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الثقافة العراقية.. خسرت برحيل أعظم المبدعين وربحت بالمشاريع التطوعية
الثقافية  الثقافية وامل�ؤ�س�سة  مل تظهر اجلهات 
التابعة ل�زارة الثقافة يف العراق ما يكفي من 
االهتمام بالبتية الداعمة للن�ساطات الثقافية، 
وخا�سة البنايات وامل�سارح وقاعات العر�ض 
و�س�اها،  للفن�ن  املتن�عة  االن�سطة  و�ساالت 
الفنانني  املبدعني  من  بكثري  حدا  الذى  االمر 
واملثقفني اأن يبادروا بعمل ط�عي يهدف اىل 

اعادة تاأهيل عدد من هذه البنيات واملن�ساآت.
يف  الر�سيد  م�رسح  افتتاح  اعادة  متت  فقد 
العا�سمة،  م�سارح  احدث  من  يعد  وه�  بغداد 
ع�رسات  تط�ع  اذ  االهمال،  من  �سنة   13 بعد 
والركام  االنقا�ض  الزالة  والفنانني  ال�سباب 
وحطام اال�رسار التي حلقت به اثناء العمليات 
 .2003 عام  البالد  �سهدتها  التي  احلربية 
من  عدد  ومعهم  ال�سباب  من  عدد  و�سارك 
ا�سابيع  ثالثة  مدى  وعلى  العراقيني  الفنانني 
التي حلقت  الدمار  االنقا�ض وخملفات  بازالة 
بامل�رسح وتنظيف قاعته التي تت�سع الكرث من 

700 �سخ�ض.
التي  ال�فيات  تزال حاالت  ال  اخرى  من جهة 
ن�عا  تثري  العراقي�ن  املبدع�ن  لها  يتعر�ض 
املغرتبني  اأن  خا�سة  لل��سط،  ال�سدمة  من 
ب�سبب  الكثري  عان�ا  والفنانني  االدباء  من 
الفرن�سية  العا�سمة  يف  ت�يف  فقد  الغربة، 
باري�ض اخلطاط وال�ساعر العراقي حممد �سعيد 
ال�سّكار عن عمر ناهز الثمانني، تاركا ارثا من 
االعمال ال�سعرية والفنية التي جعلت منه احد 
الع�رس  والزخرفة يف  العربي  اخلط  فناين  اهم 

احلديث.
ببلدة  يف   1934 عام  ال�سكار  ولد  وقد 
مدينة  يف  ن�ساأ  لكنه  بغداد،  �رسقي  املقدادية، 
الب�رسة جن�بي العراق.. وظلت الب�رسة ظاهرة 
اأعمال ال�سكار ال�سعرية واحلروفية، ابتداء  يف 
بعن�ان  له  �سدرت  �سعرية  جمم�عة  اول  من 
مبجم�عة  مرورا   ،1962 عام  يف  "امطار" 
"برتقالة يف �س�رة املاء" عام 1968، وانتهاء 
منه  جعلت  التي  الكثرية،  احلروفية  بل�حاته 
يف  والزخرفة  العربي  اخلط  فناين  اهم  احد 
يف  العراقي  الفنان  واقام  احلديث.  الع�رس 
لتك�ن  اختارها  فرن�سا منذ عام 1978 حيث 
الفني  لعمله  خاللها  تفرغ  االجباري،  منفاه 

يف مر�سمه.
من جهة اخرى غادرنا مبدع مغرتب اآخر جعل 
من فنه وكتاباته ترتكز ح�ل م��س�عة القهر 
ال�سيا�سي وجتربته املريرة التي جعلته يفر من 
ال�سيا�سي،  الظلم  هذا  ب�سبب  الغربة  اىل  العراق 
ومل  املنية،  العراقيني  املبدعني  متهل  ومل 
الزمن الكايف لتدوين او جت�سيد  يح�سل�ا على 
االأو�ساط  ودعت  فقد  الغربة،  يف  معاناتهم 

حمم�د  والقا�ض  الكاتب  العراقية  الثقافية 
يف  ع�سال  مر�ض  اإثر  ت�يف  الذي  البياتي 
البياتي  وا�ستهر  لندن.  الربيطانية  العا�سمة 
ف�سال  والرواية  الق�سرية  الق�سة  بكتابة 
ال�سيا�سي  ال�ساأنني  يف  املقاالت  كتابة  عن 
وان�سحاقه  االإن�سان  اغرتاب  وكان  والثقايف. 
و�سياعه يف ظل ق�ة غا�سمة اأو ظرف وج�دي 
يعاجلها  ظل  التي  االأثرية  م��س�عته  قاهر 
يغلف  اأن  يف  وجنح  كتاباته.  من  الكثري  يف 
ح�ّض  �سياق  يف  تلك  الرتاجيدية  م��س�عته 

�ساخر تق�ده نزعة نقدية وا�سحة.
والفنان  واملثقف  املفكر  يفقد  مل  ذلك  ومع 
العراقي االأمل يف اأهمية اعادة البنية الداعمة 
الط�عي  بالعمل  فبادروا  والثقافة،  للفن�ن 
او  احلك�مة  من  ينتظروا  ومل  املجال  هذا  يف 
امل�ؤ�س�سة الثقافية الر�سمية ان تبادر بل قام�ا 

هم بهذا الدور املهم.
الأن  ا�ستياءهم  عراقي�ن  فنان�ن  يبدي  فيما 

ثقافية،  منا�سبات  على  �رسفت  التي  االم�ال 
كانت  الثقافة،  عا�سمة  بغداد  م�رسوع  منها 
�رسوح  �سيانة  تتطلبه  عما  وتزيد  تكفي 
فيها.  احلياة  وبث  تاهيله  واعادة  عديدة 
احدث م�سارح  ثاين  الر�سيد ه�  ويعترب م�رسح 
يف  �سهد  وقد  ال�طني،  امل�رسح  بعد  العا�سمة، 
ثمانيات القرن املا�سي اقامة اكرث من ن�سخة 
العربي ووقف على خ�سبته  ملهرجان امل�رسح 
حممد  بينهم  من  العرب  الفنانني  من  عدد 

�سبحي وفريد �س�قي. 
العراقيني  ال�سعراء  �سياق مقارب كثري من  يف 
الذين فرقتهم املنايف منذ عق�د جمعهم عزاء 
لل�ساعر  رثاء  االجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  يف 
الذي  ال�احد  عبد  عبدالرزاق  املرم�ق  العراقي 
ت�يف  يف باري�ض.  ت�يف عبد ال�احد بعد رحلة 
فيها  ارتفعت  عدة  لعق�د  الق�سيدة  مع  وجع 

قامته ال�سعرية ليك�ن متنبي الع�رس.
حمافظة  يف   1930 عام  ال�احد  عبد  ولد 

دار  يف  وتخرج  العراق  بجن�ب  العمارة 
وعمل   1952 عام  الرتبية(  )كلية  املعلمني 
الثان�ية  املدار�ض  يف  العربية  للغة  مدر�سا 
العراق  يف  احلر  ال�سعر  رواد  طليعة  من  وكان 
ونازك  ال�سياب  �ساكر  بدر  درا�سته  زميلي  مع 
الدواوين  ع�رسات  ال�احد  عبد  ون�رس  املالئكة. 
على  و)اأوراق  ممن�عة(  كانت  )ق�سائد  ومنها 
ر�سيف الذاكرة( و)اخليمة الثانية( و)يف لهيب 
القاد�سية( و)من يل ببغداد اأبكيها وتبكيني؟(. 
و�سغل منا�سب يف م�ؤ�س�سات العراق ويف عدة 
منظمات واحتادات عربية ثقافية وفنية فكان 
رئي�سا  ثم  )االأقالم(  ملجلة  حترير  �سكرتري 
الفلكل�ري  املركز  اإدارة  وت�ىل  لتحريرها 

ومعهد الدرا�سات امل��سيقية.
احدثت  عراقية  رواية  هناك  اآخر  �سياق  يف 
وهي  مرم�قة،  بجائزة  ف�زها  بعد  �سجة 
اأحمد  للعراقي  بغداد(  يف  )فرانك�ستاين  رواية 
بائع  قيام  الفائزة  الرواية  وتتناول  �سعداوي 

من  ب�رسية  بقايا  بتل�سيق  بغداد  يف  عاديات 
�سحايا انفجارات وقعت عام 2005 لل��س�ل 
بال  كا�سم  "ال�سم�سه"  عليه  اأطلق  كائن  اإىل 
اإك�ض"  "املجرم  ال�سلطة  ت�سميه  داللة يف حني 
ل�رسوعه  نظرا  "فرانك�ستاين"  اآخرون  وي�سميه 
قتل  يف  اأ�سهم�ا  الذين  كل  من  االنتقام  يف 
اإىل  واإ�سافة  بقاياهم.  م�اطنني �سنع ه� من 
خم�سة  الق�سرية  القائمة  �سمت  الفائز  العمل 
اإنعام  للعراقية  )ط�ساري(  روايات  هي  اأعمال 
ب�لد  امل�سه�ر  العبدي  و)تغريبة  جي  كجه 
احلمرية( للمغربي عبد الرحيم حلبيبي و)طائر 
اأزرق نادر يحلق معي( للمغربي ي��سف فا�سل 
و)ال  مراد  اأحمد  للم�رسي  االأزرق(  و)الفيل 
لل�س�ري  املدينة(  هذه  مطابخ  يف  �سكاكني 
روايته  تاأهلت  م�ؤلف  كل  وينال  خليفة.  خالد 
للقائمة الق�سرية ع�رسة اآالف دوالر اأما الفائز 

فيح�سل على 50 األف دوالر اأخرى.
وقد اختريت الرواية من بني 156 عمال روائيا 
ن�رس خالل االثني ع�رس �سهرا املا�سية وميثل�ن 
بغداد"  يف  "فرانك�ستاين  عربيا،  بلدا   18
العراقي  للروائي  رواية  ثالث  هي   )2013(
اجلميل"  "البلد  بعد  �سعداوي  اأحمد  ال�ساب 
مي�ت"  اأو  يلعب  اأو  يحلم  و"اإنه   )2004(
)2008(. وعادت جائزة دورة 2013 للك�يتي 
�ساق  روايته  عن  ال�سنع��سي  �سع�د  ال�ساب 
للرواية  العاملية  اجلائزة  اأن  ويذكر  البامب�. 
العربية تاأتي بدعم من"م�ؤ�س�سة جائزة ب�كر" 
لل�سياحة  اأب�ظبي  هيئة  تق�م  بينما  لندن،  يف 
والثقافة يف االإمارات العربية املتحدة بدعمها 
ماليا، ويح�سل الفائز بها على 50 األف دوالر، 

وترجمة عمله للغة االإنكليزية.
فيما افتتحت ادارة مرقد االمام علي يف النجف 
اجلمعة املعر�ض الدويل ال�ساد�ض للكتاب الذي 
 150 من  اكرث  مب�ساركة  ايام  لع�رسة  ي�ستمر 
م�ؤ�س�سة ودار ن�رس حملية ودولية تعر�ض اكرث 
يف  املعر�ض  ووقع  كتاب،  الف  خم�سني  من 
ملرقد  ال�سمالية  اجلهة  يف  متقابلني  ق�سمني 
االمام علي مب�ساحة الفي مرت مربع ق�سمت اىل 
150 جناحا خ�س�ض كل منها مل�ؤ�س�سة او دار 

ن�رس لتعر�ض ا�سدارتها من الكتب.
واالدباء  الفنانني  ع�رسات  جتمع  جهتهم  من 
العا�سمة  بقلب  املتنبي  �سارع  يف  اجلمعة 
ا�سهر رحلة  رائد  العراقية بغداد لتكرمي ذكرى 
اذاعية يف العراق ذاع �سيته فيها مع برنامج 
ي�ستذكر  زال  وما  امتد الكرث من ثالثني عاما 
ب�سغف كبري. ويعد الراحل �سعاد الهرمزي اخر 
اغناها  التي  العراقية  االذاعة  عمالقة  جيل 
ن�سف  طيلة  واالعمال  الربامج  من  بالعديد 
قرن يتذكرها العراقي�ن ب�سغف حتى االن بعد 
ما كانت اجهزة املذياع هي النافذة ال�حيدة 

التي يطل�ن منها على حياتهم الي�مية.

بغداد_متابعة

 ميتافيزيق
 الثعلب

الثقافي في كركوك
 يطلق "كركوك تقرأ"

العالقات الثقافية 
تحتفل باليوم العالمي للغة األم

السفير اإلسباني
 تزور المتحف العراقي

يحملنا   ،2017 ال�ّساقي  دار  عن  ادر  ال�سّ الّثعلب"  "ميتافيزيق  دي�انه  يف 
ت�ساوؤالت  عن  تعرّب  ق�سائد  عرب  ال��اّلح��دود،  نح�  بي�س�ن  عّبا�ض  ال�ّساعر 
الّرجل  فل�سفة  اإّنها  ال�ج�د.  وراء  ومبا  بالغيب  خمت�ّض  ه�  ملا  وج�دّية 
اّلذي يغّلف كلماته بالرم�ز، وي�ستثري ف�س�لّية  ال�ّساعر  ال�ّسبعينّي، وتاأّمالت 

البحث تارًكا اأمر ا�ستنباطها بني ال�سط�ر، من دون ح�سم نهائّي يف املعنى.
قد�سّية  عن  تعرّب  اّلتي  الق�سائد  هذه  يف  ال�ّسعرّية  عّبا�ض  تقنّيات  تخفى  ال 
ال�ّسعر، وعالقته باالإن�سان والك�ن. اأولي�ض ال�ّسعر ت�سكياًل فّنيًّا ملا قب�ست عليه 
عينا ال�ّساعر ونحتته ليخرج اإىل القارئ،يكتب عبا�ض بي�س�ن غري مف�سح عن 

احلقائق واملعاين ال�ج�دّية التي ت�سطدم مب�سكالت تّت�سل باحلياة.

انطلقت فعاليات مهرجان "كرك�ك تقراأ" الذي اأقامه البيت الثقايف يف 
اليمامة  وم�ؤ�س�سة  املحافظة  وكتاب  اأدباء  احتاد  مع  بالتعاون  كرك�ك 

لالإعالم وكتاب بال حدود وجريدة درة االأدب ورابطة اأفق.
كرك�ك  زود  الذي  للن�رس  �سط�ر  دار  من  بدعم  الكبري  املهرجان  وجاء 
باأكرث من 40000 كتاب الإ�سدارات اأدبية وثقافية واجتماعية باللغتني 
العربية واالنكليزية، باالإ�سافة اإىل م�ساركة ع�رسات املتط�عني ال�سباب 
االجتماعات  من  لعدد  تت�يجا  املهرجان  واأق��ي��م  اجلن�سني.  كال  من 
واللقاءات املكثفة التي عقدها البيت الثقايف يف كرك�ك مع جمم�عة من 

االحتادات والنقابات ومنظمات املجتمع املدين.

اللغات(  املتعدد  التعليم  خالل  من  م�ستدام  )م�ستقبل  نح�  �سعار  حتت 
الثقافية  العالقات  دائرة  اأحيت  امل��سيقية،  الفن�ن  دائرة  مع  وبالتعاون 
من  والع�رسين  احل��ادي  ي�سادف  وال��ذي  االأم  للغة  العاملي  الي�م  العامة 
�سباط، باأ�سب�حة ثقافية فنية متن�عة. يذكر انه مت االإعالن عن االحتفال 
االأمم  ملنظمة  العام  امل�ؤمتر  م�رسوع  قبل  من  االأم  للغة  ال��دويل  بالي�م 
الثاين من  �سهر ت�رسين  )الي�ن�سك�( يف  والثقافة  والعل�م  للرتبية  املتحدة 
التعدد  تعزيز  اأجل  من  �سن�يا  ال��دويل  الي�م  بهذا  وُيحتفل    .1999 عام 
فيه  فتحت  الذي  الي�م  اإىل  التاريخ  هذا  اختيار  ويرمز  والثقايف.  اللغ�ي 

ال�رسطة النار يف عا�سمة بنغالدي�ض حاليا.

زار املتحف العراقي زوجة ال�سفري اال�سباين يف العراق وال�فد املرافق لها 
وجت�ل�ا يف اأروقة املتحف 

ما  بروؤية  لن�ستمتع  للمتحف  جئنا  ت��راد:  جمانة  ال�سفري  زوج��ة  وقالت   
معرو�ض من اآثار فيه وبنظري انه اأجمل متحف زرته حلد اأالن وهذا كله 
 2003 عام  بعد  جديد  من  ينه�ض  جتعل�ه  اأن  ا�ستطعتم  الأنكم  بجه�دكم 
العامل  يف  ح�سارة  واأقدم  اأعظم  بعيني  اأرى  اأن  وي�سعدين  الزوار  لي�ستقبل 
املتحف  لهذا  اأ�سبح  التاريخية  العراق  والأهمية  العراقية  احل�سارة  وهي 
املتاحف  يف  ن�ساهدها  ال  هنا  اآثار  من  �ساهدته  ملا  وذلك  عظيمة  اأهمية 

االأخرى واأكرث ما �سدين هي القاعة ال�س�مرية والقاعة االأ�س�رية.

زوجةدائرةالبيتإصدارات

قراءة في كتاب

التي  احلادثة  من  فكرتها   انبثقت  الرواية   
اال وهي  افغان�ستان  االدبي يف  ال��سط  هزت 
والكاتبة  واملثقفة  ال�ساعرة  قتل  جرمية 
االأفغانية ناديا اأجن�مان على يد زوجها بعد 
اأودى  مربحًا  �رسبًا  االأخري  هذا  �رسبها  اأن 
اثر   2005 عام   احلادثة  وكانت  بحياتها 
باحت  والذي  االول  ال�سعري  دي�انها  �سدور 
وكانت   ، كالم  من  عندها  ما  باأجمل  فيه 
�سغرية.  لطفلة  امًا  وهي  عامًا   25 تبلغ 
عتيق   ( الكاتب  كيان  هّزت  احلادثة  هذه 
اأحا�سي�سه وكل  (  وجعلته يكتب كل  رحيمي 
غ�سبه يف ر�سالة ن�رسها يف فرن�سا. ثم راح  
ان  وعرف   الق�سية  ح�ل  املعل�مات  يجمع 
الزوج كان قد �سجن حني �رسب مادة �سامة 
لالنتحار اال انه مل ميت بل وقع يف غيب�بة. و 
علم اي�سا  اأن والدة الزوجة هي التي حّر�ست 
على  ر�ساها  لعدم  ابنتها  قتل  على  �سهرها 

ت�رسفاتها .
اىل  ي�سري   ) ال�سرب  حجر   ( الرواية  عن�ان  ان 
احلجر ال�سحري يف اال�سط�رة الفار�سية الذي 
له  يبث�ن  و  املظل�مني  و  املهم�سني  يناجيه 
معاناتهم و االالم و يقابله عندنا يف الق�س�ض 
حني   ) ال�سرب  )لعابة  ال�سعبي   وامل�روث 
تناجيها املراأة حني تتعر�ض للقهر والظلم  ) 
يالعابة ال�سرب .انِت �سرب واإين �سرب  كم دوب 
قلبي ي�سطرب ( عبارة ترددها املراأة املقه�رة 
او املظل�مة حتى تنفجر اللعبة بفعل ج�سامة  
 . املراة  له  تتعر�ض  التي  الظلم  و  اال�سطهاد 
بجعل  روايته  ( يف   رحيمي   ( الكاتب  وعمد 
و  �سربها«  »حجر  غيب�بة  يف  وه�  زوجها 
اأ�رسارها واأحزانها، كل ما  اأمامه كل  حتكي  
ال ت�ستطيع اأن تق�له له وه� يف كامل وعيه. 
الكاتب   متكن  االأحداث  هذه  نقل  خالل  ومن 
املجتمع  يف  الن�ساء  كل  و�سع  لنا  ي�سّ�ر  اأن 
رجال  يحكمه  عامل  اي  يف  واأي�سًا   االأفغاين 
واخلرافة  واالأيدي�ل�جيا  بال�سالح  مدجج�ن 

وال يجيدون اإال �سناعة احلروب.
مل  المراأة  اعرتاف  مبثابة  ال�سرب«  »حجر  اإن 
والعائلة  الزوج  من  خ�فا  ي�ما،  احلرية  جتد 
احلرية.  هذه  من  يحرمها  الذي  واملجتمع، 
املراأة  �س�رة  بجالء  الرواية  هذه  تعك�ض  اإذ 
ال�رسقية واالنغالق الذي تعي�سه هذه االأخرية، 

ب�سبب العرف والدين واملجتمع. 

اقتباس 

اأن املراأة ي�سيبها اإح�سا�ض األيم عندما تك�سف 
تفاهة الرجل الذي احبته

�سارتر

من قص شعرها الطويل..؟
كانْت يل يف طف�لتي دميٌة

�رسق�ها قبل اأن تتعلَم 
النطَق

وتلعَب معي
وكان يل يف �سباي حقٌل 

ذهببيٌّ من �سنابل
قطع�ا عنه ماَء النهِر

وحب�س�ا الغيَم
فا�ستعنُت بدم�عي

قال�ا يل: ال تبِك... الرجاُل 
ال يبك�ن!

فماتِت ال�سنابُل
وتفّتتْت حباُت القمِح على 

بيا�ِض دفاتري
قبَل اأن تن�سَج

فع��س�ين عنها بكتِب 
اجلغرافيا املدر�سيِة

و�س�ِر احلق�ِل
وعندما كربُت

اأ�سبحْت يل حبيبُة 

ب�سعٍر ط�يٍل و�رسائط بي�ٍض
�ا �سفائرها قبل  لكنهم ق�سّ

اأن تكتمَل ق�سيدتي
و�سنق�ا ب�رسائطها فرحي 

ال�سغرَي
وها اأنا االآن

ِة كلما مررُت اأح�ضُّ بالغ�سّ
اأمام حمالِت االألعاِب

وال�سفائِر الط�يلِة
وحق�ِل القمِح

*
كان يل حلٌم �سغرٌي

ببيٍت �سغرٍي، ومكتبٍة، 
و�رسفٍة تظللها اأوراُق 

الربتقاِل واالأمُل
فالتهمُه امل�ؤجُر ال�رسُه

ها ه� كر�ُسُه يزداُد كلَّ 
ي�ٍم...

وها ه� نح�يل يزداُد كلَّ 
ي�ٍم...

*
كان يل اأٌب

�رسقُه �رسيُر امل�ست�سفى
فلْم اأعْد اأتذكُر من مالحمِه

�س�ى بروِد الطبيباِت
وهن يتحدثن لطف�لتي عن 

رئتيِه
اللتني نخرهما ال�سُل والفقُر

بعد ع�رسين عامًا
اأدركُت ملاذا كنَّ يتحدثن 

بربوٍد
*

كان يل ر�سيٌف للت�سّكِع
... واآخر للحبِّ

واآخر للبحِث عن عمٍل
اأ�سبح يل ر�سيٌف وحيٌد، 

�سيٌق
ميتُد بي - كلَّ ي�ٍم - من 

البيِت اإىل ال�ظيفِة
عدنان الصائغ

ثقافة 

المسرح الشعبي.. نتاج واقع اجتماعي وقصص ترسخت في الذاكرة الشعبية

ذي  مثقف  �سارع  خلق  يف  ال�سعبي،  امل�رسح  ي�سهم 
جمه�ر يعي ق�ساياه، حيث يعد واحد من مرتكزات 
عامة  اختالط  خالل  من  االجتماعية،  الفل�سفة 
النا�ض، بالفنان.. حامل الر�سالة الفكرية، التي ت�سخ 
�سل�كا ق�ميا وحتث على حما�سن االأخالق، با�سافة 
اىل قدرته على خلق ذائقة خ�سبة لدى املتلقي؛ الآنه 
انطباعا  يحقق  متنا،  ال�سمعية  ال�س�رة  من  يتخذ 

راكزا يف ذاكرة الب�سطاء واملتعلمني على حد �س�اء.
نتمنى ح�رس امل�رسح ال�سعبي بفنانني عباقرة مثل 
جعفر  وطلبة  احلميد  عبد  و�سامي  العاين  ي��سف 
على  تاأثري  وذو  مهم  الأنه  حممد؛  وقا�سم  ال�سعدي 
ك�ميديانات  بيد  ت�سليمه  ي�سح  فال  العام؛  الراأي 
الثمانينيات  منذ  لدينا  يح�سل  كما  مهرجني، 
يذهب�ن  املهرج�ن  االآن،  اىل  الرتدي  يف  ت�ا�سال 
يتعمد  من  على  الطريق  بقطع  م��سيا  لل�سريك، 
منافع  حتقيق  بغية  اإجرئيا،  املفاهيم  مداخلة 

�سخ�سية على ح�ساب ثقافة وتقاليد املجتمع.
اي�سال  يف  مهم  بدور  ال�سعبي  امل�رسح  ي�سطلع 
اخلطاب االن�ساين،  مركزا ب�جه خا�ض على الطابع 

املحلي، دون اهمال للر�سالة االن�سانية، التي ت�حد 
مكان  اي  يف  لالن�سان  امل�سرتكة  املعاناة  وجت�سد 
من  التخل�ض  يف  وتطلعاته  م�سبباتها  اختالف  مع 
ازماته وهم�مه وحتقيق اهدافه، وامل�ستغل يف هذا 
منتميا  ع�س�يا  مثقفا  يك�ن  ان  اال  ميكن  ال  الل�ن، 
فياأتي  ال�اقع،   لتفا�سيل  واجتماعيا  ثقافيا  بحق 
للتغري  �سديدة  رغبة  على  وينط�ي  �سادقا  جت�سيده 
واالرتقاء مب�ست�ى تلك الثقافة، وال نعني بامل�رسح 
على  تعتمد   التي  الهزيلة،  العرو�ض  تلك  ال�سعبي 
ال�سدف  تخلقها  التي  واال�س�اق،   املقاهي  قف�سات 
حيث ال رابط عميقا بينها بذريعة ا�ستقبال اجلمه�ر 
لهذا الن�ع من العرو�ض..وال نريد ان نذكر اجلمه�ر 
ال�ستينيات  يف  العراقي  ال�سعبي  بامل�رسح  املهتم 
واالهلية  الر�سمية  الفرق  وماقدمته  وال�سبعينيات 
ومراكز ال�سباب،  فهذا  امل�رسح العتيد، ال يع�ق وال 
م�ست�ى  على  والتط�ير  واالجتهاد  التجريب  مينع 
كل  يف  الروؤى  اختالفات  او  واالإخراج  التاأليف، 

عنا�رس العر�ض امل�رسحي .
عن  ومعرب  بال�عي  يت�سم  م�رسحي  خطاب  كل  فاأن 
املتغريات  كل  خ�سم  يف  معا�ض  جمتمعي  واقع 
يت�سكل  اجتماعية   اأم  �سيا�سية  اأم  كانت  اقت�سادية 

وفق  منظ�ر خ�سائ�ض امل�رسح اجلمالية والتعبريية، 
بعيدا عماهية اللغة التي يقدم من خاللها اخلطاب، 
وخ�س�ع اي ن�ض م�رسحي لروؤى اجلمال والتكامل 
اليتم اال من خالل الفهم واالدراك لذلك الن�ض، فكل 
ن�ض ه� نتاج واقع اجتماعي اأو ق�س�ض تر�سخت يف 
الذاكرة ال�سعبية يعيد ت�سخي�سها على خ�سبة امل�رسح 
ذلك  ت�ستنطق  اخراجية  وروؤية  واعيا  م�رسحي  ن�سا 
الن�ض عرب و�سائل جمالية وفنية، ومنذ عقدين واكرث 
كان للم�رسح ال�سعبي العراقي ب�سمة وا�سحة ومعلم 
بارز يف احلركة الفنية العراقية، ومنذ انطالق الفرق 
كان  التي  املا�سي  القرن  �ستينات  يف  امل�رسحية 
جن�مها هم نخبة الفن العراقي، اأ�ستقطبت تلك الفرق 
ملا  واالجتاهات،  ال�رسائح  خمتلف  من  جمه�رها  
اأغ�ار املجتمع  اأ�سربت  قدمته من عرو�ض م�رسحية 
الفني،  وح�سه  امل�ساهد  بذائقة  وارتقت  العراقي 
العرو�ض  مايقدم،  ر�سانة  على  حيا  دليال  فكانت 
فرقة  منها  معروفة  م�رسحية  فرق  قدمتها  التي 
 ، ال�سعبي،  امل�رسح  وفرقة  احلديث  الفني  امل�رسح 
كانت عرو�ض ذا دالالت فكرية واجتماعية، �ساعدت 
على بروز ا�سماء المعة يف تلك الفرتة،  منهم ي��سف 
العاين وطه �سامل وغريهما، ف�سال عن ان من اخرج 
هذه االأعمال هم نخبة امل�رسح العراقي، و�س�ال اىل 
مرحلة الثمانينات التي مل تقل اهمية عن �سابقتها، 
مل تكن اللهجة عائقا اأمام تقدمي فكرة معينة ورمبا 
الهدف  الفكرة،  تك�ن لهجة ما هي االقرب الي�سال 
يف  الفكر  ون�رس  الفنية  الذائقة  تهذيب  ه�  اال�سمى 
او�ساط اجلمه�ر وان يعرب عن مكن�ناتهم وم�ساكلهم 
اليه  ماذهب  وهذا  اللهجة.  عماهية  النظر  بغ�ض 
)لي�ست  قال  اإذ  احلميد  عبد  �سامي  الكبري  امل�رسحي 
اذا  فيما  امل�رسحية  �سفة  حتدد  التي  هي  اللهجة 
غري  اأم  جماهريية  �سعبية،  غري  اأم  �سعبية  كانت 

جماهريية.
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