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مصمم األزياء سنان كمال: أطمح إلى أن أضخ للشارع العراقي خبرات لصناعة عالم أزياء متكامل
Baghdad fashion show  صاحب حدث              

العاملية  على  قدمه  و�ضع  عراقي  ازياء  م�ضمم 
نقل  يف  وجنح  العراق  خارج  ازياء  عرو�ض  له 
للبلدان  العراقي  االزياء  فكرة �ضحيحة عن عامل 
ويك  فا�ضن  بغداد  ا�ضمه  م�رشوع  وله  االخرى 
والذي جعل من بغداد اول عا�ضمة عربية تطلق 
املو�ضة  عوا�ضم  مثل  عام  كل  للزياء  ن�ضختني 
الذي  كمال  �ضنان  االزياء  م�ضمم  انه  العاملية 

كان لنا هذا احلوار معه ...
االزياء  ت�ضميم  عامل  يف  م�ضوارك  بداأت  متى   

؟ومن هو �ضنان كامل ملن اليعرفه ؟؟
الفنون  معهد  يف   1998 عام  م�ضواري  بداأت 
خالل  من  نف�ضي  تثقيف  على  وعملت  اجلميلة 
عليها  نح�ضل  ومواد  جماالت  من  مايتوفر 
املو�ضة  خطوط  اخر  على  لتتعرف  ب�ضعوبة 
وهي البداية يف فرتة مل يكن هناك م�ضمم ازياء 
حقيقي يف تلك الفرتة كان هناك منوذجني هما 
هذا  اىل  اأخذ  ت�ضكيلي  وفنان  فنيا  مثقف  خياط 
يف  االزياء  عامل  يف  املتوفرين  هما  فقط  العامل 
العراق يف تلك الفرتة ولهذا ح�ضلت على دور يف 

دار االزياء العراقية كم�ضمم 2001 .
  -ماهو اول ت�ضميم �ضممته واكت�ضفت موهبتك 

من خالله  ؟؟
اول ت�ضميم كان رجايل نفذ باأول نظام الكرتوين 
ادخل  النظام  هذا  فيه  وجنحت  العراق  دخل  قد 
من  عليه  دورة  وتلقينا  العراقية  االزياء  لدار 
اول  فيها  اأحقق  ان  وا�ضتطعت   .. عاملية  �رشكة 
رغم  اأ�ضاهدها  قطعة  اول  وكانت   2002 اأنتاج 

�ضعوبة العمل عليه  .
خالل  من  هل  افكارك  ت�ضتوحي  اين  -من 

امل�ضاهدات ام من وحي افكارك ؟
ج/ م�ضمم االزياء هو عبارة عن ذاكرة �ضورية 
خمزونة من خالل م�ضاهداته اليومية مع االطالع 
الدائم على اخر �ضيحات املو�ضة العاملية وتنتج 
فكرة ت�ضميم من خالل البحث عن اجلديد .. هكذا 

الت�ضميم يولد من عقل امل�ضمم .
   -كيف تبداأ مراحل الت�ضميم لديك من انطالق 

الفكرة اىل نهاية الت�ضميم حدثني عنها ؟
ج / عندما ا�ضتح�رش فكرة اأحولها اىل جمموعة 
الأ تقل عن 8 ت�ضاميم وهنا كيف  كرابط جميع 
حكاية  لتكون  واحدة  فكرة  بق�ضة  الت�ضاميم 
ترويها القما�ض والق�ضات .. هذه النقطة هي من 
تربز فكرة امل�ضمم ودوره . وبعدها تبدء اخلامات 
االك�ض�ضورات وغريها من املكمالت الإنتاج الفكرة 
امل�ضمم  يتحلى  ان  يجب  هنا  ملمو�ضة  كقطعة 
يف  وال�ضبل  احللول  كل  ويجد  تنفيذي  عقل  بدور 

تذليل اي معوقات تواجه يف اإكمال الت�ضميم . 
-هل تواجه �ضعوبات يف عملك ؟

ج / اكيد ال�ضعوبات كثرية واهم �ضياء هو ثقافة 
االزياء حاولت على مدار 5 �ضنوات وبعمل منفرد 

على م�ضتوى العراق ان اثقف.
بغداد  اقمته يف  اول عر�ض  مع  بدء  االزياء  دور 
2012 بعد انقطاع ملدة 30 �ضنة تثقيف املجتمع 
يحتاج اآلية عمل كبرية ولي�ض جهد �ضخ�ض اأعاده 

لبغداد والعراق فكرة عرو�ض االزياء .
  -ماهي ابرز واهم عرو�ض االزياء التي �ضاركت  

فيها ؟؟
جمموعة  اول  مع  ابوظبي  من  كانت  انطالقتي 
العباءة  عام  2012 يف عر�ض قدمت فيه فكرة 
املغرب  جمموعة  وبعدها  جدا  جريئة  بخطوط 
2013 كانت فر�ضة نقل مورث فكري وتاريخي 
وبح�ضور  القفطان  بالد  اىل  العراقية  للعباءة 
اأملانيا  بلجيكا  فرن�ضا  من  دولة   18 من  عاملي 
امثل  وكنت  وغريها  بريطانيا  هولندا  ايطاليا 
ال�رشق االأو�ضط وبعدها جمموعة دبي 2014 الذي 
م�ضممني  من  مب�ضاركة  �رشيف  على  احلدث  اأقيم 
واأقمت  واإيطاليا  واملغرب  االمارات  من  بارزين 
عدد من عرو�ض يف بغداد الإطالق جمموعة وكان 
عنه يف  كتب  عراقي   ازياء مل�ضمم  اول عر�ض  

ال�ضحافة منذ 1988 .
هنا كانت االأفكار دور مهم وخا�ضة انت تخاطب 
عندما  املو�ضة  ثقافة  ومتلك  منفتحه  عقول 
اأظهرت اأفكار جريئة يف عامل العباية ويفيِ فكرة 
مع  العراقي  الفلكلور  يدمج  م�ضمم  اول  الف�ضتان 

االزياء  قناة  على  ظهوري  العاملية  اخلطوط 
وجتربة  خطوة  هي   fashion one العاملية 
مهمة على �ضعيد اول م�ضمم من ال�رشق االأو�ضط 

يظهر على �ضا�ضتها .
  Baghdad fashion show عن  حدثني 

كيف بداأ امل�رشوع ؟
العامل  اثار  حلدث  حتول  نقطة   2015-3-13
يف ظل كانت بغداد والعراق �ضبه متوقف احلياة 
بغداد  من  بعد  على  وداع�ض  ااٍلرهاب  ب�ضبب 
 Baghdad fashion show واطالقة 
م�ضممني  واأظهر  العراق  يف  احلياة  اأعاده  الذي 
وقدم بطريقة جعلت العامل يكتب عنه بقوة النه 
ظهور  من  العراق  وجعلت  ومهم  كبري  حتدي 
هو   Baghdad fashion كان  احلدث..  يف 
يعيد  وانا  والعراق  لبغداد  احلياة  اأعاده  من 
كانت  ن�ضاطات  من  املحافظات  تقدمه  مبا 
تقدمه  ان  الننكر  غريها  او  العراق  جنوب  يف 
ان  واليوم   .. االحرتافية   ينق�ضه  خجول  ب�ضكل 
مبوا�ضم  ينطلق  ثابت  حدث  عن  اأتكلم  ان  فخور 
يخرج  احلدث  هذا  و�ضنويا  مدرو�ضة  وبتوقيتات 
خربة  يكت�ضبون  الذي  امل�ضممني  غري  من 
وعار�ضات ا�ضبحو اليوم حمرتفات هناك كوادر 
حدث  من  تعلمو  والديكور  والتقنيات  تدريب  يف 
عرو�ض  تنجح  كيف   Baghdad fashion
االزياء .. اطمح ان ا�ضخ لل�ضارع العراقي خربات 

ل�ضناعة عامل ازياء متكامل.. 

اخلارجية  م�ضاركتي  خالل  من  جاءت  فكرة 
اليوم  ماجعلت  هي  اخلربات  لهذه  واكت�ضابي 
خالل  من  لتطوير  قابل  ازياء  عامل  فيه  العراق 
خالل  واطالقة  �ضنوات  خم�ض  منذ  زرعتها  بدزة 
م�ضمم   20 من  اكرث  االزياء  عرو�ض  موا�ضم 
ودعمي لالآخرين هذا مايجعل العراق له م�ضتقبل 

. Baghdad fashion ب�ضبب حدث
-هل حت�ضل على دعم من جهة معينة بخ�ضو�ض 

عملك ؟
هي  االزياء  للثقافة  اجلهات  فهم  �ضعوبة   / ج   
من جتعل الداعمني اليفهمون يف عاملنا.. ونحن 
نحاول على مدى �ضنوات عملنا ن�رش هذه الثقافة 
وحقيقني  دائمني  �رشكاء  لدينا  نحن  واليوم 
وادعمني لنا معنويا وماديا وم�ضتمرين معنا يف 

كل خطوة 
وم�ضممات  م�ضممي  من  الكثري  -يوجداليوم   
االزياء املبتداأين يف عامل الت�ضميم ماذا تن�ضحهم 
لكي ينجحو يف عملهم مل ابخل مبعلومة واحدة او 
دعم لكل من توا�ضل معي �ضنان يحب ان يكون 
وكوادر  وعار�ضني  م�ضممني  عامل  العراق  يف 
ومنها فقرتي التلفزيونية )فا�ضن �ضو مع �ضنان( 
وامل�ضممني  املبتدىء  املواهب  كل  ادعم  والتي 
الهواة جلعلهم حقيقة .. ن�ضيحتي لكل م�ضمم قدم 
خطوة يف حياتك لينظر لك العامل ويتقدم نحوك . 

  -ماهو الطابع املعروف عن ازيائك ؟ 
من  مكت�ضبه  وهي  والهدوء  الب�ضاطة  خطوط 

فكرة  وكانت  الهوية  على  واعمل  �ضخ�ضيتي 
م�رشوع هوية االزياء هو اول من ب�رش بان العراق 
يروج  الذي  االزياء  بع�ض  متثل  وال  هوية  ميلك 
لها كالها�ضمي والزبون النه متثل ثقافة اجلزيرة 
فكرة  اإطالق  علئ  عملت  وهنا  العربي  واخلليج 
عباءة الراأ�ض العراقية والتي متثل هوية وتاريخ 

بلد . 
-ماهي الر�ضالة التي حتب ان تو�ضلها من خالل 

عملك ؟
تدعم  حقيقة  موؤ�ض�ضة  اآكون  ان  على  اليوم  اعمل 
وترعى فكرة عامل االزياء وهو ما يخرج من هذا 
�ضنان  �ضعيد  على  ان   .. تفا�ضيله  كل  يف  العامل 
واقدم  جديد  �ضي  اأحقق  امتنئ  ازياء  كم�ضمم 
يف  عملت  ما  مثل  عراقي  م�ضمم  كاول  خطوة 
ابوظبي او املغرب كنت العراقي االول الذي يقيم 
حدث ابحث عن اجلديد واملميز واالهم هو فكرة 

ان العراق بلد ح�ضارة وفكر. 
 -كيف ترى جتربتك يف جمال تقدمي الربامج ؟

باب  فتحت  فقرة  �ضنان   مع  �ضو  /فا�ضن  ج 
�ضا�ضة  على  للظهور  املدفونه  املواهب  لع�رشات 
�ضياء  اقدم  ان  اأخب  جلميع  متاحه  فر�ضة  وهي 
بهدف وهذا ما وجدته يف فقرتي وحب الكامريا 
املواهب  من  والكثري   ... جدا  جميل  �ضي  ا�ضبح 
مع  �ضو  فا�ضن  فقرة  �ضا�ضة  علئ  الظهور  تنتظر 

�ضنان 
  -ماهي م�ضاريعك احلالية وامل�ضتقبلية حدثني 

عنها ؟
ج / اإطالق مو�ضم �ضيف ربيع 2017-2018 يف 
�ضهر �ضبتمرب / اأيلول هو خطوة مهمة لتكون بغداد 
عوا�ضم  مثل  ن�ضختني  تطلق  عربية  عا�ضمة  اول 
املو�ضة العاملية .. وانتظر برنامج يخ�ض اجلمال 
واملو�ضة لتقدميه .. وترقبو جمموعتي اجلديدة .. 

-ماهو حلم �ضنان كامل  ؟
عامل  �ضناعة  ا�ضا�ض  و�ضعت  االول  �ضقني  حلمي 
اخد  اآكون  ان  اطمح  للعامل  الثاين  وال�ضق  االزياء 
العامل هذه حلمي  االزياء يف  املوؤثرين ب�ضناعة 

الكبري 
-كلمة اخرية ?

عامل  دخل  من  ولكل  ثقافة  يحتاج  االزياء  عامل 
اول   .. العامل  هذا  يف  اخلو�ض  يحب  او  االزياء 
خطوة ثقف نف�ضك وافهم مايدور بالعامل وكيف 
تكون املو�ضة و�ضتحقق ا�ضياء مهمة يف خطواتك 

.. الثقة مهم يف خطوتك االولئ .
وهو  م�ضتمر   Baghdad fashion حلم 
بظهور  ي�ضتمر  وهو   .. جناحه  ثمار  اقطف  اليوم 
خطوة  كل  يف  املوفقية  امتنئ  �ضباب  م�ضممني 
والعراقيني  العراق  يحفظ  ان  اهلل  من  ادعو   . لهم 
وا�ضكر وكالة و�ضحيفة اجلورنال على هذا احلوار 

املمتع ..

حوار – هيفاء القره غولي 

سينمالجائزة الشيخ زايد للكتاب "الفرس ومضيق هرمز"األشعار الكاملة لفروغ فرخزاد 
اإ�ضدار  قرب  عن  االإلكرتوين،  موقعها  على  باإيطاليا  املتو�ضط  ن�رش  دار  اأعلنت 
-1935( فرخزاد  فروغ  ال�ضهرية  االإيرانية  لل�ضاعرة  الكاملة  ال�ضعرية  االأعمال 
الفار�ضي  االأ�ضل  ذو  العراقي  املرتجم  لها  ت�ضدى  التي  الرتجمة  وهي   ،)1967
العربية،  اإىل  فرخزاد  فروغ  ترجم  من  اأول  كان  والذي  الكرخي،  االأمني  حممد 
القرن  ت�ضعينيات  يف  العراقية  اجلديد"  "ال�رشق  جملة  يف  عمله  اأثناء  وذل��ك 
نقاد  من  وا�ضعة  اإ�ضادة  نالت  �ضعرية  خمتارات  ذلك  بعد  لها  و�ضدرت  املا�ضي. 
اإيرانيني وعرب عام 2005، وي�ضيد الدكتور عبد احل�ضني فرزاد، الباحث االإيراين، 
واملتخ�ض�ض يف االأدب العربي يف اإيران، برتجمة الكرخي لفرخزاد قائاًل: "متكن 

الكرخي من تقدمي فروغ للقراء العرب بلغة تكاد ت�ضاهي لغة الن�ض االأ�ضلي".

"الفر�ض وم�ضيق  والتوزيع كتاب حتت عنوان  للن�رش  نبتة  دار  �ضدر حديثا عن 
هرمز"، للكاتب الفريد �ضيدهم. وجاء على غالف الكتاب: م�ضيق هرمز تلك البقعة 
ال�ضاحرة التى مل تتجاوز عر�ضها اأميال قليلة، لكنها تعترب مطمع لكل دول العامل 
املنطقة  ت�ضهدها  التى  التطورات  ظل  فى  خا�ضة  املهم،  اال�ضرتاتيجى  ملوقعها 
فى الفرتة احلالية. يعترب هذا امل�ضيق مطمعا رئي�ضيا الإيران الإعادة بناء اأجماد 
م�ضالح  مع  بالطبع  يتعار�ض  املطمع  هذا  اأخرى،  مرة  الفار�ضية  االإمرباطورية 
واأهداف العديد من الدول فى املنطقة العربية والعامل االإ�ضالمى. ومن هنا جاء 
االإيرانية  واملطامع  اال�ضرتاتيجية  واأهميته  امل�ضيق  هذا  ليتناول  الكتاب  هذا 
لل�ضيطرة على امل�ضيق فى �ضبيل اإعادة اأجماد االإمرباطورية الفار�ضية مرة اأخرى.

تلقت جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب اأكرث من 725 تر�ضيحا للدورة الثانية ع�رشة منذ 
جاءت  وقد  املا�ضي،  مايو  �ضهر  مطلع   2018-2017 للعام  الرت�ضح  باب  فتح 
بن�ضب  و"االآداب"  ال�ضاب"  "املوؤلف  فرعى  يف  تاريخه  حتى  امل�ضاركات  معظم 
مت�ضاوية بواقع 29% لكل منهما، فيما جاءت فروع التنمية وبناء الدولة والفنون 
من  منهم  لكل   %11 بواقع  الثالثة  املرتبة  يف  الطفل  واأدب  النقدية  والدرا�ضات 
جممل الرت�ضيحات.وقد و�ضلت الرت�ضيحات يف خمتلف فروع اجلائزة من معظم 
الدول العربية، ت�ضدرتها م�رش بن�ضبة 31% من املجمل، باالإ�ضافة اىل 5% من 
الرت�ضيحات من دول اأجنبية �ضملت اأ�ضرتاليا، الدمنارك، ال�ضويد، اململكة املتحدة، 

النم�ضا، الواليات املتحدة االأمريكية، بلجيكا، بولندا، رو�ضيا، فرن�ضا، وكندا.

اليوم  م�ضاء  من  الثامنة  عند  يفتتح  �ضينما"،  مو�ضيقى  عنوان"  حتت  باأم�ضية 
ال�ضينما  جتمع  ثقافية  فنية  �ضهرة  حيث  لبنان،  الدويل" يف  اإهدنيات  "مهرجان 
م�ضهديات  ترافقها  اللبنانية  الفيلهارمونية  االأورك�ضرتا  مع  وامل�رشح  واملو�ضيقى 
م�رشحية مبا�رشة من اإعداد جورج خّباز واإخراجه.ي�ضتعيد حفل اليوم مقطوعات 
عاملية وحملية من مو�ضيقى اأفالم كال�ضيكية وحديثة من رومان�ضية وخيال علمي 
يف  و"الغناء  و"كاراميل"  بارادي�ضو"،  و"�ضينما  "العّراب"،  بينها؛  ومن  ودرامية، 
املغني  العام،  هذا  املهرجان  يف  امل�ضاركات  اأبرز  النجوم".من  و"حرب  املطر"، 
اإىل روح قدمية  ا�ضت�ضافته عودة  ت�ضكل  والذي  �ضاردو )1947(  الفرن�ضي مي�ضيل 
يف تاريخ االأغنية الفرن�ضية ملعت يف ال�ضتينيات وال�ضبعينيات من القرن املا�ضي.

725 إصدارات
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قراءة في كتاب

"الراويات"  اجلديدة  روايتها  تكتب مها ح�ضن يف 
تخلق  واأن  اأن حتكي،  فن  "الروي"، عن  متعة  عن 
احلكايات. عن تلك الن�ضوة اخلال�ضة التي يحققها 
تبني  ال�ضكل،  حيث  من  للراويات.  "الروي"  فعل 
م�ضتقلة  روايات  ثالث  �ضكل  على  روايتها  ح�ضن 
ومت�ضلة يف اآن واحد، هي اأ�ضبه بدمية "ماتريو�ضكا" 
رو�ضية، فالرواية تخفي بداخلها رواية اأ�ضغر، هذه 
الرواية تخفي واحدة اأ�ضغر اأي�ضًا، وهكذا.  الراوية 
"اأبدون" التي حتيا �ضمن  الكتاب هي  االأوىل يف 
نهائية،  ال  �ضخ�ضيات  فيها  تخلق  خيالية،  عوامل 
حياتها  تتغرّي  حكاياتها.  وتتخّيل  معها،  تعي�ض 
بعد اأن ياأتي رجل يعر�ض عليها املال الالزم كي 
ترتك عملها وتتفرغ لكتابة رواية. توافق "اأبدون" 
و�ضامته.  لفتتها  الذي  الرجل  لهذا  مدفوعًة بحبها 
لكنه بعد اأن تنتهي من الكتابة ي�ضطو على الرواية 
فاإنها ال متانع. يحقق  ذلك  با�ضمه، مع  وين�رشها 
الرجل �ضهرة وا�ضعة ب�ضبب هذه الرواية، لكنه يبقى 
قرية  اإىل  فيذهب  ثانية،  واحدة  كتابة  عن  عاجزاً 
حب  على  يعرث  وهناك  واال�ضرتخاء،  لال�ضتجمام 
الراويات  من  واحدة  تكون  التي  "لويز"،  حياته 
ظهور  لكن  ابنة،  منها  وينجب  يتزوجها  اأي�ضًا. 
رواية تدور اأحداثها يف تلك القرية، وال�ضهرة التي 
بعد  الهو�ض، خا�ضة  من  نوعًا  له  ي�ضببان  تنالها، 
ُوقعت  الذي  امل�ضتعار  اال�ضم  بني  النا�ض  يربط  اأن 
اخلامتة  القرية.  تلك  يف  هو  ووجوده  الرواية،  به 
املكان  ذلك  �ضهرزاد"،  "مقهى  بعنوان  �ضتكون 
حكايات  لديهن  اللواتي  للراويات  املخ�ض�ض 
بعد  الزائرات  ا�ضتقبال  يبداأ  والذي  يكتبنها،  مل 
التاريخية  املالب�ض  يلب�ضن  حيث  الليل،  منت�ضف 
ف�ضواًل  ح�ضن  ت�رشد  حكاياتهن.  ويحكني  امللونة، 
تبدو متقطعة وال عالقة لها بخط ال�رشد االأ�ضا�ضي، 
بحكايات  القارئ  ان�ضغال  غمرة  ويف  فجاأة  لكن، 
الثالث  الروايات  تربط  فرعية،  وحبكات  جديدة 
بع�ضها ببع�ض، برباعة من خطط م�ضبقًا الإدها�ض 
احلكاية،  اإىل  البداية  منذ  تنحاز  هكذا،  املتلقي. 
التي هي االأ�ضل، اإىل ال�ضفوي، البعيد عن التدوين، 
الذي يحمل يف اأحد معانيه: الرغبة يف الن�رش، ما 
ملتطلبات  يخ�ضع  اأن  على  احلكاية  �ضاحب  ُيجرب 
وتفقد  تلقائيتها،  الكتابة  فتفقد  والت�ضويق،  الن�رش 
احلكاية طزاجتها. والتدوين يعني اأي�ضًا، اأن ت�ضبح 
احلكاية ثابتة ال جمال لتعديلها اأو تغيريها، بينما 
 - االأقل  على  الرواية  هذه  يف   – مغرمة  الكاتبة 
ثابت  ا�ضم  ال  املتوقع.  وك�رش  والتبديل  بالتحوير 
اأن حتمل  �ضخ�ضية ميكن  كل  الرواية،  امتداد  على 

ا�ضمني، ثالثة، اأو اأكرث. 

اقتباس
 

اخلزي هو االإح�ضا�ض الذي ينتابك عندما تتفق مع 
املراأة التي حتبها على اأنك الرجل الذي حت�ضبه هي. 

كارل �ضاندبرغ

نطرتك يِ عرب احرتاق ال�ضننْي
�ضماء وماء ، وُفاًل وظاّل

�ضهرت اأناديك طول الليايل
وكنت احلبيب الويّف االأمنْي

فما جئت ماًء
وال جئت ظاًل

راأيتك دومًا زفاف العرو�ْض
قدوم الربيع وفي�ض 

الكوؤو�ْض
ء �ضبَح املنى فرا�ضًا ُيالأىليِ

جنومًا تداعب ليل الهنا
فما جئت ااّل
اأنيًنا يذوْب

وع�ضًقا يلوْب
وما جئت ماًء ، وال جئت 

ظاًل
وتبَقنْي عندي مالكي امُلعّلى

وحلمي املحّلى
وتبقني اأحلى . . .

* * *

ا مَّ راً وكهاًل وهيِ نطرتك يِ غيِ
وكنت انتقيت ثياب الزفاْف

ورود التالل ، وحلو الثمْر
ورزق احلالل ، وحّبا غمْر

وبع�ض احلكايا- املرايا – 
اللقايا

و�ضااًل الأمي ، ن�ضيَج ال�ضباْح
�ضداه الرياْح

وحُلمته الن�ضمة العابثْه
عرو�ضا َن�َضْدتك ملَء االأماين
لليل ال�رشاب و�ضبح التهاين

ا ، فما جئت برقَّ
وال جئت رعدا
واأعر�ضت �ضداً

واأخلفت وعدا

جريس دبيات

ثقافة 

تظلين أحلىأزمة القصة القصيرة ... هل هي بسبب هيمنة الرواية أم أنها صنيعة اإلعالم الثقافي؟
اعتبار  الق�ضرية على  الق�ضة  الرواية وتراجع  فكرة رواج 
اأنها جن�ٌض يحتاج  اأو  اأنها مل تعد تعطي الده�ضة للمتلّقي 
من  ف�ضحة  اإىل  املتلّقي  فيه  يحتاج  وقت  يف  تاأمٍل  اإىل 
اأمام  الده�ضة.  التاأمل من خالل فعل  والبحث عن  الراحة 
روؤية  تتم  كيف  التايل:  ال�ضوؤال  طرح  يتم  املقوالت  هذه 
هيمنة  ب�ضبب  اأزمٍة  يف  هي  هل  حتديداً  الق�ضرية  الق�ضة 

الرواية اأم اإن هذه االأزمة �ضنيعة االإعالم الثقايف؟
يعتقد القا�ض والروائي عالء م�ضذوب الذي �ضدرت له قبل 
اأيام جمموعة ق�ض�ضية حملت عنوان “لوحات مت�ضوفة” 
اأن االأدب ب�ضورة عامة يف ازدهاٍر وتطوٍر ملفٍت لالنتباه 
ويرى اأن الدليل على قوله اأن املبدع اأ�ضبح غزير االإنتاج 
وي�ضارك يف الكثري من امل�ضابقات التي يقيمها االأ�ضخا�ض 
امل�ضابقات  وكذلك  االإلكرتونية،  املواقع  م�ضتوى  على 
الق�ضة  يف  اأزمة  هناك  اأن  يعتقد  ال  فهو  ولهذا  العربية 

الق�ضرية بل هي يف تطوٍر ي�ضابق تطور الرواية.
يف  بداأوا  الرواية  كتاب  من  الكثري  اأن  م�ضذوب  ويذكر   
كتابة الق�ضة الق�ضرية وانتقلوا اإىل كتابة الرواية و�ضريهم 
الذاتية تف�ضح بداياتهم واأنهم مل ي�ضتطيعوا مغادرة حقل 

الق�ضة اإىل الرواية بل ظّلوا يف ف�ضائها املعقد والكثيف.
واأنه  القارئ  عند  تكمن  االأزمة  اأن  على  م�ضذوب  ويوؤكد 
املبدع  املنتج/  هما  ق�ضمني  اإىل  الثقايف  الو�ضط  يق�ضم 
من  اجلارف  ال�ضيل  هذا  هو  وال�ضبب  القارئ  واملتلّقي/ 
يخ�ضنا  وما  الثقافية  النواحي  خمتلف  على  االإبداع 
قارئ  اأن  اإىل  ل  يتو�ضّ فاإنه  لذا  والروي  الق�ض  هو  هنا 
الن�ضو�ض االإبداعية يعي�ض عقدة اخلواجة اأو عدم االإميان 
بالن�ض الق�ض�ضي العراقي، ولو و�ضعنا ثلة من القراء يف 
الن�ضو�ض  واأعطيناهم  ق�ضمني،  اإىل  وق�ضّمناهم  خمترب 
واأعطينا  عراقية  الأ�ضماٍء  االأوىل  املجموعة  ولكن  نف�ضها، 

اأجنبية  اأو  عربية  باأ�ضماء  الن�ضو�ض  الثانية  املجموعة 
�ضنجد اأن املجموعة الثانية �ضت�ضيد بالن�ضو�ض وعظمتها، 
بل  الن�ضو�ض،  تزدري  االأوىل  املجموعة  اأن  جند  بينما 
اإن  اإىل القول  اإن بع�ضهم ي�ضتهزئ بها. ويخل�ض م�ضذوب 
“الق�ضة عامل وف�ضاء يختلفان عن عامل الرواية وف�ضائها 
الق�ضة  تزاحم  االأخرية  اأن  اأعتقد  ال  وبالتايل  الوا�ضع 
الق�ضة  اأن  اإىل  اإ�ضافة  العراقية والعربية،  ب�ضبب هيمنتها 
االأدبية  املفاهيم  من  الكثري  جتاوزت  عموما  الق�ضرية 
ال�رشدية اخلا�ضة بالتكثيف والعقدة واال�ضتهالل وغريها 
ق�ضة  اإىل  تطورت  نظري  وجهة  من  كونها  احلدود،  من 
ولي�ض  املمتنع  ال�ضهل  باأ�ضلوب  ال�ضورة  وق�ضة  الفكرة 
على  يعتمد  الذي  املفّخم  االأ�ضلوب  با�ضتخدام  التعقيد 

االألفاظ الرنانة وال�ضجع وغري ذلك مما ورثته”.

على النقي�ض من ذلك يقر الروائي نوزت �ضمدين برتاجع 
اأنه  ويو�ضح  املا�ضيني.  العقدين  خالل  الق�ضرية  الق�ضة 
باتت  التي  الرواية  دور  جاء  لل�ضعر  الغلبة  كانت  اأن  بعد 
متار�ض �ضحرها اخلا�ض على عدٍد كبري من الكتاب الذين 
ا�ضتهروا  اأو  اأخرى عرفوا  اأدبية  اأجلها �ضنوفًا  هجروا من 
الق�ضة  واالأ�ضعب  االأجمل  الفن  راأ�ضها  وعلى  بكتابتها، 
لتغرّي  عديدة  اأ�ضبابًا  هناك  اأن  �ضمدين  ويرى  الق�ضرية. 
قائال  وي�رشحها  الرواية.  نحو  ال�رشدي  املزاج  عوامل 
كبريٍة  باأحداٍث  اأكرب  �ضار  الذي  الوجع  وجود  اأولها  اإن 
يعني  مما  ن�ضبيا  ق�ضرية  زمنية  مرحلٍة  يف  متالحقة 
الن�ض  اأو�ضع من قدرة  الكاتب م�ضاحة روي  اإىل  بالن�ضبة 

ال�ضعري اأو الق�ض�ضي.
على  حتديدا  ال�ضباب  قبل  من  اإقبال  وجود  ثانيها  ويرى 
معار�ض  يف  بو�ضوح  ذلك  تلم�ض  وميكن  الرواية  قراءة 
الكتب اأو املجاميع اخلا�ضة والعامة يف و�ضائل التوا�ضل 

االجتماعي.
ويتهم �ضمدين ما اأ�ضماه بغرابة التلقي كون القارئ ب�ضفة 
الإعداد  وامل�ضابقات  اجلوائز  هذه  على  يعتمد  بات  عامة 
اجلائزة  قائمة  تظهر يف  التي  فالرواية  القرائية،  الئحته 
اأنها  اإليه  اأو تفوز بها تعني بال�رشورة بالن�ضبة  الفالنية 
الرواية االأف�ضل و�ضاحبها يح�ضد يف جائزة واحدة �ضهرًة 
وجمداً مل يكن لينال غريه اأيا منهما حتى واإن اأ�ضدر ع�رش 

روايات متالحقة.
الزحام  من  الرغم  على  اإنه  القول  اإىل  الروائي  ويخل�ض 
ب�ضهولة على ن�ّض جيد وغالبية  العثور  الروائي ال ميكن 
الن�ضو�ض جمّرد مغامرٍة وحيدة ين�رشف بعدها كاتبها 
ل�ضاأنه احلياتي. وي�ضتدرك قائال اإن الكاتب ال�ضارد بعد اأن 
القدمي  وبريقها  الق�ضرية  الق�ضة  اإىل  يعود  الغبار  ينف�ض 
واإن خرية كتابها مازالوا حا�رشين بيننا ويف قبعاتهم 

ال�ضحرية الكثري ليخرجوه لنا.

بغداد_ متابعة

ً


