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عوني كرومي

3
عوني كرومي..

المبدع الذي سعى الختزال 
المسرح 
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علي حسين 

 مسرحية جميلة اسمها عوني كرومي
المبدع الذي سعى الختزال المسرح علي حسين 
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د. فاضل خليل 

المبدع الذي سعى الختزال المسرح 
عوني كرومي.. 
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 عدنان منشد

د. عقيل مهدي يوسف
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عوني كرومي ذاكرة و بورتريه
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د. فاضل السلطاني
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عوني كرومي وبرتولد برخت
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موكب االمبراطور مرَّ من هنا! عوني كرومي..
د. صالح القصب



6

العدد (2114) 
السنة الثامنة 
الخميس (28) 
نيسان 2011


      
     
        
       
       



     
    

       
  





  
       
     


 " "





    


      







     


    


      
      
     

      
       
   
       
    

      
   


     


    





       

     
     
       
     
       
       

      

      

        

        

      

 


       
       


     
        
       
      
        

      
     
      



 

       

      
    


       
      
       
      
      
      



   

     
        



     
     


   

       
     
        



      
       
      



      
      



        






     
  
      




       
       
   
  

     
       


       
    
       
  





         
        


        
   
         
        




       
     
       
        

        
        
      
       
    

      
 "
 "

      
    

       
 ""





 
      
       
         
         
    

         
      
        
       
      
   

         

     

     
       

       


       







      
       
        
      


      

      

       
   
   
        
        
 


عوني كرومي وأنا في احتفالية عرض مسرحي 

محيي الدين زنكنه
تداعيات و ذكريات عن (صراخ الصمت األخرس)

مسرحي راحل
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مجلة شانو ملف خاص 
عن عوني كرومي
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د. عواطف نعيم

        
        



         

        
       
       


        


        


       
  
       
       


 





د. شفيق المهدي
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د.هيثم عبد الرزاق

      

     
     
      
      

     
      
    
       



      



سالما أستاذي النبيل عوني كرومي

رائد محسنالبقاء في حياتك يا عوني
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الى عوني كرومي طبعًا.. طويال سابكي عليك ايها.. الورد

في القاهرة: قال هيا الى كربالء

عوني كرومي.. من ترنيمة الكرسي الهزاز.. الى مسافر ليل 



9

العدد (2114) 
السنة الثامنة 
الخميس (28) 
نيسان 2011

99

د.ميمون الخالدي

       

           










 
     

 



          




        


      
      
    
    
    
     

   
     



د. شفيق المهدي
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موجود في كل مكان ينتج ابداعًا

عوني كرومي والمشروع المسرحي الوطني العراقي

رائد محسن
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الى عوني كرومي طبعًا.. طويال سابكي عليك ايها.. الورد

العدد (
السنة الثامنة 

الخميس (
نيسان 



عوني كرومي والمشروع المسرحي الوطني العراقي
فاضل ثامر
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في القاهرة: قال هيا الى كربالء

عوني كرومي.. من ترنيمة الكرسي الهزاز.. الى مسافر ليل 
عوني كرومي والمشروع المسرحي الوطني العراقي
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اسئلة الحداثة في تجربة الدكتور عوني كرومي الفنية
 ياسين النصير 

البيت مهجور، ينتظر من يطرق بابه، الكتب، الدفاتر،األوراق، اللوحات تنتظر من يوقظ 
التراب الذي يعشعش فوق ارتصافها، زوايا البيت وأركانه فقدت حاسة السمع، والجدران 
التي اختزقتها الموسيقى وصور األحبة تنتظر من يحرك أوتارها..جف الدهن في األقفال، 
وحل الزنجار، ولم يبق سوى صوت أزيز الهواء يبعثر األوراق اليابسة في حديقة البيت، 

أكتب هذا ألنني أدرك أن الدموع الحقيقية الحزينة تأتي دائما من المنفى.
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حسام أبواصبع
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مجلة ثقافات 2007 البحرين

أطياف عوني كرومي في صورتين
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سماته الخاصة 


   


   
    
    
    
   

       
 





     
       
    
      
  
 

     


     
       

     
      

    


هروب عوني 

      
    

      

     
    
     
     







    
     
     

  
 
     
      
      


     
        
      

     

     
       
     
   
     


عوني وأنا 


      

      

     



      
      

د. سيار الجميل

عوني كرومي... الطائر األزرق .. وسيط ثقافات العالم 
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الكلمات االخيرة 
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وليد أبو بكر
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جريدة الحياة اللندنية حزيران 2006

عوني كرومي الرجل الذي أكلته الغربة 
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 يوسف العاني 
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عوني كرومي لم 
يتوقف عطاؤه حتى 

بعد موته ! 

لقد كانت فترة دراسته وخطواته فيها صورة مشتركة لذاك الطالب الذي يتعلم بصيغة 
ميزته عن كثيرين من زمالئه. كان استمرارا في السير قدما بدرب رحب امامه كي يستزيد 
ويتثقف ويضيف لما عنده مطورا ومغنيا كي يكبر ويتسع معرفة ويتعمق وعيه وادراكه 

بتواضح من جهة وبثقة عالية لما عنده من جهة اخرى . 
عوني كرومي – بتقديري واقول ذلك بثقة ويقين كاملين، حالة مسرحية مثقفة ومتميزة 
وضعت في ظروف تباينت وتعددت .. لكنها – أي الحالة – ظلت على تميزها والتزامها 

الثقافي والمبدع حد االيمان . 



رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

فخري كريم

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة المدى 
لإلعالم والثقافة والفنون
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مدير التحرير: علي حسين

التصميم: نصير سليم

التصحيح اللغوي: عبد الرزاق سعود

        

        

      
      

        


      


      
      




  



       
     
      
        
     
      
      






     
     

       
          
  




      



       
      

        



       
  
       

     

      

      
     
     
     
      
      

    
       
     

      
      
     
  



      
       
      


     



   

       
      





   




     




غاليلو المسرح العراقي قبل يومين من رحيله

حسين االنصاري

مسرح يحترم فكر األنسان ويجسد وعيه



             

        
        
       


     
      


       
           
        
        
       


          
         
          
        


          


      




        
        





        
      



 

       



          



عوني كرومي ..
والدفاع عن قضايا 

االنسان 


