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إيكارد ثيمان

  إيكارد ثيمان، هو منّظم برامٍج متخّصص في الرقص والثقافة العربية المعاصرة واألممية والمهرجانات. 
يتناول  الذي  األكبر  المهرجان  وهو  شّباك،  مهرجان  في  التنفيذي  والمدير  الفّني  المدير  منصب  يشغل 
الثقافة العربية المعاصرة في لندن (www.shubbak.co.uk). وقد عمل كذلك مساعد برامٍج في قسم الرقص 

.(www.thelowry.com) في مسرح ذا لوري

  ترأس إيكهارد لجنة االختيار في برنامج Surf The Wave UK Showcase  للعام 2019. تشمل مناصبه السابقة 
 Siobhan Davies ما يلي: مشرٌف فّني مساعد في مهرجان أوسلو الدولي للرقص – كودا، منتٌج إبداعي في

Dance، منتٌج في مهرجان لندن للعام 2012، مشرٌف في مهرجان ليفربول العربي للفنون.

 ،African Crossroads ومشروع Outspoken – New Performance from Arab Artists كما وأشرف على مشروع  
باإلضافة إلى الموسم االفتتاحي لمسرح بافيلون دانس.
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حوارات َحول الممارسات الثقافّية المعاصرة، سوريا نموذجًا - سلسلة لقاءات ُأْجريت 
بين عاَمْي: 2017 و 2020، ضمن برنامج أولوّيات العمل الثقافّي السورّي، الذي ُتعّده 
مؤّسسة اّتجاهات - ثقافة مستقّلة. في اّللقاء األّول، حاورت إيكارد ثيمان، المدير 

الفنّي لمهرجان شباك، عْبر سكايب من لندن. 

جمانة: ما الذي دفعك للمشاركة ضمن مبادرات دْعم وتكليف الفّنانين السورّيين؟

الثقافّي  المجلس  بين  كشراكٍة  السورّيين  للفّنانين  تكليف  برنامج  بدأ  إيكارد: 
عاَمْي:  الرقمّي، خالل  للتكليف  وكالٌة  "The Space"، وهي  وبين فضاء  البريطانّي 
وكان  السورّي،  النزوح  من  األولى  الموجة  ذروة  خالل  البرنامج  بدأ   .2015  -2014

الفّنانون من ضمن هؤالء النازحين. 

  حاول البرنامج إيجاد طريقٍة لتوفير الوسائل الرقمّية التي يمكن أن ُتعّرف بالفّنانين 
السورّيين، وتفيدهم خالل فترة نزوحهم. في ذلك الوقت، كان الفّنانون قد وصلوا 
حاًال إلى بيروت، أو إلى بعض المخّيمات في تركيا، أو في األردن، حينها مّرت وكالة  
"The Space" بفترة مراجعٍة لما كانت تقوم به. لْم يتماَش البرنامج جّيدًا مع الرؤية 

الجديدة؛ لذلك جرى االّتصال بشباك لتوّلي برنامج التكليف عام 2015. ُأْنِفَق حينها 
نحو نصف العموالت، ونصف ميزانّية شباك المتاحة. 

  أعدنا التفكير في البرنامج، وشعرنا أّنه ال يمكن أْن يكون مجّرد مشروٍع رقمّي. على 
قريبًا منهم حيث يستقّرون،  الفّنانين عن كثب، ويبقى  يتابع مشاريع  أْن  البرنامج 
ا إلى ما أعتقد أّنه حلٌّ  وبحثنا أيضًا عن الطريقة األفضل لترويج أعمالهم. توّصلنا حقًّ
كان  أّوًال:  أشياء،  بثالثة  نقوم  أْن  إلى  حاجٍة  في  الحّل  هذا  وكان  للغاية،  بسيٌط 
المطلوب تمكين الفّنانين من إنتاج أعماٍل جديدٍة، وهو ما سّميته (الشعلة اإلبداعّية 
التي ال تنطفئ)، فقد أدركنا مرور العديد من الفّنانين بفترة ضغوٍط كثيرٍة ومختلفٍة، 

منها: تأمين مكان سكنهم، والحصول على تصريح عمل، وإقامة، ووظيفة،... إلخ. 

أظّن أّن اإلنتاج الفنّي سيتأّثر حتمًا، ما يعّطل العملّية اإلبداعّية، كانت هذه النقطة 
مهّمًة لنا. لْم يكن هدف البرنامج العمل مع اّلالجئين، أو العمل في المخّيمات، أو 
العمل على موضوع الهجرة فقط، وإذا أراد فّناٌن ما القيام بذلك، فهذا جّيٌد، لكّن 
أعماٍل  وخلق  الفّن،  في  العمل  استمرارّية  على  الحفاظ  على  الرئيس هو  تركيزنا 
جديدة. الهدف الثاني: هو إيجاد أنسب طريقٍة للوصول إلى الجمهور، مثًال: كيف 
نكون  أْن  علينا  كان  النتاج؟  هذا  يتوّجه  من  إلى  الفّنانين؟  مع  التعاون  يمكننا 
منفتحين على وجهاٍت مختلفة، إذا كانت هناك وجهة أفضل من مهرجان شباك، 
نحٍو أفضل. الهدف  الفّنان على  التي تساعد  الوجهة  إليها مهما كانت  فْلنذهب 
الجديد  اإلطار  ضمن  كمحترٍف  العمل  على  الفّنان  قدرة  من  بالتأّكد  تمّثل  الثالث: 
المحيط به. كّنا قد بدأنا البرنامج من خالل دعوة عدٍد من المرّشحين، أعتقد أّنِك كنِت 
واحدًة منهم. كان المرّشحون أشخاصًا نعرفهم، وكانوا يعلمون حقيقة ما يحصل 

على األرض أكثر مّنا. 

كانت مهّمة المرّشحين اقتراح أسماء فّنانين، لْم ُنِرد حينها بْدء محادثٍة مع فّناٍن ما، 
فقد شعرنا أّنه إذا ما َجرْت محادثة الفّنان، والتواصل معه جّيدًا، فإّن ذلك يمكن أْن 
يؤّدي إلى تكليف. أدركنا أّنه إذا بدأنا بمحادثاٍت عديدٍة مع الفّنانين، ولْم تؤدِّ تلك 
المحادثات إلى تكليف، فقد نضيف اإلحساس بخيبة األمل لدى الفّنانين. كان النظام 
السابق الذي اعتمدته وكالة The Space عبارة عن مخّطِط طلباٍت/استماراٍت مفتوٍح، 
وكنت دائًما على درايٍة بأّنه من الصعب جّدًا الحصول على طلباٍت أكثر مّما يمكن 
تمويله، أو رّبما الحصول على طلباٍت من الفّنانين الذين قد ال تكون أعمالهم قوّيًة 
بما فيه الكفاية؛ لذلك علينا أْن نقول: ال، سوف نضطّر إلى رفض بعض الفّنانين، 
لذلك نحاول الحّد من هذه العملّية، وذلك من خالل تكليف المرّشحين باقتراح أسماء 
الفّنانين، ومن بعدها نبحث كيفّية دعم هؤالء الفّنانين بأفضل طريقٍة ممكنة. قد 
يكون هناك فّنانون جّيدون، لكّننا لسنا أفضل منّظمٍة لدعمهم. كان هدفنا أْن ُنْحدث 

فرقًا في مسيرتهم.
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  المبادرة الثانية، عبارة عن  شراكة أوروبّية بين 6 منّظماٍت أوروبّيٍة، هي: مهرجان  
Danc-" في بروكسل، ومهرجان "BOZAR" في مرسيليا، ومركز "Les Bancs Publics"

ing on the Edge" في أمستردام، ومهرجان "D-CAF في القاهرة من خالل مقّره 

المنّظمات  مع  اجتمعنا  كولونيا.  ومهرجان   ،"Orient Production"و السويدّي، 
جميعها، وحصلنا على بعض التمويل األوروبّي؛ لدعم الفّنانين العرب الذين عملوا 
مع  العمل  إلى  بالضرورة  يهدف  البرنامج  يكن  لْم  لذلك  أوروّبا،  داخل  من  مؤّخًرا 
اّلالجئين، كان الهدف هو إدراك حقيقة أّن عددًا كبيرًا من الفّنانين العرب يعملون 

من داخل أوروّبا. 

  بفضل شركائنا المعنّيين استطعنا تمكين الفّنانين من إنتاج أعماٍل جديدٍة يمكنها 
أن تسافر في جولٍة عالمّيٍة، وهكذا يستطيع الفّنانون االندماج في العمل الثقافّي 
إلى  منهم  اثنان  ذهب  إَذْن،  تكاليف  ثالثة  هناك  احترافّية.  بطريقٍة  األوروبّي 
السورّيين، والثالث لْم يكن للسورّيين. هناك عمٌل ألمل عمران، وحاتم حداوي، مع 
له  عرضنا  الذي  الصغير،  مثقال  السوري  الراقص  أيضًا  وهناك  هاميلتون،  كاثرين 
”Displacement“/"النزوح"  الحالي  وعرضنا مشروعه  مشروعين في مهرجان شباك، 
على مسرح ليليان بايليس، ثّم عرضنا مشروع ”Transaction“ في قاعة عرض هاكني. 
يكن هذا  لْم  لذلك  والقاهرة؛  ألمانيا  بين  الفّنان هاني سامي وقته  مثًال: قضى 
البرنامج يهدف إلى العمل مع السورّيين فقط، لكّنني لْم أتفاجأ على اإلطالق من 
الذي  المكان  هو  هذا  أّن  أعتقد  ألّنني  سورّيْين؛  سيكونان  الثالثة  من  اثنين  أّن 
السنوات  أوروّبا خالل  إلى  السورّيين  الكثير من  لقد جاء  تدّفٍق؛  أكبر  شهدنا فيه 
القليلة الماضية، أكثر من البلدان العربّية اُألخرى؛ لذلك لْم يدهشني أّن غالبّية تلك 

التكاليف ذهبت إلى فّنانين سورّيين. 

  أوّد أْن أقول بضع كلماٍت عن سوريا والفّنانين السورّيين ضمن مهرجان شباك، كما 
قلت سابًقا: لدينا حضوٌر قويٌّ للفّنانين السورّيين في المهرجان، لكّننا لْم نجعل من 
سوريا موضوع مهرجان شباك، وال حّتى حالة النزوح، أو االغتراب؛ أظّن أّنه أمٌر يأتي 

من خالل العمل، فنحن نوّد تقديم الفّنان بصفته فّنانًا. ُيطَرح في مهرجان شباك 
عدٌد من المواضيع المختلفة، أحدها هشاشة الفّنان، وقمنا بتيسير ندوٍة بعنوان: 
الثقافّي، لكّنها ال  الفّنانين والتراث  التي تطال  التهديدات  تتناول  الفّنان"،  "بقاء 
تتناول التهديدات التي تهّدد الجوانب األثرّية فقط، بْل تناقش التهديدات واألخطار 
الندوة  تناقش  المثال:  سبيل  على  أيضًا،  الواقع  في  الفّنانون  يواجهها  التي 
التراث  مجال  في  الفّنانين  مشاركة  إلى  إضافًة  والهجرة،  الرقابة  مثل:  مواضيع، 
الثقافي. نحاول -دائًما- وضع الفّنان وإبداعاته في المقّدمة، وهذا ما نريد توجيه 

جمهورنا إليه.

: (أعمال فنّية،  جمانة: برأيك، ما المعايير الحالّية الرئيسة لتقييم أّي مشروٍع سوريٍّ
وأفالم، وروايات، ... إلخ)؟ هل يكفي أن يتناول المشروع النزاع السورّي لكي ُيَعدَّ 
األفضل،  نمّثل  أّننا  من  نتأّكد  أْن  فّنّيين-  مديرين  -بصفتنا  يمكننا  كيف  فنّيًا؟  عمًال 

وليس مجّرد ترديٍد لألخبار؟
  

إيكارد: هذا سؤاٌل معّقٌد، نواجهه طوال الوقت. المعايير المهّمة بالنسبة إلّي مثًال: 
واجهت  إذا  المثال:  سبيل  على  للفّنان؟  اإلبداعّي  الدافع  من  العمل  يأتي  هل 
أو  الحرب،  أو  الصراع،  مثل:  مواضيع،  يخاطب  أو  الحالّية،  الشؤون  يتناول  مشروًعا 
الهجرة، لكّنه خاٍل من عناصر إبداعّيٍة واضحٍة، أو من أّية عناصر نابعٍة من التفكير 
الخيالّي، والممارسة الخيالّية، فإّنني ُأْدِرجه تحت العمل الصحافّي، وبالنسبة إلّي، 
هذا أحد الشروط، والمهّم عندي هو أن يكون للفّنان دوٌر نِشٌط في تشكيل العمل 

والمحتوى، وأْن يكون خياله ظاهرًا في العمل.

  ثانيًا: قدرة العمل على الوصول إلى الجمهور، وينبغي تقديم سياقاٍت مختلفٍة 
أّن فضاءاتنا متمّيزٌة كمهرجان؛ ويمكننا عْرض الكثير من  لفّنانين مختلفين. أعتقد 
األعمال المتنّوعة في أثناء فترٍة واحدٍة مرّكزة، ما يعني أيًضا أّنه ال يمكننا اّتباع 
سْرٍد قصصيٍّ واحٍد فقط. على سبيل المثال: يمكننا عْرض عمٍل يتناول أزمة الهجرة 
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علنًا، وقد يحتوي على صور، (أو مشاهد) لقوارب المهاجرين،... إلخ، ولكْن في الوقت 
نفسه، يمكننا عْرض عمٍل مختلٍف تمامًا، ورّبما يتناول تلك الموضوعات بطريقٍة أكثر ذكاًء، 
أو بطريقٍة غير مباشرة، أو بطريقٍة شخصّيٍة تمامًا. يمكننا -في الواقع- عْرض المشروعين. 
أعتقد أّنه من الصعب جّدًا على المسؤولين، أو المنّظمات، إظهار عمٍل ما، واالعتقاد أّنه 

ال يمّثل األزمة، أو الحرب.
 

  كما قلت من قْبل: نحاول أْن نضع الفّنان في المقّدمة عوضًا عن تقديمه بطريقٍة معّينٍة 
إلى الجمهور؛ لذلك، عند الترويج لعمٍل ما، فإّننا ال نستعمل كلماٍت، مثل: "المنفّي"، أو 
"النازح"، قد نقول: إّن ذلك الفّنان يّتخذ هولندا مقّرًا له، ونبقي الطْرح حيادّيًا؛ ألّنه من 
المهّم لنا أْن يكون التركيز على الفّنان. بسبب الوضع السياسّي، هناك بالطبع اهتماٌم 
باألعمال، وأعتقد أّن الجمهور يبحث في الواقع عن رواياٍت بديلٍة، أو رواياٍت أعمق، أو 
المزيد من الروايات الشخصّية؛ كي يستطيع أْن ُيدرك الموضوع، أو يرتبط به على نحٍو 
أفضِل، كذلك يمكن للفّنانين عْرض ونقل الموضوع من خالل مشاريعهم، وبينما يوجد 

فضوٌل َحْول المشاريع عاّمًة، أعتقد أّن الناس يبحثون عن فْهٍم أكثر دّقًة، وأكثر ثراًء.

السورّيون،  الفّنانون  أنتجها  التي  الفنّية  األعمال  مجموعة  أّن  تعتقد  هل  جمانة: 
المقيمون في أوروّبا، أو غيرها، قد ساعدت العالم على فْهم هذه الفروق على نحٍو 
أفضل؟ وهل يمكن أْن يكون لهذه األعمال أّي تأثيٍر ملحوٍظ على الرأي العام؟ وللذهاب 
أْبعد من ذلك، هل تعتقد أّن هذه المجموعة قادرٌة على حّث الجمهور، غير السورّي، 
في  الغربّي  الجمهور  سيفّكر  هل  المثال:  سبيل  على  الخاّص؟  بواقعه  التفكير  على 

الحرب العالمّية الثانية عندما يرى قّصة سورية؟
  

إيكارد: أعتقد أّنه من الضرورّي للغاية أْن يكون هناك الكثير من األعمال للفّنانين 
الفّنانين  أّن  يعني  هذا  ألّن  الحالي؛  الوقت  في  متابعتها  يمكن  التي  السورّيين 
وغير  متنّوعًة،  المشاريع ستكون  أّن جودة  كما  ويتفاعلون معه،  الواقع،  يقّدمون 

متساويٍة، وال أعتقد أّنها مشكلٌة بالضرورة. 

هذا  يمّثل  ال  بْعد،  ُتقّدم  لْم  طويلٍة  لفترٍة  ستستمّر  التي  المهّمة  المشاريع    
عن  ُكتبت  التي  الكبيرة  الروايات  على  اّطلعت  إذا  إلي.  بالنسبة  بالضرورة مشكلًة 
الحرب العالمّية الثانية، فإّنها قد صدرت في منتصف الخمسينّيات، وليس في عام 
1945. من المهّم للغاية أْن يكون هناك أعماٌل تعكس الواقع، وتناقش الشؤون 

الحالّية، كالروايات الكبيرة التي تناولت نهاية الشيوعّية، وينبغي أْن تكون هناك 
للفّنان  يمكن  الطريقة  بهذه  أّنه  وأعتقد  باستمرار،  حاضرٌة  األعمال  من  مجموعٌة 
التواصل مع الجمهور، وكما قلت: يمكن للفّنان أْن يعكس تحّوًال ثقافّيًا، ومن خالل 

ذلك يتمّكن الجمهور من التواصل بشكٍل أعمق، وأكثر ارتباطًا وفْهمًا للحقيقة. 

  ال أعتقد أّن األعمال جميعها ستتمّكن من تحقيق ذلك؛ وأعتقد أّن تلك األعمال لْم 
 ، ُتنتج بعد. أّتخُذ قراًرا بين ما أسّميه أعماًال جّيدًة، أو أعماًال جّيدًة على نحٍو استثنائيٍّ
وبين أعماٍل مهّمٍة يجب رؤيتها، وأعتقد أّن هناك الكثير من األعمال السورّية يجب أن 

ُتشاَهد في الوقت الحالّي. كيف سيستمّرون على المدى الطويل؟ يجب أْن نرى.

اآلن، خالل األزمة، هناك الكثير من اإلنتاج الثقافّي في لندن والغرب، والبعيد تمامًا 
، أو جماليٍّ  عن (مشكالت) الوقت الحاضر. ُيشّكل الموضوع جزءًا من خطاٍب ثقافيٍّ
ا حول خروج بريطانيا من االّتحاد األوروبّي،  معّين، لكْن ال توجد أعماٌل فنّيٌة ُتنّفذ حاليًّ
ولكْن في المسرح، توجد بضعة أعمال، ولكْن ليس ضمن النظام الفنّي الرسمّي. إّن 
خروج بريطانيا من االّتحاد األوروبّي ليس أزمًة مثلما هو الحال في الحرب السورّية، 
أصبحت  عمومًا،  محيطنا.  وعلى  حياتنا،  في  وسيؤّثر   ، مهمٌّ سياسيٌّ  وضٌع  ولكّنه 
اإلنتاجات الثقافّية في الوقت الحالي أكثر ارتباطًا بالقضايا المهّمة التي نواجهها 
اليوم، وهناك فنٌّ ُيعالج -أّوًال- الوسَط المحيط، وهناك المزيد من الفنون السياسّية 
الفّنانين السورّيين قوّيٌة للغاية ضمن هذا السياق،  أّن أعمال  والناشطة، وأعتقد 
وبطريقٍة ما، يقّدمون الكثير لهذا السياق. ال يمكنني تسميتها حركة، لكّنها تقّدم 

الكثير في أثناء تناولها الواقع.
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اّلالجئين  خالل  من  أساسيٍّ  نحٍو  على  ممّثلٌة  سوريا  أّن  أحياًنا  لي  يبدو  جمانة: 
والمغتربين، كما لو أّنه لْم يبق شيٌء داخل سوريا سوى الحرب والدمار، ولو كان 
ألسباٍب  سوريا  داخل  البقاء  قّرروا  الذين  الفّنانين  عن  ماذا  عمومًا،  صحيحًا  هذا 
الفّنانون، وُعزلوا، لكّنهم استمّروا في العمل وْسط ظروٍف  ُهِزَم هؤالء  مختلفة؟ 

مستحيلة. ما رأيك؟ 

الت مع  إيكارد: أعرف القليل عن ذلك، وأشعر حّقًا أّن هناك نقًصا في المعرفة والصِّ
هذا القطاع المحّدد؛ ألّن معظم الفّنانين الذين نعرفهم قد غادروا سوريا. من الصعب 
للغاية االستمرار في التواصل، أو زيارة ورؤية أعمال الفّنانين الموجودين داخل سوريا. 
لدينا بعض االّتصاالت مع فّنانين ما زالوا في سوريا؛ في الواقع، كّلْفنا ُمخرجًا سينمائّيًا 
هناك، أعتقد أّنه غادر حاًال، كان في حلب، وهو حسن قّطان، وبالطبع نتواصل أيضَا كما 
تعلمين، مع ُعمر أبو سعدة، الذي ال يزال هناك. أعتقد أّن هذه مسألة مهّمة جّدًا، لكْن 
ليس لدّي أية إجابٍة عن كيفّية التعامل مع ذلك، وال أشعر أّنني ُمهّيٌأ حّقًا المتالك 

المعرفة حول الواقع، أو معرفة آلّيات التواصل، أو التنسيق.
 

هؤالء  يعكس  هل  هو:  إلّي  بالنسبة  السؤال  لكّن  حّقًا،  لالهتمام  مثيٌر  سؤاٌل    
الفّنانون هذا الوضع في أعمالهم؟ ألّنه بالنسبة إلينا، يمكن هنا للفّنان أن يخلق 
حوارًا مع الجمهور (حول هذه المشكلة). أعتقد أّن األسئلة المتعّلقة بأماكن وجود 
للغاية.  معّقدٌة  الهجرة،  طرق  وما هي  الدعم،  على  يحصلون  أين  ومن  الفّنانين، 
هناك اهتماٌم بالفّنانين السورّيين، وأنا على علٍم بذلك في الوقت الراهن، ويوجد 
–أيًضا- دعٌم كبيٌر من ِقَبل بعض المنّظمات داخل أوروّبا، لكّنه غير كاٍف على اإلطالق.

 
  بالطبع سيكون هناك فّنانون يعرفون كيفّية االستفادة من ذلك الدعم على نحٍو جّيٍد 
للغاية، وفي المقابل هناك فّنانون آخرون ال يمكنهم فعل ذلك، تعمل القطاعات الفنّية 
جميعها على هذا النحو، ولو نظرِت إلى القطاع الفنّي في المملكة المّتحدة، التمويل 
على سبيل المثال: َمن الذي يحصل على التمويل في المملكة المّتحدة، ومن الذي ال 

يحصل عليه؟ سيكون هناك (تفاوت) دائمًا. في حال أصبحت ظروف زيارة سوريا أكثر 
سهولًة وأماًنا، فسيكون هناك المزيد من اإليقاع والحركة مجّددًا من الفّنانين، ومن 

الجمهور، ومن المرّوجين، ورّبما عندئٍذ ستبرز هذه المشكالت أكثر.

جمانة: إيكارد، هل تظّن أّن هناك تمثيًال جديدًا للقّصة السورّية، للكارثة السورّية، 
في العالم اليوم؟ هل يمّثل االنبهار بهذه السردّيات شكًال الستشراٍق جديد؟ وما 

التحّديات التي سيواجهها الفّنانون السورّيون في السنوات القادمة؟

إيكارد: أعتقد بوجود نوٍع من التركيز المفرط على سوريا في الوقت الحالي، األمر 
الذي يمكن أْن يؤّدي إلى استشراٍق جديٍد، السبب الذي جعلنا نتجّنب وْضع سوريا 
كموضوٍع رئيٍس في مهرجان شباك مثًال. إذا قمِت بإحصاء عدد الفّنانين المشاركين، 
فرّبما يكون العدد األكبر منهم من أْصٍل سوري، لكّنني أدرك أّنه أمٌر خطيٌر، وأعتقد 

أّننا ال نستطيع التحّكم فيه كثيرًا؛ يمكنه أْن يختفي بسرعٍة كبيرة. 

  غالبًا، وفي أثناء حواراتي مع الفّنانين، فإّنني ال أستطيع إيقاف هذا النوع من 
االهتمام، لكْن أخشى أّنه سيختفي بسرعٍة كبيرة، فبعد عام 89، ظهرت العديد من 
المعارض َحْول فّن أوروّبا الشرقّية، وفّنانين معارضين من جالسنوست، وشين، ... إلخ، 
مع  ما حصل  تمامًا  وهذا  الخطاب،  هذا  تالشى  والتغيير  التطبيع  من  فترٍة  وبعد 

سوريا لفترٍة قصيرٍة منذ 3 سنوات. 

  عندما قامت روسيا باجتياح أوكرانيا، فجأًة تحّول محور التركيز -ولو لفترٍة قصيرٍة- 
الثقافّي  المركز  مثل:  كبيرٍة،  مؤّسساٍت  اهتمام  على  وحصلت  أوكرانيا،  إلى 
البريطانّي، وأصبحنا نريد أْن نتناول القّصة؛ لذلك أعتقد أّن أحد األسباب الذي جعل 
التركيز شديدًا وقوّيًا في الوقت الحالي، يتعّلق بالطول المؤسف للحرب في سوريا. 

إذا حصل تغييٌر، وَجَرت المصالحة، فإّن هذا االهتمام سيختفي، ولو بعد فترة. 
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الفّنانين  من  العديد  كافح  أفريقيا  جنوب  في  العنصرّي  الفصل  نظام  انتهاء  بعد 
للعثور على محتوى ذي ِصلٍة بعملهم، وذلك ألّن خطاب الفصل العنصرّي قد هْيَمن 
انخفض  الخطاب  هذا  انتهى  عندما  اإلبداعّية،  والمساحة  الذهنّي،  الفضاء  على 
ما  وهو:   ، حقيقيٌّ سؤاٌل  -أيًضا-  برز  كما  عنه،  أعماٍل  بعْرض  المؤّسسات  اهتمام 
المواضيع المهّمة التي يجب الحديث عنها، أو كتابة مسرحّياٍت َحولها، أو القيام 
تالشى  السائد  الخطاب  اختفاء  فبسبب  لها؟  الموسيقا  إعداد  أو  فنّيٍة،  بلوحاٍت 
الظْرف المؤّدي إلى إنتاج أعماٍل فنّية، وعلى الرغم من تغيير التشريعات بعد انتخاب 
تغيير  ولكّن  وضحاها،  عشّيٍة  بين  والعنصرّية  العنصرّي  الفصل  ينتِه  لْم  مانديّال، 
عليه؛  الفنّي  للتركيز  السريع  االختفاء  إلى  أّدى  تأطيره،  وكيفّية  السائد،  الخطاب 
لذلك أعتقد أّنه قد يكون وقًتا صعًبا للغاية بالنسبة إلى الفّنانين، وفي رأيي أّن 
في  الفّنانين  أعمال  بأّن  أعتقد  ألّنني  بعد،  اإلبداعّية  باألزمة  ُيصابوا  لْم  الفّنانين 
الوقت الحالي تعكس تباينًا قوّيًا، إّما عن طريق مقاومتهم السردّيات السائدة في 
الوقت الراهن، وإّما عن طريق تبّنيهم لها، وخْلق نتاجاٍت تجيب على الفور عن هذه 
السردّيات. بعد أْن تقضي بضع سنواٍت في المهجر، فسوف تتعّرفين إلى ما تكتبين، 

ثّم تواصلين الكتابة عنه. أعتقد أّن هذا سؤاٌل مهمٌّ للغاية.

جمانة: األزمة اإلبداعّية لْم تأِت بْعد، وعمَّ سنكتب في المستقبل؛ تأّمالت وأسئلة 
يتركنا معها إيكارد ثيمان.

  كنتم تستمعون إلى حوارات َحول الممارسات الثقافّية المعاصرة - سوريا نموذجًا، 
ضمن برنامج أولوّيات العمل الثقافّي السورّي الذي ُتعّده مؤّسسة اّتجاهات - ثقافة 

مستقّلة. شكرا الستماعكم، وإلى اّللقاء. 
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