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*********** 

  فوهات اسطوانية كثيرة خارجة من جدران سميكة مجسمة
ولون رمادي ،مع اشكال طيور هاربة  وحنين الى صوت فيروز يأتي   ، 

 … عبر الجدران

  هذا هو كل عالم المسجون وما يفكر فيه
يعبر عنه السجين وهذه هي مفردات هوية السجين وما  . 

 . وهذه هي كل مفردات لوحات وفن الراحل راكان دبدوب
في آخر لقاء مع الفنان الراحل راكان دبدوب في برنامج اطراف الحديث 

 من قناة الشرقية

سأله المحاور في نهاية  ،واظنه اللقاء الوحيد له على قناة تلفزيونية 
 اللقاء كيف وجدت الدنيا ؟؟؟

 : اجابه
م  رَ ه  يَ ر فَ م  عَ ومن تُخطيء يُ   هُ ت  خبط عشواء من تَُصب تُم  رايتها   . 

قالها مباشرة وبسرعة وبدون تلكؤ وكأنه يستحضرها كبديهية مختصرة 
 . لتفاهة هذه الحياة

ساله المحاور عبر هذا اللقاء الذي استغرق اكثر من نصف ساعة 



  اسئلة عفوية غير مقصودة
واجاب عليها  ،لكنها اتاحت الفرصة للراحل راكان دبدوب أن يفضفض 
 ، اجابات مقصودة وبالغة وفي الصميم

كانت غير مقصودة من المحاور النه لم يتوقف كثيرا عند االجابات ولم 
ولم يلتفت ،يلتفت الى عمقها   

الى نوع المرارة وااللم والصراخ الباطني في االجابات ومر عليها 
راممرور الك  . 

  ، الن الراحل من خالل االجابات اراد أن يلعن شيئا ما
 ، منعته الحشمة ورهبة الموقف وعالنية اللقاء ان يفعله

لكنه اعطانا اشارات وايحاءات واضحة من خالل بعض االجوبة الذكية 
 . ان نفعلها نحن نيابة عنه

(الني كنت في زنزانة انفرادية) قال له ليس لدي اصدقاء    
الن المجتمع ال يستوعب ) له كانوا يريدون مني ان اكون تاجرا قال 

(فنانا واديبا ومبدعا بدون جيوب منتفخة   ، 
الني كنت داخل سجنها االجتماعي ) الموصل لم تصنعني :  قال له 

الني زينت جدران السجن ) وانا الذي صنعت جزءا من منها  ،( الكبير 
(لونابلوحات جميلة ومعبرة جعلت منه سجنا م   ، 

الن الحياة في البحر مطلقة بدون سجن وال )قال له اخاف من البحر 
(سجان وال جدران وهو لم يتعود ذلك   

الن وجودي خارج السجن ) وقال له ال اخرج من البيت اال نادرا  
 \فنان  \وسط عالم ال يرحب بوجود سجين  ،سيكون باذن من السجان 

وخاضع لشروط هذا المجتمع دون اذن من المجتمع  ،مبدع  \اديب 
(وقواعده ورؤيته   . 

قة  ،نعم الموصل للمبدعين منها سجن كبير  والمكان والبيئة فيها ُمعَو 
  لالنسان وللمبدعين منها بصفة خاصة

الن االبداع يعني االنتشار والحرية واالمتداد واالريحية والحرية في 
 تفسير االشياء وملء الفراغات

وتعتبره تبذال وميوعة وتحلال  ،تسمح بذلك واالرض ال  ،بالجمال 
 ، ومخالفة الموروث والحشمة



وان كان لك غير هذا الرأي لزم ان  ،هذه قواعدها وشروطها ونظامها 
 ، يكون االنسان مبدعا في الداخل فقط

وتختار بنفسك نوع  ،ميزة هذا السجن أنه طوعي اختياري وتعبدي 
(خاصة اذا كان إمرأة) السجان   ، 

 وتختار نوع الزنزانة وتسعى لتأثيثها وبنائها زنزانة مرمرية

فيها سراديب وحواجز ومتاهات تحقق لك كل معنى االنعزال والتفرد 
والحرس من العيون المتطفلة وان لم تكن متطفلة فان الفطنة والذكاء 

كثرت العيون الوسيعة الزائغة والجاحظة ) يحتم افتراض انها متطفلة 
(ن دبدوبفي لوحات راكا   . 

تشبه الخلخال في رناتها عندما  \ذهبية  \قد تكون االغالل مزينة 
التنس القيود والتنس انك سجين   يتحرك السجين ببعض االبداع و لكن
  القيود والقواعد وما ترسب في المجتمع من قناعات عميقة وموروثات

حرب ال يشفع معها اال ان تكون غنيا او صاحب نفوذ او حظوة أو أمير 
 . سابق او لصا اكتسب صفة القداسة

والن السجن في الموصل بلد الربيع فالبد ان يكون حول السجن زهور  
وهذه الحولية توفرت في لوحات اخرى لراكان دبدوب . وورود وبيبون 

 . ولغيره من فناني الموصل بالوان زاهية يحسبها الرائي ترفا ورخاءا
وثروة وطنيةلقراءة راكان دبدوب انسانا وفنانا   

ولقراءة لوحاته جيدا كان يجب ان اقرأ الموصل الن راكان دبدوب شب 
فيها فنانا وانتهى منها موصليا متقولبا لقواعد وشروط المكان 

اال من تمرد على هذه  ،وامالءاته وقواعده الصارمة وهكذا فعلنا جميعا 
 ، القواعد ونجح او من هرب من هذا السجن الكبير هروبا روحيا

و تحلل منها من الغرباء القادمين الى الموصل الذين ال يعرفون أ
 ، القواعد أو ال يابهون بها

واال ظل اسير ُعقده واسير ارضه واسير اوهامه واسير هاالته واسير 
واسير ارض وبيئة اقل شروطها ان تكون داجنا ،معبوداته واصنامه   . 

تاجرا او مقاوال او وأقل شروطها اال تنافس االخرين اال اذا كنت  
متعهدا الي شيء او مهربا او لصا سابقا يصقلك التدين الزائف ويغطي 

 ، بعض عوراتك السابقة اللحية وادوات التزيف االخرى



ولكن بكل االحوال ال تنافس بادوات الفن واالدب والشعر والموسيقى 
 ، والرياضة والمهارات االبداعية االخرى

مير او اقطاعي سابق او شيخ عشيرة او باالمكان ان تكون نديما ال
وتكون دائرا في محوره بما تملك من   صاحب حظوة متملقا له ملمعا له

ولكن ال تكون انت المحور بما يملك هو ،مهارات   . 
واخيرا احببت ان استذكر الراحل راكان دبدوب زين هللا ثراه كما زين 

 ، خيالنا بلوحاته الجميلة
ال برز جزءا من بياض . لتي تبدو سوداء قليال ا  استذكره بهذه الصورة

 . موهبته وعمره وانتاجه واياديه البيضاء على الفن
واضاع  ،وضع راكان دبدوب عمره على الورق والجدران واللوحات  
فيها بصره ودفن فيها كل تذمراته وآهاته المكتومة ومآخذه على البيئة 

 . والمكان وهذا السجن الكبير
الخالدينسالم عليه في    . 

 


