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فً مهرجان اٌام الرافدٌن الثقافٌة العراقٌة السادس فً برلٌن ومن ضمن الفعالٌات الفنٌة التً 

 قدمت فرقة مسرح اور عملها المسرحً   ثرثرة قد تهمك او التهمك..قدمت على خشبة المسرح

الفنان  اً قدم فٌهلتوا --المونودراما  --من اعمال  ًوه وهً من تالٌف  الفنان عز الدٌن طابو 

 . من الزمن الدبو العرض وعلى مدى ساعة  علً حسن

ٌعتمد   او الممثل الواحد  الذي ٌعتبر  عرض الشخص الواحد  --مسرح المونودراما   --ان فن 

 --منظومة الحواس او --بالدرجة االساس على القٌم الفنٌة العالٌة  التً ٌكتنز بها  بنك  الممثل  

ومهارة االنتقال من حالة الى اخرى من دور الى دور فً عملٌة   المسرحً فً االداء  والجسد 

التقمص لحاالت متعددة  فً امكنة وازمنة مختلفة وان ٌجلب العالم فً راحة ٌدٌة وٌضعه على 

علٌه ان ٌحاكً  واهمٌة هذا الفن تنطلق من كون الممثل, خشبة المسرح امام  عٌون المتفرجٌن 

او ٌخاطب شخصٌات  وٌوحً للمتفرج بانها موجودة وهً لٌست حاضرة انما هً غائبة ولكنه 

ٌضعها فً دائرة العالقات التً  ٌرسمها المخرج وٌنفذها مع مكونات العناصر المسرحٌة فً 

الفضاء المسرحً وتعتبر هً مكملة ألدوات العرض كما فً الحوارات التً تعبر عن محتوى 

وكما هو الحال فً سٌنوغرافٌا العرض كما فً االضاءة  واستخدام المؤثرات   لمكان او الزمانا

السمعٌة باالضافة الى المالبس واالكسسوارات والتً تساهم  اٌضا فً عملٌة االنتقال من جو الى 

 ... اخر او من مشهد الى اخر 

الممثل اكثر من العناصر االخرى الباقٌة وفً عروض المونودراما ٌتم التركٌز على  قدرات واداء 

اي ٌكون الممثل البارع هو ....التً تاتً مكملة حسب سٌاق البنٌة الدرامٌة فً العرض المسرحً 

المسؤول عن لغة العرض المسرحً وعلى تقدٌم مكونات الصورة او النص البصري بعد عملٌة  

لٌقدم للمتفرج ماهو مشهدي فً تقدٌم فنٌه ٌتم فٌها ازاحة اي شًء ٌعتبر غامض او غٌر مفهوم 

 ... متوازن لصالح العرض المسرحً 

المختلف فً المسرح  ان المونودراما التتحمل    --  ثرثرة قد تهمك او التهمك -- فً هذا العرض

عرض الحوارات الكثٌرة انما  ٌساهم النص البصري الى حد ما بتحوٌل النص االدبً الى نص 

لكننا نشاهد  فً هذا العرض ... شعر او قصه او تداعٌات الى اخره دة قصٌ من خالل   بصري اي

  (  بعض االحٌان) الحوارات بشكل طوٌل وسردي  وفً  على  اعتمد اصال المسرحً الذي  

 ..بشكل مكثف 

للتعبٌر عند الممثل تتمثل على مستوى الجسد والحركة والمرونه  المتعددة  ان استخدام الوسائل

اللفظ للحوار عبر سالمة النطق للحوارات حتى لوكانت شعبٌة اي بلغة  الصوت و باالضافة الى

 ٌقدم لنادارجة ضمن معالجة ذهنٌة ونفسٌة تمسك بالمشهد وتعطٌه قوة عبر  االنفعاالت وبالتالً 

نموها على خشبة المسرح ضمن  جدٌدة ٌكون  ستطٌع ان تلحق فً عملٌةتشخصٌة متماسكة 

 ...ً تجمع الممثل مع المتفرج العالقة الموضوعٌة الت

للفنان محمد ( السٌنوغرافٌا )   والرموز بدالالت الصورة  -- االستهالل  -- فً المسرحٌة تتحدث 

من خالل  تتضح امام المتفرج   المترابطة والتً ٌخضع كل منها لالخر وبنفس الوقت السودانً 



المعلقة لالكسسوارات  مقصود كون من استخدام تالذي    -- المشهد االول --مشهدٌة بصرٌة 

الدٌكور المنتشر على  متمثل فً حزٌنه ومالبس  متهرئه وصورة بغدادٌة  على الجدران الخاوٌة 

شباك .. باب مشرعة   ... حبال الغسٌل ونشر الهموم علٌها --- المسرح  ووسط  ٌمٌن وٌسار

 ..شحة المٌاه .. ..لى  عدم وجود الكهرباءفوانٌس دلٌل ع .اقمشة بالٌة ...  ٌحمل اسمه فقط 

و ... اوساخ نفاٌات  صنادٌق فارغة تعبر عن الفراغ الكبٌر فً الحٌاة العراقٌة .. جدران خربة 

بائع الكتب والمعرفة  )--واالخر   --خمرة الثوارالذي ٌبٌع (  بائع الشاي )فً زاوٌة اخرى 

تعبر عن واقعا مادٌا مترهال  زمانا  بالمعانً الكبٌرة  وفً نفس الوقت  صور ممتلئة  -- (والعلم

لحٌاة فً بغداد واقعا معاشا  لعن    ٌتحدث راح  ومن جانب اخر,  ومكانا  ملًء باالنفعاالت 

تلك العالقات االنسانٌة التً تجمعهم  مع ب مقارنة  وناسها الطٌبٌن الذٌن ٌتفقد احدهم االخر

 .اٌام زمان والسراء  بعضهم فً الضراء

ان المخرج استطاع باعتماده على توزٌع هذه اللوحات الفنٌة المنسجمة مع ثٌمة العرض 

المسرحً بتالقً تلك الخطوط وتقاطعها   واكد انه قادر على تشكٌل هذا المناخ وتقدٌم هٌئة  

 من ثموبة على الخش  ( فً كل مكان)المسرح  فضاءمنظورة اي بمعنى هناك بصرٌة مشهدٌة فً 

 ...وهً تنتقل مع كل المشاهد المتداخلة فً العرض استطاع ان ٌتقن رسمها واعدادها 

 

 

 

والتً  ---القتل واالختطاف والدمار---  ٌحدث التصاعد الدرامً الحداث المسرحٌة بعد ذلك  

فكرة االوضاع المزرٌة  والبحث عن افكار جدٌدة لربط حً الفكار  تحدٌد مسارها فً  ٌتبلور

.. لبنٌة الدرامٌة ل شكال واضحا  الطاحنة والتً اعطت شكل الصراعات  المجتمع التً عكست 

العراق وتحدٌدا  فًالتً تدور  والعرقٌة واالثنٌة  السٌاسٌة والطائفٌة الصراعات ٌحدثنا عن تلك

 ...وراح ضحٌتها  مئات  االالف  اوربما  اكثر من ذلك   ..بغداد  فً 



  التً --- ماساوٌةالمعقدة والحداث ألا هذه ضمن فقد ابنه رجال هناك  ٌنطلق النص من ان  

زوجته  رغبة  لتحقٌقٌحاول البحث عنه  بعد ذلك   ---كما اشرنا الٌها   الصبغة اعاله  حملت

بٌنما هو ٌحاول ان ٌقنع نفسه .. ..والقٌام بدفنها   ةة من المشرحالتً تصر على احضار الجث

 ..واالخرٌن بان ولده مازال حً وعلى قٌد الحٌاة

 فً هذا الخط  الدرامً  المتصاعد  حتى ٌكاد هذا الرجل  ان ٌصاب  بصدمة تستمر االحداث 

وٌبدء بطرح  الدمار والموت والقتل   بغداد ضه الحوال من خالل استعرا كبٌر   عنٌفه وٌاس

 : تساؤالته  المشروعة  عبر حوارات  مؤثرة 

وجود الحٌاة بسب  ةمن الحٌاة والتً توقفت بها عجلة الخالٌ..هل ٌمكن ان تكون هً هاي بغداد 

 ؟؟؟  ٌٌن الفاشلٌن فً ادارة البالدساٌالس

هم اهم شً والخ ٌَكول ٌمعود مابٌه حٌل اعد.. واحدٌَكول مٌه وخمسٌن ... ت مٌهنواحد ٌَكول دف

عازل نفسه وٌحجً وٌه روحه ٌكول المشكله ال  اخر مختلف  اكو واحد ..  انزل المقسوم بالجٌب

 ..  الٌوم جانو اساتذه جامعٌٌن  ها المشكله الوجبة الدفتن 051وال  011

فً الدولة  لٌنوٌحمل من خاللها المسؤ الت سوءا واٌعتقدها هو اشد الح الى نتٌجه حتى ٌصل

عندما ٌلعنهم وٌدعو به  البل ٌطفح الكٌل  !!! الذي ٌحدث فً البالد عن هذا الدمار والنظام  القائم 

على كل من سرق مال  ولعنته هذه تصب (   سم وزقنبوت )الذي سرقوه من هللا بان ٌكون المال 

 ...ازدٌاد عدد االرامل والٌتامى والثكالى هذا الشعب وكان السبب فً 

ٌن ٌلتقً  بالصدفة باحد بائعً الكتب الذي ٌقوده الى عالم المعرفة الكونً حٌث ٌستذكر حاالت وح

انسانٌة كثٌرة عبر هذه الكتب ومن ضمنها ٌعٌش حالة استذكار مع ابنه الذي فقده واٌام التربٌة 

... ه منذ ان كان جنٌنا ودٌعا حتى كبر واصبح شابا وتصلب عود.. والتعلٌم وسهر اللٌالً علٌه 

ٌبحث فً هذه الكتب حتى ٌجد الحكمة التً تقوده الٌجاد ابنه من خالل العقل  النٌر  الذي ٌنٌر 

تلك الحضارة القدٌمة التً كانت تمثل قوة   ...ٌجد الحكمة فً بالد سومر .. الدرب لالخرٌن 

تٌمنا حتى  ٌعترف بانه اطلق اسم سومر او سامر على ولده ... الحضارة ولٌست حضارة القوة 

وهنا تقوم فلسفة المخرج للعمل على النص  ...التً تعنً الٌه الٌوم العراق ... بتلك الحضارة 

على اخراج كتاب من    -- بالمشهد االخٌر -- حٌن ٌعمل ...على اساس ان العراق باق وال ٌموت 

لوحٌد صندوق القمامة وبالتالً ٌعطٌنا اشارة الى ان الحكمة والعقل والثقافة هً المنقذ ا

 ..والخالص من الكوارث التً تحٌق بالعراق 

ومد جسرا خاصا من العالقات تتمثل بٌن  اعتمد الفنان حسن علً الدبو على حرٌة التعبٌر الحركً

الحواس والجسد وفتح علٌنا بابا راٌنا فٌه قدراته الفنٌة  وهو ٌطل  ضمن عالقة مفتوحة مع 

م ٌالفها الوضع العراقً من السابق ظواهر غرٌبة  فً العالم الخارجً او ماٌدور حوله منظواهر ل

الجوانب االجتماعٌة والسٌاسٌة واالخالقٌة باالضافة الى االقتصادٌة  قام بنقلها مرة واخرة 

اشتغل على عالم خاص ملًء باالدراك واالحساس  ونقل واقعا مادٌا محسوسا .... بالتعلٌق علٌها 



ان ٌدركه او ٌتواصل معه من خالل التاثٌر على منظومة  ملموسا ٌستطٌع اي واحد من المتفرجٌن

 ...الحواس

 

 

 

 

اكد العرض المسرحً على ان قضٌة المجتمع العراقً والحٌاة فٌه ماهً اال وعاء كبٌر تنبثق من 

خالله  تلك العالقات المختلفة المادٌة واالنسانٌة والروحٌة سواء بالسلب او االٌجاب فً المد 

ان عالقات ٌجد فٌها االنس, والجزر بالوالدات وبالموت بالحب والكراهٌة فً القتل والرحمة  

 .العراقً ربما خارج حدود الزمان والمكان حٌث المجهول من المستقبل المبهم الضبابً 

فً هذا العمل الى  البحث عن روح االنسان العراقً وذاتها عبر تجربة فنٌة قدمها  المخرجسعى 

مة  من اجل الوصول الى االشادة بالعقل والحكالذٌن شاركوه  وتحدٌدا الممثل  و مع زمالئه الفنانٌن

واستنطاق الواقع المرٌر بكل ماٌحتوٌه من معاناة حاول قدر المستطاع تولٌد واقع جدٌد للمتفرج 

اي بمعنى عمل على رؤٌة خاصة النتشال ماهو جدٌد وجٌد وٌستصرخ بكل قوته لكً ٌعٌد فً 

اقة والٌفوتنً ان اقول  ان الممثل حسن  علً الدبو ٌمتلك ط.. المجتمع الحٌاة بعد هذه الماساة 

غٌر مقٌدة حاول تحرٌرها وباح لنا ما جاد به  بشكل عفوي ومدرك بآن واحد وحاول اكثر من 

مرة ان ٌحلل وٌشرح لنا القٌم الفنٌة لدوره وشخصٌته عبر ارسال خطابه  المسرحً وكان  

 كان العبا  .. مستوعبا لذلك الدور من خالل ادواته الفنٌة التً ٌتمتع بها فً التعبٌر والتجسٌد 

 ...عمل على التواصل بشكل مباشر مع الجمهور منطلقا من حواسه فً فضاء المسرح

وٌغنً االحداث   الفنان لطٌف علً الدبو  حٌن كان ٌعزف  طٌب ومثٌرلة العود تواجد فنً ألكان 

 تعبر عن حجم وعمق الماساة   ٌه  للشاعر سامً عبد المنعم وقصائد شعر عبر صوت شجً 



شخص الحالة  .. احاسٌس الجمهور بمؤثراته الموسٌقٌة وبغناء جمٌل وعذبالمس العراقٌة 

 .للفنان لطٌف  الدبو  كانت  الحان االغانً اٌضا..االنسانٌة بشكل  واضح 

والمسرحٌة قدمت لنا فكرة متماسكة  عبر احداثها وشخصٌاتها التً  ناشدت عبر خطابها المجتمع  

من خالل العودة الى القٌم البشرٌة واعادة الواقع الذي   الى الخالص من هذا المازق  الذي ٌحدث

دمر كما هناك خٌط من االمل وهو البحث عن اٌجاد بقعة ضوء رمزا الستمرار الحٌاة 

والمسرحٌة لم تتفرد بخصوصٌة معٌنه انما هً طرحت نوع من المواضٌع التً تشغل البال ...

 .العراقً االن 

بعد هذا التقدٌم الفنً الجٌد ف ... البد من االشارة الٌها  جدا مهمةاراها   هناك مالحظةاخٌرا  و

االٌقاع  من لفرقة اور ولممثلها حسن الدبو تتعلق فً اٌقاع الممثل حٌث كان االفضل له ان ٌزٌد

الحركً وهو ٌتنقل حسب مٌزانسٌن  مخصص له من مكان الى اخر بخفة ورشاقة والٌترك فراغ  

لٌعلق علٌه المتفرج فكان فً بعض االحٌان بطًء فً االنتقال  الن اخطاء الممثل الواحد تكون 

ماما واضحة امام المتفرج  الن هذا النوع من المسرح  صعب جدا لذلك  على الممثل  ان ٌدرك ت

كٌفٌة االنتقال من شخصٌة الى اخرى بثوانً لكً ال ٌكون هناك قطع فً عملٌة التوصٌل للمتفرج 

لكنً من جانب اخر ارى انه لم ٌعطً كل ..الدبو  علً انا اقف باحترام الى موهبة الفنان حسن و

فً  اتمنى على الفنان حسن الدبو  ان ٌراعً ذلك مستقبال خاصة.. مالدٌه وهو ملًء ومكتنز

او  اعمال المونودراما   وهنا مالحظتً هً تصب فً عملٌة  البناء الجٌد لما ٌقدمه فن التمثل

متمنٌا له ولفرقة اور المسرحٌة المزٌد من االعمال ... حامل الخطاب المسرحً  باعتباره  الممثل 

مدعومة  علما ان فرقة اور  غٌر ..والسٌر بخطى وئٌدة نحو مسرح حقٌقً جاد .الفنٌة الجٌدة 

 ..من جهة معٌنة انما تعتمد على امكاناتها الفردٌة فقط  لتقدٌم  اعمالها الفنٌة 

تحٌة اخرى لجهودكم النبٌلة المبذولة فً تقدٌم ماهو مثمر ولٌكون رافدا ٌصب فً نشاط الحركة 

 .المسرحٌة العراقٌة 

 

 هولندا -ناقد 

 

 

 

 


