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من الكوت إلى البصرة... مدن عراقية تفتح شوارع للثقافة اقتداء بشارع المتنبي في بغداد
املتنبي؛  �شارع  حافظ  طويلة،  عقود  مدى  على 
للثقافة  ك�شارع  كيانه  على  بغداد،  العا�شمة  و�شط 
منذ  ال�شارع  �شهدها  التي  التحّوالت  فبعد  والكتاب، 
ا�شتقر  حتى  املا�شــــي،  القرن  بدايات  تاأ�شي�شه 
ال�شارع  هذا  يف  دخلت  للكتاب،  ك�شارع  احلال  به 
فعاليات موازية كثرية، منها ما هو فني، ومنها ما 
هو اأدبي وثقايف، خ�شو�شًا بعد افتتاح بناية الق�شلة 
فيه  الن�رش  دور  وانت�شار  البغدادي  الثقايف  واملركز 

ب�شكل ملحوظ.
تبقى  اأن  ت�شاأ  مدنًا عراقية كثرية، مل  اأن هناك  غري 
فكرة  من  يقرتب  �شارع  فاأول  االأيدي،  مكتوفة 
با�شم  الب�رشة  مدينة  يف  افتتح  املتنبي  �شارع 
ثقافية  �شوارع  ذلك  بعد  لتليه  الفراهيدي(،  )�شارع 
وغريها  وال�شماوة  والنجف  والكوت  النا�رشية  يف 

الكثري..
باب  انفتح  اأن  بعد   ، يقول  الزبيدي  اأحمد  الناقد 
احلّرية التعبريية على م�رشاعيه اأخذت تدّب احلياة 
لتتو�شع  املتنبي،  �شارع  يف  العراقية  الثقافية 
التعددية  اإىل  االقت�شادية  االأحادية  من  وظيفته 
فكريًا  وجداًل  ثقافيًا  حـــراكًا  �شهد  اإذ  الوظيفية، 
ما  و�رشعان  قبل،  من  البغـــدادي  الو�شط  ي�شهده  مل 
تنف�شت املحافظات العراقية تلك التحوالت الثقافية، 
من  متتلكه  ملا  التحول  رائدة  الب�رشة  فكـــانت 
ال�شعرية  امل�شتويات  على  خاّلقة  اإبداعية  طـــاقات 
تقليد ثقايف يعك�س  فيها  والفكرية، فربز  وال�رشدية 
وعيها املــدين بتمّثالت ح�شارية متنوعة، وتو�شعت 
حراكًا  االأخرى  املحافظات  لت�شهد  التقليد  باحة 

ثقافيًا يج�شد اإبداعاتها.
م�شيفًا اأن ال�شارع الثقايف العراقي اأنتج وعيًا جديداً 
يتمثل بن�شوء التداول اليومي، اأو االأ�شبوعي باملنجز 
والتوا�شل  االإنرتنت  تقنيات  عن  ف�شاًل  االإبداعي، 
اللقاءات  وتعقد  البعــــيد  تقّرب  التي  االجتماعي، 
عنه  ُيحكــــى  جديد  اإ�شدار  من  فما  ملّبية،  بدعوات 
وتوفره  وطبيعته  ماهيته  عن  الت�شاوؤل  وكرث  اإال 
احلركة  نزوع  جداً  واجلميل  الثقافية.  االأ�شواق  يف 
ال�شبابية املدنية نحو ال�شارع الثقايف وتالقفها ملا 
حتى  واملفكرون،  واملثقفون  االأدباء  االآباء  ينتجه 

غابت الفوارق الزمنّية.
�شارع  رواد  اأحد  وايل،  �شباح  الفوتوغرايف  ويبني 
اأو  االجتماعية  الن�شاطات  اأن  بغداد،  يف  املتنبي 
تتعمق  فاعلة  تقاليد  ر�شوخ  على  تعتمد  الثقافية، 
نتكلم عن ظاهرة  والتفاعل، وهنا  بالتوا�شل  دائمًا 
�شيوع  على  فعل  كردة  ظهرت  التي  املتنبي  �شارع 
والراأي  احلزب  باآيديولوجيا  تعمل  �شلطة  ثقافة 
القراء  لغالبية  متنف�شًا  املكان  وكان  الواحد، 
الكتاب  ظاهرة  ظهور  بعد  خا�شة  واملثقفني، 
امل�شتن�شخ، وما حققه من انت�شار لكتب كانت ت�شكل 

تهمة بحد ذاتها.
ف�شارع املتنبي- ح�شب وايل- الذي بداأ ب�شكل ب�شيط 
اليد،  اأ�شابع  عن  تزيد  ال  بـ)ب�شطيات(   1987 عام 

العراقيني،  من  االآالف  يرتاده  مكانًا  االآن  اأ�شبح 
تقام  هام�شه  وعلى  ن�رش،  ودور  ملكتبات  ومقراً 
عن  ف�شاًل  متنوعة،  وفنية  ثقافية  فعاليات 
ا�شتقطابه الكثري من الظواهر الثقافية واالجتماعية 
وحتى ال�شيا�شية، ليكون جزءاً من معادلة مهمة يف 

الثقافة العراقية.
حميد  والناقد  ال�شاعر  حتدث  الكوت،  مدينة  ومن 
الثقايف  دجلة  ل�شارع  كان  لقد  قائاًل:  ح�شن جعفر، 
يف الكوت اأكرث من حالة اإعالن عن اأهمية و�رشورة 
على  القراءة  باأهمية  املعريف،  الوعي  �شناعة 
م�شتوى االأفراد واجلماعات، رمبا كان �شارع دجلة 
امل�شتحدثة  الثقافية  ال�شوارع  من  ك�شواه  الثقايف 
فعاًل  ي�شكل  كان  رمبا  املحافظات،  من  العديد  يف 
مدعية  اأو  الثقافية  الف�شائل  من  للكثري  فجائيًا، 

ميثل  عام  فعل  اإىل  ذلك  بعد  ليتحـــول  الثقافة، 
الكثـــــري من االهتمامات اجلمعــــية، اإنه الفعل الذي 

كان م�شمومًا حتــــت فعل التقية.
لقد كان حلراك هذا ال�شارع اأكرث من ن�شاط ثقافــي 
وكذلك  املكتبات،  اأ�شحاب  م�شتوى  على  واأدبي 
وال�شعراء  االأدباء  من  الثقايف  ال�شاأن  اأ�شحاب  على 
والق�شا�شني، بل على العديد من منظمات املجتمع 
هذه  متثل  للثقافة،  تنتمي  التي  والتجمعات  املدين 
اإنها الدعوة للقراءة،  االأن�شطة الكثري من الفعاليات، 
فكما اأن فعالية توقيع كتاب التي قدمها العديد من 
الكتاب وال�شعراء والق�شا�شني متثل ن�شاطًا متميزاً. 
العديد  اإقامة  التجمع من  وبح�شب جعفر، فقد متكن 
من الن�شاطات الثقافية، حوارات ونقا�شات مع اأدباء 
ومثقفني واأ�شاتذة جامعيني، حول املنجز االإبداعي 

عامة،  البالد  اأو  املحافظة  م�شتوى  على  الثقايف 
فكان �شباب التجمع ومثقفوه ميثلون طليعة احلراك 
مكتبة  اإقامة  �شملت  التي  ن�شاطاتهم  يف  الثقايف 
دجلة، التي متثل اأكرث من دعوة للقراءة، عرب توفري 
اأمهات الكتب، واأحدث االإ�شدارات واملطبوعات على 
م�شتوى املنتج العراقي والعربي، بل والعاملي كذلك.
الثقافية  ال�شوارع  ا�شتطاعت  حديثه:  جعفر  وينهي 
توفر  واأن  بها،  اخلا�س  املعريف  حراكها  تنتج  اأن 
للقراءة واملطالعة واملتابعة،  اأفق خمتلف  اأكرث من 
مكتبات  لظهور  ورمبا  املطابع،  اإ�شدارات  الأحدث 
من  وجود  لها  يكن  مل  ال�شوارع  هذه  يف  جديدة 
الثقايف  الفعل  وقدرة  قوة  ميثل  الظهور  هذا  قبل، 
الروحية  احلياة  عن  والدفاع  احلراك،  �شناعة  على 
زيد  الروائي  يبني  حني  يف  االإن�شان.  جلماليات 

ال�شهيد، من مدينة ال�شماوة، اإذا كان �شارع املتنبي 
بو�شفها  بغداد  يف  يتمركز  عراقيًا  ثقافيًا  رمزاً 
العا�شمة - احلا�شنة للثقافة واملعرفة اأزليًا- فاإن 
�شوارع املحافظات ومراكزها الثقافية تن�شط ب�شكل 
فعال، واإن كان ن�شبيًا، يتفاوت من حمافظة الأخرى. 
بخري  العراقية  الثقافة  اأن  ويثبت  ي�شعد  ما  اأن  كما 
واالإرهاب  اخلراب  و�شط  العراقي،  املثقف  بقاء  هو 
مل�شخه،  يتوجه  ما  لكل  راف�شا  بل  نائيًا،  والف�شاد، 
على  وي�شمت  االإرهاب  ي�شاند  عراقيًا  مثقفًا  نر  فلم 
توؤكد  التي  املعرفية  هويته  يعلن  نراه  اإمنا  الف�شاد، 
قطار  يركب  ح�شاري  مدين  وطن  بناء  يف  حلمه 
اجلور  من  خاٍل  عامل  بناء  يف  لي�شهم  الع�رشنة 
الأخيه  االإن�شان  بحب  مليء  والع�شف،  واال�شطهاد 
اأن و�شائل التوا�شل االجتماعي  االإن�شان. وال نن�شى 
�شاهمت وب�شكل فعال يف االإعالن واالإ�شهار بتداول 
االأخبار وال�شور عن الفعاليات املتوا�شلة لل�شوارع 
االأر�شفة،  على  تقام  التي  واملعار�س  الثقافية 
والكتاب  االأدباء  من  بها  ي�شارك  ومن  يعر�س،  وما 
ظاهرة  وتلك  وحواراتهم..  بنتاجاتهم  واملثقفني 
االأجيال  اأن  وتوؤكد  النري،  امل�شتقبل  ت�شت�رشف 
تتوا�شل بحبها للثقافة ورغبتها العميقة للنهل من 
التقدم  تو�شع يف عجلة  التي  الع�شي  وما  املعرفة. 
غبية  حماوالت  اإال  االأف�شل  نحو  والتطور  والتحول 

جلهات اأو اأنا�س ال تفهم جدلية التاريخ.
القا�س  النجف، قال  الثقافة يف مدينة  وعن �شارع 
من  االآن  للثقافة  �شارع  كل  يت�شكل  العبودي:  علي 
وكذلك  ونقاد(،  وروائيني  وق�شا�شني  )�شعراء 
واملخرج  واملمثل،  )الت�شكيلي،  منهم  فنانني 
)طلبة،  اآخر،  �شعبي  خليط  معهم  ويجل�س  وغريهم(، 
جتد  حيث  جيدة،  ظاهرة  وهذه  ك�شبة(،  عمال، 
ال�شعبي مع املثقف، فينتج �شيئًا من اجلمال لتقارب 
اأ�شحاب  وفئة  واالإبداع  الفكر  اأ�شحاب  من  الفئتني 
الوعي االأقل، مما يجعل الفكرة احلقيقية هي تقريب 
االأن�شطة الثقافية من اجلمهور عرب ف�شاء عام. لهذا 
مت ا�شتن�شاخ اأكرث من �شارع يف حمافظاتنا احلبيبة 
ثقايف  �شارع  وجود  املثقف  اجلمهور  ي�شمن  كي 

ك�شارع املتنبي يف بغداد.
على  �شاعدت  جتربة  الثقايف  ال�شارع  م�شيفًا: 
جماالتهم  �شتى  يف  املبدعني  مع  اجلمهور  تقارب 
م�شاعف  اإنتاج  على  �شاعد  ما  واخت�شا�شاتهم، 
الكتب،  قراء  زيادة  اإىل  وكذلك  االإبداعي،  لالإنتاج 
كثريا  ازدادت  القراءة  فن�شبة  ال�شباب،  من  خا�شة 
يف ال�شنوات االأخرية… وما يبهج اأي�شًا اأن العائلة 
اأو  الكتب،  من  تريده  ما  جتد  اأين  �شمنت  العراقية 
املقتنيات الفنية ملا حتتويه هذه ال�شوارع من نوادر 
نوادر  اأو  ر�شومات  من  الفنية  واالإبداعات  الكتب 
ظاهرة  اأن  العبودي  ويوؤكد  نادرة.  و�شوراً  تراثية 
�شكلت  عدد من حمافظاتنا  ثقافية يف  �شوارع  فتح 
ال�شباب  وانطالق  الرتابة  ك�رش  وهي  جليلة،  �شمة 
اأي�شًا  للمراأة  مكانة  واأعطى  طاقاتهم  وك�شف  بقوة 
اأن تكون موجودة مع الرجل، وهذا كله �شند ثقايف 

يبهج كل االآمال لتحقيقها.

بغداد_ متابعة

إلى التلفزيون في رمضان

تخطف جائزة الكتاب الدولي 
 "ساركوفاج"2017 األميركية

 الكذابون يحصلون 
على كل شيء"

 فى �شنة 2008 وفى الدورة االأوىل لـ جائزة البوكر العربية كان اجلميع على 
ح�شلت  التى  الغروب"  "واحة  وروايته  طاهر  بهاء  الكبري  الكاتب  مع  موعد 
على اجلائزة. الرواية التى لقيت ا�شتح�شانا كبريا بعد ح�شولها على اجلائزة، 
�شلبى  ومنة  النبوى  خالد  بطولة  من  نف�شه  اال�شم  يحمل  كم�شل�شل  �شتعر�س 
الربيطانى  االحتالل  وبداية  ع�رش،  التا�شع  القرن  نهايات  اإىل  اأحداثها  وتدور 
املاأمور  بجانب  املهمة  ال�شخ�شيات  من  كبري  من  عدد  الرواية  وفى  مل�رش. 
وال�شيخ يحيى، ومليكة وفيونا، وحتمل  ال�شيخ �شابر  وزوجته كاثرين هناك 
الغرب وال�رشق، متمثلة فى عالقة حممود  فى داخلها نوعا من ال�رشاع بني 

ال�رشقى بزوجته كاثرين. 

الكتاب  بجائزة  طه  ليال�س  الفل�شطينية  للكاتبة  املّر"  "اللوز  روايــة  فازت 
الثقافات".  متعددة  االأدبية:  "االأعمال  فئة  عن  االأمريكية   2017 الــدويل 
وكانت اجلائزة وهى يف دورتها الثامنة قد ا�شتقبلت اأكرث من 1500 م�شاركة 
يرعاها  التي  الدويل  الكتاب  العام، وحتتفي جائزة  لهذا  فئاتها  يف خمتلف 
االأدبية  االأعمال  اأبــرز  من  وا�شعة  مبجموعة  االأمــريكــي،  الكتاب  مهرجان 
املّر" ق�شة  "اللوز  االأف�شل يف فئاتها. رواية  التي تعترب  الواقعية  واالأعمال 
االأحــداث  من  م�شتوحاة  وهى  وثقافتها،  فل�شطني  تاريخ  يف  منغم�شة  حب 
املوؤلفة  اأ�رشة  االأو�شط وكذلك تاريخ  ال�رشق  �شهدتها منطقة  التي  امل�شطربة 

ليال�س طه.

اأمني  نــورا  امل�رشية  للكاتبة  روايــة  اجلديدة،  ال�رشدية  االإ�ــشــدارات  �شمن  من 
حملت عنوان »�شاركوفاج«، والرواية �شدرت عن دار العني للن�رش، وت�شع نورا 
وثيقة تاريخية من نوع خا�س يف هذه الرواية، وميكن اعتبارها وثيقة التاريخ 
احلياة ومن  االأم من  ن�شائية حول موقع  بوثيقة  نقاد  فيما و�شفها  ال�شخ�شي، 
اأ�رشار تدفن  الع�شق ومن التحوالت بينهما. وتدور هذه الرواية حول تابوت من 
واأ�رشارها كي تعانق احلياة من جديد، يف �رشد  الرواية ما�شيها  بداخله بطلة 
اأمام  يت�شكل  اأدبي  ت�شجيل  يف  وبوحها  وقلقها،  ودواخلها  االأنثى  حياة  ير�شد 
القارئ. تاأتي رواية »�شاركوفاج« بعد اأكرث من عمل اأدبي للكاتبة ، وي�شار اإىل اأن 

نورا اأمني، خمرجة م�رشحية وممثلة وكاتبة ومرتجمة وم�شممة رق�س.

عن داري األكا والرافدين �شت�شدر قريبا رواية ) الكذابون يح�شلون على كل 
�شيء( وهي رواية بحث تدور اأحداثها يف لويز، اأو حارة ال�شيا�شيني املنكوبني، 
من  وال�شتينيات  اخلم�شينيات  منذ  اأ�شبحت  بروك�شل  راقية يف  منطقة  وهي 
تطيح  الذين  ال�شيا�شيون  وهم  املنكوبني.  لل�شيا�شيني  ماأوى  املا�شي  القرن 
بهم االنقالبات الع�شكرية، اأو الثورات ال�شعبية، اأو االنتفا�شات امل�شلحة التي 
حتدث غالبًا يف العامل الثالث، فياأتون لل�شكن يف لويز، حيث تقوم �رشكات 
ليعي�شوا  لهم،  وجلبها  بلدانهم  من  اأموال  من  ي�رشقونه  ما  بنقل  متخ�ش�شة 
عي�شة باذخة. رواية �شاخرة، حافلة باالأحداث واملفارقات، اأبطالها مرحون، 

يعي�شون على اأر�س زلقة.

"واحة 

الغروب"

"اللوز

 المر"
إصداراتإصدارات

قراءة في كتاب

يوؤرخ الكاتب ال�شعودي "عمرو العامري" يف روايته 
للتحوالت  املو�ّشم"  �رشق  جدة...  "جنوب  االأخرية 
هجرة  بعد  ال�شعودية  القرى  على  طراأت  التي 
�شبابها اإىل املدن للعمل فيها، وكيف انعك�س ذلك 
�شائدة.  كانت  التي  والعادات  القيم  اختالف  على 
يف  واالقت�شادية  العمرانية  للتطورات  يوؤرخ  كما 
اليوم.  عليه  هي  ما  �شارت  وكيف  "جدة"،  مدينة 
يتتبع "حم�شن"، راوي احلكاية، تلك التغرّيات على 
خلفية �رشده حلياة خاله "ح�شني"، اإذ يعود بالزمن 
رمبا  ق�شٍة  عن  ليحكي  الوراء  اإىل  عامًا  خم�شني 
حب  ق�شة  هي  الق�ش�س،  من  غريها  مع  تت�شابه 
عمره،  طوال  �شتات  يف  يعي�س  اأن  �شاحبها  كّلفت 
اأن  بعد  جدة  مدينة  اإىل  متجهًا  القرية  يغادر  اإذ 
رف�س والده تزويجه من الفتاة التي يحبها زاعمًا 
اأن العادات والتقاليد تن�ّس على اأن يتزوج من ابنة 
التي  التحوالت  الرواية  عمه ال من غريها.  تر�شد 
التقدم  زحف  ب�شبب  ال�شعودية  القرى  على  طراأت 
جنم  اأفل  اأن  بعد  وبخا�شة  اإليها،  والتكنولوجيا 
الزراعة وتخلى عنها اأهلها، وبداأت تتغرّي القيم التي 
كان النا�س يحافظون عليها جياًل بعد جيل. فبعد 
اأن كانت الوجاهة تقا�س مبا ميتلكه ال�شخ�س من 
اأرا�ٍس، �شارت تقا�س بال�شهادات العلمية اأو الرتبة 
الع�شكرية اأو الوظيفة التي ي�شغلها الفرد، وتبع ذلك 
كما  اأنف�شهم.  االأفراد  �شخ�شية  يف  عميقة  تغرّيات 
التي  املدينة  وتطورت  ن�شاأت  كيف  الرواية  تر�شد 
تعترب العا�شمة االقت�شادية وال�شياحية لل�شعودية 
واملناطق  املدن  من  كغريها  جدة  كانت  "جدة". 
وال�رشكات  العمران  وحركة  اال�شتثمارات  لكن 
التي بداأت تظهر فيها جعلت منها مق�شداً لل�شباب 
الطاحمني بتغيري ظروف حياتهم، فبدوؤوا يهجرون 
قراهم ويذهبون اإليها، ما �شاهم يف تو�شعها. ي�شلط 
الكاتب ال�شوء يف ف�شول الرواية على "املخا�رشة" 
وهم فئة من النا�س يغادرون قراهم اأيام احل�شاد 
اإليه  يعود  م�شتقر  له  وبع�شهم  الرزق،  عن  بحثًا 
النور  اأو  بالغجر  اأ�شبه  وهم  جوالون،  وبع�شهم 
وطقو�س  حياتهم،  اأجواء  ي�شّور  اأخرى.  بالد  يف 
العامرة  �شهراتهم  وبخا�شة  لديهم،  االحتفاالت 
معاناتهم  ي�شّور  كما  واللهو،  والرق�س  بالغناء 
تقاطع  خالل  من  يرويه  كله  وذلك  واآالمهم، 
االأ�شا�شية  الرواية  �شخ�شيات  حيواتهم مع حيوات 
التي تعي�س يف القا�شمية، القرية التي ت�شتقبلهم كل 
وبينهم  �شكانها  فتن�شاأ بني  نف�شه،  الوقت  �شنة يف 

عالقات �شداقة ومودة ورمبا زواج.

اقتباس 

منرب االإن�شانية قلبها ال�شامت ال عقلها الرثثار.

جربان خليل جربان

 اأفـْـتــَقـُِدَك 
واأ�شعُر اأنــّي بداأُت اأفِقُد

َبعـْ�َس َنـبـْ�َس اإح�شا�شي بَك
واأنـــََّك

تت�رشُب مَن الذاكرة
كما الّرمل

فاأتورط بالتفكري بَك
للتكفري عن

غياِب و�شم ِ مالمـِِحَك
عن ج�شِد احُللم

 اأفـْـتــَقـُِدَك
واأكبــُِت َوخــَْز حنينـِي
واأكتُب جنوَن اللحظة

رموزا هيلوغرافيــّة
على جناحّي �شنونوةٍ عا�شقة

حتملها اإليَك
وترحل

تبحُث لَك عن ُعنوان
خلَف الطرقات ِ امل�شتحيلة

دة والنوافذ امُلْو�شَ
واأنتظْر ..

اأخ�شى اأْن ..
تكوَن قـَْد .. اأ�شقــَطــَْت جننَي 

ُحبــّي
من َرحـِم ِ العاطفة

 اأفـْـتــَقـُِدَك
واأجتهُد اأْن

اأحمو ب�شماِتَك
عن خاليا �شغفي بــَِك

فتنبعُث ذبذباُت �شوتــَِك
من ح�شن ِ املا�شي :

" " اأ ح ِ بُّ ِك 
لـِتــُبـَعـْـثـــَِرنــــِي

" ـِك  " اأحـِبـــُـّ
وتــُلــَمـْـلــِمـَنـــِي !

 اأفـْـتــَقـُِدَك
واأتاأرجُح هذي اللحظة

ما بنَي لونــَّي الفرح ِ واحُلزن

اأ�شتجديَك واأْدعـُوَك :
تعاَل

لتاأتي معَك األواُن الطـّيف
تعاَل

مل َنُعْد اأنا واأنَت
خطــَّني ِ متوازيني

نحُن قلبان تائهان
حوَل حمور دائرة

تعاَل
ل�شَت ُحـلمــًا

اأنَت اأكرُب من ُكّل اأحالمي
ل�شَت لــُغتي

اأنَت اأكرُب من كلِّ اللغاِت
تعاَل

قد تكوُن امل�شافة ُ �شا�شعة
ما بنَي حلمنــا والواقع

مع ذلك
ها اأنا اأمار�ُس اأوىل اخلطواِت

فتعاَل .. تعاَل .. تعاْل  
ريتا عوده

ثقافة 

خمس لوحات لجنون لحظةهل تحل الفانتازيا محل الدراما التأريخية في رمضان؟
بداأت القنوات الف�شائية يف عر�س االأعمال الدرامية 
الالفتة  ال�شمة  الكرمي.  ال�شهر  طوال  �شتعر�س  التي 
والدينية  التاريخية  الدراما  اأن  العام،  هذا  للنظر 
والتي لطاملا كانت �شيفًا دائم احل�شور على مائدة 
ال�شابقة،  االأعوام  يف  الرم�شاين  الدرامي  املجال 
تكاد ال يكون لها اأي تواجد هذا العام، حيث خ�رشت 
واملغامرات  الفانتازيا  اأعمال  ل�شالح  مكانها 
اللفظة  من  مقتب�س  فانتازيا  م�شطلح  االأ�شطورية. 
االإجنليزية والتي تعني ال�شيء اخليايل اخلرايف، وال 
للفانتازيا  اأن جند تعريفًا وا�شحًا وحمدداً  ن�شتطيع 
االأدبية واالإبداعية، ولكن ميكن اأن نعتربها نوعًا من 
اأنواع تناول الواقع العملي احلياتي من خالل روؤية 
االعتماد  ذلك  ومن  منطقية،  غري  اأو  ماألوفة٬  غري 
على ال�شحر واخليال وغري ذلك من االأ�شياء اخلارقة 
للق�شة.  االأدبية  احلبكة  يف  اأ�شا�س  كعن�رش  للطبيعة 
على  املعتمدة  الدرامية  االأعمال  قائمة  راأ�س  على 

دلهاب  كفر  م�شل�شلي  ياأت  رم�شان،  يف  الفانتازيا 
واأوركيديا. كفر دلهاب هو واحد من اأهم امل�شل�شالت 
يف  عر�شها  اجلماهري  من  كبري  قطاع  ينتظر  التي 
�شهر رم�شان ، وهو من تاأليف عمرو �شمري عاطف، 
�شيرنجي.  �رشكة  واإنتاج  جالل،  نادر  اأحمد  واإخراج 
يف  تاألق  الذي  ال�رشيف  يو�شف  بطولة  من  والعمل 
دراميًا  خطًا  لنف�شه  اختط  بعدما  ال�شابقة،  االأعوام 
واالإثارة  احلركة  م�شل�شالت  على  يعتمد  جديداً 
ولعبة  القي�رش  �شمنها  من  كان  والتي  والغمو�س، 
وغري  جمهول  ورقم  موؤقت  وا�شم  وال�شياد  اإبلي�س 
جماهرييًا  اإقبااًل  القت  التي  امل�شل�شالت  من  ذلك 
كبرياً وت�شدرت ن�شبة امل�شاهدات. يف هذا العام يغري 
يف  �شالته  وجد  بعدما  املميز،  طابعه  من  ال�رشيف 
م�شل�شل كفر دلهاب. فامل�شل�شل الذي ي�شهد م�شاركة 
اأحداثه، مبني على حبكة  اأكرث من 50 فنانًا �شمن 
تدور  واخليال، حيث  الرعب  معتمدة على مزيج من 
غري  غام�شة  وعوامل  قدمية  ع�شور  يف  تفا�شيله 
الثاين،  العمل  اأما  حمددة.  تاريخية  بفرتة  مربوطة 

تاأليف  من  وهو  اأوركيديا،  ال�شوري  امل�شل�شل  فهو 
�رشكة  واإنتاج  علي  حامت  واإخراج  العودة  عدنان 
واالإمارات  رومانيا  يف  حلقاته  �شورت  وقد  اإيبال، 
من  العديد  با�شرتاك  امل�شل�شل  هذا  يتميز  وتون�س. 
و�شلوم  �شليمان،  جمال  ومنهم  ال�شوريني،  النجوم 
وبا�شل خياط،  امل�رشي،  و�شامر  فهد،  وعابد  حداد، 

وقي�س ال�شيخ جنيب، ويارا �شربي، و�شالفة معمار.
من املوؤكد اأن منتجي االأعمال الدرامية الرم�شانية، 
الأعمالهم،  املتوقعة  النتائج  ح�شبانهم  يف  ي�شعون 
بالنواحي  املتعلقة  النتائج  تلك  االأخ�س  وعلى 
واملغرقة  وامللحمية  اخليالية  االأعمال  املادية. 
م�شاريع  تبدو  والغمو�س،  الفانتازيا  عوامل  يف 
ا�شتثمارية ناجحة يف ظل حالة التخمة التي تعاين 
امل�شل�شالت  اأ�شعدة  على  الدرامية  ال�شاحة  منها 
االجتماعية والفكاهية واحلركية وغري ذلك من اأنواع 
الدراما التقليدية التي ملها امل�شاهدون العرب لكرثة 
النجاح  اأن  كما  ال�شابقة.  ال�شنوات  منها يف  ُقدم  ما 
االأجنبية  امل�شل�شالت  بع�س  حققته  الذي  الباهر 
اخليالية، مثل م�شل�شل �رشاع العرو�س ، والذي القت 
موا�شمه ال�شتة ال�شابقة اإقبااًل عامليًا منقطع النظري، 
قد دفع الكثري من املنتجني العرب للتفكري جديًا يف 
اأهم  فاإن من  واأي�شًا،  تنفيذ جتارب عربية م�شابهة. 
تلك  اإنتاج  وترية  زيادة  على  �شاعدت  التي  النقاط 
االأعمال، اأن الرتاث العربي االإ�شالمي وما ي�شمله من 
وا�شعة  م�شاحات  خ�ش�س  قد  �شعبي،  وق�س  فلكلور 
مادة  قدم  مما  واالأ�شاطري،  واملالحم  للحكايات 
تلك  الفانتازيا حاليًا. كل  خ�شبة ومتنوعة ملوؤلفي 
االأموال  روؤو�س  اأ�شحاب  �شجعت  جمتمعة  العوامل 
االأعمال  تلك  الإخراج  طائلة  مبالغ  دفع  يف  العرب، 
اال�شتعانة  متت  حيث  ممكنة،  �شورة  اأف�شل  على 
بخربات اأجنبية عاملية متنوعة يف جماالت املكياج 

والت�شوير واملوؤثرات ال�شمعية والب�رشية.
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