تسييس الخطاب المسرحي عنذ سعذ هللا ونىس

تسييس الخطاب المسرحي عند سعد اهلل ونوس
د .عبد التـواب محمود عبد التواب عبد المطيف
ممخػص البحػث:

منذ أف بدأ «سعد اهلل ونوس» مشروعو الثقافي في التنظير لممسرح العربي ،كاف قد
توصؿ إلى بمورة فكرية متكاممة لمشروعو القومي الذي نادى مف خبللو بتحقيؽ حالة

التحرر مف كؿ القوى التي تيدد وجود اإلنساف العربي ،وكؿ ما يحتشد في حياتو مف
صراعات سياسية واجتماعية وثقافية في محاولة لتحقيؽ العدالة االجتماعية.

اليـ السياسي
وبذلؾ اىتـ «ونوس» بالوظيفة السياسية لممسرح في داللتيا ومرتكزاتيا؛ إذ أف ّ
األوؿ ،وأكد عمى أف المسرح ظاىرة اجتماعية يمكف مف خبلليا خمؽ الوعي
كاف ىاجسو َّ

الممحة.
الفكري بالقضايا السياسية ُ

وجاء البحث في ستة محاور ،تحدثت في المحور األول :عن القهر السياسي ومأساة

بائع الدبس الفقير ،ثم انتقمت إلى الحديث عن ثنائية المقاومة ،وفصد الدم ،وأوضحت
في المحور الثالث سقوط األقنعة في حفمة سمر من أجل خمسة حزيران ،وفي المحور
بي نت إشكالية العالقة بين المواطن والسمطة في الممك هو الممك ،وتحدثت في
الرابع ّ
المحور الخامس عن خيانة السمطة وسمبية الجماهير في مغامرة رأس الممموك جابر،
وتحدثت في المحور السادس عن عدوانية القمع ونفي الذات في االغتصاب ،ثـ أنييت
البحث بالخاتمة والهوامش التي تحوي مراجع البحث.
د .عبد التواب محمود عبد التواب عبد المطيؼ
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ُمقدمة:

ولد سعد اهلل ونوس في عاـ  1941في بمدة حصيف البحر بالقرب مف طرطوس في سوريا،
وىو أحد المبدعيف البارزيف في الدراما العربية ،قاـ بتأسيس «مسرح التسييس» إثر صدمتو

العميقة بيزيمة العرب في 1967ـ مف إسرائيؿ .ناؿ سعد اهلل ونوس شيادة في الصحافة مف

جامعة القاىرة ،وأكمؿ دراستو في فرنسا حيث تأثر بأعماؿ ال ُكتَّاب المسرحييف مثؿ( :جاف
أنويو ،وبرتولت بريشت ،وأوجيف يونسكو ،وأرويف بسكاتور) وبعدىا عاد إلى سوريا ليعمؿ

وناقدا في و ازرة التربية السورية ،وقاـ بالتدريس في معيد في و ازرة التربية السورية،
حرر
ُم ًا
ً
وقاـ بالتدريس في معيد الدراما في دمشؽ ،وكاف حالو حاؿ العديد مف العرب بعد نكسة

اضحا في العديد مف مسرحياتو التي تناولت الكثير مف
1967ـ؛ إذ تأثر بشدة ،وظير ذلؾ و ً
المشكبلت السياسية ،وفي عاـ 1993ـ تـ تشخيص سعد اهلل ونوس بمرض السرطاف،
جاىدا في تكثيؼ أعمالو المسرحية لرفع الوعي الجماىيري بشكؿ كبير
وسعى ونوس بعدىا
ً
باإلضافة إلى التوعية ضد القمع الذي تمارسو السمطة مف خبلؿ مسرحو السياسي إلى أف

وافتو المنية في عاـ 1997ـ في دمشؽ.

منذ أف بدأ سعد اهلل ونوس مشروعو الثقافي في التنظير لممسرح العربي كاف قد توصؿ إلى

بمورة فكرية متكاممة لمشروعو القومي الذي نادى مف خبللو بتحقيؽ حالة التحرر مف كؿ
القوى التي تيدد وجود اإلنساف العربي ،وكؿ ما يحتشد في حياتو مف صراعات سياسية

واجتماعية وثقافية في محاولة لتحقيؽ العدالة االجتماعية.

وقد جاءت جيوده التنظيرية عاـ 1971ـ بعد ثماني سنوات مف كتابتو ألوؿ نص مسرحي حيث
شكمت رؤوس أقبلـ لموضوعات تحتاج إلى وقفات طويمة ،وكاف ونوس ييدؼ إلى وضع رؤية

معا ،وتركف في
طميعية لممسرح تتجاوز التجارب المسرحية الجاىزة والمستوردة في آف واحد ً
الوقت نفسو إلى تعرية الواقع العربي وفضح سمبياتو.
لـ يستسمـ ونوس لمتيَّار العبثي أو البلمسؤولية في أعمالو والبلمباالة في مكنونو ،بؿ أضحى

المسرحي الثائر الباحث عف مسرح أصيؿ يأخذ الواقع في تجمياتو ليعكسيا عمى مستوى

اع بأىدافو وتطمعاتو التي َس َّخ َر ليا المسرح كقناة توصيمية ،ويظير مفيوـ
جمالي ،فيو و ٍ
التسييس عند ونوس بطابع خاص حيث يقوؿ" :ىو حوار بيف مساحتيف األولى :ىي العرض
مجمة بحوث كمية اآلداب
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المسرحي الذي يقدمو جماعة تريد أف تتواصؿ مع الجميور وتحاوره ،والثانية :ىي جميور

الصالة الذي يعكس بنية كؿ ظواىر الواقع ومشكبلتو( ،)1فيو يسمي الحوار الذي يدور بيف
تسييسا ،ومف ُىنا نفيـ كيؼ صاغ مسرحياتو بعد ىزيمة 1967ـ وفؽ
الصالة والمنصة
ً
القالب األرسطي ،وكيؼ سخر تقنيات جديدة في إطار حمؿ المتفرج عمى المناقشة والجدوؿ

معتبر أف جوىر المسرح ىو لقاء"(.)2
ًا
وجوديا
مسرحا
جديدا مختمفًا عف مسرح الخطابة ،فقد آمف بالكممة وأبدع
مسرحا
خمؽ ونوس
ً
ً
ً
ً
فمسفيا ،وفي حوار لو عف تطور أسموبو المسرحي يقوؿ" :منذ منتصؼ الستينات بدأت بيني
ً
وبيف المغة عبلقة إشكالية ما كاف بوسعي أف أتبينيا بوضوح في تمؾ الفترة ،كنت أستشعرىا

حادثًا أو عبر ومضات خاطفة ،لكف حيف تقوض بناؤىا الرممي صباح الخامس مف حزيراف،
أخذت تمؾ العبلقة اإلشكالية تتجمى تحت ضوء شرس وكثيؼ ،ويمكف اآلف أف أحدد ىذه
العبلقة بأنيا الطموح العسير ألف أكثؼ في الكممة أي في الكتابة شيادة عمى انييارات الواقع

مباشر يعبر عف ىذا الواقع ،وبتعبير أدؽ كنت أطمح إلى إنجاز (الكممة –
ًا
نضاليا
وفعبل
ً
ً
()3
معا" .
الفعؿ) التي يتبلزـ في سياقيا حمـ الثورة ،وفعؿ الثورة ً
وحالما بالحرية حتى آخر لحظة في حياتو؛ ليصبح
قاتبل بالكممة،
ىكذا كاف سعد اهلل ونوس ُم ً
ً
يدا ،فقد كاف ييدؼ مف خبللو "خمؽ مسرح جماىيري
اجتماعيا
مسرحو حدثًا
وسياسيا فر ً
ً
ً
لمطبقات الكادحة مف الشعب ،ورفض القوالب الجاىزة في المسرح ،وتسييس الخطاب

المسرحي ،وتكريس ىذا الجوىر في الممارسة المسرحية(.)4

وبذلؾ ال يسقط ونوس عف المسرح الوظيفة السياسية في داللتيا ومرتكزاتيا إذ أف اليـ

السياسي كاف ىاجسو األوؿ في بياناتو ،وأكد عمى أىمية العبلقة التي تربط بيف الممثؿ الذي

محور مف محاور اإلبداع ،والجميور الذي رأى فيو أنو المدخؿ الصحيح لمحديث عف
ًا
يشكؿ
المسرح بوصؼ المسرح ظاىرة اجتماعية يمكف مف خبلليا تحقيؽ الثورة ،وخمؽ الوعي

الم َّ
محة.
الفكري بالقضايا السياسية ُ

وبوصؼ المسرح ظاىرة اجتماعية فإف األمر يتطمب التركيز عمى القضايا الجوىرية المرتبطة

بعيدا عف االنحراؼ والتشويو ولتحقيؽ
بو ،وذلؾ حتى يأخذ المسرح دوره الحقيقي في المجتمع ً
ذلؾ يحدد ونوس الجميور الذي يتوجو إليو العرض أي تحديد ىويتو الطبقية ،وصيرورتو
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االجتماعية ،وثقافتو ومكوناتو وىمومو وقضايا حياتو؛ وبيذا يتحدد لمفناف المسرحي اإلطار
الذي يتحرؾ فيو" ،وكذلؾ تحديد المضموف الذي ينبغي طرحو بما يتوافؽ مع طبيعة

الجميور ،وتحديد اإلبداع المسرحي بوصفو عبلقة بيف الفناف والمشاىد ،وىو يتطمب معرفة

أدوات االتصاؿ لمتأسيس الفعمي لتمؾ العبلقة"( ،)5وقد ماؿ سعد اهلل ونوس إلى ىذه التقنيات
"ليصدع الوضع القائـ والسكوني عمى الساحة العربية؛ لمدفع بيا نحو آفاؽ أخرى حيث

الديناميكية والحركة"(.)6

وبيذا يجعؿ ونوس المسرح بمثابة تحفيز بما يطرح مف قضايا ذات حساسية كبيرة ،ومف ثـ

يخرج المشاىد مف سمبيتو ليشارؾ في مناقشة مأساتو ومأساة عصره ،وصوًال إلى الوعي

بنفسو والتوغؿ الفكري في المادة المطروحة وتحقيؽ تفاعؿ بينيا وبيف الجميور الذي ال يترؾ

خارج العمؿ وانما يقحـ في داخمو.

وجاء البحث في ستة محاور ،تحدثت في المحور األوؿ عف القير السياسي ومأساة بائع

الدبس الفقير ،ثـ انتقمت إلى الحديث عف ثنائية المقاومة وفصد الدـ ،وأوضحت في المحور
الثالث سقوط األقنعة في حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف ،وفي المحور الرابع ّبينت
إشكالية العبلقة بيف المواطف والسمطة في الممؾ ىو الممؾ ،وتحدثت في المحور الخامس

عف خيانة السمطة وسمبية الجماىير في مغامرة رأس الممموؾ جابر ،وتحدثت في المحور
السادس عف عدوانية القمع ونفي الذات في االغتصاب ،ثـ أنييت البحث بالخاتمة واليوامش

التي تحوي مراجع البحث.
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اضحا في مسرحية "مأساة بائع الدبس الفقير 1981ـ" إذ
يبرز الموقؼ النقدي مف السمطة و ً
أف الم دينة تحكميا طغمة عسكرية قمعية ليا حضورىا الطاغي عمى أفراد المجتمع ،وىي في
الوقت نفسو تعاني مف التحمؿ والفساد نتيجة لبلنقبلبات والصراعات السياسية ،بينما يبرز

سمبيا مف األحداث؛ حيث يعبر الموقؼ عف سمبية
الشعب بمعاناتو وآالمو وىو يقؼ موقفًا ً
خضور» يعيش األحداث
ىذا الشعب مف خبلؿ جوقة التماثيؿ ،بينما بائع الدبس الفقير « ّ

اع لحقيقة ما يدور مف حولو.
ضمف موقؼ سمبي غير و ٍ

تبدأ األحداث في ميداف مف مدينة ما ،بينما تنتشر في الميداف تسعة تماثيؿ تمثؿ الجوقة،

سمبيا مف األحداث ،وفي ضوء
وىي تعبر عف الحضور المعنوي لمشعب الذي يقؼ موقفًا ً
يستيؿ المؤلؼ مسرحيتو
يصؿ إلى حد التجريد
ىذا الوصؼ المكثؼ لمبيئة المنظرية ،والذي
ّ
ّ
بالنشيد األوؿ لمجوقة:

الجوقة :في ساحة عامة تدور الحكايا
ساحة تحددىا أعمدة مف الناس
الناس الذيف كانوا ،والذيف ليسوا اآلف
ال تطمبوا التفاصيؿ الكثيرة

فنحف مثمكـ  ...الخوؼ يمجمنا  ...والريبة منيجنا
يقاؿ ما ينفع الحذر عند القدر

لكف مف يتعمـ االرتياب تشؽ عميو الصراحة
حيف كنا نغني في مآسي اإلغريؽ
كاف القدر مختمفًا إلى ٍ
حد بعيد

ير وأقؿ تفاىة
كاف أكثر تبر ًا
أـ اآلف  ...آه  ...بائسة مدف األقدار تافية
ال تنتظروا تعقيباتنا العادلة

ال تتوقعوا تدخمنا في مجريات األحداث

فما نحف بعد إال تماثيؿ في الساحة
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نحف الناس الذيف كانوا والذيف ليسوا اآلف(.)7

وتقنية استخداـ الجوقة ظيرت في المسرح اإلغريقي ،ويكمف دورىا في تحقيؽ االتصاؿ

بالمشاىد ،أو مقاطعة الحدث والتوجو لمجميور بالخطاب العقمي المباشر إال أف (ونوس) ىنا
وجدانيا ليغاير بذلؾ رؤية (برتولت بريشت) الذي
يستخدميا إلشراؾ المتفرجيف باألحداث
ً
عقبلنيا باألحداث الستفزاز وعيو،
يستخدميا إلحياء الدور الدرامي لمجوقة بإشراؾ الجميور
ً
وخمؽ أجواء الترقب لديو ،وتمكينو مف المحاكمة العقمية لما يقدـ أمامو.

إف التماثيؿ اتخذت صفة أعمدة تحدد المساحة؛ حيث اكتسبت وظيفة ذات طابع فني مزدوج،
تعبيري ورمزي :تعبيري لكونيا المعادؿ الفف الممثؿ لضمير ناس ىذه المدينة ،فيي المتحدث

الوحيد باسميـ والموصؿ لشكواىـ ومعاناتيـ ،ورمزي مف خبلؿ تطابؽ وضعيا ،عبر
حرمانيا مف قدرة التعبير عف رأييا ،مع وضع متفرجي الصالة؛ إذ أنيا مثميـ مكممة األفواه
مما يمحنيا القدرة عمى لعب دور الممثؿ لضمير جميور الصالة" ،وامكانية المشاركة الفعمية
في التنامي الدرامي لمحدث ،واختيار التماثيؿ كأفراد لمجوقة يكشؼ الدالالت االجتماعية التي
يريد «ونوس» إظيارىا والمتمثمة في وضع المدينة ووضع سكانيا وما يترتب عمى وضعو
الخاص مف موقؼ تجاه األحداث(.)8

وبانتياء النشيد األوؿ لمجوقة ،يتراءى إلينا حالة مف اإلحساس بالخوؼ والترقب ،وما أف

يتوقؼ اإلنشاد حتى يطؿ عمينا «خضور» وىو رجؿ في األربعيف مف عمره ،محني الظير

صائحا لعرض
تحت ثقؿ كيس ،وحولو سرب مف الذباب ،ثيابو ممطخة قذرة ،يجوب المكاف
ً
بضاعتو ،إنو رجؿ مف عامة الشعب ،وىو يمثؿ الطبقة الكادحة بكؿ معاناتيا ،وأثناء ذلؾ
يدخؿ رجؿ متوسط القامة؛ حيث يشير المؤلؼ إلى أف "وجيو متطاوؿ ينتيي بذقف كمبية،

أىـ ما يميزه نظراتو الذئبية المحتقنة بالمؤـ واالغش"( ،)9إنو يمثؿ السمطة بكؿ سوداويتيا
وقذارتيا ،وىذا الرجؿ الذي يظير فيما بعد أف اسمو «حسف» يتجو إلى محاولة إيقاع

معينا
اسما ً
«خضور» في شباؾ السمطة ،حيث يظير في ثبلثة مواقؼ ينتحؿ في كؿ موقؼ ً
جاءت عمى التوالي (حسف ،حسيف ،محسف) ،وقد جاء اختيار ىذه األسماء الثبلثة التي
عبرت عف الشيء الجميؿ – في محاولة لتجميؿ وجو السمطة أماـ اآلخريف.
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إف «حسف» يعبر عف السمطة المستبدة التي ال يتحقؽ أمنيا إال بإلغاء حرية الفرد واغراقو
خضور» في السجف ببل
في القير واالغتراب؛ لذلؾ نجد أف ىذه السمطة ال تتوانى عف زج « ّ
محطما حتى إف التشويو يمتد إلى المكاف ،فبعد ستة شيور
إنسانا
تيمة أو ذنب ،ثـ يخرج
ً
ً

خضور» مف قبؿ السمطة التي سجنتو بعد وشالية «حسف» بو،
وأربعة أياـ يتـ اإلفراج عف « ّ
حيث يعمف أنو قد ذاؽ في سجنو أقسى ألواف العذاب ،يقوؿ عف ممارسات رجاؿ السمطة:

"كانوا يزعقوف :يا ابف المومس ،أمثمؾ يعرؼ النقمة ،ثـ تنياؿ القبضات والركبلت ولسعات

الكيرباء ،والماء الغالي والماء المثمج والبوؿ  ...آه  ...يا بصير  ...يا مف ال تفوتو شاردة
أو واردة! (صمت طويؿ يعمو فيو البكاء) ،لماذا قدر لعبدؾ أف بنصب عميو كؿ ىذا

الغصب؟ إنيـ وحوش كاسرة بقسوة ،وال بد أف الخضر قدس اهلل سره سمع استغاثاني ،مثمي

دائما"(.)11
ال يستطيع ً
شيئا ،أما الخضر فسينصر الضعفاء ،كما يفعؿ ً
خضور» قد تضخمت معاناتو بفعؿ ما تعرض لو مف ممارسات تعسفية
فبائع الدبس الفقير « ّ

وفاقدا في الوقت نفسو
مطاردا مف قبؿ أجيزة السمطة،
مشردا
إنسانا
ال سيما بعد أف أصبح
ً
ً
ً
ً
وفاقدا لعممو الذي كاف يشكؿ لو
لعبلقاتو االجتماعية حتى مع العائمة التي ينتمي إلييا،
ً
أفقيا نتيجة لمحدودية
مصدر لمزرؽ فيذه الشخصية أنموذج مسطح أخذت منذ البداية
ًا
ً
امتدادا ً
أفقيا وتفكيرىا وجيميا بما يحدث مف حوليا ،ثـ وظفت عقميا لمتخمص مف شريؾ الرجؿ
الممثؿ لمسمطة ،وعادت لمتحوؿ إلى ما يشبو أداة تتحرؾ لموصوؿ إلى النياية الموضوعية

المتمثمة بالموت.

إف الصراع في ىذه المسرحية يجري بيف المفاىيـ واألفكار المرتبطة بفمسفة المسرحية ،حيث

مركز عمى إظيار أبعادىا النفسية ،وقد اىتـ المؤلؼ
ًا
يغوص المؤلؼ في دواخؿ الشخصيات
ىاما في الصراع ،حيث غمب عمى حواراتو
ًا
خضور» بوصفو يشكؿ
ببناء شخصية « ّ
محور ً

يديا إذ ظير مف خبلؿ جممو -التي ال تقوـ عمى
المونولوج الداخمي الذي أخذ
طابعا تجر ً
ً
ترابط منطقي -حالة االضطراب التي تعيشيا الشخصية« :لماذا؟ لماذا؟ يصمت ،وينتشر
البكاء.

واندثر األىؿ  ...كاف اسمو «إبراىيـ» ىموسة
غير صحيح  ...لو جناحاف  ...لقد طار  ..وعندما
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يضجر مف التحميؽ سيعود  ..ال  ...ولـ يعود؟
سيسقونو بولو  ..آه  ..ألوؿ مرة كـ يتقيأ المرء ،ويود لو

عجوز يمضغيا  ...ثـ يصبح احتساؤه
ًا
كمبا
يبصؽ أمعاءه ،فيرى ً
أسيؿ مف حمى الكبرياء وصعقيا المجنوف(.)11

َّ
إف حاالت االحتقار والقمع التي تعرض ليا «خضور» قد أججت جوانب الصراع الموجودة
في داخمو والتي عبرت عف واقعو النفسي السيء؛ حيث اتخذ مف المونولوج وسيمة إلبراز
التديف التي
معاناتو وتضخيـ نوازعو النفسية الناتجة عف صراعو مع السمطة ،ونتيجة لصفة ّ
خضور» نجده يناجي اهلل مستغيثًا بو بيف حيف وآخر:
اتصؼ بيا « ّ
قويا ...
(يارب كاف صراخي ً
حتما كنت تسمعني .مف يسمع دبيب النمؿ
ً
ال يعجزه سماع صرخات إنساف
يشوى في سقر (يعمو نحيبو)
أستغفرؾ الميـ ما أنا بعد إال كافر مشرد (باحتجاج)
ولكنيـ أسوأ مف الكفار  ...لقد سخروا مف الخضر.
قدس اهلل روحو  ..وسمعتيـ كيؼ كانوا يقولوف ...

لينقذؾ الخضر النوراني  ...ولـ تغضب  ...ولـ تغضب)(.)12
شؾ فيو ظيور حالة التناقض في ىذه المسرحية بيف البيئة المنظرية التي اتسمت
ومما ال ّ
بالتجريد وشدة اإلعتاـ ،وبيف الحدث المسرحي الذي اتصؼ بالواقعية ،وىذه الصفة ظمّت
مسيطرة عمى المسرحية حتى المنظر الرابع ،حينما اندمج االثناف عمى أرضية واحدة تقوـ

عمى الغرابة والتجريد ،لتصبح األجواء المسرحية المسيطرة ىي أجواء كابوسية مفزعة الشدة
خضور» مف ممارسات تعسفية مارستيا السمطة عميو ،ولـ يسمـ األىالي مف
ما تعرض لو « ّ
مسوخا ،وتحولوا إلى أنماط متماثمة
تأثير ىذه الممارسات؛ حيث ظيروا ضمف وجودىـ اآللي
ً
مغيبة األوجو ،منتظمة الحركة.

أما فيما يخص الحدث المسرحي ،وعبلقاتو الجدليَّة بجوار الشخوص ،فإنو ال يتطور  ..بؿ
يتكرر ،وال يقوـ الحوار بالنمو أو التصاعد ،إنو سمس وسيؿ ،ويفتقد لئليقاع والحيوية نتيجة
مجمة بحوث كمية اآلداب
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أساسا عمى توفير الحس الدرامي مف خبلؿ تتابع الحوار
لمطبيعة الذىنية لممسرحية والمعتمدة
ً
البطيء اإليقاع ،أكثر مف اعتمادىا عمى تنامي الحدث؛ ونتيجة لنمطية رجؿ االستخبارات،
ونمطية أساليبو في استنطاؽ الضحية" ،مما برر تكرار الحدث وحوار الشخصيات ،وقد أثر ذلؾ
في تعميؽ اإلحساس بالبلجدوى وفقداف المعنى الديناميكي لمحياة إزاء األساليب القمعية المكررة

لمسمطة"(.)13

ثنائية المقاومة وفصد الدم:

عرض «ونوس» في مسرحية (فصد الدـ 1963ـ) صورة لمولد المقاومة التي ال يمكف ليا
أف تتـ إال إذا بتر كؿ فمسطيني بخاصة وكؿ عربي بعامة نصفو المعطوب ،نصفو المشموؿ
العاجز نتيجة لؤلوىاـ واألكاذيب والخوؼ ،وقد جاءت المسرحية في الوقت الذي كاف فيو

الوطف العربي ممزقًا ،وأنظمتيا الوطنية تتذابح بعضيا مع بعض بشراسة أشد مف صداميا
مع األنظمة البلوطنية ،بينما اإلذاعات تطمؽ الشتائـ وتتسابؽ عمى تخديرنا بأغاني العودة.
الدـ» طب شعبي موروث يعرؼ باسـ «الحجامة» يفيد في تنقية الجسـ مما يحمؿ
و«فصد ّ
مف فساد وتخثر لتخفيؼ بعض اآلالـ ،وقد جاء اختيار ىذا العنواف لممسرحية في إشارة
لضرورة تخمص اإلنساف الفمسطيني والعربي مف السمبيات التي مف شأنيا أف تُعيؽ قياـ
لممحتؿ.
مقاومة حقيقية
ّ
ومنذ بداية المسرحية نرى جماعة مف شيوخ ونساء وأطفاؿ ،قد تداعت سحنيـ ،وبدت عيونيـ

جاحظة ،بينما توسدت الممحات الشائخة وجوه األطفاؿ ،وأثناء ذلؾ "يدخؿ عميوة مف اليميف

وينـ وجيو
وىو شاب في حوالي السابعة والشعريف
ّ
متيدؿ ،يوحي منظره بشيخوخة حقيقيةّ ،
المتغضف وذقنو الطويمة وعيناه الذكيتاف عف انييار ساخر ومدرؾ ثيابو مشعثة ميترئة
كالمزؽ ،يحمؿ في يده اليمنى زجاجة خمر مميئة تقر ًيبا ،وفي مشيتو بعض الترنح يمر وقت
قصير ،ثـ يدخؿ (عمي) مف اليميف وىو شاب في حوالي السابعة والعشريف ،لموىمة األولى

يحسب ا لمتفرج أنو (عميوة) نفسو ،فمة قامتو ومبلمحو ويرتدي الثياب الميترئة ذاتيا ،لكف
عندما يمعف المرء النظر تتكشؼ الفروؽ الجوىرية ،فيو متماسؾ يوحي منظره بصبلبة

حقيقية ال تفسدىا سمة التردد التي تغالب قسوة وجيو ،وصرامة عينيو الحازمتيف"(.)14
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َّ
إف ىاتيف الشخصيتيف تتشابياف مع بعضيما البعض ،في العمر والمبلح والييئة ،كذلؾ فإف
اسـ (عميوة) ىو تصغير السـ (عمي) ،ومع ذلؾ فيما منفصمتاف في األداء؛ إذ تظير مف

خبلؿ التعامؿ مع الحدث بعض الفروؽ الجوىرية بينيما؛ حيث تتضح تمؾ الفروؽ مف خبلؿ
البعديف االجتماعي والنفسي لشخصيتي كؿ مف (عمي) و(عميوة) فيما "يبدواف في مطاردة كؿ
منيما لآلخر كاإلنساف وقرينو (الكا) في الميثولوجيا الفرعونية ،أو كقابيؿ وىابيؿ في كافة
األساطير اإلنسانية ،إنيما يمثبلف ثنائية التضاد بيف النقائض :الخير والشر ،القوة والضعؼ،

التماسؾ واالنييار"(.)15

وباستخداـ تقنية االسترجاع يجسد لنا «ونوس واقع اإلنساف الفمسطيني الذي فرضو االحتبلؿ
الصييوني حيث يثبت في الذاكرة م اررة اليزيمة ومأساة استبلب الوطف الفمسطيني مف أىمو،
بينما يستخدـ المذياع لعرض صدى قضية الوحدة العربية في اإلذاعات العربية المتناحرة

المعبرة عف حاالت التشرذـ العربي واالغتراب عف الواقع وىمومو؛ حيث ينعكس الواقع عمى

الشاب الذي يحمؿ المذياع ليجد نفسو في تيو إعبلمي يماثؿ التيو الوجودي.
ّ
َّ
إف النص يبني ىنا عمى المونولوجات كمعادؿ بنائي درامي لمرؤية الكمية لمبدعو ،فتفتت بنية
المجتمع الفمسطيني يعبر عنو باألحاديث الفردية المتقاطعة دوف تحاور بيف الفصائؿ
المتحدثة ،كما أف غياب المشاركة العربية الحقيقية في البحث عف حؿ فعمي لمقضية
الفمسطينية يحوؿ الجماعة العربية إلى جوقة صامتة حزينة ،مثمما تحوؿ رجاؿ اليزيمة مف

الفمسطينييف أنفسيـ إلى مجرد قش تتبلعب بو الدوامة الوضيعة" ،وىذه البنية الد ارمية التي
تتقاطع داخميا المونولوجات دوف تصادـ ،كاف ال بد وأف تنتيي في نقطة تفارؽ تؤكد ىزيمة

الفكر المعبر عنيا ،أو في نقطة لقاء حتى ولو سالت فييا الدماء فتكشؼ عف تفاؤؿ يتعمؽ

بإمكانية الفعؿ"(.)16

وكؿ تمؾ األحدث تجري وصمت الجماعة العربية مطبؽ إزاء الوقائع المريرة التي تعرض ليا
ّ
تأثير بالمتمقي يمكنو مف الحركة بالتاريخ
الشعب الفمسطيني بينما يحاوؿ المؤلؼ أف يحدث ًا

إلى األماـ مف خبلؿ صياغة حدث واقعي مغاير يمقي بتأثيره المباشر عمى األحداث

السياسية المحدقة.
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َّ
إف التاريخ ال تحركو إرادة ذاتية غامضة أو تحكمو روح ىائمة تتحكـ في مساره ،وال ىو مدفوع

بإرادة أبطالو المتألقيف كالنجوـ في سماء الحياة ،وانما ىو سائر في سيرورة تتحكـ فييا إرادة
الجماعة الراغبة في التقدـ والعاممة عمى تجاوز المحظة الراىنة ،فضياع فمسطيف كاف نتيجة
الدـ» ُمتسقة مع الفيـ
ليزيمة الداخؿ منا وتمزؽ األنظمة العربية ،ومف ثـ تأتي خاتمة «فصد ّ
فضبل عف أف
العممي لمتاريخ ،واف وقفت عند حدود البتر لمجزء المنيزـ مف الجسد الفمسطيني،
ً
"البناء الرمزي التجريدي لممسرحية وضع طرفي الصراع الداخمي بيف نمط مستسمـ منيزـ ونمط

آخر قرر فجأة التخمي عف ىزيمتو والتمسؾ بقرار الفعؿ الذي نضج دونما تحديد لماىية ىذا

الفعؿ"(.)17

متسكعا مع اآلخريف مف المدمنيف والسكارى ،وىو يفتقد لمتعميـ
إف (عميوة) يعيش حياتو
ً
والثقافة ،وليس لو نشاطات سياسية أو عائمة ينتمي إلييا أو مكانة مرموقة في المجتمع ،بينما
نجد أف اليدؼ الذي سعى إليو (عمي) يكمف في محاولة العثور عمى نصفو المعطوب ،فيو
عربي يريد أف يخمؽ مف جنسيتو ىوية لمقاومة المحتؿ ،وىذا النشاط لـ يجعؿ لو أي ارتباط

عائمي لكونو قد سخر نفسو لمعمؿ عمى استمرار المقاومة ،يقوؿ (عمي)" :ريح الجنوب

الرصاصية تحميؿ صفير األرواح التي تصدأ باالنتظار ،وال فرار ،إننا موثقوف إلى األرواح

الصافرة ،ىذا ما يجب واال كنا أكذوبة ينبغي أف تتبدد (بعنؼ) ألـ تبلحظوا؟ أنو عثة تنخر
جذع األمؿ  ...كؿ أمؿ( .برىة) ال نستطيع أف نسمـ .أليس كذلؾ؟ (صمت باشمئزاز) إلى

الجحيـ  ...اختياركـ لف يوىف عزمي لقد نضج القرار ،وانتيت الحيرة"(.)18

قادر عمى قوؿ أو فعؿ ما ال يستطيع قولو ،وىو في
واذا كاف (عميوة) في حالة السكر يصبح ًا
حالة الوعي التاـ ،فإف (عميًّا) يعيش في حالة مف حضور الوعي التي تجعؿ لديو القدرة عمى
المثمى.
النضاؿ لموصوؿ إلى أىدافو ُ

َّ
الدـ» قد أظيرت نمطيف مف السموؾ البشري تجسد كؿ منيما في شخصية
إف مسرحية «فصد ّ
واحدة فالنمط األوؿ :يمثؿ الجزء األوؿ مف الشخصية التي يقوـ بتأديتيا (عميوة) حيث تتغمب
المذة المتطابقة مع العمميات األولية لبلشعور؛ لتبرز «اليو» طاغية عمى سمات تمؾ الشخصية
لتبقى مسطحة غير راغبة بالتغيير والتجدد.
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ِّ
المبلمس لمواقع" ،الذي تتـ فيو االستدماجات الناتجة عف
أما النمط الثانيُ :فيمثؿ الجزء ُ
الشعور؛ لتبرز الفطرة السميمة التي يقوـ بتأديتيا (عمي) حيث تنمو عنده القدرة عمى
االستجابة لممثيرات الخارجية"(.)19

لقد أراد «ونوس» مف خبلؿ شخصيتي (عمي) و (وعميوة) أف يعبر عف االزدواجية الموجودة
في كؿ فمسطيني خاصة وكؿ عربي عامة ،فجعؿ (عميوة) يتسـ بالبلمباالة واالستسبلـ وحب
الميو ،مما ولد القناعات لدى (عمي) بأنو عنصر سمبي ينبغي التخمص منو ،وىذا ما جعمو

فاسدا بالنسبة إليو.
دما ً
يطعنو في نياية المسرحية فيقتمو بوصفو يشكؿ ً
َّ
إف الشخصيات في المسرحية تتبايف لتعطي تشكيمة متناسقة ،فيي تتوزع بيف الشخصيات
المسطحة والعميقة لتبدو بذلؾ ضمف أنماط متعددة مختمفة في التكويف واألبعاد ،ومما يبدو

أيضا ىو اىتماـ المؤلؼ بالبعد النفسي فأغمب المسرحيات ال تركز عمى إبراز
عمييا
ً
شخصياتيا لتظيرىـ في صورة بطولية فيما بعد ،وانما تجسد فكرة معينة مف خبلؿ تمحور
األزمات الذىنية عند ىذه الشخصيات "وأغمب الظف أف الكاتب ييدؼ إلى خمؽ توازف بيف

الذات وحقميا بإضمار الجزء المظمـ مف الشخصية المتناقض مع جوىرىا لمحاولة خمؽ نقد

ذاتي عف طريؽ االستعانة بالكوابح المستمدة مف الماضي"

()21

وذلؾ لتحديد مكانة اإلنساف

محور لمتأمبلت والبحث الفمسفي اليادؼ لموصوؿ
ًا
وحركتو ضمف الوجود البشري ،بوصفو يعد
المثمى البعيدة عف الزيؼ وتخمخؿ القيـ والمبادئ.
بو إلى الحياة ُ
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سقوط األقنعة في حفمة سمر من أجل خمسة حزيران:

بعد نكسة 1967ـ بدأ الكتاب يفتشوف عف أسباب اليزيمة ،فكانت والدة عدد مف المسرحيات
السياسية التي تعالج وتحمؿ وتحرض ،وتدفع الجماىير إلى الخبلص والحرية ،ومف أىـ ىذه

المسرحيات التي كتبت في تمؾ الفترة (حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف 1977ـ) تناوؿ

يخيا ذي طابع قومي عرض مف خبللو تداعيات نكسة
(ونوس) في ىذه المسرحية حدثًا تار ً
مقدما
الخامس مف حزيراف عاـ 1967ـ؛ حيث بحث وراء األسباب واآلثار المترتبة عمى ذلؾ ً
مسرحيا يصور
عرضا
مضامينو الفكرية مف خبلؿ فرقة مسرحية محترفة تابعة لمدولة ،تقدـ
ً
ً
جانبا مف النكسة عمى غرار أسموب الكاتب اإليطالي (لويجي بيراندلمو) الذي اشتير بيذا
ً
النمط المسرحي.

ومنذ الب داية يوحي اإلطار العاـ لممسرحية بمعاناة الجماىير العربية مف اليزيمة ،في محاولة
إلى إقحاـ دور المسرح في األحداث وتأكيد قدرتو عمى النيوض بأعباء وظيفتو المتمثمة في

العميا لمدولة ،وازاء ذلؾ يحدد «ونوس» نوعية جميوره المسرحي
تنفيذ السياسة اإلعبلمية ُ
الذي يتكوف مف مسؤوليف وموظفيف كبار حضروا العرض بدعوات رسمية إلى جانب عدد
مف المثقفيف ،وعامة المواطنيف وجميور مف البلجئيف واختيار طبيعة الجميور ىذه كاف
الغرض منيا التمييد لتوسيع خشبة المسرح لكي تشمؿ الصالة والممرات والسبللـ ،يجعؿ مف

كؿ ذلؾ ما يشبو قاعة محكمة يحاكـ فييا الجيات المسؤولة عف النكسة ،وبالتالي فيو يريد
مف جميوره المشاركة في إبداء الرأي ومف ثـ المشاركة في التمثيؿ.

ويدىش المتفرجوف لتأخير بدء العرض ليخرج عمييـ المخرج ليقوؿ ليـ إف المؤلؼ قد استعاد
ُ
نصو المسرحي المقرر تمثيمو في المحظة األخيرة؛ مما يؤدي إلى استثارة المتفرجيف واشراكيـ

بالمعبة المسرحية" ،ولكف المخرج إنقا ًذا لممؤلؼ يخبر الجميور بأنو يفكر بإحياء أمسية
شعرية تنشد فييا -وبشكؿ مسرحي مؤثر -قصائد نابعة مف الفترة التي نحياىا  ...سيكوف
()21

وعمى األثر تبدو عمى خشبة المسرح

الضوء خافتًا تنبض في أوصالو طمقات الرصاص"
جوقة مف رجاؿ يابسي العيوف تنشد أبياتًا مف األشعار التي سبؽ واختارىا المخرج ،مصحوبة
بالمؤثرات المشار إلييا ،لكف المخرج يصرؼ جوقتو بحجة تراجعو عف فكرة إحياء األمسية

الشعرية لعدـ إقباؿ الناس اليوـ عمى الشعر.
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ويستعيف المخرج بالمؤلؼ (عبد الغني الشاعر) ويتفؽ معو عمى المشاىد التي ستقدـ أماـ
الجميور ،وإلضفاء الطابع الواقعي عمى العرض ،يعمف (عبد الغني الشاعر) عف نفسو مف

يدا مف المشاركة ،وازاء ذلؾ ينسحب الممثؿ البديؿ مف
خبلؿ الجميور محققًا بذلؾ مز ً
تضيا الدخوؿ في المعبة المسرحية.
المسرح ،ويصعد الممثؿ األوؿ مكانو مر ً
وتبدأ الشخصيات بتقديـ مشاىدىا ،وىذه المشاىد التعبيرية شبيية بالنماذج الشعرية التي

ٍ
معاف ال تمت إلى ىزيمة حزيراف بصمة ،وتتحدث عف بطوالت وىمية لشعب
عبرت عف
أسطوري في ببلد خيالية؛ إذ أف البطولة األسطورية ىنا قد أسندت إلى أفراد مف الجيش في

حيف جرى تصنيؼ جماىير الشعب ضمف فئتيف :فئة الغالبية التي تتصؼ بالفزع والضياع
والفوضى ،وفئة أخرى أقؿ مف حيث الكـ وترفع شعار المواجية مع العدو المحتؿ ،وىي
مسمحة بالعصى والخناجر وفي كمتا الحالتيف تبقى الصورة الكاريكاتيرية اليزيمة مسيطرة عمى

تماشيا مع فيـ السمطة لموقؼ الشعب مف النكسة وردود أفعاؿ الجماىير إزائيا.
الواقع
ً
بناء عمى عودة مف قبمو
ويبرز المؤلؼ استعادتو لنصو في المحظات األخيرة بأنيا جاءت ً

افضا المشاركة في المعبة التي يعدىا المخرج كونو أحد مسؤولي السمطة" ،ولع ّؿ
إلى الوعي ر ً
سعد اهلل ونوس قصد مف خبلؿ تعاممو مع شخصية المؤلؼ ،إلى إعادة اعتبار المثقفيف
عرت
الذيف انساقوا ً
بعيدا وراء أنظمة الحكـ في بمدانيـ ليقفوا مع أنفسيـ بعد اليزيمة التي ّ
أنظمتيـ ،ويتساءلوف :إلى أيف؟"()22؛ لذلؾ فنحف نجد المؤلؼ ينحاز إلى الشعب باختيار
مكانو بيف المتفرجيف ،بينما يغتنـ المخرج فرصة وجود ديكور ساحة قرية – كاف قد استخدـ
أثناء الحوار بينو وبيف المؤلؼ لعرض مشيد يمثؿ نزوح أىالي قرية أمامية قريبة مف خط

فاصبل مف الفف الفولكموري كتعويض عف حرماف الجميوري مف العرض
النار – ليقدـ
ً
المسرحي.

ومف الضروري ىنا أف نكشؼ عف مدى المرونة في استخداـ خشبة المسرح مف جانب إعبلـ
منبر
السمطة ،فقد يستخدـ المسرح منصة إللقاء الشعر أو مساحة لتقديـ عروض شعبية ،أو ًا
مكانا العتقاؿ الناس بالجممة ،ففي أحد مشاىد
إللقاء الخطب السياسية" ،وال مانع أف تصبح ً
المسرحية يرتقي أحد كبار مسؤولي السمطة خشبة المسرح ليمقي مف فوقيا خطبة سياسية
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جيدة السبؾ ،ومع نياية المسرحية يمقي أزالـ السمطة القبض عمى المتواجديف فوؽ خشبة

المسرح كافة ،عدا المخرج"(.)23

وبدخوؿ الراقصيف والموسيقييف ،يخرج مف بيف الجميور فبلح ضخـ الجثة ،ويسأؿ المخرج
عف ىذه الضيعة التي تشبو ضيعتو التي نزح فييا ،لكف المخرج يتصدى لو فتثور ثائرة

الجميور إنصافًا لموقؼ الفبلح ،ومما يتضح ىنا أف الصراع قد أخذ يتصاعد بشكؿ درامي
مثير نتيجة لصراع السمطة مع الجماىير ،مختمفًا في ذلؾ عف المساحة الكبلمية التي ظيرت
في القسـ األولي بيف المخرج والمؤلؼ.

تعتيما
ويقؼ المتصارعوف عمى األسباب الحقيقية لمنكسة ،ويق أر الوطنيوف الحقيقيوف أف ىناؾ
ً

إعبلميا مف السمطة حوؿ ىذه األسباب لكنيـ يؤكدوف أف أسباب النكسة تكمف في عدـ
ً
االستعداد لمحرب كما يجب ،وعدـ اإلصغاء إلى أبناء الشعب وىـ يطالبوف بالسبلح والقتاؿ،
إضافة إلى جنوح السمطة نحو اتياـ ىؤالء المطالبيف قبؿ المعركة وخبلليا بأنيـ معادوف

لمنظاـ ومتآمروف عميو.

مؤكدا
المتخاذلة ،وأسقط كؿ األقنعة التي تختفي خمفيا
ً
لقد فضح «ونوس» األنظمة العربية ُ
عمى زيؼ انتمائيا الوطني ،وعمى انعداـ الثقة بينيا وبيف الشعوب العربية ،وقد وظؼ ألجؿ
ذلؾ خطب المسؤوليف والزعماء العرب السياسية وتصريحاتيـ ضمف مجريات األحداث:
"عودوا إلى بيوتكـ  ...وتابعوا مف وراء مذياعاتكـ بطوالت جيشنا الباسؿ  ...نقدر

عواطفكـ ،ولكنكـ تسيموف ميمة أعداء الشعب والمتآمريف عمى النظاـ  ...الحرب ليست مف

شؤونكـ"(.)24

إف ما جرى االستعانة بو مف مكونات البيئة المنظرية في مسرحية (حفمة سمر مف أجؿ

مغاير "أال وىو كسر اإليياـ المسرحي لدى
ًا
دور
خمسة حزيراف) قصد منو أف يمعب ًا
المتفرجيف ،إلى جانب كونو يساعد عمى تجسيد محاكاة ساخرة ألجيزة اإلعبلـ الرسمية لدى
تعامميا مع ىزيمة حزيراف"(.)25

المبلحظ عمى أسموب «ونوس» أنو يتشابو مع أسموب «بيراندلمو» الفني في تقنية
ومف ُ
المسرح داخؿ المسرح ،وفي اعتماد صيغة تشبو إلى حد ما صيغة االرتجاؿ ،واف كاف
عفويا ،كذلؾ ظيرت
االرتجاؿ في (حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف) قد نسج نفسو
ً
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الشخصيات ىنا بشكميا الطبقي؛ حيث مثمت كؿ شخصية طبقة معينة في المجتمع عمى
غرار ما رأيناه في المدارس المسرحية الممتزمة بالقضايا الجماىيرية كالمسرح السياسي

والممحي والتسجيمي وبالتالي فالبطولة ىنا جماعية ،وال تنفرد بيا شخصية عف أخرى،

ثقيبل
عبئا ً
والمسرحية أشبو بالمنشور السياسي ،وىي تتسـ بالمباشرة؛ لذلؾ ال يشكؿ فيميا ً
عمى الجميور الذي جاء مف طبقات متعددة.
بدال مف التعميـ؛ حيث ركز اىتمامو عمى
لقد اتجو «ونوس» في ىذا النص إلى التخصيص ً
قضية واحدة ىي ىزيمة الخامس مف حزيراف 1967ـ ،ليقدميا لنا بقالب درامي أداف مف

خبللو األنظمة العربية وما أحدثتو مف ترسبات أثرت عمى مكانة األمة ومستواىا بيف األمـ،

يقوؿ «ونوس» عف المسرحي ة" :حممت وأنا أكتب المسرحية أف تكوف عممية كشؼ متباينة ال
أيضا ،لحظة مواجية تنيار فييا حواجز
يضطمع بيا الممثموف فييا فقط وانما المتفرجوف ً
الخوؼ والبلمباالة والجيؿ كي يبدأ بعد ذلؾ حوار ضروري لمواجية النكسة"(.)26
واذا كانت الشخصيات قد اتصفت بالشعارية والخطابية في أسموب أدائيا ،فإف ذلؾ يأتي
تماشيا مع أىداؼ المسرح السياسي الذي يسعى إلى التغيير "فعندما نريد الوصوؿ إلى
ً
الحقيقة التي ترتبط بالشعب ،وتخدـ الجماىير الفقيرة ،نكوف إزاء عمؿ أخبلقي بالدرجة األولى
وأخبلقي مف النوع الذي ال ييدؼ لبناء وتأسيس عالـ اإلنساف"

()27

والمعني ىنا ىو اإلنساف

العربي بشكؿ عاـ والفمسطيني بشكؿ خاص ،كونو عاش األزمة بكؿ أبعادىا السياسية

واالجتماعية واالقتصادية.
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إشكالية العالقة بين المواطن والسمطة في الممك هو الممك:

عد مسرحية (الممؾ ىو الممؾ 1978ـ) مف أفضؿ المسرحيات التي كتبيا «ونوس» ،وقد
تُ ّ
أ ثارت الكثير مف اآلراء واالجتيادات وذلؾ لما حفمت بو مف بناء فني متقدـ ،شكؿ حالة
متطورة في تطويع تراث ألؼ ليمة وليمة وانتشالو مف جمود الماضي إلى حيوية الحاضر،

مقدما بذلؾ رؤية معاصرة لمواقع السياسي تقوـ عمى تعريتو ونقده.
ً
وتقوـ المسرحية عمى حكاية تراثية مف حكايات ألؼ ليمة وليمة اسميا (النائـ واليقظاف)
وتتمخص الحكاية بقياـ الخميفة العباسي (ىاروف الرشيد) بالتنكر ىو وسيافو (مسرور) بثياب
تاجريف لمقياـ بجولة في أحياء بغداد ،وأثناء جولتيما يمتقياف برجؿ يدعى (أبا الحسف) الذي

يقوـ
ال يتردد بالتصريح عف أمنياتو في أف يكوف خميفة لبغداد وليوـ واحد؛ وذلؾ حتى ِّ

االعوجاج في الحكـ ،ويحقؽ العدؿ ،وتستثار روح الدعابة لدى الخميفة (ىاروف الرشيد) الذي

يتفؽ مع (مسرور) عمى تحقيؽ أمنية (أبي الحسف)؛ حيث يتـ تخديره ونقمو إلى القصر

وبناء عمى توجييات (الرشيد) يتـ التعامؿ مف
صباحا ويجد نفسو خميفة عؿ بغداد،
ليستيقظ
ً
ً
قبؿ الذيف يحيطوف بو وكأنو خميفتيـ الحقيقي ،وبانتياء النيار تنتيي خبلفة (أبي الحسف)
دوف أف يتمكف مف إظيار حكمتو وحزمو في إدارة شؤوف الدولة وذلؾ نتيجة لحيرتو وعجزه
وجيمو بأمور الحكـ ،ومع قدوـ الميؿ يخدر ثانية ويعاد إلى المكاف الذي أحضر منو ليجد
نفسو في واقع جديد ،وىذه األحداث قد فرضت عميو التنقؿ ما بيف الحمـ والواقع نتيجة

الختبلط األمر عميو.

لكف «ونوس» قد نزع عف الحكاية الشعبية روح الدعابة ،وأجرى عمييا بعض التغييرات التي
انسحبت عمى األحداث العامة ،فقد أجرى تعديبلت عمى زماف ومكاف وشخصيات المسرحية،
فأبدؿ (الرشيد) بممؾ ما لمممكة ما مجيولة الزماف والمكاف ،وذلؾ حتى يمنح الممؾ الصفات

بعيدا عف التمثيؿ الذىني لشخصية السيَّاؼ (مسرور) كمرافؽ لمرشيد
التي تخدـ ىدفو الدرامي ً
كذلؾ استبدؿ شخصية السيَّاؼ (مسرور) كمرافؽ لمرشيد بشخصية الوزير (بربير) كمرافؽ

مبقيا عمى وظيفة السيَّاؼ لشخصية الجبلد ،كذلؾ قاـ بتغيير اسـ (أبي الحسف) إلى
لمممؾً ،
(أبي عزة) وخمؽ بيئة اجتماعية واقتصادية خاصة بو ممثمة بزوجتو وابنتو وخادمو (عرقوب)،
"وتـ استحداث شخصيات أخرى مثؿ( :شاىبندر التجار) (والشيخ طو) الستكماؿ البيئة
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وشخصيتي (زاىد) و(عبيد) لمحديث بمساف المؤلؼ ورواية جانب مف
الخاصة بالممؾ ووزيره،
ّ
األحداث"(.)28
ومنذ بداية المسرحية يدخؿ الشخوص إلى المسرح بطريقة بيموانية كما لو كانوا العبي
سيرؾ ،واليدؼ مف ذلؾ ىو تحقيؽ التغريب في األحداث ،ومنع اندماج المتفرجيف بما
يعرضو الممثموف مف خبلؿ إقناعيـ بأف ما يعرض أماميـ ال يخرج عف كونو لعبة مسرحية
ال تقوـ عمى فكرة اإليياـ بواقعية الحدث ،وىذه المعبة يقودىا كؿ مف (عبيد) و(زاىد) معبريف
بذلؾ عف الثورة وفكرىا.

ولترسيخ المعبة المسرحية تظير معظـ الشخصيات ضمف ىذه األجواء ،فيا ىما شخصيتا

(شاىبندر التجار) و(الشيخ طو) تميواف بتحريؾ الدمى التي تمثؿ أنماطًا متعددة مف الناس،
بوصؼ الشاىبندر يتحكـ بمقدراتيـ االقتصادية ،بينما يمثؿ الشيخ السمطة الدينية في

بعيدا عف صورة الخميفة
المجتمع ،أما الممؾ فقد أظيره المؤلؼ بيذه الصورة بيدؼ التسمية ً

متجاىبل مصير رعاياه حتى لو أدت لعبتو التي
العادؿ ،فيو تنكر بحثًا عف متعة خشنة
ً
أحيانا  ...عندما أصغي إلى ىموـ
يمعبيا إلى جنوف أحدىـ يقوؿ" :ألف ذلؾ يرفو عني
ً
الناس الصغيرة ،وأرقب دورانيـ حوؿ الدرىـ والمقمة ،تغمرني متعة ماكرة في حياتيـ الزنخة

ُخر .أنا
 ...طرافة ال يستطيع أي ميرج في القصر أف يبتكر مثميا ،واليوـ ىناؾ أشياء أ َ
أيضا لي ابتكاري  ..أريد أف أعابث الببلد والناس.)29()...
ً

فالممؾ يجد في النظر إلى صراع أفراد الرعية مع الحياة اليومية بحثًا عف لقمة العيش متعة
كبيرة ،بؿ إف ىذه المتعة تصؿ بو إلى مستوى السخرية والعبث بمصير الببلد والناس ،وحيث

إمتاعا.
يخبره الوزير بأف المعبة التي يمعبيا خطيرة يقوؿ :وىذا ما يزيدىا
ً

َّ
إف المعبة المسرحية تقوـ عمى التنكر ،ويشير «ونوس» في إيضاحاتو حوؿ المسرحية إلى أف
موضوع التنكر ال يستخدـ كمفارقة ،مرماىا تبرير الوضع الطبقي القائـ ،وتأكيد مشروعيتو،
وانما كانحراؼ تاريخي شرس وداـ" ،فالمجتمعات الطبقية ما ىي إال سمسمة معقدة مف
عمميات التنكر تصؿ في ذروتيا إلى التجريد المحض ،ىذا التجريد ىو الممؾ  ...إف

نيائيا في مجموعة رموز وعبلئـ ،الثوب ،الصولجاف ،العرش،
الشخص في الذروة ينحؿ
ً
التقاليد ،الحاشية...إلخ .وأف م أساة الحاكـ تبدأ حيف يتوخـ أف لديو إمكانات خاصة وبمعزؿ
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عف رموزه"()31؛ لذلؾ بدأت مأساة الممؾ حينما َّ
ظف أف العرش لو مقاس واحد ىو مقاسو،

فتعامؿ مف خبلؿ المعبة المسرحية التي أراد أف يمعبيا ىو ووزيره مع عبلماتو الممكية،

متناسيا في الوقت نفسو أنو يستمد قوتو مف القوى التي
كالثوب والتاج ،وباستخفاؼ كبير
ً
يمثميا ومف أدوات السمطة التي يعتمد عمييا.

وتبمور فكرة المعبة المسرحية الحضور البريختي بشكؿ قوي في مسرحية (الممؾ ىو الممؾ)،

ومما يعمقيا تأدية الممثميف لحركاتيـ البيموانية وأوضاعيـ التشكيمية وتوجييـ بالخطاب

المباشر إل ى الجميور ،وقياميـ بالتعريؼ بأدوارىـ التمثيمية ،وبالخط العاـ لمحكاية المسرحية،
مباحا إال إذا جاوز
وما دامت المسرحية تقوـ عمى فكرة المعب فإف كؿ شيء يمكف أف يكوف ً
الحدود إلى الفعؿ المؤثر ،وفي ضوء ذلؾ جاء الخط العاـ لمحكاية كي يمثؿ قصة الصراع

بيف ما ىو مسموح وبيف ما ىو ممنوع ،الذي يخبرنا عنو ممثؿ آخر بأنو يندرج تحتو المموؾ
واألمراء والسادة:

(عرقوب :أف نتخيؿ؟
السيَّاؼ :مسموح.

عرقوب :أف نتوىـ؟

السيَّاؼ :مسموح.
عرقوب :أف نحمـ؟

السيَّاؼ :مسموح  ...ولكف حذار!
عرقوب :أف يتحوؿ الخياؿ إلى واقع؟

السيَّاؼ :ممنوع.

عرقوب :أف يتحوؿ الوىـ إلى شغب؟
السيَّاؼ :ممنوع.

عرقوب :أو تتحد األحبلـ ،وتتحوؿ إلى أفعاؿ؟

السيَّاؼ :ممنوع)

()31

َّ
إف «ونوس» ومف خبلؿ استخدامو لبلفتات إنما أراد تقديـ صياغة فكرية مكثفة لكؿ مشيد
في المسرحية ،وىو منذ البلفتة األولى يذىب إلى أف مسرحيتو ال تخرج عف كونيا لعبة
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تشخيصية يتـ مف خبلليا تشخيص بنية السمطة ضمف أنظمة التنكر والممكية ،وينزع
«ونوس» مف خبلؿ ذلؾ عف أحداث مسرحيتو األوىاـ األرسطية ال سيما حينما يجيز لػ
(عبيد) الظيور منذ البداية وىو يق أر المبلحظات المسرحية.

تاجر ممتاثًا ركبتو الديوف بعد
ميما مف أركاف المعبة المسرحية ،وقد كاف ًا
ويشكؿ (أبو عزة) ً
ركنا ً
أف تآمر عميو شاىبندر التجار والقاضي والنظاـ نفسو ،وقد كاف حممو الذي يراوده أف يصبح
ِّ
ويشدد القبضة ولو يوميف عمى العباد ،وينقش الختـ عمى بياض وينقضي أمره ببل
مم ًكا لمببلد،

اعتراض ويشنؽ (الشيخ طو) بعمامتو ،وينتقـ مف (شاىبندر التجار) وزمبلئو بمصادرة أموالو ثـ

إعداميـ ،وحينما يدخؿ المعبة بأمر مف الممؾ الحقيقي ،ويصبح مم ًكا عمى العباد ،يتجو (أبو
عزة) لممارسة سمطاتو بقسوة ال تقؿ عف قسوة الممؾ الحقيقي دوف اىتمامو بالبحث عف تفسير

لمحالة التي أصبح فييا ،وما إف تستتب األمور لػ (أبي عزة) حتى يقبض عمى كؿ مف يحيط بو
بقبضة مف حديد ،فيصبح الكؿ يدينوف لو بالوالء والطاعة ،بينما صبي (أبي عزة) وخادمو

(عرقوب) يقوـ بدور الوزير الذي يحقؽ لسيده إمكانية السيطرة عمى مقاليد الحكـ في المممكة،
وذلؾ باستخداـ شتى أنوع القير واالستعباد ضد أفراد الرعيَّة.
عمي .واآلف بمف نبدأ التعذيب واالنتقاـ؟ بالشيخ الخؤوف أـ بشاىبندر التجار
(عرقوب :اعتمد ّ
الممعوف؟!

أبو عزة :كؿ الخصوـ سنصمييـ عذاب الجحيـ ،ولكف قد تكوف المسيرة مضاعفة ،لو أخذنا

أوًال قسطًا مف النشوة)(.)32

ويمعف الممؾ الجديد في إرىابو ألفراد الر َّ
عية بؿ إنو يعبر عف رغبتو في قتؿ أعدائو بنفسو

إيمانا منو بأف العروش ال بد وأف تغسؿ بالدماء
ً
بدال مف أف يوكؿ ىذا األمر لسيَّافو ،وذلؾ ً
بيف الحيف واآلخر ،ويتنكر لكؿ مف عرفيـ وعاشرىـ في حياتو ،حتى زوجتو (أـ عزة) وابنتو
(عزة) ال تسمماف مف أذاه ،فحينما أتت (أـ عزة) مع ابنتيا تشكو ظمـ التجار الذيف تآمروا
عمى زوجيا ،وظمـ زوجيا نفسو ليا والبنتيا ،لـ يعرفيا الممؾ الجديد ،ولـ تيتز مشاعره

باطبل،
جائرا ،يقوؿ الممؾ" :إذا كاف داعية الممؾ
لمظممتيا والبنتيا ،وكاف حكمو عمييا
ً
ً
أيضا باطؿ ،والذي يجمس عمى العرش
وقاضيو
ً
باطبل ،وبيعة الناس باطمة ،فإف العرش ً
باطؿ ،والناموس الذي يحكـ الببلد والعباد باطؿ ...
مجمة بحوث كمية اآلداب
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محبل لمرزؽ ،ولكف لكؿ
ىؿ جئت أيتيا المرأة لتقولي ىذا؟  ...لكؿ واحد الحؽ في أف يفتح ً

أيضا الحؽ في أف يحمي محؿ رزقو ،ويديره وفؽ مصمحتو كؿ ما فعمو الشاىبندر ،وىو
واحد ً
أيضا حبلؿ ،حيف فتح زوجؾ
دائما ،إنو حمى نفسو ورزقو ،التجارة حبلؿ والمنافسة ً
ما يفعمو ً

ورط
خصما
محمو دوف أف يتفؽ مع الشاىبندر ،صار
ومنافسا لـ يسرقو أحد أو يغشو ،وانما َّ
ً
ً
نفسو في مبارزة أكبر مف مقدرتو وامكاناتو ،وكانت النتيجة أنو خسر وأفمس  ...كاف باألحرى
أف توجيي شكواؾ ضد زوجؾ ،فيو سبب كؿ ببلئؾ؛ وألنو قميؿ اليمة ،عديـ الحيمة ،وجد أف
األسيؿ ىو أف يمقي التبعة عمى اآلخريف ويناؿ منيـ"(.)33

ولـ يتوقؼ الممؾ الجديد عند ذلؾ بؿ حكـ عمى زوج (أـ عزة) بالتجريس؛ حيث يدار بو في
سنويا مف مالو الخاص مقابؿ أف
كؿ أسواؽ المدينة ،وأف يدفع الوزير ليا خمسمائة درىـ
ً
تصبح (عزة) زوجة لو أو جارية في قصره ،وىذا ما يثير (عزة) ويجعميا تصرخ ألنيا كانت
الثوار الراديكالييف.
ترفض في السابؽ الزواج مف (عرقوب) نتيجة لشغفيا بأحد َّ

كبير في توظيؼ أفكاره المرتبطة بالحكاية
نجاحا ًا
لقد حقؽ «ونوس» في ىذه المسرحية
ً
الشعبية وروحيا توظيفًا بديعاَّ ،
اضحا يعبر عف أف تغيير األفراد ال يغير
درسا
سياسيا و ً
ً
وقد َـ ً
األنظمة ،وانما يجب تغيير األنظمة مف جذورىا ،ولـ يغفؿ دور الشعب في صنع التغيير
قاببل لمتشكيؿ حسب رغبة الطُغاة والجبابرة.
مؤمنا بقدرتو عمى أال يكوف ً
ً
لقد حدد «ونوس» عبلقة المواطف بالسمطة منذ بداية المسرحية ،بأنيا عبلقة حرب بيف
المسموح والممنوع بيف الرعاع والدىماء والعامة مف جية ،والسادة مف جية أخرى.

خيانة السمطة وسمبية الجماهير في مغامرة رأس الممموك جابر:

قدـ «ونوس» في مسرحية (مغامرة رأس الممموؾ جابر 1977ـ) تجربة أخرى مف تجارب
(المسرح السياسي)؛ حيث حاوؿ مف خبلؿ ىذا النص تقديـ حكاية تيـ الجميع ،ضمف فرجة

ممتعة ومفيدة تدفع المتفرج إلى تأمؿ مصيره ،مف خبلؿ بناء عقمي متعدد العناصر ال
ينفصؿ عف تأثير مسرح (برتولت بريشت) الممحمي.

في ىذه المسرحية نحف أماـ عمؿ تغريبي ،امتزجت فيو البنية التاريخية مع عناصر
فولكمورية كثيرة في محاولة لتقديـ عالـ مسرحي عريض متشابؾ العبلقات ،شكؿ المقيى

الشعبي صورة مصغرة عنو ،وىذا المقيى يسيطر عميو جو مف التراخي والفوضى التي تختمط
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ىاما في تييئة الجو لبدء
بقرقرة النراجيؿ وباألغاني المنبعثة مف راديو عتيؽ والتي تمعب ًا
دور ً
المسرحية ،بينما رواد المقيى ينتظروف الحكواتي «مؤنس» الذي يعد شخصية تراثية ميمة
ومؤثرة لما يقدـ مف حكايات تروؽ لمسامعيف ،ووظيفتو ىنا ال تتوقؼ عمى الحكي وحده،

وانما تمتد لتأخذ وظيفة نقدية وقدرة عمى االستقراء المستقبمي لطبيعة األحداث ليشكؿ بذلؾ
ضمير لمتاريخ ،فالحكواتي ىو أداة القص الشعبي األولى ،وىو الوسيط بيف الحكاية الشعبية
ًا
والمستمعيف ،وىو عند «ونوس» وسيمة مف وسائؿ تحطيـ الجدار الرابع بيف الممثؿ وجميوره
لتحقيؽ نظاـ لممشاركة.

لقد فرض وجود الحكواتي في ىذه المسرحية شكؿ السيرة واذا كنا نرى فيو أكثر مف مجرد
قاص ،كأف ينفعؿ في قصتو فيمثؿ ما يقولو ،فإف المؤلؼ في المسرحية قد أراد أف يكوف
حايدا يقوـ بدور الراوي برغـ أف ىذا الحياد زائؼ؛ ألنو يتدخؿ مف حيف إلى آخر
اتيا ُم ً
حكو ً
ليمفتنا إلى معنى ،أو يكرر ألزمة لغوية دالة ،إضافة إلى استخدامو كأداة جمالية تراثية،
ولكف مع عكس الوظيفة مف رجؿ يرتزؽ مف غناء القص الشعبي إلى فناف متسمح برؤية

لمواقع(.)34

وعمى أثر حضور الحكواتي ترتفع األصوات شاكية قتامة الحكاية التي قصيا باألمس؛ حيث
يطالبو الحضور بقص سيرة (الظاىر بيبرس) بوصفيا تعبر عف أياـ البطوالت واالنتصارات،

أياـ األماف ،واالزدىار ،لكف الحكواتي يخبرىـ أف سيرة (الظاىر) لـ يأت دورىا بعد ،وانما

ستقدـ بعد أف نفرغ مف قصص الزماف الذي بدأنا حكايتو  ...زماف االضطراب والفوضى

الذي نعيشو ونذوؽ م اررتو كؿ لحظة.

أما حكاية الميمة ،فيي تدور حوؿ صراع الخميفة (شعباف المقتدر باهلل) ووزيره (محمد

العمقمي) في حاضرة الخبلفة العباسية بغداد؛ حيث يأتي الصراع ضمف إطار سياسي

طمبا لؤلماف ،بينما يتقاسـ أطرافو التجار واألمراء
اجتماعي يغيب عنو أىؿ بغداد ً
والمستغموف" .وفي ىذا المنظر ينقسـ الناس إلى حكاـ ومحكوميف ،وحيث يتصارع أولو األمر
يجب أف يتحصف العامة بالفرجة فحسب ،واذا كاف صراع الوزير والخميفة ىو الصراع األكبر
عددا مف الصراعات األخرى أكثرىا فكري جانبي شاحب ،كصراع
واألبرز ،فإف ظبللو تخمؽ ً

الرجؿ رقـ ( )4مع الرجميف اآلخريف والنسوة"(.)35
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ويعد الممموؾ (جابر) شخصية رئيسة في المسرحية حيث يحاوؿ أف يستغؿ الظرؼ السياسي

الذي تمر بو بغداد في محاولة منو لمحصوؿ عمى الجارية (زمردة) خادمة (شمس النيار)

زوجة الوزير (محمد العمقمي) ،فيمجأ إلى فطنتو ودىائو ومكره وذلؾ لمقياـ بإقناع الوزير
متجاوز الحراسة المشددة المفروضة عمى أبواب
ًا
بقدرتو عمى نقؿ رسالتو إلى ممؾ األعاجـ
ب غداد مف قبؿ األعداء؛ حيث يعرض عميو إمكانية تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ كتابة الرسالة عمى
رأسو بعد حمؽ شعره.

"جابر :ال أبتغي إال مرضاة سيدي ،إال أني أجد نفسي ضعيفًا أماـ كرمو.
الوزير :ال تساوـ ،سأعطيؾ ما تريد.

جابر :أيمف عمى عبده بمركز يرفعو مف ضيعتو؟

الوزير :أعطيؾ ما تريد لو بمغت رسالتي.

جابر :ويكرمني فيزوجني زمردة خادمة سيدتي شمس النيار؟

الوزير( :نافذ الصبر) ىي لؾ  ...وفوقيا ماؿ كثير ،ولكف أرني أوًال تدابيرؾ.

جابر( :ينحني مقترًبا مف الوزير  ...ليجة بطيئة مع تشديد عمى الكممات) إني أىبؾ رأسي
فعا ما قدمتو لموالي ...
يا موالي لو لـ يكف رأسي نا ً
الوزير :وما نفعو لي؟

جابر :راقبت الحراس ساعات طويمة يا موالي  ..رأيتيـ كيؼ يفتشوف ،وكيؼ تتغمغؿ

أصابعيـ كالثعابيف في كؿ شيء؟ يمزقوف الثياب  ..يقطعوف األحذية ،يؤلموف الناس وىـ
أحيانا ما بيف
يغرسوف أظافرىـ في كؿ بقعة مف أجسادىـ  ...البطوف  ...الظيور  ..و ً
أحدا منيـ لـ يخطر ببالو أف يفتش تحت شعر الرأس.
األفخاذ  ...ولكف ً
الوزير( :بببلىة) وماذا سيجدوف تحت شعر الرأس سوى القمؿ والبراغيث؟

جابر :قد يجدوف الرسالة التي يفتشوف عنيا يا موالي  ..إذف إليكـ  ...ننادي الحبلؽ فيحمؽ

ناعما كخد جارية جميمة يكتب سيدنا الوزير رسالتو عميو
شعري! وعندما يصبح جمد الرأس
ً
ثـ ننتظر حتى ينمو الشعر ويطوؿ ،فأخرج مف بغداد بسبلـ"(.)36

َّ
شاب ذكي وقوي ،وىو لـ يقؼ ىذا الموقؼ مع الوزير إال ألنو شخص وصولي
إف (جابر) ّ
منتيز كؿ
ًا
ال يبحث إال عف مصمحتو؛ لذلؾ فيو يقؼ مع الجانب القوي والمنتصر ًأيا كاف،
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شيئا مف مصالحو الذاتية وىو في الوقت نفسو ال يتيـ
فرصة مف شأنيا أف تحقؽ لو ً

بالصراع القائـ بيف الخميفة والوزير ،واذا اشتد فإنو سينزوي مف أجؿ الفرجة والتسمية.

ولـ تكف نوايا الوزير لتعجب أعوانو الذيف ارتابوا مف تآمره عمى ببلده نتيجة لص ارعو مف

تماما الويبلت التي سيجمبيا الغزاة لمببلد،
الخميفة ولوجود مطامع شخصية لديو ،فالوزير يعي ً
ولكنو ال ييتـ سوى بإسقاط الخميفة ،يقوؿ الوزير" :ولكف الجيش الغازي يأتي ليحمي
مصالحنا ،ويجيز لنا كرسي السمطة ،فماذا ييمنا بعد ذلؾ؟! بالتأكيد سيكوف ىناؾ خراب ...
لف يدخؿ الجيش بالدفوؼ والغناء ،ولف يوزع الورد والعطور ،ىذه حرب  ...سيقتموف

طبعا لف يبقى مف ذرية الخميفة حي ،وستصبح قصوره خرائب  ..كما لف
ويخربوف ً ....
يوفروا المدينة  ..ىي األخرى سينيبونيا عمى أية حاؿ ىذه ضريبة االنتصار ،أما نحف فماذا

()37
اشتد الصراع
يخيفنا؟ يأتوف ليدعموا لنا السمطة  ...فيؿ نطمب أفضؿ مف ذلؾ؟!"  ،وكمما ّ
سوءا نتيجة لمكساد وغبلء األسعار والضرائب التي
بيف الوزير والخميفة ازدادت أحواؿ الناس ً

دفاعا عف خميفتيـ.
فرضيا الخميفة عمى الرعية كالضريبة المقدسة التي يقدميا الناس ً
أما (جابر) الذي انطمؽ بالرسالة الىثًا خمؼ أحبلمو ومآربو الشخصية ،فمـ يكف يتوقع بأف
الرسالة التي يحمميا فييا مقمتو ،وبقيت أحبلمو في العودة السريعة لمحصوؿ عمى الجارية

(زمردة) مسيطرة عميو ،فحينما يصؿ (جابر) إلى ممؾ الفرس الذي يحترؽ شوقًا إلى أف يطأ
بغداد الفاتنة المييبة ،يبمغو بأنو يحمؿ إليو رسالة مف الوزير (محمد العمقمي) وىي مكتوبة
عمى فروة رأسو ،ويمكف قراءتيا بعد حمؽ شعره ،فيخرج ابف الممؾ (ىبلووف) ويعود وىو

موسا ،حيث يحمؽ شعر (جابر) حتى تظير الرسالة ،فيقوـ الممؾ (منكتـ) بقراءتيا
يحمؿ ً
حابسا أنفاسو ،وبعد االنتياء مف قراءة الرسالة يأتي سيَّاؼ
بينما (جابر) مطرؽ في األرض
ً
الممؾ (ليب) وىو رجؿ ضخـ الجثة ،أقرع الرأس ،لو شارباف كثاف ،ووجو جامد المبلمح

مخيؼ ،حيث يقتاد (جابر) إلعدامو تنفي ًذا ألمر الممؾ الذي رأى في إعدامو ضرورة نجاح

حممتو عمى بغداد ،وبعد أف يتدحرج رأس الممموؾ (جابر) بضربة مف بمطة (ليب) الحادة

يق أر الحكواتي ما ىو مخطوط عميو ،يقوؿ وزير بغداد في رسالتو" :مف الوزير محمد العمقمي

إلى بيف أيادي الممؾ منكتـ  ...نعممكـ أف الوقت حاف  ...وفتح بغداد صار باإلمكاف ...

سرا ،وتحت ستر مف الكتماف
فجيزوا جيوشكـ حاؿ وصوؿ الرسالة إليكـ  ...وليكف ىجومكـ ً
مجمة بحوث كمية اآلداب
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حتى تتـ المفاجأة بفتح بغداد  ...واف وجدتـ في الطريؽ عساكر تمشي إلينا ،فاقضوا عمييا

سر
يظؿ األمر ًا
ألنيا إمدادات لمخميفة  ...ونحف ىنا نتكفؿ بالعوف ،وفتح األبواب  ...وكي ّ
بيننا اقتؿ حامؿ الرسالة مف غير إطالة"(.)38
وتزحؼ جيوش العجـ إلى بغداد حيث تخرب في طريقيا كؿ ما ىو قائـ ،بينما يستمر الوزير

باالتصاؿ بقواده ليرتب معيـ خططو ،وما إف يتـ الجيش الغازي ميمتو حتى ينتشر الموت

ويعـ الحزف في كؿ مكاف ،بينما الجميع يندب حظو العاثر ،ويعمف حسرتو وألمو
في المدينةّ ،
لما آلت إليو األمور.
المبلحظ أف «ونوس» قدـ األحداث في ىذه المسرحية عمى مستوييف:
مف ُ
األوؿ :مستوى المقيى الشعبي؛ حيث يق أر العـ «مؤنس» مف كتاب قديـ بيف يديو ،وىو ما
يمكف تسميتو بالمستوى الروائي ،وعبر ىذا المستوى يميد العـ «مؤنس» ألحداث حكاية

الممموؾ ،ويربط أجزاءىا بعضيا بالبعض اآلخر ،إضافة إلى تعميقو ،وابداء رأيو بالحدث،
وخمؽ عنصر التشويؽ لدى المتفرج.

تماشيا مع سرد
الثاني :ويتجسد في تمثيؿ أحداث حكاية الممموؾ (جابر) عمى خشبة المسرح
ً
رواد
العـ «مؤنس» ليا ،ويؤديو ممثموف آخروف غير الممثميف الذيف يقوموف بأدوار َّ
المقيى)(.)39

َّ
إف المؤلؼ في ىذه المسرحية يديف الحكاـ بخيانتيـ والجماىير بسمبيتيا واالنتيازييف أمثاؿ

الممموؾ (جابر) الذيف ال يبالوف بالمصمحة العامة ألبناء الوطف ،وال ييميـ إال مصالحيـ

الشخصية؛ لذلؾ فقد جعؿ المؤلؼ ليؤالء مف يناقضيـ في األفكار والتوجيات ،وكانت

شخصية الممموؾ (منصور) إحدى ىذه الشخصيات؛ حيث ظير وىو يوجو اىتمامو

افضا صراع الوزير مع الخميفة وموجيًا في الوقت نفسو النقد لنمط الممموؾ
لممجتمع ،ر ً
النفعي المتمثؿ بػ (جابر).
انية القمع ونفي الذات في االغتصاب:
عدو ّ

في مسرحية (االغتصاب 1991ـ) ،وجو «ونوس» سيامو نحو سمطة الجبلد المتمثؿ بالعدو

الصييوني ،وذلؾ مف خبلؿ عدد مف المشاىد الموزعة بيف أسفار النبوءات المرتبطة بالعدو،
وأسفار األحزاف اليومية المعبرة عف واقع اإلنساف الفمسطيني تحت االحتبلؿ.
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وكاف «ونوس» قد أفاد في بناء حكايتو المسرحية مف عمؿ الكاتب األسباني أنطونيو بويرو
باييخو المسمى (القصة المزدوجة لمدكتور بالمي) الذي صور مف خبللو فاشية (فرانكو)

وقمعو لمديمقراطييف األسباف ،وتحويؿ إسبانيا إلى ثكنة عسكرية.

ومنذ (ترتيمة االفتتاح) بيف «ونوس» حجـ المأزؽ الصييوني مف خبلؿ حديث (الدكتور
أبراىاـ منوحيف) الذي عبر مف خبللو عف يأسو مف الواقع ،يقوؿ" :ىذه مممكة العصاب
والجنوف  ..ال رأس كمو مريض ،والقمب بجممتو سقيـ .مف أخمص القدـ إلى الرأس ال صحة
فيو  ..بؿ كموـ وحبط وجراح طرية لـ تعصب ،ولـ تميف بدىف"(.)41

وتتطور األحداث المسرحية مف خبلؿ راوييف وحكايتيف (إسرائيمي وفمسطيني) ،والحكايتاف

تتداخبلف وتتبادالف النمو ،ومما يبلحظ في ىذه المسرحية أف «ونوس» قد أدخؿ الشخصية
الصييونية بصورة تقابمية مع الشخصية الفمسطينية.

وتظير (الفارعة) بصورة امرأة فمسطينية ذات حضور قوي حيث تعبر مف خبلؿ مواقفيا عف
حالة الجمود والتحدي في وجو المحتؿ ،تقوؿ" :ىـ يذبحوف ونحف نتوالد ،ىـ ينسفوف ،ونحف

ننيض مف بيف األنقاض ،ما عدنا نولوؿ وأنا التي كنت نائحة في المآتـ أقمعت عف النواح
جسور  ..ال  ..ما
ًا
ىذا العالـ األناني ال يبالي بالضحايا ،وال يميز العدالة إال إذا كانت مقاتمة
عدنا نولوؿ  ...والحؽ ال يضيع ما داـ وراءه مطالب"(.)41
ومف خبلؿ تتابع األحداث نرى أف «ونوس» قد أراد تصوير الممارسات اإلرىابية لمدولة
العنصرية الييودية ،وسموكيا التوسعي والقمعي الذي تسمكو تجاه اإلنساف لكؿ ما ىو غير

ييودي؛ لذلؾ فقد استحضر «ونوس» المزامير وأسفار المموؾ مف العيد القديـ محاوًال إعادة
إنتاج المعنى بما يتوازى مع األحبلـ الصييونية العدوانية بالتوسع مف خبلؿ إبادة الشعوب.

وتتجمى الممارسات اإلرىابية الصييونية واضحة مف خبلؿ جريمة اغتصاب (دالؿ) أماـ

زوجيا (إسماعيؿ) واليدؼ مف ذلؾ ىو اإليغاؿ في إىانتيا واىانة زوجيا واخراجيا مف دائرة
عاجز عف الدفاع عف
ًا
اإلنسانية ،بينما الزوج الذي اعتقؿ نتيجة لمواقفو الوطنية النبيمة يقؼ
زوجتو أماـ سطوة جبلديو وارىابيـ.
"إسماعيؿ :عونؾ يا رب ...

دالؿ( :ىامسة) إسماعيؿ  ...ىا نحف نمتقي.
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إسماعيؿ :اغفري لي يا دالؿ  ...ىي ال شأف ليا عذبوني كما تشاءوف  ..افعموا بي ما

تريدوف  ..ولكف دعوىا بعيدة عف ىذا الجحيـ.
مائير :أنقذىا إف كانت تحبيا إلى ىذا الحد.

دالؿ :قالت لي (الفارعة) ال تخافي  ..أنت أقوى منيـ.
مائير :ىؿ أخبرتنا بكؿ ما لديؾ؟

دالؿ :وقالت ارفعي رأسؾ  ...واذا ضايقوؾ ابصقي في وجوىيـ.
إسماعيؿ :ليس لدي ما أخبركـ بو.
مائير :لنبدأ العرس.
(دافيد وموشي يجراف إسماعيؿ ،وجدعوف يمسؾ عجيزة دالؿ ويدفعيا .الجميع يتجيوف إلى

الغرفة الداخمية).

جدعوف :تعالي يا وافرة الخيرات (تبصؽ عميو) آه .ىكذا أريدؾ .شرسة أريد عروسي يا

رفاؽ .إني أنتصب كجبؿ جمعاد.
إسماعيؿ :كبلب  ...كبلب.

مائير :ال بد أف يتكمـ .ىذه الوسيمة أكثر فاعمية مف التيار الكيربائي .ىؿ تمتشؽ عصاؾ،

وتبدأ االحتفاؿ.
إسحؽ :دع جدعوف يبدأ.

مائير :وددت لو أنؾ البادئ  ...ال ييـ  ...ستدير الحفمة معي)(.)42

كبل مف (إسماعيؿ) و(دالؿ) وىما يقدما تضحيات كبيرة نتيجة
ومثمما أظير «ونوس» ً

لمواقفيما الوطنية ،فقد قدـ لنا حدثًا موازًيا مف خبلؿ إظياره (إسحؽ) الذي مارس عمى
(إسماعيؿ) دور الجبلد والمنتقـ ،وىو يعيش مأزقًا مشابيًا لمأزؽ االغتصاب ،فبينما يمجأ إلى

الطبيب النفسي (منوحيف) الذي أخذ يعالجو نتيجة لشعوره بالعجز الجنسي ،إال أنو سرعاف ما

يكتشؼ ما ىو أعظـ مف مصيبتو وىو اغتصاب زوجتو (راحيؿ) مف قبؿ صديقو:
أيضا؟!
"راحيؿ :وىؿ ضروري لمنعة إسرائيؿ ومجدىا أف أغتصب أنا ً

إسحؽ :ماذا تقوليف؟

أيضا؟
األـ( :باحتقار) وما ىذه القصة ً
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راحيؿ :لقد اغتصبني زميمؾ الفعَّاؿ جدعوف.
إسحؽ :يا إليي  ...حقًا إلى أي حضيض نيوي !.
راحيؿ :اغتصبني كما يغتصبوف العربيات أثناء عمميـ المجيد.
حدثيا عف حفبلتكـ يا إسحؽ  ..حدثيا عف حممة النيد المبتورة.
إسحؽ :يا إليي  ..إلى أي حضيض نيوي.؟!"(.)43

إف «ونوس» يديف مف خبلؿ مسرحيتو الشخصيات الممثمة لمجانب الصييوني ،وفي مقدمتيا
(األـ ،مائير ،جدعوف)؛ وذلؾ بسبب ممارساتيا القمعية ضد العرب ،فيـ يمثموف الجانب

الصييوني بكؿ أبعاده التاريخية ،ويرسموف سياسة القتؿ واالغتصاب لمعرب ،مردديف ما قالتو
التوراة في أسفارىا حوؿ تدمير المسمميف واقامة الحضارة الصييونية أما المواقؼ اإلنسانية
الممثمة لمروح األخبلقية فيـ ال يتعامموف معيا ،ويروف فييا أنيا تتعارض مع عقيدتيـ.

وعمى الرغـ مف أف «ونوس» قد أظيرىـ بصورة جميَّة وىـ يناصبوف العداء لمعرب ،إال أنو لـ
ينكر أف بعض الييود ليست ليـ عبلقة بالحركة الصييونية ،وال يضمروف العداء لمعرب
ولئلنسانية ،وقد جاءت شخصية (أبو إسحؽ) ممثمة ليذا األنموذج ،مما جعؿ (أـ إسحؽ)
خطر عمى المشروع الصييوني ،وىذا ما يتضح في الحوار
ًا
تنظر لو عمى أنو خائف ويشكؿ
التالي الذي جرى بيف (إسحؽ) و(األـ):
"إسحؽ :وعبلـ كاف ينصب عداؤه؟

األـ :عمى كؿ ما نؤمف بو ،الحركة الصييونية ،واليجرة ،والوطف القومي.

إسحؽ :ىؿ كاف يسر لؾ بأفكاره؟

األـ :بؿ كاف يعمنيا بوقاحة صاخبة ،في فترة مف الفترات أصابو ولع الدفاع عف العرب ،كاف
يريد مناكدتنا صار يجمع أقواؿ الييود الموسوسيف مف أمثالو ويتشدؽ بيا أمامنا قاؿ فبلف

ظا.
خجبل وأتميز غي ً
وقاؿ عبلف ،وكنت أحمر ً

وذات يوـ سمانا وكالة لمرأسمالية الييودية والعالمية فأمسكو (مائير) مف ياقتو وقاؿ لو

جبانا رغـ ضوضائو.
بصوت باتر  ...ابمعو فبمع لسانو وسكت .كاف ً
إسحؽ :ألـ يكف السيد مائير صديقو؟
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خطر عمى قضيتنا مف أجمي لـ يتخذ ضده أي
ًا
األـ :مائير صديقو .كاف يحتقره ،ويعتبره
إجراء"(.)44
إف (ونوس) في ىذه المسرحية ،ال يتوقؼ عف إدانة العدو الصييوني عمى ممارساتو القمعية
لمفمسطينييف والعرب ،وانما يتعرض لمواقع العربي المريض ،ذلؾ أف السجوف اإلسرائيمية يقابميا
سجوف عربية تنتيؾ فييا إنسانية اإلنساف الفمسطيني والعربي ،والكاتب ىنا ال يتردد في توظيؼ

الظروؼ العامة والخاصة التي تمر بيا األمة العربية والتي تنعكس عمى الواقع الفمسطيني

سمبيا ،محاوًال مف خبلؿ موقفو النقدي لمسمطة تقديـ درس حقيقي يعبر عف الحالتيف
انعكاسا ً
ً
الوطنية واإلنسانية أجمؿ تعبير.
خاتمـة:

َّ
إف مسرح «ونوس» السياسي يعمؿ عمى إيقاظ الوعي لدى المتمقي ،والتمييد لمتغيير الذي
يطمع إليو ،كما يؤكد عمى انفبلتو مف موقؼ فكري محدد في النظر إلى المسرح ودوره ،وفي
مواجية إشكاليات الواقع ،وما يط أر عميو مف نكوص وتقدـ ،ونجد عالـ السمطة في مسرح
أساسا حوؿ السمطة ،والتمحور حوؿ السمطة ،يقود إلى اختزاؿ عناصر
"ونوس" يتمحور
ً
الواقع وعبلقاتو المعقدة المتراكبة في مجرد رمز تبسيطي ليذا الواقع ،بحيث يمكف القوؿ إف
متصورا.
اإللحاح عمى ىذا الرمز يجعمو
ً

يسعى المؤلؼ مف خبلؿ مسرحياتو إلى الكشؼ عف قمع السمطة الحاكمة ،وكيؼ تتمكف مف

سمبيا
إحكاـ قبضتيا عمى المجتمع وتستمب وعيو عف طريؽ تجييمو وتكريس التأخر ليظؿ ً

شيئا وأال يخوض في مسيرة السادة،
مقتادا وأكثر
خضوعا ،وأنيا تحرص أال يعرؼ الشعب ً
ً
ً
والعمؿ عمى محاربة العمـ؛ ألنو طريؽ إلى اإلرادة والتخمص مف السيطرة ومقاومة السمطة،

جدار سمي ًكا ضد نور العمـ.
ثـ إف الخوؼ والذعر يمنعاف الرغبة في المعرفة ويقفاف ًا

إنو يرسـ صورة سوداء لشعوبنا العربية التي ال تزاؿ تعاني مف التخمؼ والتردد والخوؼ مف
السمطة وال تستطيع أف تثور وترفع صوتيا بالشكوى مف األزمة االقتصادية التي تتعرض ليا
ىذه الشعوب فأوجدت ىوة واسعة بيف الفقراء غالبية الشعب ،واألغنياء ،وىـ قمة قميمة منتفعة

مف السمطة.
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والشخصيات عند «ونوس» تنمو ال كحقائؽ تاريخية وانما كشخصيات حية تطرح مشكبلت
تشكيبل متناسقًا وتتوزع بيف الشخصيات المسطحة والمدورة
ىذا الواقع ،وىي تتبايف لتعطي
ً
أيضا ىو
لتبدو بذلؾ ضمف أنماط متعددة مختمفة في التكويف واألبعاد ،ومما يبدو عمييا ً
اىتماـ المؤلؼ بالبعد النفسي فأغمب المسرحيات ال تركز عمى إبراز شخصياتيا لتظيرىـ في

صورة بطولية فيما بعد ،وانما تجسد فكرة معينة مف خبلؿ تمحور األزمات الذىنية عند ىذه
الظف أف الكاتب ييدؼ إلى خمؽ توازف بيف الذات وحقميا ،بإضمار
الشخصيات" ،وأغمب
ّ
الجزء المظمـ مف الشخصية المتناقض مع جوىرىا لمحاولة خمؽ نقد ذاتي عف طريؽ
االستعانة بالكوابح المستمدة مف الماضي"

()45

وذلؾ لتحد مكانة اإلنساف وحركتو ضمف

محور لمتأمبلت ،والبحث الفمسفي اليادؼ لموصوؿ بو إلى الحياة
ًا
الوجود البشري بوصفو يعد
المثمى البعيدة عف الزيؼ وتخمخؿ القيـ والمبادئ.
ُ

ونبلحظ خصوصية المغة التي تعامؿ بيا «ونوس» ،وحرصو عمى إيجاد أسموبيتو الخاصة،
ُ

وقد تبد ى ذلؾ في "طريقة بنائو لمجممة واأللفاظ التي يشكؿ منيا جممتو ،ومقدرتو عمى تنظيـ
أفكاره وتفقيرىا ووضعيا في منظومة بحثية فكرية ،تقدـ أوًال ،وتناقش لتصؿ بعد ذلؾ إلى
نتائجيا النابعة منيا"( ،)46وتشكؿ المغة القمب النابض في أي عممية تواصمية ،وقطب الزاوية
في مجاؿ المسرح ذلؾ أف المسرح خطاب" ،وكؿ خطاب يفترض معرفة اآلخر حتى يمكف
أف نخاطبو بمغتو ،ونحف نعرؼ أف المغات المسرحية ىي لغات مشيدية يكثر فييا المرئي

والمسموع والممموس والمتذوؽ وكؿ اإلحساسات المختمفة"(.)47

والحوار عند «ونوس» يخمؽ االنسجاـ الكامؿ بيف خشبة المسرح والجميور وىذا يتطمب مقدرة
فائقة في الحوار ألنو بمنزلة العمود الفقري لمعمؿ لمسرحي برمتو ،بما يتضمنو مف كممات وجمؿ

()48

وعبارات ،فيو أداة المسرحية "والذي يعرض بوضوح الحقائؽ التي تقدـ الفعؿ في المسرحية"

والحوار عند «ونوس» مرتجؿ وحار وحقيقي بيف مساحتي المسرح! (العرض والمتفرج) وال بد
لموضوع الحوار أف يكوف مرتبطًا بحياة المتفرج أو مشاكمو مف جية ،ونوع المعالجة وشكميا؛
لكيبل تكوف المعالجة مسألة شكمية وتقنية؛ "حيث ال بد لميواجس الجمالية أف يتـ تعديميا إلى

المشكبلت السياسية واالجتماعية لمواقع وذلؾ لتشجيع المتفرج عمى الكبلـ واالرتجاؿ والحوار"(.)49
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ار آخر ،يحاوؿ بو أف
وال يكتفي «ونوس» بذلؾ ،بؿ إنو يشرؾ معو المتفرج ويقيـ معو حو ًا
معا ،حوار داخؿ المجموعة ذاتيا ،يوضح األفكار
يخمؽ االنسجاـ الكامؿ بيف الحواريف ً
معا
ويعمقيا ،وحوار آخر بيف المجموعة والمتفرجيف أو الجميور" ،وال بد لمحواريف أف يسي ار ً

وأف ينعكس واحدىما عمى اآلخر في جدلية ىي التي ستحقؽ ازدىار المسرحية

وايجابيتو"( ، )51ويبني الحوار سياقات المتف المسرحي عمى قاعدة ىذه العبلقة مع الجميور
أي عمى أساس تحريض الناس لمنطؽ بالمسكوت عنو ،بالمعنى المضمر بالحقيقة التي

تكشؼ أماميـ ،والتي ىي حقيقة ما يعانوف "فالحقيقة بتاريخيتيا ىي رواية حكايات قيرىـ
وعذاباتيـ ،وىي باعتبارىا كذلؾ أخصب مف خياالت الشعراء العقيمة"(.)51

فالحوار عنده يوفر عناصر الفرجة ،ويوفر الحركة ،ويناقش المجتمع ،ويحاور الجماعة،

فعبل غير خاضع لمترتيب األرسطي (بداية – وسط
ويعمؿ طابعا
يضيا ،وينقؿ ً
تعميميا أو تحر َ
ً
وتأزـ – نياية وحؿ)؛ ولكي يوفر الحيوية والحركة واإلثارة استعمؿ أدوات متعددة مثؿ

مثير ينطمؽ منو الحوار وتؤكد الصراع وتكشؼ عف أطرافو،
عنصر ًا
ًا
(الحدوتة) التي تمثؿ
كما نجد وسائؿ التشويؽ والتوتر الدرامي خبلؿ حواره ،ىذا التشويؽ الذي يعرفو كريفش بأنو
"جذب االىتماـ إلى األماـ والرغبة الممحة في معرفة ما سيحدث فيما بعد ،وعندما يكوف

تماما بما سيحدث ،لكنو يتميؼ عميو ،وعندما يخمف جز ًئيا ما سيحدث ،ولكف
المشاىد
ً
جاىبل ً
يرغب بشدة في أف يتأكد أو يتردد؛ ألنو يخاؼ مف الحالة المتواضعة فإنو يكوف في حالة

تماما أكاف بإرادتو أو دونيا"
تشويؽ ألف اىتمامو يشغؿ ً
()53
العصب المركزي أو المولب المحرؾ لمدراما" .

()52

أيضا" :إنو
وعف التوتر يقوؿ ً

سعيدا،
وتأتي نيايات مسرحيات «ونوس» ُمتشائمة؛ ىذا ألف النيايات السعيدة تترؾ المتفرج
ً
تياحا لكنيا دعوة لمتوى ـ واإلحساس النفسي بأف المشاكؿ قد حمت وأف أبطاؿ
وتحقؽ متعة وار ً

المسرحية قد قاموا بالنيابة عف المتفرجيف والمجتمع بحؿ قضاياىـ واراحتيـ مما يقمؽ باليـ،
إنيا النياية السعيدة.

وتمتاز مسرحيات «ونوس» باستفادتيا مف األساطير واألحداث التاريخية والتراث حيث تقدـ

وعا حدث في الماضي وما تزاؿ جذوره تمتد إلى الحاضر مف منطمؽ
ًا
شكبل
لو ً
جاىز وموض ً
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عقمي يصور الواقع بجرأة وصدؽ دوف إغفاؿ مسرحو السياسي الذي يربط بيف الموضوع
السياسي المعروؼ والجميور الذي يشاىده.

واستخداـ المضاميف التراثية عند «ونوس» يحقؽ أمريف:
األوؿ :التحرر مف األشكاؿ المسرحية الغربية.
الثاني :التأسيس لمسرح عربي ،ونقد الواقع بعناصر جمالية يأنس إلييا المتفرج العربي ،وال
يشعر إزاءىا بالغربة ،ويعمؿ عمى توليد مسرح عربي حديث ومتجدد ،فالتراث عنده ال يقصد
لذاتو ،بؿ نق أر مف خبللو الحاضر ونرى آفاقو.

إف الخطاب السياسي في مسرح سعد اهلل ونوس أولى قضية عبلقة المواطف بالسمطة أىمية
كبيرة ،والمدقؽ في األعماؿ المسرحية السياسية لو سيمحظ ىذه العبلقة غير الحميمية بيف
أشكاال
المواطف والسمطة ،وسيمحظ موقؼ المواطف السمبي منيا ،كما أثرى مسرح «ونوس»
ً

عموما خصوصيتو ُبغية الوصوؿ
ووسائؿ تعبيرية ،تمنح المسرح العربي ،والمسرح الشرقي
ً
وضوحا،
إلى العرض وتأصيمو ،ومف خبلؿ ىذا البحث أضحى طريؽ المسرح العربي أكثر
ً
وامتمؾ امتداده التجريبي المؤثر في المسرح اإلنساني العالمي بشكؿ عاـ.
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الهــىامـــــــش

()1

تجٍٍَّبد اٌتغسٌت فً اٌّعسح اٌؼسثً -لساءح فً ظؼد هللا ؤىضِ ،-حّد ثدوي ،اٌهٍئخ
اٌّظسٌخ اٌؼبِخ ٌٍىتبة ،اٌمبهسحِ ،جٍخ فظىي ،اٌّجٍد اٌخبًٔ ،اٌؼدد اٌخبٌج 44
أثسًٌِ ،بٌىٌ ،ىٍٔى ،َ4984 ،ص.94
اٌتساجٍدٌب وّٕىذد ،حعٓ إٌٍّؼً ،داز اٌخمبفخ ،اٌّغسة ،ظٕخ  ،4974ص.97

()3

حىاز ِغ ظؼد هللا ؤىضِ :جٍخ اٌطسٌك ،ثٍسود ،اٌؼدد اٌخبًٔ أثسًٌ – ِبٌى،
 ،َ4984ص.444
لضبٌب اٌتٕظٍس ٌٍّعسح اٌؼسثً ِٕر اٌجداٌخ إٌى االِتداد :ػجد اٌسحّٓ ثٓ شٌدوْ،
ِٕشىزاد اتحبد اٌىتبة اٌؼسة ،دِشك ،4994 ،ص.484
تجٍٍَّبد اٌتغسٌت فً اٌّعسح اٌؼسثًِ :حّد ثدويِ ،سجغ ظبثك ،ص.94

()6

اٌّظدز ٔفعه ،ص.94

()7

ِأظبح ثبئغ اٌدثط اٌفمٍس ،وِعسحٍبد أوٌى :ظؼد هللا ؤىض ،داز اَداة ،ثٍسود،
ط ،َ4984 ،4ص.4 – 4
اٌىٍّخ -اٌفؼً فً ِعسح ظؼد هللا ؤىض :إظّبػًٍ فؼد إظّبػًٍ ،داز اَداة،
ثٍسود ،ط ،4984 ،4ص.44 – 44
ثبئغ اٌدثط اٌفمٍس :ظؼد هللا ؤىضِ ،سجغ ظبثك ،ص.4

()2

()4
()5

()8
()9

( )11اٌّظدز ٔفعه ،ص.48
( )11اٌّظدز ٔفعه ،ص.44
( )12اٌّظدز ٔفعه ،ص.44 – 44
()13
()14
()15

()16

اٌىٍّخ – اٌفؼً فً ِعسح ظؼد هللا ؤىض :إظّبػًٍ فهّد إظّبػًٍِ ،سجغ ظبثك،
ص.44
فظد اٌدَ وِعسحٍبد حبٍٔخ :ظؼد هللا ؤىض ،داز اَداة ،ثٍسود ،4984 ،ط،4
ص.47 – 44
إزهبطبد تجسٌجٍخ فً أػّبي ظؼد هللا ؤىض األوٌى :حعٓ ػطٍخ ،اٌهٍئخ اٌّظسٌخ
اٌؼبِخ ٌٍىتبةِ ،جٍخ اٌّعسح ،اٌمبهسح ،اٌؼدداْ ،444 – 444 ،أغعطط ،وظجتّجس
ظٕخ  ،َ4444ص.48
اٌّظدز ٔفعه ،ص.49
444
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( )17اٌّظدز ٔفعه ،ص.49
( )18فظد اٌدَ وِعسحٍبد حبٍٔخ :ظؼد هللا ؤىضِ ،سجغ ظبثك ،ص.74
( )19اٌجٕبء اٌدزاًِ فً ِعسحٍبد ظؼد هللا ؤىض :أحّد لتٍجخ ٌىٔط ،داز اٌّأِىْ ٌٍطجبػخ
وإٌشس ،ثغداد.47 – 44 ،4997 ،
( )21اٌّظدز ٔفعه ،ص.44
( )21حفٍخ ظّس ِٓ أجً خّعخ حصٌساْ :ظؼد هللا ؤىض ،داز اَداة ،ثٍسود،4977 ،
ص .9
( )22اٌىٍّخ – اٌفؼً فً ِعسح ظؼد هللا ؤىض :إظّبػًٍ فهد إظّبػًٍ ،داز اَداة،
ثٍسود ،ط ،َ4984 ،4ص.444
( )23اٌّظدز ٔفعه ،ص.444
( )24حفٍخ ظّس ِٓ أجً خّعخ حصٌساْ :ظؼد هللا ؤىضِ ،سجغ ظبثك ،ص.447 – 444
()25
()26
()27
()28
()29

اٌىٍّخ – اٌفؼً فً ِعسح ظؼد هللا ؤىض :إظّبػًٍ فهد إظّبػًٍِ ،سجغ ظبثك،
ص.444
ظؼد هللا ؤىض ٌتحدث ٌألظجىع اٌؼسثً :ظؼد هللا ؤىض -األظجىع اٌؼسثً ،-ثٍسود،
 ،َ4974اٌؼدد  ،49ص.44
اٌجبٔت األخاللً فً ِعسحٍخ حفٍخ ظّس ِٓ أجً خّعخ حصٌساْ ،ػبدي وبًِِ ،جٍخ
األجٍبي ،وشازح اإلػالَ ،ثغداد ،4974 ،ػدد ثتبزٌخ  44حصٌساْ ،ص.49
اٌىٍّخ – اٌفؼً فً ِعسح ظؼد هللا ؤىض :إظّبػًٍ فهد إظّبػًٍِ ،سجغ ظبثك،
ص.448
اٌٍّه هى اٌٍّه :ظؼد هللا ؤىض ،داز اَداة ،ثٍسود ،4984 ،ط ،9ص.98

( )31اٌّظدز ٔفعه ،ص.449
( )31اٌّظدز ٔفعه ،ص.8 – 7
( )32اٌّظدز ٔفعه ،ص.44
( )33اٌّظدز ٔفعه ،ص.98 – 97
( )34تجٍٍَّبد اٌتغسٌت فً اٌّعسح اٌؼسثًِ :حّد ثدويِ ،سجغ ظبثك ،ص.97
( )35اٌّظدز ٔفعه ،ص.99
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(ِ )36غبِسح زأض اٌٍّّىن جبثس :ظؼد هللا ؤىض ،داز اَداة ،ثٍسود ،4977 ،ط،4
.444 – 444
( )37اٌّظدز ٔفعه.97 – 94 ،
( )38اٌّظدز ٔفعه ،ص.449 – 444
( )39اٌىٍّخ – اٌفؼً فً ِعسح ظؼد هللا ؤىض :إظّبػًٍ فهد إظّبػًٍِ ،سجغ ظبثك،
ص.444
( )41االغتظبة :ظؼد هللا ؤىض :داز اَداة ،ثٍسود ،4994 ،ص.44
( )41اٌّظدز ٔفعه ،ص.49
( )42اٌّظدز ٔفعه ،ص.44 – 44
( )43اٌّظدز ٔفعه ،ص.87
( )44اٌّظدز ٔفعه ،ص.77
( )45اٌجٕبء اٌدزاًِ فً ِعسحٍبد ظؼد هللا ؤىض :أحّد لتٍجخ ٌىٔطِ ،سجغ ظبثك.44 ،
()46
()47
()48
()49
()51
()51

اٌّعسح اٌحدٌج ػٕد ظؼد هللا ؤىضِ :حّد اٌّشبٌخِ ،جٍخ األلالَ ،وشازح اٌخمبفخ
واإلػالَ ،داز اٌجبحظ ،ثغداد.444 ،4984 ،49 ،
ظؼد هللا ؤىض فً اٌّعسح اٌؼسثً اٌحدٌج :أحّد جبظُ اٌحعٍٓ ،داز اٌىٕىش األدثٍخ،
ثغداد ،َ4999 ،ص.79
اٌىتبث خ اٌّفهىٍِخ وِعسحٍخ اٌٍّه هى اٌٍّه ٌعؼد هللا ؤىض :خًٍٍ إٌؼًٍِّ ،جٍخ
اٌجبحج ،دِشك ،49 ،َ4979 ،ص.99
طٕبػخ اٌّعسحٍخ :شىازد وسٌفش ،تسجّخ ػجد هللا ِؼتظُ ،داز اٌّؤِٓ ٌٍتسجّخ
وإٌشس ،وشازح اٌخمبفخ واإلػالَ ،ثغداد ،َ4984 ،ص.444
اٌحسٌخ ،دزاظخ فً إٌض اٌّعسحً ٌعؼد هللا ؤىض :ػجد اٌساشق ػٍد ،داز اٌىتبة
اٌؼسثً ،دِشك ،َ4444 ،ص.94
ثٍبٔبد ٌّعسح ػسثً جدٌد :ظؼد هللا ؤىض ،داز اَداة ،ثٍسود ،4984 ،ص.47

( )52طٕبػخ اٌّعسحٍخ :شىازد وسٌفش :تسجّخ ػجد هللا اٌدثبؽ ،داز اٌّأِىْ ،ثغداد،
 ،َ4444ص.47
( )53اٌّسجغ ٔفعه ،ص.48
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“Politicalization of discourse in Wannous’s Plays”
Since the early beginnings of his cultural endeavor in the Arabic
theatre, Wannous has reached a comprehensive intellectual
framework for his national project. He sought a state of
emancipation of independence form all the forces which
threatens the Arab people, especially the political, social, and
cultural conflicts in an attempt to achieve social justice.
He has focused on the political function of theatre and it made it
clear that it is one of his main concerns. He considered the
theatre as a social phenomenon which creates a state of
intellectual awareness of the current political issues.
The paper is composed of six sections. The first section tackled
the political Oppression in “The poor Molasses Seller”. Then, I
tackled the duality of resistance in “Bloodletting”. The third
section made clear the fall of masks in “Campfire for the 5th of
June”. The fourth section clarified the problematic relationship
between the citizen and the authority in “The king is the king “.
The fifth section deals with treasury of the authority and the
passivity of the public in “The adventure of the slave Gaber”.The
six-section dealt with the aggression of suppression and selfbanishment in “The Rape”. I concluded the paper with a
conclusion and an appendix which included the references
consulted.
Dr./ Abdel-tawwab Mahmoud Abdel-tawwab Abdellatif
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