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ع��������ل��������ي ح����س����ي����ن 

صباح هرمز الشاني

اقرتبت من���ه، مل ينتبه لوجودي ولكن حاملا مددت 
يدي اىل احد الكتب حتى رفع وجهًا يذكرك بهدوء 
بغداد، بطيبتها وا�ستقرارها بانب�ساطها وامتالئها 
وعينني كعيني العارف ال تخطئان مرامي حمدثها 
ال�سبعين���ات،  الوقت،نهاي���ة  ذل���ك  يف  اأبدًا..كن���ت 
مغرم���ًا بقراءة كتاباته التي ق���دم فيها �سرحًا وافيًا 
ع���ن مفهوم احلداثة، وكانت مقالته ايل ن�سرها عن 
�سك�سب���ر  يف جمل���ة االداب  منطبعة يف ذاكرتي، 
فه���ذه املقال���ة الرائ���دة يف التعري���ف بالدرا�س���ات 
احلديث���ة ع���ن امل�سرح���ي ال�سهر  فتح���ت الطريق 
امام���ي ملعرفة معامل واجتاهات م�سرح �سك�سبر.. 
كان ذهن���ي م�سغ���واًل باأ�سئل���ة كثرة كن���ت اريد ان 
اأطرحه���ا على هذا الرجل اجلال����س اأمامي، لكنه ما 
ان حت���دث حت���ى تبخر كل �س���يء فاكت�سف���ت انني 
ماأخ���وذ ب�سحر احلديث اأم���ام رجل يح�سن اختيار 
مفردات���ه، هادئ، ودود، فيل�س���وف متمرد، يتحدث 
يف كل مو�س���وع فيجي���د احلدي���ث.. يناق����س ف���ال 
مي���ل النقا����س.. واح���د م���ن املتعط�س���ني للمعرف���ة 
وكائ���ن اأتعب���ه البح���ث عن الكت���اب وذبل���ت عيناه 
وهو يت�سامر مع �سح���ر الكلمات م�سكونًا باملعرفة 
و�سغوف���ًا ب���كل جدي���د.. يوؤمن ب���اأن الثقاف���ة حياة 
لل�سع���وب. يف تلك ال�سنوات من عم���ر العراق كان 
يو�س���ف عب���د امل�سي���ح ث���روت اأث���رًا �ساخ�س���ًا  من 
اآث���ار بغداد مث���ل �سارع املتنب���ي،  ومقهى الربملان، 
ومكتب���ات �س���ارع ال�سع���دون الت���ي يحف���ظ كتبه���ا 
واح���دًا واحدًا، كان اأ�سبه ب�سّق���اء من �سقاة بغداد، 
ميالأ جراره مباء الثقافة ليدور بني النا�س، �ساعيا 
اإىل ان ي���زرع االر�س بكل ما هو خر وجديد.جاء 
عب���د امل�سيح م���ن دياىل اىل بغداد بن���اء على دعوة 
م���ن جربا ابراهي���م جربا الذي تو�س���م يف كتاباته 
وترجمات���ه اأث���رًا طيب���ًا، كانت دياىل الت���ي غادرها  
ا�سبه بع���امل �سغر جمي���ل، خمتلط ومل���ون، كان 

والده  اأ�سهر فّران يف بعقوبة، احلاج عبد امل�سيح، 
و�سوف يك�سب اب���و يو�سف  ك�سبًا حقًا، ميكنه من 
تعليم ابنه حتى يتخرج يف  اجلامعة، وان ي�سرتي 
للعائل���ة جهاز راديو ياأخذه يو�س���ف كل م�ساء اىل 
�سط���ح البي���ت لي�ستم���ع اىل حمط���ة الب���ي بي �سي 
والت���ي تب���ث برناجما عن تعل���م االنكليزية، ومنها 
يتع���رف للم���رة االوىل على كاتب ا�سم���ه �سك�سبر 
يتغن���ى ممثله املحب���وب اأر�سون ويل���ز باأبيات من 
م�سرحيات���ه ال�سه���رة، ليق���رر فيم���ا بع���د ان يقرا 
�سك�سب���ر بلغت���ه اال�سلي���ة وان يتتبع �س���رة هذا 
ال�ساحر االنكلي���زي وان يرتجم اول مقال للعربية  

بعنوان"�سك�سبر عبثيا«.
يو�سف عبد امل�سي���ح لال�سف من الرواد  الذي لفهم 
داء الن�سي���ان الذي انت�س���ر يف ثقافتن���ا العراقية ، 
م���ع ان  اجنازهم الثقايف  يوؤك���د  انهم اأ�سهموا يف 
االرتقاء باحلي���اة الثقافية، وعمل���وا على االإ�سهام 
يف كل جمال، وجند لهوؤالء الرواد اكرث من اجناز 
يف جم���االت متع���دة �س���واء يف دائرة االب���داع او 
دائرة النقد االدبي والفني  او يف الرتجمة، وعادة 
ما يكون لهوؤالء ال���رواد املن�سيني نوع من ال�سهرة 
واملكان���ة يف زمانهم والكثر من القراء واملتابعني  
، ولك���ن ما ان يفارقوا احلي���اة حتى يفارقوا بوؤرة 
امل�سهد الثقايف �سيئا ف�سيئًا، ومتر ذكراهم دون اأن 
يذكرهم احد، او حتى تنتبه اىل �سرورة االإحتفاء 
بهم هذه املوؤ�س�س���ة او تلك من املوؤ�س�سات الثقاقية 
الت���ي ميكن ان يكون���وا ا�سهم���وا يف تا�سي�سها او 

امل�ساهمة بتطويرها. 
ويو�سف عبد امل�سيح ثروت )1921-1994( واحد 
من ه���وؤالء ال���رواد املن�سيني يف حياتن���ا الثقافية، 
ول���د قب���ل �س���ت �سن���وات م���ن والدة نه���اد التكريل  
)1922(، وقب���ل خم�س �سنوات م���ن والدة جنيب 
املان���ع )1926(، وقب���ل �ستة ع�سر عام���ا من والدة 

اأني����س زك���ي ح�س���ن )1937(  ال���ذي ق���دم للعربية 
كتاب"الالمنتمي"للكاتب االنكليزي كولن ول�سون 
، ويع���ود ليو�سف عب���د امل�سيح ث���روت الف�سل يف 
تق���دمي  كولن ول�سون اىل العربي���ة قبل ان ُيرتجم 
كتابه الالمنتمي، حيث ن�سر يف �سهر كانون االول 
م���ن ع���ام 1956  مق���ااًل عن كت���اب كول���ن ويل�سون  
يف جمل���ة االديب اللبناني���ة، بعنوان"غريب كولن 
ول�سون"، حيث كان كتاب كولن ويل�سون بن�سخته 
االنكليزي���ة بعنوان  الغريب"outsider “، وقد 
نح���ت اني�س زكي ح�س���ن تعب���ر )الالمنتمي( بعد 
ان وجد ان���ه اأن�سب واأف�سل ت�سمي���ة عربية، وولد 
يو�س���ف عب���د امل�سيح ث���روت بع���د عام م���ن والدة  
�سديق���ه االث���ر ج���ربا ابراهي���م ج���ربا )1921(، 
والذي كان له الف�سل ان ينتقل يو�سف عبد امل�سيح 
ث���روت من مدر�س يف اح���دى مدار�س بعقوبة اىل 
واح���دا من اف�سل رموز احلركة الثقافية يف بغداد 
يف اخلم�سيني���ات من القرن املا�س���ي.. ولهذا اجد 
نف�سي يف كل مرة اتذكر يو�سف عبد امل�سيح ثروت 
ان اطرح ال�س���وؤال عن ا�سباب غب���اب تاثر ا�سماء 
كبرة مث���ل نهاد التكريل وجني���ب املانع ويو�سف 
عب���د امل�سيح ثروت يف ثقافتنا العراقية املعا�سرة. 
رمب���ا يرج���ع البع����س االم���ر اىل �سع���ف الذاكرة 
الت���ي  الثقافي���ة  التقالي���د  الثقافي���ة او اىل غي���اب 
حتتف���ي برموز ع�س���ر النه�سة الفكري���ة والثقافية 

يف العراق 
تك�س���ف الكت���ب الت���ي كتبه���ا يو�سف عب���د امل�سيح 
ثروت���او الت���ي ترجمه���ا، اوال ع���ن تف���رد امل�سروع 
الثقايف الذي تنطوي عليه، وتدل هذه الكتب ثانيا 
عل���ى حيوية يو�سف عب���د امل�سيح ثروت  امل�ستمرة 
الت���ي حتولت اىل منوذج ا�ستثنائي للفعل الثقايف 
املتمي���ز، وجت�سد هذه الكتب ثالث���ا، خ�سو�سا يف 
عالقته���ا بغره���ا م���ن الدرا�س���ات واملق���االت التي 
مل تن�س���ر يف كت���ب، التجاوب ب���ني الناقد املتذوق، 
واملرتج���م احلري�س على اختي���ار كل ما هو جديد 
لتقدمي���ه للق���راء.. وم���ن منظ���ور مواز ت���دل كتب 
يو�س���ف عبد امل�سيح ثروت م���ع مقاالته ودرا�ساته 
على عالمات دالة  تلفت االإنتباه اإىل طبيعة املثقف 
ال���ذي يقدمه���ا، فه���و مثق���ف يبح���ث ع���ن اجلديد، 
خمل�س���ا لذائقت���ه االدبية والفني���ة، ويبدو اكرث ما 
يك���ون حما�س���ة وتوق���دا يف دفاعه ع���ن النظريات 
الع���ام  يف  جن���ده  وله���ذا  الثقاف���ة،  يف  اجلدي���دة 
1956 يق���دم درا�س���ة مف�سل���ة عن ادب"اإدغ���ار األن 
ب���و" قبل ان يتع���رف القارئ العرب���ي على ق�س�س 
األ���ن ب���و والتي ترجمته���ا يف نهاي���ة اخلم�سينيات 
مبجموعة  �سعر  جمل���ة  �سعيد"ون�سرتها  “خال���دة 
بعنوان"القط اال�س���ود"، وكان كتابه درا�سات يف 
م�س���رح الالمعقول وق�سايا اخ���رى  بداية التعرف 
على املتغرات  اجلديدة يف االدب والفن االوربي  
وال���ذي تتمث���ل بحيوي���ة التجدي���د الت���ي �سرع���ان 

ما ظه���رت مع اف���كار احلداثة  واطروح���ات بيكت 
ويوني�سك���و ونات���ايل �س���اروت ومارت���ن ا�سل���ن، 
وقد خ����س عبد امل�سيح امل�س���رح امللحمي وبرتولد 
بري�س���ت به���وى خا����س وعناي���ة فائق���ة،  النه كان 
يري���د ان يق���دم ه���ذا الكات���ب الث���وري اىل القارئ 
العرب���ي، وهو ما دفع���ه اىل ترجمة رواية بري�ست 
املرتج���م  واقن���اع  الث���الث"،  الوحيدة"البن�س���ات 
الكب���ر جمي���ل ن�سي���ف برتجم���ة  كت���اب بري�س���ت 
ال�سهر"نظرية امل�س���رح امللحمي"حيث راجع عبد 
امل�سي���ح بنف�سه الرتجمة، وقبله���ا كان عبد امل�سيح 
ق���د قدم لن���ا اكرث م���ن درا�سة عن امل�س���رح امللحمي  
وخ�سو�سا  عندما ترجم كتاب اريك بنتلي"نظرية 
امل�سرح احلديث" يكتب يو�سف عبد امل�سيح ثروت 
االدبي���ة  املذاه���ب  بعنوان"درا�س���ة يف  مق���ال  يف 
والفنية"ن�س���ره ع���ام 1970يف جمل���ة االق���الم ان 
املرتج���م والكاتب مطالب بان"يق���وم بتعرية تامة 
و�سريحة لكل املفاهيم الفكرية والفنية املتداخلة، 
�سعي���ا وراء التميي���ز الدقيق بينها، لك���ي ياخذ كل 
منها جم���راه الطبيع���ي، دون ان يختلط باملجاري 
االخ���رى، وه���ذه التعري���ة الحتق���ق اهدافه���ا، اال 
اذا مت���ت با�سل���وب ر�سني هاديء، يعتم���د الدراية 
الوا�سع���ة، والدرا�سة املتكامل���ة  والتخطيط الفني 

املت�سق املتطور".
وجن���د يو�سف عب���د امل�سيح ث���روت يحاول يف كل 
م���ا ترجمه يو�سف عبد امل�سي���ح عن نظريات االدب 
والف���ن احلديث���ة  ان يحقق االمر عملي���ا فيما كتب 
م���ن نق���د ادب���ي وم�سرح���ي، ورمب���ا كان االأدق ان 
اقل���ب التعب���ر واق���ول ان م���ا تعلمه يو�س���ف عبد 
امل�سي���ح ث���روت م���ن قراءات���ه املتنوع���ة والكبرة 
ل���الدب والف���ن العاملي، هو م���ا �سع���ى اىل تا�سيله 
نظريا ق���ي الكتابة النقدية امل�سرحية التي برع بها 
وكان واح���دا من ابرز فر�سانها.ه���ذه الكتابة التي  
�س���وف تظل عالمة م�سيئ���ة على طري���ق التاأ�سيل 
النق���دي الذي جمع يف مرحلة ن�سجه  بني درا�سته 
عن"امل�س���رح املعا�سر"ال���ذي كان مق���االت متنوعة  
قبل ان ين�سر يف كتاب عام 1969 وكتابه"الطريق 
واحلدود"الذي ن�س���ر عام 1977،  وكلها كتب تدل 
عل���ى غره���ا م���ن الكت���ب التيرتجمه���ا وجتاوزت 
الثالث���ني كتاب���ا والت���ي جت�س���د امل�س���روع الثقايف  
املتكام���ل ليو�س���ف عب���د امل�سي���ح ث���روت  ال���ذي مل 
يكف عن تاكيد معنى احلداثة  التي ا�سبحت �سمة 
وعالمة دالة على اجنازه املعريف، الذي مل نن�سفه 
بالكتاب���ة الت���ي ت�سع���ه يف مو�سع���ه الالئق �سمن 
امل�سروع���ات الثقافي���ة املهم���ة يف تاري���خ الثقاف���ة 
العراقي���ة  ، ولع���ل يف ا�ست���ذكار جمل���ة املامون له 
ما يدعون���ا اىل قراءته والك�سف ع���ن ثرائه ومدى 
ا�سافت���ه النوعي���ة يف االإجناز الع���ام البناء جيله، 
حيث �سيظل يو�سف عبد امل�سيح يف املوقع املتقدم 

بينهم.

كان يو�س���ف عب���د امل�سي���ح ث���روت يتن���اوا اعم���ال 
ه���وؤالء العمالقة يف درا�س���ات عميقة وم�ستفي�سة. 
ولع���ل م���ا �ساع���ده عل���ى ان يك���ون �سباق���ا يف هذا 
امل�سم���ار ويطرق ب���اب النقد يف امل�س���رح العراقي 
الحق���ا، ويدخل���ه م���ن او�س���ع ابواب���ه ه���و املام���ه 
باللغ���ة االنكليزية وثقافته الوا�سعة باالطالع على 
خمتل���ف االجتاه���ات االدبية والفني���ة ال�سائدة يف 
الع���امل. فهو اول من ابح���ر يف عوامل كولن ول�سن 
اللمنتمي املعقدة والغام�سة، لي�س من بني املثقفني 
العراقي���ني فح�سب وامن���ا العرب كذل���ك، فدرا�سته 
العميق���ة واملتكون���ة م���ن ثالث���ني �سفح���ة يف ه���ذا 
املو�سوع بتعويلها على �ستة مراجع من ترجماته 
ابت���داءا من املرجع الثال���ث اىل الثام���ن با�ستثناء 
املرجع���ني االولني بعدهما يعتم���دان على روايتني 
هما االخوة كرام���ازوف لدو�ستف�سكي واللمنتمي 
لكولن ول�سن دليال وا�سحا على �سحة ما اذهب اليه 
ان احدا م���ن املقفني العراقيني والع���رب مل ي�سبقه 
اىل كول���ن ول�سن. ويف مو�سوع���ه القيم هذا يركز 
على ال�سوفية ويقرنها بق�سائد ال�ساعر االنكليزي 
الكرمي وليم بليك وبطريقة تفكره ال�سرقية حيث 
�سباحه )طيف براق(وليله )قبو كبر ال ي�سم غر 
املوت���ى( وذهنه  �سجني يف )د ائ���رة �سيقة( وقلبه 
غ���ارق يف )الهوة يف كرة حمراء م�ستديرة �ساخنة 
ملتهبة(وح���ق لهذا ال�سجني املعذب روحا ان يقول 
مبلء فمه )من االف�سل اال يولد االن�سان وان املوت 

خر من احلياة(.
ام����ا يف درا�سته املو�سوم����ة )الطريق واحلدود(.. 

يف املذاه����ب االدبي����ة والفني����ة التي يتط����رق فيها 
اىل ارب����ع مدار�س وه����ي الوجودي����ة وال�سريالية 
النقدي����ة،  والواقعي����ة  اال�سرتاكي����ة  والواقعي����ة 
فيعتم����د على �ست����ة واربع����ني م�س����درا. وكل هذه 
امل�س����ادر لكت����اب اجان����ب وب�سكل خا�����س جلورج 
لوكا�س املع����روف بكتاباته املارك�سية، ا�سافة اىل 
جمموعة نق����اد �سوفيت. ويعرف����رثوت ال�سريالية 
بالتعوي����ل عل����ى املعج����م الفل�سف����ي ال�سوفيت����ي اذ 

يقول :
انه����ا اجتاه يف الف����ن ن�ساأ يف فرن�س����ا منذ بواكر 
ازم����ة  ع����ن  متمي����ز  تعب����ر  وه����ي  الع�سريني����ات 
املجتم����ع الرا�سم����ايل، وتكمن جذوره����ا الفل�سفية 
يف نظريات فرويد الذاتي����ة التي تعد الفن وظيفة 
ونتاج����ا للجن�س وتبع����ا لل�سريالية ف����ان م�سمون 
الف����ن ينح�س����ر يف الن����وازع اجلن�سي����ة وغرائ����ز 

اخلوف من املوت واحلياة اي�سا.
ومل يكت����ف عب����د امل�سيح بتعري����ف املثقف العراقي 
مب�سرح الالمعقول فح�سب وامنا ارفده باجتاهني 
يقف����ان بال�سد من هذا االجتاه متاما وهما امل�سرح 
امللحمي املعروف اقرتانه با�سم بري�ست وامل�سرح 
الواقع����ي اال�سرتاكي يف االحتاد ال�سوفيتي وذلك 
يف درا�سته املو�سومة )مناذج من امل�سرح العاملي( 
املتكون����ة م����ن ثم����ان وثمان����ني �سفح����ة وثماني����ة 

وع�سرين م�سدرا اجنبيا.
ولع����ل اجم����ل ما فيه����ا تعريفه مل�س����رك بيكيت على 
االن�س����ان مف�س����ول با�سره عن جمتمع����ه وتاريخه 
من ام�سه ويومه وغده انه كائن موجود افرتا�سا، 

مكبوت ال�سالت بالكائنات احلية االخرى.
 ام����ا نظري����ة التغري����ب الت����ي ج����اء به����ا بري�س����ت 
يف م�سرح����ه امللحم����ي الداعي����ة اىل حتفي����ز ذه����ن 
املتلق����ي بعك�س نظرية ار�سط����و التطهرية والتي 
تبع����ث على املل����ل واال�سرتخ����اء، فيعتق����د يو�سف 
وم�سادره����ا  ا�سوله����ا  يف  جدي����دة  لي�س����ت  انه����ا 
وتعود اىل ا�ستنباط����ات رو�سو وهيغل ومارك�س 
العدي����د  ال����ذي او�سحه����ا يف  وبخا�س����ة االخ����ر 
يف  ين�سل����خ  االن�س����ان  )ان  وموؤداه����ا  كتب����ه  م����ن 
املجتم����ع الرا�سمايل من ان�سانيت����ه بان�سالخه من 
�سخ�سيت����ه فالعامل املفرو�س فيه ان ميل كما اداة 
عمله،ينتزع منه رب العمل الرا�سمايل ملكيته هذه 
وانتزاع امللكية هذه نوع من انواع التغريب الذي 
ميثل يف االنف�سال بني املالك واململوك بني الذات 

واملو�سوع.
وكتب يف امل�سرح العراقي ثالث درا�سات هي :

1. بع�����س القي����م الفكري����ة يف امل�س����رح العراق����ي 
الراهن.

2. من����وذج ال�سخ�سي����ة املحوري����ة يف م�سرحن����ا 
الراهن.

3. �سورة امل�سرح العراقي حماولة م�سح عام.
فف����ي الق�س����م االول م����ن درا�ست����ه يتعر�����س بالنقد 
مل�سرحيت����ي املفت����اح واخلراب����ة للموؤل����ف يو�س����ف 
الع����اين وم�سرحي����ة البي����ت اجلدي����د لن����ور الدين 
فار�����س وم�سرحي����ة متوز يق����رع الناقو�����س لعادل 
نهاي����ة  يف  قدم����ت  االرب����ع  وامل�سرحي����ات  كام����ل. 
ال�ستيني����ات وبداية ال�سبعينيات وهي م�سرحيات 

الف�سل ثالثة موؤلفني للم�سرح العراقي وكذا احلال 
بالن�سبة ملخرجيها والفرقة التي قامت بتقدمي هذه 
االعم����ال وه����ي فرقة م�سرح بغ����داد للفن احلديث. 
وم����ن املعروف  ان امل�سرحيات الثالث متوز يقرع 
الناقو�س واملفتاح واخلراب����ة قام باخراجها فنان 

واحد هو الفنان �سامي عبد احلميد. 
يف معر�����س حديثه عن اخلرابة ي����رى ثروت انها 
حاول����ت ان جتع����ل اجلمه����ور عل����ى وع����ي ا�سيل 
مب����ا يجري امامه عرب تاريخ����ه الوطني والقومي 
واالن�س����اين، اما املفتاح فيعتق����د انها كانت ا�سا�سا 
للتغي����ر يف امل�س����رح العراق����ي ومنطلق����ا حلرك����ة 
جديدة يف اجواء ه����ذا الفن عموما، ومتوز يقرع 
الناقو�س قيمت����ان تطغيان على القيم االخرى هما 
نكران الذات مبعنى الف����داء والت�سحية واالميان 
املطل����ق مب�ستقب����ل االن�س����ان، وهاهي����ذي ارنيني 
تتكل����م ب�سراحة ع����ن الت�سحية فتق����ول : �ستنتهي 
التعا�س����ة ي����ا ابنت����ي و�سيك����ون �س����يء وراء ه����ذه 
التعا�س����ة، �س����يء ينب�س بف����ورة يف نف�س����ي االن، 
�سيء يح����اول ان ين�سهر يف الوج����ود كله ليخلق 

�سيئا ما.
 ويف ه����ذه الدرا�سة التي تتكون من خم�س ع�سرة 
�سفحة، يعتمد على اربعة م�سادر الديبني عامليني 
معروفني هم����ا �سارتر وكامو. وه����و مارتن ا�سلن 
املع����روف بتبني����ه مل�س����رح الالمعق����ول ويتن����اول 
جانبا من جوان����ب الن�سو�س امل�سرحية العراقية 
يف درا�ست����ه املو�سوم����ة )ال�سخ�سية املحورية يف 

امل�سرح العراقي( وهو البطل.

المنسي.. يوسف عبد المسيح ثروت 

دور يوسف عبد المسيح ثروت في اثراء 
النقد المسرحي

يف الوق��ت ال��ذي كان في��ه املثقف��ون العراقيون من ش��عراء 

وقصاصني ومرسحيني للجيل الس��تيني، واقعني تحت تاثريات 

االدب والفن الوافدين من الغرب، لقراءتهم لهام، تحت تسمية 

مصطلح��ات مختلفة منه��ا الطليعي او العبث��ي او الالمعقول، 

متمث��ال مبرسحيات بيكي��ت ويونس��كو وادام��وف والوجودية 

برواي��ات ومرسحيات س��ارتر واللمنتمي بروايات كولن ولس��ن 

وتي��ار الوعي برواي��ات جيمس جويس وولي��م فوكرن وفرجينيا 

وولف.

ما زلت أتذكر املرة األوىل التي شاهدته فيها وأمتثل اآلن تفاصيل هذا اللقاء الذي تم 

يف مكتبه"دار الكتب القدمية"الكائنة آنذاك يف ش��قة وسط شارع الرشيد ميلكها رجل 

شديد الّشبه بيوسف عبد املسيح اسمه"يوسف عامنؤيل عبد االحد"يكّنى بأيب يعقوب، 

كان هذا الرجل مسيحيا آخر ترك الوظيفة العسكرية ورتبها الفخمة ليتفرغ ملعشوقاته 

الكتب حني  قرر ان يفتح مكتبة أشبه ما تكون  مبلتقى للمثقفني وطالبي املعرفة، كتب 

بأمث��ان رخيصة تصل أحيان��ًا اىل حد املجان والرجل فرح مب��ا صنعت يداه، مل يكن 

يعرف ألي مذهب ينتمي طالب هذه املعرفة، هناك كان صاحبنا عبد املسيح يفرتش 

االرض وحوله عدد من الكتب يتصفح بها يدقق يف العناوين وينظر يف املحتويات ثم 

يضع الكتاب جانبًا حتى تحول املكان حوله اىل أكداس صغرية من الكتب.
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د. عقيل مهدي يوسف 

اأواًل: ثروت مرتجمًا
 اأراد )يو�سف عب���د امل�سيح ثروت( يف )ترجمته( 
ب�س���ورة  يق���ارب  اأن  االإنكليزي���ة  م���ن  املبا�س���رة 
الكات���ب  اأ�سل���وب  االإم���كان،  ق���در  مو�سوعي���ة، 
امل�سرح���ي اأو الباح���ث والناقد االأجنب���ي للتاأكيد 
عل���ى متيز اأحدهم م���ن �سواه، كا�سف���ًا عن طريقة 
تفك���ره وم�ستواه اللغ���وي، ومقا�سده اخلا�سة 
بع���امل امل�سرح، وه���و يعرب عن غر�س���ه، وموقفه 
جت���اه الن�س اأو العر����س. م�ستق�سيًا االجتاهات 
احلديث���ة ومناهجه���ا من���ذ حلظاته���ا التكويني���ة 
االأوىل، م���رارًا برت�سي���خ ا�سكاله���ا وم�سامينه���ا 
ودالالته���ا حت���ى تفككه���ا، حت���ت بدائ���ل جدي���دة 
اأخ���رى، تقوم على االبتكار، والتجريب، والتنبوؤ 
امل�ستقبل���ي مل�سارات م�سرحية قادمة، يف ترجمته 
لكتاب )ت�سريح الدرام���ا(، تاأليف )مارتن اآ�سلني( 
يقف يو�سف ثروت عن���د ق�سية مفهوم النظريات 
عن���د )اآ�سلني(، ال���ذي يرى وج���وب اختبارها من 

حنٍي اإىل اآخر، من خالل التجربة العملية.
كما يفند اآ�سلني تعريف الدراما كما جاء يف )معجم 
اأوك�سفورد( الذي يذهب اإىل اأن امل�سرحية )اإن�ساء 
يف الن���رثاأو ال�سعر، مع���دًا للتمثيل على اخل�سبة، 
ت�سرد في���ه الق�س���ة بوا�سطة احل���وار، اأو الفعل، 
ويتم العر�س باالإمي���اء واملالب�س وامل�ساهد، كما 
هي احل���ال يف احلياة الواقعي���ة(، )انظر �سفحة 
7(. اآ�سل���ني يراه تعريفًا غر دقيق، الأنه ال ينطبق 
عل���ى التمثي���ل الدرام���ي املرجتل ال���ذي ال يعتمد 
احلوار ل�سرد الق�سة وال على جتربة امل�سرحيات 
ال�سامتة الفاتنة، ومل يقرتب من اإبداع )مار�سيل 
مار�س���و( االإمياين، و�سواه م���ن مبدعني، ثم ماذا 
عن الدرام���ا يف التلفزيون والرادي���و وال�سينما، 
فهي من دون اأن ي�سحبها االإمياء وال املالب�س وال 
امل�ساهد كم���ا يف االإذاعة، يقول اأ�سلني )حتى اإين 
�ساهدت دراما جي���دة )بغر مالب�س(، وم�سرحية 
)يف انتظار ج���ودو( لي�ست واقعي���ة، لكنها تبقى 

دراما(. 
الديني���ة  الطقو����س  اأن  حت���ى  )ب���ل  وي�سي���ف 
العقائدي���ة  واملمار�س���ات  القبيل���ة  ورق�س���ات 
االأخرى، واملنا�سبات الر�سمية، هي كلها تت�سمن 
عنا�س���ر درامية قوية اأما ع���ن املمثل فهناك دراما 
ميك���ن اأن ميثله���ا )كلب( اأو )كارت���ون( اأو )دمية( 

ويكون ممثلها جمرد )ر�سوم(. 
يرى اآ�سلني اأن املهم هو املمثل �سواء اأكان بلحمه 
اأم بظل���ه على ال�سا�سة، جمرد ظه���وره مثل دمية، 
فه���و ميث���ل �س���كاًل م���ن اأ�س���كال الدرام���ا، كما يف 
ال�سرك واملوكب ال�سيا�س���ي واحلفلة املو�سيقية 

ال�سعبية )�سفحة 10(.
وق���د اخت���َط )برخ���ت( املارك�س���ي منهج���ًا دراميًا 
علمي���ًا، وب���ات امل�س���رح لدي���ه خمت���ربًا جتريبي���ا 
الختبار ال�سل���وك االإن�س���اين يف اأو�ساٍع معطاة، 
وحتفي���ز املتف���رج عل���ى ال�س���وؤال: م���اذا �سيحدث 
اإذن؟ هذه هي املقدمة املنطقية مل�سرحيات برخت، 
اأما عن املمثل، فيهذب اآ�سلني، باأن لي�ست الكلمات 
هي املهمة فقط يف الن�س، بل كما يج�سدها املمثل 
مبعن���ى ح���ي وملمو�س م���ن اأ�سخا����سٍ ميتازون 
باجلم���ال واجلاذبي���ة، اأما جولي���ت يف م�سرحية 
�سك�سبر، فاأنها ت�ستهوينا ال ب�سعر الن�س الرفيع 
فق���ط، بل الأن ذلك ال�سعر اأي�س���ًا متجمد يف امراأة 
�سابة وجميل���ة وكذلك ال�س���اب روميو الذي يثر 

رغباتنا.
ام���ا الباح���ث )ن���ور ث���رب ف���راي( فاأن���ه ي�سن���ف 

ال�سخو�س اإىل:
- اآلهة )كما يف االأ�سطورة( وبلغٍة �سعرية.

بلغ���ٍة  البطول���ة(  يف  )كم���ا  فائق���ون  وب�س���ر   -
تراجيدية. 

- وب�سر مثلنا )كما يف الن�سو�س الواقعية( بلغٍة 
نرثية.

- وب�س���ر م�سخرة )كما يف املفارقة( بلغٍة تهكمية. 
)اأنظ���ر ال�سفح���ة 29(، اأم���ا الت�سخي����س فيك���ون 
)بالو�سعي���ة( ولي����س )بالكلم���ات(، اأي بو�سعية 
نطق تلك الكلمات، وجعلها ملمو�سة بالفعل، مثاًل 
يف م�سرحي���ة )ب�ستان الك���رز( لت�سيخوف، كانت 
و�سعي���ة )لوباخن( ونح���ن ن�سمعه يتب���ادل اأتفه 
االأحاديث م���ع )فاريا( حني يتقدم لعر�س الزواج 
عليه���ا، لكنن���ا ن�ست���دل من خ���الل ه���ذه االأحاديث 
ال�سطحية على ما حتمله من عاطفٍة هائلة، فنحن 
بو�سفن���ا م�ساهدي���ن، ن���درك ما يح���دث اأكرث من 
اإدراكنا ملا يقال، هاتان ال�سخ�سيتان يفقدان اآخر 
فر�س���ة لل�سعادة من خالل العج���ز واجلنب وعدم 
الق���درة على البوح بالكلم���ة ال�سحيحة املنا�سبة. 
اأن انتقاء اللغة، يحقق النفوذ القوي، وكما يتفرد 
الت�سخي�س بقوة ال تن�سى كذلك يكون حال الفعل 
املثر. املمثل بدوره يتفرد باإيقاع غر رتيب، بل 
متغ���ّر، وه���و من خ���الل الرتكيز، يج���ذب انتباه 
اجلمهور ويو�سل حكم���ة الن�س ونفاذ الب�سرة 
واجلم���ال وال�سعر واملتعة، اأو م���ن ناحية اأخرى 
اال�سرتخ���اء والتنوي���ر، وتطهر العاطف���ة، لذلك 
به���ذه الو�سائ���ل ي�س���د اجلمه���ور ويخل���ق لديهم 
حال���ة من التوقع، مث���اًل يف م�سرحية )يف انتظار 
جودو( ومبج���رد احلفاظ على توكيد ال�سخو�س 
الأنف�سه���م، على اأن �سيئًا لن يحدث، وانه ال �سيء، 
ينبغي عمله، يخلقان نوعًا من التوتر،. فاجلمهور 
حينئ���ذ، يري���د اأن يعرف، م���اذا �سيح���دث الحقًا؟ 
وكي���ف؟ وما ردود فعل هذه ال�سخ�سيات جتاه ما 
يح���دث؟ ثم يتطرق اإىل ملحمي���ة )برخت( التي ال 
عالق���ة لها باأفالم هولي���ود التاريخية الفخمة، بل 
ا�ستم���د برخت مفهوم���ه من احلقب���ة الكال�سيكية 
االأملاني���ة ح���ني حاول )غوت���ه( و)�سيلل���ر( حتديد 
افكاره���م للدراما وهي تعن���ي اأن االأحداث جتري 
هن���ا واالآن، اأي ماثل���ة اأمامنا مث���واًل ابديًا، وبعد 
ذل���ك حتول اآ�سلني اإىل )اميديا( يون�سكو، فاجلثة 
املت�سخم���ة متث���ل م���وت احل���ب ب���ني الزوج���ني، 
وه���ا هو احلب امليت ينم���و ب�سرعة وي�سبح غر 
حمتم���ل اأكرث واأك���رث، ويف النهاية يتحطم البيت 

ويتمزق رباط الزوجية.
نح���ن نح�سب اأن اآ�سلني ي���رى يف ت�سوير الواقع 
الكابو�س���ي، وال�س���ور احللمي���ة والق���درة عل���ى 
حتويله���ا م�سرحيًا اإىل ا�ستعارات �سعرية غنائية 
جتعل من الواقع الفاجع جتربة م�سرحية تخ�س 
العبث، يف حني ان الواقعية تركز باالأ�سا�س على 
العق���دة وال�سخ�سي���ة، اأما ملحمي���ة برخت فتقدم 
مناذج من ال�سلوك االإن�س���اين وال تعطي االأهمية 
املطلق���ة لتاأث���ر ال�س���ورة اأو اال�ستع���ارة كما يف 
م�سرح العب���ث. ويف حالٍة اأخرى ممكن اأن تعالج 
م�سرحي���ة )ب�ستان الكرز( ب�س���كل )كوميدي( كما 
اراده���ا ت�سيخ���وف، او ب�س���كل )تراجي���دي( كما 
فع���ل املخ���رج )�ستان�سالف�سكي(، لي���ربز ال�سراع 

ب���ني ال�سي���دة املتح�س���رة، والفظاظ���ة الوح�سية 
االجتماعي���ة للحثال���ة، مطبقًا ا�سلوب���ه عمليًا يف 
نغم���ة العر����س، وحركة املمث���ل، وت�سميم الزي، 
متعاطف���ًا مع ابطال���ه على اخل�سبة، ب���ال �سرورة 
الفتعال مواقف ميكانيكية اآلية تثر ال�سحك على 
ه���ذه ال�سي���دة التي عاك�سته���ا الظ���روف الطارئة 
ب���دوره ي�سخ����س  و�سلب���ت ممتلكاته���ا. فروي���د 
احلالت���ني امل�سرحيتني، ففي )املاأ�ساة( نكبت قلقًا، 
ونحن نكاب���د العذاب مع ال�سخو����س امل�سرحية، 
اأما يف الكوميديا، فيتخفف قلقنا اأكرث، ون�سحك 
بو�سفنا جمه���ورًا يف م�ساركة وجدانية اأو حتى 
تنطل���ق م���ع ال�سخ�سي���ات الهزلي���ة ب�سخٍب حني 
نراه���م يتبادل���ون الرف�س���ات، او يتقاذفون كعكة 
الزبدة عل���ى الوجود، ون�سع���ر بو�سفنا جمهورًا 
باالطمئن���ان الكامل الأننا يف ماأم���ٍن من التعر�س 
ل���الأذى. ويحيلن���ا اإىل الالمعق���ول كم���ا يظهر يف 
)�سخ���رة �سزيف(، فنحن ن�سع���ر بعدم االن�سجام 
وندرك )الال جدوى( من طريق العقل، ف� �سيزيف 
ي���درك هو ن�سه انه ل���ن ي�سل اإىل قمة اجلبل ابدًا، 
انه منوذج مثالث من الفجيعة امليتافيزيقية، التي 
متث���ل املو�سوع الرئي�س لكت���اب الالمعقول. هنا 
يعلق )ثروت( على اأن )اآ�سلن( يدافع بحرارٍة عن 
م�سرح الال معق���ول ويرى ان طليعيته تكمن )يف 
ا�ستبطان���ه الفني، وموقف���ه من املجتم���ع القائم، 
وحتي���زه لالإن�س���ان امل�ساع يف خ�س���م احل�سارة 
االآلي���ة الراهن���ة( )انظ���ر، ����س125(. ويق���دم لنا 
)بيكي���ت( مث���اًل يف م�سرحي���ة )االأي���ام ال�سعيدة( 
مونول���ج ام���راأة تدف���ن حي���ة، تدريجي���ًا اإىل اأن 
يبق���ى راأ�سه���ا وح���ده مرثي���ًا يف امل�سه���د االأخ���ر 
م���ن امل�سرحي���ة. ي�ستع���ني )ث���روت( يف ترجمت���ه 
للكت���اب، باملعجم امل�سرحي ل� )جون ر�سل تايلر(، 
وكت���اب )مارك�سي���ة الق���رن الع�سري���ن( و�سواها، 
 )122( اإىل   .)121( �سفح���ة  منت�س���ف  لتحت���ل 
وهي تعقيب���ات تخ����س )املرتجم( ث���روت، الذي 
ميتد بحث���ه اإىل مباحث متنوع���ة تخ�س ار�سطو 
وامل�س���رح االإغريق���ي ومفهوم التطه���ر وم�سرح 
الالمعق���ول لدى )بيكيت(، )اداموف(، والتغريب 
و)امل�سيانك���وف(  االيرلن���دي،  )اآب���ي(  وم�س���رح 
لربخت. اأم���ا يف ترجمته لكت���اب )اأريك بنتلي(/ 
نظري���ة امل�سرح احلدي���ث، في�سيف ث���روت جماًل 
وتعقيب���ات للتو�سي���ح، فح���ني يرى ن����س بنتلي 
كم���ا يف �سفح���ة )183( ي�سيف جمل���ة : )ملا يريد 
فعل���ه(. اأو ي�سي���ف اإىل جمل���ة )حرك���ة التنوير(. 
جملة )حرك���ة التنوير الفل�سفية يف القرن الثامن 
ع�سر، �س91(، ويف �سفحة )212( يقول ثروت: 
)ا�ستف���دت من ترجم���ة االأ�ستاذ لوي����س بقطر من 
دون ان انحو منحاه يف نقله لكتاب )فن امل�سرح( 
للموؤل���ف ذات���ه، وي�سع ث���روت يف الهام�س ا�سمه 
حت���ت عن���وان: املرتج���م. يو�س���ف عب���د امل�سي���ح 
)����س212(. يحف���ل كت���اب بنتل���ي باأ�سم���اء مثل: 
اآبيا، اآرتو، برخت، كريك، براندللو، برنارد�سو، 
�ستنا�سالف�سك���ي، فاجرن، زوال، اوتوبرام، وهذه 
الق�س���م  ويف  االأول،  الق�س���م  حمتوي���ات  ت�س���كل 
الثاين يقدم روؤية تاريخية �سمولية ت�سم اأ�سماء، 
براندي���ز، ه���اوزر، لوكا����س، روالن، ب�سكات���ور، 

توكفيل. 
ثانيًا: يو�سف موؤلفًا 

امل�س���رح املعا�س���ر وكت���اب مع���امل  درا�س���ات يف 

الدراما يف الع�س���ر احلديث وم�سرح الال معقول 
وق�ساي���ا اأخرى يتناول جت���ارب عدة البركامو: 
يرى )ثروت( ان مل�سرح كامو، قاعدة فكرية وفنية 
حمددة، متثلت يف م�سكالت برزت يف م�سرحياته 
ومنه���ا )ا�سط���ورة �سيزيف( و)املتم���رد(، يناق�س 
فيها فك���رة العب���ث، واالنتح���ار، وه���و يت�ساءل: 
هل ت�ستح���ق احلياة اأن تعا����س؟ يف وجود يقوم 
عل���ى غربة االإن�س���ان والال ج���دوى، الت���ي يراها 
ث���روت ا�سب���ه باحلن���ني اإىل امل���وت اأو يف ط���الق 
املمث���ل، للم�سه���د الذي يقدم���ه، فاالإن�س���ان يعي�س 
حي���اة ميكانيكية م�سج���رة، ويع���اين من �سخف 
و�سعه املتناق�س، تختلط فيه االأفكار ال�سحيحة 
الزائف���ة، فاحلقيقة متوارية خل���ف مظاهر ميكن 
تعدادها، فنحن نعرف وجود احلقيقة الظاهري، 
ال جوهره���ا االأ�سا����س. وما املعرف���ة �سوى متاهة 
ك���ربى، ب���رق يف البداي���ة، و�س���راب يف النهاية، 
فاالإن�س���ان غري���ب ع���ن نف�س���ه ويعي����س باأبدي���ة 
ميتافيزيقي���ة، عقل���ه حمدود يف ع���امل الالمعقول 
ويبق���ى الذه���ن ه���و امل�س���اد للعامل، ف���ال يرت�سي 
لنف�س���ه ان يكون )�سج���رة( اأو )قط���ة( الأنه يدرك 
العامل ويت�سارع معه بندية، على الرغم من خواء 
امل�ستقب���ل وعدميت���ه يف حي���اة مفتق���دة للمعنى، 
وهن���ا يربز دور الف���ن، مثل امل�س���رح الذي يجعل 
حي���اة االإن�س���ان يف حال���ة اأف�سل، فف���ي م�سرحية 
)دون جوان(، يحقق هذا البطل معرفة بال اأوهام 
وه���و يتفاعل مع جمع من الن�س���وة، وهو يعادي 
الع���امل ويت�سرف عن القطي���ع الب�سري، وينتمي 
اإىل وج���وده االأنف���رادي املتناق�س مع غره، فهو 
ميتلك الفن، وب���ه ال ب�سواه نحن ال منوت ب�سبب 
احلقيق���ة، كم���ا يوؤكد ذل���ك )نيت�سه( ال���ذي يبجله 
كام���و. فاخللق الفت���ي هو عي����س م�ساعف، وهو 
ي���درك باأن الع���امل لو كان وا�سحًا حق���ًا ال�ستغنى 

عن الفن.
اأن )�سخرة �سيزيف( جتعل وجهه ملتويا، وخده 
متوترًا، وكتفه مال�سقًا لل�سخرة، وقدمه ت�سغط 
ال�سخ���رة  يحت�س���ن  و�سيزي���ف  االأر����س،  عل���ى 
ب�ساعدي���ه، ولك���ن عن���د ال���ذروة، تنقل���ب حرك���ة 
)ج�س���ده( ه���ذه اإىل )ال���روح( ليع���ود هابط���ًا اإىل 
االأ�سفل بخطى ثقيلة منتظمة نحو عذاٍب ال نهاية 
له م���ن االرتفاع والهبوط، من غ���ر تربير تقدمه 
)الطبيعة(، وهي تتالعب ب�سالفٍة مب�سائر الب�سر 
)ملمث���ل( م���ن منظور كام���و، )لديه ث���الث �ساعات 
فقط ليك���ون فيها ياج���و او ال�سي�س���ت، ويف مدٍة 
ق�س���رة من الزمن ياأت���ون اإىل احلياة وميوتون 
على خم�سني ياردة مربع���ة من االألواح(، او كاأنه 
)كم���ا يعقب ث���روت(: )م�ساف���ر تتعقب���ه االأرواح، 
يف بي���داء الزم���ن.. ي�س���ب يف �سخو����س يخلقها 
دم���ه يف ه���ذه االأ�سباح( وبذل���ك جتتمع يف ج�سد 
املمثل اأرواح متع���ددة ومتنوعة، ال جدوى منها، 
وه���ي ح�سيلة اخليبة م���ن كل �سيء، عرب العي�س 
البائ����س يف م�س���رة خائب���ة عل���ى ظه���ر ح�س���ان 
الزم���ن االعج���ف بق�ساي���اه اخلا�س���رة، يخل����س 
ث���روت اإىل اأن فل�سفة كامو هي ب���وؤرة للتناق�س، 
الأنه���ا ت�سح���ق الف���رد، وتقد�س���ه معًا! ت���راه يفعل 
كل �س���يء، ويعج���ز عن فع���ل اأي �س���يء ويرى اأن 
)برومثيو�س( ميثل ث���ورة االإن�سان �سد م�سره 
وان كامو يقف �سد الثورة امللتزمة �سيا�سيًا. الأنه 
يجده���ا تخل���ق لنف�سها اع���داء يف ح���ني يريد هو 

الوث���ام والود وال�سداق���ة. وفيما يخ�س )الدين( 
ف���اأن كامو �س���د )الكنائ����س املقد�س���ة(، فالفن هو 
البدي���ل وادات���ه االأوىل هي التعب���ر، الذي يولد 
ما ان ينته���ي الفكر، وياأخذ م���ن نيت�سه جماليات 
الال ج���دوى التي تتحقق بانع���دام وجود العزاء 

الرباين يف ما فوق الطبيعة.
ويحذرن���ا ثروت من اأفكار يراها خطرة ال ينبغي 
تبنيه���ا ويتحتم مناف�سته���ا حتى ال نقرتف جناية 
على الفك���ر االإن�ساين يف )املتمرد( جند )الكونت 
دي �س���اد( قابع���ًا يف قاع���دة ق���ذرة، يجتم���ع يف 
�سجنها، اجل���الد وامل�سطه���د معًا، هن���ا )الكونت 
يواج���ه احلي���اة، باأوح�س رذائله���ا، ويتن�سل من 
اب�سط ف�سائلها ليفكر بحريته ال�سخ�سية وقدرته 
على االختيار من خالل �سلبيته العارمة هذه(. اأن 
مث���ل هذه املعان���اة، وما تفر�سه احلي���اة من قيم، 
تق���ود االإن�س���ان اإىل التم���رد �سد ع���ادات املجتمع 
وقيم���ه اخلا�س���ة. اإذن ي���رى ث���روت يف �سيزيف 
ال معقولي���ة الع���امل، ويثم���ن ج���دارة االنتح���ار، 
و)املتم���رد(  �سيزي���ف(  )ا�سط���ورة  فالكتاب���ان، 
يوؤك���دان كم���ا ي���رى ث���روت عل���ى عزل���ة االإن�سان 

املتمرد عن املجتمع.
اآرن�ست في�سر: 

واحد من م�سادر ثروت الرئي�سة ويتفق معه باأن 
كامو قد ف�سل االإن�سان عن املجتمع وذوب هويته 
وغلفه���ا باالأ�سرار بو�سف���ه �سنيعة قوة اأ�سلية ال 
�سكل له���ا. وبالتايل هو ع���دو التاريخ الأنه احلي 
الوحيد وامليت الوحيد الذي يوؤدي دوره الذاتي 
يف انفراده داخل امل�سرحية الكونية ويف دهاليز 
من الغيبوبة والغربة والعدم كما يف م�سرحياته، 
كاليغ���وال، �سوء تفاهم، حالة ح�س���ار، الطاعون، 
العادل���ون، ثم ينتقل بنا ثروت يف موؤلفه هذا اإىل 
)جان كوكتو( مب�سرحيات���ه املعتمدة على اأ�سوٍل 
اغريقية مث���ل انتجون اأديب املل���ك. اأاورفيو�س. 
وي���رى اأن اأ�سل���وب كوكت���و حديث مبتك���ر يقوم 
عل���ى الال�سع���ور والتحلي���ل النف�س���ي ال�سري���ايل 
ومو�سوعات���ه هي احلب وامل���وت وغرابة العامل 
و�سج���ن الكون، وعجز االإن�س���ان، ويف م�سرحية 
)االآل���ة اجلهنمي���ة(، يقه���ر البط���ل اأودي���ب )اب���و 
الهول( حني يحل اللغز. ويف )الن�سر له راأ�سان(، 
يرى اأن اإن�سان الع�سر حر وم�سوؤول، بذاٍت فاعلة 
ومنفعلة ت�ستقل بوجودها اخلا�س )فامللكة تريد 
ح�سانًا �سريعًا كال���ربق كالرعد فوق اجلبال( يف 
م�سرحية )مدر�سة االآرامل( التي يجدها )ثروت( 
تعر����س )تهاف���ت الربجوازية التي تتع���رى اأمام 
احل���ب فاالأرمل���ة اليائ�س���ة م���ن احلي���اة تري���د اأن 
تلح���ق زوجه���ا لتم���وت لكنها بدل ذل���ك تختار ان 
تتزوج من الرجل الذي يدفن زوجها. وهنا يربز 
)كوكت���و( حقيقتان هما، امل���وت واحلب باأ�سلوب 
�ساعري يرتبط في���ه ال�سعر باالأ�سطورة بالواقع، 
بحيوي���ة وحرك���ة واإله���ام، فهو يرب���ط )التجربة 
احل�سي���ة( الذاتية مع وقائ���ع خارجية وما متثله 
م���ن تقاليد جامدة فالبطلة تفه���م الواقع كما تراه 
هي ولي�س كما يت�سوره النا�س، يف اأخيلة عقيمة 
وعقول قا�سرة. وحني يتمرغ االإن�سان يف االآنام 
وال�س���رور ف���كل ذل���ك يتبع م���ن اأج���ل خ�سائ�سه 
ه���و. ويتوق���ف ث���روت عن���د اخلان���درو كا�سونا 
وم�سرحيات���ه )مركب بال �سي���اد( و�سيدة الفجر، 
كا�سونا ينت�سر للجانب االخالقي فاالإن�سان لديه 
ميثل ا�سمى راأ�سم���ال، لكنه يف البور�سة ي�سبح 
رقمًا او ب�ساعة تب���اع او ت�سرتى يحيطها البخل 
والنفاق والتملق والتظاه���ر الزائف، ففي مكتب 
رج���ل االأعم���ال )ري���كاردو( ن�سمع ع���واء الذئاب 
الت���ي متث���ل الدناءة واخل�س���ة والوح�سي���ة، فهو 
ي�سرتي ال�سحافة ويجعل املاأجورين ابواقًا لبث 
االإ�ساع���ات، حتت �سعاره االأث���ر، )البرتول لي�س 

له وطن(. 
ري���كاردو يف مرك���ب ب���ال �سي���اد عل���ى امل�ستوى 
الع�س���ر ويق���رتف  )الدين���ي(، يخ���رق الو�ساي���ا 
القت���ل اأخرًا كم���ا يوؤكد ث���روت. اأم���ا م�سرحيات 
بيك���ت، فراه���ا ث���روت غارقة يف وح�س���ة فكرية 
واعم���اق ال �سعورية بال براق���ع وال ا�ستار ليحكم 

عليها ثروت باأنها ته���دف اإىل االأغراب واجلذلفة 
والعنجهية الذهني���ة، فم�سرحيات���ه تعالج تفاهة 
الك���ون، وفراغ الوج���ود االإن�س���اين، و�سراعاته 
للو�س���ول اإىل ه���دٍف يف حي���اة فاق���دة للمعن���ى 
ويح���دد ثروت خ�سائ�س ه���ذه امل�سرحيات باأنها 
هازلة �سقيمة، لعبة اطفال، ا�سرارها، نحن، )انت 
واأنا(. وال���كل يف انتظار عقي���م خلال�ٍس ال ياأتي 
ويعي����س بعدمية ميتافيزيق���ة تربهن على �سخف 
وجودنا االإن�ساين. هن���ا ينتقد ثروت م�سرحيات 
بكت الأنها ت�سلب املجتمع والتاريخ من م�سمونه 
التط���وري وتعزل االإن�سان عن قيم���ه التي يتنكر 
له���ا وكان بط���ل م�سرحيت���ه يت�س���ارع م���ع اأقنعة 
غ���ر حقيقية وبالتايل وج���ود االإن�سان نف�سه هو 
مو�س���وع ل�س���وؤال ال يفرت����س وجود ح���ل له وال 
ميك���ن االطمئن���ان اإلي���ه يف ه���ذا الوج���ود. وهنا 
يثبت ثروت حتليل )في�س���ر( الذي يرى باأن بكت 
يعزل االإن�س���ان عن جمتمعه وي�سع���ه يف �سباب 

غام�س و�سرمدي.
برنارد�سو:

تتمح����ور ق�سية امل����راأة يف ن�سو�س����ه امل�سرحية 
بو�سفه����ا قوة هائل����ة كما ي�سفها ث����روت ت�سون 
م�ستقبل اجلن�س الب�س����ري، فاملراأة )لي�ست متعة 
ل�سما�س����رة متحرف����ون(. واإن  واإن����اء وب�ساع����ة 
كان برنارد�س����و بح�سب اريك بنتل����ي )اأقرب اإىل 
البتول����ة من����ه اإىل الرجول����ة، و�سالت����ه باملراأة ال 
ت����كاد تذكر بالقيا�����س اإىل عمره املدي����د(. بطالته 
ذوات اإرادة، عنيف����ات يتخ����ذن ق����رارات حا�سمة 
مث����ل برب����ارة يف م�سرحي����ة )امليج����ور برب����ارة( 
وفيف����ي يف حرف����ة ال�سي����دة وارن، وكانديدا يف 
م�سرحية كانديدا وريت����ا يف االإن�سان وال�سالح، 
يقف برنارد�سو �سد ال�سر والرذيلة عند ا�سحاب 
امل����ال وهو �سد القطيع الب�س����ري كما يلذ لرثوت 
لتو�سيف����ه، حني يتغ����رب االإن�س����ان ويرى ثروت 
من الناحية الديني����ة ان االغنياء لدى برنارد�سو 
ي�س����رتون اقد�س القيم الديني����ة مبثل ما يتطاول 
اندرو�ساف����ت، عل����ى )جي�س اخلال�����س( الديني، 
وهو يق����ول: باأن ال ميكن للمنظم����ات الدينية اأن 
تعي�����س اإال اإذا باع����ت نف�سه����ا اإىل االأغنياء وهو 
لوحده القادر على �سرائها مهما على الثمن. ومن 
املفارق����ات التي يلتقطها ثروت يف )مهنة ال�سيدة 
وارن( ان الفتاة الطاهرة تب�سق يف وجه الل�س 
بينما تتخذه االأم ع�سيقا لها. ثم ينفتح ثروت على 
ُكتاب اآخرين منهم )جازوردي( الكاتب االإنكليزي 
الربجوازي الذي انتهى اإىل عامة النا�س ب�سمر 
حي. يعل����ي ثروت من مقام ه����ذا امل�سرحي الذي 
يرف�س م����ن اللذين يري����دون ثرواتهم ويبحثون 
ع����ن اجلاه للو�س����ول اإىل قمة اله����رم االجتماعي 
وم�سارفه����م  متاجره����م  يف  �سالط����ني  وكاأنه����م 
ومكاتبه����م وه����م ميار�س����ون الغ�����س واالحتيال، 
تناق�����س م�سرحيات����ه مو�سوع����ات خمتلف����ة مثل 
)الال �سامية( كما يف م�سرحية )الوالء( والتمايز 
االجتماع����ي كم����ا يف )االأبن االأك����رب(، وال�سراع 
الطبق����ي كم����ا يف )اللعبة الغ����ادرة( وهن����ا يثبت 
ث����روة مالحظ����ة تخ�����س الرتجم����ة اإىل العربي����ة 
يف م�سرحي����ة اللعب����ة الغ����ادرة، للمرتجم �سوقي 
البك����ري ال����ذي ترجم كلمة )الكلب����ي( يف حني اأن 
ال�سواب هو )الرواقي( وهما مذهبان اأغريقيان 
متعار�سان. وهنا يغمز ثروت )اجلامعات( حني 
يرى اخلط����اأ واردًا يف )عنوان( بع�س الق�س�س 
وامل�سرحيات ولي�س ل����ه احلق كونه مرتجما يف 
البيت ب�سالحيتها م����ا دامت اجلامعات هي التي 
تقرر م�سار العقول يف )بالدنا العربية خا�سة(.

ثورننت ولدر: م�سرحي امريكي كتب م�سرحيات 
و)اخلاطب����ة(  بجلدن����ا(  و)جنون����ا  )بلدتن����ا( 
و)�س����وت النف����ر( وي����رى في����ه ث����روت متحلي����ًا 
مب�سرحيات����ه ب����روٍح اإن�ساني����ة وحيوي����ة فكري����ة 

واأ�سلوب متني.
برياندللو: 

يرى ث����روت اأن فل�سفته ت�ساوؤمي����ة م�ستنبطة من 
حيات����ه اخلا�سة ويج����د فيه����ا اأن احلقيقة ن�سبية 
واأن امل�س����رح لي�����س منعزاًل عن الع����امل كما يقول 

�سك�سب����ر العامل م�س����رح ونحن املمثل����ون، يرى 
يف م�سرحيت����ه )ح�سب تقدي����رك( ان الك�سف عن 
احلقيق����ة اأمر م�ستحي����ل الأن لكل واح����د اعتقاده 
اخلا�����س، تق����وم كذل����ك فك����رة م�سرحيت����ه )�ست����ة 
ا�سخا�����س تبحث ع����ن موؤلف( على فك����رة الوهم 
و�سي����اع احلقيق����ة وهنا تنقل����ب املعادلة فاحلياة 
نف�سها ت�سبح متثي����اًل ماأ�ساويا عجيبًا ال ينت�سب 
باأي �سلة اإىل التمثيل امل�سرحي، فم�سرح احلياة 
يحت����ل م�سرح املمثلني، لي�سبح فيه املخرج �سيدًا 
جدي����دًا ي�ستقب����ل ممثل����ني احي����اء م����ا كان يحل����م 

بوجودهم. 
وليم بيت�س: 

م�سرحيات����ه  كان����ت  فق����د  ايرلندي����ًا  كان  الأن����ه 
)عل����ى �ساط����ي بي����ل( و)كاثل����ني ابن����ة هوليهان( 
مو�سوع����ات  ليناق�����س  كاثل����ني(  و)الكونتي�س����ة 

تخ�س الذاكرة االيرلندية ورموزها. 
يوج����ني اوني����ل، كات����ب م�سرحي امريك����ي يدين 
م�سرحي����ة  يف  والعن�س����ري،  الطبق����ي  التماي����ز 
)الغوري����ال( يق����ول ب����ادي، )تختن����ق رئاتن����ا يف 
برتاب الفحم وحترتق قلوبنا يف جحيم املوقد(، 
ويرد عليه )يانك( بطل امل�سرحية: )هذا اجلحيم 
يحتاج اإىل رجال.. اأنا الذي اأجعله ي�ستعل ويزار 
ويتح����رك(. وهنا يكا�سف ث����روت القارئ وي�سع 
مالحظ����ة يف الهام�����س باأن����ه ترج����م ه����ذا الن�س 
باخت����الف ب�سيط عن الن�����س االأ�سلي حفاظًا كما 
يقول على )�سالم����ة التعبر العربي(. ثم يتطرق 
اإىل امل�س����رح االإيرلندي ليتن����اول فيه كتاب امثال 
املدل����ل(  الغ����رب  )فت����ى  م�سرحي����ة  )�سين����ج( يف 
و)اوكي�سي( يف )املح����راث والنجوم( و)جونو 
والطاوو�س(. يعاود ث����روت تدعيم راأيه بتكرار 
االقتبا�س من )اآراني�ست في�سر( عن برخت الذي 
ي�س����رح باأن االأدب ال ميك����ن ان يبدع مو�سوعات 
جدي����دة اأو وجهات نظر جدي����دة من غر اللجوء 
اإىل اح����داث جتديدات يف ال�سكل، وينتقل ثروت 
اإىل )�سفارت�س( وم�سرحيته )التنني( وهو كاتب 
�سوفيت����ي يناق�����س فيه����ا االنت�سار عل����ى النازية 
يف احل����رب العاملية الثاني����ة لينت�سر احلب على 

الدجل.
جان جنيه:

بي����وت  عا�����س يف  �سف����اح  اب����ن  فرن�س����ي  كات����ب 
م�سبوه����ة وابتلعت����ه ال�س����وارع و�سخ����ام العه����ر 
وال�سذوذ والرذيلة وعا�سر قطاع الطرق واجلناة 
م�سرحيات����ه  وم����ن  واملجرم����ني،  واملختل�س����ني 

)ال�سود( )ال�سرفة( )ال�ستائر(. 
ماك�س فري�����س: اأهم م�سرحياته �س����ور ال�سيني، 
باجتاه����ه  املع����روف  و�سرتندب����رج  وكورك����ي، 
الطبيعي وموقفه من الدي����ن انه يوؤمن باالجتاه 
الطبيع����ي الذي األغ����ى اخلطيئة واالأله����ة ينت�سر 
ثروت للخ����ر ويقف ن����دًا للمتاجري����ن بغر حق 
باملال وقوت الفقراء وميت����دح راجتيان بو�سفه 
واقعيًا ولي�����س ميتافيزيقا فه����و ال يعرتف بذاٍت 
منعزل����ة ع����ن املجتم����ع. ه����ذا الكات����ب ترج����م ل����ه 
دكت����ور كمال قا�سم م�سرحيته املو�سومة )ترجمة 
براوننغ( ويف م�سرحيات����ه ينت�سر ال�سعب على 
الطغي����ان، ياأتي ث����روت بجملة )البن����اء الفوقي( 
املتفاعل م����ع االأ�سا�س االقت�س����ادي و�سبق اي�سًا 
لرثوت اأن ترجم ا�سم ال�سيد امل�سيح بكلمة ال�سيد 
او ال�سي����د النا�س����ري. انظر: �����س297 من كتابه 
درا�س����ات يف امل�س����رح املعا�س����ر. ياخذن����ا ثروت 
يف كتابه مع����امل الدراما يف الع�سر احلديث اإىل 
يون�سكو الكاتب العبثي الفرن�سي وهو يرد عليه 
ب����ان املو�سوع ال يتب����ع الذات وان امل����ادة ت�سبق 
الفكر وبخ����الف ذلك فاأن يون�سك����و يتبنى موقفًا 
مثالي����ًا فات زمانه م����ن ق����رون. ومل يدخر ثروت 
و�سع����ًا لالإعالن عن ايدلوجيت����ه املارك�سية. انظر 
�سفح����ة 285 م����ن الكت����اب املذك����ور. ث����م يتناول 
ث����روت ح�س����دًا م����ن الُكت����اب امل�سرحي����ني اأمث����ال 
اآب�سن، برخت، ويليام، لوركا، اونيل، يون�سكو، 

واآخرون.. 
امل�سرح����ي،  واملفك����ر  الناق����د  اآ�سل����ني  وكذل����ك 
ويخو�����س اي�س����ًا يف كتابه )م�س����رح الال معقول 

وق�سايا اأخرى( مب�سال����ك فل�سفية �سائكة تخ�س 
الوجودية والعب����ث واملارك�سية وكذلك م�سكالت 
ان  وكي����ف  اجتماعي����ة  اأو  كان����ت  فردي����ة  ادبي����ة 
مبقدورها التعب����ر النموذجي باأ�سلوب فني عن 
احلياة ويقط����ع ثروت الراأي يف موقفه الراف�س 
ل����كل اأدب انطوائ����ي ذات����ي ويراه غ����ر م�ستوٍف 
ملعن����ى االأدب ذل����ك اأن االأدب ظاه����رة اجتماعي����ة. 
اما كتاب الالمعقول فرون للفرد كينونة خا�سة 
مبعزل عن الكيان االجتماعي وهذه مقولة يراها 
ث����روت وجودية توؤدي اإىل عزل����ة الفرد وم�سخه 
الأن����ه بحالت����ه ه����ذه عاجز ع����ن روؤية الع����امل على 
حقيقته، ويخل�����س اإىل ان كامو يرف�س التاريخ 
وان )هيدج����ر( ال ي����رى يف الوجود االإن�ساين اال 
عزل����ة الإن�سان قذف به اإىل العامل ب�سكل ع�سوائي 
جمب����وال عل����ى القل����ق ولي�����س مبكان����ه اله����روب 
م����ن م�س����ره املحت����م )امل����وت والع����دم(. ويرى 
كركج����ارد ان )الفجيع����ة هي حج����ر الزاوية يف 

�سرح الوجود(. 
يعل����ن )يا�س����ربز( ب����اأن )اال يتلك����م اال بوا�سط����ة 
حريتن����ا ال�سخ�سية وهذا م����ا ميثل موقف ثروت 
م����ن مفهوم الدي����ن لدى الفال�سف����ة. ويعلن كاموا 
)ب����اأين ال اأوؤم����ن ب�س����يء وان كل �س����يء عبث لذا 
يحيا االإن�سان لديه يف �سراع بائ�س بني الت�ساوؤل 
االإن�س����اين و�سم����ت الك����ون كم����ا يقول ث����روت(. 
اأم����ا �سارت����ر فيعل����ي يف ق�سي����ة القل����ق بو�سف����ه 
ينب����وع القيم����ة الوحيد وهو حتم����ل امل�سوؤولية، 
والق����درة  )باحلري����ة(  حمك����وم  االإن�س����ان  وان 
عل����ى القف����ز م����ن الوج����ود الع����ادي اإىل مواجهة 
امل����وت ب�سجاعٍة للخال�س م����ن الغربة والغثيان، 
والياأ�����س، ويتماث����ل �سرتاج����ون بط����ل بكيث يف 
انتظ����ار جودو مع فول )هيدج����ر(: االإن�سان االآن 
ه����و م����ا كان دائمًا، وما �سيكون دائم����ًا اي�سًا. لذا 
يتطابق راأي �سرتاجون مع هذا القول ويرى ان 
احلي����اة �ساكن����ة )ال احداث فيها، لي�����س هناك من 
ج����اء وال من ذهب انه �سيء ف�سيع( وهنا يح�سم 
ث����روت موقفه من م�سرح ال����ال معقول ويرى فيه 
ان البط����ل منف�سل عن التاري����خ بوجود �سكوين 
تافه وه����ا هو )بوزو( يقول: )يف ي����وم ما ولدنا 
ويف ي����وم ما �سنموت، اأن����ه اليوم نف�سه والثانية 
نف�سها(. فركود املوقف االإن�ساين ينبئ عن فراغ 
هائ����ل يتمثل يف االنتظار غ����ر املجدي وال ين�س 
ث����روت ان يقرن هذا االأم����ر بتجربة )اليوت( يف 
ق�سيدته )نح����ن الرجال اجل����وف.. املحنطون.. 
بغ����ر  مالم����ح  بالت����ني..  املح�س����وة  الروؤو�����س 
حركة(. ويردفنا هنا اي�سًا ثروت بتحليل اآ�سلني 
للم�سرحي����ة بقوله )ان مو�س����وع امل�سرحية لي�س 
ج����ودو واإمن����ا االنتظار، ان عملي����ة االنتظار هي 
امليزة اجلوهرية يف الو�سعي����ة االإن�سانية(. اأما 
)اداموف( فكاتب يع����اين ازمة الع�سر )الدينية( 
التابعة م����ن عزلة االإن�س����ان وتت�سف م�سرحياته 
بعقدة ممزقة ولغ����ة مفتتة و�سخو�س بال مالمح 
ومتجردة م����ن الداوفع النف�سي����ة وعاجزة حيث 
حت����ل االإمياءات حمل الكلم����ات وتنتزع االأ�سماء 
منها ليع����م اخلواء فاإن�س����ان يون�سكو �سقي يرى 
الوج����ود مدع����اة للده�س����ة فاحلي����اة ال تتالئم مع 
ه����ذا الوجود امل�س����وه، والع�سوائي والفاجع، مل 
يعد يعرف في����ه االإن�سان نف�س����ه وين�سطر ما بني 
وج����وده ه����و او وج����ود ذات اأخ����رى، حت����ى ان 
البطل براجنيه يقول )اعج����ب احيانا من كوين 
موج����ودًا!!(. ث����م ي�سط����ر ث����روت الكت����اب حت����ت 
عنوان����اٍت خمتلف����ة مث����ل دورينم����ات واالإن�س����ان 
التمرد، البي وغربة االإن�س����ان، ولي�سنغ والبطل 
يف امل�س����رح، �سيللر وامل�س����رح االأملاين احلديث، 
بوخرن رائد امل�س����رح االأملاين، هاوبتمان والهرم 
ال�سح����ري، ث����م يتط����رق اإىل امل�س����رح ال�سوفيتي 
وماترلن����ك  وميل����ر  ول����وركا  واب�س����ن  و�سارت����ر 
واغوبيت����ي، وبرخ����ت ويختت����م ب����� )اغوبيت����ي( 
يف م�سرحيت����ه )جزي����رة املاع����ز( حي����ث ي�سق����ط 
)اجنيل����و( يف البئر وي�ست�س����رخ �سمر حبيبته 
)اغات����ا( وهي تقع على فم البئر ويقول )بياأ�س(: 

)يجب اإذن ان اظل هنا يف البئر واأموت(.

بين ترجمة الكتب المسرحية وتأليفها
)في تجربة يوسف عبد المسيح ثروت(
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  د. سعد عزيز عبد الصاحب

يف الفن واالدب
م���ا ح�س���ب الو�س���ط الثق���ايف والفن���ي ال�ستين���ي 
وال�سبعين���ي يف ب���الد الرافدي���ن يوم���ا ان يو�سف 
عب���د امل�سي���ح ث���روت )1921 � 1994( املولود يف 
دي���ار بك���ر والنا�سئ يف قري���ة الهوي���در يف دياىل 
والدار����س للثانوية يف بعقوب���ة واملتخرج من دار 
املعلم���ني االبتدائي���ة واملعني معلما فيه���ا فرتة من 
الزم���ن واملح���رتف للرتجم���ة والكتاب���ة الفكري���ة 
واملعرفي���ة واملح���رر االط���ول باع���ا ملجل���ة الثقافة 
االجنبي���ة � �سيم���وت مثل �سائ���ر اخلالئق فجاأة بال 
احل�س���ار  م�سته���ل  يف  �سوائ���ح  او  نداب���ات 
االقت�س���ادي على البالد، النهم بح���ق كانوا يرونه 
يتح���رك يف �سارع املتنب���ي او جامعة بغداد او دار 
خ���ان  او  االدب���اء  احت���اد  او  الثقافي���ة  ال�س���وؤون 
مرج���ان، اثرا وايقونة �ساخ�س���ة يتلقفون كتاباته 
املرتجمة لكي تهديهم اىل دروب امل�سرح والدراما، 
تل���ك الدروب الت���ي دلف���وا اليها بال اط���واق جناة 
�سوى القليل مما تعلم���وه من ا�ساتذتهم يف املعهد 
او االكادميي���ة او م���ا جاءه���م بالربي���د ال�سريع او 
وبع����س  امل�سري���ة  امل�س���رح  جمل���ة  م���ن  االج���ل 
االخ���رى،كان  ال�سحيح���ة  اال�س���دارات املرتجم���ة 
)ث���روت( بح���ق ث���روة فكري���ة ومعرفي���ة زاخرة.. 
رج���ل ق�سر ينغم ال���كالم يف انفه قب���ل فمه وغر 
املعتن���ي بهندامه كاأنه )جان دم���و( ال�سعري ولكنه 
يرت�سف معتقه من م�سارب النقد احلديث، ماأخوذا 
ب�سليق���ة الرتجم���ة او هو عب���ارة ع���ن ناعور ميال 
ج���راره بامل���اء الثقايف االجنبي ليحي���ي االرا�سي 
كان  واف���رة،  خ�س���راء  �سهوب���ا  ويجعله���ا  الب���ور 
ماأخ���وذا بعراقيت���ه وبتقدميت���ه وحب���ه للم�س���رح 
العراق���ي ب���ال ح���دود يف جمي���ع ندوات���ه ومقاالته 
التي �سطره���ا، وغدت مارك�سيته اللينينية م�سوبة 
مرجعه���ا  م���ن  توؤخ���ذ  ومل  )ليربالي���ة(  باأخ���الط 
ال�سوفيت���ي، بل تر�سح���ت من مو�س���ورات غربية، 
ف���رتاه يف احيان كث���رة منق�سما وممزقا بني حبه 
والوجودي���ة  وااللت���زام  والالمعق���ول  للعب���ث 
بعنوان���ات مارك�سية مكثفة مثل احلياة ذات �سبط 
جم���ايل ع���ال  : كاملجتم���ع، الطبق���ات، التاأرخة... 
بالطروح���ات  �سغف���ه  تخف���ي  ك�ست���ارة  ي�سدله���ا 
امل�سرحي���ة احلديثة الت���ي يراها بع���ني را�سدة قد 
دهمت الع���امل باأ�س���ره ونحن عنه���ا غافلون، حتى 
وان كان م�سدره���ا الغ���رب الربج���وازي نف�سه او 
امري���كا الرباغماتي���ة، ورمب���ا تط���رف يف تراجمه 
بعي���دا ع���ن الرتجم���ة احلرفي���ة احيان���ا مب�سرط���ه 
اخلا����س ومداخالته ال�سخ�سي���ة وخزينه املعريف 
باأ�ستنط���اق الن�سو�س على غر ما كانت عليه، وال 
نظن ان هذا يدخ���ل يف باب )اخليانة( االدبية قدر 
تعب���ره ع���ن حر�س���ه يف تنوي���ر قارئ���ه، ي�س���كل 
الراحل )ثروت( وح���دة �سردية يف امل�سهد النقدي 
امل�سرحي العراق���ي مبكنونات وعيه املتناق�سة اذا 
داخلي���ا  من�سجم���ة  لكنه���ا  اخل���ارج  م���ن  اأُخ���ذت 
بديناميكيته���ا وانفتاحه���ا على اجلدي���د واملتحرك 
وكان م���ن ابرزه���ا اخلط���اب املارك�س���ي وم���ن ث���م 
الوج���ودي والعبثي والنف�سي ح���ني تراه حت�سبه 
مث���ل راهب هرطوقي ومن زاوية نظر اخرى يبدو 
وكاأن���ه )حتريف( تبادلت في���ه املرجعيات الثقافية 
ال�سمولي���ة امكنته���ا فاأختل���ط �سخ���ب النظري���ات 
وعنفه���ا به���دوء العق���ل و�سفاءه،لينت���ج ترجم���ة 

مبك���رة مل�سرحي���ة الوج���ودي )جان ب���ول �سارتر( 
املعنون���ة )احللق���ة املفرغة( ع���ام 1963ب�سياغات 
ادبي���ة تن���م ع���ن وع���ي وفه���م عمي���ق للمنطلق���ات 
الفل�سفية الوجودية وما يعرب عنه )�سارتر( نف�سه، 
وترجمت���ه الف���ذة لكت���اب الناق���د االمريك���ي )اريك 
تل���ك  بنتلي()نظري���ة امل�س���رح احلدي���ث()1975( 
اخليان���ة املبدع���ة الت���ي كان )ث���روت( عارف���ا فيها 
بخبايا امل�سطل���ح امل�سرحي وتالوينه ال�سيما وان 
الكتاب ا�ستمل على فر�سة عري�سة لرواد التحديث 
)اخل�سب���ة(  منطلق���ات  م���ن  العامل���ي  امل�س���رح  يف 
ابيا(و)بري�س���ت( )اودول���ف  مث���ل  وعنا�سره���ا 

و)ك���وردن كري���ك( و)ارتو(وغره���م، امللتب�س���ني 
والغ���ر معرفني يف الو�سط امل�سرحي العربي، يف 
الوق���ت ال���ذي كان في���ه املثقف���ون العراقي���ون م���ن 
�سع���راء و�س���راد وم�سرحيني من اجلي���ل ال�ستيني 
جي���ل املوج���ة ال�ساخب���ة واقع���ني حت���ت تاثرات 
االدب والف���ن الوافدي���ن من امل�سغ���ل الغربي حتت 
ت�سمي���ة م�سطلح���ات خمتلف���ة منه���ا الطليع���ي او 
العبث���ي او تي���ار الالمعق���ول متمث���ال مب�سرحيات 
بيكيت ويون�سك���و واداموف وجينيه والوجودية 
)�سارتر(و)�سيم���ون  وم�سرحي���ات  ب�سردي���ات 
ديبوفوار(و)كامو( والالمنتم���ي بروايات )كولن 
ول�سن(وتي���ار الوعي ب�سرديات )جمي�س جوي�س(

و)ولي���م فوكرن(و)فرجيني���ا وول���ف( كان الراحل 
)ثروت( يتناول اعمال ه���وؤالء يف درا�سات عميقة 
وم�ستفي�س���ة �سابق���ة لزمنه���ا الثق���ايف، فه���و اول 
ول�س���ن(  )كول���ن  بع���وامل  ابح���ر  عراق���ي  باح���ث 
واف�سيت���ه املعق���دة والغام�س���ة وق���د كر����س لذل���ك 

درا�س���ة طويل���ة ه���ي ودرا�سات اخ���رى جمعها يف 
كتاب �سم���ني بعنوان)الطريق واحل���دود(� مقاالت 
يف االدب وامل�س���رح والف���ن طبعت���ه وزارة االعالم 
العراقي���ة ع���ام 1977 ب���ني في���ه الراح���ل �سواغله 
العميق���ة باالجتاه���ات والتي���ارات الفكرية حلقبة 
ال�ستينيات وخ�سو�سا مع )كولن ول�سن( وعوامله 
اخلفي���ة حي���ث يف���كك )ول�س���ن( التفك���ر املنطق���ي 
:)ان فكرت���ا اخل���ر وال�س���ر هم���ا  للب�س���ر بقول���ه 
الفكرت���ان الت���ي تو�س���ل اليهم���ا العق���ل الب�س���ري 
باجلهد ال�س���اق وال�سراع الدائ���ب، فانهما �سرعان 
م���ا يتبخران ليجد االن�سان ذاته يف غرفته حمملقا 
يف اجلدران يدور ح���ول نف�سه بحثا عن نف�سه فال 
يجده���ا ويظل ي���دور وي���دور دون ان ي���دري ماذا 
يفع���ل، يف ه���ذه احللق���ة املفرغ���ة العمي���اء يظ���ل 
�ساحبن���ا تائه���ا حت���ى ع���ن ادراك نف�سه()الطريق 
واحل���دود �س8�9( هنا يف �س���وؤال )الكينونة( هذا 
يج���د )ث���روت( �سالت���ه يف )ال�سوفي���ة( ويقرنه���ا 
بق�سائد ال�ساعر االجنليزي )وليم بليك( وبطريقة 
تفكره ال�سرقية حي���ث �سباحه)طيف براق(وليله 
)قب���و كبر ال ي�سم غر املوتى( وذهنه �سجني )يف 
دائ���رة �سيقة(وقلب���ه غ���ارق )يف اله���وة يف ك���رة 
حم���راء م�ستدي���رة �ساخن���ة وملتهب���ة( وح���ق لهذا 
ال�سج���ني املعذب روحا وج�سدا ان يقول مبلء فمه 
)م���ن االف�س���ل ان اليولد االن�س���ان وان املوت خر 
م���ن احلياة( بن���ربة ت�ساوؤمي���ة ا�ستزادها )ثروت( 
وت�سربه���ا م���ن قراءات���ه للوجودي���ني )هايدج���ر(

و)كركيجارد(و)نيت�س���ه( الذي ي�سفه برب ارباب 
احلرك���ة الوجودية النه ينطلق من فكرة )االن�سان 

ال�سوبرمان( الذي يحرق كل �سئ امامه فهو عدمي 
بالنتيجة وال �سبيل للخال�س والتحرر اال باحلرب 
واب���ادة االخ���ر، ام���ا يف درا�ست���ه املو�سوم���ة )يف 
املذاه���ب االدبي���ة والفني���ة( والت���ي ا�ستم���ل عليها 
كت���اب )الطري���ق واحل���دود( ينفتح فيه���ا )ثروت( 
الوجودي���ة  وه���ي  ادبي���ة  مدار����س  ارب���ع  عل���ى 
وال�سريالي���ة والواقعي���ة اال�سرتاكي���ة والواقعي���ة 
النقدي���ة ويعتم���د فيها على �ست���ة واربعني م�سدرا 
وكل هذه امل�س���ادر لكتاب اجانب وخا�سة )جورج 
املارك�سي���ة  لالف���كار  بتمثالت���ه  لوكا�س(املع���روف 
و)ارن�س���ت في�س���ر( باال�ساف���ة اىل جمموع���ة م���ن 
النق���اد ال�سوفي���ت ويع���رف )ثروت()ال�سوريالية(

بالتعويل على املعجم الفل�سفي ال�سوفيتي اذ يقول 
)انه���ا اجت���اه يف الفن ن�ساأ يف فرن�س���ا منذ بواكر 
الع�سرين���ات وهي تعبر متميز ع���ن ازمة املجتمع 
الراأ�سمايل وتكمن جذورها الفل�سفية يف نظريات 
)فروي���د( الذاتي���ة التي تع���د الفن وظيف���ة ونتاجا 
للجن����س، وتبع���ا لل�سوريالي���ة فاأن م�سم���ون الفن 
ينح�س���ر يف الن���وازع اجلن�سي���ة وغرائز اخلوف 
م���ن امل���وت واحلي���اة اي�سا()الطري���ق واحل���دود 
����س63 �64( وينقد )ثروت( التي���ارات الوجودية 
وال�سوريالي���ة والعبثية م���ن منطلقات )مارك�سية(

بحتة ويدين ت�ساوؤمية هذه التيارات وانطوائيتها 
عل���ى الذات وانقطاع عالقتها باملجتمع : )تبعا لكل 
تلك اال�سب���اب، ياأخ���ذ الع�سيان والتم���رد والعزلة 
الذاتي���ة بالت�س���رب اىل دخيل���ة الفن���ان او الكاتب، 
ه���ذه  ل���كل  طيع���ة  اداة  الفن���ان  ي�سب���ح  وبذل���ك 
الهواج�س والكوابي�س ظانا من نف�سه القدرة على 
التفوق على جمتمعه بتجاوزه معطياته، وبالتايل 
يجد نف�س���ه منعزال عن كل تي���ارات ع�سره، مفرغا 
يف ذات���ه كل هموم���ه وم�سكالت���ه فيتم���زق وعي���ه 
واحل���دود  �سوداويا()الطري���ق  ماأ�ساوي���ا  متزق���ا 
����س69( يرى)ثروت( ان هذه النزعات والتيارات 
لي����س مهما فيه���ا معاناة امل���رء الذاتي���ة مهما كانت 
�سادق���ة وال يكف���ي ان يح�سب املرء نف�س���ه طليعيا 
وان يطم���ح لل�س���ر يف مقدمة تط���ور الفن،ولي�س 
مهم���ا االبتكار ال�سب���اق لتج�سي���دات تقنية مذهلة، 
ب���ل امله���م ه���و امل�سم���ون االن�س���اين، وامل�سم���ون 
االجتماعي للنزع���ة الطليعية ورحابة وعمق قفزة 
املرء يف امل�ستقبل، والغريب ان )ثروت( يف بحثه 
واالجتاه���ات  احل���ركات  ثناي���ا  يف  امل�ستق�س���ي 
الطليعي���ة جن���ده منكفئ���ا عل���ى ذات���ه يف اخريات 
ايام���ه منغلق���ا عليه���ا م�ستغ���ال م���ع نف�س���ه بنف����س 
نقده���ا  الت���ي  والعبثي���ة  الوجودي���ة  املنطلق���ات 
وقو�سه���ا يف م�ستهل حيات���ه االدبية، فيتوقف عن 
الرتجم���ة والن�س���ر وه���و يف اوج عط���اءه االدبي 
والفن���ي، وق���د يك���ون ه���ذا االنكف���اء واالنع���زال 
احتجاج���ا ومت���ردا عل���ى االو�س���اع االجتماعي���ة 
والثقافي���ة واالقت�سادي���ة الت���ي بدات ت�س���وء ابان 
منت�س���ف الثمانيني���ات.. وعلى الرغ���م من كل ذلك 
ومبنظ���ور �سام���ل ومنذ البداي���ات يلتقط )ثروت( 
التقاط���ات وينتق���ي انتقاءات ابداعي���ة متفردة من 
االدب والف���ن االوربي���ني م�سلطا عليه���ا حزمة من 
ال�س���وء ال�ساط���ع فينفتح على )بري�س���ت( بعنوان 
االوه���ام( ب���دد  ال���ذي  الكات���ب  )بري�س���ت  الف���ت 

وي�ستط���رد يف �سرح تف�سيل���ي ودقيق مل�سطلحات 
االيه���ام(  و)ك�س���ر  التغريب(و)التاأرخ���ة(  )عام���ل 

التي���ارات  ان  اذ  غري���ب  تناق����س  يف  ويدخ���ل 
)الذاتية(كال�سوريالي���ة  امل�ستحدث���ة  واملدار����س 
والتعبري���ة والت���ي نقدها )ثروت( م���ن منطلقات 
مارك�سي���ة كانت ار�سية خ�سب���ة ونواة خ�سبة يف 
بع�س �سماتها الف���كار )بري�ست( التقدمية يف بناء 
م�سرح���ه امللحم���ي وخ�سو�س���ا )التعبري���ة( لدى 
خ���ط  منه���ا  ا�ستق���ى  الت���ي  )بو�سرن(و)فيدكن���د( 
)الرحل���ة( املاأ�س���اوي لبطل���ه امللحم���ي بتحوالت���ه 
امل�ستم���رة، والعنونة وامل�سهدي���ة القائمة بذاتها..

امل�س���رح  ع���ن  ل�)ث���روت( درا�س���ة مفي���دة  وكان���ت 
ال�سوفيت���ي وامل�سرحية ذات الف�س���ل الواحد التي 
امتلك���ت قدرة فريدة بدقة تركيزها وحدة �سراعها 
وحدي���ة  ال�سفاف���ة  ولغته���ا  موقفه���ا  و�سرام���ة 
م�سكالته���ا، فهي تواج���ه املتلقي ب���كل القيم الفنية 
دون مواربة او م���داورة او التفاف ب�سبب حيزها 
االم���ور  باأ�سم���ل  اال  ي�سم���ح  ال  ال���ذي  املح���دود 
اجلوهري���ة يف احلياة وا�سدها ل�سوق���ا بالق�سايا 
اال�سا�سية التي ت�سد انتب���اه املتلقي وتعمق قدرته 
عل���ى اال�ستيع���اب والفه���م وتو�س���ع امكاناته على 
املداخل���ة املبا�س���رة يف العمل امل�سرح���ي، وتقوي 
طاقات���ه املتي�س���رة للتوح���د ال�سام���ل بذل���ك الفع���ل 
لي�سل���ط ال�س���وء عل���ى ثلة م���ن الكت���اب ال�سوفيت 
�سرافيموفيت����س( )الك�سن���در  منه���م  املعتربي���ن 
)يوري.ن.يوري���ن( والكات���ب   )1949  �  1863(

اىل  اي�س���ا  وي�س���ر   )1927  �  1889(
)ا.ف.لونات�سار�سك���ي()1875 �1933( ال���ذي يعد 
م���ن ابرز ممثل���ي الثقاف���ة اال�سرتاكي���ة ويطرح له 
حمل���ال م�سرحي���ة )روح اليانورا( تل���ك امل�سرحية 
يف  البالي���ة  والعقائ���د  اخلراف���ة  ل���روح  الناق���دة 
املجتمع الرو�سي،يفكك ويحفر )ثروت( يف عوامل 
)بيكي���ت( امل�سرحي���ة م���ن منطلق���ات )مارك�سي���ة(

)مادي���ة ديالكتيكية( مبفهوم���ي التاريخ والتحول 
ف���رى :)ان ان�س���ان بيكي���ت ال يع���رتف بالتاري���خ 
وج���ودا عيانيا ما�سيا ، ولذل���ك جند )ا�سرتاغون( 
يف م�سرحي���ة)يف انتظار غ���ودو( يرف�س مثل هذا 
التاري���خ بقول���ه )ال اح���داث، لي�س هن���اك من جاء، 
وال م���ن ذهب، انه �س���ئ ف�سيع()الطريق واحلدود 
����س191( ويف الثبات واال�ستقرار وعدم التحول 
تداخ���ل  )وجدن���ا   : االت���ي  )ث���روت(  ي�سخ����س 
ال�سخ�سيتني )فالدم���ر و�سرتاغون(يف كل حركة 
ن�س���ع  ان  ميك���ن  ح���د  اىل  مرع���ب،  نح���و  عل���ى 
)ا�سرتاغ���ون( يف جلد )فالدم���ر( وان نفعل ال�سد 
ب���ني  بالف���رق  ن�سع���ر  ان  غ���ر  م���ن  ذل���ك،  م���ع 
ال�سخ�سيت���ني، ان بيكي���ت من خالل ه���ذا التداخل 
ي�س���ور ال�سخ�سي���ة االن�ساني���ة ت�سوي���را درامي���ا 
ماأ�ساوي���ا ح���ادا بكل �سرام���ة وفظاظ���ة، انه يغلق 
عليه���ا كل مناف���ذ التغير واالنفت���اح، فال يعود اي 
كائ���ن ان�ساين اال ن�سخة طب���ق اال�سل من اي كائن 
ان�س���اين اخر، ومن ث���م ي�سبح الطاب���ع ال�سكوين 
املحدد حتديدا حديديا ال�سمة البارزة لالن�سان يف 
و�سع���ه الوج���ودي بتجريده كليا م���ن موا�سعات 
)الطري���ق  والتغ���ر(  والتب���دل  احلرك���ة 
واحلدود،�س192( ويعلي )ثروت( من �ساأن فكرة 
االنتظ���ار الت���ي �سنع���ت ن�سا م�سرحي���ا كامال غر 
متنام لكن���ه م�سدود ومتوتر بقلق االنتظار �ساربا 
بكل م�ساق���ات العر�س التقلي���دي، ممثال )بيكيت( 
لع���امل الربجوازي���ة املنه���ارة يف اعن���ف حلظ���ات 
انهياره���ا ماأ�ساوي���ة وي�ست�سه���د ب�)ارن�ست في�سر( 
يف مو�س���ع نقده للبيكتية بعنا�سر مارك�سية : )ان 
حتويل���ه )يعن���ي االن�سان( اىل دالل���ة هروغليفية 
الكوني���ة وحم���و وجه���ه  يف م�سرحي���ة اال�س���رار 
ال�سخ�س���ي واالجتماعي يف �سباب �سحري موغل 
يف القدم ينتهيان ب���ه اىل الال�سيئية، الن االن�سان 
هويت���ه  يفق���د  جمتم���ع  اي  اىل  ينتم���ي  ال  ال���ذي 
ب���ني ال�س���ئ  باأ�سره���ا، وي�سب���ح حيوان���ا زاحف���ا 
وال�س���ئ، وهك���ذا ينه���دم �س���رح الواق���ع، وي�سف 
االن�س���ان اىل درك احليوانية()الطري���ق واحلدود 
����س202( وي�ستعر من )لوكا����س( قراءته ملجمل 
ت���راث بيكي���ت الدرام���ي بقوله : )يق���دم لنا بيكيت 
�س���ورة االنخ���ذال االن�ساين يف اخ���زى مظاهره(

)امل�سدر ال�سابق �س203(.
ان�سغ���ل الراحل يو�سف عبد امل�سي���ح ثروت بافاق 
واعم���اق جترب���ة امل�س���رح العراق���ي وخ�سو�س���ا 
جترب���ة فرق���ة امل�سرح الفن���ي احلدي���ث التي راقت 
الفكري���ة  م���ع منطلقات���ه  ل���ه جتاربه���ا لت�ساوقه���ا 
امل�سرح���ي  ريبورتواره���ا  ولتن���وع  )الي�ساري���ة( 
با�ستقطابه���ا عديد املوؤلف���ني العراقيني فكتب ثالث 
درا�س���ات مطولة وقيم���ة عن امل�س���رح العراقي يف 
�س���وء م���ا �ساهده م���ن عرو�س ه���ذه الفرق���ة على 
م�سرحها وم�سارح الفرق االهلية االخرى وهن :1 
� بع�س القيم الفكرية يف امل�سرح العراقي الراهن، 
2 � امن���وذج ال�سخ�سي���ة املحوري���ة يف م�سرحن���ا 
الراه���ن، 3 � �س���ورة امل�س���رح العراق���ي حماول���ة 
م�س���ح عام، ينفتح )ث���روت( يف املحور االول على 
العديد م���ن القيم الفكرية واجلمالي���ة ال�سائدة يف 
امل�س���رح العراقي فرتتي ال�ستينيات وال�سبعينيات 
)املفتاح(و)اخلراب���ة(  م�سرحيت���ي  ويعت���رب 
ل�)يو�س���ف الع���اين( ا�سا�سا للتغي���ر والتحول يف 
�سرورة امل�سرح العراق���ي املعا�سر :)باأعتبار هذا 
امل�س���رح )م�س���رح العاين(منطلق���ا حلرك���ة جديدة 
يف اج���واء امل�س���رح العراق���ي، ومنطلق���ا لتبدالت 
تقني���ة ونوعي���ة يف هذا الف���ن اجلدي���د( )الطريق 
واحلدود ����س207( وي�سلط ال�س���وء على م�سرح 
ق���راءة  )ع���ادل كاظم(ليق���را م�سرحي���ة )اخلي���ط( 
مارك�سية ويردها مل�س���رح الالمعقول كنوع درامي 
يختل���ف ع���ن م�سرحي���ات )ع���ادل كاظ���م( االخرى 
الناقو�س(و)الطوفان(و)ال���كاع( يق���رع  ك�)مت���وز 
و)امل���وت والق�سية( حملال ذلك حيث يقول : )ملاذا 
اختل���ف اخلط البياين يف )اخليط( عن نظره يف 
م�سرحيات )كاظم( االخ���رى، وبهذه ال�سورة غر 
املتوقع���ة والالمعقولة باملعنى الفل�سفي والدرامي 
م���ن الكلم���ة؟ ال���ذي ناأمل���ه ان يعود ج���رار اخليط 
اىل خيط���ه احلقيقي لكي ي�ستطي���ع ان يجيبنا عن 
ه���ذه االنعطافة مب���ا يطمئن ب���ه نفو�سنا()امل�سدر 
ال�سابق �س217( وهنا يغف���ل )ثروت( ان الكاتب 
)عادل كاظم( كان يف فرتة تلم�س االنواع الدرامية 
واالدبي���ة الواف���دة وعهده���ا اجلدي���د عل���ى ذائقته 
الفني���ة ا�ساف���ة لده�سته به���ذا الن���وع اجلديد غر 
االر�سط���ي، وان الكاتب الدرامي ال يكتب با�سلوب 
يناغي قريحة ادبية ونقدية حمددة امنا هو يكتب 
للجمه���ور العام وال�سام���ل، ان املثر واملبتكر لدى 
)ع���ادل كاظ���م(يف م�سرحية )اخليط(ان���ه ا�ستطاع 
ان يق���وم باأنت���اج بني���ة حتويلي���ة لن�س���ق م�س���رح 
العبث والالمعق���ول با�سلوب ولهجة ونهج عراقي 
خال����س، ويتوافق )ثروت( مع م�سرح )نور الدين 
فار����س( الن منطلقات االثن���ني الفكرية هي واحدة 
)منطلق���ات مارك�سي���ة( بامتياز، في�س���رتع انوجاد 
وكينون���ة )فار����س( يف تي���ار الواقعي���ة النقدي���ة 
امل�س���رب بال���روح والتقني���ة )الربي�ستي���ة( وذل���ك 
)الغري���ب( و)البي���ت اجلدي���د(   : يف م�سرحي���ات 

و)العط�س والق�سية( وغرها.
يف املح���ور الث���اين املعنون)ال�سخ�سية املحورية 
يف امل�س���رح العراق���ي( ينتق���ي م���ن ب���ني جمموعة 
م���ن ال�سخ�سي���ات امل�سرحي���ة العراقي���ة، �سخ�سية 
)دعبول البالم( يف م�سرحية )ال�سريعة(ل�)يو�سف 
العاين( امنوذجا لدرا�سته هذه، اذ ينعته )بالنمط 
العراقي املتميز وبالطيبة و�سرعة الغ�سب و�سرعة 
الر�س���ا، ولطف املع�س���ر، وباالجتماع���ي واحلامل 
لهمومه وهم���وم االخرين، و�سادق مع نف�سه ومع 
غ���ره، بغ���دادي �سميم م���ن ابن���اء �سعبه،ولكنه ال 
يعرف كيف يجعل تل���ك االرادة فعال حيا ملمو�سا، 
تن�س���ط  الوطني���ة  االح���زاب  متحف���زون،  النا����س 
اجلو متكهرب، يف ه���ذا الو�سع الدرامي ت�سطدم 
م�سلح���ة )دعب���ول( مب�سلحة التق���دم احل�ساري، 
الب���الم ازاء �سي���ارة البا����س، البالم���ة باجمعه���م 
يواجهون م�سلحة نقل الركاب هنا ينفجر املوقف 
ويتح���ول ال�سراع م���ن نوع ال�س���راع الفردي اىل 
ال�س���راع اجلماع���ي االجتماع���ي الكبر()الطريق 
واحلدود �س231( هنا يكت�سف )ثروت( حتوالت 
البطل الدرامي يف امل�سرح العراقي ويدر�سها على 

وفق التحوالت يف البنى االجتماعية واالقت�سادية 
للبالد بانهيار البط���ل الرتاجيدي القدمي وت�سظيه 
ليتح���ول املجتم���ع بجمي���ع تناق�سات���ه ه���و البطل 

اجلديد.
الداخلي���ة  للبني���ة  الثال���ث ودرا�ست���ه  يف املح���ور 
للم�س���رح العراقي  يتط���رق اىل امل�سائل االتية : 1� 
واقع���ه امل�سخ�س،2� كتاب���ه وم�س���كالت الن�س، 3� 
عطاءاته امل�سرحية،4 � جمهوره امل�سرحي. اما اهم 
درا�سات���ه واكرثها ت�سويقا وحف���را وفائدة جاءت 
حتت عنوان ))ال�سع���ر وامل�سرح  � حماولة تعريف 
وجتذي���ر( ويع���رج فيه���ا اىل الدرام���ا والكوميديا 
ويقوم باأجراء وج���ه املقارنة بينهما ثم ينتقل اىل 
املاأ�ساة وامللهاة وينحو ذات املنحى، ثم ينتقل اىل 
م�سرحي���ات )لوركا( وعق���د مقارنة بني م�سرحياته 
ال�سعري���ة وم�سرحياته النرثي���ة والتاأثر الرمزي 
الوا�س���ح يف �سعره، اي ان ال�سع���ر الدرامي  لدى  
ل���وركا � كما يعرب ثروت � جزء ال يتجزاأ من امل�سرح 
نف�س���ه، فه���و مل يك���ن طارئا علي���ه من اخل���ارج او 
�سيئا دخي���ال، امنا كان م�سرحه نف�س���ه �سعرا، ومل 
يغف���ل الراح���ل الكب���ر دور )بري�س���ت( يف االداة 
ال�سعري���ة املوظف���ة لفنه امل�سرح���ي اذ مل ي�ستعرها 
لاله���داف اجلمالي���ة فح�سب، بل م���ن اجل التعبر 
الدقي���ق وال�سائ���ب واملكث���ف عن م�س���كالت وعلل 
ويف  �ساخ���رة،  طبقي���ة  بن���ربة  الع�سري���ن  الق���رن 
معر����س حديثه ع���ن توظي���ف ال�سع���ر يف امل�سرح 
العربي يتخذ من )�س���الح عبد ال�سبور( امنوذجا 
لهذا التوج���ه، ويرى ان ا�سلوبه يت�س���م بالب�ساطة 
وكا�سف للزيف واالقنعة التي تت�سرت بها الوجوه. 
ومل ين�س���ى )ثروت( يف �سياحت���ه البحثية الكثيفة 
وامل�سني���ة ان يزود املكتبة االكادميي���ة والدرامية 
ولطلب���ة الدرا�س���ات االولية والعلي���ا بكتابني على 
درج���ة كبرة م���ن االهمية ق���ام برتجمتهم���ا االول 
للناق���د االجنلي���زي  الدرام���ا(  )ت�سري���ح  بعن���وان 
)مارت���ن ا�سلني( والث���اين لنف�س الكات���ب بعنوان 
)الالمعق���ول وق�ساي���ا اخ���رى( ويف كال الكتاب���ني 
نق���را ونفح����س براعت���ه يف الرتجم���ة والت�سرف 
احلاذق والواعي بااللف���اظ و�سيولة لغته العربية 
و�سعريتها يف العديد من املناطق التي تتطلب ذلك 
مب���ا يتنا�سب مع ه���دف املوؤلف اال�سل���ي فاملرتجم 
موؤلف اخر للن�س يعك�س خزينه املعريف وحميطه 
الثق���ايف اي�س���ا � كما يع���رب روالن ب���ارت � اخرا.. 
لق���د خ�س الراح���ل )يو�س���ف عبد امل�سي���ح ثروت( 
املكتبة الفنية واالدبية العراقية والعربية بنفائ�س 
تراجم���ه وبحوث���ه ودرا�سات���ه القيمة الت���ي كانت 
حمط اهتمام الباحثني والدار�سني يف حقل الدراما 
مدة اخلم�س���ني �سنة املن�سرم���ة، ودل الراحل على 
امه���ات الكتب وامل�سادر االجنبي���ة اال�سا�سية التي 
من املمك���ن ان يفيد منها الدار����س ويدعم مقوالته 
ال�سيم���ا فيم���ا يخ�س امل�س���رح املعا�س���ر واحلديث 
والتجريب���ي، حي���ث كان الراح���ل ملم���ا بخوا����س 
و�سمات وابعاد وتقنيات امل�سرح فلم تكن ترجمته 
جاف���ة او ادبية حم�سة امنا كاأنه���ا تخرج من رحم 

م�سرحي ا�سيل خم�سب باالبداع.
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ل��رؤى  والجمالي��ة  الفكري��ة  االبع��اد 
يوسف عبد المسيح ثروت النقدية



�سف���اء اب���و �سدير عن���ه يقول :"اعيد هن���ا ن�سر ما 
كتبت���ه من ا�ست���ذكار اأثارته يف داخل���ي م�ساهدة 
�سورة املعل���م الراحل يو�سف عبد امل�سيح ثروت 
ال���ذي ترك اثر كب���را يف تكوين���ي... لقد حثني 
على تنمي���ة معرفت���ي باللغ���ة والثقافة االجنليزي���ة، وفتح 
يل اب���واب مكتبته ليع���رين الكتب االجنليزي���ة املختلفة.. 
كن���ا جنل�س فيها مع���ا لنقراأ ب�سوت ع���ال ق�سائد من ال�سعر 
االجنلي���زي او كت���ب اخ���رى يف االأدي���ان وامليثولوجيا اأو 
امل�سرح وال�سينما وخمتلف الفنون االخرى.. كانت املكتبة 
عب���ارة ع���ن غرف���ة ذات مدخل منف�س���ل اأ�سب���ه مب�ستمل يف 
بيت���ه يف �س���ارع فل�سطني، وكن���ت املخول الوحي���د للذهاب 
والدخ���ول اليه���ا يف من الب���اب اجلانبي يف املن���زل يف اأي 
وق���ت اأ�ساء وا�ستعارة ما اريد من كتب���ه... وكان من اعظم 
درو�سه يل جتنب اليقينية يف املعرفة..كما كان يحلو له ان 
ي�س���ف يل نف�سه اغنو�ست���ك")ال اأدري( يف املعرفة... ولكن 
يا لالأ�سى حني حلت �سنوات الت�سعينيات بدا يو�سف وكاأنه 
يعي����س يف زمن غ���ر زمنه.. غر ع���راق احلداثة والوعود 
واختالط االأعراق.. مل يعد قادرا على االن�سجام مع الواقع 
ال���ذي انتهت اليه البالد.. فاخت���ار االنتحار عرب الكحول.. 

كان ال ي�سح���و وهو الرجل العجوز وبات يهيم على وجهه 
يف ال�سوارع �سكرانا... قبل و�سوله هذه املرحلة كنا ن�سر 
مع���ا ونتحدث عن ما يج���ري يف البالد وكان م�سرا علي ان 
احدث���ه باالجنليزي���ة عن م���ا يج���ري يف البالد م���ن خراب 
وانهي���ار بع���د ان دم���ر الق�س���ف االمريك���ي بناه���ا التحتية 
واجه���ز احل�س���ار وبنية القمع على ما تبق���ى فيها من طبقة 
و�سط���ى وبن���ى جمتمع مدين، كن���ت احدثه ع���ن ت�سلل هذا 
اخل���راب يف نفو�س الب�سر وتاأثراته يف البنى االجتماعية 
واق���دم اأمثل���ة من حكاي���ات ومن���اذج.. فما كان من���ه اال ان 
يوقفن���ي عن احلديث والأول مرة وهو الذي اعتاد االإ�سغاء 
بعمق ليق���ول يل ارجوك �سفاء ارح���م �سيخوختي ودعني 
انعم باملوت دون معرفة ما يجري... بعد تلك الكلمات مل اأر 
يو�س���ف �ساحيا... وكاأنه كان جمربا على البقاء يف عامل ال 

ي�سبه عامله..."الذي كان يحيي هذا املكان...
الي�س هو من ترجم واألف كتب :«م�سرح الالمعقول وق�سايا 
اخرى"و"الطري���ق واحلدود"و«مع���امل الدراما يف الع�سر 
امل�سرح"الري���ك  والفن"و"نظري���ة  احلديث"و"امل�س���رح 

بنتلي.
�سفاء �سنكور

يو�سف عبد امل�سيح ث���روت مرتجم، وكاتب ولد يف ديار 
بكر �سنة 1921 ون�ساأ يف قرية الهويدر بدياىل ودر�س 
الثانوي���ة يف بعقوب���ة مبحافظة دي���اىل وبعد تخرجه 
يف دار املعلم���ني االبتدائية عني معلما فرتة من الزمن 
ث���م احرتف الرتجم���ة والكتابة واول ن�س���ر له كان يف 
جملة"الر�سالة"امل�سري���ة للدكتور احمد ح�س���ن الزيات �سنة 1947 وكان 
ما كتبه عن ال�ساعر االملاين"جوته"قد ترجمه عن توما�س مان وهو ع�سو 
يف االحت���اد الع���ام لالدباء والكت���اب يف العراق..ح�سر اك���رث املوؤمترات 
الثقافية يف العراق منذ �سنة 1968-1987 له اكرث من 15 كتابا مطبوعا 
تاألي���ف وترجم���ة منها:"القاع���دة واال�ستثناء"لربيخ���ت 1958 و«ب���ني 
الفل�سفة املادية اجلدلي���ة واملثالية الربجوازية"وهو كتاب مرتجم ن�سره 
يف ب���روت �سن���ة 1963 و«احللق���ة املفرغة"م�سرحي���ة ون�سرت ببروت 
�سن���ة 1963 ول���ه اربع كت���ب عن امل�س���رح تاأليف���ا وهي"الدراما"وم�سرح 
الالمعقول"و"الطري���ق واحلدود"و«درا�س���ات يف امل�سرح املعا�سر"كتب 
عن���ه كث���رون منه���م اال�ست���اذ يا�س���ني الن�سر ال���ذي ينقل عن���ه قوله عن 
م�ساهمات���ه الثقافي���ة :"�ساهم���ت يف تاأ�سي�س كيان م�سرح���ي يف مدينتي 
بعقوب���ة ومن الرواد يف هذا التاأ�سي�س الفنان عب���د الله العزاوي،وكذلك 
�ساهمت يف ا�ساءة امل�س���رح العاملي ونقله اىل العراق عرب ترجمة اأعمال 

رواده...«. 
انتخ���ب يو�س���ف عب���د امل�سيح ث���روت نقيب���ا للمعلمني يف م���دة حكم عبد 
الك���رمي قا�سم، وحتمل يف ال�سنوات الع�سر االخرة من حياته م�سوؤولية 
جملة"الثقاف���ة االجنبية"الت���ي كانت ت�سدره���ا وزارة الثقاف���ة واالعالم 

.1994 �سنة   - الله  تويف-رحمه  العامة.  الثقافية  ال�سوؤون  –دار 
وكتب يف امل�سرح العراقي ثالث درا�سات هي: 

1- بع�س القيم الفكرية يف امل�سرح العراقي الراهن.
2- منوذج ال�سخ�سية املحورية يف م�سرحنا الراهن. 

3- �سورة امل�سرح العراقي – حماولة م�سح عام.
ففي الق�سم االول من درا�سته يتعر�س بالنقد مل�سرحيتي املفتاح واخلرابة 
للموؤل���ف يو�س���ف العاين، وم�سرحي���ة البيت اجلديد لن���ور الدين فار�س، 
وم�سرحية متوز يقرع الناقو�س لعادل كاظم، وامل�سرحيات االأربع قدمت 
يف نهاي���ة ال�ستينات وبداية ال�سبعينات، وه���ي م�سرحيات الأف�سل ثالثة 

موؤلفني للم�س���رح العراقي، وكذا احلال بالن�سبة ملخرجيها، والفرقة التي 
قامت بتقدمي هذه االعم���ال، وهي فرقة م�سرح بغداد للفن احلديث، ويف 

درا�سته عن امل�سرح العراقي يتطرق اإىل املحاور التالية: 
1- واقعه امل�سخ�س

2- كتابه وم�سكالت الن�س 
3- عطاءاته امل�سرحية 
4- جمهوره امل�سرحي 

واأهم واأبرز درا�سته، واأكرثها ت�سويقًا وفائدة، هي: )ال�سعر وامل�سرح – 
حماولة تعريف وجتذير(. 

حميد املطبعي

يوسف عبد المسيح ثروت..شهادات 

نق���ف ام���ام عقل ثقايف، ام���ام توا�سل ح�س���اري مع العامل، 
يو�س���ف.. كان �سوت���ا ح�ساري���ا، كان �سوت���ا م�ستقبلي���ا 
ا�ستط���اع ان ي�س���كل ح���وارا ثقافيا مع قارات ه���ذا العامل 
وان يدخ���ل فنا مركبا �سعبا هو امل�سرح، ا�ستطاعت ثقافة 
ه���ذا االن�س���ان الكبر ان ت�س���كل مدخال بالن�سب���ة لنا على 
م�ست���وى املعرفة والتوا�س���ل واحل�سارة التي ه���ي مدخل الرتجمة، 
ه���ي توا�س���ل مع اجي���ال وح�س���ارات وثقاف���ات متع���ددة يف امل�سرح 
هذا الف�س���اء املعقد بتلك اال�سئلة واملداخ���الت املتعددة والذي ي�سكل 
ح�سورا ما بني االن واملا�سي وامل�ستقبل، مابني هذه االومنة الثالثة 
ا�ستطاع���ت روؤى املرتجم املثقف احل�س���اري يو�سف ان تتداخل وان 
تلتقط ماهو حم���رك وماهو ي�سكل نب�سا بالن�سب���ة اىل امل�سرح، لذلك 
امل�سرح العراقي والثقايف والتاري���خ امل�سرحي امل�سيء يقف بجاللة 
له���ذا االمرباطور الثقايف ال���ذي كان الميك اال تل���ك احلقيبة الثقافية 
الت���ي فيها عمق ثق���ايف«. وا�س���اف الدكتور الق�س���ب يف ختام كلمته 
قائال:"ان���ا كم�سرحي ومن خالل ا�سةات امل�سرحيني واجيال امل�سرح 
املمتدة واملتوا�سلة مع كل ماهو ح�ساري ومتقدم اقف اجالال وحمبة 

لهذا االن�سان الكبر.

الدكتور �سالح الق�سب

يو�سف عبد امل�سيح والدكتور �سجاع العاين


