
ارممدبغمع

)1(كبيرتينمرحلتينالىللعانيالكتابيةالمسيرةنق!سماننستطيع

اًارحلةساخرىصغهبرةمراحلمنمنهماكلحدودفيدخلتمهما-

تجاوزاعلببهاونطلقاتيناتالىالخمسيناتمنتمتدالاولى

ألس!هاالىهنااتطرقوسوف)العانيكلاسيكية)او(الكلاسييئ)

يتشرلمالعربيالقارىءلانذلك.المسرحياتاسماءذكردونالعامة

الصصاقفيالقارىءبينماالممرحياتهذهعلى*طلاعالانحتىله

ومن.النشاطلهذامعايشتهبسببجيداأقصدمايفهمانيستطيع

اوالموفوعفيسواء(المباشرة)تمسميتهيمكنماالاسسهذهاهم

الشعبلهياةيتصدىانهبمعنىمباشرهنااحدثفا..العرض

من-3-لهـابضعاو-المسرصءيئفيواصدةمشكلةميعبرضاليومية

تحديدالىدوراناولفبد:نيوجهلانهمباشروهو.ال!اةهذه

وبوضوحوشجاعسافربشكلويهاجمهاالشعبلتطورالمضادةالقوى

روحالعرضبرالشخصياتاوضاعمنمستنبطا،ماركسيرؤيوي

بسبباليوميالحزنمسحةمنواحيانااحياناالتلقائيةالشعبيةاكوميدياا

!واءاللاذعالمرالنقدالىذلككلفيمنطلقا،نذاكلمالحياةبؤس

الميلودرامامنالقريبالبؤسعرضفيتعمقاوالسغريةاستخدم

اخرىاسالبببجملةاستدعتبالضرورةالمباشرةوتلك.)2(الباكية

هذهوالتقاطالمسرحبةفيسنسبيا-الشخصياتعددقلةمنها

الفرديةاخصائصاعلىالتاكيدعدممعالشعبيةالطبقةمنالشخه"يات

"حددمع"ناوطرفابناءاومحدودمجتمعخصائصعلىالظيهدبللها

وبساطتها.-العرض-المسرحيةقصرايضااستدعتكما،بذاتها

جمهوراهتمامهـنضافبةاجاباتتقدمالاسنابتلكجمعولعل

مما..معهاالتفاعلعلىوحرصهومتابعتهالمسرحياتبهذهالستينات

مسرحيةالاخيرالموسمفيعرةاتسعينفئ!بغهـادفيقدمت)1(

وتقديممحمدقاسمواخراجالعانييوسفتاليف(الشريعة)

العرضبهاالتحقخاصةولبواًدر.الحديثالفنيالمسرحفرفة

معاوفدالنقدوقفهامعينةومواقفاجماهيرياوالاقبال

الضوءبعضلتسليطملائمةمناسبةذلككلمنوجدتالعرض

السابقةمملىمرحلتهرصدخلالمنالفنيةالعانيجهودبعضعلى

فعل.ردودمنصاحبهاوماالمسرحهةبهذهومرورا(،اًلشربعة)ء

الاردنية"افكار"مجلة.(والدواءالغذاء)المرحياتهذهمن)2،

باللغةكانتنسخةعنصياء:هااكاتبااعادوقد؟-االعددان

العامية.

تله

نمسىإثلفبعء

هـ-صهلنجمابقي

الملكيالحكمجيروتضدمعهوالمتعاونينالكاتبموقفمنيقويأن

الىالستيناتءنتمتداشافهي..الثانيةالمرحلةاما).لناطش

هـو)التجريبيةالمرحله)اكبربشجاعةعليهاونطلق..لسبعينات

جيدةب!وظيلىم!انالعربيالقارىءويستطيع.)العانيتجريبية

العربية،المجلاتفيعنهانشرتالنىالكتاباتبفضلالمرحلةهذهكول

:"المفتاح)ء)ثروتالمسيحعبديوسفالباحثالاستاذمقال:منها

الممرية.واهـمماالمسرحمجلةفي.(ود*تهاالرموزعنحث

الننكريتينصي!فجميلالدكتوروعرض،56/6891س55لعدد

الادابمجلةفي)."الخرابةر)مسرحيةفيالواعيةالرؤياا

.0791عشرالحاديالعدد،اللبنانية

نسمباننستطيعايضاالمرحلةهذهمسرحياتقلةوبسبب

صورة)بمسرحيةتبدافهي..الجديدةخصائصهاجانبالىبعضهل

كاملةحكاقيمرةلاولالعانيفيهافدم،64!عامكتبتوالني)جديلمة

مواقففيقغيربسببهايترتبنهائيةنروةالىيصلحىينمووحدثا

ممسي-يضمنهاانحاولكما..ا،-ابقةومفاهيمهاالشخصيات

منالابنيةفبمالكانباستفادلويغنيهاانالممكنمنكانرمزا-خلفيتها

ويعسدر.(البريةالبطه)اجازجمرحلةاعنئ،طةالوبمرحلتها

سعتهعليالمجتمع)بقولهالمسرحيةمذهعرض-بروغرامسالعاني

يمروحين،وحقو!!دورمكانةفيهاوصدلكل،الصبرةكالعائلة

يسىود،الاخرينحقوانكارالحقيقةممممخعلىمنها(واحدفرد)

تعيورجديدةصورةعنالبحثويصبحالفوضىوتعمالضياعالعائلة

نفسهوالحال،الملحةالحاجاتاحدىجديدمناليهاوالتلاصمالتلا؟م

المفتاع-التاليفانحيتانالىساما)(.الكبيرالواسع(المجتمع)في

للاحاطةالسابقينالمصدريناىاالرجوعالقارىءفيستطيع-والخرابة

بمحتواهما.

الجديدةالاسسخاصةالمرحلةهذهاسستلخيصالىواخلعي

العانياناذ(الىلأمباشرة)هوأساريبهاأولولعل،العانيجربهاانني

دعواقىاجزائهابعضفييضمنهااصبحوان(خداية)يسردهنااخذ

العربي،الانسانلمطوراماممنالعوائقبازاحةمطالبامغلفةاوصريحة

اكأماء)حيث(الخرابه)سرحي!تهفيحتىالاتجاههذاعنيحدولم

واستعانتمسللشخصياتالذهنيوالتجريدارموزاعلىالمم!رحيةبناء

)3(0(القديمةوالاساطيرالتاريخمنبخلفيات

0791عشرالثانيالمدد.الاداب-دواره!اد،ذالات)2(
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مممتند

ص!ى4

في!داهامافاقتفقدالوسطىالمسرحيةوهبم((المفتاح))أما

معروف!ةاحدوثةتقصهحدثاهناالعاننخدماسض2فقد(اللاهباشرة)

ويقول..العربيالوطنانحاءفيقلي!رتختلمفباشكالالاط!فاليداولها

فيهماالمملهداوفي)الخه*وصبهداثروتعبدالمسيعالاستاذ

الىيحتاج..مدددةافكار،سجرياتالاحدوثةتطويعلانصعوبةمن

برصنالمواءمةوهده،الاحدوثةمقتضياتالىنفهاالاف!رتلكتطويع

اتس!اععلىدليلاجاءت.المسرحيللفعلالماموالسباقالاحدوثه

هىذه(اللامباشرة)سببتوقد)4(.(العانيلدىلدرامياالحس

يشمركانالكاتبلانذان..وكماوزماناءكاناالحثرقمةاقساع

اطالةخلالمناطولوقتابمشاهديهيحننفظانءيستطيبانهمحقوهو

اكهجرسريعةاللاهثةالاولىالمرحلةدراماتبمكس(الخالق)النفس

في؟ماعاديعيروأجمهراارردغصياتكثرةايضااستدكلتكها

الفهطيةالشخص.ينعلىقانماالبناءيمدولم-والمفتاحالخرابهس

بقيولكنثانيةطبقاتمناخرىشخصياتدخلتفقد،السابقة

شخصياتبينننالملاليهسيعودوكماالسارقفيكانكماالصراع

مواقففيمتحركةواحرىشخصياتببئوليسوطبقاتانظمةتمثل

سردفيألتفنن(اللامباشرة)هذهاستلأهـتكما.؟أضدادوملتحمة

الشعرروحالحواروتضمينالتاريخمنالاستمارةوفنى.الحثسير

والرقص.والاغنيات

جماهيرية.دراما:الشريعة

واالافضلمنوارى.لوحةعثرينفي!الئص)المسرحيةتقع

مغهوممناكثرعليهاينطبقالمشهدمفهوملان،مشعاهداللوحاتسهيت

ويىسالحثسردفيأنجرجزءعنعبارةالمشهدانباتبار..اللوحة

بقعةتشكلانهاجانبالىانلوحةبمنما،مثلابمفردهاخراجهالممكنمن

.56/6891س55المدد.المصريةوالسينماالمسرحمجلة)4(
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ءتموماتهـتحملايضافانهاااحدثمن؟خرجزءانارةفيجديدةضوئية

تجر3.فيافئ!هدنرى"مااكبربدرجة4الداخلبوتحديداتهااكيانيةا

لوحةءشرةنتااففيها.اخارجافيتجريكماالداخلفي،الشريعة)

بيزالباسنقلعلىعملتالتيازوارقارسومكانفيحدثهاتمرض

طوبان(ابنشريعة)المكانهداوبدممىالخ!ناتاباندجلةنهرضفتي

تحربربينما،الكرحجانبويقعبعداًدسكانيعرفهمحددء*-فىوهو

ال!حى.-،تبقبؤ(ما.محكمةاماموواحدة،مستشفىاماملوحتان

ةتنطانونستطيع.ارفىالزوعمالاحد(فاة+ل)بيتفيتجريفكلها

الخارجي-الةرض-اتذريهةاؤ!ه!حدثهاتمرضالشصاللوحاتعلى

بهم،المحيظالخارجيالواقعمستوىءلمىالممالههؤلاءحياةتتبمها

الداخا*العرض-وء،ئلتهفىضل(حياة)تعرضاتىااللوحاتوعلى

بءيرتهم،منواحدبيتعلىالخارجيالواقعانعكاساتتتابعلانها-

توفيو،عهيعوضناان*كنكبيراتكنيف،رسمهفيالكاتباتع

اهـفيالحيالاخرالمكان(فاضلبيت)ءونهالىبالاضافة.الاخرين

الخارجي.المكانلام2وتمسفاتعلىالرديطرح

ء'!تحتوي)ء(حوللقاسم(السنونوءودة)سرحيةكالتاذا

مختومه(الشريعة)فان،الكلماتمنالقليلواقل..احبامنقليل

الساخرةالكلماتمنصادرسيلفيمصبوبةمةالسياسمناطنانعلى

اللوحة)الاولىحركتهابدايةهناو"ن.القتلدرجةحةىواللاذعة

عمبعدادشهدتهاالتيالسبلاسيةالمظاهراتباشنعراصى،(الاولى

الاويىفاركية.الطضمةوضديةالاستعماربورتسهوثمعاهدةضد4891

زوارقهممنبالقربالزوارقاصحاب(البلامه)هولاءتجمعخلالفمن

الساحايهالمقهىروادمعالحواريتبادلوىاواليوميعملهمكلؤدونوهم

فييمدلعراقيوفنانكاتبوهو0791-3المدد.الادابمجلة)5(

تسجيلإكأ.افلامانتاجوفيلبنانفيالمخيماتمسرح
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العانييوسال!

ه***5-

فيالهراقيوهملدمويةاالاعو(ماحداماوراالكانببسط،معارفهمعن

.9(91مارسالى4891شباطمنالممتد

.)5النوابالمجلسحاليةالبارحةيكلون:فاة.ل

السياسة.اخبارلكماجيباروحاكوم:د!بول

تاكلها.ترهتزودلابس.سع

باجر.ابوورو.اصهنمباكلهاا:لدعبو

.الموتحتىعنهوادافعرايددي،ا،لبم!0حسن

.يغيررأيعلىولاراييعلىلااموتاريدماآنيوالله.ءأ سسي

فبرالذ؟الهالمحتصعهذالبمةامامناتبسطالحوارياتهذهل"ل

ففي.العراقفيالافانقضاياخلالهمنليعرضالكاتباختاره

البرجوازيئ،الىاي!بلامهاء"دفاءمنمضمدوهو(حسن)ينتميحين

هؤلاكادحياحد(دعبول)نجدالوطنيةبالحركةالمرتبطةالصعضيرة

بيمم!س.السياسةفيلينغمسمبكرةفترةمنذي!تطلعوهوالبلامة

افى"صشممثالالطابودائرةفبمموطفوهو(علي)فيالكاتبيعطبب!نا

وانتهازيةأبسذاجةواكنءضهاوالمدافعالاويىغاركيةعجلةفيالمرتبط

شطفالعيشيعنالبدايةمنذالكشفالكاتبيتعمدكما،خوفمنتخلو

.اممالاهؤلاءمنهيعاننالذي

.(اعنياء)رياكينلصمرويوميجيهمكلي:دءبول

النص.منبعدهاوما)4(صفحة1\-(

لأ

هـعركدبعلكاضبىكلوم،دكوملك:سبع

اللىاليوميكدحهممنيكسبونهمالةضطالحوارهذاويكشف

وحلممصرا!همايضاوميهالليلمنكبيراوشطراالنهارطوليستمر

برقركه.العبوراعتادتطالبةنقلفيفاضلمحلبالحلولمنهم

الشربسمستوىعلىاعقرباارزميؤةالتعيسةالحياةهدهوسط

شوارامتدادعلىالرجعيةوالسلطةالشعببيناليوميوبالقتال-

الكاد!هؤلاءربطابثظدالذي-(حسن)ينقلوجسورهابفداد

التاليةالخبر-لهمتثقيفهخلالمنالحارجيبالمحيط

)7!الصوبلذاكالجعيفرمنباصاتتمش!راحالامانةحسن

واحنه.اكول:شاحوذ

سماهـبعدولكنهغذائهلتناولالذهابولفكعلىفافلوكان

.للطعامشهيتهفقدوقدالجلوسيعاودالخبرلهذا

تجلوصانها)ميللرفال(متجولبالموهاة)لمسرحيةوصفهفي

حياتهتحركار!القوىعلىسيطرةالانسانلدىنكونلاحينيحرق

هـالنوعهذااىاتقودهالتيبالقيماحساسلديهيكونلاوحين

في"الشريعة"علىتلكميللرمقولةنصف!اتنطبق.)8(السيطرة

ا!يمثلونكادحينمصائريوضحانالعانييوسفالفنانبهااراد

!.بوجودلهمتحسلاتعسفيةقوىتحركاتامامالشعبمنواسعا

الف)للقيماالاثراكاتممدركةمجتمعةالعانيشخصياتتبموحين

الهنلكوكانت،الطالمةالقوىتلكعلىللسيطرةاوصولامنتمكنها

سببجوهري.فرقوهذا،النناقدىاليوموكفاحهاوصبرهاآلامها

الكادحيزالبلامةعصبةولن(لومانيدليو)بينالانتماءروحاختلاف

هو(دعبول)شخصيئالتماسالىفوراننتقلانيستحسنوالان

العملبالقوىنلىثفيوجهللوقو!ووعيهاقيمهالتملكمحافح

الشرسه.

الثاةالشريعةكانتربما)ثثبول)ثريعةانالقولالىاباثر

يرتبالنع!الثوربم!المثففغالباكانبناابرزفقد،العانيدمرحفي

أذعلىنبالوابرزسبيلهمفيويضحيعنهمويدافعالكادبنبحركة

البورجوازبمناخوانيستشهدوميها(يشاكرأمكآني)مسرحية

امداا.الملكيةالسجونفيالوطنيكفاحهمامجرى!يالصغيرة

م)نوار)نجدفسوفالعانيلطورفيالجديدةالمرحلةالىتقدمنا

يسىممااكثريرركالذيالمثقفو!ؤ(المفتاح)مسرحيةفيآخر

العاالأ(لثبول)وعيجانبالىنففت!دولا.حولهمنالكادحون

ملا/فانذلكومع.)9((الدوهفلوس)مسرحيتهفيالمناضلهالعمالية

.الصغيرةالبرجوازيةملامحا)ىافربا!رادها

اخضىبنقلالمسرحيةمنالاولىالصفحةفي(دعبول)يبدأ

احادفيفيوينغمسونيصدفونهلاوعندمالاصحابهالنسائ!يةالمطاهرات

للبحباسراعهأالسمياسية)واقعالىجذر!معلىهويعملالتافهة

محفياطارهديبحركالذيأالصراع)رصدويمكن.اخبارهاعن

هجغوالانتهاريا(صلحي(طادوعلي)يهـ(جمف!وشعبتلاثمنمتكون

جماعتتقاعسيهاجمكمهـا،قاتلاضحاكالكاتبعنهيولدساخرا

الس*-بنصراعمن-جدثماامامباللارولاةوتطاهرهموصمتهم

وجلاديه.

شعركم.كاصينبسنسوان.نسوانكلكمانتموأكم:دعبول

الثالثءالجانبأما.الجوانباعمقصراعهمناجانباوهذا

.المباثرةواخذلتفهـالوافعح!سنمعسباقه

يقرالكم!ءماكبل.السياسةاخباراكماابيب:دء:ول

(1)0.الضمدسن

صكامن402صف(7)

عالميةسيات.شلشهلهليترجمة.السقوطبعد)8(

العرافية.الطبلآاكلبكأافي5491سنةورءت)9(

.النعوصمن6صفحة1(.)



فيروىلانإه!سنمعطيبةورفقةكبيربحبيثعمعرأفهويع

سجونهاوفيبفدادشوارعفيفائمةالقضيةاتو*سىثسيءكل!س!ن

يعملانهبدفلايممل(حهـسن)داموما.والطلابالعماليتكدسحيث

.الشيءنفسمفعلان(دعبول)هووبامكانهالموكبعنيتخلفلاكي

ولامكابليهويتحدىالاشعاريلقي،المطاهراتفيويث"!اركنفسهيقود

شاعراشعارمنبعضايدركوهو.باسمهمتحدثاولوصيلهحاجة

الشرطة:مهوةرامامبهافيهتفالثور)ء-العلومبحر-الشعب

الضعفاءبسه!تقملمقعورايا

الابرياءدماءمن!افتاالياخهذه

)11).حقياين-فيهال!ميجبكالقسغسل

مولمحفهتطورمنجماعتهجمودبينحادتنافضفيدعبولويقع

نشاطهيصدقونلافجماعت".الشرطةمفوضموففوبينسيالمسا

مإفوضربهيعترفلابينماالاحداثفياليوميةالسياسيةومشاركته

.ساطإكسكيرويعاملهالثرطة

.بورئسموتمعاهدةتسمقط:دعبول

؟يجبسهوهماينصسيريدواحد؟ولايةشلونهاي

()12عليهمانحسبخلتي(الوطنيين)مثلهماحسبني(للمفوضا

حبي.يخانةبماالمغوكل

يرقى(دعبول)فجماعة،اللإهرةلهذهتفبرانغليانويمكن

زمامهوياخذ.(الشعب)معويندم!يتطلعقداحدهمانالىخيالهم

.الوهـ-هذايستكثرالسلطةممثلالمفوضكانبينمابنفسهووعيه

للسياسة،برجوانريمفهوممنفابعاالطرفينموففيكونانويمكن

سةالسإي)خواهفريسبعهدالىالعربيوطننافييروجكان

للبورجوازيسنالسيطرةبمعنىالسياسةوحقيدة"(للسياسيين

الممكنرءمندعبولشخصيةكانتواذا.الاستعماروعملاءالافطاعيينو

نايمكنالقنرةهذهانمع،لخمسيناتافترةاطارداخلتحديدها

مواقففيحصلالذيالكنيرالايجابيالاف!افبسببلهاتشع

فانذلكاستحالاذااقول-الوطيوالكفاحالسياسةمنالكادحين

اصحابهابيدالمهاملوضع،البادرةبهذهررحبالحاليالواقع

الضحاياعددوتقليلالمستقبلفيالذبذباتتجنبأجلومنالحدإقيين

الحاضر.لهإباكفاحنامجرىفيالامكانقد!ر

لا!(ثحعبول)شخصيةتخطيطحولأخرىحيويةنقطةبقيت

.الاخراجعنحديثيعندلهاالتعرض

اهـا."الشريعة"ؤي(الخارجي)المستوىعلىيحىثماذلك

!اةخلالمنالكاتبصورهفقد(الداخلي)وىةالم!علىيحثما

فيتووقاكيتجاهدالتيالشابة)ماهيةأوزوجت"،البلام،فاضل

جهودهاتتسرببينماالمضطربةالحياةهذهوسطالاولطفلهاوضع

.باستعرار

)13(عليتتزوججاهلعنديصارمااذا:ماهية

ني002منو:فاضل

فاضلأتسويها...فاضلانتاي:ماهية

بعيني؟حط4بالدنيهوحدهاكوه؟"حلةكطاإنكأما!كأ:فافل

سنةأ12وبعد:ماهية

النص.من14ص)11(

النص.من15صى)؟ا)

النص.من1اعى)13(

ءه

..يعئيشيصير:عاضاإ

شيصيرأ:ماهية

اكلي..جهاليابعد..كبيحاشإبوآنيتشيبينانت:فامل

.سوانموتياسوانعشييا:الوهابعبدشيكول..بدرتظلينا

كسادوسطهذاالموعود(الحمل)بنباالتإاسعةاللوحةتاتيواذ

فدمسوولياتهبانفاضلواحساسالعامةالاحوالواضطرابلعمل

جزئيةكلبتحميلالمفممرينبعضيفعلكمافظيعلافنحن،فافمت

..والغرابةوالتهويلالبعداليرووغلاتفسبراحركةكلوباعطاء.مزا

حركةاوجديداجيلايعنيالمنتظر-ا)طفلسبرانالبعضيعتقدزر

فيالطفلمجيءتفسيرفياندؤعواكمامعى:"اضورةتطلعااوجديده

البلوراتتكبفبابمننظرنافيذلككلان.-المفتاح-سرصية

يرسيرىفلاتمامااختفاءهايمممببمماخنقهادرجةالىلصفيرة

التراكماتتحتاختفىفقدالفنيالنصأما.الدارساوالناقدفسير

بالواقع()وربطهالعمل(ا!ماق)ا!االوصولبحجةوالتشبيهاتلمك

اللغةوتحولالواقعوطلسمةالعملضياعهوغالبايحدثالذيإلكن

الىالجديدالنداءهوببساطةالطفل.تفهملاكأغامضاشاراتلى

مسمؤوليا؟"وتحملحيانهلتجديد(لفاضاالسابقةالنداءاتشانب

يحملقدانهكما..بالحياةللارتباطصوابااكثرطريقعنالبحث1

جلورهاهزتانبعدبالحياةالشخوصهذهربط-اعادة-طباتهلي

المعادية.القوى

الشكلهذا.(الشريعة)شكلفيننظرانالانلناويحق

يقول.المتسرعالنقدمنرشيشاضلحداأثارالذيالواضمحالبسيط

ملحمية.عناعرعلىتحتويقداللراما):مكاويالغفارعبدالدكتور

ن!سداننستطيعهناومن)14)(00ثراًميةعنلصرعلىتالملحمة

النفمسيةالمدرسةمندراماانهامعفيهاملح!ةهناعروضوح

وتوزيع-شخصيةعشرينمناكثر-شخصياتهافكثرة.ألاجتماعية

وا!دبطلعلىالتركيزلوناثخصياتهذهغالبيةعلىألاهتمام

ذاتقغإ!اياوتناولالعامالصراعترةبمثمالحدثعرضمساحة؟ا.نماع

ملحميةعناصرهذهكل،الشعبمنالعظمىبالغالنيةمباشرارتباط

منوانقذنهاالجماهمرراعماقاىاللمسرحيةواسعاالطريقلتحت

الذاتية.اقوقعة

:الاخراج

4اخرابفيودقيقاامينا)15(محمدقاسمالفنانالمخرجكان

ؤقطلوحتينبهمجقامانهغيرهيكمارلموحتهاالتزمفقد)المشريعة)

وكان..عثرينعنبدلااوحةعثرةبثمانيالعرضهدم..قبلهمابما

التقيدفضللكنهاخرىلوحات.عالاسلوبنفسيبعانباستطاعته

او،سالنصلواقع-فهمهفيطهرتفقددقتهاما.الكاتببتكنيك

مواصفاتوكانت،مشاهديهاذعانفييحققهانعرضهمنمطلوبهو

هناومنواقعيةونفسيةانتقاديةاجتماعية-بنامركما-النص

.-عالميةموحبات-"والاستثناءالقاعدة"مقدمة1()،

..العرافيالمسرحفيمبدينمخرجينبضعةمنواحدايعتبرا()ع

بالتجديداتسمتاعمالعدهالماضيةالثلاثالسنواتفيقدم

غائبالعراؤياكاتبالرواية4واخرابرمسرحيتهمنها..والعمةإ

للاطفالعرضاوتقديمهو.لاليفه(.والحيرانالنخله)فرمانطعمه

اكاديميةفيالإدريسبيننشاطهويتوزع.)السعدطير)

والترجمة.والاخراجوالتمثيلالتاليفوبينالفنون



علىكلقحمسالاستذةروح-تسوقهانثون،ابداهها،هرجحدد

طيهاملتالتيهيهذهدقتهولكل.فيهليسومايحتملهلاماالنص

هيكماالفنيةالطبيعيةلاالواقعيةالطبيعيةبرحمودالعرضيقدمان

المشاعروتثهرالحركةتؤديانعلىعمللقد:(سلافسكيستات)عند

بركابت-؟يومكلحياةوكانه..صرفحياتيبشكلالالتحامويقدم

فييغيهكانالدقةبهذهوالتزامه..الصغيرةالاعتياديةوبشؤونها

صائيامنطقهوكان.النفسيةالفنيةعنويبمدهالبريختيةمناخراجه

تصورهكما-الفنمندسمامسشوى-يمنحلاالواقعانباعتبار

نابينهماينشبسالصراعانيبدوطريقيناماموكان-الفنيةالطبيعة

ما-بتواضعهالواقع-وهما،العربيالوطنفينشباقدمكنلم

الطرإقينمنلكلانوطبيعيسمرهففنيبشكلالمصاعالواقع

اتجهيوحدهاالمرجوةالنتائحولكنمعروفهوكماومساوئهمحاسنه

عرضمنالمطلوبةالنتائحوكانتالاخردوناحرهمااختيارتحدد

الخطرشارةورفعجديدمنالتحسسواثارةالتوعيةهيالشريعة

.المعاصرةاشعبيةاحياتنافيمطروحةحياتيةقضيةمناكثرامام

متباينةلخطوطرسمهفهي،المخرجحليالتيالثانيةالمهمةاما

هـلليجعلالكبيرالحشدهذاشخصياتمنشخصيةلكلنس!بيا

ذلكفيمستخدماممكناوتميزاالجمهوراوساطفيمعيناتا.ـبرامنها

الارتقراطهكأمنمسحةلفاضلأطىفقد.الحواريقسهوماخياله

بعاطفهة(طابوعلي)وهيز.سذاجهثونبسيطهزوجتهظهرتبينما..

الرعونسصةمنوؤليلباندفاعية(سثع،و،السذاًجةمنقىيبة

هادئاحسهنوصمل،الظرقضاعخشونةتشبهبخشونه(شاحوذو)

.عادةالعغيرالبرجوازيهوكماوربما

وتحديدتشذيبالىبحاجةكانالذيالوحيدهو)دمبول)ولعل

ظهرالتيالرجراجةالحالةعنولابعدهالمعقوليةمنبهلاترباتعلو

،قدشخصيتهتمثلهاالتيوالسياسيةالفنيةالخطورةكلقمع.فيها

مواقفه،اك!رفيوالسخفوالسذاجةالخبلالىاقرببحركاتافىق

وبيسنالساذجةاندفاعتهبينالمشاهدذهنفيتتقلبكفتهجملمما

ثائربروحالشخصبكأهذهتقدمانيعنيلاوهذا،الواضحوعيه

فيالايغالعنبعيدامتواضعةانسانيةبروحتقدمانيمنيبلمتفلسف

السريعةالحركةرسمالىالمخرجعمدوقد.والكاريكاتيريةالتهريجية

سريعة.ومض"عنب(رةفرديةحركةفكل،والزمانالكانفيالمكفة

والتيالجماعيةالحركةلتكونالفرديةالحركاتهذهتتجمعثم

فياولنتهوقد.نلدوامومثيروباهرملونكرحقوسسطوعتشكل

والديكورعبدالحمصدسا!باروهاالتيالمحدودةالسريعةالانارة!را

اليسار:الىاايمبنمنواحدرديكوفهوحيلمركاظمصممهالذيا!ي

..المحلةبيوتتقعحيثالزقاقثمالساحليالمقهىثمفاضلبيت

وأحسب.العابربنبانتظارالزوارقتقفحيث)الثريعة)الامغوالى

بناءموادبينهناحد!بدونهاوبقصدجاءربماغريباانسجاماان

استخدمتوانسبقموادمنحيمركاظمالفنانانزعهاالتيالديكور

قديمة-شرفة-طابوقسالمسرحخارجالحياةفيالفعليالبناءفي

اراكسسو-كالحةقديمةاخشاب-مهزقأئثباك-قديمةخشبيةاعمدة

المخرجقادالذيالواقعيالتنفبهـالطبيعيومع،-مسشهلكفديم

العواطف،.اًلحبركات.ءزوقاًومصبوغش!يلاهنا،خلالهمنعرضه

يشيرشيءوكل..الحيات!الاستممالفيكلهاالحوائط،الادوات

وشموليتها.بهمقولبتهاالواضحة،المتواضعةيومكلحياةالى

بحقالعراقيالمسرححميرة،العرضتقديمفيالبشريةمادثهوكالت

''

ة.نامضواوفنافين،)فاضلأالحميدعبدكسامياسلالذةين

ناهده.(دعبول)العانييوسف،المسرحيوالنشاطالثقافةفيعويلة

،(عسبى)عوادكريم،)فاضلام)رينب،(ماهية)الرماح

،(!صانيعمو)عباسعبدالجبار،(وذثى،!)القصب!لاح

د،مقالاعى"هذهاداءفي-مر!واواخر.إن،(طابوعا!ه!)الرفاعيفليل

وءايعةروادالانضىثكاورفهماسلفناوكما.وورؤوليئادراكإ

واضعه.علىالعراقي!سرحنا

النقد:!وفف

عنالخواطرص(ركأ3واهـتعراضعلىالكتاباتانصبتالبدايةفي

وطننافيالكتاباتمنالنوعهذامننعانيزلناماونحن،المسرحية

نهـ-الواضحالطميالنقدءياببسببيحلمثوهو..العربي

ن-!وةالعراقيينالفنانينجمعيةعقمتثم.والريةالففةساحاتنا

غائلامجاحميرامنهاخرجمتعددةآراءفيهاطرحت..المسرحيةلمناقشة

وا'صرحالحديثالفئيالمسرحوفرقةالع،نييوسفوايجاابيلاتطورالى

هؤلاءومنغبظاي!تميزونوهمالقليلخرجبيئما..ككلالعراقبئا

فينثرهحادنعقدكأدكظالىسارعالذي-مباركمحمد-الاستاذ

لقدهفيتادالاساثاروق!.)16(العراقيةوالسينماالمسرحمجلة

بالنسبة(نكو!،)4رحيةاهذهاعتبرانه:اولاهطواضحتيننقظين

اهني،االبناءيحصفيما،"الخرابة"مسحيئوهيلسابقتها

يفالزوارلىعماللمعارضةاظهارهالكلالبعلىاخذانه:والثانية

ضدالحرفيينبانتفاضاتذلككلوربط..للبلادالمصلحةباصردخول

موؤفامستخلصا..عشرالتاسعالقرنخلالالاولىالمانف!ورات

الممل.!منرجعيا

ذايصسحبماتاثرهولكنريبولامخل!انقداذلككانوفد

علىيغطي،بلادنافيالنقدكتابالىتسربالذيبالتهويلنسميه

خاصاشكل"الخرابة"مسرحيةكانتلقد.وحرارتهاضصه

اعما!لموازنةوحيداميزانامنهايجعلانفاقديسشطيمفكيف،تجريبيا

لب!حكلسأنتيجةالموؤفهذايكونقدولكن.آخرينكتاباوكاتبها

وهم،بهاياتيانالفنانطالبالمباوكوالاستاذالجديد،الاشكال

،.العربيعالمناالىتسللتكماالاوربيالعالمتعماصبحتالتي

بوضوالمعروضالمضموناما..فقطاثكلخلفالمحمومفالجري

يدإنهسالتيالعملطريقةائها..الوراءالىتخلففقدوبساطة

طريقااسمهشيثايعرفلاالفنان)-فهئتوريليونيللوسالا-،ظذ

عمدومحددةعملطريقةتعلموااذاالنقادبعضلكن،)17().عمل

الوحي"هوالفنانأنمتناسين،غيرهمعلىتطبيقهاعلىجاهدلن

وتحطيمبميرهاابتداعوفيالانتاجفيطرائقهتغييرفيالحقا"الذي

الهاوالمبدع*ولخالقها(انه)واحدبسيطلسبب..كلهااوبعضها

01الممعرحيةالعانيلجذورالالمامعدمبمس!ببجاءكلههذاانواعتقد

عدالغريبتينهما"ابقىالخى"و"المفتاح"مسرحيةكالتفقد

.7191-الرابعامددا-"العراقيوالسمينماالمسرحمجلة)16)

دساخرىهزيلةلمجلةكملحقهنايصلمرهزيلملحقوهي

.والتلفزيونالاذاعة

مصطفى.عزتمحمدترجمة.التعويرنفهم?ور)17(



الواضعةالمريحلأالعودة!ي"الثريعة*أما..كلالعانيسرح

لحملاك!(الشعبية)يةالجماهيماللراماالى-..النعالى

نابعدفجاةهجرهانم..قرنالربعيقاربماتطويرهاعلىالعانبم

الحديثة.المدارساستهوته

علىويطبقاولاروخذانيجبايهما!نعرفلاالانحتىكناو*

الواضعةالعانيجهودؤأن..النقدي،رالم!امافنياالنتاج..الاخر

النقدية3تهامداوظرحانحقهامن..والشجاعةالطويلة.ءوالحريحة

الاصولخلالمنوليس..وثقافة..ومكانازمانامواصفاتهاخلالمن

.بالضرورةتختلفاحرىومجتمعاتنجبرهالجبواتوضعتالننيالنقدية

الشكلبهذاالصراًعتضعلمقطعافالمسرحيةالثانيةالنقطةما1

تبدألمانهاهذاعلىدليلواكبر-الباص-و-الزوارقعمال-

ضىدبالتظاهرابتدأتهابل..الباصالىبالاث،رةلهاحركةاول

عملكلكانرجعيةاقطاعيةسلطةوهيالخمسيناتفيالقا.دمةالسعلطة

دسيسة.اوكخدعةويؤخذالشعبحفببظةيثب!تبدأه

الىالرجوءويمكنالباصيمجيءقبلتصساءالهمالهؤلا،كانلقد

حدنتادحماالمجابهةاما،محتدماامراًعاوكان،ا-4اللوحات

بسشبكانت!د-12اللوحة-البامىوعامليالزوارقعمالبين

جميععلىظبقاًلتي..العبوربشروطالمذكورينالعامليناستهانة

عندمافاضلان..نهائياالخلافهذايحسممماولعل.العابرين

لأ7لا3--3!رء!يم

سه

مرتصأ

ممنشرتانيسميقلمجديعةشعرلةمج!وعة

!تالمقاومةاصواتامنالفريدالصوتهذايسجل

ه

ا

أ

ك!عوعم!!.لاحيححيمي

.

ويطفلهمابهااتجه-العثروناللوحة-المستشفىمنزوجتهخرج

الجماعةهذهبانيؤكدمماازورقادونالياصليركبوااليساراحية

منه"ء،كانعداءهاار.رلءالجدإدةالمؤاقيضكأبهبعةإسةا؟ءملتكىنم

الحرفيينالىبالنسبةكبيرؤارقوهو..الملكبمفبىالتصالنظاملى

.ل!ءتههاجمتهم

ا)تقد،اراءسلمصرد(الثريعة)نهءانوةءوحبكلذ!حتطيعالار

ببساهـكأانها..المسرحيالعاني.يوسففشاطمن"لملائلممكلأهاكط

وروح،.المباثرف!دثها-الكلاسيكية-الاولىالمرحلةالىجمبم

منت!بعالتييامإوالكو..:.هاوصدامه..فيهاللاذعالنقد

كلها..حكامهوواؤعالشعبوافع..مختلفينوا!يونبينلتعارض

ان!صايعنيلاهداولغئ.الاولىالفترةمهـمرحياتجافب(لىضع!-،

حصلالذيالجديدوالف!العانبمتكنيكفيالتطورسماتتصمل'

السن!واتخلالىلبنفىنرارحبانيينااءماللمع؟يشتهذتيشقي..لهيه

المانيافييريحتلمعرحريارتهثم.الستيناتاعقبتانىلقليلة

..الشوتجبةاوربامسارحفيودحثه..لديمقراط.كأ

-حياةوصحبهالعانييوسفجهودهيكما(الثريعة)كانتلقد

كيبرةدروسعنوقمخضتمخضتلك:ها..وشجاعة..سيطة

..اجمعينولناإصحابها

صالحبثيانلغداد

!

ا!كاسمأ

أإ-!

،وفيهاا!ربيالعالمفيصدركتل!فيواءدةعمببدة

والمبنىالمعنيفييمرا

.لهق004حخةالن!ثمنحديثاسدر

ا!دابدارمئشورات
بهق!مم!محير-


