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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

NO (676)Wed. (24) May

مرسحية نساء لوركا
خطوة عىل طريق مرسح عراقي جاد
فــــــــاضـل ثــــــــامــــــــر

امل ــس ــرحـي" ال ــذي اسـ ـسـه الفـن ــان ع ــزي ــز
خيـون علـى قـاعـة املسـرح الـوطني يف /14
 2006 /5تـنـط ــوي عل ــى مغ ــام ــرة كـبـي ــرة:
فهـي يف اجلــوهــر ،تـنهـض علــى افـتــراض
تخـييلي جتتمع فيه شخصيـات مسرحية
مخــتلف ــة ومـن فـن ــون درامـي ــة م ـســتقل ــة،
حتت سقف واحد.
ف ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

تـب ـ ــدأ (نهـ ــارات املـ ــدى)
نـشــاطــاتهــا الـثق ــافيــة
املـتنــوعــة اعـتب ــاراً من
ي ـ ــوم اجلــمع ـ ــة 5 /26
يف ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــة امل ـ ــس ـ ـ ــرح
الــوطـني ،مـن خالل
افـتتــاح يتـضـمن يف
م ـنـه ـ ـ ــاجـه ع ـ ـ ــرض
مـس ــرحيــة (نـســاء
ل ـ ــورك ـ ــا) ت ـ ــأل ــيف
واخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج د.
ع ــواطف نعـيـم..
ونـقـ ـ ـ ـ ــدم هـ ــنـ ـ ـ ـ ــا
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءة
للـم ــسـ ــرحـي ـ ـ ـ ــة
يـق ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـناقـد فاضل
ثامر.
ال ـلــع ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
امل ــسـ ــرحـي ـ ــة
والتـاليفــية
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
خــاضـتهـ ــا
الفـنـ ــان ـ ـ ــة
د.
عــواطف
نـع ـ ـيـ ـ ــم،
م ــؤلف ــة
ومـخ ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ــة ،يف
ع ــرضهــا امل ـســرحـي اجلــديــد "ن ـســاء
لـ ــوركـ ــا" والـ ــذي قـ ــدمـه "محـتـ ــرف بغـ ــداد

شـاءت د .عــواطف نعـيم ان تـدعـو بـطالت
مـسـرحيـات لـوركـا األربع "مـاريـانـا بـنيـدا"
و"برناردا ألبا" و"عـرس الدم" و "يرما" الى
ولـيـمــة دمــويــة ف ــاجعــة حتـت سقف بـيـت
بـرنـاردا البـا الـكئيـب املغلق والعـصي علـى
الفرح ،والـذي تخيـم عليه  ،بصـورة أزلية،
طق ــوس ح ــدادٍ دائـم لـي ــس فقــط ب ـسـبـب
وفـ ـ ــاة االب ،وته ـي ـمــن علــيه ارادة ف ـ ــردي ـ ــة
مـ ـ ـس ـتــبـ ـ ــدة ه ــي ارادة االم واالرملـ ـ ــة
والــطـ ــاغـيـ ــة بـ ــرنـ ــاردا
ألـبا ،التي حتـيل حياة
بــن ـ ـ ــاتهـ ـ ــا اخلــمـ ــس يف
م ـ ــس ـ ـ ــرح ــي ـ ـ ــة ل ـ ـ ــورك ـ ـ ــا
االصلـيــة :أو غ ـسـطـيـنــا
وم ــاج ــدلـيـن ــا ،وامــيلـي ــا
ومـ ــارتـيـ ــريـ ــو واديال الـ ــى
سجـن مـظلـم ،فــالـنــوافــذ
مـوصدة والسـتائر مـسدلة
والـهـ ـ ـ ـ ــواء راكـ ـ ـ ـ ــد والـلـ ـ ـ ـ ــون
االس ـ ــود ه ـ ــو ل ـ ــون احل ـ ــداد
االبـ ـ ـ ــدي املـفـ ـ ـ ــروض عـلـ ـ ـ ــى
اجلميع.
ولم يـكن اخـتيــار د .عــواطف
نـع ــي ــم الع ــمـ ـ ـ ــال الـ ـ ــشـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــر
املـســرحـي االسب ــاني الـشـهيــد
فيـدريكـو غــارسيـا لـوركـا الـذي
اعــدمـته العـصــاب ــات الفــاشـيــة
الفـ ـ ــرانـكـ ـ ــوي ـ ـ ــة يف وضع شــب ــيه
باملشهـد العراقي اعتبـاطياً ،فقد
عـرف عن هــذا الشـاعــر املسـرحي
تعـاطفـه العمـيق مع قـضيـة املـرأة
االسبــانيــة يف عصــره حتـى لـتبـدو
م ـســرحـي ــاته مــوقــوفــة ب ـشـكل كلـي
علـى حتـليل همـوم املـراة ومعـانـاتهـا
واوجه الـقمـع واالحبــاط والـتعــسف
الــذي تتعــرض له مـن قبل املـؤسـسـة
االجـتمــاعيــة ،بل ان دور البـطـولـة يف
م ــسـ ــرحـيـ ــاته يـكـ ــاد يـكـ ــون مقـتــصـ ــراً
حــص ــري ـ ـاً علـ ــى العـن ــاص ــر الـنــس ــوي ــة
فـم ـســرحـيــة "بـيـت بــرنــاردا الـبــا" مـثالً
تقتـصر عـلى العـناصـر النسـوية وتـخلو
كليـاً مـن العنـاصـر الـرجــاليـة ،وهـو امـر
ينـطـبق علــى معـظـم اعمــاله املـســرحيــة
الـشعـريــة بنـسـب متفـاوتــة والتـي حتمل
عـنوانـات بطالتهـا مثـل "يرمـا" و "ماريـانا
بنيدا" و "االسكافية العجيبة" إضافة الى
"بيت برناردا ألبا".
وق ــد كـنـت اتـ ــوقع ان تعـم ــد املـ ــؤلف ــة ال ــى

افتــراض أو اجتـراح بـنيــة دراميـة جـديـدة
تـتح ــرك مــن خالله ــا شخـصـي ــات ل ــورك ــا
الــنـ ــس ـ ــوي ـ ــة اخلــمـ ــس ،ولـكــنه ـ ــا ولـالسف
اختــزلت ذلك بعـمليـة "تصـرف" محـدودة
مــن خالل االتـكـ ـ ــاء عل ـ ــى ب ـنــي ـ ــة درامــي ـ ــة
جديـدة مأخـوذة كليـاً عن مسـرحيـة "بيت
برنـاردا ألبـا" يف سلسلـة من النتـاجات بل
واملقـتـب ـســات املـبــاشــرة ،بـني بــرنــادرا الـبــا
وبـن ــاته ــا اخلـمــس يف مــس ــرحـي ــة ل ــورك ــا ،
تـعــم ـ ـ ــد امل ـ ـ ــؤلـف ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى اس ـتـع ـ ـ ــارة ثـالث
شخصيات مسرحـية من مسرحيات لوركا
االخــرى واالحـتفــاظ بحـضــور شخــصيــة
مـسـرحيـة واحـدة فـقط مـن بنـات بـرنـاردا
الـبــا هـي االبـنــة الـصغــرى "اديـال" وهكــذا
انتـصــرت املـس ــرحيــة علــى شخــصيــة االم
املـتــسلـط ــة واربع مـن نــس ــاء ل ــورك ــا ،وهـي
نفـس البنـية الـدراميـة واملكانـية ملـسرحـية
لوركا االصلية "بيت برناردا ألبا".
تق ــوم البـنيــة ال ــدراميــة علــى تـضــاد حــاد
ضـمن ثنـائيـة الـسيـد  /العبـد ،أو احلـاكم
املـسـتبـد /املـواطن املـضطهـد ،حيـث متثل
شخـصيـة بـرنـادا احملـور املـركـزي لـلصـراع
الـدرامـي ،فهي رمـز لالسـتبــداد والهيـمنـة
املطلقـة املـتحكمـة يف حـركـة الشـخصيـات
االربـع ،فهـي االم ،واحلـ ــاكـم املـ ـسـتـبـ ــد يف
الــوقـت ذاته .وميـثل الـصــراع بـني ارادتني:
ارادة الـسلـطـة احلــاكمــة الغــاشمـة ،وارادة
الـتمـرد واحلـريـة مـركــزاً محـوريـاً يف منـو
احلـ ـ ــدث الـ ـ ــدرامــي وتـفج ـ ـ ــره يف نهـ ـ ــايـ ـ ــة
العــرض امل ـســرحـي عـنــدمــا تـتـنـصــر ارادة
احل ـ ــري ـ ــة ال ـتــي مت ـثـله ـ ــا ال ـ ــشخـ ـصــي ـ ــات
الـن ــس ــوي ــة االربـع بقــتل رم ــز االسـتـب ــداد
والـسلطـة الطـاغيـة برنـاردا البـا ،وقد ادت
الدور الـرئيس لـشخصيـة برنـاردا الفنـانة
الكـبيـرة فــاطمـة الــربيعـي التـي تقمـصت
الـدور بـنجـاح كـبيــر ،حتـى بـدا حـضـورهـا
على املسـرح طاغيـاً ومؤثراً ،وقـد اعتمدت
يف حـ ــركـ ــاتهـ ــا علـ ــى امنـ ــوذج لـلعـ ـسـكـ ــري
املــتغ ــط ـ ــرس ،وك ـ ــان احلـ ـ ــذاء الع ـ ـسـك ـ ــري
الثـقيل الـذي تـرتــديه عالمــة سيـميــائيـة
على حضور السلطة العسكرية.
وكنا نـأمل ان توفق املؤلفة يف إعادة نسيج
احلـ ـ ــدث الـ ـ ــدرامــي اجلـ ـ ــديـ ـ ــد وحـ ـ ــوارات
الـشخـصيـات املـســرحيـة بـطــريقــة تهـدف
الــى تـصعـيــد الـص ــراع ،لكـن الكـثـيــر مـن
خـصــوصيـات نـسـاء لـوركـا تـضـيع متـامـاً،
وتبدو بـعض الشخـصيات وكـأنها تـتحدث
مع نفسهـا يف مونـولوغـات طويـلة شبـيهة

احلياة التي تتكرر كل مساء
دوريس ليسنغ يف الرابعة والثامنني وتكتب "احللم الشهي"
تــرجـمــة /نـبــأ حـيــدر

صدور روايتها االخيرة (احللم الشهي) هو
مبـث ــاب ــة ح ــدث ادبـي وانــس ــانـي بحـ ــد ذاته
فـالكاتبـة االنكليزيـة دوريس ليسـنغ نشرت
م ــؤخ ــر ًا روايــته ــا ه ــذه يف الـ ــوقـت الـ ــذي
جتاوزت فيه سن الرابعة والثمانني.
وهــي وان ك ـ ــانــت ت ـ ــسخ ـ ــر مــن م ـ ــاض ــيه ـ ــا
اليـساري .اال ان ذلك ال مينعهـا من انتقاد
طـونـي بليـر وجــورج دبليـو بـوش وبـأقـسـى
التعابير.
جـرى احلـوار مع الكـاتبــة االنكليـزيــة التي
ول ـ ـ ــدت يف اي ـ ـ ــران وت ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــرت يف روس ــيـ ـ ـ ــا
واملستقرة االن يف ضباب لندن.
* ش ــوارع لـن ــدن اجلـمـيل ــة حـيـث تقـيـمـني
حتـمل اسـم ــاء ابـط ــال مالحـم واس ــاطـي ــر
وكـأنك تـرتـاحني للعـيش يف املـاضـي بعيـد ًا
عن احلداثة؟
 هـذه مجرد صدفـة بالتـأكيد .وان كنت الاخفــي اعج ـ ــابــي به ـ ــذا احلــي وب ـ ــاســم ـ ــاء
شوارعه بصورة خاصة.
* م ـ ــاذا عــن رواي ـتـك اجلـ ـ ــدي ـ ـ ــدة "احللــم
الشهي"؟
 تـدور احـداثهـا يف الـستـينيـات ،ومحـورهـامعاناة ربة عائلة.
* ملــاذا اخـتــرت ال ـسـتـيـنـي ــات ،هل مـن بــاب
الصدفة ايضاً؟
 ال ،ي ــومهــا كــان الــزمـن مخــتلف ـاً .كــانـتالعالقـات بـني النــاس أكثـر عفـويـة وحـرارة
ك ــان ب ــامك ــانك ان ت ــزور شخــصـ ـ ًا بـ ــالك ــاد
تعـرفه ،لقــد ضيـفت الكـثيـريـن يف منــزلي،
وكــان بعـضـهم يـبقــى مقـيمـ ـ ًا عنــدي لعــدة
أسابيع .اشـياء صغيرة حميـمية ،يستحيل
مجرد التفكير فيها االن ..
* هل كان الزمن املاضي مشرق ًا كله ؟
 ال ،بل كان يحتـوي ايض ًا على الكثير منالـشــوائب كــان علـيك ان تـتكـلم بـالـعبـارات
املناسـبة للمـوقف وبالطـريقة املنـاسبة وان
ت ـ ـ ـ ــأكــل
ومت
شـ ـ ـ ــي
بـ ـ ـ ــال

طريقة املناسبـة .احلاضر أفضل كثير ًا من
املــاضـي مـن هــذه الـنــاحـي ــة ،اللغــة كــانـت
خـشبيـة واالنفعـاالت مصـطنعـة ،ولـم يكن
ذلك مقـتصر ًا علـى اجملتمع االنـكليزي بل
على سـائر اجملـتمعات الغـربية تقـريباً ،مع
إنـن ــا كـن ــا نعـيــش يف ات ــون احل ــرب الـب ــاردة
جيل الـشبـاب كـان بـدا يـتجه نحـو امليـوعـة
واالنحالل .وكــان يف اعمـاقـه رفض شـديـد
جملرد فكرة احلرب.
* وانت كـواحـد مـن جيل الـشبــاب يف تلك
املرحلة كيف كنت ؟
 كاتبة وفقيرة ومـطلقة مرتني واذكر إننيكـنـت اعـي ــش يف رودي ـسـي ــا وعـنـ ــدمـ ــا أردت
العـودة الـى انـكلتـر بعــد انتهـاء احلــرب لم
تكن بواخر السفن متوفرة وكيف ان زوجي
الـثانـي غو تـفريـد ليـسنـغ الذي كـان املانـي ًا
وشـيــوعـي ـ ًا اراد احلـص ــول علــى اجلـن ـسـيــة
االنـكلـيــزيــة مم ــا جعلـنـي أؤخ ــر مع ــامالت
الـطالق ريثما يحصل علـيها ،ليس اصعب
على املرأة ،أي امرأة من ان تعيش مع رجل
هي يف حكم الطالق منه.
* وكيف خرجت من تلك املشكلة؟
 ذهـبـن ــا المت ـ ــام مع ـ ــامالت ال ــطالق فـ ــورخ ــروجـن ــا مـن ال ــدائ ــرة احلك ــومـي ــة الـتـي
م ــنح ــته اجلــن ـ ـســي ـ ــة ولـكــن م ـ ـشــكل ـتــنـ ـ ــا
الــوجــوديــة هـي افكــارنــا الغـبـيــة وشـبــابـنــا
اجملـن ــون .ك ــان زوجـي الـث ــانـي غـ ــوتف ــري ــد
لـي ـســنغ شـي ــوعـي ـ ـ ًا ن ــاشــط ـ ـ ًا مــثل جـ ــونـي
لـبـنــوكــس بـطل الــروايــة .وانــا ايـض ـ ًا كـنـت
م ـثـله كــن ـ ــا شــب ـ ــاب ـ ـ ـ ًا مج ـ ــانــني مفــت ـ ــونــني
ال بـان الالعدالة
بالشيـوعية .كنـا نؤمن فع ً
والعـنصـريــة والفقـر سـوف نـزول يف خالل
عشـر سنـوات بواسـطة الـشيـوعيـة ،والشك
يف ان تلـك االفكــار الغـبيــة كــانـت ردة فعل
لــدى االنكـليــزي والغــربـي عمــوم ـ ًا وغيــره.
للــتغلـب عل ــى اه ــوال احل ــرب الـتـي ك ــانـت
تــضغــط بق ــوة مـن ال ــداخـل عل ــى ذواتـن ــا،
وم ــازلـت ات ــذك ــر ان ال ــرجل الـ ــذي تـ ــولـ ــى
الـت ــرجـم ــة لـي خالل ذه ــابـي ال ــى ب ــاريــس
للمـشـاركـة يف اجـتمــاع للحـزب الـشيــوعي،
كـان (كـريـستـان تـزارا) الـذي اشتهـر الحقـ ًا
كواحد من كبار فالسفة السريالية.
* هل هذه سيرة ذاتية ام احداث روائية؟
 انه ــا االثـن ــان مع ـاً ،ال ــروائــي يكـتـب عـنحـي ــاة االخ ــريـن ،واعــتق ــد ان مـن حـقه ان
يكـتب عـن حيــاته هـو ،وخـصـوص ـ ًا عنـدمـا
يقترب من نهاية الشوط.
* هل تخافني املوت؟
 لم افكـر بـذلك بعـد ( ..ضـاحكـة) مـازالالتفكيـر باملـوت مبكـراً ،فعمـري لم يـتجاوز
الرابعة والثمانني بعد.
* م ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ــن االشـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــاء

وال ــذك ــريـ ــات اجلـمــيلـ ــة يف
ماضيك؟
 وصلــت ال ـ ــى لــن ـ ــدن ع ـ ــام 1949رأيتها غارقة يف عتمة
الــرم ــادي والكــآبــة ،جــدران
امل ــديـن ــة لـم ت ــطل بـ ــدهـ ــان
جــدي ــد منــذ احلــرب .وكــان
ال ــركـ ــام واالنق ــاض الت ــزال
منتـشرة يف معظم احيائها،
واملـت ــاج ــر تغـلق وال ــشـ ــوارع
تقفــر من املــارة مع بـدايـات
امل ـ ــس ـ ــاء لـكــن مـع نهـ ـ ــايـ ـ ــة
اخلمـسيـنيـات كـان كل ذلك
قـد تغيـر والبلـد عــاد ليقف
عل ــى ق ــدمــيه واالقـتــصـ ــاد
نه ــض مــن جـ ـ ــديـ ـ ــد وبـ ـ ــدأ
ي ـ ــزدهـ ـ ــر بق ـ ــوة واســتع ـ ــادت
لـن ــدن وغـي ــرهـ ــا مـن مـ ــدن
انـكلـت ــرا حـي ــاته ــا اللـيلـي ــة،
لق ـ ــد سـ ـ ــارت أوروب ـ ـ ــا نحـ ـ ــو
األف ــضل لـكـن ب ـ ــاسـتـثـن ـ ــاء
املانيا.
* ول ــدت يف اي ــران ،وع ـشـت
يف رودي ـ ـســي ـ ــا (زميــب ـ ــاب ـ ــوي
االن) هـل تشعـريـن االن بحنني الـى امـاكن
ماضيك؟
 انـا ال اعيش يف املاضـي وان كنت ال اتنكرله .يحزنني كثير ًا البؤس الذي تعيش فيه
زميبـابـوي بعـد االزدهـار الـذي كــانت عـليه
أيام روديسيا .انـهم يأكلون حيواناتهم االن
لـكي ال ميــوتــوا جــوع ـ ًا ويفـتكــون بــاشجــار
غـابــاتهـم لكـي يعتـاشــوا من ثـمن اخلــشب
والسبب الفقر واجلوع .نزحت نسبة كبيرة
من الـزميبـابـويني الـى اخلــارج وخصـوصـ ًا
الــى اسـتــرالـيــا ونـيــوزلـنــدا وملـيــون مـنهـم
نزحـوا الى جـنوب أفـريقيـا .قبل ثالثني أو
أربـعني سنـة لـم يكن احـد يـتصــور ان تصل
زميـب ــاب ــوي ال ــى ه ــذه احلـ ــال ـ ــة .انه ذلـك
الـرجل الغبـي (موغـابي) وجـماعـة الفـساد
احمليطون به واجليش الذي يحميه.
* م ـ ــا تف ـ ـســي ـ ــرك ل ــظ ـ ــاه ـ ــرة االنــتـ ــش ـ ــار
الهستيري لقصة هاري بوتر؟
 انه ــا شـيء م ــدهــش .يـكفـي انهـ ــا جعلـتاألطفال يقبلون مجدد ًا على القراءة.
* انت ك ــاتب ــة ممتــازة لـكن هـل انت قــارئــة
ممتازة ايضاً؟
 ك ـنــت الازال يف الع ــش ـ ــريــن مــن عــم ـ ــريعـن ــدم ــا انهـيـت ق ــراءة ك ــاف ــة رواي ــات كـب ــار
الكـتــاب الــروس واكـتــشفـت ايـض ـ ًا عـظـمــة
فيـرجيـنا وولف وبـروست وستـاندال .كـانت
القـراءة بــالنــسبــة لي املهــرب من كــوابيـس
اجملـتـمع الــرودي ـسـي واذا كـنـت قــد احـبـبـت

بحـوارات مـسـرح العـبث وبـشكل خـاص يف
م ــسـ ــرح صـمـ ــوئــيل بـيـكـيـت "يف انـتــظـ ــار
غودو".
فـشخـصيـة يـرمـا الـتي قـدمـتهـا الـفنـانـة
اقــب ـ ـ ــال نع ـيــم كـ ـ ــادت ت ــض ــيع يف زحــمـ ـ ــة
احل ـ ــوارات غــي ـ ــر املــت ـ ــراب ــط ـ ــة ،وب ـ ــات مــن
العــسيــر علــى املـشــاهــد العــادي ان يــدرك
كنه االزمـة الصـراعيـة التي تعيـشها يـرما
املـتـمـثلــة يف ت ــوقهــا ال ــى األطفــال والـتـي
تـصطــدم بال مبـاالة الـزوج أو عـقمه ،وهـو
مـا دفعها يف مسـرحية لوركـا االصلية الى
قـتل زوجهــا الــذي ح ــرمهــا مـن األطفــال
وهي تصرخ " :لقد قتلت ولدي".
كـم ــا ان شخـصـي ــة "العــروس" الـتـي ادتهــا
الفــنـ ـ ــانـ ـ ــة عـ ـ ــواطـف نع ـيــم ضـ ـ ــاعــت هــي
االخ ـ ــرى وه ــي شخـ ـصــي ـ ــة م ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة يف
مـس ــرحيــة لــوركــا املــشهــورة "عــرس الــدم"
حـيث تعمـد هذه الـشخصيـة الرومـانسـية
الــى الهــرب يف لـيلــة عــرسهــا مع حـبيـبهــا
(ليـونـاردو) مفجـرة بـذلك نهـراً من الـدم
ينتهي مبقـتل شابني جميلـني  :ليورناردو
احل ــب ــي ــب م ــن جـه ـ ـ ــة وال ـ ـ ــزوج املـفـج ـ ـ ــوع
بكبـريـائـه من جهـة أخـرى .لقـد بــدت لنـا
شـخصيـة "العـروس" يف العـرض املسـرحي
احلــالي بــاهتـة وعــرضيــة ولم تـستـطع ان
تستقطب انتباه املشاهدين.
لـكننـا نعتـرف من اجلـانب االخـر ،بنجـاح
املــؤلف ــة يف خلق شخــصيـتي (مــاريــانــا) و
(اديـال) الل ـتــني ه ـي ـم ـنــت ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى الفـعل
ال ــدرامي .ومــاريــانــا هـي يف االصل بـطلــة
مسـرحية لـوركا املـوسومـة "ماريـانا بـنيدا"
وتدور احـداتها حول امرأة عـاشقة وثورية
يف آن واحـ ـ ــد ت ــطـ ـ ــرز م ــن اجل ح ـبــي ــبهـ ـ ــا
الثــوري علم ـاً لثـورة قـادمــة ،لكـن خيـوط
الثورة تنكـشف قبيل التنفيـذ ويهرب قادة
الثــورة بيـنمـا تـسقـط البـطلـة (مـاريـانـا)
بـ ــايـ ــدي رجـ ــال الـ ــسلــط ـ ــة النهـ ــا قـ ــامـت
بتـطـريـز كـلمـة احلـريــة علـى رايــة الثـوار
وعلـ ــى الـ ــرغـم مـن الــتعـ ــذيـب الـ ــوحـ ـشـي
تــرفـض مــاريــانــا االدالء بــاسـمــاء الـثــوار
وتـفضل ان تعتلـي املشنقـة دفاعـاً عن قيم
الثورة .ومن اجلديـر بالذكر ان مـسرحية
لـوركـا هـذه كــانت قـد قــدمت علـى املـسـرح
الول مـ ــرة عـ ــام  1927حـيـث ق ـ ــام الفـنـ ــان
الـسريـالي الكبيـر سلفادور دالي بـتصميم
ديكــور املـس ــرحيــة .لقــد جنـحت الـفنــانــة
(سمر مـحمد) يف اداء دور ماريـانا بحرارة
واستطـاعت ان تنتـزع اعجابـنا بحضـورها

املـؤثــر ،كمـا كـان اصـرارهــا علـى الـصمـود
والــتحـ ــدي مـلهـم ـ ـاً لــبقـي ـ ــة شخ ـصـيـ ــات
امل ــسـ ــرحـي ـ ــة للـتـمـ ــرد واالنــتف ـ ــاض علـ ــى
بــرن ــاردا البــا رمــز الــسلـطــة الغ ــاشمــة يف
نهاية العرض املسرحي اجلديد.
ورمبـا وبالـدرجة ذاتهـا ،جنحت املـؤلفة يف
تـطــويــر شخــصيــة (اديال) الـتي قــدمـتهــا
بصـورة بـاهــرة ومتــألقــة الفنـانـة الـشـابـة
(شعـ ـ ــاع ضــيـ ـ ــاء) وهــي ب ـ ـ ــاالصل االبــنـ ـ ــة
الـصغــرى لالم بـرنــاردا ألبـا يف مـســرحيـة
لوركا االصليـة .كانت (أديال) يف العشرين
مـن عمــرهــا ،وكــانـت تبـحث عـن حقهــا يف
البـحث مـتحـديــة طقـوس احلـداد واملـوت
والعقـم التي تـفرضـها االم املـستـبدة عـلى
املنـاخ االسـري ،فتـقيم عالقـة مع حـبيبهـا
(بـيـب آل روم ــان ــو) وتق ــرر الهـ ــرب معه يف
مـشهــد شبـيه بهـرب العــروس مع حبـيبهـا
ليـونــاردوا يف مسـرحيـة "عـرس الـدم" لكن
االم امل ـسـتـب ــدة تــس ــد الــطـ ــريق ب ــوجـهه ــا
وترديها قتيلة لتتحول الى ضحية أخرى
من ضحايا االستبداد والقمع.
ومن هنا نـرى ان الفنانة د .عواطف نعيم
قــد تخلت الـى حـد كـبيـر عن دور املـؤلفـة،
خـالقـة الـنص اجلـديـد الـى مجـرد معـدة
بتصرف لنـصوص لوركـا املسرحيـة بسبب
اتـكـ ــائهـ ــا علـ ــى علـ ــى تـنـ ــاصـ ــات حـ ــواريـ ــة
ولفـظية وشعـرية مفـرطة والتـزامها بـنية
دراميـة ومكـانيـة وزمـانيـة واحـدة مـستقـاة
من مسرحية "بيت بـرناردا ألبا" لكننا مع
ذلــك ال نـقـلـل م ــن اه ــم ــيـ ـ ـ ــة الـع ــنـ ــصـ ـ ـ ــر
الـتأليفي اجلريء للفنـانة عواطف نعيم،
وهـ ـ ــو جه ـ ــد ي ـ ــذك ـ ــرنــي مبــنحـ ـ ــى مهــم يف
كتـابـات مـؤلفـينـا املـسـرحيـني يف استلهـام
االعمـال املسـرحيـة الكالسيكـية وتـقدميه
عـب ــر مـنـظ ــوم ــات ج ــدي ــدة ،والشك يف ان
اإلضـافـات الـتي قــدمتهــا الفنـانـة للـنص
األصلـي مهمـة ،ومنهـا متـرد الـشخـصيـات
اللـوركـويــة النـسـويـة يف نهـايـة املـســرحيـة
وقـتلهــا شخــصيــة بــرنــاردا رم ــز التــسلـط
والـطغيـان ،ويف إضـافــة ثيمـة جـديـدة ،قـد
ال تـبـ ــدو مـبـ ــررة عـنـ ــدمـ ــا تــظهـ ــر سلــطـ ــة
االسـتـب ــداد يف نه ــاي ــة الع ــرض املــس ــرحـي
ثــانيــة ممثلـة هـذه املـرة بـشخـصيـة يـرمـا
الـتــي تعـيـ ــد تقـمــص شخ ـصـي ــة احل ــاكـم
املـسـتبــد لتكـرر مـا اعلـنته بـرنـاردا ألبـا يف
بداية املسرحية.
"اعلمـن جميعـاً ان احلـداد لـدينـا طـويل ،
ينبغي ان ال يدخل خالله
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بصـورة خـاصـة تـولــستـوي ودسـتيـوفـسـكي
فألنـنـي رأيـت يف كـت ـ ــاب ـ ــاتهـم ـ ــا م ـ ــا ميـكـن
اسـتخ ــدامه كــأداة لـتحــريــر رودي ـسـيــا مـن
حكـم وطغيــان االقليــة البـيضـاء .يف روايـة
(ان ــا ك ــارنـيـن ــا) يعــتق ــد الـبــطل لــيفـني ان
بـسـاطـة وعفـويـة الفـالحني جتعـلهم اقـدر
على فهم احلياة.
* مع اقـت ــرابك مـن مـنـتــصف عـم ــرك هل
تشعرين بان احلياة قد مرت بسرعة؟
ال اعتقد ان قطـار العمر أصبح اسرع
 فع ًال تكـون االيام
ممـا كان ،عنـدما نكـون اطفا ً
ال مـتـن ــاهـي ــة وال مع ــدودة .الــطف ــول ــة هـي
العـيــش خــارج الــزمـن ،لكـن عـنــدم ــا نكـبــر
يتغيـر كل شيء واصعب مـا يف ذلك إنـنا ال
نعــود نهـتـم بكـم مــر علـيـنــا مـن سـنـني ،بل
بكم بقي لنا .
* هـل تؤمنني باستمراريـة احلياة بطريقة
ما بعد املوت؟
ال مــن ال ــتفـكــيـ ـ ــر
 ال اع ـ ــرف ،اخ ـ ــاف فـع ًباشـياء كهـذه .لقد عـاجلت جمـيع االديان
هذه املـسألـة واعتـقد انه ميـكن االطمئـنان
الى التفسيرات الدينية.
* كيـف ميكن ان تخـتصـري معنـى احليـاة
بإيجاز؟
 صـراع ازلي ابـدي بني اخليـر والشـر ومنيـنـتـصــر؟! الهــذا وال ذاك .سـيـبقــى دائـم ـ ًا
اخلـي ــر وال ــش ــر وسـيــبق ــى الــصـ ــراع دائـ ــر ًا
بينهما كانها مسرحية تتكرر كل مساء.

مـن اب ــواب هـ ــذا املك ــان ،وال مـن مـن ــاف ــذه
حتى هواء الطريق نفسه
ولتعتبرن منافذ هذا املكان  ،كما لو كانت
مـ ــسـ ـ ــدودة ال مخ ـ ــرج م ــنه ـ ــا وال مـ ـ ــدخل
اليها".
وكــامنــا لـتــأكـيــد دورة االسـتـبــداد االزلـيــة
وتــواصـل ثن ــائيــة اجلالد /الـضـحي ــة عبــر
التاريخ االنساني.
وفقـت املؤلفـة اخملرجـة يف اضفاء مـسحة
تــراجـيــديــة ق ــامته علــى اجلــو امل ـســرحـي
تـقتــرب الــى حــد كـبيــر من اجــواء مـســرح
الـقسـوة عنـد ارتـو ،وتـذكـرنـا بـشكل خـاص
بـاجواء مسرحية "اخلـادمتان" للمسرحي
الفــرن ـسـي جــان جـيـنـيه حـيـث الـبـطــولــة
الـنسـويــة مطلقـة ،وحـيث تهـيمن الـقسـوة
على كل تفـاصيل العمل املسـرحي ،وكانت
الفـنانـة عواطـف نعيم كمـا اتذكـر البـطلة
الرئيسة ملسرحية جينيه تلك.
هـذا وكـانـت عنـاصـر الـسـينـوغــرافيـا الـتي
صـممهــا الفنــان سهيل الـبيـاتـي مختـزلـة
وتعبيـريـة الـى حـد كبيـر ،وافـادت الـى حـد
من بعـض مقـومـات مـســرح الصــورة عنـد
الـفنــان صالح القــصب وبــشكل خــاص يف
تـوظيف داللة القماش االبيـض والستائر
التي استحدثت لتـؤدي وظائف مختلفة،
فق ــد اسـتخ ــدمـت ت ــارة كقـم ــاط مـتخـيل
لألطفال وكمشنقة تارة أخرى.
وال يــسعـنــا يف الـنهــايــة اال ان نـشــد علــى
ايـ ــدي فـ ــريـق العـمـل والفـنـيـني وبـ ـشـكل
خـاص الفنـان سنـان العـزاوي الـذي نـظم
االضاءة املسـرحية والفنان املغترب معتز
عــبـ ـ ــد الـكـ ـ ــرمي الـ ـ ــذي اعـ ـ ــد املـ ـ ــوس ــيقـ ـ ــى
الـتـص ــوي ــري ــة وامل ــؤث ــرات والفـن ــان عـم ــاد
غفـ ـ ــوري الـ ـ ــذي اخــتـ ـ ــار وص ـمــم االزيـ ـ ــاء
املــس ــرحـي ــة ،والفـن ــان به ــاء خـي ــون ال ــذي
اشرف على االدارة املسرحية.
ومما الشك فـيه ان جناح "محترف بغداد
املــس ــرحـي" يف تق ــدمي مـثل ه ــذا الع ــرض
املـسرحـي املبتكـر ويف هذا الـظرف بـالذات
تـأكيـد آخـر علـى حيـويـة املـسـرح العـراقي
اجلـ ـ ــاد وتـ ــطلـعه ل ــتج ـ ـ ــاوز كل الـعقــبـ ـ ــات
والتحديـات وهو ايضـاً تأكيـد على متسك
الفرد العراقـي ببناء حياة مـدنية سلمية
آمنـة بعيـداً عن اصـوات املفخـخات وانـهار
الـ ـ ــدم الــت ــي يغ ـ ـ ــرق بهـ ـ ــا ال ـتــكفــيـ ـ ــريـ ـ ــون
واالرهابيون ارض العراق الطاهرة.
تظل مسـرحية "نساء لوركا" خطوة مهمة
على طريق خلق مسرح عراقي جاد.

اصـدرت املكتـبة الـوطنيـة (دار الكتب والـوثائق) القـسم االول من
البـبلــوغ ــرافيــة الــوطـنيــة الع ــراقي ــة بني عــامـي  2000-1996بعــد
تــوقف اصـدارهـا عـام  1996وهـذا الـعمـل احليــوي جهـد مـحمـود
لل ــذوات ال ــذيـن عـمل ــوا عل ــى اجن ــاز ه ــذا العــمل ويف مق ــدمـتهـم
الذوات د.سعد بشير اسكندر وجمـال عبد اجمليد ونضال محمود
وابـراهـيم قــادر وجلنـة الـعمل املــشكلــة يف املكـتبـة ،وقـد جـاء هـذا
العـمل حــاوي ـاً علــى مــا خـطـط له مـنفــذوه وفق تـصـنـيف ديــوي
العشري (الذي يضـم املعارف العامة ،الفلسفـة ،الديانات ،العلوم
االجـتماعية ،اللغات ،الـعلوم البحتة ،العلوم الـتطبيقية ،الفنون،
االدب ،اجلغـ ـ ــرافــيـ ـ ــة ،الــتـ ـ ــراجــم ،الــت ـ ـ ــاريخ) وقـ ـ ــد ف ـ ـ ــات معـ ـ ــدو
الببلوغـرافية ان هذا الـتقسيم عام وان لكل قـسم فروعه املتعددة
الـتـي لـم يلـت ــزم بهــا دومـ ـاً فقــد الـتــزمـت الـبـبلــوغــرافـي ــة بق ـسـم
(املعـارف العـامـة) بــالتقـسـيمـات الفــرعيـة وكـانـت غيــر دقيقـة يف
تقسـيم قسم (اللـغة) حيث حـددته بـ(علم اللغـة -اللغة العـربية-
اللغـات االخــرى) وجمعـت يف حقل (اللغـة العــربيــة) كل اصنـاف
الــشع ــر والقـصــة والــروايــة والـنقــد االدبـي والــدراس ــات اللغــويــة
والـصحـافــة بتــداخل مخل وفـيمــا يلي املـالحظـات االخـرى الـتي
جندها مهمة على هذه الببلوغرافية.
-1يف حقل ال ــدي ــان ــات -ال ــديـن االسالمـي وحتـت رقـم ( )224ورد
كتـاب السيد حامـد كاظم عباس (الـداللة القرآنيـة عند الشريف
ال ــرضـي -دراس ــة لغ ــوي ــة) اذ يع ــد الكـت ــاب دراسـ ــة يف اللغ ــة ال يف
الديانات.
-2ورد يف حـقل الع ــادات والـتق ــالـي ــد ،اداب الــسل ــوك ،الف ــولـكل ــور
الكتب التالية التي ال تدخل يف هذا احلقل:
أ-حتت رقـم  849كتــاب (مـنهــاج الفع ــاليــات الـثق ــافيــة والفـنيــة)
اصدار وزارة الثقافة واالعالم لعام 1997.
ب-حتت رقـم  842كتــاب (مـنهــاج فع ــاليــات الــذكــرى اخلــامـســة..
الخ).
جـ-حتـت رقم  843كتـاب ثنـاء بهاء الـدين التـكريـتي (اضطـرابات
السلوك عند االطفال).
د-حتـت رقم  844ورد اسـم كتـاب (سحـر احلـقيقـة) سـر احلـقيقـة
ولعله خطأ طباعي
هـ-حتت رقـم ( )847ورد اسم مــؤلـف كتــاب (جــوانب مـشــرقــة من
التـراث الـشعـبي العــراقي) شكـر حـاجـم الصـاحلي والـصحيح ان
الصـاحلي كـان معــداً للكتـاب الـذي الفه الكـاتب الـراحل جبـريل
احلمد
و-حتـت رقـم  851ورد اسـم كـت ــاب ب ــاسـم عـب ــد احلـمـي ــد حـم ــودي
(الـت ــراث الــشعـبـي وال ــرواي ــة) والــصحـيح ه ــو (الـت ــراث الــشعـبـي
والــروايــة العــربيــة احلــديثــة) وقــد صــدر عـن سلـسلــة املــوســوعــة
الـصغيــرة –دار الشـؤون الثقـافيـة العـامـة لـسنـة  1998وليـس من
اجلهة املدونة خطأ.
ز-حتـت رقـم  852ورد اسـم كـت ــاب ال ـسـي ــد عـب ــد الع ــزي ــز اب ــراهـيـم
(الـرواية الـثانيـة) والصحيح انه كـتاب يف التحقـيق اللغوي ال يف
الفولكلور او العادات والتقاليد.
ح-حتت رقـم  855ورد اسم كتـاب د.جعفـر عبـاس حمـيدي (وثـائق

انـتفــاضــة العــراق عــام  )1956وه ــو كت ــاب يف التــاريخ الــسي ــاسي
احلديث ال يف الفولكلور.
-3يف حقـل اللغــة الــذي ح ــوى علــى اقــس ــام (علـم اللغ ــة -اللغــة
العربية -اللغات االخرى) جند املالحظات التالية.
أ-حتـت رقم  865ورد مــوضــوع (اخلـط الع ــربي) بــاعـتب ــاره كتــاب ـاً
صـ ــادراً عـن (اجملــمع الـعلـمــي العـ ــراقـي) وال ــصحـيـح انه اجلـ ــزء
اخلـامـس من مجلـة (لغــة الضـاد) الـتي تكـرر ذكـرهـا حتت رقـمي
 871-870وهي مجلة ينبغي ذكرها يف الدوريات.
ب -حتت رقم  877ورد ذكـر كتـاب عبـد اللـطيـف ثنيـان (صفحـات
من قـامـوس العـوام يف دار الـسالم) وهـو كتـاب اعـده الـسيـد عـامـر
رشـي ــد الــس ــام ــرائـي (لـم ت ــذك ــر الـبـبل ــوغ ــرافـي ــة اسـمه) وه ــو يف
الفولكلور واللغة العامية.
-4يف حقل (علـوم االرض) وحتـت رقم  979ورد اسـم كتـاب الـسيـد
محمـد احمد الـسامـرائي (البحـر املتوسـط صراع ام تعـاون) وهو
كتاب يف السياسة يف علوم االرض.
-5حتـت رقـم  986ورد اسـم كـتــاب ال ـسـيــد كــاظـم ف ــالح ح ـسـني ال
حـمـ ــد (االزهـ ــار يف معـ ــرفـ ــة االحجـ ــار) وهـ ــو كـتـ ــاب يف االحجـ ــار
الكرمية والفولكلور.
-6يف حـقل (الـ ــزراعـ ــة) وحتـت االرقـ ــام  1112-1111-1110حـتـ ــى
 1117وردت عدة كتب يف الطب البيطري وتغذية الدواجن.
-7يف حـقل (املـ ــوســيقـ ــى) حتـت االرقـ ــام  1233-1232-1231كـتـب
(مجمـوعـة يف االغــاني العــاميـة العــراقيـة)( -االبـوذيـة ومـراحل
تطـويرهـا)( -االغاني الـشعبيـة املوصـلية) وهـذه الكتـب تندرج يف
حقل الفولكلور ايضاً.
-8حتـت رقـم  1318ورد كـت ـ ــاب داود سلـمـ ــان ال ــش ـ ــويلـي (الـ ــذئـب
واخلـ ــراف املهــض ــومـ ــة) يف حقـل (االدب الع ــربـي) والــصحــيح أن
يكون يف حقل الفولكلور.
-9ال يــصح وضع كـتـب غ ــزل الق ــوايف  1362وع ـشـك كلـبـني 1363
ومحطات مضيئـة يف شعر سوق الشيوخ  1364وتل الورد  1365يف
ح ــق ــل (االدب
الـع ـ ـ ــرب ــي) بـل
يف ح ـ ـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الشعبي.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
املـالحـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــات
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ــن
مـالحـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ــات
اوسـع عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الـببلـوغـرافيــة
ال ـ ـ ـ ــوط ــن ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـعـ ـ ـ ـ ــراق ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـذي كـان من
ال ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري
لـ ــالخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
مـع ـ ـ ــديـه ـ ـ ــا ان
يـ ـ ـ ـ ـ ـض ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ف ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس
االس ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
وامل ــوض ــوعـ ــات
يف نـهـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ــة
االصدار ولهم
اطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
التحايا.

ســعــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــادي يف جتــــــــــــــــــريــــــــــــــــــد رشقـــــــي
عبــد العلـيم الـبنـاء

تـ ـ ــدور روايـ ـ ــة (جتـ ـ ــريـ ـ ــد شـ ـ ــرقــي ،دار
نـيـن ــوى -دمــشق 2006وهـي ال ــرواي ــة
الـث ــانـي ــة لـلك ــاتـب سع ــد هـ ــادي بع ــد
روايــته االولـ ــى (لــيل ـ ــى والقـ ــرد –دار
نـينــوى  )2005-يف جــو حـلمـي وعبــر
رحلـة يقـوم بهــا البـطل يف الـصحـراء
خالل زمن غير محدد حيث الوضوح
لألحداث وللـتتابع الـزمني او مالمح

ال ـ ــشخـ ـص ـيـ ـ ــات .بل ان احل ـ ــوارات يف
ال ــرواي ــة تـب ــدو ك ــأنه ــا م ــون ــول ــوج ــات
مـتعــارضــة تخــاطـب بهــا الـشخـصيــة
الـرئيسـية ذاتهـا ،اما الـدفتـر الصغـير
ال ــذي تعـث ــر علـيه ه ــذه الــشخـصـي ــة
فـيبــدو ك ــأنه يكــرر األحــداث او ان مــا
يج ــري يف حقـيق ــة االم ــر ه ــو اع ــادة
متثيل لألحداث الواردة فيه.
الـروايـة بــشكل مــا عبـارة عـن متـاهـة

مـتصلـة نتـذكـر من خالل املـرور فيهـا
او محــاولــة كــشف اســراره ــا مق ــاطع
نثـريـة متعـاقبـة تبـدو للـوهلـة االولـى
بال تـرابـط وحكـايــات عن شخـصيـات
تـاريخيـة معـروفـة ولـوحـات لـرسـامني
م ـ ــشهـ ـ ــوريــن واع ـم ـ ـ ــال نح ـت ـيـ ـ ــة مــن
مختلف العصور واالجتاهات الفنية،
وال ـط ـ ــريف ان الـ ــرواي ـ ــة مهـ ــداة الـ ــى
ال ــرس ــام والـن ــاقـ ــد الع ــراقـي الـ ــراحل

شـاكـر حـسن آل سعيـد والـى متـاهـاته
املعـرفيـة وذلك مـا قـد يفـسـر للقـارئ
غ ــراب ــة احـ ــداثه ــا وطـ ــريق ــة بـنـ ــائه ــا
ملبتكرة.
وسع ــد ه ــادي مـن م ــوالـيـ ــد بغ ــداد -
محل ــة الفــضل ع ــام  1956ويعـمل يف
الـصحــافــة مـنــذ عــام  1975وح ــاصل
علـى مـاجـسـتيـر يف الـنحت مـن كليـة
الـفن ــون اجلمـيلــة –جــامعــة بغــداد

وسـ ـبـق لـه ان ن ـ ـ ـشـ ـ ـ ــر الـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات والـ ـبـحـ ـ ـ ــوث ع ــن الـف ــن
الـ ـتـ ـ ـ ـش ـكـ ـيـل ــي يف مـخـ ـتـلـف اجملـالت
الع ــراقـيـ ــة والع ــربـي ــة كـم ــا صـ ــدر له
كـتابان يف القصة ( :طبيعة صامتة -
دار اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـف  -بـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد  )1990و
(االسـالف يف مكان ما –دار الشؤون
الثقافية –بغداد ... )2004

