


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



خراجاً  ز منه تأليفاً رصد المتميّ أنا أحاوؿ و  بدأت الكتابة عف المسرح العراقيمنذ       .وا 
ص عمى عدد غير قميؿ مف النصو  وفي رحمة بحثي عف األنموذج المتميز وضعت يديّ 

لكنني عممت جاهدا عمى إبراز  سعفني الوقت كي اكتب عنها جميعالـ ي المبدعة، العراقية
 ،عنديلكي تكتمؿ الصورة،و  والكشؼ عف مكمف اإلبداع فيها. ،هاجماليات ما تناولته من

 ،وأبرزها تقنيةزا،عمى أكثرها تميّ  ومحاوال وضع يدي ،المسرح راصداتابعت عروض 
بداعا فقدمت قراءات بصرية ،وتجريبية وهي  ،لمعروض التي واتتني فرصة مشاهدتها وا 

اشتغمت فيها عمى الصورة بنية أساسية في تحميمي النقدي لمكوناتها  ،رص ضئيمة جداف
 الجمالية. 

 
بػػػػدأت مشػػػػروعي النقػػػػدي  2002بعػػػػد إنجػػػػازي النقػػػػدي األوؿ االبنػػػػاء الػػػػدرامي  عػػػػاـ      

المتواضػع، الػربط نظريػا  المشػروع، حاولت في هذا .المنظور االمقروء و  المسرحي المفتوح
  :بثالثة فصوؿقي المسرح فجعمته وتطبيقيا بيف ش

عػػادؿ  :أمثػػاؿ مسػػرحية متميػػزة لكتّػػاب متميػػزيف وتناولػػت فيػػه نصوصػػا: المقللر  فصللل  
 ، كػريـ جثيػر.ـ مطػرودقاسػ د.حػاـز كمػاؿ الػديف، جميؿ القيسي، ،محي الديف زنكنة كاظـ،

وقد جاء الفصؿ مبوبػا عمػى شػكؿ دراسػات منفصػمة تناولػت فػي األولػى موضػوعة اسػتمهاـ 
واشػتغمت ،الممحمية والحكواتيةالتعارضية و  التراث استمهاما مشرقا بثالث طرائؽ درامية هي

د.حػػاـز مػػف محمػد مػوكري، محػي الػديف زنكنػه،عادؿ كاظـ،مػى نصػوص بػارزة لكػؿ فيهػا ع
كػػريـ جثيػػػر  الراحػػؿ لمكاتػػب العراقػػي امهمػػ اوفػػي الدراسػػة الثانيػػة تناولػػت نصػػ.كمػػاؿ الػػديف
خوص لتشاخص الدرامي بيف شخصية النص المحوريػة وبقيػة الشػعمى بنية ا واشتغمت فيه

وكأف النص كتب  لموصوؿ الى جوهر الشخصيات التي يبدو اجاعال مف التشاخص طريق
وفػػػػػي الدراسػػػػػة الثالثػػػػػة تناولػػػػػت عقػػػػػدة الشػػػػػعور بالوحدانيػػػػػة فػػػػػي المسػػػػػرحيات  .لهػػػػػا حصػػػػػرا

ت مقارنػة بينػػه وبػػيف وأجريػػبنيػػاف صػال  عمػى نػػص الكاتػب العراقػػي راميػة فاشػػتغمت المونود
اربػة والتنػاص بػيف نصػه الموسػـو فرحاف الخميؿ مشيرا الػى حجػـ المق نص الكاتب السوري

فػػي محاولػػة أزعػػـ  ،لػػؾوانتقمػػت بعػػد ذ .امنيكاف ة  ونػػص بنيػػاف صػػال  الموسػػوـ بػػػالفزاعبػػػا
 والثانيػة ،جميػؿ القيسػي راحػؿال لألديبف مسرحيتيف األولى دراسة مجموعتيالى  ،أنها جادة

 :قاسـ مطرود ألنتقؿ بعدها الى فصؿ جديد هو ب المسرحيلمكات
لقاسػـ مطػرود  ى لمػروح نوافػذ أخػر اوفيه تناولت مسػرحيتيف همػا :رالمنظ    فصل المقر    

وفتحػي زيػف  تأليفػا لمحي الػديف زنكنػة  العمبة الحجريةاتأليفا واحمد حسف موسى إخراجا،و
 .إخراجاالعابديف 



فقد خصصته لمعػروض المسػرحية تحديػدا واشػتغمت فيػه عمػى   رالمنظ/الفصل الثالثأما  
شػكاليةبنية الصورة الدرامية بشػكؿ عػاـ مفتتحػا إيػا    بدراسػة مطولػة عػف الػرقص الػدرامي وا 

...بعػػػػػد 2003ا  طمعػػػػت السػػػػماوي مغتػػػػربالمخػػػػػرج ال عرضػػػػيّ  تناولػػػػت فيهػػػػا ،المصػػػػطم 
نػػي وقمػػة عروضػػه عمػػى الف ونظػػرا لحداثػػة هػػذا النػػوع الطوفػػاف  واتحػػت فػػوؽ/ فػػوؽ تحػػت 

،في معػػرض دراسػػتي،عرض اجػػؿ إعطػػاء صػػورة واضػػحة عنػػه تناولػػتخشػػبة المسػػرح ومػػف 
ومػػػف جممػػػة العػػػروض التػػػي تناولتهػػػا بالنقػػػد والتحميػػػؿ  الفنػػػاف السػػػوري معتػػػز مالطيػػػه لػػػي.

 ،سػديجػواد األ الفنػاف العراقػي الذي كتبه وأخرجػه  احماـ بغدادي السوري/العراقي العرض
 الممثالف،عمػػػاف المسػػػرحية الثانيػػػة عشػػػر أيػػػاـمهرجػػػاف فػػػي  ،المسػػػرحعمػػػى خشػػػبة  وقدمػػػه

كػػريـ جثيػػر وكػػاظـ يف فضػػال عػػف عرضػػي المخػػرج ونضػػاؿ سػػيجري فػػايز قػػزؽ السػػورياف
 مشػػروعغيػػر متواضػػع ل حػػافزاالصػػغير  المتواضػػع أف يكػػوف هػػذا المشػػروع عسػػى ،النصػػار

  كبير. مسرحي نقدي
 

                                                                                                                                         

 صباح االنباري
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تمهيللدتمهيللد
  رللر    المنظللالمق

 
 

الخطاب  وهو عندنا ،ما قرئهو ، 1احسب المنجد في المغة واألدب :المقر     
ف شكمه المعروض عمى خشبة أدبيا قرائيا مستقال ومختمفا ع شكالمه المسرحي الذي تتمثّ 

ومعطياتها األدبية في  ،ودراستنا لمنصوص المسرحية ضمف مراحمها التاريخية المسرح.
تمؾ المراحؿ تحتاج الى اصطالح أدبي ونقدي جديد تندرج تحت مفهومه كؿ النصوص 

ية لنصوص المسرحية العراقغ لنا تناوؿ االتي تنطبؽ عميها هذ  المحددات التي ستسوّ 
ا تشتغؿ عمى مإحداههذا يعني وجود قراءتيف مختمفتيف،و  .وقراءتها بمعزؿ عف الخشبة

عمى الرغـ  ،كصوراسمعبصرية ،واألخرى تشتغؿ عمى العرض ،مقروءة اتككمم ،النص
 مف مفاصؿ العمؿ الدرامي. أكثرمف التقاء القراءتيف في مفصؿ أو 

ة المسرح خشب هي نصوص قرائية ما دامت لـ ترتؽ ةغمب النصوص المسرحيأف إ   
 ناولنا لها عف الكممات المقروءة.لى أفعاؿ درامية تختمؼ طرؽ تإف ارتقتها تحولت إبعد ف

مما يوجب عمينا  اختالؼ لغتي النص والعرض، لى استنتاج يتجسد فيإوهذا سيفضي بنا 
مف  أكثرالتقائهما في مفصؿ أو ابتكار قراءتيف مختمفتيف لمغتيف مختمفتيف عمى الرغـ مف 

 مفاصؿ العمؿ الدرامي الواحد.
   
المشخص عمى خشبة المسرح بوساطة الفعؿ  ،الحركي ،هو الخطاب البصري :المنظ ر   

ويتمتع الفعؿ بوجود حيوي  خذ حالته النهائية.أدونه ال يمكف لمعمؿ المسرحي مف الذي 
يهما يتسـ بطابع ذهني رواية ولكنه فغمب األجناس األدبية وعمى رأسها القصة والأفي 

أما في المسرحية فهو يتجسد عمى هيئة حركة أو مجموعة حركات يقـو بها  تخيمي بحت.
الممثموف في كؿ لحظة مف لحظات العرض ليشكموا بوساطتها صورة العرض النهائية 

رحية المسولهذا ال تمتمؾ الدراما  ارة.لى جمهور النظّ إلمزمع إيصاله التي تعكس المعنى ا
عمى سبيؿ  ستطيع ذلؾ مع عناصرها األخرى كالحوار،تالقدرة عمى استبعاد  مثمما 

 فاستبعاد الحوار هنا ال يخؿ بالطبيعة الدرامية لمعمؿ المسرحي. المثاؿ،
 قدمها المخرج بشكؿ حركات منطقية،الفعؿ المعروض إذف هو فكرة النص التي ي      
 وارداً  راءتها عيانيا أمراً فعاؿ الفكرة تجعؿ أمر قؿ في مجممها صورة أو صورا ألتشكّ 



عف لغة النص وقراءة لغة كؿ منهما  كبيراً  أف لغة العرض تختمؼ اختالفاً  وبماًا وممكن
عمينا البحث عف أدوات جديدة لتفعيؿ قدرتنا عمى تناوؿ  لذا توجبتختمؼ عف األخرى 
أفعاؿ تتأسس عمى كـ هائؿ  وبما أف الصورة تتكوف مف مجموعة كؿ منهما عمى انفراد.

لى إألمر فكرة العرض المراد إيصالها مف الحركات المنطقية التي تشكؿ في نهاية ا
 المتمقي إذف يمكننا استخداـ الصورة كأداة لقراءة العرض قراءة بصرية.  

 هما.يمما تقدـ نجد ثمة صفة اتصفت بها الكممة والفعؿ عمى حد سواء هي دراميت    
ولماذا ال  هي مالزمة لمنص أو العرض المسرحي؟وهؿ  هذ  الدرامية؟ فمف أيف جاءت

 ؟ج  األجناس األخرى بهذ  الدراميةتتب
 

يستوفي كؿ أو بعض  فني أو أدبي، تطمؽ صفة االدرامي  عمى أي خطاب،        
إلى حيوية الفعؿ  لسكونياشروط الدراما األساسية التي ترتقي به مف سردية الفعؿ 

العناصر األساسية  ينبغي أف تستوفي تحديدًا، مسرحية كخطاب درامي،وال الحركي..
 اآلتية:

 .الحؿ.8.الذروة  7.الحوار  6.الشخصيات  5.الحبكة 4.القصة 3.الصراع 2.الفعؿ  1
مف هذ   أكثرلمجرد االستغناء عف واحدة أو  اغير أف صفة الدرامي ال تسقط عنه

وار تمامًا دوف أف تسقط عنه صفته فقد يخمو الخطاب المسرحي مف الح العناصر،
في كما   2ا  أو يخمو مف الشخصيات البشرية يـاالمالدرامية كما في التمثيؿ الصامت ا

ولكننا لو أسقطنا عف ذلؾ الخطاب الفعؿ أو الصراع الستحاؿ عمينا  مسرح الدمى.
 وقد ذهب أرسطو، لعنصريف هما جوهر كؿ خطاب مسرحي.تسميته دراميًا ألف هذيف ا

هما الشخصية  أساسييفإلى أف المسرحية تنطوي عمى عنصريف  الشعر ، في كتابهافف
فإذا كاف مف الممكف التساهؿ مع الشخصية بحذفها فانه ال يمكف حذؼ الحبكة  والحبكة.

منها ألنها هي التي تخطط لسير األحداث والتقاء بواعث الشخصيات وتصادمها في 
مكانية وقدرة حبكة أرسطو اعف ،ولنا أف نتساءؿ هنا .فيها ذروتهانقطة مف المسرحية تبمغ 

ف كانت افتراضية اإلزاحة فإنها ال ا  التعويضية عف الفعؿ والصراع وهي قدرة حتى و 
ذلؾ ألف الصراع جوهر  ييف.تستطيع إلغاء الدور األساس لهذيف العنصريف األساس

 أحوالها تمثيؿ لمفعؿ. حسفأفي  أي الحبكة، ألف الفعؿ بنيتها األساس وألنها،المسرحية و 
نما عمى يشتمؿ عمى الحركات الجسمية فقط و وال  هنا غير مأخوذ بمعنا  الفيزيائي.وهو  ا 

االنفعاالت الداخمية العاطفية والفكرية. يقوؿ ستيوارت كريفش في كتابه اصناعة 
 : المسرحية



 .لعناصرنه أهـ اأدثوا في هذا الموضوع يتفقوف عمى إف المفكريف الكبار الذيف تح" 
   "to doمشتقة مف الكممة اليونانية القديمة"يفعؿ  وهيوفي الحقيقة أف الدراما هي الفعؿ 

  
فمو قاـ ممثؿ ما بمبارزة ممثؿ آخر فال بد أف يكوف الدافع أو الهدؼ مف هذ  المبارزة هو 
 القضاء عمى الخصـ أو تدريب الشخصية عمى المواجهة كقوة فاعمة هجوميًا أو دفاعيًا أو

أف الحبكة هي تمثيؿ لمفعؿ وبما  ضمف الدوافع والغايات الدرامية. ألي دافع آخر يوضع
تأتي بعد  ضمف سمسمة العناصر األساسية وبانعدامه تغيب مبررات  والحالة هذ ، فإنها،

 وجودها في الخطاب المسرحي.
دوف حبكة ولكف هذا محاؿ في مسرحية درامية ذلؾ ألف مف قد توجد قصة ما      

حتى في  .طها بخيط متصؿ متصاعد نحو عقدتهاالحبكة تمنطؽ األحداث الدرامية وترب
المسرح الممحمي الذي تبدو فيه المشاهد مستقمة عف بعضها فاف هذ  المشاهد تترابط 
 بعضها مع بعض برباط الفكرة العامة التي تؤدي إلى هدؼ كبير محدد أو غاية منشودة.

 ،ف القاص يستطيع أف يبدأ مف أي نقطة كانتأة فما في القصة الخالية مف الحبكأ
 ويستطيع االنتقاؿ مف نقطة إلى أخرى دوف أف تخضع قصته لمتسمسؿ المنطقي لألحداث.

رحمة مف مراحمها أي أف المسرحية في كؿ م مسرحية جيدة لها رجؿ أفعالها. كؿّ إف " 
لى ا  و  ،لى إرادة قويةا  و  ،ط وبمعنى آخر إلى مف يقوـ باألفعاؿز ومنشّ محفّ  تحتاج إلى دافع

أو الشرير ذكرًا أـ  الخير وقد يكوف هذا الشخص البطؿ شخص يجعؿ األحداث تحدث،
 . 3ا"أنثى

 أهمية. أما الصراع فهو جوهر المسرحية وروحها النابضة الفاعمة وعنصرها األكثر 
اتاف وه عمى الصراع بيف قوتيف متضادتيف. ف كؿ موقؼ دراماتيكي ال يتأسس إالإ

الصراع بينهما بتبدؿ  ويشتدّ  واألخرى مدافعة. امهاجمة  هما مسيطرةاوتاف تكوف أحدالق
مواقع الشخصيات وتحوؿ موازيف قواها المتصارعة كمما اشتد التضاد وفرض التناقض 

ساع رقعته في وعمى الرغـ مف عظـ حجـ الصراع واتّ  نفسه عمى أحداث المسرحية.
ر ظّ بارات بسيطة توضحه كما أشار إلى هذا المننه يسهؿ إيجاز  بعأالخطاب المسرحي ف

 المسرحي الكبير ممتوف ماركوس إذ يقوؿ:
ات بسيطة إف قصة الصراع في كؿ تمثيمية يجب أف تكوف دائمًا قابمة إليجازها في عبار "

فأما بياف الصراع بعبارات عامة فيشكؿ موضوع التمثيمية  .عامة وخاصة عمى حد سواء
 صة فيشكؿ حبكتها والكاتب المسرحي العظيـ يفكر أوال بالموضوع،بيانه بعبارات خا وأما

 ."ثـ يبتدع الحبكة لتوضحه



ويجب أف تكوف الحبكة عرضًا منطقيًا لمموضوع بحيث تنسجـ في نهاية التمثيمية مع " 
  4ا"ميـ الذي ينطوي عميه ذلؾ الموضوعالتع

ما يحدث بيف قوتيف ويتخذ الصراع أشكاال تختمؼ باختالؼ القوى المتصارعة منها 
وهذا  قوة الخير  مع خصمه اقوة الشر متكافئتيف ومتناقضتيف ومثاؿ ذلؾ اشتباؾ البطؿ ا

فاظ كثر أشكاؿ الصراع شيوعًا في الطبيعة اإلنسانية ألنه يتأسس أصال عمى بنية الحأ
كثر أ أحيانا، ة الشر تبدو،ى قوة دوف أخرى. فقوّ والحفاظ هنا ال يقتصر عم عمى النفس.

ثـ يأتي بعد ذلؾ  ،تشبثًا بالحياة ومكاسبها لذا فهي تستخدـ كؿ الوسائؿ القهرية المتاحة
ولنا في المسرح الكالسيكي   القضاء والقدرا بيف الشخصية وبيف القوة الخارقة الصراع

 االتراجيديات  أمثمة كثيرة جدًا.
س نف داخؿاع الفرد مع نفسه إذ تتصارع أما الشكؿ اآلخر لمصراع فيتمثؿ في صر 

صراعاتها ال تتقيد ف الشخصية المسرحية وهي تخوض إ الشخصية قوة الخير والشر معًا.
فقد تتضمنها جميعًا في آف واحد وذلؾ عائد لمظروؼ  اأشكاؿ الصراع  بهذ  الخيارات

 ـ الحدث وحياة الشخصية.المحيطة ومؤثرات تمؾ الظروؼ في تأزّ 
قد تستغني الشخصية  غنى لمشخصية عنه. أما الحوار فهو عنصر مالـز لمشخصية وال

يوجد  أفولكف مف المستحيؿ  ي التمثيؿ الصامت االبانتوماميـ الدرامية عف الحوار كما ف
تطوير الحبكة عف "ب ميميت بػ ولمحوار وظائؼ أساسية يحددها فرد حوار بال شخصية.

الحوار يقـو  وحسب، ميميت،أيضا، فاف .:خصيات وعواطفها وطباعها األساسيةأفكار الش
ذلؾ ألف وصؼ  ،اآلف ؿ عميها،ة وهي وظيفة ال نعوّ بوظيفة وصؼ المناظر المسرحي

صحي  أف بعض الحوارات تتضمف  ـ به المؤلؼ خارج حوار الشخصيات.المناظر يقو 
ي هو الوصؼ الدقيؽ لممنظر خارج  اآلف، ؿ عميه،حاءات عميه إال أف ما نعوّ دالالت وا 

قبؿ الدخوؿ إلى المشهد  واإلرشادات التي يثبتها المؤلؼالحوار أو ضمف التوجيهات 
 أو ما يرا  المخرج مالئما لمبيئة التي تقترحها ذهنيته الفكرية والفنية. المسرحي.

ـ ويتميز عف ال يتـ إال بيف متحاوريف وهو يكشؼ عف صفته عمومًا، ،إف الحوار      
وله دور نفعي في الدراما  ة.غير وظيفيّ ة و وظيفيّ  ةبأمور عديد عتياديةاالالكالـ والمحادثة 

دوف  قط كما في مسرحيات االمونودراما وقد يضعه المؤلؼ عمى لساف شخصية واحدة ف
أف يفقد وظيفته الدرامية وقد يجعمه عمى شكؿ امونولوج  داخمي يبيف صراع الشخصية 

ب عقدتها صو  الداخمي ويعبر عف أزمتها الداخمية وتطور تمؾ األزمة وتصاعدها بيانياً 
وهكذا باجتماع هذ   .ية الحوار يقاؿ عف الذروة والحؿّ وما يقاؿ عف أهم الدرامية والفكرية.

وبقدر تحقؽ هذ  الصفة وبدرجة    الخطاب المسرحي صفته الدرامية.العناصر يمن
خفاقها مف الناحية الفنية حسب  …فاعميتها يقاس مدى نجاح المسرحية وا 



ودور الفعؿ دور بنائي. فالكممة  ،الكممة دور تأسيسينستخمص مف هذا أف دور       
نه أالفعؿ ف أمانقرؤها ونتخيؿ ما وراءها مف األصوات والصور والمعاني والشخصيات. 

ننا نسمع الكممات ونرى أوهكذا عندما نشاهد مسرحية ما ف .يجعمنا نرى كؿ ذلؾ مباشرة
 لى معنى محدد.إالتي تفضي مختمفة الشخصيات والخمفيات وتتشكؿ في أذهاننا الصور ال

والفعؿ يجعؿ كؿ  ،لى هدؼ الكاتبإلموصوؿ  ذهنيا، زمة،ئ األرضية الاّل لكممة إذف تهيّ ا
ويظؿ الفارؽ  ترؾ لمكاتب والمخرج عمى حد سواء.مفردات العرض تصب في الهدؼ المش

بيف قراءة المباشرة وهو كالفارؽ  العينيةماثال بيف القراءة األدبية الوصفية وبيف المشاهدة 
 : . يقوؿ رونالد هيمفمباشرة الوصؼ الذي يكتبه رساـ لموحته وبيف مشاهدتنا لتمؾ الموحة

وفي  كثر مف انطباع واحد.أف نستوعب أرواية ال نستطيع  أومسرحية  أعندما نقر "      
مغتنا تتمقى ف أدأف بشكؿ جانبي عبر األسطر المطبوعة،الوقت الذي تتحرؾ فيه أعيننا 

ة مثؿ الماء المنبعث مف ثقب المعمومات بدفعة واحد يوتأت بشكؿ مستقؿ. كؿ مؤثر
   5ا "فيمكف فت  صنابير عديدة في وقت واحد. ما في األداء التمثيميّ أ ؽ.ضيّ 

هذا  أفوسنجد  .وتكامؿ في العممية الثانية ،وهذا يعني وجود قصور في العممية األولى
تطيع تحريؾ خياله أثناء الذي يس ئالقار  تظؿ آثار  واضحة إذا وجدناالقصور سوؼ لف 

لى توليد شحنة عاطفية تعتمد بشكؿ أساس عمى رد إف الكاتب يهدؼ أصحي   القراءة.
يستقرئ تمؾ  أفذا المخياؿ الخصب يمكف  ئارة إال أف القار الفعؿ الجمعي لجمهور النظّ 

عمى  تمغي القدرة ال ة العمؿ المسرحيّ جماعيّ  فّ إ اطؼ منفردا أثناء عممية القراءة.العو 
لى إتماـ المسرحية المعروضة وتوجهها اه نحف نعي تماماً  .اً ؿ سطور الكاتب انفراديّ تمثّ 

ى لإعمه الرواية التي تتوجه كمماتها عمى خالؼ ما تف ارة،الذهنية الجمعية لجمهور النظّ 
ي مى تمقّ عمى انفراد، ولكننا في الوقت نفسه نؤكد عمى الذهنية الفردية وقدرتها ع ئكؿ قار 

طالقهرنا لها سبؿ تحرير خيالها وفّ  إف الخطاب المسرحي قرائياً  سر الخموؿ أمف  وا 
الذي كاف يعزؼ  اإلنكميزيوهذا ما فعمه بالضبط برنارد شو مع جمهور المسرح  والجمود.

ظمت  أفبعد  قرف كامؿ. وقد انطمؽ برنارد شو، عف قراءة المسرحية عمى مدى
مف إدراكه أف عدد  مكتبته زهاء ثمانية عشر عاما، وؼمخطوطاته مركونة عمى رف

جاوز بضع مئات في الوقت الذي يمكف أف يتحوؿ تالجمهور الذي يشاهد العروض ال ي
إذ صار الناشروف يهتموف  وهذا ما كاف فعالً  عدد الى بضعة آالؼ جراء القراءة.ذلؾ ال

ألدب العالمي، بعد أف لى مكتبة اإونشرها وتوزيعها فدخمت منذ ذاؾ  بطباعة المسرحية
 ظمت أسيرة الخشبة طواؿ عقود مف الزمف.



ف طرؽ تحميمه وتفسير  أعميه ف. هو األفكار والمعاني المقروء الخطابقواـ  إف      
التها وسوؼ يؤدي هذا لى طرؽ مختمفة باختالؼ دالإ وال شؾ، ستخضع، وبياف موجهاته

صحي   مى الخوض في هذ  الداللة أو تمؾ.لى ابتكار الوسائؿ واألدوات النقدية القادرة عإ
مف العوامؿ المشتركة بيف النصوص الدرامية إال أف هناؾ تفردا أيضا في  اأف هناؾ عدد

بعض تمؾ العوامؿ مما يوجب ابتكار وسيمة حيوية قائمة عمى أساس شروط العمؿ 
ف شروطها سوؼ لف تنطمؽ إال م خطاب المسرحيف قراءتنا لمأو  ،انينه الذاتيةالخاصة وقو 

وتتعدد طرؽ  .المقروء خطابها كضرورات تقتضيها طبيعة الوقوانينها التي تنشأ مف داخم
قراءة العرض أيضا بتعدد الشخصيات الرائية وبقدرة بعض عناصر العرض عمى 
االستحواذ عمى انتباهنا. فالحركة عمى سبيؿ المثاؿ تستحوذ عمى قدر كبير مف التركيز 

كثر مف الذي أخشبة المسرح سيكوف موضع انتبا  واهتماـ  والممثؿ الذي يتحرؾ عمى
ف موقع الممثؿ عمى جغرافية الخشبة أوفي حالة عدـ وجود حركة ف يجمس طواؿ المشهد.

ما يهمنا مف هذا كمه ليس الحركة لذاتها  ..لخواالنتبا . إؿ عميه في التركيز هو الذي يعوّ 
ى لإيمكف قراءتها والتوصؿ  منظورةًا أو صور  منظورة بؿ بمجموعها الذي يشكؿ صورة

ننا عندما نقوؿ صورة فأننا نعني بها الكـ الهائؿ لمصور  معانيها الظاهرة منها والخفية. وا 
الذي يرسمها جسد الممثؿ في كؿ لحظة مف لحظات العرض في فضاء المسرح وال 

ع ادة عالقة لهذا بما يسمى اصطالحا "مسرح الصورة" الذي يعتمد عمى تفكيؾ النص وا 
وهو  ،ف تكوينهالكممة إال بجزء يسير متركيبه وتشكيمه فنيا عمى هيئة صور ال تساهـ 

لى الكممة مف زاوية حادة جدا بؿ انه ال يهتـ بالحوار قدر اهتمامه بالصورة التي إينظر 
 تتشكؿ عنه.  

 ،ساس أف ال وجود لمسرح بال صورةنحف ننطمؽ في قراءتنا لمعرض مف اعتقادنا األ      
وال وجود لصور ثابتة  الفعؿ في حالته الحركية الدائبة.هي شكؿ المنظورة ف الصورة أو 

والتي يقصد مف   ستوب كادرا استثنينا بعض التوقفات المقصودة إذا عمى الخشبة،
 ورائها جر االنتبا  والتركيز الى حالة الصور النهائية.

 
 المنظور كأساس لها وعمى قروءالم العممية المسرحية المتكاممة إذف تنبني عمى      

والجمالية لطرفيها  األدائيةوما يميزها هي القدرة  د عمى ذلؾ األساس.كبناء يشيّ 
 . المقر    المنظ راألساسييف: 

 ................................................................... 
حاالتإشارات و   ا 

  لبناف -بيروت  دار المشرؽ.. فؤاد افراـ البستاني/ المنجد في المغة/ .1
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 استمهلام  عصرنة التراث فنيا
 *ةفي ثالث طرائق درامي  

 
 

 
 :يتاريخ المسرح العراق في عامة نظرة

 

حيف كتب  1::0بحدود عاـ  أوؿ مرة، وادر المسرحية العراقية بالظهور،بدأت ب    
با مقتبسا ومعرّ  بيا ،طو  يوسؼ الحسف، اآدـ وحواء، الثالث حبش مسرحياته ااس حنّ الشمّ 

وقت ذاؾ ارتبطت  تفالمسرحيا واإلنكميزيةت الدينية الفرنسية إياها عف التمثيميا
بالنشاطات الكنسية كوسيمة تعميمية وعظية ناجحة مف وسائؿ اآلباء المسيحييف في 

بيف الخير وبيف  يف الباطؿ،ف التفريؽ بيف الحؽ وبوتمكيف الناس م ،إيصاؿ معتقداتهـ
جذور  أفوال غرابة في هذا المنحى الديني إذا ما عرفنا  بيف الظممة وبيف النور. الشر،

فها لنا لى الرقصات الساتيرية الطقوسية والتراجيديات القدرية التي خمّ إالمسرح تاريخيا تمتد 
عمدة المسرح أ ييدأقبؿ أكثر مف مائتيف وخمسيف عاما قبؿ الميالد عمى  اإلغريؽ

وسنجد أف موجهات المسرح  ويوربيدس. ،وسوفوكمس ،وأسخيموس ،الكالسيكي ثسبس
وأنها دخمت  ،لى أغمب مسارح العالـإ فيما بعد دينية والطقوسية قد أخذت طريقهاال

، وحياته وحممه لخطايا بني البشر الكنيسة كشعار مف شعائر تمجيدها لمآثر المسي 
ونافذا في صميـ  ،مغايرا لذلؾ الطقس اجتماعيانحو منحى ولكنها انفصمت بعد ذلؾ لت

رهاصات إنسانية.الحياة البشرية بكؿ ما تنطوي عميه مف تن فعندما  اقضات ومعاناة وا 
ا في حياة البشر كاف تأخذ قسطا وثير  يقوؿ األستاذ سامي عبد الحميد، األدياف، كانت

الفف  أصب لحياة وفي الحكـ وعندما تحركت الشعوب مطالبة بحقها في ا الفف دينيا.
 نسي الذي كانت تقـو به،المسرح عندنا مديف لمنشاط الك أفومف هذا يبدو لي . 0اشعبيا

ونظرا لوجود وشائج قوية بيف هذ  الكنائس  كنائس عراقية في بغداد والموصؿ. وقت ذاؾ،
نكمتراوالمدارس المسيحية العراقية مف جهة وبيف كنائس لبناف وروما وباريس  مف جهة  وا 

 أوروباالكنائس العراقية ليكمموا دراساتهـ في  أتباعأخرى فاف الطريقة صارت ممهدة أماـ 

....................................... 
 فازت هذ  الدراسة بجائزة النقد األولى في المسابقة التي نظمتها دار الشؤوف الثقافية العامة في بغداد العراؽ عاـ 

911;. 



 

اس عمى النشاطات المسرحية، هناؾ، إمكانية النقؿ واالقتب طالعاالبعد  ـ،فتوفرت له
ويذكر لنا باحثوا المسرح العراقي أف المدرسة االكميركية  والتأليؼ عمى غرار ما شاهدو .

كانت تعنى بالفف المسرحي  0971التي أسسها اآلباء الدومينيكاف في الموصؿ عاـ 
ولكنهـ  مى أيدي كتاب لبنانييف وعراقييف.دمها مؤلفة عالتمثيمي وكانت المسرحيات التي تق

 التيغير تمؾ النصوص  في تمؾ الفترة، ،لـ يضعوا أيديهـ عمى أي نص عراقي مكتوب
 وهي: 1::0والممهورة بمهر  الرسمي الخاص عاـ  ا حبشنّ اس حكتبها الشمّ 

 ك ميدية آدم  ح ا  -1 
 ك ميدية ي سف الحسن -2 
 ك ميدية ط بيا -3 
كما اعتقد  ايات األولى لممسرح العربي،العراؽ لـ يتأخر عف مواكبة البد أفوهذا يعني   

عمى يد ماروف  0979خاصة إذا عرفنا انه بدأ في لبناف بحدود عاـ  المؤرخوف العرب،
 0:91عمى يد احمد أبو خميؿ القباني وفي مصر عاـ  0:87النقاش وفي سوريا عاـ 
 عمى يد يعقوب صنوع.

 مسػػرحيات حػػبش الػػثالث المؤرخػػوف والبػػاحثوف فػػي الشػػأف المسػػرحي العراقػػيصػػؼ لقػػد و  
ولػـ يحػددوا طبيعػة ذلػؾ االقتبػاس ومػا إذا كػاف قػد وقػع  بأنها مقتبسة عف المسرح األوربي،

تعنػػى  لغػػة، كانػػت مفػػردة االقتبػػاس،ا ولّمػػ ؿ أـ عمػػى المضػػموف أـ عمػػى كميهمػػا.عمػػى الشػػك
إف مسرحيات حبش الثالث لـ تنسخ عف مسرحيات  عميه يمكف القوؿ اد،فخذ وتعمـ  واستأ

ف مضػامينها شػائعة ومعروفػة ادة مف شكمها الدرامي حسػب. ذلػؾ ألسبقتها بؿ اكتفت باإلف
ولػػـ تػػتـ مغايرتهػػا إال بحػػدود ضػػيقة جػػدا ومػػع  ،فػػي األوسػػاط الدينيػػة وغيػػر الدينيػػة المختمفػػة

 قا. اس حبش قميال عف سياقاتها كما سنرى ذلؾ الحهذا خرج الشمّ 
مهمة عرض هذ  المسػرحيات  شمالي العراؽ، د تبنت الكنيسة في مدينة الموصؿ،لق      

غمػب أانتقػؿ تػأثير  إلػى  واف بشكؿ بدائي مبسػط إال أنهػا حققػت جانبػا تعميميػا وعظيػا مهمػاً 
 ،مت مسػػرحيات حػػبش الػػثالث الحجػػر األسػػػاسالمػػدارس المسػػيحية فػػي المدينػػة وبهػػذا شػػكّ 

مػػف أولئػػؾ  ا،وممػػا يؤسػػؼ لػػه أف أحػػد يد صػػرح مسػػرحي عراقػػي جديػػد،لػػى لتشػػيوالمبنػػة األو 
واكتفػػوا باإلشػػارة ، هػػذ  المسػرحيات بالدراسػػة والنقػد لػـ يتنػػاوؿ نصػوص البػاحثيف والمػػؤرخيف

لػػى عػػدـ تأخرهػػا عػػف النهضػػة المسػػرحية التػػي بػػدأت بوادرهػػا بػػالظهور فػػي ا  و  ،ريادتهػػاإلػػى 
صػػحي  أف نصػػوص حػػبش  المػػيالدي. مطمػػع القػػرف التاسػػع عشػػرومصػػر  ،وسػػورية ،لبنػاف

الػػثالث ليسػػت ذات قيمػػة عاليػػة مػػف الناحيػػة األدبيػػة والفنيػػة إال أنهػػا اكتسػػبت أهميتهػػا مػػف 
فكوميديػة آدـ  عميقػا فػي التربػة العراقيػة البكػر.ها وقدرتها عمى تنمية جػذورها ومػدّ  ،ريادتها



حكايػػػة قابيػػػؿ  فمػػػاسػػػتمهـ الشػػػماس حنػػػا حػػػبش أحػػػداثها  تحديػػػدا، مسػػػرحية وعظيػػػة وحػػػواء،
 وتجػػذرهما فػػي الصػػراع األزلػػي بػػيف الخيػػر والشػػر، واشػػتغؿ فيهػػا عمػػى موضػػوعة ،وهابيػػؿ

 ،وحػػواء ،آدـ مسػػرحية تقػـو عمػى أربػع شخصػيات هػي:ال دخيمػة اإلنسػاف منػذ بػدء الخميقػة.
خػػػػراف أو رمػػػػزاف والشػػػػيطاف وهمػػػػا وجهػػػػاف آ ،وولػػػػديهما قابيػػػػؿ وهابيػػػػؿ فضػػػػال عػػػػف المػػػػالؾ

تصػػػر دور األوؿ عمػػى تػػػذكير قابيػػػؿ بػػاف جريمتػػػه سػػػتكوف عقوبتهػػػا اق لمفضػػيمة والبغضػػػاء.
واقتصػػر دور الثػػاني  بػػوذا مػػف النػػاس فػػي الحيػػاة الػػدنيا.النػػار فػػي الحيػػاة اآلخػػرة والعػػيش من

وغيػػر  مػػف أخيػػه  ،وحسػػد ،وكراهيػػة ،وبغضػػاء ،عمػػى تحفيػػز مػػا فػػي دخيمػػة قابيػػؿ مػػف شػػر
ممػا حػػرؾ هػػذا فػي دخيمػػة شػػقيقه الصػغير هابيػػؿ الػذي كسػػب ود أمػػه وأبيػه ورضػػاهما عنػػه 

ثػـ وبعجالػة  ة.ريخ الخميقػاه إلى ارتكاب أوؿ جريمة قتػؿ فػي تػاألكبر روحا عدائية دفعت ب
أف هابيػػؿ هػػذا إف هػػو إال رمػػز البػػف مػػريـ الػػذي سػػيقدـ  وبػػال تمهيػػد، اس أيضػػا،يػػربط الشػػمّ 

 تيؿ ختامي.نفسه مذبوحا كالحمؿ البريء لتنتهي المسرحية عند هذ  النقطة اإلشارية بتر 
األوؿ يركز عمى حالة الخصاـ بيف الشقيقيف  عموما، تتكوف مف قسميف: المسرحية،      

طمػػؽ حنػػػاجر الجوقػػػة وينتهػػي بوضػػػع حػػػواء حػػد لهػػػذ  الخصػػػومة بمصػػالحة الطػػػرفيف ثػػػـ تن
 ةبعيد قيقه إلى مزرعةواستدراجه لش  قاييفاوالثاني: يركز عمى مكر ودهاء  بترتيؿ الختاـ.
ولينتهػػي القسػػـ بترتيػػؿ ختػػامي  ،لػػديهما ليقػػـو هنػػاؾ بارتكػػاب الجريمػػة البكػػرعػػف أنظػػار وا

زوعػػه نحػػو ا حػػبش ناس حّنػػيضػػفي عمػػى الجػػو العػػاـ طابعػػا كنسػػيا يرضػػي فػػي نفػػس الشػػمّ 
المسػػتوى الفنػػي العػػاـ لهػػذ  المسػػرحية متواضػػع جػػدا يفصػػ  عػػف  تمجيػػد المسػػي  والكنيسػػة.

كانيػػة وضػػع الحكايػػة الدينيػػة الشػػائعة فػػي بػػدايات بسػػيطة ال تتعػػدى فػػي المسػػتوى العػػاـ إم
الػػدراما وهمػػا الصػػراع والحوار،وسػػنجد أف قالػػب درامػػي يضػػـ أهػػـ عنصػػريف مػػف عناصػػر 

هذ ، في كتابة النص المسرحي مػف خػالؿ اعتمػاد  عمػى المشػاهد  الشماس يطور قابمياته،
  يوسػػؼ الحسػػفاوسػػنرى فػػي مسػػرحية  كوحػػدات داعمػػة لمشػػكؿ ومعػػززة لمػػنص.المسػػرحية 

تطػػػػورا واضػػػػحا فػػػػي محػػػػددات الػػػػنص التقميديػػػػة إذ لػػػػـ يكتػػػػؼ الشػػػػماس حنػػػػا حػػػػبش بتقسػػػػيـ 
بػػػؿ اعتمػػػد التوزيػػػع المشػػػهدي  كمػػػا فعػػػؿ فػػػي المسػػػرحية األولػػػى، ميف،المسػػػرحية عمػػػى قسػػػ

أ بػػػػدخوؿ ا حػػػػبش شػػػػبيه بالمشػػػػهد الفرنسػػػػي إذ يبػػػػداس حّنػػػػالمتسمسػػػػؿ. والمشػػػػهد عنػػػػد الشػػػػمّ 
مػا ء مف يقوموف بمعػب األدوار فيهػا تمامػا كمحددا سمفا أسما الشخصية وينتهي بخروجها.

ثػػػػـ أف الشػػػػماس بػػػػدأ فػػػػي هػػػػذا الػػػػنص بوضػػػػع بعػػػػض  كػػػػاف يفعػػػػؿ مػػػػوليير فػػػػي مسػػػػرحياته.
بػه اثنػاف الػى البئػر يػذهب  يخرجػاف/ [ كاتب مسػرحي مػف قبيػؿ:كالمالحظات الخاصة به 

نا يبػدو لخ.. ومف هإ… ]يدخؿ أوال البعض منهـ ثـ بعد هنيهة يدخؿ الباقوف /يمقيانه فيها
عمػى  فػي النهايػة، ا أف األمػر قػد التػبس،تأثر الشماس بموليير واضحا خاصة إذا مػا عرفنػ

الشماس فالصؽ بمسرحياته الثالث تشبها بكوميديات موليير اسـ الكوميديا عمى الرغـ مف 



فمسػػػرحية  بػػػأي صػػػمة ال مػػػف قريػػػب وال مػػػف بعيػػػد،لػػػى الكوميػػػديا إال تمػػػت  هأف موضػػػوعات
مسػرحية وعظيػة قصػيرة موزعػة عمػى ثالثػة  ال الحصػر، ؿ المثػاؿبييوسؼ الحسػف عمػى سػ

أقسػػاـ يفصػػؿ بينهػػا ترتيػػؿ عمػػومي ومتضػػمنة ثالثػػة عشػػر مشػػهدا غطػػت مسػػاحتها حكايػػة 
خوتػػهيوسػػؼ  وانطمقػػت مػػف منطمػػؽ المسػػرحية األولػػى نفسػػه إذ ركػػز الشػػماس فيهػػا عمػػى   وا 

لػى الػتخمص منػه إيوسػؼ  يػدفع بػأخوةوالحسػد الػذي  ،والحقػد ،والكراهية ،موضوعة البغض
نػػزاؿيهـ أوال ومػػف ثػػـ االنفػػراد بػػه بػػعػػف طريػػؽ الشػػكوى أل يػػه ثانيػػا. مقصاصػػهـ الجػػائر ع وا 

يوسؼ ضد  استنادا عمى رؤيا  اأحد  إخوةاقتصر المشهد األوؿ عمى الشكوى التي قدمها 
نػػاف عشػػر كوكبػػا والشػػمس والقمػػر لػػي سػػاجديف  واقتصػػر المشػػهد الثػػاني عمػػى يوسػػؼ وقي

والمشهد الثالث تعمؽ بالتخمص مف يوسؼ ورميه فػي  .إخوتهلى موقع إقوـ بإرشاد  الذي ي
رض ألػػى إرة بيعػػه لقافمػػة التجػػار المتوجهػػة بداؿ هػػذ  الفكػػرة بفكػػتغيابػػة الجػػب ومػػف ثػػـ اسػػ

ترتيمػػػػػة وعظيػػػػػة عموميػػػػػة هػػػػػي جػػػػػزء مػػػػػف الهػػػػػدؼ التعميمػػػػػي بمصػػػػػر لينتهػػػػػي القسػػػػػـ األوؿ 
مػى مػوليير الػذي أراد مػف مسػرحياته أف تكػوف ا حبش خاصة بعد اطالعه علمسرحيات حنّ 
  مدرسة األزواجافعال اسـ  نه أطمؽ عمى إحدى مسرحياتهأـ فيها الناس حتى مدارس يتعمّ 

 تعمـ األزواج ما ينقصهـ مف العبر والدروس. في رأيه، ألنها،
ا حػػػبش وهػػػو يتنػػػاوؿ موضػػػوعات دينيػػػة مألوفػػػة خروجػػػه المحػػػدود عػػػف ز حّنػػػإف مػػػا يمّيػػػ   

ب مصػػادرها التوراتيػػة أو تهػػا فالقصػػص التػػي تناولهػػا واضػػحة ومعروفػػة لمجميػػع بحسػػمألوفي
ولػػػو أخػػػذها بمألوفيتهػػػا لمػػػا قػػػدـ شػػػيئا يػػػذكر عمػػػى صػػػعيد الفػػػف فضػػػال عػػػف جعمػػػه  .القرآنيػػػة

ففػػي هػػذ  المسػػرحية تحديػػدا، ينهػػي أحػػداثها فػػي  ايػػات مفتوحػػة عمػػى مزيػػد مػػف التأويػػؿ.النه
ب يوسػؼ عػػف اخوتػػه بعػد فػػراؽ طويػػؿ هػو زمػػف غيػػا لحظػة معانقػػة يوسػؼ لشػػقيقه بنيػػاميف

يخبر القارئ أو المشاهد بما سوؼ يحصػؿ ألبيهمػا بعػد أف يعػرؼ أف ول منذ حادثة الجب،
 ها.رض مصر كمّ أعمى   واف فرعوف استوزر  ،يوسؼ لـ يمت

كثيػػػرا عػػػف المسػػػرحيتيف السػػػابقتيف سػػػوى أنهػػػا رسػػػخت   كوميديػػػة طوبيػػػااوال تختمػػػؼ       
لتمييػػز المشػػهد المسػػرحي كوحػػدة بنائيػػة فػػي الػػنص عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ ا االعتمػػاد عمػػى

وهػػو بهػػذا ال  ومفػػردة منظػػر ومػػا تعنيػػه.. ،تعنيػػه ومػػا  المشػػهداالػػدقيؽ لمشػػماس بػػيف مفػػردة 
عػػف بعضػػه  ابعضػػيهميعػػدو كونػػه مقمػػدا لمػػوليير الػػذي اسػػتخدـ المفػػردتيف ولكػػف باسػػتقاللية 

فهػػي  مػػف نقطػػة أكثػػريتيف السػػابقتيف أيضػػا فػػي وتمتقػػي هػػذ  المسػػرحية مػػع المسػػرح اآلخػػر.
ولعػؿ فػي  ؽ منها لخمؽ أجواء كنسية تعميمية.تعتمد الحكاية الدينية وتنطم مسرحية وعظية
اس لمحكايات التراثية الدينية في نصوصه هو الػذي جعػؿ نصوصػه تتصػؼ استخداـ الشمّ 

واعتماد وحدة  ،والشر بالدرامية لقياـ تمؾ الحكايات أصال عمى الصراع الواض  بيف الخير
دت فػػػي الحكايػػػات وقػػػد تجّسػػػ الوحػػػدات الدراميػػػة أهميػػػة. أكثػػػروصػػػراع األضػػػداد التػػػي هػػػي 



آدـ ا ضػػي ففػػي مسػػرحيةتػػراوح أثرهػػا بػػيف القتػػؿ الفعمػػي والقتػػؿ االفترا لػػثالث بهيئػػة أفعػػاؿا
 ويقػع أثػر  عمػى هابيػؿ كمفعػوؿ بػه. كفاعؿ  قاييفايقوـ به  محقؽؿ فعمي تهناؾ ق  وحواء

ولكػػػنهـ ينفذونػػػه   يوسػػػؼاعمػػػى قتػػػؿ أخػػػيهـ  اإلخػػػوةيتفػػػؽ   وسػػػؼ الحسػػػفيافػػػي مسػػػرحية و 
ر قػػرار الحكػػـ د فػػي إصػػداهنػػاؾ قتػػؿ مؤجػػؿ يتجّسػ  طوبيػااسػػرحية بشػكؿ افتراضػػي. وفػػي م

ؿ األداة الفاعمػػة وبهػػذا نػػرى القتػؿ فػػي المسػػرحيات الػػثالث يشػػكّ  بالقتػؿ عمػػى طوبيػػا وأسػػرته.
 يوعه الفعمي سيخمؽ أثرا عمػى القػار وال شؾ أف وق رى،ي قضاء إحدى القوتيف عمى األخف

 واف تبػايف درجػات القتػؿ افعمػي/ في حالة كونه افتراضيا أو مػؤجال.أو المشاهد يفوؽ أثر  
وسػتفعؿ الشػيء نفسػه  تبػايف درجػات التشػويؽ عنػد القػراءة،سػتؤدي إلػى  مؤجػؿ  افتراضي/

 عند المشاهدة المباشرة لمعرض. 
 

ص إلػػػى أف المسػػػرحيات الػػػثالث يػػػرتبط بعضػػػها مػػػع بعػػػض بالعوامػػػؿ ممػػػا تقػػػدـ نخمػػػ      
 المشتركة اآلتية:

  .بعنواناتها المركزية عمى الرغـ مف خمو متنها مف الكوميديا  كوميديةالصؽ صفة   1
 االعتماد عمى الموروث القصصي الديني.   2

افتتػػػاحي بشػػػكؿ خطػػػاب   آدـاتمهيديػػػة عمػػػى لسػػػاف إحػػػدى شخصػػػياتها وضػػػع مقػػػدمات   3
في نهايتػه عػدد  لغرض توضيحي ثبت وعمى لساف المؤلؼ، ي المسرحية األولى،وعظي ف

 أقساـ المسرحية وعدد مشاهدها في المسرحيتيف الثانية والثالثة.
 .صغيرة والقسـ كوحدة بنائية كبيرةاعتماد المشهد كوحدة بنائية   4
 .لكنسي كخاتمة لكؿ قسـ مف أقسامهااعتماد الترتيؿ ا  5
 ي المشترؾ.الهدؼ التعميمي الوعظ  6
 فعؿ القتؿ كبنية أساسية في موضوعات المسرحيات الثالث.  الشتغاؿ عمىا  7
الحركػػػي كشػػػكؿ مبسػػػط أولػػػي مػػػف أشػػػكاؿ الصػػػراع  الصػػػراع الخػػػارجي/ الشػػػتغاؿ عمػػػىا  8

 الدرامي.
 

يرجعوف تاريخ المسرح في العراؽ الى أبعد مف هذا  ،الباحثوف العراقيوف عموما    
 مثؿ االسماجة  في العصر العباسي:يؿ المتواضع دراميا فيذكروف لنا ضروبا مف التمث
واخياؿ الظؿ  أو ما  أشخاص يجيدوف األلعاب التمثيمية.وهو نوع مف التمثيؿ يقوـ به 

ؿ الخزاعي يسمى بػاطيؼ الخياؿ  وهو ضرب آخر مف التمثيؿ ابتكر  محمد بف فض
تمثيؿ بالدمى عرفه معنا  ذو العيوف السود وهو ضرب مف الاالقر  قوز  و  الموصمي.

ومف ضروب  ازحا تحت نير االحتالؿ العثماني،البغداديوف القدامى عندما كاف العراؽ ر 



ااإلخباري  وهو عبارة عف مشاهد  ـالتمثيؿ األخرى التي زاولها البغداديوف ما عرؼ باس
. ومسرح التعزية وهو ضرب أكثرريف أو او اتا وأوصافا مضحكة تدور بيف متحتتضمف نك

تمثيؿ أو االتشبيه  يقوـ به عدد مف الممثميف ليعرضوا لمناس األحداث الدامية في مف ال
إال أف كؿ هذ  الضروب لـ تترؾ لنا نصوصا موثقة معتمدة وظمت في   الطؼاواقعة 

تدريجيا أو بقفزة  رامية بدأت وانتهت دوف أف تتحوؿ،أحسف أحوالها مجرد محاوالت شبه د
جاع عمى إر  ويخطئ مف يظف أو يصرّ  لتقميدي المألوؼ.لدراما بشكمها الى اإ نوعية،

ف المسرح العراقي والعربي قد أخذا أصولهما مف لى تمؾ المحاوالت البدائية ألإأصولها 
لى تمؾ المحاوالت إض المسرحييف عمى تأصيمه برجوعهـ المسرح الغربي ثـ اشتغؿ بع

عادة تركيبها مقتضيات العمؿ المسرحي لوتقبال  ،وجعمها أكثر صالحية ،وتأهيمها ،وا 
لى إبها  المحاوالت لـ تكف مهيأة لالنتقاؿفالظروؼ التي تزامنت مع ظهور تمؾ  المعاصر

عبد  ولخصها األستاذ سامي ،المسرح الجديد ألسباب كثيرة اتفؽ عميها أغمب الكتاب
 :  9االحميد في

  .شعرا غنائيا ال م ض عيا إن الشعر العربي  لد  ظل   ل1
  .مين لم يشجع ا التمثيل خ فا من الع دة الى عبادة األصنامإن المسم -2
ن األساطير العربية لم تحت  عمى عناصر الدراما كما هي في األساطير ا     -3

  .اإلغريقية
العرب في تاريخهم القديم حالت د ن استقرارهم  اشهاعن حياة البدا ة التي ا     -4

  ر.الى االستقرا  المسرح أح ج ما يك ن

لباحثوف أيضا أف الظاهرة المسرحية في العراؽ استكممت أهـ شروطها في بداية ويذكر ا
القرف العشريف بتأثير مف التحوالت االجتماعية التي تزامنت أو تمت صدور الدستور عاـ 

فتمكف المسرحيوف مف تقديـ أعمالهـ الدرامية عمى خشبات مسارحهـ الخاصة  :1;0
حدثت االنعطافة التاريخية الكبرى في المسرح أماـ جمهور غير قميؿ مف النظارة. و 

عندما قاـ عدد مف الشباب المتحمس بتقديـ بعض التمثيميات التي  ;0;0العراقي عاـ 
إذا قسناها بمقاساتنا  وقد كانت عمى الرغـ مف سذاجتها، بت وقدمت بأسموب وعظي.كت

بالمسرحية قد قدمت لممسرح نخبة مف األسماء التي حممت مهمة النهوض  الراهنة،
براهيـ و  وشفيؽ سمماف، ي،ونجيب الراو  وجميؿ رمزي، نوري ثابت، العراقية آنذاؾ أمثاؿ: ا 

 وغيرهـ. حيدر وعمي شوكت،
ع والتي تأسست مطم  الفرقة العربية لمتمثيؿا الفرؽ التي تأسست في العراؽ فهي أما أولى

في بغداد والموصؿ وكانت إيذانا لتأسيس فرؽ أخرى  العقد الثالث مف القرف الماضي.
رائد المسرح العراقي األستاذ  وقتذاؾ، مد التي كاف مف أبرز أعضائها،مثؿ فرقة محي مح



وكاف مف   الفرقة التمثيمية الوطنيةاه التي أطمؽ عميها حقي الشبمي قبؿ أف يؤسس فرقت
 والمونولوجست المعروؼ عزيز عمي. بيف أعضائها الممثمة العراقية األولى مديحه سعيد

لممسرح العراقي في بداية األربعينات مف القرف الماضي عندما  خراآل االنعطاؼكاف و 
افتت  قسـ المسرح في معهد الفنوف الجميمة الذي جاء فتحه تعبيرا عف حاجة أساسية 

ومما يذكر إباف تمؾ المرحمة قياـ بعض الشباب  رورية مف حاجات اإلنساف العراقي.وض
لمكاتب المبناني رئيؼ خوري والتي قدمت عاـ   بيدباامسرحية  الذيف يمتازوف بالجرأة تقديـ

دو  خصيصا لتقدـ مف عميه هذ  تحديدا عمى مسرح صيفي بجانب الكرخ شيّ  77;0
المسرحية التي داهمتها الشرطة في عرضها األوؿ مرغمة ممثميها عمى التوقؼ عف 

 ،يادة في الجرأةور  ،إكماله وبذا تكوف هذ  المسرحية قد سجمت سبقا في المعارضة
وانتهاكا لحؽ الفرؽ في التعبير  ،وسجمت لمشرطة سبقا في مداهمات العروض المسرحية

أما مرحمة الخمسينات فقد شهدت تأسيس عدد آخر مف  عف همـو الناس ومعاناتهـ.
والفرقة  المسرح الحديث،: فرقة لتي قدمت أعماال عراقية مهمة مثؿالفرؽ المسرحية ا

،وفرقة م الشعبية، وفرقة مسرح بغداد وغيرها. وشهدت الستينات ابرز حدث  سرح اليـو
  مصمحة السينما والمسرحامسرحي وهو تشكيؿ وهيكمة أوؿ مؤسسة عراقية لمفنوف هي 

 . الفرقة القومية لمتمثيؿا التي ألحقت بها

 

 :تأصيل المسرح العراقي  عصرنته

ها تعتمد عمى التراث اعتمادا كبيرا إذا تفحصنا النصوص المسرحية العراقية البكر وجدنا أن
هو أنها صبت الحكايات ،فقط ،وما فعمته تكارحد أنها ال تقدـ شيئا عمى صعيد اإلب

الشعبية والدينية والوعظية في قالب مسرحي لـ تراع فيه سالمة اختيار المادة التراثية 
ا عمى تعددية أما حبكاتها فتعتمد اعتمادا كبير . 3االزمف ومرونتها وقدرتها عمى تخطي

األحداث وغرائبيتها وخوارقها وال واقعية األمكنة التي حدثت فيها سعيا وراء االستحواذ 
لى فكرة المسرحية التي غالبا ما تكوف فكرة دينية الرتباطها إ  عمى فضوؿ المشاهد وشدّ 

رة أما شخصياتها فكثي بيئيا بالكنائس والمدارس المسيحية التي نشأ المسرح العراقي فيها.
 لحذؼ عمى السياؽ العاـ لممسرحية،حد أنؾ تستطيع حذؼ بعضها دوف أف يؤثر هذا ا

ف المؤلؼ ألى الجانب الفني والتقني، و إمسرحية العراقية البكر لـ تمتفت بمعنى أف ال
المسرحي قد تحددت مهامه في نقؿ أو اقتباس مادته المسرحية وصبها في القالب 

وعندما تطورت أدوات  ممشاهد.لصها وتقريب فكرتها يالحواري الذي يتي  له فرصة تشخ
الكتابة المسرحية وابتكرت لها تقنيات جديدة صار الكاتب يضيؼ مف عندياته الشيء 

ما يصم   ئهالكثير فهو يحدث الحكاية ويعصرنها عف طريؽ غربمته المادة التراثية وانتقا



ى خصائصها المرحمية مالتصالها بما هو معاصر وانفصالها عنه بما يكفؿ الحفاظ ع
وقابميتها  ،يتهاوحرك ،انه يستمهـ التراث استمهاما مشرقا باعتبار حيوية مادته والحداثوية.

هذا مف جهة ومف جهة أخرى فانه يتخذ مف التراث قناعا يستر به  عمى تمثؿ الحاضر.
ومقاومة الضغوط التي تمارسها فئة أو سمطة تستمب  ،والتمرد ،مجاهرته بالتحريض

لى التراث بهدؼ تأصيؿ مسرحه عف طريؽ الرجوع إريات وتصادر الحقوؽ. وقد يمجأ لحا
تكاز لمدراما إلى األشكاؿ شبه الدرامية ليضيؼ لها لبنات جديدة باعتبارها أساسا وقاعدة ار 

نحو مسرح ايذكر لنا األستاذ د.عمر الطالب في دراسته الموسومة  العراقية والعربية.
ت التي اعتمدت الحكاية الشعبية والتراث مادة را مف المسرحياعددا كبي 7ا عربي جديد
 حيةومسر  ،ومسرحية الكنوز ،ومسرحية الناس مقامات ،مسرحية عنترة ومنها: أساسية لها،

وكمها  ،ومسرحية أياـ العز أو الحالؽ والفيمسوؼ ومسرحية الشاطر حسف، الصياد،
ثـ صبها في قوالب مسرحية  ائها ومفاشتغؿ الكاتب عمى انتق ليمة،مأخوذة عف ألؼ ليمة و 

إال أف تمؾ المسرحيات العراقية لـ تبؽ أسيرة تمؾ القوالب بؿ استطاعت عمى يد  جاهزة.
الشكمية ومف  ىلى حركية البنإف تجاوز سكونية القولبة الثابتة بعض الكتاب المجدديف م

 لى المادة التراثية.إنه لمؤلفه م ية لمكاتب وجعؿ النص أكثر انتماءً ثـ تفعيؿ القدرات الذهن
دوا قضاياهـ الفكرية والفمسفية ذات مما مهد الطريؽ أماـ كتاب الدراما المسرحية ليجسّ 

 :بعمر الطال د. ايذكر لنومف تمؾ المسرحيات ، تأثير الكبير عمى جمهور النظارةال
ومسرحية  رحية حواء الخالدة لمحمود تيمور،مسو  رحية أهؿ الكهؼ لتوفيؽ الحكيـ،مس

ولو  وغيرها. ،موؾ جابر لسعد اهلل ونوسس الممأومسرحية ر  ،سهرة مع أبي خميؿ القباني
 ،لى المسرحية العراقية لوجدنا عددا كبيرا مف المسرحيات التي اعتمدت عمى التراثإعدنا 

 ،ونور الديف فارس ،ويوسؼ العاني ،منها مسرحيات عادؿ كاظـ ،بطريقة خالقة مبدعة
اية السبعينات وبداية نها ز تمؾ المرحمةولعؿ أهـ ما يميّ  يف.خر وآ ة،ومحي الديف زنكن

ومع أف بعض األعماؿ  ومحاولتها تأصيؿ المسرح العراقي.تها تجريبيّ   الثمانينات
استطاعت بانتقائية سميمة وغربمة دقيقة لممادة التراثية أف تحقؽ نجاحا كبيرا عمى صعيدي 

الشوفينية الضيقة لمتراث والتقديسية التجريب والتأصيؿ سقطت أخرى ضحية النظرة 
يذكر األستاذ حسب اهلل يحيى  ة كبيرة مف مسرحيات تمؾ المرحمة.لمماضي وشكمت نسب

"تمؾ التوجهات تمتقي عمى نحو واض   أف  7افي كتابه المسرح العراقي قضايا ومواقؼ
 ،ب الصديقيبالمسرح المغربي والمسرح االحتفالي الذي دعا إليه عبد الكريـ برشيد والطي

 لّ  عميه يوسؼ إدريس". أومسرح السامر الذي  ،ومسرح الحكواتي لمبناني روجيه عساؼ
وعمى صعيد العرض المسرحي العراقي كانت اغمب العروض تعتمد عمى مؤلؼ النص 

ع األدوار ويحدد أماكف الوقوؼ عمى المنصة ثـ يوعز لممثميف الذي يجمع الممثميف ويوزّ 



ولـ يكف دور المخرج واضحا بعد  فته البسيطة جدا بحرفية المسرح.ر بالحركة عمى وفؽ مع
لقد كاف رواد المسرح األوائؿ في  التي شهدها المسرح العراقي. ىألولفي األعماؿ ا

يكتبوف ويخرجوف ويمثموف ويصنعوف قطع  نهـ في دوؿ عربية أخرى،أكما هو ش العراؽ،
 توب طغالممثموف يؤدوف أدوارهـ بأسم الديكور اعتمادا عمى قدراتهـ الذاتية حسب. وكاف

ف التالـز أو  مى بالهـ أف الشخصية بناء درامي،ولـ يخطر ع عميه الخطابية والتضخيـ،
ال أف  ف عميهـ أف يعيشوا حياة الشخصيات الممثمةأو  يف الكممة والفعؿ تالزما ضروريا،ب

زارت القطر عدد مف  أف بعد األدائيةوقد تطورت اإلمكانيات  يقمدوها تقميدا ميكانيكا.
لى العراؽ مثؿ الفناف الرائد حقي إعد أف عاد رواد المسرح مف أوربا وب ،الفرؽ العربية

الشبمي الذي درس المسرح في فرنسا وأفاد مف تجربة المسرح المصري متتممذا عمى يد 
أستاذ  عزيز عيد ومكتسبا خبرة استطاع أف يوظفها عف طريؽ إخراجه لبعض النصوص 

الجديدة أو تدريسه لها في معهد الفنوف الجميمة وبذا ساهـ الشبمي بنشر الوعي  المسرحية
فبدأت  إللقاء والصوت والحركة والتعبير.المسرحي والتأكيد عمى المبادئ العامة في فف ا

ف مف يبوادر اإلخراج الفني بالظهور شيئا فشيئا وبرز مخرجوف أكفاء مف أولئؾ العائد
حسوف وبدري  عدي،لسجعفر ا استهـ في المسرح هناؾ، أمثاؿ:در  أكممواأوربا، بعد أف 

براهيـ جالؿ، وسامي عبد الحميد، فريد، وسعدي  وسعدوف العبيدي، وحميد محمد جواد، وا 
وفخري  وسميـ الجزائري، وقاسـ محمد، محسف العزاوي،و  وعوني كرومي، يونس،

ومما  مهدي. عقيؿو  وصالح القصب، ومرسؿ الزيدي، وفتحي زيف العابديف، العقيدي،
األحياف واستطاع فعال  أكثريؤخذ عمى بعضهـ نقمه الخبرة التي اكتسبها نقال مسطريا في 

فالشبمي الرائد استطاع أف يدهش  مف تقنيات لـ نكف نعرفها مف قبؿ،إبهارنا بما استخدمه 
يمر مف بيف  ايوليوس قيصر  دما جعؿ الموكب الذي يسبؽ اغتياؿالمشاهديف عن

وكاف الشبمي قد اخذ الفكرة عف أستاذ  عزيز عيد الذي ثبت في مذكرات  ف،المشاهدي
 يقوؿ لى خارج حدودها الجغرافية.إانه وألوؿ مرة جعؿ المنصة تمتد  زوجته مديحه رشدي

 خضير في معرض دراسته اإلخراج في العراؽ:  ءد. ضيااألستاذ 
يسبؽ اغتياله يدخؿ  كاف المشاهدوف يروف مندهشيف موكب القيصر في المشهد الذي"

لى إبيف المتفرجيف وصوال  الباب الرئيسية لمصالة ويسمؾ طريقه في الممر الوسطي
  8ا."الخشبة

في ابسط أحواله قد فت  أماـ المخرجيف  ألنهوال يقمؿ ما ذكرنا  مف أهمية عمؿ الشبمي  
 العراقييف باب االبتكار. 

قد فعؿ الشيء نفسه في المسرحية  وسنجد أف تمميذا لمشبمي هو األستاذ جعفر السعدي
نفسها ولكف بإضافة جديدة هي انه جعؿ ذلؾ الممر يربط بيف خشبتي المسرح المتقابمتيف 



واستخدـ الفناف  .بيف المتفرجيف مأساوية وحزنا وهو يمر أكثرفبدا موكب تشييع القيصر 
مرة في محسف العزاوي في إخراجه لمسرحية االكورة  ديكورا يدور عمى عجمة ألوؿ 

دهشتنا وناؿ إعجابنا ولكننا وجدنا انه نقؿ هذا الديكور نقال مسطريا  فأثارالمسرح العراقي 
. واستخدـ مخرجوف آخروف تقنيات أخرى مثؿ الفناف حميد  9اعف مسرحية بولونية قديمة

والفناف إبراهيـ جالؿ في إخراجه لمسرحية  ،ممتامحمد جواد في إخراجه لمسرحية ه
والفناف صالح  ،والفناف جعفر عمي في إخراجه لمسرحية فيت روؾ ،وباتراوكميانطونيو 

لقد تخمص المخرجوف الجدد مف سطوة  …الخب في إخراجه لمسرحية طائر البحر.القص
المؤلؼ المهيمف عمى مفاصؿ العمؿ المسرحي كمها، ولـ يعد مهما أف يقوـ المؤلؼ 

الهيمنة أماـ االبتكار والمعرفة األولية لقد تراجعت السطوة أماـ التقنيات، و  بإخراج نصه.
والدراسة، والشمولية  اإلطالعالساذجة لحرفية المسرح أماـ الكـ المعرفي المتحقؽ جراء 

أماـ التخصص فاكتفى المؤلؼ بقيادة شخوصه عمى الورؽ تاركا لممخرج مهمة قيادة 
ه لذا احتاج يتميز بجماعيت أولئؾ الشخوص عمى خشبة المسرح. ولما كاف عمؿ المخرج

ؿ وقتذاؾ عارفا بتقنيات لى فريؽ عمؿ يحسف استخداـ أدواته الفنية. ولـ يكف الممثإدوما 
ممثميف لى أف عاد مف أمريكا األستاذ جاسـ العبودي ليفت  بعودته اآلفاؽ أماـ الإالتمثيؿ 
ز ومما يميّ  الفسكي في إعداد الممثؿ.ة ستانسعمى طريق مف خالؿ الدرس، ـ،وليطمعه

ة النص اإلنشائي ليحؿ محم المرحمة المتقدمة هو انحسار النص ذي الطابع األدبي/ هذ 
ولعؿ مسرحيات عادؿ كاظـ خير مثاؿ عمى ذلؾ إال أف هذ   الدرامي. ذو الطابع الفني/

اإلنشائية لـ تختؼ تماما مف النص العراقي خاصة تمؾ التي كتبها مؤلفوف انتقموا مف 
سردية لتحؿ تابة الدراما المسرحية فانتقمت معهـ الصفات الكتابة القصة والرواية الى ك

 وصفية محؿ األفعاؿ الدراماتيكية.كما حمت االستطرادات ال محؿ الصفات الدرامية.
وداعا أيها اعف مجموعة  ;:;0التكريتي يقوؿ عاـ  ؿد. جميسنجد باحثا مثؿ و 

 :إنها  الشعراء
الذي اختص به   الفعؿا أمالقصصي قدمت لنا الحادثة وهذا ما يختص به األدب ا" 

فقد  له بيف األنواع األدبية األخرى، عنوانا عميه وشهادة ميالد وأصب األدب الدرامي 
  .:ا"غاب تماما، تقريبا في هذ  المسرحيات

زة إال أف اغمب تمؾ العروض لـ ومع تطور العممية اإلخراجية وتقديـ العروض المتميّ 
 ،فمكؿ مخرج طريقته الخاصة أو مذهب فني ،رسةأو مد ،رية محددةتستند إلى نظ

تبعا  ى عند المخرج الواحد،حت نه يتغير،أذهبه الخاص الذي سنجد وم ،ومدرسته الخاصة
وهذا يعني عدـ وجود فرؽ مسرحية تشتغؿ عمى  بيعة العرض الذي يتناوله المخرج.لط

تى ال تتي  تخصص واحد ما داـ مخرجوها يغامروف في كؿ عمؿ مف أعمالها بمذاهب ش



مجاال لتطوير العممية المسرحية عندنا إذا استثنينا بعض المخرجيف الكبار أمثاؿ إبراهيـ 
وجاسـ العبودي الذي تخصص  حمي،جالؿ الذي تخصصت عروضه بالمسرح المم

رؽ مسرحية قدر ما هو تخصص "طريقة" ستانسالفسكي وحتى هذا لـ يكف تخصص فبػ
لى حالة مذهبية دونها حاالت اإلبداع إنغالؽ واالرتكاف ني االوالتخصص هنا ال يع أفراد.

األخرى بؿ يعني االنفتاح عمى كؿ الحاالت بما يوفر معرفة شاممة عنها وتسخيرها لخدمة 
المسرحيوف العراقيوف إذف اشتغموا وما زالوا  الحالة التخصصية لممبدع وفرقته المسرحية.

في هذا المجاؿ ما قاـ به  المهمة اربالتج  مفو  يشتغموف عمى تأصيؿ المسرح وعصرنته
اوؿ فيما نوسنت ،وآخروف ،زنكنةومحي الديف  ،ويوسؼ العاني ،وقاسـ محمد ،عادؿ كاظـ

 ثالث طرائؽ مهمة. يأتي
 
 ةللالتعارضيالطريقة األ لى:   

 ،واألفعاؿ ،روح مف الكالـالمط يناقضاالعتراض هو أف تأتي بما يخالؼ و        
 ناقض كالمه وقاومه. لعموـ والمغة،في ابحسب المنجد  ارضة،وعارضه مع والسموؾ.

التعارض هنا مأخوذ بجوهر  الذي يتأسس عمى التناقض والتضاد. أما التعارضية التي و 
لدرامية فهي ما تتأسس عميه النصوص ا نصوصيا، مجرى تأثيراتها، متابعة نحف بصدد

وبعدد  نائه الفكري والدرامي.صراعات مختمفة ضمف هيكمية النص وبما يتفجر عنها مف و 
تجمت معانيها النصوص تعددت أشكاؿ  تأثيراتها وتنوعت مساراتها وابتكاراتها و 

  التخصصية في نماذج اعتمدتها قاعدة لالبتكار والتجريب.
 قػوتيف أو أكثػر تػدور رحػا  بػيف  ز لصػراعالمحفّ المتفاقـ  تناقضالتعارضية فنيا إذف هي ال 
التػي األخػرى ضد  قوتيفأو هي دفاع إحدى ال بهدؼ إثبات حقيقتها،ا األخرى إحداه قاوـت

 .ألقوالها وأفعالها وسموكها عمى حد سػواء مخالفةألحقت بها إساءة أو أعطت عنها صورة 
تفضػػ  حقيقػػة لػػـ  ممثمػػيف عمػػى الخشػػبة، ،وفػػي حػػاالت أخػػر تػػنجـ عػػف تعػػارض مجموعػػة

مػػػف  محرضػػػة مجموعػػػة، قبػػػؿ،مػػػف  بهػػػا،ى كػػػؿ جوانتبينهػػػا أو التعػػػرؼ عمػػػ نػػػاسيسػػػتطع ال
 بػػػة الدراميػػػة بهػػػدؼ إلغػػػاء المطػػػروح،لػػػى المععمػػػى الولػػػوج إ المتفػػػرجيف فػػػي صػػػالة العػػػرض،

يصاؿ ما يخالفه عمى خشبة المسرح الكاتػب تبنا   في نصوصه المسػرحية  وهذا هو ما  وا 
 رانػػػدلمو،طريقػػػة ب اعتمػػػدت ،حيات أخػػػرومػػػا حػػػدث  فػػػي مسػػػر  المعػػػروؼ الػػػويجي برانػػػدلمو 

نضػػاج المعنػػى  فػػي اأساسػػ وفػػي مسػػرحنا  ودفػػع األحػػداث نحػػو ذراهػػا الفنيػػة.بمػػورة الفحػػوى وا 
تنػػاوؿ بعػػػض الكتػػاب شخصػػػيات  نطالقػػػا مػػف مقولػػة اسػػػتمهاـ التػػراث،ا العراقػػي المعاصػػر،

تها تاريخية وأخرى شعبية فمكمورية في محاولة جادة تجسد هدفها األساس في بياف تعارضيّ 
سقاطها عمى ما يماثم ومػف  ها في الحاضر لغاية في نفس المؤلػؼ الػدرامي.في الماضي وا 



التػػي تناولهػػا الكاتػػب العراقػػي الكػػردي محمػػد مػػوكري فػػي  تمػػؾ الشخصػػياتاهاروف الرشػػيد 
 العراقي المعروؼ محي الديف زنكنة وجعمها الكاتب ه الدرامي الطويؿاهاروف الرشيد .عمم

 شخصية محورية في عممه الدرامي الموسـو بػ االخاتـ . 
 
عارضية الرشيد في نص م كري)هار ن الرشيد(    ت  

 "البشرية تاريخ هو الرشيد هاروف فأ" :محمد موكري يرى
 نػهأ تعنػي هنػا، ، األخػرىاو .بصػيرة وبعػيف أخػرى بعقميػة إليػه ينظػر أف الكاتػب عمػى فأو 

 الكػػرد فأ فحػػوى مػػف المنطمقػػة وبصػػيرته الكػػردي بعقميػػة الشخصػػية هػػذ  تػػاريخ مػػع تعامػػؿ
ذ .الثانيػػة الدرجػػة مػػف فو مواطنػػ فػػاعتبروا المصػػطنع التػػاريخ ذلػػؾ نػػار مػػف ارةشػػر  مسػػتهـ  وا 

 نفسه، الوقت في يحاوؿ، فانه لمسرحيته، األخير الغالؼ عمى هذ ، قناعته، موكري تيثبّ 
  الرشيد؟ هاروف لماذا عنه، اإلجابة نفسه لـزأ الذي المفترض، السؤاؿ عف اإلجابة

 ،أحداثها واستقراء ،عوالمها يوتقصّ  ،المسرحية هذ  لىإ الدخوؿ موكري محمد جعؿ لقد
ذ ..الدـ بوابػػة عبر يمر العنيفة وصراعاتها ،وأفعالها  عمى المسرحي المنظر لنا يتكشؼ وا 
رهاؽ، وتعب بمشقة خمفها، تجر وشخصية عطشى، قاحمة صحراء  محكـ تابوتا وا 
 أو الماء الى جةوالحا ،والعطش ،الجفاؼ منهما تمكف مدى أي لىإ نعرؼ اإلغالؽ
 محمد األستاذ ولكف األساس وقانونها الطبيعة منطؽ يشتغؿ هكذا ..ألمػطارا هطوؿ
 قانونها وفؽ عمى تعمؿ الرئيسة الشخصية جعؿ حيف آخر منطؽ عمى اشتغؿ موكري

 . لمدـ تعطشهاتها و تعارضيّ  مدى عف لتكشؼ الخاص السموكي
 
 "ميغمي أطفأت لما دـ الى البحار جميع تحولت لو"

 

 جعؿ التي مسرحيته عوالـ لىإ لمدخوؿ ناأيهيّ  أف الستباقيا التصري  بهذا الكاتب أراد لقد 
دونػػه يصػػعب عمػػى الشخصػػية الحفػػاظ بنيػػة تعارضػػية مػػف وهػػو هنػػا  لهػػا أساسػػية بنيػػة الػػدـ

 أف أيضػا أراد وربمػا .عمى بقائها المهدد بالزواؿ منذ حياتها الجنينية وحتػى موتهػا المحتػوـ
 والتنكيػػؿ والغػدر الظمػػـ لػىإ نػزوع مػػف عميهمػا يترتػب ومػػا والخػراب الػدمار حجػػـ لػىإ ينبهنػا

 اكبػر هػي الدـ مف الرتواءل الشخصية حاجة أف نكتشؼ أف بعد خاصة لخإ ..لخإ والتقتيؿ
 تكوف أف موكري أرادها التي هذ  شخصية فأي. مماءل الجافة القاحمة الصحراء  حاجة مف

 أي ولكػف نفسػه، هػاروف إنهػا ؟ الرشػيد هػاروفا الموسػومة مسػرحيته  أحػداث عمػى مهيمنة
 . االثنيف؟ كال أـ الثاني؟ أـ األوؿ؟ هو؟ هاروف



 إذ أمه رحـ في الجنينية حياته بدأت منذ تهاتعارضيّ  تظهر األوؿ هاروف مالم  بدأت لقد
 تمؾ اـااللته لحظة منذ جوفه في ،محتبسا ،وأبقا  الثاني الرشيد توأمه ومكر بأنانية التهـ
مف  ة أساسا في  خمؽ شخصية هاروفبمعنى أف موكري جعؿ التعارضيّ  ،وفاته يـو حتى

 ف األوؿ بالتهامه هاروف الثاني.أمه في رحـ واحد استحوذ عميه هارو خالؿ وجود  مع تو 
ذ األوؿ هاروف حياة سنوات الثاني هاروف مكوث استغرؽ لقد  حياته وانتهت األوؿ توفي وا 

 جثة مف التخمص محاولته أساس عمى قائميف ومعاناة بعذاب الثاني ةحيا بدأت الدموية
 وردـ القبر تمرد قبرا حفر فكمما .لها القبور كؿ برفض فوجئ لكنه الثرى، بمواراتها األوؿ
 الثاني؟ حياة لتبدأ حقا األوؿ مات فهؿ .النتنة الجثة هذ  فيه تحشر ال كي بنفسه نفسه
 خاللها مف يمكنه أخرى الى حالة مف تحوؿ بؿ تيم لـ هاروف أف المسرحية تخبرنا
 : الثاني لنصفه يقوؿ .القتؿ غريزة نفسه في تشبع التي الدـ صور بمرأى التمتع

 
ال الرحـ داخؿ التهمؾ أف يجب كاف"  "أنت اللتهمتني وا 

 :أيضا ويقوؿ
 
 "واحدة بوتقة في ومقتوؿ قاتؿ جمع الضروري مف كاف"
 
 إذف نهماإ .هو لعيشه كضمانة امعارضه  اآلخر تؿق ضرورة غريزيا، يعي، وكأنه 

 بعد حياته يبدأ لـ واآلخر الدـ بسفؾ عمميا حياته بدأ األوؿ .واحد هاروف في فاهارون
 :قائال مشاهديه األوؿ المشهد نهاية في طالب لكنه

 
 وقد يوما أربعوف انه الدـ يمطر أف يطمب عطشاف، ميت انه يتكمـ، الميت انظروا،" 

 بدأ السفاح  التابوت الى يؤشراهذا ..الدـ ..الدـ ..الدـ ..يوـ كؿ  يقمد .الراحةا سمبني
 "وكيؼ؟ ..الدماء يمتص كاف كيؼ ..خميفة صار كيؼ انظروا، ..بدمي

  
 نحو نزوعا له فأو  األوؿ وروح تتقاطع روحا له أف نااعتقدف  كيؼ؟ا الػ هذ  عف وتوقؼ
 . الدـ لسفؾ المطمؽ وحبه و وعت لحياته مغايرة حياة لىإ وتوقا الخير
 ثريا اسمها مف موكري جعؿ التي الشخصية بدموية يشي تمهيدي إذف األوؿ المشهد
 عف مهمة أولية معمومات إعطاء الكاتب حاوؿ لقد . الرشيد هاروفا المسرحي لخطابه
 ينتقؿ أف آثر هذا مع ولكنه عميه األضواء تسميط يريد الذي الجانب وعف الرشيد شخصية

 الشخصية والدة مف الممتد الدامي الصراع تاريخ مستعرضا األخرى المشاهد لىإ منه



 تستغرؽ لـ كمها المشاهد وكأف به أبد ما فيكمؿ المسرحية نهاية في ليعود  وفاتها وحتى
نما  باؾ فالشا استرجاعية تكف لـ أنها مع لحظات بضع إال الدرامي الزمف في  وا 

 محمد ارتكاز مف الرغـ عمى ضعيفا الطريقة بهذ  زمفلم اختزالها مبرر بدا استرسالية
 بما آخر لىإ مشهد مف القفز إمكانية له تتي  الذي الممحمي المسرح أرضية عمى موكري
 رسـ موكري محمد مخياؿ تمكف العموـ عمى .عاـ وترابط مشهدية استقاللية مف توفر 
 المشاهد في نزع ولكنه يؽبتشو  المتابعة عمى زوالمحفّ  لمدهشة المثير المشهد هذا صور

 وحصر ،والنقؿ ،والتصوير ،الطرح في الواقعية لىإ ،األخير المشهد باستثناء األخرى،
 انه األمر أوؿ اعتقدنا لقد .والدسيسة والقتؿ لمغدر  جديدة صور عف البحث في مخياله
 منطؽ مخالفة لىإ األولى المحظة منذ هتوجّ  الذي مخياله داخؿ ممتعة سياحة في سيأخذنا
 ما ولكنه الخاص منطقه األوؿ المشهد في المسرحي لخطابه خمؽ ألنه تهاوواقعيّ  الحياة
 الدرامية المحمة فأضاع الواقع لىإ ،ىاألول لمشهدا لىإ الثالثة المشاهد في عاد أف لبث
 والدة فالخيزرا تظهر ..واقعيا .األوؿ والمشهد ثةالالث المشاهد هذ  بيف الممحمية الصمة أو

 المشهد في الماحقة مؤامرتها تحوؾف ،االهادي  شخصية ة شخصيتها معتعارضيّ  يدالرش
 ضحاياهف قتمف الالئي جواريها باستخداـ المختمفة وأساليبه القتؿ أدوات عف كاشفة الثاني

 أو الوعي فقداف درجة الى السكر أو ،الطعاـ مع  السـ مزج أو بالقهوة، السـ دس بواسطة
 باستخداـ أو ،فحولته مف الرجؿ إفراغ أو ،والطعاـ القهوة عم المطحوف الزجاج خمط

 مؤامراتها سمسمة وتبدأ ..الخ ..الخ ..بالوسادة الخنؽ طريؽ عف أو المسموـ الوشاح
 في ورميها كيس في ووضعها بقتمها سريا أمرا أصدر الهادي أف عممت أف بعد بالهادي

 التنفيذ ولكف بيف الشخصيتيف،وفي هذا بياف كبير لتطور حالة التعارض  ،دجمة نهر
 . جواريها بواسطة إزاحته فرصة الخيزراف فمن  قميال تأخر
 وبيف هاروف دموية بيف الربط حالة لىإ خالله مف ليشير المشهد هذا موكري وضع لقد

 .وتريقه الدـ تسفؾ كيؼ تعرؼ التي الموتورة المرأة بالخيزراف متمثمة وأصوله جذور 
 شخصية تكويف أساس هما هذاف كاف فاف وأساليبه القتؿ بطرؽ فالمتفن الرجؿ والهادي
 الجائرة؟ السمطة سيؼ تقمد وقد هاروف باؿ فما والقربى والوصؿ الرحـ صمة وهما هاروف

الشخصيات الثالث هنا سموكيا إذف تقوـ عمى األفعاؿ الدموية نفسها ولكنها عمى الرغـ 
عارضا يؤدي في أغمب األحياف الى إراقة مف هذا التشابه السموكي تتعارض فيما بينها ت

 وبياف األحداث عمى تاريخية نظرة إللقاء برمته الفصؿ هذا موكري خصص لقد الدـ.
كحالة  ،البرامكة أما. الحكـ دست عمى ليتربع هاروف أماـ الطريؽ فتحت التي الكيفيات
 ،هاروف حياةب والمعب والتآمر الدسيسة عمى قدرة بأقؿ يكونوا فمـ ة هامشية،تعارضيّ 
بعاد   :يحيى يقوؿ. الحريـ بيت وتأسيس ،الممذات لىإ ودفعه ،الجوهرية األمور عف وا 



 
 "أعدائه مف خوفه بقدر أصدقائه مف يخاؼ ال الذي هو األبمه"
 

 ،ذاؾ وقت العباسي بالمجتمع حؿ الذي االجتماعي الخراب حجـ تفسر جممة وهي
 الجممة هذ  تكوف وقد حكامه، بيف امراتوالمؤ  الدسائس وشيوع ،وأخالقه ،قيمه وضياع

 .وأمهاتهـ أشقائهـ ضد واألمهات األشقاء بها يقـو التي األفعاؿ بحجـ قسناها ما إذا هينة
 ما فأو . والدسيسة القتؿ هـ   يتعدى ال كمها الحاكمة العوائؿ هـ   أف يقوؿ أف أراد الكاتب
 والغايات الوسائؿ فّ أو  .كاؿاألش مف شكؿ بأي سمطانهـ عمى الحفاظ هو فقط  يشغمهـ
بعاد في موقعهـ تعزيز لىإ الرامية األهداؼ تبررها دموية كانت مهما  الخطر السمطة وا 
 .األبناء أو ـاأل أو األب طريؽ عف متأت الخطر ذلؾ كاف واف حتى عنها

 األب قتؿ جريمة مف لتجعؿ الشخصيات هذ  أماـ مفتوحا المجاؿ ترؾ موكري محمد فإ
 كبيرة خطورة هذا وفي ألبنائها ـواأل ألخيه واألخ ألبيه بفاأل وكذلؾ مشروعة جريمة بنهإل

 . يةالبشر  نواميسالب األمر تعمؽ قدر
 رواة لساف عمى وردت كما الرشيد هاروف لحكاية العاـ بالخط موكري محمد التـز لقد

 خطال ذلؾ عف خرج ولكنه تاريخيا مصدرا وأربعيف ةتسع عمى هذا في معتمدا التاريخ
 في مساهماتها مف الرغـ عمى تستطع، لـ وشخصيات  أحداثا عندياته مف فأضاؼ  قميال

 لمحكاية التاريخي المسار عف الدرامي المسار تحرؼ أف العاـ، الخط سير عمى التأثير
 أف نرغب كنا التي وتسجيميتها واقعيتها أبى،عمى أـ الكاتب شاء حيث مف فحافظت،

 حقه وهذا تخمى، قد ماداـ األخير والمشهد األوؿ المشهد في عنها خرج كما عنها يخرج
 األخير الغالؼ عمى ذلؾ جاء كما الذاتي خياله لتغميب التاريخ كتابة إعادة عف المشروع،
 . التاريخية ومجرياته الواقع عف بعيدا والتحميؽ لممسرحية،

 طافوالسم السمطة مف الناس يصيب الذي الدمار حجـ لنا يقدـ أف موكري أراد
 فأو  .رفيع بخيط ،كثيرا يتغير لـ الذي ،والحاضر الماضي بيف يربط فأو  .والمتسمطيف

 وقتؿ وترهيب وعنؼ دموية مف يممؾ ما بكؿ ،البغيض الماضي استمرار مغبة مف يحذرنا
 . لمجينوسايدا ومهولة جديدة أساليب فيه شاعت الذي حاضرنا في ،جماعي

 
 م()الخات تعارضية الرشيد في نص زنكنة

فقد حفر عمى صخرة التراث العربي  بأزميؿ   ا الكاتب المسرحي محي الديف زنكنةأم          
طا كشافاته عمى مطبات عوالمه الخفية وأسرار  المعرفة نافذا إلى أعماقه السحيقة ومسمّ 

لماذا   9ا:الدرامي المحير االسؤاؿ  وفي جعبته ثـ عاد القصية وطالسـ لياليه األلؼ،



تخطي إلى ما وراء المقاربات الوصفية و في مسرحية حاولت الوثوب  ذا؟يحدث لنا كل ه
 فعال عمى مر العصور، وقسوة المستبديف، لتجعؿ مف ظمـ الظالميف، الزمانيةالحواجز 
ذروته القصوى في حاضرنا يتصاعد خطه الدرامي مف الماضي البعيد ليبمغ  تدميريا

  المياليامف تراث   10ايقة مشرقةمسرحية استمهـ أحداثها وشخوصها، بطر  المستمر،
عباد وعمى تحكمهـ الجائر بأمور ال ،والبغاة ،ط األضواء مف داخمها عمى أوكار الطغاةفسمّ 

مسرحية  .يرتأوفوبالطريقة التي  وبالكيفية التي يريدوف، والبالد عمى وفؽ ما يشتهوف،
بعد   11االعربية المسارح تخشباقدمت نفسها بنفسها مف عمى تخطت حدودها اإلقميمية و 

 مألتنا غيظا  وغضبا حتى أطمقنا صراخنا المكتوـ وصمتنا المدوي:أف 
 ،هذ  المطالبة ظؿ الطاغية متخؼ وراء ازالمهوبيف ذلؾ السؤاؿ و   12)أ قف ا كل هذا 

واليس ليعيثوا في البالد فسادا ت أصابعه البغيضة تحركهـ مف وراء الكوظمّ  متمترسا بهـ
في  ثانية، أف ينقب،إال  ، وقد انتهى مف مسرحية االسؤاؿ ،ةزنكن اـدمارا ولـ يكف أمو 

المعاصر فوجد ضالته  إنسانهتعاويذ فنية يحصف بها و  ،عف لقى أدبية حفرياته،
 .فياالخاتـ 

وألننا تناولنااالسؤاؿ  في دراسة ضمها كتابنا السابؽ االبناء الدرامي  لذا سنكتفي  بمتابعة 
 االخاتـ . زنكنة  مسرحية محي الديف في نص شيدشخصية الر  آثار تعارضية

 
 هكذا كانت البداية 

فػاف فعمػت فػاف ذلػؾ  لى عنوانات تحدد ماهيتهػاإا تحتاج مشاهد المسرحية المحدثة قمم    
مػػف الكتػػاب المحػػدثيف الػػذيف  ةوزنكنػػ دبيػػة عمػػى صػػعيد قراءتهػػا كػػنص أدبػػي يقػػدـ خدمػػة أ

عنػد ، عمػؿ درامػي يػزاوج فيػه بػيف الفػف  المسػرحية،ف لمشػأف األدبػي. كبيػرا، يولوف اهتماما،
 ة عمػى صػعيدي قراءتهػا كػنص أدبػي،أدائيػة متفوقػ تإمكانيػاواألدب بطريقة مدروسة تتي  

في هذا الجانب هو قدرتػه عمػى  ةولعؿ أهـ ما يمتاز به زنكن مشاهدتها كعرض مسرحي.و 
تحولػػوف مػػف اما الػػذيف يتسػػخير األدب ليخػػدـ أغراضػػه الفنيػػة وهػػذا مػػا ال يتػػاح لكتػػاب الػػدر 

سػػرد الروائػػي طاغيػػا عمػػى جانػػب ال عنػػدهـ، ،لػػى المسػػرحية إذ يظػػؿّ إكتابػػة القصػػة والروايػػة 
العمػؿ المسػرحي  تػاميز  اباعتباريهمػمتقدما عمى طبيعة الفعؿ والصػراع الػدرامييف أعمالهـ و 

   وعنصرا بنائه األساسييف.

تها الرئيسػػػة كاشػػػفة طبيعػػػة تمػػػؾ االخػػػاتـ  بإلقػػػاء األضػػػواء عمػػػى شخصػػػيا تبػػػدأ مسػػػرحية   
فهػػاروف الرشػػيد  بػػة،ومواقفهػػا المشػػوبة بالغرا اتعارضػػيتها  الشخصػػيات مػػف خػػالؿ سػػموكها

هػاروف  يتشخيصػية. أية غيػر محػددة بسػمات شخصيتها المحورية شخصبطؿ االخاتـ  و 
أسػػػئمة يطرحهػػػا  أـ انػػػه لػػػيس هػػػذا وال ذاؾ؟. هػػػاروف الميػػػالي؟ أهػػػو هػػػاروف التػػػأريخ؟ هػػو؟..



في المقدمػة التػي وضػعها لممسػرحية ليبػرر بوسػاطتها قبػوؿ الشخصػية الجديػدة عمػى  ةكنزن
،عمػػػى الػػػرغـ مػػػف وجػػػود آصػػػرة  أنهػػػا شخصػػػية مبتكػػػرة ال تػػػرتبط بهػػػذ  الشخصػػػية أو تمػػػؾ

جوهريػػػة بػػػيف الشخصػػػيات الػػػثالث تجعمهػػػا تصػػػب، جميعػػػا، بعضػػػها فػػػي مصػػػب بعػػػض إذ 
ذ تصػػػؿ حػػػد مصػػػادرة  العبػػػاد. الحػػػؽ فػػػي التالعػػػب بمصػػػائر توحػػػدها شػػػرورها وتمنحهػػػا وا 

لغػػػػػاء الحقػػػػػوؽو  ،الحريػػػػػات  ،والتنكيػػػػػؿ والغػػػػػدر باألبريػػػػػاء مػػػػػف النػػػػػاس ،وفػػػػػرض اإلتػػػػػاوات ،ا 
 الحقػػائؽتمػػؾ  يعارضػػوفوتضػػميمهـ باألسػػاليب التمويهيػػة اديماغوغيػػا  يقػػـو نفػػر مػػف الػػذيف 

وا النػػاس زبانيتػػه القسػػاة البغػػاة الضػػالعيف فػػي شػػرورهـ ليجعمػػيػػدركونها بػػأداء دور الخميفػػة و و 
 أخػػػػذافه ووزيػػػػر  ومريػػػػدوهـ فتويػػػػدركوف حقيقػػػػة مػػػػا يفعمػػػػه هػػػػاروف وسػػػػيّ  ،ويسػػػػمعوف ،يػػػػروف

 مػػف  النػػاحيتيف الفنيػػة والفكريػػة. موائمػػة أكثػػرمنحػػى آخػػر تبػػدو فيػػه  مػػف هنػػا، المسػػرحية،
أعي ما  ككاتب وشاهد عمى أحداث بالدي، فعؿ هذا ليقوؿ لجالد بالد  إنني، ةولعؿ زنكن

 لذئبيػػةيػػروف أنيابػػؾ ا النػػاس سػػأجعؿو  سػػأظهر صػػورتؾ الحقيقيػػة، ،حؾتفعػػؿ وسػػأقـو بفضػػ
ومخالبػػػؾ الكمبيػػػة وهػػػي تنغػػػرس فػػػي أجسػػػادهـ واحػػػدا واحػػػدا  هػػػي تقضػػػمهـ واحػػػدا واحػػػدا،و 

 النقيػة. وسأجعمهـ يروف الدـ وهو يقطر مف فيػؾ الػذي ال ترويػه بحػار مػف الػدماء الطػاهرة
لموصػوؿ  تعارضػية اخؿ المسػرح طريقػةمف لعبة المسرح د أفضؿ في هذا، ،ةولـ يجد زنكن

الفنيػة إال  زنكنػةابتكػارات  وعمى الرغـ مف أف هذ  الطريقػة ليسػت مػف الى أهدافه النهائية.
تقنياتػه بطريقػة حيويػة تبػدو معهػا تمػؾ أخذ مف المسرح العالمي نظرياته و ي كعهدنا به، أنه،

 إنهػا لممتبصػر والمتأمػؿ، أنهػا وجػدت لتخػدـ خطابػه المسػرحي. النظريات والتقنيات كما لو
وبالطريقػة  ووليػدة شػرعية لهػا. ،يخمقهػا فػي نصػهكمػا لػو أنهػا ابنػة لمظػروؼ التػي  ه،في فن

وفػي هػذا  ا يػدعـ أفكػار  وتأسيسػاته الفنيػة،مف التراث العربػي والكػردي مػ زنكنةنفسها يأخذ 
 روائيا عمى حد سواء.إبداعه مسرحيا و  يكمف سرّ 

 
 ؟ حيةلماذا المسرحية داخل المسر 

سػػتوى يعرضػػها فػػي الم دـ شخصػػيتها الرئيسػػة عمػػى مسػػتوييف:أراد أف يقػػ ةألف زنكنػػ      
عمػى وفػؽ رؤيتػه االستبصػارية  ويعرضػها فػي المسػتوى الثػاني األوؿ كما يراهػا فػي الواقػع،

وكمما أمعف في  تمظهرهما شكميا واختالفهما جوهريا إبرازبمعنى آخر انه يعمؿ عمى  لها.
ميػػة  االداخ فهػػاروف المسػػرحية الثانيػػة ،ممػػا وضػػحت لنػػا درجػػة تعارضػػيتههػػذا االخػػتالؼ ك

معه دراميا  تعارضهفضال عف يقوـ بها هاروف المسرحية األولى،التي  يعي حقيقة األفعاؿ
لعبػة المسػرح داخػؿ  بػر شػرط مػف شػروط المعبػة المسػرحية،اك ةوبهذا يحقػؽ زنكنػ جوهريا.و 

كمبتكػػر   13ا  لػػويجي برانػػديممو ا اي اشػػتغؿ عميهػػتػػوأهػػـ أسسػػها ال ،ةأو التعارضػػيّ  المسػػرح
لخدمػة مسػرحيته بالمسػتوى اإلبػداعي نفسػه الػذي اشػتغؿ فيػه عمػػى  زنكنػةوسػخر   مػف قبػؿ،



وما ينطبؽ عمى هاتيف الشخصػيتيف ينطبػؽ  مة الشخصيتيف ومواجهتهما مع بعض.مصاد
 وشخصية زبيد . ،وشخصية مسرور ،عمى الشخصيات األخر مثؿ شخصية جعفر

قدمتػه المسػرحية األولػى رجػؿ و  ته الذاكرة الجمعية عبر التػأريخ،إف هاروف كما حفظ      
عػال اد فػي زمانػه و ازدهػرت بغػد ال يظمػـ وال يجػور، ورع، مػؤمنيف، تقػي،بؿ أميػر لم مؤمف،

فػػي الػػزمف  ،كػػاف بيػػت مػػاؿ المسػػمميفو  شػػأنها وصػػارت تضػػاهي بمػػداف المشػػرؽ والمغػػرب.
إال أف هذا المؤمف يفتتف بخاتـ لػيس لػه مثيػؿ  مف اجؿ المسمميف،مميئا  بالماؿ  الهاروني،

بيف الخواتـ كمهػا فيرسػؿ فػي طمػب مالكػه التػاجر األمػوي ليشػتريه منػه بػأي ثمػف حتػى ولػو 
مصػرحا عػف رغبتػه االسػتحواذية التػي تكشػؼ  ؿ التاجر ذهبػا أو ضػعؼ ثقمػه ذهبػا.كاف ثق

 ةلقد قاـ زنكن لحفاظ عمى أمواؿ المسمميف.انة واعف وجهه المتخفي وراء أقنعة العدؿ واألم
فضػػال عػػف فضػػحه هػػذ  الرغبػػة الشػػاذة بفضػػ  رغبتػػه األكثػػر شػػذوذا وهػػي االسػػتحواذ عمػػى 

وأراد نسػياف هواهػا عػف طريػؽ  تػي هػاـ بهػا حبػا فقتػؿ زوجهػا غػدرا.ـ  المػرأة الحسػناء العُ انُ 
 ا :يقوؿ وزير  مذكرا إيّ . سه غير قادر عمى االبتعاد عنهاولكنه وجد نف الحج الى بيت اهلل 

يغاال في االبتعاد عنها ت كمت عمى اهلل                                                           ال زير:""                                                                                                                                                                           لكنك  طنت نفسك عمى نسيانها  ا 
معانا في إطالة زمن الفراق اخترت المشي عمى األقدام.        سرت نح  الحج     ا 

كنللت مثللل بغللل الطاح نللة   لللم أفارقهللا لحظللة  احللدة.. لللم ابتعللد خطلل ة  احللدة.. الخميفللة:         
استنشلق أريجللا  أتلنفس هلل ا  اسلمه نعلم.. د ر نعلم معلي..اللدائر حل ل الرحلى أد ر فتلل

أتظلاهر بنسليانها  اخلدع نفسلي لكلي أخلادع غيلري.. بيلد أنلي كنلت أكلابر.. اسمه نعم..
جلدي   أنا في لج االنشغال بها، أبعدها عن ذهنلي  هلي تسلري فلي عر قلي قسلما بقبلر

ئل الدنيا  ال اآلخرة الشريف الذي ما زال ترابه عالقا بجبيني. لم تشغمني مسألة من مسا
 "………مثمما شغمتني نعم

ف اجػػػؿ نعػػػـ فيتنكػػػر بػػػزي يقفػػػؿ راجعػػػا مػػػهكػػػذا يتػػػرؾ أميػػػر المػػػؤمنيف الحػػػج وطقوسػػػه و  و
 افه مسرور ووزير  جعفر.يتوجه لمقائها مع سيّ الشحاذيف و 

 إف ما خفي مف شخصية هاروف المسرحية األولى يفضحه هػاروف المسػرحية الثانيػة      
بػذخ وتػرؼ وثػراء يػنعـ فقراء الناس أي تعاسة يعيشػوف وأي ل  عارض ومبيناكاشفا حجـ الت

لقبػوؿ بالػذؿ ليكشفوا حجـ الخديعة والضاللة التػي وضػعهـ فيهػا وليكفػوا عػف او  به هاروف،
وبالدونيػة مػف  ،رهبتػه وبالخوؼ مف اجػؿ ،بالجوع مف اجؿ  تخمتهو  مف اجؿ عزة الخميفة،

ثانية أف ال سبيؿ لمخػالص مػف هػذا إال مػف خػالؿ يدرؾ شخوص المسرحية الو  اجؿ عمو .
يرتكبػػه بحقهػػـ مػػف عسػػؼ جعػػؿ النػػاس يػػروف بأمهػػات عيػػونهـ مػػا يفعمػػه بهػػـ الطاغيػػة ومػػا 

اتخػذوا  أنهـاستبداد فيقوموف باحتالؿ قصر كبير التجار مدعيف ومتظاهريف وجور وظمـ و 



ذ يأخػػػذ الفضػػػوؿ كػػػرا إلشػػػباع رغبػػػات هػػػاروف وممذاتػػػه.هػػػذا القصػػػر و  وف  ومسػػػرور ار هػػػ وا 
شػػػخوص  عنػػػه مػػػا سػػػمعوا يمقػػػي القػػػبض عمػػػيهـ بعػػػد أف سػػػمعوا وجعفػػػر الػػػى ذلػػػؾ القصػػػر،

تهـ  الحقيقيػػة التػػي أخفوهػػا ااهويػػ المسػػرحية الثانيػػة مػػف دوف أف يتعرفػػوا عمػػى شخصػػياتهـ
ـ بػػدور هػػاروف وكػػذلؾ جعفػػر وراء أقنعػػة الشػػحاذيف. وهنػػا يػػرى هػػاروف شػػبيهه أو مػػف يقػػو 

تبػػدأ الصػػدمة الدراميػػة فعمهػػا المؤجػػؿ فيػػأمر هػػاروف  تحديػػدا، ة،فػػي هػػذ  المحظػػ ومسػػرور.
لػػى صػػخرة ثػػـ تػػدحرج إومػػف معػػه  االمسػػرحية األولػػى  المسػػرحية الثانيػػة  أف يػػربط هػػاروفا

 رهـ بيف القبوؿ بالموتبلكنه يعود  ليخو  نحو النهر لتستقر في أعماؽ دجمة.هذ  الصخرة 
قػرد إنمػا وسنكتشػؼ أف هػذا ال السػيدة زبيػدة.دا كما هو حاؿ قػرد أو القبوؿ بمسخ أحدهـ قر 

تمثػػػؿ دور زبيػػػدة المسػػػتهترة هػػػي انعػػػـ   وأف هػػػذ  المػػػرأة التػػػي هػػػو كبيػػػر التجػػػار ممسػػػوخا،
واالشػػتهاء  ،فبقػػدر الحػػب ف مػػا يريػػد  هػػاروف ومػػا تريػػد  نعػػـ.الكبيػػر بػػي ضار تعػػحصػػؿ اليل

الػذي قتمػه ليخمػو زوجهػا والرغبػة فػي الثػأر ل ،والحقد ،له البغض ه لها هاروف تكفّ الذي يكنّ 
 .  وهذا هو الوجه األوؿ لمتعارض بيف هاروف ونعـ ليها واالنفراد بهاإله جو الوصوؿ 

ف و هـ شحاذأن اظنو إف شخوص المسرحية الثانية إنما يفعموف هذا بالشحاذيف أو مف       
كمحاولػػة لجعمهػػـ يػػروف مػػا خفػػػي عػػنهـ مػػف شخصػػية هػػػاروف وأزالمػػه العتػػاة. وهكػػذا يبػػػدأ 

لشحاذوف الثالثة هاروف وجعفر ومسػرور بالمنافسػة الشػديدة ليحصػؿ كػؿ مػنهـ عمػى هبػة ا
وسػػػمطته ليػػػؤدي رقصػػػة  ،وعظمتػػػه ،السػػيدة بجعمػػػه قػػػردا لهػػػا  فيتنػػػازؿ هػػػاروف عػػف جبروتػػػه

رضػائه رغبػػاتمخزيػة مذلّػػ السػػيدة وتنفيػػذ  ة ال لشػػئ إال لػػتحفظ حياتػه بفػػوز  عمػػى منافسػػيه وا 
أفعػالهـ  وتفضػ افسة بيػنهـ ويتعمػؽ الخػالؼ فينكشػؼ المسػتور تشتد المن طمباتها المهينة.

وتظؿ هػه الحقيقػي بػال قنػاع وبػال سػحنات.اإلجرامية ونواياهـ الخبيثة ويظهر كؿ منهـ بوج
قائمة حػػوؿ هػػذ  الشخصػػية بعػػد أف تػػرى سػػموكها وفعمهػػا منعكسػػيف مػػف خػػالؿ ،هنا،األسػػئمة

تكػؼ هؿ والعػدؿ؟ ،لصػوت الحػؽ رعػوي؟ هػؿ تػذعفمف يقوـ بأداء دورها التسمطي.. هػؿ ت
ر سياسػػػػتها ها؟ هػػػػؿ تغّيػػػػعػػػػف نزواتهػػػػا ورغباتهػػػػا وشػػػػذوذ؟ هػػػػؿ تتخمػػػػى عػػػػف القتػػػػؿ والػػػػذب 

لمنجػػػػػػاة  ففػػػػػػي أوؿ فرصػػػػػػة انتهزتهػػػػػػا  لشخصػػػػػػية نفسػػػػػػها.ويأتي الجػػػػػػواب مػػػػػػف االقمعيػػػػػػة؟...
بشػػػػع ألػػػػواف التعػػػػذيب والترهيػػػػب وشػػػػراء الػػػػذمـ ألػػػػى ممارسػػػػة إوالسػػػػترجاع سػػػػمطانها عػػػػادت 

 القتمى.في  والتمثيؿ
 إفيقػػوؿ  ةوكػأني بزنكنػ األولػى هػػاروف المسػرحية الثانيػة. لقػد قتػؿ هػاروف المسػرحية      

نسػػانية منتزعػػا منهػػا مػػا تبقػػى لهػػا مػػف  هػػاروف انقػػض عمػػى مػػا تبقػػى فػػي نفسػػه مػػف خيػػر وا 
 كاف فيها جوانب مشرقة أصال. أفجوانبها المشرقة 

جوهريػػػا ومتشػػػابهتيف مظهريػػػا  يفمتعارضػػػت قػػػوتيف متناقضػػػتيف إذفقػػػدمت المسػػػرحية       
ا وبقػػاء األخػػرى وهػػي األكثػػر سػػطوة وعسػػفا لػػى انزيػػاح إحػػداهإى أداشػػتد الصػػراع بينهمػػا  فػػ



يغػاال فػػي ا نقػػوؿ الحقيقػي ألف القػػوة الثانيػة لػػـ  واإلرهػاب الحقيقػي. ،والمظػػالـ ،لظمػـوعنفػا وا 
اء ضػد الطاغيػة قػر ت فػي وجههػا كػؿ سػبؿ تثػوير الفتستخدـ العنؼ والقسػوة إال بعػد أف سػدّ 

القوة الثالثة غائبة عف ممارسة دورها وفاعميتهػا فػي حيػاة  وعمى هذا تظؿّ  وسمطته الجائرة.
هػػذا الػػوعي الػػذي تبمػػور فػػي شخصػػية  ال يعػػدـ جػػذور الػػوعي فيهػػا، ةزنكنػػ المسػػرحية ولكػػف

زينب فأثارت همـ الفقراء وأيقظت في نفوسهـ الرغبة  في مقارعة قوى الظالـ فها هي ذي 
 االبالـ  محرضة: ؿ لصاحب الزورؽتقو 
ي كلل مكلان  يحلرق قتملتهم  ليشتعل الغضب ف الغضب عي ننا  قم بنا  عق لنا.. ليمأل"       

سلتحرق  للن تنطفل... بلدمائهم الزكيلة.. إن النار التي ألهبها هلؤال  األبطلال.. األ غاد.
  "كل أ كار الفساد  الظمم  تحرقهم معها..

مػف معهػا ليكػوف لهػـ حضػورهـ وتػأثيرهـ ة كيؼ جنػدت نفسػها و خاتمة المسرحيوسنرى في 
 الفاعؿ عمى النهاية.

 
 ليست النهاية

باألدب ليضع عنوانا لخاتمة المسرحية اليسػت النهايػة  إذ ال  ةمرة أخرى يستعيف زنكن    
ذا أخػػذنا  ى خاتمتػػه إذا حػػذفنا هػػذا العنػػواف،تػػأثير عمػػى الػػنص مػػف الناحيػػة الفنيػػة وال عمػػ وا 

العتبػػػػار أف الػػػػنص كتػػػػب ليمثػػػػؿ عمػػػػى خشػػػػبة المسػػػػرح وأف العػػػػرض لػػػػف يسػػػػتخدـ بعػػػػيف ا
 االيافطات  المكتوبة أو الممثؿ  الذي يعمف عف بداية المسرحية أو خاتمتها.

أرادت عنونػػة المشػػهد األخيػػر التأكيػػد عمػػى وصػػوؿ المسػػرحية الػػى نهايػػة مفتوحػػة كمػػا هػػو 
لشػػر ممثمػػة بشخصػػية هػػاروف ا بعػػد انتصػػار قػػوى المسػػرحية، ةاؿ  اغمػػب نهايػػات زنكنػػحػػ

لػى إانتصػارا أدى  دور األشػرار بقصػد واضػ ، ممثمػة بمػف أدى عمػى قػوى الخيػر، وأزالمه،
 هيمنة المسرحية األولى عمى المسرحية الثانية.

ومثػػؿ بأجسػػادهـ وطمػػب  االتعارضػػية  لقػػد صػػمب هػػاروف شػػخوص المسػػرحية الثانيػػة      
رجػـ جثػثهـ بالحجػارة ليكونػوا عبػرة لكػؿ مػف  ذمـ،بطريقته المعهودة في شراء الػ مف الناس،

لشػػػر هػػػذ  النهايػػػة إذف أرادتهػػػا المسػػػرحية واختارتهػػػا قػػػوى ا .يحػػػاوؿ مقارعػػػة هاروف/السػػػمطة
فػػػالقوة الثالثػػػة التػػػي وضػػػعها بػػػيف رحػػػى القػػػوتيف السػػػالفتيف  لػػػـ يعتبرهػػػا كػػػذلؾ. زنكنػػػةولكػػػف 

يقػـو سػمماف وزينػب وفػرات  ذاستعمف عف نفسها وقدرتها عمى صناعة النهاية المطموبة ولهػ
هػػالء بػػأكبر عمميػػة خػػداع لهػػاروف كػػي ال يػػرجـ ج مسػػاعديها،بعػػد صػػمب نعػػـ و  وآخػػروف،

المػػػؤثر لقػػد تسػػمؿ سػػمماف إلػػى الجػػامع ورفػػع األذاف بصػػوته  القػػـو جثػػث أشػػرافهـ المعمقػػة.
 يتجاهؿ إصػرار التػاجر األمػويّ  أففصار لزاما عمى أمير المؤمنيف أف يأـ الناس و  ؿالجمي



ذ يتوجػه هػاروف وزبانيتػه  عمى القياـ بالرجـ قبؿ الصػالة. لػى المسػجد تقػـو زينػب وابنهػا إوا 
 ورفعها عمى األكتاؼ والسير بها وفرات ومساعدوهـ بإنزاؿ الجثث

 علزم  دمل ع  ال نحيلب بصلرامة فلي ال جل  ،بال  يرين عميه الصمت، في م كب مهيب" 
رات  حللد ، يرمللق مجمللس الخميفللة فللي القملل ب  غضللب فللي العيلل ن. يخرجلل ن  يبقللى فلل

يمتحللق  ……ثللم  يسللرع خارجللا ببصللقه..  ..  رهطلله بغضللب، يقذفلله بحفنللة حصللى..
 . 14ا" بالركب.

لفعػػػؿ األخيػػػر الػػػذي تقػػػوـ بػػػه عمػػػى أف يكػػػوف ا ةلػػػى حػػػرص زنكنػػػإهنػػػا ال بػػػد مػػػف اإلشػػػارة و 
 فكػؿ جبػروت الظػالـ دالػة عمػى هزالػة المسػتبد وضػعفه. منفتحػة عمػى المسػتقبؿ، شخصية،

وال  لبغػاة.لى جبيف الطاغية وأزالمػه اإفرات  وطغيانه يتالشياف أماـ بصقة غاضبة يوجهها
تػي وجههػا قائػد عػف البصػقة ال والتعارضي تختمؼ هذ  البصقة مف حيث فعمها التحريضي

لػػى جبػػيف مميكػػه اسػػتافروب  الظػػالـ فػػي خاتمػػة مسػػرحية محػػي الػػديف إالجنػػد اروسػػتميرو  
أحػػػػداثها مػػػػف التػػػػراث الكػػػػردي  المسػػػػرحية التػػػػي اسػػػػتمهـ زنكنػػػػةوهػػػػي  زنكنػػػػه ارؤيػػػػا الممػػػػؾ 

  . 15االقديـ
 
 .. الممحميةالثانية الطريقة 

   :تقديلللم 
العالمية وسعى المترجموف  الثقافةمرحمة السبعينات انفتاحا كبيرا عمى  شهدت    

اهب الفنية مدارس والمذبأبرز ال وتعريفنالمنهوض بمهمة إيصاؿ تمؾ الثقافة الوافدة ونشرها 
المسرح  نظرية" ديثة كتاببالدراما الح اختصتومف بيف أهـ تمؾ التراجـ التي  واألدبية.
بريخت  تناوؿلنا فرصة  وفر نصيؼ التكريتي والذي ؿد. جميقاـ بترجمته  الذي الممحمي"

 وموزعا عمى صحؼ ومجالت كثيرة. جزًءاكامال بعد إف قرأنا  م
وبعض مخرجيه أف مف الضرورة بمكاف  ،العراقيكتاب المسرح  بعضولقد رأى     

 إلنتاجواالشتغاؿ عمى ضوئها  ،واستمهاـ مادتها ،منها واالستفادة ،توطيف هذ  النظرية
فعمى صعيد اإلخراج برز اسـ المخرج الكبير إبراهيـ جالؿ  .خالصمسرح ممحمي عراقي 
ـ عروضا تركت بصماتها التأهيمية فقد/أخضعها لعممياته المختبريةو الذي تبنى الممحمية 

 عادؿصعيد الكتابة المسرحية قاـ األستاذ  وعمى المسرح العراقي. صفحاتالواضحة عمى 
  ه الدرامية ومنها مسرحية الحصار.كاظـ بهذ  المهمة في سائر أعمال

بعد إف جعؿ المنادي والطباؿ  الرابعهذ  المسرحية عمد عادؿ كاظـ كسر الجدار  في
ليربط الطرفيف بعالقة  إلى داخمها، القاعةمف خارج  جمهور النظارة،مكاف طريقهما بيف يس

حقؽ بهذا حالة عمى خشبة المسرح لي تجريحميمة تتطمب تدخال منهـ في األحداث التي 



حدث البغدادييف وغيرهـ معني بما ي مففالجمهور الذي في الصالة  تحريض عقمية مهمة،
عقؿ المشاهد باتجا   تحريؾعمى  نه يقوـ إذفإ عمى خشبة المسرح بشكؿ مباشر.

ووراء هذا االتصاؿ تكمف  اية المعروضة وبيف الموقؼ العاـ.االتصاؿ والربط بيف الحك
وكمحصمة حاصؿ  .وظممهرغبة الكاتب في الثورة والتمرد عمى جور الوالي العثماني 

اس ال داخؿ الن مف بغداديدعو الكاتب إلى محاربة االحتالؿ الذي تسبب ببالء الناس في 
أو  ،إلبهارأو محاولة ل ،أو ترفا ،اؿ والمغني لـ يكف بدعةالطبّ  دخوؿإف  مف خارجهـ.

هو ضرورة اقتضتها قضية البغدادييف أنفسهـ والتي يتعذر  بؿ تقميدا لبريخت حسب،
 ،ة قادرة عمى المقاربةعالمعنييف بها مف دوف وسيمة ناج وبيفاالتصاؿ والربط بينها 

القضية عند هذ  الحدود بؿ تتعدى ذلؾ إلى خروجها مف  تتوقؼوال  .العقمنةو  ،والمقارنة
لهذا حرص عادؿ كاظـ عمى  األحداث إلى زماف المشاهدة. فيهدائرة الزماف الذي تدور 

في زمانها دوف اإلشارة إلى الحاضر ومجرياته التي ال  مراوحةأف ال تظؿ مادته التراثية 
ث حجـ الظمـ ورعونة االستبداد والتالعب مف حي ومجرياتهتختمؼ كثيرا عف الماضي 

والمحتؿ هنا ليس بالضرورة أف  المحتؿ التدميرية. رغباتبالمصائر عمى وفؽ ما تمميه 
تجارب دامية لالحتالؿ الوطني وقد عانت بغداد مف  شهديكوف أجنبيا فالعصر الحديث 
ال ما نفع  تحريض المعقمف عمى ف الإف لـ يك آنيا  الحصاراتقدمه  مامرارة االحتالليف وا 

وتجدر  الجمعي لجمهور النظارة. لموعي  بمورة مف  التعميميةابما توفر   الحالة إنهاء هذ 
كمعاصريف  األدائياؿ وعصرنة دورهـ إلى ضرورة عصرنة المغني والطبّ  ،هنا ،ةاإلشار 
أحداث الحكاية والتعريؼ بشخوصها واف اتسع ألكثر مف هذا فالمشاركة بتمثيؿ  يروياف

 نظريتهف األمر في النهاية ال يعدو كونه تمثيال كما يؤكد عمى هذا بريخت في أل حداثهاأ
ذ ينتهي  الممحمية. يعيشوف  البغداديوفامثيرالموحة األولى تحت عنواف  تبدأ  البرولوجاوا 

ف يشير إلى حصار المحدد بزماف أ غيرأراد الكاتب مف هذا العنواف  وقد  محنة الموت
. يتعرضوفوجوع آخر يعانوف منه وموت آخر  آخر يحسه الناس، قد ال  له كؿ يـو

يقوله مباشرة أو بمكبر  ممثؿيحتاج العرض إلى إظهار يافطة يكتب عميها هذا العنواف أو 
لنقرر حالة البغدادييف  قرائيصوت ولكف نحتاجه نحف إذا تناولنا المسرحية كخطاب أدبي 

 ممحمية أيضا. مهمةوهذ   ص،قبؿ التعرؼ عمى أحوالهـ مف خالؿ أحداث الن
 
  م ض عة الحصار التراث  
االحتالؿ العثماني لبغداد مف المراحؿ التاريخية التي كثر تناولها في  مرحمة تعد  

 العراقي ألسباب نذكر منها: المسرحيالخطاب 
 



 هاـ التػػاريخ أو المػػادة التراثيػػة.طريػػؽ اسػػتم عػػفالنػػػزوع إلػػى تأصػػيؿ المسػػرح العراقػػي  -أوال
 درامية هائمة. طاقةناهما المعرفي والحتوائهما عمى لغ
 

ومؤسسته بما تمتمكه المػادة المسػتمهمة مػف مرونػة فػي التأويػؿ وقػدرة  الرقيبمراوغة  -ثانيا
. المعنىعمى تغميؼ   الباطني المكتـو بالمعنى الظاهري المعمـو

 
النطوائهػػا عمػػى جمهػػور النظػػارة ل واالجتمػػاعيقػػدرتها عمػػى إرضػػاء الجانػػب النفسػػي  -ثالثػػا
 وانحيازية. ،وتشويقية ،ترغيبية شحف

 
المسػرحييف فػي تنػاوؿ المػادة التراثيػة تنػاوال سػميما اخفػؽ  الكتػابنجػ  بعػض  ومثمما

 نحػػو المواقػػؼ المتعصػػبة. ونزوعػػه  القومانيػػةاإلػػى األفكػػار جنوحػػهبعضػػهـ اآلخػػر بسػػبب 
هموا التػػراث اسػػتمهاما المسػػرحي عػػادؿ كػػاظـ مػػف ابػػرز الكتػػاب الػػذيف اسػػتم الكاتػػبويعتبػػر 
عػػددا مػػف األعمػػاؿ التػػي شػػهد لهػػا النقػػاد بالنجػػاح مثػػؿ مسػػرحية تمػػوز يقػػرع  وكتبػػوا ،مشػػرقا

وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف كػػػؿ المالحظػػػات التػػػي  المػػػوت والقضػػػية، الحصػػػار، الطوفػػػاف، النػػػاقوس،
تقيػػيـ بعػػض أسػػاتذة المسػػرح لهػػذا الكاتػػب تشػػكؿ أعمالػػه نقطػػة االنطػػالؽ السػػميـ  فػػيوردت 
المسػػػرح العراقػػػي لمتػػػراث العربػػػي والعػػػالمي دوف أف يتجاهػػػؿ هػػػذا االسػػػتثمار  تثماراسػػػنحػػػو 

رهاصات  ،ومعاناة ،مشاعر  المعاصر. إنسانناوا 
لػػى الماضػػي ليبػػث مػػف خاللػػه شػػفرات إعػػادؿ كػػاظـ  يمجػػأ  الحصػػارامسػػرحية  فػػي
 ال يبػػدأ مػػف الحكػػاـ والمتسػػمطيف المسػػرحيةوهػػو فػػي هػػذ   ،ومكابداتػػه ،ومعاناتػػه ،الحاضػػر

نمػػا مػػف أبنػػاء الشػػعب البسػػطاء الػػذيف يعػػانوف  الظمػػـ والجػػوع إذ يسػػتهؿ المشػػهد  األمػػريفوا 
 األوؿ أيوب األحدب قائال:

غ ات يهرب ن ذهبهم بين سيقان  األ ، ال الي يمعب شطرنج تعيش المحنة. بغداد"
 جسد بغداد"  في اسرق الشعير من معمف الجندرمة  الم ت يسير هادئا  أناز جاتهم 

والتناقض والتضاد  التعارض نقاطعمؽ أهذ  الجمؿ االستهاللية تنطوي عمى  إف      
المحنة والجممة الثانية:  تعيشبغداد  فالجممة األولى: والمقارنة بيف الشيء ونقيضه:

كاف الوالي مهتما بأمر بغداد  فمو تعكساف طبيعة الطرفيف المتنافرة.والوالي يمعب شطرنج 
عة هناؾ مقارنة الجممتيف الثالثة والراب وفي هذ  الالمباالة والبرود.المحنة بلما واجه واقع 

يسرؽ أيوب  بينما  الذهب بيف سيقاف زوجاتهـ يهربوف فاالغواتا سمبية بيف سرقتيف
عند  فالذهب ..ةصرخات جوعه الصائت به  ليكتـ  الجندرمةاألحدب الشعير مف معمؼ 

 لجندرمة عند أيوب األحدب الجائع،نات الحيوا المخصصقيمته مع الشعير  تتساوىاألغا 



بمعنى أوض   يف.التي سبقتها مف الطرف الجمؿ جمعاألخيرة لتكوف حاصؿ  الجممةوتأتي 
 الجممة الثانية والرابعة وكما يأتي: جمع حاصؿل ياساو حاصؿ جمع الجممة األولى م يكوف

 
 

   المحنة + أنا اسرق الشعير من معمف الجندرمة = تعيش بغداد 
 يسير في جسد بغداد                                                                   الم ت                                                                              

 =  .. ........ الذهبيهرب ن  األغ ات + الشطرنج يمعب ال الي
 
الػػوالي الػػذي  يػػاور  بيػػؾ كمػػاؿا المتسػػمطةالشخصػػيات  المشػػهد األوؿ تػػدخؿ أولػػى فػػي    

الوالي الذي مف جانبه  قابمةيكونوا عمى استعداد لم أفيطمب مف األحدب والفحاـ والسائس 
 والجػػوع، والفيضػاف، والطػػاعوف، الحصػار، شػطرنج، لعبػػةيصػؼ األحػداث كمهػػا عمػى أنهػا 

 عرشػػػه أو يغػػػادر بغػػػداد. يتنػػػازؿ عػػػف عػػػف عزمػػػه أو ينثنػػػيوهػػػذ  كمهػػػا ال تجعمػػػه  والمػػػوت،
سػػػيؿ اإليهػػػاـ الجػػػارؼ ومحػػػوليف الحكايػػػة عػػػف  كاسػػػريفويػػػدخؿ المغنػػػي وجوقػػػة البغػػػدادييف 

قدمػػه  الػػذيمنسػػجمة مػػع طبيعػػة الخطػػاب  برختيػػة  ممحميػػةلػػى إ طريػػؽ التقطيػػع المشػػهدي
لػى قػدرة ودربػة إيشػير  وهػذاالفواصؿ بينػه وبػيف ممحميػة بريخػت عادؿ كاظـ بطريقة ألغت 

 بوقػت مبكػر، حمػي لخدمػة الػنص المسػرحي العراقػي،المػنهج المم تطويػعـ عمػى عادؿ كاظ
لػػى أف إؿ هػػذا كمػػه يشػػير أيضػػا ولعػػ مسػػرح العراقػػي،لهػػا فػػي ال سػػابقةفمنحػػه هػػذا رياديػػة ال 

ح العػالمي ال التطورات والنظريات الناجزة فػي المسػر  مواكبةالمسرح العراقي لـ يتخمؼ عف 
مكتػػوب عمػػى وفػػؽ المحػػددات الممحميػػة. وعػػادؿ كػػاظـ  نػػص فالحصػػار إخراجػػا وال تأليفػػا.

عمى وفؽ هذا النهج الجديػد ولهػذا نجػد مخرجػا كبيػرا مثػؿ  الكتابة ىيكاد يكوف أوؿ مف تبن
وأهدافػػه  ،المنهجيػػة ميولػػهإلػػى إخػػراج مسػػرحيات هػػذا الكاتػػب لتوافػػؽ  يميػػؿإبػػراهيـ جػػالؿ  

سػػقاط النقػػاب عػػف  إالتػػي ترمػػي  الظمػػـ المتسػػترة وراء شػػتى  جػػو و لػػى بمػػورة وعػػي المشػػاهد وا 
بريخػػت التعميميػػة جػػزءا مػػف منهجػػه كػػذلؾ فعػػؿ عػػادؿ كػػاظـ فجػػاءت  جعػػؿاألقنعػػة. وكمػػا 

عػة مرنػة عمػى الػرغـ مػف احتفاظهػا بإيقػاع الشػعر وعروضػيته طيّ  سػهمة  الحصػارالغته في
بغػدادييف الػرفض والتمػرد وتحرؾ في دخائػؿ ال ،مشاعر الغضب تستفزواسترسالها بكممات 

يقػػوؿ فػػي نهايػػة الجػػزء  محتمػػيف والخػػالص مػػف هيمنػػة الطغػػاة.ال عمػػىلػػى الثػػورة إدفعهـ وتػػ
 األوؿ محرضا:

 اآلبلا  فلي أتعلاب يل م كمله كسلرة خبلز فيمل ت الطفلل فلي أحضلان أمله.. يجدعندما ال "
 هللي تعنللي ملل ت  ات النهايللة..عنللدما ترسللم كللف الحللرب شللار  ..محنللةل عللة فللي صللمت 

 "عندما يحدث هذا سيداتي سادتي.. تطفح ث رة. طينالسالعمى مذبح أطماع  أجيال،



وغايتهػا القصػوى الهادفػة إلػى  التعميميػةهذا التحػريض المػدروس هػو جػوهر العمميػة  إف   
ذا انتقمنا مف هذ  المسػرحية إلػى مسػرحيات  إنجاز التغييرات المطموبة لممرحمة التاريخية. وا 

نجػد أنهػا ال تقػؿ  ننػاأف  والقضػية لمػوتااو  األحػدب الػدولفيف أحػزافاو  المتنبػياأخر مثػؿ
سػػػبيؿ المثػػػاؿ ال الحصػػػػر،  عمػػػى ، والقضػػػية المػػػوتا فمسػػػرحية  الحصػػػاراممحميػػػة عػػػف 

 مسرحية ممحمية مف ألفها إلى يائها. 
 

    القضية الم ت
 القضية جسراف:و أف بيف الموت  نقرربدأنا مف ثريا هذ  المسرحية فإننا سوؼ  إذا    

عمػػى طرفيهػػا فػػي  الشخصػػياتمعادلػػة تتحػػرؾ  يتراجػػع عنهػػا. آلخػػروا إليهػػا،يفضػػي  األوؿ
دراؾ الحقيقػػة..حاولػػة النتشػػاؿ نفسػػها مػػف الضػػياع و م غيبتهػػا الظػػروؼ فػػي  التػػيحقيقتهػػا  ا 

 وتطػػور ، الحاضػػرعػػف  خضػػـ ردة تاريخيػػة انعكسػػت عمػػى صػػفحاتها كػػؿ أشػػكاؿ التنصػػؿ
 .الحاضػػرادراويش  بػػػانتهػػاء بػػػاشهريار  الماضػػي و  اوالتشػػبث بالماضػػي وقيمػػه الباليػػة بػػدءً 

حقيقػة وطبيعػة القػوى السياسػية  بحس الثوري وصدؽ الكاتب ونبمه، عادؿ كاظـ، أدرؾ لقد
والتضػػميؿ  ،عمػػى مفاصػػؿ الحيػػاة االجتماعيػػة واسػػتراتيجيتها الهادفػػة إلػػى التغييػػب المهيمنػػة
اضػػر مسػػحت معػػالـ الح  قومانيػػةا والرجػػوع القسػػري إلػػى الماضػػي تحػػت أغطيػػة  والتمويػه،

جديػػػدا مػػػف العالقػػػات القبميػػػة المتخمفػػػة التػػػي ظػػػؿ الفػػػرد جرائهػػػا يعػػػاني مػػػف  نوعػػػاأشػػػاعت و 
أف  بخبرتػػػه الدراميػػػة، راد،أو  مػػػى موضػػػع الجػػػرح،لقػػػد وضػػػع عػػػادؿ كػػػاظـ يػػػد  ع .الضػػػياع
 ،كمػا هػو حػاؿ مسػرحياته األخػر تضمنت، التي  والقضية الموتا مسرحية فكانتيضمد  

شػهرزاد  أف  عمى لساف الشاعر المغنى معمقة  برولوجا ؿافتتاحية سبقت قسمها األو  عمى
نها ستمهد األلفية. احكاياتهحكاية جديدة مف ستقص   المسرحيةدخوؿ إلى أحداث ال لنا  وا 

 هػيوأربع شخصيات درامية  يف تضمنا عمى واحد وعشريف مشهدا،التي توزعت عمى قسم
وظمػػػت  زة الوصػػػؿ بينهمػػػا.ماضػػػي وشػػػهرزاد همػػػالثػػػوري رمػػػز الحاضػػػر والدرويشػػػاف رمػػػزا ال

شهريار الغائبة حاضرة مف خالؿ شهرزاد التي ترى فيػه ضػياع حريتهػا عمػى مػر  شخصية
  تي ال تممؾ لنفسها ضرا وال نفعا.ومف خالؿ دميتها افزاعة الطيور  ال العصور،
وتوقفػػت مراوحػػة فػػي زمانهػػا ولػػـ  فقػػدت إرادتهػػا وسػػطوتها، باليػػةإذف قيمػػة تاريخيػػة  شػػهريار

اعػػػة الخضػػػرة  كمػػػا يسػػػػميها إنهااخرّ  والحقػػػوؽ.ارس فعمهػػػا فػػػي مصػػػادرة الحريػػػات تمػػػ تعػػػد
 لقػد عد أف كانػت معرفػة بالقتػؿ اليػومي.وهذا يعني أنها نكرة ال حدود لجمودها ب .العراقيوف

 ولكنهػػاحاولػػت شػػهرزاد إضػػفاء القيمػػة عميهػػا مػػف خػػالؿ االرتقػػاء بهػػا إلػػى مسػػتوى القضػػية 
 ولػـ اعة طيور  حسب.افزّ  تدرؾ إذ ذاؾ أنها ليست سوىاءها فستكتشؼ بمرور الوقت خو 

عمى الرغـ مف تشابه جانػب مػف جوانػب حياتيهمػا مػع هاممػت وعطيػؿ  يستطع الدرويشاف،



 والنقػػاء،بػيف الريػاء  المتذبذبػة بػيف اإلقػداـ والتراجػػع،رمػزيف لمرجعيػة البرجوازيػػة  اباعتباريهمػ
ف ذلػػؾ أل المطمػػوبوتذبػػذبها بالمسػػتوى  التعبيػػر عػػف جػػوهر تمػؾ القػػوة بػيف النكػػوص والثػػورة

افػي  األـ: قتػؿ القتػؿعادال اكتفى باإلشػارة إلػى ذلػؾ التشػابه مػف خػالؿ تأكيػد  عمػى فعمػي 
تضػفي عميهمػا مػا  اإلشػارةحالة هاممت  وقتؿ الزوجة افي حالة عطيػؿ  ظنػا منػه أف هػذ  

 عمػى الػورؽ، صؿ إليػه،ولـ ي ذهنيايجعؿ بناءهما وتناميهما الدرامييف بالمستوى الذي قرر  
دوف تػدخؿ كبيػر منػه   همػايروتينيتاولقد ترؾ الشخصػيتيف تتحركػاف عمػى سػجيتهما  فعميا.

ء باألخرى واالكتفا إحداها إلغاء ،ابتشابهيهموقد اعترؼ  ألجدر به،وكاف ا كمؤلؼ لمنص.
ويتشػػػػػػابه  المسػػػػػػرحي. عممػػػػػػهعمػػػػػػى مجريػػػػػػات  بشػػػػػػكؿ واضػػػػػػ ، مػػػػػػا داـ الحػػػػػػذؼ ال يػػػػػػؤثر،

ذلػػؾ االنشػػطار  ووضػوحهػػا يفػي انشػػطار شخصػية كػػؿ منهمػا وازدواجيت أيضػػا، ،الدرويشػاف
الشػػطرنج ومػػف ثػػـ  رقعػػةعنػػد األوؿ مػػف خػػالؿ نقمػػه لبيػػادؽ القػػوة البيضػػاء المهاجمػػة عمػػى 

 ةالقػوة السػوداء بطريقػ بيادؽانتقاله إلى طرؼ الرقعة اآلخر ليمعب دور الرسيؿ في تحريؾ 
عميػػه حتػػى حضػػػور  هػػويسػػتمر الدسػػػت عمػػى مػػا تحػػوؿ دوف انتصػػار هػػذ  القػػوة أو تمػػؾ ل

مػػػف نػػػارجيمتيف  الػػػدخافوعنػػػد الثػػػاني مػػػف خػػػالؿ انغمػػػار  بمػػػذة استنشػػػاؽ  الغائػػػب المنتظػػػر.
حتػػى  الوقػػتوضػػعت كػػؿ واحػػدة منهػػا عمػػى طػػرؼ مػػف طرفػػي المسػػرح ليسػػتمر فػػي تزجيػػة 

ذ يحضػػػر ذلػػػؾ الغائػػػب بهيئػػػة االثػػػوري  يتمسػػػكاف  يحضػػػر الغائػػػب المنتظػػػر أيضػػػا.  بػػػهوا 
 بػهشداف الخالص عمى يديه ويتظاهراف بالسير عمى خطػا  ولكنهمػا فػي الخفػاء يشػياف وين

مسػاعدتهما عمػى التحػرر مػف الػوهـ  لقػد حػاوؿ االثػوري   كما وشي يهػوذا بالسػيد المسػي .
لػػػـ يسػػػتطيعا مسػػػاعدة  أنهمػػػاهما إال يدهمػػػا عػػػف قضػػػيتابعا  الػػػذي سػػػيطر عميهمػػػا و  والعجػػػز
المسػػػرحية عمومػػػا تقػػػدـ  ظػػػار الػػػذي ال طائػػػؿ مػػػف وراء .االنتأو عتقهػػػا مػػػف ربقػػػة  نفسػػػيهما
، أحيانػػا، أقنعػػة شخصػػيات نعرفهػػا لبسػػتواضػػحة وتطػػرح شخصػػيات متواضػػعة واف  أفكػػارا
وعطيػػؿ وجيفػػارا، ولكنهػػا فػػي الوقػػػت نفسػػه قػػدمت لنػػا أسػػموبا جديػػدا لػػـ يألفػػػه  هاممػػتمثػػؿ 

مػي الػذي يتضػ  بشكؿ واضػ  قبػؿ عػادؿ كػاظـ هػو أسػموب المسػرح الممح العراقيالمسرح 
 :خالؿفي النص مف 

 
تقسػػيـ المسػػرحية عمػػى ثمػػاف لوحػػات وضػػع عػػادؿ كػػاظـ عنوانػػا مسػػتقال لكػػؿ لوحػػة  - أوال 

اشػهرزاد  فجاءت األولػى تحػت عنػواف وهر الموحة وظاهرتها االجتماعية.ج عمىمنها يدؿ 
زاد تبحث عػف اشهر  يشاف يبحثاف عف النقاء  والثالثةاالدرو  والثانية لشهريار  لياليهاتروي 
 :بريخت يقوؿوبهذا الخصوص  ..الخ ..)الوجو  بيف الوجه

 "ك ه  أن نمجأ إلى العنا ينما يمكن أن نفعل من اجل ذل أحسنإن "



شػػػػارتهو   حػػػػات المختمفػػػػة ضػػػػمف حبكػػػػة المسػػػػرحية.هنػػػػا إلػػػػى انسػػػػجاـ هػػػػذ  األجػػػػزاء أو المو  ا 
ى يافطػة فأنهػا تػؤدي سػواء وردت عمػى لسػاف أحػد الممثمػيف أو جػاءت مكتوبػة عمػ والعنونة
فػػي  ئلموحػػة لكػػي يعػػرؼ المشػػاهد أو القػػار األوؿ اإلخبػػار المسػػبؽ عػػف فحػػوى ا :غرضػػيف

كسػر  الثػانيو  ،أف ما يقدـ له مجػرد تمثيػؿ لمحالػة ولػيس الحالػة الواقعيػة نفسػها النصحالة 
 اسػترجاعأو المشػاهد مػف القػارئ تمثيؿ واالندماج لكػي يػتمكف الذي تحدثه عممية ال اإليهاـ

 .عقالنياقدراته العقمية التي استمبها اندماجه مع الممثؿ والحكـ عمى الحدث حكما 
 

أو  ،أو المقػدـ ،أو الػراوي ،أو المغنػي الشػاعر ،أو الشػاعر ،خمؽ شخصػية المغنػي - ثانيا
كجػػزء مػػف حالػػة اإلخبػػار المسػػبؽ أف مػػا سػػيقوموف بػػه عمػػى خشػػبة  األحػػداثالمعمػػؽ عػػف 

يقػـو  الػذي  والقضػية المػوتاكما هو الحػاؿ فػي مسػرحية  حسب تمثيؿالمسرح إف هو إال 
 بريخػتيقػوؿ  . البرولػوجابتقديمها ضمف افتتاحية يطمؽ عميهػا اصػطالحا  الشاعرالمغني 
 ناصحا 

يبلرز ا هلذا  أنبلل عمليهم  الغنلا ، ينتقم ا بص رة غير ممح ظة إلى عمى الممثمين إال.."
  "شكل ممح ظ  يميز   عن بقية الحدثالغنا  ب

ـ الموحػػات حسػػب يتقػػديـ المسػػرحية بػػؿ تتعػػدى ذلػػؾ إلػػى تقػػد فػػيفالغنػػاء ال تنحصػػر مهمتػػه 
 .العرضمقتضيات حالة النص أو 

 
مشػػرقا عػػف طريػػؽ اختبػػار الحػػوادث والشخصػػيات ذات  اسػػتمهامااسػػتمهاـ التػػراث  - ثالثػػا  

يػا ومػد تجػارب البشػرية وعصػرنتها بمػا يكفػؿ رواجهػا مرحم عمىالطاقات الكامنة والمنفتحة 
ف المتعة التي نحصؿ عميها مػف ذلؾ أل رفية بينها اكماضي  وبيف الحاضر.الجسور المع

يقػػػوؿ  ولهػػػذا، ا فػػػي الحاضػػػر.اكبػػػر بكثيػػػر مػػػف مثيالتهػػػ الموروثػػػةتمػػػؾ األحػػػداث التاريخيػػػة 
عنػػد اآلخػػريف شػػهية التػػاريخ التػػي تعتبػػر ضػػرورية حتػػى  نثيػػرمػػف الضػػروري أف  بريخػػت،

هػذ  الشػهية لمحػد الػذي يجعػؿ منهػا شػهوة حقيقيػة.  مطوريف –يثة بالنسبة لممسرحيات الحد
نقػؿ المسرحية حسػب بػؿ فػي اغمػب مسػرحياته إف لػـ  هذ لقد اشتغؿ عادؿ كاظـ ليس في 

التاريخي الذي انتقػى منػه مػواد  المسػرحية بػذكاء  موروثناعمى كمها عمى المادة التاريخية..
 الزمنية.مرحمته  ومتطمباتودراية باحتياجات المشاهد 

 
عمى المهمة التعميميػة التػي تحقػؽ هػدؼ المسػرح الممحمػي  كاظـقياـ مسرح عادؿ  – رابعا

اإلرشػػادات األخالقيػػػة أو الخطػػػب الوعظيػػة وسػػػوؼ لػػػف  طريػػػؽعػػف طريػػػؽ المتعػػة ال عػػػف 



يقػػػوؿ  مػػػف المبػػػدعيف نػػػزعـ أف عػػػادال واحػػػد مػػػنهـ. قمػػػةيتحقػػػؽ هػػػذا الهػػػدؼ إال عمػػػى أيػػػدي 
 بريخت:

الى تعميمية فقط في حالة فسح المجال   المتعة ل التعميمية الى متعة،كن أن تستحييم" 
 ."عمى الخمق  اإلبداع قابمياتالكافي بص رة كاممة لكل من يممك 

 
رحية االمػػػػوت والقضػػػػية  هػػػػي عػػػػادؿ كػػػػاظـ فػػػػي هػػػػذ  المسػػػػ غايػػػػةسػػػػأفترض أف  -خامسػػػػا

عايشػػه عػػادؿ  وفػػرز مالبسػػاتها لػػدى الجيػػؿ الػػذي القضػػيةلػػى فهػػـ سػػميـ لمفهػػـو إالوصػػوؿ 
وهػػذا يتفػػؽ تمامػػا مػػع  لػػخ.... إوفقػػداف هويتػػه ضػػياعهشػػد المعانػػاة مػػف أوالػػذي كػػاف يعػػاني 

يقػوؿ فػي  .الممحميػةتػه أساسها حدد بريخػت طريق عمىغاية المسرح الممحمي الكبرى التي 
 االرغانوف الصغير: 

ثل هلذ  ح بها مقادر ليس فقط عمى إثارة أحاسيس  أفكار مسم   مسرحإننا بحاجة إلى "
 الللذي يسللتخدم  ي لللد أفكللارا  مثللل هللذ  الظللر ف التاريخيللة،  فللي العالقللات البشللرية،

 "الظر ف التاريخية. لتغيير أحاسيس تعتبر ضر رية 
أوؿ مػف ادخػؿ طريقػة بريخػت  يكفلى القوؿ أف عادؿ كاظـ إف لـ إهذا نخمص  مف      

فهػػـ كبيػػر ب الممحميػػةريقػػة أوؿ مػػف قػػدـ الط هػػو بػػؿ حسػػب، لػػى مسػػرحنا العراقػػيإ الممحميػػة
 التواضػػػػع، أردنػػػػاإف  كامػػػػؿواسػػػػتيعاب كامػػػػؿ أو شػػػػبه  ،ومعرفػػػػة دقيقػػػػة لمبادئهػػػػا ،لحيثياتهػػػػا
برياديػػة  المعاصػػروطنهػػا فػػي جسػػد المسػػرح العراقػػي و  وانػػه اسػػتمهـ روح النظريػػة لنظريتهػػا،

 حسبت عمى تاريخه اإلبداعي باستحقاؽ كبير.
 

 

 ة  الطريقة الثالثة..الحك اتي
 

 ؟هو الحكواتيمف 
واإلتياف بالشيء  ،ووصؼ الخبر ،الحكواتي لغة يعني الشخص الذي يقوـ بنقؿ الكالـ     

الحكػػػواتي بالمغػػػة العربيػػػة الكممػػػة ويعرفػػػه د.حػػػاـز كمػػػاؿ الػػػديف عمػػػى أف" ثػػػؿ.المشػػػابه والمما
  بمعنػى قمػد عود الى عممية دمج بػيف الفعمػيف احكػى وحػاكى  يؿ الفعؿ احكىاص الراوي.
لػى اآلخػر عبػر ا إأي أف تسمية الحكواتي تشير الى شخص يريد أف يوصؿ شػيئ به.أو تش

 ".الحكي والمحاكاة
لػػى معػػاف أخػػر تفرزهػػا طبيعػػػة اتي يتجػػاوز هػػذ  المعػػػاني المغويػػة إوفػػي رأينػػا أف الحكػػو     

ثػػارة  األداء الحكػػائي الػػذي يمارسػػه بحرفيػػة عاليػػة تؤهمػػه لالسػػتحواذ عمػػى اهتمػػاـ المتمقػػي وا 



  القػػارياوينطبػػؽ هػػذا بشػػكؿ كبيػػر عمػػى و إيجابػػا وزجػػه فػػي لعبػػة الحكايػػة.سػػمبا أعواطفػػه 
وحركػات  ،ومحاكػاة ،وترتيػؿ ،وغنػاء ،لقػاءما يتقنػاف أدواتهمػا الحكائيػة مػف األنه  ادةالعدّ او

وتعػػابير جسػػدية يسػػتطيعوف مػػف خاللهػػا بمعونػػة مػػواهبهـ الطبيعيػػة مػػف أف يقمبػػوا  ،إشػػارية
عميػػه أنهػػـ وكمػػا يػػذكر ذلػػؾ حػػاـز يتمتعػػوف بػػذكاء يػػؤهمهـ  أفراحػػا. األفػػراح أتراحػػا واألتػػراح

لوف لدراسػػة الموقػػؼ ارتجػػاال فيحػػددوف نوعيػػة المتمقػػي ويتعرفػػوف عمػػى رغباتػػه وميولػػه فيعػػدّ 
ناهيػػؾ عػػف سػػيطرتهـ التامػػة عمػػى  كتشػػافاتهـ لتمػػؾ الرغبػػات والميػػوؿ.الحكايػػة عمػػى وفػػؽ ا

ؿ مػف الحكايػة أو نفػر ب إليه الممالذي تسرّ  ـ ومقدرتهـ عمى جر انتبا  الشخص،الجو العا
عادته ثانية لمدخوؿ في مف أحداثها،  .محكيةسير األحداث ال وا 

  
 ،المرئية والمسموعة مف وجػود رحمة لـ يكف فيها ألجهزة اإلعالـلقد ألؼ الناس في م     

 عػيش،حمؽ بهـ بعيدا عف واقعهػـ الميسهـ الحاجة الى ما يحرؾ خيالهـ و ولـ تشبع في نفو 
فػػػي مجػػػالس   القػػارياألفػػوا الحكػػػواتي وعرفػػػو  فػػي مقػػػاهيهـ ومجػػػالس سػػمرهـ مثممػػػا عرفػػػوا 

ومع تمتع كؿ مف هؤالء الثالثػة بمميػزات خاصػة إال  في مجالس النساء.  ادةالعدّ االعزاء و
د قصصػهـ متشػابهة ألنهػا تنهػؿ مػف منهػؿ واحػ قوف فػي أهػدافهـ المشػتركة العامػة.أنهـ يمت

وأبطالهـ متشػابهوف أو مختمفػوف عمػى  غمب األحياف،أفي  ،ي الشفاهيهو التراث القصص
وفؽ اكتشافهـ لرغبات المتمقي وميوله النفسية واالجتماعية يفرضوف نوعا مف التماهي بيف 

كػػأف مػػا القصػػة المرويػػة وبػػيف قصػػة المتفػػرج الػػذي سػػيرى نفسػػه منػػدمجا كميػػا مػػع الحكايػػا و 
 .يحدث فيها قد حدث له

هػػذ   ،ىاألخػػر  أكثػػر مػػف مػدف العػػراؽ ،العػػراقيتيف مػػدينتا النجػػؼ وكػربالء لقػد عرفػػت       
ولػـ تختػؼ هػذ  النشػاطات عػف بيئتهػا  بب بيئتها الدينية والفجائعية.النشاطات الحكائية بس

 ،ومػػأموريف ال آمػػريف اف النػػاس فيهػػا مجبػػريف ال مخيػػريف،الكربالئيػػة إال فتػػرة مػػف الػػزمف كػػ
لى أشكاؿ متقدمة فنيا وأدائيا مثمما لػـ تتطػور النشاطات إتطور هذ  لـ ت ذاؾوبسبب هذا و 

وقػػد سػػقط بعػػض الكتػػاب . لػػخإ ..واإلخبػػاري ،والقرقػػوز ،أشػػكاؿ تراثيػػة أخػػرى مثػػؿ المقامػػة
في خطأ كبير حيف زعموا أف هػذ  النشػاطات مػا هػي إال  شػكؿ   القومانييفاالمتعصبيف و

ؿ ال تعػػدو كونهػػا نشػػاطات شػػبه مػػع أف هػػذ  األشػػكا أولػػي مػػف أشػػكاؿ المسػػرحية المعاصػػرة
 وتحولها بشكؿ طبيعي.  تتوفر لها األرضية الخصبة لنموهامسرحية لـ 

لقد ولد المسرح عندنا والدة عسيرة جدا في ظروؼ صعبة غير ناضجة موضوعيا         
واحتضػػاف الوليػػد الجديػػد الػػذي وفػػدت نطفتػػه مػػف الخػػارج لتنمػػو وتكبػػر  ،ومباركػػة ،السػػتقباؿ

وسػػػطوة الشػػػعر الوجػػػداني دب العربػػػي المعػػػروؼ بطغيػػػاف الشػػػكؿ الممحمػػػي داخػػػؿ رحػػػـ األ
المسػرح العربػي ريػادة افي كتابػه الموسػوـ بػػ جميؿ نصيؼ التكريتي، د. لقد قطع االغنائي 



اـ سػيؿ األفكػػار الصػادر عػػف دار الشػؤوف الثقافيػػة العامػة فػي بغػػداد، الطريػؽ أمػػ  وتأسػيس
ومغػاالتهـ ومباهػاتهـ فػي  ،هـ االنحيازيػة المتعصػبةوآلرائ ،لئؾ الكتابو غير الموضوعية أل

اكتفوا بالتصري  دوف  أنهـ. إف أحد اكبر عيوب هؤالء نا كنا ومازلنا األوائؿ في كؿ شئأن
 ،االشػػػػتغاؿ عمػػػػى تطػػػػوير تمػػػػؾ األشػػػػكاؿ وجعمهػػػػا مهيػػػػأة فعػػػػال السػػػػتيعاب شػػػػبكة همومنػػػػا

رهاصاتنا وقاسػـ  ،د الكػريـ برشػيدؿ عبػوانكساراتنا كما فعؿ بعػض المبػدعيف العػرب أمثػا ،وا 
حػػاـز كمػػاؿ الػػديف  د.ؿ فنانػػا مثػػ اآلف، وال غرابػػة أف نجػػد، .وعػػادؿ كػػاظـ وغيػػرهـ ،محمػػد

سػخيرها كجػنس ادة  وتالعػدّ  ..االحكػواتي.. القػاري يشتغؿ عمى تطوير بعض هػذ  األشػكاؿ
ف ة ألنقػوؿ ال غرابػ ف األشػكاؿ التقميديػة والحداثويػة.لػه موضػعا بػي فني قادر عمػى أف يجػد

همػة مػف غيرهػا تمػؾ النشػاطات الحكائيػة الم أكثػرحاـز كماؿ الديف ابف البيئة التي شػهدت 
وقطعػػه شػوطا مهمػا عمػػى  ،جديتػهو  ،ونظػرا ألهميػػة إنجػاز  عمػى مػدى فتػرة تاريخيػػة طويمػة.

واصطالحاته  ،طريؽ استكماؿ شروطه وقوانينه وترسخ دعائمه سنتناوؿ عناصر  الحكواتية
 ،نػػػػا فػػػػي تعزيػػػػز مسػػػػعا  الجػػػػدي والحثيػػػػث فػػػػي تثبيػػػػت دعػػػػائـ هػػػػذا الفػػػػفالفنيػػػػة مسػػػػاهمة م

 وتأصيمه. ،وعصرنته
 

 عناصر الحك اتية 
نػػػد حػػػاـز كمػػػاؿ الػػػديف عمػػػى عناصػػػر الػػػدراما المسػػػرحية ة عال تعتمػػػد عناصػػػر الحكواتيػػػ   

فهو ينظر الى عممه الجديد عمى أنه خروج امف  فة بؿ تتجاوزها الى ابعد مف ذلؾ.المعرو 
 بمعنػػػى أنػػػه يهػػػدـ ويفكػػػؾ النظػػػاـ القػػػديـدرامػػػا  األرسػػػطية والػػػال أرسػػػطية الػػػى الػػػال الػػػدراما 

ومػع هػذا نجػد   أسسه وعناصر  الحكواتية الجديدة.ويؤسس عميه نظاما جديدا له شروطه و 
ر اليهػا بعبػارة الفني يتكئ كثيرا عمى المصطمحات القديمة أو يشػي تنظيراته لهذا الشكؿفي 
تبػػر الحكواتيػػة مصػػطمحا يػػدؿ فإننػػا نع منػػذ البػػدء، نضػػمف الدقػػة، يولكػػ "التعبيػػرإف صػػ   "

بنػاء عميػه و  فني جديد متجاوز لمدرامية ولمفنوف الشفاهية التقميدية في آف واحد. عمى شكؿ
لػى الحكواتيػة حتػى ال ننفػي تمامػا وجػود دراما األرسطية والالأرسػطية إنه خرج مف النقوؿ أ

لكػػػي نضػػػمف اسػػػتقالليته و  المولػػػود الجديػػػد أوالً  بعػػػض العناصػػػر القديمػػػة المورثػػػة فػػػي أجنػػػة
 التامة ثانيا.

    
 ؟ سمي شغل الحك اتي المطر ح لمتمقيماذا ن 
فالعمػؿ الجديػد نجد إجابتػه فػي جػوهر عمػؿ الحكػواتي نفسػه. و فرض نفسه عمينا يسؤاؿ    

ء فػي بوتقتػه ومػف ثػـ إلغػا يعتمد أساسا عمػى صػهر وتمػاهي كػؿ األنػواع اإلبداعيػة السػائدة
نػه ا أوبمػ الػخ ، ديكػور.. إضػاءة، إخػراج، موسػيقى، تقنيػة، ممثػؿ، ص،نػ أعرافهاامف لغػة،



وبما انػه يتنكػر لموضػوعة صراع والبناء بالالتطور الدرامي،وال يستبدؿ الحركة بالال حركة،
سػػمية جديػػدة تػػدؿ عمػػى الوحػػدات الػػثالث ابدايػػة ووسػػط ونهايػػة  فػػال بػػد مػػف أف تكػػوف لػػه ت

رأينػػا مػػف بػػاب االقتػػراح أف نطمػػؽ عميػػه تسػػمية جمسػػة بػػدال مػػف عػػرض وقػػد  نوعػػه الجديػػد.
لعدادة بػدال مػف مسػرحية وعمى هذا نقوؿ جمسة األسفار بدال مف مسرحية األسفار وجمسة ا

حػاـز  لنقػرأ اآلف مػا كتبػه د. اء بػدال مػف مسػرحية سػيدة الوركػاء.جمسة سػيدة الوركػالعدادة و 
 كماؿ الديف واصفا إحدى جمساته:

 هي الطق س التي  طق س ما قبل  ما بعد العرض حية، ا العرض بقيت  ظائففي هذ"
 ات تهيئلللة الفضلللا القهللل ة، االسلللتقبال، (فلللي سلللاعات الصفر)األسلللفار ااشلللتغمت عميهللل

ر  السمر ط ال الميلل الحكي عن العرض أ  عن ش. آخ الجماعية لقا  ما بعد العرض،
  "مع الجمه ر.

كواتي بمعالجة القصة المطروحة معالجػة ارتجاليػة باالعتمػاد في هذ  االجمسة  يقـو الح       
مكانياتػػه فػػي المػػزج بػػيف ارتجالػػه وبػػيف الحركػػة المرتجمػػة وهػػذا  عمػػى قدراتػػه البيومكانيكيػػة وا 

 والمنوعػة عمػى معالجػة واحػدة حسػب. يعني  أف الحكواتي ال يقتصر في جمسػاته المختمفػة
ال ديك ريلة،ال "الجديػد بطريقػة مػع الفضػاء  بؿ يبتكر المعالجات الجديدة عمى وفػؽ تعاممػه

لػػػى شػػػاهد عمػػػى يضػػػا عمػػػى تحويػػػؿ المشػػػاهد التقميػػػدي إويعمػػػؿ أ "ال تشخيصللليةتصللل رية،
األحػػػػداث ومسػػػػاهـ فيهػػػػا بطريقػػػػة حكواتيػػػػة خالصػػػػة. ولكػػػػي ال نسػػػػقط فػػػػي إشػػػػكالية تسػػػػمية 
المشػػػػاهد فػػػػي جمسػػػػات الحكواتيػػػػة نقتػػػػرح اسػػػػـ  المحػػػػاكي أو المجػػػػالس أو الجمػػػػيس  ذلػػػػؾ 

فالمشػػاهد التقميػػدي فنيػػا يػػرى  عػػف وسػػائؿ تمقػػي المشػػاهد التقميػػدي.خػػتالؼ وسػػائؿ تمقيػػه ال
وهػذا  اد.عرضا لمصور الدرامية مدعوما بالحوار ومبنيا عمى أساس وحدة وتنػاقض األضػد

واف الصػور تتشػكؿ عنػد  ذهنيػا  ، عمال ابصاريا بالدرجػة األولػى.في العادة األمر يتطمب،
عػػف طريػػؽ  ةغػػي مػػا لمحكػػواتي مػػف دور فػػي رسػػـ الصػػور الحكواتيػػال بصػػريا مػػع أننػػا ال نم

 وحركة الجسد.  ،والتعبير بالوجه ،واإليماءة ،اإلشارة
الحكواتيػػة إذف تفػػرض تغييػػرات جوهريػػة عمػػى طريقػػة تقػػديـ الحكػػواتي بحيػػث تكػػوف         

والتأويؿ، بيف القديـ والجديد، بيف التقنية  ت مستمرة بيف األصالة والمعاصرة،هناؾ مجابها
 وتفترض أيضا النقاط المهمة اآلتية: 

 
إف الجمهػػور ال يػػأتي  بمعنػػى مغػػاير لمحالػػة السػػائدة مسػػرحيا. الفضػػاء غيػػر الثابػػت. -1

سبيؿ المثاؿ ليدفع ثمف البطاقة ثـ يجمس في الصالة منتظرا العرض المسرحي الػذي  مىع
لػػى إ اتيػػة تتحػػوؿتػػدور أحداثػػه فػػي العػػادة عمػػى خشػػبة محػػددة. الخشػػبة فػػي جمسػػات الحكو 



أو بيػػت  ،أو خيمػػة ،أو عربػػة قطػػار ،أو إسػػطبؿ ،أو متحػػؼ ،أو مرسػػـ ،أو مشػػرب ،مقهػػى
 قصب..الخ. 

 
اختيػػار الفضػػاء لجمسػػة مػػا يتحػػدد مػػف قبػػؿ مضػػيؼ يقػػـو بواجػػب الضػػيافة والبرمجػػة  -2

أي المقاربة بيف  ث عف الواقعة التاريخية القرينة.لمجمسة فهو يقترح الفضاء المناسب ويبح
عف ى الجمسة والواقع ثـ يدعو عددا مف المحاكيف أو الجمساء عمى أف ال يقؿ عددهـ فحو 

 عشريف محاكيا. خمس و 

 

 يمعب المضيؼ دور المخرج والسينوغراؼ والديكور ويضع خطة لمميزانسيف.  -3

 
 يقـو الحكواتي بالتدريب عمى الفضاء الجديد مدة ساعتيف قبؿ بدء الجمسة. -4

 
تجػػػاؿ بحيػػػث يتعامػػػؿ مػػػع الظػػػروؼ الجديػػػدة بطريقػػػة ال يعتمػػػد الحكػػػواتي عمػػػى االر  -5

ديكوريػػة وال تشخيصػػية وال تصػػويرية. ويعمػػؿ أيضػػا عمػػى تحويػػؿ المحػػاكي أو الجمػػيس فػػي 
ويقػػػـو بإسػػػقاط شخصػػػيات الحكايػػػة  الػػػى مشػػػارؾ فػػػي العمميػػػة الحكواتيػػػة.اغمػػػب األحيػػػاف 

بالجمسػػػػاء لتػػػػوتر عػػػف طريػػػػؽ عالقتػػػه المرويػػػة عمػػػى جمسػػػػائه ويجعػػػؿ خػػػػط الحكايػػػة دائػػػـ ا
 بالظروؼ المحيطة بهما سياسيا واجتماعيا.و 

 
الحكواتي ممثػؿ جسػدي يشػتغؿ فػي حكايتػه عمػى إطػالؽ طاقتػه الداخميػة، الباطنيػة،  -6

  كوسػػيط بػػيف اكػػودة داة لمتعبيػػر عػػف شػػئ مػػا والأألنػػه ال يتعامػػؿ مػػع جسػػد  كػػ الجنسػػانية،
لقطلب الم ضل عي هي ا،ية لما ه  باطني، لما ه  شله انيالطاقة التعبير " وهذ  وأخرى.

 ."لمت ازن مع الكممة

 : حؿلقد قدـ حاـز كماؿ الديف فكرته عف الحكواتية تطبيقيا عمى ثالثة مرا 

 
 المرحمة األ لى

  2000ػ  1998التػي دامػػت زهػاء السػنتيف  اجمسػة األسػفار  وتتجسػد هػذ  المرحمػة فػػي   
تراضػات السػابقة، فكرتػه في هػذ  المرحمػة ثبػت حػاـز كمػاؿ الػديف فضػال عػف الشػروط واالف

  :عف تأويؿ تقنيات التكرار في األدب الشفاهي



حللامال نقلليض  باعتبللار  ج انيللة المعنللى، التكللرار باعتبللار  ت كيللدا، ار يحمللل المعنللى،تكللر "
باختصار الطاقة التن يعية  آلية التكرار  رتابته، تغريبيا لمص رة، م لدا لمص رة، المعنى،

 "يست رتيبةة متجددة  للمتكرار كعممية حي ية متن ع
لقػػد اهػػػتـ حػػػاـز كمػػاؿ الػػػديف اهتمامػػػا كبيػػرا بالجانػػػب العممػػػي التطبيقػػي فهػػػو يعتبػػػر تػػػاريخ  

واف النصػػوص فػػي أحسػػف أحوالهػػا كتبػػت  الحقيقػػي تػػاريخ العػػروض ال النصػػوص.المسػػرح 
إف هػػذا االهتمػػاـ جعػػؿ أمػػر نشػػر  المسػػرح ال أف تقػػرا قػػراءة أدبيػػة. لتمثػػؿ مػػف عمػػى خشػػبة

الحػظ فػي مشػاهدة كثيػرة خاصػة لمػف لػـ يسػعفهـ  إشكاالتلجمسات ال يخمو مف نصوص ا
إف تنػػاوؿ النصػػوص وقراءتهػػا قػػراءة أدبيػػة وتحميمهػػا وتأويمهػػا أمػػور ال  عروضػػه الحكواتيػػة.

الفني ألنهػا شػروط  عمى شروط وقواعد وعناصر هذا النوع تخدـ المتمقي كثيرا في التعرؼ
 ،وأعمالػه ،ـ حاـز وهو يحػاوؿ إيصػاؿ أفكػار  الجديػدةومع ذلؾ لـ يكف أما لمتطبيؽ حسب.

ف وا   تمقيهػػا قرائيػػا ومنهجػػه إال أف يقػػدـ نصوصػػه منشػػورة ليكػػوف فػػي ميسػػور المتمقػػي البعيػػد
 .تناقض وفكرته السالفةكاف في هذا ما ي

 وتػأويال، ،تحمػياللنعطي انطباعػا، و عمى هذا األساس تناولنا نصوص جمساته الثالث     
لهػذ   نموذجػااجمسػة األسػفار   وقػد اخترنػا عػة هػذ  النصػوص ال العػروض،عػف طبينظريا 

 المرحمة.
 
    اقعية الماضي الحاضرأسطرة   األسفار.. 

ارتأى  ء مف أجزاء التوراة وجمعه أسفار،وهو جز  ، 1االكتاب الكبير الِسفر، لغة،        
يحدد أي ريؼ اأؿ  لالكاتب أف يكوف الجمع عنوانا لنصه بعد أف أضاؼ إليه أداة التع

لى أسفار الكتاب وما كاف ينبغي له أف يفعؿ ذلؾ ألف العنواف معرفا أحالنا إ األسفار يريد،
أماـ  منذ البدء، نه أراد ذلؾ كي يضعنا،ونعرؼ أ المقدس مع أننا نعرؼ غايته سمفا،

وأجواء أسطورية أشار الى عصرنته إياها عندما وصؼ  ،أحداث تراثية ذات طابع طقسي
طل من العص ر الغابرة "ب بأنه  شخصيات مسرحيةا فقرة في اسفياف  خصيةش

"تتحرك بين العص ر  أو عندما حدد الزماف مؤكدا عمى أف أحداث النص  المعاصرة"
لى أف ولـ يشر إ د ن تراتب منطقي"" اأي األحداث  وأضاؼ إليها أنهاالغابرة  المعاصرة"

مهما استغرؽ  إذ ال وجود لنص درامي، ،اصاخالنص يخمؽ بنفسه لنفسه تراتبا منطقيا 
بال منطؽ يحكمه أو يحتكـ إليه حتى ما  ه وتجاوز  لحدود الواقع والممكف،في ال معقوليت

يأتي به الجنوف يأتي عمى وفؽ منطؽ خاص يبرر  ويضع له شروطا نجد محدداتها في 
 االستجابات.  لتمؾمناطؽ االستجابات التي لـ يخصصها الدماغ 



وأنػػػا اعرفػػػه جيػػػدا، كاتػػػب مسػػػرحي مسػػػكوف بهػػػاجس التجديػػػد  الػػػديف،إف حػػػاـز كمػػػاؿ       
وتػرا   فعػؿ هػذا لومػة الئػـ أو نقػدة ناقػد.وال تهمػه وهػو ي جان  نحو تغيير األطر التقميدية،و 

مرحمػة  االسػفر  المشػهديسػتبدؿ المشػاهد باألسػفار صػانعا مػف  موضػع البحػث، في نصػه،
ففػػي السػػفر األوؿ  تمػػة بانتهائهػػا منػػه.لػػى المشػػهد ومختبػػدخوؿ الشخصػػية إ زمكانيػػة محػػددة

برواية ما حدث له في هػذ   اسفياف  ي يبدأععمى سبيؿ المثاؿ وبعد الالزمة اإلعالنية لمرا
يقػػػوؿ  )إي !(.ة لحػػػوار  فػػػي األسػػػفار كمهػػػا مالزمػػػ المرحمػػػة المبكػػػرة مبتػػػدئا بالزمػػػة سػػػتظؿّ 

 واصفا بداية المرحمة: 
خللرج البعيللر  حللين اتخللذت االسللتعدادات لمرحيللل معللي فللي ،! لقللد كللان ال قللت عصللراإي"

صلديقي    دعلت  سليفي النحاسلي! مؤ نلة لسلبعة أيلام، سلبع حصلى، السرية: مالتعالي
 "ذت أغذ السير الى أعماق الصحرا . أخ الراعي،

ويروي لنا انه اصطحب امرأة إلى واحة السمسـ فسحبته المرأة إلى ما تحت الرماؿ وصوال 
 نه اآلف في أعماؽ الصحراء مدفونا تحت الرماؿ. حدث األوؿ حيف يقرر أية اللى نهاإ

لـ نجد ما يغاير األطر الفنية المعروفة لممشهد المسرحي  األوؿ  االسفر مف سياؽ المشهد
كما هو الحاؿ في المشهد الفرنسي  ،االتي غالبا ما تبدأ بدخوؿ الشخصية وتنتهي بخروجه

كما في المشهد الممحمي المستقؿ ذاتيػا والمػرتبط  ميا،ئه مرحأو بدء الحدث وانتها ،التقميدي
الالزمػػػػػػة اإلعالنيػػػػػػة لمراعػػػػػػي وحتػػػػػػى وجػػػػػػود  الػػػػػػخ. أو.. يػػػػػػة المشػػػػػػاهد موضػػػػػػوعيا أو..ببق

اإي!  كمما ابتدأ اسفياف  مشهدا مف مشاهد الجمسة لـ يشفعا في تبرير هذا التغييػر وتكرار
 ،مذيعأو  ،أو راو ،وساطة معمؽخاصة وقد سبقت هذا النص نصوص تـ اإلعالف عنها ب

دور الراعػػػػي والزمتػػػػه  وهػػػػذا ال يعنػػػػي بالضػػػػرورة إلغػػػػاء الػػػػخ. أو ممثػػػػؿ.. ،أو عريػػػػؼ حفػػػػؿ
منهػػػا التهيئػػػة  الطريقػػػة أضػػػفى عمػػػى الػػػنص خصوصػػػية قصػػػد  ف وجػػػود  بهػػػذاإلعالنيػػػة أل

لػػى أحػػداث السػػفر ومػػا يميػػه عمػػى الػػرغـ مػػف صػػغر الػػدور الػػذي لعبتػػه التمهيديػػة لمػػدخوؿ إ
قدرتػه عمػى زجنػا  ومػا يحسػب لهػذا التغييػر، ومحدودية فعمها ومساحتها النصية.ه شخصيت

في طقوسية أجواء النص وتراثيته وقد عززت هذ  الطقوسية لغة حاـز كماؿ الديف الطيعػة 
لفنا  فيما خمفه لنا العراقيوف القدامى مف رقػـ أالمنيعة واعتمادها عمى أسموب التكرار الذي 

 وأخبار مموكهـ الغابريف.  ،وأساطيرهـ ،أناشيدهـطينية دونوا عميها 
 
مد، كما هو الحػاؿ مػع بعػض نه لـ يعتأ هنا، يميز استخداـ الكاتب لمميثولوجيا،إف ما     

أو شخصػػػػية أسػػػػطورية محػػػػددة بػػػػؿ انفػػػػت  عمػػػػى  ،عمػػػػى نػػػػص أسػػػػطوري محػػػػدد جمسػػػػاته،
ويربطهما بتراتبية زمنية  ،ويفّعؿ فكرته ،الميثولوجيا انفتاحا شامال آخذا منها ما يخدـ نصه

ء فعمهػا القاسػي لػى فكػرة أساسػية تتمثػؿ فػي عػدـ توقػؼ دورة الشػر الزمنيػة عػف أداتفضي إ



ولهذا حرص الكاتب عمى تحديد مهاـ اسفياف  في كؿ سفر مف األسػفار  التاريخي. وأثرها
 التسعة داخؿ النص فجاءت المهاـ عمى وفؽ الترتيب اآلتي:

 
 لة استخباراتية.إيصاؿ رسا :السفر األوؿ
 الشروع بإكماؿ المهمة التي كمؼ بها في السفر األوؿ. :السفر الثاني
 حراء بأمر مف مديرية األمف العامة.الصاستنبات الصبار في  :السفر الثالث
 تهريب النفط في باخرة تمخر الفرات. :السفر الرابع

 استطالع أماكف مجهولة في الصحراء. :السفر الخامس
 بناء صحارى جديدة عمى حافة الصحراء.:السفر السادس
 الهجـو عمى مخابئ سرية في الصحراء. :السفر السابع
 لى سفياف.وؿ عف نقؿ األوامر مف المديريات إي المسؤ عقتؿ الرا :السفر الثامف

عرابػػه عػػف اسػػتعداد  لمقيػػاـ بػػأي مهمػػة :السػػفر األخيػػر أخػػرى إذا  انتهػػاء المهػػاـ السػػابقة وا 
 المساء. عميه عند حموؿ  نودي

 
تهػا مسػتبدوف وعػف نوايػا بيّ  ،لى هذ  المهاـ تكشؼ عػف طبيعتهػا العصػريةإف نظرة سريعة إ

معاصروف لتفعؿ فعمها في أناس لـ يشر إليهـ حيف اكتفى بوضعها ضػمف األطػر التراثيػة 
لػػى التعػػاليـ السػػرية، ويغػػذ السػػير إ اسػػفياف  ففػػي السػػفر األوؿ يحمػػؿ الشػػعبية. توالحكايػػا

 ،ويكتشػػػؼ أف المػػػرأة التػػػي رافقتػػػه ليسػػػت إال جنيػػػة تعػػػيش تحػػػت الرمػػػاؿ ،راءأعمػػػاؽ الصػػػح
الشػػعبية فأنهػػا تحتجػػز  سػػبع  تغمػػب الحكايػػاأوكمػػا فػػي  ،وتحػػتكـ بػػأمر والػػدها شػػيخ الجػػاف

همػا ومنفذا لرغباتها إف لـ يبسمؿ قبؿ أف يقػوـ بػأي عمػؿ م ،سنيف يكوف خاللها طائعا لها
واحتفظت به داخؿ جرة  ،ذا األساس الشرطي واقعتهعمى ه كاف ذلؾ العمؿ بسيطا وتافها.

وعمػى  وتطمػب مػف والػدها أف يزوجهػا لػه. ،همف جرارها حتى نجػ  فػي جعمهػا تطمػؽ سػراح
تػػت وتحػػوؿ جسػػدها الػػرغـ مػػف رفػػض شػػيخ الجػػاف لطمبهػػا احتفظػػت بػػه فػػي جرتهػػا حتػػى ما

ادعائػػػه  راتية حػػػيف يقػػػوؿ فػػػيااالسػػػتخب تػػػهوهنػػػا يكشػػػؼ سػػػفياف عػػػف هوي النػػػاري الػػػى رمػػػاد.
 اختطاؼ الجنية مف قبؿ أناس يعيشوف فوؽ الرماؿ:

 "عمى تعقب الخاطفين  استرجاعها. –بحكم مهنتي  –ني قادر ا"
امػػػه مػػػف قبػػػؿ المديريػػػة التػػػي عػػػف تكميفػػػه بمه ىويػػػدعـ هػػػذا بتصػػػريحه فػػػي األسػػػفار األخػػػر 

 ليها وهي كما جاء في السفر الثالث مديرية األمف العامة.ينتسب إ
دائػػرة شػػخص تػػابع مهنيػػا لنظػػاـ أمنػػي ال يعمػػؿ ضػػمف  اسػػفياف  مػػف هػػذا أف نسػػتنتج      

وهػػػو أداة ناشػػػطة  لػػػى مسػػاحات تقػػػع خػػػارج هػػذ  الػػػدائرة.سػػيادته حسػػػب بػػػؿ ويتعػػدى ذلػػػؾ إ



اسػػػتخباراتية  ليقػػػـو بمهػػػاـ مختمفػػػة: بشػػػكؿ جيػػػد، اعمػػػة مػػػف أدوات ذلػػػؾ النظػػػاـ ومػػػدرب،وف
اة الوصػػػؿ الرابطػػػة بينػػػه وبػػػيف مػػػف  أدواف صػػػديقه الراعػػػي مػػػا هػػػو إال وتغييريػػػة، وتهريبيػػػه

المرتبطػػة بزبانيػػة  عوف القػػرار ويوجهػػوف األوامػػر فهػػو مػػف ناحيػػة يػػؤدي مهامػػه المهنيػػةصػػني
ولقػػػد آثػػػر  ور  البرولػػػوجي فػػػي مفتػػػت  األسػػػفار.ومػػػف ناحيػػػة أخػػػرى يػػػؤدي د تمػػػؾ المديريػػػة،

ة التػػػي الكاتػػػب أف يمنحػػػه اسػػػـ االراعػػػي  داخػػػؿ الػػػنص ألسػػػباب ال تتعمػػػؽ بطبيعػػػة المهمػػػ
 . ة واألسطورية التقميدية والمحدثةصارت معروفة لنا عبر عدد مف النصوص الدرامي

مهػـ هػو وفي السفر الثاني يعطي هاتيف الشخصػيتيف مالمػ  جديػدة مػف خػالؿ داؿ       
اسػفياف  صػػورة أخػرى مػف صػػور كمكػامش األسػطوري المسػػتبد نبتػة الخمػود التػػي تجعػؿ مف
وتجعػؿ مػف الراعػي  والبراري سعيا وراء عشبة الخمود.األفياء  والمغامر العراقي الذي يقطع

صػورة مقاربػػة لصػػورة األفعػػى التػػي تنعمػػت بعشػػبة الخمػػود تمػػؾ فاسػػتبدلت جمػػدها واسػػتعادت 
األمػػف  لػػى تجػػدد مخططػػات مديريػػةذا إشػػارة إشػػبابها وهػػو عػػيف مػػا فعمتػػه بػػالراعي. وفػػي هػػ

وفػي هػذا السػفر  ه منػذ أربعػيف عامػا.الػذي سػارت عميػالعامة واسػتمرارها عمػى الػنهج نفسػه 
عمػػى شػػكؿ صػػنـ نػػاري أو وثػػف  هنػػا، اتػػب لموضػػوعة الجنيػػة التػػي يظهرهػػا،أيضػػا يعػػود الك

 جسػػدها بشػػكؿ طقوسػػي حػػيف رسػػـ بسػػيفه،نسػػائي تكمػػف فيػػه مهمػػة اسػػفياف  الجديػػدة التػػي 
ذ يقػػرأ  منهػػا،عمػػى الرمػػاؿ، نجمػػة سػػباعية الػػرؤوس واضػػعا حصػػاة عمػػى رأس كػػؿ زاويػػة  وا 

ؿ ولعػ الجنيػة زاعمػة أف لهػا سػبع أرواح. وتتحػرؾ ،ويذته الخاصة تػدب الحيػاة فػي الػوثفتع
وعمػػى تكػػرار  فػػي  ،لػػى تأكيػػد الكاتػػب عمػػى الػػرقـ سػػبعةمػػف الجػػدير بالػػذكر هنػػا أف نشػػير إ

فػػي الجػػرة سػػبع سػػنيف  اسػػفياف  لقػػد حجػػزت الجنيػػة واضػػع مختمفػػة مػػف الحػػوار واألحػػداث.م
برسػػػـ نجمػػػة ذات سػػػبع رؤوس واضػػػعا فػػػي رؤوسػػػها سػػػبع وبعػػػد أف ماتػػػت أعادهػػػا لمحيػػػاة 

فػػي  ر لػػـ ينبػػت طػػواؿ سػػبعة مواسػػـ،واف الصػػبا صػػى ثػػـ نعػػرؼ أف لمجنيػػة سػػبع أرواح.ح
 صحراء الربع الخالي. 

في السفر الثالث يكشػؼ اسػفياف  عػف وجػه أسػياد  القبػي  بعػد أف فشػؿ فػي اسػتنبات      
 الصبار   

 ما انبثقت حياةبعة م اسم مضت  لم تنقمع األرض   س"
 "م افمح هذ  السنة باستنباته.ل إذاسيقتم نني كالكمب 

بػػذورا ميتػػة جػػاء بهػػا مػػف العػػالـ السػػفمي ينثرهػػا بجانػػب   لػػى األسػػطورة فيأخػػذويمجػػأ ثانيػػة إ
معانػػػػا فػػػػي األسػػػػطرة يقػػػػوـ اسػػػػفياف  بالتهػػػػاـ  وينػػػػدلع الصػػػػبار. ،لحصػػػػى فتنشػػػػؽ األرضا وا 

ء وقػػػد نبتػػػت عميػػػه زهػػػرة صػػػبار أخػػػذها ولفهػػػا الصػػػبار فيػػػنط أحػػػد أضػػػالعه مخضػػػبا بالػػػدما
وخرجػت مػف بػيف  بعد أسبوع واحد فقط حدثت المعجزة .ؿبالجريد ثـ دفنها في جذور النخي

 ازهرة الصبار .جذور النخيؿ ابنته



 إف حػػػاـز كمػػػاؿ الػػػديف ال يكتفػػػي بمػػػا تمنحػػػه األسػػػاطير والتػػػراث مػػػف طاقػػػات فكريػػػة       
رته الخاصػة اعتمػادا عمػى األجػواء الطقوسػية التقميديػة درامية ألنػه غالبػا مػا يصػنع أسػطو و 

 بمعنى أف حاـز يؤسطر أحداث نصه عنػدما منها الى محددات أسطورية مبتكرة. وانطالقا
واف أسػطرته هػذ  يقصػرها عمػى األحػداث المعاصػػرة  تتوقػؼ األسػطورة عػف منحػه مػا يريػد.

صػػػػؿ بػػػػيف الػػػػواقعي تاركػػػػا أحػػػػداث الماضػػػػي عمػػػػى مػػػػا هػػػػي عميػػػػه حػػػػد انػػػػؾ ال تسػػػػتطيع الف
 . د  يقعاف ضمف دائرة الشر الزمنيةوالمؤسطر أو بيف الحاضر والماضي فكالهما عن

تهػا فػي مواقعػة مػف تشػتهيه في سموكها عف سموؾ عشتار ورغب ازهرة الصبار  ولـ تختمؼ
العشػػػتروتي القاتػػػؿ كمػػػا فعػػػؿ وعنػػػدما طمبػػػت مػػػف اإلنسػػػاف مواقعتهػػػا ذكرهػػػا بشػػػبقها  نفسػػػها.

 يقوؿ صارخا في وجهها: ، مع عشتار.كمكامش،مف قبؿ
 لبراري؟ ألم تبتمعي فحل النخيل؟نت تمتهمين كل من تقترنين به! ألم تفعمي هذا بغزال اا"

 "هل نسيت الذي فعمته بصخرة الجبل؟
تتبعػػػه حمامػػػة تحػػػت  ة لتهريػػػب الػػػنفط.عمػػػى مػػػتف بػػػاخر  اسػػػفياف  وفػػػي السػػػفر الرابػػػع يرحػػػؿ

وكانت عينػا شػيخ  اواألص  هديمها  يرمي لها الخبز. ناحها ندبة كاف كمما سمع زقزقتهاج
 ف مػف شػؽ إحػدى العينػيف والتهمهػا.ّكػالجاف تمنعانه بشػواظهما مػف إفػراغ حمولتػه حتػى تم

ى الشػر نفسػها ويستمر الصراع بيف قػو  لى راع لمحماـ.الراوي وقد تحوؿ إبعد أسبوع ظهر 
اسػفياف  ويػروي لنػا  امػة. ينهػـزنية المتخفيػة بهيئػة حماسفياف  وعيني شيخ الجاف والجبيف

ولػػة بػػيف الشػػعبية المألوفػػة المتدا تهػػذ  المػػرة عمػػا حػػدث لػػه مػػع السػػعالة وهػػي مػػف الحكايػػا
ؿ أنه التقى بابنتهازهرة الصبار ووقع في حبها وقػرر ويكم العساكر عمى وجه الخصوص.

ذ  الػػػزواج منهػػػا.  إف حػػػاـز كمػػػاؿ الػػػديف وهػػػو لػػػى مخدعػػػه.رفضػػػت صػػػار يسػػػوقها عنػػػوة إوا 
اسػػفياف  ونغوليػػة  تأكيػػد نغوليػػة لػػىعػػة ابنتػػه إنمػػا يػػرـو مػػف وراء هػػذا إيسػػم  لسػػفياف بمواق

ويبػػدو لػػي أف التنغيػػؿ هنػػا يمتمػػؾ مبػػررات وقوعػػه إذا أخػػذنا سػػموؾ اسػػفياف  العػػاـ  ذريتػػه.
وعمػى المنػواؿ نفسػه يقػـو سػفياف بػأداء المهػاـ األخػرى  سموؾ ابنته الشاذ بنظر االعتبػار.و 

األسفار وفيها يكتشؼ أف صديقه الراعي لـ يكػف إال وجهػا مػف وجػو  جنيتػه  ى مففيما تبقّ 
الجميمة ونكتشؼ أف اسفياف  لـ يكػف إال وجهػا مػف وجػو  اشػيخ الجػاف . يقػوؿ فػي خاتمػة 

 المسرحية:
شلاهدا عملى كنلت  هلذا اللذي  الصل ت ينطملق ملن حنجرتلي. فتا شيخ الجلان تتحلرك،ش"

 "أنا شيخ الجان. حد ثه.
ت حاـز شهادته عمى ما رآ  مف زاوية واحدة دوف أف يترؾ لقارئه فرصة اإلطػالع هكذا يثبّ 

بإلقػػاء األضػػواء عمػػى مػػا حػػدث ل خػػر أو لقػػوة الصػػراع األخػػرى التػػي غيبهػػا الػػنص مكتفيػػا 
عمػػى حقيقػػة الشػػر وقػػوا  العابثػػة خالفػػا لمسػػائد مػػف األعمػػاؿ الدراميػػة. وقػػد كمفػػه هػػذا تنحيػػة 



مػػف عناصػػػر  أكثػػرراما األساسػػية واسػػتبداله بعنصػػر أو مػػف عناصػػر الػػد أكثػػرعنصػػر أو 
ـ تتحاور فمو عدنا وتفحصنا النص بكاممه لوجدنا أف اغمب شخصياته ل ات األدبية.السردي

خؿ بعضػػها فػػي صػػراع مػػع بعضػػه ولػػـ يػػد فػػي أكثػػر األحيػػاف، مػػع بعضػػها حػػوارا مباشػػرا،
 أو لغيرهػا بأسػموب واكتفت أغمػب إف لػـ نقػؿ كػؿ الشخصػيات بروايػة مػا حػدث لهػا اآلخر.
مػف مفاصػؿ العمػؿ المسػرحي بشػكؿ عػاـ ومػف  أكثػريقتػرب فػي مفصػؿ أو  درامي، اإلقاء 

فمػػػف الروايػػػة يسػػػتعير حػػػاـز كمػػػاؿ الػػػديف أسػػػموبها فػػػي روايػػػة  .بشػػػكؿ خػػػاص المونودرامػػػا
صػحي  أف  لػى شخصػيات تػروي.مػف شخصػيات تفعػؿ إاألحداث محػوال شخصػيات نصػه 
وعمػى وحػدة وتنػاقض  ي المعػروؼ،بنية الفعؿ بشػكمه الػدرامروايتها لألحداث مؤسسة عمى 

األضداد مما يقربها مف المونودراما إال أنها تظؿ بشكؿ عاـ محتفظة بجنوحها نحو األدب 
لراعػي ففي السػفر األوؿ واألسػفار التػي تبعتػه نجػد ا مف ثباتها كجنس درامي تقميدي. أكثر

 ياف  إال في السفر الرابع حيف يقوؿ:وال يتحاور مع اسف مجرد معمف عف بدء األسفار،
 "ع  الحمامة تتعرض لمحا لة اغتيالمنذ أسب   ان! عميك حماية الحمامة.الراعي: سفي"
 وكاف سفياف قد أعمف عف ظهور  سمفا حيف قاؿ: 
 "اعي  كان هذ  المرة راعيا لمحمامبعد أسب ع ظهر الر " 
 ثـ يعود في السفر نفسه ليقوؿ:  
 "في خطر  ال أحد يستطيع مساعدتك. حياتك ك.مؤامرة تحاك ضد ،ثمةالراعي: اهرب" 

خصػػيته وتنهػػي وفػػي السػػفر الخػػامس والسػػابع يحظػػى ببضػػع جمػػؿ مقتضػػبة جػػدا تهّمػػش ش
غـ مػف دخولهػا فػي حػوار انفػرادي أما الشخصيات األخرى فعمػى الػر  دور  في النص تماما.

لنقػرأ هػذ    .مػا روا  اسػفيافغمب األحياف كانػت تػروي أو تكمػؿ إال أنها في أ اسفياف  مع
 الفقرة لشيخ الجاف عمى سبيؿ المثاؿ: 

الحل ت اسلتيقظت  بنشل ة هائملة ارتعلد كلل شل.. أل ان..شيخ الجلان: بعلد فل ات ا"      
صللح بعضللها بللبعض(  تناطحللت ) األ اصللطفقت أشللجار النخيللل بللبعض تحللت الرمللال.

رؤ س النخيل  تدحرجت  فتقطعت  ت الهائجة بذيمها يمينا  يسارا،ضربت الحالصخ ر.
شلليخ الجللان: بللدأت "ولنقػػرأ أيضػػا الفقػػرة اآلتيػػة: "فللي عللرض الصللحرا ...الى آخللر الفقللرة.

تشلتت  دها  بمثلل لملح البصلر خمقلت معجلزة:عنل نية ترسم أشكاال غريبة في الهل ا الج
فاسللتمت الجنيللة سلليف سللفيان النحاسللي مللن غمللد   انقضللت عمللى الربللة  .انتبللا  خمبابللا

كشلرت الربلة  كػر ولػيس أنثػى حسػب ممحمػة كمكػامش الرب الف خمبابػا ذ اواألص   عمى
ذا بلله يللرة  الندبللة تحللت صللدر خمبابللا  عللن أسللنانها  انللدلعت المعركللة.. نظللر سللفيان  ا 

 تأنيث هنا الف  الشخصية منتحمة .ايص  ال "فعرف من هي خمبابا
 



ولػـ  حسػب. ألحػداثولو استعرضنا الفقرات األخرى لوجدنا أنها جميعا تعتمػد عمػى روايػة ا
الصراع الدرامي فػي الوقػت قادرا عمى تحريؾ محّفزات  عمى قمته أيضا، يكف حوار الجنية،

اسػػفياف  يػػروي الوقػػائع واألحػػداث بمػػا أوتػػي مػػف قػػدرة عمػػى شػػحف تمػػؾ الوقػػائع  الػػذي ظػػؿ
 الػػنص بهػػا فػػأف دققنػػا فيهػػا ولنػػا فػػي أقوالػػه أمثمػػة امػػتأل حػػداث بالطاقػػة الدراميػػة الفاعمػػة.واأل

ف ، وألػى وقػوع األحػػداث وانتهائهػا فػي الماضػػيوجػدنا أنػه ابتػدأها فػػي الغالػب بفعػؿ يشػػير إ
 ومف تمؾ األفعاؿ نذكر ما يأتي: قؿ لنا تفاصيؿ تمؾ األحداث حسب.المتحدث ين

حلللدث ذات يللل م  هكلللذا عشلللت.. فكلللرت..  دعلللت صلللديقي.. كلللان ال قلللت عصلللرا.."     
 فطل ري..تنا للت  قملت لنفسلي.. ث ذللك..لقلد حلد ماتلت الجنيلة.. ي م(.. ) صحيحه ذا
هربللت الللى عللالم  ظهللرت السللعالة..  جللدت انيسللا  اقترنللت بلله.. خرجللت.. حللدقت بهللا..

 "الخ. الخ.. نظرت في عبا ته..  يمة..كان ذلك لسن ات ط بدأت الجنية.. آخر..
قػػوؿ   بػػؿ تاعمى وفػػؽ المفهػػـو الػػدراميف الشخصػػية لػػـ تكػػف تفعػػؿتػػدؿ عمػػى أ وهػػي كمهػػا 

لػى تغييػر جنسػي لػـ تػؤازر  وفػؽ المفهػـو السػردي . وأف هػذا التغييػر الػوظيفي أدى إ اعمػى
ف كػاف حػاـز كمػاؿ الػديف قػد فعمػه بػدافع ضة له ولـ تسػبقه تنظيػرات ممهػدة فػإدراسة مستفي

التجديػػد أو التجريػػب فعميػػه أف يضػػع نصػػب عينيػػه إيجػػاد المبػػررات العمميػػة والفنيػػة المقنعػػة 
 خطير. لهذا التغيير الفني ال

 
 المرحمة الثانية 

 2002ػ ػ2000التي دامت زهاء السنتيف أيضا  اجمسة العدادة  وتتجسد هذ  المرحمة في  
الرا يللة النسلل ية  تأ يمهللا مللن ناحيللة "فػػي هػػذ  المرحمػػة اهػػتـ حػػاـز كمػػاؿ الػػديف بموضػػوع 

غائلب ثيملة( انتظلار ال)  ملن ناحيلة المقم عة، المرأةالمحرم  اختراق المحرم، من جانب 
إف المرأة/العدادة/الراوية هنا تمتقي بجمع مف النسوة ألداء طقس حػزيف " السخرية النسائية

لػى حالػة شػبقية بعػد أف تقػـو اؽ هذا الطقػس إتأبيني ديني الشكؿ والمعنى لكنها تقـو باختر 
ججهػا طػواؿ بتصعيد خط  تطور الحكاية عف طريؽ شحف ذاكػرة النسػوة االنفعاليػة التػي تؤ 

لػػى القيػػاـ بسمسػػمة مػػف الحركػػات االنفعاليػػة التػػي تبػػدأ بالضػػرب قػػس كػػي تػػدفعهف إفتػػرة الط
 الهادئ عمى الصدور وتنتهيابالجولة . 

، ولطػػـ الخػػدود حتػػى إذا مػػا وصػػمف والػػدوراف ،والػػرقص ،فػػي االجولػػة  يقمػػف بتمزيػػؽ الثيػػاب
ذ ذاؾ يجمسف هادئات ل ،ر التاـلى ذروتها شعرف بالتطهّ إ ز مػا هػو يحكيف حكايات تتجاو وا 

 لى ما هو دنيوي بحت في اغمب األحياف. ديني إ
فة مهمػػة اإلخػػراج والتمثيػػؿ واعتبػػر هػػذ  فػػي هػػذ  المرحمػػة أيضػػا أنػػاط كمػػاؿ الػػديف بالمضػػيّ 

 أحيانػػػا، ومػػػاء الػػػورد، ،وصػػػب القهػػػوة ،السػػػتقباؿالجمسػػػة بوظائفهػػػا الطقسػػػية التػػػي بػػػدأت با



تضػػمنا وقتهػػا طقسػػا حكواتيػػا م مػػا بعػػد العػػرض بػػالحكي والسػػمر لمػػا تبقػػى مػػف فػػي وانتهػػت
 وقد اخترنا اجمسة العدادة  أنموذجا لهذ  المرحمة. غمب عناصر الحكواتية.عمى أ

 
 أنم ذج حك اتي متقدمالعدادة..
نػه نهػؿ مػف الفنػي الجديػد أ ها يعمف حاـز كماؿ الديف في جمسػته الجديػدة أو عممػبدءً       

وبعػػض  ابائعػػة السػػمؾ  لهػػاينر ميمػػر،و لسػػعد اهلل ونػػوس، س المممػػوؾ جػػابر ارأ مسػػرحية
وانصػػهارها فػػي  لػػى تنػػاغـ حضػػارات الشػػرؽ والغػػربائد الشػػعبية البمجيكيػػة فػػي إشػػارة إالقصػ

 ادة .االعدّ بوتقة عممه الجديد
ها. وواقعيػػا مػػأخوذة مػػف الفعؿاعػػّدد  بمعنػػى وصػػؼ مناقػػب الميػػت وعػػدّ  لغػػة، ادة،العػػدّ      

ووظيفيػػػػا هػػػػي مػػػػف تػػػػروي  هي المتػػػػوارث،فاهػػػػي المػػػػرأة التػػػػي تميػػػػزت بحفظهػػػػا لػػػػألدب الشػػػػ
لجميسػاتها بأسػموب ذي طػػابع تقميػدي تجػري عميػػه تعػديالت آنيػة حسػػب مقتضػى الحػػاؿ أو 
و الجػػو العػػاـ أو طبيعػػة الحػػدث المػػروي التشػػابهية أو قدرتػػه عمػػى التمػػاهي مػػع مػػا حػػدث أ

 جزوحسػب حػاـز كمػاؿ الػديف تقػـو العػدادة بخػرؽ حػا يحدث لبعض الجالسات أو اغمبهف.
لػػػى حكايػػػات أخػػػر تسػػػتحوذ عمػػػى اهتمػػػامهف وتبػػػث فػػػي الحكايػػػة األـ منطمقػػػة بجميسػػػاتها إ

نفوسهف الخوؼ والشفقة والرأفة فيذرفف الدموع أو يمطمف الخدود أو يضربف الصدور حتى 
 يتطهرف مف ذلؾ الخوؼ، ويشعرف بالراحة واالسترخاء. 

أخػػػذ حػػػاـز مػػػف  ه األخػػػر،كمػػػا فػػػي مسػػػرحيات الجمسػػػة ،واألصػػػ  فػػػي هػػػذ  المسػػػرحية ا     
 ذاكرتها،شػػػػػػهرتها، هيئتهػػػػػػا، تػػػػػػزاؿ حاضػػػػػػرة فػػػػػػي ذاكرتنػػػػػػا الجمعيػػػػػػة، التػػػػػػراث شخصػػػػػػية ال

يمغػػػي تمػػػؾ الػػػذاكرة أو يفككهػػػا ليبنػػػي عمػػػى  قػػػع.وقػػػوة ذلػػػؾ الفعػػػؿ عمػػػى الوا سػػػموكها،فعمها،
تمػػػػؾ  فالخنسػػػػاء، لهػػػػا مػػػػف قػػػػديمها إال مظهرهػػػػا العػػػػاـ.أنقاضػػػػها شخصػػػػية جديػػػػدة لػػػػـ يبػػػػؽ 

وحمقػت  وناحت عميػه نػواح الثكمػى، أخوهااصخر  فرثته بكؿ قصائدها، قتؿ التي الشاعرة،
نعميف لـ يبػؽ منهػا حػاـز إال مظهرهػا  مف اجؿ رحيمه، وعمقت برقبتها، رأسها حدادا لموته،

ادة ال تػػػروي مػػػآثر أخيهػػػا وخوارقػػػه وقصػػػة رحيمػػػه لػػػى عػػػدّ العػػػاـ بعػػػد أف حولهػػػا إ الخػػػارجي
لقػػػػػد جردهػػػػػا مػػػػػف  حكواتيػػػػػة.والغػػػػػزاة بطريقػػػػػة  المأسػػػػػاوي بػػػػػؿ تػػػػػروي قصػػػػػتها مػػػػػع الخميفػػػػػة

وباختصػػار شػػديد جعمهػػا تتمػػاهى فػػي  ومنحهػػا صػػفات لػػـ تكػػف لهػػا مػػف قبػػؿ، خصوصػػيتها
 ئها عمػى وفػؽ تصػوراته الحكواتيػة،رها لتكوف أنموذجا لعدادتػه التػي شػيّ الشخصية التي سخّ 

فمػف هػي  .لتحقػؽ أغمػب األصػوؿ الحكواتيػة فيػهوهي أنمػوذج متقػدـ عمػى نماذجػه السػابقة 
 ؟ وبماذا أخفقت؟. وماذا حققت لى عدادة؟وكيؼ تحولت إ الخنساء؟
ملن  حذق العالملات،"نهمت الحكمة من عمى أنها المرأة التػي ادة االعدّ  تقدمها جمسة      

مللن هيللام الشللاعرات  تعممللت أسللرار السللحر  فكللت  مللن بطلل ن الكتللب، قملل ب العرافللات،



وتشػػػػي الجمسػػػػة بغايتهػػػػا المكتومػػػػة ورغبتهػػػػا  "الخطلللل ط الهير غميفيللللة  المسللللماريةرملللل ز 
الجانحػػة ومحاولتهػػا االسػػتحواذ عمػػى السػػمطة بمسػػاومة عػػدوها وفػػت  الطريػػؽ أمػػاـ قطعاتػػه 

 الغازية الحتالؿ بغداد عمى أمؿ جعؿ السمطة والزعامة وقفا عميها. 
 تقوؿ ناصحة إمبراطور بيزنطة:   
 الخميفة. دمر ا في طريقكم كل  حدة تر نها فكمهم من أنصار"

 "نحن سنتكفل بفتح أب اب بغداد!
ولكػػي تختػػرؽ الحػػزاـ األمنػػي الػػذي ضػػربه الخميفػػة حػػوؿ بغػػداد فإنهػػا تختػػار رجػػال يتشػػابه 

ياهػػػا فػػػي تطمعاتهػػػا االسػػػتحواذية ورغباتهػػػا الشػػػاذة وأطماعهػػػا واف اختمفػػػت عنػػػه بػػػذكائها  وا 
واهنػػة. وبعػػد حالقتهػػا ومكرهػػا وحػػذقها وخبثهػػا وتطمعهػػا الػػى ابعػػد مػػا تمتػػد اليػػه باصػػرته ال

لشعر  تكتب عمى جمدة رأسه رسالتها الصريحة لمغزاة وتتركه فػي غرفػة مظممػة كػي ال يػرا  
أمرهػػػػا أوال  ولكػػػػي يطػػػػوؿ شػػػػعر  كثيػػػرا فيغطػػػػى بطولػػػػه فحػػػػوى الرسػػػػالة التػػػػي  فيفضػػػػ أحػػػد 

وككػؿ حكايػات الخيانػة رورة قتمػه بعػد أداء مهمتػه ثانيا.تضمنت مػف جممػة مػا تضػمنت ضػ
دو بوعػػد  فتخسػػر الخنسػػاء حمػػـ حياتهػػا وتػػولي وجههػػا هاربػػة خائفػػة مػػف الوقػػوع ينكػػث العػػ

 بقبضة إمبراطور بيزنطة.
 ديف بناء ادة  التي هيكؿ عميها حاـز كماؿ الجمسة االعدّ  اثيمة  هذ  باختصار شديد هي 

اعتمػػاد  عمػػى الشخصػػية الرئيسػػة التػػي جعػػؿ منهػػا  ،بشػػكؿ جمػػي اتضػػ ، الحكػػواتي وفيهػػا
حوله األحػداث والشػخوص دوف أف يكػوف لهػذ  األحػداث أو لهػؤالء الشػخوص  محورا تدور

قػد مػن   االنفػراد والمحوريػة و  ركة فػي التػأثير عمػى سػير الوقػائع.فعؿ درامي مميػز أو مشػا
ف وبي بطريقة حكواتية، لمقاربة الفنية بينها كنص مكتوب،ة  قدرة كبيرة عمى ااالعدادّ  جمسة

مػػف خطػػوة فػػي اتجػػا   أكثػػروبهػػذا يكػػوف حػػاـز قػػد تقػػدـ  اء.العػػرض المقػػدـ لعػػدد مػػف الجمسػػ
جعؿ نص الجمسػة قػابال لمقػراءة األدبيػة مثممػا هػو قابػؿ لمعػرض والمشػاهدة البصػرية الحيػة 

مػػف قبػػؿ جمهػػرة  بشػػكؿ مباشػػر، تػػي كتبهػػا فقػػط لتمثػػؿ ويػػتـ تمقيهػػا،خالفػػا لبقيػػة نصوصػػه ال
 .ءأو الجمساالنظار 

إذف شخصػػية مػأخوذة مػف التػراث ومعصػرنة بالقػػدر  ادة االعػدّ  الخنسػاء فػي جمسػة حػاـز   
غػػزو  لػػى آخػػراد حػػدثا متجػػددا يمتػػد مػػف أوؿ غػػزو إالػػذي يجعػػؿ مػػف خيانتهػػا واحػػتالؿ بغػػد

لقػد  جنػوح.و عمػى مػا هػي عميػه مػف شػذوذ  أماطػت المثػاـ مػف عمػى وجههػا فظهػرت لبغداد.
ادة  بعػد االعػدّ  ى حالػةلػف التػراث لكونهػا األقػرب إانتقى حاـز كماؿ الديف هذ  الشخصية مػ

اصػخر   لقػد قتػؿ أخوهػا ادة.لػى عػدّ إأف رأى فيها الكثير مف الصفات التي سػهمت تحولهػا 
ولػـ تكتػؼ  صػائد حفظتهػا ذاكػرة الشػعر العربػي.ها لمنػاس فػي قدتعدفراحت تصؼ مناقبه و 



مػر أ عمػى تػذكر ، يػا كممػا أثارتهػا حادثػة أو حفزهػا،بمراثيها الشػعرية فراحػت تعػد مناقبػه حك
 عدادة أخرى.  وهو عيف ما تفعمه أي ما.

ة لمدور أساسا ولـ يبذؿ حاـز كبير جهد ليجعمها تؤدي ذلؾ الػدور ومػا مهيأ إذفالشخصية 
فعمه فقط انػه فككهػا وأعػاد تركيبهػا بهيئػة جديػدة غيػر متشاخصػة مػع غيرهػا مػف العػدادات 

أف مػػادة  ة إلػػىمػػف العػػدادات وفػػي هػػذا إشػػارة ذكيػػفهػػي واحػػدة ضػػمف تسمسػػؿ غيػػر محػػدد 
لػػى أخػػرى وقػػد ادة إومنقولػة بشػػكؿ مباشػػر أو غيػر مباشػػر مػػف عػدّ  دة مػػأخوذة شػػفاهيا،االعػدّ 

ادة الشػابة وتوضػ  مػف ادة الكبيػرة والعػدّ أوضحت الجمسة هذا عندما دار الصػراع بػيف العػدّ 
عػة خالؿ هذا الصراع أف مادة العدادة قابمة لمتأويؿ والحػذؼ واإلضػافة فهػي مػادة مرنػة طيّ 

يمكف تشكيمها عمى وفؽ تصػورات العػدادة الواحػدة لمحالػة التػي تمػر بهػا جميسػاتها وطبيعػة 
 كؿ واحدة منهف.

 االستمرار فػي هػذ  الغمبػة عمػى الػرغـ مػف وهي المتغمبة عمى الرجاؿ، لـ تستطع الخنساء،
ف تظػػؿ كػػذلؾ متجػػاوزة رغبتػػه فػػي قتػػؿ زوجاتػػه ، وأأنهػػا اسػػتطاعت أف تكػػوف زوجػػة لمخميفػػة

عجابػػه إبقنها فضػػال عػػف أنهػػا اسػػتأثر ممػػف سػػ لػػى الحػػد الػػذي ت باهتمامػػه وحبػػه وشػػهوته وا 
مكػػػف كػػاف ي إذاجعػػؿ منهػػا وزيػػرة لحكومتػػه فأثػػار دهشػػػة القاصػػي والػػداني وتسػػاؤلهما عمػػا 

موحهػػػػا فػػػػي السػػػػمطة أو هكػػػػذا لقػػػػد حققػػػػت الخنسػػػػاء ط المػػػػرأة تحػػػػيض أف تحكػػػػـ الرجػػػػاؿ.
ط يفػػػة يفكػػػر بػػػامرأة غيرهػػػا حتػػػى بػػػدأت تخطػػػولكنهػػػا مػػػا إف بػػػدأ الخم أوؿ األمػػػر، اعتقػػػدت،

ليػػه وكػػرد فعػػؿ لخيانتػػه لهػػا خانتػػه مػػع أقػػرب المقػػربيف إ إلزاحتػػه واالسػػتحواذ عمػػى سػػمطته.
ب لمخميفػة وتكرر مسمسؿ الخيانات كؿ ليمة حتى تعمؽ بها ذلؾ المقرّ  ،وأكثرهـ إخالصا له

 واتفؽ معها عمى التخمص منه وتنصيبها خميفة بدال منه.
وعنػدما اسػتفحؿ األمػر  لخالفة صار لهما عدد مف األتبػاع.د فرارهما مف قصر ابع       

راحػػت الخنسػػاء تفكػػر بأسػػهؿ الطػػرؽ لمػػتخمص مػػف الخميفػػة واسػػتالـ سػػمطانه وهكػػذا بػػدا لهػػا 
 لى حمـ حياتها الكبير. العتماد عمى الغزاة هينا لموصوؿ إأمر ا

لـ تحسب له حسابا فهو نكث الغزاة و أما الذي أخفقت فيه  هذا ما حققته خالؿ فترة وجيزة.
بوعػػدهـ لهػػا ممػػا جعمهػػا فػػي وضػػع ال تحسػػد عميػػه فبعػػد أف أمػػر اإلمبراطػػور أتباعػػه بإلقػػاء 

وبهػذا يغمػؽ  مدمرة مهدمة ال تقػـو لهػا قائمػة. القبض عميها فرت هاربة تاركة وراءها بغداد
فػػي البدايػػة لتنغمػػؽ نهايػػة ادة حػػاـز كمػػاؿ الػػديف دورات الغػػزو المتكػػررة بتكػػرار مػػا قالتػػه العػػدّ 

 الجمسة عمى بدايتها.
 

 
 المرحمة الثالثة 



حػػاـز  فػػي هػػذ  المرحمػػة صػػهر 2003  وتتجسػػد هػػذ  المرحمػػة فياجمسػػة سػػيدة الوركػػاء    
وخمط بيف مختمؼ األنواع اإلبداعية مع الجنس الجديػد فػي طقػس أطمػؽ عميػه  كماؿ الديف

يػت القصػب الػػذي شػيد ليكػوف مضػػيفا قػػدمت هػذ  الجمسػة داخػػؿ ب .ةالعػرض وسػمينا  جمسػ
لمسػاته  وبهذ  المرحمة وضع حػاـز أنواع العروض والمقاءات والفنوف.حيويا ومستقبال لكؿ 

ويػدخؿ ضػمف سػياقات هػذ  المرحمػة كػؿ مػا كتبػه  يػة والتطبيقيػة عمػى منهجػه الجديػد.النظر 
ممػوؾ الحقا مف جمسات نذكر منها جمسػة صػيؼ قػائظ وجمسػة عػيف الػبم  وجمسػة راس الم

لهػػذ   نموذجػػا اجمسػػة سػػيدة الوركػػاء ابتهػػا بطريقػػة حكواتيػػة وقػػد اخترناجػػابر التػػي أعػػاد كت
 المرحمة. 

 
 
 سيدة ال ركا .. 

 دراما في تنغيل الم ر ث  تفعيل ال ارث
واحدة مف األعماؿ الدرامية   سيدة الوركاءاأو  الموناليزا السومريةاا تعتبربدءً        

فرازاته في السمب والنهبالقميمة التي تناولت موض وسرقة  ،وعة االحتالؿ األخير لبغداد وا 
وهي بشكؿ  ية لممجتمع العراقي تخريبا تاما.وتخريب البنية التحت ،وحرؽ المكتبات ،اآلثار

 عاـ  تنتظـ في افتتاحيف:
أو مقدمػػػة قصػػػيرة اعتمػػػدت عمػػػى نثػػػار مقػػػابالت تمفازيػػػة  ابرولػػػوج تمفػػػازي  االفتتػػػاح األوؿ
 نػػدري مػػا الػػذي قصػػد  بكػػؿ األدوار. وال كػػؿ األدوار،ممثمػػة كمػػا يقػػوؿ المؤلػػؼ لعبػػت فيػػه ال

مػػػع أف  وية والرجاليػػػة أـ االثنػػػيف معػػػا؟هػػػؿ قصػػػد أنهػػػا لعبػػػت كػػػؿ األدوار النسػػػوية أـ النسػػػ
لػػى أف وال بػػد مػػف اإلشػػارة هنػػا إ فػػي هػػذا االفتتػػاح عمػػى األقػػؿ، ذاؾ،األمػػر بػػدا غيػػر هػػذا و 

 مع سقوط بغداد واحتاللها األخير مف قبؿ القوات األميركية. وقائع هذا االفتتاح قد تزامنت
ؤلػؼ فػي افتتػاح افتراضػي تنػاوؿ االفتتاح الثاني وهو المتف الكامؿ لممسرحية وقد أفرغه الم

وأربػػػع قػػػرى هػػػي المراحػػػؿ المكانيػػػة النتقػػػاؿ سػػػيدة الوركػػػاء مػػػف  ارحمػػػة العػػػالـ السػػػفمي  فيػػػه
امكػػػاف  حػػػدود صػػػحراء االهػػػوارعمػػػى قريػػػة  الػػػى امكػػػاف ثابػػػت  لمتحػػػؼ الػػػوطني العراقػػػيا

كػػاف متغيػػر  ام لػػى مقبػػرة جماعيػػةثػػـ إ لػػى معبػػد تحػػت الميػػا  امكػػاف متغيػػر متغيػػر  ثػػـ إ
 امكاف ثابت  لى القرية األولى المتحؼ الوطني العراقيوأخيرا العودة ثانية إ
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يات التقميديػػة الشػػائعة كالمشػػهد والفصػػؿ ؿ مػػف المسػػمّ التحػػوّ  ا،بػػدءً  ،وقػػد أراد المؤلػػؼ      
الخ في محاولة منه لبموغ التجديد  لى مسميات مبتكرة هي القرية األولى والثانية..وحة إوالمّ 

 في كؿ مفاصمه شكال ومضمونا.
 

 )رحمة العالم السفمي(
إنهػػا، باختصػػار  ة.ياألسػػطور  مرجعيتهػا الـ السػػفمي مػػف حيػػثوهػي رحمػػة ال عالقػػة لهػػا بالعػ

لػى التعريػؼ بأصػولها التاريخيػة لوركاء مف المتحؼ الذي وضعت فيػه إرحمة سيدة ا شديد،
فػي اآلثػار عمػى أصػولها  واتفاؽ الباحثيف وكيؼ ظؿ رأسها منفصال عف جسدها، واآلثارية

لػى صػخر إ بمرور الوقت، وتحوله،لة تجمد الطيف حوؿ جسدها واستذكارها لحا السومرية،
جعػػؿ مػػف المسػػتحيؿ انتػػزاع جسػػدها منػػه ومػػف ثػػـ تصػػدع جسػػدها وانفصػػاله وغوصػػه فػػي 

يجػػػاد رأسػػػها ووضػػػعه فػػػي المتحػػػؼ الػػػوطني  العراقػػػي فػػػي مواجهػػػة تمثػػػاؿ أعمػػػاؽ الرمػػػاؿ وا 
 كػاف حريػاً  لى العالـ السػفمي.ال بعيد بصمة إهذ  الرحمة التي ال تمت مف قريب و  كمكامش.

لى أسطورة العالـ السفمي ة مختمفة حتى ال تحيمنا التسمية إمؤلؼ أف يضعها تحت تسميبال
 التي حفظتها ذاكرتنا الثقافية.

 
 تمثال من الرخام القرية األ لى/

قمت أف القرى األربػع تقػع ضػمف االفتتػاح الثػاني ودليمػي عمػى هػذا استرسػاؿ سػيدة الوركػاء 
كمالهػا بشػكؿ انعػدم ت فيػه الحػدود الفاصػمة بػيف االفتتػاح الثػاني وبػيف في روايػة حكايتهػا وا 

 :كاآلتي  إذ بدأت سردها 1اؽ
 !عني في المجم عة المقابمة تمثالهبعد أن  ضع ني خمف الفترينة الزجاجية طال"

 "انه ه !
جػػاء عمػى لسػػاف  كػػالـ سػابؽ لهػػا وموصػوؿ بمػػا بعػدها.لػى ابعد  بظرفيتهػا أشػػارت إهػذ  الػػػ

 ختتمت االفتتاح قائمة: سيدة الوركاء نفسها حيف ا
 من بطن الضباب يتقدم كائن ما "

 الكائن يتقدم إلي 
 أنا انظر الى الكائن 

 أمعن النظر فيه 
 ام أن مالمحه تتضح؟بدا لي  كأنه يصل إلي،

 "المالمح فتصير رجال تتقدم



وبػػذا تفقػػد القريػػة   1اؽ هػػو كمكػػامش افػػي خاتمػػة االفتتػػاح الثػػاني  هػػذا الرجػػؿ ويتبػػيف أف
  . 2محها الجغرافية والدرامية وتظؿ هكذا حتى بدء اؽمال

  تقػػـو سػػيدة الوركػػاء بسػػرد حكايػػة زواجهػػا مػػف ابػػف عمهػػا شػػمش الػػذي رضػػع مػػف 1فػػي اؽ
لػى نغوليػة زواجهمػا الػذي سػوؼ يؤكػد  وهذ  إشارة إ ميب أمها فصار أخا لها بالرضاعة.ح

ضؿ هذ  الزيجػة لذي صار بفقتؿ ابنها ألبيه واقترانه بها وسنعرؼ أف االبف هو كمكامش ا
ذي لػػى قمبػػه أنكيػػدو الػػأمػػه عػػددا مػػف األوالد كػػاف أقػػربهـ إأنجبػػت منػػه  ممكػػا عمػػى الوركػػاء.

وقػػد افتضػػ  أمػػر زواجهمػػا فتحػػرؾ تمثػػاؿ كمكػػامش مػػف  سػػاعد  عمػػى قتػػؿ الثػػور السػػماوي.
منهـ ال لمعار وأوالد  تطهيرا لمخطيئة مستثنيا سقاعدته وهشـ زجاج الفترينة وقتؿ زوجته غ

الػػذي مػػا اف مػػات حتػػى هػػاـ كمكػػامش عمػػى وجهػػه فػػي البػػراري فػػأطمقوا عميػػه اسػػـ  أنكيػػدو
   عند هذا الحد. 1كمكامش رجؿ العزلة لتنتهي اؽ

 
 معطيات القرية األ لى 

 نغولية تاريخنا الرافديني ازواج المرأة مف أخيها وزواج االبف مف أمه  .1

 

جػػػػداد التػػػػي يقػػػػع وزرهػػػػا عػػػػادة عمػػػػى اخطيئػػػػة األقوطنا تحػػػػت طائمػػػػة العقوبػػػػة القدريةسػػػػ .2
 األحفاد 

 
ية كمكػػامش هشاشػػة التػػاريخ البشػػري وضػػحالة األسػػطورة محميػػا وعالميػػا اتمػػاهي شخصػػ .3

طػػػال لممحمػػػة أوروؾ باعتبػػػار  ممكػػػا عمػػػى سػػػاللة أور الثالثػػػة أوال وب التاريخيػػػة واألسػػػطورية،
 الممؾ ذي الجنسية اإلغريقية  أوديببشخصية  ثانيا،

 
لػػػى اتحػػػوؿ أوروؾ مػػػوطف حكػػػـ كمكػػػامش إ ي أو االسػػػتبداؿ الجغرافػػػيي المكػػػانالتمػػػاه .4

 الوركاء موطف انتماء سيدة الوركاء 

 
 ؿ له لى ابف وأخ منغّ مف صديؽ لكمكامش إ أنكيدواتحويؿ  نغولية عالقة الصداقة .5

 
رادة مف معاقبة كمكامش إلساءته إلى عشتروت اتحويؿ تمؾ اإل ادة اآللهةتحوير في إر  .6

 ته المعينة كما وضعها المؤلؼ.لى معاقبة ذريإ

 



حسػػابا دقيقػػا بػػؿ جػػاء بهػػا  فػػي رأينػػا، الخطيػػرة جػػدا لػػـ يحسػػب لهػػا الكاتػػب،هػػذ  المعطيػػات 
 الػنص،بدافع فني أساسه كسر حاجز التقميد والظفر بكتابة تجريبيػة تقػـو عمػى بنيػة تهػديـ 

ومخزوف الذاكرة  ةوبنائه بناء جديدا يستبعد المنطؽ العاـ لمتاريخ والحقائؽ العام أي نص،
 الحابؿ بالنابؿ.  غير عابئ، الجمعية. ويخمط،

 
 تمثال من الرخامالقرية الثانية/

  تمثػػػاال مػػػف الرخػػػاـ كإشػػػارة 1وفيهػػػا يقػػػدـ المؤلػػػؼ سػػػيدة الوركػػػاء كمػػػا قػػػدمها فػػػي اؽ    
 ونفوذها وهي تسرد حكايتها قائمة:  ،وسطوتها ،وصالدتها ،الستمرار قوة السيدة

 رأيتني أصير حكاية حيحه ذا حمـ ا وصذات حمم " 
 أنلا لسلت سل ة دة أنلا غيلر م جل دة حقيقلة.أنلا حكايلة منسلر  رأيتني أنسرد في حكاية. 

 "حكاية!
وكػػػأف المؤلػػػؼ أراد بهػػػذا أف يؤكػػػد حقيقػػػة سػػػرد   لألحػػػداث واسػػػتبعاد  لدراميػػػة الحػػػدث ومػػػا 

 الوسػائؿ، خاصػة وهػو يعػرؼ أف أفضػؿ تقتضيه الدرامية مف صراع وتصاعد وذروة..الخ.
ولمػا  ليه هي القصة الطويمة والروايػة.إف اقرب السرديات هي السرديات وأ في حالة كهذ ،

بػيف الفعػؿ  صػه يتػأرج  بػيف السػردية والػدراما،لى تجنيس نصه ظػؿ نلـ يستطع الوصوؿ إ
 سمسػمها،الروائي الخاضع لمنطؽ النص وبػيف الفعػؿ الػدرامي الخاضػع لمنطػؽ األحػداث وت

مػػف السػػرد الحكػػائي المنطػػوؽ الػػى  باسػػتمرار، اس ظػػؿ ينتقػػؿ داخػػؿ نصػػه،وعمػػى هػػذا األسػػ
ف يبتكػػر وكػػاف حريػػا بػػه أ وال مسػػوغ فنػػي. وي المػػدوف انتقػػاالت ال مبػػرر لهػػا،السػػرد  المػػر 
وال يبػرر وجػود الػراوي أو عدمػه مػا أقػدـ عميػه  جممػة قواعػد جديػدة لهػذا االنتقػاؿ.قاعدة أو 

تماهي الراوي العارؼ بكؿ شئ مع سيدة الوركػاء وما جعؿ هذا واضحا  ه.المؤلؼ في نص
ي السػيدة لتبػدأ فػالراوي هنػا يبػدأ مػف حيػث تنتهػ فػي سػرد أو إكمػاؿ الحكايػات. اتتابعيهمأو 

إف حكمنػػا هػػذا ال ينطبػػؽ بطبيعػػة الحػػاؿ عمػػى هػػذ  المسػػرحية  فػػي  هػػي مػػف حيػػث ينتهػػي.
اجيػة سػوؼ تفػت  أمػاـ حالة كونها  نصا معروضا أو جمسة حكواتيػة ألف المعالجػات اإلخر 

فإذا أراد حاـز كماؿ الديف جعمه مشروعا لمكتابة فما عميه  ،النص آفاقا غير محسوبة عميه
  بمعنػػػى إال أف يجنسػػػه عمػػػى وفػػػؽ منظػػػور  الحكػػػواتي ليتػػػي  لمقػػػارئ إمكانيػػػة تمقيػػػه حكواتيػػػا 

 .مى شروط وقواعد الجمسة الحكواتيةتضمف النص ع
ـ يكف حوارا دراميا بالمعنى التقميدي ألنه حوارامحكي  الحوار عموما في هذا النص ل    

 وهذا مغاير لمحوار يقـو بنقؿ ما تحاور به اآلخروف، يتمقا  الجمساء عبر وسيط احكواتي 
األوؿ  ي بشػكؿ مباشػر ودونمػا حاجػة لوسػيط.لػى المتمقػالمنطوؽ الذي ينقؿ مف المتحاور إ

فػػإذا كػػاف مػػا قدمػػه المؤلػػؼ فػػي هػػذا  فعػػؿ.ويقػػوـ الثػػاني عمػػى بنيػػة اليقػػـو عمػػى بنيػػة السػػرد 



النص نسفا لمحوارات التقميدية وتجديدا أو تجريبا في جسد الدراما فإننا نعتقد انه لػـ يصػب 
لباس الرواية ذا لبس المسرحية تجريبيا جديدا وكؿ ما قاـ به هو أنه أولـ يقدـ شيئا  ،هدفه

ذا استثنينا بعض الجمؿ التػي يكػوف  المقياس الكبير. فيهػا الحػوار مباشػرا بػيف الشخصػية وا 
وبيف مف يحاورها نجد أف اغمب ما تبقػى مػف الحػوار يػأتي بعػد تصػري  الػراوي الػذي يؤكػد 

 ......قبؿ كؿ حوار عمى جممة إخبارية استباقية أو وصفية تتقدـ عميه .
 

 القرية الثالثة / تمثال من فحم 
سيدة الوركاء مف فحـ يكثر اسػتخداـ   والتي كاف فيها تمثاؿ  3أو تمهد له ففي اؽ...... 

  هذ  الجمؿ كما في
 الخ. "تسا ل ا".."   "سأله األخير "قال كمكامش"

وهػذ  كمهػا تػػدخؿ ضػمف تقنيػػة بنػاء السػػرديات كالقصػة والروايػة ومػػف أمثمػة ذلػػؾ أيضػا مػػا  
 قاله الراوي قبؿ بدء حوار كمكامش:
  عندما عاد كمكامش سأله األخير: 

 كمكامش
 يئا أثنا   بعد الهدم؟ هل رأيت ش

 ماذا تعني؟  :أنكيد 
 شيئا أ  ر حا ما  كمكامش:

 بأبيه متعجبا  قال:  أنكيد صدق  سيدة ال ركا :
 ال  :أنكيد 

سػػأله ليػػأتي بعػػدها سػػؤاؿ  ااألخيػػر  ى تخبرنػػا عػػف عػػودة كمكػػامش وكيػػؼ أففالجممػػة األولػػ
 امػاذا تعنػي  د  بشػكؿ مباشػروالػ أنكيػدووفػي الجممػة الثالثػة يجيػب  .أنكيػدوكمكامش البنه 

لتػػػأتي الجممػػػة الوصػػػفية/اإلخبارية عمػػػى لسػػػاف سػػػيدة  اشػػػيئا أو روحػػػا مػػػا  فيجيبػػػه كمكػػػامش
الوركاء بدال مف الكاتب أو الراوي العارؼ بكؿ شئ مستخدمة فيهػا الفعػؿ اقػاؿ  ليكػوف مػا 

 بعد  مقاال لما قبمه.
 

 / تمثال من تمر القرية الرابعة
االفتتػػاحي  هايعػػود الكاتػػب ليؤكػػد مػػا أخبرتنػػا بػػه المسػػرحية فػػي مشػػهدفػػي هػػذ  القريػػة       

ميرها وعف الصواريخ التػي كانػت دعف الجندي األمريكي وعف سقوط بغداد أو فتحها  أو ت
كػػػػػاف احسػػػػػب ادعػػػػػاء الجنػػػػػدي تنطمػػػػػؽ مػػػػػف المتحػػػػػؼ الػػػػػوطني وحالػػػػػت دوف دخػػػػػوؿ األمري

لعمالقػة التػي انػدلعت مػف ينػابيع وعػف سػرقة تمثػاؿ سػيدة الوركػاء وعػف النيػراف ا األمريكي 



وتمثالهػػا المصػػنوع هػػذ  المػػرة مػػف  ،الػػخ. بعػػد أف تحػػدثت سػػيدة الوركػػاء عػػف نفسػػها الػػنفط..
وعػف الكهػؼ  ،وعف النسوة وهف يضربف الخدود ويمطمف الصدور حتػى تػدمى ،تمر العراؽ

 حتى آخر  لتخرج مف كؿ هذا باستنتاجها األخير أف:
  مللن حكايللاتي  لللم يكللن لللدي أي سللبب منطقللي لكللي للليس ثمللة حكمللة يسللتقيها المللر "

 "!!!هذا االعتراف ال يعني أي ش. كم.أعترف أمام
 لى أف:وتنتهي بعد ذلؾ إ 
 "هذا كل ش. عن المتحف العراقي"

عنػػه وبػػيف  " شللي"كللل عػػف المتحػػؼ ولػػـ يقػػدـ لنػػا  نػػه لػػـ يتنػػاوؿ إال األشػػياء األوليػػةمػػع إ
ي أف مػا وهػذا يعنػ سيدة الوركػاء حكاياتهػا األربػع. تاالختتاـ واالفتتاح األوؿ لممسرحية رو 

قالتػػه ببضػػع كممػػات فػػي االفتتػػاح والختػػاـ. وأمػػا مػػا  "كللل شلل." أرادت أف تقولػػه المسػػرحية
 أرادت أف تقوله السيدة فقد قالته بكـ هائؿ مف الكممات والتداعيات الحرة والالمعقولة. 

أساسػيتيف اختصػت األولػى بمػػا  عمػى حبكتػػيف اجمسػته  فػػي مسػرحيته، لقػد اشػتغؿ الكاتػب،
واختصػػت الثانيػػة بسػػيدة الوركػػاء  طني العراقػػي وهػػي حبكػػة صػػغيرة جػػدا،حػدث لممتحػػؼ الػػو 

وحكاياتها وهي الحبكة الرئيسة التي نظمػت خيػوط األحػداث وموجهاتهػا والتػي لػـ يكػف لهػا 
هػػدؼ محػػدد خػػارج األطػػر التاريخيػػة واآلثاريػػة بينمػػا حممػػت الحبكػػة األولػػى عمػػى صػػغرها 

ؼ حجػـ األهميػة واألحػداث قػد أدى أف اخػتال وفي رأينا، هدؼ المسرحية الكبير،وثانويتها 
 لى إيجاد خمؿ واض  في النص.إ

عالقػة الممتػدة بعد هذا كمه نعود لنسأؿ أال توجد عالقة بيف االفتتاح والمتف والختاـ غيػر ال
مػػف وقػػائع  وهػػؿ كػػاف لسػػيدة الوركػػاء دور فػػي كشػػؼ وفضػػ  مػػا رأت عبػػر سػػيدة الوركػػاء؟

 االحتالؿ والسمب والنهب وسرقة التماثيؿ؟
نعتقػػد أف الكاتػػب قػػد أخػػذنا وسػػيدة الوركػػاء فػػي رحمػػة آثاريػػة سػػياحية تأكػػد لنػػا مػػف خاللهػػا 

الثالثػػة كانػػت فػػي ف المقػػاطع وأ يف الواقعية/اآلثاريػػة والدراميػػة.ضػػعؼ العالقػػة مػػف النػػاحيت
بعضػها مػع بعػض بخيػوط  ةومتصػم ،انفصػاال كبيػرا بعضها عف بعػض، حقيقتها منفصمة،

اوهػذا شػأف حكػواتي  واهية جعمت مسارات النمو والتصاعد بيانيا تتحػرؾ فػي خطػوط أفقيػة
حتػػى نهايػػة المسػػرحية. ونعتقػػد أيضػػا أف سػػيدة الوركػػاء  خػػالص اسػػما  الكاتػػب بػػالالتطور 

مهػػا وبهػػدفها الخػػاص الػػذي جع التػػي بثتهػػا عبػػر حكاياتهػػا األربػػع،انشػػغمت بهمومهػػا الذاتيػػة 
 تبتعد كثيرا عف هدؼ المسرحية.

مت إلينػػا كنصػػوص إف مػػا ذكرنػػا  فػػي أعػػال  بنينػػا  عمػػى أسػػاس أف هػػذ  النصػػوص قػػد    
ولهػػذا رأينػػا مػػف بػػاب الحػػرص أف نؤكػػد عمػػى  حتػػة.ب  كعػػروض حكواتيػػةدراميػػة خالصػػة ال 

ؿ التػي توّصػ بتكاريػةجػنس الحكػواتي عمػى أسػاس األصػوؿ االفي تأصيؿ  ضرورة المضيّ 



منها عمػى قواعػد وأصػوؿ هػذا وشموؿ النصوص المنشورة  ،ها حاـز كماؿ الديف تطبيقياليإ
 ف فكر الكاتب بنشرها ألغراض قرائية.الجنس إ

…………………………………………………… 
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                                                  دراميالتشاخص ال  
 يركريلم جث في مسرحية

  )الحداد ال يميق بكاليج ال(
     

 
ية عنصػر مػف العناصػر األساسػ وشػخوص، ،وأشػخاص ،الشػخص وجمعهػا أشػخص      

الحػرة فػي  المسػتقمة فػي إرادتهػا، الشػخص هػو االػذات الواعيػة لكيانهػا،و  .في البنػاء الػدرامي
والتشػػػخص لفػػػظ أدخمػػػه ابػػػف سػػػينا فػػػي المغػػػة الفمسػػػفية ومعنػػػا  مػػػا تتعػػػيف بػػػه   1اتصػػػرفاتها 

 .فيما بيف الشخوص  3اأما التشاخص فتعني االختالؼ والتفاوت . 2اشخصاً 
فيعني عندنا اختالؼ شخصػية مػا  الذي نحف بصدد تعريفه، مي،وأما التشاخص الدرا     

فاصػؿ ويػتـ ذلػؾ بوسػاطة عػدد مػف الم ردها عػف بقيػة شػخوص العمػؿ الػدرامي.وتميزها وتف
تمػؾ وتػأثير ثػر أو  ،ة أفعالهػا الدراماتيكيػةبحسػب قػوّ زهػا ونميّ  بها تمػؾ الشخصػية، عايفالتي ن

ولػػو  لعػػرض بسػػمتها الخاصػػة.واتسػػاـ الػػنص وا أو العػػرض،فعػػاؿ عمػػى مجريػػات الػػنص األ
تتبعنػػػا المسػػػارات الدراميػػػة لنصػػػوص تشاخصػػػية مختمفػػػة لوجػػػدنا أنهػػػا جميعػػػا تشػػػتغؿ عمػػػى 

واالسػػتئثار بفضػػاءات الػػنص أو  ،والهيمنػػة ،والغمبػػة ،تمػػؾ الشخصػػية بمظهػػر القػػوة إظهػػار
لها دوف غيرها مػف  لنص كتبوكأف ا بانتهاء األحداث، مف العنونة وانتهاءً  العرض ابتداءً 

صػػية شػػخوص العمػػؿ الػػدرامي. وقػػد تػػرؾ لنػػا تػػاريخ المسػػرح عػػددا مػػف المسػػرحيات التشاخ
 ليػػػر، عطيػػػؿ، هاممػػػت، ماكبػػػث، أنتيجػػػوف، أوديػػػب، التػػػي سػػػميت بأسػػػماء شخوصػػػها مثػػػؿ:

ي وهػذا يعنػ الػخ.. هنػري الرابػع عشػر.. فاوسػت، غػاليمو غاليميػه، كاليجوال،يوليوس قيصػر،
 ،اشػػػخوص محوريػػػػوف  ور األعمػػػاؿ الدراميػػػػةامحػػػ ،الشػػػخوص هػػػػـ، فػػػي العػػػػادةأف هػػػؤالء 

واف موجهات النص المسرحي تشتغؿ  األساسية، دعائمهاو  وبؤرها المركزية، ومراكز ثقمها،
دراميػػػا فػػػاعال  ـمػػػا يجعػػػؿ أمػػػر تشاخصػػػه هـالتػػػي تمػػػنح ـومواصػػػفاته ـصػػػفاتهعمػػػى إبػػػراز 

تػدور  هأو حكايتػواف قصة الػنص  ،ومؤثرا في سير أحداث النص وفي شخوص المسرحية
والتقػاء  ،حوؿ محاورهـ، وتحبؾ عمى أساس مصادمة بواعث شخوص الػنص مػع بػواعثهـ

ويكػػاد يكػػوف  مسػارات الػػنص فػػي نقطػة انفجاريػػة هػػي مركػز الشخصػػية أو بؤرتهػػا األسػاس.
                                                 

 
  
  



لػػى وضػػع نقػػودهـ رسػػيف والبػػاحثيف إهػػذا سػػببا مػػف األسػػباب التػػي دعػػت بعػػض النقػػاد والدا
لى أكثر مػف هػذا وقد تعدى األمر إ بحوثهـ التخصصية عف هؤالء الشخوص،تهـ و دراساو 
  ممػػا يػػدؿ مثػػؿ كتػػاب امػػا الػػذي يحػػدث فػػي هاممػػتوضػػع بعضػػهـ مؤلفػػات كاممػػة عنهػػا  إذ

عمػػػى أف النقػػػاد السػػػابقيف والالحقػػػيف تنػػػاولوا الكثيػػػر مػػػف األعمػػػاؿ المسػػػرحية عمػػػى أسػػػاس 
 مسبؽ ألسس التشاخص وشروطه. التشاخص الدرامي دوف أف يكوف لهـ تحديد 

نصػػػػػا  الػػػػػدراما التشاخصػػػػػية، ساسػػػػػياف مػػػػػف مفاصػػػػػؿأالعنونػػػػػة والمركزيػػػػػة مفصػػػػػالف  ..إذف
فػػػي  ةاإلسػػػتراتيجيالمؤلػػؼ  لنقػػؿ أفكػػػارهميتهػػا كػػػأداة أو   4االشخصػػػية فضػػػال عػػف ،وعرضػػا

المتمقػي لمعػرض بعػد تبنيهػا لتمػؾ /والمشػاهد ،لمػنص ئالنص والمخرج في العرض إلى القار 
ار التػػػي تتصػػػادـ أو تتقػػػاطع أو تتنػػػاقض مػػػع أفكػػػار اآلخػػػريف مفجػػػرة الصػػػراع الػػػذي األفكػػػ

 .درامياتشّكمه جوهرًا  تتجمى أهميته القصوى في
أداؤ  ال يسػػتوي  مػػف مفاصػػؿ التشػػاخص الػػدرامي الػػذي أساسػػي مفصػػؿالشخصػػية إذف    

مها مػع بقيػة أّف وجودهػا بالشػكؿ الػذي رآ  ابػف سػينا البػد  أف يػؤدي إلػى تصػادو  ،مف دونها
فػػي كثيػػر  خضػػع،ت اإلرادةوهػػذ   مػػف جهػة أخػػرى، سػػتقاللها بإرادتهػػا، واجهػػةمػػف  الشػخوص

مػػى ويعمػػؿ ع ليفػػرض إرادتػػه هػػو. هاإلػػى ضػػغوط اآلخػػر الػػذي يريػػد اسػػتالب مػػف الحػػاالت،
. وأخيػػرًا يعمػػؿ عمػػى تخّمفهػػا كػػي ال تعػػي كيانهػػا بغيػػػة مصػػادرة حريتهػػا ليفػػرض قيػػود  هػػو

وتبػايف األسػاليب  ،واخػتالؼ طػرؽ التفكيػر ،ات والغايػاتّف تنػافر الرغبػإ .تذويبها في كيانه
ومف ثػـ نشػوب الصػراع الػذي  ،يةوالوسائؿ أمور تؤدي إلى تفاقـ التناقض واستفحاؿ الضد

  وذاتػه لصػراع فرديػًا ابػيف الشػخصوسػواء أكػاف ا ه أشكااًل متعددة ووجوهًا مختمفػة.يتخذ ل
د األفكػػار خوص  فإنػػه ال يقػػـو إال عمػػى أسػػاس وجػػو عػػدد مػػف الشػػ وبػػيف هجماعيػػًا ابينػػ ـأ

وبػيف الصػحي   ،وعادًة ما يقوـ بيف قػوى الخيػر وقػوى الشػر .شديدة التناقضالمتقاطعة أو 
وال غرابػػػة إذا اختمػػػؼ الشػػػخوص فيمػػػا بيػػػنهـ ضػػػمف القػػػوة  الجيػػػد والػػػرديء.وبػػػيف  ،والخطػػػأ

بػة المسػرحية أف ال يتشػابه الواحدة نفسها أو نشب صراع ثانوي بينهـ ألّف مف شػروط الكتا
 .ذا كاف التشابه مقصودًا أو نمطاً الشخوص إال إ

 : ما يأتي تتطمب مّنا دراسة بيف الشخوص االتشاخص إّف القدرة الفعالة عمى التمايز 
  
عاهػػػاتهـ و  ،حػػػاالت صػػػوتهـو  ،أعمػػػارهـو  ،أوزانهػػػـ لمتعػػػرؼ عمػػػى بعػػػدهـ الخػػػارجي –أوال  

شاراتهـ و  جموسهـو طرائؽ مشيهـ و  ،الجسدية  الخ.…ا 
 

 ،أخالقيػػػاتهـو  ،وأفكػػػارهـ ،ومشػػػاعرهـ ،الػػػداخمي  لمتعػػػرؼ عمػػػى معتقػػػداتهـ بعػػػدهـ  -ثانيػػػا 
 الخ.وأمراضهـ البايولوجية.. ،وعقدهـ السايكولوجية



 
ّف أفضػػؿ المصػػادر التػػي نسػػتقي منهػػا المعمومػػات عػػف هػػذ  الشخصػػية أو تمػػؾ هػػو مػػا او 

أو مػػا يثبتػػه المؤلػػؼ  ،عنهػػا وفشػػخوص األخػػر قولػػه اليأو مػػا  ،تقولػػه الشخصػػية عػػف نفسػػها
وعالقػػػاتهـ بالشخصػػػية الرئيسػػػة خػػػارج  هـأو تحديػػػدات ألعمػػػار  ،كمالحظػػػات داخػػػؿ الػػػنص

وهما شرطاف  ،إّف عممية التمايز بيف الشخوص والفرز الدقيؽ بيف شخصية وأخرى .متفال
لػػى ه إالنقػػد المسػػرحي مػػف أف يشػػؽ طريقػػ أساسػػياف مػػف شػػروط التشػػاخص الػػدرامي يمّكنػػاف

 ة والنص عمى حد سواء.فهـ الشخصي
كمػػا هػػو حػػاؿ  ف العنػػواف،تضػػمّ   االحػػداد ال يميػػؽ بكػػاليجوال فػػي مسػػرحية كػػريـ جثيػػر     

  كاليجوال  واشػتغؿ المػتف فيامػا قبػؿ الحػداداسـ بطمها المحوري ا الكثير مف المسرحيات،
عالنهػا ،عمى التعريؼ بهذ  الشخصية مف خالؿ بوحها المسػتمر نفسػها فهػي  ائـ عػفالػد وا 

 : تقوؿ عمى سبيؿ المثاؿ
 كاليج ال ه  من يفرض قداسته عمى اآلخرين بالق ة" 

 "يمكنه أن يك ن مقدسا  بخالف ذلك ال
ومزاجػػه  ،وهػػذ  هػػي أولػػى مراحػػؿ التشػػاخص الػػدرامي التػػي تعنػػى بتثبيػػت طبػػاع الشػػخص

 عػػاـ الػػذي يػػدلنا،طبيعيػػة لسػػموكها اللنفسػػه ول خػػريف وهػػي كمهػػا حصػػيمة  ورؤيتػػه ،الخمقػػي
عمػػى مجموعػػة الصػػفات والمواصػػفات التػػي تتحمػػى بهػػا الشخصػػية مػػأخوذة بأبعادهػػا  بػػدور ،

ذا كافاالتشػػخيصالطبيعيػػة و  ابػػف سػػينا هػػو مػػا    بحسػػب اسػػتخداـاالجتماعيػػة والنفسػػية. وا 
ف الشخصػػػية الدراميػػػة يمكػػػف تعينهػػػا مػػػف خػػػالؿ منظومػػػة الحركػػػات أتتعػػػيف بػػػه شخصػػػا فػػػ
 . ها داخؿ النص أو عمى خشبة المسرحب واألفعاؿ التي تقوـ

ي حممػػت عنواناتهػػػا التػػ ،إف تػػاريخ األدب المسػػرحي حفػػظ لنػػا عػػددا كبيػػرا مػػف المسػػرحيات
أعمى درجات التشاخص بفضؿ تركيػز  هافي توتمثم ،كما أسمفت المحورييفأسماء أبطالها 

أو إيجابػػا  افعالهػػا سػػمبأو  ،خالقياتهػػاأو  ،وسػػموكها ،المؤلػػؼ المسػػرحي عمػػى طبػػاع الشخصػػية
أو ذاؾ هػو كيػز عمػى هػذا الجانػب مػف الشخصػية إف نسبة التر  بهدؼ تشاخصها ليس إال.

الذي يمثؿ درجة التشاخص بينها وبػيف الشخصػيات التػي تػدور حولهػا فػي دوائػر تتسػع أو 
 . نقطة أو البؤرة أو مركز االهتماـتضيؽ حوؿ ال

 ،مػف مركبػات نقػص شػديدة يانتعػ تكوف متأزمة في الغالػب، إف شخصيات مف هذا النوع،
وسػػػد نقصػػػها فػػػي إشػػػاعة الػػػنقص فػػػي حيػػػاة  ،اآلخػػػريف ةوتسػػػعى إلنهػػػاء أزمتهػػػا بتػػػأـز حيػػػا

 . بؿ استحواذها عمى السمطة المطمقةواالستحواذ عمى كؿ ما لـ تستحوذ عميه ق ،اآلخريف
 بها النرجسػية حػد إحاطػة ت  كريـ جثير يمكف القوؿ أنها شخصية بمغوفي حالة اكاليجوال

معتمػة عمػى حقيقػػة بشػاعتها بفردانيػػة  وبهػػاءً  جمػاال أكثػػرنفسػها بهالػة جعمتهػػا تتػوهـ نفسػها 



تقديسػها لنفسػها وتقػديس اآلخػريف افاقمت شعورها االستعالئي حتى بمغت  درجػة التقػديس 
تمػػػارس شػػػتى أنػػػواع العقػػػاب  ولكػػػي تػػػديـ شػػػعورها المرضػػػي بقداسػػػتها وألوهيتهػػػا فأنهػػػا  لهػػػا

 ،وتريػػػؽ الػػػدماء ،رواألهػػػواتجفػػػؼ األنهػػػار  تشػػػاء وتميػػػت مػػػف تشػػػاء،تعفػػػو عمػػػف  والثػػػواب،
ذ تفعػػؿ كػػؿ هػػذا فأنهػػا تتناسػػى تاريخهػػا أو مصػػائر واألقػػداروتػػتحكـ بال ،وتزهػػؽ األرواح . وا 

باألحرى تخمؽ تاريخها التعويضي البديؿ فتستأثر لنفسها بالنسب الرفيع مف حيث ال نسب 
وتحتكػر الجػا  والرفعػة مػف حيػث ال  ،مػاؿ لهػاوتستحوذ عمى الماؿ مف حيػث ال  ،رفيع لها

وصػػارت تعاقػػب مػػف  حكمػػا بمصػػائرها.وتػػتحكـ بالمصػػائر كمػػا كػػاف مت ،جػػا  لهػػا وال رفعػػة
ذ تنسػػى كػػؿ مػػف يشػػاء.متشػػاء بعػػد أف كانػػت تعاقػػب  مػػا كانػػت عميػػه فأنهػػا تجعػػؿ النػػاس  وا 

ا وتقبػؿ حالتهػا الحقيقة التػي كانػت عميهػا ثػـ تبػدأ بتصػديؽ أكاذيبهػ ،طوعا أو قسرا ينسوف،
حقيقػة مطمقػة  اثنػاف..وال يختمػؼ عميهػا  ،الجديدة عمى أنها  الحقيقة التي ال تشوبها شػائبة

أو أنهػا هػي  ،أو خميفته ،أو سميمته ،لهإلى الشعور باأللوهية فتدعي أنها جزء مف تفضي إ
 . الواحد األحد األوحد اإلله

و بمعنػى آخػر أ كػاليجوال  اإلرادي.في ايوـ الحداد األوؿ  وهو يوـ خػاص بمػوت ا       
  لنفسػه كػي يبػدأ حياتػه مػف جديػد محفوفػا بهالػة مػف القداسػػة المػوت الػذي اختػار  اكػاليجوال

فيػة ليثبت لمعالـ انه الوحيد مف بيف كؿ مخموقات الدنيا القادر عمى الموت واالنبعػاث بالكي
 . والوقت الذي يختار ،التي يريد

عمػػى إظهػػار المالمػػ  الخفيػػة لشخصػػية  ـو األوؿ لمحػػداد،منػػذ اليػػ إف كػػريـ جثيػػر اشػػتغؿ،
وماتيػػػػة عنػػػػه بوسػػػػاطة شػػػػخوص بطمػػػػه وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ إرسػػػػاله مختمػػػػؼ الشػػػػفرات المعم

  عمى سبيؿ المثاؿ يضع واحػدة مػف االحتمػاالت الكثيػرة فها هو امدير الصحة المسرحية،
أمػه إال أف اقاضػي  التي تفسر الموت المفاجئ لكاليجوال إذ يقػوؿ أنػه مػات حزنػا عمػى فقػد

جػرد فقػدهـ معمى أف كاليجوال لػيس مػف الػذيف يموتػوف ل د هذا االحتماؿ بجزمهالقضاة  يفنّ 
انػػه لػػـ يكػػف متعمقػػا بهػػا حػػد المػػوت وال وجػػود لبشػػري يمكػػف أف يسػػتأثر باهتمػػاـ ألمهػػاتهـ و 
امػػػدير الصػػػػحة  أو اقاضػػػي القضػػػػاة  إنمػػػا يػػػػدعـ حقيقػػػة هػػػػذ   إف حػػػػوار .ال إاكػػػاليجوال  

ى وتقديسها لػذاتها ممػا يثبػت فردانيتهػا التػي تعمػؿ عمػى دفعهػا إلػ ،ها لنفسهاخصية وحبّ الش
إف موت اكاليجوال  المغمؼ بالغموض االفتراضػي هػو  .الترفع عف مستويات البشر جميعا

شػػية  متيقنػػا أف ال أحػػد يسػػتطيع تزويػػدهـ بالمعمومػػات عػػف مػػوت االػػذي جعػػؿ ارئػػيس الح
وهػذا يعنػي أف كػاليجوال يغمػؼ نفسػه بشػرنقة مػف األسػرار   الرئيس خدـ كػاليجو سيدهـ إال ا

أو النفػػاذ منهػػا إلػػى ويضػػع بينػػه وبػػيف أقػػرب النػػاس إليػػه حػػواجز وحجػػب ال يمكػػف اختراقهػػا 
 وانػه رجػؿ قػد اسػتبعد العواطػؼ النبيمػة والػروابط المقدسػة فهػو ينظػر إلػى حقيقة شخصػيته.

تضػاجع الرجػاؿ وسيتضػ  تأكػؿ وتنػاـ و ي امػرأة أخػرى غيرهػا أنها مجرد امػرأة كػأ أمه عمى



ريحه  باحتقػار خميمتػػه التػػي مهمػا فعمػػت أو قػػدمت فأنهػػا ال صػػت قػػب  احتقػار  لهػػا مػػف خػالؿ
 .نها وسيمة إلخماد لظى شهواته حسبتعدو كو 

المتسػمطيف وليف و المسػؤ خريف فيبدأ بحاشيته مف الػوزراء و ويستمر اكاليجوال  في احتقار  اآل
لػػه امػػدير اإلعػػالـ  بعػػد شػػرح كػػاليجوال خطػػة موتػػه وانبعاثػػه مػػف  يقػػوؿ عمػػى رقػػاب النػػاس.

 جديد:
" ؟ هل ستبعث إمبراط را يا م الي"  

 :كاليج ال فيجيبه 
 "لهإبل "

مػػػدير التعمػػػيـ  أف يتحػػػوؿ إلػػػى كمػػػب مسػػػعور يطػػػارد الحاشػػػية فػػػاف ظفػػػر ا وهػػػو بهػػػذا يػػػأمر
ـ الهػػرج والمػػرج بمػؤخرة أحػػدهـ عفػػى عنػػه بتحويػؿ اآلخػػر إلػػى كمػػب مسػػعور جديػد هكػػذا يعػػ

. ريهـ جميعػا فتظهػر حقيقػة كػؿ مػنهـعػيضػحؾ مػنهـ جميعػا أو ي بيف الحاشية واكاليجوال 
لقضػاة ال يصػم  إال أف قاضػي او  ،ال يعػرؼ كتابػة اسػمه   عمى سبيؿ المثاؿمدير التعميـا

 ،المػتعمـالعػارؼ  ،الوحيػد األوحػد بػيف هػؤالء  كػاليجوالا وبهػذا يكػوف ،مكػالبل يكوف قاضػيا
بهػـ إال أف  ال يميػؽو  ،وال يفقهػوف ،ه رعػاع ال يفهمػوفكؿ مػا دونػالعظيـ و  ،تبصر العميـالم

 .لمشيئته كما تخضع الكالب لسيدها يخضعوايعبدوا اكاليجوال  ويمجدو   و 
ذ يقاـ الحداد عمى اكاليجوال  بطريقة مهيبة جػدا يحػذر حاشػيته مػف أف كشػؼ سػر موتػه و  ا 

 ،ليتحػػوؿ الخيانػػة العظمػػىيعرض الخػػائف نفسػػه لعقوبػػة بالتػػالي سػػو  لػػه لمشػػعب يعتبػػر خيانػػة
ية دونهػػا شخصػيات األسػػاطير كمهػػا إلػػى شخصػية أسػػطور  بفعػػؿ المػوت والنشػػور ،بعػد ذلػػؾ

 هذ  رفعة لـ تكف له يوما فأبتكرها لتكوف له عمى مر العصور.و 
حساسػػه فػػي غرفػػة نػػوـ اكػػاليجوال  يعمػػد كػػريـ جثيػػر  إلػػى الكشػػؼ عػػف أسػػرار اكػػاليجوال  وا 

 يعمػؿ عمػىفبقدر تفاقـ المشاعر االستعالئية تتسػع رقعػة أطماعػه  و  .يءلممؿ مف كؿ شبا
ممػػه عػػف طريػػؽ حكمػػه لممالػػؾ محاولػػة لمتغمػػب عمػػى مضػػـ بقاعػػا أخػػرى إلػػى مممكتػػه فػػي 

قػػػوؿ عػػػف شخصػػػيته فػػػي ي .هػػػذا هػػػو السػػػبيؿ الوحيػػػد النفالتػػػه مػػػف الشػػػعور بالممػػػؿاألرض و 
  بيف شخصية اإلله:مقارنة بينها و 

 ؟مالك الك نمه  يتسمى بجميع لممل(   بايشعر بذلك )يقصد  كيف"
 " حدها ةأما أنا فميس لي إال هذ  المممك

إف حمػػـ الشخصػػية بػػامتالؾ ممالػػؾ الكػػوف هػػو مصػػدر قمقهػػا الػػدائـ إذ ال تسػػتطيع أف تقػػر 
الؽ و ف لػػـ تحقػػؽ هػػذا الحمػػـ المػػؤرّ إبعظمتهػػا  كيػػؼ يمكػػف أف تكػػوف إلهػػا دوف أف تممػػػؾ   ا 

ا مػػف جوانػػب تشاخصػػها مػػع إف هػػذا بطبيعػػة الحػػاؿ يكشػػؼ جانبػػا مهمػػ ؟ذلػػؾ القػػدرة عمػػى



ي تسػػعى الف تكػػوف مركػػز األشػػياء  هػػلػػى أي مػػدى يصػػؿ تحكمهػػا بالمصػػائر و ا  و  ،اآلخػػريف
 . بوساطتهاو  تجبر األشياء عمى التحرؾ حولهاو 

هػو هنػا مأخػذ  أيضػا و أما الخوؼ.. خوؼ الشخصية الذي يبػدد اسػتقرارها فهػو يأخػذ منهػا 
. ولقػد رأينػػا ذلػؾ التغييػر  تحػدد ببقػاء الشخصػية كمػا هػي دوف أي تغييػر مهمػػا كػاف حجػـي

 لفظ ألفاظا بذيئة عندما سمع خميمته تقوؿ:كيؼ انه استفز وغضب غضبا شديدا و 
  لم ال تزح نفسك عنها فتتخمص منها؟"

 يقوؿ اكاليجوال  مهددا خميمته: 
                                                                                                                                           أن تت قللللف األرض علللللن  هلللللا،أن تفنلللللى المممكللللة بأجمع ، شلللليكلللللل ليخطللللر ببالللللك "

أن يطللرأ عمللى  ..لكللن إيللاك أن يختللل نظللام الكلل ن بأكمملله..طفللأ الشللمس   ان ت د رانهللا،
 "ج ال( عن مكانه.بالك أن يتزحزح )كالي

هػػي صػػورة قيقػػة عػػف شخصػػية الطاغيػػة المسػػتبد و لقػػد أعطانػػا كػػريـ جثيػػر صػػورة واضػػحة د
 فهػػو يعػػرؼ انػػه لػػالػػذي هػػرب مػػف طغيانػػه كػػريـ جثيػػر وأصػػدقاؤ  و  بحالػػة الطاغيػػة تنبئيػػة

مػف المسػتحيؿ أف يػذعف ألنه حسب اعتقاد  مركز األشػياء و يتخمى عف مركز  مهما حدث 
ا خاصة بعد أف تمبسها الوهـ الكوني الكبير حد التساؤؿ عما إذا كانت هذا المركز لحركته

ذاؾ تعػػد صػػالحة وهػػي عمػػى الػػرغـ مػػف هػػذا و  شخصػػية سػػوية جػػدا أـ منحرفػػة جػػدا.هػػذ  ال
 ،ودوافعهػػا الغريزيػػة ،وأمراضػػها ،اسػػة تخصصػػية تبحػػث فػػي عقػػدهالدراسػػة سػػيكولوجيتها در 

 العقد.و الرغبات دوافع و وواقعية تمؾ األمراض وال ،التدميرية ورغباتها
لقػػد نجػػ  كػػريـ جثيػػر فػػي اسػػتخداـ الشخصػػية األسػػطورية إذ أسػػقطها عمػػى شخصػػية       

الحقيقػػة بػػؿ يمكػػف الػػوهـ و واقعيػػة فتماهػػت األسػػطورة بػػالواقع وألغيػػت الحػػدود الفاصػػمة بػػيف 
مػا كػاف ؿ إلى حقيقة ال مفر مف تصديقها واألخذ بها كػأمر مسػمـ بػه و القوؿ أف الوهـ تحو 

ليجػػػروء عمػػػى هػػػذ  العمميػػػة التحويميػػػة لػػػو ال ضػػػمانة وجػػػود مسػػػتبد حقيقػػػي تحولػػػت أفعالػػػه 
ربمػػا كػػاف هػػذا هػػو مػػا يقػػؼ وراء صػػدؽ  تكػػزات قويػػة لرؤيػػا  االسػػتيهامية و اليوميػػة إلػػى مر 

القترانها بسقوط الصنـ ذ عواد عمي أو د.عبد الرضا عمي و النبوءة التي تحدث عنها األستا
تيائهـ مػػف نظػػاـ اسػػو   اد كػػاف النػػاس قػػد وصػػموا إلػػى ذروة تػػذمرهـبعػػد سػػبعة أيػػاـ مػػف الحػػد

مسػمع مػف رجػاالت و   صنمه عمى مرأىوا يسبوف ويمعنوف ذلؾ النظاـ و ضاكاليجوال  فانتف
لقػػد حاصػػروا القصػػر واقتحمػػو   كػػي بػػؿ عمػػى مػػرأى ومسػػمع اكػػاليجوال  نفسػػه.القصػػر المم

ية قوتها وبالغتها ووقعهػا مػف هػذ  ال تستمد المسرح ومع ذلؾ، واسقطوا عرش اكاليجوال .
د عمػى أسػس دراميػة بؿ مف بنائها الػدرامي الرصػيف الػذي شػيّ  النبوءة ومدى تحققها حسب،

حي النػاج  عمػى الصػعيديف األدبػي متينة تشػي بقػدرة كػريـ جثيػر عمػى كتابػة الػنص المسػر 
 استحقاؽ كبيريف.ة تمتمؾ ما يؤهمها لذلؾ بجدارة و هي قدر والفني و 
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المغػػة والعمػػـو هػػي: االمفػػظ اإلفرنجػػي مشػػتؽ مػػف الكممػػة الالتينيػػة  حسػػب الصػػحاح فػػي - 4
persona  ومعناها الوجه المستعار الذي يضعه الممثؿ عمى وجهه والغرض مف استعماؿ

هذا الوجه المستعار هو تشخيص خمؽ الشخص الذي يقـو بدور مف أدوار المسرحية فهو 
 بمثابة العنواف عف طباع الشخص ومزاجه الخمقي  .
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 قضيان  حالة الالمك

 الكاتب العراقي جميل القيسيفي)مسرحيات(
  

 
 المسرح العراقي في أركافف جميؿ القيسي يعد ركنا مف ال نغالي إذا نحف قمنا ا    

سبعينات القرف الماضي. وال نبالغ إف قمنا أنه ومجايميه مف كتاب المسرح قد شّيدوا أضخـ 
ة درامية رسخت مفهومها الفني والفكري في ذاكرتنا الجمعية وأضافت وعيا ما كاف مكتب

في توسيع قاعدة المسرح الجماهيرية حد أف  بشكؿ فاعؿ، ليتحقؽ بغيرها، وساهمت،
متجشما عناء طرقها ويقطع مسافات بعيدة  صار يتزاحـ عمى شبابيؾ التذاكر، الجمهور

 فة الدرامية بغداد.لى مركز عاصمة الثقاالطويمة ليصؿ إ
 ،وجزالة كممته وبساطتها ورشاقتها ،ووضوح رؤا  ،ونظرا ألسموب القيسي المتميز بواقعيته

وتناوله لمموضوعات االجتماعية التي تصب في هموـ الناس واهتمامهـ فقد دأبت الفرؽ 
 عمى تقديـ أعماله المسرحية المسرحية آنذاؾ، وعمى رأسها فرقة المسرح الفني الحديث،

بأساليب إخراجية مختمفة إذ تناولها أساتذة اإلخراج في العراؽ وطالبهـ حتى صارت 
 مسرحياته، بحؽ، مختبرا ومركز اختبار كبيريف لكؿ المبدعيف، أساتذة وطالب فف.

فرصة  كتب كي يمنحنا، دارسيف ومتابعيف،نه جمع نصوصه في ومف فضائمه عمينا أ
وبات  نا لها وهي تقدـ كعرض مسرحي عمى الخشبة.قراءتها قراءة أدبية مستقمة عف قراءت

واضحا لنا أف القيسي ينحى بمسرحياته منحى أدبيا أكثر منه فنيا، فهو يهتـ بسرد فكرة 
 المسرحية أكثر مف اهتمامه بأفعالها الدرامية سواء أكانت تمؾ األفعاؿ داخمية أـ خارجية.

يختار  القيسي لشخوصه. ذلؾ ألف  وقد يكوف هذا االهتماـ ناجما عف طبيعة المكاف الذي
د وهذ  بدورها تختزؿ األفعاؿ الخارجية وتحيّ  نة الضيقة تقمؿ مف فاعمية الحركة،األمك

وتجعؿ خطه البياني الصاعد، بفعؿ تصاعد  التناقضات، وتضعؼ قوة الصراع الدرامي،
ناميه نحو تالمسرحية، يسير سيرا بطيئا ويجن  في أغمب األحاييف األحداث نحو ذروة 
افي انتظار عودة األبناء الذيف لف يعودوا الى الوطف ثانية  حيث  أفقيا كما في مسرحية

وضع الممثميف في مكاف ضيؽ منزو داخؿ صالة انتظار المسافريف غير آبه بأفعالهـ 
لقد كاف  وهي غالبا أفعاؿ حركية يعتمدها المخرج والممثؿ عمى حد سواء. الخارجية،



بعودة  معاناة الثكالى وآمالهف اليائسة هو إيصاؿ في هذ  المسرحية، هدؼ القيسي الكبير،
وال يهمه، وهو يسعى نحو  ولممشاهد عمى حد سواء. لمقارئ فأبنائهف مف األسر إلى الوط
وهو  ر بفاعمية هذا العنصر الدرامي أو ذاؾ. ويهمه،أف يفكّ  هدفه اإلنساني النبيؿ هذا،
اء أكثر مما يفكر بأدوات البناء كما في مسرحية أف يفكر بالبن ينشئ خطابه المسرحي،

اغدا يجب أف ارحؿ  حيث تدور أحداث المسرحية في موقؼ انتظار حافمة مصمحة نقؿ 
وهذا هـ  آخر، ءإذ يؤكد القيسي، هنا عمى فكرة المسرحية أكثر مف أي شي الركاب.
ودهشة في خاتمتها. ومسرحيات معتمدًا عمى ما تحققه فكرة المسرحية مف مفارقة  سردي،

القيسي بسب هذا وغير  مف األسباب تمقي عمى كاهؿ المخرج والممثؿ عبئًا كبيرًا إذ تحتـ 
في المسرحي.  فكرة العرضعميهما البحث الصعب عف الحركات أو ابتكارها إليصاؿ 

مسرحية اهي حرب طروادة أخرى  جعؿ األحداث تدور داخؿ غرفتيف صغيرتيف في 
بطاف بعالقة والغرفتاف ضيقتاف وترت تباعديف أحدهما لمرجاؿ واآلخر لمنساء.سجنيف م

وفي اشفا  حزينة  تدور األحداث  الشخوص الفكرية والعاطفية. فكرية محكومة بعالقة
شقة لزوجيف لهما أتعابهما النهارية وطقوسهما الميمية يقتحمها هارب مف مستشفى  داخؿ

ف رغـ مف كؿ ما تقدـ نستطيع القوؿ أعمى ال جديدة. المجانيف ليضيؼ ألتعابهما أتعابا
في مسرحيات القيسي تنبع الحاجة إليه مف داخؿ النص ال مف خارجه  ؽالمكاف الضيّ 

الثقيمة  تمعب جممة أمور في هيكمته كي يمعب دور  في مضاعفة شعور القارئ بالقيودو 
يتهـ في االنطالؽ التي تكبؿ شخوص القيسي فتحد مف حركتهـ داخؿ النص وتحجـ فاعم

إف جماليات المكاف في هذ  المسرحيات نابع مف قدرته عمى  إلى آفاؽ إنسانية رحيبة.
التعبير عف واقع حاؿ الشخوص ومشاركته في الكشؼ عف دخائمهـ وهمومهـ وتطمعهـ 

وتمغي  ،لحياة غير مفروضة عميهـ مف قوة غاشمة أو سمطة ظالمة تتحكـ بمصائرهـ
 ياة السياسية واالجتماعية.دورهـ في معترؾ الح

إف البيئة المكانية عند القيسي تخضع العتبارات قصدية تفرضها طبيعة تمؾ البيئة 
التي  أخذنا مجموعة امسرحيات  القيسي، وانتماء الشخوص إليها وهويتها الجغرافية. فإذا

 ي:نحف بصدد تناولها، بعيف االعتبار أمكننا أف نجدوؿ أماكنها عمى وفؽ الشكؿ اآلت
 

 مكانها المغمق................ مكانها المفت ح............... عن ان المسرحية............

 دا يجب أن أرحل.........غ
 شفا  حزينة.................

 مدينة كرك ك................

 مدينة عراقية................

 م قف انتظار باص..........
 صالة شقة صغيرة...........

 فير الصحرا ..............ز 
 أيها المشاهد جد عن انا.....

 صحرا  مصرية.............
 مدينة مصرية................

 مقبرة.... –بقعة في صحرا  
 صحرا .....................

 هي حرب طر ادة أخرة....
 في انتظار ع دة األبنا .....

 بالد الي نان..................
 ................بمد أجنبي....

 سجن لمنسا ...-سجن لمرجال
 صالة انتظار المسافرين......  



 
 مف الجدوؿ نستنتج ما يأتي:

 
وزع القيسػػي مسػػرحياته توزيعػػػا متسػػاويا عمػػػى ثػػالث جغرافيػػات مختمفػػػة هػػي العػػػراؽ  –أوال 
 وبمديف أجنبييف. ،ومصر عربيا ،محميا

 
المشػػػػػترؾ بػػػػػيف المسػػػػػرحيات السػػػػػت فػػػػػي  اثيمتػػػػػا  الفػػػػػراؽ واالنتظػػػػػار هػػػػػي القاسػػػػػـ –ثانيػػػػػا 

 المجموعة.
 

اعتمػدتا دت الجممػة الطويمػة نسػبيا واثنتػاف فقػط عنوانات أربع مف المسرحيات اعتمػ –ثالثا 
 عمى تشكيؿ العنواف مف مفردتيف.

 
األماكف المفتوحػة فػي المسػرحيات السػت تمثػؿ أمػاكف نشػأة أولػى لمحضػارات التػي  –رابعا 

 مف التضاد. اكف المغمقة وهذا ينطوي عمى شيءألمتأسست عميها تحديدا ا
 

إف نظػػػرة عامػػػة إلػػػى الجػػػدوؿ تعطينػػػا انطباعػػػا كػػػامال عػػػف آليػػػة التعبيػػػر بواسػػػطة األمكنػػػة 
وتكشػػؼ عػػف طبيعػػة تمػػؾ الحيػػاة.  ،كخمفيػػات تمقػػي ظاللهػػا عمػػى حيػػاة الشػػخوص الداخميػػة

داخميػػة ، صػػورة الشػػخوص الورة خارجيػػة تعكػػس، واف بشػػكؿ محػػدودبمعنػػى أنهػػا تشػػكؿ صػػ
اغدا يجب أف ارحؿ  يعطينا المكاف، وهو هنا موقؼ  وما آلت أليه تراتبيتها. ففي مسرحية

ف أوليا عف وجود مسػافريف ومنتظػريف، وأ حافمة مصمحة نقؿ الركاب، كما أسمفنا، انطباعا
 ارتبػػاط شػػخوص المسػػرحية وعالقػػاتهـ داخػػؿ الػػنص سػػوؼ تتػػأثر بتمػػؾ الحػػالتيف. فالرجػػؿ

همػا اليػومي لمحافمػة وهػي هنػا رمػز يياف داخؿ هذا المكاف يكشفاف عف انتظار المرأة إذ يمتقو 
الرجػؿ جػاء إلػى مدينتػه التػي هجرهػا منػذ سػنوات طويمػة  لمسفر المؤجؿ واالنتظار المرهػؽ.

ر  قػػة منػػذ ذلػػؾ الوقػػت. وبسػػبب حنينػػه إلػػى أماكنهػػا التػػي تػػذكّ لينجػػز بعػػض األعمػػاؿ المعمّ 
حتى يقرر أخيرا وجوب رحيمػه  ليها ومؤجال مغادرته لهاإبحياته السابقة يجد نفسه مشدودا 

 يقوؿ الرجؿ مؤكدا حنينه : عنهااغدا يجب أف ارحؿ 
اي، منظر التالل في الجهة الشمالية من المدينة أثنلا  الغسلق يسلحرني  يلذكرني بصلب"

سأكتب رسالة مط لة البني عن  ال اعرف لماذا.. .. كل ي م أؤجل سفري.. أيام المذاكرة
  "نتي،  شبابي  ز اجي الذي مع األسف لم يدم ط يالمدي
 المرأة تأتي إلى موقؼ الحافمة منذ شهرو 



 "منذ شهر  أنا أراك تقف هنا في انتظار الباص" 
ولتمػػػػارس طقػػػػوس انتظارهػػػػا لػػػػه بشػػػػوؽ ولهفػػػػة   ،لتشػػػػارؾ الرجػػػػؿ طقػػػػوس انتظػػػػار  لمحافمػػػػة 

لمسػافر خػارج الػبالد مػف دوف ا ألبػفاناجميف عف كونػه مطمقهػا وشػريكها فػي انتظػار أوبػة 
وحفػرت السػنوات  ،امهيرت مظهر فسنوات االنتظار الطويمة قد غيّ  أف يتعرؼ الرجؿ عميها،

تقوؿ المرأة معبرة عػف دهشػتها فػي خاتمػة المسػرحية  ا غضوف فعمها القاسي.مهيعمى وجه
 بعد أف بكت بحرقة وبصوت مخنوؽ:

دعنلي أحبله مثلل ملا  أن أرة ز جلي.. أخيلرا أتحلت للي بعلد هلذ  الملدة الط يملة  الهي،"
 أحبك يا الهي حتى لحظاتي األخيرة..

 ترسل نظرة ط يمة باالتجا  الذي سار فيه الرجل..
 "دعني أحبه مثمما احبك ثمما أحبه..دعني احبك م

 هػػذ  المسػػرحية عمػػى اثيمتػػيف  همػػا االنتظػػار ممػػا تقػػدـ نصػػؿ إلػػى أف القيسػػي اشػػتغؿ فػػي
معػػا  بتعادهمػػاالرجػػؿ عػػف المػػرأة بػػالطالؽ وا ابتعػػاد  مػػف خػػالؿ أمػػا األخيػػرة فواضػػ والفػػراؽ.

إلى تنامي الشعور بحاجة  بعضيهما إلى بعػض  بتعادوقد أدى هذا اإل عف ابنهما بالسفر.
وقػػد عػػززت هػػذ  الحاجػػة بػػرودة الطقػػس الػػذي داهػػـ مكػػاف تواجػػدهما وهػػذا  بشػػكؿ طبيعػػي.

بػؿ  ،رة لػدخائؿ الشػخوص حسػبيعني أف القيسي لـ يقتصر عمى المكاف كخمفية أو كصػو 
وسػػوؼ لػػف  تعػػدى ذلػػؾ إلػػى اشػػتغاله عمػػى الطقػػس كػػأداة تعبيريػػة وتكميميػػة لخمفيػػة المكػػاف.

كمػػا يفعػػؿ  تمامػػا، يكػػوف ممكنػػا إال مػػف خػػالؿ وصػػؼ الشػػخوص لطبيعػػة الظػػرؼ المحػػيط،
كتاب القصة أو الرواية وهػـ يصػفوف المظػاهر الخارجيػة االظػرؼ المحػيط  ليعطػوا القػارئ 

 عا عما يعتمؿ  في دخيمة شخوصهـ وأبطالهـ.انطبا
بعالقػػػة تعبيريػػػة مػػػع واقػػػع حػػػاؿ بطمػػػي  أيضػػػاسػػػرحية اشػػػفا  حزينػػػة  يػػػرتبط المكػػػاف وفػػػي م

المسػػرحية فهػػػو هنػػػا يمثػػؿ الحصػػػيمة المشػػػتركة لجهػػدي البطمػػػيف خػػػالؿ سػػنوات طويمػػػة فػػػي 
وال محققػة  هلمػا رغبػا فيػالوظيفة واالنتظار، ومع هذا لـ تكف حصيمة ذلػؾ الجهػد مسػتوفية 

 تكوف الحياة أكثر خصوبة وغنى. ليه مف اجؿ أفلما سعيا إ
وسمسػة  ،ومتواضػعة فػي أفكارهػا ،المسرحية عموما واضحة في رؤاها، وواقعية في أحداثها

فػػػػي تناولهػػػػا لموضػػػػوعتي العقػػػػـ والخصػػػػوبة المرادفػػػػاف الموضػػػػوعياف لموضػػػػوعتي الفػػػػراؽ 
عددا  مف غير المؤهميف، اجتماعيا وتربويا، ففي الوقت الذي  ينجب اآلخروف، واالنتظار.

مػػف األبنػػاء يحػػـر بطػػال المسػػرحية مػػف اإلنجػػاب عمػػى الػػرغـ مػػف توقهمػػا الشػػديد إلػػى ذلػػؾ. 
صور أطفاؿ بأوضاع مختمفة عمى جدار الغرفػة قريبػا مػف صػورتهما  ر هذا تعميقيهماويفسّ 

 سي عمى لساف الزوجة: يقوؿ القي وانتقاديهما لجارتيهما المهممتيف. ذات اإلطار الجميؿ.
 لديها خمسة أطفال.. يا لهذ  المهممة.. هذ  المرة الثالثة يضيع ابنها األصغر.."



 "مهممة (بغضب)كل شهر يضيع أحدهم 
 ويقوؿ الزوج :

 )يأخذ رشفة كبيرة( آ  ل  كان  عممنا المستحيل.. فقط.. نحن نحمم بطفل  احد.."
 أن نضع المهد ما بيننا،  نهز . جميل  شي ( يبتسم.. بحنان)لنا طفل  احد..

 "  يغني بص ت جميل  شجي
بهذ  الكممات عبرت الزوجة عػف حالتهػا وهػي حالػة ضػيؽ شػديد سػاهـ المكػاف وهػو هنػا   

غرفة صغيرة في تعميقه وتحويمه إلى دالة لمحزف والشجف. والمكاف عمى الػرغـ مػف صػغر 
منفػذيف طبيعيػيف همػا النافػذة  مساحته وضػيؽ فضػائه إال أنػه ينفػت  عمػى العػالـ مػف خػالؿ

 فمف خالؿ النافػذة يسػمعاف صػوت المػرأة المهممػة وبكائهػا مػف اجػؿ ابنهػا المفقػود، والباب.
 بفعػؿ ابػف جارتهمػا المشػاكس. الهػدوءيؿ ومػا تسػببه مػف ضػجيج يقػض وصوت آلػة التسػج

لبػػاب أمػػا ا وحتػػى عنػػدما تريػػد الزوجػػة محادثػػة جارتهمػػا فأنهػػا تفعػػؿ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ النافػػذة.
كدالة أخرى عمى العالقة بيف الداخؿ والخارج فأنها تسم  بمد جسور العالقة إلى أبعد مف 

ومػػف خاللهػػا يقػػـو الشػػاب الهػػارب مػػف مستشػػفى المجػػانيف  مػػدى المكػػاف الػػداخمي المغمػػؽ،
ولكػػف حتػػى هػػذ   باقتحػػاـ حيػػاة الػػزوجيف ليضػػيؼ لهمػػا أتعابػػا جديػػدة هػػـ فػػي غنػػى عنهػػا.

هػػػػو ابػػػػف ألحػػػػد  فالشػػػػاب، ايػػػػة  فػػػػي مصػػػػب العقػػػػـ والخصػػػػوبة.األتعػػػػاب ستصػػػػب فػػػػي النه
رفػض أف يقولػػب نفسػه حسػػب مشػيئة أبيػه عمػػى قوالػب التجػػارة واالبتػزاز فػػانخرط  األغنيػاء،

بطرائقػػه  ،وأراد أف يجعػػؿ مػػف نفسػػه شػػيئا ذا قيمػػة إنسػػانية ولكػػف زوج اختػػه ،فػػي المقاومػػة
وعنػدما  في مستشػفى المجػانيف. عرؼ كيؼ يمقي به ،ودهائه الشيطاني الممتوية المختمفة،

يتفهـ الزوجاف حالته هذ  يقدماف له المساعدة ويخبئانه في شقتهما الصغيرة لكف األمر بدا 
 إلى المستشفى.  ليعيدا أكبر مف ذلؾ إذ دخؿ زوج األخت ورجؿ الشرطة 

وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف تأكيػػػدات الػػػزوج عمػػػى رجاحػػػة عقمػػػه وسػػػالمته إال أنهػػػـ يسػػػحبونه خارجػػػا 
ـ الػػزوج فػػي محاولػػة يائسػػػة أخػػرى إلقنػػاعهـ بالعػػدوؿ عػػػف فكػػرة زجػػه فػػي مستشػػػفى فيتػػبعه

 المجانيف ثانية.
لقد أشار القيسي في خطابه المسرحي هذا إلى جناية اآلبػاء عمػى األبنػاء مػف خػالؿ تػرؾ  

وهػو يسػتمتع بصػوت آلػة  الحبؿ لهـ عمى الغارب كما في حالة ابف الجػارة الػذي ال يبػالي،
همػػاؿ الزوجػػة ألبنائهػػا وضػػياعهـ فػػي  يج الػػذي يبػػدد هػػدوء جػػار  أوال،بالضػػج التسػػجيؿ، وا 

د القيسػي ولكي يؤكّ  شوارع المدينة وطرقها ثانيا، ومحاولة قولبتهـ عمى وفؽ مشيئتهـ ثالثا.
هػػذ  الحقػػائؽ ويبرزهػػا فقػػد جعػػؿ خاتمػػة مسػػرحيته يرتكػػز عمػػى المػػزيج الصػػوتي القػػادـ مػػف 

يارة اإلسػعاؼ كرمػز لعقػاب كوف مف صوت صفارة سػخارج المكاف إلى داخمه وهو مزيج م
وكإشػػػارة إلػػػى  ،هتمػػػاـ اآلبػػػاءوأصػػػوات األطفػػػاؿ وضػػػجيجهـ فػػػي الشػػػوارع كرمػػػز الاألبنػػػاء، 



ع ؽ الخناؽ عمينػا يومػًا بعػد يػوـ ويضػيّ خذ يضيّ عقـ الحياة وخصوبتها في عالـ أ ةموضوع
عطاء خارج حدود المكاف متعة الحياة وزينتها ليختؿ التوازف ولتضطرب معادالت األخذ وال

 المحدد لفعؿ شخوص المسرحية ومساراتها الدرامية والفكرية.
وكخمفيػػة وانعكػػاس لػػدخائؿ  ،قمنػػا أف القيسػػي اشػػتغؿ عمػػى المكػػاف كمسػػاحة صػػغيرة ضػػيقة

اؿ تفضػي بهػـ وتعبير عف حالة الضيؽ التي تنتابهـ بعد أداء سمسمة مف األفعػ ،الشخوص
هػػذا مػػا لمسػػنا  فػػي المسػػرحيتيف السػػابقتيف المتػػيف حػػددناهما إلػػى الفػػراؽ و فػػي أكثػػر األحيػػاف 

 جغرافيًا وبيئيًا ثـ أخذنا المساحة التي اقتطعها منها لتكوف مسرحًا لألحداث.
إذ نقػػػؿ  األوؿ جغرافػػػي :انتقػػػاليفازفيػػػر الصػػػحراء  فقػػػد أحػػػدث القيسػػػي  أمػػػا فػػػي مسػػػرحية

المغمػؽ إلػى المكػاف المفتػػوح  مػف المكػػاف والثػاني األحػداث والوقػائع مػف العػراؽ إلػػى مصػر.
دراميػًا  وجعؿ مف الصحراء مسرحًا لألحداث وهي مساحة شاسعة مفتوحة عمػى أفػؽ كبيػر.

ف الموضػػوعة التػػي تناولهػػا فرضػػت دها حػػد ولكػػف القيسػػي شػػاء أـ أبػػى فػػأال يمكػػف أف يحػػ
عميػػه انغالقػػًا مػػا كػػاف يريػػد  ألحػػداث مسػػرحيته فالقػػارئ هنػػا يجػػد شػػخوص المسػػرحية وهػػـ 

مػػػوف أدوارهػػػـ فػػػي بقعػػػة مكانيػػػة صػػػغيرة مػػػف الصػػػحراء هػػػي البقعػػػة التػػػي سػػػقطت عميهػػػا  يمث
 الطائرة وظؿ الشخوص يحوموف حػوؿ هػذ  النقطػة ألنهػا بالنسػبة لهػـ تمثػؿ همػزة الوصػؿ،
 ،والحبؿ السري الذي يربطهـ بالعالـ الذي جػاءوا منػه مرمػوزًا لػه بالطػائرة التػي هػي الموئػؿ

توائها، ولو آنيا، عمى مسػتمزمات الحيػاة الماضػية ضػد الجػدب ومصدر البقاء الح ،والمالذ
 والموت. 

 في هذ  المسرحية يضيؼ القيسي موضوعة جديدة لشخوصه هي موضوعة اليأس.
فعمػػى الػػرغـ مػػف كػػؿ المحػػاوالت التػػي قػػاـ بهػػا المفقػػودوف الثالثػػة إال أنهػػـ فشػػموا فػػي أيجػػاد 

لتفضي بهـ إلى اليأس واالستسالـ  بتسبيؿ الخالص وهذا يعني أف الظروؼ المحيطة رتّ 
لهػػػذ  البقعػػػة مػػػف األرض التػػػي تشػػػكؿ تهديػػػدًا طبيعيػػػًا لحيػػػاة شػػػخوص المسػػػرحية عػػػف صػػػد 
هجومػػه الػػذي ال يصػػد، فالعاصػػفة التػػي أجبػػرت الطػػائرة عمػػى الهبػػوط هػػي داؿ لتمػػؾ القػػوة 

ظ ولغضػػب الطبيعيػػة والصػػحراء وزفيرهػػا، وهػػي أيضػػًا داؿ عمػػى قػػدرة الطبيعػػة عمػػى االحتفػػا
بأبنائها مهما بذلوا مف جهود لالنفالت أو االنفكاؾ مػف أخطبوطيػة هػذا الكػائف الصػحراوي 

 المدمر.
ت أراد أف يعبر عف حالة شخوص أصابتهـ االنتكاسة فهزّ  في هذ  المسرحية، إف القيسي،

وهػػذا  وجعمػت حيػػاتهـ تسػير نحػػو هػدفها بػػال بوصػمة. ،كيانػاتهـ وأسػػممتهـ  لميػأس والضػػياع
،هػػو حػػاؿ قا عػػف سػػبيؿ الخػػالص بػػال بوصػػمة فكممػػا  ئػػد الطػػائرة الػػذي راح يبحػػث، كػػؿ يػػـو

قطع مسافة طويمة ومرهقة اقفؿ بعدها راجعػًا إلػى البقعػة التػي انطمػؽ منهػا وربمػا كػاف هػذا 
 وراء األسباب التي دعت الكاتب إلى نقؿ جغرافيته الدرامية إلى الصحراء.



ع القيسػػي دوائػػر  المكانيػػة أو لمسػػرحية  يوّسػػفػػي مسػػرحية اأيهػػا المشػػاهد جػػد عنوانػػًا لهػػذ  ا
وعمػػى الػػرغـ مػػف تعدديػػة األمكنػػة أال أنهػػا  بػػاألحرى يزيػػد عػػددها خالفػػًا لمسػػرحياته السػػابقة.

ظمػػت ضػػيقة أيضػػًا تشػػعر القػػارئ بانحباسػػه فػػي بقعػػة تضػػيؽ الخنػػاؽ عميػػه لتفجػػر مشػػاعر 
 غضبه وتمرد  عمى واقع االنتكاسات المتكررة.

ؽ خيبػػة الشػػخوص مس مػػف حزيػػراف تػػأتي انتكاسػػة مػػا بعػػد العبػػور لتعّمػػفبعػػد انتكاسػػة الخػػا
 وحزنهـ عمى موروثية تمؾ الخيبة.

االنحػدار والخيبػة. فبعػد تبدأ المسرحية مف المقبرة وتنتقؿ إلػى المدينػة إلػى داالت الهزيمػة و 
الشػػهيد المػػواء عبػػد المػػنعـ ريػػاض حػػدود المقبػػرة ينطمػػؽ إلػػى المكػػاف الػػذي حػػدد  أف يجتػػاز

وزئيػػػػر  أصػػػػوات المجنػػػػزرات، وأزيػػػػز الرصػػػػاص،"ير  حيػػػػًا وميتػػػػًا، القنػػػػاة، ليسػػػػتمع إلػػػػىمصػػػػ
وعنػدما عػاد إلػى المقبػرة كتػب عمػى  الطائرات وظؿ حتػى الفجػر يراقػب عمميػة العبػور. . .

 ورقة صغيرة: 
بعد أسلابيع نهلض  ت جله إللى  . تمدد في قبر .. .لمقبرة محج زة لمزيد من الشهدا .ا"

ع إلى صلمت أخلرس، مخيلف،  عنلدما تأكلد أن النيلران ت قفلت  الحلرب القناة. ظل يستم
هلل كنلتم فلي  .إلى المقبرة  كتب عملى  رقلة أخلرة.ماتت في ذر تها بكى بصمت  عاد 

 ".ظالم.. .ج ع إلى نكسة أخرة.
فػػػي هػػػذا المقطػػػع المبكػػػر مػػػف المسػػػرحية أعطانػػػا القيسػػػي مفػػػاتي  بوابػػػات مسػػػرحيته فقػػػد   

 تضمف هذا المقطع عمى: 
 

اإلشػػارة إلػػى انتكاسػػتيف مػػف خػػالؿ سػػؤاؿ الشخصػػية اهػػؿ كنػػتـ فػػي جػػوع إلػػى نكسػػة  -أوال
الجزئػػي الػذي حققػه العبػػور، أخػرى  فهػو يعػرؼ مسػػبقًا أف الهزيمػة عمػى الػػرغـ مػف النصػر 

ف الخيبة تأخذ أشكاؿ متواليػة مػف الػدـ تمػؼ برة ستستقبؿ مزيدًا مف الشهداء وأف المقآتية وأ
 طخة بالدماء.المصائر بضمادات مم

 
إف فعؿ الشخصية بدأ مف المقبرة وانتهى فيهػا دورة تػوحي بالتتػابع والػدوراف وعجزنػا  -ثانيا

 عف االنفالت مف حركتهما المولبية.
 

مكػػػاف يبعػػػث عمػػػى  المكػػػاف الػػػذي بػػػدأت فيػػػه أحػػػداث المسػػػرحية، وهػػػو هنػػػا المقبػػػرة، -ثالثػػػا
اوية األحداث التػي سػتعقب أحػداث وبسود ،والشعور المستمر بالتشاؤـ ،واالكتئاب ،الضيؽ
 المقبرة.

 



إف القيسػػػػي اعتمػػػػد أسػػػػموب التقػػػػديـ والتػػػػأخير فػػػػي المشػػػػاهد. أي انػػػػه جعػػػػؿ منطػػػػؽ  -رابعػػػػا
المسرحية يستند عمى تراتبية خاصة تخدـ فكرة خطابه المسرحي فمشهد المقبػرة الػذي تقػدـ 

هائػػؿ مػػف عمػػى بقيػػة المشػػاهد هػػو محصػػمة حاصػػؿ األحػػداث كمهػػا وهػػو فعػػؿ مسػػبوؽ بكػػـ 
 األفعاؿ الدرامية الماضية التي تحاوؿ ممارسة دورها في الحاضر المستمر.

 
المقبػرة عنػد القيسػي بقػدر مػا تػوحي بػالموت والتشػاـؤ والحػزف تػوحي بػالفراؽ وهػو  -خامساً 

واحد مف اكبر البنى التي اشتغؿ عميها المؤلؼ في مسػرحياته السػابقة، واالنتظػار باعتبػار 
 بما حدث.ما سيحدث مرتبطًا 

 
وأخيرا جعؿ القيسي الموتى يراقبوف األحياء وينتظروف منهـ أف يحققوا ما عجػزوا  -سادساً 

عف تحقيقه لكنهـ يتوصموف إلى النتيجة ذاتهػا فتظػؿ المقبػرة مكانػًا مفتوحػًا النتظػار الكثيػر 
 منهـ. 

 
التعبيػػر عػػف  ومػػف المقبػػرة تنتقػػؿ األحػػداث إلػػى المحكمػػة وهنػػا تمعػػب الحالػػة دورًا متميػػزًا فػػي

يجابيػػا، عػػدؿ تفػػرض عمػػى  وسنكتشػػؼ بمػػرور الوقػػت أف حالػػة الػػال طبيعػػة المكػػاف سػػمبيًا وا 
إف  المكػػاف هيمنتهػػا فتسػػمه بسػػمتها وتجعػػؿ القػػارئ يشػػعر بالضػػيؽ وبتفػػاقـ شػػعور  بالخيبػػة.

السػػػمطة بشػػػكمها المهػػػيمف عمػػػى أحػػػداث المسػػػرحية تعطينػػػا إحساسػػػا مؤكػػػدًا بالفجيعػػػة إذ ال 
وهػذا  دوف إقرار منها فكيؼ وهي تصر عمى صػحته.المسار صحيحًا مف  يكوفيمكف أف 

وحػػاؿ الجنػػود  ،وحػػاؿ المػػواء عبػػد المػػنعـ ريػػاض مػػف قبمػػه ،هػػو حػػاؿ العقيػػد احمػػد محمػػود
البسػػػالء الػػػذيف رفضػػػوا وقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار الػػػذي مثػػػؿ بالنسػػػبة لهػػػـ مانعػػػًا ورادعػػػًا لتحقيػػػؽ 

 أهدافهـ الوطنية.
لمسػػرحية لكػػي يقػػوؿ لنػػا أيضػػا أف السػػمطة هػػي السػػمطة أينمػػا إف القيسػػي اشػػتغؿ فػػي هػػذ  ا

ت فػػاف سػػموكها ال يختمػػؼ عػػف بعضػػها إال قمػػياًل فػػي موضػػوعات كػػالتي كانػػت وحيثمػػا حمّػػ
ولكػػػي يثبػػػت مػػػا ذهػػػب إليػػػه فانػػػه ينقمنػػػا إلػػػى محكمػػػة أخػػػرى  يضػػػعها القيسػػػي أمػػػاـ أزالمهػػػا.

ر العسػػكرية أيضػػًا ال بػػالتوقؼ ويحػػاكـ فيهػػا طيػػارًا رفػػض األوامػػ هػػذ  المػػرة، يشػػكمها العػػدو،
عػػف القتػػاؿ بػػؿ بعػػدـ الػػدخوؿ فػػي القتػػاؿ أو عمػػى وجػػه الدقػػة  رفػػض أف  يمقػػي قنابمػػه عمػػى 

 تجمعات الجنود السورييف لعدـ قدرته عمى تجاوز جدار المهيب الذي أحدثته المعركة.
احمػد الػػذي  لقػد اعتبػر هػذا الطيػار ممتنعػًا عػف تنفيػذ أوامػر قيادتػه العميػا كمػا اعتبػر العقيػد

 ،ف السػمطة تفػرض اعتباراتهػا هػيمر قيادته العميػا فػي إيقػاؼ الحػرب ألامتنع عف تنفيذ أوا
خاطئة. وترضى بتمؾ االعتبارات دوف األخذ بأهمية أف تكوف هذ  االعتبارات صحيحة أـ 



المكاف منتقاًل إلى الصحراء ليسترجع صورة الممؾ الفرعوني الذي ذاد عف  ثـ يغير القيسيّ 
لها اسمخرت  ليعطي لمماضي فرصػة محاسػبة الحاضػر الػذي لػـ يتقػدـ ضػمف المسػار رما

ومحولػػة إلػػى نفايػػات بعػػد أف  ،ويػػنهض الجنػػود القتمػػى ليػػروا آلػػتهـ الحربيػػة محطمػػة ،السػػميـ
نػودي عمػيهـ ولػـ يػأبهوا بالنػداء بعػد أف قػرروا بشػكؿ أكيػد عػدـ سػماع صػوت غيػر صػػوت 

مػد محمػود ألنػه صػوت الشػعب مػر غيػر أمػر العقيػد احوال يمتثموف أل ،العقيد احمد محمود
رادته  ويختتـ القيسي مسرحيته بصوت العقيد الذي يقوؿ: .ورغبة مقاتميه وا 

إن فللرح المقللا  األخيللر لعللد نا، أقلل ل األخيللر ألننللا جميعللال كنللا عمللى ثقللة مطمقللة بأننللا " 
لل  فعلالل   ضلباطي بعزيملة، هذا الفرح كان يفجر جن دي، نخ ض حرب تحرير شاممة..

أمرتهم بالت قف عن القتال ل جه ا نيران ملدفعهم إللى صدري..سليدي، إن جنل دي كلان ا 
 فللرحهم يرملل ن قملل بهم،  قملل ب  يللذيب ن غملل م األيللام الصللعبة، كللان ا مللن فللرط حللبهم،

 " إال  قف النار.. ..كان كل شي  ممكنال ةأمتهم التي أذابتها النكسة المسرطن
 

ر عػػودة األبنػػاء الػػذيف لػػف يعػػودوا إلػػى الػػوطف ثانيػػة  هنػػاؾ فػػي مسػػرحية افػػي انتظػػا      
وفراؽ واض  ال غبار عميه ناجماف عف حرب مدمرة كما هو  ،انتظار واض  ال تأويؿ فيه

الحاؿ في مسػرحية اأيهػا المشػاهد جػد عنوانػًا لهػذ  المسػرحية  فػإذا كانػت الحػرب قػد بػدأت 
وبمػػا أف  النسػػبة لشػػخوص المسػػرحية.وانتهػػت بالنسػػبة لنػػا فأنهػػا اسػػتعرت وخمػػدت أيضػػًا  ب

حاالت ال يولداف فػي أحسػف األحيػاف في مثؿ هذ  القرر سمفًا أف االنتظار والفراؽ  القيسيّ 
حساسػػا بالضػػيؽ فقػػد عمػػؿ فػػي هػػذ  المسػػرحية أيضػػًا  ،وتفاقمػػًا مرضػػياً  ،إال شػػعورًا قهريػػاً  وا 

ال نعػرؼ  مطػارعمى حصر شخوصها في ركف منزو داخػؿ صػالة انتظػار المسػافريف فػي 
نػػػه فػػػي مدينػػػة تعرضػػػت لمحػػػرب وهػػػي اآلف تنتظػػػر عػػػودة أسػػػراها. وحتػػػى هػػػذا عنػػػه سػػػوى أ

التحديػػد ال يهػػـ كثيػػرًا ألف القيسػػي ال يؤكػػد عمػػى هويػػة المكػػاف بػػؿ يتػػوؽ إلػػى طػػرح الفكػػرة 
إلى حد ما، خصوصياتها وتحديػداتها الجغرافيػة وعميػه كػاف األجػدر بػه أف  بعمومية تمغي،

المسػرحية أسػماء مثممػا فعػؿ فػي بعػض مسػرحياته مثػؿ مسػرحية يطمؽ عمى شػخوص هػذ  
اشفا  حزينة  ومسرحية اغدًا يجب أف ارحؿ  إذ أطمؽ عمى شخوصها مسميات عامة مف 

 قبيؿ الزوج والزوجة والشاب والشابة والمرأة والرجؿ والصبي والصبية.
ف لػـ نقػؿ فػي كػؿ عمى الرغـ مف تكرارها واشػتغاله عميهػا فػي أغمػب إ إف اثيمة  االنتظار،

مسػػرحيات المجموعػػة يطرحهػػا هنػػا بطريقػػة تنبػػئ منػػذ العنونػػة بػػاقتراف االنتظػػار باإلصػػرار 
والعناد غيػر المجػدييف ليكشػؼ مػف خػالؿ هػذا اإلصػرار عمػؽ الفجيعػة اإلنسػانية المػرأة ال 

يجػاري مشػاعر  نه لف يعود ولكنػه، فقػط،، ولرجؿ عرؼ أتريد أف تصدؽ أف ابنها لف يعود



فيتجشػػـ عنػػاء الحضػػور إلػػى المطػػار، مثممػػا فعػػؿ اآلخػػروف  ثكمػػى، رؤوـوهػػي أـ  زوجتػػه،
 عدـ عودته مرة  ثانية. لينتظر معهـ بال جدوى عودة ابنه إلى الوطف بعد إف قرر القيسيّ 

وربمػػا خفػػؼ هػػذا مػػف وقػػع إحساسػػنا بالفجيعػػة التػػي حّيػػد موقفنػػا منهػػا وشػػعورنا بهػػا وأغمػػؽ 
منا  لميأس واالنتظار غير المجدي لعودة األبناء الذيف لف عمينا فسحة األمؿ الصغيرة وأسم

 يعودوا إلى الوطف مرة ثانية.
أماكنػػػه الضػػػيقة ال بػػػدافع جعمهػػػا  ع القيسػػػيّ فػػػي مسػػػرحية اهػػػي حػػػرب طػػػروادة أخػػػرى  ينػػػوّ 

مفتوحػػػة عمػػػى عػػػالـ أوسػػػع ولكػػػف بػػػدافع مضػػػاعفة الشػػػعور بالضػػػيؽ. فالمكػػػاف هنػػػا زنزانػػػة 
ولتقمؿ مف تأثير بعضػهـ عمػى  ،ولتحجـ فاعميتهـ ،حركتهـ دت لتحد مفصغيرة لمرجاؿ شيّ 

وفػي الطػرؼ اآلخػر مػف عػالـ  هي زنزانة انفرادية زج إلى داخمها عػدد مػف الرجػاؿ. بعض.
المسػرحية زنزانػػة انفراديػػة أخػػرى أعػػدت لحجػػز نسػاء اليونػػاف وهػػي ليسػػت بأفضػػؿ حػػاؿ مػػف 

نػػدما نفهػػـ فهمػػًا جميػػًا أف القػػوة حػػوؿ هػػذا تػػدريجيا ع وتتضػػ  أفكػػار القيسػػيّ  زنزانػػة الرجػػاؿ.
الغاشمة المتمثمة بحراس السجوف عممت عمى ذب  إنسانية المجتمػع اليونػاني بعػزلهـ نسػاء 

ة وخصػوبتها بػالعقـ نيوقتؿ الحياة اليونا ،ورية ثانياً وشؿ حركتهـ الث ،الوطف عف رجاله أوال
العتاة وسػجونهـ وقالعهػـ ثالثًا غير أف الحب اليوناني يتسامى حتى داخؿ زنزانات الطغاة 

 وتظؿ األسئمة قائمة: الرهيبة.
 لماذا اختار القيسي بالد اليوناف مكانا ألحداث مسرحيته؟

 أما كاف بإمكانه اختيار مكاف أقرب إليه منها؟
وهؿ لهذا المكاف خصوصية تعميؽ فكرته األساس وهػي فكػرة عامػة ممكنػة الوقػوع فػي أي 

 ؟داديةط األنظمة االستبمكاف يتعرض لضغو 
أراد  ف أمامنػا إجابػة واحػدة هػي أف القيسػيّ مقتنعيف بعمومية فكرة المسرحية فأنقوؿ إذا كنا 

وهػػػو هنػػػا بمػػػد   أف يضػػػمؿ رقيػػػب النظػػػاـ البوليسػػػي فاسػػػتبدؿ مكػػػاف وقػػػوع الحػػػدث األصػػػمي،
ومدينته التي تعرضت لهجوـ شرس مػف قبػؿ مػا سػمي بػالحرس القػومي، ببمػد آخػر وسػجف 

ي بحػػػؽ البػػػديؿ الموضػػػوعي لزنزانتنػػػا المحميػػػة. ومػػػف خػػػالؿ معادلػػػة آخػػػر وزنزانػػػة أخػػػرى هػػػ
الجػػػالد والضػػػحية تحقػػػؽ هػػػدؼ المسػػػرحية فػػػي الكشػػػؼ عػػػف ال إنسػػػانية هكػػػذا حػػػرس وعػػػف 

رهابهـ ،وظممهـ ،عسفهـ ومحاوالتهـ اليائسة إلرغاـ الوطف عمى االستسالـ. أخيرًا لكي  ،وا 
تػػه عنػػد القيسػػي نػػدرج خصائصػػه نعطػػي القػػارئ انطباعػػا عامػػا وواضػػحا عػػف المكػػاف وأهمي

 المجموعة: آلتية اعتمادا عمى ما جاء في امسرحيات ا
  

 فاعميته في العممية الدرامية مف الناحيتيف الفنية والجمالية. 1
اتصافه في أغمب امسرحيات  المجموعة بقدرته عمى التأثير في  2



 حركة الشخوص وعكس حالتهـ الداخمية.
احة، في مفاقمة شعور الشخوص تأثير ، بوصفه حجما ومس 3

 باالختناؽ، وشعور القارئ باليقيف.
 عممه عمى تحجيـ الفعؿ الدرامي وتقريبه مف الوصؼ السردي. 4
قدرته عمى وضع مقارنات مكانية اجغرافية  وتوسيع تمؾ األمكنة  5

 صعودا مف المحمية إلى العالمية.
 انقسامه عمى قسميف: مكاف مفتوح ومكاف مغمؽ. 6
إمكانيته عمى خمؽ انطباع عاـ بوجود مسافريف ومنتظريف، غائبيف  7

 وحاضريف.. الخ.
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 الدراميةفات(رؤيا استقرائية لع الم)الجر  
 قاسم مطر د لمكاتب المسرحي

 
 ظرفية الل)هنا(   الل)هناك(: االشتغال إشاريال عمى

تعرؼ الحػزف  عمػى عػالميف االجرافات ال  أسس قاسـ مطرود رؤيا  دراميا في مجموعته   
األوؿ واقعػي يفضػي إلػى آخػر تخيمػي، والثػاني ذاكراتػي يمػتحـ مػع األوؿ كمنجػز  :متباينيف

تتسػاوؽ  تػتحكـ بهمػا موجهػات فكريػة ودراميػةو  له، وينفصؿ عنه ككيػاف مسػتقؿ قػائـ بذاتػه
االثيمػات  التػي  مع طبيعة الخطاب المسرحي في كػؿ منهمػا، وتتحػدد مػف خاللهمػا طبيعػة

 ،واالنتظػػار والعػػودة ،هػػا. فالحضػػور والغيػػاباشػػتغؿ عميهػػا فػػي أغمػػب أعمالػػه إف لػػـ نقػػؿ كمّ 
وتذبذبت أفعالها بيف واحػدة مػف تمػؾ  ،والحياة والموت ثيمات ثنائية انتقمت شخصياته بينها

 ها.أو أكثر ضمف النص الواحد أو مجموعة النصوص كمّ  الثنائيات
ؾ شخوصػػػه داخػػػؿ الػػػنص ضػػػمف حػػػدود عػػػالـ داخمػػػي ف قاسػػػـ مطػػػرود يحػػػرّ أبمعنػػػى آخػػػر 
داعػـ   هنلاكا يعرض فيه أفعالهـ األساسية، وآخػر خػارجي كبيػر بعيػد  هناا صغير قريب

آلخػػػػر ففػػػػي أحػػػػدهما عػػػف ا ؿأو انفصػػػػا ،معػػػا ،لتمػػػؾ األفعػػػػاؿ فػػػػي حػػػالتي التحػػػػاـ العػػػػالميف
اإلشػارة  ي بواحػد مػف اسػميّ المروح نوافذ أخرى  نجد عالميف كػؿ واحػد منهمػا سػمّ  مسرحية

 . تقوؿ األـ:هناكو هنا
 إال لضاللتي وزيادة عتمتي  هناا جئتـ بي إلى "م 
 "مف قبؿ هناكأني لـ ادخؿ إلى  

ذلػػؾ الخػػراب  الموجػػود واقعيػػا عػػالـ دمرتػػه الحػػرب وطالػػه خرابهػػا، وتفّشػػى  هنللاإف عػػالـ الػػػا
وعػػزز فيهػػا لوعػػة االنتظػػار السػػقيـ  وحطػػـ نفوسػػها، ،حتػػى طػػاؿ حيػػاة الشخصػػيات الرئيسػػة

بػػت الحػػرب ابنهػػا وفرضػػت عميهػػا انتظػػار  سػػنوات طويمػػة فػػاألـ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ امػػرأة غيّ 
ف الػذاكرة التػي تعمػؿ أو  إلى ظؿ لمحياة بعد أف فقدت ذاكرتهػا. تحولت حياتها، خالؿ ذلؾ،

إلػى غربػة   هنلااآلف تربطها بذلؾ العالـ البعيد بخيط واهف جدا محيمة عالـ الػاعمى وفقها 
ؼ عمػػى ابنهػػػا العائػػد مػػػف دائمػػة ال تػػنج  محػػػاوالت االبنػػة فػػي تخميصػػػها منهػػا بغيػػػة التعػػرّ 

  ال يمػػت بصػػمة إلػػى صػػورته المحفوظػػة فػػي األسػػر والػػذي تحولػػت صػػورته إلػػى كيػػاف مشػػوّ 
غتراب ويتحػػوؿ المقػػاء إلػػى مفتػػرؽ طػػرؽ بعػػد أف اعتقػػدت وهنػػا يتفػػاقـ الشػػعور بػػاال الػػذاكرة،
ؿ صػدمة مضػادة تعيػد ألمهػا ذاكرتهػا المفقػودة لتسػتطيع بعػد هػذا نه سيشػكّ االبنة أ األخت/

     تقوؿ األـ في موضع آخر مف النص:هناكا مثمما كانت تعيش  هناا أف تعيش



 يا لحزني إني ال اذكر الماضي  "
 أف أحس بكما مثؿ أبنائي ألنني  واف قبمت الفكرة فال أستطيع

 "هناما زلت أعيش الغربة 
وبهػػذا تفشػػؿ كػػؿ محػػاوالت االبنػػة والزوجػػة فػػي   هنللاكإذف ال تمتقػػي عنػػد األـ بالػػػا  هنللاالػػػا
عمػى شخصػيات أخػػرى كالزوجػة واألخػػت   هنللالحمػة المقػػاء بسػدا . ويشػتمؿ عػػالـ الػػا ؾِ ْبػحَ 

بػػػروابط   هنلللاكالشػػػقيؽ البعيػػػد الغائػػػبا ج/متػػػاف ترتبطػػػاف بعػػػالـ الػػػزو تأزّ وهمػػػا شخصػػػيتاف م
وهمػػا تحفظػػاف فػػي  اجتماعيػػة تكتسػػب قداسػػتها مػػف العمػػؽ اإلنسػػاني النبيػػؿ لهػػذ  الػػروابط.

حػاؿ   هنلاذاكرتيهما صورة الغائب الذي أبعدتػه الحػرب فعقػدتا األمػؿ عمػى تغييػر حياتهمػاا
  . هناكعودته مفا

 تقوؿ األخت آممة: 
 
                                                          "وعمى كفيه جوهرته البراقة التي ستوقظ الميت الحي تحيطه الهالة نه سيعود..إ" 
 
 وتستعد الزوجة الستقباله وهي بأجمؿ حمتها وزينتها:  
 
                            شػػػػػئ حسػػػػػف، شػػػػػعري ينسػػػػػدؿ عمػػػػػى كتفػػػػػي دوف عنػػػػػاء، فقػػػػػد نسػػػػػيت كػػػػػؿ مستحضػػػػػرات                                     " 

 "التجميؿ يجب أف ال اتركه مجعدا أريد  هكذا منسابا عمى كتفي
  

  هنلاكوتصطدـ كؿ هذ  االستحضارات عمى صخرة البرود العاطفي الذي لؼ العائػد مػفا
 والالمباالة التي وصؿ إليها وبالدة المشاعر التي جعمت منه إنسانا آخر أو ظػال إلنسػاف.

نقطػػة فػػي نهايػػة سػػطر الحيػػاة فيغمػػؽ بػػاب المحبػػة فػػي وجػػه شػػقيقته التػػي  لقػػد عػػاد ليضػػع
ويػدفع بزوجتػه إلػى  أنه يحبها وأنها ما عاشت إال عمى هػذا األمػؿ. طواؿ غيابه، اعتقدت،

 يأس يفقدها اإلحساس بالحياة فتضحؾ ساخرة مف قدرها: 
 
 "مف يثبت بأننا أحياء واف هذ  المحظة مستمرة" 
 
وأنهػا ال يمكػف أف تشػعر بوجػودهـ كأبنػاء لهػا وكػأف   هنلاا ةها أكثػر غربػأما أمه فتعمف أن 

داللة تكاد تكوف واضحة عما  وفي هذا وعبثا في عبث، كؿ ما حدث كاف هباء في هباء،
ليه حرب شاء مرتكبوها أف تستمر طويال لتكوف محصمتها النهائية الرجوع إلى البدء آلت إ

وأفكػػػار  ،وبسػػػالة زائفػػػة ،عنػػػه بعنجهيػػػة مخادعػػػة ؿوالتنػػػازؿ عػػػف كػػػؿ شػػػئ لػػػـ يريػػػدوا التنػػػاز 



تمويهية وكأنني بقاسـ مطرود يريد أف يقوؿ: أليس مف العبث أف نبدأ حربػا مػف اجػؿ شػئ 
 نتنازؿ عنه في نهايتها؟! 

  هنللاأمػػا الشخصػػيات األخػػر كشخصػػية ذاف وايػػاف فهمػػا تمػػثالف حمقػػة االتصػػاؿ بػػيف الػػػا 
وهمػا  الحػدث وتماهيهمػا مػع بعػض الشخصػيات.  فضال عف تدخمهما فػي سػياؽ هناكوالػا

 شخصيتاف غير موجودتيف واقعيا ابتكرهما الكاتب لمضرورة الفنية حسب. 
  هنلاكوعػالـ األحيػاءا  هنلاعػالـ المػوتىا هناؾ عالماف أيضػا، وفي مسرحية ارثاء الفجر 

عػػا ب المسػػافة بينهمػػا وال تتػػرؾ إال خيطػػا رفييتصػػؿ بعضػػهما مػػع بعػػض بوشػػائج كثيػػرة تقػػرّ 
وقػػد ضػػغط قاسػػـ مطػػرود أولهمػػا فػػي مسػػاحة صػػغيرة جػػدا هػػي  كحػػد فاصػػؿ بينهمػػا، واهيػػا،

عف طريؽ شخصيتي الدفاف األوؿ والدفاف   هناكا بالعالـ الفسي   هناهذا العالـ الصغيرا
الثػػػاني المػػػذيف يعمػػػالف كهمػػػزة لموصػػػؿ بػػػيف عػػػالـ األحيػػػاء الػػػذي ينتميػػػاف إليػػػه وبػػػيف عػػػالـ 

وكمػػػا عاشػػػت  ى تهيئتػػػه الحتػػػواء تػػػدفؽ قتمػػػى الحػػػرب وموتاهػػػا.األمػػػوات الػػػذي يعمػػػالف عمػػػ
تعػيش الشخصػيات  شخصيات المسرحية األولى حالة انتظػار طويػؿ سػقيـ البػنهـ األسػير،
المسػرحية السػابقة  هنا حالة انتظار أيضا ال لكػي تصػؿ إلػى مفتػرؽ الطػرؽ كمػا حػدث فػي

ت الواحد ليواصؿ كؿ ولكف لتصؿ إلى ممتقى الطرؽ الذي سوؼ يجمعها تحت سقؼ المو 
منهمػا مشػقة االنتظػار ثانيػة عمػى أمػؿ حمػوؿ عيػدهـ الػذي ربمػا سػيوفر عميهمػا بعضػا مػف 

أف يمتقيا فيه مع ابنهما الذي أخذته الحػرب إلػى  عمى الدواـ، فهما يأمالف، الشقاء والعناء.
بعػد ليعمؽ إحساسنا بحجػـ الفاجعػة  مرة أخرى، ويتدخؿ قاسـ مطرود،  .هناكالبعيد الذيا

أف جعؿ الزوجة تهجر عالـ األحياء وتدلؼ إلى عالـ المػوتى آممػة أف تسػمع صػوت ابنهػا 
 أو ترا  يهب الستقبالها فتفاجأ بغيابه ثانية ثـ تعرؼ انه ذهب

  
يتفقد أصحابه ممف شاركو  الحياة. أحدهـ مات بعد موته بعاـ لكنه بقي في األرض "  

ة وهما يمممماف ما تبقى مف العظاـ ويبحثاف الحراـ حتى تفسخ جسد  ابرهة  أشهر طويم
عف األجزاء المفقودة فقمبه في بطف نسر وعينه ابتمعها غراب وأطرافه تقاسمتها الكالب 

 "وما تبقى كاف مف حصة ديداف األرض
 

وبعػػد هػػذا االنفصػػاؿ شػػبه التػػاـ بػػيف العػػالميف يعػػود قاسػػـ مطػػرود ليربطهمػػا مػػع بعػػض عػػف 
عمػى روح المػرأة  وار المقبػرة وقػراءتهـ لسػورة الفاتحػة ترحمػاً طريؽ دخوؿ الدفانيف وبعض ز 

 التي ماتت واقفة يـو أمس بعد أف أكممت صياـ شهر رمضاف. 
لقػػد اخترقػػت الرصاصػػة جسػػد االبػػف ثػػـ مػػات األب حزنػػا عميػػه ثػػـ ماتػػت األـ/الزوجػػة حزنػػا 

 لـ اآلخػػر،عميهمػػا، وبػػذا تكػػوف الشخصػػيات الرئيسػػة االواقعيػػة  قػػد رحمػػت جميعهػػا إلػػى العػػا



ويػرتبط بوسػاطته الػدفاناف  ،إلى عالـ الموتى، وهو العالـ الذي تدور فيػه أحػداث المسػرحية
  .هناك إلى الػاهنابعالـ األحياء بعد أف قمبت المعادلة وتحولت الػا

صػػت فػػي تػػوفير ممػػرات الػػدخوؿ إلػػى العػػالـ السػػفمي بشػػهادات وفػػاة إف وظيفػػة الػػدفانيف تمخّ 
لقػد ألفػا المقبػرة  وغطػت بتراكمهػا مسػاحات كبيػرة مػف المكػاف. ،تراكمت بعضها فوؽ بعض

حتى صارت مالذهما الهػادئ. فيهػا يقيمػاف وينامػاف بعيػدا عػف زعيػؽ الزوجػات واإلهانػات 
والشكوى فال أحد يزعج أحد هنا ذلؾ الف الموتى ال يسبوف وال يزعقوف. لقد صارت الحياة 

حيػػاة المقبػػرة بعػػد أف عقػػدا تحالفػػا غيػػر  بالنسػػبة لهػػاتيف الشخصػػيتيف ال تختمػػؼ كثيػػرا عػػف
  هنلللانهمػػػا شخصػػػيتاف تكميميتػػػاف مبتكرتػػػاف تمػػػداف الجسػػػور بػػػيف الػػػػاإمعمػػػف مػػػع المػػػوت. 

وهو جؿ ما يقوماف به داخؿ نص المسرحية الذي تحوؿ بكميته إلى رثاء لمفجر   هناكوالػا
 المنتظر.
  هنلاك  والػػاهنلاؿ بػيف الػػاى االنفصػااالجرافات ال تعرؼ الحزف  يتجمّػ وفي مسرحية      

 مف خالؿ حوار العجوز ومناجاته لولد  الغائب فيقوؿ:
 
 "هناكفيه وأنت  عطريا ولدي تتنازعني األزمنة. حديقتي جؼ ماؤها والورد ال  هناأنا "  
 ويقوؿ أيضا:  
 "ضوء الشمس اسمع يا ولدي، ابؽ هناؾ خمؼ الباب بعيدا عف األقبية التي ال تعرؼ" 
 

المسػػرحية كمػػا فػػي المسػػرحيتيف السػػابقتيف تعػػاني األسػػرة مػػف وضػػع كػػارثي سػػببه فػػي هػػذ  
وظمػػـ العػػالـ الػػذي  ،أمػػال فػػي الخػػالص مػػف سػػطوة  هنللاكا رحيػػؿ ابػػنهـ الوحيػػد إلػػى البعيػػد

  بمعنػػى آخػػر أف قاسػػـ مطػػرود اشػػتغؿ فػػي هػػذ  المسػػرحية عمػػى اسػػتبداؿ هنللايعػػيش فيػػها
 ،تمػوت األـ حسػرة عمػى ولػدها  هنلاا الـ الػذيوظيفة العالميف إحػداهما بػاألخرى. ففػي العػ

ويمقى القبض عمى األب ويودع فػي تػابوت الحيػاة ليتعػرض عمػى يػد جالديػه إلػى صػنوؼ 
إال اإلجابػػة عػػػف سػػبب رحيػػػؿ ابنػػه إلػػػى  ة مػػف التعػػػذيب الوحشػػي ال مػػػف اجػػؿ شػػػيءمختمفػػ
ممة عػف عػالـ وبهذا يقدـ لنا قاسـ مطرود صورة متكا ،ر له الرحيؿوعمف دبّ   هناكا البعيد
 ،والحرمػاف ،والفاجعػة ،والقنوط ،والذيمية ،والتبعية ،الذي يمور بكؿ أشكاؿ العبودية  هناالػا

والضياع والتيه والظمـ والظالميػة  ،وعتمة الروح ،وخيبة العودة ،واالنتظار السقيـ ،والفقداف
ربتػػه مػػف الػػداخؿ وخ ،متػػه القػػوى الظالميػػةوالسػػوداوية والمأسػػاة. انػػه عػػالـ أو بقايػػا عػػالـ هدّ 
 بعد أف زرعت داخؿ النفوس أسالكها الشائكة.

 يقوؿ العجوز مناجيا ولد :  
 



والجدار الذي  عروسؾ التي تنتظر أحرقت ثوب عرسها وتمثالؾ الذي نحت انكسر انفه"  
 "ى بخيوط ذهبية اختفى لمعانهاخمدت عميه ذكراؾ تسمقته الرطوبة وقميصؾ الموشّ 

  
العجػػوز أف  ت فيػػه، كمػػا تخبرنػػا المسػػرحية، الحػػزف وال الرثػػاء. ويػػودّ عػػالـ لػػـ تعػػرؼ الجرافػػا

 ر كؿ ما فيه بعودة ولد  الغائب المنتظر:يتغيّ 
  
ركالتهػـ كانػت  انتظرتؾ كي تغير األشياء وتحػرؼ اتجػا  الشػمس ولكػف هػؿ كنػت حممػا." 

 "تكتـ أنفاسي وأنت تطوؼ فوؽ سحابة وأنا اختنؽ
   

شخصػية الرجػؿ  ابفػت  المػيـ الثانيػة  ذ  الشخصػية المػدَمرةلقد وضع قاسػـ مطػرود قبالػة هػ
ؿ وظيفتػػه األدائيػة عمػػى وفػؽ مقتضػػيات كػؿ دور يمعبػػه داخػؿ الػػنص فمػرة يظهػػر الػذي يبػدّ 

وقػػػاطع  ،وطػػػا  ،ومػػػرة أخػػػرى بهيئػػػة رجػػػؿ نفايػػػات ،ومػػػرة بهيئػػػة رجػػػؿ حصػػػاف ،بهيئػػػة نػػػادؿ
طرفػػػا مػػػف أطػػػراؼ  أشػػػجار...الخ. وفػػػي كػػػؿ مػػػرة يػػػدخؿ فيهػػػا يمػػػؼ بقطعػػػة قمػػػاش بيضػػػاء

العجوز العميا أو السفمى حتى ينتهي به الحاؿ إلى لؼ جسد العجػوز كمػه فيتحػوؿ العجػوز 
بذلؾ إلى موميػاء ال يسػتطيع الكػالـ، وال التػنفس، وال التحػرؾ ليػأتي الرجػؿ الحصػاف أخيػرا 

ئ ويقذؼ به إلى العربة مع أكواـ النفايات ويسحبها إلى خارج المسرح تاركا في ذهػف القػار 
لغػاء دور ،  ،عف تدني قيمة اإلنساف فػي عػالـ يمتػاز بمصػادرة إنسػانية اإلنسػاف انطباعا، وا 

بػػؿ إلغػػاء أي دور لػػه عمػػى اإلطػػالؽ، وتحػػذيرا بمالحظػػة أخيػػرة لمػػنص مػػف أف الحكايػػة لػػـ 
 تنته بعد، ألف العربة لـ تتوقؼ.

عمػى وتػر   اكهنلا  والػػهنلاانشرب إذف  يعزؼ قاسػـ مطػرود نغمػة الػػا وفي مسرحية      
مختمػػؼ فيقػػدـ لنػػا زوجػػا وزوجػػة وقػػد أصػػابهما جػػراء غيػػاب ابنهمػػا اضػػطراب عقمػػي جعػػؿ 

جاباتياستجابت هما ال تتناغـ مػع طبيعػة األسػئمة المطروحػة عميهمػا لحػدوث خمػؿ فػي يهما وا 
آليات استقباؿ الدماغ الذي يفسر  العممػاء بسػقوط الحػافز عمػى المنطقػة الخطػأ مػف الػدماغ 

االستجابة غير متوائمة مع السؤاؿ المطروح في أغمب األحياف. تسأؿ الزوجة، ولهذا تأتي 
 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، زوجها قائمة:

 "هؿ معؾ مشط؟"
 فيجيبها الزوج:

 "أنا جائع"
 وعندما يسأؿ الزوج:

 "هؿ عندنا أوالد؟"



 تجيبه الزوجة:
 "سأنظر وجهي في المرآة"
 

همػا يفػي جعػؿ حوار ا المػذيف غيبتهمػا الحػرب اكبػر األثػر لقد كاف انتظارهمػا السػقيـ لولػديهم
همػػا الصػػغير الػػذي يشػػبه إلػػى حػػد مػػا يوعبثيػػا بعػػد أف تقوقعػػا داخػػؿ عالم ،ومكػػررا ،مفككػػا

إف الصػورة التػي قػدمها قاسػـ مطػرود لهػاتيف  حجرا صحيا فػي مستشػفى لألمػراض العقميػة.
ممتقطة مف الواقع ومنتقاة مف  الشخصيتيف واف بدت خيالية جدا إال أنها واقعية أيضا فهي

 صور  المأساوية التي تعكس حاؿ الناس إباف وبعد الحروب المدمرة. 
   يقوؿ الزوج لزوجته:

 "هناؾ يناـ ولدي الصغير وولدي الكبير"
 فتقوؿ له:                
 يناماف في ارض أخرى "

 وعندما يستفسر الزوج عف المكاف الذي يناماف فيه تجيبه الزوجة:
 "هناك"

  إذف فػػػي كػػػؿ جرافػػػات قاسػػػـ مطػػػرود هػػػي المكػػػاف القريػػػب الحاضػػػر المعمػػػـو الػػػذي هنلللاالػػػا
هػو المكػاف البعيػد الغائػب المجهػوؿ.   هناكتتحرؾ عمى أرضه الشخصيات المأزومة. والػا

تمػػػػارس الشخصػػػػيات الواقعيػػػػة حضػػػػورها المسػػػػتمر منتظػػػػرة أوبػػػػة الشػػػػخوص   هنللللافػػػػي الػػػػػا
ريا مفروضا عميهـ، مف خػارجهـ بأشػكاله التدميريػة المختمفػة غيابا قس  هناكالغائبيف مف ا

أو رحػػػيمهـ اإلرادي إلػػػى البعيػػػد وفػػػي الشػػػكميف يقػػػع األثػػػر  ،جػػػراء زجهػػػـ عنػػػوة فػػػي الحػػػروب
 الفاجع عمى الوالديف فيودي بحياة أحدهما أو بكميهما عمى حد سواء. 

ؿ بػػيف عػػالميف أمػػا الرجػػؿ فػػي هػػذ  المسػػرحية فهػػو شخصػػية تكميميػػة أيضػػا، وهمػػزة لموصػػ
واآلخػػر مغػػدور بػػه. يػػؤدي دور  صػػامتا فيمػػن  المسػػرحية غرائبيػػة  ،أحػػدهما تسػػمطي غػػادر

ودهشػػة تشػػد القػػارئ إلػػى حػػدثها والػػى اسػػتقراء أفعالهػػا المقبمػػة ويتنػػوع ظهػػور  عمػػى الخشػػبة 
بتنوع الشخصيات التي يمثمها بالطريقة نفسها مف األداء الذي قاـ به الرجؿ فػي المسػرحية 

 ة. وبػػػذلؾ تكػػػوف الشخصػػػيات التػػػي قػػػدمها قاسػػػـ مطػػػرود فػػػي مجموعتػػػه المسػػػرحيةالسػػػابق
 موزعة عمى ثالثة مجاميع: االجرافات ال تعرؼ الحزف 

 
بتهػا الحػػرب أو اختػارت الغيػاب هروبػا بعيػدا عػػف المجموعػة األولػى:  شخصػيات غيّ       
سببت فػي تحطػيـ حيػاة وفي كال الحالتيف ت ،واالغتياؿ ،والقتؿ ،والتعذيب ،والترهيب ،القمع

 المجموعة الثانية.



  
المجموعػػػة الثانيػػػة:  شخصػػػيات تعػػػيش حضػػػورا قمقػػػا ومعانػػػاة قاسػػػية وانتظػػػارا مػػػدمرا       

ومفككة روابطهػـ  ،ألوبة أبنائهـ الذيف أخذتهـ الحرب إلى البعيد محطمة عالقاتهـ األسرية
 ومؤدية بهـ في اغمب األحياف إلى الموت. ،االجتماعية

  
المجموعػػػة الثالثػػػة: شخصػػػيات مبتكػػػرة مػػػف خيػػػاؿ الكاتػػػب وهػػػي شخصػػػيات تكميميػػػة       

 ،افتراضية ال وجود لها واقعيا يتجسد دورها في استكماؿ صورة الحدث عػف طريػؽ التعميػؽ
 أو المشاركة المباشرة بأحداث المسرحية.  ،أو التماهي

 
فكرية موزعة، كما أسمفت، ف كؿ هذ  المجاميع تمارس أفعالها الدرامية والوخالصة القوؿ أ

تقع   هناكا وغائب ،وكبير ،وآخر بعيد  هناوصغير حاضرا ،عمى عالميف أحدهما قريب
تحػػت سػػطوة موضػػوعة واحػػدة مشػػتركة هػػي موضػػوعة الحػػرب التػػي دفعػػت بحيػػاتهـ جميعػػا 

 إلى الدمار والخراب. 
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 م ن دراما  أزمة الشخصية ال حيدةال
 مسرحية بنيان صالح )منيكان( أنموذجا

 
 

قية فرضته حاجة تمؾ بدًءا نقوؿ أف ظهور الممثؿ الواحد في الترجيديات اإلغري   
ص فعؿ الحياة بما لى أف يحاكي فعمها الدرامي المشخّ ، وا  لى التشخيصإالتراجيديات 

رة التي انطمؽ منها ثسبس في أعماله ومف الضرو  ينطوي عميه مف تناقض وصراع.
الممثؿ الثاني  انطمؽ أسخيموس وسوفوكميس فأدخال اتراجيديات الممثؿ الواحد  جيديةالترا

 الفكرة األساس بمقدار عدد شخصياتها. فيما بعد، ،والثالث حتى صار عدد ممثمي الدراما
موف الدراما قادرة عمى بؿ بعدد الممثميف الذيف يجع إذف ال تكمف في الممثؿ الواحد حسب،

ولو  تجسيد قضايا الناس وصراعهـ ضد قدرية القوى التي تهددهـ بالفناء عمى الدواـ.
رة حالها عمى أساس فعمت التراجيديات خالؼ هذا لتوقفت عند الممثؿ الواحد مطوّ 

وعمى هذا  رة إيا  عمى أساس قدرته عمى استيعاب أغراضها العامة،ومطوّ  وحدانيته،
ائمة باف أصوؿ المونودراما تعود إلى المسرحية اإلغريقية استبعاد األفكار الق األساس تـّ 

والقتصار  افرد واحد وحيد  جناسياالعددية  لى ثسبس تحديدا لعدـ صحة المقارنةوا  
في  الكورس (عمى الرغـ مف الشراكة التي بينه وبيف   Monoا التشابه عمى الفرد الواحد

لى أشكاؿ أخرى تميزت بفردانية األداء ف إرجاعها إكما ال يمك تراجيديات ثسبس.
والقارئ ألف كؿ هذ  األشكاؿ ال تقوـ عمى  والعّدادة، خوف،والقصّ  ، ، والحكواتيكاإلخباري

بؿ عمى أساس وجود فرد يجيد  أساس وجود الممثؿ والتمثيمية كعنصريف درامييف رئيسيف،
  التقميداالتشبيه .المحاكاة و فف اإللقاء والغناء و 

مع جمهور النظارة وأشكاؿ أخرى مف الحوارات  رأما المونولوج والمناجاة والحوار المباش
إال إذا استكممت شروطها الدرامية وبناءها عمى  فال يمكف تصنيفها كػامونودراما  الجانبية

سمسمة أفعاؿ تبعدها عف سكونية السرد وتقّربها مف حركية الفعؿ ولهذا ال يمكف أف تكوف 
وهذا يفسر لنا الفارؽ الكبير بيف مونولوج في  ولوجات صالحة لمعمؿ المسرحي.كؿ المون



األوؿ ال تصاعد فيه فهو أفقي مسرحية فاألوؿ سردي واآلخر درامي. وآخر في  ،رواية
 واآلخر يتصاعد نحو ذروة العمؿ المسرحي بطريقة دراماتيكية. المسار،

التمثيمية هي نصفها ة واف الدراما أو الممثؿ الواحد إذف هو نصؼ العممية المونودرامي 
كما  وهي ليست فنا باذخا، دونه ال يمكف أف تستكمؿ صفاتها الدرامية،الثاني الذي مف 

لى التعبير المباشر عف بؿ ضرورة حّتمتها الحاجة إ يظف بعض الباحثيف في شؤونها،
 مكنوف الشخصية المتأزمة ووحدانيتها.

قبؿ أف يكوف لهذا  لمسرحي الشهيراأغنية التـ نصه ا انطالقا مف هذا كتب تشيخوؼ
ولـ تأخذ المونودراما شكمها الحالي  وناؿ عمى منواله آخروف، الشكؿ أي محددات فنية،

إال بعد عدد مف األعماؿ التي انطمقت مف الضرورة نفسها متجاوزة نرجسيتها بطرحها 
غوبة مف لدف جمهور لذاتها التي تمتقي بذوات اآلخريف أو تتماهى فيها حد جعمها مر 

نودراما عبد الفتاح رواس ومو   راتكمـ يا حجراما محي الديف زنكنة ففي مونود ة.النظار 
تكمف أزمة الشخصية في القضية التي ناقشتها المسرحيتيف فهي  اكفر سالـ  قمعه جي

كاف  في األولى تتناوؿ أزمة محقؽ إسرائيمي يريد انتزاع االعتراؼ مف شاب فمسطيني..
وكاف الفمسطيني ثابتا طواؿ العرض وكاف المدهش أف  ائيمي متحركا طواؿ العرض،اإلسر 

المسرحية استطاعت قمب هذ  المعادلة بطريقة إعجازية قؿ  نظيرها في المونودراميات 
اكفر سالـ أو دستة  في مسرحية اأبو العز  محدثة كما تحولت األزمة مف شخصيةال

عف حاضر  وماضيه بطريقة  اأبو العز  راح يحدثنا الكفر الذيالى  مموؾ يصبوف القهوة 
فككت الفعؿ النرجسي الخاص محيمة إيا  الى فعؿ عاـ وفي هذا خروج إبداعي تجريبي 

 ومحدداته المركزية. ،نوععف مألوفية هذا ال
ومنعتقا مف اآلخريف؟ ومتى صارت  لماذا ينبغي أف يكوف الفرد مستوحدا وحيدا،

عنا عميها وياء مف الناس؟ تشير أغمب المونودراميات التي اطمالمجتمعية قيدا عمى األس
ا عمى لى أف شخصياتها تعتزؿ مجتمعاتها بسبب شعورها المتفاقـ بالضعؼ وعدـ قدرتهإ

نجد سوراف قد عزؿ نفسه عف  اسالما أيها الزنوج البيض ففي مسرحية زنكنة  المواجهة.
يرزح تحت ثقٍؿ كابوسٍي لبنايٍة  أ،وارتضى لنفسه العيش في ممج زوجته وأبيه وبيئته،

ثابة ضغوط جديدة قادمة بأمؿ التخمص مف أزمته لكنه يواجه أزمة أخرى هي بم عاليٍة،
وتداع لمرموزات بيئته المنتخبة  ،واسترجاعات متكررة لمماضي اخارج النافذة  مف الخارج

أما  ه المنشود.لى نغـ حياتإ كموسيقي، التي تزيد مف فاعمية أزمته وهو يحاوؿ الوصوؿ،
انعداـ قدرتها عمى البوح بالمسكوت عنه بوجود الشريؾ فهذا أمر غير شرطي وقد 
استطاعت بعض المونودراميات مف أف تجعؿ شخصيتها تبوح بما يعتورها أماـ الشريؾ 

اخطبة  مباشرة ولنا في مونودراما غارسيا غابريؿ ماركيز مثاال لهذا البوح في مسرحيته



لس  إذ تقوـ الزوجة اغارسيال  بالكشؼ عف تناقضات حياتهما الذعة ضد رجؿ جا
الزوجية بشتى الطرؽ بينما يظؿ شريكها غارقا في صمته الثقيؿ ومنشغال عنها بقراءة 

كما أف بعض الشخصيات ترغب في البوح المباشر ولكف بسبب ظرؼ ما  الجريدة.
ية بنياف صال  كما في مسرح ةحرمت مف تحقيؽ هذ  الرغبة الكامنة أو المقموع

ولما كانت الشخصية الوحيدة قد ألقت بنفسها بعيدا عف مجتمعها فانها تعمؿ  امنيكاف .
خبة مف حولها فتجدها عمى إيجاد ما يعوضها عف تمؾ العزلة القاتمة في الموجودات المنت

لى ، وتارة أخرى تتحدث إلى الصور وا  وتارة تتحدث في الهاتؼ ،لى المرآةتارة تتحدث إ
لخ مف الوسائط التي تبتكرها عمى أمؿ إ و.. تتوهـ وجودهـ في بيئتها النائية و.. أشخاص

 بناءً  هذ  البيئةعالقات جديدة وآنية مع  الشخصية هنا تبني التخمص مف أزمتها الخانقة.
عطائها دورا تتمظهر مف خالله أزمة هاغمب األحياف إلى شخصنة مفرداتأيؤدي في  ، وا 

وبموغها درجة التوحد، أحيانا، مع تمؾ المفردات التي تزيد مف  الشخصية، وتعّقد حالها،
وجنوحها نحو الصراع  ،وأزمتها ،وحدانيتها ؽ في الوقت نفسهفاعميتها ذاتيا ودراميا، وتعمّ 

في أشكاله الدرامية المختمفة، وصعودها نحو ذروة أزمتها التي تسممها لميأس أو لمقنوط أو 
ا ومحكوـ عميها ونودرامية غالبا مغموب عمى أمرهلالستسالـ التاـ. فالشخصية الم

وهذ  نتيجة طبيعية نظرا لوجود مسببات اإلحباط في ذات الشخصية  باإلحباط والفشؿ.
 وتركيبتها البنيوية. 

الشخصية المونودرامية إذف هي مجموعة العالقات الذاكراتية واآلنية التي تقيمها مع البيئة 
نقػػوؿ منتقػػاة فإننػػا نعنػػي أنهػػا تمثػػؿ مقاربػػات أو مقارنػػات أو المنتقػػاة بدقػػة وعنايػػة. وعنػػدما 

رور الوقػػت، بػػدائؿ موضػػوعية لمػػا يعتػػور الشخصػػية مػػف عقػػد وسػػمبيات تراكمػػت عميهػػا، بمػػ
 والظروؼ القهرية المختمفة.  جراء الضغوط العالية،

وفػػي مسػػرحية الكاتػػب العراقػػي بنيػػاف صػػال  امنيكػػاف  تتجمػػى األزمػػة مػػف خػػالؿ شخصػػية 
ة الوحيدة التػي ال تجػد مػف تحػاور  أو تشػتكيه أو تفصػ  لػه عػف أزمتهػا غيػر تمثػاؿ الخائط

والحاضر في ذهنهػا والمشػخص ضػمف حياتهػا وعزلتهػا  ،المنيكاف الثابت دوما في مشغمها
عمػى  ؤ فتتعامؿ معهػا امػع المنيكػاف  كنػد حقيقػي تسػقط شخصػيتها عميػه وتشػيّ  المستديمة،

قػػص والقمػػاش بفصػػاله ومػػا يتعمػػؽ بهمػػا فهػػي كمهػػا أدوات . أمػػا الممقموعػػةوفػػؽ رغباتهػػا ال
أو همزات وصؿ بيف الشخصيتيف الوحيدتيف المتيف تتبادالف التأثير عمى وفؽ الحالة  ،ربط

خائطػة التي يقتضيها الموقؼ الدرامي والفكري لكؿ شخصػية عمػى التػوالي. فعنػدما تثبػت ال
الشخصػػػية األولػػػى وبػػػدء دور ف ذلػػػؾ يعنػػػي انتهػػػاء دور مقصػػػها فػػػي أصػػػابع المنيكػػػاف فػػػأ

الشخصػػػية الثانيػػػة باعتبػػػار أف المقػػػص هػػػو األداة التػػػي تشػػػؽ طريقهػػػا عبػػػر قطػػػع القمػػػاش 
بمعنى أف المرأة تسمـ  سس لها شكال جديدا مختمفا عف الشكميات التي سبقته.أالمتراكمة فت



 لتشػػػؽ لهػػػا دربػػػا بػػػيف دروب الضػػػياع الكثيػػػرة التػػػي فلممانيكػػػا ضػػػمف هػػػذا الموقػػػؼ، أمرهػػػا،
وهػػذ  األداة عمػػى وجػػه التحديػػد منحهػػا الكاتػػب  سػػمكتها ولػػـ تػػدرؾ أي هػػدؼ مػػف أهػػدافها.

وظيفتيف متناقضتيف فهي تديـ حياة الشخصية باستخدامها الحياة المنتجة، وتقضػي عميهػا 
 كأداة جارحػة وتكتسػب المنيكػاف حياتهػا ودروهػا الػدرامي مػف خػالؿ المقارنػات التػي تعقػدها

مػػػا المشػػتركة لترضػػػي فػػػي نفسػػها جانبػػػا مفقػػػودا مػػف جوانػػػب حياتهػػػا هياالخائطػػة  بػػػيف حيات
  تقوؿ عمى سبيؿ المثاؿ: الداخمية المضطربة.

 أنا اعرف حبيبي .. فهل تعرفين حبيبك ؟ " 
 ؟"حبيبي لفحات الجحيم .. فمن يك ن حبيبك 

وعودتػػه  ،وحضػػور  ،عمػػى وجػػود الغائػػب مػػف خػػالؿ هػػذ  األسػػئمة المقارنػػة، محاولػػة التأكيػػد،
 سػمعيا مػع صػوت البػاخرة، مػف هنػا يكػوف ارتباطهػا، ه عنهػا.تػمف رحمته األخيرة التي أبعد

وتعزيػزا النتظارهػا السػقيـ وظنونهػا البائسػة  مصدر توكيد آخػر لعودتػه المرتقبػة مػف ناحيػة،
منتظرة إيا  ومتجاهمػة  وعمى الرغـ مف إدراكها أنه لف يعود إال أنها تظؿّ  مف ناحية أخرى.

ولهػػذا تكػػوف ردة فعمهػػا ردة ابافموفيػػة  كممػػا  عػػف عالمهػػا المحكػػـو بالضػػياع. حقيقػػة رحيمػػه
وليس أدؿ عمى هػذا مػف قيامهػا بسمسػمة األفعػاؿ التػي  سمعت زعيؽ باخرة قادمة مف بعيد.

وتوضػػػػيبها كػػػػي يرتػػػػديها حػػػػاؿ وصػػػػوله إال أف ردود هػػػػذ  األفعػػػػاؿ  ،ابتػػػػدأتها بػػػػإخراج بدلتػػػػه
وأف  ،وتقرر أف  البحػر  مغمػؽ ،ها حالما تعود المرأة لنفسهااالبافموفية  تفقد عفويتها وتأثير 

وأف حبيبها قػد غيبػه نظػاـ ال يتخفػى فيػه القتمػة  ال وجود ألصوات بواخر قادمة مف البعيد،
وال يتػػواروف عػػف األنظػػار بػػؿ يسػػتقموف السػػيارات الفارهػػة ويتفػػاخروف بسػػحقهـ آالؼ النػػاس 

فػي محاولتهػا إخفػاء حقيقػة غيابػه روة أزمتها وتتجمى ذ وهـ يدخنوف أفضؿ أنواع السيجار،
 وتوهمهػػا لعودتػػػه بػػيف لحظػػة وأخػػػرى. ،والتشػػبث بػػػه مػػف خػػالؿ إقرارهػػػا بوجػػود  ،الواضػػحة

واألفػػوؿ تتشػػبث بفكػػرة  ،والجفػػاؼ ،ولكػػي تطػػرد أي فكػػرة مػػف حياتهػػا التػػي أصػػابها الخػػواء
ي محاولػة منهػا فػ استيهامية أخرى تقودهػا إلػى وضػع مقارنػات جديػدة بينهػا وبػيف المنيكػاف

 تقوؿ مقارنة والجماؿ. ،والحضور ، تزاؿ دافقة ونابضة بالحبإلثبات أف حياتها ال
 

 أنا أعيد تس ية حاجبي كل ي م = أترعشين حاجبيك الجامدين؟
 خداي أصبغهما عدد ساعات النهار = تهصرين خديك المصب غين من سنين

 تم ج بالرغابصرتي أنا  = ست فال تفرز أش اقا لزجاتصرتك تيب  
  

 ،ولمسػػه إياهػػا بحنػػاف ،واقترابػػه منهػػا ،وعودتػػه ،د الشػػتداد قناعتهػػا بوجػػود إف هػػذ  المقارنػػة تمهّػػ
واتحػػػػاد  معهػػػا بجنػػػػوف يفضػػػػي إلػػػػى زيػػػادة شػػػػعورها باالرتيػػػػاح وجسػػػػدها  ،ومداعبتػػػه لهػػػػا بشػػػػوؽ



در فيػػدب السػػكوف المطمػػئف فػػي أوصػػالها حتػػى يقطعػػه انطػػالؽ رنػػيف السػػاعة الصػػاباالسػػترخاء 
وتذوب السعادة مع ذوباف حبيبهػا  ،وتتحطـ اآلماؿ المجنحة ،عف المنيكاف فيتبدد الحمـ الجميؿ
وتتخػػذ أفضػػع حاالتهػػا عنػػدما تصػػفع المنيكػػاف بقػػوة صػػفعة  ،فتتقػػد فػػي دخيمتهػػا جمػػرة عػػدائيتها

وتقطع الرنيف فػي الوقػت الػذي يسػقط فيهػا المقػص عمػى األرض وكػأف  ،تجعمها تخرس الساعة
أو تسػػببت فػػي ذلػػؾ جػػراء الضػػغوط التػػي  دت قطػػع انسػػياب شػػالؿ الفػػرح الغػػامر،عّمػػت المنيكػػاف

 مورست عميها مف شخوص لـ تستطع افتراضهـ لوال إشارة االخائطة  التمميحية إليهـ.
 تقوؿ محاورة المنيكاف بغضب:  
 "من كمفك بهذا؟ بغي.."
 إلػيهـ فػي هػذ  الجممػة، إف عودة سريعة إلى بداية الػنص تجعمنػا نػربط بػيف هػؤالء المشػار 

بػػؿ يتفػػاخروف بالقتػػؿ  نهػػـ ال يتػػواروف عػػف األنظػػار،قالػػت عػػنهـ ا وبػػيف أولئػػؾ القتمػػة الػػذيف
 العمد عالنية وجهارا. 

فالرجػػؿ  صػػوت البػػاخرة إذف ضػػاعؼ شػػعورها باليػػأس بقػػدر مػػا بػػث فػػي نفسػػها مػػف األمػػؿ.
حترقػػػت بػػػه حبػػػا وا ،وضػػػمته إلػػػى صػػػدرها ،وقبمتػػػه ،وقػػػدمت لػػػه المنشػػػفة ،نتهضػػػالػػػذي احت
همػػا المنبػػه بعػػد أف اسػػتغرقت فػػي ياختفػػى  لمجػػرد إطػػالؽ السػػاعة أو المنيكػػاف رنين واشػتهاءً 

ولغػػرض نفعػػي  ،وتشػػبثا بهػػذ  االسػػتيهامية حالتهػػا االسػػتيهامية الطػػاردة لفكػػرة غيابػػه األكيػػد.
وتعػزي  ،غير معمف تفرض عمى نفسها االنتظػار ثانيػة فتعيػد مقصػها إلػى أصػابع المنيكػاف

وحتى تثبت هذا فإنهػا تكسػر الجػدار  سها بوجود نساء منتظرات مثمها في قاعة العرض.نف
ونازلػة إلػى القاعػة فػي محاولػة منهػا  ،ستار عزلتها متخطية مساحة المنصةوتمزؽ  ،الرابع

لزج جمهور النظارة فػي المعبػة الدراميػة إذ تنتقػؿ مػف مشػاهد إلػى آخػر باحثػة وطالبػة مػنهـ 
وتحجػػـ حبيبهػػا مػػف العيػػوف  ،وتحػػـز ،خرتهػػا التػػي أعػػدتها كػػي تعػػـزعػػود ثقػػاب توقػػد بػػه مب

 والنفوس الحاقدة ومف: ،الحاسدة
شللياطين  مللن جنللان ة فحلل ل النخللل. البللايرات. الشللابات. المطمقللات. جميللع النسللا ."  

شع رهن الس د. رغبلاتهن  من عبا اتهن الس د. من النائمات بأطراف المقابر. القناطر.
   "حق دة. قم بهن ال الس د.

وتنج  فعال بجعؿ سيدة في الصالة تشاركها الدعاء طالبة منها أف تردد معها رجاءها فػي 
إزالػة الغشػاوة عػف عينيػه وفكاكػػه مػف قيػود أبالسػة الجحػػيـ إال أف الصػوت يعػود تػارة أخػػرى 

نػه صػػوت مخػادع صػػادر عػػف هامهػػا وليسػممها إلػػى اليػأس فتػػدرؾ أليقطػع عميهػػا لحظػات إي
 تقوؿ متسائمة:  عف أولئؾ القتمة أنفسهـ. وف في حياة الضحايا،أولئؾ المتحكم

 "؟ البحر مسد د  حبيبي مكبل في ج فهمن يخدعني بهذ  األص ات"



ولػـ يعػد لهػا مػا تقػوـ بػه إال  ،ومقدر عميها االنتظار بال جػدوى ،إنها محكومة بالعزلة     
أف تطعنها بالمقص. ولـ تفم  المنيكاف راجية إياها إلى ص مف يأسها بالموت فتمجئ التخمّ 

كؿ محاوالتهػا فػي اسػتفزاز المنيكػاف أو دفعهػا لمقيػاـ بهػذا الفعػؿ الػذي هػو أقػؿ قسػوة عميهػا 
 مما توصمت إليه مف مقارنة مجحفة عندما قررت قائمة:

 "فأنا مثمك منيكان أخرة. أنت لست  حدك منيكان." 
 .ادرة عمػػى إحػػداث أي تغييػػر داخمهػػتفتقػػد القػػ سػػكونية، رتيبػػة، جامػػدة، المنيكػػاف إذف حيػػاة،

وقػػد أشػػار بنيػػاف صػػال  منػػذ البػػدء فػػي عنػػواف مسػػرحيته امنيكػػاف  إلػػى هػػذ  الحيػػاة الجافػػة 
 ،إلى أولئؾ الذيف تسببوا فػي إفراغهػاتواها اإلنساني وأشار إشارة مهمة المفرغة مف كؿ مح

 وجعمها عمى درجة عالية مف الخواء والحرماف واليأس. 
وفػػي  د األخيػػرة، بعػػد الصػػراع الحركػػي المباشػػر بػػيف المنيكػػاف والخائطػػة،وفػػي صػػورة المشػػه

لحظة سماع خطواتػه قادمػة مػع آخػر بػاخرة تصػؿ إلػى مينػاء حياتهػا تسػقط عمػى المنيكػاف 
فيختػػػرؽ المقػػػص صػػػدرها ليبػػػدأ نزيفهػػػا المتػػػدفؽ األبػػػدي مػػػع دميتهػػػا التػػػي تمنػػػت عميهػػػا أف 

قمبهػػا فتبتػػؿ بالحيػػاة. فػػي هػػذ  المحظػػة التػػي  تسػػتقبؿ حبيبهػػا ليمنحهػػا قبمػػة تػػدفئ الػػدماء فػػي
كؿ منهما األخرى فتغدواف  الواردة تحتضفجعمها الكاتب مفتوحة عمى كـ مف االحتماالت 

وتػػذوباف فػػي بوتقػػة أزمػػة واحػػدة، وشػػعور متفػػاقـ  بػػالجمود والضػػياع. وتتسػػع  ،جسػػدا واحػػدا
ف الخميؿ محتمة مساحة هذ  األزمة فتستأثر باهتماـ كاتب آخر هو المسرحي السوري فرحا

مونودراميػػػة جديػػػدة مػػػف كتاباتػػػه ومجسػػػدة فػػػي مونودرامػػػا تطابقػػػت مػػػف حيػػػث خطهػػػا  العػػػاـ 
بس المّػ إزالػةقػد رأيػت مػف بػاب و  وبعض التوصيفات األساسػية مػع امنيكػاف  بنيػاف صػال .

 ،توصػػػيؼو  ،  مػػػا جػػػاء فػػػي كػػػال المسػػػرحيتيف مػػػف تطػػػابؽوسػػػوء القصػػػد والنوايػػػا أف أوّضػػػ
القػػػػػارئ والمتػػػػػابع يػػػػػد  عمػػػػػى مكػػػػػامف االتصػػػػػاؿ واالنفصػػػػػاؿ بػػػػػيف هػػػػػاتيف  مغػػػػػايرة ليضػػػػػعو 

الخميػؿ لػـ يكػف يعػرؼ مػف هػو بنيػاف صػال  اعمػى حػد قولػه   عممػا أف فرحػاف المسػرحيتيف
ف مسرحيته االفّزاعة  كاف قد كتبها ضمف ورشػة  امنيكاف  هولـ يسبؽ له أف قرأ مسرحيت وا 

  تأليؼ جماعي.
 

 مفصل العن نة  الجنس
اعػة  ولػى واالفزّ األجاء العنواف في المسرحيتيف مػف مفػردة واحػدة هػي امنيكػاف  فػي       

 في الثانية لسببيف: 
اعػػة  الفزّ  هما امنيكػػاف/يخػػالؿ اسػػم ويتجمػػى مػػف ،وؿ يكمػػف فػػي تعميػػؽ معنػػى الوحدانيػػةاأل

ف المسػػرحيتيف لػػـ تقػػدما لنػػا امػػرأة ألمػػر مقصػػود أوهػػذا  ،نثػػوياألالمجػػرديف مػػف التشػػخيص 
 ا ظاهريا وباطنيا. مة تتشابه معهأي امر أباسـ محدد بؿ هي  مشخصة



و تتبػػػادؿ أ ،ف تحػػؿ موضػػػوعيا محػػؿ المػػػرأةأاعػػة  عمػػػى الفزّ  والثػػاني قػػػدرة الدميػػة امنيكػػػاف/
ياهػػا و تتمػػاهى معهػػا ممثمػػة حالػػة جمػػود مشػػاعرها وتبمػػدها وفقػػدانها أ ،المواقػػع والحػػاالت وا 

مرأة ومػػػع إينػػا الكاتبػػاف التعامػػػؿ مػػع الدميػػة كػػؿ عموهكػػػذا يسػػهّ  ساسػػية.األلمقومػػات الحيػػاة 
 المرأة كدمية. 

نهمػػػا مػػػف المونودرامػػػا بمعنػػػى اعتمادهمػػػا عمػػػى أفقػػػد حػػػددا  الكاتبػػػاف سػػػمفا ب اجنسػػػاهممػػػا أ
والحػػػوارات الدراميػػػة التػػػي تتحػػػدد مػػػف  ،فعػػػاؿ الحركيػػػةاألداء كػػػؿ أشخصػػػية واحػػػدة تقػػػوـ بػػػ

 نهائي.ال اومصيريهم ،هما سموؾ الشخصية داخؿ النصيخالل
 

 مفصل أزمة ال حدانية
مػػف المسػػرحيات يعنػػى بالشخصػػيات التػػي  نػػوعف هػػذا الأصػػار مػػف الثابػػت مونودراميػػا      

 ،التػػػي تفرضػػػها عقػػػدة الظػػػرؼ اآلخػػػريتفػػػاقـ عنػػػدها الشػػػعور بالوحػػػدة  جػػػراء القطيعػػػة عػػػف 
زمػػػة يستعصػػػي عمػػػى أ إلػػػىشػػػكالها الممكنػػػة الحػػػؿ أوتطػػػور الحالػػػة مػػػف  ،وسػػػعة الخػػػالؼ

ففػي مسػرحية  ابتكػار بػدائمها الموضػوعية. إلػىو التوصػؿ أ ،و مواجهتهاأ ،حمها الشخصية
امنيكاف  يقدـ لنا بنياف صال  امرأة وحيدة تعمؿ في مجاؿ الخياطة وتتعامؿ مع المنيكػاف 

متيبسػػة  نػػه لػػف يػػؤوب فتظػػؿّ أوبػػة حبيبهػػا وهػػي عارفػػة أتنتظػػر  كهيئػػة بديمػػة لمهيئػػة البشػػرية.
صػػػوات البػػػواخر القادمػػػة مػػػف البعيػػػد أتحفػػػز  فيهػػػا عمػػػى الػػػدواـ عمػػػى صػػػميب انتظػػػار  الػػػذي 

زمػػة وحػػدانيتها التػػي تحكػػـ أالشخصػػية هنػػا تحػػاوؿ عمػػى الػػدواـ الخػػروج مػػف  إف المجهػػوؿ.
 .بديال مف الدمية مالذا وحال أفضؿف تظؿ مالزمة لها فال تجد أعميها 
ية لهػػا هػػي العزلػػة ساسػػأف بنيػػة اآلوالتػػي صػػارت  ،اكبػػر عيػػوب المونودرامػػا إحػػدى إف     

لقػػد ولػػد  ـز واالنهيػػار.أد فػػي النهايػػة إال مزيػػدا مػػف التػػول ػػتال  التػػياالجتماعيػػة االوحدانيػػة  
شػػعرته بتميػػز  عمػػى كػػؿ أوغيػػاب هػػذا الطبػػع يفقػػد  ميػػزة طالمػػا  ،اجتماعيػػا بطبعػػه اإلنسػػاف

 وأذهنيػػا  اآلخػػرزمػػة استحضػػار شخصػػية األوال يخفػػؼ مػػف وطػػأة هػػذ   .ىخػػر األالكائنػػات 
تبديػػد هػػذ  العزلػػة قػػدر سػػعيها  إلػػىوالشخصػػية هنػػا ال تسػػعى  االقتنػػاع بوجودهػػا المفتػػرض.

 خالصها النهائي.  إلىمؿ الوصوؿ أتعميقها ب إلى
رحػػػاف الخميػػػؿ امػػػرأة وحيػػػدة تعمػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ الطػػػب فاعػػػة  يقػػػدـ وفػػػي مسػػػرحية االفزّ      

ا القطيعػة هعزلػة واسػتباحتخػرى قػد غزتهػا الاألدوات العمميػات الجراحيػة وهػي أوتتعامؿ مػع 
ف  شخصػػيتها أواالستسػالـ حػػد  اإلحبػػاطوغػاب عنهػػا الوسػط  فتعػػززت فػي نفسػػها مشػاعر 

 اعة :تماهت بشخصية الدمية االفزّ 
 " بقيت  حيدة في حقمه اعة التي قتمت سيدها..الفز   أنا ..آ " 

 بوجه دميتها قائمة: ،عند بنياف صال ،مثمما صرخت



 "حقدا اس د عمى حبيبيأنا مثمك منيكان احقد "
 تية: اآلالمشاكسة، ،سئمةاألف اطرح اآلو 
 

 ف يختار كاتباف عربياف مفردة واحدة في عنونة مسرحيتيهما؟أهؿ هي مصادفة  -1
مػع  ،مػف حيػث المعنػى والداللػة ،مػا مفػردة تتقػاربهف يختػار كػؿ منأهؿ هي مصػادفة  -2

 خرى؟األالمفردة 
 لمونودراما؟ف يكتباف في جنس واحد هو اأهؿ هي مصادفة  -3
 تكوف المرأة بطمة في المسرحيتيف؟  مصادفة أفهؿ هي  -4
 زمة المرأة في كال النصيف واحدة؟أف تكوف أوهؿ هي مصادفة  -5

 المفصؿ الالحؽ. إلىلمكاتبيف وننتقؿ  اإلجابةلندع 
 

 مفصل المصير
 إلػػػىفرحػػػاف الخميػػػؿ وانتقالهػػػا مػػػف نخػػػاس  امػػػرأةبعػػػد خمػػػس وثالثػػػيف عامػػػا مػػػف معانػػػاة     
بعػػػد خمػػػس وثالثػػػيف عامػػػا مػػػف  مػػػرارة. إلػػػىومػػػف مػػػرارة  ،عػػػذاب إلػػػىومػػػف عػػػذاب  ،سنخػػػا

ف يكسػػر صػػمته فيقػػوؿ لهػػا أخػػر الغائػػب اآلوالصػػمت الطويػػؿ لػػـ يجػػرؤ  ،االنتظػػار السػػقيـ
كمػا  م انقرضلت ؟(أ.)هلل شلحت الرجلال معػف فػي غيابػهألقػد غػاب و  "نثلىاأل يتهلا أاحبلك "

  ار سقيـ:غاب في مسرحية بنياف صال  وتركها في انتظ
 "؟ين ه  الرجلأ ييا لبؤس"

ولػـ  ،ةها المتعبيفي ذاكرت إاللقد فقدت كؿ امرأة منهما رجمها المنتظر وما عاد له حضور 
هما المحكػـو بالعػػدـ. لقػد مسػػكت كػؿ منهمػػا يمصػػير  مامهػا  بػػد مػف تحديػػد المصػير..أيكػف 

بمبضػع الجراحػة ترفعػه اعة  تمسؾ وباشرت بوضع نهاية لحياتها البائسة. ففياالفزّ  ،داتهاأ
وفػػػي  ذاؾ فقػػػط صػػػرخة القػػػادـ مػػػف وراء البػػػاب. إذعاليػػػا لتهػػػوي بػػػه عمػػػى صػػػدرها فتسػػػمع 

ذاؾ فقػػػط وقػػػع خطواتػػػه  إذامنيكػػػاف  بنيػػػاف صػػػال  تطعػػػف نفسػػػها بمقػػػص الخياطػػػة لتسػػػمع 
 القادمة. 

ساسػػية، ننتقػػؿ األف وبعػػد وضػػوح التشػػابه فػػي خػػط المسػػرحيتيف العػػاـ وفػػي توصػػيفاتهما اآل
 ي. اآلتهـ جوانبها ضمف المفصؿ أالمغايرة  لنوض   إلى
 

 مفصل المغايرة 



برز جوانب المغايرة يكمف في الوجود المادي لدمية بنياف صال  الذي يقابمػه وجػود أ إف   
 وعميػػه كػػاف الحػػوار عنػػد بنيػػاف صػػال  موجهػػا لمدميػػة/ ذهنػػي تشػػبيهي لدميػػة فرحػػاف خميػػؿ.

 المنيكاف بشكؿ مباشر: 
 . فهل تعرفين حبيبك؟بينا اعرف حبيأ"
 "قمب الفمين  سيقان الخشب نت ياأ

 اعة الفزّ  بينما اكتفى فرحاف الخميؿ بتشبيه حالة امرأته بالدمية/
 "اعة مم ثة بالدمتركتني هنا كفز  "

وؿ تعبر المرأة عف حالتها األاختالؼ مساري النصيف. ففي النص  إلىدى بالنتيجة أوهذا 
والثانيػػػة بوسػػػاطة الحػػػوار غيػػػر  ،حػػػوار المباشػػػر مػػػع دميتهػػػاولػػػى بوسػػػاطة الاألبطػػػريقتيف: 

 المباشر مع حبيبها الموجود افتراضيا عمى مقربة منها. 
 "الن ر أطف. حياك )تقدم المنشفة  تنحني( اغتسل.. حبيبي.. أهال"

ف المػػػرأة فػػػي كػػػؿ مسػػػرحية أ إالالمسػػػرحيتيف تفترضػػػاف وجػػػود شخصػػػية الحبيػػػب  أفومػػػع 
 ا بطريقػػة مختمفػػة ومبػػررة ضػػمف الظػػروؼ المعطػػاة لكػػؿ منهمػػا.تتحػػدث عػػف نفسػػها وحبيبهػػ

 ولى: األعاؿ في المسرحية األفلنتابع مسار 
 

 صابع المنيكاف أتعمؽ المقص في 
  

 <<<< ةتسػػمع صػػوت بػػاخرة بعيػػد <<<< تقػػارف بينهػػا وبػػيف الدميػة <<<<تنػاجي حبيبهػػا 
 فيسقط المقص. تضرب الدمية <<<<تغضب <<<<توهمت عودته  يبحبيبها الذترحب 

 
 يسقط المقص 

 
  .قبية الصحارى وساقيات البراريأتعنؼ حبيبها الذي امتصته  <<<<تعنؼ المنيكاف 

 
 يد المنيكاف إلىتعيد المقص 

 
تحػػاوؿ طػػرد  <<<<جزاء مػػف جسػػدها أتصػػؼ حبيبهػػا بػػ <<<< ةتسػػمع صػػوت بػػاخرة بعيػػد

 .صابه بهوسأشياطيف حبيبها بالبخور لتخميصه مف السحر الذي 
 

 تمسؾ المقص مسكة طعف



 
تسػػتفزها كػػي <<<< تثبػػت المقػػص فػػي يػػدها  <<<<ف تقػػوـ بطعنهػػا أتطمػػب مػػف المنيكػػاف 

 ينغػػػػرز المقػػػػص فػػػػي صػػػػدرها <<<< تسػػػػقط فوقهػػػػا <<<<تقػػػػـو بالطعف...تهزهػػػػا فتسػػػػقط 
 تموت. <<<<

 
فعػػػاؿ فػػػي األمػػػا مسػػػار أ ،ولػػػىاألفعػػػاؿ المسػػػرحية أهػػػذا هػػػو اتجػػػا  رأس السػػػهـ فػػػي مسػػػار 

 تية: اآلمغايرة واضحة عبر المتابعة  إلىاعة  فهو يشير حية الثانية االفزّ المسر 
 

 الحبيب
 

كفػػػت  <<<<لػػػف تعػػػود يػػػداي بالياسػػػميف  <<<<سػػػرار روحػػػي أذهبػػػت يػػػدؾ الذاهمػػػة عػػػف 
 .حواسي عف حضورؾ

 
 األب

 
 <<<<روض تويجػػاتي كمػػا يريػػد شػػيخ الحػػارة <<<< نخػػاس  إلػػىمػػف نخػػاس  أبػػىقػػادني  

 مات مطمئنا.
 

 األخ
 

 نيابه طوال.أازدادت  <<<<ارتدى الجينز  <<<<خمع الشرواؿ  <<<<جاء البكر 
 

 الشاب
 

عمػى السػرواؿ وانزلقػت يػدي حػرة أفػي  إبهػاميوضػعت  <<<<صدر  كحمامػة  إلىضمني 
 خرجت منه حزينة. <<<<طار الحماـ  <<<<

 
 الكائنات

 



صػػوا نقػػي العظػػاـ بمػػذة ال م <<<< حكمػػوا  أرجمهػػـ الصػػمبة المزجػػةأ<<<<تسػػمقوا جسػػدي 
 مثيؿ لها.

 
 المبضع

 
تحػاور  <<<<تصؼ حالها طواؿ خمػس وثالثػيف عامػا  <<<<تقرب المبضع مف عينيها 

تهػوي  <<<<ترفعػه عاليػا  <<<<تبعػد  عػف عينيهػا  <<<<المبضع وتتعامؿ معػه كمنقػذ 
 تموت. <<<<تغرز  في صدرها  <<<<به نحو قمبها 

 
وحجػـ المعانػاة  ،و المغػايرة بػيف النصػيفأف االخػتالؼ ألنا  ض مف مساري المسرحيتيف يتّ 

واالستسػالـ لميػأس.  ،والوحدانية ،العزلة إلىدت بهما أوتحممهما لضغوط عالية  ،لكؿ امرأة
 تية: اآل ةير األخ المشاكسة، ،األسئمة اآلفف نطرح أولنا 

 
 في المسرحيتيف؟ اف يكوف مصير المرأتيف واحدأهؿ هي مصادفة  -1
حػػداث وال يجػػػوداف عمػػػى األف يكػػػوف الػػػرجالف غػػائبيف عػػػف مسػػػرح أصػػادفة هػػؿ هػػػي م -2

 المرأتيف بكممة واحدة؟
داة القتػؿ فػي كمتػا المسػرحيتيف مرتبطػة بطبيعػة عمػؿ كػػؿ أف تكػوف أهػؿ هػي مصػادفة  -3

 منهما؟
 ف تقوـ كمتاهما باختيار الموت نهاية لعذاباتهما الطويمة؟أهؿ هي مصادفة  -4
 هما المزعوـ؟يهما في نهاية الموت صوت قدومف تسمع كؿ منأهؿ هي مصادفة  -5

واإلجابػات التػي حصػمت عميهػا بشػكؿ شخصػي مػف الصػديؽ فرحػاف  ومف سػياؽ النصػيف،
ال يمغػػي مػػا طرحنػػا  مػػف األسػػئمة بػػؿ يسػػوؽ  غيػػر مقصػػود، الخميػػؿ تبػػّيف لػػي وجػػود تنػػاص،

 ية التناص. لإلينا موضوعة جديدة ربما سيتسنى لنا معالجتها في كتاباتنا الالحقة عف اشكا
................................................. 

 :أدنا عمى المسرحيتيف راجع الرابطيف  لإلطالع
 مسرحية امنيكاف   
 http://www.masraheon.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1054 

 اعة الفزّ مسرحية ا
 http://www.masraheon.com/377.htm   
 

http://www.masraheon.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1054
http://www.masraheon.com/377.htm


 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 المقلللللللر    المنلللللللظ ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



 المقر    المنظ ر في مسرحية
 قاسم مطر د  
  ة(لمر ح ن افذ أخر )

 
 المقر  :  -1

 الع دة في نص المسرحية  بنية االنتظار  خيبة
هو جزء مف تقميد متبع مف قبؿ غالبية نقاد  نقديا االشتغاؿ عمى النص قبؿ العرض   

وقد أشارت الكثير مف المقاالت  المسرح ومتابعيه الذيف أحسب نفسي واحدا منهـ.
إلى أحدهما أو كميهما معا فكتبوا عف المسرحية الفالنية بيف  في عنونتها، والدراسات،

وقد  أو رؤيا النص ورؤيا العرض....الخ. ،أو مف النص إلى العرض ص والعرض،نال
يخرقوف هذا التقميد اضطرارا فيتناولوف عرض المخرج ورؤيا  بعيدا عف نص المؤلؼ 

أو في الحاالت التي يصعب  يحصؿ غالبا في المهرجانات المسرحية، ما وهذا ورؤيا ،
المروح  اهدت عرض مسرحية قاسـ مطرودلقد ش عمى النص. الحصوؿ، لسبب أو آلخر،
 حينها نسخة مف المسرحية فاضطررت إلى تناوؿ عرضها، نوافذ أخرى  ولـ تتيسر لي

وصور  التي رسمها المخرج احمد حسف موسى بدراية  والكشؼ عف منظومته الجمالية،
تقاف كبيريف،  يرةكانت عمى رأسهـ الفنانة القد وجسدتها عمى الخشبة نخبة مف ممثميف وا 

وبعد زمف ليس بالقصير حصمت عمى نص المسرحية وقرأته  .)ؿاآزادوهي صاموئي
ومرة عمى أساس كـ اإلبداع المتحقؽ فيه استنادا عمى رؤيا  ،مرة بدافع المتعة مرتيف،
وتركيز  عمى  واشتغاله عمى طريقة المزاوجة الدينامية بيف الصورة والكممة، ،المؤلؼ

عمى مشاعر شخوص المسرحية غموضا فرضته عميهـ اثيمة  االنتظار التي أسبغت 
أو اآللية التي  ،طبيعة هذ  االثيمة  وتأثيراتها النفسية واالجتماعية واألدائية االكيفية 
 عممت عمى وفقها مستنفدة قصوى طاقاتها عمى مدى قسمي المسرحية. 

ت واألـ في القسـ األوؿ جسدت االنتظار ثالث شخصيات رئيسة هي الزوجة واألخػ      
حتمػػت وجودهمػػا عقػػدة اسػػتجابة الشخصػػيات   ظميتػػيفافضػػال عػػف شخصػػيتيف مفترضػػتيف 

الرئيسػػػػػة أو مالمسػػػػػة مجسػػػػػها لعتمػػػػػة حيػػػػػاتهـ الداخميػػػػػة وضػػػػػبابيتها. لهػػػػػذا جعػػػػػؿ المؤلػػػػػؼ 
 ،وأفعالهما متغيرة بحسب نوع الوظيفة التي يؤديانها كالمراقبة ثابتيف، ذاف واياف، اسميهما،
في تجسيد فعؿ النص بالصوت والحركػة  ةأو المساهم وؿ في الحدث،أو الدخ ،أو التعميؽ

حػػػوار موجهػػػا، الدوف أف يكػػػوف لهمػػػا وجػػػود خػػػارج هػػػذ  المحػػػددات. وحتػػػى عنػػػدما يكػػػوف 



بالطريقػػة  ـمباشػػرة، إلػػى شػػخوص المسػػرحية الثالثػػة فػػاف هػػؤالء الثالثػػة ال يتحػػاوروف معهػػ
الموجػػود إزاء كػػؿ مػػنهـ  االظػػؿ  فػػي أغمػػب األحيػػاف توجػػه إلػػى آخػػرهـ نفسػػها واف إجابػػاتهـ

يسػػيروف بخطػػيف متػػوازييف ال يمتقيػػاف فػػي  بشػػكؿ عػػاـ، وهػػذا يعنػػي أف شػػخوص المسػػرحية،
نهمػػا ذاف وايػػاف يشػػكالف طرفػػا فػػي الػػنص فأكػػاف  فػػاذا أيػػة نقطػػة مػػف نقػػاط تطػػور الػػنص.

بوحػػػدة وتنػػػاقض  غيػػػر محكومػػػة، يرتبطػػػاف بػػػالطرؼ الثػػػاني مػػػف خػػػالؿ عالقػػػات خارجيػػػة،
ويجعؿ المسرحية تدور حوؿ نفسػها بػدال مػف  ،ما يمغي عمميا صراعهما الدرامياألضداد م

لػردود األفعػػاؿ  ة كميهمػػار مػػف األمػر شػيئا تػػدخؿ أو اسػتجابوال يغّيػ أف تصػعد إلػى ذروتهػػا،
وال تماهيهمػػػا الػػػذي يسػػػتمر معهػػػـ عمػػػى مػػػدى  التػػػي يفتػػػرض أف يقػػػـو بهػػػا الغائب/األسػػػير،

 المنتظريف له بصبر ولهفة وجنوف.  عجز استجابته أو إجابته عف أسئمة
التػي اشػتغؿ عميهػػا قاسػـ مطػرود فػػي هػذا القسػـ إذف هػػي ثيمػة االنتظػار المشػػوب  االثيمػة 

أثقػػؿ بهػػا عمػػى الشخصػػيات  بالصػػبر النافػػد كحالػػة مػػف حػػاالت إفػػرازات الحػػرب ونتائجهػػا.
إف لػػـ تنتػػه االزوجػػة واألخػػت واألـ  وجعمهػػف رهنػػا بهػػذايانات ال طائػػؿ مػػف ورائهػػا  الثواكػػؿ

وهنػػػا يبػػػرز عمػػػى السػػػط  فعػػػالف أولهمػػػا مبنػػػي عمػػػى توكيػػػد العػػػودة،  بعػػػودة مػػػف ينتظػػػرف.
ويتجسػد  يتجسد األوؿ مػف خػالؿ حضػور الغائػب المنتظػر، وثانيهما عمى توكيد االنتظار.

وألهميػػة هػػذ   الػػذي سػػيغير حيػػاتهف برمتهػػا. ءالثػػاني مػػف خػػالؿ المحظػػة الحاسػػمة أو المقػػا
تقوـ االبنػة بمحػاوالت كثيػرة لتػذكير أمهػا بالماضػي الػذي غابػت فيػه  رة،غير العاب المحظة،

 صورة ابنها وألف 
 "الذاكرة ال تحفظ العابر من األيام  ال تخمد الصغائر منها"           

غػالؽ  وهي في تألقها تحتاج إلى يقظة كاممػة منهػا امػف األـ  والػى فػت  أبػواب ذاكرتهػا، وا 
 ف ال سبيؿ إلى إغالقها. نوافذ نسيانها التي يبدو أ

اسػتأثر االنتظػار بمعانػاة المػرأة واسػتحوذ عمػى مشػاعرها كزوجػة  عمومػا، في القسػـ األوؿ،
وألنهػا لػـ تعػد  وثقؿ أيامه ولياليػه، ،افالزوجة هنا ولشدة قسوة االنتظار عميه أو أـ أو ابنة.

ر فكرهػػػا أحاديػػػا تفكػػػر بػػػأي شػػػئ خػػػارج دائػػػرة تأثيراتػػػه النفسػػػية واالجتماعيػػػة ااألسػػػرية  صػػػا
ولػػـ يتػػرؾ لهػػا فسػػحة سػػوى  ومػػداها بمػػدا ، ،مقيػػدا فعمهػػا الحػػر بفعمػػه وصػػيرها حبيسػػة لػػه،

فسػػحة انتظػػار زوجهػػا التػػي تأمػػؿ أف يكػػوف لهػػا مػػف القػػوة مػػا يجعمهػػا تمػػزؽ شػػرنقة الحػػزف 
 ولياليه الطواؿ. 

قػادـ مػػف ولشػدة ريػ  االنتظػػار وعصػفها الػػذي أحػاط بػػاألـ فقػدت ذاكرتهػا ولػػـ تعػد تحفػػؿ بال
وربما تستطيع الصدمة التي أضاعت ابنها إعادة ذاكرتها في لحظة المقاء المحمـو  األياـ.

 الذي سيشكؿ بحد ذاته صدمة استرجاعية تعيد لها ما ضاع مف سالؼ األياـ. 



فػي قبػر   نفسهاودفنت  أما االبنة فقد حولها االنتظار إلى أـ ألـ حتى نسيت مذاؽ حياتها،
 ومعولة عمى القدرة االسترجاعية لتمؾ الصدمة.  ،سها بالخالصمعممة نف الضيؽ،
ويوقػد الجػذوة  ،واألمؿ الذي يجػدد الحيػاة انتظار المقاء المرتقب، ويستمر االنتظار..      

ويبدأ القسـ الثاني برتابػة حيػاتهف كمػا هػو  فيها بعد أف أوشكت تمؾ الجذوة عمى االنطفاء.
ؿ البيتية الرتيبة نفسها حتى لحظة دخوله عميهف ببػرود الحاؿ في مفتت  المسرحية باألعما

 ،وبػال عواطػؼ ،والمقػاء المرتقػب بػال حػرارة ،كبير وال مباالة اكبر فتبدو لهف المعجزة باهتة
 ،وبهتػػػت مالمحػػػه ،رت صػػػورتهفالعائػػػد مػػػف غيبتػػػه الطويمػػػة المضػػػنية قػػػد تغّيػػػ وبػػػال جنػػػوف.

وبهػذا  طػه الػزمف عمػى وجػو  منتظريػه.وشاب هيأته الوهف وما عاد قادرا عمػى تغييػر مػا خ
 ،وال جػدوى العػودة ،يكوف قاسـ مطرود قد أمعف إيغاال في التأكيد عمى ال جػدوى االنتظػار

، فػي عبثيػة حيػاتهف وال آخػر األمػر بؿ ال جدوى الحياة ما دامت أفعاؿ المنتظرات تصب،
 جدواها. 

أو تخفػؼ  ،تقمػب المػوازيف لػـو  العودة إذف لـ تبدد غربتهف التػي اسػتوطنت كيانػاتهف كمهػا،
وبػذا تحولػت العػودة إلػى مفتػرؽ  حدة اليأس الذي أسممهف إلى خيبة لـ يحسػبف لهػا حسػابا،

طرؽ سمكت كػؿ واحػدة مػنهف طريقػا ال تمتقػي مػع طريػؽ األخػرى إال مػف حيػث كػـ الخيبػة 
ة فػػاألـ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ لػػـ تعػػد قػػادر  والغربػػة التػػي شػػعرت كػػؿ واحػػدة مػػنهف عمػػى انفػػراد،

عمػػػى محػػػو آثػػػار الغربػػػة التػػػي تعايشػػػت معهػػػا سػػػنوات قاسػػػية أدت بهػػػا إلػػػى فقػػػداف ذاكػػػرة 
 أو أف تديـ انتمائها إليه:  ،الماضي حد أنها ال تستطيع أف تتقبؿ الحاضر

فلال أسللتطيع أن  أتصلل ر انلك ابنتللي  هلذا البيلت بيتللي.  ان قبملت الفكللرةكيلف للي أن "  
 "ش الغربة هناأحس بكما مثل أبنائي ألنني ما زلت أعي

والزوجة التػي التقػت أخيػرا ببقايػا زوج مهشػـ ال يرغػب فػي االسػتمرار معهػا انتظػرت تابوتػه 
 مودعة إيا  كما لو كاف ميتا فعال: 

 أنلل ح عميلله ،   أقللص شللعري الللذي حنللاؤ  دم، دعينللي ابكللي ألغسللل دكللة القللرابين،"    
 "أ دعه

 عدـ قدرتها عمى التآلؼ مع الموت:أعمنت عف  واألخت التي رأت في عودته موتا وخواءً 
 حزمة الض   التي  سأترككما  اجر معي انكساري، ال أستطيع االستمرار مع الم ت.."  

 "انطفأت
د عواطفػه ورجوعػه عمػى طريػؽ الغربػة التػي ألفهػا وتعػايش وأخيرا يعمف الغائب اعترافػه بتبمّػ
 معها عمى مدى سنوات األسر: 



إلى رؤيلتكم حتلى  كنت أتحرق ش قا في األيام األ ل ..ال اعرف لماذا تبمدت ع اطفي"  
تمفني  عمى ملر السلنين للم أعلد  ت ال سادة  أجهش بالبكا   الغربةكنت أدفن رأسي تح

 "أألف نفسي ألنها تختمف عني
أعطػػػػت صػػػػورة  ، وعمػػػى ال جػػػػدوا  نتيجػػػةاشػػػتغاؿ قاسػػػػـ مطػػػرود عمػػػػى االنتظػػػار ثيمػػػػة    

نى الروابط األسرية بطريقة تحذيرية أكدت حرصه واضحة عف مخمفات الحرب وتفكيكها لب
فضال عػف  وخوفه عميهـ مف السقوط تحت براثف الكارثة. وأممه في خالصهـ، عمى ناسه،

منحػػه الػػػنص روحػػػا عراقيػػػة واف كانػػػت مقببػػػة بمسػػرح الالمعقػػػوؿ الػػػذي درسػػػه بعنايػػػة وفهػػػـ 
وح ألف النػػاس هنػػا لمظػػروؼ التػػي أدت إليػػه دوف أف تكػػوف بػػه حاجػػة إلػػى المغػػامرة أو الجنػػ

امتمكػػػوا االسػػػتعدادات الكافيػػػة لتقبػػػؿ هػػػذا  مػػػا بعػػػد الحػػػروب والكػػػوارث، كمػػػا هػػػـ فػػػي أوربػػػا،
أمػػر حتمػػي  بمقتضػػى الضػػرورة، المسػػرح وفهمػػوا أف حػػاجتهـ إليػػه والػػى مبدعيػػه األصػػائؿ،

 ادخر لنفوسهـ ما يكفي مف العزاء والرجاء.
 فػػي خاتمػػة نصػػه، النوافػػذ التػػي أراد. وكحصػػيمة اسػػتنتاجية أخيػػرة لػػـ يفػػت  قاسػػـ مطػػرود، 

لػػه أف يهتػػدي يومػػا إلػػى نوافػػذ الػػروح  إلػػى قارئػػه الػػذي ال بػػدّ  مسػػتقبميا، وأحػػاؿ أمػػر فتحهػػا،
 ،وال يقتػؿ إنسػاف أخيػه اإلنسػاف ،منها عمى عالـ جديد ال يسفؾ الدـ البشػري األخرى ليطؿّ 

سػػاني نبيػػؿ لػػـ تبتعػػد وال يحصػػؿ فيػػه مػػا حصػػؿ لمزوجػػة واالبنػػة واالبػػف واألـ وهػػذا هػػدؼ إن
 المسرحية أو تحيد عنه بأي شكؿ مف األشكاؿ.

 
 

 المنظ ر :  -2

 

 ص ر االنتظار  حتمية الع دة في عرض المسرحية 
ال وجود لمسرح بال صورة فالصورة أداة فاعمة مف أدوات العرض الفنية التي تفترض    

ئًا اقتراف تمؾ الصورة وال يغير مف األمر شي وجود العيف المبصرة كشرط أساسي لقراءتها،
و بالنطؽ في حالة المسرحية أوالمسرحيات الصوامت، االبانتومايـ   بالصمت في حاؿ
 .الحوارية الصائتة

 ؽ صورة تمؾ المحظة مؤطرةو توثّ أؿ كؿ لحظة تمر عمى خشبة المسرح تشكّ  إف
خر . وعمى وفؽ هذا تدّ اسينوغرافيا  واأللواف ،واألزياء ،وقطع الديكور ،باإلضاءة

المتمقي  إلىوبثها  ،المسرحية الكبيرة عددًا هائاًل مف الصور يشتغؿ المخرج عمى تكثيفها
ؿ المعنى العاـ هذ  الدالالت هي التي تشكّ  كرموز بصرية ذات دالالت محددة.

 وفي المسرح العراقي الكثير مف العروض المسرحية التي اعتمدت الصورة بنية لممسرحية.



يصالها،أساسية في توضي  األفك ومف تمؾ العروض مسرحية المروح نوافذ أخرى   ار وا 
ففي  التي سنقوـ بقراءة لغة عرضها قراءة بصرية تعتمد الصورة فيه أساسا في القراءة.

داللة  واألدؽ ،آو المساحة الخالية تصب  الصورة العنصر األكثر أهمية ،المسرح الخالي
تمؾ المغة التي تحوؿ  ة البصرية لمخشبة.نها مفتاح المغإ .ىمف العناصر الدرامية األخر 

وتعمؽ داللتها  ،كتاب تقرأ  العيف كمجموعة مف الصور الدالة التي تدعمها إلىالخشبة 
وفي  .االسينوغراؼ  جوالماكيا ،واألزياء ،والمؤثرات الصوتية ،والموسيقى ،اإلضاءة

حسف موسى صور أخرجها احمد أخرى  التي كتبها  قاسـ مطرود و  مسرحية المروح نوافذ
سمعية وبصرية نج  المخرج في تأطير محتواها بإطار رؤيا  الفنية فجعمنا نقرأ ونحف في 

 تية:اآللغة العرض مف خالؿ الصور  مقاعدنا،
 

 الص رة األ لى:
ظالـ تمهيدي ثقيؿ يغطي الخشبة بضػع ثػواف يطبػع فػي عػيف المشػاهد سػوداوية تنبػئ     

ثػػـ يتػػوهج الضػػوء فػػي بقعػػة كاشػػفًا عػػف امػػرأة  مػػة،تالقابصػػبغتها  اآلتيػػةباصػػطباغ األحػػداث 
امرأة تنتظر أوبة ابنها  جاعمة مف االنتظار مبررًا لوجودها واسػتمرارها فػي  اة بالسواد:موشّ 

حيػػاة كػػؿ مػػا فيهػػا مظمػػـ وسػػوداوي: تتنػػاغـ مػػع هػػذ  الصػػورة المرئيػػة صػػورة سػػمعية لرجػػؿ 
  ..سراأليعمف عف أسماء العائديف مف 

 
 يةالص رة الثان

تظهر صورة الزوجة واألـ والمالؾ وتبدأ  وضمف مثمث تقميدي، في ثالث بقع ضوئية،    
ـ بتكػػرار تسػػويفي لكممػػة ايعػػود  وهػػي كممػػة األأوال الصػػور الذهنيػػة بػػاالنطالؽ مػػف شػػفتي 

عبػػارة  و تتقػػاطع معهػػا فػػي تنػػاقض مؤقػػتأ ،تمػػن  الصػػورة الذهنيػػة إضػػاءة غػػامرة تقطعهػػا
 .الزوجة الف يعود 

 
  رة الثالثة:الص
وتظػؿ الزوجػة واألـ فػي بقعتػيف فتػرة طويمػة نسػبيا يػتـ  ،تخرج المرأة المالؾ مف الصػورة   

ثػػرت فػي اإليقػاع وحولتػه مػػف أأثناءهػا تفريػغ الحػوار الػذي لػػـ يخمػو مػف االسػتطرادات التػي 
الزوجػة واألـ مػف جهػة  يز وعمى الرغـ مف التناقص الموني الحاد بػيف  البطء. إلىالسرعة 

ف القتامػػػة ظمػػػت باسػػػطة سػػػطوتها عمػػػى صػػػورة المشػػػهد أزي المػػػالؾ مػػػف جهػػػة أخػػػرى إال و 
 برمته.

 



 الص رة الرابعة: 
ؽ إيقػػاع األمػػؿ فػػي ذهػػف الزوجػػة فتتحػػوؿ مػػف الضػػد إلػػى تبػػدأ بظػػالؿ ذهنيػػة خفيفػػة تعّمػػ   

الوهميػػة  عودتػػه فتتحػػوؿ صػػورة عودتػػه الذهنيػػةالحيػػاة ولكنهػػا مػػع ذلػػؾ ال تسػػتطيع عقمنػػة 
 الشعور المفرط باأللـ والمرارة. إلىنوع مف الهستريا يتحوؿ فيها فعؿ الرقص  إلى اسيعود 

ف ترسـ بجسدها عمى الخشػبة صػورة حيػة ناطقػة معبػرة أذياب  إيمافلقد استطاعت الفنانة 
ولقػػد سػػاعدها فػػي  بوضػػوح وعمػػؽ عػػف حقيقػػة المػػرأة العراقيػػة فػػي ظػػروؼ حػػرب ضػػروس،

ميـ سػػالـ الػػذي جعػػؿ اإليقػػاع يتنػػاغـ معهػػا سػػمعيا رسػػـ هػػذ  الصػػورة المؤلػػؼ الموسػػيقي سػػ
 وبصريا.

 
 الص رة الخامسة: 

فتنقضػػاف عميػػه ضػػربا وقػػتال فػػي حركػػات مرنػػة بارعػػة  يهجػػـ الػػدود عمػػى الزوجػػة واألـ.   
عػػف هػػاتيف  دفاعػػامػػؤثرة جعمػػت الالمرئػػي مرئيػػا فػػي عػػدد  وحجمػػه حتػػى بتنػػا نقاتمػػه بصػػريا 

يمافوئيؿ زادوهي صامآلقد مألت  .المستوحشتيف ذياب الفراغ في المساحة الخالية التػي  وا 
لقػػد الػػتحـ الفضػػاء  مػػف أي مشػػهد آخػػر.. أكثػػرعممػػت كػػؿ منهمػػا عميهػػا فػػي هػػذا المشػػهد 
التي بعثرتها األـ والزوجة  ،ولقد ساهمت األزياء بالفضاء ولـ يعد هناؾ ثمة فضاء لمفراغ.

 /مت الموسيقى بشػحف المشػاهدوني شديدا كما ساهبجعؿ التناغـ المّ  ،في منتصؼ المسرح
و تػأثيرا أحضػورا  أكثػرالمتمقي بصورة ذهنية تساوقت مع مجريات المشهد فجعمت صورته 

تنتهػػي هػػذ  الصػػورة عنػػدما تجمػػع األـ كػػؿ ذلػػؾ الركػػاـ مػػف  مػػف صػػور المشػػاهد األخػػرى..
ـ المالبس في يسار المسرح لتعود إلى البقعة نفسها التي كانت فيهػا مػف قبػؿ ويعػود الظػال

حجمػػػًا مػػػف جسػػػدي  وأضػػػخـ اقناعػػػًا، أكثػػػرليبسػػػط سػػػطوته عمػػػى الصػػػورة جػػػاعال فضػػػاءها 
وتفشؿ حتى الصورة الذهنيػة لمحػوار فػي مػؿء المسػاحة الخاليػة التػي  ،الممثمتيف الضئيمتيف

 اتسعت واتسعت حتى شممت الخشبة كمها.
 

 :الص رة السادسة
 اهنػاؾ  ثػـ سػرعاف مػا تػدخؿتظهػر األـ وهػي تبحػث عػف ابنهػا  في منطقة خيػاؿ الظػؿّ    

ترضعها مف صدرها  ،تحتضنها تسحبها بمشقة إلى وسط المسرح ،الدمية اهنا  مع الجثة/
.  ،بحفػػر القبػػر طػػواؿ ذلػػؾ الوقػػت نشػػغمت الزوجػػةحافػػة المسػػرح بينمػػا ا إلػػى تسػػحبها الػػرؤـو

ـ وكانػػت الزوجػػة تػػؤدي فػػي الظػػال ،لقػػد كػػاف القبػػر مظممػػا وتهيئتػػه ليسػػتقبؿ الجثػػة الدميػػة.
حركػػػات لػػػـ نسػػػتطيع رؤيتهػػػا بوضػػػوح بسػػػبب الظػػػالـ الػػػذي تعمػػػد مصػػػمـ اإلضػػػاءة سػػػناف 



ف يجعػؿ الممثمػة تػتكمـ أالعػزاوي والػذي نجػ  أيمػا نجػاح فػي تصػميمه لإلضػاءة هػو اآلخػر 
 في الظالـ فترة قبؿ أف يسمط الضوء عميها.

 
 الص رة السابعة:

يػػنهض مػػف  كفنػػه عمػػى األرض..الػػزوج ممػػددا ب ترتفػػع الخشػػبة األماميػػة ويظهػػر االبػػف/   
 يقػػؼ بسػػاؽ مػػف خشػػب وذراع مبتػػورة وتتحػػوؿ النغمػػة مػػف اسػػيعود  إلػػى اعػػاد ..، المػػوت

يحػػػد مػػػف  ثػػػالث بقػػػع ضػػػوئية فػػػي مثمػػػث مشػػػابه لممثمػػػث التقميػػػدي األوؿ. اآلف فػػػيوالثالثػػة 
ذيػػاب فػػي لحظػػات الصػػمت التػػي ميػػزت هػػذا  إيمػػافحركػػاتهـ ويحجػػـ أفعػػالهـ. لقػػد كانػػت 

رتنا بالفنانة الكبيػرة هيمينػا فايكػؿ فػي تعبر بجسدها بطريقة ذكّ  ىالمشاهد األخر المشهد عف 
صور هيمينا ثػـ بػدأت بتقميػد حركاتهػا  إيمافمسرحية ااألـ  شجاعة وأبناؤها  وربما درست 

زادوهػػي فقػػد كانػػت آ  قديسػػة المسػػرح العراقػػيا أمػػا الفنانػػة القػػديرة وأوضػػاعها عمػػى الخشػػبة.
 ،فعالة في التواصؿ مع الفعؿ الدرامي القائـ عمػى الخشػبة، الصمت فترات حيوية في مؿء

 ولـ يخمو وجهها وال مالمحها، طواؿ صمتها مف تعبير دقيؽ وانفعاؿ حقيقي.
 

 الص رة األخيرة :
ينػػػاجي أمػػػه ولػػػـ تعػػػد تناجيػػػه   الػػػزوج االبػػػف/ يتبػػػدد الػػػوهـ الػػػذي سػػػيطر عمػػػى ثالثػػػتهـ.   

أفػؽ بعيػد فػي صػورة مػف  إلػىوالزوجػة رحمػت  جديػد.مػف  اسيعود ػواكتفت بدخوؿ قوقعػة الػ
واالبف صعد ثانية إلى السماء ليغيب مالكػه أيضػا عػف  ،اجمؿ صور الرحيؿ عمى الخشبة

     .وحدها األـ تبقى عمى الخشبة منتظرة في صورة المسرحية األخيرة المكاف الذي اهنا .
 

 من الرؤيتين نستنتج ما يأتي:
المسػػػرحية عمػػػى بنيتػػػيف أساسػػػيتيف همػػػا بنيػػػة االنتظػػػار  إف المخػػػرج اشػػػتغؿ فػػػي عػػػرض   

مجسػػدة مػػف خػػالؿ كػػـ الصػػور الهائمػػة الموثقػػة بكػػؿ لحظػػة مػػف لحظػػات العػػرض والمػػؤطرة 
وبنية العودة مؤكدا عميها مف خالؿ تكرارها عمى لسػاف بفراغ مف العتمة ولونها المأساوي، 

 األـ مرات عديدة. 
 
ف يبتعػػد عػػف النظػػرة التشػػاؤمية لكتػػاب مسػػرح وال وأخػػرج أراد لعرضػػه أف يكػػوف معقػػف الموأل

الال معقوؿ اشػتغؿ فػي نهايػة العػرض عمػى حتميػة العػودة فػي الوقػت الػذي كػاف قػد اشػتغؿ 
 فيه مؤلؼ النص عمى خيبة العودة. 

 



 عمى وفػؽ رؤيػا ، حذؼ المخرج شخصية ابراء  وشخصية اذاف  وشخصية ااياف  ألنهـ،
 ،وعواطفهػا ،فبراء شخصية تتشػابه بمشػاعرها لعرض.شخصيات ليس لها محؿ مف دراما ا

وذاف وايػػػػػاف شخصػػػػػيتاف افتراضػػػػػيتاف  وسػػػػػموؾ األـ، ،ؼوعواطػػػػػ ،وسػػػػػموكها مػػػػػع مشػػػػػاعر
وكػػػاف المؤلػػػؼ قػػد ابتكرهػػػا لتخػػػدـ فكػػػرة  تتعارضػػاف مػػػع فكػػػرة إخػػراج الػػػنص إخراجػػػا واقعيػػا.

ودة ولتعطػي انطباعػا عػف وهػـ العػ ،عمػى شخوصػه غير مقصػود، النص ولتسبغ غموضا،
 وعبثية االنتظار.

  
، أوصػؿ الشخصػيات إلػى مفتػرؽ الطػرؽ فغػادرت الزوجػة إلػى ومع أف المخرج فػي عرضػه

إال أنه أبقى األـ فػي حالػة انتظػار دائػـ ولسػاف حالهػا وغادر االبف إلى االسماء   االبعيد ،
بينمػػا جعػػؿ المؤلػػؼ شخوصػػه يغػػادروف مفتػػرقهـ كػػؿ اسػػيعود   يؤكػػد عمػػى أف ابنهػػا الغائػػب

 ى طريقه الخاص ودونما استثناء. عم

 
وسالمتهما فنيػا وفكريػا  رؤيا النص ورؤيا العرض، االختالؼ في بعض مفردات الرؤيتيف،

 جعػػؿ أمػػر تناولػػهودراميػػة كامنػػة فيػػه ت ،وفكريػػة ،يشػػيراف إلػػى أف الػػنص يمتمػػؾ طاقػػات فنيػػة
الػرؤى بػيف هػذ  أو  واخػتالؼ ،ومتعػددا بتعػدد قراءاتػه ،وممكنػا ،أمػرا واردا ونقػديا، ،إخراجيا

 تمؾ مف القراءات. 

 
وتػػرؾ نافػػذة األمػػؿ مشػػرعة أمػػاـ حركػػة شخوصػػه فػػي  ،لقػػد فػػت  المخػػرج نوافػػذ الػػروح كمهػػا 

المؤلػؼ بوجػود نوافػذ أخػر لػـ تفػت  بعػد وأحػاؿ  قػرّ في الوقػت الػذي كػاف قػد أ زمف العرض.
 أمر فتحها إلى قارئه ليطؿ منها عمى عالـ جديد يؤسسه خارج زمف النص.
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 المنظ ر في مسرحيةالمقر      
 محي الدين زنكنة

* العمبة الحجرية  

 
  

 
  

 :المقر   - 1
اشػػتغؿ  الدراميػػةوالطاقػػات  ،العمبػػة الحجريػػة مسػػرحية ذات موضػػوعة حبمػػى باالنفجػػارات   

ي المػػدروس كشػػؼ جػػوهر االسػػتالب مػػف خػػالؿ تناولػػه التفصػػيم أسػػاسعمػػى الكاتػػب فيهػػا 
اروز ستوف  وهي امرأة عجوز في الثمانيف تمقف فتػاة فػي العشػريف معمومػات  لحياة السيدة

ف المطػر أو  ،ف العػالـ هػو أميركػاأوتوهمها  ،وحقيقة العالـ مف حولها ،ؼ حقيقتهاكاذبة تزيّ 
ف الشمس تحرؽ الجمد وتجعمه مثػؿ جمػد الزنػوج أو  ،يحرؽ الجمد تمامًا مثؿ حامض النتريؾ

 أي الفتػػاة، وأنهػػا هػػي نفسػػها، ،ف الهػػواء خػػارج االعمبػػة  ضػػار ومخػػربأو  ،ًا عمػػى الػػدواـنتنػػ
ال إيف فػي ذهنهػا فتنشػأ نشػأة ال تػؤدي لػى يقػإى الدواـ حتى تتحوؿ هذ  األوهاـ مريضة عم

لػػى احتباسػػها داخػػؿ عمبػػة العجػػوز الحجريػػة لقػػاء القميػػؿ مػػف الطعػػاـ ومػػف المالبػػس التػػي إ
والػػوحش  ،نهػػا أميركػػا الهرمػػة الشػػمطاءإ بسػػها الخاصػػة والقديمػػة.تتكػػـر بهػػا عميهػػا مػػف مال

واالفتػػاة  واحػػدة مػػف أولئػػؾ األبنػػاء الػػذيف تػػأكمهـ أميركػػا بوحشػػية بينمػػا  الػػذي يأكػػؿ األبنػػاء.
يفتػػػأوف  ولهػػػذا فػػػأنهـ ال موف لهػػػا أنفسػػػهـ عػػػف طيػػػب خػػػاطر وربمػػػا عػػػف قناعػػػة ويقػػػيف.يقػػػدّ 

مر جوز شأنها شأف األغمبية في أميركا ال تفهـ األيدافعوف عنها كما تدافع االفتاة  عف الع
ال أحد هنا )في أميركا( يفهم االستغالل حق فهمه  ال أحد يعتلرف } نه استغالؿ إذأعمى 

هػذا  مػف رغـالػ عمػى ولكنهػا {  ذاكأحتى ب ج د  مع أن الجميع ضحية له بهلذا الشلكل 
وأنهػػػا  ،بػػػة دومػػػاً مغيّ  لػػػف تظػػػؿّ واأليمػػػاف أف حقيقػػػة اإلنسػػػاف  ،بػػػةتتوصػػػؿ الػػػى الحقيقػػػة المغيّ 

رت األمػػور فاتخػػذت مجراهػػا رت كمػػا تغّيػػاالشػػاب  عمػػى مسػػرح األحػػداث تغّيػ لمجػرد ظهػػور
وعػاد الهػواء نقيػًا والمطػر  ،لى بقعة صغيرة في الخارطة العالميػةإؿ أميركا السميـ الذي حوّ 

ع أف لهػػذ  ومػػ همػػاء ال حػػامض نتريػػؾ والشػػمس لػػـ تعػػد محرقػػة لمجمػػد أو سػػببا لتنانتػػه وزنخػػ
ال أف الفتػػاة تخفػػي أمػػر إعمػػى الفتػػاة  أثػػرا ايجابيػػا االشػػاب  التػػي تزامنػػت مػػع ظهػػور األمػػور

االشػػاب  لهػػا لتأسػػيس  بػػة فتػػرفض دعػػػوةالمغيّ  لمحقيقػػة إدراكهػػاهػػذا المػػؤثر وتتظػػاهر بعػػدـ 



مػف المنػزؿ  وفػر الػدافع المنطقػي لخػروج االشػاب  إصػراراوتصػر عمػى البقػاء  ،حياة جديػدة
ينجز ما جػاء مػف اجمػه غيػر أف هػذا اإلصػرار والقناعػة فػي البقػاء لػف يظػال عمػى  أفدوف 

 :حالهما ما دامت تؤمف
ال يمكلن أن يظلل كلذلك اللى األبلد البلد  أن اإلنسان ال يظل مغمض العينلين اللى األبلد." 

 "ان ينبثق ن ر من مكان ما فيبدد الظالم  يزيل الغشا ة عن العين
بعػد  ،نعطافة المهمة في حياتها فيأخذ الصراع مجرا  الطبيعػيوعند هذ  النقطة تحدث اال 
لى إ ،مف دوف شؾ ،ىالكبير أد االنعطاؼلؾ ذولعؿ  ،استعرت نار  بينها وبيف العجوز أف
الفتػػاة عمػػؽ التنػػاقض بػػيف الشػػاب  أدركػػتف إاًل لهػػا خصوصػػًا بعػػد يكػػوف االختيػػار مكّمػػ أف

تقػوؿ الفتػػاة  نسػػاني.إوآخػػر مغمػؽ وال  ،نينسػاا  فػػت  و نحػدهما مأبػيف عػػالميف  ،وبػيف العجػػوز
  مهاجمة العجوز:

 "أية مخم قة أنت؟"
  عذاباتهم" هم"تضحكين عمى آالم

ف يكػوف ا  وحد  بكاؼ لمتدليؿ عمى الوعي الناجز بػؿ االختيػار الػذي البػد و  ،وليس الهجوـ 
 :هنا منصبًا عمى الجانب المشرؽ

 "ع عنهاله بالرج   ال عذر فمن يهتد الى منابع الن ر.."
لػػى ذلػػؾ إال يعنػػي تحػػوؿ االفتػػاة   وموقػػؼ درامػػاتيكي خطيػػر ،االختيػػار هنػػا نقطػػة تحػػوؿ 

يضًا ففي الوقت الػذي كػاف محتػدمًا بػيف الشػاب أؿ الصراع إنما يعني تحوّ  ،الموقؼ حسب
نفسها حيث ومف ثـ بيف الفتاة و  والفتاة حيث يقوـ الشاب بالهجوـ بينما تقوـ الفتاة بالدفاع،

قوتػػاف متناقصػػتاف مرمػػوز إلحػػداها بالشػػاب واألخػػرى بػػالعجوز فػػاف  ،فػػي داخمهػػا ،تتصػػارع
لػى الهجػـو إة وبػيف العجػوز حيػث تتحػوؿ الفتػاة فيما بعد ليصب  بيف الفتػا ،الصراع يتحوؿ

بعػػد أف  ،ولحظػػة شػػعرت العجػػوز أنهػػا الطػػرؼ الخاسػػر لػػى الػػدفاع.إبينمػػا تتحػػوؿ العجػػوز 
عػػة إذ تجبػػر الفتػػاة عمػػى فأنهػػا تكشػػؼ حقيقتهػػا المقنّ ، ةبقػػاء الفتػػاإقصػػر دهاؤهػػا ومكرهػػا فػػي 

 مػا تممكػه العجػوز يظػؿّ  فكػؿّ  وهي طفمة، عارية. ترؾ مالبسها والخروج عارية كما دخمت،
هػي األخػػرى فمقػد وجػدت الفتػاة معطػؼ الشػاب داخػػؿ  هػػذ  تفشػؿ، ال أف ورقتهػا،إلمعجػوز 

ؼ بكومػة المالبػس فػي وجػه الحماـ وكاف قد نسيه فػي لحظػة انفعػاؿ وغضػب فارتدتػه لتقػذ
ابيػت الدميػة  فتبمػغ المسػرحية  العجوز ولتفت  الباب وتغادر المنزؿ كما غادرتػه انػورا  فػي

عظـ الػذرى الدراميػة كمػا يخبرنػا الناقػد أفإذا كاف خروج انورا  أبسف يشكؿ  ذروتها الكبرى.
مف حيث ة ال يقؿ عف ذلؾ الخروج عظم ةالمسرحي اممتوف ماركس  فاف خروج فتاة زنكن

 بموغ الشخصية أعمى مراحؿ وعيها ونضجها الفكري والدرامي.
 



 

 :المنظ ر – 2
لقػػد تعامػػؿ الفنػػاف المبػػدع فتحػػي زيػػف العابػػديف مػػع هػػذ  المسػػرحية بطريقػػة فنيػػة أكػػدت    

وتآلفهػػػا تآلفػػػا اكتممػػػت  األساسػػػيةوانسػػػجاـ عناصػػػر   ،ودقػػػة مبتكراتػػػه ،سػػػالمة رؤيػػػا العػػػرض
إلػى شػطر  كخطػوة أولػى مػف خطواتػه األساسػية، ،وعمػد لعرض.ارجحياته باكتماؿ صور ا

االشػػاب  بطػػؿ المسػػرحية إلػػى شخصػػيتيف تمثػػؿ األولػػى حالتػػه االعتياديػػة كرجػػؿ  شخصػػية
وتمثػػػؿ الثانيػػػة ذات األولػػػى أو نفسػػػها النقيػػػة البيضػػػاء  شػػػرقي عراقػػػي عمػػػى وجػػػه التحديػػػد.

عنػػدما يسػػتدعي ذلػػؾ الموقػػؼ والمكممػػة لهػػا  ،الطػػاهرة الفاعمػػة عنػػدما ال يكػػوف لألولػػى فعػػؿ
األوؿ فمسػػفي يتجمػػى فػػي  وبهػػذا االنشػػطار يكػػوف المخػػرج قػػد حقػػؽ غرضػػيف: الػػدراماتيكي.

االشػػػاب  باعتبارهػػػا الشخصػػػية المحركػػػة آلليػػػة الفعػػػؿ الػػػدرامي والمشػػػتغمة  تفسػػػير  شخصػػػية
 ةرتابػعمى بمورة أفكار المسرحية. والثاني فني يتعمؽ بآلية التمقػي ويقػـو عمػى أسػاس كسػر 

 اإللقػػاء.
، كمػػا يعػػرؼ قػػراؤ  ومتػػابعو ، تتسػػـ بتطويعهػػا األدب لمفػػف ةإف نصػػوص محػػي الػػديف زنكنػػ

 ،لهػا عمػى صػعيد القػراءة كنصػوص  بطريقة تفرض أو تحقػؽ غايػة مزدوجػة بينهمػا وتقػبال
وممػػػا تتسػػػـ بػػػه لغتػػػه الدراميػػػة األدبيػػػة كثػػػرة اسػػػتطراداته  وعمػػػى صػػػعيد المسػػػرح كعػػػروض.

شػػػباعه التوصػػػيفي ل عمػػػى حركيػػػة الفعػػػؿ وديناميتػػػه ممػػػا  دوف شػػػؾ، وهػػػذا يػػػؤثر، محػػػدث.وا 
يضطر المخرج والحالة هػذ  إلػى اسػتخداـ المقػص كػأداة وقائيػة فاعمػة. وقػد نجػ  العابػديف 

شخصػػيتيف  ى الرتابػػة عػػف طريػػؽ شػػطر الشخصػػية الرئيسػػة وتػػوزع حوارهػػا عمػػ إقصػػاءفػػي 
ف المشػػػاهد رتابػػػة اإلصػػػغاء وعػػػ الممثػػػؿ عػػػبء الحػػػوارات الطويمػػػة. فبػػػدؿ واحػػػدة مخففػػػًا عػػػ

أطػػػوؿ نسػػػبيا مػػػف  ،مػػػف وجهػػػة نظرنػػػا ،الػػػنص المعػػػروض ومػػػع هػػػذا ظػػػؿّ  لصػػػوت واحػػػد.
 ،وكػػػاف حريػػػًا بػػػالمخرج أف يقطػػػػع منػػػػه مػػػػا يخفػػػػؼ عمػػػػى الممثػػػػؿ باعتبػػػار  ممقيػػػاً  ،المطمػػػوب

يتػػػػػه وعمػػى العػػػػرض ثقػػػؿ الهبػػػوط الػػػذي وقػػػع فيػػػه قبػػػػؿ نها ،وعمػػػى المشػػػاهد باعتبػػار  متمقيػػاً 
يحاءاتػه بعػد  بقميؿ. االعمبػة الحجريػة   تحولػت أفأما المكاف فقد نج  فػي إيصػاؿ داللتػه وا 

فػػػي العػػػرض وهػػػي المكػػػاف الػػػذي يػػػدور بداخمػػػه صػػػراع الشخصػػػيات إلػػػى صػػػالة كبيػػػرة جػػػدًا 
ها شػػبكة عنكبػػوت عمػػالؽ يبػػدو الشػػخوص أمامهػػا مثػػؿ حشػػرات آدميػػة ئتتشػػابؾ فػػي فضػػا

تخمص مػف شػركها دوف مّخمػص منفمػت مػف سػطوتها متحػرر عالقة بهػا غيػر قػادرة عمػى الػ
إف كؿ قطعة مف الديكور تبدو  مف نفوذها ومحصف ضد نسيجها الفكري ولزوجته المؤثرة.

معمقػػة بعشػػرات الخيػػوط العنكبوتيػػة التػػي تعطػػي انطباعػػًا إيحائيػػا بطبيعػػة تمػػؾ القطػػع التػػي 
اسػػػػػتخدامات متعػػػػػددة  اكتسػػػػػبت قيمػػػػػًا إضػػػػػافية ودالالت عمقػػػػػت مػػػػػف معناهػػػػػا باسػػػػػتخدامها

ف ال وجػػػود لقطعػػػة منػػػه ال تػػػؤدي غرضػػػًا أاألغػػػراض تجعػػػؿ المشػػػاهد يقتنػػػع قناعػػػة يقينيػػػة 



ف تحػوير الشػقة االعمبػة الحجريػة  عمػى هػذا إ مساهما في تفعيؿ الحػدث الرئيسػي لمعػرض.
ساسػػية فػػي فكػػار األاأل أهػػـف يعمػػؽ فهػػـ واحػػدة مػػف أراد بػػه المخػػرج أنمػػا إالنحػػو التعبيػػري 

وعػػدوانيتها  االسػػتبداديةفكارهػػا أورغباتهػػا الشػػاذة و  االسػػتحواذيةفطبيعػػة العجػػوز  ية.المسػػرح
مػػػور كمهػػػا انعكسػػػت عمػػػى مػػػرأى صػػػورة الػػػديكور والتكوينػػػات الدالػػػة أوهيمنتهػػػا عمػػػى الفتػػػاة 

ماـ المخرج المبدع فتحي زيف العابديف كي يمعب لعبتػه أسينوغرافيا. وهذا كمه مّهد السبيؿ 
عػد يتنقػؿ هنػا وهنػاؾ داخػؿ قلى رجػؿ مإاروزستوف  اجئنا بانقالب السيدة خرى فيفالفنية األ
هائمػػة فػػي الفضػػ  والكشػػؼ  إمكانيػػةشػػبكته بواسػػطة عربتػػه اليدويػػة وقػػد وفػػر هػػذا  محػػددات

فػػػػي اسػػػػتخداـ الكػػػػذب والتزييػػػػؼ  ىال تتػػػػوانلحقيقػػػػة هػػػػذ  الحشػػػػرة اآلدميػػػػة العمالقػػػػة التػػػػي 
ة ومنسػػػجمة ودالػػػة عمػػػى شخصػػػية المكػػػاف لقػػػد كانػػػت قطػػػع الػػػديكور موحيػػػ .ياغوالػػػديماغو 
هػػػػي  ،األزيػػػاءوعمػػػى شخصػػػية الحشػػػرة اآلدميػػػة العجػػػػوز وطبيعتهػػػا كمػػػا كانػػػت  ،وطبيعتػػػه

يضػًا. فػالزي اليهػودي الػذي كػاف يرتديػه الرجػؿ العجػوز أمنسػجمة هارمونيػا ودالػة  ،خرىاأل
نكبوتيػػػة عطػػى انطباعػػًا واضػػحًا عػػف القػػوة المهيمنػػة المحركػػة داخػػؿ امتػػدادات الشػػبكة العأ

كؿ  ،والروح العدائية والنظرة التوسعية ومحاولة الهيمنة ومدها لتشتمؿ عمى العالـ ،الواسعة
العالـ الذي سيصب  بطريقة زائفة أمريكا وتصب  أمريكػا بالطريقػة ذاتهػا هػي العػالـ وكانػت 

 فعػػ والتعبيػػر ،عطػػاء الفواصػػؿ الالزمػػةإالمػػؤثرات الموسػػيقية قػػد لعبػػت دورًا مػػؤثرًا فعػػاًل فػػي 
سػتنتاجية عقػب ومساعدة المشاهد السامع عمى تعميؽ نظرتػه اال ،حالة الشخوص الداخمية

فيمػا يتعمػؽ بالصػوت العػالي  إالولـ ندوف أي هنػة عمػى هػذ  المػؤثرات  .المواقؼ االنتقالية
ف ألقػػد اسػػتطاع المخػػرج  عبػػر مضػػخمات الصػػوت.حوارهػػا  المخػػدش لمممثمػػة وهػػي تمقػػي 

لػى الجمهػور إوالعػرض معػا كمها تظافرت إليصػاؿ فكػرة الػنص  تبأدوايقدـ رؤيا  لمعرض 
الػػذي بػػدأ تفهمػػه وانسػػجامه مػػع العػػرض واضػػحًا مػػف خػػالؿ مقاطعتػػه الممثمػػيف بالتصػػفيؽ 
الهادئ تعبيرًا عف ذلػؾ الفهػـ وذلػؾ االنسػجاـ. فتحيػة لكػادر العػرض المثػابر وهنيئػًا لكاتػب 

المسػرح األردنػي ثػػالث جوائػػز مهمػة النص وطوبى لممسػرحية التػي حصػدت مػف مهرجػاف 
 مػف أصػؿ سػت جوائػز.
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 الرقص الدرامي
 
 

 

:ةللنظرة عام  
وقبػػػؿ تشػػػكمه كفػػػف ذي مالمػػػ   وف الجميمػػػة.تاريخيػػػا يعتبػػػر فػػػف الػػػرقص مػػػف اقػػػدـ الفنػػػ   

حياته الداخمي وتناغمه مع عناصر  إيقاع إليهالبدائي بعفوية قاد   اإلنسافواضحة مارسه 
 ،لمجانػػػػب الروحػػػػي إرضػػػػاءوبمػػػػرور الوقػػػػت ارتػػػػبط الػػػػرقص بػػػػالطقوس  الطبيعػػػة الخارجيػػػػة.

ولكػػي  العظػاـ. لهػةاآلعفيف وبػيف ضػواعتقػادا بقدرتػه عمػى تقريػب المسػافة بػػيف البشػر المست
وكػػانوا  ،و تمػػؾأالمعنػػي بهػػذ  الرقصػػة  اإللػػه يتعػػزز ذلػػؾ القػػرب كػػاف الراقصػػوف يرتػػدوف زيّ 

، فعاؿ ازدادت اتقانػا بمػرور الوقػتأيقدموف فروض الطاعة والحب والقداسة عبر حركات و 
تػػوفير  إلػىيضػا مػػف حيػث المضػموف حتػػى صػارت مػػف الشػعائر القبميػة الهادفػػة أوتطػورت 

وقػػد اتخػػذت كػػؿ رقصػػة اسػػمها مػػف طبيعػػة فعمهػػا  اء والصػػحة والصػػيد الػػوفير،الغػػذاء والمػػ
ناوؿ فػف الػرقص الػدرامي هػي رقصػة نتتمؾ الرقصات التي تعنينا ونحف  هـأوغايتها ولعؿ 

ب األالقػػػدامى وطػػػوروا تقنياتهػػا حتػػػى صػػػارت بحػػػؽ  اإلغريػػػؽاالسػػاتير  التػػػي اخػػػتص بهػػا 
 خرى. األالشرعي لممسرح الكالسيكي وبقية الفنوف 

لهػة ويػؤدوف رقصػهـ بحضػور آلكاف راقصوا الساتير يرتدوف جمد المػاعز وقرونهػا تشػبها با
وبعودته يعود  ،كؿ عاـ نهاية الشهر الثالث إليهـكانوا يعتقدوف بعودته  إذديونسيوس  اإلله

لهذا كانوا يحتفمػوف ويبتهجػوف  الخصب والنماء ويحؿ الربيع بكؿ مفاصؿ حياتهـ المجدبة،
مػامهـ بهيئػة تمثػاؿ يضػعونه عمػى أالمتجسػد  ،اإللػهمػا شػاء لهػـ المػرح كػي يػرى  ويمرحوف

بػالعيف المجػردة  اإلبصػاريكػوف  أف ادو ار أ كيؼ يشكرونه ويحمدونه جهػارا. مقدمة المسرح،
وليعػػززوا فػػي ذاتػػه العميػػا  يمػػانهـ بعودتػػه كػػؿ عػػاـ.أطريقػػا لمبرهنػػة عمػػى  ،حسػػب ،ال القمػػب

 و مف قبؿ جمهور أشاهدة الحية الفاعمة المباشرة سواء مف قبمه وبته المنتظرة، ولتؤدي المأ
 ذلؾ الهدؼ الجمعي.  إلىالحاضريف 

شػكاؿ مختمفػة اعتمػدت أ إلػىوتطػور  ،عمػى مػر القػروف اإلنسافلقد حظي الرقص باهتماـ 
وفػػػي العصػػػر الحػػػػديث  وحركيػػػة طبعػػػت كػػػؿ رقصػػػػة بطابعهػػػا المميػػػز. إشػػػاريةمنظومػػػات 
ضػػػفاء ،سػػػاليب جديػػػدةأابتكػػػار  اإلنسػػػافاسػػػتطاع  سػػػاليب فكػػػاف األالتخصػػػص عمػػػى تمػػػؾ  وا 

كثػػر مػػف أ إلػػىهنػػاؾ رقػػص االفػػالس  وهػػو مػػف اقػػدـ الرقصػػات الحديثػػة التػػي تعػػود نشػػأتها 
كبػػر أووضػػع لهػا الموسػيقى  ،مائػة عػاـ وقػد اختصػػت بهػا القصػور الفارهػػة لمممػوؾ والنػبالء



فريقيػػػة األصػػػوله أو  بموسػػػيقيي تمػػػؾ الحقػػػب مثػػػؿ شػػػتراوس وشػػػوبيف. وهنػػػاؾ رقصاالتػػػانغ
واخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر وقػػد أمريكػػا الالتينيػػة أندلسػػية فضػػال عػػف ظهػػور  فػػي األونشػػأته 

ما رقصة االتشاتشػا  فقػد ظهػرت فػي كوبػا أ رجنتيني .األطمؽ عميه وقت ذاؾ بػ ا التانغو أ
يضػػا ظهػػرت رقصػػة أوفػػي كوبػػا  ،سػػريع إيقػػاعبدايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر وهػػي رقصػػة ذات 

ومػػػف الرقصػػػات  وقػػػد القػػػت رواجػػػا عالميػػػا وشػػػعبية كبيػػػرة، 1950لسػػػا  بحػػػدود عػػػاـ االسا
دائهػا عمػى حركػة الخصػر أوالتي تعتمد فػي  اإليقاعضا رقصة االرومبا  البطيئة أيالكوبية 

حػاؿ النػاس  إليهظهرت رقصة االفالمينكو  كرد فعؿ لما آؿ  1492والركب. وبحدود عاـ 
جبػػارديػػاف غيػػر الكاثوليكيػػة األكػػؿ  بإلغػػاءجػػائر القػػرار ال إصػػداربعػػد  أسػػبانيافػػي  النػػاس  وا 

وكانػت غالبيػة هػؤالء  يهودا ومسمميف عمى ترؾ دياناتهـ واالنخراط فػي الديانػة الكاثوليكيػة.
 األسػػبانيةمػػف سػػواد النػػاس وهػػذا يفسػػر لنػػا شػػعبية هػػذ  الرقصػػة وانتشػػارها فػػي عمػػـو المػػدف 

مختمفػػػة. ومػػػف فنػػػوف الػػػرقص الراقػػػي  خاصػػػة تمػػػؾ التػػػي يكػػػوف سػػػكانها خميطػػػا مػػػف ديانػػػات
قػػػػداـ عمػػػػى خشػػػػبة المسػػػػرح ومثمهػػػػا لأل ة أوضػػػػاعباليػػػػه  الػػػػذي يسػػػػتند عمػػػػى خمسػػػػرقصاال

ويعتمػػػد االرتكػػػاز عمػػػى ثالثػػػة  مػػػا التحميػػػؽ فيعتمػػػد عمػػػى ثػػػالث قفػػػزات مختمفػػػة،أ لمػػػذراعيف.
 الجديدة. وضاععدد آخر مف األ إليهاضيؼ أيضا. وربما أوضاع أ

اكبر الروايات العالمية  مف استمهـ مادتهاف يقدـ لنا رقصات مبهرة أوقد استطاع هذا الفف 
ؿ السػردي بالفعػؿ فعػاآنا كارنينا  التي استغنى فيها عف السرد بالحركة وعػف ال رواية مثؿ:

وتقيػػد   ،ونظػػرا اللتػػزاـ هػػذا الفػػف ضػػرر مػػا فػػي فحػػوى الػػنص السػػردي. إلحػػاؽالحركػػي دوف 
ومثمه بعض فنػوف الػرقص الراقيػة  ،والقوانيف الممزمة ،والقواعد الصارمة ،بالشروط الصعبة

 بإمكػػانهـاشػػتغؿ عػػدد مػػف مبتكػػري الػػرقص عمػػى التحػػرر مػػف هػػذ  القيػػود ليكػػوف  ،خػػرىاأل
ف فػػػػف الباليػػػػه أف اقتنعػػػػوا أالمعاصػػػػر بيسػػػػر وسػػػػهولة بعػػػػد  اإلنسػػػػافالتعبيػػػػر عػػػػف معانػػػػاة 

رهاصػػاتهـ خػػرى لػػـ تعػػد قػػادرة عمػػى اسػػتيعاب همػػومهـ ومكابػػداتهـاألوالرقصػػات  يقػػاع وا   وا 
وقد سار في ركب هؤالء الفنانيف  عصرهـ وموضوعاته المشوبة بالعنؼ والقسوة والحروب.

لي مف سوريا فضػال عػف  هوالفناف معتز مالطي ،وعمي طالب مف العراؽ ،طمعت السماوي
ضػػمف مهرجػػاف القػػاهرة الػػدولي لممسػػرح  قػػدما،  إذخػػريف اسػػتطاعا المحػػاؽ بالموجػػة آفنػػانيف 
رض  مػػف األواتحػػت  ،عرضػػيف تحػػت عنػػواف االمحتكػػر  مػػف السػػعودية وؿ،األيػػدي التجر 

 مصر.
 الرقص الدرامي جنسا إبداعيا محدثا  

كيتػو  وفرقػة امػردوخ  فػي ألقد شكؿ هؤالء توجهػا جديػدا كانػت حصػيمته تشػكيؿ فرقػة ا    
 ،2000نار مػف السػماء  قدمت كؿ منهما عددا مف العروض الراقصة نذكر منها: العراؽ،

، الميمػػػػة قبػػػػؿ 2002فضػػػػاء الػػػػروح  ،2001روح مػػػػا بػػػػيف النهػػػػريف  ،2000خطػػػػوات انسػػػػاف



التي قدمت تحديدا بعد   ليطمع الشيطافاو ،2004بعد الطوفاف    2003، ا2003 األلؼ
 امي في العراؽ. سقوط النظاـ الصدّ 

خػػرى غيرهػػا سػػاهمت فػػي مػػن  هػػذا الفػػف الجديػػد مالمػػ  واضػػحة أهػػذ  العػػروض و  إف     
اقتػراف هػذا الفػف  إلػىدى أوالتحػاـ الػدراما بػالرقص التحامػا  مػى صػعيدي الػرقص والػدراما،ع

 ولكي يعمف هػذا الفػف عػف نفسػه ودور  فػي الحركػة الفنيػة، الحركي البحت بالفف المعاصر.
 شػػػرحت فيػػػه فحػػػوى المصػػػطم  1998كيتػػػو بيانػػػا عػػػاـ أمجموعػػػة  أصػػػدرتووجػػػود  فيهػػػا 

سػػائؿ المعتمػػدة فػػي هػػذا النػػوع مػػف الػػرقص وطالبػػت فػػي والو  واألهػػداؼاالػػرقص الػػدرامي  
فػػػراد المجموعػػػة مػػػف أوتطػػػوير  ،يضػػػا بتأسػػػيس معهػػػد لمػػػرقص الػػػدرامي فػػػي بغػػػدادأبيانهػػػا 

قامػػػػػة ،واإلداريػػػػة اإلنتاجيػػػػػةالنػػػػاحيتيف  طفػػػػاؿ والشػػػػػباب لتػػػػدريبهـ عمػػػػػى رقػػػػػص ألدورات ل وا 
 الخ. اإليقاعيةاالكروباتيؾ واليوغا والرياضة 

مف آصرة بينػه وبػيف  أكثرالمسرح العربي لوجود  إلىا التوجه الجديد وقد نسب بعضهـ هذ
واصػػر مػػف األثير الخػػادع لهػػذ  أولوقػػوع بعػػض نقادنػػا وفنانينػػا تحػػت التػػ المسػػرح مػػف جهػػة،

عػد هػذا الفػف  إلػىمػر عمػى هػذا الخمػط والمػبس بػؿ تعػدى ذلػؾ األولػـ يقتصػر  خرى.أجهة 
حية ممػا جعػؿ أمػر التخػبط فػي بركػػة الجديػد فنػا مسػرحيا واحتسػاب عروضػه عروضػا مسػر 

 و كميا. أمرا واردا جزئيا أاالصطالح 
 إف 2000عػػف مسػػرحية الصػػرخة عػػاـ  لإلبػػداعجػػائزة الدولػػة  أتسػػمـنػػا أو  لقػػد صػػادؼ،    

انػػار مػػف السػػماء  ولػػـ يسػػعفني الحػػظ وقتػػذاؾ لمكتابػػة  شػػاهدت عرضػػا راقصػػا تحػػت عنػػواف
الكتاب العػرب شػاهدت  اتحاد دعوة مفوخالؿ تواجدي في دمشؽ ب 2002وفي عاـ  .هعن

 أفالعػػػرض   فولػػػدراالعػػػرض الػػػراقص الموسػػػوـ بػػػػ االمخطوطػػػة اليوميػػػة  وقػػػد قػػػرأت فػػػي 
طمػػؽ عمػػى عممػػه هػػذا صػػفة العػػرض المسػػرحي الػػراقص فرأيػػت مػػف بػػاب الحػػرص أالمخػػرج 

 إشػػػكالية إلػػػىف اكتػػػب عػػػف هػػػذ  المخطوطػػػة مشػػػيرا أ اإلشػػػكاليةعمػػػى حػػػؿ المػػػبس وتجػػػاوز 
ومػف الػرقص صػفاته  صفاته الدرامية، بعض فني في عرض يأخذ مف المسرحالمصطم  ال

دائيػة موحػدا هػذ  الصػفات وصػاهرا األوقدراتػه  اإليحائيػةالتعبيرية، ومف البانتومايـ صػفاته 
ومػف البػديهي أف تتغمػب  في بوتقة واحدة هػي العػرض الجديػد النػاجز عمػى الخشػبة.  إياها

بطابعهػا وتممػي عمػى المخػرج أو مؤلػؼ العػرض بعض الصفات عمى أخرى فتطبػع العمػؿ 
كمػا هػو الحػاؿ مػع العػرض العراقػي انػار   رقص درامػيا فمرة تقدـ عمى أنها اصطالحها.

التػي   المخطوطػة اليوميػةا  مف السماء  ومرة كعػرض مسػرحي راقػص كمػا هػو الحػاؿ مػع
 ،دمشػػؽ فػػي قػػّدمت مػػف عمػػى خشػػبة المسػػرح الػػدائري فػػي المعهػػد العػػالي لمفنػػوف المسػػرحية

ووجػػدنا بعػػد البحػػث والدراسػػة أف الػػرقص  ومػػرة أخػػرى أطمػػؽ عميهػػا اصػػطالح اكيروغرافيػػا 
التػػي اعتمػػدت جميعهػػا عمػػى  اإلبداعيػػة المحدثػػة الػػدرامي هػػو األكثػػر تمػػثال  لهػػذ  العػػروض



وسػأتناوؿ هػذ  العػروض حسػب  .بنية الصورة كأسػاس فػي بنائهػا الفنػي ومعمارهػا الجمػالي
ظرا لحداثتها وقمة عروضها لذا سأتناوؿ العرض السوري االمخطوطة ون ،تواريخ مشاهدتها

 . اليومية  مف اجؿ من  القارئ رؤية واضحة عف هذا الجنس اإلبداعي المحدث
 
 ل المخط طة الي مية1
بمهػػػارة المبػػػدع ومقػػػدرة الفنػػػاف، فكػػػرة بسػػػيطة  معتػػػز مالطيػػػه لػػػي، الفنػػػاف لقػػػد اقتػػػنص   

معػاف كثيػرة أو أننػا  الػرغـ مػف بسػاطتها،عمػى  ا تحمػؿ،لكنهػ متواضعة مف الواقع المعػيش،
نسػػتطيع تحميمهػػا معػػاف مختمفػػة نظػػرًا لالختالفػػات الكبيػػرة والكثيػػرة التػػي تمػػس جػػوهر إيقػػاع 

اليوميػػػة الرتيبػػػة اشػػػتغؿ عمػػػى هػػػذ  الفكػػػرة فػػػي محاولػػػة منػػػه عػػػرض أفعالنػػػا  حياتنػػػا اليوميػػػة.
 ،طريقة  تعبيريػة محكػـو عميهػا بػاالختزاؿ أساسًا، عمى بطريقة تستبعد الرتابة ألنها تعتمد،

والحركػات إلػى صػور بتجميعهػا يتحقػؽ  ،تحويؿ األفعاؿ إلى حركاتو  ،والتركيز ،والتكثيؼ
فقػػد بػػدأها مػػع صػػياح الديكػػة الػػذي يعمػػف   مخطوطػػة يوميػػةاالمعنػػى العػػاـ لمعػػرض. وألنهػػا 

وزعيػػؽ  ومػػع ضػػجيج السػػيارات ورتيػػب فػػي جػػوهر . ،عػػف انػػبالج صػػباح جديػػد فػػي مظهػػر 
أبواقهػػػا وأصػػػوات اإلعػػػالف عػػػف بعػػػض السػػػمع بواسػػػطة الطػػػرؽ أو النقػػػر أو الزعيػػػؽ تػػػدخؿ 
مجموعة مف الشباب والصبايا تػؤدي كمػا فػي كػّؿ صػباح رياضػتها الصػباحية بينمػا يتوّسػد 

إلػى عػالـ  عنػد ، مزبمة المدينة رجؿ متسّوؿ ربمػا نصػب نفسػه ممكػًا  لمقمامػة التػي تتحػوؿ،
ا ويأكػػؿ منهػػا ويجػػد مفػػاتي  حياتػػه فيهػػا مػػع  زقزقػػة العصػػافير يػػنهض حيػػوي ينػػاـ فيػػه عميهػػ

ليغسػػػؿ وجهػػػه بقنينػػػة مػػػاء يحػػػتفظ بهػػػا تحػػػت مالبسػػػه ويػػػدحرج بػػػرمياًل مػػػف براميػػػؿ القمامػػػة 
ثـ تدخؿ المجموعة مرتدية زيًا رصاصي المػوف تػؤدي حركػات كثيػرة  ليجمس أو يتكأ عميه.

رى بػػالمخرج أف يقننهػػا وأف يهػػتـ بعضػػها غيػػر واضػػ  وبعضػػها مشػػوش المعنػػى كػػاف األحػػ
وحسػػػنًا فعػػػؿ إذ جعػػػؿ المجموعػػػة ترتػػػدي المالبػػػس الرصاصػػػية  بتشػػػكيؿ صػػػورها الموحيػػػة.

الباهتػػة وهػػي تػػؤدي استعراضػػاتها ألعمػػاؿ ومهػػف مختمفػػة أمػػاـ خمفيػػة المسػػرح السػػوداء ممػػا 
وفػػي لكػػف اختفػػاء األلػػواف فػػي هػػذا المشػػهد  أعطػػى المشػػاهد إيحػػاء بحياتػػه الباهتػػة الداكنػػة.

يقػػاع حياتهػػا ال فػػي لحظػػات مػػرح مشػػاهد أخػػرى، أعطػػى انطباعػػًا ناقصػػًا  سػػريعالمجموعػػة وا 
وفػي هػذا مغػايرة لطبيعػة اإلنسػاف  التػي يثيرهػا الػرقص باهتػة أيضػًا، المحققةفكانت الفرحة 

لقػػػد عطػػػؼ  .آنيػػاإال إذا كػػػاف المخػػرج قػػػد فعػػػؿ هػػذا بقصػػػدية لػػـ تتضػػػ  أهػػػدافها  الداخميػػة،
الطويػػػؿ نسػػػبيًا والصػػػاخب الضػػػاج بكػػػؿ أصػػػوات  ه لػػػي هػػػذا المشػػػهد،الفنػػػاف معتػػػز مالطيػػػ
عمػػى مشػػهد تمثيمػػي صػػامت هػػادئ كسػػر بوسػػاطته رتابػػة اإليقػػاع كسػػرًا  الضػػجيج اليػػومي،

 متناغمًا تمامًا كما يتناغـ القرار والجواب في ممحنة موسيقية.



ال عبػػر مشػػاهد مختمفػػة مػػف العػػرض عمػػى توضػػي  بعػػض الجوانػػب اليوميػػة التػػي  وأّصػػر،
تحتػػاج إلػػى توضػػي  بينمػػا خمػػت مشػػاهد أخػػرى مػػف ذلػػؾ التوضػػي  خاصػػة مشػػاهد الػػرقص 

لقػػاء التحيػػة بعضػػهـ  ،فمشػػهد الشػػارع المػػزدحـ بالبشػػر المكتظػػيف عمػػى قارعتػػه الجمػػاعي. وا 
وما إلى ذلؾ مف حركات و تكرارات أعطػت صػورة جميػة واضػحة عػف حالػة  ،بعض عمى 

االقتصػػػاد بالحركػػػات بػػػدؿ  مشػػػهد مػػػف العػػػرض،فػػػي هػػػذا ال ،وكػػػاف يمكػػػف الشػػػارع اليوميػػػة.
وتكسب المشهد داللػة و  ،التكرارات أو استبداؿ الحركات بأخرى تعمؿ عمى تعميؽ المعنى

يحػػػػاءً  لقػػػد أدت الحركػػػػات الكثيػػػرة إلػػػػى التشػػػويش عمػػػػى مشػػػّفرات العػػػػرض وطبعهػػػػا  .اقػػػوة وا 
ه إلى عفوية استبعدت بالطابع التعبيري المشّوش وهذا بدور  أبعد المشهد عف الدرامية وقّرب

التػػي ضػػّمنها المخػػرج لوحػػات  النسػػؽ واالئػػتالؼ والتشػػّكؿ بينمػػا أضػػفت المشػػاهد الصػػامتة،
ومشهد المتسّوؿ الذي يحاوؿ اغتصػاب  ،الخمرراقصة كمشهد الرجؿ والمرأة وهما يعاقراف 

عؿ درامية كبيرة عمى العرض خاصة إنها كانت مبنية بناء محكمًا متضمنًا عمى الف المرأة،
والحركػػػة والصػػػراع وهػػػذ  كمهػػػا عناصػػػر دراميػػػة تمػػػن  المشػػػهد صػػػفة دراميػػػة مسػػػرحية كػػػاف 

 فػػي النهايػػػة، يفتػػرض بػػالمخرج أف يشػػتغؿ عميهػػا وهػػو يصػػػّمـ رقصػػاته الدراميػػة لنسػػتطيع،
 . عرضًا مسرحيًا راقصاا الحكـ عمى عممه كونه

ية وأجسػاد شػّفر ءاته بكتػؿ بشػر لقد نجػ  المخػرج فػي مػؿء مسػاحات المسػرح الخاليػة وفضػا
فالمسػاحة الدائريػة  دالالت كثيرة سهؿ اسػتالمها عمػى المشػاهد فػي كثيػر مػف األحيػاف. بها

كانت مسرحًا لألحداث الصاخبة العنيفة يدور عميها الراقصوف كما يػدور النػاس فػي دوائػر 
ؿ والمسػاحات الخمفيػة لمخشػبة كانػت مسػرحًا ألحػداث أقػ حياتهـ اليومية وّدواماتهػا المغمقػة.

ضجيجًا ولكف لـ تكف بالضرورة أقؿ عنفًا وصراعًا كمشهد الرجؿ والمرأة فػي المشػرب ومػا 
غػػػراءدار بينهمػػػا مػػػف عنػػػاؽ وفػػػراؽ  واشػػػتهاء ومضػػػاجعة وخػػػالؼ تجمّػػػت محصػػػمته فػػػي  وا 

وفػػي كػػؿ هػػذ   بالصػػحوف. ومشػػهد الشػػارع الػػذي أشػػرنا إليػػه سػػابقًا. اضػػرب بعضػػهما بعضػػ
الخاليػػة بإتقػػاف ومػػألوا المسػػاحات  بأجسػػادهـ، التعبيػػر، المشػػاهد أجػػاد الممثمػػوف والراقصػػوف

ذ قػػػػارب العػػػػرض عمػػػػى االنتهػػػػاء وبػػػػدأ  حماسػػػػة طالػػػػب الفػػػػف الطمػػػػوح.الفنػػػػاف المجػػػػّرب و  وا 
  المخطوطػةا الراقصوف باالسترخاء واالستسالـ لمنوـ بعد قمػب آخػر صػفحة مػف صػفحات

عمػى األحػداث اليوميػػة  مػف نافػذة مطمػػة ظػّؿ المتسػّوؿ يقظػًا ينظػػر إلػيهـ مػف فػػوؽ المسػرح،
خشػبة  وبذا يكوف المخرج قد أستثمر كؿ بقعة وكؿ مساحة مف مسػاحات المسػرح الػدائري،

بػداعًا المؤلػؼ الموسػيقي ومخػرج المػؤثرات  وفضاًء استثمارًا ناجحػا. ولػـ يقػْؿ عنػه نجاحػًا وا 
 الصػػػوتية الفنػػػاف رعػػػد خمػػػؼ التػػػي كانػػػت موسػػػيقا  موحيػػػة ومشػػػكمة خمفيػػػة موحيػػػة لمحػػػدث.

عمػػى بعػػض األحػػداث جػػوًا دراميػػًا مػػؤثرًا عمػػؿ عمػػى تصػػعيد  تسػػبغاألكثػػر مػػف هػػذا أنهػػا وا
الحدث الدرامي في المشاهد كمما أراد المؤلػؼ الموسػيقي ذلػؾ انسػجامًا مػع طبيعػة مػا يقػدـ 



إلػػػى اسػػػتخداـ المؤلػػػؼ الموسػػػيقي بشػػػكؿ مبػػػدع  هنػػػا، آنيػػػًا عمػػػى الخشػػػبة. وتجػػػدر اإلشػػػارة،
قصيف أنفسػهـ اسػتخدامًا مبػدعًا أصػـ اآلذاف وكػأني بػه يريػد لصوت الصافرات مف قبؿ الرا

 أف يؤكد عمى عبثية الحياة اليومية وضجيجها القاتؿ بشكؿ كبير وبرمز خاطؼ.
الفنييف جميعًا والراقصيف جميعًا الذيف  فإف ما يقاؿ عف المؤلؼ الموسيقي هنا يقاؿ ع 

نا طواؿ ثالثة أرباع الساعة بدت جهودهـ متظافرة ومثمرة في عرض أمتعنا كثيرًا وذكر 
بصخب حياتنا اليومية وضجيجها الفارغ لتخمؽ في نفوسنا إيقاعًا مغايرًا لهذا اإليقاع 

 الرتيب.
   
   بعد الط فان -2

طمعػػػت صػػػور حضػػػارات العػػػراؽ  فػػػي رقصػػػة دراميػػػة طويمػػػة أستحضػػػر الفنػػػاف العراقػػػي    
ة كػائف خػرج مػف حاضػنتها ئػفػي هيواستنهضػها  نفخ فيها مػف روحػه النقيػة الوثابػة، القديـ.

وبسػػبب هػػذا   يكػػوف الضػػحية أفليواجػػه مصػػير  المحتػػـو كمخمػػوؽ كتػػب عميػػه منػػذ والدتػػه 
تتضػػمف  ،1/9/2004ومػػف اجمػػه جعػػؿ طمعػػت جغرافيػػة المسػػرح الػػوطني فػػي بغػػداد، يػػـو 

أت األولػى عمػى شػكؿ حاضػنة ورقيػة تشػيّ  كتمتيف مف الديكور احتمتا يسار المسرح ويمينػه:
أت الثانيػة عمػى شػكؿ صػمباف ثالثػة  صػمب عميهػا عػدد مػف الوجػو  ااألقنعػة  وتشيّ  ،مشعة

التػػي سيضػػػيؼ إليهػػػا الكػػػائف الحضػػاري الجديػػػد قناعػػػا إضػػػافيا مكمػػال يعمػػػؽ داللػػػة المػػػوت 
ة مقبػػرة أو مقػػابر جماعيػػة نسػػجت خيػػوط العنكبػػوت عمػػى  خمفياتهػػا شػػباكا ئػػالجمػػاعي بهي

 الصطياد ضحايا ثالث حروب تدميرية.
لقػػػػد اسػػػػتوحى طمعػػػػت مجموعػػػػة الصػػػػور المتشػػػػكمة عمػػػػى خشػػػػبة المسػػػػرح مػػػػف النقػػػػوش     

ع الجسػػد فيهػػا واشػػتغؿ عمػػى اسػػتيعابها اوضػػأدرس حركػػات و  والرسػـو والجػػداريات اآلثاريػػة.
ومحاكاتها وتقديمها مقننػة فػي بنػاء ضػخـ بنيتيػه األساسػيتيف الحركػة والتكػرار. ولكػي يػديـ 

 ،والصور الثابتة ،والفمـ الوثائقي ،استعاف بالموسيقى طمعت رموز عرضه الدرامي الراقص
والثيمة الشػفافة ليقػدـ لنػا صػورة كبيػرة عػف واقػع حػاؿ اإلنسػاف الرافػديني ومػا  ،والسينوغرافيا

صػػورة واف كانػػت شػػفافة إال أنهػػا اتسػػمت بمسػػحتها التشػػاؤمية  آلػػت إليػػه فػػي نهايػػة األمػػر.
هػػػذا النسػػػيج التػػػاريخي المحػػػدد بمحػػػددات  فمػػػا داـ اإلنسػػػاف مخموقػػػا ضػػػمف واالستسػػػالمية،

،أالسمات الحضارية الرافدينية فال بد مػف  اعمػى وفػؽ  كضػحية، ف يكػوف مصػير   المحتػـو
رؤية الفناف طمعت  باعثا عمى المزيد مف التشاـؤ واالستسالـ وهذا هػو مػا جعػؿ المخمػوؽ 

ف أحتػـو بعػد أو الكائف الخارج مػف حاضػنة الحضػارات يسػير عمػى قدميػه نحػو مصػير  الم
 رأى ما رأى مف االنتهاكات والخسارات والتضحيات والمقابر الجماعية.

   



لقد تحاشى العرض الصراع الدرامي العنيؼ لذلؾ جاء تصاعد  نحو ذروته بهدوء يتناسب 
مػػػع حركػػػات الػػػرقص التعبيريػػػة وهػػػذا مػػػا يتطمبػػػه جػػػوهر الكيروغرافيػػػا وقوانينهػػػا وشػػػروطها 

 أفقػػػػػػػوانيف والشػػػػػػػروط والقواعػػػػػػػد تحػػػػػػػتـ عمينػػػػػػػا فػػػػػػػي النهايػػػػػػػة معرفػػػػػػػة تمػػػػػػػؾ ال إف الذاتيػػػػػػػة.
واف ال نطبػػػػػػؽ عميهػػػػػػا معػػػػػػايير المسػػػػػػرحية ذات  ،نعايراالكيروغرافيػػػػػا  بمعاييرهػػػػػػا الخاصػػػػػػة

ف أهػذا إذا اعتبرنػا  الفصوؿ الثالثة أو الفصؿ الواحد أو ما إلػى ذلػؾ مػف األجنػاس الفنيػة.
ف هػػذا أومػػع  لشػػروطه الذاتيػػة. وفياذاتػػه متكػػامال فػػي بنائػػه ومسػػتهػػذا الفػػف جنسػػا مسػػتقال ب

فنػانيف كلػه مرجعيػات فػي العػراؽ وبذرتػه لػـ تػزؿ بحاجػة إلػى رعايتنػا  الجنس الفني لػـ تكػف
الطوفػاف  وخالفػا لمػا  بعػد...  2003ا ف عػرضأإال  واحد ونقاد ومتابعيف ومتمقيف في آف

راقػػي بحيثيػػات كػػاف عرضػػا ممتعػػا لممتمقػػي العراقػػي عمػػى الػػرغـ مػػف معرفػػة الع نابعضػػأراد  
فهػو إذف يحقػؽ درجػات مػف اإلمتػاع والفائػدة سػواء  عراقػي.لامثممػا هػو ممتػع لغيػر  أحداثه،

ته اإلنسانية التي تقذؼ به ظعرض هنا أو هناؾ وهو يحمؿ بذرة أصالته ونقاء جوهر  ولح
 إلى رحـ الزمف خاصة إذا تخمص مف  بعض الهنات واالطاالت التي رافقته. 

تأويمية اعتمػدت أبجػديتها عمػى الصػورة بنيػة أساسػية لتخفيػؼ   عرض قراءةلقد قرأنا ال     
ومفتاحا معتمدا في فؾ االلتباسات الطمسمية داخؿ أو خارج إطػار القصػد  ،الكثافة الرمزية

ومػػف اجػػؿ وضػػع بيانػػات العػػرض وموجهاتػػه بػػيف يػػدي القػػارئ فأننػػا سػػنتناوؿ تمػػؾ البيانػػات 
 ثالث:  رئيسة والموجهات عبر صور

    
 :الص رة األ لى 

المسرح غارؽ في ظالـ رحـ كوني تتوهج منه أضػواء مختمفػة بحاضػنة وضػعت عمػى     
 ويسػػػػتطيؿ جسػػػػمها بمػػػػا يتناسػػػػب والطػػػػوؿ البشػػػػري، وهػػػػي تكبػػػػر تػػػػدريجيا، يسػػػػار الخشػػػػبة،

متزامنػػػة مػػػع حالػػػة المخػػػاض العسػػػير الػػػذي سػػػوؼ يػػػتمخض عػػػف والدة  والموسػػػيقى تسػػػتمر
ثالثة صمباف عمقت عميهػا مجػاميع  عمى يميف الخشبة، صر،ومف خالؿ الظالـ نب جديدة.

 مػػف الوجػػو  البشػػرية االضػػحايا  أو أقنعػػة لبشػػر فػػي شػػباؾ نصػػبتها لهػػـ أقػػدارهـ المجهولػػة.
مػف قبػؿ  المولػود الجديػد الػذي كتػب عميػه، رة لألرضية التي سػوؼ يتحػرؾ عميهػاوهذ  صو 

 نة  إلى حتفها االصمباف .ف يكوف ضحية تسعى منذ مغادرتها الرحـ االحاضأ والدته
ارمز الحضارة األولى  ليػؤدي حركػات راقصػة   في الصورة التي تميها يخرج الكائف البشري

بطيئػػة رافدينيػػة الشػػكؿ والمعنػػى ثػػـ يعػػود لتتكػػرر الػػوالدة فػػي حضػػارة أخػػرى تشػػي بهويتهػػا 
حيػوي وهكذا تتحػوؿ الحاضػنة إلػى مسػتودع  األزياء التي يرتديها ذلؾ المخموؽ الحضاري.

فػػي هػػذ  الصػػورة  الػػخ. كػػد..ألحضػػارات بػػالد مػػا  بػػيف النهػػريف مػػف بابػػؿ وآشػػور وسػػومر و 
تحػػػاكي نقػػػوش ومنحوتػػػات  جسػػػديةتعبيريػػػة دقيقػػػة بحركػػػات  يرسػػػـ الفنػػػاف طمعػػػت أشػػػكاال 



الجػػدراف األثريػػة معػػززة بالصػػور الثابتػػة التػػي تظهػػر عمػػى مػػؤخرة المسػػرح االسػػايؾ  لكوديػػا 
يكمػػػػؿ الكػػػػائف الحضػػػػاري دورة حياتػػػػه ويعػػػػود ثانيػػػػة إلػػػػى وسػػػػرجوف ولممػػػػوؾ آخػػػػريف حتػػػػى 

 الحاضنة.
اغمػػب هػػذ  الصػػور طغػػى عميهػػا الجانػػب االستعراضػػي الػػذي يشػػير خطػػه البيػػاني إلػػى  إف

حركػػات أفقيػػة أو شػػبه أفقيػػة بعيػػدة عػػف أشػػكاؿ الصػػراع الػػدرامي التقميػػدي الػػذي مػػف شػػأنه 
ة تحسػػػب عمػػػى العػػػرض تصػػػعيد الموقػػػؼ الػػػدرامي إلػػػى الػػػذروة ولػػػيس فػػػي هػػػذا مػػػف نقيصػػػ

اصػػطالحا اكيروغرافيػػا  غيػػر  أطمقػػوا عميػػهأو مػػا drama dance) ا فالػػدراما الراقصػػة
ف أولهػذا قمنػا  ف يكوف الصراع الدرامي فيها كما هو حاله في المسرحية التقميديػة.أمطالبة 

قوانينهػػػا  بنظػػػر االعتبػػػار، ف يأخػػػذ معاينهػػػا،أيجػػػب  معاينػػػة نقديػػػة، معاينػػة هكػػػذا عػػػروض،
 .ف داخؿ العرض الراقص ال مف خارجهطها الذاتية التي تنبع موشرو 

 
 :الص رة الثانية

يقػػؼ المخمػػوؽ  التػػي تشػػكؿ مرحمػػة متقدمػػة مػػف تػػأريخ الحضػػارات، فػػي هػػذ  الصػػورة،    
سفؿ وسط الخشبة ثـ يبدأ بالدوراف حػوؿ نفسػه فػي إشػارة لمزمػاف الػذي يػدور أالبشري عمى 

زي األبػػيض الػذي تعػػرض عميػػه صػور نقػػوش وحػػروؼ بػال توقػػؼ وهػو يرتػػدي هػػذ  المػرة الػػ
لقد اسػتخدـ طمعػت هػذ  الطريقػة بتفػرد وتميػز  وزخارؼ إسالمية وجمؿ تشير إلى مرحمتها.

 االػػػػراقص  شػػػػمؿ  العػػػػرض الوثػػػػائقي أو الصػػػػوري جسػػػػد الممثػػػػؿ أفكبيػػػػريف إذ لػػػػـ يسػػػػبؽ 
السػايؾ   اعرض الوثيقة الصورية عمػى أي انه خرج عف المألوؼ كواجهة لعرض الوثيقة.

ويػدعـ طمعػت هػذ   ف.آمحوال جسد الممثؿ االػراقص  إلػى أداة تػؤدي أغراضػا مختمفػة فػي 
إلػػػى المنطقػػػة األكثػػػر ظالمػػػا وعتمػػػة ليخمػػػع  الصػػػورة بصػػػورة مغادرتػػػه إلػػػى مػػػؤخرة المسػػػرح،

يسػير بػه نحػو و  االحػداد  ف يتحوؿ إلى األسػودأح به قميال قبؿ يموّ االنقاء  و  رداء  األبيض
يسػػير بهػػا سػػيرا جنائزيػػا إلػػى مقدمػػة يسػػار زؿ مػػف عميهػػا الوجػػو  االضػػحايا  و نػػالصػػمباف لي

 الخشػػػبة ليضػػػعها هنػػػاؾ ويتراجػػػع بصػػػمت ثػػػـ يقػػػـو بالحركػػػات نفسػػػها مػػػع مجموعػػػة الوجػػػو 
كػػؿ مجموعػػة مػػف هػػذ  المجػػاميع شػػكمت  إفالتػػي عمػػى الصػػميب الثػػاني والثالػػث. ااألقنعػػة 

رحمػػػػة مػػػػف مراحػػػػؿ حيػػػػاة وريػػػػث س رافدينيػػػػة ثػػػػالث ضػػػػمف آخػػػػر مآحجػػػػـ الضػػػػحايا فػػػػي مػػػػ
الحضارات الرافدينية وعميه جمس هذا الوريث يندب وينوح. وهنا يدخؿ المرحمػة الثانيػة مػف 

ف تسػػامى أالحركػات إذ تػػرتبط حركػػات جسػد  بأرضػػية الخشػػبة فػي إشػػارة لتػػدني حالتػه بعػػد 
ثػػـ يتوقػػؼ عػػف الحركػػة تمامػػا قػػرب  فهػػو يزحػػؼ عمػػى األرض بمهػػاث فػػي المراحػػؿ السػػابقة.

يعمػؽ حزنػه  يتمػوى، ،فجوعػاوميػرقص متألمػا  يػنهض، يستيقظ، األقنعة. الوجو / الضحايا/
مف آهات العراقي وشجنه الذي ال  وهو يقرأ مقاما عراقيا هو كتمة صوت ارشيد القندرجي 



وسط المقابر الجماعيػة  ثواكؿوهنا يعزز طمعت الموقؼ الدرامي بصور عراقيات   ينقطع.
يػػزاوج  أفكػػأني بػػالمخرج يريػػد ة أو إلػػى جػػانبي جمهػػور النظػػارة و لتظهػػر عمػػى جػػانبي الصػػا

الرمزية التي يجسدها عمى خشبة المسرح ثػـ تأخػذ قعية التي يحياها الجمهور آنيا و بيف الوا
  .امتدادها إلى خمفيته

 
 :الص رة الثالثة

ؿ بهػػػػذا انسػػػػحابا عػػػػف تهػػػػبط حاضػػػػنة الحضػػػػارات لتأخػػػػذ حجمهػػػػا وشػػػػكمها األوؿ فتشػػػػكّ     
وتغيػػػرا فػػػي اتجػػػا  رأس  ،وتبػػػدال كبيػػػرا فػػػي حالتهػػػا ،وتراجعػػػا عػػػف مهمتهػػػا ،ؼ السػػػابؽالموقػػػ

 ماـ. أبالتقدـ إلى  طواؿ المراحؿ السابقة، السهـ الذي كاف يشير،
والحاضنة تنسحب  ،يسير بقامة محدودبة .موجوعاالمخموؽ الرافديني يتموى عمى األرض 

ف الزمف الحضاري قد توقؼ ولـ أإلى  إلى خارج المسرح لتغيب وراء الكواليس في إشارة
 تعد به حاجة إلنجاب أي طور حضاري بينما تظؿ الصمباف شاخصة عمى يميف الخشبة.

 .بخوؼ وذهوؿالواقعية وهي تعرض لنا صور أطفاؿ يبكوف  الفوتوغرافية/ وتترى الصور
 شعارا ماـ السبورة ليكتب عميهاأجرحى وصورة طفؿ منفرد وقؼ  ؿقتمى وأطفا ؿأطفا
 اتسقط أمريكا . تعبويا

يػػػؤدي  الخمػػػؼ، إلػػػىالػػػراقص الػػػذي مػػػا زاؿ واقفػػػا جامػػػدا منقطعػػػا عػػػف الحركػػػة يتقهقػػػر اآلف 
حركات هي مف وحي نصب الحرية لجواد سميـ ثـ يتوجه نحو الصمباف في حركػة مختمفػة 

 ويرا  الػذيف ابتكػرو حػد مػا أداء اليابػانييف االكػاب إلػىيشػبه  عف نظـ حركاته وأداء مختمػؼ،
نتػوهـ انػه سػوؼ يتوحػد  بعد سقوط القنابػؿ الذريػة عمػى هيروشػيما وناكػازاكي.بعد الحرب و 

 مػع الصػمباف متحػوال هػو اآلخػر إلػى ضػحية لكنػه يجتازهػا ويمػر مػف بينهػا نحػو الكػواليس.
لكنػه بػدؿ ذلػؾ أوقػع ف تكػوف هػذ  الحركػة تحيػة لمجمهػور و أف ينهي أحداث العػرض و أأراد 

عنػػدما تفػػت   اب حػػوؿ مػػا إذا كػػاف العػػرض قػػد انتهػػى تمامػػا.بػػاؾ واضػػطر الجمهػػور فػػي ار 
ف أدائرتػه عمػى االحػتالؿ دوف  أغمػؽف هذا العرض قد أأضواء الصالة ويدرؾ المشاهدوف 

فيتػػرؾ النهايػػة مفتوحػػة ولػػو عمػػى بصػػيص أمػػؿ يكػػوف العػػرض قػػد انتهػػى فعػػال. و  سػػؤاال  ا 
  هنا: يطرح نفسه

ر بهيػأة رمػز كمػا هػو حػاؿ الرمػوز األخػرى مػا لماذا ظهر المحتؿ بهيأتػه البشػرية ولػـ يظهػ
داـ العػػرض خػػاؿ مػػف الشػػخوص إذا اسػػتثنينا المػػؤدي الوحيػػد أو الػػراقص الوحيػػد أو الكػػائف 
ذا كانػػػت  الوحيػػػد الػػػذي سػػػقط عميػػػه عػػػبء إيصػػػاؿ األفكػػػار بوسػػػاطة حركاتػػػه الجسػػػدية؟ وا 

ف أألفضػؿ مجموعة الظروؼ وتطورها هي التي ألغت الحاجة إلى الحضارة أما كاف مػف ا
 يصار إلى إيضاح هذا الجانب ولو إيضاحا بسيطا ليعرؼ المشاهد مبرر ذلؾ اإللغاء؟



 ف عػػززت فػػي نفسػػهألػػه فرصػػة التفكيػػر بهػػذا بعػػد  تشػػاؤمية الفنػػاف طمعػػت لػػـ تػػدع إف     
ف يكػػػوف أإنسػػػاف وادي الرافػػػديف يولػػػد ليحػػػتـ عميػػػه قػػػدر   أفاالضػػػحية  التػػػي مفادهػػػا  فكػػػرة

 .ضحية أو مشروع ضحية
بعػػد الطوفػػاف   عمػػى الػػرغـ مػػف كػػؿ مػػا  ...  2003العػػرض الػػدرامي الػػراقص ا إف     

والقػػدرة عمػػى تجػػاوز مػػا  ،وروحيػػة التجديػػد ،عرضػػا جديػػدا فيػػه أصػػالة االبتكػػار ذكػػرت يظػػؿّ 
ال خشػػػبة المسػػػرح العراقػػػي متميػػػزة بعطائهػػػا الػػػذي  وتظػػػؿّ  .حػػػداثيهػػػو تقميػػػدي إلػػػى مػػػا هػػػو 

 يتوقؼ عند حد معيف.
 
 ت ف ق/ف ق تحتتحل 3  
أو كما أراد مخرج الرقصة  عندما يتحوؿ عالمنا إلى غابة وكائننا إلى حيواف        

كيؼ يمكف و  ؟ف فإلى مف ستؤوؿ أمورنا!وَ يْ حَ فوؽ تحت  إنساف مٌ  الدرامية اتحت فوؽ/
 النهوض بمهامنا كبشر متحضريف؟!

والحركات كونت  لقد قالت الحيوانات كممتها بوساطة منظومة كاممة مف اإلشارات
تمأل خشبة  .بتالحمها صورا واضحة أو نصؼ واضحة لثمانية أجساد تتحرؾ هنا وهناؾ

أو بيف  حوؿ بعضها، أو ،نفسهاتدور حوؿ  المسرح الوطني بمرحها ولعبها ومشاكستها.
 أسفؿأو حوؿ الشجرة التي احتمت  الكـ الهائؿ مف الحباؿ المتدلية مف سقؼ المسرح،

منقمبة رأسا عمى عقب لنستدؿ مف خاللها عمى جزء مف لسقؼ و ية مف اوسط الخشبة متدل
ولنتأكد مف كوف الطرؼ  فوؽ تحت . اتحت فوؽ/ معادلة العرض الراقص ذي الطرفيف

  األوؿ يساوي الطرؼ الثاني.
رت طبيعػػة الشػػجرة الجػػرداء إال مػػف رت طبيعػػة األشػػياء التػػي تحػػيط بنػػا مثممػػا تغّيػػلقػػد تغّيػػ

ويهػػددنا عمػػى الػػدواـ االجػػوع  ،وعروقنػػا تجػػؼ ،حياتنػػا تنقمػػب لمتيبسػػة..أغصػػانها وجػػذورها ا
نظرة تشاؤمية أخرى تضاؼ إلى حصيمة الفناف المتألؽ اطمعت  بعػد انقضػاء  المصيري .

 هػذ  المػرة، لػه هػذ  النظػرة لػـ تػت  بعػد الطوفػاف  ...2003 تشاؤمياته في عرضه السابؽا
ه تماما ولذا راح يصػور لنػا مػا آؿ إليػه حالنػا مػف ومعرفة ما تكنّ  ،النفاذ إلى جوهر األشياء

ومتخاصػمة فػي أخػرى تػؤدي  ،متآلفة في بعض األحػاييف مختمفةله صورتنا  خارجنا فبدت
دورها اكي تصم  عولميا لقروننا الجديدة  تنتزع حقوقهػا االبشػرية حيوانيػا  وتحتػؿ أماكنهػا 

 ،البرلمانػػػػػػات ة الحيوانيػػػػػة فػػػػػػياوتػػػػػدخؿ بالديمقراطيػػػػػػ فػػػػػي التنظيمػػػػػػات الحزبيػػػػػة والقواعديػػػػػػة
هي نظرة فيهػا سػخرية  لخ..إ.. لخإ.. ةالشيوخيّ و  ،والثورية ،والمجالس الوطنية ،والمشيخات

متدنيػػػة واسػػػتعالئية مترفعػػػة يضػػػع طمعػػػت مػػػف خاللهػػػا نفسػػػه خػػػارج الفػػػوؽ وخػػػارج التحػػػت 
يػرى ينظػر و  وليضع نفسه خػارج محػيط األشػياء. ،وعممية البناء ،ليتنصؿ مف فعؿ التغيير



يتػػألـ ويبكػػي لمصػػيرنا الػػذي أسػػممنا أو سػػوؼ يسػػممنا لمجػػوع ولكنػػه ال يريػػد  ،ويرسػػـ مأسػػاتنا
 البقاء داخؿ حمقتنا القردية المفقودة.

 تػػهفػػي رقصػػه الػػدرامي رؤي بعبػػارة أدؽ أو ،طمعػػت فػػي عرضػػه الػػدرامي الػػراقص لقػػد جسػػد
بنػػا حاجػػة  ف تكػػوفأدوف  نحػػف الػػذيف نػػرى صػػور عرضػػه المتالحقػػة، التػػي اتضػػحت لنػػا،

قدرتػػه عمػػى تفعيػػؿ اسػػتالمنا ار ال يسػػتطيع بمػػوغ بالغػػة الصػػمت و أي حػػو  لسػػماع الحػػوار،
لشػػفرة تمػػؾ الرؤيػػا. مػػف اجػػؿ إلقػػاء الضػػوء أو األضػػواء عمػػى هػػذا العػػرض فأننػػا سػػنقـو كمػػا 

ووحػػدة  ،فعمنػا فػي عرضػه السػابؽ بمعاينتػػه عػف طريػؽ اشػتغالنا عمػػى الصػورة بنيػة أساسػية
 ها إلى بعض.توالدية يفضي بعض

 
 الص رة األ لى:

نػػرى فػػي هػػذ  الصػػورة خشػػبة المسػػرح وقػػد تػػدلى منهػػا عػػدد هائػػؿ مػػف الحبػػاؿ تتػػرؾ فينػػا    
انطباعا حوؿ مكاف العرض معززا بوجود شجرة ضخمة متيبسة الجػذور واألغصػاف تتػدلى 

تحت الحباؿ وعمى الرغـ مف كثافة الظالـ  مف سقؼ المسرح وقد انقمبت رأسا عمى عقب.
تعطينػػا الموسػػيقى واآلهػػات طابعػػا وف تحػػت الحبػػاؿ دوف حػػراؾ و رى ثمانيػػة كائنػػات يجمسػػنػػ

 فػػي هػػذ  الصػػورة، كمػػا فػػي الصػػورة األولػػى لعرضػػه السػػابؽ، حزينػػا تشػػاؤميا شػػرؽ آسػػيوي.
طالػػة مممػػةو  ،يءإيقػػاع بطػػ أمػػاـيضػػعنا طمعػػت  وثبػػات لمصػػورة يسػػتمر إلػػى وقػػت غيػػر  ،ا 

ذ ينقضي ليؿ الغابة قصير. حيواناتهػا بػبطء تأخػذ اإلضػاءة بػالتوهج التػدريجي  وتتحرؾ ،وا 
 ويتغير اإليقاع الحزيف إلى إيقاع راقص ينفرد فيه أحد الحيوانات عف المجموعة التي تظؿّ 

ف تتوسػػطهـ المػػرأة أمكػػاف مػػا عمػػى الخشػػبة لتتكػػرر هػػذ  الحالػػة عػػدة مػػرات قبػػؿ  مػػفتراقبػػه 
وفػي  مػع المشػهد حتػى نهايتػه. فيدوروف حولهػا ضػاربيف حمقػة عمػى إيقػاع الطبػؿ المسػتمر

ينتقػؿ بمرونػة و  ،وينوع في تمؾ الحركػات ،الراقصيفهذا الموضع يكثر طمعت مف حركات 
مف الحركات و  ،كات الرقص التعبيري والجمناستؾكروباتؾ إلى حر األمف حركات السيرؾ و 

 ،ف يقػػػػنف بعضػػػػهاأوكػػػػاف حريػػػػا بػػػػه  الجماعيػػػػة الموحػػػػدة إلػػػػى الحركػػػػات الفرديػػػػة المنسػػػػقة.
 دائية المناسبة.األختصر أجزاء منها ويقصرها عمى الحركات المهمة ذات الوظيفة وي
 

 الص رة الثانية:
صػػػوات موسػػػيقية وتتػػػداخؿ معػػػه أ ،تبػػػدأ هػػػذ  الصػػػورة عنػػػدما يخفػػػت صػػػوت الموسػػػيقى    

 ،والمشػػػػي ،وبعػػػػد سمسػػػمة مػػػف الحركػػػػات الجماعيػػػة غيػػػر محػػػددة. وأصػػػوات بشػػػرية مبهمػػػػة
رح إلػػى مسػػافة محػػددة كرسػػي العػػرش ثػػـ يأخػػذ الراقصػػوف والتوقػػؼ يهػػبط مػػف سػػقؼ المسػػ

يرتجفػوف وهػـ  أرضػا، يطرحػوفأوضاع مختمفة ألجناس مختمفة ذات مالمػ  شػرؽ آسػيوية 



يػػػزداد رجفػػػانهـ فيتجمعػػػوف تحػػػت الكرسػػػي ويمػػػدوف أيػػػديهـ  ينظػػػروف إلػػػى الكرسػػػي بخػػػوؼ،
وف صػالة وثنيػة ويرفعوف أيديهـ مثؿ الكهنػة الػذيف يػؤد ،باتجاهه ثـ يسجدوف عمى األرض

 وقوته المهيبة الرهيبة. ،د الكرسيتمجّ 
 

 الص رة الثالثة:
يتقػدموف إلػى وسػط  وف حركاتهـ التي تصػاحبها أدوات النقػر،عمى خط مستقيـ واحد يؤدّ   

ولشػدة حركػاتهـ وكثرتهػا يظهػر اإلجهػاد عمػى بعضػهـ  فػي دائػرة بيضػوية، وففّػيتم الخشبة،
يفشػػػػؿ فػػػػي جعػػػػؿ حركتػػػػه متوافقػػػػة مػػػػع بقيػػػػة  ف بعضػػػػهـأواضػػػػحا فػػػػي هػػػػذ  الصػػػػورة حتػػػػى 

ويخرجػوف ليػدخؿ أحػدهـ ويتقػدـ ليقػؼ عمػى  ،يميف المسرح أسفؿينسحبوف إلى  الراقصيف.
ويظػػػؿ  ،وهنػػػا تتوقػػػؼ الموسػػػيقى .حافػػػة المسػػػرح األماميػػػة مؤديػػػا بعػػػض الحركػػػات الفرديػػػة

 يتكومػوف بعضػهـ عمػى بعػض واثنػاف مػنهـ ينهػاروف، الراقصوف يػؤدوف حركػاتهـ بصػمت.
 يقوموف برفعهـ ورميهـ خارج تجمعهـ.

 
 الص رة الرابعة:

مػػػأخوذ عػػػف الشػػػاعر الشػػػعبي العراقػػػي المغتػػػرب شػػػاكر  ،وهػػػي صػػػورة مشػػػفوعة بحػػػوار    
ت إليها العبػارة األخيػرة مػف المسرح فوضى منظمة أدّ  تعـّ  تضمنه دليؿ العرض. ،السماوي

 هدير محػرؾ، أصوات غريبة: هنا تدخؿ الحوار والتي راح الكؿ يرددهااالجوع المصيري .
الكػػؿ ينسػػحب إلػػى عمػػؽ المسػػرح خمػػؼ الشػػجرة  كممػػات متشػػابكة. أصػػوات غيػػر مفهومػػة،

المتيبسػػة يمارسػػوف رقصػػة طقوسػػية ثػػـ ينطمػػؽ صػػوت النػػاي حزينػػا لتعػػود آالت النقػػر مػػف 
يتحركػوف حركػات  جديد فػي إيقػاع يقتػرب إلػى حػد مػا مػف إيقػاع رقصػة االسػاس  العراقيػة.

يتجمعػػػوف تحتػػػه حتػػػى يالمػػػس  ة متوافقػػػة ثػػػـ يهػػػبط الكرسػػػي إلػػػى األسػػػفؿ.موحػػػدة جماعيػػػ
يتعمقػػوف بالحبػػاؿ  وتختفػػي الموسػػيقى شػػيئا فشػػيئا. ،األرض فتتوجػػه المجموعػػة نحػػو الحبػػاؿ

 كالقردة حتى تخفت األضواء ويظمـ المسرح.
 

 تحميل الص ر:
رتػػه التشػػاؤمية مػػف خػػالؿ نظ فػػي الصػػورة األولػػى، تتجسػػد رؤيػػا طمعػػت الفنيػػة والفكريػػة،    

 ومغػػايرة لمنطقهػػا. ،ومنفمتػػة مػػف قوانينهػػا وطبيعتهػػا ،لألشػػياء التػػي بػػدت منقمبػػة عمػػى نفسػػها
تركنػػػا و  ،ومحكػػػـو عمػػػى كائناتهػػػا بػػػالجوع ،لقػػػد وضػػػعنا جميعػػػا فػػػي غابػػػة مهػػػددة بالجفػػػاؼ

 ،مشتتيف وموزعيف في أرجائها محكوميف بسموكنا الحيػواني المتػدني داخػؿ أقفػاص السػيرؾ
ولقػػد حممنػػا تمػػؾ الرؤيػػا مػػف خػػالؿ الكػػـ الهائػػؿ مػػف صػػور العػػرض  الحيوانػػات. أو مالعػػب



التػػي قمنػػا بإعػػادة توزيعهػػا عمػػى شػػكؿ صػػور كبيػػرة اشػػتغمنا عمػػى تفكيػػؾ مكوناتهػػا وتحميػػؿ 
 رموزها مثبتيف االستنتاجات اآلتية:

 
وضػػػػػعاؼ  ،والمخربػػػػػوف ،اإلرهػػػػػابيوف الػػػػػذي يتالعػػػػػب بػػػػػه حاليػػػػػا تصػػػػػوير  لمجتمعنػػػػػا - أوال
 ،والمفرغػػػوف مػػػف محتػػػواهـ اإلنسػػػاني ،والمتطرفػػػوف ،فػػػاؽاآلشػػػذاذ و  ،والموتػػػوروف ،وسالنفػػػ

عمػػػى وفػػػؽ الرؤيػػػا التػػػي نػػػادى بهػػػا الشػػػاعر  والمغػػػرر بهػػػـ ،والمرتزقػػػة ،والمغسػػػولة أدمغػػػتهـ
الشعبي المغترب شاكر السماوي والتي تضمنها الػرقص الػدرامي عمػى شػكؿ حػوار انتقػادي 

 مباشر موزع عمى حيوانات العرض.
 

تسػػخير  المنظومػػة اإلشػػارية لخدمػػة الػػنص السػػردي المػػأخوذ عػػف احػػدائؽ الػػروح   - ثانيػػا
ر النص السردي ف يسخّ أوكاف يجدر به  والمثبت في دليؿ العرض بتوقيع شاكر السماوي،

والػػػػػػرقص  ،والتمثيػػػػػػؿ الصػػػػػػامت ،لخدمػػػػػػة المنظومػػػػػػة اإلشػػػػػػارية مثممػػػػػػا سػػػػػػخر االكروباتػػػػػػؾ
 وعززت فكرته األساسية. ،ت مف مستوى العرضلخ.. بطريقة فنية رفعإ الطقوسي..

 
مػف افػوؽ   في الصػورة الثانيػة رسي العرشضمف منظور فمسفي مثالي جدا يهبط ك -ثالثا
وف ينشر الخوؼ والذعر بيف صفوفهـ فيخرّ و  ،اتحت  فيحدث اضطرابا بيف الحيوانات إلى

تػػػى نهايػػػة حومػػػع بقػػػاء الكرسػػػي شػػػاغرا  وطػػػالبيف الرحمػػػة بتضػػػرع. لػػػه سػػػاجديف بخضػػػوع،
وال جنس محػدد لهػا فػي إشػارة منػه  ،مجهولة ال مالم  غائبة العرض تظؿ سمطته حاضرة

واألفاكيف  ،إلى غياب السمطة والقانوف في بالدنا ما دامت بالدنا ترزح تحت نير المحتميف
 تحريضية قدر ما هي تيئيسية واستسالمية. والمخربيف في محاولة  ،والدخالء

 
وبػػدد االنسػػجاـ الحركػػي فػػي  ،الراقصػػيف أربػػؾت والمبالغػػة فػػي أدائهػػا تكػػرار الحركػػا -رابعػػا

ـ لبقائهـ مف بدء العػرض وجعؿ التعب يبدو واضحا عمى أجساده ،بعض مواضع العرض
ه في تواصؿ دائـ عمى الخشبة بال وقت مستقطع لمراحة واسترداد األنفاس وهذا نهايتحتى 

احػدا  متكػامال مسػتبعدا أي شػكؿ مػف متأت مف إصرار المخرج عمػى جعػؿ المشػهد العػاـ و 
 ،ف فػرز الشخصػياتإومف ناحية أخرى ف ،لمعرض هذا مف ناحية لمشهدياأشكاؿ التقسيـ 
وطردها إلى خارج المجموعة عزز الفكرة التي اشػتغؿ عميهػا طمعػت فػي  ،واستبعاد بعضها

تقمػػت ال جػػدوى الواقػػع الػػذي نعيشػػه اآلف سػػواء حػػدث الفػػرز أـ لػػـ يحػػدث وتمػػؾ سػػوداوية ان
 قداستها عميه.احدائؽ الروح   ففرضت هيمنتها و  إليه مف

 



أو مػػػا اصػػػػطم  عميػػػه مػػػػؤخرا بػػػالرقص الػػػػدرامي  العػػػرض الػػػػدرامي الػػػراقص إف -خامسػػػا
وأقربهػػا إلػػى  ،بعػػد األجنػػاس الفنيػػة الصػػامتة عػػف الحػػوار التقميػػديأ  هػػو drama danceا

ف أكيتو  أع طمعػػت وراقصػػوالقػػد اسػػتطا الصػػورة التػػي تضػػاهي بالغتهػػا الكممػػة المنطوقػػة.
ؿ عمػػى خشػػبة المسػػرح الػػوطني يجسػػدوا رؤيػػتهـ مػػف خػػالؿ كػػـ الصػػور الهائػػؿ الػػذي تشػػكّ 

واستطاع المشاهدوف فهـ مسار الفكرة المعروضة أمامهـ عمى هيئة صور مبهرة  الفسيحة.
توصػػموا إلػػى معانيهػػا دوف شػػعورهـ بػػأدنى حاجػػة لحػػوار توضػػيحي وهػػذا يػػدعونا إلػػى لفػػت 

ف أتحفونػا بعػدد مػف األعمػاؿ أ  إلػى هػذا مسػتقبال خاصػة بعػد أكيتػولمخػرج وفرقتػه اانتبا  ا
وجنسػػها الفنػػي الخػػاص وصػػارت خشػػبتنا العراقيػػة  ،الراقصػػة التػػي تحػػددت مالمحهػػا العامػػة

  التػػػي أكيتػػػووذلػػػؾ الجػػػنس الػػػدرامي الحػػػداثي الجديػػػد.. شػػػكرا لفرقػػػة ا ،تػػػألؼ تمػػػؾ المالمػػػ 
واشػتدت عمينػا نقمػة  ،المأسػاة وكبػرت فيػه ،قؿ فيه الفرح أدخمت الفرح إلى قموبنا في ظرؼ

 الناقميف وأولئؾ الذيف يحاولوف النيؿ مف حبنا لمعراؽ. 
 

 مما تقدم نستنتج ما يأتي: 
وهػذا يعنػي اسػتبعاد  مصطم  الرقص الدرامي هو األقرب إلى تمثؿ هػذ  العػروض، إف -1

دمشػػؽ واسػػتبعاد مصػػطم   كونػه عرضػػا مسػػرحيا راقصػػا كمػػا أراد لػػه معتػػز مالطيػػة لػػي فػػي
 اكيروغرافيا  الذي تبنا  طمعت السماوي في بغداد.

 
ومػػػف المسػػػرحية بعػػػض  الػػػرقص الػػػدرامي يأخػػػذ مػػػف الػػػرقص أغمػػػب صػػػفاته التعبيريػػػة، -2

 وبهذا فاف عروضه ال تعتبػر بػأي شػكؿ مػف األشػكاؿ عروضػا مسػرحية. صفاتها الدرامية.
 نها رقص درامي حسب. كما ال تعتبر رقصا مجردا. وفقط تجنس عمى أساس أ

 
 الرقص الدرامي يعتمد الصورة الفنية بنية أساسية في بناء عروضه الراقصة. -3

 
بؿ  ،الرقص الدرامي ال يتوقؼ عند حدود نوع فني محدد كالمسرحية عمى سبيؿ المثاؿ -4

 ،وفػػػػػف النحػػػػػت ،والكػػػػػابويرا ،ومػػػػػف االكروباتيػػػػػؾ ،امػػػػػايـ  يسػػػػػتفيد مػػػػػف التمثيػػػػػؿ الصػػػػػامت
سػػػيقى فضػػػال عػػػف بعػػػض العناصػػػر الدراميػػػة ذات القػػػدرة عمػػػى التمػػػاهي والمو  ،والجػػػداريات

 والتداخؿ واالنصهار في بوتقته كجنس جديد مستقؿ. 

 



الرقص الدرامي جػنس جديػد يحتػاج إلػى نقػد جديػد يسػتند فػي أدائػه عمػى فهمػه لشػروط  -5
وعمى هػذا األسػاس ال أتفػؽ مػع مػف اعتبػر  عرضػا مسػرحيا  وقواعد وبناء الرقص الدرامي.

 اح يطالبه بأمور هي مف جوهر العمؿ المسرحي الصرؼ. ور 

 
اهرة الػػػدولي الػػػرقص الػػػدرامي ال يمكػػػف معايرتػػػه ضػػػمف المهرجانػػػات امثػػػؿ مهرجػػػاف القػػػ -6

لػه شػروطه وقواعػد   كشػكؿ  بمعػايير المسػرحية الدراميػة السػتقالله عنهػا لممسرح التجريبػي
 وبناؤ  الخاص. 

 
ففػػي  راث والمعاصػػرة عمػػى حػػد سػػواء.الػػرقص الػػدرامي نجػػ  فػػي تنػػاوؿ موضػػوعات التػػ -7

الوقت الذي اختار معتز مالطيػة لػي موضػوعته مػف الحيػاة اليوميػة المعاصػرة اخػذ طمعػت 
 موضوعاته مف الماضي تاريخا وموروثا وفمكمورا. 

 
الػػرقص الػػدرامي فشػػؿ فػػي اسػػتخداـ الكممػػات الصػػائتة ضػػمف عروضػػه التػػي اختصػػت  -8

 بالحركات الصامتة وبمنطقها الخاص.

 
ترسيخ نفسه كجنس فني جديد وسط زحمة لقص الدرامي أخيرا أمامه مشوار صعب الر  -9

 األجناس الفنية واألدبية الراسخة. 
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ر                                    لللحاالت الغجل ر ارتلللص
  ترداميحدب ني ل نأفي مسرحية           

 
خراج :  كريم   رجثيإعداد  ا 

 تمثيل : مجم عة من ممثمي الفرقة ال طنية
 بغلللداد /تقديم : الفرقلة ال طنية لمتمثيل

  
المعد كريـ جثير محاولة مهمة  في عمؿ جديد لمفرقة الوطنية لمتمثيؿ قدـ المخرج/    

أراد لها أف تكوف عالمة واضحة عمى طريؽ المسرح العراقي الجديد، فانطمؽ مف ذاته 
فوجدت االستقرار ضربا آخر مف  أخيرا، جرة التي أذف لها أف تستقر،المرتحمة المها

 ضروب االرتحاؿ.
عػػػالـ ثابػػػت وآخػػػر  بػػػيف عػػػالميف: االفتراضػػػيةمػػػف هنػػػا تبػػػدأ معادلػػػة كػػػريـ جثيػػػر وموازنتػػػه 

ومػا كػاف منػه  عالـ مفخخ بالحب واآلخػر بػالمتفجرات. عالـ مستقر وآخر متغير. متحرؾ.
ى أننػػا وائػػي شػػهير كنػػا قػػد قرأنػػا  أدبػػا وشػػاهدنا  سػػينمائيا حتػػبػػنص ر  مسػػرحيا، إال أف يمػػوذ،

وجافيير. لقػد أراد جثيػر  ،كوازيمودو االزميرالدا، جاف فالجاف،: حفظنا أسماء أبطاله منذاؾ
بػػػالغجر عػػػف  إلػػػى الخػػػيط الػػػواهي الػػػذي يربطنػػػا، كمشػػػاهديف، منػػػذ بػػػدء العػػػرض،  ،أف ينػػػوّ 

ومػػف الػػرقص العػػاـ إلػػى الػػرقص  االهجػػع ، بانسػػيابية، إلػػى طريػػؽ الموسػػيقى التػػي تحولػػت،
فظمػػػت  عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ ال الحصػػػر، ؽ هػػػذا التحػػػوؿ بتعريقػػػه،الخػػػاص ولكنػػػه لػػػـ يعّمػػػ

 الشخصيات واألحداث بعيدة عنا في القمب والقالب.
لقد وقع جثير في األسر الروائي ولـ تنقذ  ممكته في الكتابة مف طغياف عالـ الروايػة عمػى 

وانزياح فعمه الدرامي أماـ انثياالت  ضاءاتها عمى فضاءات العرض،وهيمنة ف نصه المعد،
واف يخػػػرج مػػػف  ،وفػػػي الوقػػػت الػػػذي كػػػاف بإمكانػػػه أف يطػػػور فكػػػرة الػػػنص السػػػرد الجارفػػػة.

 مسؾ بالخيط الذي يقـو عمى أساس تفعيؿأمحددات الرواية إلى محدداته الخاصة بعد أف 
ظهػور واختفػت الحػدب مػف عمػى  يمنتها.بأثر الرواية وه شدوداترؾ ذلؾ الخيط م  الحدبا

لقػد توقعنػا أف يسػتمر كػريـ جثيػر بػإنزاؿ عقابػه المبتكػر عمػى  المصػابيف بهػا بعفويػة كبيػرة.
التػي كػاف مػف الممكػف أف   الثيمػةاقوى الشر بتحديبهـ حتى النهاية، ولكنه لـ يمسؾ بهذ  

 ـ جثير.وترداـ كريين -وترداـ فكتور هيجو ونيويتخمؽ مغايرة هائمة بيف ن



 وعمػػى الػػرغـ مػػف هػػذا كمػػه اسػػتطاع كػػريـ أف يقػػدـ لنػػا صػػورا دراميػػة بػػاهرة فػػي تشػػكيالتها،
واعتمادا عمى هذا  وبارعة في توضي  المعنى وتجسيد األفكار. زاهية في تجانسها الموني،

 وترداـ قراءة صورية مف خالؿ صور العرض الكبيرة وكما يأتي:ين -سنقرأ عرض نيو
 

 :الص رة األ لى
تكتسػػب هػػذ  الصػػورة أهميتهػػا مػػف فاعميتهػػا األدائيػػة فػػي نقػػؿ االنطباعػػات األوليػػة عػػف    

وهػػػي غيػػػر مجػػػردة مػػػف المػػػؤثرات الخارجيػػػة كصػػػوت  والموضػػػوع. ،واألحػػػداث ،الشػػػخوص
أو همهمػات كوراليػة تمػن  الصػورة أجػواء  إنشػادالذي يقرع متبوعا بصػوت   ماريا الجرس

ارجي عمػػى جمهػػور النظػػارة وهػػـ يجمسػػوف عمػػى وقػػد تضػػمف إطارهػػا الخػػ طقوسػػية كنسػػية،
عمػى  يػدور بهػـ المسػرح نصػؼ دورة ليواجهػوا أمػامهـ، ربما بهيئة محمفػيف، خشبة المسرح،
عمى شكؿ طوابػؽ ثالثػة هػي أمػاكف حركػة الممثمػيف  المهيكمةقطع الديكور  خمفية المسرح،

ؿ مػػػػتف هػػػػذ  داخػػػػ وتػػػنقالتهـ صػػػػعودا أو نػػػػزوال بحسػػػػب أهميػػػػة الػػػدور وفاعميػػػػة الشخصػػػػية.
إلػى  بعػد حػيف عمػى إيقػاع يتحػوؿ فػي األسػفؿ واألعمػى الصػورة غجػر يرقصػوف ويمرحػوف.

يجعؿ أمػر فػرز هويػة الشػخوص والجػو العػاـ صػعبا بسػبب   الهجعا إيقاع عراقي معروؼ
فػػػػرد نت جػػػػواء العراقيػػػػة الخاصػػػػة،األجػػػػواء الغجريػػػػة العامػػػػة إلػػػػى األاالنتقالػػػػة المشوشػػػػة مػػػػف 

وتضػعها تحػت األضػواء مباشػرة بػدائرة  ،في رقصة تجر االنتبا  إليهػا  االزميرالدااالغجرية 
  كوازيمػودوا يقطػع الرقصػة األحػدب صغيرة تعزلها فتمنحها حضورا مستقال عمى الخشبة.

والتركيز عميه كشخصية مهمة  ،بهبوطه المفاجئ مف األعمى إلى األسفؿ جارا االنتبا  إليه
ذ يمسػػػؾ كوازيمػػػودو بالغجريػػػة يواجػػػه هػػػذا الفعػػػؿ المفػػػاجئ ب فػػػي العػػػرض. سػػػخرية عامػػػة وا 

 أتباعػهوآمػرا  ،الغائبة عف الػوعي يتػدخؿ جػافيير لتخميصػها معمنػا عػف شخصػيته العسػكرية
وتمنحهػػػا لألحػػػدب  ،وزيػػػادة فػػػي التفاصػػػيؿ تفػػػت  االزميرالػػػدا زمزميػػػة المػػػاء .بجمػػػد األحػػػدب

بحاجػػة األحػػدب  وكػػذلؾ يفعػػؿ جػػاف فالجػػاف بينمػػا ظػػؿ اآلخػػروف يرشػػوف المػػاء غيػػر مبػػاليف
 إليه.

وكرههػػا عمػػى االزميرالػػدا  ،وحقػػدها ،ـ صػػابة جػػاـ غضػػبهااألفػػي هػػذ  الصػػورة أيضػػا تظهػػر 
 بينما يظؿ الكاهف واقفا في األعمى مهيمنا عمى مجريات األحداث.

إن "ومعبرا عػف حقيقػة أزمتػه  ،وبقاء الكاهف منفردا داخؿ إطارها ،باختفاء مكونات الصورة
يكػوف كػريـ جثيػر قػد  "افية أن تجعل الرجلل فلي حاللة ضلعف  جنل نفكرة يائسة  احدة ك

لقػد  عػف محدداتػه الزمكانيػة. خاصة بعػد حذفػه لجػزء كبيػر مػف المشػهد األوؿ،، ابتعد قميال
ومحتواها مف األنقاض والسالح والحرائؽ  ،أدى الحذؼ إلى اختفاء مالم  الصورة العراقية

وبدت مف المحظة األولى، لحظة قرع  لخ..إ ..لخإة الدخاف والمفخخات والناسفات.. وأعمد



أننا إزاء مسرحية ال تنتمي في مؤشراتها األولى مكانيا  ،الجرس وانطالؽ اإلنشاد والهمهمة
وذاكػػرة الفػػيمـ لػػـ يتركػػا لنػػا فرصػػة تقريػػب  ،إلػػى مكانياتنػػا المألوفػػة. فأسػػماء شػػخوص الروايػػة

كوازيمػودو،  ر الشخصػيات الرئيسػة:ثـ أف ظهو  أو تجاورها واقعيا داخؿ العرض. ،األجواء
مباشػػػرة إلػػػى فكتػػػور هيجػػػو  احالتنػػػأوالجػػػرس  ،والكػػػاهف ،جػػػافيير جػػػاف فالجػػػاف، االزميرالػػػدا،

مػف هػذا كمػه نخمػص إلػى أف الصػورة األولػى  وقطعت الطريؽ المؤدية بنا إلى كػريـ جثيػر.
ممهػػػدة لألحػػػداث ومعرفػػػة بالشػػػخوص عمػػػى الػػػرغـ مػػػف االضػػػطراب الواضػػػ  بػػػيف واقعيػػػة 

 الشخوص وتعبيرية أماكف تنقمهـ المبتكرة.
 

 :الص رة الثانية
 متفتنير الو  ظالـ،المكونها الخارجي يفترش  انفرادية لموهمة األولى، تبدو هذ  الصورة،   
وآالمػػػه الدفينػػػة. تعطػػػي  ،وأحزانػػػه ،بقعػػػة ضػػػوء صػػػغيرة يمممػػػـ األحػػػدب فيهػػػا معاناتػػػه فيهػػػا

ووقوعػػه  ،وسػػطوة ثقمػػه عميػػه ،وظالميتػػه ،هالمشػػاهد انطباعػػا عػػف تصػػاغر العػػالـ مػػف حولػػ
مػػػف خاللهػػػا صػػػور الشخصػػػية وعػػػذاباتها  وضػػػحتتحػػػت رحمػػػة األسػػػئمة االستنسػػػالية التػػػي 

 الطويمة:
لللم هللذا القفللص مللن البشللاعة التللي تغللل ر حللي بأغاللهللا  لمللاذا أنللا هكللذا يللا مللاري؟"

هم منللي..آ   الللى كراهيللة البشللر  سللخريت الكآبللة  األحللزان، إلللى تسللممني الميللل  النهللار 
ماري لكم أتمنى أنني خمقت شيئا آخر حتى ل  كان هذا الشي  حي انا كي ال اشعر بكل 

 "لم كل هذا القبح لي  حد   الجمال كل الجمال لغيري؟ هذا القبح.
يتوسػػع إطػػار الصػػورة ليسػػع الجوقػػة فتػػدخؿ إلػػى الصػػورة بتشػػكيالت جميمػػة تغطػػي فضػػاء 

عمػػى  األحػػدب الػػذي يكشػػؼ داخػػؿ هػػذ  الصػػورة،الجوقػػة كعادتهػػا تسػػخر مػػف  المسػػرح كمػػه.
واحترامػػػه لػػػه مػػػف خػػػالؿ رد  عمػػػى كممػػػات  ،عػػػف فهمػػػه لمجمػػػاؿ الػػػرغـ مػػػف قبحػػػه الظػػػاهر،

حلدب "يػرد بصػوت عميػؽ  "األحلدب األحلدب"فعندما تكرر الجوقػة مؤكػدة  الجوقة الساخرة،
ذ تكرر عميه  "الر ح أم حدب الجسد ا  لكثلرة األرض حلدب"يػرد بهػدوء  "األحدب األحلدب"وا 

ذ يكرروف  "ما عميها من آثام  يقػوؿ مػذكرا إيػاهـ بعػد أف تناسػوا حػالهـ "األحدب األحدب"وا 
وهنػا يعطػي المخػرج  "كمما غلردت البالبلل أخرسلتها الشلظايا  عزفلت م سليقى البسلاطيل"

تركيػػػزا عمػػػى الكممػػػة األخيػػػرة التػػػي أراد لهػػػا أف تكػػػوف منبهػػػة ومػػػذكرة ببقػػػاء البسػػػاطيؿ ودواـ 
 انعطافػاجوا األحدب ممكػا لمقػب  تظهػر عمػى ظهػورهـ الحػدب لتشػكؿ وبعد أف يتوّ  سيادتها.

أو  ،في العرض ولكػف المخػرج لػـ يسػتثمر ابتكػار  هػذا ربمػا بسػبب قمػة خبػرة الممثمػيف اكبير 
 اسػػتبدالهـعػػدـ ثبػػاتهـ عمػػى أدوارهػػـ خاصػػة بعػػد انسػػحاب الممثمػػيف ذوي األدوار الرئيسػػة و 

 لظروؼ نجهؿ مسببها. آخريفب



 
 :الص رة الثالثة

تيف هما جاف لشخصيتيف رئيس الفنيةته في هذ  الصورة يقدـ لنا المخرج كريـ جثير رؤي   
وهما يجػدفاف فػي زورؽ   بكسر الراءاوالضابط جافيير المطاِرد  بفت  الراءافالجاف المطاَرد

 ،الباطؿ افتراضي واحد كإشارة لمرحمة حياتهما التي بنيت عمى المطاردة المستمرة مف قبؿ
 لمحػػؽ مرمػػوزا لػػه بشخصػػية الغريػػب جػػاف فالجػػاف. ،مرمػػوزا لػػه بشخصػػية الضػػابط جػػافيير

في الوقت الذي كاف  ألسباب ذكرنا بعضها، ومما يشار إليه هنا هو اختفاء حدبة جافيير،
يمكف أف تكوف دالة لمتمييز بيف الشخصيتيف مػع أف هػذ  الدالػة موجػودة أصػال فػي الػنص 

 المعد.
   ط لجاف:يقوؿ الضاب

 "من أنت يا هذا الغريب؟  لم لم يصبك الحدب الذي أصابنا؟"
 ثـ يختفي جاف مف كادر الصورة ليضـ إطارها ثالث مستويات مختمفة:

 . االزميرالدا ممددة عمى فراشها تظهر وفيه األوؿ 
 الثاني وعميه يقؼ الضابط جافيير.  

 .الثالث وعميه يقؼ الكاهف
 
وا  يمكػف االنقضػاض عميػه مػف قبػؿ  الشخصػيتيف المتشػابهتيف فػي  تبدو االزميرالدا هػدفا 

وفػػي الوقػػت الػػذي يصػػؿ  االوصػػوؿ إلػػى جسػػد االزميرالػػدا  والمختمفتػػيف فػػي الوسػػيمة. الغايػػة
ومػػع هػػذا وذاؾ تبػػدو رقصػػة الفػػالس بػػيف  الضػػابط إلػػى هدفػػه يخطػػط الكػػاهف لإلطاحػػة بػػه.

مػػػف اخػػػتالؼ نوايػػػا الشخصػػػيتيف التػػػي الضػػػابط واالزميرالػػػدا جميمػػػة فػػػي أدائهػػػا عمػػػى الػػػرغـ 
وسػػػخرية الضػػػابط مػػػف ذلػػػؾ  ،تتكشػػػؼ مػػػف خػػػالؿ حػػػديث االزميرالػػػدا عػػػف والػػػدتها المفقػػػودة

ويصؿ االختالؼ أقصا  عندما تصؿ مكالمة هاتفية لمضابط تخبػر  بوجػود عػدو   .الحديث
مبػػة وبغ المػػدود جػػاف فالجػػاف فتنقمػػب كممػػات حبػػه الزائفػػة إلػػى تصػػري  بوضػػاعة االزميرالػػدا،

ولعؿ أهـ ما تقدمػه هػذا الصػورة مػف داللػة هػي  .نزوعه نحو القتؿ عمى نزوعه نحو الحب
أف كال السمطتيف المتيف يتمتع بهما الضػابط والكػاهف عمػى حػد سػواء مجبولتػاف مػف معػدف 

 والى هذا يشير جاف فالجاف قائال لجافيير: واحد.
عت مػػف أجػػراس الكنيسػػة اخمػػع خوذتػػؾ أيهػػا الضػػابط وتفحصػػها جيػػدا وسػػتجدها قػػد صػػن" 

 ."ذاتها
 

 :الص رة الرابعة



تتشػػػكؿ هػػػذ  الصػػػورة مػػػف العالقػػػة التػػػي يبتكرهػػػا المخػػػرج بػػػيف الشػػػاعر جرانجػػػوار وبػػػيف    
بعػػػد أف يقػػػـو اثنػػػاف مػػػف الممثمػػػيف بجػػػر آلػػػة البيػػػاف ومعهػػػا جرانجػػػوار عمػػػى عربػػػة  الصػػػالة،

شاهديف في مواجهة وبعد نصؼ دورة لمخشبة نكوف كم يميف المسرح. أسفؿيضعانها عمى 
 الصالة التػي تضػاء فنػرى الكراسػي فارغػة إال مػف اثنػيف جمسػا يتابعػاف مػا يقػوـ بػه الشػاعر

وبػػػيف الصػػػالة بكراسػػػيها الكثيػػػرة  الػػػذي صػػػار يقػػػع بيننػػػا كمشػػػاهديف عمػػػى خشػػػبة المسػػػرح،
  نػػػوع العالقػػػة بػػػيف الشػػػاعر وقػػػد أراد المخػػػرج مػػػف خػػػالؿ هػػػذ  الصػػػورة أف يوّضػػػ الفارغػػػة.
ذي عرض نصا مسرحيا وبيف عدـ حضور الجمهور لمشػاهدة ذلػؾ العػرض وهػذا الجائع ال
إف فضػػيمة هػػذ  الصػػورة تكمػػف فػػي  الشػػاعر وخػػواؤ  مػػف مقومػػات االسػػتمرار. إفػػالسيعنػػي 

عرضها لواقع حاؿ الفقر والبؤس الػذي كػاف مستشػريا فػي الفتػرة التػي تناولهػا فكتػور هيجػو 
 وأراد التأكيد عميها كريـ جثير.

 
 :الخامسةالص رة 

الغجر وازميرالدا يؤدوف رقصة جديدة تتحػوؿ فػي نهايتهػا خػوذة الضػابط جػافيير إلػى وعػاء 
لجمػػع النقػػود كدالػػة عمػػى تسػػفيه االزميرالػػدا لسػػمطته تسػػفيها يقػػع عمػػى نفػػس الكػػاهف موقػػع 

تقطػػػػع الرقصػػػػة أصػػػػوات الهواتػػػػؼ العسػػػػكرية الصػػػػادرة مػػػػف مػػػػوقعيف  .الرضػػػػا واالستحسػػػػاف
العسكرياف يحمؿ كؿ منهما بندقيػة كالشػنكوؼ ويتسػمـ  رفة العالية.عسكرييف في أعمى الش

، مراقبة لهػـ ،والصورة بشكؿ عاـ تظهرهـ كسمطة متعالية عمى الناس .األوامر مف جافيير
يواصػػػػؿ الغجػػػػر رقصػػػػتهـ  ومهيمنػػػػة عمػػػػى حيػػػػاتهـ هيمنػػػػة تامػػػػة. ،وراصػػػػدة لكػػػػؿ تحركػػػػاتهـ

ـ تقبػؿ بػه إحػدى غجريػاتهـ زوجػا ويحكموف عمى جرانجػوار بحسػب ناموسػهـ بػالموت إف لػ
لهػػا فػػتعمف االزميرالػػدا زواجهػػا منػػه وتحولػػه إلػػى جػػامع لمنقػػود بخػػوذة جػػافير بعػػد إكمػػاؿ كػػؿ 

مػػػف هنػػػا يتضػػػ  الػػػدور الػػػذي تمعبػػػه االزميرالػػػدا فػػػي تسػػػفيه وفضػػػ   رقصػػػة مػػػف رقصػػػاتها.
أمػػػر إلقػػػاء القػػػبض  واف بشػػػكؿ غيػػػر مباشػػػر، سػػػمطتي جػػػافيير والكػػػاهف فتتػػػدبر السػػػمطتاف،

عدامها.  عميها وا 
 

 :الص رة السادسة
عمى الرغـ مػف وجػود عػدد غيػر قميػؿ مػف الصػور الصػغيرة الداعمػة لممعنػى الػذي أراد     

كػػريـ جثيػػػر إال أنهػػػا ال تحمػػػؿ التكوينػػػات التػػػي تجعمهػػا مهمػػػة كالصػػػور الكبيػػػرة التػػػي نحػػػف 
يـ جثيػر وهي في األغمب صور جماعية حرص كػر  وبياف معانيها المرئية. ،بصدد قراءتها

 عمى جعمها مختمفة كنغمة واحدة معزوفة عمى أوتار مختمفة.



شػدها انػدفاعا نحػو أنحػو المػوت و  جنوحػاكثػر األحػداث دمويػة و ألقد تضػمنت هػذ  الصػورة 
الػػدا ويقػػوـ جػػافيير باتهػػاـ االزمير  ،ذروة المأسػػاة الشكسػػبيرية إذ يقػػـو الكػػاهف بقتػػؿ جرانجػػوار

ـ الغجػػر بإلقػػاء القػػبض عمػػى جػػافيير إلعدامػػه انتقامػػا ويقػػو ، بػػذلؾ القتػػؿ تمهيػػدا إلعػػدامها
لالزميرالػدا لكػف تػدخؿ جػاف فالجػاف يػؤدي إلػػى إطػالؽ سػراحه فيحػوؾ مؤامرتػه األخيػرة مػػع 

وهنػػا  بعػػد أف أخػػذها األحػػدب إلػػى غرفػػة حمػػى الكنيسػػة. داالكػػاهف لمػػتخمص مػػف االزميرالػػ
 ،وجػػػػػافيير ،كػػػػػاهفوال ،يضػػػػػع المػػػػػوت حػػػػػدا ألحػػػػػداث المسػػػػػرحية كمهػػػػػا إذ يمػػػػػوت األحػػػػػدب

وحػػػػدهما العسػػػػػكرياف يسػػػػػتمراف فػػػػي الحيػػػػػاة وهمػػػػػا يضػػػػػعاف  والغجػػػػػر جميعػػػػػا. ،واالزميرالػػػػدا
وتفػت  سػتارته عمػى عػالـ  ،فيدور المسرح دورته األخيرة صبعيهما عمى الزناد حتى النهايةإ

  مغيب مف جمهور النظارة تماما.
  

 :يأتي مما تقدم نستنتج ما
 

وعرفتنا  ،مهدت لألحداث كونها تمهيدية تعريفية األولى فيتكمف أهمية الصورة  -1
وهي صورة مشوشة بعض  وأعطتنا انطباعا أوليا عف الجو العاـ. ،بشخوص المسرحية

 ،عالـ الرواية وعالـ العرض الشيء بسبب االنتقاالت والمفارقات غير المتقنة بيف عالميف:
ا هيجو وعالمها كما رآ  عالـ الشخصيات كما رسمه ،عالـ فيكتور هيجو وعالـ كريـ جثير

 جثير ذهنيا في خياله واشتغؿ عميها عمميا في المسرح.
  
بإظهارهػا لمحػدب عمػى ظهػور الجوقػة واختفاءهػا  اكبيػر  اتنعطؼ الصورة الثانية انعطافػ -2

وتسػػامى  ،مػػف عمػػى ظهػػر األحػػدب كدالػػة مرضػػية عمػػى حجػػـ اآلثػػاـ التػػي ارتكبتهػػا الجوقػػة
 عنها األحدب.

 
الثالثػة تشػاخص جػاف فالجػاف والضػابط جػافيير واخػتالؼ جػاف عػف  أوضحت الصػورة -3

جػػافيير فػػي الوقػػت الػػذي تشػػابهت سػػمطة جػػافيير وسػػمطة الكػػاهف لكونهمػػا مصػػنوعتاف مػػف 
ومػع وجػود التشػاخص فػي عػرض كػريـ جثيػر إال أف العػرض لػـ يفػرز لنػا أو  معدف واحد.

شػػتغمت عمػػى شخصػػية يشػػتغؿ عمػػى شخصػػية محوريػػة واحػػدة كمػػا هػػو حػػاؿ الروايػػة التػػي ا
 األحدب وجعمت مف اسمه عنوانا لها.

 
تنفرد الصورة الرابعة في إبراز رؤيا كريـ جثير لنوع العالقػة بػيف الخشػبة والصػالة بعػد  -4

أف يتوسط الممثؿ المكاف بيننا كمشػاهديف عمػى خشػبة المسػرح وبػيف الصػالة الفارغػة التػي 



ريـ تقـو عمى أساس عدـ وجود جمهور يفترض وجود الجمهور فيها مما يعني أف فمسفة ك
الواقػع وهػذ  ال  في هذا الزمف ازمف تقديـ العػرض  لعػدـ اهتمامػه بمػا يػدور عمػى الخشػبة/

 تخمو مف نظرة فوقية انتقادية حادة.
 
وتصؿ إلى ذروتها إذ تتقاطع أفكػار  ،وتشتد ،في الصورة الخامسة تتسع رقعة الصراع -5

مطتيف ممػػا يػػؤدي إلػػى تحالفهمػػا وعممهمػػا المشػػترؾ ضػػد االزميرالػػدا مػػع أفكػػار ممثمػػي السػػ
وضػػد جػػاف فالجػػاف واألحػػدب مػػف جهػػة أخػػرى. وهػػي صػػورة ممهػػدة  ،االزميرالػػدا مػػف جهػػة

 لمصورة األخيرة التي ستبدو دموية بما فيه الكفاية.
 
تضػػمنت الصػػورة السادسػػة عمػػى الحمػػوؿ الشكسػػبيرية التػػي تػػتالءـ عصػػريا مػػع الواقػػع  -6

حمػؿ القتػؿ الجمػاعي مبػرر وقوعػه فػي العػرض وبػدت صػور الممثمػيف وقػد ش إذ لػـ ييالمع
 وضعت رؤوسهـ داخؿ األكياس مقحمة عمى العرض.

 
وتجسػيدها  ،الصور بشػكؿ عػاـ برهنػت عمػى قػدرة كػريـ جثيػر فػي رسػمها ببراعػة كبيػرة -7

دوات كػأداة فنيػة عمػى بقيػة األ عنػد ، ،وعمى هيمنة الصػورة عالية. تشكيمية، بتقنية درامية،
 والعناصر الفنية األخرى.

ذا كاف ال بد مف كممة أخيرة تقاؿ بعػد هػذا االسػتنتاج فإننػا نقػوؿ بتواضػع جػـ أف عػرض  وا 
بػالمالم   بشػكؿ واضػ ، عمى الرغـ مف بعض الهنات أو كمها عػرض يبشػر، كريـ جثير،

 .ارالذي بدأ بعد سقوط النظاـ السياسي وصنمه الجب الجديدة لممسرح العراقي الجديد
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 س دا ية األحداث  تشاؤمية الرؤيا
 في العرض المسرحي 

 *حمام بغدادي     
 

خراج : ج اد األسدي  تأليف  ا 
 نضال سيجري –تمثيل  : فايز قزق 

  زارة الثقافة الس رية –المسرح  التجريبي  –تقديم  : مديرية المسارح  الم سيقا 
 

غيػر منػو   سػورية /عراقيػة سرحية الثانية عشػر بشػراكةياـ عماف المأفتتحت به اعرض    
عمػػى دخولػػه المهرجػػاف تحػػت مظمػػة سػػورية رسػػمية قػػاد المبػػادرة فيهػػا المخػػرج  اً عنهػػا حرصػػ

وسػاهـ فيهػا فنػانوف سػوريوف  دي.األسصؿ والجذور جواد األالمؤلؼ والسينوغراؼ العراقي 
نتاجػػاتمثػػيال وتنفيػػذا   إلػػىبػػؿ تجاوزتػػه  الشػػراكةد مػػف لة عنػػد هػػذا الحػػأولػػـ تتوقػػؼ المسػػ .وا 
هو الحماـ البغػدادي ذو المرجعيػة  ااقترح المخرج مكانا عراقي إذ واإلخراجيةالرؤية النصية 

اداخػػؿ الحمػػاـ  ومػػا يحػػدث فػػي  الفمكموريػػة ليسػػهؿ عميػػه الػػربط بػػيف مػػا يحػػدث فػػي الػػداخؿ
بطريقة تعطػي االداخمي والخارجي   وليشتغؿ عمى تداخؿ الحدثيف اخارج الحماـ . الخارج

 هواله. أوبيف حماـ الدـ و  حداثه،أحماـ البخار و  بيفالمتمقي انطباعا عف وجود تشابه 
يتطهر فيه الناس ويسترخوف  ةالحماـ البغدادي مكاف امتاز بكونه بؤرة اجتماعية صغير  إف

ذ. اتهـ اليوميػة الصػعبةيعباء حأمف  وجػود   إلػىيتحػوؿ مػف وجػود  العمرانػي فػي الواقػع  وا 
أبعػاد  مػف خػالؿ سػؤاؿ  نتبػيفتػأويال ربمػا يمن  النص أو العػرض ني عمى الخشبة فانه الف

  الشخصية اآلتي:
 "هذا الحمام ؟ إلىعرض نفسي لمخطر بمجيئي ألماذا " 
الػػى المكػػاف الػػذي  ،الػػى الػػداخؿ فػػي المجػػيءوهػػو سػػؤاؿ كشػػؼ لنػػا عػػف تػػورط الشخصػػية  

المؤلؼ بعفوية  سؤاؿ ربما أطمقه ها،حيمج مف خبر إالتحوؿ الى رقعة جحيمية ال يطيقها 
،  شعور  معبرا عف  لكنه قصد به أف يكوف وعف فشؿ قدرته في التأقمـ عمى أجػواء  المكتـو

 . ال حدود لفجائعيتها المكاف الذي تحوؿ بفعؿ االحتالؿ الى رقعة مأساوية
 



 حمام بغدادي  
و تعريفػػه أتحاشػػيا تحديػػد  ي حمػػاـ بغػػدادي مألف يكػػوف رمػػزا أراد لػػه المؤلػػؼ أعنػػواف     

ف أف يقدمه لنا ببعد  الفمكموري التقميدي المعروؼ بػؿ بمػا يمكػف أنه لـ يرد ألبأؿ التعريؼ 
عػا عراقيػا عفويػا لكنػه فػي الوقػت نفسػه ف يكػوف تجمّ أراد  أ وتمميحػات. إيحػاءاتيحممه مف 

لػـ يوفػؽ  لقػد اقتصػر مجتمػع الحمػاـ عمػى شخصػيتيف شػعبيتيف خاضعا لخياراته التعسػفية.
شػػريحة  إالف يمػػثال أنهمػػا ال يمكػػف ألالمخػػرج فػػي منحهمػػا الهويػػة العراقيػػة كاممػػة  المؤلػػؼ/

ة البغداديػػة واسػػتبعادها أيقة جػػدا مػػف شػػرائ  المجتمػػع البغػػدادي ناهيػػؾ عػػف تغييبػػه لممػػر ضػػ
وحتػػى حضػػورها االفتراضػػي مػػف خػػالؿ حػػوار  ف عػػالـ المسػػرحية اسػػتبعادا قسػػريا.تمامػػا مػػ
لقػػػد  ومبالغػػػا فػػػي قسػػػوته. ،جوجػػػاومم ،سػػػدي حضػػػورا ممقوتػػػااألف جعمػػػه الشخصػػػيتي إحػػػدى
ومضػاجعاته لنسػاء  ،عػف زيجاتػه الفاشػمة وهو الشخصية األولى في العرض، احميد حدثنا

 أنهػػػفحػػػدثنا عػػػف غيػػػرهف مػػػع يولػػػـ  ،سػػػاقطات وبائعػػػات هػػػوى وفاسػػػقات وفػػػاجرات وقحػػػاب
وحتػػػػى ذلػػػػؾ القسػػػػـ مػػػػف  ة.روفػػػػه القاسػػػػيظكثػػػػر معانػػػػات مػػػػف الػػػػذكور جػػػػراء االحػػػػتالؿ و األ

زواجهػف وهػـ فػي العػادة أالقػبض عمػى  إلقػاءبعػد  مػف اضػطررف، فالعاهرات لـ يستثف منه
حيػػاف جػػوع األغمػػب أبيػػع المػػذة بػػثمف بخػػس ال يسػػد فػػي  إلػػى سػػرهـ،ألالمعيمػػوف الوحيػػدوف 

 فوا  مفتوحة ال قوت لها وال حوؿ وال قوة. أو عشرة أخمسة 
فكػػػار الشخصػػػية أفكػػػار  وتصػػػوراته عمػػػى أراد فػػػرض أي سػػػداألف جػػػواد أالمشػػػكمة فػػػي هػػػذا 

سػػقاطوتصػػوراتها   ونموهػػا، ولػػـ يعطهػػا المجػػاؿ فػػي بمػػورة نفسػػها، ظاللػػه عمػػى ظاللهػػا،  وا 
فضػػال عػػف فػػرض آرائػػه هػػو بػػدال مػػف رأي ، يقة جػػداضػػبحػػدود  إالوتحقيػػؽ اسػػتقاللها عنػػه 

المرشػحيف مػف الخػارج واسػتيراد  ،والترشػيحات ،االنتخابػات مف الشخصية المعنية بالموقؼ
والغيا أي دور شعبي حقيقي فيها فهو في الوقت الذي يؤكد فيه عمػى  ،طاعنا بمصداقيتها

يقوـ بتغييب البغدادييف ودورهـ في التأثير عمػى  عةالمروّ فعؿ االحتالؿ وانفجاراته  حضور
 شػكالهأسػدي فعػؿ االحػتالؿ بكػؿ األوفي الوقت الذي نستهجف مػع جػواد  .األمورمجريات 

رادتهـمة فإننا ال نمغي دور البغدادييف وفعمهـ القبيحة منها والمجمّ  ـ وعػزيمتهـ هسػأوقػوة ب وا 
عمػػى الػػرغـ مػػف قسػػوة ظػػرفهـ الػػراهف ومالبسػػاته ووطأتػػه  عمػػى االسػػتمرار والبقػػاء والتغييػػر

 . عميهـ
كثر انتفاعية أسدي شخصيتاف سمبيتاف تبدو كؿ واحدة منهما األشخصيتي حماـ جواد  إف

وتشػػاؤمية وسػػوداوية  ءةكثػػر قػػذارة ونذالػػة وحقػػارة ورداأو  ،كثػػر اقترافػػا لمػػدناياأو  ،خػػرىاألمػػف 
هػػػػذا هػػػو كػػػػؿ مػػػا اسػػػػتطاع مجتمػػػع الحمػػػػاـ أ هنػػػا: نسػػػػأؿ لنػػػا أفو  خػػػػرى.األوظالميػػػة مػػػف 

ف يػػدخؿ حمامػػه أي أسػػدي األولمػػاذا تحاشػػى جػػواد  ف يحظػػى بػػه مػػف شػػخوص؟أالبغػػدادي 
 ف يظؿ متفرجا عمى ما يحدث داخؿ الحماـ مػف خارجػه؟أراد أولماذا  عدد مف البغدادييف؟



 إلػىراد ف يبػرر رفضػه العػودة أهػؿ  ؟كإطاللتػهخارجيػة  إطاللػة إلىهؿ البغداديوف بحاجة 
مػػف هػػـ عمػػى إال لػػـ تعػػد تعػػرؼ بشػػرا  هػػانألبغداداحسػػب لقػػاء تمفػػازي لػػه عمػػى قنػػاة الحػػرة  

نهػػا تصػػب فػػي جػػوهر أ الإسػػئمة واف بػػدت مػػف خػػارج العػػرض أ شػاكمة هػػاتيف الشخصػػيتيف؟
 فكرته العامة. 

 
 حمام بغدادي

 وهػػػو حمػػػاـ بغػػػدادي حقػػػا ببخػػػار  الػػػذي تصػػػاعد فػػػامتأل بػػػه فضػػػاء المسػػػرح والصػػػالة،    
وباكسسػػػػواراته البغداديػػػػة ذات الطػػػػابع  ،رجػػػػاء المكػػػػافأوبرائحػػػػة بخػػػػور  التػػػػي انتشػػػػرت فػػػػي 

عيػػػة محتفظػػػة بهػػػا ومقػػػرة  تػػػزاؿ ذاكرتنػػػا الجمالوبأغانيػػػه التػػػي  الفمكمػػػوري الشػػػعبي البحػػػت،
يضا بشخوصػه الشػعبية المتمػايزة أوهو بغدادي  غنية البرتقالة.أمع تحفظنا عمى  صالتهاأب

سػػدي صػػورة واضػػحة األلقػػد قػػدـ لنػػا جػػواد  ولهجتهػػا. ،سػػموبهاأو  ،وروحيتهػػا ،فػػي مفهوميتهػػا
 ،هػػػاتآو  ،وموسػػػيقى ،حػػػةئورا ،وجميمػػػة لحمػػػاـ بغػػػدادي فعمػػػت المػػػؤثرات الفنيػػػة مػػػف بخػػػار

 إال فػي نفوسػنا. بما فيه الكفايػة، مهمات فعمها في تقريب تمؾ الصورة لنا وجعمها مؤثرة،وه
وهػػذا يؤكػػد نظػػرة جػػواد االسػػتعالئية لمػػف   مػػف اوسػػخ النػػاساف جػػوادا جعػػؿ زبػػائف حمامػػه أ

والمهجة تمكأ وهو يضػمف فصػحى لغػة الػنص بعبػارات  اإللقاءوعمى صعيد  .ظؿ في بغداد
 أنهمػػاـ مػػع األهػػا بمهجتهػػا العراقيػػة ظالممثمػػيف السػػورييف تمفومفػػردات شػػعبية صػػعب عمػػى 

جمهػور النظػارة بشػكؿ  إلػىبذال جهدا محمودا في توصيؿ روحية تمؾ المفػردات والعبػارات 
مػػا حصػػؿ مػػف مبالغػػات  إلػػى اإلشػػارةبػػد مػػف  وهنػػا ال عػػاـ والعػػراقييف مػػنهـ بشػػكؿ خػػاص.

لتػػي تكػػررت عمػػى لسػػاف الشخصػػيتيف كثيػػرة فػػي اسػػتخداـ بعػػض المفػػردات العراقيػػة النابيػػة ا
نهػا مفػردات أكيػد عمػى أتكرارا لـ يحقػؽ غرضػا فنيػا مػدركا فػي العػرض قػدر مػا حققػه مػف ت

 شعبية عراقية سوقية حسب.
 

 حمام بغدادي 
بحػػدود فكػػرة الػػنص البسػػيطة  إالف يتخطػػا  أفضػػاء مسػػرحي مغمػػؽ لػػـ يسػػتطع المؤلػػؼ     

 ،معانػات ف تظػؿ عائمػة عمػى السػط .أى لها وارتض ،عماقهاأ إلى العرض التي لـ يتوغؿ
ذالؿ ،إهانػػاتوحػػديث عػػف االحػػتالؿ ومػػا تمخػػض عنػػه مػػف  ،واجتػػرار لمماضػػي ،الـآو   ،وا 

 ،والنكػػوص ،االنطػػواء إلػػىومػػوت جعػػؿ الشخصػػيتيف تركنػػاف نفسػػيهما  ،وترهيػػب ،وتعسػػؼ
لػػػـ ف هػػػذا التعػػػارض أ إالخػػػر يحػػػبهـ اآلو  األمريكػػػافحػػػدهما يمقػػػت أف أومػػػع  واالستسػػػالـ.

ف تحقػؽ الشخصػيتاف أصػراع حقيقػي يمكػف بوسػاطته  إلػىيستغؿ ولـ ينمو دراميػا فيتحػوؿ 
فقػػي غيػػر أوهػػذا جعػػؿ الشخصػػيتيف تتحركػػاف بيانيػػا عمػػى خػػط  غاياتهمػػا الفكريػػة والدراميػػة.



نػذكر منهػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ فتػرات  ،خػرأسػباب أوبسػبب هػذا و  لمامػا. إالقابؿ لمتصػاعد 
ومػػط زمػػػف المػػػؤثرات  ،طويمػػػة عمػػػى خطػػوط حركػػػة الشخصػػيتيفو  ،الصػػمت الطويمػػػة نسػػبيا

 وتفاقـ الشعور بالممؿ. ،ترهؿ العرض فكاراألوتكرار الكالـ و  ،والموسيقى
 

 حمام بغدادي
و تسػػد فيهػػا فراغػػات أهػػا ألف تمأمسػػاحة كبيػػرة لػػـ تسػػتطع قطػػع الػػديكور المقننػػة جػػدا     

يجعػػػؿ المخػػػرج ممثميػػػه يم نػػػه ف أوفػػػراغ واسػػػع كػػػاف ينبغػػػي  وثغػػػرات بقيػػػت مهممػػػة تمامػػػا.
ف يػدعهما يجمسػاف فتػرة طويمػة وهمػا يتحػاوراف أبحركاتهما وتنقالتهمػا هنػا وهنػاؾ بػدال مػف 

حيػػػاف مػػػف الطاقػػػة الدراميػػػة التػػػي تػػػزود  بشػػػحنات حيويػػػة األكثػػػر أحػػػوارا طػػػويال خػػػاؿ فػػػي 
 متجددة. 

وظػؿ  الؿ،كثر مف ذكر مساوئ االحتأو  ،اإلذالؿسهب العرض في تناوؿ شتى صور ألقد 
دخمػوا مريكػاف األف أ برنػا المسػرحيةتخ هػذا حتػى نهايػة المسػرحية. ألريبورتػاجيعمى ديدنػه 

وراحػػوا يفتشػػونه ركنػػا ركنػػا    والحمػػاـ هنػػا هػػو البػػديؿ المكػػاني الموضػػوعي لبغػػدادا الحمػػاـ
 حػواض التػي يغتسػؿ فيهػا البغػداديوف.األوتتبػوؿ فػي  ،ابينما راحػت كالبهػـ تغسػؿ مؤخراتهػ

جر زهيد ومػع هػذا لػـ أخر مقابؿ آ إلىطمبوا نقؿ سجناء لهـ مف مكاف  أنهـيضا أا وتخبرن
بقطػع  يفهػددمنػه قػدـ هػذ  الخدمػة لمػوطف و أمتحججػيف ب أجػور   ا مف قػاـ بفعػؿ النقػؿينقدو 

خػػرى تخبرنػػا عػػف توسػػؿ وتممػػؽ أومػػرة  .تفػػو  بكممػػة واحػػدة حػػوؿ هػػذا الموضػػوع إفلسػػانه 
، ر الحػػدود مػػع التػػابوتمريكيػػة كػػي تسػػم  لهمػػا بعبػػو أ لمجنػػدة ومحابػػاة إحػػدى الشخصػػيتيف

طالقهـ ازدحػـ العػرض  ىخر أ توحكايا ف تخمص مف الجثة بدفنها و..أالنار عميها بعد  وا 
عبػػاء الحكػػي الػػذي اسػػتبعد الفعػػؿ الحركػػي ليحػػؿ محمػػه أب إيػػا واتسػػعت روايتهػػا محممػػة  ،بهػػا

 . اإلخباريالسرد 
ف تنتهي عند المشػهد الثػاني أوكاف يمكف لممسرحية  خرة جداأما النهاية فقد جاءت متأ    

وتركها  ،مضى بها الى آخر الشوط سدياأل حفاظا عميها مف الترهؿ إال أف و بعد  بقميؿأ
 يتوقػؼ ولػـ ،حػدهماأصاب أمفتوحة عف طريؽ تكرار الشخصيتيف لتأتآت الرصاص الذي 

الػذي سػوؼ  اآلتػي المسػتقبؿ إلػى متػدّ ابػؿ  أيضػا، ،بحدود هذ  النهاية المفجعةعند   الزمف
  القائـ. لف يكوف بأقؿ ظالمية مف الحاضر

................................................. 
 مف عروض مهرجاف أياـ عماف المسرحية الثانية عشر*   

                                                  



 المجسات الجمالية في عرض النصار   
 *في الحرب نسا     

 
  

 سديد. ج اد األ : تأليف
 كاظم النصار إخراج:
 ، باسل شبيببشرة إسماعيل، زهر  بدن، آزاد هي صم ائيل تمثيل :
 الفرقة ال طنية لمتمثيل                                                                   تقديم :

    
 التي أخرجها مؤلفها جواد األسدي، لحرب انساء في ا عمى تقديـ مسرحية لـ يمض،     

وقػػػػت طويػػػػؿ حتػػػػى قػػػػاـ المخػػػػرج كػػػػاظـ النصػػػػار بإعػػػػادة تقػػػػديمها ثانيػػػػة عمػػػػى وفػػػػؽ رؤيتػػػػه 
أبانهػػػا أحػػػداث اإلخراجيػػة الخاصػػػة دوف أف يأخػػذ فػػػي االعتبػػار الفتػػػرة الزمنيػػة التػػػي وقعػػت 

ائما حتى هذ  زاؿ قما  الذي تناولته المسرحية وقتذاؾ، صحي  أف فعؿ الهجرة، .المسرحية
الموضػػوعة الحساسػػة كمػػا المحظػػة ولكػػف الظػػروؼ تغيػػرت تمامػػا ولػػـ يعػػد التعامػػؿ مػػع هػػذ  

وكػػػاف أولػػػى بػػػه أف يأخػػػذ المتغيػػػرات المحميػػػة والدوليػػػة بنظػػػر االعتبػػػار وأف  كػػػاف مػػػف قبػػػؿ.
، لسػبب مػا ولكنه لػـ يشػأ، وفؽ فهمه المتجدد لهذ  المتغيرات،يتناوؿ هذ  الموضوعة عمى 

ضػعفت جداتها ولو مسا خفيفا مما جعؿ المسرحية تراوح في زمانهػا مراوحػة أأف يمس مست
نػػه أراد أف يشػػتغؿ متعمػػدا أل هػػذا ربمػػا تغافػػؿ النصػػار عػػف مبػػررات إعػػادة إخراجهػػا ثانيػػة.

 وهػي قػدرات ال يسػتهاف بهػا، هف عمى قدراته الفنية واإلبداعية،واف يرا عمى الشكؿ حسب.
وهػذا أمػر يجعمنػا ننظػر إلػى مجسػات العػرض الجماليػة  في خمؽ الدهشة لجمهػور النظػارة،

 ،ومثابرتػػػه ،نظػػػرة متفحصػػػة يمكػػػف مػػػف خاللهػػػا بمػػػوغ مػػػا بمغتػػػه المسػػػرحية بجهػػػود النصػػػار
صرار  الذي   : الدخوؿ إلى تمؾ المجسات أف نسأؿ ولنا قبؿ ال يميف.وا 

فعػػال أـ وهػػؿ هنػػاؾ حػػرب  لمػػاذا النسػػاء فػػي الحػػرب؟ وعػػف أي حػػرب تحػػدث العػػرض؟    
 ؟ جرد إشارة إلى وجود حربم

رب النسػػػػاء مػػػػف اجػػػػؿ ونقػػػوؿ جػػػػازميف إف كػػػػاف فػػػػي العػػػرض ثمػػػػة حػػػػرب حقيقيػػػػة فإنهػػػا حػػػػ
مػػف اجػػؿ قبػػوؿ لجػػوئهف فػػي ألمانيػػا وقػػد خسػػرنها بعػػد قػػرار المفوضػػية  الخػػالص المنشػػود.

لػػزامهف بمغػػادر  ،السػػامية لشػػؤوف الالجئػػيف برفضػػهف جميعػػا ة ألمانيػػا خػػالؿ أربػػع وعشػػريف وا 
، قد أخفؽ في العنونة والحالة هذ  ا هو ما أراد  العرض بالضبط فانه،كاف هذ فاف .ساعة



فػي تمثػؿ حالػة صػراع  أكفػأإخفاقا كبيرا ألنه كاف بإمكانه أف يستبدؿ مفردة الحػرب بمفػردة 
، كإشػػارة إلػػى هنػػا ف كانػػت المفػػردة قػػد وردت،سػػاء الػػثالث مػػف اجػػؿ هػػدفهف المشػػترؾ، وا  الن

وغيػػر كافيػػة  ،عيفة. فإننػػا نػػرى أنهػػا إشػػارة ضػػبه فيهػػا حسػػبب التػػي زج الطاغيػػة شػػعالحػػر 
غػػي أف لتأخػػذ حجمهػػا الػػذي ينب تولػػـ تسػػعفها بعػػض التمميحػػات والعبػػارا لالسػػتدالؿ عميهػػا،

 .يتناسب توافقيا مع العنونة
يف مشوب بحنيف ابتدأ العرض بموسيقى ممهدة طبعت جو  العاـ بطابع عراقي حز         

عة هػػي أغنيػػة شػػعبية شػػائ "أهمنللهجللا  يللن  ي صللحت يملله احللا..مللان" فعػاـر لألهػػؿ والػػوط
لوعػة المحػب  . تمتػزج فيهػاأو مػف نػأى األهػؿ عنػه بعيػدا صرخة مف نأى عف اهمػه بعيػدا،

وتصهر أشجانهما فػي مصػهر االغتػراب واالرتيػاب مشوشػة شػبكتهما  بمكابدات المحبوب.
هكػػذا بػػدت الشخصػػػية  ف.عمػػى استحضػػار مػػػا كػػا ،بعػػد ،الذاكراتيػػة حػػد أنهػػا لػػـ تعػػػد قػػادرة

سػػنة  اع سػػنة لػػـ تعػػد  قػػادرة عمػػى تػػذكرها.لحظػػة أرادت اسػػترج  اآزادوهػػي صػػموئيؿ ىاألولػػ
سػقط اسػمه مػف   ابيت برنػادا البػا اكبر المخرجيف في بالدها مسرحية أخرج فيها واحد مف

تمػػػؾ المسػػػرحية وهػػػذا أمػػػر شػػػبه ذاكرتهػػػا المتعبػػػة مثممػػػا سػػػقط تػػػاريخ العػػػاـ الػػػذي قػػػّدـ فيػػػه 
فالػػذاكرة يمكػػف أف تتخمػػى عػػف كػػؿ مكنوناتهػػا إال تمػػؾ  إف لػػـ يكػػف طبيعيػػا تمامػػا، يعػػي،طب

ضػػػرة مهمػػػا تقمبػػػت األحػػػواؿ التػػػي رسػػػخت فيهػػػا وحفػػػرت عمػػػى صػػػفحاتها حروفػػػا سػػػتظؿ حا
 . واألهواؿ

هػي  حفز ذكرى بيتها وأهمهػا فػي العػراؽ.لبا مهما إذف إال بالقدر الذي ألـ يكف بيت برنادا 
أفضػػػؿ مػػػا عنػػػدها   ـوأرادت أف تقػػػد بجػػػد وجهػػػد وحػػػب عمػػػى خشػػػبته،سػػػرح عممػػػت ممثمػػػة م
 الحقة السمطة لها وألعضاء الفرقػة،وم تها،بعد اعتقاؿ إحدى زميال لكنها أرغمت، لموطف،

قػت استشػرى عمى مغادرتػه ألنهػا تخشػى أف يكػوف مصػيرها مجهػوال كمصػير زميمتهػا فػي و 
ة الترهيػب والتغييػب وشػاعت سياسػ ،توكثرت المداهمات واالعتقاال فيه الفساد واالستبداد،

 .وتأليه الصنـ
لقد جمعتها الصدفة باثنتيف مف بنات جمدتها كف قد هربف إلى إيػراف وبعػد مكابػدات أشػهر 

ولػـ  بػاخرة بائسػة غرقػت فمػات كػؿ ركابهػا،ثالثة تمكّف مف الوصوؿ إلى ألمانيا عمى مػتف 
 . لالجئيفثالث نساء انتهى بهف المطاؼ إلىاكمب  ا ينج منهـ إال

ويقػدـ النصػار مشػهدا إيمائيػا برعػت الممػثالت فػي  ا تبدأ معاناة الغربػة بػال انتهػاء.مف هن 
تجسػػػػيد  أيمػػػػا تجسػػػػيد وهػػػػف يتحػػػػركف بمصػػػػاحبة ومضػػػػات الفػػػػالش المتقطعػػػػة وصػػػػرخات 

هػػػػـ يواجهػػػػوف ظالميػػػػة االسػػػػتغاثة المدويػػػػة راسػػػػمات فػػػػي فضػػػػاء المكػػػػاف حػػػػاالت الغرقػػػػى و 
نصار النساء الثالث يتحػركف عمػى مكػاف تقصػد أف ال يعطيػه لقد جعؿ ال مصيرهـ المؤلـ.

هويػة محػػددة كميػا ليتسػػنى لػه االشػػتغاؿ عمػى االنتقػػاؿ مػف مكػػاف إلػى آخػػر دوف عقبػػات أو 



ر  المسػاحة الخاليػة محددات ديكورية مع أخذ  بنظر االعتبار ضرورة أف تغطى قطع ديكو 
مػػػػف خاللهػػػػا تممسػػػػنا واقػػػػع  لقػػػػد شػػػػكؿ بقطعػػػػه الديكوريػػػػة فضػػػػاءات خاصػػػػة الواسػػػػعة كمهػػػػا.

أعػػدت لتكػػوف خاصػػة بالممثمػػة فالمنضػػدة التػػي  خصػػية الواحػػدة أو الشخصػػيات الػػثالث.الش
ومنضػػػدة كتابػػػة لموظػػػؼ  ،اسػػػتخدمها المخػػػرج مكانػػػا لراحتهػػػا اآزادوهػػػي صػػػموئيؿ  األولػػػى

 ،الهجػػػرةالمتخصػػػص بشػػػؤوف المجػػػوء و  لمفوضػػػية السػػػامية لألمػػػـ المتحػػػدة اباسػػػؿ شػػػبيب ا
ضػػيقة إلطػػالؽ فػػرح النسػػاء الػثالث ولهػػوهف بعػػد أف تفػػاقـ شػػعور كػػؿ واحػػدة  وبقعػة صػػغيرة

 . هف بالغربة واالختناؽمن
قطعة الديكور هنا إذف اكتسبت صفتها الوظيفية مف طبيعة الفعؿ القائـ آنيػا عمػى الخشػبة 

األكثر  وسنجد أنها عمى مسار تطور الشخصيات الثالث.ومف مجريات الحدث وتأثيرهما 
وهػػذا يعكػػس بطبيعػػة الحػػاؿ  ف قارنػػا بينهػػا وبػػيف القطػػع األخػػرى.إ تقرارا وتماسػػكا،ثباتػػا واسػػ

الظػػروؼ المحيطػػة  أو خصػػية وبيئتهػػا ضػػمف الظػػروؼ المعطػػاة،التػػأثير المتبػػادؿ بػػيف الش
 . بكؿ واحدة  منهف

واف بػدت  ابشػرى إسػماعيؿ  ة الثانيػةأانية التي وضعت لتكوف خاصة بػالمر أما القطعة الث 
ا مف ناحيػة إال أنهػا لػـ تكػف كػذلؾ مػف ناحيػة أخػرى وقػد انعكػس هػذا مػف خػالؿ ثابتة نسبي

حاطػػػة نفسػػػها بسػػػور وهمػػػي يقيهػػػا مػػػف تػػػد ،وتذبػػػذبها ،اظطػػػراب الشخصػػػية خؿ اآلخػػػريف وا 
ت أنهػـ أرادت أف تحافظ عمى روحية تقاليدها ومعتقدها ممف زعم بشؤوف حياتها الخاصة.

ـ تػػرتبط خػػارج محػػؿ إقامتهػػا إال بالرجػػؿ البوسػػني نهػػا لػػفأ ولهػػذا يخرقػػوف التقاليػػد والمعتقػػد.
ويعمؿ عمى المسار نفسه حتى يتكشؼ لها انه مراوغ  ،الذي رأت فيه مف يشاطرها المعتقد

 منها ما يريد  الصياد مف الطريدة.وأخذ  ،دجاؿ احتاؿ عميها
تهػا فقد خصها المخرج بقطعة ديكور متحركة تماشػيا مػع طبيع ازهرة بدف  أما ثالثة النساء

ا وبوهيميتهػا وسػخريتها مػف شػبابيتهع حركتهػا الدائبػة و التي ال تعرؼ االستقرار والثبػات ومػ
إنهػػػا تعمػػػف بجػػػرأة عػػػف كونهػػػا امػػػرأة قاسػػػية قػػػادرة عمػػػى اإلمسػػػاؾ بتالبيػػػب الرجػػػاؿ  الوجػػػود.

يقافهـ عند حد معيف تقرر  هي بإرادة تتخطى   . أنوثتها وغنجها ورقة المرأة فيهاوا 
 ،أف النصػػػار اختػػػار قطػػػع الػػػديكور بنفسػػػه لتنسػػػجـ مػػػع معالجاتػػػه الفنيػػػةمػػػف هػػػذا نسػػػتنتج 

الػػنص ومخرجػػه السػػابؽ جػػواد  ونظرتػػه التػػي أرداهػػا أف تكػػوف مغػػايرة إخراجيػػا لنظػػرة مؤلػػؼ
والبحػث عمػا  ،وقد أخػذنا الشػؾ فػي هػذا إلػى إعػادة التػدقيؽ فػي منهػاج المهرجػاف االسدي.

أو منفػذ الػديكور وهػذا قػد دعػـ زعمنػا أف يخص هذ  المسػرحية فمػـ نجػد إشػارة إلػى مصػمـ 
 الشػػػػكالنية بعػػػػد أف اسػػػػتهمؾ المؤلػػػػؼ/ النصػػػػار اعتمػػػػد الػػػػديكور أداة قابمػػػػة إلفػػػػراغ براعاتػػػػه

 . مخرج جواد االسدي فكرته األساسيةال



الػػػذي كانػػػت إضػػػاءته  اجبػػػار جػػػودي  اإلضػػػاءةوقػػػد دعػػػـ نجػػػاح المخػػػرج فػػػي هػػػذا مصػػػمـ 
ة الكافيػػة أو العػػزؿ التػػاـ انسػػجاما مػػع طبيعػػة محكمػػة فػػي إعطػػاء الحػػدث التغطيػػة الضػػوئي

  ذلؾ كانت مساهمة مصمـ الموسيقى اياسػر صػال وك .ومتطمبات الفعؿ الدرامي ،الحدث
 فضال عػف تأثيراتهػا الدراماتيكيػة، الذي أضفت موسيقا  عمى العرض روحا عراقية خالصة

رة واضػػحة عمػػا واختيػػار  لألغػػاني العراقيػػة التػػي تضػػافرت مػػع الموسػػيقى فػػي إعطػػاء صػػو 
 .وموت ،وحنيف ،وغربة ،ومعاناة ،ووجد ،ـيعتمؿ داخؿ الشخوص مف همو 

ومثمما اشتغؿ المخرج بجهد عمػى إبػداع مشػهد غرقػى البػاخرة اشػتغؿ عمػى المشػهد األخيػر 
ت فػي مصػير النسػاء بيػرة تجمّػفأعطى قرار رفض لجوء النساء الػثالث إلػى ألمانيػا أهميػة ك

 فبينمػا يقػرأ موظػؼ الهجػرة لػوطف.يمتقػي مػع مصػيرهف داخػؿ االػذي  اخارج الػوطف  المؤلـ
قرار الرفض تثير النساء الثالث كرد فعؿ عمى  الذي أجاد أداء دور  بإتقاف، اباسؿ شبيب 

هػػذا القػػرار لغطػػا كبيػػرا يتػػداخؿ مػػع تكػػرار قػػراءة قػػرار الػػرفض بػػال توقػػؼ وبتصػػاعد درامػػي 
 ني الفضفاضػػة.حػػوار الزائػػد والمعػػاأوصػػؿ رسػػالة العػػرض بطريقػػة أغنػػت عػػف الكثيػػر مػػف ال

عػرض عمػى نفسػه عند هػذ  النقطػة تنتهػي المسػرحية وتضػع حػرب النسػاء أوزارهػا لينغمػؽ ال
 ونظرتػه السػوداوية لمواقػع ،وهنا تجدر اإلشارة إلػى تشػاؤمية النصػار وليغرؽ في ظالـ تاـ.

ه خشػػػي المؤلػػػؼ ونظرتػػػه لمواقػػػع العراقػػػي وكػػػأني بػػػ التػػػي تشػػػابهت مػػػع تشػػػاؤمية األسػػػدي/
 ،وتهجيػػر ،وهجػػرة ،عػػف موقفػػه ممػػا يحػػدث اآلف لمعػػراقييف والعراقيػػات مػػف معانػػاة اإلعػػالف

 . وفرار مف الموت إلى الموت
 مػػا حػػدث،م فػػي موقفهمػػا المعمػػف وبهػػذا يكػػوف المؤلػػؼ األسػػدي والمخػػرج النصػػار قػػد تقاربػػا

 جػػهمػػف خار األوؿ مػػف خػػالؿ نظرتػػه واسػػتقرائه الواقػػع  وغفػػال أو تغػػافال عمػػا يحػػدث اآلف،
وتسػػمط  ،  ولكػػف بعيػػوف تتحػػرى الماضػػياداخػػؿ العػػراؽ اخػػارج العػػراؽ  واآلخػػر مػػف داخمػػه

 . ؿ الحاضر وتغيراته وما استجد فيهوتهم ،كشافاتها عميه
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 ستالفهر 
 

 مقدمة
 تمهيد/المقر    المنظ ر

 
 الفصل األ ل/ المقر  :

 استمهاـ وعصرنة التراث فنيا في ثالث طرائؽ درامية
 نظرة عامة في تاريخ المسرح العراقي

 تأصيؿ المسرح العراقي وعصرنته
 التعارضية الطريقة األ لى:

 تعارضية الرشيد في نص موكري اهاروف الرشيد 
 االخاتـ نكنة محي الديف ز تعارضية الرشيد في نص 

 هكذا كانت البداية
 لماذا المسرحية داخؿ مسرحية

 ليست النهاية
 الممحمية الطريقة الثانية:

 تقديـ
 التراث وموضوعة الحصار

 الموت والقضية
 الحك اتية قة الثالثة:يالطر 

 مف هو الحكواتي 
 عناصر الحكواتية

 ماذا نسمي شغؿ الحكواتي المطروح لمتمقي؟
 األولى المرحمة

 األسفار..أسطرة الحاضر وواقعية الماضي
 المرحمة الثانية

 حكواتي متقدـ جأنموذالعدادة 
 المرحمة الثالثة

 سيدة الوركاء دراما في تنغيؿ الموروث وتفعيؿ الوارث
 رحمة العالـ السفمي



 تمثاؿ مف رخاـ األولى/القرية 
 معطيات القرية األولى

 تمثاؿ مف رخاـ القرية الثانية/
 تمثاؿ مف فحـ قرية الثالثة/ال

 تمثاؿ مف تمر القرية الرابعة/
 اكاليجوال  كريـ جثير في مسرحيةالتشاخص الدرامي 

 المكاف وحالة الضيؽ في مسرحيات الكاتب المسرحي جميؿ القيسي
 افات  الدرامية لمكاتب المسرحي قاسـ مطرودر رؤيا استقرائية لعوالـ االج

 ػاهنا  والػاهناؾ االشتغاؿ إشاريا عمى ظرفية ال
 أنموذجا المونودراما وأزمة الشخصية الوحيدة مسرحية بنياف صال  امنيكاف 

 
 الفصل الثاني/المقر    المنظ ر

 المروح نوافذ أخرى  مطرود ـالمقروء والمنظور في مسرحية قاس
 بنية االنتظار وخيبة العودة في نص المسرحية ..المقروء-1
 يبة العودة في عرض المسرحيةصور االنتظار وخ المنظور..-2

 االعمبة الحجرية لمنظور في مسرحية محي الديف زنكنة المقروء وا
 المقروء-1
 المنظور-2
 

 المنظ ر الفصل الثالث/
 الرقص الدرامي

 نظرة عامة
 الرقص الدرامي جنسا إبداعيا محدثا

 المخطوطة اليومية -1
 بعد الطوفاف -2
 فوؽ تحت تحت فوؽ/ -3

 نيوترداـ -اأحدب نيو سرحيةصور ارتحاالت الغجر في م
 احماـ بغدادي  سوداوية األحداث وتشاؤمية الرؤيا في العرض المسرحي
 المجسات الجمالية في عرض النصارانساء في الحرب 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 صباح االنباري:    

 
 صباح مسمـ عبود 

  1954تولد العراؽ ػ بعقوبة 

 ي مسابقة حائز عمى الترتيب األوؿ ف 

 1993مجمة األقالـ العراقية لمنص المسرحي عاـ 

 عف مسرحيته المناهضة لمحرب 2000دولة لإلبداع عاـ حائز عمى جائزة ال 

  .الصرخةا

   عف دراسته   2009حائز عمى الجائزة األولى لمدراسات النقدية عاـ
 الموسومة ااستمهاـ التراث وعصرنته 

 
 
 

 صللدر له:                  
 

 2000بغداد  /دار الشؤوف الثقافية العامة /طقوس صامتة 

 2001 /دمشؽ /اتحاد الكتاب العرب /ليمة انفالؽ الزمف 

 2002 /بغداد /دار الشؤوف الثقافية العامة /البناء الدرامي 

 2004بغداد /قافية العامةالث فدار الشؤو  /إرتحاالت في ممكوت الصمت 

 المقروء والمنظور 




