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كربالء 

سبقة شباب بعـمر الورد واطفال ورجال مـكفوفون ولوال معـرفتي ا مـثل  سرح ليـحدد اماكن وقوف ا كانت القاعة كخـلية نحل واخملرج عـباس شهاب يتنـقل ب ارجاء ا
شـهد االستـهاللي للـعمل. كـان البد لي ان احتدث إلى بهـذا العمل لم اكن امـيز بـينـهم وب مَنْ يـبصرون كـان اخملرج قـد انهى استـعداداته لـلبـدء بالتـدريب وبالـفعل بـدأ ا
مثل هؤالء الرواد وسـأطلق علـيهم اسم الرواد لـكونهم هم من جـسد فكـرة مسرح الـظالم أوال ونفذوهـا في نادي الصـحافة قـبل عام مضـى واليوم تـطورت الفكـرة ليكـون ا
كن قمعه بحجة العوق  كنت انه حتدٍ من نوع آخر انه صوت وجد طريقة في فضاء احلرية ال سرحي كله وليمثل دور البصير  مثل االساسي في العمل ا كفوف هو ا ا
مترددا في احلضور خشيـة ان ارى مايحزنني وأنا احلريص عـلى مراعاة هذه الفئـة ذاتها وكل مجاميع ذوي االحتـياجات اخلاصة فأنا مـازلت اذكر حادثة اخي (عثمان)
واذكـر كل مرحه وضحـكاته وهاهـو اليوم بـ هذه النـخبة من الـشباب التي افقـدته بصره وهـو في مقـتبل عمـره واذكره شابـا يافعـا ح كان يـعود من مالعب كرة الـقدم 

كفوف والتي انبثقت عنها هذه الفرقة التي حتمل االسم نفسه. ساعدة اخوته من ا ثال بعد ان حقق اولى طموحاته في انشاء مؤسسة السراج 

{  هل هذا هو العمل االول لك مع الفرقة
ام هناك اعمال سابقة ?

- ألول مرة اقدم عـمل مع الفرقة ولن
يــكـون اخــر مــرة لـي اعــمــال اخـرى
اضي مـسرحـيـة قدمـتـها في الـعـام ا
وهي اربــعــة اعــمــال بــعــد انــقــطــاع
طويل دام ثمانيـة وعشرين عاما انا
سرح في كربالء وبغداد مبتعد عن ا
ايضـا جـئت محـمال باحلب والـشوق
إلى هــذه اخلــشــبــة والى هــذا احلب
ــســرح فـــجــئت الـــذي يــربــطـــني بـــا
وقـــدمت اربــــعـــة اعــــمـــال تـــمــــثـــيال
واخـراجــا االولى( لــو كــنت بـيــنــنـا)
والــثــانــيــة (انــا ورأسي) والــثــالــثـة
ثال (احلس لغة ثانـية) والرابعة 
مـع الـدكـتــور عـلي الــشـيــبـاني وهـذا
الـعــمل اخلــامس .احلــقـيــقــة وجـدت
جـمـهـورا رائعـا في كـربالء يـحـمـلني
مــســؤولـــيــة االســتــمــرار بــاالعــمــال
ـسـرح الـهابط اجلـيـدة لنـبـتـعد عن ا
ـسـار الـصحـيح لـلـحـركة كي نـضع ا
ــسـرحــيـة فـي كـربالء وفي الــعـراق ا

جميعا .
{  ســــبق وان قـــدمت هــــذه الـــفـــرقـــة في
مــســرح الــظـالم مــسـرحــيــة وهـي طــريــقـة
جــديــدة حــيـث تــعـصـب عــيــون اجلــمــهـور
ـسـرحي وتــطـفـأ االضـواء ويـبـدأ احلـوار ا
دون لــغــة اجلــســد هل اطــلــعت عــلى هــذا

العمل?
- لالسف لم اطلع عليه ولكن سمعت
عـنـه من خاللـكـم ومن خالل االخـرين
كنـت اتمـنى ان اشاهـده كي يـضيف
كفوف وكما للتـعامل مع ا لي شيئا 
كفوف يحتاج إلى تعامل تعرف ان ا
خــاص يـحـتـاج إلى رؤيــة اخـراجـيـة
ـبـصرين تـخـتلـف عن رؤية مـسـرح ا
ــكـــفــوف يـــتــعــامل بـــالــصــوت ألن ا
وبـــاالحـــســـاس حــاولـت جـــاهــدا ان
ثال كأي ـكفـوف ان اجعـله  احرك ا
سـرح فـلذلك ال ـثل طبـيـعي عـلى ا
اقـــول صـــعـــوبــــات بل حتـــتـــاج إلى
جــهــود مــكــثــفــة واخــراجه من هــذه
الـعصى الـتي يسـتـخدمـها ومـستـمر
ـــســرحــيـــة مــعــهم في الـــريــاضــة ا
ومــسـتــمــر عــلى تــدريــبـهـم عـلى ان
ـــثـال ســـويـــا حــــاله حـــال يــــكـــون 
ـــمـــثـــلـــ االخـــرين بـــدأنـــا بـــهــذه ا
ـطلـقة الـتجـربـة ان امنـحهم الـثـقة ا
ـسرح واحملـبة بـينـهم وبـ خشـبة ا
ان يـعـرف ايـن يـقف واين جـمـهـوره
هي ان يـعــلـم مـاذا عــلــيه ان يــقــدم 
ـصـاعب الـتي جتـربـة جــمـيـلـة رغم ا
تــرافـقـهـا ولـكــني واثق من جنـاحـهـا
بتـفانيـهم هم واصرارهم عـلى تقد
الـــعـــمل وبـــحـــبـــهم  لـــهـــذا الــعـــمل
صـــدقــــني الــــفــــرحــــة الـــتـي اراهـــا
بـعـيـونهـم حيـنـمـا يقـدمـون اعـمـالهم
ـسـرحـيـة ـسـرحـيـة وتـدريـبــاتـهم ا ا
فــــرحــــة وكـــأنـي في عــــرس جـــمــــيل
يـحــفـزني ويــسـتــفـزني ان اقــدم لـهم

الكثير والكثير.
{ فيـمـا لـو جنح هـذا الـعـمل وطـلب الـيكم

ان تـقدمـوا هـذا العـمل في مـسـارح خارج
كربالء هل انتم مستعدون لهذا الشيء?
- بالـتاكـيد وحـسب مـاوعدنـا الكـثير
سؤول الذين قدموا الدعم لنا من ا
انــهم سـيـنـطـلــقـون بـهـذا الـعـمل إلى
مــحـافــظـة بــغـداد و الى احملــافـظـات
االخرى وهذه امـنيـة و حلم يجب ان
ــســـاعــدة يـــتــحـــقق ان شـــاء الــلـه 
اجلمـيع ألننـا اتخـذنا من هـذا العمل
رسـالــة إلى جـمــيع مـحــافـظــاتـنـا ان
ـــكـــفـــوف يـــجب ان يـــأخـــذ صـــداه ا
وستكـون هذه الفـرقة نواة لـتأسيس
فــرق اخـرى في احملــافـظــات بـعـد ان
نقدم عرضنا وانا شخصيا ساحاول
ـبـدعـ جــاهـدا ان انـطـلق بــهـؤالء ا
إلى احملافـظـات األخرى ان شـاء الله
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{ وفي حــديــثــنــا مع الــكــاتب لــؤي زهـرة
ـسـرحـيـة وسـؤالنـا عـن ماذا اراد مـؤلف ا
ان يقـول بهذا العمل ومـاهي الرسالة التي
اراد ان يـــوصــلــهــا إلـى اجلــمــهــور بــهــذا

العمل?
- اجــــابــــنــــا قــــائال: ان الــــعــــمل مع
مـؤسـسـة الـسراج فـيه مـتـعـة خـاصة
النـلــمــسـهــا في أي مــكـان آخــر وانـا
ــؤســســة ســتــكـون اتـوقـع ان هـذه ا
نواة لـلفن في مـحافـظة كـربالء  وما
اردت ان اقـــوله في هــــذا الـــعـــمل ان
ــســؤول ان هــذا الــكــفـيف اخــاطب ا
ـبصـر .اي الـبصـير يـنظـر اكـثر من ا
نحن بـصر وهذه حـقيـقة  اكثـر من ا
االن في هذا الـبلـد عنـدما عمّ الـفساد
ـالي بـكل انـواعه والـظـلم االداري وا
الـذي حلق باجملـتمع نـتـيجـة وصول
هؤالء الساسة الـفاشل التي جاءت
بهـم الـصدفـة الـتـعـيـسـة لـيـحـكـمـونا
وبــدؤا يــفــصـــلــون قــوانــ خــاصــة
حلـــمـــايــة انـــفـــســهـم والعالقـــة لــهم
بــالـشـعب ومـتـنــاسـ هـمـومه  فـانـا
اتـــخــذت من هــذه الـــثــيــمـــة (ثــيــمــة
الــكــفــيف) انه كــيف يــحس بــاوجـاع

هذا الوطن وفعال هذه حقيقة.
{  هل تقـصد انـك خاطبـت سايـكولـوجية
ـعـترك هـذا االنسـان ودخـلت في صـمـيم ا
الـــداخــلي من خالل مــعـــانــاته وتــطــلــعــاته

ونظرة اجملتمع له ?
ـسـته بـالـواقع نـحن - نـعم وهـذا مـا
كلـنا مـبصرون االن ولـدينـا احساس
ـشـاكل ولكـن ماهـو رد فـعلـنا بـهذه ا
جتـاه مـايـحـدث حـيث تالحظ ان ردة
قدار الفـعل غير قـوية وهي ليـست 
هناك قـابل  الفـعل الذي يحـدث في ا
تهـميش وكل مانـقوم به هو االكـتفاء
بــكــتـابــة مــنــشــور االن هــذا الـفــعل
سـيـكـون قـويـا لـلـكـفـيف عـنـدما يـقف
ــســؤول ـــســرح ويــخـــاطب ا عــلى ا
ويــقــول له انت فـاســد وانــا اصـريت
اآلن عــلى ان اخلــاتــمـة ســتــكـون في
مـثل سـرحية سـيقف كل ا نهـاية ا
ومخـرج العـمل ومؤلف الـعمل والكل
سـيـذكـر اسـمه احلـقـيـقي ويـقـول انـا

فالن الفالني انا ضد الفساد وسيتم
ـسـؤول الـفـاسـد وحـده وعـلى عـزل ا
انا اعـتـقد ان طـريـقة مـسـرح برخـت 
اجلـمــهـور الــذي يـقف ضــد الـفــسـاد
سـيـقـوم ويــقف مـعـنـا ويــقـدم نـفـسه
ويقـول انا ضـد الفـساد فـانا اريد ان
اخـاطب عقـول الـناس واريـد ان اقدم
ــســرح االحـتــاجي بــطــريــقــة غــيـر ا

متوقعة .
واتـمـنى من احلـكـومـة ان تـنتـبه إلى
ـهـمة الـتي اجنـبت هـذه الـشـريـحـة ا
ــفــكــريـن والــعــلــمــاء الـــكــثــيــر مـن ا

والفناني  .
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ـــمــثــلــة هــديـل خــيــر الــله  وقــالت ا
ــســرحـيــة جتــربـة الـشــمــري (هـذه ا
فـريــدة من نـوعــهـا بــالـعــراق وحـتى
بــالــوطن الــعــربي هــنــاك مــحــاوالت
ـســتـوى حـيث ولــكن لـيــست بـهــذا ا
استـطاع اخملـرج والكـاتب ان يوظـفا
لـــغـــة اجلــســـد بــشـــكل جـــيـــد حــيث
اســتـطـاع ان يـخـتــار عـنـاصـر راقـيـة
ومـبـدعـة بـحـيث سـيـفـاجـأ اجلـمـهور
مثل بالتعريف عن انفسهم بقيام ا
ويذكر الـشهادة احلـاصل عليـها فهو
لـيس مبـدعـا ضـمن اختـصـاصه فقط
ـثل فـهو كن ان يـكـون  ـا هـو  ا
جتاوز اعـاقته بل حـتى نسي اعـاقته
ـسـرحــيـة وظـفت الـبـصــريـة فـهــذه ا
ــكـفـوفــ خـيـر تــوظـيف واوصـلت ا
الــرسـالــة واضــحـة لــلــمـجــتــمع بـأن

هؤالء مبصرون وليسوا مكفوف .
ــسـرحــيـة خــاطـبت { هل تــعـتــقـدين ان ا
اجلـانب الـسـايـكـولـوجي عـنـد الـبـصـيـر او

كفوف ? ا
- نـــعـم حـــاولـت أن تـــمــــرن حـــواس
الـكفـيف يـعني يـتـحسس بـالـشخص
ـوجـود امـامه قـبل ان يـتـكـلم وهـنا ا
وظــفت الــبــصـــيــرة وظــفت اجلــانب
الــروحي عـنـد الـكـفــيف يـعـني مـحت
الـبـصر تـمـاما عـندمـا يـقول الـكـفيف
نــحـن مــوجــودون نـــحن هــنـــا نــحن
نـحس بــكل مـايـدور بـالـبـلـد رغم كف

البصر  .
{ هل هذه التجربة االولى لك بالتمثيل ?
- كال انا مثلت في بغداد وانا عضو
اداري في مـنـظمـة الـبـصيـرة لـرعـاية
ــــكـــفــــوفــــ ومــــســــؤولــــة االعالم ا
مـثلـت مسـرحـية والـعالقـات العـامـة 
اســــمـــهـــا طـــريق الــــنـــور انـــا كـــنت
الــبـصـيـرة كـنت انــا االمل بـالـنـسـبـة
لـشـخص يــائس فـقــد الـبـصــر يـقـول
مـــــاذا افــــعل بــــهـــــذا الــــظالم انــــا ال
اســـتــطــيع ان اقــوم بــأي شيء فــهي
كــــانت حتــــاول ان تـــنــــور طـــريــــقـــة
بــــتـــعــــريــــفه بــــاهم الــــســــبل الــــتي
يستخدمها الكفـيف بالنسبة لطريقة
بـرايل لـلـقـراءة والـعـزف عـلى االالت
وسـيقـييـة واستـخدام احلـاسوب  ا
ـسرح حـركـة لـلـكفـيف عـلى خـشـبـة ا
كـانت مـوجـودة ولـكن هـذه الـتـجـربة
تـــخـــتـــلف ألن هـــنـــا حتـــتـــوي عـــلى
الــديـكـورات وقــام اخملـرج بــتـوظـيف
اجلـانب الــســايــكـولــوجي فــانـا ارى
هذه التجربة مختلفة واعمق وفريدة

من نوعها .
ـوسـوي الذي ـمـثل كرار ا ونـلتـقي ا
قــال:جــمــعــيــة الــســراج  الــعــراقــيــة
لـلـمـكـفوفـ مـنـذ تـاسيـسـهـا اهـتمت
بــجــوانب عــدة مــهــمـة بــاعــادة دمج
الــكــفـيف بــاجملـتــمع وأحــد اهم هـذه
ــســرح واحلــمــد لــله اجملــاالت هـو ا
انـطــلــقت مــبــادرة جــدا راقــيـة وهي
تــاســـيس مـــســـرح الـــظالم وهي من
تـأسـيــسي انـا. كـانت الـفـكـرة عـصب
عــيـون اجلــمــهــور والــكــفـيـف يـؤدي
ـــســـرح رأي الـــنــور وهـــذا ا الـــدور 
فــأصـبح مــسـرح الــسـراج وتــشـكـلت
فـرقــة مـســرحـيـة وبــعـدهــا الـتـقــيـنـا
بـاخملـرج والـكاتب وبـعـدهـا انطـلـقـنا
ــســـرحي اجلـــديــد وهي بــالـــعـــمل ا
مــسـرحـيـة (نـحـن هـنـا) وهي جتـربـة
فـريــدة بــســبب واحـد بــأن الــكــفـيف
ـوجودين ـبصـر يـعني ا يـأخذ دور ا
كـفـوف سـرح هم كـلـهم من ا عـلى ا
بـصرين فـمنهم ولكن يـأخذون دور ا
ــشــعــوذ وبــقــيـة االدوار ــوظف وا ا

ونــــنــــاقش من خـالل هـــذه االدوار
احلياة االجتماعية بكل تفاصيلها
نـــنـــاقش الـــســايـــكـــودرامـــا الــتي
ــسـرح فــكل هـذه ســتــطـرح عــلى ا
القـضايـا ستـناقش في هـذا العمل
امــــا عـن دوري فــــأنـــــا امــــثل دور
ـسرح مع نور الكفـيف ضياء في ا
وهي الكفيفة  والـتي ستقوم بهذا
ـمـثـلـة هـديل وان الـنـقـطـة الـدور ا
الــفــريــدة فـي هــذا الــعــمل هــو ان
الـكفـيف سيـقدم لـلـمجـتمع الـكثـير
وانــا اعـددت بــحـثـا من احلــلـول  
في احدى دورات الـقـيادة الـفكـرية
عن دور الــقــيـــادة الــفــكــريــة لــدى
وضعت ـكفـوف عـلى الـشعـوب  ا
كفوف في هذا البحث ماهو دور ا
في  اجملـتـمع وهل الكـفـيف قـائد ?
نــعم الـكـفـيف قــائـد فـكـري وهـنـاك
اسماء وعـناوين كبـيرة ومنهم مَنْ
غــــيـــــر وجه الـــــتــــاريـخ ومــــنـــــهم
هــومـــيــروس وهـــو مــؤسـس عــلم
االثـــــار وهــــــو كـــــاتـب االلـــــيـــــاذة

واالوديسة  وغيره الكثير.
{ اعــتـقـد ان الــكـاتب اوجــز في بـدايـة
الـــــــنـص او االســـــــتـــــــهـالل  عـن هــــــذا

وضوع ? ا
-نـعم الـكـاتب يـجب ان يـوجز النه
عمل مـسرحي وبالـتالي اذا اعطى
مــسـاحـة واسـعـة ســيـكـون الـعـمل
ال للمتـلقي فهو قـمة بالرقي اذا
اعــطـى رؤوس الــنـــقــاط ويـــعــطي
ــتــلــقي هــو الــســنــارة ويــجـــعل ا
ـتـلـقي هو من يـصـطاد الـسـمك وا
يبحث عن الـكفيف وهـو من يتابع

اجنازات هذه الشريحة . 
ــثل) { عــبــد الــلـه جـبــر الــتــمــيــمي (
(ماجستير لغة عربية ) حدثنا عن دوره

سرحية قائال: في ا
- في الـبــدايـة انـا عـمـلي يـبـدأ في
ــشــهـــد االســتــهاللـي ويــخــتــفي ا
الـدور ومن ثم اعــاود الـظـهـور في
ــســرحــيـة الــنــصف الــثــاني من ا
العـمل كـكل وكمـا ذكر االخـوة هو
جتـــربــة جـــديـــدة ونــوعـــيـــة وانــا
اعـتــبــرهـا حتــدي لــلـكــفــيف كـيف
يــخــرج لـلــعــالم كــيف يــغــيــر تـلك
الــصـورة الـنـمـطــيـة الـتي رسـمـهـا

الناس له 
{ هـل تـعـتـقد ان الـكـفـيف يـحـتـاج إلى
حتـدِ ليـخـرج إلى الـعـالم ام انه مـوجود
اصال ومـؤثر وخـصوصـا لديـنا جتارب
كثيرة وكبيرة وهي ليس جتربة جديدة?
- نـــعم ولـــكـن ضـــروي ان نـــطـــلع
الــنـاس عـلـى هـذه الـتــجـارب وانـا
لــدي جتـربـة مـوجــودة في نـفـسي
فــــأنــــا مـــــثال اكـــــمــــلـت دراســــتي
اجلـــامـــعــيـــة ومـن ثم الـــدراســات
العلـيا (ماجـستيـر لغة عـربية فرع
الــلـــغــة ) وعـــمــلت بـــاالعالم ثالث
ســنـــوات مــقــدم بـــرامج واذاعــات
مـخــتـلــفـة ولـكـن الـنــاس التـعـرف
ومن الــضـروري ان اعــرف الـنـاس
ـكفـوفـون يجب ان بـنفـسي نـحن ا
نبرز طـاقاتنـا فكل ابداعـاتنا يجب
ان نــظــهـــرهــا لالخــريـن لــيس من
جــانـب الــغـــرور ولــكـن لــتـــعــريف
اجملتـمع بانفـسنا حـتى اليعتـبرنا
اجملـتمع نـحن عـالـة علـيـهم او هو
عـاجــز او ثــقــيل ونــسـتــبــدل هـذه
الـــكــلــمــة بـــأن الــكــفــيـف مــعــطــاء
والــكــفـيف مــبــدع وهـو قــادر عـلى
تـقـد الـكـثـــــــيـر لـلـمـجتـمع لـذلك
دخــلـــنــا مــجــال االعـالم ودخــلــنــا
مجال التـدريس ومجاالت مخـتلفة
ومن ضمـنها حـاليا الـتمثـيل نريد
ـثلـ بارع ان نثـبت انـــــــــنا 
وان شــــاء الـــلـه ســـنــــثـــبـت انـــنـــا
مــبـدعـون. كــانت تـلك االصــبـوحـة
ـسرح الـتي قضـيـتهـا بـ اروقة ا
وكواليسه اتاحت لي االطالع على
جتــربـة جـديـدة تـبــعث في نـفـسي
ــضي قــدمـا فــهــا هـو االصــرار وا
جيل قد سطع ضـوءه ليري الناس
ه رغم مـــاهــــو قـــادر عـــلى تــــقـــد
اعاقـته ورغم الصـعاب فـهو مـصر
عـلى ان يـقـول نحن هـنـا ولـيـسمع

العالم هذا القول . 
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ـاضي الــشـاعـر الــلـبـنــاني جـوزيف ــوت يـوم الـســبت ا غـيب ا
رض شهور باسم (زغلول الدامور) بعد صراع مع ا الهاشم وا

عن عمر ناهز  93عاما.
ووصـفت الـوكـالـة الـوطـنـيـة لإلعالم الـشـاعر الـراحل بـأنه ”من أشـهر

شعراء الزجل في لبنان.“
ولد الهاشم في بلدة البوشرية قضاء ا في جبل لبنان عام 1925
لـعـائـلـة تـعود جـذورهـا إلى بـلـدة الـدامـور السـاحـلـيـة في جـبل لـبـنان

ولذلك لقب بزغلول الدامور.
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والدي وعـلـيي/ مـتل
أمـي ومـــــتـل بـــــيي/
خــــــمـس ســــــاعـــــات
صــرلـو مـش زيـادة/
مـــا حـــلّـــو يـــبـــتـــدي

النسيان فيي.“
واشــتـــهــر الــشــاعــر
الـــــراحل بـــــصـــــوته
الصـداح وخصوصا

واويل. في ا

ـسـرح وايــضـا عـلى مــا اعـتـقــد في ا
ــكـــفــوف لــيس من فــقــد الــعــراقي .ا
كـفـوف احلـقـيـقي هو من الـبـصـر وا
فـقـد الـبــصـيـرة هـنــا اردنـا ان نـؤكـد
ـكــفـوف في بــنـاء الـوطن عــلى دور ا
كـفوف باحلياة ولم نؤكد على دور ا
فــقـط لــذا  اخــتـــيــار الـــنص الــذي
يـتالئـم واحـسـاسـهم وامـنـيـاتـهم في
داخـــلــهم دوره فـي الــوطن دوره في
ــكــفـوف احلب الــذي يـعــيــشه بــ ا
ــكـفـوفـة فــجـاءت من اجـمل صـور وا
احلب ألن يـدخل فيه االحـسـاس فقط
ومـــا اجـــمل احلب عـــنـــدمـــا يـــقــوده
االحــســـاس بــعــيــدا عـن مــســمــيــات
الـشـكل والـلون والـتـفـاصـيل االخرى
لـذلك انــا ســعـيــد جـدا بــهـذا الــعـمل
وفـــرح جـــدا بـــهـــذا الــعـــمـل وتــزداد
سـعـادتي دائـمـا حـينـمـا يـسـتـفزوني
هم حــ ارى طـاقـاتـهـم وابـداعـاتـهم
تكـبر واهتـمامهـم يكبـر فلذلك في كل
يوم جتد تغييـر في العمل من ناحية
الـبــنـيـة الــكـامـلــة لـلــنص وحـتى في
الـبــنـيــة االخــراجـيــة .ادعــو من الـله
الـتـوفـيق في هـذه اخلـطـوة لـلـجـميع
وهي مـســؤولـيــة كـبــيـرة ان تــظـهـر
ــدة سـاعـة ـسـرح  مـكـفــوفـ عـلـى ا
وربع حتـتــاج إلى تـقـنـيـات وحتـتـاج
ــســرح إلى تــنــظــيم احلــركــة عــلى ا
سعـيد جـدا انني لوضـعهم اخلـاص 
اخطو هذه اخلطوة ألن هناك فنان
مبصرين لم يـستطيعـوا ان يقدموها
ســعــيــد جــدا اني وجــدت من يــهـتم
ويـنــتــظــر هــذا الــعـمـل .والبـد لي ان
ادعو اجلميع الى التعاون معنا وان
يــقـفـوا مــعـنـا فـي هـذه اخلـطـوة وان
شاء الله سـنثبت لـلجمـيع (نحن هنا
).×سـألـنـاه: من حـيث الـعـنـوان فـهـو
عتبة مـهمة للـدخول في النص. كيف
 اختيـار هذا العنـوان هل هو بناء
عــلى طــلــبــهم ام هــنــاك اتــفــاق بــ

عنية ام ماذا? االطراف ا
ؤلف هـو من اخـتار هـذا العـنوان -ا
ألن في داخـله احـساس كـبـير لـيـقول
ـعنى لـلـجمـيع بـان (نحـن هنـا) أي 
كفوفون هنا لنا دور كبير في نحن ا
احلـــيــاة لـــنــا دور كـــبــيـــر في صــنع
ـسـتـقـبـل اجلـمـيل لـهـذا الـبـلـد بـعد ا
االنتـكاسـات الكـبيـرة واحلالـية التي
نعيشها ومراقبتهم للفساد من خالل
مـحاربـتهم لـلفـساد لـذلك (نحن هـنا)
جــاءت عـنـوان ومــدخل حـقــيـقي إلى
ـسـرحي والى الـقـضـيـة لب الـعــمل ا
التي نـريد ان نـطرحـها نـحن جمـيعا
وانــا شـخـصــيـا اقـول نــحن هـنـا انـا
بدعـة هذه الفرقة الرائعة وكتيبتي ا
جـئـنـا لنـقـول لـلجـمـيع نـحن هـنا في
مـــســـرح جـــمـــيل هـــادف بـــعــيـــد عن
الـســذاجــة والــتــهــريج  في مــسـرح
ـوضـوع و انـسـاني فـيه اجلـمـال و ا
ــكـان والــزمـان فــلــذلك نـحن وحــدة ا
هــنـا من اجـمـل الـعـنـاويـن وسـتـبـقى

هذه الفرقة تقول نحن هنا .

  كـنت حــريـصـا عـلى اجـراء حـوار
مع اعضـاء الفـرقة بـعد ان ابـهرني
ــــشـــهــــد االســـتــــهاللـي وحـــركـــة ا
ـمـثـلـ الـذين اليـقـلـون شأنـا عن ا

ثل آخر . أي 
{ وداد هــاشم (فـــنــانــة واعالمــيــة) من
كـربـالء  حـدثـتـنـا عن جتـربـتـهـا في هـذا

العمل قائلة:
- (نـحن هـنا) انـا بـيـنهـم رغم انهم
مـــكــفــوفــون ولـــكــنــنـي انــا الــعــ
ـمـيزة الـبـاصـرة لـهـذه الشـريـحـة ا
ــنـســيــة في نـفس فـي اجملـتــمع وا
الــوقت عــمــلــنــا عــلى هــذا الــعــمل
ـسرحي لـكـونه لم يـكن أي مؤلف ا
او مـخـرج ان يـفـكـر بـالـقـيـام بعـمل
فـني لـهذه الـشـريـحة لـذلك ارتـأيـنا
ان نــعــمل بــجــد وبــاخالص لــهــذا
الــعــمل الـفــريـد مـن نـوعه والــرائـد
واالول في الــــعــــراق وفـي عــــمـــوم
ــنـطـقــة .هـذه الـشـريــحـة الـتي لم ا
نـراهم يــرهـا احـد ولــكـنـنــا نـراهم 
عــمـلـنـا الـكـثـيـر من كـيف ? بـفـنـنـا 
االعمال الفنية سواء احلسينية او
اجــــتـــمـــاعـــيـــة لـــكـن لم تـــلق هـــذه
وانا ارتأيت الشـريحة أي اهـتمـام 
ــثــلـة واعـالمـيــة بــالـوقت كـوني 
نــفـــسه ان اكـــون واحـــدة من هــذه
ـؤسـسـة  او اجلمـعـيـة (مـؤسـسة ا
الـسـراج)  ان مـانـقـوم به هـنـا هـو
يز عمل مـسرحي هـادف وايضـا 
ــمـثـلـ حـقـيــقـة رايـتـهم افـضل وا
مـني بـكــثـيـر وبــامـتــيـاز رغم انـهم
مـكفـوفـون لكن قـلـوبهم تـبـصر إلى
ابــعــد نــقــطــة لـــذلك نــحن في هــذا
سرحي سنكون قد اجنزنا العمل ا
منجـز كبيـر للعـراق وليس لكربالء

فقط .
ـشاركـة ضمن {  مـاذا تمـثل لك هذه ا
ثل لك الـعمل اطـار هذه الـفرقـة ومـاذا 
فانـت مثـلتِ الكـثيـر مع الفـرق االخرى ?
ـيـزة ام ـشــاركـة  هل تــعـتـبــرين هـذه ا
انها مثل سابقاتها من اعمالك الفنية? 
ـيـزة فـانا - اكـيـد هـذه الـتجـربـة 
اصـف نـفــسي بــأنــني جــاريــة بـ
ـلــوك فـأنــا انـظــر لــنـفــسي بـأني ا
اصــغــر فــرد بــهــذه الــفــرقــة فــهــذا
امــتـــيــاز الـــذي اشــعــر به حـــالــيــا
ا انـا ملكـة العالم فـانا عملت وكأ
الـكـثــيـر لـلــمـسـرح ولــكـني لم اجـد
نـفـسي اال في هـذا الـعـمل .وحتدث
رئــيس مـؤســسـة الــسـراج عــثـمـان
الكـناني وهـوعضـو بالـفرقـة فضال
عــــلى كــــونـه مــــدرس الــــتــــربــــيــــة
االسـالمـيــة حـول مــسـرح الــسـراج
وهـذا الــعــمل الــفــني  قــائال:  لــقـد
تطوع الفـنان عباس هـاشم  للعمل
مـعــنـا بـعـدمـا اطـلع عـلى مـاتـقـدمه
ؤسسـة من اعمال الفـرقة فارتأى ا
هـو والـكــاتب لـؤي زهـرة ان يـكـون
مسرح خاص بهذه الطريقة وليس
كـــمـــا كـــان مـــســـرح الـــظالم الـــذي
اشتـغلنـا علـيه في الفـترة السـابقة

نــكـون مـبــصـرين والبــأس ان تـكـون
قصة حب بـ مكفـوف وهي احدى
كفوف شاكل التي يعاني منها ا  ا
وظــلم اجملـــتــمـع ومــعـــارضــة االهل
فــتـبـلـورت الـفــكـرة وصـارت الـفـكـرة
ــؤلف واخملـرج عــامــة فــهي فــكــرة ا
والـــعـــنـــوان  وضــــعه في بـــدايـــة
ـؤلف بـعـدمـا اطلع الـعـمل من قـبل ا
على امـكانيـات الفرقـة الفنـية وفعال
حــصـلــنـا عــلى دعم مـحــافظ كـربالء
عــقـيل الـطــريـحي وتـطــورت الـفـرقـة

وبدأ العمل .
ؤلف سـرحيـة ?من هوا { ماهـو عنـوان ا

?واخملرج?
- عنـوانـها (نـحن هنـا )وهو عـنوان
حتـــدي واثـــبــــات وجـــود  تـــألـــيف
الــــكــــاتب لــــؤي زهــــرة  واالخـــراج

لعباس شهاب.
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لــقـــد بــدأت الـــتــدريــبـــات وخاللــهــا
الـتـقـيت اصـغـر اعـضـاء الـفرقـة زين
الــعــابـديـن حــيـدر فــاضـل هـو طــفل
كفيف عمره  12سنة وكانت البسمة
التفارق وجهه صاحب نـكتة حدثني
عن جتربته الـفنيـة فهو رياضي وله
مـشــاركــات عـديــدة مع فــرق عــديـدة
بـفـضل والـده الـكـابـ حـيـدر فاضل
ــتــلك الــقـابــلــيــة الـكــبــيــرة عـلى و
الـتـمثـيل فـهـو يحـدثـني عن جتـربته
الـفـنـيـة ويــقـول انه يـحب الــتـمـثـيل
ويـتـابع مـسـرحـيـات ومـسـلـسالت و
يــحــدثــنــا والــده عن مــشــاركــته في
نـــــادي كــــربـالء الــــريـــــاضي لــــذوي
ـعـلـومات االحـتـيـاجات اخلـاصـة وا
الـــتي يــحــفـــظــهــا عن الـــنــشــاطــات
الرياضية كافة كونه متابعا جيدا .
ــســرحـــيــة شــهـــاب عــبــاس { مــخـــرج ا

حدثنا قائال:
ـــســـرحـــيـــة - احلـــديث لـــيـس عن ا
وحـــسب بل احلــــديث عن الـــفـــكـــرة
االسـاسـية الـتي تـشـكلـت في داخلي
كـفوف  حقـيقة ـسرح ا للـنهوض 
بـعد الـلـقاء واحلـوار الـذي جرى مع
االخــــوان في جــــمـــعــــيـــة الــــســـراج
لـلـمــكـفـوفـ ومــتـابـعـتــهم العـمـالي
ـســرحــيـة الــســابـقــة وحــضـورهم ا
ـســرحـيـة جــعـلـني الـدائم العـمــال ا
اتـشــجع واتــخــذ قــرار تــقــد عـمل
مثل هو مسرحي للمكفوف يكون ا
ـكفـوف نـفسه واكـتـشفت طـاقـاتهم ا
ـسرحي ورغـبـتـهم وحبـهم لـلـعـمل ا
بــدأنـا فـي الـفــتـرة االولى بــأن كـيف
ـكـفـوفـ حـصـرا جنــمع الـفـنـانـ ا
كان التعاون الذي قدمه االخوان في
اجلمعـية والرغبـة لدى الكثـير منهم
ــــــارس الـــــعـــــمل ايـــــضـــــا في ان 
سرحـي والتشـجيع من الكـثير من ا
االدبـــــاء والـــــفــــنـــــانـــــ والـــــزمالء
ــســرحــيـة ــهــتــمــ بــاحلــركــة ا وا
جـــعـــلـــني اتـــقــدم بـــهـــذه اخلـــطــوة
ا هي اجلـريئـة الـتي اعتـبـرها ولـر
الــــفــــريــــدة في كــــربـالء والول مـــرة

ـنـطـقة أتـقـن نظـم الـشـعر فـي سن الـتـاسـعـة لكـن شـهرتـه ذاعت في لـبـنـان وا
الـعربـية بعـد أن شكل ثـنائيـا تنافـسيـا مع الراحل زين شعـيب وهو الـثنائي
الذي لم يعرف الـزجل اللبنـاني نظيرا له عـلى مدى النصف الـثاني من القرن

اضي. ا
ألف جـوقـته األولى عـام  1944ورأسـهـا حـيث غـنى في كل قـريـة ومـديـنة في

لبنان وقام بأكثر من  120رحلة خارج لبنان.
وكانت إحـدى أبرز حـفالته الزجـليـة في بـلدة بـيت ميـري في جبل لـبنـان عام
 1971وقدم فيها مبارزة مع الشاعر موسى زغيب ووصل إلى احلفل بعد
ـسـرح قـدم قصـيـدة يـقـول فـيـها ”اعـذريـني يا دفن شـقـيقـه بسـاعـات وعـلى ا
حـروف األبجـديـة إذا ما بـعـمل الـواجب علـيي/ خـسرت خـيي الـلي مـفضل ع

(الزمان) مع لؤي زهرة  عثمان فاخر


