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ملخـص
االحتجاج اؼبسرحي شكل من أشكاؿ التعبَت الواعي واؼبناىض فنياً ,والذي ينطلق ابلضد من واقع
التناقضات والصراعات االيديولوجية السياسية وانعكاسها يف اجملتمع ,عرب االنغماس يف سياسة االضطهاد
والعنف والقسوة ,فقد تبلورت حركة االحتجاج اؼبسرحي منذ انطالؽ اؼبلحمة اليت تصور حالة االحتجاج
ضد اغبروب االىلية والصراعات السياسية ,وصوالً اذل الًتاجيداي حىت مسرح ما بعد اغبرب العاؼبية وانتشار
االضطهاد عرب سياسة الربجوازية الرأظبالية وظهور التيار اعبدرل اؼبعارض (ىيجل ,ماركس ,اقبلز,
وىابرماس) ,وانعكاس طروحاهتم على رواد اؼبسرح السياسي واؼبلحمي كضد نوعي برسم فعل التحريض
والرفض والتعبئة لعقلية اؼبتلقي لتثويره وتنويره ذباه قضاايه اؼبصَتية ,غَت ظهور تيارات تشتغل بفعل اغبجاج
( مسرح ما بعد الكولونيالية  ,ومسرح اؼبقهورين والغضب ومسرح الشمس) ,وصوال اذل ذبارب اؼبسرح
العريب ,خاصة اليت ظهرت بعد ما يسمى الربيع العريب الذي جاء بعد التغيَتات السياسية ,حىت انطلق
البحث للتعرؼ عن نشأة االحتجاج يف اؼبسرح ,والكشف عن طبيعة الصراعات واثر الراديكالية اليت
هتيمن على اػبطاب اؼبسرحي ,وكيف اسهم ذلك يف الرؤية االخراجية عرب مفهوـ االحتجاج.
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فاؽبيمنة الثقافية لعبت دورا راديكالية يف اكبراؼ الراي العاـ من حيث الرقيب السياسي عرب استعمار العقوؿ
 فما كاف,)من طريق اػبطاب اإليديولوجي ودالالتو الراديكالية (السلطة _ الدين _التواطؤ االجتماعي
البحث اال ؿباولة لقراءة الدور الفٍت اؼبناىض ما بعد الربيع العريب ما بعد التغيَتات السياسية بعد ما
انغمست التجارب اؼبسرحية خاصة يف العراؽ دبعاعبة الواقع االجتماعي عرب التحشيد والتعبئة اؼبناىضة
.ابالحتجاج واالغراؽ العنيف يف تصوير القسوة والعنف على خشبة اؼبسرح

Abstract
Theatrical protest is a form of conscious and anti-theatrical expression that is based on
the contradictions and conflicts of political ideology and their reflection in society
through the policy of oppression, violence and cruelty. The protest movement has
crystallized since the start of the epic which depicts the state of protest against civil
wars and political conflicts, After the World War and the spread of persecution through
the policy of the capitalist bourgeoisie and the emergence of the controversial dialectical
movement (Hegel, Marx, Engels and Habermas) and the reflection of their views on the
pioneers of the political and militant theater as a qualitative counteracting act of
incitement and rejection And the mobilization of the mentality of the recipient to
enlighten and enlighten him towards his fateful issues, not the emergence of currents
operated by the pilgrims (postcolonial theater, theater of the oppressed and anger and
the theater of the sun to the experiences of the Arab theater in particular, which emerged
after the so-called Arab Spring, which came after the political change, The protest in the
theater, the discovery of the nature of the conflicts and the impact of the radicalism that
dominated the theatrical discourse and how it contributed to the vision of the revolution
through the concept of protest.
Cultural domination played a radical role in the deviation of public opinion in terms of
political censorship through the colonization of minds through the ideological discourse
and its radical connotations (power _ religion _ social collusion), what was only an
attempt to read the anti-artistic role after the Arab Spring after the political changes after
immersed Theatrical experiences, especially in Iraq, address the social reality through
mobilization and mobilization against protest and violent dumping in the depiction of
cruelty and violence on stage.
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املدخل:
يبثل االحتجاج حركة التصدي الثقافية والشعبية بعد االغراؽ يف ويالت العنف والقهر واالضطهاد
كتعبَت صارخ ذباه الظلم والقسوة ,حيث مثل االحتجاج بصورتو االولية ثقافيا بعد ما ااثرت طروحات
(ىومَتوس) الشاعر اليوانين عرب ملحميت (اإللياذة واالوديسة) اغبجاج ضد اغبروب االىلية وصراعات
السلطة واالنتشار العنف حيث عُد اوؿ رد فعل ذباه العنف دبثابة تصوير موضوعي لألحداث ونقد الذع

لصراع السلطة يف ظل ؾبتمع مضطهد حيث مثلت (اإللياذة واالوديسة) قراءة واقعية بعيدة اؼبد عن
اؼبعتقدات واػبرافات اليت كانت هتيمن على واقع اجملتمعات البدائية عرب الصراع االيديولوجي بُت
اؼبعتقدات واالفكار والعقائد اؼبتطرفة ونوع من انواع قراءة اؼبأساة اإلنسانية لتحرير العقوؿ ,غَت انعكاس
تنظَتات الفالسفة واؼبفكرين من (ىريقلطس) صاحب نظرية صراع االضداد واعبدؿ وصوالً اذل اعبدلية
الفكرية عند السفسطائيُت .والف االحتجاج خلف التمرد عند (سقراط) حىت اصبح يشكل خطر على
السلطة اليواننية آنذاؾ ,عندما حوؿ البنية اجملتمعية اذل بنية احتجاجية واقعية ,ترفض السائد السياسي فقد
اعطى روح الثورية واالحتجاج للمجتمع يف (اثينا) مع رفضو للقوانُت الراديكالية.
ويعترب (افالطوف) اوؿ من اسس نظاـ (اعبدؿ) الذي استند فيما بعد عليو (ىيجل) مشكالً
نظريتو (الدايلكتيك) ،وكاف (افالطوف) يدعو إذل تغيَت كل النظاـ السياسي وإذل (جعل الفالسفة ملوكاً)
كاف مقتنعاً سباماً أبف السياسة على يد الفيلسوؼ ستحوؿ العادل سباماً يف اذباه فكرة اػبَت ,فكانت ىذه
اوذل التحوالت يف ؾباؿ تقدًن االيديولوجيا االحتجاج جاءت ابلتحريض والرفض.
فقد كانت تلك اؼبالحم بوابة للًتاجيداي لصناعة االحتجاج الدرامي ,وانطلق ذلك من مسرحية
الضارعات (السخيلوس) مرورا بطروحات (شكسبَت) اليت سبثل انعكاس درامي عرب التأثَت ب ػػ(حرب
الوردتُت) اليت تصور اغبروب االىلية يف انكلًتا وصراع االسرة اغباكم وانعكاس ذلك يف اجملتمع .استمر
االحتجاج الثقايف مروا ب ػػ(ىجيل وماركس) اعبدليُت وأتثَت ذلك عرب اػبطاب اؼبسرحي اؼبعاصر من طريق
تقدًن عروض مسرحية سبثل صورة العنف والصراع إبنتاج ربريض برفض القوانُت واالضطهاد وجاء ذلك يف
صورة اؼبسرح السياسي واؼبلحمي والتسجيلي ومسرح اؼبقهورين والغضب ومسرح الشمس ..اخل
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كاف االحتجاج ىو مركز الصراع اجملتمعي وحاجة االنساف للتغيَت والتحرر ,فكانت واحدة من
ضرورات تقدـ االنساف بفضل الفالسفة القدماء الذين وضعوا خارطة طريق لكل العلماء واؼبفكرين ,وامبا
التحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والدينية ,دفعت كبار الفالسفة للجدؿ واغبوار واثبات اغبجج
العلمية واؼبثالية واؼبادية ,وألثبات اغبقائق العقيلة ,فيما استثمر (االؼباف) بعد ذلك فكرة االحتجاج انطالقا
من (االيديولوجية االفكار) واثرىا الواقع يف اؼبشهد األؼباين حىت اصبح (كارؿ ماركس) يعترب مفهوـ
(اإليديولوجيا االحتجاج) من أشيع اؼبفاىيم وأكثرىا تداوالً  ,يعترب اليوـ (االحتجاج) أكثر اؼبفاىيم انتشارا
وتداوال واستعماالً و أكثر اؼبعاين إاثرة للجدؿ واؼبعرفة ,وىذا ما دفع الباحث للتصدي وتقصي اغبقائق
والبحث عن ماىية االحتجاج وكيف استثمر كفعل ثوري يف خطاب وتركيب الرؤية االخراجية للعرض
اؼبسرحي ,ويف ضوء ما تقدـ ير الباحث ضرورة اإلجابة عن التساؤالت االيت :ماىي مرتكزات ومعايَت
االحتجاج يف اؼبسرح والية االشتغاؿ؟ وما ىو اثر اؽبيمنة الثقافية يف اجملتمعات ؟ وكيف اثر التكوين الفكري
والفلسفي االحتجاجي يف صناعة مشروع فٍت مناىض .فكاف عنواف البحث على الشكل االيت:
(االحتجاج يف العرض اؼبسرحي العراقي) مسرحية (يف قلب اغبدث) مبوذجا .واعتمد الباحث اؼبنهج
الوصفي التحليلي يف قراءة االحتجاج يف العرض اؼبسرحي العراقي اؼبعاصر ,وتتمثل انبية البحث لكونو
سيسلط الضوء على سياسة تقصي اغبقائق من طريق فهم مفهوـ االحتجاج وعالقتو يف تركيب الرؤية
االخراجية ويناقش البحث الفًتة اليت مرت على العراؽ ما بعد التغيَت السياسي وااثر العنف والقتل
واالرىاب يف صناعة االحتجاج للعرض اؼبسرحي العراقي خالؿ الفًتة من ( 2008ػ  )2012ؼبا ؽبذه
اؼبرحلة من متغَتات على صبيع األصعدة السياسية واالجتماعية والفنية وااليديولوجيا ,وأثر ىذه اؼبتغَتات يف
العرض اؼبسرحي يف العراؽ.
ىدؼ البحث .يهدؼ البحث إذل التعرؼ على دور االحتجاج يف الرؤية االخراجية للعرض
اؼبسرحي العراقي .ونطاقو البحثي سبثل ابحملور العاؼبي والعريب من حيث الية اشتغاؿ الرؤية االخراجية وتطبيق
ذلك على العرض اؼبسرحي العراقي كونو عينة قصدية للتحوالت السياسية وانعكاس ذلك يف أيديولوجية
اجملتمع العراقي والفناف اؼبسرحي كمشروع مناىض فكري وثقايف ما بعد عاـ  2003يف العراؽ.
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االحتجاج والتحريض يف املسرح:
اف مضمار االحتجاج برفض الراكد إذل شكل متحرؾ اكثر قوة ومباشرة  ,للبحث عن روح
التجديد والتغَت ,فبا شكلت ىذه احملاوالت العديدة واؼبتكرر شكل أكثر نضج لد العاملُت يف الطقوس
الدينية واليت خرج منها شكل جديد ومغاير ظبي(دراما) ودل يتطور ذلك اال بعد ما راح اؼبختصوف البحث
عن فضاء جديد حملاكاة الواقع على اعتبار اف الدراما اؼبسرحية ىي ظاىرة اجتماعية تعاجل دبعاعبات فنية
حيث شكل قانوف الرفض والتحريض يف بنية اػبطاب اؼبسرحية امبوذج لتحفيز اؼبتلقي على قراءة واقعو من
انفذة اؼبسرح  ,حىت تصدت الدراما ؽبذه اؼبعاعبات وبدء التطهَت كنقطة يراد منها تصوير الشفقة واػبوؼ
عند اعبمهور مرة للتعاطف ومرة اػبوؼ من القدرايت اذ وصف ذلك التوجو ابالحتكار واؽبيمنة .والف
االحتجاج شكل من أشكاؿ الوعي النقدي للجمهور حيث تبلورت حركة االحتجاج للبحث عن شكل
واضح من دائرة التأثَت اذل االنطالؽ دببدأ اؼبشاركة الفعلية واليت تشكل حبسب معاعبات العرض ربوؿ صبارل
فكري يفتح انفذة للنقاش ليحرر العقوؿ ويدفع ابذباه التغيَت.
هبد الباحث ضرورة اؼبرور اذل مفهوـ االحتجاج من حيث التعريفات لغواي " االحتجاج مصدر ااحتج أي
قدـ حجة واغبجة ىي الدليل والربىاف" ( اضبد الريسوين ,2011 ,ص )22ومن جانب اخر يعرؼ (اضبد
سعدي) يف كتاب (مفهوـ االحتجاج ) ابنو "االحتجاج ىو وسيلة الضعفاء للتأثَت مقابل السلطة اغباكمة.
وىو يكمل وسائل اخر للتأثَت مثل االحزاب (سن القوانُت) واؼبرافعة القضائية اماـ احملاكم"( اضبد سعدي
 ,2004ص )1وير الناقد (يوسف رشيد) االحتجاج والتحريض "ىو اف يدخل التحريض يف ثنائية
افًتاضية مع الرفض واالحتجاج فكل رفض ىو احتجاج وكل رفض ينطوي على ربريض غايتو توجيو سلوؾ
معُت على الضد منو" (يوسف رشيد ,2012 ,ص )95يعترب االحتجاج كممارسة نبيلة من قبل الفرد
اؼبشارؾ بو عند الكثَتين " .اذ يعترب االنساف احملتج كمهتم ابلشأف العاـ ،يبيز بُت اػبَت والشر ،ينخرط يف
النشاط اعبماىَتي من اجل قضية يؤمن بعدالتها .وفقا ؽبذا اؼبفهوـ ،االحتجاج ىو فبارسة اهبابية" (اضبد
سعدي  ,2004 ,ص )7
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صاغ الباحث تعريفاً لالحتجاج مالئماً ؼبسار حبثو على أنو :
االحتجاج ىو اغبراؾ الثقايف االيديولوجي ضد اؽبيمنة السياسية والثقافية يبثل صوت اؼبناىض الثوري ابلضد
من سياسيات العنف والقسوة واالضطهاد ,اذ يبثل صورة اجملتمع اؼبتحرر من العبودية والبدائية ,ىدفو
االصالح والتغيَت اعبذري وزبليص اجملتمعات من استعمار العقوؿ والعبودية واالضطهاد والعنف الراديكارل
من السلطة والتواطؤ االجتماعي والرجعية الدينية ,والف اؼبسرح من الفنوف التعبَتية االحتجاجية خاصة كونو
يبثل ظاىرة اجتماعية وسبثل ذلك منذ انطالقة اػبطاب الذي يتبٌت اثر اؽبيمنة السياسية على واقع اجملتمع،
ابالحتجاج معرب عن قضااي اإلنساف الفلسفية والفكرية والدينية والسياسية فهو عنصر دعو إذل التغيَت
والتحريض ويتشكل ذلك من خالؿ صناعة احًتافية لالفًتاضات احتجاجية تشكل قيمة صبالية وفكرية يف
العرض اؼبسرحي.
أوالا :ظروف نشأة االحتجاج يف املسرح
انطلق االحتجاج بشكل اقرب من (اؼبسرح السياسي واؼبلحمي والتسجيلي) عن وعيو حبقيقة
الصراعات الدائرة أف وبتج ويكشف طبيعة تلك الصراعات ،و يستفز اعبمهور (ابلتحريض او الرفض)،
ويعلمو ايضا االحتجاج ابلتمرد والشك ،حيث يقدـ اػبطاب اؼبسرحي صورة يعرض عليو أوضاعو بكثَت
من التحليل من أجل تنويره وربريضو ,ومن شبة ربفيزه على العمل لتغيَت قدره اؼبأساوي ,والف البعد السيسي
يف اؼبسرح جاء من طريق( ,اؼبسرح اؼبلحمي والسياسي) حيث تكوين مسرح القلق والغضب واالحتجاج
والنداءات الصادمة ،فهو مسرح ال ؾباؿ فيو للراحة واالستمتاع ألنو يصنع قوة االحتجاج ،بل ىدفو اساس
التصعيد ذباه الربجوازية الرأظبالية اليت هتيمن على اجملتمع اؼبقهور.
ير الباحث انبية تفكيك خطوات (اؼبسرح السياسي واؼبلحمي) ,وؼباذا هنض االذباه التحريضي؟
وماذا قدـ اؼبخرج من رؤية اخراجية لتحقيق االحتجاج؟ ؽبذا فاؼبسرح السياسي التحريضي ىو اؼبسرح الذي
يطرح اغبالة اؼبراد توصيلها ليتخذ اؼبشاىد موقفا فكراي وثوراي من تلك اغبالة ,ألنو ىنا يشتغل بعملية
ربريك ،عملية نقل إذل حيز الفعل والتفاعل والتحرر ,ومن شبة ،فاؼبسرح يتيح للمتلقي إمكانية أتمل واقعو
ومصَته وردود فعلو إزاء األحداث والوقائع السياسية واالجتماعية ،وتقييمها من أجل اػبروج ابقًتاحات
للحياة فكرا وفبارسة.
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فاؼبسرح السياسي ( )Theater politiesإذف يقوـ على الرغبة يف انتصار نظرية مرتبطة
ابعتقاد اجتماعي ،يف أفق ربقيق مشروع فلسفي طموح ،ليغدو علم اعبماؿ خاضعا للمعركة السياسية،
ابنصهار الشكل اؼبسرحي داخل جدؿ األفكار حيث استهدؼ تثويره من خالؿ تعليمو وتوعيتو وكشف
الواقع ،وتعرية التاريخ أمامو ،قصد استفزازه للثورة على حالو اؼبًتدي ،والتصدي واالحتجاج(اضبد بلخَتي,
 ,1997ص)118
ير الباحث اف صناعة االحتجاج يف اؼبسرح السياسي واؼبلحمي يعد مدرسة لتنوير اجملتمع،
وصقل الوعي اإلنساين دبفاىيم تنويرية وثورية  ,خبلق تعبئو فكرية مشحونة بقيمة صبالية فنية ,وإلعادة أتىيل
اجملتمع دبا يشاىد من صور شكلت لو حالة من اؽبلع اجملتمعي ذباه قضاايه ،حىت اصبح ىذا اؼبسرح فيما
بعد مسرحا سياسيا وثوراي .والف ( برىبت ) ير "أنو ال وبق للمشاىد أف يستسلم عن طريق االندماج
البسيط يف العادل النفسي لشخصيات اؼبسرحية ،ؼبعاانهتا العاطفية بال أدىن موقف انتقادي"(بروتولد برىبت,
 ,1991ص )88إذ على اؼبتلقي ىنا  ،أف ىبلق مسافة صبالية تسمح للمتلقي اف وبرؾ وعيو االجتماعي
والسياسي ،وابلتارل أتسيس قراءة نقدية جادة جدلية ،بدؿ التعاطي مع اؼبواقف واالحداث وسبثل علمية
الالندماج والالتعاطف الضد النوعي للمفهوـ االرسطي الذي يصور اػبوؼ والشفقة بل اف مفهوـ برىبت
يبثل التحوؿ االحتجاجي ,عرب انفذة للحوار تعطي للمتلقي حرية التعبَت واؼبشاركة ,فاؼبسرح عند (برىبت)
يسعى اذل ربشيد تعبوي للمتلقي وىي يف ذات الوقت مسؤولية كرب للمخرج اؼبسرحي اف يسهم يف بناء
صبلة من الوقائع واالحداث ابلدليل والصورة واليت ربقق بداية من النص مرورا جبميع عناصر العرض
اؼبسرحي االخراج التمثيل السينوغرافيا واؼبتلقي كجزء مساىم يف بناء االحتجاج.
اثنيا :االحتجاج يف اخراج املسرح السياسي وامللحمي
نشأ اؼبسرح سياسيا على خط التحريض إذل ربفيز اعبمهور وتفتيح عيونو .وقبد ىنا "ما يقاؿ لو
(مسرح سياسي) وبُت اؼبسرح (التحريضي) .فكل مسرح ىو ابلنهاية ،مسرح سياسي .واؼبهم أية (سياسة)
ىبدمها ىذا النص اؼبسرحي أو ذاؾ؟ ابذباه تكريس الوضع القائم أـ ابذباه التغيَت ؼبصلحة التقدـ
االجتماعي" (حوار مع سعد هللا ونوس , 1986 ،ص)95
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فقد انطلق اؼبسرح السياسي فور انتهاء اغبرب العاؼبية االوذل واىتزاز القواعد اؼبستقرة ابلنسبة
للمسرح واؼبؤسسات الثقافية وبدأ التفكَت يف اشكاؿ جديدة اكثر تعبَتا عن اؽبزيبة اؼبدمرة اليت ضربت
اجملتمعات االوربية بعد عنف اغبرب واالضطهاد خاصة بعد اؽبيمنة الربجوازية وانتشار ظاىرة االحتكار
الرأظبارل ,ولعل مفهوـ التحريض يعٍت ؿباولة طرح اؼبشكلة السياسية من خالؿ قوانينها العميقة وعالقاهتا
اؼبًتابطة واؼبتشابكة داخل بنية اجملتمع االقتصادية والسياسية ،وأنك رباوؿ استشفاؼ أفق تقدمي غبل ىذه
اؼبشاكل ,إذف (االحتجاج) خطوة أعمق يف تعريف اؼبسرح السياسي :أبنو اؼبسرح الذي وبمل مضموان
سياسيا احتجاجيا يدعو اذل مسرح مناىض ضد اؽبيمنة الراديكالية.
ير الباحث ىنا أف الطبقات الفعلية اليت ربتاج إذل االحتجاج ىي الطبقات الشعبية يتم ذلك من
ترصبة عناصر العرض اؼبسرحي اليت ربمل صرخات الطبقات ونداءات واشارات ربفيزية اؼبراد منها ربرير ىذه
الطبقات واؼبعاعبة ابؼبسرح.
يالحظ ىنا أف اؼبسرح أداة ثورية ابلغة األنبية ,ألنو بناء الوعي ،يبكن أف يتم عرب عرض ما ىو
سليب ،دوف أف ننسى أف اؼبسرح أساسا ،عملية جدلية بُت الصالة واػبشبة عنواهنا التعبئة والتحشيد .إذف
صوت (االحتجاج) ىو البحث يف اجملتمع عن مشاكلو وقضاايه .وعن النماذج اليت تتحكم يف سَتورتو
وحركتو ،من ىنا حاوؿ اؼبخرجُت بناء مسرح مناىض عرب طرح إشكالية اجملتمع دوف أف يطمحوا إذل أف
يكوف اؼبسرح عمل تغيَت فوري الف إف فاعلية اؼبسرح ىي اليت ربدد ديبومة االحتجاج فقد ال يدفع اذل
الثورة والتحريض بقد ما يتخذ اػبطوة االوذل كبو اؼبواجهة عرب اػبطاب اؼبسرحي .اما عن النص اؼبسرحي
اؼبلحمي والسياسي يعترب مشاكس ،غاضب ثوري ربريضي ( ,نص سياسي اجتماعي) يبارس ىجاء الواقع,
و إنو نص للتعرية وتسمية األشياء أبظبائها اغبقيقية عرب كشف اغبقائق يف صورة العرض اؼبسرحية اليت سبثل
اداة دليل وادانة وبرؾ هبا اؼبخرج اؼبسرحي فضاء االحتجاج.
حيث هبد الباحث اف اؼبسرح السياسي يتمخض يف الكشف والتعرية بطريقة تسجيلية وواثئقية
فالوثيقة اليت يطرحها العرض واقعة وحقيقة وال تقبل الشك أو التأويل بل إهنا تؤجج اؼبوقف واغبالة إلظهار
اغبقيقة وزبلق موقفاً ؾبسد حقيقي.
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قدـ (بسكاتور) النص اؼبسرحي من خالؿ االحتجاج ابلوثيقة والربىاف من حيث تعزيز ذلك
"الواثئق واؼبستندات وصفحات اجملالت نصاً مسرحياً  ،مستعيناً ابلرسوـ البيانية والتوضيحية ،والالفتات،
واألفالـ الواثئقية والفانوس السحري" (اريك بنتلي ,1986 ,ص )91اما اغبديث عن أثر (برىبت) على
اؼبسرح العاؼبي وفضائو اؼبلحمي الصارخ ابلغة اغبجاج ،كاف يتسم ابلثورة على تناقضات اجملتمع ،وكانت
كتاابتو اليت تتفجر أسئلة عن واقع اإلنساف وحقائق اجملتمع ،تؤدي لتحريك التفكَت وجذب القارئ
واؼبشاىد ،إذل حلبة الصراع الدرامي واؼبسانبة يف إصدار األحكاـ واغبلوؿ .فقد أستخدـ (برىبت) عناصر
البنية الدرامية اإلنتاج اؼبسرحي لتحقيق مثل تلك العالقات اؼبتحوؿ .ولعل ىذا التحوؿ اعطى قيمة فنية
وفكرية وسياسية .فقد" أستوعب برشت الدراما على أهنا عملية جدلية ,اكتشاؼ اؼبشاكل أو اؼبوقف
وابلتارل  ،تتوحد مسرحياتو ابلفكرة وليس ابلفعل" (سامي عبد اغبميد ,2005 ,ص )186
يالحظ الفضاء اعبدرل الثوري يف تركيب الرؤية االخراجية اتسم عرب عرض مسرحيات هبدؼ
اغبجاج ففي مسرحية "(جاف دراؾ قديسة اؼبساخل) تكشف عن االحتجاج مناصرة للطبقة العاملة
اؼبضطهدة ,مسرحية جاف دراؾ مضموف يعري اسلوب حياة الربجوازية االمربايلية يف كافة جوانبها وتدىورىا
ووحشيتها فكاف اؼبعارض لد برشت تغرب اؼبادة اؼبعاعبة واؼبراقبة واؼبتابعة من قبل اؼبشاىد وتوقد حسو
النقدي" (.بروتولد برىبت ,1981 ,ص )10_11
لعل تلك التنظَتات اؼبسرحية ومعاعباهتا لقضااي العنف ضد الطبقة اؼبسحوقة تظهر انتصار الرؤية
االخراجية وتبنيها فلسفة اؼبقهورين لفتح ابب االنتقاد واؼبشاركة الفعلية مع اؼبتلقي .اذ جاءت الرؤية
االخراجية بفرضية اؼبواجهة (جاف دراؾ) من حيث وقائع اغبدث ىي (عذراء اوليانز) ولكنها يف الوقت
نفسو شخصية اخر فهي لد (شلر) تناصر الضعفاء واؼبسحوقُت وتنتصر عدة انتصارات اما عند برشت
فأف صبيع انتصاراهتا شكلية زائفة وكانت عملياً لصاحل ارابب العمل ضد العماؿ ،اذ تريد جاف دراؾ بكل
جواكبها اف تشاركهم مصَتىم وخفف عن بؤسهم لكنها نتيجة االحكاـ الدينة اؼبسبقة اليت تسيطر على
تفكَتىا وتسَتىا ترتكب اػبطأ تلوا اػبطأ اذل اف تعي غبظة موهتا الطريق اغبقيقي اخالص اؼبسحوقُت.
(بروتولد برىبت ,1981 ,ص )13
حيث اعتربت تلك العروض اؼبسرحي شكل نوعي مغاير عرب فضا التطهَت العقلي واستثمار
اؼبسرح كلغة وظاىرة اجتماعية لتحرير العقوؿ وصناعة مشروع منهاض ضد الرأظبالية واالضطهاد  ,اما
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سياسة التغريب يف فضاء العرض كانت تصوير األحداث والشخصيات على اعتبارىا ظواىر اترىبية عابرة.
وللًتكيز على عدـ االندماج ابلفعل طرح برشت مفهوـ التغريب .أي إاثرة وعي اؼبتفرج بغرابة وتناقض واقعو
االجتماعي الذي يعريو العرض على اػبشبة واذل إاثرة رغبتو يف تغَت ىذا الواقع اؼبتناقض الغريب تغريباً
جذرايً حىت يستقيم مرة أخر لكنو يطرح اغبلوؿ واؼبعاعبات عرب التشاركية بُت اػبشبة والصالة تبٍت فكرة
ىدـ اعبدار الرابع والغاء التعاطف واالندماج الف مسرحو ثوري ال يؤسس للعاطف شيء اال من طريق
القهر واؼبأساة اليت ربل بواقع اجملتمع.

التحريض السياسي يف تركيب الرؤية االخراجية ملسرح املهووري
جاءت مسرح اؼبقهورين والشمس كرد فعل طبيعي بعد اغبرب العاؼبية االوذل والثانية وبعد اؼبتغَتات
اجملتمعية والسياسية جاءت الفوضى لتحل ؿبل الثابت وعلى اؼبستو الثقايف والفكري تبلور مفهوـ
التحريض يف اػبطاب اؼبسرحي وىو دبثابة رفض للعنف واالضطهاد مشروع مناىض ضد اؽبيمنة
واالضطهاد والبحث عن اشكاؿ تعاطي يؤسس الولوج يف عقلية اؼبتلقي عرب الرفض والتحريض ألحداث
التغيَت ,وإف نقطة التقاء التحريض بفعل التحشيد والتعبئة يف خطاب العرض لغاية راديكالية  .فهو اساس
التجديد واالبداع اساسها الشمولية يف تشارؾ اؼبتلقي وربفيزه وتثويره صباليا وفكراي.
مسرح اؼبقهورين ( اوجستو بواؿ) :ذبربة الربازيلي بواؿ واحدة من التجارب اليت تشَت وبشكل
واضح للمسرح الذي يتبٌت خطاب التحريض فهو يشتغل يف مضمار اؼبقهورين وابلتحديد من يقع ربت
ىيمنة السلطة فقد وصف مسرحو ابؼبسرح التحريضي السياسي الذي شكل حركة لتيار مقاوـ يف خطاب
اؼبسرح وىو يبحث عن اؼبقهورين يف اي مكاف لتحقيق عدالة العرض اؼبسرحي ابؼبشاركة اغبية التفاعلية ,اذ
يتخذ اؼبتلقي يف ذبربة مسرح اؼبقهورين دورا اهبابيا " واؽبدؼ األساسي من ىذه التجربة اؼبسرحية ىو تغيَت
صباىَت الشعب وربويل اعبمهور الذي عادة ما يكوف متفرجا سلبيا يف الظاىرة اؼبسرحية التقليدية إذل
مشاركُت اهبابيُت وفبثلُت يغَتوف مسار اغبدث الدرامي ويشكلونو .ويطلق أصحاب ىذه النظرية عليها اسم
مسرح اؼبقهورين" (ظبَت سرحاف ,2006 ,ص )265
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مسرح اؼبقهورين فكر يدعو اذل اػبالص من االضطهاد عرب تبٍت افكاراً سياسية هتدؼ اذل تغَت
ايديولوجية الفكر اؼبهيمن سعيا اذل ربرير اجملتمع عرب اؼبشاركة اليت ربقق االهبابية ذباه صناعة اغبجاج ضد
تطرؼ السلطة ونبجية الراديكالية اذ يعد (اوجستو بواؿ  ) 1931من اؼبخرجُت اؼبسرحُت الذين احبروا يف
مسألة كيف يستطيع اؼبسرح اف يغَت اجملتمع بَتاجراماتية مبتكرة جداً مثل الربازيلي (اوجستوا بواؿ) اذ اف
مسرح بواؿ " ىو الوصلة اليت توجد بُت عملو وبُت حالتو السياسية اؼبتغَتة بينما كاف اؼبوقف حولو يتغَت
كذلك كاف شكل مسرحو والذي كاف البد لو اف يتكيف مع القيود اليت وضعتها اغبكومة ،فلم يكن
اؽبدؼ فقط ىو م ناقشة الظلم او االعالف عن االحتجاج ولكن استخدـ اؼبسرح لقهر الظلم بشدة كذلك
دل يكن مسرح بواؿ ؾبرد وسيلة معنوية للتعبَت عن الغضب الفكري بل كاف وسيلة للتغَت"(شوميت ميًت
وماراي شيتسوفا ,2005 ,ص)185
عبوء اؼبسرح خبطابو الراديكارل اذل تطبيق الغضب والعنف ذباه القضااي اغبياتية اسهم يف تبلور
حركة التغيَت يف اؼبسرح حيث وجد (بواؿ) ضالتو السياسية يف أتسيس مسرح ربريضي عرب فلسفة الرفض
واغبجاج(.اجستوبواؿ) من اىم اؼبخرجُت للمسرح اؼبعاصر ويرتبط اظبو دبسرح اؼبقهورين وصيغتو اؼبختلفة
من "مسرح الصحف قد ولد بواؿ  1931يف الربازيل وقد سجن بواؿ عاـ  1971بعد عرض مسرحياتو
الثورية فبا اضطر اذل مغادرة البالد لتأسيس مسرحو مسرح اؼبقهورين اذ انو مسرح يعاجل موضوعات
ومشكالت اجملتمع" (اضبد سخسوخ ,2005 ,ص  )73اثر ذلك اغبدث كمهُت يف حياتو فهو ير
معاانة ومأساة الشعوب تتشكل عرب اضطهاد اجملتمع من الرأظبالية واحتكار اؼباؿ والسلطة ابلتارل دل هبد
ذلك اجملتمع من يدافع عن حقوقو ومأساتو اال اؼبسرح الذي يشكل النقيض للسلطة اذ عبأ اذل دراما
الغضب والرفض والتحريض  ,اذ يروـ الباحث اذل االشارة حوؿ الفًتة اليت سبرد فيها اؼبسرح فمنذ هناية القرف
اؼباضي وخشبة اؼبسرح ال زبلو من اغبركات الثورية التمردية اليت تبحث عن شكل ايديولوجي مناىض
جديد ىبرج نطاؽ الصبغ التقليدية ويعلن التمرد عرب اغبجاج من طريق اؼبخرجُت بتشكل رؤية إخراجية اما
اغبديث عن مسرح اؼبقهورين او مسرح الغضب اذ ىو وجود للديبقراطية الفنية بقالب الفكر السياسي
للمخرج الواع عرب اهباد اانس يبحثوف عن الطريق ليغَتوا واقعهم ارل راح بُت اؽبيمنة وصناع اغبرب .اف
جوىر مسرح اؼبقهورين يلعب دور احملرض واحملرر ألفكار اجملتمع كما ىو اغباؿ يف مسرح اؼبلحمي
والسياسي فهو يعمل على مبدأ اؼبشاركة إلحداث التحريض عرب اؼبباشرة اغبي للمجتمع اؼبقهور اما يف
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مسرح اؼبقهورين ىو ربويل اؼبتلقي اذل عالمة صبالية واداة فكرية يف اغبدث ويف خطاب العرض بل يشكل
العالمة البارزة يف انتاج اؼبعٌت اؼبراد ربقيقو ىو كشف زيف السلطة وسياسية اؽبيمنة ذباه الشعوب اليت
تتعرض لالضطهاد العرقي والفكري والقسوة مسرح اؼبقهورين يرتكز على الفعل او اغبدث واؼبتلقي يف
مسرح اؼبقهورين ,اما يف اؼبسرح السياسي يًتؾ اغبرية للمتلقي يف عملية التحرر الفكري او يسعى اؼبسرح
لبناء قدرات عقلية للمجتمع ؼبواجهة اخطار اغبياة السياسية واالمباط اؼبعروضة امامو ويعٍت ىذا إيقاظو
فكرايً وؿباولة استفزازه ابلصدمة اؼبستمرة يف دالالت العرض اؼبسرحي وابلتارل اؽبدؼ ىو التحريض ،اما
عند (اغستو بواؿ) فوظيفة اؼبسرح ىو تكوين خطاب عاـ شامل لتحقيق التغيَت لكل االشياء اليت تقف
ابلضد من اغبياة االنسانية فهو مسرح تعليمي ربريضي ,عرب نقل اؼبعاانة أبفكار صارخة ،تعرض من خالؿ
العناصر اؼبسرحية  ،فهو دبثابة النقد الالذع ابالحتجاج ،واؼبناقشة الساخنة والصادمة ،ويبكن اعتبار كل
مسرح عمال سياسيا جدلياً ،أو كما يقوؿ (أوجستو بوؿ ( " )Augusto boalكل مسرح ىو سياسي
ابلضرورة ،ألف كل أنشطة اإلنساف سياسية ،واؼبسرح واحد من ىذه األنشطة ،وأولئك الذين وباولوف فصل
اؼبسرح عن السياسة وباولوف تضليلنا ،وىذا نفسو موقف سياسي"(اجستو بواؿ ,1981 ,ص )146
ولعل اؼبفهوـ السياسي الذي يرمي اذل ربرير الوعي من االستعمار حيث وبرؾ اؼبسرح خبطابو اعبمارل افاؽ
جدلية تعطي مساحة للمتقي بتجاه الرفض واالحتجاج.

مسرح الشمس اراين مونشكني
يعد مسرح الشمس السياسي او مسرح الثورة الفرنسية شكل من اشكاؿ انواع اؼبسارح
االحتجاجية اليت تقف ضد الشمولية واالضطهاد على اعتبار اف اغبركة اؼبسرحية واؼبؤسسة ؽبا كانوا من تيار
يساري يعارض السلطة حىت خرجت العروض اؼبسرحية من رحم معاانة الشعب الفرنسي ومع الثورات اليت
تروـ التغيَت للخالص من الدكتاتورية الشمولية ال زبتلف فرقة ( مسرح الشمس ) عن سابقتها إذ يُعد
اػبطاب الراديكارل السمة االساس وركيزة الفرقة اؼبسرحية يف تركيب الرؤية االخراجية للعرض اؼبسرحي إال
أف ىذه الفرقة بقيادة ( ارايف مينوشكُت ) اذبهت كبو الطبقة العاملة واعتمدت هنج ( جاف فيالر) يف
اؼبسرح الشعيب والذي كاف ( يعرب عن راديكالية اشًتاكية والتوجو كبو الطبقة العاملة (ينظر :حسُت التكمة
جي ,2011 ,ص .)124اف الراديكالية االشًتاكية اليت تنادي يف اؼبسرح الشعيب عرب اغبرية والتحرر
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ابستثمار التحوالت السياسية واثر اػبطاب اؼبتطرؼ يف اجملتمع الفرنسي واف جل العروض اليت تقدـ ربت
عباءة اؼبسرح الشعيب ىي رؤية سياسية اصالحية للمجتمع الثائر ضد تطرؼ القو السياسية اغباكمة وحىت
اؼبسرح يف تلك اغبقبة كاف يبثل التيار اؼبعارض اليساري ذباه سياسة القهر واالضطهاد ,وتعترب غبظة
اغبجاج بتوظ يف اػبطاب اؼبسرحية ػبدمة سياسية اؼبراد منها اؼبعارضة واؼبناىضة الثقافية إلحداث التأثَت يف
اؼبسرح الشعيب الذي يرسم مالمح اغبرية والعدالة بكسب التعاطف مرة ومرة ليكوف جزءاً من تغَت الواقع اذ
اف اؼبخرجة الفرنسية (ارايف مونشكُت) .يف تلك الًتكيبة حوؿ اولوايت اػبطاب قبد اف (ارايف) سبيل اذل
اؽبدؼ السياسي وراء التغيَت الراديكارل كوف اف العملية اعبمالية انتج تفاعل عقلي فٍت مع واقع اجملتمع
اؼبأساوي بتأثَت السياسة عليو ,فأف مونشكُت ىنا " تشاركت مع برىبت يف فكرة اف اؼبسرح كاف معيداً
ومساعداً يف توضيح التغيَت االجتماعي ،اذ قدـ مسرح الشمس اللوحات التصويرية الرائعة للثورة الفرنسية
كشيء نسيب مع وجود حركة تؤمن ابؼبساواة يف مايو  1968ودل تفكر ارايف يف ىذه االعماؿ على اهنا
هتدؼ اذل ارشاد واقناع اؼبشاىدين ،اذ تؤكد على فكرة اف اؼبسرح ىو وسيلة للتعلم من التاريخ اكثر من
ؾبرد نقلو" (شوميت ميًت وماراي شيفتسوفا ,2005 ,ص)278
تلك الفرضية يف الرؤية االخراجية لتشكيل اؼبشهد السياسي يف العرض اؼبسرحي تسهم يف زايدة
وتَتة اغبجاج من طريق االشارة اذل التحوالت التارىبية خاصة اغبوادث اؼبأساوية اليت كاف ؽبا اثر يف حياة
اجملتمعات جاء كل ذلك من اجل ىدؼ تغيَت النظرة االجتماعية.اذ تعد تلك اللوحات اليت تعرب عنها
(مونشكُت) عرب التغَت االجتماعي اؼبنشود كاف وبتاج اذل ثورة فنية لتحقيق اؽبدؼ االيديولوجية للرؤية
االخراجية اذ ادت التحوالت السياسية يف عاـ  1968اذل ىيجاف عظيم يف اعبناح اليساري من عماؿ
اؼبسرح يف فرنسا ومع اؼبظاىرات يف الشوارع واحتالؿ اؼبصانع "ظهر اؼبسرح كما لو كاف قد عاد اذل نفسو
كوسيط للتعبَت الشعيب لقد مضى مسرح الشمس يف طريق اعماؿ شكسبَت اذل احتالؿ اؼبصانع لعرض
مسرحية اؼبطبخ ومناقشة مشاكل اعادة خلق تقاليد اؼبسرح الشعيب" (ديفيد وليمز ,1997 ،ص.) 142
وكذلك ابقي الفرؽ اؼبسرحية اغبديثة فأغلبها اعتمدت على اػبطاب الراديكارل بوصفو احملور الرئيس يف
تركيب العرض اؼبسرحي ومن ىنا يتضح أف جوىر اؼبسرح اؼبعاصر يرمي دائماً إذل خلق دالالت وإشارات
فنية ليس فقط من خالؿ فكرة اؼبسرحية أو ما يريد أف يقولو اؼبخرج ولكن بدأت تتجو كبو أمباط ووسائل
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جديدة سبتاز عن أ مباط وسلوكيات اؼبسرح التقليدي عرب اؼبباشرة ومواجهة الرأظبالية والربجوازية اليت تشكل
عالمة وقفة احتجاجية يف مضمار اجملتمع.
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معاير البحث
 .1اعتمدت االذباىات اؼبسرحية السياسية على استغالؿ اؼبشكالت السياسية والصراعات لتنوير
اعبماىَت سياسياً ،ابلتعبئة التحريضية من النص مرورا جبميع عناصر العرض اؼبسرحي.
 .2نص العرض السمعي والبصري نص االيديولوجي خليط من التناقضات السياسية واالجتماعية
يعتمد على التحريض والولوج يف عقلية اؼبتلقي.
 .3أعتمد مبدأ الغاء التعاطف واالندماج يف اؼبعاعبة االخراجية ,كونو يسعى اذل كشف اغبقائق وتعرية
زيف التاريخ وسياسة االضطهاد ,ودعوة ضد الراديكالية الرأظبالية.
 .4الرؤية االخراجية تعتمد قضااي اجملتمع اؼبقهور ووسيلة لقراءة الواقع عرب ؿبركات الوعي اؼبناىض يف
اػبطاب اؼبوجو سعيا اذل خلق ضد نوعي ذباه العنف واالستعالء السلطوي.
 .5اؼبخرج اؼبسرحي االحتجاجي ىو مناىض مسرحي غبالة اىتزاز القواعد اؼبستقرة للقيم االجتماعي.
يفًتض اليقظة واغبذر ليحرر العقل من االدعبة السياسية واالجتماعية.
 .6اؽبيمنة الثقافية مشروع للتأثَت يف الراي العاـ عرب استمالة الكتاب واؼبفكرين لتحقيق غائية اجملتمع
اؼبغلوب على امره ابستثمار الراديكالية الرأظبالية.
.7

عينة البحث مسرحية (يف قلب احلدث) أتليف واخراج (موند هادي)
جاءت عينة البحث بعد اختار الباحث مسرحية للتحليل وجد من الضروري دراستها واسقاط مفهوـ
االحتجاج يف تركيب العرض اؼبسرحي ,وجاء االختيار (مسرحيةيف قلب اغبدث /اؼبخرج/مهند ىادي) اليت
قدمت على خشبة اؼبسرح الوطٍت بغداد ,يوـ االثنُت السادسة مساءً بغداد اؼبسرح الوطٍت ( يوـ /11/6
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 )2009طاقم العمل اؼبسرحي اؼبمثلوف (فالح ابراىيم  /بدور فرج ابئع اعبرائد /االء قبم  /بدور الزوجة
اؽباربة/ظبر قحطاف  /بدور اؼبشرد يف شوارع بغداد /مهند ىادي  /بدور شخصية الشر
قسم الباحث ربليل العينة اذل مستويُت االوؿ( :اؼبنظومة السمعية) واالخر (اؼبنظومة البصرية),
هبدؼ ضمن وتغطية صبيع مرتكزات االطار النظري ,لتحليل العينة داخل اؼبنظومتُت والبحث عن فرضيات
االحتجاج يف مسرحية ( يف قلب اغبدث) للمخرج العراقي (مهند ىادي).

أوالا :الفضاء السمعي االنطولوجي للعرض
انطلق العرض اؼبسرحي من صفارة انذار وصراخ وعويل اؽباربُت من غبظة االنفجار ,ادخل اؼبخرج
العرض منذ اللحظة االوذل الفوضى والعف اجملتمعي بتقدًن الضجيج الصاخب واؽبرج الذي يسود البيئة
العراقية ,ىنا اراد (مهند ىادي) من ىذا االحتجاج السمعي الصاخب أبصوات متداخلة ومتباعدة و(لغط
اغبياة العراقية) اف يشتت الفكر والعاطفة ويقًتح ابننا ىنا مبوت يوميا وبُت صفارة االسعاؼ ودورايت
الشرطة مع االضطراب اغباصل يف الوجع العراقي دفع العرض دبنظومتو السمعية اذل منطقة العنف بسبب
تضارب وحدة االصوات اؼبدفوعة ابلتحريض والرفض .لذا عرب اؼبنظومة السمعية جاء النداء االحتجاجي
يُعرب عن حاالت الفزع من اصوات التفجَتات والرصاص وصفارات االنذار اليت خلفت ضجيج ادراكي
لد اؼبتلقي العراقي بقالب ظبعي ازبذ من قوة انفجار اؼبركز يف اغبدث اؼبأساوي العراقي.
االحتجاج السمعي يف مسرحية( يف قلب اغبدث) قدـ اغبرب والعنف واالساءة اليومية لإلنساف العراقي فلم
يتوقف افتتاح العرض عند النقطة االوذل دوف اف يًتؾ الفوضى من خالؿ الزماف واؼبكاف االفًتاضي ,حىت
استغرؽ استعراض الفوضى اكثر من ثالث دقائق ,لذلك عمد (مهند ىادي) انتاج القلق واؽبلع والفوضى
يف ساحة التلقي بنداء االحتجاج من ادل اؼبوتى يف شوارع بغداد مصوراً واقعنا اليومي دبشاىد العنف واؼبأساة
واالدل .ىنا هبد الباحث اف اؼبرتكز االوؿ يف التحليل الذي يشَت على تقدًن االحتجاج السمعي عن طريق
استغالؿ اؼبشكالت السياسية والصراعات يف البنية العراقية سبثل ذلك بنداء احتجاجي تعبوي من خالؿ
اؼبسرح والف نص مسرحي (يف قلب اغبدث) كاف مهتم ابلوصوؿ من طريق اؼبنطوؽ اللفظي اذل الولوج يف
عقلية اؼبتلقي هبدؼ االحتجاج والتثوير فكاف النص عبارة عن ترددات ظبعية اؼبراد منها أيقاظ اؼبتلقي عما
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وبدث يف الشارع العراقي ,وعلى سبيل اؼبثاؿ ىناؾ تداخل ظبعي اوجده (اؼبخرج) بُت الفوضى والصمت
إلنتاج معاين واشكاؿ سريعة تصل اذل اؼبتلقي ,لتصور لو غبظة الشؤـ واؼبأساة يف الواقع العراقي ،وقبد عند
غبظة دخوؿ ىذا الشؤـ او صانع اؼبوت لشخصية (مهند ىادي) يف العرض اؼبسرحي الذي يرتدي الزي
(االصفر) مث العودة ابلصمت اذل الفوضى أبصوات وضجيج السيارات االسعاؼ وسيارات الشرطة مع
كثافة اصوات االنفجارات والعيارات النارية.
انتج (اؼبخرج) من حجم ىذه االصوات صمت مطبق وعنف ربريضي حىت غبظة انفجار اؼبركز
ليتحوؿ العرض اذل فوضى ظبعية من طريق العويل والصراخ ابستخداـ غبظة االنتقاؿ ابلتعبَت اللفظي
(صوت اؼبقابر) وموسيقى تصويرية مفادىا البكاء والعويل ,حىت غبظة احتجاج صوت اؼبمثل (فالح
ابراىيم) عندما قاؿ ؿبتجاً (لك لك لك صارت صدؾ) بًتدد نغمي متذبذب يوحي اذل حجم العنف
واؼبأساة يف بغداد جراء العمليات االرىابية عند غبظة كل تفجَت  ،يف اؼبقابل اؼبنطوؽ االحتجاجي عند
(ظبر قحطاف) يردد ىو االخر (ليش ىو شنو ارل صار) تردد صويت ينتج عدـ الوعي ابلفوضى والدمار يف
العراؽ ،أي احتجاج ابالغًتاب واجملهوؿ من خالؿ تعنيف النفس العراقية ،اؼبعذبة من ويالت اغبروب
والدمار .حىت انطلق نداء احتجاجي اخر حبوار (شوؼ متشوؼ سنة متسمع) اشارة اذل منطقة الضغط
االستفزازي وتردد ذلك بعبارة (شكو ومشدريٍت منو انعدـ) ىذا الصوت اؼبباشر لفن اػبطابة اؼبسرحية جاء
واضحاً للحظة التحوؿ حبوار ( يبكن صار انفجار) اشارة اؼبمثل بصوت عاؿ كبن يف ؾبتمع مدر انسانياً
وقيمياً كل ما فينا مفخخ داللة على اشتغاؿ اؼبخرج للمنظومة السمعية (يف منطقة الال وعي والال شعور)
ليفًتض العنف العراقي دبناطقية التأويل واالفًتاض فهي عملية توليد غبظات جديدة مث موت ىذه
اللحظات إلنتاج صراع درامي متغَت داخل اؼبنظومتُت ( السمعية والبصرية).
ير الباحث اف التداخل الواضح بفرضية انتاج غبظات بُت (اؼبوت والصمت) جاءت من دواعي
االنفجارات وقوة االصوات واالحتجاج وىي فذات الوقت سبثل عملية نشر شحنات كهرابئية أليقاظ
واستفزاز اؼبتلقي ,فقد اسهمت يف التواصل مع العرض اؼبسرحي وبعبارة ادؽ عند غبظة اغبوار اؼبلفوظ (كبن
موتى ال احياء  /ضحك /صراخ) ىذا التداخل اؽبستَتي الدموي انتج االحتجاج بُت الرفض والصراع
والدليل على ذلك تكرار مفردات (عبوة حزاـ انسف سيارة مفخخة انس سبوت ابعبملة) ىذا ىو صراخ
العرض اؼبسرحي ابحتجاج واضح اراد ايصاؿ رسالة كبن االحياء موتى بال حياة مع الضحك والصراخ
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والصخب الذي ساد العرض استفزازاً وشكل نقطة اشتغاؿ بُت الوعي والال وعي واالتصاؿ ىل ما موجود
موجود اما كبن كبلم.
وعند ربليل ملفوظ ابئع اعبرائد واؼبشرد قبد اف مبدأ اؼبقايضة يف العرض جاء من فوضى اغبياة
العراقية تداخل عقلي عاطفي احتجاجي بطرح فرضية يف اؼبنظومة السمعية وىي (تداخل بُت الواقع العراقي
العاطفي وبُت االدراؾ العقلي اؼبأساوي) فمن وبتج على من بتعدد ايديولوجيا اجملتمع وبتأثَتات اغبروب
والعنف وربوؿ الواقع اذل موت وعنف وىسًتاي ىذا ىو اعبنوف العراقي اؼبفروض علينا اراد ( مهند) اللعب
هبذا اؼبساحات ليبقى العرض يتنج قيم صبالية وفكرية ربقق الدىشة والتواصل.
وىناؾ فرضية ظبعية جديدة قدمها اؼبخرج (مهند ىادي) ىي التضاد والتنافر بُت اغبوار اؼبوجود
اؼبرسل يف ساحة التلقي وبُت اغبوار اؼبباشر للممثلُت فهي ـباطبة العاطفة لفظياً وارساؿ اشارات ورموز
إليقاظ عقل اؼبتلقي ليحتج ابستفزاز مستمر ومتواتر يف اؼبنظومة السمعية على مدار العرض اؼبسرحي (ابئع
اعبرائد  ،اؼبرأة اؽباربة من الزوج ،اؼبشرد يف شوارع بغداد ىم ضحااي الواقع العراقي واؼبتلقي ايضا جزء ال
يتجزأ من العرض) ىذه الشخصيات عبارة عن صور واشكاؿ ونداءات احتجاجية جاءت كرد فعل طبيعي
بسبب االعماؿ االرىابية والسياسية وزبلل البنية اجملتمعية يف العراقي ,غَت التأكيد على صراع الشارع
العراقي بُت ان تاج (اؼبقدس السياسي) عند ذاؾ وىذا يف اجملتمع ,كاف احتجاج واضح ابللعب بُت
الشخصيات ابهتاـ البعض ,رسالة واقعية مباشرة قدمها العرض ؼبن يبوت يومياً يف الشارع وىو مازاؿ يبجد
قائد الضرورة ويعبد اؼبقدس السياسي (شيعياً او سٍت) فراح اؼبنطوؽ السمعي ,ببث رسالة لساحة التلقي
(ىل نتقاتل بيننا وكبن مبوت يف االنفجار يوميا ونضيع بُت اؼبقدس واالرىايب السياسي معاً) ,فرضية تداخل
اغبوار وتعدد اؼبوضوعات واالفكار احتجاج متواصل ومتداخل فهو عبارة عن منظومة (صوت خارج
داخل ،موضوع داخل خارج ،احتجاج داخل خارج ،خلق نظاـ ظبعي ترددي بُت الثابت اؼبوضوعي
واؼبتحوؿ السمعي االحتجاجي) منطقة اشتغاؿ جديدة يف العرض اؼبسرحي استنادا على فعل الستفزاز
واالحتجاج السمعي والبصري .اما عن قراءة اعبرائد داخل اؼبشهد اؼبسرحي كاف نوع من الفوضى جرائد
ربمل عناوين اؼبوت من خالؿ تكرار على لساف اؼبمثلُت تعدد االنفجارات داخل بغداد وبُت عدـ تصديق
ىذه العناوين بعدد اؼبفارقة بُت الواقع واغبقيقة حديث عن موت االنساف العراقي اؼبتكرر بال عنواف.مع
تعاؿ اصوات االنفجارات والعَتات النارية حىت يصل الصوت ( ىو اكو واحد يفجر نفسو حىت يقتل
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االخرين) دل يكن العرض ىباطب التلقي اؼبوجود فقط وامبا يبعث رسائل دل لبرط هبذا اجملاؿ يقتل ابلعراقيُت
دوف ذنب من منهم منوـ ابلقتل والدمار وألهنا مراحل للغسيل العقلي لإلنساف العراقي تصد العرض
لتفكيك ىذه اغباالت وؼباذا تكاثرت عراقيا ,عرب بعبارات منطوقة منها ( ليش االخ يقتل اخو ليش الطفل
يذبح ليش الناس سبوت بشوارع بغداد) ومن ىذه اغبوارات االنفرادية ازبذ العرض موقفا أيديولوجيا
ابالحتجاج التحريضي رفض ىذه اؼبمارسات اليومية يف العراؽ .وىي معاعبة اخراجية للوجع العراقي
اليومي ,ايضا ىي معاعبة حاالت اؼبنع ( التابو) بُت اجملتمعات فبا زادة من ارتفاع العنف واالحتجاج حبوار
اؼبمثلة (االء قبم) ( جل لطلعُت ال طبُت وين راوبو وين جاية) صراخ النفس اؼبتواتر داخل نظاـ الشخصية
أي االضطهاد اجملتمعي وىي ثورة على القيم الزائفة اليت دمرت بنية اجملتمع ابؼبمنوع واغبراـ اليومي.
اما عن حوار (ظبر قحطاف) االنفرادي بعد العرس تداخل الصمت والوجع ابزدواجية بُت اؼبخدر
عقليا وبُت الواقع اؼبر العراقي تقدـ ابلالعقلية ومنطقية احتجاجية ( .علم امريكي يرفرؼ يف شوارع بغداد)
وضع ؽبا اؼبمثل الزمة ابألداء السلوكي الالوعي ربت الزمة حوار ( الايبو ال) تكرار يًتدد لقراءة احداث قد
تصل اذل الالمعقوؿ لكنها حياة العراقيُت ومنها ما ااثر ( اين امشي ابلشارع كاتبُت فبنوع رمي اعبثث ىنا
حائط مدرسة  ..معقولة بنص شوارع بغداد ىاي مدرسة يبو جثث) ( الايبو ال) سبرد ورفض غباالت
اؼبوت ,أي اهنا صورة لصراع درامي مع صراع جدرل ينتج ثورة من االحتجاج بسبب حالة االىتزاز ابجملتمع
واػبراب السائد يف اغبياة العراقية ,بُت اػبياؿ وبُت الواقع اؼبر بطريقة فنية صبالية اعادة انتاج صور جديدة
عندما استخدـ اػبطاب االعالمي بتغَت اؼبصطلحات كبن (قتلى او موتى).

اثنيا :الفضاء البصري االيديولوجي للعرض
الشكل البصري االوؿ ازبذ موقفاً احتجاجياً ابغبركة اؼبتباعدة واؼبتقاطعة داخل اغبيز اؼبكاين للعرض
اؼبسرحي جاء ىذا ابالستخداـ االمثل بطرح فرضية اشتغاؿ نظاـ جديد عرب تعدد اؼبستوايت ابستخداـ
شكل عبارة عن الواح خشبية تشكل مساحات اؼبشهد البصري ابنعكاساهتا مع الضوء واغبركة (الكتل
الكونكريتية) اؼبتقاطعة داخل فضاءات اؼبسرح واليت شكلت اغبيز اؼبكاين والزماين للفراغ والشكل والف
التعدد اغبركي التشكيلي بُت عناصر العرض اؼبسرحي ومنها حركة اؼبمثل فهذه اؼبساحات اؼبتقاربة واؼبتباعدة
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واؼبتناقضة بشكلها البصري شكلت بعداً صبالياً من طريق االفًتاض االحتجاجي للرؤاي االخراجية عند
(مهند ىادي) حاوؿ اف يشكل منظومة بصرية تستند على اؼبواقف اعبمالية اؼبتناقضة أيديولوجيا ابستخداـ
اشكاؿ ىندسية توحي اهنا (صبات كونكريتية) كعالمة دالة على اهنا واحدة من القطوعات اليت دمرت
حياة العراقيُت فهي تعرقل وتقسم اؼبناطق اذل دويالت متفرقة ومتنازعة بفعل االهنيار االمٍت وعدـ االستقرار
غَت التقارب والتباعد بُت اػبطوط اؼبزدوجة يف اؼبنظومة البصرية.
فَت الباحث معاعبة الصورة اؼبسرحية اليت ارادىا (مهند) ابستخداـ مفردات ؽبا عالقة ببعد االحتجاج
وخاصة الكتل (الكونكريتية) اليت تتوزع على اؼبسرح ,فاف ؾبرد افًتاض منظومة بصرية تقوـ على غبظة
االنتقاؿ اؼبتواترة من الظلمة والضوء يف انتاج اؼبشهد اؼبسرحي كانت مغايرة جديدة من حيث الفرضية
االخراجية واليت غَتت قواعد اللعب يف العرض اؼبسرحي ,كل مشهد بصري متفرؽ منعزؿ من حيث
التكوين ,والف استخداـ حالة االنفجار يف التكوين اللوين والضوئي بتشكيل مستطيل اضاءة لعزؿ اؼبسرح
بُت الظلمة ومساحة الوجع العراقي يف خطوط مستقيمة ربصر الضوء بُت الشدة والقوة غبظات تغَت اؼبواقع
بُت اغبياة واؼبوت فهي عزلة تشتغل عند غبظة التحوؿ مع االنعكاس واالنكسار للفعل والصراع الدرامي
مستغالً العالقة اؼبتداخلة بُت الظل والضوء داخل اؼبستقيم الواحد مع ثبات الضوء يف اوقات متباعدة
وربرؾ العناصر االخر من غبظة دخوؿ الظلمة اذل الضوء أي تردد الوجع اذل داخل مساحة الضوء فهي
دبثابة عملية اشتغاؿ مكاين بعدـ اؼبغادرة أي مغادرة الوجع العراقي فنجد اف التحرؾ البصري أبجساد
اؼبمثلُت من نقطة الظلمة اذل الضوء ىي نقطة اغبفاظ على نقطة التشكيل للفراغ االوؿ لصراع الدرامي فهو
نوع من االحتجاج الصوري قد اسهم بتحوؿ اؼبشاىد من نقطة الصفر اذل نقطة االنطالؽ مث العودة اذل
اؼبركز ,ويف حاالت الصراع بُت الشخصيات تتوزع مساحة اشتغاؿ اؼبكاين لتقسيم الصورة الواحدة اذل
صورتُت ابعتبار اف مساحة االحتجاج تتوزع ابلضوء والفعل واغبدث االحتجاجي لكل مشهد كياف مستقل
يتقاطع ويتداخل وينتج شكل منفرد صبارل بصري ،وىنا عمد (مهند ىادي) على استغالؿ (صبات
الكونكريتة) بعملية اشتغاليو تفتح اجملاؿ لتكوينات اؼبشهد عرب ما يسمى (ساليد) أي حركات التداخل
والتقاطع لتشكل صورة تفسح اجملاؿ للتأويل فهي صور رمزية مشفرة تفسح اجملاؿ للقراءة والتأويل ,من
خالؿ ربوؿ الصورة الثابتة اذل متحركة ابالستمرار بفعل اؼبمثل والعناصر االخر مرة ابلثبات والثاين
ابإلزاحة أي ربوؿ من اؽبامش اذل اؼبركز والعكس  ,ليتحقق الفعل الدرامي االحتجاجي من طريق الشكل
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وتكوينات الصورة اؼبتجددة بفعل اؼبوقف اؼبشهدي للصورة واغبدث ,فاػبطوط اليت تركتها من وبث فتح
واغالؽ (سيالد) عملية ربوؿ للشكل والصورة ابلتكرار والتغيَت حىت ضبل ىذا الشكل ظبات جديدة
لتكوين الصورة ابلتعدد والتنوع من حيث الًتكيب فهي عملية والدة صورة جديدة بفعل (سينوغرايف) جديد
مث ازاحة ىذه الصورة لوالدة صورة اخر اكثر صبالية من اجل التنوع بفعل استخداـ (ساليد).
افاد (مهند) من استخداـ الشكل اؼبتعدد اؼبستوايت واؼبساحات ؼبأل الفراغ اؼبسرحي بتنسيق صبارل للشكل
الثابت واؼبتحرؾ يف الصورة اؼبتغَتة عرب توزيع الكتل واالحجاـ والتشكيل بدخوؿ صورة بُت الثابت واؼبتغَت
ابللحظة اعبزئية حبركة اؼبمثل والضوء ػبلق موج ترددي ينظم التحوؿ الصوري بثالث مستوايت تتعدد
وتتنوع بُت اغبدث الدرامي واالحتجاج الصوري ،غَت انشاء منطقتُت للصراع مرة ابلضوء والعزلة اؼبكانية
ومرة اخر بُت الظلمة والضوء (ضوء ينتج ظلمة  ،وظلمة تنتج ضوء) ىكذا تنوع اؼبشهد الدارمي بصرايً يف
العرض .
اما شخصية الشر اؼبتمثلة دبهند ىادي ابرتدائها الزي ذي اللوف (االصفر) سبثل حالة االضطراب اؼبشؤومة
ابلشر بطاقة مشحونة ابالحتجاج والتحريض فهي حالة االضطراب اذل حالة التوزيع والتكوين واعادة
تفكيك الصورة اذل شكل اثين وألهنا قصدية اخراجية خلقت حالة من ثبات الصورة عند نقطة مث هتديبها
واعادة بناءىا من نقطة اخر مث عودة نفس الصورة اذل حالتها االولية أي الشكل الثابت اؼبراد منها تقدًن
حالة الوجع العراقي ,ومن منتصف العرض ابت الشكل (الكونكرييت) ىو الصانع الوحيد لفضاء اؼبسرح من
خالؿ استخدامو (ساليد) فهو يقطع االحداث واؼبواقف بُت فعل اغبركة البصرية ابلذىاب واالايب
تشكيل وتكوين حركة وضوء يف والدة غبظات افًتاضية تتجدد مع حركة اؼبمثل والضوء لتشكل صورايً من
خالؿ الفراغات واجملسمات اؼبشهدية مع كل حدث غَت اهنا دبثابة ابواب للحياة العراقية اليت فتحت الوجع
للعراقيُت وقبد من خالؿ اغبوار االنفرادي تتحرؾ االشياء داخل نقطة االداء التمثيلي مع سرد االحداث
والشكل يتغَت ابلت باعد والتقارب مع ثبات االداء عند اؼبمثل لتخلق صورة مضطربة صادمة اثناء فعل
التشكيل والتكوف وىذا التنوع خلق حالة من اعبماؿ التكويٍت ابلسينوغرافية ,وىكذا استمر اغبوار لكل
شخصية تكوف (الصبات الكونكريتية) ىي عامل صناعة اؼبشهد وبتحويل ىذه الصبات مرة اذل ابواب ومرة
بيت صغَت ومرة سجن ومرة اخر فوضى واخر غرفة نوـ فهي اشكاؿ صنعت الصورة االحتجاجية
اؼبتجددة بفعل االستعماؿ اغبديث دبنظومة رسم الصورة اؼبسرحية ولذلك تعترب مسرحية (يف قلب اغبدث)
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واحدة من العروض اؼبسرحية االحتجاجية اليت حاولت اف تقدـ اؼبعاعبة البصرية والسمعية لتقدًن العرض
اؼبسرحي االحتجاجي فكل ما قدـ يف ىذه اؼبسرحية كاف نداء ربريضي بسبب الواقع العراقي اؼبعاش وىي
صفارة انذار وإيقاظ لتثوير اؼبتلقي من حالة الفزع اؼبًتاكم يف العراؽ.

النتائج والتوصيات
 .1إف اؼبخرج العراقي أعتمد االحتجاج يف صناعة العرض اؼبسرحي ما بعد التغيَت من طريق استغالؿ
اؼبشكالت السياسية والصرعات اليت ىدمت البنية اجملتمعية ,اؽبدؼ تثوير وتعبئة اؼبتلقي ابلتحريض
العقلي على ما يبر بو العراؽ من وجع وربوالت ايديولوجية
 .2أتضح أف اؼبخرج العراقي من حيث ال يشعر وظف النص اؼبسرحي االيديولوجي اؼبناىض للكشف
عن التناقضات السياسية واالجتماعية والدينية يف اجملتمع العراقي اؼبقهور ,حىت اصبح نص العرض
عبارة عن رسالة هتدؼ اذل الولوج يف عقلية اؼبتلقي للتحريض والرفض من الواقع العراقي اؼبعاش.
 .3اؼبخرج اؼبسرحي العراقي (مهند ىادي) سعا اذل اف تكوف صبيع عناصر العرض تشكل دوائر نقدية
صبالية ابتداءً من كتابة النص مروراً ابؼبنظومة السمعية والبصرية .اساس ذلك االحتجاج والرفض
ذباه العنف واالضطهاد والقسوة يف اغبياة العراقية ما بعد التغيَت .2003
 .4أتضح أف اؼبخرج (مهند ىادي) ىو الوحيد الذي قدـ االحتجاجي بشكل هبمع صبيع اؼبرتكزات
اليت تنطوي ربت االحتجاج اؼبسرحي ,من حيث تقدًن عرض مسرحي مناىض غبالة اىتزاز
القواعد اؼبستقرة للقيم االجتماعي والدينية.
 .5اعتماد اؼبخرج العراقي يف تركيب رؤيتو األيدولوجية للعرض اؼبسرحي على فرضية كشف الواقع،
والتصدي ابلتحريض والرفض كمعاعبة درامية للصورة مسرحية اؼبعاصرة
 .6اؼبخرج اؼبسرحي العراقي قدـ فرضيات جديدة ربت مسمى االحتجاج مستثمراً حالة التحوالت
السياسية واالجتماعية يف اجملتمع العراقي ما بعد التغيَت ػبلق التعبئة اؼبسرحية صباليا وأيديولوجيا.
324

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(01); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(01); November 2019
 .7اؼبنظومة البصرية والسمعية قدمت شكالً جديداً مغاير عن السائد واؼبألوؼ ابستمرار العرض ربت
االحتجاج ليقدـ عرض مضطرب قلق صباليا وفلسفيا وفكراي يف انتاج اعبدؿ اعبمارل ابلصورة عن
طريق اؼبشهد البصري.

التوصيات :يوصي الباحث اباليت:
 .1ضرورة أتسيس مهرجاف مسرحي عريب وباكي الواقع العريب ربت مسمى (االحتجاج الثقايف)
 .2دعم الفرؽ اؼبسرحية األىلية العربية لػ تقدًن عروض ربت ايفطة اؼبسرح األيديولوجي اؼبناىض ،يرفد
بطاقات إبداعية (مؤلفُت ،ـبرجُت ،فبثلُت ،فنيُت ,ونقاد ,ومفكرين سياسيُت).
 .3تدريس اؼبسرح االيديولوجي كمادة اختيارية يف الدراسات العليا او االولية.
 .4اقامة ورش يف االكاديبيات واؼبعاىد واؼبراكز البحثية ربت عنواف (اثر اػبطاب اؼبوجو يف لغة اعالء
لغة االحتجاج والتحريض للمنجز الفٍت العريب

املص ـ ــادر وامل ـ ـراجع العربية
أوالً :اؼبراجع واؼبعاجم
اضبد الريسوين ,االحتجاج والتغيَت ,ط ( 1القاىرة :دار الكلمة للنشر والتوزيع.)2011 :
 .1أضبد بلخَتي ,معجم اؼبصطلحات اؼبسرحية ،ط( ,1مكناس ,مطبعة سندي.)1997 ،
 .2اضبد سخسوخ  ,اذباىات يف اؼبسرح االورويب اؼبعاصر (,القاىرة :اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.)2005 ,
 .3اريك بينتلي ,نظرية اؼبسرح اغبديث ،تر :يوسف عبد اؼبسيح ثروت ،ط( ،2بغداد :دار الشؤوف الثقافية العامة،
.)1986
 .4برتولد برىبت ،نظرية اؼبسرح اؼبلحمي ،ترصبة :صبيل نصيف ،عادل اؼبعرفة( ،بَتوت ،بدوف طبعة.)1981 ،
 .5بروتولد برىبت ،جاف دراؾ قديسة اؼبساخل ،تر :نبيل صفار(بَتوت :دار الفارايب.)1981 ،
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 .6حسُت التكمة جي ,نظرايت االخراج ( ,بغداد :دار اؼبصادر.)2011 ,
 .7ديفيد وليمز ،مسرح اؼبخرجُت ،تر :امَت سالمة ( القاىرة :اؽبيئة العامة لقصور الثقافة.)1997 ،
 .8سامي عبد اغبميد ,ابتكارات اؼبسرحيُت يف القرف العشرين( ،بغداد  :الناشر بلقيس الدوسكي.)2005
 .9ظبَت سرحاف ،دراسات يف االدب اؼبسرحي (بَتوت :ىال للنشر والتوزيع .)2006
 .10شوميت ميًت وماراي شيفتسوفا ,اشهر طبسُت ـبرجاً مسرحياً اساسياً  ,تر دمحم سيد علي( ,القاىرة :وزارة الثقافة
مهرجاف القاىرة الدورل للمسرح التجرييب.)2005 ,

اثنيا :اجملالت الدورايت الصحف.
 .1يوسف رشيد جرب  ,وظيفة التحريض بُت سلطة اؼبسرح ومسرح السلطة,

( بغداد :ؾبلة االكاديبي العدد

.)2012 /47

 .2حوار مع سعد هللا ونوس ،أجراه نبيل حفار( ،ؾبلة الطريق ،العدد الثاين.)1986 ، ،
 .3أوجستو بوؿ ،نقال عن :فؤاد دوارة ،مسرح اؼبقهورين ،رؤية جديدة هتدـ نظرية أرسطو من أساسها،
(الكويت  :ؾبلة العريب (الكويتية) ،العدد .) 1981 ،272
 .4اضبد سعدي ,مفهوـ االحتجاج ,ؾبلة العدالة( ,االردف :العدد السادس .)2004:
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