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معادلة التوازن يف إنجاز العرض املرسحي

قراءة يف مرسحية (نساء لوركا) لعواطف نعيم
استهل نشاط (نهارات املدى) أعماله بعرض مسرحية (نساء لوركا)
تأليف وإخراج د .عواطف نعيم ..وتقدم املدى الثقايف قراءة الشاعر
والناقد كرمي شغيدل للعمل.

كـــــــــرمي شـغـــيـــــــــدل
تـص ــوي ــر :نه ــاد الع ــزاوي

بنية املنطوق األدبي

ب ـصـ ــرف الـن ـظـ ــر عـمـ ــا إذا كـ ــانــت الفـكـ ــرة
مـط ــروق ــة أم ال ،ك ــانـت مح ــاول ــة الفـن ــان ــة
"عـواطـف نعيـم" خطــوة مهمـة يف اخلـروج
مـن منـطـي ــة الـت ــألـيف امل ـس ــرحـي ب ــاجت ــاه
اختـزال املوضـوعات وخلـق عالقات داللـية
بني شخـصيـات دراميـة لهـا وجـود تـاريخي
مفـترض ،ذلك أن وجودهـا الدرامي الفني
امل ـسـبق ق ــد صــنع له ــا ت ــاريخـ ـاً مـن خالل
الـت ــداول ،مبعـنــى آخ ــر ،أن الكـتــاب ــة بهــذه
الـطريقـة هي عمـلية مـناقلـة تاريخـية بني
عالق ــات وص ــراع ــات لــم تكـن م ــوج ــودة يف
الـسيـرة الــدراميـة الـنمـطيـة للـشخـصيـات
وق ــد اسـتـثـم ــرت الك ــاتـب ــة اخلـص ــوصـي ــات
الدراميـة والداللية للشخصـيات النسائية
بع ــدم ــا ق ــامـت ب ــانـتـ ــزاعه ــا مـن عـ ــوامله ــا
الـدراميــة املتفـرقـة لتـزج بهـا مجـتمعـة يف
عـ ـ ــالــم درامــي جـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،وواقع احلـ ـ ــال أن
الـشخـصيــات التـي انتخـبتهـا الكــاتبــة من
مـســرحيـات الـشـاعــر اإلسبـانـي "فيــدريكـو
غـارسيـا لـوركــا" تلتقـي يف همهـا الـوجـودي
األن ـثـ ـ ــوي وت ــتق ـ ـ ــاطع يف دائـ ـ ــرة الـ ـصـ ـ ــراع
الـثنــائي (االسـتبــداد  /احلــريــة) فقــضيــة
املـرأة يف مستواهـا اإلنساني قـابلة للتأويل
من احلسـي إلى الال حـسي ،من الغـرائزي
إلــى الـثقــايف ،مـن احل ـسـي مـتـمــثالً بقـيـم
ومفــاهيـم (احلب ،األنـوثـة ،احلـريـة) وقـد
ات ـسـمـت ال ــشخ ـصـي ــات اخملـتـ ــارة بكـ ــونه ــا
حتـمل قلقـ ـاً أنثــوي ـاً يـشـكل دافع ـاً للـتمــرد
والثورة ،حيث تتحول حالة الكبت والقمع
إل ــى ط ــاق ــة ث ــائ ــرة ،وتــتح ــول احل ــاج ــات
العـ ـ ــاطف ـي ـ ــة واجل ـ ـس ـ ــدي ـ ــة إل ـ ــى إش ـ ــارات
حتـ ـ ــريـ ـض ـيـ ـ ــة ضـ ـ ــد سلـ ـطـ ـ ــة االس ـت ـبـ ـ ــداد
والتضحية من أجل اخلالص واحلرية.
لق ــد ح ــاولــت الك ــاتـب ــة أن ت ـسـتــظهـ ــر قلق
ال ــشخـصـي ــات وت ــرسـم لـكل مـنه ــا م ـس ــاراً
للـتـم ــرد معـتـم ــدة علــى حتــوالت الـصــراع
ال ــدرامي مـن العــاطفــة إلــى اجلـس ــد ومن
اجلـسد إلـى املفهوم ،مـن الذات إلـى اآلخر
ومـن اآلخـ ــر إلـ ــى اجملـمـ ــوع ،حـيـث شـغلـت
مـ ـس ــاح ــات مـتـب ــادل ــة بـني ال ــشخ ـصـي ــات
بـتـمــظه ــرات فك ــرة االنـتـظ ــار ،أي انـتـظ ــار
الغائب  /اخمللص (احلـبيب ،الزوج ،االبن،
األخ ،الفــارس ،املـنقــذ ،األمل) ثـم تخـتــزل
ذلـك بفكــرة تـطــريــز "عـلم احلــريــة" الـتي

تـ ـ ــوصل الـ ـص ـ ــراع إلـ ـ ــى نقـ ـط ـ ــة االح ـت ـ ــدام
احلقيقـي املفضي للـذروة (القتل  /الـثورة)
ثــم ت ـ ـس ـت ـ ــدرك الـك ـ ــات ـبـ ـ ــة عل ـ ــى الــنه ـ ــاي ـ ــة
التـراجيـديـة لـنصهـا بنهـايـة مفتـرضـة هي
ع ــودة االسـتـب ــداد مـن داخل الـث ــورة ،وه ــذا
االستــدراك (النهـايـة الثـانيـة) علـى الـرغم
من واقعـيتهــا النـسـبيـة إال أنهـا كــانت علـى
مـ ـسـتـ ــوى الـتـ ــأويل تـ ـشـكل عـ ــامل إحـبـ ــاط
ونكـوص ألية ثـورة أو حتول ،األمـر الذي ال
ينـسجم مع إسقـاطه علـى الـواقع العـراقي
الراهن .أو حتـى الواقع الدولـي الذي شهد
حتـوالت عـديـدة يف انـظمـة احلكم سـواء يف
أف ــريقـي ــا وأوروب ــا ال ـش ــرقـي ــة أم يف أم ــريك ــا
الـالتيـنيـة ،وكـأن الـرسـالـة األيـديـولــوجيـة
للـنص أرادت أن تقول :ال جـدوى من الثورة
التي تـستبـدل االستبـداد باسـتبداد جـديد،
يف حـني أن ال ــرس ــال ــة األهـم هـي أن يـبق ــى
احـتمــال الثـورة قــائمـاً علـى أسـاس املفهـوم
احلق ــيق ــي لل ـث ـ ــورة ،ول ـي ـ ــس عل ـ ــى اس ـ ــاس
املع ـطـي ــات امل ــري ــرة لـ ــواقعـن ــا ال ــذي تـلق ــى
االنقالبــات العــسكــريــة لـبعـض املغــام ــرين
علـى أنهـا ثـورات ،السـيمــا أن العمل انـطلق
مـن مسـاحـة إنسـانيـة يف معـاجلته لقـضيـة
املــرأة ،مختـزالً نـسـاء العـالـم بنـسـاء لـوركـا
املتمردات.
أمـا لغـة الـنص فلـم تتخلـص من املـشكالت
ال ـتـقل ـي ـ ــديـ ـ ــة لل ـت ـ ــرج ـم ـ ــة ح ـيــث ال ـ ـس ـ ــرد
الـتفــسيـري الــذي يفقـد اجلـملـة حــرارتهـا
وإنــسيـابـيتهــا اجلمــاليـة ،ذلـك أن املنـطـوق
األدبــي لـل ـمـ ـ ـس ـ ـ ــرح ـي ـ ـ ــة مـ ـ ـس ـتـل مــن أربـع
مـس ــرحي ــات مت ــرجمــة للــورك ــا ،وهن ــا تبــرز
مـ ـشـكل ــة االخـتـالف األسل ــوبــي للـت ــراجـم،
مبعنـى آخـر أن الـبنــاء اللغــوي للنـص كـان
بحـاجـة إلجـراء عـمليــة أسلبـة ،أو انـسجـام
أسلــوبـي يف أقل تقــدي ــر ،كمــا كــانـت هنــاك
حــاج ــة لتـكثـيف اجلـملــة لـلحفــاظ علــى
توترها الدرامي.
بنية العرض
إن وج ــود خـمــس ممــثالت عل ــى خ ـشـب ــة
املـسرح يشكل متـايزاً جنـسوياً بـني قاعة
اجلـمهــور واخلــشبــة ،بــسبـب الغــالـبيــة
الـرجــوليــة للقـاعـة ،األمـر الـذي يـوفـر
عنـصر جـذب إضايف كـما يـوفر فـرصة

سـانحة لصيـاغة شكل مغايـر للمألوف ،أي
أن عــمل ـي ـ ــة اإلخ ـ ــراج ك ـ ــانــت أمـ ـ ــام مه ـم ـ ــة
الـتـ ــأسـي ــس لـ ـشـكل أنـثـ ــوي خـ ــالــص ،ممـ ــا
يـستدعي استحضار ذاكـرة أحادية  /أنثوية
ومن ثـم إنشـاء بيئـة عرض مـن أدوات املرأة
واكـسسـواراتهـا ومـوروثـاتهـا الثقـافيـة ،ومن
خال ذلك كـان باإلمـكان صـناعـة شكل أكـثر
إثــارة يف إنتـاج مـنظـومـة صـوريـة مبـستـوى
تـعبيـر أشـد تـأثيـراً وأوقع داللـة ،نقـول هـذا
انطـالقاً مـن كون الـعرض جنـح يف تأسـيس
بـيئــة انثـويــة واضحـة وقـد انـتج منـظـومـة
ب ـص ــري ــة ان ـطـ ــوت عل ــى ق ــدر مـن الـبالغ ــة
التعـبيـريــة والصـوريـة ،حـيث هـيمـنت علـى
فـض ــاء الع ــرض عالمـت ــان انـث ــويـت ــان هـم ــا
مالءات القمـاش وصنــدوق املالبس املـطعم
بقـطع املـرايـا وقـد دخـلت بـصـورة عــرضيـة
عالم ــة "الـي ــاون" لـتـنـتج اسـتع ــارة ح ــركـي ــة
لـلح ــاجـ ــة الغ ــري ــزيـ ــة لألنـث ــى ،وإذا ك ــانـت
املالءات الـبـيـض الـتـي ن ــزلـت عـم ــوديـ ـاً مع
تصـاعـد الفعل قـد رسمت صـورة القـضبـان
فــإنهــا وظـفت صــوري ـاً بـتح ــوالت معقــولــة
(اراجـيح ،طفل ،مشانق ،قـيود ،الخ) بيد أن
الـصـن ــدوق كعالمــة رئـي ـس ــة بقـي يف حــدود

وظـيفـته كخــزان ــة للحــاجـيــات بــاسـتـثـنــاء
توظـيف بسيط وعـابر يف الـربع األخير من
العـرض حيـث حتول إلـى سريـر بإشـارة من
"يــرمــا" الـتـي لعـبـت دوره ــا الفـنــانــة إقـبــال
نعيم ،على الرغم من وجود مساحة ممكنة
لتوظيفه.
لقــد وظف العـرض "املــايك" فـكبــر الصـوت
ل ـت ــضخ ـيــم ص ـ ــوت األوام ـ ــر الـ ــسلـ ـط ـ ــوي ـ ــة
لتجـسيـد اآلليـة العميـاء للـسلطـة وعـزلهـا
عن صـوت اآلخـر احملـروم ،كمـا وظف اللـون
األحمر بـدالاللته املباشرة للتمرد واحلرية
والثــورة ،كمــا وظف اللـون األسـود بـداللـته
املـبـ ــاشـ ــرة أي ـضـ ـ ـاً يف مالب ــس املـمــثالت ويف
اخلـلفـي ـ ــة فقـ ــد انــتجـت األلـ ــوان الــثالثـ ــة
األس ــاسـي ــة إيق ــاعـ ـاً ل ــونـيـ ـاً مـن ــسجـمـ ـاً مع
التحوالت الدرامية للعرض.
ومع ما حسب للعرض من عناصر النجاح،
كـ ــانـت ثـمـ ــة إخفـ ــاقـ ــات يف بعــض املـ ــواضع
احليـويــة ،السيمــا يف البنـاء احلـركي الـذي
غلـبــت علــيه ال ـسـم ــة االنـفع ــالـي ــة املـبـ ــالغ
بشدتهـا إلى حد الـدربكة يف بعض املـشاهد
يف مـحاولة لشد إيقاع العرض ،األمر الذي
انعكــس سلبـاً علـى أداء املـمثالت يف اجلـزء
األخيـر حيث وصـل األمر إلـى حد الـصراخ
والـبك ــائيــة مـن دون مب ــررات دراميــة ،عالوة
علــى فقــدان الكـثيــر من املـنطـوق
األدبــي ب ـ ـس ـبــب

هذه املشكالت.
ويف التـمثـيل كــان أداء الـفنــانــات املبــدعــات
مقـنعاً بـذل فيه جهـد واضح وكن علـى قدر
كبيـر من احلـيويـة ،خاصـة املبـدعة الـرائدة
ف ــاطـم ــة ال ــربـيعــي ،ولكـن هـن ــاك م ـشـكل ــة
يـنـبغـي م ــراع ــاته ــا ،وهـي أن الع ــرض جـمع
خمـس ممثالت مـن خمـسـة أجيـال تقـريبـاً
وث ـم ـ ــة اخ ـتـالف واضح يف ط ـبــيع ـ ــة األداء،
ففـاطمـة الــربيعـي وسمــر محمـد قـادمتـان
مـ ــن م ـ ـن ـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـج ـ ـ ـ ـس ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــد أو األداء
التـشـخيـصـي ،يف حني أن عــواطـف وإقبــال
نعـيـم قــادمـتــان مـن مـنـطقــة وسـطـيــة بـني
التشخـيصيـة والتعبيـرية ،ومـن جانـب آخر
متـ ـتـلــك شـع ـ ـ ـ ــاع ضـ ـي ـ ـ ـ ــاء مـ ـيـالً واضـحـ ـ ـ ـ ـاً
للــتعـبـيـ ــريـ ــة ،األمـ ــر الـ ــذي كـ ــان يـت ــطلـب
مـعاجلـة فنيـة تتنـاسب والطـابع التعبـيري
ألجواء العرض.
ويف ال ـسـيـن ــوغ ــرافـي ــا ق ــدم سهـيل الـبـي ــاتـي
فضـاء انيقـاً تعبيـرياً يف صـورته بـسيـطاً يف
خـاماته من دون إيهـامات مفتعلـة أو تصنع
زائـد ،ولعـبت إضـاءة سنـان العـزاوي دوراً يف
تكــريــس تعـبيــريــة الــشكل وجتــسي ــد منــاخ
العــرض وحت ــوالته الــدرامـيــة ،كـمــا جــاءت
م ــوسـيق ــى وم ــؤث ــرات معـت ــز عـبـ ــد الك ــرمي
لتشكل وقعاً سمعياً مؤثراً كخلفية مرافقة
خلـط ــوط الـتــصعـي ــد ال ــدرامــي وانفع ــاالت
الـشخصيـات ،وال يفوتـنا ذكـر عمـاد غفوري
م ــن خالل أزي ـ ـ ــائه ال ـت ــي وفق يف اخ ـت ـيـ ـ ــار
تكـوينـاتهـا الـفضفـاضـة واللـون األسـود
الذي سبق احلديث عنه.
وعلــى الـعمــوم ميكـننــا القــول إن "نـســاء
لــوركــا" عـمل مـهم جتــاوزت فـيه الـفنــانــة
الق ـ ــدي ـ ــرة ع ـ ــواطـف نعـيــم الع ـ ــدي ـ ــد مـن
أعـمـ ــاله ــا الـتـي ك ــانـت تع ــول فـيهـ ــا عل ــى
هـيمنـة املنطـوق األدبي ،ذلك أنهـا يف هـذا
العـمل ق ــد حققـت معــادلــة الـت ــوازن بقــدر
مـعق ــول ومب ـس ــاح ــة تـ ــأويلـي ــة قـ ــادرة عل ــى
اسـتفــزاز املـتلقـي وصيــاغــة األسـئلــة ،ليـس
بخ ـص ــوص حـي ــاة امل ــرأة يف ع ــالـم رج ــولـي
فحـسب وإمنــا بخصــوص القضـايـا األزليـة
الل ـصــيق ــة ب ــاإلن ـس ــان السـيـم ــا ثـن ــائـي ــات
االسـتبــداد واحلــريــة ،االنتـظــار واخلالص،
القمع والثورة وما إلى ذلك.

هنـــــــــــارات لــكــــــــرس طـــــــــــوق الـعـــــــــــزلـــــــــــة
يحيى الكبيسي
بعـ ــد ثالث سـنـ ــوات علـ ــى سقـ ــوط بغ ــداد
تــأتـي نهــارات امل ــدى لتـعيــد الـينــا ضــوءاً،
ضــوءاً افتقـدنــاه من املـؤسـسـة الـرسـميـة
ول ــم ت ـ ـ ـسـ ـت ـ ـطـع ع ـ ـ ـش ـ ـ ــرات اجلـ ـمـعـ ـي ـ ـ ــات

وال ــروابــط عل ــى مخــتلف ت ـسـمـي ــاته ــا أن
تـؤسس وضعاً ثقافياً وفنياً يعيد احلراك
إلـى الـسـاحــة الثقــافيـة ،وكــانت مـؤسـسـة
(املدى) مـنذ بـداياتهـا األولى قـد وعدتـنا
بعـدد هائل من املشـروعات ،وكنا قـد بدأنا
نفق ــد األمل بـتحقـيق هــذه امل ـشــروعــات،
ولكــن يف غفلــة مـن ــا ،ويف غفلــة مـن هــذا
الـزمن الـرديء جاء أسـبوع املـدى ليحمل

مـعه بـ ــوادر حتقـيـق بعــض مــن أحالمـنـ ــا
الثقافية وجاءت نهارات املدى لتحاول أن
تـؤسـس لـتقليـد ثقـايف رمبـا غيـر مـوجـود
يف العالم كله ،هـو أن حتول النهـارات إلى
فعــاليـات ،بعـد أن ســرق منـا الـليل ،سـرق
مـن بغ ــداد ،وس ــرق مـن ــا ك ــأن ــاس ع ــاديـني
وكمثقفني.
هـ ــذا بحـ ــد ذاتـه محـ ــاولـ ــة لـكـ ـسـ ــر طـ ــوق

العــزلــة الــذي فــرض علـيـنــا أن نـتــواصل
كعــراقـيني فـيمــا بيـننــا ،وأن نتــواصل مع
ثقافة رفيعة.
نـتـمـن ــى أن تكــون هــذه الـنه ــارات تقلـيــداً
راسـخـ ـ ـ ـاً ،وأن تـ ـ ـسـع ـ ـ ــى ل ـ ـ ــوضـع خ ـ ـطـ ــط
مستقبلية بتأسيس حالة ثقافية عراقية
نحـن يف أم ــس احلـ ــاجـ ــة إلــيهـ ــا يف هـ ــذا
الزمن اخمليف.
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هنارات لإلبداع
املدى الثقايف
ح ـ ــت ـ ـ ـ ــى ال ـت ـ ـ ـسـل ــب م ــن
ح ـيـ ـ ــات ـنـ ـ ــا ال ــثقـ ـ ــاف ـيـ ـ ــة
حـ ـ ــرك ــتهـ ـ ــا وال يـ ـص ــبح
ـم ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ـ ــذي يـلـف
اجلـ ـ ـ
نه ــاراتـن ــا عـم ــوم ــا ظ ــرف ــا م ـسـتق ــرا
وحت ــى ال تتــراجع الـصـبغــة امل ــدنيــة
عــن تف ـ ــاصــيل ح ـي ـ ــات ـنـ ـ ــا ،وتخــتفــي
اجنـازات ابـداعيـة مـختلفـة يف ثنـايـا
الـتردد واخلـوف واملوت ،تـأتي نـهارات
االبـ ــداع لـتـفعــيل وحتـ ــريـك االبـ ــداع
العـ ــراقـي احلـ ــر مبخــتلـف مجـ ــاالته
وجتلياته .ولتفعيل النشاط الثقايف
تفـتــتح امل ـ ــدى نه ـ ــاراتهـ ــا بـ ــاملـ ـسـ ــرح
واملــوسـيقــى والفــوتــوغــراف بحـضــور
مج ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة ك ـب ـيـ ـ ــرة مــن امل ـثـقفــني
واملـ ــب ـ ـ ــدعــني اج ـت ـمـعـ ـ ـ ــوا يف م ـ ـ ــدخـل
وممرات قاعـة املسرح الـوطني الذين
بـاركـوا وأكــدوا علـى أهـميــة ان تفكـر
املـدى بـجمعنـا كل مـرة علـى االبـداع،
علـ ــى محـبـ ــة احلـيـ ــاة ،بعـ ــدمـ ــا غـ ــدا
الـكالم عـن الــثق ــاف ــة واحلـي ــاة أم ــرا
نـ ـ ــادرا ...وس ــط ظـ ـ ــروف س ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة
وحياتيـة صعبة ومعقـدة حتاول هذه
الـنهارات ان تـوفر منـاخا يـدفع جتاه
ان يـ ـســتع ـي ـ ــد
االبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع
ـ
وظ ـ ـ ـ ـ ـي ــف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ــه ال يشكل هذا
ـن
ـ
ـ
ع
ـدا
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـي
ابـلـ ـعـ ـصـ ـ ــراعـ ـ ـ ــات االجتاه
ال ـسـي ــاسـي ــة  .بالضرورة
تـ ـ ـ ـ ـن ــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز تقاطعا مع
ال ـ ـ ـن ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات مشاريع
لـل ـ ـثـق ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ
للخلقـة الدولة بقدر ما
والفـن
واالبداع وقبل يشكل رافدا
ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ك ـ ـ ـلـ ـ ــه آخر لدعم
تـنحــاز جل
ـمع الثقافة وهو
امل ـ ـ ـ ـ ـثـ ـقـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــني
ـ
واملـبدعني بني من جانب آخر
شعـراء وكتـاب يدفعنا العادة
ومـ ــوســيقـي ــني النظر يف
يف ن ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـاط العالقة التي
نــصف شهــري
يـطـمح لــدعم حتكم الثقافة
ـع ـ ـ ـمــلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مبراكز القوة
االنتاج
الفني والسيطرة
واالب ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ـع ـ ــي
لـيمــارس هــذا وحترير االبداع
االنــت ـ ـ ــاج دوره عموما من
واهـ ـمـ ـيـ ـتـه يف اشتراطات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـط املؤسسات
الـ ـ ـ ـ ـثــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف
احلكومية
والفني.
هـ ـ ــدف املـ ـ ــدى وهو ما نحلم
كمـؤسسة
بكل به ويحلم به
فروعها هو ان
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـســه ـ ـ ــم يف الكثير من
اعـ ـ ـ ــادة ب ــن ـ ـ ــاء املبدعني
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـثـقـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وتــنفـتـح علـ ــى نخـب ــة مـن املـب ــدعـني
لــيخ ـط ـطـ ــوا ويـ ــسهـم ـ ــوا ويقـ ــدمـ ــوا
مـشــاريع وبــرامج سـيكــون لهــا الــدور
األكـبر يف أن يـستعيـد املثقف واملـبدع
دوريـهما االجـتماعـي والفكري لـبناء
حيــاة ع ــراقيــة حـقيـقيــة حــرة تقــدم
الصـورة النـاصعـة للثقـافة الـعراقـية
هــذه الـثقــافــة الـتـي طــاملــا ارتـبـطـت
بـرعاية الـدولة وشروطـها .وال يشكل
هـذا االجتـاه بــالضـرورة تقـاطعـا مع
مشاريع الدولة بقدر ما يشكل رافدا
آخـر لـدعـم الثقـافـة وهــو من جــانب
آخ ـ ــر يـ ـ ــدفع ـن ـ ــا الع ـ ــادة ال ـنـ ـظ ـ ــر يف
العالقـة التي حتـكم الثقـافة مبـراكز
القــوة وال ـسـيـطــرة وحتــريــر االبــداع
عـمــومــا مـن اشـتــراطــات املــؤس ـســات
احلكــوميـة وهـو مـا نحـلم به ويـحلم
به الكثير من املبدعني.
س ـتـك ـ ــون له ـ ــذه الــنه ـ ــارات مج ـ ــاالت
وم ـن ـ ــاف ـ ــذ ت ـ ـس ـت ـ ــوعــب كـل احلق ـ ــول
االبـ ــداعـيـ ــة ومــن مخـتـلف االجـيـ ــال
وتــنف ـتـح عل ـ ــى امل ـ ـش ـ ــروع االب ـ ــداعــي
احل ـ ــداثــي وت ـ ــدع ـمـه وتقـ ـ ــدم له ي ـ ــد
العــون كـي ت ـسـتعـيــد حــركــة االبــداع
ـره ـ ـ ــا بع ـيـ ـ ــدا عــن
العـ ـ ــراقــي تـ ـ ــأث ـيـ ـ ـ ـ
ضغ ـ ــوط ـ ــات ال ـ ــدوائ ـ ــر احلـك ـ ــوم ـي ـ ــة
والتبعـية والتسـطيح لتسـهم يف نشر
الثقافة احلرة وقيمها.

