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 إلى أين يتجه دور المرأة في المسرح العراقي؟!
بعد ناهدة الرماح وسليمة خضير ...

)نهاية  الفرتة  تلك  اىل  العراقي  مب�رسحنا  عدنا  لو 
اهتمامنا  ووجهنا  اخلم�سينات(  وبداية  الأربعينات 
ح�سة  لوجدناها  ال�ساأن  هذا  من  املراأة  ح�سة  اإىل 
الفهم اخلاطئ  لي�س مبعثه  العيب  للياأ�س.. وهذا  تدعو 
�سببني:  اإىل  يعود  كان  اإمنا  فح�سب  امل�رسح  لر�سالة 
يعني  ل  والديني  اجتماعي.  والثاين:  ديني،  اأولهما: 
وتنوير  وتربية  وتهذيب  كثقافة  للم�رسح  نظرته  اأن 
على  اآنذاك  النقد  ين�سب  كان  اإمنا  قا�رسة،  كانت 
الإن�سان  �ساأن  من  يقلل  الذي  والهدف  املحتوى 
هو  ذلك  على  والدليل  الرذيلة،  متاهات  يف  وي�سقطه 
احلما�سة  اأثارت  التي  الدينية  التاريخية  امل�رسحيات 
الأدب  اىل مراتب  وامل�ساهد  ال�سامع  وارتقت مب�ستوى 
يكن  مل  التيارين  هذين  خ�سم  يف  واملراأة  واجلمال. 
وحتٍد  بجراأة  نا�سيته  على  تقف  كي  خيار  اأ�ساًل  لها 
كان  جمهوري  اأمام  ما  م�رسحية  يف  دوراً  لتوؤدي 
املجتمع  اأطر  عن  اخلروج  على  يعيب  بالأ�سل  هو 
التقليدية ال بالقدر الي�سري الذي توفر لها يف جمالت 
الأدب الأخرى كال�سعر والفنون الت�سكيلية بالرغم من 
حمدودية هذه امل�ساركة بعك�س ما كان املناخ ي�سمح 
م�رس  يف  خا�سة  العربية  الأقطار  بع�س  يف  للمراأة 
احلياة  يف  �ساأن  ذات  ممثالت  فربوز  ولبنان  و�سوريا 
اليو�سف  وروز  ر�سدي  وفاطمة  رزق  كاأمينة  الفنية 
منيب  وماري  �سدقي  وزينات  وماركويني  وا�سيا 
احلمية  اأثار بع�س  قد  العربية  امل�سارح  على خ�سبات 
العراق  يف  منهن  البع�س  لدى  والف�سول  واحلما�سة 
هذا  معرتك  اىل  الدخول  اأو  امل�ساركة  اعتربوا  ممن 
الفن لي�س ك�رسورة اإمنا لغايات �سخ�سية قد متنحهم 
ال�سهرة واملال. فاإذا كانت النظرة اأو العمل املبا�رس او 
نقل  اإن مل  عندنا  امل�رسح �سيقة  على خ�سبة  ال�سعود 
املراأة مل  بها  �ساركت  التي  الفنون  بقية  فان  متخلفة 
تكن اأوفر حظًا. �سحيح اأن �ساحة الفنانة الن�سوية على 
ال�ساحة العراقية ظلت �سيقة بن�سبة من خالل فنانات 
كانت لهن �سهرتهن الالمعة واأثرهن الذي اّثر حتى يف 
البدايات  يف  ال�سعيف  دورهن  بعك�س  الطرب  نوعية 
للم�ساهمة  التطوع  حيث  العراقية  لل�سينما  الوىل 
اي�سًا  ال�سخ�سية  اأ�سبابه  له  كان  اجلديد  الفن  هذا  يف 
املتعددة الأغرا�س. اإن املخاوف والرتدد والهلع الذي 
كان ينتاب الفنانة املطربة اأو ال�سينمائية خلق نوعًا 
من التلكوؤ والرتدد حتى لدى بع�س ال�سابات ممن كن 
امل�رسحي  العمل  مقومات  من  الي�سري  النزع  ميتلكن 
وال�سينمائي. اإن ما �ساد من �سغوط عائلية واجتماعية 
مل يكبل املراأة العراقية بقيود احل�سار والتقوقع بدليل 
بروز واحرتام مهن متعددة كالطب وال�سيدلة والتعليم 
املراأة  اأمام  رحبة  اآفاقًا  فتحت  والتي  واملحاماة 
يف  للولوج  اأمامها  مو�سداً  الباب  ظل  بينما  العراقية 
عامل الفنون اإل باحلدود الي�سرية واأخ�س بالذكر مهنة 
امل�رسح. ونحن على يقني انه لو اأن مناخات امل�رسح 

بالدعم  �سواء  ال�سحيحة  املنهجية  انذاك  العراقي 
العراقية  املمثلة  �سورة  وجتميل  والإعالمي  املادي 
امل�رسح  اأماكن  وتوفر  العرو�س  كثافة  خالل  من 
الالئقة وتعدد املجالت وال�سحف الفنية التي تتناول 
بعد  )خا�سة  واملمثلني  امل�رسح  اأخبار  الدوام  على 
التي جاهدت باإخال�س للحفاظ  الفرق الأهلية  ظهور 
على �سمعة الفنانة املمثلة( لختلف الأمر ولنعك�ست 
ايجابياته وح�سناته على م�سارحنا يف القرن احلادي 
كان  الجتماعي  التاأثري  اأن  �سحيح  والع�رسين. 
جّوها  على  تتمرد  اأن  على  املراأة  قدرات  من  اأقوى 
دون  امل�رسح  خ�سبة  ترتقي  اأن  والجتماعي  العائلي 
الفرتة وما  التمثيل يف تلك  اأن  اأ�سف اىل ذلك  خوف، 
)ت�سبيه  انه  بحجة  وتاأويل  اجتهادات  من  عنه  �سدر 
�ساأن  هو  كما  تقليده  او  ا�ستن�ساخه  يحرم  لالإن�سان(، 
التي  الدول  بع�س  يف  الجتهادات  بع�س  من  الكثري 
اأم مواد  كانت حترم حتى ر�سم الإن�سان �سواء باللون 
وبالإكراه  ر�ساموها  ا�سطر  مما  النحتية  ال�سنعة 
اأو ما �سابهها. من  وال�سغط للجوء اإىل عوامل الطبيعة 
الطبيعي اأن اأي حتول ح�ساري وحترري من �ساأنه اأن 
يوفر اأجواء اأف�سل للتعرف على رغبات وقدرات املراأة 
مقدمة  يف  هي  الع�سور  مدار  على  واملراأة  الإبداعية، 
من يدرك وباإح�سا�س عاٍل قيمة التقدم وطعم الرفاهية 
خا�سة عندما يقرتن هذا الفهم العميق بثقافة م�سافة 
من �ساأنها ان حترك ذاكرة املراأة اإىل الأح�سن والأجمل 
بغية اأن تنفرد مداركها بالطموح لتتحول يف ما بعد 
اىل طاقة متوهجة وفعالة يف جمتمعها وبغياب الفهم 
والوعي الأكادميي تال�سى دور اللواتي نظرن اإىل دور 
املال  توفر  حرفة  انه  على  احلا�رس  بالوقت  امل�رسح 
نتناول  التي  الثانية  احللقة  واىل  وال�سهرة.  واجلاه 
حتى  اخلم�سينيات  بداية  منذ  الثانية  املرحلة  فيها 

مل�رسحنا  املوؤثر  الدور  برز  حيث  ال�ستينيات  بداية 
)فرقة  الر�سمية  والفرق  الأهلية  الفرق  خالل  من 
امل�رسح الفني احلديث( )فرقة امل�رسح ال�سعبي( )فرقة 
القومية  )الفرقة  الفنانني(  احتاد  )فرقة  متوز(   14
للتمثيل( والدور الفاعل للمراأة العراقية على امل�ستوى 
وازدهار  تطوير  يف  املوؤثر  واملعريف  الأكادميي 
امل�رسحية  الفرق  ظلت  العراقية.   امل�رسحية  احلركة 
التي  امل�رسحية  الن�سو�س  باختيار  وحمددة  مقيدة 
تخلو من العنا�رس الن�سائية، مما ت�سطر اإدارة الفرقة 
وذلك  نف�سه  الن�س  على  التحايل  اإىل  معنا  واملخرج 
)رجالة(  �سخ�سية  اىل  )الن�سائية(  ال�سخ�سية  بتحويل 
وغالبًا ما يحدث هذا التجاوز يف الجتهاد خالًل يف 
اأرادها املوؤلف  التعامل مع ال�سخو�س الأ�سا�سية التي 
العاين  يو�سف  القدير  الراحل  الفنان  ويذكر  احلقيقي.. 
احلديث(  امل�رسح  )فرقة  يراأ�سها  كان  التي  الفرقة  اأن 
غالبًا ما متار�س هذه ال�سفة كما حدث يف م�رسحية 
واأرقى  اأف�سل  الأمر كانت متار�سه  )توؤمر بيك(.. وهذا 
فرقة م�رسحية اآنذاك يف العراق فكيف احلال مع الفرق 
ممار�سة  عن  الأوقات  اأغلب  يف  تعجز  التي  الأهلية 
اأو ق�رس نظر يف  الرتدد  ال�سخو�س ب�سبب  حتى تغيري 
املمار�سة. حيث ان فرقة امل�رسح احلديث عندما تقدم 
من  جلنة  هناك  كانت  الن�سائية  الأدوار  معاجلة  على 
)دراماتورج(  العراقي  امل�رسح  ونقاد  مثقفي  اأف�سل 
وذلك لت�سهيل املهمة خا�سة عندما تكون عاجلة. اإن 
الإكثار من  الدوام جتنب  حماولة كتاب امل�رسح على 
وملزمًا على  بل  طبيعيًا  امراً  كان  الن�سائية  العنا�رس 
كابو�سًا  املعوق..  هذا  يظل  اأن  البديهي  ومن  الدوام 
امل�رسحية  كانت  اإذا  خا�سة  معًا  واملخرج  للفرقة 
من  اإذ  واملجتمع،  العائلة  ق�سايا  تتناول  اجتماعيًة 
اأخت  اأو  اأم  من  عائلة  اأي  تخلو  اأن  والعجب  امل�سحك 

اأو زوجة وقد تناولت بع�س الفرق معاجلة هذا النق�س 
بالتحايل اي�سًا.. فقام فنانون لهم �ساأنهم اآنذاك باأداء 
عبد  املرحوم  بالذكر  منهم  واأخ�س  الن�سائية  الأدوار 
القا�سي  �سمري  واملرحوم  علي(  )اأم  عبا�س  اجلبار 
ال�رسورة  ا�سطرته  عندما  نف�سه  املقالة  وكاتب 
�سبيل  )يف  م�رسحية  يف  اميليا  دور  لأداء  الق�سوى 
املرحلة  يف  طالبًا  كان  عندما   ،1952 عام  التاج( 
مطلع  حتى  اجلهادية  هذه  ظلت  هكذا  البتدائية، 
ال�ستينيات. اإن هذا التحديد املعيب وال�ساذ اأدى اإىل اأن 
بدل  اثنتني  اأو  واحدة  العر�س على حالة  يدور حمور 
اأحداث الن�س على حماور عدة.. بالوقت  اأن تدور  من 
اأوفر  بحظ  الت�سكيلية  الفنون  �ساحة  حظيت  الذي 
خا�سة بعد ات�ساع وتعدد اأق�سام معهد الفنون اجلميلة 
والفنون  للمو�سيقى  فروعًا  اأق�سامه  ت�سم  كانت  الذي 
الت�سكيلية بينما ظل امل�رسح ي�ستجدي ب�سعوبة بالغة 
للعناية عنا�رسه من هذه الأق�سام كمن ي�ساعد الطائر 

امل�رسح  فرقة  اإن  اأطفال.  مب�سيدة  الأعايل  يف  وهو 
الفني احلديث – اأو فرقة يو�سف العاين - كما يعرفها 
الفن امل�رسحي  تاريخ  النا�س هي مرحلة حا�سمة يف 
مهم  حدث  العاين  يو�سف  وان  الوجوه.  من  كثري  يف 
يف  الطاهر  جواد  علي  الدكتور  يذكر  كما  بابه  يف 
وامل�رسحية(  الق�سة  حديث  )من  املو�سوم  كتابه 
يو�سف  القدير  الفنان  اأن  يف  يكمن  راأيي  يف  واحلدث 
مع  وا�سعة  اجتماعية  �ساحة  مع  يتعامل  كان  العاين 
عوائل ومعارف واأ�سدقاء وقدرة هائلة لتف�سري معنى 
التطور يف امل�رسح ملا ميلكه من ذكاء ودهاء وفطنة 
كان  والذي  العاملي،  لالأدب  اهتمامها  الفرقة  فاأولت 
يف  �سالتهم  فيه  يجدون  العط�سى  املثقفني  جمهور 
ال�ستمتاع فكانت م�رسحية )الرجل الذي تزوج امراأة 
هام  حدث  العديد  وغريهما  فانيا(  و)اخلال  خر�ساء( 
قد �سجع العنا�رس الن�سائية املثقفة واملدركة لأهمية 
وزينب  �سموئيل  ازادوهي  فكانت  امل�رسح  وجالل 
وناهدة الرماح اأعمدة ر�سينة يف فرقة امل�رسح الفني 
خليفة  وزكية  خ�سري  �سليمة  من  كل  تبعتهن  احلديث 
ال�سدد  هذا  ويف  واجلريان(  )النخلة  م�رسحية  يف 
زينب  ترى  اأن  لك  كتب  )لو  الطاهر  الدكتور  يذكر 
والرماح والزيدي يق�سد زكية خليفة و�سليمة خ�سري( 
ل�ستكرثت على نف�سك اأن تكون يف العراق ول�ستغربت 
اأن ت�ستطيع املمثلة العراقية اأن توؤدي مثل هذه الأدوار 
الدقة  من  امل�ستوى  هذا  وعلى  اجتماعيًا  ال�سعبة 
وغنية  هائلة  العراقية  املراأة  مكنونات  اإن  واجلراأة. 
ال�سخ�سية.. وهذا  احلرية  نوافذ  اأمامها  تفتحت  ما  اإذا 
الجتماعية  حياتنا  يف  حقيقية  وقائع  تدعمه  الراأي 
املدر�سي  الن�ساط  على  قلياًل  عرجنا  فلو  وال�سيا�سية، 
يف كلياتنا �سواء يف اخلم�سينات اأو ال�ستينات لأدركنا 
املتعلمات  �ساباتنا  تكنه  الذي  والتقدير  العتبار 
من  املختلفة  الأدبية  الأجنا�س  اأن  �سحيح  للم�رسح.. 
ق�سة و�سعر ورواية ا�ستطاعت اأن تتطور على ال�سعيد 
الفني وان جتد لها ا�سكالها املتميزة، كما ات�سعت دائرة 
انت�سارها يف ما بعد اإل اأن امل�رسح لالأ�سف ظل خالل 
هذه الفرتة يراوح خجاًل اأو ا�ست�سغاراً عك�س ما يفهم 
كان  ولو  والنقدية  الرتبوية  ومدلولته  ملحتواه  الآن 
الإح�سا�س باأهمية وخطورة وعظمة الفنون امل�رسحية 
لكان  قرن  ن�سف  قبل  واملوؤثرة  اجلميلة  باأ�سكالها 
امل�رسح  فرقة  كانت  اإذا  بكثري؟  واأرقى  اأف�سل  احلال 
منها  دخلت  التي  الوا�سعة  البوابة  هي  احلديث  الفني 
ال�سعبي  البدء فان فرقة امل�رسح  فنانات قديرات منذ 
عن  الدائم  والبحث  البحث  على  ين�سب  جهاداً  كان 
�ساحات  ي�سوح يف  الن�سائي وكل ع�سو فيها  العن�رس 
يرتقي  الذي  الن�سائي  بالعن�رس  ليحظى  متعددة 
�سواء  امل�رسح  يف  املاألوفة  املعقولية  م�ستوى  اإىل 
باللتزام اأو التقاليد وقد جنحوا يف هذا امل�سعى عندما 
احتلت �سيدتان مكانة مرموقة يف فرقتهم ولكن هذا 
يف  ال�سكون  اآثرتا  �سيدتني  على  يقت�رس  مل  الكت�ساف 

بيتيهما اإمنا ظل البحث متوا�ساًل حتى يومنا هذا.

بغداد_ متابعة

 "ذئاب منفردة" " اختراع العزلة "
يحرز المركز الخامس 
في مسابقة »إسالميات« 

"سنوات مانديال" يتوارى 
من االسواق

غري  لرجل  بورتريه  املتو�سط  من�سورات  عن  العزلة،  :"اخرتاع  كتاب  موؤخًرا  �سدر 
وبرتجمة  اأو�سرت،  بول  ال�سهري  الأمريكي  للكاتب  الذاكرة"  بـكتاب  متبوعا  َمرئي، 
العزلة(  اأنني )يف اخرتاع  اأ�سعر  "مل  نبذته:  اأبو هوا�س. وجاء يف  �سامر  الفل�سطيني 
اأروي �سرية حياتي، بقدر ما اأ�ستعمل ذاتي لكي اأ�ستك�سف اأ�سئلة تهمنا جميعًا كب�رس" 
يعرتف  اأنه  يف  الروائيني  من  غريه  عن  تختلف  الروائية  اأو�سرت  بول  نظر  "وجهة 
بانتمائه اإىل عائلة، وتقليد، وثقافة، لكنه يدرك اأي�سًا اأن هذه ال�سالت تنطوي على 
اإ�سكالية كبرية. وكما يقول رينيه �سار اإنه اإرث الغمو�س، يف غياب الو�سية. ومبا اأنه 
لي�س من معنى يحتل ال�سدارة -  فاإن الذات، لعنة احلداثة نف�سها، �ساأنها �ساأن العزلة 

والتقليد، يجب اإعادة اخرتاعها واإعادة خلقها باملعنى احلريف للكلمة".

للقا�س والروائي  الكتاب اجلديد  "الكتب خان" بالقاهرة،  ي�سدر قريبًا عن دار 
الكتاب 20 بورتريهًا كتبها عبد املوجود  امل�رسي ح�سن عبد املوجود، وي�سم 
عن عدد من الكتاب وال�سعراء امل�رسيني، يف حماولة منه لر�سم �سورة وا�سحة 
عن �سخ�سياتهم وهواج�سهم واأفكارهم، من خالل �سداقته العميقة بهم ل�سنوات 
الكتاب اقرتحه  "عنوان  طويلة. ويقول ح�سن عبد املوجود يف ت�رسيح �سحفي 
�سديقي ال�ساعر اأحمد �سافعي، "ذئاب منفردة" هو حماولة مني للتعبري عن اأن 
هوؤلء ل ميثلون جياًل واحداً، واأن لكل منهم اإ�سهامه اخلا�س يف الكتابة، هناك 
بالطبع جمموعات متقاربة جماليًا داخلهم، ولكن كل واحد ل ميثل اإل نف�سه يف 

النهاية".

التي اطلقها احتاد امل�سورين العرب  اعلن موؤخراً عن نتائج م�سابقة ا�سالميات 
مبنا�سبة رم�سان املبارك وعيد الفطر ال�سعيد بتاريخ 9 يونيو 2017 .. اإذ ح�سل 
من  فكان  الثاين  املركز  اما  المــارات،  من  اجلندي  م�سطفى  الول  املركز  على 
بكري  �سامة  الثالث  املركز  وح�سل  ال�سعودية،  من  هزمي  اآل  ح�سن  فاتن  ن�سيب 
من م�رس، فيما ح�سل على املركز الرابع نور الدين م�سعودي من املغرب، وح�سل 
على املركز اخلام�س علي العبادي من العراق.  يقول امل�سور والناقد عبد الر�سول 
مبعدل   .. م�سور  من  اكــرث200  فيها  �سارك  امل�سابقة  العام:  امل�رسف  اجلابري 
العربية ودول  الدول  الفنانني من جميع  .. �سور لعدد من  لكّل م�سور  �سورتني 

املهجر .. وبعد اجراء الفرز دخلت اىل التحكيم اأكرث من 250 �سورة.

�سحب من الأ�سواق كتاب عن حياة الرئي�س ال�سابق جلنوب اإفريقيا واملنا�سل �سد 
ا�ستياء  اأثار  بعدما   2013 العام  يف  املتوفى  مانديال  نل�سون  العن�رسي  التمييز 
عائلته، بح�سب ما اأعلنت دار الن�رس. وقالت دار "بنغوين راندوم هاو�س" يف بيان 
لعائلته".  احرتاما  مانديال'  �سنوات  'اآخر  لكتاب  الفوري  ال�سحب  "قررنا  الثنني 
وو�سع هذا الكتاب فيجاي رامالكان طبيب مانديال، وهو يروي تفا�سيل حميمة 
عن الأ�سابيع الأخرية لزعيم حركة مناه�سة لنظام الف�سل العن�رسي، ومن ذلك 
كيف كان يب�سق الدم ب�سبب اإ�سابته بالتهاب رئوي. ويروي الكتاب اأي�سا كيف 
 ،2013 العام  يف  امل�ست�سفى  اإىل  تنقله  كانت  اإ�سعاف  ب�سيارة  النريان  ا�ستعلت 

ووجود كامريا جت�س�س يف امل�رسحة حيث كان يرقد جثمانه.

العراقإصدارات آخرإصدارات

قراءة في كتاب

ال�سوري  للكاتب  املوت(  من  )قليل  رواية  يف 
بالقرتاب  ن�سعر  زيتون”،  “مناف  ال�ساب 
ي�ستيقظ  برجل  تبداأ  الرواية  للموت..  املقب�س 
ليجد نف�سه يف تابوت خ�سبي، يتخيل اأول الأمر 
اأنه يف غرفة يف م�ست�سفى،  الظلمة احلالكة  مع 
لكن مع حت�س�سه للمحيط حوله و�سعوره بال�سيق 
اأنه  ببطء  يفهم  فيه  هو  الذي  للمكان  ال�سديد 

مدفون يف تابوت خ�سبي.
حا�سة  على  معتمداً  منه،  يتمكن  الهلع  يبداأ 
�ساعة  يرتدي  اأنه  يتذكر  ثم  البداية  يف  اللم�س 
بها اإ�ساءة اأهدتها اأمه املتوفية له وكان يحبها 
كثرياً، ي�ستطيع بعد تنظيم هلعه وتداعي اأفكاره 
ويظل  تنق�سع،  ل  الظلمة  لكن  التابوت  يفتح  اأن 
غطاء  هناك  اأن  يعلم  حوله،  من  القرب  يتح�س�س 
يف  تدور  قربه،  يغطي  دفعه  ي�ستطيع  لن  ثقياًل 
وجودية  اأفكاراً  تلك  الهلع  حلظات  اأثناء  ذهنه 
اأن  حول  التناول،  جديدة  اأفكار  املوت،  حول 
الأحياء يغلقون القبور باإحكام وكاأنهم يخ�سون 
دفن  يكون  اأن  من  وخوفه  املوتى،  عودة  من 
حد  اإىل  اأفكاره  وت�سل  ماتت،  عندما  حية  اأمه 
واأن  كميت،  ي�سعر  واأنه  بالفعل  مات  اأنه  تخيل 
ويرف�سون  ويتكلمون  ي�سعرون  رمبا  املوتى 
باآخر  ميالأها  اأخرية  �رسخة  ي�رسخ  موتهم، 
طاقة له على الفعل ثم يغيب عن الوعي، وت�ساء 
الظروف اأن ينقذ من قربه على يد عامل القبور 
الكني�سة،  من  الدين  رجال  باأحد  ي�ستعني  الذي 
حماولة  م�ست�سفى  يف  “اأنور”  البطل  ويودعون 
منهم لتخفيف �سدمة عودته من املوت ودفنه 
مو�سوع  تناولت  الرواية  حيث  مظلم.  قرب  يف 
ناق�سته  جميعًا..  �سنواجهها  كحقيقة  املوت 
كواقع  اختربه  الذي  “اأنور”  خالل  من  بتميز 
كل  افتتاحية  يف  الكاتب  و�سع  كما  ملمو�س، 
“كازانزاكي�س”  مثل  اآخرين  لكتاب  ن�س  ف�سل 
جوانبه  قلبت  املوت،  حول  ني�سني”  و”عزيز 
العودة  فكرة  تناول  يف  متميزة  وكانت  جميعًا 
من  العائد  �سيكون  كيف  وتخيل  املوت  من 
وهل  ؟..  اأكرث  احلياة  بقيمة  �سي�سعر  هل  املوت، 
�سيقيم حياته ؟.. هل �سيحاول بناء حياة جديدة 
تعتمد على ال�ستمتاع بكل حلظة وجتنب اأخطاء 
رغم  “اأنور”  لكن  ؟..  وعي  دون  احلياة  اإهدار 
لأنه  لأ�رسته  العودة  النهاية  يف  �سيقرر  حريته 
بدونهم،  العي�س  ي�ستطيع  ل  اأنه  جيداً  يعرف 
اإنه  حتى  خاللهم  ومن  معهم  حياته  و�سيجدد 
�سنوات اجلفاء  “�سلوى” رغم  لزوجته  �سي�ستاق 

املا�سية.

اقتباس
 

اخلزي هو الإح�سا�س الذي ينتابك عندما تتفق مع 
املراأة التي حتبها على اأنك الرجل الذي حت�سبه هي. 

كارل �ساندبرغ

اأقول لك كما ميليه �سمريي
كيف ُي�سنع فكرنا

كيف تنمو جذوُر حُمادثاِتنا
كيف تطري الكلمات من 

حُمادٍث اإىل اأخرى
لهذا؛ عليك، لربهة، اأّل تقول 

اأّي �سيء
وان ل تفّوت اأ�سغر �سهاب

فيكون لديك �سبب لفّك، كما 
يقال، عقدة الرقبة

من اأجل ا�ستدارات نحو 
حُمادثيننا الظرفاء

املعروفني وغري املعروفني.
بعد اأن حتّيي رّبَة البيت، 

عليَك باإهدائها
جالميَد ملَء الكف

اأو �سيئًا ثمينًا خمبوءاً
كدّبو�س، فاكهة َجنوبّية 

نادرة، اأو زورق
للتنزه الُبحريي يف يوم 

م�سم�س هادئ
نادر يف مناخنا ال�سمايل 

ال�سحيح.
فالربيع، هنا، ياأتي، اأحيانا، 

متاأخراً جداً
بحيث كلُب املنزل
ينام حتت غطاء،

كاأي كائن ب�رسي – رجل، 

امراأة اأو طفل –
ومع هذا يرتع�س من الربد 

يف �سهر حزيران.
اإّن ترتيب تعاقب احلر 

والربد ُموّتر لالأع�ساب 
اأحيانا.

يف حني اأن الطق�س القمرّي، 
تارة غ�سٌّ وطورا هرٌم

اأ�سفى بكثري من هذا اخلليط 
الطق�سي املكفهر.

كلَّ عام يراقب العلماُء م�ساَر 
الأعا�سري وتاأثرياِتها

دون اأن ي�ستطيعوا التنبوؤ 
فيما اإذا �ستمطر م�ساًء اأم ل.

دانييل خارمس : ترجمة عبـد القادر الجـنابي

ثقافة 

في الحوارسيناريوهات أسطورية للعراق في »باب الطباشير«
»باب  الأخرية  �سعداوي  اأحمد  رواية  لقارئ  يت�سح 
بغداد«  يف  »فرانك�ستاين  رواية  �ساحب  اأن  الطبا�سري« 
اأراد   ،2014 لعام  البوكر  بجائزة  فازت  التي   )2013(
مرة اأخرى خو�س جتربة الأ�سطورة اإطاراً �رسديًا. بدًل من 
اأ�سطورة »فرانكن�ستاين« الأوروبية )ولي�س فرانك�ستاين( 
املوروث  يح�رس  ال�سومرية.  الأ�سطورة  هنا  حت�رس 
العراقي القدمي بدًل من املوروث امل�ستورد. ول �سك اأن 
�سواء على م�ستوى  النقلة مهمة ملا حتمله من دللت، 
نف�سه.  الروائي  العمل  اأو على م�ستوى  الرتاثي  الختيار 
وال�سخ�سيات  لالأحداث  تبيئة  يحمل  الرتاثي  الختيار 
هوية  ير�سخ  القدم،  بالغ  كان  واإن  حملي  اإطار  �سمن 
ثقافية ويوؤكد لونًا من النتماء. اأما على م�ستوى العمل 
حمركًا  بو�سفها  مهمة  الأ�سطورية  فالدللة  الروائي 
ككل.  العمل  لأبعاد  ورا�سمًا  وال�سخ�سيات،  لالأحداث 
»باب الطبا�سري« هو املدخل اإىل عامل التعاويذ ال�سومرية 
التي يفرت�س اأن عامل اآثار عراقيًا وجدها و�سعى لإقناع 
العراقي  ال�ساب  وهو  الق�سة،  يف  الرئي�سية  ال�سخ�سية 
هداها  على  ال�سري  و�رسورة  بتاأثريها  ناجي،  علي 
لالنعتاق من العامل املحيط اأو املعا�س. قراءة املوروث 
باب  خالل  من  هنا  تتمثل  املتخيل  باب  من  ال�سومري 
الطبا�سري املر�سوم على اجلدار، جدار ال�سجن وامل�ست�سفى 
وغريهما، بو�سفه منعتقًا اإىل عوامل �سحرية ميكن للمرء، 
ليعي�س  الآخر  اإىل  اأحدها  من  يلج  اأن  الأ�سطورة،  ح�سب 
حيوات متعددة. املوؤمن بتلك الأ�سطورة واملروج لها هو 
الذي ي�سل  ال�سابق والعقالين  الآثاري  الدكتور وا�سف، 
اإىل حالة من الهذيان ت�سكك ب�سالمته العقلية. ولكن يف 
حني يدعو وا�سف لالإميان بذلك املنعتق يقف الآخرون 
علي  ميثل  الت�سورات.  لتلك  راف�سني  اأو  م�سككني  اإما 

اأما  موقفهم،  يف  املراوحني  اأو  امل�سككني  اأحد  ناجي 
»فكرة  وتراها  متامًا  ذلك  فرتف�س  علي  مع�سوقة  ليلى 
جميلة للفرار ال�سهل من امل�سوؤوليات«. اأما امل�سوؤوليات 
ماقبل  عراق  يف  والإن�سانية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  فهي 
2003 وما بعدها، العراق الذي عرف الدمار والت�رسيد 
البقية  ومعاناة  الع�سكرية  النخب  وت�سلط  وال�سجون 
و�سمتهم وا�ست�سالمهم ملا يجري. يوؤكد ذلك املونولوج 
وهو  نف�سه،  ناجي  علي  ب�سوت  للرواية  الفتتاحي 
يت�سح  اآخرين  زنزانة يخاطب منها م�ساجني  يقبع يف 
اأنتم  »هل  البلد:  اأهل  كل  اأو  القراء  كل  اأنهم  تدريجيًا 
لقد �ستمتكم يف بداية  اأحد؟  نائمون؟ ملاذا ل يرد علي 
ال�ست�سالم  بكم  بلغ  هل  اعرتا�سًا؟  اأتلق  ومل  كالمي 
م�ستمعوه:  هم  كما  هنا،  ناجي  الق�سوى؟«.  حدوده 

اإليوت  �س.  ت.  �سخ�سيات  هي  كما  متامًا  حي«،  »ميت 
يف ق�سيدة »الأر�س اليباب« التي تنعى اأوروبا ما بعد 
احلرب الأوىل.  غري اأن اأ�سطورة باب الطبا�سري، كما هي 
اأ�سطورة »امللك ال�سياد« يف نهاية ق�سيدة اإليوت، متثل 
فرجة حمتملة للخروج من بلد حتول اإىل زنزانة اأو كاد. 
العوامل  فكرة  اأتاحته  لالأحداث  �سيناريو  ككل  الرواية 
الأخرى، اأي فكرة اأن من املمكن الت�سلل اإىل خارج ذلك 
الظالم املحيط. تاريخ العراق قبل 2003 ي�سري هنا يف 

خط خمتلف عما عرفنا، يرت�سم يف �سيناريو بديل. 
بامتياز، رواية  الطبا�سري« رواية نخبوية   رواية »باب 
�سعوبة  تقديري  يف  القراء  من  وا�سعة  �رسيحة  �ستجد 
اآخر  اإىل  متحدث  من  ال�رسدية  نقالتها  ا�ستيعاب  يف 
جانب  اإىل  عليم،  �سارد  اإىل  مونودرامي  �سكل  ومن 
�سبق  ما  اإىل  العودة  ت�ستوجب  التي  الزمنية  ارتداداتها 
ال�سخ�سيات،  بني  ال�سالت  اكت�ساف  اأو  الأحداث  لربط 
كل  لي�س  ما  اأو  فعله،  قارئ  كل  مبقدور  لي�س  ما  وهذا 
قارئ على ا�ستعداد للقيام به. لكن مما ل يقل �سعوبة 
القائمة  الأ�سطوري ورمزيته  التفاعل مع امل�سمون  هو 
مع  ال�سوريايل  اأو  -ال�سحري  امليتافيزيقي  تداخل  على 
اأن من  اأو يطمئنه  القارئ  واإذا كان مما يعني  الواقعي. 
الغام�سة،  الأبعاد  بتلك  يقتنع  مل  من  الرواية  �سخو�س 
اأي من يخفف من �سغط املطالبة بت�سديق ما يحدث، 
لكثري  وحمرياً  قائمًا  �سيظل  الأبعاد  تلك  وجود  فاإن 
عن  اأتوقف  وكدت  احلرية  بتلك  �سعرت  لقد  القراء.  من 
اأكرث من مرة، لكن مردود ال�ستمرار كان وافراً  القراءة 
بالنظر لطموح الرواية اإىل البتكار من ناحية ومواجهة 
ناحية  من  امل�ستويات  خمتلف  على  القائمة  الأو�ساع 
القراء  هم  كم  هو:  ملحًا،  ال�سوؤال  يظل  ذلك  ومع  اأخرى. 
الذين �سيجّدون يف القراءة بحثًا عن ذلك الذي يلوح مع 

تقدم ال�رسد وتوايل الأحداث!

بغداد_ متابعة


