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 د. عقيل مهدي يوسف

عباس لطيف
 وهو يف �س���نه ال�س���بعيني كان يجفل م���ن )النقد( 
اي نق���د فيما يتعلق بالنتاج���ات الفنية فال االغنية 
امل�سرح���ي  العر����ض  وال  والرواي���ة  اللوح���ة  وال 
ميكن االكتفاء بنقدها دون م�س���اهدتها و�سماعها , 
يتململ يف داخله )امراخالقي( في�س���قط )الباليه( 
من منظوم���ة الفنون , ويك�س���ر اخلوابي املعتقة , 
ثم يلثم قطراتها امل�سفوحة ويلوم القدر على تبدل 
احوال النف�ض االمارة! يحاول اال�س���تطالة بحدث 
او حكاي���ة او موقف او م���زاج لي�سنع منها امثولة 
�سخ�سي���ة موؤط���رة مب�سهدية متحرك���ة , وغالبا ما 
ي�سن���ع خط���ا �سرطيا ب���ن احل�س���ي واملعنوي يف 
عوامل���ه الفني���ة , ت���ارة ي�سطره���ا وت���ارة يدجمها , 
ت�سغ���ط عل���ى خميلت���ه رموز م���ن م�س���ادر �ستى , 
في�ستله���ا م���ن زوادة املمثل اجل���وال )الزوربوي( 
او الواع���ظ , وال�ساعر , واحلكوات���ي , واملنا�سل 
ال�سهيد , واملقرئ )احل�سيني(.فيمعن يف ن�سوتها 
, ومتعته���ا , وحن يتم مارب���ه منها , ي�سطب عليها 
بخطن متقاطع���ن خوف الوثني���ة وهما املوعظة 

احل�سنة , والفكرة الر�سيدة عن اخلتام.
يتمنط���ق برم���وزه وعدت���ه الفني���ة , مث���ل زن���ار , 
ليجت���ذب باالعيب���ه , ومكائده القولي���ة )قيل لوتد 
ماا�س���رع نفاذك يف االر�ض؟ اج���اب : بفعل الدق!( 
جمه���وره يف املقه���ى , املنتدى , البا����ض , ال�سوق 

,امل�سلى...
يتوق���ف با�سطناع م�سرحي , وه���ي عادة �سلوكية 
قدمي���ة متي���ز فيها اه���ل امل�س���رح م���ن دون خالئق 
االر����ض ط���را , ينج���ز م�سه���دا مرجت���ال , اليري���د 
, يفخ���ر بانت�ساب���ه  ل���ه ان يظ���ل حبي����ض روح���ه 
اىل �سق���ور البادي���ة و�سف���وة ارحامه���ا ودوحتها 
العالي���ة , ويتا����ض بخالئقها البا�سل���ة. منذ ان بنى 
مدين���ة النا�سرية )نا�س���ر ال�سع���دون( حتى باتت 
مه���ادا تتلقف ب���ذور الفكر ال�سيا�س���ي لتزدهر فيها 
القومي���ة , وال�سيوعي���ة , والدينية وكذلك عاج يف 
املدينة �سقاة ممن ادركته���م حرفة االدب ,منهم من 
يق���ارع رحيق اخلم���ارات , لي�سحو على تظاهرة , 

و�سجون, وم�سرح و�سعر , واغنية.
ابتل���ى عزي���ز )ب���داء اخل�سبة(املزم���ن , وت���وردت 
وجنت���اه وه���و يطل م���ن �سباك عل���وي يف مدر�سة 
الفي�سلي���ة االبتدائية , حماطا باترابه من التالميذ 
وه���م ي�سكل���ون )كور����ض( م���ن عط����ض ب�س���ري , 
وف�س���ول طفويل , هك���ذا �ساء ق���دره ان يحرم من 
ح�س���ور اول م�سرحي���ة ي�ساهده���ا , اوهك���ذا �ساء 
مدي���ر املدر�سة حلكم���ة جنهلها , عرف���ت النا�سرية 

مثله���ا مث���ل اي مدين���ة عراقية , لغزا حم���را فيما 
اي   , الن���دري  النن���ا  املدين���ة  احتف���االت  يخ����ض 
خم���رج خفي , كان يت���وىل بطريق���ة مبهمة جتهيز 
النخ���ب احلاكم���ة يف املدين���ة مبا يتطل���ب مركزها 
من اك�س�سوارات )فالحي���ة( يوؤتي بها من ق�سبات 
ومعداته���ا   , املتحفي���ة  ازيائه���ا  بكام���ل   , بعي���دة 
الزراعي���ة عل���ى ظه���ور ال���دواب , او يف با�س���ات 
خ�سبية فتحط ا�سرابهم على ار�ض , معمل , اويف 
مدر�س���ة اوحف���ل يف منا�سب���ة , اوم���اأمت , ا�س���راب 
تنتظ���ر اال�س���ارة , فتجي�ض حناجره���ا بالهو�سات 
والرق�س���ات القتالية التي بقي���ت روا�سمها ماثلة , 
مذك���رة بعهود االجداد الفرو�سية , واحدة من هذه 
النوبات اع���رت عر�سا اخرج���ه يف عام )1963( 
وهو)ث���ورة  عل���ى االقط���اع( تاألي���ف عب���د الرزاق 
عب���د الواح���د ,كانت فر�سة كب���رة ان يفر�ض هذا 
ال�س���رب الفالح���ي االر�ض ,مل�ساه���دة العر�ض لكنه 
بوغ���ت حينما الحظ ان ات�سلت العباءات ببع�سها 
لت�سكيل اجنحة �سود و�سفر الداء فري�سة ال�سالة 
, وبق���ي هم رهن االنتظ���ار , نق�سد املمثلون , مثل 
فا�سل خليل الذي مثل مبهابة �سيخا مرفا , اي�سا 
عبد املطلب ال�سنيد و�سلمى داود , و�ساجدة ح�سن 
, ثم تقدمي العر�ض حتت انظار الفالحن املنده�سة 
, وه���م يتمي���زون غي�س���ا من ظل���م ابن���اء جلدتهم! 
وتقدم���وا بدعوتهم للفريق , يف زي���ارة م�ساربهم 
, ليطل���ع اهلوهم على هذا العج���ب امل�سرحي الذي 

اذهلهم , ومل تلبى الدعوة لظروف غر موؤاتية.
يتذكر عزيز وهو بعد �سغر �سوت والدته ال�سجي 
وه���ي ترتل الق���ران , وكذلك ت���راوده خطرات عن 
متثيل���ه يف م�سرحية )وف���اء الع���رب( يف املدر�سة 
ال�سرقي���ة , ام���ا ال���ذي ابظع يف ذاكرت���ه فهو دوره 
عام )1956( يف م�سرحي���ة )املالح البائ�ض( جلان 
كوكتو ,واخراج كاظ���م ال�سمرتي النها حفزته اىل 

االنخراط , يف امل�سرح. 
والنن�س���ى كذلك عام )1959( ح���ن قدم م�سرحيته 
االوىل موؤلفا)زنزان���ة رق���م 17(من اخراج حم�سن 
الدميقراطي���ة(  )ال�سبيب���ة  وانت���اج   , الع���زاوي 
اجلم���ايل  حمي���د  ويتذك���ر  النا�سري���ة  يف 
وح�س���ن نعم���ة, كان���ت قريحت���ه جت���ود بال�سعر , 
)بالتعددي���ة(  يكت���ف  مل  م�ستثمرا)البوليفوني���ة( 
ال�سوتي���ة حت���ت وط���اأة تاأث���ر الدرام���ا وامل�سرح 
بل ح���اول ان )ي�سخ����ض( املجرد , فتخي���ل ال�سعر 
يف حلمه,رج���ال مهيبا ,يات���ي ال�ساعر وهو )ميت( 

ويحاوره :

)اجل�سن���ي قبالته(..و)قل���ت زورت روحي( و)قال 
يل :تعال معي(..

الخ..حن قبل يف معه���د الفنون اجلميلة تعلم من 
كرا�س���ة بيدا�ستاذه ا�سعد عب���د الرزاق , وهو يلقن 
احلرف���ة وبع����ض الدرو����ض ع���ن �ستان�سالف�سكي , 
ومثل م���ع ا�ست���اذه يف ع���ام )1959(يف م�سرحية 
كتبه���ا زميل درا�ست���ه )عزي الوه���اب( وكان دورًا 

�سريرا و�سلبيا.         
وت�سل���ب ع���وده عل���ى ي���دي ا�ساط���ن امل�س���رح_

,وابراهي���م  العب���ودي  جا�س���م  اي�سا_مث���ل 
جالل...العب���ودي ال���ذي يجي���د حتلي���ل مركب���ات 
اللف���ظ  يوفره���ا  الت���ي  املعن���ى  الن�ض,وطبق���ات 
العرب���ي الف�سي���ح ويع���رف كيفي���ة �سياغته���ا يف 
عر����ض م�سرح���ي ر�سن وموؤثر وانتق���ل وعيه مع 
ابراهي���م ج���الل اىل ط���ور جدي���د يف التعام���ل مع 
جمالي���ات العر����ض وتقنياته االك���ر ن�سجا فمثل 
مع���ه دور )اب���و( يف م�سرحي���ة )الطوف���ان( لعادل 
كاظم , بروحه���ا وا�سلوبها البابل���ي اجلديد ,بلغة 
خط���اب حمدثة , ناق�ست اللعب���ة اجلهنمية لطاغية 
مع �سرائ���ح اجتماعية مقهورة ,كان عزيز يرى يف 
جالل مثل مايرى التابع ال�سويف مبريده ,فتفتقت 
روح���ه للجمال امل�سرحي يف عر����ض )مقامات ابي 
الورد(لع���ادل كاظ���م ,واخ���راج ج���الل اي�سا, دخل 
اخل�سب���ة ب�سم���ة امر مغ���ويل )اب���ن ال�سم�سامة( 
مي�س���ي بطريق���ة )ال���وزة( الواثقة م���ن ت�سرفاتها 
اخلرق���اء! هذا اال�سل���وب الكاريكاتوري يف االداء 
, يختلف مث���ال عن متطلبات جا�س���م العبودي منه 
يف  )العادلون(اللبركامو,وكذل���ك  م�سرحي���ة  يف 
عر����ض )حفل���ة �سمر م���ن اج���ل 5حزي���ران( ل�سعد 
الل���ه ونو�ض,و)اال�سوار( خلالد ال�سواف )مل يقدم 
دوره حزقي���ال ب�سبب �سفر العب���ودي اىل امريكا( 
تتميز جتربته م���ع حم�سن العزاوي ,فقد اخرج له 
كما ذكرن���ا اول م�سرحية كتبه���ا ومثل معه وجدي 
الع���اين وجمي���د طخم���اخ وتالق مع الع���زاوي يف 
تادية دور )احلار�ض( يف م�سرحية )ن�سيد االر�ض( 
لب���دري ح�س���ون فريد, وعك����ض طرفا مم���ا يعانيه 
الواف���دون اىل العا�سم���ة م���ن الري���ف ,و�سياعهم 

بعيدا عن جذورهم الطبقية هناك.
وحق���ق اي�س���ا ح�س���ورا يف دور )�سف���ي الدي���ن 
واللغ���وي  والفقي���ه  املو�سيق���ي  الع���امل  احلل���ي( 
اجللي���ل يف عر�ض)الغ���زاة(, تاليف عل���ي ال�سوك 
, واخ���راج الع���زاوي , دوره كان ثوري���ا مقاوم���ا 
للغ���زاة كان ه���ذا اال�سل���وب االخراج���ي للعزاوي 

, جدي���دا عل���ى عزي���ز ,اذ ت�س���كل الدينامية فحوى 
بطريق���ة  م�ساه���ده  االخراجية,وتندف���ع  خطت���ه 
واثب���ة مت�ساع���دة بلعب���ة ب�سرية وا�سح���ة املعامل 
ومع قا�س���م حممد وجد اللذة والعم���ق والتحول , 
من���ذ ان ا�سند له دور )املعلم راقي( يف عر�ض )�سر 
الكن���ز( املقتب�سة من )كنز احلمراء( فغر عزيز من 
طبيع���ة االداء ال�سوت���ي واجل�س���دي لر�سم دوره 
يف ف�س���اء العر�ض , ومل يكت���ف بالتجربة االدائية 
لل���دور, بل ح���اول التنظ���ر للتجرب���ة نقديا حتت 
عن���وان )التر�س���م ع�سف���ورا ناق�س���ا( ون�سرها يف 
جمل���ة االقالم , وهي مالحظ���ات انبثقت من خالل 
التمري���ن حماوال فيها تبي���ان دور املمثل يف تطور 
العر�ض , وتغيران�سقته حذفا وتقدميا او تاخرا 
و�س���وال لالطر التج�سيدي���ة ,حظيت هذه املحاولة 
قب���ل  م���ن  وا�س���ع  باهتم���ام  التجريبي���ة  النقدي���ة 
االو�ساط امل�سرحي���ة والثقافية يف العراق والعامل 

العربي مطلع الثمانينيات.
وحظي م���ع �سامي عبد احلمي���د بفر�سة ثمينة من 
الع���ب احلر ,مع���ه وجد حري���ة اعر�ض م���ن �سواه 
,فعب���د احلمي���د يعتم���د ا�سلوب���ا خا�س���ا يف ان�ساء 
م�سه���ده تبع���ا ملعطي���ات االداء عن���د املمث���ل خالل 
التماري���ن , وال يفر�ض ال�سخ�سي���ات على املمثلن 
ق�سرا.وه���ذا ماخربه يف م�سرحية )قرندل( تاليف 

طه �سامل وقدمت عام)1971(.
عزيز يرف�ض ازدواجية املواقف عند الب�سر ويردد 
دائم���ا املثل االملاين :)الجتل�ض ب���ن كر�سين(هذه 
الثيم���ة حركت لدي���ه ق�سيدة قدمي���ة كتبها عن احد 
ا�سدقائه م���ن املنا�سلن الي�ساري���ن , الذي برت 
�ساق���ه على اث���ر التعذي���ب )خال���د االمن(وحولها 
اىل ن����ض درامى, يريد فيه توحد االن�سان مع ذاته 
,فاجلارية تق���ول يف امل�سرحية :التركب ح�سانن 
يف وقت واح���د , احدهما لالمام ,واالخر للخلف , 

وهي تفحم �سيدها بااليخلط الع�سل مبا ي�سينه.
وتوف���رت امل�سرحي���ة عل���ى عوام���ل جناحه���ا ن�سا 

واخرجا ,ودعيت اىل املغرب.
)I.p.c( م���ع �سعدون العبيدي مث���ل يف م�سرحية

و)زهرة االقحوان(وهي م�سرحية لالطفال مل يكن 
عزيز راغب���ا فيها, ولكنه تغر موقف���ه منها حينما 
وجد وقعها عل���ى  االطفال والعبيدي ميتاز بح�سه 
الت�سكيل���ي , ودقت���ه و�سربه على اجن���از تفا�سيل 
العر�ض مهما ا�ستدقت, وكذلك اخرج العبيدي ن�سا 
لعزي���ز بعنوان )اب���ن ماجد(التي وفق يف تقدميها 
فكري���ا وب�سري���ا خط���رت فك���رة ه���ذا الن����ض , يف 
الب�س���رة فيما ملحت )عن( عزي���ز زورقا كتب عليه 
)ابن ماجد(!! فتداعت يف وجدانه ال�سور والعرب 
لرف�ض قتل اخلربة العربية من قبل الكولونيالية 
وليدي���ن فا�سك���ودي جام���ا ,القات���ل , ال���ذي قادته 
انانيت���ه وديكتاتوريت���ه لال�ستئثارمبنج���زات ابن 

ماجد , عامل البحر , يف ذلك االوان.
وم���ع بدري ح�سون فريد مثل دور)�سائ�ض اخليل( 
ال���ذي ف�س���ل العمى عل���ى روؤية حرائ���ق بغداد يف 
م�سرحي���ة )احل�س���ار( لع���ادل كاظ���م وب���رز دوره 
مع فتح���ي زي���ن العابدين يف )اح���الم الع�سافر(

مبوتيفات حكائية فولكلورية.
وا�سرك مع عزي���ز خيون يف عر�ض )م�سافر زاده 
اخليال(وه���ي مع���دة عن الن����ض )العن���رب رقم 6(

لت�سيخ���وف ,وبع���د حمط���ات عدي���ده يف التاليف 
مث���ل )رج���ال امل�سافات ,و�سج���رة العائل���ة , وليلة 
خلروج ب�س���ر حافيا,واب���ن ماجد,والب���اب العايل 
واجلوه���رة ,ورغي���ف عل���ى وج���ه امل���اء, وانطقي 

ياابنتي ,والرائحة, والعقد(.
م���ازال عزيز حي���ا يرفرف عالي���ا يف ذاكرتنا , ميد 
و�سل متثيله بن)وحيده( عر�ض ال�سامتة و)البيت 
اجلديد( التي اخرجها عبد الوهاب الدايني ويقف 
حينه���ا وه���و يف الهزي���ع االخ���ر مزه���وا راق�سا 
مبنجزات���ه يف عر�ض )ال�ساعر والكالب(امل�ستنبط 
من ديوان���ه الوحيد)�سحبة ليل طويل(من اخراج 

ال�ساب)�سرمد عالء الدين(.
تنازعت الراحل عزيز عب���د ال�ساحب قوتان , قوة 
الكتاب���ة وال�سعر , وقوة احلي���اة التي مل تقو على 

عك�سها �سوى مراآة امل�سرح املركزة.

من ال�سه���ل ان تظهر يف اي جمال ابداعي, ولكن من ال�سعب ان يتحول 
املب���دع اىل ظاه���رة.. املبدع الرائد امل�سرح���ي وال�ساعر وال�سويف عزيز 
عب���د ال�ساحب كان �سخ�سية ا�ستثنائية منذ م�سقط روحه يف النا�سرية 
وحتى رحلته املده�سة اىل بغداد باحثا عن �سر االبداع وع�سبة اخللود... 
حمل معه كل �سفرات الراث ال�سومري والعربي واال�سالمي.. كان روحا 
تواقة ل�سناعة اجلمال والفك���ر وجتليات ال�سوفية املتعالية.. ا�سهم يف 
تاأ�سي����ض ووالدة الفرق���ة القومي���ة للتمثيل عام 1968 م���ع جمموعة من 
الفنانن الرواد الذين ا�س�س���وا البدايات االوىل للم�سرح العراقي اجلاد 

والر�سن.
ومن���ذ ا�ستهالل ظه���وره ارتب���ط ن�ساطه االبداع���ي باأ�ستح�س���ار النزعة 
ال�سوفي���ة وجت�سيد ال�سخ�سيات اال�ستثنائية وهي حتمل روح التحدي 
واملغام���رة بو�سفه���ا �سخ�سيات تراجيدي���ة وهو مرب���ة ت�سنع جمدها 
بق���وة االرادة والتنوي���ر املع���ريف... فق���دم م�سرحي���ات )اب���ن ماج���د( 
و)ال�سه���روردي املقت���ول( و)رغيف على وجه امل���اء( و)ليلة خروج ب�سر 
احل���ارث حافيا( التي اثارت الكثر من اجلدل والده�سة حن قدمت على 
خ�سبة امل�سرح باأخراج الفنان الكبر �سامي عبد احلميد... لقد كان عزيز 

عبد ال�ساحب يختار بدقة ووع���ي عال �سخ�سياته الدرامية التي يكتبها 
والت���ي تت�سم بالتم���رد وتنطوي على ا�سكالي���ة وجودية يف �سراعها مع 
حميطها االجتماعي وال�سيا�س���ي.. فكان )ابن ماجد( متمردا على البحر 
منت�س���را ل���الرادة وحت���دي االق���دار وتع���د ه���ذه امل�سرحية ه���ي االوىل 
يف امل�س���رح العراق���ي الت���ي تتناول عامل البح���ر وال�سراع م���ع الطبيعة 
واالن���واء.. وكان���ت )ليل���ة خ���روج ب�سر ب���ن احل���ارث حافي���ا( جت�سيدا 
لل�س���راع ب���ن الباطن والظاه���ر والق���وة وال�سعف واحلي���اة واملوت.. 
وتناول���ت م�سرحية )ال�سهروردي املقت���ول( ال�سراع بن ثنائية ال�سلطة 
واملعرف���ة واملثقف وال�سلطة واحلقيقة والزيف... وتعد جتارب الراحل 
عزي���ز عبد ال�ساحب م���ن اوىل املحاوالت اجلادة لتن���اول واعادة انتاج 
الكث���ر من قيم وثيمات ال���راث العربي واال�سالمي وتطويع الكثر من 

االفكار على وفق لغة درامية متقدمة لغة وبناءا وحبكة.
ولي�ض من املبالغة او املغاالة القول باأن اول من اطلق ال�سوؤال ال�سويف 
يف امل�سرح العراقي هو الفنان عزيز عبد ال�ساحب.. واأ�س�ض خل�سائ�ض 
وا�سراط���ات و�سم���ات ه���ذا الن���وع م���ن امل�سرح ال���ذي يت�س���م ب�سعوبة 
التن���اول لطغي���ان النزع���ة الفل�سفي���ة والذهني���ة وتوظيفه���ا جماليا على 
خ�سبة امل�س���رح... وكان حل�سوره ممثال مبدع���ا ومفكرا يف م�سرحيات 
)احل�سار( و)الغزاة( و)ن�سيد االر�ض( و )البديل( وغرها.. مل يتعامل 
م���ع احل���وار تعام���ال �سكليا ب���ل كان مي���زج اللغ���ة باالح�سا����ض واالداء 

املتزن.
وق���د ا�سه���م الراح���ل م���ن ب���ن خطوات���ه االبداعي���ة يف تاأ�سي����ض رابطة 
نق���اد امل�س���رح يف العراق مطل���ع الت�سعيني���ات وكان له���ذه الرابطة دور 
يف تاأ�سي����ض ن�س���ق واجتاه نقدي امتزج���ت فيه قيم الر�س���د النقدي مع 
ك�سوفات املنهجيات احلديثة, وقد �سمت هذه الرابطة نخبة ر�سينة من 

ابرز نقاد امل�سرح يف العراق.
ومم���ا يج���ب التاكي���د علي���ه ان م�سرحيات عزي���ز عبد ال�ساح���ب مل تكن 
م�سرحي���ات �سرية او توثيقية بل هي ا�ستله���ام ال�سخ�سيات التاأريخية 
عل���ى وف���ق �سياغ���ة جمالي���ة وحماول���ة توظي���ف اال�سق���اط امل�سرح���ي, 
و�سحبه���ا اىل هموم وازمات وعلل معا�س���رة, وكل �سخ�سياته الدرامية 
كان���ت عبارة ع���ن ارواح تواقة للخال�ض وحتدي الظل���م وادانة القبح.. 
لق���د ترك الراح���ل عزيز عبد ال�ساح���ب فراغا ابداعي���ا ال ميكن تعوي�سه 
وب���دت موهبته املبكرة تتخذ طاب���ع التعددية والتن���وع فلقد مثل وكتب 
واخ���رج وكان حا�سرا يف قل���ب احلدث امل�سرحي عراقي���ا وعربيا.. وال 
يفوتنا التنويه باأنه اول من �سعى لتنفيذ وتاأ�سي�ض فكرة منتدى امل�سرح 
التجريب���ي مع الناقد الراحل حممد مبارك والفنان عزيز خيون وانطلق 
به���ا مق���داد م�سلم ليت���م تق���دمي اول دورة ملهرج���ان منت���دى امل�سرح عام 
1984... ظ���ل الراحل عزيز ل�سيقا به���ذه التجارب التي ك�سرت املاألوف 
وتوغل���ت يف ع���وامل التجريب والتحلي���ق وجتاوز اخلط���اب التقليدي 
ال�سائ���د والتمرد علي���ه, بقيت هذه االث���ار لتدل على فن���ان ومثقف افنى 
عم���ره م���ن اجل االب���داع واجلمال باحث���ا عن التمي���ز والبق���اء على قيد 

اخللود والذاكرة املتوهجة.

عزيز عبد الصاحب

صوفية الفن.. صوفية السيرة

المنضدة والمرآة 
 قراءة في تجربة عزيز عبد الصاحب

يف صوت عزيز عبد الصاحب 

الذي ولد يف النارصية عام 

1937 رنة جنوبية خاصة متيز 

مسارها اللحني وخامتها يف البعد 

الصويت للعروض املرسحية يف 

العاصمة بغداد , املمتدة منذ 

تخرجه من معهد الفنون الجميلة 

)1961( وذهابه ملدينته النارصية 

وعودته اىل بغداد )1968( ليسهم 

مع الراحل حقي الشبيل بتاسيس 

الفرقة القومية. العروض التي 

خربها يف طفولته , حفزت 

ضمريه املرسحي , واطاشت لبه 

يف ذلك الوقت املبكر,تراه يداري 

قلقه باملرح , يرتنم تارة بشطر 

من الشعر الصويف ,واخرى بايقاع 

اغنيه ريفية , اوبشطرية حكمية 

يستلها من الرتاث او شعرية دينية 

من املسموعات التي يستهويه 

فيها الجناس والطباق والحس 

الرومانتييك للفجيعه.
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عبد الخالق كيطان

 ناهض الخياط

اأغ���رب, بل قل اأجمل تلك اليوميات حلظة اأ�سعدين 
عل���ى ج�س���د املل���ك البابل���ي الوحي���د يف م���ا تبق���ى 
م���ن اآثار باب���ل... كانت ظه���رة قائظة ج���دًا, وكنا 
مدعوين حل�س���ور ندوة حول امل�س���رح يف العراق 
القدمي اأقامتها نقابة امل�سرحين العراقين يف بابل 
اأوا�سط الت�سعيني���ات, ندوة دعي لها الع�سرات من 
اأه���ل الثقافة وامل�س���رح وكان حمل اقامتها يف قاعة 
ن���دوات ملحق���ة باآث���ار باب���ل.. بع���د بداي���ة الندوة 
بف���رة تهام�ست واأب���ي �سعد, فق���ال يل لنخرج من 
ه���ذه القاع���ة املغلقة اإىل حي���ث الف�س���اء الوا�سع.. 

وخرجنا...
 كانت امل���رة االأوىل يف حياتي التي اأتفقد فيها تلك 
االآثار البابلية الرهيبة... وكان عزيز عبد ال�ساحب 
يقودين من يدي مثل اأب وولد, ومثل دليل و�سائح, 
اأخذين اأواًل اإىل �سارع املوكب, بل نزلنا يف ال�سارع 
الذي ذكر يف اأمهات كتب التاريخ.. ومرت اأ�سابعنا 
على اجلدران العتيقة... ت�سممنا روائح ال تو�سف 
تنبعث من تلك االأحجار, حتى اإذا ما و�سلنا االأ�سد 
البابل���ي نظرت اإليه مذعورًا... يا اإلهي.. ما هذا؟؟؟ 
قال عب���د ال�ساحب : هذا جدك االأ�س���د!!!,... اأطلت 
النظ���ر اإىل االأ�سد الذي ركب ج�س���دًا اآدميًا ف�سعرت 
بعزيز وه���و يحثني على مالم�سته, وال�سعود اإليه 
فلق���د كان اأعلى من امل�ستوى ال���ذي كنا نقف عليه.. 
ودفعن���ي بعدها دفع���ًا لل�سعود اإىل ظه���ر االأ�سد... 

اآه... اأنه اأ�سد بابل!!!.
 املكان كان موح�سًا يف تلك الظهرة القائظة, وكنت 

و�سيخي يف رحلة العودة اإىل اجلذور اجلميلة.
**** 

 بع���د �سنوات عل���ى تلك احلادثة كان عل���ي اأن اأ�سع 
راأ�س���ي يف اأح�س���ان عزي���ز عب���د ال�ساح���ب موؤمنًا 
بقدرته االأبوية, ال�سوفية, على اإبعاد وجع الراأ�ض 
ال���ذي كاد يفت���ك ب���ي وبليلتنا اجلميل���ة يف عمان.. 
حدث اأن و�سل عبد ال�ساحب اإىل عمان حيث اأقيم, 
وكان خروج���ه م���ن العراق ن���ادرًا الأ�سباب ال جمال 
لذكرها االآن ولكنها معروفة الأهل احلرفة.. اهتبلت 
الفر�سة وجه���زت ما يلزم ل�سه���رة يف منزيل الذي 
كان على اأح���د ال�سطوح يف العا�سمة االأردنية.. مل 
اأن����ض بالطب���ع اأن اأح�سر معي �سمك���ة كبرة ل�سيها 
يف اآخ���ر ال�سه���رة... ولك���ن وج���ع الراأ����ض اللع���ن 
باغتني ومل تنفع معه عالجاتي التي اأعرفها والتي 
اأبتكره���ا للخال�ض م���ن ذلك االأمل الهائ���ل حتى قرر 
اأبو �سعد اأن ياأخذ راأ�سي بن يديه فيغني يل �ساعة 
ويرتل قراآنًا �ساعة اأخرى, وبن هذا وذاك ا�ست�سلم 
االأمل ل�سوت���ه وذاب.. واأكملن���ا الليل���ة... لقد كنت, 

وم���ا اآزال موؤمنًا ب���ه ك�سيخ طريقة ف���ر من الزمان, 
هك���ذا ت���راه ببنطل���ون وقمي�ض و)عليجت���ه(  التي 
م���ا فارقته ظهره )ه���ل انتبهت لكون ظه���ره حمنيًا 
على ال���دوام؟؟؟(, والأين كنت موؤمنًا بذلك فلقد زال 
ال�سداع عن راأ�سي.. اإنه رجل حكيم يداوي النا�ض 
بالق���راآن الك���رمي, وببع�ض ال�سع���ر والغناء والكلم 

الطيب.
****

 االأي���ام ال�سبع���ة التي ق�ساها يف عم���ان عندما جاء 
م�س���اركًا يف م�سرحية الفنان عزي���ز خيون)م�سافر 
زاده اخليال( كانت تختلف عن اأيام ال�سنوات التي 
ع�سناه���ا مع���ًا يف بغ���داد, وبابل ودي���اىل وغرها 
من امل���دن العراقية التي زرناها مع���ًا للم�ساركة يف 

ن�ساط ثقايف اأو م�سرحي ما...
 اأي���ام عم���ان, اإذن, كان���ت خمتلف���ة: عزي���ز الق���ادم 
من اأحل���ك �سن���وات القمع واجل���وع واحل�سار يف 
بغ���داد بوف���د ر�سم���ي  كان اأح���د اأع�س���اوؤه �ساب���ط 
يف  والكب���رة  ال�سغ���رة  يراق���ب  املخاب���رات  يف 
حت���ركات الوفد الفن���ي العراقي, واأن���ا الذي فررت 
قبلها ب�سنوات وع�ست يف العا�سمة االأردنية قريبًا 
م���ن تنظيمات معروف���ة مبعار�ستها لنظ���ام احلكم 
الديكتات���وري يف الع���راق... كن���ا نتاب���ع عرو�ض 
املهرج���ان, وجل�ساته احلواري���ة, ويف الوقت ذاته 
نفر بن اأونة واأخرى لو�س���ط البلد, ونتجول على 
املكتب���ات وال�س���وارع ونتح�س���ر مع���ًا عل���ى بغداد. 
واأح�س���ب اأن اأن�س���ج ما خرجنا فيه تل���ك االأيام كان 
ح���وارًا �سحفي���ًا طوي���اًل ن�س���ر حينه���ا يف جري���دة 
الزمان اللندنية, حوار ال اأعتقد اأن م�ساحته الكبرة 
يف اجلريدة كانت وحدها مثار فرحنا امل�سرك, بل 

ما ت�سمنه من كالم جديد وجميل...
 

كان عزي���ز عبد ال�ساحب ق���د عا�ض يف بغداد عي�سة 
�سنك���ة, ولقد كت���ب يل عن ذلك يف اإح���دى ر�سائله 
الورقي���ة, ذاك���رًا فيه���ا ت�سمية ال تخلو م���ن فطنة, 
و�سخري���ة بالطب���ع, حي���ث اأ�سم���ى نف�س���ه: ال�سيد 
ب�ّس���ة!!!, وعل���ى الف���ور كتب���ت مق���ااًل ن�سرته يف 
الزمان اأي�سًا عن ال�سيد ب�ّسة العراقي اأثار الكثر 

من ردود افعل على ما اأذكر....
***** 

 لي����ض يف نيت���ي اأن اأ�س���رد وقائ���ع يومياتي مع 
عب���د ال�ساح���ب, فهي اأكر م���ن اأن تعد... ولكن 
م���ا �سردته يف ال�سط���ور ال�سابقة مل يكن يغادر 

ذاكرتي يف كل االأوقات...
 كان لعزي���ز عب���د ال�ساح���ب طقو�س���ه اليومية 

الت���ي عرفتها جي���دًا, طقو�ض تبداأ م���ع و�سوله اإىل 
دائ���رة ال�سينم���ا وامل�سرح حي���ث اعتدن���ا اأن نلتقي 
ب�س���كل �سب���ه يوم���ي, اأو منت���دى امل�س���رح, اأو يف 
زيارات���ه املتتالية لل�ساعر الراح���ل قي�ض لفتة مراد, 
وال���ذي كان يقي���م يف غرف���ة بالبتاوي���ن قريبة من 
مقه���ى ب�سي���ط كان عراب���ه هو علي ح�س���ن, وكنت 
اأرت���اده رفقة: عب���د اخلالق املخت���ار, حكيم جا�سم, 
نا�س���ر طه, هيثم عبد الرزاق, ف���الح ابراهيم, رائد 
حم�س���ن, خالد عل���ي, كرمي حم�سن, حي���در منعر, 
كاظ���م الن�س���ار واآخ���رون... كان���ت تل���ك الزيارات 
متث���ل منا�سب���ة يف فه���م الوف���اء واحل���ب ال�سادق 
ال�سايف... كان عبد ال�ساحب بعد اأن يكمل زيارته, 
�سبه اليومية, لقي�ض لفتة يعرج على املقهى في�سرب 
�ساي���ًا اأو يدعوه علي لتناول الرز م���ع الفا�سولياء 
يف مطعم جماور, هك���ذا يق�سي معنا �ساعات حتى 
قبيل غروب ال�سم����ض ليلحق بعدها  بالبا�ض الذي 
يو�سل���ه اإىل بيته.. ولق���د كان حينها كثر احلديث 
عن قي�ض لفتة م���راد وعزلته التي اأبعدته عن هدايا 
ال�سيطان الت���ي كانت �سائدة اأن���ذاك, وعندما رحل 
ال�ساع���ر بكاه �ساحبه بحرقة, ذل���ك ال�ساحب الذي 
كان بعي���دًا هو االآخر عن تلك الهدايا امللعونة, بعدًا 
اأهل���ه ليحت���ل مكان���ًا ب���ارزًا يف قل���وب حمبيه ويف 

ذاكرة الثقافة العراقية...
 وم���ن م�ساهد تلك االأيام ي���ربز م�سهد يوم اجلمعة, 
الي���وم ال���ذي يجتم���ع في���ه املثقف���ون والكتبي���ون 
العراقي���ون يف �سارع املتنب���ي ال�سهيد, ثم العروج 
على مقهى ح�سن عجمي ل�س���رب ا�ستكانة �ساي يف 

ظهرة بغدادية ع�سية على الو�سف..
والعرو����ض  مع���ًا؟  ح�سرناه���ا  الت���ي  والن���دوات   
امل�سرحي���ة الت���ي تهام�سن���ا حولها 

اأو ت�سارخنا؟ والنزاعات؟ وال�ستائم التي تعر�سنا 
له���ا؟ وجلنة نق���اد امل�س���رح؟ وال�سحاف���ة؟ ق�سائده 
اليتيمة التي ن�سرتها يف جريدة االعالم االأ�سبوعية 
عندم���ا ح���ررت �سفحته���ا الثقافي���ة مل���دة اأ�سبوعن 
فق���ط؟؟ م�سرح الر�سيد, والوطن���ي؟ جريدة األوان؟ 

دائرة ال�سينما وامل�سرح؟ األخ األخ...
****

 وعزي���ز عبد ال�ساحب كان يحب اأن ينادى �ساعرًا, 
ولق���د كان يفخ���ر ب���اأن كتابًا ع���ن جي���ل ال�ستينيات 
ذك���ره باعتباره اأح���د �سعراء ذلك العق���د.. وبالرغم 
من ع�سقه لل�سع���ر اإال اأنه كان مقاًل.. ومل يعمل على 
تكري����ض �سعريت���ه يف الو�سط االعالم���ي والثقايف 
العراق���ي مثلما فعل م���ع ن�ساط���ه امل�سرحي: ممثاًل 
وموؤلف���ًا وناق���دًا.. ولق���د تعرف���ت اإلي���ه م���ن ب���اب 
امل�س���رح ال م���ن ب���اب ال�سعر عل���ى �سبيل املث���ال. له 
يف امل�س���رح العديد من الن�سو����ض التي قدمت من 
على خ�سب���ات م�سارح العا�سمة, ول���ه م�ساركات ال 
حت�س���ى يف التمثيل واأخ���رى يف النقد وال�سحافة 
الفني���ة.. وبالطبع فلقد ذاع���ت اهتماماته ال�سوفية 
مم���ا مينحك فر�س���ة لر�س���م �سخ�سية عراق���ي قادم 
م���ن اأر����ض اأور اأول احل�س���ارات اإىل مدين���ة العلم 
بغ���داد, �سخ�سية عراقية جمع���ت يف ثناياها تنوع 
املعرفة و�سماحتها اأي�سًا, فهو مل يكن مثقفًا �سارمًا 
يك���ن �ساهم���ًا �سابح���ًا يف ملك���وت  متجهم���ًا, ومل 
اخلي���ال, بل كان خلطة من رقة و�سفاء وزهو واأمل 

وحب... وجنون.
  ال جرم بعد ذالك اأن يظل بعيدًا عن النجومية التي 
حظي بها )ال�سعارون(, الذين يتكاثرون كالطحلب 

يف امل�سهد الثقايف والفني العراقي.
**** 

 ويا عزيز عبد ال�ساح���ب... اأيها ال�سادق مثل 
دمع���ة, النق���ي مث���ل قل���ب اأب واحلن���ن مثل 
�سج���رة.. كن���ت اأمن���ي نف�س���ي بع���ودة للبالد 
احلريق.. وها اأنت تفاجئني بغيابك فاأنتحب 
وحي���دًا هنا.. كم كنت اأمتنى اأن اأكون معك يف 
هذه ال�سنوات التي كنا نتمناها حرة بال موت 
وال دم���ار؟ ه���ا اأن���ت تغ���ادر وحيدًا, لق���د تركت 
وراءك حت���ى حقيبت���ك العتيقة الت���ي ما فارقتك 
يوم���ًا, ولقد كنت اأ�سطرنا يف فهم هذه احلقيقة, 

كيف ال واأنت املعلم؟
 

�سالم عليك..
 على تربة تو�سدتها

 وعلى املالئكة التي تلقفتك.

وق���د ت�سدرت املجموعة مقدمة الناقد علي ح�سن 
ف���واز الذي اأح���اط بفحوى ن�سو�سه���ا امل�سع من 
مكامنها, واختزاله بعنوان املقدمة”ال�ساعر الذي 
راأى«, ليلّوح َبعدها بخ�سائ�ض �سعريته:”الن�ض 
يتح���ول حتت ه���ذه ال�سكنى اإىل ن����ض �سخ�سي, 
ن�ض ا�ستيهامي, يكتظ بحوار عميق بن املعنى\ 
الفك���رة, وال�س���وت\ النداء الداخل���ي, اإذ ي�سوح 
ال�ساع���ر اإىل ما ورائهم���ا بحثا عن مع���ان غائبة, 
اأو روؤى اأك���ر متاهيا مع لذة ال�ساعر وهو يبادل 
وجوده الفيزيقي باللغة \ اللغة الوجود, واللغة 

احللول«.
وهكذا �سحب ال�ساعر ليله الطويل بخم�سن ن�سا 
متقابل���ة باإيقاع بن���ى النر والتفعيل���ة والعمود, 
اإىل  اأق�سره���ا  تتف���اوت بامتداداته���ا لت�س���ل يف 
�سطر واحد, وتاأخ���ذ اأحيانا بنية املقطع الق�سر 

كق�سيدته )نهار(:
اأراأيت

نه���ار واج���د اأ�س���ّر ب���ك اإىل ه���ذا احلد فكي���ف اإذا 
تخللتك النهارات

وحو�سرَت بهذه الوجوه ال�سفيقة
عد اإىل زاويتك

اإ�ستْر!
ومثل ذلك اأي�سا ق�سيدته”حب«:

- ما الذي تريده هذه املراأة؟
- اإنها حتبك

- هل تلتقي بها؟
- كال

- ملاذا؟
- الأنني اأحبها!

ويت�سح لنا يف ه���ذه احلوارية ال�سعرية اقران 
امل�س���رح بال�سع���ر يف داخل���ه. كم���ا جتل���ى ه���ذا 

االقران يف ق�سيدته:”�سياحة«.
ي�ستوح���ي ال�ساعر عزيز عبد ال�ساحب م�سامينه 
ال���راث,  عل���ى  بوعيه���ا  املفتوح���ة  ثقافت���ه  م���ن 
وجتارب���ه ال�سادق���ة يف عالقت���ه م���ع النا����ض يف 
ال�س���ارع, يف عمل���ه املدر�س���ي وامل�سرح���ي, م���ع 
روؤ�س���اء  واأعدائ���ه:  خ�سوم���ه,  اأو  اأ�سدقائ���ه, 
وعيونا وج���الوزة ومنتفعن, وق���د عرّب ال�ساعر 
ع���ن رف�س���ه لهم, مب���ا تتيح ل���ه بالغ���ة ال�سعر من 
�سوات���ر االختب���اء, وه���ا ه���و يف ق�سيدته”خلف 
�سقيقه”عدنان”الذي تويف على  ال�سور”يناجيِ 
اأث���ر تعذيب���ه و�سجنه بعد انقالب �سب���اط االأ�سود 

عام 1963:
يا فار�ض املدينة احلبيب

�سم�سك لن تغيب ْ
منذ اختفت جبهتك ال�سمراء خلف ال�سور

تلّوث البلور
�سّد ل�سو�ض الليل يف وجوهنا العبور

لقد ظهرت هذه املجموعة”�سحبة ليل طويل”يف 
2.13, بعد �سن���وات من رحيله, لتع���زز معرفتنا 

به, وعن قدراته يف طليعة املبدعن الكبار: كاتبا 
وناق���دا م�سرحيا, ثم �ساع���را, وحبه لل�سعر الذي 
�سغف به, ومتنى لنف�سه اأن يكون �ساعرا, فكان:

طرت من الفرح
�ساعرا باعراف”اإليوت«

ولكن باحللم!
ق�سيدته”اأ�سغاث«

من���ذ ال�سغر, واأنا اأطي���ل التحديق اإىل ال�سماء ما 
�سرت فلكيا.. �سرت �ساعرا

ق�سيدته”القمر«
لق���د وج���د الفنان”عزيز عب���د ال�ساحب”يف هذا 

االقران بن عامليه: امل�سرح وال�سعر, ما ي�سغله
بق���وة عن م���دارات اأحزانه, وم���ا يعانيه من قلبه 
املره���ف الطف���ويل يف �سحت���ه ومر�س���ه, وه���و 
ال���ذي يحمل بن حناياه حب���ه الكبر الذي اأطلق 
جناحي���ه من قيود االنتم���اءات ال�سيقة باأ�سكالها 
املختلفة, ليجد ف�ساء حرا الأفكاره النقية امللتزمة 
بالدف���اع عن حري���ة االإن�سان وكرامت���ه, فجلب له 
هذا االنتم���اء تهمة اال�سطفاف م���ع الي�سار, وقد 
متثل ذلك يف ملحات متوارية يف بع�ض ق�سائده, 

ومنها ق�سيدته”بالدي«:
ويا قب�سة رائعة

ت�سك جباه الطغاة
خذيني اإليك خذيني

�سباحا وحبا وقمحا
خذيني جرحا

اإذا هبت العا�سفة
ومن ق�سيدته”�سالة االأفق«:

اأنا اأحيا للدم الفوار يف �سدري ل�سر اللحظات
خ�سئ���ت اأحرفك���م يا من تعب���ون كوؤو����ض الزيف 

فوق ال�سفحات.
اإزاء  عام���ا  خطاب���ا  ي�س���كل  الث���وري  �سع���ره  اإن 
ال�سدي���د, كما ت�س���كل ق�سائده املتم���ردة االأخرى 

خطابا مثاليا
لرب���ه,  ال�س���ويف  التاأم���ل  ب���ه  يحاك���ي  مطلق���ا 

للخال����ض م���ن مر�سه, وما ي�سي���ق به �سدره يف 
خ�سو�سياته, وتاأمالته الوجودية احلائرة:.

يا ب�سراحلايف
هاك اإنائي

�سع ملحا ًخبزا ًفيهِ 
رّد علّي ردائي

فاأنا بردان!
ق�سيدته:

»اأنا طفل ال يبكي”اإىل خالد.
لقد جلاأ ال�ساعر اإىل ال�سويف”ب�سر احلايف”لعله 
يجد يف مناجاته متنف�سا لروحه عرب �سباب ليله 
الطويل. وتثر هذه الق�سيدة ت�ساوؤال عن العالقة 
ب���ن هذا ال�سويف املع���روف و املهدى اإليه, وهو 
كما اأعرف, �سديقه ال�ساعر ال�ساب الو�سيم”خالد 
االأمن”ال���ذي ا�ست�سهد حتت التعذيب على اأيدي 
جالوزة اجلالد”ناظم ك���زار«, اأحد اأركان النظام 

الفا�سي الهمجي الآنقالب �سباط االأ�سود 1963.
وال���ذي اأراه اأن ال�ساع���ر عزي���ز عب���د ال�ساح���ب 
كان يوؤم���ن اأن جوه���ر العب���ادة احلقيقي���ة تتمثل 
يف االأمي���ان املطل���ق باحل���ب واخل���ر واجلمال, 
والت�سحية التام���ة دون خوف, اأو طمع وجزاء. 
وهكذا ح���دد لنا ب���روؤاه الفكري���ة, يف جتاورها, 
واختالطها مع���ا, م�سامن �سعريته ببنى ق�سيدة 

النر, والتفعيلة, والعمود.
لق���د ترك لنا ال�ساعر الراح���ل عزيز عبد ال�ساحب 

منجزا رحبا موؤثرا يف الفن امل�سرحي: ممثال
قدي���را مميزا, وكاتبا م�سرحي���ا �سامال, و�ساعرا, 

ي�ستحق بها اأن ننحت ا�سمه يف لوحة اخللود.

عزي��ز عب��د الصاحب... 
مواقف وذكريات 

صعب عيل أن أكتب يف رثاء عزيز عبد 

الصاحب... مرت أيام بعد وفاته وأنا 

أتلفت حويل يف هذه الغربة القاسية... 

كتبت يف رأيس عرشات املقاالت يف 

األيام الفائتة عن رحيله املفاجئ.. ويف 

كل مقال كانت يوميايت وإياه تفيض 

وتفيض.. هكذا أقررت يف مستهل الكالم 

بصعوبة الكتابة عن هذا الرجل، األب 

الكبري والصاحب الحنني... ومن املؤكد 

هنا أن عزيزًا كان يدرك بقوة هذا السيل 

من الرثاءات التي ستنهال عىل روحه 

الطاهرة... فلقد كان صديق الجميع 

دون أن تبخس هذه الجملة رصاحته يف 

مواقف شتى..وكان الجميع، يف الوسطني 

الثقايف والفني، يكرب فيه روحه العالية، 

ثقافته، وولعه باملحبة.

عزيز عبد الصاح��ب و »صحبة ليل 
صدرت يف بغداد )2013( املجموعة الشعرية طويل«

”صحب��ة لي��ل طوي��ل” للش��اعر عزي��ز عب��د 

الصاحب، التي تكّفل نجل��ه الفنان املرسحي 

سعد عزيز عبد الصاحب بإصدارها.
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داود أم������ين

كان���ت )ديوانية( بيت مال عم���ران , التي تقع يف 
الطابق االآعلى من البيت , ميدانًا الآلوف اللقاءات 
الثقافية وال�سيا�سية واالآجتماعية , وطوال عقود 
, فه���ي مفتوح���ة للجمي���ع , وفيها يحت���د النقا�ض 
ويتع���اىل ب���ن املتحاورين , وفيه���ا ُين�سد ال�سعر 
الق�س����ض وُتول���د امل�ساري���ع امل�سرحي���ة  وُتق���راأ 
واالآعم���ال االآدبية , وعل���ى اأرائكها جل�ض فنانون 
واأدب���اء وريا�سي���ون و�سيا�سيون وم���ن بينهم , 
قي�ض لفته مراد ور�سيد جميد وعبد الرزاق ر�سيد 
وخالد االآمن ويقظ���ان الدروي�ض وعبد الرحمن 
جمي���د الربيعي وحم�سن العزاوي وح�سن نعمة 
وعزيز ال�سيد جا�س���م وجميد ال�سعدي واأبراهيم 
ورزاق  اله���اليل  وح�س���ن  دراج  وقا�س���م  دراج 
النج���ار ورزاق خط���ار وعب���د الكاظ���م اإبراهي���م 
وفائ���ق ح�سن وحميد اجلم���ايل واأحمد الباقري 
وخالد غني وعبا�ض هليل , وع�سرات غرهم من 

الكتاب والفنانن ومن اأجيال خمتلفة. 

ت���زل  مل  النا�سري���ة  كان���ت   , ال�ستين���ات  اأوائ���ل 
�سغ���رة , قبل اأن يغزوها جي�ض )البدون( اأوائل 
الت�سعينات , كان���ت مدينة ملمومة على بع�سها , 
يحده���ا ب�ستاين زامل وحجي عب���ود من �سمالها 
وجنوبه���ا , والفرات والروف من �سرقها وغربها 
, وكان اأبناوؤه���ا الذين يعي�س���ون يف هذه الكيلو 
مرات املربع���ة القليلة , يعرفون بع�سهم متامًا , 
فه���م يلتق���ون يف �سباقات كرة الق���دم , يف �ساحة 
الثانوي���ة , اأو يف اأالآ�ستعرا�ض ال�سنوي للجي�ض 
, اأو يف امل�سب���ح ال�سيف���ي , اأو عل���ى كورني����ض 
النه���ر , اأو يف متن���زه املدين���ة الوحي���د , اأو يف 
اإحدى �سينماتيه���ا )البطحاء اأو اأالآندل�ض( اأو يف 
اأح���د مقاهيها , اأو اأ�سواقه���ا اأو �سوارعها , وكان 
عزي���ز عبد ال�ساحب , واحدًا من اأبناء النا�سرية 
املعروف���ن , اإذ يعت���رب م���ع قل���ة قليل���ة ال تتجاوز 
اأ�ساب���ع اليد الواحدة من اأوائ���ل دار�سي امل�سرح 
وخريج���ي معهد الفن���ون اجلميل���ة يف املحافظة 
, فالعم���ل امل�سرح���ي قبل هوؤالء القل���ة كان هواية 
ميار�سها البع�ض , يف اأوقات متباعدة , ومل يكن 
درا�سة وال تخ�س�سًا واإحرافًا , واأثناء درا�ستي 
املتو�سطة , �ساهدت بع�ض اأعمال عزيز امل�سرحية 
, وم���ن بينها م�سرحي���ة )اأكازو( الت���ي كان عزيز 
بطله���ا والت���ي بهرتن���ي بديكوراته���ا واملالب����ض 
التاأريخي���ة الأبطاله���ا , واأعجبن���ي متثيلهم , رغم 
عدم اإدراكي )يف تلك ال�سن( جلوهر م�سمونها! 

م�سرحية )الغريب( كانت البداية! 
بع���د اأن بلغت الثامن���ة ع�سر من عمري , كنت اأعد 
نف�س���ي م���ن مثقف���ي املدين���ة ال�سب���اب! باإعتباري 
اأكت���ب ال�سع���ر منذ �سن���وات , ول���دي مكتبة ت�سم 
مئ���ات الكت���ب , الت���ي قراأتها بنه���م ومتعة! وكان 
علي لكي اأكمل اإكت�ساب �سفة )املثقفن!( بجدارة 
, اأن اأرت���اد مقه���ى )اأبو اأحم���د( اخلا�ض باملثقفن 
, وهك���ذا اأ�سبح���ت واح���دًا م���ن رواد ذاك املقهى 
ال�سهر! وفيه من���ت عالقاتي بالعديد من مبدعي 
املدين���ة من الفنانن واالآدباء , من جيلي واجليل 
ال���ذي �سبقني , وكان عزيز عبد ال�ساحب من بن 
هوؤالء املبدعن الذين اأ�سبحوا من معاريف , رغم 

اإنه يكربين بحوايل ع�سر �سنوات. 
ع���ام 1967 فاجئن���ي عزي���ز بطلب���ه اأن اأمثل دور 
البطول���ة يف م�سرحي���ة يري���د اإخراجه���ا , وه���ي 
م�سرحية )الغريب( للكاتب امل�سري حممود دياب 
, وقد قام هو بتعريقها. والدور الذي اإختاره يل 
امل�سرحية,وه���و  يف  الرئي�سي���ة  هوال�سخ�سي���ة 
�ساب���ط اإنكليزي تائه يف ريف الف���رات االآو�سط 
, اأثن���اء ث���ورة الع�سري���ن , وحواري في���ه باللغة 
االآنكليزي���ة! ويب���دو اأن مالحمي ول���ون ب�سرتي 
الفاحت )يف مدينة امللحان!( قد اأغرياه الآختياري 
لتمثي���ل هذا الدور! الذي قبلت���ه , رمبا بردد يف 
البداي���ة , فق���د كان���ت يل , قب���ل عر�س���ه , جتربة 
يتيم���ة بامل�سرح املدر�سي , واأن���ا يف العا�سرة من 
عمري! ومنذ هذا العمل )م�سرحية الغريب( الذي 
ُق���دم , مع عمل م�سرح���ي اأخرعنوانه )احلواجز( 

للفنان الفقيد )مه���دي ال�سماوي( مبنا�سبة مرور 
مئ���ة ع���ام على تاأ�سي����ض مدين���ة النا�سرية , منت 
بيننا �سداق���ة رائعة , عمرها اأربع���ة عقود كاملة 
, اإكت�سفت خالله���ا طيبة و�سدق ووفاء عزيزعبد 
ال�ساح���ب , وق���د ع�سن���ا اأثن���اء الربوف���ات عل���ى 
م�سرحي���ة )الغري���ب( اأجمل اللحظ���ات واأمتعها , 
اإذ كان عزي���ز بروح���ه املرحة وب�سوت���ه ال�سجي 
يبدد حلظات التعب وملل تكرار امل�ساهد , اإذ كان 
يفاجئنا وهو يقط���ع التمرين يف منت�سفه مرددًا 
: )مث���ل ماح���ه... مث���ل ماح���ه... مث���ل ماحرموا 
نوم���ي علي���ه!( وي�ستم���ر بالغن���اء ونح���ن معه , 
فغن���اوؤه يعن���ي اإ�سراح���ة م���ن التمري���ن , ويف 
اأالآ�سراح���ة كن���ا ن�سرجع املفارق���ات والطرائف 
الت���ي تراف���ق العم���ل , وه���ي كث���رة , واأذكر من 
ممثلي ه���ذا العمل الفنان ح�س���ن نعمة وال�ساعر 
الفقي���د كاظم الركاب���ي والفنان ح�س���ن ال�سلمان 
وغره���م , وق���د جن���ح العم���ل وكانت ل���ه �سعبية 
كبرة ل���دى اجلمه���ور! وبعد هذا العم���ل باأ�سهر 
قليلة كانت يل جتربة م�سرحية اأخرى مع الفنان 
عزي���ز عب���د ال�ساح���ب , اإذ قرر اإخ���راج م�سرحية 
)اأ�سي���اد ال���دم( وهي م���ن تاأليف �سديق���ي الفنان 
الت�سكيل���ي )عب���د الكاظ���م اإبراهي���م( وق���د تعامل 
م���ع امل�سرحي���ة , وبالرغ���م م���ن اأن موؤلفه���ا يكتب 
الآول م���رة , مب�سوؤولي���ة عالي���ة وباإح���رام كبر 
, وكان يك���رر اإعجابه بالن�ض ال���ذي تقرب لغته 
م���ن ال�سعر , كان يهم����ض يل �ساحكًا )حلو يكتب 
هذا امل�س���ودن!( وكذلك اأعج���ب بطريقة املعاجلة 

للمو�سوع الذي كان يتعلق بالق�سية الفل�سطينية 
, ويف ه���ذا العمل مثلت اأي�سًا دور �سابط , ولكن 
اإ�سرائيلي هذه املرة! وكان دورًا رئي�سيًا , وكانت 
البطولة يف هذا العمل للفنان )بهجت اجلبوري( 
ثانوي���ة  م�س���رح  عل���ى  العم���ل  ه���ذا  ُق���دم  وق���د 
النا�سري���ة , واأذك���ر اأن عزي���ز كان ينفع���ل عندما 
ال يج���د جدية من قب���ل بع�سنا , اأثن���اء الربوفات 
, فيوقف التمرين ويقول )تعرفون هاي اخل�سبة 
التتمرن���ون عليها منو مثل فوكها!؟ حقي ال�سبلي 
, عميد امل�س���رح العراقي , بنف�سه وكف على هاي 
اخل�سبة ومثل على ه���ذا امل�سرح! امل�سرح مقد�ض 
والزم تتعلمون اإحرام���ه!( وكنا ن�سعر باخلجل 
, اأو بع�سن���ا عل���ى االآق���ل , م���ن حر�س���ه وجديته 
واإحرام���ه الكب���ر للم�سرح. وكان���ت حلظات ما 
بع���د التمرين غنية جدًا , اإذ كان���ت قاعة الثانوية 
تتحول مليدان للحوار الثقايف املثمر , يف ال�سعر 
والق�س���ة وامل�س���رح , واأذك���ر اإنن���ي �سمعت الآول 
مرة باإ�س���م ال�ساعر ال�سعبي الكبر )احلاج زاير( 
م���ن عزيز عبد ال�ساح���ب اإذ كان ي���ردد بيتًا اأثرًا 
لدي���ه من موال للحاج زاير يقول فيه , يف و�سف 
االآمام علي ب���ن اأبي طالب )م�ستبطن الكون يابو 
ح�س���ن مثل الهوا!( وكان ال يكتفي بقراءة البيت 
ب���ل ي�سر جلوانب القوة واالعج���از فيه , را�سمًا 
بيديه ما ي�سبه الكرة اأالآر�سية اأو الكون والهواء 
ال���ذي يبطن���ه م���ن الداخ���ل , وه���و االم���ام علي! 
وبع���د �سنوات عندما اإقتني���ت ديوان حجي زاير 
وج���دت املوال الذي اإقتطع من���ه عزيز ذاك البيت 
اجلميل �سم���ن اجلزء اخلا�ض مب���دح ال البيت! 
وم���ن يومها وديوان )احلاج زاي���ر( ال يفارقني , 

وينتقل معي من بلد اىل اأخر. 
كن���ا يف ذل���ك الزم���ن اجلمي���ل ال نق���وم بالتمثيل 
فق���ط , ب���ل ب���كل تفا�سي���ل العمل امل�سرح���ي , من 
, وامل�ساع���دة يف  الديك���ور  بن���اء  امل�ساهم���ة يف 
توفر االآك�س�س���وارات اىل تنظي���م االنارة وبيع 
البطاق���ات وتنظي���م الكرا�س���ي للمتفرجن! ويف 
ه���ذه الفرة بال���ذات ب���داأت فك���رة اإنتق���ال عزيز 
اىل بغ���داد , اإذ بالرغ���م م���ن حبه ال�سدي���د ملدينته 
النا�سري���ة , اإال اأن���ه اإعتقد اإن الذه���اب للعا�سمة 
ه���و مفت���اح ال�سه���رة واإيج���اد الفر����ض املنا�سبة 
مل���ن ه���و مثل���ه م���ن املوهوب���ن! وكان حمق���ًا يف 
اإعتقاده , اإذ �سبقه اىل بغداد القا�ض عبد الرحمن 
جمي���د الربيعي وال�ساعر قي�ض لفت���ه مراد فحققا 
ح�س���ورًا متمي���زًا يف العا�سم���ة , وتبع���ه اأي�س���ًا 
امللح���ن طال���ب القرغ���ويل وال�ساعر زام���ل �سعيد 

الفت���اح وجب���ار الغ���زي وح�س���ن نعم���ة وبهجت 
اجلبوري وعبد املطلب ال�سني���د وعدنان �سال�ض 
وح�سن ال�سكرجي و�سب���اح ال�سهل و�ستار جبار 
, والع�سرات غرهم من مبدعي النا�سرية , ويف 
خمتلف الفن���ون وجوان���ب االدب! وكانت زيارة 
عمي���د امل�س���رح العراقي اأالآ�ستاذ )حق���ي ال�سبلي( 
للنا�سري���ة , يف الن�س���ف االآول م���ن ع���ام 1968 
حا�سم���ة يف تنفي���ذ رغبت���ه , اإذ فاحت���ه لتاأ�سي�ض 
الفرق���ة القومي���ة للتمثيل , واأن يك���ون عزيز اأحد 
موؤ�س�سيه���ا , وه���ذا م���امت , اإذ اإنتقل���ت خدم���ات 
عزي���ز م���ن وزارة الربي���ة اىل وزارة اأالع���الم , 
وهن���اك يف بغ���داد اأ�سبح عزيز وحق���ي ال�سبلي 
وجمموعة من الفنانن الذين ال يتجاوز عددهم 
اأ�سابع اليد الواحدة موؤ�س�سي )الفرقة القومية 
للتمثي���ل( , واأذك���ر بعد ع���ام اأو اأك���ر قلياًل من 
اإنتق���ال عزي���ز اىل بغ���داد , اأن �سديقه القا�ض 
)عب���د الرحم���ن جمي���د الربيع���ي( ن�س���ر ق�سة 
بطلها ممثل م�سرح���ي كان يحلم عندما ي�سل 
من مدينته اجلنوبي���ة املن�سية اىل العا�سمة, 
اأن ميث���ل دورعطيل اأو هاملت , ولكنه ي�سدم 

باإعطائه دورًا ثانوي���ًا لقروي ب�سيط , الآنه يجيد 
لهج���ة اأبناء اجلنوب! وكان عب���د الرحمن يق�سد 
عزيزيف ق�سته! اإذ بالفعل مل ينتزع عزيز مكانته 
يف الفرق���ة القومية ويف امل�سرح العراقي عمومًا 
حلظ���ة وطاأت قدماه العا�سم���ة بغداد , بل اإحتاج 

االآمر اىل �سنن واىل كفاح وعطاء ومثابرة! 
ال اأذكر هل اأح���ب عزيز ومن كانت فتاة اأحالمه!؟ 
اإذ تعمق���ت �سداقتن���ا وهو يقرب م���ن الثالثن! 
وق���د تخطى مرحل���ة املراهقة وال�سب���اب , ورمبا 
اأو  الربيع���ي  الرحم���ن  عب���د  القا����ض  ي�ستطي���ع 
ال�ساعر اأحمد الباق���ري اأو من بقي من جمايليه , 
اأن يتحدثوا عن هذا اجلانب , وعندما كنا ن�ساأله 
مل���اذا ال يتزوج؟ وما هي موا�سفات فتاة اأحالمه؟ 
كان يق���ول : اأن���ه يري���د اإم���راأة تق���راأ رامبو وتي 
اأ�ض الي���وت وتتذوق جايكوف�سك���ي وموزارت.. 
وبالنا�سري���ة وين يلكي هيج م���ره! وعندما جاء 
اىل النا�سري���ة بعد حوايل عامن من اإنتقاله اىل 
بغ���داد , الآخ���ذ زوجته )وه���ي اإبنة خال���ه ر�سيد( 
اأذك���ر اإنن���ا ودعناه ملحط���ة القط���ار , وكنا نتحن 
الفر����ض ملداعبت���ه قائل���ن )ه���ا اب���و �سع���ود ج���ا 
وينه���ا التقره رامب���و وتت���ذوق جايكوف�سكي!؟( 
وكان يبت�س���م وه���و ي���رد حمرج���ًا )كفيلك���م الل���ه 
خو����ض ت�س���وي مرك���ة باني���ة وت�سري���ب زنود!( 
وكن���ا ن�سح���ك ون���رد عليه )اأب���و �سع���ود , رامبو 
وي���ن والباني���ة وت�سري���ب الزنود وي���ن!؟( ولكن 
واحلقيقة تق���ال فاأن عزيز حظ���ي بزوجة طيبة , 
اأجنبت له جمموعة م���ن االبناء الطيبن ووقفت 
اىل جانبه وتفهم���ت ظروفه , ولدي �سريط فديو 
يتحدث فيه عزيز )يف ني�سان 2004( عن �سريكة 
حياته , رغم االختالف الثقايف بينهما , بكل حب 

واإحرام وتقدير! 
وم���ن امله���م اال�س���ارة اىل اأن عزي���ز كان �ساع���رًا 
جمي���دًا , كتب ال�سع���ر العمودي و�سع���ر التفعيلة 
وق�سي���دة الن���ر اأي�س���ًا , واأذك���ر اأن���ه ق���دم م���رة 
)عري�س���ة( ملديري���ة الربي���ة يف النا�سري���ة على 
�س���كل ق�سي���دة حائية , ي�سكو فيه���ا موظفًا يدعى 
)احلاج مديح( وق���د ذَكّرته بها عندما التقينا قبل 
حوايل عام���ن فقراأ يل مقاطع منه���ا ولالآ�سف مل 
اأ�سجله���ا! واأمتنى اأن تكون حمفوظة بن اأوراقه 
, اأو لدى بع�ض اأ�سدقائه , اأو يف اإر�سيف مديرية 
تربي���ة النا�سري���ة! فهي ق�سي���دة طريفة وتعك�ض 
قدرته الوا�سحة عل���ى نظم ال�سعر العمودي! لقد 
طبع عزيز _ مب�ساعدة اأحد اأ�سدقائه _ ديوانًا 
�سعريًا �سماه )�سحبة ليل طويل( ولكن بع�سرين 
ن�سخة فقط! ورمبا ل���و توفرت له اإمكانية الطبع 

الآنتج اأكر من ديوان! 

لقاءات متقطعة.. ولكن مثمرة! 
بع���د اأنتقال عزيز اىل بغ���داد وعمله �سمن الفرقة 
القومي���ة للتمثي���ل , كانت متابعتن���ا الآخباره تتم 
بال�سدف���ة , اإذ مل يك���ن �سه���اًل ال�سف���ر اىل بغ���داد 

مل�ساه���دة عم���ل م�سرح���ي لعزي���ز دور 
في���ه , واأذك���ر اإن الفقي���د )ق���دوري( ال�سه���ر جدًا 
يف النا�سري���ة! وهو من اأق���ارب عزيز , كان كلما 
يلتقين���ي يف املدين���ة , يعلن غ�سب���ه واإ�ستنكاره 
الإنتق���ال عزيز اىل بغداد قائ���اًل : �سفت.. �ساحبك 
عزيز.. راح لبغداد وخالكم.. هي هاي االآ�سول.. 
لي����ض �سبيه���ا النا�سري���ة؟! وكنت اأبت�س���م لكالمه 
واأطماأن���ه اأن عزي���ز فعل جيدًا , ولك���ن قدوري ال 

يقتنع! 
اأن عزي���ز زار النا�سري���ة ,  اأذك���ر  يف اأب 1968 
ورمب���ا تكون هذه اأول زيارة ل���ه بعد اإنتقاله اىل 
بغ���داد , ومل يك���ن متزوج���ًا حينه���ا , ويف يوم 8 
م���ن هذا ال�سهر)وهو تاأري���خ ال ميكن اأن اأن�ساه!( 
ذهبن���ا ع�س���رًا ملنت���زه النا�سرية )كن���ا اأربعة من 
امل�ستغلن بامل�سرح يف ذلك الوقت وهم عزيز عبد 
ال�ساح���ب وبهجت اجلبوري وحميد كاظم واأنا( 
كان يف املنتزه )كازينو( تقدم امل�سروبات الغازية 
و)الب���رة( اأي�س���ًا , ومل���ا كان الثالث���ة ي�سرب���ون 
ع���داي , فقد طلبوا ب���رة وطلبت )فانتا( واحلوا 
عل���ي ل�سرب البرة , ولكني اإمتنعت , ثم ال اأدري 
مل���اذا وافق���ت بع���د ذل���ك , وهك���ذا �سرب���ت البرة 
الآول م���رة يف حياتي , ولذلك كن���ت دائمًا اأقول : 
لق���د تعلم���ت ال�س���رب يف 8 | 8 | 1968 , وعندما 
التقيت بعزيز بعد �سقوط النظام , وراأيت تدينه 
وت�سوف���ه كنت اأمازحه قائ���اًل : �سايريل متدين؟ 

وباحلاح���ك  اإي���دك  عل���ى  واأن���ه 
تعلم���ت )ال�س���رب( وخطيت���ي بركبت���ك! فيبت�سم 
عزي���ز وي���رد مازح���ًا : اإن���ت فا�سد م���ن البي�سة.. 
اأنه �سعلي���ه! وكان يف مثل هذه الزيارات يتجول 
يف �س���وارع املدينة , ويرتاد مقاهيها , خ�سو�سًا 
مقهى )اأب���و اأحمد( املكت���ظ باأ�سدقائه من االآدباء 
والفنان���ن , يتحدث عن بغ���داد واأجوائها , وعن 
الف���ن واالدب, وكان يتاب���ع اأعمالن���ا امل�سرحي���ة , 
وكان���ت كثرة يف تلك الفرة , فقد اأخرج )بهجت 
اجلب���وري( م�سرحية )الطقو����ض االآخرة( وهي 
م���ن تاألي���ف عب���د الكاظ���م اإبراهي���م, كم���ا اأخ���رج 
�سال���ح البدري م�سرحية )حفل���ة �سمر من اأجل 5 
حزيران( ل�سعد الله ونو�ض, واأخرج حكمت داود 
م�سرحي���ة )يف اإنتظار الي�سار( ث���م اأخرج )حازم 
ناج���ي( م�سرحي���ة )امل�سي���ح ي�سل���ب م���ن جديد( 
واأخ���رج �سالح البدري )�س���رة اأ�ض( وم�سرحية 
)�سربتيز( وكنت ممث���اًل رئي�سيًا يف جميع هذه 
االعم���ال, وكن���ا ن�ستم���ع ملالحظات عزي���ز عندما 
ت�سادف زيارته مع بروفاتنا اأو عرو�سنا, فنحن 
جميعًا نعت���رب اأنف�سنا تالميذه! واأذك���ر له تعليقًا 
طريف���ًا يف اإح���دى ه���ذه الزيارات,عندم���ا �ساهد 
خايل )فخري عرب( ميثل الآول مرة دور التاأريخ 
يف م�سرحي���ة )حفل���ة �سمر من اأج���ل 5 حزيران( 
وفخ���ري كان وقته���ا معروف���ًا يف املدين���ة بكونه 

م�سارعًا و)عريك و�سقاوة( اإذ قال عزيز مت�سائاًل 
: ه���ذا اإب���ن ع���رب �سجاب���ه للم�س���رح!؟ فقيل له 
اأواًل خو����ض  : ميع���ود فخ���ري تغ���ر كل����ض.. 
ميثل..وثاني���ًا كام يق���ره.. واأب���د م���ا يتع���ارك! 
ف�سحك عزي���ز وقال : كام يقره؟ ميعودين بي�ض 

تطلبونه.. يقره يعني خنثتوه!! 
الفن���ون  رعاي���ة  )جمعي���ة  اأ�س�سن���ا   1970 ع���ام 
واالآداب يف النا�سري���ة( وكان���ت جلن���ة امل�س���رح 
يف اجلمعي���ة نا�سطة ج���دًا, اإذ قدم���ت العديد من 
امل�سرحي���ات يف النا�سري���ة وال�سط���رة و�س���وق 
باجلمعي���ة  فخ���ورًا  عزي���ز  وكان  ال�سي���وخ, 
ون�ساطاتها االدبية والفنية املختلفة, وكان يتابع 
اأخباره���ا ون�ساطاته���ا, خ�سو�س���ًا جناحاتها يف 
مهرجان يوم امل�سرح العاملي للمنطقة اجلنوبية, 
ال���ذي عقد يف الب�س���رة , عام���ي 1971 و 1972 
وح�ساده���ا للجائزة االوىل ل�سنت���ن متتاليتن! 
وكان���ت �سع���ادة عزي���ز ت���زداد عندما يع���رف اإننا 
�ساركن���ا بن�ض ملوؤل���ف من النا�سري���ة اأو عراقي, 
وهذا ما كان يحدث يف معظم االآحيان, ففي العام 
االآول �ساهمنا بن�ض للفقيد )قا�سم دراج( بعنوان 
املغن���ي. وح�سلت يف ه���ذا العمل عل���ى اجلائزة 
الثاني���ة الآح�س���ن ممث���ل يف املنطق���ة اجلنوبي���ة! 
وعندما اأغلقت )جمعي���ة رعاية الفنون واالآداب( 
ع���ام 1973 الآ�سباب �سيا�سية, تاأمل عزيز الآ�سكات 

هذا ال�سوت الثقايف الهام! 

بع���د خروجي م���ن العراق اأوائل ع���ام 1979, مل 
اأ�ستط���ع التوا�س���ل مع جمي���ع اأ�سدقائ���ي الذين 
بق���وا يف الع���راق, وبينهم عزيز عب���د ال�ساحب, 
كن���ت اأع���ر عل���ى بع����ض اأخباره���م يف ال�سحف 
العراقي���ة الت���ي اأح�سل عل���ى بع�سه���ا بال�سدفة, 
واإ�ستم���ر هذا احل���ال اىل ما بع���د اإنتفا�سة اأذار, 
حي���ث و�س���ل االل���وف م���ن اأبن���اء النا�سرية اىل 
�سح���راء رفح���ا, واأ�سبح���ت يل �سل���ة باملرا�سلة 
مع ع���دد منه���م, ومنهم �سمع���ت اأخب���ار البع�ض! 
وكان ل�سديقن���ا امل�سرك الفن���ان الت�سكيلي )عبد 
الكاظ���م اإبراهي���م( الف�س���ل االآ�سا�س���ي يف اإعادة 
�سلت���ي بعزيز عرب الر�سائل, اإذ اأر�سل يل عنوانه 
فاأ�ستم���رت مرا�سالتن���ا �سن���وات , وكان اأخره���ا 
ر�سال���ة مني �سك���وت فيها الي���ه من الغرب���ة التي 
اأعي�سها يف الدمنارك, وكنت �سادقًا يف م�ساعري 
ومتاأكدًا اأن���ه �سيفهمها, ولكن ما اإ�ستغربت له اأنه 
رد علي بر�سالة يطل���ب مني فيها العودة للعراق, 
وي�ستغ���رب بقائ���ي الطويل يف الغرب���ة ما دامت 
قا�سي���ة اىل ه���ذا احلد ال���ذي اأ�سفه, ث���م يقول اإن 
الوط���ن يفت���ح ذراعي���ه يل!! وكاأن���ه ال يعلم �سبب 
خروج���ي من الوط���ن وال موقف���ي ال�سيا�سي من 
النظ���ام! واإ�ستغربت مل�سم���ون ر�سالته وتوقعت 
اأن تكون ال�سلطة قد �سغطت عليه ليكتب ما كتب! 
ومل اأ�ستط���ع اأن اأرد على ر�سالت���ه تلك خوفًا عليه 
من املراقبة, وال �سوؤاله عندما اإلتقينا, بعد �سقوط 
النظام, عن هذا املو�سوع خ�سية اإحراجه! وقبل 
حوايل ع�س���ر �سنوات و�سلني م���ن �سديقنا عبد 
الكاظم اإبراهيم �سريط فديول�سهرة يف الف�سائية 
العراقي���ة, م���ع فنان���ن و�سع���راء م���ن النا�سرية 
وكانت هذه ال�سهرة, التي قدمتها املذيعة )مديحة 
معارج( ت�سم معظم اأ�سدقائي ومعاريف وبينهم 
ح�سن نعمة وعريان ال�سي���د خلف والفقيد كاظم 
الركاب���ي وعدنان �سال�ض والفقي���د جبار وني�سه, 
وكان عزي���ز معهم يف ال�سهرة, رغ���م اإنه مل يتكلم 
طوال الوقت مما اأثار اإ�ستغرابي! وكان وقع هذا 
ال�سريط علي كبرًا, فقد اأعاد يل ذكرياتي مع اأعز 
اال�سدقاء واأنبلهم, لذلك اأعدت م�ساهدته ع�سرات 
امل���رات وكلما �سعرت بال�سي���ق وق�ساوة الغربة, 
وطبع���ت من���ه ن�سخ���ًا كث���رة و�سل���ت للكثر من 
اأ�سدقائي يف اأنحاء خمتلفة من العامل! ويف هذا 
ال�سري���ط يب���دو عزيز حزينًا اىل ح���د ال يو�سف, 
وُتظهر الكامرا )لقط���ة كلوز( لوجهه اأثناء غناء 
مطرب �س���اب من ال�سطرة, ويف اللقطة اأح�س�ست 
اأن هموم الكون كله���ا قد جتمعت يف عيني عزيز 

وعلى ق�سمات وجهه!! 

عزي��ز عب��د الصاح��ب.. فن��ان 
صادق بإمتياز! 

يعترب بيت )مال عمران( واحدًا من أش��هر بيوت النارصية , طوال فرتة الخمس��ينات 

والستينات والسبعينات )وهي الفرتة التي عارصتها , ومن املؤكد أنه كان كذلك قبل 

ذلك التأريخ أيضًا( , فهذا البيت الواسع الذي كان يقع يف منطقة )السيف( , ضم عائلة 

كبرية من األخوة واألخوات وأوالدهم 

وأحفادهم , وكان للعديد من أبناء هذا 

البيت حضورهم املتميز يف املدينة 

ونش��اطاتها املتنوعة , فبينهم العديد 

من السياس��يني الذين دخلوا السجون 

واملعتق��الت , يف العه��ود املختلفة 

, وكانوا رم��وزًا للصم��ود والبطولة , 

وبينهم الفنانون املرسحيون كالفقيد 

عزيز عب��د الصاحب وأخويه الفقيدين 

عدنان وعادل , وبينهم أيضًا ش��خصيات طريف��ة لها نكهتها املحببة واملعروفة يف 

النارصية كقدوري ومالك )ابو الزنجيل( ويعرب , وبينهم كذلك عدد من املوظفني 

واملدرسني واملعلمني املعروفني.
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عزيز عبد الصاحب مسافر زاده 

الصرب 

ما عليْك...

تل��َك  ال��دواِم  ع��ىل  وراف��ُه 

الشجرة.

تختال عزًا وغنًى...

تتيُه كربياْء

ألهلها الطيبني قطوفها دانية

املبدع��ة  الرس��ائل  ت��ربق 

املطمئنْة..

وأكاليل الحياة

ملعبا ومرتعا للتائهني...

وللحكايا والرعاة..

***

ما عليْك...

عم��ِق  عم��ق  يف  جذوره��ا 

االرض...

تحيك االزل، لحظة التكوين..

تشعل طقس االحتفال.

وصولج��ان  رحلته��ا  عظيم��ة 

الصرب.

عاليا يشب عنادها الفتي...

يسخر من شيخوخة السنواْت

من عواصف كل التافهني...

وأرجاس الُبغاْة.

***

ذي الحلوة ))نعيمه((.

باسمك ال�)عزيز(( –جذيل-

واالغص��ان  الط��ري  تالع��ب 

والحقول.

ت��ودع ق��ّداح وِذك��رَك فض��ة 

االنهار...

والس��واقي،  العي��ون،  يف 

وصدور الفتيات.

وزغاري��ُد،  س��عد  بطاق��ات 

نجيامت حلم...

وقبول أمنيات.

وترسل النداء بالنداْء.

لن تبدل بهاء تاجك االبيض...

بكل شباب هذا الكوْن.

بحيل��ب  بالوف��اء،  ُتقس��ُم 

االمهات

وفّيٌة ملن دّبَج عمرُه قصائد...

وأطرَب الجهاْت.

مل��ن أوقف له��ا حري��ر صوتِه 

الشجي...

بأعذب االلحان واالغاين:

)بويه نعيمه يا نعيمه(...

***

ما عليْك...

كذب املوُت وان كان صدق.

ك��ذب القائل والناق��ل وعويل 

الالفتاْت.

أراْك.

املقب��ل  االيب  الدم��ث  ايه��ا 

العاشق.

ايه��ا الش��فيف العفيف النرض 

الصاحب.

حارٌض انت ابا سعد، أراك.

ُأرفْس الصمت، غالف املوت، 

أنف العقبات.

نشيُلك يف املقل.

اول  يف  نخط��ك  وبهي��ا 

الصفحاْت.

غّن��ت  الحناج��ر،  كّل  هت��ف 

االصوات 

باٍق هو العراق.

ل��ن تغ��ادر ال��روح عرجونه��ا 

القديم.

وبذات العهد االصيل اقس��م 

الفرات.

لن يبّدل القلب نواميسُه..

وما أطال الله عمر الطغاْة.

عبد الجبار العتابي

ن������ص ع�����زي�����ز خ���ي���ون 

 وعل���ى الرغم م���ن ان العنوان لي����ض ماأخوذا 
م���ن عنوان ق�سي���دة داخل املجموع���ة, بل من 
كلمة خالدة �سبق له ان قالها عن �سوؤون حياته 
)ل�س���ت نادم���ا على �س���يء ولكنه���ا �سحبة ليل 
طوي���ل(, فال�ساع���ر اراد العن���وان مع���ربا بكل 
ما حتمله كلم���ات )ال�سحب���ة والليل الطويل( 
م���ن بع���د يف املعن���ى وكاأن���ه ير�س���م طرقات ال 
ح���دود لها يف احلي���اة,يف ليل طوي���ل بكل ما 
ميتلك الليل من �سف���ات, وكل ما كتبه عن تلك 
ال�سحبة التي يعي����ض حلظاتها مبا يف روحه 
م���ن حنن دائم لال�سياء اجلميلة ومن ت�سوف 
جت���ذر يف روح���ه وم���ن عن���اءات مرع���ة بها 
انتماءاته له���ذا الوطن وهذه االر�ض وللنا�ض 
الذي���ن معه يف احلي���اة,يف املجموع���ة اهدى 
اكر م���ن ن�ض اىل : ا�سدقائ���ه ومدنه االثرة 
وعائلته )عدنان عبد ال�ساحب اخوه الذى راآه 
ذات ليلة كطائر ابي�ض(,واىل ذيب حماد,عبد 
ح�س���ن  الربيع���ى,  كيطان,�سري���ف  اخلال���ق 
اخلط���اط, اىل ابن���ه الفنان �سع���د, اىل الفنان 
عب���د اخلالق املختار, بورخ����ض, ابنته زينب, 
كاظم الن�س���ار, عبد الرحمن جمي���د الربيعى, 
خالد, ام عدنان, اىل مدينة العمارة, اىل قرية 
ال�سموع التي ق�سفتها الطائرات اال�سرائيلية 
بح���روف  ا�سم���اء  واىل   ,1966 بوح�سي���ة 

واح���دة فقط, كما اهدى اح���دى ق�سائده )اىل 
الله(, منها هذا املقطع: 

الت�سرف وجهك عنى
 من يحفظنى 

من ينجينى من نف�سى
ياأكل من راأ�سي الطر

ياأتي ج�سدي بن ال�سفتن
ج�سرا حمنّي الطرفن(

ق�سائده املوزعة ب���ن تواريخ عديدة وبعيدة 
حتم���ل العدي���د منها ا�س���ارات عل���ى انها �سبق 
له���ا ان ن�س���رت يف �سح���ف عراقي���ة وعربية, 
وهن���اك مالحظة عل���ى انه ن�س���ر ق�سائد النر 
يف ع���ام 1969 وفيها ا�سارة من���ه اىل ان هذا 
�سبق زمني وثائقي لق�سيدة النر يف العراق 

ن�سبيا,.
 لكن املقدمة للمجموعة كتبها الناقد وال�ساعر 

علي ح�سن الفواز بعنوان )ال�ساعر الذي راأى( 
ق���ال فيها : ت�سعنا ن�سو�ض ال�ساعر عزيز عبد 
ال�ساح���ب ام���ام �سوانح �ساخب���ة للروؤيا, تلك 
الت���ي تتقن لعب���ة ا�ستغراق الوج���ود, جت�ّسه, 
تتلم�سه عرب هواج�ض االنا الرائية, االنا التي 
التنفي ما حولها, بل توؤكدها, اذ هي ت�سحبها 
مث���ل ن�ض االعراف من االعم���اق اىل البوح, 
ومن العبارة اىل الروؤيا, حيث تتحول غواية 
ال�ساع���ر اىل ممار�سة يف التطه���ر والك�سف, 
ويتق�س���ى  ال�ساعرا�سف���اره,  فيه���ا  يكت���ب 
هجراته,يلمل���م خطوات���ه, اوراقه, ويتوه يف 
حمى الن�سيد, اذ يبادل فيه���ا الق�سيدة بكتابة 
االعراف, الكتابة التي تت�س���ع للروؤى دائما, 
تلك التي يتجلى من خاللها عرببوح ال�سويف, 
وحدو����ض العراف, واقا�سي املغامر جمازفة, 
او حل���وال, حتى تبدو وكاأنهاتلذذ يف ما ي�سبه 
كتاب���ة الو�ساي���ا, و�سايا الكائن ال���ذي يرى, 

وي�ست�سعر روح الوجود من حوله.
وا�س���اف : يقرح عزيز عب���د ال�ساحب لن�سه 
ال�سعري املمتد من بداية ال�ستينيات ا�ستغاالت 
توح���ي بروؤي���اه التجديدي���ة النف���رة ب�سوته 
اخلفي�ض, وح�س���ه امل�سكون بج���ذوة التغاير 
والتجري���ب يف ف�س���اءات الكتاب���ة ال�سعرية, 
تل���ك التي ا�سار اليها ذات م���رة ال�ساعر �سامي 

مهدي يف حديثه عن �سوت ال�ساعر يف جمرى 
حت���والت التجدي���د يف الق�سي���دة ال�ستيني���ة, 
�س���وؤال التغاي���ر ال�سع���ر عن���د ال�ساع���ر مل يكن 
عاب���را, بل هو ج���زء من هم �سع���ري وجودي, 
وروؤي���ا ت�ستغرق هواج�ض ال���ذات الباحثة عن 
�سرائ���ر �سغفها يف اللغ���ة, ويف ال�سورة, ويف 
ا�ستح�س���ار توهج���ات التم�س���رح ال�سعري, اذ 
ت�ستب���ك يف ه���ذا التم�س���رح روؤي���ا ال�ساع���ر مع 
�سردية احلكوات���ي, الختبار امكاني���ة متعالية 
ومتحول���ة للكتاب���ة من الق�سي���دة اىل امل�سرح, 
كما يف ق�سي���دة ب�سر احل���ايف, اذ تتو�سم عرب 
رهافة الك�سف الرا�سد, بنوع من التجلي التي 
تكا�سفه���ا الروؤي���ا يف ا�ستغراقاتب�سر احلايف, 
ويف يومي���ات عب���د اخلال���ق كيط���ان وكاظ���م 

الن�سار..
وتاب���ع : الن����ض حت���ت ه���ذه ال�سكن���ى يكت���ظ 
وب���ن  املعنى/الفك���رة,  ب���ن  عمي���ق  بح���وار 
ال�سوت/الن���داء الداخل���ي, اذ ي�س���وح ال�ساعر 
اىل ماورائهم���ا بحثا عن معان غائبة, او روؤى 
اكر متاهيا مع لذة ال�ساعر وهو يبادل وجوده 
اللغ���ة  التوا�س���ل,  اللغ���ة  باللغ���ة,  الفيزيق���ي 
الوجود, واللغ���ة اللذة, واللغ���ة احللول..هذا 
املرك���ب اللغوي/ ال�سعري ق���د ي�ستدعي قارءه 
للتماهي مع �سح���ر ماتتطلبهالكتابة املفتوحة, 
الكتابة التي تت�س���ع بالروؤيا وت�سيق بالعبارة 

على طريقة)النفّري(. 
وق���ال اي�س���ا : ينطلق عزيز عب���د ال�ساحب يف 
ه���ذا الكتاب ال�سع���ري نحو ا�ستغ���وار �سعرية 
املتله���ف بتوتره الع���ايل, واح�سا�س���ه الغامر, 
تب�س���را مل���ا ي�سطن���ع ع���رب �سح���ر حمموالت���ه 
وك�سوفاته, من ت�سام نحو حالة املثال, اذ يلقي 
بكليت���ه اىل وج���وده ال�سع���ري, تعوي�س���ا عن 
وج���وده اليوم���ي, املتعالق ب���دروب و)م�سالك 
وال�سرائ���ر  الوج���وه  ع���ن  ومهالك(الباح���ث 
والتفا�سي���ل, عزي���ز عب���د ال�ساح���ب يرك يف 
ق�سائ���د ه���ذا الكت���اب الكث���ر م���ن اث���ره, اث���ر 
ال�ساع���ر واحلكواتي وامل�سرح���ي وال�سويف, 

موحي���ا لقارئ���ه او مريده بالتق�س���ي بحثا عن 
ا�ست�سرافات افقه الغامر, وبقاياه التي تركتها 
ن�سو�سا كالو�سايا, ون�سو�سا ت�سهد على انه 

ال�ساعر الذي راأى.
 من ق�سائد املجموعة :

 
)نهار واحد ا�سر بك اىل هذا احلد

فكيف اذا تخللتك النهارات 
وحو�سرت بهذه الوجوه ال�سفيقة 

عد اىل زاويتك 
 ا�ستر( 

* * 
 )نام الطفل حتت ظل ال�سجرة نوما عميقا 

و�سل البدوى اىل املدينة وا�سرى حاجاته 
حتدث البدوى مع نف�سه قائال 

غزال �سيد ثمن 
�ساعود به هدية لزوجتى واطفاىل 

�سدد البدوى بندقيته واطلق الر�سا�ض
رك�ض البدوي باجتاه ال�سيد.. وما ان اقرب, 

جثا على ركبتيه
واهال الراب فوق راأ�سه

اثر هذا احلادث..
حر البدوي �سيد الغزالن يف هذه املنطقة(

  
 * *

 
 )ياب�سر احلايف

 هاك اإنائي
 �سع ملحا خبزا فيه

رد علي ردائي
 فاأنا بردان

 وحدي ياب�سر احلايف
قدماي بلون احلناء

 اأدماها �سوت ال�سجان
 ال لون الورد على الكثبان

 
بق���ي علينا ان نذك���ر ان ال�ساع���ر الراحل عزيز 
عبد ال�ساحب من مواليد النا�سرية عام 1938 
وهو احد موؤ�س�سي الفرقة القومية للتمثيل مع 
رائد امل�سرح العراقي حقي ال�سبلي وعمل مديرا 
للفرق���ة القومية للتمثيل ردحا من الزمن قدمت 
خ���الل ادارت���ه الكثر م���ن االعم���ال املتميزة.. 
وكان ع�س���وا يف احت���اد االدب���اء وع�س���وا يف 
رابط���ة نق���اد امل�سرح, كم���ا ان التجرب���ة الفنية 
واجلمالي���ة له يف جم���االت التمثيل واالخراج 
والتاألي���ف امل�سرح���ي والنقد طيل���ة ن�سف قرن 
م���ن م�سرته الفنية, امت���دت اول ما امتدت يف 
معه���د الفنون اجلميلة يف بغ���داد خالل اأعوام 
النا�سري���ة  يف  وتوا�سل���ت   )1961  �  1959(
طيل���ة اع���وام )1962 � 1968( وجتلت خر ما 
جتل���ت يف ابح���اره العذب يف الفرق���ة القومية 
للتمثي���ل والف���رق امل�سرحي���ة البغدادي���ة من���ذ 
اواخ���ر عام 1968 حت���ى رحيله يف �سيف عام 

.2007

مع الراحل عزيز عبد الصاحب.. صحبة 
ليل طويل

املرسح��ي  للفن��ان  ص��درت 

والش��اعر الراح��ل عزي��ز عب��د 

الش��عرية  مجموعته  الصاح��ب 

الت��ي تحمل عن��وان )صحبة ليل 

طوي��ل(، ضم ب��ني غالفي��ه 51 

قصيدة، ويقع يف 112 صفحة من 

الحجم املتوسط، تضمن قصائد 

ذات اساليب مختلفة، وقد كتب 

الش��اعر الراح��ل يف تقدمي��ه : 

)عندي ان الشعر واحد، سواء يف 

قصيدة النرث، او الوزن الخلييل، 

القافية الواحدة،  او العمود ذي 

القصيدة هي التي تفرض ايقاعها 

وتختار ش��كلها، هكذا 

ارسلته  فيام  تنوعت 

اليكم، ارجو ان يقع 

يف نفوسكم موقعا 

طيبا واشكركم(.

خطوات العاشق 
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    علي حسن الفواز

ت����وف����ي����ق ال��ت��م��ي��م��ي

 ق���ال فيه���ا : ت�سعنا ن�سو����ض ال�ساع���ر عزيز عبد 
ال�ساح���ب امام �سوانح �ساخب���ة للروؤيا, تلك التي 
تتقن لعبة ا�ستغراق الوجود, جت�ّسه, تتلم�سه عرب 
هواج�ض االنا الرائية, االن���ا التي التنفيماحولها, 
ب���ل توؤكده���ا, اذ هي ت�سحبها مث���ل ن�ض االعراف 
من االعماق اىل البوح, وم���ن العبارة اىل الروؤيا, 
حي���ث تتح���ول غواي���ة ال�ساع���ر اىل ممار�س���ة يف 
التطه���ر والك�س���ف, يكت���ب فيه���ا ال�ساعرا�سفاره, 
ويتق�سى هجراته,يلملم خطواته, اوراقه, ويتوه 
يف حمى الن�سي���د, اذ يبادل فيه���ا الق�سيدة بكتابة 
االع���راف, الكتاب���ة الت���ي تت�س���ع لل���روؤى دائم���ا, 
تلك الت���ي يتجلى م���ن خاللها عربب���وح ال�سويف, 
وحدو�ض الع���راف, واقا�سي املغام���ر جمازفة, او 
حلوال, حت���ى تبدو وكاأنهاتلذذ يف م���ا ي�سبه كتابة 
الو�ساي���ا, و�ساي���ا الكائن الذي ي���رى, وي�ست�سعر 

روح الوجود من حوله.
ال�سع���ري  لن�س���ه  ال�ساح���ب  عب���د  عزي���ز  يق���رح 

املمت���د م���ن بداي���ة ال�ستيني���ات ا�ستغ���االت توحي 
بروؤي���اه التجديدي���ة النف���رة ب�سوت���ه اخلفي����ض, 
وح�س���ه امل�سكون بج���ذوة التغاي���ر والتجريب يف 
ف�س���اءات الكتاب���ة ال�سعرية, تلك الت���ي ا�سار اليها 
ذات م���رة ال�ساع���ر �سام���ي مه���دي يف حديث���ه ع���ن 
�س���وت ال�ساع���ر يف جمرى حت���والت التجديد يف 
الق�سي���دة ال�ستيني���ة, �س���وؤال التغاي���ر ال�سعر عند 
ال�ساع���ر مل يكن عابرا, ب���ل هو جزء من هم �سعري 
وجودي, وروؤيا ت�ستغرق هواج�ض الذات الباحثة 
ع���ن �سرائر �سغفها يف اللغ���ة, ويف ال�سورة, ويف 
اذ  ال�سع���ري,  التم�س���رح  توهج���ات  ا�ستح�س���ار 
ت�ستبك يف ه���ذا التم�سرح روؤيا ال�ساعر مع �سردية 
احلكوات���ي, الختب���ار امكانية متعالي���ة ومتحولة 
للكتابة من الق�سي���دة اىل امل�سرح, كما يف ق�سيدة 
ب�س���ر احل���ايف, اذ تتو�س���م ع���رب رهاف���ة الك�س���ف 
الرا�سد, بن���وع من التجلي الت���ي تكا�سفها الروؤيا 
يف ا�ستغراقاتب�س���ر احل���ايف, ويف يومي���ات عب���د 

اخلالق كيطان وكاظم الن�سار..
الن����ض حتت هذه ال�سكنى يكتظ بحوار عميق بن 
املعنى/الفكرة, وب���ن ال�سوت/الن���داء الداخلي, 
اذ ي�س���وح ال�ساع���ر اىل ماورائهم���ا بحثا عن معان 
غائب���ة, او روؤى اكر متاهيا م���ع لذة ال�ساعر وهو 
يبادل وج���وده الفيزيقي باللغ���ة, اللغة التوا�سل, 
اللغ���ة الوج���ود, واللغة الل���ذة, واللغ���ة احللول..

ه���ذا املركبالغ���وي/ ال�سع���ري قد ي�ستدع���ي قارءه 
للتماه���ي م���ع �سح���ر ماتتطلبهالكتاب���ة املفتوح���ة, 

الكتابة التي تت�سع بالروؤيا وت�سيق بالعبارة على 
طريقة)النفّري(. 

الكت���اب  ال�ساح���ب يف ه���ذا  ينطل���ق عزي���ز عب���د 
ال�سع���ري نح���و ا�ستغوار �سعري���ة املتلهف بتوتره 
الع���ايل, واح�سا�س���ه الغام���ر, تب�سرا مل���ا ي�سطنع 
عرب �سح���ر حمموالته وك�سوفاته, م���ن ت�سام نحو 
حال���ة املثال, اذ يلقي بكليته اىل وجوده ال�سعري, 
تعوي�سا ع���ن وج���وده اليومي, املتعال���ق بدروب 
و)م�سال���ك ومهالك(الباحث عن الوجوه وال�سرائر 
يف  ي���رك  ال�ساح���ب  عب���د  عزي���ز  والتفا�سي���ل, 
ق�سائ���د هذا الكت���اب الكثر من اث���ره, اثر ال�ساعر 
واحلكواتي وامل�سرحي وال�سويف, موحيا لقارئه 
ا�ست�سرافاتافق���ه  ع���ن  بحث���ا  مريدهبالتق�س���ي  او 
الغامر, وبقاي���اه التي تركتها ن�سو�سا كالو�سايا, 

ون�سو�سا ت�سهد على انه ال�ساعر الذي راأى.

عن مقدمة املجموعة ال�شعرية

التقي���ت عزيز عبد ال�ساح���ب اول مرة عند ممرات 
مكتب���ة ال�س���روق يف الطاب���ق االر�س���ي م���ن مبنى 
البع���ث  حكوم���ة  اي���ام  واالع���الم  الثقاف���ة  وزارة 
منت�س���ف �سبعيني���ات الق���رن املا�س���ي ))حتول���ت 
البناي���ة حالي���ا اىل عم���ارة جتاري���ة لبي���ع اجه���زة 
املدجم���ة  واال�سرط���ة   )DVD(����وال الفيدي���و 
وغره���ا( بداية �س���ارع اجلمهورية م���ن جهة ابي 
نوا����ض كان الي���وم االول م���ن رم�س���ان عل���ى م���ا 

اعتقدوكنت  �سبيا يف مقتبل العمر..
راي���ت الفنان عب���د ال�ساح���ب مت�سمرا عل���ى كتاب 
واالبت�سام���ة مر�سوم���ة على حمي���اه وبادرين يف 

احلديث دون معرفة :

انظر اىل هذا االحمق موؤلف هذا الكتاب.
� قلت له من تعني باالحمق؟

قال :املخب���ول خرالله طلفاح  يوؤل���ف كتاب ا�سمه 

))الطري���ق اىل الله(( :وهل يحتاج الله اىل طريق 
لبلوغه ووا�سل يكمل حديثه:

تامل يف كلمة احل�سن ))عمت عن التراك((ويريد 
هذ  املخب���ول ان يدلنا على الله العليم بجرائم هذا 
امل�سخ ول�سو�سيات���ه امل�سهورة على اموال النا�ض 

وكذلك على افكارهم وموؤلفاتهم اي�سا
نع���م الله ااملنت�سرة بركاته���ا وجمال جتلياتها على 

م�ساحات الكون كله ويف بديع خلق االن�سان.
)مل يعطن���ي فر�س���ة للتعلي���ق ولكن فوجئ���ت بتلك 
ال�سجاع���ة التي يتطاول بها على احد اعمدة اركان 

ال�سلط���ة ان���ذاك دون خوف او وج���ل وادركت من 
ن���ربات �سوت���ه وو�س���وح عبارت���ه ق���در ال�سجاعة 
وو�س���وح االميان يف قل���ب هذا الرج���ل الذي كان 
حام���ال على ظه���ره �سلي���ب حمل���ه من قبل���ه دعبل 

اخلزاعي وثوار الب�سرية كلهم(

مل ينتظر تعليقي على االمر وتوجه يل قائال:
انت فتى حتب القراءة الي�ض كذلك؟

ح���اول ان ت�س���ر ه���ذا الكت���اب وا�س���اراىل عنوان 
كتاب ا�سم���ه ))قطوف((, وقال: �ستتمتع كثرا يف 
قراءات���ه وخا�سة يف مثل هذه االي���ام الرم�سانية 
املباركة كم���ا �ستتذكرين كلما  رحل���ت مع حكاياته 
ومواعظه و�ستتذكرين كلما ادركت بابا من ابواب 

حكمته التي �ستحتاجها يف االيام ال�سعبة القادمة

املوؤم���ن  بب�س���رة  يتنب���اأ  �ساح���ب  كان  )وفع���ال 
وح�سا�سية الفنان ما �ست�سمره االيام واالقدار من 
م�سائب ونوائ���ب على العراقي���ن عامة واملثقفن 

االحرار خا�سة(.
ا�سريت الكتاب و�سكرت الفنان الراحل عزيز عبد 
ال�ساح���ب وم�سيت ا�ستمتع بق���راءة الكتاب الذي 

ن�سحني ب�سرائه.

مزايا خا�صة 
ودرو�س من احلكمة

م���ن غرائب ه���ذا الكت���اب انني مازال���ت احتفظ به  

يف مكتبت���ي بق���در عجي���ب وحكمة غريب���ة من بن 
مئ���ات الكتب الت���ي ابتلعتها نران اخل���وف اأثناء 
املداهم���ات الت���ي تق���وم ب���ه ال�سلط���ة ب���ن احل���ن 
واالخ���ر وب���ن ع�س���رات الكت���ب الت���ي ي�ستعرها 

اال�سدقاء دون اعادتها يف العادة.

الكتاب مازال معي اليحك���ي ق�سة لقائي االول مع 
فن���ان �سجاع وف���ذ ون���ادر يف تلك االي���ام فقط وال 
يوحي بالقدرالعجيب م���ن انقاذه من بن املحارق 

والتلف والل�سو�سية.
ولكن���ه يحك���ي ق�سة ذات دالالت كب���رة يف زماننا 
وه���ي ق�س���ة املت�سوفة الذي���ن يع�سق���ون الوجود 
بكليت���ه بكائناته وموجودات���ه واليوؤمنون باديان 
متيز الب�س���ر وتوزعه���م على طوائ���ف وامتيازات 

خا�سة وعالمات فارقة.
و رغ���م الطاب���ع اال�سالم���ي للكت���اب اال ان���ك تعجز 
متام���ا ان تعرف املذه���ب الذي ينتمي الي���ه موؤلفه 
وكان ذل���ك در�س���ًا اولي���ا يل يف احل�سا�سي���ة م���ن 

التع�سب للمذاهب والفرق والهويات ال�سيقة.

كما علمني هذا الكتاب ان االميان بالدين )اي دين(
اليتوافق مع الكراهية واالحقاد وال�سغينة والتي 
تك���ون ع���ادة مقدم���ات حل���روب اهلي���ة واقتتاالت 
داخلي���ة وفنت التبقي والتذر م���ن بناء احل�سارات 

والدول واملجتمعات.

والدر�ض االهم يف ذل���ك الكتاب كان هو ان الراث 
اال�سالم���ي كاأي ت���راث ان�ساين في���ه ذخائر وكنوز 
ميك���ن حتويله���ا اىل ا�س���اءات معا�س���رة لتحريك 
�سحن���ات اخل���ر يف حياتن���ا وجعله���ا ركي���زة من 
ركائز املحب���ة والتعاي�ض مع االخر بدال من النب�ض 
يف الزواي���ا املظلم���ة م���ن ه���ذا ال���راث وحكاياته 
امللفقة لتربير �سلوك العنف �سد االخرين  وتعميق 
الكراهي���ة بن النا�ض ب�سبب الوانهم او معتقداتهم 
او افكارهم لرمبا ب�سبب كل هذه ا لدرو�ض والعرب 
وغره���ا بق���ي الكت���اب مع���ي كل ه���ذه ال�سن���وات 
ليحك���ي يل ف�سال خ�سب���ا من ف�س���ول جيلنا الذي 
هر�سته عجالت احل���روب وخطوب املوت وحمنة 
الرحي���ل الق�سري,ف�س���ل م���ن  الت���وق يف الق���راءة 
والبح���ث يف م�سالكه���ا الوع���رة ع���ن احلقيقةوهو 
توق و�سغف نفتقده���ا يف �سبابنا الذين تتجاذبهم 
االن ع�س���رات اخليارات و�سط غاب���ة من التقنيات 
وع�سرات املوجهات الربوية والفكرية وع�سرات 

االزمات واملحن التي ابتلينا  بها.

تذكرت معاين كتاب يعطي درو�سا بليغة يف املحبة 
والتعاي����ض ايام نزيف الدم���اء التي اهرقت ب�سبب 
التع�س���ب االعم���ى واحلقد املت���وارث وال�سفحات 
املتعفن���ة م���ن ت���راث م���زور وملف���ق يدع���م نواي���ا 
االج���رام وي�سرع���ن لع�ساب���ات القت���ل �سلوكياتها 

االجرامية.
رح���ل عب���د ال�ساح���ب كم���ا رح���ل قبل���ه مئ���ات من 
اال�سدق���اء يف طرق خمتلفة من امل���وت املبتكر من 
العقلي���ات املري�س���ة جلالدي���ن حتكم���وا بن���ا طيلة 
اربع���ة عق���ود م���ن الزم���ن ولك���ن بق���ي من ه���وؤالء 
درو�سهم يف حب املعرفة وال�سجاعة للت�سحية من 
اجل احلقيق���ة التي يوؤمنون به���ا وا�ست�سهدوا من 
اجله���ا وهو در�ض تظل االجي���ال بحاجة اليه مهما 

تغرت االحوال وتبدلت االمور

ه���ذا ملخ�ض حكايتي مع كتاب اهداين اليه الفنان 
الراح���ل عزيز عبد ال�ساح���ب يف ظهرة رم�سانية 

منذ ثالثن عقدا من الزمان.

وم���ازال عزيز عب���د ال�ساحب ورغم م���رور اأعوام 
عل���ى رحيله ميار����ض �سجاعت���ه و�سلوكه ال�سويف 

من قربه.

رأى( ال���ذي  )ال��ش��اع��ر 

م���ا ان يتكل���م فنان اأو �ساع���ر اأو قا����ض اأو مو�سيقى عن تاريخ 
احلركة الفني���ة والثقافية يف النا�سرية حتى يقفز اإ�سم الفنان 
الراح���ل عزيز عب���د ال�ساحب,   فهو �ساعر  وله  ديوان مطبوع 
عنوان���ه )�سحب���ة ليل طوي���ل( وكات���ب م�سرحي ل���ه  اكر من 
ع�س���رة ن�سو����ض قدمتها الفرق���ة القومية للتمثي���ل التي يعد اأ 
ح���د موؤ�س�سيها  مع الراحل الفنان حق���ي ال�سبلي عام 1968و  
م���ن اهمه���ا: رجال امل�ساف���ات و �سجرة العائل���ة و ابن ماجد  و 
اجلوه���رة وليل���ة  واي���ن ه���م االآن؟ ورغي���ف على وج���ه املاء, 
وانطقي يا ابنت���ي و الرائحة والباب العايل وخروج ب�سر بن 

احلارث حافيا الذي كان يعتز به كثرا.
وعزيز عبدال�ساحب املولود عام 1938 ممثل ج�سد العديد من 
ال�سخ�سي���ات على خ�سبة امل�سرح  بدءا من م�سرحية )وحيدة( 
ملو�س���ى  ال�سابندر و)ن�سيد االأر����ض( و )م�سافر زاده اخليال( 
ع���ن انطوان ت�سيخ���وف وكذلك مثل يف االذاع���ة  والتلفزيون 

وله جهود يف النقد والبحث.

كن���ت كلم���ا  اأقابله  يف احت���اد االأدباء كونه ع�س���وا فيه اأو يف 
امل�س���رح الوطن���ي او منتدى امل�سرح اأو م�س���رح الر�سيد  خالل 
الثمانيني���ات اأراه حام���ال كتاب���ا يف ال�سعر العرب���ي القدمي او 
احلدي���ث اأو يف الت�س���وف ال���ذي �سغل���ه كث���را وكان  مرهف 
احل����ض , مياال للتاأمل وال�سمت ,ومن خل���ل هذا ال�سمت ترى 
روحا �سفيفة حزينة  واأذكر اإنني راأيته مرة يف كافتريا دائرة 
ال�سينما وامل�س���رح �ساهما , ف�ساألته عم���ا ي�سغله فقال”هزتني 

اآية يف القراآن الكرمي من اأعماقي”
�ساألت���ه عنها فقال”قوله تع���اىل )والقيت عليك حمبة مني(”ثم 
ب���داأ يتكل���م ع���ن املحبة, ه���ذه الهبة االإلهي���ة العظيم���ة التي لن 
تكتم���ل اال مبحب���ة الله �سبحان���ه وتعاىل متاأملا لغي���اب  املحبة 
بن النا�ض حتى كادت دموعه اأن ت�سقط من عينيه هذه الروح 
املرهف���ة من الطبيع���ي اأن ال تتحمل ما يح�س���ل اأمام عينيه من 

كوارث وم�سائب وبهذا  لفتت نظري جملة قالها  الفنان عزيز 
للقا�ض حممد اإ�سماعيل خالل  تدريباته على م�سرحية)انتبه..
قد يحدث لك ذلك)  :”ان �سوت االن�سان �سيعلو,فما من �سوت 

يعلوعلى  �سوت احلقيقة«

م�سيفا”وينته���ي الهزيع االخر لكن البد م���ن امتام الرحلة..
رحل���ة الفن و العمر فال منوت اال ونح���ن واقفون فوق خ�سبة 
امل�س���رح” وقد ظل   يوا�س���ل اأن�سطته ومتابعات���ه وعمله دون 

كل���ل م���ن خ���الل متابعات���ي امل�ستم���رة 
ب���ل  للحرك���ة الفني���ة والثقافي���ة يف بلدن���ا 

وباإ�س���رار معان���دا ج�س���ده املتع���ب كان عزيز..م�ساف���را زاده 
املحب���ة  واجلمال كان يحل���م اأن ميوت مثلما مات الرائد جعفر 
ال�سع���دي و الدكتور ع���وين كرومي  على خ�سب���ة امل�سرح ومل 
مي���ت بعي���دا عنها فقد كان مم�س���كا بكتاب او ورق���ة , رمبا, اأو 
مم�س���كا   ياق���ة اأح���د �سخو�س���ه امل�سرحية..مات الفن���ان عزيز 

ليبقى   اإ�سمه حمفورا يف ذاكرة الثقافة العراقية

عزيز عبدالصاحب...مسافر زاده المحبة
عبد الرزاق الربيعي 

حكايت�ي
 مع عزيز عبد الصاحب
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عزيز عبد الصاحب 

 – لل���ه  – واالم���ر  بي���دي  تعيين���ي  اأم���ر  اأخ���ذت 
وتوجه���ت اىل ال�سطرة التي تبع���د عن النا�سرية 
ب 42 كيل���و مر الأ�سجل مبا�سرت���ي يف ثانويتها 
الغافي���ة على نهر الغ���راف ال�سغر, فوجدت فيها 
مدي���را يدعى مهدي اليا�س���ري.. ذا �سوت ناعم.. 
مرتف���ع.. ف���رح ب���ي اأول االأم���ر ظان���ا اأنن���ي اأح���د 
املدر�س���ن يف اخت�سا�ض الفيزي���اء اأو الكيمياء.. 

ولكنني قلت له : 
- اإنني �ساأعمل م�سرحا هنا. 

قال مداريا خيبته :
- مرحب���ا ب���ك.. تع���ال مع���ي.. نحن بحاج���ة اإليك 

لتحريك ماء املدينة ال�ساكن. 
ق���ادين اإىل قاعة م�ستطيلة ذات بناء متن ونوافذ 
كث���رة مرتفعة.. تك���ون عادة مكان���ا لالمتحانات 
الطالبي���ة العام���ة, لكنها خالية من اأث���ر للم�سرح, 

وقد بناها كولبنكيان. 
ث���م تعرف���ت عل���ى املدر�سي���ن الذي���ن رحب���وا بي 
ودعوين لتناول طعام الغ���داء يف بيتهم ال�سغر 
املج���اور للمدر�س���ة فهم عزاب ومن م���دن متفرقة, 
واقرح���وا علي ان اأعي�ض معه���م يف نف�ض البيت 
اإذ ال ميك���ن الذهاب واالإياب اإىل النا�سرية ب�سبب 
رداءة الطري���ق وتعب ال�سفر و ارهاقه.. ووافقت 
ت���وا اأن اعي����ض واتقا�سم تكالي���ف االإقامة معهم.. 
اإنه���م �سباب مرح���ون.. مثقفون حقيقي���ون.. من 

بينهم �ساعر رائع.. مغمور.. هو 
)ناه����ض فلي���ح اخلي���اط( مل ينقط���ع ع���ن ال�سعر 

ليومنا هذا, وهو اليوم يعي�ض مبدينة احللة. 
تعرف���ت فيمن تعرفت عليه ر�سام���ا وجنارا بارعا 
يدعى اال�ستاذ )ماجد النجار(.. يحب امل�سرح هو 
االخر فاأقرح علي اأن يقت�سم معي ح�سته املقررة 
ل�سراء مواد الر�س���م للمدر�سة كرما منه ولطفا, اإذ 
ال تخ�سي�س���ات مالية للم�سرح من وزارة املعارف 
اأن���ذاك, و�سرعنا بالعمل ف���ورا.. اأم�سكنا ب�سريط 
القيا�ض”الفيتة”حددن���ا ب���ه قيا����ض فتحة امل�سرح 
وعمق���ه.. ث���م ذهبن���ا لل�س���وق �سوي���ة فا�سرين���ا 

اخل�س���ب واألوان البوي���ة واجلنفا�ض واحلبال.. 
وذهبت لبغداد فا�سريت القطيفة احلمراء القانية 
لتكون �ستارة م�سرحنا اجلديد.. وكذلك البكرات 

و”ال�سكالت”التي تربط بها حبال األ�ستاره. 
الزي���ت  �سفائ���ح  له���ا  فاأح�س���رت  االإ�س���اءة  ام���ا 
الفارغ���ة وطرقناه���ا عن���د )التنكج���ي( ث���م ربطنا 
فيه���ا امل�سابي���ح واقمناها عامودي���ة على جانبي 
امل�س���رح.. اإ�س���اءة في�سية متوا�سع���ة يكون فيها 

وجه املمثل وا�سحا.. 
ام���ا ار�سي���ة امل�س���رح فكانت من رح���الت خ�سبية 
قدمي���ة مم���ا يجل����ض علي���ه الطلب���ة وق���د غلفناها 
بطبق���ات عري�س���ة م���ن اخل�س���ب فكان���ت ار�سية 
ثابت���ة.. متين���ة.. كان اخل�سب رخي�س���ا ومتوفرا 

اأنذاك. 
ه���ا ه���و البي���ت جاه���ز فمت���ى يوؤم���ه العر�س���ان؟ 
وت�ساءل���ت مع نف�سي : ما ال���ذي �ساأقدمه من على 

هذه اخل�سبة؟ فالكل ينتظر.. 
ه���ل �ساأت���ورط مب�سرحي���ة م���ن االدب العاملي يف 

مدين���ة زراعية مل تعرف امل�سرح؟.. م�ستحيل البد 
م���ن خماطب���ة النا�ض بلغته���م فما ال���ذي �ساأختار؟ 

اإنها حرة فعال.. 
اين ه���ي امل�سرحية الواقعي���ة املهذبة التي حتكي 

هموم هوؤالء النا�ض وافراحهم؟ 
دارت يف ذهن���ي ه���ذه اال�سئلة.. نع���م.. م�سرحية 
�سعبي���ة ذات لهج���ة حملي���ة.. اي���ن �ساأج���د ذلك؟.. 
واخرا ح�سم االم���ر الفنان )يو�سف العاين(.. اذ 
اخرت م�سرحيتن م���ن م�سرحياته ال�سعبية هما 
:”فلو�ض الدوه”وم�سرحية”�ست دراهم”وقررت 
اأن اق���دم امل�سرحيت���ن يف حف���ل واح���د.. االوىل 
�ستك���ون مبثاب���ة الف�سل االول ث���م ا�سراحة ملدة 
ربع �ساع���ة يليه���ا م�سرحية”�س���ت دراهم”تكون 
مبثابة ف�سال ثانيا وهي ذات طابع كوميدي اختم 

بها حفلنا امل�سرحي. 
ا�ستن�سخ���ت امل�سرحيت���ن عل���ى ورق الكارب���ون 
ودخل���ت ال�سف���وف اخت���ار املمثل���ن فق���ررت ان 
العم���ايل  الطاب���ع  ال���دوه”ذات  تكون”فلو����ض 
الواقع���ي املاأ�ساوي م���ن ح�سة الطلب���ة.. واأكون 

معهم ممثال دور االب. 
اما امل�سرحية االخرى فكانت من ح�سة املدر�سن 
الذي���ن انربوا للتمثي���ل.. وملا كان���ت امل�سرحيتان 
واقعيتان فل���م تتعبنا تكاليف املالب�ض واالزياء.. 
اإذ جمعناها من بيوت الطلبة واملدر�سن.. وكذلك 
االث���اث امل�سرح���ي فقد نقلوه م���ن بيوتهم اي�سا.. 
ام���ا املنظر فكان من تنفيذ الفنان )ماجد النجار(, 
ومتتاز امل�سرحيتان بالروح النقدية الالذعة, ففي 
م�سرحي���ة فلو����ض ال���دوة يكون الطبي���ب �سخ�سا 
طيبا ياأت���ي اىل بيت املري�ض وح���ن يجده فقرا 
الياأخ���ذ منه اأج���را, اما يف م�سرحي���ة �ست دراهم 

فالطبيب.. ج�سع ومتعال.. وهو يف عيادته 
وب���داأ التمرين ع�سرا بعد ال���دوام الر�سمي وملدة 

�ساعتن يف اليوم. 
وح���ن ن�س���ج العمل.. حددن���ا موع���د ا لعر�سه.. 
وذهب���ت الأطب���ع تذاك���ر احلفل ومنه���اج ممثليه.. 
وق���ررت ان تك���ون احلفل���ة خمتلط���ة.. عائلي���ة.. 
الن�س���اء يف جان���ب والرج���ال يف اجلان���ب االخر 
وه���ي اأول جترب���ة خمتلط���ة للرج���ال والن�س���اء 

ت�سهدها املدينة. 
تكتف���ي  مل  اللوات���ي  املدين���ة  ن�س���وة  وج���اءت 
امن���ا  عباءت���ن  بارت���داء  منه���ن  الواح���دة 
ودخل���ن  وجوهه���ن  و�سعن”البو�سيات”عل���ى 
القاع���ة.. كت���ال �س���ود.. �سم���اء ومل���ا ا�ستق���ر بهن 
اجللو�ض على الكرا�سي والتخوت التي جمعناها 
م���ن مقاهي املدين���ة ورفع���ن البو�سي���ات.. اأطلت 
وجوهه���ن البي�ساء كاالأقمار.. ف���اأي �سحر غريب 
مثر.. لهذا احلج���اب.. واأي جمال جذاب متتلكه 

ن�سوة املدينة. 
وا�ستعملن���ا الدق���ات التقليدي���ة الثالث���ة قبل فتح 
ال�ست���ار.. وب���داأ العر����ض.. �س���اد القاع���ة جو من 
ال�سم���ت واله���دوء واالن�سج���ام.. وح���ن انتهت 
امل�سرحي���ة مبوت االب���ن عند و�س���ول الدواء يف 
اللحظ���ة االأخ���رة �سج���ت القاع���ة بالت�سفي���ق.. 
ومك���ث اجلمه���ور  امل�ساه���دات  الن�س���وة  وبك���ت 
يف القاع���ة مل يتح���رك.. فايل اأي���ن �سيخرج؟ وملا 

انتهت امل�سرحية االأوىل واأ�سدل ال�ستار ا�ستبدلنا 
املنظ���ر بغرفة انتظار عند الطبي���ب وبداأ العر�ض 
�سخ�سية”عل���وان  وب���داأت  االأخ���ر..  امل�سرح���ي 
اب���و القالي”ت�س���ول وجتول يف امل�س���رح ومثله 
الق���ادر  عب���د  الريا�سيات”خال���د  معل���م  اأن���ذاك 
وا�س���دل  بال�سح���ك  القاع���ة  النجار”و�سج���ت 
ال�ست���ار.. اما الن�س���وة امل�ساه���دات فاأعدن و�سع 
البو�سي���ات عل���ى وجوهه���ن من جدي���د.. وخرج 
ليناق�س���وا  وخمرجه���م  املمثل���ون  اال  اجلمي���ع.. 

ماقدموه. 
اأ�ستم���ر العر����ض مل���دة ثالثة اي���ام بعده���ا وزعت 
م�سرحي���ة..  كت���ب  العامل���ن..  عل���ى  اجلوائ���ز 
وق�س�ض.. قم�سان واحذية ملن �ساهم يف التمثيل 
م���ن الطلبة واملدر�سين.. ام���ا وارد امل�سرحية فال 
ادري اي���ن ذهب به ذلك املدي���ر الناعم ال�سوت ذو 

العينن املاكرتن. 
م���ن املوؤ�س���ف ان هذا العم���ل امل�سرح���ي مل يوثق 
ب�س���ورة فوتوغرافي���ة.. فم�س���ى اأدراج الري���اح 
لكنه بقي يف وجدان النا�ض الذين �ساهدوه كاأول 
جترب���ة م�سرحية منظمة تطرق ابواب مدينتهم.. 
وبقي���ت امل�سرحيت���ان يف ذاك���رة املدين���ة ليومن���ا 

هذا.
***

ما العم���ل االخر الذي �ساقدمه, انا مل اعتد الك�سل 
والت�سك���ع.. ان امل�س���رح حيات���ي.. حريتي فاأن مل 
ا�ستط���ع ان اق���ول كل �س���يء يف العر����ض.. انني 
ا�ستط���ع ان اقول كل �س���يء يف التمارين.. نعم.. 
فف���ي التماري���ن اك���ون يف ح�س���رة م���ن احب من 
تالمي���ذي وا�سدقائي يف التمارين اجد حريتي.. 
احت���دث على ه���واي.. معهم اتخل����ض من خويف 

وقلقي.. وظالماتي..  
وب���داأت مالمح وعي م�سرح���ي جديد وطريقة يف 
التماري���ن والتحليل مل ياألفها ال�سب���اب من قبل.. 
تعرف���ت يف تل���ك الف���رة عل���ى طلب���ة نابه���ن من 
بينهم �سياء خ�سر ال���ذي يهتم باالدب والرواية 
بالرغ���م من فرعه العلم���ي وكذل���ك الطالب عدنان 
�سال�ض وكان يف ال�سف الث���اين متو�سط.. طالبا 
نابه���ا مولع���ا بامل�س���رح فعم���ل مع���ي يف”فلو�ض 
الدوه”وقد مثل ول���دي املري�ض الذي ميوت عند 

نهاية العر�ض. 
الب���د م���ن العم���ل الب���د م���ن جول���ة اخ���رى.. الن 
ال�سك���ون هو امل���وت.. وفكرت البد م���ن م�سرحية 

يف الف�سحى هذه املرة. 
�س���د  اأن���ذاك  م�ستعل���ة  اجلزائ���ر  ح���رب  كان���ت 
امل�ستوطن���ن الفرن�سين فاأخ���رت عمال م�سرحيا 
يخلد ثورتهم ه���و م�سرحية”املقاتلون”جليان.. 

وه���و ادي���ب ك���ردي يكت���ب بالعربي���ة.. م�سرحية 
عميقة, فيها �سهادة �سعرية موؤثرة ل�ساعر فرن�سي 
جمد الث���ورة اجلزائرية.. مل يح�س���رين ا�سمه.. 
امنا اتذك���ر بيتا من ابياته.. يحي���ي فيه املقاتلن 
الذي���ن  لالحي���اء  :”ان�س���د  قائ���ال  اجلزائري���ن.. 

يحلمون وهم واقفون”. 
وا�سح انن���ي اخرت”املقاتلون”اإنت�سارا لثورة 
اجلزائر اأوال.. والن امل�سرحية العن�سر الن�سائي 

فيها هام�سيا.
 ثاني���ا فان���ا يف مدين���ة �سغ���رة ترف����ض اعرافها 
االجتماعي���ة ان تظه���ر فيها اأمراأة عل���ى امل�سرح.. 
انها حمن���ة تعاين منها م���دن املحافظات اىل االن 

رمبا الزمن كفيل بانهائها.. 
ويف راأيي ان املعول يف حل هذه االزمة يقع على 
عات���ق خريج���ات كلية الفن���ون اجلميل���ة اللواتي 
جئن من املحافظات.. عليهن ان يراجعن انف�سهن 
ويبادرن ملمار�سة فن التمثي���ل ا�سوة بزمالئهن.. 
واال ف�ستبق���ى االزمة قائمة ب�سبب الثقة املزعزعة 

بن العاملن امل�سرحين انف�سهم.
وحن ب���داأت التدريب على م�سرحية ”املقاتلون” 
وقطع���ت �سوطا كب���را.. فوجئت باأم���ر نقلي من 
ال�سطرة اىل النا�سرية م�سرفا للتمثيل الأحل حمل 
الفنان حم�سن العزاوي الذي غادر النا�سرية اىل 
براغ لدرا�سة امل�سرح.., اما املقاتلون فقد عر�ست 

دون ان اح�سر افتتاحها. 
يف النا�سرية الادري ب���اأي عمل م�سرحي بداأت.. 
رمبا باأوبريت الربيع ال���ذي و�سع احلانه الفنان 
طال���ب القره غ���ويل.. وق���دم يف كازين���و املتنزه 
يف اله���واء الطل���ق حي���ث افتتحه مت�س���رف لواء 
النا�سرية اأن���ذاك ال�سيد معروف غريب واال�ستاذ 

�ساكر الغرباوي رئي�ض البلدية. 
اإن القراءات االدبية املتنوعة يف ال�سعر وامل�سرح 
والرواي���ة والت�سوف وعلم النف����ض ت�سر �سوية 
مع العم���ل يف امل�سرح.. الن العم���ل امل�سرحي من 
دون ثقاف���ة متنوعة ومرك���زة يكون عمال �سطحيا 

بال م�سامن وال حمتوى وال هدف. 
لذلك كان الكتاب مالزم���ا لنا يف حلنا وترحالنا.. 
يف املقه���ى ويف املدر�س���ة ويف امل�س���رح.. وكانت 
مقه���ى اأبو احمد ومقهى التج���ار ومقهى العروبة 
ملتقى لالدباء وال�سعراء والفنانن.. وكانت تدور 
على طاوالته���ا اأروع املناق�سات االدبية والفكرية 
من دون تع�س���ب او حماقات.. ويف حلقاتها يبداأ 
التخطيط واختيار الن�سو�ض.. مل ال.. انها فرة 
ال�ستين���ات او قل هو جي���ل ال�ستينات املبدع حن 
كان���ت تاأتي امل�سرحية من القاه���رة مكتوب عليها 

�سعرها بثالثة قرو�ض اأي ثالثن فل�سا.. 

ف���رة ال�سعر واملناق�سات الفل�سفية املحتدمة التي 
التنته���ي, وه���ي موج���ة اجتاح���ت الع���امل اجمع 
وامت���دت اىل الوطن العربي.. موج���ة كانت فيها 
املقه���ى مركزا للثقافة والتم���رد ففي مقهى التجار 
يجل�ض ال�ساعر قي�ض لفتة مراد متاأبطا خمطوطته 
ال���راث  م���ن  اقتب�سه���ا  الت���ي  امل�سرحي���ة  اأكازو 
البابل���ي.. ق�سة ح���ب عا�سها �ساع���ر بابلي يتمرد 
فيه���ا عل���ى املل���ك الن امللك ي�سل���ب من���ه حبيبته..
فياأمر باغتياله.. وقبل موته ينطق بهذه الكلمات 

حمر�سا النا�ض : 
- اعلم���وا ي���ا ابناء باب���ل, اأن هذا الع���امل قام على 

دعامتن : 
احلب واملوت. 

فان مل جتدوا احلب يوما فتذكروا املوت 
واعلموا ان كل رجل منكم هو اأكازو.. اأكازو.

والأين اأع�س���ق ف���ن التمثي���ل اأك���ر م���ن االخراج, 
كن���ت اأ�سرك يف متثي���ل اأغل���ب امل�سرحيات التي 
اخرجته���ا فها اأن���ذا اأمث���ل �سخ�سي���ة”اأكازو”يف 
امل�سرحي���ة املذكورة, ومعي طلبتي اأنذاك : فا�سل 
خلي���ل, وحميد اجلم���ايل, وعبد املطل���ب ال�سنيد, 
وحميد كاظ���م, وبهجت اجلبوري, وح�سن نعمة 
واملرح���وم عبد الله ح�سن م�سمم اال�ساءة البارع 
واملرحوم حميد البن���ا, واملرحوم اأخي عادل عبد 
ال�ساحب ويقظ���ان ابراهيم وف���وؤاد جهاد وكاظم 
الركابي واأخرون كثرون كانوا طالبا يتحركون 
كال�سياط���ن يقد�سون امل�س���رح ويلتهمون املعرفة 

التهام���ا وعلى راأ�سه���م املعلم الفن���ان ذي التاريخ 
امل�سرح���ي الطويل عبد ال���رزاق عبد �سكر واملمثل 
الكومي���دي الرائ���ع ا�سماعي���ل الع�سا����ض ومعنا 
املعلمة الفا�سلة �ساجدة ح�سن بالل التي ا�سركت 
يف اغلب اعمايل امل�سرحية وال�سيدة �سلمى داود 
حن كانت طالب���ة يف املتو�سطة واالعدادية كانت 
ت�سع���د امل�سرح ومتثل معنا وم���ا اإن تخرجت من 
كلية الفن���ون اجلميلة – ق�س���م امل�سرح وتزوجت 
الفن���ان بهجت اجلب���وري انقطعت ع���ن التمثيل, 
وم���ن اال�سماء الالمعة التي وا�سل���ت فن التمثيل 
الفنانة فوزية ح�س���ن التي عملت يف اأغلب اعمال 
املرح���وم الفنان والكات���ب امل�سرحي املبدع مهدي 
ال�سم���اوي.. ه���ذه اال�سم���اء الت���ي �سحبتن���ي يف 

اأغلب االعمال التي قدمتها.. 
والأن الذاك���رة مزدحم���ة باالح���داث ف���ال ادري مب 
�ساأب���داأ ع���ن جتربت���ي يف النا�سري���ة فه���ل �ساأبداأ 
بامل�سرحي���ات من حي���ث ت�سل�سله���ا الزمني؟ رمبا 
تفوتني دقة تواريخ تقدميها.. فيا للذاكرة املتعبة 
التي الت�ستطيع ان حتفظ تواريخا قريبة.. فماذا 
فعلوا بنا حتى اأتعبوا الذاكرة اىل هذا احلد؟.. اذا 
�ساأحت���دث عن االعمال من غ���ر ت�سل�سلها الزمني 
و الأوا�س���ل احلدي���ث ع���ن م�سرحية”اأكازو”فل���م 
اخرته���ا.. مث���ال؟ وم���اذا يعن���ي اختي���ار املخرج 

للم�سرحية التي يخرجها؟ 
ب�سراح���ة اأن���ا منح���از اىل الن����ض العراق���ي يف 
الف�سحى اأو اللغة املحكية الأنني على يقن من اأن 
امل�س���رح عندنا التقوم له قائمة ما مل يتم االهتمام 
والت�سجي���ع والرويج للم�سرحي���ة املحلية �سواء 
يف الف�سحى او العامية وينه�ض عندها املوؤلف. 

واإن عدمن���ا امل�سرحي���ة املحلي���ة اجلي���دة وجلاأنا 
لالأخ���ذ من تراث امل�سرح العاملي, علينا ان ال نرك 
الن����ض العامل���ي كم���ا ه���و.. ينبغ���ي ان نتدخل به 

فنوظبه لواقعنا وحياتنا. 
وخال�س���ة القول.. علينا ان جنتهد عند االقتبا�ض 
م���ن امل�سرح العاملي, الن امل�س���رح العاملي له جدله 
اخلا����ض ب���ه  االتي  م���ن زمانه ومكان���ه والميكن 

اأخذه بكل مفرداته.. 
وم���ن ه���ذا الفه���م كان حما�سنا كب���را مب�سرحية 
اأكازو.. وم���ن ح�س���ن احل���ظ ان قي�ض لفت���ة مراد 
مازال حيا بن ظهرانينا, فاقرحنا عليه ان ميثل 
معنا يف م�سرحيته ففعل ذلك ومثل �سخ�سية  امللك 
البابلي.. اأردنا بذل���ك احتواءه اىل امل�سرح وكان 
لنا ما اردناه فقد كتب هذا ال�ساعر درامات عديدة 
وابريت���ا ح���از اعج���اب النا����ض بعنوان”جن���ات 
الوادي”وطبع���ت ل���ه اخ���را م�سرحية”ال�سحك 

ممنوع يف املدينة”عن دار ال�سوؤون الثقافية. 
جل�سنا لقراءة الن�ض وحتليله بعد طبعه على االلة 
الكاتب���ة.. ح�سر اجلميع.. ممثل���ون وم�سممون 
لال�ساءة واملناظ���ر واملو�سيقى.. حت���دث املوؤلف 
ع���ن م�سرحيت���ه مل ي���رك �ساأن���ا م���ن �سوؤونه���ا اإال 
وحت���دث عن���ه وطلب���ت من الفن���ان فخ���ري ر�سيد 
االهتم���ام مبناظر امل�سرحية ومتاثيلها واأن تكون 
قريب���ة م���ن معمار وال���وان وط���رز الف���ن البابلي 
فاهت���م الفنان بذلك وقدم تخطيط���ات على الورق 

مع األوانه.. 
كان���ت درا�س���ة الن�ض درا�س���ة اأكادميي���ة متاأنية.. 
ولي�س���ت ع�سوائية.. هكذا نفذن���ا ما در�سناه حن 
كن���ا طلب���ة جنباء يف معه���د الفن���ون اجلميلة تلك 
البناي���ة ال�ساخ�س���ة اأن���ذاك اأم���ام الب���الط امللك���ي 

العامر. 
وعلى ذك���ر معهد الفنون اجلميلة ح���ن كنا نعود 
اىل حمافظاتنا يف العطلة ال�سيفية ونحن مازلنا 
طلب���ة �سغ���ارا اأن���ذاك مل ن���رك امل�س���رح, امنا كنا 
ن�سع���ى القامة حفالت م�سرحية.. ففي عام 1959 
مثال ح���ن عدنا اأن���ا وحم�سن الع���زاوي ملدينتنا, 
كتب���ت م�سرحية”زنزان���ة رق���م 17”ع���ن تاري���خ 
الن�سال ال�سيا�سي يف العراق و�ساهمت بتمثيلها 
وقام حم�سن العزاوي باخراجها وكان يف ال�سف 

تجربت��ي الميدانية في النش��اط 
المسرحي المدرسي 1961 – 1967

- سبع سنوات أين قضيتها أيها 

الرجل؟ 

- سأروي لكم حكايتها. 

كان ذلك يف عام 1961 م.. ال 

ادري ما الذي كان يدور برأس 

مدير املعارف أنذاك السيد )عبد 

املحسن توحله( حني رفض 

تعييني يف مدينة النارصية وارتأى 

تعييني بقضاء الشطرة التابع 

للواء املنتفك، وعني الفنان 

)حسني الهاليل( يف النارصية 

بدال مني وهو أبن مدينة الشطرة 

وقد كان فنانًا تشكيليًا تخرج معي 

بنفس السنة التي تخرجت فيها 

يف معهد الفنون الجميلة.. 

اعرتضت عىل السيد املدير وقلت 

له : 

- يا استاذ توحله.. إن أهيل هنا يف 

النارصية.. وهم بحاجة إيل.. 

ثم ان الشطرة ال يوجد فيها 

مرسحا. 

أجاب السيد توحله بحزم :

- إذهب اليها واعمل مرسحا. 
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◄◄
الث���اين ق�س���م امل�س���رح.. كان حم�س���ن الع���زاوي 
اأ�سبق مني ب�سنة يف معهد الفنون اجلميلة.. كان 

م�سكونا باحليوية وااليقاع اجلميل. 
ال راحة لنا يف العطل���ة ال�سيفية بالرغم من احلر 
ال�سدي���د.. الاله���ب.. كان���ت راحتن���ا يف العم���ل 
املتوا�سل احلثي���ث, اما ن�ض امل�سرحية فقد �ساع 
من���ي فال اأح���د يوث���ق لن���ا يف مدنن���ا ال�سغرة.. 
لق���د ادركت اخرا ان الفن���ان يف البلدان املتخلفة 

ينبغي ان يوثق لنف�سه كي الي�سيع تراثه. 
وباملنا�سب���ة ان الفن���ان )وجدي الع���اين( مثل يف 
م�سرحية”زنزان���ة رق���م 17”قب���ل التحاق���ه طالبا 
مبعه���د الفنون اجلميلة واتذكر اأنه مثل �سخ�سية 
مع���اون ال�سرط���ة ال���ذي يق���وم يف التحقيق معي 

وتعذيبي. 
وكن���ا نتوا�سل يف التمارين حت���ى �ساعة متاأخرة 
من اللي���ل.. نح�س���ر الطع���ام وال�س���اي.. الطعام 
ال���ذي كانت تعده والدتي وينقل���ه اأخي عادل عبد 
ال�ساح���ب اىل امل�س���رح.. كن���ا جنل����ض يف ف���رة 
الطعام.. عائلة واح���دة.. ناأخذ ق�سطا من الراحة 
نق�سي���ه يف الغناء والرق����ض وكان الفنان ح�سن 

نعمة �سيد هذه اال�سراحات بال منازع.. 
اأم���ن  �سلط���ان  ال�سي���د  اأفتتحت”اأكازو”برعاي���ة 
مت�س���رف ل���واء املنتف���ك اأن���ذاك وكان���ت حدي���ث 

املدينة. 
وم���ن جملة ما قدمناه انذاك م�سرحية”ثورة على 
االقطاع”اأنا ا�سميتها بهذا اال�سم وال اأدري ما الذي 
اأطلق عليها كاتبها ال�ساعر عبد الرزاق عبد الواحد 
ح���ن كان معاون���ا لعمي���د معهد الفن���ون اجلميلة 
اأنذاك.. حن اأراد انتاجه���ا �سمن ن�ساطات املعهد 
ال�سنوي���ة ووزعت علينا ن�سخه���ا اإال اننا تخرجنا 
بن�سخه���ا..  احتفظن���ا  ولكنن���ا  انتاجه���ا  والغ���ي 
ودارت االي���ام دورتها ف���اأذا ال�ساعر عب���د الرزاق 
عب���د الواحد معتقال �سيا�سيا.. وحليثيات الرقابة 
القا�سية اأن���ذاك قدمتها با�سم عب���د الوهاب حممد 
وه���و ا�س���م م�ستعار وطلبت م���ن منتجي العر�ض 
�سن���ة 1963 اأال تعر����ض امل�سرحية عل���ى جمهور 
املدينة.. وقلت لهم اأري���د جمهورا من الفالحن.. 
الن امل�سرحية حتمل همومًا فالحية بحتة, تخ�ض 
الهج���رة من الري���ف اىل املدينة.. و�س���د االقطاع 
اأن���ذاك ف���كان يل م���ا اردت.. وج���اءت ال�سي���ارات 
حمملة بالفالحن من القرى واالرياف.. ودخلوا 
امل�س���رح.. الأول م���رة يف حياته���م.. وح���ن اأذن 
م���وؤذن املدين���ة ل�سالة املغرب.. نه����ض الفالحون 
م���ن جل�سته���م وفر�س���وا االر����ض بعباءاته���م بن 
الكرا�سي وخارج القاع���ة واقاموا ال�سالة.. كنت 
�سعيدا بهذا اجلو الروحي.. وكنا ننتظر انق�ساء 
ال�س���الة لنبا�س���ر فت���ح ال�ستار فال ب���د ان يعودوا 

مبكرين لقراهم البعيدة. 
وحن اأ�س���دل ال�ست���ار �سجت القاع���ة بالت�سفيق 
وطالبن���ا الفالح���ون ان نعر����ض له���م امل�سرحي���ة 
يف قراه���م.. الن امل�سرحي���ة كان���ت انعكا�سا دقيقا 

ملفردات حياتهم وعالقتهم باالر�ض... 
والق�س���ة موؤثرة فعال.. فه���ي ميلودراما كثرا ما 
حدثت يف اريافنا وقران���ا. وخال�ستها اإن الفالح 
ابو حمود يالقي �سغوطا كبرة من مالك االر�ض 
عل���وان فياأمره باجل���الء عن االر����ض ومغادرتها 
وان اليجتم���ع با�سحاب���ه م���ن الفالح���ن يرف�ض 
ابو حمود اوامرعلوان ولكرة التهديد وق�سوته 
يخ���اف االبن حمود فيقرح على ابيه ان يغادروا 
اىل املدين���ة ليعم���ل هن���اك كنا�س���ا او عام���ال يف 
مقه���ى.. فرف�ض ابو حم���ود الرحيل هو وعائلته 
الت���ي تتكون م���ن زوجته وابنته وول���ده – وهذا 
احلوار ال���ذي اأثبته هن���ا وقد عل���ق بالذاكرة منذ 
ثالث���ن عاما وباحل���رف الواحد هو ح���وار موؤثر 
وه���و دليل على بالغة املوؤلف ال�ساعر عبد الرزاق 

عبد الواحد حيث يرد االب على ولده قائال :

الكاع كاعنة ياابن اخلايبة..   -
م���ن ينغ���رز الف���دان يو�سله منه���ا, اهي�س���ة يغرز 

ب�سلوعي. 
كلب���ي اأط�سه ويه احلب االط�سه بيها, اباريها مثل 

عن الرمده. 
وتكل���ي كاع علوان منن جابها عل���وان؟ من ابو؟ 

من اأمة؟ 
ويف نهاية امل�سرحي���ة ي�ست�سهد الفالح ابو حمود 
ويتف���رق �سحبه وتتمزق ا�سرت���ه ال�سغرة حيث 

يرحل االبن  بامه واخته وهم يجهلون امل�سر. 
لئن ظه���ر فا�س���ل خلي���ل �سديق���ا الأكازو هو االن 
ميث���ل االقطاعي عل���وان الذي يط���ارد الفالح ابو 

حمود. 

اإن االدوار التي ا�سندها لطالبي تقوم على ا�سا�ض 
التنوع كي ال ين�ساقوا لتمثيل �سخ�سية واحدة.. 
ثابت���ة.. خ�سيتي من ان يك���رروا انف�سهم.. اأذن.. 
البد من التنوع الن املمثل يف تعريفي له هو املاء.. 
اما الدور فهو االنية امل�ستطرقة.. املاء الذي ياأخذ 
�س���كل االن���اء.. فياملرونة امل���اء وطواعيت���ه.. قال 
تعاىل”وجعلن���ا من املاء كل �س���يء حي”فالتنوع 

اأدوارك التي متثلها ايها املمثل. 
ولئن لعب ا�سماعيل الع�سا�ض �سخ�سية ال�سركال 
التابع لالقطاعي علوان هو اليوم يلعب �سغاناريل 

يف م�سرحية مولير الطبيب على الرغم منه. 
وم���ن املوؤ�س���ف ان اح���دا منك���م مل ي�ساه���د ه���ذه 
املوهب���ة الكبرة يف التمثيل. وانك���م مل تتعرفوا 

حتى عل���ى ا�سمه ا�سماعيل الع�سا����ض  الذي كان 
على راأ�ض م�سرح اجلامعة يف بغداد اأنذاك بالعهد 
املب���اد.. هو اليوم مدر����ض متقاعد وق���د اأفتتح له 
دكان لبي���ع ادوات ال�سي���ارات.. الأن املمثل ح�سب 

راأيه وظيفة بائ�سة الت�سمن والتغني من جوع.
م�سرحي���ة  امل���رة  ه���ذه  بع���د  اأخرن���ا  وق���د 
ملولير”الطبيب على الرغم منه”لطرافة  مواقفه 
التو�س���ع  يف  وللزي���ادة  �سخو�س���ه.  وو�س���وح 
واملعرف���ة كن���ا نقراأ م���ا يتوف���ر لدينا م���ن ترجمة 
له���ذا الكات���ب العاملي لالحاط���ة مب�سرح���ه وفنه, 
ولق���د �سب���ق مل�سرح ثانوي���ة النا�سري���ة للبنن ان 
ق���دم ملولر م�سرحية”البخيل”وق���د لعب البخيل 
اأنذاك الفنان كاظم املبارك والذي اأختر فيما بعد 

لتمثيل فيلم من امل�سوؤول. 
عريق���ة هي العرو����ض امل�سرحي���ة يف النا�سرية, 
املركزي���ة  املدر�س���ة  قدم���ت  الثالثين���ات  فف���ي 
م�سرحية”جمن���ون ليلى”ل�سوق���ي حيث مثل عبد 
املجي���د ح�س���ن �سخ�سي���ة قي�ض اأم���ا ليل���ى فمثلها 
حممد علي كرمي االح�سائي, وكان �سابا و�سيما. 

وكان م���ن اأه���م االح���داث الت���ي اأثرت عل���ى �سر 
احلرك���ة امل�سرحية فيه���ا هو زيادة بع����ض الفرق 
امل�سرحي���ة العربي���ة والبغدادية فف���ي عام 1935 
قدم يو�سف وهبي وب�سارة واكيم وحقي ال�سبلي 
تاألي���ف  م���ن  االبي�ض”وه���ي  م�سرحية”ال���رداء 
يو�س���ف ب���ك وهب���ي ومث���ل فيه���ا كل م���ن جورج 
ابي����ض ويو�سف وهبي و�ساركهم يف التمثيل من 
العراقين حقي ال�سبلي, و�ساهد اأهايل النا�سرية 
الأول مرة على خ�سبة امل�سرح وهي الفنانة فاطمة 
ر�س���دي. وكان �سعر التذكرة اأن���ذاك ع�سرين فل�سا 

وكان املبلغ وقتها مرتفعا جدا. 
ف���ال غرابة ح���ن يطالبني مثقف���وا املدينة بتقدمي 
عمل عاملي اأخر, بعد ان متتعوا مب�ساهدة”الطبيب 
عل���ى رغم منه”ملول���ر فوقع اأختي���اري هذه املرة 

على م�سرحية 
فو�ست�ض”للكاتب  الدكتور  “فاو�ست”اأو”ماأ�ساة 
عا�س���ر  ال���ذي  مارل���و(  )كر�ستوف���ر  االنكلي���زي 
�سك�سب���ر, وه���و م���ن فطن���اء اجلامع���ة وال���ذي 
قت���ل يف حان���ة اأث���ر �سج���ار �سخي���ف يف ريع���ان 

ال�سباب. 
كان���ت ن�س���خ امل�سرحية متوف���رة يف ال�سوق.. كل 
اأتى بن�سخته.. وبداأنا نقراأ.. كان ثمة �ساب بيننا 

ميتلك �سوت���ا قويا واعت���دادا بالنف����ض هو عادل 
فليح اخلياط اأ�سندت له دور 

مماحك..  اأخ���ر  �ساب  ثم���ة  “فاو�ست”وباملقاب���ل 
كث���ر املقالب هو املرحوم حمي���د البنا.. اأعلن عن 
رغبت���ه يف ان ميث���ل ال�سيط���ان )مف�ستوفولي�ض( 
فوافق���ت عل���ى اختي���اره وبداأنا العم���ل.. اأ�سندت 
دور البابا الأخي املرحوم )عادل عبد ال�ساحب(.. 
اأراد مارل���و ان ي�سخ���ر م���ن الباب���ا �سخري���ة م���رة 
بحي���ث اأ�سح���ك النا����ض علي���ه وه���ذا م���ا فعلن���اه 
اأم���ا العن�س���ر الن�سائ���ي يف امل�سرحي���ة ه���ذه فلم 
يك���ن مهم���ًا �س���واء اأبقيت علي���ه اأم حذفت���ه.. �ساد 
التمري���ن ج���و من املناق�س���ات الفكري���ة والنف�سية 
والتحلي���ل.. وعل���ى راأ����ض املناق�س���ن كان حميد 
البن���ا.. هذا ال�ساب الذي م���ر يف امل�سرح العراقي 
ومل ي�سع���ر ب���ه اأح���د وكاأنه مل مي���ر.. كان اجلميع 
يعتربون���ه �سخ�س���ا م�ساك�سا ال�ساأن ل���ه بامل�سرح 
فكان يع���اين االحباط اأزاء ه���ذا االح�سا�ض فبدال 
من ان ينت�سر لنف�سه كان يذهب القرب بار ليغرق 
يف ال�سراب.. ولكرة �سك���ره.. خرج ذات �سباح 
من بغداد ليذهب اىل النا�سرية.. فق�سى الطريق 
على مراحل.. فو�س���ل اىل اأحدى املدن ال�سغرة 
التي عل���ى الطريق.. فوقف و�س���ط ال�سارع العام 
فدهمت���ه �سيارة �سريع���ة فاأنهت حيات���ه.. مل يرثه 
اح���د.. مر ومل ي�سعر به اح���د.. كان يكتب ق�سائد 
ن���ر مل يحتفظ بها اأح���د... رحم الل���ه حميد البنا 

الذي مل يوؤذ اأحدا �سوى نف�سه.. 
م�سرحي���ة  يف  ”مف�ستوفولي����ض”  لع���ب  لكن���ه 
”فاو�س���ت” ملارل���و ب�س���كل ال نظر ل���ه رمبا هو 
ال���دور املهم االول واالخ���ر يف حياته الق�سرة. 

وا�سدل ال�ستار على فاو�ست. 
لئن ا�ستقبل مثقفو املدينة وم�سرحيوها الدكتور 
فاو�ست����ض ا�ستقب���اال ح�سن���ا.. اأال انه���ا مل جت���د 
وقعا عن���د جمه���ور النا����ض الب�سط���اء.. احلقيقة 
ان���ا اليهمني جمهور النخبة كث���را قدر اهتمامي 
باجلمه���ور الوا�س���ع العري�ض.. لق���د حزنت لهذه 

القطيعة بن الف�سحى وبن النا�ض.. 
وبداأت رحل���ة البحث من جديد عن الن�ض املحلي 
يف اللغ���ة املحكي���ة.. فوق���ع اختي���اري ه���ذه املرة 
الب�س���ري..  م�سرحية”املدمن”لتوفي���ق  عل���ى 
عم���ل �سعب���ي.. اخالقي احب���ه النا����ض واقتنعوا 
ب���ه, فازدحم���ت �سالة العر�ض حي���ث وجد النا�ض 

انف�سه���م فيما يجري من اح���داث وحوار وهموم 
فاغلبهم ي�سربون واحلمد لله. 

ام���ا املكان فكان ب���ارا من الدرج���ة العا�سرة حيث 
يزدح���م ال�س���كارى واملدمن���ن, مث���ل املدم���ن عبد 
الرزاق عبد �سك���ر وباملنا�سبة ان عبد الرزاق عبد 
�سكر من املدمنن الذين مل يفارقوا الكاأ�ض ليومنا 
هذا ومل يهجروه, فاأح�سن االداء اأذ عك�ض جتربته 
الذاتية على العمل, ونفذ ما ر�سمه �ستان�سالف�سكي 
من اال�ستعان���ة بذاكرة االنفع���االت النف�سية, وما 
دمت ال اف���رط بن اجلمهوري���ن, جمهور املثقفن 
وجمه���ور النا����ض االعتيادين, من باع���ة وعمال 
وك�سب���ة وفالحن, فقد كن���ت اأوازن بينهما يف ما 
طرحت���ه من م�سرحي���ات, فمرة م�سرحي���ة �سعبية 
غارق���ة يف �سعبيته���ا واخ���رى بالف�سح���ى تكون 

حكايتها وا�سحة موؤثرة. 
اأخرت هذه املرة ف�سال م�سرحيا طويال مما اعده 
الفن���ان الراحل حقي ال�سبل���ي لطالبه اأنذاك وهو 
بعنوان”حمم���د رفعت”او”الواجب”وي�سمونها 

اي�سا”بزوغ 
ال�س���الم”.. �س���راع ب���ن اأب ج���رال تركي وبن 
ول���ده �ساب���ط اجلي����ض ال���ذي ه���و حت���ت امرته, 
ياأمره الوالد ان مي�سي يف تنفيذ اأحدى العمليات 
احلربي���ة, ولك���ن االبن يرف�ض ذلك الق���رار, كونه 

غر مدرو�ض, وفيه �سرر كبر على النا�ض. 
ي�ستدعي اجل���رال ولده ال�سابط ال�ساب وياأمره 
بتنفيذ الواجب اال ان ال�سابط يرف�ض اال�ستجابة 
لالم���ر ويحتدم ال�سراع بين���ه وبن والده في�سهر 
االب م�سد�س���ه ويطل���ق علي���ه الر�سا����ض في�سقط 
االبن قتيال م�سرجا بدمه.. ينحني اجلرال على 

ولده باكيا.. وي�سدل ال�ستار. 
كان���ت امل�سرحية ف�سال مث���را بالرغم من ق�سره, 
اال اأن���ه كان ف�س���ال عمي���ق التاأث���ر ل���دى املتلقي, 
فلي����ض مهما ان تكون حكايت���ك طويلة او ق�سرة 

امنا املهم هو كيف تكون موؤثرا.. ومقبوال. 
مثل �سخ�سية االبن ال�سابط الفنان فخري ر�سيد 
ومث���ل �سخ�سي���ة االب اال�ست���اذ �س���الح اجلنابي 

وهو ا�ستاذ اجلغرافيا. 
الق�سي���ة  كان���ت  وح���ن   1967 ع���ام  نهاي���ة  يف 
الفل�سطيني���ة ملتهب���ة, وقد �سك���ت ا�سماعنا كرة 
ال�سع���ارات و�سجيج املنظمات.. ج���اء يل الفنان 
كاظ���م ابراهيم وهو فنان ت�سكيل���ي وقال يل اإقراأ 

هذه امل�سرحية انا كاتبها وهي عن فل�سطن وهي 
ب���ال �سع���ارات وال �سجي���ج. ق���راأت امل�سرحي���ة.. 
وفعال اأعجبتني.. كانت م�سرحية بعنوان”ا�سياد 
وزي���ر  داي���ان  ملو�س���ي  ت�سخي����ض  الدم”وفيه���ا 
احل���رب اال�سرائيل���ي اأن���ذاك, وتاري���خ اجلرمية 
يف حيات���ه.. اذ يطرح املوؤلف ج���ذور ال�سر داخل 
�سخ�سيت���ه.. وكي���ف ب���داأت ال�سادي���ة عن���د ه���ذا 
االرهابي ال�سهيوين الدموي القادم من بولندا.. 
وكي���ف تراكمت اجلرمية يف ذات���ه حتى اأ�سبحت 
اأم���را عادي���ا يوميا وج���زء من �سخ�سيت���ه.. وهو 
مو�سوع نف�سي دقيق اذ يلتقي ال�سيطان مبو�سي 
داي���ان ويعقد �سفقة معه ويكون فيها دايان مطية 

ال�سيطان.
ه���ذا هو مو�س���وع امل�سرحية ووا�س���ح هو تاأثر 
م�سرحية”فاو�ست”عل���ى املوؤل���ف النا�سيء كاظم 
ابراهي���م, وبداأنا التماري���ن فاأ�سندت دور مو�سي 
داي���ان للفن���ان بهج���ت اجلب���وري اأم���ا ال�سيط���ان 
فمثل���ه كاظ���م ابراهي���م, وقدم���ت امل�سرحي���ة على 
�ستائ���ر �س���وداء وم���درج اأعل���ى و�س���ط امل�س���رح 
وجنح العر����ض الذي كانت ت�س���وده روح التاأمل 

ال ال�سعارات. 
يف اأغل���ب االعم���ال التي قدمته���ا مل اهتم باملناظر 
اأكتف���ي  كن���ت  االخ���رون..  يفع���ل  كم���ا  واالث���اث 
بال�ستائ���ر واملتممات امل�سرحي���ة املوحية.. فلي�ض 
مهم���ا ان تك���ون لن���ا خ�سب���ة م�س���رح م�ستوفي���ة 

ال�سروط التقنية كافة. 
االه���م من ذل���ك ان تكون عندن���ا م�سرحية حمكمة 
البن���اء وممثل���ون ي�ستطيعون التعب���ر وم�ساهد 
 + املمث���ل   + )امل�سرحي���ة  علي���ك.  اأو  ل���ك  ي�سه���د 
اجلمه���ور( املعادل���ة اال�سا�سية له���ذه اللعبة فاأنت 
ت�ستطي���ع اأن تق���دم عملك امل�سرح���ي يف مقهى اأو 
فن���دق اأو معم���ل اأو حقل اأو اأي م���كان يجتمع فيه 

النا�ض ويكون منا�سبا. 
جلمه���ورك  �ستقدم���ه  الل���ذي  م���ا  ه���و,  ال�س���وؤال 
في�سغ���ون الي���ك وت�سحره���م باأدائ���ك وحقيقتك, 
وقبل هذا كل���ه اأن امل�سرحين العراقين �سيظلون 
ينحتون يف ال�سخر ما مل توفر لهم ا�سباب انت�سار 
م�سرحه���م.. واأوله���ا ان يقر ه���ذا الفن يف املناهج 
املدر�سي���ة االوىل.. ا�س���وة بالفن���ون الت�سكيلية.. 
فما وج���دت مثل امل�سرح فنا يطلق ال�سنة النا�سئة 
م���ن عقالها ويح���رر انف�سهم ويبع���ث يف نفو�سهم 

ال�سجاعة والقدرة على املواجهة واالبداع. 
فال اأدري مل ال يعتمد هذا الفن اال�سيل يف مدار�ض 
الدول���ة حمال���ة منهجي���ة تدري�سي���ة؟ وال اأدري مل 
ال تقب���ل خريجوا معهد الفن���ون اجلميلة يف كلية 
الفنون ملن يرغب ان يوا�سل درا�سته الفنية.. يف 
جميع فروعها وم���ن دون �سروط؟ اأ�سئلة البد من 

االجابة عليها. 
الدم”لكاظ���م  م�سرحية”ا�سي���اد  كان���ت  ختام���ا.. 
ابراهي���م اخ���ر اعم���ايل الت���ي ودعت فيه���ا مدينة 
النا�سري���ة والتحق���ت بالفرق���ة القومي���ة للتمثيل 
يف بغداد بدعوة من الفن���ان الكبر حقي ال�سبلي 

ولذلك حكاية اأحب ان ارويها لكم :. 
كن���ت انظف املكان قبل العر����ض ب�ساعات.. بيدي 
مكن�ست���ي.. اأكن����ض امل�س���رح واذا بالفنان الراحل 

حقي ال�سبلي يفاجئني : 
- ماذا تفعل ياعزيز. 

قلت – اأكن�ض امل�سرح. 
�ساح م�ستنكرا – اين املنظفن اذا. 

اجبت���ه بهدوء – يا�سيدي اجلليل اأنا املخرج واأنا 
املمثل واأنا املنظف, م�سرف التمثيل يف هذه املدن 

يجب ان يفعل ذلك كله دون ا�ستنكاف. 
اأطرق الرجل وقال : 

- تاأت���ي مع���ي اىل بغ���داد, لقد اأخرت���ك لتاأ�سي�ض 
الفرقة القومية للتمثيل. 

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 



ع�����ل�����ي ح���س���ي���ن 

ل���و قب����ض لعزيز عبد ال�ساح���ب ان ميثل اخر دور 
م�سرح���ي يف حياته..الخت���ار ان ي���وؤدي �سخ�سية 
بط���ل رواية ج���ورج ام���ادو )كانكان الع���وام( تلك 
ال�سخ�سي���ة الت���ي عادت م���ن املوت لتنظ���ر اىل ما 
�ست���وؤول اليه احلي���اة. �سيطلب عزي���ز ليلة واحدة 
موؤجل���ة وفيه���ا �سيجد مفاج���اة من العي���ار الثقيل 
بانتظ���اره.. فه���ا هي الدول���ة ممثلة باعل���ى �سلطة 
تع���رف بان الرجل الذي م���ات ليال يف فرا�سه كان 
واحدا من ابرز رواد امل�سرح يف العراق لذا توجب 
عليه���ا الدولة ان تقدم العزاء للجميع بهذا امل�ساب 

اجللل.
�سي�سح���ك )العوام ب���ن عبد ال�ساح���ب( مبلء فمه 
وي�سرب كفا بكف.. ايعق���ل ان جتري االمور على 
ه���ذه ال�ساكل���ة وينتب���ه اجلميع اىل مي���ت كان قبل 
اي���ام مري����ض ومعوز يزح���ف ببطاأ مث���ل �سلحفاة 
متعب���ة وراء احدى با�سات النق���ل ليق�سي واجبا 
يف امل�س���رح الوطن���ي - م�ساهدة عر����ض م�سرحي 
او امل�سارك���ة يف ن�س���اط فن���ي او التل�سل����ض على 
ال�سع���راء واالدب���اء يف زاوي���ة من�سي���ة م���ن زوايا 

احتاد االدباء. 
ليع���ود بعدها ينتظر با�سا اخ���ر يقوده لبيته وهو 
يتح�س�ض خفية جيب �سرته مطمئنا على الدنانر 
القليل���ة املتبقية وه���ي كل ماميلك م���ن حطام هذه 
الدنيا بعد ان ا�سطرته ظروف احلياة القا�سية اىل 
ان يبي���ع مكتبت���ه الكبرة..كتابا بع���د كتاب حامال 
بدالم���ن هذه الكت���ب خرجا مي���الأه مب���ا متوفريف 
ق�سائ���د  م���ع  جن���ب  اىل  اخل�سار.جنب���ا  �س���وق 
وم�ساري���ع واح���الم موؤجل���ة.. �سيجل����ض )كانكان 
العراقي( يف البا�ض الخ���ر مرة ينظر اىل �سوارع 
مدينته االثرة بغداد وحال ل�سانه يقول: اليوم يا 

مدينتي يلفك ال�سباب وحت�سنن الليل والذئاب.
***

ينتم���ي عزيز عبد ال�ساح���ب اىل جيل من الفنانن 
الذي���ن امنوا بان الفن جزء من احلياة وان احلياة 
ماهي اال م�سرح كبر يعي�ض فيه اجلميع ادوارهم 
ب�س���كل كامل..امل يق���ل املعل���م �ستان�سالف�سكي )ان 
امل�سرح هو �س���كل حمدد لعك�ض احلي���اة واحداثها 
فني���ا( ه���ذا امل�س���رح ال���ذي كان رفيق���ا لعم���ر عزيز 
وقرين���ا لروحه وتواما لفك���ره ومعتقداته واحللم 
ال�سعيد بالن�سبة الي���ه وقد اورثه حب امل�سرح هذا 
عدم االن�سجام مع الظروف ونهما اليفقد عنفوانه 
للبقاء جاحما متوترا حر العقل واجل�سد وامل�سر.

اورثه نظرة متفائلة للحياة وع�سقا للحرية..
وما يثر االنتباه يف جتربة عبد ال�ساحب هو ذلك 
االرتب���اط الوثيق بن �سرته الذاتية من حيث هي 
حياة خا�سة وجتربته الفنية والثقافية باعتبارها 
جتربة تنتمي حلقل ابداعي له �سوابطه وقوانينه 
العام���ة. ومن هنا ا�ستحالة ف�سل اعماله الفنية عن 

حياته.فق���د كانت هذه االعمال وان اتخذت اأ�سكااًل 
نقدي���ة,  مق���االت  م�سرحي���ة,  )ن�سو����ض  خمتلف���ة 
ادوار متثيلية,ق�سائ���د( اكر م���ن تعبر عن افكار 
ومفاهيم.انها يومياته وتفا�سيل هذه اليوميات..

به���ذا املعنى ميكن ان نقول ان عزيز عبد ال�ساحب 
كان اب���ن اللحظ���ة املعا�س���ة, اف���كاره وم�ساريع���ه 
تنفج���ر م���ن ه���ذه اللحظة متام���ا كما ينفج���ر الدم 
م���ن ال�سراين..الف���ن وعامل���ه ال�سح���ري اتخذ عند 
عزي���ز حرك���ة احلري���ق يف غابة عظيم���ة وبالتايل 
هو االنفجار الذي يك�سر كل انتظام. هو �سيء من 
احلي���اة املتم���ردة على االطر االجتماعي���ة ال�سائدة 

والقوانن الق�سرية..
احلي���اة كان���ت عن���ده تتج���دد حركته���ا باملمار�س���ة 
اليومي���ة للف���ن وطقو�س���ه وه���ي حي���اة خليط من 
�سعلك���ة وياأ����ض ول���ذة ومتع���ة وقل���ق وان�سج���ام 
ع���ال م���ع النف����ض.. ا�ستقبل عزيز حي���اة بغداد يف 
منت�س���ف ال�ستينيات مت�سلحا بعامل���ن لعبا دورا 
مهما وهائ���ال يف بنائه االبداعي واحلياتي اولهما 
ا�ستاذه حقي ال�سبل���ي وثانيهما ابن مدينته املفكر 
عزي���ز ال�سي���د جا�سم ولي�ض هن���اك اأي تناق�ض بن 
املرجعيت���ن ب���ل ان هن���اك توافق���ا ورمب���ا تطابق 
بينهم���ا فكالهما من الباحث���ن املعنين ب�سخ�سية 
العراق..املعلم امل�سرحي الرائد الذي يحمل داخله 
كل خ�سال اهل بغداد وطيبتهم م�سافا اليها بناوؤه 

الفكري وح�سه الفني.. 
والكات���ب ال�سيا�سي الذي �سف���ى يف كتاباته روح 
الوطن وكان منذ اول ح���رف كتبه �سديد االقراب 
م���ن م���زاج النا����ض وتكوينه���م. وكان عزي���ز عب���د 
ال�ساح���ب يدرك ان هم���ه احلقيقي ه���و االألت�ساق 
ب�سخ�سية الف���رد العراقي وان يوؤ�س�ض هو وجيله 

م�سرحا ملتزما بق�سايا النا�ض وهمومهم.
لذل���ك كان يوؤمن بان عل���ى املمثل وفنان امل�سرح ان 

يت�سل���ح بالثقاف���ة وال�س���دق يف ان واحد فاملوهبة 
وحده���ا الت�سنع فنان���ا ويكتب يف دف���ر مذكراته 
ال�سغر:)عل���ى املمثل ح���ن يات���ي اىل امل�سرح ان 
يك���ون �س���ايف الذهن متام���ا م�ستب�س���را با�ستقبال 
عر�سه.فاللية ليلته وعليه ان ي�سلح نف�سه بالقراءة 
فه���ي زاده يف ه���ذا الطري���ق وعلي���ه ان يختلي مع 
دوره خل���وة املت�سوفن املن�سرف���ن بالتوجه اىل 
الله.�ستقول���ون هذه من البديهي���ات الي�ض ال�سدق 
بديهية.وكلنا يعرف �سرورته ولكنني ات�سائل هل 
ن�ستطيع ان نحاف���ظ على دميومة �سدق االداء من 

على امل�سرح او يف احلياة ب�سكل عام(.
 ***

ع���امل عزيز عب���د ال�ساح���ب �س���واء يف م�سرحياته 
او مقاالت���ه او يوميات���ه امن���ا هو بن���اء ادبي فني 
�سديد الدق���ة ومغرق يف اخلي���ال اي�سا.التعار�ض 
ب���ن دقة الواقع وفو�سى احلل���م. ويف م�سرحياته 
دعوة كي نع���ود اىل اال�سل واجلذور وهي لي�ست 
دع���وة اىل التقهقر اىل املا�سي ولك���ن التقدم نحو 
احلا�سر,نح���و هنا واالن بهذا الزمان واملكان عرب 

جذور االم واللذة..
وكن���ت كلما اأق���راأ عمال م�سرحيا لعزي���ز او ق�سيدة 
جديدة تده�سني حالة التوهج واجلراأة املطلة بن 
ال�سط���ور وال�سب���ب لي�ض فقط انه مي����ض بكتاباته 
تناق�س���ات احلي���اة ال�سارخ���ة ولك���ن الن���ه كات���ب 
يعي����ض مايكت���ب ويكت���ب مايعي����ض.ان حياته هي 
اجم���ل واروع واب���دع موؤل���ف كتبه.التح���ام الف���ن 
باحلي���اة العام���ة ه���و ما اعط���ى م�سرحي���ات عزيز 
نكهتها الفريدة املفعمة بجراأة العقل والقلب دومنا 
انف�س���ال وهو الكاتب املتورط فيم���ا يكتبه تورطا 
حياتي���ا ع�سوي���ا لذل���ك ه���و يتحم����ض ويدافع عن 
م�سرحيات���ه واراءه النقدي���ة وه���و بذل���ك الي�سعى 
حلماي���ة ن�سو�س���ه او اف���كاره امنا يداف���ع عن كل 

حياته بوحدة غر قابلة للتجزئة..
فاالفكار مب�سرحي���ات عزيز حيوات تعا�ض.الفكرة 
كائ���ن حي �سعب املرا�ض المتن���ح ا�سرارها الرية 
اال ع���رب عناق دائم متجدد وه���و الكاتب واالن�سان 
واملمثل الذي رف�ض القهر على امل�ستوى ال�سخ�سي 
والعام وكان���ت حياته �سراعًا اليه���داأ لفك �سال�سل 
القي���ود بجميع ا�سكالها وق���د كان يوؤمن بان حرية 

االن�سان التزدهر اال بازدهار حريات االخرين..
ولي����ض غريبا ان جند ان ا�سه���ر م�سرحياته حتمل 
عناوي���ن لرج���ال ع�سق���وا النا����ض واحلي���اة )اب���ن 
ماجد,ب�س���ر احلايف, ال�سه���روردي( وهو يف هذه 
امل�سرحي���ات مل يكن ي�سع���ى اىل ا�ستن�ساخ ابداعي 
وفني ل�سخو�ض من املا�سي او لفال�سفة ال�سوفية 
رمب���ا الن فكرة احلقيق���ة االزلية كامل���ة يف اعماق 
النف����ض وان كل ه���م املت�سوف ان يتام���ل ذاته كي 
ينق���ذ احلقيق���ة الك���ربى عو�سا عن فك���رة �سوفية 
اخ���رى تق���وم عل���ى ال�سم���و مرتب���ة مرتب���ة حت���ى 
الو�س���ول اىل الع�سق لل���ه بعبارة اخرى فان عزيز 
بن نهجن متقابل���ن يف فل�سفة ال�سوفية منحازة 
لفك���رة ا�سا�سي���ة قوامها االع���راف بالنف�ض كونها 

طريقة للحقيقة الكربى. 
 ***

ويكتب عزيز عبد ال�ساحب:-
)حب���وا الف���ن النف�سكم ولكن الحتب���وا انف�سكم من 
خالل الفن والفنان ال���ذي ي�ستخدم الفن الغرا�سه 
ال�سخ�سيه ونزواته العابرة هو فنان اناين مغرق 
بالرج�سي���ة واليتج���اوز نف�س���ه وبالت���ايل ينتهي 
كفن���ان( ه���ذا ه���و �س���رط الدخ���ول اىل ع���امل الفن 
ال���ذي و�سع���ه عزيز عب���د ال�ساحب لنف�س���ه و�سار 
عليه وهو �س���رط ان يوؤثر الفن بالفنان وان يكون 
ل���ه �س���دى مب�ستقبله فالفن ال���ذي يعجز عن تغير 
الفن���ان حليات���ه يعجز حتم���ا عن تغي���ر االخرين 

والتاثر يف حياته.

ع��زي��ز ع��ب��د ال��ص��اح��ب..
أش��هد إنك قد عش��ت

كاتب املقال مع الراحل عزيز عبد ال�شاحب و�شالح الق�شب وعلي عبد الأمري وخالد علي وناجي عبد الأمري


