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راحل الدراسية. وقالت استاذة الرسم شاركة مختلف ا هرجان السنوي لنتاجات طلبة القسم لعام 2019  عهد الفنون اجلميلة ا اقام قسم الفنون التشكيلية 
ستقبل ونفتخر بهوالء عهد زينا سالم  ان (عشرات االعمال التشكيلة للطلبة من اللوحات والنحت والفخار والكرافيت ابدعت انامل طلبتنا وتبشر  التشكيلي با
ـثل امتـدادا خلـطوات مـستـقبـلـية بـتطـوير مـهارات ـشاريع الـتـخرج  و ـهـرجان اخـتلف هـذا الـعام عن الـسنـوات السـابـقة ولَم يـقتـصر عـلى مـعرض  الشـباب وا
ا تكون اخلريج وأنظـمامهم لكـوكبة الفنـان التشكـيل العراقـي ويتفـوق العديد منـهم نحو التمـيز) . وبينت استـاذة الفنون الـتشكيلـية نبراس هاشم ان  (االعـمال ر
محـدودة الـقدرات واالمـكانـيـات  والتـحدي مـن اجل اإلبداع دافع نـحو إجنـاز مـعرض ومـهـرجان بـهكـذا مـستـوى  وما زالـتـا بحـاجة لالهـتـمام بـجـدية من وزارة الت بـية
ستمر) عنـية  وبالرغم من عـدم وجود ميزانيـة بصرف اَي مبلغ اال ان مـبادرات األساتذة وحتـملهم التكـاليف ساهمت بدفع الـطلبة بـالرسم والنحت والعـمل ا واجلهات ا

عنويات وروح اجملتمع وحياة الشباب). باشر  ونطالب ان (تكون الفنون التشكيلية العراقية محط اهتمام احلكومة لتأثيرها ا
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ب الـكوميـدي واالجتمـاعي الرص ولن
ــســلـــسالت الــتي كــانت نـــتــوقف عــنــد ا
الـشـرقـيـة تـتـوقع لـهـا رواجـا مـثل ( هوى
بــــغـــداد ) أو ( بــــاكـــو  –بــــغـــداد ) وذلك
ـستـهلك الذي ـكرر وا لـلمسـتوى الـفني ا
ظـهرت بـه كـمـا لن نـتـوقف عـنـد مسـلـسل
(شـــلع قــــلع ) الـــذي لـم يـــأت هـــو األخـــر
بجديد سوى أعتمـاده على موهبة الفنان

أياد راضي  !!! 
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ســنـتــوقف عـنــد مـســلـسل جــاء لـيــكـشف
واقــعـا ويــنـكــأ جـراحــا ويـعــري فـسـادا 
فبـعد أبتـعاد عن الـكتابـة الدراميـة جاءنا
الكي وأمدنا بدع حامد ا السيناريست ا
بنـص أوجاعنـا وعمق مـأساتـنا وهـواننا
عـلى أنـفـسـنـا بـالـسـكـوت واخلـنـوع وألن
ـبــدع يـحــتـاج الى مــبـدع ذي عــقل نـيـر ا
وخيـال مـتـوقـد لـيـلج الى خـفـايـانـا ويفك
طالسم أحزاننـا جاءتنا الـشرقية بـالكبير
حـسـن حسـنـي الذي تـسـبـقه سـمـعـته في
تقـد أعمال ومـسلـسالت درامية عـراقية
فـخـمــة  أجـتـمع مـبــدعـان رائـعـان وبـدأء
ومعهمـا منتج  محتـرف وذكي هو الفنان

علي جعفـر السعدي
لــــيــــصــــوغــــا لــــنــــا
مـــســلـــسال درامـــيــا
بـتــركـيـبــة حـكــائـيـة
مـشــدودة ومـؤثـرة 
أجــــــتـــــــمـع هــــــؤالء
الــــثـالثــــة ومــــعــــهم
مـــــجــــــمـــــوعــــــة من
ـبـدع الـعـراقـي ا
مـن جــــــيـل الــــــرواد
ومن جــيل الـشــبـاب
وتـــفـــرغـــوا الجنـــاز
هـــذا الـــعـــمل الـــذي
أخـــذ الــــكـــثـــيـــر من
حــــمـــاســــتــــهم ومن
ــانـــهم ووعـــيــهم أ

ا يقدمون ... 
الــــفــــنــــدق يــــعــــادل

وطنا... 
لم يـكن الـفـنـدق نزال

عـــاديـــا بل هـــو وطن يـــجـــمع كـل االلــوان
ثقف وما ب فكـر ا والتوجهـات ما ب ا
البهلـول العارف وما بـ العاقل الصامت
وما ب الساقط والفاسد  تفاوت وتباين
بــ شـخـصـيـات هـذا الـفـنـدق  –الـوطن 
هــنــاك من يــعـــمل حلــمــايـــته وهــنــاك من
يسعى لتحويله الى وسيلة للثراء والربح
عيار االخالقي وتسيد  هو زمن فل فيه ا
تلـونون الزائفون ـدعّون وا فيه الوعاظ ا
ـفهـوم الوطنـي  فما  كـما فـقد فـيه زمام ا
عاد بـأستطـاعتنـا أن جنيد الفـرز ونحسن
االخـتيـار  اخلوف والـرعب وأرتفـاع حدة
األنا والالمـباالة وفقـدان القيم هي الـسمة
الـــســـائـــدة في عـــالم الـــفـــنـــدق  وســـائل
التواصل االجـتماعي حتولت بـفعل فقدان
تابعة وغـياب الوعي وتفكك االسرة الى ا
وسـيـلــة من وسـائل الـتــبـاعـد واالبـتـزاز 
ة وهي يبدأ احلدث في هذا الفندق بجر
تـبــدو كـلــعـنــة كـمــا يـصــفـهــا كـر ( هـذا
الفـندق مـلعـون ) هو وحـده من يرى شبح
رأة القـتيلـة التي تتـجول في أرجاء هذا ا
الــفــنــدق مــثل روح هـــائــمــة وكــأنــهــا في
ـلتف بالـسواد حتيـلنا جتوالـها احلزين ا

ــة قـــتل االبــريــاء من الى جــر
لكية احلاكمة على أيد االسرة ا
بعض العسـكر ح قامت ثورة
الـرابع عــشــر من تــمـوز  !! لــقـد
أخـــتـــزل هـــذا الــــشـــبح كل تـــلك
االرواح الـبريـئة الـتي قتـلت بدم
بـــــارد وهي حتــــمـل مــــصــــاحف
الـرحمن بـ أيديـهـا  علّه يـقيـها
من تـغول االقـزام والـباحـث عن

الفرص واجلهلة من األنام !!
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 كــأنــنـا نــدفـع ثـمـن تـلـك اجملـزرة
الــتي حـدثـت في زمن ثـورة كــان الـهـدف
منها حتريـر العراق من حكم الورثة الى
حـكم الشـعب والـذي حتول بـعد ذلك الى
حـكم العـسكـر وتـوالت بعـده احلكـومات
التي تـغيـرت بفعل االنـقالبات الـدموية 
ـتــغــيـرات ظل الــوطن يــدفع ثــمن تـلـك ا
والــتــحـوالت مـن ثــرواته ودمــاء أبـنــائه
ومـسـتـقـبل أجـيـاله  هـو تأريـخ من الدم
واخلــــــوف واحلـــــروب الــــــعـــــبــــــثـــــيـــــة
واحلــصــارات الـــضــاريـــة والــتــحـــجــيم
والعزل ثم جاء مـوت أخر من نوع جديد
مـــــوت الـــــهـــــجـــــرة
وأخـــتالف الـــهــويــة
ومـــواجــهـــة شــراذم
من أدعـــيــــاء الـــدين
والــــبـــــاحــــثــــ عن
ـــال الــــســــلـــطــــة وا
والذين أحـتلـوا ثلث
الـوطن في غـفـلة من
الــــــــــزمـن  وكـــــــــان
العـراقي أمام أمرين
أمــــــــا هـــــــــروب الى
الــــــــــداخـل حــــــــــيث
الــفــوضى والـغــربـة
أو الـــــــهــــــــروب الى
اخلــــــــــارج حــــــــــيث
الـغـربـة داخل الذات
أقـــسى من الـــغــربــة
داخل الوطن  أحال
االحــــــــــتالل حــــــــــلم
احلـريـة الى فـوضى

مـنـذ خـمس سـنـوات والـدرامـا الـعـراقـية
في غياب وأن حضرت فأنها تتحول الى
عروض أستهالكـية بعيـدة عن التأثير  
ـعاش  لـكن في هذا غريـبـة عن الواقع ا
ــوسـم الــرمــضـــــــــــــــــــــــانـي لــلــعــام ا
1440/ 2019حتـركـت الـدرامـا وتـفـعـلت
ولـــكن لــيـس عن طــريـق شــبـــكــة االعالم
ـا عن طريق قـناة الـشرقـية الـعراقي وا
ـنـبــثـقـة عن قـنـوات والـقـنــاة اجلـديـدة ا

(االم بي سي )  وهي قناة ما زالت في
بــدايـــة تــشـــكــيــلـــهــا وتـــســعى جلــذب
ـشـاهـدين من خـالل بـرامج تـرفـيـهـية ا
ذات مـسـحـة درامـيــة خـفـيـفـة وهي في
ـا بــعض أعــمــالـهــا جــاءت مــشـابــهــة 
تقدمه الشرقية في برامجها الكوميدية
ــوسم  الـرمــضـاني الـســاخـرة  هـذا ا
حتـركت الـشـرقـيـة لـتـقدم لـنـا عـددا من
ـسـلـسـات الـدرامـيـة الـتي تـنـوعت ما ا

 rOF½ nÞ«uŽÆœ

بغداد

خالقــــة من نــــوع جــــديـــد حــــيث  فــــتح
الـسـمـاوات الـسـبع أمـام اجلـمـيع لـيـصبح
الــواحـــد مــنـــا مــكــشـــوفــا أمـــام اجلــمــيع
وضـاعت اخلـصــوصـيـة وحـق االخـتـيـار 
وبرغـم وجود الـشـخـصـيـات الـسـلـبـية في
كـتظ بالـقهر والـفضـيحة أال هـذا الفنـدق ا
أن وجــود الـشــخـصــيـات االيــجـابــيـة كـان
ــوضــوعي الــذي يــبث شــفـرات ــعــادل ا ا
االمل بغد قادم أفضل قادر على ردم الهوة
وجـمع الـفـرقـة وبـنـاء مـا تـهـدم من الـروح
االنـــســـانــيـــة قـــبل الـــبــيـــوت والـــشــوارع
واجلامعات .... حتية أحـترام لكادر العمل
الـكـبـار و الـكــبـار مـحـمـود أبـو الـعـبـاس 
عزيز خـيون  سناء عبـد الرحمن   سامي
قـفـطان  هـناء مـحـمد  عـزيـز كر   وهم
يــتـــقــمـــصــون أدوارهم بـــدرايــة الـــعــارف

ــقــتــدر حــد الــتــمــاهي  وا
وجملـمـوعة الـشـبـاب الرائـعـ الذين
بدع أكدوا لنـا أن العراق ولود بـا
وأنهم قادرون عـلى النهوض بـالفكر
االنـســاني من خالل الــفن الــنــبـيل 
الـكي الذي والـشكـرللـمبـدع  حامـد ا
ـأساة الى وهم لكنه أراد أن يحول ا
وهم مـعـاش وحي  ولـلـكـبـيـر حسن
حسـني الذي كـان يديـر فريق الـعمل
ــــتـــمـــكن  في بــــخـــبـــرة  الـــقـــائـــد ا
مـثل وأدارة الكاميرا االشتغال مع ا
ـا تـتطـلـبه احلاالت وخـلق االيـقاع 
وحتـولهـا  الـفـندق وطن لن نـتـخلى
عـنه النه ارثـنـا ومـلك اجـيـالـنـا الذي
البــد من حــمـايــته  رغم جــراحــاتــنـا

وجراحه .
{ مخرجة وكاتبة مسرحية 
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  تـنـتـهي احلـلـقـة األخـيـرة من مـسـلسل
ـفـاجأة يـطـلـقـها نـعـيم (عـزيز الفـنـدق 
ــسـلـسل الـروائي خــيـون) بـوجه بـطل ا
كــر (مـــحــمـــود ابــو الـــعــبـــاس) بــأنه
مـريض نــفـســيـا وان شـخــوص روايـته
فــيــصــرخ هي اوهــام صــنـــعــهــا عــقـــله
شاهد بان بوجهه بانه يكذب..ويفاجأ ا
كل مـا شـاهــده في احلـلـقــات الـعـشـرين
كـانت (لـعبـة) درامـية من الـسـينـاريست
ـالـكي.  ال يـعـنـيـني هـنـا الـبـناء حـامد ا
الــدرامي(مع أنــنـي اكــتب درامــا وكــنت
ـــســلــسالت الــتـــلــفــزونــيــة اكــتب عن ا
ـــجــلـــة األذاعـــة والـــتــلـــفـــزيــون) وال
يـعنـيـني ما اذا كـان النص مـقـتبـسا من
روايــة(مع ان لــلـــكــاتب حق األقــتــبــاس
بل شــرط أن يـبــدع في الــذي اقــتـبــسه)
يــعــنـــيــني مــا يــدخـل بــاخــتــصــاصــنــا
رض وحتديـدا نـوعيـة ا الـسـيكـولوجـي
ومـا اذا كـان ـســلـسل الـنـفـسـي لـبـطل ا
ـــــالــــــكـي قـــــد وفّـق في األخ حــــــامــــــد ا
تـوظـيف(سـيـكولـوجـيـا) اوهـام الروائي
وما اذا كـانت اوهام برانويا ام دراميا?
ومـا اذا كانت نـوعا من الـشيـزوفريـنيا?
ــصــحـوبــة بـفــكـرة فــكــرة األضـطــهـاد ا
الــعـظــمـة فــيــهـا جتــســيـد لــشــخـصــيـة
الــكــاتب?!  وبــدءا نــشــيــر الـى ان اكــثـر
افالم السينـما مشاهدة هي االفالم ذات
ـضـمــون الـسـيـكـولــوجي الـتي يـعـزى ا

احــد اهم اسـبـاب جنـاحــهـا الى تـعـاون
علمي ب كتّابها والسيكولوجي وأن
جلـوء الـكـاتب الـعـربي الى األوهـام هي
وسـيـلـة دفـاع مــشـروعـة امـام سـلـطـة ال
تـسمح بـنقـدها..فـيتـخذ مـنهـا خط دفاع

ام اذا ما احيل الى القضاء!.
   وألن الـكـاتب حـدد ان بـطل مـسـلـسـله
مــــــريض نـــــفــــــســـــيـــــا وأنـه مـــــصـــــاب
فـــأن هــذا يـــتــطـــلب مـــنّــا ان بــاألوهـــام
ألن الـفهم الشائع بـشأنها نتحـدث عنها
فـــيــــمـــا هي غــــيـــر انـــهــــا نـــوع واحــــد

نوجزها علميا باآلتي: ذلك
  تــعـني االوهـام وجـود مـعـتـقـدات لـدى
او قد الـفـرد ال يـوافقـه عـلـيـها اجملـتـمـع
ينـظر اليـها الـناس على انـها تفـسيرات
خـاطــئـة لالحـداث ال تـسـتـنـد الى اسس
واقعيـة.وهذه ابرز خـاصية يـتصف بها
واصــعب صــفـات الــســلـوك الــفـصــامي
الـــذهــــاني لــــيس من حــــيث اقــــتـــنـــاع
ـــعــقـــتـــداتـه اخلـــاطـــئــة الـــفـــصـــامـي 
ـا لــكــونه يـســعى جــاهـداً وا فــحـسـب
القناع االخـرين وحملهم عـلى التصديق
عتـقدات. وبرغم ان هذه االوهام بهذه ا
ـكن ان تـصـاحب اضـطرابـات نـفـسـية
االخـــتالل مــــتـــنــــوعـــة مـــثـل: الـــهــــوس
احلـاالت الـنـاجتـة من تـنـاول الـعـضـوي
جـرعـات كـبـيـرة من الـعـقـاقـيـر..اال انـهـا
حلــضـراتـكم شـائــعـة بــ الـفـصــامـيـ

حـالـة حـقـيـقــيـة من مـسـتـشـفى الـرشـاد
(الــشــمـاعــيـة)لألمــراض الــعـقــلـيــة يـوم
صاب اصطحبت طلبتي لها والتقينا 
ـتـليء فـقـال لـهـم بـصـوت  بـالـفــصـام 

يقيناً (يقينه هو):
-(انـــفـــجـــار جـــالـــنـــجـــر كـــان بـــســـبب
( وجــالـنـجــر سـفـيــنـة فـضـاء خــطـئـهم)
امـريـكيـة انـفـجرت بـعـد اطالقهـا بـثوان
بــكــارثــة وعــلـى مــتــنــهـــا ســبــعـــة رواد
فضـائيـة حدثت في شهـر كانـون الثاني
عام 1986);سـألـوه كـيف ? اجـاب : كان
اذا عليهم ان يـستشيـرونني.وسألوه : 
? اجـاب : ألن انا الـذي وضـعت بـرنامج

جالنجر!) .
 «—uBðË  «—UOš

 ومحـتـويـات اوهـام الـفصـامـيـ غـنـية
وبـعض جـداً بـاخلــيـاالت والـتــصـورات
اخــيــلــتــهـا تــفــوق مــا تــظـهــر في افالم
(الـــــكـــــارتـــــون) وغـــــنـــــيـــــة بـــــافـــــكــــار
فـنـتـازيـة.وهـنـالك روائـيـون  يـتـعـاطـون
حبـوب (أل أس دي- مثال) ألنهـا تسبب
هـــذيـــانـــا وهـالوس حتـــررهم من عـــالم
الـواقع وحتـلّق بـهم في عـالم خـيـال بال
حــدود..يـبــدعـون في تــصــويـره.غــيـرأن
الــتـصــنـيـفــات احلـديــثـة لــهـذه االوهـام

اهمها: اط معينة وضعتها با
1- اوهـام االضطـهاد:اعـتقـاد الفـرد بان
او هـنـاك مـن يـتآمـر او يـتـجـسس عـلـيه
يل اكـثر يـهدده او يـسيء معـاملـته. و
لــيس الـى االعــتــقــاد بــأن من يـــكــيــد له
او شــــخــــصــــاً واحــــداً بـل جــــمــــاعـــات
احتدوا في مؤامرة ضده( فلم مخابرات

وذجا). بيتوفل مايند- ا
2- اوهام السيطرة (او التأثير):وتعني
او االعـتـقــاد بـوجـود اشــخـاص اخـرين
تسـيطـر على قـوى او كيـنونـات بـعيـدة

بوسائل افكار واحاسيس وافعال الفرد
غالباً مـا تكون اجهزة الـكترونية ترسل

اشارات مباشرة الى دماغه.
ـسـتـشـفى أبن  مـثـال: بـزيـارة عـلـمـيـة  
رشــد لالمـــراض الــعــقـــلــيـــة  قــال احــد
الـفـصامـيـ لـطلـبـتي بأنه عـلى اتـصال
وهو وانه يـتـلـقى اشـارات مـنـه بـالـقـمـر
. وفي بــدوره يــرسل له اشــارات ايــضــاً
اثنـاء كالمه اعترتـه هزة  ورجفـة جفلت
وبعـد ثوان قال مـنهـا الطـالبـات بخـوف

انه كان قد تلقى اشارة من القمر!.
ـرجع (او الـصـلـة): وتـعـني 3- اوهـام ا
االعتـقاد ان احـداثاً او تـنبـيهـات ليست
ويـرى لـهــا ايـة عالقـة او صــلـة بـالــفـرد
انـها تعـنيه هـو بشـكل خاص.فـقد يـفكر
ـريض بــأن حـيــاته جــرى تـصــويـرهـا ا

بفلم سينمائي او تمثيلية تلفازية.
4- اوهـام الشـعـور باخلـطـيئـة والذنب:
وتــتـضــمن اعــتـقــاد الـفــرد بــانه ارتـكب
خــطـيــئـة ال تــغــتـفــر. او انه تــسـبب في
احلاق اذى كـبيـراً باالخـرين. فقـد يدعي
ثال- - علـى سبيـل ا بـعض الفـصامـي

بانهم قتلوا اطفالهم .
5- اوهـام الـعدم (الـنـهلـسـتيـة): وتـعني
اعـــتـــقــاد الـــفـــرد بـــأنه او االخــرون او
الـعـالم بـأكـمـله قـد تـوقف عـن الـوجود.
ان روحه قد فقـد يـدعي الفـصامي مـثالً
ـــــوت( ظــــــهـــــرت بــــــعض عــــــادت مـن ا
اعـراضـهـا عـلى (نـعـومي-عـزيـز خـيون)
مــصــحــوبــة عــنــده بــاعــراض مــا بــعـد

الصدمة.
6- اوهـام الـعظـمـة (والفـخـامة):اعـتـقاد
ومـهم الـفـرد انه شــخص مـشـهــور جـداً
قـد تـتـجمع وصـاحب قـوة عـظـيـمـة جـداً
ـريض في شــخـصــيـة يــثـبت عــلـيـهــا ا
أو هتلر كاعتقـاده بانه نابليـون اجلديد

مـثال.(في األعظـميـة كـان هنـالك شخص
لـدرجـة أنه ال يرد عـليك يـدّعي أنه هتـلر
الـسالم مـا لم تـقـل له: هـاي هـتـلـر!..وقد
مـثــله الـفـنــان عـزيـز كـر فـي مـسـلـسل
الفندق بلطافة) . هل كان بطل (الفندق)

مصابا بفصام زوري- شيزوفرينيا?
كن حتـديد اخلـصائص الـتي يعرف   
بها الفصـام الزوري(بارانويا) باالوهام
و/ أو الــهالوس ذات الـــصــلــة بــافــكــار
االضـطهـاد والـعظـمة. واذا وصـفـناهـما
بـــداللـــة االســـتـــمـــراريـــة فـــان االوهــام
كن ان االضـطهـادية لـلفـصام الـزوري 
يـــكــــون مـــداهـــا من شــــكـــوك ســـاذجـــة
الى تــصـورات وغــامـضــة ومـتــنـاقــضـة
وكأنـها مدروسة بعناية خلطط منتظمة
تــآمــريــة حتــاك ضــد حــامــلــهــا. وتــعــدّ
Paranoid Disor-) اضطـرابـات الزور
 (dersاكــثـر انــواع الــذهـان الــوظــيـفي
شــــــــيـــــــــوعـــــــــاً في مـــــــــجـــــــــالي االدب
والـفن.فـالشـخصـيـات الزوريـة غـالبـاً ما
تـــتــضـــمــنـــهــا الـــقــصص والـــروايــات

وتــــــصـــــورهــــــا الـــــدرامـــــا
السيـنمائيـة والتلفـزيونية.
ومع ذلـك فـــــان الـــــنـــــظـــــام
Delusional) الــــــوهـــــــمي
 (Systemمـن الـــــفـــــصـــــام
او الـزوري هو فـقـرة واحدة
حـبـة واحـدة في عـنـقـود من
شــذوذات اخـرى جــمـيــعـهـا
فيما تعمل بـصورة مسـتقلـة
يــكـون الـنـظــام الـوهـمي  في
اضــــطــــرابـــــات الــــزور هــــو

الشذوذ االساس فيه.
فـــــــــأن   وفـي كل االحــــــــــوال
األوهـام تـكون مـصـحـوبة في
الــعـــادة بــالــهـالوس(ســمــاع
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بغداد

اصـوات في الـلـيـل ..) تـقوي مـعـتـقـداته
االوهام الـوهـمـيـة. وفي كـلتـا احلـالـتـ
فـان فـكرة االضـطهـاد غالـباً والـهلـوسة 
مــــا تــــكـــــون مــــصــــحــــوبـــــة بــــفــــكــــرة
ـــريض قــد يـــدعي بــقــوة فــا الــعــظـــمــة
وبــاحلـكـمـة والـعــبـقـريـة.   ومن خـارقـة
سـلـسل وجدت ان مـتـابـعتي حلـلـقـات ا
هذه الصفات تنـطبق بهذا القدر او ذاك
الســـيـــمـــا فـــكــرة عـــلى الـــروائـي كـــر
ـــصــــحـــوبــــة بـــفــــكـــرة األضــــطـــهــــاد ا
والتي جتـسّد احلـالة الـنفـسية الـعظمـة
ـالـكي الـتي يــعـيـشـهــا الـكـاتب حــامـد ا
فــــعال!(دون اوهــــام).أقـــــول هــــذا عــــلى
واذهب الى انـهـا مـوجودة مـسـؤوليـتي
لـدى مـعظم الـكـتّـاب واألدباء والـشـعراء
والــــــــكـــــــفــــــــاءات فـي عـــــــراق الــــــــزمن
احلــالي!..وتــلـك اجنح رســالــة درامــيــة
ـــســـلـــسل  بـــشـــكل غـــيـــر اوصـــلـــهـــا ا
فيـمـا كـانت الـكثـيـر من رسـائله مـبـاشـر
األخـرى اقـرب الى الـتـقـارير الـصـحـفـية
مـــــــنـــــــهـــــــا الى الـــــــعـــــــمـل الـــــــدرامي.
وعـلـمـيـا..هـنــالك الـتـبـاس درامي سـبب
يـتهم ـتلـقي..فـمن جهـة اشـكـاليـة لـدى ا
)بـأنه مـصـاب (نــعـومي) الـروائي (كــر
بــــاألوهـــام وأن كل الـــشــــخـــوص الـــتي
يـتـحـدث عـنـها في روايـته هم مـن صنع
ومن جـهة أخـرى فـأن (نـعومي) اوهـامه
يــؤكـــد له ان هــؤالء األشـــخــاص الــذين
كـانـوا يـسـكـنـون قص عـلـيه حـكـايـاتـهم
وتــــعـــددت الــــفــــنــــدق وانــــهم غــــادروه
مـصـائــرهم وبـيـنـهم مــا يـزالـون احـيـاء

(سنان ودنيا يذكرهم باألسم).
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ـــواقف بــشـــأن مــســـلــسل   تــبـــايــنت ا
فمـنـهم مـن حكـم عـليـه بـالفـشل الـفـنـدق
وأدانـه آخـرون قــبل ان يــكـتــمل عــرضه
ـــانـــيــون  بـــأنه يـــشــوه اجملـــتــمع وبــر
الــعــراقي..(وكـــأن مــا حــصل له ال يــعــد
ـوجه له فان تـشويـها!).ومع كل الـنـقد ا
ــســلـسل يــعــدّ اول انــتـاج بــعــد سـبع ا

ســنـــوات حــرّك عـــجـــلــة الـــدرامــا

الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة بـــــــنـــــــجـــــــوم من
ومــخـــرج مــبــدع (حــسن ـــمــثــلــ ا
حسني) الـذي غادر العـراق مضطرا
في الـتــسـعــيـنــات. ويــحـسب له انه
تـنـاول ظـواهـر اجـتـمـاعـيـة خـطـيرة
حـصـلت بـعد  2003ركـز فـيـهـا على
الــــــدعـــــــارة واخملــــــدرات وجتــــــارة
ّح الى ان و األعـــضــاء  الـــبــشـــريــة
وفي هذا وراءها سياسي فاشل 
جــرأة حلـــقــيـــقـــة واقــعـــة.ولــوال ان
الشـرقية اسـتجابت (لـتهديـد) شبكة
شاهد التي تخدش اآلعالم بحذف ا
لكـنّا صدمنا بها احلياء في رمضان
وألوصلت رسالة للناس تدين صدقا
عاجلة من كان السبب..لو طرحت 
وبـأداء درامــيـة ولــيــست تــقـريــريــة
تـلـفـزيـوني ولـيس مـسـرحـيـا.   انـنا
يـــــــنـــــــبــــــغـي أن نـــــــحـــــــيـي كــــــادر
مـسـلـسـل(الـفـنـدق) عــلى مـا فـيه من
مـآخـذ وعـلـيـهم أن يـتـقـبـلـوا الـنـقـد
الـذي ظـلـمه زمن عـرضه..وقـد يـخف
ان عـرض كـامال في األعـادة!. وأن ال
نــشـيع األحـبـاط في الـذين يـعـمـلـون
عـلى اعــادة الــدرامـا الــعـر اقــيـة في
ظروف سيـاسية واجـتماعيـة صعبة
وخــطــرة  حتــيـــة لــلــكـــاتب حــامــد
ـــــــــالـــــــــكـي واخملـــــــــرج حــــــــــسن ا
ــــنـــتـج عـــلي جــــعـــفـــر وا حــــســـني
مـثلـ اجادوا (مـحمود و الـسعـدي
هــنــد عــزيــز خــيــون ابــو الــعــبــاس
و طـالب-افـضل عنـصـر نـسوي اداء
أبن عـــــــلـي عـــــــبـــــــد احلـــــــمــــــــيـــــــد
العائـلة..الشـاب الضائع)..متـطلع
الـى عـــمل آخـــر  يــتـــنـــاول ظـــواهــر
اجـتمـاعـية اخـرى (انتـحـار الشـباب
الــتــفـــكك األســري..) وقــد الــطـالق 
اســتـــفــادوا  مـن الــذين اصـــدقــوهم

النصيحة..ومن يرونهم  اساءوا!
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية
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