
 (لنتذكر من رحل عنا ..بمناسبة ٌوم المسرح العالمً )  

 (1963)رسائل من فنانٌن فً فترة صعبة   

 

 لطٌؾ حسن

وصلتنً  اخٌرا من بغداد رزمة كبٌره من اوراق قدٌمة وصحف ورسائل وصور فوتوغرافٌة تخصنً تركتها 

، و من حسن الحظ انها قد بقٌت محفوظة لحد الٌوم  ، وسلمت من 8791 ورائً قبل ان أخرج من العراق عام

 .التلف رغم الظروف الصعبة التً مرت على البٌت خالل فترة هٌمنة  النظام السابق على البلد  

من بٌن هذه االوراق والوثائق النادرة التً وصلتنً ، مجموعة كبٌرة من رسائل قدٌمه كنت اتبادلها مع أآلصدقاء  

الفنانٌٌن المسرحٌٌن المهمٌن الذٌن تركوا بصماتهم االنسانٌة  وأضافاتهم على الحركة المسرحٌة العراقٌة ، منهم و 

 .من غادرنا مع االسف  ،  ومنهم من مازال شاهدا على   الزمن الذي كتبوا فٌها رسائلهم  

التً وصلتنً من الفقٌد قاسم محمد (  8791) وقد قمت بتصنٌف هذه الرسائل  ، وأنتقٌت هنا منها  ، رسائل فترة  

 ، (   الفنٌة   والتارٌخٌة  التوثٌقٌة)آلهمٌتها  

تباعا ، رسائل كل فنان منهم على حده (   8791 – 8791) وقررت نشر جمٌع الرسائل التً وصلتنً فً الفترة 

الشجاعة  الممتحنة  فً زمن ، لتسلٌط الضوء على  الجوانب المضٌئه الغٌر معروفة من مسٌرتهم الفنٌة ومواقفهم 

، ونهجهم  الدٌمقراطٌة  واالنسانً األصٌل فً (  8791) صعب مرعلٌنا وعلى الحركة المسرحٌة  الدٌمقراطٌة  

رغم كل المالحظات االخرى عنهم فٌما بعد )العمل المسرحً الذي بدأوا به حٌاتهم واخلصوا لهذا النهج  الحقا ، 

وبقى هؤالء الفنانٌٌن متمسكٌن بهذا المنهج  (   موضوعٌة او على االقل الدقة والتً التتصف معظمها برأًٌ بال

 .كجوهر حتى النهاٌة 

 

 ( 8791موسكو  -( القروش الثالث ) صورة نادرة للفنان قاسم محمد فً مسرحٌة) 



 ( 1963) رسائل الفنان الراحل قاسم محمد  (1) 

 

، أي قبل انقالب شباط  1962شتاء عام ( معهد كٌتس) سم محمد الى موسكو لدراسة المسرح فً سافر قا

االسود  بأقل من سنه ، وبقٌت صلة المراسلة بٌنً وبٌنه مستمرة حتى انهائه الدراسة وعودته العراق عام 

و طالب فً سنته التً اعدها للمسرح وه( النخلة والجٌران) وهو ٌحمل معه من موسكو أهم عمل له  1968

االخٌرة  بالتنسٌق والتعاون مع مؤلفها ؼائب طعمة فرمان ، والتً شكلت بعد ان اخرجها بنفسه عالمة مهمة و 

 دفعة ؼٌر مسبوقة الى االمام  فً اسالٌب عمل وتقنٌة المسرح فً العراق فٌما بعد، 

ً تلك الفتره ، اجتهاده وحماسته الرسائل تعكس ، اضافة الى ضؽط هموم الوطن السٌاسٌة  الكارثٌة علٌه ف

وهمته فً دراسته  والتعلم من كل جدٌد بدٌنامٌكٌة و بتواضع فً األقبال على  الدروس االكادٌمٌة التً كان 

أضافة الى , ٌتلقاها من المعهد عن المسرح ،  والمتابعه والمشاهدة لما كان ٌقدم على مسارح موسكو من جدٌد 

 .من مسرحٌات ومقاالت فنٌة ، مستفٌدا من كل شًء توفر أمامه  هناك قٌامه  بترجمة ماٌراه مهما 

   

 

  1963/ 27/8 -موسكو

 عزٌزي لطوفً الطٌب

 .تحٌة اخوٌة حارة مفعمة بشتى مشاعري الٌك

، ورؼم صؽرها من جهة الحجم وعدد االسطر، اال انها رسالة  1/8/1963الٌوم استلمت رسالتك المؤرخة فً 

معانً جمٌلة كثٌرة ، لقد انقطعت عن مراسلتً السباب اتفهمها جٌدا ، المهم الحمدهلل على  تعنً بالنسبة لً

 .السالمه ، ماذا تفعل ؟ اتمنى ان تزول الؽمة ، ولٌكن اٌماننا بهذا كبٌرا

لم تكتب لً ، هل اتٌحت لك  الفرصه لتقدم االمتحان؟ كٌؾ كانت نتائج امتحاناتك  سمعت انهم سمحوا ... عزٌزي

 .لتً حتى بعد نٌة سفرك الذي ذكرتهن هم فً حالتك المشاركة فً االمتحانات النهائٌة ؟ ارجو ان تواصل مراسلم

أمس كنت اتؽدى، وظهرت فً الملعقة التً كنت أتناول طعامً بها ورقة نباتٌة ٌضعها الناس هنا فً الطعام 

االصدقاء الحاضرٌن بأنك ستستلم رساله، فصاح احد ( خاشوكتً) الضافة نكهة طٌبة علٌه ، فظهرت الورقة فً 

 وبالفعل استلمت رسالتك ،

أخً العزٌز ، اما عن اخباري فكثٌرة نبدأ بالمسرح ، الأستطٌع ان احدثك النه االن عطلة فً جمٌع المسارح، 

ث وفً بداٌة الشهر القادم ستبدأ اعمالها من جدٌد، لقد وصلت الى هنا فرقة مسرحٌة من فرنسا ، وستقدم ثال



وسٌستمر العرض لمدة عشرة اٌام وذلك من ٌوم ( جون دوان)و ( طرطوؾ)و ( الفرسان الثالث)مسرحٌات هً 

1/9/1963 . 

 2/9/1963الدوام ٌوم  بالنسبة لً قبلت فً فرع االخراج من معهد كٌتس وانتهٌت من كورس اللؽة  ، وسٌبدأ

  ------------------وهذا ٌعنً ان عنوانً سٌتؽٌر وٌصبح هكذا 

تكتب لً على العنوان السابق بالرؼم من  وال ---------------ٌعنً  ان تكتب لً فً المستقبل على هذا العنوان  

 .انه بأمكانً ان استلم  الرسائل اٌضا على العنوان السابق

وبعد ٌاصدٌقً الاستطٌع ان اصؾ لك بالضبط ماهً المشاعر التً استولت علً عند استالمً رسالتك ، فهً 

من الوقت ،ولم افتحها واخذتنً  ٌست فرحا محضا والهٌه لهفة وتشوق انما هكذا امسكت بالرسالة لمدةل

رجعت خاللها الى بؽداد، فسمعت الضحكات ورأٌت عٌونا كانت تلتهم االحادٌث عندما كنا نعمل معا فً ( صفنه)

ة المعبرة عن كل ماٌختلج فً مسرحٌة ما ، ووجوها اخرى ٌرتسم علٌها مزٌج عجٌب  من المشاعر االنسانٌ

 .اٌه... نفس االنسان 

لطوفً عٌونً ، مالً ولهذا الحدٌث المثٌر للشجون اآلن ، المهم ارجو ان تبلػ لٌس فقط سالمً للجمٌع ، وانما 

 .ان تبلػ اعز مااملك الٌهم ، امنٌاتً وحبً 

 اكتب لً بأستمرار

 المخلص قاسم محمد 

 

 

  5/10/1963 -موسكو

 ً الورد، العزٌز لطوف

اعزائً جمٌع من ٌقرأ رسالتً هذه ، حتى الرقٌب الذي سٌفتحها لن ٌجد فٌها ؼٌر عواطؾ وحب انسان الخوانه 

البعٌدٌن عنه، لن ٌجد فٌها ؼٌر مالحظات فنٌه شخصٌة تهم هؤالء االخوة ،لٌس فٌها أي ؼمز وتورٌة او شفرة 

 .متفق علٌها 

، ورمٌت ما ٌدعى كتاب  10/9/1963و   3/9/1963ورختٌن فً لطٌؾ عٌنً ، قبل دقائق استلمت رسالتٌن م

وشرعت بكتابة هذه الرسالة الٌك ، الٌكم كلكم ، ارٌد ان اكتب ( دروس فً االخراج المسرحً لستانسالفسكً)

 كثٌرا عن كل شًء عن جمٌع االشٌاء فً حٌاتً، عن الدراسة وعن الحٌاة الخاصة ، كل شًء 



هزنً الفٌلم وتذكرت ان ( لٌالً كابري) لسٌنما بعد ان شاهدت فٌلما اٌطالٌا اسمه اعزائً قبل ساعة عدت من ا

جولٌتا ) وحدثنً خاصة عن ابتسامة  (1)( ابو ٌعكوب)الفٌلم هو استاذي واخً الكبٌر  اول من حدثنً عن

العزٌز انا اشكرك  بطلة الفٌلم فً نهاٌته، شًء رائع ان ٌبتسم االنسان وسط المأساة ، بالمناسبة لطوفً(ماسٌنا 

وانه االن ٌكتب، لقد  (2) جدا لكتابتك لً  با ن االخ ابو ٌعكوب قد شفً من مرضه  وخرج من المستشفى اللعٌن

صرخت وهتفت عند قرائتً هذه الكلمات منك ، فشكرا انا سعٌد جدا ،  لقد انتصر اخٌرا ابو ٌعكوب ، تمنٌاتً 

 . الورد. التً الامتلك سواها البً ٌعكوب

د دوامً فً المعهد اصبح ٌحق لً ان ادخل أي مسرح ألشاهد أي مسرحٌة مجانا بعد ان آخذ من المعهد ورقة بع

( كارل تشابك) للكاتب التشٌكً( االم) خاصة ، ولهذا السبب سأتحدث هنا عن مسرحٌتٌن شاهدتهما اخٌرا ، هما 

كبٌرة عند رؤٌتها ، فالتمثٌل كان عادٌا جدا  ، والمسرحٌة لم تكن تمأل العٌن على المسرح وقد اصابتنً خٌبة امل 

مجرد حفظ أدوار وحركة ، لقد سبق وان تأثرت بالمسرحٌة عندما قرأتها بالعربً اكثر من تأثري عند رؤٌتها ، 

وكان نقاشنا فً الصؾ  بالٌوم التالً حول المسرحٌة ، ولم تترك أي أثر عند أي من طلبتنا الذٌن شاهدوها ، 

 .جد السبب فٌما بعد قد ا.. استؽربت 

وهً كومٌدٌا تطرح مشاكل الناس الٌومٌة  بكل صراحة ( ذات معنى)الثانٌة  التً شاهدتها فأسمها  اما المسرحٌة

وجرأة ، بعٌدة  عن الشعارات قرٌبة جدا من الحقٌقة  والحٌاة المعاشٌة  وهً انتقادٌة جدا ، تنتقد بلذاعة وبدون 

المسرحٌة العاملة هنا ،  اسمها ت هذه المسرحٌة  فرٌدة من نوعها بٌن الفرق تورع ، ان هذه الفرقة التً قدم

سأتحدث لك عنها كثٌرا فً المستقبل ألنها من الفرق التً تثٌر اعجابً ، واعضائها اكبرهم ( المسرح المعاصر)

تنفذ قبل العرض سنا فً الخامسة والثالثٌن ،فعال كل عملهم معاصر بشكل ٌثٌر االنتباه لدرجة ان بطاقاتهم 

بأسابٌع ،وقد عمل هؤالء الشباب وحدهم  بدون دعم او معاونة احد ،واجتهدوا حتى اثبتوا للكل أي اسلوب واي 

افكار لدٌهم عن المسرح وتبوابئوا مكانة عالٌة جدا فً الوسط المسرحً  حتى انه فً المدة االخٌرة التفتت الٌهم 

 .، اال انهم لم ٌقبلوا اللقب الحكومة  ومنحتهم لقب فنانًٌ الجمهورٌة 

عبارة عن باب فً الوسط واربعة كراسً على جانبً المسرح واربعة (ذات معنى ) تصور ان دٌكور مسرحٌتهم 

المسرح بدون ستارة، أي المنصة مفتوحة قبل ان ٌبدأ العرض، .. مصابٌح كبٌرة معلقة فً السقؾ ، وبس 

ومٌة  والباب الوسطً ٌؤدي الى المدٌر ، وعند انتقال المشهد الى وعندما ٌبدأ العرض نفهم ان المكان دائرة حك

ؼرفة المدٌر ،كان الباب الذي فً الوسط قد تحرك واصبح مكتب ٌجلس ورائها المدٌر ، وعلى المائده تلفون 

وسراحٌة ماء وقدح وكل شًء، والكراسً االربعة تحٌط بالمائدة  والمصابٌح االربعه التحمت مع بعضها مكونة 

شكٌلة جدٌدة  والحائط الذي كان خلفٌة المنظر االول  تبدل لونه باعتبار ان الؽرفة ؼرفة اخرى ، وعند االنتهاء ت

من مشهد ؼرفة المدٌر  والعودة الى ؼرفة الموظفٌن االولى ، كان الباب قد صعد مرة اخرى  لٌتحول الى باب ، 

مام الكراسى ،  وتوزعت المصابٌح االربعة على وتؽٌر لون الحٌطان الى ماكان علٌه ودخلت اربعة موائد ا

الموائد ، التً على كل منها آلة طابعة وآلة حاسبة وكل ماٌقتضٌه الموظؾ من ادوات عمل ، الطرٌؾ هنا ان 

حركة دخول الموائد الصؽٌرة وخروجها  تتم لوحدها بدون ان ٌحملها او ٌنقلها احد ، ، وهذا اٌضا ٌنسحب على 

 .جوا ان ٌكون وصفً واضحا ، واعنذر فً حالة الؽموضتحوالت الباب ، ار



، والدراسة سبع ساعات بٌن ٌوم وٌوم ،   2/9/1963بدأت دراستً فً فرع التمثٌل قسم االخراج فً ... عزٌزي

ٌوم من السابعة حتى الرابعة والٌوم التالً من الرابعة حتى الحادٌة عشر ، ستة اٌام فً االسبوع ، اما المواد 

سها فهً ، االخراج والتمثٌل ،الصوت وااللقاء ، الموسٌقى ، اللؽة ،األدب االجنبً ، المسرح االجنبً التً ندر

 ،الرٌاضة المسرحٌة ،

بالنسبة للؽة انا ادرس االن  ثالث مرات فً االسبوع ، وطلبت ان احضر درس أضافً فً الؽة االنكلٌزٌه مرة 

 .من كل صباح  ٌوم ثالثاء  واحدة  فً االسبوع  لوجود ساعة ونصؾ فراغ عندي

االن دروسنا تتعلق بتربٌة المخٌلة  واستعمالها ، . بدأنا فً دروس االخراج ، او بلشوا معنا من البداٌة ،

وتمارٌن االنتباه والتركٌز ،اننا نمارس االن تمارٌن محددة لهذا الؽرض ، تمارٌن قد تبدوا مضحكة وبسٌطة 

 ل ولكنها ؼاٌة فً الفائدة لخلق الممث

الٌك واحدا من هذه التمارٌن ، مثال كان ٌوجد فً الصؾ رشاش خشبً كان احد الطلبة قد طلبه من المخزن 

لتمثٌل مشهد صامت ،ان فً المعهد مخزن  لهذا الؽرض فٌه كل ماٌطلبه طالب التمثٌل من اكسسوارات وادوات 

شا انما شٌئا آخر على كل طالب ان ٌأخذه ،المهم ان االستاذ تناول الرشاش الخشبً اٌاه  وقال ان هذا لٌس رشا

بٌده لٌس بأعتباره رشاشا انما ٌتخٌله اداة اخرى ، فأخذ احد الطالب الرشاش وبدأ ٌعزؾ علٌه باعتباره قٌثارة  

، بالمناسبة ان الطالب اآلخر الذي ٌستلم الرشاشة بعد الطالب االول علٌه ان ٌستعملها اوال كقٌثاره  كما استلمها  

ٌتحول فً استخدامها حسب تخٌله لها كأداة اخرى جدٌدة  حسب ماٌرٌد ،  وهكذا كان هذا الرشاش   بعد ذلك

الخشبً ، مرة قٌثاره ومرة كمانا ومرة طفال ومرة ناظور ، وعندما وصل السره عندي اخذت احصد به ،نعم 

ت آلة الموت هذه احصد بالرشاش قمحا وزهورا ،وهكذا وسط صمت رهٌب من الطلبة األربعة وعشرٌن، أخذ

 .تأخذ أرق االشٌاء وأعمقها ، فأي امانً عند الناس وأي احالم 

من تمارٌن التركٌز واالنتباه، ٌقول لك االستاذ ، لدٌك مفتاح ورسالة ومندٌل وماعلٌك اٌها الطالب اال ان تخلق 

ن قبل الطلبة واالستاذ لهذه االدوات موضوعا صامتا تمثله خالل ثالث دقائق، وبعدها ٌجري  نقاش حول عملك م

 .بكل صراحة وبدون مجامالت 

عاما من الحٌاة الثرٌة ، طوٌال وجمٌال وهادئا ، 64وهو استاذ ٌحمل ( زافادسكً) ان استاذ االخراج عندنا اسمه 

مخزن للمعلومات والخبرة المسرحٌة فً بلده ،بدأ حٌاته رساما ،ثم التحق بفرقة ستانسالفسكً ، وعمل مع 

ً وكان من طالبه المبرزٌن ، عاصر ستانسالفسكً وتشبع بنظرٌه ، وعندما انفصل فاختانكوؾ عن ستانسالفسك

ثم عندما مات . ستانسالفسكً مكونا استودٌو خاصا به التحق استاذنا بفا نتا نخوؾ وعمل معه كممثل 

اخرى  لٌعمل فً فاختانخوؾ اصبح زافادسكً مدٌرا لستودٌو فاختانخوؾ ثم بعد ذلك دعاه ستانسالفسكً مرة 

والتً اصبحت (  اٌلٌنا سرؼٌفٌنا)الفرقة ممثال لألدوار الرئٌسٌة معه، فً هذه الفترة تزوج من احدى الممثالت  

فٌما بعد مخرجة وهً اٌضا تدرسنا مادة االخراج  اٌضا فً المعهد ، اال انهما انفصال عن بعض ولكنهما الزاال 

فً الدرس وفً العمل ، وقد اسس فٌما بعد استودٌو خاص به خالقا ٌعمالن سوٌة  وٌجلسان  كل بجانب االخر 

بذلك جٌال من الممثلٌن متبعا طرٌقة استاذٌه الكبٌرٌن ستانسالفسكً وفاختانخوؾ ، وقد سبق  لزافادسكً ان 

 (.معهد كودمان ثٌتر فً شٌكاؼو) عمل  لفترة فً 



) ناتمارٌن التنفس ، وبعد مروري بهذه التمارٌن تبٌن لًهذا بالنسبة لألخراج ، اما مادة الصوت واأللقاء، فقد بدأ

 .تبٌن لً انً كنت اتنفس ؼلط ، تصور( تدري شتبٌن؟

ومن الطرٌؾ الجدٌر بالذكر ان اصؽر استاذ عندنا تجاوز الخمسٌن ، فمثال استاذة الموسٌقى فً الثالثة والستٌن 

سنه مادة تذوق الموسٌقى ، قد ٌبدوا هذا ؼرٌبا عاما ، وهً تدرسنا فً هذه ال 55،وهً تعزؾ على البٌانو من 

 .من منا الٌعرؾ ان ٌسمع الموسٌقى ، ولكن هذا هو الواقع ندرس كما بقٌة الدروس مادة سماع الموسٌقى

اما أستاذ تارٌخ المسرح الروسً ،فهو تعدى السبعٌن عاما وٌحمل لقب بروفسور وهو شخصٌة رائعة عندما 

 .الذٌن عاصرهم فً حٌاة المسرح الروسًٌتكلم  عن الممثلٌن العظام 

اننً االن اتمرن على مسرحٌة شعبٌة من فصل واحد كتبتها وسنقدمها للطلبة ، وسنلحق بها مسرحٌة .. عزٌزي

البو ٌعكوب ، هذا وقد شاهدت من المسرح األجنبً احدى الفرق الفرنسٌة التً قدمت الى ( آنً امك ٌاشاكر ) 

 (.طرطوؾ)و( الفرسان الثالث) و ( جون دوان  )موسكو وعرضت ثالث مسرحٌات 

واروع ما فٌها ،الدٌكور وطرٌقة تؽٌٌر المشاهد بالزمان والمكان ، فكل ما ٌفعل ( طرطوؾ) ابرز ما عندهم فً 

هنا هو ان ترفع بعض قطع الدٌكور من المشهد فتظهر قطع جدٌدة ومداخل وشبابٌك جدٌدة خلؾ القطع التً 

 .قد كان فً تنفٌذ الدٌكور ولونه ذوقا فرنسٌا عالٌا حقا كانت سابقا وارتفعت ،ل

( الذي هو نفسه ممثل الشخصٌة ) كما فسرت شخصٌة طرطوؾ تفسٌرا عصرٌا بحتا ، أذ أظر لنا المخرج 

 .طرطوؾ شابا معاصرا جدا ، طبعا معاصر لعصر مولٌر ولٌس لعصرنا ، اذ كان بدون لحٌة، جمٌال ونشٌطا 

اللؽة ، وفً الدروس الفنٌة بالذالت ، اذ اعانً من المصطلحات الجدٌدة على والتً  الزلت االقً صعوبة فً

الٌجري تداولها فً الحٌاة الٌومٌة ، فهنا العالم واسع واسع جدا ، لؽة الناس سهلة، استطٌع ان اتحدث عما ارٌد 

نان الشعب ولدٌه بكل حرٌة وبساطة ، ولكن تصبح القضٌة بشكل اخر عندما تجلس الى استاذ ٌحمل لقب ف

تجارب تتجاوز االربعٌن عاما فً المسرح ، وٌبدأ ٌتحدث لك بلؽته الفنٌة المسرحٌة مستعمال اصطالحات فنٌة 

ونعوتا قالها ستانسالفسكً او ؼٌره ، وكان هذا االستاذ قد سمعها مباشرة آنذاك ، هذه مشكلة ابذل االن قصارى 

الدراسً القضاء على هذه المشكلة ،  علما  انً استطٌع ان اقول جهودي للتؽلب علٌها وأأمل خالل هذا العام 

من الموضوع شً على شً ،  اضافة الى ان الطلبة معً ٌساعدونً % 60انً افهم من المحاظرات حوالً 

 .كثٌرا

وابو انوار ولكامل الورد وسعدي الطٌب واالخ  (3)بالتالً كل حبً وتمنٌاتً للؽالً ابو ٌعكوب ولعبد الواحد 

جٌد وألم وئام العزٌزة وشوكت ولكل االصدقاء سالم منً ومن محسن وفاضل وقادر وعبدهللا الى الجمٌع السٌما م

 .استالذنا الؽالً ابراهٌم جالل 

 

 المخلص قاسم محمد



  28/10/1963موسكو 

 عزٌزي لطٌؾ

ج الصباحً نزلت فً الساعة التاسعة صباحا ، ألذهب الى المسرح فً المنها  27/10/1963أمس االحد 

، طبٌعً وكالعاده هً االشٌاء التً  13/10/1963وتوجهت كالعادة الى محل الرسائل فوجدت رسالتك المؤرخة 

جائت فٌها فنٌة وشخصٌة وكالعاده  أٌضا اشكرك علٌها مع االمتنان ، المهم ٌاعزٌزي الذي ارٌد ان اقوله  انً 

ذا المسرح فً هذه المره؟  لقد ذكرت لك فً رسالة كنت قاصدا المسرح المعاصر اٌضا، هل تعلم ماذا عرض ه

( االمٌره واالقزام السبعة )  سابقة عن المسرحٌة التً عرضها نفس المسرح، عرض هذه المره مسرحٌة بأسم 

انا اذكر ان هذه الحكاٌة موجوده فً قرائة الصؾ الرابع االبتدائً فً مدارسنا ، وكان جل الجمهور من االطفال 

رائعا بٌن االطفال والممثلٌن بصورة خاصة، فمن المعلوم وبالتجربه ان الطفل مالحظ قوي  والتجاوب كان

ان فً هذه المسرحٌة زهور تتكلم ، ومرآة تتكلم اٌضا ، ان فً .. لألشٌاء ، ومالحظته التخطً اؼلب االحٌان 

الستائر ، واالناره والشًء هذه المسرحٌة دٌكور جدا بسٌط كله كان من الستائر وحتى المرآة الكبٌره كانت من 

الرائع فً هذا الموضوع هو ان الممثلة عندما تتحرك فً المسرح وتمر من امام المرآة  نرى ظلها فً المرآة او 

انعكاس شخصٌتها طبعا هناك ممثلة ثانٌة البست نفس المالبس وبنفس الطول تقوم بنفس حركات الممثلة 

هل فهمت ماقلت ؟ لم تكن هناك مرآة حقٌقٌة بل هناك فتحة .. ة كبٌرهاالصلٌة ،فترى وتعتقد انت بأنك امام مرآ

بٌن  ستارتٌن سوداوٌن رسم على حاشٌتها اطار مرآة مذهب وهذه الفجوة كان لها باك راوند تعكس ما ٌقابل 

 .المرآة

دعوة عزٌزي لطٌؾ، فً نفس اللٌلة ٌوم االحد وزعت علٌنا  نحن طالب الصفوؾ االولى  فً المعهد بطاقات 

وبٌت الممثل هذا عباره عن ( دوم اكتورٌا )  هكذا هً الترجمة الحرفٌة( بٌت الممثل) لحفلة تعارؾ تقام فً 

قاعة متوسطة تقام فٌها احتفاالت خاصة بالنسرحٌٌن وبالمناسبات المهمه كمٌالد ستانسالفسكً او ؼٌره من 

جمٌع طالب الصفوؾ االولى الجدد من كل الفروع المناسبات ، كان البٌت مزٌنا وهناك صورمعلقة على الحٌطان ل

، والطرٌؾ ان احد الرسامٌن الكارٌكاتٌر قد رسم  صورنا الشخصٌة جمٌعا وعلقها بنفسه، حظر الحفلة كبار 

ابرز ممثلً السٌنما هنا ، كما حضرتها الفنانه المسرحٌة صاحبة (  شاروؾ ) الشخصٌات الفنٌة فً البلد مثل 

وعندما دخلت وسلمت بطاقتً الى الشخص الواقؾ (. برملونا ) سة فرع االخراج فً معهدنا الماظً العرٌق ورئٌ

اٌها الصدٌق المجهول ،  اتمنى لك حٌاة دراسٌة ) عند الباب ،اعاد الً بطاقة اخرى مكتوب  ما ترجمته بالعربً 

اذا كنت تتذكره ، ( االبله )التوقٌع ٌوري ٌاكوفكٌؾ ، وٌاكوفكٌؾ هو بطل فٌلم ( ناجحة وحٌاة فنٌة ابداعٌة 

بالمناسبة سأشاهد نفس القصة على المسرح بتمثٌل نفس طاقم الفٌلم ، المهم بدأ منهاج الحفلة  وكانت من تقدٌم 

طلبة المعهد الجدد ، المنهج البأس به تخلله بعض الملل ،من االشٌاء اللطٌفة التً كانت به  هً لقاء بٌن هملت  

ومٌدٌه  تمثل حٌاة الطالب الجدد فً المعهد ، اال ان اهم ما فً االحتفال عرض فٌلم وعطٌل ، وبعض المشاهد الك

وثائقً عن ستانسالفسكً وهو ٌخرج احدى مسرحٌاته كان صوته نفسه مسجال وهو ٌدرب الممثل ، أي روعة 

االسئلة على فً مناقشته للممثل ، لم ٌتحرك من مكانه ابدا طوال الوقت جالس وٌستمع ثم بعد ذلك ٌبدأ ٌطرح 

الممثل ، لماذا ؟ ولماذا هكذا؟  وهل هذا الشًء ٌعنً هكذا؟ وهكذا تستمر مناقشة الممثل  حتى ٌؤمن بما ٌقول 

فً العمل المسرحً كما ظهر لً تلعب دورا كبٌرا ، ( لماذا ) وٌفعل كأنه ٌعٌش حقٌقة شخصٌة الدور، ان كلمة 



نفسك عندما تقرأ احدى المسرحٌات لماذا كتب المؤلؾ اسأل دائما  اسأل ..فعلٌك بهذه الكلمة ٌالطٌؾ 

كذا؟وارجوك ان تستؽل وقت لقائك بأستاذنا ابراهٌم جالل واستفد منه ، واذا أمكنك ان تحضر التمارٌن التً 

انه ثروه ٌالطٌؾ ، وخاصة بعد عودته من الوالٌات المتحده ،  انتبه ( كالٌؽوال) ٌجرٌهاابراهٌم جالل لمسرحٌة 

 ستوعب ماٌعمله ، الٌه  وا

نأتً االن على قضٌة دراستك ؟ المطلوب ان تحصل على معدل طٌب فً االمتحان الذي ستقدمه فً هذه السنه 

بعد الذي جرى وماجرى ،هذا اوال، وثانٌا بالنسبة للمعهد الذي ترٌد ان تدرس فٌه انا اقول لك انً جدا فرح بهذا 

ذا المعهد ، وانت اعرؾ ان الحصول على مقعد فٌه الٌتم عن االختٌار  لوحصل هذا واستطعت  ان تصل الى ه

طرٌق شخصً ، فأما عن طرٌق بعثة  او زماله او على حسابه الخاص وهذا اٌضا متعذر علٌك النها تتم باتفاق 

الحكومتٌن ، التشؽل بالك بهذه االمور من االن المهم ان  تنهً الدراسة  بشكل جٌد ، وبعدها تجً االشٌاء من 

 ا ، هل تفهم مااقول؟كٌفه

 العزٌز لطٌؾ

عن سفر ابو ٌعكوب الى بٌروت ، لم اتلقى منه لحد أي رسالة ، تحٌاتً الخوتً سعدي ومجٌد وعبدالواحد 

ارسل لً فً كل  -:اذا رأٌتها قل لها اننً حتى لم اتلق جواب رسالتً لها مالحظة  (4)وٌوسؾ سلمان  وآزو 

 التحٌات القلبٌة مع( االم كوراج ) االحوال مسرحٌة 

 

 المخلص

 قاسم محمد 

 

 

   1963/  19/11موسكو 

 لطٌؾ العزٌز

واخٌرا تلقٌت رساله من ابو ٌعكوب  وقد رددت على رسالته برسالة طوٌلة حملتها مااستطٌع وما استطاعت 

المناسبة الرساله نفسها من عواطفً التً الاملك  ؼٌرها الٌه ،شكرا لتوصٌلك رسالتً لسعدي مع القصٌدة ، ب

 كتبت القصٌدة الخامسة  لً على شكل مشهد مسرحً ٌحتوي على خمسة اشخاص، اقول اننً انا نفسً معجب

بهذه القصٌدة الجدٌدة والتً من بٌن ابٌاتها اقتطؾ شٌئا بسٌطا ، ألرى رأٌك فٌها ، واعفنً من ارسال كامل 

 .القصٌده االن ، واعدك بانً سأرسلها لك الحقا



 كل دبجه افزلها... ا لٌالً مراراسحنه -:الزوجة

 تهل عٌنً واكوملها... احسبنها دبج رجلك          

 وروحً بالزجر ولها.... اشوفن ال موش انته          

 واسكنها واعللها... واردن روحً مكروبه         

 واكله ٌالدمع كافً        

 تمرمر دٌرم شفافً        

 وتسود بٌض الجفافً       

 واصٌحن للحرب بسج       

 طفت نارج خفت حسج       

 ٌم الولؾ سمعٌنً      

 ٌمسنً كل اللً ٌمسج      

 وحسً ٌصٌح وي حسج    

 نرٌد رجالنا ترجع      

 تشتل خٌر أمل تزرع     

 تتكتل تكتل وال ال    

 مطمع مال ٌا على ٌا    

بٌتنا على لسان خمسة  80ن مجموع ابٌات القصٌده ا ارجو ان تكون هذه االبٌات القلٌله عند حسن ضنك ، علما

 اشخاص،

اتركك هذه المره بسرعه النً على موعد مع ٌورٌبدس وارستوفان لقرائتها وانتاجها تحضٌرا لدرس تارٌخ 

 المسرح، تحٌاتً لألخوان

 

 المخلص  قاسم محمد



  1963/ 8/12موسكو 

 االخ لطٌؾ

، ان ماجاء بها عن المسرح العراقً واخباره ، فً الواقع لٌس  20/11/1963الٌوم استلمت رسالتك االخٌره 

برئاسة حقً الشبلً الحالم ، هذه من افكاره ( الفرقة القومٌة) هذا جدٌدا بالنسبة لً من حٌث نٌة البدء بتكوٌن 

ٌوم من القدٌمة جدا ، واعتقد انها لن تتطوي على النجاح  هذه المرة اٌضا ، وذلك العتبارات قد اشرحها لك فً 

أتحاد الفنانٌٌن )االٌام ، اما الحدٌث عن فكرة تكوٌن فرقة كبٌرة من مجموع الفرق المسرحٌة العاملة تحت اسم 

منها حسن النٌة،  ونكران ... هنا قد تتكون هذه الفرقة ، ولكن ٌجب توفر بعض القضاٌا واالعتبارات ( العراقٌٌن

قٌم معدومة لدى بعض العاملٌن مع االسؾ فً الحقل الذات ، الصدق والتعاون المخلص، ان بعض هذه ال

 المسرحً ، 

فٌما لو استطاعت ان تعٌد تأسٌس نفسها من جدٌد ، فً ( فرقة المسرح الحدٌث ) انا اعتبر الدور الذي ستلعبه 

التً اجواء اخرى سلٌمه فً بلد متحضر ٌملك مثل االوادم  قانونا للفرق المسرحٌة ، استنادا الى التجربة الفنٌة 

سنة من العمل الصعب ، ثم التنسى ان هناك مستوى نوعً فً هذه الفرقة ، واالمل  12أكتسبتها الفرقه خالل 

 .فً تقدٌري كبٌر بها لنهضة المسرح العراقً من جدٌد 

انا الاعرؾ شٌئا عن المجامٌع المسرحٌة التً تعمل االن  فً التلفزٌون واالذاعة عدا المسرح كما فهمت ، انت 

 عنها انها مشارٌع فرق مسرحٌة مقبلة ، ان امكن اكتب لً عن هذا ؟؟ قلت

 .لقد كتبت ا لً علً العادلً منذ أشهرولكن لحد االن لم اتلق منه جوابا ،وال اعلم السبب 

لٌس ( االسكندر المكدونً الكبٌر ) الذي شاهدته انت على مسرح الهالل االحمر ، تحت اسم ( التصنٌؾ) أن 

فقد سبق لفرٌق الهواة هذا ان قدم قبل سنتٌن او اكثر كما اتذكر، مسرحٌة ألوكست سترندبٌرج جدٌدا أبدا ، 

باللهجة العامٌة ، ان عمل هؤالء وؼٌرهم ممن ٌخبطون فً المسرح وٌكٌلون له  لكمات هدم ، ٌجب ان ٌكون 

عاون والصبر ودراسة وضع محفزا لنا للعمل من اجل انجاز مسرح عراقً حقٌقً ،وهذا الٌأتً اال باألخالص والت

مسرحنا ومشاكله ودراسة ماذا ٌنبؽً تقدٌمه فً مسرحنا، ان االختصاصٌٌن موجودٌن لدٌنا، لم ٌبق اال العمل 

 .والعمل والعمل 

 ..لطٌؾ



من هو مخرجها؟ وعلى أي مسرح ( االصبع الثالث ) انت لم تكتب لً بالتفصٌل الشافً عن عرض مسرحٌة 

فً بؽداد ؟ وماذا كان تعلٌق الجماعة المسرحٌة ( البٌر سالمه) عمل الممثل اللبنانً  قدمت وبأي مناسبة؟ وكٌؾ

 التً تعمل فٌها  على االنتاج ؟

 .اكتب رجاءا بتفصٌل اكثر والتكتب بالتلمٌح

كٌؾ قدمت ومن اخرجها من الطلبة الذي اعرفهم ، ( شرٌط كراب ) كذلك اكتب لً عن مسرحٌة طالب المعهد 

 ثٌرها على المتفرج، وكٌؾ كانت تأ

 قل لقاسم حول لماذا الٌكتب لً؟ هل نسانً؟

اكتب مفصال عن كل عناصر االنتاج تمثٌال واخراجا  ( االستاذ كلٌنوؾ) و( مصرع كلٌوباترا) عندما تكتب عن 

 ومنظرا ومتفرجا ، ان الشًء المفرح والمسر فً رسالتك هً نشاط المعهد بهذا الكم فً محاولة لسد فراغ ؼٌاب

 الفرق المسرحٌة المؽٌبة مع قانونها ،

 ماهً اخبار االخ عبدالواحد طه ؟ هل اعٌد الى الخدمه ووظٌفته ، وكذلك ابو انوار هل عاد لعمله فً االذاعة ؟      

مع كل ما ٌحٌط بً ، المعهد الدراسة متابعة ما ٌجري فً مسارح موسكو ( أضرب جؾ) أما بالنسبة لً فالأزال 

، كل شًء هو جدٌد علً ،  احاول التوصل لمعرفة االتجاه االصح فً المسرح ، وبلورة شًء  من جدٌد وقدٌم

 .وهكذا .. شخصً خاص عن المسرح

فً مسرح ( دائرة الطباشٌر القوقازٌة) شاهدت فً عرض خاص بالفنانٌٌن وبطلبة المعهد المسرحٌة، مسرحٌة 

خراج وتنفٌذه على الخشبة ،دٌكورا واناره وتمثٌال وؼٌر ماٌاكوفسكً المسرحٌة  ، االنتاج ناجح جدامن ناحٌة اال

فً هذه المسركٌة ماكٌاج الشخصٌة لم ٌكن ماكٌاجا عادٌا انما لعبت دورا كبٌرا فً توضٌح نفسٌة . ذلك 

.. الشخصٌات ، ولذا لم تكن ترى مالمح الممثل ، انما ترى مالمح تنم عن شًء فً الشخصٌة ، شر طٌبة خبث

ك من العادات التً تخلق الصراح فً الحٌاة ،ولم ٌكن هناك دٌكورا على المسرح ماعدى ستاره الخ وما الى ذل

رسم علٌه جبال قفقاسٌا ،وبدأ التمثٌل بأضافات قطع من ( باك كراوند) كبٌرة جدا احتوت كل خلفٌة المسرح 

 مشهد القصر ٌدخل اثنان من الدٌكور  ٌحملها الممثلون بأنفسهم تمثل االماكن التً تجري فٌها االحداث ، فمثال

الممثلٌن ٌحمالن قطعة جدار عملت من مادة بسٌطة وخفٌفة  اال انها تدل على وجود قصر ،  وعندما ٌنتهً 

المشهد ٌنسحب الممثلون مع جدارهم ، وٌدخل بدال عنهم اخرون بقطعة اخرى تمثل منظرا جدٌدا وهكذا ، حتى 



هل .. ال ٌهزها اربعة اشخاص فتخلق لك نهرا ٌجري وامواجا تتماوجالنهر على المسرح كان مكونا من اربعة حب

 نجحت فً نقل الفكره؟

التً ( اللقائق تطٌر)  والمسرحٌة عملت منها فٌلم( احٌاء ابدا)مسرحٌة ( المسرح المعاصر)شاهدت اٌضا فً 

للعربٌة وكذلك شاهدت  شاهدناها معا اذا تتذكر فً بؽداد ، انها مسرحٌة رائعة حتى انً افكر االن بترجمتها

وهً مسرحٌة ضخمه الاستطٌع ان احدثك عنها هنا فً هذا الحٌز،  اكتفً بالقول عنها انها ( الضمٌر ) مسرحٌة 

 .كانت جرٌئة جدا وتعالج قضاٌا ومشاكل قاسٌة جدا موجودة فعال هنا 

الشعبً، ان التطور الذي  أمس كنت فً فً قاعة جاٌكوفسكً ، حٌث تقدم فرقة ارمنٌة بعض الفولكلور االرمنً

ٌدخله الفنانون  هنا على  فنونهم  الشعبٌة متبعٌن  بذلك خطة دراسة فنونهم القومٌة وتقدٌمها بقالب انسانً 

 .مؤثر مع االحتفاض على طابعها القومً 

وا به الى لقد تأثرت جدا لشًء واحد ، هو انه الٌوجد فً العراق مثل هؤالء الفنانٌٌن لٌطوروافننا الشعبً وٌدفع

 .االمام ، مع العلم توجد عندنا نواة خصبة وكبٌرة لهذه الفنون

الذي ٌعمل فٌه استاذنا كمخرج رئٌسً لنشاهد افتتاحٌة عرض مسرحٌة ( مورفٌتا) ؼدا سنذهب الى مسرح

ولى كما ستبدأ فرقة المسرح الملكً االنكلٌزي فً تقدٌبم مسرحٌتٌن لشكسبٌر األ( قٌصر وكلٌوباترا) برناردشو 

كومٌدٌا ) والمسرحٌة الثانٌة  ( ٌول سكوفٌلد)لٌر ، الممثل االنكلٌزي الشهٌر ٌمثل فٌها الملك (  الملك لٌر)

 .وذلك قبل حلول اعٌاد رأس السنة الجدٌدة ( االخطاء

فرقة المأساة هً ان البطاقات قد نفذت منذ شهرٌن مع العلم ان الثمن مرتفع جدا على عبدك الفقٌر  بأعتبار ان ال

 .االجنبٌة 

 تحٌاتً للجمٌع ،

 .التفصٌل.. اكتب لً بأستمرا ، والتنسى 

 المخلص 

 قاسم محمد 



 هوامش للتوضٌح

 . المقصود بالكنٌة الوارده  ٌوسؾ العانً (1)

جملة شفً من مرضه ، وخرج من المستشفى ، تورٌة بمعنى خرج من المعتقل وهً محاولة التموٌه على  (2)

 . لتً كانت تفتح وتقرأ كل رسائل البرٌد فً تلك الفترة الرقابه العسكرٌة ا

المقصود باسماء على التوالً ،عبدالواحد طه وعبدالجبار عباس وكامل الصفار وسعدي محمد صالح ومجٌد  (3)

 هللا حبه دالعزاوي وناهدة الرماح وشوكت الرماح ومن موسكو محسن السعدون وفاضل قزاز وقادر رحٌم وعب

 .ً صاموئٌلالممثله آزادوه (4)

 

 

 

 


