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منصور الهبر :شعرية الحياة اليومية
ي ـ ــرس ـ ــم م ـ ـن ـ ـصـ ــور ال ـ ـه ـ ـبـ ــر ()1970
املــرئـيــات واألح ـ ــداث واملـشــاهــد التي
تـحــدث حــولــه وفــي محيطه القريب.
إنها حاالت وتأمالت سريعة معاشة
بمزاج شخصي قبل أن تتحول إلى
رسـ ــومـ ــات م ـن ـج ــزة ب ـق ــوة االرتـ ـج ــال
وحــدهــا تـقــريـبــا .نـكــاد ال ن ــرى شيئًا
أب ـ ـعـ ــد م ـ ــن ذل ـ ــك ف ـ ــي شـ ـغ ــل الـ ــرسـ ــام
ُ
الـلـبـنــانــي ال ــذي افــت ـتــح مـعــرضــه في
«غاليري جانني ربيز» تحت عنوان
«حياة منزلية».
ال ـع ـنــوان يـبــدو مـثــل اس ـت ـعــارة كبرى
تـ ـ ّـوحـ ــد االن ـ ـط ـ ـبـ ــاعـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـبـثـهــا
ال ـل ــوح ــات ال ـت ــي ت ـتــألــف م ــن عـنــاصــر
ً
وتـفــاصـيــل ويــوم ـيــات مـنــزلـيــة فـعــا.
أشـ ـخ ــاص ال ـل ــوح ــات ي ـح ـض ــرون في
وضعياتهم املنزلية الـعــاديــة ،بينما
ال ــرس ــم يـ ـح ـ ّـول ذل ـ ــك إل ـ ــى عـ ـم ـ ٍـل فـنــي
تـ ـت ـ ّـأرخ ف ـيــه ت ـلــك ال ـل ـح ـظــات ال ـعــابــرة
وتحصل على نوع من الخلود .الرسم
يمنح مــا هــو عــابــر ومهمل ومـكــرور
فرصة أن يصير شيئًا جوهريًا ،وأن
ي ـح ـ ّت ـفــظ ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه بـقـيـمـتــه
الهشة والزائلة .هذا التوصيف ِّ
يقرب
الرسم من الكتابة .كأن منصور الهبر
يـ ـ ـ ِّ
ـدون هـ ــذه امل ـش ـه ــدي ــات ويـلـتـقـطـهــا
ّ
ُ
وي ـث ــب ـت ـه ــا ق ـب ــل أن تـ ـ ــزول أو تـتـغـيــر
الحالة الجسدية ألشخاص اللوحات.
يشبه ذلك مقطعًا للشاعرة البولونية
تقول فيه« :في
فيسوافا
شيمبورسكا ُ
وصف الغيومّ /
علي أن أسرع /فبعد
َ َ
غيرها» .الرسام يراقب
قليل ستكون
ما يحدث أمــام نظرته ومخيلته .إنه
جـ ٌ
ـزء مــن املـشـهــد امل ـنــزلــي ،لـكـنــه يــراه
م ــن ال ـخ ــارج بـعــن ال ــرس ــام ال ــذي في
داخـلــه ،بينما يــده مستعدة ملحاكاة
أي نأمة جسدية أو أي تغيير طفيف
فــي سينوغرافيا املشهد الــذي غالبًا
ما يكون جلسة عائلية ،حيث يمكننا
أن نــرى شخصًا مستلقيًا على كنبة
طويلة ،وآخــر قد يكون امــرأة جالسة
على كرسي قريب ،أو نرى شخصني
أو ثالثة منشغلني بشاشات هواتفهم
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املحمولة ،أو متلذذين باسترخاءات
الظهيرة وقيلوالتها ،بينما الرسام
ّ
نـفـســه ي ـط ــل ع ـلــى امل ـش ـهــد م ــن نفس
ّ
ال ــزاوي ــة ال ـتــي سـيـطــل مـنـهــا املتلقي
فــي امل ـعــرض .الــرســم بقلم الــرصــاص
ّ
ي ــوفــر ســرعــة الئ ـقــة بـســرعــة املـشـهــد،
وال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ل ـل ــوح ــات
تشير إلى أنها في األصل اسكتشات
مــرت ـج ـلــة ،وأن اإلض ــاف ــات الــاح ـقــة،
وهـ ـ ـ ــي قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ع ـ ـلـ ــى أي ح ـ ـ ـ ــال ،هــي
لتكريس املشهد وتوثيقه بجرعات
لونية أحيانًا ،وبملصقات كوالجية
تـ ـ ـع ـ ــزز االنـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــاع ـ ــات االرت ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة
املنبعثة من اللوحة.
ال ـ ـ ـخـ ـ ــط وال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــوالج هـ ـ ـم ـ ــا أسـ ـ ـ ــاس
الـ ـت ــألـ ـي ــف فـ ــي شـ ـغ ــل الـ ـهـ ـب ــر ،ول ـع ــل
الـحـضــور الـطــويــل نسبيًا للوحاته
املـ ـتـ ـج ــاورة م ــع ن ـص ــوص وك ـتــابــات
م ـن ـش ــورة ف ــي ال ـص ـح ــاف ــة ال ـث ـقــاف ـيــة
جعله مكتفيًا إلى حد ما بالهاجس
االرت ـج ــال ــي وال ـت ـل ـقــائــي ل ـلــرســم .أمــا
اإلضافات التالية فال تختلف كثيرًا
ّ
عـ ــن املـ ـك ــون ــات ال ـخ ــط ـي ــة الـبـسـيـطــة

ُ
واملــوهــوبــة الـتــي ت ًنجز بها اللوحة.
ُيحضر الهبر حــركــة أو شخصًا من
خــارج املشهدُ ،
ويلصقه في مساحة
شــاغــرة بــن أث ــاث امل ـنــزل وأشـخــاص
ل ــوح ـت ــه املـ ـن ــزلـ ـي ــة .الـ ـ ـك ـ ــوالج ي ـق ـ ّـوي
اللوحة ،ويخففها من الهوية املنزلية
املسبقة والضيقة .ال يكتفي الرسام
بذلك ،فهو باألساس يرسم أشخاص
امل ـ ـنـ ــزل ،وي ـم ـح ــو ح ـ ـ ــدوده كـمـســاحــة
مكانية محددة .ال نرى في اللوحات
جــدرانــا أو دي ـك ــورات كــامـلــة .ال نــرى
مــامــح واضـحــة لـهــؤالء األشـخــاص.

الخط والكوالج
هما أساس التأليف
في شغله

مــا يـعـ ّـرفـنــا إلـيـهــم هــو الــوحــدة التي
يسبح كــل واح ــد منهم فــي فقاعتها
غير املرئية .إنهم معًا ولكنهم على
ح ـ ـ ــدة أيـ ـ ـض ـ ــا .ه ـ ـنـ ــاك س ـ ــت ل ــوح ــات
بعنوان «وحدة» في املعرض .لوحات
أخـ ـ ــرى غ ـي ــر م ـع ـنــونــة ال ت ـن ـجــو مــن
انـطـبــاعــات الــوحـشــة والـعــزلــة .تفوح
من هذه اللوحات روائح معاصرة لها
صلة بـتـيــارات وتـجــارب فنية كبرى
لعبت على مفاهيم الهوية والحياة
املدينية وعــزلــة األف ــراد واملـحــدوديــة
البشرية وزوالها التدريجي .لوحات
منصور الهبر تبدو بسيطة وعفوية
وفورية ومنجزة على عجل ،ولكنها
عـ ـل ــى صـ ـل ــة ق ــوي ــة ب ــأفـ ـك ــار ش ــدي ــدة
املـ ـع ــاص ــرة .االنـ ـشـ ـغ ــال ب ـم ــراق ـب ــة مــا
يحدث ،والشغف بتدوين الجزئيات
وال ـت ـف ــاص ـي ــل الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،يـ ـح ـ ّـوالن
ال ـ ــرس ـ ــم إلـ ـ ــى مـ ـم ــارس ــة وس ــواسـ ـي ــة
باملعنى اإليجابي للكلمة .اللوحات
ه ـ ــي ت ـ ــدويـ ـ ـن ـ ـ ٌ
ـات م ـ ـعـ ــاصـ ــرة ل ـح ـي ــاة
م ـع ــاص ــرة .إن ـه ــا «ق ـص ــائ ــد مــرئ ـيــة»،
ب ـح ـســب عـ ـن ــوان م ـج ـمــوعــة شـعــريــة
لـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــدي ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف .امل ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة م ــع
ال ـت ــدوي ــن وال ـك ـت ــاب ــة ت ـع ــزز ف ـك ــرة أن
شغل منصور الهبر يشبه ما يكتبه
شعراء ما ّ
سمي «القصيدة اليومية»
أو «قـ ـصـ ـي ــدة الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل» .ه ـن ــاك
غــالــة غــرافـيـكـيــة تـقــوي خـطــوط قلم
الرصاص ،وتسند اإلكريليك الخافت
فــي بـعــض ال ـلــوحــات ،بينما البقايا
ّ
الط ّ
للية للخطوط الرصاصية تجعل
ذلـ ــك ك ـل ــه م ـع ـ ّـرض ــا ل ـل ـخ ـفــة وال ـ ـ ــزوال
وامل ـح ــو .الـشـعــر م ــوج ــود ه ـنــا .إنـهــا
شعرية التالشي والعزلة التي تتسع
أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر ل ـش ـخ ــوص ال ـل ــوح ــات
فـ ــي ح ـي ــوات ـه ــم امل ـن ــزل ـي ــة ال ـح ـم ـي ـمــة
واملعاصرة.
حسني...
«حياة منزلية» ملنصور الهبر :حتى 23
أيلول (سبتمبر) الحالي « -غاليري جانني
ربيز» (الروشة) .لالستعالم01868290 :

underground

زيد حمدان ومريم صالح «حالويال» يولد الليلة
محمد همدر
ال ـت ـع ــاون الـ ــذي بـ ــدأه زي ــد ح ـم ــدان مع
مــريــم صــالــح فــي ال ـقــاهــرة ع ــام ،2010
يـثـمــر ه ــذه ال ـل ـي ـلــة أل ـب ــوم «ح ــاوي ــا»
ال ـ ــذي س ـي ـجــد طــري ـقــه إلـ ــى الـجـمـهــور
عبر الشبكة العنكبوتية .يضم العمل
عشر أغنيات ،معظمها سبق أن عزفه
وص ـ ّـوره الثنائي ،ال ّ
سيما مــا أعــادت
مريم غناءه بصوتها للشيخ إمام.
ّ
وسيد
دخل زيد إلى عالم الشيخ إمام
دروي ـ ــش بــواس ـطــة م ــري ــم .دخ ــل ب ــذات
النمط الذي يؤلفه مع األصوات نفسها
التي يعتمدها تقريبًا .لكن هــذه املـ ّـرة
كسب العمل ّ
ّ
بثوريته
قوة مع املضمون
وسخريته ،ومع صوت صالح.
ً
ّ
الشخصيات
عـ ــادة ،تستحضر مــريــم
التي تغنيها على طريقتها الخاصة،
أو ك ـم ــا تـ ـق ــول لـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار»« :أح ـ ـ ّـب
َم ـ ْـس ـ َـرح ــة ال ـش ـخ ـص ـيــات ،ف ــأن ــا درس ــت
املـســرح فــي األسـ ــاس» .ل ــذا ،ستتفاعل
الفنانة املصرية الشابة الليلة هازئة
حـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ــؤدي أغـ ـنـ ـيـ ـت ــي «ديـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان»
و«نيكسون بابا» الشهيرتني للشيخ
إم ــام وأح ـمــد ف ــؤاد نـجــم .أو سترقص
وت ـق ـف ــز ك ـم ــا لـ ــم ن ــره ــا مـ ــن ق ـب ــل حــن
تستحضر أفـ ــراح امل ـحــروســة وتغني
ألحمد عدوية.
ك ــان ــت ش ـخ ـص ـيــة م ــري ــم ص ــال ــح عـلــى
حقيقتها ف ــي ألـبــومـهــا ال ـخ ــاص «أن ــا
مش بغني» ( 2011ـ بالتعاون مع تامر
أبــو غــزالــة و«إي ـق ــاع»)« .أن ــا كنت أنــا»،
ت ـقــول ًحـ ّـن تتكلم عــن ه ــذه الـتـجــربــة،
مضيفة أنها خالصة «أشياء كتبتها

ّ
وتسجل،
وألحان كان يجب أن تخرج
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا ح ـ ـ ـصـ ـ ــل» .كـ ـ ـ ــان اإلصـ ـ ـ ـ ــدار
بالنسبة لها إشــارة على أن التجربة
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت ،وت ـ ـ ــم ت ــوث ـي ـق ـه ــا وح ـف ـظ ـه ــا
وتـقــديـمـهــا لـلـجـمـهــور .فــاألل ـبــوم كما
تصفه «نهاية مرحلة» ،قبل أن يحني
ـارب غـنــائـيــة
وقـ ــت االن ـت ـق ــال ّإلـ ــى تـ ـج ـ ّ
جديدة .علمًا بأن مريم تتحضر اليوم
ً
فعال لتأدية أعمال شخصيات جديدة
ّ
ت ـحــب ـهــا كـ ـج ــورج وس ـ ـ ــوف ،وال ــراح ــل
إسماعيل ياسنيّ ،وغيرهما.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـح ــض ــر زي ـ ــد مل ـش ــاري ــع
منفصلة في ّ السنوات التي تلت لقاءه
ب ـم ــري ــم ،ل ـك ــن ّــه ي ـق ــول ف ــي اتـ ـص ــال مــع
«األخـ ـب ــار» إن ــه «رغ ــم الــوقــت الـطــويــل
ال ـ ــذي مـ ـ ّـر م ـنــذ ان ـطــاق ـتــي ال ـف ـن ـيــة لم
أكـتـشــف مــوهـبــة مـثــل مــريــم صــالــح .ال

أحــد يملك قوتها وطاقتها .بالنسبة
ل ــي ه ــي ف ــري ــدة ،وال يـمـكــن تصنيفها
فـ ّـي خــانــة أو فــي ل ــون» .ويـضـيــف زيــد
أنــه يحب أن يعمل مع الفنانني الذين
يملكون هوية أو بصمة خاصة بهم.
هكذا ،قـ ّـرر االثـنــان أخيرًا التعاون في
ألبوم «حالويال» بعد سلسلة حفالت
ج ـم ـع ـت ـه ـمــا فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،والـ ـق ــاه ــرة،
وتـ ــونـ ــس ،وال ـ ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء ،ع ـ ّـم ــان،
وفـ ــي ع ــواص ــم أوروب ـ ـيـ ــة ،وإث ـ ــر م ــرور
خ ـمــس س ـن ــوات ع ـلــى لـقــائـهـمــا ّ
األول
وتصوير أغنية «ديستان» في شوارع
اإلسكندرية.
ّعن تجربة غنائها للشيخ تؤكد مريم
أنها تأخذ معها «الشيخ أينما ذهبت.
هــو مـصــدر إل ـهــام بالنسبة ل ــي ،وهــو
مــن الشخصيات التي أحبها كثيرًا».

وج ــاءت الـفــرصــة مــع زي ــد إلف ــراغ هــذا
ال ـ ـحـ ــب بـ ـشـ ـك ــل م ــوسـ ـيـ ـق ــي عـ ـص ــري،
ّ
وشـ ـب ــاب ــي ،ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع روح ال ـف ــن
الـجــديــد الـبــديــل ال ــذي خ ــرج بـقــوة في
مصر بعد  25يناير عام .2011
مــن أغــانــي الـشـيــخ إم ــام وأح ـمــد فــؤاد
نـ ـج ــم ،اخ ـ ـتـ ــار ال ـث ـن ــائ ــي «ديـ ـسـ ـت ــان»،
و«يويو» ،و«غابة» ،و«نيكسون بابا»
و«حـ ــاويـ ــا» ال ـت ــي اع ـت ـم ــدت ع ـنــوانــا
للعمل .مع اإلشارة إلى املحافظة على
ألـ ـح ــان ال ـش ـي ــخ ،ل ـكــن ب ـت ــوزي ــع جــديــد
ومختلف ،ال شك أنه ساهم في وصول
ص ــوت إم ــام وكـلـمــات الـفــاجــومــي إلــى
ش ــري ـح ــة ش ـب ــاب ـي ــة أوسـ ـ ـ ــع ،ال ت ـعــرف
بــاألسـطــورتــن املـصــريـتــن الراحلتني
جـ ـ ّـي ـ ـدًا .إل ـ ــى ج ــان ــب ه ـ ــذه األغـ ـنـ ـي ــات،
ً
سيضم «حالويال» أعماال خاصة هي
ّ
«إصــاحــات» ،و«وطــن الـعــك» ،و«ولعة
ســودة» ،و«إمشي على رمشي» ،وهي
مــن أل ـحــان زي ــد وكـتــابــة مــريــم صــالــح،
وميدو زهير ،وعمر مصطفى ،وعمر
قناوي.
إذًا ،ال ـي ــوم ه ــو مــوعــد إطـ ــاق األل ـبــوم
ع ـلــى اإلن ـتــرن ــت م ــن إن ـت ــاج «مـسـتـقــل»
( ،)www.mostakell.comوهي العالمة
ال ـ ـتـ ــي خـ ــرجـ ــت م ـ ــن شـ ــركـ ــة «إيـ ـ ـق ـ ــاع»
وأط ـل ـق ـهــا ال ـف ـن ــان الـفـلـسـطـيـنــي تــامــر
أبــوّ غزالة في  .2007في هــذا السياق،
ّ
يوضح زيد حمدان أن األلبوم سيكون
متوافرًا على الشبكة اآلن ،أمــا النسخ
املـسـ ّـجـلــة فـلــن ت ـبــاع إال خ ــال حـفــات
مريم وزيــد التي ستجرى في املرحلة
املقبلة بني بيروت ،والقاهرة ،ولندن،
ومدن أخرى.

أزادوهي صموئيل
راهبة المسرح العراقي
بغداد ــ حسام السراي
أزادوهــي صموئيل «راهبة املسرح العراقي» كما
ّ
يسميها النقاد والصحافيون العراقيون ،ترقد
اآلن على فــراش املــرض فــي بـغــداد .وكــالـعــادة في
ّ
املـ ـب ــادرات الـتـضــامـنـيــة املـشــابـهــة ،ف ــإن األص ــوات
تـتـعــالــى م ــن أج ــل االه ـت ـم ــام بـحــالـتـهــا الـصـحـيــة
املـ ـت ــده ــورة ،ومـ ــا م ــن ّ
رد ح ـكــومــي س ــري ــع يليق
بمكانة هذه الفنانة وتاريخها الطويل.
الــرائــدة املسرحية املــولــودة في بغداد عــام ،1942
تـ ـع ـ ّـد م ــن ال ـن ـس ــاء األول الـ ـل ــوات ــي دخـ ـل ــن مـعـهــد
الـفـنــون الـجـمـيـلــة ،قـبــل أن تخطو بثقة للتمثيل
ع ـلــى م ـس ــارح بـ ـغ ــداد ،ف ــي م ـس ـيــرة سـ ّـج ـلــت فيها
الكثير مــن امل ـشــاركــات عـبــر مـســرحـيــات «النخلة
والجيران» (عن رواية غائب طعمة فرمان وإعداد
وإخـ ــراج الــراحــل قــاســم مـحـ ّـمــد) و»ثـ ــورة املــوتــى»
و»العاصفة»ّ .أسست في أوائــل السبعينيات في
محافظة األنبار ،فرقة مسرحية من خريجي معهد
ال ـف ـنــون ،لـلـتــوفـيــق بــن عملها كـمـشــرفــة تــربــويــة
ه ـن ــاك وول ـع ـه ــا ب ــامل ـس ــرح .ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن آخــر
مشاركاتها كانت في مسرحية «نساء في الحرب»
( )2006ل ـل ـم ـخــرج ك ــاظ ــم ال ـن ـ ّـص ــار ،ب ـعــد ت ـجــارب
م ـع ــروف ــة ف ــي ع ـق ــود ســاب ـقــة م ــع إب ــراه ـي ــم ج ــال،
وسامي عبد الحميد،
وبـ ـهـ ـن ــام م ـي ـخــائ ـيــل،
وبدري حسون فريد،
ّ
ورب ـم ــا آخ ــر مشاركة
ّ
سـيـنـمــائــيــة ل ـهــا هي
فــي فـيـلــم «كــرنـتـيـنــا»
( )2009ملخرجه عدي
رشيد.
ول ـع ـم ــره ــا وح ــراج ــة
وض ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ضـ ـ ّـجـ ــت
مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
ب ــالـ ـتـ ـن ــدي ــد إزاء مــا
ت ــواج ـه ــه صـمـ ّـوئـيــل،
خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ب ـق ـي ــت ح ـ ــاض ـ ــرة فــي
املـنــاسـبــات الثقافية
واملهرجانات األدبية،
تجلس بني الجمهور
وت ـس ـت ـم ــع وت ـش ـج ــع،
ّ
وهــي تــؤكــد عبر هذا
ترقد في أحد
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّضـ ـ ــور صـ ـ ـ ــورة
مستشفيات
«الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــن ـ ـ ــان املـ ـثـ ـق ــف»
بغداد وسط
الــذي ال يكتفي بــأداء
أدواره فـ ــي الـ ــدرامـ ــا
إهمال رسمي
واملسرح والسينما.
وم ـ ّـم ــا ل ــوح ــظ عـنـهــا
ابتعادها من اإلسهام
ف ـ ــي أعـ ـ ـم ـ ــال درام ـ ـيـ ــة
منذ عقد تقريبًا ،في
حني اقتصر وجودها على أداء مشاهد ُممسرحة
تـخـتــارهــا ه ــي وف ــق رغـبـتـهــا ،مـثـلـمــا حـصــل عــام
 2012في «مهرجان املربد الشعري» في البصرة،
إذ قـ ّـدمــت مـشـهــديــن مـســرحـيــن قـصـيــريــنّ ،
األول
ّ
«سيدة
عن الحادث اإلرهابي الذي لحق بكنيسة
النجاة» في بغداد ،والثاني عرض «بانتومايم»
ّ
املسرحي عادل كاظم.
ملؤلفه الكاتب
ّ
ُعرفت الفنانة بمزاجها الحاد وانضباطها الذي
ّ
يفاجئك أحيانًا بمستوى اإلفـصــاح عنه ،نتذكر
كيف عـ ّـبــرت عــن عــدم شعورها بالسعادة عندما
كــرمــت ف ــي «م ـهــرجــان ق ــرط ــاج امل ـســرحــي» .2008
يومها قالت«ّ :لم يكن مكان التكريم كاملكان الذي
ّ
ّ
مخيلته جــامـحــة ...أنــا قطعت
تخيلته ،والـفــنــان
ّ
ّ
آالف األميال وفكرت لعشر سنوات ّومن ثم ماذا،
لم تكن العملية مثل ّ
تخيلي ،لم يتحقق من خيالي
ش ــيء ،العملية كــانــت متعبة ومـضـنـيــة ،فعندما
يكون التكريم للعشرات ال يكون له طعم ،كان من
املفروض أن يكون لخمسة يستحقون ،وفي مكان
ينتبه إليه الجميع وليس في زاوية وعلى موائد
طعام».
سـيـبـقــى اسـ ــم ص ـمــوئ ـيــل تــأس ـي ـسـ ّـيــا ف ــي املـشـهــد
الثقافي والفني العراقيني ،فهي -مع عدد آخر من
الفنانات بالطبع -فتحت الطريق لدخول النساء
ّ
بقوة إلى فضاءات الفن واملسرح والسينما .ولنا
ّ
أخ ـي ـرًا أن نستعيد مــا قــالـتــه ذات م ــرة لنفهم أي
ّ
تتحدث عــن تسعينيات القرن
روح تحمل وهــي
املــاضــي وعـمـلـهــا املـســرحــي فــي أجـ ــواء الـحـصــار:
ّ
مضنيًا ،من التاسعة صباحًا إلى
«التمرين كــان
ً
مساء ،متنقلة بني قاعات التمارين ،كنت
التاسعة
فــي عملي فــي هــذه املسرحيات أتـحـ ّـدى الحصار
ّ
ّ
وأتحدى نفسي ّ
مفجرة كل اإلمكانيات في داخلي
ّ
ّ
كي أسخرها وأضعها في محك املواصلة للرسالة
الفنية كي ّ
بفعالية ّ
ّ
ّ
معبرة عن ّ
همنا
تؤدي دورها
وما أصابنا من جرم».

