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قراءة يف رواية

شفرة دافنيش  ..رواية الرموز واالرسار املقدسة
ابتسام عبد اهلل

حقائق تاريخية
ان هناك صـراعاً تقـليديـاً بني جمـاعة ديـنية
ـدع ـ ــى (ج ــمعــيـ ـ ــة ســيـ ـ ــون) ،او
ـش ـ ــددة ـت ـ ـ ـ
مـ ــت ـ ـ ـ
ـوي ـ ــة" وبــني الـك ـن ـي ــسـ ـ ــة (روم ـ ــا) .وق ـ ــد
"االخ ـ ـ ـ
ـ
ت ــأس ـسـت (االخ ــويـ ــة) يف الق ــدس ع ــام 1099
علـى يــد ملك يـدعـى (غـودوفـرا دوبـون) بعـد
احتالله املدينة ويـقال ان امللك كان يحتفظ
بسر عظيم ووثائق مهمة تعد باآلالف ،كانت
يف ع ــائلـته مـن ــذ زمـن ال ـسـي ــد امل ـسـيح ،وه ــو
الذي قام بتأسيـس اجلمعية السرية حلماية
هــذا ال ـســر ونـقله مـن جـيل الــى جـيل حلـني
قــدوم الــوقـت املن ــاسب العـالنه .وعلــى مــدى
االعــوام التــاليـة ،تكــونت اســاطيـر حـول هـذا
الـسـر الــذي يعــرف اليـوم بــأسم (ســانغــريل)
وتعـني (الكـأس املقـدسـة) وقـد اصـبحت هـذه
الـكلـم ــة الـي ــوم مـث ــار جـ ــدل وحتلـيـل وبحـث
وصدرت عـشرات الكـتب حولهـا ،وكان اعـضاء
جـمعيـة (سيـون) يتـولـون علـى مـدى االعـوام
حماية السر والوثائق املتعلقة به.
*يف ـع ـ ــام ،1975اك ـتـ ــشفــت مـك ـتــبـ ـ ــة ب ـ ــاريـ ــس
الــوطنيــة مخطـوطـات عـرفت بـاسم الـوثـائق
السـرية ،ذكـرت فيهـا اسمـاء اعضـاء عديـدين
انـتـم ــوا للجـمعـي ــة ومـنهـم دافـن ـشــي واسحق
نـيــوتـن وبــوت ـشـيللـي وفـيكـتــور هـيجــو وجــان
كوكتو وهنـاك ايضاً ما يعـرف مبلفات البحر
امليت وحمادي
*اجملـم ــوع ــة االسقفـي ــة الف ــاتـيك ــانـي ــة الـتـي
تع ـ ــرف ـب ـ ــاســم (اوبـ ـ ــوس داي) هــي مـ ـ ــذهــب
ـ

شفرة دافنشي الرواية التي صدرت باالنكليزية عام  2003ال تزال تثير
ضجة عاملية خاصة بعد ان حتولت الى فيلم سينمائي من اخراج رون
هوارد بدأ عرضه اخيراً ترافقه مظاهر شتى من دالئل الرفض واالحتجاج
والرواية وما تقدمه من حقائق وفرضيات تستحق القراءة وتستحق
ايضاً الضجة املثارة حولها خاصة انها تعتمد يف سردها احلقائق الدينية
على مجموعة من الوثائق األصلية احملفوظة يف عدد من املتاحف
واالديرة والكنائس املعروفة ،مضافة الى ذلك قائمة من كتب وضعها
مؤرخون لهم قيمتهم يف مجال عملهم.
يتناول الكتاب موضوع حياة السيد املسيح وعالقته مبرمي اجملدلية
وهل حتولت تلك العالقة الى زواج اثمر سالسة نبيلة ملكية! الفكرة
جريئة طرحت سابقاً وتناولها مؤرخون بارزون ،كما انها كانت الفكرة
االساسية يف فيلم ،مارتن سكورسيزي الذي عرض ،ترافقه ايضاً حمالت
من االحتجاج باسم االغواء االخير للسيد املسيح ،سيناريو بول شرويدر
وبطولة دانييل ديغو وباربرا هيرشي .ويف روايته ،قدم دان براون تلك
احلقائق والوثائق ضمن اطار من التشويق واالثارة واحلركة وهي يف
صفحاتها الـ( )494جتعل القارئ يلهث معه بحثاً عن احلقيقة ،ويتابع
حركة شخوصها يف انتقالهم من مدينة الى اخرى ومن وثائق متحف
الى وثائق يف كنيسة او دير قدمي.
متـشدد وهو حديـثاً مثار جدل بـسبب تقارير
تفيـد قيـامه بغـسل الـدمـاغ بـاالكـراه والـقسـر
ـارس ـ ــات تعـ ـ ــرف بـ(الــتع ـ ــذيــب
والقـ ــي ـ ــام مبـ ــم ـ ـ ـ
اجلسدي الدامي).
*ان وصف كـافـة االعمـال الـفنيـة واملعمـاريـة
والـوثائق والـطقوس الـسريـة يف هذه الـرواية
ـه ـ ــو وصف دق ـيـق وحق ــيقــي ،ودان بـ ـ ــراون يف
"شف ـ ــرة داف ـن ـ ـشــي" يـ ــت ـ ـ ــابع عــبـ ـ ــر عـ ـ ــدد مــن
ـ
شخـوص الـروايـة الـبحـث عن الـسـر وكـشفه،
ـرواي ـ ــة مبقـتـل القـيــم علـ ــى اآلثـ ــار
وتـبـ ــدأ الـ ـ ـ
الفـنـيـ ــة يف مــتحـف اللـ ــوفـ ـ ــر ،وعالقـ ــة هـ ــذه
اجلرمية بعـدد من االشخاص واشتـباه رجال
ال ـش ــرط ــة بهـم ،ومـن بـيـنهـم ك ــاتـب امـ ــريكـي
وخبيرة شابة يف حتليل الشفرة ،يتضح فيما
انه ـ ــا حفـ ــي ـ ــدة الق ـت ــيل وألن الـك ـ ــاتــب
بع ـ ــد ـ
ـ
االمـ ــريـكـي ـك ـ ــان مخـت ـص ـ ـاً بـ ــدراس ـ ــة وبحـث
الــرمــوز الــديـنـيــة ومــدل ــوالتهــا ،جن ــده علــى
اتف ــاق ت ــام مع خـبـي ــرة ال ــشفـ ــرة لله ــرب مـن
الشرطـة والقيام بتحقيقاتهـما اخلاصة بعد
ك ــان يـب ــدو جلـيـ ـاً لهـم ــا ان القـيـم ك ــان اح ــد
رؤسـاء جـمعيـة االخـويـن (سيـون) وان ملقـتله
عالقــة بــال ـس ــر املقــدس ومتـضـي الــروايــة يف
س ــرده ــا لالح ــداث املـت ـس ــارعـ ــة ونكـت ــشف ان
هـنــاك جـمــاع ــة يف الكـنـي ـســة (روم ــا) تالحق
اعـض ــاء اجلـمعـي ــة ملــنعهـم مـن ك ــشف ال ـس ــر
الـذي ان حـدث سيـسبب ضـربـة ملصـاحلهـا يف
العالم.
وبحــسب معلـومـات جـمعيــة سيـون االخـويـة،
ان الــسيـد املــسيح كــان متـزوج ـاً من الــسيـدة

من املكتبة العربية
العراق ورهان املستقبل
تأليف :ميثم اجلنابي
الناشر :دار املدى ـ دمشق 2006
مـيثـم اجلنـابـي أستـاذ الفلـسفـة اإلسالميـة يف اجلـامعـة الـروسيـة .يـبحث يف هـذا
الكتاب تاريخ العراق مـنذ احلضارة السومـرية والبابلية واآلشـورية ،مروراً بسقوط
بغـداد يف القـرن الثـالـث عشـر ،ثـم السـيطــرة العثمـانيـة ،وبعـدهـا األوروبيـة ،وصـوالً
إلـى االحتالل األميـركي عـام  2003.هذا الـواقع اجلديـد وضع العـراق أمام خـيارات
وبـدائل عـديـدة .ألن إسقـاط التـوتـالـيتـاريــة البعـثيـة والــديكتـاتـوريــة الصـداميـة ال
يـعني الوصـول إلى احلـرية والـدميقراطيـة .كما أن االدعـاء بالـدميقراطيـة ال يعني
أن هـذا البـديل قـد حتقق .ممـا يتـرك البـاب مفتـوحـا أمـام عــودة االستبـداد بـصيغ
وأشكـال مختلفـة ،وما يـرافق ذلك من أخـطار وحـروب مدمـرة .فالـعراق يـواجه من
الـناحية الواقعية يف املرحلة الراهنة مشـاكل قومية وطائفية وجهوية .وهي مشاكل
مركبـة وشاملـة .ألن االستبـداد أحدث خلالً بـنيويـاً يف اجملتمع العـراقي .والتـوحيد
القـسـري الـشـامل أدى إلــى التجـزئـة الـشـاملـة يف كل شـيء .وتفتـيت وتهـميـش شبه
كامل ملكنونات الهوية العراقية.

مــرمي اجملــدلـي ــة وانهــا كــانـت (ح ــامالً) وقـت
صلـبه وحفــاظ ـاً مـنه ــا عل ــى سالمــة الــطفل
املـسيح القـادم لـم يكن لهـا خيـار غيـر الهـرب
واالخـ ـت ــف ـ ـ ــاء وهـ ــك ـ ـ ــذا رحـل ــت م ــن االراض ــي
املقـدسة الـى فرنـسا حـيث وجدت فـيها مالذاً
آمنـاً واجنـبت ابنـة اسـمتهـا (سـارة) وقـد ادرج
الـك ـثـ ــي ـ ــر مــن الـ ــب ـ ــاح ـثــني يف تلــك احلقــب ـ ــة،
تفاصيل االيام الـتي امضتها مـرمي اجملدلية
يف فـ ــرنـ ـسـ ــا مبـ ــا فــيهـ ــا والدة س ـ ــارة وشجـ ــرة
العـائلــة التي تـبعتهـا امـا تلك الـوثـائـق التي
ت ــت ـ ــألف مـن عـ ـشـ ــرات االف مـن ال ـصـفحـ ــات
االصلـي ــة فق ــد ظلـت تـنــتقل مــن مك ــان ال ــى
آخـ ــر ويقـ ــال ان هـنـ ــاك اي ـض ـ ـاً كـتـ ــاب يحــمل
تعـ ــالـيـم املـ ـسـيـح بخــط يـ ــده ومـن بــني تلـك
االمـور التي مت نقلهـا من جيل الـى جيل سر
يتـعلق بـ"الكــأس املقـدسـة" وهـي عبــارة -كمـا
سنعرف يف خـامتة الرواية -تعـني بقايا رفات
مرمي اجملـدليـة والوثـائق التي تـروي قصـتها
احلقــيقـيـ ــة وانه سـيـ ــأتـي ذلـك الـيـ ــوم الـ ــذي
تنكـشف فيه احلـقائـق ويتم تقـدمي التـبجيل
لـتـلك ال ـسـيـ ــدة وساللـته ــا ،فـ ــالكـ ــأس تعـنـي
الرحم التي حملت ساللة السيد املسيح.
وتعتقـد االخويـة (سيـون) ان الكنيـسة قـامت
ـمل ـ ــة ـت ـ ــشهـ ــي ـ ـ ــر لالن ــتقـ ـ ــاص مــن مـ ـ ــرمي
بح ـ ـ
وب ـ ــالـ ــت ـ ــالــي مــن املـ ـ ــرأة وت ــش ـ ــويه
اجمل ـ ــدلـ ــي ـ ــة ـ
ـ
ص ـ ــورتهـ ــا .ومـن افـكـ ــارهـ ــا ايــضـ ـ ـاً تقـ ــدي ــس
ـ
الـطـبـيع ــة ،ف ــالع ـش ــوائـي ــة يف الع ــالـم حتـمل
نـظــامـ ـاً داخلـي ـاً دقـيق ـاً يـتجلــى يف مـظــاهــر
وام ــور شـت ــى وله ــذا ف ــان شع ــاره ــا ه ــو زه ــرة

الـزنـبق -خمــاسيـة الـبتالت -وهـو يـشيـر الـى
املــرأة والــى افك ــارهم الـتي ت ــوازن بني الــذكــر
واالنـثـ ــى الن الـ ــروح الـبـ ـشـ ــريـ ــة ال ميـكــنهـ ــا
االرتقاء -حـسب رأيهـم -االّ بوجـود العنـاصر
املـذكـرة واملــؤنثــة .ومقــر جمـعيــة (سيـون) يف
فــرنـســا وهـي جتـتــذب اعـضــاء مـتـنفــذيـن يف
كـ ــافـ ــة اوربـ ــا وهـي احـ ــدى اقـ ــدم اجلــمعـيـ ــات
الـسـريـة يف العــالم وكــان دافنـشـي رئيـسـاً لهـا
( )1519-1510واملعلم االكبر فيها.
شفرة دافنشي
قدس ليوناردو دافـنشي الطبيعة وفهم اسرار
بنيـة جسـم االنسـان قبل غيـره متـوصالًَ عـبر
بحـوثه يف مجـال الـتشـريح الـى مـا يـسمـى -
النـسبـة املقـدسة -وهـو الرقـم ( )10618الذي
هــو حج ــر بنــاء اس ــاسي يف الــطبـيعــة مبــا يف
ذلـك ال ـنـ ــب ـ ــات واحلــيـ ـ ــوان واالنـ ــسـ ـ ــان فه ـ ــذه
النــسبــة الـتي تــسمــى (يف) سـنحـصل علـيهــا
لــدى قيـاس نــسبــة اي رقم الـى آخـر ،مـتعلق
بـالتـركيـب احليــوي :مثالً نـسبـة التـشـكيالت
الـورقيـة يف الـنبـات والنـسبـة الـدقيقـة لبـنيـة

املـــــشـهـــــــد الــثـقـــــــايف يف الـــــســاموة

حامد فاضل

القضايا النقدية يف النثر الصويف حتى القرن السابع الهجري
تأليف :وضحى يونس
دمشق 2006
يـشتمل كـتاب د  /وضحـى يونـس (القضـايا الـنقديـة يف النثـر الصـويف حتـى القرن
الـســابع الهجــري) علــى مقـدمــة وأربعـة فـصـول وخـامتـة وثـبت بـاملـصـادر واملــراجع
العربية .تنـوه الباحثة يف مقدمتها إلى أن حظ الـنثر الصويف من النقد يكاد يكون
معدوماً ،ألنـه هُمِّش ولم يُعر اهتـماماً .وإذا كان ثـمة حركة نقـدية تناولـت الصوفية
مثل كتـاب (اللمع يف التـصوف) للـسراج الـطوسـي ،وكتاب (طـبقات الـصوفـية) ألبي
عـب ــد ال ــرحـمـن الــسلـمـي ،وكـت ــاب (حلـي ــة األولـي ــاء) ألبـي نعـيــم األصفه ــانـي ،فق ــد
تـنــاولـتهــا ب ــوصفهــا ظــاه ــرة .إذ متحــورت حــول الـت ــأريخ ،والـتـصـنـيف ،والـتــراجـم،
واجلمع ،والتحقيق ،وتدوين االنطباعات العامة والذاتية عنها ،واالهتمام بأبعادها
الدينية والفلسفية ،ال بأبعـادها الفنية .فقد أهمل النقد روح األدب التي تسري يف
نصوص النثر الصويف على الرغم من ظهوره املبكر يف القرن األول الهجري.

ابن خلدون رائد العلوم االجتماعية واإلنسانية
تأليف :فؤاد البعلي
الناشر:دار املدى ـ دمشق 2006
يــواصل البـاحث واألكــادميي العـراقي فـؤاد الـبعلي الـبحث بـشكل معـمق يف فكـر
ابـن خلــدون ،ويــسعــى إلــى تـبيــان جــوانـب مخـتلف ــة من تــراث هــذه الــشخــصيــة
العـلميـة البـارزة الـتي حتتـاج إلـى املـزيـد من الـدراسـات واألبحـاث .وهـو مـا يـؤكـده
البـاحث إذ يشـير يف مقـدمته ،كنـوع من التـبريـر لبحثه هـذا ،إلى مـا يقوله املـفكر
العــربـي عبــد اجمليــد مــزيــان( :إننــا لنـتعجـب من الــذيـن يلــومــون علــى البــاحـثني
مبـالغتهـم يف االعتنـاء بـابن خلـدون .إذ مـا زلنـا نـرى أن األبحـاث التي صـدرت عنه
غـيــر كــافـيــة حـت ــى اآلن لإلحــاط ــة بجـمـيع جــوانـب ومهــام وأه ــداف علـم العـمــران
اخللــدوني) ،وهـو مـا يـؤيــده البـاحـث البـعلي ويــدفعه لإلسهـام يف إلقـاء املـزيــد من
الضوء على نتاج هذا املفكر الكبير ،كما يفع ـ ـ ــل يف هذا الكتاب.
أمريكا يف اخلليج
تأليف :د .فتحي العفيفي
مركز األهرام للترجمة والنشر
يعـالج املـؤلف فـتحي العفـيفي مـوضـوعه مـن خالل تنـاول اسـتعصـاء التـوازن
يف اإلستـراتـيجيـة األمـنيـة اجلـديـدة مـركـزا يف هــذا اخلصـوص علـى األبعـاد
االجـتمــاعيـة واالقـتصـاديـة والـسيــاسيــة يف اإلستـراتـيجيـة األمـنيـة اجلـديـدة
والتي برزت أهميـتها إثر ظهـور النفط حيث إن املـسألة األمنـية ،حسبمـا يشير
املـؤلف ،لـم تكن تـثيـر جـدال من أي نـوع يف مـنطقـة اخلـليج العـربي قـبل حقبـة
الـطفــرة الـنفـطيــة .ويــوضح أن هــذه اإلستــراتيـجيــة أصبـحت صـيغــة أميــركيــة
خــالـص ــة .ويعــرض امل ــؤلف يف هــذا اخلـصــوص إلرهــاصــات الـتحــول األمـيــركـي
الـراديكـالـي من الـسيـاسـة املثـاليـة الـنمـوذجيـة االسـتحيـائيـة اخلجـولـة يف طـرح
اسـتثمـاراتهـا الـسيـاسيـة واالقـتصـاديــة واالجتمـاعيـة يف العـالم إلـى رؤيـة جـديـدة
تعكـس صيغـة أمنيـة مغـامـرة تعظـم الشـأن األميـركي وتـدعي أحـقيته الـزمنيـة يف
الهيمنـة بعد جنـاح الثقافـة واالقتصـاد األميركـي املذهل يف استـقطاب العـديد من
الشعوب والدول فيما عرف باحلضارة املعاصرة.

االنـسان الـعظمـية وكـذلك احلـيوان .وعـالقة
دافنـشي بـاجلمعيـة هي الـتي جتعله حـاضـراً
ـافل ـ ــة بـ ـ ــالـ ـ ــرمـ ـ ــوز
احل ـ ـ ـ
ـرواي ـ ــة ـ
اح ـ ــداث ـال ـ ـ ـ
يف ـ
والـ ــدالالت الـ ــرقـمـيـ ــة وال ـصـ ــوتـيـ ــة .وتقـ ــول
الـ ــروايـ ــة ان دافـنـ ـشـي كـ ـ ــان علـ ــى خـالف مع
الكـنيـسـة ،وكـان شـاذاً ومـتطـرفـاً وبـاالضـافـة
ـراب ـ ــة اطـ ـ ــواره احـ ـ ــاط ــته،
ـال ـ ــى ذلـك ـف ـ ــان ـغ ـ ـ ـ
بــاعتــراف اجلمـيع ،بهــالــة شيـطــانيــة (نبـش
اجلـثث ،وتـش ــريحهــا ،جلــوئه الــى خــط غيــر
مقـروء والى الكتابـة باجتاه معـاكس واتخاذه
شفـرات رقميـة) وحتـى النتـاج الهـائل الـرائع
الذي تـركه الفنـان من اللوحـات الدينـية ،لم
تعبــر ،كمـا يقــال ،عن مـعتقــداته احلقـيقيـة،
بل كــانت مجــرد وسيلــة لكـسـب العيـش فقـد
ظهـر بـوضــوح للـمحللـني انه كــان يجـسـد يف
رسوماته تلك رموزاً خفيـة ابعد ما تكون عن
املسيحية وشكلت نـزعة دافنشي نحو الفنون
الغــامضـة والـسـريـة مـوضـوع ـاً أثيــراً محيـراً
بـالنسبة للمـؤرخني ،وتأتي لوحـة (املوناليزا)
يف مقدمة تلك االمور
شفرة دافنشي
تقـ ــول الـ ــروايـ ــة اسـتـنـ ــاداً الـ ــى آراء محـللـني
للـرمـوز الـدينيـة واالعمـال الـفنيـة ،ان لـوحـة
ـون ـ ــالـ ــي ـ ــزا) هــي شـكـل محــيـ ـ ــر وغ ـ ــام ــض
(امل ـ ـ ـ
ـ
ب ــالنــسبــة لل ــدارسني ،فــوجه املــون ــاليــزا ،فـيه
نقـاط تـشـابه مع صــورة الفنـان نفـسه ،وهـذا
االمـ ــر يـ ــولـ ــد افـتـ ــراض ـ ـاً ان ال ـصـ ــورة حتــمل
مـالمح االنثـى والـذكــر ،اي انهـا تـؤكـد اميـان
الرسام بفكرة التوازن بني الذكر واالنثى.

امـا لـوحــة العـشــاء االخيــر فلــو مت التــدقيق
فيهـا لـوجـدنـا فيهـا صـورة لـشخص ذي شعـر
احـم ــر كـثـيف وي ــديـن ن ــاعـمـتـني م ـط ــويـتـني
وصــدر صـغيــر .إم ــرأة بال شك جــالـســة علــى
ميـني ال ـسـي ــد امل ـسـيح -م ــرمي اجمل ــدلـي ــة -يف
حني يـفتــرض ان اللـوحـة تـضـم ثالثـة عـشـر
رجالً.
وتــضم روايــة دان بــراون العــدي ــد من الــرمــوز
واالحــاجـي واالرقــام واملـتــوالـيــات الــسحــريــة
امل ـ ــؤلف مــن كـل تلـك االم ـ ــور
ـتف ـ ــاد ـ
وق ـ ــد اسـ ـ
ـ
مـتنقالً بـالقـارئ عبـر حـركـة شخـوصه بـينهـا
عبـر شيفرات خـاصة وأبـيات من شعـر حتتاج
الـى تفسيـر وهو ال يـكشف لنـا السـر العظيم
مـرة واحدة ،بل خـطوة اثـر خطـوة وكلمـة إثر
كلمة لـيقول لنـا يف النهايـة ان ساللة الـسيد
املـسيح ال تزال حية تعيـش بيننا ،وهناك من
يـحمـيهــا ويحــافـظ علـيهــا وان هنــاك وثــائق
سرية يجب كشفها.
دان بـ ــراون كـ ــان ذكـيـ ـ ـاً يف تقـ ـ ــدميه الـ ــوث ـ ــائق
القـدميـة او االشـارة اليهـا ،وايضـاً يف تـأكيـده
علـى لـسـان احـد شخـوصه ،ان الـديـن رحمـة
من اهلل نــزلـت عل ــى البـشــر وان العــدي ــد من
االسـاطيـر والقـصص حتـاك بــاستمـرار حـول
رم ــوز ديـنـي ــة له ــا ج ــذور عـمـيق ــة يف الـنفــس
البـشريـة وليـس من الـسهل التـشكيك بـها او
محــاولــة هــدم اســاســاتهــا ف ــاخلي ــال عنـصــر
ضـروري بالنـسبة لالديـان وهي ستبقـى حتى
ان ساورت البعض الشكـوك يف حقيقة كل ما
ينسب اليها.

ال تـ ــزال مـ ــديـنـ ــة الـ ـسـمـ ــاوة خـ ــزانـ ــة كـبـيـ ــرة مـتـ ــرعـ ــة
باحلكـايات  ،والشعـر  ،وصندوقـا للفرجة  ،واملـوسيقى
 ..السماوة لوحة الـرمل واملاء والنخيل التي أبدعتها
يـد الفنان اخلـالق  ،واختارتهـا لتمد سـبال من الضوء
بــني ف ـت ـن ــته ـ ــا  ،وبــني أعــني أب ـنـ ـ ــائه ـ ــا  ،احلـك ـ ــائــني /
الــشعــراء /امل ـســرحـيـني /الـت ــشكـيلـيـني /املــوسـيقـيـني
الــذيـن ينـبت ــون يف منت تــأريخهــا الـثق ــايف كم ــا ينـبت
الـكمــأ يف مــرآة صحــرائهــا الـشــاسعــة  ..وي ــوم اهتــزت
املــديـنــة  ،وربـت وأنـبـتـت مـن مخـتـلف حقــول اإلبــداع
نبـاتـا طـيبـا سـائغــا للعقـول  ،يف  /الـقصـة /الـروايـة/
الشعـر /املسـرح /التـشكيل /املـوسيقـى .. /أدلى واردو
اإلبــداع مـن أبنــاء الــسمــاوة بــدالئهـم يف بئــر اإلبــداع
العـراقي الطـافح الذي ال ينـضب  ،فانبـثقت براعم يف
شجـرة القصـة  ،وصـارت تكبـر ومتيل بـأغصـانهـا نحـو
ضوء العـاصمـة حاملـة بتـمزيق الـشرنقـة التي نـسجت
مـن خـي ــوط أدب ــاء احمل ــاف ـظ ــات لــتحـلق ب ــاحـث ــة عـن
مكـ ــانه ــا بـني أجنـم املـب ــدعـني الع ــراقـيـني  ..فـب ــزغـت
أسمـاء لـقصــاصني عــرفتـهم العــاصمـة بغــداد كمــا لم
جتهلهم بعـض العواصم العـربية كحـامد فـاضل وزيد
الشهـيد وحيدر املـعموري وعادل علـي محسن ويوسف
احملـسـن  ..وأسمـاء أخــرى ملبــدعني أبعـدهـم االغتـراب
عن املـشهـد الثقـايف الـداخلـي ولكنـهم حققـوا جنـاحـا
مـلحـ ــوظـ ــا يف امل ــشهـ ــد الــثقـ ــايف العـ ــراقـي يف اخلـ ــارج
كـالدكـتور صـباح الـشاهـر وكرمي الـسمـاوي وإسمـاعيل
رسول وعـاتي الـبركـات وحميـد عبـس  ..بينـما اكـتفى
البعـض من القصـاصني بايـصال أصـواتهم إلـى أبناء
مــدينـتهم فـقط مـن خالل النـشـر بـاجلـرائــد احملليـة
الـتي تـصــدر يف الــسمــاوة كجــريــدة ســاوة  ،وأوروك ،و
الــسم ــاوة غيــر س ــاعني إلــى إيـصــالهــا إلــى الع ــاصمــة
كالقـاص علي محمـد علي وجواد الـزبيدي وإبـراهيم
خ ـضـ ــوري والق ــاصـتـني ه ــدى عـبـ ــد الك ــرمي وف ــوزي ــة
اجلــابــري  ..يف حـني متـيــز الـنــاقــد شــاك ــر ارزيج فــرج
مبـت ــابعـته مل ــا جتـ ــود به مخـيل ــة قـص ــاصـي ال ـسـم ــاوة
مكتشفا لهم ومعـرفا بهم من خالل قراءاته التي دأب
علـى نـشـرهـا يف جـريـدة طـريق الــشعب خـاصـة  ..وال
يقل عـنه متـي ــزا الـب ــاحـث علـي أحلـمـي ــدي يف مج ــال
البحـث ألتـأريخـي وال البـاحـث زهيـر هـادي يف ميـدان
الــبحـث الـتـ ــراثـي والـفلـكلـ ــوري  ..وإذا انـتـقلـنـ ــا إلـ ــى

املـشهـد الـشعـري يف الـسمـاوة طــالعنـا قمــر حط علـى
ذروة هــرمـه ذلك هــو ال ـشــاعــر ال ـشـيخ عـبــد احلـمـيــد
الــسمـاوي الـذي اشـتهـر بــرده علـى طـالسم إيـليــا أبي
ماضي الـذي أرسل صديقـه الصحفي علي احلـوماني
من لندن إلى السـماوة للقاء الشاعر الشيخ واألعراب
عن إعجــابه بـشـاعـريـته  ،ثم الــشيخ الـشـاعــر محمـد
أحمــد الــسمــاوي  ،فــالـشــاعــر كــاظم الــسمــاوي الــذي
أخ ــذه االغـت ــراب بعـي ــدا عـن وطــنه الع ــراق وم ــديـنـته
الـسماوة ليمـوت غريبـا بعيدا عـن مدينته الـتي أحبها
وتغنى بـها يف اغلب قصـائده وكذلـك هو حال الـشاعر
واللغ ــوي ال ــدكـت ــور ن ــوري الع ــوادي  ..ومـن ال ــشع ــراء
ال ـسـم ــاويـني ال ــذيـن كـتـبــت علــيهــم مع ــانـ ــاة الغ ــرب ــة
واالغتـراب الـشـاعـر يـحيـى الــسمـاوي والـشـاعــر جنم
ع ـبـ ـ ــد عـ ـ ــذوف ومــن الـ ـ ــشعـ ـ ــراء اجمل ـيـ ـ ــديــن األخـ ـ ــوة
ال ــزع ــريـي ــون ص ــادق ال ــزعـي ــري ال ــذي ال تـب ــدو علـيه
س ـي ـم ـ ــاء االن ـ ــده ـ ــاش بــبغ ـ ــداد ال ـتــي أخ ـ ــذت أخـ ـ ــويه
الـشـاعـريـن يحيـى صــاحب وبـاقـر صـاحـب كمــا متيـز
الـشــاعــران أي ــاد أحمــد وسع ــد سبــاهـي علــى مــستــوى
املشـاركـة بـاملهـرجـانـات احملليـة كـاملـربـد واجلـواهـري ..
ومـن الــشعــراء الــذيـن يكـتـب ــون القـصـيــدة احلــديـثــة
ال ــشعـ ــراء عـبـ ــد اجلـبـ ــار بجـ ــاي رئـي ــس احتـ ــاد أدبـ ــاء
الــسم ــاوة و عبــاس حــويـجي وقــاسـم والي  ..ومـن بني
الشـعراء الـذين يـكتبـون قصيـدة النثـر متيـز الشـعراء
م ــوفق صـبحـي وح ـسـن حالوة وع ــام ــر م ــوس ــى وجنـم
اجلـ ــابـ ــري والـ ـشـ ــاعـ ــرة أمل خ ـضـيـ ــر ومع ـظـم هـ ــؤالء
يقـدمـون نتـاجـا تـهم من خـالل منبـر الـوركـاء الثقـايف
يف ك ـ ــازي ـن ـ ــو ال ــضف ـ ــاف أو مــن خالل األم ـ ــاســي ال ـتــي
يقـيمهـا احتـاد األدبـاء املهـدد مـن قبـل اإلدارة احملليـة
بـترك مقـره الفقيـر الذي ال يـتعدى غـرفة صغـيرة يف
كــواليـس قـاعـة الغـديـر بـسـبب عـدم اسـتطـاعـته دفع
ب ــدل إيجــاره  ..يف املــشهــد امل ـســرحـي  ،اسـتهلـت مـيـم
املـســرح الــسمــاوي مبـس ــرحيــة تــاجــر الـبن ــدقيــة الـتي
عـ ــرضــت علـ ــى مـ ـسـ ــرح ثـ ــانـ ــويـ ــة الـ ـسـمـ ــاوة يف أواخـ ــر
اخلـم ـسـيـنـي ــات للـمخ ــرج والفـن ــان الـت ــشكـيلـي ث ــام ــر
الـدهـان وجتـدر اإلشـارة إلـى أن هـذه املسـرحيـة قـدمت
بـاللغـة اإلنـكليـزيـة  ..وعلـى املـسـرح نفـسه ويف بـدايـة
الـستـينيـات عرضـت مسـرحيـة أوديب ملـكا مـن إخراج
الفنـان التـشكـيلي كـاظم أبـو كلل أعقـبتهـا مسـرحيتـا
أغنيـة على املمر  ،وجسر آرتـا للمخرج صاحب محمد
وه ــو فنــان تـشـكيـلي أيـضــا  ..يف بــدايــة الــسبـعيـنيــات
أخ ــرج خ ــال ــد خ ـض ــوري وه ــو أول فـن ــان مــتخ ـصــص
بـاملسـرح ،مسـرحـيتي قـراءات شعـريـة  ،وهـاري تـرومـان
لفـرقة النشـاط املدرسي  ..كمـا أسس الفنانـان عدنان
أبـو تـراب ورحـيم مـاجـد فـرقـة سـاوة لـلتـمثـيل وقـامـا
بإخـراج معظـم عروضهـا التي متـيزت مـنها مـسرحـية
الــسمــاع علــى إيقــاع أجليــرك  ..كمـا أخــرج للفـرقـة
ذاته ــا الفـن ــان ط ــارق الق ــري ـشـي م ـس ــرحـي ــات ال ـشـيخ
والطــريق  ،والـصلـيب  ،وثـورة الــزجن  ..ثم تـشـكلت يف
ال ـسـم ــاوة بع ــد ذلك فــرقــة املـثـن ــى للـتـمـثـيل الـت ــابعــة
للف ــرق ــة الق ــومـي ــة يف م ــدي ــري ــة ال ـسـيـنـم ــا وامل ـس ــرح
واستهلت أعمـالها مبسرحيتي الدربونة  ،وأعيان ذلك
الـزمــان للمخـرج عبـد األميـر الـسمـاوي  ..كمـا أخـرج
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 ..أمــا الـفن ــان عبــد احلــسني مــاهــود فقــد أخــرج لهــا
مـســرحيــة احملطـة  ..يف أواخـر الـسـبعيـنيـات تـأسـست
فـرقة املـسرح العـمالـي وحصلت علـى املركـز الثـالث يف
املهـرجــان العمــالي القـطـري األول مبـســرحيــة همـوم
عــراقيـة الـتي عــرضت علـى مـسـرح اخلـيمـة يف بغـداد
وهي من إعداد وإخـراج حامـد فاضل وللمخـرج نفسه
قـدمت فـرقـة نقـابـة فنـاني الـسمـاوة مسـرحيـة احلـرب
وهي من إعـداده أيضـا  ،ولنفـس الفرقـة أخرج الفـنان
فــاضل صبـار مـســرحيـة  ،فـاوسـت واألميـرة الـصلعـاء
كمـا أخــرج الفنـان كــاظم حـســوني مـســرحيـة الــرجل
الــصغـيــر وم ـســرحـيــة أغـنـيــة ألـتـم الـتـي شــاركـت يف
مهـ ـ ــرجـ ـ ــان م ـن ـتـ ـ ــدى املـ ـ ـسـ ـ ــرح ب ــبغـ ـ ــداد ..يف مـ ـطـلع
الثمانـينيات  ،تخرجت طليعة من الشباب املسرحيني
من معهـد وأكادميية الفنـون اجلميلة كالـدكتور ناجي
ك ــاشي  ،وفــاضـل صب ــار واحم ــد عبــد ج ــاسم وحــامــد
داخل وفـيــصل ج ــاب ــر  ..وق ــد ع ــرف ال ــدكـت ــور ن ــاجـي
ك ــاشـي مبــيله إل ــى ال ـسـيـن ــاري ــو امل ـس ــرحـي حـيـث اع ــد
واخــرج م ـســرحـيــة مـن اجـل أنكـيــدو الـتـي شــارك بهــا
فنانو السمـاوة يف املهرجان املسرحي العراقي كما أعد
وأخــرج مـس ــرحيــة م ــدين ــة العقــاب والـتي ش ــاركت يف
مهـرجـان املـسـرح العــربي واملـسـرحـيتـان عــرضتـا علـى
خشـبة املسرح الـوطني  ..وبعد التغـير الذي حصل يف
الع ــراق يف  2003/4/9شهــدت احلــركــة امل ـســرحـيــة يف
السماوة نشاطا للفنـان الدؤوب عدنان أبو تراب الذي
أسس دار ثقـافـة الطفل  ،وأخـرج مسـرحيـة الكتـاكيت
الـثالثــة ملـســرح الـطفل الــسمــاوي  ..والـفن ــان املثــابــر
فـيصل جـابر الـذي أخرج مـسرحـيتي بـيتنـا  ،وحكـاية
احلروف  ..وال يـزال هذان الفنـانان مع الفنـان فاضل
صـبار يعـدان العدة لـعمل مسـرحي كبـير بـرغم افـتقار
احملــافـظــة إلــى مـســرح حقـيقـي بعــد أن دم ــرت بنــايــة
مسرح النشاط املدرسي يف احلرب األخيرة  ..وقبل أن
نخـتـتـم املـ ــشهـ ــد املـ ـسـ ــرحـي  ،ونـنـتـقل إلـ ــى املـ ــشهـ ــد
التشكـيلي  ،يقتضينا االلتزام الـثقايف أن نذكر أسماء
الفنـانني املسرحيني الرواد كسـالم عزت ومحمد عزيز
كــانــدو وهالل نعــوم ومـحمــد فــاضـل وعبــاس الــراجب
وكامل ألبيـاتي وحمودي عيدة وبـاسم العزاوي وناجي
مـط ــرود وحمــودي شـهي ــد وعب ــاس جب ــارة التـشـكيـلي
الـذي عـمل يف املسـرح والـذي ابتــدأ املشهـد الـتشـكيلي
علـى يده يف اخلمـسينيـات حيث كـان متأثـرا باملـدرسة
الـتركـية يف الـرسم علـى واجهات املقـاهي  ،وقـد جايله
يف تلك املــرحلــة الـفن ــان عبــد الــرزاق ق ــادر  ،حتــى إذا
شــارفـن ــا علــى مــطلع ال ـسـتـيـنـيــات جنــد أسـمــاء عــدة
لفنــانني يف سـاحــة التـشـكيل الــسمـاوي كـعلي بـركـات
املتأثـر باالنـطباعيـة  ،وكاظم أبـو كلل منتج اللـوحات
الـرمزيـة وعلي حنـوش الذي عـرف بإمـكانـيته يف نقل
اللـوحــات العــامليــة والفنــان التعـبيـري كـامـل جيجـان
وعبـاس حـويجـي املهتـم بتجـسيـد الـنسـاء اجلنـوبيـات
وس ــامـي م ـش ــاري ذي األقـنع ــة وال ــوج ــوه املـتلـصـص ــة
وجـ ــاسـم فـيـ ــاض ذي االسـت ـطـ ــاالت غـيـ ــر ال ـ ــواقعـيـ ــة
واألكـ ــادميـيـني ع ـصـ ــام ديـبـ ــس ومحـم ـ ــد علـ ــى ك ـ ــامل
وعــدنــان صــاحب ومـحمــد نــويحـل كمــا متيــز الـفنــان

