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مــــــــن أوراق أســــــــبــــــــــــــــــــــوع املــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــــرابـــع

املثقف والسلطة
متــــثـالت الـعـالقـــــــــــة يف املــــــــرسح الـعـــــــــــراقــــي

ياسر عبد الصاحب البراك

عل ــى مـ ــدى عق ــود م ــا أصــطلـح علــيه بـ (ال ــدول ــة
الع ـ ــراق ـي ـ ــة احل ـ ــدي ـث ـ ــة) ال ت ـب ـ ــدو عالق ـ ــة امل ـثـقف
بـالـسـلطـة عالقـة سـو ّيـة ،ألنهـا قــائمــة أصال علـى
ث ـن ـ ــائ ـي ـ ــة (اإلح ـت ـ ــواء  /اإلقـ ـص ـ ــاء) ،ف ـ ــال ـت ـي ـ ــارات
الـسيـاسيـة العـاملـة يف املـشهـد الـسيـاسي العـراقي
ط ــوال العق ــود امل ــاضـي ــة تعـتـم ــد أي ــدي ــول ــوجـي ــات
راديك ــالـي ــة هـ ــدفه ــا قـي ــام أن ـظـمـ ــة حكـم مح ــددة
(شي ــوعيــة ،أو ق ــوميــة ،أو إسـالميــة) ،ول ــذلك كــان
املثقف بـالنسبة لهـذه التيارات (مثقفـ ًا حزبياً) أي
خاضع ًا أليـديولوجية احلـزب سواء كان احلزب يف
الـسـلطـة أو املعـارضـة ،وهـذا يقـودنـا بــالتــالي إلـى
ت ـصـنــيف الــثقـ ــاف ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة إلـ ــى ت ـصـنــيفـني
أسـاسـيني ،األول  :ثقـافـة يـسـاريــة ممثلـة بـاحلـزب
الـشيـوعي العــراقي ،والثـاني ثقـافـة قـوميـة تنـدرج
ضـمنها األحـزاب ذات التوجه القـومي ،بينمـا يكاد
(املثقف اإلسالمي) يكون غائبا عن ساحة الثقافة
الـعراقـية متـام ًا –إال مع إستثـناءات نـادرة جد ًا –
وعلـى هـذا جنــد أن جميع رمـوز الثقـافـة العـراقيـة
مييلـون إمـا إلــى اليـسـار الـشيــوعي ،أو إلـى الـتيـار
الق ــومـي بـيـمـيـنه وي ـس ــاره ،أم ــا أولــئك املـثـقف ــون
املـسـتقلــون –وهم نــدرة يف الـثقــافــة الع ــراقيــة –
فهـم م ـســتقل ــون ب ــالق ــول فقـط ،وإال ف ــان فحـص
مـنج ــزهـم اإلب ــداعـي ســيكــشف مــيلهـم إل ــى أح ــد
التصنـيفني السالـفني ،وهذا األمر ال يـنطبق على
جـنــس أدبـي أو فـنـي مح ــدد ،بل ي ـشـتــمل عل ــى كل
األجـن ــاس الـثق ــافـي ــة والفـنـي ــة ،وق ــد ك ــان امل ـس ــرح
الع ــراقـي واح ــد ًا مـن متـثالت ه ــذه الـعالق ــة غـي ــر
السـوية بني املثقف والسلطة ،وإذا ما علمنا أن فن
املسرح يتمتع بـاللقاء احلي بني املمثل واجلمهور،
وهـ ــو لق ــاء مـلغ ــوم ب ــاألســئل ــة واحلـ ــوار والك ــشف
والتعـريـة والتحــريض ،ولـذلك كـان فـن املسـرح يف
العراق من أخطر الفنون التي لعبت دور ًا مهم ًا يف
الك ــشف عـن ثـن ــائـي ــة (اإلحـت ــواء  /اإلق ـص ــاء) يف
عالقــة الـفنــان املـس ــرحي بــالــسلـطــة ،لــذلك جنــد
أسـئل ــة كـثـي ــرة ب ــدأت تـتـنـ ــاسل يف ف ـض ــاء امل ـس ــرح
العراقـي بعد سقـوط الدكتـاتوريـة واتسـاع مسـاحة
الـتف ــاؤل املف ــرط مب ـسـتقــبل الع ــراق ال ــذي يـظـن
البعض انه سيكون مغايـرا متاما ملا كان يف العقود
املــاضـيــة ،حـيـث هـيـمـنــة مــؤس ـســات الــدول ــة علــى
صنـاعـة املـشهــد الثقـايف بـسـيطـرتهـا علـى وسـائل
اإلن ـت ـ ــاج وت ـ ــأم ـيــمه ـ ــا الــثق ـ ــافـ ـ ــة الع ـ ــراق ـيـ ـ ــة وفق
أيـديـولــوجيــا وتصــورات الفكـر القــومي الـذي كـان
ميثله حـزب البعـث مبا هـو معـروف عنه من نـزعة
شــوفيـنيـة ال تــؤمن بـاحلـوار مع اآلخــر الثقـايف أو
املعـريف أو األيديـولوجـي ،وهذا التـأميم جـاء جزء ًا
مـن (م ـش ــروع بعـثـي) لـت ــأمـيـم اجملـتـمع ب ــدء ًا مـن
الـنفـط كثـروة أســاسيـة وانـتهـا ًء بـتحــويل الـعمـال

إلــى م ــوظفـني لـتهجـني الـطـبقــات االجـتـمــاعـيــة،
ولـعل الـ ـسـ ــؤال األبـ ــرز يـتـمــثل يف شـكل اخل ـطـ ــاب
املـســرحي الـذي سـوف يـسـود يف املـشهـد املـســرحي
العـراقي العـام ،واآلليـات اجلمـاليـة الـتي سيـتبعهـا
يف حتقـيق االتصـال الفـاعل واملـؤثـر بـاملـتلقي ،ومـا
أثـ ـ ــاره محـ ـ ــور مل ــتقـ ـ ــى املـ ـ ــدى ال ــثقـ ـ ــايف (امل ـثـقف
والــسلـطــة) ،يــشكل أح ــد خيــارات ال ــوعي الـنقــدي
العـراقي الستـشراف مـستقبل املـسرح العـراقي من
خالل تثـبيـته شكل اخلـطـاب الــذي يتـصــوره نقـاد
املـســرح العــراقـي عبــر تفكـيك مقــوالت مـســرحيــة
س ــابقــة شـكلـت مـنجــز امل ـس ــرح العــراقـي ال ـس ــابق،
ومقـ ــوالت جـ ــديـ ــدة بـ ــدأت ت ــطفـ ــو علـ ــى الـ ـس ــطح
املسـرحي العـراقي بعـد سقـوط الـدكتـاتـوريـة ،ومع
أن هـذه (الظـواهـر) اجلـديـدة املفتـرضـة لـم تتبلـور
على شكل (ظاهرة) ميكـن النظر إليها على أساس
مــا حتققه يف بـنيـة املـشهـد املـســرحي العـراقـي من
م ــؤث ــرات سلـبـي ــة أو إيج ــابـي ــة ،بل لـم ت ــزل مج ــرد
(إطروحـات) مسـرحية رمبـا استطـاع بعض دعـاتها
تـ ـط ـب ـيـق (بع ــض) فـ ـ ــرض ـيـ ـ ــاتهـ ـ ــا ،فـ ـ ــان اس ـت ـبـ ـ ــاق
اإلطـروحـات املـســرحيــة املغـايـرة لـلفكـر املـســرحي
السـائـد ،بـأحكـام نقـديـة ال تنـطلق مـن داخل تلك
الـظــواهــر ميـثـل إشكــالـيــة مـنهجـيــة يـنـبغـي علــى
اخلطاب النقدي أن يحـذر من الوقوع فيها ،وعليه
أيـضــا أن يــس ّلـم (اعـتـمــادا علــى مــا يفــرزه املـنـطق
التـاريخـي) ببــديهيـتني أسـاسـيتـني ،تتـمثل األولـى
ب ــاإلرتـب ــاط ال ــوثـيق بـني ح ــرك ــة امل ـس ــرح الع ــراقـي
واحلـركـة الـوطنيـة الـسيـاسيـة التي كـانت تيـاراتهـا
احل ــزبـي ــة اخملـتـلف ــة ت ــدعـم الـنـ ـش ــاط املـ ـس ــرحـي
بـاعتبـاره أحد مـظاهـر العـمل بني اجلمـاهيـر ،وقد
يتنـوع هـذا الـدعم بني املـادي أو املعنـوي ،إال انه يف
احملـصلــة النهــائيــة يكــون دعمـا (نـفعيــا) حتـى لـو
تقنع بـأقنعـة مـختلفــة ،ولعل مثـال (فـرقــة املسـرح
الفني احلديث) من األمثلة الواضحة على الدعم
املـتبــادل بني املـســرح كمـؤسـسـة معــرفيــة وجمــاليـة

ماذا نريد من احتاد الكتاب العراقيني يف السويد ؟
يـــــــوسـف أبـــــــو الـفـــــــوز

االخبــار الطـيبـة القـادمــة من الـسـويــد ،حتمل
الكثير هذا االسـبوع .يف صدارتها ،بالنسبة لي،
يـقف خـب ـ ــر انـعق ـ ــاد امل ـ ــؤمت ـ ــر االول لـ (احت ـ ــاد
الـكتــاب العــراقـيني يف الـســويــد) كـخبــر مفــرح
يحمل الكثـير مـن االمال الـطيبـة .هذا املـؤمتر
الذي تابعت باهتمام ومن فترة سعي مجموعة
طـيب ــة من املـثقفـني العــراقـيني ،الــذيـن شكلــوا
اللجـن ــة الـتحـضـي ــري ــة ،وجه ــودهـم للـم شـمل
مـب ــدعـي الـكلـم ــة مـن الع ــراقـيـني ،املقـيـمـني يف
دول ــة الــس ــوي ــد ،يف اط ــار مهـنـي واح ــد ،ي ــوح ــد
ن ـشــاط ــاتهـم وفعــالـي ــاتهـم وجهــودهـم مـن اجل
اهداف سامية.
وقـبل ان يصدر املـؤمتر بالغه عن جنـاح اعماله
وتفاصيلـه ،استبق االمور الرسل تهـاني احلارة،
لكل االخــوة ،االربعـني منــدوبــا ،الــذيـن وصلــوا
مــن مخ ـتـلف امل ـ ــدن الـ ــس ـ ــوي ـ ــدي ـ ــة ،ل ـي ـمــثل ـ ــوا
زمالءهــم ،ولــي ـ ــسـ ـ ــاهــم ـ ـ ــوا بحــيـ ـ ــويـ ـ ــة وبـ ـ ــروح
دميق ــراطـي ــة يف الـنق ــاش ــات وامل ــداوالت ،والـتـي
انـتهـت ب ــاق ــرار الع ــدي ــد مـن ال ــوثـ ــائق املهـم ــة،
وايضا انتخـاب ،وباالقتراع السري ،هيئة ادارية
لتقـود العمل .واملعلـومات االوليـة تشيـر الى ان
املـن ــدوبـني ج ــاؤا متـثـيال طـيـبـ ــا لكـل مك ــون ــات
الـشـعب العـراقـي ،وهنــاك حضـور الفـت للمـرأة
يف املؤمتر.
من سنـني طويلـة ،وحتـى قبيل سقـوط النـظام
الديكـتاتوري املقبـور ،والدعوات تتـوالى اليجاد
اط ـ ـ ـ ــار مـه ــن ــي ش ـ ـ ـ ــامـل لـل ــم شـ ـمـل املـ ـثـقـف ــني
العـراقـيني ،املقـيمني خـارج الـوطن ،وفـشلت كل
اجلهــود املبــذولــة لعقــد مــؤمتــر هنــا او هنــاك،
والسـبــاب عــديــدة وبعـيــدة عـن الـثقــافــة والهـم
ال ــثقـ ـ ــايف .واجـ ـ ــد هــنـ ـ ــا ان ال ــنج ـ ـ ــاح يف عقـ ـ ــد
مؤمتـرات للمـثقفني العـراقيـني يف هذه الـدولة
او تلـك ،يـب ـ ــدو واقعـيـ ــا وعــملـيـ ــا ومـن املـمـكـن
اجن ــازه عـن ــد ت ــوف ــر االرادة الـطـيـب ــة وال ــشع ــور
العالي بـاملسؤولية جتاه الـوطن وهموم الثقافة
الع ــراقـيـ ــة ،بعـي ــدا عـن الـ ــروح الف ــردي ــة وحـب
االستـئثـار بهـذا املـوقع او ذاك .هـذه االحتـادات
"احملليـة " سيكـون من الـسهل ملهـا وجمعهـا يف
اطـ ـ ــار واحـ ـ ــد ش ـ ـ ــامل وم ـتــني ورص ــني لعــمـ ـ ــوم
املـثقفني العـراقيني يف الـشتـات العـراقي .وهـذا
واحـ ـ ـ ــد م ــن االس ــبـ ـ ـ ــاب ال ــت ــي جتـعـل ــن ــي ادع ــم
شخصيا اي توجه دميقراطي ،غير مسيس من
اجـل لــم ش ـمـل امل ـثـقـفــني الـع ـ ـ ــراق ـيــني خ ـ ـ ــارج
الـوطن ،يف اطـار مهـني ،يعـمل يف سيـاق نشـاط
منـظمــات اجملتـمع املــدني ،بـعيــداً عن امــراض
الـسيـاسـة العـراقيـة ،املـوروثـة او اجلـديـدة .هنـا
اصل ال ــى نقـطــة اجــد مـن الـضــروري االشــارة
والـتـ ــأكـيـ ــد علــيهـ ــا ،وهـي ان املــثقـف العـ ــراقـي،
وحتــى الــذي ال يــزال خــارج اطــار اي منـظمــة
ثق ــافـي ــة ،مـثل (احتـ ــاد الكـتـ ــاب الع ــراقـيـني يف
الـسـويـد) ،فـأن مــا يجــذبه مـسـتقـبال الـى هـذا
االحتـاد ليكـون ممثال حقيقـا له ،ليس خـطابه

الـ ـسـيـ ــاسـي ،الـ ــذي سـيـنـ ــاف ــس فــيه االحـ ــزاب
الـسيـاسيـة ،وهي مـن الكثـرة يف العـراق ،بحـيث
ص ــارت ل ــديـن ــا ازم ــة يف االسـم ــاء وال ــشع ــارات،
وامن ــا خـط ــابه الـثق ــايف ،وب ــرامجه الـثق ــافـي ــة،
ونشاطاته املهنية ،وعنـدها سيترك هذا املثقف
بطاقـته احلزبيـة يف داره ليتـوجه الى مـنظمته
املهنيـة ليسـاهم بحـرارة يف نشـاطاتهـا وعمـلها،
والـ ــذي ي ـصـب كــتح ـصــيل حـ ــاصـل يف مجـ ــرى
خــدمــة الــوطـن وم ـسـتقـبله ال ــدميقــراطـي .ان
جتربة املنظمات املهـنية العراقية تشير الى ان
واحـداً من اسـباب اخـفاقهـا يف ان حتافـظ على
فع ــاليـتهــا هــو ابـتعــاده ــا عن هــويـتهــا املهـنيــة،
والوقـوع يف فخ العمل الـسيـاسي املبـاشر ،فـكان
واحـ ـ ــدا مــن اســبـ ـ ــاب ع ـ ـ ــزوف العـ ـ ــراق ـيــني عــن
االنضمـام اليهـا .ان الوقـوع يف مطب مـنافـسة
االحــزاب ال ـسـيــاسـي ــة يف العـمل والـن ـشــاطــات،
سيحول منظمة مثل (احتاد الكتاب العراقيني
يف الـسـويـد) الــى منـظمــة ظل لهـذا احلـزب او
ذاك ،وسيحـول نـاشـطي هـذا االحتـاد الـى دعـاة
سيـاسني ،وستنـتقل اليه كل امـراض السيـاسة،
فـتخـتلـط االوراق وتــضيـع البــرامج .ان واقـعنــا
العــراقي القــاسي ،فـرض علـى املـثقف العــراقي
ان يـت ــراجع كـثـي ــرا لـيـتق ــدم ال ـسـي ــاسـي علـيه،
ولـيتحـول املـثقف الـى مجـرد تـابع اعـالمي له.
ويف ال ــظ ـ ــروف اجل ـ ــديـ ـ ــدة ،ومع زوال الــن ــظ ـ ــام
الـديـكتـاتـوري ،فــان الفـرصـة ممـكنـة لـلمـثقف
العــراقـي ان يـتقــدم لـيــأخ ــذ دوره احلقـيقـي يف
عـمليـة اعــادة بنـاء الــوطن واالنـسـان العــراقي،
ومــن هــن ـ ـ ــا تــب ـ ـ ــرز اه ـمــي ـ ـ ــة االط ـ ـ ــر املـه ـنــي ـ ـ ــة
ال ــدميق ــراطـي ــة للـم شـمل املــثقفـني وت ــوحـي ــد
جهـودهـم ،ولكن ومـن البـدايـة نتـمنــى ان تعمل
وفق االسـس الـصحـيحــة وتبـتعــد عن املـطبـات
الـتي سـتعـيق عـملهــا .اننــا نـنتـظــر من (احتــاد
الكـت ــاب الع ــراقـيـني يف الــس ــوي ــد) ان يــطلعـن ــا
وبـشفافيـة عالـية بني احلـني واالخر ليـس على
عــدد املـظــاهــرات الـتي س ــاهم فـيهــا واجنــزهــا،
وليـس علـى بيـانـات الـتضـامن مع هـذا احلـدث
الـ ـ ـســيـ ـ ــاس ــي او ذاك ،بل عــن عـ ـ ــدد امل ــنجـ ـ ــزات
الـثقــافيـة الـتي ســاهم بـتنـظيـمهــا ،من نـدوات
ثق ــافـي ــة يف االدب والفـن ــون ،وكــم حفل ت ــوقـيع
كـتـب العـضــاء االحتــاد ســاهـم بــدعـم طـبــاعــة
كتـبهـم ،وكم ك ــاتبــا س ــاهم يف ت ــوفيــر الـظــروف
املـن ــاسـبـ ــة له الجنـ ــاز بحـث اك ــادميـي او كـت ــاب
اب ــداعــي ،وان يعلـن لـن ــا تق ــاري ــر مفــصل ــة عـن
مسـاعدة اعضـائه املرضـى ورعايتهـم واالهتمام
بشـؤونهم ،وعن احلـقوق املهنـية العضـائه التي
اسـتـط ــاع ان يحـققه ــا ،وعــن مجلـته اخل ــاص ــة
التي ستصدر ليس كـمنشور سياسي يتلف بعد
ق ــراءته ،وامن ــا حتفـظ كـمـص ــدر ثق ــايف فك ــري
يـنفع عنـد الـدراســة والبحـث ،وغيـر ذلك كـثيـر
ممـ ــا ميكـن اجن ــازه ب ــاالسـتف ــادة مــن امك ــانـي ــة
التنسيق مع املؤسسات الثقـافية السويدية من
خالل تقدمي مـختلف املشـاريع الثـقافيـة ،التي
ب ــالـت ــأكـي ــد سـتحـظ ــى ب ــال ــدعـم املـن ــاسـب حـني
يلمس السـويديون جديتهـا واهميتها ،ويف هذا
االمـر بـالــذات لنــا عبـرة حـسنــة يف النـشـاطـات
االجـتـمـ ــاعـيـ ــة املـت ـ ــألقـ ــة الحتـ ــاد اجلــمعـيـ ــات
العراقية يف السويد.
ث ــانـيـ ــة كل الــته ــانـي العـم ــال م ــؤمت ــر (احت ــاد
الكـتـ ــاب الع ــراقـيـني يف الــس ــوي ــد) ،وب ــاق ــة ورد
معطـرة بــاالمنيـات الـطيبـة عنــد عتبـة بـاب كل
من ساهم باجناح هذا املنجز الواعد اخلالق.

وبني احلــزب الــسيــاسـي كمــؤسـســة أيــديــول ــوجيــة
تـ ــسعـ ــى الســتالم الـ ــسل ـطـ ــة وإجنـ ــاز مـ ـش ـ ــروعهـ ــا
ال ـسـيــاسـي ،مـن خالل مــا كــانـت تق ــدمه الـتـيــارات
ال ـسـي ــاسـي ــة الـتق ــدمـي ــة الـي ـس ــاري ــة وعل ــى رأسه ــا
(احلـزب الشيوعي العراقي) من دعم للفرقة التي
كـانت تقــدم خطـابــات مسـرحيـة ذات طـبيعـة فـنيـة
ومعــرفيــة تنـسجم وأيـديـولــوجيــا اليـسـار العــراقي
سواء على مـستوى الرؤيـة اجلمالية املـؤسسة على
فلـسفــة الفـن االشتـراكـي ،أو علـى مــستــوى الفكـر
املـؤسـس علـى فلـسفـة املـاديـة الـديــالكـتيـكيــة ،ولم
تـنـته ه ــذه اإلشك ــالـي ــة ب ـسـيـط ــرة الـبعـثـيـني عل ــى
الــسلـطــة يف العــراق وحتــول املـســرح الع ــراقي إلــى
ح ــاضـن ــة للـفك ــر الق ــومـي بـحكـم سـيـط ــرة الـفك ــر
القــومـي الـبعـثـي علــى جـمـيع مــؤسـســات املـســرح،
ولـي ــس أدل علـ ــى ذلك مـن ن ــزول اخلــط الـبـي ــانـي
إلنتـاجـات فـرقــة املسـرح الفـني احلـديث بـانـحسـار
حــركــة الـي ـس ــار العــراقـي يف ال ـســاحــة ال ـسـيــاسـيــة
وتـس ّيـد حـركــة الفكـر القــومي الــذي تتقــاطع معه
إطــروحــات الفــرقــة املـس ــرحي ــة حتــى تالشـت تلك
اإلن ـت ـ ــاج ـ ــات مت ـ ــام ـ ــا ولــم تفـلح ج ـم ـيـع احلل ـ ــول
التـرقيعيـة التي سعـى إليهـا بعـض أعضـاء الفـرقة
الـذيـن بقــوا يف العـراق ولـم يغـادروا إلــى املنـايف يف
إعـادة مجد الفـرقة املـسرحـي الذي تـصاعـد بشكل
الفـت للنـظــر منـذ أواخــر اخلمــسيـنيـات وتــألق يف
ال ـسـتـيـنـي ــات وب ــداي ــات ال ـسـبعـيـنـي ــات ،حـت ــى ب ــدأ
بالتالشي أواخـر السبعينـيات ومطلع الثمـانينيات
ال جـديـد ًا
من القـرن املـاضـي ،يف حني شهـدنـا بـدي ً
لفـرقة املسـرح الفني احلـديث وأخواتهـا من الفرق
األخ ـ ــرى متــثل ب ـت ـ ــأس ـيـ ــس (الف ـ ــرق ـ ــة الق ـ ــوم ـي ـ ــة
للـتمثيل) –الحظ داللـة اإلسم –التي أممت كل
الكفاءات املـسرحيـة لصاحلهـا بصيغـة موظفني أو
متـعاقـدين ،ممـا شكل تـدميـر ًا حقيقيـ ًا لكل البـنى
املسـرحية الـتحتية الـتي أسستهـا الفرق املسـرحية
املستقلة (احلديث ،الشعبي ،اليوم ......،الخ) على

مدى عقود من عمر التجـربة املسرحية يف العراق،
فــاحـتكــرت الفــرقــة الق ــوميــة (الـســوق املـس ــرحي)
وأغلقت كل املسارح اخلاصة تدريجياً.
أمـا البـديهيـة الثـانيـة فـهي منـبثقــة من البـديهيـة
األول ــى ،فـمع الـتــسلـيـم ب ــارتـب ــاط ح ــرك ــة امل ـس ــرح
العــراقـي بــاحلــركــة الــوطـنـيــة ال ـسـيــاسـيــة –كـمــا
أسلفـنا –فان هـذا يعني تقـرير الـبديهـية الـثانـية
الـتـي تـتـمـثل ب ــازده ــار امل ـسـ ــرح الع ــراقـي ب ــازده ــار
اخليــارات الــسيــاسيــة يف احليــاة العــامــة ،وتــراجع
خـي ــارات امل ـس ــرح بـت ــراجع اخلـي ــارات ال ـسـي ــاسـي ــة
واقتـصــارهــا عل ــى الفكــر الــشم ــولي الــذي مــارسه
البعـثيـون طـوال عقـود الــدكتـاتـوريــة ولعل اصـدق
تعـبيـر عن هـذه البــديهيـة مـا قــاله األستــاذ شفيق
املهـدي (سقـوط –الـواحـد –يعـني والدة وانـبثـاق
–املـتع ــدد –و –املـتـن ــوع  )-وهـي مـن أبج ــدي ــات
احلـيـ ــاة وجـ ــدلـيــتهـ ــا ،وإذا مـ ــا اعـتـ ــرفـن ـ ــا بهـ ــاتـني
البـديهيتني يف حركـية تاريخ املـسرح العراقـي فإننا
سنـصل إلـى قــراءة مغـايــرة للقـراءات الـسـائـدة يف
منــاقـشــة إطــروحــات املـس ــرحيـني الع ــراقيـني بعــد
سقوط الـدكتاتوريـة ودعواتهم (اخملـتلفة) ألمناط
مـســرحـيــة يــرون أنهــا سـتكــون معـبــرة اصــدق مـن
غـيـ ــرهـ ــا عـن ذلـك الــتالزم اجلـ ــدلـي بـني املـ ـسـ ــرح
العراقي وتيارات السياسة يف العراق.
وإذا كـانـت عالقـة الـفنـان املـســرحي بـالـسلـطـة قـد
أوج ــدت لن ــا تيــار (املـســرح الــرسـمي) الــذي ك ــانت
حتـتكــره الــسلـطــة الـبعـثـيــة عـبــر مـنــافــذ اإلنـتــاج
امل ـس ــرحـي الـت ــابع ــة له ــا ،ف ــان امل ـس ــرحـيـني راح ــوا
يبـحثــون عـن خي ــارات تكـتيـكي ــة الختــراق سلـطــة
تلك املؤسـسات وتقدمي عـروض مسرحيـة معارضة
من داخل املــؤسسـة نفـسهـا وبـدعم مـادي ومعنـوي
منهـا ،مـرة ألن املـؤسـسـة تـريـد أن تــوحي لآلخـرين
بـ ــأنهـ ــا (دميق ــراطـي ــة) يف الـتعـ ــامل ،وأخـ ــرى أنه ــا
وج ــدت يف مـثـل هك ــذا ع ــروض م ـس ــرحـي ــة (ق ــدرة

تنفيسيـة) للجمهور املكبوت واملقـموع سياسياً ،ويف
أحيــان أخــرى تــأتي تـلك العــروض نتـيجــة لــذكــاء
املـسـرحـيني يف متـريــر خطـابــاتهم املـســرحيــة عبـر
سلـطــة ال ــرقيـب التـي ال تخلــو مـن عنــاصــر غـبيــة
الترى أبعد من أنـفها ولها خلفيات أمنية أكثر من
خلفـي ــاته ــا الـثق ــافـي ــة أو الفـنـي ــة ،أم ــا اآلن وبع ــد
سقوط الـدكتاتـورية وتعـالي الدعـوات إلى مجتمع
مـدني ،تعـددي ،فيـدرالي ،هـل ميكن لنـا إستـشراف
طـبـيع ــة تلـك العالقــة وإنـعكــاس ــاته ــا علــى حــركــة
املسرح العراقي ؟
لقــد بــدأت تـظهــر دعــوات م ـســرحـيــة تـنــطلق مـن
مخـتلف احملــافـظــات الع ــراقيــة إلشــاعــة (املـســرح
الـ ــديـنـي) كـتـيـ ــار مـن تـيـ ــارات املـ ـس ـ ــرح العـ ــراقـي،
جـمَت هـذه الـدعـوة يف العـديـد من احملــافظـات
و ُتـ ْر ِ
العــراقـيــة إلــى عــروض م ـســرحـي ــة ،ومحــاضــرات،
ومقـاالت ،وتنـظيـرات ،وبـدأت تـستقـطب جمهـورهـا
اخلـ ــاص به ــا ،وتـط ــرح آلـي ــات اتـص ــال وت ــأثـي ــر يف
امل ـتـلقــي مــن خـالل العـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن الفـ ـ ــرض ـيـ ـ ــات
اإلخــراجيــة التـي تتـبنــى مقتـرحــات جمــاليــة غيـر
منقطعـة عن آليـات بناء وتـركيب املـشهد املـسرحي
يف املسـرح احلـديث ،وقـد يظـن البعـض أن (املسـرح
الـديني) ميكن أن يكـون مجردا من (احلـداثوية) و
(الـطـليـعي ــة) ،إذ ينـبغـي علـينــا أن نفــرق بـني شكل
املـســرح ال ــدينـي كمــا هــو معــروف يف مــرجـعي ــاتنــا
املسرحيـة وبني الفرضيات اجلـديدة التي ميكن أن
متـزج بني الفهم السـيميولـوجي للعرض املـسرحي
وبني الـشكل الــدينـي املتجـسـد يف بعـض العـروض
الـتـي تـ ـســتعـيـ ــر م ـظـ ــاهـ ــر ال ــطقـ ــوس الـ ــديـنـيـ ــة
العاشورائية أو االحتـفالية األخرى كاملولد النبوي
أو عـيـ ــد زكـ ــريـ ــا وغـيـ ــرهـ ــا الجن ـ ــاز مقـتـ ــرح ـ ــاتهـ ــا
اإلخـراجيـة ،لـذلك فــان املسـرح الـدينـي ميثل اآلن
مـســاحــة بـحث جــديــدة لـلمـس ــرحيـني العــراقـيني
بـعيدا عـن مدى التـزامهم الـديني من عـدمه فهذه
إشك ــالـي ــة أخ ــرى لـي ــس هـن ــا م ــوضـع بحــثه ــا ،إن
العـرض املـســرحي ُيق ـدَّم جلمهــور مفتـرض ،وهـذا
اجلــمهـ ــور يحــمل يف ذاكـ ــرته اجلــمعـيـ ــة مـن اإلرث
والتـراث الديـني ا ُمل َغ ّيـب الشـيء الكثيـر ،لذلـك فان
املنحــى التجـريـبي ألي مخـرج عـراقي (حـداثـوي)
البد من أن يأخذ بعني االعـتبار مرجعيات املتلقي
تلـك لـيـ ــؤس ــس قـن ـ ــواته االت ـصـ ــالـي ـ ــة علـ ــى هـ ــذه
الفرضيات.
ويــرى الـبعـض أن هــذه الــدع ــوة (تبــدو  -لألسف -
وك ــأنه ــا مغــازلــة لـبعـض الـتـيــارات الــديـنـيــة الـتـي
تـنتعــش اآلن يف اجملتـمع العــراقي وتعــرقل حتــوله
إلـى مجتمع مـدني متحـرر ودميوقـراطي حـديث)،
وهـذا الـتصـور فـيه الكـثيـر مـن التعـميـم فليـس كل
التيـارات الـدينيـة ذات (عقل غيـر متنـور) اذ علينـا
أن نفــصل بـني الق ــراءة ال ــسلفـي ــة لل ــديـن –وهـي
الـ ـش ـ ــائعـ ــة يف األوسـ ــاط االجـتـمـ ــاعـيـ ــة –والـتـي
عـمـ ــادهـ ــا الـت ـطـ ــرف واالنـغالق الـ ــذي ي ــصل حـ ــد
حتـرمي املـســرح ،وبني القـراءة الـتنـويـريـة للـدين –
وهي الـشائعـة يف أوساط النـخبة املتـدينة –والتي
عـمــادهــا احل ــوار مع اآلخــر /اخملـتلف واسـتخــدام
جـمـيع الــوس ــائل ال ـسـمعـيــة والـبـصــريــة يف إدامــة
وتطويـر هذا احلوار ،لـذلك فان القول بـان الدعوة
لـلمـســرح ال ــدينـي ال تنـسـجم مـع (العقل املـتنــور)
كمـا يــرى ذلك النـاقـد عـواد علـي ،تصـبح غيـر ذات
جـدوى ألنهــا تنـم عن قــراءة غيــر دقيقـة للـتيـارات

ال ــديـنـي ــة الـتـي ي ـس ــاهـم بعــضه ــا يف ال ــدع ــوة إل ــى
(مـجتمع مـدني متحـرر ودميقـراطي حـديث) غـير
منـسـلخ عن هــويته الـديـنيــة التـي ال تتعـارض مع
مقومات اجملـتمع املدني بدليل انخـراط عدد كبير
مـن الـتـيـ ــارات الـ ــديـنـي ـ ــة العـ ــراقـي ـ ــة يف العــملـيـ ــة
الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاس ـي ـ ـ ــة الـق ـ ـ ــائ ـم ـ ـ ــة اآلن ل ـب ـن ـ ـ ــاء الـع ـ ـ ــراق
الـدميـوقـراطي املـوحـد ،وبـالتـالي فـان الـدعـوة إلـى
مسـرح ديني تـأتي من خـارج هـذه االيـديـولـوجيـات
وليس من داخلها ،أليس يف هذا التعميم ما يدعو
إلـ ـ ــى ضـ ـ ــرورة مـ ـ ــراجعـ ـ ــة املـ ـ ــوقف مــن احلـ ـ ــركـ ـ ــات
األصوليـة الدينـية وفرز مـوقفها مـن الفن واحلياة
عموما ؟
أما الدعـوة األخرى فتجـسدت فيمـا أصطلح عليه
بـ (املـسرح االيـديولـوجي) وهنـا علينـا ان منيـز بني
فهـمني أسـاسـيني لأليـديـولـوجيـا  :االيـديـولـوجيـا
خـر
س ِّ
الــشمــوليـة الـتي متـسك بـزمـام الـسلـطـة و ُتـ َ
جمـيع اإلرادات لصـاحلهـا ،فيـصبح املـسرح –عـلى
سـبــيل املـثـ ــال –فــيهـ ــا أداة للــتعـمـيـ ــة والـتـجهــيل
والــرأي الــواحــد ب ــدال من قــول احلقـيقــة وتــوجـيه
االنـتق ــاد ،وبني االيــديــول ــوجيــا املــوض ــوعيــة الـتي
تـتحــاور مع اآلخـر وتـسـمح بـالـشـراكـة الــسيــاسيـة
ويصبح املسـرح يف ُع ْرفِها وسيلـة من وسائل احلوار
دون ان يفـقد بـريقه اجلمـالي ،ويف حـال مثـل حال
املـسـرح العــراقي ،خـاصـة فـيمـا يـتعلق مبــستقـبله،
تصبح االيديولـوجيا أمر ًا ضروريـا مادامت تعترف
بـ ــاآلخـ ــر وتــتح ـ ــاور معـه متهـيـ ــدا لـت ـ ــداول سلـمـي
لل ــسل ـطـ ــة ،وهـ ــذا يعـنـي ان األمنـ ــاط املـ ـسـ ــرحـيـ ــة
األيديـولوجـية ستجـتهد يف تطـوير تـركيبة املـشهد
املـسرحـي ومقوالته اجلـماليـة انطـالقا من الـرغبة
احلقـيقـي ــة يف الـت ــأثـي ــر يف املــتلقـي م ــادامـت ثـم ــة
تع ــددي ــة تـنــطلق مـن تع ــدد االي ــدي ــول ــوجـي ــات يف
اجملـتمع العـراقي اجلـديـد ،لـذلك ال يـنبغـي رفض
هــذه الــدعــوة مــادامـت ولـيــدة احلــراك ال ـسـيــاسـي
احلــالي يف املـشهـد العــراقي ،أمـا إذا إسـتطــاعت أن
تقــدم مقتـرحـات جمـاليــة تطـور املـشهـد املـسـرحي
إنـطالق ـ ًا من أيــديــولــوجيـتهــا اخلــاصــة ،فــإن ذلك
يشكل كسب ًا جماليا للمسرح العراقي.
أما املسـرح العراقي بتـاريخه الكبير ،إذا مـا جردناه
مـن ظـ ــاهـ ــرتــني هجـيـنـتـني ولـ ــدتـ ــا خـالل عقـ ــدي
الـثم ــانيـني ــات والتـسـعيـنيــات مـن القــرن امل ــاضي،
وه ـم ـ ــا م ـ ــا أص ــطلـح علــيه بـ (م ـ ـس ـ ــرح احل ـ ــرب) و
(املسـرح التـجاري) ،فـانه سـيخطـو خطـوات كبـيرة،
إذا مــا تعــاملـت معه مــؤسـســات الــدولــة الـثق ــافيــة
باعـتباره إرث ًا وطنـي ًا متعدد األفكـار والرؤى ،بحيث
يجــري دعـمه كخـط ــاب وطنـي للـثقــافــة الع ــراقيــة
بعـيـ ــد ًا عـن تـنـ ــوع احلـكـ ــومـ ــات ومـ ــا ُيفـتـ ــرض مـن
ت ـ ــداوالتهـ ــا الـ ــسلـمـي ـ ــة للـ ــسل ـطـ ــة عـبـ ــر الـ ــدورات
االنتخــابيـة القـادمــة التـي ستـشكل صـورة العـراق
ال ــدميقــراطـي القــادم ،وب ــذلك يـتـم حـلحلــة تـلك
اإلشكــاليـة القــائمـة بـداخـل الثقـافـة العــراقيـة يف
عالقــته ـ ــا ب ـ ــالـ ــسل ـط ـ ــة مـن الـعالق ـ ــة املـب ـ ــاش ـ ــرة بـ
(احلكــومــة) إلــى العالق ــة التــاريـخيــة بـ (الــدولــة)
ككـيان وطني مستقل مبؤسسـاته الثقافية والفنية
الـتي تـص ّعــد من الـروح الـوطـني للـشـعب العــراقي
وتقـضي علـى ميـراث الـدكتـاتـوريـة البغـيض الـذي
إخـتزل شـخصيـة (الدولـة) بشـخصيـة (احلكـومة)
فأنـتج كل هذا اخلـراب الذي سيـدفع ثمنه مـثقفو
األجيال القادمة.

حفل تأبني للراحلني الكبيرين محمد املاغوط وعبد السالم العجيلي:

مرثيات وورود وقصائد...مل تستطع أن تزيل طعم الغياب املر

ابــــراهـيـم حــــاج عـبــــدي
دم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
بـرعـايــة وزارة الثقـافـة الـسـوريـة ،وبــالتعـاون مع دار
املدى للثقـافة والفنـون أقيم قبـل أيام يف دار األسد
للثقـافة بـدمشق (دار األوبـرا) حفل تـأبينـي مهيب
للـراحلني الكبيريـن عبد السالم الـعجيلي ومحمد
املـاغوط بحضور عـدد من الوزراء والديبـلوماسيني
وأعــض ــاء مـجلــس ال ــشعـب ،ومبــش ــارك ــة الــش ــاع ــر
الفلــسطـينــى محمـود درويـش ،والـشـاعـر اللـبنـانـى
ج ــوزيف ح ــرب ،وع ــدد مـن األدب ــاء الــس ــوريـني ،هـم
شــوقـي بغــدادي ،نــذيــر العــظمــة ،ووليــد إخـالصي،
إضافة إلى حشد من محبي الراحلني الكبيرين.
ب ــدأ احلفل بـتالوة آيــات مـن الــذك ــر احلكـيـم ،وتال
ذلك عــزف ألحلــان م ــوسيـقي ــة جنــائــزيــة ح ــزينــة،
تعـب ــر عـن قــس ــوة الـ ــوداع والغـي ــاب ،وعـ ــرض خالل
احلفـل فيلمـان تسـجيليـان قصيـران ،أحـدهمـا عن
ال ــراحـل محـم ــد امل ــاغ ــوط ،والـث ــانـي عـن الـ ــراحل
العـجيـلي ،وقــد أظهــر الـفيـلمــان مكــانــة الــراحـلني
الــسـ ــامق ــة ،كـم ــا احـتـ ــوى علـ ــى شه ــادات قـيلـت يف
األديبـني ،وتنــاول الـفيـلمــان ج ــانب ــا من الـتجــربــة
الــذاتيــة واإلبــداعيــة لكـل من املــاغــوط والعـجيـلي
اللــذيـن اسـتـطــاعــا أن يـتجــاوزا بـيـئـتهـم ــا احمللـيــة
الضيقة ليعانقا رحابة العاملية.
"اعـت ــرف ب ــانــي أواجه صع ــوب ــة وح ــرج ــا يف اجلـمع
بــكلــم ـ ــة واح ـ ــدة بــني ك ـبــي ـ ــريــن ش ـ ــاءت األق ـ ــدار أن
جتمـعهما يف رحـيل واحد" ،بهـذه اجلملة اجلـارحة
استهل الشـاعر الكبيـر محمود درويـش كلمته التي
كــانت األكثـر تـأثيـرا ،إذ قـدم الشـاعـر مـرثيـة نثـريـة
ه ــادئ ــة وح ــزيـن ــة الم ـسـت شغـ ــاف القلـب ،ورسـمـت
صـورة مختـزلـة ،لكنهـا معبـرة وعـميقـة ،للعجـيلي،
بينمـا أسهب الـشاعـر يف حديـث مؤثـر عن صـديقه
املـاغـوط الـذي كـان يعـرفه أكثـر مـن العجيـلي ،كمـا
نـ ــوه ،فقـ ــال عـن الـعجــيلـي :اعـ ــرف مــنه "تـ ــواضـعه
ونبله ،وتفـانيـه يف خدمـة النـاس بالـطب والكتـابة،
واع ــرف عـن جه ــوده ال ــري ــاديـ ــة يف حقلـي ال ــرواي ــة
والقـصة القصـيرة يف سوريـة ،ووفاءه الكـامل ملا بدأ
به مـن سـت ــة عقــود ،واحـت ــرامه العـمـيق مل ـســؤولـيــة
الـكلـم ـ ــة ،فحــمل هـ ــواج ــس الـن ـ ــاس يف معـيـ ــشهـم
اليـومي الـبسيـط ،وتأمل أكـثر مـن أندلـس يف ضوء
((قناديل اشـبيلية)) .قـاتل يف فلسطـني وحدق إلى
جـ ــرحهـ ــا الـ ــذي مـ ــا زال يـنـ ــزف ،رأى مـ ــا كـ ــان ومـ ــا
سيكون" .وختم بـالقول" :العجيلـي ،طبيب اجلسد
والروح ،تطلع إلـى ما يرمم الروح ،ويـوقظ الذاكرة،
وهـو اآلن يـستقـر يف ذاكـرتنــا الثقـافيـة ،واحـدا من
املبـدعني العـرب الذين وحـدوا بني اإلبداع والـدفاع
عن احلرية".
ويف حــديثـه عن املــاغــوط اسـتحـضــر درويــش حفل
تــأبـني ممــدوح ع ــدوان يف الع ــام الفــائـت ،يف املكــان
ذاته ،فق ــال "كنــا يف العــام امل ــاضي نـنث ــر ورد احلب
علــى اسم الـراحل ممـدوح عــدوان .لم يــأت محمـد
املـاغـوط كـامال لعجـز عكــازه عن إسنـاد جبـل ،لكنه
حضـر صورة شـاحبة وصـوتا متهـدجا ليـذكرنـا بأن

للوداع بقية" ،وأضـاف درويش مستحضرا تفاصيل
لق ــاء جـ ــرى يف ذلك ال ــوقـت بـيــنه وبـني امل ــاغ ــوط
"ذه ـبــن ـ ــا إلــيه يف صــب ـ ــاح الــي ـ ــوم الــت ـ ــالــي فـك ـ ــانــت
العـاصفـة مسـترخـية عـلى أريـكة...كـانت الـعاصـفة
مرحة فرحة مبا تبقى فيها من هواء وضيوف ،وال
تـأسف علـى مـا فـعلت بـاللغـة وبـالـنظـام الـشعـري،
فهـي ال تعــرف إال مـن آثــارهــا عـنــدم ــا تهــدأ .هــدأ
املاغوط ونظر إلى آثاره برضا الفاحت املتعب".
واضـاف درويـش بـنبـرة مـوجعـة واصفــا اللقـاء "مـا
يـقول العـارفون بـان اللقـاء وداع! ..وضحكنـا كثـيرا
لنـخفي خوفا أثاره فينا ارتبـاكه على ترتيب املوعد
القـاسـي مع سالمه الــداخلي .فـمثل هـذا احملـارب
ال تلـيق به الـسكـينـة" .ودرويـش يـدرك أن املـاغـوط
أب ــى التـص ــالح مع واقع مــريــر ،وكــان يـحتـج دائمــا
وي ــرفــض ،فحـ ــزنه كـ ــان مقـيـم ــا ،ولــم يكــن الف ــرح
مهـنـته ،وهــو مــا ي ــؤوله درويــش علــى هــذا الـنحــو
"ه ـ ــذا الغـ ــاضـب مــن كل شـيء لــم يغ ـضـب إال ألن
احلب يف هذا العـالم قد نضب ،ولم يغضب إال ألن
زنــزانــة ه ــذا العــالـم مــا زالـت تـتــسع لــسجـني رأي
مختلف ،وألن أرصفـة هذا العـالم مـا زالت تـزدحم
ب ــالفقــراء وامل ـشــرديـن ،ولـم يغـضـب إال ألن لفـظــة
احل ــريـ ــة ،مبعـن ــاه ــا ال ــشخ ـصـي والع ــام ،م ــا زالـت
م ـسـتعـصـي ــة عل ــى الع ــرب والع ــارب ــة وامل ـسـتع ــرب ــة
واإلعـراب".ورأى درويـش يف رحيل املـاغـوط خـسـارة
لقـصـيــدة الـنـث ــر العــربـيــة ،إذ ق ــال "رحل املــاغــوط
ونقص الـشعر ،لكنه لم يأخـذ شعره معه ،كما فعل
الكثيرون من مجـايليه...فهذا الوحيد اخلالي من
أيـة حراسة نـظرية ،وتنظـيم إعالمي ،لم يراهن إال
علـى شعـريته وحـريته ،وعـلى قـارئه اجملهـول الذي
وجـ ـ ـ ـ ــد يف ق ـ ــص ــيـ ـ ـ ـ ــدتـه صـ ـ ـ ـ ــدى صـ ـ ـ ـ ــوتـه ومـالمـح
صـ ــورته...هـ ــو الـ ــذي جـ ــاء مــن الهـ ــام ــش واخـتـ ــار
هـامش الصعلـوك ،كان جنمـا دون أن يدري ويـريد،
فــالنجــوميــة هي مــا يحيـط بـاالسـم من فـضــائح،
وشعــره هــو فـضـيحـتـن ــا العــامــة فـضـيحــة الــزمـن
العـربـي...كم أخـشـى القـول أن الـزمن الـذي هجـاه
املــاغــوط رمبــا كــان افـضـل من ال ــزمن الــذي ودعه،
فـقد كنـا ذاهبني ،علـى األقل ،إلى مـوعد مـرجأ مع
أمل مختـرع ،ال بــأس من أن يكـون مـاضـينــا أفضل
من حـاضـرنـا ،ولـكن الـشقــاء الكــامل هــو أن يكـون
ح ــاض ــرن ــا أفــضل مـن غ ــدن ــا".ولــم يخف الــش ــاع ــر
الكـبيـر إعجـابه بـشـاعـريـة املـاغـوط ،وبحـسـاسـيته
املـرهفــة يف التقـاط جـذوة الـشعـر من ركـام احليـاة

"مبغـامـرة يـأسـه اشتق األمـل لغيـره...لقـد أخــافت
لغ ــة امل ــاغ ــوط الــس ــاخ ــرة اجلـمـيع مـن ف ــرط ق ــوة
الـهشـاشـة يف أعشـابهـا ،ومن فـرط دفـاعهـا عن حق
الــوردة يف حمـايــة خصـائـصهـا" ،وأعـاد درويـش إلـى
األذهـ ــان حقــيق ــة أن امل ــاغ ــوط ه ــو أح ــد أهـم رواد
قـصـيــدة الـنـث ــر العــربـي ــة ،إذ يعلـن "عـنــدمــا كــانـت
الـريـادة الـشعـريـة العـربيـة تخـوض معـركتهـا حـول
الـ ـ ــوزن ،وت ــبحــث عــن م ـ ـ ــوقع جـ ـ ــدي ـ ـ ــد لق ــيلـ ـ ــولـ ـ ــة
الـقافـية...كـان املاغـوط يعثـر علـى الشـعر يف مـكان
آخ ــر ،ك ــان يـت ـشـظ ــى ويجـمع ال ـشـظ ــاي ــا ب ــأص ــابع
محتـرقة...كـان يدرك العـالم بحواسه ويـصغي إلى
حــواسه وهـي متلـي علــى لغـته عفــويـتهــا احملـنكــة،
فتقـول املـدهـش واملفــاجئ .كــانت حـسـيته املـرهفـة
هـي دلــيله إل ــى مع ــرف ــة ال ــشع ــر".واخـتـتـم درويــش
كـلمـته بــالقــول "لـم يخـتلـف اثنــان علــى شــاعــريــة
املـاغـوط .سـر املـاغـوط هـو سـر املــوهبـة الـفطـريـة.
لقــد عثـر علــى كنـوز الـشعـر يف طـني احليــاة ،جعل
من جتربته يف السجن استعارة وجودية ،وصاغ من
قـســوة البـؤس واحلـرمــان جمــاليـات شعـريــة ،وآليـة
دفــاع شعـري عـن احليــاة يف وجه مـا يـجعلهـا عـبئـا
علــى احلـيــاة ،لــذلـك فهــو اآلن يف غـي ــابه أقل مـنــا

موتا وأكثر حياة منا".
وألقــى الــدكتــور ريــاض نعـســان آغــا وزيــر الـثقــافــة
كلمـة يف ختـام احلفل بـالنيـابـة عـن آل الفقيـدين،
قـال فيهـا "يـظن النـاس أننـا لم نـكن منـتبهني إلـى
عطـاءات كاتبيـنا ،ولكننـا يف احلقيقة كنـا منتبهني
إلـيهـم ــا مـن ــذ زمـن بعـي ــد ،ف ــاألديـب عـب ــد ال ــسالم
العجـيلي كــان كبيـر "عـصبــة السـاخــرين" ،كمـا كـان
وزيرا ،وعضـوا يف البرملـان السوري ،ورمبـا فعل أمرا
لم يـسبقه إلـيه أحد عـندمـا ترك الـبرملـان ليلتحق
بجيـش اإلنقــاذ لتحـريـر فلـسـطني" ،وتـابع الـوزيـر
قـائال :والكـاتـب محمـد املـاغـوط انتـبهنـا إلـيه منـذ
كـتــب مق ـ ــاالته األولـ ــى ،وقــبل عـ ــامـني مت تـقلـيـ ــد
الك ــاتـبــني الكـبـي ــريـن الـعجــيلـي وامل ــاغ ــوط وس ــام
االستحقـاق السـوري من الـدرجة األولـى" ،وأضاف
نعـســان آغ ــا يف ختــام حــديـثه "إن األدبــاء يــولــدون
مـرتني ،مـرة سـاعـة يـولـدون ،ومـرة سـاعـة يـرحلـون،
وال ميكنـني القـول هنـا إال أن هنــاك إحسـاسـا بـأن
األمـة ال تستـطيع أن تعوض العـباقرة ،ولـكن يبقى
التفـاؤل قـائمـا بـاألجيـال القـادمـة".بني الـكلمـتني
ج ــاءت كلـم ــات املــش ــاركـني اآلخ ــريـن ،فق ــد اخـت ــار
الـشـاعـر اللـبنــاني جـوزيف حــرب أن يلقي قـصيـدة
طـ ــويل ــة جـمع فـيه ــا بـني الـ ــراحلــني الكـبـي ــريـن إذ
أنـشـد" :بـني قبـرين أنـا اآلن/سالمـا أيهــا القبـران/
واستمـر يف النشيد/...مضيت وكان أدركني املساء/
ف ــإذا الـعجــيلـي حـي يف كـت ــاب/...افـتـح سلــتك ي ــا
مـحمــد/حتـت أجفــان ي ــديك/واجلــس قلـيال قــرب
هــذا الــدمـع/كي أبـكي عـليـك".كمــا ألقــى الـشــاعــر
الـسوري نذيـر العظمة قـصيدتي رثـاء يف الراحلني
الكـبـي ــريـن عـب ــر خـاللهـم ــا عـن مــش ــاع ــر الـفق ــد،
وخــاطـب ال ــراحلـني مبفــردات وجــدانـيــة ووجــد يف
رحـيلهـمــا خــس ــارة ال تعــوض ،وك ــذلك اسـتحـضــر
الـشـاعـر الـسـوري شــوقي بغـدادي ذكـريــات جمـعته
مع ال ــراحلـني ،ورث ــى زمـيلـيه يف احلـب ــر والـكلـم ــة،
واألمل بـنبـرة مـؤملـة ،صـادقــة ،بيـنمــا ألقــى األديب
واملـســرحي الـسـوري كـلمـة مـزج فـيهــا بني اجلــانب
ال ــذاتي واجل ــانب الـنقــدي إذ قــال بــان الفـقي ــدين
محـم ــد امل ــاغ ــوط وعـب ــد ال ـسـالم العجـيل ــى "ك ــان ــا
قـطبني تـأكـد حضـورهمـا يف حـوالي قــرن من عمـر
الثقافة السورية املعاصرة ،واحتال يف عقود عديدة
من العمـر اإلبداعـي مراكـز ميكن اإلقـرار بقيـادتها
املؤثـرة" ،واضاف اخالصـي بان "التـباين يف طـبيعة
كل منـهما يدل على طبيعة طيف األلوان احليوية
وفع ــالـيـته يف حـي ــاك ــة الـن ـسـيج الـثق ــايف لــس ــوري ــة
والــوطـن العــربي" ،مــشيــرا إلــى أن "حـضــور هــذين
املبــدعني لم يقـتصـر علـى مــوطنهمـا اجلغـرايف بل
متـدد يف وطنهمـا العـربي والـعالـم".وقالـت السـيدة
سالفـة ابنة املـاغوط يف رسـالة تصـف فيها قـصيدة
وال ــده ــا ال ــراحـل ،وتلـيـت يف حـفل الـت ــأبـني" :ك ــان
يعـ ــري الـكلـمـ ــة مــن معـنـ ــاه ـ ــا العـ ــادي لـتـتـفجـ ــر
بـبــس ــاطـتهـ ــا يف كل االجت ــاه ــات إب ــداعـ ــا وشع ــرا"،
وأضـ ــافـت" :سـ ــأحــتفــظ بحـ ــزنــي علـ ــى رحــيل أبـي
لـنف ـسـي كـمــا حتـتفـظ األرض بــاملـيــاه اجلــوفـيــة".
وبدورها قالت السيدة شـام ابنة الشاعر الراحل يف
رســالــة ممــاثلــة مخ ــاطبــة طـيف والــدهــا الغ ــائب:
"أبي احلبـيب...احبك ألنـك علمتـني أن أطيـر ولو
ك ــان ال ــزحف أس ــرع...أن أتـكلـم ول ــو ك ــان الـصـمـت
اسـلـ ــم...أن احـ ــب ولـ ـ ـ ـ ـ ــو كـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ــت ال ــكـ ـ ـ ـ ـ ــراهـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة
اسهـل...عل ـم ـت ـنــي أن أكـ ـ ــون افـ ــضل واج ـمـل...مع
الــسالمــة يــا صــديقـي األجـمل وقــامـتـي األعلــى".

