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ضـيـفت مؤسـسـة برج بـابل لـلتـطـوير اإلعالمي 27 كـاتـبة ومـؤلفـة لـلقـصص والـروايات  لـلـحديث عـن جتربـتهـن بالـكتـابـة واالحداث الـتي مـرت بهن 
فـتي . وقالت الكـاتبة وقصص جنـاحهن بتـجاوز الصـعوبات واالزمـات التي واجهـتهن خالل احلـياة الشـخصيـة  قدمتـها االعالميـة البارزة  نـرم ا
ـراة  وقدمت 27 كاتـبـة وروائيـة من مـختـلف االعمـار قـصص التـحـدي للـحـياة  وجـمعت في سهى مـولـود ان االحتـفالـيـة اقيـمت تـزامنـا مع اعـياد ا
ؤلفـ عن جوانب متـنوعة وأدبـيات منـتقاة  في جـلسة شـهدت حضـوراً من كافة الـفئات الـفنية إصدار انـا اكتب  اضافـة لكتاب انـامل متوردة  وحتـدث ا
ـرض الـسرطـان بـعـرض مطـبـوعات ـؤلـف  وشـارك مـجـموعـة مـتـطوعـ في الـتـوعيـة والـتـثقـيف  اءة صـحـفـية اهـتـمت بـاالحتـفـالـية وا واإلعالمـية واض
ومساهمات وايـضا رسومات بسيطة  وان اإلصـدارين  سلط الضوء على محتواهـما و توقيع نسخ للحضـور  التي ازدهت قاعات وحدائق موسسة برج

. بابل وكان حقاً جتمعاً ونشاطاً متميزاً ونوعياً
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مع مـوسيـقى تـايتل الـبـداية يـضعُكَ
ـؤلــفهِ : حــامـد مــســلـسل(الــفــنــدق) 
الـكي  ومـخـرجه: حـسن حـسني  ا
بــأجـــوائهِ الــصـــاخــبــة والـــضــاجــة
ـوسيقى ـتعـددة هذه ا بـاالصوات ا
ؤلفـها: رعد خلف الصـاخبة القـوية 
تضعُكَ مباشرةً في األجواء والعالم
كـانيـة ( الفـنـدق) الشـعبي الدرامـي 
الــرخـيـص وشـخــوصهِ الــتي تُــكـوُّنُ
ــجــمـوعــهــا مالمـح قــاع اجملـتــمع
ـديـنــة بـكل تـرســبـاتهِ وإفـرازاتهِ. وا
ومع تايتـل البدايـة  يظـهر الـتعريف
ــقـــتــرن بـــعــنــوان ( أو الـــتــبـــويب ا
الـــــفـــــنـــــدق) عـــــلى أنـه ( الـــــروايــــة
الــتــلـــفــزيــونـــيــة) وهي عـــنــونــة أو
جتنـيس جديـد يُثَّـبتهُ الـسيـناريست
ــالــكي بــوصــفهِ  بــديالً عن حــامــد ا
ثـالـوث الــتـألـيف الـتـقـلـيـدي ( قـصـة
وسيـنـاريـو وحوار )الـذي  تـأجيل
وكـأني ظـهـوره الى تـايـتـل النـهـايـة 
ب(حــــامـــــد) هــــنــــا أراد ان يـــــكــــتب
(السيـناريو) لقصـةٍ واقعيةٍ رُبَّما أو
كــتـــابـــة تـــنــويـع درامي حـــاول فــيه
ـكانـية الدرامـية(الـفندق) إستـثمار ا
والـتجـديـد في توظـيفـهـا. ومفـهوم (
الـروايــة الـتــلـفــزيـونــيـة) كــثـيــراً مـا
أسـتـخـدمهُ كـاتـبـنـا الـدرامي الـكـبـير
صباح عطوان في حواراتهِ ولقاءاتهِ
في إشارة مـنهُ الى االعمال الـدرامية
الـتـي يـكــتــبـهــا  قــبل أن تــتـردد في
أدبـــيــات الـــتـــلــفـــزيـــون مــقـــولــة أن
ــسـلــسل الــتـلــفـزيــوني هــو روايـة ا
الـعصـر الـراهن تأكـيـداً لهـيـمنـة هذا
ـرئي عـلـى الـروايات الـنـوع الـفـني ا
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ومن عـالم الـرواية األدبـيـة يـستـعـير
الـكي تـقنـية الـسارد ؤلـف حامـد ا ا
ُــشـــارك في أو الـــراوي الـــعـــلــيـم وا
صـناعة احلدث فـيُعرُّف نـفسَهُ بانه (
ـمــثل مـحــمـود ابـو كــر نـعــمـان)(ا
الـعـبـاس ) ذلك الـصـحـفي الـعـتـيق 
ا أن (كـر نـعمـان) قـد بدأ عـمله و
في الـفـنـدق  قـبل مـدة قـصـيـرة ولـذا
بـدأَ بـالـتـعـرف والـتـعـريف بـالـفـنـدق
ونـزالئه مع إعالنه الى أنَّهُ قـد يـكتب
كــتـابـاً عن هـذا الـفـنـدق أو روايـة أو
دراسة اجتماعية  ومن هنا بدأ أوالً
بــتـسـجـيـل أفـكـارهِ وإنـطــبـاعـاتهِ عن
ـوبـايل الـفــنـدق بـواسـطـة كــامـيـرا ا
اخلـاص به قــبل أن يـقـرر في نـهـايـة
احللـقة الـثالـثة كـتابـة رواية أسـمها
(الفـندق) وبـذلك أصبح لـدينـا رواية
أدبـيــة في طــور الـكــتـابــة عـنــوانـهـا

(الــفـنـدق) داخل روايــة تـلـفــزيـونـيـة
ــكن حتــمل ذات الــعــنــوان . وكـان 
الكي) أن يستفيد من هذه لـ(حامد ا
التـقنيـة السردية الـدرامية سواء في
الـتجـنيس أم التـبويب الـذي إختارهُ
ـسـلسـلهِ( الـروايـة التـلـفزيـونـية) أم
في تكـنـيك كتـابـة رواية أدبـية داخل
ـسلـسل من أجل رسم وكـتابـة بناء ا
درامي مـــتــــ ومـــتـــمــــاسك وبـــخط
سكْ متصـاعد ومـتنـامي  لكـنه لم 
بــأدواتهِ الــدرامــيـة الــتي إخــتــطــهـا
ورســمـهـا لـنــفـسهِ في ســبـيل تـقـد
ــوذج درامي جـديـد عــلى نـحـو مـا
ـتــاز في مــســلـسل قـدَّمـهُ بـنــجــاح 
(احلب والسالم) عام  2007بإتخاذهِ
ـــســلــسل إســلـــوب الــروايــة داخل ا
ـؤلف في تـقد نـهـاية حيث أجـاد ا
مـــبـــتـــكـــرة ومـــحـــكـــمـــة في ( احلب
والــسالم) في حـ فَـقَــدَ زمـام قـيـادة
نهـاية(الـفنـدق) حيث تـنصّلَ الـكاتب
عن عــــمــــلهِ وشــــخــــوصهِ وأحــــداثهِ
والـغى الـتــعـاطف الــذي عَـمَلَ طـوال
ــسـلــسل عـلى الــتـأســيس له وشـد ا
ـتـلقي . أواصـره بـ الشـخـوص وا
ـالكي ـؤلف حـامـد ا ولـسوف يـطل ا
ــمـثــلـ بــرأسهِ بــ الـشــخـوص وا
بـالـصورة والـصـوت لـيجـسَّـد إحدى
الشخصيات في احللقة العاشرة من
وهـذا ــســلــسل فـي مــشــهــد عــابــر ا
الـظهور ال يـخلو من رغـبة شخـصية
ــــؤلف في الــــتــــواجــــد بــــ لــــدى ا

شخوصه مع شيء من حب الظهور.
ـشــاهـد الـتي وبـدالً من أن تـصــبح ا
يـكـتب فـيـهـا (كـر نعـمـان)  روايـتَهُ
ومعـها تـسـجيل مـقاطع الـفيـديو في
ــوبـايل  أدوات لــلـكــشف وتـبــيـان ا
سـاهـمة في دواخل الشـخـوص أو ا
التـمهيـد لألحداث أو إظهـار اخلفايا
وجـــدنـــا أن تـــلك وفـــضح االســــرار 
شاهد قد أصبحتْ ثقالً كبيراً على ا
ـسـلـسل وأبـطـأتْ من إيـقـاعهِ مـدار ا
الـذي هـو فـي االسـاس إيـقـاع سـاكن
كان الـرئيس وطبـيعة فـرضَهُ عليـه ا
ــنـكــسـرة ُــحــبـطــة وا الــشــخـوص ا
والتي تـدور عـلى نفـسـها وال تـبحث
ا هي فـيه من إستالب عن خالص 
وعـبـوديـة  وكـأن الـقـدر الدرامـي  قد
حـكم علـيهـا ان تـبقى تـعـيش في هذ
الـفنـدق  وهي مـسـتـسـلمـة لـواقـعـها
وقـد أُغلقتْ جـميع االبواب والـنوافذ
بــوجــهــهـا  وأول هــذه الــشــخـوص
(كـر نـعمـان) نـفـسه ذلك الـصـحفي
اخملـضرم الـعـاطل عن الـعـمل والذي
وجــد نـــفــسـه في نــهـــايــة مـــشــواره

ـهني يـعمل بصـفة عـامل في فندق ا
مشبوه وفضـالً عن صفتهِ الرئيسة
كــصـحـفـي عـاطل فــانه يُـقــدَّمُ نـفـسَهُ
عـلى إنه شــاعــر وروائي  وبـصــفـة
ؤلف يـقـدَّمهُ على أعم وأشـمل فـان ا
وذج أو رمـز للمـثقف العراقي أنهُ 
احملـبط  والــفـاشـل  والـعــاجـز عن
الـقـيام بـأي شي أو فعل سـوى ندب
حـظه  وعـقـد جلـسـات شـرب اخلـمر
ــــعـــــتــــوهــــ واجملــــانــــ أو مع ا
اصحاب الـلوثات العقـلية من امثال
مثل عزيز خيون)و (نعيم كبـسه)( ا
ـمثل عـزيز كر ) ( سعيـد هتـلر) (ا
في مـشاهـد طويـلة ومـتـكررة حـفلتْ
ُعادة الفارغة باحلوارات العـامة وا
من الـدرامـا حــيث ال تـقـود الى فـعل
درامي أو تُـــمــــهَّـــدُ  لَهُ . أن الـــعـــيب
الــرئــيس الــذي كــشف عــنه الــبــنـاء
الـدرامي في هـذا اجلـانب يـكـمن في
إختيار شخصية ساكنة  ومحبطة
ويـائسـة تـدور في حلـقـة مغـلـقة  ال
وال حتـرَّض عـلى فـعل تـقـوم بــفـعل 
وليس لها هدف مُحدّد تسعى اليه 
وسـوف يــزداد  ظـهــور هـذا الــعـيب
وتـزداد مـســاحـة مـا تــركَهُ من فـراغ
بـإخـتـيـار شـخصـيـة رئـيـسـة تـمـتاز
ـقـترن بـالوعي الـسـيـاسي احلاد وا
بتجربة صحـفية طويلة إمتدتْ على
عـهــدين ســيـاســ  فـضـالً عن الـهَّم
الـثــقـافـي الـعــام .هـذه الــشـخــصـيـة
الـسـلـبيـة والـراكـدة إنضـمتْ الـيـها
شـخــصـيــات عـاجـزة ال تــقـوى عـلى
الـفـعل واحلـركة مـثل (نـعـيم كـبسه)
و(ســعــيــد هــتــلــر) فــأزدادتْ حـاالت
الـشـلل الدرامي وإزداد اإليـقـاع ثقالً
وتــبـــاطــؤاً . وحــتـى حــ ظــهــرتْ(
ــــمـــثـــلـــة إيـــنـــاس طـــالب) أريج) (ا
احلبـيبة السـابقة واالرملـة اجلميلة
)بـعـد  13عــامـاً من في حــيـاة (كــر
غـيابـهـا فإنـها جـاءتْ من الـديوانـية
وهي شــبه مـــقــطـــوعــة اجلــذور وال
تــعــرف مــاذا تـريــد ولــيس لــهــا من
هـدف او مـقــصـد لـتــسـكن في بـيت
ــمـثــلـة طـبــاخـة الــفـنــدق (مـاري)( ا
سناء عـبد الـرحمن)وتـقضي يـومها
في الــفــنــدق مع أنــاس ال تــعــرفــهم
وتــدور شــبه ضــائــعــة بــ هــامش
الــصـحــافـة الــضــئـيل الــذي تــدّعـيه
وبـ عالقـتـها الـعـاطفـيـة الضـائـعة

ب يوميات الفندق .
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غلقة كانية الدرامية ا لم تكنْ تلك ا
تـمثلـة بالـفنـدق ونزالئهِ بـتعددهم ا
وإنتـماء بـعـضهم لـلبـعض اآلخر أن
ؤلف من أن تذهب بعيداً عمّا أراد ا
يــكــون هــذا الــفـنــدق ونــزالئـه رمـزاً
لـلمـجـتـمع الـعـراقـي وما شـهَـدَهُ من
حتــوالت وتــغــيــرات كــبــيــرة طـوال
الــســنـــوات الــتـي أعــقــبـتْ ســقــوط
الــنــظــام الــســابق عــام  .2003ومن
هــنـا جـاء الــتـعـريف بــالـشـخـوص-
النزالء في احللـقات االولى وطبيعة
تــلـك الــشــخــوص وأمــاكـن عــمــلــهم
ـلـهى الـليـلي ومـركز احملددة في ( ا
ــســاج وجـــلــســات شــرب اخلــمــر ا
ـتـكـررة) .. جـاء الـتـعـريف صـادمـاً ا
ومـثـيراً  ومـشـاكسـاً وبـعيـداً عـما
ـها في هـو متـعـارف عـليه فـي تقـد
االعمال الدرامية الـتقليدية السائدة
درامـــيــاً  وقــد أثــارَ هـــذا الــتــقــد
الــكـثــيـر من الــتـكــهـنــات واالسـئــلـة

ـسـلــسل وطـبــيـعـة واالفــكـار حــول ا
الـــرســالــة االجــتــمــاعــيــة الــتي أراد
ـتلـقـ خـاصة ً في تـوصـيلـهـا الى ا
شـهر رمـضان ذي الـطبـيـعة الـدينـية
ـــــعــــروفــــة ! . وإزاء هـــــذا الــــضخ ا
ــغــلق ُــكــثف لـــلــمــكــان ا الــدرامي ا
ـــهــا ـــوغــلـــة في عـــا وشـــخـــوصه ا
الـسـفلي يـتـوجب علـيـنا أن نـتـساءل
ــكنُ ان يــكــون الــفــنــدق رمـزاً :هـل 
لـلــوطن وأن نــزالء ذلك الــفــنـدق هم
ـاذج وعـيـنـات للـمـجـتـمع الـعراقي
في حلـظتهِ الـراهـنـة بـكل أزمات ذلك
اجملـتـمع ومـشاكـله ومـالمح اخلراب
والـفـسـاد واالنحـدار االخالقـي الذي
يـعـاني مـنه  وقـد  طـرح مـثل هذا
ـظـاهـر واالفـرازات بـجـرعـة واحدة ا
ومن هــنـــا جــاءت الــصـــدمــة االولى
ــسـلــسل في أذهـان الــتي شــكَّـلــهـا ا
عنى( وعيون مـتلـقيه ويتـعزز هـذا ا
ـــســلــسل ـــطــروح في ا الـــوطــني) ا
ـــكــــان الــــدرامي ( بـــإســــقــــاط مـن ا
الفندق) نفسه ونزالئه الساكن فيه
بــإيــراد مـقــولــة مــثل (الــوطن لــيس
فـنـدقاً إذا سـاءتْ خـدمـاتُهُ فـعـليكَ أن
تغـادرَهُ بـحـثـاً عن غـيره ) ويـقـابـلـها
حـوار الحـدى الـشـخـصـيـات تـقـول (
الدولة مـحتـارة بفـندق اكـبر من هذا

الفندق ... فندق بقدر العراق )  
كن مـثل هذا الـتـأويل أو االسـقـاط 
كان الرئيس استنتاجه من هـيمنة ا
ُـعَّـلقـة على الذي ال حتـمل الـيافـطة ا
واجـهــتِهِ أي أسم أو عــنـوان صـريح

وواضح يدّلُ عليه .
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والفـنـدق رغم طـبـيـعته االجـتـمـاعـية
الــــظــــاهــــرة إالّ أنـه في االصل وكــــر
ـتـاجـرة لـعـصــابـة كـبـيـرة حتـتـرف ا
بــاخملـدرات والـبـشـر وبـيع االعـضـاء
تـسول يقودها (مؤيد) البشرية وا
مثل ضياء الدين سامي)ومعهُ كل (ا
ـــــمــــــثل ذوالــــــفـــــقـــــار من(واثـق) (ا
ـمـثـل عـلي عـبـد خـضـر)و(ســنـان)( ا
ـمـثل حـسـ احلـمـيـد) و(مـاجـد) ( ا
ـلهى الـليلي عـجاج) حـيث يديرون ا
الــــذي تـــــعــــمـل فــــيـه كل من (آآلء) (
مثلة مثلة ميالد سري)و( نزاكه)(ا ا
ساج الذي ومركز ا إسراء العبيدي)
ـمثـلة تعـمل فيه كل مـن ( وجدان) (ا
ـــمــــثـــلـــة هــــنـــد طـــالـب)و(دنـــيــــا)(ا
دزدمـونه)و( هـيـام) إنَّ أخـطـر وأكـثر
سلسل واقف إدانـةً التي شكلـها ا ا
لــلــمــثـــقف تــتــمــثـل في عــمل (كــر
تمثل نعمـان) حارساً لوكر الـذئاب ا
بـــالــفـــنـــدق حـــيث يـــصــفـهُ بــأبـــشع
الـصفـات مـثل ( جـيـفـة) ووسط قذر
تـعيش فـيه أناس قـذرة وأنهُ يعيش
فـيه كمـا لـو كـان يعـيش في مـاخور
بل يذهبُ أبعـد من ذلك ح يقرَّر ان
الـعــراق كـله اصــبح وكـراً لــلـذئـاب 
وحتى بعد إعالنه أنه سيواجه تلكم
الـذئـاب فــإنه سـرعـان مــا يـعـود الى
ُـتخـاذل والـسكـوت على كل موقـفهِ ا
مــا يــدور ويــجـــري في الــفــنــدق من
أفـعـال وسـلـوكـيـات اجـرامـيـة. وكان
ـكن لـإلطـار الـبــولـيــسي أن يـكـون
اكـــثـــر قــدرة عـــلى حتـــريك االفـــعــال
والــشـخــوص وشـد مــفـاصل الــعـمل
الـــدرامـي بـــطــــبــــيـــعــــتهِ االفــــقــــيـــة
االســتــعـراضــيــة  وخــاصــة ً مـقــتل
(عـمـاد) في مـسـتــهل احلـلـقـة االولى
في بــــــاحـــــة الــــــفـــــنــــــدق وبـــــعـــــده
مــقـتل(مــؤيـد)ومــوت(نـهى) وأخــيـراً
ـؤلف مـوت( هــيـام) حــيث يـتــخـذهُ ا
ــتـعـجـلـة مــنـطـلـقـاً لــرسم الـنـهـايـة ا
ـكن إستثـمار هذا وكان  لـلمسـلسل
اخلط الـبـولــيـسي -إضــافـة ً الى مـا
ــكن أن يـوفــرهُ من إيــقـاع الــتـرقب
والتـشـويق - من أجـل كشـف وإدانة
وفــضح الــفــســاد االداري في مــركــز
الــشـــرطـــة الــذي جـــســدهُ الـــعــقـــيــد
ــــــمــــــثـل ســــــنــــــان (صــــــبــــــحـي) (ا
الــــــــــعـــــــــــزاوي)ومــــــــــســــــــــاعــــــــــدهُ

مثل علي سبتي). ُقدَّم(جبار)(ا ا
وعـلى الــعــكس مـنــذ لك تــمـامــاً فـإن
جرائم الـقـتل مرّتْ مـروراً عـابراً ولم
حتدثْ إنقالباً أو حدثاً درامياً كبيراً
للكـشف عن خفايا وأسـرار العصابة
واخـــتــــفـتْ تـــلـك الــــشـــخــــوص من
ـسـلـسل وكـأنـهـا لم تـكن مـوجـودةً ا
أصـالً وخـاصــة شــخــصـيــة (مــؤيـد)

دبر للعصابة . الرأس الكبير وا
ثقف العراقي   وذج ا

ـكررة بـقـيتْ احلـوارات الـطـويـلـة وا
ثـقـف ـثـقف وا عن دور الـثـقافـة وا

سلسل دونَ أنْ طافـية ً على سـطح ا
تمـتد في أعـمـاقهِ وجذورهِ  خـاصة ً
ـثـقف العـضـوي ومـفـاهيم عن دور ا
ـــثــقف (غـــرامــشـي) وعن وظــيـــفــة ا
االجـتـمـاعـيـة وقـدرته عـلى الـتـغـيـيـر
ومـــدى قــدرة وقــوف الــكـــلــمــة امــام
الــرصـاصـة وعن مــوت الـشـرفـاء في
االوطـــان الـــفــــاســـدة وغـــيـــرهـــا من
ـفـاهـيم واالفـكـار الـتي  طـرحـهـا ا
مــراراً وتــكــراراً في مــشــاهــد شــرب
( اخلمـر السـاكنـة الرتـيبـة ب (كر
ـــؤلف ان ونــــدمــــائه  وكــــان عـــلـى ا
يـسـعى جـاهـداً ويـكون أكـثـر إقـنـاعاً
لـــنــا كي نــأخــذ احلـــكــمــة من أفــواه
. ومثل هذه أولئكَ السكارى اجملان
ــقــوالت واالفـــكــار الــكـــبــيــرة كــان ا
ـؤلف أن يـدخلـها في يتـوجب على ا
) مـن خالل الــفــعل واحلــدث (فــنــدقهِ
ـتنامي  ال أن والـتجسـيد الدرامي ا
يبقيها مـجرد حوارات طويلة معادة
وغـير مـستسـاغة درامـياً . وقبل ذلك
ــــوضــــوعـــات كـــلـه إن مــــثل هــــذه ا
همة والكبيرة بحاجة الى الثقافية ا
ـتـلك شــخـصـيـة مــثـقف مـتــحـرك و
ـــؤثــرة االفــعـــال والـــســلـــوكـــيــات ا
والــفـــاعـــلـــة في الـــوسـط الــثـــقـــافي
والـــصـــحــفـي الــذي يـــنـــتــمـي الــيه
ومؤمن بقـيمة الـكلـمة ومدى قـدرتها
عـلى الــتـأثــيـر  لــكن ( كـر ديـوان)
بقي أمـامنا خـائراً  سلبـياً  حبيس
غـرفــته الــفـقــيـرة مــنـعــزالً  وحـيـداً
مــقـــطــوعــاً عن الــوسـط الــصــحــفي
والـــثـــقــــافي حـــيـث ال أصـــدقـــاء وال
مــــعــــارف وال ذكــــريــــات وال تــــاريخ
شـخصي مهـني او ثقـافي  بل يعلن
بـاد والقيم (ما توّكل صراحةً أن ا
خـــبـــز)رغم أنهُ يـــدعي أن لـه مـــيــول
يـــســاريـــة في أفـــكــارهِ  فـــأين قــدرة
الـيسـار عـلى احلركـة إزاء شـخصـية
)الـساكـنـة الـراكـدة بـنـكـوصـها كـر
وخيبـتهـا ويأسهـا القـاتل . من هنا
إن إدعــاء كـر بــانه مــوجــوع بـآآلم
الـعــراق ويــتــعـذب من أجـل ذلك هـو
قــــول فـــارغ ومـــجـــرد إدعـــاء عـــام ال
أســـاس درامي يـــســـنـــدهُ أو يُــعـــمّق
معناهُ  ذلك الن تبنّي الوطنية ورفع
شـعـاراتـها عـالـيـاً أمـر رائع لـكنه في
الــدرامــا يــبــقى بـــحــاجــة الى بــنــاءٍ
درامـي  جــادٍ ومـــتــمـــاسك ومــلـــتــزم
يــحــمل بــ ثـنــايــاه تــلك الـوطــنــيـة
ومـعــانـيـهــا الـكــبـيــرة  خـاصـة ً إذا
اخــذنــا بــنـــظــر االعــتــبـــار احلــلــقــة
االخـيـرة( (21ومـا رافـقـهـا من ألـغـاء
ـؤلف تــام لـكل مــا بـنــاهُ وأسسَّ له ا
مـن خـالل الــــــتــــــوضـــــــيح بـــــــأن كل
الـشـخوص ومـا  رافـقـهـا من أحداث
وافـــعـــال والــــتي شـــاهــــدنـــاهـــا في
ـسـلــسل كـانت قـد غــادرتْ الـفـنـدق ا
وانــهم قــبـل عــام من بـــدء االحــداث 
كــانــوا عــبــارة عن شــخــصــيــات في
) في الـروايــة الــتي يــكـتــبــهــا (كـر
يــومـــيـــاته وهـــويـــعــيـش وحــده في
الــفـنــدق  والـروايــة في االصل  هي
احلـــكـــايـــة الى رواهـــا لـه اجملـــنــون
السـكيـر ( نعـيم كـبسه) وفي كل ذلك

يبقى الواقع مُلتبساً .
هذا االلغاء ونسف البناء الكلي جاءَ
ومـتعجالً  وبدا ومـضطرباً  مرتـبكاً 
ــؤلف وكــأنـهُ لم يــخــتــمــرْ في ذهن ا
عـلى نـحو نـاضج وجـسّـدَ لنـا حـالة
إخـفاق كبـير في تقـد  تلك النـهاية
ــرتـبــكـة والـســريـعـة  الــتي هـدمتْ ا
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بغداد

الهيكل العام للمسلسل برمتهِ .
اإلخراج 

ــاذا تـركَ اخملـرج الـقـديـر   ال أعـرفُ 
حـسن حـسـني  لـديَّ إنـطـبـاعـاً عـاماً
ــســـلــسل بــأنه في إخــراجـهِ لــهــذا ا
يـعــمل بــنـصف لــيـاقــتهِ االخـراجــيـة
ــتــمــكـــنــة الــتي عُــرِفَ بــهــا طــوال ا
مـسـيـرته االخـراجيـة الـطـويـلة وذلك
السـبـاب عـديـدة يــقف في مـقـدمـتـهـا
ـكــانــيــة الــدرامــيـة احملــدودة ومن ا
بينها ( الـفندق) الذي حتتم عليه أن
يــظل يــدور بــكـامــيــراتهِ فـي بـاحــتهِ
ـراتهِ وغـرفهِ الـضـيـقـة الـفـقـيرة  و
فـضـالً عن ضـغـط الـوقت والــســرعـة
ــطـــلـــوبـــة في االجنـــاز حــيـث بــدأ ا
ــسـلـسـل عـلى الــشـاشـة في عـرض ا
الـــوقـت الـــذي مـــا زالت عـــمـــلـــيـــات
ونتاج قائمة االخراج والتصوير وا
في نــــفـس الــــوقت  وغــــيــــرهــــا من
االسـبــاب ... وبــالــرغم من ذلك بــقي
اخملــرج مـحـافــظـاً عـلى إســتـمـراريـة
ــشـاهــد وحـيـويــتـهـا وحــافظ عـلى ا
إيـقــاعــهـا خــاصـة ً بــعــد أن أحـسن َ
وأجـاد في إخــتــيـار كــادر الـتــمــثـيل
الــذي جـسّـد شــخـصـيـاته الــرئـيـسـة
هم في وجنح في قيـادتهِ لهم وتـقد
أفـضل األشكـال واألحوال التـمثيـلية
سواء في الـشكل اخلارجي أو األداء
الداخـلي  التعبـيري مع أن التفاوت
مثل أو ذاك يبقى حاضراً ب هذا ا
بـدرجــات واضـحــة . وكـان يــتـوجب
عـلى اخملــرج أن يـكـون اكـثــر عـنـايـة
وضوع اإلدارة الفنية وخاصة في
سرح) باحة الفندق ( باحة منتدى ا
التـي ظهـرتْ فـقـيـرة رغم مـسـاحـتـها
الـــواســعـــة  وفـــيــهـــا الــكـــثـــيــر من
كـانية من حـيث التأثيث الفـراغات ا
والتصـميم العام لفنـدق شعبي فقير
. أمـا االضــاءة والـتـصـويــر لـلـمـكـان
الـرئـيس ( الـفـندق) فـكـان يـنـبغي أن
تكون اقل سـطوعـاً وأكثـر تبـايناً من
حــــيث تــــوزيـع مــــســــاقط الــــضــــوء
ا يناسب اجلو النفسي والظالل و
العام للشخوص الساكنة فيه والتي
ا تعاني من الضيق واالختناق  و

يـــنــاسب أيــضــاً فـــنــدق شــعــبي
بــائس ال  يـنــتـمي لــلـواقـع بـقـدر
ـــكــان إنـــتـــمـــائه الـى الـــرمـــز وا
االفتراضي الضاغط على نزالئه.
إنـــــــســـــــحـــــــبـتْ بـــــــعض أدوات
ـسرحي وإستـخـدامـات الطـراز ا
عـــــلى اخملـــــرج في مــــعـــــاجلــــتهِ
وتـعـامـلهِ مع  بـعض الـشـخـوص
ــــمـــــثــــلـــــ من حـــــيث االداء وا
ـالبس والــــشـــــكل اخلــــارجي وا
وحـــتى فـي االلـــقـــاء الـــصـــوتي
فــضالً عن إســتــخــدامهِ أســلـوب
ـبـاشـرعـنـدمـا تـتـحـدث احلـوار ا
الشـخـصيـة مع نفـسهـا باسـلوب
مــــســــرحـي هــــجــــرتْهُ الــــدرامــــا
التلفزيونية منذ سنوات بعيدة 
وكـان على اخملـرج ان يسـتعيض
عنـهـا بإسـلـوب احلوار الـداخلي
بدالً من تلك احلوارات التي بدتْ
منـفـعـلـة ً وذات نـبـرة خـطـابـية .
وتـبـقى مـالحـظـة رئـيـسـة أخـيرة
ـــــســـــلــــسل( عـــــلى مـــــفــــتـــــتح ا
االوبنـنك)في اللـقطات االولى من
احللـقة االولى حـيث مـقتل عـماد
بطعنـة سك واحدة في ح أن
ــمـثــلـ كـانت تــشـيـر حـوارات ا
صراحـةً الى أنه  ذبحه  وب
(الــطــعـن) و(الــذبح) ثـــمــة فــارق
كـبــيـر كــان عـلى اخملـرج الــقـديـر
حـسن حـسـني ان يـجـد مـعـاجلـة
قـتل( عماد) في إخـراجية أقـوى 
ة. عالم عصابـات حتترف اجلر
في التمـثيل أمـنحُ الفـنان الـقدير
مــحــمـود ابــو الــعــبــاس جــائـزة
ـثل لـشـخصـيـة رئـيـسة أفـضل 
ــســلـــسل  في حـــ أمــنحُ فـي ا
الـفـنـان الـشاب ذو الـفـقـار خـضر
ــثل مــســاعـد  جــائــزة افــضل 
وأمـــنحُ الـــفـــنـــان عــلـي ريـــســان
ــثـل ثــانــوي  جــائــزة افـــضل 
وأمـنحُ الـفـنـانة:إسـراء الـعـبـيدي
ـــثـــلــة شـــابــة جـــائــزة أفـــضل 
كـظــهـور اول في الــدرامـا..... مع
تـــقـــديــري وإحـــتـــرامي جلـــمــيع

مثل وجهودهم الفنية .     ا

شاشة التلفزيون والتجنيس اجلديد

سلسل ملصق ا سلسل  لقطة من  ا

ابطال الفندق في استراحة اثناء التصوير


