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مسرحية ( في داخل النص ) للشاعر والكاتب سعد عودة

ؤتمرات بجامعة االمام جعفر الصادق الول مرة في تاريخ الدراسات الـعليا باجلامعات العراقية تمت مناقشـة اطروحة دكتوراه ب العراق وليبيا عبر شبكة االنـترنت في قاعة ا
وسومة "عالقـة القنـوات التعلـيميـة التلفـزيونيـة العراقيـة بتدعيم ذلك بـأستخدام شـبكة خدمة " "GoogleDuoحـيث ناقش البـاحث عبد االميـر عبود حـس اطروحته لـلدكتـوراه ا
ناقـشة عبر االقـمار الصـناعية ـوذجا". وقال رئيس اجلـامعة الـدكتور  صـبيح التمـيمي   جاءت تـلك ا ـدارس الثانويـة" " قناة فـضائيـة العراق التـربوية ا القـيم التربـوية لطالب ا
نـاقشة هناك حـيث تمت مناقشـة علمية وفق دراسـة حتليلية بسبب الظروف االمنـية االستثنـائية الغيـر امنه التي تمر بـها ليبيـا وصعوبة سفر الـباحث العراقي وحضـوره لقاعة ا
ـستنـصرية في ـية اللـيبـية مشـرف ومنـاقشـ واعضاء في لـيبـيا وبحـضور د. طـالب عبد احلـس فـرحان من اجلامـعة ا ميدانـية قـدمها الـباحث لـلجنـة التي تـكونت من اساتـذة االكاد

العراق مشرفا ثانياً .  
نـاقشـة بـنجـاح تام وتـمكـن الطـالب من احلصـول عـلى الدكـتوراه وهي مـبـادرة ناجـحة تـهدف الى فـيـما قـال رئيس قـسم االعالم في اجلـامعـة الدكـتـور كاظم عـيدان الـفرطـوسي . (تـمت ا
النهوض بالـواقع العلمي واحليـلولة دون جعل الطـالب يرضخ لضغوط الـظروف التي قد تقف حـجر عثرة امام حـصوله على الشهـادات العليا وقـد قام قسم اعالم اجلامعـة بالتنسيق مع

ناقشة) . اعالم اجلامعة الليبية بتوفير مايلزم من شاشات عرض وكاميرات وانترنيت جيد الجناح ا
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اخرى تنـفرج فـيها الـنفس واحـياناً
هي محاولـة لتعريته لـعلها جتد في
نــصـاعــة الـعــري حال يـوازي ثــيـاب

الكارثة التي يرتديها هذا الواقع.
يشـتغل الـكاتب في هـذا العـمل على
ـــنــطــقــة الــهـالمــيــة في عــقل تــلك ا
االنسان مانحـاً التخييل دوراً كبيراً
في تـــوظـــيف ســـوريـــالـــيــة الـــواقع
مـدفوعـاً بـأجتاه خـلق عـالم فنـتازي
مــتــخـــيل مـــواز  كــرد فـــعل حلــجم
الـدمار مـسـتـفـيـداً من قـانـون الـفعل
ورد الفعل لنيوتن حيث لكل فعل رد
ــقـدار ويــعــاكـسه فــعل يـســاويه بــا
بـاالجتـاه  انه اجلـنـون الـذي يـقـود
الــــبـــطـل ( الـــشــــاعـــر) والــــذي هـــو
ـــؤلف) الـــذي بــــاحلـــقـــيـــقـــة ( ظل ا
اظــهـرته الــشــمس وحـاول اخــفـاؤه
حتت جـلـد الــكـلـمـات وبـالـتـالي هـو

اشارة واضحة ألنسان اليوم .
تكون من ه ا يبتـكر هذا الشاعـر عا
ثالثة شخصيات تمارس مهن القاع
السـفلي جملـتمـعات الـكارثـة  هؤالء
الثالثة هم الناجون الوحيدون على
يـد البـطل من الكارثـة النـووية التي
تـسحق العـالم كالقـيامة الـتي تفوق

التصورات .
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ـــســرحــيــة كل تــلـك االشــارات في ا
نـعيشهـا يومياً بـكل قساوتهـا لكننا
مـتعايـش معـها حتى تـعودنا االلم
وألـفــنـاه بـوصـفه ضــرورة حـيـاتـيـة
شـوه فنـكـتفي بـالتـخيل لـوجودنـا ا

متمن حياةً اجمل .
ثل الفـرد كمـا اشرنا الشاعـر هنـا 
الـذي حتـسس االلـم لـكـنه لـم يـكـتف

ه اخلاص بالتخـيل فقط بل اوجد عا
بشخـصيـاته واحداثة كـلحـظة هروب
ألسـتغوار الـواقع معبـراً عن نيته في
الشروع اجلدي اليجاد احلل اجلذري
ـــآسي حــيث الــذي يـــنــهي كـل تــلك ا
يتناول البطل عقاقير الهلوسة لبلوغ
االغمـاء ( وهنا حاول الكـاتب التغلب
عـلى مــشـكــلـة الــتـداخل الــزمـني بـ
عا مختلف كما يعبر ت. ي. ابتر
في كتـابه ادب الفنتـازيا) هذا االغماء
ثل حلظة الـصحو التي تنقله الذي 
ه الــواقـــعي امــا االفــاقــة من الى عــا
ـعــاشـة في االغـمــاء فـهي الــلـحــظـة ا
اخلـــيـــال ( في داخل الـــنص) والـــتي
يــــــســـــــــهـم في صـــــــنع احلـــــــدث مع
شخـوصه بغـية الـوصول الى اكـسير

النجاة .
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لفت في االمر انه حتى موت البطل ا
بـفـعل الـكـارثـة الـنـوويـة الـتي حـدثت
خــارج الــنص لم يــوقف الــتـخــيل بل
منح البطل صفة اخللود حتى اصبح
جـزءاً من الـنص الـذي كـتـبه وتـخـيله
وبـالـتـالي مـوتـه في الـواقع وخـلـوده

في النص.
عــمل ادبي مــتــفـرد يــدفــعك لــلــتــمـرد
والـتـفـكـيـر  انه يـزرع بـذور االسـئـلـة

اذا ? وكيف?)  اخلالدة ( 
اذا يحدث كل هذا ? 

أزق?  وكيف اخلروج من ا
لـــعل اديــــبـــنـــا اراد ان يــــطـــرح تـــلك
االسئلة الكبرى مانحاً اخليال القدرة
عـلـى اخلــلق والــتــفــكــيـر فـي ايــجـاد
ــلــتــهب الـذي مــخـرج مـن اجلـحــيم ا
يــحــيـــطــنــا مــتــجــاوزاً كل اخلــطــوط

هناء صادق تستلهم التراث عند تصميمها للحلي واألزياء

لعل الثيمة الرئيسية في هذا العمل
ـســرحي هي االنـتــقـال من الــعـالم ا
الـواقـعي الى عـالم مـتـخـيل فـنـتازي
ـعضـلـة تعـجز كل بـغيـة ايـجاد حل 
وعملية نطقية عن حلها  القوان ا
االنتقـال هذه ب عا مـنطلقة من
الـداخل الى اخلـارج ولـيس الـعكس
سرحي الروسي كما يعبر اخملرج ا
ستانسالفسكي  الن افعال االنسان
ـسبق مـحكـومـة بـعمـلـية الـتـفـكيـر ا
والـتي يـعـقــبـهـا اجـراء خـارجي من
نفس جنس التفكـير وهذا مايحيلنا
سرحي للشاعر اليه عنوان العمل ا
والــكـــاتب ســـعــد عـــودة ( في داخل
الــنص) اشـــارة الى وجــود مــعــادل
ـنـاخ الـعـمل وهـو ( في مـوضــوعي 
خـارج الـنص) والرابط بـ العـا

نفـصلـ واخملتـلفـ في الظروف ا
واالجـواء هي الكـلـمة بـقـدرتهـا على

اخلـلق وبـأعتـبـارها نـافـذة للـولوج
الـى عــوالم اخـــرى وهــذا مـــا اكــده
ــسـرحـيـة من انـتـقـال الـكـاتب في ا
الـبطـل من ارض الـواقع الى سـماء
اخلــــيــــال الـــتـي يـــتــــصــــورهـــا بل
ـنـحــهـا مـتــطـلـبــات احلـيـاة من و
حـيث الشـخوص واحلـدث والزمان
ـــكــــان بـــأعـــتــــبـــار الـــبــــطل في وا
سـرحـيـة هـو الـشـاعـر وهـو كائن ا
خالق وحـالم يـشـتغـل على مـنـطـقة
اخليال في اغلب االحـيان فمنطقته
العقل ومادته الكتابة وهو توظيف
ـــا ذكي من قــــبل الــــكـــاتـب . ولـــر
ـطـرح سـؤال مفـاده مـاهـو الـسبب يُ
في االنـتقـال من منـطقـة الواقع الى
اخليال عن طريق الكتابة ولالجابة
عــلـيه فـأنه احـيـانـاً تـكـون الـكـتـابـة
حالة هرب مؤقتة من قسوة الواقع
الـيومي ورتـابة احليـاة الى منـطقة
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لـــلــفــضـــول ولــكن يــحـــتــاج أيــضــا
أشـخـاص أصـحـاب أخـتصـاص في

هذا اجملال.
ـــغــــامـــرة يــــعـــد { هل الــــبـــحـث وحب ا

مصدرألهام لك? 
- بال شك ان الـباحث يـتوجب عـليه
ــــثـــــابـــــرة عــــلـى الــــوصـــــول الى ا
ـعــلـومـات الـصـحــيـحـة عن طـريق ا
غامرة كي الكتب وأحيانا السفر وا
تعة يصل الى غاية وهنـا تتجسد ا
حــــــــتـى وأن كــــــــان ذلك مــــــــتــــــــعب

ال. ويستوجب هدر ا
ـكـنك ان تـقــولي مـاذا فـعـلت بك { هل 

فرنسا ?
- فـرنـسا بـلـد غني بـالـفنـون دائـما

لـديـة لـهـفه في جـمـيع الـفـنـون كـنت
أعــرف وال أكـتـفي وال أحــبـذ ضـيـاع
يـوم دون ان اتـعـلم واتـمـتع تـنازلت
عن الزيـارات االجتـمـاعيـة لتـوظيف

الوقت في متعة التعلم.
{ كيف خطـرت لك فكـرة أدخال احلرف

البس ? العربي الى ا
- جماليـة احلرف العربي بدأ ولعي
بــــــهــــــا مــــــنــــــذ أن بــــــدأت الــــــرسم
واسـتـخـدامه كـان مـتـداوالً في جـيل
الــسـتــيـنــات في الــفن الـتــشـكــيـلي
نقشتة على القماش وهكذا بدأت ..

{ قـرأت عن كـتـابك ( عـراقـة بال حـدود)
ولم اجد حـتى أخر صـفـحة قـطعـة ذهبـية

واحدة ?
- كتـابي عن احللي يـتنـاول الفـضة
ولن جتـد فـيه عن الـذهب . فـالـذهب

مـعـدن غـال ومن يــقـوم بـبـيـعه عـنـد
احلـاجـة يـقـوم الـصـائغ عـنـد الـبـيع
بــتـحـويــله الى سـبــائك لـذلك نــفـقـد
الـكـثـيـر من الـتـصـامـيم والـنـقـشـات
ــة  أمــا الـــفــضــة وبــســبب الــقــد
رخص الــثـمـن تـعــطي بــصــمــة أثـر
ة ويـعـمل علـيـها لـلـموديالت الـقـد
ـا يــتـاح لــلـبـاحث حـلــيـاً جـديــدة 

فرصة دراستها.
{ يــقــال الـــفــضــة لـــهــا عــيـــوب بــســبب
كبريـتيـد الفضـة  هل تشـكل نقـطة عائق

لديك ?
ـــا لــهــا خــلــطــات عــديــدة. مــا - ر
ــصـاغ يــشــغل أهــتـمــامي جــمــال ا

والتقنية احلرفية.

{ هل أنت امرأة من فضة ?
ـقــصـود بـأمـرأة من - ال أعــرف مـاا
فضـة لكنني امـرأة حتب الفضة بال

شك.
{ هـنـالك بــعض الـرمــوز مـثل الـســمـكـة
والهالل والضفدع واحلرز األسطواني ?
كنك ان تشرحي لنا عن ماهية تلك هل 

الرموز ?
- اجملــتــمــعــات الــعــربــيــة تــتـداول
اسـتــخـدام رمــوز كـثـيــرة مـنـذ أالف
الـسنـ وحتفظ دالالتـها دون دراية
بـقـدمهـا وفي الـكـتاب عـمـلت جدوالً
لـكـثيـر مـنهـا  مـثال السـمـكة  لـلرزق
واخلصـوبه لكـثـرة بيـضهـا والكف

لرد احلسد على احلاسد
والـضـفـدع ألبـعـاد الـقـوة الـشـريره
ـتـربــصـة.أمـا احلــرز االسـطـواني ا

فـهـو حلـفظ لـفـائف احلـجب فـيـسهل
حملها ضمن احللية.

{ هل األلـــوان لـــهـــا أرتـــبـــاط مـــعـــ في
الفلكلور احلضاري والتصاميم ?

- أكـــتــشــاف االلـــوان وثم صـــبــاغــة
ة كان األقمشة عبراحلضارات القد
ـنـاسـبـات.الـلـون مــرتـبـطـاً ايـضـا بـا
االحـمر مثـال عند بـدايةاكتـشافه كان
ـعـابـد وجند مـقـتـصـراً عـلى كـهـنـة ا
ـــراتب الــــعـــلـــيـــا عـــنـــد حلـــد االن ا
ـــســيـــحــيـــ يــلـــبــســـون االحــمــر ا
ومــشـتـقـاته مــثل الـبـنــفـسـجي.كـذلك
األلــوان في احلــجــارة لـهــا دالالتــهـا
مـثل االزرق الــفـيـروزي لــرد احلـسـد
ـــشــاكل الـــعــقـــيق الـــبــني الزاحـــة ا
والـعـقـبـات ويـقـال من يـرتـدي عـقيق

اليرى ضيق.
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{ هل حتـمـل تـصــامـيــمك هــويـة ثــقـافــيـة
تمتمد لأللف السن ? 

- بال شك حتــمـل أشــارات من خالل
ــطـرزات واحــيــانـا بــعض اشــكــال ا
أفـسـر لــلـزبـائن مـعـانـيـهـا اذا كـانـوا
رون مهـتمـ ولو ان اكـثر الـناس 

بها كجمالية فقط.
اذا برأيك من الصعب حتديد مصدر  }

احللي ? 
- هـذا مـوضوع طـويل خـصـصت له
عــدة صــفــحــات في كــتــابي لــكن في
ــــا الــــنـــزوح االرادي او اجملــــمل ر
القـسري لـكثـير من احلـرفيـ واكبر
مـثــال االن في الـعـراق حـرفـة ادخـال
ــيـنــة في الــفـضه مـن حـرفــيـ من ا
طـائــفـة الـصـابــئـة الـغـالــبـيـة هـاجـر
ــا سـنـجــد تـقـام خـارج الــعـراق ور
األعـمـال اخلـاصـة لـلـطـائـفـة في دول
الــلـــجــوء وبــعـــد ســنـــوات يــصــعب

تصنيفها عراقية.
اذا غابت تصامـيم (هناء صادق) في  }

العراق ?
- بالفعل هذا حدث بسبب البعد عن
الــــــوطـن وويـالت احلــــــروب وعـــــدم
ــواطن واصــبح االســتــقـرار أنــهك ا
شـــــــاغـــــــلـــــــة األمـــــــان ولـــــــقـــــــمــــــة
العـيش.وتـصـمامـيم االزيـاء في مثل
ـكن ظــروف كـهــذه تـكــاد ان نـقــول 

األستغناء عنها ..
{ لــديك مــخــاوف من ضــيــاع الــتــراث 

على الرغم انه اليزال حيا.
ـكـنك البـحث عنه في كل - الـتراث 
ــوسـيـقى اخلـانـات مــثل األغـاني وا
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بغداد

ــثــله في هــذا الــعــمل االول والـــذي 
(الفقراء والشعراء ) بظاللهما (العمل
- الـتـفـكـيـر ) هـذه الـبـدايـة الـتي تُـعـد
حـتـمــيـة يـدفع الى حتـقـقـهـا االنـسـان
ــــــســـــــؤول عن كـل هـــــذا الــــــوحش ا
اخلـراب ظنـاً منه انه انهـا النـهاية او
ـسخ الـذي (الـقـيـامـة) هـذا االنـسـان ا
يركـض محـمـوماً الى نـهـاية كل شيء
ــعـجل بـاجتــاه بـدايـة بـشـكل مــفـجع يُ
جـديـدة بــعـد نـهـايـة هـذا الـعـالم كـون
الــتـاريـخ دائــريـا حــسـب رؤيـة كــاتب

والــســجــاد كـذلك احلــلي والــعــمـارة
االزيـاء واألهميـة الكـبرى جتد األرث
التـأريخي في االخالق والـتعامل مع
االخــروهــنـا تــأتي اخملــاوف عـنــدمـا
تــنــدثــر تــلـك الــقــيم يــكــون الــتــراث

منقوص.
{ من هي القوميات التي أثرت برأيك في

موضوع أسلوب األزياء وتمازجت ?
- الــقـــومـــيـــات عــديـــدة نـــزحت الى
الـعـراق عبـر الـتـاريخ خـصـوصا في
سـنـوات الـرخـاء مـن مـئـات الـسـنـ
مــــثل األكــــراد والــــفــــرس واالتــــراك
ـغـول والـهـنـود وغـيـرهـا من تـلك وا
الـــقــومــيــات والـــكل أثــرت وتــأثــرت
باالزياء وكل احلـروف وحتى اطباق

الطعام.
{ هل تعطي احللي دافعا لك في القوة?
- احلـــلي تـــواسي الـــروح وتـــعــطي

نوع من القوةه والثقة بالنفس .
{ هل واجـهــتي نــقـد الذع فــيـمــا يـتــعـلق
ــزجك الـفـلـكــلـور احلـضـاري في بـدايـتك 

ودة ? عالم ا

- الـتـحـديث او الـتـجـديـد في كل
اجملـاالت يالقي في الـبـدايـة نـقـد
ا يـعني يـجعل وحـتى الـرفض 
ــصـمم حــذر وأكــثـر اتــقـان كي ا
يـكـون التـحـديـث يـليـق بـاحـترام

وروث. ا
{ من ســـــيــــتـــــولى زمـــــام أعــــمـــــالك
ـــســتـــقــبل ; وهـل لــديك مـــشــروع بــا

كنك البوح بة لنا ?
- أتـمـنى بـالـتـأكـيـد اسـتـمـراريـة
مـــشــروعـي بــعـــد أنـــتــهـــاء أخــر
مـحطـات حيـاتي وهذا مـا اسعى
اليه االن في تـعلـيم بـناتي وغـير
بـــنـــاتي لــكـي تــتـــوالى أعـــمــالي
والـرسـالـة بـشــكل الئق كـمـا كـان

في عهدتي.
ــبــدعـة وفـي اخلــتــام نــذكــر ان ا
هــنــاء صــادق وبــعــد غــيــاب عن
عـادت اليه في الـعراق  20عـاما 
زيارة سـريعـة لتقـدم  في نـيسان
ـاضي عـرضـا لالزيـاء في نادي ا

الصيد االجتماعي ببغداد.

ـســرحـيــة فـمــا ان تـنــطـلق من ا
نــقـطــة حـتى تــعـود الــيـهــا بـعـد
اكـــمـــال الـــدورة ونــــــــــــــهـــايــة
العـالم . عمل مـسـرحي يسـتحق
ـا فيه من الـقراءة بل والـتمـثيل 
جــرأة في طـرح مـشــكالت الـيـوم
مــســتــفــيـداً مـن تـلـك اجلـرأة في
تـصــويــر مـعــانــات انـســان هـذا
الـعـصـر وحــجم اخلـطـر احملـدق
بـه وآلـــيــــة اخلالص حــــتى وان

كانت قشة افتراضية.

ـنـطــقي لـهـذا احلــمـر النه من غـيــر ا
الــــكــــائن الــــذي شــــوهــــتـه احلـــروب
وانــبـتـت مـخــالـبه صــراعــات الـبــقـاء
واطـال انـيـابه اجلـوع كي يـتمـكن من
الـــعـــيـش حـــتى وان كــــان عـــلى حلم
اجلـثث ان يــبـقى هـادئــاً وديـعـاً وراء

اخلط االخضر .
ـــأزق اخلـــطـــيــر اخلــروج مـن هـــذا ا
ومــسـبــبـاته حــسب رأي الــكـاتب هي
الــعـودة الى حلــظـة الــبـدايــة  بـدايـة
الـتــاريخ  بــدايـة االنــســان الـفــطـري

السراي مع الشاعر سعد عودة

تـــعـــد مـــصـــمـــمـــة االزيـــاء واحلـــلي
ــقـيــمـة في عـمــان هـنـاء الـعــراقـيـة ا
صادق من اوائل  من أدخـلن احلرف
الـعربي عـلى األزياء الـعصـرية وكان
ذلك قــــبل  25عــــامـــا. حــــازت عــــلى
جـوائـز عديـدة وصـمـمت الـعـديد من
ــســلــسالت ــســرحــيـــات وا أزيـــاء ا
التلفزيونيـة  لها كتابان هما(رمزية
الوشم لـلمرأة األردنـية) و(عراقة بال
حــــدود) .وصـــادق حــــاصـــلــــة عـــلى

شهادة األدب الفرنسي.
ومعها كان لنا هذا احلوار:

{ حياتك هل هي سلسة? 
ــكن ألـقـول أنـهـا حتـمل في - نـعم 
عـقول بـالنـسبة طـياتـها شـيئـاً من ا
لــعـائــلـة ذات دخـل مـتــوسط وحتـرز
تــقـدمــاً في مـجـال الــتـعـلــيم حـاولت
األنـــخـــراط في مـــدرســـة مـــتـــمـــيــزة
(راهــبـات الــتـقــدمـة). ســانـدوني في
تـطـويـر هـوايــاتي في مـجـال الـرسم
وغـيــرهـا واالهم لم أتــلق أعــتـراضـاً

على زواجي من فرنسي.
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{ تـــصــــامـــيـــمـك هل هي أحــــيـــاء لألرث
احلضاري ?

- تـراث الشعـوب حي ال ينـدثر و أنا
في مجال االزياء أحاول أن أستمد
األلــهـــام من ذلك الـــتــراث وكــذلك
الـــصـــيـــاغـــة بـــشـــكل عـــصـــري

ومبتكر.
{ يـقـال ان الـفـلـكـلـور الـفـضي له
ــسـتــذئــبـ سـحــر في مــقـارعــة ا
ـشـعوذيـن  هـنـاء صـادق ماذا وا

تقارع ?
- جـل أهـتــمــامي في الــبـحث
يـكـمن في جـمـاليـة الـصـنـاعة
والــــتـــوظـــيف كــــلـــمـــســـة من
احلـــــرف واجلــــمــــال يـــــعــــطي
ـبــالـغـة في احلـيـاة رقــيـاً دون ا
الـترف مثل الـذهب أما استـعمال
ـــعــــدن في مـــجــــال الـــطب هـــذا ا
واألشـعــة او األسـنـان فـهـذا لـيس
مـــجـــال اخـــتــصـــاصي لـــكن
كـــــأســــتـــــخــــدام في
الــــتــــعــــاويــــذ
والــــســــحــــر
فهـذا أيضا
مـــــثـــــيــــر

احد تصاميم هناء صادق

خالل مشاركة هناء صادق في احد عروض االزياء

هناء صادق


