تطـور االدارة المسـرحية
في المسرح العراقي
 �سمري عبا�س اجلبوري.م.م

ملخ�ص البحث
 النها تع ّد عن�صرا من عنا�صر،لالدارة امل�سرحية اهمية كبرية يف عملية انتاج العر�ض امل�سرحي
وهي، وهي العن�صر ال�ضروري واملهم النه عندها ت�ستجمع العنا�صر االخرى،العر�ض امل�سرحي
 والوقوف على مراحل االنتاج منذ اخلطوة االوىل،امل�سئولة عن متابعة اعمالها واجناز مهامها
 يتكون البحث من مباحث ثالث،يف التح�ض�ي�ر وحت ��ى نهاية العرو�ض وما بعد انتهاء العرو� ��ض
يت�ضم ��ن املبحث االول ت�ضمن تاريخ امل�سرح يف العراق اما املبحث الثاين فيت�ضمن خ�صو�صية
 اما املبحث الثالث فت�ضمن اهمية االدارة امل�سرحية وتو�صل البحث،الرواد يف امل�سرح العراقي
. اىل ان االدارة مل تتطور علميا واكادمييا منذ ع�صر الرواد وحلد االن
Abstract
)Evolution of the administration in the Iraqi theater(
oManagement play great importance in the process of pr   
ducing the play, because it is considered an element of theater,
an element necessary and important because then summon the
other elements, which is responsible for following up its bus ness and complete its tasks, and stand on the stages of produ tion since the first step in the preparation and even the end of
the presentations and post- the presentations, research consists
of three , The first section discusses the history of theater in Iraq
and the second section discusses the privacy of the pioneers in
the Iraqi theater, and the third section discusses drama about
the importance of management and research found that the
administration did not develop scientifically and academically
.since the era of pioneers and up to now

األكاديمي

117

م.م� .سمري عبا�س اجلبوري

تطـور االدارة امل�سـرحية يف امل�سرح العراقي

م�شكلة البحث:
يف الع�ص ��ور القدمي ��ة كان امل�ؤل ��ف او ال�شاع ��ر هو الذي يدير العملي ��ة امل�سرحية ب�شكلها
املب�س ��ط  ،حيث يقوم مبهام املخرج ومدير امل�سرح يف ان واحد ف�ضال عن مهمته كم�ؤلف لن�ص
امل�سرحي ��ة وبقي ��ة املهام االخ ��رى  ,وعندما ا�صبح الف ��ن امل�سرحي فنا مركب ��ا ت�سهم فيه فنون
وتقني ��ات اخ ��رى ف�ضال عن الن� ��ص والتمثيل  ,ظه ��ر تخ�ص�ص االخراج  ,فا�صب ��ح املخرج هو
ال�شخ� ��ص ال ��ذي يتوىل امل�س�ؤولية الرئي�سة يف االنتاج امل�سرح ��ي الذي يقرتن با�سمه  ,وحيث ان
ه ��ذه امل�س�ؤولية كبرية وتبعاته ��ا ثقيلة  ..لذا كان البد من ايجاد �شخ� ��ص اخر يقوم بالتخفيف
عن كاهل املخرج يف النواحي االدارية والتكميلية  ...ومتابعة اخلطوات اجلارية لتهيئة عنا�صر
االنت ��اج غ�ي�ر الن�ص واملمثل حمددا مهام ��ه  ,ليقوم بالتح�ضري للتماري ��ن وجتهيز احتياجاتها
وتنظي ��م مواعيده ��ا ومتابع ��ة ار�شادات املخرج وتدوينه ��ا  ,وتهيئة (كتاب التلق�ي�ن) �أو (كتاب
االخراج) ومراقبة املمثلني والعاملني يف تنفيذ واجباتهم وعدم اخلروج عنها او التفريط بها .
النه �سي�صبح امل�س�ؤول االول عن االنتاج خالل ايام العر�ض حيث للمخرج ان يغيب عن العر�ض
بعد ان اكمل مهمته.
له ��ذا كان ال�س� ��ؤال هو،هل تط ��ور دور االدارة امل�سرحي ��ة ،عما كانت عليه يف مرحل ��ة الت�أ�سي�س
االوىل؟ وهل و�ضعت لها قواعد وقوانني وحدود ل�صالحيتها عرب هذه العقود من ال�سنني؟
اهمية البحث :
تكم ��ن اهمية هذا البح ��ث يف افادة طلبة الفنون امل�سرحية خا�ص ��ة والعاملني يف امل�سرح ب�شكل
ع ��ام ،النه ي�سلط ال�ضوء على بدايات امل�سرح يف العراق ،وخ�صو�صية االدارة امل�سرحية يف تلك
البدايات ،وكيف كانت عملية تقدمي العون للمخرج من النواحي االدارية واخلدمية من اجل ان
يحقق ر�ؤيته االخراجية ب�شكل اف�ضل.
حدود البحث :
احلدود املو�ضوعية  :تطور االدارة امل�سرحية يف امل�سرح العراقي
احلدود املكانية  :امل�سرح العراقي
احلدود الزمانية  :للفرتة الزمنية منذ البداية وحتى عام 2003
هدف البحث
يه ��دف البح ��ث اىل التعرف عن التطور التاريخ ��ي الدارة امل�سرحية يف العر�ض امل�سرحي
العراقي  ,ال�سيما يف مرحلة البدايات االوىل للم�سرح يف العراق.
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املبحث االول ( :مرحلة ن�شوء امل�سرح العراقي)
يظ ��ل امل�س ��رح ق�ضي ��ة عاملي ��ة ال ينتم ��ي اىل وطن دون االخ ��ر �أو اىل ام ��ة دون اخ ��رى  ,وامنا
اخل�صو�صي ��ة تكم ��ن يف ثقاف ��ة االمة الت ��ي يج�سدها فنا وح�ض ��ارة والتعامل م ��ع التجربة التي
�ستعطيه هويته.
وق ��د ا�شارت الدرا�سات يف تاريخ امل�س ��رح يف العراق ان هذا الفن وفد اىل العراق حديثا �أي يف
نهاي ��ة الق ��رن التا�سع ع�شر ,وهذا ما ي�ؤكده اخرون “ مت نقل جتربة امل�سرح الديني من(اوربا)
ع ��ن طري ��ق الزيارات املتك ��ررة التي كان يقوم به ��ا -الرهبان والق�ساو�س ��ة – للبلدان االوربية
ال�سيم ��ا (ايطالي ��ا) و(فرن�س ��ا)  ,بعد ان اطلعوا عل ��ى فن امل�سرح عن كث ��ب  ،فادركوا دوره يف
خدم ��ة امل�س�ألة الديني ��ة ويف تعزيزه للجانب الرتبوي واالدبي على ال�سواء  ,ف�شهد عام()1880
م�سرحي ��ة (كوميديا طوبيا) اول م�سرحي ��ة م�ؤلفه كتبها (حناحب�ش) وبه ��ذا اخل�صو�ص يقول
الباحث الدكتور (علي الزبيدي) “ اذا تركنا م�سرحية (لطيف وخو�شابا) التي كتبت باللهجة
املو�صلي ��ة الدارجة فالذي �سمعناه من م�صادر كثرية  ,ان رهبان املدر�سة االكلريكية واملدار�س
امل�سيحي ��ة االخرى يف املو�صل قد كتبوا م�سرحيات ق�صرية دينية وغري دينية يف فرتات خمتلفة
()1
منذ العهد العثماين”
ويقول (يا�سني الن�صري)”ان امل�سرح عرف يف العراق عن طريقني  :ما ادخلته الكنائ�س ابتداء
من عام 1888م ,وخا�صة يف اديرة املو�صل  ,وما متار�سه ال�شيعة من جت�سيد مل�أ�ساة احل�سني بن
علي يف عا�شوراء  ,امل�صدران ي�ؤكدان حقيقة واحدة وهو ان الدين م�صدر الفنون عرب جت�سيد
()2
ما هو ان�ساين �سواء اكان هذا االن�ساين م�أ�ساة ام كوميديا “
ولكن البع�ض االخر يعتقد ان امل�سرح دخل العراق عن طريق (بالد ال�شام) فقد “ن�ش�أ امل�سرح
حقيق ��ة يف الوطن العربي قبل قرن ون�صف القرن تقريبا ،وكان مارون النقا�ش من اوائل دعاة
ه ��ذا الف ��ن اجلديد  ,حيث ق ��دم اول م�سرحية وهي(البخي ��ل) 1847وق ��دم م�سرحيته الثانية
()3
(هارون الر�شيد)عام 1849ويف عام 1853قدم م�سرحيته االخرية (احل�سود ال�سليط)”
بعد ذلك انتقل هذا الوافد اجلديد من املو�صل اىل بغداد وكذلك الب�صرة فيما بعد  ،والو�سيط
هن ��ا اليزال الدير امل�سيحي متمثال برجال الدين الذين نقلوا ن�شاطهم امل�سرحي عرب الكنائ�س
واالدي ��رة واملدار� ��س الدينية التابعة لها ,يف ه ��ذا ال�صدد يقول (وليد العبي ��دي) “ان املو�صل
كان ��ت االوىل يف العراق التي �شهدت الن�شاط امل�سرحي عل ��ى يد االباء الدومنيكان يف املدار�س
()4
االكلريكية ويف مدر�سة الكلدان يف بغداد كان انتقال الن�شاط امل�سرحي فيما بعد”
يف بغ ��داد دخ ��ل امل�سرح اماكن غري خم�ص�صة للعر� ��ض امل�سرحي ومل حت�ضر عرو�ضه فئات
حمرتم ��ة م ��ن املجتم ��ع اتية لهذا العر� ��ض ,بل مور�س ه ��ذا الن�شاط يف بغداد عن ��د بداياته يف
(املاله ��ي) اماكن اللهو امل�شبوه  ,لذلك ا�صطب ��غ ب�صبغة الو�ضاعة واالبتذال ...لذا نوه الرائد
 1د.علي الزبيدي  ,امل�سرحية العربية يف العراق  ,االقالم ,ج�,5سنة,2وزارة الثقافة واالر�شاد  ,بغداد�,1966,ص13
 2يا�سني الن�صري  ،يف امل�سرح العراقي  ,م�ؤ�س�سة دار املدى للثقافة والن�شر ,دم�شق �,1997ص203
� 3سعدون العبيدي�,شيء عن تاريخ امل�سرح العراقي وت�أثره بامل�سرح العربي ,الطليعة االدبية �,94,سنة ال�ساد�سة,بغداد�,1980,ص4
 4وليد ر�شيد العبيدي  ,مفهوم االنتاج يف نظم امل�سرح العراقي (,اطروحة دكتوراه),كلية الفنون اجلميلة  ,بغداد�,1997,ص175
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امل�سرحي(د�.سام ��ي عبد احلميد) بالقول “ كان امل�سرح يع ّد نوعا من انواع الت�سلية الرخي�صة
بح ��ق”( )5وي�ؤكد املعلومة مرة اخ ��رى ويف مكان اخر فيقول “كان اليتحلى ب�سمعة حميدة وامنا
يرتبط باملنتديات الليلية  ,ومافيها من فجور وعربدة”(.)6
اال ان امل�ؤ�س�س�ي�ن مل ي�ست�سلم ��وا لهذه ال�صفة او هذا الطابع الذي انطبع به امل�سرح يف اذهان
النا� ��س  ,وامن ��ا عملوا على ت�أ�سي�س جمامي ��ع من هواة هذا الفن اجلدي ��د واملتعط�شني له ,وقد
عمل ��وا جادين على تق ��دمي عرو�ض م�سرحية عل ��ى ب�ساطتها ،و�ضع ��ف االمكانيات,كانت فتحا
جديدا وت�أ�سي�سا ملا �سيكون م�ستقبال  ,وباعتمادهم على امكانياتهم الفردية املحددة .
ويف بغ ��داد حتديدا بعد ان خرج امل�سرح من �صاالت الكنائ�س و�ساحات االديرة  ,بف�ضل ثلة من
ال�شباب املتنور ...الذين الف ��وا التجمعات(االجواق) وا�س�سوا الفرق وقدموا اعماال باجتاهات
ومو�ضوعات خمتلفة  ...لكنهم م�سكوا الوتر احل�سا�س يف �ضمري ال�شعب اال وهو النب�ض واحل�س
الوطني والقوم ��ي  ...فهو االقرب اىل قلوب اجلماهري املتعط�شة للحرية واال�ستقالل وال�سيادة
واحلي ��اة الكرمية,يق ��ول امل�سرحي العراقي (منا�ضل داود) “ يب ��دو ان هذا النمط امل�سرحي ,
والذي بقي حبي�س الكنائ�س واملدار�س امل�سيحية العراقية  ,مل ينجح اال حينما بادر امل�سرحيون
()7
اىل اختيار ن�صو�ص تاريخية حتاكي امل�شاعر القومية”
فف ��ي عام 1919قدم ��ت فرقة(نوري فتاح) م�سرحي ��ة (النعمان بن املن ��ذر) التي قدمتها على
م�سرح(اوملبيا) “كان ��ت م�سرحية وفود النعمان على ك�سرى هي فاحتة تقدمي م�سرحيات ذات
طابع وطني ولفرتة طويلة الحقة ,فقد ا�ستخدم امل�سرح كو�سيلة لتحري�ض اجلمهور وتعبئته ,يف
()8
تلك الفرتة التي ت�صاعد فيها ال�شعور الوطني والقومي “
وبع ��د ذل ��ك ازداد ع ��دد الف ��رق “حت ��ى ان احل ��زب الوطني قد �ش ��كل فرقة م�سرحي ��ة يف عام
)9(”1921ويف ع ��ام  1922ا�س�ست جمعية التمثي ��ل االدبي,ويف عام 1922اي�ضا ا�س�ست(فرقة
جمعي ��ة هواة التمثيل) االرمنية,كذلك كان هناك ن�شاط ملحوظ لليهود العراقيني يف بغداد اذ
قدموا اعماال حت ��ت ا�سم (اجلمعية االدبية اال�سرائيلية)و (جمعية اال�صالح االدبي اليهودي)
التي قدم ��ت عام1926م�سرحية “ال�سيد او غرام وانتقام عل ��ى م�سرح رويال �سينما وح�ضرها
()10
رئي�س الوزراء عبد املح�سن ال�سعدون”
ويف ع ��ام  1922الف(خال�ص املال حمادي)فرقة م�سرحية هي فرقة(الفرقة العربية للتمثيل)
وكان له ��ذه الفرق ��ة ت�أث�ي�ر جيد لدى ال�شب ��اب الواعي “وبع ��د عامني ت�أ�س�س ��ت (فرقة مدر�سة
االليانة) ويف الوقت نف�سه ت�شكلت اي�ضا”فرقة مدر�سة (التفي�ض االهلية) برئا�سة عبد الوهاب
الع ��اين ويف ع ��ام  1926زاد ن�شاط احلركة امل�سرحية يف بغ ��داد حيث قامت فرقة جورج ابي�ض
()11
بزيارة العراق وقدمت عرو�ضا عديدة يف بغداد ويف املدن العراقية االخرى”
� 5سامي عبد احلميد ,لقاء يف جملة (كلكام�ش) ال�صادرة من وزارة االعالم باللغة االنكليزية (التوجد معلومات ن�شر)
� 6سامي عبد احلميد,جتربتي يف امل�سرح ,دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة  ,بغداد�,2000,ص5
 7منا�ضل داود,م�سرح التعزية يف العراق ,دار املدى للثقافة والن�شر,بغداد�,2006,ص56
 8خالد حبيب الراوي  ,امل�سرح العراقي كو�سيلة ات�صال ,االديب املعا�صر,434,احتاد االدباء والكتاب يف العراق,بغداد,ك�,1992,ص69
 9ا�سعد عبد الرزاق,مقابلة عرب الهاتف,ال�ساعة 1,15بغداد ,يوم2011 /5/5
 10خالد حبيب الراوي» امل�صدر نف�سه»�,ص96
� 11سعدون العبيدي(,م�صدر �سابق) �,ص6
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توال ��ت زيارات الف ��رق العربية حيث جاءت فرقة (ك�شك� ��ش بك)وفرقة(البدوي) وفرقة(عطا
اهلل) وفرقة(فاطم ��ة ر�ش ��دي عام  )1929وفرقة (يو�سف وهبي ع ��ام  )1933وكانت قد زارت
البالد اي�ضا فرقة تركية هي فرقة (طغرل بك)
ويف تل ��ك االثناء توالت الف ��رق العراقية التي ت�شكلت والتي انتجت بواكري االنتاجات امل�سرحية
العراقي ��ة  ..لي�س يف بغداد وح�سب وامنا انت�شر ن�ش ��اط امل�سرح يف املدن العراقية االخرى حتى
و�ص ��ل اىل مدين ��ة العمارة جنوب العراق ,فف ��ي الثالثينات قام طالب املدر�س ��ة الثانوية فيها
“بت�شكيل جمعية الطالب االدبية – وقيامهم بتمثيل رواية ادبية وطنية يف كل �شهر يح�ضرها
خ�صي�ص ��ا طالب املدار�س واملدر�سني “(، )12كان يتع ��ذر عليهم ت�أ�سي�س فرقة م�سرحية خا�صة
بـ(احلل ��ة) فكان اهايل هذه املدينة الكرمية ي�ستقبل ��ون الفرق الزائرة برحابة �صدر ويقدمون
له ��ا الت�سهيالت من كرم ال�ضيافة واحلماي ��ة وت�سهيل اخلدمات الجناح عرو�ضها  ,فهذه فرقة
(حق ��ي ال�شبلي) التي تزور احللة با�ستمرار -ففي ع ��ام  1931قام حقي ال�شبلي رئي�س الفرقة
التمثيلية الع�صرية (فرقة حقي ال�شبلي) بالتمثيل يف مدينة احللة  ,كما قام عام  1932بتقدمي
()13
م�سرحيات ��ه يف املدين ��ة نف�سها وملدة خم�سة ع�شر يوما اىل املواطن�ي�ن واجلي�ش والطالب “
وكان �صاح ��ب الفن ��دق الذي ت�سكن في ��ه الفرقة يتربع باال�سكان املج ��اين للفرقة كلما حلت يف
احللة  ,ف�ضال عن الدعوات يف املنازل والت�سهيالت االخرى
ولك ��ن يف ف�ت�رة الثالثينات يف غرتها حتدي ��دا حدث �شيء مهم يف تاري ��خ امل�سرح العراقي وهو
ظهور اول فتاة عراقية على خ�شبة امل�سرح  ,كان ا�سمها (فوزية منري) وقد ا�شرتكت يف عر�ض
م�سرح ��ي ا�سمه (الهاوية) للفرق ��ة التمثيلية ال�شرقية وكانت قد الق ��ت كلمة قبل االفتتاح جاء
فيه ��ا “ ها ان ��ا اول فتاة عراقية تتقدم بني ايديكم كممثل ��ة” وال�شوق ميلأ جوانحها العتالئها
()14
خ�شبة امل�سرح العراقي الذي يعد ركنا قويا من اهم اركان نه�ضتنا احلديثة”
ويف الثالثين ��ات اي�ض ��ا وبعد ان و�صلت حم ��ى امل�سرح اىل مدينة(الك ��وت) حيث وقعت(ازمة)
ب�ي�ن النا�شط�ي�ن يف امل�سرح واحلكومة فقد هي� ��أ �شباب الكوت عر�ضا مل�سرحي ��ة (وفاء العرب)
يق ��ام يف املدر�سة االبتدائية  ,وقد �شاع يف املدينة ان الن�ساء �سيح�ضرن التمثيل مما دفع بع�ض
املت�شددي ��ن م ��ن االهايل اىل ال�شكوى لدى (املت�صرف) الذي “ امر بدوره مدير املدر�سة بعدم
ال�سم ��اح للن�س ��اء مب�شاهدة التمثيل  ,ولكن ادارة املدر�س ��ة مل تلتفت اىل طلب املت�صرف ,واعد
مدي ��ر املدر�سة ثلمة يف احلائط حيث نفذت منها الن�س ��اء اىل �سطح املدر�سة مل�شاهدة التمثيل
 ...وتدخل ��ت ال�شرط ��ة اليقاف التمثي ��ل  ,لكن مدير املدر�س ��ة رف�ض و�أ�صر على قي ��ام الن�سوة
مب�شاهدة امل�سرحية وت�صدى الطالب لل�شرطة و�ضربوهم ثم طافوا مبظاهرة يف �شوارع الكوت
()15
ليال”
كان حقي ال�شبلي واقرانه يتطلعون اىل ت�أ�سي�س متني عايل ال�ش�أن قيا�سا مب�سارح الدول املجاورة
وه ��ذا ال يتحقق اال بالعلم والتوا�صل املعريف واعداد الذات على م�ستوى الئق من التخ�ص�صات
 12خالد حبيب الراوي (,م�صدر �سابق) �ص7
 13خالد حبيب الراوي (,م�صدر �سابق) �ص71
 14خالد حبيب الراوي (,امل�صدر نف�سه) �,ص71
 15خالد حبيب الراوي (,م�صدر �سابق) �,ص72
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يف امل�س ��رح ليت�سلحوا بالعلم واخلربات والتجارب العاملية النهم �سيكونون قادة  ...الجيال اتية
يف زمان قادم الحمال ...منذ بداية م�سرية (حقي ال�شبلي) حني اعتلى اخل�شبة الذي يقول عنه
(احمد فيا�ض املفرجي) “ يف ليلة ال�ساد�س من ايلول �1926صعد الول مرة فوق خ�شبة امل�سرح
� ,ضم ��ن جمموعة(كومبار� ��س) اختارها الفن ��ان العربي جورج ابي� ��ض للم�شاركة يف م�سرحية
()16
(امللك اوديب) التي عر�ضتها فرقته على م�سرح �سينما الوطني عند زيارتها بغداد”
وم ��ا م�سريت ��ه اال توا�صل معريف ,ال�سيم ��ا بعد ان عاد من م�صر التي اوف ��د لها حيث ذهب مع
فرق ��ة (فاطم ��ة ر�شدي) الت ��ي زارت البالد وظل عاما يت ��درب على م�س ��ارح القاهرة  ,توجت
م�سريت ��ه يف ع ��ام  1935عندما اوفدت ��ه وزارة املعارف يف الدولة العراقي ��ة للدرا�سة يف فرن�سا
للتخ�ص� ��ص يف فن التمثيل وه ��ي اول بعثة لدرا�سة امل�س ��رح “( )17مل ينقطع عطاء الرجل طيلة
م�سريته وحتى اخر يوم من حياته وهو نقيب لفناين العراق .
وبعد ان عاد و�أ�صبح م�ؤهال علميا ليقود الدرا�سة االكادميية لفنون امل�سرح  ,ا�شرقت اال�شراقة
االوىل يف تاري ��خ امل�س ��رح العراقي الر�ص�ي�ن  ,اال وهي ت�أ�سي�س فرع التمثي ��ل واالخراج يف معهد
الفن ��ون اجلميل ��ة “يف عام  1940ا�س�س حق ��ي ال�شبلي فرع التمثيل واالخ ��راج يف معهد الفنون
اجلميل ��ة  ,ف ��كان بحق اول معه ��د يف الوطن العربي �ضمن منهج فني مدرو� ��س وم�ستمر “(,)18
لك ��ن العاملني يف حقل امل�سرح مل يدركوا يف ذل ��ك الوقت او البع�ض منهم انه”لي�س من ال�سهل
ان يكت�شف ��وا بان م ��ا يقوموا به �سوف لن يثمر �سريعا وان القي ��ود التي حتيط بامل�سرح العراقي
�سوف لن تتما�شى �سريعا مع الر�ؤيا الوا�سعة التي يتبنوها من اجل تطوير م�سرحهم الذي يعاين
()19
من �ضيق االفق و�ضعف االمكانيات � ...ضعف التوا�صل مع اجلماهري”
لكنه ��م م ��ع ذلك م�صرون  ...حيث “ ت�شكلت اي�ضا فرق متثيلية كثرية وا�ستمر اخلط امل�سرحي
يف ال�صعود والنمو ,مع ذلك النمو كان احلذر من قبل ال�سلطات يف منو اي�ضا  ,وكانت الرقابة
عل ��ى االعم ��ال امل�سرحية تقف باملر�صاد امام تق ��دمي االعمال اجل ��ادة وال�سيا�سية  ,حيث كان
الفنان يعاين من تلك االمور املت�سلطة عليه واملالحقة له دون توقف لقد كان يف �صراع دائم مع
ال�سلطات يف ذلك الوقت ومل يقف معها يوما من االيام”( )20وحتى يف عقد اخلم�سينات ماقبل
ث ��ورة 14مت ��وز 1958كان امل�سرح العراقي ثوري ��ا تعبويا  ,يقول عنه الرائ ��د امل�سرحي ( بدري
ح�س ��ون فريد)”ان عقد اخلم�سين ��ات” هو النهو�ض الفني الثوري الذي اعتمد على خريجي
ف ��رع التمثيل وطالبه والهواة  ,وبع�ض املمثل�ي�ن القدامى الذين كانت تهفو نفو�سهم للعمل حتى
()21
مع بع�ض ال�شباب”
ً
كان ��ت ف�ت�رة العهد امللكي (احلكم الوطني) فرتة ن�ضال علن ��ي ولي�س �سريا يقول بدري ح�سون
فري ��د“ :لرنج ��ع االن اىل ذلك العام وهو عام  ,1952واالعمال واالنتاجات التي قدمت يف فرع
 16احم ��د فيا� ��ض املفرج ��ي « الفن ��ان حق ��ي ال�شبلي رائد امل�س ��رح العراقي ,ا�ص ��دار نقاب ��ة الفنانني – العراقي�ي�ن – املركز الع ��ام ,بغداد,
�,1985ص8
 17خالد حبيب الراوي (,امل�صدر نف�سه) �,ص72
� 18سعدون العبيدي (,م�صدر �سابق)�,ص7
� 19سامي عبد احلميد ( ,لقاء جملة كلكام�ش ) ( ,م�صدر �سابق)
� 20سعدون العبيدي(,م�صدر �سابق)�,ص7
21بدري ح�سون فريد  ,ق�صتي مع امل�سرح,م ,1مطابع دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ,بغداد�,2006,ص138
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التمثيل  ,بحيث اثارت غ�ضب ال�سلطات احلكومية انذاك النها تعتقد باننا قد جتاوزنا اخلطوط
احلمراء يف اختيار الن�صو�ص وطريقة التقدمي وا�سلوبه “( )22ليت�صور من هو معني بامل�سرح ان
م�سرحا مع تكبيل احلريات وتكميم االفواه الميكن ان يقوم �أو ينه�ض .
لذل ��ك كانت ثورة 14متوز 1958فاحتة لكل طرق احلري ��ة والتعبري وتداعيات الوطن واملواطن
 ...ف�أزاح ��ت ع ��ن امل�سرحيني حمال ثقي�ل�ا وا�ستعدوا ملخاطبة املواطن مبا�ش ��رة ..ال �سيما وان
املرحل ��ة تل ��ك كانت ت�ستوجب املبا�ش ��رة باخلطاب للتعبئ ��ة لاللتفاف حول الث ��ورة الوليدة “.
بع ��د قيام ث ��ورة /14متوز,1958/ن�ش�أت ظ ��روف �سيا�سية واجتماعية جدي ��دة و�ضعت احلركة
امل�سرحي ��ة امام مهمات مغايرة متاما  ,فعادت الفرق املمنوعة اىل العمل وظهرت فرق جديدة
كفرقة الفنون ال�شعبية وفرقة امل�سرح اجلمهوري وفرقة �شباب الطليعة وفرقة 14متوز.وقدمت
بع� ��ض االعم ��ال التي �سب ��ق ان منعتها ال�سلط ��ات امللكية  .وعر�ضت اعم ��ال ذات طابع �سيا�سي
وحتري�ضي غلبت عليها النزعة اخلطابية الوعظية “(,)23مل ال وال�شعب يعي�ش حالة ثورة ..فبعد
ان خرج ��ت قواف ��ل ال�سجناء ال�سيا�سني م ��ن ال�سجون  ,وعاد االالف من املن ��ايف وتنف�س النا�س
ال�صعداء ,واخذ املحرومون حقوقهم وها هو (بدري ح�سون فريد) ي�ستعيد فرقته التي منعتها
ال�سلط ��ات امللكية من ممار�سة العمل امل�سرحي ب�سبب كلم ��ة من كلمات ا�سمها وهي(الطليعة)
الت ��ي كان ��ت عامل ا�ستفزاز للحكومة فقد طلب اجازة جدي ��دة و�سارع ليقدم ثالث م�سرحيات
يف عر� ��ض واح ��د على قاع ��ة (ال�شعب) وقد الق ��ت العرو�ض جناحا جماهريي ��ا كبريا “قدمت
امل�سرحي ��ات الث�ل�اث على قاع ��ة ال�شعب (املل ��ك في�صل الث ��اين �سابقا) ,ملدة ثالث ��ة ايام,من
10ني�س ��ان حتى 12ني�س ��ان1959وكان اجلمهور كبريا جدا  ...وهو ما وف ��ر للفرقة ربحا ماديا
()24
بعد طرح امل�صاريف,والول مرة يف حياتي ح�صلت على مبلغ من املال من جهدي امل�سرحي“
النه ��م كانوا كل تلك ال�سنوات يدفع ��ون للم�سرح ب�سمعتهم ومعها م ��ن جيوبهم على الرغم من
�ضعف احلال “ن�صرف من جيوبنا على كل انتاج دون ان نح�صل على �أي مردود مادي  ,بل مل
()25
نفكر يف ذلك ابدا”
ومل ينتظ ��روا م ��ن احد ان يعبد له ��م الطريق ..ب ��ل باال�ضافة اىل ماواجه ��وا  ...واجهوا النيل
م ��ن �سمعته ��م واتهامهم باعرا�ضهم  ...النه ��م دخلوا هذا امل�سلك  ..طري ��ق امل�سرح فقد كان
الظ ��ن ال�سائ ��د بني النا�س” ان من يلج هذا الباب ان�سان �ساقط اخالقيا وينبغي ان ينبذ  ...او
يط ��رد”( )26بل دافع ��وا عن انف�سهم بح�سن مايتمتعون من اخالق نبيل ��ة وقيم �سامية و�شرف..
�صابرين اىل ان ا�ضاء دروبهم النور ...و�شكرتهم االجيال التي تلت عرب هذه ال�سنني .
ويف �سق ��ف زمن ��ي ق�صري قيا�سا بعم ��ر الثورات اجلماهريية  ,قامت ثورة مت ��وز بتغيري املجتمع
العراق ��ي ..ال ��ذي يعيب على الرجل العم ��ل يف الن�شاط امل�سرحي  ..هاهو الي ��وم يفتح الطريق
للم ��ر�أة وي�سم ��ح لها ب�أن تتقدم للعمل يف التلفزيون ودار االذاع ��ة وت�صعد على امل�سرح ويف هذا
 22بدري ح�سون فريد(,امل�صدر نف�سه)�,ص151
 23ق�سم االبحاث والوثائق ,امل�سرح العراقي اليوم ,وزارة االعالم ,بغداد�,1978,ص9
 24بدري ح�سون فريد(,م�صدر �سابق)�ص243
 25بدري ح�سون فريد(,امل�صدر نف�سه)�ص192
 26بدري ح�سون فريد(,امل�صدر نف�سه)�ص26
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املو�ضوع ن�سجل �شهادة بدري ح�سون فريد التي يقول فيها “ ان الثورة قد غريت بع�ض املفاهيم
االجتماعي ��ة  ,وتقدم ��ت الفتيات للعم ��ل يف جمال التلفزي ��ون واالذاعة وامل�س ��رح بدافع وطني
اوال,وفني,ورغب ��ة يف الظه ��ور ثاني ��ا “( )27ويف العام نف�سه الذي �شهد حت ��وال جديدا ومهما يف
تاريخ الفنون جاءت ثمرة من ثمرات الن�ضال لل�شباب الذين بنوا �صرح امل�سرح العراقي ..فقد
ا�س�س ��ت دائ ��رة حكومية ترعى امل�س ��رح وامل�سرحيني وت�ضعهم على طري ��ق االحرتاف “ يف عام
 1960ان�شئ اول جهاز ر�سمي لتوجيه الن�شاط ال�سينمائي وامل�سرحي يف القطر با�سم (م�صلحة
ال�سينم ��ا وامل�سرح)”( )28و�شهد عق ��د ال�ستينات اي�ضا ت�أ�سي�س اول كلية للفنون يف العراق هي “
اكادميية الفنون اجلميلة” الكلية االم التي ن�ش�أت على اكتاف رواد احلركة الفنية العراقية
م�سرحييه ��ا وت�شكيليه ��ا وبكل فروعه ��ا  ,وانهم فعال امل�ؤهل ��ون لت�أ�سي�س قاع ��دة علمية ر�صينة
لدرا�س ��ة جامعي ��ة تكون منطلقا ل ��كل االخت�صا�ص ��ات يف الفنون اجلميل ��ة  ,وكذلك �شهد هذا
العقد ال�ستيني من القرن الع�شرين ت�أ�سي�س اول فرقة م�سرحية ر�سمية يف العراق  ,الفرقة التي
مل ��ت �شت ��ات االجيال امل�سرحية م ��ن رواد وجيل و�سط واجيال ال�شباب حت ��ت خيمة االبداع تلك
(الفرق ��ة القومي ��ة للتمثيل) وي�ؤرخ (علي مزاحم عبا�س) لذلك فيقول ”:كانت بداية الفرقة “
التي ت�شكلت يف ني�سان  1968من خريجي معهد الفنون اجلميلة واكادميية الفنون اجلميلة ومن
بع� ��ض الفنانني املعروفني يف الو�سط امل�سرحي متوا�ضعة ج ��دا يف امكانياتها املادية والفنية ثم
اخذت ت�ش ��ق طريقها متجاوزة بع�ض العقبات التي تعرت�ض �سبي ��ل تطورها ومنوها”()29وقبلها
كانت قد ت�أ�س�ست بجهد الرائد حقي ال�شبلي ال�شخ�صي ( فرقة الر�شيد للفنون ال�شعبية) والتي
تعن ��ى باملوروث الرتاثي من الرق�ص ال�شعبي واالنغام التي حتول ا�سمها فيما بعد اىل (الفرقة
القومية للفنون ال�شعبية ) وهي تابعة للدائرة نف�سها .
لق ��د �شهد امل�سرح العراقي نقل ��ة نوعية يف عقد ال�سبعينات  ,هذه الت ��ي متثلت باكتمال الن�ضج
البنائ ��ي يف الن�صو�ص املحلية  ,على م�ستوى الت�ألي ��ف وكذلك ما �صاحبها من ن�ضج باال�ساليب
االخراجي ��ة “لقد انتقل االخراج يف هذه املرحل ��ة اىل التخ�ص�ص بعد ماكان ياخذ على عاتقة
بن ��اء كل مف ��ردات العر�ض وهذا يعني توفر عدد من الفنيني االكف ��اء يف العمل امل�سرحي وهذا
كفي ��ل ب ��ان ينه�ض بالعر�ض نهو�ضا جمالي ��ا وفكريا ..ويف هذه املرحلة وج ��د عدد من الفنانني
االكفاء يف �شتى �ضروب العمل الفني”(، )30اما على م�ستوى التقنيات فكان الت�ألق يف الت�صاميم
للمنظ ��ر على ايدي فنان�ي�ن ت�شكيليني كبار امثال(�سعد الطائ ��ي  ,وا�سماعيل ال�شيخلي,وكاظم
حيدر)وه ��ذا االخ�ي�ر كان قد ترك ب�صم ��ة على �سينوغرافي ��ا العرو�ض امل�سرحي ��ة التي �صمم
ف�ضاءاته ��ا كان التط ��ور مت�صاعدا يف كل الفنون على الرغم م ��ن ان املراقب لهذا امل�شهد يراه
بطيئ ��ا”ان التطور ال ��ذي ي�صيب امل�سرح بطيئ ج ��دا ملا متتلكه امل�سرحية م ��ن عنا�صر بنائية
عدة,لي� ��س م ��ن ال�سهل احداث نقله كبرية فيها”( )31اال انه ح�صل وانتج اعماال مميزة “ كانت
 27بدري ح�سون فريد(م�صدر �سابق) �ص248
 28ق�سم االبحاث والدرا�سات ( ,م�صدر �سابق)�,ص14
 29علي مزاحم عبا�س,جتربة الفرقة القومية للتمثيل يف تقدمي امل�سرحيات العربية  ,االقالم ,ع ,4دار اجلاحظ,بغداد�,ص408
 30يا�سني الن�صري(,امل�صدر نف�سه)�,ص45
 31يا�سني الن�صري(,م�صدر �سابق)�ص26
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ف�ت�رة ال�سبعين ��ات قد �شهدت حتوالت نوعي ��ة يف جممل مفردات العر� ��ض امل�سرحي,من ت�أليف
()32
واخراج,ومتثيل وديكور وجمهور”
مل تك ��ن هناك حدودا فا�صلة بني العقد ال�سبعيني والعقد الذي يليه يف امل�سرح العراقي ,وامنا
جاءت نتاجات العقد الثاين ت�أ�سي�سا ملا كان عليه الذي قبله  ,لذلك ا�ستثمر امل�سرحيون ال�شباب
ذل ��ك الن�ض ��ج الفني للم�سرح ال�سبعيني وبنوا عليه ن�ضجا اخر انت ��ج اعماال ي�شار لها وتبقى يف
الذاك ��رة  ,تلك التي اخرجها �شباب امل�سرح مثل (�صالح الق�صب) الذي اخرج (هملت وطائر
البح ��ر واحلل ��م ال�ضوئ ��ي واخلليقة,املل ��ك لري)والفنان الذي ب ��زغ يف مطلع العق ��د الثمانيني
(�شفي ��ق املهدى)وم ��ا قدم منف ��ردا (املعطف واحلل ��م واحلار�س) ومتحدا م ��ع زميله (�صالح
الق�ص ��ب) حيث (احللم ال�ضوئي) وب ��روز خمرج �شاب اخر هو(عزيز خي ��ون) وما قدمه من
اعمال مثل(م�سرحية لو,ومل ��ن الزهور)وكذلك االعمال التي قدمها (عوين كرومي)مثل(ر�ؤى
�سيمون ما�شار ,االن�س ��ان الطيب,وترنيمة الكر�سي الهزاز) التي قدمها يف بيت منتدى امل�سرح
لل�شباب الذين ف�ضلوا ان يقدموا اعمالهم عليه .
ه ��ذا بع�ض مم ��ا قدم يف الثمانين ��ات من م�سرحيات ج ��ادة وجتارب مميزة كان ��ت تخرج اىل
اال�ض ��واء ب�صعوب ��ة  ,وذلك لل�ضغط احلا�صل من ال�سلطة التي تري ��د امل�سرح ان يتناول احلرب
مو�ضوع ��ا واملعرف ��ة لبو�س ��ا العماله مما دف ��ع ا�صحاب الق ��رار اىل تبني اعم ��ال م�سرحية ولو
انه ��ا قليل ��ة قيا�سا بع�شر �سنوات عمر احلرب  ,اال انها تناول ��ت مو�ضوع املعركة واحلرب لتعبئ
اجلماهري لت�ؤثر يف الر�أي العام ليقبلوها كحقيقة واقعة واال�ستمرار بها خلدمة النظام اىل ان
طال ��ت احلرب ف�أخذت ال�سلط ��ة تدعم وت�شجع املجاميع على انت ��اج اعمال م�سرحية (هزلية)
تل ��ك التي اطلقوا عليها (م�سرحي ��ات كوميدية) وهي عرو�ض امل�س ��رح التجاري االباحي الذي
انت�شر يف طول بغداد وعر�ضها  ...ال بل غزا املحافظات اي�ضا “ا�صبح العر�ض امل�سرحي ,ك�أي
�سلع ��ة جتارية يتجاذبها قانون العر�ض والطل ��ب  ,وكان من نتيجة هذه الردة الفكرية ان تردى
()33
العر�ض امل�سرحي “
لك ��ن يظ ��ل امل�س ��رح اال�صي ��ل  ,والعر�ض الر�صني  ,هم ��ا �صفتا امل�س ��رح العراقي ال ��ذي اراد له
م�ؤ�س�سوه ان يكون وهو ما مل�سوه العرب يف �أي حمفل يلتقون به وفيه انتاج عراقي ر�صينا يحتذى
به ينظرون له بتقدير واحرتام.وما اجلوائز التي ح�صدها املبدعون العراقيون يف املهرجانات
الت ��ي ح�ضروه ��ا اال دلي ��ل اثبات على ذل ��ك وما الكوكب ��ة املتوجه من رواد امل�س ��رح العراقي يف
مهرجانات امل�سرح العربي اال اعرتاف لهم مبكانتهم وريادتهم وح�سن ماقدموه ومتيزه والذي
يع ��د ثمرة جهادهم و�شقائهم وعطائه ��م ..ففي عام “ 1983توج ا�ستاذ م�سرحنا حقي ال�شبلي
باحتف ��ال مهيب مع الفنانة الكبرية امينة رزق (م�صر) وم�صطفى كاتب من اجلزائر “()34يف
مهرجان ق�ؤطاج تون�س وتوالت التتويجات فهذا (يو�سف العاين) من اهم رواد امل�سرح العراقي
وبعده(ابراهي ��م جالل) يعد ثالث ثالث ��ة من م�ؤ�س�سي امل�سرح يف الع ��راق اومن ابرز خمرجي
امل�سرح العربي ,وكذلك �سامي عبد احلميد) الرائد املخ�ضرم .
 32يا�سني الن�صري(,امل�صدر نف�سه)�,ص5
 33يا�سني الن�صري ( ,م�صدر �سابق) �ص34
 34يون�س العاين  ,امل�سرح الوجود احللم ,دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة  ,بغداد�1998،ص
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وت�ستم ��ر كوكبة املكرم�ي�ن العراقيني يف كل مهرجان ح�ضروه وهم م�ؤثرون يف �أي لقاء عقدوه “
يعق ��د مهرجان بغداد للم�سرح العرب ��ي ويقف اال�شقاء من امل�سرحي�ي�ن لي�ؤكدوا جهرا وعالنية
زهو وجدية وموقع م�سرحنا العراقي املتقدم ويتعاقب بع�ض النقاد وي�ؤكدون النف�سهم انهم البد
ان يعي ��دوا النظر مبا مل يكونوا يعرتف ��ون به ويزداد فرح امل�سرحيني العرب كلما �شاهدوا عمال
()35
م�سرحيا عراقيا �شابا او جديدا ويحمل نكهة الريادة وحما�سة ال�شباب”
ام ��ا عق ��د الت�سعينيات ففيه انطف� ��أت ا�ضواء امل�سرح بح ��ق  ,كما هي احل ��ال يف اروقة الثقافة
واالبداع االخرى,فحرب الثمان �سنوات بني العراق وايران مل تقطع عنه ال�ضوء اال قليال ،جاءت
حرب العراق على الكويت يف بداية هذا العقد والبالد بعد مل تنف�ض عنها غبار احلرب االوىل
مع ايران  ,احلرب على الكويت التي ادخلت البالد يف غياهب الدمار واملوت واحل�صار,وبطول
احل�صار انغلق ب�صي�ص االنفراج يف نفق االمل ,فت�شتت ابناء امل�سرح من �شباب وكهول ون�شطاء
 ...وكي ��ف مل�سرح ان يعي� ��ش مع انقا�ض الدمار واخلراب ،واىل ان جاء عام2003عام االحتالل
الفعل ��ي واملبا�شر للعراق الذي انهى حتى دور العر�ض والبقية الباقية من ابناء امل�سرح فالتحق
املتبقون اما يف جحافل ال�شهداء او يف �سرايا امل�شردين الالجئني يف البلدان  ,اما القلة الباقية
فهي تنظر بعني االمل ...وما ا�ضيق العي�ش لوال ف�سحة االمل.
املبحث الثاين ( :خ�صو�صية الريادة)
عندما كانت هناك م�شاهد ارجتالية الثارة الغرائز  ...تقدم يف مالهي بغداد ,يطلقون عليها
جزاف ��ا متثيل �أو م�سرحي ��ات.كان اي�ضا هناك �شب ��اب عراقي متطلع وم ��ن انحدارات خمتلفة
اغلبه ��م من ابن ��اء عائالت عريقة  ...كرمية معروفة يف جمتمعاته ��ا املحلية واالقليمية  ,كانوا
يعدون انف�سهم لت�سلق �سالمل املجد ليحفر التاريخ ا�سماءهم على منرب ال�شعب  ..خ�شبة امل�سرح
العراقي باذلني الغايل م�ضحني باموالهم وب�سمعتهم وعوائلهم من اجل خدمة ق�ضية امنوا بها
 ,يدرك ��ون وعورة الطريق  ,لكنهم يبغون تفج�ي�ر طاقاتهم اخلالقة لبناء م�ستقبل هم يرونه ال
حم ��ال قريبا وطريقه خ�شب ��ة مر�صوفة وا�سعة عالية يت�سلقونها ،ليعط ��وا درو�سا وكل االهداف
ال�سامية ل�شعب حمروم من اب�سط و�سائل العي�ش الكرمي  ,يقول الرائد(�سامي عبد احلميد)”
مل يك ��ن امل�سرح العراقي معروفا بكينون ��ة حتدد مالمح �شخ�صيته يف فرتة ما قبل اخلم�سينات
فيم ��ا عدا الن�شاط ��ات امل�سرحية التي كان يت ��م ت�أليفها و�صياغتها بطريق ��ة تعادي االمربيالية
()36
كونها حركة واجتاه”
اذن كان امل�س ��رح العراق ��ي يف املرتبة االوىل وطنيا  ..ومنذ الب ��دء كان الرائد (حقي ال�شبلي)
اذا مل يجد يف الن�ص الذي يج�سده على امل�سرح ا�شارة للوطن �سواء كانت �صراحة ام �ضمنا ...
فان ��ه يقوم بادخ ��ال ان�شودة وطنية حما�سية لتحري�ض النا�س ام ��ا يف االفتتاح او يف اال�سرتاحة
ب�ي�ن الف�ص ��ول “ كان ي�ؤدي بع� ��ض (املنلوجات) بنف�سه ف�ض�ل�ا عن االنا�شي ��د االفتتاحية التي
ا�ستحدث ��ت لتق ��وم قبل العر�ض امل�سرحي يف تل ��ك احلقبة والتي ت�ؤدى من قب ��ل اع�ضاء الفرقة
 35يو�سف العاين (امل�صدر نف�سه)�ص12
� 36سامي عبد احلميد (جملة كلكام�ش)( ,م�صدر �سابق)
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كما يف املثال االتي.
نحن جند اهلل �شباب البالد نكره الذل ون�أبى اال�ضطهاد
ومم ��ا ال�شك فيه ان ن�صا �شعريا كهذا كان يتطلب حلنا واداءا حما�سيا”( )37وهكذا ربى ابناءه
وزم�ل�اءه م ��ن الرعي ��ل االول وماتالهم من اجيال امل�س ��رح ...على الهدف نف�س ��ه وعلى ا ان ال
يغفل ��وا ق�ضية الوط ��ن وطموحات املواطن” مامن �ش ��ك يف ان م�سرحنا العراق ��ي عرب تاريخه
الطوي ��ل كان م�سرح مواجه ��ة مل توقفه ال�صعاب او املتاعب من ان يغذ ال�سري ويتجاوز العقبات
ليحق ��ق هدفه املن�شود فكرا وم�ضمونا وفنا الينعزل ع ��ن اجلماهري او يتنكر لها “( )38وعلى
الرغ ��م من ان هذا االلتزام الوطني واالخالقي كبد الرواد الكثري ...وكان بامكانهم ان يكونوا
ابواقا لل�سلطة ويت�سلقوا املنا�صب واملكت�سبات او يح�صلوا على ر�ضا احلكام واموالهم وخري ما
مييز الطليعة امل�سرحية التي و�ضعت اللبنات االوىل انها” كانت وثيقة االرتباط بن�ضاالت �شعبنا
الوطنية والقومية ولذلك عانى امل�سرحيون الوطنيون ماعاناه غريهم من املثقفني ال�شرفاء من
ا�ضطه ��اد ال�سلطات العميلة وكثريا ماكانت ت�سحب اجازات الفرق امل�سرحية او متنع عرو�ضها
ب�سبب منا�ؤتها للحكم القائم انذاك” (، )39وا�ستكماال الرتباط م�سرحنا مبتطلبات ال�شعب فانه
كان “ يكاف ��ح من ناحية اخرى �ضد التزمت االجتماع ��ي و�ضد املفاهيم والعالقات االقطاعية
()40
املتخلفة التي كانت ترى يف امل�سرح �ضربا من التهتك واالنحالل اخللقي”
ان لروادن ��ا خ�صو�صية كونه ��م مل ينكبوا على املال وال�سعي جلمعه او للنف ��وذ واملنا�صب ليمل�ؤا
اجلي ��وب ويعمروا الق�صور ...وكان بامكانهم ذلك من خالل مغازلتهم احلكام  ...او تعاملهم
م ��ع االجنب ��ي ال ��ذي كان احلاكم الفعلي للع ��راق انذاك او انه ��م ميكن ان يتعامل ��وا بالعرو�ض
الهابط ��ة والرخي�صة الت ��ي تداعب الغرائ ��ز ...لكنهم وعلى الرغم من اهمي ��ة املال ..و�ضعف
احل ��ال “ مل يكن يف ذهن �أي واحد من ��ا ان نح�صل على(فل�س) واحد من جراء عملنا اليومي
عدة ا�شهر بل رمبا العك�س �صحيح”( )41كانوا ي�ضحون مبتطلبات عوائلهم من اجل االنفاق على
االعمال امل�سرحية  ...انهم حري�صون على �سمعتهم الفنية بعد ان فرطوا ب�سمعتهم االجتماعية
(يف ذهن البع�ض) �سمعتهم التي دفعوا لها الكثري...تتح�سن بتح�سن الفهم االجتماعي  ..بعد
التغيريات واالنقالبات التي حدثت يف املجتمع والتي احدثت تطورا يف املفاهيم ونظرات النا�س
للف ��ن والفن ��ان  ...وهو ما ي�ستحقه فنانو العراق من اح�ت�رام واهتمام النهم”تركوا تراثا غنيا
م ��ن اعمالهم �سواء عل ��ى �صعيد الت�أ�سي�س ام على �صعيد التعلي ��م  ,او على �صعيد االبداع وكان
ل ��كل فرد منهم اث ��ره العميق يف نفو�س االجي ��ال التالية من امل�سرحي�ي�ن العراقيني يف تكوينهم
الفن ��ي ويف بلورة التوجه ��ات امل�سرحية املتنوعة بدءا من التقليدية وم ��رورا بالتحديث وانتهاءا
بالتجري ��ب”( )42وهذا ت�أكيد من (بدري ح�سون فريد) عن مكانة ا�ستاذه (ال�شبلي)“ :ميكنني
 37علي عبداهلل (,م�صدر �سابق) �ص92
 38يو�سف العاين (,م�صدر �سابق)�ص121
 39كرمي جمعة,نظرات يف امل�سرح العراقي ,الطليعة االدبية ,ع �,9سنة,8دار اجلاحظ ,بغداد�,1982,ص30
 40ق�سم االبحاث والوثائق (,م�صدر �سابق)�,ص8
 41بدري ح�سون فريد (م�صدر �سابق) �ص103
� 42سامي عبد احلميد (جتربتي يف امل�سرح )(,م�صدر �سابق) �,ص91
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الق ��ول ان اال�ست ��اذ الراحل قد ا�صبح خالدا يف ذمة امل�سرحي�ي�ن العراقيني الن جهده املتوا�صل
طوال اربعني عاما مل يذهب �سدى  ,وامنا بالعك�س فقد حمل طلبته الراية باميان را�سخ و�شقوا
طريقه ��م اىل االم ��ام بثقة وعزمية وق ��وة و�صرب واميان”( )43مل يقت�صر ال ��رواد على مواهبهم
الت ��ي ح�صل ��وا عليها وقاموا ب�صقلها بتج ��ارب علمية  ...بل كانوا ي�سع ��ون ل�صقل تلك املواهب
وتو�سيع افاق مداركهم بالدرا�سة االكادميية الن” حب امل�سرح ودرا�سته التي كانت انذاك عمال
خط�ي�را ودربا مربكا وك�سرا للتقالي ��د والعرف االجتماعي “( )44كان اندفاعهم نحو تلقي علوم
امل�س ��رح يتزايد  ..النه ��م يفتقرون اىل تراث قومي يف مي ��دان عملهم(امل�سرح) حيث كان هذا
عام ��ل �ضغ ��ط كبري عانوا منه كث�ي�را ولكنهم كان ��وا ي�ؤ�س�سون اعتمادا عل ��ى ابتكارهم من دون
م�ص ��در تراثي ينهلون منه ,من دون امتداد ح�ضاري �أو عم ��ق تاريخي ي�ستلهمون منه,من دون
ارث يعينه ��م على دروب وم�سالك االب ��داع وهم املفتقدون لالمنوذج ال ��ذي يرفدهم لي�ؤ�س�سوا
علي ��ه خ�صو�صية �صرحهم  ,امل�سرح الذي نريده هو غري امل�سرح الذي ي�شا�ؤه ذلك النفر القليل
الدائ ��ر يف دائرت ��ه املقفلة م�سرح عراق ��ي �صرف يظهر عليه زيد وعم ��ر التومي وجو”( )45جاء
ذل ��ك يف مق ��ال للرائد جا�سم العبودي يف جمل ��ة (�سينما) العراقية الع ��دد االول ال�صادرة يف
بغداد عام.1955
حتد بعينه  ...دفعهم اىل ان يخلقوا امنوذجهم الفريد ومنهجهم
هذا البناء على ذاك الفراغ هو ٍ
()46
اخلا� ��ص “ كن ��ا نطمح ان نبني م�سرحا عراقي ��ا �صميما “ لذلك تدافع ��وا من اجل اكت�ساب
العل ��وم انهم ف�ضال عن �صناعتهم امل�سرح ,كانوا ي�صنعون م�شاهدا ,متلقيا يفهم ا�صول التعامل
م ��ع ه ��ذا امل�سرح  ...يعلمون النا�س اخالقي ��ات التلقي وممار�سة امل�شاه ��دة وكيفية التعاطي مع
هذا الكائن احليوي اجلديد(امل�سرح) وكيف عليهم ان يحرتموه على �أن ين�سحب هذا االحرتام
اىل امل�شتغلني عليه,معتمدين على فطنتهم وجهودهم الفردية دون دعم من �سلطة او ا�سناد من
م�س�ؤول ,على العك�س مما كان يف بع�ض الدول العربية ال�شقيقة التي �شهدت امل�سرح  ,حيث كانت
احلكوم ��ات تربمج �ضوابط وت�سن قوانني حتك ��م امل�شاهدين عند ح�ضورهم امل�سرح ففي م�صر
مث�ل�ا ويف عام  1847عندما كانت ت ��زور م�صر الفرق االجنبية ا�ص ��درت ال�سلطات الربيطانية
املحتل ��ة الئح ��ة حت ��ت عنوان (قواع ��د ال�سل ��وك يف امل�س ��رح) ويف فقراتها تهدد م ��ن يف امل�سرح
بالعقوب ��ة اذا “ اظه ��روا �شيئا من الغ�ضا�ض ��ة وقلة الذوق جتاه اجلمهور  ,ته ��دد الفقرة الثانية
بالطرد خارج امل�سرح كل من يحدث �ضو�ضاء خالل العر�ض ,واذا تكرر ذلك من احد يحرم من
ح�ض ��ور العرو�ض االخرى  .ومتنع الفقرة الثالثة التدخني داخل امل�سرح  .وحترم الفقرة الرابعة
ال�صف�ي�ر والقرع بالع�صا واحداث �ضو�ض ��اء”(، )47ويف م�صر اي�ضا يدعو (اخلديوي ا�سماعيل)
فرقة (�صنوع) اىل م�سرحه اخلا�ص يف ق�صر النيل وبعد االنتهاء من العرو�ض يقول له “ بعد ان
مثلت م�سرحيتني فان كوميدياتك وغنائياتك  ,وم�آ�سيك  ,قد عرفت ال�شعب على الفن امل�سرحي
 43بدري ح�سون فريد ,وحدة الفعل الدرامي بني ال�شلبي والعبودي,االفالم,ع�25 ,2سنة ,دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة,بغداد�,1990,ص60
 44بدري ح�سون فريد (،ق�صتي مع امل�سرح) (,م�صدر �سابق)�,ص192
� 45سامي عبد احلميد (جتربتي يف االخراج والتمثيل)(,م�صدر �سابق ) �ص192
� 46سامي عبد احلميد (,امل�صدر نف�سه)�ص192
 47فرحان بلبل  ,امل�سرح ال�سوري يف مئة عام  ,وزارة الثقافة  ,املعهد العايل للفنون  ,دم�شق�,1997,ص45
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 ,فاذهب  ,فانك مولري م�صر .ويبقى ا�سمك كذلك ابدا “
ولكن هنا يف العراق مهد احل�ضارات ,يحكي رواد امل�سرح العراقي ما القوه من حاكميهم �سواء كانوا
والة ام ج�ن�راالت احتالل  ,من خنق للحري ��ات وتكميم لالفواه  .انهم رواد على م�ستوى ال�صدارة
واالولوي ��ة والت�أ�سي�س  ,وبع�ضه ��م رواد لي�س مبعنى ال�سبق الزمني  ,بل النهم متميزون عن غريهم
على م�ستوى االبداع  ,بكل اخت�صا�صات امل�سرح توزعوا على التمثيل واالخراج واال�ستخدام االمثل
لعنا�صر االنتاج والتميز على م�ستوى القيادة واالدارة “ م�سرحنا العراقي دون �سواه كان ومايزال
خمتربا فنيا لعدد كبري من تيارات االخراج والت�أليف والتمثيل” ( , )49نظل نحن االبناء الربرة
الولئ ��ك االباء واال�سات ��ذة واملعلمني وال�صانعني  ...ونظل نحلم ونري ��د املزيد من االحالم الننا “
نريد ان نت�سلق اجلبال ونعانق ال�شم�س ونغر�س بيارقنا يف قر�صها الوهاج”(. )50
()48

املبحث الثالث  :مالمح االدارة امل�سرحية يف البدايات
كان ��ت العملي ��ة الفنية يف امل�سرح قدميا تعتمد على جه ��د �شخ�ص مركزي واحد  ,يقوم بكل او
معظم االدوار واملهام على امل�سرح  ,فهو امل�ؤلف وهو املمثل الرئي�س لل�شخ�صيات الرئي�سة  ,وهو
املوج ��ه وامللحن وم ��درب الرق�صات و�صانع احليل  )...كان هذا اي ��ام االغريق وا�ستمر احلال
اىل الع�صور الو�سطى والعهد االليزابيثي  .اىل ان جاء عام ( )1874ذلك العام الذي ثبت فيه
امل�ؤرخ ��ون التاريخ احلقيقي لظه ��ور تخ�ص�ص يف امل�سرح ا�سمه(االخ ��راج) ول�شخ�ص ميار�سه
ي�سمى(املخرج) وبظهور هذا التخ�ص�ص الذي ظهر على يد �شخ�ص در�س امل�سرح لكنه اليعمل
عليه وميار�سه ،النه حاكم مقاطعة يف املانيا يدعى (الدوق جورج الثاين) حاكم دوقية(�ساك�س
مننغ ��ن )وحلبه للم�سرح فقد ا�س� ��س فرقة م�سرحية يف دوقيته ,جل ��ب فرقته اىل برلني ليقدم
انتاجات م�سرحية يتمثل بها مناذج للم�سرح الذي يتحكم فيه املخرج فقد ا�ستطاع ذلك الفنان
ان يجم ��ع كل االكت�شافات ال�سابقة ويوحد بينها بوحدة رائعة  ,فقد عمد اىل التمارين امل�شددة
وال�ضب ��ط التام والتمثيل اال�صيل والدقة التاريخية يف الديكور واملالب�س كل ذلك من اجل خلق
()51
�صورة م�سرحية واقعية “
�إن فن امل�سرح مل يتعرف على دور املخرج باملفهوم املعا�صر واملحدود االعلى يد ذلك (الدوق)
“ لقد طور عمل املخرج عرب الع�صور تطورا كثريا اذ حتى اواخر القرن التا�سع ع�شر مل يكن
مرك ��ز املخرج يف االنت ��اج امل�سرحي قد حتدد بع ��د”( )52منذ ذلك الزمان وق ��د كرثت االلقاب
التي يطلقها املخرج على نف�سه مثل (�سيد العمل) او(احلاكم املطلق) و(املخرج االتوقراطي)
 ...ومارافقه ��ا م ��ن اطالق لل�صالحيات وممار�س ��ة لل�سلطات املفتوحة وم ��ا تالها من ت�ضييق
الف�س ��ح امام اعوان ��ه وم�ساعديه م ��ن م�صممني واداري�ي�ن وفنيني  ,ومن تل ��ك االخت�صا�صات
 48فرحان بلبل ( ,م�صدر نف�سه) �ص52
 49يا�سني الن�صري ( ,م�صدر �سابق) �ص48
� 50سامي عبد احلميد ( ,جتربتي يف امل�سرح)(,م�صدر �سابق) �ص188
� 51سامي عبد احلميد وبدري ح�سون فريد  ,مباديء االخراج امل�سرحي  ,جامعة بغداد�,1980 ,ص14
� 52سامي عبد احلميد(,م�صدر �سابق)�,ص9
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الت ��ي �ص ��ادر حقها املخرج منذ والدت ��ه والتي اليعرتف بها الكثري م ��ن املخرجني هو تخ�ص�ص
(االدارة امل�سرحي ��ة) واليلزم املخرج باحل�ضور اىل القاع ��ة خالل ايام العر�ض ولكن يجوز ان
يق ��وم املخرج يف بع�ض االحيان ببع�ض التعديالت والت�صحيحات على العمل بعد العر�ض االول
 ,وذل ��ك على وفق ردود الفعل التي يلم�سها م ��ن املتفرجني وقد ي�ستدعى املخرج احيانا ليدرب
()53
احد املمثليني البدالء �أو عندما تقرر الفرقة عر�ض امل�سرحية يف مكان اخر”
وم ��ن خ�ل�ال ر�صدنا ل�سلوك الكثري م ��ن املخرجني وجدنا انهم مل يطلع ��وا على واجبات ومهام
االدارة امل�سرحي ��ة بال�ش ��كل العلم ��ي واالكادميي وامن ��ا “ االدارة امل�سرحي ��ة مل تدر�س م�ستقلة
 ...وامن ��ا تعلم �ضمنا مع م ��ادة االخراج “( )54ولكن رواد م�سرحن ��ا امل�ؤ�س�سني كان لديهم حب
التعل ��م  ...ومن التخ�ص�صات الت ��ي تعلموها باملمار�سة كان ��ت (ادارة امل�سرح) �ضمن �سياقات
العم ��ل امل�سرحي يف املعه ��د  ,ف�صفات بع�ضهم ال�شخ�صية تتواءم م ��ع ماحتتاجه عملية االدارة
“مدير امل�سرح( ).....يحتاج اىل هدوء اع�صاب وثقة بالنف�س وقدرة كبرية يف تاليف امل�شاكل
وال�صع ��اب  ..وحت ��ى ان كان ��ت �ضربة قا�صم ��ة توجه اىل االنت ��اج بغتة  ..ومن تل ��ك ال�ضربات
القا�صمة التي حتدث احيانا عدم ح�ضور ممثل مهم يف ليلة العر�ض “( )55وهذه �شهادة اخرى
من (بدري ح�سون فريد) عن ا�ستاذه (جا�سم العبودي) عندما عاد اال�ستاذ من بعثته يقول “
()56
كن ��ت ا�ضافة اىل عملي كممثل اعاونه يف ت�سجيل املالحظات املهمة-كمدير م�سرح اول –)
يف مو�ضع اخر يكرر املعلومة ب�شكل اخر “ كانت هذه التجربة مفيدة يل  ,النني حققت جناحا
()57
يف اداء دوري الثانوي  ,وتعلمت حرفة ادارة امل�سرح “
وه ��ذا يدلل على ان الرواد قد اهتموا بعن�ص ��ر (االدارة) باملمار�سة فقط دون التنظري ,وانهم
مار�سوه ��ا يف مراح ��ل الت�أ�سي�س على ب�ساطة ذلك االداء ,مع العل ��م ان وقت التخ�ص�صات كان
يحب ��و ,وان املجامي ��ع امل�سرحية والفرق كان ن�شاطها وعمله ��ا جماعي حيث كل االعمال ممكن
ان ت ��وكل لكل االع�ضاء  ,وان كل عن�صر م ��ن الفرقة يقوم بكل عمل يعود للفرقة وب�شكل طوعي
،ولك ��ن هذا اليخدم العمل الر�صني الذي يحتاج اىل التخ�ص�صات الدقيقة  ,ولكنهم متفاعلون
به ��ذا ال�ش ��كل من اجل ان يتحق ��ق النجاح للفرقة �أي لكل املجموعة  ...ل ��كل االع�ضاء مع العلم
ان ��ه يف ذلك الوقت اليوجد بينهم متخ�ص�ص بالدرا�س ��ة “ كان كل اجلهاز االداري كل اع�ضاء
()58
الفرقة ذاتهم ب�صيغة الت�ضامن من االنتاجي واالداري ال التخ�ص�ص”
بينم ��ا حتدد التخ�ص�ص بع� ��ض ال�شيء يف مرحلة االحرتاف ( ولك ��ن باملمار�سة اي�ضا) مرحلة
عم ��ل امل�سرحيني يف م�ؤ�س�سات الدولة وبع ��د ت�أ�سي�س (م�صلحة ال�سينم ��ا وامل�سرح عام )1960
وبع ��د ذلك عن ��د ت�أ�سي�س الفرق ��ة القومية للتمثيل ع ��ام  1968يف بغداد ويف ف ��رق املحافظات
ف�ضال عما ا�س�س له من تقاليد م�سرحية يف املعهد واالكادميية عرب ال�سنني ومن خالل نتاجات
� 53سامي عبد احلميد  ,وبدري ح�سون فريد (م�صدر �سابق) � ,ص51
 54ا�سعد عبد الرزاق ,مقابلة عرب الهاتف ,م�صدر �سابق.
 55بدري ح�سون فريد  ,دليل التطبيقات املختربية,مطابع جامعة املو�صل ,املو�صل �,1980ص79
 56بدري ح�سون فريد (,ق�صتي مع امل�سرح),م�صدر �سابق�,ص169
 57بدري ح�سون فريد (,امل�صدر نف�سه) �ص170
 58وليد ر�شيد العبيدي و�سامل حممد عبود  ,ادارة امل�سرح واالنتاج  ,كلية الفنون اجلميلة  ,بغداد�,2002,ص35
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اال�ساتذة التي كان يخ�ص�ص لها فريقا اداريا ومن بع�ض التدري�سيني واملعيدين او البارزين ومن
الطلب ��ة املعروفني بامكاناتهم االدارية “ يف ت�ص ��وري ان االهمية التي حتتلها �شخ�صية (مدير
امل�س ��رح) يف العمل امل�سرحي يج ��ب �إن تكون ذاتها يف العمل امل�سرحي �س ��واء يف الفرق االهلية
او يف الكلي ��ة ولكن ��ي اجدها يف الفرق امل�سرحية �أكرث �أهمي ��ة وكذلك مكانة (مدير امل�سرح) يف
العم ��ل امل�سرحي (انتاجات اال�ساتذة) لكنها تكون اق ��ل اهمية يف اعمال الطلبة وكذلك او�صي
ان يعم ��ل ا�ستاذ مادة االدارة امل�سرحية على تعزي ��ز دور (مدير امل�سرح) يف االعمال الطالبية
“( )59ه ��ذه التفات ��ة من تدري�سي يف ق�سم امل�سرح يعرف هام�شي ��ة االدارة امل�سرحية يف الق�سم
لذل ��ك يو�ص ��ي بزيادة االهتمام بها من اجل ان تر�سخ التقاليد التي هي قوانني العمل امل�سرحي
يف ج ��و اكادمي ��ي بحاجة اىل تر�سيخ القي ��م االخالقية والرتبوية يف العملي ��ة الفنية للم�سرح “
للم�س ��رح تقاليد و�ضوابط واخالقيات ميار�سها العاملون فيه خالل فرتة التح�ضري – التمرين
وخ�ل�ال فرتة التقدمي – العر�ض – ومهما تغريت اجلزئيات فان اال�س�س تبقى ثابتة لكي تبقيه
يف مركزه الثقايف املرموق  ,فاختيار امل�سرحية لي�س امرا �سهال واختيار املمثلني لي�س امرا هينا
واجراء التمارين له ا�صوله وابعاده التي ت�أخذ وقتا وجهودا “( ,)60وهذا ت�أكيد يعطي خ�صو�صية
ملوا�صف ��ات مدي ��ر امل�سرح ومن ه ��و االكف�أ واالجدر بالقي ��ادة لت�سند اليه مهم ��ة االدارة  ,وهذا
�ص ��ادر من ر�أي الرائد (ب ��دري ح�سون فريد) اليه يف احد مدراء امل�س ��رح الحد اعماله “ كان
ل ��ه عليهم دالة وت�أثري وله �شخ�صية م�ؤثرة واعجبني هدو�ؤه واتزانه اثناء التمارين ويف العر�ض
اي�ض ��ا “( )61هذه اهتمام ��ات القلة من ا�ساتذة املعهد واالكادميية الت ��ي توجه باهمية االدارة ,
ولكن تظل امل�ؤ�س�سات التعليمية وبقية رواد احلركة امل�سرحية مل يكت�شفوا دور ادارة امل�سرح ومل
يركزوا عليها ومل يعطوها االهتمام يف مناهج املعهد والكلية – كما ا�سلفنا. -
وبت�أث�ي�ر اال�ساتذة قادة فرقة امل�سرح الفني احلديث وبفعل جهودهم قادوا احلياة امل�سرحية يف
الب�ل�اد ا�ستطاعوا ان ير�سخوا قيما وتقاليد اكادميي ��ة يف فرقتهم فاقت يف الكثري من االحيان
حتى الفرقة القومية للتمثيل  ,الفرقة الوحيدة للدولة العراقية التي مل تعمل على تر�سيخ تقاليد
ومل تطبق مفاهيم االدارة ب�شكلها العلمي والتخ�ص�صي حلد االن  ,يقول الفنان(فا�ضل خليل)
ع ��ن جترب ��ة فرقة امل�سرح الفن ��ي احلدي ��ث يف االدارة امل�سرحية (ردا عن �س� ��ؤال) تناول مثاال
م�سرحية (النخلة واجلريان) التي انتجتها الفرقة يف املو�سم امل�سرحي  1970-1969وكيف ان
مدير امل�سرح يع ّد االهم يف التح�ضريات والتج�سيد ويعد املخرج “ فهو الذي يقوم باملهام ابتدا ًء
م ��ن توزيع الن�ص امل�سرحي ولي�س انتها ًَء بت�سجيل احلرك ��ة  ,واعطاء اوامر اليوم التايل  .كان
مدير امل�سرح يتابع امل�ستلزمات كافة املكملة للتج�سيد من التح�ضريات الت�صميمية والتنفيذية
للديكور واال�ضاءة واملالب�س  ,واملكياج واالك�س�سوارات ,ومتابعة املنفذين (النجارين واخلياطني
و�سواهم) وامل�ؤلف املو�سيقي وحت�ضري االغنيات وت�سجيلها من خالل حجز اال�ستوديو للت�سجيل
 59د.فا�ضل خليل ,مقابلة يف ال�ساعة � 11,00صباحا يف ق�سم امل�سرح  ,من يوم 2011/6/7
� 60سامي عبد احلميد ,ظواهر يف م�سرحنا املعا�صر  ,االقالم�,24,سنة,25دار ال�ش�ؤون الثقافة العامة ,بغداد�,1990 ,ض22
 61بدري ح�سون فريد ,ق�صتي مع امل�سرح ,ج,3دار ال�ش�ؤون الثقافة العامة  ,بغداد �,2007,ص(50علما انه كان يق�صد الباحث نف�سه عندما
عم ��ل مع ��ه مدي ��ر م�سرح يف م�سرحية ب�ضاعة عن ��د الطلب لفرقة اخلن�ساء ع ��ام  ,1979والتي عر�ضت على امل�س ��رح القومي يف كرادة مرمي )
–الباحث-
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ومايتبعه ��ا من تهيئة القائمني على التنفيذ يف ايام العر�ض وماي�سبقها وال ابالغ حني اقول كان
()62
يتابع امل�ستحقات املالية للممثلني والعاملني يف امل�سرح جميعا”
ان ر�ؤى املخرج�ي�ن تتف ��اوت يف حدود مهامهم وطبيعة عمل مدي ��ر امل�سرح  ,وبح�سب قناعاتهم
وفهمهم لدوره  ,فمنهم من يعده عن�صرا خدميا م�س�ؤوال عن البنى التحتية التي تخدم التمرين
وته ��يء متطلب ��ات اجلماعة وراحتهم وح�س ��ب  ,وبناء عليه يت ��م اختيار مدير م�س ��رح منا�سبا
له ��ذه امله ��ام واملوا�صفات  ,ومنه ��م من يعده عن�ص ��را ا�سا�سا يف التخطي ��ط والتنفيذ واملتابعة
لربنامج العمل امل�سرحي منذ اخلطوة االوىل وحتى ا�سدال ال�ستار على اخر عر�ض وهذا – لب
اخت�صا�ص ��ه “ -طبيعي ان ه ��ذه املهمة ال�صعبة حتتاج اىل قدرة اداري ��ة و�شخ�صية قيادية يف
ال�سيط ��رة عل ��ى التمارين وت�سجيل املالحظ ��ات  ,وتوفري املتطلبات الالزم ��ة لدفع �سري االنتاج
قدم ��ا اىل امام ومراقبة االعمال الفنية االخرى وتعجي ��ل م�سريتها لغر�ض امتامها واجنازها
()63
يف الوقت املحدد كاملناظر امل�سرحية واملالب�س واالنارة واملتممات امل�سرحية ”..
لذلك يعطيه دوره الطبيعي للم�شاركة يف التخطيط واجلدولة واملتابعة والتن�سيق مع امل�صممني
لعنا�صر االنتاج وبعد ذلك ينتقل اىل مراحل التنفيذ ومتابعة الور�ش واملرا�سم واملعامل املكلفة
باجناز الت�صاميم – خارج اوقات التمرين -وكذلك يطلب ا�ست�شارته يف توزيع االدوار وتكليف
امل�صمم�ي�ن وم ��ا اىل ذلك  ،وهكذا املخرج ��ون يعرفون ويعون ما لالدارة م ��ن دور ويدركون ما
للمدي ��ر من دعم وا�سناد للمخرج  ,وان ��ه يتمثل ب(املدير التنفيذي) مل�شروع العر�ض امل�سرحي
,ال�سيم ��ا وانه �سيكون (املدير املفو�ض) امل�س�ؤول االول عن العر�ض امل�سرحي يف ليايل العرو�ض
واعتب ��ارا من الي ��وم االخري للتماري ��ن �أي بعد ( اجل�ن�رال بروفه) وهنا يعطين ��ا �صورة اخرى
الرائ ��د (�سام ��ي عبد احلميد) عن اهمي ��ة االدارة امل�سرحية  ,حيث يتح ��دث عن اهم واعرق
معه ��د دراما يف الع ��امل – كان يدر�س فيه – اال وهو االكادميية امللكي ��ة لفنون الدراما (رادا)
يف اململك ��ة املتحدة فيقول “ ان ��ه من اف�ضل معاهد تدري�س الف ��ن امل�سرحي يف العامل حيث انه
اليتوفر تخ�ص�ص لدرا�سة االخراج يف تلك االكادميية بل هناك تخ�ص�ص لدرا�سة ادارة امل�سرح
ي�ستطي ��ع الطالب م ��ن خاللها ان يتعلم االخراج على ايدي عدد من املدر�سني املخرجني الذين
()64
يتول ��ون تدري�س فن التمثيل ويقدمون يف نهاية كل ف�صل انتاجا م�سرحيا يعر�ض للجمهور “
وهذا عك�س ما نقوم به يف مناهجنا التي ا�شرنا اليها �سابقا
�إن بع� ��ض مدراء امل�س ��رح ميار�س مهمته با�ست�سهال �شديد ويخ�ض ��ع للمخرج او ملدير االنتاج او
للمنت ��ج �أو رئي�س الفرق ��ة او ملدير الدائرة املنتج ��ة على ح�ساب مهام ��ه وم�س�ؤولياته وان بع�ض
املخرجني يتعامل بفوقية وت�شنج  ...ويتق�صد حتجيم �أو ابعاد مدير امل�سرح اجليد عن ممار�سة
عمل ��ه يف متابعة املمثلني وخ�صو�صا النجوم منهم فهم مرتبطون باملخرج واملنتج ح�صرا وهذه
تراكم ��ات الفهم الناق�ص ملهمة االدارة امل�سرحية ومن غريزة ممار�سة ال�سلطة والت�سلط وهذا
الفه ��م مل ي�ستث ��نَ منه خريج معهد �أو كلية م ��ن كليات الفنون مهم ��ا كان موقعها اجلغرايف يف
الب�ل�اد ،النهم مل يتعلموا املفاهيم والتقاليد وال�صالحيات واحل ��دود ملدير امل�سرح وم�ساعديه
 62د .فا�ضل خليل (م�صدر �سابق).
 63بدري ح�سون فريد  ,دليل التطبيقات (م�صدر �سابق) �ص88
� 64سامي عبد احلميد (جتربتي يف امل�سرح) (,م�صدر �سابق) �ص26
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واليعرف ��ون �سبل التعامل ال�صحي ��ح يف التمارين والعرو�ض على اخل�شب ��ة ويف الكوالي�س ويعود
ذلك اىل طبيعة املنهج العلمي يف هذه املعاهد والكليات ( وعلى الرغم من ان مدير امل�سرح هو
الرجل االداري والفني ويعدَ الرجل الثاين بعد املخرج  ,اال انه ي�ستلم الراية من جميع الوجوه
 ...وميك ��ن اي�ضا ملدير امل�س ��رح ان يقدم للمخرج( ).....كل م�ساع ��دة وعون ون�صيحة وخربة
علمي ��ة اثن ��اء التمارين ب�شكل ان�ساين وب ��روح من التوا�ضع الفن ��ي دون ا�ستعرا�ض للع�ضالت او
تقلي ��ل من قيمة املخرج  ,قائ ��د العمل ,اال ان املهمة اال�سا�سية ملدي ��ر امل�سرح تهيئة كل االجواء
العلمي ��ة وال�سيطرة الكاملة على القاعة  ,وتوف�ي�ر امل�ستلزمات الفنية املطلوب الجراء التمارين
اليومية “ (. )65
نتائج البحث :
1 .1كان ��ت االدارة امل�سرحي ��ة متار� ��س من قبل بع�ض ال ��رواد على الرغم من ع ��دم درا�ستهم
االدارة امل�سرحية
2 .2خ�ل�ال فرتة البداية ولغاية االن  ,عدم وجود در� ��س خمت�ص باالدارة امل�سرحية يف كليات
الفنون ومعاهدها على م�ستوى البالد
 3 .3كانت االدارة امل�سرحية تعهد اىل انا�س الميتون لالدارة ب�صلة
 4 .4كان ��ت االعمال امل�سرحي ��ة ت�سيطر عليها الفردي ��ة واملمار�سات ال�شخ�صي ��ة للمخرج فهو
املخرج واملدير وهو احد املمثلني احيانا
اال�ستنتاجات :
1 .1مل يكن هناك اهتمام باالدارة امل�سرحية يف مراحل الت�أ�سي�س  ,لعدم وجود ثقافة م�سرحية
كافية لالخت�صا�صات ال�سائدة للمخرج واملمثل .
2 .2كان ��ت االدارة تعه ��د النا�س غري متخ�ص�ص�ي�ن بادارة امل�سرح لعدم وج ��ود تخ�ص�ص على
امل�ستوى االكادميي يف املعهد واالكادميية .
3 .3مل تاخ ��ذ االدارة امل�سرحية دورها كما ينبغي وعليه فلي�س هناك تطور للعمل االداري منذ
الت�أ�سي�س اىل االن .
4 .4لي� ��س هن ��اك �ضوابط تلتزم جهة االنت ��اج او املخرج يف تكليف مدير م�س ��رح اداري ناجح
ح�سب املوا�صفات العلمية.
التو�صيات-:
� .1ض ��رورة فك اال�شتباك بني اخت�صا�ص ��ي (ادارة امل�سرح) و(ادارة االنتاج) يف مادة (ادارة
امل�سرح واالنتاج) التي تدر�س لطلبة الثالث اخراج فقط .
.2يجب �أن يدر�س هذا االخت�صا�ص كل طالب دار�س يف ق�سم الفنون امل�سرحية  ,وب�أي تخ�ص�ص
مادام له عالقة مبدير امل�سرح عند ممار�سته املهنة عمليا.
التو�صي ��ة ب�شيء م ��ن االهتمام بتخ�صي� ��ص مقاعد درا�سي ��ة لالدارة امل�سرحي ��ة يف الدرا�سات
العليا� ,سواء داخل البالد ام خارجها.
65بدري ح�سون فريد (دليل التطبيقات) (,م�صدر �سابق) �ص88
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امل�صادر واملراجع
اوال  :الكتب العربية
1 .1بلبل  ,فرحان  ,امل�سرح ال�سوري يف مئة عام ( ,وزارة الثقافة – املعهد العايل للفنون) دم�شق 1997
2 .2ث ��روت  ,يو�س ��ف عب ��د امل�سيح  ,الطريق واحل ��دود – مقاالت يف االدب وامل�س ��رح والفن (دار احلري ��ة للطباعة)  ,بغداد ,
1977
3 .3داود ,منا�ضل  ,م�سرح التعزية يف العراق (دار املدى للثقافة والن�شر)  ,بغداد 2006,
4 .4دين  ,الك�سندر ,العنا�صر اال�سا�سية الخراج امل�سرحية  ,تر� ,سامي عبد احلميد (دار احلرية للطباعة  ,بغداد )1972
5 .5العاين  ,يو�سف  ,امل�سرح الوجود احللم  (,دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ) بغداد 1998 ,
6 .6عبد احلميد� ,سامي  ,جتربتي يف امل�سرح ( دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ) بغداد 2000 ,
 ........,........7 .7وبدري ح�سون فريد  ,مبادئ االخراج امل�سرحي (جامعة بغداد – كلية الفنون اجلميلة ) بغداد 2002,
8 .8عبداهلل  ,علي امل�سرح املو�سيقي يف العراق (دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة )  ,بغداد 1995 ,
9 .9العبي ��دي  ,ولي ��د ر�شي ��د و�سامل حمم ��د عبود (ادارة امل�س ��رح واالنتاج ( كلية الفن ��ون اجلميلة – جامعة بغ ��داد ) بغداد ,
2003
1010فريد  ,بدري ح�سون  ,ق�صتي مع امل�سرح  ,م( ,1مطابع دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة  ,بغداد 2006
 , .....,.....1111ق�صتي مع امل�سرح ,م(,3دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة) بغداد 2007,
 , ......,.....1212دليل التطبيقات املختربية ( ,مطابع جامعة املو�صل)  ,املو�صل 1980 ,
1313املفرج ��ي  ,احم ��د فيا�ض  ,الفنان حقي ال�شلبي رائد امل�سرح العراق ��ي (ا�صدار نقابة الفنانني العراقيني – املركز العام ,
بغداد 1985 ,
1414الن�صري  ,يا�سني  ,يف امل�سرح العراقي املعا�صر ( ,م�ؤ�س�سة �سندباد للطباعة والفنون ) دم�شق  ,التوجد �سنة طبع
1515مركز االبحاث والدرا�سات  ,دليل امل�سرح العراقي ( ,وزارة االعالم) بغداد 1978
1616الر�سائل واالطاريح :
1717العبيدي  ,وليد ر�شيد  ,مفهوم االنتاج يف نظم امل�سرح العراقي ( كلية الفنون اجلميلة – جامعة بغداد) بغداد . 1997
املجالت الدورية :
1 .1جمعة كرمي  ,نظرات يف امل�سرح العراقي  ,جملة الطليعة االدبية  ,ع� ,9سنة (,8دار اجلاحظ)  ,بغداد 1982
2 .2خ�ض�ي�ر � ,ضي ��اء  ,االخراج يف امل�س ��رح العراقي  ,جملة االق�ل�ام ,ع� ,2سن ��ة (,25دار ال�ش�ؤون الثقافي ��ة العامة ) بغداد ,
1990
3 .3الراوي  ,خالد حبيب  ,امل�سرح العراقي كو�سيلة ات�صال  ,جملة االديب املعا�صر ( 434,االحتاد العام لالدباء والكتاب يف
القطر العراقي) بغداد 1992
4 .4الزبيدي  ,علي ,امل�سرحية العربية يف العراق ,جملة االقالم ,ع� 25سنة ( 2وزارة الثقافة واالر�شاد) بغداد 1966 ,
5 .5عبا� ��س علي مزاحم  ,جتربة الفرق ��ة القومية للتمثيل يف تقدمي امل�سرحيات العربي ��ة  ,جملة االفالم,ع(,6دار اجلاحظ)
بغداد 1980,
6 .6عب ��د احلمي ��د � ,سامي  ,ظواهر يف م�سرحنا املعا�صر  ,جملة االفالم ,ع�,2سن ��ة (25دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة) بغداد ,
1990
 ........,......7 .7مقابلة خا�صة .جملة كلكام�ش باللغة االنكليزية  ,التوجد معلومات ن�شر
 .......,......8 .8جتربتي يف االخراج والتمثيل  ,جملة االفالم ,ع( ,6دار اجلاحظ) بغداد 1980
9 .9العبيدي � ,سعدون� ،شيء عن تاريخ امل�سرح العراقي وت�أثره على امل�سرح العربي  ,جملة الطليعة االدبية ,
ع�,944سنة (, 6دار اجلاحظ)  ,بغداد 1980,
1010فري ��د ,ب ��دري وح ��دة الفعل بني ال�شبلي والعبودي  ,جملة االف�ل�ام ,ع� 2سنة ( , 25دار ال�ش� ��ؤون الثقافية العامة ) بغداد ,
1990
املقابالت ال�شخ�صية
 - 1ا�سعد عبد الرزاق  ,لقاء عرب الهاتف  ,ال�ساعة  1,15ظهرا يوم 2011/5/5
 - 2فا�ضل خليل ،لقاء يف ق�سم امل�سرح ،ال�ساعة �11صباحا من يوم .2011/6/7
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