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اكرم كامل يف (اسرار صغيرة)

مرايا الوهم والواقع

ارسار تــتـــــدفق مــن مـــشـــــاهـــــد قــصــرية

املواطنة  ..وعشبة خلود كلكامش
صادق الصائغ

بغداد /املدى

يعكف الفنان اكرم كامل على وضع اللمسات االخيرة
للمسلسل التلفزيوني اجلديد (اسرار صغيرة) الذي
انتجته شركة القلعة لالنتاج الفني حلساب قناة
السومرية الفضائية.
ففـي الـ ــوقـت الـ ــذي تـ ــولـ ــى فــيه
الفـن ــان اك ــرم ك ــامل اخ ــراج ه ــذا
املــسلــسل بعــد سلــسل ــة االعمــال
التلفـزيونية الناجحة فإنه اسند
ادوار الـبـط ــول ــة لـنخـب ــة مـن املع
جن ــوم الـتـلف ــزي ــون اسـت ـط ــاع ــوا
جتـسيـد مجـريات االحـداث التي
صــاغه ــا الكــاتـب املعــروف فــاروق
محمـد بـرؤيــة ومعـاجلــة دراميـة
مؤثرة ومعبرة..
*وبغـي ــة ت ــسلـيـط الـض ــوء عل ــى
ه ــذا امل ــسل ــسل (اس ــرار صغـي ــرة)

كــان لنــا هــذا احلــوار الـســريع مع
اخملـرج اكـرم كـامل ..الـذي سـألنـاه
اب ـت ـ ـ ــدا ًء عــن م ـ ـ ــا اراد ان يـق ـ ـ ــولـه
املسلسل؟ فقال:
 (اس ـ ــرار صغـي ـ ــرة) ه ـ ــو ب ـ ــاك ـ ــورةاعـم ــال ش ــرك ــة الـقلع ــة وحـظـيـت
بـثقــة قنـاة الـسـومـريــة النتــاجهـا
حل ـسـ ــابه ــا ..امل ــسل ــسل ي ــري ــد ان
يقــول ان الـشــر حـبله قــصيــر وان
م ـ ــري ـ ــديـه يف اي مج ـتــمع تـك ـ ــون
نـهـ ـ ـ ــايـ ـتـه ــم سـ ـيـ ـئـ ـ ـ ــة ..ومـ ـثـل اي
مـ ــسلـ ــسل فـ ــإن هـنـ ــالـك كــتلـتـني

مشهد من املسلسل

متـثالن اخليـر والـشـر تـتصـارعـان
لـتحقيق اهـدافهمـا ومصـاحلهمـا
والـنـتـيج ــة حل ـسـم ه ــذا الـص ــراع
تكون لصالح اخلير..
*ومباذا متـيز هـذا النص السيـما
انه لـكـ ــاتــب معـ ــروف مــثل فـ ــاروق
محمد؟
 اعتـمد فـاروق محمـد يف كتـابتهعلـ ــى املـ ـشـ ــاهـ ــد الق ـصـيـ ــرة الـتـي
تـتـ ــدفق مــنهـ ــا اسـ ــرار تـ ــؤدي الـ ــى
االســرار االكـبــر مـنهــا واعـتقــد ان
فـاروق تغلب على نفـسه هنا حيث
كـان يخفي املعلـومة علـى املشـاهد
يف اعمـاله الـسـابقـة ..امـا يف هـذا
املـ ــسلـ ــسل ف ـ ــإنه اعـتـمـ ــد صــيغـ ــة
تقــدمي املعلـومــة مبـاشــرة لتهـيئـة
معلــومــة اخــرى بهــدف الـتعجـيل
باحلدث درامياً..
*امــام هــذا الـبنــاء ال ــدرامي مــاذا
فعلت اخراجياً..؟
 أتـيـن ــا ب ــوج ــوه ج ــدي ــدة  -وذلكب ـنـ ـ ــاء علـ ـ ــى طلــب م ـب ـ ــاش ـ ــر مــن
املشـرفني على قناة الـسومرية ويف
ه ــذا الـ ـسـي ــاق فـعلـت االتــي عل ــى
صـعيد اخـتيار الـشخصيـات فأنت
ال ال مي ـك ــن ان ت ـ ـ ـ ــرى ك ـ ـ ـ ــامـل
مـ ـثـ ً
ابـراهيم مـجرمـ ًا او اسعـد محـسن
مـتهـمـ ـ ًا بخـم ـسـني قـضـيـ ــة وذلك
لـبـ ــراءتهـمـ ــا علـ ــى الـ ـشـ ــاشـ ــة ويف
احل ـيـ ـ ــاة الـ ـط ـب ــيع ـيـ ـ ــة ال ـب ـ ـس ـنـ ـ ــا
الـ ــشخ ـصـيـ ــات لـبـ ــوس ـ ـ ًا جـ ــديـ ــدا
واخـ ـ ــرج ـنـ ـ ــاهـ ـ ــا مــن ال ـن ـمـ ـط ـيـ ـ ــة

تعقيب على موضوع

املقام بقالب سمفوين

نشرت جريدة (املدى) الغـراء بعددها الصادر يوم /1
 2006/8واملـرقم  734موضـوعاً حتت عـنوان :يف حوار
سريع املقام العراقي بقالب سمفوني.
وبــال ــرغم مـن عجــال ــة اللقــاء واحلــوار فــإنه تـضـمن
العــديــد مـن األفك ــار الالفـت ــة لالنـتـبــاه مـثل :األداء
اجلماعي للـمقام ،ويقنن املقام ليصبح قـالباً منوطاً
كــالعـمل الـسـمفــونـي ،ومق ــام البـنجكــاه مـع ثم ــانني
عازفاً ،وآخرها ما يتعلق بأغنية فوك النخل.
أود أن أعق ــب علـ ـ ــى مـ ـ ــا ج ـ ـ ــاء يف املقـ ـ ــال الـ ــس ـ ـ ــريع
بـاالعـتمــاد علـى عـدد كـبيــر من املـصــادر التـي تعنـى
بغـنـ ــاء املقـ ــام العـ ــراقــي ،اوالً ،وعلـ ــى طـبــيعـ ــة األداء
الفعـلي للعــزف والغنـاء الــذي وصلنـا مـسجالً أو مـا
يقـدمه قـراء املقـام العــراقي والــزميـل الفنـان عـامـر
توفيق واحد منهم.
فـيـمـ ــا يخـتـص ب ــاألداء اجلـم ــاعـي للـمق ــام ..ك ــانـت
جتربة املوسيقار روحـي اخلماش يف معهد الدراسات
املـوسيقيـة نهايـة السبـعينيـات ،طبقـها طالب املـعهد
(وكـنـت آنـ ــذاك طـ ــالـبـ ــة يف املـعه ـ ــد) عل ـ ــى مقـ ــامـي
الـبنجكاه والـرست وليس مع قـراء مقام مـحترفني..
وهـي الـتج ــرب ــة الـيـتـيـم ــة ح ـسـب علـمـي ،وإذا ك ــانـت
هناك جتربـة ثانية ،بهـذا االجتاه ،نتمنـى أن يوثقها
الفنان عامر توفيـق ،أي حتديد مكان وزمان وأسماء
الفـنانني الـذين طبقـوا هذه التجـربة مع املـوسيقار،
روحي اخلماش.
تنويط املقام
إن اإلطالع على واحد مـن التعريفات الكـثيرة لغناء
املق ــام الع ــراقـي الـن ــابع ــة مـن دراس ــة طـبـيع ــة األداء
الفعلي ولعدد كبير من القراء وحلقبة زمنية تقارب
القـ ــرن مـن الـ ــزمـن .تـ ـشـيـ ــر إلـ ــى مـ ــا ن ـصـه" :املقـ ــام
العراقـي مؤلفـة غنـائيـة له قواعـد محدودة النـتقال
املغـني من نغـم إلى اآلخـر ويكـون لالرجتـال الغنـائي
نصيب فيه".
(شعوبي إبراهيم .دليل األنغام لطالب املقام .)1982
إن ه ـ ــذا الــتعـ ـ ــريف أخـ ـ ــذ بعــني االع ـت ـب ـ ــار ط ـبــيع ـ ــة
املــوسـيق ــى احمللـيــة والـتقــالـيــد املـتـبع ــة يف تعلـمهــا
وحفظهـا وتقدميهـا الذي يتـسم باإلبـداع واالرجتال
اآلني يف الـغنــاء أو العــزف أو كـليـهمــا مع ـاً ،ففـي كل
مـرة يـستـطيع العـازف واملغنـي البحـث عن صيـاغـات
جـديدة وإظهار مقـدرته وكفاءته ،ولعل الفنـان عامر
توفيق خير من أبدع يف البحث عن صياغات جديدة
يف كل مرة يقدم فيهـا شيئاً مما يختص به من غناء
املقام أو املوشحات هذا من جهة.
ومــن جهـ ــة ثـ ــانـي ـ ــة أن العـ ــديـ ــد مـن دول احل ـضـ ــارة
اإلسالميـة تشتـرك مع العراق يف امتالك هـذا النوع
من املوسيقى والغناء.
إن مــوضــوع تــدوين املــوسـيقــى احملـليــة والـتقـليــديــة
درس وبحـث كـثـيـ ــراً وأود أن أشـيـ ــر إل ـ ــى اتفـ ــاق آراء
مجمـوعــة كبيـرة من الــدارسني والبــاحثني يف شـؤون
املقـام العــراقي ،أذكـر مـنهم الـشـيخ جالل احلـنفي -
شعـوبي إبـراهيم احلـاج هـاشم الـرجـب ،منيـر بـشيـر،

زكــريــا يــوسف (رحـمهـم اهلل) وشهــرزاد قــاسم حــسن
وحبيب حسن توما (بـاحث عربي) وسيمون جارجي
باحث فرنسي.
انـصـبـت آراء هــؤالء علــى فـشـل فكــرة تــدويـن املقــام
العــراقي ومــا شــابهـه من مــوسـيقــى محـليــة يف دول
كثـيرة مـثل الهنـد وأذربيجـان ،وآسيـا الوسـطى عـلى
سـبـيل املـث ــال ال احلـص ــر ،إن رفــض فك ــرة الـت ــدويـن
بـاالعتمـاد علـى الـرمـوز األوروبيـة تتـسبب يف أضـرار
كـثـي ــرة له ــذا الـن ــوع مـن امل ــوسـيق ــى ،ألن امل ــوسـيقـي
الع ـ ــربــي ل ـ ــديـه تق ـ ـس ـي ـم ـ ــات ون ـ ـس ــب تخ ـتـلف عــن
تقسيمات املوسيقي األوروبي.
ومــثل ه ــذا الـت ــدويـن وج ــد وت ـطـ ــور خالل ت ــاريـخه
الطويل خلدمة املوسيقى األوروبية وسلمها املعدل.
فــإذا اسـتخ ــدمنــاه يف مــوسـيقــان ــا الت ــراثيــة ،يـظهــر
عــاجــزاً عـن تـثـبـيـت كـم ه ــائل مـن الـتفــاصـيل الـتـي
ت ـ ــرافق غ ـن ـ ــاء املق ـ ــام مــثل (ال ـتـحل ـي ـ ــة  -امل ـ ــوع ـ ــة -
اللعلعة) .ويرى الباحثون أن العربي أمامه طريقان
للحفاظ علـى موسيقـاه احمللية :األول االنتـباه إلى
الـطــريقــة الـتي حــافـظ بهــا أجــداده علــى تــراثـهم،
والثـاني القيام بـابتكار وخلق وتطـوير أدواته ورموزه
لتتناسب مع موسيقاه نقية غير مشوهة.
أغنية فوك النخل
وردت هـذه األغنيـة بتغيـير تـشكيـل حروفـها لـتعطي
معنـى آخــر غيـر اللفـظ العـراقـي ،إذ إننـا يف العـراق
نـشـدد علـى حــرف النـون ونـضخم حـرف اخلـاء ألن
املـعنى هـو شجرة الـنخلة ،ولـيس كمـا يلفظ يف بالد
ال ـش ــام .ف ــوك الـنـخل ..وهـل أشه ــر مـن الـنخـيل يف
العراق وما أكـثر األسباب لصعود النخيل للتنظيف
أو الـتـلقـيح أو جـمع ال ــرطـب أو جـنـي الـثـم ــار آخ ــر
املوسـم .وإذا سأل العـراقي أحـدهم عن حـاله يجيب
(فوك النخل).
إن أغـنيـة فــوك النخل أغـنيـة عـراقيـة ،وغنـاهـا عـدد
كبيـر من األصوات العـراقية أمثـال :نزهت البـصرية
وسلـطــانه يــوسف ونــاظـم الغ ــزالي وفــرقــة اإلنـشــاد
العراقية ولم جند يف تلفظ جميع هؤالء املغنني ما
يشير إلى معنى غير أشجار النخيل.
وقـد انتـشـرت األغـنيـة عـربيـاً ،وميـكن أن يكـون ذلك
مـن أسـب ــاب االلـتـب ــاس ومح ــاول ــة الـبعــض تف ـسـي ــر
عنوان األغنية تفسيراً مغايراً ملا هو عليه.
حبـذا لـو نـتبع الـدقـة يف طــرح البعـض من األفكـار،
وأن نقـتـ ــدي ب ـ ــأشقـ ــائـن ـ ــا العـ ــرب ،كــيف ي ــظهـ ــرون
اعـت ــزازهـم بـت ــراثهـم وأغ ــانـيهـم حـت ــى إنهـم ق ــام ــوا
ب ـ ــوضع ب ـ ــرامج فـنـيـ ــة حتــمل الــبعــض مـن أسـمـ ــاء
أغانـيهم مثل برنامـج (ساعة بقرب احلـبيب) لفريد
األط ــرش وب ــرن ــامـج (اله ــوا ه ــوايـ ــا) لعـبـ ــد احللـيـم
حافظ.
أخيـراً من األنـسب أن يكـون معنـى األغنيـة معتـمداً
علــى أس ــاس األصل الــذي ن ـشــأت فـيه ولـيــس علــى
أساس اللهجات التي انتقلت إليها.
آمال إبراهيم محمد

عيــون النــاس
املوصلي

حتــت فـي دا ئـ ــرة ال فـن ــون ا مل ــو ســي قـي ــة ،يف
وزارة ا لــث ق ـ ــا ف ـ ــة ،ب ـ ــذ ك ـ ــرى املال عـثـم ـ ــان
ا ملـوص لـي ،من خالل م هـر جـان خـاص به،
يقام خالل أيلول  2006يف نينوى.
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تـ ـ ـ ـسـلـ ـم ــت دا ئ ـ ـ ـ ــرة ا لـفـ ـن ـ ـ ـ ــون ا لـفـ ـن ـ ـ ـ ــون
ا ل ـت ـ ـشـك ــي ل ـيـ ـ ــة ا ث ـن ـتــي ع ـ ـشـ ـ ــرة لـ ـ ــو حـ ـ ــة

مـ ـسـ ــرو قـ ــة ،أ ع ـ ــادت هـ ــا هـيـئـ ــة ا لـكـمـ ــارك
األ مـ ـ ـ ــر ي ـكـ ـيـ ـ ـ ــة ،ع ــن طـ ـ ـ ــر يـق ا ل ـ ـ ـسـفـ ـ ـ ــارة
العراقية يف عمان.

العفاف

تـ ـ ــواصل جــم ع ـي ـ ــة ا لـع ف ـ ــاف ا خل ـي ـ ــر ي ـ ــة،
ا ل ـ ــواق عـ ــة يف ا ملـن ـصـ ــور ،د عــم ال عـ ــر سـ ــان
ا جلـ ـ ــدد ..ا مل ـتـ ـ ــزو جــني مــن د يـ ـ ــا ن ـتــني أو
طائفتني أو قوميتني متباينتني.

مشهد من املسلسل (اسرار صغيرة)

املعـتادة ..فأسـندنا الـدور االنثوي
الـرئـيسـي للفنـانـة الـكبيـرة شـذى
سـ ــالـم الـتـي قـ ــدمــت شخ ـصـيـ ــة
ف ـ ــاقـ ـ ــدة لل ـبـ ـص ـ ــر ن ـتــيج ـ ــة فـعل
ش ـ ــري ـ ــر ..وفـ ـ ــاروق مح ـم ـ ــد رســم
كـكـ ــاتـب لـ ـشـ ــذى سـ ــالـم (جنـ ــاح)
بــاعـتبــارهــا حكـيمــة العـمل الـتي
تــظهـ ــر احلكـمـ ــة عل ــى ل ـسـ ــانه ــا
ل ـ ـيـقـ ـ ـ ـ ــابـلـهـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـي ـ ـ ـصـل جـ ـ ـ ـ ــواد
(أمجد)النقيض لها او الشخص
الــذي يـصل به االمــر الــى القـتل
ب ـي ـ ــده واح ـي ـ ــانـ ـ ـ ًا يـكـلف اخ ـ ــريــن
بـ ــذلـك وتعـمـ ــدنـ ــا يف مـ ـشـ ــاهـ ــد
فـي ــصل ان نـ ــؤس ــس لـ ــونـ ـ ـ ًا لهـ ــذه
ال ــشخـصـي ــة فلـم نـت ــركه ــا بل ــون
فـي ـضـي كـم ــا هـ ــو معـت ــاد..فـت ــارة
اســتخـ ــدمـن ـ ــا االظالم الـن ــصفـي
واخرى اللـون االحمر علـى املكان
املوجود فيه.
وم ــاذا عن الــشخــصيــات االخــرى
للعمل..؟

 الـشخـصيـات الــرئيـسـة تـتمـثلبزهور وهي تـظهر هنا فتـاة لعوب ًا
تالقــي مـ ـص ـي ـ ــر ًا ق ـ ــاس ـي ـ ـ ـ ًا بفـعل
ت ـش ــويههــا ..وهـن ــاك علـي جــابــر
ال ــذي يخــرج عـن طـبعه املــألــوف
كـمـمــثل ك ــومـي ــدي ــان حـيـث ك ــان
يتـسـاءل بعــد انتهــاء تصـويـر كل
مـشهـد مـن مشـاهـده هل خـرجت
عن طـابعي الـكومـيدي وال انـسى
دور الـفـ ـن ـ ـ ـ ــان ال ـكـ ـبـ ـي ـ ـ ـ ــر بـهـج ــت
اجلبـوري الـذي ظهـر بـشخـصيـة
السياسي القدمي ونتيجة لظرف
مـا اصـيب بـالـشلل وصـار جلـيسـ ًا
يف بـيته ولكـنه لتـوريتـه لم يتـرك
املرض يأكله فعـمد الى العمل يف
تصليح الساعات ومن خالله اراد
فـاروق محـمد ان يـقول ان الـزمن
بــأمكــان املعـاقـني ان يتـالعبــوا به
ن ـ ـت ـ ـيـج ـ ـ ـ ـ ــة اص ـ ـ ـ ـ ــرارهـ ــم عـل ـ ـ ـ ـ ــى
احلياة..وهناك شـخصيات اخرى
كشهرزاد شاكر (الداللة احملتالة)

وجالل خورشيد وغيرهم..
(مب يـ ـتـ ـمـ ـي ـ ـ ــز عـ ـمـلـك ه ـ ـ ــذا ع ــن
اعمالك السابقة؟
 ب ــااليقــاع ال ـس ــريع جــد ًا جــداً..فـ ـ ــأي ع ــمل ف ــيه هـكـ ـ ــذا جـ ـ ــذوات
صغـيــرة البــد مـن اجنــازه بــإيقــاع
سـريع ولكي نسبق املـؤلف بخطوة
اعـتـمــدنــا الـنـظــري ــة الق ــائلــة :ال
تخبرني بل ارني.
*وهل جنحت يف ذلك؟
 ه ــذا احلكـم مـنــوط بــامل ـشــاهــدالكرمي..
*بقــي ان ن ـ ـش ـي ـ ــر ال ـ ــى ان فـ ـ ــريق
العمل الفني لهـذا املسلـسل الذي
سـ ـي ـ ـ ــرى الـ ـن ـ ـ ــور عـل ـ ـ ــى ش ـ ـ ــاش ـ ـ ــة
السـومرية قريـب ًا ضم املصور أمني
ومه ـنـ ـ ــدس الـ ـصـ ـ ــوت اخملـ ـضـ ـ ــرم
ف ـيـ ـصـل الع ـب ـ ــاســي ال ـ ــذي ي ـ ــدرب
مجـمـ ــوعـ ــة مـن الـ ـشـبـ ــاب لـ ــرفـ ــد
الــوسـط الـفنـي بكفــاءات واخملــرج
املنفذ.

(حياة بال تدخني) حتذر من خطر (الناركيلة)
بغداد /عامر العكايشي
ح ــذرت راب ـط ــة (حـيـ ــاة بال ت ــدخـني) يف الـنـجف يف
تـقريـر لهـا صدر وحـصلت (املـدى) علـى نسخـة منه
مـن خطـر إنـتشـار ظـاهـرة تــدخني (النـارجيلـة) بني
األوسـاط الــشبــابيّــة يف العــراق يف األشهُــر األخيـرة
وبشكل واسع مُلفت للنظر.
وأوضح "أحمـد رضـا املـؤمن" رئـيس الـرابطـة قـائالً:
إن أهـم أسـبـ ــاب إنـتـ ـشـ ــار هـ ــذه ال ـظـ ــاهـ ــرة  -اآلفـ ــة
الـصـحيـة  -هــو إنعـدام أمـاكـن التـرفـيه والــسيـاحـة
واحل ــدائق العــام ــة يف العــراق كـنـتـيجــة طــرديــة ملــا
يُعــانيـه البلـد مـن إضطـراب أمـني خـطيـر
مُن ـذُ سنـوات وكـذلك الـبطـالـة واإلنـقطـاع
الـدائم للتيـار الكهربـائي مما يـشكل دافعاً
قويـاً للشبـاب العراقـي للهروب مـن الواقع
الـ ــسلـبـي ال ـ ــذي يعـيـ ـش ـ ــونهُ فـيـت ـ ــوجهـ ــون
بـالتـالي إلـى املقـاهـي لتـدخـني النــارجيلـة
بـص ــورة جـم ــاعـي ــة ولع ــدة س ــاع ــات ضـمـن
ح ــال ــة مـن ال ـش ــرود الـنف ـسـي مـن ال ــواقع
الذي يعانون من آثاره.
واضـاف التقـريـر أن خطـر النـارجيلـة من
الناحية الصحية أكـثر من السجائر حيث
تعادل مـضار ـ جلـسة الـنارجـيلة الـواحدة ـ
عشـرين سيجـارة باإلضـافة إلـى ما تُـسببه
الـنــارجـيلــة مـن خـط ــر عل ــى ضغـط الــدم
والقلب.
يُـذكـر أن سعـر ـ جلسـة تـدخني النـارجيلـة ـ
الــواحــدة تـتــراوح مـن ( 750ـ  )1500ديـنــار
مـن مقهــى آلخــر ،هــذا ونــاشــد " امل ــؤمن "
اجلهــات الـصـحيــة والقــان ــونيّــة اإللـتفــات
إلـى خـطـر مــا أسمـاه بـ(آفــة التــدخني) يف
الع ــراق وط ــالــبه ــا بـ ــالعـمـل عل ــى إص ــدار
قـ ــوانـني ملُـك ـ ــافحـ ــة الـتـ ــدخــني يف العـ ــراق
والعـمل علــى تــطبـيقهــا بجــديــة واهـتمــام
متام كـما يف الـدول املتـقدمـة التي تـفرض
الكـثيــر منهـا غـرامـات مــاليـة كـبيــرة علـى
املدخنني يف األماكن العامـة كاملستشفيات
والــدوائــر الــرسـمـيــة واملــدارس واملــركـبــات

العامة.
علمـاً بـأن العـراق يُعـتبـر مـن البلـدان الـتي يـنتـشـر
فيها التـدخني بشكل كبير اذ يسـتهلك مايزيد على
مليـار عُلبـة سجـائــر ( 20000000000عشـريـن مليـار
سيجــارة) سنـوي ـاً تبلـغ حصـة كُل فــرد منهـا ()1200
سيجارة وفقاً إلحصائيات مُنظمة الصحة العاملية.
يُ ــذك ــر أن رابـط ــة (حـي ــاة بال ت ــدخـني) ت ــأس ـسـت يف
الـنـجف االش ـ ــرف ع ـ ــام 2003م وتـ ــسع ـ ــى ملُـك ـ ــافح ـ ــة
التــدخني يف العـراق بـأسـالـيب علـميـة واجـتمــاعيـة
وقانونيّة وإعالميّة.

تلفـتني فكـرة ان النـاس ،قبل ان يتقـنوا اصـول االنقالبـات بأشكـالها
املتعـددة (عـسكـريـة ،طـائفيـة ،قـوميـة ،حـزبيــة ،عشـائـريـة ،مـافيـويـة،
الـخ )..كانـوا يسـعون لـدى خطـاطي البلـد املعـروفني يف ذلك الـزمن،
ليخطـوا اسماءهـم على قـطع خشبـية صغـيرة يعلقـونها علـى ابواب
بيـوتهم ،فـهذا بـيت املهنـدس فالن وذاك بيت الـدكتـور عالن والثـالث
بيت احملامـي فستان وهـكذا ،اما اليـوم فقد اختفت هـذه العادة التي
تشير ،ضمن ما تشير،الى علو شأن شخصي لصاحب املعلقة ،وخلو
باله من اي تهديد،عـدا كونها متثل خارطة اجتـماعية تبرز تفاصيل
التكـويـن الشـامل لـلجسـم االجتمـاعي املعلـن .ويلفتـني اليـوم،كفعل
معـاكـس ،ان نـاس هـذا الـزمـن يجهـدون يف إخفــاء اسمــائهم وامــاكن
تـواجــدهم قـدر مـا يـستـطيعــون ،إبتــداء من الـنخبـة احلــاكمـة الـتي
اتخ ــذت املـنــطق ــة اخلـض ــراء ح ــزامـ ـاً واقـيـ ـاً له ــا ،وانـته ــاء ب ــأطف ــال
الرياض ،الذين ،مخافة اخلطف أو التفجير أو الرصاص الطائش،
يَــجد ُّ اوليـاء امورهـم يف البحث ،حتـى بفانـوس ديوجني ،عـن سائق
جنـيب يـأخـذهـم بكــوستـره جـيئـة وذهـابـاً ،فال تـوســوس له نفـسه ان
يـساوم املافـيات على أحـد منهم ،تواطـؤا ،او طمعاً يف مـبلغ ما بخس
(ه ــذا ،عل ــى االقل ،م ــا ح ــدث يف اإلسـب ــوع امل ــاضـي ورواه لـي ج ــاري،
وحلسن احلظ أُحبطت اخلطة).
مثل هـذه احلـالـة الـتي ت ُـشـَخَّـص علـى انهـا حـالــة الفقـدان املـطلق
لـالخالق ،هــي األفـجع ال ـتــي ميـكــن ان حت ــيق ب ـ ـ ــأي شع ــب .وعلـ ـ ــى
اسـاسهـا واساس غـيرهـا من احلـاالت الكثـيرة تـتأسـس االستفـتاءات
التـى تـطلقهـا بعـض الفضـائيـات واّإلذاعـات العـربيـة ،فـمن بني هـذه
األسئـلة سـؤال مفـاده :هل ان العـراقيني ،كـعنصـر أو ساللـة ،عنيـفون
جينياً،الى درجة اإلستعداد لتدمير الذات؟
إذا اعتمـدنا رأي فرويد فـإن غريزة التدميـر والعدوان موجودة يف كل
مجتمـع وكل انسـان ،وهي تفـرض نفسـها يف حـاالت خاصـة وظروف
متغيرة ،حتى لتبدو ،اذا طفـح عمق الرعاب والرهاب يف مجتمع ما،
أنهـا كل التـاريخ وكل البـشريـة .واجملتمع ،عنـدما يعـتقد ان اخملـاطر
الـتـي يـن ــزله ــا بـنف ــسه اش ــد ب ــأسـ ـاً مـن اخمل ــاط ــر اخل ــارجـي ــة ،يـب ــدأ
بـاإلحـسـاس بـالــذنب ،وبــالتــالي ،بـاإلنـتقـام مـن نفــسه .ومجـتمـعنـا
اليـوم،كما يبـدو لي ،يعيش مثـل هذه احلالـة ،يعيش مطـاردا بخوفه،
يغيـر ،حسب الـظروف واملـواقع الطـائفيـة ،سكـناه ومـنطقه واجـاباته
واقنعته ،حتى ليود ،احيـاناً ،ان تكون له قابليـة جبل اجلليد العائم
يف احملـيطـات ،تـسعـة اعـشـاره مخـتفيـة حتت املـاء وعـشـر واحــد منه
معلن .العـراقي صار مياالُ الـى تصديق ما تسـأل عنه الفضائيات يف
استفتاءاتها :فهل هو ،حقاً ،دموي وعدواني وغريزي الى حد تدمير
الذات؟ هل هو جبان الى هذا احلد؟!
مستحـيل .فإذا افـترضـنا ان صفـة العنف مـوجودة يف العـراقي مـنذ
كلكــامـش ،وهــو ع ــراقي ،ابـ ـاً عن جــد ،فـسـيكــون ضــروري ـاً تـشـخيـص
الفرق بينـه وبني انتحاري معـاصريفجـر نفسه بني اآلخـرين ،الفرق
ه ــو ان كلكــامـش فـيلـســوف قـض ــى حيــاته ،بـحثـ ـاً عن عــشبــة خلــود
متنـحه عيـشـاً ابـدي ـاً ،بيـنمــا الثـانـي اسيـرملـوت ســادي سيـأخـذه الـى
الــسمــاء .الفــرق حــاسـم ،األول يخلـق حيــاة ،والثــانـي مييـتهــا بــدون
اسف.
كـيف ،إذا ك ــان العــراقـي ــون بفـط ــرتهـم عـنـيفـني وتــدمـيــريـني ،تـن ـسـب
الـيهم ،إذن ،املـســاهمـة يف إرسـاء اصــول احلضـارات ،اصـول الـكتـابـة،
اصـول املـسالت ،اصــول القــوانني ،اصـول شـبكـات الـري الـتي تـصعـد
الى اعلى الزقـورات ،بل واصول كل احلضارات الالحقة التي تعاقبت
يف وادي الرافدين؟
ان الـبـ ــديهـيـ ــات تقـ ــول أنْ ال ح ـضـ ــارة تـ ــدوم بـ ــدون اســتقـ ــرار وسلـم
مكيـنني ،الحضارة تبنيها نفس غير مـطمئنة .لكن ما يبدو اليوم ان
البــديهيــات لم تعـد بــديهيـات ،وإال فـأالمـر كـله ،حتله حكـومـة قـويـة
توزع الـعدل عـلى اجلـميع ،تلـغي الطـائفيـة وامليلـشيـات واحملاصـصة
وتعـطـي األول ــوي ــة للـم ــواطـن ــة ،وه ــذه اإلخـي ــرة هـي الـي ــوم ،ع ـشـب ــة
كلكـامـش وهي قـانــون احلضـارات منـذ ان بـزغ تـاريخهـا وحتـى اآلن.
وأذا مـا اعدنا اإلعتـبار ملثل هذه الـبديهيات ،فـسنقول متـأكدين ،إنها
حـالـة طـارئـة ،بعـدهـا سيعـود العـراقي الـى الظهــور ،وسيبـدأ بـتعليق
اسمه امام بيته دون خوف.

نيكول كيدمان تدخل (البوصلة الذهبية

)

سيدنى :املمث لـة االسترالية ني كـول كيدمان ست شـارك يف بطولة
الفي لـم ال سـين مـائي ا جلـد يـد"ال بـوص لـة ا لـذهب يـة" مع ا ملـمث لـة
ا لـبر يـطا نـية دا كـوتا لـوري تـشاردز ،و جتـسد كـيد مـان شخ صـية
املرأة اجلميلة والشريرة "مسز كولينر".
"ال بـوصلة ا لـذهب يـة" مأ خـوذة قصته عـن اجلزء األول يف
ثالث يـة ال كـا تـب في لـيب بـو ملـان "أدواته ا لـداك نـة" و كـتب
السينار يـو واحلوار كريس وت يـز ،ومن املقرر أن يبدأ
التصوير يف شهر سبتمبر القادم يف استوديوهات
بالعاصمة البريطانية لندن.
جتـدر اال شـارة إ لــى ان ك يـد مـان ر فـضت مـؤ خـر ا ً
م شـاركة طـليقها تـوم كروز فـى فيلم سي نـمائي
جــد يــد ب عـنــوان "أ نــا وط لـي قـتـي ضــد زو جـتـي"
ب ـ ـ ـسـ ـب ــب عـ ـنـ ـ ـ ــوان ا لـفـ ـيـل ــم ا لـ ـ ـ ــذي يـع ـ ـط ــي
اي حــاءات إ لـي هــا ش خــص يــا و جتــس يــد هــا
ا لـدور سـوف يـؤ كـد أ نـه يخص هـا يف
احلقيقة.

حمكمة روسية تؤهل ذاكرة آخر القيارصة
مــوسكــو :أل غـت مـح كـم ــة ا سـتـئـن ــاف رو سـيـ ــة ح كـم ــا ي ــر فــض
االعتراف بالق يـصر نيقوالي ا لـثاني وعائل تـه الذين أعدمهم
البالش فـة ب عــد انت صـار ال ثـورة .ض حـا يـا للقمع ا لـس يـاسي .يف
خطوة عدت انتصارا ألحفاده الساعني لتأهيل ذاكرته.
و كـا نـت محك مـة قـضت يف وقت سـابق أن ني قـوالي ال ثـاني كـان
ضح يــة قتل مـتع مـد لـكن هـا قــالت إنه ال تـو جـد أد لـة ع لـى أنه
قتل بدافع سياسي.
غ يــر أن م حـا مـي ال عــائ لـة ا ملــال كـة ســاب قـا األ ملــاني لــوك يـا نـوف
ا عـتـبـ ــر أن احمل كـم ــة وا مل ــد عـي ال ع ــام جت ــاهال و ق ــائع تـثـبـت أن
نيقوالي وعائلته"كانوا محل قمع".
و تـن ــازل نــي ق ــوالي ا لـث ــا نـي عــن ال ع ــرش يف  1917يف ذروة ا مل ــد
ا لـث ــوري ا لـب ل ــش فـي يف رو سـي ــا .و ظـل م عـتـقال و عـ ــائ لـته حـت ــى
 1918حـني نق لــوا إ لــى م ــدي نــة ي ك ــات ي ــري نـغ ب ــورغ يف س يـب يــر يــا
وأ عـ ــد مـ ــوا يف  17متـ ــوز  1918يف ا لـ ــدور ا لـ ـسـف لـي لـبـيـت أ حـ ــد
التجار.
وا ن ـتـ ـ ـشـل ر ف ـ ـ ــات ا لـع ـ ـ ــا ئـل ـ ـ ــة يف  1991مــن م ـنـجــم يـقـع ق ـ ـ ــرب
يكا تـيرينغ بـورغ فيما اال حتـاد السوف يـتي ينهار .ل كـن لم يعثر
على أثر جلثتي اثنني من أبناء القيصر.
و قــد أع يــد دفن ر فــات ال عــائ لـة يف  1998يف كـا تــدرائ يـة
ال قـديسني بطرس و بـولس يف سان ب طـرسبرغ بعد
ال تـأ كــد من هـو يـة ا لـر فــات بت حـليل ا حلـمض
النووي.
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