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" مسرح اللش " رؤية عراقية كونية للعالم ومشروع يسابق فيه الصوت الجسد

امل�شاركني  تاأهيل  على  الل�ش"   " ن�شاطات  ترتكز   
ال�شوت  ت�شمل  مترينات  خالل  من  امل�رسح  وطلبة 
وحمرك  منبع  اأّيهما  اجل�شد.  وحركات  واالإلقاء 
ال�شوت؟ ثمة اجتاهات  اأم  لالآخر يف امل�رسح، اجل�شد 
ال�شوتي،  االأداء  على  اجل�شدي  االأداء  تقدم  م�رسحية 
واأخرى ت�شاوي بينهما. االأوىل اأولت اهتمامها باالأداء 
ال�شمعي،  اجلانب  طغيان  على  فعل  كردة  اجل�شدي 
الطق�شية  بينابيعه  وافتتانا  امل�رسح،  باأ�شول  وتعلقا 
اأو  اأجه�شها  التي  البدائية  وخاماته  واالأ�شطورية 
وموا�شعات  واللفظي  التقليدي  امل�رسح  �شوهها 
م�رسحيون  تبناها  وقد  ذلك.  وغري  والعقل،  املنطق 
اأنتونني  من  ابتداء  وطليعيون  ومتمّردون  جمددون 
�شمن  و�شار  ويل�شون.  بروبرت  انتهاء  ولي�ش  اآرتو، 
اهتمامات احلركات امل�رسحية ما بعد الدرامية، وما 
امل�رسحية  املمار�شة  من  جعلت  التي  احلداثية  بعد 
بني  املعّقدة  العالقة  لفهم  ا�شتفزازية  انطالق  نقطة 
التعبري  بني  وازنت  فقد  الثانية  اأما  واجل�شد.  امل�رسح 
و�شياغة  التمثيل  يف  باجل�شد  والتعبري  بال�شوت 
انت�شارا  االأكرث  النمط  ت�شّكل  وهي  امل�رسحي  العر�ش 
يف م�شارح العامل. هناك م�رسحيون، اليوم، يحاولون 
جعل ال�شوت منبعا وحمركا ودافعا للج�شد، ويعملون 
اأن ال�شوت والغناء لي�شا لل�شمع فقط، بل  اأ�شا�ش  على 
اأي�شا، بو�شفهما حدثا دراميا، ي�شفيان على  للروؤية 
هوؤالء  من  عديدة.  ت�شغيل  واأ�شاليب  تقنيات  امل�رسح 
قره  ح�شيب  نيكار  وزوجته  عمر  �شامال  امل�رسحيني 
داغي، وهما من�شاويان من اأ�شل كردي عراقي اأ�ش�شا 
الذي  “الل�ش”،  م�رسح  خمترب   1998 عام  فيينا  يف 
�شمال  يف  االإيزيدية  للديانة  معبد  اإىل  ا�شمه  ي�شري 

العراق، ويعني احلياة املنّورة.
وجاء هذا املخترب يف اأعقاب فرقة امل�رسح التجريبي 
اأن�شاآها عام 1992 وقّدما من خاللها عرو�شا  التي 
وهولندا  اأملانيا  ويف  النم�شاوية،  املدن  يف  عديدة 
عامني  بعد  ومتكنا  وبريطانيا.  و�شوي�رسا  والدمنارك 
امل�رسحي،  للبحث  مركز  اإىل  املخترب  حتويل  من 
ولثقافة الكفاءة امل�رسحية، يف م�شعى لرت�شيخ مفهوم 
امل�شارك،  املراقب  املحتفل،  عرب  ال�شوت”  “معرفة 
واملخرج  املمثل  حول  ال�شائدة  املفاهيم  من  بدال 

والعر�ش امل�رسحي.
اإىل ثقافات  “الل�ش” فنانون ينتمون  عمل يف مركز 
واالأملان  والعرب  كالكرد  متعددة  وجمتمعات 
جتاربه  وعر�ش  وغريهم،  والفرن�شيني  والنم�شاويني 
م�رسح  مثل  العامل،  م�شارح  من  عدد  يف  امل�رسحية 
ال�شوي�رسي،  هارد”  و”غوت  الفرن�شي،  بيري”  “دوم 
وبرلني االأملاين، و”اإكوهاما” الياباين. اأما يف النم�شا 
احل�شارات  تفاعل  جمال  يف  ترتكز  ن�شاطاته  فاإن 
وطلبة  امل�شاركني  وتاأهيل  الثقايف(،  )التوا�شل 
واالإلقاء  ال�شوت  ت�شمل  مترينات  خالل  من  امل�رسح 

وحركات اجل�شد.
ال�شوت  اأهمية  حول  �شحفي  حوار  يف  نيكار،  تقول 
تخلق  التي  هي  واالأغاين  االأ�شوات  “اإن  امل�رسح  يف 

تف�رس  حركاتنا  اأن  ذلك  يعني  اأن  دون  من  حركاتنا 
اأغنية وكل حدث �شوتي يحمالن  اأغانينا، لذلك فكل 
يف  متحركة  نقطة  اإىل  دقيقة  اإ�شارة  داخلهما  يف 
حياة  مع  مبا�رسة  يتعامل  اجل�شد  اأن  اأي  اجل�شد، 
يكون  اأن  من  بدال  ع�شويا  عملها  وي�شبح  االأ�شوات، 
ي�شبح  اأن  يعني  ال  ال�شوتي  احلدث  اإن  بحتا.  تكنيكا 
اأو ي�شبح ال�شوت جزءا من  اجل�شد جزءا من ال�شوت، 
هي  الوحدة  الأّن  واحدة  وحدة  ي�شكالن  بل  اجل�شد، 
املحتفل،  لالإن�شان  ومنبعا  للتعبري،  االأ�شلي  امل�شدر 

وعليه فهما ال ميثالن، بل يحتفالن”.
هي  وحدها  لي�شت  احلركة  “اإن  �شامال  يقول  فيما 
املعرّب  هي  اأنها  اأو  ال�شخ�ش،  لتاريخ  الوحيد  احلامل 
الوحيد للفعل االإن�شاين كما يراها م�رسح اليوم كدافع 
جرت  ما  به  ُيق�شد  فال  ال�شوت  اأما  اجل�شدي.  للعمل 
امل�رسح  يف  املختلفة  التقنية  اال�شتخدامات  عليه 
وال  املو�شيقي،  الغنائي  وامل�رسح  واالأوبرا  احلواري 
حتى التجارب امل�رسحية اجلديدة التي ُي�شتخدم فيها 

اجلديدة  والتقنيات  ال�شوتية  املكربات  عرب  ال�شوت 
االأخرى”.

وي�شيف �شامال قائال “ال�شوت والغناء يف مفهومنا 
لي�شت غايتهما تعميق الفعل الدرامي وال مييالن اإىل 
املونتاج امل�شهدي اأو ينحوان نحو التغريب امل�رسحي، 
اأنا اأحتدث عن ال�شوت كاأنني اأحتدث عن كائن حي. 
ندخل  اأنا، هو نحن. من هنا  نعم هو كائن حي، هو 
يف مغامرة �شوتية، ون�شميها ال�شوت ينبوعا ودافعا 
يخلق  الفيزيقي  للحدث  ينبوعا  للج�شد،  وحمركا 

االإيقاع واحلدث”.
جتربة  اأول  ونيكار  �شامال  نقل   2004 عام  يف 
واالأغاين”،  الرماد  “اأر�ش  وهي  لهما،  م�رسحية 
الدورة  يف  م�شاركتهما  خالل  من  العربي  العامل  اإىل 
ال�شاد�شة ع�رسة ملهرجان القاهرة التجريبي، وكانت 
التجربة تطبيقا للمنهج الذي تبنياه وات�شمت بكونها 
من�شاوية  اإحداهما  ممثلتان،  )اأدتها  خمتربية  جتربة 
على  تقوم  �شيني(  اأ�شل  من  �شنغافورية  واالأخرى 

نغمات  من  اأن�شاقها  ت�شكلت  مطلقة،  �شوتية  بنية 
واإثنولوجية  اجتماعية  مرجعيات  حتكمها  خمتلفة 
م�شبقة  “ن�شية”  تربطها  اأن  دون  من  متعددة، 
مع  اآنيا  االرجتال  فيها  اختلط  بحيث  ووا�شحة، 
وللنغمات  حينا  الغناء  لتتابع  املق�شودة  االإر�شالية 

وم�شاراتها اللحنية حينا اآخر.
�شاركا   )2005 )عام  للمهرجان  التالية  الدورة  ويف 
من  احلديث”،  “بداية  عنوانها  ثانية  بتجربة  اأي�شا 
من  فيها  كان  من�شاوية،  ممثلة  جانب  اإىل  اأدائهما 
العالية  والغنائية  ال�شعر  وروح  اجلمالية  احل�شا�شية 
تذّكر  جتربة  فهي  ر�شني،  بتلٍقّ  حتظى  يجعلها  ما 
جتري  حيث  دانت�شنكو،  وخ�شبة  بروك،  بيرت  بب�شاط 
الفني،  الفعل  ي�شاهد  طرف  بح�شور  الفنية  الواقعة 
ت�شتدرج  اأدوات  وب�شع  نا�شعة  بي�شاء  قما�ش  قطعة 
من الروح هذا النثيث ال�شمعي الذى ينبّث فى اأقا�شي 
الذاكرة ال�شوتية جلماعة ب�رسية انطفاأ كونها منذ اأمد 
بعيد، لكن ومي�ش جر�شها بقي عنيدا على الفناء ليعيد 

اإنتاج كينونته مع كل دورة ح�شارية.
هذا  يف  ونيكار  ل�شامال  االأخرية  التجربة  وكانت 
ظل”،  “بال  م�رسحية  هي   2008 عام  املهرجان 
للم�رسح  دولية  مهرجانات  يف  اأي�شا  قدماها  التي 
اليونان،  كو�شوفو،  اأوكرانيا،  اليابان،  النم�شا،  يف 
يل  اأتيحت  وقد  ومقدونيا،  بولندا،  البو�شنة،  بلغاريا، 
فر�شة م�شاهدتها يف عّمان �شمن عرو�ش مهرجان 

امل�رسح االأردين ال�شابع ع�رس عام 2010.
تت�شكل  بنية �شوتية مطلقة  على  التجربة  تقوم هذه 
الل�شانية  العالمات  ن�شق  تقع خارج  لغة مبتكرة  من 
املاألوفة، التي ت�شري اإىل مدلوالت ثقافية حمددة، وقد 
جاءت التجربة نتيجة بحوث عملية خمتربية معقدة 
وا�شتثمار  �شتى،  اإن�شانية  اإىل ينابيع  الو�شول  بهدف 
معر�شة  بل  نادرة،  �شوتية  واإيقاعات  وحدات 
و�شهرها  الب�رسية  الثقافات  خمتلف  من  لالنقرا�ش 
يف �شيغة جديدة عرب اأن�شاق �شوتية قابلة لتاأويالت 

عديدة.

بغداد_ متابعة

وزارة الثقافة يتفقد 
فعاليات أسبوع النصر

علي بدرخان يحصد 
جائزة النيل في الفنون

 "رسائل منسية على هامش 
الحب والوطن"

 "قبضة جمر- دور المثقفين 
فى مواجهة اإلرهاب" 

واالث��ار  ال�شياحة  ل�شوؤون  الثقافة  وزارة  وكيل  ر�شيد  ح�شني  قي�ش  ال�شيد  تفقد 
قريبا وتتحرر كامل  يعلن  ان  نتاأمل  والذي  الن�رس  با�شبوع  االحتفال  ا�شتعدادات 
ار�شنا من دن�ش االرهاب.  و�رسح ر�شيد بان على جميع املوؤ�ش�شات والوزارات ان 
تعطي لهذا الن�رس ما ي�شتحقه من احتفاء وان يكون ا�شبوع الن�رس حمطه لالعتبار 
واال�شتذكار نقف عندها    ممتنني و�شاكرين لدماء طاهره اريقت من اجل ان ت�شتمر 
قواتنا  ت�شحيات  لوال  ااٍلره��اب  طوفان  يبتلعه  ان  كاد  الذي  عراقنا  يف  احلياة 
االمنيه وح�شدنا املقد�ش هذا و�شتت�شمن االحتفالية معر�ش للوثائق املهمة والتي 
لالزياء  وعر�شا  االثارية  لل�شور  ومعر�ش  االثار  عن  التنقيب  بدايات  ت�شتعر�ش 

تقيمه دائرة االزياء يف القاعة اال�شورية ا�شافة اىل معر�ش م�شرتك للكتب.

اأرفع جائزة متنحها م�رس �شنويا  ح�شد املخرج علي بدرخان جائزة النيل، وهي 
يف جماالت الفنون واالآداب والعلوم االجتماعية. وح�شل بدرخان )71 عاما( على 
اجلائزة مبجال الفنون خالل الت�شويت الذي اأجري يف وقت متاأخر من م�شاء اأم�ش 
عام  لل�شينما  العايل  املعهد  يف  بدرخان  تخرج  للثقافة.  االأعلى  باملجل�ش  االأحد، 
الذي كان( عام 1973، ليقدم بعده جمموعة من  اأفالمه )احلب  اأول  1967 وقدم 
)الكرنك( و)اجلوع( و)�شفيقة ومتويل(. وح�شل  ال�شينما امل�رسية منها  اأفالم  اأبرز 
فيما  مكي،  الطاهر  الراحل  والناقد  الباحث  االآداب  جمال  يف  النيل  جائزة  على 
ح�شل عليها يف جمال العلوم االجتماعية اأ�شتاذ االإدارة وخبري التنمية باجلامعة 

االأمريكية، �شربي ال�شرباوي.

جديدة  �شعرية  جمموعة  والتوزيع،  للن�رس  الف�شاءات  دار  عن  حديًثا،  �شدر 
لل�شاعر "ر�شيد جمال"، حتت عنوان "ر�شائل من�شية على هام�ش احلب والوطن"، 
واملجموعة تقع يف 112 �شفحة من القطع املتو�شط، ُطبع، وهي الطبعة االأوىل 
اليتيم"  "احلب  2017، وتتاألف من 31 ق�شيدة. وللكاتب جمموعتان �شعريتان 
اأ�شدرها عام 2005، و"ترانيم احلب" عام 2009 ف�شال عن ديوان حتت الطبع 
ال�شعر  من  جزاأين  الديوان  ويت�شمن  الكتابة  رهن  ورواية  "وم�شاءات"  بعنوان 
املعتق  باحلب  منمقة  ق�شائد  ال�شاعر  ير�شد  منهما  االأول  املعا�رس،  احلديث 
من  الكثري  طياته  يف  يحمل  ق�شيدة  كل  وعنوان  والبيل�شان،  اليا�شمني  برائحة 

الرتاجيدية واملاأ�شاة.

كتابا  العربى،  االإب��داع  �شل�شلة  �شمن  للكتاب،  العامة  امل�رسية  الهيئة  اأ�شدرت 
جديدا للكاتب ال�شحفى اللبنانى ال�شاعر حممد غربي�ش بعنوان "قب�شة جمر.. دور 
املثقفني فى مواجهة االإرهاب".  يتناول الكتاب روؤية املوؤلف حول دور املثقفني 
الظالمية، وي�شم بني دفتيه عددا  لالأفكار  الت�شدى  االإرهاب وكيفية  فى مواجهة 
العربى للوقوف عند  اآراء بع�ش املثقفني واملفكرين  التى تت�شمن  التحقيقات  من 
الق�شايا واالأ�شئلة الراهنة التى متثل حتديات كبرية على �شعيد مواجهة التطرف 
املثقفني  من  عدد  بها  اأدىل  خا�شة  ب�شهادات  الكتاب  يختتم  كما  واالإره���اب.  
التطرف  مواجهة  فى  الثقافى  ال��دور  فاعلية  حول  العرب  واالأدب���اء  واملبدعني 

والتع�شب والعنف واالإرهاب.

إصداراتإصدارات المخرجوكيل

قراءة في كتاب

�شوق  من  الناظر  حامد  ال�شوداين  الكاتب  يتخذ   
لروايته  ا�شمًا  دبي  مدينة  يف  املرر"  "فريج 
حوادثها،  معظم  فيه  جتري  ومكانًا  االأوىل، 
اختالف  على  ال�شخ�شيات  جلميع  وجتّمعًا 
"الطيب"،  يرحل  واأ�شكالها.  وبيئاتها  جن�شياتها 
اأبرز �شخ�شيات الرواية وراويها، من مدينته يف 
ق�شة  ومن  والعوز  البطالة  من  هاربًا  ال�شودان 
امل�شادفة  وتقوده  دبي،  اإىل  في�شل  انتهت،  حب 
يف  كبرية  �شوق  وهي  املرر"،  "فريج  �شوق  اإىل 
"قبائل  اإىل  ا�شمها ن�شبة  اتخذت  القدمية  املدينة 
املنطقة.  تلك  يف  كانت  التي  العريقة  املرر" 
تزخر هذه ال�شوق باملقاهي التي يعمل فيها عدد 
كبري من النا�ش القادمني من بلدان خمتلفة من 
القارة االإفريقية، في�شبحون جزءاً منها، وكاأنهم 
تتحول  هكذا  بعيد.   زمن  منذ  اإليها  ينتمون 
والعالقات  باحلكايات،  ي�شج  مكاٍن  اإىل  ال�شوق 
يف  "الناظر"  يرويها  واملتداخلة،  املت�شابكة 
ثمانية ف�شول، مقدمًا �شورة عامة عن عامل قد 
يبدو غريبًا على الرواية العربية، هو عامل احلب�شة 
بلدانهم  يغادرون  الذين  ونا�شها  وتاريخها 
لتح�شني  العربي  اخلليج  اإىل  وياأتون  الفقرية 
حكايته  منهم  واحد  كل  لدى  حياتهم.  ظروف 
االآخرين،  حكايا  مع  تت�شابه  قد  التي  اخلا�شة، 
فتلك هربت من زوج اأمها، الذي يغت�شبها لتعمل 
اآتية لتجمع نقوداً  واأخرى  بائعة هوى يف دبي، 
تعالج بها ابنها املري�ش، وثالثة افتتحت مقهى 
ومو�شيقية  غنائية  فقرات  مع  القهوة  فيه  تقدم 
غرابة  االأكرث  الق�شة  تبقى  احلب�شة.  تراث  من 
واإثارة هي ق�شة "جمنون ليلى"، فبعد اأن عا�ش 
"ليلى"،  ا�شمها  مدينته  من  فتاة  مع  حب  ق�شة 
رف�ش اأخوها تزويجه بها، فما كان منها اإال اأن 
ت�شجن  اأن  را�شية  بذلك  واعرتفت  اأخاها  قتلت 
الذي  الطويل  الكابو�ش  من  تنتهي  اأن  مقابل 
الراوي  يك�شف  ال  والديها.   موت  بعد  رافقها 
غادر  التي  حبه  ق�شة  عن  التفا�شيل  من  الكثري 
و�شبابية،  غائمة  يرتكها  بل  ال�شودان،  ب�شببها 
وكاأنه يريد القول اأن اأي ق�شة من تلك الق�ش�ش 
املبثوثة يف الرواية ميكن اأن تكون ق�شته، ولعل 
اختيار ا�شم "ليلى" ا�شمًا حلبيبته اأي�شًا اإ�شارة اإىل 
الت�شابه الذي ميكن اأن حتمله الق�ش�ش املختلفة 
رحلته  كامل  ف�شٍل  يف  الراوي  ي�رسد  لالأفراد. 
طبيعتها  في�شف  اأبابا،  اأدي�ش  اإىل  �شديقه  مع 
اأبنيتها وعماراتها، كما ي�شف  و�شوارعها ومنط 
والطقو�ش  هناك،  العي�ش  وطرق  احلياة  منط 

والعادات ال�شائدة، واأ�شكال االحتفاالت. 

اقتباس 

لو عالج الطبيب جميع املر�شى بنف�ش الدواء ملات 
معظمهم. 

اأبو حامد الغزايل

يل حبيبة يا �شديقي، نام 
بها ال�شتاء واأفاق فتّيًا، 

كمجهول قادم من الزهد 
�شوب النار، خالعًا اأقفال 

االقت�شاد والعزلة، يرك�ش 
كقطعة الذهب املدّورة اإىل 

م�شاء الَهّم وفجر الطّيبة.
يل حبيبة ما اإن اكت�شفتها 

االأنا�شيد حتى فقدْت اأثرها.
يل حبيبة يا �شديقي اأحّبها 

الأين ما كنت اأح�شب اأنها 
�شتحبني.

يل حبيبة تتكرر كالفعل، 
والفعُل ن�شيان وعذراء.

يل حبيبة تّتحد بي فهل 
اختبئ منها؟

يل حبيبة بي�شاء ك�شحو 
االأر�ش، وعندي متحف واأنا 

حمافظ على وجوه حبيبتي، 
اأنّورها بالر�شى، وباخل�شام 

امنحها اجلمال.
يل حبيبة ترافقني باأمانة 

تاأخذين با�شتقامة من طريق 
اإىل طريق يف بالد العذاب.

يل حبيبة، يا �شديقي، ولي�ش 

لك حبيبة.
* * *

وت�شحك وتقول يل: اأنت 
تخرتع �شفات احلبيبة!

وتغ�شب وتقول يل كالم 
الن�شج واحلكمة، كالم 

الرجال واخلربة.
وي�شتد غ�شبك وتقول يل: اأي 

حب هذا؟
وي�شتد غ�شبك وتقول يل: 

اأنت ت�شحك من نف�شك! ولٌد 
اأنت! كل الن�شاء زانيات، 

فلرن�ش بهذا! اخليال �شيء، 
والواقع اآخر، فلنواجه الواقع 

حتى ال ت�رسعنا اخليبة!
ولكنك خمطئ يا �شديقي، 

بن�شبة ما اأنت حمق، بن�شبة 
ما اأنت خائف...

انسي الحاج 

ثقافة 

لي حبيبة . . .بعيدًا عن النظرة المثالية للفن.. كيف استخدمت الفرشاة والقلم للتشهير 
االإن�شان،  الفن يهذب  اأن  اأكرث من وجه، وبعيداً عن  للفِنّ 
عندما  وهو  �شيئًا،  الكثريون  عنه  يعرف  ال  جانب  هناك 
ر" الفن ويجعل �شرية �شخ�ش بعينه على كل ل�شان.  "ُي�شِهّ
دافن�شي  ليوناردو  ال�شهري  الفنان  اأقدم  قرون  عدة  قبل 
اإذا قال العقاد يف مقال له عن دافن�شي،  مبا ي�شبه ذلك. 
الع�شاء االأخري، كان ي�شتغرق  باأنه ملا ُكلف بر�شم لوحة 
عن  يبحث  �شارداً  فيجل�ش  التفكري،  يف  طويلة  �شاعات 
منه  فغ�شب  قلياًل.  اإال  بفر�شاته  ي�رسب  وال  االإلهام، 
الق�ّش املوّكل باالإ�رساف عليه، وح�شبه ي�شيع الوقت وال 
اأو  بذلك،  اأن يخربه  وبداًل من  منه.  ما هو مطلوب  ينجز 
اأن يعاتبه اأو ي�شتفهم منه �شبب ذلك، ذهب الق�ّش لي�شكوه 
اخلرب  �شمع  دافن�شي  اأن  ويبدو  روؤ�شائه.  اإىل  مبا�رسة 

مل  الق�ش،  حظ  و�شوء  حظه  وحل�شن  باأخرى،  اأو  بطريقة 
يكن قد اختار بعد مالمح يهوذا االإ�شخريوطي الذي و�شى 
ج�شد  على  الق�ش  مالمح  ي�شع  اأن  فقّرر  امل�شيح،  بال�ّشيد 
وعندما  الرباعة،  مبنتهى  بالفعل  فعله  ما  وهو  يهوذا، 
تعر�ش لالنتقاد اأ�رس على موقفه، وقال اإنه اأرد اأن يعطي 
الق�ش واأمثاله در�شًا ال ُين�شى. ويف عامل الرواية، ال ميكن 
حمفوظ  جنيب  امل�رسي  للكاتب  ال�رساب  رواية  ن�شيان 
يرويها  كما  والق�شة،  قتله.  يف  تت�شبب  كادت  التي 
روايته  بطل  ا�شتلهم  حمفوظ  اأن  النقا�ش،  رجاء  الناقد 
اأمر  وهذا  املقهى،  يف  له  �شديق  الظ" من  روؤبة  "كامل 
عادي، لكن امل�شكلة اأن بطل الرواية كان �شعيفًا جن�شيًا، 
ويعاين تعلقًا مر�شيًا باأمه. ونقل اأحدهم حكاية الرواية 
لل�شديق الذي ا�شُتلهمت منه، فثار واأح�رس م�شد�شًا وقرر 
الذي يجل�ش فيه  اإىل املقهى  قتل جنيب حمفوظ، وذهب 

وجرى  جنيب؟"  يا  عني  كاتب  "اإنت  له  وقال  بالفعل، 
اأ�شدقاء م�شرتكني تدخلوا  النيل منه، لكن  خلفه حماواًل 
واحتووا االأزمة. ورمبا يف هذه احلكاية مل يكن حمفوظ 
يق�شد الت�شهري ب�شديقه، لكن هذا ما حدث على اأي حال.

ومن الرواية اإىل الر�شم مرة اأخرى، وق�شة انتقام عمالق 
التي  الفتاة  من  العقاد،  حممود  عبا�ش  العربي  االأدب 

اأحبها وخذلته.
االأمر كان �شعبًا ومليئًا بالتعقيدات منذ بدايته، فالعقاد 
كان يف اخلم�شني، والفتاة ال�شمراء التي ملكت قلبه كانت 

يف الع�رسين. اإنها الفنانة الراحلة مديحة ي�رسي
اإحدى  يف  �شورتها  العقاد  راأى  عندما  الق�شة  بداأت 
ودعاها  بها،  فاأعجب   ،1939 عام  امل�رسية  املجالت 
جمعة،  كل  ُيعقد  كان  الذي  االأدبي  �شالونه  حل�شور 
فرتة  عالقتهما  وا�شتمرت  بالتاأكيد،  الفتاة  به  وانبهرت 

من الوقت.
لكنها �رسعان ما ان�شمت لعامل الفّن، اإذ راآها الفنان اأحمد 
ال�شينما، وبني يوم وليلة تغرّي  �شامل، ودعاها للعمل يف 
اأ�شبحت م�شهورة وتكاثر املعجبون حولها  اإذ  كل �شيء، 
اأحد  اأن يكون  طوال الوقت، وهو ما رف�شه العقاد، واأبى 
ها بينه وبني الفن، وملا اختارت  الطائفني حولها، فخرَيّ

الفن، انتهت عالقتهما.
ينتقم منها، ويف  اأن  �شنه ومقامه،  العقاد رغم كرب  قّرر 
الوقت ذاته، رمبا اأراد اأن ي�شَفى من هواها، فكّلف �شديقه 
يلتف  تورتة  فيها  �شورة  بر�شم  طاهر  �شالح  الر�شام 
اأحذيته  وو�شع  نومه،  غرفة  يف  وعّلقها  الذباب،  حولها 

اأ�شفلها.
يوم  ذات  له  ي�رسي  مديحة  زيارة  فر�شة  العقاد  وانتهز 
مع والدها، وا�شتدرجها اإىل غرفة النوم لرييها ال�شورة، 
ففهمت الر�شالة، كان يريُد اأْن يقول لها اأّنها اأ�شبحْت مثل 
تعد  ومل  الذباب،  حولها  يلتف  التي  املك�شوفة  التورتة 
العقاد  غرفة  من  باكية  مديحة  فخرجت  بالعقاد،  تليق 

ومن حياته لالأبد.

بغداد _ متابعة


