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تفعيلة بحر هائج  ..البطل الدرامي عرب العصور
بابل  /مكتب املدى
حـقق املـ ـسـ ــرح الـبـ ـ ــابلـي
اجن ـ ــازا م ـت ـمــيـ ـ ــزا وذلـك
ـ
بفــوزه بــاملــركــز األول يف
مهـرجان الـواسطـي فقد
نـالـت مسـرحيـة (تفعيلـة بحـر هـائج)
ج ــائ ــزة أفــضل إخ ــراج وأفــضل ممـثل
ـض ـ ــوء علـ ــى هـ ــذه
وألجل ت ــسلـيــط الـ ـ
املسـرحيــة نلتقـي الفنـان ثـائـر هـادي
احللي مخرج املسرحية الفائزة
*كيف بدأت فكرة العمل ؟
عنـدمـا قـدمـت مسـرحيـة كلمـات غيـر
متقـاطعـة يف مهـرجـان احلـريـة األول
ال ــذي أقيـم بعــد الــسقــوط يف نقــابــة
فـن ــانـي بـ ــابل قـ ــال بعــض الـنق ــاد "إن
بــطل املـ ـسـ ــرحـيـ ــة تـ ــائهً ال يـ ــدري مـ ــا
يفعل "فــأجـبتـهم وهــذا هــو الع ــراقي
فخالل  35عــامــا هــو حـكم الـطــاغيــة
كان اإلنـسان العـراقي مـسلوب اإلرادة
لـ ــذلك صـمـمـت عل ــى أن أق ــدم بــطالً
ح ـسـب طلـب الـنقــاد بـطالً يــدري مــا
أخ ـ ـ ــذت الـ ـب ـ ـطـل
ـه ـ ـ ــو ـه ـ ـ ــدفـه .ل ــق ـ ـ ــد ـ
الـ ــدرامـي ع ــب ـ ــر الع ـصـ ــور مـن ع ـصـ ــر
كـلكــامــش مــرورا بــاملـتـنـبـي وال ـسـيــاب
وأخيـرا عبـدائيل مـوفق محمـد الذي
ب ــاع كل شـيء كـي يـبق ــى ص ــام ــداً وال
يـبيع نـفسـه للطغـاة وقـد وجـدت هـذه
الفـكرة قـريبـة يف قصـة الكـاتب زكـريا
تـ ــامـ ــر (الـنـمـ ــور يف ال ــي ـ ــوم العـ ــاشـ ــر)
فقـمت بــاعــدادهــا علــى هــذا النـسـيج
من األبطال أصحاب اإلرادة العليا .
*هل ســبق ان ـق ـ ــدم ـتــم هـ ـ ــذا العــمل
وأين؟
ـق ـ ــدم العـمـل يف أربعـيـنـيـ ــة الـ ــشهـيـ ــد
قاسـم عبد األمـير عجـام (رحمه اهلل)
احت ـ ــاد األدبـ ـ ــاء يف بـ ـ ــابل
ط ـ ــريق ـ
عــن ـ
ال ـ ــرجل الـ ـ ــذي بقــي
له ـ ــذا ـ
ـدي ـ ــراً ـ
تق ـ ـ ـ
ـ
خـ ــالـ ــداً ثـم عـ ــرضـت املـ ـسـ ــرحـيـ ــة يف
مـ ــديـ ــريـ ــة الـنـ ـشـ ــاط املـ ــدرسـي ثـم يف
أكـادمييـة الفنـون اجلمـيلة وأخـيرا يف
مهـرجـان الـواسـطي وقــد أدى الفنـان
حـسـن الغـبيـني دور الـنم ــر .واحلمــد
هلل لقـ ــد كـ ــان العـ ــرض نـ ــاجحـ ــا وقـ ــد

بسبب حقوق احليوان

برجييت باردو ختجل من كوهنا فرنسية
بـاريـس :ه ــددت ممـثل ــة اإلغ ــراء
الفـرنـسيـة الــشهيــرة اخملضـرمـة،
وامل ــدافع ــة عـن حق ــوق احلـي ــوان،
بـ ــريجـيـت بـ ــاردو ،بـتـ ــرك بالدهـ ــا
والــرحيل إلـى الـسـويـد بـسـبب مـا
وصفته بانـعدام حسـاسية فـرنسا
بشأن مأزق حيوانات املنك.
وكتبت ،جنـمة األفالم الفـرنسـية،
الـتـي تـ ــديـ ــر مـ ــؤسـ ـس ـ ــة حلقـ ــوق
احلـي ــوان ،رس ــال ــة ،األربع ــاء ،إل ــى
رئيـس الـوزراء الـسـويـدي ،جـوران
بـيـ ــرسـ ــون ،بـ ـشـ ــأن ذلـك ،واصفـ ــة
بالده بـأنها إحـدى الدول القلـيلة
"التي تأخذ بعني االعتبار سالمة
احليوانات".
وات ــصلـت بـ ــاردو ،بـ ــوزارة املـ ــالـيـ ــة

الف ـ ــرن ـ ـس ـي ـ ــة ،ل ـت ـنــتقـ ـ ــد بالده ـ ــا
ملهـاجمتها اقتراح الـسويد قوانني
ال ــبع ـثـ ـ ــة األوروب ـيـ ـ ــة اجلـ ـ ــديـ ـ ــدة
بخـصــوص وضع شــروط لتــربيـة
حيوانات املنك يف السويد.
وكـتـبـت بــاردو" :تــدخّـل حكــومـتـي
يجـعلـنـي اشع ــر ب ــاخلـجل ك ــونـي
فرنسية".
وبيـنمـا أقـرت بـاردو بـأن صـورتهـا
وشهــرتهــا الع ــامليــة ،ك ــانت ــا دائمــا
مـ ــرتـب ـطـتــني بفـ ــرنـ ـسـ ــا ،إال أنهـ ــا
قــالـت" :بعكـس (أسـطــورة األفالم
غريتا) غاربو ،التي تركت السويد
ل ـت ــنهــي أي ـ ـ ــامهـ ـ ــا يف الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املـتح ــدة ،رمب ــا س ــأت ــرك ف ــرن ـس ــا
ألنهـي أيـ ــامـي يف الـ ـسـ ــويـ ــد ،مبـ ــا

ب.ب
يف شبابها

أنني اليـوم ،أشعر بـأني أكـثر قـربا
للحسـاسية الـسويديـة من انعدام
احلساسية الفرنسية".
كـما شجعت بـاردو ،السويـد أيضا،
علــى املـضـي قــدمــا يف اقـت ــراحهــا
لتحسني أوضـاع وظروف "ماليني
حيـوانـات املـنك املـسكـينـة (الـتي)
تربى من أجل فروها".

مندائيو ذي قار حيتفلون بالعيد الكبري

إل ـ ــى أســت ـ ــاذي
أه ـ ــديــت ـه ـ ــذا العــمل ـ
ـ
شهـي ــد امل ـس ــرح ع ــونـي ك ــرومـي به ــذه
الكـلمــة ((عـلمـني أن ال أكــون نعــامــة
ال ـ ــرمـ ـ ــال)) وفـ ـ ــاءً
رأسه ـ ــا يف ـ
ـ
تغ ـ ــرس
ـ
وعــرفــان ـاً لهــذا الــرجل الــذي علـمنــا
الكثير .
* ما مدى جناح املهرجان ؟
املهـ ــرجـ ــان يـ ــوقـ ــد لـنـ ــا شــمعـ ــة ضـ ــد
اإلرهــاب ومن يـريـد للعــراق أن يبقـى
يف ال ـظـالم ولق ــد اجـتـمعـن ــا لـن ـسـمع
شعـرا ومــوسيقـى ونـرى مـسـرحـا وهـو
صرخـة قويـة بوجه خفـافيش الظالم
ت ــق ـ ـ ــول لـه ــم إن ـ ــن ـ ـ ــا نـخـ ـتـلـف عـ ـن ـك ــم
بجـذورنـا أمـا انتم فـإلـى ظالم لـذلك
ـف ـ ــان ق ـي ـمــته ت ـت ـمــثل ـب ـ ــاس ـتــنه ـ ــاض
امل ــاضـي ال ــزاخ ــر ب ــالعـم ــالق ــة أمـث ــال
الـواسـطي واملـتنـبي وجـابـر بـن حيـان

وغيرهم من املبدعني.
ـح ـ ـســب عـل ـ ـ ــى
*هـل الـع ـمـل ي ــع ـ ـ ــد وي ـ
املينودراما ؟
كال بل هو بعيد عن ذلك النه يقترب
مـن الــدرام ــا امللحـمـيــة وهــو لقـطــات
قـصصـية ممـسرحـة ذات ترابـط متيل
إلـ ــى إيجـ ــاد مع ــاجل ــة مل ـشـكالت وهـي
تخاطب عقل املتفـرج وليس عاطفته
وتـطلـب مـنه ق ــراراً أو حكـم ـاً إضــافــة
إلـى أنهـا ال تـرتـبط بـالـبنـاء الـدرامي
الــتقلـيـ ــدي بل تعـتـم ــد عل ــى ال ـس ــرد
الذي يجعل املتلقي مـتيقظا ويواجه
األم ــر وك ــانـت الــشخـصـي ــات الـتـي يف
العمل تهمه شخصياً.
*من بطل مسرحيتك ؟
ان بــطل م ـس ــرحـي ــاتـي ه ــو اإلن ـس ــان
الع ــراقـي ال ــذي صـمـ ــد دون أن يل ــوث

ذي قار /املـدى :احتـفل ابنـاء طـائفــة الصــابئـة
املنـدائـيني يف محــافظـة ذي قـار صبـاح اخلـميـس
بـالعيـد الـكبيـر (الـدهفـا ربـا) الـذي يعـد من اهم
املـنــاسـبــات الــديـنـيــة لــدى الـصــابـئــة املـنــدائـيـني
وجـ ـ ـ ــرت خالل احلـفل ال ـ ـ ــذي اق ـيــم يف امل ـن ـ ـ ــدى
طقـ ــوس الــتعـمـيـ ــد واقـ ــامـ ــة ال ــصلـ ــوات وتـبـ ــادل
الــته ـ ــانــي ك ـم ـ ــا ج ـ ــرى اســتق ـبـ ـ ــال امله ـن ـئــني مــن
مشهد من مسرحية تفعيلة بحر هائج
الطوائف االخـرى فقد قام الشـيخ محمد مهدي
ن ــف ـ ـ ـسـه يف عـج ــل ـ ـ ــة ـك ـ ـ ــان يـقـ ـ ـ ــودهـ ـ ـ ــا الـنــاصــري احــد كـبــار شـيــوخ الــديـن ال ـشـيعــة يف
الـديكتـاتـور وهـذه هي صفـة األبطـال النـاصريـة بزيـارة املنـدى وتقـدمي التهـاني البـناء
ال ـطـ ــائفـ ــة .و اشـ ــاد خـالل لقـ ــائه ابـنـ ــاء ورئـي ــس
منـذ أقـدم العصــور من كلكــامش إلـى مجلـس الـطــائفــة بعـمق العالقـات االجـتمــاعيـة
يــومنـا هـذا حـيث جتــد هنــالك بـطالً
ـنه ـ ـشـه أفعـ ـ ــال
خـلف ال ــك ـ ــوالـ ــي ـ ــس ت ـ ـ
ـطغ ـ ــاة هـ ـ ــذا ه ـ ــو
ـس ـ ــابحــني وراء ال ـ ـ
الـ ـ ـ
بطلي الذي يـأخذ فرصـته اليوم وهو
يــردد ((صـبــرنــا فـنلـنــا ولـم تـصـبــروا
فتلوثتم)).
*كيف تقيّم مسيرة املسرح البابلي ؟
املـ ـسـ ــرح ال ــب ـ ــابلـي مـت ـطـ ــور ومـتـنـ ــوع
ويـنـتـمـي إلــى مــدارس عــدة وي ـسـتـنــد
إلــى أســاس مـتـني ويلقـب ــونه مب ـســرح
اجلـوائـز إضـافـة إلـى تــواصله مع كل
ـظ ـ ــر دعـ ـ ــوة مــن
ـدي ـ ــد ونحــن ن ـن ـت ـ ـ
ـج ـ ـ ـ
امل ـس ــؤولـني للـم ـش ــارك ــة يف مه ــرج ــان
املسرح العراقي املقبل.
اخملرج حسن بالسم

وال ــروحـي ــة الـتـي ت ــربــط ال ـص ــابـئ ــة املـن ــدائـيـني
بـ ــاملـ ــسلـمـني ودعـ ــا الـ ــى تـ ــرســيخ هـ ــذه الـعالقـ ــة
وتطـويرهـا مبا يـخدم وحـدة العـراق ،ومن جـانبه
عبـر حكيم سليم حنـظل رئيس مجلس الـطائفة
عن سعــادته بهـذه الـزيـارة وعـدهـا خـطــوة مهمـة
بــاجت ــاه تعــزيــز الــوحــدة الــوطـنـيــة واشــاعــة روح
التاخي والتعايش بني االديان.
ومن اجلــديــر بــالــذكــر ان طقــوس هــذه املنــاسبــة
تـت ـضـمـن مـكـ ــوث املـنـ ــدائـيـني ملـ ــدة  36سـ ــاعـ ــة يف
مـن ــازلهــم (الك ــرصـ ــة) للعـب ــادة وتالوة الــصل ــوات
احـتف ــاءا ب ــذكـ ــرى خلـق وتك ــويـن الع ــالـم امل ــادي
وقدوم العام املندائي اجلديد.

فيلم وثائقي عن اجلالية العراقية يف لندن
تـوركـو :اخمل ــرج والك ــاتـب ال ـسـيـنـم ــائـي الع ــراقـي
ح ـسـن بالسـم املقـيـم يف فـنلـن ــدا مـن صـيف ع ــام
 ،2004يـواصل حاليـا يف مدينـة توركـو الفنلنـدية،
تـصــويــر فـيلـمه الــوث ــائقـي اجلــديــد عـن اوضــاع
اجلــاليــة العــراقيـة يف فـنلنـدا ،ومـشــاكل العــوائل
الع ــراقـيـ ــة مع االن ــدم ــاج يف اجملـتــمع اجل ــدي ــد،
يعــاونـه يف البـحث ال ــدكتــور مــاركــو يــونـتنـني من
جـ ــامعـ ــة هلـ ـسـنـكــي ،علـمـ ــا ان الـفلـم مـن انـتـ ــاج
التلفزيون الفنلندي.

