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بات   ، فقد  املاضية  العقود  العراق طوال  في  الشمولية  السياسية  األنظمة  هيمنة   –بسبب 

إلى   –وبشكل قسري   ذلك  يتعدى  أن  فقط دون  العاصمة  في حدود  العراقي  املسرحي  املشهد  يتشكل 

تلك  في  املسرحيين  لدى   
ً
إحساسا هذا  د 

ّ
ول وقد   ، العراقية  املحافظات  بقية  في  املسرحية  التجارب 

غير  املؤسسات  من  إطار  في  تجاربهم  يؤسسون  فراحوا   ، واإللغاء  والتهميش  باإلقصاء  املحافظات 

ي تعمل بداخل املؤسسات الرسمية دون أن تخضع أليديولوجيا السلطة القائمة على إدارة  الرسمية الت

بالترويج   بدورها  هي  انشغلت  التي  النقدية  املؤسسة  عن   
ً
، وبعيدا في العاصمة  املسرحية  املؤسسات 

ظات ،  لتجارب املسرح العراقي في العاصمة دون أن يتعدى ذلك إلى اإلهتمام بالتجارب األخرى في املحاف

البراك (   ( واملخرج ) ياسر عبد الصاحب  الناصرية   للتمثيل  ) جماعة  ولذلك فإن الكتابة عن تجربة 

  ، العاصمة  أضواء  عن  ُبعدها  بسبب  العراقي  املسرح  في  هّمشة 
ُ
امل بالتجارب  التعريف  إطار  في  تأتي 

سيطر عليها من ق
ُ
بل الحكومة ، محاولين  ومشاكستها للمسرح الرسمي السائد في املؤسسة املسرحية امل

إستطاعت خالل   التي  التجربة  تلك  في مختبرات  العملية  املمارسة  من   
ً
إنطالقا التجربة  تلك  تحليل 

املشهد املسرحي العراقي .  في مساحة 
ً
 مقبوال

ً
أن تحقق لها حيزا  األعوام املاضية 

املسرحية في عن بقية األ   (1)املخرج ياسر البراكينفرد   سس نمطا ؤ ن يأ، كونه حاول    مدينة الناصريةجيال 

 جديد
ً
واإل   ا ويكسر طوق املحاكاة  األ في املسرح،  املسرحية  للتجارب   ـب  ةاملوسوم  إطروحتهخرى عبر  جترار 

ذ ) لم يكن وجود جماعة ، إ  1992سيسه لجماعة الناصرية للتمثيل عام أسقاطي(، وذلك بعد ت)املسرح اإل 

وجودا    ًً الناصرية للتمثيل 
ً
بالكثير من املحاوالت واأل   ًً و لحظيا أطارئا الم ح، بل على العكس كان مسبوقا 

راد منها ًُ كان يويبدو أن هذه األحالم    (2) (1992التي تمخضت في نهاية األمر عن قرار تكوين الجماعة عام  

تراو  كانت  التي  املسرحية  الفرضيات  منذ  تطبيق  البراك   طالبكان  ن  أد 
ً
في   ا الجميلة  الفنون  معهد  في 

القرن ، بعد تخرجه  نفس ات من يكاديمية في مطلع التسعينالثمانينات من القرن املاض ي ، حتى دراسته األ

، وأل   ةكلي  في في بغداد  الجميلة  هذأجل  الفنون  الفرضيات قراءة   هن نصل إلى  تلك  الحقيقة علينا قراءة 

  ة البراك يلجأ إلى اختبار فرضياته من خالل العروض املسرحية التي قدمها عن طريق الجماع  نأذ إمتأنية ،  

و عن طريق نشرها في الصحف واملجالت  أت تلك الفرضيات على الورق في دليل العرض ًّ ثبًُ ، ومن ثم ي

ت من ً  عً  نمُ بيض( التي في مسرحيته )الوباء األ  1994ال عام إسقاطي  (  ، فلم يطلق مصطلح ) املسرح اإل 

لم يشتغل عليها   اإلطروحةن هذه  أيعني   !! من قبل النظام السابق ، ولكن هذا السياسيةسباب  العرض أل 
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في  1992في عروضه السابقة منذ عام    لالعروض حضور   ةدلأ، بل على العكس فأننا نجد 
ً
 اإلطروحةتلك  ا

 بدء 
ً
ولى من حياة الجماعة ، وما تبعها  املرحلة األ في  (  من البلية ؟( و )ل الحمارظقضية )من عرض مسرحية  ا

خ ، عشك ، لعبة مظلوم الخياط ًّ ، الر ةيام السبعكوميديا األ ة ،  الواقعفي أعالي البحر، )  مثل: عمال من أ

، الشاعر واملخترع والكولونيل ( في املرحلة التالية ، وبعد    ةقمر الشريع يا..  مير ، املاء رس ، ليلة جرح األ دال،  

اإل تنء قرا للفعالية  العروض سقاطية  ا  املسرح بالتجارب  في تلك  هذا النمط من  سوف نتعرف على عالقة 

مبتكرا لنمط مسرحي جديد ،    هلية عمل البراك في العملية املسرحية بوصفآخرى ، و نماط املسرحية األ واأل 

التيارات املسرحية األ أيحاول   اإل ن يقف قبالة   يكون تجديدن أجتهاد قبل إسقاطي خرى ) فاملسرح 
ً
، وهو   ا

اإل  للتظاهرات  جمالي  املتأويل  الشعبية  املفعحتفالية  بالرؤى  فمة  ذلك  وعلى   ، القطيإذهبية  التي  عن  ة 

   مار لطاقات الفن الشعبي بتقنيات املسرح ثستإة جمالية مع املنجز املسرحي السائد ، وهو  يعمارسها هي قط

جتهادا كما وصفه البراك فمن إسقاطي  ذا كان املسرح اإل : إوعلى هذا املفهوم يحق لنا التساؤل   (3) الحديث (

ن املادة موجودة وتحتاج من يحرك ساكنها ومن ثم يجتهد فيها أعتبار  إولية ليجتهد بها على  تى بمادته األ أين أ

ن املسرح : ) أذ يقول  إقاطي  سمقاالته عن املسرح اإل   فيجاب على ذلك السؤال  أن البراك قد  أعتقد  أ، و 

اليمكن  اإل  العاملية  املسارح  شأنه شأن  األ أسقاطي  الجانب  في الشكلن ينفك عن  ،  (4)واملضمون   يدلوجي 

وصادقة تخدم حّية مسرحي يكون نافذة   ً  نه يريد تأسيس نمطأذ  إصال أوهذا يقودنا إلى ما يؤمن به البراك  

خر بل التحاور معه كما سنوضح ذلك  لغاء ال إيريد من خالله ن الخاص إلى العام، وال  مخرين ينطلق به ال 

 تي : عبر املحددات التي سنتناولها في الطروحة املسرحية  ويمكن لنا قراءة هذه اإل   ، تباعا  

 

 سقاطيالنص ال 

تفجيرا  العرض  نص  ويفجرها   ، النص  عليها  يعتمد  مقترحة  مخاطبة  إلى ،  دقيقا    ًً ) لغة  املتلقي  تحيل 

ن هذه أويعني  ،  (5) و توقف (أحييها بعد موت ًُ ن يحركها ومن ثم يأيحاول    ةمندثر   ى خر أو   ةات حييعجمر 

ساسيا في عملية التواصل ، وكذلك  أاللغة تمتلك مقومات خاصة تجعل املتلقي يكون عنصرا مساهما بل  

الخاص اإل  لحدثا  )  صدمة املتلقي باملرجع / سخونة  ة كـلها فعالياتها  الجمالي / ديمومة  تصال / / القناع 

ولهذه  ،    (6) غلب جزئيات العرض (أيلي في صشتراكها التفإرك د.. ت  ئبةليات الفضاء / وحدات الزمان الذاآ

نها ) عالمة من سقاطي في عملية التلقي ألساسها النص اإل أة صياغة خاصة يعمل على  ًّ املستويات النص ي

طبيعأشتراطات  يمكن  إي يخضع أل  والبصرية ، وهو ال  ةالعالمات السمعي ن أالرؤى فيه ، بل   ةن تحدد 

القدر   ةاملهم  ةامليز  هي  ينبغي توافرها فيه  اإل   حتواء إعلى    ةالتي  وتوفير  ) فعالية  املتلقي  ليات آسقاط عند 
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سقاطي في كون النص اإل   هيختلف عن سابق  املعنى ال  وهذا،  (7) ( ةليات فاعلشتغال لها بحيث تكون هذه الإ

) من فكرة   ةعلى هذا املفهوم كل عناصر النص املتعارضي  ساس في عملية التلقي ويبنيجعل املتلقي هو األ 

سقاطي من كونها لغة ذ ) ترتقي في املسرح اإل إوقد تم التركيز على اللغة  ،  ( وغيرها    ةولغة وشخصيات وحبك

 . (8) إلى لغة / شعرية / رمزية / تعتمد جرسا موسيقيا بصريا وسمعيا ( خطاب يومي مستهلك

 

 سقاطياملمثل واملتلقي في املسرح ال 

كما هو معهود أن املمثل فسقاطية هنا تميزت من طبيعة املعادلة بين هذين الطرفين ،  ن الفعالية اإل أيبدو   

املسرحية وخصوصا في لحظة لهو القطب الرئيس في العم سقاطي سرح اإل ولكن ) املتلقي في املاإلتصال ية 

لين يكاد يكون شبه معدوم مثليه ، والتواصل بين املإوال  أن املمثل يتجه تصال ، أل هو البؤرة املركزية لقناة اإل

ن يصبح املتلقي سيد العرض أننا نهدف  أل  يساس بشكل أاملتلقي   سقاطي هوب في املسرح اإل ً  خاطًُ ن المأل 

ما  اوهذ، (9) نين (ثد بين اإلًّ وقائده بينما املمثل في الدرجة الثانية وخاضعا لسلطته حتى تصل حالة التوح

في  الأشاهدناه  سابقا في بداية  ذكرناها  ون املمثل عالمة من عالمات العرض ك،   دراسةكثر العروض التي 

لذاكرة املتلقي من خالل   خزهو عملية تحريض وو   هية عالمة في فضاء العرض ودور أحي ، حاله حال  املسر 

للمتلقي ، حيث يكون املتلقي هو املحرك الرئيس ي    ةمعيجفكار التي لها عالقة بالذاكرة المن األ   وعةبث مجم

، للعرض في عملية    باألالتلقي  املفاه، و لم والخوف والسعادة  يشعر  املمثل مستلما  غيرها من  يم ويكون 

ذا إ -       الذاتي   دن يحدث هذا التفاعل املزدوج الساخن مالم يتم هذا التوحأيمكن    ثانيا بعد املتلقي ، وال

 د ستانسالفسكي والنيقوم بتقمص الشخصية كما ع  سقاطي الن املمثل في املسرح اإل أكما     -جاز التعبير  

بل يقف في املنتصف وهو يأخذ شيئأ من هذا وشيئأ  ت ،خاملتلقي كما عند بري عرضها علىو أا هالع عنقباإل

حاضنة له وُمستقبله ،    خرالعالقة مع املتلقي حتى يكون ال   قوم بتطبيعينه  أال  ، إمن ذاك عند الضرورة 

 يعي ما يبثه من معان  في لغة الصوت والجسد . 

 

 املسرح السقاطي قاعدة  

امل هذا النمط من  اإلسالمية كما  يستلهم  الفلسفة  املوسومأسرح معطياته من  )  ة   كد البراك في مقالته 

تجاهات ن اإلد، كما هو دي(  الواقعية اإللهية  ـ )  سماها بأطروحة الخطاب الجديد ( وقد إسقاطي  املسرح اإل 

م البراك بنحت ، وقد قاالديالكتيكية  خرى كتيار املسرح امللحمي مثال الذي يعتمد على املادية   املسرحية األ 

املؤونًّ عد يكون  تنظيري  لخلق جهاز مفاهيمي  ت  ةة مصطلحات  سهم في ترسيخ وتثبيت فرضيات  ًُ التي 
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ينطلق البراك   ًً نها تعد غطاء وقائياأخرى ، كما  ة أعرفية من جهموخلق منظومة  ة ، تجاه من جههذا اإل

يوضع   الصارممن خالله عندما  هذه   ةعلى املحك بسبب الرقابة  وهذا ما جعل  النظام السابق  من قبل 

الحياة مع صاحبها حيث    ةالفرضية  مستمر  طار هو تكتيك مرحلي ن العمل في هذا اإل أكد على أعلى قيد 

 سقاط ، الذي كما عبربرسم الخط البياني لفرضية اإل   ةفي بعض املوارد املتعلق  يستراتيجإعد بُ يضا أولديه 

( تاريخيا ًً سقاطا) إن هناك  أطروحة الخطاب الجديد ( بإعنه في )   سقاط واإل ًً ( سياسيا  ًً سقاطا) إوًً 

هو  نها إف  ةوضمني  ةسقاط في السائد مضمر ذا كانت فعالية اإل إبقوله )  ( سقاط املعاصر  اإل ) الذي يعنيه 

سقاط سقاط التاريخي / اإل ) اإل على  سقاط  نماط اإل أذا كان السائد يقتصر في  إو ومعلنة ،  هنا تصبح جوهرية 

  )   (10)  صر (اسقاط املعننا تجاوزنا هنا إلى اإل إف، السياس ي 

 

 سقاطيهدف املسرح ال 

املسرح اإل إ)   تعاليه  سقاطي  ن كونية  و ال تعني  حرية إعلى الواقع  تعتبر منح املتلقي  بقدر ما  نفصاله عنه 

اإل  الجمالية لتوظيف فعالية  سقاط بين الخطاب املسرحي والواقع ، بحيث الحركة في تشغيل مستقبالته 

تكوين  ةتكون تلك الفعالية مثمر  إ(11)( لدى املتلقي ) الوعي الضدي  من ناحية  (  دي ضالوعي ال) ذن خلق  ، 

ستبداد والضعف حقه في الحياة الخالية من اإل   ضمانه الذي يخدم مصالحه و تجالدى املتلقي وتثويره باإل

 . سقاطياملسرح اإل   ههم هدف يسعى لتحقيقأهو ،  

في الثوابت التي يهدف إليها املسرح في العالم ، أسقاطي بالتواملسرح اإل  يتفق مع املسرح العاملي  نه أال إكيد 

   ةوصفه قيمنسان بقد تكون له خصوصية خالصة فهو يهتم باإل
ً
 عليا يحاول جاهدا

ً
ن يرتقي به في سلم   أ

، يرسم له الآيحافظ عليه حتى من   والكمال   عطى الحياتي  ًُ رب ضمن المدفة نفسه لئال يقع في املهالك 

، وتتصف روحيا  هليات عمل تستلهم القديم لتعيد تشكيلآالجديد وضمن    ًً برؤى عصرية تناغم الوجود 

الفعالية  حيث تعينه )  نتصاب  تعثر الذي يسعى لل ًُ اجب الوجود ، حتى يحدث التوحيد بين الجواني المو ب

وبين  (  سقاطية  اإل   ، ذلك  الذي  ًُ المالبّراني  على  في    ةشرعأهيمن  تنعم  مفتوحة  آنجاته  ليات خلواتها 

يوميا بل في كل لحظة .سقاط عندما تفيض في فضاء العرض  اإل  التي تتجدد   بعض معطياته 

 

افيا العرضنسقاطية لسيالرؤية ال   وغر
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البراك في رؤيته اإل  العرض على يشتغل  تعاقد ( مع   ا من  )الهمو   ةساس عمل كل عالمأسقاطية لعالمات 

  ، الشراكو املتلقي  )  ةهذه  األ  بين  العرض ( هي املحور  الذي يصوغ  املتلقي  / عالمات  عليه البراك  ساس ي 

رات  هظمخرجها نجد تأعمال التي  لجميع األ   ةوعودة سريع، تصال  سقاطية ضمن منظومة اإلفرضياته اإل 

واضح ) الر ةهذه الحقيقة  خراج البراك إو ( محمد صبري  ) د . ليف  أخ ( تًّ ، ففي دليل عرض مسرحية 

ئحة اكد البراك على داللة اللون والر ة مثال : أفي ملتقى نيسان املسرحي في البصر   1998والتي عرضت في عام  

األ  املفردات  خاص  األ فاللون    ،خرى  وبقية  له مدلول  مثال  اخضر  و عند  املحلي ، كما  الرائحأملتلقي   ةن 

ستخدمها في مسرحية  إوك ( التي ر ) الكا، وبعض مفردات العرض كمفردة  ًً خاصا ًً يضا مدلوالأعطي  ًُ ت

الواقع و   ة)   ، بغداد  في  قدمت  والتي  الزيدي  النبي  علي عبد  للكاتب  التي    اذ إ(  املفردات  كل  استجمعنا 

لها معانا نجد  في جميع مسرحياته  البراك  ، لذلك نجد عملية    ةالشراك  ث علىتح  يستخدمها  مع املتلقي 

)التلقي   آلية  اإل   ضمن     ةمتقدم  (    سقاطيةالفعالية 
ً
و جدا اإل  من  عن غيرها  املسرحية  تختلف  تجاهات 

، فاإل األ  واإلخرى  واأل ضاءة  والديكور  واملاككسسوارات  ،  زياء  اإل ياج  منطوق  ضمن  سقاط كلها محسوبة 

ثناء عملية التلقي في أنجاحه  ي يتوقف  مختبر   فعلسقاط الذي هو  واإل ، بما يتالءم مع املطروح    ةعّد ًُ وم

 صالة العرض . على 

اإل إ املسرح  ولدين  املسرح  روافد  في جميع  يعمل  كل رافد    هسقاطي  في  املسرح ،  رؤية  يعمل ضمن  فهو 

وقد قدم  األ ب اإلًّ جر وعماال عاملية مهمة  أالتجريبي  خرى كتيار مسرح العبث عندما  تجاهات املسرحية 

ليوجمسرحية  م  ًّ قد  ) الدرس  اإل ي)  تناول  وكذلك   ، يونسكو  في  ن  قدم سقاط  عندما  الشعبي  املسرح 

) عشك   (،  مسرحيات  الخياط  مظلوم  للمسرح أوحاول  ،  لعبة  إلى فهم خاص  اللغة  ن يصل من خالل 

و  طفال عندما  يضا مسرح األ أب  ًّ نه جرأكما  ،  من املشاهدين   ةواسع  ةليات التواصل مع شريحآالشعبي 

تجاه ،  هذا اإلمدينة الناصرية ضمن في   ًً وهو بذلك يعد رائدا،  ) مسرح الدمى ( من قدم ثالث مسرحيات  

( مسرح ) نه قدم أكما   عمار ( تأليف  مير  ليلة جرح األ )ولى برؤى حديثة من خالل مسرحيتين ، األ التعزية 

)،  جابر    عمةن الذي يخوض  هذا ، و حازم رشك  تأليف  (   ةقمر الشريع  يا..  املاء   والثانية  والتلوين  التنويع 

اإل   ضهمخا داللة على  املسرح  اإل أسقاطي  الفعالية  وتن  املحليات  تتعدى  كونية  فعالية  في ور  غسقاطية 

اإلأخر على التالقح مع ال   عنوتبحث من خالل هذا  املاورائيات   تجاهات نساني بين كل اإلساس املشترك 

 .طياف املوجودة  واأل 

فهو يقوم   (12)يفية تعامل املخرج ياسر البراك في صياغة العرض املسرحين نتحدث عن كأيبقى لنا    

األ  ، بعدإمر بعد  في بداية  النص  وقراءة  على املائدة  بالجلوس  النص  األ   هاختيار  على املمثلين    دواريوزع 
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 ( إلى  أبشكل مبدئي  إلى تحليلية  تعريفية  إلى التركيز على النطق  أولي ( ثم تتكرر القراءة من  واللفظ دائية 

يشرح له جميع   ثمالشخصية  ( كاركتر  ) مثل لخلق  مطي املجال للعحساس ، وبعدها  يوالنحو ومن ثم اإل 

 و أذ يتابع املمثل إتكون هذه العملية مفتوحة إلى النهاية و بعادها ،  أ
ً
وبعد مرحلة الجلوس على املائدة  ،  ول أب  ال

ويعطيه   الحوار  يلقي  وهو  بحرية  يتحرك  املمثل  بترك  املشهد يقوم  يرسم  وبعدها   ، التمثيل  في  املجال 

فظ املمثل حتسهيل مهمة من ذلك  الغرض و لعمل  لكهيكل   خروال لت  ًً اللي ، ثم يبني املشاهد واحداهستاإل 

داء  أفي  ،  مور دقائق األ بها فينتهاء من ذلك بالحركة التفصيلية ويهتم  ولية ، ثم يبدأ بعد اإل للنص وللحركة األ 

الحركة  إفي ،  املمثل   في   فرداتفي عالقة املمثل مع امل، تقان  العضوية  وترابط الوحدات  ، في الفهم العام 

هذا العمل  أسياق العرض ، في التأكيد على  في مختبر  يعرف كم هي لن فرضياته الجديدة قد تم إدخالها 

النجاح   بعد اإل حتى  نسبة  واأل   إذ نتهاء من العمل كليا  يتم تثبيتها  وباقي املفردات ليزييهتم باملوسيقى  خذ  أاء 

هي ) القدأبروفة(    ل)جنرا يجعل لحظة التمرين  ، والبراك  املستلزمات  بكافة  النهائي  ( كما حو التمرين  ة 

ضمن التفسير الصحيح متبصرة  ته قراءة  ء بتكار صورة املشهد وقراإرك مخيلة املخرج في  حيسميها هو التي ت

 إلى ذلك . هها وهو في طريقلصدار بيان مستقبلي  إلى إلها  فرضياته التي يسعى من خالبوتقة  الذي يصب في 

 ومما تقدم نستطيع أن نستنتج التي :

 
ا
األ واخترق السائد  تة  حدد خراج مو فرضية في اإل إخراجي  إلم يكن ثمة منهج   : أول ولى  ملألوف منذ البواكير 

)   املوسومة  إطروحته  بظهور تجربة املخرج ياسر البراك عبر   1992عام حتى  الناصرية  مدينة  في لمسرح  ل

اإل  خاللها  املسرح  من  وحققت   ، عروضها  في جميع  للتمثيل  الناصرية  جماعة  تبنتها  حيث   ،  ) سقاطي 

العراقي من جهة    ًً متميزا  ًً حضورا املسرحي  املدينة من جه  تكًّ وحر،  في املشهد  في  املسرحي  ة الوسط 

ستهلك من ًُ عتادوا النمطي والمإحفز املخرجين الذين ًُ ير وتثن تأخر ، و ن تحاور ال أ خرى كونها حاولتأ

، مما   الجامدة  املسرحية  ال  ىد أالخطابات  و   تجمعاتإلى ظهور بعض  الجديدة  تلك إاملسرحية  ن كانت 

 ن البعضأر وتحاكي ما تعلمته في مختبر جماعة الناصرية للتمثيل برغم ًّ غيًُ ن تأقد حاولت    تجمعاتال

 خاصا أمنهم حاول  
ً
 جترار .  نه وقع في املحاكاة واإل أال إن يجد وعاءا

 ثا
ا
يل عائي ( ، إلى تفيسقاطي ( على املفاهيم الحديثة في املسرح كاملفهوم ) السيمشتغال ) املسرح اإل إدى  أ  :  نيا

كثر نضوجا من السابق ، من قبل املسرحيين  أساس ذلك ، وخلق حياة مسرحية  أالعروض املسرحية على  

سباب النفسية الغيرة ، وحب الظهور وغيرها من األ أحاسيس شخصية مثل  ن كانت تقودهم  إخرين ، و ال 

روح الحياة  ثن تباإلطروحة أتطاعت من خالل تبّنيها لهذه  كانت أن الجماعة إسن املحصلة النهائية  أال إ

 ة تلك العقود . املسرحية في هذا الجسد الساكن طيل
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ا
العرض  لم تكن قنوات اإل  : ثالثا ) ياسر البراك (  املخرج قبل تجربة  في مدينة الناصرية  تصال في منظومة 

 على يكن وجودها  مأي حضور معرفي وجمالي ، بل كانت مجرد مكمالت طبيعية ، ول
ً
في فضاء العرض مبنيا

أن  املتلقي ويحاول  في كأساس نظام شفرّي يحاكي  و املفردة أوالرائحة  أل لحظة ، من خالل اللون  يحاوره 

املتلقي بسبب الشراكة التي   العرض بكل   منظومةوجدتها تجربة البراك بين  أوتحوالت ذلك ملعان يستلمها 

 بعادها وبين املتلقي . أ
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 الهوامش:

 
 .مدير جماعة الناصرية للتمثيل    ود مسرحي ، مؤسس قانمخرج و   (1)
صدر بمناسبة مرور    2002  –  1992نعمة جابر ، عمار ، جماعة الناصرية للتمثيل ) تاريخ ومنجز ( عام    (2)

  5أعوام على تأسيس الجماعة ، ص    10
 غير منشور . –جهاد   حمد ثامرأالناقد  ه جراأمع البراك ،    حوار  (3)
 جهاد . حمد ثامرالبراك أجراه :أاملصدر السابق ، حوار مع   (4)
الخطاب و عبد النبي  ، علي ، النص اإل    (5) سقاط ( مجلة املشهد ، تصدر عن نية اإل آسقاطي ) مرجعيات 

 11ص   -العدد األول  /جماعة الناصرية للتمثيل ،  
   12ص   /عبد النبي ، علي ، املصدر السابق    (6)
 .  مصدر سابق جهاد /  حمد ثامر  مع البراك ، أجراه : أحوار    (7)
، العدد الرابع / ص   السمعي واملرئي في املسرح اإلسقاطي / مجلة املشهد –ياسر عبد الصاحب   -البراك   (8)

9   
 املصدر السابق    -جهاد  حمد ثامر  مع البراك ، أجراه : أحوار    (9)
اإل (10) املسرح  الصاحب،  ياسر عبد  العدد إسقاطي  البراك،  املشهد/  الجديد/ مجلة  الخطاب    -  2طروحة 

 12ص
 .  املصدر السابق  /البراك    (11)
   1998عمل الباحث في هذه التجربة منذ عام   (12)

ً
 .    ولي لهاأ، فهو مصدر    بصفته ممثال

 

 املصادر

واملرئي في املسرح اإلسقاطي / مجلة املشهد ، العدد الرابع / البراك ، ياسر عبد الصاحب : السمعي  -1

2001 

   2000  /  2طروحة الخطاب الجديد / مجلة املشهد / العدد  أسقاطي _____________ : املسرح اإل  -2
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صدر بمناسبة    2002 –  1992للتمثيل ) تاريخ ومنجز ( عام جابر ، عمار نعمة : جماعة الناصرية   -3

 (    1992أعوام على تأسيس الجماعة ) الناصرية :   10مرور  

 ، غير منشور جهاد ، أحمد ثامر : حوار مع املخرج ياسر البراك -4

:  النص اإل  -5 الخطاب و الزيدي ، علي عبد النبي  سقاط ( مجلة املشهد ،  نية اإل آسقاطي ) مرجعيات 

   2000 –العدد األول   /ن جماعة الناصرية للتمثيل ،  تصدر ع


