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 *ببليوغرافيا محي الدين زه نكه نه *
  

آثيرون أولئك الذين ال يعرفون زنكنة آما ينبغي أن يعرف مبدع مثلـه  
ولكـي يتضـح لمـن ال    . ومن عرفه منهم ما يزال    يجهل عنه الكثير. 

ل ما يمنح العراق من الجـوائز الفنيـة   يعرف ان نصوصه استأثرت بأفض
و األدبية لعدة مواسم فنية و أدبية ألفـت آتابـًا مفصـًال ، عـن أدبـه ،      
وتحت عنوان السهل و الجبل من خمسـمائة صـفحة وبواقـع جـزأين     
استغرق تأليف األول منهما زهاء اآثـر مـن أربـع سـنوات علـى أمـل       

الة األقدام علـى  طبعه ولكن ظروف الطبع و تكاليفه الخرافية واستح
ــي       ــت دون نشــره فبق ــا ، حال ــة م ــة ثقافي ــة جه ــع ، دون معون الطب

غير أني خالل تأليفي للكتاب و . مخطوطًا مرآونًا في أدراج مكتبتي 
قعت على عدد آبير من مصادر دراسة زنكنة ومن منشورات له في 

لست زاعمًا بأنه أرشـيف  . الصحف و المجالت فعملت على أرشفتها
ذلـك ألنـه  ثمـة دراسـات     .. آمل صـورة فـي المسـتطاع   آامل لكنه ا

وآتابـات عـن زنكنـة وادبـه باللغـة الكرديـة ، منشـورة فـي الصـحافة          
آمـل ان يـتم مـا    . الكردية ، ولجهلي بهذه اللغة لم اسـتطع متابعتهـا  

. بدأت به أحد مثقفينا الكرد ممن تتوفر لديه المصـادر إتمامـا للفائـدة   
اجســتير التــي تناولــت المســرح آمــا هنــاك العديــد مــن رســائل الم

العراقي تناولت مسرح زنكنة لم اشر إليها ألنها غير مطبوعة يمكـن  
مراجعتها في أرشيف دائـرة السـينما و المسـرح وفـي مكتبـة آليـة       

  .الفنون الجميلة
آمل ان يجد الباحث في أدب زنكنة في هـذه البيبليوغرافيـا مـا      

م بجـد لتـرى هـذه    و أخيرًا اشكر آل من سـاه . يسهل عليه مهمته
خدمًة للباحثين و القراء، واعتزازًا بكاتـب عراقـي   . البيبليوغرافيا النور 

قضي جل عمره في خدمة األدب العراقي الحديث بشقيه العربي و 
  .الكردي 

  
  

                           
  اريصباح األنب                                                                            
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  * قصصه القصيرة* 
  :مجاميعه القصصية المنشورة في آتب -أ

المؤسسة العربية للدراسات و النشر ))آتابات تطمح أن تكون قصصا ((   -أ    
1984  

   2002-اربيل  –اس ردار ئا)) الجبل و السهل ((  -ب   
  
المؤسسة العربية ))آتابات تطمح أن تكون قصصا ((  قصصه المطبوعة   -  ب
  1984دراسات و النشر لل

  1968  السد يتحطم ثانية    1
  1968  حرمــــان  2
  1968 جدًا. .قصة تقليدية  3
  1969 سبب للحياة. .سبب للموت  4
  1970 الرجل الذي امتهن دراسة الكائنات البشرية  5
  1970  حيث الناس يعيشون آالهواء  6
  1971  اضطراب في ألوان النهار  7
  1974  ــــاةطفــــولة ملغــ  8
  1975  الضيـــــــــــــــــوف  9

  
  قصصه المنشورة في المجالت والصحف  - ج

   
 3/10/1967  342 التآخي الجراد  10
  1968   التآخي الموت آاآلخريــن  11
  1970  11  األقالم  الموت سداسيًا  12
  1986  217  آل العرب  الشمس.. الشمس   13
  1987  8  األقالم  رماد فوق الجرح  14
  1988  11،12  األقالم  البيــــــت  15
  1989  3 األديب الكردي القوقــــعة  16
نثارات حلم تبحث عن   17

  حالم
  1992  9،10  األقالم

الكلب العجوز مغمض   18
  العينين

  1993  5،6  األقالم

صرخات من صراخ   19
  الصمت

 22/7/1995    الجمهورية

  1999  1 ألـــــــق غيوم بال مطر  20
  ن يتفجرعلي مردا  21

 بدموع من حصى و حجر 
  2001  60  آوالن العربي

  2002  4  ألق  فكاهة  22
   1528  الزمان   القهقهة   23

11/6/2003 
 12/2003/ 11   21  المدى   القهقهة   24 

آه ال ويش   الالت و العزى  25
 الجديد

/شباط  9
2004  

  16/3/2010  2355 االتحاد أوراقي  26
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  الكردية قصصه المترجمة إلى اللغة - د

ثالث صرخات من صراخ   1
  الصمت األخرس

ترجمة محمد 
  البدري

هاوآاري    
2272  

1995  

ترجمة محمد   الشمس. . الشمس   2
عبد الرحمن 

  زنكنة

  1998  125آاروان      

آتابات تطمح أن تكون   3
 قصصا

ترجمة غفور 
 صالح

مديرية الثقافة 
  الكردية

  

نثارات حلم تبحث عن   4
  حالم

و ترجمة شاه
  سعيد

  2000  6روفار     

  
  المقاالت التي تناولت أعماله القصصية  -  هـ

 27/9/1968    التآخي جاسم عاصي  حول قصة الجراد  1
أمسية لمحي الدين   2

 زنكنة
الفكر   المحرر

  الجديد
25  1977  

محي الدين زنكنة ـ رحلة   3
  في عالمه الفني

  1981  4  الثقافة  جالل وردة

محي الدين زنكنة   4
 باته القصصيةوآتا

حسب اهللا 
 يحيى

  1984  25  آاروان

آتابات تطمح أن تكون   5
  قصصا

نجاح هادي 
  آبة

 22/8/1984    العراق

آتابات تطمح أن تكون   6
  قصصا

علي جواد  .د
  الطاهر

 27/5/1985   الجمهورية

آتابات تطوح أن تكون   7
 قصصا

  1986  47  آاراوان  ياسين النصير

جيد عبد الم  مجموعة قصصية جديدة  8
  لطفي

 23/6/1986    العراق

ممتاز   ملف القصة  9
 الحيدري

 18/9/1987    العراق

هدوء الشعر في قوقعة   10
  زنكنة

محمد 
  إسماعيل

  1992 4953  العراق

محي الدين زنكنة في   11
  القوقعة

صالح 
  األنصاري

  1992 4979  العراق

قصة  ..األدب التزاوجي   12
  طفولة ملغاة أنموذجا

  

لعرب ا  صباح األنباري
  العالمية

5703 1999  

عقدة االضطراب    13
  الحزيراني

العرب   صباح االنباري 
    العالمية

6449  
23/7/2002 

العرب    صباح االنباري  التناص الفني المقصود  14
  العالمية

6488 16/10/2002  

قصة الشمس وهارمونية   15
 التداخل بين الرمز والواقع

العرب  صباح االنباري 
  العالمية

6502 5/10/2002 
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  *روايــــــاته *
  رواياته المطبوعة وجهة اإل صدار -أ 

يبقى ألحب ( هم أو  1
  ) عالمة 

منشورات اتحاد الكتاب 
  العرب 

  1975  دمشق

  1976  بغداد  مطبعة دار الساعة  ئاسوس  2
منشورات اتحاد الكتاب   بحثا عن مدينة أخرى  3

  العرب
  1980  دمشق

السليما  منشورات به يفين ثمة خطا ما في مكان ما   4
  نية 

2009  

 
 

  المقاالت التي تناولت أعماله الروائية  - ب 
رواية عن الليل   1

  اإلنساني
طريق   فاضل العزاوي

  الشعب
889  1976  

قاسم حمزة   رأيان في ئاسوس  2
  منير

طريق 
  الشعب

917  1977  

أنور محمد   رواية ئاسوس  3
  طاهر

  1977    العراق

حب للناس .. ئاسوس   4
  خوف عليهمو

الفكر  ناجح المعموري
  الجديد

228  1977  

مع رواية الكاتب   5
العراقي ويبقى الحب 

  عالمة

قاسم محمد 
  توفيق 

الرأي 
  األردنية

  1977  

البشر  -ئاسوس   6
واألحداث الكبيرة في 

 بضع ساعات

محمد حسين 
  سلمان 

  1977  423  العراق

  1986  11،12  األقالم ياسين النصير االستهالل الروائي  7
مقدمة لدراسة   8

  الروائية العراقية
نجم عبد اهللا 

  آاظم
  1986  11،12  األقالم

محي الدين زنكنة   9
  مالحظات أولى. روائيا 

باسم عبد 
  الحميد حمودي

  1993  4204  القادسية 

لماذا يبقى الحب   10
  عالمة

عبد اهللا إبراهيم 
  الشيخ

الموقف 
األدبي 

  دمشق    

308  1996  

عراقية  ئاسوس رواية   11
 ال يمكن عبورها

  2004  75  الجريدة  محمد االحمد 
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  *مسرحياته * 
  مسرحياته المطبوعةفي آتب   -أ

  1968    النجف  مطبعة الغري  مسرحية الســـــر  1
  1970  بغداد  مطبعة دار الساعة  مسـرحية الجراد  2
  1976  بغداد  منشورات وزارة اإلعالم  مسرحية السؤال  3
منشورات اتحاد الكتاب   رحية اليمامةمس  4

  العرب
  1982 دمشق

األمانة العامة للثقافة  مسرحية مساء السالمة  5
  والشباب

آردس
  تان

1985  

األمانة العامة للثقافة   مسرحية آاوة دلدار   6
 والشباب

آردس
 تان

1989  

دار الشؤون الثقافية   مسرحيات  7
  العامة

  1994  بغداد

الشؤون الثقافية  دار  مسرحية رؤيا الملك  8
  العامة

  1999  بغداد

  2001  بغداد  دار الحرية للطباعة  مسرحيتان  9
  2004  بغداد  دار الشؤون الثقافية  عشرة نصوص مسرحية  10
 –منشورات وزراة الثقافة   خمسة نصوص مسرحية  11

 السليمانية
السليم
  انية

2009  

  
  

  مسرحياته المنشورة في الصحف والمجالت - ب 
ال في مسرحيةاحتف  1

  نيسان
  1959    صوت الطلبة

  
2  

  
  مسرحية الحرباء

  
 فرقة. 1قدمتها

مسرح " 
  "بعقوبة

2 .
مسرح "فرقة

 "الصداقة

  1969  
1969  
  

1969  

  27/9/1968  التآخي مسرحية اإلشـــارة  3
مسرحية في الخمس   4

  الخامس
  1979     6  األقالم

  1981  11، 10  الثقافة مسرحية مساء السالمة  5
  1983  9  آاروان  ن الزهورمسرحية لم  6
  1983  3  األقالم  العلبة الحجرية   7
  1987  1  األقالم  مسرحية حكاية صديقين  8
  19/11/1987    العراق  مسرحية الحارس  9

مسرحية هل تخضر   10
  الجذور

  1988  3930  العراق

  1988 2 األقالم مسرحية األشواك  11
  1989 2 األقالم مسرحية تكلم ياحجر  12
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  1992  2  األقالم  العقابمسرحية   13
االديب   مسرحية القطط  14

  المعاصر
3،4  1992  

مسرحية صراخ الصمت   15
 األخرس

الفنون 
 األردنية

11  ،12  1992  

  1994  1،2،3 األقالم مسرحية موت فنان  16
عشتار   مسرحية اردية الموت  17

  الفلسطينية
شتاء،ربيع   8

1996  
مسرحية المائدة   18

  المستطيلة
  4/4/2000  4  الزمن 

مسرحية سيأتي   19
  أحدهم

  2000  1  مجلة الروّاد

مسرحية شعر بلون   20
  الفجر

  2000ربيع    2  مجلة ألق

  2000ربيع    3  مجلة ألق  مسرحية العانس  21
قرب  –فوق العرش   22

  النعش
  2000  5  الحوار العربي

  2001  6  الحوار العربي  الجنزير  23
  السفينة  24

  
  2001  7  الحوار العربي

مع .…مع الفجر جاء   25
  الفجر راح

العرب 
  العالمية

 2002نيسان    6381

  2002أذار    66 آوالن العربي هو.…هي.…هو  26
  2002تموز   9 الحوار العربي  الخاتم  27
زلزلة تجري في عروق   28

  الصحراء
  2002تموز    9  الحوار العربي

    الف باء مسرحية العانس  29
مع  ..مع الفجر جاء    30

  لفجر راحا
  2002شتاء     9- 8   مجلة المشهد

  2000  1ت   6  به يفين  قرب العرش فوق النعش  31
  2001   6  به يفين  الجنزير  32
  2001  8  به يفين  السفينة  33
 1ك/1من ت  حلقة 14  الزمان   الخاتم   34

2003  
 – سفن بال مرافئ  35

  الحلقة االولى
  25/9/2005  2222  الزمان

 –سفن بال مرافئ   36
  الحلقة الثانية

  2/10/2005  2229  الزمان
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  مسرحياته التي عرضت باللغة الكردّية   -ج 
  1971  نوزاد قادر  ترجمة  السر  1
شيرآو بي آه   ترجمة  اإلجازة  2

  س
  

    جتو حسن ترجمة  اإلجازة  3
به يمان به   ترجمة  السؤال  4

  آوك
1978  

  2000  روفار  ترجمة  العقاب  5 
     ازاد برزنجي ترجمة لمن الزهور   6
  1999   آريم بياني ترجمة صراخ الصمت االخرس  7
  1985  خليل يابه ترجمة في الخمس الخامس  8

  
  
  

  
  مسرحياته المترجمة الى اللغة الكردية   - د

صراخ الصمت   1
  األخرس

ترجمة آريم 
  بياني

  1999  5 سينما وشاهو

ترجمة جمال   مسرحية العقاب  2
  غنبار

  2000  6  روفار  

ترجمة آزاد   رحية الحارسمس  3
  برزنجي

  2000  6  روفار  

مسرحية لمن   4
  الزهور

  2000  6  روفار    ترجمة خليل يابه

         
         

  
  مسرحياته التي حازت على جوائز عراقية و اسم الجائزة  –هـ 

جائزة الكتاب العربي في   الجراد  1
  المربد

1970  

جائزة احسن نص عراقي   السؤال   2
 للموسم

1975- 1976  

جائزة احسن نص عراقي   في الخمس الخامس  3
  للموسم

1979 -1980  

جائزة احسن نص عراقي   العلبة الحجرية  4
 للموسم

1982 - 1983  

جائزة احسن نص عراقي   األشـــواك  5
  للموسم

1988 - 1989  

 تكلم ياحجر  6
 
  

جائزة المؤلف المتميز في 
  التأليف

1988 - 1989  

زلزلة تسري في   7
  لصحراءعروق ا

  1999  جائزة لجنة المسرح الثانية 
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  1999  جائزة الدولة لال بداع     رؤيا الملك  8
  2001  جائزة الدولة لال بداع    شعر بلون الفجر  9
      
      

  
  الشهادات التقديرية والتكريمات التي نالها  - و 

   
شهادة تقديرية من نقابة الفنانيين تثمينا لجهوده االبداعية في   1

 رآة المسرحيةالح
1987  

شهادة تقديرية من فرقة المسرح الشعبي لمساهمته النبيلة   2
  في دعم المسيرة الفنية 

1987  

باعتباره رائدا من )  13( آرم ضمن مهرجان منتدى المسرح   3
 رواد المسرح العراقي

1997  

في المنتدى الثقافي ) بيض الوجوه ( آرم ضمن مهرجان  4
  االسالمي

 2004  

  1999   ة تقديرية بناسبة يوم العلمشهاد  5
  2000  شهادة من موسوعة علماء العراق 6 

 
  الفرق التي عرضت مسرحياته ومخرج آل منها ومكان العرض - ز

مكان   المخرجون  المسرحيات  الفرق   ت
  العرض

  بغداد  جعفر علي   السؤال  فرقة مسرح اليوم  1
المنصف   السؤال  فرقة مسرح الطليعة   2

  السويسي
يت  الكو

  تونس
  اربيل  بي آود السؤال فرقة الفنون الجميلة  3
فرقة المسرح   4

 الجامعي
الزقازيق    صالح مرعي   السؤال

  مصر
فرقة مسرح   5

  األسكندرية
اإلسكندر  محمد غنيم  السؤال

  ية  مصر
  الجزائر    السؤال  فرقة مسرح البحر  6
سمير ياسين   السؤال  معهد الفنون الجميلة  7

  األسدي
  بغداد

فرقة نقابة المعلمين   8
  للتمثيل

  واسط  عبد األمير جابر  السؤال

  ديالى  سالم الزيدي  األجازة   فرقة نقابة الفنانين  9
فرقة المسرح   10

  الطليعي
السليمان  احمد ساالر  األجازة

  ية
السليمان  تحسين شعبان  األجازة   فرقة اربيل   11

  ية
في الخمس   فرقة مسرح اليوم  12

 الخامس
  بغداد  عادل آورآيس

فرقة المسرح   13
  الجماهيري

في الخمس 
  الخامس

  آربالء    فؤاد جعفر 
  بابل
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فرقة جمعية الفنون   14
  الجميلة

في الخمس 
  الخامس

  اربيل  سعدون يونس

في الخمس   فرقة مسرح ديالى  15
 الخامس

بعقوبة     سالم الزيدي
  بغداد

فرقة نقابة عمال   16
  البناء

السليمان  جليل زنكنة  السر 
  ية

المحمود  علي رفيق  السر  فرقة نقابة المعلمين   17
ية ــ قاعة 

  الخلد
  قدمت مسرحية السر في آل من واسط ونينوى والتأميم وبابل  18
يوسف احمد   العلبة الحجرية  فرقة مسرح اليوم  19

  رشيد
  بغداد

الفرقة القومية   20
 للتمثيل 

فتحي زين   العلبة الحجرية
  العابدين

  بغداد

السليمان  آزيزه عمر  العلبة الحجرية  ن الجميلة معهد الفنو  21
  ية

فرقة البعث   22
المسرحي          

قدمتها هذه الفرقة 
الوزيعة ( تحت عنوان 

(  

عبد الكبير   العلبة الحجرية
  الرآاآنة

  المغرب

  بغداد  عزيز خيون  لمن الزهور منتدى األدباء الشباب  23
السليمان  رزنجيازاد ب  لمن الزهور   معهد الفنون الجمياة  24

  ية
فرقة دور الثقافة   25

 الجماهيرية
السليمان  ارسالن درويش  لمن الزهور

  ية
  بغداد  اديب القليجي الحرباء فرقة مسرح الصداقة  26
فرقة السرح الحر         27

قدمتها الفرقة تحت 
)     مئة وجه( عنوان 

  ديالى  جبلة عبد الحميد   الحرباء

رقة مسرح ف  28
  المجددين

تلفزيون   سالم الزيدي  اإلشارة
  بغداد

  اربيل  اسماعيل أنور  الحارس   فرقة زاخدار  29
بغ/ميسن  مكي جواد  الحارس  فرقة ميسان   30

  داد
فرقة المسرح   31

الشعبي وفرقةمسرح 
  اليوم

صراخ الصمت 
  األخرس

عما/بغداد  د ـ عوني آرومي
   ا  المانيان

الصمت  صراخ  فرقة دربندخان   32
  األخرس

    دلشان حسين

الفرقة القومية   33
  للتمثيل

منتهى محمد   األشواك
  رحيم

  بغداد

  بغداد وجدي العاني  تكلم ياحجرالفرقة القومية  34
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  للتمثيل 
فرقة مسرح الفن   35

  الحديث
سامي عبد   حكاية صديقين

  الحميد
بغداد  
  الموصل

السليمان  رزنجيآزاد ب  مساء السالمة  معهد الفنون الجميلة   36
  ية 

فرقة مسرح ديالى   37
  للتمثيل

  بغداد  سالم الزيدي  مساء السالمة 

فرقة المسرح   38
 الشعبي

  بغداد  حسين جوير  القطط

الفرقة القومية   39
  للتمثيل

فتحي زين   العلبة الحجرية 
  العابدين

/ بغداد
  عمان

  البصرة  غازي الصالحي العلبة الحجرية فرقة خولة  40
صراخ الصمت   ندفرقة رف  41

  االخرس
  هولندا  عوني آرومي.د

  
  المقاالت التي تناولت اعماله المسرحية  -ح 
  

  مسرحية السر :  أوًال
  1968  3  النور  صالح مهدي  السر دعوة ونداء   1
مسرحية السر والصمود   2

  الفدائي
  1968  311  الجمهورية  يحيى ادريس

  1968  56  النور  جالل وردة  السر  3
األنسان  السر وقضايا  4

  المعاصر
الجيل  هادي الربيعي

  الجديد
  1968  

ملحق ألف   آمال الزهاوي  السر  5
  باء

24  1968  

عبد السالم   السر  6
 حلمي

 11/  11    التآخي
/1968  

عنصر الزمن في   7
  مسرحية السر

احمد خالص 
  الشعالن

الفنون 
  المعاصرة

  31/12 /1968  

التجربة النضالية في   8
  السر

سليمان 
  البكري

  1969  29  لف باءأ

مسرحيات القتال أو   9
 الصراع على األرض

سامي 
 خشبة

  1969  3  اآلداب

حسب اهللا   ســـــر زنكنة   10
  يحيى

ملحق 
  الجمهورية

437  1969  

مسرحية السر والبحث   11
 عن مسرح المقاومة

سامي 
 خشبة

أخبار 
  المعـلمين

18  1969  

البحث عن مسرح   12
  المقاومة

سامي 
  خشبة

  1970  5  اآلداب

            
  مسرحية الجراد: ثانيا 
  1/3/1971    التآخي حسين الجليليالجراد والطاعون هل  1
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  يلتقيان
مالحظات حول   2

  مسرحية الجراد
المسرح   ناجح المعموري

  والسينما
4  1971  

الرمز في مسرحية   3
  الجراد

  1971  2  الثقافة   هادي الربيعي

ماذا في مسرحية   4
  الجراد 

  1971  2  قافة الث  سليمان البكري

األنسان والمسخ   5
  والجراد

يوسف عبد 
 المسيح ثروت

الثقافة 
  الجديدة 

23  1971  

الجراد اهي محاولة   6
  للخالص

عبد الستار 
 ناصر

  1971  129  ألف باء

هل من مخرج للجراد   7
  ؟

طريق   برهان شاآر
  الشعب

125  8/3/2006  

  
  مسرحية السؤال : ثالثا 

السؤال لفرقة مسرح   1
   اليوم

  1975  301  الهدف  المحرر

  1975  311  الهدف  المحرر السؤال عرض مؤجل   2
  1975  316  الهدف  المحرر  عن السؤال  3
  1975    البالغ  قاسم حول  مسرحية السؤال  4
عن مسرحية   5

  السؤال
علي مزاحم 

  عباس
  1975  12  األقالم

علي مزاحم   أين السؤال  6
  عباس

  1975 1902  الثورة 

 السؤال في حكاية  7
  صفوان

  1975 2091  الثورة  جميل روفائيل

السؤال والجواب   8
  المطلوب

  1975 2097  الثورة  حسن الكاشف

السؤال واألسئلة   9
  األخرى

المثقف   متفرج
  الجديد

42  1975  

حسين محمد   عن السؤال  10
 سعيد

البيان 
  المغربية

  1975  

فرقة مسرح اليوم   11
  السؤال

طريق   خليل األسدي
  الشعب

519  1975  

فنانون شباب في   12
 مسرحية السؤال

طريق   المحرر
  الشعب

519  1975  

علي جواد  -د   فرحة بالسؤال  13
  الطاهر

طريق 
  الشعب

571  1975  

السؤال استلهام   14
 مشرق للتراث

  

طريق   ياسين النصير
  الشعب

571  1975  

السؤال بين الفعل   15
الدرامي       واألداء 

  1975  351  ألف باء  ضياء خضير
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  اللفظي
السؤال في حكاية   16

  الطبيب صفوان
  1975 2351  الجمهورية   المحرر

السؤال عن الماضي   17
  والحاضر

حسب اهللا 
 يحيى

  1975 2355  الجمهورية 

السؤال ومسرحية   18
  االفكار الناجحة

  1975 1930  التآخي  جهاد زاير

صفوان ..  السؤال   19
 يقتل نفسه

موفق 
 الشديدي

  1975    الفكر الجديد

عبداألمير   مسرحية السؤال  20
 السماوي

  1977  20  المرفأ

قراءة في مسرحية   21
  السؤال

  1977  6  األقالم  عبد اهللا نيازي

السؤال وظيفة   22
  مزدوجة

طريق  ناجح المعموري
  الشعب

1046 1977  

حسن عبد   السؤال  23
  الهادي

عالم الفن 
  الكويتية

433  1980  

حسن عبد   مسرحية السؤال  24
  الهادي

الفن عالم 
  الكويتية

436  1980  

الطليعيون يقدمون   25
عرضا جادا في 

  السؤال

عالم الفن   
  الكويتية

436  1980  

مسرحية السؤال   26
  البداية واألمل

األنباء   
  الكويتية 

  1/6/1980  

السؤال اجابة واضحة   27
  وجريئة

األنباء   فتحي البرقاوي
  الكويتية

  8/6/1980  

المسرح الطليعي   28
  تظروأألمل المن

عبد المحسن 
  الشمري

األنباء 
  الكويتية

1613 1980  

السؤال وحكاية من   29
  الزمن القديم

ناجي 
  السنباطي

عالم الفن 
  الكويتية

437  1980  

عبد الستار   ماذا عن السؤال  30
  ناجي

الرأي العام 
  الكويتية

2951 1980  

مسرحية السؤال   31
والدالالت االمتناهية   

عبد الستار  
  ناجي

العام الرأي 
  الكويتية

2965 1980  

عبد الستار   عن السؤال  32
  ناجي

الرأي العام 
  الكويتية

2969 1980  

مسرحية السؤال   33
  تحظى بالنجاح

خاص من 
  تونس

الرأي العام 
  الكويتية

6000 1980  

مسرحية السؤال   34
 توقظ حلم المسرح

الوطن   وليد أبو بكر 
  الكويتية 

يونيــــو11  
1980  

الوطن   أبو بكر وليد  السؤال  35
  الكويتية

2007 1980  

  1980 2016الوطن شاآر الحاج فرقة المسرح   36
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الطليعي خير سفير 
  في المهرجانات

  الكويتية  مخلف

مسرحية السؤال   37
باآورة انتاج المسرح 

  الطليعي

خاص من 
  تونس

اليقظة 
  الكويتية

662  1980  

مرحبا بميالد فرقة   38
المسرح الطليعي 

  بالكويت

ة اليقظ  
  الكويتية

662  1980  

السؤال عرض   39
 مسرحي للطليعيين

  1980  409  صوت الخليج  

أول عروض فرقة   40
  الطليعة 

األنباء   
  الكويتية

  1/6/1980  

السؤال بداية فرقة   41
مسرحية قومية 

  طليعية

أسرتي   
  الكويتية

19  1980  

السؤال نص عميق   42
  لم ينصفه المخرج 

القبس   فكري سعيد
  الكويتية

2900 1980  

دراسة المسارات   43
 الدرامية في السؤال

الموقف   صباح األنباري
  الثقافي

  2001آذار   32

         
            
            

  
  
  
  
  

  مسرحية اإلجازة: رابعا 
  

علي مزاحم   مسرحية األجازة  1
  عباس

االذاعة 
  والتلفزيون

220  1977  

في االجازة دالالت   2
  آثيرة

علي مزاحم 
  عباس

  1977  11  األقالم

األجازة جهد مشترك   3
  في ظروف صعبة

  1977 1133 طريق الشعب  شاآر سالمة

 األجازة عمل مشترك  4
 
  

خليل 
  المعاضيدي

  1977 1121 طريق الشعب

األجازة خطوة نحو   5
  تطور المسرح الكردي

  1977  258  الفكر الجديد  احمد رجب

األجازة في ضوء بعض   6
  المالحظات النقدية

  1977  259  الفكر الجديد  حسن

األجازة الحضور األآثر   7
  فعالية لنقابة الفنانين

  1977 2975  الجمهورية  سالم مسافر
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األجازة بين المعادلة   8
الناقصة واالخراج 

  الصعب

  1977 1992  الجمهورية  أمين جياد

مسرحية جديدة  انها   9
  مصافحة وليس عدوا

حسين 
  الرفاعي

  1977  389  العراق

مالحظات في اسلوب   10
 آرديمخرج 

  1977 1400 طريق الشعب  نياز

مسرح عمالي أصيل   11
  ومعاصر

  1977    الفكر الجديد  أحمد رجب

) موله ت(شانوآه ري   12
 بجوك..وموله تيكي

زاهير ئه حمه 
 د

  1977  383  هاوآاري

مسرحية األجازة في   13
  اربيل

آمال محمد 
 أمين

  8/12/89    الثورة

رؤيا نقدية لمسرحية   14
  األجازة

جم شاهين ن
  الدين

/31/12    العراق
89  

            
            

  
  مسرحية في الخمس الخامس: خامسا 

مع مسرحية اآسير   1
  الحياة

آاظم ناصر 
  السعيدي

  1979  38  العدل النجفية 

2  AL –YAWM THEATRE GRPOUP Baghdad  Observer 1-5-1980-3722  
في الربع الرابع من   3

القرن العشرين 
  يحدث هذا

فن عالم ال  ط. ع 
  الكويتية

499  1981  

الخمس الخامس   4
تدين الظواهر 

  السلبية

حسب اهللا 
  يحيى

  1998  16  الوان

الخمس الخامس   5
  والرمز االيجابي

عبد االخوة 
  مسلم

  1998  18  الوان

قضية الشكل في   6
  الخمس الخامس

علي مزاحم 
  عباس

  1998  28  الوان

في الخمس   7
الخامس من القرن 
  العشرين يحدث هذا

  1998  9468  الثورة  لطيف عباس

قافلة الخمس   8
  الخامس

  1998  1418  العراق  صباح األنباري

  
 
 
  

  العلبة الحجرية: سادسا 
العلبة الحجرية هل   1

هي مسرحية
حسب اهللا 

 يحيى
  1982  204  فنون
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  سياحية 
محي الدين   العلبة الحجرية  2

  زنكنة
  1983  209  فنون

الفنان فتحي زين   3
العابدين هل 

لعلبة سيفجر ا
  الحجرية

حسين 
  الحسيني

/14/2    الثورة
1988  

يعملون من اجل   4
  العلبة الحجرية

  1988  3  العراق  المحرر

العلبة الحجرية بين   5
 النص والعرض

/9/5    العراق  صباح األنباري
2001  

مخرج العلبة   6
 الحجرية يأمل

/3/11  2  2001مسرح   حسين نشوان
2001  

العلبة الحجرية لم   7
ى تكن بالمستو

 المطلوب

/5/11    الرأي االردنية  جمال عياد
2001  

العرض العراقي         8
  )العلبة الحجرية(

/5/11  3  2001مسرح   حسين جلعاد
2001  

العلبة الحجرية   9
النص الذي زج 

الجمهور الى طوفان 
  األسئلة

ندوة خاصة 
  بالمسرحية

/7/11  4  2001مسرح 
2001  

حول مسرحية   10
العلبة الحجرية في 

  ن عما

/5/11    الدستور  المحرر
2001  

العلبة الحجرية تربح   11
نصف جوائز 
  المهرجان

/21/11  10444  الثورة  عواطف مدلول
2001  

 3العلبة الحجرية و   12
  جوائز

/25/11  10691  الجمهورية  ذآرى الجبوري
2001   

في العلبة الحجرية   13
طالب عراقي وفتاة 

  امريكية

  6/12/2001  10701  الجمهورية  المحرر

العلبة الحجرية تذآر   14
األمريكان بتمثال 

 الحرية الميتة

محمد 
  اسماعيل

/11/12  10705  الجمهورية 
2001  

مشارآة عراقية   15
فاعلةفي مهرجان 
 المسرح االردني

/22/12  47  اشنونا  
2001  

 
 
 
 
 



  17

 مسرحية لمن الزهور: سابعًا
  
لمن اعطى ) المجنون( حيدر  1

  الزهور
  1985  5896 ةالجمهوري فردوس العبادي

  1985  5838 الجمهورية  صباح ناهي  لمن الزهور  2
قحطان جاسم  لمن يقدم عزيز خيون الزهور  3

 جواد
  1985  2948  العراق

  1985  3009  العراق نعم الباز  عن الزهور 4
جريدة مهرجان بغداد   لمن الزهور  5

  المسرحي الرابع
4  1985  

لمن الزهور و التجربة و   6
  االمتحان

رجان بغداد جريدة مه
  المسرحي الرابع

5  1985  

ندوة عن (لمن الزهور   7
المسرحية ساهم فيها عدد 

  1)من الفنانين

  16/10/1986    القادسية

العرض المسرحي العراقي   8
 لمن الزهور

احمد 
 الشمري

السياسة 
  الكويتية

  20/10/
1985  

حسب   انا اعرف.. لمن الزهور   9
اهللا 

 يحيى

  1986  5978  الجمهورية

  29/9/1988    العراق  المحرر  من الزهور في السليمانيةل  10

لمن الزهور وبعض   11
  المالحظات النقدية

آي في 
  رشيد

  2/5/1988    العراق

حسن   لمن الزهور  12
الحسين

 ي

  9/2/1988    الثورة

علي   لمن الزهور  13
  شاله

  9/2/1988    القادسية

خصوصية ..لمن الزهور  14
  المسرحية

خالد 
عبد 

  اللطيف

  1989  5896  ريةالجمهو

            
            
            
            
 
 
 
 
 

                                                            
العراق ، / العراق ، نبيل بدران / يوسف العاني مصر ، / مصر ، صفوت شعالن / عبد الغفار عودة  -:المساهمون  1

مصر ، عزيز عبد الصاحب / العراق ، نعم الباز/ عوني آرومي .العراق، د/ مصر  ، علي مزاحم عباس /فؤاد دوارة 
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 مسرحية صراخ الصمت األخرس: ثامنًا
  
جدران الستين آرسي   1

 تخنق صراخ الصمت األخرس
  1986  5978 الجمهورية فردوس العبادي

صراخ الصمت األخرس في   2
  الستين آرسي

  1986  309  فنون  -- 

صراخ الصمت األخرس بين   3
 هفن المسرح و غياب

  1987  312  فنون  ياسين النصير

حسب اهللا   اصوات عالية مكتومة  4
  يحيى

  1987  312  فنون

  5/4/1987   الجمهورية  نازك األعرجي  ضجيج.. امام الستار ضجيج  5
صراخ الصمت األخرس بين   6

  النص و العرض المسرحي
  1987  6377 الجمهورية  نازك األعرجي

دقيقة مع صراخ الصمت  60  7
 األخرس

رضا حسين 
 حسين

 12/2/1987    العراق

الصرخة المبدعة في   8
  الصمت األخرس

  1987  6360 الجمهورية  يوسف العاني

9  The Baghdad observer Dr.Talib Rahman off beat 
play focuses on man’s inner conflict  

21/5/19
87  

اربعة آراء في عرض مسرحي 10

21/2/1987 القادسية   آريم رشيد صراخ الصمتاستفتاء الصورة في 
صراخ الصمت االخرس و اللعبة 

 االخراجية
  عصام محمد

      سامي السراج صراخ الحياة الصماء
      سالم نوري  تساؤالت في صراخ الصمت

صراخ الصمت االخرس  11
  مقاربة داللية للنص

  1988  6454  الثورة  عواد علي

المسرح     صراخ الصمت األخرس 12
  االردني

1  1992  

آرسي في  60مسرح ال  13
  )صراخ الصمت(عمان        

سيف الدين 
  شريف

  1992  1323  الف باء

 
14 

الكورد في مسرحية صراخ  
  الصمت االخرس

   4165  التاخي  مجيد الالمي 
29/1/2004 

            
            
        
 

  تكلم يا حجر: تاسعًا
سعدون   تكلم يا حجر   1

  العبيدي
  1989  7  األقالم

  1989  7109 الجمهوريةحسين   رتكلم يا حج  2
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  األنصاري
تكلم يا حجر عفوية فعل   3

  األنسان
  1989  7118 الجمهورية  وجدي العاني

سكت الحجر و تكلم   4
  اآلخرون

  1989  7120 الجمهورية  نازك االعرجي

.. في مسرحية تكلم يا حجر  5
  الحجر عقل يفكر

عبد العليم 
  البناء

  14/3/1989    القادسية

رجان السينما في اروقة مه  6
 و المسرح تكلم الحجر

  16/3/1989    القادسية  سالم الخياط

الكاتب المسرحي زنكنة   7
 هل يستجيب له الحجر

حسين 
 الحسيني

  16/3/1989    الثورة

تكلم يا حجر             8
مناقشة العرض (

 2)المسرحي

فاروق عبد 
  القادر

  18/3/1989    الثورة

         
 

  األشواك مسرحية: عاشرًا
  1989  3994  العراق  شكرية عزيز  األشواك  1
  5/8/1989    العراق  تحقيق صحفي  األشواك  2
أشواك في مهرجان السينما و   3

  المسرح
القادس  تحقيق صحفي

  ية
  18/2/

1989  
المنجي بن   األشواك ونجاح الديكور  4

  ابراهيم
القادس

  ية
  12/3/

1989  
األشواك قراءة العرض من   5

  الداخل
القادس  القصبصالح .د

  ية
  25/3/

1989  
األشواك و جمالية العرض و   6

  االداء
القادس  ياسين النصير

  ية
  19/8/

1989  
سميرة   األشواك  7

 التميمي
  1989  1096  الف باء

األشواك مسرحية محي الدين   8
  زنكنة

الشرق   معد فياض
  األوسط

3984  1989  

األشواك مدخل شائك الى   9
  عالم الكبار

آل   -  -  
  العرب

361  1989  

حسب اهللا  األشواك دعوة تستجيب للحياة  10
 يحيى

  1989  5  األقالم

األشواك مسرحية عراقية   11
  ناجحة في ذاتها

علي جواد 
  الطاهر

/18/9    الثورة
1989  

حسين   األشواك  12
 األنصاري

الجمهور
  ية

7109  1989  

  
 

                                                            
 –محمد حرارة  –ابو بكر خالد  –ياسين النصيري  –وليد ابو بكر  –فاضل ثامر  –عبد االله آما الدين  - :المساهمون 2

  .محي الدين زنكنة –وجدي العاني  –فتحي زين العابدين  –يوسف العاني 
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  مسرحية الحارس:احدى عشرة
مسرحية الحارس آسرت الرآود 1

  المسرحي
كي م

  جواد
  1989  1089  الف باء

  
  مسرحية القطط:اثنا عشرة

  1995  8880  الثورة عباس لطيف قطط تحاصرها التساؤالت1
  

  مسرحية مساء السالمة:ثالث  عشرة
البحث عن المدينة  الفاضلة في مسرحية 1

 مساء السالمة
علي مزاحم 

  عباس
  1998  41 ألوان

  
  مسرحية آاوه دلدار:أربع عشرة     
  

محمد   ه دلدارآاو1
 حياوي

حراس 
  الوطن

18  1990  

آاوه دلدار لمحي الدين 2
  زنكنة

آاظم  
  جهاد

اليوم 
  الساابع

314  1990  

            
  3مسرحية رؤيا الملك:خمس  عشرة

الجمهور  صباح األنباري  الرؤيا التي قوضت صرح ميديا1
  ية

10070  1999  

محمد ابو   رماد الشكل في رؤيا الملك2
 خضير

 28/8/1999    ألوان

علي مزاحم   رؤيا الملك الوحشية3
  عباس

آفاق 
  عربية

11،12  1999  

سعد محمد   مرآزية الرؤيا في رؤيا الملك4
 رحيم

 21/5/2000    الثورة

شعرية الخطاب المسرحي 5
  في رؤيا الملك

القادس  فاضل عبود.د
  ية

  26/6/2000 

متغيرات معادلة الرؤيا في 6
  رؤيا الملك

 19/7/2000    اقالعر  صباح األنباري

متغيرات معادلة الرؤيا في 7
  رؤيا الملك

العرب   صباح األنباري
  العالمية

  6/12/2001 

 2002صيف   4  الق  وليد ثاآر .د  قراءة و تاويل 00رؤيا الملك8
 2006شتاء   11  سردم  فاضل عبود. د  دراسة اسلوبية.. رؤيا الملك 9

                                                            
في وألقيت  1999قسم اللغة العربية عام / ديالى / اعتمدت هذه المسرحية آمادة تدريسية في آلية التربية  3

الدآتور فاضل عبود ، صباح األنباري ،  - :جلسة نهاية العام الدراسي محاضرات حول المسرحية من قبل االساتذة
  .وليد شاآر.سعد محمد رحيم ، د
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               ست عشرة   مسرحيتان                        
              سبع عشرة  الخاتم   

                                                              
        

  
  *مقاالته *

الفنون   عبد المجيد لطفي ذلك االنسان  1
  المعاصرة

5  1968  

الفنون   نحو فكر جيد  2
  المعاصرة

5  1968  

  6/8/1968   تآخيال االدب الكردي و ستار الصمت 3
مسرحية مهشمة وابطال عائمون   4

  في الهواء
  1970  87  الف باء

  1971  1 المثقف  العربي تأمالت في المسرح العراقي 5
  1972  131 الف باء ماذا وراء  التضليل االدبي 6
تذآر قيصر وال تنسى المسرح في   7

  بعقوبة
  1972  180  الف باء

  1972 1095  آخيالت  ادبنا و آفاق التطور الجديد  8
اصوات جديدة في الشعر الكردي   9

  المعاصر
  1972  38  الثقافة الجديدة

المسرح و   بحثًا عن آوميديا عراقية  10
  السينما

2  1972  

  1973  47  الفكر الجديد  العراب رواية مع المافيا ال ضدها  11
  1973 1473  التآخي  هل توجد موسيقى آردية  12
بلغاريا االشتراآية وسرير   13

 بروآروستيس
  1973  11  طريق الشعب

  1973 7341 التآخي حول الموسيقى الكردية  14
ثالث نقاط ضد النقد االدبي في   15

  العراق
  1974  55  طريق الشعب

المسرح الكردي من الواقع القومي   16
  نحو األفق اإلنساني

  1974  162  طريق الشعب

  1974  334  ريق الشعبط  لماذا ؟… ثقافة آردية  17
  1974  13  المثقف الجديد  الفعل ام الكلمة  18
  1974  15  المثقف الجديد  عالمات في الواقع النقدي  19
  1974  16  المثقف الجديد  عالمات في الواقع النقدي  20
  1974  59  الثقافة الجديدة  نحو ارضية مارآسية للنقد  21
  1974  58  الثقافة الجديدة  الوجه و القناع  22
  1974  62  الثقافة الجديدة  محمد خذ حقيبتك  23
  1975  45  طريق الشعب  انطباعات سريعة  24
  1975  125  طريق الشعب  انطباعات في المسرح البلغاري  25
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  1975  409  طريق الشعب  الطليعة في مفتتح عام جديد  26
و الواقع .. البيت الجديد بين الطموح   27

  المتحقق
  1975  617  طريق الشعب

  1975  649  طريق الشعب  ارآيوز او فلسفة الطريق المسدودم  28
  1975  41  المثقف الجديد  المفتاح في بعقوبة  29
  1975  41  المثقف الجديد  في برآة آبيرة.. حجر صغير   30
43،4  المثقف الجديد  عن المشاهد  31

4  
1975  

مالحظات و انتقادات في واقع   32
 الحرآةاالدبية الكردية

  22/11/1975    الرائد

مالحظات و انتقادات في واقع   33
  الحرآةاالدبية الكردية

  29/11/1975    الرائد

  29/11/1975    الرائد  الشيخ محمود الحفيد  34
  1976  804  طريق الشعب  القصة المزدوجة للدآتور بالمي  35
الوريث ادانة الملكية المستغلة و   36

  قانون الوراثة
  1976  825  طريق الشعب

  1976  947  طريق الشعب  واقع عبر االنفصال عنهااللتصاق بال  37
  1976  850  طريق الشعب حول ازمة الكتاب العراقي  38
معرآة القديم و الحديث في األدب   39

  الكردي
  2/3/1976    الرائد

  1976  173  الفكر الجديد  اهرنبورغ و األبداع الروائي  40
  1976  46  المقف الجديد  قراءة نقدية  41
ألول و طموح ملتقى القصة ا  42

  القصاصين األآراد
  1978 1481  طريق الشعب

مالحظات حول المنهج ومالحظات   43
  أخرى

شمس 
  آردستان

52  1978  

  1978  10  الطليعة األدبية رأي حول ملتقى القصة األول  44
  1978  315  الفكر الجديد  عامًا 61ألآتوبر   45
  1978  2  األقالم  عن القصة الكردية  46
  1979  338  الفكر الجديد  في آتاب واحد  47
  1982  172  فنون  نحو تكامل في العرض المسرحي  48
  22/9/1982   العراق عام على غياب آاتب  49
المحددات التخطيطية ألبنية   50

  المسارح و تقييمها
  1987  3،4  األقالم

  1993  5،6  األقالم  الرواية  51
المسرح االحتفالي وحدود الكائن و   52

 الممكن فيه
  13/12/1993 8625  يةالجمهور

  1994 8678  الجمهورية  مسرحية فصيل على طريق الموت  53
  12/8/1995 9011  الجمهورية  عن الماآير الفنان ياسين علوان  54
  1996 9263  الجمهورية  قسوة الكلب العجوز  55
المسرح االحتفالي وحدود الكائن و   56

  الممكن فيه
      الجمهورية

  2001 2ت  66  َآوالن العربيق في نار افكار حول الكتابة تحتر  57
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  الكتابة
  13/6/2001  21  اشنونا دعوة الى الرؤيا باالذن  58
       المشهد دعوة الى الرؤيا باالذن  59
الموقف   افكار حول الكتابة   60

  الثقافي
/اب/تموز  40

2002  
  30/7/2003  22  طريق الشعب  جريمة قتل شاعر  61
  23/9/2003  8   المدى  المثقف و الدولة  62
  11/12/2003  21  المدى  القهقهة  63
  18/3/2004 1758 الزمان .……افكار حول الكتابة  64
  25/3/2004 1764  الزمان  قريبا من الماء..بعيدا عن النهر   65
  1/4/2004 1770  الزمان  سحر الكتابة ام الكتابة السحر ؟  66
  8/4/2004 1776  الزمان  فضاءات اإلبداع الالمحدودة   67
  15/4/2004 1780 الزمان الحي ميتا..الميت حيا  68
أصالة الفنان تكمن في فرز الخالد   69

  من الزائل
  22/4/2004 1786  الزمان

  29/4/2004 1792  الزمان  الكتابة استشهاد.. الكتابة احتراق   70
  6/5/2004 1797  الزمان  سابحا في الماء..خائضا في النهر   71
  17/5/2004 1803  الزمان  الفلسطينيون  72
  28/4/2004 4218  التآخي  الديمقراطية و الحقوق القومية  73
سحقا الزمنة يحتاج فيها االنسان   74

  الى من يدافع عن حقوقه
  2004/اذار   صفر  حقوق االنسان

الديمقراطية و الحقوق القومية في   75
  العراق

  2004/نيسان  1  حقوق اإلنسان

  23/1/2006  97  عبطريق الش  و هم راقدون .. يضيؤن   76
  22/3/2006  131  طريق الشعب  مهدي عيسى الصقر   77
  20/11/2006 1434  االتحاد  تصحيح ما يستوجب التصحيح  78
  5/12/2006 1443 االتحاد شجاعة الشاعر...قوة الشعر  79
  12/12/2006 1449 االتحاد محي الدين زه نكه نه يرد  80
  17/2/2007 1494 االتحاد ثمة خطا ما في مكان ما  81
عادل آورآيس قديس اخر من   82

  قديسي المسرح يغادرنا
  5/ 10/ 2007  1832  االتحاد

في محراب " صالة الى نه وروز "  83
  المسرح

 - ملف المسرح 
  سردم

20  2008  

مذآرة االستاذ محيي الدين زه نكه   84
  نه 

 - ملف المسرح 
  سردم

20  2008  

-مخطط اولي الختراق عالم مغلق  85
  االول القسم

  1/8/2008  2182  االتحاد

-مخطط اولي الختراق عالم مغلق  86
  القسم الثاني

  2/8/2008  2183  االتحاد

-مخطط اولي الختراق عالم مغلق  87
 القسم الثالت

  

  3/8/2008  2184  االتحاد

  4/8/2008  2185  االتحاد-مخطط اولي الختراق عالم مغلق  88
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  القسم الرابع
  2008يف ص  21 سردم عادل آورآيس  89
  2008شتاء   19 سردم االجازة  90
  2008شتاء   19 سردم الحرآة تتكلم...الكلمة تتحرك  91
تشرين االول   19  به يفين  ثمة خطا ما في مكان ما   92

-2008  
  16/3/2009  2071  االتحاد  عن حلبجة  93
  2009ربيع   24  سردم  ما حدث في حلبجة  94
  24/3/2009  2067 االتحاد ما حدث في حلبجة  95
  29/3/2009  2080  االتحاد  1الحرآة تتكلم ..الكلمة تتحرك   96
  30/3/2009  2081  االتحاد  1الحرآة تتكلم ..الكلمة تتحرك   97
  2009صيف   25  سردم  سفن بال مرافئ  98
 –حزيران     به يفين العربي  رواية - ثمة خطا ما في مكان ما  99

2009  
تحترق ..افكار تحترق حول الكتابة  100

 القسم االول-ي الكتابةف
  17/6/2009  2149  االتحاد

تحترق ..افكار تحترق حول الكتابة  101
  القسم الثاني -في الكتابة

  18/7/2009  2150  االتحاد

  2009- تموز    سردم العربي  مسرحية –سفن بال مرافئ  102
  2009خريف    26  سردم   على ضفاف االبداع  103
  24/11/2009  76  طريق الشعب  جريمة قتل شاعر 104
  2009شتاء   23  سردم  فالحونا االعزاء  105
  9/2/2010  2329  االتحاد  الجبل و الثعبان 106
  طريق الشعب   الجبل و الثعبان 107

  الطريق الثقافي
27  9/2/2010  

  18/3/2010  148  طريق الشعب  جعفر علي  109
  25/3/2010  154  طريق الشعب  نحتسي باخوس 110
  27/3/2010  0 شانو العالمييوم المسرح 111

  5/4/2010  159  طريق الشعب آلمات في العشق 
          

 
  مقاالت تناولت في جزء منها بعضًا من أعماله*  

  
ــرح     1 ــي المسـ ــورة فـ الثـ

  العربي
  1970  5  اآلداب  فؤاد دواره

ــاء    2 ــن عطـ ــات عـ مالحظـ
  الستينات األدبي

  1970  407  الجمهورية سليمان البكري

ــ    3 وق ابعـــاد المأســـاة فـ
  خشبة المسرح

المسرح   صبري حافظ
  المصرية

70268 1970  

ــايا ادب    4 ــض قضـــــ بعـــــ
 المرحلة

 

عبد المطلب 
  صالح

طريق 
  الشعب

561  1975  
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وجهة نظـر حـول حضـور      5

  البطل
موفق 
  الشديدي

طريق 
  الشعب

623  1975  

المســرح العمــالي عــام   6
1975  

  1975  380  الف باء  المحرر

ــي    7 ــي ف المســرح العراق
  عام

  1975  380  الف باء  ثقافة

الثقافة   جواد االسدي  البطل االيجابي  8
  الجديدة

77  1975  

االتجاهات التكنيكية في   9
 المسرح العراقي

موفق 
 الشديدي

الثقافة 
  الجديدة

89  1977  

طريق   حاتم الصَكر  نحو رؤيا علمية التراث 10
  الشعب

1020  1977  

ــي  11 ــرح العربـــــ المســـــ
 )العن مسرحية السؤ(

عبد الكريم 
 برشيد

  1978  1 فنون االردنية

القضايا االجتماعيـة فـي    12
  المسرح العراقي

علي مزاحم 
  عباس

  1978  6  األقالم

دراســة فــي الشخصــية  13
  المسرحية الكردية

صباح هرمز 
  ثاني

/25/10    العراق
1979  

علي جواد .د  غياب النص المسرحي 14
  الطاهر

  1979  60  فنون

ــر   15 ــد الفكــ ــن البعــ ي عــ
  للمسرح العراقي

علي جواد .د
  الطاهر

  1980  209  الثورة

ــوي مـــن   16 الموقـــف البنيـ
  األدب       و النقد

حسين 
  الجليلي

  1981  10،11  الثقافة

المسرح العراقي مواقف  17
  و عثرات

  1982  7  آفاق عربية  بديعة امين

ــى   18 ــرأة علــ ــورة المــ صــ
 خشبة مسرحها العربي

الفنون    حسن عطية
  )يةالمصر(

19  1985  

األديب   ياسين النصير  أوراق مسرحية 19
  المعاصر

30  1985  

نبحـــث عـــن خصوصـــية  20
  المسرحية العربية

نضال محمد 
  علي

  1985  5896  الجمهورية

الحصاد المسرحي لعام  21
1987  

  1985  5896  الجمهورية  نازك األعرجي

أشــــرعة بغــــداد لعيــــد  22
 المسرح العربي

  1985    آل العرب  شربل  داغر

اســتراتيجية التشــخيص  23
  في النص المسرحي

  1989  3  األقالم  عواد علي

اثر الف ليلة و ليلـة فـي    24
األدب المســــــــــــرحي 

 العراقي
 

عبد اآلله آمال 
  الدين

الترتث 
  الشعبي

1  1989  
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اثر الف ليلة و ليلـة فـي    25

  المسرح العراقي
فائق .د

  مصطفى
التراث 
  الشعبي

1  1989  

ــديكور  26 جماليـــــــات الـــــ
  مسرحيال

  1990  2  األقالم  ياسين النصير

النص العراقي و األعمال  27
  الكاملة للمؤلف

  1993  8469  الجمهورية  نازك األعرجي

تــــأثير برخــــت علــــى    28
 المسرح العربي

  1997  18  المدى  فاروق اوهان.د

عشـرون آاتبـا لعشـرين     29
  عامًا

  1997  10  الزوراء  يوسف العاني

ــدراما   30 ــي الــ ــل فــ البطــ
  العراقية

  1999  108  ألوان  يوسف رشيد.د

نيسان  6  روفار  عثمان شيدة  القرية و الجبل 31
2000  

نيسان  6  روفار  رؤوف  من بساتين البرتقال 32
2000  

  2001  179  ألوان  المحرر  العلبة الحجرية 33
ــرح   34 ــان المســــ مهرجــــ

  العراقي الخامس
رياض موسى 

  سكران
  2001  2  األقالم

ــران و   35 ــة حزيـــــ نكســـــ
  المسرح

حسين  محمد
  حبيب

 6/6/2001    الثورة

الرواية و الرواية الكرديـة   36
  وآفاقها الجديدة

 8/6/2001  424  األتحاد  لطيف هلمت

اليمامة و طالع الشجرة   37
  والنبي المقنع

شاآر الحاج .د
  مخلف

 2001 2ت  23  الجديد

            
            
            
         

 
  *آتب تناولت في بعض فصولها بعضًا من أعماله * 

    
اتحاد الكتاب     ادب عربي معاصر  1

  العرب
دمش
  ق

1979  

من حديث القصة و   2
  المسرح

علي جواد .د
  الطاهر

  1987  بغداد  الطبعة االولى

الموسوعة   ياسين النصير  الرواية و المكان  3
  الصغيرة

  1988  بغداد

 بقعة ظل..بقعة ضوء  4
 
 

دار الشؤون   ياسين النصير
  الثقافية

  1989  بغداد
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آرة المسرح في ذا  5

  العراقي
فائق .د

  مصطفى
  1990  بغداد  الطبعة األولى

مسرحيات و روايات   6
عراقية في مآل 
  التقدير النقدي

علي جواد .د
  الطاهر

دار الشؤون 
  الثقافية

  1993  بغداد

المسرح في الوطن   7
 العربي

  19 الكويت  عالم المعرفة علي الراعي 

قضايا معاصرة في   8
  المسرح

سامي 
  خشبة

الحرية دار 
  للطباعة

  19  بغداد

إطالالت على المسرح   9
  العربي خارج مصر

الهيئة المصرية   فؤاد دواره
  العامة للكتاب

  19  مصر

مؤيد عبد   هؤالء في مرايا هؤالء 10
 القادر

منشورات 
  مكتب المنصور

  1999  بغداد

فنارات في القصة و  11
  الرواية

حسب اهللا 
  يحيى

دار الشؤون 
  الثقافية

  1999  بغداد

قرءات في االدب و  12
 النقد

شجاع .د
 مسلم العاني

اتحاد الكتاب 
  العرب

دمش
  ق

2000  

البناء الفني في  13
الرواية العربية في 

  2ح- 1العراق ج

شجاع .د
 مسلم العاني

دار الشؤون 
  الثقافية

  2000  بغداد

  1981  بيروت  د ار الحداثة  نزيه ابو نضال  أدب السجون 14
المؤسسة   اد عليعو.د  المعرفة و العقاب 15

العربية 
للدراسات و 
  النشر

  2001  بيروت

قرءات نقدية و مقاالت  16
  اخرى

دار الشؤون   عبداهللا نيازي
  الثقافية

  2001  بغداد

  2003  برلين     ياسين النصير  االرجوانة الحمراء 17
" الحضور المرئي" 18

المسرح من التحريم 
  الى ما بعد الحداثة

      المدى  عواد علي

مؤسسة   ياسين النصير  جوانة الحمراءاالر 19
سردم للطباعة 

  و النشر

السل
  يمانية

2008  

السل  مسرح ساالر  ياسين النصير  اسئلة المسرح 20
  يمانية

2008  
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  تناولت منجزه االبداعيوبحوث آتب 
  

  
1  

  
البناء الدرامي في مسرح 

  محي الدين زنكنة

  
  صباح االنباري

  
  الشؤون الثقافية

  بغداد

 
2002  

  
2  

مسرحية الفصل الواحد في 
  أدب محي الدين زنكنه

غنام محمد 
  خضر

  2005 

سردية النص المسرحي  3
  العربي

بيداء محي 
الدين 
  الدوسكي

  الشؤون الثقافية
  بغداد 

2006 

سردية النص المسرحي   4
  العربي

بيداء محي 
الدين 
  الدوسكي

  الشؤون الثقافية
  بغداد

2006 

فاضل .د  يةدراسة اسلوب..رؤيا الملك  5
  التميمي

   

بواآير محي الدين زنكنه   6
  القصصية

فاضل .د
  التميمي

مؤسسة 
السليمانية /سردم

2007 

المخيلة الخالقة في تجربة   7
  محي الدين زنكنه االبداعية

  منشورات مجلة  صباح االنباري
  بيفين

2009 

نظرات نقدية في عالم محي   8
  الدين زنكنه

عدد من 
  االساتذة

  شمهرجان آالوي
  السليمانية

2010 

البنية الشعرية في   9
 مسرحيات محي الدين زنكنه

 2010  السايمانية   باوه دين آريم

         

 
 
 
 

  *لقاءات  –استفتاء  –ردود * 
من المقصر من األدباء   1

  األآراد
عبد المجيد 

 لطفي
/20/9    التآخي

1968  
مسرحية السر و مسؤولية   2

  الناقد
محي الدين 

  زنكنة
  1968  217  الجمهورية

مجلة   استفتاء  األدب الثوري  3
  الكلمة

6  1971  
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مالحظات حول           4
أصوات جديدة في الشعر (

 )الكردي

  1972    التآخي  ناصر يوسف

إدانة للرأسمالية : العراب  5
  آلها

سليم عبد 
  األمير

الفكر 
  الجديد

50  1973  

القصة الكردية في ملتقى    6
  صالح الدين

مد نور الدين مح
  سعيد

/28/8    العراق
1978  

جمعية رفند الثقافية في   7
برلين تقدم مسرحية صراخ 

  الصمت األخرس

آوالن   المحرر
  العربي

37  1999  

قضايا القصة الكردية   8
  ومشاآلها

الفكر   استفتاء
  الجديد

  23/9/
1978  

شمس   فؤاد مجيد  أزمة الرأي  9
  آردستان

51  1978  

  1978  963  الف باء  مع عوني آرومي 10
سامي عبد   حكاية صديقين  11

  الحميد
  1/2/1988    الثورة

محي الدين   تكلم يا حجر  12
 زنكنة

  1989    الف باء

تكلم يا حجر في هذه   13
المسرحية تحديث 

  ألمكانياتي

  1989 4026  العراق  وجدي العاني

لقاء مع مخرجة : األشواك  14
 المسرحية

  1989 4005  العراق  

  1993  7،8  األقالم اءاستفت التجريب األصيل 15
غفور صالح   حوار مع فاضل العزاوي  16

  عبداهللا
  4/5/2001  419  االتحاد

  4/5/2000  390  االتحاد  المحرر  عوني آرومي.حوار مع د  17
يا لبؤس القلم حين يكون   18

  في يد غير اهله
محي الدين  

  زنكنه
/  8   134   الصباح

12/2003  

آرداني   مقابلة  النص المسرحي  19
  تنوىس

5097 11 -2 -
2010  
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  *أعمال درامية عنه * 
المخرج ناصر  فيلم تلفزيوني  الكاتب الظريف1

 حسن
تلفزيون 
  بغداد

  

مسرحية من   زمرة االقتحام2
الخيال 
  العلمي

  1/1994ت  األقالم  صباح األنباري

مبدعون من تلك 3
  المدن

برنامج 
  تلفزيوني

 المخرج رضا
  المحمداوي

تلفزيون 
  بغداد

  

مسرحية من    ليلة انفالق الزمن4
الخيال 
  العلمي

اتحد الكتاب   صباح االنباري
دم/العرب
  شق

2001  

  

  *  قصائد عنه* 
  

محي ..قصيدة 1
  الدين زنكنة

الشاعر ابراهيم  
  الخياط

/16/10  8583  الجمهورية
1993  

محي ..قصيدة 2
  الدين زنكنة

الشاعر ابراهيم 
  البهرزي

  1998آيار    الشباب

محي ..قصيدة 3
  الدين زنكنة

الشاعر شيرآو 
  بي آه س

نيسان  6  روفار
2000  

  
  *   مقاالت عنه * 

) 3(المونودراما   1
محي الدين 

  زنكنة

  3/1/1978    القادسية  عواد علي

ملتقى القصة   2
  األول

الشؤون 
  الثقافية

  1979    بغداد

مسرحيون   3
..     عراقيون 

محي الدين 
 زنكنة

  1/4/1989    القادسية  ياسين النصير

أدباء ديالى   4
يحتفون بمحي 
  الدين زنكنة

عبد الرزاق 
  الربيعي

  1993  8486  الجمهورية

هذا هو محي   5
  الدين زنكنة

  1993  5286  العراق  صباح األنباري

  1993  9  فضاءات تونسيةعبد الرحمن محي الدين   6
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  الربيعي  زنكنة في قرطاج
 مدخل لدراسة  7

) مسرحيات(
محي الدين 

  زنكنة

  1994  5627  العراق  صباح األنباري

أدباء ديالى و   8
 افكار الكتابة

فاضل عباس 
 الكعبي

  28/6/1995    الثورة

محي الدين   9
زنكنة قاص في 

 المسرح

  1997  6366  العراق  صباح األنباري

محي الدين   10
زنكنة مسرحي 
 في القصة

  1997  11  ألوان  صباح األنباري

.. نكنة االنسان ز  11
  الفنان

  1997  11  ألوان  سالم الزيدي

ملف االبداع   12
محي .. العراقي 

 الدين زنكنة

  1998آيار     مجلة الشباب  ناظم السعود

لكي ال ننسى   13
محي الدين 

 زنكنة

غفور صالح 
  عبد اهللا

/14/11    األتحاد
1998  

محي الدين   14
محور –زنكنة 
 )2(خاص

سعد محمد 
صباح / رحيم 
 بارياالن

  1999حزيران    مجلة الشباب 

  8/11/1999   القادسية فاضل عبود.د األديب و العزلة 15
الصراع في   16

مسرحيات محي 
  الدين زنكنة

أآرم مولود 
  رستم

/29/10    خه بات
1999  

رسائل الى   17
هناك        

الى محي ( 
 )الدين زنكنة

  1999  35  الرأي  المحرر

التناص و السطو   18
على نصوص 
 اآلخرين

  9/12/2000    العراق  صباح األنباري

/ مبدعون آبار   19
محي الدين 

 زنكنة

  24/1/2001    أشنونا  صباح األنباري

محي الدين   20
المبدع .. زنكنة 

 االنسان

سعد محمد 
  رحيم

  27/3/2001  126  الرافدين

محي الدين   21
ذاآرة .. زنكنة 

 الكتابة

  15/2/2001    العرب العالمية  صباح االنباري
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محي الدين   22
زنكنة و ام 
  غورآي

  2000نيسان  6  روفار  جليل زنكنة

محي الدين   23
زنكنة في 
المسرحين 

 العربي و الكردي

  2000نيسان  6  روفار  علي آريم

  2001  4-3  آالويش نوى  صباح األنباري  سنوات االبداع  24
بيليوغرافيا محي   25

 الدين زنكنة
  2001  4-3  آالويش نوى  صباح األنباري

 –رؤيا الملك   26
  قراءة و تاويل

وليد شاآر . د
  نعاس

  2002صيف    4  ألق

المؤلف   27
المسرحي في 

  ديالى

  2002صيف    4  ألق  سالم الزيدي

آوميديا سوداء   28
  لكاتب آبير

حسين علي 
  عبد

  2002\5\22  6405  العرب

  9/2/2002   54  اشنونا صباح االنباري   اليمامة العراقية  28
  4/42002  6371  العرب العالمية  المحرر  مامة العراقيةالي  29
مسرح محي    30

الدين زنكنه في 
  آتاب

فائق 0د
  السامرائي

  23/7/2002   10625   الثورة

الناء الدرامي    31
في مسرح 
  زنكنه

  20/8/2002  10916  الجمهورية  الجمهورية 

آتاب االسبوع   32
مسرح محي /

 الدن زنكنه

  27/72002   77   اشنونا  المحرر

33   How is 
zankana 

   Iraq deaiy     

رسائل جامعية    34
البناء الفكري /

في مسرحيات 
زنكنه

الجمهورية   حيدر جواد   11028  30/12/
2002  

البناء الدرامي    35
 مسرح زنكنه

حيدر عبد 
  الخضر

العرب العامية   6604  27/2/2003  

به يفين   صباح االنباري السهل و الجبل   36  7  2001  
محي الدين    37

زنكنه محطات 
  ابداع

سعد محمد 
  رحيم

الجريدة   72  9/2/2004  

محي الدين   38
زنكنه و شرف 

  الكلمة

القاسم     المحرر 
  المشترك

38  15/2/2004  
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محي الدين    39
زنكنهفي 

 المنتدى الثقاقي

  17/2/2004  189  الصباح  مؤيد سامي

محي الدين    40
زنكنه انسان 
 وموقف

  19/2/2004  75   يدةالجر  سالم الزيدي

بواآير محي   41
الدين 

محاولة /زنكنه
استقصاء 

سرديات طفولة 
  آاتب

  26/2/2004  1741  الزمان فاضل عبود 0د
  
  

المستوى   42
الترآيبي في 

رؤيا (مسرحية
  )الملك
  

  24/5/2004  1817  الزمان فاضل عبود 0د

البحث عن   43
نظريةعربية 
  للمسرح

  22/4/2004  1786  الزمان  مثري العاني 

  
  

44  

  
  

 عشرة نصوص (
بين ) ءمسرحية 

القراءة االدبية 
والقراءة 
  المسرحية

  
  

رزاق ابراهيم 
  حسن

  
  

  الزمان

1832  
  

1832  
  
  
  

10/6/2002  

مؤلفات زه آنه   45
نه  على 
  الخشبة

سليمان 
  البكري

 / 8 / 2005   2179  الزمان
4 

مؤلفات زه آنه   46
نه  على 
  الخشبة

سليمان 
  البكري

 2005/8/18  2190  الزمان

مؤلفات زه آنه   47
نه  على 
  الخشبة

سليمان 
  البكري

 2005/8/25  2197  الزمان

محي الدين زه   48
الموت  –نكه نه 

  بطريقة اخرى 

 2005/8/31  211  المنارة   حسن عبود 

المسرح و قلق   49
  الحريات 

 2005/9/4  480  المدى  آاظم النصار

رسائل جامعيه   50
في ادب زه نكه 

  نه 

 2005/9/12  2211  الزمان   و نوار اديب اب
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ثالث طبعات  51
جديده لكتب زه 

  نكه نه 

25/9/2005  35  البرلمان  البرلمان  

قراءه في   52
  مسرحية

(  زه نكه نه 
  )الخاتم

ماجد . د 
  الحيدر 

22/9/2005  23  طريق الشعب  

عباس عبد   رواية الرواية  53
 جاسم

21/9/2005  88  االديب  

في مسرح   54
ه محي الدين ز
 نكه نه

فائق . د 
  مصطفى

-5العددان   االقالم
6  

حزيران  –ايار 
2005 

تقديم    الجنزير  55
 –الفرقة القومية 

  –البصرة 
تفوز بالجائزة    

  -االولى 

27/9/2005  664  الصباح  الصباح  

اللغة الشعرية   56
في مسرح 

محي الدين زه 
  نكه نه

فائق . د 
  مصطفى

2005/ايلول   9  سردم  

لسرد تجليات ا  57
عند محي الدين 

  زه نكه نه 

الحوار  –به يفين   صباح االنباري
  -العربي 

Hdg,g  2005/ايلول  

وقفة على  58
مشارف 
المحراب 

المسرحي 
للكاتب الكبير 
محي الدين زه 

  نكه نه

سعدون 
  شفيق سعيد

تشرين /10 669  الدستور
الثاني 

/2005  

آيف تخطى   59
المسرح العراقي 

محلية  –
محي , الخطاب 

لدين زه نكه نه ا
 نموذجا

سعد 
  السعدون

8/1/2006  47  البرلمان  
 آانون الثاني

ئاسوس رواية   60
آردية عراقية ال 
  يمكن عبورها

7/2/2006 1218  االتحاد  محمد االحمد  

ئاسوس لمحي   61
  الدين زه نكه نه

12/2/2006 2329  الزمان  محمد االحمد  

محي الدين زه   62
نكه الشهرة 

فاضل .د
  التميمي

16/2/2006  1453  االتحاد  
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 خارج اطار القصد
شهربان تحتفي  63

بالكاتب الكبير 
محي الدين زه 

  نكه نه

23/4/2006 58  البرلمان  علي جابر  

محي الدين عبد  64
... الحميد زنكنه 

مربي و استاذ 
 فاضل

آاظم محمد 
  الحسن 

8/5/2006 160  طريق الشعب   

 2006  14- 13  ن العربي به يفي صباح االنباري البوح المكتوم  65
مسرح الحكواتي  66

  الكردي
فائق .د

  مصطفى 
 2006  12  سردم العربي 

محي الدين زه  67
  قدوة .. نكه نه 

15/5/2006  282  البرلمان    

اصل الكرد و  68
البحث عن 

  الهوية 

تحسين 
  آوبياني 

 2006  12  سردم العربي 

محاولة اقتناص 69
الحلقة  –حلم 

  االخيرة 

18/6/2006    الزمان    

رحلة ابداع و  70
صراخ –هموم 

  الصمت االخرس

حسين .د
  االنصاري

1/6/206  178  طريق الشعب  

مربى  –زنكنه .م71
 و استاذ فاضل

سالم 
 السوداني

5/6/2006  180  طريق الشعب  

ثنائية الطفل  72
ئاسو و الطير 

ئاسوس لمحي 
  الدين زنكنه

12/6/2006  377  العراق اليوم    

4/6/2006  851 الصباح رائد محسن ياالب الروح 73  
حوار مع وزير   74

ثقافة اقليم 
 آوردستان

محمد خضير 
  سلطان

ملحق -الصباح
  أدب و ثقافة

872  28/6/2006  

مقترح الى وزير  75
  الثقافة

محمد خضير 
  سلطان

28/6/2006  872  الصباح  

حسين مهدي  الشاهد و النهر    76
 هادي

2/7/2006  196  طريق الشعب  

آير محي بوا 77
  الدين زه نكه

فاضل عبود .د
  التميمي

2006/تموز   284  البرلمان الجديد  

حوار مع شيرآو   78
  بيكس

19/7/2006  128  االديب    

3/8/2006  647  الصباح الجديد  فاضل العزاوي  المحرقة البدائية  79  
2006صيف   13  سردمفاضل .دالتناص في   80  
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مسرحيات محي 
  الدين زه نكه نه 

–التميمي 
 خولة ابراهيم  

جهود متميزة   81
 في المسرح

فائق .د
 مصطفى

2006صيف   13  سردم  

رسالة من   82
الصائغ الى زه 

 نكه نه   

2006صيف   13  سردم  عدنان الصائغ  

رسالة دآتوراة  83
عن مسرح 
 …محي الدين

 2007/1/23  1467  االتحاد  غفور صالح 

عن محي الدين  84
  زه نكه نه

 2007/2/13  1491  االتحاد  قاسم حول

النص المسرحي  85
التخصيب و ..

  تفكيك السلطة

سعدي عبد 
  الكريم

 2007/3/14  1514  االتحاد

قراءة في  86
بواآيرمحي 

 الدين زه نكه نه

غفور عبد اهللا 
  صالح

 2007/6/13  1586  االتحاد

ئاسوس رواية ال  87
  يمكن عبورها

 2007/7/7  1603  االتحاد  محمد االحمد

 رؤيا الملك في 88
مسار الدرس 

  الجامعي

د فاضل عبود 
  التميمي

 2007/9/8  1650  االتحاد

نافذة مضيئة  89
تطل على باحات 

  القلوب

2007/10/2  1685  االتحاد  خالد احمد
4 

محي الدين  90
زنكه في اطار 

الواقعية 
 )االجتماعية

2007/12/1  1732  االتحاد  ياسين النصير
8 

محي الدين زه  91
قصدية ..…نكه نه

  1رالتغي

سعدي عبد 
  الكريم

 2008/1/23    االتحاد

محي الدين زه  92
قصدية ..…نكه نه

  2التغير

سعدي عبد 
  الكريم

 2008/1/24  2011  االتحاد

الحضور " 93
" المرئي

المسرح من 
التحريم الى ما 
  بعد الحداثة

 2008/1/24  2012  االتحاد  ابراهيم حاج

 2008/1/27  2012  االتحاد  ياسين النصير  يوميات مهاجر 94
الجالد المقدس  95

مسرحية –
2008-شتاء   19  سردميوسف يوسف   
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  الخاتم
مالمح المراة  96

  ".…بواآير "في 
 2008/4/1  1802  االتحاد  صباح االنباري

هارون الرشيد  97
بين زنكنه و 

  موآري

فائق . د
  مصطفى

2008 –ربيع   20  سردم  

2008 –ربيع   20  سردم  يوسف يوسف  المسرح الكردي 98  
التناص في  99

 مسرحيات زنكنه
محي الدين 

 زنكنه
2008 –ربيع   20  سردم  

الرمز و التغريب  100
" في مسرحية 

  "الجراد

أبراهيم 
  باجالن

2008-صيف   21  سردم  

فتح اهللا   االحتفاء باالبداع 101
 حسيني

 2008/8/2  2183  االتحاد

–رؤيا الملك  102
مسرحية الكاتب 
محي الدين زه 

  قسم -نكه نه

فاضل عبود د 
  التميمي

  االتحاد
1945 

2008/9/24 

2008/10/1  9  شانو  زهير الجبوري االرجوانه الحمراء  103
2 

مسرح محيي   104
  الدين زنكنه

2008/10/2  16  المدى  بشار عليوي
2 

مالمح المراة   105
  في بواآير زنكنه

- خريف   22  سردم  صباح االنباري
2008 

االدب العراقي   106
 .…ادب 

2008/12/1  2001  االتحاد  مودلقمان مح
6 

2008/12/2    االتحاد  ياسين النصير  يوميات مهاجر 107
7 

حول اقامة  108
ورشة عمل 

مسرحي في 
 آردستان

 2009/1/6  2019  االتحاد  ياسين النصير

نظام السرد في  109
  )ئاسوس(رواية 

اسماعيل 
  ابراهيم

 2009/1/18  2027  االتحاد

ياسين النصير  110
  اثةاسئلة الحد(

 2009/2/5  2041  االتحاد لقمان محمود 

قراءة في  111
مسرحيتين 

لمحي الدين زه 
  نكه نه 

 2009/2/12  2047  االتحاد  غنام محمد

لماذا غبنه النقد  112
  المسرحي

 2009/3/26  2078  االتحاد  عواد علي

 2009/3/28  2079  االتحادد فائق ال ل   113
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)الديموجاطيقية(
في النقد و 
 الحوار
 
  

  مصطفى

بناء الجملة  114
الفنية في 

مسرح محي 
  اليدن زنكنه

 2009/4/4  2085  االتحاد  ياسين النصير

مسرحية االجازه  115
 رؤية نفسية –

 2009/4/29  2107  االتحاد  روزان انور

البطل التراجيدي  116
في مسرح 

محي الدين زه 
   1-نكه نه

 2009/5/12  2118  االتحاد  روزان انور

حي في روايات م 117
  الدين زه نكه نه

علي حسن 
  فواز

 2009/5/12  1505  المدى

البطل التراجيدي  118
في مسرح 

محي الدين زه 
   2-نكه نه

 2009/5/20  2125  االتحاد  روزان انور

 2009/6/23  2154  االتحاد  فريد زامدار  ضوء أخضر  119
 2009/8/3  2184 االتحاد لقمان محمود سردم العربي 120
مسرح محي   121

  دين زه نكه نهال
د فائق 
  مصطفى

 2009/9/16  1938  االتحاد

زنكنه لماذا غبيه  122
 النقد المسرحي

 –خريف   26  سردم  
2009 

قصدية التغير  123
في مسرح 
مجي الدين 

  زنكنه

سعدي عبد 
  الكريم

 –خريف   26  سردم
2009 

البطل في  124
 مسرحية االجازة

- خريف   26  سردم  روزان أنور
2009 

حي تجربة م  125
الدين زنكنه و 

  الخيال االبداعي

 2010/2/7  1717  المدى - أوراق  بشار عليوي

بناء الجملة  126
الفنية في 
  مسرح زنكنه

2010-شتاء   27  سردم  ياسين النصير  

البنية االسلوبية  127
 في رؤيا الملك

2010شتاء   27  سردم  بشار عليوي  

محي الدين  128
  زنكنه

 2010/2/8  4  ديالى  

 2010/2/17  2336 االتحادفتح اهللاثمة خطارواية   129
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  الحسيني  ما في مكان ما 
ما الذي ترآه   130

 المسرح العراقي
عبد الخالق .د

  آيطان
 2010/2/24  2342  االتحاد

تاطير لنقد   131
 المسرح العراقي

فتح اهللا 
 الحسيني

 2010/3/2  2347  االتحاد

موسم   132
موسم …الرواية

 المسرح 

عدنان 
  الفضلي

 2010/3/13  2352  حاداالت

قصص عن   133
  سعير الحرب

فتح اهللا 
  الحسيني

 2010/3/14  2353  االتحاد

ثالثة قاصين   134
عراقين في 
 آتاب واحد

فتح اهللا 
  الحسيني

 2010/3/15  2354  االتحاد

 …موسم الرواية   135
  موسم المسرح

عدنان 
  الفضلي

 2010/3/15  2354  االتحاد

دراسات "آتاب   136
 "به يفين

ح اهللا فت
 الحسيني

 2010/3/18  2357  االتحاد

مساهماتية   137
النص التجريبي 

 )اوراقي(في 

 2010/3/27  2389  االتحاد  صباح االنباري

مسرح "ملف   138
محي الدين زه 

  "نكه نه 

 -اذار  12  شانو  
 السليمانية

                                             
  
  
  
  
  

  انتهت                                          
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