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 بين استعراض قدرات الناقد و محاوالته في فرض رؤيته وأسلوبه
المشهد النقدي اليوم …

 كان النقد ولفرتات طويلة ميثل �سلطة و�سيادة على الن�ص 
ومن  واأ�سلوبه،  روؤيته  عليه  يفر�ص  اأن  حماواًل  االإبداعي، 
ن�سو�ص  اإحياء  بني  ما  ال�سلطة،  هذه  تتباين  الآخر  ناقد 
الناقد  قدرات  ا�ستعرا�ص  بني  وما  مواتها.  اأو  واأ�سحابها 
وتنظرياته ونظرته املتعالية اإىل هجرة الن�سو�ص اإىل اآفاق 
اأرحب بعيداً عن اللغط النقدي، الذي تو�سل بنظريات غربية 
الن�سو�ص  هذه  فابتعدت  بالتفوق،  ت�سعره  وم�سطلحات 
اإىل  با�ستناده  هائمًا،  يعمه  الناقد  وتركت  التقعرات  عن 
الن�سو�ص  الأن  االأمان،  منها  ي�ستمد  �سهرية  ن�سو�ص 
تعاليه،  ومن  منه  انتقامها  دهاء  يف  مار�ست  اجلديدة 
فاأ�سبح معزواًل يعيد ترتيل ما �سبق، موهمًا نف�سه ب�سيء 
النقاد،  كل  على  ينطبق  ال  بالطبع  االأمر  هذا  القدا�سة.  من 
حٍد  اإىل  الر�سمي  النقدي  امل�سهد  على  الغالبة  ال�سمة  لكنه 
كبري، اأما ال�ساحة النقدية فاأ�سواتها اجلديدة اأكرث انفتاحًا 
وما  احلقيقة،  امتالك  عدم  وهي  االأهم،  بال�سمة  ووعيًا 
اليقني النقدي �سوى اأحالم طفولية ال اأكرث وال اأقل. نحاول 
هنا ا�ستقراء احلال النقدي من خالل روؤية بع�ص املبدعني 
الكاتب  يقول  بداية  وال�سعر.   والق�سة  الرواية  جمال  يف 
اأن املبدعني  املوؤكد  الروائي  امل�رصي روؤوف م�سعد.. من 
جمرد ب�رص يريدون التقريظ، بل ويبحثون عنه، خا�سة يف 
ما يتعلق باأعمالهم، نعرف اأن العديد من املعارك االأدبية 
ويف  والغرب  ال�رصق  يف  واملبدعني  النقاد  بني  قامت 
جميع الثقافات واالإجنازات االإبداعية، ولعلنا ما نزال يف 
الق�سيدة النرثية ناهيك عن �سعر العامية وحماربته ـ حتى 
اإال  ي�سح  ال  لكن  التفعيلة،  ونقاد  �سعراء  بع�ص  من  ـ  االآن 
ال�سحيح، اأي اأن النقد يلتحق باالإجناز االإبداعي وال ي�سبقه، 
املبدعني،  اأوائل  وهم  االإغريقية  املالحم  وكّتاب  ف�سعراء 
النقاد  بعدهم  لياأتي  وم�رصحًا،  ونرثاً  �سعراً  قولهم  قالوا 
اأي�سًا.   هم  قولهم  ويقولون  و�سمعوا  قراأوا  ما  يف  يتاأملون 
ي�ستطيع  ال  بالتايل  العك�ص،  ولي�ص  للنقد  يوؤ�س�ص  االإبداع 
النقاد اأن يفر�سوا قواعدهم على عمل اإبداعي خمتلف عن 
ال�سائد اإال يف حدود يتعارف عليها املبدعون والنقاد، كاأن 
يكون هذا العمل »رياديًا« يف جماله، اأي اأنه يرتك القواعد 
اأو  به  اخلا�سة  قواعده  له  ويوؤ�س�ص  ما،  الإبداع  االأ�سا�سية 
اجلديد.  االإبداعي  العمل  يتحمل  قواعده« ح�سبما  »ال  حتى 
اأن عالقة  اأحمد  اإ�ستربق  الكويتية  والكاتبة  القا�سة  وترى 
الكاتب مع ن�سه تنتهي كما نعرف بعد �سدوره، لتاأتي اآراء 
القراء وكتابات النقاد، االأول يتعاطى مع الن�ص عرب قبعة 
انطباعاته الظاهرة، التي تعتمد بالدرجة االأوىل على مدى 
عمق احرتافية قراءته وتخ�س�سها، بينما االآخر يعتمد على 
التي  الكامنة،  مكوناتها  وعمق  املعرفية  اأ�سلحته  جراب 
تاأتي عرب خليط مدار�ص ونظريات وا�ستيعاب مل�سطلحات 
الن�ص  يف  للتحليق  جناحني  له  تفلت  اأو  اأحيانًا،  تقيده 
م�سيفا  يبتعد،  اأو  فيقارب  الواعية،  �سخ�سيته  بح�سب 
اأخرى مل يكن يرنو  اإىل مقا�سد  االأجمل للن�ص، وقد ي�سل 
اإليها اخلالق االأول/ الكاتب.  لذا االإ�سارة ال�ستغال الكاتب 
ال  اعرتاه من وهن،  االإ�سارة ملا  الن�ص، ورمبا  وجماليات 

القادر على  للن�ص،  واملحايد  املحاور  الناقد  بدون  تكون 
عن  مبعزل  الن�ص  مع  بن�سج  والتعامل  الكاتب  تهمي�ص 
�سانعه. هذه االإمكانيات ال تتوفر لدى جميع النقاد، الأن 
النقد يف كل اجتهاداته لي�ص ع�سيًا عن التلوث باالأمرا�ص 
من  فالكثري  املجتمع،  من  الثقايف  امل�سهد  يلتقطها  التي 
امل�سالح  بعفونة  ين�سح  بئر  من  تاأتي  حولنا  االأمور 
وفجاجتها، فافرتا�ص تابعية النقد للن�ص االإبداعي يعني 
النقدية،  االأ�سئلة  طنني  ي�ستقطب  وحده  الن�سيط  الن�ص  اأن 
لكن الواقع اأن ما يجذب بع�ص النقاد ويجعلهم يتماهون 
التواجد كا�سم نقدي  ا�ست�سهال  الكثيفة، هو  النتاجات  مع 
اأو تناول ن�ص  عرب تكرار الكتابة عن ن�ص ا�ستهلك نقديًا، 
وتاأثريها،  الكاتب  عالقات  ب�سبكة  قوي  لكنه  �سعيف 
والبحث  بالك�سف  تتمثل  االأ�سمى  وظيفته  الناقد  بينما 
جنومية  فكرة  عن  بعيداً  انزوت  رمبا  التي  الن�سو�ص  عن 
اأن الناقد له اأهمية  اأ�سباب. هذا يعني  الكاتب وغريها من 
ومميزاً  مقدامًا  ناقداً  يكن  مل  اإن  يحوزها  لن  لكنه  كبرية، 
اإزاء ن�ص مغامر وغني.  ويوؤكد هذه النقطة ال�ساعر �سامي 
الغبا�سي من خالل جتربته فيقول.. عالقتي بالنقاد نادرة 

الأنني غري م�سغول بت�سويق اأعمايل، وتواجدي داخل الو�سط 
)بطريقتهم( التي يحبونها. اأكتب وفقط، بينما هم يريدون 
املبدع الذي له عالقات جيدة مع ال�سحف واملجالت التي 
راأ�ص  على  املبدع  يكون  اأن  اأو  عنك،  ليكتب  اأكرث،  تدفع 
مطبوعة ثقافية �سخية و�سيبادله املحبة مبثلها، وهذا االأمر 
هناك  امل�سهد  من  االآخر  الطرف  على  ولكن  امل�سهد،  اأف�سد 
اجليد  بالن�ص  الفرحة  ومتالأهم  �سمت  يف  يعملون  نقاد 
القراءة  اأن  اإبراهيم طه  الروائي حممد  بال ح�سابات. ويرى 
اكت�ساف  واإعادة  للن�ص  اإ�ساءة  االأدبي متثل  للعمل  النقدية 
من خالل قراءة واعية ومتخ�س�سة، حتاول الو�سول اإىل ما 
يق�سده الن�ص، وتتفاعل مع جمالياته وتهتم بطريقة بنائه 
وتركيبه وبالر�سالة املنوطة به وتخ�سعها للنقا�ص والتقييم، 
الناقد يف عملية ال تقل  اأدوات ومناهج يتبناها  من خالل 
اإبداعًا عن عملية كتابة الن�ص االأدبي، حيث الكاتب والناقد 
كالهما قارئ، وكالهما مثقف، وكالهما متورط ب�سكل ما 
اآليات  واإن اختلفت  االأدبية، ويف احلياة عمومًا،  يف احلياة 
كل منهما يف الكتابة، ومن ثم كانت للناقد �سلطة بحكم اأنه 
بني  الفجوة  وت�سييق  القارئ،  اإىل  الن�ص  تقدمي  به  املنوط 

لت�سمل  ات�سعت،  االآن  النقدية  القراءة  لكن  والقارئ،  الكاتب 
�سلطة  ثم  من  وتال�ست  للن�ص،  نقادا  باعتبارهم  القّراء  كل 
الناقد التقليدي، وتغري اأي�سا مفهوم الكاتب وانتقلت ال�سلطة 
واملحرتف  واملثقف  )العادي  اأنواعه  مبختلف  القارئ  اإىل 
واملتخ�س�ص يف حقول معرفية اأخرى كعلم النف�ص والفل�سفة 
فنية  جماالت  من  القادم  اأو  والتاريخ  واالأنرثوبولوجيا 
من  لتنتج  الت�سكيلية(  والفنون  وامل�رصح  كال�سينما  اأخرى 
ثم م�ستويات خمتلفة ومتنوعة والنهائية من القراءة للن�ص 
الواحد، االأمر الذي نتج عنه تغري يف الذائقة االأدبية واآليات 
تلقي الن�ص االأدبي، واالنتقال من حكم القيمة ال�سارم اإىل 
اأخرى، تتحاور مع الن�ص االأدبي ال تقيمه،  اأحكام جمالية 
والنقدي  االأدبي  املجال  خارج  من  حمكمني  راأينا  وقد 
بال�ساأن  اهتمام  ولهم  كربى،  اأدبية  جوائز  يف  يحكمون 
االأدبي،  اهتمامهم  اأكرث من  اأخرى  العام وجماالت معرفية 
اإىل  واأدى  الناقد،  ودور  النقد  مفهوم  ات�ساع  يف  �ساهم  ما 
نوع من اخللخلة يف الذائقة االأدبية، التي اأ�سبحت تختلف 
ال�سلطة  ثم  من  وانتهت  االأدبي  للعمل  التقليدي  التلقي  عن 

ال�سارمة للناقد التقليدي اأو اأو�سكت على االنتهاء.

بغداد_متابعة

 محاكاة للواقع الريفي 
أخبار آخر العشاقالسرد الثاني في أيار المقبلفي العراق

ر  هفوات صغيرة لمغيِّ
العالم

، نحو 150 لوحة  الثقافة  التابعة لوزارة  الت�سكيلية  الفنون  �سيفت قاعة 
الطبيعية واتفقوا يف  فنية مب�ساركة مئة  فنان اختلفوا يف ر�سم املناظر 
ال�سمال اىل اجلنوب مبعر�ص  الريفي من  الواقع  عن�رص واحد هو حماكاة 
الفنون  دائرة  املعر�ص مدير عام  “األوان من بالدي” افتتح  حمل عنوان 
�سارك  و�سموخها،  العراقية  للنخلة  تكرميا  املهدي.  �سفيق  د.  الت�سكيلية 
الت�سكيلي قا�سم العزاوي مبنظر طبيعي من منطقة الكريعات  والذي حمل 
لدى  واأهميتها  الطبيعة  جمال  فيه  بني  ونهر”  ونخيل  “غروب  عنوان 
كل  مواجهة  يف  لي�ستمر  املتلقي  نف�سية  يف  ايجابيا  وتاأثريها  االن�سان  

�سلبيات احلياة.

اأكد م�سدر يف احتاد االأدباء والكتاب اأن موؤمتر ال�رصد يف دورته الثانية �سيعقد يف 
يومي ) 5 ـ 6 ( من  �سهر اأيار املقبل. واأ�ساف امل�سدر اأن دورة هذا العام �ستحمل 
ا�سم االديب عبد املجيد لطفي، وانها �ستتكون من حماور عدة ف�سال عن 20 بحثا، 
بواقع اأربع  جل�سات. وبني امل�سدر اأن الدورة الثانية �ستكون برعاية وزارة الثقافة 
املحافظات  كل  من  ق�سة  وكتاب  وروائيني  نقاد  ومب�ساركة  واالآثــار   وال�سياحة 
واقليم كرد�ستان.  وعبد املجيد لطفي ) 1905- 1992 ( قا�ص وكاتب م�رصحي 
الناقد  وبح�سب   ، العرق  اأدبــاء  احتاد  موؤ�س�سي  من  ويعد  عراقي،  كردي  و�ساعر 
والباحث با�سم عبد احلميد حمودي، يعد لطفي واحدا " من جيل الرواد يف الق�سة 

العراقية الذين حفروا االر�ص البكر وبذروا فيها جتربة البناء الواقعي ".

اأخبار  ا�سدارات عن موؤ�س�سة �سم�ص للن�رص واالإعالم بالقاهرة؛ �سدرت رواية » 
برهان   " ال�سويد  يف  املقيم  الكبري  العربي  والروائي  لالأديب   » اق  الُع�سَّ اأخر 
لة لروايته ال�سابقة "اأخبار  اق « رواية م�ستقلة ومكمِّ اخلطيب ".» اأخبار اأخر الُع�سَّ
اآخر الهجرات" ال�سادرة قبل عامني... العنوان يقدِّم الرواية بو�سوح اإىل القارئ، 
من ناحية امل�سمون، ثالثة �سبان من عائالت غنية، متو�سطة، فقرية ، تتقاطع 
تفرتق  املكان،  الزمان،  عندها  يتغرّي  خطرة،  عامة  منعطفات  على  حيواتهم 
خال�ساتها  اأحياًنا،  دامية  خيارات  مواجهة  يف  الغربة،  يف  تلتقي  الوطن،  يف 
حتوالت ريادية نهاية الرواية، منها اأن اأكرثنا اإح�سا�ًسا بالرباءة اإزاء ما يجري 

من تدهور يف احلياة اخلا�سة والعامة قد يتبدى االأكرث م�ساركة يف التدهور.

�سدرت حديثًا عن دار بتانة للن�رص والتوزيع املجموعة الق�س�سية "هفوات 
�سغرية ملغريِّ العامل" للكاتب ممدوح رزق. تقع املجموعة يف 94 �سفحة، 
ممدوح  ال�سابقة.  اأعوام  الثالثة  مدار  على  ُكتبت  ق�سرية  ق�سة   31 وت�سم 
الق�س�سية  املجموعات  من  العديد  له  �سدرت  م�رصي.  وناقد  كاتب  رزق 
وال�سعرية والروايات وامل�رصحيات والكتب النقدية كما كتب �سيناريوهات 
اأفالم ق�سرية. ح�سل على جوائز عديدة يف الق�سة الق�سرية وال�سعر  لعدة 
واالإ�سبانية.  والفرن�سية  االإجنليزية  اإىل  ن�سو�سه  ترجمت  االأدبي.  والنقد 
وي�ستعد الإ�سدار كتابه النقدي اجلديد "هل توؤمن باالأ�سباح؟" الذي يت�سمن 

قراءات يف كال�سيكيات الق�سة الق�سرية.

ألوان من 

بالدي

إصداراتإصداراتمؤتمر

قراءة في كتاب

يعود الكاتب الكويتي "اإ�سماعيل فهد اإ�سماعيل" يف 
العراقية  احلرب  اإىل  "ال�سبيليات"  االأخرية  روايته 
جتري  حكاية  ليقّدم   )1988-1980( االإيرانية 
اأحداثها يف هذه الفرتة، يف قرية �سغرية تقع جنوب 

مدينة الب�رصة العراقية تدعى "ال�سبيليات".
 تبداأ اأحداث الرواية مع اإ�سدار القيادة العراقية بيانًا 
تطلب فيه من القاطنني يف القرى والبلدات القريبة 
اإىل  �سكنهم  اأماكن  مغادرة  املعارك  �ساحات  من 

مناطق اأكرث اأمنًا.
جمربين  اأنف�سهم  وعائلتها  قا�سم"  "اأم  جتد  هكذا،   
على الرحيل عن القرية التي مل يعرفوا غريها طوال 
"اأبو  االأب  �سيدفنون  م�سريهم  طريق  ويف  حياتهم، 
قا�سم" الذي مل يحتمل م�ساق ال�سفر فتويف يف الليلة 

الثانية لهجرتهم تلك.
اإليه  ينتمي  الذي  باملكان  التعّلق  الرواية  تناق�ص   
عنه،  بعيداً  يعي�سها  التي  االغرتاب  االإن�سان، وحالة 
وم�ساعر الفقد التي تتلب�سه، وكيف اأن احلنني ينه�ص 
اأو راحًة  روحه ويق�ّص م�سجعه فال ي�ستطيع عي�سًا 
�سخ�سية  يف  تتج�سد  كلها  امل�ساعر  هذه  بعيد.  وهو 
التي تقرر بعد �سهور على  الرواية  "اأم قا�سم" بطلة 
تعود  اأن  انتهائها،  لزمن  اإ�سارات  دون  احلرب،  بدء 
اإىل منزلها يف قرية "ال�سبيليات"، فتخطط لذلك دون 
اأن تخرب اأحداً من اأوالدها، تاأخذ احلمار االأحب اإىل 
بال�سعوبات  اآبهٍة  غري  ومت�سي  خري"  "قدم  قلبها 
الذي  القرب  تنب�ص  اأن  مقررًة  �ستواجهها،  التي 
يف  دفنها  وتعيد  عظامه  لتاأخذ  زوجها  فيه  دفنوا 
برباعة  ال�سخ�سية  هذه  الكاتب  ير�سم  راأ�سه.  م�سقط 
وكل  العمل،  يف  املحورية  ال�سخ�سية  هي  الفتة، 
ال�سخ�سيات االأخرى تدور يف فلكها، وكاأن وظيفتها 
�سخ�سية  من  جوانب  على  االإ�ساءة  هي  االأ�سا�سية 
العراقية  احلرب  تفا�سيل  وحتى  فقط،  قا�سم"  "اأم 
من  فعلته  وما  ووح�سيتها،  ويومياتها  االإيرانية، 
هي،  بعينيها  نراه  ذلك  كل  وموت،  وخراب  دمار 
الرواية كلها  له.  ونقروؤه بتفاعلها معه ومعاي�ستها 
الراوي/  �سوؤال يطرحه  اإجابٍة عن  تنبني على �سكل 
عقب  ا�ستطالعية  جولة  يف  يذهب  اأن  بعد  الكاتب 
على  لالطالع  االإيرانية  العراقية  احلرب  انتهاء 
ملاذا  هو:  ال�سوؤال  وهذا  احلرب،  خلفته  الذي  الدمار 
"ال�سبيليات" وحدها خ�رصاء يف حميٍط  قرية  ظلت 
اأن  من قرى �سفراء ماتت نباتاتها واأ�سجارها بعد 
العراقية  القوات  اإثر قيام  اإليها  املاء  توقف و�سول 
�سط  عن  املتفرعة  االأنهار  مداخل  جميع  باإغالق 

العرب بالرتاب خوفًا من ت�سلل العدو منها؟ 

اقتباس 

ال�سعداء يت�سابهون، اأما التع�ساء فكل واحد منهم 
تعي�ص بطريقته اخلا�سة .!

تول�ستوي

 على ما يذكُر االآباْء
يَِّقٍة اإنَّ االر�َص كانت غري �سَ

وكان املاُء اأعذَب
والرغيُف اأََلذَّ

واالأع�ساْب
اأكرَث خ�رصًة... حتى فاتناُت االأم�ِص

... ُكنَّ اأََرقَّ
واخليُل القدميُة

مل تكن ُتْرخي اللجاَم لغرِي 
فار�ِسها...

وال كان اجلباُن ي�سوُل يف 
امليداِن...
واالأغراْب

موَن بقوِت ذي �َسَغٍب ال يَتَحكَّ
َوَنْب�ِص رقاْب..

َوَيْقَنُع بالقليِل من القطيِع الذئُب

ال كذئاِب هذا الع�رِص...
و»اخلي�ص« و»اجُلنفا�ُص«

َثْتني عن بيوٍت اأذكُر اأنَّ اأُمي َحدَّ
دومنا اأبواْب

وتق�سُم اأَنَّ جاراً
قد اأ�ساَع �ُسَوْيَهًة يومًا

َفعاَدْت بعد عاٍم َخْلَفها َحَمٌل

يقودهما فتًى �ساأَل املدينَة كلَّها
ْن اأ�ساَع �ُسَوْيَهًة يومًا... َعمَّ

على ما يذكر االآباْء
كان النا�ُص

تون اإذا م�سوا يف ال�سوِق ال َيَتَلفَّ
اأَْنَعَم من حريِر اليوِم

او
خرجوا من املحراْب

***
على ما �سوَف يذكر بعدنا االأبناْء

اإنَّ االأر�َص
اأ�سيُق من حبال ال�سنِق يف بغداَد

واملاَء الفراَت له
اْب.. مذاق ال�سّ

وانَّ اجلاَر يخ�سى جاَرُه
وتخاُف من اأجفانها االأهداْب

يحيى السماوي

ثقافة 

مسرحية "سينما" .... 

رؤية إخراجية تستعرض شجون العراق ما بعد 2003 
من رماد الذاكرة

)�سينما(  مفردة  الن�سار،  كاظم  املخرج  ا�ستعار 
عنوانا مل�رصحيته اجلديدة التي عر�ست على خ�سبة 
�سجون  خاللها  من  لي�ستعر�ص  الوطني  امل�رصح 
و�سوؤون عراق ما بعد 2003 عائدا اىل الوراء قليال 
اتكاأت على  ومطال على امل�ستقبل بروؤية اخراجية، 
القارة  داللتها  عن  بعيدا  )�سينما(  مفردة  حمولة 
ا�ستثمر  بل  معروف،  فني  جن�ص  اىل  ت�سري  التي 
يف  ال�سيما  النا�ص،  ب�سطاء  بني  ال�سعبية  داللتها 
�سينما!(  )�رصنا  يقولون  حني  املا�سية  العقود 
امل�سحك  فيها  يتداخل  مزرية  حال  على  للداللة 

واملبكي يف اآن.
ال �سك ان واقع العراق اليوم، احلافل بالتناق�سات، 
�سوريالية، وامل�رصح  لوحة  جعل احلياة عبارة عن 
العراقي، نق�سد اجلاد منه اأو غري اال�ستهالكي، ظل 
هو االقرب اىل مالم�سة هموم الواقع والتعبري عنه.

و�سفه  يف  دقيقا  كان  الن�سار  املخرج  ولعل 

"�سخ�سيات  قال:  حني  هذه،  م�رصحيته  �سخ�سيات 
الرتاجيديا  هذه  مع  وحكايتها  ق�ستها  منها  لكل 
كوميديا  كثرية  اأحيان  يف  بدت  وان  العا�سفة، 
رعب  لتخفيف  قناع  �سوى  لي�ست  لكنها  �سوداء، 
تنه�ص  اأن  حتاول  �سخ�سيات  حكاية  اإنها  الواقع. 
عّطل  امل�ستمر  ال�رصاع  لكن  احلروب،  رماد  من 
بعا�سفة  امل�رصحية  بداأت  زال".  وما  م�سريتها  من 
االنفجارات  اأ�سوات  فيها  اختلطت  الرعب،  من 
مقربة،  حا�رصت  وفو�سى،  ا�ستغاثة  اأ�سوات  مع 
)�ستكون هي ميدان العمل امل�رصحي طيلة العر�ص(، 
من  خليطا  ميثلون  اأ�سخا�ص،  خم�سة  وو�سطها 
اأحداث  يف  ق�سوا  منهم  ثالثة  العراقي،  املجتمع 
العنف التي اأعقبت االحتالل، اأحدهم �ساعر )عالوي 
كلية  وخريج  الع�سلي(  )اأزهار  و�سحفية  ح�سني( 
تاك�سي  �سائق  فيعمل  باخت�سا�سه،  عمال  يجد  مل 
جرنال  الطائي(  )اياد  الرابع  فيما  داخل(  )زيدون 
اإليها  �سبقهم  االيرانية.  العراقية  احلرب  يف  ق�سى 
املوت  ا�ستمرارية  اىل  ا�سارة  يف  الثمانينيات،  منذ 

يف احلروب ومن ثم العنف، منذ ذلك التاريخ.
من  تت�سع  اأخذت  التي  مقربتهم  يف  اطمئنانهم 
العام  بعد  املوت  جمانية  بفعل  يدوم،  لن  حولهم 
2003 وكرثة املوتى الذين �ساروا يزاحمونهم على 
املكان، فيخرجون من قبورهم بطريقة فنية رائعة، 
اذ ت�سقط �سورهم من االأعلى وهي مو�سحة بال�سواد 
قربه،  عند  يقف  حيث  منهم،  واحد  كل  امام  لتحط 
يف املقربة التي يقف عليها حار�ص عجوز، الفنان 
ال�ساهد على  ال�سبيب(، وهذا �سيكون مبثابة  )با�سل 
التي  امل�رصحية  اأحداث  لندخل  ويجري،  جرى  ما 
تكون فيها املقربة كناية عن واقع اأثقلته االأحداث 
باملاآ�سي املت�سل�سلة، والتي يكون فيها االحتالل، اأو 
حلوار  مدخال  املقربة،  حار�ص  ي�سفه  كما  الزلزال، 
الذي  احلار�ص  وبني  بينهم  اأو  بينهم،  فيما  مفتوح 
ي�سري بحمولة طروحاته واأقواله اىل تداخل االزمنة، 
جمتمع  حيوات  اأو  حيواتهم  جميعا  في�ستعر�سون 
وجد نف�سه و�سط عا�سفة من رعب، فر�ستها عليهم 

ارادات متداخلة.
ابطاال  لقد بذل املمثلون جهدا كبريا، وكانوا بحق 
املخرج  حولهم  ان  بعد  واملعرّب،  الرائع  ادائهم  يف 
اىل عيون را�سدة لواقع رجراج، اأفقدهم حلمهم يف 
النا�ص  وجد  ان  بعد  معناها،  احلياة  واأفقد  احلياة، 
ي�رصق  اخذ  الذي  االرهاب،  طوفان  امام  انف�سهم 
انتحاريني  بوا�سطة  �سواء  خمتلفة،  با�سكال  احلياة 

او اغتياالت او غريها من و�سائل املوت املتعددة.
على  لي�ص  بال�سعرية،  م�سبعة  كانت  امل�رصحية، 
باال�سارت  بل  بااللفاظ،  واللعب  اللغة  م�ستوى 
وال�رصيع،  الذكي  بالتلميح  والناقدة،  الدالة  الغنية 
وان هبطت للمبا�رصة امل�سحوبة باالنفعال احيانا، 

ورمبا كانت بحاجة اليه لت�سبع مو�سوعاتها.

بغداد_متابعة


