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العني النفسية

يف عـــمـلـه اجلــــــــديــــــــد (عـــبــــــــود يف رمــــضــــــــان)

املخرج رضا املحمداوي :حرصت عىل بناء كوميديا املوقف اهلادف والفكاهة اخلفيفة..

*يف بداية
الثمانينيات من
القرن املاضي ،عرف
رضا احملمداوي
ناقداً سينمائياً
وتلفزيونياً منذ ان
نشر اولى مقاالته
يف مجلة (فنون)
آنذاك .وبعدها برز
اسمه يف الصحف
واجملالت العراقية
ويف بداية
التسعينيات عرف
مخرجاً تلفزيونياً
للعديد من البرامج
الفنية والثقافية
واالفالم
التسجيلية
والوثائقية.

ودخل ايضـاً يف نفـس الفتـرة الـى
عـ ــالـم الـ ــدرامـ ــا وعـمـل مخـ ــرج ـ ـاً
مــنفـ ــذاً لـكـثـيـ ــر مـن املـ ــسلـ ــسالت
الـتـلفـ ــزيـ ــونـيـ ــة مـع العـ ــديـ ــد مـن
مخرجي الدراما العراقيني.
وق ــد انـته ــى مـن اجن ــاز م ــسل ــسل
(عبـود يف رمضـان) يف ( )30حلقة
حلسـاب قناة الـعراقيـة الفضـائية
والذي يبث حاليا.
*مـا الـرؤيــة واملعـاجلـة الــدراميـة
ملـ ـ ــسلـ ـ ــسل (ع ـب ـ ـ ــود يف رمـ ـض ـ ـ ــان)
السـ ـيـ ـمـ ـ ـ ــا انـه يـ ـنـحـ ـ ـ ــو مـ ـنـحـ ـ ـ ــى
كوميديا؟.
 علـى صعيـد املعـاجلـة الـدراميـةلهــذا املـسلـسل فــاننـي لم اعـتمــد
عل ــى املع ــاجل ــة اجل ــاه ــزة فـب ــدأت
اوالً مـع الـ ـ ـن ـ ـ ــص وم ـ ــن الـ ـ ـن ـ ـ ــص
فـأعـدت كتـابـة النـص من جـديـد،
واوص ـ ـ ـيـ ـ ــت املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤلــف وك ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــت
مالح ـظ ـ ــات واج ـ ــريــت تع ـ ــديالت
واســتحـ ــدثـت خ ـطـ ــوط ـ ـاً درامـيـ ــة
ج ـ ــديـ ـ ــدة ،وادمجــت شخـ ـص ـي ـ ــات
واضف ــت شخـ ـص ـيـ ـ ــات وغ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا
الكثـير من اآللـيات البـنائيـة التي
تـصـب يف انـض ــاج مع ــاجل ــة ذكـي ــة
هـادفة تـذهب مـباشـرة الى مـغزى
وفكرة املسلسل.
ام ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى صـع ـي ـ ـ ــد املـع ـ ـ ــاجل ـ ـ ــة
االخ ــراجـي ــة ف ــانـنـي ح ــرصـت يف
طـريقة اخراج النص الى الشاشة

برنامج ( كل بيوت
الديوانية اهلنة )
الديوانية /باسم الشرقي
بــرنــامج ( كـل بيــوت الــديــوانيــة اهـلنــة ) بــرنــامج
رمضـاني اجتمـاعي يعده ويقـدمه اإلعالمي عواد
احملمداوي يعرض على شاشة تلفزيون الديوانية
كل يوم وهو من إنتاج تلفزيون الديوانية وتصوير
الفنان مـكي الديواني وإخراج عـبد احملسن كاظم
و يتنـاول هذا البـرنامج املـشاكل الـتي تعانـي منها
العوائل املعوزة واملهجرة والتوصل إلى مساعدتها
يف حل م ـشـكالته ــا وم ـش ــاركـته ــا وجـب ــة اإلفـط ــار
الـي ــومـيـ ــة  ،ويقـ ــوم الق ــائـمـ ــون عل ــى الـب ــرنـ ــامج
بــالـتبـضـع وبت ــوزيع الهــداي ــا من املــواد الغ ــذائيــة
والـصـحيــة واملالبـس والـتجـهيــزات املنــزليــة علــى
تلك العــوائل  ،وقــد حقق هــذا البـرنــامج جنـاحـاً
الفـتـ ـاً ب ـسـبـب ق ــدرة ك ــادره عل ــى إيـص ــال الـفك ــرة
ومناقشة معاناة الناس.

عل ـ ــى ب ـن ـ ــاء ك ـ ــوم ـي ـ ــدي ـ ــا امل ـ ــوقف
الهـ ــادف ،او الفـكـ ــاهـ ــة اخلفــيفـ ــة
واعتمـدت يف ذلك علـى بـث ونشـر
هـذه الفكـاهة او كـوميـديا املـوقف
داخـل احللق ــة ال ــواح ــدة ك ــوح ــدة
دراميــة مـنفـصلــة ومتـصلــة يف آن
واحد.
وعـاجلت مـن جانـب آخر مـن هذه
الــرؤيــة االخــراجيــة بنــاء املـشهــد
القـصـي ــر ال ــذي اعـتـم ــده امل ــؤلف
علي جـابـر معـاجلــة فنيـة سـريعـة
لكـنه ــا مكـتـنــزة وثــريــة وابـتعــدت
فـيهــا عـن االجنــرار وراء االطــالــة
واالسهـ ــاب والـتـي مـن شـ ــأنهـ ــا ان
ت ـ ـ ـ ــدفـع الـعـ ـمـل ال ـ ـ ـ ــى الـ ـت ـ ـ ـ ــرهـل
والتثاقل.
*وهل يكـون هـذا املـسلـسل مميـزاً
عن بـاقي املـسلـسالت الكـوميـديـة
التـي اصبحت مـستهلكـة وتقـترب
مـن املسـرح التجـاري يف تـوجهـاته
املعروفة؟..
 اغلـب االعـم ــال الـتـلف ــزي ــونـي ــةالكـوميـديـة قـد استهـلكت نفـسهـا
واسـتهـلكـت م ــؤلفـيهــا وممـثلـيهــا
ومخــرجـيهــا واصبـح من الـصـعب
جـ ـ ـ ـ ــداً ان جتـ ـ ـ ـ ــد عـ ـمـالً يـ ـ ـ ـ ــدع ــي
(الكـوميـديـا) يـرتقي الـى مصـاف
االعمــال ال ــدرامي ــة النــاضجــة او
الهادفة.
ومثل هذا التوجه كان لي حتفظ

دماغ العراقي
أ.د .قاسم حسني صالح *

نقدي وشخـصي عليه واحسب ان
مـثل ه ــذا االسـتـهالك الفـنـي ق ــد
جلــبه م ـ ــؤلفـ ــو وممــثلـ ــو املـ ـسـ ــرح
الـ ـ ـتــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض
لالنقــراض وحــاولــوا زرع جـينــاته
الــوراثيــة يف الـتلفــزيــون ولالسف

جنح ال ــبع ــض مــن ف ـن ـ ــانــي ه ـ ــذا
ال ـ ـن ـ ـمـ ـ ــط مـ ــن اعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ان ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــاج
واسـتـهالك هـ ــذا الـنـ ــوع الهـ ــابــط
الرديء .
امـا عن (عـبود يف رمـضان) فـأزعم
انه س ـيـكـ ـ ــون مم ـيـ ـ ــزاً يف اجنـ ـ ــازه

وذلـك لعــدة اسـبــاب مـنهــا الـنـص
ال ــذي كـتـبـه الفـنـ ــان علـي ج ــاب ــر
والذي يطرح نفسه مؤلفاً جديداً
لم يـسـتنــزف قلـمه بعـد ومــازالت
افكـاره طـريـة ،وطـازجـة ،ولـم يقع
يف حبائل االستسهال واالجترار.

"حلـم" بيكـاســو يتحـول اىل كـابــوس ملليـونري أمــريكي
لـــوس اجنلــس  :حت ـ ــولــت ل ـ ــوح ـ ــة
"احلـلم" The Dreamالـشـهيــرة
للـ ــرس ـ ــام العـ ــاملـي ال ــشهـيـ ــر ب ـ ــابلـ ــو
بـيكـاسـو الـى كـابـوس لقـطب انـديـة
القـمار يف الس فيجـاس ستيف وين
عنـدمـا اصـطـدم مــرفقه دون قـصـد
بـاللـوحـة الـتي يـبلغ ثـمنهــا ماليني
الدوالرات فأحدث بها ثقبا.
وكان وين قد أنهى للـتو اتفاقا لبيع
اللوحـة مببلغ  139مليون دوالر الي
جامع لـوحات اخر عنـدما تسبب يف
خـ ـ ــرق بـحجــم االص ــبع يف قــمـ ـ ــاش
العـمـل الفـنـي بـيـنـم ــا كـ ــان يع ــرض
اللـوحة علـى اصدقـائه يف مكتبه يف

الس فيجاس قبل اسبوعني.
وقـالت اخملـرجـة وكـاتبـة الـسـينـاريـو
ن ــورا اف ــرون الـتـي شه ــدت ال ــواقع ــة
وك ـت ـبــته ـ ــا يف م ـ ــدونــته ـ ــا يف م ـ ــوقع
(هـفـ ـنـج ــت ـ ـ ــون ب ـ ـ ــوس ــت دوت ك ـ ـ ــوم)
www.huffingtonpost.co
mعلــى االنتـرنـت ان وين رفع يـده
ليــوضح لـلمـجمــوعــة شـيئــا بـشــأن
اللوحـة التي رسمها بـيكاسو يف عام
 1932لعشيقته ماري تيريز والتر.
وكتبت افـرون يف مدونتهـا "ويف هذه
اللحـظــة اصـطــدم مــرفقه بـقمــاش
الل ـ ــوح ـ ــة وح ـ ــدث ص ـ ــوت فـ ـظ ــيع".
وق ـ ـ ــالــت ان ويــن مـ ــص ـ ـ ــاب مب ـ ـ ــرض

الـتهــاب ال ـشـبكـيــة الـصـبــاغـي وهــو
مـ ـ ــرض يف العــني ي ـ ـس ـبــب تـلف ـ ــا يف
محيط الرؤية.
واض ـ ـ ـ ــاف ــت ق ـ ـ ـ ــائـل ـ ـ ـ ــة "ض ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــة يف
املـنتـصف ...تــسبـبت يف ثـقب اســود
بـحـجــم ال ـ ـ ــدوالر املـع ـ ـ ــدنــي .وق ـ ـ ــال
(سـحق ـ ـ ــا .ان ــظ ـ ـ ــروا م ـ ـ ــاذا فـعلــت..
احلمد هلل انني انا الذي فعلتها)".
وأك ـ ــد مـك ـتــب ويــن احل ـ ــادث ال ـ ــذي
نشرته ايضا صحيفة نيويوركر هذا
االسـبوع .وقـال التقـرير ان ويـن قرر
اعف ــاء امل ـشـت ــرى مــن اتف ــاق الـبــيع
واصالح الل ــوح ــة واالحـتف ــاظ به ــا
لنفسه.

مع بــدايــة األلـفي ــة الث ــالثــة  ،جتـمعـت نتــائج مــذهلــة
غيّرت ما كـان يعد حقائق بخصـوص الدماغ  ،منها :إن
الــدمــاغ ال يـشـبـه الكــومـبـيــوتــر كـمــا كــان يعـتقــد  .وأن
نـ ـصـفه األميــن م ـ ـس ـتـقل عــن نـ ـصـفه األي ـ ـسـ ـ ــر ل ـيـ ــس
صحـيحا  ،إمنا يـعمل بنصفيه كـكل يف تأدية نـشاطاته،
وأن الدمـاغ ميكنه إنـبات خاليـا عصبـية جـديدة ! .وأنه
ميكنه تغييـر تركيبـة وظائـفه أيضا ! بعـد أن كان يـنظر
له بأنه معدّ وراثيا بتركيبة ال ميكن تعديلها .
وتــوصل عـلم األعـصــاب احلــديث الــى أن نــوع البـيئــة (
أكـرر :نــوع البـيئــة ) التـي يعيـش فيهـا اإلنـسـان  ،تـسهم
بــدور كـبيــر يف حتــديــد نــوع الــدمــاغ ونــوع وظــائفه  ،بل
حـتــى اإلبــداع أيـضــا! .ونــزيــدكـم أكـثــر بــأن الــدراســات
تـوصـلت الـى أن نـوع ( الـثقـافـة ) تـغيــر يف األدمغـة !
.مبعـن ــى أن ال ــذي يعـيــش يف " ثق ــاف ــة سـالم " يك ــون
عــاشق ــا للحـب واحليــاة واإلبــداع ،فـيم ــا تكــون خاليــا
دمـاغ الــذي يعيـش يف " ثقـافــة عنف " يف إنــذار لتــوقي
اخلطر وانشغال دائم بتوقع الشر .
طبقـوا هـذه احلقـائق العـلميـة علـى بيـئتنـا العـراقيـة ،
االجـتم ــاعيــة والـطـبيـعيــة  ،وخــذوا مجــال االنفعــاالت
مثال  .فـالبحـوث تشـير الـى أن فاعلـية الـدماغ تـتراجع
حـني يــتع ـ ــرض الفـ ــرد الـ ــى انـفعـ ــال حـ ــزن م ــصحـ ــوب
بـتهـديــد وشعـور بــالعجـز ،وهـذا مــا تعــرض له الـدمـاغ
العــراقـي يف " قـصف " عـنـيف خلالي ــاه علــى م ــدى ربع
قــرن  ،السيمـا فـواجع الـسنـوات الـثالث األخيــرة التي
تع ـ ـطّلــت ف ــيه" ال ـ ــدمـ ـ ــاغ " خالي ـ ــا احل ــب والعـ ـ ــواطف
اإلنسـانية ونـشطت فيه خاليـا العدوان وبـارنويـا الشك
واالنتقام من اآلخر.
وما ال يعـرفه الناس أن الـضغوط املـصحوبـة بالتهـديد
تـؤثر بـشكل خطيـر يف كيميـائية الـدماغ  ،وجتبـره على
أن ينشغل بإصدار األوامر الـى الغدد االدرينالية لتفرز
هـرمـون الكـورتيـزول بـكميـات كبيـرة  ،ينجـم عنهـا مـوت
خاليـا دماغية السيمـا يف املراكز املتخصـصة بالذاكرة .
وأظن لهذا السبب صار العراقيون يعانون النسيان!.
وما ال نـدري به أيضا  ،أن إفـراز الكورتيـزول مبستـويات
ع ـ ــال ـي ـ ــة ي ـ ــؤدي ال ـ ــى انـخف ـ ــاض مـ ـس ـت ـ ــوى ه ـ ــرم ـ ــون "
الـ ـسـيـ ــروتـ ــونـني " الـ ــذي يــنجـم عـن هـبـ ــوطـه  :العــنف
والسلوك العدواني واالكتئاب والشقيقة .
ومــا ال نعــرفه أيـضــا أن التــأثيـرات االجـتمــاعيـة تـعمل
بـطرائق معقدة إلثـارة أو تعطيل منو الـدماغ ووظائفه
 .ففـي الـبـيـئ ــات املفعـم ــة ب ــاألمـن وال ــراح ــة  ،والـث ــري ــة
بـالـتنـبيهــات اجلمــاليــة والتـرفـيهيـة " الـسـويــد مثال "
ينمو فيها الدماغ مبا يريح صاحبه ويطيل يف عمره .
أمـا يف البيـئة العـراقيـة التـي هرّأ نـسيجهـا االجتمـاعي
وأهــان طـبـيعـتهــا وشّــوه جـم ــالهــا الـنـظــام ال ـس ــابق ثـم
االحــتالل واإلره ــاب  ..وم ــا أح ــدث ــوه يف الــنف ــوس مـن
خـراب  ،فــإننـا لـو اطـلعنـا بـاألجهـزة احلــديثـة علـى مـا
أصـاب أدمغتنا  ،حلمدنا اهلل علـى أننا ما زلنا عقالء ..
أعنـي عباده الفقـراء  .أما الـسياسـيون من " األفنـدية "
و"املعممني " فليسوا منهم بطبيعة احلال !.
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