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Ídz«e'« …Ëd ترجمة: 
بغداد

أيــضًــا تــفــضي الى احــتــمــاالت ال
نـهائية كـسماء ليلـة صافية مـكتملة
الـقمـر حـيـث القـمـر قـريب جـدًا من
األرض والـسماء تـتوشح بالـنجوم
نال. تراها بـوضوح لكنهـا بعيدة ا
يخفق قلبك بشدة ويحاول عقلك ان
يـربط األمور لـكـنه مشـغـول بأيـجاد

تلك الكلمة او اجلملة.
وان لم جتـد تلـك الكـلـمات الـضـالّة
البـــأس أرسـم مـــركـــبـــاً في عـــرض
الـبــحـر وتـأمـلـه. وان كـان عـلـيك ان
ـاً وفي هذهِ تكـتب فـعدّل نـصـاً قد
احلـالة لن تكـون هناك ورقـة فارغة.
حـتى عـنـدمـا تــبـدأ بـكـتـابـة مـشـهـد
جديد يعود لنص تعرفه على األقل
انت تــعـرف عــرضــيًـا من أين تــبـدأ
وأيـن وكــــيـف ومن ســـــيــــكـــــون في

شهد." ا
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"تــعــطي الـصــفــحــة الـفــارغــة أفــقًـا
ــكن أن تــكــتــبه ألنك ــا  واســعـاً 
ستواجه دائمًا حـتمية الصراع ب

ـكن أن تـقوله. مـا تـريد قـوله ومـا 
وما الكتابة اال هذا الصراع."

ليديا ديفيز:
"لم يــحــدث قط ان واجــهت الــورقـة
الـفارغـة. ونـصيـحـتي التـي اقدمـها
الى الــكُــتّــاب الـــيــافــعــ هــو ان ال
يـــجــــلـــســــوا أمـــام ورقــــة فـــارغـــة.
والطـريـقـة التي اقـوم بـها هي انّي
ال أشـرع في الكـتابـة اال اذا كنت قد
فـكّـرت مـسـبـقًـا بـفـكـرة أو جـمـلة أو
مالحظـة ما جتـعلـني أبدأ بـالكـتابة

لذا لن تكون فارغة أبدًا.
وقد قام صديق لي وهو كاتب كذلك
شـروع جمع فيه األوراق الـفارغة
لـعـديــد من الـكُـتّــاب اآلخـرين الـذين
يـــعــرفـــهم وقـــد صـــنع مـــجــمـــوعــة
ا من بـالـفـعل ال من كـتـابـاتهـم وا
ــــا أوراقـــــهم الــــفــــارغـــــة الــــتي ر
خــربــشـــــــــوا عــلــيــهــا او كــتــبـوا
وكـــانـت ردّة فـــعـــلـي غـــريـــبـــة ألني
رفـضت اعـطـائه ايًــا من صـفـحـاتي
الـــفــارغـــة فـــقـــد أصـــبـــــحـت هــذهِ
األوراق شــخــصــيــة جــدًا وخــاصـة
لـــلــــغـــايــــة رغم عــــدم وجـــود شيء

مكتوب عليها."
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ــــشي في عـــزلـــة "احب الـــركض وا
تـامـة واقـوم بـتـأمالتي وتـفـكـيـري
وبحلـول اللـحظـة التي اواجه فـيها
الـورقة الـفارغـة يكـون لدي الـكثـير
ألحكي عنه لـذا لم تُصادفني ورقة

فارغة قط. 
لم أكتب دون تفكـير أبدًا. وال اعتقد
ا انه من الصائب القيام بهذا فحا
تـكــتب تــتــصـلـب الـلــغــة وتــصـبح
عــصـيّـة لـذا عـلــيك ان تـفـكـر أولًـا
ولــفـــتــرة طــويــــــلــة ومـن ثم أكــتب
عـنــدمـا تــكـون مــسـتـعــدًا لـذلك. ألن
الــكـــتـــــابـــة قــبل األوان هـي خــطــأ

كبير."
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أجــمل سـاعـات الــيـوم  وحتـول الــدم الـقــاني الى مـجـرد
سائل أصفر وتفقِد األغنية سحرها  وتـُقلب األرض الى

يباب قاحل :
نزفت الريح دماء صفراء
وسيقى جرس أخرس وا

آنذاك جف صوت البحر وقت السحر 
ولم تسمع لألرض أغنية !

ولتكـتمل الصـورة الشعـرية بخـصوصيـتها لـدى  كوبرلو
غلفة فهو يستنـفذ قدرته الرومانسـية الكامنة في لـغته  ا
بـاحلزن الـشفـيف والـيأس من الـقادم األفـضل  فـيعـصر
الكلمة  حـرفاً حرفاً  ليجـمع الريح مع النور والظالم في

متوالية موسيقية  طرية وآسرة :
جتوب ذاكرتي رماد قصائدي

التي إحترقت
وأضرمت مع الريح

طر وتناثرت حباتها مع زخات ا
وتــــــــــراقــــــــــصت
كـــالـــعــصـــافـــيــر

السرية
والزهور القلقة !

VŠ W×

دهش حقاً ومن ا
أن تـكـون فــسـحـة
احلب شـــحــيــحــة
وخجـولة ومـترددة
 فـي اجملــــمـــــوعــــة
مـــقــارنــة  بـــحــجم
نـصـوصـهـا  فـفي
أتـــــــون الـــــــريـــــــاح
واألشــــــــــــــرعــــــــــــــة
واألمواج الكـاسحة
ـــــرأة أو  تـــــوارت ا
احلــــبــــيــــبـــة خــــلف
ضــــبــــاب الــــبــــحــــر
ــتـــرامي إالّ فــيــمــا ا

نــدر  واســتــطــال تــصــمــيـم الــشــاعــر  لــيــضم حــوافي
وجودات بـعناد وتركـيزها في بـؤرة متوترة تـعج بالقوة ا
دوي  فـيـمـا كان إحـتـبـاس احلضـور األنـثوي والـفعـل ا
ــنح ذلك احلــروف والـكــلـمــات  والـشــعـر الفــتـاً مـع مـا 
الـطـراوة والـنـداوة   لـكـنه  في إسـفـاره اخلـجـول تـعـمـد
عـدم اإلخالل بـتـركـيـبــة اجملـمـوعـة الـبـنـائــيـة  ومـنـهـجـهـا
الـرامي الـى تـغـلـيب حـاالت الـطــبـيـعـة ورمـوزهـا فـوق أي
ـنـحى الـفـريد عـنـدما إعـتـبار  بل ذهب بـعـيـداً في هذا ا
حرص حتى في غزله على إقـتران عيون احلبيـبة بالبحر

وكائناته احلية :
وجّل دثريني بوجهك ا
ت تمعني فيّ بعينيك احلا

ألقرأ خارطة البحر
وأغذي األسماك واحملار 

ــثـقـلـة ـنـوال تــتـوالى نـصــوص اجملـمـوعـة ا وعــلى ذات ا
ـوجودات تـالطمـة وشـجـون الـنـاس وا بـأهـواء األمـواج ا
من حــول الــشـــاعــر في تــنـــاغم فــريــد مـع هــبــة كل ريح
عــاصف صــرصـر وإطـاللـة   فــجــر يـفــتــقـر الى األمل 
دلـوالت ليعـبر رمزاً وكأن الـشاعر يـتمـترس خلف هـذه ا
عـاناة جيـل وملّـة مجـبولة ـا  ليس عن حـزنه فحـسب وإ
ة  التي عاشها ؤ على األلم نتيجة األحداث اجلسيمة وا
شــعــبه   وهـنــا .. هــنـا فــقط   يـســمح فــاروق كـوبــرلـو
حلــزمــة فــرح  في لــفــتـــة نــادرة   لــكي تــخــتــرق إحــدى
نـصـوصه  الــعـتـمـة وتـنـفـذ من خالل كـوة صـغـيـرة نـحـو
ـعـبـرة عن الـضـائع الـفـضـاء الــرحب  فـتـغـمـر الـكـلـمـة ا
ـفـقـود بـقـبالتـهـا الـدافـئـة لـلـفـجـر   وتـتـنـاغم مـع تراث ا
ــدلــوالت والـوقــائع وحــكـايــات الــشـجن قــومي زاخــر بـا

تمثلة بالقوريات (×) األثيرة  : والبطولة  ا
قصائدي تطفح ليالً

تغسل خدود األجنم بالقبالت
تتسحر مع الفجر
وتنام مع القوريات

سرات  ! في أسرة ا
ا لم يأت فاروق كـوبرلو باالستـثناء لغة وبـناء وإيقاعاً ر
وصــورة قـيـاســاً الى مـجـامــيـعه الـســابـقـة  لــكن جـمـرة
إختـيـارته  كانت حـارقة ونـتـؤات رموزه حـادة  ولعـنات
لـيــله وبـحـره وريـحـه كـانت تـمـور وتـظــطـرب بـالـلـواعج  
ـنـفي فـعـبّـروراء الــسـطـور بـصـدق عن مـحـنـة االنـسـان ا
ــهــجـر ــغــتــرب بـ نــاسه  وفي وطــنه الــقـريـب قـبل ا وا

البعيد ! 
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوروث الــشــعــبي الــتــركــمــاني (×)  الــقــوريــات  : من ا
وتتـكون من  ربـاعيات جـناسـية  ذات دالالت عـميـقة مثل
األبوذية العـراقية في اجلنـوب والفرات األوسط  وتشكل

لوحدها منظومة عاطفية مؤثرة وموحية .
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كركوك

صطـلح "حبسة كـثيرًا ما نـسمع 
الــــكـــــاتب" او كــــابــــوس الــــورقــــة
الفارغة. ويحـاول الكثيرون تعزيز
هذه الفكرة وتضخيمها عن طريق
األفالم وماشابه. اال ان الـكثير من
ـتـهـنـون الـكـتـابـة ن  الـكُــتّـاب 
ويــعـــدونــهـــا مــصـــدر رزق لــهم ال
ـشكـلـة في كـثـير يواجـهـون هـذه ا
من األحــيــان. لــكن وبــكل تــأكــيــد
يــحـــدث احـــيـــانًــا ان ال تـــنـــســاب
الـكــلـمـات كـمـا يـنـبـغي لـهـا او ان
يـشـعـر الـكـاتب بالجـدوى كـتـاباته
فـيـقـرر شطـبـها والـبـدء من جـديد.
وغـالبًا ما تـكون البـدايات مراوغة

والنهايات شائكة.
ويـتفـق الـعـديد مـن الـكتّـاب الـذين
أُجـرت قــنـاة لـويـزيـانـا األمـريـكـيـة
لقـاءً معـهم مثل جـوناثـان فرانزن
ولــيــديــا ديــفــيـز وجــويـس كـارول
أوتس عـلى "أن يكـون عقل الـكاتب
قـد اسـتـعد وأجـرى أبـحـاثًـا وكتب
قـــبل مـــدة طـــويـــلـــة من جـــلـــوسه
وشـــروعه بـــالـــكـــتـــابـــة". وتـــقــول
أوتس:"وفي الــــوقت الــــذي اواجه
فـيه الصـفحـة الـفارغـة يكـون لدي

الكثير ألحكيه."
ويــصـفــهـا عالء األســواني بــأنـهـا
صـراع ب مـا تـريد قـوله وبـ ما
ـــكن أن تـــقـــوله. فـي حـــ يــرى
بــعض الـكـتّــاب الـورقـة الــبـيـضـاء
رمـزًا لـألمـكــانــيـات واألحــتــمـاالت
الـالمـحــدودة. فـبــالـنــسـبــة لـديــفـد
مــيـــشـــيل هـي بــاب يـــفـــضي الى
احـــتـــمـــاالت النـــهـــائـــيـــة. وتـــعـــد
مــارغـــريت آتــوود ان الـــصــفـــحــة
تُرغمـها على ان تكتب شـيئًا فيها.

اذ البد من تسويدها.
وفـيــمـا يــلي جـواب الــكُـتّــاب عـمّـا
تـعنيه لهم الـورقة البـيضاء وكيف

يواجهونها.
œËuð¬ X¹dſ—U

"كــانت هــنـاك حلــظــة حـاســمـة في
روايــة ألف وتــسـعــمــائــة وأربــعـة
وثـمـانـون جلـورج اورويل عـنـدما
يرى بطل الرواية ونستون سميث
دفـتر مالحـظـات جمـيل بـصفـحات
فــارغـة جـذابـة ويـقـرر شـراءه ومن

ثم يـشعر بـأنه مضطـر للكـتابة فيه.
لـذا هــنـاك حــاجـة مُـلــحّـة وقــهـريـة
لء الـورقـة الـفـارغة. تـدفع الـكـاتب 
فـهي تــطـلب مــنك ان تـكــتب شــيـئًـا
فيهـا وان تمألهـا بأنسـيابيـة تشبه
انــسـيــابــيـة الــتـزلج عــلى اجلـلــيـد
فــــأنت تــــنـــحــــدر الى األســــفل وان
ـــنـــتـــصف حـــصـل وتـــوقـــفت فـي ا
لـتـتـسـائـل عـمّـا انت فـاعل فـسـتـقع
بـكل تأكيـد. وعندما تـكون في تدفق
كـتـابـة لن تــفـكـر بـذلك. فـهي أشـبه
بـــدعـــوة -أقـــرب مـــا تـــكـــون دعــوة
لـــلــســبـــاحــة في بـــحــيـــرة شــديــدة
الــبــرودة- تــقــتــرب مــنــهــا بــحــذر
ــاء وتــعــود وتــضع اصــبــعـك في ا
لـتـغـيـر رأيك وتـعـاود الـكـرة بوضع
ـــرة بـــأصـــرار أكـــبــر قـــدمك هـــذهِ ا
ــطـــاف ان تــركض فــيـــنــتــهـي بك ا
صارخًا لتقفـز فيها. ولن تبدأ بفعل

السباحة –الكتابة- مالم تقفز."
Êe½«d  ÊUŁU½uł

"امأل الـصــفـحـة الـفــارغـة في عـقـلك
قـبل أن تــواجـهـهــا بـشـجــاعـة عـلى

أرض الـــواقع. فـــحـــ تـــقـــول انك
سـتكـتب شـيئًـا أول مـا ستـقوم به
هـــو تــشـــغــيل جـــهــاز احلـــاســوب
خـــاصـــتـك ومن ثم جتـــد الـــورقـــة
الـبـيــضـاء في انــتـظـارك ويــنـتـهي
األمـر. لـكن هـذا لـن يـحـدث عـنـدمـا
تــــكـــون قــــد فـــكّـــرت بــــشيء وانت
تـسـتـحم في الـليـلـة الـسـابـقـة على
ــــثـــال فــــكـــرة تــــدفـــعك ســــبـــيل ا
لألستيقاظ في منتصف الليل وفي
جعـبتك جـملـة أو اثنـت فـيصبح
لــديك شيء. ألنك كـتـبــته في عـقـلك
وهــذهِ طـريــقــتي فـي الـتــعــامل مع

الورقة البيضاء."
qOAO  bH¹œ

"تــخـــتـــلف الـــورقــة الـــفـــارغــة عن
ـسـتـحـيل الـشـاشـة الــفـارغـة. من ا
اخـتـراق الـشـاشـة الـفـارغـة بـيـنـمـا
ــكـنك ان تــبـدأ بــاخلـربــشـة عـلى
الورقـة وقد تتحـول خربشاتك هذهِ
الى شكل او وجه شخص وهذا قد
يـؤدي الى شيء له عالقة بـقصتك.
لــذا الــورقــة الــبــيــضــاء هي بــاب

ستقلة في عام  1960 بـاتريس لومومبا سيـأتي يوم يسطر فيه األفـارقة تاريخهم بأيديـهم". وقد ظهر جيل جديد قراطيـة ا كـتب أول رئيس وزراء جلمهورية الكـونغو الد
صوريـن الفوتوغرافيـ األفارقة الذي يكشـفون بكاميراتـهم وليس بالكلـمات القضايا احلـقيقية التي تـؤثر على مجتـمعاتهم مثل تغـير معالم األحياء الـفقيرة بقدوم من ا
ـة.وفي ضوء الـتطـورات التي طـرأت في السـنوات الـقلـيلة ـتوسـطة والـتمـييـز على أسـاس اجلنس واألدوار الـنمـطيـة التي يـحددهـا اجملتـمع للـجنـس والـعو أبنـاء الطـبقة ا
غرب وإثيوبيا ونيـجيريا وغانا هواتفهم وكاميراتهم بابوي وا اضـية على القطاع اإلبداعي بفضل انتشار وسائل الـتواصل االجتماعي يستخدم مصورون فوتوغـرافيون من ز ا
بـابوي يـعرض كل من زاش وشـيدزا شـينـهارا لـقطات اللتـقاط صـور جتسد الـتنـوع والطـاقة وتـوثق التـغيـرات التي تـتالحق على الـقارة الـسمـراء بسـرعة غيـر مسـبوقـة. وفي ز
يـزة في شوارع الـعاصمـة هراري. ويـستخـدم زاش الذي يـعمل كمـصور وشـيدزا الـتي تعمل كـمصـممة أزيـاء حسـاباتهم عـلى مواقع الـتواصل االجـتماعي لتـصاميم أزيـاء 
شترك ب الصور الالفتة فعمـة باأللوان. لكن القاسم ا البسهن العصرية وا ة ومتهالكة لتصويـر العارضات  إلبراز جمـال العاصمة هراري.ويختار االثنان مناطق أكـثرها قد
دينة نـفسها بقدر التـركيز على العارضـات واألزياء. وتتخذ شيـتزا وزاش من منصات التـواصل االجتماعي وسيلة التي تمـتلئ بها حسابـاتهما على انسـتغرام هو التركـيز على ا
بـابوي حـيث يتـوقع من النـساء أن ترتـدي زيا مـعينـا يعـد رسمـيا ومالئمـا. وترى شـيدزا ذات الـشعر الـكثـيف اجملعـد التي ترتـدي أقراطـا عديدة عـايير الـتقـليـدية في ز للتـمرد عـلى ا

يول اجلنسية دون خوف. لبس وا وقميصا قصيرا أن هيئتها تشجع الشابات على التعبير عن احلرية في اختيار ا

رسالة هراري
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في مواجهة كابوس الورقة البيضاء

ـتالحـقة ـرادفات ا وج والـلـيل واحلزن  تـلك هي ا الـريح وا
بـإســراف بـيّن عـبـر نـصـوص اجملـمــوعـة الـشـعـريـة اجلـديـدة
وسـومة (قـصائدي للـشاعـر الدكـتور فـاروق فائق كـوبرلـو  ا
تــطــفح لــيالً)  وكــأن الــصــخب الـــنــاجم عن تالقح ســمــات
ـعاناة الطـبيـعة احملمـومة كـان  لوحـده القادر عـلى جتسـيد ا

ضني .     العسيرة لوالدة النص ا
سـتـقاة من الـطـبيـعة وبـدا واضحـاً بـأن جلّ الرمـوز الـثريـة ا
في اجملـمـوعـة إقـتـرنت بـدالالتـهـا الـعنـيـفـة  وقـد  تـوظـيـفـها
بـإنسـيابـية سـلسـلة  من لـدن الشـاعر إلضـفاء حـالة الـغلـيان
ـفـعـمـة بـالـبـسـاطـة والـكـمـد والـقـنـوط عـلى لـغـته الـشـعـريـة اا
ـباشـرة أحيـانـاً  نتـيـجة غـزارة إنتـاجه األدبي الـتي رفدت وا
ــكـتـبـتــ الـعـربــيـة والـتـركــمـانـيـة ب  43 مـؤلـفــاً  في شـتى ا
ا أدى ذلك إلى هـيمـنة طـقسٍ فريـد يكاد األجنـاس األدبيـة 
ـشـتــركـات  لــتـكـويـن أسـلـوبه يـكـون مــتـقــاربـاً في الــرؤى وا

التركيبي . 
وفي لـغـته الـشـعـريـة  فـقـد كـان  كـوبـرلـو في أغـلب نـصوص
اجملـمــوعــة مـيــاالً إلى إبــتـدائــهـا بــالــتـراكــيب األســمـيــة مـثل
(هامـات النـجوم  ...  رمـاح القـدر ..  شالل هادر... طـير
مذعور ...  الوحش الغاضب ...  جـذع مبتور ..  القارعة
تـقـرع ...  إلخ ) وكانـت هنـاك حـاالت مـعيـنـة إسـتخـدم فـيـها
ـقـصد في ذلك تـوافقَ تـمامـاً مع مـشروعه حـروف اجلر  وا
ــلــبـدة الــلـغــوي الــشــعــري الـهــادف الى تــكــريس األجــواء ا
بالـفوران واحلركـة الصـاخبـة  فضالً عن شحن الـلغـة بقدر
ال يـسـتـهـان به  من اإليـحاء بـعـدم اإلسـتـقـرار واإلفـتـقاد الى

وجوع: السكينة والرضوخ للواقع ا
 وعلى إمتداد الريح 
ثمة  دهشة زائلة

تسرق احملطات  تتأسر الكلمات
ال سعادة لهذه الريح

سوى الرقص فوق األمواج !
لـقـد إتـكـأ كـوبـرلـو عـلى الـتــغـيـيـرواحلـركـة الـنـشـطـة الـدؤوبـة
للطبيعة الـضاجة بالتدفق  واحملتـشدة باألفعال التي بَصَمت
الــنـصــوص بـســيـمــاء الـقــلق واحلـزن  وكــانت الـريـح سـيـدة

احلدث فيها دون منازع :
وتخطف األشرعة من الرياح الليل

شرارة الطيوف حترقني
والبيادر تغلي وتمور

تساقطة ال تصلي صباحًا األوراق ا
وعيون العنادل تكتحل بنار احلسرة

سراجي ال يصهل
يتوجس في ظل الهمس
وحتى األمواج ال تقهر !

w «—œ qF

   فـــالــريـح  في الـــنص نـــاجت فـــعل درامي مـــدهـش بــحـــيث
تـصـطف الـصـور الـشـعـريـة أفقـيـاً لـلـتـعـبيـر عن عـنـفـوانـيـتـها
ـتنـاقضـات   وبوعي أو دون وشبـقهـا اآلسـر للـصراع مع ا
ــدلـول وعـي من الــشــاعـر فــاإلصــرار واضح عــلى تــأكــيــد ا
الـســلــبي وإقــصـاء اإليــجــابي في مــكـونــات الــطـبــيــعـة عــبـر
اجملموعـة بكامـلها  فـيما تـزخرتراث الـشعر الـعربي احلديث
فـردة الريح فـهاهـي عمـالقة ـفرحـة واجلمـيلـة  باإليـحاءات ا
اآللـهـة  تـقـول لـكـلـكامـش  عنـدمـا عـاد مـنـتـصـراً الى مـديـنته

(أوردك) :
فأطهم لك عربة ً من الالزود والذهب 

عجالتها من النظار
ة وزينتها حجارة كر

تربطها عواصف الرياح خيوالً
 وكـذلـك الـشـاعـر عـمـرأبـو الـهـيــجـاء  عـنـدمـا تـنـاول اجلـانب
ـضئ لـلــريح  كـرمـز لإلحــتـفـاء واألمـان والــسـكـيـنـة اآلخــر ا

قدس: واخلشوع ا
ردني يا حفاء اليدين النقوش

على حافة الليل
ة . وصل معي على سجادة الريح القد

فــأين كل هــذا من ريح  كــوبــرلـو  الــتي تــكـتــسح كل جــمـيل
وحتجب الشمس وتفتك بالنور في فضاء احلرية :

في الفضاء الرحب
ثمة ريح صلعاء  ترصد بعيون عوراء

لتواري الشمس
وتقتل الضياء في الفالة !

ومـثـلـمـا الريـح عامل فـتك   فـهي بـذرة مـكـنـونـة في سـويداء
الالوعي  حتـيل ليـل الشـاعـر الى كابـوس من الـتـحسب من
اآلت الـذي  يعـكس اخلـوف  حتى من الـضـياء ... هـذا الـغد

تلفع باجملهول : ضمغ بالقلق ا ا
وأنا أهرب من ليالٍ عسيرة

أتشبث بحبال األمواه 
خوفاً من الغرق !

وأنا خلف ضجيج الزحام
خوفاً من األرق ... خوفاً من الريح

خوفاً من إلتماعات الزجاج !
ولـيت األمر يـقتـصـر على اخلـوف والـتحـسب  فـالريح تـنزف
وجتـــهض عــطــاء األرض  بـل وتــودي الى صــمـت عــاقــر في

فن الــــتـــمــــثــــيل الــــصــــامت او فن
الـبانـتـوميـم هو نـوع من احلـركات
اإليـــحــــائـــيـــة يـــؤديـــهـــا فـــنـــان او
مــجــمــوعــة فــنــانــ عـلـى خــشــبـة
ــســرح بــهــدف تـوصــيـل األفــكـار ا
ـشـاعر بـواسطـة اجلسم واآلراء وا
فـقط . وهـو فن قـد تـمـتـد جـذوره
الـى حـــــضـــــارة وادي الــــــرافـــــدين
ت ثم واحلضارة اليونانية القد
عـصر الـنـهضـة فـاالعـصـر احلديث
لـكن جلــذوره الــتـاريــخــيـة ســمـات
خـاصــة يــخــتــلف أداؤه فــيــهـا عن
الــعــصــر احلــديث مــنــهــا اخــتالط
ــاءات احلـــركــات واإلشــارات واإل
بـالـصـوت فـيـذكـر سـلـيم اجلـزائري
في كتـابة فن الـبـانتـوميم ان ( أول
مـصادره يعـود الى عام  270ق بل

يالد ,وهو سجل بثالثة عشر نصا ا
mimiamb -   ـيـمـيـامب تـعـرف بـا
كتـبهـا الشـاعر الـيونـاني هيـروند –

ائيا   Herondوكانت تقدم ا
ـصــاحــبـة شــعـر مــرتل ثم تال ذلك
مـجمـوعـة بيـزنطـيـية من  265نـكـتة
ـكن اعتـبارها حتـمل اسم قهـقهات 
ـواقـف الـكـومــيـديـة مــجـمــوعـة من ا
ـائية الـقصـيرة وهذه اجملـموعة اال
كـغـيــرهـا من االشـكــال الـفـلــكـلـوريـة
تغـيرت عـلى مـدى مئـات من السـن
قــبل ان تــتـبــلــور وتــتــخـد شــكــلــهـا
الــــــنــــــهـــــــائي ) ص  44في ح ان
الـبــانــتــومــيم احلــديث صــار يـؤدى
بــاحلـــركـــات واالشــارات وتـــعــبـــيــر
الوجه واوضاع اجلسد اخملتلفة من
سرحي او دون الكالم في الـعرض ا

ما يـتخـلله من مواقف  ,وبنـاء على
ذلك فـان التمثـيل الشعـبي الصامت
في الـقصص الـتـمـثيـلـيـة الشـعـبـية
الـعراقـيـة قريب الـشـبه في تـوظيف
ــاءات مع الـصــوت بـالــتـمــثـيل اال
الصامت القد والسيما اليوناني.
 في الـــتــراث الـــشـــعـــبي الـــعــراقي
قــصص تــمــثــيــلــيــة يــوظـف فــيــهـا
التمثيل الصامت لكن االداء تختلط
فـــــــيـه احلــــــــراكـــــــات واالشـــــــارات

واالمـــــــــــــــــــــــاءات
بالـصـوت احـيـانا
كـثـيــرة وقـد يـاتي
الـــصـــوت الـــكالم
بــــعــــد انــــتــــهــــاء
التـمثـيل يطـالعـنا
جـعــفـر اخلــلــيـلي
في كـتـابـة " هـكذا
عـرفتـهم " بنـماذج
مـن فن الــتــمــثــيل
الشعـبي الصامت
اتــــخـــذتـه بـــعض
الـــشــــخـــصـــيـــات
للفكاهة والتسلية
والــــهـــزل امـــثـــال
الــشــاعــر الــهـزلي
حــــســــ قــــســــام
والــــعــــــــــــالمــــة

رضــــا الــهــنــدي   1873- 1943 م
لـلـتـخـلص من مـنـغـصـات احلـيـاة .
يـقـول جعـفـر اخلـلـيـلي (وهـنـا قص
عـلي الــسـيـد رضــا هـذه االسـطـورة
الـفـكهـيـة قـال : قـدم فـيـلـسـوف على
ــديــنـة ــدن فــاحــتــفت به ا احـدى ا
غـاية االحـتفاء ,وقد رأى ان يـجلس
ـيـادين يـخـتـبر لـلـنـاس في احـدى ا
ــديــنـة .. مــدى فــهم عــلــمــاء هــذه ا

وسمع بخبر هذا الفيلسوف.    
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تمثيل صامت


