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ّ
جماعي
نخبوي
«�إلياذة ت ّموز» ...ملحمة البطولة بتوقيع
ّ
قصيدة ثانية .قصيدة تحمل من األحاسيس ما
هو مختلف عن غيره عندما تدخل قلب المعركة
وعليك أن تختار من العتاد ما يناسب ساعة
الحسم ،فيكون سالحك شتلة التبغ ،عرق
المردكوش ،رائحة الزعتر ،التي فاحت منها
رائحة النصر في كتاب «إلياذة تموز» ،في مليتا
يتجسد فقط بالبارود
أرض المقاومين النصر ال
ّ
وال���دم ،فالقلم والحبر هما خريطة المعركة
للنصر.

عبير حمدان
يصبح الحرف وق��ودا ً على مشارف الريح،
يض ّم أنفاس من ساروا على درب النور والنار.
بين تفاصيل الحقول تنبت اآلف القصائد ،فقد
اعتادت األرض تد ّفق ينابيع الفداء منذ بداية
التكوين.
ذات صبيحة ،قال ت ّموز للشظية:
ستلدين الرماد تحت النافذة
لن يعيش لك في هذي البيوت ول ٌد
النبي
من هنا عبر
ّ
ال شظايا في حضرة المواويل
ودّعي نفسك أيتها الزائلة...
حين نكتب التاريخ على جبين الزمن يصبح
النصر «إلياذة تم ّوز» ،وحدها القصيدة تالمس
حكاية األرض للسماء .اللغة ص�لاة يتردّد
صداها بين شجيرات الجنوب ويعلو ليطاول
أعمدة ال��ق�لاع ،وينسكب بلون سنابل القمح
ليرسم مالمح البقاع .هو الصدى المختلف
القادر على إلغاء الحدود .هنا ال وجود لجواز
الجمركي.
الشرطي والختم
السفر .هنا يغيب
ّ
ّ
«إلياذة تم ّوز» ،خالصة القول الذي ال يُشبه
س��واه ،حين تقلّب أوراق الكتاب ت��رى لبنان
وفلسطين وسورية والجزائر ومصر ،شعوب
تسجد عند محراب الصمود الوحيد في هذا
ال��ش��رق .وتكتب المجد بإيقاع «ال��ح��واس»،
وتعتلي منبر ال��وج��ود ليفرد طائر الباشق
جناحيه وينقل لحن األبيات للسيد والشيخ
وال��ع��م��اد ،ولكل طف ٍل تعلّق بجيد أم��ه قبيل
الرحيل.
سمع ال��ش��ع��راء نبض األرض ف��اخ��ت��اروا
التدوين على صفحات «البناء» أسرار التجربة
األول��ى ،وكيف كان التكوين .وكيف كتب 29
شاعرا ً وشاعرة حكاية المجد واالنتصار قصيدة
واحدة منحوها من لدن حواسهم اسم «إلياذة
ت ّموز»!

عبد الحليم ح ّمود
وعرس ت ّموز

يتحدّث رئيس جمعية «ح��واس» الثقافية
الفنان والشاعر عبد الحليم ح ّمود عن الفكرة
الحدث التي ارتسمت في البال لتأتي بشكل
مغاير عن السائد فيقول« :إلياذة ت ّموز» ،فكرة
خطرت في بالي وأنا أبحث عن عمل مشترك في
الجماعي
جمعية «حواس» ،حتى ُنظهر العمل
ّ
في قالب متميّز غير مطروق .وبهذا نبني هويتنا
الخاصة كنموذج للعمل الثقافي غير التقليدي.
ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ك ّنا على موعد م��ع الذكرى
التاسعة النتصار ت ّموز ،و«حواس» تف ّتش عن
فكرة للمساهمة في فعاليات االنتصارُ .جمِعت
الفكرة بالحدث ،فكان كتاب «إلياذة ت ّموز» بعد
جهد مك ّثف اتصلنا خالله بأكثر من  30شاعرا ً
تجاوب معظمهم ،حتى رسى العدد على 29
شاعرا ً و شاعرة من العالم العربي ،وقمت ـ بنا ًء
على إذن مسبق من صاحب ك ّل قصيدة ـ بمزج
النصوص في الملحمة الشعرية ،لتتماهى
الكلمات واألح��اس��ي��س ف��ي ِق���در واح���د اسمه
«عرس ت ّموز» .تواصلت مع إدارة معلَم مليتا
كرمز لثقافة المقاومة ،وكان تجاوب وترحيب
بالفكرة ،فخضنا التجربة لوجستيا ً بمتابعة
التصميم والمطبعة وبرنامج االحتفال الذي
ت ّوج بنشاط في مليتا ،حيث أرض االنتصار،

العراقي هيثم عبد الرزاق :الم�سرح قيمة
ّ
ديمقراطية قائمة على الحوار واالحتمالية

ناريمان الجبوري (الجزائر):
أنا لبنانية النصر

وبحضور غالبية شعراء الديوان الذين و ّقعوا
على الكتاب ،بمعنى أنّ ك ّل كتاب و ّق��ع عليه
أكثر من عشرة شعراء ،تأكيدا ً على وحدة الحال
ّ
يتخطى
والشعور وهدف هذا المشروع الذي
مساحة الكتاب ،إذا ما حلّلنا أب��ع��اده كفعل
جماعي مقاوم .ك ّنا نتم ّنى لو وصل عدد الشعراء
إلى  33وهو عدد أيام العدوان ،لكن هذا لم يكن
هدفنا ،فالرقم كان يرتفع تباعا ً ونحن ك ّنا قد
خططنا وتو ّقعنا لعدد من المشاركات ال يتعدّى
العشرين شاعراً.

حسن ديب:
منتصرون كما الوطن

هي قصيدة حملت أسماءنا ولكننا لم نكتبها
نحن ،إذ إنها ُكتبت بدماء الشهداء .هي أكبر
ّ
تخطى ت ّموز في انتصاره حدود
من إلياذة ،فقد
ال��زم��ن ليصل إل��ى المجد التليد ال��ذي يليق
بوطننا« .شغلة كبيرة ـ بالعامية» ،هذا ما قلته
لنفسي عندما أخبرني صديقي بأننا سنكتب
قصيدة ت ّموزية يشترك فيها عدد من الشعراء.
إلنه قد يجوز أن تلتقي الصور الشعرية بين
شخصين ،ولكن من الصعب ج��دا ً أن تلتقي
الصور بين مجموعة تصل إلى تسعة وعشرين
شاعرا ً وشاعرة ،ولكننا «حواس» ،و«حواس»
ولدت من رحم التحدّي باإلبداع ،فكان التحدّي
وك ّنا على موعد مع فكرة جديدة ُتقدّم للمرة
األول��ى على مستوى العمل الكتابي .ال أدري
إن كانت هي الصدفة التي جمعت الشعراء
على اإللهام الشعري نفسه الذي أخرج ديوان
«إلياذة ت ّموز» بهذا النسق البديع والحروف

الشاعرة ناريمان الجبوري تقول لـ«البناء»:
مشاركتي بالسلطانة «إلياذة ت ّموز» لم تكن
محض صدفة أو فراغ تلهيه كلمات وحروف.
فعلى رغم أنني لست لبنانية المولد ،لكنني
لبنانية النصر جزائرية األصل والمنبت وأمقت
الصهيوني« .إلياذة ت ّموز» كإلياذة بلدي كتبها
مفدي زكريا بحبر النبض وم��داد الشرايين
ومضى ولم تمض ،واليوم أعدنا الك ّرة بأقالم
شابة واكبت المكر الصهيوني ووع��دت ربّها
أن يفنى العمر و يخلد الحرف في سبيل الكلمة
الحقة النزيهة المندّدة المستنكرة كل غاشم
مستب ّد طاغ ال يحترم الروح وال الجماد .سعيدة
األبي
أنا وكلّي شرف بمشاركتي نصر لبنان
ّ
وشعبه الصامد عاشق الحرية والحياة ،وما
فعله لبنان باألمس فخر وع � ّز لك ّل جزائري
ولك ّل مغاربي ،والشرف لمغربنا العربي الذي
لم تسلم منه أياد الكيان الصهيوني أن يشارك
بـ«إليادة ت ّموز» ...طابت «إلياذة ت ّموز» وطاب
فرسانها.
الراقية التي أعطت لذكرى االنتصار هذه السنة
شكالً مختلفا ً ال يشبه إال نفسه .كانت «إلياذة
ت ّموز» وك ّنا معها جميعا ً منتصرين كما الوطن.
تمجد فيها
يبدو األمر عاديا ً أن تكتب قصيدة ّ
ً
انتصارات ت ّموز .لكن األمر سيكون خارجا عن
المألوف بعيدا ً عن ركام التكرار ،أن تخطر في
بال أحد ما فكرة خالقة جديدة مبتكرة بجمع
كتابات تسعة وعشرين شاعر ف��ي قصيدة
موحدة لتصبح أيقونة نصر ال تشبه غيرها.
ّ
عدة شعراء يكتبون قصيدة للنصر في ت ّموز
 2006ضمن عقيدة واحدة ،مقاومة العدو ،هم
من مختلف االتجاهات ال بل من ع��دة بلدان:
مصر ،سورية ،الجزائر ،ولبنان ،كما كان النصر
كانت اإللياذة.
كان لي شرف المشاركة في هذه التجربة،
وبرأيي لن ُتعاد هذه التجربة يوما ً ألنها تحتاج
إلى عقل مبدع وعمل جماعي بقلب مغامر .هي
مغامرة ونجحنا بها ،إذ سمعنا األرض هناك
تقول مقتبسة من الشاعر الراحل عمر الف ّرا:
هنا اجتمعوا ،هنا عزفوا ،هنا كتبوا ،هنا نشروا
إلياذة لت ّموز فانتصروا.

إيمان زين الدين:
شعور لن يتك ّرر

فاحت رائحة الزعتر والتبغ من حبر الكالم
لدى إيمان زين الدين التي قالت:
ال يمكن لشعور السعادة أن يترجم على
ال��ورق .هو األحساس الذي يُختصر فيه بأنه
أم��ر جميل .ولكن عند صوغي قصيدة حرب
ت ّموز شعرت بما لم أشعر به عند كتابتي أي

رنا حيدر
وندى الفجر

أما الشاعرة رنا حيدر فتقول :تزهو حروفنا
وتشعر بالفخر والع ّزة لمجرد أنها تبللت بحبر
النصر وحفلت معانيها بصور ومشهديات
تعكس أهمية وعظمة ما تحقق في نصر ت ّموز.
تجربة ع��دا كونها االول��ى من نوعها ،إال أنها
اكتسبت أهمية كبرى على الصعيد الشخصي.
فالعمل بروحية جماعية واحدة يعطي الكلمات
والقصيدة أبعادا ً مختلفة لم نعهدها في أيّ
إصدارات سابقة .هنا انصهرت الروح والحروف
وتبللت بعرق تلك األقدام الهادرة فوق الجبال،
ث � ّم أعدنا عجنها بندى الفجر المكدّس على
جباههم.

روال الصعبي:
نبل القضية

وتقول الشاعرة روال الصعبي :يُع ّد ديوان
الراقي
الجماعي
«إلياذة ت ّموز» نموذجا ً للعمل
ّ
ّ
المتميّز بفرداوية الفكرة والتنفيذ .إذ إنه جمع
ع��ددا ً من الشعراء في عمل واح��د وأحاسيس
مشتركة ،إنما م��ن زواي���ا مختلفة باختالف
األشخاص وأقالمهم .خصوصا ً أن الموضوع
ي��ح��اك��ي أن��ب��ل ال��ق��ض��اي��ا ال��ب��ش��ري��ة المتمثلة
باالنتصار على الظلم في تموز  .2006لي الشرف
أن أشارك في هذه الملحمة الجميلة التي يعود
الفضل في فكرتها وتنفيذها لألستاذ عبد الحليم
ح ّمود ،والتي أعتبرها عمالً فنيا ً مميّزاً ،وأتمنى
أن تتك ّرر هذه التجربة في موضوعات أخرى
ومع عدد أكبر من المشاركين النخبويين.

جمال الطبيعة في �سورية و�سحر عا�صمتها ...لوحات للف ّنانة �سمر المال
شذى ح ّمود ـ محمد الخضر
م��ن جمال الطبيعة ف��ي سورية
وسحر عاصمتها دمشق ،اختارت
الفنانة سمر المال مواضيع لوحاتها
التشكيلية ال��ت��ي ج���اءت بعنوان
«إض����اءات ون��واف��ذ» ،ال���ذي اف ُتتح
م��ؤخ��را ً في المركز الثقافي في أبو
رمانة ـ دمشق.
وعبّرت لوحات الفنانة الخمسون
ع���ن س��ح��ر ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��س��وري��ة
بأشجارها وأزه��اره��ا وينابيعها
وغاباتها ،وجمال بيوت عاصمتها
القديمة .مبرز ًة تفاصيل دقيقة في
لوحات طبيعتها الصامتة عن طريق
استخدامها المدروس األلوان الزيتية
ال��ح��ا ّرة ،إض��اف��ة إل��ى استخدامها
الفحم لتصل إلى المعاني الجميلة
الهادئة في مجمل ما ذهبت إليه.
ت��ق��ول ال��ف��ن��ان��ة ال��م�لا :اخ��ت��رت
موضوعات اللوحات من الطبيعة
ال���س���وري���ة ال��ج��م��ي��ل��ة وال��ط��ب��ي��ع��ة
الصامتة التي التزمت فيها المدرسة
االنطباعية والواقعية ،ألنني أعتبر
أنها اكثر ما يالئمها ،ويالئم حالتي
النفسية عندما أذه���ب إل��ى سطح
اللوحة البيضاء.
وأض���اف���ت :اس��ت��خ��دم��ت األل���وان
الزيتية في رس��م الطبيعة ألنّ هذا
النوع هو األق��در على أدا ٍء تعبيريّ
بنيويّ لمك ّونات الطبيعة الجمالية
على مختلف أشكالها .إضافة إلى
إظهارها تفاصيل دقيقة في اللوحات
ال��ت��ي رس��م��ت فيها ب��ي��وت دمشق
القديمة والطبيعة الصامتة.
وعن الوسط الفني التشكيلي قالت
المال إن هناك من الفنانين من قدّموا
لوحات جديرة باالحترام والتقدير،
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ثقافة وفنون

وهي قادرة على الوصول إلى غالبية
الناس ،إضافة إلى وجود محاوالت
بسيطة ال تقدّم وال تؤخر في الساحة
الفنية التشكيلية.
وعن رأيها بالمعرض قالت الفنانة
التشكيلية رباب اسكندر أحمد رئيسة
المركز الثقافي في أبو رمانة :قدّمت
الفنانة المال في معرضها عصارة
تجربة سنوات متعدّدة نهجت خاللها
األسلوب الواقعي االنطباعي مرتكزة
على طبيعة موهبتها التي دفعتها
إل��ى ه��ذا ال��ن��وع الفني .مستخدمة
األلوان الحادة والحارة التي تساهم
في لفت نظر المتلقي.
واعتبرت أحمد إن الفنانة المال
بدأت تك ّون منهجا ً فنيا ً خاصا ً بها.

وق��ال��ت إن الفنان يجب أن ّ
يطلع
على كل النماذج والمدارس الفنية
التشكيلية ليضيف إل���ى ثقافته
المعرفية كل ما يمكن أن يساهم في
تشكيل لوحاته ،ث ّم يختار المدرسة
التي تناسب موهبته وأسلوبه.
ودعت أحمد إلى تعزيز التعاون
بين الفنانين وبين المراكز الثقافية.
م��ش��ي��رة إل���ى «أن��ن��ا نملك ط��اق��ات
إبداعية كثيرة ومهمة وتحتاج إلى
صقل ورعاية».
أم���ا األدي���ب���ة ميشلين ب��ط��رس
فأشارت إلى أن ما يحتويه المعرض
ّ
ي���دل ع��ل��ى م��وه��ب��ة حقيقية أل� ّم��ت
بأسس الفن التشكيلي .إذ ك ّونت
الفنانة المال عبر لوحاتها حالة فنية

جميلة مستخدمة األل��وان المالئمة
للمعاني المطلوبة ،وفق أداء ف ّني
ودقة تعبيرية جميلة.
بدوره ،رأى المص ّور الفوتوغرافي
عصام النوري أن المدرسة االنطباعة
التي تنتمي إليها لوحات الفنانة
المال ،هي األكثر جدارة بالبقاء .ألنها
تنقل الواقع بتفاصيله الجميلة .أما
باقي المدارس فستتالشى ألنها ال
تقترب من الحقيقة وال من الواقع.
مشيرا ً إل��ى أن التعقيد في الرسم
آني ال يدوم طويالً.
أسلوب ّ
وأض����اف ال���ن���وري أن ال��ف��ن��ان��ة
المال تملك موهبة حقيقية معقدة
التركيب« .فنقلت إلينا ما ق��ام به
إنساننا ال��س��وري بما ي��ت�لاءم مع

ال��واق��ع والمنطق .وه���ذا النموذج
سيبقى ماثالً إلى األزل .إذ تمكنت من
انتقاء مواضيع لوحاتها بما يتالءم
مع ذائقتنا وإحساسنا ،مدركة أنّ
إنساننا يميل إل��ى الطبيعة النقية
والجمال العفوي ،ما يجعل لوحاتها
ق��ادرة على ان��ت��زاع هويتها الفنية
ويضمن بقاءها في عالم الفن.
يشار إلى أن «إض��اءات ونوافذ»،
هو المعرض الفردي األول للفنانة
سمر المال التي تخ ّرجت من مركز
«أحمد وليد عزت للفنون التطبيقية»،
كما شاركت في ع��د ٍد من المعارض
الجماعية وتتلمذت على أيدي عد ٍد
من الفنانين التشكيليين السوريين
الكبار.

صفاء ذياب



هيثم عبد الرزاق ،من األصوات المعروفة في المسرح
العراقي .فمنذ كان طالبا ً في كلّية الفنون الجميلة ،كان
متفوقا ً ضمن أقرانه من الطلبة حتى تخ ّرجه في الكلّية
وتقديمه عددا ً من األعمال المهمة في المسرح العراقي وفي
رصيده الشخصي ،منها« :ديزدمونة»« ،حفلة الماس»،
و«مئة عام من المحبة» ،إضافة إلى األعمال المهمة التي
قدّمها في التلفزيون والتي كان من أهمها دوره في مسلسل
«مناوي باشا» في جزئه الثاني .كما أنه يعمل اآلن على
االنتهاء من التدريبات ضمن ورشة مسرحية في باريس
لتقديم عمل من ثالث لغات في أهم المسارح األوروبية.
عن المسرح العراقي وتاريخ هيثم عبد الرزاق الف ّني
كان لنا معه هذا الحوار:
{ ما مشاركتك التي تعمل عليها منذ سنة في باريس؟
وكيف جاءت فكرة هذا العمل؟
 عرضت ع��ام  2011مسرحية في مهرجان أربيلالدولي ،حضرته إحدى عشرة دولة ،منها ألمانيا وبلجيكا
وبولندا وغيرها ،فجاءتني دعوة ألكون المشارك العربي
الوحيد فيه ،فشاركت بعمل «مرض الشرقديمقراطي» ،لم
أفكر حينذاك بالتنافس مع األعمال األخرى ألنني شاركت
كضيف ش��رف ،لكن اللجنة أص��رت على دخ��ول العمل
ضمن المنافسة ،فاختير عملي كأفضل عمل متكامل .كانت
علي
هناك مخرجة في المسرح الوطني الفرنسي عرضت ّ
النص
مشروعا ً مسرحيا ً عن «ثالثية أورسترس» ،وهو
ّ
األول في تاريخ البشرية المتحدّث عن الديمقراطية .في
السنة التي تلت العرض ،جاءتني دعوة لعمل مسرحي
متعدد اللغات ،العمل ما زال قائماً ،واآلن سأقوم باختيار
ممثلين ،والمخرجة الفرنسية ستختار ،وأيضا ً مخرج
بلجيكي سيقوم باختيار طاقمه ،وسنشرع السنة المقبلة
بالتدريبات على عمل سيتحدث عن الديمقراطية من
النص الرئيس سيبقى عن
وجهات نظر مختلفة ،لكن
ّ
«ثالثية أورسترس» .العمل سيعرض أوال ً في مهرجان
أفنيون ،ث ّم في دول أوروبية أخرى ،وربما سيأتي العمل
إلى العراق أيضا ً إذا تحسنت الظروف فيه.
{ ربما وضع العراق يدفع ال��دول األخ��رى إلعطاء الفنان
جوائز وتكريمات ،في حين عندما نشاهد األعمال الفائزة نجد
أنها ضعيفة وال تستحق هذه الجوائز… ما المقاييس؟
عراقي خرجت إل��ى العالم ،إلى
مسرحي
 أن��ا أكثرّ
ّ
المسرحين العربي والعالمي ،كنت في باريس من أجل
إنجاز عمل مسرحي مشترك .الذي يحدث أن المسرح في
العالم العربي بشكل عام وحتى في أوروبا بدأ بالهبوط.
لهذا ،فإن المهرجانات التي تقام في كل هذه ال��دول هي
بروباغندات سياسية .بمعنى أن هناك شيئا ً اسمه ظاهرة
مسرحية .يعطون بعض المال من أجل إنجازها ،وهذا
حتى في ال��دول التي يهتم مسؤولوها بهذا الموضوع،
لكنك ترى أن وعي المسرح في هذه البلدان ضحل جداً.
هذا جانب ،الثاني تالحظ أن العالقات اآلن تحكم أكثر من
التقييم العلمي ،فإذا كانت لدي عالقة مع الجزائر؛ مثالً،
سأدعى إلى هناك ،والمسرح الجزائري ليس بالمستوى
المطلوب ،والعروض المسرحية هابطة ،فإذا شاركت بعمل
بسيط سآخذ جائزة بالتأكيد .الجائزة تكون بالنسبة إلى
األعمال الهابطة ،لهذا غالبا ً ما أرمي الجائزة ألن ال منافسة
حقيقية.
في تسعينات القرن الماضي تحدّث معي المسرحي
ناجي عبد األمير ،قال لي إنه ليس من المعقول أن نبقى
نعمل بهذا الشكل ،فال تنافس ،وبانعدام التنافس ال
مسرح ،ففي كل شيء يجب أن يكون هناك تنافس بين
الجيد والجيد ال بين الجيد والرديء .لهذا ،اآلن أي مؤسسة
تطلب مني المشاركة ال أش��ارك ،ألنني أع��رف المستوى
العام ،وهذا ما وجدته حتى في أوروبا.
{ اختلفت ظروف المسرح العراقي بين ما قبل عام 2003
وم��ا ب��ع��ده ،بسبب تغيّر ن��ظ��ام الحكم ف��ي ال��ع��راق واختالف
المشرفين على الحركة الفنية ،كيف تنظر إلى االنطباع النفسي
والعمل الفني اآلن؟
 االختالف الجوهري أن الرقابة رفعت عنك بشكلمباشر ،ففي اإليفادات المسرحية السابقة ،كان يجب أن
يرافقك رجل من األمن العامة ،أو من يد ّون كل كلمة تقولها
وأنت خارج بلدك .أما اآلن فنحن نتنفس ما نريده ومن
دون أن يعبوا لنا أي هواء نكون مجبرين عليه.
النقطة الثانية ،أن لديك أكبر مساحة للتعبير واالتصال
والتواصل ،غير أننا نجد في الوضع الراهن نقطة االتصال
شبه مبتورة مع المتلقي ،إذ ال نجد مسارح من الممكن أن
نحقق فيها تجمعات كبيرة للعروض المسرحية .لهذا ،فإن
عروضها التي نكملها ونعرضها لوقت قصير جدا ً نضعها
في البنك المسرحي العراقي للمستقبل ،حين نستطيع أن
نقدم ما نشاء وفي أي وقت نشاء.
{ المالحظ أن جمهور المسرح العراقي (الجاد) جمهور
أي
واحد ،أي أنه هو نفسه الذي يحضر كل عرض ،وال نرى ّ
شعبية واضحة لهذه العروض .أال تعتقد أن هناك فجوة بين
المتل ّقي والمسرح العراقي؟

 عندما ال يستطيع الفنان أو المبدع أن يتفاعل معواقعه ومع الشارع ومع العائلة والمجتمع بشكل عام،
ال يستطيع أن يتواصل مع هذا المتلقي .ألننا حينما نبدأ
بالعمل المسرحي ،نستمد مواده وثيمته من حياة الناس،
وحينما تكون هناك فجوة بين الفنان والمجتمع في صوغ
الحكاية أو الحدث أو الموضوع ،فبالتأكيد أن هذا المتلقي ال
يأتي ليشاهدها ،ألنها ال تخصه قطعاً .في المسرح ،وعلى
مدى زمن طويل ،فجوة بين التفاعل والواقع والتعبير عنه،
كنا نتفاعل مع الواقع بطريقة تأويلية قد ال يفهمها المشاهد
وال يستطيع أن يفسرها ،ولهذا ابتعد عن المسرح ،ألن
المسرح ابتعد عن التداول الشعبي اليومي لحياة الناس،
وبدأ يعتمد في صوغ ثيماته
على مفاهيم فلسفية كبيرة بعيدة عن الواقع ،ولهذا
انعزل المسرح في برج عاجي بعيد ،هذا الوضع دعاه
إلى االقتراب من المسرح التجاري أكثر ،ألنه بدأ يتناول
موضوعات سطحية جدا ً تمس من قريب أو بعيد أحداثا ً
طارئة وغير عميقة في حياة ال��ن��اس ،وم��ع ذل��ك ،كان
المتلقي يشم رائحة الواقع في هذه األعمال البسيطة جداً،
وفي الوقت نفسه فإن هذه األعمال ساهمت بتسطيح عقل
المشاهد ،ما أدى إلى عدم التفاته إلى ما يسمى بـ«المسرح
الجاد».
{ إذن ما المسؤولية الملقاة على المسرح الجا ّد في هذه
الظروف؟
 المسرح الجاد عليه اآلن أن يم ّتع المتلقي من خالل ّبث
رسائل تستفز ذهنه ومشاعره وعالقته اإلنتاجية بالواقع،
ال عالقة استهالكية ،كما كان يمارس المسرح التجاري،
المسرح العراقي بحاجة إلى هيكلة جديدة إلى جانب
الهيكلة االجتماعية الجديدة ،ولهذا فقد كنا في ورشة فضاء
التمرين المستمر نحاول أن نعيد صوغ األسئلة المهمة في
حياة الناس والشارع ،بحيث تكون هذه األسئلة جزءا ً
مهما ً من التداول اليومي .نريد أن نحاور المتلقي ونفهمه
كيف يكون منتجا ً وكيف يكون مستثمرا ً لوجوده ومصيره،
ألننا على مدى السنوات الطويلة (العجاف) تحولنا إلى
مستهلكين بطريقة كارثية ،وعُ بِّئنا بثقافة العنف وابتعدنا
عن الشرعية ،هذه فجوات كبيرة في روح البطل الدرامي
العراقي .علينا أن نردم هذه الفجوات ،ال باألفكار الكبيرة
والجافة ،إنما بطريقة ممتعة وعميقة ومثيرة في الوقت
نفسه.
{ ب��رزت ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة ظ��واه��ر كثيرة ف��ي المسرح
بخالف المسرح التجاري الذي كان سائداً .أال ترى أنها أوجه
متعددة لنشاط واحد ،وبحسب أهواء المشاهدين؟
 الناس ال يريدون ،إنما يتفاعلون مع ما هو أفضل دائما ًيندمجون مع المفهومات التي تحقق لهم السعادة .أنا ال
أعرف مسرحا ً دينيا ً أو تجاريا ً أو جاداً ،أنا أعرف المسرح،
فمنذ نشأته إلى اليوم هو ثيمة ديمقراطية قائمة على
الحوار واالحتمالية كمبدأ ثابت ،فلو حاولت أن تحلل آليات
هيكلة المسرح قديما ً وحديثا ً تالحظ أنها آليات اشتغال
الديمقراطية نفسها ،في المجتمع ،ألن في المسرح ليس
هناك صوت واحد ،إنما هناك أصوات متعددة تتحاور،
فالحكم على البطل الدرامي صعب ،ال يمكن تحقيقه إال
بواسطة التصويت البرلماني ،فال يمكن أن ينحاز إلى الفكر
الواحد ،هذا الفكر متمثل بالدين أو السياسة أو االقتصاد أو
غير ،المسرح مؤسسة قائمة على التعددية وعلى احترام
الصوت اآلخر.
{ جوالتك المختلفة عربيا ً وعالميا ً جعلتك تشاهد مسارح
مختلفة ولثقافات متعددة ،من خالل هذه المشاهدات أين تضع
المسرح العراقي وكيف تنظر إلى مستقبله؟
 يبدو أن الفرد والمجتمع العراقي ينزع نحو الحرية،وينزع نحو االنفالت ولكن بشراسة ،ولهذا فإن وسائله
لالنفالت غير شرعية ،ألنها مليئة بالعنف ،وهذا الموضوع
ليس الفرد العراقي هو المسؤول عنه ،ألن السلطات األبوية
والسياسة القمعية تكررت عليه بطريقة غير طبيعية،
ولهذا ظل هدفه األخير دائما ً هو التحرر ،فالفرد العراقي
مشاكس ،والمتلقي مشاكس أيضاً ،يسكن في ذاته بطل
مغامر ومنفلت وهذا هو المسرح ،وهذه هي آليات المسرح.
المسرح مغامرة اليوم من أجل المستقبل ،ولهذا يجتمع في
داخل البطل العراقي النقيضان ،القمع الذي يضغط عليه،
واالنفالت الذي ينزع إليه ،فهو دائما ً قلق وغير مستقر
وهذا أيضا ً هو المسرح ،فعندما نقول إن المسرح العراقي
مسرح متقدم فألن البطل العراقي يجتمع في داخله قطبان
نقيضان ،والمسرح يعتمد على هذه النقائض في ما بينها
فهو يحب المسرح وينتمي إلى المسرح ومسرحه متقدم.
أنا متفائل جدا ً بالمسرح العراقي ،فلو صدرنا من اآلن
وحتى مئتي سنة مقبلة موضوعات من الشارع العراقي ال
تنفد ترسانته ،وعلى الك ّتاب اآلن صوغ تاريخنا بشكل دقيق
حتى نصدره إلى العالم ،والبطل العراقي المسكوت عنه
يخص المهارات،
يجب أن ينطلق ويتحدث ويتواصل ،أما ما
ّ
فالفنان العراقي لديه خزين كبير ورائع من المهارات ،ولكن
ينقصنا التقنيات فقط ،وميكانيك المسرح وتقاليده.
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