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عّراب السينما العراقية يوثق رحتلة الثقافية بـ 13 فيلمًا روائيًا وفيلمين قصيرين و45 وثائقيًا
محمد شكري جميل ... 

املبدعني  اأمام  لوجه  وجهًا  نقف  عندما  دائمًا 
قدرتهم  من  نعجب  اأن  اإاّل  ي�سعنا  ال  الكبار 
خلق  وعلى  اأجمل،  احلياة  جعل  على  العمالقة 
ومن  الوجود  غبار  من  واالأزيل  والبّناء  الّنادر 
هذا  القبح،  حطام  ومن  والروؤى  االأفكار  مبعرث 
والتفّرد  اخللود  ا�ستحقاق  يهبهم  ما  بالّتحديد 
على  القادرة  االإن�سانّية  قدرتهم  والّريادة، وهي 
خلق مالمح حياتّية خالبة بديعة تعطي االإبداع 
كوكب  يجعل  الذي  املبهج  واالبتكار  الّنادر 
االأر�ض مكانًا قاباًل لوهب احلياة واال�ستمرارّية 

والفرح الغائب املن�سود لالإن�سانّية جمعاء.
ال�سينما وامل�رسح ببغداد كتاب  �سدر عن دائرة 
عّبا�ض  مهدي  ال�سينمائي  واملوؤرخ  للناقد  جديد 
عّراب  جميل..  �سكري  »حممد  عنوان  يحمل 
ال�سينما العراقية«. وقد �سّم الكتاب خم�سة اأبواب 
اجلابري،  جلابر  االأوىل  مقدمتني،  اإىل  اإ�سافة 
والثانية لقحطان عبد اجلليل. يلتفت عّبا�ض يف 
اأف�سل  »اإن  مفادها  ذكّية  مقولة  اإىل  »التمهيد« 
املوفيوال«  وراء  من  القادمون  هم  املخرجني 
)�ض4( اأمثال بركات و�سالح اأبو �سيف وكمال 
قد  »جمياًل«  اأن  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  يف  ال�سيخ، 
واحداً  لي�سبح  املونتاج  غرفة  من  علينا  اأطّل 
جميل  وينتمي  العراقيني.  املخرجني  اأ�سهر  من 
تعّلَم  التي  االإجنليزية  ال�سينمائية  املدر�سة  اإىل 
غرابة  فال  واالنتظام  واملواظبة  الدقة  منها 
والكادر  املمثلني  مع  و�سارمًا  حاداً  يكون  اأن 
مبنجزات  َثْبتًا  عّبا�ض  يقدِّم  برمته.  التقني 
جميل خالل �ستني عامًا وهي 13 فيلمًا روائيًا، 
وفيلمني ق�سريين، و45 فيلمًا وثائقيًا، واأربعة 
طويلني  فيلمني  َمْنَتَج  كما  تلفازية،  م�سل�سالت 
ميتّد  واحداً.  �سينمائيًا  كتابًا  واأ�سدر  لغريه، 
جميل  �سكري  حممد  والدة  منذ  الثاين  الباب 
اأجنز فيه  الذي  العام  عام 1938 حتى 2013، 
طهران  اإىل  واأر�سله  واالأوجاع«  »امل�رّسات  فيلم 
لل�رسكة  ي�سدد  مل  العراقي  اجلانب  الأن  يعد  ومل 
يفاجئنا  والتحمي�ض.  الطبع  كلفة  االإيرانية 
االأ�ستاذ عبا�ض باأن حممد �سكري جميل قد ولد 
كما  بغداد  يف  ولي�ض   ،1938 عام  راوندوز  يف 
وعلى  العراقية  ال�سينما  موؤرخي  غالبية  ي�سري 
املعلومة  وهذه  املفرجي.  فيا�ض  اأحمد  راأ�سهم 
نتاأكد من مكان  اإىل وثيقة كي  اجلديدة حتتاج 
تلفت  التي  الثانية  امللحوظة  الوالدة.  وتاريخ 
اثنني  مبخرَجني  تاأثر  قد  »جميل«  اأن  االنتباه 
الذي  كورو�ساوا  اأكريا  الياباين  وهما  فقط، 
حببُه بالفن ال�سابع والربيطاين ديفيد ِلني الذي 
قابلُه يف مهرجان لندن ال�سينمائي عام 1984 

له:  وقال  الكربى«  »امل�ساألة  فيلم  عر�ض  اأثناء 
»اأهنئك مرتني، االأوىل الأنَك اأخرجت فيلمًا جيداً، 
والثانية الأنك اأخرجته يف العراق«)�ض9(. ُترى، 
ماذا عن بقية املخرجني العامليني الِعظام؟ اأمل 

يتاأثر بهم، وُيعجب ببع�ض اأفالمهم؟
االنطالقة  باأن  واملوؤرخون  النقاد  يتفق 
بداأت  قد  ال�سينما  يف  جميل  لعمل  احلقيقية 
االإنتاج  وحدة  اإىل  ان�سّم  حينما   1953 عام 
كان  التي  العراق  نفط  �رسكة  يف  ال�سينمائي 
وبعد  �سريمان،  جون  الربيطاين  امُلنتج  يراأ�سها 
�سنة من التدريب اختار ق�سم املونتاج ثم اأر�سلته 
عن  وثائقي  فيلم  الإخراج  اإجنلرتا  اإىل  ال�رسكة 
م�ساعد  هناك  وعمل  بلندن،  العراقيني  الطلبة 
من  عدد  يف  خمرج  وم�ساعد  وم�سوراً،  مونتري، 
فيلمي  َمْنَتَج  عاد  وحينما  الربيطانية.  االأفالم 
و»عرو�ض  العزاوي  لكامل  ُن�رّس«  »نبوخذ 
مرة  �سافر  لكنه  مبارك،  الهادي  لعبد  الفرات« 
ثالث  ملدة  وعمل   1959 عام  لندن  اإىل  اأخرى 
�سنوات يف املونتاج، كما عمل م�ساعد خمرج يف 
فيلمي »القط والفاأر« لبول روثا، و»الرولز رويز 

ال�سفراء« الأنتوين اأ�سكويث.
ثالثة  و2013   1962 عامي  بني  جميل  اأجنز   

على  كلها  تنجح  مل  طوياًل  روائيًا  فيلمًا  ع�رس 
ا�ستثنينا  واإذا  واجلماهريي،  الفني  ال�سعيدين 
الذي  االأ�سود«  »ال�سالح  اأفالم منها، وهي  ثالثة 
مل يكتمل، و»العّد الت�ساعدي العّد التنازيل« الذي 
مل يعجب �سدام ح�سني، و»امل�رّسات واالأوجاع«، 
روائية  اأفالم  ع�رسة  هي  املتبقية  االأفالم  فاإن 
االآخر  الن�سف  عانى  بينما  ن�سفها  جنح  طويلة 
املوؤلف  الأ�سباب منطقية حددها  ف�سل كبري  من 
املرة  هذه  امُلرَهف  الناقد  بح�ّض  عبا�ض  مهدي 
ال�سغوف بال�سينما. ففيلم  ولي�ض مبج�ّض املوؤرخ 
»اأبوهيلة« 1962 امُلقَتب�ض عن م�رسحية »ُتوؤمر 
ال�سيناري�ست  الأن  ف�سل  قد  العاين  ليو�سف  بيك« 
اأن يحّول امل�رسحية  ي�ستطع  واملخرج جميل مل 
اإىل  اآخر  خمرج  لوجود  اأو  �سينمائي،  فيلم  اإىل 
حمد.  جرجي�ض  يو�سف  وهو  جميل،  جانب 
فيلم  حققه  الذي  اجلماهريي  النجاح  ورغم 
من  �سعيفًا  كان  فاإنه   ،1969 خري«  »�سايف 
الفنية، وال ينطوي على ق�سة حمبوكة  الناحية 
والرق�سات  االأغاين  من  جمموعة  هو  واإمنا 
املاأخوذة من حفالت لعدد من الفنانني العرب. 
وجهة  من  فهو   1972 »الظامئون«  فيلم  اأما 
حممد  اأفالم  اأهّم  من  »واحد  هو  املوؤلف  نظر 

العراقية  ال�سينما  اأفالم  اأهم  �سكري جميل، ومن 
احتاد  جائزة  نال  وقد  عام«)�ض18(،  ب�سكل 
مو�سكو  مهرجان  يف  ال�سوفيات  ال�سينمائيني 
ال�سينمائي الثامن. ثمة ت�سحيح ال بد منه، فهذا 
ملالك  »العط�ض«  رواية  من  ُمقتب�سًا  لي�ض  الفيلم 
لعبد  »الظامئون«  رواية  من  واإمنا  املطلبي، 
والثاين  وناقد  �ساعر  فاالأول  املطلبي،  الرزاق 

قا�ض وروائي، لكنهما ينتميان لعائلة واحدة!
للموؤرخني  جداً  مهم  التوثيق  اأّن  يف  �سك  ال    
رو�سيّليني  روبرتو  االإيطايل  املخرج  وت�رسيح 
باحلرف  قال  حينما  لالنتباه  الفت  العراق  عن 
بابل  اآثار  �سيئان،  العراق  يف  »اأعجبني  الواحد: 
اأو  ل  اأين �ُسجِّ الظامئون« )�ض18(، ولكن  وفيلم 
ماأخذ  ناأخذه  كي  الت�رسيح  هذا  ُن�رِس  اأو  وِّر  �سُ
الناجحة  االأفالم  �سمن  ومن  الر�سمية؟  الوثيقة 
»االأ�سوار«  التي يتوقف عندها املوؤلف هو فيلم 
»القمر  رواية  عن  بت�رسف  امُلقتَب�ض   1979
وقد  الربيعي  جميد  الرحمن  لعبد  واالأ�سوار« 
على  متقدمة  خطوة  الفيلم  هذا  عبا�ض  اعترب 
البطولة  مفهوم  فيه  جتاوز  اإذ  »الظامئون« 
فنيًا  وجنح  اجلماعية،  البطولة  اإىل  الفردية 
ال�سيف  جائزة  ينال  اأن  غرابة  فال  وجماهرييًا، 

عام  ال�سينمائي  دم�سق  مهرجان  يف  الذهبي 
ال�سباع«  »�سم�ض  فيلم  مع  منا�سفة   1979
عنه  قال  وقد  الباهي،  ر�سا  التون�سي  للمخرج 
الروائي جنكيز اإيتماتوف: »فيلم االأ�سوار جعلني 
وعّرفني  للعراق،  ال�سيا�سي  التاريخ  اأعرف 
هذا  جاء  وقد  )�ض24(،  العراقية«  باملراأة 

الت�رسيح اأي�سًا بال مرجع اأو وثيقة.
رغم   1982 م�ستمرة«  »املهمة  فيلم  ميّيز  ما   
كونه تعبويًا اأنه يجمع بني الوثائقي والروائي، 
الفني،  �سعفه  له  ي�سفع  مل  االأ�سلوب  هذا  لكن 
املهّددة  املرحلية  االأفالم  خانة  يف  وي�سعه 
ثورة  اأحداث  بع�ض  التالعب يف  ورغم  بالزوال. 
 1983 الكربى«  »امل�ساألة  فيلم  فاإن  الع�رسين 
بجائزة  فاز  اإنه  حتى  مدويًا،  جناحًا  جنح  قد 
ال�سينمائي  لندن  مهرجان  يف  خمرج  اأف�سل 
اإىل  النجاح  هذا  البع�ض  عزا  وقد   ،1984 عام 
مليون   30 بلغت  التي  املفتوحة  امليزانية 
عامليني  ممثلني  وال�سرتاك  اأمريكي،  دوالر 
ريان،  هيلني  بوالم،  جيم�ض  ريد،  اأوليفر  اأمثال 
اإ�سافة اإىل فكرة مقارعة املحتل الربيطاين التي 
يتعاطف معها امُل�ساِهد العراقي، وي�ستلهم منها 

الكثري من الدرو�ض والِعرب.
من   1987 واجلبل«  »الفار�ض  فيلم  ينُج  مل   
الذريع  الف�سل  م�سريه  فكان  التعبوي،  الَنَف�ض 
ال�سيناريو،  ترهل  اإىل  عبا�ض  يعزوه  الذي 
يف  فارقة  عالمات  اأجنز  فار�ض  بكبوة  وي�سفه 
 1988 عراقي«  »عر�ض  اأما  العراقية.  ال�سينما 
بـ»عرو�ض  ُعرفت  حقيقية  ق�سة  من  امل�ستوحى 
الزفاف، فقد  ليلة  يداها يف  التي ُبرتت  منديل« 
الأنه  التعبوي،  �سياقه  حقق جناحًا معقواًل رغم 
يتوفر على مل�سات فنية يف ال�سيناريو والت�سوير 
املبهر  باالأداء  عبا�ض  ي�سيد  كما  واملونتاج، 

لهديل كامل ومقداد عبد الر�سا.
 ورغم اأن رواية »اللعبة« للراحل يو�سف ال�سائغ 
فاإن  روائي  ن�ض  اأف�سل  جائزة  على  حازت  قد 
االإ�سادة النقدية قد ان�سّبت على عد�سة نهاد علي 
وح�سل الفيلم على جائزة الت�سوير يف مهرجان 
ال�سينما العراقية. اأما فيلم »امللك غازي« 1993 
ال�سخ�سيات  بع�ض  بناء  يف  خمرجُه  جنح  فقد 
والراق�سة،  امللك،  وخادم  ال�سعيد،  نوري  مثل 
وع�سكرية  �سيا�سية  �سخ�سيات  اأهمل  بينما 
كثرية. كما تاألق امل�سوران حامت ح�سني ورفعت 
امل�ساهد  من  الكثري  التقاط  يف  احلميد  عبد 

اجلميلة التي ال تغادر ذاكرة املتلقي ب�سهولة.
 بقي اأن ن�سري اإىل الفيلمني الروائيني الق�سريين 
 ،1970 »ورطة«  وهما  جميل  اأخرجهما  اللذين 
الوثائقية  االأفالم  اأما   ،1973 املّر«  و»ال�ستاء 

فت�ستحق اأن نفرد لها مقااًل خا�سًا.

بغداد _ متابعة

الجبران يطرح ثالثة كتب 
رشدي يكتب: الذوق العامجديدة 

الكالسيكية بين اإلبداع 
واالحتجاج

في الهواء الطلق بمدينة 
شيكاغو

�سدر حديًثا، عن دار م�رس العربية للن�رس والتوزيع الطبعة امل�رسية لثالثة كتب 
من موؤلفات املفكر العراقي الكبري عبد الرزاق اجلربان، وهم "ل�سو�ض اهلل" "انقالب 
اأن املفكر العراقي عبد الرزاق جربان هو مفكر  "جيندار". اجلدير بالذكر  املعبد"، 

ديني ولد يف الب�رسة عام 1971، و�ساحب م�رسوع الوجودية االإ�سالمية. 
دم�سق  مهجره  يف  املعا�رس  الوعي  جملة  تاأ�سي�سه  مع  التنويرية  خطاه  بــداأت 
النبي/ جمهورية  االأهم  كتابه  ظهور  بعد  مفاجئة  متردية  خطى  معه  ظهرت  ثم 
اثارت كتبه كثرًيا من اجلدل  الديني،  الكهنوت  التام على  عودة وجودية، ومترده 
الكتب املتداولة  اأكرث  العربية.. فكانت  الدول  واالختالف ومنع دخولها يف معظم 

�سيما يف العراق. 

فيه:  قال  مقاال  ر�سدى  ر�ساد  الدكتور  الفل�سفة  اأ�ستاذ  كتب   1954 عام  يف 
فاإذا كان  دائما جماىل،  الفنى  والعمل  فن،  واالأدب  التعبري،  االأديب حر يف 
تكامل العمل الفنى يقت�سى التعر�ض للجن�ض... فال مانع من التعر�ض له يف 

هذه احلدود...على اأال ي�سل اإىل حد االإ�سفاف واالثارة.
جتاه  م�سئوليته  يراعى  وان  العام  الــذوق  يراعي  اأن  االإن�سان  على  ويجب 
املجتمع الذي يتاأثر بالكاتب وفيه، والراأى العام له دور كبري يف جناح اأدب 
اجلن�ض اأو �سقوطه، وامل�ساألة هنا ن�سبية فما مل يقبله الراأي العام باالأم�ض قد 
اأو غدا... وما يقبله الراأي العام يف بلد معني قد ال يقبله الراى  يقبله اليوم 

العام يف بلد اآخر.

يف مدينة دافو�ض الواقعة على نهر الندوي�رس ال�سوي�رسي، قام عازف بيانو موؤخرا 
اإليها  الدخول  واحد  ل�سخ�ض  �سوى  تتيح  ال  داخل غرفة زجاجية  باأداء مقطوعة 
لال�ستمتاع بالعزف املو�سيقي. اأما البقية، فباإمكانهم م�ساهدة العازف من خارج 
اأ�سغر قاعة حفالت  الغرفة ولكن دون �سماع �سيء على االإطالق، قد تكون هذه 
مو�سيقية يف العامل، لكن هذا احلّيز ال�سغري ياأتي يف �سياق حتّرك احتجاجي �سد 
وانتهاًء  بجنيف  ومرورا  بلندن  بدًءا  عديدة  مدن  فيه  تتناف�ض  مت�ساعد  توّجه، 
املو�سيقية.  والعرو�ض  للحفالت  قاعة  واأف�سل  اأحدث  بناء  اأجل  من  بهامبورغ 
"ُمو�سيقّي واحد، �سيٌف واحد، عر�ض واحد" جاء  احلدث الذي نظم حتت عنوان: 

�سمن فعاليات الدورة الثانية والثالثني ملهرجان حفالت الفنانني ال�سبان.

بعر�ض  االأمريكية،  �سيكاغو  بلدية  قامت  م�سبوقة،  غري  فعالية  �سمن 
وزوار  ل�سكان  متيحه  الطلق،  الهواء  الكال�سيكية يف  ال�سينما  اأفالم  اأ�سهر 
"ميلينيوم  اأو  االألفية،  حديقة  وت�ست�سيف  املجانية.  امل�ساهدة  املدينة 
التي  الطلق،  الهواء  �سينما  اأيام  فعاليات  �سيكاغو،  يف  ال�سهرية  بارك" 
جتتذب اأعدادا كبرية من ال�سياح ومن �سكان املدينة الباحثني عن الراحة 
اأمريكية  مدينة  اأكرب  ثالث  �سيكاغو  وتعترب  العمل.   واالبتعاد عن �سغط 
وت�سنف  اأجنلو�ض،  ولو�ض  نيويورك  مدينتي  بعد  ال�سكان،  عدد  من حيث 
باأنها مركز عاملي للتجارة والنقل وتنظيم املوؤمترات، وتلقب ب "مدينة 

الرياح".

الموسيقىعبدالرزاق سينمارشاد

قراءة في كتاب

التي  اخلرافة”  دولة  “�سبايا  رواية  حتاول 
العراقي  الت�سكيلي  والفنان  الروائي  كتبها 
ح�سل  ما  تر�سم  اأن  حممد  �سالح  عبدالر�سا 
داع�ض  قبل  من  احتاللها  حلظة  املو�سل  يف 
فهي  نينوى،  �سهل  يف  وحتديدا   2014 عام 
اأ�ستاذ  بطلها  م�سيحية  عائلة  ت�ستق�سي 
له  تعر�ض  وما  املو�سل  جامعة  يف  م�سيحي 
على  قا�سية  اأعمال  من  ومواطنوه  وعائلته 
العمارة،  مدينة  من  املوؤلف  والأن  داع�ض.  يد 
الذهن  اإىل  تتبادر  قد  التي  االأحداث  فاإن 
تعر�سها  لق�س�ض  اال�ستماع  متخّيلة  تبدو 
الف�سائيات، لكن املوؤلف يقول اإن االأمر كان 
الأنه  عامني،  مدة  العمل  ا�ستغرق  وقد  �سعبا 
من “ال�سعب احل�سول على معلومات يف ظّل 
حمتل اأرعن ال يعري للقيم وزنا، ولكن بجهود 
فمنذ  ممكنا،  ذلك  �سار  االأ�سدقاء  بع�ض 
تعمل،  الهواتف  كانت  لل�سقوط  االأوىل  االأيام 
توا�سل يومي مع نخبة من كتاب  كنت على 
املدينة  يف  يدور  ما  لنقل  املو�سل  ومثقفي 
بعدها  �سهرين،  وملدة  يومية  اأحداث  من 
دار  ال�سادرة عن  والرواية  االت�سال”.  انقطع 
نحو  يف  تقع  والتي  ال�سورية،  اجلديدة  اأمل 
235 �سفحة من القطع املتو�سط، يقول عنها 
تتناول  “اإنها  االأخري  الغالف  على  كاتبها 
النازح  امل�سيحي  اجلامعي  االأ�ستاذ  رحلة 
تعر�سه  بعد  ميلك  ما  وكل  عائلته  ترك  الذي 
للتهجري الق�رسي، وقد قتل داع�ض جده دانيال 

و�سبى عّمته مرييام مع من ُقتل و�ُسبَي”.
الذي  االأ�ستاذ  هذا  رحلة  تتناول  الرواية 
داع�ض  قتال  يف  متطّوعا  املو�سل  اإىل  يعود 
رحلة  املخطوفة،  مرييام  عّمته  عن  والبحث 
العام  والو�سع  هينا  لي�ض  والتطوع  �ساقة 
الغاية  بني  وما  �سيا�سية،  ب�رساعات  حمكوم 
من التطوع لتحرير املو�سل والهدف لتحرير 
عمته يجد من ي�ساعده على تنفيذ االثنني معا 
يف �سخ�ض �سديقه �سابط املخابرات املقدم 

وليد اأبوخالدة.
زمن  يف  العجائبية  الرحلة  هذه  وو�سط 
االأ�ستاذ  ي�ستطيع  ومدمر  قاتل  عجائبي 
ويتمكن  داع�ض  عمق  يف  التوغل  اجلامعي 
اأكذوبة  اإنقاذ عمته، ويكت�سف وهو هناك  من 
الدولة من خالل الت�رسفات اليومية لعنا�رس 

داع�ض.
ال�سيا�سي  اجلانب  من  تخلو  ال  الرواية  رمبا 
تريد  التي  الروي  وطريقة  املوجه  والراأي 
عري�ض  �سوؤال  من  مفاده  ما  اإىل  الو�سول 
وكبري: من �سنع داع�ض وهياأ له كل مقومات 
اإعالم  من  ال�رس�سة  القتال  وو�سائل  البقاء 
فتاكة،  دمار  واأ�سلحة  �سوء،  واأبواق  مظلل، 

واأموال طائلة؟

اقتباس
 

لتكرب معي، فاالأف�سل مل ياأت بعد.

روبرت براوننغ

 �سئمت احلقيقة..
الأن احلقيقة �سيء ثقيل

فاأ�سبحت اأهرب للم�ستحيل
ظالل النهاية يف كل �سيء

اإذا ما ع�سقنا نخاف الوداع
اإذا ما التقينا نخاف ال�سياع

وحتى النجوم..
ت�سيء وتخ�سى اختناق ال�سعاع

هموم ال�سفينة ترتاح يوما
وتلقي بعيدا.. بقايا ال�رساع

اإذا ما فرحنا.. نخاف النهاية..
اإذا ما انتهينا.. نخاف البداية
وما عدت اأدرك اأ�سل احلكاية

الأن احلقيقة �سيء ثقيل..
* * *

�سئمت احلقيقة..

نحب ون�ستاق مثل ال�سغار
وي�سحو مع احلب �سوء النهار

ويجعلنا احلب ظال خفيفا
وتنب�ض فينا عروق احلياة

ونن�سى مع القرب لون اخلريف
ويبلغ درب الهوى.. منتهاه

ويوما نرى احلب اأطالل عمر
وت�رسخ فينا.. بقايا دماه

* * *
�سئمت احلقيقة..

�سباب يحلق باالأمنيات
يباهي به العمر كاملعجزات

وي�سقط يوما كوجه غريب
يطارد عمرا من الذكريات

نقامر بالعمر.. يحلو الرهان
نريد االأماين.. فياأبى الزمان

ونحمل للظل حلنا قدميا
نعي�ض عليه اخلريف الطويل

وندرك بني رماد االأماين
باأن احلقيقة.. �سيء ثقيل

فاروق جويدة

ثقافة 

ويبقى السؤالاستنساخ الخطاب الثقافي... حول المسرح العراقي إلى تابع إبداعي
التا�سع  القرن  نهاية  يف  امل�رسح  العراق  عرف 
الفعل امل�رسحي  ع�رس عرب عدة مدونات لتاأكيد 
مدينة  يف  عرف  وبالتحديد  الفرتة،  تلك  يف 
نينوى/ املو�سل من خالل املدار�ض امل�سيحية 
اأ�س�سها  التي  )الكلريكية(  مدر�سة  وباخل�سو�ض 
هذه  عنيت  وقد   ،1750 الدومنيكان  االباء 
الوهلة  يف  الديني  التمثيلي  بالن�ساط  املدر�سة 
حب�ض،  حنا  ن�سو�ض  ذلك  اأكدت  كما  االوىل، 
ومن ثم حاولت الكني�سة ان تخرج عن اخلطاب 
عرب  التاريخي  اخلطاب  اىل  فاجتهت  الديني 
م�رسحية "نبوخذ ن�رس" التي كتبها هرمز نر�سو 
ف�سيئًا  �سيئًا  امل�رسح  تطور  ثم   1886 الكلداين 

اىل ان و�سل ما عليه االن.
التاأ�سيل

خا�سة،  والعراقي  عامة،  العربي  امل�رسح  اإن 
اأي  ا�ستن�ساخي  م�رسح  هو  القراءة  حمور  كونه 
مل  اال�ستغال،  يف  الغرب  لنتاج  ومالحق  ا�سري 
هويته  عن  يعرب  خطاب  اىل  يوؤ�س�ض  ان  يحاول 
ويك�سف عن مدى عبقريته يف اإنتاج اأو تاأ�سيل 
)امل�رسح  االملان  انتج  كما  م�رسحي(  )لون  لـ 
يف  يراوح  ظل  بل  املثال  �سبيل  على  امللحمي( 
خمتلفًا،  خطابًا  اأو  نظرية  يكت�سف  ومل  مكانه 
وان كان ذلك غري �سحيح فال جند اأثراً للنقي�ض 
الراحل  العراقي  الفنان  حماوالت  با�ستثناء 
قا�سم حممد، والفنان املغربي الطيب ال�سديقي، 
فيه  لي�ض  امل�رسح  وهذا  الرتاث"  "م�رسح  يف 
جتني�ض خمتلف عما اأنتجه االآخرون يف م�سمار 
خلطابات  روؤى  ي�سقط  ان  يحاول  هو  امل�رسح، 

ي�ستلهم  وان  العر�ض،  منظومة  على  �سابقة 
طروحاتها من اجل تطبيقها.

امل�رسحي  احلقل  يف  امل�ستغلني  اجتهاد  بقي 
باخلطاب  تارة  املعتمة  املناطق  تفخيخ  عرب 
وتارة  عربيًا  لي�ض  اأغلبه  ومرجعياته  اجلمايل 
اال�ستباكات  عرب  الفكري  باخلطاب  اأخرى 
االجتماعية مع / ال�سيا�سي/ الديني/ القبلي /.
العراقي  امل�رسح  �سهد   2003 عام  التغيري  بعد 
اجلمايل،  اخلطاب  م�ستوى  على  ملحوظًا  حتواًل 
احل�سار  تذويب  حماولة  اىل  ذلك  �سبب  ويعزو 
غزو  جمعيًا  العراقيني،  على  املفرو�ض 
يف  للفنان  كبرية  ف�سح  وفرة  التكنولوجيا 
توظيفها ا�سافة اىل مواقع التوا�سل االجتماعي، 
وما تبثه بع�ض الذوات املبدعة واخلالقة عربها 
اأ�سبحت  والتي  م�رسحية،  اإبداعية  نتاجات  من 
من  يعاين  ملن  ل�رسقتها  �سائغة  لقمة  بدورها 

اجلدب االبداعي او من مات ابداعه �رسيريًا.
ال�ستن�ساخ عرب املهرجانات

ي�سارك  حينما  هي  املوؤملة  االمور  جملة  من 
وغريها  عربية  مهرجانات  يف  ال�سباب  بع�ض 
ما ان يعود اىل اأر�ض الوطن حتى يبداأ باإ�سقاط 
على عمله  ذاك  او  املهرجان  هذا  م�ساهدته يف 
عند  يقف  مل  منها  الكثري  ان  حتى  امل�رسحي، 
تلك  ا�ستغال  يف  والفكرية  اجلمالية  املناطق 
يف  حماوالته  عرب  ذلك  جتاوز  بل  العرو�ض، 
الهيمنة على النتاج كله وتقدمي يف بلده )كوبي 
بي�ست( دون علم املنتج احلقيقي للعر�ض والذي 

يقبع يف بلد ما 
�رسقة الذات

كل ما تقدم رمبا ال يثري الده�سة بقدر اثارتها 

جف  ان  بعد  نتاجه  من  ي�رسق  الذي  ذلك  ازاء 
ابداعه وبداأ ين�سب وانعدمت االدامة املعرفية 
واجلمالية والذوقية لديه، فاأخذ يدور يف حلقة 
واإعادة  اأنتجه  مما  بع�ض  اجرتار  عرب  مفرغة 
بحذف  او  النتاج  ت�سمية  باإعادة  تارة  تقدميه 
وتعديل الذي يجريه على النتاج االبداعي يف 

�ستى جماالت امل�رسح/ بحث / ن�ض/عر�ض.
 ملاذا ن�رسق او ن�ستن�سخ؟

نتاجات  ال�ستن�ساخ  اأو  ل�رسقة  الداعي  ما 
مبدعني خارج حدود البلد؟ اأ�سباب كثري منها 
الروؤية االجتماعية وبرجمة الذات على ان كل 
املقد�ض  هو  البلد  حدود  خارج  االخر  اأنتج  ما 
ان  �سك  ال  به،  امل�سا�ض  ميكن  ال  عرف  وهو 
غامرة  ده�سة  يف  جعلنا  الغرب  انتجه  ما 
النتاج  هذا  وتقدي�ض  روؤية  يف  التطرف  لكن 
بالكثري  اودى  الذي  التطرف  هذا  مرفو�ض، 
بر�سى  يحظوا  كي  باال�ستن�ساخية  بالتم�سك 

النقاد والباحثني يف هذا ال�ساأن.
 لي�ض هناك حقوق حمفوظة

نر  مل  ال�رسقات  من  الكثري  ظل  يف  االآن  اىل 
وي�سهم  الظاهرة  هذه  من  يحد  رادعا،  قانونا 
يف احلث على االبتكار والتجديد، ودح�ض كل 
للعملية  اجلمايل  االبداعي  للخطاب  ي�سيء  ما 
املبدعة  الذات  خطاب  وتعزيز  امل�رسحية، 
اأ�سابهم  ممن  حقوقها  حفظ  عرب  املنتجة 
البوؤ�ض املعريف واجلمايل والت�سحر االإبداعي، 
يرقد  االن  اىل  ملاذا  البع�ض،  يت�ساءل  رمبا 
االنعا�ض؟  غرفة  يف  الفكرية  احلماية  قانون 
تكون  اأال  خجولة  بطريقة  تفعيله  عملية  وان 

مدعاة للريبة؟

بغداد_ متابعة
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