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 (غياهب)ثيمة الحوار والمستوى البصري في مسرحية 

خرل،    لتي تميزه عف غيره مف االجناس األدبية األدبي خكاصو الكؿ جنس أ      
كثر ما يميز المسرحية عف غيرىا الحكار باعتباره الكسيمة التي تعتمدىا المسرحية ))كأ

خشبة المسرح، فالحكار يميز المسرحية عف القصة كالركاية كتجعميا تمثؿ عمى 
  . (1) باعتباره الكسيمة الرئيسة لمتعبير في الدراما((

عف المسرح التقميدم فالنمط التقميدم  إذ يختمؼ الحكار في المسرح العبثي      
لمحياة، حتى الحقائؽ التي يتضمنيا يتعارؼ عمييا الجميع ألنيا  توُ يعكس رؤي

كىذا ال يتناسب مع نمط مسرح العبث ألنو ينكر )) ثيمان لمسمكؾ البشرم، تتضمف
ثابتة، أك مقكمات لمشخصيات كما ينكر إمكانية عالج الكجكد بكاعث لألفعاؿ 

مشكالت إنسانية مف خالؿ طريؽ العرض كالتأـز ثـ الحؿ، لذلؾ نجد معظـ 
فالحكار في المسرح  ،(2) ((ا بناء دائرم فيي تنتيي كما تبدأمسرحيات العبث لي

كار عاجزة عف فعؿ أم العبثي يخاطب بو عقؿ المتمقي كتككف الشخصيات إثناء الح
ثناء عمميا عكس الحكار في المسرح إمقة غير قادرة عمى أداء كظيفتيا قشيء يائسة ك 

 . كالتكاصؿ فيما بينياالتي تككف بو الشخصيات قادرة عمى فيـ بعضيا األرسطي 

ال معقكلية  عف)محمد خضر الحمداني( مسرحية)غياىب( لألديب العراقيتعبر      
الطامعة، كال يخفى  الحياة كعبثية الحركب التي مر بيا العراؽ، مف قبؿ الدكؿ

خانقة، ليجسد في ىذه  مف عقكبات إقتصاديةالحصار الذم فرض عميو، كما نص 
سكؼ يحدث ، كتكشؼ عما  ا حدث أكالمسرحية األحداث التي كانت بمثابة نبكءة لم

حرة كريمة  ليعيشكا حياة عانى منو العراقيكف، إذ حرمكا مف أبسط مقكمات الحياة
ناىيؾ عف النتائج الكخيمة  ......فضالن عف حرمانيـ كسائؿ التقدـ كالتكنكلكجيا
 ... كقتنا الحالي المترتبة عميو كالتي تسببت في تدمير اقتصاده إلى

 كما في الخطاب المسرحي التالي:    



..                                                                                     رمؿ...رماؿ.....))
  .    (3)أنا  رمؿ .......(( 

كرر حيُث ، الحصار إلى يكمنا ىذامف حداث عف األ تكشؼ المسرحية      
)اليي( ثالث مرات داللة عمى سرعة الحكار )الرمؿ( خمس مرات كيا فيالحمداني 

مف  حداثلمتمقي غير مندمٍج مع الا جعؿلة، السريعفي ضكء الحكارات  المشيد داخؿ
فالرمؿ في  ،أماموِ مف أجداث لما يجرم  عمى نفسو طرح االسئمةك خالؿ ايقاظ عقمو، 

النص ىنا دؿ عمى الصحراء الرممية في العراؽ كداللة عمى الجفاؼ الذم تمر بو 
معاناة المكاطف  لكاتبافان كاص ،اثناء الحركبك)العراؽ( خاصة  عامة البمداف العربية
 الحكارات في المسرحية، شيدىاي يتفي ضكء الظركؼ المعيشية الك  وفي ظؿ حكام

ف المغة أ في الجمؿ ،التكرار ؤكديإذ ، طكعة غير كاضحة كالمغة غير معبرةمق
 .في أداء كظيفتيا الحكارية في مسرح العبث كالالمعقكؿ عاجز عف التعبير

 كتابعمييا  التي يعتمد السمة مف ىذا ىك إظيار مالمح لغة الحكارألف       
 .(4)العبث كالالمعقكؿ

 تتجمى ثيمة الحكار  في مشيد حكارم آخر :     

 .    (5))) منذ متى وأنا أحمؿ هيكمي المفزع نحو حفالت الفراغ؟ ((  

 وُ حاؿ رفاق ، ككيؼ يصؼالمشيد الحكارم الغريؽ فيالحمداني حاؿ  يبيف      
نيـ مف الجثث الباقية مف البشر كضحايا زمف الحركب ، ككأف الكاتب يريد القكؿ أب
الحصار، ك الحرب نقؿ ما جرل مف أحداث في زمف ليىك الضحية الباقية  (الغريؽ)

االنساف الذم عاش كعاصر حركب حتى أصبح بالييكؿ المفرغ لما يحمؿ أم: ىك 
 . الضعؼ كالييكؿ بسبب ما حؿ بو مف جكع شديدكىك مف مالمح كسماء مفرغة 

نظر السمطة الحاكمة،  سئمة الحكار حكؿ المكاطف الذم ىك جثة ىامدة فيتدكر أ    
 كرر، حيث فيما بينيا أف الحكار في المشيد عبارة عف اسئمة متفاكتةليتجمى لنا 
ليبيف مدل بعد ذلؾ  في المسرحية أكثر مف مرة، ستخدـ )ال( الناىيةأ الحمداني

ال يعمـ ما يدكر مف  طف في ظؿ السمطة الحاكمة، كىكالمكاطف الغارؽ في جحيـ الك 



لنبيف أننا  ،الناىية ثـ النافية )ال(ػحكلو في نظر ىك مجيكؿ كما نجيمو نجيب عنو ب
النفي فيذا حاؿ كؿ لو فقط في ىكيتنا، لذلؾ تكرر لسنا مف ىذا الكطف، لكننا ننتمي 

ستخدـ ف يكاف يتكجب عمى الكاتب أالعرب في جميع البمداف العربية، إذ  المكاطنيف
بؿ  الشعكب ال يكفيو مجرد النفي مرة أك مرتيف،ف حاؿ أل )ال( النافية أكثر مف مرة

 ؼ المرات التي يتكرر فييا النفي.يحتاج إلى آال

فرصة لبسط  ))فالحكار كسيمة تتحرؾ بيا كؿ المفردات نحك غايتيا كليس      
األفكار في صكرة مجرد مستقمة عف األبعاد الزمانية كالمكانية لممكقؼ كلمشخكص 
المتحاكرة . كقد كتبت اآلنسة جاف ميشيؿ في بحث ليا عف الحكار تقكؿ "يجب أف 
يكشؼ الحكار عف الشخصية فكؿ حديث ال بد أف يككف حصيمة أبعاد المتكمـ الثالثة 

،ال يمكف ألم شخص أف  (6)كيممح إلى ما سيسير إليو((فيخبرنا عنو، كعما ىك كائف 
كىك بعيد كؿ البعد عف ما يدكر مف  ،يستطيع كتابة أم حرؼ عف ذلؾ الغريؽ

 ،رض الكاقع التي يعيش عمييا ىذا المكاطففيجب أف نقترب كؿ القرب مف أ ،حكلو
 ، إذالميمشةلـ شعكره في ىذه الحياة ليتمكف كصؼ مدل ألـ معاناة)الغريؽ( كمدل أ

  ك حتى الشعكر بيا .آلـ ال يمكف ألم متكمـ كصفيا أتحيط بو ا

 :كما في المشيد اآلتي ةكسريع ةقصير  يةر احك إذ يأخذ بنا الحمداني إلى ثيمة    

هـ..)لمهياكؿ(                                                                                    )) 
هف)لمعناكب(.                                                                                   

 هو )لمحبؿ(..                                                  

 . (8)البدو.. (( السيارة.. القوافؿ.. 

 حاؿ الغريؽ كىك يأكؿ كؿ شيء مف الحشرات ما عدا حشرةيبيف الحمداني      
نقذت النبي )محمد صؿ ا عمية كسمـ ( ىف أالعناكب، مف أجمؿ الحشرات التي 

قف عمى قيد الحياة في ذلؾ الزمف، مشيران بالقكافؿ أم قكافؿ البشر البادية بفقط مف ي
يرحمكف مف مكاف إلى مكاف آخر، كما كرد في قكلو تعالى ﴿ كجاءت  فأك الناس الذي

سيارة فأرسمكا كاردىـ فأدلى دلكه قاؿ يا بشرل ىذا غالـ كأسركه بضاعة كا عميـ بما 



ستخدـ في الحكار أ، مف المالحظ أف المؤلؼ  ( 19)سكرة يكسؼ، اآلية : يعممكف ﴾
ف كؿ ما يحدث مف ليتبيف أ ،ي يدؿ عمى الغائبالمكات ىف، ىـ، ىك (الضمائر )

غيابو كال يمكف لُو أف يعمـ ما ىك في كما تكصؿ إليو بسبب  ،حكلو ىك غائب عنوُ 
 ... وكطنأك مكاف في  حقكؽ ليس لو عف فكر السمطة الحاكمة، قد يعد في نظرىا

 ػكاستعاف ب، ات التي التيميا بدالن مف الطعاـ)ىف( ليدؿ عمى الحشر مستخدمان      
صبحكا ىياكؿ، كأستخدـ )ىك( ليتحدث عف ألمو في دؿ عمى أخكتو الذيف أ)ىـ( لي

 . ، ككأنُو يعيش في العصكر القديمة قبيؿ آالؼ العصكر كاألعكاـتقمبات الحياة

الرفع، ليؤكد مف خالؿ ضمير الغائب الداؿ عمى إلى  فنستنتج مف إشارة الكاتب 
ي تمر بو الشخصية، كاشفان تالعجز ال التي تكشؼ عفائر ستخداـ الضماتكراره في 

سيد دكر بارز كفعاؿ في طرح كىك تج ،عف كتيرة الصراع لما يدكر في داخؿ الغريؽ
نسانية عميقة المغزل كالدالالت، كاصفان األحداث التي تجرم في العراؽ بأف إرؤية 

حيث شبو الكاتب  ،ئرالمكاطف العراقي كاقع باألحداث التي يمر بيا البمد ككأنيا في ب
البالد العربية بأخكة يكسؼ عميو السالـ، كشبو العراؽ بسيدنا يكسؼ، الذم قذفكه 

 أخكتو في البئر فيحتاج الى سيارة مارة إلنقاذه مف ظممات البئر...

المتمقي أكثر  حمدانيجعؿ ال ،كلـ يجد أحد ينقذه منيا في ضكء الحكار السريع       
و الحبؿ( أف كؿ شيء تركُو أىم ث، فقد قصد)العناكب، اليياكؿ،تساؤالن كتتابع لألحدا

إذ جعؿ الحمداني  ،صبح عميو نسيج العناكب كاشبو باليياكؿ التي تككف قيد اإلنشاءأ
 .العنصر األساسي في المسرحيةثيمة الحكار 

ة صراعات، ال يمكف لو أف يفصح أف في داخؿ الكاتب عدمف ذلؾ نستنتج فقد     
ألنو أصبح حائرا بيف أييما أفصح في البئر فيجب عميو أف يبحث جيدان في  عنيا،

لنا ما يدكر  يكضح، لعما في داخمو بشكؿ دقيؽبيا الكصكؿ إلى الطريقة التي يعبر 
 لمعرفة مدل نجاح ىذا الكاتب . ،دؽ التفاصيؿإلى أكصؿ في فكرة لم

يف تتصادـ كجيتا نظر فكاتب فميما كاف)) الصراع  سافران أك خفيان ال ييـ، كح      
ذا فشؿ  المسرح مرغـ عمى أف يعطي كال منيما الدرجة نفسيا مف القابمية لمتصديؽ كا 



في أف يفعؿ ىذا، ضعؼ عممو، فيك يجب أف يككف قادران عمى استكشاؼ الرأييف 
ذا كاف كاتب المسرح ينعـ بنعمتو الكـر الذم  المتناقضيف بالدرجة نفسيا مف التفيـ، كا 

تيي، كلـ يكف مسككنان بأفكاره الخاصة كحدتيا، فسيعطينا االنطباع بأنو متكحد ال ين
عمى لساف  ،ثيمة العبثية كاليراء تجمت في المسرحية ،(8)تكحدان تامان بالجميع ((

كما زاؿ يعاصره  ،كممات التي تصؼ كاقعو الذم عاشالالغريؽ فيك ليس بحاجة إلى 
، قد تككف تمؾ الفمسفة ينقذه مف تمؾ الظمماتبؿ يحتاج إلى مف يرمي لو الحبؿ لكي 

في كرة لمكاقع معبرة عف عبثية الشخصية )الغريؽ( لما يدكر مف داخميا كىذه ص
تجسيد الفضاء المكاني كالعالمات  مف خالؿككذلؾ  لمسرحية،األحداث اطرح  ضكء

حيث جرت األحداث . قد يرل البعض أف ما يحدث ىك عالـ افتراضي،  البصرية
 لكف االلـ عمى الكاقع يجسد ذلؾ .

 : لمسرحية ذاتيااحكار جديد في  ليتجمى في خطاب مسرحي آخر    

 وأنا بيف العتمة والجنوف والجوع ...))

 .   (9)والصوت هنا.. أو هناؾ..  الموت...موت...((

شبو بسحابة سكداء حمّقت لى كاقع البالد العربية التي ىي أإ يحمؿ النص إشارة     
في سماء الكطف العربي كلكف ىذه السحابة لـ تكف محممة باألمطار بؿ كانت محممة 

، حيث يستمر ىذا النزاع السياسي،  ليساعد ذلؾ دكؿ ركب كمكت كقتؿ كنزاعاتبح
لنرل  ،بنيةكأ ؿالكطف عبارة عف ىياكرض لتصبح أ بشؤكنيـ، الغرب في التدخؿ

كؿ مكاف، لتفسح  معبأة في الباركدرائحة  كلتصبحفي جميع الطرقات،  ىالمكت
المجاؿ لتمؾ الصراعات التي خمفت كرائيا مالييف الجثث كمالييف المفقكديف كمالييف 

بف فقد أباه كأب فقد أـ فقدت أبنيا كافي كؿ مكاف لنجد  ،المياجريف كالمقتكليف
  عائمتو.

يتجمى المستكل البصرم لألحداث في  مف المسرحية ثيمة حكارية قصيرةففي       
  : ضكء طرح الحرب الككنية عمى أرض الكاقع

 وقد  ظهرت  مالمح الغريؽ.. بقعة  ضوء  عمى  البئر))



  . (01)(( ...جثة  هامػػػدة .أخرج  ذراعه اليمنى وقد أصبح.وجهػػػػػػػػه  و 

التي تضـ  إنما يكشؼ عف الحرب الككنية في المسرحية كىذا يعني أف النص     
 ،لؼ قتيؿ لكؿ مميكف نسمةأيث خمفت كرائيا ضحايا ال تقؿ عف معظـ دكؿ العالـ ح

كلى كالسيما الحرب العالمية األ ،ثارىا الفادحة عمى العالـآثناء الحرب كتركت أ
 نسافإلكؿ  فأف ،لدل االنسافكؿ أضابير الحياة ك لة، اتكمـ عف العدت، لكالثانية

 صكرة  عفنقؿ الحمداني في مسرحية غياىب  حيثُ  ،إضبارة في يمينو كشمالو
 يككف ضحيتيا االنساف المكافح الذم يطالب بجزء مف حقكقو، قد ضابير الحياة،أ

فيؿ لتمؾ العدالة أف ترينا  ،فكيؼ لنا أف نعالج ىذا الكاقع ببعض الكممات التي نكتبيا
تشر فييا ننفسيا، حتى إذ كاف مجرد لمحة، ألننا ال نعرؼ ما ىي العدالة في بالد أ

، كأصبحنا مكتى لكننا نتنفس، مكتى لكننا نَر كال نشعر ىاأضابير ضاع الظمـ، كقد أ
 ؿ كاليميف كؿبما يدكر مف حكلنا لـ يفرؽ الظمـ بيف فقير كمؤمف كلـ يميز بيف الشما

، ضابير الشماؿ فقدت أخباره اليميف في زمف الظمـ كالحربمف يتقرب مف يعصيو أ
لـ نحصد  ،صبنا في الجنكف في زمف كاف يتكجب أف تككف في زىرة عمرناكقد أ

لـ كالمكت، حيث أصبحت العدالة جثة ىامدة في الكطف العربي كفي العراؽ سكل األ
  في التكاصؿالشخصيات عجز  عف ، يكشؼسريع ةالمسرحيالحكار في  خاصة ،

مبيف أف  ،كالبمداف العربية بينيا ، فقد كصؼ المؤلؼ األحداث التي جرت في العراؽ
كاستمرار الجرائـ الككنية  لاألخر كتنتيي حرب كتبدأ أخر  تمكالناس يتساقطكف كاحد 

  .قتيؿ كجريح كنحف بيف خرل ة تمك األكاحد

نسميو حكاران ثانيان داخميان، لقد كانت تنحت  الكممات تنطكم عمى ما يمكف أف))       
بابان آخر لمعالـ، بمجرد تكافقاتيا الصكتية، كاالىتزازات المثيرة لصكتيا، كبأدائيا 
المكسيقي العميؽ، كانت تحمؿ المتفرج عمى أف يعيش في جك صكفي، كعندئذن كانت 

  شخصان  . في كؿ حكار نجد(11)ىي نفسيا تتحكؿ _ دكف افتعاؿ كدكف حساب ((
آخر يتكمـ كيحاكؿ أف يفتح النكر عمى العالـ المظمـ لكف ال يستطيع أف يفعؿ شيء 

كممة الحرب ممخص لعدة كممات مشتقة مف  لنجدفالحركب كاآلالـ تعيد نفسيا، 
 ....الجرائـ الككنية 



ينمك بشكؿ ىرمي يتصاعد كصكالن  (غياىب)مف المالحظ أف الحدث في مسرحية   
لخصناىا لكـ في خركجو مف البئر  الغريؽ في الفترة التيشخصية ف كأإلى النياية 

عصكر غطت  ت مساحة زمنيةستغرقعدة لكف عمى أرض الكاقع ااستغرقت كممات 
منشغؿ بحسب معطيات النص الغريؽ فإذ ضكء النجاة مف فكىة البئر،  كلـ يرَ عدة 

  . بكاطف أفكاره كىك يكشؼ عف انفعاالتو

قد كشفت عف مدل األلـ كالمعاناة كالنكبة  لؾ أف المسرحيةنستخمص مف ذ         
التي جرت عمى الكطف العربي كال سيما )العراؽ( الذم شيَد أيامان لكاٍقع مؤلـٍ ال يغادر 

المسرحية بأنيا  ، كىذا يجعمنا أف نصؼ ىذه النصكصذاكرة األجياؿ عمى مَر الزمف
 نبكءات بارزة كشؼ عف الكاقع المؤلـ الذم نشيدُه في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ .
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