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 )ما ُيشبو المّقدمة(
 

 د. فاضل عبود التميمي

صباح األنبارؼ ال يحتاج إلى تقديـ مف أحد؛ ألّف نتاجو األدبّي، والفنّي ىو خير مف قّدمو لمعالـ مثّقفا     
مسكونا بياجس اإلبداع، وميوسا بالقراءة التي تنفتح عمى أفق أوسع مّما يتصوّر القريبوف منو، ولعّل 

انتمائو إلى سمطة )الكتابة( التي تضافر )الياجس(، و)اليوس(، فضال عف استعداده الذاتي كاف وراء 
ُعرؼ بيا منذ وقت مبّكر مف حياتو، وىي )سمطة( ال تدانييا واحدة مف سمطات الحياة الممّطخة بالبؤس، 

 والنفاؽ. والدجل، والكذب المّر،

في مجرػ الزمف، فقد  َعرفُت )صباحا( في أوائل التسعينّيات بال مقّدمات واصفة، أو مصادفات الصفة   
ـّ  كانت أخباره ملء العيف واألذف، ابف )َبْعُقوَبة( التي انحدرت إلييا مف القرػ البعيدة مدّرسا في معيدىا، ث

فكاف )اتحاد األدباء( خير مكاف لمتعارؼ، وانفتاح الموّدة، والتعمق في روحانّيات  أستاذا في جامعتيا،
، وكاف الرجل بما يمتمؾ مف روح شفيفة، ووجو أليف، وصدؽ، فيوإذ كاف عضوا ناشطا والقراءة  الكتابة،

وثقافة مشروع صداقة لي السّيما أّف صداقتي ال معيار ليا سوػ معيار الحّب الذؼ يجمعني باآلخريف  
 الذيف أفترض فييـ المعيار نفسو.

وكأّف معيار  ا،كاف )صباح األنبارؼ( قد انفتح عمى ىوػ صداقتي بالروح نفسيا التي واجيتو فيي    
 ،نيلتثمر صداقتنا حوارا أبيج وألالء القمر، الصداقة عنده مستعار مف نبل غريزّؼ مطّير بالشمس،

و)طمبتي( فيما بعد يـو اقترحت عمى الجامعة تدريس المسرح عمى طمبة السنة المنتيية في قسـ المغة 
)) رؤيا  سأقتطف جزءا مف مقدمة كتابي:ولمتأريخ  ،فقبمت مشكورةالعربية في كمّية التربية جامعة ديالى 

ـ 2009الممؾ أو ماندانا وستافروب دراسة أسموبّية(( الذؼ صدر عف دار )سردـ( لمنشر في السميمانية 
أقصد رئيس القسـ -لمتدليل عمى عمق المحّبة التي ربطتني باألنبارؼ تمؾ التي قمت فييا: ))...وكاف 

خا كافية مف المسرحّية بسعر زىيد، فضال عف كسره طوؽ الحاجز قبل ذلؾ قد وفرَّ ليـ نس -الذؼ ىو أنا
األكاديمي الذؼ يفصل بيف الطالب الجامعي، والموىوبيف، والفنانيف مف غير حممة الشيادات العميا، إذ 
حصل عمى موافقة الكمية بأف يقـو الناقد المسرحي، والمخرج صباح األنبارؼ بإلقاء محاضرات عمى 



نى بتاريخ المسرح العالمي، والعربي، وصوال إلى المسرح العراقي، وقاـ الرجل بالميّمة الطمبة أنفسيـ ُتع
 عمى أتـ وجو، تطوعا منو بال ثمف يذكر، سوػ ثمف حّب المسرح.

كاف األستاذ)صباح األنبارؼ( مخرجا مسرحّيا تعرفو المدينة، ولو في الصحافة، واألدب قدـ راسخة،       
فكرة، وأبدع فييا متفاعال مع موضوعيا األثير، مّقربا قضّية المسرح إلى أذىاف وأساس قائـ... رّحب بال

 الطمبة المتمقيف الذيف فاجأىـ )االختيار( لييّز جزءا مف قناعاتيـ الثابتة...

ىكذا كاف األمر حتى إذا شارفت السنة الدراسية عمى االنتياء عقد القسـ ندوة عف أدب محيي       
 والكاتب نفسو ألقيت فييا الدراسات اآلتية:  الطمبة، وجمع مف أدباء محافظة )ديالى(،الديف زنكنة حضرىا 

 مركزية الرؤية في رؤيا الممؾ لمروائي سعد دمحم رحيـ.  -1
 متغيرات معادلة الرؤيا في مسرحية رؤيا الممؾ لمناقد المسرحي صباح األنبارؼ. -2
 رؤيا الممؾ دراسة تأويمية لمدكتور وليد شاكر نعاس.  -3
 .عرية الخطاب المسرحي: رؤيا الممؾ مثاال لمدكتور فاضل التميميش -4

ذ أنيي حديث القمب عف صاحبي )األنبارؼ( أختمو بما قالو الصديق القاص، والروائي سعد دمحم     وا 
( عف األنبارؼ نفسو :))... يتنقل مف بيت 2009/ 5/ 25في  1516رحيـ في )جريدة المدػ( العدد)

زوجة وأربعة أوالد( يكدح مف أجل إعالتيـ، وتعميميـ، وتثقيفيـ، وىو ممموء ) ومؤجر إلى آخر مع أسرت
والحرية والحياة. وشخصيًا كنت كمما ُأصاب  بالتفاؤؿ، مترع بكبرياء حاّدة، مسكوف بشغف فائر بالفف،

داف بفتور ىّمة، وتتمكف مني الكآبة وأحس بأف األفق مسدود كنت أذىب إليو فكاف حديثو وحواره معي يعي
أنو بصدد مسرحة أربع قصص  1995إلّي ثقتي بنفسي وبالعالـ وبالمستقبل. أخبرني في أحد أياـ العاـ 

ـّ ) قصيرة لمؤلفيف مف ديالى محيي الديف زنكنة، عبد الحميـ المدني، صالح زنكنة، سعد دمحم رحيـ( ث
المشروع، في حينيا،  تكميف أربعة مخرجيف، ىو مف ضمنيـ، إلخراجيا وعرضيا في يوـ واحد.. بدا لي

خياليًا، أؼ غير قابل لمتنفيذ. إذ كيف لمجموعة مف المثقفيف، شبو المفمسيف، تغطية تكاليف أربع 
ف كانت مف ذوات الفصل الواحد؟. بينت لو شكوكي، فقاؿ أنيـ سيخرجونيا بأسموب المسرح  مسرحيات وا 

يتقاضوا فمسًا واحدًا. وىكذا كاف.. كاف الفقير، أما العامموف )مف ممثميف وفنييف( فيو واثق أنيـ لف 
ميرجانًا فريدًا مف نوعو، لـ يشترؾ في إحيائو ىو وحده، بل أشرؾ فيو أفراد عائمتو أيضًا. وبالمناسبة فإف 



عقيمة األنبارؼ السيدة لميعة الناشئ كانت تعد طاقة كبيرة في مجاؿ التمثيل، غير أف ظروؼ الحياة 
 تيا التي تستحقيا((.الضاغطة حالت دوف أخذىا لفرص

لكّنو تركيا مرغما ليياجر إلى استراليا، وليس  ،أخمص في حّبيايحق لألنبارؼ أف يفخر بمدينتو التي    
وأخذ مف جماؿ  ،ء أزقتيا، ووجوه أبنائيا وبناتياذلؾ مف شأف المدينة العريقة )َبْعُقوَبة( التي حفع اسما

إّنما ىو مف شأف )الزمف( الذؼ ظّل شحيحا عمى  ،قمبو( بياض ومف )جّماره ،ف نخيميا سمرة وجيوسع
 مواطف مف أنبل ما رأيت أعني: صباح األنبارؼ.

ذ أكتب ليذا الكتاب ما يشبو المّقدمة فإني أوّد أف أحّيي صديقي األ     فضال عف الصديق  ،نبارؼ وا 
وفي محبتنا نحف األربعة تدـو  ،ف لـ يرىاوا   ،(األستاذ صالح الرزوؽ الذؼ ال أشّؾ في أّنو أحّب )َبْعُقوَبة

 .االتي نعرفي كتابتنا، وتزدىر مدف الحب األليفة

 

 

 

 

 

 



 تمييد

 صالح الرزوق  بقمم: 
منذ الثمانينات دخمت العراؽ عمى خط صناعة الثقافة الثقيمة، وحاولت توجيو السياسة المسؤولة عف 

. وىذا يعني كل الفترة  2003وحتى فترة امتدت مف ىزيمة حزيراف كويف شخصية كل الناطقيف بالضاد، ت

 التي غطت أحمؾ سنوات الحرب بيف الشرؽ العقائدؼ ورأسماليات غرب العالـ.

 قد تحرؾ ىذا األداء عمى اتجاىيف:و 

ت برنامج توسعي وتبشيرؼ، قد دوالر غير الخميجي، والحامل لرسالة ذا -األوؿ إقميمي كاف فيو البترو

 يسمى بحرب الخميج الثانية. ذروتو في حرب الكويت، أو ما وصل 

 وىكذا بدأ يمعب دوره في تكويف ضمير المثقف العربي، حينا بواسطة االستيعاب وحينا بواسطة الضغط.

ولئف كاف ليذا النشاط دور سمبي، دور قمع وترويض، ودور تخريج عقوؿ مرتبطة، فقد جيز األرض، أو 

اة الفنية واألدبية. كما فعل برنامج دار التقدـ ودار يمكف أف نقوؿ إنو ميد كل اإلمكانيات التي تغني الحي

 .  1967رادوغا ، أو حتى كما فعمت مؤسسة فرانكميف قبل عدواف حزيراف 

لقد لعبت تمؾ المؤسسات نفس الدور الذؼ يؤديو الالشعور، وقدمت لنا صورة عف طبيعة المحرضات 

النتشار بعض األساليب الفنية، باعتبار الحضارية، التي ميدت لصعود بعض األنظمة وسقوط غيرىا. أو 

 أنيا رسالة مف خطاب إلى أنظمة، ومف بنية إلى سياسات.

عف القوؿ أف نشير أف نتاج دائرة الشؤوف الثقافية، ومعيا دار الجاحع،  كانت مف بيف األدوات  غنيو 

، والبنود المفروضة  الحرة وذات التأثير العمودؼ في المثقف العربي. ويمكف بعد تقشير اإلطار الممتـز

لى المرتكزات  بقرار مف قيادات حسيرة النظر، أف نتوصل إلى جوىر عصر النيضة والتنوير الثاني، وا 

 الضرورية لمفكر المنتمي. 



مف خالؿ ىذا البرنامج استطاع المثقف المحمي أف يعوض فاجعتو بخسارة قمب عبدالناصر الدافئ، 

المنفتح والمتحرر، واستطاع أيضا أف يوفر ما يمـز لالطالع عمى خالصة الثقافة اإلفريقية بكل ما تحممو 

متيا مع الحضارة التي لـ تسيـ فييا مع أنيا ميد اإلنساف مف قيـ وعواطف. وال سيما بخصوص مشك

البدائي األوؿ. أضف لذلؾ الظواىر االغترابية اليامة التي عبرت عنيا أصوات إسرائيمية لـ تفيـ أيف 

 يكمف الخطأ.. في البنية أـ في الخطاب.

ياجرة سواء المعارضة والتي الثاني فقد كاف بأبعاد وآفاؽ مفتوحة. حيث أف ثقافة األصوات الم االتجاهأما 

تقيـ في المنفى، أو الممتزمة والتي تستمد الدعـ الموجستي مف مصادر في الداخل، اشتركت معا لصناعة 

الموبي الثقافي في لبناف وسوريا، واستقطبت بعض األقالـ اليامة والجريئة لمتبشير بثقافة ترفع شعار البناء 

مف حزمة لتسويق بروباغاندا ال تقاوـ إال ما ترغب السمطات  قبل التأويل. وىو شعار مضطرب ألنو جزء

 بمقاومتو.

مف ىذه القناعات، التي أرػ أنيا تحتاج لمزيد مف التفكيؾ والتأمل، كاف ىذا المقاء مع األستاذ المسرحي 

أنو ، ولكف ليس بدوافع دراسة أعمالو ومؤلفاتو فقط، مع 2006صباح األنبارؼ المقيـ في أستراليا منذ عاـ 

كاتب مجتيد ولو وزنو، ومسرحي مجدد لديو تصورات وخطط عف دراما أصيمة، ولكف أيضا لتسميط 

، أو باألحرػ إلعادة تركيب سيرة دراما فف، شاءت بعقوبة الضوء عمى السيرة الثقافية لمجتمعو ومدينتو

 الظروؼ أنو ىو الفف األصمي الحامل ليموـ ورموز ومغزػ الدراما البشرية.

** 

 مسرح صباح األنبارؼ عمى مفترؽ الطرؽ مف عدة مسائل جوىرية.يقف 

فيو مف ناحية المغة يحاوؿ أف يميل لقاموس المصطمحات والمفردات اليومية مف غير جزالة وال مفردات 

شاعرية. ومف غير تراكيب معقدة. وذلؾ لمتعبير عف العقد الناجمة مف صداـ الذات مع المحيط والوجود 

 الميزوـ.



ية األسموب يحاوؿ أف يقترب مف كل اإلمكانات المتاحة والمتوفرة في فف المسرح الطميعي ومف ناح

الحديث، دوف التضحية بالعقدة التي يقوؿ عنيا النقاد إنيا الحبكة التي تعيد إنتاج الواقع ضمف إطار مف 

 األمنيات والصور المباشرة.

اثة، وال يتخطى حدود الحداثة المعكوسة، أو فيو ال يذىب بعيدا مثل يوسف الصائغ، ويمتـز بحدود الحد

 الفف الدرامي الذؼ أطمق عميو أدباء منتصف القرف العشريف اسـ السرد الجديد.

( عالـ األفكار فكيؾ )وليس تركيبومف ناحية األداء يحاوؿ صباح األنبارؼ أف يستعمل ذىنو إلعادة ت

 والحياة المادية.

 ،غة الجسد بنفس المستوػ الذؼ استعمل بو الصوتول ،والشخصيات ،فقد كاف يستعمل الصمت

والكالـ لمتعبير عف عالمو األلسني. وأتاح لو ذلؾ أف يعيد ترسيـ الحدود بيف الواقع الذىني  ،والشخصيات

وأحداث المجتمع، وأف يقترب مما ىو معقوؿ مف زاوية ال معقوليتو، باعتبار أف الدراما ىي موقف مف 

ة لمرعب والفوضى والدمار. وال سيما عاطفة الحب النرجسي واألناني أو عاطفة أشد العواطف البشرية إثار 

 االمتالؾ لما حرمنا منو القانوف الظالـ، وىو قانوف القدر المسبق والمفروض بطريقة إجبارية.

وأخيرا. لـ ييمل صباح األنبارؼ الشؤوف المعاصرة، وباألخص القضايا الساخنة التي دشنت فترة حزينة 

يخنا، ىي فترة موت جميع المسممات والبديييات. ومف ضمنيا موت الفف ووالدة مفاىيـ ذات مف تار 

مقاربة غير فنية لنفس مضموف البنية. وبتعبير أوضح والدة غير كالسيكية أعادت النظر بالسمـ السابق 

نفس الوقت الذؼ صعدت عميو الدراما لقطاؼ الثمرة المحرمة، ثمرة خطيئة السرد ومخيمتو. غير أنو في 

وسع ىذه الدائرة لتشمل عالـ الغرائز الكآبية التي تضغط عمى مصادر البراءة بيدؼ إعادة تعريفيا 

 وقراءتيا.

 

 2012حزيران    -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل األول

 

 

 الحياة العامة والشخصية

 

 

 

 

 



 مقدمة الفصل األول

 

 عف أىمية العالقة بيف حياة الكاتب والفناف وأعمالو أو آثاره الفنية:  يقوؿ سامي الدروبي

ثقافي، شياداتو، طبقتو أو مستواه اليعّرؼ النموذج الذؼ ينتمي إليو )( حيف الفرد ال يعّرؼ )نقال عف لوسف

نما تكوف معبيئتو العائمية رفة فرديتو (، فمعرفة النموذج األساسي أو الفرعي بداية لمعرفتو وليس نياية، وا 

بمعرفة صفاتو الناشئة عف تفاعل طبعو مع إرادتو الحرة، وذلؾ ما ال يتـ إال بتعاطف وحدس ورؤية 

 األديب. 

إف " الحدس األدبي " يساعد في وصف النماذج، قبل أف يخرج مف النموذج إلى الفرد بتمويف الصورة ذلؾ 

ولكننا ال الطبع واإلرادة الحرة )السيكوديالكتيؾ(.  فاعل بيفالتمويف الذؼ يسبغ عمييا طابع الفردية، ثمرة الت

نستطيع إىماؿ صفة التجريد في كل ما تقوـ عميو دراسة النماذج، بغض النظر عما تضطر إليو مف 

لننظر مف أجل ذلؾ في نفسي حيث يكوف االفتعاؿ واضحا.  –التوغل في نوع مف التحميل التفاعل 

 عاطفة الحب مثال..

نما مـ النفس ال تتحدث عف الحب لدػ "اإلنسافد أنيا في عإف مدرسة لوسف تؤك " بصفة مطمقة، وا 

تتحدث عف الحب العصبي، والحب العنيف الشرس، والحب الغامض غير المحدد، وعمى التقاطعات بيف 

النماذج السابقة، أؼ أنيا تتحدث عف الحب لدػ كل نموذج فرعي وىذا يصل لما يربو عمى ألف نموذج. 

حب إنساني" ألف الحب يتنوع حسب نموذج كل إنساف. ويستمد لونو مف البيئة التي تحيط ليس ىناؾ " 

 بو والتي تطبعو بمواصفاتيا.

 ثـ يضيف قائال: 

ال شؾ أف العمل األدبي الذؼ يبنى بناء ممفقا عمى أساس مف المعرفة النظرية السيكموجية وحدىا، دوف 

بطابع التركيب المصطنع والمزيف مع افتعاؿ واضح، وال الحدس األدبي، يأتي خاليا مف الحياة مطبوعا 



يمكنو أف ينقل لنا نقال صادقا مشاعر الشخصيات التي يصورىا، لنتشارؾ مع ىذه الشخصيات في حياتيا 

الحميمة، ولنتعاطف معيا، ولنتوصل لحقيقتيا ونصل معيا لجوىرىا إف صحت العبارة. ألف المبدأ الذؼ 

 داخمية التي تخمق أثرا أدبيا بمنتيى الشرؼ والصدؽ والبداىة.انطمق منو ليس المعيشة ال

نحف ليس مف الضرورؼ أف ننتبو لجوانب الماىية ونغفل عف الوجود بل يجب أف نعد الوجود الذؼ ىو 

زماف وذات وتاريخ حامال لمماىية، ونحف عندئذ ال نستطيع إال أف نعترؼ بأف التعبير الكامل عف التجربة 

إنما ىو التعبير الذؼ يضعيا في موضعيا مف الزماف والذات والتاريخ، إذا في صورة ال بد الميتافيزيقية 

 إال أف تكوف صيغة لصورة أدبية.

نما عمى جميع الفنوف. فوظيفة الفف في جميع أشكالو ىي الكشف،  وال يصدؽ ىذا عمى األدب وحده، وا 

ذا كاف األفراد العاديوف ال يروف ىي إزاحة الستار عف واقع ال نراه رؤية العيف، ونعبر عنو ب األثر الفني. وا 

ىذا الواقع، فألنيـ مشغولوف عنو بالحياة، و" الحياة" تكتفي مف إدراؾ الواقع بمعرفة خالصاتو المجردة، 

بل ىي تمـز اإلنساف بإحالة الواقع الالمنتيي إلى تصورات منتيية، يتعامل بيا مع الناس تعاممو بالنقد 

 الذؼ ىو رموز. 

 

  

 

 : عمـ النفس واألدب الصادر في مصر عف دار المعارؼ بإشراؼ الدكتور يوسف مراد(.انظر كتابو) 

 

 

 

 



 البدايات

نبدأ من مسقط الرأس والفترة الزمنية. فالفن حكاية. ويجوز عمييا ما يجوز عمى كل الظواىر التي  -

الذين انتشروا في ربع أرجاء المعمورة وتركوا إرثا عرقيا ولغويا في  تمعب بالتاريخ. األنغموساكسون 

. فمنركب آلة الزمن ولنتقدم بالعكس ونحو البدايات. ما ىو manipulationثالث قارات يقولون ىذا 

 تاريخ ومكان الوالدة. وما ىي الظروف االجتماعية والسياسية التي كانت سائدة يومذاك..

حسب الوثائق  1954مركز محافظة ديالى العراقية عاـ مدينة البرتقاؿ( (بة ولدت في مدينة بعقو  - 

مخضـر خاض  عمى وفق ذاكرة والدؼ ػػ وىو عسكرؼ الرسمية التي أحتفع بيا حتى يومنا ىذا، ولكف 

في  ذلؾ ألنو لـ يكف راغباً   1952ػػ  فإنني ولدت عاـ  1948غمار الحرب العربية اإلسرائيمية عاـ 

إلى أوار حرب تنبأ بوقوعيا بيف قوات الحكومة، وبيف مميشيا المال مصطفى البرزاني في  دفعي مبكراً 

ربما حفاظا عمى عالقاتو  شماؿ العراؽ عمى أمل أف تضع أوزارىا قبل عاـ السوؽ إلى الخدمة اإللزامية.

 -السادسفي شيرؼ  -عمى مقعد مرتفع  أجمسنا وأ)داخل صالة لمتصوير( فصورتي  الجيدة مع الكرد

والتي احتفع بيا سنوات  ة واضحةأخوّ لى جانبي فتاة كردية في مقتبل العمر ممسكة إياؼ بمحبة وحناف وا  

ر أنني حيف بمغت أتذكّ  وشفافيتيا.يا، ، وعمقالكرية بيف عائمتو العربية وجارتيـ العالقةتنبئ بحسف  طواؿ

)كردؼ( الغاضبة صرختيا  تطمق عميّ السادسة كنت شديد العناد وبسبب عنادؼ المتكرر كانت والدتي 

ؤـو ورفيق ىي الكردية الر )رفيق( بصوت مؤنب أو تقوؿ لي نظرا لما عرؼ بو الكرد مف صفة العناد، 

والسياسي الظرؼ االجتماعي  حميبيا فصارت أّمًا لي بالرضاعة. ف جفّ التي أرضعتني بدال عنيا بعد أ

بسبب االحتالؿ البريطاني لمعراؽ أوال، وعدـ رضا العسكر عف النظاـ الممكي وقتيا  عموما لـ يكف مستقراً 

وعمى الرغـ مف  والبرزاني ثالثا.المتعاقبة الذؼ فرض عمى العراؽ ثانيا، والعداء الموروث بيف الحكومات 

لعسكر االستقرار النسبي الذؼ حظي بو البمد إباف الحكـ الممكي إال أف ذلؾ لـ يدـ طويال فقد استطاع ا

 جديدة.سياسية/ اجتماعية قمب النظاـ ليدخل البمد في دوامة 



 

أين شارك بالقتال وبأية صفة. وكيف تصف شخصيتو. من كان آمر فوجو العسكري. كيف دخل إلى  -

 فمسطين. وما مصير ذلك الفوج. ىل من تفاصيل؟..

أف المنفذ المثالي لمجيش العراقي ىو األردف. كاف والدؼ يحمل رتبة رأس عرفاء وكانت  أنت تعرؼ -

وال  ،عف بطوالت الجيش والدتي تقوؿ عنو إنو آمر فوج وال أعرؼ مدػ دقة ىذا الكالـ. لـ يحدثنا يوماً 

يكتفي بالقوؿ إنيا  و يرتدؼ البزة العسكرية األردنيةوعندما نسألو عف صورة لو وى ،عف صوالتو وجوالتو

ف ال أزج في األردف. ثمة سر لـ يشأ التحدث عنو. وكانت رغبتو شديدة في أ 1948رت إّباف حرب صوّ 

 بواحدة مف حروب البالد الكثيرة. يوماً  ف يزجّ بالدنا ال بّد أ بأؼ حرب محمية أو دولية لكف الذؼ يعيش في

 

متى. ما األسباب المباشرة. وماذا عن الوالدة. من المؤكد أنو لم يمت بالسيف. كيف كانت نيايتو و  -

 متى وكيف توفيت. أرى أنك ال توفر مناسبة في أعمالك دون أن تفتح موضوع الموت.

نو األصغر مات بالجمطة الدماغية. كاف ذلؾ إّباف الحرب العراقية اإليرانية عندما وصمو خبر مقتل اب -

التي كاف جة البروستات لطباء بمعاعميو. نقل إلى المستشفى وبدأ األ سقط مغمى )ماوت(عمى جبل 

 ولـ يفطنوا إلى وجود جمطة دماغية.يامو األخيرة يعاني منيا في أ

بعد تسع وثالثيف يوما عدت بإجازة مف جبية القتاؿ لحضور أربعينية شقيقي الصغير فوجدت أف مجمس  

 الفاتحة كاف قد نصب مف أجل والدؼ الذؼ فارؽ الحياة في مستشفى اليرموؾ ببغداد.

إحدػ  ال أحد يعرؼ أيف الوالدة أىي متوفاة أـ عمى قيد الحياة كانت في أياميا األخيرة بنصف ذاكرة وفي 

ا مولـ يعودا ثانية. عمل أخي المستحيل لمعثور عمييفي العاصمة معالج لاألياـ أخذتيا شقيقتي الصغرػ 

 .2003التي أعقبت عاـ  بانفجار مف انفجارات بغدادإربا  ولـ ينجح. أغمب الظف أف جسدىما تمزؽ إرباً 



كارثية عمينا وعمى مف جاورنا، ثـ غادرت أمي  نظاـ تاستبقي أرادىا الغادرنا أبي بسبب الحرب الت 

ر وشقيقتي بانفجار جراء حرب الطوائف المقيتة. خسر أخي ابنو البكر بحزاـ ناسف النتحارؼ أرعف فجّ 

وقبل الجميع  بيدؼ النيل مف المارينز الذيف لـ تصب أحدىـ شظية واحدة.نفسو بيف خمسة عشر طفاًل 

 نالت منيا النار ذات صباح باكر قبل حموؿ موعد استيقاظنا بقميل. غادرتنا أعز شقيقاتي الخمس بعد أف

غادرنا خالي ولقد ساىـ السرطاف في اقتناص جدتي ألمي ثـ شقيقتي الوسطى وشقيقتي قبل الصغرػ. 

 . األصغر مني سنًا والذؼ كاف مالزما  أما ابف عميالوحيد بسبب أزمة قمبية واتتو بعد حالة انفعاؿ عاـر

وأوشؾ الموت عمى لي وقتا طويال فقد مات متشبثا بسيارتو عمى أيدؼ زمرة مف لصوص المركبات. 

 لو ال التحذير الذؼ وصمني مف أحد األحبة. 2003التيامي بعد 

ني اصر يحدوف أف أفكر بو وىو الذؼ  ولـ يسمح لي بالعيش ،ف الموت لـ تغب صورتو عنيأنت ترػ إ

  وجود الموت في أعمالي؟ لبياف سبب كفي ىذاأال ي صباح مساء.

 

تحدث فوكو عن المقابر باعتبار أنيا جزء من الحياة المعمارية والطبيعية. كانت المقابر أول األمر  -

ممحقة بحدائق البيوت. ثم أخذت شكل الحجر الصحي ألن األموات ينقمون األوبئة. وىكذا أصبح لكل 

 مدينة أموات خاصة بو. كيف حال المقابر في بعقوبة. ىل ىي قاحمة أم أنيا خضراء. تجمع سكاني

في بعقوبة مقبرتاف إحداىما لمسنة وتقع عمى ضفة خريساف وتسمى مقبرة )أبو إدريس( وىي مقبرة  - 

قبل أف تمتد البيوت إلييا. يتقدميا ضريح المعمـ المتاخمة لنير خريساف )شفتو( بساتيف دة عمى كتف مشيّ 

نير ديالى وتسمى مقبرة )الشريف الرضي(  مقربة مفالبعقوبي )أبو إدريس(. والمقبرة األخرػ تقع عمى 

 ؼ در تيف مف مصبر ولعل قرب المق البيوت إلييا. قبل أف تمتدّ  السكافدة في منطقة خالية مف مشيّ وىي 

 القبر أو خمطو بمواد البناء. لمماء في ترطيب ترابا ميياستخدامف ناجـ عالمياه 

 



 كيف ترسم لنا المشيد الطبيعي في بعقوبة خالل تمك الفترة. -

بيوتيا شرقية التصميـ ال تتقدميا حديقة منزلية فبابيا الخارجي متصل بداخل المنزؿ بشكل مباشر أو  - 

عف طريق ممر قصير )مجاز( يؤدؼ إلى باحة الدار المربعة في أغمب تمؾ البيوت. أما غرفيا فإنيا 

المصنوعة مف سعف  تحيط الباحة مف جيتيف عمى أقل تقدير. تغمب عمييا البساطة وعمى أثاثيا وأسرتيا

نيا ريف نخمة أيضا تبدو لمقادـ الغريب وكأالنخيل. في كل بيت ترػ شجرة برتقاؿ أو ليموف وربما 

فوؽ سطوح  في تمؾ الغرؼ وفي الصيف القائع يناـ الكلّ  حشر الكلّ القارص البرد يأخضر. في الشتاء 

 المنازؿ.

 

ىل ىناك مساقط مياه أو أنيار. فالمنطقة ىي بالد وادي الرافدين. وأتوقع مرور أنيار ولو ثانوية.  -

كان مسقط رأسي في بمدة تادف وكان نير الذىب الذي ينبع من تركيا يقسميا لنصفين.. شرقية شديدة 

روف أيضا أن أكبر المحافظة وغربية قريبة من خطوط المواصالت ومنفتحة عمى العالم قميال. ومن المع

تجمع ييودي كان في تمك القرية. وال يزال قبر العزير وىيكمو يشيدان عمى ذلك. ولكن بعد أحداث 

فر كل الييود، ولم يتبق أحد. ولم ييربوا خوفا من االنتقام ولكن بحثا عن السعادة في اليوتوبيا  1948

 التي بشرىم السياسيون بيا. كيف ترسم بعقوبة ؟..

كـ. كانت جنة خضراء بناىا اآلراميوف  60 - 50شماؿ شرؽ بغداد العاصمة بمسافة  ينةتقع المد -

إعجابو بأرضيا الخضراء  وسط بساتيف البرتقاؿ. وصفيا ياقوت الحموؼ في كتابو )معجـ البمداف( مبدياً 

منتصفيا تمامًا : الصغير منيما )خريساف( يمر عمى عذبيف وببساتينيا اليانعة. وقد وىبتيا الطبيعة نيريف

فيشطرىا شطريف: األيمف منيما كاف مخصصا لممباني الحكومية )متصرفية المواء، ودار المحكمة، 

عمى جانبيا األيسر بيوت عامة أىميا األصالء. معظـ بساتيف بعقوبة  وبيوت الموظفيف(، بينما تنتشر

ر ضفتيو البساتيف ي. وتسوّ الغربو نير كبير يمتد عمى جانبيا كانت تروػ مف ماء خريساف. أما ديالى في



عمى الطراز الغربي في جانب  عت رقعتيا فشّيد الناس بيوتاً المدينة بالناس توسّ  وبعد أف اكتّظت .أيضاً 

شطريف أطمق عمى األوؿ اسـ بعقوبة القديمة،  المدينةيشطر  ،فيما بعد ،ديالى األيمف حتى صار النير

ير ديالى يروؼ ماؤه العذب مساحات شاسعة مف األراضي فقد وعمى الثاني اسـ بعقوبة الجديدة. وألف ن

 مف اسـ ىذا النير العظيـ )لواء ديالى(.   السابق  أخذ المواء اسمو الرسميّ 

، فأحالتيا إلى رماد، وامتدت إلييا أصابع الجوار 2003ىذه الجنة الخضراء داستيا سنابؾ المارينز عاـ 

 ..وخريساف، والوند لتترؾ بساتينيا تحت رحمة الجفاؼفأغمقت روافد ومنابع أنيارىا: ديالى، 

 

 ىل من عالمات أخرى في الذاكرة؟.. -

نعـ . لـ تكف أجيزة الراديو منتشرة في بيوتيا يومذاؾ. فال أحد يعرؼ ماذا يحدث أو يدور في أروقة  -

لمنتشرة داخل سوؽ الحكومة الممكية سوػ ما يتناقمو بعض كبار السف ػػ مف أخبار الممؾ ػػ في المقاىي ا

بعقوبة. الراديو الوحيد الذؼ دخل حارتنا وىو عبارة عف صندوؽ كبير وأنيق، وعمى وجيو أكرتاف لتدوير 

ا نصغي لمعرفة األخبار أوال بأوؿ ومف دوف عناء ارتياد المقيى. كنّ  المحطات اقتناه والدؼ خصيصاً 

الصباحي. لـ يكف الراديو قطعة أثاث عادية كباقي يا ذاعة( لحظة بدء بثّ إعجاب لصوت صفير )بمبل اإلب

 قطع األثاث. وليذا وضع فوؽ رؼ عاؿ نسبيا كي ال يطالو عبث الصغار.

 

كنا نقول عن ىذه األجيزة راديو المياه. بمعنى أن بطاريتو تعمل بطاقة سائمة وليس مثل البطاريات   -

انت راديو دمشق تقدم تمثيميات إذاعية، كالجافة اليوم. وكم ىو راديو أبيض وأنيق .. كالعروس. و 

سواء أعمال دراما أو أعمال لمتوعية، مثل العدالة والقانون. وفكرتيا تقوم عمى  تقديم مجرم لممحاكمة 

ثم استجوابو ومحاكمتو في جمسة عمنية. وكنت أحيانا أستمع لتمثيميات إذاعية في راديو بغداد ) ولكن 



ة بعنوان ) آسف الرقم غمط (، وقد نشرتيا فيما بعد مجمة فنون. ألم ىذا في السبعينات ( ومنيا تمثيمي

 تترك مثل ىذه األعمال أثرا في ذىنك حين بدأت بالكتابة..

كاف ثمة برنامج مثير في راديو بغداد ذلؾ الزماف عنوانو )مف حياتي(. البرنامج أسبوعي ننتظره بفارغ  -

يبدأ مقدـ البرنامج باإلشارة إلى مرسل القصة مرموزا لو بحرؼ مف حروؼ  عادة الصبر بشكل عائمي..

اليجاء ثـ يذكر عنوانو ليتأكد لنا أف القصة حقيقية فعال. بعد عدد مف السنيف التقيت بالفناف الكبير 

شكرؼ العقيدؼ ػػ وىو واحد مف المساىميف في ىذا البرنامج ػػ وجيت لو السؤاؿ عما إذا كانت تمؾ 

يامية تجعل الحدث يبدو كما لو أنو حقيقي. أدىشتني فعال فأجاب إنيا معدة بطريقة استحقيقية  القصص

لت إلى درس مف دروس الكتابة. ثمة برنامج آخر تحت عنواف )براعـ في ة التي تحوّ ىذه الحيمة التقنيّ 

تي كبيرة وأنا الطريق( أرسمت لو قصيدة شعرية مقفاة إباف دراستي في المرحمة المتوسطة، وكانت دىش

لى اسمي منطوقاً  دبية إذ في حياتي األ كبيراً  عمى لساف مقدـ البرنامج. لقد ترؾ ذلؾ أثراً  أستمع إلييا وا 

 جعمني أشعر بالمزيد مف الثقة.

 

. الحاضن لمجموعة اآلمال والطموحات. ىل كانت في عداد دائرة المثقفين. ىل ماذا عن العائمة -

مة األخرى حميمة. بمعنى ىل تسودىا روح العشيرة أو األسرة الكبيرة أم أنيا كانت العالقة مع فروع العائ

عائمة من نمط بورجوازي صغير يخترع ممحمتو الخاصة بو ويتجو من المشرق عمى متن مركب محمي 

 نحو غرب العالم. 

مخضرمًا. أما والدتي فيي امرأة ذات جذور جنوبية صرؼ. قصيرة  كاف أبي كما أسمفت عسكرياً  -

اء الداكنة والقامة ونحيمة وذكية بما يكفي لتمييزىا بيف نساء المحمة المتعممات. والدىا ػػ ذو البشرة السمر 

مقصرػػ  قدـ مف جنوب العراؽ إلى وسطو ليقترف بأوؿ امرأة شاكسيا فنيرتو بشدة. كانت فارعة المائمة ل

في بعقوبة فوالدؼ ىو اآلخر جاء  طوؿ، ذات أصوؿ تركية، وبشرة بيضاء. ال أعرؼ ما الذؼ جمع الكلّ ال



ذات )ألمي( .. لـ تكف جدتي مف مدينة الحمة ليسكف بعقوبة، وليقترف بوالدتي السمراء التي تصغره كثيراً 

انشطرت إلى ثالث بعد أف األصوؿ التركية لتتخمى عف عنجييتيا ورغبتيا في السيطرة عمى عائمتيا التي 

 الكل في منزؿ األسرة األـ وليبدأووالدتي ذات الميوؿ المعرفية، وليعيش  ،تزوج خالي ذو الميوؿ الفنية

أو موانع مف أؼ نوع. كنت الثالث في قائمة األبناء التي استطالت  ،وبال محددات ،اإلنجاب بال توقف

د طموحؾ وسط ىذا الزحاـ ولكف ما لفت فضمت ستة أوالد وست بنات. وكاف مف الصعب أف تحد

، ويمقيو عمى مسامع والدينا فيحصل منيما عمى الثناء غنائياً  انتباىي أف شقيقي األكبر كاف يكتب شعراً 

والتشجيع. لقد كاف ىذا بمثابة الحافز األوؿ الذؼ ألقى بي مف حيث لـ أحتسب إلى عالـ الشعر، 

ة الشعر منذ ذلؾ الوقت المبكر مف حياتي األدبية يوـ كنت طالبا والقوافي، واألوزاف. لقد بدأت رحمة كتاب

مسابقة مديرية تربية  قبولي فيفي السنة األخيرة مف الدراسة االبتدائية. ولعل أبرز ما حدث بعد ذلؾ ىو 

 يف.وفوزؼ بالجائزة الثانية بعد الطالب القادـ مف دار المعمم ط )السنة السابعة(المواء وأنا في األوؿ المتوس

فانقمبت عميو ألف المسرح كاف  دخولي أكاديمية الفنوف الجميمة حتىتمسكت بالشعر كأنو العروة الوثقى 

ووجدت نفسي أماـ مياـ جسيمة، ومسؤولية كبيرة  شيئًا فشيئا. لقد تغير الحاؿ تماماً  بغزو اىتماميقد بدأ 

أوؿ العقبات الكأداء التي ذلمتيا بإقناع ، وواجيت عمّي النيوض بيا فبدأت مف فرقة مسرح بعقوبة لمتمثيل

 فقامت بأداء دورىا عمى أكمل وجو شقيقتي لتمثل دور المرأة )حيره( في أوؿ مسرحية أخرجتيا )المفتاح(

ف العرض لقي استحسانا يخف اعجابو بتمثيميا كما أ فاروؽ فياض الذؼ لـأثارت دىشة الفناف الراحل ف

مسرحية            اخراج لو في حميد فاختارني ألكوف مساعداً مف لدف الفناف الكبير سامي عبد ال

 )مياجر بريسباف( وكنت حينيا ال أزاؿ طالبا في المرحمة األولى بأكاديمية الفنوف الجميمة.

 

محظوظ. ألن والدي كان محبا لمثقافة، مع ميول لمخطابة وجوع ال يشبع لمتسمط. ومن  أنت -  

سخرية األقدار أن أحد أول أدباء مدينة حمب الذين تعرفت عمييم بوقت مبكر وىو الشاعر المعروف 



سعيد رجو مؤلف سبع أو ثماني مجموعات شعرية، هللا أعمم، كان شيوعيا من نفس مسقط رأسي. 

عن والدي إنو مزىو بنفسو لدرجة منفرة. عمى أية حال لقد توفي اآلن بعد معاناة مع  وكان يقول

 السرطان لعشر سنوات. ولم يتبق منو غير صورتو وقبره المتواضع.

 

 بداية العنف

اآلن: ما ىي أىم األحداث التي تسببت بإدخال تعديالت جذرية عمى المشيد العام في بعقوبة  السؤال

 وتسببت لك أو لمعائمة بتعديل في المسار.

اتفق العسكر عمى إسقاط النظاـ الممكي واالنتقاؿ إلى النظاـ الجميورؼ وفي صبيحة يوـ  1958عاـ  -

سيطر العسكر عمى المراكز الحيوية في العاصمة بغداد، الرابع عشر مف تموز انطمقت شرارة التغيير، و 

 وبأمر مف أحد القادة تـ قتل الممؾ الفتى )فيصل الثاني( وتصفية أفراد عائمتو بطريقة بشعة.

  

 تقصد كما فعل الشيوعيون بأسرة آل رومانوف في روسيا. -

وكاف يعمل مف  ،لمشعب العراقينعـ فعموا ما فعمو البالشفة الروس مع فارؽ أف ممؾ العراؽ كاف محبا  -

كف عنده مف القسوة ما عند القيصر، ولـ تميمو ظروؼ البمد الوقت الكافي لينجز ما ولـ ي ،أجل رفاىيتو

 كاف يفكر بو مف مشاريع تنموية.

 

 من ىم ىؤالء العسكر. ما ىي أصوليم واتجاىاتيم. -

ط . خطّ ، وعبد السالـ دمحم عارؼ. لـ يكونا عمى وفاؽ أبداً قائداف عسكرياف ميماف ىما عبد الكريـ قاسـ -

السالـ عارؼ تمقى مكالمة مف  طو األوؿ. ويقاؿ إف عبدذ الثاني ما خطّ ونفّ  ،األوؿ إلسقاط الممكية

ووافق عمى تصفية عائمتو عمى الرغـ مف أنو خرج مف داره وأفراد عائمتو  ،يرة المكمفة باعتقاؿ الممؾالحض



اتجو عبد السالـ دمحم عارؼ اتجاىا ناصريا مستغال غضب عبد الناصر مف عبد الكريـ قاسـ بال سالح. 

  1963ينافسو عمى قيادة األمة العربية فخططا لإلطاحة بو. وتـ ليما ىذا عاـ  قاسـ مف جماؿ أف اً ظنّ 

ف في فسمح عبد الناصر مميشيا الحرس القومي برشاشات )بورسعيد( مصرية الصنع. ثـ عاث البعثيو 

 العراؽ فسادا حتى انقمب عمييـ عبد السالـ وىو رئيس الجميورية بعد قاسـ لتترػ سمسمة مف االنقالبات.   

لـ يكتف العسكريوف بيذا بل أمروا أف يقتل بعض رجاالت الحكومة ويربطوا بالحباؿ إلى سيارات راحت و 

 راؽ األشير نورؼ السعيد.تجوب بيـ شوارع بغداد وكاف عمى رأس ىؤالء )المسحوليف( سياسي الع

  

 نوري السعيد العضو المؤسس لجامعة الدول العربية من بعقوبة؟ -

 ال لـ يكف مف بعقوبة. كاف يسكف بغداد وىو مف أصل كردؼ. -

  

 ماذا حصل بعد ذلك؟.. -

راحت االنقالبات تترػ، والتظاىرات تجوب الشوارع، وصارت االعتقاالت والتصفيات ميزة الحياة  -

 نت مشوار العنف العراقي منذ ذلؾ الزماف ػػ ولـ تتوقف إلى يومنا ىذا.ػػ التي دشّ الجديدة 

 

ىل تستطيع أن تذكر اسم نص واحد لك اعتمدت فيو عمى ذكرياتك البعيدة أو القريبة في رسم  -

 الشخصيات واألحداث. بمعنى ىل كنت من أتباع الواقعية الطبيعية التي تعيد تركيب الحياة في الفن.

يحضرني نصي المسرحي الصامت )قطار الموت( والذؼ يستميـ واحدة مف أبشع سبل القتل الجماعي  -

مف سجنائيا السياسييف داخل عربة  كبيراً  )الجينوسايد( الذؼ ابتكرتو حكومة البعث. لقد حشرت عدداً 

 ائق القطار شيئاً دوف أف يعرؼ س ، وأرسموىا إلى )نقرة السمماف(منافذىا بالقار األسود قطار أغمقوا كلّ 

 عف البضاعة التي حشرت في تمؾ العربة كي يموت الكل في الطريق إلى )النقرة(.



 

نقرة السممان ىي نفس المكان المفترض الذي كتب عنو جمعة الالمي أحد روائعو الروائية، أعتقد  -

المعتقل  الثالثيات والتي تحدث فييا عن ديرة حمم العمر وعن بعض السياسيين الذين حمموا إلى

 بشاحنات الدواب ..

ليس ثمة نقرة في عراؽ البعث غير نقرة السمماف. وىي عبارة عف سجف رىيب شّيد في وسط الصحراء  -

الستقباؿ السياسييف المنفييف. أما رىبتو فمتأتية مف كوف اليارب منو ال يستطيع النجاة عمى اإلطالؽ. 

يمة دسمة كبيرة. أما فإف لـ تقتمو دوريات الحرس في أرض مكشوفة ال ستر فييا، تحولو الذئاب إلى ول

عف تبعيتي لمواقعية الطبيعية أو غيرىا مف المدارس والمذاىب األدبية فيذا شيء يربكني شخصيًا  كما 

يربكني تحديد الغاية وجعميا وقفا عمى إعادة تركيب الحياة في الفف. شخصيا أعتبر نفسي شاىدا ورائيا 

وال يخيـ عميو  إلى عالـ ال يسوده العنف واإلكراه عميو أف يوصل شيادتو ورؤيتو بطريقة تتفق مع تطمعاتو

 .الموت

 

  القراءات األولى

تكتب لغة جزلة ولطيفة. وبجمل قصيرة ومتالحقة. ىل لذلك عالقة بمصادرك الثقافية. وىل كان في  -

 بيت العائمة مكتبة. ما ىي الكتب المتوفرة. وماذا قرأت منيا. وأييا كان أقرب لقمبك.

( الذؼ أوؿ المصادر التي اعتمدتيا منذ وقت مبكر في حياتي القرائية ىو )نيج البالغةال أنكر أف  -

إلخ. وكنت أحفع عف ظير قمب الكثير مف  و.. قيا و..نسىا وتراكيبيا و أدىشتني لغة خطبو بموسيقا

نصوصو وما زلت أتذكر حتى ىذه الساعة مقطعا أو أكثر مف الخطبة الموسومة بػ )الشقشقية(. ىذا 

شعرية ومنيا ال عف حفظي لمكثير مف اآليات والسور القرآنية، وعشرات إف لـ أقل مئات القصائد الفض



 ،والخطوب ،يزاؿ بضعة أبيات منيا عالق في ذاكرتي التي شوشتيا الحروببعض المعمقات التي ال 

 والعنف. ،والبشاعة

ت الكتب التي تتالءـ وذائقتي لـ تممؾ عائمتي مكتبة خاصة بيا وأنا أوؿ فرد فييا يؤسس مكتبة ضمّ  

 .االنتقائيةالقرائية 

 

ىل قرأت نيج البالغة ألن الجو متأثر بالشيعة أم ألنو كتاب شعبي وألن شخصية اإلمام عمي  -

أسطورية وتخاطب ببسالتيا ونيايتيا المأساوية كل طبقات وشرائح الشعب المحروم الذي يفكر ببطل 

 مقيور ومنقذ لو سمعة وحيثيات.

لـ يكف العراؽ ػػ وبعقوبة جزء منو ػػ يعرؼ أؼ شكل مف أشكاؿ االحتقاف الطائفي. فالزواج بيف  - 

أو تحت مؤثر شيعي. قرأتو بعد  الطائفتيف حالة اعتاد الناس عمييا، وأنا لـ أقرأ نيج البالغة كوني شيعياً 

 وثقافتو المغوية. ،وبالغتو ،وبسالتو ،وموقفو مف الفقراء ،أف أعجبت بشخصية عمي

 

 أفيم أنك لست من الشيعة بالوالدة؟.. -

 .في آف واحد. أو لنقل ىذه رغبتي في أف أكونيما معاً  وسنياً  ال ضير في كوني شيعياً  -

 

. حين قرأتو ألول مرة لفت نظري ورقو العثماني األصفر، والجو األسطوري أين ألف ليمة وليمة -

والخرافي المدىش الذي يوسع المدارك ويحارب الواقع الضيق باألحالم غير المحدودة. لم أكن أعرف 

شيئا عن العراق ولكن من الواضح أن القصص تدور في حدود تمك المنطقة من العالم مع امتدادات 

 المشرق.. كل شخصيات ألف ليمة وليمة من العراق وما بعده.  استراتيجية نحو



فت عمى مموؾ العراؽ القديـ مف خاللو، وعمى ألف ليمة وليمة أدىشني، وأثار فضولي. لقد تعرّ  -

قصصيـ العجيبة والغريبة، وكنت أحمـ دائما بامتالؾ الجني القادر عمى فعل الخوارؽ ليكوف بمستطاعي 

ي واقعنا المعيش. لقد تحوؿ ىذا الجني وباألحرػ الجنية فيما بعد إلى رمز ميـ فعل ما لـ يكف ممكنا ف

 في كتابتي لمسرحية )شيوة النيايات(. 

 

 ىل قرأت المنفموطي وجبران. وىل كنت ميتما بأزمة طو حسين مع األزىر. -

والعبرات. وقرأت تعرفت عمى كتابات المنفموطي في مرحمة الدراسة المتوسطة وقرأت لو النظرات  - 

تزاؿ  ف صورتو التخطيطية عمى األغمفة الجبراف في تمؾ المرحمة أيضا ولـ أعد أتذكر عناويف كتبو لك

 حاضرة في ذاكرتي. وكذلؾ صورة وجو المنفموطي البيضاوية وصورة طو حسيف بنظارتو السوداء.

  

 خياال لو معنى في الذاكرة؟. أين ذىبت شنبات المنفموطي. والدشداشة التي يرتدييا. ألم تترك -

نعـ تركت معنى واحدا ىو أنيا جعمتني أتخيل المنفموطي رجال شعبيا ذا قوة وىيبة مف عامة الناس  -

  ـ عندؼ بيف الشخصية وكتاباتيا وقتا طويال مف الزمف.ولـ تكف صورتو تتالءالبسطاء 

 

من تعتقد من رقيق المالمح .السيما رومنسيات بول وفرجيني وما شابو والتي تحتاج لشخص و  -

 بواكير العراق يعادل تمك األسماء ؟.

ف لـ يكف  -  لـ أجد في العراؽ مف يشبو المنفموطي وجبراف في تمؾ الفترة الزمنية ولكف وجدت شبيا ػػ وا 

كبيرا ػػ بيف طو حسيف والدكتور عمي الوردؼ. وأزمة طو حسيف مع األزىر كانت موضع اىتماـ الكبار مف 

إال لكونيا تشتغل عمى مبدأ  اء أو أنصاؼ قراء فمـ تعنينا كثيراً األدباء. أما نحف الذيف لـ نكف سوػ قرّ 

 اء..الشؾ وكاف الشؾ يستيوينا كشباب ويغوينا كقرّ 



 

 ذو النون أيوب . بمن يذّكر من رواد لبنان ومصر وسوريا.  -

إلى حد ما يشبو حنا مينا الذؼ بدأ بكتابة المقاالت الصحفية ثـ انتقل إلى كتابة القصة القصيرة في  -

سوريا ولبناف. ويشبو يحيى حقي في مصر. فكالىما اىتـ بالمقالة الصحفية والسياسية ثـ انتقل إلى 

 القصة القصيرة. 

 

مغرما بيا ثم بدأت تتخمى عنيا. وتبحث  ال شك أن اإلنسان يمر بمراحل. ما ىي المؤلفات التي كنت -

عن جدوى المعرفة في نمط ثقافة آخر. من جيتي كنت مغرما بسمسمة روايات تاريخ اإلسالم لجرجي 

زيدان ورومنسيات معروف األرناؤوط التي جمعيا في عدة مجمدات أطمق عمييا اسم الممحمة الكبرى 

 يوم ال أستطيع العودة ليما إال ألغراض الدراسة والمقارنة.تيمنا بما فعمو بمزاك بالكوميديا اإلنسانية. وال

عمى  حممتو معياستعرتو مف المكتبة المركزية العامة في بعقوبة. عشقت ديواف المتنبي عشقا خالصا.  -

الرغـ مف ضخامتو وثقمو إلى أمكنة مختمفة ألنني لـ أحتمل االبتعاد عنو، وعف الشرح الذؼ قدمو الواحدؼ 

، بعد رأػ ق عمى ىذا األمرعمّ كبار السف الذؼ كاف جالسا في أحد المقاىي  النيسابورؼ. تصور أف أحد

ـَ ال تؤجر حّماال لحممو معؾ :قائال ضخامة الديواف وضآلة جسمي، وأطمق ضحكة عالية. لـ أىتـ  ؟ل

 ولـ أكمف أحدا بحممو معي. ،لتعميقو

وأشعار الجواىرؼ ثـ دواويف بدر السياب، وقصائد عبد الوىاب البياتي ثـ  ،شدتني مؤلفات جرجي زيداف 

انتقمت إلى مرحمة لـ يعد فييا المتنبي ممسكا بتالبيبي وال الجواىرؼ أو بدر أو البياتي. لقد اقتحـ المسرح 

 اتي فابتميت بو حد أنني بدأت أكتوؼ بنارة المقدسة. حي

 

 



 الحياة السياسية

ماذا عن حياتك السياسية. ىل توجد أحزاب أم مجرد اىتمامات عامة. وفي أية نقطة وجدت نفسك  -

الفكر السياسي  متورطا بمعضمة السياسة. كيف تقرأ مفاىيمنا لمحياة السياسية. وىل تجد فرقا بين

 والعمل السياسي أو الحزبي.

كبير بيف األديب والسياسي. إنيما يعمالف عمى استثمار مشروعييما لصالح قضية  ليس ثمة فرؽ  -

يؤمناف بيا ويروماف الوصوؿ إلى تحقيقيا عمى أرض الواقع المعيش. إنيما يممكاف حمما واحدا عمى الرغـ 

 مف اختالؼ وسائطيما لموصوؿ إلى ذلؾ الحمـ. 

كثيرة  )قومجية( ت أحزاب يسارية، وقومية، وقومانيةمفي حياتنا السياسية وعبر مراحميا المختمفة تشكّ 

وراحت تقاتل بعضيا بعضا مف أجل الوصوؿ  ،زعمت أف مشاريعيا تصب في خدمة الوطف والمواطف

و؟ لقد تربعت عمى عرش الحكـ وراحت تعمل بما أوتيت مف قوة إلى السمطة. فماذا حدث بعد ىذا كمّ 

شيء بدعوػ الحفاظ عمى ممتمكات  عمى دواـ بقائيا وسيطرتيا عمى كلّ  ، وسياسيةوعسكرية ،مادية

مواطنييا.. إذف عميؾ يا سيدؼ أف تمقي نظرة بانورامية عمى الحكومات التي أعقبت بعضيا بعضا لترػ 

قد تحقق أو تقدـ إلى األماـ  لمتحقق فعال. ستجد أف ال شيءما حققتو فعال ألبناء الوطف ثـ أخبرني با

لـ يكف قد تراجع كثيرا إلى الوراء. وال أتواضع أبدا أماـ فكرة أنني بدأت مشروعي األدبي منذ  قميال إف

وقت مبكر مف حياتي األدبية بطموح خالص وىدؼ نبيل فأعمنت جيارا موقفي مف السمطة ولـ أىضـ مف 

و في سنوات العمر أكثر مف خمسة عشر عاما حسب. دعني أذكر لؾ ىذا المقطع الشعرؼ الذؼ كتبت

 ذلؾ الزمف وقادني إلى مديرية أمف بعقوبة:

 اعمـ يا شرطي الدولة

 أني أدخمت الشرطة في ديتوؿ غير مخفف

 أخرجت الشرطة مف ديتوؿ غير مخفف 



 في الشارات الشرطية  (المخبوءة)لكف جراثيـ العصر 

 ترفض أف تترؾ مصدرىا النفعي 

 تظل بالدؼ في النكتيف شبحا 

 ار بداخميا كل األلفاظ المنيارةوأنا طبعوني لوحات تني

...................................... 

................................... 

 يفشل مشروع الشعراء لتغيير العالـ. 

مما تقدـ نستنتج أف ثمة فرقا واضحا وكبيرا بيف الفكر السياسي والعمل السياسي تتجمى صوره في  

التطبيق العممي القسرؼ حيث يتدخل العمل الحزبي ليفّصل غاللة الفكر عمى مقاسو الخاص وتمؾ ىي 

ة أف يكوف معارضا وعميو أدعو المبدع إلى ضرور  اآلفة التي أصيبت بيا سائر المفاىيـ السياسية العربية.

وبياف ما تبّيتو  ،والفضح ،ليذه السمطات، وكل السمطات في العالـ فيو مف يعّوؿ الناس عميو في الكشف

 السمطات مف مظالـ وقيود وانتياكات عمى مختمف الصعد.

 

 لم تخبرنا ىل انتسبت لحزب أم ال ؟.. -

ي كوني قائدا طالبيا التحاد الطمبة العاـ في العراؽ أياـ دراست انتسبت لمحزب الشيوعي العراقي بحكـ -

 جّمدتوىو عاـ السوؽ لمخدمة العسكرية االلزامية،  ،1976منذ عاـ في أكاديمية الفنوف الجميمة. و 

وكاف قد حدث ما  .غير النشاط البعثي حسب ؼ نشاطأف قانوف الخدمة لـ يسمح بأل أنشطتي الحزبية

نا الممتحق بوظيفتي كمخرج لفرقة المسرح الريفي، وأبعد الخدمة طبعا،  ،توجد في نياية الخدمة. حدث

جبارىـ عمى االستقالة الخطية مف قوػ اليسارألمنية مستنفرة لمطاردة الجيات ا ، واعتقاليـ، وتعذيبيـ، وا 

وىذا شيء عّد مف  ،دتعيّ النقض  االعداـ إذا تبيف لسمطة البعثد بقبوؿ حكـ والتعيّ  ،العمل السياسي



ة مورس ضد الشيوعييف تحديدا في نقر سموب البراءة الذؼ ألنو فاؽ أ ابتكارات البعث السياسي بامتياز

 في أنطمق ولـ، المستقمة وأدواتي ،والمستقل ،الخاص مشروعي الوقت كاف ليذلؾ طواؿ . السمماف

خاصا  يكوف  أف ينبغي مشروعوما زلت، عمى أنو  ،األديب إلى أنظر أناف ايدلوجيةأية  مف ىذا مشروعي

 نو يأخذ منيا ولكف دوف أف يصير فييا.إ نبميا وسموىا. كاف ميما يدلوجيةألية ا خاضع وغير، تماما

 

لؤلحزاب السياسية. ما دور اإلخوان المسممين والجماعات الدينية األخرى التي ترسم  بالنسبة -

الخريطة السياسية اليوم لمشرق األوسط. وماذا عن أىم كتابيم. في مصر كمنا يعمم بدور سيد قطب 

 الذي تحول أليقونة ولموضوع عن الشيادة الباسمة والجياد حول الموت. يبدو لي أحيانا أشبو بطرزان

أو عنترة العبسي. وفي سوريا انتشر اسم عمي الطنطاوي. ولكن عشاقو ال يعممون أنو مثل سيد قطب 

بدأ ناقدا أدبيا وكاتبا لقصص إذاعية رومنسية جمعيا في كتاب متأثر بشيممر وغوتة عنوانو ) من 

ن بالدولة. وأود حديث النفس (. ثم انتقل لمتأليف في موضوعة العقائد واإليمان، والتنظير لعالقة الدي

أن أذكر اسم أستاذ المدرسة ذي الطمعة المييبة والوجو المستدير األحمر الذي يشبو قرص الشمس 

ساعة المغيب. إشارة لمشاعر دمحم منال غزيل، صوت حركة الجياد اإلسالمي، ومؤلف الصبح القريب، 

 ..لمجياد بنبرة ميميشياوية وحماسيةالذي يدعو 

المسمميف دور كبير وواضح في العممية السياسية داخل العراؽ. لقد تـ قمع حركتيـ  لإلخوافلـ يكف  - 

في ميدىا وكذلؾ الحزب الفاطمي وأحزاب ثانوية أخرػ. أما حزب الدعوة فكاف أقوػ األحزاب الثانوية وقد 

العراؽ  تـ القضاء عمى بعض أفراده، وفّر بعضيـ األخر إلى إيراف ودوؿ أخرػ. وقد استعاد نشاطو خارج

 واستعاد دوره السياسي بعد سقوط النظاـ البعثي.

 



عظيم. حزب الدعوة اليوم في الحكومة والدولة. ما ىو النشاط الفني والثقافي الذي يرعاه. وىل لو  -

 جذور مبكرة من أيام الشتات والكبت.

وىذا ما تذرعت بو كل تتذرع الحكومة عادة بالتركة الثقيمة التي ورثتيا عف النظاـ السابق وفساده ػػ  -

الحكومات السابقة إذا استثنينا حكومة عبد الكريـ قاسـ ػػ وال أعرؼ لماذا ال تتذرع بما ألحقتو القوات 

األمريكية مف ىدـ ودمار وتخريب لكل بنى العراؽ الفوقية والتحتية. بعد سقوط صداـ حسيف دخمت فموؿ 

مؤثرة في الشارع العراقي السياسي عامة والشيعي  مت قوةحزب الدعوة إلى العراؽ قادمة مف إيراف، شكّ 

عمى وجو التخصيص، وحجما مؤثرا في االنتخابات العامة، وأليبت في نفوس الشيعة ػػ وىـ المحروموف 

دوما مف حقيـ في إدارة البالد أياـ الحكومات السابقة كميا ػػ جمرة الوصوؿ إلى السمطة ووصموىا فعال، 

 سو اآلف: ماذا قدموا لمثقافة والمثقفيف؟ولكف السؤاؿ الذؼ يطرح نف

لـ يكف ثمة ما يقدـ بعد السقوط غير الوعود والوعود. فالحياة الثقافية مشمولة حركتيا وغير قادرة عمى  

المضي في طريق تحقيق الحمـ المنشود عمى الرغـ مف إصرار المثقف العراقي عمى العطاء المثمر 

اتحاد األدباء أتعرؼ ماذا قدـ الدعويوف لو؟ لقد أغمقوا منتداه  الدائب ولو عمى صعيد فردؼ. عمى صعيد

 الميمي بعد سمسمة مف المضايقات والضغوط والتشيير.

 

عاما ال شك كانت خالليا توجد حركة فنية وأدبية معارضة وغير دينية.  30حكم البعث في العراق  -

البعث ظيرت صالونات أدبية  كيف عبرت عن نفسيا؟. حتى تقترب من الصورة. في مدينة حمب بعد

مخممية.. منيا نادي شباب العروبة ويغمب عميو العنصر النسائي. وكان النشاط يتألف من أمسيات 

أدبية وحمقة كتاب في يوم محدد من األسبوع وجمسات طعام وسيرات طرب. كمنا نعمم أنيا معارضة 

سيطر عمييا أساتذة جامعة باردون  ولكن كان النقاب ىو الفن واألدب. وكذلك جمعية العاديات التي

وبعض رموز العوائل األرستقراطية. وكان ليا برامج رحالت ترفيو تصل إلى لبنان وتركيا. ولذر الرماد 



في العيون كانت الجمعية تكتفي ببركة المحافع وأمين فرع الحزب عن طريق دعوات عشاء وحفالت 

بيوت ومحال تجارية وىمم جرا. وىناك الجمعية  عيد ميالد وىدايا يقال إنيا رمزية تصل لحد تقديم

المتحدة لآلداب والفنون التي ضمت بين أعضائيا المؤسسين زمرة من الكتاب المحافظين 

والمتأسممين. وكان اجتماعيم في مقيى القصر المعروف أنو لمنخبة، ولذلك كانت زيارات المخابرات لو 

بة فقط. وتحت الغطاء كانت المسننات تدور. فرامة متكررة وبشكل ودي غير رسمي. لالستماع والمراق

لحوم اإليديولوجيا. أضيف لذلك النوادي الفمسطينية المستقمة التي تعارض وال تعارض. والتي تنشر 

كراسات عن حق العودة مع بعض النشاط األدبي. أين تقف بعقوبة من ىذه الصورة. ما ىي نوادييا 

  وما ىو نشاطيا غير الرسمي والرسمي؟.

. وقاموا بتبعيث الحياة 2003إلى عاـ السقوط في  1963لغرض الدقة حكـ البعثيوف العراؽ مف عاـ  -

وسائر القطاعات  ،العراقية بطرؽ مختمفة مبتدئيف بالقوات المسمحة العسكرية، ثـ انتقموا إلى التعميـ

الرسمية والمدنية والثقافية. خذ اتحاد األدباء مثاال عمى ذلؾ. لقد عدؿ نظامو االنتخابي ليتالءـ مع إرادة 

الحزب الواحد، ففرضت عمى المرشح أف يكوف والءه المطمق لمسيد الرئيس ال لموطف عمى سبيل المثاؿ ال 

عمى البعثييف حسب. أما قيادة المنظمات ومف جية أخرػ ليصبح االتحاد حكرا  ،الحصر مف جية

المينية وغيرىا فال تقـو ليا قائمة مف دوف أف يكوف رئيسيا أو مديرىا بعثيا وبدرجة رفيق  واالتحادات

 عمى أقل تقدير وىذا أضعف اإليماف.

عمى الرغـ مف ىذا كاف ثمة استثناء في ىذه المنظمة أو تمؾ. ولكف كمحصمة حاصل كانت الحياة  

فية خاضعة بشكل تاـ إلرادة وثقافة الحزب الواحد. وبمناسبة الحديث عف دمشق فقد وجدت فييا ػػ الثقا

ف أنكر بعض األدباء ذلؾ ىمسًا في  عندما زرتيا في نياية التسعينات ػ فسحة مف الحرية التي تميزىا وا 

 محاورتي إياىـ. 

 



الشمولية. وباألخص األنظمة التي لم يحرم أحد السوريين من ىامش الحرية الذي تتيحو األنظمة  -

ليا دور في تعميم الثقافة وتقريبيا من حياة الناس. ومرت عمى سوريا فترتان ذىبيتان ىما أوائل 

السبعينات وبواكير األلفية الثالثة. وىذا ترافق مع تغيير في خط النظام، واالنتقال من شريحة ألخرى 

د ىذه الحدائق تذبل وتمرض وتموت. حتى أنني في وانفتاح عمى العالم. ولكن سرعان ما كانت ورو 

التسعينات، كنت ال أقترب من الصحافة الثقافية التي أدمنت عمييا في الثمانينات. والسبب اإلداريون.. 

المشرفون عمى الجو الثقافي الخانق والضيق الذي تخصص بكيل المديح لرأس النظام من غير محبة 

 7ثقافة في التسعينات مرحمة خمود تافية، حتى أنو من أصل صادقة وال مبرر فني. لقد دخمت ال

صفحات ثقافية كانت تصدر واحدة أو إثنتان عمى  األكثر وما  تبقى تحول لفواتير مياه وىاتف. نعم. 

كانت أسماء المتخمفين عن الدفع تنشر في محل الصفحة الثقافية من صحف النظام، وأحيانا تنشر 

 -مبات إعارة في دول التسول ) غير العربي (، أقصد إمبراطوريات البترولوائح بأسماء المتقدمين لط

دوالر في خميج األسف والذل والعار. كنت ميتما بالموضوع ألنني عائد من اإليفاد وأبحث عن فرصة 

عيش كريمة. وسبقني ليذه المقمة السامة األستاذ الدكتور ىاني الراىب، وقرأت اسمو لاللتحاق 

ي نفس الصفحة التي كنت أقرأ لو فييا قصصو الناعمة والمجددة ومقاالتو النارية. بجامعة الكويت ف

وىناك أصيب بسرطان الدم وعاد إلى سوريا ليموت وحده. وليترك مكانو في عممية التحويل الديمقراطي 

 فارغا. 

ة إشكاالت اآلن ننتقل لمرحمة أخرى من الكالم عن عالقة الثقافة بالسياسة. أرى أن المنطقة مرت بعد

.  67في تمك الفترة.. النكبة.. العدوان الثالثي عمى مصر.. وحدة سوريا ومصر.. عدوان حزيران في 

 ما ىو التاريخ الذي ترك أثرا في الحياة العامة في العراق وفي حياتك الشخصية.

شخصيا لـ يؤثر  كل األحداث التي ذكرتيا أثرت في الحياة العامة في العراؽ وغيره مف البمداف العربية. -

عمى حياتي الشخصية العدواف  الثالثي عمى مصر فقد حدث ولـ أبمغ بعد سوػ الرابعة مف العمر. ربما 



حدث التأثير بوقت متأخر قمياًل عندما صرنا نعشق عبد الناصر، ونؤليو، ولـ نر منو إال جانبو العروبي 

ا عراقيا فاألحداث كثيرة، ومريرة، المشرؽ. أما إذا كاف قصدؾ مف السؤاؿ معرفة أؼ حدث أثر فين

 ويصعب إدراج تواريخيا أو تفاصيميا.

 

ألنني من نعومة أظفاري عايشت انقالبين. أوليما االنفصال والثاني حركة شباط  كنت أسأل - 

. وفي الحالتين كنت أشاىد العسكر والدبابات وجماىير الحرفيين والطمبة وىم يتظاىرون في 1966

 الشارع. ولكن كانت النار تمر من فوق الرؤوس ولم أشاىد ولو قتيال واحدا. 

خدمة العمم. ماذا لديك لتخبرنا بو عن أثرىا في حياتك الخاصة. ما نوع السؤال التالي: ىل التحقت ب

 الذكريات التي تركتيا لديك. ىل كانت حياتك في خدمة العمم سخيفة أم أنيا مدلمة ومرفية؟.

دخمت إلى الخدمة العسكرية وأنا أحمل معي تيما سياسية. كاف الجيش وقت ذاؾ قد تمت عممية  -

ال تبعيثو بشكل شبو تاـ.  ال وجود لمتطوع فيو لـ يزكيو الحزب أو يفرض عميو االنضماـ إلى صفوفو وا 

فالنتيجة معروفة وواضحة )اإلعداـ(. ثـ بدأوا بالضغط عمى خريجي الجامعات المساقيف إلى الخدمة 

( ومارسوا ضغوطيـ عمى المستقميف بغرض تبعيثيـ. ولما مجّند فمنحوا البعثييف منيـ رتبة مالـز )ضابط

أحمل معي تيمي السياسية فقد اكتفوا بإرسالي إلى مديريات االستخبارات العسكرية المختمفة بما فييا  كنت

داخل مديرية االستخبارات العامة  السياسيةسيئة الصيت وىي شعبة متخصصة بالشؤوف  16الشعبة 

مة بعد عاـ بشكل دورؼ. كاف ىذا بعد تخرجي في أكاديمية الفنوف الجميمة مباشرة. سّرحت مف الخد

ونصف وىي المدة المقررة لخدمة العمـ الخاصة بخريجي الجامعات والمعاىد. ولما طمبت الحكومة مواليد 

ألداء خدمة االحتياط عدت إلى الجيش ثانية ألكمل ستة أشير إضافية. سرحت بعدىا لتندلع  1954

خدمة جديدة طارئة ستأخذني مف الحياة المدنية لسنوات  الحرب العراقية اإليرانية وتفرض الحكومة عميّ 

عمرىا النفسي أطوؿ مف عمر التاريخ. وداخل الخنادؽ القتالية كتبت أوؿ مسرحية لي عف الحرب ىي 



مسرحية )الصرخة( التي عرضت في دمشق مف إخراج الفناف طالب ىماش، وأخرجيا في البحريف الفناف 

ومنحتيا وزارة باب المعاصر في البصرة الفناف أحمد عبد الواحد، واخرجيا لميرجاف الشطاىر محسف، 

الثقافة واإلعالـ العراقية جائزة الدولة لإلبداع لكنيا وعمى الرغـ مف ىذا كمو لـ تسمح رقابة نقابة الفنانيف 

ئية العراقييف بتقديميا عمى خشبات المسرح العراقي. وكاف المنع قد صدر بعد انتيائي مف البروفات النيا

 مباشرة.

 

 بعد خدمة العمم غالبا ما يقفز لمذىن موضوع الدراسة في الجامعة. كيف تحدثنا عنيا؟.. -

لـ تمنحنا الخدمة فسحة كافية السترداد األنفاس، فمف خدمة العمـ إلى خدمة االحتياط ثـ إلى خدمة  -

الحرب الثانية )حرب الخميج( الحرب األولى وأعني بيا الحرب العراقية اإليرانية. ومف بعدىا إلى خدمة 

ليحل عمى الوطف حصار دولي ىمؾ تحت رحمتو مف ىمؾ مف الفقراء والضعفاء. ثـ جاءت حرب الخميج 

الثانية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية التي جمبت معيا أنواعا معمبة مف الديمقراطيات اليدامة، 

 والفايروسات السياسية الميمكة. 

 

تتحدث عن المشاركة في عدة حروب كعسكري إجباري ثم احتياط. ىل كنت عمى خط النار أم مجرد  -

رديف في الثكنة؟. الشق الثاني من السؤال وىو الميم.. لماذا لم تتكمم في أعمالك المسرحية عن 

ي ميازل الحرب التي ال تؤمن بيا ضد إيران.. أسأل ذلك وفي الذىن نفس المشكمة مع تركيا الت

تستولي عمى منطقة يسكن فييا ماليين العرب من أبناء الطائفة العموية. وأضيف أننا لم نكتب عن 

ىذا الموضوع مع أن أول رئيس التحاد كتاب سوريا من اإلسكندرون، وكذلك األمر بالنسبة لشاعر 

 سوريا الكبير سميمان العيسى ولمؤسس عصبة العمل القومي وصديق حافع األسد المرحوم زكي



األرسوزي.. كميم من المنطقة التي ألحقيا الفرنسيون بتركيا مقابل التخمي عن سالونيكا لميونان.. ماذا 

 لديك عن حربكم مع إيران بالمقارنة مع صمتنا تجاه تركيا...

باعتبارؼ راصدا أرضيًا فإف واجبي حّتـ عمي التواجد في خط النار األوؿ/ الساتر الثاني. ومف موقعي  -

ب سير بعض المعارؾ الجانبية بيف الطرفيف بواسطة ما يطمق عميو عسكريا )مرقب آمر كنت أراق

البطارية( في تمؾ الفترة، وعنيا كتبت مسرحية )الصرخة( إف تسنى لؾ الوقت وقرأت ىذه المسرحية ستجد 

دث لقاًء ميما بيف جندؼ عراقي وآخر إيراني قتل في إحدػ المعارؾ الدائرة في المنطقة نفسيا. تتح

الشخصية األولى إلى الثانية عف صرخة األـ لحظة سماعيا خبر موت ولدىا مف دوف تحديد اليوية فاألـ 

مشترؾ. ال أريد التحدث عف الحقد ألنني شخصيا كنت حاقدا عمى الحكومتيف  انسانيكما تعمـ رمز 

ات التي ذكرتيا ودورىما في قتل آالؼ البشر بدعوػ الدفاع عف الوطف. وأنا أتحفع عمى بعض الشخصي

 عمى سبيل المقارنة أو المقاربة.

  

 عمى من تتحفع بالضبط ولماذا؟.. -

 إف قمت لؾ مف ىـ ولماذا أتحفع عمييـ لـ يبق لتحفظي عمييـ أؼ معنى. -

ولـ يشعر بالسعادة كمالؾ لمبتروؿ مثل  ،عمى أية حاؿ، سترػ أف العراقي لـ يعرؼ اليدوء وال السكينة

بقية البشر حتى بات يمعف البتروؿ وأىمو. بعد كل ىذه الخدمات التي قدمناىا لمعمـ البعثي السعيد لـ يبق 

أمامنا إال اجترار الذكرػ، والتحسر عمى ما فات مف األياـ يوـ كنا طمبة في الجامعة التي أججت نار 

ا لـ أزؿ طالبا في األكاديمية أربع مسرحيات لصالح فرقة مسرح بعقوبة عشقي لمفف المسرحي فأخرجت وأن

مسرحية مياجر اخراج كما منحني األستاذ الكبير سامي عبد الحميد شرؼ أف أكوف مساعدا لو في 

 بريسباف.

 



 تقصد مسرحية جورج شحادة. -

صابئية غير مسموح ليا بفتاة  نعـ. بالضبط . وىناؾ قصة حب يا سيدؼ في بعقوبة. لقد ىمت حباً  -

 إقامة ىكذا نوع مف العالقة مع شخص مف خارج طائفتيا ولؾ أف تتصور حجـ المغامرة ونتائجيا.

 

 ما ىو أول كتاب قرأتو وال يزول من الذاكرة. -

)بيف األرض والسماء( كتاب عممي رأيتو في محل لبيع الكتب فعزمت عمى شرائو. جمعت ثمنو مف  - 

بت مف صاحب المحل تسميمو لي فوقف حائرا وىو ينظر بتعجب وارتياب. قاؿ مصروفي اليومي، وطم

أخشى أف يعترض أىمؾ عمى شرائو. قمت لو ال عميؾ إنو مف مصروفي الخاص. أخذت الكتاب وبدأت 

المسافة  تحتفع بياسرار التي دت معرفة األار  بقراءتو مرة، ومرتيف، وثالثا لكنني لـ أفيـ إال بعضو.

 .لييا، وسماء أرنو إعيش عميياأرض أ  المجيولة بيف

 

 بدايات مسرحية

ىذا بعض ما حصل معي حينما بدأت في سن مبكرة بمتابعة أحمد أمين وال سيما فجر اإلسالم.  - 

متى بدأ دخول المسرح لوعيك الفني  لكفبعكس كتابو رسائل إلى ولدي فيو خطابي وتربوي ومفيوم. و

واالجتماعي. من خالل النص المكتوب أو من خالل اإلذاعة والتمفزيون. وىل كانت توجد في العراق 

مسارح متخصصة. وىل اليد الطولى لممسرح الفكاىي التجاري الذي يعتصر المتفرج ليضحك. أم 

 لمعروف في بالد الشام وىو رواية تمثيمية.لممسرح اليادف. وىل كانت البداية باسم مسرح أم باالسم ا

في المرحمة األخيرة مف الدراسة اإلعدادية كنت شغوفا بالقراءة عف المذاىب األدبية والفنية بدًءا مف  -

ية والسوريالية. لذلؾ قررت الدخوؿ إلى أكاديمية الفنوف الجميمة. كاف عمي أف ائالكالسيكية وانتياء بالداد

واإللقاء. استعنت  ،والغناء ،ص المشّكمة مف أساتذة األكاديمية قدرتي عمى التمثيلأثبت أماـ لجنة الفح



وطمبت منو أف  ،بمخرج مف بعقوبة ،يحمل الميوؿ نفسيا عامر مطر ، ىو الراحل العزيزوزميل لي

 الوىاب البياتي ففعل. مف ىنا بدأيعممني كيف أمثل مقطعا مف مسرحية )محاكمة في نيسابور( لعبد 

في حياتي االدبية. تراجع الشعر أماـ رىبة المسرح وانطوت القصة عمى نفسيا وبدأت  االنعطاؼ الكبير

 رحمتي مع العالـ الذؼ امتمكني بقوة درامية سحرية ىائمة. 

 

 من ىو ىذا المخرج. ما أىميتو. وكيف تصور شخصيتو لنا؟.. -

: فجميميىو مف خريجي معيد الفنوف الجميمة في دوراتو األولى، وىو مف عائمة قدمت لبعقوبة فنيف  -

مبنى لمسينما في بعقوبة تعارؼ الناس )حسف الزيدؼ( المسرح. لقد شّيد واحد مف آؿ الزيدؼ و  السينما

بعد سينما الييودؼ ة ثانيالمع أف اسميا الرسمي )سينما النصر( وىي  عمى تسميتيا )سينما الزيدؼ(

لقد تحولت ىاتاف الصالتاف  .1949حد العراقييف الييود عاـ وقد أسسيا أ واسميا الرسمي )سينما ديالى(

. أما المسرح فقد نيض عمى إلى معمميف مف معالـ الفف السابع في بعقوبة وارتبطتا ببنيتنا الثقافية والفنية

رائدا اإلخراج المسرحي في مدينتنا وكانا عمى طرفي يدؼ الفنانيف ثامر الزيدؼ، وسالـ الزيدؼ وىما 

كاف لكل منيما فرقتو المسرحية في الوقت الذؼ انعدـ فيو وجود فرؽ مماثمة في  شيء. نقيض في كلّ 

ؼ العراؽ إلى أوربا استقر ىناؾ ف غادر ثامر الزيدوبعد أ .باستثناء بغداد طبعاً  المحافظات األخرػ 

 الكارتوف الدرامية الطويمة. أفالـ وأصبح مخرجا بارزًا مف مخرجي

لمعراؽ مسارح عديدة وفرؽ مسرحية مختمفة، وجميور مسرحي مف الطراز الثقيل، ولـ يكف  بعد ذاؾ صار

المسرح االستيالكي قد ظير لموجود بعد. أما أولى النصوص والعروض المسرحية العراقية فقد بدأت عاـ 

لثالث آدـ وحواء، يوسف الحسف، وطوبيا، وقدمت عندما كتب الشماس حنا حبش مسرحياتو ا 1880

عمى أنيا مسرحيات تحديدا وليست روايات تمثيمية أو ما شابييا. أما المسرح االستيالكي الفكاىي كما 



تسميو أنت فقد ظير إّباف سنوات الحرب العراقية اإليرانية في محاولة منو إلعادة الضحؾ إلى مفتقديو 

 والمقزز مف القفشات كما يسمييا رواده، ومؤسسوه. ،والتافو ،في السطحي ولكف بحسابات تجارية أسقطتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 

 الرموز العامة والشخصية 

 

 

 



 مقدمة الفصل الثاني

 

تأسيس قرار تاريخي تمقائي، وحضور الـز أبدؼ. لكف  ىعممتنا السيميولوجيا أف ميمة األسطورة تقوـ عم

ىذا المسعى ىو مسعى البورجوازية، إذا كاف مجتمعنا موضوعيا، فيو الميداف المفضل لمدالالت 

األسطورية، ذلؾ ألف األسطورة، مف الناحية الشكمية أفضل أداة قادرة عمى القمب اإليديولوجي الذؼ يحدد 

سطورة بتحويل الطبيعة المضادة )أنتي التواصل البشرؼ، تقوـ األ ذلؾ المجتمع: عمى كل مستويات

 (.إلى طبيعة مزعومة )بسيدو طبيعة –طبيعة(  

ما يقدمو العالـ لألسطورة، ىو واقع تاريخي محدد بالشكل الذؼ أنتجو البشر أو استخدموه، وما تحييو 

وجيا البورجوازية تتحدد بتغييب االسـ األسطورة ىو تمؾ الصورة الطبيعية ليذا الواقع. وكما أف اإليديول

البورجوازؼ، فإف األسطورة تتشكل عف فقداف النوعية التاريخية لألشياء: األشياء تفقد فييا األسطورة ذكرػ 

صناعتيا، والعالـ يدخل في المغة كعالقة جدلية مف الفعاليات، واألفعاؿ البشرية: ويخرج عف األسطورة ما 

ذة تسيـ في تركيب أوىاـ تقمب الواقع رأسا عمى عقب وتفّرغو ىيات. إنيا شعو حة منسجمة مف المايشبو لو 

مف التاريخ وتمأله بالطبيعة التي انتزعت مف األشياء معناىا اإلنساني بشكل جعمتيا ال تدؿ عمى داللة 

ىي  بشرية. إف وظيفة األسطورة تكمف في إفراغ الواقع: إنيا حرفيا، جرياف مستمر، ونزيف، أو إذا شئتـ،

 تبّخر، وفقداف ممموس.

يمكف اآلف استكماؿ التعريف السيميولوجي لألسطورة في المجتمع البورجوازؼ، فنقوؿ إف األسطورة ىي 

( ينبغي طبعا أف نفيـ السياسة بالمعنى رة عف نشاط فقد صفتو السياسية. )أو كالـ غير مسيسعبا

ا الواقعية واالجتماعية وفي قدرتيا عمى صناعة العميق، أؼ أنيا مجموعة مف العالقات اإلنسانية في بنيتي

= انتزع ، معنى النفي العاـ ( قيمة فعمية، فيي تمثل ىنا  deالعالـ. كما ينبغي أف نعطي السابقة ) 

 حركة ذات معنى فاعل، لتحقيق الغياب باستمرار.



البشرية، وتضفي عمييا  حينما تنتقل األسطورة مف التاريخ إلى الطبيعة فإنيا تقتصد، وتمغي تعقد األفعاؿ

بساطة الماىيات، وتمغي الجدؿ. وفي صعودىا إلى ما بعد المرئي المباشر فإنيا تنظـ عالما خاليا مف 

المتناقضات ألنو عالـ بال عمق، عالـ منشور في الحتمّية، عالـ يؤسس وضوحا مقبوال: فيبدو عمى 

 األشياء وكأنيا تدؿ مف تمقاء نفسيا.

ف لمبدأ المتعة الفرويدؼ مبدأ وضوح البشرية األسطورية، وىنا يكمف غموض ولذلؾ يمكننا أف نضي

 األسطورة وانطواؤىا عمى عقدة سوداء: حيث أف وضوحيا ىو وضوح اعتباطي.

وىكذا أعتقد أف السيارة اليوـ تعادؿ تماما الكاتدرائيات القوطية: أقصد أنيا إبداع عظيـ مف إبداعات 

بحب، واستيمكت مف خالؿ صورتيا أو مف خالؿ استعماليا مف شعب  العصر، صمميا فنانوف مجيولوف 

 كامل يمتمؾ مف خالليا شيئا سحريا متكامال.

ومف الواضح أف سيارة سيترويف الجديدة قد نزلت مف السماء طالما أنيا معروضة كشيء تفضيمي. عمينا 

لشيء نجد وبسيولة الكماؿ مع أف ال ننسى أف الشيء ىو أفضل رسالة يبثيا عالـ ما وراء الطبيعة. في ا

 غياب األصل. وتحوؿ الحياة إلى مادة، فالمادة أكثر سحرية مف الحياة.

( يمكف النظر لرغوة الصابوف عمى أنيا تثير لدػ الشخص االجتماعي خياال وكذلؾ )مف جانب آخر

نية معينة ذىنيا حوؿ المادة. صيغة اتصاؿ لطيفة وعمودية في آف واحد. ويمكف أف تكوف عالمة روحا

باعتبار أف الروح كما ىو شائع عنيا قادرة عمى استنباط كل شيء مف ال شيء. إنيا قشور ناجمة عف 

 كتمة صغيرة مف األسباب. 

 

 (.1956ادر في باريس عام من كتاب أسطوريات لروالن بارت الص)

 

 



 البطاقة الشخصية واألدبية

أول مالحظة تمفت االنتباه أن اسمك في اليوية يحمل لقب األنباري وأنت من مواليد بعقوبة. وىذا  -

يماثل التضارب المعمن عنو في كل مسرحياتك. أنت تتحدث عن العنف بمغة رقيقة. ما سبب ىذه 

 التسمية. لماذا ليس صباح البعقوبي مثال.

وجدؼ )ألمي(. األوؿ بغيابو الطويل الذؼ فرضتو حياتو العسكرية،  ىذه إشكالية تسبب بيا والدؼ - 

. وعمى وفق ىذا سجمني في ذاكرتو حسبوالثاني بتحممو مسؤولية تسجيمي في دائرة النفوس عمى وفق 

ىذا المقب الرسمي  دائرة النفوس بمقب )الحمي( باعتبار أف والدؼ قدـ إلى بعقوبة مف مدينة الحمة. وظلّ 

. لقد حاولت تصحيح الخطأ بمعاممة الرسمية األخرػ  ، والوثائقفوس ودفتر الخدمة العسكريةفي دفتر الن

طويمة ومممة لـ أستطع إنجازىا لكثرة متطمباتيا، وارتباطيا بعدد مف الدوائر الحكومية كالمحكمة ودائرة 

ني بو األنبارؼ. األمف عمى سبيل المثاؿ ال الحصر. ولكنني آليت عمى نفسي استخداـ لقبي الحقيقي وأع

وىذه إشكالية ثانية فأنا ال أنتسب إلى مدينة األنبار ػػ مع اعتزازؼ بيا وبأىميا الطييبيف ػػ وال عالقة لي بيا 

ال كونيا مدينة مف مدف العراؽ. إف لقب األنبارؼ مرتبط بالعشيرة التي أنتمي إ ال مف قريب وال مف بعيد

 الييا حسب.

 

)أسطوريات( اىتمام بنيوي بما ال يمفت انتباىنا. نوع الصابون الذي نستخدمو. نوع  في كتاب بارت -

المناديل التي ننظف بيا أيدينا ووجوىنا. وأحيانا ماركة الثياب التي نرتدييا. وىو يسمي كل ذلك باسم 

ن األساطير اليومية التي تصنع وتوجو حياة األفراد بطريقة غير شعورية. في ىذا المضمار أرى أ

اختيارات األفراد تعني شيئا لو وجود في الشعورىم. ىل ييمك كتاب الطبعة األولى أم أنك تيتم بالنص. 

لى أية درجة ييمك أن تكون  بالنسبة لمجمة أو صحيفة ىل تيتم بالسمسمة أم بأعداد خاصة فقط. وا 



كراتو ذكر إنو وحيدا حين تكتب أم يمكن أن تفعل ذلك في أماكن عامة. المغربي دمحم شكري في مذ

 يفضل الضجة أثناء الكتابة.

في واقع الحاؿ ليس لي أؼ أسطورية يومية مف أسطوريات بارت فحياتي لـ تعرؼ االستقرار حتى  -

يتسنى لي اختيار ما يالئمني وما ال يالئمني. لـ أعش حياة برجوازية قط. فرض عميَّ أف أكوف مف 

أقوـ بدورؼ كطالب في المدرسة االبتدائية لمنصف األوؿ الشغيمة منذ طفولتي وأحببت ذلؾ كثيرا. كنت 

مف النيار ثـ أقوـ بممارسة لعبتي المفضمة )الجمناستؾ( ثـ أقضي بقية النيار في العمل. أما الميل فأبدأه 

بالمطالعة والمذاكرة حتى تحولت ىذه الممارسات إلى أسطوريات يومية كما يحمو لبارت أف يسمييا. 

حكومة أيضا بعامل االستقرار كنت حريصا عمى اقتناء كل أعداد مجمة األقالـ عمى الخيارات األخرػ م

سبيل المثاؿ ال الحصر وىا أنت ترػ أف الحصوؿ عمييا اليوـ بات أمرا عسيرا. لـ أكف في السابق ألىتـ 

يات بطقوس خاصة بالكتابة. كتابيَّ الموسوماف )البناء الدرامي، والمخيمة الخالقة( أنجزتيما في جب

 القتاؿ.

ىذه األياـ فقط بدأت أميل إلى أف أكوف وحيدا في لحظات الكتابة ربما بسبب وقوفي عمى عتبة الستيف  

 مع ىذا أستطيع الكتابة تحت أؼ ظرؼ عندما تمح عمي فكرة ما لكتابتيا. 

 

كتابين في الميدان العسكري. أين بالضبط. ىل كنت بالبذة وأنت  لم أفيم ماذا تقصد أنك أنجزت -

تكتب أم بالبيجاما العسكرية وفي أماكن ظميمة. وىل كنت تقرأ أيضا. ماذا. كتبا عسكرية أم منوعات 

أدبية. لالستطراد كنت في دورة طالب ضابط في مدرسة مشاة المنطقة الشمالية أقرأ كتابا حربيا لروسي 

ارشن. وعندما انتبو المدرب الضابط لو قال ىذه مخالفة عسكرية. ألنو ليس كتابا ىو فسيفولود غ

عسكريا وأكد أن كل شيء يأتي من خمف األسوار مخالفة ويستحق أشد العقوبات. إذا كيف كنت تقرأ 

 وتكتب؟؟؟...



القتاؿ ال تشبو ساحات التدريب. ثمة فسحة مف الحرية دائما. كنت برتبة رأس عرفاء وأنا  جبيات -

المسؤوؿ عف حظيرة رصد الطائرات المعادية وكنت كثيرا ما أجمس في المرصد ألقرأ أو أكتب خالؿ 

. وعندما تـ الفترات التي ال يوجد فييا طيراف وىي فترات طويمة بعد أف تـ تدمير أغمب الطائرات اإليرانية

نقمي إلى مقر البطارية لحاجتيـ الماسة إلّي كػ)مثبت معمومات( في مركز قيادة البطارية كنت أجمس 

طواؿ الوقت خمف جدار مف زجاج سميؾ أتابع عمى خريطتو حركة الطائرات المعادية والصديقة. ولما لـ 

القراءة والكتابة. قرأت  فسي بيـّ تكف ىناؾ حركة نشطة لمطيراف الحربي المعادؼ أو الصديق كنت أشغل ن

ما كتب عنو فضال عف أغمب الروايات التي  وكلّ  يات وقصص وروايات محي الديف زنكنةكل مسرح

 كانت تضميا مكتبة الصديق القاص سالـ بف قنديمة. 

 طويل في مكافال المتكررؼ المخابر. وجودنا دثالثة أفراد.. الضابط وأنا والجن كاف موقع القيادة يضـّ 

الحوار معي بموضوعات الحياة المدنية المختمفة. كاف يقوؿ دائما الدخوؿ في صغير فرض عمى الضابط 

كاف يحتـر اىتماماتي الثقافية والفنية فيغض ىل سأرػ يوما ما كتابا لؾ في المكتبات بعد انتياء الحرب؟ 

الطرؼ عف مقتضيات الحياة العسكرية القاسية بعد أف شاىدني مرات عديدة وأنا أدخل في نقاشات 

قربي منو عسكريا مختمفة مع السيد آمر البطارية الذؼ يحمو لو النقاش معي في ساعات الفراغ  بحكـ 

السر الذؼ أتاح لي فرصة ثمينة لمقراءة والكتابة فأنجزت كتابيف كرأس عرفاء وحدة نيابة وىذا ىو بالضبط 

  عف زنكنة.

 

 ما ىو أىم كتاب برأيك لزنكنة. وىل لو كتاب ضعيف تتمنى لو أنو غير موجود؟.. -

)السؤاؿ( ىي األىـ بيف كل مسرحياتو المطبوعة وقد أخذت نصيبيا مف اإلخراج فقدمت في العراؽ  -

لـ يبدأ مف  ى أتمنى لو أنو غير موجود. فزنكنةوليس لو كتاب ضعيف حتوالكويت وتونس ومصر. 

نما  الصفر وليس لو بدايات ضعيفة معمنة. عندما بدأ بطبع نصوصو فإنو لـ يبدأ مف نصوصو األولى وا 



بدأ مف نقطة متقدمة عمى تمؾ النصوص التي كادت أف تكوف نسيا منسيا لو ال جيود د. فاضل التميمي 

 حت عنواف )بواكير محي الديف زنكنةىا توطبعيا بعد أف أعدّ  مف بيف رفوؼ مكتبة زنكنةؼ أخرجيا الذ

 القصصية( وكتب ليا مقدمة، ودراسة تحت عنواف )وقفة مع البواكير(.

  

 ومن ىو القاص سالم بن قنديمة. ما ىي أشير أعمالو. متى كان يكتب. وما تقييمك النيائي لو؟. -

 ىادغسالـ بف قنديمة ىو مف أوائل األصدقاء الذيف جمعتني بيـ الثقافة، وقربيـ مني اإلبداع. رجل  -

كمدينتنا، صامت كنصوصي الصوامت، كاتـ ليديره الداخمي، يواجو حرارة الظرؼ المحيط ببروٍد يحسد 

قصيرة، ممتح ال في كتابة القصة ال نيـ أو باألحرػ قارض لمكتب بشكل عجيب. مقلّ  قارغ عميو، وىو 

و آلخر، وربما بسبب ىذا أطمق عميو أصدقاؤه ومريدوه لقب راىب القصة البعقوبية. لسبب أيود نزع لحيتو 

سالـ بف قنديمو كما يحمو لو أف يكّنى لو موقف مف النشر. إف سألتو عف سرِّه يكتفي بالنظر إليؾ مف دوف 

 أف ينطق بالجواب.

 

فرضت عميك ألول مرة. ىل كنت تقف طويال أمام المرآة لتتأمل  ماذا عن ثيابك العسكرية. حينما -

 ىندامك. ماذا لفت نظرك بيا.

أوال. لـ تكف الخدمة العسكرية خيارا بل إجبارا لـ يترؾ لؾ لذة أف ترػ نفسؾ مرتديا بدلتؾ العسكرية.  -

تيمة سياسية تفضي بي إلى اإلعداـ رميا  ثانيا كنت أكتـ خوفا منيا، وال أستبعد فكرة أف توجو إليّ 

بالرصاص بسببيا في جيش ال يسمح لعمل غير البعثييف داخل قطعاتو المسمحة. بمعنى آخر إف البدلة 

 ناصبتني العداء مف قبل أف أرتدييا فكيف بي وقد ارتديتيا فعال؟. 

 



س عمى األرض مع وسادة ىل ترتدي الثياب العربية أحيانا ، الدشداشة والعباءة. ىل تحب الجمو  -

لتستند عمييا أم عمى الكرسي والكنبة. وما ىي الصور التي تفضل أن تحتفع بيا في مكان واضح 

كذكرى ذات أىمية. صور العائمة. أم صور األصدقاء أم صور لحظات خاصة كيوم التخرج من المعيد، 

 من الجيش، صورة لحفمة زفاف ، إلخ....

صرؼ. آكل بالممعقة وأرتدؼ السترة والبنطموف  مدنيةولدت في بعقوبة بعيدا عف عشيرتنا، ونشأت نشأة  -

وفي ساعات النـو أرتدؼ الدشداشة ثـ بعد ذلؾ صرت أرتدؼ البجاما وروب النوـ. أتذكر يـو كنت مخرجا 

يأكل  ا إلى الطعاـ كاف الكلّ في فرقة المسرح الريفي أف إحدػ القرػ أقامت لنا مأدبة كبيرة. وعندما جمسن

مستخدما يده بدؿ الممعقة. والمدىش أف القرية كميا ال تممؾ ممعقة طعاـ واحدة، فتبرع أقربيـ إلّي بتعميمي 

كيفية األكل باليد. وعندما وضعت أوؿ لقمة في فمي راح الكل يضحؾ لمطريقة التي فعمت بيا ذلؾ. أما 

فتمؾ التي تجمعني مع أصدقائي في لحظة خاطفة مف لحظات  الصور التي ييمني أمرىا أكثر مف غيرىا

 الزمف.  

 

 من ىؤالء األصدقاء. أقربيم لك بال مجاممة. وما ىي أفضل تمك المحظات. -

. وأفضل لحظة ريد ذكر أسمائيـ كي ال اقع تحت طائمة عتب ولوـ مف لـ أتذكرىـ األصدقاء كثر ال أ -

بشير العيداني خمفي بالضبط  الطبيب د.محي الديف زنكنة يوـ كاف يجمس مع  كانت مع الراحل العزيز

كف عمى عمـ لـ أوىما ينتظراف قرار الطبيب ببتر أو ربط ساؽ ابني الذؼ تعرض لحادث دىس مرورؼ. 

ولـ أعرؼ لماذا تركنا زنكنة في تمؾ المحظة متحججا بالذىاب إلى دورة  ،اح ليمابما قالو الطبيب الجرّ 

بعيدا عني كي ال تصيبني صدمة ال يعرؼ عقباىا، منفردا اه، وقد عرفت فيما بعد إنو ذىب ليبكي المي

وقد مرت األزمة بخير اذ قرر الجراح ارجاع الساؽ إلى وضعيا الطبيعي دوف بتر وبأقل أضرار ممكنة. 

، في لحظة خروجي مف بيتو ألستقل السيارة التي تنتظرني لمغادرة العراؽ ومف األحياء: بالسـ الضاحي



والتي  إلى األردف ومنو إلى أستراليا، وقد خمَّد الضاحي ىذه المحظة بقصيدة جميمة مف قصائده المتميزة

 يقوؿ فييا:

 قمـ الرصاص يستبدؿ أفواه شوارعنا 

 مف األبيض األبدؼ

 جبرية بأرصفة جاىمية تحيط الموت بإقامة 

 عمى ظير البالد

 بالدؾ التي ضاعت مفاتيحيا

 تعاؿ...

 لنترؾ ثياب أرصفتنا عمى حبل غسيل أمياتنا

 كي ال نراىا ممحوة

بيف وكنا جميعا في ضيافة الضاحي كانت الميمة العراقية األخيرة لي قد جمعتني بباقة مف أصدقائي المقرّ 

ـ المبدع الكبير محي قمبو الكبير. كنا نسكر بحالوة كالالعزيز الذؼ فتح أبواب بيتو لنا مثمما فتح أبواب 

، ونستمتع بما جاد بو عمينا الصديق القاص والروائي سعد دمحم رحيـ مف درره الثمينة، وكنا الديف زنكنة

نستمتع بالكممات وىي تنساب عمى لساف القاص حسيف التميمي، ونصغي لصوت الصديق المؤرخ 

ث الفناف سالـ منصور. أما الصديق اإلعالمي كريـ الدىمكي فقد كاف الدليمي طو ىاشـ، وننتبو لحدي

 يمطر عمينا وابال مف المرح الجميل.

 

 من ىو بالسم الضاحي بالضبط. وىل تخميت عن بعض األصدقاء ألسباب معينة. -

ومخرج مسرحي تخرج في كمية الفنوف الجميمة. كتب القصيدة وأجاد فييا أيما إجادة.  ىو شاعر وناقد -

ولو مخطوطة تحت الطبع في دار الشؤوف الثقافية العامة ببغداد تحت عنواف )بعد موتي بقميل(. تعرفت 



مجددا عميو أياـ الطفولة يوـ كاف خريساف يجمعنا في أماكف السباحة. فارقتو زمنا طويال ثـ التقينا 

بحميمية كبيرة وبمحبة عظيمة وكأننا لـ نفترؽ يوما واحدا. دخل إلى قمبي بال استئذاف ولو ال ىجرتي 

، قي بأوقات متقاربة عمى صفحات الشبكة العنكبوتيةنمتزلنا المعينة لقمنا بمشاريع أدبية مذىمة. وما 

 . المؤجمة مبنات عمى بعض مشاريعناال ونحاوؿ إضافة بعض

عف صديق الدراسة الراحل محمود. كنت قد فتحت لو أبواب بيتنا عمى وسعيا لكنو آثر أف نعـ. تخميت 

 يدخل مف النافذة فيجرتو حتى توفاه األجل.

كل صداقاتي لـ تتعثر أو تتوقف أو تراوح في محميا إذا استثنيت صداقتي لمراحل محمود، ربما مرت 

 أكف يوما سببا لمتخمي عف أؼ صديق.بأوقات عصيبة أثناء الحروب أو الغياب القسرؼ، ولـ 

 

عمى سبيل الطرافة. ىل تحب ربطة العنق. أنت تتحدث في مسرحك عن المشانق كثيرا. وأنا بحوزتي  -

مشنقة إنكميزية ىي ربطات عنق اشتريتيا في إنكمترا إلرضاء غرور زوجتي التي كانت تبمغ من  20

 عاما.  15عاما. ولكن لم أستخدميا من  21العمر 

حتى بعض البموزات  عادة ال أرتدؼ ربطة العنق، وال خاتـ الزواج، وال الساعة اليدوية، وال أؼ قيد آخر -

ق ارتداءىا أبدا. وحمدا هلل أف زوجتي لـ تحب األربطة أيضا. مع ىذا أشنق نفسي بيا ذوات الرقبة لـ أط

 أحيانا في المناسبات الرسمية.

 

 عناصر وأدوات مسرحية

ال تيتم في مسرحياتك باألزياء. وال أرى لذلك سببا مقنعا. حتى القصة والرواية تيتم بثياب البطل.  -

فما بالك بفن مرئي. ىل كنت في شبابك واليوم في سنوات نضجك ال تيتم بما ترتدي. ما ىي األلوان 

بالدىاء مثال. يا  التي تفضميا. األسود الذي يقول عنو فاتح المدرس وأدونيس إنو لون سياسي ويوحي



. ىل ىي عقدة أم أنك ديمقراطي أكثر مما ي الكالم عن األزياء في كل نصوصكأخي لم تكن مسرفا ف

 يجب وتترك ىذه الميمة لممخرج.

أف أفكر  مف وجية نظرؼ الخاصة أرػ أف ال نقدـ توصيفاتنا الدرامية نيابة عف اآلخريف. لماذا عميّ  -

أف أختار  أف أفكر بقطع الديكور نيابة عف مصممو؟ ولماذا عميّ  ذا عميّ باألزياء بدال مف مصمميا؟ ولما

ىذا وال  أف أقوـ بكلّ  المالئـ مف الموسيقى بدال مف الموسيقي، واإلضاءة بدال مف مصمميا؟ لماذا عميّ 

أتركو لمف ىو اختصاصيـ بالضبط؟ أحد األخوة النقاد قاؿ عف صوامتي إنني لـ أترؾ فييا شيئا لممخرج 

عمما أنني أختمف معو كثيرا فثمة عشرات األشياء  ؟شيئا ليؤالءيقوـ بو؟ ماذا سيقوؿ إذف إذا لـ أترؾ كي 

 وقد اثبت ىذا بعض مف تصدػ إلخراجيا عمى خشبات المسارح. متروكة لخيارات المخرج في نصوصي

األلواف يا صديقي فأنا أحب األبيض منيا عندما ترتديو شابة في مقتبل العمر، واألزرؽ الفاتح عندما  أما

أرتديو أنا، واألسود واألزرؽ عندما ترتديو شخصية أحترميا، والميموني عندما تقدـ باقة مف الزىور لمف 

 ونيًا مف طراز الشعراء.تحب، واألحمر عندما ترتديو امرأة بيضاء. لست معقدا لونيًا بل عاشقا ل

 

ليس لديك اىتمام بالتراث. ال يوجد لديك اتجاه لمسرح عربي. وتميل بكل قواك إلى الالمعقول  -

ولمسرح النخبة. ولكن أنت في الموسيقا التصويرية تمجأ إلى قرع الطبول وضربات الصنج. وىي من 

ات لعمالقة الموسيقا الغربية أواليات الرقص الشرقي. وسرعان ما تضيف ليا كونشرتات وسيمفوني

 الكالسيكية. كيف تفسر لنا ذلك؟. 

واستخدمت قصة النبي إبراىيـ الذؼ حطـ األصناـ واشتغمت عمى  ال تنس أنني تناولت ممحمة گمگامش -

قصة السيد المسيح. وىذه القصص جميعيا مف تراثنا العراقي والعربي. قد ال يحسب كل ىذا عمى التراث 

تميامو أو االنطالؽ منو إلى المعاصرة بالصيغ التي عرفناىا وألفناىا فأنا آخذ مف الغرب وعمى كيفيات اس

والشرؽ ما يخدـ قضيتنا كبشر غير محدديف باتجاه واحد وال محكوميف بطريقة واحدة. ومسرحياتي تعد 



ى نخبوية فعال ألنيا لـ تصبح شعبية بعد أف قطعت شوط البداية حسب، وخطت خطواتيا األولى عم

 طريق األلف ميل. 

مت عندؼ أوؿ ارتباط أو التحاـ بيف أزاؿ إلى الطبوؿ والصنوج ألنيا شكّ  النعـ في الموسيقى ألجأ و  

الحدث واإليقاع والدراما. كنت وأنا صغير أشاىد واقعة الطف مشخصة أمامي، والمواكب الحسينية تدور 

في شوارع المدينة عمى إيقاع الطبوؿ وضربات الصنوج، وشاىدت كيف يميب الرجاؿ ظيورىـ بالزناجيل 

تي استخدمتيا في مسرحياتي كاف أغمبيا إف لـ أقل الطبوؿ الوكيف يضربوف الرؤوس بالسيوؼ. ولكف 

يا مف إيقاع )المارش(، وال عالقة لممارش بالرقص الشعبي الشرقي الذؼ يستخدـ في إيقاعاتو الدربكة كمّ 

 ينتمياف إلى عائمة واحدة ىي عائمة آالت النقر.  االثنيفبدؿ الطبل عمى الرغـ مف أف 

أما الكالسيكيات السمفونية فيي أفضل المؤثرات التي تعكس الصراع البشرؼ كسيمفونية القدر التي يتجمى 

فييا صراع بيتيوفف مع عاىة الصمـ وستجد ىذا جمّيًا في مسرحيتي الصامتة الموسومة )تجميات في 

  ممكوت الموسيقى(.

 

ت الدكتور قاسم صالح لتتأكد من ذلك. األلوان ليا معنى. نفسي وأسطوري. ويمكن أن تراجع مؤلفا -

درسنا في الجامعة أن الورد األصفر يدل عمى الغيرة. وقرأت لجيمس فريزر أن المون األحمر يدل عمى 

العودة إلى الحياة. بعكس الشائع أنو لون دموي. فأزىار الربيع الحمر ىي دم أدونيس الذي يستعد 

ل تقول إن األلوان بالنسبة لك مجرد حالة تعكس مشاعر لمظيور بعد أن قتمو الخنزير البري بقرنو. ى

 آنية وليس معنى ثابتا.

أريد أف أسأؿ ىل منحت األلواف لنفسيا أؼ معنى مف المعاني التي ذكرتيا نفسيا وأسطوريًا؟ قطعا  -

 اإلنساف ىو الذؼ أضفى عمى األلواف ىذه المعاني التي بدأت تتحوؿ يوما بعد آخر إلى معتقد لوني. فإف

 كانت ىذه الرؤية صائبة ػػ وىي بحسب زعمي صائبة جدا ػػ فأنا أمنح كل لوف معتقدؼ الخاص.



 

ديكور مسرحياتك أيضا مختصر وال تبالي بو كثيرا. أال تيتم بديكور المنزل. كيف تحب أن يكون  -

بيتك. أي لون أثاث تفضل. ىل النوافذ بستائر أم بأغطية من خشب يعود لعصر دون كيشوت 

 حين اليواء.وطوا

في العمل المسرحي أترؾ الخيار لمصمـ الديكور ليقوـ بعممو عمى وفق رؤيتو الفنية. وفي البيت أترؾ  -

ىذه الميمة لزوجتي كي تقوـ بيا بشكل جميل محكمة ذوقيا وخبرتيا الفنية في ترتيبو واختيار المالئـ مف 

 األلواف والقطع اإلكسسوارية المكممة.

 

مسرحياتك غالبا تيمل اإلشارة لمكان األحداث، ونادرا ما تكون اإلشارة عامة وغامضة وتدل أن  في -

الدراما تدور في مدينة. كيف كان اختيارك لممنزل في المنفى. من جيتي حصل تبدل في الذوق. في 

يزة. شبابي كنت أحب الزحام ألنني كنت أبحث عن نصفي المفقود بالالشعور. اليوم نامت ىذه الغر 

 وبدأت أميل لميدوء والمشاىد الطبيعية المنبسطة والصامتة ألقرأ وأكتب. ماذا عنك.

في مسرحياتي الصوامت نعـ أترؾ المكاف بال تحديد فيو صامت أيضا. أما في مسرحياتي الصائتة  -

في كما  فإنني أقوـ بتحديده مف دوف أف أدخل عميو مزيدا مف التفاصيل إال إذا اقتضت الضرورة ذلؾ

. ثـ ال تنس اإلشارات اإليحائية التي ترد عمى ألسنة الشخوص مسرحيتّي زمرة االقتحاـ وليمة انفالؽ الزمف

 لتدؿ عميو. أليس أفضل لمقارغ أف يكتشف المكاف بنفسو مف خالؿ النص بدال مف أف يقدـ لو جاىزا؟

النير، والبحر، والجماؿ  ة جدا مفمسافة قصير  ةبعدمالبيت الذؼ أسكنو اآلف في أستراليا يقع عمى 

ممكاف بطريقة يبدو لي انني انقاد ل. أما المدينة فيادئة جدا كيدوء بعقوبة ما قبل الحروب. الخالب لكييما

سحرية فمقد فقدت نيريف في مدينة البرتقاؿ: الصغير منيما خريساف، والكبير ديالى وقد عوضتني عنيما 



 اعتبر العراقيوف ادياليد )المدينة التي شددت الرحيل إلييا( فصار لي نير صغير وبحر كبير. ومثمما 

  ريف العراؽ اعتبر االستراليوف ادياليد ريف استراليا.بعقوبة 

  

  البيت والالاستقرار

بعد ترتيب البيت بشكل كامل. الثالجة في زاوية المطبخ. والفرن الكيربائي في صدره. السرير وسط  -

غرفة النوم. والمكتبة في الصالة تغطي الجدران. اآلن ماذا عن الموحات. الروزنامة. الدمى الصغيرة. 

ي رشيد. أو لوحة أنا أحب المنحوتات المعدنية والخشبية، ولدي بعض لوحات فنانين أقدرىم مثل عم

السيدة الحزينة. التي كانت معي في بريطانيا. وأطمق عمييا أستاذي وليام وتنغتون اسم ) ورقة اآلس 

 ( ألنيا تصور امرأة بغاية الحزن ليا قبعة سوداء وتغمفيا الغيوم وتحمل بيدىا ورقة اآلس األحمر. 

تفعل ما يالئمؾ مف مسرحية جيدة فإنيا مرىفة االحساس، رفيعة الذوؽ، وفنانة عندما تكوف لؾ زوجة  -

 ترتيب، ويفوقؾ ذوقا وخبرة فما حاجتؾ إلى أف تضع ىذا ىنا وذلؾ ىناؾ. 

 

كال. يبدو أنني لم أحسن التعبير. السؤال ىو: ىل لديك لوحات وتحف شرقية ومنمنمات. ما ىي.  -

 لذلك معنى..ولماذا وقع اختيارك عمييا. وىل تضع عمى رفوف المكتبة بعض الدمى. وىل 

ي وأضفت ليا بعض بحجـ كبير التقطتيا بعدستنعـ كانت جدراف غرفتي مزينة بصور فنية فوتوغرافية  -

، وقد نالت االستحساف يوـ عرضتيا في التغييرات الجمالية لتبدو عمى غير شكميا التقميدؼ المألوؼ

قت وس مختمفة األحجاـ وثّ . وفي جانب مف جوانب مكتبتي كنت أحتفع بكؤ معرض مشترؾ لفناني بعقوبة

حصولي عمى نتائج متفوقة في المجاليف الرياضي والشعرؼ. ولـ أىتـ حينيا بالدمى والمنمنمات. أما 

يت عنيا الموحة الوحيدة التي أىداىا لي الفناف الكبير منير العبيدؼ والتي كنت أعتز بيا كثيرا فقد تخمّ 

 لصالح صديق لي وليذه الموحة قصة. 



 

 لوحة منير العبيدي لو سمحت.ما قصة  -

إلى رسـ بأسموب النقطة في جبيات القتاؿ تدربت عمى الرسـ باأللواف الزيتية فتحولت مف رسـ الوجوه  -

المناظر الطبيعية. لـ أستخدـ الكونفاس بل صفائح )الفايبر(. وكاف مف ضمف الصور التي رسمتيا صورة 

طمبت مف العبيدؼ وضع لمساتو عمييا لتبدو سفر. فارس قوقازؼ فرسو محمل بعدد كبير مف أدوات ال

بيا ريثما  االحتفاظ، ثـ طمب وانو الزيتية منظرا طبيعيا مدىشابألعمييا رسـ العبيدؼ أجمل مما ىي عميو ف

يتـ عرضيا في معرضو الشخصي. وعندما ذىبت إلى بيتو الستالميا شاىدت لوحة معمقة عمى جدار 

مرسمو لفتت انتباىي بشكل عجيب. دققت النظر فييا مف بعيد، ومف قريب، ومف زوايا مختمفة. وعندما 

داثيا مف  الموحة عدت إلى البيت استرجعت تفاصيل الموحة فانكببت عمى كتابة مسرحية استميمت أح

 نفسيا.

 

ما اسم المسرحية التي استميمتيا من لوحة منير العبيدي. ولماذا تتخمى عن لوحتو لصديق آخر.  -

 في أي ظرف حصل ذلك؟..

)زىور وعقارب( وىو اسـ الموحة أيضا.. عندما تنظر إلييا مف مسافة بعيدة نسبيا قد ال ترػ ما يثيرؾ  -

نؾ ستنتبو إلى وجود لطخات سود عمى المنضدة، وعمى جدار الزىرية وكأنيا فييا جماليا غير الزىور.. لك

متعرؼ عميو. تقترب منيا فثمة شيء يدفعؾ فضولؾ ل ترابخارج الموضوع تماما.. عندىا تضطر لالق

ثالثا.. وىنا سترػ ذلؾ الشيء الغريب: عقارب تحاوؿ ػػ بكل ما أوتيت مف قوة ػػ تسمق  ف،خطوتي خطوة،

شيئا ما في داخمي يتفاعل مع الصراع  رد.. شعرت وأنا أقف أماميا أفالزىرية، والوصوؿ إلى إضمامة الو 

استرجعت تفاصيل  غير المتكافئ بيف القبح والجماؿ، بيف الرقة والبشاعة، وبيف األنوثة والذكورة.. وعندما

 الموحة في بيتي قدحت في ذىني فكرة كتابة المسرحية. 



أما الموحة التي تخميت عنيا فكاف ذلؾ بسبب كونيا مرسومة عمى )الفايبر( وليس عمى الكونفاس، مما 

يصعب طيَّيا ونقميا أو الحفاظ عمييا مف الكسر في طريق سفر طويل مف العراؽ إلى األردف، ومف ثـ 

ليا ىربا مف التصفية الجسدية التي وعدت بيا وأنقذني منيا صديق ودود يكف لي محبة خاصة إلى أسترا

جدا لذا  بعد اطالعو عمى ما يريد تنفيذه األشرار مف عقارب تمؾ الموحة. ولما كانت الموحة عزيزة عميّ 

 تسامرنا فيو. أىديتيا لصديقي المسرحي والشاعر المبدع بالسـ الضاحي لتزيف جدراف مكتبو الذؼ طالما

 

في مسرحياتك يسود جو من العنف والدمار. ولذلك ربما ليس لديك اىتمام بالحيوانات األليفة. دائما  -

تشير لوحوش الغابة. وأرى ذلك مربكا. فكاتب عنيف وسادي مثل ىمنغواي، مصارع الثيران والمالكم، 

ر متعطش لمدماء، كان الذي استغرق طويال في وصف بشاعات معارك عمى الحمبة بحضور جميو 

دائما يتحدث عن التضحية بنفسو إلنقاذ كناري مثال، كما في إحدى قصصو المشيورة. أين تقف من 

الحيوانات األنيسة. ىل تقتني حيوانا أليفا في المنزل أم بالعكس تقتني أسمحة صيد. وىل تحب 

فاري حيث التماسيح مشاىدة برامج الطبيعة المتخصصة بالحشرات والطيور أم المتخصصة بالسا

 والوحوش المفترسة. لماذا برأيك؟؟..

عندما كنت في منزؿ األسرة األولى َألفت العيش مع كمب )سموقي( ذكي. وكانت األسرة حريصة عمى  -

استبدالو بواحد مف ذريتو كمما شاخ أو وىنت قواه وصار قاب قوسيف أو أدنى مف الموت. ىذا فضال عف 

انعطاؼ كبير في تاريخ العراؽ  ل بيتنا الكبير. لقد حدثتصوؿ وتجوؿ داخ القطط السيامية التي كانت

ترؾ ولـ ي ،تجاه العنف كما حدثتؾ سابقايا باعودف ،بشكل واضح عمى مالمح الحياة العراقية السياسي أثر

لقد صارت تربية الكمب في المنزؿ عبئا  ممي مع البشر فكيف بو مع الحيواف!لمعراقي فرصة التعايش الس

مى ساكنيو. وبمناسبة ذكرؾ لػ )ىمنغواؼ( والكنارؼ دعني أحدثؾ عف القطة التي كانت تراقب بعينيف ع

جائعتيف عش العصافير في حديقة بيتنا األوؿ. كاف ثمة عصفور صغير ال يقوػ عمى الطيراف. وعندما 



ف فكييا فما كاف مف ة جناحيو لممرة األولى انخفض في طيرانو كثيرا. قفزت القطة وأمسكت بو بيبتجرب ىـّ 

أمو إال أف ىاجمت القطة ىجوما شرسا أجبر القطة عمى تركو والظفر بأمو. ىنا تدخمت فطاردتيا لكنيا 

كانت أسرع مني عدوا، وأخف حركة، وأدؽ مناورة. الطريف في األمر أني قرأت بعد كـ مف األعواـ قصة 

شاىدتو في بيتنا فتساءلت في سرؼ إذا كاف قصيرة لألطفاؿ كتبيا مكسيـ غوركي شبيية بدرجة كبيرة لما 

غوركي قد التقط ىذه الصورة الخاطفة وحوليا إلى قصة قصيرة جميمة. أال يمكنني أف ألتقط مف واقعنا 

أما اسمحة الصيد فال شأف لي بيا ألنني  المعيش عشرات الصور التي تصمح أف تتحوؿ إلى نتاج أدبي؟

ني كثيرا اجل متعة قنص عابرة. وأما برامج الطبيعة فال تزاؿ تشدّ اكره كرىا شديدا خطف روح الحيواف مف 

 .ييفاألرض لة لالطالع عمى اسرار شركائناحتى ىذه المحظة ألنيا تشكل بالنسبة لي وسيمة فعا

 

 اقنعة المسرح

في مسرحياتك اىتمام خاص باألقنعة والشخصيات األسطورية. أال يحدو بك ذلك ألن تحتفع في  -

منزلك ببعض التحف الطوطمية. وىل قرأت شيئا من األدب اإلفريقي وأثر بك. ماذا. متى. وما ىو األثر 

مكتوب بمغة المتبقي في الذىن.. وىل تفضل أدب إفريقيا المكتوب بمغاتو المحمية أم أدب المنافي ال

 الميجر. 

ف أفضل ال لـ أحتفع بشيء مف ىذا، وبيتي يخمو مف أؼ تمثاؿ أو أؼ طوطـ. أما األدب اإلفريقي فكا -

 افوائية المترجمة إلى العربية. كاف ىذا منذ وقت طويل حتى أنني نسيت عنو ما قرأتو فيو األعماؿ الر 

اعتبرتيا عمال روائيا متميزا، ومتفوقا يات التي ترجميا الشاعر سعدؼ يوسف وكنت قد اإحدػ الرو 

 باستحقاؽ كبير.

 



سعدي يوسف يترجم كثيرا عن األدب اإلفريقي. وول شوينكا وروايتو المفسرون. أعمال الصومالي  -

نور الدين فراح. أضف لذلك بعض األعمال اإلنكميزية اليامة التي تدور حول مأساة إفريقيا الدامية 

نيبول. واآلن ما ىو الفرق بين األقنعة في المسرح اإلغريقي والطواطم  مثل في بالد حرة لـ ف . س.

في المسرح الطميعي الحديث؟. وىل ىناك معنى فمسفي ليا.. ىل ليا عالقة بمشاعر الخوف والكراىية 

ومشاعر اإليمان واليقين؟. أم أنيا ضرورة فنية فقط. مثمما كان شأن المسرح الفكتوري. يستعين برجال 

اء ألنو من غير المستحب أن تقف المرأة عمى المسرح حتى جاء شكسبير وحصل عمى إذن في زي نس

 ممكي خاص لصعود المرأة عمى خشبة المسرح.

لنبدأ مف اإلغريق. كاف اإلغريق أياـ عروض رقصات الساتير يضعوف تمثاؿ اإللو ديونيسيس في  -

اإلليي وكيف يحتفوف بعودتو في أوؿ  مقدمة المسرح اعتقادا منيـ أنو يرػ ويسمع كيف يبجموف شخصو

الربيع مف كل عاـ. كانوا يقدموف لو فروض الطاعة ليمنحيـ بركاتو التي تجعل مف األرض القاحمة 

خضراء زاىية ومثمرة. ولما كاف العنب ىو الغمة األكثر زراعة وقت ذاؾ فانيـ يعصرونو ويقدمونو عمى 

يسي. يرقصوف، ويغنوف، ويثمموف، ويمارسوف الجنس في عيد الخصب الديونيس شكل نبيذ يشربو الكلّ 

تحت رعاية إلو الخصب والنماء )ديونيسيس(. إذا عدنا لمساتير وعرفنا أنيـ يرتدوف جمود الماعز لمقياـ 

 بأدوارىـ في الرقصة الساتيرية وجدنا أف ىذه الجمود تجعميـ أكثر قربا مف اإللو. 

ا وجعميا أكثر دقة ووضوحا وقدرة عمى الفيـ. وليس مف القناع إذف واسطة أو وسيمة لتقريب حالة م

الضرورة بمكاف أف يكوف القناع تقميديا فقد يعبر عنو مف خالؿ أداء الممثل لشخصية ما غير شخصيتو 

بمعنى أف يقوـ بارتداء تمؾ الشخصية كما يرتدؼ القناع. وال تظنف أنني أتحدث عف التقمص 

مامًا. وما يكوف مقبوال في فترة زمنية قد ال يكوف مقبوال في فترة الستانسالفسكي ألف ذلؾ أمر مختمف ت

أخرػ. أعني ىل يقبل جميور النظارة في زماننا أف يمثل دور المرأة رجل يرتدؼ قناعا نسويًا عمى أنو 

وقد اضطر  امرأة؟ مف الطبيعي أف يكوف ىذا مرفوضا بالمرة في زماننا بينما لـ يكف كذلؾ أياـ شكسبير



. أما نفسو أف يحصل عمى أمر ممكي لتمثل المرأة عمى الخشبة بدال مف المقنع الذؼ يقوـ بدورىاشكسبير 

فيي قناع آخر تستخدمو القبائل البدائية أو السكاف األصميوف لمقارات الثالث: أمريكا،  الطوطمية

وأستراليا، وأفريقيا وىو بمثابة اليوية االعتقادية لمجموعة بشرية دوف غيرىا. ومف الطبيعي أف يستفيد 

ألفكار والمعاني المسرح منيا باعتبارىا رموزا تكثف حاالت ومعاف وأفكارا ومعتقدات فئة محددة بتمؾ ا

والمعتقدات. ولكل عمل مسرحي احتياجو الخاص، فما ال يستطيع الرمز أف يخدـ بو عممية مسرحية ما 

 يستطيع الطوطـ ذلؾ مع أنيما يصباف في المصب ذاتو. 

 

تكممت عمى األقنعة عند اإلغريق. ولم تفّصل في موضوع المضحك والمبكي. وارتباط ذلك لدى  -

بيل والفن المنحط أو الفكاىي كما يقولون. وىذا يفتح لنا الباب عمى الكتابة الميبرالية اإلغريق بالفن الن

الروح والمادة،  –الوجو والقناع  –التي تضع بعين االعتبار شروط حرية األفكار وضرورة ارتباط الجسد 

أذكر  بالمجتمع باعتبار أنو وعاء حضاري، حدوده حرية غير مشروطة. وحتى نقترب من المسألة..

اسم عبدالرحمن منيف ككاتب روائي يقيد نفسو بروتين مينة الكتابة ويدعو في نفس الوقت لتحرير 

موضوعات الكتابة. وىنا ندخل في نفس المعضمة.. من ىو الدال ومن ىو المدلول. القناع أم الوجو. 

شكمة سياسية. فن الكتابة أم موضوعاتيا. ال شك أن عبدالرحمن منيف مشكمة في األدب العربي. وم

يعني أنيا ذىنية وتتحرك عمى مستوى المعطيات وليس عمى مستوى البنية. أرجو أن توضح لنا رأيك 

الخاص بما سمف، وبالذات عالقة األقنعة في ) قصة حب مجوسية ( لمنيف بموضوع الحريات. وىل 

ة بين النص يمكن أن يكون الفن نبيال ألنو حزين وتطييري، وتافيا ألنو ضاحك ويحتفع بمساف

 والواقع. لمزيد من التوضيح: ىل يمكن أن يكون النص ىو القناع والكاتب ىو الوجو أو الواقع. 

بحسب التقسيـ اإلغريقي القديـ فإف فف المسرح ينقسـ عمى قسميف ىما: التراجيدؼ والكوميدؼ وقد رمز  -

آلخر بالموف األسود وقد أستخدـ ليما بالقناعيف المعروفيف الضاحؾ والباكي. أحدىما بالموف األبيض وا



في الفف المسرحي وذلؾ عف طريق الدمج الفني  انعطاؼ كبير حتى يومنا ىذا. لقد حدث ىذاف الرمزاف

بيف القسميف لينتج لنا ىذا االندماج قسما ثالثا أطمق عميو التراجيكوميدؼ ثـ جاءت بقية الفتوحات بأشكاؿ 

ا السوداء، والمسرحية الممحمية، وغيرىا. فإذا كاف القناع يستخدـ جديدة في الكتابة المسرحية مثل الكوميدي

في المسرح اإلغريقي لبياف صفة المسرحية فإف استخدامو في المسرح الممحمي جاء ألسباب تغريبية 

غايتيا قطع االيياـ، وا عادة المتمقي إلى حالتو ما قبل اندماجو بالحدث المسرحي أو الشخصية المسرحية 

 ألحداث بعقمو ال بعواطفو التي أسرىا الممثل بكميتيا.ليحكـ عمى ا

ال ينبغي لنا خمط األوراؽ مع بعضيا. ثمة أمور لـ تعد قائمة كما ىي في الماضي فالفف النبيل لـ يعد 

مقتصرا عمى التراجيديا بمفيوميا القديـ وال يقتصر الفف التافو عمى الكوميديا بمفيوميا القديـ أيضًا. تمؾ 

عمييا الزمف فمف الممكف أف تنطوؼ الكوميديا المعاصرة عمى جانب كبير مف النبل  محددات عفى

التمثيل االيمائي االنساني. ما كاف يعتبر تافيا في الماضي صار نبيال في الحاضر. خذ مثال فف 

عمى العبيد واألرقاء، ولـ يتناولو فالسفة ذلؾ الزماف ألنيـ لـ يرغبوا  ومقتصراً  لقد كاف محتقراً )المايـ( 

بالنزوؿ إلى مستوػ ىذه الشريحة البشرية. يمكنؾ أف تفترض أف النص ىو القناع وأف الكاتب ىو الوجو 

و ولكف عميؾ أف تبرر لنا ذلؾ وتفمسفو بالتأكيد. أما االقنعة التنكرية التي استخدميا عبد الرحمف منيف أ

غيره فيي إلخفاء ىوية الشخصية ليتسنى لكل شخص ممارسة الرقص مع اآلخر. وىنا تحضرني الحفمة 

التنكرية في مسرحية شكسبير روميو وجوليت. ىل كاف بإمكاف روميو أف يعمف عف نفسو وسط أعدائو 

لنص، أو واقتحامو لحفميـ بغير قناع؟ إذف اليدؼ مف استخداـ القناع ىو الذؼ يحدد سببيتو داخل ا

 العرض، أو ساحات الرقص.

ومف ىذا نستنتج أف القناع قد استخدـ في الماضي لبياف نوع العرض.. تراجيدؼ أو كوميدؼ، واستخدـ 

 في الحاضر لوظيفة فكرية أو فمسفية أو رمزية تكثيفية. 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الحياة الثقافية في بعقوبة

 

 

 

 



 الكاتب والمكان

المكاف في حاالت كثيرة، ليس حيزا جغرافيا فقط، فيو أيضا البشر، والبشر في زمف معيف. وىكذا  إف

نكتشف عالقة جدلية بيف عناصر متعددة، متشابكة ومتفاعمة. فالمكاف يكتسب مالمحو مف خالؿ البشر، 

فقد اكتسب  الذيف عاشوا فيو والبشر ىـ تمخيص لمزمف الذؼ كاف، وفي مكاف محدد بالذات، وبالتالي

الناس مالمح وصفات ما كانوا ليكتسبوىا لوال ىذه الشروط. وحيف أصبحت ليـ ىذه الصفات أثروا في 

المكاف والزماف، كما تأثروا بيما، مما ينعكس، في النتيجة، في إعطاء األماكف واألزمنة مالمحيا، كما أف 

يذا الشكل. وحيف يكوف الناس ىكذا، تمؾ األمكنة، وتمؾ األزماف، ستؤثر بدورىا في أف يكوف ناسيا ب

 فإنيـ يؤثروف فيما حوليـ ويتأثروف.

وحديث اإلنساف عف المدينة التي تعني لو شيئا خاصا، بمقدار ما يبدو ممكنا فإنو شديد الوعورة، وبعض 

األحياف عصي، ألف السؤاؿ الذؼ يطرح نفسو: أؼ شيء يمكف أف يقاؿ، وأؼ شيء يترؾ؟ وىذا الذؼ 

الذؼ تـ تجاوزه، أىو ما يجب أف يدوف ويبقى، أـ أف ما ترؾ كاف األجدر بالتدويف، ومف ثـ قيل، وذاؾ 

 بالبقاء؟.

ليس ذلؾ فقط، إف الكتابة عف مدينة الماضي التي يحمييا اإلنساف تحوؿ ىذه المدينة إلى كممات، 

ظالال باىتة لحياة، أو  والكممات ذاتيا، ميما كانت بارعة، زلقة، خطرة، ماكرة، وغالبا ال تتعدػ أف تكوف 

في أحسف الحاالت مالمسة ليا مف الخارج، أو مجرد اقتراب، عمما بأف الحياة ذاتيا كانت أغنى، أكثر 

 كثافة، ومميئة بالتفاصيل التي يصعب استعادتيا مرة أخرػ.

تـ  ثـ ما ىو المقياس الذؼ يجب أف يعتمد في االختيار؟ ما ىي أىمية األشياء التي تقاؿ وتمؾ التي

 تجاوزىا ؟ ولمف؟.

 والمدينة أية مدينة، ىل ليا صورة واحدة يراىا الجميع بنفس الطريقة؟



ثـ.. ىل إف المدينة مجرد أماكف وأشياء وأسماء، وحتى بشر؟ وكل ىذه ، ىل ىي في حالة ثبات أـ 

أسباب  تتغير في كل لحظة، كما يعاد تشكيميا في الذاكرة مرة بعد مرة، خاصة والزمف يمضي، وتتدخل

 وعوامل كثيرة ومؤثرة؟.

وىل مف حق الكاتب أف يجبر اآلخريف عمى رؤية األماكف والبشر كما رآىـ ىو، أو كما أحب أف يراىـ؟ 

وىل كاف ىؤالء ىكذا فعال، أـ أف العواطف والمسافات غّيرت في األشكاؿ واألحجاـ، وغّيرت في المواقع 

 أيضا، تبعا لما يعتمل في العقل والقمب؟.

كتابة خاصة مف ىذا النوع، عف األماكف والبشر، أال تعتبر بشكل ما، بنسبة ما، انحيازا يبعدىا عف وال

الموضوعية؟ وأال يعتبر الكاتب صاحب ىوػ أو غرض، وربما حالما أو واىما، وىو ينتقي، وىو يعطي 

 الصفات؟.

ذا كاف مف الممكف التسامح مع األماكف، باعتبارىا محايدة  فعال؟ وقد تشي بيا أمور  ىل ىي كذلؾ –وا 

كثيرة، وربما يستطاع إعادة تصويرىا أو تركيبيا بأقل قدر مف التحريف، فماذا عف البشر الذيف ال يتوقفوف 

 لحظة واحدة عف التغّير؟.

 

 (كتاب سيرة مدينة لعبدالرحمن منيفمن )

 

 

 

 

 

 



 بدايات الكتابة والتواصل مع المبدعين

حروب وانتصارات. وفي تاريخنا الحديث نقاط عالم.. خسائر ونكسات في تاريخ أية أمة نقاط عالم.  -

وحروب أىمية تشيب ليا الرؤوس ويحمر ليا الوجو خجال وعارا. واألفراد مثل الحضارات. ليم تاريخ 

قمق في ىذا شرحو فرويد في كتابو اليام )عسر الحضارة( وفي ترجمة أخرى )حضاري خاص. و 

يانا ال تعكس ذىن الكاتب األصمي ولكنيا تميز بين المؤلفات. ومع أن الحضارة(. ال ييم. الترجمة أح

ىذا ليس موضوعنا األساسي ولكن لممسألة عالقة. فإحدى أىم روايات أمين معموف حممت عدة 

 عناوين باختالف المترجم. وكالتالي:  شواطئ الشرق، ساللم المشرق، موانئ شرقية، إلخ...

ات نظر مختمفة بحسب القارئ. وىو ليس قارئا اعتباطيا، ولكنو من إذًا نقطة عالم واحدة حممت وجي

 النخبة. قارئ مرجعي وخاص.

أريد أن أصل من ىذه المقدمة لمحظة البداية.. أول لحظة واجيت فييا الورقة البيضاء والقمم. كيف 

في ذىنك.  تنظر برأيك لتمك المحظة. ىل ىي عالمة فارقة في تاريخ حياتك. متى بدأت. أين. ماذا كان

 وما ىو الدافع. وىل فعمت ذلك سرا ثم نشرتو. أم اشتركت في أفكارك مع اآلخرين خالل الكتابة. 

لقد أنشأت لي دائرة عالقات صغيرة مع المبدعيف في بعقوبة. وكنت في عالقة حميمة مع الشاعر  -

حتى أنو اصطحبني يوما ما إلى  وصار يفاخر بيا ،البعقوبي المبدع ىادؼ الربيعي، الذؼ احتفى بعالقتنا

مقيى الحاج عبود صفاوؼ عمى ضفة خريساف. ىناؾ التقينا بكاتب قصصي ىو الراحل المبدع خالد 

 فت عميو في مرحمة الدراسةالذؼ تعرّ  كنةثة الراحل الكبير محي الديف زنالخشالي. وكاف ثالث الثال

الذؼ فت عمى الشاعر البعقوبي سفياف الخزرجي تعرّ  وفي المقيى نفسو اإلعدادية كأستاذ لمغة العربية.

فت عمى الشاعر المحدث اعتبرتو فارس الغزؿ والرومانسية المحمقة في عالـ الخياؿ الجميل. كما تعرّ 

في مقيى  و بعد عدد مف المقاءات التقميدية بينناخميل المعاضيدؼ عاشق البياتي الذؼ تخمى عف عشقو ل

الذيف يفدوف إلى ىذا المقيى مف األقضية  وعمى غيره مف الشعراء ،افخريسالحاج عبود القائـ عمى ضفة 



كانوا جميعا أكبر مني خالد الداحي. األستاذ  البعيدة مثل الشاعر الجميل في خمقو وشكمو وشعرهوالنواحي 

ثـ صار نادؼ نقابة المعمميف يجمعنا بشكل دورؼ ليقدـ الخ.  و.. عمرا، وأعمق تجربة، وأوسع فيما، و..

لنا في أماسيو ما تجود بو عمينا أقالـ ىذه الزمرة المبدعة مف نصوص. وكانت الحمقة الرئيسة تتكوف مف 

األساتذة األجالء محسف الكيالني، ثامر مطر، ىادؼ الربيعي، سفياف الخزرجي، خالد الداحي، فالح 

 ع التعميمي.وأغمبيـ مف القطا الخزرجي، وداـر البّصاـ

أمسكت بالقمـ ألكتب عف آراء ومواقف جالت في خاطرؼ و  ،وضعت الورقة البيضاء أمامي لممرة األولى

مع عمى األوراؽ صديقي الشاعر ىادؼ الربيعي طمب أف حوؿ شعر مرحمة الستينات في العراؽ. ولّما اطّ 

أخذ  شيد الشعر في الستينات ففعمت.أضيف بضعة أسطر عف الشاعر حسيف مرداف حتى يكتمل م

وسممو لمدكتورة سعاد دمحم خضر سكرتيرة مجمة )الثقافة( التي  ، وتوجو إلى بغداد،نسخة مف المقاؿ الربيعي

 منيا مع تزكية 1971ونشرتيا في العدد الخامس الصادر عاـ  خالص صالح يرأس تحريرىا الدكتور

تحرير في أحد العامميف  األستاذ عبد الرحمف البكرؼ وىو كتابة كاف قد اوصل فحواىا ليألواصل ال

  وبيذا المقاؿ سجمت أوؿ نشر مبكر في حياتي األدبية. .المجمة

 

 من ىو عبود صفاوي.  -

الحاج عبود صفاوؼ ىو واحد مف عائمة معروفة في بعقوبة بوالئيا لمقومية العربية ومف ثـ لفكرة  -

وكاف ال يعرؼ التعب  ،مف الجميع ومحبوباً  ودوداً  كاف المرحوـ رجالً  بالبعث. وبعيدا عف السياسة والتحزّ 

في خدمة  وطعـ خاص يساعده ،بنكية مميزة لشاؼكاف يعد او  ،أبدا فيو يقوـ عمى خدمة زبائنو بنفسو

. رواد مقيى الحاج صفاوؼ ىـ نخبة مميزة مف أىل بعقوبة األصالء. وىو رجل ركيمةاأل عامل رواده

 أمنيةأتذكر أنو في إحدػ المرات شتـ دورية ال يخاؼ في الحق لومة الئـ.. )بحسب تعبيركـ( قبضاؼ 



مرت بالسيارة مف أماـ المقيى مع عاصفة غبار. تخيل ىذا الموقف. توقعنا أف يطمق رجل األمف النار 

 .بسيارتو دوف أف ينبس ببنت شفة عميو. ولكنو التـز الصمت وابتعد

 

 مردان. وىل أضاف لمفرسان الثالثة ) السياب والبياتي والمالئكة ( شيئا.ومن ىو حسين  -

حسيف مرداف شاعر متمرد مف بعقوبة انتقل لمعيش في بغداد واكتسب شيرة أدبية واسعة ولو ديواف  -

 ،شعر )قصائد عارية( أثار حفيظة القاصي والداني بجرأتو وأفكاره التي حطمت جدار الممنوعات

وقادتو إلى المحكمة والسجف. وفي المقالة التي كتبتيا عنو تحت عنواف  ،المحرماتاقتحمت أنطقة و 

)حسيف مرداف شاعر الدىشة ورجل المفاجآت( ذكرت أنو كاف يريد لممرأة أف تتحرر مف )أقمطة التقاليد 

ذا كاف مرداف قد أ ضاؼ والعادات القبمية( ال أف تتظاىر تظاىرا فارغا بالجرأة والشجاعة والتحرر. وا 

 لمسياب والبياتي شيئا ميما فإف ديوانو ىذا كاف أفضل إضافة ستينية لمشعر العراقي.

 

من ىو عبدالرحمن البكري. ىل لديك مواقف معو غير ىذه المحظات النادرة والثمينة. وماذا كان  - 

 خط المجمة في تمك األيام. ماذا نشرت المجمة في نفس العدد غير مقالتك من تأليف وترجمة.

عبد الرحمف البكرؼ رجل دمث ذو كياسة وشخصية ىادئة. كاف يعمل محررا في المجمة ويبدو أنو كاف  -

عمى عالقة طيبة مع د. سعاد دمحم خضر وىو شقيق األستاذ الناقد سميماف البكرؼ. خط المجمة ثقافي في 

نشر في ذلؾ لـ اتذكر ما  توجيو العاـ وىي تعنى بكل صنوؼ األدب. مف شعر ونقد وقصة، وفكر.

العدد فنسخة المجمة تمؾ كنت محتفظا بيا تركتيا في بعقوبة لدػ الصديق القاص والصحفي حسيف 

 تركتو مف مكتبتي. ما التميمي مع

 

 مك الثاني. وما ىو. كيف تطور األمر لمتفكير بعم  -



تسجيمية عف  مسرحية بعد مقالي األوؿ )أبعاد جديدة في شعر الستينات( ومض في ذىني شعاع فكرة  -

شخصية المناضل الشيوعي يوسف سمماف يوسف المعروؼ باسـ )فيد( والذؼ حكـ عميو بالموت شنقا 

بتيمة تأسيس حزب محظور. أنجزت المسرحية بعد أف جمعت عددا كبيرا مف الوثائق الخاصة بالمرافعات 

ياتو ونضالو قبل وبعد عاـ ت في قاعة المحكمة فضال عف قراءة سيرة الرجل وتاريخ حوالمداوالت التي تمّ 

، وىو العاـ الذؼ أعمف فيو عف تأسيس الحزب الشيوعي العراقي، ووضعت ليا عنوانا استوحيتو 1934

مف أغنية كتبيا الشاعر حسب الشيخ جعفر )غدا ستنطمق الفيود(. ولـ أعرؼ ماذا أفعل بيا وال كيف 

الثقافة ألفريد سمعاف مدير تحرير مجمة ) سيتـ تقييميا، فأخذتيا إلى بغداد وسممتيا لألستاذ الشاعر

 الجديدة(. وقد حدثتؾ عف لقائي بو في تمؾ الفترة الحرجة.

 

 ماذا تعني بمسرحية تسجيمية. ىل وىل نشرت تمك المسرحية فيما بعد.. -

وبعض  المسرحية التسجيمية أو الوثائقية واحدة مف ابتكارات المسرح األلماني. اشتغل فييا بيتر فايس -

الكتاب األلماف واستخدموا الوثيقة التاريخية كبنية أساسية في ىيكمتيا. وكانت مسرحية )مارا صاد( لبيتر 

والوثائق  لألفالـفايس ىي األشير مف بيف كل ما كتب في ىذا الجنس الدرامي الفريد. ويعتبر استخداميا 

ف الذؼ وعدني بالبحث عنيا في زوايا لـ أحصل عمى المخطوطة بعد مف األستاذ سمعا .ةمركزيميزتيا ال

 مكتبتو الخاصة. 

 

 كيف تصف لنا ألفريد سمعان. - 

كاف ألفريد سمعاف محاميا معروفا وشاعرا أصدر عددا مف المجاميع الشعرية ذات النفس الثورؼ  -

كشاعر  المتالئـ وطبيعة المرحمة التي تمر بيا القوػ الوطنية والتقدمية وخاصة الحزب الشيوعي. لكنو



ولـ يتخط مرحمتو تمؾ. لـ أقرأ لو منذ مدة طويمة جدا لكني  ،محافظا عمى نيجو وأسموبو في الكتابة ظلّ 

 أتابع أخباره كأميف عاـ التحاد أدباء العراؽ.

 

 من ىم أصدقاء البدايات. وىل استمروا جميعا في الكتابة أم توقف بعضيم وسقط عمى الدرب.  -

قمت إنني أبكرت في بناء عالقات أدبية مع أبرز المبدعيف  في بعقوبة.. العالقة الوحيدة التي استمرت  -

لقد  الذؼ جعل منزلتي عنده منزلة ابنو الوحيد.. كنةمع الراحل العزيز محي الديف زنحتى النياية كانت 

ابو الوحيد صباح األنبارؼ.. لقد خصني بقراءة نتاجو حاؿ انتيائو منو. وتمؾ ميزة لـ يحصل عمييا إال عر 

.. يروحطالؽ.. إنو جرح غائر في أعماؽ ترؾ رحيمو أثرا عميقا في نفسي ال يمكف لمسنيف محوه عمى اإل

أوؿ الراحميف مف األصدقاء، فقد سبقو  كنةلـ يكف زن ال أريد الحديث عنو اآلف خوفا مف تقميب المواجع..

ره كثيرا ثـ الذؼ كاف يحمـ بمشروع قصصي كبير. لكف ظرفو أخّ  صديقي الحميـ القاص خالد الخشالي

جاء الموت المبكر لينيي ذلؾ الحمـ.. مثمو مثل الشاعر المبدع خميل المعاضيدؼ الذؼ قتل غدرا عمى 

النقل الوظيفي أمر أيدؼ رجاؿ األمف قبل طبع مجموعتو األولى.. أما صديقي الربيعي فقد فرض عميو 

ء إقامة لـ نكف نصدؽ أنيا ستطوؿ كثيرا لكنيا طالت فعال.. الظروؼ الجديدة التي مف بعقوبة إلى كربال

قوبة التي عشق كل شيء فييا، وال نتاجو و لبعحب ـ تغير طبعو الجميل، والعاشيا الربيعي ىناؾ ل

يمو ولكف لـ يم ه مف القصائد والكتابات األدبيةيزاؿ يطمع عمينا بيف فينة وأخرػ بجديد الالشعرؼ، وىو 

أما الشاعر الجميل سفياف الخزرجي الذؼ أتحفنا الموت ىو اآلخر ليكمل مسيرتو الشعرية الطويمة. 

ؿ إلى  بقصائده الغزلية المقفاة فقد غادرنا مياجراً  إلى السويد، ولـ نشيد لو أؼ نشاط شعرؼ بعد. فقد تحوَّ

 وائز العالمية. فف الفوتوغراؼ حتى بات مف أبرز مصورؼ السويد بعد نيمو عددا مف الج

  

 ىل من الممكن أن تتحدث بقميل من التفصيل عن نشاط ىؤالء المنسيين ؟.. -



نعـ يمكف ىذا. ولكف خوفا مف اإلطالة سأكتفي بالحديث عف الشاعر المعاضيدؼ الذؼ بدأ حياتو  -

واحد مف دواويف البياتي. ثـ  متأثرا بالشاعر الكبير عبد الوىاب البياتي. كاف ال يأتي إلى المقيى إال وبيده

وترجـ بعض قصائدىـ إلى العربية. كاف خجوال، ميذبا،  ،ودؼ إتش لورنس ،وأودف ،لسعدؼ يوسف قرأ

متواضعا ال تفارؽ وجيو ابتسامة خفيفة كمما التقيتو. وقد استطعت بعد عدة جمسات أف أطمق سراحو مف 

ءة ما يصمنا مف أشعار أدونيس وخاصة مطوالتو قيود البياتي وغيره. كنا في ذلؾ الوقت منيمكيف بقرا

التي كنا نحصل عمييا مف الشاعر سفياف الشعرية مثل )ىذا ىو اسمي( و)قبر مف أجل نيويورؾ( 

. وعندما كتب المعاضيدؼ أولى قصائده وقرأىا لي بخجل يميق بو انبيرت بيا وطمبت منو الخزرجي

مر بكتابة الشعر وراح ينشر قصائده في جريدة )طريق قراءتيا لصديقنا الشاعر سفياف الخزرجي. ثـ است

الشعب(، وفي الجمسات المسائية التي لـ أكف أىتـ بحضورىا كاف يحتسي الشراب فينطمق لسانو عمى 

غير العادة بالتندر عمى سياسة البعث ورواية النكات. فما كاف مف البعثييف إال أف يضعوا نياية لتندره 

 عمييـ بقتمو غيمة وغدرا.

 

 من ىو سفيان الخزرجي؟ -

عذب أ جد وقتيا أؼ نكية غزلية غنائية تطريبية لـ ذ بإيقاعشاعر رومانسي جميل يكتب القصيدة العمودية 

الني عمى واحدة مف سفيانياتو كيستاذ خضر الصدره األأد تضمف كتاب )شعراء ديالى( الذؼ منيا.. وق

 المتألقة والتي يقوؿ مطمعيا:

 يحتضر     أضناه حبؾ والتحناف والسير فتانة الطرؼ اف القمب

  

وكيف تصف لنا محي الدين زنكنة. ماذا ترك لديك من انطباعات كإنسان في المقام األول قبل أن  -

 يكون كاتبا. وىل ترى أنو مسرف في نشاطو الذىني ألن معظم أعمالو تمح عمى مبدأ اليوتوبيا؟..



باختصار شديد: إنو إنساف الصدؽ، والصداقة، واألمانة، والمحبة، والوفاء، والكبرياء، والتواضع.. كاف   -

بيتو مفتوحا لألدباء والفنانيف، وكاف يجمعنا في جمسات فريدة مع أقرب أصدقائو سواء أكانوا مف بعقوبة 

كبير ياسيف النصير، وعمى المخرج في ذلؾ البيت تعرفت عمى الناقد ال أو مف محافظات العراؽ األخرػ..

الكبير الراحل د. عوني كرومي، وعمى الفناف جابر السعيد، واألديب الراحل حسيف الجميمي، والشاعر 

مف المبدعيف  فني بدوره عمى القاص الراحل دمحم موكرؼ، وغيرىـگبادؼ الذؼ عرّ نالكردؼ جالؿ ز 

ضاء خانقيف ثـ نقل إلى مركز المحافظة ليستمر أوؿ األمر في قمدرسا قد عّيف  كنةالكبار... كاف زن

بتدريس المغة العربية حتى احالتو عمى التقاعد ألسباب صحية.. وكاف كمما جاءني في زيارة إلى بيتي أو 

لى عائمتو ػػ متينة جدا فقد ترؾ في مشغمي فإنو يأتي بكامل أناقتو.. ولما كانت عالقتي بو ػػ كمقرّ  ب إليو وا 

 في كلّ  بإنسانيتو، ومحبتو، وخمقو الرفيع.. كاف متواضعا مف الطراز النادر.. بسيطاً نفسي أعمق األثر 

 شيء، وعظيما بإبداعو المتفرد مسرحيًا وروائيًا، وغير مسرؼ في نشاطو الذىني.

 

سمعنا بحمقة كتاب البصرة. ولم نسمع شيئا عن حمقات في بعقوبة. ىل كانت في بعقوبة نوادي  -

أدبية خاصة.. وما ىي الصحف التي صدرت فييا. وماذا عن المقاىي العامة التي يجتمع فييا الكتاب 

ىي ويتداولون شؤون الكتابة. مثل مقيى القصر في حمب الذي تحول لمستودع أحذية. ىل ىناك مقا

 ثقافية في بعقوبة لقراءة الصحف وتداول أمور الكتابة. 

البصرة حالة خاصة. بسبب ميرجاف المربد لمشعر فقد خمق فرصة ثمينة لمتجمع والتداوؿ بمسائل  -

األدب. والمربد كما تعرؼ كاف يقاـ في البصرة منذ العصر الجاىمي وكاف الشعراء يقرأوف قصائدىـ عمى 

مف السمطات. ولكف في بعقوبة ال يوجد أؼ  بدعـ رسميالتقميد أقيـ في نفس المكاف المأل واستمرارا ليذا 

ناد ثقافي إذا استثنينا نادؼ نقابة المعمميف.. وىو بناية تضـ باإلضافة إلى غرفيا قاعة متوسطة الحجـ 



حديقة  أماسينا شتاًء، وفي فصل الصيف كنا نجمس في حديقة البناية الخمفية وىي إلقامةكنا نستغميا 

 كبيرة بفضاء مفتوح وزىور مختمفة، وأشجار برتقاؿ ونارنج وتوت تتوسطيا نافورة ماء دائرية.

كاف ىذا النادؼ ىو المكاف الوحيد الذؼ يجتمع فيو مبدعو ديالى ومثقفوىا.. يتداولوف في شؤوف األدب 

ة ليا جميورىا الذؼ بدأ والفف واإلصدارات الجديدة محميا وعربيا وعالميا.. ثـ صارت ليـ أماس أسبوعي

يتزايد يوما بعد يوـ.. كنت شابا مأخوذا بحماس كبير، ومتطمعا إلى وضع ثقافي ال أكوف خارجو. فكتبت 

أوؿ دراسة لي تناولت فييا قضية الشكل والمضموف.. حصمت عمى موافقة إدارة األماسي، وجمست لممرة 

يـ أستاذؼ الذؼ درسني عمـ االقتصاد األديب األولى أماـ جميور مف المثقفيف والمبدعيف.. وعمى رأس

 ثامر مطر. 

ميا في لـ يستمر ىذا النشاط الخاص بنادؼ المعمميف وقتا طويال بعد أف بدأت السمطة تدخّ  

خصوصياتو.. توقفت األماسي ولكننا لـ نتوقف عف ارتياد مقيى الحاج عبود صفاوؼ فرادػ لالطالع 

اؽ بنا مقيى الحاج صفاوؼ نذىب إلى بغداد لنجتمع بأدباء العراؽ عمى الجديد مف اإلبداع. وكنا كمما ض

في مقيى البرلماف بشارع الرشيد.. كاف ىذا المقيى مالذ األدباء والفنانيف والمثقفيف مف شماؿ البمد 

 وجنوبو، ومف شرقو وغربو.

 

 ماذا كتب ثامر مطر. وما ىي أىم وجوه مقيى البرلمان.  -

كتب مسرحية )فندؽ الغرباء( وقدمت مف عمى خشبة المسرح في بعقوبة، ثـ كتب مسرحية تحت عنواف  -

)رؤػ( وثالثة  تحت عنواف )ىدير الصمت( ولو مقاالت نقدية نشرت في مجمة السينما والمسرح العراقية 

لحكمة والصوفية عف بريخت والبريختية. وىو اآلف عاكف عمى كتابة مقاطع أو مقطوعات شعرية تمتاز با

وتعتمد عمى الومضة اآلسرة يمكنؾ متابعتيا عمى صفحات الفيس بوؾ. أما وجوه مقيى البرلماف فال 

 مجاؿ لتحديدىا ىنا ألنيا تتشكل مف أغمب إف لـ أقل كل كتاب وأدباء وفناني العراؽ.



 

 إلى أية ساعة يمكن السير في مقاىي بعقوبة.  -

بعض المقاىي يستمر سيرىا إلى ما بعد منتصف الميل.. وىي عموما مقاه بسيطة أغمب مقاعدىا  -

مصنوع مف سعف النخيل )الجريد( كما يطمق عميو محميا ذلؾ ألف بعقوبة مف المدف العراقية التي يكثر 

المشروب الرئيس فييا النخيل والذؼ تفضل زراعتو ليمقي بظاللو الوارفة عمى أشجار البرتقاؿ والميموف.. 

فييا ىو الشاؼ السيالني، وفي بعض األحياف يقدـ فييا الشاؼ الحامض.. كما تقدـ فييا األركيمة 

لممدخنيف.. ومف أبرز األلعاب التي يمارسيا الرجاؿ في المقاىي ىي لعبة الدومينو والنرد.. ولـ نشاىد 

رت دىشة رواد المقاىي في الستينات فمقاىييـ  يوما امرأة في مقيى إذا استثنينا السائحة األلمانية التي أثا

 لـ تشيد حالة اختالط مسبقة.

 

 من ىي تمك السائحة؟.. -

لألسف لـ تحفع ذاكرتي اسميا بالضبط. ربما كاف اسميا )مميكا( ولـ أعرؼ حينيا لماذا قدمت إلى  -

 األجانب.بعقوبة تحديدا ولكف أغمب الظف أنيا جاءت لمعمل في مشروع كاف يشرؼ عميو بعض 

 

 ىل توجد خشبة مسرح في بعقوبة.  -

في بعقوبة ثمة مسرح يتيـ تابع لإلدارة المحمية. وفي ظل الييمنة األمنية لمنظاـ السابق فقد تحوؿ إلى  -

قاعة اجتماعات أكثر منو قاعة نشاطات مسرحية.. ثـ سرقت أغمب مصابيحو.. وجياز اإلضاءة اليدوؼ 

بمعنى أدؽ لـ يبق في  ىماؿ.... وحتى ستائره تعرضت لمسرقة واالؿالوحيد لـ يعد صالحا لالستعما

بعقوبة مسرح بالمعنى الصحيح لمكممة.. ىذا المسرح احتضف في أياـ دراستي الجامعية أربعا مف 



 المسائمةمت مف مت ما تحمّ اشتغاالتي التي أخرجتيا باالعتماد عمى خامات شابة في التمثيل، وتحمّ 

ر ؼ ىُ األمنية أنا ورئيس الفرقة األستاذ جابر السعيد، الذ  .لى إيراف بحجة التبعيةإجِّ

 

 ىل يوجد كاتبات في بعقوبة.  -

 عراقية وعربيةوروائية  أفضل قاصة ،ة قريبة جدا مف بعقوبةوىي ناحي، خرجت مف بيف بساتيف )بيرز( -

ثقافية بارزة وميمة في تاريخ العراؽ الثقافي، وىي مت عالمة أيضا ىي المبدعة لطفية الدليمي.. التي شكّ 

ة الطمعة، وشخصية ال يمكف ترتدؼ المالبس العصرية األنيقة، وتبدو لؾ وأنت تنظر إلييا سيدة بييّ 

لمناظر إلييا إال أف يراىا بعيف االحتراـ والتبجيل.  ثمة أسماء نسوية أخرػ لـ تحقق ما حققتو الدليمي.. 

ىف في الحركة الثقافية العامة.. الحق أقوؿ لؾ: تحولت مدينتي إلى جثة ىامدة تماما ولـ يكف ليف ما يميز 

 وا عمى إعادة الحياة الثقافية فييا إلى ما كانت عميو.بعد االحتالؿ لوال بعض مبدعييا الذيف أصرّ 

  

 ما مدى أصالة إنجازات لطفية الدليمي بالقياس لكتاب تمك األيام. -

رجة بينة مف اإلبداع. وال أخفي عميؾ أننا كنا نقّيـ كتابات النساء مف خالؿ كانت كتاباتيا عمى د -

المقارنة بيف كتاباتيف وكتابات الرجاؿ. كانت قصص لطفية الدليمي ال تقل في مستواىا عف مستوػ 

 قصص الرجاؿ ىذا إذا لـ نقل إنيا فاقت الرجاؿ إبداعا وأصالة.

 

م الميزات التي وضعتيا في صف الذكور بمفيومك الشرقي ما ىو أىم عمل ليا أثر بك. وما ىي أى -

الذي ال أستطيع أن أفيمو. جانيت ونترسون اإلنكميزية مثال سحاقية. وكولم تويبين اإليرلندي يعاشر 

رجال. ال أعتقد أن الفن يحتمل التصنيف البيولوجي. فالجنس ىو غير الجنوسة كما أعتقد.. ما 

 رأيك؟..



مف عشر مجاميع قصصية وعدد مف الدراسات والروايات والنصوص  أكثرلطفية الدليمي نشرت  -

 .المسرحية ومف أىـ أعماليا القصصية في رأيي  مجموعتيا الموسومة بػ)مالـ يقمو الرواة(

لـ أتأثر بأؼ عمل ليا أو لغيرىا ألنني قرأتيا في مرحمة متقدمة مف مراحل تطورؼ األدبي. وفي مفيومنا  

الشرقي البحت والمتشدد فإف األدب الرفيع ىو ميزة الرجل عمى المرأة. وقد يكوف ىذا مف حقنا أيضا فمـ 

 ألكثر مف لطفية في القصة نقرأ ألكثر مف خنساء في الشعر وال ألكثر مف بنت الشاطيء في النثر وال

الرجل عمى مدػ قروف متسّيدا عمى الحياة الثقافية. وقدـ مستويات رفيعة في األجناس  العراقية. لقد ظلّ 

 األدبية حتى صار معيارا محميا عمى األقل لمعرفة مستوػ الكاتبات مف النساء وىو معيار محمي قاصر

 ال شؾ  وال يمكف أف يؤخذ بو عالميا.

 

 بد من مداخمة. متى صدر أول عمل لمدليمي. ومتى صدر كتابيا األىم برأيك. لو ىذا في ىنا ال -

الخمسينات وما قبل ال بد أن األدب النسائي كان قد وجد لو أرضا يمعب عمييا. ففي ىذه الفترة كانت 

فمك طرزي وألفة اإلدلبي ووداد سكاكيني تنافس الرجال عمى عرش أدب السيرة والمسرح والقصة 

والرواية في سوريا ومصر. ولو أنيا بدأت في الستينات وما بعد فيذا يعني أن صوت األدب النسائي 

كان يصل حتى غرفة ) مدير عام ( أدب الرجال.. وأشير لغادة السمان وليمى البعمبكي . ىذا الثنائي 

انطمق كالسيم  الذي تخمص من األصول األدبية البالية وفتح الباب لنوع من السرد المونولوجي الذي

لينافس نزار قباني شعريا وزكريا تامر قصصيا. لقد تحولت الكتابة النسوية في الستينات إلى ظاىرة. 

. ميغ رسالة إنسانية ليا أصولوكانت قبل ذلك تسير بالتوازي مع كل األصول المعروفة لتب

فالموضوعات كانت تقتبس من التاريخ سيرة نساء مجاىدات كأم المؤمنين وخولة بنت األزور وما 

شابو. وال ننسى ىنا مي زيادة عشيقة جبران. وال أريد ىنا أن أتحدث عن مسز بيل. ودورىا في فتح 



اجم عن باب الحرممك العثماني في العراق بفترة مبكرة. إذا أين مقاييس الرجل. ىذا شيء وىمي ن

 مجتمع ذكوري أعرج..

أما مجموعتيا )مالـ يقمو الرواة( فقد  1970صدرت مجموعتيا األولى )ممر إلى أحزاف الرجاؿ( عاـ  -

نشرت قصصيا في أغمب المجالت والصحف العربية، وليا أكثر  1970. وقبل عاـ 1999صدرت عاـ 

راساتيا في المجاالت المختمفة. يات والمسرحيات فضال عف دامف عشر مجاميع قصصية وعدد مف الرو 

وال تنسى أنؾ سألتني عف األدب النسوؼ في بعقوبة وىي ليست بالمدينة الواسعة، وال ىي بالحاضرة 

وليس فييا أو ليا ما لممدف السورية أو المصرية أو المبنانية مف انفتاح عمى اآلفاؽ أو  ،الثقافية الكبيرة

حواضر الثقافة العربية. كف مقارنة أدبيا النسوؼ بأؼ حاضرة مف يذا ال يمفسحة ال بأس بيا مف الحرية. ل

وحتى لطفية الدليمي ال تعد في التصنيفات المحمية كاتبة بعقوبية بيرزية صرؼ بل بغدادية لعمميا في 

 مدينة بغداد ولنشاطاتيا الثقافية المختمفة فييا.

   

 ما ىي أىم الصحف التي كانت تصدر قبل أن تبدأ أنت الكتابة في بعقوبة.  -

  ليس ىناؾ أؼ صحيفة قديمة في بعقوبة ولـ تعرؼ الصحافة فييا إال في التسعينات..  -

 

ما نوع صحافة التسعينات. وما ىي أىم األسماء المشاركة. ىل ىم من المبدعين أم من الذين  -

 ويبررون أخطاءه؟.يكيمون المديح لمنظام 

في التسعينات قاـ نفر مف الصحفييف بالحصوؿ عمى موافقة ديواف رئاسة الجميورية إلصدار صحيفة  -

القديـ لمدينة بعقوبة. الصحيفة سياسية بشكل عاـ التاريخي بعقوبية تحت اسـ )أشنونا( وىو االسـ 

تضمنت عمى صفحة ثقافية أستطيع القوؿ إنيا والصفحة االخيرة )صفحة المنوعات( كانتا األكثر مطالعة 

واىتماما مف قبل القراء.. فالناس في بعقوبة كما ىو حاليـ في كل المدف العراقية سئموا االخبار السياسية 



إلعالـ العاممة. ثمة أسماء بارزة في الصحيفة مثل جميل وادؼ، نبيل وادؼ، د.عبد وتكرارىا في أجيزة ا

مؤيد سامي، عمر مجبل الدليمي، حسيف  الحميـ المدني، أديب أبو نوار، سعد دمحم رحيـ، سعدوف شفيق،

ينيـ التميمي، كاظـ الواسطي، أحمد خالص الشعالف وأغمب ىؤالء السادة مف األدباء والمثقفيف ولـ يكف ب

اختصاص صحافة إال األستاذ جميل وادؼ وشقيقو نبيل وادؼ فقد درسا الصحافة واحترفاىا. لـ تكف 

 ولـ تطبل وتزمر لمسمطة بل كانت متوازنة إلى حد بعيد.  ،الصحيفة تيريجية

 

 من أين كنت تقتني كتبك.  - 

واجية زجاجية لعرض  المكتبة الوحيدة التي تبيع الكتب وقتذاؾ كانت عبارة عف دكاف صغير لو -

الكتب، وفي داخمو مجموعة مف الرفوؼ.. كاف صاحبيا رجال أنيقا، وسيما، وقورا، وذا خمق عظيـ.. 

ما زلت أحفع اسمو األوؿ )عبد الرحمف( بينما  ماتيـ المعرفية.ثقافتو تؤىمو لمحاورة الزبائف في اىتما

ود صفاوؼ عمى كتف خريساف قبل انتقالو وكاف محمو مجاورا لمقيى الحاج عبغابت عف ذاكرتي كنيتو.. 

آالؼ الكتب  أما مصدرنا الكبير وممولنا الدائـ فيي المكتبة المركزية العامة التي تضـّ الى شارع النصر..

والمجمدات الثمينة والفريدة. وىي بناية كبيرة ما أف تدخل إلييا حتى تشعر أنؾ  ،والمراجع ،مف المصادر

البارزيف في  ق لكّتاب بعقوبةلبشر داخميا ليس كالبشر خارجيا. وىي توثّ دخمت إلى عالـ مختمف وكأف ا

 أركانيا. معرض صغير يحتل إحد

 

 بعقوبة مدينة الحب والبرتقال 

 ىل يوجد في بعقوبة شارع خاص مثل شارع المتنبي ببغداد.  -



والمثقفيف، ومنارة األدب الرفيع، شارع المتنبي ليس لو ما يشبيو في محافظات العراؽ.. إنو قبمة الثقافة  -

ف أسرار المينة، وعمـ نفس ومالذ الجائعيف لمزاد المعرفي.. وبائعو الكتب فيو مف المحترفيف الذيف يعرفو 

 ، وقد ورثوا خبرة  المينة عف أب وجد.. ليذا صارت لمشارع شيرة واسعة عمى نطاؽ عربي.غ القار 

 

عن الحركات األدبية السرية المعارضة التي عممت بعيدا وكيف تبدو صورة بعقوبة في الميل. وماذا  -

 عن عيون النظام السابق؟.

في الميل تناـ بعقوبة بحضف خريساف آمنة ىادئة مستقرة وحالمة بيـو جديد.. عندما يبدأ الميل تفوح في  -

ر في السماء أجوائيا رائحة الشّبوؼ )ورد يفوح عطره ليال( وزىور القداح وتترؾ الخفافيش أوكارىا لتنتش

التي ال يحدىا حد. لـ تتعود عمى صخب الميالي الحمراء، وحركة المرور العابثة. الخفراء وحدىـ يسيروف 

عمى شوارعيا ويطمقوف أصوات صافراتيـ اليدوية. بيوتيا تغفوا عمى ترنيمة النير. وحماميا المطوؽ يعود 

ثمة سر مكتوـ فأىميا متقاربوف حد عدىـ إلى أعشاشو فوؽ سعف النخيل. في ىذه المدينة العذراء ليس 

عائمة كبيرة واحدة يعرؼ بعضيـ  سر بعضو اآلخر. وربما بسبب ىذا لـ تنشأ فييا حركة أدبية سرية فال 

 حاجة ألىميا إلى مثل ىذه الحركات إذا استثنينا العامميف في السياسة.

  

 وىل يوجد في بعقوبة فنادق .  -

الفنادؽ التي بنيت في بعقوبة ميممة وال تتوفر فييا ما يتوفر عادة في الفنادؽ ليس فييا أؼ فندؽ ميـ.  -

الراقية. فالقادموف إلييا عادة تتـ ضيافتيـ مف قبل أىميا. مرة قدـ موكب ضخـ مف إيراف محمال بقطع 

الذىب الخالص لتزييف مرقد اإلماـ موسى الكاظـ. دخل الموكب عف طريق خانقيف ووصل الى بعقوبة. 

 اف عميو التوقف فييا قبل حموؿ الميل لمواصمة السفر إلى بغداد. وقد نزلوا بضيافة األىالي.ك

 



 ما ىي أىم ساحة عامة في بعقوبة. وكيف تصفيا لنا.  -

ساحة )العنافصة( وساحة )البرتقالة(: األولى تتوسطيا حديقة دائرية الشكل مزروعة بأنواع مختمفة مف  -

ببقاء مقاىييا ومحالتيا مفتوحة إلى ساعة متأخرة مف الميل. واألخرػ  الزىور. تشتير ىذه الساحة

الفالحة وىي تقدـ لمقادميف إلى بعقوبة  تقفتتوسطيا حديقة دائرية مزروعة بالورد وفي منتصف الورد 

 سمة مف البرتقاؿ اشتيرت بزراعتو فسميت باسمو مدينة البرتقاؿ.

 

 من التاريخ البعيد وال المعاصر. أفيم أنو ال توجد نصب تذكارية ال لقادة -

التمثاؿ الوحيد الذؼ كاف موضوعا في مدخل قضاء و . قوبة ال يوجد غير تمثاؿ الفالحةنعـ في بع -

وأعيد ثانية فيما  الخالص التابع لبعقوبة كاف لمدكتور الراحل العالمة مصطفى جواد ثـ أزيح مف الوجود

دا تمثالي الفالحة الجدير بالذكر أف الفناف مؤيد الناصر وبمساعدة الفناف عمي الطائي شيّ  . ومفبعد

ومصطفى جواد. أما تمثاؿ الزعيـ الراحل عبد الكريـ قاسـ وىو يحمل مشعل الحرية بعد الرابع عشر مف 

عد ف، وقد تـ سحمو بمحالت سنجر في بعقوبة عمى األرجحتموز فقد شيد بتكميف خاص مف صاحب 

 .2003كما تـ سحل تمثاؿ صداـ حسيف بعد عاـ  1963انقالب 

 

أرى أن عالقتك مع المكان واإلنسان في بعقوبة عالقة انسجام وتكامل. ولكن مسرحياتك دائما  -

 تتطور في جو من العنف المفرط الذي يقود لنتيجة واحدة وىي الموت. كأنك تعيد إنتاج أفكار فولكنر

مؤلف الصخب والعنف ومؤلف ضوء في آب. كأنك تقتبس من أنتونين أرتو رؤيتو الكالحة لمعالم 

والوجود. ما ىو السبب. ىل ألنك كنت في حالة صراع مع النظام مثال. ىل تعرضت لالضطياد 

 السياسي أو لالعتقال. 



ليس فييا مف لـ يقتل في الحرب أو يعتقل. العنف سمة تجد في العراؽ عائمة مف العوائل يندر أف  -

الذىاب إلى بالحياة العراقية منذ گمگامش وحتى يومنا ىذا. كنت المكمف مف بيف أفراد ثالث عوائل 

المعتقل ألسمـ خالي وجبة الغداء. مرة سألني العريف الخافر ماذا تحمل؟ قمت لو ممازحا قنابل. فمـ يسمح 

. وعندما فسخ عسكرؼ  فصاؿة ليا دلقة. لقد جعمني أكره الشرطة وكل بفي آخر دقي لي بتسميـ الغداء إال

البعث جبيتو مع الحزب الشيوعي تـ اعتقالي وتعريضي لصنوؼ مف التعذيب الوحشي. وفي الحرب قتل 

شقيقي األصغر وأصيب اآلخر بظيره. وبعد االحتالؿ قتل ابف أخي بتفجير انتحارؼ مريض وأصيب 

عف  شقيقي وشقيقتي. لـ أجد ليما بقايا. بحثوفي ظروؼ المفخخات والناسفات فقدت أمي  اآلخر بقدمو.

صل لشيء. كنت أدور في دوائر مف العبث يفي سابع سماء وتحت سابع أرض ولـ ـ عظ قطعة

في عالـ يناـ  والالجدوػ. ىل رأػ فولكنر أكثر مما رأيت مف الصخب والعنف؟  وىل عاش أنتونف آرتو

عمى  اومتروك اج صباحا رأسا مقطوععمى أصوات القذائف ويصحو صباحا عمييا؟ ىل شاىد وىو يخر 

يا وأنا أنشد سالما مبينا ال ىدنة تنتيي بعد وقت قصير. الفترات السممية الرصيف؟ لقد عشت حياتي كمّ 

، ونضجنا معا، ومنحنا أكل القصيرة التي عشتيا في بعقوبة ىي التي غرزتني في المكاف فكبرنا معا

 بمحبة وانسجاـ كبيريف. ابعضبعضنا 

 

 ىذه مفاجأة . لم أسمع باعتقالك. متى. في أي سجن. وىل كنت تكتب وأنت رىن االعتقال. -

كاف ذلؾ في منتصف السبعينات مف القرف الماضي. حينيا تركت بعقوبة إلى بغداد وعممت أجيرا في  -

محل لمتصوير في منطقة الكاظمية. وفي أحد أياـ اشتغالي ىناؾ دخمت زمرة مف أزالـ قوػ األمف 

ني نير لكالداخمي. وطمبوا ىويتي ومرافقتيـ. كنت أخطط لإلفالت منيـ حالما أكوف خارج مشغل التصو 

وجدت أنيـ يحاصروف المكاف. وسارت السيارة بنا إلى مديرية األمف العامة. ىناؾ التقيت في غرفة 

صغيرة ممتمئة حتى آخرىا بالمعتقميف وبالمناضل المخضـر صفاء الحافع عضو المجنة المركزية، وصباح 



ؾ مستستطيع أف تناـ فيو وج الالدرة عضو لجنة بغداد. وال مجاؿ لمقياـ بأؼ نشاط داخل المعتقل الذؼ 

 ممتد عمى طولو.

 

 كيف كان التحقيق معك.  -

المسألة ال تتطمب تحقيقا. عندما دخمنا بناية مديرية األمف العاـ أجمسوني عمى كرسي وقاـ الضابط  -

المدعو طو صفوؾ برشقي وابال مف الصفعات القوية.. ثـ طمب مف تابعيو إحضار أحد المعتقميف الذؼ 

ل الذؼ رأيتو أدلى باعترافو عف مكاف تواجدؼ. أدخموني إلى غرفة نصف معتمة في مواجية مع الرج

منيارا مف شدة التعذيب.. وقف طو صفوؾ وراءه قائال لو ىل ىذا ىو صباح األنبارؼ؟ فأجاب بانكسار 

نعـ سيدػ. باختصار بعد ذلؾ أخذوني إلى زنزانة مزدحمة بشكل ال يدع مجاال لمحركة. في اليوـ الثاني 

حيطوف بي وبعد أف ينيكيـ التعب بدأت رحمة التعذيب الجسدؼ بالضرب والركل مف قبل ثالثة. كانوا ي

ثناف منيـ بينما الثالث يضرب عمى قدمي ضربا مبرحا حد تقمص اعوف رجمي في الفمقة يقوـ برفعيا يض

ذ يشبعوف يعيدو  أتألـ مف صرخات ني إلى تمؾ الزنزانة ثانية ألظل طواؿ الميل نجسمي وتقوسو ال إراديا. وا 

أزيز طمقة ال أعرؼ قتمت ب مخترقاسماعي صراخ األطفاؿ  نيمتيف وكاف أشد ما يؤلثالمغتصبات واستغا

 مف. ىكذا بقيت عمى ىذه الحاؿ ست عشرة يوما.

 

 كيف كانت األحول العامة يوم الغزو األمريكي في بعقوبة.  - 

بدأ الغزو مف الجنوب إلى الوسط  فاحتل المارينز البصرة، والناصرية، والعمارة، والنجف، وكربالء،  -

وواسط ثـ بغداد. ولـ تدخل قطعات االحتالؿ إلى بعقوبة. كنا نصعد إلى السطوح ليال لنرػ وابال مف 

كيمومترا  60مف عمى بعد ت االقذائف تيوؼ عمى بغداد الجميمة، ونشاىد قذائف المدفعية المضادة لمطائر 

ودوؼ العديد منيا كاف يسمع بوضوح  ،وىي المسافة بيف بعقوبة وبغداد. وميض االنفجارات كاف واضحا



يوف بأعداد غفيرة إلى بعقوبة طمبا لألماف حتى اكتظت بيـ المدينة التي ديا. نزح البغدافي بعقوبة كمّ 

. لـ يخل بيت مف ظمّ  بيوتيا مف أولئؾ النازحيف سواء مف الغرباء أو ت عمى عيدىا في الضيافة والكـر

أسكنيا وقتذاؾ حطت رحاليا أربعة عوائل بغدادية كاف مف ضمنيا  رباء. في الشقة الصغيرة التي كنتاألق

ذ ىدأت االوضاع وتمت سيطرة الغزاة عمى  عائمة القاص والروائي الكبير جياد مجيد. كنا نناـ حشرا وا 

إلى بيوتيـ واستمرت الحياة في بعقوبة عمى ىدوئيا. مرت األياـ والميالي ولـ  بغداد بدأ النازحوف بالعودة

نر جنديا واحدا مف المارينز. ولما كاف الناس بحاجة إلى إدارة أعماليـ وشؤونيـ الرسمية اضطر نفر 

 قوػ منيـ إلى دعوة األمريكاف لمدخوؿ إلى بعقوبة فدخموىا مف دوف أف يطمقوا إطالقة واحدة ذلؾ ألف 

األمف الداخمي، والخاليا الحزبية، ومنظمات البعث المينية والسياسية والمسؤوليف البعثييف كميـ ما إف 

 فروا ىاربيف إلى خارج المدينة مثل الجرذاف المذعورة تمامًا.حتى سمعوا بمجيء األمريكاف إلى بعقوبة 

كانت بعقوبة في نظر األمريكاف مجرد )دجاجة نائمة( لـ تبرح نوميا لشيور. لكف العجب العجاب أف 

مف مدينة لألماف والسالـ إلى  ياىذه الدجاجة قد صحت عمى أعماؿ عنف لـ تشيدىا طواؿ تاريخيا حولت

عدة وبيف القاعدة مدينة قتل وذبح واغتصاب وترويع وتخريب ودمار. بدأت المعارؾ بيف المارينز والقا

والشعب وبيف الشعب والمارينز وبيف فموؿ النظاـ السابق وأبناء الشعب، وصار شائعا أف تعمق تمؾ القوػ 

عمى جدراف المدينة قوائـ بأسماء األشخاص المستيدفيف منيا لمذبح. وتحولت المعارؾ بعد خروج 

ة التي تؤمف أف قتل الشيعي واجب، وقتل األمريكاف إلى معارؾ بيف الشيعة والسنة، وبينيما وبيف القاعد

السني مستحب، وقد استمر الحاؿ ىذا إلى ما بعد تشكيل الحكومة العراقية مف المواليف لمسياسة 

 بأنيا مدينة أشباح وخرائب.يمكف أف أوجز وصفيا  فإننياالمريكية. واذا جاز لي وصف المدينة إذ ذاؾ 

 

 وكيف تقدم جياد مجيد لمن ال يعرفو.  -



جياد مجيد كاتب قصصي، وروائي مف الطراز األوؿ. مفرط الذكاء، شجاع، جرؼء. صحيح أنو يمبس  -

غل عمى تكثيف الرموز التراثية  قدر اشتغالو عمى جعل مالمح الواقع تشلرواية رداء تراثيا إال أنو ال يا

أنو يعيش معو أو  عمى وجو الجالد ومالمحو كما لو غ عمى مرايا التراث فيتعرؼ القار  المعيش منعكسة

تحت رحمتو بالضبط. ولو قّيض لؾ اف تقرأ روايتو )دومة الجندؿ( لرأيت إلى أؼ مدػ بمغ بجرأتو في 

زمف كانت الرقابة تمارس فيو أقصى بعثيتيا، وأبشع ضغوطيا تجاه الكتاب واألدباء. لقد أصدر جياد 

ات دومة الجندؿ( و)مجموعة مجيد ثالث روايات ميمة ىي: )تحت سماء داكنة( و)اليشيـ( و)حكاي

وبو الخاص قصصية تحت عنواف )الشركاء( ولـ أعد أتذكر عنواف مجموعتو األولى.. إف أىـ ما يميز أسم

ف ما يحدث في الرواية ىو واقع حقيقي معيش، ال أىو اشتغالو عمى )االستيامية( كطريقة إليياـ القارغ 

 مييا ولكف مف خالؿ غطاء تاريخي وتراثي يحصنو ضدّ ز عب صورة الواقع ويركّ ل وبيذا يقرّ وىـ وال تخيّ 

الرقيب وسمطتو الغاشمة. جياد مجيد لـ يغادر العراؽ، ولـ يياجر إلى أؼ بقعة في الكوف وىو يسكف 

 بغداد ويمارس نشاطو في االتحاد العاـ لألدباء والكتاب في العراؽ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 سنوات المنفى
 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة الفصل الرابع

 

حياة مياجر مسألة حسابية: تكشف منذ البداية المشكمة الفنية لميجرة. أوزاف الحياة المتساوية كميا ليس 

ة ليس ليا الثقل نفسو، عندما تنتمي لسف الشباب أو لسف النضج. إذا كاف سف النضج أغنى وأكثر أىمي

تحت الشعور والذاكرة والمغة وكل أساس لإلبداع تتشكل نشاط اإلبداعي، فإف ما لمبالنسبة لمحياة فقط إنما 

 باكرا جدا.

ه عف المكاف الذؼ بالنسبة لطبيب لف يطرح أية مشكمة، أما بالنسبة لكاتب روائي، أو مؤلف موسيقي، بعد

ذا موضوعاتو األساسية، يمكف أف يسبب لو نوعا مف  يرتبط بو خيالو وانشغاالتو الفكرية والشعورية، وا 

 ينبغي عميو أف يستجمع كل قواه، كل براعتو الفنية ليحّوؿ مساوغ ىذه الحالة إلى ورقة رابحة. التمزؽ..

اليجرة صعبة أيضا مف وجية نظر شخصية محضة: الكل يفكر دوما بألـ الحنيف إلى الوطف، لكف ما 

د وصفو: تعبر بشكل أفضل عما أري die Ent fremdungىو أسوأ، ىو ألـ االغتراب. الكممة األلمانية 

بالنسبة لبمد  L' Ent fremdungالعممية التي يغدو خالليا ما كاف قريبا منا غريبا. ال يقاسي المرء مف 

فشيئا، أليفا وأثيرا. إف الغربة في شكميا  اية: فما كاف غريبا عنا يغدو، شيئاليجرة: ىناؾ، تنقمب العمم

ا. إنما امرأة كانت لنا، فيما مضى، الحاد، المذىل، ال تنكشف عمى صورة امرأة مجيولة نبحث عني

ووحدىا، العودة إلى الوطف األـ بعد غياب طويل يمكف ليا أف تنزع حجاب الغربة الجوىرؼ لمعالـ 

 ولموجود.

لكف اليجرة تطوؿ ويأخذ والء جديد  اليجرة: إقامة مفروضة عمى غريب ألنو يعتبر بمده األـ وطنو الوحيد.

 لحظة القطيعة. تأتيعندئذ  تبنىالملوالدة، ىو الوالء لمبمد با



 

 (الوصايا المغدورة لميالن كونديرامن كتاب )

 شجون االغتراب 

حان اآلن وقت الحديث عن الخروج من الوطن. المنفى بالمغة الفنية. وليذا الكالم شجون. بإيجاز 

 المنفى نوعان: في الداخل وىو تعبير عن استالب وجداني واجتماعي، أقمو عن حرية سياسية

مشروطة وربما ليس ليا وجود، ومنفى الخارج وىو عبارة عن مسافة تفصل بين الموضوع والذات. أو 

 بتعبير أوضح ومباشر: مسافة تفصل المكان الدائم عن المؤقت. أو حتى الماضي عن الحاضر.

 ما ىي األسباب المباشرة لك لتبحث عن منفى في الخارج. -

أسباب لي لمبحث عف منفى ألنني لـ أبحث عنو إطالقا لكنني وجدت نفسي مضطرا عميو تحت  ال -

 ظروؼ أقوػ مني.

 

 ما ىي ىذه الظروف.  -

مقتل صديقي القاص والصحفي مؤيد سامي أماـ باب بيتو بعد أف وضعوا اسمو عمى قائمة  -

الطييبيف مف أىالي بعقوبة الذؼ  االغتياالت.. ولـ أعرؼ أنيـ وضعوني تحت الرصد والقنص لو ال أحد

 عرؼ وال أعرؼ كيف بحقيقة األمر فنبيني إلى ذلؾ بالوقت المناسب.

 

 ما ىي المحطات التي عبرت بيا قبل أن تستقر في أستراليا.  -

األردف ىي المحطة الوحيدة قبل أستراليا.. لو كانت األردف أو أية دولة عربية تمنح العرب ما تمنحو  -

أستراليا مف حسف الضيافة، واإلقامة، والتوطيف، والرعاية الصحية واالجتماعية لما قفزنا إلى منطقة ليـ 

.. لـ وطيراف يوميف متعاقبيف نائية حيث يبمغ فارؽ الزمف ما يقارب الثماف ساعات، وآالؼ الكيمومترات،



لموافقة السريعة مف تطل إقامتي في األردف سوػ تسعة أشير حسب.. لقد كنت محظوظا بحصولي عمى ا

 دائرة اليجرة إذا ما قست مدة إقامتي فييا مع آخريف مف أمثالي.

 

 أين في األردن. كيف كانت إقامتك فييا. -

في منطقة الياشمي الشمالي وىي منطقة تتراوح بيف الفقيرة والمتوسطة. كنت وأفراد عائمتي نتحمى  -

حقاتيـ لمعراقييف لسبب أو آلخر وكاف القمق بالصبر الجميل عمى الرغـ مف مضايقات الشرطة ومال

يراودنا لمجرد تأخر ابني ػػ عمى سبيل المثاؿ ػػ عف البيت ألنيـ كانوا يمقوف القبض عمى العراقي لمجرد 

وجود مشكمة حتى ولو لـ يكف طرفا فييا ليعاد تسفيره إلى العراؽ وأنت تعرؼ نتائج العودة في ظروؼ 

محروموف مف فرص العمل فاف ألقوا عمينا القبض متمبسيف بالعمل فاف  فإننا مثل ظروفنا وباعتبارنا غرباء

مصيرنا التسفير أيضا. كنا نعيش عمى أعصابنا وكاد الخوؼ مف عدـ موافقة دائرة اليجرة عمى طمبنا 

 يقضي عمى حممنا بالبقاء عمى قيد الحياة.

  

أدباء األردن. من ىو. وىل كونت ماذا فعمت خالل تمك الشيور التسع. وىل تعرفت عمى أحد من  -

 فكرة عن الحياة الثقافية في األردن. ىل كنت تقرأ وتكتب.

 ىناؾ تعرفت عمى الروائي دمحم سناجمة لـ أستطع التوقف عف القراءة والكتابة حتى في أحمؾ الظروؼ.. -

وكاف قد بدأ عممو عمى تشكيل اتحاد كتاب االنترنيت العرب فانضممت إلى االتحاد وحضرت بعض 

اجتماعاتو. كما حضرت بعض عروض ميرجاف أياـ عماف المسرحي في دورتو الثانية عشر وكتبت نقدا 

عف بعضيا مثل العرض العراقي )نساء في الحرب( مف إخراج الفناف كاظـ النصار والعرض السورؼ 

العراقي المشترؾ )حماـ بغدادؼ( مف إخراج د. جواد األسدؼ، ومسرحية )الخروج إلى الداخل( مف إخراج 

 دمحم اإلبراىيمي.



 

  

 كيف كانت حالتك خالل سنوات منفى الداخل. -

سنوات أقل ما يقاؿ فييا أنيا قاسية جدا وليا حالوة العذاب الوطني.. كنت أتذرع بالبقاء ببيت  - 

 الشاعر: 

ف جاروا عمي كراـ ف جارت عمي عزيزة      وأىمي وا   بالدؼ وا 

وحرماني مف  ،السابق لـ أفكر بمغادرة الوطف عمى الرغـ مف معاناتي الشديدة أمنياالبعثي طواؿ الحكـ 

لقد أجبرت عمى فعل ما ال أحب مف األمور، وعشت قمقا دائما،  .ظيفتي كمخرج لفرقة المسرح الريفيو 

لمعيشة مما اضطرني إلى العمل بأمرة صديق لي ىو الراحل العزيز مجيد مبارؾ في وترديا في مستوػ ا

تشييد ىياكل األبنية بالحديد والخشب أو ما يطمق عميو عندنا )القالب( في الوقت الذؼ استغل غيرؼ 

 ظرؼ احتالؿ الكويت ػػ عمى سبيل المثاؿ ػػ وذىب لمعمل عمى نيبيا. ولـ يكف النظاـ الالحق بأفضل مف

السابق.. إنيما يصباف في المصب نفسو ولكف بأساليب مختمفة.. لقد خرب الجيش األمريكي البالد.. ثـ 

ىذا لـ أبرح الوطف. ولكف عندما تعمق  جاء الخراب الوطني ليكمل البقية الباقية.. وعمى الرغـ مف كلّ 

إلى األردف كمحطة  نزوحلا متطمباتة أكممت ىائمف ال بديل لممغادرة.. وبسرعة األمر بتصفيتي قررت أ

 وأستراليا كمحطة أخيرة..  ،أولى

 

 من اتخذ القرار بتصفيتك وكيف.  -

مجموعة مف األوغاد لـ يسرىـ سحب البساط مف تحت أقداميـ فراحوا يعمموف المستحيل السترداد ما  -

العمل عمى التصفية الجسدية. ولما كاف صديقي دائـ الفضح ألساليبيـ الوحشية لذا  ياتيـو فقدوا وكانت أول

قرروا تصفيتو. وألف موقفي منيـ لـ يكف ليتالءـ مع تطمعاتيـ المريضة لذا قرروا قتمي أنا أيضا. كنت 



دؼ. اصطحبت وصديقي المغدور نعمل معا في الصحيفة نفسيا. حصمت عمى جواز سفر بشكل اعتيا

 اف.لى عمّ إي وغادرنا برًا عائمت

 

 ما ىذه الصحيفة. ؟.. -

 فكاف أنا أما ،ديالى برلماف لمجمس تابعة وىيسامي،  مؤيد المغدور صديقي مدير تحريرىا )البرلماف( -

 تحرير عف مسؤوليتي عف فضال االبداعيةبالمواد  الثقافية صفحتيا تزويد عمى مقتصر إسنادؼ دورؼ 

 الوطنية والتقدمية القوػ  كاف يعني تمثيل لالحتالؿ األولى سنوات الثالث في البرلماف األخيرة.. الصفحة

تالس فقد اختفت واالخ لمسرقة جاىزة عراقية ثروات ثمة تكف لـ حينيا .العراؽ بناء إعادة ترـو التي

 ياـ الحاكـ االمريكي بوؿ بريمر.أالثروات الطائمة 

 

 عمى أساليب التعبير عندك. ىل ترك المنفى أثرا واضحا  - 

ثمة أمر يجب أخذه بنظر االعتبار في قضية المنفى تتعمق بالعمر وبالحالة االجتماعية )العائمية(..  -

لقد وصمت إلى أستراليا وأنا في الرابعة والخمسيف مف العمر بصحبة عائمتي.. ىذا يعني أنني غير مؤىل 

ف مساحة ذاكرتي لـ تعد كافية  لمتأقمـ عمى الوضع الجديد كما ىو حاؿ الشباب مف األوالد والبنات.. وا 

الستقباؿ الفعاليات الجديدة.. خذ المغة مثاال عمى ذلؾ. منذ الشير األوؿ لـ تعد ثمة مشكمة ألبنائي 

اسميا المغة االنكميزية.. درسوا في المعاىد ودخموا الجامعات وتخرج منيـ مف تخرج بتفوؽ كبير حتى 

فسيـ في الوقت الذؼ ما أزاؿ فيو أحبو حبوًا إلتقاف اإلنكميزية.. حاجز المغة كبير إذا عمى األسترالييف أن

تزاؿ تتنفس مف رئة عراقية صرؼ..  ال. ليذه األسباب تجد أف كتاباتي كنت ممف يشتغموف عمى اإلبداع.

 الحاوالتي جديد.. لقد حاولت ولكف موالدخوؿ إلى العالـ ال ،ال يعني ىذا أنني لـ أحاوؿ كسر الحاجز



تحتاج إلى عمر جديد لتحقق ما ترنو إليو.. فمتكف أمنياتؾ لي بالعيش عمرا جديدا ألحقق  تزاؿ متواضعة

 ما لـ أحققو بعد.

 

 ارىاصات الغربة

 ماذا قدم لك المنفى من شروط عممية..  -

اىتماما لممحفزات لقد عرفت مف خالؿ )المنفى( أف الكتابة وطف.. وأنني أجيد مواطنتي فييا، وال أعير  -

 والمثبطات.. لقد تعودت الكتابة تحت جميع الظروؼ سواء داخل الوطف أو خارجو.

 

من حاالت النفي اإلجباري. وىل أنت في أستراليا مثمو.  إلى أي درجة تعتبر حالة روبنسن كروزو  -

تتحرك في أرض مجيولة وتبحث عن أفضل وسيمة لتطويع البيئة العدائية وغير المتعاونة.. أو لنقل 

 البيئة القيرية؟..

مف الصعب تحديد درجة النفي لكروزو ذلؾ ألنو ىو مف اختار اليجرة طريقا لمتخمص مف ضغوطات  -

ربي عبر رحمة بحرية غير محسوبة النتائج وخالفا لرغبة والديو. بمعنى أف كروزو أراد المجتمع األو 

مف دوف أف يحسب حسابا لقدره الذؼ رمى بو إلى  المحتقنةالمغامرة التي تمقي بو بعيدا عف أوربا وأجوائيا 

لـ أبحث لي عف أحضاف المجيوؿ. ال تشابو بيف ىجرتي وىجرة كروزو فأنا لـ أنزؿ إلى مجاىل أستراليا و 

مالذ في األدغاؿ أو األرض القاسية التي يقطنيا األبوريجناؿ. لقد ىبطت بي الطائرة عمى مدارج ممبورف 

 شيء محسوب حسابو قبل الوصوؿ. مجيوال. كلّ  مصيرؼ ثـ أدياليد ولـ يكف 

 

بو المجتمع أو الحاكم. ومن ىنا ظيرت  أرى أن المنفى بدأ في األصل كعقوبة إلبعاد من ال يرغب -

برأي فوكو فكرة الحجوز. فيي منفى قسري أو سمب لمحرية المشروطة التي فقدت معناىا. وحالة 



روبنسون كروزو تشبو النفي بقرار من القضاء والقدر.. بقرار من القوة العمياء التي ال تبرر لك 

الجنة بسبب الخطيئة التي تحول بيا الجسد  نفسيا. بعبارة أخرى ىي عقوبة تشبو عقوبة الطرد من

 إلى عورة. وبالتالي إنيا إعادة تركيب لممحمة البورجوازية الصغيرة المضطرة ألن تناضل ضد ظروف

( ثم الجزء الضائع من معاني الذات الغامضة. وىذا يشجع الواقع وأن تكتشف العالم أوال )كموضوع

ار أنو فرصة لمنسيان ولمتجاوز. وىكذا ينشأ العنف. وفي عمى بناء أخالق االنتقام من الماضي باعتب

ىذا اإلطار تدخل رحمة الكونت دي مونت كريستو الذي أمضى في منفاه في جزيرة العقاب وسجونيا 

 -بمغة فمسفية قبل أن يبدل نقطة التمفصل باألطروحة سنوات، قبل أن يتبادل األدوار ) عدة

articulation  ىي رمز األب، ويتحرر من أحضان األم الشريرة وىو الموت. ( مع خطيئتو األصمية، و

لقد حاول إسكندر دوما في ىذه الرواية فعال أن يتكمم عن السقوط من السماء والعودة إلييا، ولكن بعد 

 التورط بأحكام العقدة األوديبية.. ىل لديك أمثمة داعمة أم ترغب بتفنيد ذلك؟..

 

العظمى عممت عمى إبعاد مف لـ ترغب ببقائو داخل حدودىا.  أصبت اليدؼ بدقة ذلؾ أف بريطانيا -

ولما وصمت سفنيا االستكشافية أستراليا فإنيا أبعدت المدانيف بنفييـ إلييا. لقد كاف النفي قسريا ولكف 

مؤسسيف بذلؾ دولة جديدة  سرعاف ما تأقمـ المنفيوف عمى منفاىـ الجديد، وعمموا عمى بناء حواضرىـ

 .وجميمة ىي استراليا

  

وكذلك فعمت مع اإليرلنديين في سنوات المجاعة وأرسمتيم إلى أمريكا بالترىيب والترغيب. أليس  -

 كذلك؟..

أنت ترػ أف لكل منفي ظرفو وخصوصيتو مما يجعل اليدؼ مختمفا. المنفيوف إلى أستراليا يومذاؾ لـ  -

بروف ومعاقبوف بالنفي، أما نحف المياجروف الجدد فيدفنا ىو اليروب مف يكف ليـ ىدؼ ما، فيـ مج



الموت، أو مف الظرؼ القاسي الضاغط بقوة ىائمة عمى حياتنا التي لـ تعد تطاؽ مما حّتـ عمينا البحث 

 عف مالذ آمف، وعف فسحة لمحرية.

ة العراقية وكيف أجدني مضطرا لتكرار استنتاجؾ حوؿ العنف كمحصمة حاصل، ألصل الى التجرب 

عاد أغمب المبعديف إلى العراؽ  2003تحولت الحياة إلى العنف برغبة انتقامية أوديبية مكتومة. بعد عاـ 

جبارؼ. اإل النفيبأمل استرداد ما أخذ منيـ بالقوة واإلكراه، وما حرموا منو زىاء ربع قرف أو يزيد مف 

لمواجية الواقع الجديد بالقوة واالنتقاـ. فبدأوا حممة تصفيات ىائمة شممت  يـيمتكانت الرغبة تمور في دخ

قطاعات واسعة مف الناس. وبذا ساىـ العنف الخارجي مع العنف الداخمي بتحطيـ وتدمير القوة البشرية. 

بشكل إف تجربة العراؽ الفريدة ىي أكبر األمثمة وأكثرىا تأثيرا منذ ما يقارب األربعيف عاما المنصرمة. 

عاـ شيد العراؽ ىجرتيف كبيرتيف: األولى ذات دافع سياسي بحت تمثمت في ىروب الشيوعييف وسائر 

التقدمييف مف بطش الحزب الحاكـ في منتصف السبعينات مف القرف الماضي، والثانية تمثمت في التيجير 

 ؿ الجوار.القسرؼ لمعراقييف ذوؼ األصوؿ الفارسية. وثمة قسـ فر مف الحرب والتجأ إلى دو 

  

من أىم الكتب عن تجربة المنافي أذكر إلسحق بوشفيز سينغر: الحب والمنفى. كان ىذا الكاتب  -

البولندي ييوديا ودرس الالىوت الييودي وباألخص أخالق إسبينوزا ثم ىاجر لمواليات المتحدة وشرح 

ي بيت والدي (. كل شيء في مؤلفاتو وال سيما قصص مجموعتو ) فيمسوف شارع إسبينوزا ( و) ف

المشكمة أنو عاش حالة نفي مزدوج.. فيو خارج الوطن ىربًا من النازية، وخارج المغة ألنو يكتب 

بالييديش، وىي لغة ميتة شبو منقرضة كما قالت لي كاتبة أمريكية تحبو ىي القاصة والشاعرة الرقيقة 

ش خارج المجتمع منفيا في . وىذا يعيد لمذىن أيضا حالة كافكا الذي عا Donna Levyدونا ليفي

ىموم حياتو الشخصية. لقد كانت طريقتو في تجنب الواقع االجتماعي أبمغ تعبير عن الرغبة 

 باالنسحاب من الحياة واالستسالم لعالم وىمي، مريض، غير معصوم من الشبيات الشخصية. 



يا اسم وليس و أرى أن جورج سالم، القاص الذي رسم صورة لشخصية متكررة في كل قصصو ليس ل

ليا وطن خاص.. كان يعيد االحتراق بنار تجربة كافكا مع ظاىراتيات الوجود المتعثر والذي يصعب 

 تفسيره.

مسرحياتك الناطقة والصامتة غير بعيدة عن ىذا االختيار.. فيي دائما غريبة عن المجتمع، ورافضة 

ك في إطار من تمك التجارب المذكورة لو. كيف تقرأ تجربة االغتراب الروحي التي تتكمم عنيا في أعمال

 سابقا. أم تعتقد أنك فنان واقعي ومع الحياة ونحن نسيء تفسيرك.

ال مناص مف القوؿ أنني ػػ والحق يقاؿ ػػ لـ أشعر بالغربة ىنا قدر ما شعرت بيا في وطني.. غربة  -

الصوامت بوجو الغربة المكاف تيوف فأرض هللا واسعة كما يقاؿ.. لقد صرخت كل مسرحية مف مسرحياتي 

القاتمة تمؾ.. أنا مف بمد محكوـ باألنظمة الدكتاتورية منذ عيد گمگامش.. فماذا تتوقع أف تكوف مسرحياتي 

في ظل ىذه األنظمة؟. وماذا أكوف أنا في ظل ىذه الممنوعات التي ال نياية ليا والتي أعمل عمى التنديد 

زاحتيا مف الواقع المعيش؟  أو اإلطاحة بيا وا 

 

 استراليا مجمع الثقافات المختمفة 

من ىم أصدقاؤك في أستراليا من األجانب والعرب. ما ىي الخصال التي تقربك منيم. وكيف تتعامل  -

 مع اآلخرين. 

ليس لي في أستراليا عالقات صداقة واسعة كما تظف.. فالظروؼ ىنا غير مييأة إلقامة عالقات  -

( الذؼ ال ناقة لي فيو وال جمل.. business) ػمى أساس الصداقة حميمة.. أغمب العالقات تبنى ع

الصديق الوحيد لي ىنا ىو رجل في السبعيف مف العمر استقبمني بحفاوة بالغة، وتقرَّب مني كثيرا، ولـ 

( عالقة  ( Chris Drummondينفؾ يسأؿ عني ولو ىاتفيا.. وال أعتبر عالقتي بالمخرج األسترالي 



إنيا عالقة مسرحي بمسرحي حسب.. وقل الشيء نفسو عف عالقتي بالعرب اذا  ..صداقة حميمة

 استثنيت ثالثة منيـ الشاعر اديب كماؿ الديف، والشاعر سالـ دواؼ والمصور التمفازؼ رياض حسف.

 

 من ىو كريس دروموند. ماذا قدم لممسرح األسترالي والعالمي. تفاصيل من فضمك؟ -

األدياليدؼ الذؼ يدير شركة فنية منتجة استقبمت عددا مف الفرؽ األوربية كريس دروموند ىو المخرج  -

حقيقة لـ أشاىد لو سوػ عرضيف وليذا ال أستطيع الحكـ عميو  .واألمريكية كما دعمت العروض المحمية

وال إلى أؼ مدرسة ينتمي ولكف مف خالؿ العمميف بدا لي شغمو جانحا نحو المدرسة  الواقعية. إنو ىادغ 

يحاور ممثميو بيدوء، وبصوت منخفض، طويل القامة، رشيق، ذو مظير اعتيادؼ، وابتسامة لطيفة  جدا

تجعمو جذابا بعض الشيء. ولـ يطمب مف ممثميو الكثير. ليذا لـ ألمس تطورا واضحا بيف البروفات 

 والعرض األوؿ لممسرحية.

 

طة القممية التي أسسيا جبران ىل من نشاط ثقافي لمعرب في أستراليا. ىل من نوادي مثل الراب -

 ة وعريضة في أمريكا.ميونع

لألسف لـ يعمل العرب بشكل عاـ والعراقيوف بشكل خاص عمى ترسيخ ثقافة عربية ميجرية..  -

 منظماتيـ وأنديتيـ تعنى باألنشطة االجتماعية العابرة كالسفرات والحفالت الترفييية وما إلى ذلؾ.. طبعا

أستثني بعض النشاطات الثقافية الفردية الميمة التي ال تستطيع وحدىا أف تقدـ دعما لعممية ترسيخ 

 األدب أو الفف العربي الميجرؼ.

  

صداراتيا من ىذا النشاط. أال ترى معي أنيا رابطة قممية  - أين تضع مؤسسة المثقف العربي إذًا وا 

 األشقاء أصحاب اليم الواحد؟أخرى صغيرة ترمم العالقات المبتورة بين 



ىذه المواقع والمؤسسات عمى أىميتيا ال تعمل بشكل ممموس عمى ترسيخ أدب ميجرؼ بحت كما قمت  -

لؾ. إنيا مفتوحة األبواب عمى كل ما يرد إلييا مف الداخل والخارج. وال وجود لمف يوجو الدفة مؤسساتيا 

 نحو ىذا األدب المفقود.

 

ألديب المياجر. وال سيما نابوكوف وكونديرا وجوليا كريستيفا، ثم رومان ماذا تقول عن ظاىرة ا -

 ياكوبسون. وما رأيك بالكتاب العرب المياجرين مثل أمين معموف وىدى سويف. 

أرػ اف المبدع الحقيقي ىو األكثر التصاقا بأرضو ووطنو مف أؼ شخص آخر، وما ىجرتو إال طمبا  -

مثال لـ يياجر إلى فرنسا إال بعد أف منعت كتبو مف التداوؿ. بينما  لمخالص مف حالة مستحيمة. كونديرا

نجد أف ناباكوؼ قد سافر إلى أميركا ليعمل في جامعة استاندفورد ثـ ليحصل بعدىا عمى الجنسية 

األمريكية، وبيرؿ باؾ ولدت في أميركا وبعد خمسة شيور عاد بيا والدىا إلى الصيف ثـ عادت مرة أخرػ 

المتحدة. أسوؽ ىذا ألخمص إلى أف الظروؼ المحيطة ىي التي تفرض اليجرة كحل سحرؼ  الى الواليات

ألزمة المبدع وبدونيا يكوف الخروج مف الوطف قرارا اختياريا ال يترؾ عمى المبدع أثره سمبيا. أال ترػ أف 

أرػ ذلؾ بعض الكتاب والفنانيف قصدوا باريس ألنيا كانت تحتضف الفف والشعر بشكل استثنائي؟ أنا 

وأثبتو مف خالؿ اإلحصائيات التي تقوؿ إف باريس ىي المالذ اآلمف الجميل لكل المبدعيف وبيذا تحوؿ 

 قرار اليجرة مف قرار فردؼ إلى عمل جماعي شبو منظـ شكل ظاىرة بارزة في تاريخ اإلبداع.

 

إلى فرنسا. ثم سويسرا بالنسبة لنابوكوف كما تعمم ىرب بعد الثورة البمشفية إلى شرق أوروبا ومنيا  -

و المتنوعة في الكتابة. وكتابو )الذاكرة وأخيرا إلى أمريكا. وىذه اليجرة التراكمية تركت أثرىا عمى أساليب

( يبين كيف تحول من مجرد باحث عن الحياة لباحث عن معنى لمحياة. أما بالنسبة لباريس فأنا تتحدث

سبانيا. وبال رؤوس ىذا المربع ستفقد  دائما أقول إنيا ميد ثقافة المياه الدافئة مثل يطاليا وا  اليونان وا 



الثقافة العالمية جزءا عضويا منيا. ستكون ثقافة بمياء ومصابة بالعي. ولشد ما يدىشني ىذا التدفق 

: الكتابة واألزياء والعطور والنبيذ.. والتي كانت أوروبا وأمريكا تحتاج موج البحر لمثقافة الفرانكوفونيةك

 ل لعشر سنوات لمواكبتيا. عمى األق

نعود لممياجرين من الغرب لمشرق.. مثل بول بولز األمريكي الذي عاش في المغرب. أو حتى 

يطاليا. أو جورج أورويل الذي عاش في اليند  ىمنغواي الذي كان يعيش في كوبا ويكتب عن إسبانيا وا 

يرل باك التي كتبت عن الصين . أو وكتب أىم أعمالو عن باريس وبورما.. وال يفوتني ىنا األمريكية ب

السير رايدر ىجارد مستشار ممك بريطانيا الذي تخصص بروايات عن تاريخ إفريقيا وال سيما الفراعنة. 

ولم نذىب بعيدا؟ ألم تؤلف أجاثا كريستي أىم أعماليا عن الشرق وبغداد وضفاف نير النيل. ما معنى 

 ىذه الظاىرة وما دواعييا.

إف كنت تعني المكاف فيذه ظاىرة طبيعية جدا فالمبدع يتأثر بالمكاف الذؼ يعيش فيو، أو يزوره لممرة  -

األولى، أو يترؾ في نفسو أثرا أو ذكرػ مف نوع ما. شيف ريمي مف أستراليا زار إفريقيا وتأثر بأجوائيا 

. نصو إذف مرتبط بالمكاف القاسية وعندما عاد إلى أستراليا كتب عف شخصية رآىا ىناؾ والتقى بيا

)إفريقيا( وال ينتمي إلى أدب الميجر. ىمنغواؼ سافر إلى فرنسا كمراسل وىناؾ أجرػ أشير حواراتو ثـ 

يطاليا كمكانيف تركا في نفسو أثرىما.  عاد إلى أوربا وبعدىا ذىب إلى كوبا وكتب عف إسبانيا وا 

 

ما إلى باريس لنشر أعماليما ىناك. إذا وما معنى أن ييرب صمويل بيكيت وىنري ميمر من بمديي -

 كان ميمر اضطر لذلك لميرب من محاكم التفتيش األمريكية ما أسباب بيكيت. 

أعتقد أف بيكيت اختار باريس لألسباب التي ذكرتيا. فالحرية ىي شرط اإلبداع وفي باريس حرية  -

 مبدعيف إلى ىناؾ. استثنائية لإلبداع والمبدعيف، وىذا وحده كاؼ لتتجو أنظار أغمب ال

 



أحب أن أضيف إن ميمر ىرب من أمريكا ألن أعمالو ممنوعة ىناك. فعقمية المؤسسة  -

األنغموساكسونية التي ىي أساس الشعب األمريكي كانت محافظة وضد التجديد. وال تنس ىنا مشكمة 

رت روايتو دافيد ىربرت لورنس مؤلف عشيق الميدي تشاترلي الذي منع من النشر في موطنو. وتأخ

لعشرين عاما قبل أن ترى النور بنصيا الكامل. ولكن الثورة الفرنسية كانت أشبو بثورة العاميات في 

لبنان التي انتفضت بوجو النخبة الظالمة من باشوات عثمانيين وأذياليم.. كانت ثورة من األسفل إلى 

راشوت. واآلن ماذا تقرأ في األعمى. وليست مفروضة من فوق كأنيا حل سحري تمقيو الطائرات بالبا

 أستراليا.

ستراليا: قراءة الكترونية إجبارية متعمقة بما ينشر مف نصوص مسرحية في اثمة ثالثة أنواع لمقراءة في  -

الموقع الذؼ أشرؼ عميو )مسرحيوف(، وقراءة ورقية اختيارية متعمقة بما يصمني مف الكتب سواء مف 

الكتب التي أقتنييا بنفسي. وقراءة متعمقة بما توفره الشبكة العنكبوتية مف الشعراء أو مف  األخوة األدباء أو

 دراسات وبحوث.

   

ما ىي العروض المسرحية التي حضرتيا في أستراليا. وما ىي أىم المسرحيات التي تسنت لك  -

 فرصة قراءتيا.

أفضل العروض التي شاىدتيا في أدياليد: )الممؾ لير( برؤية حداثوية مالئمة لألجواء األسترالية  -

عكست حالة خطيرة مف حاالت المجتمع األسترالي حيث ال أىمية ليوية الشخص أو اسمو الذؼ ال يدؿ 

ف أفراده.. ال يدؿ عميؾ وقد يعني مف وجية نظر اجتماعية أؼ فرد م فاسمؾعميو عند النظر إليو. 

 . وفقداف اليوية  المسرحية تحذر مف وقوؼ الفرد عمى حافة الضياع

 



ىذا كالم رائع.. من ىو المخرج. من أىم الممثمين. كيف صوروا الممك المسن الضعيف. كما فعل  -

 شكسبير أم برؤية مختمفة تماما. وىل بدلوا باألزياء والمفردات .

لقد ظل الممؾ المسف مسنا وبشكل عاـ ظمت أعمار الشخصيات كما حددىا شكسبير. أما التغيير  -

الميـ فقد جاء بمالبس الشخصيات التي تحاكي عصرنا ىذا. الجميل في العرض أنؾ تعرؼ أف الحوار 

ميف فقد شكسبيرؼ خالص ولكنو منطوقا بألسنة معاصرة قمبا وقالبا. لألسف لـ أحفع اسـ المخرج والممث

 شاىدت العرض مرة واحدة ولـ تتح لي فرصة التعرؼ عمى فريق العمل.

 

 ماذا أيضا ؟.. -

شاىدت )مسرحية الدب( وىي مسرحية قامت عمى ما يشبو الكوالج إذ جمعت أغمب إف لـ أقل كل  -

 SKIP MILLER’S )أعماؿ تشيخوؼ في توليف جميل أكد عمى الثيمة الرئيسة ألعمالو. أما مسرحية  

HIT SONGS  والتي كاف لي شرؼ متابعة بروفاتيا وعرضيا األوؿ فمـ ترؽ إلى مستوػ المسرحيتيف )

السابقتيف.. ثمة عروض أخرػ ال أجد ضرورة لمتطرؽ إلييا لبساطتيا وتواضعيا. وبالنسبة لمقراءة فقد 

 SKIP MILLER’S HIT المعنوف )(  Sean Riley ) تسنى لي قراءة نص الكاتب االسترالي 

SONGS) مع فريق العمل الذؼ يقوده المخرج كريس درموند. 

 

ىل تعتقد أن أستراليا خائنة ألصوليا مثل أمريكا. وتحاول أن تمغي ثقافة العروق األصمية التي  -

 كانت سائدة قبل وصول األنغمو ساكسون والبروتستانت لممنطقة.

نعـ.. أراد اإلنكميز )مف القادميف األوائل إلى أستراليا والمدانيف قضائيًا في إنكمترا( محو  في البدء..  -

األبورجيناؿ )سكاف أستراليا األصائل(، والقضاء عمييـ بدافع عنصرؼ بحت.. وعمدت الحكومة إلى انتزاع 



تعاقبة تقدـ اعتذارا رسميا أبنائيـ بالقوة.. ثـ أدركوا ػػ فيما بعد ػػ رعونة تعامميـ فصارت الحكومات الم

 ليؤالء السكاف.

 

 ما ىي الثقافات العالمية األكثر تأثيرا في الثقافة األسترالية اليوم. -

 إذا استثنينا الثقافة اإلنكميزية األـ فإف الصينية والعربية ىما أكثر الثقافات تأثيرا في أستراليا.. يمكنؾ -

 أف تالحع أف المغة العربية في سيدني ىي المغة الثانية بعد اإلنكميزية عمى سبيل المثاؿ.

 

 واآلن كيف تصرف وقتك خالل يوم كامل في أدياليد. ومتى تكتب. وكيف.  -

النيار ال يكفيني في أداليد وأتمنى أف يكوف أطوؿ مما ىو عميو وأف ال يجعمني آخذ مف الميل ساعات  -

ىذا بشكل عاـ.. أما عندما أذىب إلى  يفيا عميو.. أناـ عادة عند منتصف الميل تماما..إضافية ألض

 معيد تعميـ المغة اإلنكميزية فإف نصف النيار أقضيو في الدراسة ونصفو اآلخر في القراءة والكتابة.

 

 الكتابة والمكتبات

 حتى اآلن لم أفيم أين تكتب.  -

والقراءة. عادة أكتب حيث يوجد الكمبيوتر سواء في الصالوف أو في ليس لدؼ غرفة خاصة بالكتابة  -

 أؼ غرفة أخرػ. وأفضل االوقات عندؼ ىي أوقات الصباح الباكر مف كل يوـ.

   

 تنام في منتصف الميل. ىل يوحي ىذا لك بشيء. أم الغيوم وسواد الميل ال يتركان فرصة مناسبة؟.. -



ف تشابيت  - معيا في بعض الجوانب الميمة كاليدوء والتشجير والمساحة أدياليد ليست بعقوبة وا 

ة. في بعقوبة كنا نناـ صيفا فوؽ سطوح المنازؿ ونرػ النجوـ بكامل زينتيا والقمر بكامل تألقو. دالمحدو 

 ودرب التبانة.. ،والصياد الرامح ،وبنات نعش ،والدب الكبير ،فنا في تمؾ الميالي عمى الدب الصغيرتعرّ 

 ف النجـو والكواكب. أما ىنا في أدياليد فال سطوح لمنوـ، وال فضاء لمكواكب.إلخ ..إلخ م

 

ىل تزور مكتبة معينة لتطمع عمى اإلصدارات الحديثة . وىل يكون بائع الكتب من أصدقائك أم أنو  -

 مجرد تاجر آخر.

رة أؼ كتاب منيا كما تعمـ إف في كل محمة أو حارة توجد مكتبة عامة يمكنؾ القراءة داخميا أو استعا -

فضال عف أقراص السي دؼ والدؼ في دؼ والمجالت وما إلى ذلؾ. أما المكتبات األىمية فأزورىا بيف 

 فترة وأخرػ بدافع الفضوؿ حسب. 

 

لدى أول اتصال لي بأوروبا أسرعت القتناء أعمال المياجرين الروس ألنني كنت ال أممك فرصة  -

عن الصراع العربي اإلسرائيمي ألوّسع من طريقة قراءة ىذا  اقتنائيا في سوريا. ثم بعض المؤلفات

الصراع. وبعد ذلك انتقمت القتناء بعض األعمال الثقافية العامة التي وضعتني مباشرة بمواجية عالم 

ساخن ومتفجر.. وتعرفت عمى أالن سيميتو وىو عامل السمكي في الجيش الممكي البريطاني، ويكتب 

العربية ومنيا حرب تحرير الجزائر وكأنو سارتر أو كامو. ما ىي أىم روايات عن حركات التحرر 

األعمال التي استفدت من الوجود في أستراليا لقراءتيا. وما ىي األسماء الجديدة التي توفرت لك 

 الفرصة لالطالع عمييا.



يتا )البحث عف بصراحة تامة لـ أطمع إال عمى القميل جدا مف الكتب األسترالية مثل رواية ميالنا مارك -

اليبراندؼ(.. كاف العراؽ يدخر كما ىائال مف الكتب المترجمة وألفضل الكتاب األجانب وأبرزىـ.. ال توجد 

 فمسفة إال وقرأناىا في العراؽ حتى المحـر منيا كالفمسفة الماركسية.

  

الماركسية عفوا. ما المقصود بالمحرم. ىل ىي حرام برأيك أم أن السمطة تراقبيا. ىل تقصد أن  -

ثقافة لصوص ومخربين كما يعتقد أنور السادات. وكما يعتقد الوىابيون الذين يحّرمون حتى أرسين 

 لوبين وكل نص ورد فيو ذكر لمخمر ولو باالسم. وماذا قرأت في العراق من أدب وفكر أستراليا.

يدعي القومانيوف. ثـ إف قصدت الممنوع مف التداوؿ، أو ما اعتبر إلحادا، وكفرا، وفكرا مستوردا كما  -

لمسياسة ممنوعاتيا ولمديانة محرماتيا التي ما أنزؿ هللا بيا مف سمطاف. وقراءاتنا عف أستراليا كانت 

مقتصرة عمى المنجز العممي األسترالي وصناعة السينما ومؤثراتيا التقنية. قد تفاجأ إف أنا قمت لؾ إف 

األسترالية. كما قرأنا بعض المسرحيات التي توفرت لنا أميركا تعتمد في تقنيات األفالـ عمى الشركات 

 وقتذاؾ.

 

 ىل توجد مقاىي ثقافية عمى ضفاف نير تورينز. أم نوادي ليمية فقط. -

أجمل ما بني عمى نير تورنز ىو بناية مركز االحتفاالت في جنوب أستراليا ويضـ ثالثة مسارح تقدـ  -

حفة عمرانية مطمة عمى النير. كما وتوجد بعض عمييا أفضل العروض الوافدة والمحمية وىو ت

 الكازينوىات واأللعاب النيرية وعمى مقربة منو شيدت حديقة الحيوانات.

 

ىل قرأت لباتريك وايت شيئا من أعمالو فيو األسترالي الحائز عمى نوبل . كيف تنظر لو ولدوره في  -

 األدب العالمي.



مثل وايت خّمف لنا عددا كبيرا مف الروايات، وبضعة ال ينبغي لي أف أدلي برأؼ عابر عف كاتب  -

مسرحيات، وقصصا قصيرة، وسيرة ذاتية فضال عف األشعار التي كتبيا في بداية مشواره األدبي. وىو 

الموسـ في أىـ كاتب أسترالي وأفضل مف كتب عف أستراليا وأساطيرىا. عرضت لو مسرحيتاف: مسرحية )

بعد أف أثار الدىشة مف حولو في كل  1990. توفي عاـ الجبل األقرع(سارسابريال( ومسرحية )ليمة عمى 

وىو اشير كاتب رفض الجوائز التي قدمت لو عمى طبق مف ذىب. ثالث مرات يرفض  أنحاء العالـ.

يا لو بعد وفاتو نوبل، ويفشل أقرب المقربيف إليو بإقناعو الستالميا فما كاف مف المجنة إال أف تمنح

 مف نصيبو تحديدا.  نوبل ف تكوف عمى أ انحة. ولـ أعرؼ سّر الحاح المجنة الملياو رفضلضماف عدـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 بدايات المسرح وتطوره
 

 

 

 



 مقدمة الفصل الخامس

 

الفنوف واآلداب، تمؾ الفسحة التي تتعمق بيا األبصار وتصغي إلى نبضيا  خشبة المسرح، بؤرة استقطاب

الحي عقوؿ المشاىديف وقموبيـ، خشبة المسرح ىذه، لـ تكف معروفة في حياة العرب الثقافية المديدة 

والممتدة عبر مساحات كبيرة وأزماف متعاقبة، ومثل ىذه الحقيقة لف تصبح نقيصة تعيب بنية الثقافة 

 كما يحمو لبعضيـ أف يفعل وىو يحاوؿ أف يثبت بالبراىيف التاريخية أف المسرح قديـ في حياتنا. العربية

وثيقة المسرح ما زالت تؤكد عمى أف الوالدة قد تمت في منتصف القرف الماضي، لذا يمكف لنا أف 

وقع عمى نستعرض ما آؿ إليو فف المسرح الجديد كتابة وتشخيصا، فنعترؼ أف ثمة تطورا كبيرا قد 

مسيرتو. ومثل ىذا االكتشاؼ قد ال يسبب سعادة كاممة ألف التطور قد لحق بفنوف أخرػ وبالحياة 

واألفكار والمؤسسات. وقد يكوف االستعراض أفضل إذا ما فكرنا في األشكاؿ البدائية ليذا الفف في حياتنا 

العائمية المتعمقة وفي الطقوس  االجتماعية والتي كانت سائدة لقروف طويمة سابقة، وتمثمت في الحمقات

( أو عمى إعادة انتاج أحداث تاريخية أو يومية. ية المختمفة، والتي اعتمدت عمى )التشخيصالشعبية والدين

تمؾ األشكاؿ لماذا لـ تخضع لمتطور الذؼ خضعت لو مثال ظواىر احتفاالت الخمر الدينية في الثقافة 

 ؼ؟.اليونانية وتحولت إلى فف الدراما المعرو 

ية كما فعمت أسئمة أخرػ: لـ أغفمت حركة الترجمة في عصر النيضة اإلسالمي األوؿ نقل الدراما اليونان

، وجود تمؾ الصروح المعمارية لبالد جديدة كالشاـ ومصر ر انتباه الفاتح اإلسالميمع الفمسفة؟. ألـ يث

ؾ األسئمة ليا أجوبة كثيرة باتت اليائمة والتي تتمثل في المسارح، فقاؿ لنفسو ما فائدتيا؟. ومثل تم

معروفة، كأف يقاؿ أف العرب لـ يحفموا بشعر اآلخريف، اعتقادا منيـ أف الدراما اليونانية مجرد شعر، ألف 

 ليـ شعرىـ العظيـ، أو أف يقاؿ أف مفيـو العمارة قد كرس عندىـ مف أجل العبادة والنظافة والتجارة.



ت، وىي ال شؾ األنفع لموصوؿ إلى الحقائق، بل ىي أيضا مف أجل المشكمة اآلف ليست في إثارة التساؤال

 إقرار واقعي بما نحف عميو، إنيا في البحث عف مستقبل المسرح. 

مف المفيد االعتراؼ بأف المسرح العربي الحديث، نصا وفعال، قد ظير وتطور نتيجة لحركة مثاقفة طويمة 

دـ الحضارة اليونانية واليابانية والرومانية وغيرىا، فإف مع الغرب. وبالرغـ مف أف األدب المسرحي قديـ ق

التأثر مسرحيا، كاف األقوػ ولنقل الوحيد، بالحضارة اليونانية ولكف في البداية عبر الغرب، وعمى وجو 

التحديد أوروبا الغربية بالمعنى الجغرافي السائد. المسرح إذًا جديد، ومثل ىذه المقولة تجعل الحوار ىاما 

وقد يكوف منتقصا، مع الكاتب المسرحي العربي ، مفيومو في نياية المطاؼ ىي ىموـ الثقافة  وغنيا،

 المكتوبة والمسموعة والحركية. اإلبداعيةالمعاصرة بكل أشكاليا 

 

 مف كتاب السيف والترس لمكاتب المسرحي وليد إخالصي(  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بدايات المسرح العراقي

أبو خميل القباني. تحت اسم فن المرسح. أوال ىل ىذا االسم صحيح. ولماذا بدأ المسرح السوري مع  -

 تحول لمسرح. ومن ىو أبو المسرح في العراق. ومن ىم أشير رواده. وماذا قدموا لممسرح الحديث. 

المسرح فف وافد دخل إلينا بوقت متأخر جدا. صحيح أف العرب ترجموا كتاب أرسطو )فف الشعر(  -

إلى التراجيديا والكوميديا إال أف المترجـ العربي إباف الحكـ العباسي لـ يتعرؼ عمى ىذه  والذؼ تطرؽ فيو

ماروف  د المسرح األوؿئاعمى يدؼ ر  األشكاؿ الشعرية وكيفياتيا األدائية فظل غامضا حتى نقل إلينا

مصر تسمية . ولقد احتاج الفف الوافد عنوانا لو فأطمق عميو في الشاـ و 1747النقاش في لبناف عاـ 

في فصيح المغة العربية.  يا)مرسح( وىي كممة مأخوذة مف الميجة الدارجة ػػ عمى ما أظف ػػ وال أساس ل

أما تسمية المسرح فقد وردت في قواميس المغة بمعنى المرعى وقد استعار المسرحيوف ىذه المفردة لتعني 

 عنى مستحدث.المرعى أو المساحة التي يقدـ عمييا الممثموف مسرحياتيـ وىو م

كتب الشماس حنا حبش ثالث مسرحيات: كوميديا آدـ وحواء، وكوميديا يوسف الحسف، في العراؽ  

الثالث تكرار كممة كوميديا عمى مسرحيات  ياعنواناتوبيا. نالحع مف خالؿ استعراضنا لوكوميديا ط

ضعيفة الصمة بالكوميديا التقميدية مما يعني أف الشماس حنا حبش اعتقد أف صفة الكوميديا ممتصقة بأؼ 

ف لـ يكف كوميديا. ال أريد االبتعاد كثيرا عف محور سؤالؾ عف رواد المسرح في العراؽ وىـ  نص آخر وا 

منيـ عمى سبيل المثاؿ ال الحصر مف المخرجيف: حقي الشبمي جعفر  كثر إال أنني أستطيع أف أذكر لؾ

السعدؼ، بدرؼ حسوف فريد، سامي عبد الحميد، إبراىيـ جالؿ، حميد دمحم جواد، قاسـ دمحم وغيرىـ. ومف 

، جميل القيسي، وغيرىـ. ومف الممثميف: نورؼ كنةنور الديف فارس، محي الديف زن الكتاب: عادؿ كاظـ،

رمزؼ، نجيب الراوؼ، شفيق سمماف، إبراىيـ شوكت ، عمي حيدر، يوسف العاني، خميل ثابت، جميل 

 شوقي، زينب، ناىدة الرماح وغيرىـ.

 



بعض األسماء السابقة معروفة. ولكن بعضيا مجيول لدينا. من ىم أبطال عصر النيضة. من ىم  -

الرواد الذين وضعوا أساس فن المسرح. وىل تعتقد أنيم يختمفون عن النقاش وجيمو أم مجرد خط 

 يوازيو. 

ندما قرأ الكاتب المشكمة تقع عمى عاتق اإلعالـ الرسمي الذؼ يروج لبعض الفنانيف ويتجاىل غيرىـ. ع -

السورؼ عبد الفتاح رواس قمعو جي بعض نصوصي كتب لي قائال: يبدو أننا لـ نتعرؼ سوػ عمى الوجوه 

التي رّوج ليا اإلعالـ أو رّوجت ىي لنفسيا في إشارة إلى عدـ معرفتو بي ككاتب مسرحي. عمى أية حاؿ 

خورؼ ىرمز نرسو الكمداني، نعوـ فتح يمكف اإلشارة إلى أف الرواد المؤسسوف ىـ: الشماس حنا حبش، ال

هللا السحار، سميـ حسوف، حنا الرساـ. الناىضوف بالحركة المسرحية ىـ: حقي الشبمي، أسعد عبد الرزاؽ 

عاني، عادؿ كاظـ، إبراىيـ جالؿ، جاسـ العبودؼ وغيرىـ. المجددوف في المسرح ىـ: قاسـ دمحم، يوسف ال

يرىـ. ومف الممكف إعداد قائمة تشتمل عمى كل األسماء ، سامي عبد الحميد وغكنةمحي الديف زن

المساىمة في نيضة المسرح وتجديده وصوال إلى جيل الحداثة. عموما يمكف القوؿ إف الرواد األوائل لـ 

 يختمف دورىـ في العراؽ عف دور الرواد األوائل المجايميف لمنقاش في لبناف. 

 

 وبعد انقالب تموز لممسرح العراقي.  ماذا قدمت الدولة قبل - 

الحرية ػػ كما يقاؿ ػػ شرط اإلبداع، واالستقرار السياسي النسبي أنتج مسرحا عراقيا سبعينيا تيافت الناس  -

عميو وازدحموا عند شبابيؾ تذاكره. لقد استطاعت فرقة مسرحية ىي فرقة المسرح الفني الحديث أف 

الذيف صاروا يفدوف إلى بغداد مف كل مدف العراؽ لمشاىدة  تستقطب جميورا واسعا مف العراقييف

عروضيا. بينما لـ يكف الجميور كذلؾ مع مسرح الفرقة القومية لمتمثيل المرتبطة وظيفيا بالسمطة. ومثميا 

كانت فرقة مسرح بعقوبة لمتمثيل إذ تمكنت ىذه الفرقة مف تقديـ أعماليا الفنية التي استقطبت جميور 

روا يفدوف إلييا مف القرػ، والنواحي، واألقضية القريبة والبعيدة، ولـ تعد عروضيا لتكتفي المحافظة فصا



بيوـ واحد كما ىو شائع في بعقوبة. إدارة المحافظة مف جانبيا لـ تؤجر خشبة المسرح ليذه الفرقة أكثر 

. إال أف الحاؿ لـ مف أسبوع واحد وليذا كانت صالة المسرح الكبيرة تغص بالمشاىديف طواؿ ليالي العرض

يدـ طويال فقد ىيأت السمطة انقالبا ثقافيا أودػ بالمسرح، والمسرحييف، والمشاىديف، ولـ تكتف بيذا القدر 

المسرح ونشط نوع مف  ،فزجت الجميع بحرب كدنا نشعر أف ال نياية ليا. لـ يعد لممسرح مف يرتاده

 االستيالكي الذؼ يعتمد الضحؾ عمى الذقوف. 

 ثـ أخذه باليد األخرػ. بيد 1968داية سؤالؾ نقوؿ ىذا ىو ما وىبو انقالب تموز عودة إلى ب

 

 ىل تعتقد أن بعض أشعار عبدالوىاب البياتي ذات نفس درامي. وماذا عن المسرح الراقص.  -

المسرحية )محاكمة في  يتيمتونعـ أشعار البياتي تدخر شحنات درامية كبيرة. وربما بسبب ىذا كتب  -

نيسابور(. في قصائده شخصيات درامية وأحداث ساخنة: قتل، وتشريد، ونفي، ومصادرة حرية، وخالفات 

فكرية، وعاطفية أدت في األغمب إلى صراع حاد.  قصائد البياتي إذف تدخر أكثر مف عنصر واحد مف 

 عناصر الدراما.

نممؾ تمفازا ينقل لنا مسرحا مف عمى الخشبة وىذا شيء في الحقيقة نحف ال نممؾ مسرحا تمفزيونيا بل  

مختمف تماما. وليس ثمة ما يسمى بالمسرح الراقص بل ىناؾ ما أطمق عميو الرقص الدرامي الذؼ يشتغل 

 عمى )الكيروغراؼ( وىذا النوع مف الدراما بدأ في العراؽ وسوريا حديثا ثـ انتقل إلى دوؿ عربية أخرػ.

 

 

 الرقص الدرامي

 كيف تعرف الرقص الدرامي. وما ىي بداياتو في سوريا والعراق. -



الرقص الدرامي جنس فني جديد يستند في أدائو عمى فيمو لشروط وقواعد وبناء الرقص. يأخذ مف  -

الرقص أغمب صفاتو التعبيرية، ومف المسرحية بعض صفاتيا الدرامية. وبيذا فإف عروضو ال تعتبر بأؼ 

مسرحية. كما ال تعتبر رقصا مجردا. وىو فف يعتمد الصورة الفنية بنية شكل مف األشكاؿ عروضا 

أساسية في بناء عروضو الراقصة ويستفيد مف التمثيل الصامت ومف األكروباتيؾ والكابويرا وفف النحت 

والجداريات والموسيقى. فضال عف بعض العناصر الدرامية ذات القدرة عمى التماىي والتداخل واالنصيار 

 قتو كجنس جديد مستقل.في بوت

بدأ في سوريا عمى يد المخرج معتز مالطيو لي حيف قدـ عرضو الموسوـ بػ )المخطوطة اليومية( عمى 

خشبة المسرح الدائرؼ في المعيد العالي لمفنوف المسرحية بدمشق. أطمق مالطيو لي عمى عممو ىذا 

ىذا الجنس الجديد عمى يد الفناف  تسمية )كيروغراؼ( وكاف العراؽ قد شيد قبل العرض السورؼ والدة

طمعت السماوؼ الذؼ قدـ عددا مف عروض الرقص الدرامي التي تناولتيا بالدراسة والتحميل في كتابي 

 الموسوـ )المقروء والمنظور( ومف تمؾ العروض: بعد الطوفاف، تحت فوؽ/ فوؽ تحت، نار مف السماء.

 

. ما ىي أىم نشاطات ىذه الفئات. وكم تبمغ عالقتيا ماذا عن المسرح الغنائي. والمسرح التمفزيوني -

 بالنص. أقصد إلى كم تصل درجة االرتجال في مثل ىذه العروض. 

في العراؽ لـ نشيد مسرحا غنائيا والمسرح العربي الغنائي يكاد يقتصر عمى الرحابنة في لبناف.   -

لوجود فسحة أو ثغرة يقوـ الممثل  االرتجاؿ في المسرح يكاد يكوف مقتصرا عمى االستيالكي والكوميدؼ

بردميا عف طريق ارتجالو لكممة، أو موقف، أو فكرة صغيرة. وال يحدث االرتجاؿ في مسرح النصوص إال 

نادرا. وىنا دعني أروؼ لؾ ىذه الحادثة: في مسرحية )بونتيال وتابعو ماتي( المعربة إلى )البيؾ والسايق( 

راىيـ جالؿ، ومثل شخصيتييا الرئيستيف الفناناف الكبيراف يوسف والتي قاـ بإخراجيا الراحل الكبير إب

ذ انتيوا  ْثر حديث بونتيال )البيؾ(عف الحق والعدؿ صفق الجميور تصفيقا حادا. وا  العاني وقاسـ دمحم، وا 



مف التصفيق التفت إلييـ ماتي )السايق( وقاؿ بصوت محايد لماذا تصفقوف وقد عرفتـ أنو سيعود إلى 

أف يصح مف السكر؟ سكت جميور النظارة وعادوا إلى عقوليـ، فحقق االرتجاؿ ىدفا ميما حقيقتو بعد 

مف أىداؼ المسرح الممحمي )قطع اإليياـ(. الخروج عمى النص إذف جاء مف وحي ممحمية النص 

 البريختي ال مف خارجو.  

 

ببدايات المسرح. إلى أي ما عالقة الدين بالمسرح المعاصر. بعض اآلراء تربط الطقوس الدينية  -

درجة أثرت الطقوس البابمية القديمة عمى المسرح العربي المعاصر. وىل كان أثرىا برأيك مشابيا ألثر 

المسرح اإلغريقي. وىناك من يرى أن الحسينيات ىي صورة لنشاط مسرحي أثر أيضا بالمسرح الشعبي 

 المعاصر. كيف ترد عمى ذلك؟..

اء عند اإلغريق أو الروماف أو اإلنكميز وحتى في العراؽ بدأ المسرح كنسيا / لقد بدأ المسرح دينيا سو  -

دينيا ثـ تحوؿ بعد ذلؾ إلى سواد الناس. ىنا يحضرني قوؿ األستاذ الكبير سامي عبد الحميد: "كاف الفف 

ريوف دينيا. وعندما تحركت الشعوب مطالبة بحقيا في الحياة وفي الحكـ أصبح شعبيا". البابميوف والسوم

كغيرىـ مف أصحاب الحضارات الراقية كاف ليـ مسرح خاص بيـ وثمة نصوص بابمية قريبة جدا مف 

المسرحية الدرامية. خذ مثال ممحمة گمگامش أو قصة الخميقة البابمية أو غيرىا مف المالحـ والقصص 

ـ نجد ليا تأثيرا المثيولوجية األخرػ. وعمى الرغـ مف ىذه األصوؿ المسرحية أو لنقل شبو المسرحية ل

واضحا في مسرحنا المعاصر إال بقدر محدود جدا مع أف بعض الفنانيف حققوا نجاحا كبيرا لمجرد أنيـ 

انطمقوا بعمميـ مف المثيولوجيا البابمية أو السوميرية أمثاؿ سامي عبد الحميد في إخراجو لممحمة گمگامش 

ت تعرؼ أف واقعة الطف تنطوؼ عمى كـ ىائل والراحل الكبير د.عوني كرومي في رثاء أور وغيرىـ. أن

مف  الدراما وأف الشيعة يحتفموف سنويا بيذه المناسبة فيمثموف دور الحسيف وصحابتو وأعدائو. وقد أطمقوا 

بيو( لقياـ الممثل بتشبيو كل شخصية بقناعيا الخاص. إال أف األمر ى عممية التمثيل ىذه تسمية )التشعم



لـ يخرج مف ىذا المضمار إلى الدراما ألسباب دينية وسياسية. فرجاالت الديف الشيعة يحرموف تمثيل 

الشخصيات المقربة مف النبي عمى خشبة المسرح أو في السينما. حتى عندما صنع  فيمـ )الرسالة( فإنيـ 

سب. ىذا مف الجانب لـ يجسدوا شخصية اإلماـ عمي بف أبي طالب بل اكتفوا بإظيار سيفو ذؼ الفقار ح

الديني أما الجانب السياسي فثمة خشية مف الحكومة أف تتسع ىذه التظاىرات ذات الشكل الديني والجوىر 

السياسي وتشمل ما تشمل مف العباد المتضرريف مف النظاـ. لقد ألغى صداـ حسيف ىذه الشعائر ال ألنيا 

 شعائر غير حضارية بل خشية مف عدـ السيطرة عمييا. 

 

توجد في المسرح السوري عدة مدارس أىميا المدرسة الروسية وغالبا ترسم صورة شعبية لبسطاء  -

الناس وىم يواجيون أقدارىم ومصيرىم. والمدرسة الطميعية المتأثرة بكل أشكال الحداثة وىي ترسم 

ديا صورة أشخاص في حالة انييار أو شك أو تقيقر. وىنا تتعدد المرجعيات حيث أن قانون التراجي

اإليرلندية مع قراءة البولشوي ألعمال شكسبير ىما بطل الموقف. إنيا مرجعية مركبة وغريبة وتنم عن 

عدم استقرار مفيوم الدراما في ذىن الطميعة أو األنتمجنسيا. وأخيرا المدرسة الكالسيكية التي تحول 

ص اإلغريقية النص لعرض مسرحي كما ىو الحال في التعامل مع نصوص عصر النيضة أو النصو 

 وغير ذلك. ماذا عن المسرح في العراق.

المسرح العراقي إباف السبعينات شيد تطورا ىائال كما أسمفت وبدأ كل مخرج يختط لو طريقة اخراجية  -

تميزه. الراحل الكبير إبراىيـ جالؿ مثال التـز بالمدرسة الممحمية )البريختية( وقدـ أعماال ميمة في تاريخ 

، والراحل الكبير قاسـ دمحم اشتغل عمى تأصيل المسرح باشتغالو عمى التراث كبنية أساسية المسرح العراقي

مف بنى مسرحو، وجاسـ العبودؼ ظل مخمصا لألصوؿ الكالسيكية، ود.عوني كرومي قدـ أعمالو بطريقة 

كاظـ حداثوية مع التزامو باألصوؿ الممحمية. أما جيل الحداثة أمثاؿ عزيز خيوف، وجواد األسدؼ، و 

 النصار فقد اىتموا بحركات الجسد وبالسينوغرافيا متأثريف باالتجاىات المعاصرة لممسرح.



  

ما ىو المسرح األقرب لفن اإلخراج. أو األسيل لممخرج. اإلغريقي أم الرومنسي. الواقعي أم  - 

 الطميعي. وما الفرق بين المسرح الروماني واليوناني لو ىناك فرق.

وآخر صعب. بل ىناؾ مسرح أو ال مسرح. أما الصعوبات فمـ يعد ليا وجود في  ليس ثمة مسرح سيل -

ظل التقنيات الحديثة التي تساعد المخرج عمى تجسيد ما يشاء مف الرؤػ واألخيمة. ىذه التقنيات تجعل 

ـ أو تقديـ مسرحية إغريقية عمى سبيل المثاؿ أكثر تأثيرًا وأكبر أثرًا مما كانت عميو أياـ اإلغريق أنفسي

 الروماف أو غيرىـ مف الشعوب التي نيض فييا المسرح الكالسيكي.

 

 شكسبير وانسانية المسرح

نكميزية. من ىو أقرب لروح شكسبير. ولماذا يبجل الواقعيون  - توجد مقاربات لشكسبير. روسية وا 

 نقل التراجيديا من التحميل الكالسيكي إلى التحميل الرومنسي. اإلشتراكيون كاتبا من العصر الفكتوري 

شكسبير كما تعرؼ كاتب عجيب لـ يجد الدىر بمثمو. ونصوصو كالكتب المنزلة قابمة لمتأويل  -

والعصرنة. بمعنى أنيا نصوص حية أمسكت بالمحظات اإلنسانية العظيمة مما جعميا تقذؼ في مركز 

أعيد قراءة شكسبير كل عاـ، عمى األقل نص مف نصوصو وىذا أضعف الزمف لتمتمؾ ناصيتو. شخصيا 

اإليماف. وشكسبير أكثر مف غيره قربا لعدد مف الشعوب. العرب مثال يعتقدوف بقربو منيـ ال لكونو ذؼ 

أصل عربي مغربي ولكف لطرحو الشخصية المغربية )عطيل( طرحا دقيقا ومتضمنا عمى صفات 

والدنماركيوف يشعروف الشعور نفسو وىـ يطالعوف رائعة شكسبير الكبرػ الشخصية وأبعادىا الحقيقية. 

)ىاممت( وكذلؾ اإليطاليوف وغيرىـ. لقد عبر شكسبير عف الطبائع متوغال في أعماؽ النفس البشرية، 

 مصورا اإلنساف في لحظات ضعفو وجبروتو أصدؽ تعبير.

 



عمى طبيعة حاجة اإلنسان إلى المأساة يقول جون فون زوليسكي: أليست الرؤيا المأساوية مبنية  -

ورضاه بيا؟.. ىذا السؤال الذي يحمل معنى جواب يؤكد أن النتائج مبنية دائما عمى التوقعات. ما 

 رأيك؟..

ر يؤدؼ في ر فأنا مع ىذا القوؿ ألف التطيّ التطيّ  المأساة( إذا كاف القصد مف )حاجة اإلنساف إلى -

 النتيجة إلى الرضا.

 

بالعودة لمسؤال السابق يرى زوليسكي أيضا أن المأساة وظواىر التشاؤم غير متالزمين. فالفن  -

المأساوي األصيل في النتيجة ىو مطير ومدعاة لمتفاؤل. وأن التالزم غمط ارتكبو كتاب المأساة في 

ا من أجل القرن العشرين. فأرسطو كان يعتقد أن المأساة ىي اكتشاف يدفع البطل لحياة أفضل، وىذ

فائدة تنوير الجميور. وذلك مثل إثبات ديني أو مثل طقس قديم العيد يعني صياغة وتدعيم إيمان 

 اإلنسان بمصيره وبذروة آمالو. كيف تعمق عمى ذلك؟. 

أنا ال أفيـ ما يرمي إليو ىذا الرجل. ولكني أتساءؿ ألـ يكف أوديب وشعبو متشائميف لما أصابيـ مف  -

ىل الظروؼ المحيطة المعطاة تدعو بشكل أو بآخر لمتفاؤؿ؟ وأؼ )حياة أفضل(  الشؤـ والفواجع؟ و 

يريدىا أرسطو لمبطل المأساوؼ. ونحف نعرؼ أف أوديب قد سمل عينيو وىاـ عمى وجيو ولـ يعد لو مف 

 الدنيا غير ابنتو أنتيجونا؟ أليست ىذه ىي نياية المأساة األوديبية؟.

 

ذات داللة قضيبية. والعمى يوازي الخوف من الخصاء. وبالتالي لم  كما يرى التحميل النفسي العين -

الوالد إخصاءه، فقد فعل ذلك بيدي  ىن القدر لو بالمرصاد. إن لم يتولينتصر أوديب عمى األب. وكا

الوالد الذي حل محمو. وبعبارة أخرى: ىذه ليست مجرد عقدة أوديبية بسيطة ولكنيا مركبة. وذات توجو 

 سادي وانتقامي. كان العقاب مؤجال فقط. ما رأيك؟.



ف سممنا بما قدمو عمـ النفس مف تفسي - ر وتحميل ليا اآلراء حوؿ ىذه العقدة كثيرة، ومختمفة، ومتشعبة وا 

رية التي فإننا نصل إلى أف العقاب بكل ساديتو نتيجة سايكولوجية ليا. ولكف ثمة بعض األمور القد

لى مقاصدىا بطريقة ال تخمو مف الغباء. المسألة بالنسبة لي قائمة عمى سمسمة إتتالعب بالبشر لتوصميـ 

ب أباه لما تزوج أمو، ولما أنجب منيا، ولما مف االفتراضات والنتائج المنطقية المحسوبة، فمو لـ يقتل أودي

 حدث ما حدث ..الخ.

 

ألنيا تبكي من الواقع المؤلم وتسخر من  من األقوال الشائعة أن الالمعقول عبارة عن تراجيكوميديا -

ضرورات المحاكاة ورؤيتنا المسطحة لمواقع. ىل ترى أن ىذا ينسحب عمى كل دراما الالمعقول أم عمى 

 شريحة منيا فقط.

التراجيكوميديا جنس قائـ بذاتو، والالمعقوؿ جنس قائـ بذاتو أيضًا. وما المقاربة بينيما إال وسيمة  -

ي المعنى يقوـ بو الدارس أو الناقد  لغرض إيصالو إلى المتمقي. وال يجوز الخمط إال إيضاحية وتبسيط ف

 ألغراض فنية خالصة.

 

كال. ال أشير إلى حدود الجنس. أنا أتكمم عن دائرتو الداللية. المضحك ىو الوجو الثاني لممبكي.  -

األساسية لموجود. إن ألم تسمع يوما بمقولة العرب: شر البمية ما يضحك. التركيب ىو الفكرة 

يمكن تجاوز الموت. الصمت  synthesisاألطروحة دائما تكون عاجزة عن الحياة. ولكن بالتركيب 

 األبكم األعجم. ثم تبدأ الدراما. ىل أوضحت فكرتي ؟..

مف خالؿ قراءاتي ألدب الالمعقوؿ وجدت أنو معقوؿ جدا وأنو يفضي إلى معقولية محسوبة بدقة.  -

يشياف بثنائيٍة، أو تركيب متالـز ثنائي األقطاب. وحتى تسميتو )مسرح العبث( تحتفع ىذاف الوجياف 

بثنائية العبث والترتيب. الكتابة المحدثة صارت تيتـ بجانب واحد ظاىريا لكنيا تشير إلى الجانب اآلخر 



اتب ضمنيا. وصار الكاتب يعرؼ تماما كيف يحرض المتمقي عمى الفساد بدافع اإلصالح. كما عرؼ ك

 التراجيديا الوصوؿ إلى عممية التطيير مف خالؿ شعور المتمقي بدنس الخوؼ؟

 

وماذا عن ترجمات مطران وشوقي لشكسبير. أال تعتقد أنيا ليست إضافة ىامة لؤلدب العربي.  -

باألخص أن حكايات شكسبير معروفة وكان الشعر العربي ىنا أشبو بثوب فضفاض وغريب عمى النص 

 كن التعبير عن مشكمة فكتورية بمغة ومقاييس العقل العربي.األصمي. كيف يم

عندما ترجـ كل مف مطراف وشوقي شكسبير لـ تكف ثمة ترجمات كثيرة لمتفاضل بينيا وبيف ىاتيف  -

الترجمتيف. شكسبير كتب نصوصو المسرحية شعرا وربما اعتقد شوقي ومطراف أف ترجمة النصوص 

الية لتحقيق الغاية القصوػ مف الترجمة. وفي رأيي الشخصي تظل العربية شعرا أيضا ىو الطريق المث

 ترجمة جبرا إبراىيـ جبرا ىي األقرب إلى الروح الشكسبيرية.

 

 ال أشك لحظة واحدة أن لجبرا فضال عمى شكسبير. لقد خمق نسخة عربية منو ال تزال تميم األجيال.  -

عمى قمة األنشطة الثقافية العربية، ومنحتو الشعر عند العرب قرآف األدب. اكتسب قداسًة وضعتو  -

صالحيات ال حدود ليا فجاز لو ما ال يجوز لغيره. لقد قبل العرب حتى بأخطائو الكبرػ، ومنحوا تمؾ 

األخطاء مبررات جوازىا. ىنا يخطر عمى بالي )اإلقواء( وىو أف يأتي الشاعر ببيت مف أبياتو بقافية 

القداسة مارست ىيمنتيا عمى العرب جيال بعد جيل حتى غدا الشعر  تختمف عف بقية القوافي نحويا. ىذه

قرآنيـ األدبي فعال. ال تطرب األذف العربية إال بسماعو، وال تشعر الروح باستقرارىا إال بو، وال تقيض 

لشعرائيـ الفحولة إال بركب موجتو العاتية حتى جاء بدر السياب لييز أركاف ىيكمو العظيـ ويزلزلو 

ئمة قمبت الموازيف ولـ يصح أحد مف تأثيرىا حتى يومنا ىذا. الحقيقة أقوؿ لؾ إننا قوـ ال نؤمف بصدمة ىا

ىو عميو حتى ال تمس قداستو وجاللتو أؼ  شيء عمى ما كلّ  بالتطور وال بحتميتو نريد فقط أف يظلّ 



وىيمنة الشعر عمى تغيير. ومف الطبيعي أف يحافع الشعراء ػػ عندما يطرقوف أبواب المسرح ػػ عمى رىبة 

كل أجناس الثقافة العربية باعتبار أف لمشعر القدرة اليائمة عمى التعبير عف كل شؤوف الحياة الخاصة 

والتصوؼ، والرثاء، والمجوف، والسياسة، والتغزؿ بالمؤنث  والعامة فيو يصمح لمذـ، والقدح، والمدح،

حيوف إلى الفجوة والجفوة القائمة بينو وبيف والمذكر، وسائر الصنوؼ األخرػ. ولـ ينتبو الشعراء المسر 

المسرح الذؼ ظل طواؿ حياتو يبدؿ بأشكالو، وطرقو، وأساليبو، ومدارسو، ولـ يركف إلى قالب واحد كما 

فعل الشعر العربي في إصراره عمى االحتفاظ بقوالبو )بحوره( الجاىزة عمى الرغـ مف استيالكيا وقدميا 

 ة الجديدة.وعدـ تالؤميا مع طبيعة الحيا

 

 الشعر المسرحي

ىل لديك تفسير لظاىرة الشعر المسرحي.. وأشير ىنا ألعمال شوقي ودمحم الماغوط وصالح  -

عبدالصبور. وألعمال الرحابنة أيضا. ما الفرق بين ىذه االتجاىات من ناحية ضرورتيا وتواصميا مع 

 المشاىد أو القارئ.

الشعر المسرحي ظاىرة ابتدأت وتطورت في الكتابة المسرحية منذ والدة المسرح عمى أيدؼ اإلغريق.  -

كاف اإلغريق يعتقدوف أف الشعر يعبر عف القضايا والمواضيع السامية التي ال يمكف أف يعبر عنيا بغيره 

ألشكاؿ. وعندما ابتدأ المسرح قط. ولـ يرد الفالسفة األوائل النزوؿ عف ىذا المستوػ الرفيع بأؼ شكل مف ا

اإلنكميزؼ دينيا فقد ابتدأ بالشعر أيضا. ولو كاف لمعرب مسرح يوـ ذاؾ لما كتبوه بغير الشعر. ولـ 

اب المسرح مف ىذا المؤثر السحرؼ حتى بعد تبدؿ الحياة الجديدة وتغير ظروفيا، وتعقد يتخمص كتّ 

مى التراجع، والتنحي عف سمطانو المطمق، والقبوؿ معيشتيا. إال أف الضرورة فرضت نفسيا لترغـ الشعر ع

اب المسرح الشعرؼ )عبد الفتاح رواس قمعو جي( ترؾ كتابة بتحرر المسرح مف قيوده الثقيمة. آخر كتّ 



المسرحية الشعرية مف دوف رجعة عمى ما أظف. وأستطيع القوؿ أف مف يحاوؿ إعادة المسرح إلى قوالب 

 تعراض عضالتو الشعرية ليس إال. الشعر فإنما يفعل ىذا بدافع اس

  

 من ىو عبدالفتاح رواس قمعجي. وماذا كتب من مسرحيات شعرية. وىل كتب غير ذلك؟.. -

عبد الفتاح رواس قمعو جي كاتب سورؼ تجريبي مجيد كتب العديد مف النصوص التجريبية التي  -

ة الحجاج األخيرة، سيد الوقت، اشتغمت عمى التراث في خطوة واثقة لتأصيل المسرح العربي مثل: )ليم

الشاب السيروردؼ، دستة مموؾ يصبوف القيوة، النسيمي ىو الذؼ رأػ الطريق(..إلخ. كما كتب العديد 

مف الدراسات الميمة في النقد النظرؼ والتطبيقي وفي التراث والتصوؼ مثل: )ياقوتة حمب عماد الديف 

حياتو وآثاره(..إلخ.  ولو عدد مف األعماؿ الدرامية  ..النسيمي، أحياء حمب وأسواقيا، خير الديف األسدؼ

في مجالي اإلذاعة والتمفزيوف مثل: )مسمسل جسر البيت، فنوف الطرب في حمب، مسمسل أحالـ 

شيرزاد(..إلخ. كما كتب عددا مف قصص األطفاؿ مثل: )حكايات البراعـ، الطفل السعيد، أحسف 

اح رواس قمعو جي كاتب موسوعي كتب في أكثر األجناس القصص(..إلخ. وباختصار شديد فإف عبد الفت

األدبية والفنية فضال عف المسرحيات الشعرية مثل: )مولد النور( و)القيامة( وبعض األوبريتات مثل: 

 )ممكة القطف، عروس القمعة، حكاية روزنة(.

 

المحرمات. كيف تنظر ليا ، ليس من زاوية إسالم سياسي ولكن باالستناد لعمم األخالق  مسألة -

وضروراتو. في السينما يستطيع المخرج أن يقدم صورة عارية المرأة وأحيانا لرجل. االمرأة المستحمة 

ح يفكر المسر من الصور التي تتكرر في السينما وفي بعض الموحات حتى من عصر النيضة. لماذا ال 

. وال يقبل بتصوير المرأة العارية عمى الخشبة. مع أن السينما والموحة متاحة بتعرية الجسد البشري 

 لمجميع بينما المسرح محدود بصالة وبمنصة من عدة أمتار. 



أود أف أذكرؾ بفارؽ التمقي الكبير بيف السينما المسرح. المشاىدة الحية المباشرة ستترؾ في نفسؾ أثرىا  -

يولوجيا وسايكولوجيا. ثـ إف ىذا يعتمد عمى الضرورات التي تبيح المحرمات مع األخذ بنظر بصريا وفس

االعتبار نوعية المتمقي أو جميور النظارة. ففي الغرب لـ يعد صعبا ال عمى السينما وال عمى المسرح 

 القياـ بتنفيذ ىذه المشاىد.

 

سقوط السنديان (: السياسة في  – 94يقول الجنرال ديغول في حديث مسيب ألندريو مالرو ) ص  -

بالد األبيض المتوسط مرتبطة بالمسرح.  فاألسطورة مرة معك ومرة عميك. لكن استمرار اليسار لمدة 

 طوية يؤدي لتبدل في الكوميديا. ما رأيك. 

 تزاؿ ىذه السياسة سارية في الألوسطية ووضع يده عمى أسرارىا. و قوؿ صائب فالرجل خبر السياسة ا -

 منطقة األوسط حتى يومنا ىذا.

 

ىل قرأت يوسف الصائغ. كيف تنظر لقصتو الجديدة المسافة. وماذا تقول عن الحواريات التي تراىا  -

في بعض أعمال جبرا ومنيف وال سيما مدينة بال خرائط. ىل ىذا يحول ىذه األعمال لـ ) مسرواية ( أم 

وماذا عن الحواريات الروائية التي أسس ليا  أنو جنس أدبي ىجين. نصوص ضائعة بين كل األجناس.

توفيق الحكيم في مصر وفارس زرزور في سوريا. ىل ىي مسرح. ىل ىي رواية. أم أنيا مجرد فن 

 مستقل يمكن ببساطة أن نقول إنو حواريات.

في التجنيس األدبي ليست المشكمة مشكمة مسميات مثل مسرواية، وقصرحية، وحوارية، الشيء  -

نتاج نماذجيا لتصبح بعد ىذا األساسي ف  نوعايو ىو تثبيت عناصرىا، والتنظير ليا، وشيوع استخداميا، وا 

أدبي آخر. وما دوف ىذا فإف النص المنجز يقدـ لنا محاولة فردية جريئة، أو تداخال، أو  نوعأدبيا كأؼ 

 تماىيا، أو انفتاحا عمى أكثر مف جنس أدبي واحد ليس إال.



 

ت القميمة التي كتبيا نجيب محفوظ. وما عالقتيا برواياتو التي يغمب عمييا وما رأيك بالمسرحيا -

الحوار ابتداء من عممو اليام المص والكالب وانتياء بكتابو الضعيف أمام العرش. وماذا تقول عن 

إخراج رواياتو اليامة مثل بداية ونياية لممسرح. ىل ضاعت الرواية أم أن اإلخراج أضاف ليا أبعادا 

 أخرى.

بشكل عاـ يمكنني القوؿ أف أغمب الكتاب القادميف مف الرواية إلى المسرحية يعانوف مف أثقاؿ  -

التأثيرات السردية واالستطرادية التي تضعف قوة الفعل الدرامي وتجعل خطو البياني أفقيا إلى حد ما 

الروائي يضع طبختو مع اشتداد الصراع وتعقد األحداث.  (تصاعدياعموديا )والذؼ يفترض بو أف يكوف 

 اف بيف الحالتيف.شتّ ا المسرحي عمى نار ممتيبة جدا و الدرامية عمى نار ىادئة جدا بينما يضعي

 

 المايم والمسرحيات الصوامت

. ما  1919( أن البانتومايم بدأ في العراق منذ الصوامتكتاب ذكرت في كتابك الفريد من نوعو ) -

 وما أىم نماذجيا وكتابيا؟..نوعية وجدية تمك النماذج المبكرة. 

 وات االحتالؿ وقدمت مسرحية مايـفي ىذا العاـ تحديدا قدمت إلى العراؽ فرقة مسرحية لمترفيو عف ق -

عنوانيا )مدينة الجنوف( عمى مسرح مدرسة الصائغ في بغداد. ىذه المسرحية شكمت بذرة نمت وتطورت 

عمى أيدؼ فنانيف عراقييف إذ قدمت )فرقة التمثيل العربي( مسرحية )عائدة( مأخوذة عف األوبرا الشييرة 

ممثمي ىذه المسرحية  لفردؼ. بعد إعدادىا لممسرح. ويروؼ لنا األستاذ عمي مزاحـ عباس أف واحدا مف

)عناية هللا الحيالي( قدـ "ارتجالية صامتة وساخرة تمثل شخصية ضابط إنكميزؼ عمى ىامش قصيدة لدمحم 

 ( كاف يغنييا الطالب أدىـ اسماعيل، مطمعيا:1974ػػ  1895ميدؼ البصير )



 قل لمف يخطب ليمى بزواج يزدرييا    رمت أمرا مستحيال والسما مف ترتقييا 

وال نعمـ كيف؟ بالمغزػ السياسي المعادؼ الذؼ انطوت عميو الموحة  –سمطات االحتالؿ فأحست 

المرتجمة، فقامت بتطويق المسرح بغية القبض عمى الممثميف الذيف أفمحوا في اإلفالت عدا الحيالي! وال 

إليمائية نعرؼ ما إذا كاف الحيالي مجرد مقمد أو مبتكر لمتشخيص؟ غير أنو يستنتج أف تمؾ التجربة ا

 الساخرة والمرتجمة والفردية كانت تنطوؼ عمى مغزػ نبو إلى خطورة فني التمثيل الصامت والصائت!".

 

 لم تذكر ما ىي أىم النماذج المبكرة التي تعود إلى العشرينات.. -

نت تاريخية في توجييا العاـ افي العشرينات مف القرف الماضي شيدت المسارح بعض العروض التي ك -

مسرحية )ىاروف الرشيد( الذؼ قاـ بتقديميا خالص المال حمادؼ والذؼ قدـ أيضا مسرحية )عائدة( مثل 

. وقدمت الفرقة الوطنية التي أسسيا الفناف حقي الشبمي عاـ 1926عمى مسرح سينما الوطني عاـ 

عدة عروض منيا )جزاء الشيامة، والبرج الدموؼ، وفي سبيل التاج، ويوليوس قيصر(. كما 1927

عرضت مسرحية )لوال المحامي( عمى المسرح نفسو بعد سفر الشبمي إلى مصر لدراسة فف التمثيل عمى 

 يدؼ الفناف عزيز عيد.

 

من ترشح ليكون عميد فن المسرح أو أمير المسرحيين عمى وزن أمير الشعراء. من ترى أنو   - 

 فن الدراما. لماذا؟. Laureateيستحق لقب 

 إمارتيـ الدرامية سيكوف عمينا ترشيح أمير ليا. عندما يشّيد المسرحيوف  -

 



أنا أقول توفيق الحكيم. لدي أسبابي.. أنو كتب في كل األنواع واألساليب. وأنو استفاد من التراث  -

والالمعقول. وكذلك نحن نقرأه اليوم كأنو ليس مسرحيا من األمس. وكان سريع االستجابة لممتغيرات. 

 الفرانكوفونية لوصل إلى نوبل قبل نجيب محفوظ.. ولو ال ثقافتو 

بناًء عمى ترشيحؾ توفيق الحكيـ وعمى الرغـ مف صحة األسباب التي دعتؾ إلى ذلؾ سأتحوؿ إلى  -

سائل وأطمب منؾ التحوؿ إلى مجيب فأسألؾ وأتمنى عميؾ الدقة: ىل يعتبر توفيق الحكيـ كاتبا مسرحيا 

سألتني ىل يستحق أف نجعل منو أميرا أو عميدًا لألدب العربي لقمت لؾ  حتى نمنحو لواء المسرح؟. لو

 بال تردد نعـ. 

 

ما المشكمة في أن يكون مؤلف أىل الكيف وشمس النيار ويا طالع الشجرة عميدا لفن المسرح.  -

لجديدة ألم يكتب بيرانديممو القصة والمسرحية الطميعية. ىل اطمعت عمى األوبريتات الغنائية المسرحية ا

بداع الروائي الفرانكوفوني أمين معموف.. وأشير بذلك لمحب عن بعد واألم  التي قدميا لنا بكل اتزان وا 

أدريانا. أال يضعو ىذا في الصف األمامي من حركة إحياء المسرح الشعري، بالتوازي مع حركة إحياء 

سترالية نيكول كدمان؟. وىذا يعني السينما الغنائية كما في مولين روج التي أخذت فييا دور البطولة األ

أن المسرحي المتميز األستاذ عبدالفتاح قمعو جي ليس آخر من كتب مسرحا شعريا. ولكن ىناك 

المبناني المغترب مثمك أمين معموف. فالتجديد مثل كرة الثمج.. يتحرك عمى السفح المائل ويتضخم بعد 

 كل خطوة. .

القصة لكنو اشتير كمسرحي بسبب نصوصو المسرحية أوال بريخت كتب الشعر، وكتب النقد، وكتب   -

وتنظيره في المسرح الممحمي ثانيا، وبيراندلمو ىو اآلخر كتب القصة ولكنو اشتير كمسرحي بسبب 

كتب القصة والرواية لكنو اشتير  كنةرح داخل المسرح. ومحي الديف زنطريقتو المتفردة في بناء المس

ككاتب مسرحي إلبداعو المتفرد في كتابة المسرحية. التأكيد عمى الصفة ىنا متأت مف طبيعة المنجز 



المتحقق كما ونوعا وأداًء. ألـ يكتب الشاعر التشيمي بابمو نيرودا مسرحيتو العظيمة )تألق جواكاف موريتا 

تجريبيتيا لـ تمنحو صفة المسرحي. ال يكفي أبدا أف تقوـ بإحياء ومصرعو( ولكنيا عمى الرغـ مف تألقيا و 

جنس أدبي عف طريق تقديـ أنموذج حسب بل عميؾ استكماؿ عممية اإلحياء باشتراطاتيا األخرػ. ال أريد 

غمط كـ اإلبداع المتحقق في أوبريتات الروائي أميف معموؼ ولكف عمي أف أقوؿ ما لو وما عميو. لو قمبنا 

ذا كانت كيدماف قد  المعادلة وكتب مسرحي بضع روايات فيل سيغدو في نظر التقييـ النقدؼ روائيا! وا 

نجحت في ىذا الفيمـ كما نجح فيمـ )صوت الموسيقى( لروبرت وايز فكـ فيمما سينحج عمى وفق األسموب 

جنس الفني. ثـ المتبع في كمييما؟ أقوؿ كـ فيمما ألف الكـ والنوع ىما مف سيحدد استمرار وشيوع  ىذا ال

إف الحاجة إليو ال تكوف ترفييية حسب بل بمقتضى الضرورة التي تحتميا الحاجة اإلنسانية واإلبداعية. 

أما قولي عف القمعو جي كآخر مف ىجر المسرح الشعرؼ فيو قوؿ صحيح ذلؾ ألنني أزعـ وجود 

 اختالؼ بّيف بيف المسرح الشعرؼ والمسرح الغنائي وبينيما وبيف األوبرا.

 

 النص المفتوح ودور المسرح

ما ىو ىذا االختالف. نحن نتكمم عن دائرة داللية تدل عمى معنى الجنس الفني وليس عمى حدوده  -

الجامدة. لقد تداخمت الفنون اليوم لدرجة بدأنا نتحدث فييا عن كتابة ونص بال مزيد من التدقيق في 

ي فنون الخيال.. السرد. وباألخص المسرح. ما اسم النوع. أنا أريد أن أقول إن توفيق الحكيم كتب ف

المانع أن نقول إنو كاتب مسرح أوال. ولو عدة روايات وبعض القصص. لو نظرت لقائمة مؤلفاتو 

 تالحع أن المسرح يأتي أوال. وكل ما عداه في مرتبة الحقة؟.



لغاء الحدود بيف  - مف المؤكد أف مالحظتؾ عف النص المفتوح صحيحة جدا، وتشير إلى التداخل وا 

زالة الحدود؟ ىل تشير تواريخ النصوص المفتوحة إلى  األنواع األجناسية. ولكف متى حدث ىذا التداخل وا 

 زمف توفيق الحكيـ والرواد العرب؟

ـ النوع" فإنيا تؤدؼ حتما إلى كتابة نص عائـ ال قرار وال أما مسألة الكتابة "بال مزيد مف التدقيق في اس

استقرار لو بيف األنواع كميا. لذلؾ أطمقنا عمى النص المتداخل أو المتزاوج أو المستفيد ػػ بشكل أو بآخر ػػ 

 مف مجموعة نصوص تسمية النص المفتوح تمييزا لو عف باقي األنواع األخرػ. 

ية في النياية ليست وقفا عمى صباح األنبارؼ أو صالح الرزوؽ ألنيا ال إف إطالؽ األلقاب األدبية والفن

تتحدد بمحددات فردية خاصة حسب بل بمعيار عاـ ناتج عف وجيات النظر النقدية والعامة وال تدخل فيو 

تسمسمية أنواع أو أجناس الكاتب الواحد كما ىو حاؿ التسمسل الذؼ أوردتو لنا عف المبدع الكبير توفيق 

 كيـ. الح

  

 ىل تعتقد أن المسرح العربي أدى دوره كما يجب. أم أنو ال يزال في المدرسة يتعمم.  -

مسرحنا مثمنا تماما.. تارة تسمح لنا الظروؼ فنسموا بو ويسمو بدوره، وتارة تقف حائال بيننا وبينو  -

لحريتنا، فكيف يؤدؼ فتأخذنا المراوحة عمى البقع. لسنا مستقريف سياسيا وفنيا وليس ثمة أفق مفتوح 

المسرح دوره كما ينبغي؟. في سوريا مثال تـ ترحيل المسرحييف مف خشباتيـ إلى شاشة التمفاز الذؼ صار 

يدفع بشكل جيد ومستمر. وفي العراؽ استقطب المسرح االستيالكي غالبية جميور النظارة بسبب تدىور 

الضحؾ الشيء نفسو. تقديـ مسرحية جيدة  الحالة المعيشية ألغمب الفنانيف. وفي مصر أيضا فعل مسرح

 ىنا أو ىناؾ أو في ىذا الميرجاف أو ذاؾ لـ يعد كافيا ليمعب المسرح دوره في حياة الناس. 

 



نجازات متميزة  - اتفقنا أن اإلعالم يصنع النجوم بطريقة غير مبررة. وىناك في الظالم تقف مواىب وا 

ال نمتفت ليا. من ىم أبرزىم. وكيف تقدميم لنا. ولتسييل اإلجابة )في مجال الشعر( سمعنا بالبياتي 

والجواىري ولم والسياب ولم نسمع جيدا بمحمود البريكان. واليوم نسمع بأدونيس ومحمود درويش 

نسمع كما يجب بأديب كمال الدين ويحيى السماوي. وفي الرواية احترق غائب طعمة فرمان بالشيرة 

ولم يحصل موسى السيد ولو عمى قسط يسير من حقو، وال سيما عن رائعتو ) أيام من أعوام االنتظار 

. ما ىي أسماء الدراميين الذين ( التي أرى أنيا أىم من رواية )ليس لدى الكولونيل من يكاتبو( لماركيز

 لم يحصموا عمى حقيم الشرعي من الرعاية والثناء.

 مفقميمة  يزاؿ رسميا، ولـ يكف شعبيا. وقمة الـ. السيء في التكريـ أنو أف نكرّ  نحف لـ نكتب مف أجل -

متو الزعامات العربية وتقربت منو ثـ . الشاعر المتنبي مثال كرّ معاً عمى التكريميف  تحصم المبدعيف

حصل عمى تكريـ المجتمع العربي الذؼ راح يردد أشعاره بإعجاب حتى يومنا ىذا. ولوكاف المتنبي حيا 

باإلشارة إلى تكريـ الناس لو عمى  وألكتفيبيننا لما تباىى بتكريـ سيف الدولة أو غيره مف السيوؼ العربية 

عمى التكريـ الشعبي عربيا ولـ يمتفت يوما إلى التكريـ الرسمي. كما األزمنة. ومظفر النواب حصل  مرّ 

وكاتب استرالي كبير ىو باتريؾ وايت رفض أكبر تكريـ عالمي )جائزة  أف التكريـ الرسمي لـ يمتفت إليو.

 نوبل( مكتفيا بتكريـ القراء.

  

القدر. ويرى إدوارد سعيد يعتقد لوكاتش أن الرواية ىي ممحمة البورجوازية في صراعيا المؤلم ضد  -

أن الرواية أيضا ىي التعبير الفني عن صعود الثقافة اإلمبريالية.. ثقافة اإلمبراطوريات التي تتوسع 

والطبقات التي تمتمك صالونات واسعة جيدة التدفئة. وىذا يعني بالضرورة أن القصة ىي فن طبقة 

شانيل حين استبدلت حشمة ووقار التنورة  عاممة استبدلت الكتاب بالصحيفة. تماما مثل أزياء مدام



الطويمة بتنورة أقصر لتساعد السيدة العاممة عمى سرعة الحركة. أين تضع خشبة المسرح من ىذا 

 الترتيب اليرمي في تشكيل الطبقات وثقافتيا.

ؼ ذعف التوفيقية وحتى عف االصطفاؼ الطبقي ال يا بعيدايزاؿ المسرح يستأثر باىتماـ الطبقات كمّ  ال -

تحدث عنيا شيوخ الماركسية ػػ المينينية. لقد نشأت بعض المسارح الخاصة بطبقة دوف غيرىا كالمسرح 

وما إلى ذلؾ مف المسارح. إال أف الذؼ ظل ثابتا عمى مر العيود واألزمنة  ،والمسرح النخبوؼ  ،العمالي

يا. خذ أية دولة متقدمة ومتحضرة مثاال وادخل إلى إلى الطبقات كمّ ىو المسرح الخالص الذؼ ينتسب 

دىا مسارحيا أو قف عند باب المسرح وراقب الداخميف إليو ستجد طبقات وفئات اجتماعية مختمفة توحّ 

صالة المسرح ويجمعيا ىـ إنساني وثقافي واحد. اليـ اإلنساني في طبيعتو عابر لمطبقية والفئوية، وليس 

 غاء لمصراع الطبقي فالمسرح يحوؿ شكل الصراع وال يتالعب بجوىره.في ىذا إل

 

، ولكنو من اليسار الميبرالي وىو تمميذ عفوا يبدو أن فكرتي لم تصل. ثم إن إدوارد سعيد ليس لينينيا -

نجيب لميشيل فوكو. أعتقد أن نشوء أي فن تخدمو الظروف االجتماعية، وتحدد مصيره أيضا. كم من 

خشبة مسرح أفمست واضطرت لتوقيف برنامجيا بالرغم من وجود الطاقم. وقل نفس الشيء عن 

ظروف وقتا لمتخيل ولمتالعب بالواقع عن طريق الرواية. لو ال البورجوازية الصاعدة التي أتاحت ليا ال

عالم الذىن والخيال لما تطور ىذا الفن. أنا أتحدث عن الظروف التمييدية. ولم أكن أشير إلنسانية 

فحوى أو رسالة المسرح. لو ال الطبقة المتوسطة المرىقة من أعباء العمل لما تطورت القصة القصيرة. 

 المسرح وأمنت لو الظروف المناسبة ليكون فنا نبيال ؟.. والسؤال: من ىي الطبقة التي شجعت

إف أردت تحديد الطبقة التي دعمت المسرح وأمنت لو ظروؼ تطوره فإف طبقة النبالء تقف في  -

الصدارة إغريقيا فيي التي أتاحت لممسرح أف ينيض ويتطور ويأخذ شكمو الدرامي وفي الوقت نفسو وقفت 

لمايـ واعتبرتو فف العتقاء واألرقاء مف الناس. ووصل األمر إلى حد ىذه الطبقة حائال دوف تطور ا



محاربتو ومقاطعتو. أما حديثا فقد عممت البرجوازية الصغيرة عمى دعـ نتاجو، وتييئة كوادره، ووضعيا 

ف كنت ال أميل إلى ىذه المحددات الطبقية ألنيا تدفع بنا مف حيث شئنا أـ أبينا لمتعامل  موضع التنفيذ وا 

 المسرح كسمعة خاضعة لقانوني العرض والطمب. مع

 

ما رأيك بأدب السيرة الذاتية باعتبار أن ىذا الحوار سيرة ذاتية. ىل تعتقد أنو يعادل البيوغرافيا فقط  -

أو رسم بروفايل شخصي كما فعل طو حسين في األيام وسميم بركات في الجندب الحديدي وربما 

كن أن نوسع الدائرة لتشمل ىمنغواي في أعمالو الحربية اليامة المازني في إبراىيم الكاتب. أم يم

باعتبار أنو كان مراسال حربيا. وكل روايات كافكا ألنيا تقدم صورة عن واقعو كمغترب في ذاتو 

وكإنسان يعيش عمى مستوى النشاط النفسي المرعوب من مستقبل عميل ومحروم. ومن جية أخرى لو 

يمكن أن تكون المسرحيات الطميعية تجسيدا لصور موجودة في الشعور اقتربنا من عالم المسرح: ىل 

 الكاتب، وبالتالي ىي سيرة ذاتية ال يمكن أن يراىا المتفرج إن لم يساعده الكاتب عمى سرد تفاصيميا.

تزاؿ موضع فضوؿ القراء والدارسيف خاصة عندما  الومذكرات الكاتب الشخصية كانت و  السيرة الذاتية -

يتعمق األمر بشخصية مف الوزف الثقيل أدبيًا. شخصيا أميل إلى كتابة السيرة الذاتية كنص إبداعي خالص 

كما فعل األستاذ عبد الفتاح رواس قمعو جي في نصو المسرحي )الفصل األخير( أو كما فعل الكبار 

ت يمكف أف تعرض لنا سيرة الكاتب ضمنيا كما ىو الحاؿ مع مذكرات أمثاؿ ىمنغواؼ وكافكا. المذكرا

 بابمو نيرودا. أما حوارنا ىذا فيو حوار ثقافي مرتكز عمى السيرة الذاتية وليس سيرة ذاتية صرؼ.

 

 أخيرا ما ىو بمد المسرح. لو قمت لك فن المسرح أي بمد يخطر لك في الذىن. لماذا؟.. -

 د والدة الحياة المسرحية.اليوناف ألنيا أوؿ مف شي -

 



 مالحظات ختامية

 

 ختاما.

ليس صباح األنبارؼ استثناء مف القاعدة. مثمما عايش جيل اآلباء حروب )السفر برلؾ( الطاحنة ثـ 

حروب االستقالؿ، عايش صباح األنبارؼ وجيمو عدة مشاكل رافقتيا عمميات عسكرية كبرػ، ونجـ عنيا 

 .1948الخروج الفمسطيني بعد نكبة  نزوح وخروج فاؽ بيولو

و ىذا برأيي ىو المسؤوؿ عف الظواىر الفنية واألدبية التي كانت تعاني مف مجموعة مف العقد، في 

 مقدمتيا القمق الوجودؼ والخوؼ مف المصير. 

 ولكف مف خالؿ التفاصيل السابقة التي وردت بشكل أسئمة وأجوبة يمكف أف نالحع ىذه النقاط األساسية.

أوال فيما يتعمق بالشكل الفني لقد تركت المدارس والمذاىب األوروبية طابعيا الواضح عمى أسموبو. فيو لـ 

يقترب مف الدراما العربية ببنيتيا أو خطابيا. وحاوؿ جيده أف يوظف الرموز الخاصة في سياؽ غريب. 

جيده أيضا أف يستعمل  لقد وضع صباح األنبارؼ عمى رأسو القبعة وليس غطاء الرأس العربي. وحاوؿ

المكياج الذؼ ظير بشكل واسع بعد الحرب العالمية الثانية عمى أيدؼ بعض الرواد األوروبييف وال سيما 

مف أصحاب مذىب الالمعقوؿ أو مذىب القسوة. وربما كاف يحدوه لذلؾ نفس المبدأ الذؼ أشار لو جاؾ 

ىو بالتعريف التأكيد عمى ضرورة فظيعة و ال دريدا في حديثو عف أنتونيف أرتو.. حيث أف مسرح القسوة 

باإلنكميزية (، وحيث أف  –الكتابة و االختالؼ لدريدا  – 232يمكف اختزاليا أو التخفيف مف أثرىا ) ص 

العنف ىو الموضوع ألف الشكل كاف انقالبيا وحازما ضد  كل نتاج عقل الدراما الكالسيكية. لقد كاف 

ثقف العضوؼ الذؼ كتب نصوصو ضمف أضالع مثمث: الواقع التدميرؼ صباح األنبارؼ إذًا نموذجا لمم

الذؼ يسير عمى خطا غريزة الموت والعنف والتبديد، والشكل الذؼ يعترؼ بغرائبيتو وانتمائو لعالـ عدمي 



وتراجيدؼ، والموضوع الذؼ سّف صورا أو باألحرػ قانونا جديدا لمتعبير عف مدػ األحقاد السود الكامنة 

ة األوديبية، والتي ىي حصرا فمسفة الحداثة.. بكل ما تعنيو مف انقالب عمى األصوؿ واحتالؿ في الفسمف

 لمكاف األب.

ثانيا تستند عموـ تجربة صباح األنبارؼ عمى تعارض النظرية والتطبيق. حيث أف سيرة حياتو  ليست 

تصوراتو تستند عمى جو محورية، بمعنى أنيا ال تتبع نظاما صارما وال تعكس أية طقوس ثابتة. بينما 

الطقوس بما فيو اإلنشاد واألداء العبادؼ. لقد كانت حياتو نموذجا لمنظرية الكارثية التي ال يوجد أسباب 

بيف مستوياتيا. وربما ىذا ىو الدافع في نصوصو إلعادة تركيب حالة. وىو السبب أيضا في آثار الرعب 

نا مف اإلشارة إلى طبيعة ىذا الرعب. فيو ليس ممحميا المسبق الذؼ كاف يؤثر باتجاه الدراما. وال بد ى

بطريقة شكسبير، بمعنى أنو ال ينبع مف القدر الغاشـ وال مف الذات الكمية الشاممة وىي في لحظات 

نما مف المجتمع ومف حدود تعريفنا لما ىو اجتماعي بخصوصيتو. وبغرض  المكاشفة مع البنية، وا 

سياسي ويأتي مف الصداـ بيف عالـ  –األنبارؼ اجتماع  التوضيح.. إف الرعب في مسرح صباح

مادة. إنو باختصار يعاني مف  -التصورات واألفكار المجردة وعالـ بنية الخطاب الناجـ عف دوافع نموذج 

كبت الواقع المستبد ومف عجز األدوات. فالواقع نتيجة حقبة ومؤثرات ولكف الشخص ىو نتيجة فترة 

 و مجاال لمزيد مف الشؾ واختبار الظروؼ. قصيرة ومضغوطة ال تترؾ ل

وباالستطراد أعتقد أف مسرح شكسبير يعكس نوعيف مف العقد المتجانسة وىما الخوؼ مف الموت بسبب 

طوؿ األحداث التي تتخمميا مكائد وشرور ثـ المأساة الناجمة عف موت غير طبيعي. ولكف مسرح صباح 

غضوف ساعات ال يتبقى أمامو غير غريزة الخوؼ، األنبارؼ وبسبب ضغط األحداث التي تدور في 

نما مف الجدار الوجودؼ الذؼ يقاطع الصيرورة ويحوليا إلى لحظات قاسية  وليس ىنا مف الموت، وا 

 تستثمر إمكانيات الخياؿ لمتبشير برسالة مرعبة، رسالة متحالفة مع تاريخ سقوط البشرية وتفكيكيا.



شكاليا بيف واقع صباح األنبارؼ السياسي الذؼ  ثالثا فيما يتعمق بماكينة األفكار. كاف التعارض صريحا وا 

كاف ينمو تحت مظمة غير سمفية، وبيف اختيار أدواتو مف ماكينة ليا ماركة مختمفة. بالتحديد إنيا أدوات 

ذا االنشطار الذؼ يشخصو عمماء مف صناعة معامل الميبراليات الغربية بامتياز. وأعتقد بل أؤكد أف ى

النفس باسـ تناذر سموكي أو شيزوفرانيا تضع األوىاـ والجسـ المفقود في مكاف الحقائق المادية 

واإلحساس بمبدأ السببية الذؼ يفسر آليات الحركة والعالقة بيف الوجود والعدـ، ىو المسؤوؿ عف إحساسو 

ـ والخطيئة التي تجبر الرغبات لتعبر عف نفسيا بغير األصيل بالخوؼ والخشية.. و إحساسو بمغزػ الحرا

 مبدأ التصعيد .. وعمى وجو العموـ بواسطة آليات التحويل التي تنتيي غالبا بجريمة أو بمأساة. 

وىذه صفة عامة في الثقافة العربية بسبب أنيا ضائعة بيف ضرورات مرحمية وغايات. أو حتى بيف أوىاـ 

الحداثة العربية ناجمة عف ىذا الصداع والذؼ يقف وراءه ىـ وجودؼ ونفسي  وأمنيات ووقائع. وأجد أف كل

 ال ميرب منو. إنو نفس الصداع الذؼ يرافق دورة األمـ و الحضارات. 

رابعا بالنسبة لمعالقة بيف ما يسمى فنيا بالذات و الموضوع، و عمى الرغـ مف أف السيرة لـ تكف تستند 

تحقيب تحركو سياسة حرؽ المراحل، و ىي سياسة منطق غير تسمسمي إلى صيرورة تاريخية، و لكف إلى 

و لكف سببي، لـ تكف الذات تعكس حقائق موضوعاتيا. فقد ابتعدت النصوص عف البنية التقميدية 

األنغموساكسونية و حتى اإلغريقية لمتراجيديا بكل مفيوماتيا، و كانت تميل لعقل فرانكوفوني يدخل في 

أو وجو الظاىر االغترابي ألفراد يعيدوف سرد ممحمة ضياع اإلنساف المفرد في وجود  القناع، –بنية قناع 

ساقط و محكوـ بالفشل. لقد تقاطعت النصوص مع األعماؿ التجريبية اليامة التي تعتبر أوديسة القرف 

العشريف و منيا يوليسيس جيمس جويس و بحث مارسيل بروست عف زمنو الضائع. و ىنا يجب وضو 

حمر تحت جيمس جويس لمتأكيد، ألف البنية الفنية عكست لديو واقع النفي الوجداني و االغتراب خط باأل

(. و ىذا ىو القانوف المنتج ألعماؿ و شخصية صباح  2010في المكاف ) انظر ولياـ ىارموف ، 

لخاضع األنبارؼ في كل األحواؿ. و لكف لو أمكف البحث عف جذور أصيمة ليذا النثر غير الحوارؼ أو ا



لمنطق حوار أبيض، تحركو الرموز و األفكار و ليس عقدة الحكاية، لكانت ) عودة الروح ( لتوفيق 

الحكيـ بما تنطوؼ عميو مف مشاىد و سرد بطيء الحركة مف غير تفاصيل و ال التواءات درامية 

reversals– ية مفصل ىاـ أو بمغة أوضح مفاجئات، ىي أقوػ مثاؿ و شبيو. و مف المؤكد أف ىذه الروا

 لعبت في النثر العربي نفس الدور الذؼ أداه دخوؿ نابميوف إلى مصر مع المطبعة و الديناميت.

خامسا، وىذا ىو األىـ، إنو عمى الرغـ مف انيماؾ بعض النصوص وكل التفاصيل في سيرورة نزوح 

ومقاومة، وفي سيرورة توجو يكشف عف عمق الجرح الدامي في ضمير ىذه األمة القمقة التي ال تعرؼ 

عبارة عف كيف تختار مصيرىا، لـ تكف فمسفة األدوات تنتمي لنفس المعطيات. لقد كانت األدوات جميعا 

كوالج يديف بكل شيء لتراث الحداثة والالمعقوؿ ولتراث المسرح الطميعي الذؼ ال يعرؼ كيف يقرأ الصور 

بالمرايا المتعاكسة، ولكف يعرؼ كيف يفؾ المالمح أو كيف يحوؿ الباطف إلى ظاىر. لقد تحوؿ العقل 

ة وىي الدخوؿ في مرحمة ثانية العربي وىمومو في ىذه النصوص وىذه السيرة إلى النتيجة غير المتوقع

مف الييمنة. وكأف النضاؿ السابق كاف فقط الختبار قدرة األدوات المحمية عمى السقوط واالستسالـ. وىذا 

ىو موطف المفارقة .. أف تتحدث عف أمراض الذات بمغة أسباب المرض نفسو. وقد فعل ذلؾ مف قبل 

ا شرقيا ولكف أنظاره مصوبة عمى جاذبية الغرب السورؼ عبدالسالـ العجيمي في قصصو. فقد كاف دائم

ومثمو ومقاييسو. مع فارؽ واحد أف العجيمي بدأ قبل النكبة وصباح األنبارؼ بدأ بعد وعينا بالنكبة، ومف 

المنعطف الذؼ عاد معو اإلستعمار. ربما بعد أف أفمست األنظمة الوطنية بكل نسخيا وصورىا وبدأت 

بالعودة لألصوؿ وفي أفضل األحواؿ بعصر نيضة ثانية و عصر تنوير جحافل الثورة المضادة تنادؼ 

 آخر.

و أعتقد أف ىذا ضمف لو حميفا في النزاع الدائر بيف المحافظة والتجديد. لقد كانت حالتو تشبو ما حصل 

مع الفمسفة في ظل سمطة اتباعية وجامدة. وأنقذه مف تيمة الزندقة " الفنية " والطابع " الكفرؼ " إف 

الفمسفة  –ت العبارة كما قاؿ ميثـ الجنابي في معرض حديثو عف الخناؽ الفقيي والعقائدؼ )  انظر صح



(. فقد تحولت  2012 – 2193عدد  –صحيفة المثقف اإللكترونية  –والبحث عف االعتداؿ العقمي 

خطاب فقياء  المدرسة االتباعية في الدراما إلى سمطة متحجرة ال يجارييا في ضيق األفق والعنجيية غير

الكالسيكية الجديدة، وباألخص في النصف الثاني مف القرف العشريف، حيث صدرت أحكاـ باإلعداـ عمى 

رموز التحديث بتيمة الخيانة والتجسس واالرتباط بخطط استعمارية مشبوىة. مف منا ينسى مأساة مجمة ) 

مخابرات األمريكية. بل مف منا ينسى حوار ( وانتحار توفيق الصايغ رئيس تحريرىا التيامو باالتصاؿ بال

 مأساة أدونيس المتيـ باالتصاؿ مع العدو الصييوني ألنو يعيش في مجتمع أوروبي تعددؼ؟؟..

وىذا يعني أف أدوات صباح األنبارؼ كانت استباقية، تحدس بالبنية وبالمسار.. مف واقع الحصار والقمع 

واقع الحرية المشروطة والوطف الغريب وغير  في الداخل إلى واقع الغزو وعودة االستعمار، ومف

المضموف والذؼ فقد معناه األصيل باعتبار أنو مسكف وشخصية خاصة، باألحرػ باعتبار أنو مصدر 

لكل أنواع النشاط الذىني والمادؼ، إلى واقع المنفى غير المشروط الذؼ ابتمع وىضـ المصادر األساسية 

 وحّوليا إلى مجرد مكونات.

آلف ىو عمى االنتظار فقط. إنو انتظار لو معنى تاريخ بال وقائع، ألنو سيركز عمى دور و الرىاف ا

 المتبقي مف أخطاء األمس وتصورات الواقع.

بعده البياتي في في نصو الياـ ) بانتظار غودو ( و و ىذا ىو نفس الرىاف الذؼ حمل أعباءه بيكيت 

 مجموعتو الرائدة ) الذؼ يأتي و ال يأتي(......

 

 2012صيف  -لح الرزوق صا

 

 

 



 ببليوغرافيا االعمال الكاملة

 للناقد والكاتب المسرحي

 صباح األنباري

  

(1) 

 كتبـو المطبوعـة   

 التاريــخ دار النشــر اســم الكتــاب  ت
 2000 بغداد /دار الشؤوف الثقافية العامة / مسرحيات صائتة وصامتةطقوس صامتو 1
 2001 دمشق /اتحاد الكتاب العرب مسرحيات صائتة/ ليمة انفالؽ الزمف 2
 2002 بغداد /دار الشؤوف الثقافية العامة ة/ نقدفي مسرح محي الديف زنكن الدرامي البناء 3
 2004 بغداد /دار الشؤوف الثقافية العامة / مسرحيات صامتةارتحاالت في ممكوت الصمت 4
 ةالخالقة في تجربة محي الديف زنكنالمخيمة  5

 / نقداالبداعية
 2009 السميمانية /منشورات مجمة بيفيف

ابداعية   تجارب ..والمنظورالمقروء  6
 / نقدالعراقي  المسرح  في  محدثة

 2010 السميمانية /دار سردـ لمطباعة والنشر

 2011 دمشق /نينوػ لمدراسات والنشر والتوزيعدار  /نقدالمكاف وداللتو الجمالية في شعر شيركو بيكس 7
 2011 القاىرة /دار نوف لمنشر واالعالـ / اعداد وتقديـقاسـ مطرود في مرايا النقد المسرحي 8
وجمالياتو في قصص محي الديف تجميات السرد   9

 ة/ نقدنكزن
 2011  بغداد /دار الشؤوف الثقافية العامة

 2012 دمشق /والنشر التكويف لمتأليف والترجمةدار  / تنظير/ نصوص صامتة/ نقدكتاب الصوامت 10
/ التأصيل والتجريب في مسرح عبد الفتاح قمعجي 11

 نقد
 2013 دمشق /اتحاد الكتاب العرب

 2013 بغداد ة/دار الشؤوف الثقافية العام ث مسرحيات عراقية صائتةالشيوة النيايات/ ث 12
 2013 17منشورات ميرجاف كالويش  زنكنة/ الجبل الذؼ تفيأنا بظاللو الوارفة 13
 2014 دار ضفاؼ/ بيروت / نقداشكالية الغياب في حروفية أديب كماؿ الديف 14
 2014 الدينمارؾ /كوبنياكف /قوس قزح لمطباعة الرسـ والفوتوغراؼ في مدينة البرتقاؿ 15
 2015 دار ضفاؼ/ بيروت مذكرات مونودرامية 16

   

 

 كتب عنه

 سٍرة كاتب ومدٌنت.. لقاء مع صباح األنباري 1
صالخ 

 الرزوق

منشوراث مجلت الف 

 دمشق  -الطبعت األولى
2013 

 االتجاه المعاكس فً كتاباث صباح األنباري 2
صالخ 

 الرزوق

نشوراث مجلت الف م

 دمشق  -الطبعت األولى
2014 



 

 

(2) 

 بحوثو المساىمة في تأليـف كتـب
 التاريــخ مكان اإلصدار اسـم الكتــاب عنـوان البحــث ت
 1999/ 4ج  بغداد/ لعراؽا ىؤالء في مرايا ىؤالء .. السيل والجبل ةالديف زنكنمحي  1
2 

  التشاخص الدرامي في مسرحية عمي عقمة
عمي عقمة عرساف في 

 عراقية عيوف 
 2005 دمشق/ سورية

 2007 عماف/ االردف الحروفي ما قبل الحرؼ ما بعد النقطة وما بينيما 3
 2009 دمشق/ سورية باسـ فرات : في المرايا الجامحةباسـ فرات ومراثي االنا   4
قداسة الضمائر وجمياتيا في قصيدة شاكر مجيد  5

 سيفو سبعة الواح عراقية
 2009 السميمانية/ العراؽ دراسات

6         
 

 

(3) 

 مسرحياتـو المنشورة فـي المجـالت والصحـف

 تاريخيا عددىا موقعيا الصحيفة المسرحيات ت
 28/1/1994   بغداد/ العراؽ صحيفة الثورة طقوس صامتةمسرحية  1
 13/5/1994 8471 بغداد/ العراؽ صحيفة الثورة مسرحية حدث منذ األزؿ 2
 1994 12 11/ 10 بغداد/ العراؽ مجمة األقالـ مسرحية زمرة االقتحاـ 3
 27/8/1995   بغداد/ العراؽ صحيفة الثورة مسرحية متوالية الدـ الصماء 4
 25/2/1998 1535 بغداد/ العراؽ مجمة الف باء مسرحية طقوس صامتة 5
 10/6/1998 1550 بغداد/ العراؽ مجمة الف باء مسرحية محاولة الغتياؿ الصمت 6
 1999خريف  1 ديالى/ العراؽ مجمة ألػػػػق مسرحية االلتحاـ في فضاءات صماء 7
صمت  بددمسرحية اليديل الذؼ  8

 اليمامة
 5/1/2000 1632 بغداد/ العراؽ مجمة الف باء

 11/4/2000 5 بغداد/ العراؽ صحيفة الزمف الت الصمت الخرسمسرحية ابتيا 9
 2000صيف  2 ذؼ قار/ العراؽ مجمة المشيد مسرحية حمقة الصمت المفقودة 10
 2000ربيع  2 ديالى/ العراؽ مجمة ألق مسرحية سالميات في نار صماء 11
 2001شباط  6 النمسا مجمة ضفاؼ المروضةمسرحية شواىد الصمت  12
 2001ربيع  3 ديالى/ العراؽ مجمة ألق مسرحية أزمة صاحب القداسة 13
 2001تموز  23 بغداد/ العراؽ مجمة أسفار مسرحية تجميات في ممكوت الموسيقى 14
 3/10/2001 1723 بغداد/ العراؽ مجمة الف باء مسرحية ىـر الصمت السداسي 15
 19/8/2001 69 نينوػ / العراؽ صحيفة نينوػ  أزمة صاحب القداسة مسرحية 16



 2001 8 النمسا مجمة ضفاؼ ىـر الصمت السداسي 17
 10/2/2002 93 نينوػ / العراؽ صحيفة نينوػ  اليديل الذؼ اخترؽ صمت اليمامة 18
 10/2/2002 93 لندف/ بريطانيا العرب العالمية حجػر مف سجيػل 19
 2002صيف  4 ديالى/ العراؽ ألػػػق يرقص األطفاؿ عندما 20
 2002أيموؿ    النمسا مجمة ضفاؼ عندما يرقص األطفاؿ 21
 9/1/2003 6569 لندف/ بريطانيا العرب العالمية اليديل الذؼ بدد صمت اليمامة 22
 10/12004 6 ديالى/ العراؽ الشرؽ العربي مسرحية حمقة الصمت المفقودة 23
 13/1/2004 889 دمشق/ سوريا األسبوع األدبي شواىد الصمت المروضةمسرحية  24
 2005آيار  13 بغداد/ العراؽ مجمة دجمة مسرحية قطار الموت 25
 2009 1 الشارقة/ االمارات مجمة المسرح العربي نيازؾ متناثرة 26
 2010 475ػ  474 دمشق/ سورية مجمة الموقف األدبي الوحش والكبش ونصب الحرية  27  

 2/9/2013 320 مصر/ القاىرة جريدة مسرحنا جرايطير البرؽ الم 28
 2014/ 6/ 22 1049 بغداد/ العراؽ جريدة العالـ السماح عمى ايقاع الرصاص 29
 2014تموز  61 بغداد/ العراؽ جريدة تاتو الموت بيف يدؼ القصيدة 30
 2014/ 7/ 10 1062 بغداد/ العراؽ جريدة العالـ قيامة ليزرية 31
 2014/ 7/ 21 1068 بغداد/ العراؽ جريدة العالـ القاص والقناص  32
 2014/ 7/ 22 1069 بغداد/ العراؽ جريدة العالـ والقناص القاص 33
 8/2014/ 5 1074 بغداد/ العراؽ جريدة العالـ اسئمة الجالد والضحية 34
 2014/ 8/ 6 1075 بغداد/ العراؽ جريدة العالـ اسئمة الجالد والضحية 35
 2014/ 8 /7 1076 بغداد/ العراؽ جريدة العالـ اسئمة الجالد والضحية 36
 2014/ 11/9 1101 بغداد/ العراؽ جريدة العالـ كرسي صاحب الفخامة 37
 2014/ 11/ 13 1139 بغداد/ العراؽ العالـ جريدة طقوس تحت المئذنة الحدباء 38

 

 

(4) 

 المسرحيـات التـي أخرجيا لخشبـة المسـرح

 التاريخ الفرقة التي قدمتيا معدىـــا مؤلفيــا المسرحية ت
 1974 فرقة مسرح بعقوبة عبد الخالق جودت عمي سالـ *بيمواف آخر زماف 1
 1975 فرقة مسرح بعقوبة   يوسف العاني المفتػاح 2
 1975 فرقة مسرح بعقوبة   نور الديف فارس البيت الجديد 3
 1976 فرقة مسرح بعقوبة عبد الخالق جودت وليد إخالصي *الضػػداف 4
 1995 فرقة نقابة الفنانيف   صباح االنبارؼ  الصرخة 5
 1995 فرقة مسرح بعقوبة   صباح االنبارؼ  الصمت االلتحاـ في فضاءات 6
 1996 فرقة مسرح بعقوبة د. إبراىيـ نعمة فردريش دورنمات        قضيػة ظػل الحمػار 7
 2004 فرقة الشبيبة   صباح االنبارؼ  قطار الموت 8

http://www.sabahalanbari.com/bibleography/bibleography.htm#_ftn1
http://www.sabahalanbari.com/bibleography/bibleography.htm#_ftn2


(5) 
 المقاالت التـي تناولت أعمالـو ونشاطاتو المسرحيـة

 تاريخيا عددىا    الصحيفة كاتب المقال عنوان المقالة ت
 1974   التآخي صحيفة حسيف الجميمي فرقة مسرح بعقوبة بيمواف آخر زماف 1

 المفتاح أخرجت فرقة بعقوبة مف الطوؽ  2
د.إبراىيـ 

 محمود عمػي
 4/5/1975   التآخي صحيفة

 19/9/1975   طريق الشعب محي الديف زنكنو البيت الجديد بيف الطموح .. والواقع المتحقق 3

 مسرحية البيت الجديد في إطار آخر 4
د. إبراىيـ عمػي 

 محمود
 5/10/1975   التآخي صحيفة

 1975 807 طريق الشعب مشػػاىد أمسية شعرية ومسرحية الضداف 5
 13/5/1976   طريق الشعب المحػػرر خمس لياؿ مف العروض المسرحية 6
 1999 1 مجمة الرواد عمي مزاحـ عباس فف التمثيل الصامت ) الميـ ( 7
 21/2/2001 10 أشنونا صحيفة حسيف عمي عبد طقوس تجير بالصمت 8
 15/9/2001   أشنونا صحيفة مشتاؽ عبد اليادؼ الصائت والصامت في طقوس صامتة 9
 3/6/2001   أشنونا محي الديف زنكنو دعوة إلى الرؤية باألذف 10
 2001ربيع  5 المشيد  محي الديف زنگنو دعوة إلى الرؤية باألذف 11

12 
جائزة الدولة لإلبداع تمنح لكاتبيف مبدعيف مف 

 ديالى
 29/12/2001 48 أشنونا المحرر

 20/9/2001   العرب العالمية مشتاؽ عبد اليادؼ الصائت والصامت في طقوس صامتة 13
 31/10/2001 1727 مجمة ألف باء إبراىيـ الخياط قراءة صائتة لطقوس صامتة 14
 2001 8 مجمة ضفاؼ  إبراىيـ الخياط قراءة صائتة لطقوس صامتة 15

 6،7 مجمة المشيد حسيف عمي عبد طقوس تجير بالصمت 16
خريف  –صيف 
2001 

 6،7 المشيد مجمة مشتاؽ عبد اليادؼ الصامت و الصائت في طقوس صامتة 17
خريف  –صيف 
2001 

18 
كتاب طقوس صامتة .. مجموعة مسرحيات 

 لصباح األنبارؼ 
 17/1/2002 6316 العرب العالمية حسيف عمي عبد

 16/2/2002 55 أشنونا د. فاضل ألتميمي صباح األنبارؼ.. شعرية الصمت 19
 16/2/2002   الجميورية أحمد الثائر مرايا .. ديالى تحتفل بمبدعييا 20
 27/2/2002 7534 العراؽ صحيفة حسيف عمي عبد ليمة انفالؽ الزمف 21
 10/3/2002 94 الزمف أحمد الثائر أمسية مزدوجة 22
 18/3/2002 6358 العرب العالمية حسيف عمي عبد ليمة انفالؽ الزمف 23
 27/7/2002 10625 الثورة صحيفة د. فائق مصطفى مسرح محي الديف زنكنو في كتاب 24
 27/7/2002 77 أشنونا صحيفة المحػػػرر كتاب األسبوع/ مسرح محي الديف زنكنو 25
 2002آب  –تموز 4 آفاؽ عربية رنا صباح البناء الدرامي في مسرح محي الديف زنكنو 26
 20/11/2002 93 اشنونا صحيفة زىير بيناـ بردػ البناء الدرامي جيد وفاء و استحقاؽ مبدع  27
28 

  
 28/12/2002 7626 القادسية صحيفة زىير بيناـ بردػ البناء الدرامي جيد وفاء واستحقاؽ مبدع

 6/1/2003 11034 الجميورية مشتاؽ عبد اليادؼ ليمة انفالؽ الزمف ..انفالؽ تجريبي جديد 29



 9/1/2003   العرب العالمية كاللو نورؼ  صباح االنبارؼ و اسطرة العصر الحديث 30

31 
البناء الدرامي في مسرح محي الديف 

 زنكنو..قراءة و مالحظات
 13/1/2003 11040 الجميورية  د. فاضل عبود

32 
 -الكاتب المسرحي و الناقد صباح االنبارؼ 

 الصمت الناطق
 29/1/2003 102 اشنونا تحسيف عمي دمحم

 6/2/2003 6590 العالمية العرب مشتاؽ عبد اليادؼ ليمة انفالؽ الزمف ..انفالؽ تجريبي جديد 33
34 

  
 27/2/2003 6604 العرب العالمية حيدر عبد الخضر البناء الدرامي في مسرح محي الديف زنكنو

35 

  
 14/8/2003 26 جريدة الجريدة سميماف البكرؼ  بانوراما مسرح زنكنو

36 
 بانوراما مسرح زنكنو

  

 سميماف البكرؼ 

  

 جريدة الجريدة

  
32 4/9/2003 

37 
قراءة / تاب طقوس صامتة لصباح االنبارؼ ك

 في واقع المسرح الحديث
 9/3/2004 204 الصباح صحيفة تحسيف كرمياني

 15/4/2004 234 الصباح صحيفة تحسيف كرمياني سيرة مبدع بقمـ مبدع 38

39 
 النبوءة.. كتاب .. ليمة انفالؽ الزمف..

 الرمز الينابيع..
 22/6/2004 290 الصباح صحيفة تحسيف كرمياني

40 
كتاباتي   لكاتب المسرحي صباح االنبارؼ 
 جميعيا تصب في قضية اإلنساف

 15/8/2004 248 الدستور ىادؼ الربيعي

 ارتحاالت صباح االنبارؼ في ممكوت الصمت 41
فاضل عبود  .د

 التميمي
 10/11/2004 47 األديب صحيفة

 ارتحاالت صباح االنبارؼ في ممكوت الصمت 42
عبود فاضل  .د

 التميمي
 31/11/2004   العرب العالمية

 البناء الدرامي.. خمط بيف سيرة الكاتب وابداعو 43
فاضل عبود  د.

 التميمي
 15/7/2004 1862 الزماف صحيفة

السوريةالثورة  د. حمدؼ موصممي 1/2  ثنائية التناقض بيف الواقعي والرمزؼ  44  17789 23/8/2005 
 6/9/2005       2/2ثنائية التناقض بيف الواقعي والرمزؼ  45
 9/6/2005 2132 الزماف صحيفة كرميانيتحسيف  مبدعالبناء الدرامي "سيرة مبدع بقمـ  46
 13/2/2005 340 النيضة صحيفة بالسـ الضاحي 1ح غياب المغة وحضور الفعل 47
 2005   النيضة صحيفة بالسـ الضاحي 2ح  لصراع الصامت 48
 2005   النيضة صحيفة  بالسـ الضاحي 3خطاب الصمت ح 49
 2005   النيضة صحيفة بالسـ الضاحي 4حبكة الصمت ح 50

 website  تحسيف كرمياني  لقتل بالترحيل ا 51
 My 

website 
  

 website  د. فاضل التميمي اليجرة الى اقصى الجنوب 52
 My 

website 
  

 website  سعد السعدوف  االنبارؼ  في تجربة الفناف صباح 53
My 

website  
  



 31/12/2006   مدونة ميدؼ سمماف الجرأة عمى النص 54
 3/7/2007 985 المدػ صحيفة سعد دمحم رحيـ البانتومايـ نصا أدبيا 55
 3/12/2008 1999 االتحاد صحيفة بالسـ الضاحي 1ح غياب المغة وحضور الفعل 56

57 
)ىـر الصراع في المسرح الصامت .. 

 ( أنموذجا*الصمت السداسي()
 21/1/2009  2030 االتحاد صحيفة بالسـ الضاحي

 27/1/2009   االتحاد صحيفة بالسـ الضاحي الحبكة في المسرح الصامت 58

59 
 خطاب/الخطاب في المسرح الصامت

    الصمت
 2113 االتحاد صحيفة بالسـ الضاحي

6/5/2009 

  
 1/3/2009   صحيفة االتحاد فتح هللا الحسيني  ةالخالقة في تجربة محي الديف زنكنالمخيمة  60
7/2/2009 1717 صحيفة المدػ بشار عميوؼ  والمخياؿ االبداعي ةتجربة زنكن 61  
ثقافة تعاند حصارا مركبا/ بعقوبة التسعينات 62  25/5/2009 1516 المدػ سعد دمحم رحيـ 
مبدع بقمـ مبدع سيرة 63  2009 كتاب دراسات بيفيف تحسيف كرمياني 
 2010   المدػ صحيفة سعد دمحم رحيـ المخيمة الخالقة 64

 المقروء والمنظور في حداثة المسرح العراقي 65
عامر صباح 

 المرزوؾ
 2011/ 4/ 3    الصباح الجديد

66 
دراسة تطبيقية المقروء / تاريخ المسرح وحاضره

 وجية نظر مسرحيةوالمنظور مف 
 2011/ أيار /10 3894 جريدة الزماف مؤيد داود البصاـ

 2011/ أيار/ 22   جريدة االتحاد لقماف محمود تجارب ابداعية محدثة في المسرح العراقي 67
 2012/ 2/ 26 2406 صحيفة المدػ/ورؽ  سعد دمحم رحيـ تجميات السرد 68

 د. صالح الرزوؽ  المبني لممجيوؿ في مسرح صباح األنبارؼ  69 
جريدة مسرحنا 

 المصرية
272 1 /10 /2012 

70 
صباح األنبارؼ يضيء أماكف شيركو بيكس 

 الشعرية
 2012/ 10/ 28   القدس العربي فرات إسبر

   12/2012 /2 93 جريدة ديالى عمي الصوفي األنبارؼ وكتاب الصوامت 71
 2013 /1/  12   جريدة االتحاد دمحم األحمد نظرة الى الصوامت 72
 2013/ 2/  21   جريدة العالـ د. فاضل التميمي قراءة في كتاب الصوامت 73

74 
الصوامت(  الشخصية المسرحية في )كتاب

 لصباح األنبارؼ 
 2013/ 3/ 3 767 جريدة العالـ د. صالح الرزوؽ 

 2013/ 5/ 6 9218 جريدة العرب د. صالح الرزوؽ  المونودراما في كتابات صباح األنبارؼ  75
 2014/ 1/ 28 2992 جريدة المدػ شاكر مجيد سيفو المخيمة الخالقة في تجربة محيي الديف زنكنة 76
  2014/ 1/ 5 470 جريدة الغد صالح الرزوؽ  مونودرامات صباح االنبارؼ  77
 2014/ 3/  2 9485 العرب صالح الرزوؽ  المونودراما في كتابات صباح االنبارؼ  78

79 
والتاريخ في المونودراما عند صباح الحداثة 
 االنبارؼ 

 2014آذار    العرب اليوـ  صالح الرزوؽ 

80 
السيرة الفنية لصباح األنبارؼ/ قراءة في كتابو 

 الرسـ والفوتوغراؼ
 2014/ 10/ 19 179 جريدة ديالى صالح الرزوؽ 

81 
 األنبارؼ  صباح مسرحيات في والدمار الرعب

    
 2014/ 11/ 3 1095 العالـ جريدة الرزوؽ  صالح

 



(6) 

 مقاالتو ودراساتو في نقـد المسـرح
 تاريخيـــا موقعيا عددىا الصحيفة المقاالت ت
 8/11/1994 بغداد العراؽ  5627 العراؽ مدخل لدراسة )مسرحيات( زنكنو األخيرة 1
 16/12/1996 بغداد  العراؽ 9409 الجميورية في المسرح األمريكي المعاصر .. بانوراما الرفض 2
 23/8/1997 بغداد العراؽ    العراؽ العرض والطمب = ؟× أب  3
 27/2/1998 بغداد العراؽ  6485 العراؽ قافمة الخمس الخامس 4
 1999حزيراف  بغداد العراؽ  49 مجمة الشباب االنفالت مف عمبة أمريكا الحجرية 5
 13/7/1999 بغداد العراؽ  10070 الجميورية الرؤيا التي قوضت صرح ميديا 6
 19/7/2000 بغداد العراؽ    العراؽ متغيرات معادلة الرؤيا في ) رؤيا الممؾ ( 7
8 

 دراسة المسارات الدرامية في مسرحية السؤاؿ
 الموقف
 الثقافي

 بغداد العراؽ  32
 2001 نيساف /آذار

 
 9/5/2001 بغداد العراؽ    العراؽ العمبة الحجرية بيف النص والعرض 9
 31/8/2001 بغداد العراؽ    العراؽ درامية الخطاب المسرحي 10
 27/9/2001 لندف بريطانيا  6237 العرب العالمية درامية الخطاب المسرحي 11
 6/12/2001 لندف بريطانيا    العرب العالمية متغيرات معادلة الرؤيا في ) رؤيا الممؾ ( 12
 2001 العراؽ 4ػ 3 كالويش نوؼ  اإلبداع محي الديف زنكنو.. سنوات 13
 2001 العراؽ   كالويش نوؼ  ببميوغرافيا محي الديف زنكنو 14
 7/2/2002 لندف بريطانيا  6331 العرب العالمية العمبة الحجرية نص متفجر وعرض خالؽ 15
 25/4/2002 لندف بريطانيا    العرب العالمية بانوراما الرفض –المسرح األمريكي المعاصر  19
شكالية المصطمح 17  29/6/2002 سوريو دمشق 11828 الثورة المخطوطة اليومية بيف العرض وا 
 2002ربيع  /شتاء العراؽ ذؼ قار 9، 8 مجمة المشيد المسرحية الصامتة مف الفعل إلى التجنيس 18
19 

 المسرحية الصامتة مف الفعل إلى التجنيس
الحياة 

 المسرحية
 2002 دمشق سورية  51

 95التشاخص الدرامي..مسرحية السجيف  20
                                                   أنموذجا

 4/112002 لندف بريطانيا  6523 العرب العالمية

21 
 طريق الشعب التناص الفني المقصود

23 
24و  

 بغداد العراؽ 
كانوف الثاني 

2004 
 15/1/2004 بغداد العراؽ  67 الجريدة جذور اإلبداع و مييمناتو 22
 11/2/2004 بغداد  العراؽ 1729 الزماف محي الديف زنكنو و لعبة المسرح داخل المسرح 23
 31/3/2004 بغداد  العراؽ 1769 الزماف المكاف و حالة الضيق في مسرحيات جميل القيسي 23
 27/5/2004 بغداد  العراؽ 103 الجريدة 2-1  المسرح العربي ريادة و تأسيس 24
 4/7/2004 بغداد  العراؽ 299 الصباح االنسنة وتقييد الحرية في مسرحية سعدوف العبيدؼ )القرد( 25
 14/3/2005 العراؽ كركوؾ 39 الصوت االخر االنسنة وتقييد الحرية في مسرحية سعدوف العبيدؼ )القرد( 26
 7/9/2004 بغداد العراؽ  253 النيضة خشبة المسرح العراقي الجديد 27
 4/11/2004 بغداد  العراؽ 4348 التآخي بنية الصورة في الرقصة الدرامية الصامتة 28
 14/12/2004 بغداد  العراؽ 898 االتحاد زنكنةالبوح المكتـو في ادب محي الديف  29



زنكنةالبوح المكتـو في ادب محي الديف  30  18/12/2004 بغداد العراؽ  901   
 18/12/2004 ديالى العراؽ  3 البرلماف العربي مسرحيا في تجربة مخرج كردؼتفعيل التراث  31
 18/4/2005 العراؽ كركوؾ 43 الصوت االخر تفعيل التراث العربي مسرحيا في تجربة مخرج كردؼ 32
 2005 بغداد العراؽ  5286 العراؽ اربع محاور لدراسة مسرحية محي الديف زنكنو )الجراد( 33 

 19/12/2004 ديالى العراؽ  70 االنباء الفجرشعر بموف  34
 16/6/2005 بغداد العراؽ  4500 التآخي الشماس حنى حبش.. جذر المسرح العراقي وحجره االساس  35
.. تحت ثقل الواقع وسطوتو 36  18/4/2005 لندف 2088 الزماف البوح المكتـو

37 
في مسرحية "الحداد  التشاخص الدرامي في مسرحية كريـ جثير

 ال يميق بكاليجواال"
 1/12/2004 بغداد العراؽ  422 الصباح

 2005 بغداد العراؽ  15 مجمة دجمة صور ارتحاالت الغجر في مسرحية احدب نيو نوترداـ 38
 18/9/2005 بغداد العراؽ  1169 صحيفة بغداد الموناليزا السومرية.. دراما في تنغيل الموروث وتفعيل الوارث  39

 تجربتاف عربيتاف متميزتاف في الرقص الدرامي 40
الحياة 

 المسرحية
 2007 دمشق سورية  62

41 
 االدبي الموقف ممحمية الصور الدرامية

435 

436 
 2007 دمشق سورية 

 10/10/2008 العراؽ السميمانية 18-17 سردـ العربي مسرح محي الديف زنكنو..قراءة تقويمية 42
 17/5/2009 بغداد العراؽ  1509 المدػ قاسـ دمحم وتكاممية العمل المسرحي 43
 30/9/2009 بغداد العراؽ  1535 الصباح الجديد المقروء والمنظور في المسرح 44
 1/11/2009 بغداد العراؽ  1562 الصباح الجديد المنصوص والمنصوص عميو 45
46 

 في مسرحية جنراؿ الجيش الميت قراءة استبصارية
صحيفة 

 الجماىيرية
 2010 طرابمس ليبيا  6275

47 
 مساىماتية النص التجريبي في قصرحية )اوراقي(

مجمة سردـ 
 العربي

 2010 العراؽ السميمانية 28

48 
 المنصوص والمنصوص عميو في مسرحية الرجل الصالح أيوب

الحياة  
 المسرحية

 2011 دمشق سورية  74

استقراء الصائت والصامت في مسرحية ياسر مدخمي )عزؼ  49
 اليماـ(

 2012 دمشق سورية  1291 األسبوع األدبي

50 
 في مسرحية )ىوالكو عمى الباب ينتظر(  العنونة وفحوػ النص

 األسبوع األدبي

  
 2012/ 2/ 11 دمشق سورية  1283

51 
 الممحمية في مسرح عادؿ كاظـ

ممحق جريدة 
 المدػ

 2013/  11/ 27 العراؽ  بغداد  

 2014/ 6/ 30 العراؽ  بغداد 1055 جريدة العالـ الممؾ لير.. آخر عروض المسرح الوطني في لندف 52
 2014/ 7/7 العراؽ  بغداد 1059 جريدة العالـ ة الى التقميدار المسرح العربي مف االستع 53
 2014/ 11/ 18 العراؽ  بغداد 1142 العالـ جريدة التعاقبية وافتراضاتيا الفنية في المونودراما 54
 2014/ 12/ 7 العراؽ  بغداد 1155 العالـ جريدة عسكرة عطيل في الجنوب االسترالي/ رؤية اخراجية محدثة 55

(7) 

 مقاالتو في نقـد الشعـر



 تاريخيا موقعيا عددىا الصحيفــة المقـــاالت ت
 1971 بغداد  العراؽ  5 مجمة الثقافة أبعاد جديدة في شعر الستينات 1
 13/5/1994 بغداد  العراؽ  8528 الثورة قصيدة النثر وبذور الصمت 2
 25/8/2000 بغداد  العراؽ    العراؽ مف النقطة الى الدائرة 3
 23/10/2000 لندف بريطانيا    العرب العالمية أسئمة أمير الحالج 4
 6/4/2002 بعقوبة  العراؽ    أشنونا عذرية الحب وساديتو في قصائد صافينازية 5
 5/10/2002 بغداد  العراؽ  7740 العراؽ مرافئ ضبابية..رحمة القتناص المجيوؿ 6
 12/12/2002 لندف بريطانيا  6551 العرب العالمية مرافئ ضبابية..رحمة القتناص المجيوؿ 7
 12/12/2002 بغداد  العراؽ    العراؽ بساقيف مف خشب ارتقي نخمة النار 8
 24/8/2003 بعقوبة  العراؽ  2 األنباء  فمسفة الموف في قصيدة شيركو بيكو  9
 30/9/2003 بغداد  العراؽ    المدػ فمسفة الموف في قصيدة شيركو بيكو  10
 2005صيف  سميمانية العراؽ  5 سردـ العربي فمسفة الموف في قصيدة شيركو بيكو 11
بيف شيادة الشعر و استشياد  خميل المعاضيدؼ 12

 الشاعر
 15/9/2003 بغداد  العراؽ  35 الجريدة

 24/5/2004 بغداد  العراؽ  265 الصباح االغتساؿ بنار الشاعرية المقدسة 13
فجيعة الكائنات البيرزية في)صفير الجواؿ  14

 آخر الميل(
 2004آبار  بغداد  العراؽ  2 دجمة

15 
الحروؼ وتوابعيا في ديواف أديب كماؿ 

 الديف"حاء"
 2004تشريف الثاني  بغداد  العراؽ  8 دجمة

 17/11/2008 بغداد  العراؽ  1371 المدػ الحروفي محاولة في نمذجة انتولوجيا الشاعر 16
 24/11/2008  بغداد   العراؽ 1663 المدػ طفل فج في زمف الخراب 17
 7/2/2009 بغداد  العراؽ  1596 الصباح ال جنة خارج النافذة 18
 7/3/2009 بغداد  العراؽ  1450 المدػ قداسة الضمائر وتجمياتيا في قصيدة 19
 82/8/2009 بغداد  العراؽ  1509 الصباح الجديد ال جنة خارج النافذة 20
 6/10/2009 بغداد   العراؽ 1540 الصباح الجديد  البناء السردؼ في شعر شيركو بيكس 21
 15/15/2009 بغداد   العراؽ 1548 الصباح الجديد حوؿ ناطحات الخراب 22
والمعرفي في شعر أديب كماؿ  الجتماعيا 23

 الديف
 ممحق ورؽ 

 صحيفة المدػ
 2011/ آيار/ 29 بغداد   العراؽ 2144

المكاف كحاضف لمنص المفتوح في كتاب  24
 القالدة لشيركو بيكو س

 2011 بغداد    العراؽ 2 مجمة بيت

الحياة  ضراوة اجتراح النص المفتوح في 25
 الالمتوقعو

 2011 السميمانية العراؽ  30 سردـ العربي

الحياة  ضراوة اجتراح النص المفتوح في 26
 الالمتوقعو

مجمة االبداع 
 السرياني

 2011كانوف الثاني  العراؽ ػ الموصل 12

 2013/ 6/ 9  بغداد -العراؽ   808 جريدة العالـ ما بعد الموت بخطوة واحدة 27 
 2013/ 6/ 10 بغداد -لعراؽ  809 جريدة العالـ ما بعد الموت بخطوة واحدة 28
 2013/ 6/ 11 بغداد -لعراؽ ا 810 جريدة العالـ ما بعد الموت بخطوة واحدة 29
سيرة ذات حروقية.. قراءة في سيرة أديب كماؿ  30

 الديف االبداعية
 21/8/2013   65 مجمة أبابيل

قراءة أولية في قصيدة سعد جاسـ ىو يشبو  31
 أنكيدو

 2014/ 9/ 15 بغداد -لعراؽ ا 1103 جريدة العالـ



(8) 

 مقاالتو في نقـد القصـة

 تاريــخيا موقعيا عددىا الصحيفــة المقـــاالت ت
 5/4/1996 بغداد  العراؽ    العراؽ بنية الصورة الفنية في ) كائنات صغيرة ( 1
 15/4/1999 لندف  بريطانيا    العرب العالمية تماثيل صالح زنكنو الحجرية 2
األدب التزاوجي.. قصة طفولة ممغاة  3

 انموذجاً 
 8/9/1999 لندف  بريطانيا    العرب العالمية

الحب وحتمية الفراؽ في عالـ لطفية  4
 الدليمي

 17/5/2000 بغداد  العراؽ  1651 مجمة الف باء

 24/6/2000 بغداد –العراؽ    العراؽ القصية المحطات 5
 27/10/2000 بغداد  العراؽ    العراؽ موجيات الشخوص في )عزلة انكيدو( 6
 18/4/2001 ديالى   العراؽ  13 أشنونا والدات سرطانية 7
 23/5/2001 لندف  بريطانيا    العرب العالمية موجيات الشخوص في )عزلة انكيدو( 8
 29/8/2001 بغداد  العراؽ  1718 مجمة الف باء البيضاني التنكريةمآتـ  9
 12/4/2002 لندف  بريطانيا 6377 العرب العالمية الحرية واألرض والموت السداسي 10
الحب وحتمية الفراؽ في عالـ لطفية  11

 الدليمي
 17/4/2002 لندف بريطانيا  6380 العرب العالمية

 13/7/2002 دمشق  سورية  816 األسبوع األدبي سعد دمحم رحيـ القصية محطات 12
 23/7/2002 لندف بريطانيا  6449 العربي العالمية عقدة االضطراب الحزيراني 13
التناص الفني المقصود بيف زنكنو  14

 وضيوؼ كاتريف مانسفيمد
 16/9/2002 لندف بريطانيا  6488 العرب العالمية

ىارمونية التداخل بيف قصة الشمس و  15
 الرمز و الواقع

 5/10/2002 لندف بريطانيا  6502 العرب العالمية

 14/2/2003 لندف بريطانيا  6595 العرب العالمية التناص مع الموروث الشكسبيرؼ  16
التراث و مييمناتو عمى ) جسر بنات  17

 يعقوب(
 30/10/2003 بغداد  العراؽ  48 الجريدة

 12/11/2003 بغداد  العراؽ  14 القاسـ المشترؾ جسر بنات يعقوب العابروف عمى 18
 13/9/2004 بغداد  العراؽ  359 الصباح تماثيل صالح زنكنو الحجرية 19
القمع والقتل الجماعي في رواية جياد  20

 مجيد "دومة الجندؿ"
 17/3/2005 بغداد   العراؽ 4427 التآخي

 2005آذار  كركوؾ العراؽ  24 الفجر الجديد الغربيةالبقع االرجوانية في الرواية  21
 2003حزيراف  دمشق   سوريا 386 الموقف االدبي البقع االرجوانية في الرواية الغربية 22
تجميات السرد في قصص محي الديف  23

 زنكنو
 2005آب  سميمانية العراؽ  12 بو يفيف

 2008 سميمانية العراؽ    االتحاد بواكير محي الديف زه نكو نو القصصية 24
 2008 سميمانية العراؽ  22 سردـ العربي بواكير محي الديف زه نكو نو القصصية 25
 2009 بغداد   العراؽ 1512 الصباح الجديد ثغرىا عمى منديل 26
 17/5/2009 بغداد   العراؽ 3595 صحيفة الزماف فوضى الخسائر وترتيبيا 27



صالح القواسـ المشتركة في قصص  28
 الرزوؽ 

 4/10/2012 بغداد   العراؽ 671 صحيفة العالـ

العنونة وجمل القص في تشبو القصص..  29
 اوراؽ في سمة الميمالت أنموذجاً 

 2013آذار  17 بغداد   العراؽ 146 طريق الشعب

العنونة وجمل القص في تشبو القصص..  30
 اوراؽ في سمة الميمالت أنموذجاً 

 2013آذار  24 ديالى  العراؽ 108 صحيفة ديالى
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 مقاالتو في نقـد الفـن التشكيمـي والفوتوغرافـي    

 تاريــخيا موقعيــا عددىا الصحيفــة المقـــاالت ت
 17/1/1998 بغداد العراؽ  87 المصور العربي اإلبحار عمى موجة االنطباعية 1
 31/5/1998 بغداد العراؽ  55 المصور العربي إحساف مطر .. مصور الموسيقى اليادئة 2
 4/10/1998 بغداد العراؽ  72 المصور العربي عزيز الحسؾ .. الحفر في األعماؽ 3
 15/11/1998 بغداد العراؽ  78 المصور العربي لمحات مف ذاكرة الفوتوغراؼ في ديالى 4

5 
منير العبيدؼ ػ التناغـ مع خيوط الشمس 

 األفقية
 6/12/1998 بغداد  العراؽ 81 المصور العربي

 17/1/1999 بغداد العراؽ  87 المصور العربي عدناف مطر .. مصور األفق الجميل 6
 28/2/1999 بغداد العراؽ  93 المصور العربي جدلية الحوار في لوحة )زىور وعقارب( 7
 22/4/1999 بغداد العراؽ    العػػػراؽ الحسؾ .. في معرضو السادس 8
 25/4/1999 بغداد العراؽ  100 المصور العربي الوثوب الى ما وراء القداسةعمي الطائي..  9
 24/1/2001 ديالى العراؽ  2 أشنونا حكمت كاظـ .. سندباد الصور الجامحة 10
 20/2/2001 ديالى العراؽ  6 أشنونا عزيز الحسؾ .. والتنقيط المعاصر 11

 1/3/2001 بغداد  العراؽ    العػػراؽ عزيز الحسؾ .. والتنقيط المعاصر 12

 25/4/2002 لندف  بريطانيا   العرب العالمية منير العبيدؼ صائد األحالـ القزحية 14

15 
قراءة تأويمية في معرض الفناف -نساء شرقيات
 انطوف مزاوؼ 

 19/9/2002 لندف بريطانيا  6491 العرب العالمية

 4/2004/ 4  بغداد العراؽ  50 القاسـ المشترؾ الصور الذىبية 16
 

 

(10) 



 لقـاءات معـو

 تاريــخيا موقعيــا عددىا الصحيفــة عنوان المقاء ت
     1974 بغداد  العراؽ  180 طريق الشعب لقاء مع رئيس ومخرج فرقة مسرح بعقوبة 1 
مكانيات فقيرة 2  30/10/1974 بغداد  العراؽ  2165 الجميورية المفتاح .. جيود شابة وا 
 29/5/1975 بغداد  العراؽ  255 الراصد بعقوبػػة فنانػو 3
 1975 بغداد  العراؽ  331 طريق الشعب        مع فرقة مسرح بعقوبة لمتمثيل 4
 11/8/1975 بغداد  العراؽ  583 طريق الشعب لقاء مع فناف مسرحي 5

 6 
النص المسرحي العراقي يقف في الصدارة 

 عربيا
 6/2/1994 بغداد  العراؽ  8402 الثورة

 1/9/1995 بغداد  العراؽ    الثورة فنوف تحت سقف صغير 7 
 6/10/1999 بغداد  العراؽ    الجميورية بعقوبة تدخل القرف الواحد والعشريف 8

 30 مجمة الصدػ ال يوجد عرض واحد يميق بالمشاىدة 9
العربية   اإلمارات
 المتحدة

24/10/1999 

 2000/ 11/4 بغداد  العراؽ  5  الزمف واألميوف يخربوف المسرح الحصار والغجر 10
 2001   شػتاء ذؼ قار العراؽ  4 مجمة المشيد الكاتب المسرحي صباح االنبارؼ  11

12 
صباح األنبارؼ بيف ىواجس الكتابة والتمثيل 

 واإلخراج
 20/10/2001 ديالى  العراؽ    أشنونا

13 
األنبارؼ الكاتب المسرحي العراقي صباح 

 وأحياء المسرح الصامت
 11/1/2002 لندف   بريطانيا    العرب العالمية

14 
حوار مع الكاتب المسرحي و الناقد صباح 

 االنبارؼ 
 1/12/2003 بغداد  العراؽ  102 الدستور

15 
لقاء مع الكاتب المسرحي صباح االنبارؼ 

 وأحاديث
 21/11/2003 ديالى  العراؽ  18 األنباء

 12/1/2004 بغداد  العراؽ  163 الصباح االنبارؼ و حديث عف مسرحوصباح  16
 2004تموز  كركوؾ  العراؽ  31 النبأ خامات شابة بال مرجعيات 17

 18 
صباح االنبارؼ يتحدث لمػ)زماف( عف المسرح 

 الصامت
 10/7/2009 لندف   الزماف 

 

 (11) 

 قصائد عنــو

 تاريخيا موقعيا عددىا الصحيفة مؤلفيا عنوان القصيدة ت
 8/6/2002 ديالى –العراؽ  70 أشنونا إبراىيـ الخياط تقاسيـ عمى أوتار الصمت 1
 website    My website  2004   بالسـ الضاحي يـو ... بال صباح 2
 you tube    you tube 3 /1 /2011 فاضل عسكر الى صباح االنبارؼ  3



(12) 

 عمييـا و الشيادات التـي حصل الجوائز

 تاريخيا جية إصــدارىا اسم الجائزة ت
 1993 مجمة األقالـ / وزارة الثقافة و األعالـ الجائزة األولى لمنص المسرحي 1
 2000 وزارة الثقافة / بغداد جائزة الدولة لإلبداع 2
 1976-1975 جامعة بغداد / كمية الفنوف الجميمة بكالوريوس فنوف مسرحية 3
 1993 مجمة األقالـ / وزارة الثقافة واألعالـ شيادة تقديرية 4
 1996 الجمعية العراقية لمتصوير / المركز العاـ شيادة تقديػػػر 5
 1997 نقابة الفنانيف العراقييف / المركز العاـ شيادة تقديرية 6
 1998 الجمعية العراقية لمتصوير / ديالى شيادة مشاركة 7
 1999 الباراسايكولوجي العراقيةجمعية  شيادة تقديرية 8
 1999 الجامعة المستنصرية / كمية التربية / ديالى شيادة تقديرية 9
 2000 جمعية اليالؿ األحمر العراقية شيادة اشتراؾ 10 
 2000 الجمعية العراقية لمتصوير / المركز العاـ شيادة مشاركة 11 
 2001 ديالػػىالجمعية العراقية لمتصوير /  شيادة مشاركة 12 
 2001 الجمعية العراقية لمتصوير / المركز العاـ شيادة مشاركة 13 
 2002 لجنة االحتفاؿ بيوـ العمـ شيادة تقديرية 14 
 2004 المنتدػ الثقافي االسال مي / بغداد شيادة تقديرية 15 

 2009 دار الشؤوف الثقافية العامة/ بغداد      األولى جائزة الدراسات النقدية 16
 2009 موقع بصرياثا االلكتروني /البصرة        شيادة تقديرية مف موقع بصرياثا 17
 2009 الدورة السابعة      درع مسرح الدماـ لمعروض القصيرة 18
 2015 قصر الثقافة والفنوف/ البصرة       شيادة تقديرية 19
 2015 نقابة الفنانيف/ البصرة      شيادة تقديرية 20
 2015 مؤسسة آنو لمفنوف األدائية      شيادة تقديرية 21

(13) 

 عضويتو في المنظمات

 اسم المنظمة                                        ت
 عضو اتحاد العاـ لألدباء والكتاب في العراؽ 1
 عضو اتحاد الكتاب العرب 2
 عضو نقابة الفنانيف العراقييف 3
 لمتصويرعضو الجمعية العراقية  4
 عضو جمعية اليالؿ األحمر العراقية 5
 نساف في العراؽمعية الوطنية لمدفاع عف حقوؽ االعضو الج 6
 عضو اتحاد كتاب االنترنت العرب 7



* 

المحتويات   

 .............................................................................تمييد

 ............................................الفصل األول: الحياة العامة والشخصية

 البدايات..........................................................................

 القراءات األولى...................................................................

 ياسية....................................................................الحياة الس

 بدايات مسرحية....................................................................

 ...........................................الفصل الثاني: الرموز العامة والشخصية

 دبية..........................................................البطاقة الشخصية واأل

 عناصر وأدوات مسرحية...........................................................

 ستقرار..................................................................البيت واالإ

 المسرح......................................................................اقنعة 

 ...........................................الفصل الثالث: الحياة الثقافية في بعقوبة

 الكاتب والمكاف....................................................................

 ة والتواصل مع المبدعيف..............................................بدايات الكتاب

 بعقوبة مدينة الحب والبرتقاؿ.......................................................

 ......................................................الفصل الرابع: سنوات المنفى



 .........................................................شجوف االغتراب..........

 ارىاصات الغربة...................................................................

 استراليا مجمع الثقافات.............................................................

 ....................................................الكتابة والمكتبات...............

 ............................................الفصل الخامس: بدايات المسرح وتطوره

 بداية المسرح العراقي................................................................

 ...........................................الرقص الدرامي..........................

 شكسبير وانسانية المسرح............................................................

 الشعر المسرحي....................................................................

 ..................................المايـ والمسرحيات الصوامت......................

 النص المفتوح ودور المسرح.........................................................

 ...............................................الفصل السادس: دراما الثقافة العربية

 ............................رواد الشعر والمثيولوجيا.................................

 صحف البدايات....................................................................

 مالحظات ختامية...................................................................

 الكاممة..........................................................عماؿ ببميوغرافيا األ

 

  
 



 

 

 

 
 اصدارات الكاتب د. صالح الرزوق 

 

 

 

  في القصة  
 1 دفاتر آدم الصغير دمشقاتحاد الكتاب العرب/  1980
 2 مجنون زنوبيا دمشق /وزارة الثقافة 1985

 3 دقات القمب دمشق /وزارة الثقافة 1994

 4 حضور بصيغة الغائب / دمشقدار الجندي 2003

 5 عطفا عمى ما سبق / دمشقدار خطوات 2009

 6 بيت فرويد  / دمشقدار ألف 2010

 7 تشبو القصص / دمشقدار ألف 2010

 8 في الوقت الضائع دمشقدار ألف/  2013

    

  في الترجمة  

 9 حوارات القصة األمريكية / دمشقمكتبة أطمس 2008

 10 المنيج و المصطمح حمب /دار الرضوان 2000
 11 فوكو و الجنسانية حمب /دار الرضوان 2000
 12 صديقي العزيز كافكا دار نينوى/ دمشق 2015

    

 13 في الدراسات  

 14 المأساة في األدب اتحاد الكتاب العرب 1992
 15 االجتماعي و المعرفي في شعر أديب كمال الدين  / دمشقدار ألف 2009
 16 سيرة كاتب ومدينة / دمشقدار ألف 2012
 17 موت الرواية / دمشقدار ألف 2013

 18 وجية نظر في شعر يخيى السماوي / آخر الكالسيكيين / دمشقدار ألف 2013

 19 في كتابات صباح األنباري  عاكساالتجاه الم / دمشقدار ألف 2014

2015   22 

 
 

 



         
 
 
 

        
 الكاتب صباح األنباري اصدارات 

 
 
   

  

 2000 بغداد /دار الشؤون الثقافية العامة طقوس صامتو ومسرحيات أخرى  1
 2001 دمشق /اتحاد الكتــاب العرب سرحيات صائتةليمة انفالق الزمن.. م   2
 2002 بغداد /دار الشؤون الثقافية العامة ة/ نقدفي مسرح محي الدين زنكن البناء الدرامي 3
 2004 بغداد /دار الشؤون الثقافية العامة صامتة ارتحاالت في ممكوت الصمت.. مسرحيات 4
 2009 السميمانية /منشورات مجمة بيفين / نقدالمخيمة الخالقة في تجربة زنكنة االبداعية 5
 2010 السميمانية /سردم لمطباعة والنشــر  العراقي ارب محدثة في المسرحجت /المقروء والمنظور 6
 2011 دمشق /دار نينوى لمنشر والتوزيع / نقدالمكان وداللتو الجمالية في شعر شيركو بيكس 7
 2011 القاىرة /دار نون لمنشـر واالعالم / اعداد وتقديمقاسم مطرود في مرايا النقد المسرحي 8
 2011 بغـــداد /دار الشؤون الثقافية العامة / نقدتجميات السرد وجمالياتو في قصص زنكنة  9
 2012 دمشق /رـدار التكوين لمترجمة والنش كتاب الصوامت 10
 2013 دمشق /اد الكتاب العربــاتح قمعو جي التأصيل والتجريب في مسرح عبد الفتاح    11
 2013 بغـــداد /دار الشؤون الثقافية العامة شيوة النيايات/ مسرحيات عراقية صائتة 12
 2013 17منشورات ميرجان كالويش  بظاللو الوارفةزنكنة/ الجبل الي تفيأنا  13
 2014 دار ضفاف/ بيروت ناشكالية الغياب في حروفية أديب كمال الدي 14
 2014 قوس قزح لمطباعة كوبنياجن الدنمارك الرسم والفوتوغراف في مدينة البرتقال  15
 2015 دار ضفاف/ بيروت مذكرات مونودرامية 16

  

 كتب عنو   

 2012 / دمشقدار ألف ومدينة كاتب سيرة 1
 2014 / دمشقدار ألف في كتابات صباح األنباري  عاكساالتجاه الم 2

 

 
 

  



 

 

 

   
  


