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تكونأنالعربحةمسارحناعلى،احيانا!نخم!حى

الرسوحصفةقحمللا.الر!الفوقنننيهاأو.مم!ة

الارضبهاتتمسكلاأنتتوجسوبالتاليتالتطورثم

ولهذا.بااخعب!االارضهذهمنتنبتلاحبناكبيئةرا

المحيطةالمسمرحيةالمظاهرفيالجذورعندومانبحث

فشملاأوطزائفاخلبيانجاحالناتقدمتدوالتي،بنا

عننبحثولأننا.متأججةقارفوقكالرمادخارجيا

والشخصيةكفنالمسرحيةالتجاربفيالجذور

والجمهوربالبيئةالمسرحيةفيالعلاقةوكانسانالمحمهىحية

عننبحثفاننا،ومتجددةمخفزةوعلامةكتقالجد

فيالنادرينالروادأحدالعانيكيوسفشخحسيات

نأي!ستطيعفهو،خاصةوالعراقعامةالعربيالم!وح

فنية،انسانيةوشخحيةمس!هـحيةتجربةلنايلخص

استطاعتوالجمهورالبيئةمعمس!حيةعلاقةلناويوجز

منفيهحنانماوبكلمجتمعهافيجذورهاتف!ب"ق

والعام!الشخصيالمستويينعلىونجاحاتخيبات

والسياسي.ءالانجتماعي

،التلفؤيوننجمهوريهأعجبالذىالعانييوسف

بغداد"-مسرحيةفيحعنمبوبشحصية،أياممنذ

القراءلجمهورنفسهيقدمث"والهزلالجدبينالازل

قائلا:

وقد.وممثلمؤلفأنني:صفتيناحمل-

علىفيهاأقفمرهفأول.معاالعمليتانهاتانبدات

الثانويةفي4491عامشباط،؟في!نتالمسرح

ميلاديعيديوماناأعتبرهالذيالتاريخوهو،المركيزية

الذىالحقيقيميلاديعيديومعنوبديلاالفني

وأراجعأحتفلعامكلمناليوآهصذاوفي،أعرفهر*

السلبنجوالبهيوماقدمتماذااالعسويخا.:نفسي

والابجاب؟

هننا،السنوبةالمراجعةويومننهباظفين!نها.

انناومع،اشملمراجعةالعالييوسفمن!شطلب

المسرحيةاور.طيوسفشخصيةتحديدنحبلا

معمراجعشاسن!بدلأاًتنايلا،فقطوالشمثيلبالتاليف

مؤلفا؟العانييوسف

نانستطيعبمحاولاتالتأليفتجربةبدأت-

ننتأتي-شكدون-والسذاجة،لساذجةنسممها

كاتجاشأنلييكوتأنفيوالرغبة،وحدهالحماسى

الفترةتلكالمصريةبا"لسينماتأثرناخلالفمن،ممثلااو

هواياتنل،يشبعفنيامجالاغيرهاهناكيكنلم-والتي

كناالذينالبارزينممثليهاومحاكاةبهاالتأثرخلالومن

57



يوسفو.واكيموبشعارذ،الريحانيكنجيب.نحبهم

محاولةاما.التمثيلناحيةمنبدات.وغيرهموهبي

كانتاذ،نفسهاليومفيذكرتكماكانتفقدالكتابة

لكنالشيءةتأليفيمنالمسرحعلصأقدمهاتمثيلية(ول

جوازاأسميهلوالتي.المسرحيةهذهيميزالذي

نقلاكانتمابقدرخياليمنتكنلمانهاهي.مسرحيأ

فيالصفيرةالمفاهيأحدفيحدثوالعيحادثعق

اعودحينما.الانئييبدولهذا،ببغدادألكرخجانب

منمتآثرابداتانني.وتآثراتيمحاولأتيلجرد

يحيطونالذينالناسومن:قيهااعيتىالتيالبيمة

ويحسونمنهايعانونالتيمشاكلهمطرحومن،بي

وفيوالمعالجةالطرحفيشأنيدوعاهذاوكان،بها

جميعها.تكنلماندتبتهاالتيمسرحياتيمعطم

تسممهااثنيالبدايةاعطىبالبينةالظثراذن..

وكيفالبلايةهذهطورتمكيف6اهميتهاساذجة

جميطرلقالاولىبالخطوةمجتمعكمنالا!قاستطعت

ت!بةيحفقاناًستطاعسمتقطعغيرسم!برحي

اصيلة؟ممهبرحية

لكن.حقهذا،صعبةالبداقياندائمايقولون-

وتلك،البدايةهذهوتعمقتطوراناليدايةمناصعب

للكاتب.والفنيوالفكريالثقافيبالتطورترتبطعشالة

خطوة:بطيئاكانالتطوراناقولانلبىبد.لاهناومن

علىالحصولاستطيعجمنتماقدروعلى..خطوة

وأعني،حولييجريماعلصوالاطلاع،النافعالجديد

شحيحلالعطاءوكان،العرييةالبلادوفيالعراقفي

بالقدرالاأنفسناعلبىمنذلقينالبدايةفيوكنا،ونادرا

الجادةغيرالتجاريةالاعمالمنالتلفزيونبهجاءناالذي

مجتمعي،حصيلةفان،وباختصار..الهامةاو

انجساتحابمصيريرتبط،فكرمناحملهماوجصيلة

علىموكدا،العالمانحاءكلفيوبالانسان،العربي

ينفعهعماالمسرجاطارضمنوباحثا،الكبيزةقيمته

الجديد.مستقبلهويبنيويطوره

المسرحيةاعمالكظلمنالتحديدارثناافا"

مجتمعكحصيلةكنتانكال!ليمكنناكيف،امتوبة

العربيالانسانب!مرريلارتب!عنفكركعبرومميف

سعيتا!يالم!رحاطارضهن،غامةوالانشانخاصة

؟وفيافنا!ورهالى

،(،القمرجية"اسمهوكان،ععلاولمن-

الهازلوالطابعمتثابهةوكانتتلتهالتيوالمحاولات

الواقعيالطابععنالابتعاداحاوللم،الاساسهوفيهل

فقد9491عامقياما.قدمتهمالذينالناسلحياة

هي،جسديدةمرحلةأعتبرهاكادمتميزاعملاقدمت

الاجتماعيئالطرحالىمنهالسياسيالطرحال!اقرب

قدمتالتي"الشلةرأس)ءمرحيةذلكوكان.الغام
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الىونفذتةومراتمراتوأعيدتةكبيربنجاح

ناعلصحافزةبتقديريوكانت.بيسالناسقلوب

علصلهالمعروضالواقعمنالخلاكىعنالمشاهديبحث

منكثيرالىبالنسبةالقولاستطيعهناومن.المسرح

تسمىوالتيتضرالحلالوقتفيالمسرحيةالاعمال

الاسمهذاتحتتنضويلاانها(سياسيةمسرحيات)

وسيلةهيمماأكثرام!حساسوسيلةلانها،اخلاقا

العملثمومنالسيصءالواقعادراكعلصوحفزشحن

.تغييرهعلص

المسرحيةكتابتكفيالسياكسةتطرحبدأت.

استعررتفهل6للحياةالمباثعرالوامعيالشكلبتقديم

المشاهدلدىالحافزايجادمنمنفدقاالاسلوبهذامي

هذالتغييرسعيتاتكأمالملعوسالوافعهذالتفيير

؟الاسلوب

مسرحياتبكتابة(الشلةراس)بعداستمررت-

ست-الدوافلوس)مثلالواحدالفحلذأتمماثلة

مسرحيةأولكتبتحيث،5591عاموحتى(دراهم

منالملحميالمسرجالى-تواضعبكل-تنتمياعتبرها

عبارةالمسرحيةهذهكانت.ال!ثكللاالمفمونحيث

الشخصيةكلنتوبالفعل،المناضلةالأملدورتقييمعن

وخرجتالمناضلينولديهافقدتعراقيةاماالرئيسية

الذينالآخرينوللشهداءلهايثاروالأنالنلستدعو

هذهكانت.5891عامقبلالتحريرمعركةفيسقطوا

هذهالمسرحيةطلت."شاكرياأمكلنا"هيالمسرحية

ثورةبعداي،95!اعاملتقدمامينمكانفيمختفية

محطة"شاكرياامكانا"أعتبرككاتبوأنا،تموز

العرافي.مسرحنامسارضمن

امكانا"بعدالتاليةالمحطةكانتماذا.

الواحد؟الفصلفاتوالمسرحية،"شحريا

تقديريفييعلواوجديدضيءهناكيكنلم-

ذلكبعدكتبتاننيمعن"شاكرياأمكانا"!علص

عدةمنتتكونمسرحيةاولوكانت"بالحياةأهلا"

الاخرىالمحطةلكن.0.691عامقدمتوقد،فصول

ومتميزةجديدةمسرحيةكانتفقدعندهاتوقفتالتي

الشعبيالموروثتعتمدوهي".،المفتاح"مسرحيةص

منطلقالىقصيرةحدوتةحولتحيث،لهاأساسا

6891عامتقديمهاوكان،المسرحيةهذهلبناءكبير

ومفتاحا،العرافيسصرحنامسارفيجديدةمرحلة

يفكروالانخريق7مسرحييقلكتابالاعمالمنلكثير

شعبياالتراثهذاكانسواء،التراثلاستلهامبجد

فكريا.امتاريخياام

المبا!ثرةبالواقعيةالسياسيالطرحتكتببدت!.

ادا!يحميةاقربوهواثيراثباسنالهامثمباهحميةثم

بعداعتمدتهااثيالم!هرحيةالصيغةهيورما،عادة



واكعر،لهوحفزاالجإه!رلدىقبولااكثرلتكونذلك

ألمسرحيةأاحعايةكلت!ركعنتعبيرا

سمرحيلتياكتباليومحتى(،المفتاح)ءمن-

مسرحيةقدمتانفبعد،كلهاالطويلهتجربتيوفق

الملحميةتجمعالتيالمسرحياتمنوهي،"الخرابة)ء

ىا"الشريعة"مسرحيةفكتبتعدت،والوثانقية

فيشعبناتارنجمنفترةبهاسجلتحيث،المرساة

والسياسي.والاقتصاديالاجتماعيوواقعهالعراق

المفتاجاسلوبعنيختلفالمسرحيةهذهاسلوبوكان

الصيفةالىعدتاننيوقتهاالنقادفاتهمني،والخرابة

،"المفتلج"حتىوتابعتبهاابتدأتالتيالواقعية

التيالصيغةتفديمسوىأفعللمالحقيقةفيلكنني

والاحداثقدمتهالذيالطرجمعتتلاءمانهااعتقدت

مسرحيةفكتبتعدتثم.المرحيةتضمنتهاالتي

تضمنتالتيالملحميةالمسرحيلتمنوهي"النول)ء

مرةعدتلكنني.الجماعيوالعرضوالغناءالرقص

فكتبتا489الى4191عاماحداثلأرمداخرى

الاختلافمعالواقعيةبالصيفة(،الخان"مسرحية

منانتهيتفقدالآناما.واخراجهاالمسرحيةبشكل

هاتعنيكملالذيالثالثالجزء-"الثلاثية)\كتابة

مسرحيةفي(،الثريعة"و"الخان"المسرحيتين

علموحتىا؟59فترةتتناولحيث"الجسر"اسمها

بعد.المسرحيةهذءتقدمولم،5891

الصيغة،لديكتحدرراللتيهيالفهـرةاننلاحظ.

"لصيغةكتبتانكونلحظ،المسرحيوالاسلوب

المانيافيبريحتمسرحعلىتعرفكبعداكلصية

ماببريختتاثرااهحميهةاعتدتفهل،الديمقراطية

ظقفيال!ىالمسرحالاولا!ههموصتهالأنك

والع!رأالخشبةيئصحي!علاقة

.جديدةعلاقةليستبريختبمسرجعلاقتي-

بالمانيابرلينفيفترةعشتحيث57!اعامبدات

لييالنسبةوكانت،المسرحلهذامتابعا،الديمقراطية

اتابعوظللت،شيئاعنهااعرفاكنلمجديدةمسالة

الديموفراطية،لألمانيازياراتيخلالمنالمسرحهذا

من،عنهكتبومابريختلاعمالقراءاتيخلالومن

ياتولمعنديمخزونابقيالتعرفوهذاالاطلاعهذا

البريختيةالصيغةوفقعملااكتبلانوسيلةبهالطثر

التقليدفيالرغبةلمجرداو،التاثرهذاوجودلمجرد

كانوانما،البريختيالنهجانتهجتاننييقاللكي

انتهجفعلااننييومذاتوجدتاننيحيثآخرلسبب

عندمااننيحيث،واصرارعمدسابقعنالنهحهذا

بيفاذا"المفتاح"لمسرحيةالدراميةالمادةاعدبداًت

هذهالمسرحيةبهاتقدمانيجبالتيالصيفةاناكتشف

مسرحمقوماتتحملانيجبأو،تحملبالفعل

المثاهداغراقعدمعلىوالطكيدكالتغريب،بريخت

الهرحعلىيجريلماومشتوعبايقظاجعلهبقدربالايهام

فيالحالوكذلك.معلشةكحياةوليسكمسرح

اًلبريختيةهذءالعنامركانتحيث"الخرابة"صعرحية

يظلاًلمسرحمنالنوعهذاانوطثيعي.وضوحااكثر

ومواضيعارافكامنطرجمهمالانهالجماهيرمنقريبا

كررناهناومن،بالجمهورالصلةعلىتؤكدتظلفانها

التيالمسارجمنيظلالمسرجهذامثلانعديدةمرات

المرحلةهذهفيخاصة،عربكمسرحييناليهانحتاج

المسرحية.حياتنامن

كما-المسرحيةحيلاشامنالمرحلةهذهفي.

امعلاليلانععاجيضقبانالعربيالمعرحيحام--تفول

يجريمابينالحواجروبكعروالصهالخشبةفي

الص!،فيمنحياةفييجريوماالخشبةفوق

عنمعبرلىكعيرةاشكالالذلكحسنالمسويستعير

،الستارةمزيلونفصة،الجصالىكلوصولحهررتهم

ومرة،باراويمرة،البريختيالتغريبينه!نومرة

مبمثرة،ال!مهورومخاطبةالصالةفيبالتمثيلاخرى

!شكلانتتصو!!ل.معهعكليغيرصارفتجاو

الطرق!ةسيحققالنعبهيهوفهعوهكماالاسلوباو

التفرجأمعا!امولة

المسرحي،العملتجزئةالىاميللادانماانا-

وحدةتظلانيجبللجمهورتقدمحينصفللمعرحية

اخراجهلاوموضوعهااومضمونهافيسواءمتماسكة

اننتوسلاطلاقايمكنلااذ،فيهاالتمثيليالادأءوطريقة

الجمهوريستهويشكلبخنهالمخرجيمتقدمابشكل

قمناقدنكونوالا،المكتوبالنصطنيعةعنبمعزل

لأهميةادراكوبعدمللجمهور"فنيغثى)ءبعملية

كله.الم!رحيالعمليسودأنيجبالذيالانسجام

لكننا،ملحميةصيغةذاتمسرحيلتهناكانصحيح

هذاانغير.الواقعيةمنتقتربمشاهدفيهانجد

معمنسجماككلالمسرحيةاطارضمنيظلالمشهد

اًلستارةالغاءاو،اًلمسرحيةعليهلبنيتالتيالصيغة

مسائلهذه:بالراويالتوسلاو،هورالجممخاطبةاو

تكنلماذاوالغكريةالغنيةالناحيةمننفعاتجديلا

للمسرحية،الاساسيةالفكرةلايصالضروريةوسيلة

لها.والعميقالدقيقالتفسيراو

!وطيللةالطرفةايجلافيالنق!!طايناذن.

البربيالمسرحعلعيا-سمحرانيصوالتيالجمهورمع

هذهوايجلاتفسللرثيتخطىءالتياًلمظاهرهلهخارج

ييغدفن؟

تحتويهالذيالمتطورالغكرهينقلهـالارتكاز-

الذيالمسرحيللاداًءالمتطورةوالصنيغة،المسرحية

يكونالايجبالحالةهذءفيوالممثل،الممثلبهيتقدم

مزودايكونانيجببل،فقطالبدنيةبالجدارةمتمتعا
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جملةبهيقوممايدركويحيثةجيدةثقافيةبقدرة

من؟،فترابفيالاساشىهولشىوالشبلتوتفحيلا

يكوندلاشريطة.الوسانليمنواحدبلالجمهور

الصيغط.ذدرتهساادتيءلأحرىالعناصمرعنمنفصلا

بينالعلا!ةفيادفاصليالحدهيديستالممبرحية

الفكرهالعرفييحملانلالمهم،والمسرحالجمهور

معالجماهيربةالنكهةوبحمل،التقدميةالانسانية

وعند،المخرجعندالمتوفرةادمنيةوانكفاءهالجودفى

النجميع.بينالكامليوالأنسجام،الممثل

بينالاذلبغداد"ا!تالسبيلعالااذنناخد.

نجالواقيالمسرحمن"والهزلالجد

فيعقدتهاالتيالندوةخلالمناحسست-

هذاتردتقدالمسرحيةانالسوربينادفنانيننقلبة

هولاءولكن،المسرحيةفيبطلمنلكثرفهناك!الاثر

صفةالعمليأكسبوابحيثابجودةمنكانواالابطال

التمثيليبالاداءالاعجابانثما:فرديةلاجماعية

العمليبمجموجالكاملالاعجابولدقدوبللاخراج

،الممثلونبهاقامالتيآلصغيرةالادوارحنىالمشرحي

الحديثةالصيغةتحملكلنتكتبتأنمنذفالمعيرحية

تقدآانيجيبالذيالشكليوتحملي.الفكرىالطرحفي

البسودةعناصرفيهلتتوفرانبجبكانوبالتاليةبه

فيالكاملدورهاتؤدىلكيمفردةوليسمجتمعة

..البإماهيراوسعالىالوصول

المسا-احدهوالعراقيالم!هرحاننعرف.

فبهالبينةنفسهاترشخابئاستطاعتالتيالدليلةالويية

ت!بةناخذفكيف،عهاوببهبرتفيهانمهطتالتي

المهئيةبالتفاصيلذلكمأوندل،مثالاالواقيالم!هرح

وانتهاءوالعرضوالانجتاجالعهلنظاممنابتداءوالف!ربة

فيها،يعشيالتيبالبيئةالفريالالرحبعلاقة

؟+نحت!رسخهاالتيالمسرحيةوبالتقاليد

علىنؤكدانالعرافيالمسرحتجربةعبريمكن-

وحنى،المكتوبالنصمنابتداء،المسرحيللخلقصيغن

هناك.والفنيةوالتقنيةالانتاجيةعنامبرهبكلالعرض

منبلغتالتيلمأالحديثالمرحفرقة"فرقتناتجربة

عشروعمرهاالقوميةالفرقةوهناك.عاما6؟العمر

وكفاءاتكبيرامتميزافنيلكادراتضموالتيسنوات

فيتصبكلهاالصيفطهذ.اننقولانبمكن،عالية

وبينبينهاالوثقىالصلةابجادهوواحدمجرى

الفنيةالعمليةتطوبراحلمنالمسنتمروالعملالجمهور

السببولهذا،عاليةفنيةبقيمةلتكونتخوضهاالمتي

.العملياتهذهلكلالاساسهوالجمهوريكون

بالجمهوراهتمامهعنالعراقيالم!مرحيعبركيف.

ماأبمسرحيةالعمليبداحين

حيثمنالجمهوررقعةنوسعكيفدائمانفكر-

06

حيثمنوالحسيالفنيمستواهنرفعوإن.الكم

عنللبحثالاطارهداوفقنبدأجميعانحئ.ادنوع

الىاضافةاخرخلقعلىنعملثم،المناسبالنص

وفي،المخرجتفكيرفيوبكمن.النصبحتوبهما

منالحمهورقربباليظليالمعملهذالاخراجالهخرجطربقة

العملفيالمشاركةالمجموعةتكونانونعني!كدلك

فياوالجمهورمنالادترابفيواسطهالاخرىهي

.اخرىجهةمناليهاالجمهورجدب

؟النبممبمسرحتهتعونانكمهذايعنيهل.

فيلدبنا.النجومبمسرحنعنىلااننا-

تصليلملكنهل،لامعةوأسماءنجوماالعرافيمسرحنا

الشوالمسفةالمستهلكةبالوسائلالمستوىهذاالى

الىوصلتولكنةعادةالتجاريالمرحبهابتوسل

ذاصاتطويرومحاولة،والمثابرةلجدباالمستوىهدا

صاالجمهوراصبححتىتجيدافنياتلويرا

بها.ويتعنق

العراقيالمسرحيهتمكيفالعمليةبالتفاصيل"

وتفسر6النصواختيارالعرض!لانظاممنبال!ر

الجمهورأمعالفكريةالعلامة

تجإمععنديكونإنالعرافيالمسرحبحاول-

مواقعفياليهبميذهبوانةعنهمبعيدغيرالناس

لهااسستحيئالقوميةالفرقةحاولتهماهذا.عملهم

فيمتحولةتذهباصبحتوحين،الجوالالمسرح

التيالعوائقبعضاحياناامامناتقف.المحافظاتمدن

الجمهورتحمسلاقدالتيالاسبابمننوعاتعتبر

اذرةالشعبيةالمسرحياتمثلا،المسرحالىتيلب

عليهافيقدمبالفصحىتقدمالتيالصرحياتأماعنددـ.

نختارانعلينابجبوهنا،ذاتهبالقدرليسلكن

بحيث،عنهابقربهبحسوالتيهوتهمهالتيالواضيع

الهجةوتصبحالاساسهيتهمهالتيالناحيةتحمبح

البا"برناردابيت"المثالسبيلعلىاذكر.ثانياعنصرا

هوهاماموضوعاتعرضوالتيالفصحىالىالمترجمة

حياتها،رسةبممللهاالسماحوعدمالمرأةعلىالضغط

هناالموضوع.مجتمعاتنابهاوتمرمرتمرحلةوهي

.فتلة؟االمسرحيةمثلتوقد،الناسجلبقيخدمنا

واالشعبيةالمسرحيةهوا!مليساذن.

هوالجصرمىالهفةالقضايااستلهاملجا،المترجعة

متينةوالجمهورالمسرحبينالعلاقةدومايجعلما

سيادسيالعراقيالمسرحانهنامننقولفهل،وحارة

للاولىأبالثرجة

الجمهورمععلاقتناانهيجداهامةنقطة-

نشاتتاربخيةعلاقةهي-العرافيالمسرحاي-

سياسيا،مسرحابدامسرحنالان،والمحبةالثقةبمنظور

!درمسرحهفيالسياسةيقحملمالسرحانواعني



يكونواًأنقبلسياسيونهمالمسرحيونكانما

الوطنية،الحركسةمنجزءاكنالاننل.مسرحيين

المسرحجنىوقد.بالشعبمركبطةالوطنيةوالحركة

اذكر،عليهالاقبالالجمهورتعودذلكمنالعرافي

تذكرةخمسينليقطعشخصاترسلمجموعةانمثلا

خارجمنالمجموعةتلتىثم،ايامعشرةقبلويحجز

اًلىمدينتها،ليلاوتعودالمسرحىالعرضلتشاهدبغداًد

الحديثالغنيالمسرحفرقةفىشلهدناهاالملاحظةوهذه

القوم!.المسرحوفي

حينالجمهوريحتاكسرحاننعرف،مهنيا.

سريبرتوار-ثائمموسميعرضنظغتضيقيستطيع

ل!،ليلةكلمتحعام!مرحيابرنلاجاخلالهمنيقعم

؟هذامثلتضيقالىالعراقيالمسرحوصل

بنظاميعملاناستطاعالقومىالمعرح-

قدمهاالتيالمسرحياتنظلميعيدكان.الريبرتوار

ماديةامكاناتال!يحتاجوهذا،محددبرنامجوفق

فلا،الحديثالفنيالمسرحفرقة،فرقتثااما،وتقنية

ذلكتقديمعننستعيضلكننا،الامكلنيلتهذهتملك

وان،القديمالديكورنرفعحالمجديدةص-حيةبتقديم

الحالتينوبكلا،التلفزيونلمث!اهديذتقدمنسجلها

.الجمهورمعدائمةعلاقةاقامةاستطعنا

الحديث،الفنيالم!عرجفرقعكمتجربةظالمن.

اوروبافيتطرجثنيالمجموعةمسرحبفكرةتؤمنهل

عل!ال!ميعالعمليتوذعوحيث،العربيةالبلد"نوبعض

كفنيالمممرجرجلبانتؤمنوهل،ت!عصدون

العرضأعلىالفهـريةوهيمنتهاثولفتجاوزيستطيع

الفنية،العمليةهذهنمارسنحناحةبص-

مسرحأوالجماعيالمرحعنتختلفبصيغةولكن

العاملينكلمسرحانهيقللمماوبالرغم،المجموعة

المهيمنوهوشخصهناكيظلانهالا،حيةبالس

مناقعةالنصنناقشفنحن،العمللهذاوالمدبر

عدةاقتراحاتالمخرجيقترحماوكثيرا،مستببصة

تحذفناوأحيل،الاقتراًحاتهذهبتنفيذالمؤلففيقوم

اثولفيعتنع،جديدةامووالمسرحيةالىفتضلاو

اليهاينظرالتيالرؤيةنفسىهناكتكونحيثبصوابها

معالحللوكذلك،للمسرحيهالمخرجخلالهامناو

المعثلويصبح،تفصيلاالعملمناقشةتتم،الممثلين

المسرحلكن،فعطلدورهوليس،بكاملهللعملمتبنيا

المشاركةعمليةتكونكياولاالمستوىفيتقاربايتطلب

اًولفيزالواماجدداشبائالدينلونحن.متقلربه

ثقافيةومتابعةطويلمراسالىبحاجةوهم،الطريق

الذيفيوالعقلالفنيالمشتوىلهميكونكي،وفنية

المشاركةمجاللهملفسحلااننايعنيلاوهذا،نريد

فرقتناتكوينمثلفيلكن،الرئيسيةوالمسؤوليات

ناسيماللولحتتحتاجمرحلةالجماعيالعمليصبح

وشخصياتكبيرةمجاميعتضمتقدمهاالتيالمسرحيات

.أيضلكثيرة

فررقشكيسلكصاقيا!يسرحاستطاعهل.

انهاام،ومتطورللايمعملظيلىبمثابةثابتةمسرحية

ودسوخالفر!تطورتهدررمتنقلبنموظفينفرق

المسرحية؟تجربتها

وتضم،القوميالمسرجهيالرئيسيةالفرقة-

،كبيرةفنيةوكفاءات،للمملمتغرغاكادراذكرتكما

الغرقةعضؤثواجدعلىيؤكدهاالعملنظامفىولها

الحضووالىيدعوالعمل.متواجدالعملانطالما

الراحة،لهيوفرماوهذا،دائمامتواجدوالعمل

الغنيةبلجانهالقومىوالمسرح.فيةالثقلوالمتابعة

طبيعةعنوالبحوثالدراساتبوضعدومامطالب

بحيث،موسمكلخلألالمسرحقدمهلالتيالاعمال

ا!ثوشراتالمستقبليةعلىالتعرفالفرقةمخططويستطيع

فيهتثبت!جمهوواشتفتاءوهناك.المسرحىللعمل

طبيعةعلىالفرقةتتعرفالآراءهذهضوءوعلى،راؤه6

هذامثل.اًلجمهورلدىتركتهالذيوالصدىلهالأاعمل

ويدفعالحركةيخلقبل،راكداالفنيالعمليتركلا

النافعالجديدعنالبحثافىالغرقةفيالعاملين

متطورصمرحلخلق،الغرمةهدفمعوالمنشجم

نايقالالذيباذشكلليستالمسألةاذن.ومتجدد

يكمئالخطأبل،موظفينفرقةهيالرسميةالفرقة

فالصيغ،الفرقةهذهفيهاتعملالتيالكيفيةفي

،انغرديبالرأيالتمسكوعدم،والجادةالايجابية

عملمسرح!،كلهاعمللمعرفةالعلميةبالاساليبوالتوسل

والتجديد،التطويربوسانلاًلقرقةاغناءالىتدعوعواًمل

عاملةاهليةفرقثلاثالقوميةالفرقةالىاضافةوهناك

وأنالممرحيةالفرقهنظامعلىتحافطأناستطلعت

لتطويروالحوافزالقنيةالمنافسةمننوعاتخلق

...اعمالها

،*،

بدلانىالعليوسفالمرحيالفنانمعوالحديث

القخساياوطرحممهالحوارفعفوية،قطعلينقطعأن

المسرحمجالفيالتفصنيليةالمهفةأوالشاملةالفكرية

الطويلةالعانيفتجربة،نهايةبلاحديثاتجعلهقد

الممرحيالدائمونشاطهالمتطورةفتهوثقلالمهنيةوخبرته

المسرحفيفقطالبداياتجيلستيصنبحيجعلهلم

هولذلك،المسرحفيدومامتجددفانعاني،العراقى

مفيداًالعامالتركيزمنبكثيرقضاياهمناقشةعلىقادر

هلاخيرا...الماديةوالامثلةبالتجربةاقوالهومدعما

اًو،شللنقلالعراقيالمسرجرسوخقضاياطرحنا

أ..السوريالمسرجومثاكلقضليابعضناقشنا

بحجر.عصفوريننضرباناستطعنالواتمنى
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