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عاشوررصوىبهـفلم
الىاشيرأنأودالماضيالمددقصائدلنقدايعرضانقبل

بعضهاوأر!ىالفصائدبعضاتبن!اساسهعلىوالذيللشعرتعوري

الاككارمنكمجموعةيأتلمالحالبطبيةالتيصورهذاان.الاخد

هذهمواجهةدفي.الفنيةالننجربةعلىنفسهاتفرضاقىا!س!بقة

اتوففطويلافهنا:تلقائيةيلاستجابةتونفناالمسماةالفريمهالتجارب

عمطوامام،بسعةامروهناك،طفليةبفرحةبادتجريةواتشبث

بتلفائيةيتمهذاأنافول.الحادوالرفضبالصيئشعوريكونثالث

محاكاةلشىالشعرانتعوريفيأالسواً!نهلاذايكونثمالامراولفي

يج!مدبديلنعالمخلقهوانما(داخلهاوالانسانخارجهـولماسواء،

البديلالطلموهذا،يتجاوزهالذيالوفتنفسفيالموضوعيالعالم

ونطمهقوانينهتحكمههتكامللانههنفصل،منفصلوغيرمنفصل

لهامكانهاويصبحداخلهتيئتظملهاشكللاالتيالحياتيةوالمادةالخاصة

الجديدسالعالمبهذاخاصلمنطقتبعاتنتكلوهي،الخاصوثورها

و!يسالبديلالعالمفهذا،انفصالهورغمسالفنيالعملشكلوهو

ويستخثممادتهمنهيستمد،الموضوعيالعالممنينطلقفهومنغصلا

اليه.ويتوجهلغته

نقاطااضعببساطةولكنيالتنظيرلعمليةانصدىلاهناانني

بسبب.اًخرشيئاوارفضش!يئااقبليجعلنيقدالشعرفيليلمفهوم

وعدكاعصرانمم!وحقصائدتبنيعلىقالرةفيروجدتنيالتصورهذا

"تنقى(عدوانلممدوح"التفاصيلمنبدلا"فقصيدة.مثلاالحندي

طريقعنالقصيدةلكنجميعانعيشهاالننيالسياسيالاحباطحالة

الشعر.عالمتدخلولاا!ياتيةالمأدةنطاقفيتظل،(التقرير"

يمكنبلاحباظالشعورنفسعنتعبرالظيالجنديعليوقصيدة

النخلةهوالمثالالوطن،النخلةهبمواحدةصورةفيتلخيصها

صليب"اللونقاحلةيابسةنخلةالوافعوالوطن،(خضراءباسقة"

يحملف!كاءلكعالمالنخلةخلقفييففلالجنديعليان،(رغاممن

الوطنعلى"علامة"تظلقصيدتهفيالنخلةان،داخلهفيالوطن

.المنمددةوايماءاتهالرمزثراءلهبذاتهقائمامادياوجوداوليسمت

لحودالياسيوفق"المجوفقريشصقرامامالمناقيرثورة"وفي

اكجوفقريشصقرصورة!العربيالج،ريخمنموقغهخلقاعادفي

لكن.مهجورتينوحديقةبحجرةالغاصةالتفاصيلمنعددويتراكم

يستطلعلمالشاعرانايضاويعيبها.الاقتصادالىتحتاجالقصيدة

المسبقة.لتعبيراتهافانقاداللغةترويض

ثرجةان.طويلااماههاتوقفتفلقدثرويشمعمود!ميدةاما

يكتسبلمكبيرث!اءرمحموداناخرىمرةنثبتالشعرينضجها

.الاوقاتمنوقتفي،)موضةاًخر"كانالمقاومةاثبلانشهرته

منمرحلةتشكل"الكافيتيريافيالقهوةيشربسحان"قصيدةان

الىالاولالمقامفيايرجعالمطوروهذا،كشاعرمحمودتطورمراحل

اشهارهكتابةاثناءمحمودكان.معينةموفوعيةطروفمعتفاعله

واضح.بشكلالاثاءيواجهالمحتلةالارضفييعيشالاولىالننائية

ويكنبمحدداعدوايواجهسددوبحزبمحعدةبقضيةملتزمانه
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االلأ!!(!،كا

بهـصاىايئوبر"كفىالمرحلةهذهفيمرمودان.بالذاتجم!ر

مثينة،فضيةخدهةفيوأيديهميدهلمحيسلاحابشعرهالمحتلةلارصي

أصبحتالمشاعر..ا!نيختلفالوضعلكنووضوحبسعاطةبكل!كذا

اطريقايبدوالحزبيالتنظيمغيابوفي،ومعقدةمظضاربةوكبة

.الوفتفينضوا!ء"وغيرواضحةالافلعلىاوواضحةنرر

الفرطينيان.الانتماءوعدموالغربةوالخوؤطالقلقالانسان:يعيش

التركيبياًلشكلو-!بح..قيالمرالرؤيةيعيثمى"سرح(ن"المنفىبر

الشعرية.التجربةعنللىنبرحتميا

بسدهيضعانالفصإةهذهبردرويشمحموداسىطاعلقد

اثصراامكانياتيستغلوانالخصوبةشديدةحياتيهمادةللي

الخمسالقاراتفيالمبعثرالفلسطينبئالانسانسرحان.فيهاالكامنة

ةءلءمةالقصإهتكوناوطناخلفيةعلىمحموديرسه4،وقانل!قتول

سحانلدىالشعورتيارالفصيدةتتبع.والمرارةاعوالضبللاحباط

وتتنافضوت*كاملوالافكارالمشاعر.شقابل،(ا!تيارة)هذاخلال؟من

البسشطالعملهذا،الكا!بتير"افيالقهوةيمثربس!رحان

بؤماوبأعمقالوهـنعنباف!ارويمتزجيرتبسظواليومي

التوتريخاقىوطنوؤضيةالقهوةشربوبين،مشاعرمنالوجدان

للفلسطينيبالنسبةالوفىقفبةان.كبيرفنيلعملاللازمالشعري

"جغرافياابنارائحة"البنان،ايوميةحياتهدقائققضيةهي

الرمزاناعتقاديوفي-شعريوجودالىالقعيدةهذهفييتحول

صؤادن-محرودةولارو،عددةباثياءموحيمعددوجودهوالجيد

بالاهـيو-فيااًنه.وتاريخوشعببمكانءلمعحسميارتبا!القعببدة

كميرابرداشيشايهالنهافيتساويمعتاحجانالتيالصغيرةالاثياء

الوطن.مو

ثقافةداخلهفييعملسالمننىلهيالفلسطه"!-لرحاناى

اسلوكيةاوالانماطوالقيمالمعتقداتمحموعةهوهنااقصدهوما)كاملة

رومانسياحضينادسبالمكانالارتباطفأنوبالتالي(ش،باتميزالتي

واقىولكنعنهانفصلالذيبالاهلوالاتص،لالانتماءفيرعبةبل

الصورمنبعددالوافعهذاعنمحهودويعبر.الغربةهوصحان

منها:فيهاةا!ا!الايحاءقوةمسشغلاقصيدتهعوبثرهاوالمفردات

اخروجوتاشيراتاالحجزومكاتبوالنواديوالارصفةوالباخرةالظذاكر

الىللفلسعطينيبالنسبةتتحولالارضحتى..والحقائبوالدخول

قسيه.تحتمنلحطةأيةفيتسحبانيمكن-جادة

مستوياتءن)نايكشفالقصيدةفياالبنائيةالصورتتعان

!جسوىتكلاوردناهاالتيالاستقراروعدمالغربةصور،ثلاثة

غربةالىأدىالذيالقبيحبالوضعخاصخر7ااًلمسةوى.منها

العالم.مناخرىمناطقفيأخرينغربةالىيؤديوسوفلرحان

الشرطي،،الحارس:فيهاومفرداتصورالمتوىهذاعنتعير

ياتصلتوا،لرغاتبىا،بةلخطاابرمنا،لبرلمانا،+شويلغادما

ويوفعالمكتبالىيجسي")المسيحعنيختلفكاذبفبي)وبسى

ا!ماوم!موعةبالوفىخاصاثالثاالمستوى."واقمشةحمرصفقة

،هذاالطويلةوويرتهاعبرالانسانيةاعلنتهاالظيالشريفةالانسانية

المو!ةالطبيعةمنمستمدةوم!رداتبصورعنهم!!وديعبرالمستوى

ا!وجدانفكيوكثرؤهاقدسيتوواولبصوراووالابديةبالاستمرار
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هلساذالبلقلم

الادابمجلةمنالممدهذاديالمنشورةالاربعالقصصمن

الاساتذةفصصوهي،والحربالمقاومةعنثلاث-فبرايرعددس

فيطبيعيامروهدا.شاورابوورشادالقيسيوجليلد4سواحمد

اجزائها،بعضاحتلالوفعاني،ا)مدومعالموأجهةخطعلىتففمنطقة

،دلنصلإنفضيةفانهذاالىوبلاةع،فة.نشطةفداذلمي!ةحركةوديها

النيالمركزيةالقضيةاصبصتفد،العدوانمواجهةلحضميةوخاصة

هذامثلوفي.الجماهيرأوسعوتحرك،الحكوماتسياساتتحدد

المعتل.ومقاومةالحربثضايانفرضالوضع

يدلاالاسئلةمنعدداعلينانفرض.الثلاثالقصصهذهولكن

بابطالىس،ذجاعجابمجردهوالمقاومةادبفهل.عليهانجيبانلنا

ما،خوفاورهبةدونموتهمالىيسيرونسمصمتين،اسطوريتين

هـنفيهابما،وأخطائها،بتنأؤضانهاالشعبحركةعنتعبيرهو

حنجرنهيبحالذيذاكهوالاديبوهل؟ايجابيةواخرىسلبيةجوانب

صاحبالانسانهوأم،بالبطولةالساذجبلاعجابوينغمس،بالهتاف

والايديولوجيةالخاصةرؤيتهخلالمنبادبهيعبرالذيوا؟وففالفكر

يعلنو.لابعذيليموؤفمجردهوالفنانموقفوهلأبهايلتزمالتي

دوناعداءهيحاربالفدائيوان،الاعداءطايراتيخافلاالشعبان

الصماهيرأحركةاتجاهفيالمؤثرةالطليعةفيصفاًم..اءاخوف

فالاديبيقف،الاسئلةهذهعلىلنجيبخارقجهدالىنعتاجلا

انإزامهخلومنالوافععنتعبيرهخلالمنقيوذلك،الطليعةفي

عناءكبيررونالقولنستطميبإبالذاتالمقايشطوبهذه.كلةقدمبفكر

.الادبمقوماتتفتقدالثلاثالقصصهذهان

عناي،الخاصعندعبيرالادباننذكرانالقولمعادومن

الفريدةارؤيةامنتميزهامتسبالتيالمعاشةالتجربةخعوصية

تنجسدومطلقاتتجريداتعنتعبيراالفنيكونان!مكنولا،للاديب

ادنىلونموقهمالىيندفعونالذينالابطال!منالقصصهذهدء

.تردداوقلق

عنأي،الخ(صعنتعبيرالادباننذكرانالقولمعادومن

الم!ويدةالرويةمنتهفيها؟تكتسبالتيالمعاثيةالتجربةخصوصية

تإجمسدومطلقاتتجريداتعنتعبيراافنايكونانيمكنولا،للاديب

اد!ىدونموتهمالىيندفعونالذيناًلابطالخلالمنالقصصهذهفي

تردر.اوقلق

ردودورر!دالسلوكمننمطايعكسالادبمناللونهذاان

ب!نكا"،كأكأؤطيعتوجدحيثالمتإخلفةالمجتمعاتبهالتميزالتيالفعل

يكتبآ!ذيالسركبمالنمطنفسانه.واؤعهوماوبيننقولهما

الوقت!بمالعرلطالاشقاءبينوالاحوةاصدافةاعنالرسميةالبيانات

هو!ةوالشالتمامروحيثالعباءاتوراءالخنابرر4فهتحتمفيالذي

شحءالادبهذافى.الالفاظباطيبالمنمقةللبه،ناتالاخرا)وح"

منيحبعلى"يكادلاحدالىمقدس-يقاومالذيالانسانوهوروتدحس

واالفكرفيالمنظماتمختلفبينصراعمنيحدثماواما-البنس

المسىةح!ا!ق.البطولةغشاءخلفنغطيهأنف!يىنإا،اكعلا

القهءص!-كأهاعرضفوفمت!يااواغامبااكونلاوحتى

الفن.مقوماتمنكثيرمنوخلوهاضعفهارغمواحللهاالثنبإ

سويملىاحمد-الزيتونمعالموت

اغصانمئحزمةيحملانالعجوزالجديصرالقصةهذهمي

الاخضرلحر!غارةتشنالالمرائيليةالنفاثاتانرغمليزرعهاالزينون
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الملجايدح!لانيرففيانه.ساعةعلىرريدمااستمرتواليابس

جعلهالذيوالاهصةالخطورةبالغامرايكنولم.ال!ارةمنليحتمي

ليبرهنذ!كفعلوارمل،اخارةاساعةفيالزيتونا!مانلزراعةبذهب

به:وصحت"!المغيرةالطئراتمنيخافلاانه

.جديياارجع

خر،يئ:الىمنبشي،مطممةبمرارةنحويفتلفت

؟هناكتسالحالتيفيبانهممناخافاتراني-

."يعلوواندفع

واستعدادهالجت!.تاشجاعةفي(واحدة!ح!ةفثلاوحتى

منا،سرعانمنفاضات؟4ويقذ!الحصىيلتقطنراهفانناللفداء

حوله.تتساصطار!يالة،؟،/ئمبقنارليهتملاعليهاويبصق،الصوت

يخبرنا:فا(كابعقلهفقدؤدالجدهدااننعتقدلا؟حتى

يعرفهماوكل...الصبيةالخفطيصفلافهـوجديتلوموالا"

بسلاموتجيءتروحالصوطأئراتوان،ممنإمرايزالماالقصفان

."النفسعنللترويحممتعةبنزهةتقومكلانها

الذيالشعب،وعيدونبحمهيتحركالذيللىمبرمزوالجد

الىترمززراعتهاالجدينويكاناتياالزيتونوأغصان.يخافلا

4..-ونالزشجرةصثلمنا!ستقبلافيالاستمرارعلىال!اصرار

الذيازحصءىينر!فلم-يموتوعندما،السإنيئمئاتتعيثزالتي

:للتحديرمزايكونانبعدالاحتقاربصقاتولاالنفاثاتبهيقذف

.الحثزةالىفجاةيهـويرأيتهالملجابابومن

الصدر،مرإالزشتونعرسةيعانقفوجذنه،الميهوهرعت

نحومهءخروجبينه،زرعاليالخضراءالغرورعلىوعيناه

."الشمس

ثورابم!1رةؤمرسمومةال!.هذاب!يقوموسكنةحركةكلاى

مبتنل.فيلمفيأممثلكافه

المتخلفالفهممنابتداء،كبرةالقصةهذهعلىوالاغراضات

تجعلح!اقةمجردان!اءلىالبطولةفيصورالكاتبعنهيصدرالذي

اله!ورةان.اكنلمكان!ومتبرهاالعمارادوات-ئردريالبطل

ورنلوكهتفمراليالكثيرةوالتعليقات،للجدا)كاتبيقدرو!اا!تي

مثلاارلمغويبالجدهذافييرىالكاتبانالحكمفينربئرددلا"نجعلنا

سيفالمثاربينيجعلالج!دهذاومثل.الواؤععلىوللثورةللبكللة

ثناهدواممنكثيرينفىبلتلقد.وخزياخجلاينزوونفيتنام

الط،ظراتلغاراتيتعرصشنوهماو،يحاربونوهمالفيتاميين

بالحصىالطائراتتلكقدفواقداهيت!نامبناانيرووافلمالامريه-كأ

.الملاجىءفييختلئوااناستكفواانهماو

ارتف،عه8ءهـدـ!وفيانءجبمااو،الشعبفينمجدهماان

لفممايافهكدافيهولئدتقدالارمهوكوى،اورءووبكأمستوىالى

.المتقدمالع!رلت!"!ثوالا-إ؟!إقيمعهاالتجاوبءلىوقصةال!مر

ناؤجمجباجداهذابه!!يرته"بزاللذانواركأرقالبلاهةهذهمثلأما

قلقائيةيرهـ*دحا!-ياذاكيى!الطليعةؤكطي!فالذيوالاديب.يدا!ا

.4وعب،صجدالذيذاكولكنهالثسعب

الحقيقية،؟4ء،ير**قىصهـقمنايةخا،خطابيةبلغةمكلتوبةوالقص-ة

الواقعية:التجربةوحرارة

ينهمرمطداالرصعاصءمار،هحررودهينما،بساطةبكلهكذا))

يتخطفت".صار.وا!خواءوالجحودالقحإفيستنبتهاحقولنافوق

نظرةلمظتضوووا.()...امطافامواسمءيرفيويجنإءهم،احبابنا

فيلحه.:حص!ا،يلة3برطوتفسعيربتبرير،الراويبمشاعر،الكاتب

المدمي.اخلقسوءعنموعظةالنهاية

المباشرا؟!ا.عتحولاذال!ساسميةمنخاليةالقه"4لغةانكما
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ح!دةالمرا!ببمالدكتوربفلم

السياسي"الاسقاطمدرح)1و"الس!ياسيالمسرح"مفاهيم

م!همؤك!متخالطةلانهااصطلاحيوتحديدتمييرالىحاجةفيتزاللا

فكل.العربيعالمنافيالمسرحيالفنبفروعالمشتغلينغالبيةتفسيرات

لهااجتماعيةلطاهرةالمباثرغيرالمقنعبا)!نقديتعرضثراميشكل

لقدحتى،ا&عميمعلىسياسيامسرحايعدالحاكمةبالسلطةعلاقة

هوالايامهذه-كالموضة-،يشيعبداعامجديدمصطلحاستنبث

."التسييسمسرح"

جوهريا"هافيلاكألمف،(السه!ياسءالمسرح"تجاربانوالحقيقة

وبعضالدوافعت،بهتوان"السياسيالاسقاظمسرح"فيعنها

الحق"السيا!!بما!فالمسرح)ء.المسرحينكلافيالثانويةالسمات

يمكنلانفسهاالياكسيةالاوضاعلان،احربيةالاوطانناالزيارةنالر

ؤحسب،نموهاعلىخطرايشكللالانهالمتواصلبوجودهتسمحان

وفه"سيلسيااالاسقاط)ءمسرحاما.تهذالوجودهاتهديدانمااو

وتصف6791عاميونيهبعدظهرتالتيالمسرحياتلمعطمالشرعيالاب

ومتحجبةنقدها،فيخجليمسرحياتوهي.))تممبجسية"بانهانفسها

بصضفانثمومن،يقينمنتؤكدمماأكثرالظنونوتثير،الافكار

تلكعلىاعالقفلان-متضررةس/وجودهاتمهمحالعربيصةالحكومات

الحقيقية.ونواياهملامحهفيمشكوكوجهايخهفيالمسرحيات

ودون-مباشرةيتعاملاذياهوالخالص"اهـياسيالمسرحو"

هذهربطمع،الامةفيعاماقطاعات!اإماقيقضيةمع-مواربة

هـسرحانه.مسؤوليتهاوتحميلهالقائمالحكوميبالترىبالقضية

منشرائحويقدم،ثوري/ايديولوجياساسعلىمنطلقهفييعتمد

وهذه.جههبىافقداالحاكمةالمؤسساتنتائحبهاينقدالماضياوالحياة

فيالمعروفةالتنفيذاساليبالتافيرفيمعطيانهاتدمممالمعراةالثرائح

السينما،وشرالط،المباشركالكلاموالتسجيليالمل!ميالمسرحين

.الخ..واللافتات،والاغانيوالاناشيد،،والاحصاءاتالوثافقوحقائق

الممرحممارسةتنمرسقلتأنسبقكما-الثوريةهذهوجمسبب

تحدثصاالتيتلكمنأبعدديمقراطيةحدودايظطلبلاله،السياسي

.السواءعلىوالغربالشرقفيالصوماتبعضبهلوتتباهى

وزململها-السلطاتسخطرفم-يشيعبداالذيالمسرحاما

وهذا.،،السياسيالاسقاطمسرح"هو،؟خرنوعمنمسرحفهو

والاساطيرالتاريخمنالخاممادته-الاعمابالغامن-يقتطعالممرح

سشيلالمادةهذهيهيبمءأنمؤلفهيحاولثم-الواقعمنو؟حيانا-

اسقاطمنالمتفرجونيتمكنالقأئمة،خىالظروفمعطياتهافيتوازي

يلإىالمسرحمنالنوعهـفاكاتمبوكمان.عليجاالس!ياسيةشواغلهم

متطابقةالخارجيةحواشيه،ظلءيريطرحظ!"لمديشكلعلىفوءه

ان+لعكسعليهحيلفيمتالغلأما.ماديتهفيالشكلهذاحواشيمع

ممرحبة،كتابةاًنه.الحوالف!بهذهوالمؤطرالمصمتالشكلهذاقلب

رلمهمومتبعاشخعىالىشخصمنالاسقاطنوعياتتختلففقدثمومن

وا،عنهاالتعبيرعنلي!عجزا!ردان.اك!ىتبهظالتي*4السياس

فييغرقانالىفيضطر،القهركلروفبمسنبعملياحلاحلهاعن

يتنغسانالىيضطر،واماالواعيةغيراوالواعيةالاحلامضبابيات

هذامنمسرصيئعلىاسقاطهاطريقعنبداخلهالمعشمشةالمخنوقات

السخط.انفعالاتمنويتطهرفيرضى،النوع

نشرتالتيالنصعمدرورللدكه،1غرناطةمفاتيح"ومسرحية

الاسق!اظمسح"الىنوعي!تهاؤكعأ،تنت!الما!؟الش!-فيبالادابئ

سوداءنكدةحقبةتاريخ!نامنالفافلالمؤلفافتطعفقد."السياسي
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فيتتمثلسداميةونهايةومعاركوتخازروفرقةتشاحنمنميهاما

سإديقالبفيذلكص،عثم-الاندلسفيللعربمعقلخر7سقوط

فلسطهنبىكبةكلهذاكيوازكيانوالعلنالسرفيلقارئهموعزاحواري

عاىيسقطأن-بعلأكذالقارىءوعلى،مماثلةظروفمناكتنفهاإ"ا

،هذاوعلى.والمشابهاتالمقابلات،ن41شاءماعندياتهمنالمسرحية

الىيحتاجولا،متص،رعلانه،مبالثرتعليميالمسرجبةمغزىفان

اتفشر،واحمالاتالة،و/ليفيالخبرةوتجريب،وكدهالذهناجهاد

على-ا(ممرحيةنحضونغ!-صراحةدلنا-مشكورا-المؤلفانبل

نجدذلكومن،نتيجتهاعنتعلنبمورهاظلتالتيالوقائعخ!لاصهة

وعشرينخمسةفيالمتشاجعالعربيالقائديعظارريحيالسفير

منها:نقتيس،سطرا

بعضكملويمقتبعض،بهضكميخاصمكلهااوفاتكمانفقتماقد))

احساسخصامكمن9.بمرفكمولا،قررءقظاكمعنتردعملا،بضا

يعدفاممئكمالاخلتقدالارضأن3،ر؟هملاكمالذيالكبيربالخطر

منكمينزعحنىغفلةمنكميرتقبخصمأو،بكميتربصعصو!يها

بعضكمتكرهونانكمازعمدعونيبل.تستأهاونهلاالذيالملكهذا

."الخ...اًلخ...تكرهوننامماأكثربمضا

هذامثليقولظلفقد،الضإيرقريرضنامسجدشيحاللهورحم

الدراميالنقدهادنهولو،قهـننصفطيلةالقرويبئلاجبالالكلام

علىمرةخمسينحجمالشكمسبيرحصيلةمنأعظمحصادهلكانوجامله

الافل.

وال!راماالتاريخ

فييدبالوهنوبدأ،الاندلسعلىاعرباقبفةضعفتانبعد

وا!دةاصعاىويستولونؤوةيزدالوناً&ءيحيونأخذ،أوصالها

.اس!انبابرتوبغرناطةفيالعربحكمانحصرخىالاخرىوراء

فثصتالةملكاثالتافردير!انداسصتواى،م0126وا38؟عاميفبين

بملب-!ة،وانت،وفر!قى،بكسيةعلىاراغونملكالاولجايممم

يتقوؤعواان-!مأعدالهمعزواتبعد-العربعلىوق!ر.ومرسية

ويصمونيتمرثزنكانواانهمومع.وفصفقرنينمدةبكرناطةفي

ؤ،ندسالس،ا،لمرحمر*ضفي(!ممدائهمعليويشصرونبلالعزلاسوار

والانك!،ر،يالاندحارفيالنهايةعل!همتعودكانتوتشاحهمملوكهم

س!ةاللمعاثرمحمديؤدءهاكاناليالا!دوةاناك!ريخليذكرحتى

أئنىمناكثرتعادلكانتهـملكنهعلىللحفاظالمسيحيينالي1436

وظه!وراعةالشحاعربةاالهعم،تمنوبالرغم.دينارالفعثر

الا،اءاسههةاالانرة".،راتبعضصققواوالبسالمراسشديديقواد

نا-اعدا،همبئنواكتنا!واصراراقوةيزدادونكانواالمسبحيينان

اررلرصحوصازمحهمفرقتهمبسببذاتيا!جتآكلونسعاجلاأوأجللأ

بقيةفيالملمهعبدابوالسلطانوقف1914عام(واخروفي.المستمر

لأايؤابيلىوزوبرتهالخامسفردبانديسلممالقلبالممزقيفرسافهمن

يجهشواخد،قريبةؤريةالىبعدهاانطلقثم،عرناطةمدينةمفاتيح

لانإك،كالنىا،)تبكيانبضي؟لكحق:لهتقولعائشةواء"بالبكاء

.الرجالدفاعالمدينةعنتداؤءانعنعجزت

.الأرداليالعربأيديمنالاندلسضاعتوهكذا

الممه!ئوات"،ر-غمنالدرا?بلآمادتهالنصعمرالدكتوراستقى

2!14.و1482عاميبخبئأي-غوناطةفيالعربلحكمالاخيرةالصثر

ةالفلإرهذهبهانزدحمالهبروالبطولاتوالخياناتالمنازعاتانشكولا

ت!كنهـااذاءنراجيدياعشرينمنأكثرلهسنعتصلحالسوداءالقصيرة

ألواقه!التعرفومن،الدراميامنابادواتالتمرسمنالمؤلفخيال

78!سالهمفحةعلىا!تمة-



ا!دابمنالعلدالماصيقرات

41الصفحةعلىالمنسورتابع-

!حمسسيص

الفصاثد

عامربنمرج)الضول،المطر،البحرالصورهذهصالانساني

الوطني.العلمالعدل،المسيحايضاومنهاالقمح،)أري!وحقول

والثافيالاولىالمشوىويقتلهالثالثبالمستوى!تبطوسرحان

"حربانوحربك.حربانحربك"

الاسيويوتدمهالشرطييواجهوانغربتهيواجهانعليهان

السمينة.والحروفالخطابةومنابر

بممنىيتجاوزهبلالمنفى!يالفلسطيي!فقطيمثللامرحانان

الوعيوليسيكونانيجبالذيبايقضيةالوعييقدمشعورهتياران

:صرحانعقلعلىيلعالسؤالويظلفعلاالكائن

عبيإ؟صيحاشااتذهب

منقاءوتولد.الخطواتوتحترق،نموتيومكل

ثانية.لنقتلنحياثم،ناضت

تربةمنبدلاالخصوبةشديدنمواهنالك"انيوف.ولرحان.

نكسةتتكررلاكيف-طبعاالشعربلغة-يسالوسحان"صالحة

الفلسطينيالوجودرمارهامنويبعثكاملةالمنقاءتولد..كيفالمقاومة

بالسؤالتتهيلافهيكبيرفنيعملالقصيدةارضه.ولانوعلىكاملا

الوجدانيةباللحظةقصيدتهدرويشمحمودويختممعلقاتتركهبل

:الامالارضيالىبالخيالولوالعودةبهابدأفدكانالتيالمكعفة

تهربتم،مصفهكمعلىشيئا!مرحانويكتب

طائرمنقارتاخذ..تهرب..الجريمةملفمنذاكرة

عامر.بنب!جدمقطرةولررع

عاشوررضوىسا!فاهرة

***

القصص

خطابية:كأفرقصالى

ازكثيفانالابيضانوثارباه،الشررترسحنعيناهكانت"

لسانهعلىلندحرجاللمناتوكانت،والانفعالالفظمنيرقصان

."الجبلأعاليمنتتدحرجوهيالصخوركقرقعةبقرقعة

القيسيجليل-شابةافلداليةمذكرات

بزورقالاسرائيليةالسجوناحدمنالراوييهربالقصةهذهفي

الىازورقايصل.وعيهيفقدحتىكامذسريومينطيلةبهيجذف

ءيبوبة.حالةفيوهواهلهافيسعفهالساحليةالمدناحدىشاطىء

المدينسسةاسمعنيسالالارهاقغيبوبةمنيصحوانوبمجرد

التى4حب+تعنليبحثالفسورعلىفينهض-)ط(مدينةبانهامينبئونه

طرفةوفيزميلتهايقابل.فيهامدرسةوتعملالمدينةهذهتكن

.ا+دينةغالرتقدحبيبت4انتخبرهانبعدمذكراتهاتعطيهعين

.الفتاةتلكمذكراتهيالقصةوبقية

للمصادفة.شيئايدعلاالسريعالكاتبهذاان

الىلهوتمجيدهاحبيبهاالىالفتاةشوقتحويوالمذكرات

الاحلاموبعض،والحياةلمالحربعنالذكيةالملاحعاتبعضجانب

،3

الفتاةهـوناما.الليلفيكوابيسشكلعلىتلأليهااتيالغريبة

بهالحقتصفة-يبددفيما-فهوالقصةعنوانيشيركمافدائية

:،ةالفتتعالنالمذكراتنهايةقربففي.بعدفيما

اينلكاقوللن...الملتهبةالدائرةمنمامكانفيا!نانني"

وجميل.طلمهمناكلليعش.تعرفأنمهمأغيرانهواعتقد،أنا

)،...اكخمينبمجردالقتال!الانسانيعيشان

وشوق،.لانقمنفيهابماعامبشكلالفتاةهذهومذكرات

فيورماوكثرة،اخارقةاببطولتهساذجواعجاب،للحبيبمراهق

التسيوالتأملاتالحكموتلك،المعاصرينالشعراءمناقتباساتمن

وءودها.اوتصورهايصعبشخصيةتجعلهاالمذكراتصاحبةتطلقها

تسبرمحنكةامرأةنجدهاأخرىوفي،مراهقةفتاةلجدهالحظةففي

الشخصيةهذهمثلاشطاعةقتصورانالصعبومن.الواقعاغوار

وانها،الفدائيالعملاختارتانهاتعلنانالحبيببانتط!ارالمنشغلة

فيشيئاتفعللمالذيالحبيبذاك،عنوانهاعلىالحبيبتكللن

له.تشتاقانسوىالمذكراتهذه

الكاتبانيبدوس9691الثانيكانون11-الاخيراليوموفيس

نومهامنالقناةصحتالليلةهذهففي.الاحداثسياقالىيتنبهلم

مصابةحبيبهافخذاناًحدها.الكوابشيمنسلسلةغزتهاانبعد

كلالفماةصحت.طويلبمنشارببترهاهومالطبيبوانبالضنغرينا

مذكراتوتمضي.الفنىمنشديدظاةحافيوهيالليلمن!مف

نافعلتهشيءاولكأنالجبهةفيزارتهعنمماانهاداقولاليومهذا

فعليةاستحالةوهنلك.مكا!هافيزالتماانهالتظكد!ذهمست

بعديقظتهابينالفاصلةالفترةفيالجبهةبزيارةقامتقدتكونان

.اليومهذافيمذكراتهاكدتابتهاووينالغريبةالاحلامتلك

كلوالمتمثلةالقصةهدهالىالموجهةالاتقاداتهذهمجموعاى

حبيبته،مذكراتعلىالراويحصولالىادتا)شالمصادفاتمحموعة

فيالسياقالاحداثسيرواستحالة،المذكراتكاتبةشخص!ي!وت،قض

قفتقدالقصةهذهانوهوواحم!حد!يقةاىايشيربهرويتالذي

له.وجودلاساذجاوافعاوتصورالمعاشةالتجربةصدق

التيالحساسةالرصينةاللغةهذهكشراأقدرفاننيهذاورغم

قصته.الكاتببهاكتب

شاورابورش!-الثلح

تجربة،الابطللبعضشنقالقصةهذهترويواحدةصفحةفي

تلكالصفحةيستغرقهذا.والتعذيب،الزنزانةؤيوالحياةالسجن

ومقتل،اللاجئينمخيماتباحدمرورهذكرىيسترجعفهوالباقياما

ولا-شيباتقوللاوالقصة.-؟جليللفخاي-الجليلالشيخ

.ي!يرةلتجاربوبدائي،سحبمتقوروم!ردانها.انفعال(يتثير

...وبدكهترجالاوجاعوان،بةبالك!ويشعروحيدانهيةلمنفالكاتب

،الانفعلاتاوالاحداثهدهمنأياليعمقواحدةلحظةيتانىانلون

در!ابمحهودسالحاجةعنالزائد!ن

جميسح-المةكلمبضميرترويديابمصمودالاستاذوزصة

حالةيبهمصإبانسانحكاية-الم!كالمبصميرةمروالعع!!صص

خرين،با7الا؟صالمنالمرضىبالخوفاحالةاهذهمظاهرنلمس.فصام

وملاحقاتمؤامراتوبتصور،محهولءصدرمنتقعمصائبوبانتظار

غريبة.

الادبفطائيرموضوعالخائفة،المهانةالشخصيئهذهومثل

وشخصيات،جوجولمعطفبطلشخصيةمنابتداءوالمحليالعالمي

تيموا-المعريالادبفيالقصصوعشراتوتشيكوفلستويفسكي

.!غهوركثى،محدظوندما



ورذيىةبمعالجةتقترنلمانالشخ!يةهذهتصوير!افيولذا

فصةاناتقدولا.فبلها،تكرارمجرديظلفسوؤ-جديدتين

النمط.هذاعنكبانسبقلماشيءأيلهعي!ديابمحمود،ذالات

بفميركتبتلوانهاهوالقمه"هذهالىتوجيههيهكننقدواهم

هـنا!الدربمسذاله+-صبطئأراوبم!فا.لش?فيهات!لىلماالغالب

يرا!-باخرش-مرءنصدورهماشمكناللذيناحي!ادواالموضويقى

سلوكه.ييحاكم،الراوي

كشرا.ذلكتتعدىدلاكهاولقنلكنييرةفضيةمجوديىستوهذه

يصورهاالتيالشخصميةأ"هآ!الىيئفذلمال!عبءىاليتحت!هرانها

بأعراضالمصابعالمان.دوينهآطب؟هةعنينب"طانيستطعواما

الننىوتبريرالهو!طقهمقومانهلهمننكاملعالمالهلوسةاوالفصام

يحاكمالذيالموضوعيالمطاقهذامثلعنالاسيااخنلافاتختلف

الواكعية.الحياةومقوماتمئطقخ!مننفسهالراويميه

ؤ!-و،متقفولكنه،مكتئبانسانانهالراوييعلنفعنلأما

بت،ل!أفقوسعةبحيادثقافيةح!ودويضعاكنئايهاسيابيشرح

اكلا.الراوياكتئابنثيروفلراتها/خارجيالعالمتجهمان:نفسه

عامةبمعلوماتيكتفي،ا&حصيلمتوسطانسانثقافةفهيثقافته

تاريخعنشيءوكل،فهيتنامحربعنوالكثير،المالىرأسكتابعن

حياةوتفامصلوسارتر!جلعنيملةوغيرسيعةوفكرةالصهيونية

بعفييفرأواليوميةالصحفيقرا!هوهذاوعدا.وي*ضهوفىفانجوخ

شهر.كلمرنينالينماعلىولرددالعالميةالمسرحيات

ذلسثعنيعننذروهومحالودةثقاف!انتمامامدركوالراوي

و"*جىاوزخارجبمبوعينفسهي!اكمانهاي.اف!*لاراتبهبسبب

.الخ!اصلوعيه

رنبرمحاولةكلءنا.ولفيتخاىالقصةمنالأخبرالرزءوفي

عليه،تقبلفتاةهيفها.نكتةالىالموقف،ويعولشحصيتهاعماق

جميلاعا!ان.مجهودايبذلاندون،بهترتبط،صبةجميلةفتاة

تنتطرههيوبينما.ومرارتهبؤسهوازءمنلينتشلهامامهينفتح

.بسر:"قرارهفيتخذيراقبهماشخصاانيتخيل4ءحفابابامام

لانهفرحايعود.مصيدةمييقعلاحقالبتالىيعودانيقرر

ؤهـدهان.يبكييكادسغادتهكثسدةكن2وهو،المتشيلمطاردهضلل

صتلاالحياةمباهحامامهتفتحانيمكنكانالنىالوحيدةللانسانة

.تصورهيمكنلافرحافرحهوبلتازماومعاناةأيعنده

هلشآغألبالقاهرة

***

المسرلمجنات

العربيمؤلفناانالا.المتقلبةظروفهاؤيالبثعريةالنفسمكنوناتعلي

تسجيسلندمخلصةورغبةمتحفظةبروحالتاريخيالمجالاقتحم

بعضفيوهي-افىرطة(الامانة)وهذه.ذلكوسعهمالتعصيلاتا

الاوليةالخامةتطويععلىتساعدهلم-اللهجزاهامسيئةالاحيان

هـنانهالقوللي!كنحتى،للمممرحاروحيةواالماديةللاكأياحات

مسر!مةمنومتكاملىةمركزةتارختةمادةاستخلاصجداالسهل

ولاهكذ،نكون.الفرةهذهمؤرخاتدراءةعنقغي"غرناط!ةمفاتيح"

المستهدفة،"المراماالمعالجةالتاريخمعالجة

؟مرالاساسيةافناريخيةبالخطوطالمسرحيالكاتبالتزامان

"وحرفبت-،الفلسفكبمااتفسيرههوصوهريةاحرانيخر،جوهري

بالخيالالتاريخيالواقعمزجمنتمكنهالتيالملتزمةالمرامية،وحرير:"

نا.المسرحيةللصياغةقابلةمق!نةعجيذهالىيصلحتىالمجرب

"

فنيأحسايتطلب"ممرحيةلعمليةالتاريحيهالحادتهوادتعاءحتيار

سجلالىاالربأ!رص؟"أصبحتوالا-شيكلوفبلاولا-.اعيا

منمؤلفهاعليهااسبخكلكلماالسعائربالم!!مسرحيةالى!!اأخباري

الصغيرة"،سلعثلعيبنيالماهر!،لصانغ.يةلفهروزخارفوبديعبن

منكلهخا-مايصضعأنمنبدلاالاءمفراوالأبيضاذ!بامنهيكلا

تاريجبةبحادثةيكننيالمتمكئالمؤلفانبمعنى.بالمعدنالمرصعسالمل

الدراصالمسارنعذيالتياثانويةاوأحدالهب!الهين!هاءاحدة

الخاصو!فسيرهلمحلسق"مناكارفيدلككليودعوان،الرئيسي

الاحداثمنالحمت!دبهذا(الو!ي)الالتصائمنبدلا(الماضىلولمحائع

لن!اق1ويهرضهيفمهانيمكئلاخارجميهامااهمبجرلىاتى

المسرحيه

التيهي-المف!.بئالضرورةسنت-يخيةالنارا)فرورةان

واترؤسمدون-4مسر"تشفمانء،ى-النصعمرالدكتورحملت

والعيرة.العثمرينضلىرودها.لربودصيرةممشاهداىا-تفصيل

لها.الصحيحالضيالاس!.عمالثيولكندلهغتمهماالتجزئةفيليست

الىيءالت!ىيبهبهلاكا!اابسرهـيئفييمتدالذيالدواميفالحدث

بالشلخلةفيهائريىوأ&فيألعضهويةحد"2امهدانيبببهولكنوحدات

التغيرالسريعة41ئافررمنالحش!دوهذا.فيهارقيمسيةبنمةانسلاح

الفني،ا)رابطورررا)صاريخبمآلرابطهورابطنجويمسكهالا

اك،ريحبتسلسلاتالمرتبطةالحلقاتبمبنمااليالفراغاتانبدرشد

لكيلراوي9لسانعلىالى،شرةيئالتاريشبالردياتامنلاتفد

المؤلفكانالأكبانبعفيوفي.يلحمتهاانيعكنوماسبقهاماصكمل

،الندبعبارات!وعوكمكانهيحتلل!يحانباالراويهدايزيح

المجودلمخيصنا9!قلىعفأهمانتمثلانود؟كن.الحاراع!يرا،والرثاء

تقريبا.الممسرحيةا:صف

العسزابيالسلطنبينيدورحوارمنالاولالمشهديتكون

الملكيحيىاتماتوليةميرغبتهاحولالمدومانيةالجاريةوامرأته

اشالدسالزوجةهذه.وتنبمء،ئضءةضر.رهطابنعبداللهاريمنبدلا

عدائيموقفلاتخاذالسلطانفقنعانمي-:قليلةجملبضعبعد-

منيإ(،يلها.و.منيالويلو،:ليصرخىسة،وأمهالمحهعبدابيولدهمن

،قمارشبرجاىاوولديهـاعائشةالاميرةخذوا:الحرسفييصحثم

الامء-ابارليصرفاالراوييدخلثم.((عليهـماالقيوداحكموا

ولديها.معهربتثمسجنت

الاهبلمبعضبرينوهودردشة،الثانيالموفذلكويقب

جشاأ...اذناليهفلنذهب))ةابيهضداللهعبدلابيالمناصرين

.الا"عبدابامعهمايبايعالراويوياتي."اليهفلنذهب

اخلواالمسلطانبينيجريحواراسمعناالثالثالنظركانفاذا

السلطااو!كبما،اللهعيدلابيالش!عبحولمنايعةالهلفوتووزيره

ا-اسارحل.غلالزالسلطانأخيالىس،آل!أ):بقولهحديثه

،ةقنىبئدة،المهاعهدابيعمرلناليحددالراويويقبل."مالقا

.".1482عامغرناطةبمرشالحتلىوبانه،والعشرينالخامسة

وهيتنلحولدهعائشصةالاءيرةانسنهءالىالرابعةالحلقةوتبم

وهـ)العرافصوتانالا،الرعيةوحببالصلاحالجد-دالسلطلن

على/ست!ضيكلالاندسنبانيردديزاللا(1ايضاالتاريخفيمذكور

شآمولاهيىخطرالقائدقرومالصوتذلكويقطع.اللهعبدأبي

فلنف)):اهـلاالسلالانفيصيح.مالقةفيهزمواالنبتايىين

ويعاا."الشمالالىلشطلق.قنفة،لةملكيحتلهاالىالحصون

.احرباالىفيذهابها)سعلطاننزوةعلىالراوي

جنودغرنا،منجماعةو،ؤدبهاؤفهرةفهيالخامسةاحلقةااما

الاسفيوقعالمتهورسلا(نهموبان،هربهميعلنواانمنهاقصدوا

سنى-نيسانفيألر))المسكينبانليعرفناالراويعلينايطلعثم



."اللسانةقلعةعند"اقشتاليوناكلبهانبمد."1483

لمجةجملبضععنعبارةوهو،الشدسالمشهدذلكويلي

ابوالحسنالسلطانطيتقدم.سلطانالىحاجةفيغرناطةانمفادها

ليضيفالراويويسل.الزغلعبداللااباالسلطاناخاهل!عب

ذهبماوسرعانكابرااقائدااسرفيوقععبداللهاباالسلطان"ب!أن

.،(الخ..وايزابيللافرديناندسيديهالىالقائدهذابه

وسفيرفرديناندالملكبينالسابقةاللقطةفيمتعجلحواروينور

أبابانالراويويختمهيقاطعه،الاةراًلسلطانافتداءحولغرناطة

يبلغانفردينانداتطاعلوفماذا))العزمضعيفانساناللهعبد

."؟أالاندلسهداؤ!م!ربههبواسطته

للهابامحبدااسيرهيحاورفرديناندوجدناالثامنالمشهدجاءمافاذا

5عاعاىالراويويعلق.الزغلعمهضدعميلايكونبانيقنعهحتى

نتيجة!رناطةضواص!احدىالبزينربضفيوفتنمعاركمنجرى

عبدالله.ابيلخيانة

البباز!نربضاهلخيانةصلالتالهعالموفففيرجلانويتحاور

شهورادامالق!تالبانلمقولالراوييسرععنففييتماسىانوفبل

حبالاازغلالسلطانهمولائيعلىظلواغرناطةاهل"وان،طويلة

فرديناندالملكيدفياداةاصبحعبداللهابابانايمانابلبالزغل

."الخ...ابنائهابينالشقاقوزرعالاندلسدولةيهدملكبميصطنعها

بانالزغلالسلطانيحلربسيطوجنديالعاشرالفصليليثم

اهـصالراويويرهرع.افتتاحهايريدمالقابلشقصدطسة،لةملك

بلشسقطت"واكنوفرديناندالزغلبينعنيفادارالقتالباناخبارنا

الخ"1487000سنةنيسانفيالقشتايىينايديفيمالقا

واللرامااللراما

فيومركبةمتسلسلةلقطاتفيالمسرحيةبفيةتمضيوهكناا

.وهذهالوثلئقسجلتهاكماالتاريخيةالوؤائعفوامهاسرديةصيغة

يمكنلاهعاركمنحل!بمايكملهااوالراويعليهايعلتىاللقطات

الحواريةاللقطاتتلكانلهيؤسفومما.المسرحخشبةعلىتصويرها

المراماك!ىعصبتعتبراقيالممسرحةالاحداثمنالنصيبفقيرة

بمعلوماتيدلياناثنينطريقعنالاعمغالبهافيقئ!كانتولكنها،لحتى

الراويسردياتالىالسهولةمنتهىوفيكلهااضافتهايمكنوصفية

احدثاانحينفي.تفككبأيالمراميةالحبكةتصاباندوننفسه

وااليونافبمالنسقعلىكانتسواءالمسرحيةقوامهواللأرامي

العبثى.حتىاو،الابسنىاو،الفرنسيالكلاسياو،الاليزابيتى

منلاحداث6-سىالروائيكاناذا":سنتياناجورجيقولهذاوفي

ر،اف!نرىانلنايتيحا(سرحيالكاتبفان،الاخرينافكارخلال

أحوارارونا!بمبط!ةالعينةهذهولنطمل".الاحداثطربقعنالاخرين

تاريخية:بمعلوماتوالادلاءعرفياً!ةغير4لهملاالذي

-*ىغرناطةاهلالىيصلالنباكادما.مولاييااجل:القائد"

.القشتايينبهزيمةفرحهميظهرونالمدينةسوقالىهرعوا

لأمالقافيحثوماذا:عبداللهابو

منالاندلسقت!رويد،اقتحامهافرديناندحاولاقد:القائد

هـ-ناو!ءاواسمولايياهزملقد.مولايياهزمولكنه،جنوبها

.افومااكابر

عوفي.يد!اىهزم.مالقافيفرديناندهزملقد:للهعبداابو

ون!بردمرخنىيغادرهافلمالمعركةالزغلقادلقد.نعم:القائد

فرسانها.ابادفى؟شتالة

قرارتهاتنكرالدصاءتلككان.مرهوبفارسعم:اللهعبدابو

.)الخ..الخ...)!

و!ف(،غرناطةمفاتيح"مسرحيةفيالاخيرالمشهدكانمااذاخى

،+

وتصيبفرديناند.المنتمرللملكغرناطةمفاتيهحيسلمالمهرخومعبداللهبو

اؤلفبهااؤتتحءويلةبكائيةفيالموقففيرثيعبداللهاباالكلام!هوة

عاطالتناتهزلا-طولهارغم-البكائيةوهذه.بهااختمهاكماسحيته

كشانالتيالانفعاليةالشحناتمنمجردةبيانيةصورلانهاالفجيعة

المؤلفلغة"ان.القوءيالوجدانتهزان-نسجهاصحمااذا-مكنها

فادراحارا!فعنهكيانا،صنعانعنعاجزةبكلماتومزحومةمبتردة-ها

ينكبلمبنكبةتعسيمصهاطر،قءنوزلزلتهاالعربيةالنفساقتحاملمى

الوافجممعتءعدئ""فييولشي.فلسطينفيالاالعربمثلها

كتاريخا)كارئةان.الاخيرةالعشرةسطورهاغيروالفنىكاريحي

الع!!شحدثان-بخبوكان.المونواوجيالتصوصرهذا-منب!ركبر

منبدلالانه،أمادامعروفهوكماالتاريخمنمرتبةاعلىالفن.يكون

ن!بدلاالطبائعويقدم،الذاتفييغوصجافاسردايقدملان

نا!؟-ءألهالفرامااءعولعلىحقاغريبلث!يء-وانه.لخصائص

ا!مسح!"مفتتحفيانصارهماوسطايزابيللاونر؟جتهفرديناندالملكقف

برهاقيباكى،سطرمائةعلىيزيدمااىايتممعانواجمينساهمين

بعدثيم،!قالاحؤائدهبعضهافيويقاسمه،المهزرمالسلطانيتنلوحم

بمنطرينبمصمااندونر،افتاعالملكانف!حبالق!صيرةالملحمةهذه!وة

علىيلقىاكياننشطللراويالحديثمجالفيركانوانما،احدإ

.يحدثانيمكنوماحدثفيماسطراالأربعيئعلييزيدماالمسمامع

التبمبا)هيمعهالا!"لى!توصيلعنالمسرحيةعجزمردولعل

شهـ""ماوفيالفنيةالموصلاتالىافتقارهاهوتصويرهاالى!ممت

ثم،الدراهيانلغويوالتركيب،ءاررخصياتورسم،الحبكة!ناء

وفد.المثقفلوعيواالموهبةمنبجهازيتمافىمكركرجلالكاتبلوقف

اليئءة2حرؤتعوزهخالصكتاريخوتحليلهالاولالعنصرمنافشةسبق

...عاموطقسي،ومفارقة،وثانويات،وتشويق،وتازم،عرضمن

النفسيةابعادهالان،وباهتةفشفافةالممرحيةشخصياتاما.الخ

فيالهامة-املالع!مننعتبرالنتيالمميزةالوقائعالىتفتقر؟الاجتماعية

الرئيسيةشبهالشخهية-عبداللهفابو.ماتالم!وتعديدالتصوير

!عنولم.اللعبةمؤورمىانهرغيممحايدور*،ردمناكثريكنلمس

شخصيةصويرعلىبقادرةالمصرحخارجمعظمهايجريالتيالاحداث

نايمكنالذيالاثريتركلاعنهيسردماانكما.التجسيميالتصوير

نايمكندوا!ةصيفةاليت!ورمثلماالامودماجويرلماتمنتصرفهخلقه

معا.والالراكبالعينترى

وهوالاولممثلهالان-فداصهارغمتالكارئة?نتعاطفلااننالا

شخصايبدو-اتاريخفينعرفهوكما-فرديناندامامبكائيتهيتلو

حماقةعنالنكبة.صنعفيشمارك،انانيا،اثخصةضعبف،خائنا

.مغرورانسانولكنني":نفسهعنيقولدهو.الادراكفيوعجمة

القوىمعهاركلةاا)!بطلمعالايتملاالتعاطصانخ((نزفط.متردد

بمرثيتهعداللهاما01اكهايةؤيوتسرقه،ارادتهتكبراك،العاتية

بفرديناندالمخزيقىوصلملىكه،نراهاولاعنهافس!معاتيوحماكالهومغامراته

الكونضياعان.ل.ثرقى،لثيربلشعورناتحبركلا،امامناتم!والتي

فياثشاركةوعمةبللحبر4احساسيولدالصورةبهذهيديهعلىكله

التاليف!وا"!ثل-هزز؟هل.للفنوفيفةاخطرهوذلكانمم،القضية

؟أ:فرسخاعشرينمدةولوحتى

المساريتهممريحايا"

مرتىيكسربرقايا

ءتنفقدانهاريهذي..نزعتقدابوابيهذي

..يبستقدكلما-ضهذي

..منهاالمعنىضاعحتى..صوتلهايبقلمحتىيبست

..ل!ااورع!لااوثاناترجماحجاراصارتحتى

..الهاكنتلو

عدممنكوناتخلقكلماتيكانتلو



..سبلمنيشربلمشبابيكانلى

..قمحمن

كالنئر.يترف!برحمن

العينينضوءلهانعيدعمياءريحاالماضيكانلو

...اءالحصبباب&قفت

...اعمىنومعنيشبعلمتاريخافيهااوقظ.ادكلوها

الخ"..اًلخ..اًلخ..الطلغيرلهايبقلمالرمن

دراميةليست،الراويحالمنحالهافانالشخصياتبقيةاما

واخرىتاريخيةامحباراتابواقومجردمسمطحةلانها،الاصطلاحيالمعنى

ادوارها-قمربسنبسانها.الترطهفيذاتهاصامم!رفهـةنشائية

حيعة،كمخلوقاتوملامحهااشكالهاتخلقلكيالاحداثفرميتع!لم

يزيدسبا-موسىساللريا-عائشة:الشخصياتكلذلكفي(يسفإى

وتدخل،تخرج-تواجمتازا-الشخصياتان.الخ...،يتباى

،ولشيككياناتالتاريخقالهلماطيقا،وتسمضوترضى،وتثور،مالن
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