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جمـلــــــــة الـفــكــــــــر احلــــــــديـــث ومجـــيـل محــــــــودي
باسم عبد احلميد حمودي

صـ ـ ـ ــدر الـعـ ـ ـ ــدد األول م ــن مـجـلـ ـ ـ ــة (الـف ـكـ ـ ـ ــر
احلـ ـ ــديــث) عـ ـ ــام  1945وقـ ـ ــد أس ـ ــسهـ ـ ــا ورأس
حت ــري ــره ــا الفـن ــان جـمـيل حـم ــودي يف وقـت
خـرج فـيه العـراق حــديث ـاً من مـوجـة احلـرب
الع ــاملـي ــة الـث ــانـي ــة الـتـي أث ــرت عل ــى م ـس ــاره
اجـتماعيـاً وسياسيـاً وكان من نتـائجها حـركة
الـكــيالنــي وال ـص ـ ــراع ال ـ ــداخلــي بــني الق ـ ــوى
السـياسيـة املهيمنـة وقد كـان االنفتاح بـاجتاه
حــريــة مـغلفــة بــالـبـنــادق اخلفـي ــة لكـن قــوى
احل ــري ــة اسـتـط ــاعـت الـت ــأثـي ــر عل ــى مج ــرى
الـسياسة العامة لفترة قصيرة فتشكلت وزارة

املعامر جعفر عالوي وبناية املدرسة
اجلعفرية األهلية
جميل حمودي
من العجـيب جـداً لـدينـا ان حـالـتنـا االقـتصـاديـة
وال ـسـي ــاسـي ــة وال ـصـن ــاعـي ــة واالدبـي ــة والـعلـمـي ــة
(وبعض) غـيرهـا ال تتـفق أبداً مع حـالتنـا الفنـية
ففـي كل حـيــاتـنــا (مــا ع ــدا الفـن) جن ــد القـصــور
ونعثـر علـى النقــائض بل نحـن يف بعض أحـوالنـا
ال (يبـتعد) كثيـراً عن حالـة االبتدائـية اإلنسـانية
وهـ ــذه احلقــيقـ ــة جـعلـت كـثـيـ ــراً مـن األجـ ــانـب ال
يعتقدون ان عندنا حركة فنية ناهضة.
يجب علي ان احدد ،هنا ،كلمة الفن فأنا ال أعني
به املوسيقـى أو التمثيل واألدب امنا اقصره فقط
علـى الـنحت والـتصـويــر والعمـارة ومـا يـتبع هـذه
الفنـون فقـط فهنــا ،هنـا يف هــذه الفنــون الثالثـة
بلغـنا شـأواً نسـتحق عليه اكـبر تـقديـر ..بالـنسـبة
الـى الزمـن القصـير الـذي وصلنـا به ،ورمبـا عرف
القـ ــراء شـيـئ ـ ـاً عـن الــنحـت والـت ـصـ ــويـ ــر عـنـ ــدنـ ــا
بــواسطـة معـارض جـمعيـة أصـدقـاء الـفن ومعهـد
الفنـون اجلـميلـة ببغـداد وقـاعـة الصـور الــوطنيـة
يف متحف االزيـاء ،اما عن العمـارة فال اعتقد انه
وصل ال ــيهــم خ ـبـ ـ ــر حـ ـ ــرك ــتهـ ـ ــا ال ل ـ ـشــيء اال الن
الـصـحف ال يهـمه ــا شـيء مــن ذلك كـم ــا يهـمه ــا،
مــثالً ،الـكـ ــشف عــن سحـ ــر الـ ـســيقـ ــان وجـ ــاذبـيـ ــة
العيـون؟! ..ولــذلك فقـد أرتــأت (الفكـر احلــديث)
ان تـطـلع علــى الق ــراء بنــواح جــديــدة ت ــوسع أفق
معرفتهم بـنهضتها احلديثـة التي يجب ان جتند
لها جميع امكانيـات الشباب ..والشباب فقط فال
خير يف الشيوخ ال خير يف الشيوخ..
وبـ ــدا لـلفـكـ ــر احلـ ــديـث ان تـبـتـ ــدئ بـنـ ـشـ ــر بعــض
احملـاضـر الـصحفيـة مع فنـانينـا لـدراسـة العمـارة
العـراقيـة احلـديثـة فمـا كــان اال ان أذهب منـدوبـاً
عنهـا ألسـأل احـد نـوابغنـا يف الهنـدسـة املعمـاريـة
وهو األستاذ جعفـر عالوي ان ميدني مبا استفيد
منه يف ذلك!.
ولقيت األستـاذ جعفر يف مكـتبه بعدمـا تعبت من
البحث عنه فهو كالزئبق ال يلبث يتحرك..
ومكتبه عبـارة عن (حجرتان) رأيت (منها) واحدة
أعجـبـنـي مـنه ــا ب ـس ــاط ــة أث ــاثه ــا كـم ــا ض ــايقـنـي
صغرها..
ودار احل ــديـث ،وك ــان ح ــديـثـ ـاً فـنـيـ ـاً ف ــاذا بـي وان ــا
احتــدث تـتــركــز نـظــرتـي يف صــورة لـبـنــاي ــة لفـتـت
نـظ ــري واشـبعـنـي إعج ــابـ ـاً به ــا ..ف ــاذا بـي اقــطع
احلديث ألسأل:
* ما هذه الصورة ؟
 انهـا تلـويـن واجهتـي بنـايـة املـدرســة اجلعفـريـةاجلـ ــديـ ــدة الـتـي ســتقـ ــام يف ش ـ ــارع امللـك فـي ــصل
الثاني ببغداد.
* انها لبناية عجيبة هل ستشيد..؟
 نعـم سـتـ ـشـيـ ــد وانــي العجــب به ـ ــا النهـ ــا متــثلمرحلة متقدمة من عملي.
وهنا قلت:
*دعنا إذن نتكلم عنها فقط.
وعندئـذ ابتسـم واحضر مـن جانبه أوراقـاً (زرقاء)
ع ــرفـت (رأسـ ـاً) انه ــا الـتـصـمـيـم ــات الهـن ــدسـي ــة (
 )plansللبنايـة وبدا األسـتاذ الشـرح والتوضيح
وسـ ــأنقل لـك ايه ــا الق ــارئ ح ــديـثـن ــا ال ــذي كـنـت
اسـجله ب ـس ــرع ــة الـب ــرق عل ــى دفـت ــري الــصحفـي
الــصغـي ــر وق ــد اســتخلـصـت مـنه ه ــذه املعل ــوم ــات
املـهمة عـن بنايـة اجلعفريـة التي ستكـون من اهم
العمـارات احلـديثـة يف عـاصمـة العــراق مع بنـايـة
سـيـنـمــا االرض ــروملـي للـمعـمــار األسـتــاذ مــدحـت
علـي مــظل ــوم وبــضع بـن ــاي ــات أخ ــرى (وعل ــى ذك ــر
األستـاذ مدحت علي مظلوم نقول اننا سننشر يف
ع ـ ــدد مقــبل ح ـ ــديـثـن ـ ــا مـعه ح ـ ــول ت ـصـمـيـم ـ ــاته
اجلديدة يف بغداد كمسبح امانة العاصمة).
ويف ح ــديـث األسـتـ ــاذ عالوي الح ـظـت امـتع ــاضـ ـاً
متـزايـداً وتـضــايق ـاً حني كـان يـصف لـي األعمـدة
الـتي ال تـسـمح أمـانــة العــاصمــة ان يكـون الـبنـاء
من دونها.
فسـألـته عن ذلك فـاذا به يـؤكـد لـي بنبـرة مـؤثـرة:
ان الق ـ ــوانـني الـتـي ت ـضـعه ـ ــا أم ـ ــان ـ ــة الع ـ ــاصـم ـ ــة
للبـنايـات التي تكـون يف بعـض شوارعـها الـرئيـسة
كهذا الشارع كثيراً ما حتـد من إمكانياتها الفنية
فال نـستـطيع الـذهـاب بــابتكـاراتنـا الـى ابعـد ممـا
تـسـمح ولــذلـك فكـثيــراً مــا وجــدنــا األبـنيــة بعــد
االمتــام ،غـيــر االبـنـيــة الـتـي كـنــا قــد صـمـمـنــاهــا
وتخيلنـاها يف مـبدأ األمـر تتـظافـر عليـنا يف ذلك
قــوانني االمــانــة وذوق الـبنــاء (االسـطــة) الــذي ال
يريد اال احملافظة على ما كان تعود ان يرى.
ثـم ب ــدأ بعـ ــد ذلك يــصف الـبـن ــاي ــة ،وانـ ــا اتعجـب
وافرح يف سري كلما زاد يف الشرح.
روعـيت يف الـبنــايــة أهـم النـظــريــات احل ــديثــة يف
العـم ــارة وق ــد صـمـم الـتخـطـيـط ال ــرئـيــس (the
ـط ـ ـ ـ ــاط ــي مي ـك ــن مـعـه بـع ـ ــض
) planبـ ـ ـ ـش ـكـل م ـ ـ ـ
التبديالت الـبسيطـة التي رمبا اضـطر اليهـا عند
الـتنـفيــذ ،كمـا ان يف الـنيــة ان جتلـب بعـض املـواد

توفـيق السويـدي عام  1946لـتسمح بتـأسيس
األحــزاب الــسي ــاسيــة بحــدود وتعــطي حــريــة
نسبية للصحافة لم تستمر طويالً.
كــان جمـيل حمـودي قـد أسـس قـبل ذلك عـام
 1942مع الفنـانني الـرواد أكـرم شكـري وفـائق
حـسن وجواد سلـيم وحافـظ الدروبي وعـيسى
حـن ــا وسع ــاد سلـيـم وعـطــا صـبــري (جـمعـيــة
اصــدقــاء الـفن) واصـبح سك ــرتيــراً عــام ـاً لهــا
عام 1946.
وك ــانـت مـجل ــة (الـفك ــر احل ــديـث) تعـب ــر عـن
الـتجــدي ــد داخل الفـنــون وتــدعــو الــى قــراءة
جــديــدة الصــول اإلبــداع بــاالحـتكــاك الــدائم
مبنــاهج األداء التـشكـيلي واملـسـرحـي واألدبي
يف العــالم احلــديث لـكنهــا لم تـسـتمـر طـويالً
لضعف التمويل.
بـني اي ــديـن ــا الع ــدد الـث ــانـي مـنه ــا وق ــد كـتـب
جمـيل حمـودي افـتتـاحيـة تـتعلق بــالضـائقـة
املـ ــاديـ ــة الـتــي تعـ ــانـي مــنهـ ــا اجمللـ ــة وتـ ــدعـ ــو
املهتـمني الــى نصـرتهـا وكــان من مـوضـوعـات
الع ــدد املهـمــة حــوار (املـن ــدوب) مع املعـمــاري
العـراقي جعفـر عالوي حـول رؤيته املعمـارية،
ونـشـرت اجمللــة قطعـة ادبيـة للكـاتبـة بـريهـان

ياملكي التي كانت قد أصدرت مع زميلة
لهــا مـجمــوعــة قـصــصيــة ب ــاالنكـليــزيــة
حتـ ـ ـ ــت عـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان )(13 in Oneو
(فــانتـازيـا) لـسلــوى احلصـري ونقـاشـاً
مع الـزيــات حملمـود احلـبيـب وقصـائـد
ليــوسف اخلــال وسـعيــد عقل وتــايلــر
وانـور خليل ودراسـة جلميل حـمودي
ع ــن (الـف ــن الـعـ ـ ـ ــراق ــي املـعـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر)
تـت ـضـمـن ان ـطـبـ ــاعـ ــاته األولـ ــى عـن
مج ــايلـيه ال ــذيـن تـط ــورت أدواتهـم
بعــد ذلـك ومق ــاالً حلقـي ال ـشـبلـي
(بـني املـســرح والـسـيـنـمــا) ودراســة
لنــزار سليـم عن (تـولـوز لـوتـرك)
وأخ ـ ـ ــرى ل ـنـع ـيــم ق ـ ـطـع ـ ـ ــان عــن
(الـ ـسـيـ ــريـ ــالـ ــزم) اضـ ــافـ ــة الـ ــى
موضوعـات أخرى تنشر صفحة
(ذاكرة) بعضاً منها مشيرة الى
أهميـة هذه اجمللـة التي اعطت
لـلفن واالدب العـراقي احلــديث الكـثيــر قبل
ان تختفي سـريعاً ليستـمر جميل حمودي يف
مـشــروعه الـفنـي الكـبيــر بـني بغــداد وبــاريـس
حـ ـتـ ـ ـ ــى وفـ ـ ـ ــاتـه عـ ـ ـ ــام  2003ع ــن  79عـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـاً.

من اخلـارج خصيـصاً لهـذه البنـاية (وهـذا يحدث
الول مـ ــرة يف تـ ــاريـخ العـ ــراق احلـ ــديـث) الكـمـ ــال
الداللة على الروح الفنية احلديثة وعلى التطور
االجتماعـي بواسطتـها وهذه املـواد عديدة اقـربها
الــى الــذهـن ه ــو الكــاوتـشــوك الــذي سـتغـطــى به
أرض القاعة الكبرى.
واما شكل البناية اخلـارجي فهو تعبير واضح عن
املشتمالت الداخلية لها.
تـتبنى البنايـة بالطابوق األصفـر ،كما هو معلوم،
اال ان األسـ ـ ــت ـ ـ ـ ــاذ عـالوي أراد هـ ـ ــن ـ ـ ـ ــا ان يـحـ ـ ـ ـ ــاول
الـتخلـص مـن امللل الــذي يـسـبـبه لــون الـطــابــوق
وصـيـ ــاغــته ( ) technicفـجعـل القـ ـسـم األسـفل
احملــدد بـني اخملــازن الـتـي علــى ال ـشــارع الــرئـيــس
ومـ ــدخل املـ ــدرسـ ــة الـ ــرئـي ــس ،جـعل هـ ــذا القـ ـسـم
مغـم ــوراً بـ ــاالحج ــار اجلــبلـي ــة اخل ـشـن ــة املـن ـظ ــر
وال ـطـبــيعـي ـ ــة اللـ ــون ،ويف اعـاله بعــض شـبـ ــابـيـك
مدورة تكـسب املنظـر جاذبيـة وتناسقـاً مع ملمس
الــصخـ ــور ،ويف أسفـله رصـيـف مغـم ــور ب ــأن ــسج ــة
ملونة مـن الزهور التي ضحي من اجلها (ببضع)
امـتـ ــار م ـ ــربعـ ــة مـن األرض ل ـضـ ــرورة وضـعهـ ــا يف
طـ ــريق امل ــدرس ــة لـت ـسـتقـبل الــطالب وال ــزائ ــريـن
بـشـيء من شـذاه الفـواح ..ولكـن ليـس هـذا فعلهـا
فق ــط بل ان أرض هـ ــذه الـ ــزهـ ــور أخـ ــذت تــنحـ ــدر
الـبنــايــة قـليـالً فتــدل املــار علــى الــرغم مـنه علــى
بـاب القـاعـة أو املـدرسـة .وهـذا يـدخل يف بــاب فن
االعالن ايضاً..
امـا املـشـتمالت فـهي (ثالثــة) مجمـوعـات األولـى:
مخ ــازن وشـقق لل ــسكـن ــى عل ــى ال ـش ــارع ال ــرئـيــس
والـثــانـي ــة :القــاع ــة الكـب ــرى للـبـنــايــة والـثــالـثــة:
املدرسة..
امـا اخملـازن والـ(أبـارمتـانــات) فقـد وجـدت كـسـبب
اليج ــاد بعـض ال ــواردات للـم ــدرس ــة وتـت ــألف مـن
دكـاكني منفصلـة يف االسفل على الـشارع الـرئيس
فقط ومن وسطها يكون املدخل الى الشقق ،ومن
طبقتني اخـريني من الشقق تتـألف كل طبقة من
شقـتـني ك ــاملـتـني ت ـشـتــمل كل واح ــدة عل ــى ثالث
غرف وهول وملحقاتها.
وهـ ــذا القـ ـسـم ال يـت ـصـل داخلـي ـ ـاً بــبقـيـ ــة اجـ ــزاء
الـبنايـة اما مـن اخلارج فتـرتبط بهـا سقيفـة تبدأ
مـن أول عمــود يف شمـال الـبنـايــة ثم تــدور لتـنهي
امـت ــداد اجلـ ــدار احلج ــري الـ ــى االعل ــى وتـنح ــدر
قلـيالً لـتــتقع ــر فـتـب ــرز لـن ــا اجل ــدار ال ــذي ي ــريـن ــا
املـدرســة والقـاعـة ويـنتهـي عنــده وعلـى هــذا فقـد
ربطت هـذه السقيفـة التي ستكـون من اخلرسـانة
املسلحة القسم األول بالقسمني اآلخرين.
وامـا القـاعـة فـستكـون ،كمــا أتنبـأ ،افخم قـاعـة يف
العــاصمـة العــراقيـة مـن حيـث شكلهـا الــداخلي و
(اض ــائـته ــا) وم ــواد ان ـش ــائه ــا ..فهـي كـبـي ــرة ج ــداً
بحـيـث اضـط ــر سـقفه ــا ان يـ ــرتفع ال ــى م ـسـت ــوى
الـثالث طـبق ــات للـبـن ــاي ــة لـيـتـن ــاسـب مع كـب ــره ــا
وس ـتـ ـضـ ـ ــاء نه ـ ــاراً مــن ال ـ ـش ـب ـ ــاب ـيـك الـعل ـي ـ ــا مــن
اجلانبني وليالً بـاضواء مختفية ستنـشأ بطريقة
ح ــديـث ــة ج ــداً وســتجلـب املـ ــواد الالزمـ ــة له ــا مـن
انكلتـرا وامـا ارض القـاعـة فـستفـرش بـطبقـة من
الكـاوتـشــوك األرضي ..ويف القـاعـة من مـؤخـرتهـا
تـتـعلـق سقــيف ــة مـن االسـمـنـت حتــمل االل ــواج أو
(الكالري).
وسيكـون املسـرح من النـاحيـة املالصقـة للمخـازن
وق ــد زود مبـ ــا يلـ ــزم لعـ ــرض بعــض األفالم اي ـضـ ـاً
الـتي رمبا يحـتاج اليهـا يف املستقـبل كما ان قـصر
املسافة بني املـتفرجني والشاشـة اضطر الى وضع
مرآة يكـون شانها ان تبعـد املسافة وحتـسن النظر
اليها.
بقي عليـنا ان نـصف املدرسـة التي اختـير مكـانها
يف الـق ـ ـ ـس ــم الـ ـبـعـ ـيـ ـ ـ ــد ع ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـ ــرئـ ـيـ ـ ــس
وض ــوض ــائه ..وه ــذه امل ــدرس ــة تـب ــدأ مـن ــذ ال ـسـن ــة
الرابعـة االبتـدائيـة حتـى املتـوسطـة حيث سـتكون
ال ــروض ــة يف بـن ــاي ــة أخ ــرى تـ ـشـيـ ــد اآلن يف احملل
القدمي للمدرسة.
وسـتكــون الـصف ــوف عل ــى جهــة ال ـش ــارع الفــرعـي
والـ ـسـ ــاحـ ــة الـ ــى ال ـ ــداخل (وكــم يحـ ــزن ان يـعلـم
القـارئ ان هذه السـاحة ضيقـة جداً بـالنسبـة الى
البنـايـة) ولـسنـا نعـلم فلعل اولـو االمـر لـو علمـوا
بـ ــذلك يــطلـب ــون ال ــى ش ــرك ــة الـكه ــرب ــاء ان متـنح
املدرسـة ولو بـضعة أمـتار من األرض!؟ لـكان ذلك
(فضل كبير) على العلم واملعرفة..
وبـني الصفــوف والسـاحـة سـتمتـد طـارمـة طـويلـة
يفـصلهــا عن الـسـاحـة أبــواب متــزحلقـة تــرفع يف
الصيف ليـستفاد منها امتداداً للساحة وتغلق يف
الشتـاء ليسـتفاد مـنها مـا يشبـه الهول أو القـاعة
الكبرى .اما يف الـربيع واخلريف فسيكتشف ذلك
الـطالب واملـدرســون انفـسـهم فـال ربيـعنـا مـسـتقـر
وال اخلـريف .كــذلك سيكـون للمـدرسـة مـختبـرات
مؤثثة بأحدث األثاث واألدوات اخلاصة.
امـا املـرسم فـسيكــون يف الطـابق االعلـى وسيـبنـى
بطـريقـة تكـون (االضـائـة) النهـاريـة فيه بـواسطـة
سقيفـة زجاجية علـى غرار االستوديـوهات الفنية
يف الغ ـ ــرب وهـك ـ ــذا ي ـ ــوج ـ ــد ع ـن ـ ــدن ـ ــا اول ب ـن ـ ــاي ـ ــة
ألسـتوديـو فنـي كامل املعـدات من االضـاءة الفنـية
وغيرها.
إنن ــا نتــأمل ان تـكث ــر عنــدنــا الـبنــايــات احل ــديثــة
امـث ــال ه ــذه الـبـن ــاي ــة الـتــي نعجـب مبـصـمـمه ــا..
لتكـون بغـداد أجـدر ان تكـون عـاصمـة تخلف (دار
السالم القدمية).

نشر جميل حمودي هذا احلوار بتوقيع
(املندوب).

األلوان يف املدن
ستيف لويد
(مستشار املتحف العراقي)
وصف كـاتب فـرنـسي العـراق مـرة بــالقطـر االعفـر
( )Le pays beigeوهذا وصف يف غـاية الـدقة
واالبداع ،فـالبالد يف اجلـنوب علـى كل حال تـتكون
ال ــى عــمق بــضع مـئ ــات مـن االق ــدام مــن الغ ــريـن
اليــابـس ولــون ه ــذه التــربــة هــو اللــون االعفــر أي
االسمـر الصايف غـير املشـوب باي لون آخـر وهو ما
تفيده الكلمة الفرنسية (Beige).
ففــي القـ ــرى تـ ـشـ ــاد الـ ــدور بـ ــاللـنب (وهـ ــو ال ـطـني
اجملفف يف الـشمـس) ويتنـاول هـذا اللـون الطـيني
القـصب املطني الذي تسـقف به الدور املذكورة ويف
واقع األمــر تــألف الـعني الــسمــرة الـشــائعــة يف كل
مكـان بحيـث يتميـز أي لون آخـر مهمـا كمـد سواء
كان ذلك يف لـباس الفالحني ام يف أضيـق الرياض
رقعــة بــأهـميــة وبهــاء مفــرطـني ،ويف الع ــاصمــة ال
تخــتلف األم ــور اخـتالفـ ـاً بـيـن ــا عـم ــا هـي علـيه يف
خارجهـا إذ يستعـمل الصلصـال أو الطني يف صنع
اآلجـر الذي تشـاد منه تسعة أعـشار مبانـي املدينة
والـتي ال يـشــاركهــا يف تـغيــر لــونه ــا الكــام ــد شيء
سوى املزيج االبرقي واالسمنت اللذين يستعمالن
يف غالب األحيـان ولونهمـا الرمادي كـما ال يخفى
اشد قتمة وابعث على الكآبة من لون اآلجر.
ويـستعمل اخلـشب الى جـانب ذلك بكميـات وفيرة
إذ يـ ـ ــدخل يف ص ــنع إط ـ ــارات األب ـ ــواب وال ـن ـ ــواف ـ ــذ
وشبـابيك اخلشب وسائر االقسام العليا من الدور
القـدمية املصـنوعة من اخلـشب .وهنا نـرى ظاهرة
غـريبـة حق ـاً ،عليهـا يتـوقف الـى حــد كبيــر مظهـر
املـ ــديـنـ ــة وطـ ــابـعهـ ــا اخلـ ــاص الـ ــذي تـتـمـي ـ ــز به.
فـاخلـشب يف أيـة بنـايـة يتـطلب الـصبـاغــة ،وميكن
االهتمـام بتخيـر الصبـاغ املالئم من تغـيير مـظهر
بنـايــة من هـيئـة زريــة متــداعيـة الـى هـيئــة انيقـة
تـتسم بـالبهجـة والوجـاهة ،ومع ذلك فـقد اقتـصر
لـون صبـاغ اخلـشب يف بغـداد منـذ سنـوات عـديـدة
عـلى صنف مـن اللون البـني االعفر يـذكرنـا بطني
العراق ،وال يحتاج تفسير هـذه الظاهرة الى عناء
كـبـيـ ــر إذا مـ ــا اســتق ـصـيـنـ ــا سـبـب هـ ــذا االخـتـيـ ــار
الغــريب .فقـد كـان اخلـشب الـشـائع اسـتعمـاله يف
بغداد قبل نشـوب احلرب ينقسم الـى نوعني وهما
خــشب الـسـاج الـبنـي اللـون املـسـتجلـب من الـهنـد
وخــشب الـشــوح االبيـض املعــروف (اجلــام) كمــا ال
يخفى اجود النوعني واغـالهما ثمناً ،ولعل هاتني
الـصفتني اللتني تـنمان علـى الوجـاهة والثـراء قد
اكـسبتـاه الى جـانب قيمـته املاديـة قيمـة اعتـدادية
خ ـ ــاص ـ ــة ،وعلــيه لــم يجــنح ال ـن ـ ــاس ال ـ ــى اخف ـ ــاء
حقيقتـه بطبقـة من الصـباغ فـصار يـبرنـق ببعض
أنواع الـطالء أو الدهـان امللمع حـرصاً علـى إظهار
جوهره النفيس.
اال ان االمر لم يقف عند هذا احلد بل جاوزه الى
ام ــور أخ ــرى .ف ــاذا اقـت ـضـت ال ـض ــرورة اســتعـم ــال
اخلـشب االبـيض يف بعـض االعمـال وكـان الـصبـاغ
ضــروري ـاً لــصيــانـته وقع االخـتيــار علــى لــون بـني
كــامــد بغـيــة اظهــاره مبـظهــر ال ـســاج وان كــان مـن
املتـعذر علـى املرء تـصديـق ذلك فال مشـاحة يف ان
احــواالً طــارئ ــة من هــذا الـقبـيل تـتحـكم بـتك ــوين
ذوق شعــب ب ـ ــاس ـ ــره ،وب ـت ـبـ ـ ــديل م ــظه ـ ــر م ـ ــدي ـن ـ ــة
ب ــاجـمـعهـ ــا ،فق ــد ش ــاع ه ــذا ال ـصـنـف املقـيـت مـن
الصـباغ األسـمر واصـبح استعمـاله يف بغداد عـرفاً
فـ ــالفـه القـ ــوم وكـلفـ ــوا به حـتـ ــى كـ ــادوا يحــملـ ــون
اسـتعـمــال األلــوان الــزاهـي ــة محـمل الـنــزق وعــدم
الليـاقـة .وقـد بلغ هـذا العــرف من القـوة والـذيـوع
مـبلغ ـاً لـم يقـف عن ــد صبـغ املبــانـي فحـسـب ،فقــد
أتـاحت الباصـات اجلديـدة التي استجلـبتها امـانة
العـاصمـة قبـل بضعـة أشهـر فـرصـة سـانحـة لـبعث
الـبـهج ــة واإلش ــراق يف ش ــارع ال ــرشـي ــد .وان امل ــرء
ليتذكر يف هذا السيـاق لندن يف يوم صاح من أيام
الـسلم والـسيــارات اللمـاعــة والبـاصـات القـرمـزيـة
اخلـضراء تروح وتغـدو زاهية االلـوان امام واجهات
اخملـازن املـصبـوغـة بـألـوان بهيجـة فتـبعث الغـبطـة
والطمـأنينـة يف النفـوس .اال ان شيئـاً من ذلك لم
يحـدث هنا فقد ظـهرت باصات بـغداد اجلديدة يف
الشـوارع معفـرة بـسمـرة بغـداد املنـسجمـة مع لـون
الـطـني وب ــواب ــات ال ـس ــاج ال ــزائف وأعـم ــدة امل ــزيج
االبرقي املبيضة امللوثة بالطني .وعلى هذا النحو
بـقي هــذا التـشــاكل و(الـتالئـم) البـغيـض علـى مـا
هو عليه.
الشك يف ان املــدن تـكتـسـب شخـصيـتهــا وطــابعهــا
اخلاص الـى حد كبير من مواد البناء وفن الريازة
ومـن وف ــرة األشج ــار واألزه ــار أو ن ــدرته ــا ،ف ــروم ــا
مـثالً م ــدين ــة األعمــدة الــرخ ــاميــة والـشــاذروانــات
وأشجـار السـرو ،والقـاهرة عـالم ميـوج بـ(السـتوق)
امل ـصـب ــوغ ــة وبـ ــأشج ــار الـب ــوكـ ــانفـيلـي ــا ،وم ــارديـن
الق ــريـب ــة مـن ح ــدود ه ــذه الـبالد متـت ــاز ب ــالـنحـت
املـتقـن البــديع الــذي ي ــزين ابــواب ونــوافــذ دورهــا

ولكـن بغداد عـارية من الـفن ومواد بـنائهـا مازالت
قليلة تعجز عن تغيير طابع الشوارع الرئيسة .ان
االصبـاغ مبفـردهـا قـادرة علــى حتقيق هـذه املهمـة
اآلن بـ ـ ــوجه خ ـ ــاص وق ـ ــد اس ـتـ ـ ــؤنف اس ـت ـي ـ ــراده ـ ــا
كالـسابق ببـراميل كبيـرة ،فهل لنـا ياتـرى ان نعقد
اآلمــال علـى هــذه البــراميل الـتي نـرجـو ان تـبعث
النـور واألمل يف شـوارع بغـداد ويكـون سيـل األلوان
املنساب منها احمـر قانيا واخضر وسندسياً وازرق
(سماوي) بدل سمرة الصحراء األزلية.

صورة

للشاعر
االنكليزي
سيمون
وتسون
تايلر

قبل مـدة زار
بـغـ ـ ـ ـ ــداد مـع
فرقـة االنسا
ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــر
االنــكل ـيـ ـ ــزي
الـسريــالست
سـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
وت ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
فـ ـض ـم ـتــنـ ـ ـ ـ ــا
وإيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
جـلـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اتـاحت لنـا فرصـة التـحدث معه عـن العديـد من اآلراء
احل ـ ــديـث ـ ــة يف األدب والفـن غـم ـ ــره ـ ــا متـ ـسـكه ب ـ ــآرائه
السريالية املتطرفة.
وقد رأى ان يسجل مـشاهدته لبغداد فـاهدانا قصيدته
هذه التي هي من وحي بغداد.
احملرر

حبيبتي وهي تنظر على طول ممر غيابها
محاطة بسواد اصطباري
انتظرت شبيهة بتقاطع طريقني
مبهمة كالوجه احلجري حللم عدمي اللون
ساكنة ككتلة من الريش
حبيبتي وهي خارج قبضة الزمان الالنهائي
ملتفعة بغمضة جفن
تصور كهالة من اللهب الصغيرة البيضاء
ال حتتمل كمرآة يف الليل
جـميلـة كــالهالل وهــو دفني عـميقــاً حتت
سطح األرض
حبيبتي املكونة برعشة يد
ثقيلـة كـاملـاء السـاكـن كصـورة علـى حـافـة
الذكرى
جذابة كألوان كتاب طفل مصور
خانقة كلحظة بزوغ الصبح
متس يف غرابة دمعة
مجهولة حتى من نفسها
حبيبتي تشتهي دون جدوى كطير ضائع
خالل أشجار تنام
مجددة دون انقطاع باعجوبة وجودنا
حبيبتي

بني املرسح والسينام
حقي الشبلي

يف الـوجود كـان املسـرح اسبق من الـسينمـا آالفاً
من الـسـنني فـلمــا جــاءت الــسيـنمــا كــان املـســرح
ومازال هو املـدرسة العملية التي تخرج املمثلني
والفنيني للسينما فيكونون اجنح فيها -أو على
االقل اسرع جنـاحاً –ممن لم يصـهرهم املـسرح
ولم تـتعهـدهـم فنــونه بـالـصقـل والتــركيـز .هـذا
الن املـســرح فن صــرف بيـنمـا الــسيـنمــا صنـاعـة
أكثــر ممــا هـي فن فــاذا مــا كــان املـســرح اســاس ـاً
للـسيـنمــا وامتــزج فنه بـصنــاعتهـا كـان جنـاحهـا
اضمـن وابقــى ،وهــذا مــاكــان يف كل بلــد (فـيهــا)
مسـرح (وفيها) سـينما .امـا بالنـسبة اليـنا فأرى
ان ال ــوضع يخـتلف الــى حــد بـعيــد إذ ان تــأخــر

ن ـ ـشـ ـ ــأة
الـنهضـة املـسـرحيـة حتـى االن وسـبق غيـرنـا لنـا
فـيهــا ب ـسـنـني يجـب اال يعـنـي ان نـبــدأ بــامل ـســرح
ونؤجل السينمـا الى ان نثبت بناءه وتطوره مما
ق ــد ي ـسـتغ ــرق ع ــدة سـنــني يكـ ــون تق ــدم غـي ــرن ــا
خاللها يف النهـضة السـينمائـية قد ذهـب شوطاً
بعيداً قد يصعب علينا التوصل اليه فيما بعد.
وحني اقـول غيرنـا اقصد بصـورة خاصة جـاراتنا
كمـصـر وتــركيــا .وعلـى هـذا وملـا كــانت الــسيـنمـا
تعــد اليــوم من مـسـتلـزمــات العـصـر وضـروريـات
الـنهـضــة فـيه فــانـي أرى من واجـبنــا ان نخـضع
للظروف الراهنة ونبدأ بإشادة املسرح والسينما
جـنـبـ ـاً ال ــى جـنـب كـي ن ـسـت ـطـيـع ان نلـحق مبـن
سبقـونـا فـيهمـا ،والــذي يجعلنـي مطـمئنـاً نـوعـاً
مـا الـى جنــاح املشـروعني مع ـاً ويجعلنـي اعتبـر
ان املسرح هـو بالفعل املمهـد للسينمـا حتى يف
هــذه الـظــروف هــو ان ال ــذين سـيعـتمــد عـليـهم
االعـتـم ــاد ال ــرئـي ــس يف العــمل يف كلـيهـم ــا هـم
خـريجو املـعهد الـذين ميكـن ان تعتبـر الثقـافة
املـسرحية التـي تلقوها أساسـاً يؤهلهم للنجاح
يف السيـنما الـى جانـب جناحهم يف املـسرح ويف
هــذا بعـض العــودة الــى نـظــريـتنــا األولــى ممــا
يجـعلـنـ ــا ن ـ ــأمل خـيـ ــراً وان اخـتـلفـنـ ــا فـ ــروع ـ ـاً
وصنـاعة ،إذ هـما كتـوأمني متـشابـهني يف الروح
وان ك ــان ــا يخــتلف ــان يف الـظ ــاه ــر مـن حـيـث ان
الـسيـنمـا وهـي األخت الـصغـرى قـد اتخـذت يف
تـربـيتهـا أسـالـيب تخـتلف قلـيالً عن تلـك التي
اتبعـت يف تنـشئـة أخيهـا االكبــر املسـرح وان لي
كـ ـبـ ـي ـ ـ ــر األمـل يف ان مـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـل الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـيـل يف
العـراق -مـسـرح ـاً وسيـنمــا - -سيـزهــر يف وقت
اقـصــر ممــا يـتـص ــور الكـثـيــرون الن كـل سكــوت
البـد بعـد ان يطـول من صـرخة تـتبعه خـاصة
اذا كـ ــان الـ ـسـكـ ــوت سـتـ ــاراً جتـ ــري خلـفه حـ ــركـ ــة
حت ـضـيـ ــري ـ ــة واسعـ ــة ،حـتـ ــى اذا مـ ــا ارتـفع هـ ــذا
الـستـار ارتفع عـن شيء يكـون له وقـعه ومتكنه..
وه ـ ــذا مـ ـ ــا أثق مــن انه س ـيـك ـ ــون بـ ـ ــالفـعل ف ـ ــان
ال ــشعــب الع ــراقـي اصــبح ي ــشعـ ــر به ــذا الــنقــص
الكبير يف نهضتنا احلديثة ويتمنى باشتياق لو
كان يف املـسرح والـسينـما مـا لغيـره من الـشعوب
القــريبـة والـبعيـدة ،وهـذا مـا يجـعل اطمـئنــاننـا
الـ ـ ــى ت ـ ــشج ــيع ال ـ ــشعــب ام ـ ـ ــراً مفـ ـ ــروغ ـ ـ ـاً م ــنه.
وتشجيـع الشعب بـطبيعـة احلال يكـاد يكون -أو
هـو بــالفعل -أدل عـوامـل النجـاح يف أي مـشـروع
وطـ ـن ــي ،وي ـ ـ ــأت ــي ال ـ ـ ــى ج ـ ـ ــان ــب ه ـ ـ ــذا ت ـ ـ ـشـجـ ـيـع
السلطات.
غيـر ان هنـالك عـوامل رئـيسـة أخـرى (نـستـطيع
ان نعـتبرها عقـبات) يجب وجودهـا حتى تكتمل
عنـاصــر سنــد النهـضــة الفـنيــة يف العــراق منهـا
املــال الكـايف الظهــار الفن بــشكل يلـيق مبكــانته
وي ـط ــابـق الق ــواعـ ــد الفـنـي ــة واحلـيـ ــاة الق ــدمي ــة
واحلديـثة ومجالي الـطبيعة وجمـالها يف جميع
الوجوه.
ثم املـس ــرح الثــابـت اجملهــز بــالــوس ــائل واملعــدات
الفـنيـة الكـاملـة لالخـراج ومــا يتعلـق به يضـاف
ال ــى ذلك الـعنـص ــر النـســائـي والتــألـيف احملـلي
والــنقـ ــد الفـنـي وأمـ ــا العـن ـص ــر الـن ـس ــائــي فه ــو
م ـشـكلــة امل ـش ــاكل عـنــدنــا إذ ان الـتـمـثـيل مــازال
يعتبـر يف أكثر أوسـاطنا مع األسـف عمالً يسيء
الــى سـمعــة امل ــرأة التـي متتـهنـه .بيـنم ــا الفكــرة
هــذه ق ــد خفـت كـثـي ــراً يف بعـض الـبالد اجملــاورة
وتـالشت نهــائيـاً يف العــالم الــراقي والـذي يـظن
هـ ـ ــذا ال يالم طــبع ـ ـ ـاً النه لــم يـ ـ ــر تق ـ ــري ـبـ ـ ـاً مــن
التمثيل يف العراق حتى اليوم اال ما يسيء الى
ه ــذا الفـن ال ـســامـي وسـمعـته .غـيــر انـي آمل ان
يـتالش ــى ه ــذا ال ــرأي ب ــالـتـ ــدريج حـني ي ـش ــاه ــد
الـشعب مـا يبـرهن له عـلى ان املـسرح والـسينـما
ليـست فـيهمـا أيـة إسـاءة للــسمعــة كمــا اوهمـوا،
وحيئنذ تقبل الفـتاة العراقية املـثقفة على هذا
الفن اقبال اخواتها يف البالد األخرى.
امــا التــألـيف احمللـي فحــاجـتنــا الـيه يف املـســرح
والــسيـنمـا سـتكـون مـاســة للغـايــة الن مكـتبـتنـا
مـازالت خـاليـة من الـروايات الـصاحلـة للتـمثيل
وه ـ ــذا ال يعـنــي ان العـ ــراق خـ ــال مـن امل ـ ــؤلفـني،
ولكـنه ميـكن ان يـشــرح بــان املــؤلـفني مــوجــودون
ولكن اجملــال لم يكـن مفتـوحـاً لهـم حتـى اليـوم
للـتــألـيف للـم ـس ــرح النهـم لـم يجــدوا م ـســرح ـاً
محليـاً يـؤلفـون له .واني واثق يف انـهم متـى مـا
ك ــان امل ـس ــرح  -وسـيك ــون ق ــريـبـ ـاً -سـيعـمل ــون له
و ي ـن ــت ج ـ ــون و ه ــم ي ع ــم ل ـ ــون ل ـ ـش ــيء له ك ـيـ ـ ــانه
وا مل ـ ـ ــؤل ف ـ ـ ــون ي ج ــب ان ي قـ ـ ــوم ا لـ ـ ــى جـ ـ ــا ن ــب هــم-
ب ـطـبــي عـ ــة ا حلـ ــال -ا لــن ق ـ ــاد ال فـنـيـ ــون ا لـ ــذ يـن
يف هـم ــون ا لـن ق ــد ا لـنـ ــزيه وا صـ ــوله و يـنــص ف ــون
با لـذوق الفني ا لـراقي وال ثـقا فـة ال عـال يـة التي
البد من اكتمالها يف الناقد حتى يستطيع ان
ي فـرق بـني ال نـاضج والفج و يـش يـر ا لـى ا حلـسن
وا لـسـيء مع حتـل يـل األس بــاب بــد قــة و عـلم دون
غــرض ســوى ا لـق يــام ب ــواج بـه ك نــا قــد .فــاذا مــا
ح لـت كل هـ ــذه ال عـ ــوامل ا ل ــى ج ــا نـب ت ــش جـيع
احل كـو مـة وا لـشـعب ي كـون ا ملـسـرح وا لـس يـن مـا يف
ال عـراق قد ثـبتا ع لـى أسس ص لـبة ال ت تـزحزح.
واهلل ا ملـوجه اال عـلى وا ملـسا عـد ال عـظيم ل كـل ما
ن ـ ــر يـ ـ ــد حت قــي قـه يف بالد ن ـ ــا ا لـك ـ ــر مي ـ ــة و لـل فــن
السامي.

