذه الرموز، 
الكتابة  فهم  الذي  للكاتب  جناح  عن�رص  وهذا 
وحث  القارئ  لوعي  اإنارة  اأنها  على  الروائية 
الفنية  املتعة  اإىل  اإ�صافة  والتغيري  التفكري  على 
والو�صف.  والت�صويق  احلدث  �صري  من  املتح�صلة 
ذي  ال�صحاذ  رمز  على  الوقوف  ميكن  هنا  من 
ال�صوت ال�صجي وهو يوا�صل ترديد لزمته )حممد 
يا حبيبي....(. رجل كفيف النظر دميم اخللقة يلحرّ 
بال ياأ�س طالبا اخلال�س والدعم، ويح�رص �صخ�صه 
مل  الكاتب.  وعي  يف  دللة  ذا  ح�صورا  �صوته  اأو 
الكاتب  روؤية  هويكمل  بل  عابرة  �صخ�صية  يكن 

لفهم طريق اخلال�س.

اقتباس 

حني اأكتب لُكم عن اأ�صياء حُمزنه ، ل اأريدُكم اأن 
َتبكوا ، بل اأريدُكم اأن تعملوا على تغيري اأقدار 

تلك الأ�صياء. 
ت�صيخوف

ُترهبني ال�صفحات الكبرية 
اأ�صُطرها ن�صفني 

لأكُتَب 
اأن�صاف ق�صائد 

تدوخني الأر�س 
اآه لو كانت ثابتًة 

حة  ُم�صطَّ
البدويُّ يحلم بَبيٍت 
واحل�رصي مبِطية 

اأحالم تواأمني 
تائهان يلتقيان 

يتبادلن نظرة خاطفة 
ويتابعان �صريهما 

كل واحد يدفع اأمامه 
ظلَّ الآخر 

اإذا اأردت اأن تهتدي اإىل نف�صك 
عليك اأن ت�صيع 

الأراجيح 

املعلقة بالنجوم 
هي الأكرث �صالبة 
عو�س ذبح كب�س 

عند ولدة طفل 
ملاذا ل نغر�س �صجرة؟ 
الأ�صفر ينتظر الأزرق 

الذي تاأخر برفقة الأخ�رِص 
الأبي�ُس يبت�صم 

لهذا امل�صهد العادي 
يف األعيب الغرام 

هذا النور 
لي�س للو�صف 

اإنه ُي�رصُب اأو ُيوؤكل 
حياة الورقة 

يف ارتعا�صها 
ما هو الأجمل 

اليُد تنفتُح 
اأم اإغما�ُس العينني؟ 

الالرّنهائي يكُمن فينا 
ونحن 

َنبُعُه اأي�صا 
�صاع القطار 

كان ٌيِقلُّ �صاعراً 
كم تت�صابه البلدان 

وتت�صابه املنايف 
خطواتك ل تتحدر من تلك اخلطوات 

التي ترتك اآثارها على الرمل 
فاأنت متررّ 

وكاأنك ل متر
من قال اإننا نريد ا�صتبدال العامل ؟ 

ل نريد �صوى احتماِله 
وُبرعُم كرامة 

يف زاوية ال�صفتني 
املوت باملر�صاد 

واحلياة كذلك 
روحي ُملكي 
فِلَم اأُ�ْصِلُمها؟ 

ا اأبرياء  حتى ولو ُكنرّ
من دم القريب 

يح�صل اأن نقتل احلياة 
فينا 

لأكرث من مرة 

عبد اللطيف 

ثقافة 

) الجورنال( : الجمهور هو سبب استمرارنا وتفاعله هو الطاقة المحفزة لنا مجموعة فن السماوة الحديث لـ

على  ماين�رصونه  ان  ال  اليد  ا�صابع  بعدد  عددهم 
انهم  يقول  الفي�صبوك  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
و�صيناريوهات  ُكتاب   ، احلقيقية  اعمارهم  من  اكرب 
واخراج ومتثيل .. كل ذلك وحدهم فقط دون م�صاعدة 
من خربات فنية او م�رصحية.يقول عبا�س ما�صي احد 
ال�صخ�صيات الفنية يف املجموعة : تاأ�ص�صت جمموعتنا 
فن ال�صماوة احلديث ب�صكل متوا�صع نهاية عام 2015 
وكانت املجموعة تتكون من �صخ�س واحد فقط وهو 
 5 من  تتكون  هي  والن  وامل�رصوع  الفكرة  �صاحب 
الزركاين  وم�صطفى  املا�صي  عبا�س  وهم  ا�صخا�س 
والتحق مبجموعتنا  الأمري  عبد  واجمد  مالك  ومو�صى 
ال�صاب  ه�صام  والكاتب  العام املخرج  موؤخرا يف هذا 
الباقر وا�صبح احد افراد جمموعتنا.وا�صاف املا�صي 
ان"هنالك اعمال قريبة عنا ولكن لي�صت قريبة لقلوب 
ا�صتقبالها  اعمال  فهناك  �صحيح  والعك�س  اجلمهور 
التي  الدراما  مع  احلال  هو  كما  كبري  بحب  اجلمهور 
واخلدمي". والجتماعي  ال�صيا�صي  الو�صع  تعالج 
ا�صميناها  فكاهية  درامية  حلقات  ان"لدينا  مو�صحًا 
"اكرث  منها".وا�صتطرد  حلقات  ن�صور  والتي  �صقاوة 
ال�صيا�صية  لالو�صاع  البناء  النقد  هي  اعمالنا 
نحاول  افكار  ان"لدينا  اىل  والجتماعية".م�صرياً 
م�صل�صل  "انهينا  املتاحة".وزاد  بالمكانات  تطويرها 
و  طايف  وم�صور  احلالق   ( اعمال  وهناك  )�صقاوة( 
يتاألف من جزء  الذي كان  الها�صتاك(  و  غ�صبا عليك 
�صتكون  القادمة  احللقات  ،ونتوقع  ثاين  وجزء  اول 
المكانيات  .وحول  جمالية"  واكرث  خمتلف  ب�صكل 
املادية قال: بكل �رصاحة الطريقة الوحيدة التي كانت 
�صمن امكانياتنا املادية هو عر�س اعمالنا من خالل 
من�صة الفي�س بوك واليوتيوب. ويوم بعد يوم اكت�صفنا 
بان هذه املن�صات املهمة ذات اقبال جماهريي كبري 

منا  جعل  الذي  المر   ، التلفزيونية  القنوات  ت�صاهي 
بعد يوم وبف�صل  افكارنا ويوما  اكرث جدية يف طرح 
التجربة التي ترتاكم مع كرثة العمال �صوف يختلف 
تعاىل".وعن  اهلل  باأذن  ن�صج  اكرث  ويكون  طرحنا 
موجودة  املعاناة  احلال  طبيعة  قال"يف  معاناتهم 
 ، جهة  اأي  من  دعم  لمنلك  كوننا  حلقاتنا  كل  يف 
بال�صافة اىل انه اغلب كادر العمل عاطل عن العمل او 
ترك العمل كي يتفرغ للكوميديا". موؤكداً ان" اجلمهور 
هو �صبب ا�صتمرارنا وتفاعله هو الطاقة املحفزة لنا ، 

هم ال�صبب الكبري يف حتمل هذه ال�صعوبات وجتاوزها 
باأن  ون�صعر  ا�صعادهم  لجل  نعمل  ا�صبحنا  لننا 
التي  ر�صالتهم  ".وحول  افكارهم  من  قريبة  افكارنا 
الذي  الراهن  الو�صع  قال" يف  يوجهونها جلمهورهم 
ا�صحاب  ان نكون  بلدنا احلبيب نحن نحاول  به  مير 
دور يف جمالنا من خالل زرع البت�صامة على �صفاه 
اهالينا ونقدم لهم الكوميديا بطرق خمتلفة ونحاول 
طرح ر�صائل مبطنة بالكوميديا كي ي�صتطيع املقابل 

ان يتقبلها برحابة �صدر".

السماوة ـــ خاص


