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وصل بـعنوان ( باإلبداع بـدع العراقـي / فرع ا عرض السـنوي الثالث لـرابطة ا ضيفت قاعـة الفنون في وزارة الـثقافة في الـثامن من نيسـان اجلاري افتتـاح ا
 . ( تزدهر األ

بدع من كل محافظات العراق واليوم واشار بيان تلقته (الزمان)امس الى ان ( مدير عام دائرة الـفنون علي عويد قال (هذا ديدن الدائرة بأن حتتـضن معارض ا
ـعرض عبـارة عن فكـرة اختزلـها الـفنان في لـوحة أو في عـمل نحتي وهي ـبدع وضم فـنانـ من اكثر مـن ثمان مـحافظـات وكل لوحـة في هذا ا افتتـحنـا معرض رابـطة ا
بدعـ العراقي للفنـون اجلميلة كر ديوان ( وزارة الثـقافة على إتاحة الفرصة رسالة عما يدور في داخل اإلنسان يـتحدث فيها عن واقع البلـد ). وشكر رئيس رابطة ا
عرض من اللوحات الفنية هـرجانات والتشجيع إلحياء أعمال كهذه لكي يبقى العراق ومـبدعوه ينبضون باحلياة)  وضم ا للفنان في مجال الفن التشكيلي وعلى إقامة ا
ـوصلي  احـمد احلسـيني  الـذي قال عـن عملـه (احببـت احلفر عـلى اخلـشب منـذ زمن طويل وأردت أن أعـيد تـراثنا واعمـال احلفـر على اخلـشب  ومنـها لـوحات لـلفـنان ا
ديـر العـام الدروع للـفنـان التـشكـيليـ وشهادات فـيمـا  قدم ا بـدع لـوزير الثـقافـة ومدير عـام دائرة الـفنون  عرض قـدمت الرابـطة درع ا القد بـصورة أجـمل ). وفي ختـام ا
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في بـلـد تكـاثـرت فـيه لـوحات االلم
وصـار الـصـمت له عـنـوان في بـلد
تـــكـــاثـــرت اشــكـــال احلـــزن وصــار
الــصــمت قــريــنه في بــلــد يــســعى
الـبـلـد كـله جاهـدا ان يـكـون.. فـكان
الصمت صوته في بلد كلما حاول
ان يــبــكي فــرحــا يــخــرج الــصــوت
مجـروحا مهـزوزا متناثـرا مكسورا
بـ اطـياف الـوان بـاهـتة لـلـوحات
اهمـلتهـا االزمنـة حتى صـار الزمن
نــفــسه يــخـرج مـن حـدود الــلــوحـة
وينكمش داخل نفسه شخصياتها
صــلــبت الـوانــهــا هـاجــرت وصـار
وت من الركـود فيـها لوحـة يولـد ا
صـلـبهـا حـتى تـمـردت اجلـثث على
ـوت فــألـفت الـف لـوحــة ولـوحـة. ا
وتــعــانــدت الــفــرشــاة مع االلــوان
وااللـوان مع صاحـبـهـا والـصاحب
على اجملهول. مسرحية ( اجملنون)
نـقــطـة لـبــدايـة الـنــهـايـة او نــهـايـة
الـبــدايـة... أين? مــتى? كــيف? فـهي
جـاءت لــتـصــور لـنـا ســيـاسي هـذا
البلد الذي يترنح تباهيا ب  زيف
افـعـاله وكـذب اقـواله بـ تـسـلـطه
ـا ـسـلط عـلــيه بـ رغـبـات طـا وا
ـمـتلـئة حـاصرتـهـا جدران غـرفته ا
بــــالـــتــــضـــاد واالســــرار واخلـــجل
ـتراكم من سـؤ ادارته. يصـور لنا ا
عالقـة الـفـرد بـالـوطن. مـسـرحـيـة (
اجملــنــون) اولى لــوحـاتــهــا صـوت
اجملـــنــــون وبـــعـــدهــــا صـــارت كل
ــطـالب الــكــلـمــات مــهـمــشــة وكل ا
هـــبــــاء ورصــــاصــــة ذي بــــعــــدين
مــــغـــزاهـــا االول يـــغــــازل الـــثـــاني
ويعاكسـها وكأنها صوت من االتي
يـــحـــاكي بــــصـــمت ويــــقـــول عـــلى
الــســيــاسي في بــلــدي ان يـدرك ان
ارسـة الصـبر الشـعب يـستـطيـع 
ظالم واالنـتظار بـالنسـبة لبـعض ا
طالب الـسيـاسية واالجـتمـاعية وا
ـؤقـتـة; كـأن تتـحـمل في الـتـبـاطؤ ا
في االنـتـقال من نـظـام غـير مـفـهوم
وقـراطي بعيد عـالم الى نظام د ا
عن الـشعارات والـشكليـات. في بلد
يـــبـــحث عـن ســـيـــزيف لـــيـــحـــمـــله
ويـصــعـد به ألعــلى اجلــبل; ويـأبئ
الـبـلـد ان يـبـقى في الـقـمـة فـيسـقط
في اسفل الوادي من جـراء العقلية
الــتي حتــكــمــهــا وال يــنــهـض بــهـا
سيـزيف غير الذي اعـتدناه في تلك
االسـطورة االغـريقـية يـبداء احلدث
من نــقـطــة الــعـدم لــيــلــتف  ويـدور
ويدخل مـتاهات ويسـتقر في العدم
الــذي بــداء فـيـه دوامـة وحــلــقـة ال
تعرف اين بـدايتـها واين نـهايـتها.
ـــؤلـــفه مـــســـرحـــيـــة ( اجلـــنــون ) 
ومخـرجه ( مسعود عـارف) يضعنا
امــام طــرح اطـلــقه ( الـبــيـر كــامـو)
وعلـينـا ان نفـكر فـيه كثـيرا قبل ان
جنـــيب " من هــــو الـــثـــائـــر? أ هـــو
اإلنــســان الـــذي يــقــول ال" والزلــنــا
نبـحث عن االجابة. ظروف حـملتنا
وكانه سيزيف الذي يعاقبنا وليس
ـعـاقب حـملـنـا واجـبـرنا سـيـزيف ا
عـــلى مــــشـــاهـــدة شــــاشـــة عـــرض
سيـنـمائـية تـعرض فـيهـا كل ما الم
بـنـا من هـمـوم وكل مـا طـمـحـنـا به
ولم جنده ولم نعشه  بسبب عقلية

احلـاكم وضـعف احملكـوم. هكـذا اقد
ابداء في الكتابة على حافة اجلنون
جملـموعة مـجان يـحملـون سيزيف
وصـــخـــرته مـــعــــا عـــلى اكـــتـــافـــهم
ويـقـودهم مـخـرج مـجـنـون بـإبـداعه
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يـتـسألـون مـا هـو اجلنـون? فـنـجيب
ــسـرحـيــة بـانه مـن خالل الـدالالت ا
تـعـبـيــر عن وظـيـفـة داللــيـة مـركـبـة
بـــشـــكـل يـــجـــعــــلـــهـــا حتــــيل عـــلى
مــرجــعــيـــات ومــصــادر مــخـــتــلــفــة
ومـتـعـددة تـرتـبـط بـطـبـيـعـة الـبـيـئة
االجتـماعيـة والثـقافـية الـتي ظهرت
فـيــهــا فــيـتـم الـتــعــامل مــعــهـا وفق
مــســتــوى الــوعي الــذي وصل الــيه
ـنـظـورهـا الـنـفـسي اجملـتـمع. امـا 
فــان بـــعض االدبـــيــات الـــعـــلــمـــيــة
والــتـحــلـيالت الــنـفــسـيــة احلـديــثـة
فــســرت اجلـنــون  حـسـب الـتــصـور
ـرضي بحيث تـنطلق في الذاتي وا
كل ذلك من مـــعــطـــيــات جتــريـــبــيــة
وتطبيقات علمية كونها اي اجلنون
كن تـفسيـرها. اما ظاهرة نـفسيـة 
فـيـلـسـوف مـثل "مـيـشـيل فـوكـو" في
كتـابه ( اجلـنـون واحلضـارة) يـؤكد
ان ثـمة عـالقة مـوجـودة بـ الـشكل
أسـاوي لـلجـنون وشـكـله النـقدي ا
بـحـيث ان كـلـيهـمـا يـرتـبط بـعـنـصر
اسـاسـي وهــو ان صـاحـب احلــالـة
في الــشـكــلـ مــعـا فــاقـد لــلـتـوازن
الـطـبــيـعي والـواقــعي غـيــر انـهـمـا
مـخـتلـفـان كـثـيـرا في نـوعـيـة وداللة
هـذا الذي سمـينـاه بفقـدان التوازن.
ـأســاوي لـلـجـنــون يـجـعل الــشـكل ا
ـــرض صـــاحــــبه يـــعــــاني ويالت ا
والـتي تـتضح في مـظـهـره الـصحي
واجلــســدي وبـــالــتـــالي الــنـــفــسي
ـــقـــابل يـــنـــفـــصل والـــذهـــني في ا
بــالــفــعل صــاحـب الـشــكـل الــنــقـدي
للـجنـون عن واقع الـناس الـطبـيعي
وخاصـة االجـتمـاعي اال انه يـرتقي
بتفـكيره الى مـستـوى عال ليـتمكن
من حتصـيل معرفة خـاصة به ينظر
ه اخلارجي. اي من خاللـهـا الى عـا
ـكــنـنـا الــقـول ان صــاحب الـشـكل
االول محجوز داخل دائرة االلم في
ــكن اعـتـبـار صـاحب الـشـكل حـ 
الــنـــقــدي مــحـــاصــر داخل دائــرة ال
حـــدود لــهــا ومن جـــانب اخــر فــان
ــقــابــلـة الــشــكل الــنـقــدي اجلــهــة ا
ـحـتواه أسـاوي يـتـميـز  لـلـشـكل ا
ــــعـــنـى الـــنــــقـــدي االيـــجــــابي بــــا
والفعـالية الفكـرية التي توظف ضد
كل مـا هـو مـألـوف ومـهـيـمن سـواء
كـان قـيـما او انـظـمـة او افـكارا.  ان
ـصـاب بـهـذا الـنـوع من الــشـخص ا
اجلـنـون والـذي ال يـعـتـبـره (فـوكـو)
مريـضا يـضع نفـسه واقفـا ضد كل
مــا هـــو تـــقــلـــيـــدي وتـــســلـــطي في
اجملـتـمع ويـدافع عـن قـيم الـتـغـيـير
والـتـجـديـد واالبـداع. وصاحـب هذا
الـنــوع من اجلــنـون يــعـتــبـر نــفـسه
صـاحب قـضيـة ورسـالـة  كـان يقف
ضــد الــبـــؤس والــظــلـم ويــدافع عن
احلق ويـنـشـر احلـقـيـقـة. كـان يـقول
(فــوكـــو)  لـــنـــا ان هـــذا الــنـــوع من
اجلنـون يـوصف بـانه رجال حكـيـما
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وفــيـلــســوفـا ونــبــيـا. كــونه يــتــخـذ
مـســارا تـصــحـيــحـيــا في  مـجــتـمع
يـعيش ازمـة قيم انسـانيـة. وهذا ما
ـــفـــكـــر اكـــده وادركه مـن جـــانـــبـه ا
الفرنسي (روالن جـاكار) ح اعتبر
الـشـخص اجملنـون هـبه او بـتعـبـير
اخــر مــبـعــوث من الــله لــتــصــحـيح
االخطـاء ومـواجهـة الـلذين يـقودون
ـــســارهـــا اخلــاطئ. اجملــتـــمــعـــات 
ـسرحـيـة تنـطـلق باعـتـراف يطـلقه ا
ــثل او "مـجـنــون"  يـصـنف ضـمن
الــشـــكل الـــنــقـــدي  وفق تــصـــنــيف
(فــوكــو) ومـتــحــديــا  بــجـنــونه كل
تــعـنت الــسـلــطـة وقـســوة الـظـروف
ـا ســيـجــنـيه  غــيـر انه واليــبـالـي 
مـقــتـنع بـانه البـد من الـوقـوف امـام
كـل مـن خــــــــان وبــــــــاع االرض ذاك
اجملـنـون الذي اسـتـرجع في ذاكـرته
قصة  " فيكتور جــارا " 28 سبتمبر
الثوري  1973سبتمبر  16 -1932
 الــذي ســمي ب حـــنــجــرة الــثــورة
موسـيـقار ومـغنـي وناشط سـياسي
يـسـاري الذي  نـقـله بـعد اعـتـقاله
الى ستاد تشيلي بعد انقالب جيش
تـشـيلي بـقـيـادة " بيـنـوشـيه" وبدعم
من وكـالـة االستـخـبـارات االمريـكـية
عـلى سـلـفادور الـلـيـنـدي اول رئيس
قـراطيـا. قتل " شيـوعي منـتـخب د
جـــارا" وحـــيث وجـــدوا اثــار (( 44
طـلـقـة في جـسـده ولم تـمت الـثورة.
اخملـرج اسـتنـجـد بـذكاء بـقـصة ذاك
الـــثــوري الـــتــشـــيــلـي الــذي ابى ان
تصـمت حنـجـرته امام الـظلم ورسم
ـسرحية وسـيقاه. ا صـورة وطنه 
ـلحـمي تعـدى بذلك حدود بطابـعا ا
ـكـان والـزمـان; فعـلـى هـذا الـنـحو ا
ـسرح رأى مـخـرجـنـا بـأن وظـيـفـة ا
ـعــاجلــة الــنــقــديـة ــتــمــثــلـة فـي ا ا
للـمشـاكل احلياتـية بـغية تـغيـيرها
هي الــســبـيل لــبــلـورة شــكل درامي
خـاص يـتالءم والوضع االجـتـماعي
والـــســـيــــاسي الـــراهـن ومن هـــنـــا
ــســرحــيـه  بــاســلــوبــهـا حتــركت  ا
ــلـــحــمي بـــنــوافـــذ مــفـــاهــيـــمــيــة ا
الســتـــيــعـــاب الــواقـع االجــتـــمــاعي
تعذر والسياسي الـذي أصبح من ا
في عصـرنا حـسب رأي "بريخت" أن
ننظر إلـيه نظرة مـيتافـيزيقـية.. فما
اإلنــسـان إال نـتــاج لـبـنـيــة فـكـريـة /
إديــولــوجــيــة مــعــيــنــة وجب إدراك
تـحكمـة فيها الـقوان الـسائدة و ا
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ـسـرحي وهــذا مـا حـاول الــعـرض ا
ان يــعـاجلـه من خالل مـفــردات جـدا
بسـيـطـة متـمـثلـة بـشـباك مـتـحرك و
مـجموعـة مصطبـات صغيـرة يقفون
عـلـيـهـا واحـيـانـا يـعـلـقـونـها  واداة
لــطــبخ اخلـــبــز عـــلــيــهـــا ومــعــطف
يــتــقـــاســمه اجملـــانــ ورســائل من
اضي. لـو نظـرنا الى تلك االدوات ا
لوجدنا انها نقطة انطالق للمثل او
لـلــمـجــتــمع  كي يـخــرجــوا من تـلك
ـغــلـقـة ويـنـطــلـقـوا لـعـالم الـدائـرة ا
ارحـب واكــثــر انــســـانــيــة من خالل
الـشبـاك الـضيق بـحـثا عن حـريـتهم
وكـرامـتـهم وقـوت يـومـهم مـتـخـذين
دعـوم بنـوعية تحـرر ا من فكرهـم ا
اجلنون النقدي نقطة انطالق. ولكن
كــيف سـيـبــدؤون? ظل هـذا الـسـؤال
متـواجدا طـوال مشـاهد عـدة فهـناك
رجل حكـيم لم نراه ولم يـراه الناس
في اجملــتــمـع حــيث ان الــســلــطــات
عـمـلت عــلى قـمع كل من هــو حـكـيم
ويـفكـر بإخالص و من اسـتطاع ان
يـنــجــوا هــاجــر واصــبـحـت الـبالد
تــدار مـن قــبل انــاس يــتــخــذون من
ــظــاهــر ســبال إلخــفـاء االلـقــاب  وا
ضــعـــفـــهـم  االنـــتــاجـي والـــفـــكــري
واالداري. انـــــاس جل اعـــــمـــــالـــــهم
مــــــظــــــاهـــــــر خالبــــــة و ذات وروح
جاهـلية. فـكان الـتغـريب منـفذا اخر
امـام اجملـان ولـكى يحـقق اخملرج
عــنـــصـــر الـــتـــغـــريب فـي الـــعــرض
ــسـرحي قــام بـتــوظـيف عــنـاصـر ا
العـرض ومفردات اإلخراج اخملـتلفة
البـسيطة تـوظيفاً جـديداً يعمد إلى
ـسـرح من كل ما تـخـليـص خشـبـة ا
هــو سـحـري وخــدَّاع حـتى ال يـدفع
اجلـمـهـور لالنـخـداع بـحـيل اإليـهام
ـسـرحي فــيـغـيب وعــيه وتُـسـلَب ا
إرادته وتُـعَـطَّل حـاسـة الـنـقـد لديه.
ـألـوف والـتـغــريب هـنـا هــو جـعل ا
غـريـبــا; إذ إن الـتـوصل إلى تـغـريب
احلـــادثــة أو الـــشــخــصـــيــة يـــعــنى

ـــبــذول دون أي الــفـــشل واجلـــهــد ا
طـــائل أو اســـتـــفـــادة .وحـــتـــمـــا من
يـحكـمون بـهذه الـعقـليـة التي نـراها
سيـفـشلـون والبد لـهـموم الـشعب ان
سـرحـية تـنـجلي سـيـزيف هـنا فـي ا
ندركه بكال احلالت  االولى ما يتم
صــنـعه جتــاه الـشــعب من تـهــمـيش
وقــــتـل وخــــطف واهــــانـــــة من قــــبل
الــســـلـــطـــة والـــثـــانـــيــة مـــا قـــدمه "
لــوكــريــتــيــوس" من فــشل الــطــبــقــة
احلـــاكـــمــة فـي خــلـق امل لألجـــيــال
الــقـــادمــة كي تـــعــيـش بــسالم وامن
وحتلم بـيـوم جديـد بـعيـد عن صوت
الــرصــاص والــصــراخ والــتــعــذيب.
ســلـطـة تـقــوم بـتـجــويع الـشـعب من
نـاحـيـة وتـأخـذ يـد الـشـعب احملـتـاج
لـتــسـرق وتــقــتل وتـفــعل كل مــا هـو
بـــائس وفي االخـــيــــر حتـــكم عـــلـــيه
باإلعـدام ألنه من حاجته وعـوزه نفذ
امـر السـلطـة .. فتـظهـر السـلطـة هنا
كـأنـهـا عـادلـة ال حتب من يـخـرج عن
تهم االول. القانون ويظهر الشعب ا
 فجـاء اجملـان لـيقـولـو للـعقالء من
هـذا البلـد فيـقوا فنـحن الوجه االخر
لـــكم وكـــفــانـــا صــمـــتــا وخـــوفــا من
جـبـروت احلاكـم . فمـا بـقي شيء لم
يـدنس ولم يـبـقى شيء هـنـا في هذا
الــوطـن لم يـــبــاع بـــثــمن بـــخس كي
يـبــقــوا عــلى ســدة احلــكم. وكــأنـهم
يـــعــيــدون قــول  كــامــو ":احلــكــومــة
بطبيعتهـا ليس لها ضمير وأحيانا
يكون لـها سياسة". مـجان اتخذهم
اخملرج وغـاص في اعـماقـهم فـكشف
فــــيـــهـم االخالص والـــوعـي بـــأمـــور
ـــنـــظــــورهم اجلــــنـــوني احلـــيــــاة 
فـانتقـدوا السياسـة احلاكمـة  فقالوا
لـقـد ولـدنــا جـمـيـعـا مــحـمـلـ بـإرث
إنـسـاني ال خـيار لـنـا فـيه. بـداية من
األسـمـاء الـتي اخـتـيـرت لـنـا مـرورا
بـالـعـائـلـة واألقـارب والديـن وصوال
ــســتــوى لـــلــجــنـــســيــة والــوطـن وا
االجــتـمــاعي. ونـحن حــ أدركـتــنـا
ـة لم نكن نـهـرب أو ننـسحب الهـز
ـواجـهـة. بـالـعـكس كـنـا نـفـعل من ا
أكثر األمور ملحـمية. نتحدى مأزقنا
الــوجـودي بــالـثــورة عـلــيه تـارة أو
فـهم اجلـدوى من ورائـه تـارة أخرى.
ا! هل كان حتـدي عذابنا حـماقة? ر
لـــكن األحــمـق مِــنـه دون شك هــو أال
ـــأزقــنــا نـــتــحـــداه هــو أن نــقـــبل 
مــســتـســلـمــ دون أي مـحــاولـة مِن
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ـعـركة  مـزقـتنـا احملـاولة خـسـرنا ا
ومزقـتنا جتاربـنا الشخـصية وإرثنا
اإلنـسـاني وثـورتـنا إلى أشالء. ومع
ـا ذلك لم يــكن في اإلمــكــان أبــدع 
كـان. وهـكـذا نـحن كُـنـا عـلى طـريـقة
ألـبــيـر كــامـو نــؤمن عــلى مـا يــبـدو
بـعــبــثــيــة الــوجــود فــثُــرنــا عــلــيه
وحـاولــنـا الــعـيش عــلى طــريـقــتـنـا
ونعم قد تقتلـنا ملحمية أفكارنا في
الـنـهـاية  ولـكـنـنا لن نـصـمت. هـكذا
مـثلـون وهم ( فرست عزت  قـالهـا ا
مــحــمــد عــبــدالــعــزيـز عــبــدالــسالم
رمــضــان هـوطــر طــاهــر) واجـادوا
قـــولــــهـــا في جـــدلــــيـــة ســـيـــاســـيـــة
اجــتـمــاعـيـة فــهم وجِـدوا فـي حـالـة
انـــفالق ذاتـي وفق مـــبـــدأ تــــفـــكـــيك
ـــركب ورغـم ذلك ورغم الــــتـــقـــارب ا
كانـي واالجتماعي بينهم الزمني وا
إال انــنــا وجــدنـــا ان لــغــة كل واحــد
مـنهم تـخـتلف جـذريـا عن لغـة االخر

فقـدانهـا لكل مـا هو بـديهي ومـألوف
وواضح بــــــاإلضــــــافـــــة إلـى إثـــــارة
الـدهـشـة والـفـضـول بـسـبب احلـادثة
نــفــســـهــا. فـــمع الــتـــغــريب يـــصــبح
عـروف ملفـتاً لالنـتباه االعتيـادي وا
ومفـاجئاً والـبديهى يصـبح غامضاً
كل ذلك مـن أجل أن تـــظــــهـــر األمـــور
بــشــكل أكــثـر وضــوحــاً. إذن يــسـعى
ـتـلـقي الـتــغـريب إلى تـغـيــيـر رؤيـة ا
االعــتـيــاديــة لألحـداث الــدائــرة عـلى
سـرح من أجل خـلق عالقة خشـبـة ا
ـتـبادل; بـيـنـهـمـا قـوامـهـا الـتـفـاعـل ا
وهذا مـا كان يـهدف (بـريخت) نـفسه
من وراء األثـر التـغريبـى في مسرحه
تلقى بغرابة واقعه إلى إثارة وعى ا
االجـتمـاعي والسيـاسي وتنـاقضاته
لحة في تغيير ومن ثمَّ إثارة رغبته ا
هــذا الــواقع تــغــيــيــراً جــذريـاً حــتى
يـــســتــقــيم مــرة أخــرى. إن احــتــقــار
ــوت ســـيــزيـف لــآللـــهــة ونـــأيه عن ا
وسـعــيه إلـى الـتــمــتع بــاحلــيـاة دفع
بـاآللـهـة الـيـونانـيـة إلى احلـكـم علـيه
بــحـــمل صـــخــرة كـــبــيـــرة إلى أعــلى
اجلـبـل ومن ثم رمــيــهـا إلـى األسـفل
ومن ثم حـمـلـهـا إلى األعـلـى ورمـيـها
إلى األسفل وهـكـذا دوالـيك. إذ تـؤكد
هـــذه األســـطـــورة الـــتـــفـــات الـــعـــقل
الـيونـاني الذي اخـتلـقـها إلى عـبثـية
الـوجـود اإلنــسـاني فـكـل إنـسـان مـا
هو إال سيزيف يحمل صخرة أحالمه
وأهـــــدافـه ورؤاه ومــــــا تــــــنـــــفـك عن
الــــســــقــــوط وال يـــقــــنـط ســـيــــزيف
اإلنــســان ومن إعـادة الــكــرة مـوقــنـا
وراضيا بهذه العـبثية وخاضعا لها.
قد تكون ?”الالجدوى نقيضة األمل“
اجلمـلـة الـسـابـقـة أبـسط جـمل كـامو
ـــعــــنـــون “أســــطـــورة فـي كـــتــــابـه ا
سيزيف ”وأكـثرها تـعبيـرا عن معنى
الالجــدوى إال أن الــعــقل االنــســاني
الذي كـان قد حـطمه (نـيتـشه) كمـركز
قبل أعـوام تـعرض لـصـدمة وضـعته
أمام حقيقة ال مفر منها وهي حقيقة
احلرب الـداميـة. إن هـذا الكم الـهائل
من الــدمــار والــقـــتل أفــرز حــالــة من
ــان بال جــدوى الــفــعل اإلنــسـان اإل
وعــبـثــيـتـه في احلـيــاة وبـذلك ظــهـر
تـيار العـبث ليـؤكد عجـز اإلنسان عن
مـواجه قـدره العـبـثي وعن مـواجـهة
كـما يعـبّر عـنها ”المـعقـوليـة العالم“
كـامو. أن “هـذا الـعالم غـيـر مـعـقول
ولـكن الالجـدوى تـمـكن في مـواجـهـة
الالمــعــقــول ”فــالــعــالم عــنــد كــامــو
يــتــأرجح عــلى طــرفي نــقــيض من ال
جـدوى الــفـعل من جـهـة وال عـقالنـيـة
العالم من جهة أخرى يبحر كامو في
معبّرا عن معنى ”أسطورة سيزيف“
الالجـدوى ويضـعهـا موضع الـعقدة
بــ الــعـالم واإلنــســان فــالالجـدوى
تعتـمد عـلى اإلنسان قـدر اعتـمادها“
عـــــلى هـــــذا الـــــعـــــالـم وفي الـــــوقت
احلـاضر فـإن الالجدوى هي الـرابطة
الوحيدة بينهما ”فهو يرى فوق ذلك
أن الالجــدوى هـي صــفــة ال يــتــصف
بهـا اإلنسان وحسـب بل حتى العالم
احملــيط بـــنــا كــمــوجـــودات بــشــريــة
يـتـصف بـهـا وهي طـبـيـعـة مـتـأصـلـة
فــــيه. “إن الالجـــــدوى لـــــيـــــست في
ـا اإلنـسـان ولــيـست في الــعـالم وإ
في وجـودهـمـا معـا والالجـدوى هي
الرابطة الوحيـدة التي جتمع بينهما
اآلن ”وهو أي اإلنسان ليس جاهال
بال جـــدوى فــعــلـه ووجــوده بل هــو
ـا إدراك وأبرز مـثال على مـدركها أ
ذلـك يــســـوقه كــامـــو هــو أســـطــورة
ب سـيـزيف ومـا فـعلـت به آلـهة األو
ـــوت وكــــره اآللـــهـــة كـــونـه حـــارب ا
وسـعى إلى احليـاة. استـدالل اخملرج
هنـا بقصة سـيزيف كانه يعـيد لنا ما
قــاله ( كــامــو) : "لــيس هــنــاك ســوى
جــــحـــيـم واحـــد وهــــو عـــلى األرض"
فـالكل هنـا حتولوا الى سـيزيف يبدأ
يـومه من نـقـطة ويـنـهي يـومه بـنفس
النقطة. يحملون همومهم ويخرجون
شاكلهم فيرجعون للبحث عن حلول 
بـهــمـوم اخـرى وكــأنـهم ســقـطـوا مع
صـخرة سـيزيف من قـمة اجلـبل لقاع
الــوادي. ومن جـــانب اخــر يــبــدو ان
ـســرحـيـة هــنـا مــا فـسـره سـيــزيف ا
الـفيلـسوف األبيـقوري "لوكـريتيوس"
حـــ فــســـر أســطـــورة ســيـــزيف في
ـيـالد بـاعــتــبـاره الــقــرن األول قــبل ا
ـثل لـشخـصـية الـسـياسـيـ الذين
يـطمحـون إلى منصب سـياسي ولكن
تهم بـاستمرار وهكذا تظل يتم هز
أسـطـورة سيـزيف في األرض جتـسد

تعلقة باألفراد عايير السلوكية ا وا
في عالقـاتهم مع السلـطة السـياسية
وهي جـــزء من الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامــة
لـلــمــجـتــمع فـالــشــعـوب تــسـتــطـيع
الـــصـــبـــر عـــلـى تـــاجـــيل احالمـــهـــا
ـارسـات الـصـغـرى النـهـا تـعـلم ان 
سرحية القمع والظلم لهـا نهاية  وا
ـتـكامل بخـطـابـهـا اجلاد وبـنـاءهـا ا
تطـرح فكـرة  الـسيـادة وعالقة الـفرد
بـالـوطن وبــالـسـلـطـة وكـيـفـيـة ادارة
الـبــلـد وهــنــا يـحــضـرني اســطـورة
صـينـيـة اسمـهـا ( سيـد الـقرود) : اذ
كــان هـنــاك رجل عـجــوز يــعـيش في
واليـة ( تشو) االقـطاعيـة في الص

وقد اسـتطاع هذا الرجـل البقاء على
قـــيـــد احلــيـــاة من خالل احـــتـــفــاظه
بـقرود خلدمـته وكان اهـالي ( تشو)
يــســـمـــونه ( جـــو غـــونغ) اي ســـيــد
الــقــرود كــان هــذا الــرجل الــعــجــوز
يجمع القرود كل صباح في ساحته
ويـــأمـــر اكــبـــرهـــا ان يـــقــودهـــا الى
اجلـبـال جلـمع الــفـاكـهـة من االجـمـة
واالشـجار كـان سيـد القـرود يفرض
عـلى قردته قـاعدة وهي ان يـقدم كل
قـرد مـنـهم عـشـر مـاجـمع الـيه وكان
يــعــاقب كـل من يــتــخـــلف عن الــدفع
بــجــلـه دون رحــمــة كــانت مــعــانــاة
الــقـرود عـظــيـمـة ولـكــنـهـا لم جتـرؤ
عــلى الـشــكـوى. وفي يــوم من االيـام
سال قرد صغـير الرود االخرينقائال:
هل زرع الـــرجل الــــعـــجـــوز جـــمـــيع
اشجار الـفاكهة واالجـمة? فاجابوه :
ال انــهـا تــنـمـو لــوحـدهــا! ثم تـسـال
القرد الـصغـير فقـال أال نسـتطيع ان
ناخذ الفاكهة دون اذن  من العجوز?
فاجابـوه : نعم نستطـيع! فقال القرد
ــاذا نــعــتــمـد عــلى الــصــغــيــر : اذا 
ــاذا عــلــيــنــا ان الــرجل الــعــجـــوز? 
نـخـدمه? فـهمـت القـرود جـمـيعـهـا ما
كـان يـقـصـده الـقـرد الـصـغـيـر حـتى
قــبل ان يــنــهي جــمــلــته. وفي نــفس
الـلـيـلـة وعنـد ذهـاب الـرجل الـعـجوز
الـى فــــراش نــــومه حــــيـث ذهب في
سـبـات عـمـيق. قـامت الـقـردة بـكـسـر
قضبان اقـفاصهـا جميـعها كـما انها
اسـتــولت عــلى الــفــاكـهــة الــتي كـان
الـعـجـوز قــد خـزنـهـا واخـذتـهـا الى
الـغـابـة لم تـعـد الـقـرود الى الـعـجوز
بــعـد ذلك ابــدا.. وفي الـنــهـايــة مـات

الرجل العجوز. 
ولكن هـذا مـا يفـعـله الـسيـاسي هـنـا
بصـورة معـكوسـة فالـسياسـي تعود
عـلى اخذ الـلحم والعـظم من محالت
الــلـحــوم ويـذهـب بـهــا الى مــنـطــقـة
ــسـعــورة فـيـرمي تـزدحم بــالـكالب ا
بيـنهم اللـحم وهو يـنظـر اليـها كيف
تـتقـاتل وتـنهش بـعضـهـا بعـضا في
سبـيل احلصـول على بـعض الفـتات
من نـــاحـــيـــة وايـــضـــا لـــيـــبـــيـــنــوا
لــســلـطــانــهم انــهم االوفى حلــمــايـة
ـسـرحـيـة تـسال مـصـاحلـهم. وكـان ا
كيف استطـاع هؤالء احلكام ولعقود
طويلة دون ان ندرك هشاشة حكمهم
الـظـالم لنـا! ودون ان نـدرك الي مدى
ـا قـاله احد خـدعنـا? وهـذا يذكـرنا 
يون ح وصف مهنة الساسة العـا
الـسياسـة وهو ( جيمـي كارتر) ح
قال في مذكـراته : " ان السياسة هي
ثــاني اقـدم مــهـنــة في الـتــاريخ بـعـد
الــدعــارة وتــشــتـركــان فـي اســلـوب
واحـــد في الــــتـــســـويـق فـــكـــمـــا ان
العاهرة تزين نـفسها جلذب الزبائن

كذلك احلال بالنسبة للسياسي.

مـن حـيث الـتـركـيب الـشـخـصي امـا
من حيث التركـيب االجتماعي; فرغم
الـــتـــفـــكــيـك الـــواضح في الـــبـــنـــيــة
الــــشــــخــــصـــــيــــة فــــان كل مـن تــــلك
الــشـخــصـيــات تـعــتـمــد في بـنــاءهـا
الـدرامـي عـلـى خـلــفــيــته الـثــقــافــيـة
وتعـتمـد ايضـا على مـوقفـها وزاوية
نــظـره الى االحـداث مع انــهم كـلـهم
يـجـتـمـعون فـي االخيـر حـول قـضـية
واحــــدة أال وهـي قــــضــــيــــة الــــوطن
ــســلــوب من قــبل الــســلــطــة و من ا
ـمـثـل في يـديرونـهم في اخلـارج. ا
سـرحـية كـبـنيـة  اعـتمـادها هـذه ا
ـفهوم الـفرويدى فـقام اخملرج وفق ا
بتـفـكـيك الـواحـد الى مـجـمـوعـة لكل
واحــد مـــنـــهم ( الــهـــو) و ( االنــا) و
ــــشـــتــــرك ولــــكن (االنـــا االعــــلـى) ا
واقف يـتـحول بـتـعاقب الـفـتـرات وا
ـفـتـرق الى ـشـتـرك الى مـفـتـرق وا ا
مــشـتــرك  من جــديـد في صــراع بـ
حـالـة غــريـزيـة ال واعــيـة و حـالـة 
تــعـديــلــهــا نــتــيـجــة تــاثــيــر الـعــالم
اخلـــارجي فـــيـه تــاثـــيـــرا مـــبـــاشــرا
بــواســطـــة احلس واالدراك وحــالــة
ــبــدأ ــراقب الـــذاتي  يــعــمـل دور ا
ــتــلئ بـاحملــتـوى ضــمـيــر اخالقي 
ومـحـول لـيـمـثل الـتـقـالـيـد واالحـكام
والـــقــيـم هـــذا االنــفـالق في بـــنـــيــة
الـشـخــصـيـة  اســتـغاللـهــا بـشـكل
سلس و بحرفـية حتديدا في حتويل
واقف واستـكمال الـلحظـات وبنـاء ا
ـشـاهـد مـتـعـاقـبة الـبـنى االسـاسـية 
تبنى على تراكمات ماضية وتقلبات
مثل حاضـرة مستـعيـنا بامـكانـات ا
ـتـسـلـسل و ـسـرحـي ا و اخلـطـاب ا
االدوات الـتي تــعـطي اكـثـر من داللـة
في نــــســـقـــهــــا الـــفـــنـي والـــفـــكـــري
واجلـــمـــالي كل ذلك فـي مــلـــحــمـــيــة
سرحي بـريخـتيه اجادهـا العـرض ا
ـــعــبــرة لــنــوعــيــة وقــدم الــصــورة ا
الــعـالقـة الــتـي يــجب ان تــكــون بـ
الفرد والوطن. ومـستفيدا من مفردة
ـسرحـية اوضـحت لـنا الـتغـريب وا
اولى حلـــظـــات و مـــراحل اغـــتـــراب
االنسان االنفصال غير الكامل تماما
عن مـوضوعه فـمراجـعة الـذات ونقد
ـوضـوع في عالقة جـدل تطـورية ال ا
تـتـم في فـراغ وهــمي يــفــصل الـذات
وضوع. وال فاعـلية لذات ليس عن ا
لـهـا مـوضوع وال مـوضـوع حـقـيقي
تــبـرزه عالقــة ذاتـيــة غـيــر عـاديـة او
ــكـــنــنــا الــقــول ان مــنـــحــرفــة. اي 
ــشــاهــد ــســرحــيــة عــمــلت عــلى ا ا
كن بـأدوات بسـيـطـة جـدا ولـكن ال 
ـشـاهـد الى مـوقف نـقـدي تـوصــيل ا
متجاوز الغتـرابه باندماجه باحلدث
ــســافــة الــدرامي بـل بــاالحــتــفــاظ 
االنفصال والرصد واالبتعاد النقدي

تفحص. ا
ــشـــاهــد نــاقــد  وال نـــقــصــد هـــنــا 
مـتـخـصص في الـتقـنـيـات اجلمـالـية
ـا هو ـسـرحي ا والـفـنيـة لـلـعمل ا
وقف النـقدي الباعث عـلى التركيز ا
عـلى العالقات الـدرامية الـتي ترتبط
بهـا  الـشخـصيـات ومن ثم حتلـيلـها
وفق رؤيـة ايــديـولــوجـيــة تـقـود الى
نـــتـــائج تـــغـــيـــيــر وتـــبـــديل لألدوار
الــعالقــات  غــيــر االنـســانــيــة.  لــغـة
ـسرحـية الـتي اطلـقتـها مـشاهـدها ا
ـبــنـيـة عـلى تـفــكـيك الـكل وتـركـيب ا
فـكك تـذكرنـا ان عـلى سيـاسي هذا ا
الـــــبــــلــــد ان  يــــدرك ان الــــثــــقــــافــــة
والـسـيـاسة هـي مجـمـوعـة من الـقيم

لقطة من
مسرحية
مجنون
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