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ـاضي على قـاعة عـشتـار في مقر اسـتذكـرت دائرة الفـنون الـعامـة الفنـان التـشكـيلي الـراحل رافع النـاصري بجـلسـة أقيـمت االربعاء ا
ـهتـم بـالفن الـتشـكيـلي.وادار اجللـسة الـتشـكيـلي والنـاقد قـاسم الـعزاوي الذي الوزارة بـحضـور جمع غـفيـر من النـقاد والـفنـان وا
فـاهيم التي قال(ان رافع الـناصـري فنان شـاخص ساهم بـتأسـيس جمـاعة احلرف الـواحد مع مـجمـوعة من الفـنانـ والتي أضـافت ا
شـكلت هـوية الـفن التشـكيـلي).مضيـفا (ان الـناصري اشـتغل عـلى األسلـوبية الـتي زاوج فيـها ب الـتشـكيل واألدب والسيـما الـشعر )
راحل يعد إضافة نوعية للفن التشكيلي وهنا يطول الكالم عنه).من جانبه قال الناقد واألستاذ في كلية الفنون اجلميلة جواد مؤكداً (أن الفنان الـ
الزيدي(اشـكر دائرة الـفنون الـعامـة وهي تستـذكر الفـنان الراحل رافع الـناصـري والذي يعـد اسما مـهما في الـتشـكيل العـراقي كمعـلم واستاذ
تتلمذ على يـده الكثيرون في معهد الفنون اجلميلة وله اثر مهم في التـشكيل العربي العراقي على حد سواء).وفي السياق ذاته أشاد الفنان علي
الدليمي باجللـسة االستذكارية مضيفا (أن جتـرية الفنان رافع الناصري في الفن التـشكيلي ساهمت في بناء شخصـية فنية خاصة له نابعة من
يعـة اجلواري فقد أضـافت في مداخلـة لها اثنـاء اجللسة قـائلة (نحن جتربـته في الفن التشـكيلي ورؤاه في هـذا اجملال). اما الفـنانة التـشكيلـية 
ـناسبـة انا أخذت الـيوم نحـضر جلـسة استـذكاريـة للتـشكيـلي الراحل رافع النـاصري ويـشرفني الـتحدث عن هـذا الفنـان الغرافـيكي اخلـالد بأعـماله وبا
احدى أعماله في الـغرافيك كعـينة في دراستي لـلماجسـتير ويعـد الناصري من جـيل مابعد الرواد).هذا واخـتتمت اجللـسة بافتـتاح معرض مـستنسخ

عن أعمال الفنان االصلية ماب العام 1965 لغاية 1980.
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في أجواء إمارة دبي اجلميلة بدولة
ـتــحـدة الـتـقى اإلمـارات الــعـربـيـة ا
أربـعة عـشر فـنانـاً من دولة اإلمارات
والــعـــراق في مـــعــرض  7+7 الــذي
يـقـام عـلى قـاعـة الـعـويس الـثـقـافـية
خـالل الـــشــــهـــر احلــــالي وحــــضـــر
افـتتـاحه الكـثيـر من الـوجوه الـفنـية
ـهــتـمـ والـثــقـافـيــة واإلعالمـيــة وا
بالفن التشكيلي العربي والعراقي.
وتـضمنت قـائمة الفـنان الـعراقي
شـارك كالً من: "د. عـاصم األمير ا
مـحـمـد فـهـمي مـعـتـصم الـكـبـيـسي
نــاطق اآللــوسي ا. د. مـكي عــمـران
فراس البصـري فرح اليوسف فيما
شــارك من دولــة اإلمــارات الـعــربــيـة
ـتحدة كل من:" عـبد الـقادر الريس ا
جنــاة مـكـي فـاطــمـة لــوتـاه ســلـمى
ــري مـنى اخلــاجـة عــبـد الــرحـيم ا

سالم خلود اجلابري".

ـــــكن مـالحـــــظـــــة وألول وهـــــلــــــة 
مـــوضــوعـــات الــهـم الــعـــراقي الــتي
تـسـكـن أعـمـال الـفـنـانـ الـعـراقـيـ
ـــعــــرض والـــتي ـــشـــاركــــ في ا ا
راوحـت بــــ الــــرد عــــلى اإلرهــــاب
وقــــضــــايــــا احلــــريـــة والــــتــــاريخ
واألسطورة وهـموم الواقع العراقي
ـعــاصـر وتـضــمـنت أعــمـاالً فــنـيـة ا
مختـلفة كالرسوم واألعـمال النحتية
اخملتلفة ومن هناك كان للزمان هذه
ـعـرض واللـقاء اجلولـة بـ أرجاء ا
ــشـاركـ بــالـفـنــانـ الــعـراقــيـ ا

الـذيـن نـسـتـهـلـهـم بـالـدكـتـور عـاصم
األمــيــرالــنــاقـد واالســتــاذ في كــلــيـة
الفـنـون اجلمـيلـة جامـعة بـابل حيث

قال:
ـعـرض صــورة رائـعـة " يـقـدم هــذا ا
ــشــتـرك بــ دولــة اإلمـارات لــلــفن ا
تحدة والعراق وأسعدني العربية ا

جـــــداً أن يــــنـــــضم حتت
وحــــدة مـــــوضــــوعــــيــــة
واحـــدة عـــلى الـــرغم من
اخــــــتـالف األســــــالــــــيب
ــوضــوعـات الــفــنــيـة وا
ــــشـــاركـــة ومـن هـــنـــا ا
ــــكن أن يـــلــــعب الـــفن
دوراً كـبــيــراً في احلـوار
الـــثــــقـــافـي وتـــنــــســـيق
الــعـالقـــات الــثـــقـــافـــيــة
شـتركة ويـوجه النظر ا
فـي الـــــــــــوقـت ذاتـه إلـى
ــؤسـسـة أهـمـيــة قـيـام ا
الــثـــقــافـــيــة الــعـــراقــيــة
بـرعـاية الـفن والـفـنـان
العراقي وإيقاف حالة
اإلغتـراب التي يـعـانيـها
الفـنان الـعراقي بدءا من
وطــــــنـه ومع كـل هــــــذه
الــتـــحــديــات اســـتــطــاع
الفنـان العراقي أن يؤكد
حــــضــــوره في احملــــافل
الـفنيـة ألن الفـنان والفن
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ـقـيم في دولة الـفـنان مـحـمـد فهـمي ا
ـتــحــدة وأحـد اإلمــارات الـعــربــيــة ا
ـعـرض قـال:" هـذا احلـدث مـنـظـمي ا
ـهم عكس حـالة متـقدمة في مـسيرة ا
الـتشـكيل الـعراقي واإلمـاراتي وكذلك
الـــعـــربي ألنه ســــلط الـــضـــوء عـــلى

إمكانات كـبيرة لنحو  14فناناً كبيراً
مـن الـــعـــراق ودولـــة اإلمـــارات وهي
جتـربة نـعـمل على تـوسـيعـهـا لتـكون
نـقطـة ارتـكـاز في بـنـاء مسـيـرة فـنـية
جـميلـة للفن والفـنان العـراقي تنتقل
مــعه إلى بالد عــربـيــة أخـرى وحـتى

ية". عا
ــعـرض ــشــاركـة في ا وعن أعــمـاله ا
اضـاف فـهــمي:" راوحت أعـمـالي بـ
الــرد عــلى اإلرهــاب وقــضــايــا الــهم
والــــــــواقـع الــــــــعـــــــــراقي احلـــــــــالي
ومـوضـعـات فـنـيـة أخرى وأطـمح أن
أرى األسلـوب الفني العـراقي يتجول
حـول أنحـاء العـالم ألنني ومن خالل
خــــبــــراتي فـي هــــذا اجملــــال وجـــدت
الـــكــثـــيـــر من احلــفـــاوة واإلهــتـــمــام
والــبـحث عن هـذا الــفن الـذي لم يـأت
ـا من أصول تـعود إلى من فـراغ وإ
حــضـارات سـبق لــهـا أن غـيـرت وجه
ـعروف الـعـالم إضـافـة إلى اإلبـداع ا
عن الـفـنـان الــعـراقي وآثـاره الـبـارزة

." ياً في مسيرة التشكيل عا
وبــ الــفـنــان مــعــتــصم الــكــبـيــسي
األســتـاذ في كـلـيـة الــفـنـون بـجـامـعـة
الـشارقـة إن الـفن هـو الوسـيـلة األهم
لـتـوثـيق كل احلـوادث الـتي تـعـترض
احلـياة اإلنسـانية مؤكـداً أنه اشترك
بــســبـعــة أعــمـال نــحــتــيـة بــرونــزيـة
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7+7 يجمع فناني العراق واإلمارات في قاعة العويس بدولة اإلمارات
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تـــــســــتـــــعـــــرض الـــــهم
الــــعــــراقي بــــطــــريــــقـــة
مـعـاصـرة تـنـاول فـيـها
مـــوضـــوعـــات احلـــيــاة
السياسية واإلجتماعية
والـتـاريــخـيــة لإلنـسـان
الـعراقـي وقال:" أتـمنى
لـلــفـن الـعــراقـي - وهـو
فـن أصــــيـل ومــــقـــــتــــدر
ومـتجدد- أن يـخرج من
دوامة التكرار والدوران
فـي فــــلـك الــــفـــــنــــانــــ
الـعراقـي الـراحل من
ـعـروفـ ألن الـرمــوز ا
احلــركــة الــتــشــكــيــلــيـة
مــــتــــجــــددة وتــــفــــرض
نــــــفـــــســـــهــــــا بـــــقـــــوة
ومواكـبـتـها أمـر حـتمي
ألي فنان يحب أن يكون
ـسـيرة له حـضـور في ا

الفنية لبالده".
ويــقــول الــفــنــان نــاطق
قيم في دولة اآللوسي ا
اإلمــــارات الــــعــــربــــيــــة
ــعــارض مـســؤولــيـة ــتـحــدة:" إن ا ا
كــبـيــرة مــلــقـاة عــلى عــاتق كل فــنـان
ــتـنــوع والـبـارز لــتـقــد اجلـديـد وا
وفــتح الـبــاب واســعـاً لــلـمــتــلـقي في
الــــتـــــفـــــاعل مع مـــــنـــــجــــزاتـه وقــــد
ـشـاركـة جزءاً اسـتـعـرضت أعـمـالـي ا
مهما من تاريخ العراق األدبي القد
لـحمة كـلكـامش باعتـبارها تمـثل  ا
(أول أســطـورة وأول مـلــحـمـة وأول
قـانـون) ومن هـنـا أتـمـنى أن يـسـتـمر
الـفـنـان الـعــراقي في اإلبـداع ويـهـتم
بـاجلمـال ويخـرج من بودقـة األزمات
احملـيـطـة به لـيـعـطي فـكـرة عن عـراق

أجمل ألنه يستحق أكثر من ذلك".
مـن جـــانــــبه قــــال ا.د مـــكي عــــمـــران
األســتــاذ في جــامــعـة بــابـل:" يـشــكل
ـعـرض نقـطـة حتـول ثفـافـية كـبـيرة ا
وفـــرصــــة مــــهـــمــــة لـــتـالقح جتـــارب
وأساليب فنيـة مختلفة ألنه جمع ب
فـنـانـي الـعـراق واإلمــارات كـمـا وفـر
فــرصــة لــلـــقــاء بــ فــنــاني الــعــراق
ـقيـم في الـعراق واإلمارات ودول ا
أخـــــرى فـي الـــــعـــــالـم وقـــــد راوحت
شاركة موضوعات أعمـالي السبعة ا
بـ اسـتـعــراض الـكـثـيـر من الـصـور
الــتـاريـخــيـة واألســطـوريــة والـفــنـيـة
العراقية وصياغتها في إطار مفهوم
ـرأة الـتي نـنـطـلق مـنـهـا إلى حـريـة ا

مفـهـوم أوسع وأعمق يـتـضمن حـرية
الــوطن بــاعـتــبـاره حــاضن اجلــمـيع
اضــــافـــــة لـــــكــــونـه مــــوضـع اآلمــــال

والطموحات واألحالم".
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وقال الفنان فراس البصري:" شاركت
ــعــرض بــثـمــانــيــة أعــمـال في هــذا ا
تــنــاولت جــمـيــعــهــا قـضــايــا الـواقع
ـغــتـرب الــعـراقي الســيــمـا قــضـايــا ا
ــرأة الـعــراقـيــة وكـذلك الــعـراقي وا
األمل بـالـشـبـاب الـعـراقي اجلـديد في
الــتـغــيــيــر نــحــو مــســتــقــبل مــشـرق
لـلعـراق وهي نـابعـة الشك من شغف
الـفـنان الـعـراقي بـوطـنه وهـو شغف
ظل يـــرافــقــني عــلى الــرغم من مــرور
نــــحـــو  35عــــامــــاً عـــلـى اغـــتــــرابي
وإقـــامــــتي احلـــالـي في كـــنـــدا وأود
عانـاة الكبيرة التي اإلشارة إلى أن ا
يـعــانـيـهــا الـعــراق مـنـذ عــقـود كـانت
فرصـة لتـوثيـقهـا والتـفاعل مـعها من
قــبل الـتــشـكــيل الـعــراقي وذلك عـلى
ــتــاحـة الــرغم من قــلــة اإلمــكــانــات ا
وفرص الـتالقح الـفني الـتي ال تـوافر

." لكثير من الفنان العراقي
واضاف البصري:" وأود أن أقول أن
ياً وأن الـفن العراقي فـن مرغوب عـا
الفنان العـراقي مطلوب في دول فنية
ــتـحـدة عـريــقـة السـيــمـا الــواليـات ا
وإيـطالـيا وفرنـسا وكـندا وباريس
ومــا يـــحــتــاجه الــيـــوم هــو اغــتــنــام

رافق الفـرصة كي يـصل الى تلك ا
الــفــنــيـة الــتي ال تــزال تـبــحث عن
الـفــنــان الـعــراقي الــذي اسـتــطـاع
بـــحق أن يــؤكـــد حــضــوره ويــد
التواصل ب الفن العراقي القد
واحلــــديث ويــــعــــيــــد الــــصــــورة
ـعـروفة لـلعـراق في هذا كـانة ا وا

هم".  اجملال احليوي ا
وفي خـتـام اجلـولـة بيـنت الـفـنـانة
ـقيـمة الـتشـكيـليـة فرح الـيوسف ا
تحدة في دولة اإلمارات العـربية ا
ــشـــاركــة في هــذا أن أعـــمــالـــهــا ا
ـــعـــرض هي جـــزء من مـــشـــروع ا
كــبـــيــر تــعــمل عـــلــيه مــنــذ أعــوام
يــــتــــلــــخص بــــتــــوثــــيق اجلــــانب
الـتــاريـخي والــتـراثي والــهـويـة ال
ـوصل في الـعراق ـدينـة ا سـيمـا 
ــــشــــروع أنه وتــــقــــول عن هــــذا ا
:"يـأتي كــرد مــضـاد عــلى اإلرهـاب
ـدينـة الـعـريـقة الـذي ضـرب هـذه ا
وغـلـة في الـقـدم وبـيـان الـكـثـير ا
من تفاصيلـها التي ضاعت نتيجة
لــذلـك" مــؤكــدة أن الــفن الــعــراقي
ــزيــد من االصـوات يـحــتــاج إلى ا
الــفــنــيــة الــتي تــصــدح بــهــمــومه
وآمــاله وتــطـلــعــاته وقـدرتـه عـلى
وضع بصمـة يرتـكز عـليـها الوطن
لــيــعــود من جــديــد إلى الــواجــهـة
ــعـــاصـــرة الـــتي احلـــضـــاريـــة وا

تقدمة". يستحقها ب الدول ا

مــخـرج جتــريــبي مـبــتـكــر ومـنــظـر
مـسـرحي عـراقي  له اثـر مـؤثـر في
ـسـرح مـحـلـيـاً واقـلـيـمـياً  حـركـة ا
غـــيـــر اجتـــاه بــوصـــلـــة الـــشـــبــاب
ـسرحي نـحو اجلرأة في الـتغـيير ا
والــتــجــريـب ومــغــادرة كل مــا هــو
مــألــوف وراكـــد ومــتــعـــارف عــلــيه
ــطـــيــاً مـــنــذ زمن بـــعــيـــد . وهــو
ـسـرح الـصورة في ـؤسس االول  ا
الـعـراق والوطن الـعربي . الـصورة
الفنية الغنية بالدالالت والتاويالت
الـفــكـريـة واجلـمـالــيـة وهي الـبـديل
ـلـفـوظ االقـوى تـأثـيـراً مـن الـكالم ا
ــؤسس ــنـــمق شــعــريـــاً . وهــو ا ا
نـظـر لـلـمسـرح اجلـديـد (مـسرح وا
فـيــزيـاء الـكم) بـعــد أن اخـتـتم آخـر
جتــــــارب مــــــســـــــرح الــــــصــــــورة 
ــســـرحـــيـــة (مـــكـــبث  ? (1999
وينـطلق االن فيـزيائياً نـحو الطاقة
ــــوج والــــتــــردد الــــفــــيــــزيــــائي وا
اً ـسرحي . فـالـقصب مخـرجاً حا ا
بـأحالم سريـالية دادائـية مضـطربة
ومــهــشــمــة ألســاســات االســتــقـرار
ـــســــرحي  ويــــبـــحث والــــركــــود ا

ـيـاً عن الـتـغـيـير تـطـبـيـقـيـاً واكـاد
الـدينـامي الـتـفـاعـلي كي ال تـسـتـقر
قــيــمــاً واعــرافـاً وتــقــالــيــد جــديـدة
ـسـرح والفن لـلمـسـرح  يـريد من ا
أن يكون شـعلة متوهـجة باستمرار
تـغـيـر نــورهـا وظاللـهـا وتــأثـيـرهـا
على كل ما يـحيط بها وعلى كل من
يرغب بإنارة عقله وروحه ودوافعه

الداخلية بنورها .
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 ( الـــــقــــصب ) يــــبـــــحث دومــــاً عن
األمـاكن البـكـر اخلـاليـة من الـذاكرة
ــســرحـيــة في عــقــول االخـرين او ا
مــحـوالً األمــاكن بــصــورة مــغــايـرة
ومــغـــادرة لــذاكــرتــهــا الــســابــقــة 
وخلق بيئة غريبة وجديده ألحداثه
 بــــيـــئــــة حــــرة ومـــرنــــة ورحــــبـــة
بـالتـحـوالت الديـنامـيكـية الـسريـعة
تكـررة لعـناصـر انشـاء الصورة وا
ـتـخـمـة ـسـرحـيـة  ومـفــرداتـهـا ا ا
ــتــوالــدة بــالــدالالت والــتــأويالت ا
بــــاســــتــــمــــرار والــــتــــنــــاقــــضــــات
والــتـضـادات الـفـكــريـة واجلـمـالـيـة
ـــشـــاهـــد مـــصـــدومـــاً جــــاعالً من ا

الـنص وتـسـلــسل مـشـاهـد واحـداث
الـــــــنص وحــــــذف ودمـج وشــــــطــــــر
شـخـصيـات الـنص . الـعـرض لدى (
القـصب ) يبنى عـلى قدرة ( القصب
) احلــسـيـة والـذهـنـيــة عـلى الـتـقـاط
مـوجات الـتردد الـواطـئة واخملـتبـئة
ــعـنى بــ ثـنــايـا الــنص او خـلف ا
ـضمـر) وتلك الـترددات الظـاهري (ا
تـــــصـــــدرهـــــا (مـــــعـــــادالت اجلـــــذب
الــفـيـزيــائـيـة) الـتي تــؤسس مـجـمل
الـعرض بـصـريـاً وسـمعـيـاً وحـركـياً
وفــلــســـفــيــاً بـــعــد أن يــشـــخــصــهــا
ويلتـقطهـا اخملرج ويـظهر جـوهرها
ومــركـزيــتــهـا الــسـيــاديـة في قــيـادة

القراءة االخراجية اجلديدة . 
مــعـــادالت اجلــذب الـــفــيـــزيــائي في
أشـتــغـاالت مـنـهج (الــقـصب) تـكـمن

بالتالي :
ــعـادلـة االولى : هــيـمـنــة الـصـورة ا

وتسيدها .
ــــعـــادلـــة الـــثـــانــــيـــة : الـــكـــتـــابـــة ا
الـهــيـروغــلـيــفـيــة بـدالً مـن الـكــتـابـة

االدبية .
ـنـطق ــعـادلـة الـثـالـثــة : مـغـادرة ا ا
ألوف والنـظام وزعزعة القواعد. وا
عادلة الرابـعة : الدهشة والصدمة ا

شاركة والتشتت . وا
ـكـان ـعـادلـة اخلــامـسـة : مـرونـة ا ا

وفضاءاته الرحبة .
ــعــادلــة الــســادســة : الــديــنــامــيـة ا

عاصرة . البصرية ا
ـعـادلـة السـابـعـة : عدم اإلسـتـقرار ا
والـســكــون والـتــجــانس  بل تــوتـر

واضطراب وحتول وتكرار .
ركز الى ـعادلة الـثامنـة : تفجـير ا ا

بؤر متعددة .
ـعادلـة الـتـاسـعـة : الـتـولـد الداللي ا

تجدد . الكثيف والتاويل ا
ـعادلة العـاشرة : مسـاحات اللعب ا

الواسعة .
ـعـادلـة احلــاديـة عـشـرة : ال ذاكـرة ا

ا سيحدث . مسبقة وال توقع 
ـعــادلـة الــثــانـيــة عــشـرة : تــهـد ا
نـــظــــريـــات الــــفن الــــكالســــيـــكــــيـــة

والواقعية التقليدية .
ــعـادلــة الـثــالــثـة عــشــرة : تـثــويـر ا

اخمليلة واستنهاض الالوعي .
ـعادلـة الـرابـعـة عـشـرة : الـتـغريب ا

في الوظائف واالحداث .
عادلـة اخلامسة عشـرة : جماليات ا

التشكيل البصري .
ــعـادلــة الـســادسـة عـشــرة : ضـبط ا

اوركسترا االيقاع .
عـادلـة الـسـابـعـة عـشـرة : االجواء ا

ضطربة . السريالية ا
ــعـادلـة الـثـامـنـة عـشـرة : االسـئـلـة ا

غلقة . الكونية ا
ـعادلـة الـتاسـعـة عشـرة : اخلـطاب ا

الكوني .
عادلة العشرون : سهولة االتصال ا

وصعوبة التواصل ( دواليك ).
عادلة احلادية والعشرون : النص ا
الـــســــيـــنــــمـــائي بــــديـــــالً لــــلـــنص

سرحي . ا
سـرحيـة تكمن   هـوية ( الـقصب ) ا
ـعــادلـة االولـى وهي ( هـيــمـنـة في ا
الـصـورة وتـسـيــدهـا ) ولـذلك سـمي
مــــســــرحه بـ( مــــســـرح الــــصـــورة )
الـصورة التي اخـتزل احلديث عـنها
الكاتب واخملرج الروسي ( نيكوالي
إفــريــنــوف ) بــقــوله " إنــنــا نــســمع
ـا نسمع بـآذاننا " . بأعيـننا إكـثر 
وهـذا ماشوهـد بتجـارب ( القصب )
ففي مـسرحية ( مـكبث ) التي قدمت

بفـضاء مـفتوح انـطلق (الـقصب)
من نـــقـــطــة اجلـــذب (اي مـــعــادل
ـركزي) وهو اجلـذب الفيـزيائي ا
ـة  عــمــلــيــة االغــتــيــال واجلــر
ـة الـتي تالحق مـرتـكـبـهـا اجلـر
تزامنـياً ايـنمـا حل والتي تـمثلت
بــحــوار (الــلـيــدي مــكب ) " زولي
زولي ايــتــهــا الـبــقــة زولي " هـذا
ــعـــادل) شــكل نــقــطــة احلــوار (ا
اجلـــوهــــر فـي انـــشــــاء الــــرؤيـــة
االخـراجيـة لدى (الـقصب) والتي
اشارت الى ازمة االنسان في ظل
ــوت احلــروب واالغـــتـــيـــاالت وا
واالرهـــاب وسـط هـــذا الـــعـــصـــر
وبوسائل قتل معاصرة وبأجواء
ـــبــهــمــة مــلـــبــدة بــالـــشــفــرات ا
ــتــمـــثــلــة الــشــفــرات الــســريــة ا
ـــركـــبـــات عـــنـــاصـــر الـــعــرض
تـجددة الـتأويل مثل: ودالالتـها ا
ـقـصـلـة والـبـسـطـال والـسـيـارة ا
والـبرامـيل والدراجـات واشارات
ـرور والـنــار وقـطـع االشـجـار.. ا

والصمت اخمليف.
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 كـل تــلك الــبــصــريــات وغــيــرهــا
الــكــثــيـر تــشــكل مــعــادالت جـذب
مـثل فـيـزيـائـيـة يـتـعـامل مـعـهـا ا
ـفـكر بـحـرية اداء يـرتبط الذكي ا
ضمنـياً بخارطة مـعطيات الرؤية
االخـــراجـــيـــة ومـــعـــادالت جـــذب
ـتدفق للـمتـلـقي وبحـسب وعيه ا
بتدفـق تشكيل واشتـغال مركبات
عناصر الـعرض. وصوالً للسؤال
ـــــاذا يـــــقـــــتل االزلـي الـــــكـــــوني 
ــــــــاذا كـل هـــــــذه االنــــــــســــــــان و
الـــصــــراعــــات في هــــذا الـــعــــالم

الغريب?
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بغداد

ومــنــدهــشــاً ومــشـتــتــاً كــمــا الـفــعل
ـتـشـظي بـسـبب انـفـجار شـتت وا ا
ـــــركــــز (الــــبـــــؤرة) داخل فــــضــــاء ا
ـسـرحي  الـفـضـاء غـير (الـقـصب) ا
احملـدد بــجـدار رابع مع اجلـمـهـور 
الـفـضـاء الذي يـشـتـرك به اجلـميع 
ـوقد حتت سـطوة الـفـعل الـدرامي ا
ــتـلــقـي  لـرسـم وتـوســيع خلــيــال ا
فـضاء العـرض الى فضاءات حـلمية
تـأمــلـيــة مـحــمـلــة بـأســئـلــة كـونــيـة
ـتــلــقي وجــوديــة يــنــتــجـهــا وعـي ا
وخـياله وخبـرته وثقافـته اخلاصة 
مــنـطــلـقــاً من اسـتــفـزازات الــعـرض
البـصريـة وطاقـتهـا التـدميـرية  فال
اسـتقرار او انـسجـام او تناغم
في بيئـة (القصب) بل توتر
واضـــــطــــراب وغــــمــــوض
ـنـطـقي وتـشـتت لـلـعـقل ا

الــــــــــــــــــــواعــي
اليـــــــــــقـــــــــــاض
الـــــــــــالوعــــــــــي
(اليونغي) للفرد

واجلماعة.
ــمــثل دوراً يــلــعب ا
مـــهـــمـــاً وفـــاعالً في

مـــــــســــــرح

(الــقــصب ) لـــكــونه احلي الــوحــيــد
الـقادر على تكـسير خطـوط التكوين
سـهم االكبر العامـودية واالفـقيـة وا
بــتـحـويل وتــغـيـيــر صـورة الـعـرض
ـرئـية واحملـافظ عـلى ضـبط ايـقاع ا
تـنامي  ولـكنه ال يـتسـيّد العـرض ا
ـــســرحـــيـــة بل خـــادمــاً الـــصـــورة ا
لــتــشـــكــيــلـــهــا ومــكـــمالً لــبـــنــائــهــا
الــسـيــنـوغـرافـي  لـيـعــزز خـطــابـهـا
وتــأثـيــرهــا لــدى اجلــمــهــور. جــعل
ـبـتـكرة االهـتـمـام كـبيـر بـالـصـورة ا
ــفـــرداتـــهــا الـــبـــصــريـــة االلـــيــة و
ـدعـمـة ــعـاصـرة ا والـتـكــنـلـوجـيـة ا
ـــاءة والـــتـــمـــثـــيل بــــاإلشـــارة واال
الــــــــصـــــــــامـت واآلهــــــــات
والـــهــمــهــمــات وبــعض
احلـــوارات احملـــوريــة
ـقـتـبـسـة الـقـصـيـرة ا
مــن الـــــــــــــــــنـص
االصـــــــــــلـي .
وجــــــــــــــــــــعـل
ـبتكر الشكل ا
مـغــايـراً تـمـامـاً
لــشـــكل الـــنص
ومــــــضـــــــمــــــون
الــنص وحــوار
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