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األيديولوجية السياسية في الرؤية اإلخراجية ما بعد 2003

الكة لها وذلك حسبما أفادت الكة لصحيفة ديلي ميل البريطانية تقد عرض لـشراء صحيفة أي من شركة جونستون برس ا تدرس شركة دي إم جي تي ا
اضي بحيث تباع كلها أو حصة منها. تقارير.وكانت إدارة شركة جونستون برس للصحافة قد قررت طرحها للبيع في تشرين األول ا

وتعاني الشركة من مشاكل حتت وطأة الديـون والتزامات برواتب التقاعد وتـراجع عائد اإلعالنات. ولم تعلق شركة جونسـتون برس التي اشترت صحيفة أي
من شركة "اندبندنت" مقابل  24مليون استرليني عام  2016على هذا النبأ الذي كان أول من نقله شبكة سكاي.

اضي مستمرة. لكن جونستون برس التي تمتلك صحيفتي سكوتسمان ويوركشاير بوست وغيرهما قالت إن عملية بيعها التي أطلقت في  11من تشرين األول ا
ؤسسات الصحفية احمللية واإلقلـيمية في بريطانيا لكن لديها سندات مالية بقيمة  220مليون استرليني مستحقة السداد في حزيران وتعد الشركة واحدة من أكبر ا
ـقبل. وأطـلقت صحـيفـة أي ألول مرة عام  ?2012وتباع نـسختـها بقـيمة  60 بنسـا خالل أيام األسبـوع العـادية وبقـيمة جـنيه اسـترليـني واحد خالل أيام من العام ا
السبت. وتـعتبر الـصحيـفة درة التـاج لنحو  200صحيفـة إقليـمية تـملكهـا مؤسسـة جونستـون برس وتغـطي مناطق تـمتد من اسكـتلنـدا وأيرلندا الـشمالـية إلى جنوب

ت من خالل صفقات استحواذ. الية عام  1988و اجنلترا. وأسست شركة جونستون برس في بلدة فالكيرك باسكتلندا عام  1767وأدرجت في بورصة لندن لألوراق ا
ئة تراجعا في عوائدها خالل النصف األول من العام اجلاري .2018 الية حققت جونستون برس  10في ا وفي آخر نتائجها ا
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الــرؤيـــة هي الـــعــنـــصـــر الــبـــصــري
ـسرحي يتم من االفـتراضي لـلفـكر ا
خـاللــهــا تـــصــويـــر جــمــيـع االفــكــار
سرحي ـقترحـة في عالم العـرض ا ا
بـنـظـام فـكـري جـمـالي فـلـسـفي يـقـدم
عــلى شــكل افـــتــراضــات اخــراجــيــة

سرحي. تشكل صورة العرض ا
ويـرى الـبـاحث تــأسس اخلـطـاب مـا
بــعــد االســـتــعــمـــار عــلى الـــنــقــيض
ـــعــاجلـــة الــتـــراث والــوقـــوف عــلى
حــقــيــقـــة االضــطــراب واالحــتــجــاج
والــــتـــحــــريـض الــــذي يـــأتـي بــــعـــد
االستعمار والن الـتبعية خلل يحاول
الـعــامـلــون مـا بـعــد الـكــولـونـيــالـيـة
ـعتـمـد الـتـاريخي تـفكـيك اخلـطـاب ا
واخلـــــــروج من دائـــــــرة الــــــصــــــراع
والسلـطة الى كشف حقيـقة الثقافات
االمبريـاليـة واثرها عـلى اجملتـمعات
احملــلــيـــة الــتي كـــانت مــســـتــعــمــرة
ًـهـيمن االيـديـولوجي واخلروج من ا

لها.
فـاألفكـار االيديـولوجـية تـمثل مـحور
الصراع  والسيـطرة الفكرية وحتمل
بــــــ طـــــيــــــاتــــــهــــــا جـــــمــــــلــــــة من
االستراتـيجيات الـفكريـة والفلـسفية
ـثــابـة عـمــلـيـة والـفـنــيـة وكـونــهـا 
حتــول بــفــعل الــتــأثــيــر واالثــر بــ
اجملـتـمـعات وكـونـها ايـضـا سـاهمت
فـي نـــشـــوء حـــركـــة مـــنـــاهـــضـــة او
مــقـاومـة بـعــمـلـيـة فــكـريـة جــمـالـيـة
فــــتـــــحت اجملــــال لـــــصــــنـــــاع الــــفن
وخــصــوصــا االخـراج بــفــعل تــقـدم
العـلوم اإلنـسـانيـة والعـلـميـة ومنـها
الـلسـانيات وعـلم اللغـة التي حاولت
حتـــديـــد نـــوع الــــفـــكـــر من حتـــلـــيل
الــــعـالمــــات والــــرمــــوز واالشــــارات
خــاصــة انــظـــمــة الــداللــة والــعالمــة
االيـديـولوجـية واعـادة انـتاج مـعنى
ــرحــلي اخــر لــهــا بــفــضـل الــوعي ا
والـــســيــاسي  فــالـــبــدايـــة لــلـــفــكــر
ـوروثـات االيـديــولـوجي جـاءت من ا
تـراكـمـة مـن اخلطـاب وعـبـر الـدين ا
والـتــجـارب والــبــيـئــة واجلــغـرافــيـا
واالعالم والــســيــاســة ومـا لــهــا من
تـأثيـرات جـسـيـمـة عـلى انـتـاج شكل
الــــصـــورة الـــفــــنـــيـــة مـن الـــلـــوحـــة
ـسـرح والـتـلـفــزيـون والـسـيــنـمـا وا
وكـــيـف ســـاهم الــــفن بـــطــــرح فـــكـــر
ايديـولـوجـي يحـاكـي به اجملـتـمـعات
ـعـاجلـة درامـيــة من طـريق الـرؤيـة
االخــــــراجــــــيـــــة لــــــكـــــبــــــار الـــــرواد

. واخملرجي
 لـذا لعب الـفن  بصـورة خاصة دورا
كـبــيــرا في الــتــصـدي بــالــتــحـريض
واالحـــــتـــــجــــــاج بـــــتـــــقـــــد رؤيـــــة
أيديولوجية حتمل فكرا منظم بواقع
درامي فني جمالي ليتصدى للهيمنة
الـفـكـريـة ويـعـالج بـالـدرامـا بـعـمـلـية

التأثير والتواصل الدائم.
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لعب االحتجاج الثقافي والفني دورا
كــبـــيـــرا في عــمـــلـــيــة انـــتـــاج رؤيــة
ــمـــارســات اخــراجـــيـــة مــنـــاهــضـه 
االيديـولوجـيـة السـيـاسيـة والـدينـية
ـتطـرفة خاصـة ما شهـد العراق من ا
اعــمـال عــنـف وقــتل واالرهــاب غــيـر
سـيـاسيـة احلـكم اخلـاطئـة واالعـمال
ـا دفـعت ــتـطـرفــة عـلى مـدار  15 ا
شــريــحــة كــبـيــرة مـن اخملـرجــ في
االخـتـصاصـات كـافة مـسـرح سيـنـما
تــلـفـزيـون اعالم بـتــوظـيف عـلـمـيـات
االدجلــة وبـــنــاء الـــعالمــة الـــرمــزيــة
بـفــرضـيــات اخـراجــيـة تــعـالج واقع
االهــــتـــزاز الــــفـــكــــري واحلـــضـــاري

تـتــمــثل األيــديـولــوجــيـة بــاألفــكـار
السـياسـية واالجـتمـاعيـة والديـنية
واالنـسانيـة وتأتي بفـعل احملركات
االســاســيــة (الــســلــطـة  _الــدين _
اجلــنس)  واثــر ذلك عــلى طـبــيــعـة
اجملــــتـــــمــــعــــات فــــقـــــد ارتــــبــــطت
االيــديـولــوجــيـة بــحــركـة االنــسـان
ووجـوده اجملـتمـعي وجاءت بـفعل
الــصـراع االزلي لــلــوجـود واثــبـات
احلجج بـاألفكـار والعلم غير قالب
الـهـيــمـنـة واالســتـعالء الــسـيـاسي
بـفـرض رؤيـة ايديـولـوجيـة تُـهـيمن
عـلى اداء الـراي الـعـام وتـؤثـر فيه
وهـــكـــذا بـــقــيـت االيــديـــولـــوجـــيــة
السـيـاسـيـة تلـعب دورا في عـمـلـية
انـتـاج الـصـراع او الـفـكـر بـخـطاب
راد منه تغير مسار القيم نوع ما ا
ـقــدسـة بـإنــتـاج شـكل والــثـوابت ا
ومـضمـون جديـد من الفـكر يـستـند
عـلى قــاعـدة  الــتـغــيـر الـراديــكـالي
خللق ما يسمى التبعية السياسية
او الـديـنـيـة وهـنـا لـعـبـة الـسـلـطـة
دورا في تغير الهـوية احلقيقة عبر
زج افـكـار ومـعـتـقـدات وسـلـوكـيات
تـؤثر في طبـيعـة اجملتمع غيـر اثر
اخلــطـــابـــات عـــلى  اجملـــتـــمـــعــات
واحـداث اخللل فـيها والن الـهيـمنة
الــفــكــريـــة اثــر قــد يــحـــرك الــنــظم
االجـتـمـاعـيـة الثـابـتـة بـفـعل الـبـعد
الـــســـيـــاسي واهـــتـــزازات الـــنـــظم
الفكرية واالجتماعية لهذا البد من
دراسـة االيـديـولـوجـيـة الـسـيـاسـية
واثـــــرهـــــا فـي انـــــتـــــاج الـــــرؤيـــــة
اإلخـراجيـة احلديـثة مـا بعد 2003
سـرح والسـينـما والـتلـفزيون في ا

واالعالم.
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البـدايـة مع تسـاؤالت حـول مفـهوم
األيــديــولــوجــيــا ثـم االنــتــقــال الى
عالقـة األيـديولـوجيـة في االخراج .
لــذا مـاهي الــرؤيـة االيــديـولــوجـيـة
السـيـاسيـة في فـرضيـات االخراج?
ومــا تـأثــيــر ســيــاســيــة الــســلــطـة
والــــنــــظـــام والــــدين عــــلى فــــنـــون
االخـــراج? وكــيـف اســهم فـي بــنــاء
خطـاب مناهض لرؤيـة درامية لدى
? ومـــــا عالقـــــة كل ذلك اخملــــرجــــ
بـالتـحريض السـياسي واجملـتمعي
ـــيـــة وعـــربـــيـــا احلــــاصل االن عـــا

وتأثيراته في الفنون واالعالم?.
يـنـطـلق هــذا الـبـحث من تـسـاؤالت
كــثـــيـــرة حــول (االيـــديـــولــوجـــيــا)
ـضـامـ الــتي تـنـطـوي عــلـيـهـا وا
وتستمد منهـا فعاليتها في تشكيل
االعــمــال الـــدرامــيــة. وهل الــرؤيــة
األيــديـــولـــوجــيـــة  تـــقــدم األفـــكــار
نبثـقة من العقل ومن الـصحيحـة ا
ــعــايــشـة الــتـجــربــة الــعــمــلـيــة وا
اجملتـمـعيـة وهي فعـال التي تـصنع
الـوقائع واألحـداث اجلـمـالـيات في
مــــضــــمــــار االخــــراج الــــبــــصــــري
والــســـمــعي ومـــا مــدى تـــأثــيــرات
االيـديولـوجـيا في صـنـاعة اجلـمال
في تـــركــــيب فـــرضـــيـــات االخـــراج

البصري.
تـستـعـمل االيديـولـوجيـة ايـضا في
مـعـنـى "مـعـرفــة الـظـاهــرات االنـيـة
عرفة واجلـزئية في مجـال نظريـة ا
ونـظـريـة الـكـائن تـتـضـمن احـكـامـا
حــول احلق وظــيـــفــتـــهــا إظـــهــار
الكـائن لإلنـسان الـذي هـو جزء من
ذلك الكائن ويقـود هذا االستـعمال

حتماً الى النظرية اجلدلية" 
نقول هنا ان افكار الطبقة السائدة
هي في كل عـصـر االفـكـار الـسـائدة
ايـضـا يـعـني ان الـطـبـقـة الـتي هي
ـادية الـسائـدة في اجملتمع الـقوة ا
هي في الـوقت ذاته الـقوة الـفـكـرية
السائدة  ان الطبقة التي تتصرف
ـادي تـمـلك في بـوســائط االنـتـاج ا
الـوقت ذاتـه االشراف عـلى وسـائط

االنتاج الفكري  
منذ ان صـاغ الفـيلـسوف الـفرنسي
1796 (دي تـــــــــراسي) فـي عــــــــام 
مــصـطــلح االيــديــولــوجـيــا لــلــمـرة
االولى لم يــجـد حــتى يــومـنــا هـذا
تـعــريــفـا مــقــبـوال ولــذلك الــكــثـرين
يــتــجــنـون اخلــوض فــيه فــقــد كـان
يـــعــــني في بــــدايـــة االمــــر مـــجـــاال
مـحـدودا يقـصـد به نـظريـة االفـكار
ــصـحــوبــة بـأهــداف اجـتــمـاعــيـة ا
ومنافع لـها عالقة بالتـربية العامة.
صطـلح حرف لـيصبح اال ان هـذا ا
سـيـاسيـاً عـلى يد نـابـليـون ويـحذو
ماركس حذوه ليشير من خالله الى
وعي وهــمي يــتــنــاقض مع الــواقع
الــذي جنـــد في احلــيــاة الــيــومــيــة

ادية.  ا
فـقـد افـادت األيديـولـوجـيـا في حقل
الدراسات اإلنـسانـية واالجـتمـاعية
والسياسية والثقافية واالقتصادية
حــــــــراك مـــــــتـــــــنــــــــوع واعي. والن
(االيـديـولـوجــيـا ) بـوصـفــهـا بـنـيـة
فــكـريــة فــرضــيــة تــتــخـذ مـن مـواد
وافكار عـديدة نظرية لـها وبالتالي
هي تــمــثل لــديــنــا أحــسن تــمــثــيل
لـلمـرجـعـيـة الـنـظـريـة والـتـاريـخـية

. ي والسياسية للمخرج العا
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1- مــفــهــوم االيــديــولــوجــيــا عــنـد
الـكاتب (عـبد الـله الـعروي) يرى ان
" مفهوم االيديـولوجيا ليس مفهوم
مــتـولـداً عن بـديـهــيـات فـيـحـد حـدا
ا هو مفـهوم اجتماعي مجرداً وا
تـاريخي . وبـالتالي يـحمل في ذاته
اثار تطورات وصراعات ومناظرات

اجتماعية وسياسية عديدة" 
2- فـيـمـا يـرى (عـلـوش) في مـعـجم
ـعــاصـرة تــعـريف ــصـطــلـحــات ا ا
االيــديـولــوجــيــا انه:"جـل االفــكـار/
االحــكــام / االعــتــقــادات اخلــاصــة
 . ــــــــجــــــــتــــــــمـع في حلــــــــظــــــــة
ـتلك مـنطقه وااليـديولـوجي نظام 
وصـرامـته اخلـاصة في الـتـمـثيـلـية
عـلى مـسـتــوى الـصـورة. واالفـكـار.
ــفــاهـــيم بــحــسـب حــاالت يــحــرر ا
(الـــتـــوســـيـــر) وجـــودهـــا ودورهـــا

التاريخي في اجملتمع" 
3- وتــعـرف ايـضــا االيـديـولــوجـيـا
انهـا " ايديولوجيـا هي ان تفكر في

ط خاص من الفكر" 
  وهــكــذا يــسـتــهــدف هــذا الــبـحث
التـعـريف بـأبـرز اسـهـامـات الـرؤية
االخــراجــيــة  وخــاصــة تــلك الــتي
قـدمـهـا أظـهـر أولئـك الـذين نـهـجوا
مـنــهـجــاً فـلـســفـيــا لـقــراءة االبـعـاد
السياسية واعادة ترجمتها بالفكر
فهي عـمـليـة حتـليـلـية  بـ الـبحث
عن الـــوجــود والـــذات والــروح الى
عــمــلــيــة الــعــقل والــفــكــر واثــبــات
الــوجــود الــعــلـــمي بــأفــكــار تــؤمن
بــالـعـلم والــتـطـور ومــراحل الـنـمـو
سرحي. االبداعي في مجال الفن ا
فـقــد تــكـمن  أهــمـيــة الـبــحث كـونه
ســيــســلـط الــضــوء عــلى ســيــاســة
تــقــصي احلــقــائـق من طــريق فــهم
الـرؤية االيـديـولـوجـيـة وعالقـتـهـما
ــؤثـــر الــســـيــاسي فـي خــطــاب بـــا

االخراج. 
ويـهـدف الـبـحث إلى الـتـعـرف عـلى
الــرؤيــة األيــديــولــوجــيــة والــبــعــد
الــســيــاسي وتــمــثالته فـي خــطـاب
ـعـاصـر لـدى اخملـرجـي االخـراج ا
ــيــ والـعــراقــيــ من خالل الــعــا
ُـهـيــمن االيـديـولـوجي في حتـلـيل ا

الرؤية األخراجية.
يرى الباحث ان االيـديولوجية: هي
ُـهـيـمن عـلى اجملـتـمـعات و الـعـلم ا
طــبــيــعــة االفــكـار تــرتــبط بــعـالقـة
وثــــيـــقــــة بـــالــــتــــاريخ االنــــســـاني
وســيـاسـاته الـفـكـريـة وبـجـمـالـيـات
ــعــاصــر من حـــيث تــكــوين الــفـن ا
الصورة الفـكرية خلطاب االخراج 

فـهي أداة فــكـريــة جـمــالـيـة تــتـرجم
حالـة االثر الـسـياسـية والـديني في

اجملتمعات.
مفهوم الهيمنة األيديولوجيا مازال
ــتــعـددة الزمــاً من حــيث الــقــراءة ا
"فــكـلــمـة ايــديــولـوجــيـة تــشــيـر في
عتاد الى طريقـة التفكير اخلاطئة ا
عــلى نـحــو نـسـقي الى وعي زائف
فاذا امـنا بـقوة التـمثـيل في تشـييد
الــــــواقع اصــــــبـح مـن الــــــصــــــعب
االحـتـفــاظ بـالـتـمـيــز بـ احلـقـيـقـة
والزيف وقـد تكـون هنـاك تأشـيرات
حــقـيــقـة تــنـتــجـهــا انـظــمـة الــداللـة
تـنـوعـة واخلطـاب ولـكن ليس من ا
ــمـــكن ودود أي مـــقـــاس خــارجي ا
لــلـحــكم نـسـتــطـيع وفــقـا له تــقـيـيم

زاعم اخملتلفة"  ا
ويــرى الــبــاحـث من الــطــبــيــعي ان
تـلـعب األيـديـولـوجـيـة دور الـصراع
اجملـتـمـعي والسـيـاسي في صـنـاعة
االزمــة او الـــتــعــقــيـــد ولــهــذا نــرى
الــكـثــيـر من الــصـراعــات هي نـتـاج
افـكار  تـوظيـفهـا من اجل الـتغـير
او إلبــعــاد واهــداف ســيــاســيـة. "ال
يخلو عصر من الصراع ب االفكار
والـــــرؤى بــــ اطــــراف اجملـــــتــــمع
الـواحـد وال بـد ان يـظـهـر تالزمـاً ثم
تـبادالً لألدوار بـالتـحول الى صورة

النقيض القائم زمن الصراع" 
وللنـظر الى االيديولـوجية واالبعاد
الــســيــاســيــة وفــرضــيــات تــفــكــيك
ـصطـلح نـعود ـعـاني اخلاصـة بـا ا
ـــعــنـى فــهي.1نـــسق الى االصل وا
عـقــيـدي سـيـاسي  .2مـجـمـوعـة من
االفــكـار الــســيــاسـيــة ذات الــتـوجه
ـركزي  .3افـكار الـطـبـقة احلـاكـمة ا
 .4رؤيـة كونـية جلـماعـة اجتـماعـية
او طـبــقـة اجــتــمـاعــيـة مــعـيــنـة. .5
مــــذهب ســـــيــــاسي شــــامـل يــــدعي

احتكار احلقيقة. 
ـكن حتديـد اثر على هـذا القـياس 
عاصر كونه نتيجة ذلك على الفن ا
عـمليـة التأثـير ب االفـكار واالبعاد
الــسـيــاسـيــة وبـ االدجلــة خـاصـة
تــشــويش االفـكــار وتـوشــيه الــنـظم
ـعــتــقــدات واحملـاولــة النــحـراف وا

احلقيقة عن الواقع. 
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تركـيب الصـورة االخراجـية مـا بعد
ـتــغــيـرات عــديـدة احلــرب جــاءت 
وعلى سبيـل احلصر ان (الدراما ما
بعـد الـكولـونـيـاليـة) هي خـيـر دليل
عـلى ذهـاب رواد الـفن الى مـعـاجلـة
االبـــعـــاد الـــســـيـــاســـيـــة والـــرؤيــة
االيـديـولـوجـيــة من طـريق الـدرامـا
فـلـدرامـا قراءات مـتـعـددة ومتـنـوعة
ـــعــــاجلـــة مـن حـــيـث احملـــاكــــاة وا
والــقــراءة الــنـــقــديــة والن الــدرامــا
بـوصفـها مـتغـير يـشتغـل على بـنية
اخلطـاب والصراع اجملـتمعي فالبد
له ان يـســتـنـد الى انـطـالقـة تـعـطي
الـشــرعـيــة لـلـدرامــا بـتــركـيب رؤيـة
اخـراجــيـة تــعـالج تــاثـيــر اخلـطـاب
االيديـولوجـي السـياسي عـلى بنـية

اجملتمع
فــــهي ايــــضــــا رد فـــعـل طــــبـــيــــعي
لـلتـخـلـخل اجملـتمـعي والـثـقـافي ما
بـعـد احلـرب او مـا بعـد االسـتـعـمار
لــتــظــهــر حــركــات وتــيــارات فــنــيـة
وثــقــافـــيــة مــنــاهــضــة لــلــمــشــروع
االســـتـــعـــمــاري وبـــســـبب اخـــتالل
ـرتكـزات يـحـاكي قـضـيـة مـحـاربة ا
االفــكـار والـطــروحـات االمـبــريـالـيـة

التي تهشم القيمة اجملتمعية.

والـقيمي الـذي حدث ما بـعد فوضى
 2003 حتى اصبح غالبية االعمال
الـــدرامــــيـــة والـــثـــقـــافــــيـــة حتـــاكي
الـسـيـاسـيات الـتي رسـمت في بـنـية
اجملــتــمع الــعــراقي واصــبح الــفـعل
واحلــركــة في الـــصــورة واخلــطــاب
فروضة يحاكي تلك االيديـولوجية ا
ـؤثــرات داخــلــيـة بــنــظــام عـالـي و
ـراد مـنــهـا دمـار الـبـلـد وخــارجـيـة ا
وبــات الـفـن واالعالم وسـائل تــقـاوم
بــعــمــلـيــة جــمــالـيــة إلنــتــاج صـورة
ودالالت مـبـاشـرة بـخـطـاب مـبـاشرة
ولم يـتــوقف ذلك بل راح االحـتـجـاج
اإلخــراجي يــســتــخـدم اغــلب ادوات
ــســرح الـــواقع  في الـــســيـــنــمـــا وا
والـتـلفـزيون واالعالم لـكن الـعنـصر
الـغــائب احلـاضـر هـو نـقص الـوعي
الــــســـيــــاسي في ادارة فــــرضـــيـــات
االخـــراج من حـــيث تـــوجــيـه الــراي
تلقي الى حقائق سياسات العام وا
 األيـديـولـوجـيـا بـعـد عـام  2003في
اجملـتـمع الـعـراقي من حـيث غـالـبـية
مـا قــدم هـو احــتـجــاج جـمــالي لـكن
ســوء تـركـيب الــعـنـاصــر واخلـطـاب
بـاشر حال دون حتـقيق مسرح او ا
سيـنمـا او تلـفزيـون منـاهض لـلغزو

الفكري واحلضاري .
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ويـــــرى الــــبــــاحـث ان دور الــــرؤيــــة
االخـراجيـة ما بـعد عام  2003كبـير
وواسـع لـــــكن لـم يــــرتـق الى حـــــجم
ا الوعـي السـيـاسي واالجتـمـاعي 
يـســهل عـمــلـيـة بــنـاء عالمــة رمـزيـة
تـضـاهي واقع تأثـيـر االيـديولـوجـيا
تـطرفة لذلك السيـاسية والـدينـية ا
نـــحـــتـــاج وســـائل اكـــبـــر من حـــيث
الــتـــأثــيــر في ســاحـــة الــتــلــقي وان
يـــحــــظى اخملـــرجـــ بــــوعي عـــالي
ـد ـواجـهـة ا سـيــاسي واجـتـمـاعـي 
االسـتعـمـاري الراديـكالـي السـياسي
ــتــطــرفــة والــديـــني ذات الــنــزعـــة ا
ايــديـولـوجـيـا بـهـدف مـوت الـثـقـافـة
ــواجـــهــة والـــفن واجملـــتــمـع والن ا
حتـتـاج الى سالح جـمـالي  وثـقـافي
عـاجلـة ذات جتريب علـمي رصـ 
عــالـي من قــبل اخملـــرجــيــ وبــنــاء
قـدراتهم اجلمـالية والـثقافـية إلنتاج
رؤيـــة ايــديـــولـــوجـــيـــة مـــنـــاهـــضه

ية. باخلطاب والصورة االكاد
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مـــفـــهــوم  .1عـــبـــد الـــله الـــعـــروي 
ـركز ـغرب: ا االيـديـولوجـيا ط1 )ا

الثاقفي العربي: (2012
 .2كـارل ماركس  _فـريـدريك اجنـلز
ـانــيـة تــر فـؤاد األيــديـولــوجـيــة اال
) دمـشق: دار دمـشق للـطبـاعة ايوب

والنشر  (.1976 
 .3ايـديـولـوجــيـات الـلـغـة ( بـغـداد :
مـجـلـة الـثـقـافـة االجـنـبـيـة الـعـدد 1

2008) 
صـطلحات  .4سعـيد علوش مجم ا
ــــعــــاصــــرة ط1 ) بــــيــــروت: دار ا

الكتاب اللبناني.:(1985
 .5انــــــدرو هـــــــيــــــود مـــــــدخـل الى
االيـديــولـوجــيـات الــسـيــاسـيـة تـر:
ــركــز مـــحــمــد صــفــار (الـــقــاهــرة: ا

القومي للترجمة: (2012
 .6ديفيد هوكس االيديـولوجية تر
) الـقـاهـرة: اجمللس ابـراهـيم فـتحي

 2000) االعلى للثقافة 
 .7احــمــد مــداس االيــديـــولــوجــيــا
ـركـز والـهامش اجلـزائر وصـراع ا
مـــجـــلــة اخملـــتـــبــر  _كـــلـــيــة اآلداب
والـلـغـات _جـامـعـة مــحـمـد خـضـيـر

_بكسرة .العدد السابع (2011

oOHý wB

بغداد

 Íb U)« ÕU³

بغداد

ـا جـداً وُجــد عـنـد مـعـظم ـيــا قـد تـعــد الـقـصـة فـنــا أدبـيـا عـا
الشـعوب واأل قبل اإلسالم والسـيما  عنـد حضارات الروم
والـفرس كـمـا احتـوى القـرآن الـكر عـلى الـعديـد من قصص
األ السـابقة بل إنه خـاطب العـرب بطريـقة قـصصيـة مالئمة
ـعـتـمـدة عـلى حب اسـتـمـاعـهم لـلـقـصص ـيـولـهـم وطـبـائـعـهم ا
واألخـبار الـتـاريخـيـة واحلكـايات اخملـتـلفـة في مـجالـس السـمر
والـسهـر وتـتـمـيـز القـصص الـعـربـيـة قبل اإلسـالم بواقـعـيـتـها
ــبـالـغـة في الـسـرد بـاسـتـثـنـاء قـصص وخـلـوهـا من اخلـيـال وا
األساطـير ومن مـظاهر اهـتمـام العـرب بالقـصة حـرصهم على
تـعلقـة بحروبهم جمع ورواية أخـبارهم التـاريخيـة وحكايـاتهم ا
ـــهـــمـــة الـــتي كـــانـت حتـــدث بـــ فـــتـــرة وأخــرى واحلـــوادث ا
وللـقـصص نوعـان; منـها مـا هـو خيـالي ومنـهـا ما هـو حقـيقي

فـــــالــــــقـــــصـــــة
اخليـاليـة تكون
الـشـخــصـيـات
فـيهـا من نسج
خـيـال الـكاتب
فــــلــــيس لــــهــــا
وجود حـقيقي
وقـــــد تـــــكـــــون
الـــقـــصـــة ذات
طــــــــــــــــــــــــــــابــعٍ
رومـــــــانــــــــسي
يصور بطوالت
الــــــفــــــرســــــان
ويــــــــــــــــــــصــف
الــــــــعـالقــــــــات
الـــــســـــامـــــيـــــة
واألخــــــــــــــــالق
الــنـبــيــلـة ومن
الـــقـــصص مــا
يـــــــــــــــكــــــــــــــون
اجـــتـــمــــاعـــيـــاً
يــتـــحـــدث فــيـــهــا

الكـاتب عن قـضايـا اجملـتمع اخملـتـلفـة وهـناك قـصص اخلـيال
الـعلـمي الـتي ليس لـهـا عالقة بـالواقع فـهي عـالم خيـالي بحت
ومن القصص ما يتناول أحداثاً واقـعيةً معلومةً زمانياً ومكانياً
ـلــوك واحلــكـام ــثـلــهــا أشـخــاص واقــعــيّـون مــثل سِــيَــر ا و
. وتـشتمل الغاية والقـصص التاريخية وقـصص التراث القد
شكالت التي من القصـة على حتقيق الفـائدة من خالل طرح ا
تـواجه اجملــتـمع واقــتـراح احلــلـول لــهـا كـمــا تـكــشف أحـداث
الـقـصــة عن أمـور دقــيـقــة يـهـتـم لـهـا الــقـار لــكـنه يــعـجـز عن
ـتـعة من خـالل طريـقـة بنـائـها تـفـسـيرهـا كـما حتـقق الـقـصة ا
وتـــســلـــسل أحـــداثــهـــا واإلبـــداع في ســرد أحـــداثـــهــا ورسم
.. ففي نصوص شخـصياتها باإلضـافة إلى شد انتبـاه القار
ــؤلـفــة الـواعــدة سـهــام الـطــيـار فـي مـجــمـوعــتـهـا اصــدرتـهـا ا
ـوسـومـة (اهازيـج في زفة الـطـرشـان )صـاغـتـهـا بشـكل رائع ا
عـلى  (الــوجـدانـيـات تـاره وعـلى الـراي الـسـيـاسي مـرة اخـرى
ــشـــهــد الــيــومي ومــا حتــتــويه من اشــكــالــيــات اضــافــة الى ا
وانعطافات مختلفة ),تميزت الطيـارباسلوب شمولي في طريقة
الـقصـد والتـوصيل مع الـدقة والـبراعـة في استـخدامة لـغة هي
اقرب الى الصيغـة الشعرية التي تعتمـد النثر فكانت قصصها
القصيـرة عبارة عن ومضات حتدث وقعـا في النفس االنسانية
وهــكـذا جنـحت فـي ايـصـال صــور من خالل قـصـصــهـا ولـكن
باسلـوب االختزال الـلغوي اي مـيزة تنـفرد بهـا القاصـة الطيار
في مجال فن الـقصة بـحيث وصـفت على انهـا احلان بيـقاعات
مـكـتــوبـة تـدخـل الـقـلب قــبل الـعـ ...وهــكـذا وحـتى في غالف
اجملـمـوعة اخـتـارت الـطيـار عـبارات تـعـد رسـائل مـؤثرة وثـاقـبة
الى الـقراء مـنهـا (اهازيج االالم وانـتفـاضات الـعصـيان التـنفك
عن الـتـطـبيل والـصـراخ العنـة انـطبـاعـتهـا بـإقصـوصـة اللـحـظة
الـهاربة ...هي مـراكب حروف ومزامـير اعراس التنـتظر تـوقيتا
مـبصـرا بل تـمشـي خطـوتهـا الـعمـيـاء بعـشـوائيـة تـوزيع الوجع
تـفـرد جـسـدا ).وحـتى هذه بـحـاسة الـلـمس الـيـومي واجلـوع ا
عانيها وصورها البالغية العبارات هي االخرى رسائل ثاقبة 
ؤثرة تـؤشر ان كاتبـة واعدة ستـكون لهـا بصمـة قلم واضحة ا
في مسيـرة القصة الـقصيـرة وادبها في العـراق مستـقبال انها

بدعة ... سهام الطيار انتظروا هذه الكاتبة ا
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سعيد علوش عبد الله العروي دي تراسي

غالف اجملموعة 


