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  مهيدت
  
  

 بسـيطة:  بفكـرة  الـدراما  مـع  األنبـاري  صـباح  تجربة اختصار يمكن
 مـن  كتبـه  وما الصامتة فمسرحياته موتها. وإعالن عليها االنقالب هي

 وطويلـة  الثابتة لقوانينا على خروجا تعتبر طويلة وحواريات مونوداما
  المسرح.. لفن األجل

 مـن  المشـروعة  التطلعـات  هـذه  فـي  األنبـاري  صـباح  يأت لم ولكن
ــد فــراغ. ــه عــن البحــث هــاجس لديــه كــان لق ــنفس الخاصــة هويت  ب

  األدبية. الطليعة من نفر إليه سبقه الذي التصميم
 مائـة  مسـتورد  ألنـه  المسرح مجال في أصعب البحث مشاق وكانت

 البسـيطة  الحواريـات  وبعـض  الظل خيال أضع أن أستطيع وال بالمائة.
 الـدراما  مضـمار  فـي  الجـاحظ  بخـالء  وفي ودمنة كليلة في وردت التي
  إخراجية. رؤية بال ألنها

 إدريـس  يوسـف  مـن  كل حوار إلى األفكار لتحويل الطريق مهد لقد
 مـع  وتابع األربعينات. مطلع منذ سوريا) (في الشايب وفؤاد مصر) (في
 لعبـة  وفـي  الواحـد  الفصـل  مسـرحيات  فـي  إخالصـي  وليـد  الخـط  اهذ

   المسرح. داخل المسرح
 هويــة بــال نشــاط إلــى يديــه علــى تحولــت الــدراما فكــرة أن حيــث

  .النوع بفنية وليس الكتابة بفنية يرتبط نشاط محددة.
 وقبلهــا خشــنة) أصــوات (ســبعة مجموعتــه مــن ذلــك علــى أدل وال
 حـوار  بلغة والمادية النفسية ألحداثا عن عبرت التي الحواريات بعض



6 
 
 

  القاسية). العيون في (الدهشة مجموعته في الواحد الصوت
 المحسوبة غير والمغامرة الفني التعبير أساليب إن ثانية ناحية من

 وصـباح  المسـرح  علـى  وقفـا  تكـن  لـم  النـوع  أصـل  تحدي في العوائق
 لغات عدة بعد) وما 1920( العشرينات مطلع منذ ظهرت فقد األنباري.

  ومفاهيمنا. نظرتنا من تغير أن استطاعت فنية
 ــ  الكتابـة  برموز عنه نعبر ما (كل المكتوب الفن عن نبتعد لم وإن
 صـياغة  أعـاد  الـذي  الحـديث  الشـعر  نتذكر وأن بد ال واألعداد) الحروف

  عضوية. تصورات حسب الشعر بيت
 فـي  ليـدخل  المنضـبط  اإليقـاع  قيـود  من يخرج أن الشعر اختار لقد

  الرتابة. من تعاني ولكنها التكرار تعرف ال غامضة ايقاعات
 مــع دخــل الــذي فالتبــدل العصــر. منطــق مــع تمامــا يــتالءم وهــذا
 كـان  لقـد  دورانيـة.  بطريقـة  التفكيـر  علـى  الذهن أجبر واآللة المحرك

 والتـي  الحـادة  الزوايا ذات المربعات أسلوب عن يتخلى أن الشاعر على
 مــع بدايتــه تنــدمج تفكيــر لمصــلحة لســنينا مئــات طــوال بهــا التــزم

 داخـل  متشـابه.  عالم وسط وذهنه اإلنسان يضع دائري تفكير نهايته.
   المسافات. أهمية فيه المشاعر تلغي عالم

 الخمسـينات  فتـرة  فـي  دخـل  فقـد  الروايـة.  عـن  الشـيء  نفس وقل
 المتسلســلة الطبيعيــة الروايــة مــع ليتنــافس الروايــة قصــص جــنس

  ولويات.األ ترتيب وليعكس
 حينمــا األربعينــات، منتصـف  منــذ مقبـوال  يعــد لـم  األنــواع نقـاء  إن

 مسـاوئ  ذلـك  وراء وقـف  وربمـا  أوزارها. الثانية العالمية الحرب وضعت
 فـي  والـدم  العـرق  نقـاء  وضـعت  التـي  والديني العرقي التطهير ذهنية
 تـاريخ  فـي  محرقـة  أسـوأ  عـن  المسـؤول  التحيـز  هذا إن األول. المكان

 النازية للمحرقة وليس والحدود األفكار لمحرقة بذلك أشير(و البشرية
ــط) ــد فق ــة أودى ق ــيكية بالرؤي ــواع، الكالس ــى لألن ــه بمعن ــلها أن  أرس

 فـي  ينمـو  نـوع  تجنـيس.  بال نوع على الباب وفتح المحتوم. لمصيرها
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 صـنع  بروايـات  مـثال  ولنضـرب  الشبهات. عليها تآزرت مفتوحة مساحة
ــةالوثا ســيما (ال إبــراهيم اهللا ــا)، ئقي ــر فهــي منه  الكــوالج أســلوب غي

 روايـة  عـن  الشـيء  نفـس  وقـل  كاملـة.  مسـرحية  فصـول  على تحتوي
 لقـد  منيـف.  وعبـدالرحمن  جبـرا  فيهـا  اشـترك  التـي  خـرائط)  بال (عالم

  ؟..دراما أم روايات النماذج هذه نعتبر فهل مسرحية. فصوال تضمنت
 عـن  نقـول  مـاذا  األمثلـة  هـذه  بخصـوص  سـهلة  اإلجابـة  كانت وإذا

 عـن  نقـول  ومـاذا  ؟..الخمسينات في ظهرت التي زرزور فارس حواريات
ــدين لمحــي (ئاســوس) روايــة ــألف أنهــا ســيما وال زنكنــة ال  بنســبة تت

  ؟..المسرحي لإلخراج إعداده يسهل حوار من بالمائة تسعين
 ولكـن  النتـائج.  إلـى  منهـا  لتصـل  باألسـباب  تبـدأ  الرواية كانت لقد
 أن يمكـن  وصـف  أفضـل  وهـذا  النتيجـة.  من تبدأ أن عليها لزاما أصبح
 معانـاة  عن إفرادي بلسان تتحدث إنها التاريخية. المونودراما به نصف

ــر الجماعــة. ــة نقطــة مــن وتعب ــاريخ امتحــان عــن النهاي  لمعضــلة الت
  آخر. طرف من المجتمع ومعضلة طرف من والطبيعة اإلنسان

ــذلك ــان ول ــاريخ ك ــا الت ــرد بنظره ــال مج ــراءات. أو أفع ــسبع إج  ك
 تعيد وأحيانا األحداث تركيب تعيد التي الطبيعية التاريخية المسرحية

   قراءتها.
 إلميـل  السـتة  األيـام  سداسـية  (ومثالهـا  الروايـة  قصـص  كانت لقد
 علـى  التعـدي  مـن  نوعـا  الخطيـب)  لبرهان الهجرات آخر وأخبار حبيبي
  بالشعور. الالشعور تفسير وهو واحد ولهدف الحدود

 توجـب  فقـد  االنسـان.  رأس فـي  العاطفـة  توضـع  أنهـا  لذلك أضف
 منفـذ  عـن  يبحـث  أن العالم تشابه من واليأس القنوط أصابه من على

   خالص. عن أو للنجاة
 بسـيطة  إبـدال  وبحركة ـ الواحد العقل تفتيت في وجده أنه وأعتقد

   سلطاته. وتوزيع اإلله األب دور إلغاء في
 األفكـار  مـن  يـة متوال إلـى  الحيـاة  تحويـل  فـي  تاليـة  مرحلة في ثم
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 ذاته، على ينطوي نفسي نشاط إلى باختصار . واألحاسيس والمشاعر
  عنها. واالنفصال الذات عن االغتراب من لنوع وربما

 مغـامرة  مـع  بـالتالزم  تتطور إذًا، األنباري، صباح مغامرة كانت لقد
  والمتحول. المتسارع الوجود داخل شروطه على التعرف في اإلنسان

 مــن لــه نتعــرض مــا تــدين وثيقــة هــي صوصــهن كــل أن وأعتقــد
   وتخويف. واستنزاف دماغ وغسيل تشوهات

 الواقع مستوى على ـ الفن وفي الحياة (في مغتربا إنسانه كان فإذا
ــاح مــن لشــيء تعرضــت النــوع شــروط فــإن الخيــال) ومســتوى  اإلنزي
  الداللة). إلنزياح دريدا يعزوه الذي المعنى (بنفس األسلوبي

   اغترابية. فنية أساليب لغريبا بطله فرض لقد
 التـزم  لمـاذا  اإلشارة. بلغة والدم الرعب عن تكلم لماذا يفسر وهذا
 يهـدمان  وهمـا  والفوضـى  العبث معه لنشاهد ودعانا المطبق بالصمت

  أيضا. الكالسيكية الدراما وأركان حياتنا أركان يقوضان أو
 بلغـــة مأســـاته عـــن يتحـــدث أن يســـتطيع ال الصـــناعي فالعقـــل

 طبقتـين  مـن  يتألف الذي المدينة مجتمع لغة بذلك وأقصد كروبول.األ
   والعبيد. السادة هما: فقط

 أعبــاء يحمـل  واإلنتـاج  العاملــة. اليـد  أعبـاء  تحمــل الكلمـة  أن حيـث 
  والنواهي. األوامر

 عليـه.  الثـورة  باب من للمسرح دخل قد األنباري صباح إن أرى وكما
 تفـاقم  إنهـا  عنهـا  يقـال  ما أقل بطرق النفسية الفانتازيا عن كتب فقد
 بعدسـة  للصغائر تنظر أن بك تهيب إنها بمعنى التوصيل. أساليب من

   والمعايير. الجرعة تضاعف وأن مكبرة.
 السـحرية)  بالواقعيـة  تـذكرك  لـم  (إن بها المبالغ الرؤية هذه ومثل

 مبالغـة  من كارتر أنجيال كتابات عليه تنطوي ما لألذهان ستعيد فهي
 مخـازي  مـن  القشـعريرة  فيـك  تبعـث  ملحميـة  روح مـن  أو ا.أسـبابه  لها

  البشري. الجنس
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 رمـز  ـ اليباب "األرض غير عالمه في يرى ال األنباري صباح كان لقد
 رمـز  ــ  الجـوف  الوفرة"و"الرجـال  اقتصـاد  وعكس الحرائق من للمتبقي
 المدينـة  توسـيع  فترة في الفرنسيين عند شاع كما صفات بال إلنسان
  ي".الضواح وتكبير

 بعينهـا  بحضـارات  ويهـتم  طليعيـا  كـان  وإن مسرحه أن يعني وهذا
 يمنـع  ال فهـذا  دجلة) مع الفرات لقاء ودلتا تحديدا النهرين بين ما (بالد

 يكتـب  إنـه  مضـاعفة.  وداللـة  داللة مسرح وإسقاطات. رموز مسرح أنه
  المضاعف. التمثيل وهو فوكو: لغة قانون تتبع تصورية بلغة

 عليـه  أزمـع  مـا  ولـتفهم  المضـمون.  هـو  عنـده  الشـكل  كـان  ولذلك
  خلدهم. في يدور ماذا نفهم أن علينا مسرحياته أبطال

 يعطـي..  ما بقدر يأخذ أن يهدف األنباري صباح أن أيضا يعني وهذا
  العادة. جرت كما ويشاهد يستمع أن ال يشاهد أن القارئ على وأن

 أن يحثنـا  فهو االستهالك. مع االنتاج لديه يتساوى مسرح كاتب إنه
 حيـث  التعـاوني  العمـل  أتبـاع  مـن  المنـتج.  المسـتهلك  زمرة من نكون

 خطـوة  أول وهـذه  المرجـوة،  الغايـات  لتحقيـق  الفريـق  أعضـاء  يتكافل
  والمكيافيللي. االنتهازي التفكير مشكلة من لالنتهاء
 وأن المسـرحية،  من بمسافة يحتفظ أن القارئ من بريخت أراد لقد
 العقـل  مع مغامرتنا من جزء أنها مسبقا يفهم وأن بوعيه. عنها يغترب
  الحياة. مع وليس

 علـى  شـاهدا  هو يكون أن األنباري. صباح ميثاق مضمون هو وهذا
  عليه.. شاهدا أيضا المتفرج وهو القارئ يكون وأن عصره
ــاري صــباح مقاربــة إن ــى تنطــوي للمســرح األنب ــا عل ــي حكمتن  الت

 المفروضـة  القهريـة  وفوالظر المحلي الظرف بسبب مرغمين، نتبناها
  الحالة. حدود وراء من

 التأجيل يحتمل ال العصر هذا إيقاع ألن ومختزال مختصرا يبدو فهو
   قطعك. تقطعه لم إن السيف، كأنه للوقت وينظر
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 السـتارة  وراء مـن  ويسـتعد  الخشـبة  علـى  يظهـر  الوقت نفس وفي
 فهـي  واضـحة  غيـر  الموجبات كانت إذا ولكن وخشية. فرقا يرتعد وهو

 والتـي  وتنـدثر.  تضـيع  التي النفس موجبات إنها أيضا. وملهمة موحية
 لشخصـياته  النفسـية  الحالة كانت لقد تفهم. أن دون يجري ما تشاهد

 أنطونيـو  حالـة  أو الغجـر)  (أغـاني  فـي  لوركـا  حالـة  عن كثيرا تختلف ال
 وال وعــام، شخصــي كبيــر ســؤال يوجــد دائمــا (هــذيان). فــي تــابوكي

 هـذا  لمـاذا  التـالي:  بالشـكل  باختصـار  وهـو  حوله، شافية إجابة تتوفر
  والحريق.. الخراب هذا كل ولماذا الدماء. من السيل

**  
ــد ــت لق ــة كان ــذه مــن الغاي ــراءة ه ــارة المــوجزة الق ــد إث ــن المزي  م

 المعاصـر  المسـرح  همـوم  علـى  النوافـذ  مـن  المزيـد  وفـتح  التسـاؤالت 
 اللغـة  هو عندي هذاو ـ القانون أو باألدوات ثم الفنية بالفكرة وعالقته

 ومـن  روسـو  يـرى  كمـا  األب ومتـاع  ممتلكـات  مـن  وكالهمـا  واألسلوب.
 أن يعنـي  وهـذا  أبـوي.  اختـراع  همـا  الفني والشكل فاللغة الكان. بعده
 نحمـل  وأن بالخطيئـة  نقـع  أن يجـب  بالتكرار نقع ال وحتى حصانة لهما
  المشكلة.. تبدأ وهنا المرعية. القوانين بتحدي التفكير وزر

 سـكاكينه  شـحذ  وهـل  الـدراما.  قتـل  علـى  األنباري صباح أزمع هل
  ؟..القاتلة للطعنة

 باللغـة  المـرور  مـن  بـد  ال كـان  المحـرج  السـؤال  هـذا  علـى  لإلجابة
 العـرض  فـي  الشخصـيات  وتـأخير  تقـديم  وطريقـة  الفنية وباألساليب
 األحـداث  ومـدة  العـرض  بفترة عالقة له ما كل تفصيل ثم المسرحي.

 تسلسـل  علـى  الفكـرة  أثـر  دراسـة  أخرى بعبارة أو قع.الوا في هي كما
  والتفسير). (التحليل وحديثها (التاريخ) قديمها ، األحداث وعرض

  الخيط.. لطرف أشرت قد أنني كافية، إجاباتي تكن لم إن أرجو، و
  

  2014 ربيع
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  العربي المسرح ربيع الدراما: أفول
  

 األدب عميــد يســميه بمــا المســرح مــع حياتــه األنبــاري صــباح بــدأ
  والخصام". "النقد العربي

 للمسـرح  السـاكنة  الرؤيـة  هـاجم  فقد وعمليا. الذعا نقده في وكان
 المعروفـة  أطروحتـه  فـي  للشـعر  الجامـدة  الرؤية أدونيس هاجم مثلما

 وقـدم  بـالتطبيق.  الكالم أردف أدونيس فعل وكما والمتحول). (الثابت
 أنهـا  أرى التـي  والمتمـردة  ريةالثو األعمال من سلسلة العربي للمسرح

 اإليديولوجيا موت على قياسا المسرح" "موت شعار تحت تندرج جميعا
  جرا... وهلم الرواية وموت التاريخ وموت

 بـه  ووصـل  واألحـداث  بالـديكور  مسـرحياته  في األنباري ضحى لقد
 أيـن  نسـأل:  أن بمقـدورنا  أصـبح  حتـى  أيضـا،  بـالحوار  للتضحية الحال

  ؟.إذًا الدراما
 مؤلـف  بـارت  جـون  (مثـل  أنـه  نالحـظ  أن يمكـن  ذلك على وللجواب

 ال الـدراما  فـن  بفكرة التزم الفني) الخيال تاريخ في مدمجة رواية أهم
 سـامي  عنـه  يقول ما أو الثوابت لمبدأ هنا واإلشارة ومفاهيمه، بأسسه

  المضيئة. الفسحة وأحيانا الواحد الفضاء أدهم
 المضــمون. بجــوهر كتمســ ولكنــه الشــكل حــدود عــن تخلــى لقــد
 هـذا  فلسفة بلغة ولكن المأساة، الضاد وبلغة التراجيديا، بذلك وأقصد

 يضـفي  تعويض بشكل صوره وقد القدر. والشعائري: الطقوسي الفن
   الحرمـان  مـن  نوعـا  أصـبح  حتـى  الضـرورة.  طـابع  الفـاجع  ظاهرة على

 عــن نقــال إســماعيل صــدقي يقــول (كمــا الموجــودات طبيعــة مــن أو
 ووضـــع الموضـــوعي. مغـــزاه العقـــاب اكتســـب وهكـــذا .)1( أرســـطو)
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 الـذي  أسـلوبه  ومـع  المسـرح  فكـرة  مع المواجهة خط على المسرحيات
 بالحتميــة اإليمــان عليــه ذلــك فــرض وقــد كــابر. عــن كــابرا توارثنــاه
ــزم مــا وبوجــوب ــو يل ــذي كــالموت وعــدمي ســلبي أنــه ول  يمكــن ال ال
   منه. التملص

 (وهـو  واحـد  احتمـال  علـى  ةمفتوحـ  مسـرحياته  نهايات ترك ولذلك
 أداء أثنـاء  الشـهادة  االنتحـار،  أشـكاله:  بكـل  والغياب الرحيل أو الخراب
  األزل). منذ حدث مسرحية في كما اإلعدام بعقوبة حتى أو الواجب

 الوسـواس  مـن  نوعـا  األنباري عند تشكل الفكرة هذه أن لي ويبدو
 إشـكالية  ( هكتابـ  ومنها المسرحية، غير كتاباته في حتى فهو القهري.

 قـد  الدين)، كمال (أديب عمره صديق شعر فيه درس الذي ) 2 () الغياب
  ودرجاته. الموت عذاب أنواع وهو واحد لموضوع خصصها

 بـالقنوط  تشـعر  أن إال بـد  ال مسـرحياته  خواتيم على نظرة وبإلقاء
 شـعاع  أو أخضـر  غصـن  شـكل  لديه تأخذ (وغالبا الحياة تكافؤ عدم من

 لـه  يرمـز  (الـذي  المـوت  مـع  النـور)  نقـاط  من واليةمت شكل أو مضيء،
   الظالم). بجنح أو فتاك بسالح أو برصاصة
 تفريـغ  عن دائما تبحث نفسه بها يعذب التي المازوشية هذه ولكن

 سـادي  سـلوك  إلـى  فتتحـول  بالمسـرح  اإلسـقاط  خـالل  من لها عضوي
ــدث  نمــاذج خــالل ومــن المأســاة. وحتميــة الواقــع دمامــة عــن يتح

  المسرحي". العرض "بطل جدال عنها نقول فنية لشخصيات
 تقابـل  عـن  يعبـر  مـا  خيـر  والقناص) (القاص مسرحيته كانت ولقد
 يشـبه  الـذي  فـالمونولوج  االجتماعي. المضمون ذات الفرويدية الغرائز

 والـذي  واضـحة،  صـفات  يحمـل  وال لـه،  اسم ال مجهول قاص اعترافات
 حياتـه  إلنقـاذ  بوسعه ما يبذل سيزيف، بصخرة نسميه ما كاهله تثقل
ــالحرف الــنص يقــول كمــا أو والعطــب. الصــمت أخطــار مــن  الواحــد ب

 خشـبة  علـى  يتحـرك  كان لقد فيها). سقطنا التي الشبكة من (للهروب
 أو فكـرة  (وهـي  إنارة نقطة من وينتقل اإلغريقي، العداء مثل المسرح
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 موضـوع  لحـل  رمـزي  بـديل  (وهي تالية إنارة نقطة إلى للخالص) باب
 والـذي  بإحكام، له المرسوم القدر من فكاكا يجد ال ذلك ومع ساة).المأ

 هـذه  فـي  الوحيـد  البطـل  القـاص  يقـول  أال فقـط.  مؤجل قدر أنه يبدو
 أنـواع  وشـتى  والـذئاب  الضـباع  وسـط  العيش يمكننا كيف المسرحية:

  ؟..البكتريا
 السماح ( وهي التالية، مسرحيته ننتظر أن علينا توجب أنه وأعتقد

 فيهـا  يغيب مضيئة غمامة أو نور خيط لنشاهد )، الرصاص اعإيق على
 العــرض أداء فــي دورا يلعبــون الــذين النظــارة وجمهــور الممثلــون
 المسـرح  (خشـبة  مـواقعهم  جميعا يغادروا أن يفترض حيث المسرحي.

 تشـرق  ضـوء  كتلـة  ويتبعـون  مهزومون جنود كأنهم الصالة) وكراسي
  الصالة. خارج في

 ترسـم  ــ  الشـاكلة  هـذه  علـى  األنباري مسرح نهايات كل كانت لقد
 الملعـب  بقية للموت وتترك تخطيه يجوز ال ومبهما غامضا خطا للحياة
   الواضح. بدلوه ليدلي
 العـدم  وبالتـالي  والشـر  (الخيـر  الصـراع  طرفي في التكافؤ عدم إن

 المجــرد) الوجـودي  ولــيس والسياسـي  االجتمــاعي بمعناهمـا  والوجـود 
   األنباري. مسرحيات خصال من خصلة

 النـذر  وترك التفاؤل، وجه في تماما الباب يغلق لم أنه يقترح وهذا
 يلفــظ ال الطليعــي فالمســرح بعــدها. ومــا النهايــات فــي منــه اليســير
 مثـل  والمشـاهدة  نهاياتـه.  مـن  يبـدأ  ولكنـه  العـرض  نهاية مع أنفاسه
 وكـذلك  المسـتلم.  علـى  الرسـالة  مرسـل  يطرحـه  اقتـراح  هـي  القراءة

 رسـالة  في لي ذكر (كما الختام ستارة مع تنتهي ال ألنباريا مسرحيات
 التـالي.  الـنص  مـع  لتبـدأ  تستمر ولكنها ).2014ـ3ـ26 بتاريخ شخصية

 قـدره  هي والهزيمة وفلسفته. تفكيره من جزء لديه الصراع أن بمعنى
 وبـاب  الواقـع.  هـو  األرض علـى  والجحـيم  المنفى. إلى معه حمله الذي

 ملمـوس  بشـكل  يكـن  لـم  إن دوره ليأخذ هبيتأ ولكنه مؤجل الخالص
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 علـى  قـدرة  مـن  خلفهمـا  ومـا  واألمنيـات.  األحالم بواسطة يكون فذلك
  واإلصرار. العزم

 قيـد  األنبـاري  عنهـا  يحيـد  ال اسـتراتيجية  (وهـي  الفكـرة  هـذه  ومع
 على مفتوحا المجال ويبدو آخر. لفضاء التقليدي المسرح ينتقل أنملة)

 األدوار تخــتلط حيــث الــدراما. بعــد مــا عصــر فــي للــدخول مصــراعيه
 المـوت  ويحتل الموت، محل والخطيرة الصعبة الحياة وتأخذ وتتشابك.

 جســيمة بمنعطفــات األحــداث تمــر وال الحيــاة. محــل والمــريح الهــادئ
 شخصـياته  مسـتوى  لكـل  المعـاني..  مـن  مسـتويات  فـي  تـدخل  ولكـن 

 صـاية و تحـت  يكـون  المحبـين  لقـاء  مـثال  ورمـوزه.  وتراكيبه ومفرداته
ــذي الغريــب (انظــر العــذول وصــول مــن والخشــية والترقــب الحــذر  ال

 األضـداد  ولقـاء  حب). ذات حدث مسرحية في النوم غرفة على يتطفل
 مسرحية في (كما مباشر اشتباك ويتبعه واستنفار تأهب بشكل يكون
 . )69 ــ  ص بالقتـال  وينتهي بالتحفز يبدأ الصراع حيث األزل منذ حدث

 ينتهـي.  ال وممـض  طويـل  بانتظـار  أشـبه  تبدو عامةال الحياة ومشاهد
 ركـاب  أو حـافالت  محطـة  أو قطـار  بسـكة  األنبـاري  لهـا  يرمـز  ما وغالبا

 األيام ودورة ونفسية. ضمنية هنا فالحركة السفر. بهو في ومسافرين
 ذلـك  فـي  يشبهه ما أجد ولم تسير. اتجاه بأي تعرف وال وراكدة مجمدة

ــر ــب غي ــاب مــن نمــوذجي كات ــة اراتالحضــ كت  محمــود وهــو المتحول
 للقصـة  العـام  المشـهد  يكون هنا (القطار). المتميز نصه في الريماوي
 حــس أو الفــاجع بحتميتــه يضــاهي وجــودي عبــث لســلوك رهينــة

 بـال  نهايـاتهم  إلـى  يسرعون اليونان كان فإذا اإلغريق. لدى التراجيديا
 غيـاب وال المـوت  سـلطة  على يتغلب أن الريماوي يحاول دوران، وال لف

 عنهـا  يعبـر  التـي  النفسـية  العطالـة  مـن  نوعـا  يتطلب وهذا بالتأجيل.
ــاري ــي األنب ــرحياته ف ــة مس ــة الموازي ــة بالنهاي ــتمرارية المفتوح  واس

  الصالة. خارج الصراع
 وقصـة  لألنبـاري  والقنـاص)  (القـاص  مسـرحية  مثال ذلك على وخذ
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 كلمته لقا القدر أن يعلم كالهما إخالصي. لوليد الجميل) القادم (أيها
 الـذي  النـوع  مـن  وهـي  واضـحة  القـدر  (وأدوات بالتصفية القرار وصدر
 ــ  قنـاص  األنباري مسرحية في فهو ـالقوة تكنولوجيا فوكو عنه يقول
 قصـة  وفـي  سـاعته،  تحـين  متـى  نعـرف  وال نـراه  ال الـذي  الموت مالك

 الضباب وسط من يظهر والذي وإشعاعه بنوره المبهر الطيف إخالصي
 ليلعـب  نفسـه  مـن  كالهمـا  يقترب ذلك ومع تمهيد). سابق بال والغبار
  بمضاعفاتها. تفكير دون الدراما دائرة من وليوسع فقط. بالوقت

ــردد الشــك إن باختصــار ــو والت ــاري مســرحيات كــل شــعار ه  األنب
 عـن  الروتينـي  بمفهومنـا  العطـب  إللحاق األساسية أداته هو والصمت

  والدراما. الحياة من كل
  

  حيةالمسر وبناء شكل
 عـن  تخلـت  قـد  األنبـاري  مسـرحيات  أن أحـد  يفهم ال أن أرجو ولكن

 عـن  يكشـف  لـم  إنـه  ذاكـرة.  وال ثيـاب  غير من فنا وكانت التوت، ورقة
 بعـض  عـورات  عـن  الكشـف  فـي  جريئـا  كان ولكنه المسرح فن عورات

   المبتذلة. المسرحيات
 دونهـا،  من المسرح فن يستقيم ال أساسية عناصر بعدة التزم فقد

  الثقيل. الوزن من تعديالت مع
  لمواقف. وحوله الصراع من موقفه حسم للحبكة بالنسبة
 عروضـه  ففـي  متسلسـلة.  حكايـة  يقـدم  ال أنـه  ذلـك  علـى  والدليل

 هـي  حروبـه  إن حولـه.  مـن  يـدور  بمـا  الـتكهن  حرية لنا يترك الصامتة
 تتخللهـا  ال ولكـن  نـار.  وإطـالق  واشـتباك  الـدماء  مـن  وأنهـار  مفرقعـات 

 علـى  تعتمـد  فهـي  الناطقـة  العـروض  أمـا  حسـم.  وال ديـة تمهي ظروف
 أبطـال  بـين  فالمسـافة  بالخيـال.  واإلغـراق  الظريفـة  والنكتة المفارقة

 عـن  الحكـيم  توفيـق  فكـرة  بـين  المسـافة  تشـبه  الـزمن)  انفالق (ليلة
 إنهـا  والشنفرى. الخطاب بن عمر عن تامر زكريا أفكار أو الكهف) (أهل
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 الثابـت  معنـى  بـين  فـرق  النفسـي.  الجـو و المعاني في فرق الواقع في
 ولكـن  النسبية عن آينشتاين نظرية تأويل يعيد وكأنه المتحول. ودور

  الدراما. وقالب بشكل
 فــي يقــول فهــو الظــاهرة. لهــذه تفســير االنبــاري لــدى أن وأعتقــد

 وأن الطاقـة.  بمفهـوم  ترتبط أن الحبكة على الصوامت) (كتاب مقدمة
 وماهيـة  فعل إلى وتتحول الحكاية موسقا من التقليدي بشكلها تلغى

  ).48 ص (
ــو و ــا ل ــألداء نظرن ــى ل ــى اعتمــد أنــه ســنرى حــدة) (عل  الصــور عل

 علـى  (كـذلك  لإلخـراج  نظرنا ولو بالتخيل. أحيانا تغرق التي الفانتازية
 مــن التكنولوجيــا تــوفره مــا وكــل الوســائط وظــف أنــه ســنرى حــدة)

 األخيـر  المشهد أو لختاما لستارة بالنسبة أما وبصرية. صوتية مؤثرات
  حال. يقدم لم أنه بمعنى وغامضة. مفتوحة تركها فقد الدراما) (نهاية

ــاري فمســرح ــم األنب  المســرح كــان الــذي النهايــة بشــرط يلتــزم ل
 هـو  وهذا المكبوتة. عواطفه من المشاهد لتطهير يوظفه الكالسيكي

 معــه نعــيش أن فضــل ولكنــه الكاثاريســيس. باســم المعــروف المبــدأ
 بتفسـير  المبشـرين  مـن  كـان  لقـد  العـرض.  اختتـام  بعد حتى تجربةال

 أسـئلة  حكايـة  كـل  نهايـة  فـي  تترك أن شهرزاد.. لفلسفة مطر هشام
  الرجال). أرض روايته في قوله حد (على لجواب بحاجة

 والممثل. والمشاهد والخشبة الصالة بين الحدود إلغاء إن أرى وكما
 بمعنـاه  يشـبه  المتفـرجين  راسـي ك بين أدوارهم بأداء الممثلين وقيام
 كـل  فـي  المفعول ساري قانون وهذا والواقع. الخيال بين الحدود إلغاء

 نفسـيا  بناءهـا  وتعيـد  الماديـة  الحيـاة  تهـدم  فهـي  األنباري. مسرحيات
 وتـوحش.  انحـراف  مـن  تتضـمنه  بما االنبهار نقطة من ودائما وذهنيا.

 اإلضاءة تسطع ال ذلكول اإلله. ـ األب ـ الفرد عبادة أهمها طقوس ومن
 (النجــوم الطبيعــي النــور يــتألأل ودائمــا فجــأة. تغيــب وال فجــأة لديــه

 التدريجيـة  الصـناعة  اإلضـاءة  بـه  تـوحي  الذي اإليحاء بنفس الشمس)
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  الصوامت). كتاب ـ96 (ص
 الكالسـيكية  الـدراما  رأس اسـتهداف  علـى  تسـتند  رؤيتـه  كانت لقد

 دوائـر  إلـى  يديـه  علـى  صالن تحول وهكذا فقط. بأطرافها واالحتفاظ
 علـى  والجريمـة  العنـف  تفسـر  (التـي  التراجيـديا  عناصر تدمج متتالية
 المظلـم  األداء مـع  اليونـان)  عنـد  المسـرح  حـال  هو كما الرغبة أساس

 فتحولـت  الالمعقـول)،  مسـرح  الطريق له مهد الذي (بالمنحى والمبهم
 ويرتصـ  إلـى  واآللهـة  الطبيعـة  مع اإلنسان صدام تصوير من المشاهد

  نعرفها. ال مجهولة قوة ضد اجتماعي صراع
 القــدر مــن الخــوف أنــه أم المعاصــرة. الغاشــمة الســلطة هــي هــل

 لـدى  السـادي  السـلوك  عن المسؤولة الموت غريزة هي إم والمجهول.
   اإلنسان.

 تلـك  كـل  مـن  تقتـرب  المسـرحيات  ألن تتصـور.  مـا  أصعب الجواب
 مـا  ذلـك  علـى  مثال أهمو التصريح. وليس بالتلميح واألدوات العناصر

 رقصــة تنتقــل والتــي الخــرس) الصــمت ابتهــاالت ( مســرحية فـي  ورد
 وال ).96 (ص واقفة وهي فتموت نجالء طعنة إلى المرأة مع التخصيب

 إنهـا  الجمـاع.  عـن  البـديل  هـي  والرجل المرأة رقصة أن للتذكير داعي
 فمـا  أبـيض.  قرطـاس  علـى  بالقلم الكتابة معنى يماثل تصعيدي رمز

 ترمـز  قـد  حـادة  وبأداة ودانية فعال سادية كانت الرقص نهاية أن لكبا
  العذرية. وانتهاك القضيب لمعنى
 علـى  المقـدرة  الخسـارة  مفهوم من اقتربت قد المسرحيات هذه إن

 الواقع يرى الذي األوديبي المبدأ وحسب فقط العام) (بشكلها البشرية
 حولـت  إنها ثم ت.المو وغريزة الحياة غريزة بين مستمر صراع بصورة
ــام ــى الع ــاص، إل ــن خ ــط خــالل م ــاجع رب ــا الف ــل (فينومينولوجي  العق

 مـن  صـورة  (وهـذه  والوجدانيـة  العسـكرية  الهزيمـة  بجـو  الكالسيكي)
ــراهن)، واقعنــا ــه وذلــك ال ــة بلغــة كل  مفرداتهــا أهــم ومباشــرة مركب

 ولتفسـير  المزري، الواقع مظاهر كل ولهجاء الضمير لتبكيت مخصصة
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 الفـرص  وانعـدام  البطـل  القائـد  غيـاب  مثل فردي ساسأ على الخراب
 لديـه  األسـلوب  كـان  ولـذلك  شـابه.  ومـا  الضـمائر  وموت واالستثناءات

 الشخصـيات  تحليـل  مهمـة  تتـرك  التي الطليعية القصة لمفهوم أقرب
 للحيـاة  العابـث  الجـوهر  وتفسـر  األفعـال  ومطلـق  الوصـف  على وتركز

  الملتزم. الفن بطريقة
 الثانيـة  المرحلـة  الوجوه) كل (من يشبه كان نهإ أقول أن وأستطيع

 ومـا  والكـالب  اللـص  مرحلـة  وبـاألخص  محفـوظ،  نجيـب  وفن حياة في
 سياسـي  االجتمـاع  بمفهومها العربية الرواية موت مرحلة وهي بعدها.

 محفـوظ  لنجيـب  المظلـة)  (تحت نصوص مع مقارنة أية وإن التقليدي.
  التالية: البديهيات أمام تضعنا

 مطلـق  يمثلـون  وهم خاصة. مالمح وال وجوه غير من صاألشخا ـ1
  والعام. الشامل ومعناها صورتها وربما جوهرها، أو اإلنسانية

 علـى  هجـوم  حالـة  وفـي  ومضـغوطة  مشـحونة  دائمـا  واألحـداث  ـ2
  محددة. غير وجودية حساسيات

 كافيـة،  ليسـت  الشـريرة  القوة اإلنسان بها يحارب التي واألدوات ـ3
 أيضـا  يسـمى  الذي المقاومة مبدأ مع أو اإلرادة. مع وتتساوى وضعيفة،

  العادلة. الحرب بمبدأ
 نحـو  تتحـرك  وال بامتيـاز.  دراميـة  األغلـب  علـى  فهي النهاية أما ـ4

 حفظ بذلك وأقصد المبسطة الداروينية الفلسفة بواسطة إال مصيرها
 هـذا  يتعثـر  المطلقة بالسعادة والرغبة بالبقاء اإلرادة بين ولكن النوع.
 تسـيطر  التي والقهر الظالم عناصر لكل فريسة ويقع الضعيف الكائن

  العالم. قلب على
  

  المسرحيات وموضوع مضمون
 مهرب ال حالة األنباري صباح عند التقليدي بمعناه المسرح موت إن
 وعلـى  الوجـود.  مـن  وموقفـه  الحيـاة  فـي  فلسـفته  تعكـس  وهي منها.
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ــك إن األرجــح ــور ذل ــاه حساســيته مــن تط ــه تج ــد .موطن ــرض فق  تع
 بعـد  نفسـه  المـوت  من االختباء أعباء حمل إنه ثم واالعتقال. للتعذيب

 ابتـداء  المنفـى  فـي  يعيش هو لماذا يفسر وهذا بتصفيته. قرار صدور
ــاب. رحيــل هــو نعلــم كمــا والمنفــى .2005 عــام مــن  مــن ونــوع وغي

 مسـرحياته  كـل  فـي  اهتمامـه  هنـا  ومـن  المكـان.  قانون عن االنحراف
 المـوت  موضـوع  وهـو  النفسـي.  التنـاذر  أعـراض  يحمل واحد بموضوع

 أعـراض  كلهـا  وهذه والشماتة. والخوف والعذاب القهر مع يتالزم الذي
   المعاكس. اللذة إشباع سلوك أو والمازوشي. السادي السلوك تسبب

  ذلك: يبين التالي والمخطط
 بألسـنة  وتنتهـي  ← وذعـر  بفوضى تبدأ صامتة: طقوس مسرحية

  شيء. بكل تشتعل وهي النار
ــرحية ــدث مس ــذ ح ــدأ األزل: من ــفير تب ــفة بص ــي ← العاص  وتنته

  رجل. رقبة حول بمشنقة
 بجمــود وتنتهــي ← مرعوبــة بوجــوه تبــدأ الصــماء: الــدم متواليــة

  الناس.
 بجثـث  وتنتهي ← قتل بجريمة تبدأ الصمت: فضاءات في اإللتحام

  المسرح. خشبة على
 النهايـة  ← الخطربـ  تنـذر  موسـيقا  مـع  موكب البداية الموت: قطار
  ودماء. جالدون

 أن يعنـي  وهـذا  ظهورهـا.  تكـرر  ثيمة هو الموت دقة أكثر لنكون و
 شاملة نظرة إلقينا إن بوسعنا وعليه أوسع. حقل أو نطاق له الموضوع

  محاور. ثالثة في موضوعاته نلخص إن األنباري مسرحيات كل على
 الحضـارية  بالخلفيـات  عالقـة  لـه  مـا  كل وهما افقي. والثاني األول

  والسياسية.
 الحضارية خلفياته أن أرى واضح بشكل مرتبة األوراق تكون وحتى

 الطقـوس  مع والجماعات اإلفراد أزمة عن تتحدث إنها طقوسية. كانت
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 تتطور فالقصة الشعائري. األداء من نوع عليها يهمين ولذلك الدينية.
 اوتتخللهــ وتعــازيم. وموســيقا رقــص ويصــاحبها الظلمــات. رحــم فــي

 تكرر وإنجيلية توراتية صور ذلك على ويؤكد ورؤيوية. قيامية حوادث
 محمـد  سـعد  اختصـرها  وتراكيـب  لتعـابير  الحامل هي وكانت ظهورها

ــاوين فــي رحــيم ــة: والحقــول العن  موســيقى شــيطانية، رقصــة التالي
 ورقصـات،  طقـوس  كهنـوتي،  أسـلوب  الستعراضـات،  تشـكيل  غريبة،

  ).الصوامت كتاب . 210 ص ـ رومانس
 كـونراد  رحلـة  مـن  قريبـة  لي تبدو إنها يذكر. بالشيء الشيء ألن و
 فتسـود  أنسي. وآخر وحشي طرف له العنف أن حيث الظالم) (قلب في

 هابيـل  قتـل  مثـل  الـذاكرة  مـن  بسهولة تزول ال جرائم ومنها الجريمة
 الخطيئـة  شـجرة  مـن  التفاحـة  قطف مثل المحرمات ارتكاب أو لقابيل.

  نساؤه. وضمنا األب ميراث على األبناء صراع وأحيانا الجنة. في
 كوبــوال فرانســيس لرؤيــة أقــرب تبــدو السياســية الخلفيــات بينمــا

 تتطـور  فالصـور  اآلن). (القيامـة  فيلمـه  في صورها كما كونراد لرواية
 الصـراع  بسـبب  ولكـن  األضـاحي  مـن  يكـون  ال والـدم  ساطع. ضوء في

 ثالثيتـه  فـي  ولنـا  ذلـك.  شـابه  ومـا  السياسـي  التعذيب أو األرض على
  مثال. خير النهايات) (شهوة المسرحية
 تعـازيم  وال المعبـد  فـي  رقصـات  تصـاحبه  وال عمـدا.  يكون فالقتل

 وغالبـا  أحيانـا  الوغى ساحات في يحدث ولكنه أورغن. عزف أو وتبتالت
  التعذيب. أقبية في

 عـن  فانتازيـة  بلغـة  يـتكلم  فإنـه  العمـودي  وهـو  الثالـث  المحور أما
ــذلك وتجاوزاتــه. تمــعالمج خطايــا  ولــيس األحــالم بنشــاط أشــبهه ول
  سبق. ما حال هو كما الكوابيس بنشاط

 الـذي  األنغلوساكسـوني  الـذهن  بـين  عالقـة  أجـد  ال حال أية وعلى
 التطهيـر  أو والمأسـاة.  الملهـاة  األصـلية:  الدراما بمعنى عضويا يرتبط

 فـي  منـه  بـد  ال شـيء  (وهـذا  اإلصـالح  ثـم  والتنـوير  النفسـي  والتفريغ
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 أمـام  الفاعـل  تضع أنها حيث إنكليزية بلغة الناطقة الجرمانية الثقافة
ــرض الفعــل. ــة حامــل وتفت ــي الوظيف ــع ف ــة مــن أســمى موق  الوظيف
 ثقافة نتاج إنها والمضغوطة. القصيرة المسرحيات هذه وبين نفسها)،

 مـع  والنفسـي  الـداخلي  الصـراع  مـن  نوعا تعيش تزال ال فرانكوفونية
   العاطفة. تذهين مع نقول أن يصح ربما أو العقل. رومنسيات

 أنهـا  الالتينـي  العقـل  عصـارة  لنـا  قدمته ما مع الوحيد الفرق ولكن
   البشرية. بالطبيعة العذراء الطبيعة تستبدل

 النفسـية  األزمـات  بمـوازاة  تقـف  وغاللهـا  وحنانها الطبيعة ثورة إن
 اناإيــذ والتـآخي  التـراحم  لمنـابع  تجفيــف مـن  تقتضـيه  ومـا  للجماعـات 

  والمكاسب. المنافع حول يدور مرير صراع بتفجير
  التالي: البسيط المخطط في ذلك اختصار ويمكن
 صـراع  : الماضـي  الفعـل  بصـيغة  الحضـارات  صـراع  األفـق:  المحور

  الحاضر. الفعل بصيغة سياسي
  الالمعقول. بلغة هجاء : اجتماعي نزاع العمودي: المحور

  
  الشخصيات أنواع

 إمـا  نـوعين:  علـى  وهـي  الشخصـيات.  فـي  هـو ف األهـم  المؤشـر  أما
ــة ــه (تواصــلي) ســلوك وذات نهاري ــراكم فــي دور ل ــرات ت  واألداء الخب

 األساسـية  الغرائـز  بمعناهـا  وتـرادف  وشـاملة،  عامـة  أنها أو والمعرفة،
 أنهـا  بمعنـى  ذلـك.  وسـوى  الجنسـية  والرغبـة  والحياة والموت كالجوع

  تنويرية. وقيمتها رمز، أو حامل
 المسـرحيات  هـذه  فـي  الرمزية الشخصيات معدل أن ربالذك وجدير

  يلي: كما المعاني شخصيات مع بالمقارنة مرتفع
 والشخصـيات  )10( المعـاني  شخصـيات  عـدد  صـامتة:  طقـوس  في

 فـي  .4 مقابـل  7 النسبة تصبح األزل: منذ حدث في فقط. )2( الرمزية
 5 :الصـمت  فضاءات في االلتحام في .3 مقابل 4 الصماء: الدم متوالية
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  .4 مقابل 7 الموت: قطار في .3 مقابل
 المتوسـط  أو بالمعـدل  عكسـها  تتخطـى  المعاني شخوص إن لذلك

  التالي. البياني بالرسم ذلك توضيح ويمكن الحسابي.

ــث ــلة أن حي ــي: 1 السلس ــدد ه ــالي الشخصــيات ع ــي اإلجم ــل ف  ك
 السلسـلة  بينمـا  الرمزيـة،  الشخصيات عدد هي 2 والسلسلة مسرحية.

  اإلجمالي. للعدد بالنسبة الرمزية الشخصيات معدل هي 3
 المسـرحيات  هـذه  عمـوم  فـي  تجـد  أن الممكـن  غيـر  مـن  كـان  وقد

 دائمـا  فهـي  جزئـي.  نشـاط  لهـم  متميـزين  ألفـراد  واحـدة  خاصة إشارة
 بغايــة المباشــرة وأحيانــا والمركبــة، الهادفــة والجملــة الصــورة ترفــع

 بشــكل رســومالم الجامــد، معناهــا مــن الصــورة ولتحويــل التصــحيح،
 مـن  وابل وتحت الضوء تحت وتقف تتحرك ال يابسة ومشاهد أشخاص

 المـوت)  (قطـار  مسـرحيته  ذلـك  على مثال وأوضح أداء. إلى الموسيقا،
 بخطـوط  االلتزام في هو السكون لكسر المقبول الوحيد الحل أن حيث

 كـل  لألشـخاص  ترسـم  التي وهي الحديدي، القطار خط تشبه وهمية
 مضـمون،  إلـى  لديـه  الموضوع يتحول وهكذا ).3( موأفكاره حركاتهم

 من وطبعا إنساني، موقف أو بشرية حالة عن األحداث بتسلسل فيعبر
 لتحقيـق  وذلـك  واالغتـراب.  والتفجـع  كالتأّسي السامية العواطف خالل
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 جـوهر  ومـن  األمـراض  مـن  التخفف وهو الدراما: في عليه متفق هدف
 بأغلب هي بسيطة إضافة مع ولكن القدر. سلطان أمام البشري العجز
 بـذلك  وأقصـد  أشـكالها،  بكافة الواقعية المدارس منعكسات من الظن

 مـادي  كبـديل  العام التواصلي الالشعور وضمير المجتمع إرادة تجسيد
  العمياء. اإللهية اإلرادة عن

**  
 حياتـه  علـى  وانعكاسـها  السياسـي  الواقـع  بخلفيـات  اهتمامه ولعل

 والنســاء كالشــباب النــاس، بســطاء امأمــ المجــال فــتح قــد الشخصــية
 الضـروري  مـن  يعـد  ولـم  ).4( المسرح خشبة على للظهور المغمورات،

 ورهبـان  صـولجاناتهم  يحملون ملوك استثنائيين: أبطال على التركيز
 والطبقـات.  الشـرائح  كـل  علـى  مفتوحـة  الشخصـيات  كانت لقد وآلهة.

 ليسـت  هـي ف فنية. مدرسة أو مذهب من مسبقة بتوجيهات تلتزم ولم
 ليســت وهــي االشــتراكي. المســرح يقتضــي كمــا محاربــة وال كادحــة

 تكـن  لـم  وكـذلك  الـديني.  المسـرح  قـانون  حسـب  وتبشـيرية  مجاهدة
 هـو  كمـا  والغموض لأللغاز وتلجأ بالكالم تلعب ولم بهلوانيات تمارس

 أو لـدورها  مباشـرة  نتيجـة  الـنمط  وكان السرياليين. عند المسرح حال
   .الحكاية في موقعها

 علـى  األنبـاري  شخصـيات  توزيـع  يمكـن  بسيطة تجريدية وبحسبة
 صـفة  اسـم  أو نـوع  باسم يختص منها واحد كل أساسية، محاور ثالثة
   وهي:
ــ 1 ــية ـ ــيطة: شخص ــن بس ــا يمك ــهولة، قراءته ــا بس ــع وأحيان  م

 تحتـاج  وال واضحة كانت وإن فهي السحرية. بالبلورة االستعانة
 الغريبـة.  الرمزية األزياء ضبع أحيانا ترتدي التأويل، من لكثير

ــرب ــال وأق ــا مث ــيات عنه ــهورة الشخص ــي المش ــي وردت الت  ف
 سـهولة  بكـل  تخيلهـا  يمكن إنه الزمن). انفالق (ليلة مسرحيته

 لـبس  غيـر  مـن  لمدلول دال فهي الذهن. في لها فضاء وتأمين
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  تردد. أو
 معينـا  اسـما  تحمـل  ال التـي  الشخصـيات  عن الشي نفس قل و

 الســجين، مثـل  قضـية.  أيـة  فـي  بالحــد هأشـب  صـفة  لهـا  ولكـن 
 الصــمت هــرم مســرحية (انظــر جــرا وهلــم العســكري المــرأة،

  الصوامت). كتاب – 119 ص – السداسي
 ويتكـرر  محـددا  دورا تلعـب  أنهـا  بمعنـى : التمثيلية الشخصية ـ 2

. بارت روالن بلغة الدالئل مثل. مختلفة بأشكال ولكن ظهورها
 وربمــا مهنــة علــى تــدل صــفة أو. كإشــارة لهــا النظــر ويمكــن
ــر هــؤالء ومــن. انتمــاء ــا. والكــاهن الملــك وحاجــب المخب  إنه

 ويوجـد . واحـد  معنـى  لهـا  ولكن مختلفة ألقابا تحمل شخصيات
 التـي  التعـذيب  آلـة  وهو عنها نموذجي مثال المسرح تاريخ في

 مسـتعمرة  فـي ) القصـيرة  مسـرحيته  فـي  كافكـا  صورتها رسم
 ال التـي  الصـامتة  اآللـة  هـو  هنـا  المسـرحية  بطـل  إن.( العـذاب 
 الشـخص  بخيـال  تشـعر  أن بمقدورك ودائما. تتكلم وال تتحرك

ــذي الهمجــي ــف ال ــذه وراء يق ــة ه ــة الكتل ــن المنحوت ــب م  خش
 فـي  والمـوت  الحـب  عـن  فيدلر ليسلي أطروحة أن وأرى. وحديد

 بأفضــل النمــوذج هــذا تشــرح أن تســتطيع األمريكيــة الروايــة
ــة ــل. طريق ــا فك ــو م ــتم ه ــآبي مع ــ وك ــنيفه نيمك ــين تص  ب

 عـداد  فـي  يـدخل  ذلـك  عكـس  هو ما وكل المميتة الشخصيات
  ..ومشتقاتها الحياة

 عـن  وتعبـر . الالشـعور  بمسـتوى  وتتحـرك : العامـة  الشخصية ـ 3
 ممثلـون  وأهمهـا  نادرة ربما أو العدد قليلة وهي. الغرائز نشاط
. جمـاعي  بشـكل  أدوارهـم  يلعبـوا  أن األنباري صباح لهم اختار

 أو. والرجـال  النسـاء  مجـاميع  مثـل . جموعـات وم جوقـة  بصـورة 
  .ذلك وغير الناس من رهط
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 )،3 و 2 الفئـة  (فـي  واحـد  علـم  اسم لديه يوجد ال لماذا يفسر وهذا
  التعريف. أل والتمثيلية البسيطة الشخصيات غالبية تتقلد ولماذا

 فهــو شخصــياته. برسـم  االهتمــام فــي األنبـاري  يفــرط ال وعمومـا 
 الـدم  (متواليـة  فمسـرحية  النوعية. الصفات لك من مجردة لنا يقدمها

 عـن  يميـزه  مـا  لـه  تـوفر  وال الدينيـة.  الهيبة من الكاهن تجرد الصماء)
 إال مجنـد  أنـه  الجنـدي  نعـرف  ال األزل) منـذ  (حدث مسرحية وفي غيره.

 أو الخـاكي  البـذة  مثـل  الخاصـة  النوع صفات النص يسجل وال باالسم.
 من الغريب التجريد وهذا الرأس. اءغط أقله أو الثقيل األسود البسطار

 بـدر،  لعلـي  الـوهم)  (أسـاتذة  روايـة  مـع  قارنتـه  لو شاذا لي يبدو نوعه
 برسـم  تهـتم  مـا  بمقـدار  وسـالحه  وطعامـه  الضابط برداء تهتم والتي

  وتعقيدها. األحداث وإنضاج الجبهة على الجو
 األميـرات  ثيـاب  تهمل لم الملخصة) (بنسختها الشعبية السير حتى

 فـي  المـرأة  زينـة  وأدوات المعـارك  فـي  المقـاتلين  سالح وال رسان.والف
 يضــعون دائمــا كــانوا الــدين. رجــال عــن الشــيء نفــس وقــل الــبالط.
 تقـوم  التـي  المباركـة  الخضـراء  الزمردة وسطها وفي الجبة أو العمامة

  البوذيين. عند الثالثة العين مقام
ــذلك ــذات فصــيلة مــن هــي الشخصــيات هــذه إن ل ــ "ال  شــخص" ـ

 هـو  التـاج  حامـل  فالملـك  أسماؤها، تعددت ولو بارت) روالن بمفردات(
 والكهـول  بـالهراوة.  ويمسـك  سـوداء  نظـارات  يضـع  الذي الرجل نفسه
 فـرق  ال ).5( الهـراوات  حـاملو  الكهـول  أنفسـهم  هـم  الصـولجان  حاملو
 السـلطة  إنهـم  الطبقـي.  المنبت أو الوظيفة درجة اختلفت مهما بينهم

  متنوعة. ورموز بأزياء ولكن الغاشمة
**  

 واإلنـاث.  الذكور بين العادلة غير القسمة أالحظ أن هنا يفوتني وال
 مـع  بالمقارنة الذكور عدد وبلغ بامتياز. ذكورية المسرحيات كانت لقد

 اإلجمـالي  العدد بلغ صامتة مسرحيات خمس ففي أضعاف. عدة اإلناث
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 هذه أن عتقدوأ ).6( اإلناث من فقط 8 مقابل 25 األولى الدرجة لذكور
 نصـف  هـم  النسـاء  أن حسـبانها  فـي  تضـع  ال إنهـا  قيمـة،  ذات معلومة

ــا المجتمــع، ــتم ال ألنه ــال ته ــوعات أص ــة، بالموض ــى وال االجتماعي  حت
 فيهـا  وتسـتخدم  والقصور المكاتب في تدور التي والدسائس بالمكائد

  المدمرة. الحروب موضوعات على ركزت ولكنها المرأة،
 لهــا قصــة أو انتقــام أو حــب (قصــة كايــةالح كانــت مهمــا وعمومــا

 بمعنـى  تجريديـة.  غرائـز  بـين  صراع عن تعبر فهي سياسية) خلفيات
 بــين غالبـا  المواجهــة وتكـون  إقليمـي.  أو محلــي واقـع  بــال غرائـز  أنهـا 

 قطـاع  لـك  تـوفر  التـي  المدينـة  بـين  مثال الحياة: من وأنماط حضارات
 فرصـة  لـك  وفرتـ  التـي  الطبيعـة  وبـين  االسـتجمام  وأشـكال  الخدمات
 إليـه  تـركن  الـذي  الماضـي  بـين  مـثال  أو والقهـر.  الضـغط  مـن  للهروب
 ومعجـزات  بخـوارق  يفاجئـك  الـذي  الحاضـر  وبين ذكرياته على وتعتاد

  تفسرها. أن تستطيع ال جسيمة وأحداث
 ولكنهـا  أشـخاص  قصـص  ليسـت  األنبـاري  صباح دراما إن باختصار

 وســـقوط بصـــعود غيرهـــا مثـــل تهـــتم ال وهـــي لحـــاالت، طقـــوس
 علـى  تركـز  ولكنهـا  الواقعية) المدارس في الحال هو (كما الشخصيات

 علـى  ذلـك  ويضـعها  الحظ. وعاثرو ضعفاء دائما وهم أبطالها، مشاكل
 يختفـي  البطـل  أن حيـث  المضادة: القصة تقاليد كل مع المساواة قدم

 العـالم  لنـا  ليقـدم  ينقطـع  األحداث وخيط تموت المحورية والشخصية
 مرحلـة  فـي  أنـه  باعتبـار  اإلنسـان  ضمنها ومن أشيائه خالل من نفسه
 بعـين  أشـبه  يصـبح  السـرد  أن حتـى  وطبقيـة.  عاطفيـة  وعطالة تشيؤ

 أن دون حولنـا  يدور ما تامة بحيادية لنا وتنقل تحلل، وال تبصر كاميرا
  يجري. ما على التعليق في تتدخل

  
  بطولة بال أبطال

ــا ــا وم ــي دمن ــاق ف ــيات. نط ــع الشخص ــرحيات أن وم ــاري مس  األنب
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 نهـر  عـن  فيهـا  تتكلم ال فرصة توفر وال المعاني. من "بمعنى "جهادية
 فـي  والفتنـة  الفلسـطينية  األزمـة  تمامـا  نسي فقد تسيل، التي الدماء
   الجريحة. نفسه في ندبة الخليج حروب غير تترك ولم لبنان.

 التـي  المتتاليـة  الحديثـة  الفـتن  من ينبعث لديه المعارك دخان كان
 وال المضـطرمة.  الخليج وأمواج وبضفاف النهرين بين ما دببال عصفت

 المشـهورة  السـياب  قصـيدة  عنـوان  غيـر  العسكرية لمسرحياته يصلح
ــب وهــي ــى "غري ــيج". عل ــو الخل  مــن حجــر ( اليتيمــة مســرحيته ال ول

  فلسطين. باسم سمعنا لما )7 (سجيل)
 فـي  ليـدخل  ذريعـة  إال تكـن  لـم  العسـكرية  الخصوصية هذه ولكن

 الرحيـل  مـن  الخـوف  دوامـة  وهـي  بـه،  تعصـف  التـي  النفسـية  ةالدوام
 والوجــودي. الفلسـفي  بمفهومهـا  العــدم مشـكلة  أو الغيـاب،  وإشـكالية 

 السـريالية  أو التاريخيـة  مسـرحياته  فحـوى  عـن  بشـيء  يختلف ال وهذا
 مشـكلتنا  عـن  أحيانـا  الواقـع  وبلغـة  حينـا  األسـاطير  بلغة تحدثت التي

 وال للكسـر  وقابليتـه  البشـري  الجنس وهشاشة الفناء مع المستعصية
 الخلـود.  لمغـزى  المجردة الذات أمام صموده عدم بمعنى ـ استمراريته

 عـن  بالبحـث  مشغولة هي أسئلة عن يكتب أنه يعنيه فيما يعني وهذا
 المشـاعر  تفسـير  يحـاول  كـان  (الصوامت) كتابه في قال كما أو جواب.

  .)8( واغتراب معقولية وال عبث من عليها تنطوي وما البدائية
 مـن  ابتـداء  الثانيـة  الحـرب  بعـد  اإليرلنديون فعله ما بالضبط وهذا
ــويس ــاء جـ ــت، وانتهـ ــث ببيكيـ ــوع أن حيـ ــان الموضـ ــو كـ ــم هـ  المهـ

 بــال أبطــال فهــم الطــارئ. لوجـودهم  ظــل مجــرد كانــت والشخصـيات 
 نفـس  وفي وخاسر، مهزوم مجتمع أعباء تحت ويرزحون خاصة، قدرات
 البطـل  أصـبح  لقـد  االتجـاه.  تحديـد  علـى  القدرة من محرومون الوقت

ــارة بنظــرهم  لغــزه وأمــام العامــة مســؤولياته أمــام شــخص عــن عب
 معنـى  الكتشـاف  ودهشـة  انفصـال  أو تكهن حالة في وغالبا الجوهري
ــة ــائكة العالق ــين الش ــان ب ــوهره، اإلنس ــا وج ــاف وربم ــى الكتش  معن
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 اوضــمن الطبيعـة،  جبــروت يتحـول  أن المفارقـة:  وجــه وهنـا  الضـرورة. 
 عـن  إضـراب  إلـى  السياسـي  الفكـر  وبلغـة  صامت، فاصل إلى المخيلة،

  الكالم.
 مـا  مـن  شـيئا  واإلنسـان  العالم لصورة اإليرلندية الدراما وفرت لقد
 المعانــاة وأصـالة  عمـق  علـى  دلــيال وكانـت  العنـف،  بحساسـية  أسـميه 
 ومــن العــرق)، (مفهــوم األنتروبولوجيــة الناحيــة مــن أبعادهــا: بكافــة
 السياسـية  الناحيـة  مـن  وأخيـرا  الطوائـف)،  (مفهـوم  ذهبيةالم الناحية
 فـي  تصـب  األنبـاري  صـباح  أعمال خالصة أن وأعتقد الدولة). (مفهوم

 المكبوتـة  الصـورة  آالم تفسـر  فهـي  والعاطفي، المعرفي الحوض هذا
 تحـاول  إنهـا  أخـرى:  وبعبـارة  التطـابق.  عن البحث طور في دخلت التي

 مـن  تعمل قوة فرضتها التي المسبقة األفكار أدران من الروح تخليص
 فصباح تخسر ال التي اآللهة قوة أنها يعتقدون اإلغريق كان وإن أعلى.

 التـي  الظالمة وللحكومات واإلنحطاط التخلف لظروف يعزوها األنباري
  اإلله. محل فلسفيا حلت

 اإليرلنديـة  بصيغته الالمعقول مسرح عن باالنفصال يبدأ هنا ومن
 ذلــك تمثيــل ويمكــن المضــادة. للقصــة العــام باألســلو مــن ويقتــرب
 كمـا  غـودو)  انتظـار  و(فـي  الصماء) الدم (متوالية بين بسيطة بمقارنة

  يأتي:
 وبـال  مـذكرة  وهـي  3 الشخصيات عدد يبلغ األولى: المسرحية في ـ

ــم، أســماء ــة عل ــا يمكــن وال ومكتمل  الخصــائص وتحمــل تنمــو، أن له
 ولـيس  التسـلط  لمعنـى  مـل حا مجـرد  هو الملك (مثال للنوع الوظيفية

 إن ولـذلك  والقـادة)،  الرعيـة  بـين  والسياسـي  االجتماعي العقد لمعنى
  للتكهنات. مجاال تترك وال ونظيفة مغلقة النهاية

 مـن  أيضـا  وهـم  5 أشخاصـها  عـدد  فيبلـغ  الثانيـة:  المسـرحية  أمـا  ـ
ــذكور ــط ال ــنهم فق ــون ولك ــماء يحمل ــم. أس ــتعدون عل ــور ومس  للتط

 أو الترقب معنى ترادف اإلنتظار (فحالة لنفسيةا الحالة مآل ويعكسون
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  االحتماالت. شتى على مفتوحة النهاية إن ولذلك األمل).
  

  للشخصيات النفسي المضمون
 المضـطرب  شكسـبير  جينـات  األنبـاري  صـباح  شخصـيات  تحمل لم

ــوم، ــا والمحم ــت ولكنه ــوس ذات كان ــدة. نف ــذلك معق ــن ال ول  أن يمك
ــنمط نربطهــا ــاج ب ــذيا اإلقطــاعي اإلنت ــه مــن خرجــت ل ــا معطف  درام

 التطـورات  عن الظل في يلقيه درس وكأنها القاتمة، بألوانها شكسبير
 الشعبي البطل هو األمير أن حيث الوسطى، القرون لمجتمع المكبوتة

 ونصـفها  واقـع  نصـفها  دائـرة  مـن  يتركب والذي بالخالص، يبشر الذي
   يتحقق. ال خيال اآلخر

 المجتمـع  أعضـاء  أو األفـراد  رةزمـ  فـي  نضـعها  أن نستطيع ال ونحن
 الحالـة  يعكس ال ألنه الحديثة األسرة أعضاء حتى أو والضال، المعاصر
 شخصـية  مؤسـس  ديفـو  دانييـل  التائـه  البورجـوازي  ألبطال الحقيقية
 ينطبـق  وهـذا  المفقـودة.  ذاته وعن حريته عن الباحث كروزو روبنسن

 توظـف  التـي  الناطقـة  العاديـة  المسرحيات في أبطاله على حتى أيضا
 المجتمـع  أمراض عن للتعبير عامة استنتاجات مع والمعجزات الغرائب

 واحـدة  لطبقـة  ملعب إلى الواقع يتحول وهكذا األفراد. على وانعكاسها
ــي ــة ه ــغيرة البورجوازي ــي الص ــرف ال الت ــى تتع ــها عل ــى وال نفس  عل

 معـروفين  غيـر  ألبطـال  ممتازة مرثية ليكون النص ويتحول أرشيفها،
 تحسـم  ألن الوقـت  وحـان  األفول، على أوشكت أو منقرضة ةطبق ومن

  أمورها.
 إلـى  الخـالص  إمكانيـات  مـن  للعبـور  منافـذ  عـدة  ذلـك  لـه  وفر وقد
 والتـي  والخـوف  للرعـب  مصـادر  مـن  تتضـمنه  مـا  بكـل  الـدراما  حتمية

 علــى أيضــا وضــعه وهــذا المعروفــة. التطهيــر أســاليب علينــا تفــرض
 بــين أو العاطفــة، ومتطلبــات الواجــب متطلبــات بــين الطــرق: مفتــرق
ــاء ضــرورة ــة االنتم ــه بالتصــعيد. والرغب ــف كــان ولكن ــى يلت ــك عل  ذل
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 مـا  بكـل  – المخيلـة  علـى  التركيز وهي: مساعدة. فنية أدوات بواسطة
 والمبالغـة  باإلطنـاب  ثـم  تفسـيرها،  يمكن ال وصور إمكانات من لديها

 كـل  فـي  الحـال  هـو  كمـا  السـببية  ومبدأ المحاكاة شروط على للتغلب
ــالم أدب ــث الع ــافي. وأدب الثال ــذلك المن ــزود وب ــه ي  بالعناصــر مؤلفات

ــر وهــي الملتــزم: األدب فــي المطلوبــة  المجتمــع مشــاكل عــن التعبي
 الضـائع  الجيـل  ومعانـاة  بهمـوم  االتصـال  الوقـت  نفـس  وفـي  المحلي،

 كـوني  أسـاس  علـى  العالميـة  الحـرب  نتـائج  مع تعامل الذي والغاضب
 وإلـى  غـامض  تصوفي سلوك إلى التطهير دأمب بّدل ثم معقول، وغير

 أصـبح  الصـراع  أن حتـى  المعرفـة.  بحـدود  تعتـرف  ال تجريدية مشاهد
 والخبـرات  الماضـي  ضـد  بـاألحرى  أو الـذات،  وضـد  المكونـات  ضد حربا

 المنشـود  الهـدف  مـن  االقتـراب  علـى  ساعده وهذا السابقة. الشخصية
ــوير ــة وتص ــراد تجرب ــرين األف ــن الخاس ــول أن (ويمك ــزومينال نق  مه
 التجربـة  حـدود  ورسـم  والجامـد)  الجـاف  العصـر  هـذا  بلعنـة  المصابين
 والـدمار  العنـف  طريـق  فـي  وانحـدر  رشـده  فقد متهور لعالم الوجودية
 وبـذلك  والواقـع.  المجتمـع  مـع  وتوحـد  تماسـك  مـن  تبقـى  ما وتفكيك

 النفسـي  الواقـع  عـن  بالمضمون انفصل واحد: بحجر عصفورين ضرب
 لصـفوف  انضـم  مباشـرة:  وبلغـة  ضـده.  عصـيان ال رايـة  ورفـع  المزري،
  الصامتة. الطليعة
 بصـريا  يعقـل  اإلنسـان  أن األنبـاري  صـباح  يعتقد لماذا يفسر وهذا

 إلـى  أقـرب  مسـرحياته  بعـض  تبـدو  ولمـاذا  .)9( سـمعيا  يعقـل  مما أكثر
 يجـب  أيـن  أعمالـه..  تصـنيف  من يتهرب ولماذا حوار. غير من سيناريو

 الفكـرة  وحـي  مـن  يكتـب  أنـه  يؤكـد  صالخصـو  وبهـذا  فنيا. نضعها أن
 بهـذا  ويقول مرجعا. أو أساسيا مكونا تعتبر مؤثرات من إنطالقا وليس

 حقـه  من يكن لم إذا :2011 – 7 – 29 بتاريخ خاصة رسالة في المعنى
 لتطـوير  عمل األقل على هو الفني، الجنس لهذا مؤسس أنه يزعم أن
 قلـده  ولـذلك  ليـد. ا أصـابع  علـى  يعد نفر وهم سبقه من إليه وصل ما
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 كتابـه  فـي  الموضـوع  نفـس  علـى  للتأكيـد  ويعود الريادة. وسام النقاد
 ال جديــد فنــي لجــنس البــاب تفــتح مســرحياته إن ويقــول: الصــوامت

  ألحد. ينتمي
 ال فهـو  النـاطق.  غيـر  التمثيـل  أصـول  كـل  عـن  يبتعـد  إنه وبالفعل

 البـاب  له فتح الذي األمريكي (بنموذجها الصامتة للسينما بشيء يدين
 يمثلـــه الـــذي والتربـــوي الترفيهـــي الفرنســـي وبنموذجهـــا الشـــارلو

 ويحــول والمســموع. المكتــوب الحــوار عــن يســتغني ألنــه فردينــان)،
 والمشـترك  العـام  الـذهن  مـع  واالندماج المشاهدة مجال من الموضوع

 التورط وإلى المعرفي الفراغ إلى يقود الذي الخاص النشاط مجال إلى
  ومنطقه. دوافعه عن والمنفصل والمجهول لغريبا العالم مشكلة في

 وتهـذيب  رقابـة  مسـتوى  مـن  بالمضـمون  يرتفع أن ديدنه كان لقد
 شـعور  دائـرة  إلى وسلوك أخالق دائرة ومن وبنية، تكوين مستوى إلى

 والوقـائع  األحـداث  فـي  بالمبالغة السحرية الواقعية فعلت كما وغرائز،
 تجريـده  حتـى  أو تفسـيره  نيمكـ  ال لواقع علنية حدود ترسيم أجل من

 الـذي  الميتـافيزيقي  الحـس  بواسـطة  وتأويله به االندماج يمكن ولكن
 وقـد  .)10( واالنـدثار  المـوت  أمـام  الدهشـة  على يدل أنه شوبنهاور يرى

  العالقات. ليس ولكن المواقف دراما معنى إطار ضمن ذلك له تحقق
ــاري صــباح يحــاول وبالمثــل  اغــا،فر أو فجــوة يصــنع أن أيضــا األنب

 واحـد،  بممثـل  يكتفـي  ال فهـو  البانتومايم. مع معرفية، قطيعة ولنقل
 تغيـر  ال التـي  المفـردة  باألفعـال  يهـتم  وال واألزياء، باأللوان يسرف وال

 وبإمكانياتـه  الممنـوع،  بـالحوار  يهـتم  ولكـن  معـه،  تشتبك وال العالم،
 ال الـذي  المكبوت األلسني النشاط بحدود الوقت نفس وفي وضرورته.

 كتابـه  فـي  ورد (كمـا  البشـرية  بـأحالم  بالـك  فمـا  األفراد ألحالم تسعي
  .)11( الصوامت)

 فـي  المعـاكس  للطـرف  مسـاحة  يتـرك  حلـولي،  فـن  البانتومايم إن
 بــال فــراغ. غيــر مــن الصــامت المســرح ولكــن والرقابــة، األداء ثنائيــة
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ــا خطابــه مــع تتمفصــل أن يمكــن وال هــوامش. ــو (كم  أن لفوكــو يحل
 وتهويـل  التطهيـر  وخصوصا المسرح، فن أعباء كل مليح وهو يقول).
 الواقـع،  فـي  الحريـة  مبـدأ  ومعارضـة  اللغـة  نشـاط  مـن  الناجمة القيود

 روابطنـا  قيـود  تفرضـه  الـذي  التحـدي  معنـى  على االستدالل وبالتالي
 إطـار  وضـمن  يجـري  لما عاكسة مرآة دور يلعب السبب ولهذا البشرية،

 )12(الصـمت)  فضـاءات  فـي  تحاماالل مسرحية ذلك على (والدليل ضخم
 خـالل  مـن  صـورته  علـى  يتعـرف  البطـل  ــ  األساسي الشخص أن حيث

ــال ــي المطبــوع الخي ــيس المــرآة ف ــرة مــن ول  مــن وال الماديــة الخب
   المجتمع. مع االرتباطات
 وكأنـه  يعقـل،  ال محايـد  وسـط  فـي  هويتـه  على يتعرف أنه بمعنى

 المربـوط  الحـدس  بمسـتوى  أو الهيدجرية، بمكوناتها نفسه عن يبحث
ــل ــافي بالعق ــر الص ــي. وغي ــذا التجريب ــا وه ــرر أيض ــاذا يب ــال لم  أبط

 وظـالل  وخيـاالت  وصـور  ودم، بلحـم  أشخاص صنفين: من مسرحياته
 مــن لغتــه إن ولمــاذا إخراجيــة. لحلــول االنتظــار رهــن هــم ألشــخاص

 أخـرى،  جهـة  مـن  الوصـف  في وتطنب جهة، من للسرد تميل طبقتين:
 للتعبيـر  األشـياء  تسـتخدم  وال ومركبة، بسةملت إشارات على وتنطوي

 القتــل، إلــى يرمــز الــذي كالمســدس لمعانيهــا، الرمزيــة األبعــاد عــن
 منـه  نفهـم  الـذي  والظـالم  التجّبـر،  إلى يرمز الذي المفترس والوحش

 تفاصــيل تضــع مســاعدة أدوات تقــدم إذًا إنهــا ذلــك. إلــى ومــا الخــوف
 مباشـر.  وغيـر  عارياسـت  أو كنـائي  وبجـو  سـياقه  فـي  الدرامي الموقف
 التمثيــل بــاب مــن وحــاالت وصــور عبــارات تــدخل البنــد هــذا وضــمن

 وعالمـات  الوجـه  مثل مدلول: ذات ثم معنى ذات أنها حيث المضاعف،
 ذلـك  يتـرجم  وهـو  الخطيئـة.  واحتماالت الرعب مثل أو والخوف، األمل
 والتـي  الخـرس)  الصـمت  (ابتهـاالت  مسـرحيته  في واضح بشكل عمليا
 "يرتعـب  جديـدا  قادمـا  األول المشـهد  منـذ  المسـرح  شـبة خ على تقدم
  .)13( " الخطيئة ارتكاب من خوفا
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 فـي  والخـوف  كالرعـب  المرادفـات  (تـوالي  الظاهرة هذه أن وأعتقد
 الصــفات أهــم إحــدى هــي كلمــات)، خمــس إلــى تصــل تكــاد ال جملــة

 لـربط  بالنسـبة  األمـر  وكـذلك  األنبـاري.  صـباح  مسرح لعموم النوعية
 ما وهو الخطيئة)، باحتمال الخوف (كتفسير المشروط رفبالظ المؤكد

  عنه. اإلبالغ يجب ولكن أداؤه يمكن ال
 فـي  حتـى  أو األحـداث  فـي  الخارقـة  الظـواهر  سـبق  لمـا  أضـفنا  ولو

 وذئــاب كــالب ظهــور أو نجمــة، مــن رجــل (كهبــوط تسلســلها طريقــة
 تبــدو )14( كبيـرة)  تفاحـة  فـي  رجــل دخـول  أو المنصـة،  علـى  بشـرية 
  اإلخراجية. للحلول ملحة الحاجة

 اإلغريقـي  المسرح تقاليد من االستفادة المخرج بإمكان أنه وأعتقد
 تربـوي  هـدف  ولـه  مفجعـة  حكاية مسرح فهو الغاية، لهذه الكالسيكي

 الـنص.  يتركـه  الـذي  الفراغ ملء يمكنه تكنيك على ويعتمد وفلسفي.
 الخلفية، يف توضع التي المناسبة واللوحات واألزياء األقنعة ذلك ومن

 وال الـنص  يهملـه  الـذي  الـديكور  مـع  جرا، وهلم والجوقة الراوي وربما
 بصـري  نـص  لكتابـة  مصراعيه على الباب يفتح وهذا شيئا. عنه يذكر

  المكتوب. النص ومفردات لغة من باالنطالق
 أن يمكــن درجـة  أي إلــى اآلتـي:  بالشـكل  يكــون الرهـان  إن ولـذلك 

 فـي  المخـرج  رغبـة  وتتحـدى  لفنـاء ا أخطـار  المكتوبة المسرحية تقاوم
 والتخيالت للصور يمكن وهل والرسالة. المفاهيم تبديل وفي التحوير
 مسـرح  تكنيـك  إلـى  تتحـول  أن سـحرية  أدوات تمتلـك  ال التي العجيبة
 المـوت  وغريـزة  الـدمار  مشـاعر  لنقـل  أرتو) أنطونين (بمفهوم القسوة

 النكبــة. مجتمــع عــن رســالتها لتوصــيل فقــط الســادية أشــكالها بكــل
 ولكـن  ،1948 عـام  بعـد  وشعوبنا منطقتنا حالة إلى ليس هنا واإلشارة

 وسـقوط  الثانية الحرب أعقاب في انشطارها بعد أوروبا حال إلى أيضا
 الدولـة  مـال  رأس ونظـام  غـرب،  – شـرق  أوحـال  فـي  األوروبي الضمير

  السوق. مال ورأس
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 حالمسـر  إشـكاالت  كـل  مـن  األنبـاري  صـباح  يقتـرب  الطريقة بهذه
 إلغـاء  منـه  الغايـة  فكـاهي  طليعـي  مسرح باألساس هو الذي الصامت،
 ضــرورة علــى التأكيــد بســبب ولكنــه والــدراما. الشــعب بــين المســافة

 بهـا،  المرتبطـة  والصـور  الحزينـة  العاطفـة  بكائيـات  وتفكيـك  التأويل
 مسـرح  بنـاء  واحـد..  رقـم  المربـع  إلـى  ويعـود  الـدائرة،  هـذه  من يخرج

 فـي  المـرور  علـى  قادر تأويلي ومستعد، يقظمست لذهن يحتاج نخبوي
 فـي  الموجود الخوف هضم على تورين أالن يقول كما أو األلغام. حقل

 المجتمــع هــي كانــت إذا إال اللهــم األفــراد، خــارج تتطــور إنســانية
  ..)15(نفسه
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 1994 ــ  1 – 28 بتـاريخ  8396 العدد العراقية الثورة جريدة في منشورة مسرحية

 واحـدة  شخصـية  غيـر  يتـرك  ال وهـذا  ،10 أصـل  من 9 الناس بسطاء نسبة تبلغ م،
 يقـرر  ال ألنـه  إلـه،  ابـن  معنـى  يـرادف  والـذي  السـياف،  هنا وهو اإلستثنائي للبطل
  العقاب. أداة ويحمل اإللهية اإلرادة ينفذ ولكنه ذاته، تلقاء من األقدار
  . الصوامت كتاب – 5
 3 + ذكـور  7 صـامتة  طقـوس  يلـي:  كمـا  األرقام وتفصيل السابق. الكتاب – 6
 في االلتحام ذكور، 3 الصماء الدم متوالية إناث، 3 + ذكور 3 األزل منذ حدث إناث،

  أنثى. 1 + ذكور 7 الصمت الختراق محاولة أنثى، 1 + ذكور 5 الصمت فضاءات
 الصـوامت.ص  كتـاب  فـي  سـجيل.  مـن  حجر بعنوان صامتة مسرحية وهو – 7
148 .  

   الصوامت. كتاب مقدمة – 9
  .197 ص السابق. المرجع إسماعيل. صدقي –10
  الصوامت. كتاب مقدمة –11
  . 80 ص الصوامت. كتاب الصمت. فضاءات في االلتحام مسرحية ـ12
ــاالت مســرحية – 13 ــرس. الصــمت ابته ــاالت مجموعــة الخ ــوت فــي ارتح  ملك

  .23 ص الصمت.
  وامت.الص كتاب نصوص من – 14
ــد . 109 ص ــــ15 ــة نقـ ــروع تـــورين. ألالن الحداثـ ــة. القـــومي المشـ  للترجمـ
  .1997مصر.
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  الدراما تجريد
  

  وظله البطل شخصية
 الـذي  العقـل  ضـد  والثـورة  العصيان راية رفع األنباري صباح أن بما

 أو فضـاء  إلـى  التجـارب  مـن  سلسلة بعد وصل فقد الدراما، أصول أنتج
 والفراغ، والدالالت باإلشارات وتمتلئ صوت وبال ةصامت ألسنية. بيداء

 معانيهــا تعــرف بالكــاد مرتبكــة بلغــة أعجــم، بلســان لكــن ناطقــة أو
  والمواقف. األفكار وفانتازيا المعاني ميتافيزياء وتكبحها

ــا ــعته ولزام ــذه وض ــة ه ــة الحال ــام الوجودي ــه أم ــة أو نفس  بمواجه
 خلفــه يتــراكم ذيالــ الســابق العقــل بمواجهــة أقــول أن وأود ماضــيه.

  منها. االنفكاك علينا يصعب وبديهيات وحواجز قوانين بشكل
 وال ينـزف  بجـرح  أشـبه  للطليعيـين  بالنسـبة  وذاكرتـه  الماضي كان
 أبـي  مـع  سهرة (مثال له االعتبار إلعادة تارة منه اقتربوا ولذلك يلتئم.
 حتـى  المجهـر  تحـت  لوضـعه  وتـارة  ونـوس)،  اهللا لسـعد  القبـاني  خليل

 (مثــال وجهــه علــى يحملهــا التـي  والنــدوب االنحرافــات قــدارم نالحـظ 
  أيضا). ونوس اهللا لسعد تاريخية منمنمات

 مـع  معاناتـه  درامـا  صـليب  يحمـل  المسـرحي  أصبح كذلك، والحال
 االنفصـال  وكان المفقود. جسمه من لجزء الصليب هذا وتحول نفسه.

  مؤلما. عنه
 وعـن  المنهجبـ  الشـك  حالة عن المسؤول هو أصبح أنه أرى ولذلك

 بأحــدث يعالجــه مــا وهــو بــالقرين. أو باألنــا الغــامض اإلحســاس حالـة 
 حــوار مــن تتطــور المســرحية فــالفكرة حــب). ذات (حــدث مســرحياته
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  ومتخيل. نفسي وأسود واقعي أبيض بين أو وظله. شخص بين غريب
 وهي األساسية مسرحياته أولى في ظهرت أن لها سبق فكرة وهي

 بــاثنين. مضــروبا شــخص كــل فيهــا تجــد لتــيا الــزمن) انفــالق (ليلــة
  منه. وبنسخة بذاته المسرح خشبة على موجود أنه بمعنى

 والروائـي  المسـرحي  عنـد  النـوع  هـذا  مـن  سـوابق  توجد وللتذكير.
 تلعـب  التـي  (الساحر) رائعته ينسى منا من موم. سومرست اإلنكليزي

 طفل هعن نقول ما أو األنبوب. في اإلخصاب بواسطة التكاثر وتر على
  ؟..األنبوب

ــا يفــوتني وال ــه هن ــري (النســخ) بقصــة التنوي ــذهبي لخي ــي ال  الت
  والخاليا. األنسجة بزراعة يتكاثرون البشر من جيل عن تتحدث

 اإللهيــة اإلرادة تحــدي بــين يتــراوح لــديهما المغــزى كــان إذا ولكـن 
 مـا  يشـبه  فـراغ  حالـة  فـي  األفـراد  ودخول الهوية ضياع من والسخرية

 عـن  يتحـدث  كـان  األنبـاري  صـباح  فـإن  واألمم، الشعوب بعض به تمر
ــا أو مشــكلة ــر ربم ــزمن. أث ــاريخ دور عــن ال ــان صــياغة فــي الت  اإلنس
  الحديث. العقل وتشكيل
 نفسـه  وهـو  فنـي.  جـدل  فـي  أو ارتبـاك  فـي  ذلـك  بسبب وقع ولقد
 فيه يرى أن لفرويد يمكن والذي األجيال. بصراع نسميه الذي االرتباك

  األب. قتل ةجريم من صورة
 حاالتـه.  بأشـقى  ويمـر  يقظا لحظة كل في األنباري ضمير كان لقد

 تمهيـدا  الجسـم.  عـن  والـذات  الـنفس  انفصـال  مشكلة من يعاني كان
 تمسـك  فقـد  المفقـود.  الجسـم  تجربـة  هـي  تجربة أقسى في للدخول

 اللغــة بزهــور وأقصــد والنطــق، الكتابــة فــي اللغــة بقواعــد األنبــاري
 بطـون  فـي  نائمـة  تراهـا  وكمـا  قـرون،  قبـل  ليهع كانت كما الفصيحة

 والمعـاني  الصـور  بـين  العالقـة  ترتيـب  أعاد ولكنه والقواميس. الكتب
 الصـفات  نحت في اإلسراف وشديدة ومعقدة طويلة تراكيب فاستعمل

 االلتحـام  الصـماء.  الـدم  متواليـة  مثـل:  عناوينه. في سيما وال واأللوان
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 الـزمن،  انفـالق  ليلـة  خـرس. ال الصـمت  ابتهـاالت  الصمت. فضاءات في
   دواليك. وهكذا

ــي ــب وه ــب تراكي ــا يغل ــدا الالمعقــول عليه ــن ع ــا ع  طويلــة أنه
  الوسط. الحجم من صفحات 7ـ5 عن بطولها تزيد ال لمسرحيات

 وال الزمنيـة  المتوالية أثر من بالخشية يشعر الوقت طوال كان لقد
 بـين  الفرق وإن المسرح. خشبة أو الواحد المكان بفن مرتبط أنه سيما

   رهاب. إلى تحول قد منه مفر ال الذي والمتحول اإلجباري الثابت هذا
  

  والمجاز التصوير
 ولجـأ  مباشـرا.  يكـون  أن يحـاول  لـم  الخوف هذا جدار على وليتغلب

 تحولــت وهكــذا للمجهــول. المبنــي لصــيغة وأحيانــا مجازيــة لغــة إلــى
 ئحشــرا إلـى  المسـرح  خشـبة  علـى  العبـين  أو أبطـال  مـن  الشخصـيات 

 المجتمـع.  مـن  لفئة الضمنية الطبيعة عن التعبير منها الغاية وإشارات
 األبريــاء مــن لفئــة يرمــزون المجنحــون األطفــال المثــال: ســبيل علــى

 يرمـزان  وجلجـامش  وأنكيـدو  األطهـار.  المالئكـة  لصـورة  إبـدال  كأنهم
 الطاغيـة.  فهـو  خمبابـا  أمـا  التـوالي.  على الطيب واألب المقاتل لمعنى

 الثابـت  الرمـز  نفـس  وكأنها المعاصر الشرير المجتمع هي ابةالغ بينما
ــذي ــس ال ــة يعك ــد قيم ــدمير تفي ــراب الت ــا واالغت ــل كم ــان فع  الفرس

 نفـس  المسـرحيات  هذه في الصفة السم كان عام وبشكل الصعاليك.
 للوجـه  تميـل  صـفات  أنهـا  الواضـح  ومن النوع. على االسمالدال معنى

  فقط. دموعال يذرف والذي المسرح فن من الباكي
 للقـارئ  مفتوحـا  مجاال الدراما في المجاز من األسلوب هذا ترك لقد

 مهماتـه.  مـن  التأويـل  نصـف  عـبء  أصـبح  شـك  ال بـالمخرج.  بالك فما
ــذا ــس وه ــد بعك ــة التقالي ــي المرعي ــر ف ــي الفك ــيكي الطبيع  الكالس

ــون ــذي الشــعور، ولــيس للعقــل المره  للصــدفة شــيئا يتــرك ال وال
   واالجتهاد.
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 عناصر حذف (سوى أهمها من أخرى إجراءات جملة مع ذلك وترافق
  منها. مناص ال أساسية أدوات غياب الضاحكة) الملهاة
 نحــن نقـوم  أن يعنــي وهـذا  الــديكور، تفاصـيل  المقدمــة وفـي  أوال
 دور بـين  مـا  تساوي التي الصعبة المعادلة يحقق بحيث وتخيله ببنائه

 ضـرورة  (وهـذه  واإلبهـام  شـعبية)  ضـرورة  (وهـذه  التشـويق  فـي  اللغز
 وهـذا  شخصـيات.  بـال  روايـة  تشـبه  ديكـور  بـال  مسـرحية  إن نخبوية).
 تعيـد  أن أرادت التـي  الوجوديـة  ظهـور  مع فرنسا في بدأ هام منعطف
  تفسيره. مهمة لنا تركت ولكن العالم، تصوير

 وبالبيئـة  باإلطـار  اهـتم  بـواكيره  فـي  النثـر  أن أظـن  حـال  أية على
 الصــارم، الرقــابي دوره ليمــارس قــطف باألحــداث، المــؤثرة المباشــرة

 وعلـى  نفسـه  علـى  يتعـرف  كـان  لقـد  رغباتـه.  تعريـف  إعـادة  وليحاول
  الموضوع. مع التصالح بغاية أفكاره

 عاطفيـة  موسـيقا  كانت فقد للرسالة، الحاملة الموسيقا نوع وثانيا
 فـي  الموسـيقا  أن أرى وهنـا  وكرنفاليـة.  شعبية موسيقا وأحيانا ناعمة

 أداة تكـون  أن ويمكـن  الشـعر.  فـي  والقافيـة  العروض بأهمية المسرح
 أو الحـوار  من الحكمة تفسر أن يمكن ضرورة.. مجرد أو للمعنى مكملة

 يتحـول  وبهـا  الـدراما.  حريـة  عليهـا  تتكسـر  جامدة قوالب دور تلعب أن
ــودرامي الخــوف ــرخيص واالجتمــاعي الميل ــى ال  المأســاة مــن رعــب إل

  العامة. البشرية
  ومكانتها. الشخصيات موقع وضيحلت األزياء وأخيرا
 التراجيـديا  أصـول  لكـل  عنيـد  خصـم  األنبـاري  صـباح  أن لي ويبدو
 الثقيـل  واألثـاث  والمزركشـة  الزاهيـة  الثيـاب  تسـتعمل  التـي  الواقعية

 وفجائعـه  القـدر  غياهـب  يناسـب  األرض علـى  قـاتم  بظـل  يرمي الذي
 نيـة الب مـن  وجـزءا  العصـر  أخـالق  مـن  جـزءا  األثـاث  كان لقد ودمويته.
 معظــم فـي  الحـال  واقـع  هـو  كمـا  العموميـة.  شـديد  لمجتمـع  الخاصـة 

 – اإلصـالح  النغمـة  ذات أوسـتن  جـين  وبعـدها  برونتـي  األخوات أعمال
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 بأحزانهـا  تقطـع  التـي  الكآبيـة  ميلـر  آرثـر  أعمـال  ذلـك  وفوق عاطفية،
 الواقعيـة  الفلسـفة  فـي  التفاصـيل  هـذه  مثـل  لعبـت  لقـد  القلب. نياط
 أنهـا  بمعنـى  الرومنسـيين.  عند الطبيعة تلعبه كانت الذي الدور نفس
  والوجدان. الروح وأحوال النفسي الجو لتعكس مسّخرة أداة كانت
  

  الشخصيات تجريد
 عــن بعيــدة تجريديــة، األعمــال هــذه فــي الوجــوه كانــت وبالمثــل

 مـن  أصـبح  ولذلك المريض. والوجدان القلب بشؤون ومهمومة الواقع،
 أو مباشــرة، رمــوز بشــكل صــويرهاوت أيضــا األفكــار تجريــد المقبــول

 ولــيس الطبقـي  المنشــأ عـن  تــنم إشـارات  والســلوك األخـالق  تحميـل 
  اليد. لمس ونلمسها العين رأي نراها ألسباب وال الواقع لضرورات

 تتغلـب  أن الغاية وكانت وبلورتها. العّرافة ظهرت السياق هذا وفي
 وكأنهـا  المسـتقبل،  تقـرأ  أن بالضـرورة  ولـيس  تفككه وأن الواقع على
  مباشرة. النتائج إلى األسباب فوق من القفز تريد

 حولهـا  فقـد  المعطيـات  هـذه  من األنباري صباح استفاد إذا أنه غير
 العقـل  تخـدير  علـى  تسـاعد  عجيبـة  ظـاهرة  ومـن  إشـارة،  إلى أداة من

  مغزى. إلى العاطفة وتحرير
 هـذه  يسـتعمل  لـم  )1(األطفـال)  يـرقص  (عنـدما  مسرحيته في فهو

 طورهـا  ولكنـه  المكبـوت،  وتحريـر  المنطـق  جـدار  لكسر لغريبةا األداة
 مـن  لنـا  بـد  ال الـذي  والتبعيـة  التخلـف  واقـع  مـن  يتجـزأ  ال جـزءا  لتكون
  عليه. للتغلب الوسائل أنجع واكتشاف تحديه

 أوروبـا  في الوسيط العصر عّرافة كانت كم أنوه أن لي يطيب وهنا
 تنتمـي  وربمـا  سـود. أ أو شـاحب  رفيـع  وجـه  ذات دائما للتشاؤم. مدعاة
 صـوت  بأخشـن  وتـتكلم  المرعبـة.  الثيـاب  وترتـدي  الغجـر.  مـن  لقبيلة
 ويغشـاه  – الراكد الماء كوجه وجهها دقيقة: شكسبيرية بلغة أو ممكن.

  .)2(المستنقعات يغشى ما
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 ولكـن  المخيلـة  بنشـاط  يـرتبط  ال الفكتـوري  العرافـة  فـن  كان فقد
 ثـم  مكبـث،  مصـير  صنعت التي العّرافة شأن هو وهذا المخيلة. بهدف
 الجسـد  علـى  سـلطة  إلـى  الحـق  وقـت  في العذري الحب مفهوم حولت
 أن القـول  الصـعب  مـن  أصـبح  حتـى  عرقـي.  لموضوع مادة أنه ارباعتب
 لتعبيـر  أقرب كانت لقد بالغيب. مبّسط علم مجرد هي الشخصية هذه
 تحـول  ذلـك  علـى  وترتـب  دولتهـا.  دالت أخالق هزيمة عن مباشر غير
  الواقع. تفسير اتجاه في ثم الصور مستوى في

 األحوال ضلأف في فهي األنباري. صباح عّرافة شأن هو هذا وليس
 بعـض  الـدرامي  وللجو المعارف، بعض للمعنى تضيف مساعدة وسيلة

 قدمت بل الشخصيات، مصير في تتحكم لم إنها الطقوسية. الظواهر
 والدامعـة  الباكيـة  المأسـاة  لتحويـل  وضـغطت  القيمـة،  وفضل البدائل

 تتعـرف  أن اإلنسـان  لبداهـة  يمكـن  لغـز  إلـى  أو يبـرره  مـا  لـه  حزن إلى
 يكسـب  الـذي  الربـوي  الوسـيط  دور نفـس  لعبت أنها عنيي وهذا عليه.

 غامضـة  تراكميـة  عطالـة  مكانـة  فـي  ذلـك  ووضـعها  األطراف. كل من
ــا ــة ألنه ــال مركب ــن أص ــة م ــع عطال ــور الواق ــة المكس ــدائل وعطال  الب

 (كمــا وأســبابه الالشــعور بــين تفصــل التــي المســافة مــن الســحرية..
  .)3(يقول) أن الكان يفضل
 بجـدوى  شـك  إلـى  تحولـت  قد المأساة في رعبال مصادر كانت وإذا
 فرصــة لإلنســان تــؤمن أن مــن أقصــر أنهــا باعتبــار القصــيرة. الحيــاة

 فـي  والعنف القسوة وراء الكامن السبب فهي وأحالمه. أمنياته لتحقيق
 يضـاف  األنبـاري  صـباح  عند ولكن أرتو. عند سيما وال العالمي المسرح

 بفـن  عليهـا  المتعـارف  المفـاهيم  تحطـيم  فـي  يتلخص تقني رعب لها
 حيـث  الزجاجي) (المستنبت في مثال سيمون كلود فعل مثلما المسرح.

 أو مثلـث  بشـكل  مرتبـة  وكلمـات  ناقصـة  سطور إلى ينقسم النص أن
 وغرائــب بهلوانيــات بواســطة لعبتــه يلعـب  إنــه أشــبه. ومــا مسـتطيل 

 الحركـة  علـى  االعتمـاد  مـن  أعتقـد  مـا  علـى  الغاية هي وهذه بصرية.
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  الكالم. عن اعواالمتن
 ذهــن مــن الوظــائف.. بــين الخــالف فــي هــو إذًا التبــاين مصــدر إن

 الخاطئـة  الـنفس  لتطهيـر  مـدخال  ويراه والمعاناة األلم يمجد رومنسي
 أشـكال  لكـل  والريبـة  الشك بعين ينظر المعقول ذهن إلى عارها، من

  والمعاناة. والشقاء الدمار
ــ والتهيــؤ الماضــي عــن االنفصــال كــان لقــد  أو تتضــح لــم دلتقالي
 عـن  برأيـي،  المسـؤول،  هـو  واسـع  نطـاق  على بعد تتبلور لم باألحرى
 فـي  به ومطعون مجهول هو ما ولكل الرعب لعناصر المنحازة القسمة
ــنص. ــو ال ــف الشــكل حســاب يحســب ال فه ــذي المخي ــه ترتجــف ال  من

 كئيبـا  بيتـا  أو حديـد،  مـن  بشـبابيك  حصـينة  قلعة يرسم وال األوصال،
 بالشخصـيات  يهـتم  دائمـا  ولكنـه  والتفـاؤل.  األمـل  أبـواب  عليك يغلق

  ذلك. وغير والعفاريت واألرواح كاألشباح الغامضة
 فـي  إفـراط  غيـر  مـن  بسيط شكل إلى مسرحية كل تنقسم وهكذا
 االحتمــاالت مــن مجموعــة بــين ضــائع معقــد ومضــمون الزخــارف،
 صــورة – موضــوع إلــى تنقســم ة:ســطحي هيغليــة بلغــة أو والمعــاني.

 الذهن لمرجعيات ينتمي األنباري صباح أن يعني وهذا توى.مح ـ وذات
 فيـدلر)  ليسـلي  المرحـوم  (بتعبيـر  األضـداد  فيـه  تتآلف الذي النهضوي

 وفـي  المرضـي،  الـذهان  واقع تعكس ضرورية سمة التناقض أن حيث
  .)4(العالم يمزق الذي االضطراب أسباب من تسخر الوقت نفس

 فيـدلير  ليسـلي  عنـه  يقـول  مـا  المشهد على أحيانا يدخل هنا ومن
 المسؤولة االغتراب لمشاعر الحامل المرآة خيال وهو ،)5( القرين أيضا:

 في يستطيع ال بحيث المعاصر، للشخص المتماسكة البنية تدمير عن
 اإلدراك بـــين الفـــرق يـــرى أن وال نفســـه، علـــى يتعـــّرف أن النتيجـــة

 الخاصـة:  لمأسـاته  االنتبـاه  مـن  أنطولوجيـاً  يـتمكن  ولكنه واإلحساس.
 درجـة  مـن  لشـخص  فقـط  نسـخة  أنه وكيف محدد، غير بطل أنه كيف

 إن موراكـامي:  لهـاروكي  (المـرآة)  قصـة  بطـل  مـع  يقـول  وكأنه ثانية.
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 بـين  الفرق يؤكد وهذا .)6(حقيقتي يعكس ال المرآة في خيالي انعكاس
 الفـرق  يبـين  أنـه  أو النهـاري.  اإلنسـان  ونشـاط  الليلـي  اإلنسـان  نشاط

 أمـام  وكأننـا  الواقـع.  وعـالم  الالشـعور  في تنمو خياالت بين الملموس
 تكـون  ولـذلك  هايـد.  ومسـتر  جيكل دكتور من معدلة تجريدية نسخة
  وتكهن. احتمال مجرد الحياة ومقاصد غايات
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  الحداثة بلغة الماضي التاريخ: نهاية
  

  والتاريخ المونودراما
 (المسـرحيات  والفانتازيـا  الناطقـة)  غير (المسرحيات الصوامت غير

ــة) بثيــاب الالمعقــول تصــور التــي  مــن االنبــاري صــباح اقتــرب واقعي
  المونودرامات. من بسلسلة وخصه التاريخ،

 اإلنسـان  تـاريخ  أو بـالده  تـاريخ  لدراسـة  يهـدف  كـان  أنـه  أعتقد وال
  والشقاء. الطغيان مع محنته بمراجهة وهو والمغترب المفرد

 المداخلـة  هـذه  عليـه  بنيـت  الـذي  االفتـراض  وهـو  المسرح، فموت
 مـا  لكـل  ينظـر  أنه بمعنى التاريخ. موت أيضا يفترض قليال، المسهبة

 معـا،  وعاطفتـه  بعقله عاش الذي فاإلنسان والريبة. الشك بعين سبق
 لغيـره.  أصـال  هـي  بثيابمسـتعارة،  يعـيش  أصبح فقط، منهما بواحد أو

 كانت أن فبعد الحداثة. ألزمة التمهيدي المدخل هو التبادل هذا ومثل
 بلغـة  أو ذاتـه.  المجـاز  تجريـد  عليهـا  لزامـا  أصـبح  لمجـاز، ا على تعتمد
   آخر. عقال الجديدة لشخصيتها تستعير ان عليها توجب أبسط

 عـدم  إلـى  عقالنيـة  بـأدوات  بعاطفتهـا  التفكيـر  مـن  انتقلت وهكذا
 الـذي  والالشعور النفس عالم إلى المشروطة. غير الحياة إلى التفكير.

 األخيـر  (والتعبيـر  وطفيلياتـه  العقل الخباي منه ندخل ذهبيا بابا يعتبر
  ويلسون). لكولن

 هـو  وغيرهـا  المونودرامـا  فـي  التاريخ على االتكاء أن أعتقد وهكذا
ــة. لغــة مجــرد  اإليجــاز ولكــن التــذكير لــيس منهــا الغايــة أداة أو بديل

 مــن رواسـب  هـي  الـذهن  فـي  بمعـارف  نشـترك  أننـا  فبمـا  واالختصـار. 
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 ويسـمح  والمجـال.  الوقـت  علينـا  يوفر هذا الماضية، األيام عبر رحلتنا
  .)1( البديهيات فوق من بالقفز لنا

 البالغيـة  البيانات ضد ومرافعة حساب. جرد هي الحداثة بعد ما إن
 التـي  اإلنجراحية والمريضة. المأزومة الحداثة بالغيات (ومنها القديمة
 لخالصـة  وتكثيـف  إيجـاز  أيضـا  وهي والنفس). العقل بيداء في ضاعت

 األعلـى،  إلـى  األسـفل  ومـن  األمـام،  إلـى  الخلف من .. تظهيره دنعي ما
  والعلن. واإلضاءة النور إلى الظالم من وباختصار:

 المعروفة التفاصيل من الكثير علينا نختصر التاريخ على وباالتكاء
 ال ولكـن  نعرفه لما المكان أو والفضاء الوقت ونخصص الضائع والجهد

   نراه. أن نستطيع
**  

 التـاريخ  يفهـم  لـم  األنبـاري  صباح أن نتفق أن يجب لبدايةا منذ إنه
 لـم  وهـو  الماضـي.  تعليب على فيها نعمل سجالت أو مدونات أنه على

 اللقــى لعــرض متحــف أو أرشــيف كأنهــا التاريخيــة مســرحياته يكتــب
   والذكريات.

 والنهضـة  التنـوير  (حداثـة  وأحقابهـا  عصـورها  كـل  فـي  الحداثة إن
 والتأويل التفكيك وحداثة اإلسالم تاريخ اترواي في زيدان جرجي عند
 احتفظـت  قـد  المملوكيـة)  ومدوناتـه  مروياته في الغيطاني جمال عند

 خـالل  مـن  بهـا.  المـرور  ثـم  تجميـدها  خالل من اللحظة عن بمفهومنا
   تركيبها. إعادة ثم تفكيكها
 لهيـب  عـن  وأبعدته أسطوريته للتاريخ أعادت الحداثة بعد ما ولكن
 الفكريــة والحســابات والرياضــيات الــذهن بمواجهــة تهووضــع الواقــع.

 واإلرشــاد. والتوجيــه الــوعظ ومشــاكل التربــوي دوره مــن واسـتبعدته 
  الواقع. عن تاريخنا هو الفني التاريخ أصبح وهكذا

ــه لمــا أنظــر ذلــك وبضــوء ــاري صــباح فعل  مــن احــتفظ حــين األنب
 الاألبطــ  ـوالمجاهيلــ (المشــاهير  المعروفــة التاريخيــة  الشخصــيات
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 ألغـى  ولكـن  فقط، باالسم الشعب) وعامة المجهولون الصغار والجنود
  ذلك. ماعدا كل

 مـوت  فـي  فلسـفته  عن تعبير خير تعبر التاريخية شخصياته كانت
 وقـل  العـام  ومعنـاه  اسـمه  غيـر  لـه  الفـن  هـذا  مـن  يبق لم إذ المسرح.

 ذكريـات  إنها وعدم. خواء وجود إنها وأمكنته. أبطاله عن الشيء نفس
 غيـر  منها يبق ولم واندثرت ماتت باألحرى أو وتحتضر تموت حياة عن

  البكماء. األطالل
 تلـك  هـي  ومـا  هـؤالء  مـن  تعـرف  أن عليك الصعب من أصبح حتى

 الـريح  يسـابق  للخلـف.  يرتد السهم اتجاه كان وأحيانا واألطالل. اللقى
 ويتصـرف  عـادل،  رجل دور الظالم فيأخذ العاصفة. اتجاه بعكس ولكن

  .)2( والطيش الجنون من بشيء الرزين
  

  التاريخي المسرح وأشكال أنواع
ــة إن ــاري رؤي ــه األنب ــاريخ، ومقاربت ــرا تبتعــد ال للت ــن كثي ــة ع  رؤي

 معرفـي،  اجتمـاع  فـراغ  أو لمساحة ينظر كالهما له. ساراماغو خوسيه
 وجماعـات.  فرادى السكان نفس على وأثرهما والحضارة البيئة وأللغاز

 فــي لــي تبــدو الخلفيــات أن غيــر للتشــابه، تــدعو ال الحالــة كانــت وإن
  اليد. نفس قبضة
 لإلنسـان  ينظـر  الـذي  السـوق  صنيعة ساراماغو أن مهم.. فارق مع

 مـن  اإلنسـان  بتحرير المهتمة األفكار صنيعة األنباري وصباح كسلعة،
   قيوده.

 وأنمـاط  نمـاذج  إلـى  للتـاريخ  األنبـاري  نظـرة  تقسـيم  يمكن ال وإنه
 فيمــا تتكامـل  وأنمـاط  أسـاليب  عــدة يوظـف  هـو  وبـالعكس  منفصـلة، 

 العناصـر  مـن  لمجموعـة  التكنيك هذا تفكيك يمكن عام وبوجه بينها.
  والمكونات.
 األزمنة أنواع إلى المسرحيات تنقسم الزمن عن لمفهومنا بالنسبة
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 المسـافة  كانـت  وكلمـا  التـاريخي.  والـزمن  النص زمن وهي: المعروفة
  التاريخية. المدونة ىمعن من النص اقترب أطول بينهما
   مستويات: عدة األنباري صباح مسرح في المسافة لهذه وإن

  الذهن. بنشاط عالقة ولها محددة غير أسطورية ـ
 والتعلـيم  الثقافـة  من المحرومين األفراد عاطفة تختصر وشعبية ـ
   معينة. حقبة أو بفترة تلتزم أن دون
   والمعاصر. برالغا التاريخ من معروفة وقائع تسجل وإخبارية ـ

 عـدة  مـن  أيضـا  فهـي  التاريخ مع وعالقتها لموضوعاته بالنسبة أما
  أنواع.
  
 وادي بـالد  وذهـن  بتـاريخ  عالقـة  لـه  مـا  كـل  المقدمـة  في يأتي ـ1

 مـا  وغالبا الفرات. نهر لشرق الحضاري التاريخ بذلك وأقصد الرافدين.
 وضـعنا  ولـو  والحـروب.  والصراعات الدامية الوقائع على التركيز يكون
 عـن  تعبيـرا  ولـيس  األمـور  طبيعـة  من تبدو المسألة أن االعتبار بعين

 برسـالة  التبشـير  ظـاِهُره  ـتوسعـ  مـن  يسـتلزمه  وما الحضاري الصعود
 يمكـن  االقتصـادي،  االنفجـار  وروح منطـق  عن التعبير وباطنه المدينة

 فهـو  مسرحياته. عليها تنطوي التي اإلثنوغرافية غير األبعاد نفهم أن
ــاج يــديع ال  تخــتص التــي التاريخيــة لألســطورة الــذهني المقابــل إنت

 الشـخص  بـين  الرحمانيـة  العالقـة  لفكـرة  المقابـل  حتى وال بالماضي،
ــتناد واألرض، ــرة باالس ــا لفك ــوم األرض أمن ــة ومفه ــرتبط األموم  الم

 ملفـات  لفـتح  الفرويـدي  التحويل مبدأ يوظف ولكنه شابه، وما بالرحم
 هـذا  وعلـى  عامة. وطنيات زاوية ومن ياسيالس والتناحر والقهر العنف

 واألميـر  أوبشـانيم  عـن  كتبه ما نقرأ أن نستطيع بساطة بكل األساس
ــا ــا األســماء هــذه اســتبدال بعــد ذلــك وســوى أورزباب  مــن يقابلهــا بم

 تتحـول  بسـيطة  بالغيـة  إبـدال  وبعمليـة  معاصـرة.  واقعيـة  شخصيات
 المجتمع بأزمة عالقة لها موضوعات أو لمصطلحات األسماء هذه أيضا
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 بتعبيـره  أو شابه. وما الحكم وفن والوالء الطاعة رأسها وعلى المعاصر
 األرض علــى الســلطات بــين االفتراضــية العالقــة (مســألة الشخصــي

  ). كرسي مذكرات مسرحية انظر – والسماء
 األمـس  فـي  سـقوطنا  أشـبه  فما ذلك. في لألنباري عذرا أجد وربما

 واقــع تناولــت التــي المشــتركة موزبــالر اهــتم لقــد اليــوم. بســقوطنا
 علـى  عيوننـا  يفـتح  أن شأنه من ما وكل والبطريركي الحزين الهزيمة

  واألوليغارشية. والالعدل القهر
 تسـببها  التـي  واإلحراجات المسؤولية من ليتهرب الماضي وبصيغة

 ومخبـرين  جبـابرة  ملوكـا  شخصـياته  مـن  عـدد  أكبـر  كان فقد الرقابة.
 مسـاوئ  عـن  كانـت  موضوعاته وأهم ،) 3( اجر وهلم ومحققين سريين
  .)4( القيادة في اإللهية اإلرادة

 وتبـدو  المعاصـر.  السياسـي  بالتـاريخ  خـاص  وهـو  الثـاني  النـوع  ـ2
 برسـم  يهتم ال ولذلك تفاصيل. وبال واضحة هنا األنباري صباح رسالة
 الهندسـة  طـراز  لتحديـد  جهـدا  يبـذل  وال الشخصـيات.  وقسمات مالمح

 ويـرتبط  حاصـل  تحصـيل  فهـذا  والمدن. الشوارع خطيطوت المعمارية
 مـع  وبالمقارنـة  الُمشـاهد.  وبالتـالي  القـارئ  ذهـن  في مسبقة بمعرفة

 النصـوص  مـن  عـدد  أكبر العربي للمسرح قدم الذي داود يوسف أحمد
 والسمات والمباني الديكور في التفاصيل كانت كيف نالحظ التاريخية

 العالقــة تمكــين فــي وراد تلعــب للشخصــيات المحسوســة والقســمات
 فــي أيضــا والمخــرج ـــ القــارئ بقــدرة الشــك إن القــارئ. مــع البصــرية
 التـي  الزمنيـة  بالمسـافة  فعـال  يـرتبط  التصـورات  هـذه  مثل استكمال

   األحداث. زمن عن تفصلنا
 ـــ اإلجتمــاع المســرح لمعنــى أقــرب يبــدو األســلوب هــذا إن ولــذلك

 المعاصـر  إلنسـان ا تهـم  فارقـة  نفسـية  عالمـات  يحمـل  فهـو  سياسي.
 مختلـف  فـي  اإلدارة وسـوء  والفساد كالطغيان المدني المجتمع وقضايا

 ألنـه  الحداثـة،  بدايات على إشارة أول يقدم بذلك إنه وبرأيي العصور.
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 تفاصـيل  مـن  الطبيعيـة  للواقعية المعروف الكالسيكي المنطق يكسر
 النفسـية  بالقيمـة  يهـتم  نفسـه  الوقـت  وفـي  والمكان. الشخصيات في

 ومـن  االسـتعارة،  إلـى  الكنايـة  مـن  اهتمامـه  يتحول وعليه لشخوص.ل
 ويسجل الناقص. التشبيه عالقات إلى بالكل، للجزء الطبيعية العالقة

 عالمــة أول وهــذه التشــبيه. وأدوات حــروف عــدد فــي انخفاضــا لغويــا
 لـم  ولذلك النقاد. معظم برأي الحداثة عصر في الدخول على حقيقية

 صــفة ذات مفـردات  واســتخدام والتجريـد،  يمالتعمــ عـن  يتــوانى يكـن 
  ).5( المستعمر وليس والغزاة الشعب، وليس األمة مثل شاملة

 العنـوان  فيـه  التأكيـد  ووجه الذاتية. السيرة أسلوب الثالث النوع ـ3
 الـذي  الماضـي  إال المـرء  يتذكر وهل (مذكرات). بكلمة دائما يبدأ الذي

  !..؟..مدون غير تاريخ هو
 صـباح  عنـد  السـيرة  وفـن  البيوغرافيـا  بين شاسع قفر يوجد ولكن
 مجريـات  بـين  معنويـة  فواصـل  عـدة  مالحظـة  دائمـا  ويمكن األنباري.
 كـل  يعرف الذي الراوي نمط من السارد أن أهمها والمونولوج. األحداث

 خيـوط  كافـة  يمسـك  الذي نفسه المسرحي الكاتب هو وبالتالي شيء.
 كالتمثـال  عاقـل  غيـر  رمز أو جنموذ إنه ثم يديه. بين األمور ومجريات
 مـن  العاقـل  علـى  ينطبـق  مـا  عليـه  ينطبـق  ولكن والشجرة، والكرسي

 بطـل  السـعيد  األميـر  تمثـال  وكأنـه  والرؤيـة.  والشعور والكالم السمع
 ولـيس  عصره. على شاهد دور ليلعب يؤهله وهذا وايلد. أوسكار قصة
 خمةالضـ  األعمـال  فعلـت  وقـد  فحسب. التاريخ من محددة مرحلة على

 صــراع بمنطــق مشــروطة كانــت ولكنهــا ذلــك، المعروفــة والثالثيــات
 وجيلهـا،  نفسـها  تمثـل  شخصـية  كل أن حيث التاريخ، ودورات األجيال

   للصراع. النفسية اللحظة من جزء هي وبالتالي
 علـى  شـهادة  الذاتيـة  السـيرة  فنـون  كـل  كانـت  لقـد  أخـرى:  بعبارة
 للتجربة موطن هي تفالذكريا شخصيا. موقفا تحمل ولكنها عصرها،

 لتحديـد  اسـتغاللها  يـتم  مـا  وغالبـا  بها. المرتبطة والخبرات الشخصية
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 التـي  الروايـات  أهـم  بعـض  أن حتـى  والمكان. الزمان من خاص موقف
ــر ــا فــي فارقــة عالمــات تعتب ــي تاريخن ــت األدب  المــتكلم بضــمير كان

 نبـت  أن المبكـر  مـن  كـان  وإذا النفسية. الحياة من وقائع على وتستند
 التاريخيـة  األنبـاري  صـباح  مونودرامـات  فـي  المـتكلم  ضمير موضوعب

 فـوق  مـن  يـأتي  أنـه  بحيـث  المعنـى،  لتعـويم  بدايات نتلمس أن يمكن
 والمغـزى  المضـمون  في بمكانته االحتفاظ مع الصراع. وهو الموضوع

 القصـيرة  المسـرحية  النصوص هذه في فاألحداث الخطاب. وهو العام
 لشـعور  عصـاب  مـن  نفسـي  موقـف  عن روتعبي حالة. تفسير شكل لها

    عام.
 تحـاول  )7ــ  الـزمن  انفـالق  (ليلـة  واألخـاذة  الشـيقة  مسرحيته وفي

 غبـار  بـه  لحـق  الـذي  الحقيقة جوهر عن الستار تكشف أن الشخصيات
ــاريخ ــكالياته الت ــاه. وإش ــيات وفوض ــا فالشخص ــت هن ــر إال ليس  التعبي
 والنسـبي،  لوالمتحـو  نفسه، مع المتناقض الواقع طبيعة عن الكنائي

 لجوهرنا تهديم إنها اللحظة. نفس في وضدها الحقيقة يحتمل والذي
ــن البشــري ــة م ــيع اإلرادة، ناحي ــي للحــاجز وتوس ــين النفس ــل ب  األص

  الضائع. الزمن في المتكررة ونسخه
 عليهـا  أضـفى  فقد نعيشه الذي الواقع رموز من أنها مع أخرى بلغة

 معنــى تجمــع وقــاتلمخل تحولــت أنهــا حتــى الواقــع فــوق مــن لمســة
 تختـرق  أن بمقـدورها  كـان  لقـد  الوقـت.  نفـس  فـي  والمالك الشيطان

 إتـش  لجـي  الـزمن)  (آلـة  روايـة  فـي  الحـال  هـو  كما أحيانا، الزمن جدار
 إلنســان والتحــول ذاتهـا  عــن االنفصــال تسـتطيع  كانــت أنهــا أو ،ويلـز 

 إليتــالو المشــطور) الفيســكونت ( روايــة فــي الحــال هــو كمــا وتوأمــه
   و.كالفين

 علــى منهــا ننظــر نافــذة مجــرد الســيرة فــن كــان العبــارة وبــوجيز
 عـن  )6( المهـاجر)  البـرق  (طيـر  مسـرحيته  فـي  يكتـب  لـم  إنـه  المرحلة.

ــواب، مظفــر ــه عــن ولكــن الن ــه مرحلت  القمعــي النظــام ضــد ومعركت
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 كاتـب  عـن  )7 ( والقنـاص)  (القـاص  مونودراما في يتكلم ولم والفاشي.
  الثالثة. األلفية من األول العقد أزمة عن تكلم ولكنه بعينه
 واألسـاليب  العوامـل  مـن  مجموعـة  على فيرتكز األخير النوع أما ـ4

 لهــا التــي والمالحــم المكتوبــة غيــر التاريخيــة كاألســطورة المســاندة
 المرويــات أو والحكايــات الشــعبية والســير متنوعــة وقــراءات نصــوص

 مرحلة في ذهنوال المجتمع بتصوير عالقة ذات كلها وهي الشفاهية.
 سـعد  فعـل  كمـا  عليهـا  األنباري صباح يعّول لم وإذا التاريخ. من غابرة

 الـذهن  لمعارضة كوسيلة الشعبي، بالتراث اهتموا وآخرون ونوس اهللا
 لتغطيـة  اإلخراجيـة  الحلـول  بعـض  لـه  قـدمت  فقـد  المهيمن، الرسمي
 أمكنــة فـي  تجــري ولكنهـا  بعضــا، ببعضـها  ســببية عالقـة  لهــا أحـداث 

 المســـرحيات هـــذه فـــي الحكايـــة إذًا، تكـــن، لـــم متباعـــدة. وأزمنـــة
 الـذهني  الفضـاء  علـى  اعتمـد  أنـه  بمعنـى  الخطـاب.  ولكنه متسلسلة،

 التـي  األخرى الحداثية العناصر إحدى وهذه المسرحية، للمشكلة العام
  للتحديث. بمفهومه للتاريخ رؤيته لديه ربطت
 الشـعور،  تيـار  لعبـه  الذي الدور نفس التقنيات هذه مثل لعبت لقد

 ذلـك  يكـن  ولم ووولف. وفوكنر جويس عند الحداثة، نصوص أهم في
 نفســها. مـع  تتصـالح  أن تسـتطيع  ال رومنسـية  روح عـن  تعبيـر  مجـرد 
ــة أداة الســتينات حداثــة أدب فــي والصــور اللغــة كانــت  ووســيلة ذاتي

 الشخصـاني.  العـالم  إزاء موقفهـا  ومـن  النفس من التبرم عن لإلعراب
 الرؤيــة هــذه تبنــى فقــد الســبعينات، جيــل عــن ســهنف الشــيء وقــل

 كـان  لقـد  وذهنـه.  واقعـه  بهـا  لينتقـد  والمريضـة  المتبرمة الرومنسية
 عندياتـه  مـن  الشـكل  ال أيضـا.  المحبسين رهين السبعينات جيل حتى

 أو واقعـي  ديكـور  ذات شخصـية  وهمـوم  مـدارات  فـي  يدور والمضمون
 احتياجـات  حديـد ت علـى  يقتصـر  االجتمـاعي  الهـم  وكـان  عام. سياسي
 اإلنتـاج  أدوات فرضـتها  برغبـات  مثقلـة  طبقة فهي المفترضة. الطبقة
 للـوعي  العـودة  تضـع  لـم  النصـوص  هـذه  أن غيـر  المستوردة. والسلع
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 الـذات،  مخصـوص  عن انفصلت ولكنها تاريخها، لتحقيق شرطا بالذات
  عريض. طيف أو قوس لها اجتماعية لحظة من وبدأت

 علـى  متفرقـة.  ومسـرحيات  مواضـع  يف تكررت إشارات مثال هناك
 األرض وجـه  (وعلى التوراتية والصورة ،)8( وهابيل قابيل صراع رأسها
 التـي  المحرمـة  الشـجرة  رمـز  والتفاحة نوح، طوفان يوازيها التي غمر)

ــة معنــى تــرادف ــر األصــلية، الخطيئ ــك. وغي  وزن مــن كلهــا وهــي ذل
  والموت). لحب(ا ثنائية عن تعبر التي archetype البدئية األنماط
 تبـدأ  الـدراما،  أفـول  فـي  عنـه  تكلمـت  الذي مثال، التفاحة رمز ففي

 المسـرح،  سـقف  مـن  ويهـبط  تفاحـة،  يركـب  إنسان بصورة المسرحية
 للهبـوط  أداة أنهـا  المهم فضاء. سفينة أو مصعد هي الثمرة هذه وكأن

ــاري صــباح يكــون وبــذلك الصــعود. ولــيس ــة نــافس قــد األنب  الحكاي
 نـوع  إنـه  الجاذبيـة.  بقـانون  فكر وكيف آينشتاين عن عةالشائ الخيالية

 ألصـل  والمتخيـل  الـذهني  الماضي مع الصناعي للحاضر التركيب من
ــت وإن البشــر. ــابرة اإلشــارات هــذه كان ــالمعنى نصوصــا ليســت الع  ب

 واضـحة،  حـدود  له نصا وال مرئيا، مسرحا لنا تقدم وال عليه، المتعارف
 المعنـى  إلـى  ليضـيف  القـارئ  أمـام  البـاب  وتفـتح  البعيـد،  تقـّرب  فهي

 المعنـى  توسـيع  تسـهل  داعمـة  إشـارات  إنها النفسي. التأويل المباشر
 معروفـة  كانـت  إذا فالقصـة  طريق. بأقصر المسرحي الدرس وتوصيل

 وتخـيالت  صور من تحمله وما برموزيتها المعروفة غير األحداث تغني
 وهـي  دة.عديـ  وطبقـات  متنوعـة  وبأشكال التاريخ عبر تطورت وداللة
 نوعـا  المعقـول  غيـر  الواقـع  مفارقات عليه تنطوي الذي للعبث تضيف

  التهدئة. وربما والحبكة، العقالنية من
 علــى لـورنس  هــ  د روايــات نأخـذ  أن يمكـن  التوضــيح مـن  ولمزيـد 

 قصـص  قـراءة  يعيـد  وال التـاريخ  عـن  يكتـب  ال أنـه  مـع  المثـال.  سبيل
 أعمالـه  أهـم  أن روفالمعـ  ومـن  ذلك. على يبني فهو المقدس، الكتاب

 الـداخل  مـن  إنـارة  يقـدم  وهكـذا  للتـوراة،  األخالقي التوجه مع تتقاطع
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 ال الرؤيــة هــذه كانــت وإذا الالشـعور.  فــي التاريخيــة تربيتنــا لرواسـب 
 التـي  الرومانسيات مثل واضحة تاريخية أعمال عداد في لتدخل تكفي
 المعروفـة،  الحـب  وقصـص  المخـاطر  وصـف  فـي  المبالغـة  على تعتمد

 ثقافـة  إطـار  وفـي  حوله، نختلف ما لمناقشة مشتركة أرضا تقدم فهي
 ودروســه. الماضــي تجــارب مــع اإلنســان لخبــرة مجمــل هــي موحــدة
 المقـدس  الكتـاب  حضـور  تفسـير  أو تأكيـد  إن بريستون: بيتر وبتعبير
 وال مباشـرا،  موضـوعا  لـيس  لـورنس  كتابـات  من جزئيات في وخطابه

 بـروح  متـأثر  فهـو  ذلـك  ومـع  يـه، لد محسوسة اقتباسات تجد أن يمكن
  .)9( القديم العهد ورؤية

 إعـادة  هـي  للـورنس  والغجـري)  (العـذراء  روايـة  نهايـة  أن وأفترض
 عـالوة  المقدسـة،  الكتـب  كـل  فـي  تكـررت  التي الطوفان لصورة انتاج
 والبنـت  السـفينة،  محـل  يحـل  البيـت  أن حيـث  جلجـامش.  ملحمة على

ــاء إلرادة يرمــزان والغجــري ــدو .)10( البق ــات أن أعتق ــك تفســير أدبي  تل
 وينطبـق  لورنس. فعل كما القارئ خيال في التأثير تحسن لم الحادثة

 صياغتها أعاد التي األولى والخطيئة التفاحة مشكلة على القول نفس
 بتـأثير  تجـاوزا  لنقـل  أو الغرابـة،  من بجو مسرحيته في األنباري صباح

 الفضـاء  سـفن  ورةص واحد سياق في دمج أنه حيث العلمي. الخيال من
 األسـطوري  التفسـير  المتنـاهي،  مـع  الالمتناهي المحرمة، التفاحة مع

ــديني وربمــا  والتجريبــي. البراغمــاتي التفســير مــع البشــرية لفجــر ال
 بـالترابط  أو والتأويل. التذكير بمستويين: يلعب التحريض كان وهكذا

 شخصــيتنا مـن  الروحـي  الجانــب فـي  حضـور  لهــا سـابقة  نصـوص  مـع 
 تأويلهـا  فـي  الشـعبية  الذاكرة محصلة مع أيضا وبالترابط عية،االجتما
  المخيلة. لنشاط

  
  التاريخ تأويل أساليب
ــد ــباح أن وأعتق ــاري لص ــمالية"في رؤيــة األنب ــل "ش  التــاريخ تأوي
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 فـي  ولـيس  والتـاريخ،  الفـن  تعريـب  نشاط من كثيرا وتقترب المحلي،
 تروبولوجيـة أن غيـر  ميـول  ذو فهـو  فنيا. األعراق صياغة بدوالب ربطه
 الموسـيقى)  ملكـوت  فـي  تجليات ( لنصه العودة ويمكن اإلطالق. على

  ذلك. على للتدليل
ــك ال ــددا أن ش ــن ع ــف رواد م ــي األول الص ــرح ف  ال العربــي المس

 تتـوفر  وال المسرح، بعروبية وال الدراما، لفن العرقية بالرؤية يلتزمون
 الغربــي الفــن لهــذا وبــدايات محتملــة أصــول بوجــود قناعــات لــديهم

ــتورد ــود المس ــى المول ــد عل ــان، ي ــذي اليون ــور وال ــان ط ــه الروم  رؤيت
 الـديالكتيكي  الجانـب  سـيما  وال الصراع، لفلسفة ومفهومه االجتماعية

 عـدة  لهـا  محليـة  برؤيـة  نصوصـهم  نربط أن نستطيع نحن ولكن منه.
 ســبيل علــى وأذكــر العامــة. ووجدانياتــه اإلنســاني الهــم علــى نوافــذ

 نمـاذج  ثـم  فـرج،  أللفريـد  نسـبيا  قديمـة  نماذج صر،الح وليس المثال،
  ونوس. لسعداهللا المرحلة هذه لروح أقرب

 عـن  لمفهومنـا  أقرب تبدو األنباري صباح مسرحيات معظم أن غير
 أي وفـوق  مسرح أي خشبة على تحصل أن يمكن فهي العالمي. النص
ــي أرض ــالم، ف ــن الع ــر أن ويمك ــا نعب ــة عنه ــة. بأي ــيات لغ  فالشخص

ــة ــابو تجريدي ــاني الخط ــن يع ــغط م ــتالب ض ــداني، االس ــذا الوج  وه
 واالرتباطـات  النعـوت  وإلغـاء  الشخصـيات  هويـة  تعميم حكما يفترض
 أسـماء  ليسـت  وهـي  وصـنف،  نـوع  على تدل األسماء أن حتى الدقيقة.

 مــن مقتطفــات هــي التصــويرية للموســيقا مختاراتــه أن وحتــى علـم. 
 وسـوناتات  كونشـرتات  مـن  ومقتبسـة  ،)11( والباليه العالمية الموسيقا

 مــن المتكــررة االقتباسـات  لــذلك ويضــاف إلـخ.  ... وشــوبان لبيتهـوفن 
  وسواها... الريح مع وذهب كرامازوف كاألخوة العالمي األدب عيون

 توظيـف  النصـوص،  هـذه  معظـم  لتحقيـق  يلـزم،  إنـه  يقـال  والحق
 عـن  ولكـن  فقـط،  اغتراب عن يعبر ال وهذا خاصة. فنية وحيل تقنيات

 فــي والقســوة العنــف مشــكلة عــن الناجمــة بــالتوابع يــقعم إحســاس
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 منها ويبدأ العقل عندها ينتهي التي الحدود ومشكلة البديل، المجتمع
 والتبــاس المنفــى فــي الكتابــة تعارضــات مــع ينســجم وهــذا التصـور. 

 ويبـدو  وجـود.  ال أو وجـود  المتحان الذهن يتعرض حين الهوية مفهوم
 البلـد  ابن بعقل يفكر الذي يوسف يسعد (مع يعتقد األنباري صباح أن

 يكــون أن لإلنســان يمكــن ال أنــه والمغتــرب) المهــاجر بــذهن ويكتــب
 التــاريخ. مـن  معينــة فتـرة  فــي األرض علـى  مقــيم هـو  طالمــا منفيـا، 

 .)12( المكتسـب  الـوعي  مـن  النوع هذا تسّرع التي هي الكتابة وطريقة
 فقــط، ســهانف تفــرض ال الحاضــنة، للبيئــة والعرفــان الشــكر فــأخالق

   الشخصية. من يتجزأ ال جزء إلى تتحول ولكنها
 ومـؤخرا  نيبـول،  إس فـي  كتابات في تراه ما ذلك على مثال وأقرب

    علي. مونيكا المهاجرة البنغالية الكاتبة أعمال في
 مـن  إنسـانية،  رؤيـة  ضمن للواقع، القراءة هذه مثل تتحرك، وهكذا

 األوطـان  تمجيـد  ويـا باران أو قوميـة  شـوفينية  أو شخصـاني  كبـت  غير
  باألفراد. الخاصة القيم من المحرومة اإليديولوجيات ونضال

 المجانيـة  المـزاودة  عيـوب  مـن  النصوص هذه يبرئ ذلك كان ولئن
 التراجيـدي  بـالمعنى  حساسيتها وال وانتماءها، ارتباطاتها يلغي ال فهو

 أســلوبية مســاوئ مــن تعــاني أمــة لعــذاب أو شــعب النكســار المحــزن
  تطويرها. واتجاه األحداث دراما تفسير في وبالغية

  
  ناقصة تاريخية وأسس عناصر

 فـي  ملموسـا  تراثـا  األنبـاري  لصـباح  أن نؤكـد  أن نسـتطيع  ال ولكن
ــاريخي. المســرح ــه الت ــوفر ال ألن  الشــروط مســرحياته مجمــل فــي تت

  بذلك: وأقصد منها، األدنى الحد حتى وال الضرورية،
 لـبالط  واحـدة  إشـارة  ولو يقدم ال فهو: واألزياء واألثاث الديكور .1

 الممثـل  بتقـديم  ويكتفـي . ذلك يوازي ما أو قلعة في لبرج أو قصر في
  .الكوني الفضاء من يهبط وكأنه تفاصيل غير من الخشبة على
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ــرة .2 ــة والفت ــي ال الزمني ــة تنتم ــة ألي ــن. حقب ــري أن ويمك  تج
 يتكفـل  ال عنـده  الـدراما  إحسـاس  وإن. المستقبل في أو اليوم األحداث
 خطوط وراء متحركة المشاهد تكون ما غالبا وبالعكس. الزمن بمعنى
 المشـهد  فـي  يـدمج  المبكرة مسرحياته بعض في كما وأحيانا. األزمنة
 أو التـاريخي  العـازل  إن. متباعـدة  وفتـرات  أحقـاب  مـن  أشخاصـا  الواحد

. رمـزي  هـو  ولذلك. عائق أي األنباري صباح عند يشكل ال الزمن جدار
 الميتافيزيقــا مشــكلة تــأتي ثــم تمامــا، باســتبعاده الحــدس ويتكفــل

 إلـى  وليتحـول . الـدرامي  بمعناه اهتماماتنا قائمة من لتلغيه الوجودية
ــة ــلوكية قيم ــة س ــتمرة وأخالقي ــا مس ــي كم ــال ه ــل ح ــورات ك  األحف

  . النفسية
. غيـره  شـيء  وال المسرح، خشبة إنه. للمكان بالنسبة وكذلك .3

 يـرادف  وهكـذا . الممثـل  ألداء حـامال  يكون أن حركي فضاء ألي ويمكن
 واإلظــالم المســرح خشــبة وتتحــول. المكــان معنــى النفســي الفضــاء
 الدراميـة  القيمـة  هـو  بـدوره  وهـذا . لمعنـى  حامـل  إلى اإلضاءة ودوائر

. للممثـل  األساسـية  الخلفيـات  نحـدد  أن علينا يصعب ولذلك. وداللتها
ــل ــتطيع ال وبالمث ــين نس ــى ال مصــادره تعي ــتوى عل ــع مس  وال المجتم

 الفكتـوري  بـالمعنى  لـيس  غريبـا،  يكـون  أن لـه  الممكـن  ومـن . الواقـع 
 أدب فـي  ذلـك  نفهم كما وإنما. له الوجودي بالمعنى حتى وال للغريب،

 مـن  بسـاطة  بكـل  أو. الفضـاء  سكان من يكون قد فهو. العلمي الخيال
 ملكـات  حيـازة  بنـا  يفتـرض  وهذا. أيدينا بين مفاتيحه ليست آخر عالم

 المحاكـاة  غيـر  شـيء  على يدل قد فهو.. للتمثيل هومنامف تجاه خاصة
 حـدود  لـه  ليس ما شخصنة على ويعمل النواميس، ومحاكاة الطبيعية
ــا النفســي كــالواقع الــذهن فــي جــاهزة صــورة أو ملموســة  واليوتوبي
  .الذهنية

. أضـداد  بـين  معركة ليس إنه. للصراع رؤيته سلف مما وأهم .4
 بنـات  مـن  ولـو  تاريخية معركة عن كتب أن األنباري لصباح يسبق ولم
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 التـاريخ  مـن  واحـدة  شخصـية  عـن  متكاملة صورة لنا يقدم ولم. خياله
 النـاجم  العنف تصوير المضمار بهذا فعله ما وأفضل. والحديث القديم

 عـن  ويعبـر . محـدد  وغيـر  غريـزي  عنف وهو. للتاريخ تقديرنا سوء عن
 وتشـكيل  تهـور  مـن  بهـا  يـرتبط  ومـا  المـوت  لغريزة الفرويدي المعنى
  . السفاح أو المجرم أو االنتحارية الشخصية لمعالم

 دراما وال مونودراما يكتب ال األنباري صباح إن القول يمكننا وهكذا
 فــي تتســاوى جزئيــات التــاريخ معــين مــن يقتــبس إنــه بــل تاريخيــة
 يجـري  مـا  مواجهـة  مـن  يهـرب  وهو الواقع. من يقتبسه ما مع أهميتها

 التفكيـر  منهـا  طـرق.  وبعـدة  المباشـرة  احياتن وفي الشمس ضوء تحت
 يبـدو  كمـا  ولـيس  نفسـيا  هـو  كمـا  المادي للواقع ينظر الذي السريالي

 ولــذلك وأحفوراتهــا. للــذاكرة باإلحــاالت أيضــا ومنهــا المجــردة. للعــين
 مـا  ترى ال التي الحداثية، بنسخته التجريب لروح أقرب يكون أن يمكن
 التركيـز  يفتـرض  وهـذا  .خلـف  ومـن  أعلـى  من ولكن الداخل من حولها

 هـي  كمـا  والـنفس،  العقـل  بين بمسافة واالحتفاظ التغريب مبدأ على
  فرانكفورت. مدرسة بها بشرت التي الحداثة فلسفة كل

 خـذ  الحداثـة.  مـن  التاريخي الموقف هذا لمثل سوابق توجد عموما
 خدمـة  فـي  األداة وضـعت  لقد المثال. سبيل على الراوي محمد كتابات

 داخـل  مـن  يساندها ما تجد والرؤية عضوية، العالقة انتوك األسلوب،
 صـباح  يلتـزم  لـم  وإذا قوانينـه.  مـن  يخـرج  لوجـود  اإلغترابيـة  التجربة
 فقـط  فهذا للتاريخ، الرؤية من محدد بشكل الواحد النص في األنباري

 القــانون داخــل مــن المناســب الفضــاء تــرى أن تســتطيع ال الــذات ألن
 الرمـوز  حيـاة  مـع  بـالتوازي  التـاريخ  ضـع و لقـد  مرحلـة.  ألية المفروض

ــية، ــل أو الشخص ــا. بالتقاب ــت معه ــه وكان ــق رؤيت ــانون وف ــة ق  دينامي
ــدالالت تحريــك ــدوال، ال ــي للمســرح إضــافة قــدم وهكــذا وال  التجريب

 هـي  أرى مـا  علـى  التـي  الصـامتة  مسـرحياته  فـي  فعـل  كما المعاصر،
  العربي. المسرح في أساسية محطة
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  والمسرح والفن السياسة
  

 ولكنـه  كتاباتـه،  فـي  يقوله ما عن الضرورةب يعبر ال قد الكاتب رأي
 تفصـل  التـي  المسـافة  علـى  للتعرف أداة ويوفر المفاتيح، بعض يقدم

 نفسـه،  يعـرف  ال الكاتـب  أن القناعـة،  هـذه  مـن  واألفعـال.  النوايـا  بين
 يقـول  كمـا  ( القـارئ  مـن  جـزء  هـو  المعنـى  أن و قارئه، يعرفه ما بقدر

 اإلشـارات  بعـض  عـن  بـاري االن صـباح  مـن  أستفسـر  ان حاولت دريدا)،
  كتاباته. و ذهنه في تتكرر التي

 إلـى  سـريعة  رحلـة  خاتمـة  فـي  النهاية ستار هو اللقاء هذا إن أيضا
 يوجــد ال لمــرحلتين المقســوم الصــغير عالمــه األنبــاري.. صــباح عـالم 

 المنفـى.  و الـوطن  مرحلـة  همـا  و ملمـوس،  فـارق  أو واضـح  حد بينهما
 ألـم  أو واالضـطهاد  المالحقـة  بألم ب،والعذا بالشقاء تتصفان وكالهما

   والفراق. الغربة
  
  اآلتي: الشكل على األول بالسؤال له توجهت لذلك
 مثـل  بعضـهم  لكـن  و السـلطة.  مـع  المثقف عالقة من أتحسس ـ 1

 تبيـيض  على عمل بدمشق للكتاب اتحاد أول رئيس إسماعيل صدقي
ــه ــلطة. وج ــاعد و الس ــى س ــر عل ــر نش ــرري. الفك ــمح و التح ــ س  للك

ــم بالنشــاط. االتجاهــات ــة ألســطورة الطريــق مهــد مــن هــو ث  الرواي
 عن الشيء نفس قل و منيف. الرحمن عبد المرحوم العربية السياسية

 و المقدسـي  ألنطـون  و مينـة  لحنـا  صـدرها  أفسـحت  لقد العطار. نجاح
 بدمشـق  الثقافـة  وزارة عـن  تنحيهـا  بعد تعرضوا الذين الشباب لبعض



64 
 
 

 ذلـك  ثمـن  دفعنا و العربي. الخليج و بيروت لىإ الهجرة فضلوا و للمنع
 نفـط  شـركات  عند السخرة عمال بين تكون فأن كرامتنا. و حريتنا من

 كيـف  موفقـا.  اختيـارا  لـيس  المصـادر  مشـبوهة  أمـوال  رؤوس تديرها
 المسـرح.  فـن  دائـرة  فـي  لنكـون  و ؟..السلطة و المثقف لمشكلة تنظر
 يوسـف  الـدكتور  مثـل  عربيال اليسار رموز من عدد انقالب تفسر كيف

 و للفن بعدائه المعروف السادات لجوقة انضمامه و تراثه على إدريس
 و مسـتقل.  و حـر  صـوت  كـل  بهـا  ليـؤدب  الماريشـالية  عصا حمل الذي
 هـو  و الحكـيم  توفيـق  وزن مـن  غبـار  لـه  يشق ال لمسرحي تنظر كيف

 الوطنيــة البنيــة ذات الــروح عــودة مــن السياســة.. أوتــار علــى يعــزف
 فعلـه  مـا  للسـادات  بـررت  التـي  الـوعي  عـودة  إلى والمشرقة ملحميةال

  بالمقاومة.
 أبغضـها  فأنـا  السـلطة  مـع  المثقـف  عالقة من تتحسس كنت إن ج:
 مـن  فيـه  وينفخ بوقًا، قلمه يحّول الذي المثقف في وأرى شديدًا. بغضا

 يجّمـل  مـن  مـع  الخصام أو للرضا مجال وال الكير. كنافخ زعيقا كلماته
 هـذا  عملـه  أّدى لو حتى األشعث شعرها يسّرح أو القبيح، لطةالس وجه
 أن دوما المثقف على الحرية. من كبيرة أو صغيرة فسحة اآلخرين منح

 وتجاوزاتهـا،  السـلطة،  عيـوب  كشف على القادر اآلخر الصف في يكون
 وإذاللهــــم، البشــــر إلخضــــاع ومســــاعيها واضــــطهادها، وظلمهــــا،

 طريقـة  بأي االقتصادية قدراتها زوتعزي مصالحها، لخدمة وتسخيرهم
 أبـدا  أستبعد وال ترهيبية. أم ترغيبية الطريقة تلك أكانت سواء كانت

 يقدم من يدي على للمثقف الحرية من ضيقة فسحة السلطة تمنح أن
 ذلـك  دام مـا  تحييـدها  علـى  يعمـل  كمـن  يبـدو  أو التبيـيض  خدمة لها

   المبّيتة. نواياها مصبات في يصب العمل
 بشـكل  الغشـوم  السـلطة  بوجـه  الوقوف المستطاع في ونيك ال قد
 السـلطة  بأحضـان  االرتمـاء  على المثقف فيضطر مباشر غير أو مباشر

 مـن  قوتهـا  وتهـديم  موقعهـا،  مـن  مناهضـتها  بمسـتطاعه  أن منه ظنًا



65 
 
 

 العمـل  إلى وفقها على يتحول سوف التي المعادلة بذلك فيقلب داخلها
 تردي كشف في دوره عن ابتعد دق بهذا ويكون البوليسي أو السياسي

 تحـرص  الـذي  الوضـع  فداحـة  يـدركون  النـاس  وجعـل  الـراهن،  الوضع
 الخطـر  ومـدى  عليـه،  هـو  مـا  علـى  فيـه  شـيء  كـلّ  إبقاء على السلطة
 أم مدنيـة  بوليسـية،  عسـكرية،  أكانـت  سواء السلطة من بهم المحدق
 وإذا وحـل.  طريقـة  مثقـف  لكـلّ  وسـأقول  ؟..الحـل  ما ستسألني دينية.

 صـحبة  مـن  أولـى  العزلـة  ألن بالعزلـة  بـأس  فـال  كّلهـا  الحلـول  عذرتت
 المفكـر  يقـول  كمـا  عليـه  هـي  مـا  علـى  الراهنة األوضاع بقبول تعنى

 يثّبــت وأن دوره، يعــي أن العربــي المثقــف علــى ســعيد. أدوارد الكبيــر
 بـدوافع  تقدمـه  أو تفعله مما بّينة على يكون وأن السلطة، من موقفه
 أو المثقفـين  مـن  الكثيـر  تسـخير  فـي  بارعـة  هي كم يدرك وأن خفية،

 النـاس  وإقناع لخدمتها دنيوية أم كانت دينية الثقافية المؤسسات من
ــأي ــى وســلوكها مواقفهــا مــن موقــف ب  أو الموقــف ذلــك كــان وإن حت

 حريـاتهم،  ومصـادرة  أنفسـهم،  النـاس  عبوديـة  علـى  يتضمن السلوك
 عنقهـا  لـيّ  صـعب ي وقوية ثرية جعلها على للعمل تسخيرهم ثم ومن
 ال كثيـرة  وأمثلـة  شـواهد  العربـي  الواقع في ولنا مسّمى. غير أجل إلى

  العضوي. المثقف على تخفى
  
 ضـرورة  (وال فعـال  ومبـدعين  كبـار  كتـاب  من يشتكي من هناك ـ 2
 اإلعـالم.  فـي  الرقابـة  جهـاز  مـن  جـزء  أنهـم  ويعتبـرون  األسماء). لذكر

 وقـف  الـذي  المشـهور  تـب الكا هـو  مـن  المـدللين.  الدولـة  كتـاب  وأنهم
  المستبد. النظام أيام موطنك في كنت حين النشر في ضدك
 ضـمن  يكونوا أن وارتضوا السلطة، بأحضان ارتموا الذين أولئك ج:

 المسـتقبل.  وخسـروا  الـراهن  كسبوا البوليسي وربما الرقابي، جهازها
 ليسـوا  أنهـم  أجـزم  أكـاد  ولكننـي  تفضـلت  كما المبدعين من هم ربما
 نقـص  لسـد  سـعيهم  تعني بالذيلية قبولهم وأن الكبار. دعينالمب من
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ــه اإلبــداعي منجــزهم يســتطع لــم دومــًا بــه يشــعرون  ســده أو تالفي
 يقـف  أن أسـتبعد  ال لهـذا  الـدوام.  علـى  أمامهم وشاخص ماثل كنقص
 الكاتـب  مع فعًال حدث ما هذا أليس الكبار.. المبدعين أحد ضد أحدهم

 الشـعر  ديناصـورات  أحد أمر حين نةزنك الدين محيي الكبير المسرحي
 بعـد  واإلعـالم  الثقافـة  وزارة فـي  نصوصـه  مـع  التعامـل  عدم العراقي
 وحسده، ببوليسيته، هذا موقفه يشي أال ؟..(الجراد) لمسرحية نشرها
 بكـل  منـه  أفضـل  يـراه  كاتـب  علـى  األضـواء  تسليط عدم في ورغبته

 شخصـيا.  يلـ  حـدث  مـا  لك ألروي زنكنة أترك دعني حسن ؟..المعايير
 لالشـتراك  والمسـرح  للسينما العامة للمؤسسة مسرحي بنص تقدمت

 فـي  ورد عما تختلف المعلنة النتائج كانت و مسرحية. أفضل بمسابقة
  اللجنة. تقرير
  
 أم هـو،  كمـا  الحقـا  نشـرته  هـل  ؟..الـنص  هو وما ؟..عام أي في ـ3

  ..؟..عليه تعديالت أدخلت
 الـذي  الـزمن)  انفـالق  يلـة (ل هو والنص .1998 آب في ذلك كان ج:

 مـن  وهـو  نفسـها  بالعنونـة  الموسـومة  المسرحية مجموعتي تضمنته
 أعضاء تقييم وكان تعديل. أو تغيير أي عليها أدخل لم التي النصوص

 الئحـة  علـى  اسـمي  وضع هذا ومع .16 ،70 ،82 كاآلتي: الفحص لجنة
 ر،ناصــ الســتار وعبــد شــاكر، فــالح ثــم أوًال التقديريــة اللجنــة جــوائز
 وفاضـل  مـاهود،  الحسـين  وعبـد  كـريم،  وفريال زنكنة، الدين ومحيي
 وقـد  السـوداني.  الكـريم  وعبـد  مطشر، ورعد الواحدي، وعقيل القزاز،

 ثـم   1998 آب 11 بتـاريخ  الصادرة الموعد صحيفة في الخبر هذا نشر
  الجدد. الفائزين من ثالثة عن وأعلن ذلك بعد النتائج ألغيت
  
 معظـم  كانـت  برأيـك  لمـاذا  أيضـا.  والسـلطة  المثقف جدلية في ـ 4

 الرغبـــة وتحاصــر  الواقعيــة  المســرحية  األعمــال  تشــجع  كوماتنــا ح
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ــديث. ــان بالتح ــرحنا ك ــومي مس ــجع الق ــروض يش ــمون ذات الع  المض
 لقـد  واحـدا.  طليعيـا  أو سـرياليا  عمـال  يقـدم  ولـم  الشعبي. أو التاريخي

 حــدةوا للحظـة  ولـو  يفكــر ولـم  الدميـة  وبيــت إيسـوب  خرافـات  عـرض 
 هـو  الفـن  فـي  حتـى  وبـاردين  محـافظين  نكـون  أن تعتقـد  أال ببيكيت.

  بالعار. أشبه شيء
 العربيـة  القوميـة  موجـة  بركـوب  السـلطة  عنـد  مـرتبط  أمر هذا ج:

ــزف ــى والع ــا. عل ــد أوتاره ــارات فبع ــزائم، االنهي ــد واله ــوخ وبع  الرض
ــرارات ــيم لق ــة التقس ــة والتجزئ ــد الكولينيالي ــهم وج ــي بعض ــذه ف  ه

ــوعة ــدرةا الموض ــى لق ــعود عل ــى الص ــاف عل ــاهير أكت ــبة الجم  الغاض
 الكثيـر  الحكـم  سدة إلى وصل أن وبعد المجيد. ماضيها على المتأسية

 لإلطاحـة  القوميـة  حبـال  علـى  اللعب من أفضل ال أن وجدوا هؤالء من
 د. األسـتاذ  لنـا  روى العربـي..  اليسـار  قـوى  مـن  السلطة أعداء برؤوس

 القـاص  أن الجميلـة  الفنـون  يميـة أكاد فـي  الدراسـة  أيـام  خليل فاضل
 األمـن  دائـرة  قبـل  مـن  لالعتقـال  تعرض الربيعي الرحمن عبد المبدع

 مـن  هـي  السـلطة  أن تـرى  وهكـذا  للسـوريالية.  تبنيـه  بحجة العراقية
 وهـذا  لـذاك.  يـرّوج  وال لهـذا  يـرّوج  من وهي ذاك، يسّوغ وال هذا يسّوغ

 كشــفه لــىع والعمــل وإدراكــه معرفتــه المثقــف علــى ينبغــي مــا هــو
 بـأخرى  أو بطريقـة  السـلطة  عملـت  الـذين  الناس من واسعة لقطاعات

  الديماغوجيا. أشكال مختلف باستخدام تضليلهم على
    

 الـذي  بـاكثير  أحمـد  أهملنـا  لقـد  فجـوات.  المسرحي تاريخنا في ـ 5
 كتـب  الـذي  الشـرقاوي  الـرحمن  عبـد  وتناسينا اإلسالم تاريخ عن كتب
 المـديح  نكيل نزال ال بينما اإلسالم. تاريخ في إشكالية شخصيات عن

 التاريخيـة.  المسـرحيات  ومنـه  فعل ما كل في ونوس اهللا لسعد والثناء
  إيديولوجي. أم حقا فني السبب هل لماذا.
 فـي  يكمـن  بل تحديدًا، ذاك أو هذا في يكمن ال السبب أن أعتقد ج:
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ــلوب ــل أس ــع التعام ــوع م ــذي الموض ــدا ال ــيًا ب ــد حماس ــرقاوي عن  الش
 والقـارئ  المتفـرج  مـلّ  لقـد  ومجايليـه.  ونوس عند وانتقاديًا يه،ومجايل
 وصـار  العربـي  الـراهن  تغييـر  تستطع لم التي الحماسيات من العربي
 البحـر.  فـي  األعـداء  رمي وأكذوبة والثأر االنتقام ألمصال ضخها يمقت
 للخلـل  وفضـح  للواقـع  تفكيـك  مـن  الكتـاب  يوجهه ما في ضالته ووجد
 فـتح  لقـد  الجمعـي.  والعجـز  والفقـر  والتشـرد  اعالضي عليه ترتب الذي

 تبعـة  يلـقِ  لـم  لألسـف  ويا ولكنه ونواقصنا عيوبنا على عيوننا ونوس
 كمثقــف األســاس دوره هـو  وهــذا واضـح  بشــكل السـلطات  علــى هـذا 

 للمســرح قــدم الــذي وهــو أبــدا الرجــل لمحاكمــة هنــا لســت عضــوي.
 اإلشـارة  دتأر فقـط  ولكنـي  مجايليـه  مـن  كاتـب  يقدمه لم ما والثقافة

  فيه. المرئية غير النقطة إلى
 رأس مسـرحية  و الزمـان.  ملـك  يـا  الفيـل  مسـرحية  ذهبـت  أيـن  ــ 6

 إن و السـلطات  ضـد  كلها الرسالة شرقية. منمنمات ثم جابر. المملوك
  تاريخي. قالب في كانت

 الفـرق  بعـض  تـزال  وال األضـواء.  تحـت  تـزال  ال المسرحيات ج.هذه
 السـلطات  ضد رسالتها موجهة تفضلت اكم وهي هناك. أو هنا تقدمها

 ينبغـي  كمـا  التقاطهـا  ونـوس  لجمهـور  يتـيح  الذي بالشكل ليس ولكن
  المعاصر. على التاريخي لغلبة
  
 انفـالق  (ليلـة  فــ  وأفكـارك.  لغتـك  علـى  الهجـرة  تـؤثر  لـم  لماذا ـ 7

 أعمالـك  فـي  الظهـور  تعـاود  التـي  الفنيـة  العناصـر  كل تشمل الزمن)
 أســباب لــذلك أم األولــى بيئتــك فــي قلــكبع تعــيش هــل وباســتمرار.

  أخرى.
 محـق  فأنـت  حسـب  النصـوص  على هذا سؤالك في اقتصرت اذا ـج

ــي نصوصــي كــل ألن كبيــرة بدرجــة ــزال ال الغربــة فــي كتبتهــا الت  ت
 مـن  سـبع  هنـا  علّي مضى لقد خالصة. عربية عراقية رئة من تتنفس
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 إن واقعيالـ  الحقيقـي  الزمن تعادل ال كتاباتي تاريخ في هي السنوات
 ومزدحمـة  متعبـة  وبـدت  بطيئا سيرها بدأت هنا فالذاكرة التعبير. جاز
 ألفتنـي  التـي  والبيئـة  الـذكريات،  مـن  مزيـد  خزن تريد تعد لم أنها حد

 ظلمهـا  بكـل  ذكرياتهـا،  بكـل  قلبـي  فـي  تنـبض  تزل لم وألفتها هناك
 السـنين.  مـر  علـى  بـه  حفلـت  ما وبكل البهية، أنوارها وبكل وظالمها،

 ونفتقـده  الغربـة  بالد في جميل هو ما بكل تقال والحقيقة أثرتت لقد
 حـد  األحيـان  مـن  كثيـر  فـي  تتماهى عندي الصورة وصارت بالدنا، في

 هـذه  تكـون  أن تمنيـت  وكـم  بالدي. هي البلدين أي التمييز أفقد أنني
 فـي  الصـورة  لتتـوازن  هنـاك  التـي  الـبالد  تلـك  محـل  هنـا  التـي  البالد

  هناك. كنت منذ هنا نشدهاأ راحة وتمنحني دخيلتي
  
ــ 8 ــب ـ ــا تكت ــول. الفانتازي ــى والالمعق ــة مســرحياتك وحت  التاريخي

 غيــر مــن وأبطالهـا  الــذكريات. وتيــار واإللقـاء  المونولــوج علــى تعتمـد 
 ظروف تأثير تحت أنك أم العلمي. الخيال من الكثير قرأت هل العاقل.
  بالمخيلة. منها تهرب صعبة
ــال وعــن مــن قــرأت ج: ــر.. الشــيء يالعلمــ الخي ــه انبهــرت الكثي  ب

 آخـر.  نـوع  أي إلى أغادره لن أنني األمر أول وتصورت المثيرة وبنتائجه
 بدايـة  فـي  االقتحـام)  (زمـرة  العلمـي  الخيـال  فـي  لـي  نـص  أول كتبت

 مـن  عـدد  بـين  مـن  األولـى  المسـرحي  الـنص  بجـائزة  وفـاز  التسعينات
 مجلـة  رزأبـ  وهي (األقالم) مجلة في النص نشر ثم المهمة. النصوص

  األخرى. النصوص توالت ثم عراقية. أدبية
 حتــى وال السـلطة  ال الكتابـة  علــى يجبرنـي  مـن  الغربــة فـي  لـيس 
 فـي  يصـب  أراه ما كّل أكتب أنا كمغترب. بها أمّر التي الصعبة الظروف

 معاناتــه لشــدة خــاص بشــكل وإنســاننا عــام، بشــكل اإلنســان خدمــة
 اإلذالل، صـنوف  مـن  لـه  ّدأعـ  مـا  أو األهـوال  مـن  له يتعرض ما ولكثرة

  الهوية. ومسخ والتعذيب، والتغييب،
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 غيـر  مـن  المونودراميـة  التاريخيـة  نصوصـي  فـي  األبطال كون أما
 أو داخلــي مــؤثر بــأي تــأثرهم عــدم حقيقــة إلــى مــرده فهــذا العاقــل
 أن أو األحـداث  مسـار  يغّير أن له الممكن من ديني أم سياسي خارجي،
 محلهـا  لتحـل  مـا  بطريقـة  يشـوهها  أو ،يريـد  التي الوجهة نحو يحرفها
 بعـد  فيمـا  لتتحول لها ويرّوجون الرواة أو الطغاة يصنعها مزيفة أحداث

 وكأنهـا  جيـل  عـن  جـيال  ويتناقلونهـا  الناس، يصّدقها ماثلة حقيقة إلى
 إذن ؟..التـاريخ  عبـر  الـرواة  فعلـه  مـا  هـو  هـذا  أليس الوحيدة. الحقيقة

 لنـا  لتـروي  واللوحـات  جـداريات، وال والشـجر،  الحجـر،  أستنطق أن علّي
 واالفتــراء األكاذيــب مــن المجــرد األمــين الصــادق الشــاهد باعتبارهــا

  والتحريف. والتزييف
    

 سـبب  هنـاك  ربمـا  الحالـة.  تـؤدلج  أنـت  سـلف.  مـا  علـى  تعقيـب  ـ 9
 لعوالم وتلجأ مواجهته تريد وال الواقع من مثال تخجل أنك آخر. مباشر
  غريبة. وأفكار موازية
 اراه أن فـي  عجـزي  فهـو  واقعـي  فـي  منـه  أخجـل  ما ثمة نكا إن ج:

 أو إللغائـه  شـيء  فعـل  أسـتطيع  وال مـدمرا  متناقضـا،  متهالكا، مترديا،
 الفانتازيــا ومعهــا غريبــة، أو موازيــة أســميتها التــي والعــوالم تغييــره.
 مــن مختلفــة فنيــة أدوات مجــرد أرى فيمــا كلهــا والغرائبيــات والرمــوز

 وألننـي  المتلقـي.  إلى والعميق الجوهري لاإليصا عملية تسهل أدوات
 مـواجهتي  تكـون  لـن  لذا المبدعين جوقة ضمن نفسي أحسب أو أزعم

 الحال واستبدال السطحي التغيير على قائمة عسكرية مواجهة للواقع
  اإلنسان. خدمة في سيصب أنه يضمن أحد ال آخر بحال
  

 أشـهد  لـم  بـه.  تتـأثر  أن دون زنكنـة،  الـدين  بمحي تهتم لماذا ـ 10
 وأحيانــا كافكـاوي  فهــو مسـرحياتك.  فـي  أســلوبه مـن  واحــدا أثـرا  ولـو 

 كتـب  الـذي  إخالصـي  وليـد  هـو  لـه  عربـي  مسـرحي  وأقـرب  اجتماعي.
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 كتـب  و الحيـاة  كـوابيس  مـن  يهـرب  من بعقلية خشنة) أصوات (سبعة
ــرح (الصــراط ــرقي) وف ــة ش ــويري المســرح بعقلي ــد التن ــادات الناق  لع
 وليسـت  شخصـية  زنكنة مع العالقة تكان هل وقتها. انتهى اجتماعية

  أدبية.
  منها: كثيرة ألسباب بزنكنة أهتم أنا ج:

  به. فاهتممت لالهتمام أهال وجدته ألنني أوال.
 والتواضــع، الكـريم،  الخلـق  فـي  يشـبهه  مــن أجـد  لـم  ألننـي  ثانيـا. 
  الدنايا. عن والترفع والنزاهة، والصدق،
 فكـان  اإلبداعيـة  تيحيـا  مـن  مبكر وقت منذ به التقيت ألنني ثالثا.

 بحـق  وكـان  كتابته. في أفكر أو أكتبه ما لكل القاسي الشفاهي الناقد
  اإلبداع. عباب أمخر وأنا بها اهتديت التي النجاة بوصلة

ــه رأيــت ألننــي رابعــا.  دراســته علــى فعكفــت يحتــذى أنموذجــا في
 علـى  تعرفـت  شـديد  وباختصـار  نصوصـه،  في اإلبداع مواطن ومعرفة

 والتـأثر،  التقليـد  أسـر  فـي  أقـع  أن دون أكتـب  كيف فتفعر الكتابة سر
  غيري. فيه سقط الذي الشرك من نفسي حصنت قد أكون وبهذا

 نـذروا  الـذين  القالئـل  المسـرحيين  الكتـاب  مـن  واحـد  ألنـه  خامسا.
 ومـع  للمسـرح  عشـقي  مـع  يتوافـق  وهـذا  المسـرحي  لإلبـداع  أنفسهم
  لي. وصفه بحسب المقدسة بناره اكتوائي

 بـل  حسـب  اإلبـداعي  الشـأن  علـى  تقتصـر  لـم  عالقتنا ألن سادسا.
 المعلــم، بمثابــة زنكنــة كـان  لقــد العــائلي. الشـأن  إلــى ذلــك تجـاوزت 

  الروحي. واألب واألخ، والصديق،
  

 ثـم  اإلشـارة  علـى  تعتمـد  الصـامتة  والمسـرحيات  البانتومـايم  ـ 11
 والموسـيقا  الحـوار  علـى  تعتمـد  اإلذاعيـة  المسـرحيات  لكـن  و الحركة.
  لماذا.. و المتلقي. لذهن أقرب أيهما رية.التصوي

 إلــى مــيلهم مــن أكثــر المباشــرة المشــاهدة إلــى النــاس يميــل ج:
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 أنهم عن فضال هذا المباشر. غير االصغاء أو المباشرة، غير المشاهدة
 تتـيح  المباشـرة  المشـاهدة  سـمعيا.  يعقلـون  ممـا  أكثر بصريا يعقلون

 أن السـينمائية  أو ازيـة التلف للعدسـة  يمكـن  ال مجسـمة  رؤيـة  للمتلقي
 صـامتة  مسـرحية  التلفاز لنا ينقل قد الرائية. العين تمنح ما ربع تمنح
 ألنهـا  األفضـل  هـي  المباشـرة  المشـاهدة  تظـل  هذا ومع شديدة بدقة
 هنـا  التـأثير  وسـيكون  وحيويـة.  حيـة  وجدانيـة  مشاركة للمتلقي توفر
  سواه. عن تكامال أكثر
  

 القصير بَنَفِسه بيكيت حتى .موجزات و مختصرات تكتب لماذا ـ 12
 السـبب  أن تـرى  هـل  عمـل.  لكـل  صفحة خمسين عن يقل ال ما يكتب

  فورا. للخاتمة الرصول وتحب سريع فطري بشكل أنك أم الوقت. هو
 أو فـورا،  النهايـة  إلـى  بالوصـول  تتعلـق  ال هنـا  األساس القضية ج:

 ظرف.بـال  تتعلـق  إنهـا  إلـخ.  أو أو.. النص إيقاع وسرعة تتوافق بسرعة
 الطويـل  الـنص  كتابـة  عصـر  ولـى  لقد بالعصر. تتعلق أشمل وبمعنى

 فـي  يجلـس  كـان  الـذي  والمشـاهد  أحيانـا.  أكثر أو الثالثة الفصول ذي
 ذلـك  علـى  قـادرا  يعـد  لـم  هـذا  من أكثر أو ساعات ثالث العرض قاعة
 الصـباح  إلـى  مقعده في البقاء على قادر أحد ال أن مثلي ترى أنت اآلن.

 أيـام  يفعلـون  النـاس  كـان  كمـا  مطربـة  أو مطـرب  إلـى  عليستم الباكر
 ليشـاهد  جـدا  طـويال  البقـاء  فـي  الرغبـة  يمتلك أحد وال الشرق. كوكب

 ال المثال سبيل على برنادشو مسرحات مع فعلوا كما طويلة مسرحية
 من أكثر مدى على القراءة في يستمر أن القارئ على ويصعب الحصر،

 الحــال، تغيــر لقــد الهــادئ. ونالــد مــع الحــال كــان كمــا صــفحة 1500
 نظـلّ  أن يعقل فهل إيقاعها. وتغير الحياة، وتطورت الظروف، وتبدلت

   ؟..الدهر عليها عفى التي بالتقاليد متمسكين
 يكون عندما حتى ثالثة بفصول عرضا أشاهد لم اآلن أستراليا في

 مالئمـا  ليكـون  الشكسـبيري  الـنص  إعداد تّم لقد شكسبيريا. العرض
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 متأكـد  وأنا المحدود. وقته ومع الكثيرة المتلقي التزامات مع ومنسجما
 إبقـاء  فـي  بفشـلها  سـتبوء  باسـتراحتين  طويل نص تقديم مغامرة أن

 مـن  قـدرا  له ليوفر العرض يترك وأن بد ال وأنه الكرسي رهن المتلقي
   شاق. عمل يوم بعد الراحة

  
 القـراءة  فـي  بهـا  رأيـك  غيـرت  ثـم  بمسـرحية  معجبا كنت هل ـ 13

  برأيك. السبب ما لثانية.ا
 فـي  بسـهولة  رأيك إلغاء يمكن كيف وإال القراءة في ما خلل ثمة ج:

 ضـمن  بهـا  معجبـا  كنـت  مسـرحية  مـع  هـذا  يحدث ربما الثانية. القراءة
 ذائقتـك  وتطـور  رؤيتـك  اكتمـال  بعـد  رأيـك  غيرت ثم األولى قراءاتك
 مسـرحي ال الـنص  كتابـة  قبـل  بالنقد بدأت ولكوني والنقدية. القرائية

 هـذه  فـي  الوقـوع  جنبنـي  وهـذا  لنصوصي األول الناقد دوما كنت فقد
  المنزلقات.

  
 إنـه  يقـول  مـاركيز  الذهن. على تلح الفنية الشخصيات بعض ـ 14
 الفكـرة  لهذه سبقه أنه لو ويتمنى لكاواباتا النائمات بالجميالت معجب

 تعيـد  لـو  وتـود  عنهـا  قـرأت  فكـرة  أو شخصـية  ذهنك في هل وكتبها.
  ولماذا. هي ما تها.كتاب

 تمنيـت  لشكسـبير.  هاملـت  مسـرحية  فـي  أوفيليـا  شخصية إنها ج:
 لـم  لكننـي  الشـعر،  أكتـب  كنت يوم قصيدة في فكتبتها كتابتها إعادة

 أوفيليـا.  كتابـة  إعـادة  فـي  الجامحـة  رغبتـي  يشبع ما القصيدة في أجد
 لهــا رؤيتــي وفــق علــى صــورتها وأرســم مــا يومــا إليهــا ســأعود ربمــا

  النساء. أحالم سحق على مستمرا يزال ال مجتمع ضحايا نم كضحية
   

 بسـبب  الخـارج  فـي  الكتابـة  من أسهل الداخل في الكتابة هل ـ 15
 بسهولة أستراليا في تكتب أنك أم المشكلة. وجوهر روح من االقتراب
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  أكبر.
 فــان الخالقــة الكتابــة أدوات لكــّل ممتلكــا كاتبــا تصــبح عنــدما ج:

 الفعالـة  والمخيلـة  المكـان.  أثـر  تلغـي  لصـعوبة وا السهولة بين الحدود
 أو المكـان  مـن  قربـك  ولـيس  األشـياء  وتمثـل  المواءمـة  يصنع من هي

 كمـا  والحريـة  الحريـة،  مـن  كبيـرا  قـدرا  لي وفرت أستراليا عنه. بعدك
  اإلبداع. شرط هي تعرف

    
 دائــرة ــ  الفـاكيوم  تبتلعـك  ال حتـى  أسـتراليا  فـي  تكتـب  أنـت  ــ  16

 أن تحـب  هـل  الناحيـة.  لهذه تنظر كيف االجتماعي.و العاطفي االبتزاز
 البنغاليـة  علي مونيكا (مثال والمقارنة الذكريات بمنطق معها تتعامل
 نابوكوف شاكلة (على والنسيان الهروب بمنطق أم لندن) في المقيمة

  لوليتا). في
ــم ج: ــة أو الهــروب، أو الخــوف، بــدافع أســتراليا فــي أكتــب ل  محاول

 وألنهـا  العالم. مع مهما توازنا لي تحقق الكتابة نأل أكتب بل النسيان.
 وغيـر  المصـيرية  اإلنسـان  قضـايا  جانـب  إلى للوقوف الوحيدة وسيلتي

 سـابق  علـى  زلـت  مـا  وأنـا  الغربة، وبينها بيني تباعد لم لذا المصيرية
 انحطاطـه  علـى  التعـرف  ليتـاح  اللثـام  عنـه  وأميط الراهن أحلل عهدي

  البشر. صالح في يصب أن كنيم خير لكل ومعاداته وترديه
    

 سوتشـكوف  لبـوريس  الملهمـة  النصـوص  بعـض  قـراءة  أعيـد  ـ 17
 اقـرأ  العـرب  بـين  ومـن  فوكو. عند كثيرا وأتوقف تورين وأالن وباختين
 ســيما وال محفــوظ نجيــب وكــذلك مــرات عــدة إخالصــي وليــد كتابـات 
 تفعـل  ممـا  أكثـر  روحـه  عـن  تعبـر  أنهـا  أعتقـد  التـي  القصيرة قصصه

 مــرارا قراءتــه وتعيــد لقلبــك مســرحي كاتــب أحــب هــو مــن رواياتــه.
   وتكرارا.

 نصوصـه  بعـض  قـراءة  أعيـد  الـذي  الوحيـد  الكاتب هو شكسبير ج:
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 الكبـرى  المآسـي  كتـاب  يـدي  تحـت  وضـعت  قالئـل  أيـام  قبل عام. كّل
 الملك عطيل، هاملت، جدا: المهمة شكسبير مسرحيات على ويتضمن

ــر الراحــل ترجمــة وماكبــث. ليــر، ــرا الكبي ــرا، ابــراهيم جب  وســأبدأ جب
 مبـرمج  كجزء الكتابة وهموم مشاغل بعض من انتهائي حال بقراءتها

  العام. لهذا قراءاتي من
  

 ذلـك  مـن  الطبيعـي.  حجمهـا  مـن  أكبـر  سمعة األعمال لبعض ـ 18
 واألمثلـة  والقـادة.  الزعماء لمديح خصيصا مكتوبة سياسية مسرحيات

 التـي  لبلـزاك  السـحري  الجلـد  ةروايـ  ذلك ومن تحصى. وال تعد ال لدينا
 عصـور  زخـارف  من تقربها بديعية ومحسنات مرتفع إنشائي صوت لها

ــاط. ــا االنحط ــو م ــل ه ــرحي العم ــذي المس ــه ال ــرا نمدح  أن دون كثي
  يستحق.

 مــداحي قائمــة فــي اســمي وضــع أحبــذ ال شــديدة بصــراحة ج:
 ولم شخصيا. عني كتبت وإن حتى تستحق، ال التي الهابطة النصوص

 والقـادة  الزعمـاء  تتنـاول  التـي  بالكتابـات  حيـاتي  مـن  فتـرة  بأية أعنى
ــرض ألننــي ــاة أفت ــا المحاب  تســتطيع ال كهــذه نصوصــا إن ســلفا. فيه

  اإلبداع. رياح بوجه طويال الصمود
  

 الصـوامت)  (كتـاب  النقـاد  يغفـل  لمـاذا  لمسرحياتك. وبالنسبة ـ 19
  وهناك. هنا نشرت منفردة أعمال من قبله ما على ويركزون

 سـتة  عنـه  كتبـت  لقـد  بقصـد.  الصوامت) (كتاب النقاد يغفل لم :ج
 إنـه  الصـوامت  كتـاب  مشـكلة  منهـا.  واحـدة  كتبت أنت مختلفة مقاالت

 أعـداد  تـزال  ال واسعا. توزيعا بتوزيعه يسمح لم قاس ظرف إبان صدر
 أيـة  صـدوره  ترافـق  ولـم  التكـوين.  دار مخـازن  في مركونة منه كبيرة
 مجـال  فـي  وتفرده ريادته من الرغم وعلى .به للتعريف إعالنية حملة
 عليـه  يحصلوا لم والنقاد المسرحيين أن إال الصوامت النصوص كتابة
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 بطريقـة  يسـوقه  لـم  الـذي  الناشـر  علـى  يقـع  الخلل من جزءا وأن بعد
ــه فــي ريــادي ككتــاب ألهميتــه أصــال يلتفــت لــم أنــه أو ناجحــة  مجال

  وتخصصه.
  

 نفسـية  بمعظمهـا  أعمالـك  واحـدا.  تربويـا  عمـال  لك أسجل لم ـ 20
 أال ونـوس.  اهللا وسـعد  إدريـس.  ويوسـف  تشـيخوف  تـأثير  أين وحلمية.

  والعادات. واألخالق بالمناظر تهتم أن بمعنى تربوية.. بمسرحية تفكر
 ضـمنا.  تـرد  فيها التعليمية أن ستجد مسرحياتي قراءة أعدت إن ج:
 بقيـة  عـن  التربـوي  الجانـب  الستقالل ملحة ضرورة ثمة أجد لم وإنني

 وهـو  مسـتقر  غيـر  الـراهن  العربـي  الوضـع  المهمـة.  الحياتية الجوانب
 والنـاس  المغلـق  أفقه في أمل ببارقة يشي وال أحيانا وغامض مشوش

 فرصـة  لهـم  تتـيح  ال بالغة بصعوبة العيش للقمة وساعون مهمومون
 باألعمـال  بالـك  فمـا  رقّيه ودرجة غرضه كان مهما فني عمل مشاهدة
 ال الخبـز  غير ومسرحا"فمن خبزا "أعطني قال: من قصد لقد التربوية.

  مستقلة. مسرحية بعطاءات التفكير لنا يمكن
   

 دائـرة  فـي  تـدخل  درامـا  إنهـا  حكايـة.  مسرحياتك في توجد ال ـ 21
 كنـت  إذا و أعمالـك.  سيتابع العادي المشاهد ان تظن هل المتعة. أدب

 شــوقةم حكايــة ذهنــك وفــي تكتــب ال لمــاذا للقــارئ بالوصــول تهــتم
 جـزء  والحكـواتي  حكايات. شعب فنحن العادي. المواطن اهتمام تجذب

 موجهـة  أنها يعني حبكة بال مسرحية و الوسيط. و الحديث تاريخنا من
  المهتمين. من ضيقة لدائرة
 النصـوص  مختبر أعمالي. يتابع ال العادي المشاهد أن أدراك وما ج:

 أعمـالي  قـدمت  مـا  متـى  الخشـبة.  هـي  الفاحصة وأدواته المسرح، هو
  حتما. النتيجة ستعرف الخشبة على

 القاعـة  فـي  مشـاهد  يبق لم الموت) (قطار مسرحية أخرجت عندما
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 لمصافحة الخشبة من النزول على اضطررت لقد التهاني. لي وقدم إال
ــا واحــدا واحــدا المشــاهدين ــت المســرحية أن علم  الصــوامت مــن كان

  تلقيا. األصعب أنها ويفترض
  

 وتلجـأ  قريـب  عمـا  الملمـوس  بـالواقع  سـتهتم  كأنـ  تعتقد هل ـ22
ــين علــى عاديــة أســماء فتطلــق بمســمياتها. األشــياء لتســمية  الممثل

 وهـل  شابه. ما و السّماع، الشّواف، األصفر، الرجل الصفات: عن عوضا
 تسـحب  بـدأت  الرواية حتى متكامل. واقعي مسرحي لعمل خطة لديك

 بطريقـة  واألمكنة تالشخصيا وترسم الحداثة أقدام تحت من البساط
 مـن  يحصـل  مما ولالقتراب البسيط اإلنسان مشاعر لمسايرة المحاكاة
   األرض. على دامية تطورات

 وزمانهـا  دورهـا  للواقعيـة  كـان  لقـد  الـوراء.  إلى للرجوع مجال ال ج:
 العصـر  مـع  نـتالءم  أن علينـا  آخـر.  إبداعي تيار أو مدرسة كأي وأداؤها

 هـي  تـتالءم  بـأدوات  السـائد  الظـرف  مع نتفاعل وأن فيه، نعيش الذي
 علـى  نفسـها  تفـرض  التـي  هـي  الظـروف  والظـرف.  العصر مع األخرى
 وكـل  وإنسـانية  قبـوال  أكثـر  وجعلهـا  تغييرهـا  على يعمل الذي اإلبداع

 لـيس  المركـزي  قانونها أن أرى التي الضرورة سطوة تحت يتحرك هذا
    المتفلسفين. بعض يظّن كما بأعمى
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  ختامية مالحظات
  

 فــي بالــدماء. يســبح األنبــاري صــباح مســرح أن عنــدي شــك ال
  والشكل. الموضوع

ــاز. عنفـــي مســـرحياته فمضـــمون ــا والشـــكل بامتيـ  مغـــرق أيضـ
  بالتجاوزات.

 األطـراف.  بفلسـفة  للمركز ينظر الحداثة بعد ما أنصار كل مثل إنه
 وجهـوده  طاقتـه  بكل ويعمل الوضعية القوانين يتحدى أنه يعني وهذا

 يوسـف  ميـزت  التـي  والجـرأة  اإلصـرار  مـن  الدرجة بنفسو الستبدالها.
 السـتبدال  والداعية النثري الشعر في الكالسيكية الحداثة رائد الخال،
  التيني.. بحرف الكتابة في العربي الحرف

 بسـيطة.  تهمـة  المسرح في الحوار على الصمت فرض أن أعتقد ال
 هــو أساســي محــور إللغــاء يهــدف مخطــط وراءهــا ويقــف جنايــة. إنهــا

  نشوئه. منذ والدراما المسرح فلسفة
 شـعائر  عـن  عبـارة  المسـرح  كـان  الجـذور  بمنطـق  فكرنـا  لـو  وحتى

 إشـارات  مع للرب نقدمها وصلوات وابتهاالت تعازيم وهي غاية وراءها
  اإلشارة. لغة أو الجسد، لغة محل وتحل مغزى. ذات موحية. بسيطة.

 تتحدى فانتازيا أو مونولوجية تكن لم إن األنباري مسرحيات لكن و
 الصـم  مـن  جماعـة  مثل حركات، فهي والعقل التفكير وأصول المنطق

  مهرجان. وسط
 جزئيـا).  ( السـمع  حاسـة  عـن  نسـتغني  أن علينا األنباري أوجب لقد

  افتراق. نقطة أول وهذه
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ــت لقــد ــاري اســتجابة كان ــاة لفوضــى األنب ــة. الحي ــاذا راديكالي  ولم
  تستغرب..

  أيضا.. ديكاليةرا معه الحياة فاستراتيجية
 موطنـه.  فـي  واجتماعي سياسي وجود والمتحان لألذى تعرض لقد
 يحمـل  أن القـدر  سـخرية  ومـن  آمـن.  مـالذ  عـن  للتفتـيش  ذلك ودفعه
  المجهول. إلى النفسي الفراغ فوق من ويقفز وعتاده عدته

 يــتكلم أن :2 رقــم التحــدي ليواجــه أســتراليا فــي الرحــال حــط ثـم 
 مثلـه،  مهـاجرة  وافدة، غربية حضارة مع الرافدين وادي حضارة بلسان
 أن أو تنـدثر  أن عليهـا  مفـروض  قديمـة  حضـارات  أنقـاض  على وقامت

  تصمت.
  أخرى. افتراق أو نظام نقطة هي وهذه

 سـنوات  ثـالث  غضـون  في بها مر التي الغريبة الظروف عن ناهيك
 يـوم  2006 وحتى ـ للعراق أمريكي جندي أول دخول تاريخ 2003 (من

  أستراليا). إلى وصوله
 إلحكـام  يسـتعد  كـان  الـذي  بلـده  تحـول  البسـيطة  الفتـرة  هذه في
  دويالت. إلى العربي الخليج منطقة على قبضته

 فـي  المسـرح  فـن  بأهمية هامة لقضية تحول الذي السؤال وأصبح
 بل صوتين. إلى الواحد العقل يتحول كيف والعدم: الفناء ضد معركته

  !!..؟..واحد صدر في ينبض ال أن القلب لنفس يمكن كيف
 قـد  الوجـود  مـن  موقفـا  أصـبحت  والتـي  السـؤال  ـ المشكلة هذه إن

 سـطح  فـوق  قلمـه  يصـنعه  مـا  علـى  بـاألحرى  أو ، قلمـه  على انعكست
  .. األبيض الورق

 جديــدا عمــال األنبــاري لصــباح أقـرأ  وكلمــا األســلوب مســتوى علـى 
 مسـرح ال بـين  المسافة إن المسرح. فن هو أين بل الدراما، أين أتساءل
 المـرئ  قصـيدة  بـين  المسافة مثل األنباري يكتبه وما المعروف بشكله
 هـذه  أن أرى التوضـيح:  مـن  ولمزيـد  الخـال.  ليوسـف  وقصـيدة  القيس
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 البشـري  للجـنس  حصـل  مـا  يشـبه  تحـول  طور في دخلت المسرحيات
  الثديات. من نوع عن انحدر الذي

 نحن اوغالب مسرحية. حكاية تجد ما نادرا المضمون. مستوى وعلى
ــدة قصــة تكــون أن بوســعها مشــاهد أو مواقــف أمــام ــاالت أو جدي  خي

ــم بعــد الــذاكرة فــي لنــا تبقــى مــا هــي غامضــة  ومقــبض مــزعج حل
  للنفوس.
 ال التصـويرية  والموسـيقا  اإلضـاءة  باستثناء األدوات. مستوى وعلى

 وتفاصـيل  والـديكور  الشخصـيات  ومنهـا  الدراما. بعناصر اهتمام يوجد
  العرض. ةوصال المسرح خشبة

 أشـبه  لـي  بالنسـبة  األنباري صباح األستاذ نصوص كانت ذلك ومع
 وقلمـا  الرشيقة. واللغة األصيلة المشاعر من ينضب ال معين باكتشاف

 والـدمار  والعنـف  الرعـب  مصادر مع البنية في التماسك هذا كل اجتمع
 وتكـوين  المالحظـات  جمع بمستوياتها: حياته مراحل في توفرت التي

  المأل. على والخروج النشر ثم الكتابة، المراجع،
 اعتمـد  لقـد  الصـوامت)  (كتـاب  مقدمة في نفسه األنباري ذكر وكما

 المجهولـة  الجماعيـة  الـذاكرة  وعلـى  والفـردي،  الجمـاعي  الصراع على
   ).49 (ص األفراد ذاكرة من جزءا لتصبح أفكارها تنقل التي

 شـعبية ال السـير  لتـأثير  نظرنـا  لـو  أبسـط  بلغـة  ذلـك  شـرح  ويمكن
 العامـة  فالـذاكرة  الحديثـة.  القصـة  علـى  والمنادمة المسامرة وقصص

 نتـاج  فـي  أجيـال  بعـد  للظهـور  عـادت  قـد  مؤلـف  اسـم  لهـا  لـيس  التي
 تعارفنـا  مـا  أو النخبـة  طبقـة  سـيما  وال الكتـاب  مـن  المتوسطة الطبقة

 ليلـة)  ألـف  (ليالي ذلك على األمثلة وأهم الصغيرة. بالبورجوازية عليه
ــب ــو لنجي ــدثني ظ.محف ــو و(ح ــرة أب ــال) هري ــود ق ــعدي. لمحم  المس

 فـي  بـه  يسـتهان  ال حـد  وإلـى  فـرج.  أللفريـد  بغـداد)  (حـالق  ومسرحية
 األنبيـاء  وحكايـات  داود مزاميـر  أن حيث إخالصي لوليد الهدهد) (حكايا

ــل ومــواعظ ــود والمبشــرين الرس ــرض تع ــى نفســها لتف ــهد عل  المش
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  جدا. صيرةق حكائية خاطرة قالب في مواعظ بشكل المعاصر
ــد ــن لق ــباح أحس ــاري ص ــي األنب ــع ف ــه جمي ــى نصوص ــه (وعل  وج

 لمفهـوم  األساسـي  المعنى عن التعبير الصوامت) كتاب في الخصوص
 وتـارة  طليعـي  فـن  تـارة:  فنقـول  تسميته على نختلف ما وهو الفجوة.

  جرا. وهلم عنف مسرح أو معقول ال مسرح أخرى
ــر أنــه والواقــع  أطروحــة عكــس الثابــت. بلغــة المتحــول عــن تعبي

 ينسـجم  وهـذا  المتحـول.  بلغـة  الثابـت  قـرأت  التـي  المعروفة أدونيس
 الشــعر) (وهـو  العـرب  ديـوان  تكنيـك  بـين  الملحـوظ  الفـرق  مـع  تمامـا 

  الدراما). فن (وهو اإلغريق وديوان
  
  
  

 


