
 

 طالٌسمسرح الحٌاة بٌن تغرٌب برٌشت وسرٌالٌة دالً وكالسٌة ارسطو

ة نقدٌه اءقر

 

مسرحٌة ارواح عراقٌه 

 

 

قدمت مسرحٌة   وعلى مدى ثالثة اٌام  متتالٌهعلى مسرح مونتً فً مدٌنة انتوٌربن البلجٌكٌه 

 المسرحٌه تتحدث .وهً من تالٌف واخراج الفنان المبدع مخلد راسم الجمٌلً (ارواح عراقٌه )

عن ثالثة ممثلٌن عراقٌٌن ٌستعرضون تاثٌرات الحروب التً مرت على العراق وتحدٌدا على 

ضمن مهرجان للسٌنما فً احدى دول )  ثالث افالم  تقدٌممشاركتهم لمن خالل  الشخصٌه حٌاتهم

فمنهم من ولد بٌن حربٌن  ...  ساهموا فً هذه االفالم كممثلٌن ومصورٌن( اللجوء االوربٌه  

 . ..بوالحرهذه  مفردات   علىوعاش فً شبابه 

على ماضً وحاضر ومستقبل هؤالء الفنانٌن خاص الضؤ بشكل  المسرحً هذا  ٌسلط العرض    

ممثلتٌن  ٌشارك اٌضا فً العرض .. مع كل التناقضات التً حصلت  لهم فً تلك الظروف العصٌبه



 خاصه  لحرب عبر  االنترنٌت والتلفزٌون والصحف ولهن وجهات نظرشاهدتا ا  اٌضا من المانٌا 

 ... مشاهدات القتل واالنفجارات والدمار الى اخرهلما تاثرن به  من 

ا الى محتوٌات هذا فً معرض تطرقن (ارواح عراقٌة )نقدم قراة عامة  لمسرحٌة  سنحاول ان  

لغات  ةاربع عبرحٌاة الٌومٌه فً العراق صورة سرٌالٌه عن ال للعالم  العرض الرائع  الذي ٌقدم

العربٌه وااللمانٌه واالنجلٌزٌه والهولندٌه باالضافة الى لغة نص العرض المسرحً  : مختلفه هً

التً عبرت عن مضمون خطابها عبر السٌنوغرافٌا والفضاء المسرحً واالنارة واالزٌاء 

  ..اء والدٌكورات المختلفة بشكل اضاف الى العمل حلة جمٌلة وبه

فنً  ملًء  المسرحٌة تحمل مضمونا انسانٌا ٌصور واقع الحٌاة العراقٌة  بشكل سرٌالً 

علما ان نوع الصراعات الحقٌقٌة هً عنٌفة ومتعدده بٌن الضمٌر واالخالق غٌاب ...بالتناقضات 

الدولة وغٌاب القانون بٌن  االحتالل  والتحرٌر  بٌن الجرٌمة والجهل  والتخلف وتهمٌش دور 

الذي غٌبته المراحل المتعددة الماضٌة والحاضرة وربما المستقبلٌه اذا بقً الحال هكذا المرأة 

   .ة والعلم والتطوروبٌن الثقاف

محاولة لكشف الذكرٌات القرٌبه للذٌن عاشوا فترة الحرب هناك   هذه التجربة المسرحٌه فً 

وهً اٌضا محاولة لكشف عن ذهنٌة المواطن العراقً وعن تاثٌرات تلك الفترة من الحرب 

تصورو ما ولكم ان ت ..انً ولدت بٌن حربٌن :  عباس درٌد المبدع المستمرة حٌن ٌقول الممثل

شكرا للحرب التً .!!!ٌقول شكرا للحرب النها وصلتنً الى اوربا  ..وحصلت علٌه الذي جنٌته 

 .الى اخره من تفاصٌل ..!!جعلتنً ان اقدم عروضً المسرحٌه هنا فً اوربا 

تتحرك بٌن التجربة كانت .. رب التً شغلت الحٌاة وحطمت احالم شخصٌه كثٌره حال موضوعة

 وكانها الحلم  اصبحتحتى تجارب الفنانٌن  ..القلق المستمر و بٌن التغٌٌر المستمرالواقع والخٌال 

 واالختطاف والذبح بالمشاهد المرعبه الٌومٌه فالقتل واالنفجارات ئهالملًاو بتعبٌر ادق الكوابٌس 

والموت المجانً الى اخره من مستوٌات هذه الحاله المتدنٌه تعبر  عن حاالت لم ٌتعود علٌها 

 العادي فكٌف فً الفنان ؟؟؟االنسان العراقً 

االرواح العراقٌه هذه هً لٌست جزءا من التغٌٌرات السٌاسٌة الكبٌرة والهً حكاٌة من الحرب  

انها حربا ... فقط هو الذي ٌعرف الحرب جٌداهكذا ٌقول  المخرج مخلد راسم انما جٌلً انا 

... معروفة بالنسبة لنا فهً متعددة فالحرب مع اٌران وحرب الخلٌج والحرب االخٌرة واالحتالل 

لذلك فان هذه الحروب فتحت  وجهات ....اننا نناضل من اجل السالم ونقول ال لمشعلً الحروب 

 .العرض نظركثٌرة لالجٌال وطرحت على شكل اسئله فً هذا 

الملحة والتً  المهمة و باختٌاره لهذه الموضوعة مخلد راسم  قد تمٌز عمل المخرجوبراي ف

خضعت لتطورات عدٌدة فً عملٌة بناء المشاهد فً تهدٌمها واعادة بنائها من جدٌد وترك 

الصراع و الحلول واالستنتاجات للمتفرج اثناء متابعته لالحداث التً ٌترتب علٌها حقٌقة مهمه 

 .وهً  الفعل ورد الفعل 



 

 

 :لغة العرض المسرحً 

تمتد الى ثمانٌة مشاهد  تحمل لغة العرض المسرحً فً مكوناتها صور ولوحات  جمٌلة كثٌرة 

.. ..مهمة جدا  مرتبطة ببعضها من ناحٌة ومن ناحٌة اخرى  كل مشهد ٌشكل ظاهرة خاصه به 

ازاحة كل ماهو غامض وغٌر واضح واالجمل ما فٌها انها عملت بشكل سرٌالً وقامت على 

الٌمكن ان تغطى وبالتالً فان هذه اللغة اكدت على تحوٌل   وكشفت لنا اٌضا عٌوبا كثٌرة وكبٌرة

وتطوٌع كل اللغات االخرى  التً ساهمت فً تقدٌم العرض فً نصوص على شكل صور بصرٌه 

ا واضحا لما ٌحدث فً ومشهدٌه اطربت واسعدت المتفرج والعٌن والمست المشاعر واثرت تاثٌر

واقع الحٌاة العراقٌة على مستوى الكومٌدٌا الساخره والسرٌالٌه والخٌال والترجٌدٌا والماساة 

والمسرحٌة  تقوم على تطبٌق مفاهٌم لمدارس فنٌة مختلفة  متعددة فمن برٌشت والتغرٌب 

اث  التخلو من وتغرٌبه الى سلفادور دالً وسرٌالٌته بممثلٌن ٌحملون الماساة بعٌنها واحد

 ....ٌة لمجتمع فً دوره للتحطٌم كالحوارات  التً تعبر عن ابعاد مختلفة جسمٌه ونفسٌه وسلو

فٌها قراة متوازنه افادة العرض المسرحً وجعلته ٌتمٌز عن اعمال    لحرب مازالت قائمة صور

واضحة جدا كانت مسؤولٌة المخرج فً رسم الطرٌقة االخراجٌة .  كثٌرة قدمت فً هذا الموضوع

خاصة فً اعتماده على القراة العمٌقة للواقع العراقً النه قدم مشاهد خاصة عبر هذه القراة اي 

بمعنى ان المشهد ٌبنى امام اعٌن المتفرجٌن  منذ الوهلة االولى بكل مكونات العرض المسرحً 

لتهدٌم من اجل ثم ٌقوم تدرٌجٌا بتفكٌك هذا المشهد محاوال ان ٌزج المتفرج وسط هذا البناء وا

 ...انتزاع صرخة او ضحكة او تعلٌق  او همسه من المتفرجٌن على هذا المشهد

حتى  ٌصل الحال بان ( سرٌالٌة الواقع ) اشباح عراقٌة تكشف لنا الحال العراقٌه وهً بحالة  

عناوٌن عرٌضة .. لم ٌألف علٌه سابقا  ٌتكٌف المواطن العراقً على وضع سخٌف ماساوي

قدمها العرض المسرحً هذا عبر اشتباك مع المنظور والواضح من وجهات نظر ترى ما وكبٌرة 

من جهل وأمٌه وقتل وسلب  وتطهٌر ثقافً   ااصبح مألوف اٌحدث فً الواقع من ماهو غٌر مالوف

 .الى اخره من سلبٌات فً المجتمع العراقً وعرقً 

 ( برٌشتٌه )بٌن المألوف والالمألوف  صور قدمت لنا  دراما ملحمٌه فنٌةالمشاهد  وعبر هذه ال

صراعات متعددة مختلفه حصلت فً الواقع  ( لدالً) سرٌالٌة وخٌالالوان من  متنوع فٌها نسٌج

ها تاخذ بنا الى احداث سرٌعة نمشاهد تعبر عن نفسها تشتبك فٌما بً,العراقً بافرازاته المختلفه 

تبنى  المشاهد بطرٌقة واضحة ..صراعات تتطور ثم تتأزم من دون ان ٌكون هناك حال  لهذه ال

 امام عٌن المتفرج مع االحتفاظ  بعناصر التشوٌق القائمة على مدار العرض لمدة ساعة ونصف

ترسم خٌوط عدٌدة فً ذهن ..انها بحق دراما ثورٌة.هناك ازمة احداث سرٌعة درامٌه دامٌة 

انهٌار االنسان ..االنفجارات  الٌومٌه .. الدمار االحتالل : المتفرج عبر احداث تتعلق بمفردات 



هذه المفردات سعى الى تقدٌمها المخرج من اجل تحرٌك ذهنٌة .. الفقر ..القتل ..دخول الغرباء ..

المتفرج بطرٌقة ذكٌه لكً ٌحصل على حالة من االصطفاف االنسانً ضد سٌاسة الدكتاتورٌة 

 ..السابقة التً جلبت االحتالل والغرباء الى العراق 

خلت من حالة الفتور او الركود الفنً فً عملٌة بنائها وكانت  واللوحات الفنٌهجمٌع المشاهد 

تسٌر بشكل فنً او درامً وكذلك بنٌت بشكل سلٌم ومشوق متساوقة مع االحداث الكثٌرة وقد 

وهنا تاتً المهارة الفنٌة والدرامٌة للمخرج مخلد راسم الجمٌلً  خلقت تصورات كثٌرة للمشاهد

ة عبر كل عناصر العرض ي عمل بطرٌقة رسم فٌها االزمات وأدخل علٌها االطراف المشتركالذ

معتمدا على اٌقاع متماسك للعرض ومتوازن لٌس متسارع ولٌس بطًء وبدى وكانه ,المسرحً 

 . الحداثلمنسجما تماما مع الجو العام 

حقٌقة اخالقٌة واجتماعٌة ارواح عراقٌه من االعمال المهمه والجدٌرة بالمشاهدة لكونها تجسد 

سانً وادانة للحرب وللدكتاتورٌة  اراد بها المخرج ان ٌوصل رسالته وهً اٌضا تجسٌد للفكر االن

عبر منظومة افكار مختلفه تعبر عن نسٌج الواقع العراقً فً طبٌعته والحٌاة الٌومٌة هذا من 

ول ان هناك حقٌقة جهة ومن جهة اخرى اٌضا حاول المخرج و فً خط كومٌدي ساخر ان ٌق

كبٌرة مفادها ان هذه الكومٌدٌا التثٌر فٌنا الضحك بقدر ما ما تثٌر فٌنا االلم واالسى والتامل الن 

حجم الماساة كبٌرلذلك احٌانا نتحرك بمشاعر عاطفٌه ونتضرع الى هللا الن تنتهً هذه الحالة 

من اجل وقف الحرب الماساوٌة من خالل خطاب تقدمه المرأة بتوسلها وتضرعها ودعائها 

 .جٌكومٌدٌا مزٌج من الفنٌن الجمٌلٌنوالبحث عن االمان واالستقرار فً لوحات امتزجت بالترا

هذه   واشبه الواحد تلو االخر  بناء المشاهد الرائعة مشاهدة لقد سعدت كثٌر وفرحت وانا اتابع

اٌقاعات خاصه اثناء  ملتصقة ببعضها وتعتمد على ( خرز المسبحة ) عبارة عن  وكانها العملٌه 

 ..تحرٌكها 

فمنذ انطالقة لقد راٌت مخرجا مثقفا واعٌا ٌقدم لنا ارواحا عراقٌة حقٌقٌة خرجت من توابٌتها 

وهً كما ..المتردي المشهد االول ٌعلن لنا بداٌة الثورة على الواقع السخٌف  اللحظات االولى فً

 ..فً تصوٌر سقوط الصنم  العسكري الدكتاتوري  ٌقال ضربة معلم البداٌة كانت تشبه النهاٌة 

وٌقرء اٌضا من   النهاٌة العرض المسرحً اشبه بنص شعري ٌقرء من البداٌة الى  شاهدت 

متماسكه تروي  حبكة قوٌةعلى  ٌعتمد النه..النهاٌة الى اول النص صعودا من االسفل الى االعلى 

 (الصراع مفتوح)ومشاهد فٌها  (ارسطوٌه ) ٌةترى فٌها بداٌة ووسط ونها (مشاهد )حكاٌات  لنا 

 ...ٌترك التحلٌل للمتفرج  فً تلك المشاهد 

وفنهم  ها مجموعة من الممثلٌن الكبار فً ادائهمتقدم  ومشاهدي رنص بصو راقصه  لوحات 

قوانٌن لالنبٌل  الذي الٌخلو من االرتجال فً بعض االحٌان ضمن نسق مموسق وجمٌل خاضع 

العبقري  هنا اقول ما قاله مثل ممهم جدا لل المسرحً االداء التمثٌل و الن و.. ..العرض المسرحً

 ....على الممثل ان الٌمثل  :فً فن التمثٌل ستانسالفسكً عن الممثل 



وهنا اقصد لٌس كل من صعد على خشبة المسرح ٌعتبر ممثل انما الموهبة والثقافة والتمارٌن 

مع كل ادوات التمثٌل االخرى التً ٌعمل علٌها (   اللٌنه ولٌست المتخشبه ) وحركة الجسد

غاٌة فً الطراوة واللٌونة تتلوى امام  الممثلٌن  اجسادكانت (  لست انا بصددها االن ) . المممثل

حوارتهم فً اللغات االربعة  واضحة وجمٌله  .عٌون المتفرج ساعة ونصف من دون كلل او تعب 

 ..كان االسترخاء واضحا والعفوٌه اكثر وضوحا ومفهومه  جدا   ولٌس فٌه تلكا

 : نكهة التمثٌل 

النهم اضافوا على االدوار التً لعبوها شٌئا ٌستحق ...الجمٌع قدم نكهة خاصة فً فن التمثٌل 

 ..التوقف عنده 

العمل على  له مكانة فنٌة متقدمة فً( درٌد عباس )فمثال  الفنان  الرائع  :فرٌقا رائعا  كان هناك

كامٌرة السٌنما حٌث عمل مع  العدٌد  عٌن  واٌضا امام فً العراق وفً هولندا  خشبة المسرح

 جاء الٌوم بفلمه  الذي عمل فٌه فً االردن ...من المخرجٌن االجانب فً االردن وفً هولندا

لكونه الجئا فً احدى دول الغرب  لٌساهم فً المهرجان  الذي قدم فٌلمه االول فٌه   معركة حدٌثة)

وهو ممثل جٌد ٌستخدم جسده بشكل رائع ٌجعل منه   (  اخر مشهد من العرض المسرحًوهو 

دوما  ٌكتشف ما هو مجهول من خالل الطبٌعة االنسانٌة التً ٌتمتع بها فهو ٌنمً حركته بشكل 

الثقة التً ٌتمتع بها تدرٌجً من اجل خوف الجسد او ازالة اي خطر  فً نفس الوقت من خالل 

والتً تاتً من خالل الحضور فً تجربة التمارٌن النجاز الفعل الحقٌقً فً العمل وعلى خشبة 

بصفة مصور  عن اٌضا  الذي حضر للمهرجان   خالد احمد ) الى الفنان باالضافة  ...المسرح 

الذي عبر عن  ( محمد الدراجً العراقً  الذي ساهم فً تصوٌره مع المخرج   -احالم  -فٌلم 

منظومة جسده وحواسه بتناسق وبناء فنً حٌث شكل الجسد ومرونته وبالتالً استطاع ان ٌقدم 

او ..نتائج اٌجابٌه مع ماقدمه من عرض فً المشاهد المتعدده وخاصة مشهد التطهٌر فً الماء

قات راسم الذي جاء بفٌلم خاص عن سقوط الصنم  ولتعلً خلدم) كذلك الفنان و   .الحمام 

فً االداء المسرحً   كممثل و وهو اٌضا ٌتمتع بقدرات  فنٌه(  سلفادور دالً  عن الدكتاتورٌات 

ٌشكل فً جسده اٌضا عبارة عن تٌارات من االندفاعات المتدفقه بشكل جٌد وكان متالق كممثل  

 ..حٌنما بلغ  حاالت من الصدق 

ن قدمتا  االلت  -من المانٌا  -سٌلفر  اما العنصر النسوي المتمثل  فً كل من ساره عٌسى وجولً

فكان هناك التقمص والخٌال   ..فً نفس الوقت  اداءا مقنعا  افاض علىٌنا جوا من السعادة والحزن

الحٌاتً واظهار الجوانب النفسٌة والشخصٌة  للجانب  بشكل  الئق  لشخصٌة المرأة العراقٌة

والضغوطات النفسٌة التً تقع على عاتق المرأة العراقٌة فً الظروف الصعبة من  واالجتماعً

وقد لبسن الدور فً اجمل حالته االنسانٌة ولٌس فقط تقلٌد التصرفات  الخارجٌة للمرأة  ...الحرب 

 ......وقد قدمن ردود افعال متاثره بسلبٌات  الحرب ونتائجها الكارثٌه.العراقٌة 

عبر التعاٌش الٌومً مع النص المسرحً  ادوارهمل فً سون على تقدٌم االفضكانوا ٌتناف كلهم 

بكامل  مشاهده وشخصٌاته والذي جعلهم ٌتزودون بثقافة كبٌرة ومتطوره فً فن التمثٌل والحركة 



واالداء والى اخره من اجزاء فن اللعب وكل ماٌتعلق فً الحركة والصوت والحوار الذي جاء 

نفسٌه واالجتماعٌة لمختلف الحاالت التً قدمت فً العرض المسرحً وكما متناسقا مع الجوانب ال

ثل  فً التخٌل والتقلٌد واالستماع مهو معلوم فً االداء المسرحً البد من وجود امكانات للم

وتعبٌر ٌقوم فٌها الممثل تقدم امام المتفرج  والتحكم فً الفهم الداخلً والخارجً لكل حركة 

بشكل  المؤثرة الى  الجمهور ورسائلهم ان ٌرسلوا شفراتهمالممثلٌن  جمٌعتالً استطاع لوبا

كما حدث  فً احدى  المشاهد الصعبة جدا والتً  ارتدى فٌها الجمٌع اقنعة  .واضح وفنً وممتع 

وجدت هناك رمزٌة معٌنه وقصدٌة بالغة فً .. حٌوانات  متعددة مختلفه تمارس دورا بشرٌا 

كانت مسؤولٌة كبٌرة امام المخرج فً اختٌار هذه المجموعة ... ل  فلسفة المخرج الدرامٌة للعم

 ...الفنٌة من الممثلٌن  لتقدٌم االداء الدقٌق واالفضل 

 

 :البناء الفنً 

وهً اٌضا تحاول فً نفس .... تحمل مشاعر داكنة وغٌر واضحة االلوان .... ارواح عراقٌة

 --المراة --للرجل : الوقت  ان تساهم  فً التحلٌل النفسً واالجتماعً لبنٌة المجتمع العراقً 

ائم وكذلك  تقوم على تحلٌل للبناء  الدرامً الق..الى اخره  --المثقف --الجاهل األمً  --المتعلم 

على االحداث وعلى نهاٌات كل المشاهد التً تترك فٌها التفسٌرات واالجابات على جمٌع 

لقد التمع العرض وتألق فً شد المتفرج ..التساؤالت التً طرحت اثناء زمن العرض المسرحً 

الٌه وهو ٌتابع  بجدٌة ملحوظة حتى بات ٌتوقع فً اي لحظة  انه سٌحدث شئ جدٌد فكان عنصر 

 ---االن -هنا -نحن  ---واضحا فً العمل والممثلون كانوا ٌحملون رسائلهم وٌقولون    المفاجاة

فكانت تلك االرواح تلتصق مع المتفرجٌن وترضٌهم فٌما ٌقدمون وهم فً حالة من االلتفاف 

 .والتضامن 

 ...المسرحٌة فً شكلها الفنً وبنائها الدرامً كانت فً غاٌة التشوٌق واالبهار 

شكلت دٌكورا سمعٌا  ذا طابع مؤثر وعمٌق وهً تبحر وتغوص بانغامها واٌقاعاتها الموسٌقى  

ضمن ضمٌر المخرج وضمن اٌقاعات الحركة المتباٌنة فً الصعود والهبوط لالعلى والى االسفل  

قى واالٌقاعات كانت تشكل مواقف حقٌقٌة  وتعبر عن الصراعات القائمة يالموس..ثلٌن جمٌعا مللم

واعطت اٌضا للعرض طابع ..المشهد وتنتهً معه  سرح فهً تتحرك مع بداٌةعلى خشبة الم

درامً استعراضً  وعبرت عن قٌمة الحوار المحكً مع كل التقنٌات االخرى للعرض لكونها 

تنقطع  ,بٌنما كانت االحداث تجري و..اعتمدت على المشاهد ومحتوٌاتها وشكلت  حبكة مشوقه

لزمانً والمكانً للكومٌدٌا النها تجعل من المتفرج ان ٌهرب من الموسٌقى قلٌال لٌتغٌر الطابع ا

هذا الواقع الماساوي الى عالم رحٌب اخر هادئ عالم الحلم الذي عمل علٌه المخرج فً العرض 

 . المسرحً



كان الجانب المشهدي  والجانب الدرامً تؤامان للموسٌقى واالٌقاعات التً جاءت متناسقة مع  

لذلك كان هناك ربط عضوي بٌن كل مكونات . لتً قدمت فً بعض المشاهد الحركات والرقصات ا

اخذتا طابعا  وبعدا درامٌا له عالقة  واللتٌن(  ٌاكورٌغرافاو رقصات الموسٌقى وحركات ال)العمل 

 تشكلت الموسٌقى عنصرا مهما اعط.. مترابطة باالحداث التً قدمت  على طول فترة العرض

للعرض اٌقاعا خاصا واضافت الٌه وظٌفة جمالٌة واٌضا لعبت دورا  مهما فً تشكٌل المعنى 

 .للعرض المسرحً 

 :البد لنا من وقفة خاصة لبعض مشاهد العرض المثٌره 

 :مشهد رقم واحد 

ثم ...اصوات ..لٌل داكن.. قنابل  .. انفجارات  ...خمس صنادٌق واقفة فً منتصف المسرح 

اشباح عراقٌة .....ثم تخرج رواح عراقٌه منها ( التوابٌت ) تتساقط الصنادٌق .. صمت مطبق 

الدٌك ٌقلد جمٌع االصوات اال ...... قرد ,,دب ,, زرافه ,, بوم ,, دٌك: ترتدي اقنعة حٌوانات 

انه .. عاد لٌتذكر صوته .. فقد صوته اوال حاول  لكنه نسى صوته  جرب االصوات كلها...صوته 

تنافس على خلق ضوضاء مختلفة عبر تالحٌوانات اقنعتها  تخلعوبعد ان . السعادة فً غاٌة من 

رقص ....فً كل االتجاهات و على كافة انحاء الجسد المختلف واللطم العبثً حاالت من الرقص

حركات غرٌبه  بمعنى فوضى الرقص هً تعبٌر عن حاالت الفوضى السائدة فً .. غٌر متساوي

مجتمع الذكوري الذي الٌقبل  االخر فً بقعة واحده هً مشاعة للجمٌع الدٌك رمز لل..العراق 

وتنتقل الى مواقع متقدمه فً الحٌاة الٌومٌة او للواقع   شخصٌات غٌر قادره على تطوٌر نفسها

 .شخصٌات طافٌة على مٌاه راكده ٌزٌنها الصراخ فقط 

ٌمتد على طول فترة العرض المسرحً  واضحا وكل الشخصٌات   لقد كان الفعل والحدث شاقولٌا

فً هذا المشهد ٌقدم لنا  المخرج مسرحا  .. تتمحور علٌه وبشكل مكثف  مع طبٌعة االحداث 

 .. متنوعا  ٌتنقل بٌن سرٌالٌة الصراع وتغرٌب االحداث 

 

 

 :مشهد رقم اثنٌن 

كٌف ٌموت المواطن على ..مواطن اختالفات على نوع موت ال.. اشتباكات ..فوضى .. صمت 

الجوع مع سبق  الفقر و ام من ... لما ٌحدث  القهرمن  ام  ... الجنسٌة ام على شهادة الجنسٌة

بالسكٌن ام المسدس   ٌتم القتل  فً اي نوع من السالح .. االصرار على سرقة البطاقة التموٌنٌة

برز التعبٌر عن الذات لكل شخصٌه وكٌف فً هذا المشهد ي... عبوة الصقة ام ناسفه ام باالنفجار 

حٌنما ٌحاول الدٌك العودة الى انسانٌته  الٌتذكر من هو  النه الٌجٌد الكالم ...تتعامل مع االخر 

 رقبته ولكن الٌستطٌع العودة.. اسنانه .. ٌحاول ان ٌتذكر فً عقله ٌتلمس جسده  ٌحرك اصابعه 



الن الموت على ( لعبة الموت )ا ٌجٌد هذه اللعبة  وهن, ثم ٌبدء ٌرتجف  ٌحتضر لٌموت !!! ابدا 

اذن االنسان فً العراق ضمن هذه الظروف  ....العراقٌٌن حالة عامة ومشاعة وبالوان مختلفة 

ازمات عدٌد معقدة .. هو عبارة عن احتضار وموت وبكاء هكذا هو تعرٌف الموت بالعراق 

ادي بالخالص نموذج مستلب فً واقع النموذج االنسانً مسحوق معطل الحواس  واالصوات تن

الحٌاة العراقٌة وهذا االعالن او الخطاب هو حالة من التبلٌغ واالشارة من المخرج الى المتفرج 

فً هذا المشهد ادانة  لكل السلوكٌات ..لما ٌدور وما ٌحدث عبر مسار الخط الدرامً للمسرحٌة 

 .ان  ولغاتها المختلفه المتخلفه عبر دالالت المكان والزم

 :مشهد رقم ثالثة 

ٌختفً مصطلح .. تسخف االنسانٌة ٌنتشر الجهل بعموم البالد ..تسقط الحضارة ..ٌضرب التارٌخ 

حتى المزاح بٌن ( الرقً باالنسان والتطور نحو عالم  سعٌد وجمٌل وافضل ) الثقافة  وهنا اقصد 

الشخصٌات  حوارات غٌر  االلتحام والتصادم بٌن !!!!الشخصٌات ٌتم عبر الصوارٌخ الورقٌه 

اغلبها ناقصه  التوجد .. االفكار عقٌمه غٌر قابلة للنقاش ..  مبهمه .. غٌر واضحه  .. مكتمله 

سٌطرة فكرةالموت على .العنف سٌد المواقف   .مشاعر اتجاه االخر وان وجدت فهً عدائٌه 

المجتمع العراقً حٌنما  فً هذه االفكار ٌخضع العمل الى تجربة مره عاشها ..االرواح العراقٌة 

فً حٌن ٌقارن فً هذا المشهد الموت مع .. تكون االسلحة بٌد الجهل واالمٌه فانها الكارثة بعٌنها 

حٌن ٌصور طرق الموت هناك ( كروزنً ) كونه حاصل تحصٌل فً بلد اخرفً اوربا الشرقٌة فً 

معهم لٌرى الموت فٌنادونه  بعدما ٌحلق  الجمٌع على بساط الرٌح اال واحدا منهم ٌرفض ان ٌحلق

حٌنما ٌحلق بساط الرٌح ٌسجل لنا وهو فً الفضاء كٌف ٌموت القمر بالمدافع !!! بالجبان 

وكٌف تتحرك الدبابات االمرٌكٌة وطائرات االباتشً عبر شاشة كبٌرة ٌتم عرض فٌلم والرصاص 

سمعً   -كارتونً علٌها ٌسجل هذه االحداث وبحق ٌتمٌز هذا المشهد بكونه مشهد دٌكور صوتً 

 ..رائع جدا 

 :مشهد رقم اربعة 

ما لكن ... عامهم  لٌتناولوا ط  على االرض وجبة العشاء  وٌجلس الجمٌع لتناول  ٌحضر الجمٌع 

ضمن هذه االجواء المرعبة والقتل والخوف  ٌتحدثن عن  المزرٌه  النساءٌعكر الجو هو حالة 

الحرب والدمار وانقطاع الكهرباء  ٌتحدثن عن ارهاصات الحرب التً افقدت العدٌد من الشبان 

جل  الذي تعود والشابات واالطفال والرضع والشٌوخ ٌتحدثن كثٌرا وبشكل ال ٌطاق بالنسبة للر

ٌومٌا على مشاهدة هذه الصور الماساوٌة وبالتالً تتحول هذه الحالة الى نواح ٌومً وبكاء 

مما ٌتثٌر اشمزاز الرجال الذٌن تالفوا مع الموت وعرفه وصراخ فً كل ثوانً الساعات الٌومٌة

 كصوت القنابل والرصاص واٌضاكان صوت المراة   ...ٌتحدثن من دون توقف  .عن قرب 

 .. تارة اخرى وهن ٌستغفرن هللا بوقف الحروب والموت.. تارة كصوت النحلة فً راس الرجال 

صبر الممثلٌن  الرجال   دفً هذا المشهد المتصاعد درامٌا مع استخدام الموسٌقى  بشكل رائع ٌنف

وكان صاروخا قد نزل على  ولٌمة  من هذا الطنٌن وبالتالً تنقلب ولٌمة العشاء على  االرض 



كان بامكان المخرج وعلى هذه المستوى الرائع من ) والبد من مالحظه بسٌطه ...العشاء هذه 

االداء للممثلٌن جمٌعا ان ٌتصرف بعقلٌة الرجل الشرقً الذي ٌتعامل مع المرأة بشكل اخر حٌنما 

 عباس  كأن ٌفاجئ المتفرج بحركة من قبل الممثل درٌد..ٌفقد اعصابه وال ٌجامل المتفرج 

 بان ٌملئ فمها بقطعة من البطٌخ لٌسكتها التً كانت تولول كثٌرا وتصرخ فً اذن زوجها تهلزوج

اقول هذا النه ....والحقٌقة كان هذا ٌدخل فً باب التوقع والترقب لما سٌحدث  (  وبطرٌقة همجٌة

 ...اي المخرج لم ٌترك شٌئا  لم ٌتناوله من سلبٌات فً الواقع والحٌاة 

 :مشهد رقم خمسة 

كلة انقطاع التٌار الكهربائً تشكل مشكلة كبٌرة  فعدد الناس المرضى كثٌر جدا وٌتاثرون فً مش

احمد شخص مصاب .وارتفاع درجات الحراة  وسوء االحوال المناخٌه .غٌاب الكهرباء سلبا 

بسبب الوضع الصحً ) الكافٌهولعدم وجود االدوٌه  ( الربو ) ومنها مرض بامراض متعددة

مصاب  النهوٌقترب من الموت (  باالختناق ) وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر ٌصاب  ( المزري

فً و( بالربو ) شخص مصاب لحالة حقٌقٌة  د هذا الفنان المبدع وهنا ٌجس ---هذا المرض فً 

 المرٌض الرمز    ---متربه خالٌة من االمطار والحر الشدٌد انه الهالك بعٌنه --اجواء عراقٌة 

قبل  وتطهٌر بالماء من الموت تتم له عملٌة غسل ٌقتربوهو  ,,هذه الحقٌقٌة  لهالكٌعٌش حالة ا

بٌنه ,, بٌن االنسان ونفسه بٌن الحلم ونفسه  ..ٌتحدث عن االسرار.مشوشا  . اخائف كان..موته 

متارٌس ..اٌات ..قرآن ...هذٌانات متعدده قبل الموت ...وبٌن الشارع واالخ والصدٌق  ,وبٌن امه

ٌتحدث  ...الشعوذة ..السحر ...الضحاٌا ..القتله . اسرار المقابر ..ار بٌن االنسان والرب اسر..

( الطشت)الماء من وهو جالس فً حوضالٌومٌه  فً فلسفة الحٌاة  الحاصلة  كل هذه المفرداتب

وعلى طول هذا المشهد الماء ( ٌشطفونه بالماء لٌغتسل  من االدران ولٌطهرولٌقابل ربه نظٌفا )

حتى طلب اخٌرا من زمالئه الممثلٌن ان ٌعطوه دواء الربو كان باردا  صب علٌه بشكل حقٌقً ي

او ربما انه فعال مصاب بحالة الربو .حقٌقٌة النه فعال شعر بالضٌق فً التنفس (  بخة ) لٌاخذ 

ظات ٌتحدث عن اللح.مشهدا مؤلما لكونه مشهد كومٌدٌا  ساخرا  تقدٌما رائعا لهذا الممثل و كان..

 ..عن الموت باختالف انواعه االخٌرة للموت  وٌقدم لنا  صوره 

 

 :مشهد سقوط الصنم وسلفادور دالً 

فالعرض المسرحً بدء بسقوط توابٌت وخروج ارواح .... ٌنتهً العرض المسرحً من حٌث بدء 

 وكذلك ٌنتهً المشهد االخٌر  بسقوط الصنم لتخرج..مع وجود فوضى عارمة .. عراقٌة منها  

وهو الفٌلم الثالث الذي اشترك فٌه المخرج  ضمن انتفاضة شعبٌه كبٌره  الجموع وتحطم الصنم

مخلد راسم فً المهرجان  وبتعلٌقات عن الدكتاتورٌات ٌعلق الفنان السرٌالً سلفادور دالً بادانة 

انٌه والبد من التحوالت من اجل انسكل الدكتاتورٌات بالعالم وفتح فضاء الحرٌة والدٌمقراطٌة

 .حقٌقٌه التحكمها الدبابات وال الدكتاتورٌات 



 

وكما هو معلوم ان المخرج المسرحً مخلد راسم حاول ان ٌقدم خطابه عبروسائله او بوسطة 

الترجمة الفنٌة لعمله عبر ومن خالل حركة الممثل تنوٌعات االصوات  والدٌكورات واالضاءة 

مما جعلنا ان نلقً الضوء على كل عناصر الحركة  واالنارة والسٌنوغرافٌا الى اخره من تفاصٌل 

والعرض التً اقٌمت  مع المتفرج وبشكل مفهوم وواعً وبالتالً كان هناك فهما واضحا على 

على اعتبار ان المسرح ,مستوى المتفرج وهً بحق عملٌة اتصال ناجحة بٌن الممثل والمتفرج 

لى مستوى الحواس على اساس ان ٌجسد نوع مهم من التواصل لكونه نصا موجود او حتى ع

 ..المشهد ملموس ومن هنا تاتً قٌمة المتعة الفنٌة 

 

 ... ارواح عراقٌةمسرحٌة   

 مخلد راسم الجمٌلً:  تالٌف واخراج  

من   عٌسى ساره   و.. سٌلفر جولٌا  ..مخلد راسم ..     خالداحمد.. درٌد عباس :   تمثٌل  

 .المانٌا 

 حمدان ساري: ى سٌقومونتاج االفالم والم

 مخلد راسم:  السٌنوغرافٌا وتصمٌم الرقصات واالزٌاء 

 والبلجٌكً فٌك ... باسم الطٌب : تنفٌذ العمل 

 

اخٌرا فان العرض ٌؤكد على قدرات فنٌه جدٌدة متطوره تهتم فً تقدٌم الواقع العراقً والحٌاة 

 ..االنسانٌة ومواقف اخرى تنبذ الحروب وتنشد الى السالم 

 

 السودانًنعمه 

 ناقد فنً 

  هولندا

25/04/2010 

 



 

 

    

 

 


