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 مقدمة 

 

 !!  الحرب بقع  زالةإل ثأرية محاولة   السخرية حد   جادة كتابات
 

 هارف  علي حسين. د.أ

 

 ..   عميقا   تكون    ان يعني  ساخرا   تكون    ان

 ..   بليغا   تكون   أن يعني  ساخرا   تكون    أن

 !   متألما   تكون    أن -ذلك كل قبل  - يعني  ا  ساخر تكون  أن

  ذروة   هي   الماغوط   محمد   الكبير   الساخر   يصفها  كما   الساخرة   فالكتابة 

  يفسر   ما   هذاو ..    الطغيان و  الظلم   و   الهزائم  من   المرة  السخرية   و   االلم

  الشمولية   االنظمة  في   سّرا    المتداولة  الساخرة   النكات   تفشي 

 . يوقراطية الث االنظمةو الدكتاتوريات و

  الفاظا   الشخص  فيها  يستعمل   التعبير طرق من  طريقة  هي لغة   السخرية

  عندما   و .. حقيقة  الكاتب  و  المتكلم  يقصده  ما عكس  الى  المعنى تقلب 

  بخلقة المس و  الشتم  و   السب  باستعمال  جدا عدوانية   بنيّة توظف 

 .   تهكما   تسمى  الِعرق  او  اللون  حيث  من  الشخص 

  يختلف   للكلمات   المقصود   المعنى   حيث   ادبية   داة ا  االدب   في   السخرية و

  مقصود   هو  ما  و   يُقال  ما  بين  التناقض   انه .    للكلمات   الفعلي  المعنى  عن 

  ما   و  ،  المفهوم   هو  ما   و   المقصود   هو   ما  ،  يحدث   ما  و   متوقع   هو   ما  ،

 .  يتم  ما  و  يُقال 
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  إذ   تطرفا    و  دقة  اكثر  السخرية   لمفهوم  اآلتي  التوصيف   يكون  ربما  و

  و   صفاتهم  او  افعالهم   و  الناس  اقوال  محاكاة)    ة خريالس  ان  فيه  يرد 

  ال  هو  و   منه   يضحك  وجه  و على   إشارة    او يماءا  إ   او  فعال  و   قوال   خلقهم

 .  (   التحقير و  االيذاء عن  ينفك 

  اوجه   من  اخالقيو  فكري   كموقف   التحقيرو  الذاتي  االنتقام   بفعل  االيذاء

 .  لإلنسانية  المدمرة آثارهما و  الطغيانو الظلم

  من   النصار   كاظم   اتخذ   فكريا  المفخخ   و  العميق  المفهوم   هذا  من

 .  معتدال   موقفا   و  مناسبا   اسلوبا   و   آمنا   مالذا السخرية

  بكعب   ديمقراطية )  السابقين   اصداريه  في  اعتمده   الذي  النهج   هو  هذا

  و   النهج   ذات   على  قصديا   يواظب   هو   ها و  ،(  الرج   عكس )  و   ( عال

  و   سايكولوجي   اجتماعي  كخيار  دراية   و  بوعي (  الساخر )  االسلوب 

 !.   بالهزيمة الشعور  و ( اليأس) و ( االحباط) ضد  دفاعي كموقف

  من   عليه   يبدو   ما  رغم ..    الروح و  الوعي   ديناميكي  كائن   النصار   كاظم 

  من   بشيء  تتشح   التي   هيأته  و   صرامته  بها  تضللنا   ظاهرة (  ستاتيكية)

  طرفا   يكون   ان   يحاول   وهو  حتى   فارقهي   ينفك  ال   الذي   العبوس  و   التجهم 

 .   طريف موقف  او  لنكتة  راويا   او مزاح في

  برؤية   سيحضون   من  جدا  المقربين   النصار  كاظم   اصدقاء  من   قلة

  ذلك   يكون   ربما..    ضحكة   او  خفيفة  ابتسامة  عبر  تكشفت   قد   و  أسنانه 

  شظف   عانى   الذي  هو  و  ؟!ال؟   كيف.  جّدا    محدودةو  خاصة   جلسات   في

  و   بجديته   الموغل   الجاد   رح مسال  صرامة   و   ،   تقشف   ياة ح   و   العيش

 !    جمهوره   على  العصي الشعر ..  قبل  من  و   ، كآبته
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  المسرح   اليه  أكسبها  التي   ثقافته   و فكره  تطور  و   وعيه  تنامي  مع   و   لكنه

  و   نفسه   يراجع   بدأ   ،   الشعر   عالم   من   عنوة   اختطفه   ان   بعد   تدريجيا 

  اعية االجتم  و   السياسية  ت التحوال  خضم  في اخرى   و   مرحلة   بين منجزه

  اعماله   لنصوص   اختياراته  في   يتضح   كان   ما   هذا  و   ،   االقتصادية  و

  و   الشكل  حيث   من   المتباينة   اتجاهاتها   و   موضوعاتها   و   المسرحية 

 .  لممثليه  اختياراته عن   فضال هذا  ، الخطاب  طبيعة 

  و   2٠٠3  زلزال  بفعل   الوطن   على   طرأ   الذي  االعظم   التحول   بعد   و

  الكم   بفعل  و  ،  ثقافيا    و   اقتصاديا   و  عيا اجتما   و  سياسيا  لكبرىا  تداعياته

  منقادا    نفسه  النصار  وجد   ،  الصدمات   و   اليأس  و  االحباطات   من  العظيم

..    الضحك..    الكوميديا  ..    رحبة  و  جديدة  فضاءات   على  االنفتاح  الى

 .  السخرية ..  المفارقات 

  بعد   و  ،  عطائه   و   نضجه  قمة  في   هو  و (  اجباريا  )  كاظم  تقاعد   أن   بعد   و

  المسرح   ابواب   وبدأت   المسرحي   العمل  فرص   شحت   و   تضاءلت   أن

  هذا   النصار   إغتنم  ،  الفرص   و  االنتاج   شحة  ظل   في   بوجهه   توصد   تكاد 

  الى   يتحول  و(  المفروضة  راحته)  سنين  ليغادر(  القسري  التقاعد )

  من   و   عنه   الكتابة   بل  للمسرح   الكتابة   ليست ..    المفاجأة   لكن !    الكتابة 

  مع   المتماهية(  المسرح   و   النصار )  معا    اتهمسير   اعني   ،  سيرته   اللخ

  لم   و   ،   خارجيا   و   داخليا  بمقدراته   العبث   يتم  وطن   سيرة   و   مجتمع   سيرة 

  النثري   خطابه   ليوصل   شكال    و  اسلوبا    و  اداة    السخرية  غير  النصار  يجد 

 ( ! كوميدي التراجي)

  سخرية   و  خريةالس  مفارقات   ؟  السخرية  الى   النصار  لجأ  فلماذ 

   !  المفارقات 
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  الكباريه   و  السوداء  الكوميديا  التجاه  بديل  الساخر   االدب   النّ   هل

/    كارتون   احالم )  االخيرة   اعماله   في   به   بدأ  قد   كان   الذي   السياسي 

  الستكمال   الكافي  الوقت (  التقاعد )  الحكومي   قدره   يمهله   لم   و (  سينما

 . به  مشروعه

  عا  انوا   (الحرب   بقع   مزيل)  خرةالسا  مدونته   في   النصار  اعتمد   لقد 

  هي (  كالمية  سخرية)  اللفظة   سخرية  تكون   ربما  السخريات   من   مختلفة 

  الشخصية   سخرية   و (  المفارقة)  الموقف  سخرية   جانب   الى   االبرز

 ( . تصلبها و  نمطيتها )

  و   السياسي  و  االجتماعي   المشهد   من  السخرية  في  هذا  كل  استخدم

  ساط االو  من   ،  الفني   و  الثقافي   واقعال  من   ،   الحرب   من   ،   االقتصادي 

 . سنرى  كما نفسه من  بل  ، الثقافية 

  ،   النفسي   االخفاء   محاولة   او    بالنقص   الشعور   ،   السخرية   اسباب   من   ان 

  التشفي   عامل  جانب   الى   ،  سلبية   بطريقة   النفسي   الوجداني   التفريغ  او

  الساخر   بنظر   سيكونون   االخرين   الن   المتعة  و   اللذة  على   للحصول 

  هو   نفسية  آالما  لهم  يسبب   هان   بل  حديثة  بسياط  يُجلدون  و  ون يتألم 

  و   غضب   من   بداخله  ما   ليفرغ   يزدري   فالساخر  ،   بها   يستمتع   بالمقابل 

 .    محتدمة  مشاعر  و  احتجاج 

  صفحته   عبر  الساخرة  الكتابات   مع   النصار   لتجربة   رصدي   خالل  من  و

  لين عام  وجود   ارجح   ،   السابقة   اصداراته   و   الفيسبوك  على   الشخصية 

  نزعة   الثاني   و  ،   النفسي   الوجداني   ريغ تفال  اولها   ،   كاظم   لدى  فاعلين

  و   اليأس   لحالة  االيجابية   المقاومة   ونزعة   الحرة   االرادة  ممارسة 

 .   االحباط 
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(  كاركتره)  من   و   نفسه  من   بالسخرية  النصار  يبدأ  االفتتاحي   نصه  في

  ، الجميلة  ونالفن  معهد   من  قادما  الجميلة  الفنون  لكلية   دخوله  عند   الغريب 

  راته   ان  ما  الطالبات   احدى  ان   حتى  المضحكة  شبه   الغريبة   بهيأته

  صرخت   حتى  ،   الثقيل  معطفه  و  الطويلة  لحيته  و  الكث   الطويل  بشعره

 ( . الرجيم الشيطان شر  من  بالل   اعوذ ..  تف .. تف..  هللا  إسم يّمه) 

  فوزه   بعد   منه   االخرين   سخرية   عبارات   توثيق  عن   ايضا   يتورع   ال  هو 

  يقول   اذ   مدجنة   حياة   عرض   عن (  االفضل)  االخراج   و   التمثيل   جائزتي ب

  اين   من   المعطف  ابو   الكائن   هذا  عن   يستفسرون   االساتذة   بطلبي   ارسل)

  خذ أت   بالبلد   غيرك  ماكو   يعني   لي   قال   استاذ   و  احدهم !    عليهم   هبط 

  كالعادة   ؟ !؟   شاعر   انت   و   عالقتك   ؟ما !؟   واحد   بوقت   التمثيل   و   االخراج 

 ( .. هربت   و  ابتسمت 

  يحقق   ظل   و   يلتفت   لم  و   االمام   الى   هرب   قد   الحقيقة   في   النصار   لكن

  يحصد   و   يحققها   وهو   حتى   سعيدا   يكن   لم   لكنه   ،  المسرحية   النجاحات 

 !   انهكته التي  الحرب  بسبب  ، النقاد  اشادات  ينتزع و   الجوائز

  كنتِ )  القلقة   روحه  على  بظاللها   القت   التي  الحرب   الى   إشارة  في   يقول 

   تجربة   كل   و  فيها   العيش   مساحة  تضيق و   تتصحر  البالد   ان  شعرا

  ما   وضوح  انعدام  و   الضغوط  و   الدموع   و  لم باأل  محفوفة   كانت   تقدمها

 .    (ينتظرنا 

  السخرية   و   الحرب   مواجهة  في   النصار   شرع  اخرى   نصوص   في  و

  اخترت   و   الحرب   من  الثأر  اريد   كنتِ )    مسرحيا    واجهها   ان  بعد   ،   منها

  اريد   كنتِ   ،  االرض   على  منها  مرعوبا  كنت   ان   بعد   حيامسر  مواجهتها 

        األمهات   رعب   و   للجنود   الالفتة   االنسانية   االرتعاشات   تلك  انقل   ان 
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  و   المجهول  الى  ليال  تحملنا  سيارات   و  الكراجات   في   انتظارهن  و

 .  الموت 

  و   الحرب   من   الثالث   الموقف   هي   مفارقاتها   و  السخرية   تكون   بذلكو

  اجهة المو)  موقف  و (  االستسالم   و   الرعب )  ف موق  بعد   ،   مفارقاتها 

  و   حزما  و  وعيا  اكثر  فكري  كموقف   السخرية   لتأتي(  المسرحية

  يمد   هو   فها  منها  نجا  و   تجاوزها   حروب   من   التشفي   ِعبر   صراحة  

  نصوص   في   تجسد   ما   هذا   و .    متشفيا    ساخرا    بوجهها   الصغير   لسانه 

 ( . الحرب  من ثأر )  و(  االشباح كرنڤال )

  سبق   مع  يعود   هو   فها  ( مسرحيا  )  الحرب   مع  ثأره  النصار   مل يُك  لم

  الحرب   مع   ثاراته   بل   ثأره   ألخذ   السعي   مواصلة  الى   التهكم   و   االصرار 

 .   عمارنا  أ  اكلت  التي

  الحصار  وقت   سفراته  ولأل  النصار  يوثق(  طريبيل منفذ )  مدونة في  و

 .   ايضا ساخر  سلوب أب  لكن و

  االميل   هو   ما   اعرف  اكن   لم )  نفسه   من   المرة  السخرية   الى   كاظم   يعود 

  افر   ظللت   و..    اميلك  اعطني  لي  قالت   لي   عربية   قةصدي   ان   كما

 !!(  بأذاني 

  الى   النهاية   في  ستنقلب   بجدية   المرة  هذه  لكن   و   -  النصار  يرصد 

  وجد   على   موقفه  و  وضعه  و   الوضع   عليه  كان   ما!    مريرة  سخرية

  كانت   الزمن  ذاك  في)  البائد   الدكتاتوري  ام ظالن   زمن  في  التحديد 

  كنت   لو   و ..    كذلك  لست   انا  و  باقيا    احد   هامن  يخرج   لم  استثناء    الشجاعة

..    آخر   طريقا   سأختار   كنت   الوراء   الى   الزمن   عاد   ولو   النضج   بهذا

 .   (!  اسود  عزا   و  لطام و  صخام  عمي..  انفلكنا و  اندهرنا عمي 
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  ه مدونات  في  النصار  يوثق  بالسخرية  المطعم  التوثيقي   االسلوب   بذات و

  السيارة   و  الحرب   بعد   ما  حياة  و  الحصار  لعروض   و  قرطاج  لذكريات 

  الذي   الثقيل  لمعطفه  و  العشرين   تجاوزت   التي   لجوائزه  و(  البرازيلي)

  لورشة و  ،  لعروضهو  مفارقاتها و  لبروفاته و  ،  هويته  فاصبح   به  ُعرف

  تّوجها   التي   و  كثيرا  بها  يعتز  و  الشارقة  في   اقامها  التي  االخراج

 ( . سعيدة  عيشة  عاشو ) ة بتجرب

  التاريخي   بالمعنى   سيرة   ليست (  الحرب   بقع   مزيل )  النصار   كاظم   مدونة 

  تداعيات   عن  يكشف!    بوح   انها ..    يوميات   ال   و   مذكرات   ليست   فهي  ،

  بين   ..  بينهما   ما  و  االمل  و  االلم  بين  جمعت   ذكريات   و  مفارقات   و

  و   ئعيةالوقا   بين  تجمع  سيرة  ،  بينهما  ما   و  الدموع  و  الضحك

  سيرة   انها  ،  االمل  و  لمالا  بين  ،  السخرية  و   الجدية  بين   ،  االفتراضية

 .  جديتها  بكل  ساخرة  و   السخرية حدّ  جادة

  بل ..    حرب   سيرة..    اجيال  بل ..    جيل  سيرة  بل  فرد   سيرة   ليست   هي

  الحرب   لعقود   امتدت   مجتمعية   سيرة ..    خارجية   و   داخلية   وب حر

 .   المزمنة

  و   للسخرية  الفائتة  لحظاته .    إستحضار  محاولةو  ..  االلم   مدونة  انها

 ..   عبورها  بعد  منها  النيل

  و   منها  السخرية..    العبثية  الصراعات   و  الحرب   من  التهكم  مدونة  انها

  محاوالتها   كل   رغم   هزيمتنا   في  فشلها  بعد   منها   التشفي  و   هجاؤها 

 !   المتكررة

  و   تمرد ال  عن   يعبر  اخالقي  و  فكري  موقف  المدونة  هذه  في  السخرية

  في   العالقة  حرب لا  بقع  ازالة  محاولة  و  االحباط  و  اليأس   مقاومة 
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..    وعينا   ال   و  وعينا  و  عقولنا   و   ارواحنا    من   فلسفي   موقف  هي  و !! 

 !   للسخرية المثيرة تراجيديتها   و  عبثيتها   بكل  الحياة

  طاقة   عن(  الساخرة  المقالية)  مدونته   في(  النّصار   كاظم)  كشف   لقد   و

  الضحك   نحو   مكبوت   نزوع  و  مستترة  و  كامنة   كانت   كوميدية

  يكشف   اآلن   هو  ها  و  ..  كشفها   على   حريصا  النصار  يكن  لم  والسخرية 

 .  تحفظ   و  كبت   طول  بعد   عال   بزخم   عنها 

  السياسي   المستوى  على   المغاالةو  الزيف  لجوانب   تعرية  النصار   مدونة

   ي االجتماع  الجسد  من  تصدع ما  لترميم   بريئة محاولة و  االجتماعيو

 ..   تزول لعلها..  لوثته  بقع به   علق  ما  و

  سرقت   التي  الحرب   بوجه   مترفعة  مسرحية(  قةبص)  الكتاب   هذا

 ..   مستقبلناو  حاضرنا 

 .  أعمارنا  سرقت  لقد 
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 الشعر  رواسب

 

   زمنيا   خرا  أمت الفنون معهد  الى  جئت 

   متواصلة سنوات  لخمس  جسام  وتضحيات   كبيرة  جهود   وبعد 

   المسرحية  الفنون  قسم على  االول  على  حصلت 

   مباشرة  الفنون كلية  في  الثاني الصف  في وضعوني  ثم 

  العشر   يتجاوز  الكلية   في   طالب   اي   وبين   بيني   العمري  الفارق  كان

   سنوات 

  في   قراته  ما  واشكال  وموضات   وسلوكيات   بسيرة  ثرا  أمت   كنت   كما

   والفنانين  للكتاب  والروايات  السيرة

  وذاهل   مناسبة  بال   ثقيال    معطفا    تديوار  اطول  ولحيتي  طويل  فشعري

   ونصف  ساعتين  مني  رقتغتس  صفنة وكل   يصفر وجيبي 

   هيجو  فيكتور  روايات  احدى من  قافزة شخصية  مثل

  م لالم  ت أوبد   والمجالت  الصحف  في   الشعرية  نصوصي انشر  بدأت  للتو

   عاليا  ترفرف  االرامل قبعات  الشعرية  مجموعتي 

   قصيدة  كتابة عن تلف تخ واسراره  المسرحي العرض  انساق لكن

  اسرار   باتجاه   اهرب   كنت   ني ن لك  الشاعر   بصفة  يقدمونني   كثيرون   وظل 

   وثقافته  العرض 
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  بالمضمون   هتمأ س  الشعرية   رواسبي   بسبب   ان   البعض   يعتقد   كان   حتى 

   له  اسيرا واظل

  درستها   التي  العرض   اسرار  من   تعلمته   ما   مع   يتعارض   ذلك  لكن

  تها وجلسا   العروض   بروفات   وفي   الكلية   وفي   المعهد   في   وتعلمتها 

   الفخمة  النقدية 

   وتالحمهما  وسمعية   ةبصري  منظومة من

 :  لي  وقال  الحاج  حكمت  الشاعر  جاءني  يوما 

  على   وانفتح... شعرك  وقص  الثقيل معطفك  وارمي لحيتك احلق اخي يا

   بوهيمي  جنك طالع  ....  زمالئك

   الطالبات  احدى  فصرخت  صباحا الكلية دخلت  ومرة

   الرجيم   الشيطان  شر من  بالل اعوذ .. تف .. تف .....  هللا   اسم يمة

  ورحلة   طويال   زمنا  امامي   ان   حين   بعد   واكتشفت   بنفسي   معتدا  كنت 

  الصعب   المسرحي  المارثون   حيثيات   في  بقوة  قدمي  اضع   لكي   طويلة 

   وعمليا  معرفيا  والشائك 

  ان   بعد   االخراج   اسرار  معرفة   ازددت   السعدي   جعفر   هيبة   مع   هنا 

  رشيد   ويوسف   جبر  عزيز  مثل  اجالء  اساتذة  يد   على  معهد ال  في   درسته

   الصافي  د وعما

   العربي والمسرح  الرزاق عبد   اسعد  مع  ثم 

   االخراج وطرق  وتقاليده  واسراره  االنتاج في  فريد  حسون  بدري  مع  ثم 
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  القصب   صالح  مع   ثم  االخراجية  االساليب   وتنوع   الحميد   عبد   سامي  ثم

   المهمة ومفاتيحها   ثابتةال قناعاتك تزعزع  التي  ومحاضراته

  في   المجاورة   وعالقاته المسرح   ماهية   ا لن  يفككون  اجالء   اساتذة  عن  عدا

   المطلبي مالك مثل  واالدب  النقد 

  مدجنة   حياة   هما  جوائز  على   حازا   عرضين   طالبا   مازلت   وانا   قدمت 

   الباب  امام  وعرض 

  الحرب  بعد  ما  حياة  عروض  محور مع لي  اطاللة اول  في

   مدجنة  حياة  عرض   في مخرج  وافضل ممثل  فضلأ على  حصلت 

  اين   من   المعطف  ابو  الكائن  هذا  عن  يستفسرون   تذةااالس  بطلبي  رسلأف

   عليهم  هبط 

   لي  قال  استاذ  وهو   حدهمأ

  واحد   بوقت   والتمثيل االخراج  خذ أت  بالبلد   غيرك  ماكو يعني 

 ؟  شاعر   وانت   عالقتك ما

 ...  وهربت   ابتسمت  كالعادة

  الطالب   حد أ  قام  الكلية   في   قدمته  لذيا  توت   عائلة   عرض   وفي   هنا 

  المخرج   يفصح   ال  لماذا  العريض   بالقلم  وقال نص لا  من   المضمر   وفضح 

 ؟ ...  الجنرال يكون  من عن 

     وانهاها النقدية  الجلسة نذاكآ  القسم رئيس  لملم وهنا
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 االشباح  كرنفال

 

   للتو  اشالئها لملمت  قد  الحرب  كانت 

   يسمونها كما  الثانية  يج الخل حرب  دخلنا  مؤقتة  تحويلة   وبعد 

   الثانية  للحرب  اطالقة  اول مع المعهد  من  تخرجت  انني  صادف

   ذلك قبل

   ومشقة  وهدوء ببطء  المسرحي طريقي  ارسم  كنت 

  عملية   معارف   امامنا  يفتح   واللذيذ   والصعب   الغامض   الطريق   هذا   كان 

   مداركنا  من اوسع  وفضاءات  ونظرية 

  ويدفعوننا   لتعليمنا   فانون يت  اساتذة  هناك   كان   السنوات   هذه   وفي 

  خارج   االحتراف  عروض   وحتى  جرالتخ  عروض   في  عمليا  لالشتراك

  ومدافعا   حقيقيا  معلما  االخراج  استاذ   جبر  عزيز  د   وكان  المعهد   اسوار

 .   بالمعرفة  واحاطتها  ورعايتها  المواهب  بزوغ  عن  قويا 

  اطروحة تكون  ان  وقررت  واعجبتني   االشباح كرنفال مسرحية  قرأت 

   تخرجي 

   يبتكر  فرنسي  صحفي وهو  دوكوبرا  لموريس  والنص 

   سيحصل ماذا جديد   من الموتى بعث   لو وهي  شةه مد  فرضية

  اخرى   وشخصيات  الجندي   ويرفض  ..  سيدة وتقبل  ...  الجنرال   فيرفض 

   وترفض  تقبل 
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   الفائتة  حياتهم عن   للحديث  لهم خصص  نادي في  يلتقون  موتى 

   واحدة  لمرة  شتعا الحياة  ان  ويكتشفون  للحياة  يعودون ثم 

   صنعت  وماذا  ورعبها للحرب  ادانة في

  وقبول  رضا  على وحاز   التجريبي المسرح قاعة  على العرض  ت قدم

   ونجاح

  في   ممثال   للعمل  عملية  فرصة   لي   توفرت   بعده   وما   ذلك   واثناء  ثم 

   عروض  معه فقدمت  منعثر حيدر د  هو   ونادر  مهم  مخرج  عروض 

  ا  بناء  مبنية  احترافية  وض عر  وهي  واولئك  المدينة   وحرية  الصين  سور

  الثمانييات   نهاية   بين   نذاك آ  العراقية   ت الالتحو  في   وتحفر   وداال   ذكيا

  قائمة   عروض   العداد   منعثر   عمله   الذي   والمختبر   التسعينيات   وبداية 

 ...   وتعاليمها وبروفاتها  الورشة  على

  بعض   في  وكنت   الحياة  مفاصل  كل  ضرب   قد   الحصار  كان  الكلية  في 

   االولى المحاضرات  عن   خرأ تأف االقدام  على مشيا  ليهاا احضر االحيان 

  وبحوث   وسهر  ومشاهدة  وتطلع  ومنافسة  ونسيان  غامض   تمرد 

  ستة   كل   حذائي  واستبدل   تصرخ   وجيوب   متنوعة  خبرات   مع   واحتكاك 

   مرة قرون 

   اخرى وبلدان وعمان   ليبيا الى النزوح  بدء االثناء  هذه في

   جديدا مهاجرا  لنودع الجماهير  مقهى في طويلة  ساعات  نجلس
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  منها   تقريبا  عروض   عشرة   ءااالجو  وهذه  السنوات   هذه  في  قدمت 

  وعرس   جو   وارض   الي   ترنو  والسحب   الكرز  وبستان   وسطية   جزرة

   وغيرها  بقية  وللحب  الدم

  جوائز  على  حازت  الداللة  و  واالشارة الرمز تعتمد   العروض  هذه  كانت 

  ثيرات أ ت  رف تستش  عروض   ..   خرى اال  العرض   وعناصر   االخراج   في

   علينا  الحرب 

  االحتراف فضاء عن  يختلف   تهموصرا  كاديمياال الدرس لكن  

   وتقاليده   وسلوكياته

  بدري   مع  عملت   ..   وتقاليدهم   كبار  اساتذة   وتصوف  بتعاليم   محمال   جئت 

   عنده معهودة  ودقة  عال  بانضباط  فريد  حسون 

   ومسطرة  وصبر   بتان  الواقعية  عروضه  يرسم   وهو

   كبار  ومعلمين  اتذة اس يد  على  وتتلمذت 

  فيها   تنسجم   احترافية  عروض   حقيق تل  اطمح   كنت   بداياتي  في   وانا   حتى 

  مع   او   الحرب   بعد   ما  حياة  تجارب   في  سواءا    ثيرا  أ ت  وتحقق   االنساق 

   الحقا   السوداء الكوميديا 

  كنت   ان   بعد   مسرحيا    مواجهتها  واخترت   الحرب   من  الثأر   اريد   كنت 

   االرض  على  منها  مرعوبا 

  ورعب   د للجنو  الالفتة   االنسانية   االرتعاشات   تلك  انقل   ن ا   اريد   كنت 

   الكراجات  في وانتظارهن   االمهات 

   والموت   المجهول الى  ليال تحملنا وسيارات 
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  االذان   يشق  وهو   النمساوي  المدفع   صوت   من   بعد   اتخلص   لم   وكنت 

   معا  والقلب 

  اصابعنا   على   الحصار   ثم   ومن   الحرب   اضفته   مما   الرغم   وعلى 

   واحنا وار  ووجوهنا 

   صارخ مجتمعي  وتحول ورعب   وذهول  قسوة من

  وال   صخام  وال  اب واتس  وال  توك  والتيك  شات   سناب   هناك  يكن  ملف

  من   لتقول  بوك  فيس    وال    تي  ان   تي   قناة  وال   صامتة  اغلبية   وال   لطام

   خالله

   نفلكناا  عمي ولكم 

   اندهرنا  عمي ولكم 

   هدومي  اشك راح  عمي ولكم 
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 الحرب  من ثأر

 

  المواضع   في  شبابي   سنوات   امضيت   محطما  الحرب   من  خرجت 

  وخطرة   قصية  واماكن   االهوار  وفي  البراري  وفي  الصارمة  وامرواأل 

 .  البشرية  قامة لإل مؤهلة  غيرو

  دامس   خر أمت   ليل   في   صالح   قلعة   من   القريبة   وحدتي   الى   عدت   مرة

  ومرة ...   ومضى  اجتازني  عندما  بالصدفة  ونجوت   خنزيرا  لي  فخرج

  اب الب  في   وظلت   النخيل   سعف   من   مبني   نوم   مكان   في   افعى   حاصرتني 

   كمتهم لي  تنظر 

 ...  والرعب  خوف ال من علي   اغمي لكنني  ..  وانسلت  نفسها  سحبت  ثم 

   الحرب  مع  ثأرا لي  ان قلت 

   اعمارنا اكلت  التي الحرب 

  الكراجات  في ينتظرننا امهاتنا  وظلت 

  وعلى   علينا   الحرب   بتأثير   صلة   لها  عروض   في   تجربتي   فكرست 

 ...  حياتنا  وعلى  وجداننا 

  دراستي   فكرست   مقبوال  ليكون   ووعي  دراسة  الى   اجيحت   االهتمام  وهذا

   والمعاينة والقراءة  واالحتكاك والمشاهدة  لمحاضرات ا لتلقف االكاديمية

  يوميات   اكتب   هنا   العلمي  البحث   منهجية   خارج   وادون   اكتب   ا هن  انا

 لسرد   اقرب   ربما  وقناعاتي  وانطباعاتي  عشته   كما   وتدوين  وسيرة

   قا  حال  النقاد  اهاسم جيل  سيرة هي  والتي  السيرة
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  االساتذة   من   داعد   ان  دون  ال   اعود   وهنا  ..   الجديدة   الحساسية  بجيل 

   صرارنا ا و وثقافتنا  ومعرفتنا   تكويننا  في  ساهموا 

    يقترب  االثناء  هذه في

  المصطلحات   ويدرسنا  واناقته  ريحيته أب  مزاجنا   ومن  منا   شامل  وليد .د 

  يدهشنا   ذلك  وبعد   المسرحي  االبتكار  وكذلك  باالنكليزية  المسرحية

  عبد   اميس  للراحل  اخر  اشعار  الى  عرض   في  الكوميديا  يجيد   كممثل

   المسرح  منتدى في الحميد 

  االنقالب   بداية  كانت   انها  اظن  سنوات   وهي  التسعينيات   سنوات   في

 االجتماعي 

   وتغيراته 

   ماعنده كل  ليبيع للشارع  يخرج   كامل شعب 

   يرة االث  واشياءهم  وكتبهم..   بيوتهم سقوف  باعوا

 ...   اطفاله اتاري حتى باع   انه  ندوة   في قال احدهم  مرة

   لنا  ق صدي  فقاطعه

 (  بجاماتنا  بعنا لقد .....  اتاري  يا  عمي )

  أقل من   يعادل  ما  دينار   الف15٠  الثقافة   وزارة  اعطتني   الزمن  هذا  في

   اهذي وظلت  علي   غميأف االبداع جائزة عن   ذاكآن$ 1٠٠

   ة المفاجأ هول   من  التالي  اليوم  حتى 

  عرض   قدمت  االثناء هذه  وفي
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  لها   كلمة   يقل   ولم  واية ر  عن   كيطان  الخالق  عبد   اعداد   من   مدجنة   حياة 

   االلماني  بل  ينرش 

   بزوجته وعالقته  الفرد  على رب الح ات ثيرأ وت

  لينام   يحل  اينما  الرجل  يستخدمه   ( ينفخ  سفري  دوشك )  هنا   ابتكرت 

   الحرب  من مشردان وهما  زوجته  ويلتقي 

  بها   يبشر  وظل   وبتجربتي   بي   الحميد   عبد   سامي  االستاذ   مام اهت  بدأ  وهنا

 ....   عنها  ويدافع

  ان   من   نذاكآ   ياالعرج   نازك   الناقدة   كتبته   وما   التحكيم   لجنة   ان   واتذكر 

   الفتا   ومخرجا  ممثال نفسه   لنا قدم كاظم 

   مستقبال  المسرحية الساحة  على  سيستقر كيف  ندري  وال 

  يريد   شاعر   هنا   مشتعلة   الحرب   ثيمة   لبورشرت   الباب   امام  وفي

  في   نفسه  ويرمي  االنتحار   فيحاول   مخربة   مدينته   وجد   ان   بغد   االنتحار

  الحرب   ورعب   ساتهأم  من   فصوال    ويقدم  تنقذه  ةأمرا  سمكة  لكن  البحر

   ونتائجها

  اكمال   عن   ال  ومسؤ   اصبحت   وهنا   جوائز   سبع   على   العرض   حاز  

  تيني أت  وهنا  . .  الباحث   المخرج   بطريقة  ونتائجها  الحرب   عن   مشروعي

  قافل لكنني  بالعشرات  نصوص 

   حدهم أ ى عل  ضغط  وكلما

   معه  اصرخ

   الحرب  مع ثأر  عندي   انا عمي   يا
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 ...  ئب لذ وا ليلى  نصوص  اعمل  ولن 

  فقدمت 

   وسطية  جزرة

   الكرز وبستان

   الي  ترنو  والسحب 

   الدم وعرس 

   جو وارض 

   بقية  وللحب 

   الكرز وبستان

  الكوبي   السفير  حضر   ان   دفاص  مدجنة  حياة   عرض   الى  وبالعودة

   للعرض  وصفق  للعرض 

  وانتباه  بعمق   ويحدق الصاحب   عبد   عزيز   الراحل  جانب   الى   يجلس   كان 

   بحرارة هنأنا   العرض  بعد   ثم...

  تنوعت   مسرحية   ومدارس  مؤسسون   اباء  لدينا  ان  مسرحنا   ميزي  ما

   واالساليب  العروض  في التنوع هذا كل  وانتجت 

   التعبيرية هو  لي اسلوب  قرب أ ان  واكتشفت 

  نظام   اضبط  ان   شرط  على  كثرأو  اسلوبين  امزج  صرت   والحقا

   وانساقه  العرض 
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  عضوا   وكان  انفراد   على  مبارك  محمد   الراحل  لي  قال  االثناء   هذه  في

  مهرجان   في  مسرحي  عرض   فضلأ  جائزة  منحتنا  تحكيمية  لجنة  في

 97  عام   العراقي المسرح

   سعيدا   كن أ لم  لكنني ...  مت د ق بما فخورا  يجعلني  بما ومليء  مهما  كالما

  تجربة   وكل  فيها  العيش  حةمسا  وتضيق  تتصحر  البالد   ان  اشعر  كنت 

   ينتظرنا  ما  وضوح وانعدام   والضغوط   لدموعاو  لمباأل  محفوفة تقدمها

  عروضا   الحرب   بعد   ما   حياة   الستكمال   رحلتي  ت أبد   ....   ذاك   وعند 

  طويل   درب   على  ليال    يسير   كان   عندما   الرواية   بطل   مثل   ي لكن...  وبحثا 

   متجمد  نهر   على  يمشي   كان  انه  فيكتشف اقدامه تحت   ماء  خرير يسمعو
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 طريبيل  منفذ

 

  حدود   اجتاز  مرة  ولوأل  اذ   مسيرتي  في  فارقة   ظةحل  كانت   98  عام 

   طريبيل منفذ  عبر البالد 

  عن   يقل  ال  بوقت   .....  عمان  الى  الحلة  عالوي  كراج  من   الباص   اقلنا

   كثر أو  ساعة 19

  بعد   نعيم   عواطف  د   لمؤلفته  الي  ترنو   السحب   عرض   عبر  المرة   ذهوه

 العراقي المسرح  مهرجان في  عرض   فضلأ جائزة   على  حاز  ان

  يضيف   صار   الذي   االردني  المسرح   مهرجان   في   للمشاركة   نا وه 

   عربية   عروضا

  العربي   الجمهور  على  اطل  الملكي  المركز  خشبة   وعلى  ايضا   وهنا

  طلقتني أ  والتي  ومسرحيوها   وناسها  ملكيةلا  الخشبة   هذه   عبر   مرة  ول أل

    وقاس  صعب   وضع  في قفص ال من  فالت  كطير

  في   وبقيت   العرب   الفنانين   من  عددا  لتجربتي   انتبه  العرض   هذا  في

   الحصار  سنوات  انتهاء   بعد  عرفته   ما وهذا  ذاكرتهم

  وقدمته    للحرب   الذاهبين   زواجهما أل  تين أامر  انتظار   عن  العرض   كان

   مبتكرة  بطريقة

  االتكيت   اعرف  وال  اتنجغرافي  خارج  العالم  يتحرك  كيف  اعرف  كنأ  لم

    الحصار فترة طول بسبب  عنا   غابت  جديدة  مظاهر وال 
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  جزءا   واكتشفت   قليلة   اشهر   عمان   في   عشت   الحق   وقت   وفي   بعدها 

  سكن   اماكن  وبين  االصدقاء  حيث   يبدة  لو  بين  اتحرك  كنت ...  منها

  اتورع   ال   جميال  شيئا   شاهدت   الم وك  ..   تائه   مثل   بينهما   اجوب   متعددة

   بدائية حياة   االثناء  هذه  في  يعيشون  ذينال  اهلنا على   حزنا البكاء  عن 

  ودمار   ووجع   سى أ  عليها   واضفى   ارواحنا   بلل   قد   الحصار   كان 

   اجتماعي

   منعشة كوال  بيبسي قنينة  ليسقيني  معي  هرع   عراقيا صادفت   وكلما

   الحصار بطلة  كوال  البيبسي كانت 

  يوم   لك  فستشفع   كوال   بيبسي  لتر  على   ضيفه   عراقيا  تكرم  ان   د تري  ذاإو

   حساب ال

  مسرحية   م دي تق  فكرة  عندي   نضجت   لي   اصدقاء  مع   حوارات   وبعد   وهنا 

   لوركا القتيل  للشاعر  الدم  عرس

   مغايرا افقا  لي يفتح وعذوبته  وجماله   سحره بكل  لوركا

   العمل هذا ببروفات   واشرع وتيه   اوجاع سلسلة  بعد  بغداد   الى  فاعود 

  اقدامي   لى ع  اوقفوني  ذكرهم  على  تي ا س  عمان  في  هناك   اصدقاء  ثمة

  رتي يس   في  مضيئة  عالمات   مازالوا  وهم   روعي  من  اءووهد 

  وحسين   حرب   حكيم    المخرجان   شك   بال   ومنهم   والمسرحية   االجتماعية 

  عالقات   بهم   ربطتني  وعرب   عراقيين   اصدقاء  من  اخر   وعددا  نافع 

   اليوم  حتى   متينة

  يعيد   من   واسرارها   البروفة   جماليات   سوى   هناك   وليس   داد غب  الى   عدت 

   توازني لي
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  ولم   االصلي   نص ال  رموا   الممثلين   ان   حتى   متقنا  اعدادا  النص   اعددت 

   تقديمها  اريد  التي  والرؤية  عداد باأل   فاجأتهم ان بعد   اال يقبلوه

   المحقق شخصية  وابتكرت   واالبن  واالم  والخطيبة  الجواد 

  الدين   ضياء  ببصمات   الكيروغرافيا   عبر  هد المشا  بعض   عن   وعوضنا 

   سامي

  وزارة   من   والتمثيل  االخراج  في  االبداع  جوائز  لىع  العرض   حاز

  بغداد   في  عرض   ان د عب  الثقافة

  المعالجة   لحداثة  نظرا  ضخم  نقدي   ملف  على  ايضا  العرض   حاز

  ان   بعد   قال   شدرواي  يعقوب   اللبناني   الرائد   ان   واتذكر  المختلفة  والرؤية

  بترا   مهرجان  اسمه   جديد   مهرجان   في  عمان   في   عرض لا  شاهد 

  ه حيات  في  يشهد   لم  انه  االردنيين  الفنانين  نقابة  اقامته  لذيوا  المسرحي

 ......  هنا  رأها مثلما  النص  لهذا معالجة

  عروضه   احد   ترشيح   تم   عندما  العلي   محسن  المخرج   ان  واتذكر

  نذاكآ  التجريبي القاهرة  لمهرجان 

   لهم  قال

  انا   وليس  الترشيح   يستحق   من  هو   النصار  لكاظم   الدم  عرس  عرض   ان

  ليست  تقاليد  على  القائم المسرحي  مشهدنا في كثيرا تحصل  ال تة لف وهي 

  وشاخصة   معروفة  تاريخية   ازاحات   فهناك  ملزم   تطبيق  محل   كلها

   الخ  ..   تغييب   وهناك

  صالح   د   مازال  العرض   على   عاما  عشرين  من  كثر أ  مرور  وبعد   وهنا

   مسيرته  في  النصار قدم ما  افضل  من هو العرض  هذا ان  يقول  القصب 
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  لهذا   فوتوغرافية   صورا  حتى   وال   صوريا   تسجيال   امتلك   ال   سفولأل

  العرض 

  لتدوينها   االن  الوقت   يحن   لم   العروض   اثناء   حدثت   كثيرة   منغصات   ثمة 

  في   والمنغصات   االخطاء  تلك  من  االستفادة  يمكن  كيف  والمهم

   الالحقة  العروض 

  مرة   من   كثر أ  عمان   الى   برا   الحدود   عبرت   2٠٠٠و  97  االعوام   بين 

   عربية   مهرجانات  ي ف للمشاركة

  اعطني   قالت   لي  عربية   ة صديق   ان   كما   االميل  هو   ما   اعرف   كن أ  لم

   اميلك

   باذاني  افر وظللت 

   دري أ اوال عنواني  تقصد  انها  ظننت 

  نظرة   مواطنين   1٠  الي  فنظر   الخطأ   المكان  في  وقفت   بالسرفيس   ومرة

   شزر

  افر   اظل   الجهاز  بهذا  احدهم  تحدث   وكلما   ..  الخليوي  هو   ما   اعرف   ال و

   واشهق  افز يرن   وعندما  أيضا   باذاني 

   سريا  منشورا كأنها الزمان  جريدة اتلقف ثناءال ا هذه  وفي

   التصلنا التي  والتحليالت   المعلومات  كم من  واندهش 

  وكتب   المسرح  عن  حوارا    ص جر  االمير  عبد   الراحل  معي   جرىأ

    ولكن...    ذاك بعد  ونشرت   سياسي طابع  ذات  ةمقدم
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  ونحن   ذلك  لنا   اين   من   ولكن  واالسترخاء   الهدوء   تبعث   عمان   كانت 

  وكافترياتها   ناقتهاأب   عمان...   البالد   في  هناك   الصعبة  امنايا   نعيش

   القوي  ودينارها   ومواصالتها ومسارحها  ومدنيتها 

   عبارة  احد  من نذاكآ اسمع  ولم 

   اندهرنا  عمي ولكم 

   انفلكنا عمي كم لو

   هدومي   اشك راح

   للجوء  ملفا ونفتح  الشميساني  الى ب نذه   ..  زيجنا نشق  ان فبدال

  للبالد  تركي سبب  عن   المتحدة االمم  ض مفو يسألني  وحين 

   ارناؤؤط شهد  جماعة ذوله  دهيرة دهرونا عمي :   له اقول

   عمي   اهج اريد ... اشرد  اريد 
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 جو أرض

 

 2٠٠٠  عام 

   شغيدل كريم . د  لمؤلفه جو أرض  عرض  قدمنا

   غريبة  طرودا  يستلم  مهجور مطار

   طرودا هناك ليس  حرى باأل

   هناك   احد  وال  يأتي  احد  ال  ..   مهجور ومطار قاحلة  صحراء

   عنه   االبداع جائزة  وحاز جودي   جبار د  السينوغرافيا صمم

   شاكر وشهرزاد   وشعاع   هاشم   ومحمد   مصطفى  مازن ابطاله  كان

  بالحصار   صلة  لها   ونصوص   ثيمات   نجرب   ان   اول حن   والمؤلف   انا   كنا 

   حديثة  بطريقة  لكن

  الى   الكبار  يناانفن   حد أ  صعد   وهنا  ايام  لثالثة  الرشيد   مسرح   على  رض ع

   لهم وقال  العليا االدارة

  يا ...  بالعرض   لهم   تسمحون  كيف  العراقي  المسرح   يخربون  الءؤ ه

     للهول

  لمؤلفه   طيةسو  جزرة  عرض   ان   السياق  ذات   في  اذكر  ان  نسيت   ثم

  عام  الثالث  العراقي المسرح مهرجان في عرض   قد  مطلك خالد  الشاعر

96 
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  عددا قدمت   ان   بعد  للتمثيل  القومية  الفرقة   في  لي   تمنح   فرصة   اول  وهي 

   المسرح منتدى في  العروض  من

  في   مجربة   جديدة  طاقات   الستقطاب   الفرقة  عليه   تعمل   تقليدا  هذا   كان 

   المنتدى

   هادي ومهند   وشعاع  شريف علي  وسوران  د محم مازن ابطاله  كان

  لبيع   بينهم  الخالف  يدب   ثم   ومن   تهم بي   تصبح  عام  شارع   في   جزرة

   وتقاسمه   البيت 

   والحصار  الحرب  ونتائج والتشرد  الضياع 

   كتب  مطلك  خالد  المؤلف

 ....  صادما  موازيا  عرضا نتج أو  صاروخية مخيلة  يمتلك المخرج  ان

   التحكيم  اعضاء  حد أ قال نا وه ...    دويا  حدث أف العرض  قدمنا

  لخشبات   تتسلل   ان   ضد ال  لعروض   نسمح  ال   ان  يجب )   المنصة  على

 ( مسارحنا

   للهول يا

   جو  ارض  مثل  الفرقة مع عروض   لةسلس بعد 

   الي ترنو   والسحب  وسطية  وجزرة   الدم وعرس 

  التوقف   استمر  التبن  من  القمح  ومعرفة  انفاسي  والتقاط  التوقف  قررت 

   متتالية اعوام  ثالثة 

    بداية  حتى 
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   بعيد   من  تدق  الحرب  طبول  بدأت   حيث ......2٠٠3  عام 

   بقية   ب للحر بعنوان  كريم الخالق عبد   لمؤلفه  نصا اخترنا 

   بقية للحب  الى الحقا  تغييره  تم 

  على   اخيرا  استقرت   حتى  للممثلين  تغييرات   بسلسة   البروفات   مرت 

   احمد  ورنا  البصري  الستار  وعبد   قفطان  سامي

   ومدمرة  حزينة بليغة بلغة   مكتوب  ونتائجها  رب الح في  نص   وهو

  لفجاعة   يبكي   يظل  ان   دون   لشخصياته   يتصدى  ان   ثل مم   ايما   يستطيع   ال 

   الحرب  عن   وذكرياتهم  شخصياته ر ائمص

   ومثيرا    مبهرا   ا  داءأ ونالممثل قدم

  جديد   من  االصوات   تعالت   حتى  العمل  عرض   ان   وما   اخرى  ومرة

 ة دالللع وتقديمنا  ومحاسبتنا   لرجمنا

   للهول يا

   يحترق  ان قبل الرشيد  مسرح  على قدمناه  عمل  اخر  هذا  كان

  القادمة   الحلقة  في   اشير   ان  وقبل  2٠٠3  قبل  ما  مرحلة  اطوي  ان  وقبل

   ومعالجته  الكرز بستان  لعرض 

   والتهور  الشجاعة بين  فرقا هناك  ان  اقول  ان لي  البد 

   االمور تقدير وسوء   العالي النضج  وبين 

   الحاد  الوعي على   كاءاالت بين  فرق
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   قامع بريك بدون   الصاروخي االندفاع وبين 

   باقيا احد  منها  يخرج  لم  استثناء الشجاعة كانت  الزمن  ذاك في

   كذلك لست  وانا 

   الوراء  الى  الزمن عاد   ولو النضج  بهذا  كنت  ولو 

   اخر  طريقا ختار أس كنت 
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 الكرز  بستان

 

   رنيوسح لتشيخوف  كرز ال بستان نص  قرأت 

  جملة   هناك  لكن   كثيرة   ته صياوشخ   بالتفاصيل   ومليئا   طويال   النص   كان 

    تتردد   ظلت  النص  في تتكرر 

   الموسيقيين  اين 

   الموسيقيون جاء  هل

 ....  الموسيقيون  وصل  هل

   قادمون  انهم 

 النص  اعددت 

   يقول  كان  تشيخوف   وكأن 

   الحمزة لخاطر  الحقيقيين  ن يالموسيقي  راحوا وين

   التاريخية  الروايات  تقول  كما  ة اللباس وينهم   وا

  لمنزلها   العائدة   السيدة   هم   فقط   شخصيات   5  وابقيت   ص الن  كثفت  

  البستان   بشراء  يفوز   الذي  والتاجر   والطالب   وابنتها  جاييف  واخوها

   مؤجال ثأرا  اعتبره  ان بعد  بالمزاد  اخيرا

  ت اال  يحملون   موسيقية  فرقة  انهم   على   العرض   فرضية   بنيت   لكني

   نشازا  فون يعز موسيقية 
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   الحقيقيين  العازفين  وبانتظار

  للعرض  المركزية البؤرة كانت  تلك

  على   من   جئت ا وف  الجمهور   مخيال  نعشت أ   والمعالجة   العرض   اجواء

 وجمالياته   النص  بمرجعيات  معرفة

 97  عام   المسرح منتدى في العرض  قدم

   حارا  تلقيا  وحاز  المقاالت  عشرات   عنه   وكتبت 

   ض العر قبل

  مع لتمثل انذاك مناسبة ممثلة  نجد  ولم  تعثرت   قد  بنت لا شخصية  كانت 

   االم فؤاد( نغم) الراحلة

   لي  وقال  العرض  بروفات  على   اعرفه  ال  شخص  فدخل

 ......  بنية  جبتلك 

   له فقلت 

   بنية   مانحتاج...  شوب  الكوفي  عزلنا   العيني

   بنت   وليست  ممثلة الى نحتاج  نحن  له وقلت 

  االسود   الخروف  دولة   فترة   منذ   مةقدي  البالد   في   ت الممثال  شحة   قصة

   قوينلو  اق

  او   واحدة  ممثلة  عقد   كل  اال   مهمات   ممثالت   العراقي  المسرح   ينتج  لم

   االحوال حسن أ في  ثالثة   او اثنتين
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  مدمرة   حرب   من  للتو  خرج   جديدا   جيال   تشكل  نيات التسعي   مرحلة  كانت 

   طويل  حصار في  وغطس

   لمعرفي ا العظم في ايضا  يضرب   حصار

  ردود ...  فجر ستن  او   ستهبط   اين   نعرف   ال   مخطوفة   بطائرة   ه اشب   كنا 

   مختلفة افعال

   تتهاوى  المسرح تقاليد  ت أبد   رويدا رويدا

   سندس باأ يا الجوع  انه

   للبيع  الشارع في كلها  والمكتبات 

   لها زبائن ال  اليدوية  والساعات 

  غطت   استهالكية   فرجة   ابتكار   الى   وقضيضه   بقضه   المسرح   هرع 

   بغداد   مساحة

  وبرودته   شيله نابش  المسرح   منتدى   سوى   ضوء  من   لنا   يبقى   ولم 

   بالعظم  التضرب 

  هذا   ان   فاكتشفت   بالدم   المريضة   المي   للتبرع   طويل   دور   في   وقفت   مرة

   للهول  يا  ....  الكلى  لبيع هو  الطويل  الدور

  بيض   طبقة   يشتري  ان   دينار   الف11  راتبه   جامعي  استاذ   يستطيع   ال

   واحدة

  في   م قدااال  على   مشيا   لبيوتنا   ونذهب   الفراغ   في   منا اقدا  فنضع   ن نح  اما

   الدامس الليل اخرة
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  نصق   لتناول  يدعوك  حدهمأ  مثل  صغيرة   مفاجأة  تحدث   يوما  4٠٠  كل

   جغرافي نيوشينال   قناة في  كنا  لو كما عليها  فتنقض  دجاجة

  بناية   مجاور   الصالحية  الى   النيل   ارض   من   القادم   حنفي   كان   هذا   عدا

   عنده   جلباأل فناكل  ل الح هو زيون التلف

  يبتسم   وحنفي ...   لعصفور  يكفي   ال   كف   نصف  ر بمقدا  ورز   هواء  مرقة

   المتكرر  الفلم  هذا  على

 ....   سندس ابا يا  الحصار  ولكنه 

  في   واحدة  فالفل  سندويج   نتقاسم   اشخاص   ستة   كنا   العروض   احد   في

   الهندية  االفالم في حتى  يحصل   ال مشهد 

  المتتالية   القلب   ونوبات   العالمي  سفالاال  لهذا  يءمته  منا  احدا  يكن  لم

  محلية   مطابع  وانشاء  العملة  وتدهور   ....   وتداعياته   السوق  بسبب 

 لطبعها 

  صخرة   فاشد   يحدث   ما  وجنون  متاهة   في  انزلق  ان   لنفسي   اسمح  اكن  لم

  الحقيقي   المسرح  غير   امامي   ليس   مريرا   انتظارا  وانتظر  جسدي   على 

  نحيل   بجسد   االرض   ى عل  ظلت   وقدمي   .   قديسون  درسني  لقد ...  

  ثمة ....  الرتدائه   اليوم  كافيا   مبررا  اجد   ال  يالوثق  طويال  معطفا   وارتدي 

   ..   مبهم  خوف

   امال  هناك كان  لكن

   االيام  قابل  في  سيحصل  شيء ثمة

 99  عام 
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   الوحيدة الشعرية  مجموعتي صدرت 

   عاليا   ترفرف االرامل  قبعات 

   العبثية وب الحر هذه  في وترملهن  االمهات  وجع من  مستلة وهي 

   ثةبالثال  الشعر طلقت  بقليل  بعدها

  وميكانيكيته  وسحره  العرض  اسرار عن   البحث  في وانغمست 

   وعناصره 

   مدويا   اصرخ ان  اريد  كنت 

   للمتغيرات  استجابة الخطابات  سرع أ فالمسرح

   ال  وكيف 

   االبواب  على والحرب 

   عربية   جريدة على  حصلت 

  حدود  ابواب  على   فيلد مسرا ات دباب ان  تقول   االولى  صفحتها كانت 

   تعبوية  بروفات   تجري  العراق

  وفصيلة توك وتيك  ويوتيوب   شات  وسناب   بوك وفيس   تويتر  كان

   دمهما

  المعارك  لتحويل  تمهيدا  االرض  تحت  وبروفات  تجارب   يجرون

   للقارات  عابرة  صواريخ   من

   طيار بدون  طائرات  الى
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   قابلة تويترية   بتغريدة فوعة شم

   ثالثة   عالمية  حرب  حداث أل

   بطلها  سيكون  من  ندري  ال
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 العملة  وطبع أمي

 

   سنوات   بثالث  الحصار  انتهاء  قبيل

    ورحلت  متتاليتين  بجلطتين  امي اصيبت 

   معها  وهدتني  لة العائ اركان  هدت 

  كان  صديق  من دفنها  مبلغ ير دبلت وذهبت  البيت  باب  امام  الجنازة  تركت 

   اجده م ل لكنني...  بيته   في العملة  يطبع

  وال   زين   وال   اسيا   وال   كورك   وال  النت   تواصل  وسيلة   نذاكآ   يكن   لم

   لدينا ارضي تلفون حتى 

   اصدقائك  خابر يكلي   ...  ماكو   خبز هو عمي 

  كربالء الى مي أب  وذهبت  الدفن  مبلغ  يرتدب   تم كيف  دري أ ال

  من   اخرى   قصة  وتلك  للعائلة  مدفنا  ارضها  بحت صا   التي  كربالء

   والحصار الحرب  قصص 

  ..   ىتنس  ال   وقفتهم   وكانت   ونجدتي  معي  للوقوف  االصدقاء  هرع  الحقا 

   وقسوته  الحصار  افرزها  والمشاركة  التضامن  من  نوع  هناك  كان

   هدى  غير  على  امشي  جت فخر الحزن رهقنيأو  طويال اعتكفت 

   الوزيرية  الى  قدماي  وقادتني

   خليل  فاضل  الراحل امامي  وصار 
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 ؟  كاظم  يا بك  ما

   تور ك د  يا  امي رحلت 

  معنا   وستاتي   االستمارة  هذه  امال...  معي   تعال...   سنموت   كلنا   عمي  يا 

   تونس  الى

  خزعل   ليفأت  سيدرا  بعرض   المسرحية  قرطاج  ايام  في   المشاركة  كانت 

   جهواخرا الماجدي

   تونس  الى المتجهة  الطائرة موعد  وحان  برا  عمان  وصلنا 

   المضيئتين وتونس   عمان   الى وحصارها بغداد   ظالم من

   انا اال  للطائرة  الجميع  عد صو

  مصدر   وهذا  حكومي  موظف  فيه  مكتوب   جوازي  ان  الحقا   اكتشفت 

   للطيران  قلق

  عبر   حياتي  في  االولى  هي   رحلة  في  الطائرة  في  ساعات   ربعأ  بعد 

   هذه  النقل  وسيلة 

  تشق   نقل  وسيلة  الى  بغداد   في  التاتا   ت باصا  من  مرة  ول وأل  انتقل   حيث 

   الكتاب  ءشقااال  يصفها   كما  السماء عباب 

  عمرا    الحاضرين  صغرأ  وكنت   المهرجان  على   ضيوفا    مض ي  الوفد   كان

   ومعرفة  تجربة  واقلهم

  مي سا  الفنان   وتكريمهم  دعوتهم  في   ساهم  قد   مسلم   مقداد   االستاذ   كان

   قفطان 
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  ضيفة   وكانت   الرفاعي   يللخ  والراحل  الصاحب   عبد   عزيز   والراحل

   الفنانين  من  اخر  وعددا  الزيدي  سعدية  السيدة ايضا

  هي   ثرت أوت  قرطاج  مطار  في(  الشندي  فوزية )  السيدة  جواز  ضاع

   دما  انفها ونزف 

  ان   الى   وبحثا  صخبا   قرطاج   مطار   قلبت   ثم   ومن  لنجدتها  فهرعت 

   وجدته 

   ومازال  نذاكآ تونس في  العراقيين  مع  ساخن  تعاطف   ثمة

  من   نجت   اخر  كوكب   من   قادمة  فضائية   ككائنات   الينا   ينظرون   ا نوكا

   الحصار  وقسوة  ب الحر

  قبالة   رقيبة   بو   شارع   في   يقع   فندق   اخرها   متعددة  فنادق  في   ا  اسكنون

   االن اسمه اتذكر ال   البلدي المسرح

  في   للتنزه   قفطان   سامي   الفنان   مع   السعدي  سعدية   السيدة   خرجت 

  على   من  وخمط   نارية   دراجة  على   ا مسرع  حدهم أ  فجاء   تونس   شوارع 

  وراءه   يركض   سامي   االستاذ   وظل   هي   فشهقت   الذهب   سلسلة   رقبتها 

   جدوى   دون

  التحاد   فدعوني   توانسة   وفنانين   ادباء   على  تعرفت   االثناء   هذه  في

  من   يحضر   ايضا  اسمه   اتذكر   ال   عراقي  بشاعر   التقيت   وهنا   ادباءهم 

  بكائيا   حفال   عملت   يل بقل  ذلك  بعد   الشعرية   مجموعته   واهداني   ليبيا

   عني  يف للتخف وعاطفة  جهدا الحاضرين  يألو  لم  مكتوما 

  ميكانزمات   وحصاره  بالدنا  وسواد   الغربة  ايقظت ...  امي  تذكرت 

   االتحاد  طاوالت  على  فاضت  التي  دموعي 
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   جريشهم  طار  ....  ابكي لما يعرف  حد أ ال

   للهول يا  ..  فكاهاتهم على  وجنيت   نذارال  في  الجميع ادخلت 

  يعيش   الذي  الربيعي   مجيد   الرحمن   عبد   على  مرة   ولأل   تعرفت   ذاك  د عب

  محمد   د   وكذا  ورباأ  من  القادم  السوداني  فاضل  ود   سنوات   منذ   اكنه

   حجازي  وضياء  سيف

   الجعايبي للفاضل جنون عرض  في

   الهواء  في  يده  في التي  االوراق  مخرجينا حد أ رمى

  معالجات   من   هنا   يجري  مما  من  نحن   اين ...  االخراج   عتزلأس   الوق

   محلها  في  لفتة كانت  .. وادائية   اخراجية وانساق   وافكار

   فيه المسرح  وتطور  العالم  مع  تواصلنا   قطع  الحصار ان اذ 

  ظالل   تجري   ثيرأوالت  الجودة   فائقة   نصوص   كتابة   في   نبرع   نحن   وظللنا 

   مفاصله في والحصار  الحرب 

   هناك  المقيم حلو   صالح الصديق خطفني فارقة لحظة  في

   يتكرر ال  وكرم   نزهات   لي جرى أو

   دامعة  بقيت  عيني   لكن

  بوصفي   الجعايبي   الفاضل   الى   القصب   صالح  د   قدمني   ثناء الا   هذه  وفي

   متميزة جمالية  عروض   وصانع المستقبل  مخرج

  شك نظرة الجعايبي  الي  نظر

   ؤمنسي فكيف  معي يتحاور ولم   عرضا  لي يرى   لم
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  سلوب أب  بالده  تقلبات   وقدم   العرب   المخرجين  اهم  من   واحد   الجعايبي

  عرب   وعرب   جور مهال  المقهى  عشاق  مثل  كبيرة  وعروض   مدهش

   وخمسون   وعنف  وجنون

  الدولة   لتاريخ   رؤيته  فيها   قدم  الحقة   سنوات   في   شاهدتها   التي   خمسون

   يبة رق بو   شارع في  تجوالي  واثناء  وهنا ...  قرن  نصف   خالل التونسية 

   واحتضنتني  برقبتي   احداهن تعلقت 

 ..   ةي تونس  فرنسية بكلمات  ترطن  وهي  شارع لا في

   زةالحم لخاطر  اتركيني  عمي 
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 قرطاج 

 

  خليل   فاضل  للراحل(  سيدرا)  عرض   قدمنا  2٠٠1  عام  قرطاج  في

  على   العرض   وحاز   بصعوبة   الموسيقى  منفذ (  شاغر)  انا   وشغلت 

  تتشكل   لم   تونس   في   الجديدة   الجيال ا  كانت ...   للتحكيم   الخاصة   الجائزة 

   نذاكآ العراق زارت  التي  االسماء من  قليلة  قلة  اال اعرف وال بعد 

  الوقت   هذا  قبل  عمان   في   ناقدا(  السنوسي  العربي   لطفي)  على   فت تعر

  المحببة   ولكنته  الواسعة   وثقافته  بعلميته   اهتمامي  اثار  لطالما   الفتى   وهذا

  هتم أ  ..  نقدي  بجمال  الي  ترنو  ب السح  نذاكآ  عرضنا   على  عقب   قد   كان

  مع   يشكل   وهو...    عني   الوحشة  وازال  به   يليق   بما  وكرمني   بحضوري 

   بارزا  نقديا   ثنائيا(  دي سعوالم حليم )

  ديون   ربع  لتسديد   كاف  مبلغ  وهو  $1٠٠  الجائزة   من  حصتي  كانت 

   نذاكآ العراقي الشعب 

  د البال  خارج  من  القادمين  العراقيين  من  اقتربت  االثناء  هذه في

 :  (السوداني  فاضل. د ) لي قال

  انني   الحقا  وعرف  وسلوكك   بهيتك  السبعينيات   بمثقفي  تذكرني  انت 

   المسرحي مشهدنا في يد جد  مخرج

   بارز ومسرحي  المع   ومثقف  حميم شخص  طبعا  فاضل  ود 

   المتوازنة  وعالقاته   وثقافته  بحضوره( سيف محمد  د ) وكذلك
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  عبارة (  حجازي  ضياء)  الفنان  الصديق  من  اسمع  مرة  ولوأل 

   والمسرح  النوستالجيا 

   تقديمه   يريد  بحثا  كانت  ربما المناسبة ماهي اتذكر  ال

  ثمينا   شيئا   يبق  ولم   الحصار  شيخوخة   تعيش   بغداد   كانت   ريخ التا  هذا  في

   بعد  يباع   لم البيوت  في

  عن   عاطال   ومازلت   تقريبا   سنوات   سبع   تخرجي  على  مضى   قد   كان

  لشراء   يكفي  ال  دينار   االف   ثالثة  فراتب   موظفا  كنت   لو  وحتى  العمل

   سكائر علبة 

   للفاو  التتن تقنية  اخرون وابتكر  بالمفرد   السكائر نشتري كنا  

 (  الذاتي واللف  ..  اللف)ـ ب  نذاكآ العملية  على فاطلقت 

  الشعير   وخبز   والباذنجان   الطماطم   من   واحدة   وجبة  المرء  يتناول 

  بهذه   احتفاال   بندقيته  من   اطالقات   سبع   ليرمي   الفضاء   الى   فيخرج 

   التاريخية المناسبة 

   ثالثة  عالمية  حربا  ويعلنها يتهور  فقد ( موز) قطعة  على  حصل  ذاإ اما

   ربي  رحم ما اال كوال الكوكا  يشرب  وال 

  من   عاد   قد (  خيون  عزيز)  الفنان   ان   صديق  خبرنيأ  االثناء  هذه  في

   هناك   من  رسالة  لك ويحمل  االمارات 

   ة رسال داخلها وفي   االماراتية لرافد ا مجلة من  عددا واعطاني  له  ذهبت 

 (  كرامة صالح )  والمخرج   الكاتب  من كانت 
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  عن   كافية  فكرة  عندي  تكن  ولم  عمان  يف  عرضا   قدم  قد   كرامة  كان

  عليه   عقبت   انني  واظن  العرض   ي عجبنأف   نذاكآ  االماراتي  المسرح

   اصدقاء  فصرنا

   للهول يا ..... المال  من مبلغا  والتحية الرسالة  بطن   في كان

   اماراتيا  درهما( 1٠٠٠)  كانت 

  يحملها   التي  الوحيدة  العملة   كانت ...  شيئا   العملة  من   اعرف   كن أ  لم

  في   مطبوعة   نصفها والتي العراقية  الدنانير   هي  النايلون   كياسأب   ض البع

   البيوت  في  مخفية مطابع  او اهلية مطابع 

 $ 3٠٠  تساوي انها  الصراف  لي قال

   للرعب  ويا ...  للهول يا

   غريبة بنظرة  قنيم ر حدهمأ ان خاصة ستختطفني  المافيا  ان تخيلت 

   علي  غميأ و...  ارضا سقطت  وفورا

   المفاجأة هول   من

   المارة وتجمع ... االسعاف  جاءت 

   صرخت   وسيدة

   يموت   راح الولد  .. كبر أ هللا  ولكم 

   ناس  يا   المروة وين

   حرى باأل
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   البارد  بالماء   افاقوني عندما 

   ب حر طارق على  بعد  اتعرف  لم  كنت 

  الحاشدة للجماهير  قولأس كنت 

   غماءتيإ  على

    الحصار بينا   يشسو  جنابكم  شايفين 

  العراقية   الشابات   من   طابورا    ووجدت   عمان   ى ال  عدنا   ايام   بعد 

   رياضية  زياء أوب   الحصان ذيل  بشعر  الجميالت 

   لي  قالوا

   الطابور هذا  تعرف هل

  المتحدة االمم  مبنى هو هذا  ان

   ءاللجو لطلب  يهرعن  وهن   هنا الى  قادمات  الشابات  الء ؤوه 

   مصيرهن  من  هاربات   الشابات  الءؤ ه  كن

  مطرب   منهن  شابة  مع  يقف  كان  ..   ولةمجه  اخرى  سموات   الى   الحتمي

  نذاكآ  معروف
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 الحصار عروض

 

  اشبه   منحى   العرض   يأخذ   التسعيني  المسرح  عروض   بعض   في

   جوع  مفردة تتكرر عندما   واطفالع  باستدرار

   دمرنا  الجوع  .. جائع   الشعب  ..  ينجوعان عمي 

   وعجال فلكنا  عمي 

   الجوع  دهرنا  عمي 

 ( هدوم نذاكآ يكن  لم ) قميصي  اشك راح

   مرة  يوما  6٠٠ كل   قمصاننا  نغير  ننا أل  

   البالستيكي بالصندل النزهة  الى يخرج   بعضنا

   ى حر باأل

   جمالية فنية  بطريقة  كامل شعب  لها رض يتع  التي المظالم  يبين  العرض 

  الخاطئة   للسياسات   نتيجة  وأ   ..  المظالم  هذه  من  جزء  هو  جوعوال

   المتهورة

  ..   االستنساخي  بمعناه   ليس   ا عروضن  على  الحصار  انعكس  هنا  ومن 

   العبثية  الحروب  ونتائج ودوافعها  االزمة  لمرجعيات  وتصور   رؤيا ثمة

   متتاليتين  حربين   نخوض  عندما 
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  عقوبات   ثمة   ..   ا لن  سيصفق   العالم   كل   وليس  نزهة   مجرد   مر اال  ليس

   البالد  بو أ  ابو ستسمط الحرب  من  اقسى

   اللقلق بيض  حلويات  زمن الى  تعيده

   لديه  ما  ليبيع للشارع  مل اك شعب  يهرع 

  وتنفصل   وعرض   طول   خط   الى   البالد   وتتقسم...  التحتية   البنى   وتنهار 

   كردستان 

 ...  فادحا  قيميا  انقالبا ىحرباأل  ..  جتماعيا  ا تحوال  ويبدا

   بالدي  حب أ شك ال   انني ثم 

   واجدادي  ابائي بالد  هذه

   واشد   اقوى االرض  على فيها  واقدامي

   كرههاأل بارومترا   وال معيارا  ليسوا  دمروها الذين  الء ؤوه 

   بقليل عتالين  من  كثرأو مافيا من اقل هم   الذين الءؤ ه

 واستراتيجياته   بهلحرو وقودا  يريدنا  كان الشارع  من  بهم جاء  ومن 

   عنترياته   وحتى

   لبالدي  حبي هو الجحيم  هذا  من فالت لال  االساس السبب  ليس لكنه

   للدعاية  تي ان  تي   لقناة اقولها  هذه

  السبب  هو ذلك فليس  الواقع  اما

   السوداء التسعينيات  في
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  ثالثة   رحل   الحقا)   السكر  اكلها   وام  يتيمات   اخوات   اربعة  عندي  كان

 ( قبلهن أمي رحلت   ان بعد ... السماء  الى منهن 

   سواي  االب  دور للعب  مؤهال  منا احدا يكن   لم

   نصفين  ممزق اب  من لي يا

  رؤيا   يصنع  ان  عرض   لك  في  يريد   الذي  المخرج  ودور  االب   دور

   وجديدة ومعاكسة   مغايرة ومعالجة 

   صارم   اختبار من  له ويا ..  محنة  من لها  يا

 (المتحدة االمم) شميساني  من امر كلما

   السماء الى شهق أو  اخواتي راتذك

   وامضي اتركهن  ان  يمكن   كيف

   زكي  الزهرة  عبد  مثل  شاعر  اختصرها كما العائلة او الجنون

  خطأ 3465  يقارب   ما  حياتي  تسيير  في  ارتكبت ...  ناجحا  ابا  كنأ  لم

   تكنيكيا  

   استراتيجيا خطا 478و

   حياتي  ادارة حسنأ لم

   الحشيشة  على  مدمن  مثل حولني  بالمسرح   شغفي

   لجع  طماطة   طلب يو  ايطالي مطعم  يدخل  واحد   مثل

   دافنشي  لوحات  على   يدور  عمر  للشيخ  رايح واحد   مثل
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   الدوام  على  ومفلس...  طويل  شعري

  الى 12  من   واجلس  المقاهي   وارتاد   مناسبة  ايما   بال   ثقيال   معطفا   رتدي او

   فيهما  يوميا  ساعة 15

   الجحيم هذا  صانعي  ومذكرات  وسياساتها  البالد  فضائح في واقرأ

   اته كرمذ  حدهم أ يكتب   وكلما

   سكسوني  انكلو بقطار  جئنا  يقول 

   التجربة  وقليلي  ومندفعين صغارا  وكنا 

   وطنيا   زعيما وذبحنا

   وعائلته  الملك نا تلوق

   نوري  وسحلنا 

   عبيد   ساجدة لنا وغنت 

   الدم يطلع   بحديدة  روحي طكا

   اروح من  المي   وشكل

   الشيشة  انكسرت 

   وينشد   المنصة على  احدهم  فزيق   واخرى ونة أ وبين 

   بالبيت   طحين ومالكينا  نا عج

   البيوت  ينلك  ما  وكت   يمر  خاف
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   او

   مرفوع وراسي عراقي  ني أ  ما  كد  من

   بجامة   البس   ما يننس  صار

  االخيرة   السنوات   خالل   الصارمة  المسرح  تقاليد   تهاوت   االثناء   هذه  في

   الحصار عمر  من

   للعالم  الوحيد  منفذنا طريبيل   وصارت 

   االستنساخ ثقافة  سادت و

   وصنعاء  وليبيا عمان   باتجاه  القفص  من التدريجي  الزحف  وبدا

   العالم فضاءات  وباقي 

  تلفزيون  في   مشعالني   باسكال  للسيدة   الكوكبية   لة الط  في   اتطلع   انا   وبينما 

   الشباب 

   حدهمأ جاء

   لي  وقال

   النصار  كاظم انت 

   نيأ اي

   بسرعة  ....  يريدوك كوم 
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 انتهت  الحفلة

 

   سودا كلها ايامنا  تكن   لم

   الفردية  والبهجة اللطف  من لحظات  ثمة

   يجري لما  يهتمون   ال  ناس   ثمة

  يا ...  قصيرا  وتلبس  وهبلة  طويلة  ة جميل  طالبة  كانت   الفنون  كلية  في

  والصابون   والسكر  التموينية   الحصة   عن  نحكي  حين   منا   تضحك   للهول

   والطحين

  كياجها وم  وازيائها  الفخمة   بسيارتها   اخر  كب كو   في   كأنها   تشعرنا 

   الغنج  راتهاباوع 

   الحجم  بهذا موالت  نذاكآ تكن   لم

   سامسونج وال ...   ايفون وال 

 ...  يكامون  وال   جارجر سيارة وال 

   دهيرة  اندهرنا  كان  واال 

  نعيش   الذين  نحن  منا   سرعأ  االخبار  يعرف  ارضي  تلفون  هناك  كان

  وتم   ومنحازة  فاسدة  وبعضها  االجنبية   واالذاعات   المقاهي  اخبار   على

   شراؤها 

   االسود  الخروف  قوينلو  القرة  دولة  منذ  له  جارة  وال   فاسد  لمعاال
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  قرب أ  في   تلمسه  العالم   ين وب   بيننا   جوهري   عيش   فارق  ثمة   ان   وصحيح 

   الحدود  على   عصا شمرة

  مهرجانات   في   عروضنا   نقدم   وعندما  منسوخة   كتبا   بنهم   نقرأ   كنا  لكننا 

 :  لنا  لون يقو  عربية

   محاصر بلدا  عروض  ليست  هذه

  عن   فضال   التلقي  تدهش  العرض   نظام   واحكام   المخيلة  قوة  كانت 

   المختارة  النصوص 

  العروض   كانت   ..  عنها  للتعبير  ظاهرة  ايما  فتح  على  نجرؤ  نكن  لم

  نصوص   مع  بعيد   من  ومقاربات   والداللة  واالشارة  الرمز  تستخدم 

   اجنبية

  سياسية   زمنية  بفترة  تنحصر  ال  سيةسيا  ظواهر  تكرست   بالدنا  وفي

  محددة

    نسبيا   تأشيره  يمكن  واخرى فترة  بين   رقوالف

   مثل  ظواهر 

   السياسي  االقصاء

   العنف

   الهجرة

 الديكتاتورية 

   رهاب الا
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   السلطة بقوى   محصورا وتنفيذه  االرهاب  وكان 

  القبائل   بين  دمه  وتوزع   تفكك   والحقا   الدولة  ارهاب   ب   تسميته  جرى 

   والسلطات 

  النوع   وخرج   ...   نوعا    الكم   هذا  يفرز  ان   على  العروض   من   كما   انتجنا 

  والهلع   والتابوات   ت الحساسيا  بسبب   حبيسا   ظل   لكنه   التجربة   باطن   من 

   الرقابة من

   يجري   ما  ادانة الى  تؤدي  قد  جملة  ايما عن  برةبال  يبحث   البعض  كان

  حم ل  يبيع  الكلب   ابن   الكلب   القصاب   هذا  ان)  ما  عرض   في  قلت   لو  حتى

 ( علينا  الحمير

   االيمان  ضعف أ في  الجملة ويمنعون   مذعورا16 ينبري 

  للعقيدة   حراس  الى   الناس  بعض   حولت   انها  السلطات   عملته   ما   اخطر

  وحين   ..  ممسوخين   بشر  بهيئة  قرود   الى  فتحولوا  ةاسد الف  السياسية 

   هللا  لنور  الفاقدة وجوهم  و  الممزقة  انسانيتهم على   اشفق اليوم اراهم

   عزمت   روحي  صفاء لحظة  وفي  البيت  في  شهرأ جلست 

  نفسي   اذى  من  لي  حصل  ما   نسىأ و  نفسي   مع  تصالحا  اعمل   ان  على

   وارهاب   ورعب  كبير 

   فعلت  وهكذا

  من   ثقتي   منحهم   وال   معهم  العمل  وال  ارواحهم   لمصافحة   اعود   لم  لكنني 

   جديد 

   اليوم  لها قيمة  ال  تبدو  تداعيات  هذه
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  للهرج   سوقا   صبحناأو  جتمعيةالم  القوى  وتقوت   الفوضى   عمت   ان   بعد 

   جتمعيلموا السياسي 

  الموظفات   لبناتنا   واتطلع   الرشيد   شارع  في   باستمرار  اتمشى   كنت 

  متعبة   بوجوه   وهن  المجاورة   وائرلد وا  المركزي  البنك  من   الخارجات 

   الزواج  سن  تجاوزن   غلبهنأ و  الجو حرارة تحت  يسيل   محلي ومكياج

   بالحصار يتزوج   يكدر  منو عمي 

   دنمسو انت 

   يسكن  وين...  المهر يجيب   منين

   الخطوبة  خاتم  يجيب   نمني 

   شيوكلهم ...  اطفاله  يوكل شلون 

   عمي رجل  تك  على واكف  هو 

   عمي   جاوب  ها  ....   العرس يسوي   وين بعدين 

   كارد  الماستر وين ...  اللباسة  وينهم 

   نقل  عربة  منصة  على  تجري  اعراسنا  كانت 

  جمهور   وامامها   لوحدها  لعربة ا  وتتقدم  لساعات   استراحة   الحصان   خذ أي

   االلم  من يردح

  كما (  البلنكو)  من   جلكان  ومعه   العربة  على  الشعبي   المطرب   ويصعد 

   هناك   اخواننا يسميه 



56 

 

  ولطام   وصخام   وفجيعة   ولطم   وبكاء   ونوح   ونين   يغني   طرب الم  ويبدأ

   ايضا   وهالهل 

   ليمته  حزنج  ...  الحزن  ثوب   ذبي

   وردته تذبل  العمر  حرام مو

   بويه   يا

   مسموع الليل  بالبواجي ونصن 

   الدموع  شنفع  ..  وتبدى  ي ما  انا

   راح  شو  والراح  .. الفايدة  ي شنه

   مدروع الزيج  تجني  ال  تغطن 

  على   المايك  ويرمي  المطرب   فيتكهرب   السماء  تمطر   االثناء   هذه  في

   االرض 

  والمعزب  العريس  ابو  فيهرع

   يتكهرب   ان خائفا المايك وامامه   االرض  على   لينام

   :ول ويق 

   الحفلة  انتهت  اخوان 
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 الحرب  بعد ما حياة

 

  البالد   وانغالق  السفر   وصعوبة   المصادر  شحة   ورغم  التسعينيات   في

 الحصار  بسبب 

  تكن   لم   جديدة   نقدية   طروحات   على   المسرح  منتدى  في  اصحون   لكننا 

   العلمية قيمتها وقلت   االنطباعية المداخالت   توارت  ورويدا  سابقا مألوفة

  مهرجانه   في   هايوفر   المسرح   منتدى   كان   جديدة  ية نقد   مداخالت   ثمة 

   السنوي 

  النقد   وظل  كثرأ   او  عشر   الخمسة   دوراته  عبر  قدم   المنتدى  ان  عدا

  االساليب   صعيد   على  امامنا  جديدة  افاقا  يحفر  القلا  على   لي   بالنسبة

   ومرجعياتها  المسرحية  التجربة   حول  بما الهامة  واالحاطات 

  ب   زمالئي عروض   عض وب عروضي   نذاكآ النقاد  وسمى 

   ب حرال بعد   ما حياة 

  انتهاء   بعد   لنا   حدثت   التي   التغيرات   في   بحث   الحرب   بعد   ما   وحياة 

  تعبئة   او   حرب   عروض   انها   ى عل  البعض   يفهمها   كما   وليس   الحرب 

   ال .. عمي   ال  .... 

  هذه   تنتج   التي   وجموحها   المخيلة   قوة   عن   البعض   ل يتساء  وهنا 

  على   مشيا  واغلبها   طويلة   وات لسن   اليومية   حركتنا   ان  برغم  العروض 

   مقدااال

   الكرنتينة  الى الوزيرية  الى  الرشيد  من  



58 

 

 والكئيب   الموحش المعظم باب   كراج الى

   واحالمها ووساوسها  المخيلة  افاق  انفجرت  الواقع  ضغوط  زادت  وكلما

  اماكن   في  الماكثين  بغداد   صعاليك  على  نمر  الكراج   الى  الطريق  في

  الدائم   مأواهم  المكان   هذا  صار  حتى   المتروكة   الباصات   وقوف

    للحزن ويا  للهول يا   ....  السماء الى هنا   رحلوا ادباء وبعضهم 

  واحدة   شيء   كل  من   الخالية   منازلنا   الى   اليومية   للعودة   النقل   اجرة   كانت 

   سياتي  يا   تهتم   ال  ....  مطلك خالد  فيقول الحصار  معضالت  من

 ( الضروري المصادف)

  المشهد   وينقذ   الزمن  من  لتةاف  لحظة  في(  المصادف )  هذا  يحضر   كان

   بيوتنا الى ونصل  االيقاع ترهل   من

   غامض   ملأب  وتشبث  عابث   اصرار في  المشهد  ويتكرر

  ليسوا   لكتاب   كانت   عملتها  التي  النصوص   اغلب   ات التسعيني   في

  د   باستثناء  مشهورين  وليسوا  نذاكآ  مسرح  ككتاب   تماما  معروفين

 (  الي  ترنو  السحب ) نص  لها عملت   التي م نعي عواطف 

    كريم الخالق وعبد   كيطان الخالق  وعبد   مطلك  وخالد   شغيدل كريم 

  الحرب   بعد   ما   حياة   محور   من   اقترابه   هو   النص   الختيار   معياري   كان 

 .... للتجريب   مفاتيح وفيه  لالشتغال  قابلة  نصية  كتابة  على   توفره ومع 

   عرضت  الرشيد  مسرح على

   بقية  وللحب   وج  وارض   الدم وعرس  الي  ترنو والسحب   وسطية  جزرة
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   تقنيا  ومناسب   وحميم نادرة  بمواصفات   مسرح وهو

  اصال   انه   عن   فضال  التجارية   للعروض   مخصصا  الوطني   المسرح   كان 

  يصلح   وال   الكبيرة   االستعراضية   والعروض   لالحتفاالت   كمسرح   ي نب

   التجريبية  لعروضنا 

   جديدة ا  سماءأ التسعينيات  في قدمت  وكمخرج 

   ال  . .   صنعتهم انني  بمعنى  ليس

  االدائية   طاقتهم  وابرزت   مختلفة  وادوار  عروض   في  وضعتهم  انا

  في   مهم اما  وابتكرتها   وقراتها   درستها   التي   العرضية   ثقافتي   ووضعت 

   انا  نظري   وجهة  من االقل على   اللحظة تلك حتى   يتجاوزوها  لم ادوار

  هذه   ذكر  ويتجاهلون  بالفضائيات   يظهرون   عقود   مرور   وبعد   ولكنهم

   العروض 

   لها  وجمالية  فنية قيمة  ال  الثانية الدرجة من  بعروض   لونويتغز

   ا االيديولوجي وسطوة  الضيقة االجتماعية  االنتماءات  عقولهم  لحست  لقد 

   عنز عفطة  التجاهالت  تلك مثل  تساوي   ال  لي  وبالنسبة

   التاريخي وللزهايمر  للتاريخ ذلك اذكر لكن

  على   بناءا    بيله واحا  الباطل   مع   اصطف   البعض   ان   كر اذ   ايضا   وللتاريخ 

   ايضا  الضيقة مصالحهم 

  مهم   عمل  وهو  لي  عمل  في  بممثلين   صرخ  نذاكآ  متنفذ   وهو   حدهمأ

   فة مختل وقراءة  ابتكار وفيه 
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   الرشيد  مسرح  باب  في

 ...(  هذا مع   تعملون  ال  لكم اقل الم)

  خارج   ناا   اكون  ان   الفرقة  ادارة  على  اشترطو  الفريق  اقنع  واخر

   ملكتوي   العرض  يتم حتى  الخشبة

  العروض   نهاية   حتى   المسرح   صالة   من   مظلمة  زاوية   في   بقيت   وفعال

  كل   في  ل تحص  لم   حادثة  في   بعيد   من   الجمهور  لتصفيق   استمع  الثالثة 

  يد   على   عشر   التاسع   القرن   في   تأسيسه   منذ   العراقي   المسرح  تاريخ 

   اليوم حتى  الموصل  في  الرهبان

   اتوارى  ال  لماذا...  حب انس لم لماذا

  غريزي   انشداد   هناك....  نذاكآ  المضمار   وهذا   المسرح   اترك  لم  لماذا

   غريب 

   ومشاكسة وسحر   ومتعة  ادمان ثمة

   أمل هناك   وكان 

   راء حص في  قفأ كنت 

   لوحدي  واصرخ 

   يسمع   احد  ال

   يرى   حد أ ال

 ء  يجي   حد أ ال
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  في   ( الحقا    عدمأ )  حسين   محمد   حاكم  اص الق  مع   بالصدفة  صعدت   مرة

  بدأت   قد  للتو الثانية الخليج  حرب  كانت ...  النقل سيارات 

   هللا  رحمه لي قال

   هنا  وعاشا اوبيكت  يونسكو  جاء  لو

 الكتابة  يعتزالن   سوف

 يحدث   امم  شيئا يفهما ولن 

   مثل صرخات   لهما نترجم  ان  يمكن  كيف  له قلت 

   واندهرنا....   انفلكنا عمي لكم و

   وخفت   وجير  ولطام   صخام  عمي كم لو
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 فريد  حسون بدري

  

  بدري   الراحل   استاذنا   استدعاني   الفنون   كلية   في   طالبا   كنت   عندما 

   لي وقال  القسم برئاسة  مكتبه  في  95 عام  بالضبط  فريد  حسون 

 ابني 

   الصفر من ابدأ ان  مهما  وليس  هاجرأس العمر  بهذا انا  

  جديدة   طاقة   انت   ..   والعمل   يش للع   اخر   فضاء  عن   تبحث   ان   رفك  وانت 

   الخ...و

  لحظات   في  الطالب   هذا  يدخل  الطالب   حد أ   بطلب   بدري  يرسل  عندما

   بيديه ويفرك يتأتا   ويظل تاريخية  ذعر

   ويختض   يرتعش واقفا   الطالب  ويبقى 

  قرر   امريكا  في  ثيتر   الغودمان  في  يدرس  كان  عندما  انه  لنا  روى  مرة

  من  الطلبة يراقب   كان العميد  ان ب والسب الطالب  احد  فصل  ليةالك عميد 

  المشي   يجيد   ال   الطالب   هذا  ان   ووجد   الكلية   ساحة   على   المطل   شباكه 

   طبيعي بشكل

  صالح   غير  انت   اخرى   كلية  عن   ابحث   له   وقال   ملفه   على  رسلأف

   للمسرح

  يعود   ان   قبل   اخيرا   الرباط   والى   ليبيا   والى  بيروت   الى   ي بدر  خرج

  اخرى   قصة   وقصتي  جراحي   ى لع  عاضا   انا   وبقيت   ويرحل   قللعرا

   مختلفة 
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  له  جرى الذي كل يتحمل   حتى الكبير  الرجل هذا  يكابده كان  ما دري أ ال

   الحقا 

  كبر أ  من  وواحد   نوعه  من  الفريد   والممثل  واالستاذ   والمعلم   الفنان  هذا

   تاريخه عبر   مسرحنا  مخرجي

  واالنضباط   الصارمة  يد التقال  من   تراثا   لنا   ترك  الذي   الرجل  هذا

  تكون   كيف  وقبلها  واساليبه   االخراج  وتكنيك  االداء  وتقنيات   عرفةوالم

 ....   عدتك  وماهي  مهما  فنانا 

 .....   يعوزه  شيئا  هناك يبقى   بدري يد   على يتعلم  لم  من   باختصار

  بالده   وهجرة  الرحيل  هذا  اختار   استاذنا   ان  الحقا  تأبينه   حفل   في  قلت 

   مختلفين  زمنين بين  راقالف رصاصة طلق أ وكأنه

  مرة   سنوات   في  البالد   ولكن   ..   البالد   ارض   على   الكبير   االنجاز   ن زم

   وصعبة  وخانقة 

  يصنع   كان   لكنه  المغرب   ارض   على   وخانق   وصعب   متقشف  وزمن 

   هناك  ومهمة  جديدة  اجياال 

  واعترافات   قادة  مذكرات   السياسي   العراق  خ تاري  قرأت   االثناء  هذه  في

  امام  اننا  اتأكد  يوم  د عب ويوما   جامعية  ورسائل  وث وبح   وانقالبات  وسيرة 

   وملتبس  ودامي  خطير   تاريخ

  على   اقدامي  وضع  الشغف  ذلك  لكن  ..  السياسة  فهمت   انني  هذا يعني  ال

  من   وقاية   لديه   المرء   يجعل   مما   والمعاينة   والتنقيب   الموضوعي   البحث 

   االيديولوجي  والقفز   الفالتة نحيازات الا
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  وليس   تتكرس  عندما   الظاهرة  نقدم  نا ان  على   احث   ظللت   ومنذاك

  يصبح   العرض   الن  والمتحولة   المتحركة   اليومية  السياسة  تقديم  وظيفتنا

   راسخة  الظاهرة لكن  ..   وتتحول تتغير  عندما   له  قيمة ال

  كثيرون   كان   د البال   خارج  اعمالي   لعرض   نادرة   فرصة   لي   تتاح   عندما 

 ؟ الوقت  هذا  ل قب نراك  ال  ولماذا  السنوات  تلكم   كل كنت  اين  يسالونني

 :  لهم  قولأف

   يصدق  بعضهم...  اسيرا  كنت 

   لتني أوس  عينيها  دمعت  واحداهن 

 ؟االسر  سنوات  قضيت  وكيف 

  شعرا    واكتب   ابكي كنت  لها فقلت 

   غرار  على

   الهدوم  بين  اشمه  عطرك  جنت 

   ة غسال  اشترت  امي  وياك   هللا

   امزح انني ام  تصدق   هل محتارة  وظلت 

  وال   توك  والتيك  اب   واتس   وال  ماسنجر   وال  شات   سناب   نذاكآ  يكن   لم

   فايبر 

   الحقا   لها  اكتب  حتى 

 ....  مبتلة فراشة مثل  تمرين   وانت   دموعك  فيضان امام انحني 



65 

 

  متقدما   عرضا  تقدم   ان   تريد   فانت   شدهاأ   على  الشيزوفرينيا   كانت 

  رصيف   على  تمر  الوقت   ذات   وفي   ومرئية   سمعية   الجمالية   بمنظوماته 

  هنا   ليبيعوها   هماغراض  يحملون   البالد   سكان   وترى   الشرقي   الباب 

   اطفالهم ليطعموا االثمان  بابخس

   السوق  زوايا  احدى من حدهم أ صرخ   قليل بعد 

   الكشاخة وينهم ...   ولد  يا   تعال

   اللباسة  وينهم 

   الحمزة لخاطر  وينهم 
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 البرازيلي

 

  العذوبة و  الرقة  وتراجعت   واستطالت   الفرد   مخالب   كبرت   الحصار   في

   ما نوع  من اجتماعي  توحش   لصالح بالجمال   واالحساس

   وقيم   مظاهر محلها  وتحل   وقيم   مظاهر تختفي   رويدا رويدا

  وتوارى   ...  زبائنه  وتوارى  انواره   خبت   المضيء  الرشيد   شارع

   جقماقجي 

   السوبر  سيارات  وكذا  أجرة سيارات  الى  البرازيلي سيارات  تحولت و

   الكابرس  رات سيا الخارجية  الخطوط وعلى 

  مناسبة   بين   االجرة  سوق   الى  الدخول   تحاول  تيل ا  كروز  الالند   وهناك

   واخرى تاريخية 

 ..  منازع  بال  الحصار  فلم بطلة  هي   البرازيلي وظلت 

   مفتوحة الشبابيك

   تعط  البانزين  ورائحة 

   استغاثة اصوات  تصدر  وهي 

  ة منشف  يضع  والسائق  ....سيارات   مقبرة  الى  عمر  الشيخ   رعاش  وتحول

 ....   ملحة مناسبة بدون  ويسارا يمينا   ويشتم الحر  من رقبته على  مبللة

  غنيا   بلدا  اعادت   التي  المأالت   على  المبطن  احتجاجه   يزفر  حرى باأل   انه

   الصناعة قبل ما  زمن  سكة  الى
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   السواق  حد أ سألني  ومرة

 ؟ شتشتغل انت 

   ل ممث له قلت 

   تضحك ما  انت  اشو ممثل وشن   :فقال

   ياولدي  البالد  لىع حزين  انا  له قلت 

   ووصوص  اكل  .. لطام  يا  صخام  يا  بالد   يا  عمي   :قال

   أوصوص  حتى العلف  وينه  هو ...  له قلت 

  في   وانزياحاتهما   الذاتية  والوصوصة  الوصوصة  الى  الحوار  وصل

 .....  انموذجا  العراقي المشهد 

  قاعة   ابواب   عليهم  الشبان   من   صغيرة   مجموعة   يغلق   االثناء  هذه   في

   نثر ئد قصا  ويقرأون  أدب 

   غرار  على

 ..  مندحر  عفريت   كف بين   المعنى ايالثن اتوق 

   الصويرة  - بغداد   خط  على  الشاحنات  تشخر كما  أماه  يا قلبي  ويشخر 

  من   الفالتة   الترميزات   هذه   من   سيال   تجد   المسرحية   النصوص   وفي 

   الرئيسة  الجوزة

   يغني  الممثل  كأن  شعريا بنيانا  اخرى  زاوية  من  تجد  كما

   هللا  ..   هللا  يحيص  والجمهور 
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  اللغة   استعماالت   في   الترهل  مواجهة   من   نوع  هو   واالسلبة   يد التجر  هذا

   وبذاءتها  وتدنيها   اليومية

    دريع  يا   ال...   خبز كرصتين  جيبنا   فوت ... كميلة  ابن  لك فوت 

   توهجها  وفقدت   اللغة اندحرت  حرى باأل

 .   لجع الطماطة هو  البطل ار صو

   مضة اغ  اشياء  ومن   الملل من ربا ه  غالبا  هدى غير  على   شوارع تذرع  

  االراضي   استصالح)  دائرة   بابها  في  مكتوب   بناية  وتدخل  فتتذكر

 ( والري  الزراعية

   ما  أمر عن  للسؤال

 .....   زراعة وال ري  وال  اراضي  ال  انها موظفيها  هيئة من  تكتشف 

 ...   نجوت  نكإ  الرب  وتحمد  الهثا   فتخرج

  فيتبهذل   الركاب   من   ا حمولته  اضعاف   ثالثة   متنها   على  التاتا   تحمل 

   ويندحر  ج يستيالبر

   هاربا  السيارة سقف  في  معطفك ويطير

  مثل   جئمفا  ستوب   جراء  السيارة   اهتزت   كلما  السير  ايقاع  ويفلت 

   محلية  فالس رقصة

 ...   دهيرة دهرتنا   عمي ولك ....... كيفك  على

  فسيتصل   للتاتا   التاريخية   الرحلة   هذه  في  عنق   ربطة  دي ترت  ان  اما

   ويعتقلونك  بالشرطة  الركاب 
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  احنا   عمي   ..  حال  بيا  احنا  تشوف  ما  ..   تحس  ما  شنو  انت   اخي  ممنوع

   عنق   ربطة البسلي  وانت   محاصرين

   مخلص  مثل مرة  يوما  45٠ كل  عنان كوفي  تيأي

   دة جدي حصارية اخبارا الناس وتترقب   ....  الالم بتشديد 

   له  تقول  9  رقم  تلفزيون   في  مساءا الثامنة اخبار لكن

   لصيانته  الالزمة االستحكامات  رىتجوس  بادوش سد  اليوم ذاه ناقشنا 

  وتحاول   بطيئة   البصرة   قطار   مثل   احترافية   مسرحية   عروض   تسير 

  ولغته  ومضمونه ولذته   طعمه له العراقي العرض  لكن  سبقها  بما اللحاق

  مصادر  وشحة  مشاهدة   شحة  من  الحصار  اهاضف   ما   كل  من   الرغم   على

   عيش  وشحة 

  تصل   باهضة   ضريبة   دفع   عبر   اخرى   سماوات   الى   التسلل   يبدأ  وهنا 

   سفر  كرسي  على  الحصول  مقابل  دينارا الف4٠٠ الى

   واوحد  وحيد   كمنفذ  طريبيل من به  تنفذ 

   الفرنسي  العرض  جاء  ايضا  وهنا

   نا رؤيا  واضطربت ...  التلقي  فارتبك  ( ..الخنفسانة)

   صريعة   التقليدية  العروض  وخرت 

 

 

 



7٠ 

 

 الدم عرس

 

 2٠٠٠  عام 

  ساخنا   تلقيا   اثار  عرض   وهو   ن عما  الى  الدم   عرس   بعرض   بنا ذه

   بغداد   في ممتاز  نقدي باحتفاء   واستقبل

  تقيمه   بترا   مهرجان   اسمه   الحقا   يتكرر   لم   جديد   مهرجان  المناسبة  كانت 

   االردنيين الفنانين نقابة

  مناسبة   في  وقلت   ايضا   ممتازا   وتلقيا   جدال  واثار   هناك   العرض   قدم

  معالجة   يرى  لم  ه ان  عنه   قال  شدراوي  يعقوب   ثلم  رائدا  ان  سابقة 

   هذه  مثل المهم  النص  هذا  اخراج  تاريخ  عبر   النص  لهذا مبتكرة 

   هاشم  وسام  الشاعر صديقنا  الدانمارك سماء من  هبط االثناء  هذه في

  مليء   لكنه  المحن  اءاز  وصلبا    قويا    كان  انه   واعرف  وسام  اعرف

  احتاجه   لو  لهم  قميصه   خلع  عن  يتورع  وال  اصدقائه  اتجاه  بالعاطفة

     يضحك  وهو   هماحد 

  علي   غدقأ ف  عمان  في  تتهادى  نفسناأ   وتركنا  واختطفني  وسام   جاء

   وشعره  وحميميته  ولطفه  بكرمه

  لوسام   بالنسبة   واللغوي   لي اال  الصراف  زر  يصبح   والشعر  الكرم   في

   مارلبورو سيجارة  دخان مثل

   بغداد   في متاحا  يكن لم  االلي  الصراف
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 ...   ماكو خبز هو   يعم  ..   ليإ صراف  يريد   بطرانال هذا  شوف

   الشاعر وسام 

   البرية  في االيائل صديق)

   الطرقات  في  والشحاذين

   الحزينة  الثكنات  في والجنود 

   اخي  صفعني  عمري  من  عشرة  الثانية  في

   غيينب كما بو  ألن  ادغار  اقرا لم  ني أل

   الحياة تصفعني  اليوم  ذلك منذ  ولكنني

 (جيدا   بو  ن أل ادغار  أقرا الني 

  شعراء   وتسلل  فرهدتنا   التي  البالد   هذه  ان   معه  لجوات  وانا  اشعر

  الى   ربما   البالد   هذه   خسرتهم   لقد ...  اصابعها   بين   من   ومفكرين   ومثقفين 

   األبد 

  مطابخ في عةالمصنو  الرديئة  سياساتها  عبر بنائها أل  الطاردة البالد  هذه

   مخيفة سرية

   األوان  فات  لقد 

  االمراض   مشفى  في  لسنوات   المقيمة   شابلن   رلي شا  والدة  قالت   هكذا

   النفسية 

  مهوال   فخما   قصرا  لها   ليفتتح   رئاسيا   موكبا   شارلي   لها   عمل   عندما 

   العيش  شظف  من  فات  عما  يعوضها  ان  عسى 
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  قصيرة  جولة  بعد  لكن ... المليارات  ويمتلك شهيرا  يصبح   شابلن هو وها 

   تلك  عبارتها  له  قالت  القصر هذا في

   االوان  فات  لقد 

   االبد  الى اخرى  مرة له يعد  ولم   ..  القصر انهد 

  ولي   حميمون   اصدقاء  فيها  ولي  عمان  حب أ   انني  ورغم  االثناء  هذه  في

   مسرة  ذكريات  فيها

   لي  بالنسبة كذلك جميلة  فيها الحياة تكن   لم لكنها

   ما نوعا   حذرا كنت 

  بعضهم   اعرف   والتي (  العصابية)  بالدنا   من   الشخصيات   بعض   اء لق  من 

  الفزع   من  قادمون  ونحن  بهم  يناالتق  كلما  شخصيات   ..  داد بغ  من

  فرائض   ويؤدون   الضحية  دور   يتلبسون   والتباسه   وصعوبته   العراقي

 ( التكورث )

   العراقي  الثقافي المعمل في  الذاتية  والكورثة  الكورثة 

         الجعة من انيالث الكاس تناول   بعد  وخاصة  

   ليال دقائق وعشر12 بعد   الغالب  في  هذا يحدث 

  فترة   بقيت   ان  بعد   (الفنانين)  من  اثنان   افنياستض  مماثلة  ليلة  في  لكنو

  في   نعيشه   كنا   الذي  النفسي   التوتر   من  االنفاس   لجر   هناك اخرى  مضافة

   بالدنا

   حقيبتي  ومعي   معهم  تيت أ ف الءؤ ه  علي  ألح
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  الساحة   خلف  جبل  في  يقع   واحدة  غرفة  عن   عبارة   متواضعا  سكنا   كان 

   االن   لمكان ا اتذكر ال  ..  الهاشمية

  االول   الكأس  وبعد   حدهمأ  لدى   الضحية  دور  تقمص   لةحف  بدأت   وهنا

   رأسي على  بقوة  بدفعها  وهم  االعلى  الى  قنينته حمل

   حالم باأل   المليء رأسي

   فورا المكان مغادرة مني  طالبا   ويرعد   يزبد   وظل

   فجرا الثالثة اوزت جت الساعة  كانت 

   يزعق  هذا  ومازال

  هجومه   ومع  معه  وتماهى   بالصمت   الذ   لكنه  لاالو  يتدخل  ان   انتظرت 

   النووي

  مثل   المتواري   النحيل   وانا   بي   فكيف   ..   كامال  بلدا   يهزم   عمان   برد   كان 

   تسونامي رحمة  تحت   نخيل   سعفة

   جدوى   ال...  أهدأ...  عليك بالل   يا...  معود  يا

  العام   للذوق  مخالفة  تعتبر   عمان   في   الليلية  ومات الهج  هذه   كانت 

   السكن  ن قواني  عن  وخروج

   الطريق  طوال  ارتجف  وانا  رجت خو  حقيبتي حملت 

   والبرد   التيه هذا  في ربي  يا اذهب  اين 

  يقع   عاشرة  درجة  فندق  الى   وصلت   طال   كم  دريأ  ال  طويل  زمن   بعد 

   السنترال  مقهى فوق
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  عمان   الى  اعود   كنت   سنوات   د عب  بغداد   الى   الثاني  اليوم   في  وعدت 

   واعتكف بصره   فقد و  العراق الى عاد   انه قالوا  عنه   وسألت 

    له  الرحمة ....  سنوات  قبل حلور

  بريسبان   مهاجر  مسرحية  في (  الحوذي)  يشبه   ظل  فهو   الثاني  أما

   شجرة  جذع اقرب  في  ويتركهم   بالغرباء  يأتي ظل  شحادة  لجورج

   الخديعة اومن  البرد  من  يموتون
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 جوائز

 

  (23)  على ا  عرض العشرين  زت تجاو التي  عروضي  حصلت   فأنا

  عراقية  مهرجانات  في والسينوغرافيا   والتمثيل  االخراج  في جائزة 

   وعربية 

   اياها منحني  لمن القبعة ارفع  لمسيرتي  وتقدير  اعتراف انها  ورغم

   له ألسجد  تمثاال   منها اصنع  ولم استكن  لم  لكنني 

   جديدة معالجات  قديم تل ذاتي  احث  وبقيت 

  رأي   صنع   اليها  ومضافا   جمالية  وظيفة  الى  يةالجمال  وظيفتنا  تحولت 

   وتحسينها  ببطء الناس  قناعات  وتغيير   عام 

   ذلك يفعل  من  وحدي  لست 

  به   تمر  لما  عرضية   مقاطع  لتقديم   اجتهدوا   كلهم   الجديدة  الحساسية   جيل

   ماضيا  ترميزا  البالد 

   الحقا   ومباشرة 

  عقدين   في  لالستمرار  حافز  بمثابة   هي  الجوائزية  رات الشا  تلك   كانت 

   وقاسيين صعبين 

  ولكني   المضمار  هذا  من   النهائي   باالنسحاب   فكرت   مرة   16  من   كثر أو

   اعود 

   تراجع أف
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  خارج   تجاربنا   ويحترم  بمحبة  يتابعنا   نقيا   جمهورا  هناك   ان   اشعر

   والخسارة  الربح  حسابات 

  معهم   نلتقي  حيث   العالم   دول   في   وحتى  عربيا  ويتمدد   عام  كل   يكبر  وهو 

   ية عرب ملتقيات  في

   التباهي وال  الذات  تلميع   باب  ن م هذا  ليس

   حقيقيا  دما انزف  كنت  قدمهأ عمل  كل

  تجربة   بال  نكون   حين  قليال   تهدأ...  اعمالنا  تعرقل   كانت   كثيرة   وزوابع

   محاجرها من  االفاعي تخرج  حتى أنبد  ان  ما  ولكن   .. جديدة

   ة مر كل في  لتجميلها عليها  ماكياج  وضع نحاول   يالت  الحقيقة هي هذه

  لكنه   التجربة   من   ممثال  يستدعي  للعرقلة  وسيلة   يجد   لم  حين  بعضهم 

  مخالفة   23  الممثل  هذا  فيرتكب   مخالفة   قناعات   ويلقنه   حصانة   دون 

   العرض  استمرار ينهار  وحينها  جديدة واشتراطات  للتقاليد  وضرب 

   واالن   ماضيةلا العقود   تلك  كل عبر   معنا  هذا حدث 

  تقريبا   ثابت  عمل  فريق او مجموعة نشأ ن  ان نحاول  وبمشقة  مرة  كل في

   متقدم عرض   لصناعة مهارات  ويمتلك  يفهم   لمن مستمرة اضافة  مع

  يوسف   مثل   واحد   مخرج   مع   العاملة   الثابتة   المجموعة   ان   باعتبار 

  والفهم   واالنضباط   االتقان   من   نوعا   تكتسب   السينما   في   كمثال   شاهين 

   مونية هاروال

  الفرق   من   رهاي غ   او   انسامبل   البرلين   او  الشمس  مسرح   حال   حالنا 

   والمجاميع
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   عربي  مهرجان في  العرض  مشاركة  تمر   فلن االمر  هذا  مر ذاإو

  وحينها   ويلطم  الحاسوب   شاشة   امام   ويجلس  فانيلته   هذا  فسينزع 

  على   انفتاحه   من   العرض   وتحرم   لطلبه  المهرجان  ادارة  تستجيب 

   جديدين وفضاء   جمهور

   وابداعيا  احترافيا ه لتمثيل نادرة  فرصة  من  العراقي  المسرح خسارة  عدا

  واهميته   النقد   بفخامة  ايماني  من  الرغم  وعلى   اخرى   زاوية  ومن

   وضرورته 

   تماما( يبمب) لبست  النقد  في  هنا  الحياة لكن

  درجة   بعروض   شعرا   يكتبون   المهرجانات   في   نراهم   اصدقاء  نقاد   ثمة 

  بفرقة   تونأي  العرض   وبعد   الورود   وينثرون   اربطتهم   وينزعون   خامسة

   الفرح عن   للتعبير  يةشعب عزف

  للسائد   وتجاوز  تخطي  وفيها   ومهمة  احترافية  عروض   ومع   لكنهم

   ئ طار الجتماع   االمن  مجلس  ويدعون  احتجاج مسيرة  يقودوا  ان  يحدث 

   المدون  خيال نسج  من  هذا  ليس

   عقود  منذ  نعيشه  واقعا  حرى باأل   انه

  فيه   شن   لنا  رض ع  عن  مقاال  كتب   مؤخرا  الدكتوراه  على  حصل  محدهأ

   عرض   ايما على  تنطبق والتي   الفالتة بالمصطلحات   متخما نقديا   هجوما 

 ؟ ترى يا  نشره  اين .....   هنا  ينشره ولم 

  قامة ل  تستعد   وهي   للمسرح   العربية  ئة ياله  موقع  على  فجرا  وضعه 

   القادم  العربي  مهرجانها 
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  نذاكآ ارير تقال كتبة  بين  لفرق ا ما

   الناقد  هذا وبين 

   قفر ال  الجواب 

   مسخمة سودة  كلها  وليست  وردية   كلها المسرح  يرة سم تكن   لم

   وأمل  وتحدي  وكفاح  ونضال   اشراقات  ثمة

  لكي   المسرح   اوضاع  فيه  ونجمل  مكياجا  نشتري  كنا  العقود   تلكم  طيلة

   نستمر 

   ونتواصل 

  ويرطم   م دهاح  ويصمت   احدهم   يصرخ   مخطوفة  طائرة   في   كنا   لقد 

  الطائرة   ن م  نفسه  احدهم  ويرمي  الطائرة  سقف   في  رأسه  احدهم

  طماطة   روح  اي   مثل   احدهم  وينسجم  براغماتيا   احدهم  ويتفاوض 

  زاوية   وتلك  االفعال  ردود   تختلف   وهكذا  احدهم   الخلف   الى  وينسحب 

 الموضوعية  القراءة زوايا  من قراءة

  اجتماعية   ضامنات تو   عقيم   جدل الى  ألجا  ان  من   وبدال  السنوات   هذه  في

   ومفبركة  بليدة

  ان   وايقنت   وانقب   واكتشف   اقرأ  لت وظل  الجدلي  ي حس   من   طورت 

   المضيئة الدروب  على   تدلك من  هي  المعرفة

  عربية   اخرى   وندوة  والسياسة   الكوميديا   بعنوان   عمان   في   ندوة   وفي 

   االخراج في  والمتحول  الثابت  عن 
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  جديد   من   وتقديمه   طويره تو   استثماره   يمكن   هائال   مسرحيا   تراثا   اكتشفت 

   يالسياس الكابريه  وهو

  العراق   وفي  مصر  في   واخرين   لحام   ودريد   وشوشو   وط الماغ   كان 

   الناس من  والقريب   المغري  النمط هذا  رواد  هم   العاني يوسف 

  نادرة  وسياسية   اجتماعية   تحوالت   يشهد   وهو  مثلي   مخرج   يفعل   فماذا

   ثابت   نسق  وفيه   راسخ  نمط  ومع 

   ي التحد  كان  وهنا

   عبارات  تحويل   من فبدأت 

   انفلكنا عمي ولكم 

   دهرنا نا  عمي ولكم 

   هدومي  اشك راح  عمي ولكم 

  بالفكاهة   مليء   تجريبي   نصي   ونسق   بجمال  يتسابق   فصائحي  نسق  الى

   وصادم  .....  جديد   عرضي نسق   الى النادرة
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 ونسيان ذاكرة

 

  يان النس  رف   في  اخرى   وتتواري   احداث   تقفز   والتذكر   المراجعة   في

   تملةحم  غير   الحياة يجعل  ما  لقسوتها  هناك   قصدا   نضعها   ربما

   قال من  دري أ ال

   (النسيان  مع  الذاكرة صراع   هو السلطة مع  المرء  صراع ان)

   كونديرا  اظنه .. 

  ارتعاشة   عن   اكتب   ان   احاول   كنت   الحرب   من   مقطعا   ادون  وحين 

   الجندي

 (   المعركة من  ر صو)  وظيفة  من  هي   والبطولة والمعارك  القذائف  أما 

  اكثر   او   يوما  اربعين   كل  اال  نراها  ال  التي  االم  عن  كتب ا  ان  احاول

  قلعة   في   واللبن   الخبز   تبيع   التي   ةأالمر  هي   افتراضية   ام  بحنان  فنتدثر 

   صالح 

  منها   ونشتري   امامها   لنجلس   وانعكاساتها   الحرب   قسوة   من   نتسلل 

  الشبان   ننح   علينا  تحنو   وهي   قرب   عن   بعبائتها   ونتمسح   ونناغيها 

   كلب  عواء حتى  ا يفزعن  الذي الصغار

   الشاب  الضابط عن  اكتب  ان  اريد  كنت 

   يوما  صرخ  الذي

 ...(   فراشهن على  يتقلبن   هناك  ونسواننا  هنا ننام   احنا كبر أ هللا  ولكم )
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  يسكنها   والتي  نهر   على   الغافية  الوديعة  المدينة  هذه  صالح   قلعة  عن 

   البالد  جذر  يف الضاربة  وعراقيتهم  بوداعتهم   الصابئة 

  بنا   اتى   الذي   ضباطباالن  صرخ   الحرب   قلب   في   وهو   طالضاب   هذا  عن 

   الخطر  المكان هذا الى

  الى  ارجعهم .... يال  ....   هنا   الى االطفال  الءؤ ه  رسلأ قواد  ابن قواد  يا)

 (  فورا   الخلف

  ذئب   الى   هذا   االنضباط   جندي   مثل   تحول   التي   البشرية   القسوة   عن 

  مبرر   دون  االرض   على   زمزمياتنا   في  ماء  من  تبقى  ما   يرمي  بشري

   كاف

  حراس الى  كامال بلدا  حولت  متضخمة ودعاية ب واكاذي شعارات 

   وجنود 

   منين  النقيب  وهذا

   االول  فوح  من

   جابوه نقل مدري

   تحول  مدري

   وهال   هالو  وهال 

   الوفا  يابو   وياكو

   وياك  كله الشعب  هذا

   لالبد  احنا وجنودك
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 عاهدناه   من ننسى  ما

  نادرة بأعجوبة   الحرب  من  نا نجو 

 جديدة   حربا  ت أبد  قصيرة  استراحة  وفي

   الحصار وعجينة الحرب   عجينة من  تشكل   الجيل هذا

  ونشارة   بالحصى  المليء  االسود   الحصة  طحين  انها...  عجينة  اية  ولكن

  الخشب 

  ونجري   المسرح  قاعات   ابواب   نغلق  نادرة  ازدواجية   وفي   جديد   ومن

   الجليد  ذاه في االسكيمو في تعيش  وكيف   الناس  عن  تجريبية  بروفات 

 .....   مئوي 45  البالد  في  الجو  ة حرار درجة ان على

  ان   مسرحيون   اخترع   الحصار  قوة  اشتدت   ان  وبعد   االثناء  هذه  في

  الحياة   مواصلة  على   تعينهم  ارباحا  يحقق  مسرحا.    خر أ  مسرحا  يجربوا

   تذاكر  شباك مسرح

  حين   في   دينار   مليون   ى عل   المسرح   هذا   في   شهريا   ما   ممثل   يحصل 

 (الحميد  عبد   مي سا) الراحل مثل جامعيا  ستاذاا يحصل

  بيض  طبقة  لشراء يكفي  ال  دينارا  الف11  شهري راتب  على

  وليبيا   عمان   صوب   العراقية   الهجرات   سلسلة  من  الرابعة   الهجرة  ت أبد 

 ...   بلدان  من وغيرها   واليمن 

  وتوارى   ن والسعدو  الرشيد   شارع   عروض   في   االستهالك  مشهد   تسيد 

  تحت   عروض لا   هذه  سوى   يعرف   ال   الجمهور   ر وصا  الحقيقي   المسرح

   شعار
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 (  الحاء بتشديد   تضحك ما  وعروضكم   ....  نضحك نريد  عمي )

  فعل   رد   وكأنها  لها   حدود   ال  غرائبيات   في  التجريبي   العرض   توغل   لقد 

   االخرى الضفة  في  يحدث   ما على

  رقعة   بتوسيع   تسمح   ال   النصية   للمقاربات   المتاحة  المساحة   ان   عن   عدا

   التأويل

  مقاربات   واحداث   اجنبية  نصوصا  ختياراو  واالشارة   الترميز  برع   اال

   الزمة وتوريات 

  وقراءة   وبحث   دراسة   دون   الظاهرة  هذه  على  النقد   رصاص   طلق أ  كنت 

  النضج   من  سنوات   بعد   ولكن   المطلق  الرفض   شعار   تحت   مقدماتها 

  مع   لكن   جمهوره   وله  عالم لا  كل   في   موجود   التجاري   المسرح   ان   اكتشفنا

   الزمة  اشتراطات 

   العشوائي الرصاص  طالق إ هيينت ان  يجب   كان

   عامة  ظاهرة صبح أ و الحقا  واتسع  كبر  ولكنه 

  ربع   ينبري   الصيد   نادي   في  ميالدها  عيد   ارناؤؤط  شهد   اقامت   لو   حتى 

  من   ضحايا   فيسقط   الجماعي   الرصاص   اطالق  حفل   ويبدؤا   البالد   سكان 

   واالطفال  النساء

  بالغ   عن   ن و م  كي   بان   السيد   المتحدة  مملأل  العام   االمين  يعرب   وحينها 

   الضحايا  لسقوط قلقة

   التاريخي بالغباء  رأسه ومليء   واثوال برأسه مضروبا  صحفيا  جاء  وهنا

   لي  قائال
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 (  الحكومة) الى  شكوكأس حوارا  معك اجري  ان توافق لم اذا

  رومانسية   رتقاري  من ضدنا  يكتب   ما يمزقون  الخيرين  بعض   كان

   دراماتيكية
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 معطف

 

   ومكلف  واقعي  وغير  صعبا  خيارا بالمسرح الحياة  استبدال فكرة  كانت 

   حرى باأل

   المسرح من كبرأ الحياة

  المفتاح   ورمي   وحيدا   خيارا   باعتباره   المسرح  على   الخيارات   باب   قفل

   البحر  في

   بالغة مخاطرة  هو 

   الفن  داخل متعددة افذ نم  ثمة

   موفقا  خيارا يكن  لم االبواب  وغلق  المسرحية  لية والراديكا

  الى   ختارأس  التسعينيات   حصار   اثناء   الوراء  الى   الزمن  بي   عاد   لو

   نهارا  سيراميك كأسطة  العمل اتعلم ان  المسرح  جانب 

   مثل شعرا اكتب  الليل  وفي

  الخدود  طبكت  انا  بغيابك   سيراميك

   رطوبة  صارت  جي الب  كد  من  الن 

   لي برازي  سيارة اوسائق 

   تقدير  اقل على   نتلفزيو   اوممثل

   متاحة تكن لم  الخيارات  هذه  مثل ان مع
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  وبدأ  بقوة  المجتمعي العظم يضرب  الحصار بدأ  التسعينيات  منتصف في

   ازمر جبل أعلى من  تقع  شاحنة   مثل  المعيشة  مستوى  ينحدر

  كاظم   معطف )  بعنوان   قصة   مطلك   خالد   الشاعر  كتب   االثناء   هذه  في

 ( النصار

  سوسيو   قراءات   قدم  واخيرا   وسردا  شعرا  نادرة  موهبة  لديه   وخالد 

   االتجاه بهذا  كتب   مجموعة واصدر  نادرة  والتقاطات   ثقافية

 ...   ومقنع كاف مبرر بدون  طويلة  لسنوات  الثقيل المعطف  البس كنت  

  مدير   وكان   ....   منها   متخيل   هو   وما  واقعيا   سيرتي   من   جزء   خالد   مزج

   الجريدة في  نشرها   على  أصر  قد   الجمهورية  تحرير 

  أحد   من  يسخر  ان   يريد   كان  عندما  انه  اتذكر  لكنني  االن  اسمه   اتذكر  ال

   عنه  يقول  ما

   سرائيل إب  يعترف (   بيك)  اول من هذا....  اتركه معود  يا

   الزمته السخرية  تلك  صارت  التحرير مدير

   هي  اخرى  مة الز  اسبق ثقافة  وزير   الزمة  صارت  مثلما

   ل باط فهو  باطل   على بني  ما

  لك فيقول وكاز  مولدة الى تحتاج  المسرح  ايةنب  ان  له  تقول 

   باطل   فهو باطل  على  بني  فما  ...  نعم 

   مسرحيا  موسما لنعمل تمويال نحتاج  له  تقول 

 ......   باطل فهو  باطل   على  بني  ما الن يمكن  ال  فيقول 
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 ...  السماء  في معطفي  يطير مطلك  خالد  قصة  في

  القصة   هذه  نذاكآ  الفنون   كلية  في  السينما   يدرس   تونسي  طالب   فيلتقط 

   تخرج طروحة أ ك  فيلم سيناريو الى ويحولها 

 ...   الفلم هذا  بتمثيل قناعي أب أويبد 

  وكانت   السنوي   الكلية  مهرجان   في  عرض   اكتماله   وبعد   التصوير  أوبيد 

   بالمهرجان ممثل  افضل بجائزة  فزت  ان المفاجأة

   الجائزة تسليمي  اثناء  لي قال خليل  فاضل. د  احلالر ان  حتى 

 ......   عالتمثيل  الوادم تنافس راح  هالنوب   ....  عمي ا ي  ها

  شاردة   وال   واردة اترك   لم   اسراره   في   وتوغلت   خراج بال مضيت   عندما 

 عندها  اتوقف  ان  دون

   العرض  ثقافة   غير  هي  المسرح ثقافة  ان  واكتشفت 

  والمحاضرات   الكتب  من  عليها الحصول يمكن  المسرح ثقافة 

  وخبرة   وتنقيب   عملي   وتعلم  وبحث   قراءة  الى   تحتاج  العرض   وثقافة

  العرض  اسرار وتلقف  متراكمة

  منظومة   يؤسس  ان   يريد   عندما   الكهرباء  مهندس  عمل  يشبه  االخراج

   جديدة  مناسبات  قاعة  او سيارات  معرض  او  مول او  لبنك  كهربائية 

  وخريطة   الوايرات   وتسليك  ارد والب  الحار   ربط   دقيق   عملي   جانب   ثمة 

   خ ال...  لتيةوالفو  التوزيع
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  وااليقاع   والتركيب   التكوين   مزج   على   مدربة   عين   ثمة   العرض   وفي 

   جمالي بهارموني   والتصوير العام  والجو 

  وكيفية   وتفاصيلهما   والبصرية  السمعية   المنظومتين  بتفاصيل   ومعرفة

   العرض  نظام  داخل تسييرها 

  العراقي  المسرح  تجارب   على  العربي  العالم  يتعرف  لم  طويلة  لسنوات 

  متعددة بعوامل مرتبطة  زمنية  بانتقائية منها  يخرج   من  وى س

  وتوارت   المحلي  جمهورها  حبيسة  مهمة  كثيرة  عروض   ظلت   هنا  ومن

  مخترعا  يكن لم اليوتيوب  ان حتى احوالها حسن أ في  عروض   ثالثة بعد 

  نذاكآ

 .....  يوب يوت  يكلي ...    عدنا ما  ارضي  تلفون   هو عمي 

 ....   لها شمسية  ةصور حتى   كامتل ال  التسعينيات  في عروضي  بعض 

  قبل   التجريبي   القاهرة  مهرجان  في   مسموعا    عربيا    ناقدا    ن إ ف  هنا  ومن 

 سنوات 

 ( مطلقة  ثقة ) ـب يتحدث   كان

  فالن   هما  اسمين  سوى  االن  بهم  يعتد   مخرجين   فيه  ليس  العراق  ان  عن

 ..   وبس وفالن 

 ؟ معيارك هو  ما له  قلنا

  السنوات  كملت  كل  لخال وعروضهم  الء ؤه   غير امامي  رى أ ال  انا  قال

 ... 

 ؟ خريناال عن   تعرف  وماذا



89 

 

 ......  شيئا  عروضهم   من ارى  لم

  من   وافرازاتها   ونتائجها   السياسية   التقلبات   ثم   ومن   الحصار   عرقل  لقد 

  يوقف   ان   واستطاع   المختلفة   اجياله   عبر   نسيابيتها إ و  العروض   تدفق

   العالم  الى  العراقية عيةنو ال  العروض  تدفق

  االمزجة   على    االحيان   اغلب   في   قائما   ة النوعي  العروض   تصدير   وظل 

   االفراد  بين  االممية  والتضامنات  الفرص  واقتناص   الفالتة والتقييمات 

   دائما نادرة  استثناءات  هناك 

  معالجاته   ويقدم  مشعا  ليكون  نادرة  فرصا  العراقي  المسرح   خسر  وهنا

  ض عرو  ونظام   احترافية   بصورة  والمتنوعة  الفريدة  وقراءاته   ورؤاه 

   وجمال   بوعي   ةمعمول
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 بروفات 

 

  مزاج   ظل   التسعينيات   ايام   في   واكتشافاتها   وسحرها   البروفة   اسرار   في

   قائما  الطويلة  البروفات 

  عدا ...  اساتذتنا   من   ورثناه   البروفات   اهمية   على   ضمني   اتفاق   هناك 

  بتأن   تنا تشكال   ويراقبون   االنفالت   ون يقرع   كانوا   الزمن   هذا  في  انهم 

   االحدث  الجيل  نحن  ح ونصائ وصبر  وبطء 

   اكتشاف  البروفة

   شراكة  وعقد   اتفاق  البروفة

   ساحرا  يكون  ان  المخرج  وعلى  سحر البروفة

   ايديك بين  عبدك  لبيك  شبيك 

   عمي ج هي   مو ال

  طرف   في  ودمعته  فائق  واحساسه   بالمعرفة  متسلح  وهو  تيأ ي  المخرج

  خده

   ويصرخ  فاعل تي

   االكتشاف لحظة  متعة  من وانما   ..   لالممث على   ليس

   سلبية  بنتائج  يأتي  الممثل  على الصراخ

   بنفسه  للثقة  فاقد  الصائح والمخرج
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 ....  ودقيقة   حساسة  وظيفة   يؤدي  وال يستعرض   انه

 ..  العرض  مفاتيح  ومعه  المخرج  تيأي  البروفة  في

   االول  ميو ال منذ  البروفة  في  يجري   بالبيئة  التصريح

   قانونية  الفة خ م يعتبر  البيئة   نكتشف  حقا وال  تمرنوا فكرة

 .....  فنية  واكذوبة 

   يلمع  اسمه  الن   كاتبا    رتخت وال ....  خراجلإل  مفاتيح  وفيه  جيدا نصا   اختر

   وتتلطم   تتصخم  وانت   يلمع هو  سيبقى  وحينها 

   بالبالدة  ستتهم  وانت ....   يتبريء هو 

  ليست   ولكنها  عظيمة  نصوصا  تبونكي  شوقي  واحمد   وسينيكا   برنادشو

   عمي   للعرض  تصلح   بالضرورة 

 ....   التسعينيات  في

   قائما مازال  مختلف مسرحي عرض   انجاز مناخ كان

  يوميا   الرشيد   مسرح  الى  الفنون  معهد   من   االقدام  على   مشيا   تي أت   ممثلة

   احدا تخبر ان  دون

   واكتشافاتها   البروفة في مالديها  فضل أ وتقدم

  مسرح   تشتغل  يقنعها  حتى  ا شخصي  بارو   لوي  جان   يجي   لو  اليوم  بينما

   تشتغل   ما ...

   البروفة مع  متماهيا   الممثل يجعل   لذيا ما
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  الحصار   انعكاسات   يعيش   وهو   كلل   دون   ساعات   يتمرن   يجعله   لذي ا  ما

    وقسوته

 ....   ونتائج  وبحث  دراسة الى  جيحتا  االمر  هذا  مثل ان اظن

    التسعينيات  في

  مع   يستمر  ال  لذكيا  الممثل  ..  قناعا  إو  حوارا  وتنشأ  القاعة  باب   تغلق

  دراية   وعلى   فائق  احساس   وعلى  االقناع   على   قدرة   يمتلك  ال   مخرج

   العرض  بعناصر

   وفكرته  النص  اختيار متدفقة البروفات  الستمرار   محفز  اول

  تقديم   بكيفية   ينشغل  وانما   الفكرة   تقديم   ليست   المخرج   وظيفة   طبعا 

    الفكرة

   الطريق في  ةميمر االفكار

   ة الفكر تقديم ية كيف  في  يجتهد   والمخرج

  واالقصاء   واالستبداد   واالرهاب   والعنف   والهجرة  والموت   الحب   فكرة

   السياسي 

   والحصار والحرب 

  لكن   العراقي  للوضع   مقاربات   هي   نذاك آ  المختارة  النصوص   ان   صحيح 

  بعض   نت امع  لقد   ....   احيانا   عال   تجريد   ثمة...   والتشفير   الترميز   بألية 

  لغة   على  بعضها مد يعت أو   وفالت   مترهل   نصي  نسق  تقديم   في   العروض 

   سريعة  تلغرافية

 .....   راحوا
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 .......   اي

 .....  وينهم 

 ...... الالال

 ....   سياتون

   الحمزة لخاطر  يجي   راح منو 

  اين   من ...  محلي  وعطر   شمسية   بنظارات   البروفة   الى   الممثل   يحضر 

   عمي   صارالح  انه ...  الفرنسي  بالعطر  نأتي

   نتائج لل  تقود  فالمقدمات  لي بالنسبة 

  بعد   لنا   جرى   ما   عن   وتغيراته   المجتمع   بحركية  صلة   له   نصا   اختار 

  الحرب 

  يقدم   هو   حرى باأل  فلسفية   اطروحة   يقدم  ال   العرض   ان   اقول   ما   وغالبا 

 .....  يجري   ما  عن اشارات 

   تثقيف وهناك  ....  تعليم  هناك 

   التثقيف  غير التعليم 

 : لمث وعبارات 

  واكركر   الزرقة  د شدي  لبحر ا  بعباءة   واتوشح   ...   المعني  فم   في   اتيه )

 ( عاليا 

  تراكم   ال   نها أل... النصوص   في   عندي  ترد   اينما  ومثيالتها  اشطبها

   العرض  نسق  في  لها  درامية  قيمة  وال   المعنى
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  مركز  في احتجازك ويتم  بالشرطة سيتصل الجمهور  ان عن فضال

   متفرجين لا احد  ويصرخ ....  الصالحية  شرطة

 .  لطام  اي  صخام  يا  .  الزرقة  شديد  يا   بحر يا  عمي 

   بحرا  لنا  اين  من

   عمي   لونه ينكلب   ويومية  دجلة هو .. 

   احمر ساعة 

   ازرق ساعة 

    ليموني ساعة 

   ويازرقة... يابحر  بعد 

   حجي  يخليك   هللا
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 احتراف

 

   االحتراف فضاء  الى كاديمياأل الدرس اسوار من العبور في

   تعمل  اسلوب  اي  على لك يقول  ان  الحد  يحق   ال

  الحكم   لكن  بعضهما  مع  اسلوبين  تمزج  ان  حقك   من  ..  تلميذا    لست   انت 

  العرض  نظام  تضبط  كيف  هو هنا 

   تكفي  ال  وحدها   المخيلة ... فذة مخيلة  تملك نك إ لك  يقول  بمن تنخدع  وال 

   مختلفا  هنا االمر  ولكن   صاروخية  مخيالت  يمتلكون  مجانين هناك 

  ض العر  نظام  في   المخيالتية   االقتراحات   هذه   تضع   كيف  هو  المهم

   وفرضيته

  ومزاجه   واسلوبه   العرض   توجهات   اشرح  ان  يجب   كان   البروفة  في

   العام وجوه 

   الحركة اهداف اشرح  ايضا البروفة  وفي

   مضموني دافع هناك 

   جمالي  دافع  وهناك

   غ والفرا  والكتلة   وااليقاع  والتركيب  التشكيل  اراقب  ان  يجب   كان

  ا مهم  هورجملل  ظهرها   تدير  ان   راسخة   ممثلة  ترفض   عروضي  حد أ  في

  في   ما   ممثل   يتحرك  ان   قاطعا  رفضا  ترفض   كما   المشهد   فكرة   كانت 

   حوارها  تلقي   وهي  المشهد 
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   للهول يا  ....   واحد   أن في  الجميع حركة على   طبعا قائم  المشهد 

   التلفزيون فضاء من االتي القافل الممثل مع   البروفة تتعثر

 ض العر فولدر في لها  نكتب  ان  تريد   حين  البروفة  وتتعثر 

   ارناؤؤط  شهد  لقديرة ا النجمة

 ...   قبلية  اسئلة ثمة

   الكبيرة  االعتبارية  القيمة هذه  له صارت   ومتى  االخراج لماذا

   روسي متحف في  ستانسالفسكي  لرأس  تمثاال  وضعوا لماذا

   العام للرأي وصانعا   وقائدا  مفكرا المخرج ان  بفرضية

  ر تغيي  في   فاةسلح  مثل   يساهم   لكنه  الشعوب   يغير   ال   المسرح   ان  صحيح

   االحسن  نحو  الناس  قناعات 

   ادري فال  االن اما  ..  الماضي في هذا

  رايا   تصنع   الرئيسة  الجوزة  من   وموضوعاتها   هي  فالتة  يوتيوبر  ثمة

   بالماليين  متابعين ولديها عاما 

  للقلب  جراحية عملية  يقيم   ان االسنان لطبيب  اليجوز ومثلما 

   العرض  يا ثنا  في يغوص   نا  ادواته  من  متمكن  غير   لمخرج  يجوز   ال

   مريضا  يقتل هذا

   الواقع بالدة  من ويعلي  أملهم ويقتل الناس  رؤية يشوش وذاك

   االشباح  على   وليس  االنسان على   قائم المسرح
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  عن   تستغني  ان  فيمكنها  السينما   اما  انسان  بدون  لمسرح   والوجود 

   الممثل

  دخان ....  ئ شاط  تالمس   امواج ..  الريح   مهب   في   ورقة   ....   يقرع   باب 

   جنود  اقدام  اصوات ... سيجارة 

   الناجح العرض  معيار هو ما  ثم 

   المتخطي العرض  معيار  هو ما

   عكسية  مداخل  يدخل الذي العرض  معيار هو   وما

  الختيار   حكما   ونضعه   الدمنهورية   محافظة  من   ادب   بأستاذ   نأتي

   دولي مهرجان عروض 

  هذه   تشاع   م ث   هميتها أ وب  بها   غزال  يكتب   ثم   الفكرة   يراقب   هذا  يظل

   وتترسخ  ض العرو

   حلوة  فكرة مجرد  هو  العرض  ان  لكم  قال الذي  هو من  يسأل حد أ وال 

   نصنعه   وكيف ...  العرض  هو ما

   العرض  لرسم  مرتكز 11  من واحد  هو   االدبي المنطوق 

  الذي   االستاذ   اهذ   معيار  وفق  سرديا  الفالتة  العروض   تلكم   مثل  تتوسع 

   المسرح  غرب   شرق  شمال اقصى  من  قدم

   مختلفة بقاع   في مقبولة  التة الف العروض  هذه  لثم

   مختلف بعرض  تعاكسها   وعندما

   النمط هذا  سدنة من عددا يهرع 



98 

 

  عرضا    فيه  قدمت   عربي   مهرجان   في  احدهم  قام  عندما  معي   هذا  حدث 

  بالحرف   القو  العرص   نظام   في   بعضهما   مع   اسلوبين   مزج   على   قائما  

 واسع   جمهور أمام  الواحد 

 (نعلمه  من نحن...   هذا نا علم ماذا ...  هنا  ى ال بهذا اتى  من)

  ايما   يمنع   من   هو   المركب   الجهل   ان  وعرفت ...   وجهه   في   ابتسمت 

   الجزئي للتطور محاولة 

  ذبابة   وزن   من   خف أ  صار   لكنه   غرام  كيلو 95  من   كثرأ  وزنه  هذا  كان 

   الحقا  جهله  فضحه  حين 

   التقدير  من يلزم  ما  وتقديم الفرقة  وادارة المهرجان  ادارة ارتذ اع وبعد 

  كان   الحوذي   لكن ....    عربة   عن   عبارة   كان   انه   سنوات   بعد   اكتشفت 

     مكان   من   كونترول  بالريموند   يمسك   كان   جلدتي   ابناء  من   سفلأل

 ...  أخر

   ونربكهم نشلشهم  حرى باأل  هو   ادائي بابتكار  ممثلينا  نطالب  عندما 

   التاريخ  عبر هناك 

   ستانسالفسكي التقمص  طريقة 

   بريخت   مالتقدي  وطريقة

  جاسم   الراحل  هو   ستانسالفسكي   نظام  ادخل  من  لاو  العراق  في

  لقلق   وجعفر  ....   منيب   ماري  طريقة  على  نعمل  كنا  ان  بعد   العبودي

  زادة

 جديدة اداء طريقة  ليس  منه  نريد   وهنا
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   تعجيزية وطلبات   اوهام  هذه

   الكالئش من لص يتخ  ان هو  والصحيح

  ان   ..   يلون  ان   ..   لغته  يضبط   ان   ..   العرض   جو   يفهم  ان   ..   يوضح   ان

   الضوء  تحت  يقف   ان.. يحس   ان..  يشعر

  ايقاع   مع   الشخصية   ايقاع   يضبط  ان ...للشخصية  سلوكا   يبتكر  ان

   ودقائقها .  مزاجها .. الشخصية  هدف..     العرض 

  طرق   ان   المث  يوضح   دين  الكسندر  المسرحي  االخراج  اسس  كتاب   في

   استخدامات 8 من  تتكون  كيد أالت على   الحصول

  عن   عدا  والثانوي   االشكال  والمتعدد   لمزدوجوا  المباشر  كيد أالت   وانواع

  حضور   على   كيد أوالت  المنصة  خارج   شخصية  مثل   اخرى   انواع 

   هامة شخصية 

   االليات  تلك  كل تبرز  الصغيرة الجزيئة هذه في

   ويقول   احدهم  تي أ ي ذلك ومع 

   عمي   مخرجلا شنو هو 

  ...   يتداعمون   ال   حتى  الحركة   ينظم   مرور  شرطي   عن   عبارة   هو 

   ارات السي وتتفلش 

   الممثل له  يقول   الذي هذا  او

   االن  اتحرك كيف المخرج  ايها
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 : فيجيبه

   لالمام وارجعلي  بالعمق  كشة دخذلك

 ....   للهول يا

   للطرمة  ويا 

   الخطار  ويالغرفة 

 المعيشة  لغرفة ويا 
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 تخصص 

 

   مثل عليها  ونعمل نجيب   ان يجب   تخصصية   اسئلة ثمة

   المسرح  عناصر  هي ام

   االخراج واسس   اصرعن   وماهي

   المسرح ثقافة  بين  لفرق ا ما

   العرض  ثقافة  وبين 

  ويهرع   يده  من  كنترول  الريموند   يرمي  المتلقي  تجعل  ان   تستطيع  كيف

   المسرح الى

   العرض  بيئة  تأثيث  في  المخرج  يعمل  كيف

   االخراج  تكتشف  البيئة فتشتك  عندما 

   عرض  عةصنا  مفاتيح  اهم  احدى  هذه

   للخيل اسطبل  العرض  بيئة  تكون  ان  تختار  عندما 

  صوتية   ومنظومة    وسوط    حصنة ا و  وروث   باب ...  هنا   تضع   ماذا   فكر

   العام الجو هذا نسيج   من

   لك  يقول  مخيلة لديه  ممثل

   مثال  جمال  العرض  نسق   في هنا لندخل

   للخيل اسطبل هذا... تضبط  ما  عمي   يا
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 ... ..   هنا  الى بالجمل  اتى  لذيا ما

  اثناء   ليتخيلوا  العرض   بيئة   عن  للبروفة   االول  اليوم   منذ   ممثليك   خبرأ

   الطاولة قراءة

   الفراغ  في  هائمون  تدعهم  ال

   عليهم  وااليفونات   الجلكسيات  ئطفا

   اليدوية ساعاتهم  يخلعون   دعهم

   امس  حدث  ما  معهم ناقش  ....  تتجهم وال   ابتسم

   العالم ارباع  ثالثة  االنستغرام احتل  وكيف 

  عن ..  المشهد   هدف  عن   اولى   شذرات   بطرح  بدأأ  .....   شات   والسناب 

  من   الالحق  في  اهميته  عن  المشهد   اوسكار  عن ..   اوليا  الحركة   خارطة

   المشاهد 

   انت  تبدأ ثم  .....   االخير الرمق  حتى ...  دعهم  ..  يبتكرون  ودعهم 

   مستقل  كفن بالضبط  1874  عام  منيغن  ماكس يد   على  االخراج  ظهر

  عندما   العبودي   جاسم   يد   على   نظام  خراجلإل  صار   العشرين   ن القر  وفي 

  نمثل   وصرنا  البالد   الى   التمثيل  فن   في   ونظريته  ستانسالفسكي  أدخل

   التقمص  بطريقة

  من   لفأتت   اساسية  انساق  ثالث   من   واحد   هو   االدائي  النسق  ان  على

   اجاالخر ونسق   النص  نسق
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  جيدا   مخرجا   ونيك  ان  يصلح   جيد   بشكل  الممثل  يدرب   انه  يعتقد   ومن

   واهم   فهو

   يقول   روسيال لوبيموف كان

  لو   حتى   هابط  عرض   هو  الشكل   هارموني  الى   يفتقر  الذي   العرض   ان)

 ( بارعون  ممثلون له توفر

  فهرعوا   بالدنا   في   التمثيل  اساطين   فيها   يحضر   ندوة  في  هذا  قلت 

   المنصة من  لينزلوني 

 ........   مملكتهم  لوبيموف هدد  لقد 

   2٠٠3 عام  بعد 

   الطاولة  على  كلها  الملفات  رت اص

  العام   المزاج  على  السياسية  التقلبات   انعكست ...  ستحدث   يرات تغي   ثمة

  في   ستظل   البالد   ان   نعتقد   كنا   ..   العروض   مزاج   على   وكذلك   للتلقي 

   حدث  ما  وهذا  طويل  زمن  حتى  االعالمي الخبر  دائرة

  بي   ي ج  او   سنقدم  ما   خارطة   لمعرفة  كتلوك  لنضع  اوال ...  مقد سن  ماذا

   اوباما  سيارة  مال اس

   مثل عروض  والمتغيرات   واالستفهامات  االسئلة  ههذ   لجة في قدمت 

   كونشرتو 

   الحرب  في  نساء

   التغطية  خارج
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   صيف مطر

   كارتون  احالم

   سعيدة عيشة  وعاشوا 

   سينما 

  او   االطار  هو   ما   ن ولك ...  الحقا   تفصيالتها   على  تي ا س  عروض 

   ا منه انطلقت  التي  النظرية  االرضية 

   للبروفة  جديدا مزاجا اصنع كنت  وكيف 

   ونتائجه  الحرب  محور تحت  قدمهاأ كنت  التي العروض  زمن انتهى لقد 

  ت صبحأ  التي   الظواهر   هذه  لقراءة  جديد   مزاج   في   ابحث   صرت 

   وسياسيا   مجتمعيا  راسخة

  مزاج   من   االنتقال  يمكنني  كيف  مبكرا  اليه  انتبهت   الذي  التحدي  كان

   جديدة وحساسية   اخرى ورؤية مزاج  الى ورؤية

   الحل هي داءالسو الكوميديا وكانت 

   خصبة  ارضية ودون  احترافية  عدة  دون تترسخ  ان  لها كيف  ولكن 

  ومنافسة   بداعلأل  دافع  ومناخ  ولوجستية  وفنية   بشرية  وقدرة  تمويال

   االبداع  معيارها  ومنصات  شريفة 

   انتاج  شركة  صاحب  اني  عبالك(  تنطيني وشكد ) وعبارة 

  الفالت  للسرد   ةمنص  وال  صباحيا   نشيدا  يكون ال  ان  للعرض  يد را كنت 
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 توماهوك 

 

 2٠٠3  عام بغداد   على توماهوك   صاروخ اطالقة  اول مع

  ان   بعد ....   العالم  في  التلفزة  محطات   في  االول   الخبر   البالد   صارت 

 91  لحظة  التشبه  2٠٠3 لحظة  ان  من  الجميع تأكد 

  فعله   ما   تشبه  ال  والقصة  الجمهورية   جسر  على  امريكية   دبابات   ثمة

  ثم   الكوت   مدينة  ارفمش  على   وصل  ان  بعد   91  عام   ف شوارزكو

  الحرب   استراتيجية   لتغير  حاسما   يبدو   كان   اتصال  بعد   عائدا   استدار

   واهدافها

  ستحدث  وتغيرات  تحوالت   ثمة

  عند   يتوقف   ولم   بالثريا   بدأ  وموبايل  وفضائيات   صناعية   واقمار  احتالل

   والهاواوي  فون  واالي  السامسونج

  العراق  بريطانيا احتلت  ان منذ  عليها العراقيون  تد يع  لم سياسية ورطينة

  في   العراقيون   ردد   مثلما   بريمر   وبول   غارنر  جي   اسمي   يتردد   وظل 

   مود  والجنرال بل  مسز  اسمي  الماضي

  االمريكية   العسكرية  ت االليا  من   السيارات   على   ترمى  ماء   قناني  ثمة

 دات جنوم  سوداء  ونظارات   الزناد   على   واليد   الشوارع   في   تتجول  التي

   عارم  وطني  وارتباك

   مظاهر وبرزت   .. مظاهر  ختفت ا

   اسماء وبرزت  ..  اسماء  اختفت 
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   فضائيات  وبرزت   ..   قنوات  اختفت 

  جرت   ثم   .....   دوالرا  6٠  الى   دينار  االف 3  من   الشهري  الراتب   تحول 

   الحقا  رىخا تحوالت 

 .   مستقرة بالد   في ويستقر  قدميه على   المسرح يقف

  فعاليته  المسرح نفأ سيست كيف ولكن  .. فوضىلا في يزدهر ال المسرح

   الصخب  هذا  ظل في

 ...    بطرانين   انتوا عمي وهللا 

 :  لنا  قال  حدهمأ

  شوفوا   ..  سودة  طركاعة  يا  مسرح   يا  مسودنين  شنو   نتواأ  عمي   ولكم

   رجل تك  ىعل  واكف  شلون  البلد 

  نعرف   حتى   االن  انفسكم   خفوا أ  .... والذهب   االلماز  مثل   انتوا   عمي 

   الحبشة  الى اذهبوا ...   كهف في  انفسكم  ا دخلو أ ....  حماها  من رجلها

  طويلة   سنوات   البالد   في   يجري   الذي   هذا   يستغرق   قد   عمي   قال   اخر

   اخرى

  لكل (  الفضائي  الصحن)  مكرمة  سيوزع  بوش  ان  يعتقدون  الناس  كان

   ت يب

   يوميا تصدر  صحيفة ( 1235)  تنشره  ما هذا

   سريالية  اخبارا  وتصدر 

   تتراكم واصبحت   االرض  تحت   من هذ ه  الصحف خرجت 
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   الويسكي من  كارتونا الحصة مع زعسيو بوش 

   ماسيؤؤل الى  احدا اليعرف وضع  وفي  االثناء  هذه في

   يزيةباالنكل مكتوبة بالفتات   تظاهرة  كبارا  ومنهم الفنانين  من  عددا قاد 

(we...want ....  االسد  قلب  عباس  ) 

   خضراءلا المنطقة   باتجاه  بغداد   يطوفون وظلوا 

  عند   صاعد   الحشيشة  منسوب   اليوم)  قائال  التظاهرة   على   علق  حدهمأ

 .....(  الجماعة 

  لم   القاعدة   تنظيم   كان  تقريبا  عامين   استمرت   والتي  االثناء  هذه  وفي

  نوعية   استثناءات   مع  ة لنمع  نشاطاته  تكن   ولم   االرض   الى  بعد   يخرج

   واغتيال  وخطف   تفجيرات  في

  بعنوان   مهرجان   لتنظيم  عجل   على   تعداد ساال   تم  االجواء   هذه  مثل   في

 ( االول المسرحي  بغداد  هرجان م)

  ثم .....  مقطوع  مبلغ   مقابل  عروض   تكييف  او  جاهزة  شبه   عروض 

 ما  ادارية  بحلقة مر  كلما  اخرى نسبة  منه يقطع 

  العمل   تصوير  بند   تحت ( $  5٠)  عرض   كل  من  وجمع  حدهم أ  جاء  ثم 

  بعنوان   الساهر  لكاظم   وشةشم  اغاني   سيديات   لنا  رسلأو  المبلغ  جمع ...

 .....  الحقا  اختفى  ثم   صديقي  يا  ال

  التي  القنوات  احدى في والعاب   مسابقات  مخرج بصفة  شهرأ بعد   ظهرو

   االموال  وتبييض   العسل العراقيين اذاقت 
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   56 قناة  في  56  مخرج

  الكبر   تمهيدية  بروفات   هي  المبكرة  الصغيرة  الحوادث   ههذ   كانت 

   نوعية  ثقافية  مناسبة في د البال  في  جرى ثقافي   فرهود 

 ب  فيها  المسرحية  العروض  بعض   على  طلقنا أ ان لهاخال من  جرى

   األموال تبيض  مسرح

   له  البالد  ستنجر   بما  يتنبأ   كان نه أ وك يومذاك صرخ  بعضهم  ان  ان  حتى 

   انفلكنا عمي ولكم 

   اندهرنا  عمي ولكم 

   عريان   للشارع واطلع  هدومي  اشك راح  عمي ولكم 

   علينا  استر يامعود   حجي بختك  على
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 زهايمر 

 

  ووجع   وانتقائية   عجالة   وفي  2٠٠3  بعد  ما  مرحلة  الى   االنتقال  وقبل

  وفي   العام   اطارها  في   معا   وعشناها   عشتها   لحظات   على   سريعا   مررت 

    تفصيالتها   بعض 

  ثالثة   تاريخ   ان  اظن   الزهايمرية   ذاكرتي   تخونني  ان   وقبل   للتاريخ   لكن  

  على   نمر  ونحن  منا  تستلزم  راقيالع  المسرح  مسيرة   من  اخيرة  د عقو

  الرحلة   هذه  صنعوا  من   واعتزاز  بفخر  نتذكر  نظل  ان  اللحظات   هذه

   النقدية   والمتابعة   والنقد   والتمثيل   االخراج  في  الهامة   ومغذياتها 

  الوعي   هذا  ارساء  في  ساهمت   التي  ةالعراقي  والمجالت   والصحف

  تفكير   رقوط  المالمح  وابرز   التوثيق  يوف  واهميته  المسرح  بضرورة 

  وتدفق   الكبار   المخرجين   من   العراقيين   المشتغلين   برز أل  اشتغال   وأليات 

  على   مررنا   عندما  وحتى   شتغاالته أو  جيل  كل  مالمح   وابرز   االجيال 

  عروضا   قدمت   هامة   ء مااس  ثمة   التجاري   المسرح   وانتشار   التسعينيات 

  وجهود   ثيراتهأوت   المسرح   ةبأهمي   شعبيا   وعيا  وافرزت   ودالة   الفتة 

  من   سريعا   قطارا  وتسيير   المحافظات   في   العراقي  للمسرح   كبيرة   رى اخ

   العراقية  المدن وهذه   العاصمة بين التجارب 

  في   غاية   المهمة  ان   اظن ...  المهم  االرث   هذا  كل   تدوين   يمكن  هل

   التاريخ هذا كل  لتدوين هالمؤ  ولست  الصعوبة 

  مهمة   ء  سماأ  ازاح  قد   الوطنية  بالجبهة  نذاكآ  سمي   ما   انهيار  وان   خاصة

  وحركية   البالد   عن   واالبتعاد   الجغرافي   العامل  وبفعل   االيديولوجيا   بفعل 

   مسرحها
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  جرى   ما   بعض   تذكرت   فبالكاد      الدور  بهذا  قوم  ال   هنا  لست   حرىباأل

  حتى   امتلك   ال   التي   عروضي  بعض   تذكرت   بالكاد   ..  حداث أ  من  لي

 ....   لها شمسية  صورا

  ارساء   في   ودورهم   اخرى و  حلقة   بين   اساتذتي  اتذكر   ان   بأس   ال   ولكن 

  مهمة   اية  ولكن  عسيرة   المهمة  ان   جد أ  ......   بالدنا  في   المسرح  قواعد 

 عسيرة  تكن   لم  البالد  في

  ... .    تاريخي  توثيق  محل  في  ولست  انتقائي  ئ قار انني  اؤكد  انني على

  نوات س ل  ومرغلتها  ورعبها  الحرب   من  يثأر  ان  يريد   من  مثل   كتب أو

   حياتنا  من طويلة 

  على   الشعب   ارباع  ثالثة   فيه   يتحسر  الحصار  من   عاما   13  من   اثأر

   كوال بيبسي   قنينة

   والحليب   الخبز وحتى  واالتاري   الموز على   االطفال يتحسر  كما

   افندي يا   ذلك كل من  تثأر  وكيف 

    الماضي  مع  الثأر  من  نوع  هي الكتابة 

   مخفورا الماضي  جلب 

   بالسالسل مكبال  الماضي  جلب 

   واخرى  قة بطري منه  نتقاما هو 

   الحاضر في جرى ما يفهم  لن الماضي في جرى  ما يفهم  ال  من

  لة وؤمس   وغير  وسائبة  فالتة   عبارة  عمي  يا  الماضي  اترك  وعبارة

   اليوم  وليد  ليس  والعنف
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  أمرية   جملون   في   قسوة   بكل   بضربنا   ذذ يتل  الذي   االنضباط   جندي   هذا

   رض اال  تحت   قطار  فاركون   في   يدخلنا   ثم   يد الرش   معسكر  في   االنضباط 

  عدد   يكمل  ان  يريد   انه  سوى  ارتكبناه  لذنب   ال  وليالي  يامأل  واقفين  وننام 

    والغائبين  الفارين 

  مازلنا   ونحن  مجرم  سادي  كأي  مرتاحا  بعدها  يتمدد   ثم  يضربنا  يوم  كل

   شيئا الحياة من نفقه  ال  صغارا شبانا

   وازحف.. واسترح  استعد  ال سوى 

  يستمتع   وهو   البالد   على و   علينا   يضحك  االن   انه   واظن  هذا  رذكات

   المتوسط البحر  على   المطلة الشاليهات  احدى في  المنهوبة البالد  موال أب

  ثم   أرضي  لغم  على   يدوس  جندي  مثل  انفجر  حتى  يتراكم  العنف  ظل

 اء سمال في  فتطير قدمه  يرفع

  ساوية نمال  ومدافعه  ودباباته   اسلحته   في  تكمن   قوته   ان  يعتقد   من

   ايام  في ستنهار  القوة  فهذه واهم  فهو االمنية  وقبضته   وعنترياته

  بالده   ان  المرء  شعور  وفي  ونسيجه  المجتمع  تقوية   في  تكمن   القوة

  في   عليا  مكانة  له   وتضع  الحرص   أشد   عليها  وتحرص   كرامته  تحترم

  والعدالة   الحرية   وفي  العادلة  العمل  وفرص   فر الس  وجواز   العيش

    الخ ....  والثقافة  والتعليم  الصحة  وفي   الالئق والسكن 

  انا   عمالي أ ب  وبشروا  عال  نقدي   بوعي   كتبوا  من   وفخر   باعتزاز   اتذكر 

  وفائي   من  جزء  هذا..   ومبكرة   مهمة   مداخالت   عني   وقدموا   االقل   على 

  المحبة   هذه  سوى   منحهم   ال   الذهب   من   صكوكا   املك   ال ...   وتقديري   لهم 

   والتذكار  والورد 
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   الحميد  عبد   سامي العالمة استاذنا 

   رجي االع نازك  الناقدة

  ويكتب   يتابع  وظل  رشيد   يوسف   د   مبكرا   االخراج  درسني   الذي   االستاذ 

   عروضي  عن 

   والمبكرة الهامة  ومداخالته القصب  صالح  د  

   فريد  حسون  بدري  استاذنا 

   قيمة  وكتابات   مداخالت  فيها وقدموا  وتجربتي   عروضي رصدوا  ونقاد 

 مهدي  عقيل.  د  استاذنا 

 العلي  ومحسن العزاوي  ن محس  ساتذةلأل  ومهمة   قيمة مداخالت و 

  االعسم   وباسم  عبود   وكريم  خضير  ابو   ومحمد   هارف  على   وحسين 

  الخالق   وعبد   حسين  وعلي   مطرود   وقاسم   كاشي   وناجي  شغيدل  وكريم

 هادي  وطالل منشد  وعدنان   كيطان

   مبارك ومحمد   المهدي وشفيق   يحيى هللا  وحسب   البراك وياسر 

  وعواد   الصاحب   عبد   عزيز   وسعد   الصاحب   عبد   وعزيز  ناجي  وسافرة

 سعيد  حيدر وحتى  ابراهيم وعقيل البناء  العليم وعبد  جلود  وظافر   يعل

  على   االوباما  سيارة  ل   الخلفي   الحوض   حدهم أ  يؤجر   الحقة   مناسبة   في

  ساعة   نصف   وبعد   عروضي   احد   شاهد يل   ويأتي  بغداد   عن   ساعات 4  بعد 

  بتدليس   ا موقع  17  في   وينشره   مهلهال   مقاال   يكتب   العرض   انتهاء   من 

   الرئيسة  الجوزة من  فالتة وعبارات   فريدة ومجانية 
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 كونشرتو 

 

   2٠٠3  بعد   واحد  عام  خالل

 2٠٠4  عام  اظن

  الدجاج   اتناول  وصرت   عافيتي   من  جزءا  واستعدت   قليال  وزني   زاد 

  بحق   يتمتع   مواطن  كأي  كوال   والبيبسي  كريم   يسواال   بطحينة  والحمص 

  احمد   صديقي   يسميها  كما (  اجهزة) لغذائية ا  االجهزة   ذه ه  على   الحصول

   حسين 

  الكرادة الى بعد   يتحول لم  الثقافية  واالنشطة  اللقاءات  مركز  كان

  فقد   الرشيد   مسرح  اما   حوار  وقاعة   الجماهير   مقهى   في  بعد   مازلنا   كنا

   عظمي   هيكل  عن   عبارة  وصار لشيء  صالحا د يع  ولم ونهب   احترق

  وكل  البالد   هذه  بمستقبل   يتنبأ   ان   تطيعسي  حد أ   ال نا   اظن  االثناء  هذه  في

  لها   صلةأل   وضاع لأل  ة أمجتز  وقراءات   واحالم  تخمينات   هو  تسمعه   ما

   البالد  هذه  خارج ارادات  ترسمه   الذي بالواقع 

  سوى   بالد ال  عن  يعرف  ال  مطبخ  في  تجريبية  قرارات   هي  حرىباأل

   العامة  تايتالتها 

   مثال

   مركزي  نظام  تحت   كانت  البالد  هذه
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  يتابع   كان   الذي  خر لإل  بالنسبة   تجريدية   لوحة  مثل   هي   التفاصيل   وبقية 

 ....  بعد  عن 

   االطراف متعددة ثقافة   الى مركزي  نظام   من  الثقافة  تتحول  كيف

   ماضيا الثقافة مفهوم  ما

   االن  الثقافة  مفهوم  وما

   والطاغي   الدارج بالمفهوم والفن  االدب  تعني  ةالثقاف هل

  الثقافي   واالستثمار   الثقافي   والتخطيط  فية الثقا  ستراتيجية باال  نعني   ماذا

   الثقافي والتنوع 

    الثقافة  وبين   االعالم  بين  لفرق ا ما

  الى   والحضور   والفعاليات   اللقاءات   مركز  تحول  االثناء  هذه  وفي

   والمسرح السينما  لدائرة مقرا  هو   صبحأ والذي  الوطني  المسرح

  عداد إ ب  كونشرتو   مسرحية  ت عرض  االول  المسرحي  بغداد   مهرجان  في

   الكرز بستان   مسرحية عن 

  في   97  عام  الكرز  بستان  مثلوا   الذين  غير  وممثلون   اخرى  معالجة

   المسرح منتدى 

  جديد  وجمهور   اخرى  وظروف 

   قرن  ربع  منذ  الداخل في  عراقيا  عرضا يرى   لم  بعضهم 

   المرة هذه  العرض  ال ابط كان

   االم  بدن  زهرة
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   الخال  هادي  طالل

   الطالب  لعزاويا سنان 

   التاجر  مصطفى  محمد  زنما

   البنت  شاكر شهرزاد 

  للبستان   مقطع  مثيرة   سينوغرافيا   للعرض   صنع   قد   غريب   حسين  كان

   الموسيقى  عالمات  شجيراته  على   من ويتدلى

  يعزفون   عازفين   ت الشخصيا  من   جعلت   سابقا  نوهت   كما   انني   باعتبار

   نالحقيقيي   عازفينال بانتظار   نشازا ويعزفون  مختلفة  االت  يحملون

  االعجاب   من  بعاصفة   الحضور  استقبله  وحيويا   رشيقا  عرضا   كان

  هو   2٠٠3  بعد   للثقافة   وزير  اول  ان  كما  المقاالت   عشرات   عنه  وكتبت 

  على   المشرف  الصائغ   صادق  الشاعر  مع   حضره  الجزائري  مفيد   السيد 

  للبالد   تركهم   بعد   بغداد   في   مسرحية   عروضا   يشهدون   وهم   ان المهرج

 .....    قود ع  منذ  للمنفى هم وخروج

  قياسي   وقت   في  اعدت   التي   العروض   بقية   كما   ..   العرض   أعجبهم 

   الزمة   تحسينات   مع  سابقة   لعروض  استعادة هو اغلبها 

  العرض   هذا  عن   عجاب إ ب  يتحدث   ظل   داود   مناضل  الصديق  ان   اتذكر

   طويلة لفترة

   للنسيان العرض  وذهب   يتيمة  هذه  العرض  صباحية  ظلت 

   مستقرة  الغير  االوضاع بسبب   صباحا تعرض  العروض  كانت 



116 

 

  ناجي   سافرة   د   والناقدة  الصاحب   عبد   عزيز   للراحل  مهمة   مقاالت   لكن

  فخامة   من   زادت   واخرين   منشد   عدنان   والناقد   الساري   خضير   والراحل

   العام  نهاية  في االردني  المسرح لمهرجان ورشح العرض  ملف

  وهي   موسى   احمد   للمخرج   نزهة   هو   اخر   جميل   بعرض   شاركنا   لكننا 

 2٠٠3  عام  بعد  برا البالد  خارج لنا  رحلة  ولا

  جراء ل  سبقنا  والذي   الدين   كمال  حازم  للمخرج   اخر  عرض   مع

   عمان  في  هناك  بروفات 

  جابهت   رحلة   الطريق   في   يومين   استغرقت   التي   الرحلة   هذه   كانت 

  من   ساعة   قبل   تفجيرها  تم   قد   طريبيل   حدود   ان   اولها  ى تنس  ال   مصاعب 

  ليلة   وعشنا   تفتح   لن   لكنها   ...   فتحها   ظر ننت  ان   علينا   ار وص  وصولنا 

   االسطوري البرد  من  رهيبة

  حتى   الرجيف   عن   نكف   علنا جت  ان   في   والجوارب   االلبسة   كل   تنفع   لم

   الفجر

  الرمادي   مدينة   باتجاه   صباحا  عدنا  الحدود   فتح  امكانية   من   يأس  بعد 

  العودة   فكرة   عندنا  بزغت   االنفاس   اللتقاط   قصيرة   استراحة   وبعد 

 ....   سوريا خالل من االردن  الى  لوالدخو

  والسيدة   خليل   فاضل   الراحل  نقنع   ان  علينا  وصار  جديدة   مغامرة  لكنها

   المغامرة  بهذه  سالم شذى د 

   تلك  االسكيمو  ليلة  تكرار  من مخاوف تحت  عدنا   شاقة مفاوضات  وبعد 

   السورية  الحدود  الى  جديد  من  صلنا وو
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  مرة   اخر   على  سنوات 4 ر مرو  بعد  عمان   ا دخلن  جديدة   مفاوضات   بعد  ثم 

  العربي   المسرحي  المشهد   على   للتعرف   فرصة  المهرجان   وكان   زرتها

  مهاجر  هو جميل لبناني  عرض   هو انتباهي   لفت  عرض  واول   جديد  من

  مشاهدته   بل ق  النص   هذا  قرأت   كنت   وبالصدفة  شحادة  لجورج   بربسبان 

   حفظته  انني حتى  السفر  وقبل

  رفعت   لكنني  متقنا  عرضا   وقدم  باريس  من  ادماق  لبنانيا   المخرج  كان

   معناه بما  وقلت   النقدية الجلسة  في للتعقيب  يدي

  تزوجا   والنص   االخراج   وان   واالخراج   النص   بين  تطابقا   هناك   ان

   كاثوليكيا زواجا

   اخر  وقهقهه  بعضهم  كفضح النقد  في مألوفة   غير العبارة  وكانت 

  جدال   هاوايا  وخضت   عرض ال  بطالت   احدى  االسمر   رندا  الفنانة   كانت 

   اليوم  حتى   اصدقاء صرنا بعدها   ومن النقطة  هذه  حول

  وهي   العرض   هذا  منذ   وابداعاتها  اعمالها   اتابع  ظللت   كبيرة  فنانة  ورندا

   العراقي المسرحي للمشهد   ومتابعة  كعراقيين  منا  قريبة 

 .....   الفتا  حضورا وحقق  التمثيل  بجائزتي عراقيال العرض  فاز
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 الثرثار

 

  عام  المهرجان   هذا   في   اصدقائي   من   التحية   بعد  معتها س  جملة   اول   كانت 

2٠٠4   

 ( نصحان  هللا  شاء  ما ..  كاظم  يا اهال)

   االردن  في  اصدقائي يرددها

  مشجع   مؤشر   وهذا  العراقي   المحلي  بالمعني   متعافي   يعني   نصحان

   ثيراته أ وت  الحصار خانة من  جالخرو  بمعنى 

   االيام ذهه يتردد  كما  مائزة  ....  مائزة عربية  عروضا  شاهدنا 

   المتقدمة البلدان  في القانون  عليها   يعاقب   مائزة  مفردة

  ممثل   فضلأ  جائزة  على  موسى  احمد   للمخرج  نزهة  عرض   وحصل

   ممثلة وافضل

  -الفلوجة  بين   المؤدي  الطريق   وفي   البالد   الى   نفسه   الباص   اعادنا   ثم 

  ة رياضي  زياء  أ  سونيلب  الثرثار  بحيرة   طريق   على   سيطرة   اوقفتنا   بغداد 

    جوازاتنا وطلبوا

   سبيلنا خلواأ بيننا اجانب  عن   وبحث  تدقيق   وبعد 

   الماضي من  صبحنا ال  للتو  ينشط  بدأ  الذي القاعدة تنظيم  هذا لوكان 

  الحرب   في   نساء  مسرحية  خراج ل  التحضير   بدأت   االثناء   هذه  في

  الفنية  بيةالتر  كلية بناية في عرضها شاهدت   ...  االسدي جواد .د  لمؤلفها
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  من   اخراجها  اعادة  وقررت   واعجبتني  نفسه  المؤلف  قبل  من  د بغدا  في

   مختلفة زاوية 

  السياسية   الظواهر  من  واحدة  وهي   الهجرة  حول  تتمحور  النص   بؤرةو

   عقود   منذ  بالدنا في  تكرست   التي

  غرق   حادثة   من   ينجين   نساء  ثالث   على   النص   فرضية   تقوم

  من   قادمين  كانوا  استراليا  لسواح  على  التسعينيات   في  عراقيا14٠

 ...  سومطرة  جزيرة

 الى  العراقية العوائل بهذه  اتي  لذيا ما  للهول يا

   الجزيرة هذه 

  في   ووضعن  الحادثة  هذه  من  نجين  النسوة  الءؤ ه  ان  المؤلف  يفترض 

   اللجوء يحصلن   لم تحقيقات   سلسلة  وبعد  المانيا  في كمب 

 ؟ النص  هذا اخراج من هدفك هو   ما  فقالوا  الوطنية للفرقة النص  قدمت 

   للنص  جديدة رؤية  عندي   لهم قلت 

  اي   عن   تنازلي   بعد   ثم   تمويال   نعطيه   جديدة   رؤية   لديه   من   كل   ليس   قالوا

   وافقوا   الرئيسة  العرض  مفردة هو الذي  السرير  باستثناء  تمويل

  دور   يؤدي  ممثل  مع   ممثالت   بثالثة   صغيرة   قاعة  في   بروفات   وبدأت 

   المحقق
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  اسماعيل   بشرى  السيدة   وكذلك  صاموئيل   زادوهي ا  السيدة   استقرت 

  استبدال  بعد  حتى  تستقر   لم  الرابعة  الشخصية   لكن  شبيب   باسل والمحقق

   ممثالت  4

   واالنقاذ   المدد  جاء حتى 

  وانضباطا   يبارى  ال   احساسا   تمتلك  وزهرة...   بدن   زهرة  جاءت 

  السرد   مصاعب   على   التغلب   على  وقدرة  وتفانيا  مسبقا  وتحضيرا

  تترك   ال  ..  والمهمة  المؤثرة  دواراال  من  واحدا  الحقا  قدمت و  واالداء

   العرض  من  االخيرة الدقائق  حتى نصها   زهرة

  المسرح   تقاليد   نتاج   بالتالي  وهي  الشخصية   مع   تتماهى   هي  حرىباأل

   مئذ ياا

  ونافست   التجريبي  اهرة الق  وفي   عمان  في  وعرضنا   بغداد   في   عرضنا

   2٠٠6  دورة في ممثلة  فضلأ جائزة  على  ازو  السيدة

   الحقا ذلك ذكر على   سأتي الخاص   طعمه له اربيل  عرض   لكن

  ونسق   االداء  نسق   من  ونحسن  نضيف  كنا  عرض   وكل  بروفة   كل

   االخراج

   كانت  الشخصيات 

   صاموئيل  ازادوهي بغداد  في  مسرحها  اغلق  كبيرة  ممثلة  

  بشرى   الكمب   في  بوسنيا  مسلما  تحب   بالسرطان   مصابة   ة ورع  ومتدينة 

   اسماعيل 

 



121 

 

   بدن   زهرة نفسية  وطبيبة

   شبيب  باسل  والمحقق 

  بغداد   وفي  العروض   واثناء  البروفات   اثناء   حدثت   عديدة  مفارقات   هناك

   والقاهرة  وعمان   واربيل 

  وقالت   ازو   السيدة  توقفت   وفجأة   بغداد   في  االول   العرض   من   ايام  قبل

   لي

  ن ا  واخشى  شيئا   اتذكر  اعد   ولم  حفظته  شيء  كل  انمسح  اني  ....  ي ابن)

 (  العرض  ايام  في  حتى  الحالة هذه تستمر 

   حدث  ما  لمعالجة  انذارا الفريق  دخل

  على   وعرضنا   الطبيعي   وضعها   الى  ذاكرتها   عادت   رويدا  ورويدا

   الوطني  المسرح

  بير الك   وبابه  بشرفته  النجارة  ورشة   على   يطل  الذي  الفضاء  استثمرت 

  منها   الصنع  واالعمدة  والزوايا  الكبيرة  الحريق  مطفئة  جهازو  الواسع

   للعرض  بيئة

   الفضاء هذا في  الحركة  مخطط وبنيت  الطابقين  ذا المتحرك  السرير  مع

   الخشبة  على  الجمهور  اجلست  ثم 

  جميلة   المانية  شابة  علينا  دخلت   بروفة  الجنرال  وفي  عمان  وفي  الحقا

   عمان  الى  المانيا  نم  قادمين  عراقي  مخرج مع

   البروفة كامل  يشاهدوا  ان وطلبوا
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  لكننا   بالعرض   تأثرت   انها   تقدت واع  الشابة   هذه  بكت   قصير   وقت   بعد 

  االلماني   المحقق   نقدم  كيف   هو   اخر   لسبب   ثرة أ مت  كانت   انها   اكتشفنا

   نسانيةلإل الفاقد  الشكل بهذا  شبيب  باسل  مثله  الذي

  لو   حتى   عربي   عرض   في   قاسيا   يظهر   بالدها  من   مواطنا   ان   هزها   لقد 

   وسطوة   بالتحقيق ودقة  امة صر عليه   تفرض  ووظيفته   محققا كان

  التي   المسرحية  عمان   ايام   هي  المناسبة  وكانت   متتاليين  ليومين  ضناعر

   حافال  استقباال العرض  واستقبل  فوانيس  فرقة  تقيمها

  عرض   واختاروا اربيل في ثقافيا  اسبوعا المدى مؤسسة اقامت  ذاك بعد 

   د عقو  ثالثة كل  تتكرر ال  فارقة  لحظة  كانت  وهنا   الحرب  في  نساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 الحرب  في نساء

 

  مدى   على  للعراقيين  جرى  ما  يعرف  ال   العالم   ان   على   مصرا   مازلت 

   العامة التايتالت  سوى  عقود 

   له تقول  حين  شيئا  يفهم  وال   بعنقه  يلوي   بارد   أممي محقق اي  مثل

   دهيرة  اندهرنا عمي 

   اسود  فلك نا انفلك  عمي 

   عريان   للشارع  واطلع  هدومي اشك  راح عمي 

  عاريا   العالم  لخرج  للعراقيين   جرى  ما  تفاصيل  على  العالم  لع اط  لو  اما

   ويلطم

   2٠٠6  عام 

 ...  الكرادة في  للسكن عائلتي مع  مضطرا انتقلت  التفجيرات  ذروة وفي

  ارية انتح   لعمليات   مركزا   والسكني   التجاري   الموقع   هذا   كان   ذلك  واثناء 

  كان   ..  التفجير   يطاله  لم   هنا  شبر  بقي   ولم  طويلة  لسنوات   متراكمة

  في   تريا ي كاف  داخل  الشباب   من  عددا  واحتراق  الليث   مجمع   كارثة   اخرها

   المجمع  هذا

  بعد   رخيتة ا  مقهى  تفجير   ومن   متراكمة   تفجيرات   من   عجوبة أ ب  نجونا  

   م نعرفه كنا  ممن عددا واستشهد   المقهى من  دقائق قبل  خرجنا  ان
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  تفجير   مشروع   هي   متوقفة   ة سيار  كل   ان   لسنوات   هاجسنا   صار

  بعد  تماما   الحياة وتوقف  مستمر  والهلع  يوميا  يتطاير  الزجاج .... . ودمار

   مساءا السابعة

   الفرعية  الشوارع داخل واغلبها  محدودة ظلت  حركتنا  ان  كما

  من   كبيرا   عددا  وخرج   اشباح   مدينة   بغداد   صارت   االثناء   هذه  في

   سوريا  الى  ن الفناني

  في   للعمل  وات سن   هناك  وظلوا  للعراقيين   وابهااب   تفتح   سوريا  كانت 

   واالمن  الهدوء من  بعضا وتنفس  الدراما

  بعرض   شاركنا   العام   ذاك  في   الثقافي   المدى  اسبوع   وفي   االثناء   هذه  في

   الحرب  في  نساء

  هذه   بعض   وكان   نجد   لم  لكننا   نذاكآ  للعرض   مناسب   مسرح   عن   بحثنا 

   الشعب  مسرح  ومنها  الترميم  حت ت  المسارح

  واقترح   اربيل   في  المقيم  حنا  رفيق   انالفن  الحيرة  هذه  وسط  انبثق  جأةوف

  مدينة   في   واجتماعي   ثقافي   نادي  داخل   مسرح  لتفحص   معه   نأتي   ان

   عينكاوا

  والتالئم   االستعداد   وعلينا   العرض   موعد   هو  وغدا  صغيرا   مسرحا   كان 

   المسرح  معطيات  مع

   عقود   منذ  لتحص   لم  فارقة  لحظة ازاء كنا وهنا  العرض  موعد  وجاء

   المصادفة بهذه  تتوفر  ال  لحظة

   بغداد  من  قادم  العراقية الهجرة  عن  عراقي  عرض 
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  قادمين   المنفى  في   عقود   منذ   المقيمين   العراقية  الثقافة   نخبة  وجمهوره 

   اربيل  الى

   عاصفا  لقاءا كان

  اسماعيل   وبشرى  بدن   وزهرة   ازادوهي   الثالثة   الممثالت   يتماهى 

   عارمة  ادائية  مباراة   ويقدمون شخصياتهم   مع شبيب  وباسل 

  وقد   انا  واولهم   بدأت   قد   المر  البكاء  حفلة  كانت   العرض   انتهى  وعندما

 ....   حضر  ممن  عددا  ومعي يتوقف  لم  نشيج  في  انخرطت 

  شوقي  ومي   السوداني فاضل  هنا  وكان  الجبار عبد   فالح الراحل هنا  كان

  ان وك   كريم  وفخري  حمزة   وكوكب   المحسن  وفاطمة  الخالدي  وغزوة

  بالدنا   مثقفي   من   كبيرا  وعددا  الحجاج   وكاظم   الوهاب   عبد   محمود   هنا 

  مبرر   عن   الحقا   كتب   الذي  بيضون   عباس   الشاعر   منهم  عرب   ومثقفين

   االلماني  المحقق  تجاه  العرض  قدمها التي  القسوة  تلكم 

  حيث   ن م  اخرى   لحظة   ايما   تشبه   ال   العرض   ليلة  كانت   لي   بالنسبة 

  وفي   واحد   سقف  تحت   يكون   ان  لصعب ا  من  والذي  النوعي   جمهورها 

   البالد  به   تمر  صعب  قت و

   الراوي الهادي عبد  المخرج  ابداه الذي  الفعل  رد  هو   حقا اثارني  ما

   وغيرها  الالزمة التبريك  عبارات  وبدون 

   العرض  انتهاء بعد   وقال  وجهي  في قفز

  با و ورأ و  .....   انتهى  ممثليك  قدمه  الذي  االداء  من   النوع  هذا......  بابا)

  هذا   .....   التقمص   او   العالية  جدانية الو  الطريقة   بهذه  تؤدي   ان   تقبل   ال

 ..(   عرضا ليس  وهذا... للذات  جلد 
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  من   دقائق   بعد   االن   الجدل  ان   ونظرت   فورا  وانسحبت   ابتسامتي   غابت 

   مناسب  غير  العرض 

  تعب   بعد   ئةوهاد   جميلة  لحظات   وعشنا   السليمانية   الى  ذهبنا  بعدها

   العرض  وتحضيرات 

 .   يضاأ ة وحزين  رائعة ذكرى بتفاصيله  العرض  ذاه ظل

  وحاز ...  القلب   تمرد   قصصا   وفيه   ساخن   ملف  الهجرة  ملف   ان   بسبب 

   مهم  وصحافي نقدي   ملف على  العرض 

  الظاهرة   في  راسخ  ماهو   اكتشاف  في  طريقي   اتلمس  هنا  بدأت   لكنني 

  واالقصاء   واالستبداد   نف والع  الهجرة  مثل  واالجتماعية   السياسية 

   قادمة عروض  بر ع  عنها   رؤية  تقديم  محاوال   واالرهاب  السياسي 

  ادارة   ورشة   في  للمشاركة  عمان   من   دعوة   وصلتني   االثناء   هذه   وفي 

   معان مدينة  في الثقافة

  للعمل  واستراتيجيات   اسسا   يضع  جديدا  اختصاصا  الثقافية   االدارة  كانت 

  وهناك   بحضوري   احتفوا   كنهم ل  للورشة   خرا أمت   وصلت   ..   الثقافي 

  وفلسطين   ريا وسو  اليمن   من   يحضرون   عرب   مثقفين  على  تعرفت 

 ....  ولبنان   واالردن والبحرين  والعراق

  الحدود   من  برا  سوريا  الى  السفر  على   عزمت   الورشة   انتهاء  بعد 

  من  وهاربا الموصل من قادما قسا  السيارة في  معي  صعد  وهنا  االردنية 

   القاعدة  تنظيم تهديدات 
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 ؟ انت  تعمل  ما لني أس

   مسرح  رج مخ له قلت 

 ؟ عمان في  تعمل  وماكنت 

   معان مدينة في  الثقافة ادارة ورشة  في مشاركا  كنت  له قلت 

   تسرع والسيارة   فقلأل وجهه   وادار الي  نظر

 : يقول  وكأنه

   وين  طنبورة  ....  وين  عرب 
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 القاهرة التجريبي 

 

  وأنا   المبتسرة   لسيرة ا  هذه  عبر  الماضي  صفحة  لطي   طريقي   في   وانا 

   األبد  والى  عمليا مضمار ال هذا  ودعأ

  خارج   ومنها  عروضي  عن   اكتب   ان   بعد و  وعاصفة  شاقة   سنوات   بعد  

  وسينما   سعيدة   عيشة   وعاشوا  كارتون   واحالم  صيف   ومطر  التغطية 

 . .. قافال المنصرمة السنوات  تلكم  خالل كنت  اقول ومفارقاتهما 

   والساحر  النبيل  الفن  هذا  مع تعاطيي في  راديكاليا كنت 

 ى يد أساتذة قديسين عل  تتلمذت  لقد 

  الذهب  مثل  صاف  زالل بماء  توضأ  من  اال  يدخله  ال  ان  ينبغي   والذي

  الخالص 

  المجاني   والهجاء  المجاني   المديح  كرهأو  والتبجح   الهمبلة  من   اهرب 

   عبارة  عبر   المتلقي وابتزاز  واالستعراضات 

 (  ؟  عنه  تكتب  راح و.. العرض  اعجبك  هللا  شاء ان ..  ها)

  من  56 المادة عبر المتقدمة  البلدان في القانون عليها يعاقب   العبارة هذه

   الجنائية  العقوبات  قانون

  والمسرح   ..  الفنون  ابو  المسرح  مثل  عبارات   على   القانون   يعاقب   كما

   وعروقي شراييني  في  يجري 

   لالسترزاق  كوسيلة  تستخدمه ان  يتحمل  ال  المسرح
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   المسرح مكاسب  من بيتا منا  حد أ يبن  لم

   الةورس  وتطهر وتصوف   شغف المسرح

   مثالية  هذه

  العرض  في  ينعكس   فيك الذي  الجمال  كل ... مثالية  نعم  اي

   سحلية  او خنزيرا او  ثعلبا كنت  ذاإ يشبهك  العرض 

   عظيم  حظ  ذو اال يتقنها ال  ثقافة  بالتالي  والعرض 

  العرض  ثقافة   غير  المسرح ثقافة 

  مرض  لمعالجة كيمياوية  خلطة معقدة وبصرية عية سم منظومة  العرض 

   الكورونا  ثل م جديد 

  الحجر  من يصنع  من مثل  قصوى  ضرورة  الفائق الحس  ان صحيح

   زهورا

   يكفي  ال  لكنه

   واسراره االداء نسق تعرف  انك  واليكفي 

  تؤلف   ان   وال   كوخ  لفان   لوحة   رسم   او   نثر   قصيدة   كتابة   ليس   العرض 

   موسيقية  نوطة  وتقرا 

   رى حباأل

   ذلك كل من  مزيج هو 

   كاردينيا   هرةز  تشبه  العروض  فبعض  هنا  ومن 
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   اللهانة  مرقة  مثل وبعضها

   العرض  نظام  عن   والخارجة  المفتعلة ة أالجر حب أ ال

   الحاكم هو   العرض  نظام 

   مراهقة  عروض  وهناك اخراجية  مراهقة هناك 

  ىحت   ثوبها  ترفع من  تشبه  العرض  نسيج  من  ت أت  لم ذاإ احيانا الجرأة

 عزاء  مجلس الى  ذاهبة وهي   الركبة

   ارامعي  ليس  والتصفيق 

 وقالت  الخشاب  سمية  مثل جمةن ممثلة  وقفت  ذاإ بحرارة   يصفق من  ثمة

   الروازين  من شمرته  حبك   عطر

   سكارى كله الشعب  شوية  وورا 

  التجريبي   القاهرة  لمهرجان  جديد   من  عملنا   رشح  2٠٠6  ذاته   العام   في

 جمة   صعوبات   وسط

  ورهبة   خوفا  الكريم   القرأن   من   ياتا  أ  قرأت   بغداد   مطار   الى   الطريق   في

  فيها   زورأ  التي  االولى  المرة  هي   هذه  وكانت   الطريق   مخاطر   من

   القاهرة

  وفي   وهنا   العراق  من   القصب   صالح   د   تكريم  تم   االفتتاح   حفل   وفي

  عبيد   نبيلة   الفنانة  جانبي   الى  وتجلس   تحضر  الزمن  من  فالتة  لحظة

  عرض   في   النجوم  يحضر  وبالعادة   ورشاقتها  وطولها   بابتسامتها 

   سوب   االفتتاح
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  طرف   من   حب   ..  علي  يغمى  ان   وكاد   نبيلة   بحصور   الجو   تكهرب 

 للهول  يا   جانبي الى  تجلس  ي ه  وها  عقود  ربعة أل واحد 

   تعلثمت   لكنني مرححححححخخبا لها  اقول اريد  كنت 

  حضر   ان  وكان  بروفة  الجنرال  يوم  جاء  الزمة  استعدادات   وبعد 

.  د   هومع   مشارك  مسرحي   بعرض   هولندا  من   الصغير   رسول   خرجالم

  البروفة   معنا  يحضرن   ان   وطلبن   هولنديات   وممثالت   شرجي   احمد 

  ولما   القاهرة   في   البراميزا   فندق  في   كلوب   نايت   في   اقمناها   التي   النهائية 

   ونشيج   ببكاء  غرقن البروفة  انتهت 

 البكاء  بخاصية  البشر  يتشابه   كم ي لهإ يا

   الموسيقى  مثل  عالمية  سمة  لم باأل االحساس 

   دموعهن ومسح  لتهدئتهن  صغير ال رسول  هرع  وهنا  

  قبل   زهورا  لنا  تركن   هن   كما  عرضهن  في  لهن   ورودا  حملت 

   رقيقة  عبارات  مع  مغادرتهن 

   اليوم   حتى لنا  تعاد  ولم   اخر لعرض  اعطاها  الفندق عامل  لكن

   مسبقة تذكرة بدون  يدخل  حد أ ال   ان عرفت   العرض  يوم جاء  حينما 

  النعرض   نحن  له  وقلت   الصغير  االوبرا  مسرح  مدير  بطلب   رسلت أف

   االوتيل الى  ذاهبون ونحن   راقيةالع الجالية  تدخل ان  دون

  هاتفية   مكالمة  465  معي  واجروا  عقب   على   رأسا  القاهرة  انقلبت 

   االمر  لتصحيح 

   فهمي  فوزي. د   المهرجان  رئيس من موقعة  قليل بعد  التذاكر اتت  وفعال
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  العرض   بهيبة   تشعر   الحاضر   للجمهور   واحدة  نظرة   ومن   ها وحين

   وسحره

  من   المؤلفة  التحكيم  ولجنة  الجمهور   امام  متقنا   عرضا  كالعادة  قدمنا

   االن اتذكره  ال  مغربي  محكم بينهم   محكما11

   لتحيتنا  العراقيون  وهرع  والتصفيق   والتأثر والبكاء   الثغيب  بدأ  وهنا

 دموعه  يمسح   وهو للفضائيات  يقول  ةشم نصير الفنان  كان  وبينما  وهنا

   ابداعاته وهذه  العراقي ح المسر هو هذا

   وتقول المسرح  خارج ئيةلفضا  احداهن  تتسلل

 (  فضلأ بعرض   يأتي  ان  للعراق  يمكن كان )

   والطرمة...  للهول يا

  ان   اال   المهرجان   في   ممثلة   فضل أ  جائزة   على  ازادوهي   السيدة  نافست 

  ان   قناعة  تحت  مونودراميا  عرضا  قدمت   فلسطينية  لشابة   اعطتها  اللجنة

   الجائزة من تستفيد  لن  سوف  هذا  بعمرها وهي  ازو  السيدة

   للطرمة  ويا   للهول يا

  من   عددا  ولقاء  خمسينة  بشاي  تتعلق  هنا   حصلت   حلوة  مفارقات   ثمة

  سنوات  منذ  نراها لم  التي  االجنبية  والعروض   هنا العراقيين 

 وحميميتهم   الناس وبساطة النيل  وجمال 
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  طفال  الرحلة قائد  ان تشفاك  وانا  ليال النيل نهر   في المخيفة  والرحلة

   اعام11  عمره  اليتجاوز

 ....    وسطه   في تكون   حين ومهيب  بحر   مثل مرعب  النيل

 ....   االفتتاح حفل بعد   عبيد  نبيلة   وغياب 
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 التغطية خارج

 

   االيديولوجيا ضغط  تحت  اكتب  ال

   واالبيض  االسود  منطق وفق  واالجتماعية   ية السياس الظواهر  اقرأ وال 

   صحفيا   بالغا  ليس المسرحي رض الع

  فردا   وليس   ومنقبا   باحثا   بوصفك   والظواهر   حداث لأل  ك رؤيت  تقدم   انت 

   الطالئع  او الكشافة في

   وظيفته  هذه  وليس فلسفية  نظريات   يقدم ال   العرض  ان صحيح

  شتبكة الم  العرض   عناصر  عبر  شارات إب   رؤية  يقدم  هو   حرىباأل

 ...   بعضها   مع حكامأب

   اجله من  ملوتع بالدك  تحب  حين 

  لكذ  على  تدل العرض  في  الفتة   تحمل  ال

   عفيف  ابو حلويات   احب  انا ... بالدي  حب أ انا

 .....   ال

   لذلك يشير من  هو بالجمال والمليء  المتقن  العرض 

   مرة  قال  درويش محمود 

   فلسطين  لقضية خدمة  هو   والمتقن  الجيد  العمل ان
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  جديد   نص   عن   البحث   بدأت 2٠٠6/ 2٠٠5  الحرب   في   نساء   عرض   د بع

  في   واالجتماعية  السياسية   ر الظواه  لتقليب   رؤيتي   مع   يتوافق   لتقديمه 

  اجتاح   الذي  والعنف  الدماء  من   انهار   من  اعوام  ثالث   وبعد   وهنا  بالدنا

   بالدنا

  لعمليات   كبيرا   مسرحا  البالد   وصارت   مضادا  عنفا  العنف   فرخ   ان   وبعد 

   التفجير 

   س النا قتل  في  يتفننون...  التفجير  في  يتفننون

  الدم   اختلط  لغزلا  سوق   في   شهدتها  التي  التفجيرات   من  واحدة  في

   االليفة والحيوانات   الطيور دماء  مع البشري

   كم  4  من اكثر ليس الحقيقي عدوه عن  سكنه يبعد  االنتحاري  هذا  كان

  للطيور   سوق   في  نفسه  ر جليف  مترات   الكيلو  االف  يجتاز  ان  يختار   لكنه

   الشورجة في  الخلفاء جامع  قرب 

 للحشيشة  ويا ..   للغضب  ويا ...  للهول يا

(  الحرائق  مشعلو)  نص   كتابة   شغيدل  كريم .  د   أعاد   الجواء ا  هذه   في

   الوطنية  للفرقة  وقدمناه فريش  لماكس

  والتي   كارتون   احالم   برزها أ   ناجحة   تجربة   من   كثر أ  كريم   مع   وقدمت 

   الحقا    ذكرها  على ساتي 

 ( التغطية خارج) هو   الجديد  العرض  نص 

   الممثلين  على   البروفات  واستقرت  استعدادات  لسلة س اجريت 
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  سلمان   وحسين   عباس   وصادق   الطائي   واياد   مصطفى   محمد   مازن 

   شاكر  وشهرزاد 

   مسرح بناية   الى بيت   من الحدث  تحويل  الجديدة  والفرضية

   للحياة رمزا حرى باأل   للتعليم رمزا  بوصفه المسرح

  تتوقف   وصراع  وتفجيرات   عنف  من   جرى  ما  بسبب   الحياة  توقف  ناءاث

  مشاهد   على  يوميا  بروفات بال   يستمرون   لكنهم  مسرحية  فرقة   عروض 

  المسرح   الى  واخرى   بحجة   اثنان  يتسلل  ..  هاملت   مسرحية   من

   الحقا  ويفجرانه 

   الفتة ومشاهدة  نقدية   بمتابعة   وقوبل  2٠٠9  عام  العمل عرض 

  وللممثل   كمخرج  لي  بداعلأل  الثقافة   وزارة  نم   جائزتين  منح  والحقا

   مصطفى  محمد  زنما

  الزمة   استعدادات   وبعد   ردني اال  المسرح   لمهرجان  العرض   ترشيح  تم 

   تموز حرب  هي المنطقة في جديدة حربا  بدأت 

   المهرجان تأجل   وهنا

 ثقافية   مدينة كونها  بمناسبة   كركوك مدينة في  للعرض  رشح  ثم 

  ما   هناك   ان   وفوجئنا   العرض   على   يترتب   ما  اجراء   نروم   ونحن   وصلنا 

  يم تقد    دون   حالت   اعرفها   ال   خالفات   وهناك   المسرح   فتح  ن دو   يحول 

  العرض   اجراء  في   اقناعهم   في   نفلح  لم   شاقة  مفاوضات   وبعد   العرض 

   اليوم  حتى  المالبسات  هذه  ماهي نفهم  ولم 
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  للجمهور   احتراما  المسرح   باب   في   العمل  وعرضنا   كبيرة   شاشة  طلبنا 

   دمالقا

   مباشرة  بجمهورنا نلتقي  ان  دون  وعدنا

  ة فرص  وكانت   العالمي   المسرح   يوم   بمناسبة   العمل  عرض   قا الح

  ياسين   بامضاءات   جديد   من  النقدية   الحلقة  وتجدد   المشاهدة  نسبة  لتوسيع

  كيطان   الخالق  وعبد   االخرس   غازي   ومحمد   ثامر  وفاضل  النصير

   اخرى متراكمة  نقدية ومداخالت 

   سمقا محمد  سريع  على  شياع  كامل  استشهد  واحد   بعام  العرض  هذا قبل

  الثقافة   وزارة   ي ف  وعمله  وديناميكيته  التنويري  عقله   بكامل   وكامل

  وبدون   مسالما   كان   انه   عدا   العراقية   للثقافة   مؤتمرا   اقامة   في   وجهوده 

   اظن  كما حياته  في  نملة  يؤذي   ولم  اعداء

 (  نبيل لرج جسد  في  رصاصات  سبع ) بعنوان نصا   حسين علي  كتب 

   الوطني المسرح اعة ق على تأبينه  يوم  في واخرجته   تلقفته

  مصطفى   ومازن  هاشم   ومحمد   البصري   الستار   عبد   الممثلون  كان

   البصام  واسراء

   الفقيد  عن العرض  اشاعها  مؤثرة ولمحات   وجدانيا   داء  أ قدموا قد 

   طويال تستغرق لم  مكثفة  بروفات  في

  والتصفيق   التحية   طقوس  نؤدي   ن ا   دون  فقط  وقفنا   العرض   نهاية   وفي

   لذكراه احتراما
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  في   الشارقة   امارة  في   خراج لإل  ورشة   قامةل  دعوة   جائتني   عام   بعد 

 2٠1٠  عام  نهاية

  وتمارين   االخراجية   االرضية   على   فيه   ركزت   للورشة   برنامجا   اعددت 

  على   والعمل  البيئة  على   والعمل  النص   على  والعمل  المخيلة  تنشيط

   عملية   وتمارين   االخراج وعناصر  صيدةالق ومسرحة   الطاولة

   قةللشار ثم   ومن  دبي الى هناك   ومن   البحرين الى  بغداد  من  سافرت 

  العشرات   االول  اليوم  وفي  يحضر  وهنا  تراثي  مكان   في  العمل  وبدأنا

  مدن   كل   من   جاءوا  الورشة   موعد   قبل   تهيئتهم   تم   ان   بعد   المشاركين   من 

   وعجمان  الخيمة ورأس  رقة والشا والعين  ظبي  وابو  دبي من  ات ماراأل

  اعمار   من   مشاركا  سبعين   من  كثر أ  الى  التالي  اليوم  في  العدد   وصل

  صالح   هللا   عبد   مثل   هناك   معروفة  اسماء  ومنهم   الهاوي   منهم  ة مختلف

   كرامة  وصالح

  وزاد   المدينة   حديث   وصارت   ايام   عشرة   من   كثر أ  الورشة   استمرت 

   تدريجيا  حضورها

  في   قبلي   محاضرا  الطريفي   خالد   ردني اال  الفنان   كان   ان  النبل  ومن 

   االخراج ورشة  في  التالي كون أس انني عرف   ولما  ثيلالتم ورشة

   لهم  قال

   تجربته  من  واستفيدوا  االستاذ  هذا  مع  الحضور  على   احرصوا
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 اخراج ورشة

 

  وقبل   الشارقة   في  ونجاحها  خراج لإل  التخصصية   الورشة   انتهاء   قبل

  حوار   جراءل  الصواف  مروان   رمالمخض  االعالمي   بي  اتصل  العودة

   رقةالشا تلفزيون  في

  صواف   لخبرة   نظرا   االحتراف   من  عال  توىمس  على   لقاءا   وكان 

 .....   الفتا حوارا فحققنا  الضيف  سيرة  عن   والبحث  الحوار  بحيثيات 

  في   المشاركين   مع   وحوارات   طيبة  بذكريات   مليئا   بغداد   الى  عدت 

  قاسم   الشاعر و   هويدي   صالح .د   ومنهم   وانطباعهم   الورشة 

   السنيد  جواد   والرسام.....سعودي

  انه   على   نفسه   يقدم   المشاركين   من   كبيرا   عددا  كانو  .  لحام   ولمى 

 (  الخ .. نوغرافييوس   وروائي  وقاص  ومخرج  وممثل   وشاعر  كاتب )

  الثقافية   الحقول   هذه من  بواحد   مركز   اهتمام الى  تحتاجون  انتم  لهم  فقلت 

  تستطيع   ال   لكنك  ..   االخرى  لحقول با  رفدها  من   والبأس  هويتك   برازل

  تحتاج   هوية   هو  لوحده  تمثيلال  ..  المتعددة  الهويات   لكت  كل  تكون   ان

   استثنائي  تفرغ  الى

  التجربة   ارصد   ظللت   التغطية  جخار  عرض   قدمت   ان  بعد و   الحقا

  نصوص   تأسيس   في   ومهاراته   الزيدي   النبي   عبد   علي   للكاتب   النصية 

  لمدينة   زيارة  في   كنت   ناسبة م  وفي   العراقية  التحوالت   في   تغوص 

  عرضا   نتباهي ا  لفت   ان   وصادف  هناك  رجانمه  لحضور   الناصرية 

  من   البصرة   من  قادما   العرض   كان   الزيدي  لمؤلفه   صيف  مطر   بعنوان 
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  قدموا   الغزي   اسل  اسمها  رائعة   ممثلة   وتمثيل  عادل  علي   وتمثيل   اخراج

 الفتا   داء  أ خاللها

  هذا   ان قليل بعد   الزيدي لفللمؤ وقلت  العرض  عن  قصيرا تعقيبا عقبت 

    القادم مشروعي سيكون  النص 

  كما ...  الجزائر  في  سنواته  من   للتو  عاد   قد   عباس   فاضل   الفنان   كان 

   طويلة سنوات  غياب  بعد   قطر من  محمد  هناء  الفنانة  عادت 

  ولدت   صعوبات   وبعد   العرض   رؤية   في  وبحث   طويلة  تمارين  وبعد 

  وهو   السياسي   االستنساخ   فكرة  على   ترتكز   التي   ( صيف  مطر )  تجربة 

  في  العمل  رض ع   ..2٠٠3  بعد   قدمتها  لتيا   النصوص   نضج أ   من  واحد 

  مهم   نقدي   ملف  على   وحاز  حافال  استقباال   واستقبل    2٠12  عام   بغداد 

  الصراع  بعمق يالمس  انه  على النقاد  قبل من واعتبر ساخن   تلق وعلى 

 .  السياسية  الظاهرة  تشخيص   من القريب   السياسي 

  يصنعوا   ان   لتطلب   تذهب   تي أ ي  لم   ولما   عاما   3٠  زوجها   ةالمرأ  تنتظر 

   الزوج تي أي  وحينها   زوجا لها

   المصنع  ام الحقيقي  الزوج  هو   هل  لكن

  عروض   في  الثنائي  االداء  تباري   ذهانلأل  يعيد   نادرا    داء  أ  الممثالن   يقدم 

   العراقي المشهد  في عالمات   شكلت  سابقة 

  ز ليفو  الدولي  طقوس  عشيات   ومهرجان  عمان  الى  العرض   ينتقل  ثم

  ممثلة   فضل أو  عباس   فاضل  ممثل  فضلأو  االخراج  في   جوائز  ربعأب

  بانه   هناك   الصحافة  ووصفته   المهرجان  في  عرض   فضلأو  محمد   هناء 

   العراقي المسرح في  داء  أو واخراجا   نصا الذهبي  المثلث  الى عودة 
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  يوسف   الراحل  يصعد   تتكرر   ال   نادرة   لفتة   وفي   العرض   نهاية   وفي 

  ستقبل ا  كما  بالعرص   ومحتفيا  زوربا  طريقة  على  راقصا  العاني

   وعرب   عراقيين  من   حافال استقباال  العرض 

  نفسه   ويقدم  مبتكرا  داء  أ  العرض   هذا  في  عباس  فاضل  الفنان  يقدم 

  وصانع   المسرحي  مشهدنا   في   الباحثين  الممثلين   برز أ  من   كواحد 

  اظن   وال  الحقيقي   المسرح   وانضباط   تقاليد   نتاج  وهو   الصعبة   االدوار

  كية تكني  وقدرة  وانضباطا   اوابداع   بحثا  الممثلين  من   فاضل  جيل  ان

   المستقبل في سيتكرر 

  الدولي   اربيل   مهرجان   في   للمشاركة  دعوتنا  تم   االثناء  هذه  وفي

  استقبال   تم   وايضا  الشعب   مسرح  قاعة  على  العرض   وقدمنا   للمسرح

   حافال استقباال  العرض 

  والمهمة   الوافرة  النقدية  والمقاالت   العرض   هذا ذكرى   استعيد   حين   اليوم 

  من   واحد   انه   وكمراقب   موضوعيا   بالقول  اتردد   ال  عنه  ت كتب  التي

  المسرحي   المشهد   في  2٠٠3  عام  بعد   عرضت   التي  العروض   فضلأ

  هذه   وخرق  وصرامته  المسرح   بتقاليد   صلة  لها  مالبسات   ثمة  لكن

  بول ق  وعدم   العرض   يقاف ل  اضطررنا  عليها   تربينا   التي   التقاليد 

   الالحقة  الدعوات 

  مالم   وهو   فضلأ   بظروف  عروض   انتاج   على   القدرة  لدينا   اننا   على 

   نادرا  اال يحصل

  المسرح   مديرية   لصالح   جديد   عمل   خراج ل  دعوة   تلقيت   واحد   عام   بعد 

  وموضوعته   الحرب   في  نساء  نص   اخترت   الفور  وعلى   السليمانية  في
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  نسق   في  الكردية  ةللغ  حيزا  هناك  يكون  ان  على  والكامبات   الهجرة  في

  العرض 

   والكردية   العربية   تجيد   بغداد   خريجة   وهي   باح ص   هيرو   الممثلة   كانت 

  اسماعيل   بشرى  الفنانة   بغداد   من  اخترنا   كما  ايضا   محمد   شاناز  وكذلك

   االن  اسمه اتذكر ال  المحقق  بدور  وممثل 

  منذ   هناك   مقيم   وهو   معلة   جعفر   الفنان  الصديق  يكون   ان   الحقا   وطلبت 

   رجيا كدراماتو التجربة  في  معنا يكون  ان  مسرح  أستاذ ك  سنوات 

   العرض  نجازل  يوما  خمسين  من  كثر أ الجميلة  لمدينة ا هذه في  مكثنا 

  تقريبا   المدينة   مركز   عن   كيلو   2٠  بعد   على  جميل   مجمع   في   سكنت 

  تسمع   لكي   لتصرخ  تحتاج   انك   حد   جدا  ئهاد   انه   ميزته   الحي ...

  بسبب  احد  مع اتكلم  وال النطق  سةحا تتعطل البروفات  بعد  ثم ...   صوتك

 .....   الكردية  باللغة  جهلي

  مع   التقيت   وهنا  سالم  شارع   في   وحيدا   اتجول  كنت   ..   المدد   جاء  وهنا

   سنوات  منذ  هنا  عائلته   مع يسكن  انه وتبين النوري  عباس  الصديق

  ذات   في   يسكن   انه   تبين   انه   والمفاجأة   ..   طريقي   في   ارسله  الرب 

  معهم   الوقت   من  تبقى  ما  اقضي  الحقا  وصرت   فيه  اسكن  الذي  المجمع

 ....  ليال  شقتي  الى االوالد  يوصلني  ثم لبيت ا في

 . المفخخات  فيها  تنفجر  بغداد  كانت  االيام  هذه في
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 األعلى  الصوت

 

   ما عرض   صالحية يقرر   من

   ما  عرض   اهمية  يقرر ومن 

   حترافيتها إو  العروض  جودة يقرر ومن 

   حرى باأل

  تصويب   في  االعلى  الصوت   الحميد   عبد   يسام   المعلم   رحيل  وبعد 

   نقدها و  العروض 

   تقييمي   وفلتان  بيص  حيص  في  ادخلن

   متدنية بنسب  التقييم  صوت  وانخفض 

  العالم   في  المسرحية   كات الحر  باقي  عن   العراقي  المسرح   يتميز   بماذا  ثم 

   االقل على   العربي

  لة مشتع  نقدية  حركة  ولدينا   مدارس  ولدينا   ..   أباء  لدينا  المسرح  في

   نادر  عروض  وارشيف   نصي   تراث  ولدينا  ورصينة 

   ومتنوع

  العروض   من   قرن  النصف  يتجاوز   تاريخا   لديها   لوحدها   الوطنية  فرقةال

   والجوائز  والمشاركات 

  الشرقية   باو ورأ و  وروسيا  والمانيا   امريكا   في   تالهم   وما   الرواد   درس

  وض العر   من  ووفرة  ومدارس متنوعة  اساليبا   اسسوا  الءؤ وه وبريطانيا
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  الفنون   عاهد وم  كليات   في  اودرسوه   البالد   الى  ثقافتهم  ونقلوا  النادرة

   هنا  المنتشرة

  بعنوان   عمان  في   ندوة   في  للمشاركة   دعوة  جائتني   االثناء  هذه  في

  وانقب   وانبش   متعددة  مصادر   اجمع   ورحت (  والسياسة   الكوميديا )

  لليوم   نادرة  ووصفة  ومعبر  ودال  مغري  مسرحي   نمط  على  وعثرت 

   السياسي لكابريه ا وهي 

  مصر   وفي   وشوشو  لحام  ودريد   وط للماغ  كبيرة  جهود   هناك  وجدت 

   اخرى ا  سماءأ العراق  وفي

  من   ان   ونظرت   فعال  بشكل  واالداء  النص   نسقي   على  الكابريه  يقوم

  الذي   الجمهور  من   واالقتراب   وتقلباته  الزمن  تطور  مع   تطويره  الممكن

   جمالية ومعالجات   بوعي االستهالكي  المسرح  اختطفه 

  بعنوان   كوميدي   ك البال  يعتمد   هاالتجا  هذا  في  نصا  شغيدل  كريم.  د   كتب 

  عاصمة   بغداد   مشروع  ضمن   الوطنية  للفرقة  وقدمناه(    كارتون   احالم)

  مثقف   واالجتماعية   الثقافية  االنماط  صراع  في   يتركز   النص   الثقافة

  اخرى   ادوارا  يلعب   الذي   الطائرة   ومضيف   وراديكالي   وجندي   ومطربة 

   تة صام

  انهم   كتشفون ي  ولكنهم  يران بالط  ويحلمون  المطار  صالة  في   الء ؤه   يلتقي 

   امنية سباب أل  تأجلت  الرحلة وان  الصالة في  مازالوا

  النمط   هذا  في  بالبحث   والمليئة   والشاقة  الطويلة   البروفات   استقرت 

  الممثلين   على   السوداء  الكوميديا   على   والقائم   السياسي   الكابريه   المسمى

   ايمش واسعد   نجم  واالء  حسين  وعالوي   العزاوي سنان و  عباس  فاضل
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  للصراعات   موضوعية   قراءة  تعتمد   رؤية   تقديم   على   نحريصي  كنا

   بالدنا   في يحصل  ما مع مقاربة تقديم  ومحاولة واالجتماعية  السياسية 

  نقدية   بمتابعة  وحضي نادرا  تلقفا  يامهأب  العرض   الواسع  الجمهور   فتلقف

 بغداد   في  هامة وصحفية 

  ملفات   ب وتقلي  صيف   مطر   عرض   في   ناهأبد   لما  مكمال  العرض   كان 

  ان   حتى   السوداء  الكوميديا  في   كبرأ  هنا   كانت   الجرعة  لكن  عالصرا

   على  تركز كانت  الصحف عناوين 

 (السوداء الكوميديا  من  ونصف ساعة  كارتون  احالم)

  في   عرض   حيث   عمان   في  كانت   للعرض   النادرة  اللحظات   من

   2٠14  لعام االردني  المسرح مهرجان 

  بانه   ومتابعين  نقاد   ه واعتبر  تلقيال   من  ايجابية   بعاصفة  العرض   وقوبل 

   وموضوعاتها   وشكلها  العراقية  العروض  مزاج  في جديدا  تحوال يعد 

  من   الماجدي  خزعل.د   والباحث   الشاعر  يحضر  كان  االثناء  هذه  في

  اعجبه   بعضهم  عرب   فنانون   وكذلك  كبير   بشكل   متفاعال  وكان  هولندا

   الجديدة   عروضه   في   ويقدمه   به   يهتم   وصار  العروض   من   نمط ال  هذا

   واسع   عراقي  جمهور  ذلكوك

  الحماس   عامل   تحت   العرض   نهاية   في   الممثلين   احد   ارتكبه   خطأ   لكن 

  كانت   لفرص   ضياع   ثم  ومن  التوقف  الى  العرض   قاد   التقدير  وسوء

  مختلفة   زاوية  من   العراقية   العروض   تلقي  في   تحول   نقطة  ستكون

   د جدي  ومزاج
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  وصوال   2٠٠3  بعد   تها قدم  التي  العروض   ان   الى  اشير   ان   هنا   احاول

 2٠17 عام ( سينما) عرض   وهو  العروض  اخر الى

  اسلوبية   مشتركات   هناك  فسيجد   يتناولها   ان  ناقد   او   لباحث   قيض   لو

  تعطي   ال   منها   واحدة   عينة   اخذ   وان   العروض   تلكم   بين   ومضمونية 

  يتشكل   الذي  مشروعه  مح ومال  المخرج  الستراتيجية   الكلية   الصورة

   والنقاد   الباحثين من  عددا ذلك فعل قد و العروض  تلك  انساق عبر 

  مزاج   من   الخارج  العراقي  المسرح  لتحوالت   مادة  تشكل  بالتالي  وهي

  وتحول   واالجتماعية   السياسية  التحوالت   مزاج   الى  ونتائجها   الحرب 

   اساليبها 

  نجم   واالء   ين حس  عالوي  الفنانين   عن   كثيرون   لنيأس  العرض   هذا  في

   قدموها  التي هارات والم سابقة  عروص   في هنا يروهم   لم  انهم  وعن

   بالمزاح  لهم قلت 

   سرىأ كانوا انهم 

  من   ممثل  فضلأك  االبداع  جائزة  العرض   هذا  عن  حسين  عالوي  حاز

   الثقافة وزارة

  جهودا   مشاي   واسعد   العزاوي   وسنان   عباس  فاضل  للفنانين  كان  كما

  هارمونية   ادائية  دفقة   وقدموا  قدميه   على  رض الع  هذا  وقوف  في   كبيرة

  الجهد   هذا  مثل  لتقديم   فضلأ  ظروفا  تتوفر  ال   وربما  ثيراك   تتكرر  ال  قد 

  سعد .  د   السينوغراف  جهود   انسى   ان  دون  المتماسك  الخماسي  االدائي

  وتحوالته   للمطار  عرضي   لمقطع   ثيثه أت  في   الصاحب   عبد   عزيز 
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  العرض   النساق  الالفتة  الدراماتورجية  المشورة  تقديم   في   وجهوده

   وجودته   وثباته

   رحيم ومحمد  الربيعي  لمحمد  والسمعية   وئية الض  المنظومة وجهود 

  احدى   في   العرض   شرف  على  عشاء   لحفل  دعوتنا   تم   االثناء  هذه   في

  عراقي   فنان   جاء  وهنا   العراقي   السفير   بحضور  الجميلة   عمان   مطاعم 

   يخطب   .. يخطب .  .  يخطب   وظل  هناك يقيم 

   االخير  س النف حتى 

   الحفل انتهى وحينها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 باطالر

 

   تتراكم  حين   االخطاء على و  العبث  على  الطاولة  لب تق ان  يمكن   كيف

   قاضي  وال  محكمة   المسرح في  ليس

   اعوجا وبصبح  مسمارا تدق  وحين   ..... بك  يعبأ  حد أ ال  حرى باأل

   اخلعه ....  جديد  من تدقه  ال

   مقدسا ليس المسرحي العرض 

   وتصيب   تخطأ   بشرية  عقول  جنتا   انه

   ة مر ناجحا  عرضا ينجز  ان يستطيع الذي  والعقل

   اخرى  مرة فضلأ هو   ما ينتج  ان  باستطاعته 

  نموذجه   ارناؤؤط   شهد   يعتبر   زمن   في   خاسرة  ستكون   هنا  فالمواجهة

   رأيه  وصانعة  وقدوته 

  او   طماطة  الى  وروحك  عقلك  يحول   والخطأ  العبث   مع  واالنسجام

   الموائد  لكل صلح ت  بالعربي  بندورة 

  شرف   كضيف   للمسرح   العربية  الهيئة   نم  دعوة   جاءتني   ذلك  اثناء  في

   2٠15 عام   الرباط  في  اقيمت  والتي 

  انني   اال   وكئيبة   ادارية   مدينة   يعتبرونها  الرباط  ان   من   الرغم   وعلى 

   االولى  اللحظة  منذ  احببتها
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 بيوتهم   في يحلسون   كأنهم المقاهي  في الناس يجلس

  كزي المر  القطار  محطة  قرب   اسكنونا  ..  وبينها   بيني   تولد   عشق   ثمة

  البحريني   والفنان   انا  تجولنا  ثم   ومزاجها  لمدينةا  يشبه   حميم   فندق  في

   وحركته  المكان  الستكشاف  القطار  محطة  في   سعداوي   هللا  عبد 

   القطار  موعد  بانتظار تجلس   جميلة شابة  لمحت 

   التالي  بالسؤال  وبادرتها  لها  ذهبت 

 ؟ الحب ب  رأيك هو ما

   تبتسم   وهي  اجابت 

   ذ لذي انه...  جربته لقد 

  ومسرحها   ومثقفيها  شعراءها  واحاور   المدينة  هذه  عطر  استنشق  كنت 

  لم   اذا   كبيرة  عروضا  يبتلع   والذي   الكبير   الخامس   محمد   مسرح   عبر 

   االحتماالت  لكل االستعداد  تمام  مستعدا تكن 

  منعثر   رحيد .د   للمخرج   اكسكيوزف   هما   بعملين   مشاركا   العراق  كان 

   االسدي تحرير  للمخرج المقهى  وعرض 

  ومعالجاته   رؤياه   عرض   ولكل   لفين مخت  جيلين   يمثالن   لعرضان ا

   ومزاجه

  منعثر   ويقدم   مغربية  عراقية   شراكة   يمثل  اكسكيوزف   عرض   كان 

  عرض   يمثل   بينما  داءباأل  يتبارون   محترفين  بممثلين  احترافيا  عرضا 

   الحربي  بالدهم لتاريخ  ورؤيتهم   ومزاجهم جديد   جيل تطلعات   المقهى



15٠ 

 

  وعبر   مباشرة  سعة وا  عربية  ومشاهدة  نقدية  بمتابعة  العرضان  حظي

 اليوتيوب 

  عرض   كأفضل واحد  عرض  يفوز  به معمول هو وكما الدورة هذه  وفي

  افتتاح   كعرض   ويحضر   القاسمي   سلطان   الدكتور  الشيخ  جائزة   بعنوان

   المسرحية  الشارقة  ايام في  الحقا 

  للمخرج   تايهة  خيل   الفلسطيني  العرض   فوز  حكيم الت  لجنة   اعلنت   وهنا

  محنة   ومع  الفلسطيني   التراث   مع   اطىيتع  عرض   وهو   زاهدة   ايهاب 

  القوى   وجدل  المتاحة  وخياراتهم   ارضهم   استرداد   في   حقهم   في و  شعبه 

   الخيارات  هذه  حول  والشعب 

  وبحثية   فكرية   جلسات   وحضور   للحوار   مناسبة  المهرجان   ايام   كانت 

  محمد   بشارع  غالبا  نمر  وجوالت   وعروض   صحفية  ومؤتمرات   ونقدية

  قطاراته   واصوات   واسواقه   وفنادقه  هومقاهي   وجماليته   لخامسا

   الفردية واحتجاجاته

  الفتة   ويحمل  صامتا  البرلمان  مبنى  امام  يوميا  يجلس   واحد   متظاهر  ثمة

   بمطاليبه 

   حدهم أ لي قال

   المغرب  تزر  لم نكأك  ..   مراكش الى  تذهب  لم اذا

  ض العر  مزاج  ان   سجل أ  وكنت   مسرح  الى   مسرح  من  قلننت  كنا

  عن   تماما   مختلفة   البصرية   والمنظومة   والمعالجة  العام   والجو  المغربي

   اخرى عربية عروض 
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  للزبير (  الحافي  الخبز   رجل   بعنوان   مثيرا   مغربيا   عرضا   شاهدت   وهنا 

  عبر   تونس  في  طويلة  سنوات   قبل  عليه   تعرفت   والذي  بوشتي  بن 

   شكسبير  نهج عرضه 

  بصرية   معالجة  قدمي   وهو   هواس   المجيد   عبد   اخراج   من  العرض   وكان 

  اتعرف   العرض   هذا  وفي  ..   تقان إب   ممثليه   وادار  ملفتة   جواءا  أ  وصنع 

  في   شخصيات   ثالث   تؤدي  وهي  عزاوي   بو  فريدة  العرض   ممثلة  على

  العرض 

  هذه  في  بارعا  ادائيا   نسقا  تقدم  وهنا  المقبرة  وحارسة  واالم   الحانة  فتاة

   يات الشخص

  ان   وبعد   خاصة  ربي المغ  المسرح  ونساء   رجال   على   اتعرف  وهنا

   اخرى بلدان وفي  قطر  وفي عمان  في  مميزة عروضا  لهم  شاهدت 

  المسرحية   الشارقة  ايام  ومدير  الكاتب   يعرض   صباحا   الفطور   وعلى 

  تقديم   فكرة   امامي  سلطان   عارف   المخرج  وبصحبة   رحيمة   ابو   احمد 

  هذه  كلباء  فرقة  لصالح   القادم  لعام ل  الشارقة  ايام   على  مسرحي  عرض 

   العمانية الحدود  على قع ت  والتي  والوديعة   لهادئةا المدينة

   التنفيذ  وبانتظار   العامة  الخطوط على   اتفقنا

  شرف   على   المقام   الغداء  حفل   لحضور  العراقي  السفير   يدعونا   قليل   بعد 

  ب لترتي  الساهر  كاظم  بالفنان   السفير   يتصل  ايضا   وهنا   العراقي  الوفد 

   دبي الى ئداعا   قليل قبل  طار انه  جوابه تي أ وي معه  لقاء

   انساقها واتتبع   بشغف  العروض  اتابع  كنت 

   التاكسي  ستقليت إ التي المرات  وفي
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  وبالصدفة   السائق  اراقب   كنت   المغرب   في  وتكتب   تسمى  كما   الطاكسي

  اال   يتكلم   ال   السائق   ان   اراقب   كنت   وانيقين   السن   في   كبارا   السواق   كان 

  فيضان   واحدة  مرة   وال   المس  ولم   ودقة  باختصار  ويجيبك  لهأس ت  حين 

   مثل االستطالع وحب  الفالت  السرد 

  هي   لعد   ..   جاوبني   ابوك   بروح   بس   ..   مثقف  عليك   مبين   انت   استاذ 

   الديمقراطية ي ها

  استعرض  كنت  قطر  الى ساعات  تسعة استغرقت  التي  العودة طائرة  في

  تقديمها   يمكن   والتي اثارتني  تي وال الفترة  هذه  في  قراتها  التي   النصوص 

 لباء ك فرقة  لصالح

  علي   للكاتب   سعيدة  عيشة  وعاشوا  نص   ينب  محصورة  خياراتي   وكان 

   شاكر  فالح للكاتب  الحب  أعالي  في نص  وبين   الزيدي  النبي  عبد 

   وعاشوا نص   على  الحقا   االختيار  وصار 

   مسيرتي في مختلفة  عربية   جديدة رحلة  ت أوبد 
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 سينما 

 

  عاءبالد   مبدعا الفنان  يصبح   ال

  على   االرض   بتقبيل  وال   ميديا  بالسوشيال   وال   االنخاب   بتبادل   وال 

   العرض  بعد   الخشبة

 ة الهتلري شارات بال وال 

   مبدعا الفنان  يصبح   كيف واذن

   مخرجات  الى  تفضي  مقدمات  ثمة

   واسراره  الحقل لب  في وتدرب  تعلم   اولهما

   لوحدها  الصحراء في  تنمو  برية  نبتة  ليس  االبداع

   وقراءة  موتعلي   ومشاهدة واكتشاف  وأرق  هر وس جهد   ثمة

  واكتشاف   بهجة  يشكلون   مبدعون   وهناك  الصنعة   يعرفون   فنانون   ثمة 

   مختلفة زوايا  من  لحياتنا 

  كنا   اننا   فسنجد   طار ال  هذا   في   صارم   لمعيار  تقييماتنا   اخضعنا   ولو 

   الجمعية  الغيبوبة  تأثير تحت  نصفق 

 الدعاء  موضوع  أما 

  له   يشكون  بي عر  رئيس   الى   ذهبوا   الذين   لدين ا  رجال   حكاية   يشبه  وفه

  المساندة   منه   ويطلبون  بلدهم   واصاب   اصابهم   الذي  والجور   الظلم  من

   والدعم 
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   شيئا  له  شكوا وكلما

 : لهم  يقول 

   يعينكم   هللا  ....  يساعدكم  هللا

   لحالكم  ينظر   هللا

   بلدهم  ومعاناة  معاناتهم  فيكررون 

   بالخالص   لهم لدعاءا عبارات   يكرر  وهو

   حدهم أ له  قال  منه يأسوا  ولما

  وهللا   يعينكم   هللا  علينا   خلصتها   وانت   شغلنا  هو   الدعاء  هذا  موالنا 

   السودة  المصيبة  ي ها  من يخلصكم  وهللا ...   يساعدكم

   لمساعدتنا  كرئيس دورك منك  وننتظر 

 الرؤساء  علىو  ى عل  يساعدكم هللا  لهم  فقال

   جاه   دهعن  كلمن  بجاه   عليهم  وينصركم 

  لعرض   فرصا    هناك   رت صا  قدمتها   التي   العشرين   وض العر  بين   من

   الي  ترنو  السحب  ومنها  عربية   منصات  على  بعضها 

   الدم وعرس 

   الحرب  في  ونساء 

   صيف   ومطر

   كارتون واحالم 
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    سعيدة عيشة  وعاشوا 

  من   ينتظر  من  اولهما  صنفين  الى  العربي   الجمهور  اصنف  ان   ستطيع أو

  يرى   ان   ويريد   ض والعر  النص   انساق   في   تطورا  العروض   هذه

  العراقي  الوضع   على   اشتغلت   عراقية  عروض   طبيعة  على  خروجا 

   مشتركات   ايما العروض  هذه  وبين  بينه   وليس المحلي

  وتغير   وحصار   حرب   بعد   نحن  سنرى  كيف  ينتظر   من  االخر  والصنف

  ..   سلوبيا  أ  معالجتها   وكيفية   نطرحها   التي   الموضوعات   وطبيعة   سياسي 

  في   وبالغته   النصية   وهيمنته   طعمه   لعراقيا   فللعرض   االحوال   كل   ي وف

   العراقية  المحنة  عن  التعبير 

  وثيمة   الهجرة   وثيمة   الحرب   ثيمة   كانت   قدمتها  التي   العروض   هذه   في

  ة ثيم  االنتظار   وثيمة  الثقافية  االنماط   تصارع   وثيمة   السياسي   االستنساخ 

 غراء  إ و ساخنا  تلقيا  لمست  لكني  اساسية 

   لعروض ا هذه من  عرضين   في السوداء  يا الكوميد  قدمنا  عندما ولهفة 

  فثمة   المهرجانية  المسابقات   في  وخاصة   بريئا   تلقيا  هناك  ليس   وبالغالب 

  ان   على   معينا  شططا   اصابه  ملمح  او  نسق  ايما  عن  برةبال   يبحث   من

  الى   تحتكم   ال   جدلية  عرضية  وثقافة  امزجة  مجموع   نتاج  هي  االحكام 

   عليه   متفق  معيار

  كما   العرض و  النص   بين  تطابق  ال  ان  على  كرامب  تربينا  العراق  في

  المنظومة   تشكل  التي  السمع  ومنظومة  البصر  منظومة  على  تربينا

   بكليتها   الجمالية
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   العرب  المسرحيين من لعدد   ملزما ليس  المعيار  هذا  لكن

  لساعة   علينا   يسرد   ويظل   وطاولة   كراسي   على   ممثليه   يجلس   من   ثمة

   وزن  على   شعرية سردية نصية   ةبني  وفق  ونصف 

  عميقا   تقدمت   وكلما  عينيك  بشظايا  واتدثر  نى المع   عنق  الوي  ان  اتوق)

  وهكذا......(    واتوارى اندحر

  النه   62  المادة  بداللة  ذلك  يفعل  من  للعدالة  يقدم   المتقدمة  البلدان  في

   والمعنى االمل لخاصية وتعطيل  دراماتيكي  توهان  صناعة  في يساهم

   رطةبالش االتصال  متلقين ال حق  ومن 

   المعنى وبهذا  هاالتجا بهذه  العرض  ذهب  كلما

  من  يختار ماذا انظروا)  عني  الحميد  عبد  سامي الراحل المعلم قال مرة

 ....(  معالجاته   انظروا ... موضوعاته  انظروا...  المخرج هذا نصوص 

  انطلق   اساسية  ركيزة   النص   اختيار  يبقى  التجريبية  العروض   اعتى   في

  امك نظ  تأسيس   في   انطلق   ثم   التلقي   امسك..   له   ارضية   اصنع   ..   منه 

   العرض  نظام هو   فالحاكم  معا  اسلوبين  تجمع  ان يهم وال  العرضي

   العرض  نظام  في تدخل ان  دون الفذة  للمخيلة قيمة ال

  ان   دون   موسيقى  تسمع  ان  دون  فائقة   حساسية  لديك   تكون  ان   ودون 

  دون   الزم   نقدي   وعي   على  تقف   ان  دون   عينك  طرف   في   دمعتك  تكون

  للبروفات  وقتك   كل تعطي   ان

   معك للعمل  ممثليك يغري مؤثرا  نصا تختار  ان  دون
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  بداية   في  فمازلت   اخرى   مهنة   عن  لك  وابحث   ....  هنا   العمل  اترك

   امامك والحياة   الطريق

  اترك   وتلطم  وتصرخ  وتبكي  امامك  يعرض   ما  مع  تتفاعل  لم  ذاإ

   اخر  اشعار  الى  أجلها او  التجربة 

  لشعرية ا  للتجليات   اصغي  كنت   نهايتها   وحتى  ات الثمانيني  بداية   في

  مباشر   بشكل   شكلت   التي  المختلفة   النظر   ووجهات   والقناعات   والنقدية

  من   والخالية  جةتمت   الال  النصوص   ضد   ومناعة   ذائقة  مباشر  وغير

  ثمة   ..  للعرض   صالحة  النصوص   كل  ليس  ان  عرفت   والحقا  المعنى

   للقراءة  تصلح  نصوصهم لكن  كبار كتاب 

  المجتمعية   البنية   في   الحاسمة   والمتغيرات   الزمن  تجاوزه  اوبعضه 

   والسياسية

   الناجح للنص  جاهزة وصفة  هناك  هل

   نعم 

  تقديم   وكيفية  العام  والجو  والحبكة   والعقدة  ومكانية   زمانية   انتقاالت 

  ومايحدث   حدث   بما  وعالقته  مامكتوب   وراهن  والشخصيات   الفكرة

   الدرامية لقيم ا مامعنى  تفهم رافية احت نصية  وصياغة 
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 طوباوية 

 

   الفوضى  في المسرح  ينشأ   ال

  وازدهاره   تطوره  على   المجتمع   حركية   وتنعكس  االستقرار   ابن   المسرح

   تراجعه  او

   يتراجع  لكنه يموت  ال  المسرح

  فكرة   تعرض   وانت   البالد   في   لمفخخات   انفجارا   18  هناك   ان   فكرة

   طبيعية  ت ليس  لكنها  تحدي   وفيها  جميلة

  فكرة  لكنها   حلوة  فكرة  مسرحية   ج لتنت  البيت   مبردة  تبيع   ان  وفكرة

   طبيعية  وليست  رومانسية 

   وتقاليد   اجتماعية  وفعالية  طقس  المسرح

   عزاء  مجلس  في كوميدية  مسرحية  عرض   يمكن   ال

  الى   النزالء  وهرب   قليل   قبل  للقصف  تعرض   مجانين  مستشفى  تشبه  او

   فيه ودخلوا  مسرحا امامهم  فوجدوا الشارع

  يصفقون   وهم   لير   الملك  ة مسرحي  اللحظة  تلك  في  عرض ت  وانت 

   فانيالتهم وينزعون   ويصفرون

  وبين   الورش   عبر  التدريب   مهمة   بين  فرق   هناك   المسرحية   التجربة   في

   وسياقات   لتوقيت  يخضع  منافس احترافي عرض   انجاز
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  باطنها   من   ذهبا   فيخرج   االرض   على  بقدمه  المخرج   يضرب   ان  وفكرة

   اقعية و  وغير طوباوية  فكرة

  الى   التصل   وقد   فيها  تخوض   وفكرية  فنية   فرضية  هو  والعرض 

   تريد  كما  وتنفيذها   اكتمالها

  دبي   الى   هناك  ومن   البحرين  الى  الطائرة   اقلتني   2٠16  عام   بداية   في

  عملنا   على  البروفات   لبدء  سنسكن   حيث   الفجيرة  الى   ومنها   الشارقة   ثم 

   كلباء فرقة لصالح  الجديد 

   عمان   سلطنة من ة وقريب العرب  بحر  على   تقع جميلة  مدينة وكلباء 

   الفجيرة مارة إب  يضا  أ  وتلتصق

   وجبل  بحر  بين يقعان  وجميلتان  هادئتان  والمدينتان 

  الستقبال   ذهبنا   التالي  اليوم  وفي  وسفر  وانتظار  تعب   بعد   ليلتي  نمت 

  االردن   من  سيصلن  اللواتيو االردن  من  اختيارهن  تم  اللواتي   الممثالت 

   ةالشارق لمطار

  وجغرافي   ثقافي  ومتنوع  مختلف   فهم   على   قائمة   فة مختل  هنا  التجربةو

   واسلوبي

  المكلفة   نةجالل  قبل  من   مشاهدتان   وثمة  العمل  الستكمال   يوما  42  امامنا

  الشارقة   ايام  في  للمشاركة   قرارهل  والثانية   العمل  على  للتعرف  االولى

   العام لهذا المسرحية

  لالنسجام   قت و  الى   ونحتاج  الجودة  وضبط  الوقت   تحدي  ام ام  نحن  واذن

  العبء  ويقع   واالردن  والعراق  االمارات   من   متنوع   عربي  فريق  مع

   المغامرة وهذه التجربة  هذه قائد  باعتباري   انا  علي   االكبر
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 فعله أس ما ينتظر  والجميع 

   هدفها الى  بها  اصل  وكيف  ةب التجر هذه سادير  وكيف 

  الممثلين   ان   على  ةمباشر  المسرح   الى   ارالمط  من   الممثالت   اخذت 

   اخر  مهرجان في  للمشاركة الشيخ شرم  في  مازالوا

  علي   للكاتب (  سعيدة   عيشة  وعاشوا)   هو   اختياره   تم   الذي  النص   كان

   الزيدي  النبي  عبد 

  الصالون   صاحب  ويستعجلن وتجميل  حالقة صالون الى  يذهبن تانأامر

  وبعد   ازواجهن   القاة لم  سرعة  قصى أب  تجميلهن   الستكمال  ومساعده

   االولى تكون  ن م  على  بينهن   صراع

  طقسا   هذا  وان  العرس   بهذا  يحلمن  نهن أو  هناك   ازواج   ال   ان   نكتشف 

   الصالون  هذا في  يحصل اسبوعيا  معتادا

   يأتي  ال  الذي المتخيل العريس انتظار فكرة

  واردنية   وعراقية  اماراتية  مسرحية   ثقافات   ثالثة  امام   كمخرج   كنت 

  لعرض ا نظام   لصالح  عاته قنا  عن   يتخلى  ان  يجب  منهما  وكل

  بالكوميديا   ممزوجا   رمزيا  واقعيا   اسلوبا   امزج  ان  حاولت   انني   على 

  السوداء

  معسكرا   ودخلنا   الشيخ   شرم  من   الممثلين   عاد   ان   بعد   لبروفات ا  تكثفت 

   ومساءا صباحا  مكثفا 

  ان   لي  يسبق  ولم  مرة   ولأل   التقيهما  االمارات   من   الشابان  والممثالن 

   بقاسا  عرضا  لهما شاهدت 
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  بروفات   هو  الممثلين  وامكانيات   العرض   لفهم   االولى  حالمفاتي   كانت 

   اقدامنا على  نقف  ان وعلينا  بسرعة  يمضي  هنا   الوقت  ان  على   الطاولة

  العروض   عشرات   وقدمت   1977  عام   تأسست   قد   كلباء   فرقة  كانت 

  وهذه   ا له  اعمال  وتقديم  الفرقة  لتنشيط   عرب   بينهم   مخرجون  واستقدمت 

  بناء   المهمة  بهذه  جديرا  اكون  ان  جب وي  انا   علي  ختيار اال  يقع  المرة

   المتاحة  المعطيات  على

  عارف   هما   العام  هذا  في   واعمالها   الفرقة   على  الرئيسان   المشرفان   كان 

  و   ممثل   وهو  علي  جمعة   والفنان  الفرقة   هذه  في   مخرج  وهو   سلطان 

  في   التجربة  هذه  كونلت  كبيرا  جهدا  بذال  فقد   مانة ولأل  اماراتي   نجم 

  كل   خلف  يقف  الدرمكي   خلفان  الجمعية  رئيس  ان  كما   حاالتها   افضل

  فيصل   مثل   مخرجين   الى  اضافة   المسرح  ومنها   معيةجال  تلك  نشاطات 

  الالزمة   والمقترحات   بالعروض   الفرقة  اغناء   في   ودوره   الدرمكي

   لتطويرها 

  رحلتنا   ت كان  كلباء  في  الثقافي   القصر  وبين  السكن  مكان  الفجيرة   بين

   اليومية

   للعرض  واضحا   هيكال نعمل  ان ااستطعن  قياسي بوقت و

   غامض  حدس حساسبال عالقة  له  شيئا   يتشكل   شيئا  ان اشعر كنت 

  زوجتي   ان  من  بغداد   من   عاجال   هاتفا  تلقيت   التجربة   منتصف  في

   مطمئنة  ليست  المؤشرات  وان الطب  مدينة في قيصرية  عملية  تجري 

   داد بغ  الى عائدة   ائرة ط  اول في احجز  ان  لىع  حقيبتي  وحزمت   ارتبكت 
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  على   طلت أ  قد   العنقود   اخر  مسرة   ان  من   اتصاال  اتاني   صعبة  ليلة  بعد 

  عملي   اكمال   مني  وطلبت   معها   فتحدثت   يرام  ما   على   وامها  الحياة   هذه

  الوليد   وبمسرة  بها   للعناية   الالزمة  المكالمات   اجريت   وبدوري   وطمنتني

  الجديد 

  ن م  الزيودي   وعهود   نة دباب  اريج   من   مؤلف  م منسج  فريق   مع   عبرنا 

  وابراهيم   سبيت   وعادل  العراق  من   السوداني  وعلي   وانا   االردن

  االول   االختبار  ومتابعتهم  الفرقة   واعضاء  وعيسى  وخلود   العضب 

  الشارقة   ايام   على  المنافسة   في   ودخلنا   عربية   بلجنة   الثانية   والمشاهدة 

   االماراتية  مدن ال كافة من عروض   مع العام لهذا المسرحية
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 عيدةس عيشة وعاشوا

 

 ( سعيدة عيشة  وعاشوا) لعرض  االخيرة المشاهدة  بعد 

  الذي   الشد   من   للتخلص   الراحة  من   قليال   قسطا  اخذنا   العرض   تسبق التي

   المكثفة البروفات  خلفته 

  للمسرح   العربية   الهيئة  وزرنا   عجمان   وزرنا   عجل   على   دبي   زرنا 

  زرنا   ثم  التميمي  وحسن  امغن  غنام )   الفنانين  ةاالخو  باستقبالنا   وكان 

   خريطته  على   للتعرف عليه   سنعرض  الذي المسرح

  انت   وتشعر   متعددة  لجنسيات   عالمي  ومركز  وهائلة  فخمة  مدينة  دبي

  االنفجار   هذا  في  كنقطة   تبدو  وانت   االبراج  تعلو   بالتوهان  كفرد   فيها

   بسرعة   غادرناها   لذا والعمراني التجاري 

  الوقت  لنا  اين  فمن دبي مول لى ع لتتعرف كامل  اسبوع الى  تحتاج

   الكافي

   التزاماتها بكامل  المسرحية مهمتنا   ننجز  ان  هو   يشغلنا  ما كان

  كان   ..  العرض   اركان  لتثبيت   مضاعفا  جهدا  العرض   فريق  بذل

  من   قبل   من  معينة   ادائية  مالحظة  لهم   قيل   لو  لدرجة   حساسون  الممثلون 

  ويحزنون   الزاد   عن   يصومون   رض الع  قبل   للمشاهدة   نستضيفهم 

   ويبكون

   الصحيح الطريق في نسير اننا  من  واثقا  كنت  لكنني 
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  االمن   المالذ   هو   فيه  نسكن  الذي  للفندق   المالصق  القريب   البحر   كان 

 .....   وتوترنا واحزاننا  فراحنا أل

  بحنو   يتفقدنا   هو  وظل  للبروفة   ودعوته  جواد   فيصل   الصديق   التقيت 

  علي  وجمعة   سلطان   رف عا ومسؤوليها  الفرقة  اعضاء   يبذل  كما   وجمال 

  الى   بالتجربة   للعبور   كبيرة   جهود   الدرمكي  وفيصل   الدرمكي  فانوخل

   االمان ئمراف

   العرض  يوم   جاء حتى 

 واداء  وحركته   العرض   ايقاع   واتتبع   الكواليس   خلف  مباشرة   اقف  وكنت 

  وتفاعل   وهارمونيته   وابراهيم  وعادل   وعهود   اريج  المنسجم   الرباعي 

  لتحيتنا   جمهوروال  الفنانون   وهب   جاح بن  العرض   وانتهى   هورالجم

  المهرجان   مدير  ان   حتى   المهرجان   في  جائزة  من  اكثر   على   ونافسنا 

   لي  قال  رحيمة ابو  احمد  الكاتب 

  هذا  في  همار مثلما اخر عرض  في  وابراهيم عادل الممثالن  يرى لم انه

 والجمال  واالداء  الحضور  بهذا العرض 

   موضوعي و ومتوازن  منصف رجل رحيمة ابو  والكاتب 

  هويدي   صالح   الدكتور   دارةإب  وكانت   النقدية  الجلسة   الى  فورا   انتقلنا 

  المسرح   لتجليات   امتدادا  تشكل   كتجربة   الرجل  وقدمني   هناك   المقيم 

  المداخالت  باب  وفتح   وتاريخه   العريق العراقي

 اتوقعه  مالم  حدث   وهنا

  م منه   احدا  العرض   يقرا  لم   متداخال  16  من  كثرأ  المتداخلين  عدد   كان

   سابةومن مريحة  قراءة
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   صغير   ضوئي خطا عن  بالملعقة يبحث   اغلبهم 

  نظام  من  للتقليل  نقدي   مدخل ايما  عن   للبحث  ما قصدا هناك ان  احسست 

   وابتكاره العرض 

  وهي (  هندي  تمر  لبن   سمك )  عن   عبارة   هو   العرض   ان   قال  حدهم أ

  بالرؤى   نقدي   ل جه  عن  وتنم   ومستهلكة  لها   قيمة   ال  جاهزة  عبارة 

   وتعددها   اليب واالس

  السوداني   فاضل  د   العراقي  والناقد   المخرج  كان  الوحيد   ستثناء اال

   ان ج المهر على  الضيف

   ماتم ام  عرس   هو  شاهدناه ما  كنا ذاإ فيما  تساءل  اذ  

  كما   للمجانين   مصح  الى   الحالقة  صالون   تحويل  في   المخرج  وفق   وقد 

   معه ينسجم داء  أ يم وتقد  العرض  استيعاب  في  الممثلون  وفق

  المسرحية  مسيرتي كل في  مثلها تحدث   لم جاةأمف دثت ح قليل وبعد   وهنا

   عقود  منذ 

  الواحد  بالحرف  وقال   حدهمأ قام

   المخرج  هذا  علمنا ماذا)

   نعلمه  من نحن 

 ....   هنا الى  به  اتى  من

 (هنا الى  بهذا اتى  من خلفان  يا

   للهول يا
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   وانتجته  العرض  تبنت  التي  الجمعية مدير  هو   طبعا خلفان 

 .....  البلوى  هذه  على  وهدوءا   صبرا  امنحني  لهيإ

  حدث   قد  ستشعره أ كنت  الذي الغامض  الشيء  ان تأكدت   وهنا

   له  ويقول يوقفه  ان  هويدي  د  الجلسة رئيس من  انتظر كنت  كما

   والشخصنة  بالمخرج   لك عالقة  وال العرض  بنقد   خليك

   اعصابه ( صمالخ) تفقد   ان ممكن المنافسة ان  اتفهم 

   واحترامه  الضيف واكرام  الشريفة  المنافسة  الق واخ تقاليد  تفقده  ال  لكنها

  ينتظرون   مهرجان   وادارة  ونقاد   فنانين   من  العربي   الجمهور   كان   وهنا

   حصل  ما  على  سأرد  كيف  مني

  الفرقة   دعم  وعن   العرض   لهذا  رؤيتي  عن   وتحدثت   المتداخلين   شكرت 

 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  احدا انافس ولن لدي ب  الى عود أ س العرض  بعد   انني وعن

   تلك  عبارتي  خالل  من حصل ما  سر مسكت  انني  ضرونالحا فهم

   الرياضية لروحي  وصفقوا 

  قالت   مغربية   وفنانة  بحرارة   لي   وصفقوا   وقفوا  الفندق   وصلت   وعندما 

   لي

   طايرة وهي  ويمسكونها   اذكياء العراقيون 

  المهرجان   ارةاد   ان  كما   مواطنهم  من  حصل  عما  الفرقة  اعضاء  اعتذر

   مداخلتي  بضبط  انا  فعلته ما وقدرت   لالزما اجرت 
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   شيء  كل  رغم وستبقى  مستشارنا  انت  الفرقة وقالت 

  حصل   ما   لكن  ..   وتقدير  بحفاوة  المهرجان  انتهاء  بعد   البالد   الى  عدت 

  سوداء ندبة   بداخلي  يحفر ظل

  الثابت   عن  بندوة  للمشاركة   حضرت   المهرجان  نفس  وفي   عام  بعد 

  مهمة   دوةن  وهي  والعالمي   والعربي   العراقي  االخراج  في  والمتحول

   الحقا   عنها   تحدث أس

   واحد  عام  بعد 

   الفاعل  مسكت 

   مسبوق  غير  العراقي الذكاء

   هنا  الى بهذا اتى  من قال  الذي هذا  كان

   جلدتنا  ابناء ومكر  عيب   ال  ال  ضحية 

  هذا  يقول  لكي دفعوه قد  كانوا 

   بيوتهم   في يجلسون   وهم

   للهول اي

   للطرمة  ويا 

   الخطار  رفةلغل ويا 

   للبالكون  ويا 
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  جائزة   الستالم  بغداد  الى  للحضور   عاجال اتصاال  اتاني  االجواء   هذه  في

   اعمالي  مجمل عن   العام لهذا بداعلأل الدولة

  حامد  والمستشار  الشاعر اياها سلمني  والحقا  الحضور  ستطع أ لم

   يتكرر ال  وجمال بالغة   حفاوة مع الراوي
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 حوار

 

  بدري   الراحل  استاذنا  مع   ا حوار  اجريت   95  عام   للمغرب   هجرته   قبل

  رؤيته   حول   الحوار  وكان   صحيفة   من   اكثر  في   ونشر   فريد   حسون 

  للبالد   عودته  قبل  ( رايخ  جون)  استاذه  له  قاله  وعما   المسرحي  للعرض 

 ،  امريكا في  ثيتر  غودمان  معهد  من

 ( جديد  من  بنفسك  وابدا تعلمته   ما انس)

 ؟ النص  على  يعمل وكيف  المحايث  النص  نع   الرديف النص  عن  تهلأس

 : قال

  المؤسف   ان   غير  ....  فيها   العميق  للغنى  المنطوقة  الكلمة  على   اعمل   انا

  ضعيفة   تعبير  كوسيلة  دراميا  ومعالجتها   الكلمة  استنطاق  على  القدرة  ان

  صوته   يدرب   ان   الممثل   وعلى  العربي  العالم  في   الممثلين  اغلب   لدى

  وحتى  وليفيها  لورنس  كان  لقد   ..  ساكأل  ومنهج  قواعد   حسب   به   ويعتني

   وااللقاء  الصوت  على يوميا  واحدة  ساعة يتمرن  رحيله قبل

   ؟عندنا  الممثلون ذلك يفعل هل

 :  لي  يقول  بدري  الراحل  كان

   العرض  ايام في  المجمدة في روحك  ضع

  ثقا ووا  ومبتسما   فرحا   اخرج  التحية  تؤدي   وانت  للجمهور  تخرج وعندما

   خرينلإل هذا احساسك  فسيتسرب  قدمت  بما  قتنعا م  تكن لم  لو  حتى 
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   يقول   ميخائيل بهنام   الراحل وكان 

   الجمهور  لتحية تخرج عندما 

   العرض  عقل  انت  ....  فقط رأسك  احن

  تؤدي   وال  جقلمبه  تضرب   وال   الخشبة  تقبل  ال   ان  يقصد   هو  وطبعا 

   هتلرية  حركات 

 ...  واركد 

  وعاشوا   بعرض   لمسرحية ا  الشارقة   ايام   مع   ي لتجربت   الالحق   العام   في

  اشرت   وما  الزيدي  النبي  عبد   علي   الكاتب   الصديق   لمؤلفه  سعيدة  عيشة 

   معي حدث   مما  الماضية الحلقة  في  اليه

  بعنوان   تخصصية   ندوة   في  للمشاركة   منعثر  حيدر .  ود   انا  دعوتنا  تم 

  لبناني ال  المخرج  ومعنا   ثالثة   كنا (  والمتحول  الثابت   بين   المخرج   رؤية )

   السعودية  من الجمعان  سامي . د  ببراعة وادارها   خالد  بو   عصام

  وعربية   عالمية   ورؤى   عينات   خالل  من   رؤيتنا  قدمنا  مهمة   ندوة   كانت 

  حزيران   ونكسة  باو ورأ   بلدان  على  العالمية  الحرب   ثيرات أ وت  وعراقية

  رؤيتنا   وكذلك   العربية   العروض   في   الرؤية   تحول   على   وانعكاسها

 2٠٠3  بعد  ما  لعروض 

  نص   وهو(  سينما)  يالمسرح   نصي  بكتابة  فورا  عت شر   العودة  بعد 

  وهنا ..   السوداء  الكوميديا  بمزاج   نصوص   على  للعمل  استكماال   تيأي

   عقود   اربعة  عبر   العراقي والفقدان   للموت  انطولوجيا  اعمل  ان اردت 
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  بحادث   الحصار  في   مات   وشاعر  الحرب   في   مات   جنراال  م ض ت  مقبرة 

  تسودنت   الناس)  بعنوان  شعرية  مجموعة  صدرأ  ت يمو  ان  وقبل  شاحنة

 ( مغشوش  الملح  ريمد 

  ثم ...    انتحاري  تفجير  ثرأ  يموتان   تكسي   سيارة  وسائق  صحفية  وكذلك

  مقبرتهم   امتالء  ضد   ى الموت  الءؤ ه  يحتج...   ودفانها  المقبرة  حارس

  قبل   حياته   يسرد   منهم   وكل   االرض   بهم   ضاقت   حتى  الموتى   من   بمزيد 

  يكون   عمن   يختلفون   ثم  نهم ع  للدفاع   بلديا  جلسا م  يشكلون   ثم   الموت 

 الرئيس 

 : التاكسي  سائق 

  مدينة   من  وعائلتي   اني   تهجرت   ..   شغل  ومالكيت   كلية  خلصت   اني

   ومالكيت   شغل على  ودورت  لبغداد  جيت أو قرقوش

  عندي   ما   اللي  بالشوارع   ادور   وظليت   قساطبال  سايبا   سيارة   فاشتريت 

   ذكريات  وال  ثر أ ال  بيها 

   بالخوف  فرة مح شوارع 

   ويكلي الباب  يفتح   عيني يا  والراكب 

 ....   دبل حيدر يم   وديني

 ....  اصعد 

   الطاطلي ابو زامل  يم وديني   والثاني

 ......  اصعد 

   وكالتلي   عجوز   وياي  صعدت   ومرة
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   للفاتحة وصلني   يمة

 ؟  حجية  فاتحة  يا

   الفاتحة  يم   يمه شبيك  كالتلي

 ؟ فاتحة  يا  يخليج  هللا  حجية 

   يمه  نزلني  حة فات جادر اي  شبيك  نت ا يمة   كالتلي

   يمه  الطم  اريد  ..  يمه  ابجي  اريد 

   بالخوف  المحفرة الشوارع عرفت   وهناك

   جبيرة  فاتحة  هي

   العرض  في بثثناه  الذي  االلم هذا  كل ومع 

  للصالة   احدهم   يخرج....  المتواصل  وضحكه   وبكاءه   الجمهور  وتفاعل 

   يتفاعلوا  ال  ان  المشاهدين  من  ويطلب 

   صوته   علىأ ب  ويصرخ

  هراء  هذا .....   لهراءا هذا ما

  زادة  لقلق   جعفر  زمن   منذ   العراقي  المسرح  في   تحصل  لم   ة حادث  في

   اليوم وحتى
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 ركائز

 

  ركائز   ثالثة  امام  كنت   2٠٠3  عام   بعد   ما   المسرحية   تجاربي  في

   عليها اعمل  اساسية 

 :  وال  أ

  السياسية   والتقلبات   الظواهر   يستهدف  الذي  النصي   بالمعطى  االهتمام 

   وجمالية  بصرية  منظومة اوفر ان على  ية واالجتماع

  خادع   هو   اليومية   بالسياسة   االهتمام   ان   مرة  من   كثر أل  اشرت   وكما 

   له  قيمة ال  الحقا  العرض  ويصبح  ومتحول متحرك  نهأل  ومرحلي 

 : ثانيا  

  دواتهم أب  اوال  اثق   ممثلين   على   غالبا  للممثلين  اختياري  في   اعتمد 

  ولكل   الرؤية   تلكم  تقديم   وكيفية   بالد لل  رؤيتنا   في   نشترك  وثانيا   واكتمالها 

  الحاكم  هو  العرض  نظام  لكن اليومي  باتجاه  يدفع من  فثمة  استثناء  قاعدة

 ....   الوسط الجيل من ممثلين اختار ايضا  وبالغالب  بيننا 

 : ثالثا  

  وال   الطاولة  على  كلها  والملفات   انتهى  الترميز  زمن  ان  على   نتفق 

  السياسي   اقصد   انني  لتقول (  قصاب )  شخصية ب  تأتي  ان  تحتاج

   والمستبد  تاتوري الديك



174 

 

  دراستها   اتولى  والحقا   وتجاربي  عروضي  قدمت   الركائز   هذه   ومن 

  ممثالت   ازمة   ثمة   هناك  ودائما   تطورها   عدم   يكمن   اين   الكتشف 

   البروفات  سير  في  تخسفات  تحدث   وبالغالب  ووفرتهن 

  الدراما   اغراءات   م اما  لديهن   بالمسرح   االهتمام   تراجع   حرى باأل

   االعالنات  وحتى االلكتروني  والفضاء  مجالبرا وتقديم   لتلفزيونيةا

  سيبقى   الهواة  عروض   ال   وصرامته   االحترافي  العرض   فان   هنا   ومن 

  خطة   هناك   تكون   مالم   قادمة   طويلة   لسنوات   واحدة   قدم   على   يقف 

   ومنفتح وأمن  مستقر  وسياسي  اجتماعي ومناخ  استراتيجية 

  م صما  يشكلون  ممثلين  خترت ا(  سينما)  عرض   ففي  ءبد   على  وعودا

   عروضي  في  أمان

   أمان صمام   الطائي اياد 

   كابتن شبيب  باسل

   المميز  الدور  عن ومنقب  باحث   حسين عالوي

  واالضافة   االرتجال   على   وقدرة  وانضباط  كوميدي   حس  داخل  زيدون 

   الواعية

  رض ع  في  نفسها  تجد   حين   تتفجر  وقدرة  عال   احساس  العسلي  ازهار

   يمثلها 

  من   يتمكن   ولم   يستقرن   لم   ت خريا  ال   اختبارات   بعد   ار ازه  جاءت 

 العرض  نظام  في الدخول
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  نموذج أك  العرض   الى  للنظر  مناسبة  وكان  ايام  لثالثة   العرض   قدم

   كوميدي البالك سلوب أب  موجعة بطريقة   العراقي الواقع يقرأ  الذيو

  لم   لكنه  بيةعر  مهرجانات   لخمسة  بغداد   في  نجاحه   بعد  العرض   رشح  ثم

 مض وغا غريب   مرأل  وفرصته  هحظ  يأخذ 

  واحدا   عضوا  سوى   يشاهده  لم   وللتاريخ   العربية  المهرجانات   هذه  وأحد 

  تماما   العربية   البلدان   في   المحلية   الممتدة  االذرع   من   بتدخل   اللجنة   من 

   الخارج  وفي  هنا  ذرعهاأ تمد   التي  المافيات  مثل

  ن النسيا  الى  السوداء  بالفكاهة  والمليء  المختلف  العرض   هذا  ذهب 

   ذلك بسبب 

  التجربة   في  عالمات   وشكلوا  النادرة  داءات لأل  امثولة   ظلوا   ابطاله   لكن

   ورؤاها  2٠٠3  بعد  لما  العراقية  المسرحية

 قدمت   للعرض   المقامة   النقدية   الجلسة  وفي  ضخم   نقدي  ملف  امام  ونحن

   2٠٠3  بعد   ما عروض   في عليها   اشتغل  التي  قناعاتي 

  اس  بي  وجي نظرية  ارضية بدون ان  مني  ظنا  استخدمه  الذي  والكتلوك

  السابقة   التجربة  كونكريت   تكرر   وتظل  مكانك   في  تراوح   ستظل

   ومناخها   ومزاجها

  كافة   في   ومستسلما  سلبيا  اختياري  يكن   لم   النص   موضوعة   في

  وتلك  العرض   نص   لصالح  واوظفه  وشماال   يمينا   النص   اقلب   عروضي

   وانساقها  وبنيتها  العروض  تدفقل اساسية  خصيصة  وانما  فرية  ليست 

  بعد   التجريبي   القاهرة   مهرجان   على   ضيفا   كنت   2٠17  العام   هذا  في

   المهرجان هذا في  مشاركة  اخر على سنوات   عشرة  مرور
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  استعيد   كنت   القاهرة  وسط   السكن   محل   الى  المطار   من  الطريق   في

   قديمة ذاكرة

  جسور ..  تمرارباس  تتطور  وهي   وحداثة   تاريخ...  فخمة   مدينة   فالقاهرة 

  ويسار   يمين   على  وبيوت   بة منسا  وطرق   عالية   واشجار   ت وعمارا

 ....  دائبة  بشرية  وحركة   الشارع

   بدأ والمارثون  وعراقية  وعربية   اجنبية عروض   ثمة

   واصدقاء  عرب   فنانين مع انقطع ما بعض   استعدت  االيام  تلك  في

  باتجاه   القاهرة   سوق   من   يمر   طريقي   اجعل  كنت   االثناء   هذه   في

   وتزاحمهم   وازياءهم الناس ةلحرك  تطلع ال  المسرح

  امام   العرب   المسرحيين  من   مجموعة   يجلس  ايضا   االثناء   هذه   وفي 

  العروض   في   تراجعا  هناك   ان   على   منهم   اثنان   ويتفق   المسارح   احدى

 جدا  نادرة استثناءات  مع  العراقية  االحترافية 

 ؟  معياركما   هو  ما  لهم وقلت  اعترضت 

   العربية  المهرجانات  في عروض   من  نشاهده ما  على نحكم  نحن  قالوا

   وقسري ناقص  حكم  هذا  لهم قلت 

  اللجان   بالدة  بسبب   اما  للمشاركة   فرصتها   خذ أت   لم   مهمة   عروض   ثمة

   المتبادلة االذرع  بين  المستمر نخاب األ  تبادل بسبب   واما

  انافس   لم   نني أب   واعترف  اقر   الماضي   صفحة   طي   من  اقترب   وانا   اليوم 

   ترشيحا  ما  احد  مني يطلب   عندماو  يوما  احدا
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  لم   لكنها  ....   يوما  ستاتي   الكاملة  الفرصة   ان  مقتنع   اناو  علي  االخر   قدمأ

   تأت 

  اجلها   من  دما  ونزفت   قدمتها  التي   العشرين   العروض   تلك  وظلت 

   الرفوف  على  مركونة 

  التناكب   هذا  اشتري  وال   وساخرا    زاهدا...  سنوات   طيلة   عملته   ما   هذا

   عنز بعفطة  ء البيضا سلحةباأل

  العربية   المهرجانات   ي ف  العشرين  عروضي   من  تجدوا  لم   اوهكذ 

   عرضين  او  عرض   سوى والدولية 

 ....  حياتي  عشت   وهكذا

  المهرجانات   في  عروضك   نرى   ال   لماذا  يسأل  لمن  ضمني  جواب   وهو

  تأخذ   ان   دون   منها  واحدة   تمر   لم   عروضي   ان   ورغم   والدولية   العربية 

   كثر أ او  جائزة 

   لبالد ا هي  هكذا

   المتقلبة  ضاعهااو هي   وهذه
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 الغذاء  مقابل   الكتاب

 

  وحتى  القاحلة  التسعينيات   بداية  من  الممتدة  السنوات   وارض   سماء   تحت 

   ناسها وحتى  وكفاءاتها   نخبها  من  فرغت  قد  البالد  تكاد  نهايتها 

   اعشاشها   غادرت   الطيور  حتى واظن 

  الهزال عليها وواضح   تنبح  والكالب   تموء القطط  رى ا كنت 

   دريأ ال  الزوراء متنزه  في الحيوانات  حياة استمرت  كيف

   البالد  تاريخ في  الرابعة العارمة  الهجرة كانت  لقد 

  تلكم   وكل  عمان  باتجاه  البري  طريبيل  منفذ   هو  الوحيد   الرسمي  والمنفذ 

  او   خوفا   اما  يتلفت   ظل   بعضهم  المنفذ   هذا  من   مرت   البشر   من   االعداد 

   ابدا اليها عود ي  لن مارب لبالد  حنينا 

  في   واحدا  حرفا   فلفظ   البرد   من   اسنانه   اصطكاك  نقذه أ  قد   لنا   صديق   كان 

  التحقيق   اثناء  والخوف  الرعب   تحت   وهو  ذكائه   ساعده  واحدة  كلمة

   عجوبةأ ب الحدود  فعبر المجهول والمصير العودة من فنجا  الحدود  على

  لديهم  ما  كل اعواب  ان بعد   االرض  تفترش العوائل فاال كانت  بغداد  في

  وبطانياتهم   مالبسهم  ليبيعوا  الشرقي  الباب   باتجاه  عارمة  هجرة  وثمة

   وبايسكالتهم 

 اتفاقية  وفق  الشخصية  بالمكتبات   غص  فقد  المتنبي شارع  اما

   الغذاء مقابل المكتبة 
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   الشارع  رصيف على  مرمية  ظلت  الفاخرة والكتب   العناوين  ماليين

   بالعادة  الكتب  الناس  يأكل  ال

  معمولة   هواء  مرقة  ويتناولون   االسود   والطحين   الحصرم  لون كأي  نهم ا

   بالزيت 

  لمتنفذين   صاخبة   حفالت   اخرى  عوالم  ثمة  بغداد   من  اخرى  زوايا  في

  الحديثة   بالرشاشات   رمي   من   تخلو   ال   مال  واصحاب   سلطة  وابناء

   البشر ومع   واالسود   النمور  مع  واللعب 

   وامتداداته سوةالق  ارعش تبليط  عن   يخرج  من  لكل  سرية سجون  وثمة 

  راقصة   رأس  على  تفاحات   يضعوا   ان   الءؤ ه  المتنفذون  متعة   كانت  

   بالتفاحات   طاحةلإل رأسها  فوق برشاشاتهم  يرمون  ويظلون  شهيرة

  مراسيم   بدأ  قبل  الفاتحة   وتقرأ  موتة   لفأ  يوميا  تموت   انها  تقول  كانت 

  العمل

  حد أ  ند ع   ايام  لثالثة  المدائن  طريق  على  لمزرعة  ت وهرب  تمردت   ومرة

   االشخاص 

  قبضت   لقد ...  تلغرام  وال  اب   واتس  وال  نت   وال  موبايل  نذاكآ  يكن  لم

  الخدمة  الى واعادوها  العيون  عليها 

  كذلك   وظل  اقدام  بدون   بيته   الى   الحقا  عاد   عنده   كانت   الذي   الرجل   لكن

   اليوم  حتى 

  الخدمة   موعد   حرى باأل  لحفلةا  موعد   عن   مشهور   مطرب   تأخر   ومرة

   مختلفة   وتسريحة جديدة  بدلة  يلبس وكان   دقائق  خمسة  يةالقسر
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 الى  اذهب   تأخرت   لماذا  له  قالوا  الحفلة  ودخل  التاكسي  من  نزل  ولما 

   بمالبسك  واسبح   البحيرة تلك

   السباحة  اعرف  ال  لهم  فقال

   السباحة وعلموه  خذوه  كبيرهم  فصاح

  الغنائية   وصلته  يبدأ  ان  منه  وطلبوا  رجوهاخ  ثم   طويلة  فترة   هكذا  وظل

   مبلال عصفورا  يشبه  وهو

   يرتعش  وهو  خرأ مت وقت  حتى  يغني  وظل

  وكذلك  الحائط  الى   وجهه  يدير   ان  المطرب   من  يطلب   عديدة  مرات 

   الصباح  حتى ذاك ويعزف  هذا يغني  ويبقى  الفرقة

  منذ   فارغة  كانت   القاعة  ان  من  الءؤ ه  يتحسس  الشمس  تشرق   وعندما

   شباح لأل ويعزفون   يغنون  كانوا وهم  عات سا

  شهرته   وستجني  اليد   متناول   في   سيكون  الشاشة   على   يظهر   من   كل

   وباال عليه 

  ترويع   لحظات   عن   عبارة   كان  فحفلهم   المطربون   هم   اذى  االكثر  كان 

   ورعب   وهلع 

   احدا لوجوده  يهتم   وال حد أ  يعرفه  ال  من  موت  يؤجل  الزمن ذاك كان

  توزيع ل  طابور   في   حتى   الواجهة   في   تكون   نا   اجل  من   التدافع  كان 

   مطبق وجهل   تاريخي  غباء  هو  والصابون  االسود  لطحين ا

   عمي الواجهة في التكن...   تظهر  ال
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 ...   مسودن انت 

  يترصدك  من فثمة  تواري  الجامعة في  الجميلة  البنت  ايتها 

   للضوء  تخرجي  ان  احذري

   فاهربي واال ...  الظل  في ابقي 

  ل وك  نيات التسعي   في  شاهدته   فلم  من  مشهد   هو  رويته   الذي  هذا  كان

  له   عالقة   وال   السيناريو   كاتب   خيال   نسج   من   هي   فيه   الشخصيات 

   المصادفة قبيل  من هو  االحداث  في تشابه   واي بالواقع 

   مسرحان  هناك  كان  االثناء  هذه في

   بغداد  قلب  مساحة  على   ينتشر مسرح

   ويضمحل يتواري   اخر ومسرح 

  طعة ق  او  يالكل  البالد   ديكور  من  جزء  انه  سوى  انتباها  يعيره  حد أ  ال

   عمر  الشيخ سكراب  في  غيار 

  يكتبون   الدراسي  الفصل   امتحانات   وفي   الفنون   معهد   طالب   بعض   حتى 

  عراقيين   مخرجين   ثالث   اذكر  فمثال  االستهالكي  المسرح   من  اجابات 

 رواد 

   عوف ابو  وعزت  نبيل  سيف قبيل  من  سماءا  أ يذكرون 

 ..   مهال ولكن 

   شارةواال ز بالترمي ترطن  العام  مدار على   عروض  ة ست ثمة

   االشارات  لغة....   الخرسان لغة  تستخدم 
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  عروضنا  من   عرض   على   اطفاله   مع   بيضاء  بدشداشة  رجل   دخل   مرة

   بالفصحى  جملة  اول سمع قليل  وبعد 

  من   فورا  بالخروج   اوالده  أمر  عال   وبصوت   ثم   لدقائق   يدمدم  فظل

   هزاءا  ستإو سخرية يده  يهز  وهو  المسرح

  الى   ودخلت   داعش  فجاءت   عراقية ال  ةالحيا  تبدلت   طويلة   سنوات   بعد 

  وهرب  وتنكيال  وصلبا   وقتال  فسادا  االرض   في   وعاثت  ومدنها الموصل

  جبل   الى   االيزيدون  وهرب   اربيل   باتجاه  وجماعات   فرادى  السكان

   والخوف الهلع ساد   وهنا  منهم عددا  بقتل  التنظيم هذا قام  ان بعد  سنجار 

  في   الحادة  الت تبد ال  عن  ومضامينه  المسرح  موضوعات   فصل  كنيم  ال

  بنتائجه   اليوم   حتى   مستمرا   الحدث   هذا  ثير أ ت  وظل   واحداثها   البالد 

  واجتماعية   سياسية  لظاهرة   اهمية   على  ينطوي  ملف  وهو  ثيراتهأ وت

   الثقافي  ونسقه ومنابعه والعنف   االرهاب  وهي 

 .....  االتجاه بهذا اعماال  انجزنا  هل
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 القبان  بيضة

 

  يموت   ال  لكنه  المسرح  يتراجع

  القرن   في   الموصل  في   الكنائس   في   نشأ   معاصرة   كظاهرة   المسرح و

  لسنوات   ولكن   عاما   السبعين   يتجاوز   المعاصر  وعمره   عشر   التاسع 

  قصص   من   احترافي  عمل  انجاز  قصة  صارت   اليوم   وحتى  عديدة

   العلمي  الخيال

  البنية   في   الحقيقي   لمسرح ا  تدفق  امام  عائقا   التمويل   يقف  ودائما 

  السياسي   المناخ  كان  حيث   السبعينيات   عهد   ءثناباست   االجتماعية

  والتغيير   والحصار  الحرب   عقود   وبعدها  مختلفا  واالجتماعي

   الفترة  تلكم   افرزته الذي  االجتماعي البناء فانقطع االجتماعي والتصارع

  ونشأ   البالد   غادر  اغلبهم   السبعيني  المسرح  وصناع  جمهور   ان   ثم 

  والخوذة   المعركة  من  صور  من  كميا  واقصد   وتكون  اخر  جمهور

  والسرايا   والفرق  والفيالق   النمساوي   والمدفع   وااليفا   والموضع

   الوفا يابو وياك   جرينا لو اتبع حوم ويا  والكتائب  والوحدات 

   وياك  كله الشعب  هذا

  حيث   المسرح   ومنتدى  واالكاديمية   المعهد   في   ظلت   القبان   بيضة  لكن

  ومناهجها   صصهاخت   بحكم   اكاديمية   عروضا   تنتج   المعابد   هذه   ظلت 

   ومهرجاناته   المسرح لمنتدى  تجريبية  وعروض 
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  مشتعلة   والحرب   الثمانينيات   منتصف   ففي  المهمة   المفارقة   جاءت   ثم 

  وعملوا   االساتذة  من   عددا  الشرقية  با و اور  دول   من  عاد   الجبهات   على

   لماضيا مع  حاسمة  قطيعة  شكلت  جديدة وعروضا  مزاجا

  كانت   الماضي  مسرحيات   نم  عددا  فان  القصب   صالح.د   رأي  وعلى 

   وزن   على تلفزيونية  تمثيليات  عن   عبارة 

   لوالديك يرحمه   جاي استكان  فد  جوقي  ابو  داد  لك

  البصرية   بالمنظومة  والعناية  الجمالية  المنظومة  االساتذة  الء ؤه   اشاع

  موغلة   او   لية الباب  الخليقة   مثل  بالتاريخ   موغلة  موضوعات   واختيار

   الماس  حفلة  مثل  بالحداثة 

  من   قلصت   والصراعات   للحروب   نتيجة   االجتماعية  فالتقلبات   هذا  داع

   العراقي المسرح  في المحترفة المرأة حضور   مساحة

   ممثلة  ازمة  وعندي  بروفة   في كنت  مرة

   لي وقال   حدهمأ فاتاني

   ببنت  جئتك 

   فورا  له فقلت 

   ماكو ائن زب  .....  الكافتريا  عزلنا وهللا 

   له قلت  والحقا

 ...   بنت  مو  ة مثلم رايد  ني أ عمي 

   اخر بلد   ايما  تشبه  ال  حادة ازمة امام  ستكون للتقييم معيارا  تضع عندما 
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  وفي   تيأت   استثناء  قاعدة  ولكل  المحترفة  الممثلة  تيأ ت  االحوال  كل  وفي

   للعمل شرطا  876  جعبتها 

  وتندحر   احته مس  تضيق  عروضنا   فيه   انجزنا   الذي   الظرف   ان  واظن 

  التي   الهجرة  وحتى  البرامج  وتقديم  يديام  والسوشل  االعالنات   مع  سيما

   المسرح  جرف  من اكلت 

  في   فسادا  ويعيث   منتج  هيئة  على  سكاربيالت   تاجر  تيأي  الثمانينيات   في

   والمضمون  واالرباح   االولويات  ترتيب 

  فضاء   في   ومعرفية  نقدية   ثقافة   صنعت   مساحة   ثمة   ذلك  مقابل   في

   جديدة سماءا  أ وصنعت   المسرح منتدى 

   وترسانتها  الحرب  معمعة  من  تو لل خرج جيل

   الناس مع  العالقة  في يتوغل  ذاك

  في   يحدث   ما  تشبه   ال   وثقافة   عروض   في  ويتوغل  الباب   يغلق  وهذا

   الشارع

  ويصفر   يصوصي  وظل  الرشيد   شارع  هجرنا  التسعينيات   منتصف  في

   زبائنه وغادره 

  تفت اخ  واللهجات   الرطانة هذه

   الكرنتينة  في مهورية الج يدةجر  من  قريبا  بديال  مكانا  وجدنا  وهنا

   الجماهير  مقهى واسمها المقهى  هذه

   الجمهورية وجريدة  المعظم باب   وكراج  الفنون كلية  بين  وصل   حلقة
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   هذه  جماهير  اية  ولكن 

   حرىباأل انهم 

   طريبيل  منفذ  عبر  البالد  اجتاحت  التي  العارمة  الهجرة من  تبقى   من

  االقدام   ى عل  ومشي  ودومينو  وشاي   ضاجة   وحوارات   مستنسخة   كتب 

   طويلة لمسافات 

  بلعب   منهمك   وهو  المشهداني   جبار   الصديق  وسال   صحفيا  جاء   مرة

   الدومينو

 ؟ جديدك ما

   المشهداني جابه أف

   عندك اكتب 

   المسرح دولة  اسمه  عمل

   نبيل  وسيف   عوف  ابو عزت   تمثيل  ومن 

   وزنهم  على   اخرى وهمية   اسماء حرى باأل

   خيرة اال صفحةال على  الخبر ينشر  الصباح  وفي

  من   االربعين   تجاوزت   عمار أ ب  هنا   يجلس   من   اغلب   ان   رصدت   وهنا 

  لم   منهم   بالمئة   9٠  ان   ومنها  تتحقق  لم   احالما  حياتهم   وقضوا  العمر

  وذكرياتها   الجبهات   غير  العالم  من  يعرف  وال   حياته   في   طائرة  يصعد 

   والكراجات  المرة

   المعظم  باب  كراج  الى والعالوي   النهضة كراج  من
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  جو   وارض   وسطية   جزرة   عروضي   مسودات   عملت   مقهى ال  هذه   يف

   بقية  وللحب   الدم وعرس 

 ....   كونشرتو والحقا

  سوريا   الى  كانت   واالردن  العراق  حدود   خارج  لي  برية   رحلة  اول  في

  ساعة   27  استغرقت   برية   رحلة   ازاء   محسن  سعد   والصديق   انا  وكنا 

  لطريق ا  منتصف   في   تقلنا   التي   الكابريس   عطل   منها   مفارقات   تخللتها 

  او   أثارا  يحمل   انه   ظننا  حتى  البرية   المنافذ   في   لساعات   السائق  وتأخر

   ممنوعات 

  صخلتين   الخلفي  الحوض   في   يضع   انه   اكتشفنا   جهيد   جهد   وبعد   والحقا 

   هناك   بيعهما  يريد 

   لهذا توضيحا   طلبنا  وعندما

 : لنا  قال

  محمد  على  صلوا ... مالتكم  لفأ العشرين  على   اعيش ما  ني أ عمي 

   عيونكم  بين   هللا  خلواو عمي 

   غنية ال  يستمع  وظل وبلفنا   سندس ابو اسكتنا 

   مني شيردون  يلوموني 

   علي هللا  ظيم  فوك  جا

  الشاعر   الصديق  سوى   سوريا   في  احدا  اعرف  اكن  لم  االثناء  هذه  في

  وكرم  لقاء  تحقيق  في  اجتهد   وبدوره سنوات  منذ   هنا المقيم  مظلوم   محمد 
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  ونحن   فينا  العراق  في   ذكرياته   رى ي  ان  ليحاو  مظلوم   كان  ..   عاصف 

   وتداعياته الحصار  عن   مرة ذكريات  سوى  نملك  ال

  دمشق   وجمال   ورقة   لعذوبة   نتطلع   ونحن   علينا   يغمى   كان   بالغالب 

   المتمدن ومظهرها 
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 وحصان دم

 

  رغم   ونوعية  كمية   عروضا  ينتج  مازال  المسرح  كان  2٠٠7  عام 

  المعلن   هدفها  كانت   والتي  المتالحقة  ة مفخخال  والسيارات   االمني   الوضع 

  االسواق   في  بالعراقيين  تبطش  كانت   لكنها  االمريكية   القوات   ضرب 

  مانع   ال)   المنفذين  بيانات   وتقول   الطيور  واسواق  والشوارع  والمدارس

  ما   رفاع  ال  ....(  الترس  من  بعضا  المفخخة  السيارات   تقتل  ان   من

   التفجير مكان  في   يقف ن م كل  يقصدون انهم  واظن  بالترس يقصدون 

   واجرام وسفالة اصرار  سابق مع   العراقيين  استهدفوا  هم   حرىباأل 

  الى   الفنانين  من  كبير   عدد   هجرة   ورغم  االمني  الوضع  رغم   ان  قلت 

  المسرحية   العروض   كانت   الدرامية   االعمال  في   لالنخراط  سوريا 

  وهو   جودي  جبار  للمخرج(  الدم  حصان)  عرض   ابينه  ومن  مستمرة

  المضار   حجم  تؤشر بصرية   جمالية   قراءة  شكسبير  لماكبث   دةجدي  اءةقر

  للمسرح   القاهرة  لمهرجان  ترشح  والذي  والديكتاتورية  للتسلط   التاريخية

  العربية   العروض   عشرات   يستقبل  المهرجان   وهذا  العام  لهذا  التجريبي

  مالطا   وحتى  واستراليا  وامريكا  با و وروا   وافريقيا   اسيا  من   والعالمية 

   جديد  مسرحي بعمل  مشاركة كانت  ية المنس  ةالجزير

   وسافرنا  المشاركة بجدوى  الوزارة قنعناأ

   فورا  عنه   بديال  حللت  معنا  السفر  عن   الممثلين حد أ تخلف  وعندما

   مسرحه وهذا العراق  لكنه عقود   منذ  مثلأ لم  وانا   ثانويا كان  الدور
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  مخصص   مسرح  وهو   القاهرة  وسط   ميامي  مسرح   في  عرضنا

  ابطال   كان...  مميز   عراقي  حضور  وسط  لمهندسا  فؤاد   لمسرحيات 

   شهيد  ورياض   منعثر  وحيدر طه  وفرح  هاشم  محمد  هم  العرض 

.  د   والممثل  المخرج  الصديق  يرددها  كان  التي (  يكشف  السفر)  ومقولة

  يمر   رئيسي   او  ثانوي   موقف  الي  فكاهية  الزمة   اصبحت   منعثر  حيدر

  ماهر  فكاهي وسارد   ديديةح ذاكرة عن  عبارة وحيدر  الرحلة هذه  في بنا 

 ...   بطريقته  ويؤديها الحربية  الثمانينيات  اغاني كل يحفظ  انه  حتى 

   الوفا  يابو  حياك  من

   الرضعناه  امنا  وحليب   وحياتك الى

   العصافير مونة أم عالشجرة   تظل

  والتعليقات   ية اليوم  للفكاهة   فارقة   عالمة   (خمسينة)  شاي   من   جعل   وهو 

   لها  المجاورة

  وصرامة   دقيق  بتنظيم   يمتاز  الذي  جودي  المخرج  هناك  ثانية   جهة  ومن 

  منسجم   كفريق  وعملنا ...   المستحيل  اسمه   شيء   امامه   وليس  ومغامرة 

   هنا  ومن  معه

  وعربي   عراقي  واحتفاء   نقدي   ملف   على  وحاز  بحفاوة   العرض   استقبل 

   ان جالمهر هذا في

  عهم م  ذكرياتنا   وسالت   العراقيين   من  كبرأ  عددا    التقينا  المرة  هذه   في

   الوجدان  المست و

  واسواقها   القاهرة   فيافي   في  السريعة  والجوالت   العروض   متابعة   ثم 

   القديمة
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   خاطفة  لحظة وفي

  دراماتورجا   كان  والذي   رشيد   يوسف   ود   انا   قاهري   فجر  في   تسللنا 

  الى   هناك   ومن   النقل  سيارات   كراج   الى  وذهبنا   الدم   حصان  لعرض 

   االسكندرية 

  وهنا   رشيد   للدكتور  صديق  باستقبالنا  ن كا ...  علينا  وجديدة  طويلة   رحلة

   عشيقته  الملهوف  يحتضن  كما  البحر  صباحا  احتضنا  الثالثة نحن 

  مكتبة   الى   قصيرة  استراحة   بعد   ذهبنا...  االسكندرية   انها...  سالم  يا

  تاريخها   عن   المخبئة  مصر  كنوز   اكتشفنا  وهناك  العظيمة   االسكندرية 

  كدولة   وتشكلها   عمرانيوال  دي واالقتصا  والثقافي   واالدبي   السياسي 

   مؤثرة  محورية

   فقط تلك الكنوز  عناوين   على  لالطالع  طويلة  ساعات  الى  نحتاج وكنا 

  وعاشتا   ولدتا  نادرتين  شخصيتين   انا   ذهني   وفي   االسكندرية  في   نتجول

   هما  المدينة  هذه في

   عبقري ومطرب   وملحن   كبير  شاعر.......  درويش  وسيد   كافافي

  مثل   كبيرة  دولة بموسيقى نهض  لكنه  اماع 31 مربع رحل  الذي   درويش

  لفكرة   واسس   واالغنيات   وااللحان  المسرحيات   من   المئات   وانجز   مصر

  بناء   كعامل  بدا  وعشاق  وعمال  وصنايعية  حشاشة  للجميع  الغناء   ان

  شخصية   درويش   كان  عليه   هو   الذي   الموسيقى  عبقري  صبح أ  حتى 

  ان   في   فتاتين   يحب   ن كا   انه   عنه   الطرائف  ومن   زمنها   عقال   من   التة ف

   واحد 
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  الباب  له  تفتح   ان وقبل يحبها  واحدة  له  وبقيت  وتركها  االولى  مع  اختلف

  وبعبقريته ...    يوبأسم   خاصة   اغنية   فورا   لي   تغني   ان   بشرط   له   قالت 

  ان   يرجوها  الباب   في   مازال  وهو   باسمها   اغنية   لها   وغنى   ولحن   كتب 

  وليس   جنيا   ويشدر  ان   عرفت   ان   بعد   ادخلته  لكنها ......    بيتها   لهتدخ

 بشرا

  وهنا   االسكندرية  الى  جاء  ثري  يوناني   اب   من   فهو   الشاعر  كافافي  واما

   العظيم  شعره وكتب    ولد 

   الشهيرة عبارته  نردد   زلنا وما كنا  الذي كافافي

   هنا حياتك  خربت  قد  كنت  ذاإ

   العالم من  القصي الركن هذا في

   خراب  هيف

   حللت  انى

 

 

 

 

 

 



193 

 

 فاونديشن

 

  للموضوعات   االنتقال  على  يحثني   االصدقاء  بعض   كان   سعينيات الت  في

   ثيراتها أوت الحرب  موضوعة  وترك   االنسانية 

  المفكرة   في   هامش  او   عام   كسبتايتل   تضعه  حين   معقول   توجه   وهو 

   الشخصية 

   ورعبها   وسوادها الحرب  قصص  من ملت  والناس 

   حرى باأل

   ف والشغ والغرام  الحب  عن اعماال  نعمل  تعالوا 

  الحرب  بقصص  جريحة  ذاكرتنا  كانت  ذاإ نفعل  ماذا ولكن 

   واحدة  بضغطة ليس  الحرب  دليت  وزر

   الواقع في حب  قصص  هناك تكن  لم  الحصار  ايام  في 

   وحمد  غيدة او  وعبلة  عنتر  او  وليلى   قيس وزن  على  عنيفة   حب  قصص 

  في   مضن   وانتظار  كتاب   في  والوردة   وعشق  وتبتل  وهيام   شغف   يعني 

   سفلت اال منها  يفور  شوارع 

 .....   اكو وين

   صنعاء  الى شرد  الحبيب 

   اوالد  خمسة وانجبت   عمها   ابن من  تزوجت   وهي 
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 امريك  الى  حصل الحبيب 

 س  تنتظر  وهي 

   بكيفك   قصة تؤلف تريد  انت 

 جيدا   افحصها بس...   حر انت 

   حزينة  قصة تشوفها راح

   العزيز باسل   اغنية تشبه 

 ....  ربي  يا الفرج  تا يم

  وصبر   وعذاب   وبكاء  وحدة   هللا   العبد   ساري   ة حكاي  به تش   حكايا   ثمة  

   اممي

   حالي مثل حالك تعوي  ليش  ذيب  ويا 

  وانصهار   وشغف  للتضحية   كامل   واستعداد   وتماهي  روحية  طاقة  الحب 

 ارواح 

  برازيلي   سيارة   يمتلك  كان   فضلنا أ  ..   التسعينيات   في   تتوفر   ال   وهذه 

  منديال   ضع ي   ائقوالس  منها   تعط   البانزين   ورائحة  تبريد   بدون  مطكطكة

   يتلفت  وهو  السلطة  على  ويدردم  رقبته  على  مبلال

  ركن   وأ  ..   القمر  ضي  وزن  على  رومانسية  كافتريات   هناك  وليس

   الحارثية 
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  وكذا   ....   محليا   مطبوعة   بعمالت   سكارى  يؤمها   الحاتي   باجة   ومطاعم 

  همبركر   ولفات   الشمس   ن عي   وحب   دشاديش ...  الرشيد   شارع   مسارح 

   ليةمح ورش   في مصنعة 

  االفالم   وفي   مستنسخة  نقرأها   التي   الروايات   في   خياال   كان   الحب 

 ..   بيض أو  االسود  تلفزيون  وفي...   المصرية

 افتراضية  ..  مبعثرة  حب  حكايات  هناك   كان الواقع  في

 ...  خائفة ....   ناقصة   .... مترددة

  الدافع   الن   واختفائه  ريالبش  للجمال  ضمور  الى  ذلك  ادى  هنا  ومن

   ايضا  ضامر

  الرشيد   شارع اوفي  الباص  في  جميلة  فتاة تصادفك  وماي  25 كل

  مرهقة   بيتها   الى  تذهب   لكنها   العمل   من   خارجة  او   الجامعة   من   خارجة 

 ...  جفنيها  من المحلي المكياج  ويسيل   ومتعبة

   يابا  ماكو ..  وشوف افحص  تعال

   الحمزة لخاطر  حجي  وهج  طب  يكلك والسايق   مقبطة والسيارات 

   الباب  الزم   ليش

   واليمن   ليبيا الى  شردوا درسين موال

  قارعة  على   وانتظار بالكتاب   ووردة شغف  ماكو عيني   ال

   شعر وجل  وماكياج ... الطريق

   ماكو  جل اصال
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   محلي تصنيع والعطور 

   متعبة  وجوه 

   فارغة  وجيوب 

  قصد أ  . .   يحب   ان   عمله   الى   للوصول   قدميه   على   يسير   لمن   طاقة   ال 

  واحمد   الحليم   وعبد   ديةاش  طريقة   على   الرومانسي   العاطفي   الحب 

   يوسف   وحسن  رمزي

 ...  الليل وذئاب  جحيل  ابو عصابة   تشوف الناس  حتى  يفرغ   الشارع

   افتراضيين  بطالأب  جوعها  تعوض   الناس

  ....   والهيام   للعشق  قامعان   نذاكآ   الصيت   ذائعا   والباذنجان  والطماطة 

   مضمرة  العشق  ومحفزات 

   العشق  لتبادل ارضي تلفون   حتى   هناك يكن   لم

   االرضي بالتلفون  فكيف ..  عمي   ماكو طحين  هو 

   هللا حب  على   بالشارع  تسير انت 

   الشخصية  ليتكومسؤ  على

   فيخيفك  متشرد  او  جائع يصادفك ان  الممكن  من  

  باسكال   مثل  ومطربات   سينما  نجمات   ب   تهيم  ان  الممكن  من  الخيال  في

   الزغبي  نوال او  مشعالني

  وفقدان   الحصار   عقعة ق  وسط   للحب   خضراء  مساحة   هناك   وليس 

   االليفة  االشياء 
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   مثل ومسرحيات  اغاني  شاعت  ولذلك

   حب  يا  هذا

   حب  يا   وعمي

   هللا  خلك يا   يجيب  منين  عنده   والما

  و أ  ....  جائع  نهأل   ما أ  .....  حب   عالقة  ثيث أ ت   على  قادر  احدا  هناك  ليس

  او   البالة  بيع  في  العمل  او...  اللجوء  ب لطل  عمان  الى  بالذهاب   يفكر

 عملة المست اجات الح

   ممزقة  جواربك  بان االحساس .. بالظلم   االحساس  ..   العقل يقفز  هنا 

  شهرا24  منذ  تستبدله  لم وحذائك

   تتلفها  او  العشقية  الغدد  تدمر...  الشغف تدمر االجتماعية  الضغوط

 شعرك  وتمشط  صباحا تنهض  انت  يعني 

   اظن ال ...  لتحب  وتذهب  

   عنق  ربطة  تلبس ان  اما

   العراقي انونالق عليه   قب يعا  بطر فهذا

   الحلم  على  حتى   يعاقب  الذي

   عمي   الحب  ياتي  اين  فمن

   البنطلون  يدبر  خل  مرة  اول انت  هو 

   قصيدة تصح  هنا  ومن 
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   بالبيت   طحين ومالكينا  جعنا 

   البيوت  نلكه ما  وكت   يمر  خاف

   العام المزاج خالصة   هي

   عبارة   ي ه نذاكآ التسعينية الفترة تلكم في  الحب  قصص  كل ان  واظن 

   اللون غياب   بسبب  الضامر الخيال  لتنشيط بروفات  عن 

   والضوء 

   والعشق  ..   واللهفة

   والشغف

   والماكياج  واالزياء

   والماسنجر والفايبر شات  السناب  وغياب 

   اب  والواتس  .....  والتويتر 

  وداللها   بغنجها  لعاما  الفضاء  ولجت   قد   تكن   لم  وهبي  هيفاء  وحتى

   األسر  حضورها  وتوتر 

 عبيد   ساجدة اغاني يشبه  نكا  باختصار  لحب ا

   الدم يطلع   بحديدة  روحي طكأ

   الشيشة  انكسرت  اروح من  ألمي   وشكل

   بثالثين  والحكة   خيار يا  ونبع 
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   البالد  مصير  على  يلطمن   كن لو  كما يرقصن الريف  وبنات  

   العنف  الى    الذاهبة

 ....   عياالجتما والتوحش

   رويدا ويدار اختفت  والرقة  الحب  عبارات   ان على

   التغيرات  تلكم   طبيعة  مع تتناسب   عبارات  محلها  ت وحل

  غربة   من   عائدة  جميلة   صديقة   فيها   التقي   كنت   التي  االولى   والمرة

 طويلة 

   بعبارة  حيتني 

   كاظم  هللا  كواك

   الرقيقة  الكلمات  قاموس  عندي انهار  وهنا

   واندحر

   لها وقلت 

   اغديلج دوةف

   سعودج  يعلي
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 ومتحول  ثابت

 

  الكتب   اياها   تعلمك  ال   ربما   وتقاليد   المسرحية   الممارسة   في   ركائز   مة ث

  تكتشف   تخوضها  تجربة  وكل  التراكمية  التجربة  وانما  والمصادر

  هذه   بعض   تتوارى  واجتماعي   سياسي   تغير  كل   وفي  جديدة  اسرارا

  التقاليد   عصا   يملك  ن كا   من   وغياب   رحيل   مع   خاصة   وتندحر   التقاليد 

   وصرامتها 

  وتغيرت   تراخت   كلما  االحترافي  العرض   تراطات اش   قبضة  تتراخى

  ئ طار  هو   ما   الشباك   من   يتسلل   ازمة   كل  وعتد   االجتماعية   ثوابتنا 

   وعرضي

  االجيال   على  وصار   المعبد   وكهنة  والمعلمين  الكبار  رحل  حرىباأل

   االحتفاظ   مع  حيحةالص  االحترافية   التقاليد   على  يحافظوا   ان   الالحقة

   المتحولة  الجديدة برؤاهم 

   التقاليد  هو   الثابت  قصد ا

  وزاوية   واالجتماعية   السياسية   للمتغيرات   الجديدة  الرؤية  هو   والمتحول

   اليها  النظر

  الحميد  عبد   سامي ورحل   فريد  حسون  بدري ورحل  جالل  ابراهيم  رحل

  رحل و  الزيدي  مرسل   ورحل  ميخائيل  بهنام   ورحل  محمد   قاسم  ورحل

   الرزاق عبد  اسعد 

   عرضية  وثقافة  اليداتق  صارمين   معلمين الء ؤوه 
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  اركانه   على   والحفاظ  المسرح  مسيرة   في  فادحا   نقصا  تركوا   الءؤوه 

  لمليء   مضاعفة   الالحقة   االجيال   لية ومسؤ  صارت   هنا   ومن   االساسية 

  جملة  تأليف  يستطيعون  ال  الذين   الجهلة   بعض  ان   على  القاتل   الفراغ   هذا

   واستاذيتهم  فضلهم ينكرون  حة صحي واحدة

  والثقافي   االخالقي  والتردي  الفاضح   االنفالت   جو  من   ن ينطلقو  الء ؤوه 

  ارناؤؤط   وشهد   شات   والسناب   كارد   الماستر  تبدالت   احدثته   الذي

   ابريق والكعب 

  وتقاليد   والتعلم   التجربة   تفرزه   ما   شذرات   الى   اشير   ان   احاول   وهنا 

   والعرض   البروفة

 ( جقلمبة)  يضرب  ال  ان  المخرج  على الجمهور  تحية  عند :  وال  أ

   فقط رأسه يحن  كارتونية  حركات  يعمل  وال  الخشبة  ل يقب وال 

   العرض  عقل  فهو

  ال   ان  ويجب   احد   مع   التواصل   من  ممثليك  امنع  العرض   يوم   في :  ثانيا  

  بعد   هاتفك  وافتح   العرض   انتهاء   لحظة   وحتى   االشباح   حتى   يراهم 

 وضبطه   الدور  هو الوحيد  ح والشب  .  االقل  على   بساعة العرض 

  االخيرة   المخرج  لوصايا   استمع   ..   حد أل  معتست  ال   العرض   قبل :  ثالثا  

 .   معها وتماهى تمثلها  التي  الشخصية ولنداء

  للشخصية   يمت   ال   ما  كل   وانزع  ساعتين  قبل  العرض   الى  تعال:  رابعا  

  تتكلم   وال   واصمت   تماما  جيوبك  ونظف..   موبايل   ..  قبعة  خاتم  ساعة

 .   احد  مع
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  وضع   مناسب   وقت   ل قب  وافحصها   حركتك   خريطة   الى   اذهب :  خامسا  

 .   كليا اعتمادا الخشبة  مدير على  تعتمد  وال   مكانه  في واكسسوارك  زيك

 ..    بعمله  مؤمنا الجأش رابط يكون ان  الممثل  على   :سادسا  

  ان   وعليه   احد   من   النطباع   استمع   كلما   رأسه  على   ويلطم   يبكي   ال   وان 

  يته وهو ورسالته  العرض   نظام  مع   ويقارنها  طباعات االن  تلكم  من   يستفيد 

 .   سلوبهأو

  دوما   يسعى  وان  الخشبة  على  صوته  يجرب   ان  الممثل  على  :ابعا  س

  على   دوره  يكتب   دوما   يظل   وان   وتشكلها   بلغته  يهتم  وان   نطقه   لتحسين 

   العرض  يوم  حتى  الورق

  ول حل   ولديه   وممتعا   ساحرا  يكون    ان   المخرج  على   البروفات   في :  ثامنا  

  لقهم وق  ممثليه   تراحات اق  الستيعاب   مرنا  يكون   وان   للمشهد   دائمة

   يتوقف  ان عليه ممال  اصبح  انه  يشعر  وعندما .... 

  االول   اليوم   منذ   العرض   بيئة   عن  يصرح  ان  المخرج   على :  تاسعا  

  لكي ..(    سجن..   حرب   ساحة..  حالقة  صالون   ..   ملعب   بيت )   للبروفة

 .   دوره يقرا  وهو  قدمه يضع  اين الممثل  يعرف

  يوم   ل او  في   واسلوبه   لعرض ا  فرضية   يشرح  ان   المخرج   على   : عاشرا  

   البروفة ايام  من

  ذبذبات   من   يقتربون   عندما   وامتدحهم   ممثليك  شجع :  عشر  احدى

  ئ مساو   من   فهذه  التحفيز   بحجة   واالستفزاز   الغطرسة   واترك   الشخصية 

 ...  واكاذيبها  التجربة 
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  اكتشاف   مكان   هي   روفة فالب  ممثليك  اخطاء  من   تسخر   ال:  عشر   اثنا 

  وكرر   افقا   لهم   وافتح   ائهم يحأل   محركا   وكن   هم وشجع  علمهم   ..  االخطاء

 .  عقيدة  يخلق  فالتكرار مالحظتك

  من   النافر  الممثل...  النرجسي  الممثل  مع  تتعامل  ال:  عشر   ثالثة

  النظام   في   يدخل  ال   ومن   جماعي   نظام   هو   العرض   نظام   الن   المجموع 

 .   لوحده  ويغرد  نشازا   سيخلق

  الذي ...  اءالبك..  اللوام  ..   يالمتطلبات   الممثل  مع   تتعامل   ال:  عشر  اربعة

 .   نادرة  موهبة يمتلك كان  لو حتى ...  سلبية  طاقة  يفيض 

  وانك   عبقري   انك  دقائق7  كل   حد أ  اي   وال   ممثليك  تخبر  ال :  عشر  خمسة

   االندلس فتحت  وانك  مرتين السين  نهر   عبرت 

 ....  ذلك يكتشفون   هم م دعه واحدة بدقلة الصين  سور عبرت   نكإو

  عن   الصحفيون   سالك ي  و  بالدك  خارج   ض تعر   عندما   : عشر  سادس

  يجري   المسرح  وان  الفنون   ابو  المسرح   ان  لهم   تقل   ال  للعرض   رؤيتك

  ذلك  الن   المسرح  اجل  من   تحترق  شمعة  وانا   وشراييني   عروقي   في

  واشكاالتها   الترجمة  سوء  مع  خاصة  الشرطة  قبل  من  باعتقالك  كفيل

 ( يجري ...  شمعة  ....  عروق ..   تحترق   ...  و اب) مثل

 الملذات   عن   يصوم   ان   العرض   يوم   قبل  ثل المم   على   : عشر   ابع س

  والبرامج   الحاتي   وباجة  عفيف   ابو   وحلويات   بطحينه   والحمص 

   السياسية 

  من   شمرته   حبك  عطر   وزن   على   الشعر  تعاطي   عن   يصوم   وان 

   سكارى كله الشعب  شوية وورا الروازين 
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 قناعات 

 

  نشير   عمل  كتلوكو  وقناعات   ركائز   من   التجربة  افرزته   لما   االواستكم

   السابقة  الحلقة في منها  انقطع ما الى هنا 

  وطبعا   ومجربة  متعددة  تجارب   عبر   تكرست   وكتلوك   قناعات   وهي 

  تلكم   فتقع   معطياته  بحسب   يفلش   الواقع  ..   الثابتة   القناعات   غير   الواقع

  ازاء   نحن   نكون   وبالتالي  ليها ا  يستمع   وال  بها   يؤمن   ال  من   بيد   التقاليد 

   ومستمرة حية  التجربة بقاء على  ينعكس  وارتجال فوضى 

   مهمة تجربة  ففلش العرض  سياقات  خارج  مرة  اجتهد  حدهمأ

   مهمة تجربة ففلشت  خرقا 84 وارتكبت  المسرح تقاليد   خرقت  احداهن

   دواليك وهكذا

   للفناء عرضة  ستصبح ضوابط  بدون   التجربة  ان  من  مندوحة وال 

   معتبرة  جربةت  ايما  فليش لت  كافية  لوحدها  مندوحة  ال  فمفردة  هذا عدا

   االشارات  تلك  بعض   وهنا

  اطيب   وضع   الفرنسي  بالشامبو   مغمسا   حماما  خذ   العرض   يوم   في :  17

  نظارة   وارتدي  وعملية  خفيفة  مالبس  وارتدي  عطور   من  عندك  ما

 ، بك يحيط   ما  كل  عن وانفصل  شمسية 

   المخرج عزيزي   :18
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  وقدم   اتهوازم  وبمشكالته   مجتمعك  بحركية  صلة  لها  صوصان   اختر

  اطروحة   ليس   العرض   ان   وتذكر   العرض   تعقد   وال   واشاراتك   ؤياك ر

  وأرنو   بعباءتك  أطير )  مثل  جمال   يحتوي  الذي   النص   هملأو  فلسفية

  ال   الجمل  تلك   فمثل   الخ   (. ومنفلت   الزرقة  شديد   متالطم  بحر   صوب 

 .   الزفة يف  اطرشا المتلقي  وتجعل  المعنى  تراكم 

   المخرج عزيزي :  19

   يبتسم  النقد  ان  تظنن  فال مة باس  النقد  نيوب  رأيت  ذاإ

   جيدا كاتبا  وليس  جيدا نصا اختر : 2٠

  تصلح   نصوصهم   لكن   عظام   كتاب   شوقي   واحمد   وسنيكا   برناردشو ف

   وليس  للقراءة

   المخرج  عزيزي

   غاية  وليست  وسيلة  فالمخيلة...  بالمخيلة   تنخدع  ال

 .   للتحقق  قابلة وغير منفلتة  مخيلة  من اهم العرض  ونظام 

   المخرج عزيزي :  21

  والتكوين   والتركيب   والفراغ   والكتلة  اللون   وراقب   العرض   بشكل  اهتم 

   لوبيموف الروسي  المخرج قول وتذكر  مشهدية وصناعة 

 : من

  لو   حتى  هابط   عرض   هو  الشكل  لهارموني  يفتقر  الذي  العرض   ان)

 ( بارعون  ممثلون له توفر
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   المخرج زي عزي:  22

  البروفة   ت أوبد   اصابعك   بين   من   بون يتسر   بدءوا   ممثليك   ان   ترى   حينما 

  قد   الفضائية   الدراما  موسم   ان   واعلم   تبتأس   فال  موحشا   صفيرا   تصفر 

 .   للتو  بدء

   المخرج عزيزي :  23

  واسلوبا   فكرة  العرض   مفتاح   وهي  للتلقي  مدخل  هي  الفولدر  في  كلمتك

  التلقي   على   لتفاقأ  هو   عائمة   وجمل  وغموضات   احاجي   وكتابة 

   االمام الى  وهروب 

 الممثل  يزي عز   :24

  واشرب   االقل  على   ساعات   ثمان   النوم  من  وقتك   خذ   العرض   ليلة   في 

  وتجنب   الشرطة  دوريات   عن  وابتعد   الزحام  من   واهرب   عصيرا 

  تلبس   وماذا   كلأت  ماذا  يعرف   احدا  تدع  وال  والمقاهي   العامة  الشوارع

   الباص  او السيارة في  نت وا  اليه  واستمع  حوارك  وسجل

  حتى   اهرب   ....   اهرب ...  منه   اهرب   ليكع   نادي ي   احدا  سمعت   وكلما

   العرض  انتهاء  لحظة

   المخرج عزيزي :  25

   الممثل  عزيزي

  اعجبك   هللا  شاء  ان)  بعبارة  المتلقي  تبتز  ال   ان  ارجوك  العرض   بعد 

 .   حين بعد  ولو   تتشكل قناعته  ودع...  حرا  المتلقي اترك( العرض 
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 مضمر نسق

 

  على   والقائم  المنفلت   زيعاله  اهذ   عن  وبعيدا  مختلفة  نقدية  زاوية  من

  الموضوعية   بالقراءة  وال   النقدي   بالضمير   له  صلة   وال   اجتماعي   تشابك 

   يلي ما  تاريخيا   اثبت 

   مضمر هو   ما ثمة   النصي النسق  في

 فكرتها  ترميز  الى تذهب   النصوص  وبعض 

   وجالله  المقدس مع خاصة  بحذر  وتعمل 

  ما   تمع مج   بت ثوا   ومع   والسياسة  الدين   في   الحمراء   الخطوط  ومع 

   االخالقية 

  ان   وبدال   منه   بعضا   يستل   او   المضمر   هذا  ليضيء   المخرج   فيأتي 

  نصية   الية   له  فيعمل   فلورسن  بشمعة   تيأي   الستين   ابو   بكلوب   يضيئه

  يستخدم   حيانا  أو  والتكرار  والتأكيد   بالكشف  نسميه  بما   اخراجية 

   ءةاالضا عال   بروجكتر

   وسيلة 13 عن  يقل  ال  فيها لوحدها التكرار  الية

 والممنوع  الخطر  دائرة في  يدخل  او المحظور في يقع  وحينها 

   قامع  بريك وجود   عدم  مع  خاصة 

 ....  الخطأ  من  معصوما  يعتبرونه   ممثلين  مع  البروفات  في
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  للتصفيق  يميل عشوائي   منفلت  لجمهور يستجيب   عندما  العروض  في او

 عنه   المسكوت  عبارات   وتشجيع 

 اضافيتين  حبتين  العيار  فيزيد 

  فيراهق   التحفيزات   هذه   مع   وينسجم   يخضع   ان   اما   مخرج فال  هنا و

   خراجيا  إ

  وال   له   ضابط  ال  مفتوح  سرد   في   يهمبل  ويبقى   الخطر   دائرة  في   ويدخل 

   منتهى 

  بجلده   ويسلم   سريته  ومع  المضمر   النسق  على   محافظا  يبقى  ان  واما

   عرضه ويمرر 

 2٠٠3 قبل ما عروض  في  حدث  كما

 والداللة   شارةواال  لترميزا  عبر   الخطابات  مرت  عندما 

  تدخل  نسق   الى   بحاجة   وضرورتها   الجرأة   مع  التعامل   مسالة   تبقى  ولكن 

   فيه

   جريء  لكنه  هابط عرض   بين التفاوت  نقطة  وهنا

   ومؤثر  مشتعل  لكنه مضمر  عرضي   نسق وبين 

   كالفرق بالضبط

   وهبي   هيفاء  اغاني بين

   الواوا بوس   مثل

   خالك  بوس ..   عمك بوس 
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   بطرس  جوليا  غانيا  كلمات  وبين 

   ب  الشبيهة 

   هالكابوس   بيخلص  بكرى 

 شموس بتضوي  الشمس  وبدل

   المحروس الوطن  ارض  وعلى 

   ما يوما  شوفك  بحلم 
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 مفصلية  تحوالت

 

   ذاكرتي  على   معتمدا مصادر الى االستناد  وبدون شخصية  كقراءة

  العراقي   المسرح  مسيرة   في   مفصلية   حوالت ت  ثالث   هناك   ان   اظن 

  عالقة   ال  قراءة  وهي  عمره  من  عاما  سبعين  من  اكثر  اللخ  اصرالمع

  بينية   تحوالت   هي     ذلك  وماعدا.....    المسطري  العلمي  بالبحث   لها

   اسلوبي  وتباري 

  معلمها   كان  التي  المسرحي  االداء  ثقافة   كانت   عندما   االول  التحول

   صارمة  منهجية  بدون  كانت  والتي   بليالش حقي  الراحل هو  االول

  في   ستانسالفسكي  منهجية  ومعه  العبودي  جاسم  حلالرا  ءجا  وهنا

  ولو   التقمص   وعلم   ودرس  واشاع  االداء  ومنهجية  الممثل   تدريب 

  المسند   الدور  ومع  نفسه  على   الممثل  وعمل   النص   مع   والعمل  السحرية

 اليه

  من   مستقاة  هي  الشبلي  حقي  فمرجعية   مدارس  صراع  جوهره  في   وهو

  نتاج   فهو   العبودي  أما  ا فرنس  في  دراسته  ثم  مصرية  ال  الفرق  مع

   امريكا  في ثيتر(  مان الغود )

  نمط   في   ثم   ومن  االداء  نمط  في   المفصلي   التحول   هذا   العبودي   حدث أف

 وانساقها  ومضمونها  وشكلها  العروض 

  قاسم   جالمخر  استل  عندما  69 عام  في  هو  الثاني   المفصلي   التحول  وأما

  كتبها   والتي   ن فرما  طعمة   غائب   لمؤلفها   والجيران  النخلة   رواية   د محم

 66  عام 
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  وهي   العربية   الروايات   افضل   بين   من   اعتبرت   مهمة   رواية   وهي 

  فتح   وبهذا  مسرحيا  فقدمها  الشعبية   االحياء  في  الناس  حياة  تستعرض 

  التي   واالمريكية   المدرستين  هيمنة   لتنافس   الروسية   المدرسة  امام  الباب 

  سم وجا  د فري  حسون   وبدري  جالل  وابراهيم   السعدي  جعفر   يمثلها 

  الى   وفاريا   ولوباخن  ولير   عطيل  من   الشخصيات   ايضا  فنقل  العبودي

  في   وهكذا  قنبورة   وابو   والحفافة   البايسكلجي  وعبود   الخبازة   سليمة 

  النصوص   نسق   في   تحولية   عالمة   الرواية  هذه  على   اضفى  فريد   تحول 

  طويل   وقت   حتى  سائدا  هذا  وظل  اقيةالعر  للعروض   وانتقاال  االجنبية 

  الشهية   وفتحت   المنوال   ذات   على   تسير   ظلت   سبعينيات ال  رة فت  ان   على 

   وعربية   عراقية   ونصوص   كالقربان  اخرى  عراقية   لروايات 

  با و اور  من  عاد   حيث   الثمانييات   منتصف   في   فهو   الثالث   التحول  اما

  احدثوا ف  مهدي  وعقيل  خليل  وفاضل  القصب   صالح   مثل   اساتذة  الشرقية

  جمالية   منظومة   عن   يتحدث   جديد   عرض   ثقافة   باتجاه   جديدا   تحوال 

  صالح   فراح   وجديد   مبتكر   اخراجي  وعي  وعن  وبصرية   سمعية 

  خليل   فاضل   وشكل  الصورة  مسرح   وبيانات   عروض   يشكل  القصب 

 مسرح  في  مهدي  وعقيل  والشعرية االسطورة 

   متنوعة  عروضا   اشاع والذي  المانيا من القادم كرومي  وعوني السيرة

  وتتدرج   اسلوبي   وتباري   ينية ب  تحوالت   هي  التحوالت   بقية   ان   واظن 

  والعرضي   خراجياأل  الوعي   هذا  شكلت   التي   المدارس  هذه   ضمن 

  العراقي

  الشرقية   باوواور  والمانيا   وروسيا   ولندن   امريكا   مدارس  شكلت   لقد 

  وتتماحك   تتنافس   ظلت   عرضية  ثقافة  تشكيل  في   الرمح  رأس   وايطاليا

   الثالثة  لالمفاص في ذكرناه ما عدا  مفصلية   تحوالت   كلها  تشكل  لم لكنها
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  هذا  الى   تحتكم  لم   العراقي   المسرح   تاريخ  في   ما  جمخر   اهمية   وحتى

  هذا   بمقدرة  صلة  لها  بينية   اخرى  معايير  الى  استندت   وانما  المعيار

  او   المدارس  هذه من  متشكل   مجرد   احترافي  عرض  صنع على  المخرج

   منها مزيج 

  موضوعية   غير  بعوامل  كثيرة   احايين  في  صنعت   هميةفاأل  هذا  عدا

  االعالمي   والعامل  الجغرافيا   وعامل  االيديولوجيا  عامل   فيها   اشترك

   العامة العالقات  ومهارة

  عرض   انجاز   امام   قيمة  ذات   االن  تعد   لم  المعايير   هذه  مثل   ان   على

  كيلومترات   يقطعون   الذين   الرداحين   من   لوريات   ماستجد   فسرعان   كيفي 

  االقالم   وانسحاب   وانزواء  صمت   امام   الردح  هذا  لممارسة   طويلة 

  ونظام   وثقافة   العرضي  االحتراف   لمعنى  وفهمها   الموضوعية   النقدية 

 ومكوناته  العرض 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

 

 السيرة الذاتية       

  كاظم النصارل       

 

 

  تولد بغداد

  كاتب ومخرج مسرحي عراقي

وعربية   عراقية  جوائز  على  وحاز  العروض  من  عددا  قدم 

  مرات ألربع ألبداعلاهمها جائزة الدولة 

 مجموعة شعرية بعنوان  أصدر

 )قبعات االرامل ترفرف عاليا(  

 

 وكتابين ساخرين بعنوان 

 ) )ديمقراطية بكعب عال

 الرج( و)عكس 
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 مالحق 

 

 1993 حياة مرضية 

 نصار ال: كاظم اخراج اعداد : عبد الخالق كيطان           
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 1996 جزرة وسطية 

 نصار ال: كاظم اج اخر           خالد مطلك: تأليف 

 

 1998 السحب ترنو ألي

 نصار ال: كاظم اخراج            . عواطف نعيم د : تأليف 
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 1998 السحب ترنو ألي

 

 

 1998 السحب ترنو ألي
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 1998 السحب ترنو ألي
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 نص لوركا  2000-1999 عرس الدم

 نصارال: كاظم اخراج  و  اعداد 
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 2003وللحب بقية 
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 2006-2005 ي الحربنساء ف
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 2006-2005 نساء في الحرب
 

 

 2006-2005 نساء في الحرب
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 2009طية ارج التغخ
 

 

 السليمانية  2013 نساء في الحرب

 نصار ال: كاظم اخراج  : جواد االسدي                         تأليف
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 2012 مطر صيف

 : كاظم نصاراخراج                          علي عبد النبي الزيدي:  تأليف
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 2012 مطر صيف

 

 

 2012 مطر صيف
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 2014 أحالم كارتون

 نصارال: كاظم اخراج                         يدلغد . كريم ش:  تأليف
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 2016 دةوعاشوا عيشة سعي

 نصار ال: كاظم اخراج                         علي عبد النبي الزيدي:  تأليف
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 2017 سينما 
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 2017 سينما 
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 مع الفنان نور الشريف 
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 ستاذ الرائد بدري حسون زيدمع األ
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 الفهرس
 3 المقدمة

 11 واسب الشعر ر

 14 كرنفال االشباح 

 18 ثأر من الحرب 

 23 منفذ طريبيل 

 28 أرض جو 

 32 بستان الكرز

 38 لة أمي وطبع العم

 43 قرطاج

 47 عروض الحصار 

 52 الحفلة أنتهت 

 57 حياة ما بعد الحرب 

 62 بدري حسون فريد 

 66 البرازيلي 

 7٠ رس الدم ع

 75 ز ئجوا

 8٠ ذاكرة ونسيان 

 85 معطف

 9٠ بروفات 

 95 فحتراا

 1٠1 تخصص 

 1٠5 توماهوك 

 1٠9 زهايمر 
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 113 كونشرتو 

 118 الثرثار 

 123 نساء في الحرب 

 128 رة التجريبي القاه

 134 خارج التغطية 

 139 ورشة إخراج 

 143 األعلى الصوت 

 148 الرباط 

 153 سينما 

 158 طوباوية 

 163 وعاشوا عيشة سعيدة 

 169 حوار 

 173 ركائز 

 178 الكتاب مقابل الغذاء

 183 بيضة القبان 

 189 دم وحصان 

 193 شن فاوندي

 2٠٠ ثابت ومتحول 

 2٠3 قناعات 

 2٠7 نسق مضمر 

 21٠ تحوالت مفصلية 

 213 صار كاظم ن

 214 مالحق

 


