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املــــــرسح كـــربيــــــــاء الــــــــوطـــن

مـحـــــطــــــــــات
القــاهرة

مشهد من مسرحية حظر جتوال

ان فــن ال ـتـع ـ ـ ــامـل مـع الـكـل ـم ـ ـ ــة ومـع
ـتعل  -ـفقـ ــط  -بف ـن ـ ــون
الـ ـصـ ـ ــورة ال يـ ـ ـ
االدب ،واملـسرح ،بل يـذهب الـى االطار
االكبـر الــذي يتعـلق بحيـاة املـواطـنني
انفـ ــسهـم .ولـ ــو ن ـظـ ــرنـ ــا الـ ــى هـمـ ــوم
العـراقـي اليــوميـة ،لـوجـدنـاهـا تـشكـو
م ــن تـعـ ـثـ ـ ـ ــر اخلـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات االمـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة
واخلـ ـ ــدم ـيـ ـ ــة واح ــتقـ ـ ــانـ ـ ــات املـ ـ ــواقف
ال ـسـي ــاسـي ــة الـعف ــوي ــة وامل ـص ـطـنع ــة،
احل ـ ـ ــاملـ ـ ــة أج ـنـ ـ ــدة وط ـن ـي ـ ـ ــة ،وتلـك
اخل ــاضع ــة اله ــداف س ــري ــة خ ــاص ــة،
جتـرب مخططـاتها علـى ارض الواقع
العـراقي للـوصول الـى مآربهـا املبيـتة،
بغـض الـنـظــر عـن مــدى اقـت ــرابهــا او
ابـتعــادهــا عن الـصــالح العــام ،او فـتح
آفــاق جــدي ــدة لالخـتـنــاق ــات الق ــاتلــة
الـتي تثقل حـياة املـواطن العـادي وهو
يــبحــث عــن ف ـ ــرص عــمل ك ـ ــرمي ـ ــة يف
وطنه االم.
اقـت ــرن امل ـس ــرح يف م ــراحل ت ــاريخـي ــة
ع ــدي ــدة ب ــآم ــال الـن ــاس ،وتــطلع ــاتهـم
لـلـع ـ ـي ـ ـ ـ ــش املـعـق ـ ـ ـ ـ ــول بـع ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــداً عـ ــن
االستغالل ،والبطش ،والتحقير.
يــذكــرنــا الكــاتب املـســرحـي الفــرنــسي
رومـ ـ ــان روالن به ـ ــذا امل ـنـهج الـ ــشع ـبــي
الذي كـرسته جتـربته االبـداعيـة ،وهو
القــائل ان "الــشعـب كعــادته ال يـتـكلـم
اال نادراً ،واجلميع يتكلم نيابة عنه".
ومن اجلـديـر ان يـتطـوع املـثقف ،ومن
بـيـنهـم فـن ــان امل ـسـ ــرح ،الن يك ــون اول
املتكلمني ،لكـي ال يفسح اجملال طيعاً
للـمـتـ ــاجـ ــريـن بـثـ ــروة الـ ــوطـن وقـ ــوت
النـاس ،بل يخـطو خـطوات مـنسجـمة
مع فك ــر سي ــاسي حــر ،يــدنــو بجــديــة
ونبل الى مستقبل كرمي للوطن.
ولـكــن –ه ـن ـ ـ ــا –ي ـن ـبـغــي ال ـت ـ ـ ــريــث

للـتـمـيـيـ ــز بـني خ ـطـ ــاب الـ ـسـيـ ــاسـي،
وخ ـطـ ــاب املـ ـسـ ــرحـي ولـكـم ت ـ ــداخلـت
االوراق ف ـ ــوق خ ـ ـش ـب ـ ــات م ـ ـس ـ ــارح ـن ـ ــا
فخـسرنـا السـياسـة والفن مـعاً!! .انـنا
حـني ن ــري ــد ازده ــار امل ـس ــرح ،فـعلـيـن ــا
احلـفـ ـ ـ ــاظ عـلـ ـ ـ ــى قـ ـ ـ ــوان ــني امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح
االب ــداعـي ــة واملـتفـتحـ ــة عل ــى ج ــدي ــة
تقـنـيـ ــة وفك ــري ــة مـت ـض ــاف ــرة اخمل ــرج
الفـرنـسي (جــان فيالر) اسـس لعـرض
م ـ ـسـ ـ ــرح ــي شع ـبــي بـحفـ ـ ــاظـه علـ ـ ــى
التقــاليـد االبــداعيـة املـســرحيـة الـتي
قــام هــو ايـضـ ـاً بتـطــويــرهــا ،وجتــديــد
رؤاها اجلمعية القيمة.
قــد تخـتلف جتــربـتنــا املـســرحيــة من
حـيث اجلــدوى مع جتــارب مـســرحيــة
عــامليـة راسخــة ،ومنهـا جتـربـة املـسـرح
الفرنسي.
تعـرف اجلمـهور الـفرنـسي عـلى الفـتة
تقول:
"بـف ـ ـضـل اهلل ،م ـ ـ ــا زال ه ـن ـ ـ ــاك ن ـ ـ ــاس
يع ـت ـب ـ ــرون امل ـ ـس ـ ــرح غ ـ ــذاء ض ـ ــروريـ ـ ـاً
للحيـاة ،مـثل اخلبـز واملـاء .ان املـسـرح
القـومي (الـشعبي) يـتوجه الـى هؤالء
بالدرجـة االولى ،انه اذن خدمـة عامة
يف املقـ ـ ــام االول ،م ـثـل الغـ ـ ــاز ،واملـ ـ ــاء،
والكهرباء".
هكــذا هــو احلــال ،امل ـســرح مـثل الغــاز
وامل ــاء والـكه ــرب ــاء مـن حـيـث ض ــرورته
للمواطن ،ولـو حاولنـا ان نقارن االمر
مع جتـربـتنـا املـلمـوسـة يف مـســارحنـا
الــشعـبـيــة ،لــسخــر املــواطـن العــراقـي
مبـ ـ ـ ــرارة ،النـه يـعـ ـتـقـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــان ال وجـه
للـمقــارنــة م ــا بني حــاجـته لـلكهــربــاء
وح ــاجــته للـم ـس ــرح!! ورمب ــا جن ــد له
االعـ ـ ــذار يف مـ ـ ــوقـفه ال ـ ــسل ـبــي هـ ـ ــذا،
وواح ــدة مـن ه ــذه االع ــذار ،ان كـثـي ــراً

مـن العــاملـني ال يفقهــون من املـسـرح
س ـ ــوى ارخــص االس ـ ــالـيـب واكـث ـ ــره ـ ــا
تـفـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــة يف الـ ـبـح ــث ع ــن االرتـ ـ ـ ــزاق
وتـشــويه ارفع مـهنــة ،واكثـرهـا متـاسـاً
مـع الـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــدان اجلـ ـمـع ــي والـف ـكـ ـ ـ ــر
الفلــسفـي الــراقـي ،ال ــذي ال ميكـن ان
تـتــواف ــر علـيه امـثــال ه ــذه الكــائـنــات
البسـيطة التي ال جتيد سوى البالهة
او الـتـي ،ب ــاح ـسـن اح ــواله ــا حت ــركه ــا
نـوايـا بــريئـة ال تـصمـد امـام حتـديـات
ه ـ ــذه املهـن ـ ــة اخلالقـ ــة الـتـي ت ـ ــرتعـ ــد
امـامها فـرائص اكثـر املفكرين فـلسفة
يف خـ ــوض جتـ ــاربهـ ــا املـ ــركـبـ ــة ،ان لـم
يتـوفر علـى موهبـة ابداعيـة من منط
رفيع ،وشخصية مقدامة فذة.
قــال ن ــابلـيــون عـن امل ـس ــرح الفــرن ـسـي
وب ـ ــال ـ ــذات عــن ف ـ ــرق ـ ــة (الـك ـ ــوم ـي ـ ــدي
فـ ــرانـ ـسـي ــس) ب ـ ــانه ميــثل" :كـبـ ــريـ ــاء
فرنسا".
نعم قالهـا ،وبثقة عـالية ،النه وجـدها
فـ ــرقـ ــة امـيـن ـ ــة علـ ــى االرث الـ ــوطـنـي
الفــرن ـسـي ،وهـي تعـيــد انـت ــاج امجــاد
ه ــذه العقــول املـس ــرحيــة امللـهم ــة من
فوق خشبات مسارحها.
نــابـليــون وجــد علــى خــشبــات املـســرح
الف ــرنـ ـسـي ،اس ــاطـني املـ ــؤلفـني مـن ــذ
الـيــونــان والــرومــان ومــروراً ب ــالقــرون
الــوسطــى ،وعصــر النـهضـة ،واملـرحلـة
الـبــرجــوازيــة الـتـنــويــريــة ،مـن ديــدرو
وقـبله راسني وكـورني ومـولـييـر وسـواه
م ــن كـ ـب ـ ـ ـ ــار ال ـكـ ـت ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــدرامـ ـي ــني،
املعـاصـريـن لفتــرته التــاريخيـة! وجـد
نـص ــوصهـم مـت ــألق ــة عل ــى اخل ـشـب ــة.
والـسـؤال بـأيـة لغـة فـنيـة قـدمـت تلك
ال ـنـ ـصـ ـ ــوص؟ ك ــيف ع ـ ـ ــالج الـكـ ـ ــاتــب،
وب ــالـت ــالـي اخمل ــرج ق ـض ــايـ ــا الع ـص ــر،

والتحديات اخلاصة مبجتمعاتهم؟
بـات من املؤكـد ،ان نوايـا النص ،مـهما
ك ــانت خــالـصــة الـنيــة لــوجه ال ــوطن،
فهـذا ال يشفع لهـا ان لم تكن مكـتوبة
بـلغ ـ ــة اب ـ ــداعـي ـ ــة م ـ ــؤث ـ ــرة يف وج ـ ــدان
املــواطـن ،ومغـنـي ــة أفكــاره وتــطلع ــاته،
ومـرسخـة ثقته بـنفسه ،وبـارادته عـلى
التغيير.
جــان فـيالر هــذا اخملــرج اجملــدد ،كــان
يخ ـ ــاطــب ال ـن ـ ــاس امل ــتج ــمه ـ ــريــن يف
مسـرحه املـكشـوف والـذي يـسع املئـات
منهم بقـوله" :انـي اجمعكـم" ويردفـها
"انــي اوح ـ ـ ــدكــم" .ه ـ ـ ــذا ال ـبـحــث عــن
الهـ ــويـ ــة الـ ــوطـنـيـ ــة املـ ــوحـ ــدة ميـكـن
للمـسـرح ان يــؤديه بكفـاءة عــاليـة ،ان
اس ـتـ ـط ـ ــاع ال ـتـخل ــص مــن ال ـ ــذيــن ال
ميـتلكــون الــوعـي احلقـيقـي لقـضــايــا
املـسـرح االبــداعيــة ،ولقـضـايـا الــوطن
العليا ،وهموم ابن الشعب احلقيقية.
(جــاك كــوبــو) مخــرج فــرنــسي اراد ان
ي ــزيل الغـبــار عـن نـصــوص فــرن ـسـيــة
كالس ـيـك ـيـ ـ ــة اراد ان يـخلـ ــص لع ـمـله
املـس ــرح ليـطـبع عـمله بـطــابع عـصــره
ول ـيـع ـ ـ ــزز مــن اخـالق ـي ـ ـ ــات ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة
يقتـرحهـا علــى ممثـليه ،وتـوصل الـى
منـصــة مـس ــرحيــة عــاريــة وهــو الــذي
طـالـب( :ليـعطـونـا مـنصـة عـاريــة من
اجـل الـع ـ ـمـل اجل ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــد) وك ـ ـ ـ ـ ــانـ ــت
مـتــطلـبـ ــاته ه ــذه خـ ــاضع ــة لـنغـم ــات
روح ـي ـ ــة اب ـ ــداع ـي ـ ــة وم ـت ـ ـس ـ ــاوقـ ـ ــة مع
تطـورات العصر ومقتـضيات احلضارة
اجلديدة.
هـذا التضافـر ما بني املسـرح وحاجات
اجمل ـ ـت ـ ـمـع ،وصـفـه ج ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـيـالر ادق
وصف ،حني قال( :من بني كل الفنون
يــظل امل ـس ــرح وح ــده غـي ــر ق ــادر عل ــى

االبتعـاد "دون ان يفقـر ويفقـد حدته"
عن املـآسـي ،واالضطـرابــات ،والقالقل
االخالقيـة ،والسيـاسيـة واالجتـماعـية
لعـصره) ذلك الن هـذه املادة اخلـصبة
من مــشكـالت اجملتـمع ،تـصـبح شـيقــة
وذات ج ــدوى للجـمهــور الــذي يـبحـث
ع ــن خالص مــن خـالل مق ـتـ ـ ــرحـ ـ ــات
ذك ـي ـ ــة م ـثـقف ـ ــة يغ ـ ــذيه ـ ــا ف ـيـه الفــن،
واملـ ـس ــرح اح ــد ه ــذه امل ـصـ ــادر املهـم ــة
والشيقة.
مــا زال م ـســرحـن ــا يحـظــى مبـبــدعـني
جـ ـ ــاديــن ،مي ــتلـكـ ـ ــون نـ ـ ــاص ـيـ ـ ــة الفــن
االح ـت ـ ــرايف االصــيل ،وب ـ ــروح ه ـ ــواي ـ ــة
جتريبيـة تبحث عن اجلديـد واملبتكر،
وكـ ــذلك ي ـص ــدرون عـن وعـي والـت ــزام
جــاد بقـضـايـانـا الـوطـنيـة ،وحتـديـات
العصر.
على الرغم من عرقلة الفهم اخلاطئ
ال ـ ــذي اش ـ ــاعـه نف ـ ــر سـ ـ ــاذج بع ـ ــروض
تلفـيقـي ــة غـي ــر م ـس ــرحـي ــة ،وج ــده ــا
ال ــبع ــض مــن املـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــدي ــن ذريع ــته
امل ـت ـن ـ ــاق ـض ـ ــة يف االرمت ـ ــاء اجل ـن ـ ــونــي
ب ــاحـض ــان ه ــذا امل ـس ــرح الـتج ــاري ،او
الـتع ــالـي عل ــى امل ـس ــرح ب ــروح ف ــوقـي ــة
زائفــة ،النهــا تنـظـر لـتجـارب مـرذولـة
من قبل املسرحيني اجلادين انفسهم،
وال تنظـر للعروض املـسرحيـة الكبيرة
املـطــورة لـتق ــاليــد الــرؤي ــة اجلم ــاليــة
والبـاحثة عن ارقى االسـاليب واكثرها
بـهجـ ــة وخـيـ ــاالً .ولـكــن مهـمـ ــا كـ ــانـت
امل ـص ــاعـب ،م ــا زال م ـس ــرحـن ــا اجل ــاد
ميثل (كبرياء الوطن).
اميانويل لواييه /جان فيالرد واملسرح
املواطن
تــرجمـة /نـورا امـني /وزارة الثقـافـة –
الـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة2000 /

ع ــمـ ـ ـ ـ ــان

ويف املالحـظ ــة الث ــالثــة ان االدب نـشــاط ثقــايف،
فك ــري وان ـس ــانــي ،له مع ــايـي ــر وقـيـم وله ث ــوابـت
وقواعد والكـتابة اجليـدة فيه تعتمـد على حسن
ال ـشـكل وغـنــى املـضـمــون .ه ــذا االدب له ،ايـضــا،
حدود مفتـوحة كـما ان االجتهـادات حوله كـثيرة
االمـر الــذي يفـسح اجملـال امـام أي مــدع لالدب،
مـتثــاقف ويـجيــد االنـشــاء ،ان يتـسلـل اليـه عبــر
ح ــدوده ويجـتهــد يف مــاهـيـته فـيـبــدأ ب ــالكـتــابــة
وينـشــر هنــا وهنـاك ،يـروج لـنفــسه ويعـلن عـنهـا
ويـدفع اآلخـرين او يـوحـي اليهم بـان يُـروجـوا له
ويـعلـنـ ــوا عــنه فـيـ ــرتـفع او يُـ ــرفع الـ ــى مـ ـسـتـ ــوى
االدب ــاء اجلـي ــديـن اذ ه ــو ك ــاتـب ع ــادي ،كـل ذلك
بفضل االدعـاء والتظـاهر واالهـواء واالنتـماء او
الـقرب مـن مراكـز القـرار والعالقـات والصـداقات
مع ذوي الـ ـ ـش ـ ـ ــأن وال ــنفـ ـ ـ ــوذ يف مجـ ـ ـ ــال االعالم
والنشـر يف الصحف الـيوميـة واجملالت الثقـافية
والـتــواجــد يف املـنـتــديــات االدبـيــة دون ان يـكلف
احـد نفـسه ،علــى االكثـر ،لـيُطـالـبه بتقـدمي أدب
حقـيقـي ،مـب ــدع وج ــاد .ويفــسح ،ايـض ــا ،اجمل ــال
واسعـا امـام أي مـدع للنقـد ومـتظـاهـر به للقـول
فـيه ،فهذا العـمل من االدب وهو لـيس منه وذاك
العـمل لـيــس مـن االدب وهــو مـنه.
ان قـص ــة قـصـيـ ــرة ميكــن ان تك ــون
ق ـصـ ــة ن ـ ــاجحـ ــة يف رأي قـ ــارىء او
فــاشلــة يف رأي قــارىء آخــر ويعــود
ه ــذا ال ــى وعـي الق ــارىء وثق ــافـته
وتـذوقه للعمل االدبي وهي مـسألة
مــوض ــوعيــة ،مـقبــول ــة ومنـطـقيــة،
النهــا مـســألــة وعـي وفكــر وتــذوق،
ولـكن يف حـالــة النـاقــد تكـون هـذه
القصة القـصيرة فاشلـة او ناجحة
لـيـ ــس فق ــط بحـ ـســب فهـمـه لفـن
القصـة القـصيـرة ورؤيـته للعـمليـة
الــنقـ ــديـ ــة ولـكـن ،اي ـضـ ــا ،بحـ ـسـب
مـوضوعـيته وحيـاديته ونـزاهته يف
ال ــنقـ ـ ــد .فـ ـ ــاذا كـ ـ ــان مـ ـ ــوقـفه مــن
الق ــاص ايجــابـيــا ،وديــا وهــواهـمــا
واح ـ ـ ــد فـه ـ ـ ــو ،يف الـغ ـ ـ ــالــب ،غ ـي ـ ـ ــر
مـوضـوعـي وال حيـادي وال نـزيه يف
نقـده ( أنا احتدث يف مجـال النقد
عـن ــدن ــا!) وب ــالـت ــالـي ف ــان القـص ــة
ناجحـة وقد تكون فـاشلة .واذا كان
مـوقفه من القـاص سلبيـا ،عدائـيا
وهواهمـا متقاطع فهـو ،يف الغالب
ايضــا ،غيـر مـوضـوعـي وال حيـادي
وال نـ ــزيه كـ ــذلـك وبـ ــالـتـ ــالـي فـ ــأن
القصـة فاشـلة وقـد تكـون ناجـحة.
ان كـ ــاتـبـ ــا فـ ــاشال ميـكـن ان يـكـ ــون
كــاتبـا نـاجحـا وآخـر نـاجحــا ميكن
الــن ـ ـ ــاق ـ ـ ــد عــب ـ ـ ــد اجلــب ـ ـ ــار عــب ـ ـ ــاس ان يكـون فـاشال اذا مـا تـولـى نـاقـد
قـ ــدح هـ ــذا ومـ ــدح ذاك ب ـ ــدفع مـن
هــوى النفـس االمــارة والفهـم املنحـرف ملـا ميـكن
ان يكـون عـليه الكـاتب النـاجح والكـاتب الفـاشل
واعتمادا علـى وعي قاصـر وفهم ناقص لـلعملية
الـنقــدي ــة .ولكـن ،ال يع ــدم ان يكــون بـني الـنقــاد

ال ــذيـن ميـتـلك ــون وعـي ــا ن ــاضج ــا وفهـم ــا ك ــامال
للعـملـي ــة الـنق ــدي ــة مـن يف ـس ــده ه ــوى الـنفــس
االمـ ـ ـ ــارة فـ ـيـحـ ـ ـ ــرف فـهـ ـمـه لـلـعـ ـمـل الـ ـنـقـ ـ ـ ــدي،
املـ ـ ــوضـ ـ ــوعــي واحل ـيـ ـ ــادي وال ـن ـ ـ ــزيه .ان ال ــنقـ ـ ــد
االخـوانـي والنقـد العقـائـدي ونقـد الـوالءات هـو
نقــد تــرويجـي يلـعب الــدور الكـبيــر واالســاس يف
االعالن وال ــدع ــاي ــة لـص ــالـح الك ــاتـب ال ــرديء او
ل ـط ــالـح الك ــاتـب اجلـي ــد ،فـي ـصــبح عــمل االول،
الفـ ــاشـل او العـ ــادي يف احـ ـسـن االحـ ــوال ،عــمال
مـب ــدع ــا ورائع ــا يف مق ــال ــة نق ــدي ــة اخ ــوانـي ــة او
عقائـدية وميـسي عمل الثـاني ،املـبدع او الـناجح
يف اسوأ االحـوال ،عمال فاشال او عـاديا لغـاية يف
نف ــس يـعقـ ــوب .ان العــمل االبـ ــداعـي اجلـيـ ــد ال
ميـك ــن ان يفـ ـ ــرض نف ـ ـسـه عل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـن ـ ــاق ـ ــد
املنحـرف صـاحب الغـرض الـسيئ بـل يقف بثقـة
ام ـ ــام الـن ـ ــاق ـ ــد احلقــيقـي ،احل ـ ــر ،امل ـ ــوض ـ ــوعـي،
احليـادي والنزيه .وبـذلك يتجنب االديـب املبدع
الـتـ ــرويج لـنف ـسـه واالعالن عـنه ــا ويـ ــدع املهـم ــة
لعـمله االبـداعـي ليـظهـر معـدنه احلقـيقي امـام
الناقد.
وعلى مـستوى الـسلطـة السيـاسية ،الـدكتاتـورية
خــاصــة ،ال ميـتلك االدب احلـصــان ــة وال املنــاعــة
الكافية ملنع التسلل اليه بسهوله واالجتهاد فيه
بـب ـس ــاط ــة وتــسخـي ــره ،ب ــالـت ــالـي ،خل ــدم ــة تـلك
السلطة والترويج لها فتسعى دائما لتجعل منه
بـوقـا واالديب عـازفــا من اجل خــدمتهــا اعالميـا
وتـ ـسـمــي الكـت ــاب ــات املــمجـ ــدة له ــا ،يف ال ــرواي ــة
والـقصـة والـشعـر واملـسـرح ،أدبــا وفنـا وتـروج لهـا
وتـسـمي مـن يكـتب هـذه الـكتـابــات أديبــا وفنـانـا
وتـروج له عنـدما يـجري قـلمه يف متجيـدها .وال
يـفلـت مـن حـب ـ ــائل هـ ــذه الـ ــسل ـطـ ــة اال االدبـ ــاء
احلقـيقيـون شـديــدو الثقـة بـأنفـسهم وقــدراتهم
الفـكـ ــري ـ ــة والفـنـيـ ــة وت ـ ــوجه ـ ــاتهــم االخالقـيـ ــة
واالن ـســانـيــة والــذيـن ي ـسـتـطـيعــون انـتــاج االدب
اجليـد دون احلـاجـة الــى التـرويـج لهم واالعالن
عـنهم .أمـا الكتـاب الـذيـن يفتقـرون الـى املـوهبـة
ويفــتقـ ــرون الـ ــى الفـكـ ــر ويفــتقـ ــرون الـ ــى االداء
الفـنــي يف الكـت ــاب ــة ويفـتق ــرون ال ــى الــشج ــاع ــة
والـثبــات علــى املــوقـف واملتـطلعــون الــى الـشهــرة
واجمل ــد وامل ــال فهـم مــن يقع ــون يف حـب ــائل تـلك
السلـطة ،بـالتـرهيب والتـرغيـب ،فتحقق لهـم ما
ي ــري ــدون وت ــسخ ــر لهـم وسـ ــائل االعالم امل ــرئـي ــة
وامل ـسـم ــوعـ ــة واملقـ ــروءة للـن ـش ــر والـت ــرويـج لهـم
واالعالن عـنهـم دون ان يـضـط ــروا لـتق ــدمي أدب
حقيقي يـنتمـي الى االنـسان واحلـياة .ان االدب،
بفضل هؤالء ،لم يؤخذ ،يف الغالب ،مأخذ اجلد
واالحترام واالهمية من قبل أيـة سلطة سياسية
حاكـمة ،خـاصة الـسلطـة الدكـتاتـورية ،بـاعتـباره
ن ـش ــاط ــا ثق ــافـيـ ــا ،فك ــريـ ـاً وان ـس ــانـيـ ـاً ،جـم ــالـيـ ـاً
وتــطهـي ــريـ ـاً ،بل ك ــوسـيل ــة اعالمـي ــة تخ ــدم تـلك
السلطة وتثبت اركانها وتدمي وجودها.
ويف املالحـظ ــة الث ــالثــة ايـضــا ،ان الـعمـل االدبي
اجليـد يقف بثـقة امـام القـارىء املثقف ،الـواعي
وح ـ ـســن الـ ـ ــذوق وال ـنـ ـ ــاق ـ ـ ــد احلق ــيقــي ،االمــني
واملـتـبـص ــر .ولكـن ،ه ــذه احلقـيق ــة ال تقــوم امــام

اعـيـنـن ــا دائـم ــا يف ادبـن ــا الع ــراقـي ،فـت ــاريخ ه ــذا
االدب لـم يـ ــشهـ ــد حـتـ ــى الـيـ ــوم اال الـقلــيل مـن
االدبـ ــاء الـ ــذيـن كـ ــانـ ــوا مـ ــوضـع ثقـ ــة واحـتـ ــرام
واعجـاب القارىء والنـاقد بكتـاباتهم االبـداعية.
ان اسبــاب هــذا اخلـلل تعــود الــى الكــاتـب نفــسه
والـنــاق ــد والق ــارىء وال مجــال لـتفـصـيل الـكالم
فــيهـ ــا هـنـ ــا وهـي تـبـ ــرر ،رمبـ ــا ،ان يـ ــروج االديـب
لنفـسه ويعلـن عنهــا ولكن بـشكل مـوضـوعي ويف
حــدود املعقــول واملـقبــول ،ال الـصــارخ واملفـضــوح،
عل ــى ان يكـتـب ويـن ـش ــر ادب ــا حقـيقـي ــا ،مـب ــدع ــا
وج ـ ـ ــادا ،او ،يف االقل ،صـ ـ ــاحلـ ـ ــا لـلقـ ـ ــراءة شــكال
ومـضـم ــون ــا ،يـثـي ــر االهـتـم ــام ويع ــد ب ــاالح ـسـن
واالفضل.
واليـوم ،بعـد التغيـير الـسيـاسي يف نيـسان ،2003
نـرى ان مـسـألــة التــرويج والـدعـايــة للكــاتب مـا
زالــت ق ـ ــائ ـم ـ ــة يف اك ـث ـ ــر الـك ـت ـ ــاب ـ ــات الــنق ـ ــدي ـ ــة
الالمـوضــوعيـة واحـاديــة النـظـرة ،خـاصــة علـى
ال ـصـفح ــات الـثق ــافـي ــة يف ال ـصـحف الـي ــومـي ــة،
فــالـنـص ،قـصـصـيــا كــان أم روائـي ــا أم شعــريــا أم
م ـس ــرحـي ــا ،رائـع والك ــاتــب رائع وكل شـيء عل ــى
مـايرام ،فال حتليل مـوضوعي يـنظر النـاقد على
اسـ ــاسه الـ ــى الـنــص بعـيـنـني اثـنـتـني ال واحـ ــدة
لـيظهـر ايجـابيـاته وسـلبيـاته وال مـوقف حيـادي
مجــرد مـن الغــرض ي ـسـبـق الكـتــابــة عـن الـنـص
وكاتبه .وحقيقة االمر ان اكثر الكتابات النقدية
اآلن هــي ،يف جـ ـ ــانــب م ــنهـ ـ ــا ،ام ـتـ ـ ــداد مل ـ ـ ــرحلـ ـ ــة
الـكتـابــات النقـديــة التــرويجيـة الـتي ســادت بني
كتــاب جيل الـسـتيـنيـات ومــا تالهــا حتــى نهـايـة
الــسبـعيـنيـات لـتبــدأ بعـدهـا الـكتـابـات الـنقـديـة
التمجيديـة التي كانت تـدفع اليها السـلطة بعد
اشـتع ــال احل ــرب الع ــراقـي ــة-االي ــرانـي ــة يف 1980
واشـتغل عـليهـا الـكتـاب املـوالـون لهـا (الــذين مـا
زالـوا يكتبون ويروجون لـرفاقهم القدامى بحكم
العالقـات الـشخـصيـة واالنـسجـامـات العقـائـديـة
القـدميـة!) وهي ،يف جـانب آخـر ،كتـابـات نقـديـة
متجيـديـة جـديـدة ال تــدفع اليهـا الــسلطـة هـذه
امل ـ ــرة بل ت ـ ــدفع الــيه ـ ــا ال ـ ــوالءات واالن ـت ـم ـ ــاءات
اجلديـدة وتدفع الـيها ،ايـضا وتـرتبـط بها ،رغـبة
مجموعة من الكتـاب الشباب يف ان يكونوا نقادا
وان يجــدوا لهم مــوطئ قـدم يف املـشهــد الثقـايف
الع ــراقـي اجل ــديـ ــد بع ــد سـن ــوات مـن الــتغـيـيـب
وال ـصـمـت يف ال ـ ــداخل وه ـ ــذا حق وعـ ــدل ولـكـن
ليـس علـى حـسـاب العـمليــة النقـديـة وشـروطهـا
وق ــواع ــده ــا .والـنـتـيج ــة؟ ص ــرن ــا نق ــرأ نق ــدا يف
الق ـص ــة (وال ــرواي ــة وال ــشع ــر وامل ـس ــرح) ،ي ـطـبل
ويــزمــر ،ي ــروج وميج ــد ،بقـصــد او بــدون قـصــد،
ويـوهـم من يتـوهم ان ادبنـا بخيـر واديبنـا بخيـر
ونقـدنا ،ايـضا ،بخـير! واذا بقـي احلال علـى هذا
املـنـ ــوال ،هل ي ـطـمح مـن يهـمهـم ام ــر الـثق ــاف ــة
الع ــراقـي ــة ال ــى ان ي ــؤس ـس ــوا لـثق ــاف ــة ع ــراقـي ــة
ج ــدي ــدة ،ح ــرة وملـت ــزم ــة ،رصـيـن ــة وم ــؤث ــرة ،يف
مجتمع عـراقي جديد بعد التغـيير السياسي يف
نيسـان  2003وهل لنـا ،واحلال علـى ذاك املنوال،
ان نطمئن الـى مستقبل االدب العـراقي اجلديد
ب ـشـكل ع ــام والقـص ــة العــراقـيــة ب ـشـكل خــاص؟

رابطة الكتاب األردنيني تطالب
بقطع العالقات بإرسائيل

اط ـلــقـ ـ ــت راب ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الــك ــت ـ ـ ـ ــاب األردن ــي ــني
ح ـ ـمـل ـ ـ ـ ـ ــة "املـلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــون
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـيـع" إللـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
معــاهــدة وادي عــربــة
ال ــت ــي وقـعـهـ ـ ـ ــا األردن
مـع إس ـ ـ ـ ــرائـ ـيـل ع ـ ـ ـ ــام
 1994نــظـ ــرا -حـ ـسـب
قـ ـ ــوله ـ ــا" -لـلج ـ ــرائــم
مدينة عمان من اجلو
التـي يقتـرفهـا جيـش
الع ـ ــدو الـ ــصهــي ـ ــونــي
ضد الشعـب العربي يف فلسـطني ولبنان".وقـال بيان للرابـطة إنها
تـدعـو "كـل الشـرفــاء من أبنـاء الـشعـب األردني األبي إلـى التـوقيع
ملطالبة أصحاب القرار من مجلس نيابي وحكومة بإلغاء اتفاقية
الـتــس ــويـ ــة وإغالق سف ــارة الع ــدو الــصهـي ــونـي مـن أرض احلــش ــد
والـربــاط".ودعت الــرابطــة التـي تضـم  586عضـوا إلـى مـا أسـمته
"تـطهيـر األردن مـن ممثلـي القتلـة واإلرهـابيـني الصهـاينـة الـذين
يذبحـون أبناءنا على مرأى ومـسمع من اجملتمع البشري كله دون
أي وازع أو ضـمـي ــر إنــس ــانـي يحـت ــرم ه ــذه االتف ــاق ــات أو الـتـب ــادل
الدبلوماسي".
دبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

املبدعون العرب يف اإلمارات
اف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـت ــح األديـ ـ ـ ــب
محـم ــد امل ــر رئـيــس
مـ ـجـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس دب ـ ـ ـ ــي
الـثقايف يف جـاليري
"مـ ـ ـي ـ ــم" مـع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض
"املبدعـون العرب يف
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات" الـ ـ ـ ـ ــذي
يـضـم أعمـال نـخبـة
مــن ال ـت ـ ـشـك ــيل ـيــني
نخبة من التشكيليني العرب
الع ــرب املقـيـمـني يف
اإلمارات ونخبة من الفنانني التشكيليني اإلماراتيني.
يأتي املعرض -وفقـا للبيان -كمحاولة لـدعم الفنان التشكيلي
العــربـي املقـيـم يف الــدول ــة وخلق روابـط م ـشـتــركــة بـيـنه وبـني
الفنان اإلماراتي من جهة وبينه وبني اجلمهور املتعدد واملتنوع
األطيــاف من خالل معــارض جمعهـم يف نخب .يقـدم املعـرض
 21من الـفن ــانني احملـليـني والعــرب املـقيـمني يف الــدول ــة ،وهم:
عـب ــدالقــادر الــريــس ،عـبــدالــرحـيـم ســالـم ،عـب ــدالقــادر ح ـسـن
املبارك ،أحمد حيلوز ،علي املعـمار ،عزا القبيسي ،ضياء الدين
الـدوش ،حكـيم الغـزالـي ،اسمــاعيل الـرفـاعـي ،جعفـر خـالـدي،
خليل عبدالـواحد عبد الـرحمن ،خالـد املقدادي ،ماجـدة نصر
الــديـن ،جن ــاة مكـي ،ري ــاض معـتــوق ،تــاج ال ـســر ح ـسـن ،طالل
معال ،ثـائـر هالل ،وسـام احلـداد ،يـاسـر صـايف ،ويــوسف دويك.

مالحظات يف القصة العراقية والنقد الرتوجيي
احـمـــد جـــاســم العلـي

جـائــزة مـهــرجــان الـمـســــرح
املرصي لرجل القلعة
أعـلنت جلنـة حتكيم
املـســابقــة الــرسـميــة
ل ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
لـلمهـرجــان القــومي
للـمـ ـسـ ــرح امل ـصـ ــري
مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاء األربـعـ ـ ـ ـ ــاء
حـص ــول م ـس ــرحـي ــة
رجـل القـلعـ ـ ــة عل ـ ــى
أه ــم اجل ـ ـ ـ ــوائ ـ ـ ـ ــز يف
املـه ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــان.وأك ـ ـ ـ ـ ــد
ملصق عن مهرجان املسرح القومي املصري
الـفـ ـنـ ـ ـ ــان مـحـ ـمـ ـ ـ ــود
ي ــاسني الــذي تال ق ــرارات جلنــة الـتحكـيم أن املـس ــرحيــة فــازت
بجــائــزة أفـضل نـص للكــاتب أبــو العال الـسـلمــونـي وتقــاسـمت
جـائزة أفضـل إخراج للمخـرج ناصـر عبد املـنعم مع مراد مـنير
عـن إخ ــراجه م ـســرحـيــة "املـلك ه ــو امللـك" للـم ــؤلف ال ـســوري
الــراحل سعــد اهلل ون ــوس.كمــا فــازت مـس ــرحيــة "رجـل القلعــة"
بجـائـزة أفضل ممـثل للفنـان تـوفـيق عبــد احلميـد وأفضل دور
ثان للفنان أشرف طلبة.
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هــوليــوود

هوليوود تستخدم الربيد اإللكرتوين
لإلعالن عن تصنيف أفالمها
كـشفـت كبـرى شـركـات
اإلنتاج السينمائي يف
هــوليــوود عن عــزمهــا
اس ــتخـ ـ ــدام الــبـ ـ ــريـ ـ ــد
اإللكـت ــرونـي لـتق ــدمي
معلومات عن أفالمها
ومـ ـ ـ ــدى ال ــتـ ـ ـ ــزامـهـ ـ ـ ــا
بــاملع ــاييــر األخـالقيــة
ملن يرغب يف معرفتها
اعالن عن تصنيف افالم هوليوود
قبل السمـاح ألطفاله
مبـشــاهــدتهــا.وتعـتب ـ ــر
هــذه اخلــدمــة اجلــديــدة التـي تعــرف بــاسم "تـصنـيفــات البـســاط
األحمــر" جــزءا مـن اجلهــود املتـصلــة لــرابـطــة صنــاعــة الــسيـنمــا
األمـيركـية لـتقدمي مـعلومـات كاملـة جلمـهور محـتمل عن األفالم
قبل املشاهـدة وهي جهود بدأت مع وضع نظام تصنيف األفالم يف
الواليات املتحدة منذ  38عاما.
وقال دان جليـكمان املسؤول التـنفيذي بالرابـطة التي متثل كبرى
شـركات السـينما يف هـوليوود يف أمـور تتعلق باحلكـومة والسـياسة
العامة إنه "نظرا لتغيب اآلباء كثيرا يف يومنا هذا نريد أن نسهل
عليهم معرفة أحدث تصنيفات األفالم".

امل ـ ــانــيـ ـ ــا

كنوز مرص جتذب  200ألف زائر يف أملانيا
حقق معـرض الـكنـوز
األثـريـة الـرائعـة التي
عـث ـ ــر علــيهـ ــا يف قـ ــاع
ال ـ ـبـح ـ ـ ـ ـ ــر قـ ــب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــة
ال ــسـ ــواحل املــصـ ــريـ ــة
جنـ ــاحـ ــا هـ ــائال لـ ــدى
األملـان ،حـسبمـا أعلن
م ــنـ ــظ ــمـ ـ ـ ــو مـعـ ـ ـ ــرض
"كـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز م ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
من االثار املصرية
الغ ــارق ــة".ويـت ــوقع أن
مي ــر ال ــزائ ــر رقـم 200
ألف عبر أبواب متحف غروبيوس مارتن كي يشاهد املعرض الذي
مت اف ـتــتـ ـ ــاحه ي ـ ــوم  11أي ـ ــار امل ـ ــاضــي وي ـ ـس ـتــم ـ ــر حــتـ ـ ــى  4أيل ـ ــول
املقـبـل.ويحـتـ ــوي املعـ ــرض علـ ــى نحـ ــو  500مــن القــطع األثـ ــريـ ــة
الرائعة الـتي انتشلت بني عـامي  1992و 2005بواسطـة املستكشف
الف ــرن ـسـي فـ ــرانك ج ــودي ــو بع ــدم ــا ظلـت غ ــارق ــة يف ق ــاع الـبح ــر
املـتــوسـط آالف ال ـسـنـني قـبــالــة ســواحـل اإلسكـنــدريــة.كـمــا يـضـم
املعرض أضخـم ثالثة متاثـيل مت انتشالهـا من مياه البـحر ،اثنان
منهـا ملـلك وملكــة من الـعصــر البـطلـيمـوسـي والثــالث إلله الـنيل
حــابي حـيث يـبلغ ارتفــاع كل منهــا ستــة أمتــار ووزنه ستــة أطنـان.
كــمـ ـ ــا س ــتعـ ـ ــرض متـ ـ ــاث ــيل أقـل ارتفـ ـ ــاعـ ـ ــا م ــثل متــث ـ ـ ــال اآللهـ ـ ــة
إيزيس.ويضم املعـرض أيضا مجموعة متاثيل ألبي الهول ورؤوس
املل ـ ــوك وامللـكـ ــات ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى مجـمـ ــوعـ ــة مــن احللـي واألوانـي
الـبــرونــزيــة وجــزء مـن ن ــاووس ملعـبــد ه ــرقل ومتـثــال إيــزيــس مـن
البازلت األسود.

