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الرواية العراقية بعد 2003 ... قصة تحوالت بين عصرين عبر مراحلها المختلفة

يف  العراق  يف  الرواية  لفن  النوعي  القطاعي  الت�صنيف  يذهب 
روائيني  �صنفني  متييز  اىل   2003 عام  بعد  ما  التغيري  مرحلة 
روائي  �صنف  اأولهما  والبناء،  اخلطاب  م�صتوى  على  خمتلفني 
الظل  يف  قابع  التغيري،  بعد  ملا  مقاطع  التغيري،  قبل  ملا  تابع 
والكال�صيكية.  املعتادة  مبعايريه  متم�صكا  ومراقبا  �صاهدا 
للتغيري وما بعده حامال معايري  وثانيهما �صنف روائي م�صاير 
تنظريية م�صتجدة انتظمت مبوجبها املتغريات اجلديدة والوقائع 

امل�صتحدثة.
طبيعة  اختلفت  اأن  القطاعني  هذين  اختالف  نتيجة  من  وكان 
تداول رواية ما بعد التغيري للوقائع من ناحية الفواعل ال�رسدية 
اأو  تنظريية  ا�صتفا�صات  اأو  روائية  تاأويالت  من  ذلك  يتبع  وما 
اأ�صئلة غري منطية، توؤ�صل لهذه القطاعية من قبيل: ما امل�صامني 
وهل  التغيري؟  بعد  ما  رواية  ابتدعتها  التي  اجلديدة  والق�صايا 
واأ�صكال وتقنيات �رسدية ذات منحى  كان فيها بحث عن �صيغ 
اأم ظلت ويالت احلرب وخيبات االيديولوجيا  حداثي وجتريبي؟ 
جاثمة عليها؟  ولعل من البدهي ملن يت�صدى ملثل هذه االأ�صئلة 
اأن يقف بتاأن عند الوالدة اجلديدة للرواية بعد عام 2003 ليوؤ�رس 
اأو طبيعية مبعنى هل  الوالدة متاأزمة  التي جعلت هذه  املواطن 
الروائي  اخلطاب  اأن  ومعلوم  ال؟   اأو  التغيري  لهذا  متهيئة  كانت 
العراقي ما بعد التغيري قد �صهد قلة اكرتاث بواقع الثقافة العربية 
متحرز  غري  ان�صياق  مع  خا�ص  ب�صكل  العربية  والرواية  عموما 
نحو التقوقع واالنعزال عنها يف ظل ثقافة جديدة اأنتجها العنف 
اإىل  الرواية  هذه  كّتاب  بع�ص  ينربي  اأن  والغرو  الفنت.  وع�صف 
كان  بع�صها  وراهنية  معا�رسة  واقعية  ملو�صوعات  الت�صدي 
من مرتاكمات احلقبة ال�صابقة، وبع�صها االآخر كان من يوميات 
احلقبة الالحقة  متا�صيا مع ف�صاء احلرية ونزوعا نحو االنفتاح 
على االآخر عرب �صمولية مو�صوعية ومنظومة ثقافية معينة. ومن 
اهتم  قد   2003 قبل  ما  الروائي  اخلطاب  كان  التي  املحطات 
دائرا  يظل  اأن   2003 بعد  ما  الروائي  للخطاب  وترك  بتمثيلها 
يف فلكها متحمال وزر تبعاتها رواية احلرب الثمانينية كمحطة 
اأو  التي ال ميكن جتاهلها  العراقي  ال�رسدي  االإبداع  من حمطات 
احلرب حتمل  التي عا�رست  الرواية  كانت  واإذا  عنها.  التغا�صي 
جتاوزت   2003 بعد  ما  احلرب  رواية  فاإن  التعبوي؛  الهاج�ص 
اأو  حمتوى،  للحرب  نظرتها  يف  �صواء  وت�صادا،  مغايرة  تقدم  ما 
يف تعبريها عنها مبنى وتركيبا. ومنثل على ذلك برواية »�رسق 
االأحزان« للكاتب عبا�ص لطيف، التي اتخذت من وقائعية احلرب 
الثمانينية مو�صوعا مت تناوله من منظور �صاخر وتهكمي يجعل 
تخالطها  ماأ�صاة  كل  حيث  ماألوف،  غري  اليومي  املاألوف  من 
فكاهة مم�صة و�صخرية الذعة وتهكم فانتازي. وعلى الرغم من 
املختلفة  باأ�صنافه  االإرهاب  مو�صوع  عن  االأدبية  الكتابة  اأن 
لي�صت جديدة على االأدب الروائي، اإال اأنها ا�صتجدت يف مرحلة ما 
بعد التغيري كنوع من التبعات والتحديات التي �صهدها العقدان 
االأوالن من القرن الواحد والع�رسين، لي�ص على امل�صتوى املحلي 
الرواية  اتخذت  ولقد  اأي�صا.   العاملي  امل�صتوى  على  بل  ح�صب، 
العراقية من ثيمة االإرهاب مو�صوعا عرّبت من خالله عن �صلبية 
االإن�صانية ووظفت يف  قيم  لكل  امل�صاد  ال�صمويل  ال�رس مبفهومه 
وامليثولوجيا  اخلرافية  وال�صور  االأ�صطورية  االأقنعة  ذلك  �صبيل 
حماولة  اليومية،  واملذكرات  التاريخية  والوقائع  ال�صعبية 
اأحداث الاإن�صانية وفواجع  اقتنا�ص تف�صري ملا يجري فيهما من 

خلف  اأحمد  للروائي  اخلطى«  »ت�صارع  رواية  يف  كما  تراجيدية 
التي بينت اإن احلياة الواقعية مب�صكالتها و�صلبياتها ومعوقاتها 
كلها يف كفة واالإرهاب يف كفة. ولذلك يقتنع البطل بوجود تربير 
منطقي يحتم عليه تاأجيل حل م�صكالته احلياتية ال�صخ�صية منها 
واالأ�رسية واملهنية حلني كتابة م�رسحية ت�صفه االإرهاب، وتوؤ�رس 
اإىل خطره كر�صالة جمتمعية تهم املجموع ال االأفراد.  ويف رواية 
»فندق كوي�صتيان« للروائي خ�صري فليح الزيدي ي�صكل االإرهاب 
ثيمة اأ�صا�صية جنبا اىل جنب ثيمة احلرب، يف ظل واقعية راهنية 
حمتدمة بني احلروب واحل�صار والديكتاتورية من ناحية وبني 
وامتازت  اأخرى.  ناحية  من  والطائفية  والتطرف  التفجريات 
باإ�صكالية  باالهتمام  املختلفة  مراحلها  عرب  العراق  يف  الرواية 
يف  ال�صيما  واالأحداث،  وال�صخ�صيات  واملكان  للزمان  البناء 
الرواية الثمانينية.. اإال اأننا اأخذنا ن�صهد يف رواية ما بعد التغيري 
انح�صارا وا�صحا يف التجريب ال�صكلي مقابل اهتمام من�صاٍح يف 
البحث عن امل�صامني واملو�صوعات.. وكنتيجة منطقية ما عاد 
الروائي العراقي من�صغال باالآليات قدر ان�صغاله بالثيمات، ال�صيما 
التغيري وما بعده،  الذين بزغ جنمهم يف ظل  الكتاب  اأولئك  عند 
ولعل هول املرحلة املعا�صة بو�صفها انعطافة خطرية يف تاريخ 
املو�صوعات  من  هائل  كم  من  رافقها  وما  املعا�رس،  العراق 
اللهاث  هذا  وراء  ال�صبب  هو  املعتادة  وغري  واجلديدة  الطازجة 
يف احتواء اأكرب قدر من تلك املو�صوعات يف مقابل جتاهل غري 

مق�صود لالأ�صكال واملباين. واإذا كانت املرحلة الراهنة التي نعي�ص 
ت�صارعها  ب�صبب  التجريب  فر�صة  للروائي  ترتك  مل  اأوارها  يف 
وا�صطرابها.. اإال اأننا ال نعدم وجود جتارب روائية اأنتجتها اأقالم 
روائية  اأقالم  اأو  الروائية،  الكتابة  يف  طويل  م�صوار  ذات  روائية 
اأن  من  لواقعها  واإدراكها  بوعيها  نف�صها  ح�صنت  لكنها  فتية، 
والتفرد،  والريادة  اجلدة  نحو  �صاعية  امل�صامني  وراء  تن�صاق 
منغ�صات  على  بها  ترتفع  مل  خال�صة  احرتافية  خربة  فامتلكت 
ا�صتطاعت  نف�صه  الوقت  يف  ولكنها  املدمرة  واإرها�صاته  الواقع 
اأعماال  مقدمة  املت�صعة،  وف�صاءاته  التجريب  اآفاق  يف  حتلق  اأن 
جتريب  اأو  الثيمات  تداول  يف  �صواء  الالمنطية،  يف  غاية  روائية 
التاريخ ورواية  التكنيكات. ومن ذلك االجتاه نحو كتابة رواية 
جهاد  للروائي  الدم«  »اأزمنة  كرواية  التخييلية  الذاتية  ال�صرية 
جميد، ال�صادرة موؤخرا التي ي�صتلهم الت�رسيد فيها التاريخ القدمي 
جنبا اإىل جنب الواقع املعي�ص، يف �صكل تخييل �صريذاتي ينطوي 
اإيهاميا على م�صتوى  واقعيا  ينتهج نهجا  على جتريب ق�ص�صي 
ال�صكل واملو�صوع، كالتنوع يف ال�صمائر واالأ�صوات ال�رسدية، مع 
االأخرى.  الفنية  بالتقانات  واال�صتعانة  الزمن  ب�صريورة  التالعب 
ومن الروايات التي يتخذ فيها التجريب �صيغة ا�صتح�صار الفعل 
»دهاليز  رواية  الواقع  لت�صوير  القدمي  امليثولوجي  احلكائي 
املوتى« حلميد الربيعي. ووظفت رواية »فرانك�صتاين يف بغداد« 
الأحمد �صعداوي الفعل العجائبي ب�صكل متقن. وال نن�صى اأن الرواية 

الن�صوية يف مرحلة ما بعد التغيري يف العراق �صعت جاهدة اإىل اأن 
اأ�صا�صات االمتداد  تبتدع ن�صقا �رسديا خا�صا بها عرب احلفر يف 
العميق لقاعدة القيم الروائية الذكورية، مع تبني وعي جديد يعيد 
قبول  يقوم على  فاعلية،  اأكرث  دور  نحو  املوؤنثة،  الهوية  ت�صكيل 
التحدي عرب الدخول يف اللعبة ال�رسدية بوعي وق�صدية، ممار�صا 
التاأويل بعمق ودراية.. حتى اإن تطلب االأمر اأن يتحول اإىل متلٍق 
بوعي اأنثوي. وعلى الرغم من ت�صظي هيمنة الذات الن�صائية بني 
الكتابة والروي والتلقي، اإال اأنها حافظت على مركزية املوؤنث يف 
العملية ال�رسدية، م�صظية االآخر/املذكر على امل�صتويني ال�رسدي 
والقرائي.. ليغدو هذا النوع من الكتابة ال�رسدية �صكال من اأ�صكال 
ذات  اجلديدة  الواقعية  اأمناط  من  ومنطا  التغيري،  بعد  ما  رواية 
الطرح اجلن�صاين الذي ي�صاوي وال يغلب ويعادل، وال مييز وهدفه 
االآخر  قادرا على جماراة  بهويته وجعله  االأنثوي  الوعي  تدعيم 
مت  اأم  والنق�ص  والت�صظي  بالتفكيك  ذلك  اأكان  �صواء  وم�صاواته، 
واالحتواء  باالنتماء  حتقق  اأم  واالإق�صاء؟  والت�صيد  بالهيمنة 
العراق وخارجه  الن�صوية داخل  للرواية  والتبني؟ وهذا ما جعل 
ح�صورها الفاعل ومنثل برواية »ال�صماء تعود اإىل اأهلها« لوفاء 
بقدرة  متح�صنة  الن�صائية  �صخ�صياتها  قدمت  التي  الرزاق  عبد 
على  متعرفة  كينونتها  �صياغة  اإعادة  من  متكنها  مو�صوعية، 
عن  االإعالن  خالل  من  املوؤنث  وعيها  م�صيدة  احلقيقية  ذاتها 

نف�صها مقابل االإ�صمار لالآخر.

بغداد ــ خاص

في ميسان  يحتفي 
بالشاعر سعد ياسين 

يوسفزي سفيرة لألمم 
من نافذة السفارةالمادة في حياتناالمتحدة للسالم

�صعرية  اأ�صبوحة  مي�صان   يف   والكتاب  االدباء  احتاد  يف  ال�صعر  نادي  نظم    
احتفاء مبجموعة “ اال�صجار ال تغادر اأع�صا�صها” لل�صاعر الدكتور �صعد يا�صني 
يو�صف، وذلك على قاعة املركز الثقايف يف مركز مدينة العمارة قدمها رئي�ص 
نادي ال�صعر ال�صاعر ع�صام كاظم جري،  مرحبا بال�صاعر واحل�صور مع تقدمي 
موجز الهم حمطات حياة ومنجز ال�صاعر.  ال�صاعر رعد زامل رئي�ص احتاد ادباء 
وكتاب مي�صان قال يف كلمته: لتاأكيد ُعرى املحبة واجلمال، مي�صان ت�صهد عر�صا 
ثقافيا متميزا وهي حتتفي بتجربة ال�صاعر،  ال�صاعر د. �صعد يا�صني يو�صف مثل 
حفيف اخ�رس مير بني اغ�صان ايامنا التي تقاوم الذبول. انه نخلتنا ال�صامقة 

هناك واملاكثة جذورها يف طيننا ال�صومري. 

مالله  الباك�صتانية  جوتريي�ص  اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام  االأمييني  عني 
يو�صفزي احلائزة على جائزة نوبل لل�صالم �صفرية لالأمم املتحدة لل�صالم اول 
�صنوات  اأربع  اأكرث من  بعد مرور  الفتيات وذلك  تعليم  لت�صجيع  االثنني  اأم�ص 
على اإطالق م�صلح من طالبان النار على راأ�صها وهي يف حافلتها املدر�صية 
اأ�صغر �صفرية لل�صالم  يف 2012. ويو�صفزي التي يبلغ عمرها 19 عاما هي 
وهو اأرفع تكرمي متنحه االأمم املتحدة لفرتة مبدئية ت�صتمر عامني. واأ�صبحت 
 2014 يف  لل�صالم  نوبل  جائزة  على  يح�صل  �صخ�ص  اأ�صغر  اأي�صا  يو�صفزي 
بطلة  ل�صت  “اأنت  ليو�صفزي  جوتريي�ص  وقال  عاما.   17 عمرها  كان  عندما 

فح�صب واإمنا اأنت اأي�صا اإن�صانة ملتزمة و�صخية جدا.

مارك  للربوفي�صور  حياتنا"  يف  "املادة  كتاب  ال�صاقي  دار  عن  اأخييرًيا،  �صدر 
يف  "املادة  كتاب  يف  يجد  من  ثمة  خ�رساء.   يامن  وبرتجمة  ميوداونك، 
مارك  اجلامعية،  لندن  كلية  يف  واملجتمع  املادة  يف  للربوفي�صور  حياتنا" 
ميوداونك، "مغامرة مثرية حتملنا اإىل اأعماق املواد املحيطة بنا يوميًا، مليئة 
بحكايات تثري الده�صة وباملعلومات العلمية ال�صاحرة".  الكتاب املنطلق من 
اأ�صئلة ب�صيطة مثل: ملاذا نرى الزجاج �صفافًا؟ اأو ما الذي يجعل املطاط مرنًا؟، 
ياأ�رس القارئ، ذلك الأن ميوداونك يتفّح�ص مليًا املواد التي ي�صادفها، ويك�صف 
لنا معجزات احِلرفة والت�صميم والهند�صة واالإبداع املحيطة بحياتنا اليومية. 

كتاب يثري الذهول والبهجة و�صيغرّي نظرتك اإىل املاّدة تغيرياً كاماًل.   

العراقي  والكاتب  الديبلوما�صي  بقلم  ال�صاقي،  دار  عن  موؤخًرا  الكتاب  هذا  �صادر 
جندة فتحي �صفوة. يجمع الكتاب التاريخ والوثيقة وال�صرية.   اإذ يحتوي الكتاب 
على جمموعة من وثائق احلكومة الربيطانية ال�رّسية عن البالد العربية والق�صايا 
العربية، تت�صّمن تقارير كتبها ديبلوما�صيون بريطانيون عملوا يف االأقطار العربية 
املختلفة عن االأحداث التي عا�رسوها و�صهدوها من نافذة ممثلّياتهم، ورمبا مّدوا 
اأيديهم من النافذة اأحيانًا، وتدّخلوا يف تلك االأحداث. ترجم املوؤّلف هذه الوثائق 
ترجمة دقيقة، ثم قّدم لها اأو اأحلقها بتمهيدات وتعليقات اأو مناق�صات األقى فيها 
معظم  ويعود  احلقائق.  تثبيت  بق�صد  تناولها  التي  الق�صايا  جوانب  على  ال�صوء 

الوثائق التي يت�صّمنها هذا الكتاب اإىل اأوا�صط اخلم�صينيات من القرن الع�رسين.

نادي 

الشعر

إصداراتإصداراتمالله

قراءة في كتاب

عام  نهاية  ال�صادرة  االأمل«  »بائع  رواية  تاأتي 
2015عن دار ورق للن�رس والتوزيع يف اإطار بنية 
لنا  يك�صف  اأن  املوؤلف  خاللها  من  حاول  �رسدية، 
الكتابة  عامل  خالل  من  الذاتية  و�صريته  اأ�رساره 
)مذ كان طفال  فيه والأجله  يعي�ص  الذي  االإبداعية 
يف التا�صعة يحلم باأن يكون كاتبا( مبا يخبئه هذا 
تتعامل  التي  بالكيفية  تتعلق  تفا�صيل  العامل من 
م�صاهد  مع  التقنية  واأدواته  الكاتب  خميلة  بها 

احلياة.
عملية  الرم�صاين  اأوَكل  اللعبة  تكتمل  اأن  الأجل 
ج�ّصده  الذي  ال�صمني  الكاتب  اإىل  االأحداث  �رسد 
العراقي  اجلي�ص  يف  جمند  �صابط  �صخ�صية  يف 
لكي  لديه  يتبق  الكويت عام 1990 مل  غزو  اأثناء 
رواية  اأنها  ُي�رس على  التي  يكمل كتابة مذكراته، 
�صوى ثمانية ع�رس يوما قبل اأن تنتهي املهلة التي 
ين�صحب  حتى  للعراق،  الدويل  املجتمع  منحها 
بقيادة  التحالف  قوات  يبداأ هجوم  اأو  الكويت  من 
املوؤلف  بقناع  م�صترت  الرم�صاين  االأمريكان.  
ال�صمني، ي�صتدعي اأعماله من ق�ص�ص وم�رسحيات 
م�صرية  خالل  عليها  ا�صتغل  اأن  �صبق  ومقاالت، 
التي  اخليوط  ويتفح�ص  عندها  ليتوقف  حياته 
ارتبطت بها مع الواقع ومع روؤيته الذاتية للحدث 
الواقعي يف م�صغل خميلته. مار�ص الرم�صاين بناء 
ورائها  من  قا�صدا  ذكية  مبراوغة  ال�رسدية  لعبته 
اأن عمله ال �صلة له بال�صرية  للقارئ على  التاأكيد 
الذاتية، وينبغي التعامل معه على اأنه عمل روائي، 
الرم�صاين«  »ناه�ص  ال�رسيح  ا�صمه  منح  عندما 
ا�صم �صخ�صية الكاتب ال�صمني الذي يتوىل  ليكون 
عامل  يف  خربته  املوؤلف  لنا  قدم  ال�رسد.  عملية 
مذ  ابتداأت  التي  م�صريته  �صكلتها  اأن  بعد  الكتابة 
كان طالبا يف جامعة املو�صل ق�صم اللغة العربية 
ثم �صابطا جمندا  املا�صي،  القرن  ثمانينيات  يف 
وبعدها  اأثاث،  بائع  ثم  الكويت،  حرب  يف  واأ�صريا 
ومن  واالإمارات  ليبيا  يف  عربية  لغة  مدر�ص 
والعمل   2003 عام  بعد  العراق  اإىل  العودة  ثم 
يف  االأهلية  املدار�ص  اأوىل  وبناء  ال�صحافة  يف 
الرحلة  بهذه  املطاف  لينتهي  املو�صل،  مدينة 
ال�صندبادية اإىل اأن يكون حتت �صلطة داع�ص خالل 
االأ�صهرالثالثة االأوىل من ُعمر �صيطرة التنظيم على 
اأحداث الرواية واملوؤلف ال�صمني  املدينة، لتنتهي 
يف  حما�رسا  يعي�ص  وهو  يوميا  مذكراته  ي�صجل 
مدينة ا�صتوح�صت احلياة فيها بعد اأن �صقطت حتت 

�صلطة تنظيم اخلالفة. 

اقتباس 

الكالم من اخت�صا�ص املعرفة، اأما اال�صتماع 
فهو امتياز احلكمة.

اأوليفر وندل هوملز

حني اأحبني ال�صيد "�صاعر" قرر اأن 
علّي اأن اأخ�رس ن�صف وزين

ل�رسورات الرومان�صية، وال اآكل 
غري الع�صب، وال اأرتدي غري

القطن، واأم�صي معه يف دروب 
اأدخن معه االأع�صاب "الدرو�صة"، 

الغام�صة يف الرباري، واأزداد 
نحواًل لي�صتوحي من مر�صي اأن�رس

اأ�صعاره!
وحني اأحبني ال�صيد "مازو" حكم 
علّي بارتداء جزمة جلدية �صوداء
 مدببة الكعب، وعّلمني ا�صتعمال 

�صوطي الأعاقبه على ذنوب اأجهلها
مثله، والأمنحه مباهج غزاٍل ُي�صوى 

حيًا بهدوء على الفحم، وحّذرين

من احلنان والرقة واالأمومة...
وحني اأحّبني "عنرتة" فتل �صاربيه 

واأدخلني يف هودج العزلة،
و�رست ممنوعة من ال�رسف 

واالأبجدية معًا...
حني اأحببتني اأنت اأطلقت �رساحي 

منهم جميعًا وقلت يل: اأمطري

حيث �صئِت، فاأنت حبيبتي 
وخراجك عندي...

*** 
 لو مل اأكن حرة كاالأمواج، ملا 

ا�صتطعت اختيار �صطاآنك الأروح
واأجيء عليها لياًل، اأ�صامر الرمال 

والقواقع والنجوم و�صوء القمر،
من�صدة ب�صوت عرائ�ص البحر...

لو مل اأكن حرة لعجزت عن حبك.
كيف كان بو�صعي اأن اأحّلق �صوب 

مغاور �صدرك
لو ق�ص�صت يل اأجنحتي؟

وهل �صمعت مرة بع�صفور
يحب ال�صقف واجلدران والق�صبان، 

وين�صد لقفل قف�صه؟

غادة السمان

ثقافة 

  بعد فترة  من السبات .. "رهانات الطين" يمزج بين النحت والخزف 

بجهد تربوي ووفرة الطاقات الفنية في الطلبة.. إعادة تفعيل المسرح المدرسي

عاشقة حرة كاألمواج
حلمه  النقا�ص  حنون  امري  الفنان  حقق  ان  بعد 
بالنحت على اخل�صب ا�رسعت خطواته ليخرج من 
�رسنقة العامل بجناحني رائعني اعتلى بهما �صلم 
ال�صخ�صي  ملعر�صه  افتتاحه  خالل  من  االبداع 
على  احتوى  الذي  الطني”  رهانات   ” الثالث 
زين  جدارية  اخرى  وع�رس  نحتية  قطعة  ثالثني 

بها زوايا وجدران قاعة حوار . 
الت�صكيليني  الفنانني  من  عدد  املعر�ص  ح�رس 
ا�صادوا  الذين  للفن  واملتذوقني  واالعالميني 
جت�صيد  يف  االبداعية  وجتربته  الفنان  بجهود 

االن�صان من خالل اعماله الفنية يف النحت مرة 
جلذريات  رجوعه  وهي  اخرى  مرة  اخلزف  ويف 
التاأ�صي�صية  مرجعياته  تعد  التي  االول  ا�صتغاله 
يف ما قدم من اعمال على حد قول رئي�ص جمعية 
الفنانني الت�صكيليني قا�صم �صبتي وي�صيف:”  بعد 
فرتة ال�صبات يف ال�صنوات املا�صية ظهرت اعمال 
ال  وال�صرياميك  النحت  جمايل  يف  بقوة  النقا�ص 
فاأحيانا  مت�صعبة،  منطقة  على  ي�صتغل  هو  �صيما 
نحت  او  �صرياميك  واخر  فخاريًا  نحتًا  اجد 
تعبريي  ب�صكل  يوظفها  ان  ا�صتطاع  لكنه  فقط، 
حدائق  من  الكثري  لتزين  ت�صلح  واعماله  قوي، 
قال:  حنون  امري  الت�صكيلي  بغداد”.   ومتنزهات 

ب�صورة  النحت  بني  مزيج  هو  املعر�ص  “هذا 
، واالعمال  عامة واخلزف على وجه اخل�صو�ص 
املوجودة متثل مدار�ص متنوعة منها ال�رسيالية 
واغلبها  التجريدية،  ومنها  املفرطة  والتعبريية 
تبني حركة االن�صان مبا فيه من عطاء وجمالية 
فاأنا  انثى  او  رجاًل  كان  �صواء  الب�رسي  اجل�صد 
ارى فيه مرونة رائعة من خلق اهلل فج�صدتها يف 
اعمايل ، ويف هذا املعر�ص حاولت ان اخرج من 
اخر  اىل عامل  اخلزف  الب�صاطة يف �صناعة  اطار 
غري مطروق م�صبقا وهو النحت، الذي ركزت فيه 
على ت�صميم موا�صيع تعبريية ت�صلح الن تكون 

ن�صبًا يزين احدى مناطق بغداد”.

االأوىل،  الر�صافة  يف  الرتبوي  االإ�رساف  ق�صم 
اأعاد تفعيل امل�رسح املدر�صي،  بوزارة الرتبية، 
ملى  االإخت�صا�صية  امل�رسفة  حديث  بح�صب 
التحتية  البنى  وجدت  انها  اأحمد،:  طارق 
غري  لكنها  عامرة،  املدار�ص  يف  للم�صارح 
بدءاً  فيها،  احلياة  بعث  فاأعادوا  م�صتخدمة، 
تاأليف  لهاملت”  اأخرى  “خيارات  مب�رسحية 
اإعدادية  طلبة  متثيل  حم�صن،  الدين  �صالح 
اخلالدي..  نبيل  ال�صوت  مهند�ص  االإن�صار.. 
فهمي،  حممد  ر�صومات  احليدر..  عبا�ص  ديكور 

على  للمدار�ص،  م�صتمر  العر�ص  اأن  موؤكدة 
د. فالح  برعاية  الب�صائر،  مدر�صة  قاعة م�رسح 

القي�صي. 
الطاقات  وفرة  اىل  اأحمد،  امل�رسفة  اأ�صارت 
الفنية يف الطلبة، وت�صعى بجهد تربوي مدعوم 
مفلحة  عليها،  ال�صوء  لت�صليط  الوزارة  من 
األعاب  وموؤدي  وممثلني  قراآن  قراء  باكت�صاف 
عازمة  ور�صامني،  وعازفني  ومطربني  �صحرية 
تفعيل  خالل  من  قومية  اأخالق  زرع  على 
امتداد  على  با�صتمرار..  امل�رسحية  العرو�ص 
واالإعدادية،  واملتو�صطة  االإبتدائية  املدار�ص 

وعر�صها على �صا�صات التلفاز.
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