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عرض مسرحي جديد

 في مناسـبة سنـوية دولـية للـتبادل الـثقـافي والفني تـلتقي  20 فرقة عـربية وأجـنبـية في مهـرجان اإلسمـاعيـلية الـدولي للفـنون الشـعبـية في مصـر والذي أطلق
هـرجانات الـفولكـلورية في مـصر إذ يجذب في هرجان الـذي أقيم ألول مرة في  1985 ثم توقف عدة مـرات أحد أبرز ا دورته العشـرين مساء الـثالثاء. ويعـد ا
ـهرجان عـلى اإلعالن عن انـطالقه في ديفـيله يـجوب شـوارع مديـنة اإلسـماعـيلـية تـقدم فيـه الفرق . وبـينـما دأب ا كل دورة فرقـا من أوروبا وآسـيا واألمـريكـت
الـديف والهند شاركة مـقتطـفات من عروضهـا أقيم االفتـتاح هذا العـام داخل استاد اإلسـماعيلـية.وشاركت في حـفل االفتتـاح فرق من روسيا ورومـانيا والـيونان وا ا
وفلـسط وفـنزويال بـينـما تـنضم الحـقا فـرقتان من إنـدونيـسيـا ولبـنان لـلمهـرجان. كـما شـاركت باالفـتتاح  11 فرقـة تابعـة للـهيـئة الـعامـة لقـصور الـثقـافة من مـختلف
نظمون عدد احلـاضرين في االستاد بنحو خـمسة آالف شخص ينتمون إلى محافظات مصر وقدمـت استعراض (فرحة اإلسماعـيلية) من إخراج هشام عـطوة.وقدر ا
هـرجان ماهـر كمـال لرويتـرز قبل االفـتتاح (في األعوام السـابقة كـنا نـستقـبل ما يصل إلى  30 فرقة لـكنـنا ومـنذ عودة فئات عـمريـة واجتمـاعيـة مختـلفـة.وقال مديـر ا
شاركة بشكل دقـيق ونحرص على التنوع). وأضاف (تضييف عدد كثير من الفرق يحتاج إلى هرجان مرة أخرى في  2016 نحرص على انتقاء الفـرق والعروض ا ا
ـهرجـان مـحافـظـة اإلسمـاعـيلـيـة بالـتـعاون مع وزارة ـهـرجان كـامل بـريقـه). وتنـظم ا تـوفيـر إعـاشة وتـنـقالت وأماكن عـرض الئـقة لـذلك نـسيـر بـخـطى متـأنـية حـتى يـستـعـيد ا
دينـة إلى فايد الثقـافة.وتقـام العروض داخل اإلسـماعيـلية في نـادي الدنفـاه ونادي الفـيروز ونادي األسـرة وحديقـة الشيخ زايـد وحديقـة الغابـة بينـما تمـتد العـروض خارج ا

هرجان حتى السابع من سبتمبر أيلول حيث يقام حفل اخلتام في استاد اإلسماعيلية أيضا. والقنطرة غرب والتل الكبير.ويستمر ا
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ــــســـرح من عــــلـى فــــضــــاء ا
الــــوطــــني وضــــمـن عـــروض
ـسرح الذي أقامته مهرجان ا
ـسـرح  دائـرة الــسـيــنـمــا وا
قــدمت اخملـرجــة الـتــونـســيـة
سرحي ( االرامل ) العـرض ا
والــعــرض مـســتــوحى مــتـنه
احلــكـــائي من نص لـــلــكــاتب
التشيلي ( آربيل دوفر مانز )

مـن االرجـــنــــتـــ فـي أمـــريــــكـــا
الالتـيــنـيـة  اخـرجــته اخملـرجـة
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مـسكـ ذلك الوطن الـذي يبحث
عن رجـــاله ويـــنـــتــظـــر صـــابــرا
عـودتـهم لــعل الـتـغـيـيـر مـعـقـود
بتـلك العودة  ح تـشتد احملنة
ـــول الــــقـــهــــر  ثالث من ويــــتـــغّ

ألن فـضـاء اخلـشـبـة الـنـسـوة 
حـــركــة غــاضـــبــة  مــنـــفــعــلــة 
مـواجــهـة  مـتـرصــدة  يـحـمـلن
بـ أيـديــهن شـراشف بــيـضـاً 
يـنـفـضـنـهـا حـيـنـا  يـحـتـضـنـها
حـيــنـا أخــر  يــتـشــاركن طـيــهـا
وجتميـعها ثم ينـفرطن مراقبات
بـــعـــضــــهن بـــعــــضـــاً ثالث من
ــنــتـظــرات جـمــعـهن الـنــسـوة ا
الـترمل ووحّد وجـعهن االنـتظار
 انــهن يــنــتــظــرن عــنــد ســاحل
الـبـحـر عـلّه يـقـذف الـيـهن جـثث
مــوتــاهن  جــثث من فــقـدوا من
االحــــبـــــة في زحـــــمـــــة احلــــرب
واخلـــوف والــفــجــيــعــة  االب 
الــزوج  االبن  هــؤالء فــقــدوا 
ـبـوا  ماتـوا  وعـلى النـسوة غيّ
أن يـــقـــمن بـــعــمـــلـــهن فـي هــذه
احلـيـاة  أن يـربوا االوالد  وأن
يــغــسـلن الــبــيـوت والــشـوارع 
ويــجــمـعن الــقــمــامـة ويــكــنـسن
االتــربـــة وأن يــجــعـــلن احلــيــاة
سائرة  وأن يحفظن عفتهن في
ذات الــوقت   وحــ يـجـتــمـعن
ـكـان يـتـحـدثن يـومـيـا في هـذا ا
ويـــتـــحــــول احلـــديث الى بـــوح
ـا يدور حـولهن وفـضح وكشف 
من واقع بـائس قمـعي متـسلط 
 هن لم يتأكـدن من موت األحبة
أو االهل الزوج أو االبن أو االخ
عنـد غرق الـسفـينـة أو حتطـمها
وليس لديهن دليل على موت أو
حـيـاة هــؤالء ألنه لـيس ثـمـة من
دلــــيل فـي مـــديــــنــــة فـــقــــدت كل
ـهـا بـفـعل اخلـوف والـقـمع مـعـا
ـوت الـذي سلب واالستـبـداد  ا
مــنـهن الــرجــال لـيس هــو الـذي
يـــــخــــــفن مــــــنه !! اخلــــــوف من
االحــــتــــمــــاالت والــــتــــوقــــعـــات
والـتـحـوالت الـتي تـدور حولـهن
ـــارسن وبـــيــــنـــهـن  لـــذا هـن 
حياتهن االجتماعية ويومياتهن
البسـيطـة   يعـملن و يـتحاورن

ضـــــاحـــــكــــات 
صـــــاخـــــبـــــات 
مـــتـــنـــاكـــفــات 
ويـــــتــــســـــلــــحن
بـــــــــــاالمـل  هـن
يقاومن الضعف
بـــــــــالـــــــــعـــــــــمل
والــتــحــدث  هن
يــقـــمن بـــشــحن
طــاقــتـــهن حــ
يــــــســــــتــــــعـــــدن
الـــــــذكـــــــريــــــات
اجلــــــمــــــيــــــلـــــة
وحلـظات الـفرح
وصـــــور احلــــلم
الــذي يـــردنه أن
يــتــحـــقق  لــكن
هـــــذا احلــــــديث

الــذي يــبــدو حــيــاتــيــا مــألــوفــا
يـعـكس صـورة الـبـلـد .. حـاله ..
ـضــبب مـا آل الــيـه ..  الـواقـع ا
ـستقـبل يبدو مـجهوال ومـخيفا
 انـــهـن يـــبــــحن مـن خالل هـــذا
الـبــوح  وهـذا الــكــشف وازاحـة
ـسـتـقـبل وطن الـسـتــر  عن أمل 
وجــد نـفــسه دون رجــاله   البـد
من حـفظ الـوطن واخلـوف عـليه
كي يسـتطـيع االبنـاء أن يكـبروا
فـيه دون خوف  لـيـكـون لـلوطن
بـعد ذلك رجـاله وما يـعود أرمال
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شــكل اجلــسـد في هــذا الـعـرض
حــضـــورا بــارعــا فـــقــد حـــمــلت
االجـسـاد الـثالثة لـتـلك الـنـسوة
قــــدرة بــــارعــــة عــــلى احلــــركــــة
والــتــحــول والــعــزف الــصــوتي
ــتـنـوع في انـسـجـام هـرمـوني ا
ــــهـــارة يــــدل عــــلى الــــدربــــة وا
والقـيادة الـذكيـة خملرجـة تعرف
ــكــان كــيف تــشــغل فــضــاءات ا
بتـعددها داخل الـفضاء الواسع
للمسرح الوطني  ولعل التحكم

في لعـبـة الـظل والضـوء مـنحت
الــفـــضــاء مع حـــركــة االجــســاد
ــلـتـفـة ـتـشــابـكـة وا االنـثـويــة ا
ــتـقـاطـعـة جـمــاال تـعـبـيـريـا  وا
ا كـانت التشـكيالت الصـورية 
حتـمـل من دالالت و تــكــتـنــز من
مـعـنى بـقـدر مـا تـعـكس من وقع
لـرؤية بـصريـة جـميـلة  ومـؤثرة
 عــمــدت اخملــرجــة الى حتــديـد
شـهـدية عـبر احلـركة وتـكـوين ا
الـــــضـــــوء وزوايـــــاه والـــــلـــــون
ومـســاقـطه فــكـانت الــعـ الـتي
تــرقب تــتـــجه بــاجتــاه الــضــوء
الـذي يـغـلف الـتـكـوين اجلـسدي
لالجــســاد الـــثالثــة الـــنــابــضــة
ـــشـــاعـــر اخلــــوف والـــشـــجن
طلة عـلى ساحل البحر وهي وا
تــــنــــتـــظــــر وتــــامل وكــــان هـــذا
الـــســاحل الــذي تــطـل مــنه تــلك
ـكـان الـذي يضم االجـساد هـو ا
ـتـلقـ فـكأنـهـا تسـتلـهم مـنهم ا
ـــشـــاركـــة في تـــلك االجـــابـــة وا
احملـنـة  حيث الـفـقـدان والـبحث
واالنـتظار  وهـذا جزء من لـعبة
االخـراج الـذي مـد جـسـورا عـبر

االشـــــارة وحــــــركـــــة اجلـــــســـــد
والتصـويت في النداء والسؤال
مـا بـ فـضـاء الـعـرض وفـضـاء
ــوســـيــقى الـــصــالـــة  جـــاءت ا
واالداء الـــصـــوتي في الـــغـــنـــاء
لتضـيف زخمـا دراماتـيكـيا على
ــشـاعـر ــفـعم بـا اجلــو الـعـام  ا
ـتـوقـدة واحلـوارات الـصـادمة ا
لـلعـرض الذي حـافظ على ايـقاع
مـــــتـــــدفـق وتـــــصـــــاعـــــد درامي
مــشـــحــون  وأكــد عـــلى الــقــدرة
ــطـاولــة اجلـســديـة االدائــيـة وا
ـــمـــثالت والـــشـــعـــوريـــة لــدى ا
الـثالث بـذات الـزخم والـتواصل
 االرامل عرض مسرحي يعكس
ــوضـوعـة بـراعــة في اخـتــيـار ا
الـسـاخـنـة الـتي تدور حـكـايـتـها
عن حياة الوطن ح يغيب عنه
صـانع الروح فـيه وهو االنـسان
بـــفـــعل احلـــروب واخلـــســـارات
ولـعبـة الـسيـاسة والـنـفوذ  انه
الوعي واالنـتـماء عـبـر الفن الى
كـرامة الفـرد بنيــــــــان الله على

االرض.
{ كاتبة ومخرجة مسرحية  
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بغداد

قـرأتُ الــيـوم (الـسـبت  31 –آب  – 2019 ) احلـلـقـة الـثــالـثـة من سـلـسـلـة
"اخملـدرات في الـعراق.. مـنـاقـشـة مع أ. د قاسـم حسـ صـالح" لـلـباحث
األستـاذ عبد الرضا حمد جاسم. وكنتُ قـد قرأتُ سابقاً سلسلة "الراحل
يـزان" و "ما هكذا نقدّم انـتحار شباب العراق الدكـتور علي الوردي في ا
" لألستـاذ عبد الرضا حمد جاسم وكتبتُ مقالة بعنوان "الساحة الثقافية
العـراقية تشهد انبثاق عقليـة نقدية خطيرة" نُشرت في جريدة الزمان أوال
ُبرّر ثم في مـواقع أخرى.  ما أودّ أن أطـرحه أوّأل هو هذا الـصمت غيـر ا
ــعـني األول  –ولــيس األوحـد  –وهـو األســتـاذ الــدكـتــور قـاسم من قــبل ا
عـروف بـالطب الـنـفسي ورئـيس اجلـمعـية حسـ صـالح االختـصـاصي ا
ـعـروف في مـجال الـكـتـابة النـفـسـية الـعـراقـية وصـاحب احلـضـور الـثر ا
والنـشاط العـلمي. قد يقـول قائل أن األستـاذ الدكتور قـاسم ينتـظر إكمال
ســلـسـلــة اخملـدرات في الــعـراق لألسـتــاذ عـبــد الـرضـا كي يــرد بـصـورة
شامـلة  ولـكنه لم يـرد علـى سلـسلـة مشـكلـة االنتـحار بـ شبـاب العراق
وقـد اكـتـمــلت مـنـذ مـدة كـافـيـة. كـمـا أنـنـي اطـلـعتُ عـلى امـتـنـاع األسـتـاذ
الدكـتـور قاسـم عن الرد عـلى تـعلـيـقات األسـتـاذ عبـد الـرضا وعـدم نـشر
بعض تـعـلـيـقاته وتـعـلـيـقات كـتّـاب وقـرّاء آخرين فـي موقـعه وهـو مـا ذكره
األستـاذ عـبد الـرضـا مُدعـمـا بالـشواهـد في احلـلقـة الـثانـيـة من سلـسـلته
ـوقف غريب جـدا وال ينـاسب سمـعة األخ "اخملـدرات في العـراق". وهذا ا
عرفي األستـاذ الكـتور قاسم الـذي عرفنـا عنه الـروح العلـميـة واالنفتـاح ا
قراطي  ,وعـندما قلتُ أن الـدكتور قاسم حـس صالح هو والـسلوك الـد
عني األول وليس األوحد فألن هناك جهات وطنية من مستويات مختلفة ا
ـا يقـوم به البـاحث األسـتاذ عـبد الـرضـا حمـد جاسم في وطنـنـا معـنيـة 
الذي يُـواجَه جهده بصمت عجيب بل مُريب - عـدا استثناءات قليلة - في
عـرفي والغـيرة الـعلـمية – حـ أن بإمـكاننـا أن نحوّله  –بـتوفـر الصـدق ا
إلى "مـشروع وطني" كـبير وجذري يـكون مفـتاحا لـتحوّل ثـقافي هائل في
ـتد ليتـناول أسس العـقلية الـعراقيـة ثم ينعكس مسـيرة الثقـافة العـراقية 
ـناهـج الدراسـية وغـيرهـا.  بعـد احللـقة حتى عـلى اجلـوانب التـعلـيمـية وا
الــثـانـيــة من سـلــسـلـة اخملــدرات في الـعــراق كـتــبتُ رسـالــة إلى األسـتـاذ
الباحث عبد الرضا حمد (في  26 آب  2019) لم ينشرها بفعل تواضعه
العـالي وسلوك العلمـاء القو الذي يتمتع به. ويـهمني هنا أن أنقل بعض
مـا قـلـته في تـلك الـرسـالـة بـقـدر تـعـلق األمـر بـجـوهـر مـقـالتـي هذه.  قـلت
لـلباحث األستاذ عبد الرضا حمد : (إنّني إذا قرأتُ "ما وراء" خطابك في
هذه الـسلسـلة والسـلسـلة السـابقة عن االنـتحار فـأستطـيع القول إنك في
الـواقع حتذّر من امتـداد "العقلـية الشِـعرية" الـعراقية  –والـعربيـة أيضا –
فاهيم العلمـية. إن العقلية الشِعرية  –وهذه إلى ميـدان تداول احلقائق وا
من شروطـهـا - الفـضفـاضـة البالغـية االسـتـعاريـة "الشـكـليـة" داء خطـير
ح تـنـتـقل إلى مـيـدان عـمل الـعـالم وحتـلـيله لـلـظـواهـر وخـصـوصـا ح
تسـتولي عـلى "لغـته". وهذه الـعقـليـة الشِـعريـة حذّر مـنهـا العالمـة الراحل
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قبل سـنـوات نشـرتْ جريـدة الصـباح الـغراء حتـقيـقا مـوسّعـا مع عدد من
ـثــقـفـ الــعـراقـيـ حــول حـال الـثــقـافـة الــعـراقـيــة آنـذاك  فـوجـدتُ أن ا
ـقــصـود بـالــثـقــافـة? ولــهـذا جـاءت اإلجـابــات كـلــهـا لم تــطـرح أوال : مــا ا
اإلجابـات كلها تدور حول الشعر والـرواية .. إلخ  وهذه - برغم أهميتها
- ال تــمـثل مـفــهـوم الـثــقـافـة كــلّه. وقـد يـكــون هـذا دلـيـال عـلى أن قـسم ال
ـثـقـف الـعـراقـيـ يـفهـمـون الـثـقـافة  –وبـالـتـالي دورهم يُسـتـهـان به من ا
صيـدة نفسـها ح الثـقافي الـتنويـري - وفق هذا اإلطار. اآلن نـقع في ا
نعـتقد كعامل وباحث في اجملال العلمي أنّ اللغة الشعرية باستطاالتها
الفـضفاضة واستعـاراتها البالغية و"شكـليتها" .. بل وصخـبها  مناسبة
للـتعبير والبـحث العلمي. واألسوأ أن نفـكر في العلم بعقـل الشاعر ونعبّر
نحدر يكمن عن شؤونـه بلغة الشعراء.  وأعـتقد أن عامال مهمـا في هذا ا
نـطقية" منذ الـطفولة وخصوصا في فقـدان التربية على طـرائق التفكير "ا
في مرحـلـة الـدراسـة االبـتدائـيـة. أكـرّر: نـحن بـحـاجة إلى مـنـاهج فـلـسـفة
وعلـم نفس في مدارسـنا كـما هو احلـال في بعض الـبلدان الـعربـية.  لكن
مــا نـحـتــاج إلى تـداركه بــشـكل ســريع وجـســور اآلن هـو "الـرقــابـة" عـلى
تداول في العراق حالياً خلطورته وألنّ إصالح العلماء اخلطـاب العلمي ا
إصالح أمّـة. وكما يقـول سيّدي علي بن أبي طـالب عليه السالم أن (رأي
العـلمـاء (وخطـابهم) إذا كـان صحـيحاً كـان دواء  فإن كـان خاطـئاً صار
ـبـارك هـذا. أقـولـهـا بال تـردّد داء).  وهـذا مـا تـقـوم به أنتَ عـبـر جـهـدك ا
وأضــيف صـفــة "اخلـطـيــر" بـاســتـحـقــاق.  هل من الـصــعب عـلى وزارات
الــصــحـة والــشــؤون االجــتـمــاعــيــة والـداخــلــيـة  –ومــوضـوعــا االنــتــحـار
واخملدرات تـمسـهن جوهـريا - أو اجلمـعيـة العـراقيـة للعـلوم الـنفـسية" أو
ثقف أو مركز "دار احلكمة" بل حتى صحيفة طريق الشعب أو صحيفة ا
ؤسسات األخرى أن تعقد ندوة أو سلسلة من الندوات الـنور أو أيّ من ا
حـول هذه الـسالسل تـدعـوك مع مـجمـوعـة من الـبـاحثـ ومـنـهم األسـتاذ
همة ونـقلها عبر الدكـتور قاسم حس صـالح للنقاش حول هـذه األمور ا
ـتــرددة الـتي تـسم الــتـلـفــاز. ال أجـد أي صـعــوبـة في ذلك ســوى الـروح ا
ـواطن الـعراقي عـمـوما  –حـ يصل األمـر إلى حدّ ـثقف الـعراقي  –وا ا
بـادرة والـتنـفـيذ الـفـعـلي بدون أمـر يـأتي من فوق. قـد أكـون مخـطـئا. ال ا
أدري) (انــتـهى االقـتــبـاس من رسـالــتي إلى األسـتــاذ غـبـد الــرضـا حـمـد
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يتـذكر الكثيـر من الزمالء الذ تابعـوا "مشروعي" الذي طرحـته منذ أكثر
من ثالثـ عـامـا عبـر مـقـاالتي ودراسـاتي وكـتـبي الـتي زادت على الـ 74
كتـاباً أنـني عملتُ وبـقوة عـلى تقـويض الشعـار العـراقي اخلطيـر والفـطير
الــذي يــقـــول "إنّ مــغــنـــيــة احلي ال تُـــطــرب" ودعم ومـــســانــدة احملــاوالت
ـشــروعــات الــتـنــويــريــة الـثــوريــة اجلــسـور الــتي تــبــغي قــلب الــوقـائع وا
ــسـلـمـلت اخلــانـقـة الــراكـدة في واقـعـنــا الـثـقــافي ومـنـهـا  –مـؤخـرا - وا
هم مـحاوالت الـبـاحث األسـتـاذ عـبـد الرضـا حـمـد جـاسم في مـشـروعه ا
هذا الـذي يتـسم بالدقـة واألناة والنـظر الـثاقب والتـحلـيل العمـيق برغم ما
قدّسة. يراه بـعضنا من سلبيات وشوائب فيه ال تخـلو منها حتى الكتب ا
نحه حقّه واسـتحقاقه سلبا لمَ ال نقـرأه بصورة دقيقة ونـردّ عليه ? لمَ ال 
أو إيجـابا وهـو يجتـهد ونـحن نكرر مـنذ قـرون إن حتى اجملتـهد اخلاطىء

له حسنة حسب توجيه رسولنا العظيم? 
والله من وراء القصد.

لقطة من مسرحية االرامل


