
مد.ا.ل!رجمئثا?مبئرخ!?9!-ء-!وللواكأ!االن!تاائلدتئاطا
مه

ايلولمنع!ئرالثامنك!رايضا.وافريقيااسياكنابمعالسومياتية

الحالى.

نقاشندوةكانت،يمثلانهمابكلالسوفياتيينالكاتبنهذينمع

والاستاذينادرييوسهيلحاويخللالدكتوريئضمتوسياسياىىاللشانيينالكتاباتحاد

وجهاتاستإءحولفيهاالحديتجرى،الرافعيواكرمعيتانبممحمد
*،،

ا+لحادداخلوالنشرالتعبيوحريةمبدأعناهـوفياتبيئالاديبيننظر"اللبنانيينالكتاباتحاد"اخيرابيروتفيتشكل

فيه،المتنوعةالادبيةالمدارسانتشارحريةومبدا،السوفياتيالرقملحملوخبراغلماالداخليةوزارةاعطتهالذلأي

جميعفيالكتاب،اتحاداتالىالصهيونيينولدوهر"اشم!للاك!ةلممكرينجمعاتجمعيةهذ،وغاية.6891اب2.بتاريخ،.2

..".حقوقوصيائةجهودهمح!قوتنم!اللبنانيينالكتابشمل

الشيوعيبالنظامالسوفياتيالاديبالتؤامشكلعنالحديتوبداالادباءانتاجرعايةعلىيعملالازحادانكما.الادباء

.عالسوقياليالاتحادجمنرالحرالادجميالتطورخطعلىذلكقئميرومدىوتشجيعالعالميةاللغاتالىمنهالحيدترجمةوتشحيع

:فقالسفرونوفالحديثوتناولالا!!ادويد!ز.ا!عر!ةا!ةألىالعالمىالتراثنقل

ف!ينابىينتمبملمعصئعغمهمادنم!انيةكاعنانمممخاليسوااًلكتابنكبولسوفماثالنشربدورالكتابتعلاقاتنظيمكذلكعاتقهعلى

الذبنيتصورهلاقدماالادبيةوا)خزعاتالاراءفيالضباينمنهؤلاءمستويرفعشدلهمنمابثلوالقيامالاعلامووسائل

الغر/ليالعاللمطريقعناخمارنايتلقونألكتاب.بينالعلاقاتوتوثيقالكتابكرامةوتحقيقالفكر

...".العالموكتابالعربوالكتاباللبنانيين

7التبايناتهذهاًند!لاحطالحديثفرحاويالدكنورتدخلوهنافاللبنانيينالادباءمنتأسش!يةلجنةوكانت

الالثتراقيخ!ضمنتدورشبمءكلرغمتظلالسوفياتبيناقع!ةباء.الاساسىالقانونووضعتمطولةاجتماعاتاجتمعت

اغاقاهنالكانذلك،صحيحهذا:معلقاسفرونوفواضا!عددحضرهاجتملعالىودعت،للاتحادالداخنليوالنظام

اًلاشتراكنىبالنظامالابمانعلىدلالحادالمنتمينالكتابجميعبينمبدئيا،فأقروهاوالنظايمالقانونموادفيهتدارسوا،الادباءمئ

قبلاشا،الادبي!ةالحياةتنطلمنهائذيا!نفاقهذاعداوفيما..رالد!السادهموامهاموقتةاداريةهيئةانتخبواثم

..واالكارهارائهعنللنصيرالخاعىخطهاخيارفيالادبحريةفانمغيزلجوزفالا!اذ،للاخطدعا!اامينلادأ!يسسهيل

....الاستلذ،للسراميناادونشى3الاستاذ،العامللاميننائبا

ل!وقيا!خرىفالمعر!ير!لمناقمث!ةلحابىبمصيلييسه!لتتعبيرنووالعلمسعألةكتوحرمنالدكتوروالاساتذة،للصندوقاميناالبعلبكيمنير

ا،دسوفياقي،الانحادفياحيانانثصرهايمنعالادبيةالنصوصيبعضانحسين،ئجميوسفمحمدالدتور،زريققس!طنطين

وقد..هناكوينشرونهاالغرليةاوروداالىالنصوصالكتا!!يهرىىمل،ضا!جورج،!ويخليلالدكتور،مروة

.ل...!.:".....الاتحادمقراما.اعضاءبعلمكيليلىالسيدة،العبدللله

ررفبكيسصرهالىمممولمحاكهههيلاا!ليةورمخارلكاتبارفيولبيألوطنبيننشربتفمة!رئش)الكتابقاءصذلجمعيةمقرفهوقتالمو

الفارج،فيالنمثرتهمةتكنلمالتهمةانوال!يقة،السوفياتيالاتحاد(المزرعة

السوفياتيىانشعبتحقرادويةنصوصكتابةتهمةكانتمابقدرالادباءدعوةالموقتةالاداريةالهيئةوستولى

الاشترابر.واررظامالانتسماببابستفتحكم،الانحادالىللانضماماللبنانيين

......8..اللقادمالخرلففيالعموميةالجمعيةلدعوةتمهيداللاتحاد

لمعهيلعنالردكا"لبسبملممموفياتسيأ،ددكعوالموعم!مكسمبرل!ىن!ثرحولمصةما.آلداخليألنظامموادوفقجديدةاداريةهيئةلانتخاب

هنعروايتيئالسوفياتيالالحادخادجالىهربالذي"سودجنسين""المحرر"جريدةفيسحابالياسالاستاذكتب

هالمناحدىمنحدقاتبنشرالاكشبرسب!اتوقد.هناكنشرهمايليمما

."ا،ولىالدائرة":بعنوانالروايتينالمعروفانالسوفياتيانالاديبانالماضيالاسبورعفيببيروتمر

القصةبالتفصيلممسأروي:وقالسفرونوفاساريروانجسطت."دوميانتسمفو""سفرونوف"

لشولجنسين.الكاملةيشغلسفرولوففان،والشعرالمسرحيأتكتابةالىوبالاضافة

فبمللنثصرقصيرةقصصاربعيتمليوماالكاتبهذاجاءنيللقدالواسعة((لنسعلة)السوفاتية"افونيوك"مجلةقحريررئيسمنصب

.(أغنيولر)تحرررهاأرأسالتيالمجلةاشبهالمجلةوهذم.(الاعدادمنمليونانالاسبوعيتوزيعها)الانتشأر

تصلحفقطمنهاواهـدةانفوجدت،الاربعالقصصىقراتالممريةوالمصور،اللبنانيةالعربيالاسب!ابمجلتي

الشعبهـلىوافتراًءشتمافيهافان،الاخرىالثلاثاما،للنشرفيبارزانعضوان،السوفياتيينالكاتبينانالىبالاضافةهذا

ن!ثرها.اوبهاالقبوليمكنلا،الاشتراكيواكطامالسوفياتيانكما،وكاباديبالالىخصسةيضمالذياًلسوفياتالكناباتحاد

كصةدلنشرمستعداننيثص!مهمراجعةبعدلسولجنسينوقلتبمناسبةكانت،للبثانالسوفياتيانالاديبانبهايقومالت!الزيارة

فقط.واحدةكنابمنضخماعدداضمالذيطشقندموتمرعلىسنواتعشرانقضاء

حريةعنهاماشيئالكملاقولالحكايةلمرداقطعاناودوهناستقاموافريقيااسيماكاببينجديدةلندوةوتمهيدا،وافريقيااسيا

بلادنا.كقالنشرالعلاقاتلجنةرئيسهوسفرونوفانالىالاشارةمعطشقندفي
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السوقياتي.الالحادقيالاشتراكيالنظامضربمحاولةاومامنعاونشرفيكاملهةبحريةاتمتع،ءجلةتحريرهزئيسفاشا

:وقالسفرونوفاساريرعلىالجديةعلاماتوانطبعت.مناسبغير2ا!سب!امنااراء

!احئر!اولكن،اتحادظ!اخلصهيونيةعظصرفعلاهناللكمنع-حقيملكلاكو!يغبنقن،مقالاوةلم!ةشرؤررتقاذا

انهواع!تقد،السابقمنبكنيراشدالاناصبحقدلخطرهاوتنبهناءهـ-كايفرضنيورلابريجنيففانمقالنشررفضتواذا،ذللكمن

مع،عنهاتحدفالتيللاغراضكتابنااًتحاد.استغلالبامكانهملشى.فثره

ومخملصين،صهيونيينغيريهوداكتبةاتحادنافيهنادانالىالاشارةفينشرهافارفض،قصةتعجبنيلاانمثلايحدثانويمكن

الاشتراكي.وللنظامالسوفياتيللالحاد..مجتهفيفينشرهاآخرىمجلةتحريررئيسبهايعجببينما،مجل!تي

الظكيدمنئتمكنانو!بل،،موهـطار*الحديثحبل،اتقطعبلدايفيالممارسنفسههو،ا!ضحمريةفيالاسلوبهذاانواًظن

برقيطا،"،موجودةاسائيلبقيتطاولباورالكبيرالسوفياتجطللاديبليسونظامكم-عند!ادبيةمجلةتحريررئيسيملكالا..العالمالب

يعيثسوناهتيللدولولاءلهمفويبهامرظاا!الميهودجميعولاءعرهىيسيرعندناالامر؟مجلتهفيةصةنشر!قضان-اشتراكيا

..القاعدةهذهعنيشذونقلائلاًفرادوجيدرغم،وانظمتهافيها.المنوال!!س

انباءاليناحملقد،الهامةالمناقشةالذهالتائياليوماننجرتنراناما:ليقالفقد،سوأجهسينةضيةالىالانولاعد

حالياالاشتراكيالمعسكرفيالصهيونيينيحيطالذيالحلرجولوكد..اسحبهاانواما،الابعقصصيلي

الذياليهوديالكاتب،دانيالذوجةموسكوسلطاتاع!تقلتفقدالعالمقبفجةسولجنم!جمنيثيرانالممكنمنانواحسست

ا!ا،ا!وهـيراتيالا!ادتشتمكآباتبسببسجنفترةيقضياذابامكانيكانربما:ئفسيفيفقلت،اًلممنوعةقصصهحولالغربي

اهخمراًءا!ا-ءقيهـظاهرة!ظيممحاوذكانتفقدالزوجةتهمةلااعلاميةضجةاتفادىان،المقبولةوغيرالجيدغيرقصصهئشرت

.براعقيار!كريالسوفياتياتدخلعلىللاعتراض"نوالمكونةلبمالمساعد"التحريرهيذةعلىالامرفعرفت.لهامبرر

.كتابثمانية

الثلاثاما،نشرهايمكنفقطواحدةانةالواالقصصقراوافلما

..القصصنشرلرفضاضطرهـتوهنا.ابرداةبولهايمكنفلائلاخرى

سولبهسين؟فعلماذا

فياً!لمسر!لعراًفياًلحدبرفجديدةاًتجأهأت"ميرنوني"اسمهاعنمنها.شهيرةا!بيةمجلةالىذهبلقد

.(اللجديدالعالم)

الئهصببرياسبقبهقلمالذيالتصرفبنفسثأمقدالثانيةالمجلةتحريررفيسىانوحث

-ا-.الاخرىالنلاثنشرورفضواحدةةصةفنشر،مناسبااناالىاهكنت

مناحسشاتفيالا،العرا!فيجديةمسرحيةنهضةقملممجلاتفبمواياتسهلينشرذهبالذي،سولجنسينةصةهذهلأ

.ارهنرننهها؟الىتمتدالمرحياقطادفبدايةانمع،القرنهذاالشعبفيشتائممصشاقيلتنشرمستعدينلسناونحن..لغربا

)2(العراقةالمسرحيةفانالمسيرةهذءطولورءم.)1(عشرالتاسعالغربيةالاعلاماجهزةنرضيانلمجردالاشتراكيوالنظامالسوفياتي

السطحيةبالاحداثوالتالرالاجنبيةالتياراتتقليدعنتخرجلم.بلادنهاقيالتعبيرحريةمصيرعلىونطمهنها

ا!رامي.البناءفيالمسرحيةالالسىابسطت!دجملهامما،المباشرة:هاماصغيراسؤالاالحضو!احدطرحوهنا

وتقليدهفافسياقهلأ،التخلفهذاوزريتحملالعرالمحياوا!لف؟صهيونييهوديسولجنسمينهل

ووا!عه.واًرضهتراثهعنابعده،للغير؟وهالهـفرونوفى!و!3ن

وولهائلةرجةحصلتفقد،كثيراتطللمالغترةهذهولكنوشعبهالسوفياتيالالحادسولجنسينفيهاشتماًلتيالقذارة

للواكصملاصقةىءمبلامن؟علتهوماالعالمفيالتقدميةالثوراتبالنسبةانناوالحقيقة.صهيولييهوديبالفعلانهاعتقدتصلني

انعطافحدثلذلكونتيجة.خصبةوفكريةفنيةبر؟ياومصحوبةلان،الحذرشديدجديدموةفلنااصبحالصميونيالخطرلموضوع

وانبما،والا!كارالموضوعاتقبمالتجديدنحوالعراقيةالمسرحيةفي.عوالياتجا.انهاعنمؤخراكشفتلصهيونيةا

قيولدتالتيالىبالاضافةمناقريبةولدتالتوداًتهذءبعضيحضرونالذيناللعربجميعرهاحدةمرةللحديثتصدىوهنا

غند!ااالعراقفيالملسر!اأ،لتالليفب!اية0188سنةتهعثتبر(1)للاديبقالحينعيتائيم!مدالاستاذرأيهمللخمي،المئاقشة

وحوأءدم2!ميلالهالاهىكلوصيدللاكنلاثحهبئيحنلاالثحماسكتهب.السوفياتي

مثمنء؟ص)"بهياطولىوكومثيهدال!ا(ايجهميل1)الحسنيوسفوكومي!دي!الع!واليةالصفةتكنسبولم،ع!وائيةاثصهيونيةولدتلقد"

بريهدةو(بهراالنقاللدلاكلتوهـعهلىايعراففيالللعوبيحةالمسرحديةإكتل!ء..فقطمؤخرا

اضفحيهاأح!مهـد!شرعيهث6691الأد!ل!اكانون3ق!42.1ءردار!ولىيهةا:فقهـالأيهرايوضحسفرونوفوعاد

.0188اللىيهخدها!الىأرجعوالمسرحهـيداتهذهحولخبراالفلرجيولكنظ،فعلاعدوانيةولدقالصهيونية،لتعبيرااضأتلقد

بلالهـلغةكتبتا،للثيالصرحيها11!عرأكلي!با!سرحهيةالم!صرد(2)بسببقبلناتئبفنموربما،خطرهاحقيقةالىفقطموخراتنبهنا

الكلا!لةملعرفهـتنا!سدمال!كررر،ي!ةالمسيوحليهةأههلابمحث!نهايشمحملولمادوبيهة..الخطربهذاالمباشراحتكا"كم

الاكرادالمؤ!فلينبعيضأنع!للمنما)الل!وصلماوكهل.امرديبالملرح:الحاضريناحدفقال،السيالسيالطابعالحديثعلىغلبوهنا

قى!.اع!ددههـافى؟الهتدأخب"ج!يددةنهـشرتوقلد.المرحفديألدفواًالدولفييعيشونالذينالصهيونيينانلاضناللقد-

وعلسرحهـسة"زييراين،سر!ي!ة:بعضسهاأسماء67!ا-8-18العدوانمنالاشتراكيالمعسكرموقفاًغضبهمقد،الاشتراكية

سهـامهحهـينهى؟"ومسرحهية،كريممهيرزاأمدعنكالليهفلهمن"ا/للشهائع!ة"الىوتحويله،هرااسهـتيائهمعنالتعهبجمرارالواولما.الاسراثيلي

للمف!تهاح؟اللفنهيهاال!نورة!و"المد!سةاوالهبنتاا!يسرحيةو،راؤوفللكماو،والادبساءالكناباتحاداتالىمنهاالاشتراكيالمعسكرتضربحركة

مسمرح،ومسرحهـهة.،لزير؟سالللتلأ!*ةالمرأةلاوم!سرحييهة،كرايمفينظامازمةخلقليونجحوا،بولونياقينظامازمةيحدثواارزفكاثوا

"انهدم!و"أف!نديعلي"ولصلرحلية،م!مدالروأفلنعبد"كردستانالكناباتحادكتاتخذتموهاالتيالاحتياطاتهيفما.تشيكوسلوفاكيا

أحمد.لركى"ضحلك"ومسرحهية،للهـنريهممأنلضربا!لحادخلكلمنالتسلل1منالصهيونيةالعناصرلمنعالسوفيات

72



الكثيرفياللفكريةالل!ودةعلىالاهتماموانصبالغنيةالجودةأهميسةيقللاالعرا!في4191و.291ثورتاحدلته2فما.أرضنا

الاولىالسنةفيالفتأالتيمالمسرحياتتكنفلم.الادبيةالاعمالمن5291واسويسافي91ع6وانتصارمصرفي91ع2ثورةاعطتهعما

خلاالعرافيللمسرحوادبيةفكريةقيمةيعطبمالذيالمستوىفيللثورةكلالىيضاف،العالمفيالاشتراكيةالثورةالىبالاضافةايرانفي

الثاننالعاموفي.التلفزيونيةوالتمثيلياتالقصيرةالمسرحياتبعضفقي.الاسودالملكيالحكمخدلالعراقيفيالوطنيةالانتفاضاتذلك

الخبز"و"المقاتلون"امثالمنجيدةقصيرةمسرحياتشهدناالمراقيا!شعبكان،91،5891ع91،6؟ع،91ع4891،2

لادمون"حسينةالست"وم!مرحيةجيانتاليفمنوهما"المسمومخصائصلهكانتبكاملهجيلنفسمةذلكجراءفتبدلت.يغلبم

.صبرياثوراتاهذهأحدثتهوماالعرافيالانسانفعهد.معينةوصفاتمميزة

فقد،أيضاالفترةهذهعلىمسيطراالعانييوسفمسرحويعودكأ!لألتفكيرهيثمغلوماالتوريالانسانبقحمايايهتم-مسرحلتكويئ

،(ولميطةالشليلةورأس،بيكوتؤمر،شاكرياامكاني)تمثيلاعيدالمهـرخولادةتعتبركلهذلكومع.أرضهفيالثوريةمبدأتطبيقعملية

شيئاينتجلمنفسهوالعاني.العراقالويةمسارجعلىالمراتاعشراتكغيرهالمسرحيمهدن-2دائمافالمفروض.شوعيتهارغممتخلفةاللعراقيا

ومعطيالها.بيالثورةلادباء1وبقيةلانشغالهالقنرةهذءفياهميةذاذلكورغم.لهاوليدايكونأنلاالانتفاضاتهذهلقيامالاسبابمن

الاعوامخسلالاللفنيةالجودةفيبطيئاالعرافيالمسرحويسير!طساهممسرحا91ع8تموزثودةثبلالاخيرةالسنواتشهدت

كلي!ا،المسرحانحسرحيث6391عاميجيوحتىالثورةمنالاولىهـنالكهرباليالتياروقطعتالسلطاتفحارب!تهالوطنيالشعوربلورة

وواملا!بعضصمتوقدوافكارهواقعهعنالعرافيالمؤلفوابضعداحدبشمطالمسرحأضاءثم"اللشليلهرأس"العانييوسفمسرحية

الاديبعكفذلثوجراء.جيدفكرينتاجايندوولكنالاخرالبعضعقائدية*رضيةالتقسيةالحركاتهذءاعطتذللأكلمع.العمال

وفضلالسوداويوالادباللعبثوفلسفاتوسارلركامويقرأاللعرافيعامثورةفيمحصولهجئىتقدميفكربلورةفيالمسرحعليهااستند

المعتم،للرمسزاتجهالكتابةفهماستطاعومن،التأليفعلىالعمت.الجبارة91ع8

مرحلةيج!د!اخيرحولللقاسم"المفقودة(لمدينة"مسرحيةفكانتانو!هفا91ع5س5؟91عا!حيبينالممتدةسنواتالعشرفي

الايدولوجيةالمسرحيةهذهتنقصواذ.العرافيالكلاب.لدىالضياعالاجنطعيةلاوضاعناالقياسطابعأخنتثدالعرا!يةالمسرحية

مسرحيةفيهولماالمشابهةاًلامورباقنعالالاخرىهيتسقطانواضحةالظلمعنالمرح!هذءفيالعرافيالكاتبعبرفقد.والفكرية

."جو!وا!ظادفي"رركتءمموئيلهذهوجراء.ائفردعلىضغوطمنيسببانهوماوالاجتماعيالسياسي

المممرحقيفكرياتبعثرا6391للعامالتاليةالسنواتوشهدتفيصامتوازيةغدتحتىالمسوحية/اتجاهاتتئوعتللواقعالمصاهرة

جديدمنالتاريخنحواتجهوقدفيهاالعرافيالمؤللفاوجدظالعرافينحوالآخروابتعدبالشعبمنهاقسمالتصقاحياناومتباعدةبينها

شكليدلاء!كلوينمعالرأسآلاميجلبلادمزيبشكلموضوعاتهليصبيروسفاللعامالواقعفكرعنعبرواالذينالمسرحيينومن.الخاصة

ومسرحيةكاظملمادل"الطوفان"مسيرحيةفكانتللمسرحيةمكمفهولاءنذكروتحن،القصبوشهاببطيوسليم!ويحيىاللماني

كلكامشملحمةالسىبناعاداًلاول.فارسالدينلنور"الكراكي".والمختلفالمتنوعالواقعلتمثيلهم

للاغريقبناعادوالث!انيوا)كهنةالمعبدثضاياخلمكلمنالفكريوعطائهاداخلالانسانووضعيةالسياسيالفكرالىاللعالييوسفاتجه

قياسالىآخركاتباتجهبينما.الجرائموكعرةالعدلفقدانوقضايات!سلاليمسرحياتهفكانت،والاستغلالالنفعيةعلىقائممجتمع

فكانتالمسابقةاللسنواتمخلفاتمنهيذاتيةوتجربةالماديوضعه"بيكتؤمر"و"شغلماكو"و"الشليلهرأس"المنطلقهذا

لذلك.حياتجسيداصبريلادمون"العطاءايام"مسرحية"شاكر!امكائي"و"الدوهفلوس"و"اللبميتفيالمعذبون"و

منالعرافيالكاتبيعودالهثوءفبمالسياسيةالاوضاعتأخذواذ-العرافالانسانبينثوريةمجابهةالمرحياتهذهعنتمخضومما

كتبتمسرحياتالفنانينبعضمثلفقد،فريدينوحماسبنشاطجديداتجهبينما.والمدينةالريفبينرالموزعةالمتنوعةالسياسيةوالضغوط

واشجار"البيلاليحسنلعلي"الدبخانة"اهثالمنالفترةهذهقبلوالوطنيالقوميالثمعورلبعثبآحداثهمستنيراالتاريخالىقيحيى

وظهرتالعانيليوسف"جديدةصورة"وفادسالدينلنور"الطاعون(القادسية"ألففقد،تاريخيةمسرحياتخلالمنالشبابفي

يقرعتمسوز"ومسرحيلأ"الكاع"جيدةاخرىمسرحياتللوجودبطولاتقحاكيوكلها،"كسرى"الىالعربوفود"و"عموريةفتح"و

"المفتاح"بمسرحيةاخيراالعراقبىالمسرحتوجثمكاظملعادل"الاجراسالمخسورهذامثلكونالجديةطابعاعطىومما.التاريخيةالاسلام

ايضا.للعانيضدوثباتهأعظمقيهااًلعرا!شهدالتيذاتهاالفترةفينموايزداد

نجدعنهينفصلانكادانبعدللواقعجديدمنمسرحنايعودواذذلكخلالمنالننمجيدسادكما،بغدادوحلفبرورتسموثمعاهدة

تغزوواللاهدفيةكالعبئيةالاسودالادبمنالمشبوهةالتياراتبعضانفىيتيىانبالذصوالجدير.الوطنيتين4191و0291ثورتيببطولات

وواكعنابتراثنسالالصاقهاالمبرراتايجاداللبعضحاولوقدفكرناا!ورةلمفهومأعطىبلومباشرةبسعطحيةالاسلاميةالمعاركيعالجلم

وا!ا!ا.بعثفيأساسمنالدينيللشعورماعلىمحافظاالاجتماعبمالطابع

سببتمماارمراوىا!رعءلىا!روضهار!رووء!،5الىرالاهـا!ةعنمنقباالعرافيالفردألىبطيسليماتجهبينما.الوطنياثهور

ذكرنا!مااهميةتقللااخرىاسبأبهناك،طو!لاقىةا!أخيرولثوريةقضاياخلاللهامنطارحاالاجتماعيةومشاكلهارنفسيةظروده

المسرحيالنشاطامامالعراقيلزاللتتضعلاالمتعاقبةالحكوماتانوهبمالففقد.والصدلىافرلمشيئةتخضعوقتيةلكنها،ملحة

المسرجزاللاكماجداصارماجازتهاوقانون.قليلةالفرقزاللتظ!بيثما،"الدم"و"اللقلبفيطعنة"و"المساكين"و"الاقدار"

العرضقاعةانكلهذلكالىمضافاالراكصتعاملكمابرسوميعاملهذايمتدولو،العانياليهاتجهمالمثلالقصبشهاباتجه

هـرهونقود.!كلدينارا00،03ءلىيزيدبماالفر!له!لىهتؤجراللفوقد.هادفاكوميديامسرحايديهعلىلشهدنامبكراالشاب

المفروضة.للظروفمئساكاوجطهالكاتبهـكربعثرةالىالمابىبةالالب!ابكدوبا--ا"وحدهألفكما،التمثيلياتبعضالعانيمعبالاشتراك

لذلكطريقواقربالديكووومصلأريفالقاعةايجاريسدانفعليهاتتحهيخفونالكاتبهذاأصدقاءانواللغريب،"العثصريئالقرن

خملالمنالعرافيالمسرحعنفكريةئظروجهةمحوينالكوميديالمسرحهو..برةاستفهامعلامةاماميضعنامماومؤئفاته

.الكوميدياتلمسرحمهدتانهاهذهسنواتالعشرفترةمننستخلصهوما

اللفترةهذهتأثيرانالا.وبالانسانبالمجتمعصلةواعمقنضجااكثر

قفز8ء91عامفيالثودةحدثتوعندما.ضئيلاكان91ع8ثورةعلى

العراقيالمسرحللظروفالمبس!العرضهذامنبدلاكانواذافافتقدتاًلمباشوةتحتوقعمماوعطائهابزخمهامتاثراالعرافيالمسرح
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التمث!لماتمنالمديدفي-كررالمرحياتهدهمثلالبمحدلثوماتور3و"تحددالتيالارضيةبمثادبةذللكفاناتجاهاته!يندخلانفبل

وفكريا.ادبياالوضوعاستهلكتوالتيوالاذاعيةالتلفيزيونيةبشكلتطورفدبصنوفهالعرأفيالادباناليهامضافاالالجاهاتهذء

مناديب"وللعاني"حسيناميا"مسرحياتتشاهدوعندماحركةالقصةوفيالتجديدحركةالشعرففي.مثيللهي!سبقلم

عقدة"والبياتيحسنلعليم"باللننمفتج"وصبريم!لادمون"بغدادفيهالمجددونمالكتابالمسرحفياما.بعدئذوتبمثرتنمتمشابهة

مشاهدةبمجردنهايانهاتعرفأنباستطاتك،كاظمللعادل"حمارالىبالقياسجيدةصرحياتظهوريجعلمماواقعهمخاربمانز!وا

بالتتيجةشخصياتهافقنعمنهاواحدةكلان.منهاواحدفصلتمنحلافالحريةانواللحقيقة.للغايةصعبااهراوالقصةالشص

حسين"اميا"في"الحلاقاللهمحبد"بامكانانمعالمفروضةالسجونخلالفمنالعبوديةمثلخصباتفكيراالايديولوجميالكا!كب

شأنوكذللك.ابراهيمزميلهبهأسقظبمايسقطلاوأنيتمردانزورةقبلماسنواتفيولدتالنفسانيوالقهرواتشريدوالممنظلات

كنابعلىيتمردأنيستطيع!و"باللبنمقغ"في"كمالأبو))"شغلماكو"و"شاكرياأمكاني))مئلتجيدةمسربا58!هتموز

لعواصخارجيةوبظروفمفروضةبصورةينساقأندونالئركةجيدةمرحياتالثورةبعدتولدلمبينما،وغيرها"شرفمسألةا)و

"حمارعقدة"ميارحمارلصاحبيمكنلاكما.والتزويرالرضموسميايكونكادمسرحناانذلكالىمضافا.الاخيرةونة71فيالا

لزوجته،وحبهللحمارحبهبيئيميزلاأنلصرجةساذجايكونأننجدهاأخرىوتارةتقدميةركتبمملوءةالسوقنجدفتارة،كقراءتنا

كذللكونلاحظ.صبريادمونمسرحيةفي"الاديب"شآنوكدلكالقارىءعلىتأثيرههـاالقراءاتهذهتعكسواذ.فرانكلمينبكتبمملوعة

الشحوصالاخرىتحركإتكلعلىقضىللنهايةالاجباريالمحستلسلان.بالغاثآلرابذلكتأثرتقدالمسرحي!اننجدالبسيط

للصدفمجالايدعمما،العامالحدثحولمصيرهاربط!والتيالعتنرخلالالادبيواقعنالحلىخيمتالتياًلضبابيةهذ.ومع

هذهمثلالىطريقهاطخذأنوافقدروالقضاءوالحفوظنحوبعدهاقفزقدالمسرحنجد6591-5591منلتائيةلمنو؟ت

.المسرحياتعلىسنماتيجديدةفكريةنهضةتقومالمصرحيات8هذوعلى.التجديد

الكافيالتبريراعطاءهو،اللحدثمسرحيةكا.نبيتوخاهرمادنحمالعراقيللمسرحالحقيقيالوجهفهـي،المقالةآحرفيمناقشتها

خارجالحدثمامتدادللىا.لثراأمكانتخيراالمطروحةللقضيةأناللىونحن.عالميةوأحداثفلسفيةمؤلراتتحتبعضهاانضواء

وعاليا.وتوضيحاشموليةالىالحدثذ(فىبحاجةمرهونالمسرحمنءبتسينمروأنبدلاالعرافيالمسرحفيالجديدالاتجاهالىنصل

المعروفسةالاحداتلانالامتدادهذاعناللعرافيالكائبيستغنياما-.صالعراقيةالمسرحيةبلالجاهاتالتفصيل

وكانهاالاجتماميةحياتنامنمباشرةزوايافيتقبع،ذاتيامستقلة

مئتقاةثرئرةوكأفهاالمسرحيةفتبدو.والزمنبالتراثالصلةمقطوعة-3س

لاحدبثرثرآلعرلىقيةعمليةموخ!لم!وجفيمنمممرخيةغمسلفبممام!حضاكلالقاره!:هيالاتجاهاتمنثلاثةأنواعلآحتالعرايفيالمسرحيةلنضوكي

.الاحداثمسرحية-ا
السلمي،الاسودمعالاليض،!الرديءمعالحيد،الضعفمعالقوة

...الافكارهسحية-؟
بشكلللحياةكاملةصورةللمتفرجيعطيانهأي،الايجابي

مقنعل..الشخصيهمسرحية-3

"جديدةصورة"و"السنولو"كمسرحيةومسرحيات؟الاحداثق!سرحية

اعطاءفيتسقطيجصلمهامماوالافتعالالمذاللغةفيتغرفى"الكراكي"وى

التاملاتالىكاللجوءالمسرحيبالفنتطيحالتيللمغالاةمشوهةمورةعليه؟سيطرتفقد،العراقفيخاصاطابعاالاتجاءهذايتخذ

هذهمثلتحتمللاأمكنةمنالبهلوانيةالحيل!والبحتةالنفسيةفانللذا.وجودءتبررأشياء-خلالهمن-امرارفياملاالخصوصية

جديدة"صورة"و"السنونو"فيالسآنهوكما،الحيلذاتيةأحداثايمثلالتاريخيةالاحداثعداالعرافيالمسرحطرحهما

وفد.مفتعلةوطنيةأحاسميسفي"الكراكي"أفكاربعضتقبعبينمايفرضهاالتيالحذلقاتعلىالتركيزبهأريدمحليمعظمها.مشوهة

عنالتاملعجزءالحيلهذهمثلالىاللحدثمسرحيةكاتبيلجأ)2("المواءلاالغذاء"مسرحيةففي.ا!بطلبوجهاللذاتيالحث

ففي.وانفعالاتهلالشخصيهتلكأحاسيسيجسدبحوارالاتيانبالمرضأرادالعانيولكن،المرضهوبسيطحدث،العانيل!يوسف

وتغييراخفاءالىسلوىعمدتصبركولادمون"بالاعداممحكوم)ومنالماديالعائلةوضعوفيالادويةفيألاستشراءوضعلامرارققردرا

عليهالفرصةتفويتفيأملاصباحاوالدهاعليهاينهضالتيالساعةالنفسيةمئعتهلولاوالتزويرالفنسهياويهفيالاباسقاطثم

،بالاعدامالمحكومرقبةفيالانشوطةحنلوضععنيتأخرولكي.تذكرماديةبفائدةالمنعةهذءقأتيأندونالذاتيةوتراكماته

!فوتسقطمفتعلةالحيلةهذهفان،صغيرموظفوالدهااًنومعينساقلا(الل!هل)فالاب،مفضوحةالمسرحيةفيالمقارنةوالصورة

نزارمسرحيةفيكمانفسياضعيفةالشخصيةتكونوقد.المباشرةالمصالحوأصحابالضعيفةالنفوساصحاببينمارغمفقرهللزوير

فقد.الآفرهومفتعلافيهااللحدنئفتآتي"المقتولاللون"سليممنزخماالمسرحيةوتصي،طريقهمالتزويرفييجدونوالاحتكارات

رسمها،التيالصورةلتقرأعرافة"المقتولاللون"بطلاستدسأبم"فيصبروادمونعمدوكد.الصورتينمنلكلالشرعية

مفالهواجسىتنتابهبهواذا،يقتلسوفوالهحظهتقرأهيأواذاخلالمنوالبيئيةوالسياسيةالاقتصاديةاللحاللةكشفالى"الطالة.

المسرحية.آخرفييقتلالسياقأخضعمما،واءبسببتعطلواللذيالبطلشخصيةتنفسمات

يتركزفيهاالحوادانالعراقيةالامداثمسرحياتفيوالملاحظفبدت،وو!تيهومقحمةمفروضةللخصائصالمسرحيةفيالدرامي

هذهعنيصدرجيدأوخ!ررشبمءكل،المحوريةالش!خصيهعلىالبيتياطرومحدودةوالزمنوالحضارةالتراثمنهقلومةوكانها

بقيةككونبينما.غيرهاعنيصديروردوءشروكل.الشخصيةالعائنفعلكماخلالهامنلوريةمفاهيمطرحافتحملأندورزوالعائله

مبتسرحوارها،والتبعيهالاهمالدائرةفيقابعةشخصلمسرحيةاجترارالىعدي!ورزكتابولجا.-"الدواءلاالغذاء"بمممرحيته

منالمحوريةالشخصيةعلىالتركيزويأقي.ههزوزةوشخصيانها.وذاتيهآنيةأحداثخلالمنغيرهموظرولىظروفهمعنالاحاد!ت

منيلجه،الوضوعفيويصوليجول.ءفالبطلالعدثخصوصية

التصديقالاخرىالشخصياتوعلى،الخارجمنيكشفهكمااللداخلفج!الاردنهية؟أفعر"مجلةفيىالمهرحهيةهذهنشرت!3)

مسرحيةففي.الفرديةحياتئاسماتمنسمةتلكولعل،والموافقةاليةالصلاللغة3لشطوولةمحللاوالمهـرحهيه،66!النة2وا!كلدديها

خصوصيةلاحادببلودةالعبيديلسعدون"واحدةومطلةجسمان".لللفيمحى
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ثيالمثقففالعامل،وافنكنولوجياالعلمجانبالىمهمتهيؤدي؟لمسرحانجنهماانهع،والابألامتعفمهبيينماالابنيجهنه!وضوعخول

أصحابلكثرةاللعملعنيتعطل"العطالةأيام"ادمونمسرحيةبمظلقواحدةيلتفانوألامبالابواذا.مرها،حلوهااللحياةءتن!اركهما

العطالةفانواهالسببهذاانورغم0..لعملهالمزاحمينالشهادات...زواجهماعيدهواليومذلكانوالسببالمطرفيسويةلليخرجا

..فثريةأبعادالىبحاجةنحنبينمانفسيةابعاداكشفتالمفروفةأبعاداالاخرىللشخصياتتعطيلااللعدثفياللحصوصيةهذهولعل

أصحابهمهل؟ارحقيقيةومسبنايها..هكانها..العطالةتراثم!ئيتنفيللفنؤجزحما.نعطيانعنالمسرحيةتعجزوباتاليفكرقي

حددوالكا.نب؟السياسيالوضعأم؟البرجوازيونأم؟الشهادات.وقضاياناواقعنافي!ركأخلاله

والاحاديثالعائليةوالخدماتوالجيرةالابعاطفةبحدودموفومحهالمسرحياتبعصانوهي،الحدثمسوحيةفيأخرىنقطةهناك

ومحمرحية.الحقيقيةاللصالةأبعادعل!نااضاعمما،والان!يةالمقطوعةالمنعطفاتهذهنجدولكننافكرية!هظفاتنحوتنطلقفيها)واقعية

للوضعالاستشراءأبعادتقشيالاخرىهبمللعاني"التنطيلةراس"المسرحيةتعتمدهالا،اللحدتجسمفيمالحشوبمثاب!دائماالفكرية

وضحى"فيأثرتفطريةقضالالهفرد؟طلعاتخلالمنالاجون!ماعبمبعضولنمراءللمتفرجاللفكريةالهنممليةمننوعوجودوواليلاساسا

.والفكريالمعماشيبمثلمسرحيا.نهمصديرالىالكنماببعفرلجاكما.البسيطةالذمم

جريرمةماضي"الكراكي"فيفارلىالديننورلناويعرصكما.الفكرةتلكعلىطللةتجدهاخىنقرأهاأنوما،الافكارهذه

كنت!،اللقاصييقتلفيبوس.بالساطةالاشمثارأجلمناللقتلالمطلقاللخيريضعبأنقنوهبكلالاضدادوحدةبايضاحآخرونمحمد

تمهـكراكيالمننلجويمةعلىوتشمهد،الدولةبعرشيأملوللينابوس"شغل"اكو"ووررحية"الدواءلاالغذاء))ك!رحيةالمظلقالترمع

ليحفادوسوينود،جنديانكيهوالكريمةالجريلحظكما.سمائهافي"هالدوفلوس"ومسر!))المدمن((ومرحية"آخرطريق))ومسرحية

الجنديانيحضركنتسبدممطالباالشعبيثور،عندما.ملطخةمدرتهمنالاضدادوحدةاسشعملالعانييولفوللعل.جداكثيروغيرها

المعبدوفي.جدير!من.تمرالكراكيمتناهدتهماعندالقصرالىبال!وةالشرتتحملأنيمكنانسمانيةرؤياخلالمن،ذالكأ"يحقمكان

بمدلته.ويقتللينابوسمننجودوسالحاكمويقتص،الجريمةتنكشفمشخصيات!ضعفولعل،ذلكفيفتعلونكتانجابعضأما.المطلق

للصراعاللبشعالوجهبالحقي!قةهيأواللجريمةلتاريخكشفوالمسرحية.دللكفيالمبالثرانارر:نالمؤلفوثقافةالمرحية

فانوواردرإميةالمفاهيمببعفىالممرحيةقعثرورغم.السلطةاجلمنللمسرحطريقهأخذوقد"الايرهام))وجدناالزاوقيهذهخلالومن

العرأفي.اررسحفيذكيةانغماسةتعتبرالعراقيسةالثورة"مثلهائلاحد.تاعليكيعرضفالكاتب:اللعرافي

،.الحدث"وجود))قياسفيقابعامسرحنايبدوتقدمءاكلمناننجدكما.ميرمجةغيرجزئيةلاتافت!فييغرقلكنه"الكيرى

المسرحب4يجعلمما،وتكونهالحدثهذاآساسفبميتعمقأندونمسرحيةخلالمنطريقهنتققدانهاذالخكرةدونبالفكرةالايهاممبدأ

الغكرب-كأ.بالطاقةافاظتمدآندونواللصرضالمتعةعلىقائمة"آحرطريق"و"باللبنمفتح"و"الخمامسالكراج"

سوقىالشعورجه،فيالعتيقةالملابس"نوجدكمابكثرةموجودة!إلاحداث."حسينأميا"و

وأساسه.الحدثمكانهوالاحداثمسرحفينفتقدهالذيولكنعليهايتحركحلبةهووليسبالايهامكليا!ؤمنلاوحدهوالمرح

الاحداثلهذهالاساسيةايحركةيقيسأنالعرافيالكاتباهـخطاعقاذاحبالعنعبارةوديكو!واللعبالفوزو!دبجمهورءحاطونمصار!ون

نتطلعوعبثا.حقيقيمسرحلدينايو)دأناستطاعذاتهاالاحداثلاالتصتعمنخاليةانسانيةحياةالمسوحانبل.وأضواءوألوانقوية

الكتابمنبعضاانرغمفيهطريقنانجدلنفاننااللعبثأولللامعقولاخف(رعمليةالحلبةوهذه.إصدقافيهاماوأبسط،والافتعال

ولكن،واجتمامحيةنفسيةأزماتخلال4الهوالت!وابهتأثروااتنمبابطةالبسهوأحداثهاالمفردةالشخصيةوليستجوهريةكثيرةلامور

أمامالطريقانببساطةوأقول.أدفيفيتطورا"فنتتللااللظاهرةهذهبشريةدمىيحركبهواناليسالمؤللفانكما.الحالبةهذهءلىواردة

كما9حاضرأحداثا.زحركحقيقةأماكنالتراًثففي،واضحةكاتبتهيالمعروضةفالاحداث.يعايشهاولايفتعلهاأحداثاخلالهامنيمرر

الفكربقى.الحركاتمنبالكثيرتمدناوتقالي!أساساالفلكلورفيانالسكطالماديةالمسافةانها.الصغيرةالاحداثلمئاتمنتقاةخلاصة

ثماكلنامنللمديدالجوابقطا1!وايفلكلورالتراثوباستطاعكأيشاهـداللذيالمتفرجشانءأوالا.حياتهاخلالالشخصلآتقطعها

نفءالكاتبيكن"مابهماالفكرصليةتخمولا.ال!اضرةهـيرةواحلالالقديمةاللصورةتحطيماللعرضمدةوخلال).يةكل

فكريا.واضحا؟!"جديدةصورة))العلنيف!ثسرحية!تعلجديدباطارمحلهاجديدة

الصراعبأنالفكريةومقولتهاالمرحيةفحوىيسمعاللذيالمعفرجوشأن

-4-وهـصالابن"وبين"القديمةالصورةوهوالاب"يينيعتثالذي

معيمة،ظروفبفعلومفتعلءكرورصراعهو"اللجديدةالصورة

:الافكارميسرجبةحدثصراعفكل،القديمةمكانستحلاللجديدةالصودةدامتفما

.للمتفرجدماعغسلعمليةالاالحقيقةفيهوماسيحدثأويحدثاو

لنفأنت،معدوما!نفيكادامرا!افيالفكريالمسرحأماالاهيمافالمسرحية:للفهمباودةعمب4المسرحيصبحوبالتالي

والعنمربةالقوميةاووالبرجوازيةالاشتراكيةتناقثىمسرحيةتجدهو(لمسرحخشبةيتعدىماوكل.رمزيةواءوهـ!يستعائليةاحداث

النظربساتمناياأو،والرجعيةالتقدميةأووالالحاداللدينأو.بهاالمؤللفاداًنةيريدوربمماالمتفرجعاشهااوأحبهاكلماتبضع

بثمكلمبثوثهوانماالافكادهذهمئيوجدء!كلانبل،اللفلسفيةيقولهاأنيمكنجملتينأوجملةالىبكاملهاالمسرحيةتختصروهكدا

حتضىواب!ضهايجيءكماوالشخصيهاللحدثمسرحيهمعساذج.المادبسةوالخسارةا)ضوضاءوهذهاللجلبةهذهغيرمن؟لمؤلل!

معالماظهاركلهذلكوراءمنوغايتها،معينهوبمناسبةمعينلموضوعوتقاليدفوواقعنابتراثنااتصلماغيرالكلماتتلكتكونلنوفطعا

يوكبيانهالادعاءهوالمؤللفيريدهماوكل.حثأولشخصية.الشعبية

العالمي.المسرحفيالحديثةالتكلراتالحدثيصورلاله،يفسليكاداللعرافىفيالاحداثمسرحان

الانسانصراعخطيتعدىفلافكربم!مسرحبوجودسلمناواذاكاتبنسايحلىءكما،اللحدثذلكيسببهاالتيالحركةدونذفسه

وفيمعينةمميزاتلهمفردفرد-هنافالانسان،ذاتياصراعاغيرءمعتمعرضهالتي4الشخصيبعمرالحدثللعمروقياسهالماضيبتفسير

معتم!ةليستقليلبعدسنراهاكماالافكارهذهومثل،معهضةظروؤطنعرضهألاوعلضا،اللحدثوجودناديخهوبالماضيالمقصودبينما

مركزشخصيةأوحدثجانبالىتسيربل،المسرحيةفيأساساالاحداثمذهخلالمنلكتشفاننابلوانوجدانالعاطفةبئطرمحددا

فاشلةتعدجديدشكاطتكوينالعراقيينالمسرحيينومحاولة.عليهماانالقوليمكنوحتى.والوجدانالعاطفةهذهحدوديتعدىزمانا
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ولكن!؟الفكريمسرحنافيذكياسهامالمسرحيةان؟والفكرالوجودأندونخطنةأوكتابف!يالمقروءةالفكرةبتلابيبيأخئونلانهم

وبالتا!واحدةق!معلىاللعراقفيالتقدميةالحركاتكلتضعمقالمماتذللكخلالمنيطرحونثم.الافكارهدهامثالي!ستنبطوا

الصترتفعانللمسرحيةيمكن.وانطلاقاتهاوأبعادهاافكارهاتس"ويأمثالوتصبحالانسانمعاللحياةلصراعناتجانهامدسي!نايديولوجية

.وجوهرهالاختلافهذاطبيعةأظ!رتانهالوحقيقيةفكر!ةمعاناةوتعتبرأساساالمطلقالفكرتعتبروعائيةواجهات4لقاساتاهذه

كالصوفيةالفلسفيةالانجاهاتفيمجالاالفكريالمسرحيجدوقديطر!"مافانلذا.لابرازهاتستخدمادواتوالشخوصالاحداث

افكارعلىمنهنحصلوقد،ملتزمأوعقائديمفهوملاعطاءوالماديةالمرضىيتداولهاوالتيالجاهزةالطبيةبالوصفةأشبهالفكريمسرحشا

العرافيومسرحنا.ذاتهاالاشياءلاالاشياءجوهرمنطلقهلانتجريديةأبلهغنياتتزوجالتيالشريرةالمرأةفهناك.طبيبالىحاجةدونما

اللحياةبسببتجريديغيراوتجريديمستوىالىبعديصلللملهذاالخادمةحبيضيعبينماطفلالتستوللدءسائقهاتستخدمثم

وارتباطدمويةمشاركةبهاالاتسانومثماركةوالسياسيةالاجتماعيةبفلمئهاسببالطفلويكون.ةالرتلكوراءانجرافهجراءالسائق

يعتمدالفكريمسرحنافانقلناوكما.وواضحةانيةبقضاياذلككلتجدأخرىلامرأةجاهزةالوصفةهذهوتبقى.العيشبحبوحةفي

منيتحررواذ،وشخصياتحداث2جسمفيحشواا!فكرأساساالىفتسارعالسابقةالمرأةبحالةتمرأيضاوهي،سهلاالليهاالطريق

حقيقي.فكريمسرحلدينايصبحالمنطلقاتهذهالحلقةوتبقى،جاهزاللعلاجوانواحدالرضان.لماتهااًلعمليةعمل

ه-ميزانعلىتحوليطرألمما"فوانيس"سالمطهمسرحيةفيئ!ور

0005ا:ا..البسيطةالاحداثهذهيستعمللموالمؤئف.والاخصابالجنس

لسحص!ههمسرجيهعاهـكألوضبعيةتفسيراأراث!ابل،المباشرةبصورتهاالشخوصأو

الاحداثمسرحبينالوصلحلقةيكونأنالفكريللمسرحيمكنوسيلةالغيرباحضانوالاهـتملاوالدسوالتلفيقالتزويرمنتتخذ

واضحةر؟ياكوينيستطيعلالمسرحناواللدارس.الشخصياتومسرحتتعمدوهي.الكاتببأفكارملبسمةشخوصهان.واستمرارهالبقائها

بشخصيعةتقترنالفكريةالقضماياانحسيانهفييضعلم،ماالمعالمالخادمةحبتسحقانوالجسديالفكري.التزاوجهذاالىطريقهافي

بق!يبقيتواًذاالفكرانحسرانحممرتماذابحيث،معينةأبعادذاتسانمطهيثقلهمثمومن،البسيطةالطبقهمال2وتجهضللسائق

عدافما.لمعاصراالعراقبمالمسرحفيموجودالسقوطوهذا.الفكرمعينةوافكارامعينةحداثا2التزمتالمسرحيةان.والالمبا!رض

لاظهارمعينةلشخصياتأبعادااعتمدتوالتيالتاريخيةالمسرحيات.اًلافكاروهذءالاحداثهذءدونمن7لأتبمأنالنتيجةوبامكان

مبتسرةتجيءذللكغيرعالجتالتبماًلمسرحياتكلفان،التاريخروجمسرحيةففي،المعاصرالعراًقيالمسرحمنخر2تعليلاونسوق

.الاتجاءومبعثرةفيالدالرالفكريالصراععنتعبيراثويسليوسف"الغرافير"

منتتخذفارسلدينالنور"العبيدأيهالتنهضوا"فعسرحيةخوالاشتراًكيةالثورةبفعليتحولوالذيالحديثالعربيالمجتمع

المستشريةالاوضاعخلالهمنتعرضعصرياموضوعا.الاجراءالرنجثورةهووالفرفورالسيدبينالحادثالصراعان.الاجتماعيةالعداللة

فيقيادتهمعلىعليبنمحمدلقدرةتجسيدوالمسرحية،الطبقةبهذهوالانحسارالاستمراريةبينوصراعوالبورجوازيةالاشتراكيةبينصراع

باستعداداتجوبهتفقد.فاشلةعسكريةوبحملةناجحةفكريةثورةومنالمصرياًلسامرباطاوطرحذلككل.والرجعيةالتقدميةوبين

انعكستثم،لهايروجونالزنجغيرمنالعامةجعلتمماهائلةعسكريةالعبددورانيوقفأحد!لا،معروفةش!عبيةوتقاليداعاداتخلال

وكل.وفوضويةمبتذلةبالهاماتاتهمتعندمااللفكريةالمالاهربعضايقافهومجرداًلنواةحولالالكترونبدورانأشبهوهو"للسبدحول

هزاتالمسرحيةوتعتري.التورةهذءيسحقوا.أنسبيلفيذلكدمبولكنرجعيةبمفهومهاوالصورة.انفجارايولداحمكاكهأو

بحرفيىة،عديدةمواقففي،(لمؤلفالتزاممنجاءتوفكريةفنيةللحركةدقيققياسهوالاشتراكيالبناءيحماولءمجتمفيعرضها

لاواًذ.الداخليةالاحداثوبعضوالاماكنكالشخصياتالتاريخبحصةتستألرالحركةهذءومثل.الطبقاتصراععنهايتمخضالتي

التيللمطالبواًحضاعهمالعباسيينمقاومةفيالثورةهذهتنجحوهوعصرهجوهرهوبلفقطكشافااومحللالليسوالمؤلف.الاسد

التيالغكريةللمجابهةأهميةايةتعيرالمسرحيةنجدلابهانادوايتطلبالذيبالعمقيطرحها،مجتمعهفيلولدالتيللحركاتمقياس

كسببقادتهابيناللصراعذللكعرضانثم،بموجبهاالثورةأجهضتسطحية(ماكنمنتتملاالمشرقللمستقبلالر؟ياان.فهمهالجمهور

وهكذا.تمامامكانهفييكنلمللنسوةدورواعلاءللفشلمباثرخسيدحاولادريسويوسف.المظلمةالاماكنفيتكمنانهابل

حولمثمخصةتدورالمسرحيةهل.المسرحيةقضاياالمؤلفعلىضاعتالملامجهذهانونجد.ذاتهاللعصرملامحخلكلمنالعصرشخصية

حولتدورانهاام؟بذئكيوحيالتاريخكانكماعليبنمحمدالقا"لد(الشبلآالر!ات)التقالليدوفي(السامر)التراثفيممتد6

مجردانهاأم..التورةجوهرباعتقاريوهذا؟الطبقةهذهافكارعاديةليستالملامحهذءومثل،.(لاشتراكيالبناء)الحضارةوفي

كما؟وزمانيةمكانجةومواضعاتتاريخيةوشخصياتلاحداثعرضتجدالتيالمجتمعاتفيتوجدانهابلببسامسطحئاعلىبارزةأو

اذامالنايطرجلمالمؤلفانثم.ليهااًلدواميالفلنايوحيكانالمسرحيسقطالواجهةهذهرراوما.صعباالأشتركيلبنلاكهاالطريق

فكريباتجاهعوملتعندمافكرياتجاءالىانقلبتقدالمسرحيةكانتاستحداميعنيلاوكطعا،و؟لمثاشرةو*ختصارالاستعجالفيالفكري

عامة.منهاأكثرشخصيةالمسرحيةانذجدلتبعثراولهذا.مضادانبلاللفكريالمسرحقيأعيباوسذاجتهاببساطتهاالعاديةحيلاشا

العراقييةف!الثورة:ذلكفيالر95-ع8عاموهوتأليفهاتاديخولعل.الاشتراكيللبئاءالمغرضةالتغسيراتكمطعالحيل!!ذهمثل

المفاهيمهذهكليصيمماتاريخهخلمكلمنئطرجالشعبوقضاياقائمةحاولماوكل،وواضحمستقلهرالىمحتاجالعراكيوالمسرح

منالتخلصعدمفيواضحوهذا،للكاتبوأفكارامفروضازخماهذءولكن،الفكريةومنصفلالهابحيلاشاالمشبعةالرموزهوطرحه

اتجاءبلودةهوالتاريخية1لمسرحيةوجوهر.المطروحةالشعاراتمنأوسعأفكاراوالقارىءالمتفربميحملهاعنثعامشوهةتبموالرموز

بظرولىلتاريخيةاالمسرحيةتلثرمأنلامعيئةاحداثخلمدمنفكريان!اففيهاجديدةمسرحيةثي"سالمطه"عليناويعود.مداركها

تدفىأصبحتمنهماايتبدلاذابحيث،معينةوشخصياتسياسيةلانهاجئوعالىكحولهـت"طنطل"شخصياتفكل،معيئفكري

عئا.غريبةوالشخصياتالاحداثللطريق2تجدالمحوريةوالشخصية،*ستعماربوجهتقف؟نذرلم

معالشخصيةعصريتجاوبكاظملعادل"الطوفان"مسرحيةفي،"وجليواضحوالهدلىجداكويةوالفكرةسهلةالتحويلذلكالى

التاريخاحداثخلكلمنالحساضررؤيانجدوفيها،التاريخيةوتحولالعرا!تاريخالىنعودوعندها.تامةانهزاميةئمثلوالمسرحية

دورانهارغممعينزمنمنالمسرحيةمقاطعبعضوتجريد،وشخصعاته،وسياسيافكريامغتلفةالرجلات1هذهاننجدجذوعالىرجلاته

فبىوجدناهاالتيالمهـانيةالحرفيةعنأبعدهاالمعبدصومعةفيمختلفلعى!لشخصياتشاملايكون؟ناللجذوعدمزيصحاذنفكيف
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!الحئابلةوالمعزلةواللصوفيونالقرامطةظهرفقد،الفريةالتحولاتمنالحقيقيالتاريخفيكمانقلتئاوالتي"العبيدأيهالتنهضوا"

مولعونوهمالجدلبظاهرةالعراقيونفيمتازالآناما.الماضبمفيحرفيةمنتسلملم"اللطوفان"و.البصرهالىبغدادالىافريقيا

فيالمثاليالتيارنجدذلكومع.قبلمنالمعتزلةبهاوللعكمابه.وافعناعننسبيابعيدة"كلكاثس"شخصيةوبدتايضاالتاريخ

تفكيرهمفييحلقونالعرافىفاهل"لهمثيللابشكلينموحياتهموشخصب،تهالتاريخفيتجدالتقدميةلحركاتاانالملاحطومن

السياسيةللحياةنظاماتخيلمواحيثعالياتحليقاالمثاليبعمليةأشبهوهي،الاستمراريةمننوعاكلهدللكوراءمندقدمركائز

المثالليةيينهذهالدائرةللصراعاتحطباجعلهممما)4("والاجتماعيةهيعليبنوالحسينوالحلاجواللقرامطةالرنجفثورة،بايولوجية

الوافعبينباعتفجواتذلكجرأءوظهرت،والمنطقالجدلومتطلبات.المكانتخطتكماالزمنتخطتانسانيةتطلعات

العبالسيالمصرلمممةتكونواذ.المتخيلةالعلياوالمثلالاجتماعيالعراق!يالمسرحعمتوالتيالتاريخيةغيرا!ثممخصياتأما

التفكيرالىالميلالعراقفيالعشمانياللعصرسمةتكونوالمنطقاللجدلظروفبفعلمهزوزةبالتاليوهي،معينحدثأومابفكرةتأتيفهي

51(كالسياسةوالاجتماعوالاقتصاد"موضوعاتفيمعاصروبأسلوبواقعيوصولهاسبيلفيالاساليبشتىتسشخدموسياسيةافتصادية

الآنالعرافيالانسانوجدناوتأخرتق!ممنالععرينفيلماونتيجةبصلةتمتلامرحليةالشخصياتهذءمثلانيعنيوهذا.للهدف

الفكريةوالثوراتالشعرحركةفبمكالتجديدجديدةبمأشياءيظهرالتاريخيلانقطاعهاواقعنامنتنحسرماسعاناذ،الاشياءلظواهرالا

القيوديكسرجعلهمماالاستعماريافىلوفعلىوالخروجا!سياسيةبظروفيمر"المد"ن"اللبمويتوفيقمسرحيةفبم"فسعيد".عنه

العرافيلدىكونذلكوكلسنةآلافأربعةالعراقتحتهارزحالتيفسد،ونتيجةسنباباللخمرةالادمانوأصبح،للادمانساقتهخاصة

ازرواج"ظاهرةلديهتكونتكما،والقوةوالمنعةالجلدسماتالادمانحاللةانمنوبالرغم،زوجتهوطلقالخ!بطريقطفلهقتل

الطشهـوفبعضجرا،والمدن!ييفبمالرالمجتمعفي)6("الشخصيةوقد.خطكانسعيدشخصيةالىالمدخلمان،مجتمعنافبممهمة

هذ.خلالالعراقعلىالمتعاقبةواللفكريةوالسياسيةالاقتصاديةكونأنالمفروضبينماالحانةداخلتصرفاتهعلىالمسرحيةامحتمدت

الطويلة.السنينالتطلعنجدثمومن،الخمرةعنالبعيدونبهليحسالمجتمعداخل

وتعافبوزاراتهالعراقفيالاسودالملكيالحكمعلىقصيرةونظرةمنلابهمومهعريضيمجتمعداخلمنالممرحيةهدفوراءمنالكامن

العراقيالان!ممانوضعت!أفكارآراءتظهرالشعببحقوقالمستهترة"المعلم"اعتمدكما."السكارى"وهمبهامنفعلمجتمعداخل

ثورةفيذلككلتجسد.نظرهاأمامواللحريةالعدالةفيوقضيتهقابلياتهعلىياسينآلمنيرلمحمد"اللظلاممعصراع"مسرحيةفي

قيحواقدالفلاحينمنكبيرعددكانالثورةوقبل.اللجبارة5891العرافيالريفمجتمعنجنبديلالفرديةبرغبتهفقطواللعقليةاللجسمية

بالاستخدامالبرجوازيةلتتلقفهمالاقطاعضغوطبفعلالمدينةالىمنليرويوالفسادوالطلامالجهليصارعلوحدهويظل.جنةالى

8ء91تموزلورةمهامذلكجرا،توسعتثم.المضنياليدويوالعملأنوفبل.واللعبآلحبفيالضانعبشبابهااللقريةحياةذللكخلال

الفلاحووجودالزراعيالاصلاحفيمتطلباتهابينالتناقضوجودبفعلجديدةشخصيةالمسرحيةتعتمداللقريةتطلعاتعلىالسيطرةألمعلميفقد

الاقتعسادعلىمؤلرالهولدللك،بسيطةبأجوريعملوهوالمدينةفيالىللفالم!يعمدمكانهعنالموضوعيتبدللاواذ.الخارجمنعائدة

وقد،تحلهاانالثورةعلىجسيمةمهامهدهوكانت.العرافيمتلالمسرحيةتأليفزمنوهو5791واقععنبعيدةقضايابلورة

ثورةأيشأنالآخراللنعضفيتعثرتكمابعضهاحلفينجحتوتسقط.اسعدوزميلهالمعلمبهايخناديالتياللديمقراطيةالانتخابات

تموزلتورةالايديولوجيةالاهميةبرزتهئاومن.وتقدميةعاملةوليستمتعلمةشخصياتهاانبسببالافتعالفيالمسرحيةهذه

فيامتدتجبارةحركةكانتوانمابسيطواقععلىتأتلمبأنهاحسن"سالمطهمسرحيةفي"أفنديمرحسن"يتوعكما.مثقفة

بلمعينةأبعادلهحدئايىمتذلكبعدمنوهي،كلهواقعناجسملبخلهالماليحبكانانهمع،للعائلةوكرههللمالحبهبين"اكندي

كما.مجتمعناداخلالكامنةالاساسيةللتناقضاتجذركيحلهيروحعندهتجسدتأهنديحسنولكن،الكثيرلصرفهاالعائلةويكره

وتحركاتاحداثمجموعةكونهاتموز14لتورةالثانيةالاهميةتجيءالمسرحفيوغيرهاالشخصياتهذهأمثال.أسرتهلافرادالانتقام

مثلهاوالىالماضيفيالسنين.عشراتالىزخمهاامتدالشعبللقوىذلكجراءبهاشرأبتواللذيلواقعناالمشوهالوجهعكستالعراقبم

فرديةسماتاومعيئةشخصيةلهحدثاكانتفو.المستقبلفيمثلانوالحقيقة.البشعةالاستغلاليةواًلروحالفرديةالنزعات

الشخصية.وتلكاللحدتذلكبانتهاءلانتهتالمؤلفضعفمنبلوحدهاالشخصيةضعفمنتأتيلاالنزعاتهذه

ايديولوجعةظاهرةالعرافيالادبفيوللدتكلهذللكجراءمن.نفسه

يكونلاالادبانبالحتبارالاعتراضمبدأ-ا:أسسثلا"لةعلىتغنمدليستلكنهاالشخصيةمسرحتحتتندرجمسرحياتوهناك

القضية-2السائدةالاوضاعمنالكميرعلىاعترضاذاالاحقيقياحركةتجسدولكنهالافتةتعتوضعهايمكنولاشخصيةبميزات/مميزة

الماض!يمىلأسنةالتلاثينسادوملتزمموجهأدبسداةوهيالاجتماعيةواسعة!اعاتعلىمباشرتاثيرولهاوجودها!لمنالمعاصرالتاريخ

والشعسرالقصةفيالكتاباتمحوروهبمالسياسيةاللقضية-3خلالهامننجدانناكما،وافعيةلتفسيراتملائمةذللكجراءفتجدها

طرحتوقدالفكرىمنهاكثرالسياسيجانبهاالتزمتوقدوالمسرحيةمميزةتاريخيةليستالشخصياتوهذه.المعاصرالانسانفضايا

الفكرية.النظرياتبعضألايديولوجبمالصعيدعلىمم!!رحمنمتجانسمزبمانهابلمعينةبوضعيةلرتبطلاانهاكما

جديداتيجاهظهرفقد،الاساسيموضولحناوهو،المسرحفبمأهابوجودوجداالمسرحياتهذ.ومثل.والافكاروالشخصياتالاحداث

وهو،القويةوالشخصيةالموجهوالفكرالواضحالعدثبينيمزجاشجار"و،العانيليوسف"المفتاح"و"شاكرياامكاني"

قاسانهبل،الآخرحسابعلىأحدهايجسدلاكمامنهاايايعتمدلامسرحياتفيثانويبشكلتوجدكما،فارسالدينلنور"الطاعون

."الحركةبمسرح"ندعوهماوهوبينهااللحاضلالتفاعلبعمق"المفقودةالمدينة"والبياتيحسنلعلي"الدبخانة"أمثالأخرى

هذاانوالواضح.ولحمتهسداتهوعاداتناوتاريخناواقعناويكونوهـذا0وغيرهاوليالجبارلعبد"شرفمساللة"وحوللقا-م

تحتخطاتوضعلمسرحياتجديدة)نسميةانهبلبجد-"ليسالمسرح.التاليةالفقرةفيعليهالضوءالقاءنحاولماهواللجديدا!لجاه

،الؤرديالمدك!تموهـعهليلاألليف-ا!عراقيالمجهتهـمعطبي!هة(4)س6-

بلدها.ومل384صالجديدالممسرح

الس!لابق.المصدرنفصبى(5)

اللسابق.1المضيدرنفس!(6)بظاهرةامتازوقدالعرا!نجدالطويلالفكريتاريخناخلالمن
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صورتكما،"ا!سوةوبقيةشاكرم2"الجماهيريوالمد"شاكر"وعند.الموقفهسرحيةأوا!شبيةكالمسرحيةءليهامتعارفأسماء

"ت"د"دفعتالتيوالاقطاعالارض!ضاياكل"الطاعونأشجار"الشعبيةبصورهالملحميالمسرجمنخليطانجدهاللعافي)"لمفءاج"اسةدر

فيوحركته.لدرضبيعه7شاءهروبهفيالسلبيةالثورةالىتمزجوهي.المع!ينةالسياسيةبماحدائهاتسجلياامموحوا،ومخنائيته

.تموزئورةقبلهاانسانلوضعتجسيدالهروب"الحركةفعل"تجسدهيبلهنهماأحداتعتمدأ!دلمونبينهما

نجدكما.المعروفةا!نماذجعلىالمتمرداوا!عاأوضاعمنالنانج
ليومؤهالاقدجسيمةمسؤولية"لحركةمسرح"أحملوقد

اهـ(ديوالاسحاسالتا)ثاللعالملمسرحالحقيقيالوجهاثهقلتاذا-صانالافمقدوراتعنوتبتعدا!خيالطفي"خلق"المؤإ-!"مسرحية

الماللمبلدانبهازمرالتيفالمرحلة.بعدئدالاشتراكيلل!سرحا!صلد.المس!مطةفيتسقط،ل!هااللعاديما

وفعل،وا)سبالمبةوالاكتصادبةالجماهيريةاللحركةمرحلةهيالتا)ثمجموعةبينالحادثالصراعهوالمسرحفبى"الحركة"و!الهوم

ت"صلاكماهعين!فكوةأوشخصيةأوبحدثي!عكسلاالحوكةهدءلممائبةأحداثالىتؤدللمماوهي،وءكانزماقفيت!مت!عوإملى

نصبتقعح!يهو.بةأفكارمنتقدمىحنليطانهبل،هعينةوضعيةعلىوالخارجيةالداخليةالستغييراتكلمسيراتهاخلالكفىوهستمرة

هذاجمقطعوبا،تاييالاشتراكيةثحوا،يدبولوجىالتحولعطيةعيفمها19فكريالمصراعمقياسا"الحركة"!ونالمادةوولغة.والممرللانسان

ذللكوراءمنيطرح!كبىوالمحلاهعقولالعبثاتجا!اتأمأمالطويقالمسرحفوجودلذا.وانمسانوواقعوحضارةتاريحمناللعصرمادياتكللهي

.الجدبدةجمباتالفرضمنالمعتممفابلحياتعئامنالجافالمضيءالاحداثبي!نمامعبنبوةءبهالاستمراريصني"الحركات"5هذمثل

اتجاهايلتزملا4ازهو"اًلحركةمسرح"فىأ-(سيةنقطةهنا!لتجمدذا-هاأحياناوت!تمدوكتي!ةبمعالمتت!حددوالافغاروالضخصيات

صء.7-لالذلكجدبدةماديةجم!لاتي2عئدمنهاالحاجة!لتالوع،عئدئذوتتبعثر
المجتمع،فيالسالدهالتعدهببمهفكاراكلعنتعبيرهوبلاحدا

معب-نبفكريلتزمألايجبالمسرحهذافيالكاتبانذلكيعنيوول.واًئفكرةايث!صيةواالحدث

امتحا!هيالمسرحهذافيالكتابةأ!بل،تقدميةوايديولوجيةلاعطائناموضوعا"المفتاح"مسرحيةفي"وحيرةحيران"ليس

الفرديةخلالهامنفخددوهلللمجتمعئظرتهاصحةفيلايد!لوجيته"عناد"يكنلمكما.والفرديةنجالعاطفةالمشمبعهلاوضاعناتغسيماًت

ا!حقة.اكودةمبادىءنطبيقفيأصبلمةطبعةائهاأموالخصؤصب*لوصعخاضعافارساًلدين)ئور"الطاعونأشجار"مسحيةفي

بأهـلمنأعطتالمجتمعفيراسخةالايديوأوجيةهذهكانتحاوهتىحالالمنالعرا!فيالمغارسين.لحركةتجسعدانهبل،ء!نوحدث

داخله.فيوالتئاقضاتالتحركاتلكلىالحقيقيهالر؟ياواخلاصهسرحبكأأبطالمنأييكنئمكما.عليهمالمفروضالاثطاعواقع

يكوتوالم"المقاللون"اتوشخصوعنادوحبرةوحيرانشاكرفأمزمناكلؤ!لأحكهى،السياسم؟وفكرههدفهببين"الشرب"

كا!حواانهمبلحر7اتجاهأيأوقوكلييئ"وبعثيينأولثميولمجييئجيانمسرحيةفيئا"المقاتلون"؟بطالبكنلمكما.الظلمفيهيعتشري

يهمنالاكما،حزبأولاؤتلاتح!منؤ!بنغ!برشيءكلكبلعراقبين.هناكوالسباسيالاتمامحياوضعوايةاجزالراولثورةبجممبراالا

حقائقاليوائه3وترجمةتحويليهمئاهابقدرالسبالمع!الكاتبرأيالكامنيا!اءالةشخبصهوالشخصباته!هطرحهتحاولماكل

شخص(تهيثمخصي!ات41هذهفكلللذا.الشع!كضطياتجسدنوعاذ".داًخلهالتناثضمات"حركة)فياتمثلوا،ا!هصرالى

وحدودوعاطفةوبي!تأسماءلهاشخصي!اتوليستالمجتمع"حركة"واًلاحداثوالافكارالسخومي"حركة"فييجدايذيالديالكتيكمن

را؟ا،قدوال!دف،لهح!وربطا)شحخ!مي!اتووهمثلقحعولا،داتية"ل!اكرياأمكازى"مسوصية!يشمأكرفأم.جوهرهوضبممةداحلى

حدثاءخ!لملتألبىباوهى،طار!ةأمورفيهاتوثر،حركتهااىكماالاحتماجافبعصخلالءنالقائ!والعمرالهجتمعيحودماالاتطرحللم

المجي،تهذهخلقخهماكلبلى!ينافكراًأوهعينةثخصيةأومعىئابل،حزلطأولاؤعتةتحت؟ةصعهيمكنلاولذلك،والانساف4الفكريرلا

هذءو!ثل.الميجتمعقضاباخلالمنككلالمجتمعشخصيةتكوبنوووحيوان""!سرحيةتتابعوأنت.كك"العصرلحركةاًلحقيقىالوجههو

ائهابلج:مسية.وأس!ماءولاجعرافيةحدوداًتعرفلأ"القضايا"الذيللطفلطلبا"المفتاح"مسرحيةفيجدودهائحو"وحيرة

كوبياثائرا!لائرويجياطبيبا"غيفاراً"ؤليس.!ملالحالمقضاياهـايقحماولم.وقددةوحضمارةبتراثالمشبعللماضيعودةهو

الوو!ررء!رذوء"هـمحمهى،الىءسحوكة"بحرك!4"ق!سانساىانه؟لاللعصرصةالتقدميةالشخصية"نوار)،اصطحبابللوحدهماالماصى

."متحركة"؟ورة)ورتهفكانت،المكانولاا!حدود-خرفلاوالتيهذهمنالعودةوخلال.الاشتراًكبىالةصرأفكإربأجواعوالمحلقة

وتراث!صلدةأرض!جبلالهاصيما،"اًلحركةمسرح"انيثبحتماوهذاتفقهأندونحيرةأحشاءفيزوعكدالطفليك!نالطويرلمةالسفرة

3هـحلأ.الا*شنبراال!"ياوج!منالعائمتشكيللاعادةور؟يايئضبلاكلطرحتبحيثوا)ثووةباليقظةامودةاهذهلميزتوقد.ذ)ك

وعلىاًلتجاريةوالمحالالاسوا!فيا!ئاسالىت!نظرعندماالطبقةأمامعراقيلهنتضمعهوماالبوجوازيةكقضي"الممربلأالمفاهيم

تكلوافكبلىوجووو،!!طع!ظرونؤ؟نبيو!وفيالضاوعأو!ؤلاالفلاحينو!ضبة"الحداًد)لمحيالعمال!قضيةطرحتكما،الكأدحة

إبؤلسايكهنالحوكةهدهداخ!لكفي،"حركمهم"الىحقيقةهـيا!مرجواديةضدالا-لحادقض!لاثم"التيواىصاحب"لمجه

.الثودىوالتطلعالاقتصاديوالرفاهالسصاسيوالقهرالاجضماعيجمواطن؟الىاثتحدةوالاممافريقح!االىالعانيوينفلك"ا!ووس"

ترسبم؟ناورتطعت"التحركات"هدهجوهرعنتعمرأن؟ستطعتواذاالى.بئقلك؟هـا،احداداوالثبرانوصاحبوحيرةح!رانعئدالاموو

شحوصيأوتفرضهاأفكارخلالمنلاهوجوداًق"خللألىمنا،مرم!زاتوالمسرجة."ئوار"اقوالفيالمجردةالافكاروالىبتأملاز4ا)سماء

كلهذلكؤىوهو.هخ!يلنفىتؤتطهااحداثو2اواقعاف!بلبسهاهذه"حركة"تجسدبلنمواحداتصكمدلاكلهذلفىوراءمن

يضسعبل"الحركة"هكوناتعايهاتثرسىءسبقةنظريةيفوضلالم!االامودأتفهفيهبلأ.لتا)ؤمنمنحصةدأخلجمبعهاالمقومات

وفالسفاتهوأفكاوهوموجوداته6لقهبحظالصربعىالالسالياواقعاأمامك.الدوريةاللسياورلا!بىشان

الو؟!صية،هطنىتفوقىامورااًلوا!عيةغطاعتحتاماان-ج!وعندثذالعراًقىالانسانوقضاياالعألمتيجمعالمسرحعةهذهكانتواذا

وتاريحه.وبافكارهوتقاليدهوبعاداًتهوالفكرالبلدبتراثصلةلهاليسىتشاكروأم.واكعئامنكرباأكثر"شحرياأمكاني"،نجد

اوفصعهذاالىعودةيىبانأ:ميرأن؟ودالمقالةختاموفيانبل،شحرولدهالممجنعئدماو*مومةالعاطالةلحدودمحدودة

كالواكعيةا!لوحيةالمذاهبخلالمن"الحركةم!وح"أقيسلكيوما.بهمهددةالعوائلجميعباتتاج!تماعيةظاهرةكانا)سجئ

.وغيرهالملحميوالمسعرحالطلمعةو"سرحوالاشتراكهلاالتقدميلاالجماهيرحركةمقابلوالجولمهبااـ!وفهالمش!يعاواقعاهذا"يعكسه

طوحتفقد،شماملةف!ريةأبعادلها"حركة"الا.بخ!لااكترقبة

الئصيرياسي!!بمراةرفىاو"ارزلجيوا"المشاركةو"لىلخاا"في"ليةبااللاا"يبم!مفا
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