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 فً إثراء الثقافة المسرحٌة والدور الذي ٌقوم به

 

 احمد الحٌدري: حاوره

مدٌر موقع مسرحٌون وهو أول موقع عربً ٌعنى بالفنون المسرحٌة، مدٌر تحرٌر 

م دخل 1696م ببغداد العراق وفً عام 1691الموقع قاسم مطرود ولد فً عام 



ة ببغداد قسم الفنون المسرحٌة فرع اإلخراج ثم التحق بأكادٌمٌة معهد الفنون الجمٌل

م ودخل فً أكادٌمٌة هلفروسام فً هولندا وحصل 1661الفنون الجمٌلة فً عام 

على دبلوم فً مجال اإلعداد وتقدٌم وإخراج البرامج التلفزٌونٌة وحصل على العدٌد 

 . من الشهادات التقدٌرٌة

 الكتب التً ألفها هً

حشٌة، للروح نوافذ أخرى، رثاء الفجر، الجرافات ال تعرف الحزن، طقوس و 

 .نشرب إذن وقد ترجمت اغلب أعماله إلى اللغة الهولندٌة

 .ولدٌه العدٌد من الكتب تحت الطبع

 .أهال بك أستاذ قاسم مطرود: المحاور

 .أهال بكم وشكراً جزٌالً : الضٌف

مسرحٌون وسأبدأ هذا  الٌوم سوف ٌختص الحوار معك حول موقع: المحاور

الحدٌث بهذا السؤال عن موقع مسرحٌون وابدأ من فكرة هذا الموقع من أٌن 

 جاءت ومتى بدأت؟

الفكرة حقٌقة هً عندي منذ أكثر من عشرٌن عام وقد ٌكون هذا الجواب  :الضٌف

فٌه شًء من الغرابة، إن أحدا ال ٌصدق كٌف هذا قبل عشرٌن عاماً ولم ٌكن حٌنها 

 .خدمة االنترنٌت قد توفرت

وأنا فً العراق كان ٌهمنً أن اجمع النصوص المسرحٌة العراقٌة فً كل مدٌنة  

حٌث كنت اطلع واسمع عن أزمة نص مسرحً وأزمة مسرح وأزمة فً , عراقٌة

كل شئ ولكن على حد علمً هناك الكثٌر من الكتاب والمبدعٌن المسرحٌٌن الذٌن لم 

هم اإلبداعٌة، وعندما وصلت أوربا رأٌت األمر ٌنالهم الحظ فً التعرٌف بمنجزات

متاح لً وانه بامكانً أن استغل ثورة المعلومات وتقنٌة الكمبٌوتر واالنترنت 



فشرعت فً إنجاز إنشاء هذا الموقع والبداٌة كان خجولة كأي بداٌة، الموضوعات 

ً، بسٌطة وقلٌلة لكن بدأ ٌكبر بشكل سرٌع جداً وغٌر متوقع حتى اكبر من أحالم

كان ٌعنى بالمسرح العراقً لكن فٌما بعد تلقٌت العدٌد من الرسائل من المبدعٌن 

بان هذا الموقع فٌه ما ٌشملنا فأرجو أن توسعه وبالفعل تغٌر : العرب وٌقولون فٌها

اسمه من المسرح العراقً إلى مسرحٌون وفتحت نوافذ كثٌرة على المسرح العربً 

 .والمسرح العالمً

أستاذ قاسم هذا الحدٌث ٌأخذنً إلى هذا السؤال وهو تقسٌم الموقع طٌب : المحاور

الذي تتحدث عنه، ٌعنً خصصت نافذة للمسرح العالمً وخصصت نافذة أخرى 

للمسرح العربً ٌعنً إذا تحدثنا عن احتواء هاتٌن النافذتٌن على ماذا تحتوي من 

 نصوص مسرحٌة أو حتى غٌر نصوص المسرح؟

 

 

ة المسرح العربً تشتمل كل األنشطة والمسرحٌات ٌعنً بالنسبة لنافذ :الضٌف

الفنون المسرحٌة ٌعنً سٌنوغرافٌا، النص المسرحً، المقال المسرحً، النقد 

الصحفً وكل ما ٌتعلق، مقال فً الدٌكور، فً اإلضاءة أي شئ ٌتعلق بالفنون 

 .المسرحٌة

تجارب الحدٌثة والمسرح العالمً أٌضا أخذت كل ما ٌكتب، عن المسرح العالمً، ال

هنا وهناك، إذ ٌحتاجون فً الوطن العربً، ٌحتاجون آخر التطورات فً أي بلد 

أوربً كان أو أمرٌكا أو كندا ٌحتاجون آخر التجارب المسرحٌة، آخر النصوص 

 .المسرحٌة وأٌضا فتحت هذه النافذة وفٌها العدٌد من المقاالت

وص مسرحٌة بل هناك حتى ما ٌعنً فً هاتٌن النافذتٌن لٌست فقط نص: المحاور

ٌدخل فً أحدث التقنٌات المسرحٌة المستخدمة اآلن فً عدة دول متقدمة ولها 

 تجارب فً هذا المجال؟



بالضبط فً موضوع مهم منشغلٌن فٌه اإلخوة العرب إال وهو الملتٌمٌدٌا  :الضٌف

الذي اشتغل علٌه، مهرجان القاهرة التجرٌبً آخر مهرجان كان فٌه موضوع 

ملتٌمٌدٌا موضوع واسع والعرب لم ٌشتغلوا فٌه بسبب التكنولوجٌان الموجودة فٌه ال

والتً ٌستخدمها الفرنسٌون وفً هولندا وفً أي بلد آخر أٌضا تناولنا مقاالت كثٌرة 

فً هذا الجانب وناشدنا الكتاب أو المبدعٌن العرب الموجودٌن فً أوربا والذٌن 

ٌها باع كبٌر فً تجارب الملتٌمٌدٌا على سبٌل عملوا ضمن الفرق المسرحٌة التً لد

 .المثال أن ٌكتبوا لنا

وأنا كتبت انه نحتاج أن نفتح صفحات خاصة عن السٌنوغرافٌا وننتظر مقاالتكم أو  

غٌرها وبهذا الشكل نوسع اإلطار الفكري أو المنهجً فً موقعنا مما ٌجعلنا أن ندفع 

وتنا ٌحتاجون هذا المنجز وخاصة الحركة المسرحٌة فً وطننا العربً والن إخ

الذٌن هم فً الداخل، طبعاً اغلبها تأتً على شكل اٌمٌالت من األخوة العرب من 

الداخل، ٌرٌدون شٌئاً عن هذا الموضوع أو عن المسرح التجرٌبً، موجود المسرح 

 .التجرٌبً فً كتب كثٌرة لكنهم ٌرٌدون آخر شئ وأحدث شئ ومن حقهم

 فرصة لمن ٌبحث عن هذه المواضٌع فً هذا الموقع إذ إنطبعاً وهً : المحاور

 .شاء هللا سٌجد ما ٌبحث عنه

ٌقٌناً هو الذي أسعدنً وحفزنً وبالحقٌقة إن العمل متعب وٌحدث بشكل  :الضٌف

ٌومً الذي ٌسعدنً هو النجاح للموقع واإلطراء من قبل اآلخرٌن وتواصلهم مع 

م كذا ساعة وكأنً لم اعمل شٌئاً، طلبة الموقع وهذا شئ مهم جعلنً اشتغل فً الٌو

الدراسات العلٌا ٌسألونً كثٌراً عن مادة معٌنة أو فرع معٌن أو اسم معٌن وٌطلبون 

لو حبذا أن اكتب مقاالت عنه وبالفعل وأنا ال اعرف هذا الطالب من أٌن ربما ٌكون 

رها من المغرب أو الجزائر أو من مصر وأرسل لهم مواد كثٌرة على الموقع احص

بأٌمٌالت وأرسلها لهم وٌستفٌدون منها فً الماجستٌر أو الدكتوراه أو البكالورٌوس 

 .أو أي شهادة وتخصص آخر



جٌد جداً انتقل إلى هذا السؤال الذي ٌتعلق بالنص المسرحً أٌضا : المحاور

خصصت نافذة عن النص المسرحً والمسرح فً المنفى هل هناك فرقاً كبٌراً بٌن 

الذي ٌكتب فً الوطن ٌعنً فً بالد الكاتب والنص اآلخر  النص المسرحً

 المسرحً الذي ٌكتب فً المنفى؟

إذا كنت تعنً بناء النص من حٌث مجال الحرٌة للنص المسرحً أو بناء  :الضٌف

النص كنص إبداعً هناك خالف كبٌر طبعاً النص الذي ٌكتب فً المنفى غٌر 

النص الذي ٌكتب فً الداخل وفً الداخل وفً الوطن العربً هناك الرقٌب هو 

رة ونضعه قبل الكبٌر والواسع فالرقٌب دائماً نضعه قبل كل شئ نضعه قبل الفك

وهذا ال , اإلبداع وقبل الكلمة لكن هنا فً المنفى لٌس لدٌنا أي رقٌب نكتب ما نشاء

 ٌعنً إن كل من فً المنفى كتبوا أحسن من فً الداخل 

ما ذكرته ٌدل على أن النص فً أوطانها اقل إبداعا من النص المكتوب : المحاور

 فً المنفً أو المهجر؟ 

ن نقرن ما بٌن اإلبداع والمبدع ومرحلة كتابة النص، حرام نقول هذا أ :الضٌف

المبدع ٌكتب فً أي مكان كان، مبدع ٌخرج فً أوربا وما عنده ضغوطات سٌزٌد 

من إبداعه أما الغٌر مبدع وتضعه فً قصر وكل شئ له مفتوح وهو ال لملك شٌئا ال 

عندنا  ٌبدع وهذا ال ٌعنً أن النص فً الداخل متأخر ال النص مقرون بالمبدع،

 .نصوص متقدمة جداً 

طٌب أعود إلى النص المسرحً فً المنفى وتحدٌداً المسرحً، ما هً : المحاور

الفوارق وما هً الممٌزات للنص المسرحً الذي ٌكتب فً المنفى إن ناقشنا 

 عملٌة اإلبداع ولكن هناك أشٌاء أخرى بالطبع فً مثل النصوص المسرحٌة؟

 

فً الداخل موضوعاتنا تختلف عن موضوعاتنا  ٌعنً, اختٌار الموضوع :الضٌف

فً الخارج، أنا رجل مسرحً وصار لً ست سنوات فً المنفى ولكن إلى هذه 



اللحظة ٌتهمونً بأنً أعٌش فً العراق وهذا لٌس اتهاماً بل ٌسعدنً واعتبره شئ 

مشكلتً الزالت هً العراق ال أستطٌع أن أنسى الظلم الذي كان فً بلدي , عظٌم

اكتب تحضر أمامً هذه األشٌاء كلها، لكن كثٌر من اآلخرٌن أن كانوا على وعندما 

مستوى اإلخراج أو على مستوى التألٌف موضوعه تغٌر وبدأ ٌناقش موضوع 

التفسخ العائلً فً اروٌا وبدأ ٌناقش ضٌاع األوالد فً المنفى، ألنه مفسوح له 

 .ه ممنوعة علٌهالمجال بالبوح والبدأ بطرح موضوعات كان ٌعتقدها فً بلد

مسألة الحرٌة والدوائر الحرة المتاحة فً المنفى، من بعد األسئلة التً : المحاور

دارت حول موقع مسرحٌون والنوافذ العدة والنص المسرحً فً المنفى اصل اآلن 

إلى هذا السؤال أحببت أن نتحدث وربما جاء ضمن حدٌثنا فً بداٌة هذا اللقاء عن 

للثقافة العربٌة وللثقافات األخرى أٌضا وخاصة للثقافة  أهمٌة الموقع بالنسبة

 المسرحٌة، ماذا ٌضٌف وٌعطً هذا الموقع بالنسبة للثقافات التً ذكرت؟

وهللا أحس أن هذا السؤال ٌوجه إلى غٌري ٌعنً أتمنى أن ٌكون هذا  :الضٌف

 الموقع أضاف إلى الثقافة المسرحٌة، الثقافات األخرى قضٌة أخرى واصالً هو

موقع خاص بالفنون المسرحٌة وعلى حد علمً انه لٌس هناك مسرحً ٌعمل 

بالمسرح فً وطننا العربً وال ٌعرف موقع مسرحٌون هذا لٌس مدحاً للموقع ولكن 

حقٌقة ألنه بدأت صلتً بكل المسرحٌٌن العرب فً كل البلدان من خالل الموقع 

آخرٌن ألنً ال أرٌد أن أقول وتأثٌر الموقع على اآلخرٌن أتمنى أن ٌسأل به فنانٌن 

ما هو تأثٌره وماذا ٌقال عنه وعلى حد علمً انه مؤثر وهو جسر للتواصل بٌن 

 .المسرحٌٌن العرب

طٌب فً هذا المضمار أٌضا وحول تجارب المسرحٌٌن اآلخرٌن مع : لمحاورا

الموقع أٌضا تجاوب الجمهور مع هذا الموقع أٌضا ذكرت تجاوب طالب الجامعات 

 وقع لنتحدث عن هذا الموضوع؟ مع الم



مثالً عندي نافذة نصوص مسرحٌة وهذه كانت األزمة الكبرى فً وطننا  :الضٌف

العربً وكان الصراخ دائماً أزمة نصوص ٌعنً لو ذهبنا اآلن إلى رابط نصوص 

مسرحٌة حوالً أكثر مئة نص مسرحً وهذه النصوص اغلبها قدمت فً وطننا 

ون ٌعنً ٌتصلون وٌبحثون عن هذه النصوص فً العربً من خالل موقع مسرحٌ

ًّ أنا أن أوصل بٌن المخرج والمؤلف الذي ألف النص  الكثٌر من البلدان وعل

وٌحدث أن ٌقوموا بالعمل وٌمثلوه وهذا أٌضا من فوائد التواصل بٌن المسرحٌٌن 

 .العرب وفائدة موقع مسرحٌون

وص أو حتى النصوص التً ٌعنً هذا الكالم ٌأخذنا إلى إن بعض النص: المحاور

 وصلت مثلت على خشبة المسرح؟

 .الكثٌر منها الكثٌر من النصوص التً نشرها موقع مسرحٌون مثلت :الضٌف

 

 هذا عن تجاوب المسرحٌٌن مع الموقع، ماذا عن تجاوب الجامعٌٌن: المحاور

 والجمهور؟

 

ة ٌدرس أٌضا طالب الجامعات، المعنٌون فً فنون المسرح فطالب جامع: الضٌف

كٌمٌاء وفٌزٌاء لٌس له عالقة بالموقع وطبعاً نكون واقعٌٌن، طالب الجامعات 

المعنٌٌن بالمسرح، أٌضا هناك المثقفٌن الموسوعٌٌن، المضطلعٌن، الذي ٌحب ٌقرأ 

مسرحاً ٌحب أن ٌطلع على موقعنا وٌكتبون آرائهم ولٌس هنالك رأي واحد بالضد 

برونه فاتحة خٌر وهو رافد من الروافد الهامة مع الموقع الكل ٌمدحون الموقع وٌعت

 .فً الوطن العربً وهذا طبعاً ٌسعدنً

وهذا ما نتمناه أٌضا، طٌب اآلن انتقل إلى السؤال األخٌر وهو هل ٌفكر : المحاور

قاسم مطرود والكتاب والمشاركون فً هذا الموقع فً إضافة جدٌدة لموقع 

 اء هللا؟ مسرحٌون وهل هناك إضافات مستقبلٌة إن ش



وهللا أنا أمنٌتً األوسع أن أجد فً ٌوم من األٌام مؤسسة تدعم الموقع  :الضٌف

وشرٌفة تتبنى المواد الموجودة فً الموقع فعلى سبٌل المثال النصوص المسرحٌة 

المنشورة لدٌنا فً الموقع ممكن نشرها على شكل كتب وبهذا نستطٌع أن نصدر 

هناك فً مجال النقد وهناك باب آخر فً  منشورات ومطبوعات، موضوعات كثٌرة

الموقع اسمه مكتبة مسرحٌون فٌها كتب مسرحٌة فقط، اطروحات التخرج أو كتب 

مترجمة عن المسرح وأتمنى أن تنشر فً كتب مستقلة و أن أجد فً احد الدول 

 .مؤسسة تتكفل بطبع هذه الكتب وتكون االستفادة أوسع واكبر

ا نتمناه ولكن أٌضا هً محاولة من األستاذ قاسم إنشاء هللا وهذا م: المحاور

مطرود إخراج النصوص المسرحٌة من الموقع لتصل إلى أماكن أخرى عن طرٌق 

الكتاب، بالطبع ال ٌسعنا إال أن نشكرك شكراً كبٌراً على قبول هذه الضٌافة فً هذا 

 .اللقاء

 

الموقع وعلى  ألف شكر لحضرتكم وعلى الجهد الذي بذلتموه لإلطالع على :الضٌف

 .هذه األسئلة الذكٌة وشكراً جزٌالً 

 


