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سرحية مطر األلوان من إعداد وإخراج مسعود عارف قراءة 

غولي في موقعـها األصلي بحديقة بـابور في العاصمة األفغانـية كابل ليصبح متـنفسا ثقافيا في مـدينة تمزقها احلروب ـاضي معرض يعيد إحياء كـنوز الفن ا افتتح االسبوع ا
غـولية ـاذج مخـتارة من التـحف والقـطع الفـنية الـتي أعيـد إنتاجـها بـجودة عالـية من احلـقبتـ ا غـولية “ لك بـابور: مهـد احلضـارة ا منـذ عقود.ويـقدم مـعرض كـابل في عهـد ا

والتيمورية من منتصف القرن السادس عشر وهي حقبة من أكثر احلقب ثراء ثقافيا في آسيا الوسطى.
دينة هرات غرب أفغانستان التي كانت ذات يوم مقر األسرة التيمورية القوية. اثل أقيم في ديسمبر كانون األول في القلعة التاريخية  عرض في أعقاب معرض  يأتي ا

عرض زيارة قام بها للمدينة وقت ذروة احلرب األهلية في تسعينيات ي في فنون وثقافة أفغانسـتان الذي أعد ا وفي معرض كابل الذي افـتتح يوم السبت تذكر مايكل باري اخلبير العا
اضي. القرن ا

سجـد الرخامـي اجلميل الـذي يعود لـلقرن وقال (هـنا في حـديقة بـابور ما رأيـناه في عام  1994 كان ركامـا وأشجارا مـحطمـة وقذائف فـارغة. وكانت آثـار الرصـاص تشوء جـدران ا
السابع عشر. كل ما رأيناه كان ينم عن اليأس والقبح).

غولية التي حكمت أغلب أرجاء الهند في القرون الثالثة التالية. غولية الباقية اسم أول إمبراطور من اإلمبراطورية ا وحتمل حديقة بابور إحدى أقدم احلدائق ا
ـاضي وساهمت مؤسسة أغاخان في دينة في عام 1504 لكن احلـرب دمرتها بدرجة شديدة في تـسعينات القرن ا عشق بـابور مدينة كابل ودفن في احلديقـة التي أمر بإنشائهـا بعد أن غزا ا

إصالحها عام 2008.

رسالة كابل
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ـرور الــزمن وصــار احلـرب تـهــالــكت 
ــوت صـار جـزء كــبـيــر من ذاكـرتــهـا وا
محفورا في بـاطنها وتـاريخا ما هو اال
ألم مـجـزء عبـر عـصور مـتتـالـية .. ومن
يــديــرهــا انــاس اتـخــذوا من الــســلــطـة
جتــــارة بــــارواح الــــبـــشــــر وبــــجــــســـد
ــطـر و االنــسـانــيــة واحلـلم فــشــوهـو ا
وسيقى اختصبوا اللون وجعلوا من ا
اصـوات شــاذة ال تـطــلق اال لـتــنـبح في

شوارع خالية إال من مالمحهم.
ـطـر وااللوان مـسـعـود عـارف ... رجل ا
فـي زمن الــبــهـت والــكــراهــيـــة والــقــتل
والــتــهــمــيش .. زمـن احلــرب .. زمــنــنـا
ـــطــــر فـــيـــنــــا شيء من الـــيــــوم رجل 
االحـساس بـانه الزالت للـكلـمة سـلطان
ولــلــمـوســيــقى احـســاس يــبـعـث فـيــنـا
طر الروح...  يـسافر بـنا عـبر قطـرات ا
ومـن خالل الـوانه اخلـجـولـة الـصـافـيـة
ـا و مـتـسـاءال هل هـنــاك جـحـيم أشـد أ
تـعـسـفــا وقـبـحــا من وضع كـهـذا? وهل
ـطوق بـالنيـران والكره من زمنـنا هذا ا
جـــهــاته االربـــعــة يـــجــبـــرنــا ان نـــديــر

وجوهنا عن اي ضوء يولد?
مـسرحـية (مـطر االلـوان) عمل مـسرحي
يـحـاكي واقع ارض ال مـطر فـيـهـا سوى
ـوت والـصـراخ عـلى اجــسـاد مـهـمـلـة ا
على حافات الطرق تنهشها ذبابات فكر
الـســلــطـة .. مــسـتــفــيـدا من مــنــهـجــيـة
سرح (برتـولد بـريخت)او ما يـسمى بـا
ـلــحــمي كــونه يــعــتــمــد عــلى الــسـرد ا
ـبدأ االرسـطي الـقائم والـقص رافضـا ا
ـعنـاطـيـسي الـذي يـجر عـلى الـتـنـو ا
ـشـاهد عـلى االنـدماج كـليـا مع الـعمل ا
فـيـولد لـديه عـاطفـتي اخلـوف والشـفـقة
ومن ثم تـبـدأ عمـلـيـة الـتـطـهـيـر كل هذا
رفضـها ( بـريخت) وجسـدها ( مـسعود
عارف ) في عمله هذا معـتمدا كليا على
شـاهد من خـالل توعـيته بـكل ما عـقل ا
يــحـــدث مـن حــولـه ومن ثم مـــنـــاقـــشــة
مـشاكلـه وتغيـيرهـا بهـدف ايجـاد حياة
تـكـثــر فـيـهـا االلــوان. فـاخملـرج في هـذا
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قاعة حوار حتتضن معرض التشكيلي كاظم شمهود

ـعـرض فـهي فـي بـنـاء جتـربـته في هـذا ا
جتــربـة ســتــكـون رصــيــدا خلـيــال فن لن
يكون رهـينة لتـقنيات بقـدر مايسعى الى
ان يضع تلك التقنيات في دائرة التفعيل
لـتـجـربـتـه وخـدمـة لـلـمـتـلـقي فـهـو يـعـيـد

كــانت ومــازالت قــاعــة حـوار لــلــفــنـون
التشكيلية الـتي يراسها رئيس جمعية
التـشكيـلي الـعراقيـ الفنـان اجملتهد
ـتواصل قـاسم سـبـتي  تـؤكد دعـمـهـا ا
لــلــفن الـتــشــكــيـلـي الـعــراقي من خالل
ـعـارض مـشـتـركـة وفـردية تـضـييـفـهـا 
لـفنـان تـشكـيلـي عـراقي ومـن كافة
االجيـال مغـتربـ كانـوا ام في الداخل
دعـما مـنـهـا لـدفع احلـركـة التـشـكـيـلـية
الـعـراقـيـة الى امـام  –وآخـر نـشـاطـات
قـاعـة حـوار الــتـشـكــيـلـيــة تـضـيــيـفـهـا
العمال الفنان التـشكيلي كاظم شمهود
بـــعـــنــوان ابـــحـــار في ارض الـــســـواد
اضي عـرض  اقيم صـباح الـثالثاء ا ا
افتـتـحـته الـنائـبـة مـيسـون الـدمـلوجي
والفـنان قـاسم سبتي وحـشد غـفير من
الــفـنــانـ واالعالمــيــ وعـشــاق الـفن
الـتـشـكيـلي وحـضـرته ( الـزمـان ) التي
الـتقت الـفنـان كـاظم شمـهود الـذي قال
(اليـوم عرضت في مـعرضي ابـحار في
ارض الــسـواد  40لــوحــة حتــمل آفـاق
ـدارس الـفـنـيــة احلـديـثـة مع الـتـراث ا
الشـعبي الـعراقي الـقد مـتمـثال بعدد

من االشــكـال الــنـســائـيــة الـعـراقــيـة من
خالل مـواضـيـع شـعـبـيـة مــنـهـا حـكـايـة
ــة ولــوحـات الــبــسط الــتــراثــيـة الــقــد
تـتــحــدث عن نــفــســهــاوالــفــكـرة حتــمل
االسلوب التـعبيري احلـداثوي )  الناقد
ـعـرض ( كاظم مـؤيـد البـصـام قال عن ا
شـمـهـود فـنـان ورسـام وصـاحـب مـنـجز
كــبـــيــر مـــتــطـــور لــكـن ضــمن اســـلــوبه
الـكـرافـيك لـديه اقـوى من الـلـوحـة لـونـا
وبــنـــاء لـــكن لم يـــدخـل الــتـــجـــريب في
اعمـاله ابقى تـشييـده للوحـة ضمن هذا
االطـار ) الـدكـتـور مـحـمـد الـكـنانـي كتب
عن شــمــهـود قــائال ( انه الــفــنــان الـذي
اغــتــرب بــحـــثــا عن مـــســارات جــديــدة
لــتــجــربــته الــفــنــيــة الــتي تــنــوعت في
اشــتــغـــاالتــهــا وتــقــنـــيــاتــهــا وطــرائق
تـعـبـيـرهـا معـلال ذلك االغـتـراب بـنـتائج
ماوصلت اليه جتاربه الفنية وفتوحاته
اجلمـالية الـتي ابتكـر معطـياتهـا لتكون
عـدته الـتي يـراهن عــلـيـهـا في تـاسـيس
ــتــنــوع بـ الــرسم مــشــروعه الــفــني ا
ـشـفوع والكـرافـيك وفن الـكـاريـكـاتـيـر ا
بــثـقـافـة مـعــرفـيـة فـلـسـفــيـة وتـاريـخـيـة

جـعـلت مشـروعه ظـاهرة بـصـرية تـؤشر
بــشـــكل جـــلي في خـــارطــة الـــتــشـــكــيل
ـعــاصــر في الـعــراق ) ويــضـيف ( في ا
مـــعـــرضه االبـــحـــار فـي ارض الـــســواد
ـمكن الـتقـليدي يـضعـنا الـفنـان خارج ا

انـتـاج اعــمـاله وفق مــاتـقــتـرحه ذاكـرته
عرفية  فن اليريد اجلمالية وخرائـطه ا
ان يــسـحــرنـا بــتـقــنـيــاته بل يــضع تـلك
الـتــقــنــيــات في خــدمـتــنــا بــاحــثـ عن
احلــقـيــقـة واجلــمـال كــانه يـقــدم وثـائق
جمـالـية جـديـدة لـلحـظـات اقـتطـعـها من
زمـن االجنـاز او رصـد حــراكـهــا الـداللي
واســتـــوقــفـــهــا في دائـــرته الــبـــصــريــة
وسطحه التصـويري انها شهادات على
ذات مـحـملـة بـالوجـدان والـعاطـفـة التي

تقرن كل شكل داخل بنيتها ) 
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ـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة فرع خريـج اكاد
الرسم  –  1975بغداد 

 1977 تــــخـــصص فـي رســـوم االطـــفـــال
زمار  وعمل في مجلة مجلتي وا

اشتـغل في تلفـزيون بغـداد النتاج افالم
كــارتــونــيـــة واســهم في صــنــاعــة افالم

كارتون 
 1991 دكـــتــــوراه في تــــــــــــــــــــــــاريخ
الــــفـن االسالمي –جــــامـــــــعــــة مــــدريــــد

ستقلم  ا
اقام  34مـعـرضـا شـخـصـيـا واكـــــــــــثر

من  100معرضا مشتركا

حــــــــاز عــــــــلـى الــــــــعـــــــــــــــديــــــــد من
اجلــــــــــــوائز 

اصدرت له عـدة كتب فـنيـة وتاريـخية
–منها االندلس والفن االسالمي  –

فن الكاريكاتير حملات عن بداياته 
اصــدر تـســعــة كـتب فــكــاهـيــة رسـوم

كاريكاتيرية بعناوين مختلفة 
اصدر كتاب الشيعة في االندلس 

تـــرجم عــددا مـن الــكـــتب الى الـــلــغــة
االسـبـانـيـة اصـدر اول مـجـلـة عـربـيـة
لالطفال في اسبانيا بعنوان االندلس

في اللغة العربية .
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بغداد 

حـ يداهـمـنا عـمل مـسرحي جـاد بكل
مـقـاييـسه في صـمت وسـبات طـويـل

نـقف  حـائـريـن ونـعيـش حـالـة الـذهول
الـتي اعـتـدنـا ان نـعـيـشـهـا في بـلد جل
صــفـاتـه الـذهــول واالنــدهــاش عـرض
مـسرحي احـاط بنـا وجعلـنا نـتأمل في
الفضاء االنـساني بذهول أكـبر فنسرع
قارنة ب موقعنا كبشر في هذه الى ا
احلـيـاة حيث الـعـيش في نقـطـة باهـتة
ـعـالم بل تـكـاد تـنـعدم غـيـر واضـحـة ا
المح فـــيــهــا قـــيــاســا بـــهــذا الــكــون ا
ـثل اي الـشــاسع فـنـجــد انـفـســنـا ال 
شـي واحـيــانــا جنـد انــفــســنـا ســلــطـة
تـغــريـنــا مـعــززات احلـيـاة فــنـدفع حق
تـهـورنـا. وبـ هذا وذاك تـغـلب عـلـيـنا
مشاعر متـناقضة تبارز بـعضها بعضا
فـنـنظـر لـلـحـيـاة حـينـا بـتـشـاؤم شـديد
يــولــد فـيــنــا مـشــاعــر احلـزن و فــراغـا
داخـلـيا يـسـيطـر عـليـنـا واحيـانـا جند
احلياة بقعة امل معلقة بابتسامة طفل
يــرغـب بــالـــعــيـش عــلـى احلــان فـــرقــة
مـوسـيـقـيـة ولـدت من رحم احلـرب امل
نـحـيـا بــهـا لالتي وكــأن احلـيـاة  الـتي
ـايـســتـرو الـغـائب احلـاضـر يـديـرهـا ا
اصـبـحت رحــلـة في عـرس الــهي مـقـام
لــــلـــبـــشــــر في كـل مـــكــــان وزمـــان فال
حتـديات احلـياة  تسـرق فيـنا احـالمنا
العتيـقة وال همسـات الصمت اجلارحة
بامكانها ان تقتل فينا الكلمات فندرك

الكـتـابـة عنـهـا اعـتـمد اخملـرج ( مـسـعود
عــــارف) في تــــعـــامــــله مـع احلـــكــــايـــات
الـشعـبيـة والتـراث االنسـاني مسـتخـدما
تـقـنيـة روايـة االحداث والـتـعلـيق عـليـها
ـــا يــحــمــله ــغــني  من قــبل الــراوي  –ا
ـوسـيــقى الـدرامـيـة في عـمـله الـغـنـاء وا
هـذا من دالالت فـكريـة وجـمالـيـة متـعددة
حـيث جـاء تـعـامـله هـذا بـعـد ان اكـتشف
وروثات الـشعبية وما حتمله مضام ا
ـــهــد لـــلـــوصــول الى من بـــعــد جـــدلي 
احلقـيقـة في مفـهوم صـراع الطـبقات في
تلقي الى احملاكمة العقلية اطار يدفع با
واجلــمــالـــيــة الــواعــيـــة لــتــلك االحــداث
وتـوجـيـهه الى اتـخـاذ مـوقف اجـتـمـاعي
ـعـالم  والبـد االشـارة انـســاني واضح ا
الى ان اعـادة  صيـاغة وتـوظيف الـتراث
هـنا لـم يكن بـهـدف احيـاءه من جـديد بل
هـي صيـاغـة بـطريـقـة واعـية قـائـمـة على
ــعــاصـرة وربــطه بــالــفــكـر االصــالــة وا
واحـيـاء القـيم وتـلمس الـهـوية الـثـقافـية
لـــلــــمـــجـــتــــمع االنــــســـاني ووحــــدتـــهـــا
االجتماعية والسياسية. وفي هذا العمل
سـرحي فـان اخملرج تـعامل مع الـتراث ا
ـــا يـــتـــنـــاسب مـع رؤيــتـه الـــفـــنـــيــة و
الــفــلــسـفــيــة دون الـتــخــلي عن االمــانـة
صدر العـلميـة في احلفـاظ على اصالـة ا
ـتابـعـة مـحاوال ن يـرغب في ا الـتـراثي 
ـوضـوعي وذلك الكـسـاب ربط الـذاتـي بـا
ـــســرحي بــعــدا الــتــجــربـــة او الــعــمل ا
انــسـانــيـا فــالـفــنـان يــلـجـا الـى الـتـراث
باشرة كوسيلـة فنية حتى اليـسقط في ا
الــتي تــقــتل جــمــالـيــة االبــداع وهــذا مـا
الحــظـــنــا في عـــمل اخملـــرج ( مــســـعــود
عــارف) حــيث  وبـــاتــقــان فــني ســلس
الــتــفـاعـل الـفــني بــ الـداللــة الــتـراثــيـة
كـحــقـيـقـة تــاريـخـيـة لـلــمـرمـوز له وبـ
عـاصـرة كوسـيـلة فـنـية الداللـة الـفنـيـة ا
بحتـة مستخـدما التغريـب البريختي اي
ألوفـة من التراث عـنى تقد األمـور ا
االنسـاني في صورة غـربية ,وهي القوة
ــتــفــرجــ عــلـى رؤيـة أو الــتي جتــبــر ا
إدراك شيء مــألــوف كــمــا لــو انه جــديـد
عنى انه عندما نتعود ويراه ألول مرة 
عـلى رؤيـة او ســمـاع شيء تــعـودا تـامـا
يــصــبح من الــســهل االعـتــقــاد بــان هـذا
الـشيء هـو دائــمـا كـذلك وبــأنه سـيـكـون
كـذلك ,ولــكن عــنــدمـا يــقــدم إلــيــنـا شيء
جديد نعتقد بانه ليس حتميا وعلى هذا
نقـبله ونـقتـنع به وقد نـرفضه ,وإلحداث
التغـريب استعان اخملـرج مسعود عارف
في إخراجه عـلى بعـض صور من حـكايا
ـمـثـل تـراثـية مـسـتـعـينـا بـإمـكـانيـات ا
ومضـيـفا عـلـيهـا عـنصـر اجلـمالـيـة. وقد
استطاع ان يكون مجربا فريدا من نوعه
ـــعــنى انـه حــقق في في هـــذا الــصــدد 
تـوظيـفه للـتـراث الشـعبي اسـتقالال تـاما
عن شـكـل اي مـسـرح اخـر عـربـيـا كان او
ــيــا حلــدمــا وان كــان مــســتــنــدا في عــا
ـسرح يـة في ا اخـراجه على ثـوابت عـا
حــــيث جــــاءت طــــروحــــاته فـي ســــيـــاق

الــعـمل كــان مـلـمــا ونـاجـحــا في كـيــفـيـة
تـوظيف ادواته االخـراجـية خلـدمة عـمله
ــــســـرحـي بــــدأ بــــتـــوظــــيـف الــــتـــراث ا
سرحي واحلكايات الشعبية في العمل ا
 حـيث وجـدنا انـفـتـاحا واضـحـا من قبل
العمل على االخر وهـذا االنفتاح يعد من
مـتطـلـبات عـملـية الـتـوظيف والـتي تمت
بـوعي ونضج مـحـاوال االستـفادة من كل
منجزاته االيجابية لتقد وبناء مجتمع
ـفـاهـيم االخالقـيـة انـسـاني يـقـوم عـلى ا
والــقـــيـــمــيـــة ومـــا بــرر ضـــرورة قــراءة
ـــوروث االنــــســــاني في هــــذا الــــعـــمل ا
ـســرحي هــو مـســاهـمــته في تــأسـيس ا
ـشـكالت رؤيـة واضـحـة او طـرح واضح 
ـــا ان الــتــراث هــو ــعــاش. و الــواقـع ا
نــتـاج ثــقــافــة مــكــتـوبــة او مــنــقــولـة او
شفاهـية وهو يشـكل مجموع الـتكوينات
ـيـة فـان كل ذلك ـمـيـزة لـلـشـعـوب الـعـا ا
يـؤهـله العـطـاء الـبديـل احلقـيـقي لـغـياب
ـسرحي اي عـنـصـر من عـناصـر الـفـعل ا
كـون استـلـهامه البـد ان يـؤدي الى اثراء
اي عـمل مـســرحي وقـد اشــار( الـرشـيـد
بــوشــقــيـــر) في احــدى مــحــاضــراته عن
سرح بـطبيعته سـرح قائال "ا التراث وا
لم يــكن مــنــأي عن الـتــراث واحلــكــايـات
الــشـــعـــبـــيــة فـي كل اطـــواره وتــيـــاراته
ـيـة بــاسـتـثــنـاء الـتـجــريـديـة فـفي الــعـا
ـســرح االغــريـقـي الـذي نــشــأ في كـنف ا
االحـتـفـاالت بـاعـيـاد ديـونـيـزيـوس وظف
التراث الهميري نسبة الى هميروس في
ـــســـرحــيـــ الــكـــبــار امـــثــال: اعـــمــال ا
اسـخـيـلـوس يـوربـيـدس سـوفـوكـلـيس.
ـسرح الفـرنسي الـكالسيكي وكذلك في ا
ـسرحـيون مـن التـراث االسطوري نهج ا
ــا يــتــنــاسب مع االغــريــقي وغــربــلــته 
ـــســرح ثـــقـــافـــتـــهم ونـــظـــرا الرتـــبـــاط ا
الـيـونـانـي القـد بـالـدين مـتـداخـال اشد
شـاعـر والعـادات الـدينـية الـتـداخل مع ا
ــسـرحـيــة تـمـثل جــزءا هـامـا من كـانت ا
االحـتـفـاالت الديـنـية الـرسـمـية. فـالـتراث
ـصـدر الـوحيـد فـي ظـهـور عدة يـعـتـبـر ا
ــســرح االيـــطــالي ـــيــة كـــا مــســـارح عــا
ـسرح وكـومـيـديا ديالرتـي" وفي حقـبـة ا
ـسـرحــيـون احملـدثـون احلـديث اتـخــذ ا
مــوقــفــا ايــجـابــيــا من تــوظــيف الــتـراث
واحلكـايـات الـشعـبـيـة واسـتلـهـامه بـناء
على رغبة فنيـة في ايجاد شكل حر قابل
لالضـافـة والـتـطويـر في اسـتـيـعاب روح
العصر فظـهرت اعمال مسـرحية انطلقت
ــة وجــاءت اغـلب مـن تـراث اال الــقـد
ـسـرح احلـديث مـسـتـنـبـطـة من اعـمـال ا
مـــوضـــوعــات الـــتـــراث مــنـــهـــا مـــعــظم
مسـرحيات ( بـريخت) الـتي كانت صورا
ـكن ان نـاطـقـة بـالـدور االيـجـابي الـذي 
ـسرح. كـما يـؤديه التـراث الشـعبي في ا
وجاءت مـسرحـية ( الـذباب) لـ ( سـارتر)
ة معـتـمـدة عـلى اسـطورة اغـريـقـيـة قـد
ــكن االشــارة الـى تــأثــر ( الــبــيـر كــمــا 
كامو) في مسـرحية ( كاليـكوال) بالتراث.
ـسـرحـيــة الـتي نـحن بـصـدد وفي هـذه ا

مــجـــازفــته بـــتــقـــد الــعـــمل مع هــذه
الطاقات الشابة. 

ــسـرحـيـة كـانت مـحـاكـاة لـواقع   اذا ا
سـيـاسي اجـتـمـاعي غيـر مـتـكـافئ  ب
ســطــوة الـســاســة من جــهــة ومــطـالب
الشـعب من جهة اخـرى فمن حـكم هنا
لـعـقـود لـم يـحـكم اال لـنـفــسه ولـبـقـائه
وامـا احملكـومون فـفي حلـظة اكـتشـفوا
حجم الـوهم الذي عـاشوه و يعـيشونه
احالمـهم تـبـددت طـمـوحـاتـهـم صدرت
حلظـة اكتـشفوا انـهم الزالوا في نـقطة
الـبدايـة يـبحـثون عن لـقـمة الـعيش عن
انـفــسـهم عن ذواتــهم عن احالمـهم عن
االنـسـانــيـة كل هـذا جـســدهـا الـعـرض
سـرحي عبـر بنـاء قصـصي حدثي ما ا
ان  بـنـاءه حـتى تـبـدأ عـمـلـيـة الـهـدم
لــيــبـــنى اخــر من جـــديــد في عـــمــلــيــة
تــواصــلــيــة ســلــســة اتــقــنــهــا اخملـرج
واســتـــغل فــيــهـــا الــصــور الـــتــراثــيــة
ووظــفـهــا وربـطــهـا بــالـواقع الــيـومي
ـلـفت هـنـا انه لم حتـدث اية والـشيء ا
عـمـلــيـة تـراكـمـيــة في االحـداث بـحـيث
يــــلـــغي حـــدث حــــجم وقـــوة االحـــداث
االخرى بل كـلهـا رغم انها مـنفـصلة اال
انـهـا جـاءت في االخيـر كـكـتلـة مـوحدة
في حـيـز حي  طـبـولـوجـي ذات اشـكال
جــمــالـيــة  ومـضــامــ فـكــريــة تـداعب
الـــعــقل وتـــمــهـــد لــلـــروح الــســـفــر في
خــبـايــاهــا واخملـرج مــعــروف عـنه انه
دائــمـا وفي كل اعــمــاله يـتــرك فـســحـة
لــلــهــدوء والــســكــيـــنــة كي يــجــعل من
ـتـلـقي ان يـسـتـجـمع قـواه من جـديـد ا
ويـدخـل مـعـركـة فـكـريـة وذاك من خالل
ـبنـي على مـشـهـد الـشـمـوع واحلـوار ا
وت او ـشـاركـة سواء فـي احلب او ا ا
ـتلقي العـيش او او .... كل هذا جعل ا
ا يشعر بانه اجلزء االهم في احلدث 
يدفـعه ان يحدد مـكانه بـ تلك االلوان
التـي تهـددهـا االمـطـار عـله يـنـقـذ لـونا
ـستـقل لـيـعـيش في كـنـفه هـنـيـئا فـي ا
لــون يـــحـــدد االتي مـن حـــيــاتـه كـــفــرد

وكمجتمع .
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ـسرح -  رواس قـلـعه جي عـبـدالـفـتـاح :  ا
سـرح العربي" افـكا وجتارب" والـتراث في ا
سرحـية العدد  84وزارة الـثقافة  احلـياة ا

 دمشق  –سوريا.
-  عـبدالـله علي: واقـع التـراث الشـعبي في
ــــســــرح الــــعــــراقي ــــســــرح الــــعــــربي " ا ا
ـوذجا" كلية العمارة والتصميم  –جامعة ا

عمان االهلية  –عمان  –االردن.
- ســعــسع خــالــد: اســتــلــهــام الــتــراث في
ـسرح العربي  –قـراءة في مسرح سعدالله ا
ونــوس- مــجـــلــة اشــكـــاالت مــعــهــد االداب
ــركـز اجلـامــعي لـتـامــنـغـست – والـلــغـات بـا

اجلزائر العدد 11فبراير 2017.
- رمــضــاني/ مــصــطــفى: تــوظــيف الــتـراث
ـســرح الـعـربي واشــكـالـيــة الـتـأصــيل في ا
الـــكـــويت: وزارة االعالم/ اجملـــلـــد الــســـابع

عشر العدد الرابع.

تـنـويـري مـغـايـر لـطـروحـات في مـسارح
اقليمية او عربيـة متضمنة مونولوجات
وحـوارات مــحـمــلـة بـثــقل لـغـوي مــعـبـر
واسـتـطــاع ان يـعـكس فـلــسـفـة الـوجـود
ـأزق االنـسـاني والـفـلــسـفـة الـكـونـيـة وا
الـوجـودي لـشـخـوص الـتـراث االنـساني
رابـطـا ايـاهـا بشـخـوص الـواقع الـيومي
وتستـبطنـها االبنيـة العميـقة والنداءات
سرحية اخلفيـة حلوارات ابطال هـذه ا
وروثة فضال عن جـعله للـغة الشـفهيـة ا
من الـذاكـرة االنـسـانيـة ال بـوصـفـها اداة
تـواصـل لـســانــيــة وحـسب بـل عالمـات
لـسـانـيـة استـطـاعـت صـيـاغـات االخراج
ـتــلـقي الى عـالم الـتـأصــيـلي ان تـنــقل ا
سـحـري غــيـر مــحـدود يـطل مـن خاللـهـا
ـيثـولـوجـيـا االنـسـانـيـة بـكل ما عـوالم ا

حتمله من خيال وجمال اخاذ.
ـسرحـية صـورت واقعـا ال يزال يـعيش ا
عــلى هــامـش احلــيــاة ابــطـــالــهــا فــرقــة
مـوسـيـقيـة يـعزفـون عـلى االت من جـسد
االوجـاع والـهـمـوم حتت سـقف احلروب
ـمــتـدة االبـديـة  يـجـسـدهـا ـتـكـررة و ا ا
ـثـلـون من طـاقـات شـابـة وهم (فـرست
عزت - محمد عبدالعزيز- هوطر زاهر -
 نــيـروز حـسن - عـبــدالـسالم رمـضـان -
- حـسن حـسـ ) سـعى سـولـ بـنـطــ
اخملـــرج ان يـــوظف طـــاقـــاتـــهم بـــشـــكل
ايجابي جـيد وان يسـتفيـد من احلماسة
الـتي تــسـكـنــهم وكل واحـد مــنـهم عـزف
بشكل منـفرد وعبر عـما يسكنه من وجع
يختلف ألوانه باختالف همومهم فمنهم
من ضــاع مــنه االمـل ومــنــهم من ضــاع
سـتقبل الذي لم يـأتي بعد ومنهم منه ا
من فقد عزيزا ومنهم من فقد نفسه و و
و ...كل امـــنـــيـــتـــهـم ان يـــعـــزفـــوا مـــعــا
مـجــتـمـعــ فـرقــة مـوســيـقــيـة زمــانـهـا
ومكـانـهـا مـعـروف بـقـعـة ارض اسـمـها
كوردستان اهلكها الوجع  وما سلمت ال
من اعدائهـا وال من سلطـتها السـياسية
ـية كـلهـا واهدت واعـمالـهـا جمـعت العـا
ـية رسـالـتهـا لـلبـشريـة عـبر حـكـايات ا
لــشــعــوب مــخــتــلــفــة تــراث    انــســاني
مــجـــدهـــا الــعـــزف الـــصــامـت من ايــدي
ايستـرو  يظهر في اخـر مشهد مبتـورة 
طر سـرحية جـمده احلرب فـأزال ا من ا
الـــوان الــعــزف وصـــمت اجلــمـــهــور من
صمت يـديه.               واريـد ان اوكده
هـنـا انه كـان هنـاك فـسـحة اكـبـر إلظـهار
ـمــثـلـ  طــاقـاتـهـم بـشـكل افــضل فـمـا ا
الحــظـته نــوعــا مــا عـدم تــوازن في ربط
االحداث مع بـعضـها بـعضـا حتديدا في
ا احدث اختالال عملـية البـناء والهـدم 
ا يرجع في االيقاع العـام للمسـرحية ر
الــسـبـب الى ان تـلـك الـطــاقــات الـشــابـة
خاضت جتربتها االولى و مع عمل بهذا
ــســتــوى فـرغـم جـديــتــهم وانــدفــاعـهم ا
لـتـقـد كل مـا لـديـهم اال ان جـزءا من ما
طـمح اليه اخملـرج لم يـظهـر عـلى خشـبة
ــســرح وهــذا بــالــتــأكــيـد ال يــقــلل من ا
اجلـهـد الـذي بـذلـوه ويـحـسب لـلـمـخـرج

ـطـر حــيـنـهــا ان بـعــد الـرعـد يــنـهـمــر ا
دائما.

اذا هـي حــالـة الــرجــوع الى الــذات الى
اجلانب اخملفي من االنـسان.. هي حالة
مـن الـبـقـاء ضـمـن دائـرة االسـتـمـرار او
الالاســـتــمــرار... وكـــأن صــوت داخــلي
يــعـــلــو صـــارخــا ابـــقى هــنـــا.... حــيث
ـطر وااللـوان .... وينـعدم وسـيقى وا ا
ـدافع ال... ابـقى هــنـاك حـيث اصـوات ا
وقــــتـل احلــــلم فـــــيــــصــــبـح كل شيء ال
شـيء... وال شـيء كـل شـيء وتــــــــبــــــــدأ
طر هطوال التساؤالت تنافـس قطرات ا
واولــهــا هل تــتـغــيــر االحالم بــتـغــيــيـر
الزمن? ام ان لـلزمن سلـطة على تـشكيل
االحالم? نـبـقى سـاكـن وجنـد انـفـسـنا
احيـانا جزء من احـالمنا وقـد ال نكون..
او نكـون مجـرد احالم يحلم بـها غـيرنا
فـيغـير من مـجرى حـياتـنا كـيفـما يـشاء
ومـتى مـا شـاء.... أو قد نـكـون انـصاف
الهة في طور احللم فـنصنع في عقولنا
مـدنـا وبــشـرا وامـاني ونــصـنع لـهـوالء
الـبشر احالمـهم ونشـكلـها مثـلمـا نريد.
اذا هـو احلـلم مـا يـبـقـيـنا هـنـا فـي هذا
ــــكـــان او ذاك  فـي دائـــرة هــــذه االلـــة ا
ـوسـيــقـة او تـلك عـلـهــا تـعـزف حـلـمـا ا
بــعــيــدا عن سـلــطــة الــدولـة او ســلــطـة
الــرصـاصــة الــتي تــهـ االنــســان قـبل
احللم هو احلـلم الذي يبقـينا في حالة
الوجود او العدم.. في هذه البقعة التي

برتولد بريخت البير كامو

عرضكاظم شمهود جانب من اعمال ا


