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محا طلبة جدارية حتـمل قصيدة للشاعر اإلنكليزي روديارد كيبلينك محتج على ما يـرونه توجها عنصريا فيها.وكانت القصيدة التي كتبها الشاعر في عام  1895 كتبت على جدار في
ـقطع من قصيدة لـلشاعرة األمريـكية مايا أجنـيلو في محاولـة لتأكيد ـت حديثا تضم مـقر احتاد الطلـبة في جامعة مـانشستر.ومـحا قادة االحتاد الطالبي الـقصيدة واسـتبدلوها  بناية ر

دور األصوات السود والسمر في كتابة التاريخ.وقد اعتذر االحتاد إلى الطلبة عما رآه تقصيرا في عدم استشارتهم بشأن اختيار القصيدة. 
وقالـت ريدي فيسـواناثان مـسؤولة شـؤون التنـوع في االحتاد إن أعضـاء منتـخب لـتمثـيل الطلـبة شعـروا أن كيبـلينغ  اليـتناسب مع قـيمنـا" مشيـرين إلى قصيـدته الشهـيرة "عبء الرجل
بنى الذي هم بالنسبـة لنا تمثيل أصوات الطلبة السـود والسمر لذا شعرنا أن قصيدة روديارد كيـبلينغ كانت غير مناسبة تمامـا".وكتبت القصيدة على جدار في ردهة ا األبيض".وأوضحت: "من ا
يضم مقر قيادة االحتـاد الطالبي والتي حتمل اسم الناشط اجلنوب أفريـقي ضد الفصل العنصري ستـيف بيكو.وقد صُبغ اجلدار بصبـغة بيضاء حملو القصيدة في  13يولـيو/تموز قبل أن تكتب

عليه قصيدة أجنيلو ما زلت أنهض التي اختارتها اللجنة التنفيذية لالحتاد في  16يوليو/تموز. 
سؤولة في االحتـاد على فيسـبوك تقول إن عـمل كيبلـينغ عنصـري يدعم دور االمبراطـورية البريـطانية وقـد اختيرت قـصيدة أجنيـلو بوصفهـا "إرجاعا للـتاريخ إلى أولئك الذين وكتبت سارا خـان ا
شروع".وأضاف اضـطهدوا من جانب أمثال كيـبلينغ لعدة قرون.وقال مـتحدث باسم احتاد الطلـبة نعرف أننا ارتكبـنا خطأ ألننا لم نأخـذ رأي الطلبة في اختيـارنا للقطعة األدبيـة األخيرة في بداية ا
بـادرة. وقالت جامعـة مانشـستر إن االحتـاد يعمل بشـكل مستـقل عنها وال قـبلة وكـتابة عمل أجنـيلو في جـدارية "كانت بـداية رائعة لـهذه ا بنـى في األشهر ا أنه سـيتم تقـد فن "دال ومناسب في عـموم ا
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ـوسـيــقى الـعــربـيـة . ومن ومـقـامــات ا
ـنـصـوري واحلـديدي قـامـات (ا ابـرز ا
والــــــنـــــوى والــــــراست واجلــــــبـــــوري
والـراشـدي وتـعـد  قـوالب غـنـائـيه  وال
تـغــنى اال في الــعـراق ولــهــا اصـولــهـا
وقواعـدها الـتي دعت لتـسمـيتـها بـهذا
ـقـام الـواحـد ـا يـدخل فـي ا االسم ور
ـوسـيقى اكـثـر من جـنس من اجـناس ا
ــقـامــات بـنـغــمـهـا الــعـربـيـة  وتـقـرأ ا
طلق احلر واخلالي من االيقاع اال ان ا
االيقـاع يدخل فـي  موسيـقى بعض من
ـقـامـات   ويــدخل االيـقـاع ايـضـاً في ا
الـوصالت الـغـنــائـيـة الـتي تـأتي داخل
قام بالقار قام  لذلك سمي مـؤدي ا ا
ــقـام  دون ــغــني النه يــقــرأ ا ولــيس ا
مصاحبة  ايقاعية    وكما  تطلق هذه

 التسمية على قار القرآن. 
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 كـما  ان البـستة الـبغداديـة هي ليست
ـقـام   اال انـهـا جـرت جـزء من اركـان ا
الــعــادة في ان يــتــبع كل مــقــام عـراقي
قام الذي بستة خفيفة من  نفس نغم ا
أنـشــد فـيه الــقـار  وهي من االغـاني
رحـة وانغامـها مـتالئمة مع اخلـفيفـة ا
قام قـام .ويرى نـقاد الـفن ان ( ا نـغم ا
ينـقـسم الى اصـليـة وفـروعهـا وعـددها
سبعة مقامات وهي  الرست  والبيات
 و الــسـيــكـاة   والــعـجـم  و الـنـوى 
واحلجاز و   الصـبا ) وهنـاك مقامات
تــسـمى فـرعـيـة الــرئـيـسـيـة وهي بـاقي
ـقــامــات والـتي يــصل عــددهـا قــرابـة ا
ئة مقام   كل له طريقته اخلاصة في ا
االداء ونكهته التي تختلف عن االخر).
وهـنـاك مـقـامـات تــغـنى  فـيـهـا الـشـعـر
الــفـصـيح واخـرى بـالــعـامـيـة ويـسـمى
ــوال اوالـزهــيـري  حــيث يـتــكـون من ا
ســبـعــة أشــطـر   الــثالثــة االولى مــنه
تنـتهي بـكلـمة مـشابـهة الـلفظ مـختـلفة
ــعـــنى   وثـالثــة اشـــطـــر اخــرى فـي ا
تـنـتـهي بـكـلــمـة واحـدة مـتـحـدة الـلـفظ
ـعــنى وتـخـتـلف ايـضـاً عن مـخـتـلـفـة ا
االبـــيـــات الـــثالثه االولى   ثـم يــخـــتم
وال بشطـر سابع ينتهـي بنفس كلمة ا
االبيات الـثالتة االولى اال انهـا تختلف
قامات  20مقاماً . عنى وعدد هذه ا با

قام العراقي..  اشهر القراء في ا
ال عـــثـــمــان ـــقـــام ا ومن ابـــرز قــراء ا
ــوصـــلي  هـــو من مــوالـــيــد مـــديــنــة ا
ــوصل فــقـــد بــصــره وهـــو صــغــيــراً ا
فعوضه الله بالبالغة وفصاحة اللسان
وألهـمه من نعـمة في صيـاغة االحلان 
عيـنه السلـطان عبـد احلميـد  في تركياً
ـجداً في جامع ( آيا رئيسـاً واماماً و
صوفية ) الـذي كان يصلي فيه   وذلك
حلالوة صــــوته وبالغــــته وفـــصـــاحـــة
لـسـانه وبـقي في مـنـصـبه حـتى تـنازل
الـسلـطان عـبد احلـميد عـن العرش الى
الــســلـطــان مــحـمــد رشـاد   فــعـاد الى
الـعراق واسـتقـر في بغـداد. ذاع صيته
في العراق وتركـيا ومصر وبالد الشام
غن   حيث زار الشام ونال اعجاب ا
والفـنان   ثم زار بيـروت ومنـها الى
مــصـر فـألـتف حـولـه مـشـاهـيـر الـطـرب
والـغناء أمـثال عبـده احلمولي ومـحمد
عثمان   وقد استمع منهم الى االدوار
ــصــريــة ثم اســمــعــهم غــنــاء االدوار ا
ـــوصــلي فــأعـــجــبـــوا بــأدائـه وكــان  ا
مــوضع حـفــاوةٍ واجالل واكـرام في كل
ـقـام في بــلـد امـا من  مـشـاهــيـر قـراء ا
الـعراق في الـقرن الـعشـرين هو الـفنان
محمد القباجني من ابرز قامات الغناء
ــبــدعـ في في الــعــراق من الــرواد وا
ـقـام الـعـراقي  يـعـد  في نـظـر مـجـال ا
ـقـام في الــكـثـيـرين من أشـهــر مـغـني ا
ــوشـحــات وهـو الـعــراق أجـاد غــنـاء ا
بعمر  12  عاما  بـدأ بالغـناء الصوفى
ــقــامــات واالذكــار وبــدأ بــتــســـجــيل ا
قـامات كان عام 1925 وسجل جـميع ا
مـبـدعا وقـد طور الـبـستـة وهو أول من
جــعل الـنــاس تــطـرب لــسـمــاعـهــا وقـد

ـقامات ابـتدع لـنفـسه نوعـا جديـدا من ا
واطلـق علـيه تـسـميـة مـقـام الالمى قدرة
غـنـائيـة عـراقـيـة في غـاية الـرفـعـة برزت
ـوسـيقى الـعربـية بوضـوح في مؤتـمر ا
الـذي عقد فـي القـاهرة عام 1932والذي
ــطــرب الــعــراق األول وقــد لــقب فــيه  
تــنـافس مع عـمـالـقــة الـغـنـاء الـعـربي ام
كـلـثــوم ومـحـمــد عـبـد الــوهـاب  هـومن
مــوالـيــد بــغـداد والــذي كـان فــنه  مــثـار
ستشرق والباحث األجانب أعجاب ا
والـفـنــانـ الـعــرب في مـصــر واألقـطـار
الـعـربـية   وأهم خـواص الـقـباجني انه
ـقايـيس كـان صـاحب صـوت رجـولي بـا
الــعــلــمــيــة والــذوقــيــة  فــضالً عن أداء
مـــتــمـــكن مــصـــبــوب فـي صــوته صـــبــاً
مــحــكــمـــاً  ومن خــواص ذلك الــصــوت
الدفء الذي يـحيطه وطواعـية احلنجرة
التـي تتالءم تالؤمـاً مـدهـشاً مع طـبـيـعة
ـقـامــات الـعـراقــيـة الـتي كــان يـؤديـهـا ا
ــقـام الــعـراقي عن اعالم بــحـرارة اخـذ ا
ـقـام الـبـارزين   لـكـنه لم يـتـوقف عـند ا
هذا احلد بل ابتكر وابدع وطور في هذا
الفن   حتى بـلغ مـنزلـة تـفوق بـهـا على
عـاصرين صـوتاً واسـلوباً  الـقدامى وا
وهـو يـعـد رائد فـي الطـرق احلـديـثه في
جتـــديــد وتــطـــويــر االســالـــيب االدائــيه
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ومن ابتـكاراتـه وتصـرفاته الـنـغمـية في
ـقـامـات الـعـراقـية   ادخـاله نـغـمـة من ا
االبــراهـــيـــمي الى مـــقــام احلـــســـيــني 
وادخل نغمة النهاوند في مقام البيات 
ونـغـمـة القـطـر في احلـكـيـمي وعـشرات 
غـيــرهــا ويـكــاد يـكــون مـقــام الالمي في
مـقدمـة ابتـكاراته.ومن جـيل الشـباب من
ـقـام الــفـنـان الـراحل صالح عـبـد قـراء ا
الـــغــفــور والـــفــنـــان حــســ االعـــظــمي
والـفـنـانـة فـريـد مــحـمـد عـلي فـقـد كـانت
ـــقـــام الــعـــراقي جتـــاربــهـم  في عـــالم ا
األربــعــ عـــامًــا  كــانت الــبــدايــات في
حـطات سـريعة الـسبـعيـنيات  مـرورًا 
ــقـامي ومــكـثــفـة في الــعـمـل الـغــنـائي ا
أكسـبـتـهم  الـشهـرة والـصـيت ووضعت
ـقـامـي غـنـ ا اسـاءهم  في مـصـاف ا
الــكــبـار  وعــدد مـنــهم تــتـلــمـذ عــلى يـد
ــوســيــقــار مــنــيــر بــشــيــر فـي مــعــهـد ا
الـدراسـات الـنغـمـيـة وحـقق شـهـرة على
ي عـلى حـد ــسـتـويـ الـعـربـي والـعـا ا
ـقام سـواء  ..وهـكذا ان الـبـحث في فن ا
الـعــراقي يـحـتـاج الـى مـوضـوعـات عـدة
النـه  فـن اصــــــيل وتــــــراث حــــــضــــــاري
امـتـزجت وتفـاعلت مـعه فنـون حضـارية
اخرى   وهو عُصَارة احقاب من الزمان
ال يُـعـرف تـاريخ مـحـدد او فـتـرة مـحددة
لتألـيفه   وهناك من ينـسبه الى العصر
ـظـلـمـة اى الـعـبـاسي  او الى الـعـهـود ا
فـــــتــــرة احلــــكـم الــــعــــثــــمـــــاني وهي ال
ـــقــام تـــتــــــــــجــاوز  400  عـــام   ان ا
لـيست دائـرة مـغلـقـة بل حلـقـة مفـتـوحة
ــكن بــواســطــتــهــا تــطــويــر واضــافـة
مقامـات جديـدة كمـا فعل الـفنـان الكـبير
ـــرحــوم مــحــمــد الــقــبــاجنى .وبــعض ا
ــقـام عـلى انه االرجتـال ـؤدين يـرون ا ا
الكامل الـذي يعتمد عـلى السمع وينطق
بــاحلـنــجـرة   وهــذا من احــد االسـبـاب
ـقـام (اي تـنـويـته) الـتي جتــعل كـتـابـة ا
عـملـية صـعبـة   النه كلـما زاد االرجتال
ـكـتــوب والـعــكس صـحــيح. لـذا لم قـل ا
جتـد بـعض احملـاوالت اخلـجـولـة الـنـور
قـامات بنص بصـدد ذلك وظلت مـعظم ا
شـعره ومـياناتـها وقـوالبه الـتي سمعت

من االوائل ..
 وان الـشـواهـد الـتـاريـخـيـة كـلـهـا تـؤكـد
فـــعال عـــلـى ان الـــعـــراقـــيـــ اصـــحــاب
احلـــضـــارة الـــعــــمالقـــة الــــتي تـــعـــرف
بــحــضـارة وادي الــرافــدين كــانـوا رواد
ـوسـيـقـيـة ـوسـيـقى وصـنـاعـة االالت ا ا
ـقـام هو من نـتـاج فـترة وبـالتـالي فـان ا
حـضـارة وادي الرافـدين نفـسـها وتـطور

بتطور حركة التاريخ احلضارية.

ـوسـيـقى لـغـة الـشـعـوب  حلـنا تـعـد ا
وتـــألــيـــفـــا وتــعـــبـــيــرا مـــبـــاشــرا عن
اإلنـسـانـيـة  أخالقـا وإرشـادا وسـموا
ربـانــيـا ورســالـة خــالـدة في كــيـان كل
اخملـلـوقـات هي الـلـغـة الـوحـيـدة الـتي
ــكـن فــهـــمـــهــا من كـل اخملــلـــوقــات
وعـلـيه في كل مكـان يـتفـاعل اجلمـهور
مع الــغـنـاء خـاصـة الــتـراثي الـصـادق
النه أقـصـر اجلسـور لـوصول الـتـفاعل
ـقـام بـ اخملــلـوقـات  وبـالــتـالي ان ا
ــوسـيــقــيـة الــعــراقي احــد  الـفــنــون ا
ة اي مـنذ حوالي 400 الـعربيـة القـد
عـام  في الـعـراق وان ادواته اجلـالـغي
بـغــدادي إضـافـة إلى الــقـار  ونـحـو
ثالثة عازفي آلة الـسنطور  واجلوزة
 والطبلة أو الـدنبك وأحياناً آلة الرق.
ويـتـركز مـعـظم نص أو شـعـر االغـنـية
باللهـجة العراقيـة.. ويرى باحثون في
وسـيـقى العـراقـية ان خـارطة مجـال ا
ــكن الــقـــول انــهــا بــدات في ـــقــام  ا
مـحافـظـة كـركـوك وتطـورت في مـديـنة
وصل واستقرت في بغداد ... يتألف ا
قام العراقي من فصول وهذه مجمل ا
ـقام األولي الـفـصـول تسـمى حـسب ا
أي مـــقــام بـــيـــات  وحـــجــاز و رَست
والـنوى  و احلـسـيـني.ومـن ابـرز قراء
ــقـــام رشــيــد الـــقــنــدرجـي ومــحــمــد ا
الـــقــبــاجنـي و يــوسف عـــمــر وهــاشم
مـحـمـد الــرجب وحـسن خـيـوكه وجنم
الــشـيـخــلي وأحـمـد الــزيـدان وقـدوري
الـعيـشة وعـبد الـرحمن خـضرو حـمزة
الـسعـداوي وحـامـد الـسعـدي ومـحـمد
نـاصـر الــعـزاوي وفـريـدة مـحـمـد عـلي
وحـــســ األعـــظـــمي وعــبـــد اجلـــبــار

العباسي. 
ـقام نـوع من ألوان الـغنـاء العراقي وا
والـــذي تـــمــتـــد جـــذوره الى ســـنــوات
مـوغـلــة في الـقـدم   فـأنـه يـنـسب الى
الـعـصــر الـعـبــاسي اي الـعــصـر الـذي
ازدهـــرت فـــيه الـــدولـــة الـــعـــبـــاســـيــة
االسالمــيــة في شــتى أنــواع الــفــنــون
والـعـلوم  وعـلى الـرغم من قدمه اال ان
هـذا من الفـنون  بـقي متجـسداً في كل
نواحي احلـياة اليومـية التي يعـيشها
الــعـراقــيـون حــتى االن  ولـقــد تـخـطى
ـقـام حـدوده اجلـغـرافـيـة من بـوابـته ا
ـتـنـوعـة الى دول الـشـرقـيـة بـأحلـانه ا
أســــيـــا   مـــنــــهــــا تــــركــــيــــا وايـــران
وافغانـستان وأذربـيجان ووصل حتى
الهـند   ولـكنه لم يـؤخـذ به في البالد
الـعربـيـة  قـاطبـة رغم اسـتـحـسانه من
قـبل مشـهـوري الغـناء في مـصر وبالد
الـشـام وشـمـال افـريـقـيـا وفي اخلـلـيج
قام على ان ايضاً .. ويؤشر نقاد فن ا
ـقـام الـعـراقي مـحـبـوساً سـبب جـعل ا
في وطنه ولم يشاع في البالد العربية
االخرى النه مطلوب مواصفات خاصة
ـكنه من ـؤدي مـنهـا ال  في حـنـجرة ا
قام ما لم يكون له نفس طويل قراءة ا
ـقـام ال في الـغـنـاء  وان بـعض قـراء ا
يـتمـكـنـون من الـوصول الى الـطـبـقات
الــعـلــيــا احلــادة مـن طـبــقــات الــســلم
ــيــانـة)   وهي ـوســيــقي تــسـمى (ا ا
اجلــوابـات والـصــيـحـات الــعـالـيـة في
ــا يــضــطــر ــوســيــقي     الــســـلم ا
ــيــانــات ــؤدي الى اخــتـالس هــذه ا ا
ا يخص اختالسـاً فنيـاً رائعاً   اما 
االجـناس   فـلـيس هـنالك غـنـاء عربي
تـتفـرع منه االجـناس الـكثـيرة كـما هو

قام العراقي. في ا
   …d U³F « ZO ½ 

قام العراقي فن نسجه موسيقون ان ا
 عـــبـــاقـــرة عـــاشــــوا في زمن الـــدولـــة

الـعـبــاسـيـة وقــد وصـلـنــا شـفـاهـا عن
تعاقبة  طريق السماع عبر االجيال ا
فهو تراث أصيل عريق اختص 
بـالـعــراق دونـاً عن االقــطـار الـعــربـيـة
قام العراقي في االخرى وقد اثر فـن ا
ـوسـيقـى العـربـيـة حيث من مـسيـرة ا
خاللـه اســتــطـــاعــوا وضع نـــظــريــات
ـوسيـقى الـعـربـية وعـلى ايـدي كـبار ا
ــوســيــقــ من بــيــنــهم  ابن ســيــنـا ا
والــكـنــدي والــفــارابي وصــفي الــدين
االموي الـبغدادي .. خـاصة ان للـمقام
نــظــام مـتــكــامل من حــيث أســتــخـدام
أصوله وقـواعده وفـروعه وشعبه النه
يـعـد تـوسـيعـا لـلـمـوسيـقى الـعـربـية 
ـا تـكـون ومن دون هــذا الـنـظـام فــلـر
ـوسـيقي هـنـالك خـلخـله في الـنـظـام ا
ـقـام ان الـعـربي.ويـرى مـتـابـعـوا فن ا
اول ظــهــور لــلــمـقــام كــان في مــديــنـة
بـغـداد حيث كـان مـؤدوه الذين بـرعوا
واشــتــهــروا بـه خالل الــقــرن الــثــامن
عشـر والتاسع عـشر والذين اصـبحوا
فـيـمــا بـعـد مــدارس لـلـمــقـام الـعـراقي
يـدارسـون ويـعـلـمـون الـشـبـان طـريـقة
قام   وازدهر مع مطلع القرن قراءة ا
الـعشـرين في مديـنة  بغـداد على وجه
اخلـــصــوص بــالــعـــديــد من االســمــاء
ـقـام  خـاصـة كـان الالمـعـة في عــالم ا
الـغناء في تـلك احلقبـة  مقتـصراً على
ـقــامــات واالغـاني الــريـفــيـة وغــنـاء ا
ـربعات والـبسـتات البـغدادية  واكن ا
ـــقــامـــات في الــبـــيــوت و في غــنــاء ا
ــوالــيـد االفــراح وحــفالت اخلــتـان وا
ــوالــيــد وفي االذكــار والـــتــهــالــيل وا
ولد النبوي كما كنت هناك الدينية كا
قاهي اخلاصـة  حيث كان في بغداد ا
ـــقــاهي روادهــا من عــدد كـــبــيــر من ا
ـقام العـراقي في حفالت ليـلية يحب ا
الى تبـاشير الفـجر  يشدوا فـيها كبار
ــقــامــات الــعــراقــيــة الــفــنــانـــ من ا
وبــسـتـاتـهـا الــغـنـائـيـة   وكـانت تـلك
قـام وجمهورهم قاهي جتـمع قراء ا ا
قـامات في جلـسات نـقاشـيـة بشـأن  ا
وحتـريرها وألـوانها ومـياناتـها  وقد
ظل هذا التقـليد في سبيـعنات العصر
ـاضي من خالل حـفالت ايـام اجلـمع ا
تحف البغدادي التابع ضمن مسرح ا
المـانة بـغداد وحـضور جمـهور واسع
ـــقـــام من يـــؤدي عـــدد مـن مـــطـــربي ا
ابـــــرزهـم يــــوسـف عـــــمـــــر وحـــــمــــزة
الـــســـعـــداوي وعـــلـي ارزوقي وعـــبـــد
احلـمن خــضـر وابــو عـبــد الـبــغـدادي
ـقامات والبستات بعد وتتم مناقشة ا
احلــفـلــة مـن قــبل احلــضــور ..  وكـان
ايـضا عـلى  فـرق اجلـالـغي الـبـغدادي
تـــعــزف  الى نـــهــر دجــلـــة عــلى طــول
شواطئهـا من جانب شارع ابو نؤاس
ــنــاســبــة االعــيــاد حتــيي احلــفالت 
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اليـزال االن  يـنـدفع الـعـراقـيـون  نـحو
سـمـاع هــذا الـلـون مـن الـغـنــاء مـهـمـا
ابــتـــعــدوا عــنه   وال زالت الــســاحــة
الــعــراقــيـة تــضم الــعــديــد من الــقـراء
الشـباب الـذين يـتخـرجـون سنـوياً من
مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلـة  الـذي يـرفـد
السـاحة الـعراقـيـة سنـوياً بـالعـشرات
ثـقـف في من الشـبـاب اخلريـجـ وا
ــقــام هــذا الــلــون الــذي يــعـد قــراءة ا
مـجمـوعة انـغام متـرابطـة مع بعـضها
ا يظن ومنسـجمة فيمـا بينها   ولر
قام من يـسمـع بهـذه التـسمـية   ان ا
قـام هو تسـمية هـو سلم موسـيقي وا
لـــقــــالب غــــنـــائـي ولـــيــــست لــــساللم

وصل  قام العراقي إنطلق من كركوك وتطور في ا ا
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يــقــول الـكــاتب والـروائـي الـكــولـومــبي الــشـهــيـر
غـابـرييل غـارسـيـا مـاركيـز :"كـانت أفـضل مـصادر
إلـهــامي هي األحــاديث الـتي يــتـبــادلـهــا الـكــبـار
أمامي ألنـهم يَظنون أننـي ال أفهمها فـيشفرونها
عـمـداً كي ال أفـهـمهـمـا لـكن األمـر كان خالف ذلك
ـهـا مــثل إســفـنــجـة ثم أفــكـكــهـا إلى كـنت امــتـصـُّ
أجزاء واقلبها لكي أخفي األصل وعندما أرويها
لألشخاص أنفسهم الـذين رووها بينهم تتملكهم
احلــيــرة لـــلــتــوافق الــغــريـب بــ مــا أقــوله ومــا

يفكرون فيه".
ــتـــلك الــقــدرة  أن الــكـــاتب احلــقـــيــقي هـــو من 
واإلصرار عـلى اإلمـساك فـجـأة بالـلـحظـة الـدقيـقة
التي تنبـثق منها الفكرة فـالكاتب العظيم هو من
ـوهبة ذات قيمة أسـاسية وأنّ القصة يعرف أنّ ا
ـوهوب هو من روض تُولـد وال تُصـنع فالـكاتب ا
أنـامــله عــلى اجــتـراح الــكَـلِـم وصـقل قــلــمه عـلى
ُتعلم عذوبة األسـلوب يعـلم كيف يكـتب بخبـرة ا
ُـطلع… يـعرف ُثـقف ا و وعي اإلنـسان احلـكـيم ا
كـيف يُـبـدع لـيـكــتب بِـحُب لـيـسـبـر أغـوار الـذات
والــروح والــنــفس اإلنــســانــيــة ومن دون ضــجـر
بـالنـسـبة لـلمـتـلقي عـلى اخـتالف تنـوع ثـقافـاتهم
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ــانـع مـــعــروف الـــســيـــنـــارسـت والــكـــاتـب والء ا
دهش في الـكتـابة فـهو دائـما بـأسلـوبه الـفريـد ا
عاجلاته الذكية تداخلت همومه تلقي  يفاجئ ا
بــشـكل جــنـونـي أسـلــوبه يـتــرك مـســاحـة مــهـمـة
للقـار ليـكون له دور في مشـاركته بـعض األفكار
والتفـاصيل اجلزئـية والـهامة في عـمله االبداعي
وهي تـقنـية مـسـتمـدة من الـتراجـيديـا اإلغـريقـية
ــعــزل عن الــكــتــابـة أي أنـه ال يـتــنــاول األفــكــار 
ـانع فـي فـيـلم (بـيـر عـلـيوي) اإلبـداعـيـة اخـتـزل ا
ـفـردة الــكـثـيــر من الـتــشـفــيـرات الــتي اتـصــلت 
اء وت ورحلـة االنسان التي تـبدأ با احلـياة- وا
ــزيــد من وتــنــتــهي بــالــتـــراب لــلــتــعــرف عــلى ا

التفاصيل كان لي معه هذا احلوار.
{  كـيف تـولـدت ليـدك فـكـرة كـتـابـة سيـنـاريـو فـيـلم (بـير

عليوي)?
- ذات مسـاء كـنت اجـلس مع صديـقي في سـوريا
نــتــحــدث عن ســارتــر  وكــامــو  وحــول  رؤيــتــهم
وت وال أعرف كيف رأيت اخلاصة عن احلياة وا
(بـيـر علـيوي) أمـام عيـني.. ذلك الـبئـر الذي ابـتلع
أحـزان وطن كــامل وغـسل امـنـيــاته وطـمـرهـا إلى

األبد.
(بـيـر عـلـيـوي) لـيس مـجـرد مـغـتسـل لـلمـوتـى هو
ـاضية رغم ذاكـرة العـراق خالل  العقـود الثالثة ا

تد إلى أكثر من قرن من الزمن. أن عمره 
{ مـــا الــذي اردت ان تـــســلـط الــضـــوء عــلـــيه من خالل

السيناريو?
- بـاحلـقـيـقــيـة (بـيـر عـلـيــوي) يـتـحـدث عن رحـلـة
اء وتـنتـهي في الـتراب اإلنـسان الـتي تـبدأ مـن ا
ــاء والـتـراب تـلك الـقـصــة الـتي نـسـمـيـهـا وبـ ا
ـهم قـصــة احلـيــاة .. طـالت أم قــصـرت ال يــهم ا
أنـنــا مـجــبـريـن عـلى أن نــحـيــا ونـســلك  هـذا
الـطريق إلـى (بيـر عـليـوي).. هـذا من جانب
ومن جــانـب آخــر كـــنت أرغب بـــشــدة في
ــنـسي وال تــوجـد ـكــان ا تـخــلـيــد هــذا ا
ــكـان أفـضـل من الــسـيــنــمـا لــتــخــلـيــد ا

واإلنسان.
{ هل لـديـك جتـارب اخـرى .. ام انــهـا الـتــجـربـة

االولى?
- لـــدي عـــدد من مـــشـــاريـع الــتـــخـــرج واالفالم
الوثائقية; ولكن أهم جتاربي هي فيلمي الشيخ
نــويل لـلـمـخـرج سـعـد الـعـصـامي سـنـة .. 2017
والـذي شـارك في أكـثر من  30مـهـرجـان حول

العالم ونال التـقدير والثناء كما صرح
األســتــاذ مــحــمــد عـاطـف مــديـر
االفالم في مــهـرجـان الـقـاهـرة
الـدولي حـيث قـال إن الـشيخ
نـويل أفــضل فــيــلم عـراقي
اضـية خالل الـسنـوات ا
كــمـا أنه رشح  جلــائـزة
(الـكــرانــد اوف).. (بــيـر
ـثل جتربتي علـيوي) 
الــــثــــانــــيـــــة في داخل

العراق.
{ هــــنــــاك إشــــكــــالــــيــــة
يـعــيـشـهــا ويـتـحــسـسـهـا

كتوبة ال تترجم كاتب السيناريو دائمـا وهي أن مادته ا
عــلـى الــشــاشــة بــنــفس الــتــفــاصــيل الــدقــيــقــة وبــذات
األحـاسـيس الـتي خـبـرها الـسـيـنـاريـست وتـفـاعل مـعـها

أثناء الكتابة هل ينطبق هذا األمر عليك?
- قــبل أي خــطــوة  نــحــو إنـتــاج اي ســيــنــاريـو
أحـــاول االنــســـجــام مع اخملـــرج وكــادر الـــعــمل
وأحاول ايجـاد نوع من األلفة واحملبـة وكثيرا ما
ـا يـسـهل عـلى اجلـميـع وأولهم أجنح في ذلك 
اخملرج العمل في جو مناسب لالبداع غالبا نعم
أجنـح في إيـــصــــال مــــا أرغب به وال اعــــاني من
مشـاكل كبيرة وأحيـانا اترك مساحـة من تفكيري
اخلاص ورؤيتي الـشخصية في الـسيناريو مثل
انع جيدا بصمة خفية يستطيع من يعرف والء ا
ان يفـك شفـرتـها بـسـهولـة يـجب أن يكـون هـناك
فهم مـتبادل بـ اخملرج والـسيـناريست من أجل
صناعـة عمل سيـنمائي جـميل.. الكـاتب احملترف
هــو من يــسـتــطـيع الــعـمل حتـت ظـروف صــعـبـة
راس. وينجح في التعامل مع مخرج صعبي ا
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{ هل كتابة السيناريو تعد جتربة مخيفة بالنسبة لك?
- أكـثــر شيء مـخــيف بـالـنــسـبــة الي أنـني قـد ال
أمــلك الــوقت الــكــافي لــكــتـابــة كل مــا أرغب به 
عـملـية كـتابـة الـسيـناريـو عـملـية خـلق وابداع...
تبـدأ من مرحلة الـفكرة التي تـومض في مكان ما
ثم تتـحول إلى فكـرة ثم قصـة ثم تتـحول ألحداث
وأشــخــاص ومن ثـم يــتم حتــويـــلــهــا إلى صــور

سينمائية
ستها في فيلم بير عليوي? { االيجابيات التي 

- بيـر علـيوي سـيـناريـو صعب الـتـنفـيذ رغم أنه
بـســيط جـد في الـســيـنـمـا من الــصـعب أن تـشـد
دة  7 دقـائق ال يـوجـد غـير اجلـمهـور لـلشـاشـة 
مـتحـدث واحـد يتـكـلم بال توقـف.. وهذا مـا حدث
في بير عليوي .. ولكن تالعبت هنا قليال بجانب

كان آخر. شاهد  كسر االيهام وسرقة ا
{ مـــاهي الـــصــعـــوبــات الـــتي واجـــهــتـك خالل كــتـــابــة

السيناريو.
- أكثر الـصعوبـات التي واجـهتني هي: مـحاولة
اخلالص مـن دائرة احلـرب وماسـيـها لألسف لم
أجنح حـــتـى اآلن في اخلالص مـن إرث احلــرب..
انا صـنـيعـة احلـروب مذ أدركت احلـياة وال أرى
حـولي إال حـرب تـلـد أخرى; ولـكـني اتـخـذت قرار
سأحـاول أن التـزم به بعـد إجناز مـشروع فـيلمي
الـروائـي الـطــويل وهــو سـيــنــاريـو فــيــلم حـربي
يـتـحــدث عن مـرحـلــة وقـضــيـة مـهــمـة من تـاريخ
ـشــروع ســوف أتـوقف عن الـعــراق.. بــعـد هــذا ا

الكتابة عن احلرب لبعض الوقت.
{ هل لك آمال وطموحات في مجال الكتابة ?

ـهـرجــانـات حـول - لـدي فـيــلم يـشــارك اآلن في ا
العالم  تصويره في أمريكا ولدي أيضا نص

سينمائي في أمريكا . 
وفـيلم وثـائقي فـي هولـيود ومـحلـيا لـدي فيـلم
روائيـ قـصـيريـن ولكن األهم
بــالــنــســـبــة الي هــو أن
نـبـدأ الـتــصـويـر قـريـبـا
في أول فـــــيـــــلم روائي
طــويل مـن كــتـابــتي...
اخـــــطط أن أصـل إلى
هــــــولــــــيــــــود وكـــــان
والـــبــــافــــتـــا خالل 5
ســنـوات. واحــلم بـأن
تـــعــــود الـــســـيــــنـــمـــا
العـراقية أفـضل وأكثر
تـــطـــورا واشـــراقـــا من

قبل.

wB  ÂUÝË :حاوره
بغداد

∫ l½U*« ¡ôË X ¹—UMO « 

انع  والء ا

طربة فريدة ا

سرح العراقي حقي الشبلي يوسف عمر والقباجني ورائد ا


