العدد ( )4115ال�سنة اخلام�سة ع�شرة  -ال�سبت ( )20كانون الثاين 2018

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

9

ثقافة

الرواية الن�سوية العربية في العراق2017-1950

موسيقى السبت

من احل�ضور �إىل الظاهرة
د .جنم عبداهلل كاظم

�أ�صوات الغناء
()1
بداي ��ة يج ��ب �أن ن�ش�ي�ر �إىل �أن ه ��ذه
الدرا�سة معدّلة عن درا�سة �سبق لنا ن�شرها
يف جملة (الأدي ��ب العراقي) عام ،2015
يف ظ ��ل اكت�شافنا لن�صو� ��ص ومعلومات
جديدة وم�ؤثرة يف �صورة واقع الرواية
الن�سوي ��ة يف العراق� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ما
زلت ،ومع كل ما حتققه الرواية العراقية،
و�ضم ��ن ذل ��ك الرواي ��ة الن�سوي ��ة ،حم ّلي ًا
وعربي ًا ،م ��ن �إجنازات ومتيز ،ن�سمع من
ي�شكك بها ،بل يقدم عنها ما ال يتوافق مع
م ��ا حتققه كم ًا ونوع� � ًا� .إن مثل هكذا ناقد
�أو �صحف ��ي ينطل ��ق ،بر�أي ��ي م ��ن عدائية
غريب ��ة لهذه الرواية ،وم ��ن جهل بها� ،أمل
يقول ��وا (الإن�سان عدو م ��ا يجهل)؟ فبعد
كل الفو�ض ��ى والتعج ��ل وكالم البع� ��ض
يف م ��ا ال يع ��رف ،وكالم �آخ ��ر يف م ��ا ال
معلومات دقيقة عنه ،وبعد �صدور كتابنا
(فهر�س ��ت الرواي ��ة العراقي ��ة -1919
 )2014ون�ش ��ري وغ�ي�ري ملجموعة غري
قليلة من الدرا�س ��ات واملقاالت التي تقدم
معلوم ��ات ،ولي�س ��ت �آراء ،عل ��ى �ش ��يء
م ��ن الدق ��ة ع ��ن ه ��ذه الرواي ��ة ،و�ضمنها
الن�سوي ��ة ،يظهر �أحد النق ��اد م�ؤخر ًا على
�شا�ش ��ة التلفزي ��ون ليق ��ول بثق ��ة توح ��ي
للمتلق ��ي ب�أن ما يقول ��ه دقيق� ،إن ما �صدر
قب ��ل  )100( 2003رواي ��ة وم ��ا بعده ��ا
( ،)600بينم ��ا الرقم ��ان ال�صحيحان هما
ما يق ��ارب ال� �ـ( )700رواية قب ��ل ،2003
و�أكرث من ( )1000رواية بعدها ،ويقول
وبقطع وثقة يُح�سد عليها "لي�س
ناقد �آخر
ٍ
هناك رواية ن�سوية يف العراق" .وهكذا،
ربر ًة
�إذن ت�أت ��ي ه ��ذه املقال ��ة الطويل ��ة ،م َّ
بواقع م ��ا نراه م ��ن فو�ض ��ى وا�ست�سهال
القول و�أحيان ًا اجلهل مبا يتكلم به بع�ض
املتكلمني.
لعل واحدة من ظواهر الكتابة العراقية
ب�شكل عام ،والروائية منها ب�شكل خا�ص،
وحتدي ��د ًا يف العق ��ود الثالث ��ة الأخرية،
ظاه ��رة الكتاب ��ة الن�سوي ��ة ،نعن ��ي كتابة
امل ��ر�أة للرواية .ف�إذا ما ب ��د�أت بوادر هذه
الظاهرة منت�ص ��ف الثمانينيات و�صارت
وا�ضحة نوع ًا م ��ا منت�صف الت�سعينيات،

�سمرية املانع

عالية ممدوح

لطفية الدليمي

ابت�سام عبدالله

ثائر �صالح

ف�إنه ��ا ّ
تخط ��ت ح ��دود �أن تك ��ون عادي ��ة
نهاي ��ة الت�سعيني ��ات ويف الألفية الثالثة.
وهن ��ا يجب �أن نو�ضح حقيقتني تفر�ضان
نف�سيهم ��ا علين ��ا ونح ��ن نكتب م ��ا ي�شبه
ا�ستق ��را ًء لفهر�س ��ت الرواي ��ة الن�سوي ��ة
العراقي ��ة الذي �أحلقناه بكتابنا "فهر�ست
()1
الرواي ��ة العراقي ��ة "2014-1919
و�أمتمن ��اه لدين ��ا �إىل الوق ��ت احلا�ض ��ر.
قد تب ��دو هاتان احلقيقت ��ان متناق�ضتني،
ولكن ما هما ،يف احلقيقة ،كذلك� .أُوالهما
هي �أننا حني نقول ظاهرة ف�إمنا نعني �أن
ح�ضور امل ��ر�أة العراقية كاتب ًة يف الكتابة
الروائي ��ة هو اقتحام ق ��وي يفر�ض نف�سه
على الناق ��د وامل�ؤرخ الأدبي ،ورمبا حتى
الدار� ��س االجتماع ��ي والثق ��ايف ودار�س
اجلن ��در ،وقب ��ل ذلك عل ��ى واق ��ع الكتابة
الروائي ��ة عموم� � ًا يف الع ��راق .احلقيق ��ة
الثاني ��ة ه ��ي �أن الق ��ول به ��ذه الظاهرة ال
يعن ��ي �أن امل ��ر�أة مل تكن حا�ض ��رة من قبل
يف ه ��ذا املج ��ال ،بل ه ��ي حا�ض ��رة ومن
عق ��ود عدي ��دة ،ولكن ��ه ح�ض ��ور م� � ّر ،من
حي ��ث عدد املن�ش ��ور والنوعي ��ة والن�ضج
والق ��وة والفاعلي ��ة ،مبا ي�شب ��ه املراحل،
كما �سنتعر�ض له هنا مدعوم ًا بالفهر�ست
املعني.

الق�ص� ��ص الطويل ��ة العراقي ��ة الأخ ��رى.
املحاولة الن�سوية التالي ��ة لكتابة رواية،
�أو ب�ش ��كل �أدق ق�ص ��ة طويلة ،ه ��ي (بريد
الق ��در) -1951 -للكاتب ��ة نف�سه ��ا ،وهي
بطولها املح ��دود -يف ع�ش ��رة �آالف كلمة
تقريب� � ًا -ال تنتمي هي الأخ ��رى �إىل الفن
الروائ ��ي ب ��ل تق�ت�رب من ��ه ع�ب�ر هام� ��ش
�ضي ��ق .ونحن حني نذكره ��ا هنا فللأمانة
العلمي ��ة �أو ًال ،وللثبي ��ت التاريخي ثاني ًا،
ولتعزيزه ��ا للمكانة الت�أريخي ��ة لكاتبتها
بعد عملها الأول.
�إىل جان ��ب هذي ��ن العمل�ي�ن ،ظه ��رت،
خالل تلك ال�سن ��وات وال�سنوات التالية،
حم ��اوالت ق�ص�صي ��ة طويلة �أخ ��رى لعل
غالبيته ��ا تن ��درج� ،إىل ح� � ّد كب�ي�ر ،حت ��ت
تو�صيفاتنا ال�سابقة لعم َل ْي حورية ها�شم
ن ��وري� ،إذ هي تفتقد جل املقومات الفنية
املختلفة للف ��ن الروائي .وحت ��ى الطول،
ال ��ذي هو غالب ًا م ��ا يجذبنا �إليه ��ا ،ف�إنه ال
ي ��كاد يتحق ��ق �إال جزئي� � ًا .ه ��ذه الأعمال،
الت ��ي �صدرت بني حماول ��ة حورية ها�شم
نوري "ليل ��ة احلياة" عام  1950ورواية
ق�ص�ي�رة ل�سم�ي�رة املانع ه ��ي "ال�سابقون
والالحق ��ون" ن�شرته ��ا ع ��ام 1972
و�سن�أت ��ي عليها يف فقرة قادمة ،هي �سبع
�أو ثم ��اين حماوالت .والأهم هن ��ا �أننا ال
جن ��د ما ت�ستح ��ق الإ�شارة �إليه ��ا منها �إال
"بري ��د الق ��در" -1951 -كونها حلورية
ها�ش ��م ن ��وري نف�سها ،و"م ��ن اجلاين"-
 -1954حلربي ��ة حمم ��د الت ��ي ه ��ي يف
ق�صره ��ا وا�ضطرابها تبتعد عن �أن تدخل
يف الري ��ادة ،و"نادي ��ة" -1957 -لليل ��ى
عب ��د الق ��ادر ،الت ��ي ه ��ي �أكرثه ��ا اقرتاب ًا
من حتقي ��ق �شيء فني يف م�س ��ار الكتابة
الروائي ��ة العراقية ب�شكل ع ��ام ،والكتابة
الروائي ��ة الن�سوي ��ة منها ب�ش ��كل خا�ص،
وه ��ي عل ��ى �أية ح ��ال يف ما يُفرت� ��ض �أنه
�ان .فهذا
ج ��زء �أول مل ي�ص ��در له ج ��ز ٌء ث � ٍ
العم ��ل يق�ت�رب بالت�أكي ��د م ��ن الرواي ��ة
مقارن� � ًة م ��ع جمي ��ع املح ��اوالت الروائية
والق�ص�صي ��ة الطويلة الت ��ي �صدرت قبله
والعديد مم ��ا �صدر بع ��ده ب�سنوات .هذا
الأم ��ر �شجع بع�ض الدار�سني للتعبري عن

بع� ��ض احلما�سة لها ،وعل ��ى ر�أ�س ه�ؤالء
الدكت ��ور عبد الإله �أحمد ال ��ذي قال فيها:
"ه ��ي تبدو للقارئ ،من ��ذ الوهلة الأوىل
الت ��ي ي�أخذ بقراءته ��ا ،عم ًال روائي� � ًا حق ًا
ُبن ��ي على ه ��ذا النه ��ج (التقلي ��دي) الذي
بُنيت علي ��ه روايات الق ��رن التا�سع ع�شر
يف �أورب ��ا"( ،) 3مع �أنن ��ا ال نتفق �إال جزئي ًا
مع �أ�ستاذنا الراحل الكبري يف ر�أيه هذا.

"النخل ��ة واجل�ي�ران" -1966 -الت ��ي
ُتع ��د باتف ��اق النق ��اد والدار�س�ي�ن �أول
رواي ��ة عراقي ��ة متكاملة فني� � ًا ،و"خم�سة
�أ�ص ��وات" ،1967 -ورواي ��ة عبد الرزاق
املطلب ��ي "الظامئ ��ون" .1967 -وق ��د
تل ��ت ه ��ذه الأعم ��ال الثالث ��ة ،ونح ��ن
نتكل ��م ع ��ن الرواي ��ة العراقي ��ة عموم� � ًا ال
الرواي ��ة الن�سوي ��ة� ،أعم ��ال �أخ ��رى فنية
�صدرت قبل رواي ��ة املانع� ،أهمها" :كانت
ال�سماء زرق ��اء" -1970 -لإ�سماعيل فهد
�إ�سماعيل ،و"اللعب ��ة" -1970 -ليو�سف
ال�صائ ��غ ،و"لي� ��س ثمة �أم ��ل لكلكام�ش"-
 -1971خل�ضري عبد الأمري ،و"الأ�شجار
والريح" -1971 -لعبد الرزاق املطلبي،
و"�شق ��ة يف �ش ��ارع �أب ��ي النوا� ��س"-
 -1972لربه ��ان اخلطي ��ب ،و"الو�شم"-
 -1972لعب ��د الرحم ��ن جمي ��د الربيعي،
و"القلع ��ة اخلام�س ��ة" -1972 -لفا�ض ��ل
الع ��زاوي .وعلى �أية ح ��ال ،ويف العودة
�إىل الرواي ��ة الن�سوي ��ة ،كان ميك ��ن �أن
ي�ص � ّ�ح كالم الدكتور �سي ��ار اجلميل على
رواي ��ة �سمرية املانع ،لو �أنه ح�صر كالمه
بالرواي ��ة الن�سوي ��ة فقط ،وه ��و ما نفعله
هنا ،كما �سنو�ضح يف مقال قادم.

الغن ��اء هو �أ�ص ��ل املو�سيق ��ى� .إذ كان ال�صوت الب�شري ه ��و �أول الو�سائل التي
م ّكن ��ت الإن�سان م ��ن �إداء جمموع ��ة من الأ�ص ��وات ميكن �أن تعت�ب�ر مو�سيقى،
باال�ضاف ��ة اىل ما ا�ستعمل من �أدوات لإ�ص ��دار �أ�صوات بالطرق �أو القرع وهي
�أدوات االيق ��اع البدائي ��ة ،مثل قرع خ�شب ��ة جموفة بع�صا قوي ��ة �أو بحجر .ثم
ابتك ��رت الأدوات املو�سيقية الحق ًا لت�ساعد الإن�س ��ان على الغناء حتى ا�ستقلت
بذاته ��ا لتظهر املو�سيق ى "ال�صرفة" �أو مو�سيق ��ى الأدوات (Instrume n
 )tal musicكما يجري التعبري عنه يف املو�سيقى الأوروبية ،يف مقابل
املو�سيق ��ى الغنائي ��ة ( )Vocal musicالت ��ي ميك ��ن �أن ت� ��ؤدى مب�صاحبة
الأدوات املو�سيقي ��ة �أو بدونها� ،أي الغناء ال�ص ��رف .كان الغناء ب�صوت واحد
(مونوف ��وين) وه ��و املمي ��ز للغن ��اء العرب ��ي حتى الي ��وم ،حتى ظه ��ور التعدد
ال�صوت ��ي يف املو�سيق ��ى الأوروبي ��ة (بوليفوني ��ة) يف البداي ��ة يف املو�سيقى
البيزنطي ��ة اليوناني ��ة ب�ش ��كل ب�سي ��ط .ظه ��ر التع ��دد ال�صوت ��ي احلقيق ��ي يف
املو�سيقى الأوروبية الحق ًا.
تق�سم الأ�صوات الغنائية ح�سب طبقاتها �إىل �أ�صوات �أ�سا�سية ،هي ح�سب تنازل
ح� �دّة الرتدد ،الأ�صوات الن�سائية :ال�سوبرانو واملت�سو �سوبرانو (ال�سوبرانو
الو�سيط) والآلتو� .أما الأ�ص ��وات الرجالية فهي التنور والباريتون والبا�ص.
وهن ��اك �أق�س ��ام فرعي ��ة لكل �ص ��وت من ه ��ذا الأ�ص ��وات عموم ًا ح�س ��ب طبيعة
ال�ص ��وت ولونه وقوته � ،إذ توجد معايري خمتلف ��ة لتق�سيم ال�صوت �إىل �أق�سام
فرعي ��ة ،مث ًال هناك �ص ��وت كولوراتورا (من كلمة الل ��ون بااليطالية) ميكن �أن
ن�صف بها �صوت ال�سوبرانو �أو الآلتو ،وتدل على مرونة عالية يف �أداء الن�ص
الغنائ ��ي ،وتعت�ب�ر امليت�سو�سوبران ��و �سي�سيلي ��ا بارتويل من �أ�شه ��ر املغنيات
كولورات ��ورا املعا�ص ��رات .وهن ��اك �صفة "الغنائ ��ي" ،ميك ��ن �أن ن�ستعمل كلمة
الطروب العربية ،فيقال عن �صوت فالن �أو فالنة �أنه طروب ،وهو �صوت دافئ
ور�شي ��ق وب ّراق عادة .وتطلق �صفة الدرامي على بع�ض الأ�صوات التي متتلك
قوة كب�ي�رة ،من فروعه �صوت التنور البط ��ويل �أو الباريتون البطويل ،وهي
�أ�صوات ا�ستعملها فاغرن يف �أعماله املت�أخرة.
ا�ستعم ��ل امل�ؤلفون كذلك الأطفال للغناء لعلو طبقتهم ال�صوتية يف اال�ستعا�ضة
ع ��ن الأ�ص ��وات الن�سائية ،لرمب ��ا العتبارات ديني ��ة �أو اجتماعي ��ة يف البداية.
ارتباط� � ًا بهذا �شاعت ع ��ادة تدريب الفتيان على الغن ��اء و�إخ�صاء بع�ضهم حتى
ال يتغ�ي�ر �صوتهم عند البلوغ ،وا�ستمرت ه ��ذه العادة حتى فرتات مت�أخرة من
الق ��رن الثام ��ن ع�شر (امل ��دى عدد � 13شب ��اط  ،2016حلقة ع ��ن فاري َن ّلي وهو
�أ�شهره ��م) .عل ��ى العم ��وم كان هن ��اك على م ��دار القرون مغنون م ��ن اجلن�سني
مم ��ن مكنهم �صوتهم م ��ن �أداء طبقات �صوتية يتميز به ��ا اجلن�س الآخر ،وهي
طبقات كونرتا�آلتو (تقرتب م ��ن �صوت التنور الرجايل) و�صوت كونرتاتنور
ويقاب ��ل طبق ��ة كونرتا�آلتو الن�سائي ��ة� ،أو حتى مت�سو�سوبران ��و .كما ظهر يف
العق ��ود الأخرية عدد م ��ن املغنني كونرتاتنور الذين ط ��وروا تقنية خا�صة يف
الغن ��اء لأداء طبق ��ة مرتفع ��ة جد ًا هي مزيج ب�ي�ن ال�صوت عايل ال�ت�ردد وتقنية
"فال�س ّتو" التي تعن ��ي بااليطالية املزيف �أو ال ��كاذب .ف�أ�صبح
الغن ��اء امل�سم ��اة َ
م ��ن ال�سهولة احل�صول على ت�سجيالت يكون فيها �ص ��وت املغني �أكرث ارتفاعاً
يف طبقت ��ه م ��ن �ص ��وت املغنية ،عل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص �أثن ��اء �أداء مو�سيقى
ع�ص ��ر الب ��اروك .من �أ�شهر هذه الت�سجيالت �آريا من �أح ��د �أعمال هندل من قبل
كونرت�آلتو هي ناتايل �ستوت�سمان وكونرتاتنور هو فيليب جارو�سكي.

()2
قد تكون املحاولة الن�سوية الأوىل لكتابة
رواية �أو ،ب�ش ��كل �أدق ،ق�صة طويلة ،هي
(ليلة احلياة) حلورية ها�شم نوري ،التي
ن�شرته ��ا ع ��ام  1950با�س ��م م�ستع ��ار هو
(فتاة بغ ��داد ح .ه .ح) ،و�ضمن جمموعة
(
�ضمت� ،إ�ضافة �إليه ��ا ،ق�صتني ق�صريتني
 .)2و�إذ ال يحقق هذا العمل على امل�ستوى
الفن ��ي الكث�ي�ر ،ف�إن ��ه يبقى ميتل ��ك ف�ضل
املحاول ��ة ،م ��ع �أنن ��ا ال ميكن النظ ��ر �إليه
جتني�سي� � ًا �إال بو�صف ��ه ق�ص ��ة طويل ��ة� ،إذ
هو يقع يف �أثن ��ى ع�شر �ألف كلمة تقريب ًا.
ومن منطلق نقدي يجمع ما بني ال�صرامة
من جهة واملرونة م ��ن جهة �أخرى ،نزعم
�أن ه ��ذه الق�صة الطويل ��ة �إنْ كان هناك ما
يجمعه ��ا مع الرواية ،ف�إنه طولها والقليل
م ��ن مقوم ��ات الرواي ��ة مقارن� � ًة بغالبي ��ة

()3
انتق ��ا ًال �إىل "ال�سابق ��ون والالحق ��ون"
ل�سم�ي�رة املانع التي �سب ��ق ذكرها ،نعتقد
�أنه ��ا جت ��اوزت فني� � ًا جمي ��ع املح ��اوالت
الروائية الن�سوية العراقية ال�سابقة ،كما
�أن ما اكت�سبته �أو حققته روائي ًا ،ومع كل
رر التعامل معها
م ��ا افتقدت ��ه يف هذا ،ي�ب� ّ
على �أنها رواية ،ق�صرية �إن �شئنا ،ويتيح
لن ��ا �أن نعدّها �أول عمل روائي فني تكتبه
ام ��ر�أة عراقي ��ة .ولك ��ن لي� ��س �صحيح� � ًا،
بر�أين ��ا ،م ��ا ذه ��ب �إلي ��ه �سي ��ار اجلمي ��ل،
ال ��ذي يبدو وا�ضح ًا �أن ��ه غريب نقدي ًا عن
الرواية العراقية ،و�أكرث من ذلك العربية،
م ��ن �أن "�سم�ي�رة م ��ن �أب ��رز الروائي ��ات
العربي ��ات وه ��ي �أول م ��ن كت ��ب الرواية
الفني ��ة العراقي ��ة من ��ذ اك�ث�ر م ��ن ثالثني
�سن ��ة" )5(.ف�إن اخلروج من دائرة الرواية
الن�سوية �إىل الكتابة الروائية عموم ًا يف
العراق ،كما فعل اجلميل وهو يحكم على
الرواية ،يحيلنا بالت�أكيد �إىل ما ن�ستغرب
جهل الكاتب بها من �أعمال روائية �سبقت
املان ��ع ب�سن ��وات و�أهمه ��ا� ،إذا جتاوزن ��ا
بع� ��ض �أعمال حممود �أحم ��د ال�سيد وذي
وعب ��د احلق فا�ض ��ل وذي الن ��ون �أيوب:
"االخطب ��وط" -1959 -لأني� ��س زك ��ي
ح�س ��ن ،و"الوجه الآخر" -1960 -لف�ؤاد
التك ��ريل ،و"ال�سج�ي�ن" -1961 -لأني�س
زكي ح�سن ،و"الأيام امل�ضيئة"-1961 -
ل�شاك ��ر جاب ��ر ،و"الزق ��اق امل�س ��دود"-
 -1965و"كم ��ا مي ��وت الآخ ��رون"-
 -1965وكالهما ليا�سني ح�سني ،والأهم
م ��ن هذه كلها تل ��ك التي �ص ��ارت معرفتها
م ��ن بديهي ��ات معلوم ��ات ناق ��د الرواي ��ة
العراقي ��ة ودار�سها وه ��ي :روايتا فرمان
()4

____________
 .1د .جنم عبدالله كاظم :فهر�ست الرواية
العراقي ��ة  ،2014-1919دار ال�ش� ��ؤون
الثقافية العامة ،بغداد.2015 ،
 .2فت ��اة بغ ��داد ح .ه .ن (حوري ��ة ها�ش ��م
ن ��وري) :ليل ��ة احلي ��اة ،جمموع ��ة "دماء
ودموع" ،مطبعة الهالل ،بغداد.1950 ،
 .3د .عب ��د الإله �أحم ��د :الأدب الق�ص�صي
يف الع ��راق منذ احلرب العاملي ��ة الثانية،
من�شورات وزارة الإعالم ،بغداد،1977 ،
ج� ،1ص.179
� .4سمرية املانع :ال�سابقون والالحقون،
دار العودة ،بريوت.1972 ،
 .5د� .سيار اجلميل :موقع الدكتور �سيار
اجلميل.
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في شارع المتنبي
وطني ًا على الورق� ،أو يف ن�ص من ن�صو�صك التي
تكتبه ��ا ،فالوطنية واقع� � ًا هي �أن تت�شاج ��ر �أو �أن
يكون لديك هو�س يف احلياة �أما يف الن�ص فيجب
�أن ال ت�شتغل باحلما�س التعبوي".
و�أ�ضاف احلاجم " عل ��ى امل�ستوى العربي نعي�ش
التعبويّات ب�شكل وا�ضج �أما على م�ستوى العراق
فح ��دث وال ح ��رج ،جميل ��ة رواي ��ة عالي ��ة طال ��ب
الت ��ي ب ��د�أت منذ االه ��داء واملنت بعالق ��ة وا�ضحة
مب�ضم ��ون الرواية وهذا الذي يج ��ب �أن ننتبه له
ب�ش ��كل كبري فف ��ي الرواية التي ت�شه ��د عالقة بني
االع ��داء واملنت �ستك ��ون هنالك مكم�ل�ات لذلك يف
ن�ص الرواية الداخلي".

زينب امل�شاط

ُ
الط ُرقات ُمنطفئة،
يُغلفها ال�صمت ،واخلجل
يتعثـر يف م�سريه نحو
�شارع املتنبي ،الذي
ً
طويال
ي�شهد قطع ًا
ل�سبب جمهول مل يعرفه
املارة ،كما �أ�سهمت
ّ
ب�إنطفاء بريقه الرياح
التي تع�صف باملدينة
�صباح يوم اجلمعة...

مركز املتنبي ال�صغري

معر�ض ت�شكيلي

ورغ ��م هذه ال�سكينة التي غلبت على ال�شارع �إال انه
�شهد �صباح يوم �أم�س �أهم اجلل�سات و�أغناها ،فبني
االن�شطة امليدانية الطبية واالن�سانية واالجتماعية،
والتوعوية ،ي�شهد ال�شارع ان�شطة ثقافية مهمة جد َا
....
�أقام معر�ضه الت�شكيلي االول على قاعة حممد غني
حكم ��ت ،الفنان الت�شكيل ��ي عالء �سلم ��ان �سدخان،
ال ��ذي �أك ��د قائ�ل ً�ا "�إن ه ��ذا معر�ض ��ي ال�شخ�ص ��ي
االول،وق ��د �شاركت يف معار�ض متع ��ددة �سابق ًا �إال
اين مل اقيم معر�ض ًا خا�ص ًا بي".
وذك ��ر �سدخان" �أنا �أعمل �ضمن العديد من املدار�س
الفني ��ة ،وق ��د قدم ��ت يف ه ��ذا املعر� ��ض املدر�س ��ة
الواقعي ��ة ،وم ��ن هن ��ا �س�أنطل ��ق لت ��داول املدار� ��س
االخرى يف معار�ضي ".وق ��دم الفنان الت�شكيلي ما
يُقارب  20لوحة خالل معر�ضه.

ال�سينما والطفل

ع ��ن �سينما الأطف ��ال ،قدم منت ��دى �ص ��دى ال�سينما
حما�ض ��رة خا�صة ع ��ن �سينم ��ا االطف ��ال وبراجمها
عل ��ى قاعة �ألف ليلة وليلة ،قدمها ال�سينمائي ال�شاب
ف�ؤاد امل�صمم ،وحا�ضر فيه ��ا االكادميي ال�سينمائي
د� .صال ��ح ال�صح ��ن الذي �ش ��دد على �أهمي ��ة الواقع
ال�سينمائ ��ي بالن�سب ��ة لالطف ��ال ،ذاك ��ر ًا "�أن ه ��ذا
اجلان ��ب يجب �أن تهت ��م به الدول ��ة واال�سرة فهو ال
يُعنى ب�إحداهما دون االخرى".
كما ذكر د�.سامل �شدهان قائ ًال " �إن ا�سلوب الأطفال
يف تقب ��ل الربامج بد�أ يختلف متام� � ًا ،اليوم �صار
الطف ��ل من�سلخ ًا عن براجمه الربيئ ��ة والب�سيطة،
وب ��دا مُطلع ًا عل ��ى برامج مثل والي ��ة بطيخ ".كما
�أ�شار �شدهان �إىل "اهمية دور املدر�سة يف توجيه وذل ��ك لتوظيف كل طاقاته حتت ا�شراف اال�ساتذة
وتوظي ��ف اهتمامات التالميذ ،يف �أوروبا ي�ستمر ه ��ذا ما نفتقر ل ��ه الق�ضية اليوم ه ��ي ق�ضيية دولة
التلميذ يف �ساعات دوامه يف املدر�سة حتى امل�ساء ولي�س توجي ��ه �أ�سري فح�سب فنح ��ن نفتقر لدور

عر�ض و�صاالت �سينما تليق بالطفل وجتذبه".

قيامة بغداد

�ض ّي ��ف امللتق ��ى الثق ��ايف يف �شارع املتنب ��ي اي�ض ًا
الروائي ��ة عالي ��ة طالب عل ��ى قاعة الراح ��ل جواد
�سلي ��م ،خ�ل�ال جل�س ��ة وقع ��ت فيه ��ا الروائي ��ة
جمموعتها الق�ص�صية "حكايات الرمل" وروايتها
قيام ��ة بغ ��داد ،قدم ��ت اجلل�س ��ة الروائي ��ة اينا�س
الب ��دران التي حتدثت عن جان ��ب من �سرية عالية
طالب ،ذاك ��ر ًة �أنها الروائية التي ح ��ددت �أوقاتها
دون انتظار �أحد...
مل ت�ش� ��أ طالب احلديث عن نف�سه ��ا طوي ًال وتركت
�آراء ال ُنقاد يتحدثون عن �إ�صداراتها التي وقعتها
يف ختام اجلل�سة حي ��ث ذكر الناقد ب�شري احلاجم
"�أن تكون وطني ًا يف احلياة الواقعية غري �أن تكون

�شه ��د مركز املتنبي ال�صغ�ي�ر حما�ضرات م�ستمرة
للأطف ��ال النازح�ي�ن الذي ��ن عج ��زت املدار� ��س عن
احت�ضانه ��م ،حي ��ث فت ��ح ه ��ذا املركز ابواب ��ه لهم
حماو ًال تق ��دمي العون لهم وتوعيته ��م وتدري�سهم
مبا ه ��و ا�سا�سي ،وقدم املرك ��ز حما�ضرة توعوية
ع ��ن اهمية التغذي ��ة للطفل  ،ا�ضاف ��ة اىل فعاليات
وان�شطة كالر�سم والق�ص�ص واالعمال اليدوية.
وع ��ن تاريخ املدينة و�ش�أنه ��ا الب�شري واالن�ساين
قدم ��ت قاع ��ة ن ��ازك املالئك ��ة حما�ض ��رة بعن ��وان
" النكب ��ات الب�شري ��ة والطبيعي ��ة يف بغ ��داد بني
عام ��ي  "1921 – 1534للدكت ��ور كم ��ال ر�شيد
ال ��ذي ا�ش ��ار بتاري ��خ املدين ��ة ونهجه ��ا االن�ساين
والب�شري.
كم ��ا ت�ضمن ��ت باح ��ة املرك ��ز الثق ��ايف البغ ��دادي
م�سابق ��ات كث�ي�رة ،ومعار� ��ض فولكلوري ��ة وفنية
ومتاح ��ف م�صغ ��رة متنقل ��ة ا�ضاف ��ة اىل معار�ض
الكتب.

