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  ملخصال

رأة راب الم ى اغت ى التعرف عل  يھدف البحث إل
ي النص في الفلسطينية ات توظيف  ،المسرحي العرب وآلي

نص  ي ال ا ف تغال عليھ راب واالش رة االغت ف لفك المؤل
رأة  راب الم الفلسطينية من المسرحي، إذ أن موضوع اغت

د  الموضوعات التي أخذت مساحة واسعة في المسرح، فق
ا نتيجة للممارسات  عاشت اغترابا نفسيا ومكانيا واجتماعي
ة  ق أھمي التعسفية التي مارسھا االحتالل الصھيوني، وتنبث
ياقاته  راب وس ح االغت د مالم ه رص ن محاولت ث م البح

في النص، وأشكاله التي تظھر من خالل المرأة الفلسطينية 
امي  ين ع ث ب ة للبح دود الزمني اءت الح د ج  وق

وص )م2003ـ 1990( ة نص ار ثالث م اختي ث ت ، حي
مسرحية عربية اختيارا قصديا وھي مسرحية االغتصاب 

ـ  وس(ل عد هللا ون ـ )س ناس ل ي وادي النس ة ف د الباقي ، وھن
  ).جواد األسدي(، ونساء في الحرب لـ )إميل حبيبي(

ةال الكلمات نص  :مفتاحي رأة الفلسطينية، ال راب، الم االغت
  .المسرحي العربي

  

Abstract 
The research aims to recognize the 

exile of Palestinian woman in the theatrical 
script, and the techniques of three 
dramatists in using the theme of exile on 
selected scripts. While the theme of 
Palestinian woman exile took a wide space 
in Arabic theater, as she lives a 
psychological, spatial, and social exile as a 
result of abusive practices of the Israeli 
occupation. The importance of this research 
came from its efforts on recognizing the 
forms, contexts, and the aspects of exile, 
which appears in the theatrical script 
through the Palestinian woman. This 
research takes a period between 1993 and 
2003. Because it is filled with acts and 
variables on political and social levels in all 
of Palestinian land. There are  three Arabic 
scripts  chosen as a research sample in an 
intended selection, which is : (Al-Egtessab) 
for "Saadallah Wannous" and (Hend 
albaqeah fe wadi alnesnas) for "Emile 
Habibi" and (Nesaa' fe elharbe) for "Jawad 
Al-Asadi". 
 

  

                                



  عيسى

34 
 

  :مشكلة البحث

ذات  ى ال ع عل ذي انطب م ال ذلك الھ وراً، لتصبح ب اً ومتط اً حي اً عربي طينية واقع ّكلت القضية الفلس ش

ي ا ودينا ،العربية مخلفة بذلك عقدة غائرة في الوجدان العرب ذه القضية بحركتھ ة وھ ال األم ا تتجه بآم ميكيتھ

ه الشعب الفلسطيني نفسه  ا يتعرض ل العربية إلى األمام بالرغم من كل الظروف المحيطة بھا، والناتجة عّم

رأة الفلسطينية من أن تعيش جوانب  د للم ان ال ب من عمليات إبادة وتدمير للھوية الوطنية، وفي ضوء ذلك ك

ك راب  اإلحساسالصراع  مھمة من الصراع مع االحتالل، حيث عمق ذل ة االغت اة وحال ديھا بحجم المعان ل

  .التي تعيشھا

ا مر التي القاسية السياسية وكان للظروف ع اإلنسان بھ اس الفلسطيني وق ى ق المسرحيين العرب  عل

ن  طينية م رأة الفلس راب الم وع اغت ان موض توياته، فك تالف مس ى اخ طيني عل الھم الفلس غلوا ب ذين انش ال

ددة األدوار ، أخذت مساحة واسعة في النص المسرحي العربيالموضوعات التي  رأة المتع فقد عاشت تلك الم

د  ر القسري فق تالع والقمع والتھجي اغترابا نفسيا ومكانيا واجتماعيا في ظل االحتالل، ونتيجة للتشرد واالق

ديھا  دام اإلحساستكون ل ا بانع ا فاعليتھ ا وأھميتھ اة، في ووزنھ اأ تطابق عدم بسبب الحي ا فكارھ  وقيمھ

داتھا دافھا مع ومعتق ع ومع اآلخرين وأھ ذي الواق أس تعيشه، وباتت تشعر باستمرار ال دان األمن والي  بفق

ة ة والعزل ز االجتماعي دام ال والعج رحي وانع نص المس ى ال ا عل ت بتأثيرھ داعيات ألق ك الت ل تل ى، وك معن

 : العربي، وفي ضوء ذلك تتلخص مشكلة البحث بالسؤال التالي

  ؟العربي ھي أشكال وسياقات اغتراب المرأة الفلسطينية في النص المسرحي ما

  

  :أھمية البحث

رأة راب الم المسرحي من  النص في الفلسطينية تنبثق أھمية البحث من خالل دراسة موضوع اغت

كاله، ويسعى البح ياقاته وأش ى عناصرهخالل رصد س وم إل ذا المفھ ك ھ نص  ث لتفكي ن خالل ال ة م األولي

ؤلفين ومخرجين المس ن م ن المسرحي م ي الف تغلين ف د البحث المش ن أن يفي ه، ويمك ته وتحليل رحي ودراس

  .وممثلين ونقاد، وكذلك تقديم الفائدة للمؤسسات األكاديمية التي تعنى بالمسرح

  

  :البحث أھداف

  :يھدف البحث إلى التعرف على

  . العربي المسرحي النص في الفلسطينية أشكال وسياقات اغتراب المرأة -

  .العربي آليات توظيف المؤلف لفكرة االغتراب واالشتغال عليھا في النص المسرحي -

  

   :حدود البحث

  ). م2003ـ 1990(النصوص المسرحية المنشورة بين عامي : الحدود الزمنية -1

راب ال: الحدود المكانية -2 رأة النصوص المسرحية العربية المنشورة والتي يمكن من خاللھا رصد اغت م

 .المسرحي النص في الفلسطينية

اره : الحد الموضوعي -3 يتناول الباحث اغتراب المرأة الفلسطينية في النص المسرحي من خالل اختي

  .القصدي لثالثة نصوص مسرحية منشورة
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  :تحديد المصطلحات

  :االغتراب ـ

ة   راب مصطلح جاء: لغ ين في االغت ة اللغت تقا والفرنسية االنجليزي ةالك من مش ة  لم  الالتيني

(Alienation) ،"الالتيني الفعل من مستمد اسم وھي Alienare أو آخر، إلى ما شيء ملكية نقل يعني والذي 

دوره مستمد الفعل وھذا ،اإلزالة أو االنتزاع يعني ة من ب اء أي Alienus ھي أخرى كلم ى االنتم  شخص إل

ذه به، التعلق أو آخر، ة وھ رة الكلم ةالن في مستمدة األخي ذي Alius  اللفظ من ھاي دل ال ى ي  سواء اآلخر عل

  ).  38م، ص1995حماد، ( "كصفة أو كاسم،

دي  د الفراھي ن أحم ـ175ت (وكان الخليل ب ة ) م791 /ھـ راب لغ ات مصطلح االغت د لخص مقترب ق

ين(ومضموناً حينما ذھب في كتابه  اب ) الع ادي، وھو اللجاجة في الشيء، ): " غ رب(وفي ب الغرب، التم

ا : قيلو ة(استغرب الرجل، إذا لج في الضحك خاصة، أم ل، غرب : فھي) الغرب وطن، وقي راب عن ال االغت

ه ه وغربت د، وأغربت اً أي تنحى، أو تع ه أو : فالن عن، يغرب غرب ه(نحيت ة!)طردت د: ، والغرب وى البعي  "الن

  ).409م، ص1982الفراھيدي، (

ة فقد ذھب إلى أن ال) م1228 /ھـ638ت (أما ابن عربي  وطن في طلب "غرب ة ال إزاء مفارق ق ب تطل

، وھي ال تخرج )240م، ص1983ابن عربي، "(، الغربة في االغتراب عن الحال من النفوذ إليه...المقصود

  .عن كونھا خاصية لدى المتصوفة

رازي  ـر ال و بك ـ666ت (وذھـب أب ى ) م1267 /ھ ى أن معن ب، وغرب"إل اء، األباعد، : غري الغرب

 "وال تضـووا اغتربوا: تيمناً بالحديـث النبـوي الشريـف: ن، إذا تـزوج مـن غيـر األقاربفـال اغترب: ويقال

رازي، ( ا )470، ص1981ال ات، أم الزواج من األجنبي اح ب وة لتغريب النك وي دع ك الحديث النب ي ذل ، وف

ب( و ) التغري د، وأغرب"فھ ن البل ي ع ي: النف اً وأغرب عن ب أو صار غريب يء غري اء بش دأي تب: ج  "اع

قد أسس للمعاني الالحقة لالغتراب، وإن لم يتوصل ) الفراھيدي(، ومما يبدو أن )470، ص1981الرازي، (

ى  ألوف أو المعاش إل ى الم إلى صلب منطويات المصطلح المعاصر، فوضع قواسم مشتركة لكل خروج عل

اب ارتبط بزواج الرجل من فقد ركز على أن االغتر) الرازي(جانب مفارقة الوطن واالبتعاد عن األھل، أما 

.                                                                                                 امرأة ال تربطه بھا قرابة وھي غريبة عنه ومن األباعد

 ً طالحا و: اص راب ھ الً : "االغت ف ك وم يص اني  مفھ اط اإلنس اتج النش ديل ن ائج تب ة ونت ن عملي م

ل ) الخ... العالقات االجتماعية ،النقود ،منتجات العمل(واالجتماعي  ذلك تحوي في ظروف تاريخية معينة، وك

ات  ا، وأيضاً تحول بعض الظواھر والعالق خصائص وقدرات اإلنسان إلى شيء مستقل عنھا ومتسلط عليھ

ه ف و علي ا ھ ف عم يء يختل ى ش اسإل ان الن ي أذھ اة ف ي الحي ة ف ا الفعلي ويه عالقاتھ ه، وتش د ذات         "ي ح

  ). 26م، 1980روزنتال، (

ه وأھميته فاعليته بانعدام الفرد إحساس: "ھو االغتراب أن )الحمداني( وترى اة في ووزن  بسبب الحي

 وشعوره يعيشه الذي واقعال ومع اآلخرين مع ورغباته وطموحاته وأھدافه ومعتقداته وقيمه أفكاره تطابق عدم

 األمر وبسرعة، باستمرار ومتغيرة وغامضة ومتناقضة نسبية أصبحت لتأثيرھا يخضع الذي القيم اتساق أن

ى يدفعه الذي أس يتسم سلوك إل ة بالي ة والعزل دام وشعوره والالمعنى والعجز االجتماعي دان األمن بانع  وفق

  ).58م، ص2011الحمداني،( "الثقة
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اليولكي يقرب البا ي الت د حدد التعريف اإلجرائ راب في  حث معنى المصطلح إلى دراسته  فق لالغت

رد ھو إحساس :المسرح دام الف ه بانع ه فاعليت اة في وأھميت ألوفالحي رى في الشيء الم ى أن ي ه إل  ، ونظرت

 اآلخرين مع ورغباته وطموحاته وأھدافه ومعتقداته وقيمه أفكاره تطابق عدمنتيجة ل العـادي شيئاً غير مألوف

  .األمن وانعدام العجزالشعور بو االجتماعية والعزلة اليأس إلى يدفعه الذي األمر، يعيشه الذي الواقع ومع

طينية  رأة الفلس ية الم ي شخص نص ف رحال يالمس ي: ي العرب ي  ھ ية الت ك الشخص نص تل ا ال تناولھ

ي د المسرحي العرب ت ، بوصفھا ق طين وبقي ي فلس تالل ف عنمت وترعرعت تحت االح ذا الواق ى ھ أو  ،عل

تثنائية انعكست بالضرورة تھجيرا قسريا داخل أو خارج الوطنھجرت  ة اس ا قھري ك ظروف ، فعانت بفعل ذل

ا يم تتجسد، وفكريةالنفسية وال ھاخصائصعلى  ً بسلوكھا في األحداث وبم يا اً وسياس اً وفكري ا اجتماعي ، يزھ

  . من خالل تفاعل بيئتيھا الداخلية والخارجية وفق وحدة بنائية متكاملة تظھر بالنتيجة قيمة الشخصية

  

  :        ـ مفھوم االغتراب في الفكر الفلسفي

دين ة وال ة والثقاف اع والسياس م االجتم فة وعل ي الفلس احة ف راب مس ذ االغت ات  ،أخ ددت وجھ د تع وق

راب تشير بعض الدراسات إلى أن الجذور األولىو ،النظر التي تطرقت إليه وفقا لمجال استخدامه ھي  لالغت

راب،  رة االغت ه لفك د أسس من خالل كتابات جذور يونانية، حيث أكد عدد من مؤرخي الفلسفة أن أفالطون ق

د ل، " حيث يع الم المث و ع ق ھ ق ووجود، والمطل ى مطل الم إل م الع دما قس راب واع، عن ه أول اغت ره بذات فك

ه تج ت جمھوريت م كان ة، ث ور المشوش الل والص الم الظ و ع ود ھ ةوالوج رة االغترابي ذه الفك يدا لھ  "س

االغتراب ھنا عبر عن اإلنسان بوصفه الكائن الوحيد الذي يستطيع االنفصال ، ف)12م، ص2003األلوسي،(

دةعن ذاته ومجتمعه أو كليھما، وتختلف درجة اإلحساس بھذا االنفصال بحسب الظروف الم اين  مھ ه، ويتب ل

  .األفراد في درجة إحساسھم باالغتراب

ـ ـي ويستطي ـوم الدين ـذور المفھ ـا ج ـي ثناياھ ـح ف ـة أن يلم ـل األفالطوني ـة المث ـل لنظري ع المتأم

ا في صحبة "لالغتـراب  اة، ھي حياتھ بوصفـه انفصـاالً عـن هللا بفعل السقوط، فقد كان للنفس حياة قبل الحي

ا سقطت ، فالنفس بذلك اغتربت )74ت، ص.كرم، د(" اآللھة من عالم المثل إلى عالم البدن ة حينم عن اآللھ

في الخطيئة، وھذا التفسير للمفھوم الديني لالغتراب شاع أيضاً في الفلسفة المدرسية، وفي فلسفة سقراط مع 

  .مفھوم اقل قدرية لإلنسان

ذي كشف عن ) سقراط(ويمكن أدراك بذور االغتراب في بحث  عن ذاته وحواره مع السفسطائيين ال

راب في " ،لمعرفية ليدفع حياته ثمناً لذلك االغتراباغترابه قياساً إلى ذرائعھم ا وتناول أرسطو ظاھرة االغت

ود،  ة للنق ة المغترب روة، والوظيف ة للث ة المغترب إطار مفھوم مادي للطبيعة ولإلنسان، وذلك حينما أقر بالطبيع

اد  وھو وإن لم يقل كلمات مباشرة عن االغتراب لكنه ذكر حقائق اجتماعية تؤكد إدراكه لحقيقة الكثير من أبع

  ).36م، ص1988 ،اسكندر(" الظاھرة

 القديمة، اإلغريقية الفلسفة تلت مرحلة في المسيحي الديني الفكر جاء قرون أربعة من يقرب ما وبعد

رة األفكار شكلت حيث ى الجذور المسيحي لالھوت المبك وم األول راب، لمفھ د االغت دين رجال أسس وق  ال

ً  االغتراب مفھوم     .مزدوجة طبيعة على تنطوي التي اإلنسانية بالنفس  اھتمامھم من انطالقا

راب مصطلح المحدثون الالھوت رجال استخدم ة الرموز شرح في االغت ي القديم ا يزخر  الت  بھ

ين" والمسيحي، اليھودي التراث راث وربطوا ب ديني الت ار ال ات ،المعاصرة واألفك اولوا إثب وم أن وح  المفھ

د آدم سقوط مثل الزمن قديم من معروفة تقليدية دينية ألفكار ثبع ھو لالغتراب الحديث ة بع ى الخطيئ  األول
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وم آدم فسقوط ،)25م، ص1988 ،اسكندر(" والكفارة ي مفھ رتبط دين ة عصيان ي ذا هللا، بخطيئ وم وھ  المفھ

دھم بسبب خطيئته على آدم مع معاقبون البشر بأن مسيحي اعتقاد عن ناشئ ه وانفصالھم هللا عن بع ا عن  مم

ذات جوھر وعن اآلخرين عن االنفصال يحقق رة ،ال ذه الفك ة سيطرة بقيت مسيطرة وھ  الفكر في تام

ً  للتناقضات مركزاً  اإلنسان وبقي ،الالھوتي    .الفاني والجسد الروح بين للصراع وميدانا

 انفصال ووھ" ،البؤري وأخذ االغتراب معاني متعددة في الديانتين اليھودية والمسيحية أھمھا المفھوم

ً  بوصفه جسده عن اإلنسان وكذلك اغتراب ،هللا عن اإلنسان ا روح ألن ،هللا عن عائق  ،الجسد ضد تشتھى ال

اس عن اإلنسان واالغتراب بمعنى انفصال راب ،اآلخرين الن ى االغت  والمنظمات التنظيمات عن إضافة إل

الم االلتصاق نأساس أ على الروحية المؤسسات نطاق عن تخرج التي الزائلة الدنيوية  عن انفصال ھو بالع

  .)29ـ 28م، ص1988 ،اسكندر(" هللا

راب األساسي المفھوم أن على اإلسالمي الدين فيھا بما جميعھا السماوية األديان والتقت  يكمن لالغت

ه االنفصال في ديني ببعدي دنيوي، ال راب" إن وال المعنى االغت راب اإلسالمي ب اة عن اغت ة الحي  االجتماعي

راب الجارفة، ةالزائف اعي النظام عن واغت ر االجتم ادل غي اء .الع اوموا فالغرب اة ق ا الحي ة ومغرياتھ  بطريق

ً  السلطتين فقھروا ،وسلبية إيجابية  والمجاھدات الطاعات على بترويضھا ،النفس وسلطة الحكام سلطة ،جميعا

  ).88ص م،1979 ،خليف( "الناس واعتزالھم

د جاءت  شكلتتراب، إال أنھا قد تورغم ما تم تناوله حول فكرة االغ ة، وق ة الحديث كمفھوم في األزمن

ومن المعروف أن ". لتعالج نظريات القانون الطبيعي التي كانت سائدة في القرنين السابع عشر والثامن عشر

د  فيا في الغرب إال عن م يصبح فلس ي ) م1814ـ  1762فشته (مصطلح االغتراب ل ه يعن ى أن ذي ذھب إل ال

ذا ارج ال اھري تخ الم الظ ا، فالع ن تجلياتھ ل م ذات وتج ن وضع ال ده م ن الموضوع، فالموضوع عن ت ع

  ). 175م، ص1977 أويزرمان،(" )الذات(ھو من نتاج الروح ) الموضوع(

اعي د االجتم حاب العق ـد أص ديث عن في الح ر الفلس ـي الفك راب ف وم االغت د مفھ ـن رص                     ويمك

ً  ، حيث)ھوبز ولوك وروسو( ا ـداً قانوني ة مجتمع  ،أخـذ مفھوم االغتراب فـي نظرياتھم بع رون أن إقام م ي فھ

ك  ة، وذل ة للمجتمع أو للجماعة السياسية الحاكم وقھم الطبيعي مدني يستلزم بالضرورة تنازل األفراد عن حق

ي ع سياس ة مجتم رى . إلقام وبز(وي اس ھ راب) توم ه و" أن االغت ون بين رد يك ر ألن الف ل إرادي ح ين فع ب

د  ذا العق ة، وھ ر الممكن ة وغي ات الممكن رد الرغب ق للف ه أن يحق ن ل ا يمك دا اجتماعي ة عق لطة الحاكم الس

ل اإلنسان بوصفھا ال  االجتماعي جاء نتيجة فعل غير إرادي، فھناك قوانين مرفوضة شكالً ومضموناً من قب

  ).24م، ص1986 سعد،(" تلبي حاجاته ورغباته

، فكالھما عاش في فترة عصيبة من )ھوبز(ي مفھومه عن االغتراب عن فال يبتعد ف) جون لوك(أما 

تاريخ إنجلترا الذي تميز باالضطراب والفوضى نتيجة للحرب األھلية، مما كان له األثر في انسالخھما عن 

ية، في حين أن  داتھما السياس ا مع معتق وطنھما وھروبھما إلى أوروبا بعيداً عن بطش حكومة ال تتفق مبادئھ

دا ) ان جاك روسوج( ربط مفھوم االغتراب بقيام اإلنسان ببيع نفسه وتسليمھا إلنسان آخر فجعل من نفسه عب

ة  ات المدني ة والحري د الديمقراطي تبدادي، وأي ام االس ة والنظ ة اإلقطاعي ات الطبقي ارض العالق ذلك ع ه، ل ل

  .والمساواة بين الناس على اختالف أصولھم

ه أول) ھيجل(أما  فية، حيث  فھو يوصف بأن ة الفلس ة األھمي ى مرتب راب إل ع اصطالح االغت من رف

ان صلتھما  راب وبي ين التوافق واالغت ة ب عبر من خالله عن مأزق اإلنسان، وذلك من خالل دراسته للعالق
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د استخدم  ام، فق بالمعاناة اإلنسانية، وانطالقاً من تحريه لعالقة الفرد بالجماعة، والذات باآلخر، والخاص بالع

ً اال   .غتراب ليعبر من خالله عن االنفصال واالتصال في آن معا

ه  و أن ل ھ د ھيج راب عن ة لالغت زة الرئيس ن "إن المي يحية ع ا للتصورات المس ي طبق راب دين اغت

اته  لالغتراب، فتصوره )88م، ص1979حنفي، ( "الخطيئة والسقوط والطرد والحرمان د جذوره لدراس تمت

ى الالھوتية من جھة ولفلسفة العقد  د ركز ھيجل عل ة أخرى، فق االجتماعي خصوصاً فلسفة روسو من جھ

انية المزدوجة ة اإلنس اقض المتأصل في الطبيع اً لحل التن راب " ،الدين بوصفه مفتاح والمعنى األول  لالغت

تقاه ھيجل من فلسفة  ،عند ھيجل يعني انفصال الذات عن الجوھر االجتماعي ذي اس راب ال وم االغت ا مفھ أم

و ينصب على استسالم الفرد وتنازله عن حقه في السيادة على نفسه آلخرين يمارسون ھذا الحق في العقد، فھ

دني ع الم ار المجتم وھر  ،إط ع الج ده م ذاتي وتوح تقالله ال ن اس رد ع ازل الف ن تن ر ع راب يعب ذا االغت وھ

  ).     81م، ص1988 ،اسكندر(" االجتماعي وانتھاء مرحلة اغترابه عنه

أ  يءبشكـل أكـثر اكتماال التفسير المثالي لالغتراب، وذھب إلى أن كل ش لقد طّور ھيجـل موجود ينش

الم  يءعن ش يءمن تخارج الروح، و تخارج ش ذلك أصبح الع ه، وب ذي خرج من اً عن الشيء ال ه غريب جعل

ودفيج(الفيلسوف  بآرائهالموضوعي روحا مستلبة، وقد تأثر  اخ ل ذي أنكر ) فيورب ى ال دين عل ه ال ةال أن  حقيق

دة، د ووجه  الوحي رة نق ى لفك دعا إل ه ف ا المسيحية تصحيح اإلل وھم من بتحريرھ ا اإللھي ال  نحو وتوجيھھ

ه اإلنسان فعالية تشل أيديولوجيا يشكل الدين أن من الدين نقد في نظره وجھة وتنطلق اإلنسانية، ى وقدرت  عل

ع، قسوة على بالصبر بإقناعه الشعب تخدير خالل من وذلك الثورة، تحقيق ه الواق ه وتوجي داً  اھتمام  عن بعي

ق باإلنسان الخاصة القضايا ك ينطل الم ازدواج من ووجوده، وھو في ذل ى الع الم إل ي ع الم وھمي دين  وع

ه عن االنفصال له يمكن ال الذي الزمني أساسه إلى الديني فيورباخ العالم أرجع لقد" .واقعي تقرار ذات  واالس

ً  بوصفه السحب في ه يمكن الذي الزمني، األساس ھذا ضمن الذاتي والتناقض بالتفكك إال الً،مستق ميدانا  فھم

م ،تناقضه في وير ث ك حذف بفعل بالممارسة هتث اقض، ذل اخ ويحل التن ة فيورب ة الماھي ة في الديني  الماھي

ً  تجريداً  ليست ھي التي اإلنسانية ة العالقات ھي جماع بل ،حدة على فرد بكل الصقا مت وال ،االجتماعي  إال فھ

ن ث م ي حي وع، ھ ة أو ن ة عمومي اء باطني د خرس ة بصورة توح ين طبيعي راد ب دين أف                     " عدي

ه من أسس الذي ھو فيورباخ قبل من الدين لحقيقة المثالي الفھم وھذا ،)109ـ  108أنجلز، د ت، ص (  خالل

ان حالة بسبب مشكالته لحل يتجه لم والذي اإلنسان، يعيشه الذي الديني الذاتي االغتراب حول فلسفته  االرتھ

  .واآللھة الدين قيود عليه تمارسھا التي

اول  اركس(وتن ارل م ع ) ك ان والمجتم ة باإلنس وراته الخاص ع تص ه م ث كيف راب حي وم االغت مفھ

اته السسيولوجية اركس  ،وطوعه لمتطلبات نسقه الفكري العام حتى أخذ مساحة واسعة في دراس ورغم أن م

دين ) فيورباخ(اية قد تأثر بفلسفة في البد ه من أن ال ا ذھب إلي ه فيم م يوافق ه ل وبمفھومه عن االغتراب، إال ان

ع راب في المجتم د ، ھو مصدر االغت راب عن ان االغت ة أو ظاھرة من ظواھر ) ھيجل(وإذا ك د شكل حال ق

ة العقل، فإن االغتراب عند ماركس قد شكل ظاھرة متأزمة في سياق العالقات االجتم اعية، فھو يوجد في بني

ل  ه، ويمكن للعم ه وعن زمالئ ه وعن ذات راب عن عمل ي تضطر اإلنسان لالغت شروط العمل البشري الت

ة منتجة مجردة من األحاسيس  ى آل ه إل انية اإلنسان وتحويل القھري المغترب أن يمارس دوره في محو إنس

  .والمشاعر

وھي تتخذ مظاھر تتمثل باغتراب " ،عمل المغتربوالعالقات المغتربة عند ماركس تنتج عن عملية ال

ع،  ن المجتم ه ع وعي أو اغتراب ائن ن وده كك ن وج ه ع ه، واغتراب ن ذات ه ع ة، واغتراب ن الطبيع ان ع اإلنس
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ه ل )185م، ص1988 إسكندر( "واغترابه عن غيره من الناس نتيجة الغترابه عن نوعه ومجتمع ـد حل ، وق

ل ذاتي للعم راب ال ا المجتمع  ماركس ظاھـرة االغت ي يزخر بھ ـط الت ـات والوسائ ـي التنظيم ـا تجـلت ف وكم

راب والظواھر  ين االغت المغترب، وناقش انعكاسات ھـذا االغتراب على الفكـر، ولم يغفل العالقات البنائية ب

  . االجتماعية األخرى داخل بناء اجتماعي محدد في لحظة تاريخية معينة

ات ةالالھ وانطالقا من تأثير الكتاب ى وتي د نسج  األول اركس، فق روم(وفلسفة م ه عن ) أريك ف مفھوم

ة خالل من تجسد قد أنه االغتراب، حيث رأى أزم حال ة في الت ة اإلنسان عالق اآلخرين بالطبيع ذات وب  وبال

ي المعاصرة للمدنية نتيجة الحالة ھذه نشأت إذ األخرى، الحياة وبمجاالت ى فرضت الت ً  اإلنسان عل ا  اغتراب

 ً ات على تقوم الحياة في مغتربة طريقة إلى باإلنسان دفعت قد " اإلنسان اآللي رأى أن حضارةو، يوميا  عالق

ة نشوز أو التوافق عدم عن تكشف حيث ،واإلعالم والفكر اللغة في ثقافي اغتراب عنھا ينشأ  مشوشة  العالق

، )197ـ  196م، ص1980شاخت، ( "والثقافي والسياسي والطبيعي االجتماعي ومحيطه وذاته اإلنسان بين

ة  ،فبدا فاقدا للسيطرة على ذاته ،محكوم لقوى خفية تتحكم بإرادته إنسانفتحول إلى  دام الحري اني من انع ويع

والثقة بالنفس، وإذا كان فروم قد وافق في تحليله الغتراب العامل على ما جاء به ماركس فإنه قد اختلف معه 

  .النفصالاالخضوع من خالل  اغترابفي تأكيده على 

رى  راب، ي د ) شاخت(وحول موقف الفالسفة الوجوديين من االغت ة عن وم الدراسات الوجودي أن عم

ة  ة الھيجلي ار التداولي ي إط اءت ف د ج رھم، ق برز وغي ل ويس امو ومارس ارتر وك دجر وس ارد وھاي كيركيج

اً في " والماركسية للمصطلح وتفرعاته،  اه ا إطاروالوجودي يفھم االغتراب أساس راب معن و اغت اطق، فھ لن

مجرد صفر على الشمال في الوجود الجمعي  وإنماالموجود البشري عن وجوده العميق، بحيث ال يكون ذاته 

ام صناعي  ي نظ رس ف اھير او ت ن  أوللجم ئت م ا ش اكوري،(" األوصافم ، )280 - 279م، ص1982 م

ه كي ن وصفه بأن ون، يمك ذي يصوره الوجودي ان وال يط باإلنس الم المح ور فالع وانين التط ن ق ة م ة خالي نون

ي  إنساناالجتماعي التاريخي، وھو بسكونه المريب ال يستطيع أي  ان اإلنسان المعن يما إذا ك ره الس أن يغي

  .بالتغيير عاجزاً عن فھم الواقع المحيط به، وعاجزاً عن التأثير بھذا الواقع نظراً لحالة االستالب التي يعيشھا

دم في ف) جان بول سارتر( لقد اھتم ة مشكلة الع ة اإلنسان، ورغم ھيمن ي دراساته بالحديث عن حري

ذي  فلسفته إال أنه قد ركز على مشكلة الوجود وما يرتبط بھا من تداعيات بوصفه عالم األشياء الموضوعي ال

وال ال أثر فيه ألي نشاط أو تطور أو حرية، أما الموجود لذاته فھو الوجود اإلنساني الذي يعتمد النشاط الحر 

اس " يستند لقوانين موضوعية،  اعي  - أصبحواوالمشكلة في نظره ليست في أن الن من خالل النظام االجتم

ـوا  - غي اإلنساني اس اغترب ل أن الن ة، ب انية واالجتماعي م  اإلنس مأشياء فاغتربوا عن ذاتھ ـي  ألنھ ون ف يظن

ھم ـدون  أنفس ـم يفق ـن ث ياء، وم ـم أش انيتھمأنھ إرادتھم إنس ريتھمويت. ب ـن ح ـا ع ازلون طوع                   "ن

كندر، ( اس )282 - 281م، ص1988اس ي كأس ذاتي النفس راب ال ى االغت ز عل د رك ارتر ق إن س ذا ف ، وھك

يما في سيطرة  اركس الس جوھري يرتبط بأزمة اإلنسان المعاصر، وھو يتفق في بعض وجھات نظره مع م

لبھا لح ى اإلنسان الحي، وس دة عل ك  المادة الجام ه مع ذل ادي، لكن الم الم ا ضده من خالل الع ه، وتحولھ ريت

وه دة وج ي ع ه ف ف عن ة، : " يختل ية اختياري ة شخص ه تجرب ة ألن رض الحري راب يفت رى أن االغت و ي فھ

ة كمون فال يمارسھا في  دعھا في حال ه وي ى عن حريت واالغتراب ينشأ عن حالة نفسية تجعل اإلنسان يتخل

  ).296 ـ 295م، 1982 ماكوري،( "حياته الواقعية
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ة  ه، نجد ثم ومع تعدد مفاھيم االغتراب وأشكاله وتنوع حاالته، واختالف وجھات نظر المفكرين حول

ة  اني المختلف وجز المع ن أن ت اھره، ويمك م مظ ى أھ ير إل ة تش ات المعرفي ي األدبي كال وظواھر وردت ف أش

  :لمفھوم االغتراب في العصر الحديث على النحو التالي

ات  االغتراب .1 بمعنى االنفصال، ويصف الحاالت الناجمة عن االنفصال الحتمي والمعرفي لكيان

  .أو عناصر معينة في الحياة

  .االغتراب بمعنى االنتقال، وھو المعنى المتمثل في النزوح عن الوطن .2

ه  .3 يئا مستقال عن ذات راھم ش االغتراب بمعنى الموضوعية، فالفرد واع بوجود اآلخرين وھو ي

  .عن طبيعة عالقته بھم التي تكون مصحوبة غالبا بالعزلةبصرف النظر 

  .االغتراب بمعنى انعدام السلطة والقدرة على مواجھة اآلخرين .4

  .بقيمة الحياة إحساسهانعدام المغزى بالنسبة للفرد، وانعدام  .5

  .التي تضبط السلوك، وفقدانھا لالحترام من قبل األفراد) األنوميا(تالشي المعايير  .6

دماج النفسي والفكري في اغتراب العز .7 اني من عدم االن لة، ويستعمل لوصف المثقف الذي يع

  ). 39 - 38م، ص1996 حماد،"(المجتمع، فيتكون لديه الشعور باالنفصال عن ذاته

  

  :البحث إجراءات

ع البحث -1 رحي :مجتم نص المس ي ال طينية ف رأة الفلس راب الم ى اغت وف عل ي للوق ام الباحث العرب ، ق

  . ة نصوص مسرحية، حيث جاءت لتتوافق مع مشكلة البحث وأھدافهباختيار ثالث

  -:تم اختيار ثالثة نصوص مسرحية اختياراً قصدياً لألسباب اآلتية :عينة البحث -2 

  .كانت العينات ممثلة لمشكلة البحث وأھدافه وأھميته -أ 

داً واضح - ب  ا رص ن خاللھ رحي م نص المس ي ال طينية ف رأة الفلس راب الم ة رصد اغت اً إمكاني

 ً   .وموضوعيا

  .قراءة الباحث لھا و تكوينه رأيا خاصا عنھا - ج 

رات ) م2003 - 1993(جاءت ھذه العينات بين عامي  -د  ة باألحداث والمتغي ة حافل وھذه مرحل

  . السياسية واالجتماعية على الصعيد الفلسطيني

     

  -:وقد تكونت العينات التي تم اختيارھا من المسرحيات التالية

  .م1990) سعد هللا ونوس( لـ مسرحية االغتصاب  -أ 

  .م1992) حبيبي إميل(ھند الباقية في وادي النسناس لـ  -مسرحية أم الروبابيكيا  - ب 

 .م2003) جواد األسدي(مسرحية نساء في الحرب لـ  - ج 

  

  . تحليليةاعتمد الباحث في تحليله للعينات على قراءة النصوص قراءة نقدية  :أداة البحث -3

حاعتمد الباحث ا :منھج البحث -4 ى مالم ي بھدف الوقوف عل نھج الوصفي التحليل رأة لم راب الم  اغت

 .المسرحي النص في الفلسطينية
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  : تحليل العينات

  ): سعد هللا ونوس(مسرحية االغتصاب  لـ  الفلسطينية في اغتراب المرأةـ 1 

دمياهللا  ونوس الثقافي مشروعا  يشكل مشروع سعد ي نظرا النشغاله بھ تق ى المستوى العرب وم عل م

ي  اإلنسانوقضايا  ك الت يما تل على اختالفھا، وتعد تجربته في المسرح السياسي من التجارب الناضجة الس

ع  طينية وواق ا القضية الفلس ن خاللھ اقش م انن ي  اإلنس رأة، فف ع الم يما واق تالل، الس الفلسطيني تحت االح

رحية  ع ا1990) االغتصاب(مس ة م ة العالق دة لطبيع ة جدي وس رؤي دم ون الل م ق ن خ ھيوني م ر الص آلخ

ة  إلشكاليةمعالجته  ة كعامل أساسي في فعل المقاوم ى الحكاي اً، حيث ارتكز عل د الصراع ثقافي ا النق موجھ

وءات المرتبطة  ين أسفار النب لسلطة العدو الصھيوني القمعية، وذلك من خالل عدد من المشاھد الموزعة ب

  .ع اإلنسان الفلسطيني تحت االحتاللبالعدو، وأسفار األحزان اليومية المعبرة عن واق

اييخو المسمى  ويرو ب و ب باني انطوني اء مسرحيته من عمل الكاتب األس اد في بن د أف وس ق وكان ونّ

المي( دكتور ب ية )القصة المزدوجة لل ه فاش ذي صور من خالل و(، ال بان) فرانك ديمقراطيين األس ه لل  ،وقمع

ا الل إيق ن خ كرية م ة عس ى ثكن بانيا إل ل أس لبھم وتحوي ل وس ام ب ذاب بمعارضي النظ تى صنوف الع ع ش

اتھم ى زوج دم ". رجولتھم واالعتداء عل ا ق ة، وإنم رة في تفصيالتھا الحرفي ذه الفك زم بھ م يلت ولكن ونوس ل

ى ھامش  تنويعات فكرية أخرى تميزه عن باييخو، فھو على سبيل المثال ال الحصر يطرح بعض القضايا عل

ية كقضية التنش ة السياس ة الرؤي دھا بكراھي ن حفي ى حق ن خالل حرص األم عل ي تطرح م ة، الت ئة التربوي

ة )705، ص1997شعير،  بو( "العرب الفلسطينيين والحقد عليھم ، وبذلك فإن ونوس لم يقدم الصورة النمطي

ة اإلسقاط "اإلسرائيليالعدو "المعتادة لآلخر المحتل  م اآلخر، من خالل عملي ة في فھ راءة عميق دم ق ، بل ق

  .ااريخي والذھاب أعمق في فھم تعامل األنظمة الفاشية مع معارضيھالت

، ألقينا عليھا المحرم إلسرائيل مواجھتنام لجأنا إلى آليات بدائية في 1984أننا منذ عام "ويرى ونوس 

ى أسس  يةونفيناھا إلى درك الرجس، ورتبنا تعاملنا مع ھذا العدو الواقعي والملموس عل وشعائرية، إذ  طقس

ى  يكفي ا في المحرم حت ى سجن وجودھ يئا، وأن نحرص عل ا ش أن نتجاھلھا، وأال نمسھا، وأال نعرف عنھ

ا م بن ذي أل ابر ال ذا الشر الع اميكي، . نھزمھا، ونتخطى ھ اريخي سياسي دين ى صعيد ت م نضع الصراع عل ل

يئا وإنما اكتفينا بالجلوس في ظل عداوتنا الساكنة منتظرين معجزة سحرية يقدمھا زعيم أو ج يش ال يعرف ش

  ).692م، ص1996 ونوس،( "عن عدوه

وحين(ومنذ ترتيلة االفتتاح يبين ونّوس حجم المأزق الصھيوني من خالل حديث  ) الدكتور أبراھام من

  : الذي عبّر من خالله عن يأسه من الواقع، يقول

وحين " ام من ون: أبراھ ة العصاب والجن ذه مملك ه س. ھ ب بجملت ريض، والقل ه م رأس كل ن ال قيم م

ه حة في رأس ال ص ى ال دم إل ص الق دھن, أخم يَن ب م تُل ب، ول م تعص ة ل راح طري بط وج وم وح ل كل " ب

اب( ايتين )69م، ص1996 ،االغتص ين وحك الل راوي ن خ ك م د ذل داث بع ور األح                     ، لتتط

رائيلي وفلسطيني( ات ال)إس ى غرار تقني و عل ادالن النم داخالن وتتب ان تت دو ، والحكايت ي، لتب مسرح الملحم

  . بذلك الشخصية الصھيونية بصورة تقابلية مع الشخصية الفلسطينية

ة للجانب  ة للجانب الصھيوني، وشخصيات ممثل ين شخصيات ممثل تتوزع الشخصيات المسرحية ب

ر) الفارعة(الفلسطيني، ويبرز من بين الشخصيات النسوية الفلسطينية  ة المعب ل الشخصية االيجابي ي تمث ة الت

  : تنفصل عنھا، تقول الفارعة عن المقاومة ومع ذلك فإنھا ال تتردد عن التعبير عن حالة االغتراب التي ال
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ول. ھم ينسفون ونحن ننھض من بين األنقاض. ھم يذبحون ونحن نتوالد: الفارعة " ا . ما عدنا نول وأن

واح اني ال يب. التي كنت نائحة في المآتم أقلعت عن الن الم األن ذا الع ة إال إذا ھ ز العدال الي بالضحايا، وال يمي

  ).170، صاالغتصاب( "والحق ال يضيع ما دام وراءه مطالب.. ما عدنا نولول.. ال. كانت مقاتلة جسوراً 

ي تعيشھا شخصية  ك الت ل حدة من تل ، )دالل(وھذه الحالة من االغتراب التي تعيشھا الفارعة ھي أق

ا صلب ا مقاوم ول الفارعة فإذا كانت الفارعة أنموذج رأة الفلسطينية الضحية، تق ا للم د أنموذج إن دالل تع ا ف

  : واصفة حياة الفلسطيني

ا...ھذه ھي حياتنا يا دالل: الفارعة " ا اآلالف .. ، إنك لست الوحيدة التي تحب، والتي سجن حبھ حولن

  ).77ص ،االغتصاب( "ولكننا نتعلم كيف نصبر، وكيف نتھيأ للحظات الفرح القادمة. من النساء المنتظرات

ل  إحساسھاوفي موضع آخر تعزز الفارعة  باالغتراب المكاني حينما تردد الكالم الذي تحدث به الطف

  : ، والذي قال حينما لم يتجاوز عمره شھورا)ابن دالل ومحمد الصفدي(وعد 

ة " ت: الفارع ا بي ة لھ ن.. الدجاج مه الق ة اس ت الدجاج ت.. بي ه بي ت العصفور اس. العصفور ل مه بي

ي.. بيت األرنب اسمه الجحر. األرنب له بيت.. العش ا .. أما أنا الفلسطيني فال بيت ل ألن بيت الفلسطيني يحي

  ).80ص ،االغتصاب( "فيه اآلن عدو الفلسطيني

وازى  ا يت ى بم إن ونوس يستحضر المزامير وأسفار الملوك من العھد القديم محاوالً إعادة إنتاج المعن

ع األحالم الصھيونية د من الممارسات  م ى شكل جدي ا إل ادة الشعوب، ينقلن ة بالتوسع من خالل إب العدواني

ال )إسماعيل(اإلرھابية الصھيونية من خالل جريمة اغتصاب دالل أمام زوجھا  ك ھو اإليغ ، والھدف من ذل

ة الذي اعتقل نتيجة لمواقـ الزوج يقف بينما  ،زوجھا وإخراجھا من دائرة اإلنسانية قھرھا وقھرفي  ه الوطني ف

  :عاجزاً عن الدفاع عن زوجته أمام سطوة جالديه وإرھابھمـ النبيلة 

  ...عونك يا رب: إسماعيل "

  .ھا نحن نلتقي. .إسماعيل) ھامسة: (دالل      

ا ... ).( .اغفري لي يا دالل: إسماعيل  ا تشاءون .ھي ال شأن لھ دون .عذبوني كم ا تري ي م وا ب ولكن  .افعل

  .ا الجحيمدعوھا بعيدة عن ھذ

  .أنقذھا إن كنت تحبھا إلى ھذا الحد: مائير     

  .أنت أقوى منھم. .قالت لي الفارعة ال تخافي: دالل      

   .ھل أخبرتنا بكل ما لديك ؟: مائير     

  .في وجوھھم أبصقيوإذا ضايقوك  .رأسك ارفعيوقالت : دالل      

  .ليس لدي ما أخبركم به: إسماعيل 

ائير    دأ : م رسلنب ماعيل.(الع ران إس ي يج د وموش دفعھا .دافي زة دالل وي ك عجي دعون يمس ع . وج الجمي

  ) يتجھون إلى الغرفة الداخلية

دعون   رات : ج رة الخي ا واف الي ي ه(تع دك .آه) تبصق علي ذا أري اق .ھك ا رف ي ي د عروس ة أري ي . شرس إن

  .انتصب كجبل جلعاد

  ." .كالب. .كالب: إسماعيل 

  .وتبدأ االحتفال ،ھل تمتشق عصاك .ھذه الوسيلة أكثر فاعلية من التيار الكھربائي .مال بد أن يتكل: مائير 

  .دع جدعون يبدأ: إسحق 
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  ).110 ـ 109ص ،االغتصاب( "ستدير الحفلة معي. .ال يھم .وددت لو أنك البادئ: مائير  

ادي واللفظي اه الم اوز معن ا يتج ل ب ،إن االغتصاب ھن ى مفاصل العم ه عل ي بظالل ة ليلق ه كبني أكمل

ا ،حكائية تركيبية ه قوتھ ر االغتصاب الجسدي  ،حيث يصبح الجسد أداة بيد السلطة تستعرض من خالل ليعب

تالل اريخ واألرض واالح ذلك عن الت تالل ال ينتمي إال  ،ب ذا االح ى أن ھ يالً عل يس إال دل ا ل فاالغتصاب ھن

ن خالل  ا م ارس قوتھ د أن تم زال تري ة ال ت ة ھمجي ة بربري ادھملمرحل ويه أجس طينيين وتش ع الفلس وال  ،قم

العموم ه ب فته وفھم ذا الشعب وفلس م لھ ة، أو فھ ة حقيقي ذلك تحاول أبداً أن تذھب بعيداً في خلق عالقة جدلي ، ل

ة  ى المستويات الفكري ؤجج الصراع عل ايتين من خالل حوار جدلي ي ر الحك ا وعب فإن األحداث تتأسس ھن

ددة  ،لتعطي تشكيلة متناسقةلشخصيات تتباين بشكل عام ليحيلنا ذلك إلى أن ا ،والوجودية اط متع فھي ذات أنم

اد النفسية ،مختلفة في التكوين واألبعاد ام المؤلف باألبع ا اھتم رز من خاللھ د ب    فأغلب نصوص ونوس ،وق

د" ا بع ة فيم ة من خالل  ،ال تركز على إبراز شخصياتھا لتظھرھم في صورة بطولي رة معين ا تجسد فك وإنم

ذه الشخصياتتم د ھ ذات  ،حور األزمات الذھنية عن ين ال وازن ب ق ت ى خل وأغلب الظن أن الكاتب يھدف إل

ق  ،وحقلھا ي عن طري د ذات ق نق ة خل ا، لمحاول اقض مع جوھرھ بإضمار الجزء المظلم من الشخصية، المتن

ونس" (االستعانة بالكوابح المستمدة من الماضي ة اإل)56ص ،م1988 ،ي د مكان ك لتحدي ه ، وذل نسان وحركت

ى  اة المثل ى الحي ه إل ضمن الوجود البشري، بوصفه يعد محوراً للتأمالت والبحث الفلسفي الھادف للوصول ب

  .البعيدة عن الزيف وتخلخل القيم والمبادئ

ى  إحساسھاإن من مظاھر االغتراب التي تبدو على شخصية دالل ھو  درة عل د للق العجز، فھي تفتق ب

المواقف االجت أثير ب يةالت ة والسياس وة  ماعي ع اإلحساس بوجود ق ى مصيرھا م دم السيطرة عل وشعورھا بع

ا من الفلسطينيين  ا ومع غيرھ ذي يتعامل معھ ا أال وھي االحتالل، ال تحكم بوجودھ ا وت خارجية تدير حياتھ

وة ة ضمن منطق الق ع المعياري د المجتم ي تفق ة الت ى الغاي دھا للوصول إل ى جس ارس العنف عل دو يم ، فالع

ا تختفي ال راد المجتمع فإنھ م أف ي تحك ايير الت ادئ والمع يم والمب ار مجموعة الق ا تنھ اة، وحينم سياسية المبتغ

و  ى الشخصية ھ يطر عل عور المس راده، ويصبح الش ه أف لوك وتوجي يم الس ى تنظ درة عل دة  الق عور الوح ش

  .والفراغ النفسي واالفتقاد لألمن

. لتي تعيش مثلھا الحرمان والتشرد في ظل وجود االحتاللإن دالل تستمد قوتھا من مواقف الفارعة ا

ات  لالنعزالفالحالة النفسية التي تعيشھا شخصية المرأة الفلسطينية ھنا ھي التي تدفعھا " واالبتعاد عن مجري

ان يحصل  اإلنسانالحياة العادية، فالحياة إذا كانت في عين  ا ك ذا م وم، وھ د ي ضيقة يشعر بأنھا تقتله يوما بع

ل لھ ات التأم دة لغاي ى الوح أ إل اني، فھي تلج توى اإلنس ى المس ا عل ن ايجابيتھ رغم م ى ال ذه الشخصيات عل

ة القمع وسلب  وإعادة ، فال يمكن العيش اإلرادةترتيب الحياة من جديد، فالتمرد والتحرر من القيود ھي نھاي

ود  ذا الوج ة ضمن ھ انيبكرام ة اإلنس ر حري ن غي ري،( "م د ، )235، ص2007 العم إن البطل عن ذلك ف ل

ونوس قد ظھر قويا وھو يبحث عن خالصه من ممارسات ھذا المحتل، وبدت حالة التمرد لديه حالة وجودية 

تجاوزت كل األطر التقليدية نحو اآلفاق ليحيلنا من خالل صبره وقوته إلى حالة الضعف التي يعيشھا المحتل 

  .ا والنھوض من جديد من ناحية أخرىباألمل والتخلص من كبوتن إحساسنامن ناحية، وحالة 

  :تقول دالل ماوحين

م :دالل" ا.. األرض ال تتسع لنا ولھ وا جميع م يزول ر، إذا ل م. األرض أضيق من القب ا نحن أو ھ    "إم

رأة، فإننا ندرك تماما أن الصراع ھو صراع وجودي، فال يمكن )120ص ،االغتصاب( أن تنسى كيف  الم
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ه ،اة جديدةانتُزعت من حياتھا لتعيش حي دوه رجولت اوبوا  ،قتل فيھا الجالدون زوجھا بعد أن عذبوه وأفق م تن ث

ة  ،فمزق لحمھا واقتطع حلمتي ثدييھا حمىواستبدت بأحدھم  ،على اغتصاب زوجته ويبقى التصور بقيام دول

   .فال يمكن للصراع أن يحسم إال من خالل حروب جديدة ،تتسع للجالدين والضحايا وھم سراب

ةومثلما  ا الوطني رة نتيجة لمواقفھم  ،أظھر ونّوس كالً من إسماعيل ودالل وھما يقدمان تضحيات كبي

اره  اً من خالل إظھ دثاً موازي ا ح دم لن تقم وھو ) إسحق(فقد ق ى إسماعيل دور الجالد والمن ذي مارس عل ال

أزق االغتصاب ابھاً لم اً مش يش مأزق ة  ،يع ه نتيج ذ يعالج ذي أخ وحين ال ب النفسي من ى الطبي أ إل ا يلج فبينم

) راحيل(لشعوره بالعجز الجنسي، إال أنه سرعان ما يكتشف ما ھو أعظم من مصيبته وھو اغتصاب زوجته 

  : إسحاقمن قبل صديقه، تقول راحيل مخاطبة زوجھا 

ل" ا أيضاً : راحي دھا أن أغتصب أن رائيل ومج ة إس ل ضروري لمنع ك ... !وھ د اغتصبني زميل لق

، وفي الوقت )87ص ،االغتصاب( "اغتصبني كما يغتصبون العربيات أثناء عملھم المجيد... الفّعال جدعون

م  ا ھ ى الحضيض، بينم ا يھوون إل ه ورجاالتھ ه ودولت ن بأن ه، يعل ات زوجت ه جدعون اعتراف الذي يسمع في

  .ولتھميعللون أفعالھم الشائنة ضد دالل وغيرھا بأنھا لمنعة د

د    ا ق اعي، فھم اني ونفسي واجتم راب مك إن االغتراب الذي تعيشه كل من الفارعة ودالل ھو اغت

رت في  ي أوجدھا االحتالل، والتي أث تركتا المكان الذي ارتبط بذاكرتھما نتيجة للتشرد ولقسوة الظروف الت

ل واالغتصاب م اعي، فالصھاينة يرسمون سياسة القت ادئھم واقعھما النفسي واالجتم ك من مب ين في ذل نطلق

ي  ة الت ك من التنويعات الفكري ى ذل ا إل الدينية المحرفة التي تنادي بضرورة القضاء على العرب وثقافتھم وم

رددون  ذلك فال عجب أن نجدھم ي اييخو، ل ا جاء في مسرحية ب فرضت على ونوس قالبا مسرحيا مغايرا لم

انية دوما ما ورد في التوراة من أسفار حول تدمير ال ا المواقف اإلنس مسلمين وإقامة الحضارة الصھيونية، أم

  .ويرون فيھا أنھا تتعارض مع عقيدتھم ،الممثلة للروح األخالقية فھم ال يتعاملون معھا

وس  ارئ لمسرحية ون وه " إن الق العرب، وتتل دھما خاص ب ماويين أح ابين س ه يتصفح كت يشعر كأن

وحين وأم اسحق، وفي الفارعة، وآخر خاص باإلسرائيليين، يتناو ام من ه الطبيب النفسي أبراھ ب على تالوت

ين الطبيب النفسي، بوصف الكاتب  ه وب ه بين ذي يجري الحوار المحتمل ال النھاية يجمع ونوس بين الكتابين ب

يلخص  ا الفارعة، ل ي وقفت عليھ يمثل الجانب العربي المتضرر، فنراه يقف على ذات البقعة من األرض الت

الصراع المتمثل بالصھيونية وممارساتھا القمعية، وقد وفر ھذا التقسيم للمؤلف فرصة التحليل الحوار جوھر 

م تكن في  والتنويع في األحداث والتعليق عليھا، والغوص في أعماق شخصياته، ونسج عالقات جديدة بينھا ل

  ).        144 ـ 143م، ص2002 علقم،(" مسرحية باييخو

ة في التعرض لة ونوس في المسرحي يترددوال  ة العربي ا األم ي تمر بھ ة والخاصة الت لظروف العام

ديم درس  لطة تق دي للس ه النق ن خالل موقف اوالً م لبيا، مح ا س طيني انعكاس ع الفلس ى الواق نعكس عل ي ت والت

حقيقي يعبر عن الحالتين الوطنية واإلنسانية أجمل تعبير، وفي خضم األحداث المسرحية يبقى مسيطرا في 

ا  اإلدراكقضيتھا، ليصبح بنى العالي لطبيعة الشخصية الفلسطينية التي تت دراكاإلالنص  ول نابع ذاتي للحل ال

درھا ھو وع بالذات اإليمانمن  الي يصبح مصير الشخصيات و ق ة، وبالت ول الخارجي ى الحل ال عل دم االتك

ا، ا واغترابھ اء للقضية الفلسطينية متجاوزة عزلتھ نح  تبني المقاومة والثبات والوف ا يم ار ھو م ذا االختي وھ

ة قضيتھا اإليمانالشخصيات بطولتھا التي تنبع من  ي الفلسطينية الشخصيات إن" ،بعدال  :ونوس رسمھا الت

 القضية ھي البطولة غدت حتى توزعت عليھا البطولة  ...الصفدي وحسين عمر، ،إسماعيل دالل، الفارعة،

ل نفسھا، ه الفلسطيني ھي الشعب ب ي" (أجمع كل ذلك فال عجب أن ينتھي )54ص م،2012 خ حسن،الش ، ل
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هتلك النھاية المأساوية حينما يموت تحت التعذيب، وتتم  إسماعيل ه  إعادت ى ذوي ل سلطات االحتالل إل من قب

ين  دام ب تعل الص اھرة، ويش ى مظ ول إل ا تتح رعان م دة س ازة حاش اس جن ه الن يم ل مر، فيق ابوت مس ي ت ف

يد الطرفين، بينما تصاب الفارعة بط ة نش و ينبعث من إحدى المحطات العربي تح الرادي ا تف لق ناري، وحينم

وطني، فتوجه نقدھا للعرب من خالل مطالبتھا إياھم بإرسال الدم والطحين بدال من األناشيد التي ال تغني وال 

  . تسمن من جوع

  

  ):حبيبي إميل(لنسناس لـ ھند الباقية في وادي ا -مسرحية أم الروبابيكيا  في الفلسطينية اغتراب المرأةـ 2

طيني  ب الفلس رض األدي ي(يع ل حبيب ا ) إمي ي مونودرام ا (ف ي وادي  -أم الروبابيكي ة ف د الباقي ھن

وع ) ھند(م صورة امرأة فلسطينية في الخمسين من عمرھا تدعى 1992) النسناس تعيش قھرا واغترابا من ن

ان الفلس ه لإلنس يته وقمع تالل الصھيوني بوحش ون خاص فرضه االح انوا يقطن ن ك ريد م م تش طيني، ورغ

رين  ذا البيت ملتقى الكثي ى أصبح ھ ا، حت حولھا إال أنھا قد بقيت صامدة في بيتھا في وادي النسناس في حيف

ا باتت  ا ألنھ أم الروبابيكي ران ب ة حزي من أبناء الوادي فلقبوھا بملكة الوادي غير المتوجة، ثم لقبت بعد ھزيم

اً  تعمل في بيع وشراء مخلفات ا لحاف د فرشت أمامھ الناس من أثاث، فھا ھي تتربع على أرض من الغرفة وق

روز  ة في ه أغني ق من رة(تتحسسه بيدھا، بينما ھناك جھاز راديو عتيق تنطل ك )زوروني كل سنة م ، وكل تل

  .م، أي بعد حدوث النكسة بشھور قليلة1967األحداث تجري في يوم من األيام األولى من شھر أيلول عام 

ه و تقلة من لوحات روايت ام الستة(كان حبيبي قد تناول قصة ھذه المرأة في لوحة مس ، )سداسية األي

ة،  ا عقب النكب ا وأوالدھ زوح زوجھ الرغم من ن ا ب حيث حدثنا عن ھذه العجوز التي ظلت صامدة في وطنھ

اكنھم  وا مس ذين ترك اث المھجرين ال نتيجة لإلرھاب وصورھا لنا وھي تشتري دواشك القـنيطرة، وتجمع أث

ي الصھيوني،  ن المالحظ أن حبيب ي"وم ب المنتم ن منظور األدي ة م اطى الكتاب ن  ،يتع يلة م ذھا وس إذ يتخ

ا وسائل مجابھة الواقع األليم الذي يرزح تحته  ى كل م شعبه الفلسطيني في ظل سطوة االحتالل المتغول عل

ائز م ،ھو فلسطيني اوھو صاحب نظرية روائية جديدة تقوم على رك ة من أھمھ اء النصي المختلف  ،عين البن

رى معاصره ي أخ ة ف ة تقليدي كال كتابي ه أش اھى في ذي تتم ا  ،ال اريخ والجغرافي ة الت ع رواي ه م اص في ويتن

ة ،والتراث واودة(" وتتداخل فيه األزمنة واألمكنة وتتشعب فيه الحكاي ة )1058ص ،م2011 ،الع ا لحال ، طبق

  .مأساوية المرتبطة باإلنسان الفلسطينيالتشعب التي تأتي عليھا األحداث ال

ا فإن ياقه الفلسطينيلذلك فحينما يقدم لنا حبيبي أزمة ھند واغترابھ ك ضمن س ا ذل دم لن الي  ،ه يق وبالت

واقعية ترتبط بعالقات اجتماعية محددة بطبيعة حركتھا، وھي في الوقت نفسه أم فھي ال تخرج عن كونھا أما 

ل رمزية تمزج في صياغتھا بين ال ران تتمث واقع والرمز، لتمثل بذلك مظھراً من مظاھر انعكاس ھزيمة حزي

  .فيه فكرة الصمود والتشبث الواعي باألرض

ى فلسطين، ونتيجة  ي ترمز إل إن حبيبي يعبر في الرواية عن معرفته الوثيقة بھذه المرأة الصامدة الت

ه الشخصية إلعجابه بموقفھا الوطني الراسخ، فقد اتجه إلى تخليد قصتھا من  خالل نص مسرحي شّكلت في

  .المحورية، حيث صورھا وھي تعيش أزمة حقيقية نتيجة لما ألقته عليھا الحرب من تداعيات

ه  ذي تقطن في د(تبدأ أحداث المسرحية بطرقات على باب المسكن ال ان ) ھن ا في المك وتعيش اغتراب

ك الذي أصبح نھبا لجنود االحتالل، والذي غاب عنه األحبة بحثا  ع تل ا ترتف ن، وسرعان م عن مكان آخر آم
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ت  د ملّ ازلھم، فق ى من ائبين إل دت األمل في عودة الغ ا فق اكناً ألنھ د س الطرقات لكنھا ال تحرك في دواخل ھن

  .االنتظار، ألن عودتھم في نظرھا باتت ضرب من المستحيل

 ً يئا ا ش م يخبروھ ادمين، علّھ ؤال للق ه الس ن توجي ف ع ا ال تك ك إال أنھ م ذل ا  ورغ ن أوالدھ               ع

ة ) حسن وحسني وحسنية( ول مخاطب الذين تركوا منزلھم وھربوا خوفاً من بطش العصابات الصھيونية، تق

  :ألحد القادمين

  من وين جاي يا ابن حارتنا: ھند "

  من الكويت وإال أبعد؟

  .واقف ومنزل راسه

  !من مين مستحي؟

  .أنت مش الحرامي، يا رجل، أنت المحروم

  ....يرفع راسه كنت عرفته لو

  !ھيه، يا زلمة

  .سايق عليك هللا ترفع راسك

    بتشوفني بشاورلك

  ما شفتليش أوالدي؟

  .)12 - 11م، ص2006 ،ھند الباقية في وادي النسناس( "حسني وحسن وحسنية ؟

ا بنفسھا، ف ھي ورغم حالة االغتراب التي تعيشھا ھند إال أنھا لم تتوقف عن التعبير عن مدى إعجابھ

النورية، لقد كانت تشارك كل ) زنوبا(بنت الفران التي كانت تغار من حالوتھا كل النساء حتى  ءھند السمرا

ا  اكناً حينم وا س م يحرك نھم ل ك، لك ا ذل وا منھ ا طلب أھل القرية أفراحھم وأحزانھم، ولم تتوان عن خدمتھم كلم

  .قالقل حولھاحدثت أزمتھا، واكتفوا بمراقبة حركاتھا وسكناتھا، وإثارة ال

ا  ر، لتكتشف أن ابنھ الة من الصليب األحم ا تصلھا رس د حينم اة ھن أزم معان ي ) حسن(وتت سجين ف

ة أسمه  ة(سجن أنشأه الصھاينة في الرمل ذا السجن ال)الجلم اعي والنفسي،  ، وھ يختلف عن سجنھا االجتم

  :تقول

  !حسن ھون؟: ھند "

  !حسن محبوس؟

  !في الجلمة؟

  )تتابع القراءة( .أسوي؟وأنا قاعدة ھون، ايش 

  !ايش؟ أبعدوه؟

  !أبعدوك، ياّماه

  ياّماه ليه ما خلّوك تكمل المشوار؟

  ...عجناح الطير كنت جيتك يا ولدي

  ياّماه شو عملت حتى تكون الحسرة سجني األبدي

  .ياّماه يا حسن، شو عملوا فيك؟

  ياّماه يا حسني ليش ما درت بالك على أخوك 
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  الصغير؟

  شو صار فيكي؟  . يا ست البيت ياماه يا حسنية،

  يا حكومة ھد حيلك لو حط راسه على صدري ولو مرة

  !واحدة قبل ما تبعدوه

  .)19 - 18، صھند الباقية في وادي النسناس( !"يا ظالم إلك هللا

ةوضمن أجواء القھر واالغتراب التي تعيشھا تتجه ھند إلى جمع العتق وا ا  ألغطي ة، وحينم من القري

ً ھا تفتش ا  بحثا ا ھي تعرض للجمھور بعض م رتبط بأصحابھا، فھ ا أسراراً ت عن أشياء ثمينة تجد في داخلھ

ان  ة، ك ة طيب انية ھانئ لديھا من أوراق تؤكد من خاللھا على عمق العالقات اإلنسانية ودفئھا في ظل حياة إنس

  .منةاإلنسان الفلسطيني قبل أن يجتاحه إعصار االحتالل الھمجي ويدمر حياته اآلعيشھا ي

وزع  وطوال رحلتھا عبر أحداث المسرحية، تورد لنا ھند عدداً من الشخصيات التي تمر بھا والتي تت

ة  ى المواقف الفكري ة للجانب الصھيوني، إذ نتعرف عل ي، وأخرى ممثل بين شخصيات ممثلة للجانب العرب

ت الشخصيات الص ة، وإذا كان الل الشخصية المحوري ن خ ك الشخصيات م ر تل ات نظ دو ووجھ ھيونية تب

راب  ة اغت ة وتعيش حال دو شخصيات مأزوم إن الشخصيات الفلسطينية تب ة، ف تيطانية القمعي بصورھا االس

ة  اة مليئ ا حي ذي فرض عليھ ذي أعقب الحرب وال مماثلة لحياة الشخصية الرئيسة، نتيجة للواقع المأساوي ال

  .بالتشرد والفقر

اه ورغم ما حل بھند من آالم ومعاناة، إال أنه قد  ة تج ذكريات الجميل يئاً من الحب وال ا ش بقي في ذاتھ

ا، ) عبدهللا( الذي فقدته ھو اآلخر، وحينما تتصور حضوره تبدأ بسرد حكايتھا معه محاولة أن تبقيه إلى جانبھ

ك "فمرة تعاتبه على الرحيل، ومرة تحكي له حكاية إبريق الزيت، وھو  تلخص في ذل ة فلسطينية ت لعبة تراثي

نھم التعب اإلبريق الذ ال م ى ين ق الزيت حت ادون إبري م ين وم وھ ة طوال الي الي القري ه أھ دور حول ان ي ي ك

ة ال تنتھي وال تتطور وال  ذا واللعب داء، وھك والنعاس، فينامون ولكنھم يعاودون في اليوم التالي الدوران والن

ة با ة التراثي ة الدرامي ك الثيم اط تل لقضية الفلسطينية وإشكاالتھا جديد يضاف إليھا، ومن ثم يتضح مدى ارتب

ي ن )69م، ص2008دوارة، ( "التي ال تنتھ ا ل ى أنھ اً طوال األحداث عل د قائم ك يبقى إصرار ھن ، ومع ذل

رع الجرس في  تغادر وطنھا رغم كل ما تتعرض له من محاوالت للتھجير، فھا ھي تنادي أھل البلد وھي تق

  :تبنته محاولة منھا ألن توجه اھتمامھم نحو موقفھا الذي

  يا أھل البلد: ھند "

  !الحاضر خاين والغايب بطل

  من الصبح منع تجوله بكر

  ورصاص مثل زخ المطر

  وبعد بكرة من الصبح إضراب 

  ...ورصاص مثل زخ المطر 

  يا أھل البلد، يا أھل البلد 

  ...حكايتي ما انتھت 

  وعندي ذكريات 

  وعندي أوالدي 
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  .وحكايات 

  ...بس سلموا لي عليه 

  :وا لهوقول 

  ھند الغالية 

  ترعى عز وتقعد غز 

  .مثل جبالنا العالية 

  زاروني وإال ما زاروني 

  .أنا قاعدة 

  .)59 - 58ص ،ھند الباقية في وادي النسناس(  "وھاي قعده 

د ة، تتخذ من  وھن راق عن األحب دمير وإرھاب وف لبياتھا من ت رازات الحرب بكل س ي تعيش إف الت

ة  الزغاريد واألغاني الشعبية ا أغني ا ھي راُ لألحداث، فھ ا بوصفھا تشكل سجالُ مري يلة لتصوير معاناتھ وس

وغيرھا من األغاني التي تنطلق عبر ) غاب نھار آخر(، وأغنية سھام شماس )زوروني كل سنة مرة(فيروز 

اب ر عن حاالت الغي ة تعب  األثير، أو ترددھا ھند بين الحين واآلخر ن وھي تحمل في طياتھا مضامين فكري

ك األغاني  اني والنفسي للشخصية، وال تغب عن النص تل راب المك والرجوع المنتظر للوطن وتعمق االغت

ة  ،المصاحبة لأللعاب الترفيھية ولألفراح الشعبية الفلسطينية ة من حيث ھي معلق د تأخذ الدربك ا ھي ھن فھ

اعلى الحائط، وتضرب بأصابعھا عليھا وھي تتفاخر بأنھا كانت تقود سھرات األ اء قريتھ  ،فراح الخاصة بأبن

  :وتغني

  زينه  يا مزين                           وناولــه  ألمــه: ھند "

  ودمعته ھالغالية                             نزلت على كمه      

  زيـنه  يا مـزين                             تحت في التـين      

  ...وقلبھا حزين                   يا ميمته فرحانة                

  زيـنه يـا مزيـن                             بمواس الذھــب      

  ال توجع لي العريس                        عـمـنه  عـزب      

  

  :تغني وھي تبكي

  آه يي ھا وجيتك من الھيش   

  آه يي ھا جلبوط وما عليك الريش   

  قزقة والطير والتعشيشآه يي ھا وعلمتك الز   

  آه يي ھا ومن بعد ما كبرت صار عجناحك ريش   

  .آه يي ھا طرت وراح تعبي عليك بخشيش   

  ).38 - 37ص ،ھند الباقية في وادي النسناس( "زغرودة    

د ي تعيشھا ھن راب الت ة االغت لوبه اللغوي حال د عزز ومن خالل أس د  ،ومن المالحظ أن حبيبي ق فق

ة الفصيحة في " ،حضور مغايراستخدم لغة لھا  ه مع اللغ إذ تتداخل اللغة العامية والعامية المفصحة في متون

ة ،نسيج لغوي واحد ا الداللي ة ووظائفھ ة اللغ ه  ،على نحو يتجلى فيه وعي الكاتب بماھي ه ثقافت ى في ا تتجل كم
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دو ـ ، ...ومخزون ذاكرته الطافح بوقائع التاريخ الفلسطيني القديم والمعاصر ،العالية ا يب ه ـ كم في مسعى من

طيني ان الفلس طين ولإلنس ه فلس ارية لوطن ة والحض ة واللغوي ة التاريخي ياغة الھوي ادة ص ى إع                      " إل

ا األحداث )1060ص ،م2011 ،العواودة( ، وھذا ما يجعل ھند تعبر عن حكايتھا بطريقة عفوية سلسة لتحيلن

ى  ذلك إل تھاعب ي عاش اة الت ل  مق المأس يراً لمحت وطن أس د أن أصبح ال ديھا بع االغتراب ل وعمق الشعور ب

ا  ه، وھي بثباتھ فرض عليه واقعاً سياسياً جديدا، لتبدو ھند بذلك مثاالً لكل فلسطيني مستلب مضطھد في وطن

ى الصمود  وم عل ة تق ل مواجھ ة المحت ي مواجھ ا ف روعية موقفھ يتھا ومش ة قض ن عدال ر ع وصمودھا تعبّ

  .وعيواإلدراك وال

   

  ):جواد األسدي(مسرحية نساء في الحرب لـ  في الفلسطينية اغتراب المرأةـ 3

م الفلسطيني بكل ) جواد األسدي(لم يكن الفنان المسرحي العراقي  اول األل هببعيد عن تن د تداعيات ، فق

ر، شّكل الفكر السياسي الذي تشبّع به األسدي معياراً لكل اختياراته المسرحية، فلم يتمكن من ت ذا الفك جاوز ھ

داً  ائراً وناق ه ث ل وقف من ة  ،ب ادره بدق ار ك ية المؤدلجة أن يخت ات السياس ة للعالق ه نتيج ا فرض علي ذا م وھ

ة ذات  ياقات العالمي اً عن الس ك خارج م يكن ذل ا، ول وإمعان، ليساھم معه في تحقيق األھداف التي يتطلع إليھ

ح ال اتجريبالمالم ل الجم ى العم وم عل ي تق ة، والت ى ي ة عل زة وإبداعي ورة متمي ق ص ى خل ول إل عي للوص

ارب  ي تج وعي ف ذا ال ذ ھ د اتخ رح، وق دي(المس ي ) األس عب العرب ي قضية الش الل تبن ن خ اً م داً قومي بع

ة "الفلسطيني،  إذ أن األسدي يتخذ من الفلسطيني بعداً لكل إنسان مستلب من وطنه وطموحه ومشروعية عدال

زه قضيته، وفي مسرحه يحاول أن يقت رب من ھذا اإلنسان يعلمه ويتعلم منه، يخلق جدالً حاّداً معه، مثلما يحف

درك ،على االنطالق والتجرد والثورة ى  ،يعلمه كيف يواجه حين ي ة عل م تكن قائم ة إذا ل ة حقيقي فال مواجھ

  ).57م، ص1993 يحيى،( "وعي وإدراك

ا األسدي نح ن خاللھ ذة أطل م اة الفلسطينية ناف د كانت المعان ى أن مصدره لق ة، إضافة إل و العالمي

ابك  ة لتش ة المصيرية، ونتيج ك القضية القومي ن تل اً م اً وجمالي ه فكري ان يقرب داد ك ي بغ رؤىاألساسي ف  ال

دة  ة جدي اً عن لغ ه المسرحي، باحث دي والمكرر في عمل السياسية والجمالية لديه فقد ابتعد األسدي عن التقلي

ي : "والواقع الفلسطيني، يقول تمكنه من التعبير عن ثورية الفكرة ر عمل منذ خمسة عشر عاماً وأنا أحاول عب

ات  د لثب اك أي تمجي يس ھن ت، ل ل المي دة التمثي نص كي ألغي أعم ع المسرح الفلسطيني، أن أفكك بيت ال م

ي  ل المركب ف د التماي زاز الجس وق البت ابي، وال أي ت رنين اللفظي الخط زة لل ة ركي نص والعرض وال أي ال

المسرحي كان وال يزال غاية من غاياتي التي لم تكتمل بعد، وثعبان التغيير يفعل فعله الدائم من أجل الفضاء 

راغ ي الف م ف ذة للرس وطن الل روح ھي م يقى ال ت وموس ور الخاف ة الن رض، مالحظ ة والع ة البروف  "ديموم

  ).393م، ص1995، األسدي(

د شكلت وإذا كان المغزى السياسي قد سيطر على خيارات األسدي ا إن قضية الحرب ق لمسرحية، ف

د  ع العراقي بع ع الفلسطيني، أو الواق ه الواق اقش من خالل ذي ن ك ال يما ذل حضورا واضحا في مسرحه، الس

ام ) نساء في الحرب(الحرب، ففي مسرحية  ذفت 2003الصادرة ع ات ق ام ثالث نساء عربي نا أم م نجد أنفس

ا ضمن بھن األقدارـ رغم االختالفات بينھن ـ إلى ال أ في ألماني ة، ليجدن أنفسھن في ملج منافي بطرق مختلف

رة المسرحية  وھمي، وحول فك ا عن الخالص المرتقب أو ال دم في بالدھن بحث فسحة للھروب من نزيف ال

ه  واد أن د ج راكم "يؤك ن ت ذه م رب ھ اء الح رة نس دت فك استول ذي  اإلحس يم ال ائح والجح ائع والفض بالفظ
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عبر بحثه عن مجھول مصيره، بفقدانه لجنة بالده، في تنقيب مضني عن المكان  العراقي اإلنسانيتعرض له 

ر،  ة التھجي م جريم ب بحقھ دما ارتك ا بع ن، خصوص ماآلم ا بھ ة،  قاذف واخر المھرب ارات والب ه المط ى تي إل

اس اجرون بالن ربين يت ع مھ دود الموت م روب من ح ر الجوازات، والھ ة، وتزوي بحيث ! والحدود الملغوم

را من  اإلجباريةلھجرة تحولت ا لھذا العدد الھائل من الناس إلى سوق تجاري، مريب راح ضحيتھا عددا كبي

  ). 6 - 5ص ،م2003 ،نساء في الحرب ( "العائالت، من أطفال وصبيان وشيوخ

ر من  ار التعبي د اخت إن المؤلف ق م العراقي ف وألن صورة الھم الفلسطيني ال تختلف عن صورة األل

وھي ممثلة عراقية محترفة رمت بھا الخشبة بعد  ،أمينة:  فاألولى ،ة عن وحدة األلم والمعاناةخالل تلك النسو

تالع من مسرحھا  ة واالضطھاد واالق انھيارات متعددة لوضع سياسي يھدد باالنفجار، وقد تعرضت للمالحق

اة لمش ا دون مراع اء غيرھ ر نس ان يعاش ث ك ه حي ا وخيانت لوك زوجھ ن س ت م ا، وعان اعرھا وجمھورھ

ا عن  رة بحث دان شرقية كثي د ھربت صوب بل ا في بيت واحد، وق ي تجمعھم زواج الت وإنسانيتھا ورابطة ال

ة. الحرية، معرضة نفسھا للعديد من المخاطر قبل أن تحط الرحال في مخيم لطالبي اللجوء في ألمانيا : والثاني

د أن وھي طبيبة نفسية جزائرية تعرضت للجور والظلم والتحقير  ،ريحانة ا بع د تعمقت أزمتھ في بالدھا، وق

ك  ى ذل رد عل ارت أن تتم ذلك اخت م، ل ا للظل ا ومقاوم ان نزيھ ه ك ذبح زوجھا وتم تقطيع جسده في الشارع ألن

ه  ذبح ب ذي ي ع ال ك المجتم ة ذل ع رافض انالواق اوز اإلنس الل تج ن خ ا م دة تمردھ راف، مجس يم  األع والق

ا والمحرمات األخالقية واالجتماعية بممارس ة الجنس، ورغم أنھا كانت تعالج اآلخرين من أمراضھم إال أنھ

ھا، فلجأت  الج نفس ا كي تع ي تعرفھ ات الت ل النظري ي ك ا ف د عالج د تج م تع ىل ل شيء إل ن ك . السخرية م

ري  ،مريم: والثالثة ا الجب اعي بسبب اقتالعھ ا النفسي واالجتم وھي شابة فلسطينية تعيش اغترابا عن واقعھ

ا  من وطنھا، فھي ذين عروھ تحمل ألما كبيرا في دواخلھا نتيجة لجرھا إلى الشارع من قبل جنود االحتالل ال

ه، إضافة  ر أخذ يمزق أمام والدھا، وسحقوا أنوثتھا بعد ضربھا من قبلھم على صدرھا مما تسبب في ورم كبي

  .آالم نتيجة لغدره بھا إلى ما سببته لھا تلك العالقة العابرة التي أقامتھا مع صديقھا الالجئ البوسني من

تلتقي إفادتھاومنذ البداية تظھر أمينة وھي تحضر  ذي س ق ال ام ضابط التحقي تتلوھا أم ي س ه في ب الت

  : مركز اللجوء، تقول

ي  :أمينة " درة ل ة وال ق أني معطل ه وأحس ب رتج جسدي كل كلما يقترب موعد التحقيق مع المحققين ي

ي يجع ق تسلسل منطق اري وف ى ترتيب أفك ين يصدقون كالميعل ا!. ل المحقق ي  كأنم ل ف م أحترف التمثي ل

ارح بات المس ى خش ا عل ل يوم م أمث اتي ول ن ! حي الخروج ع ي ألدواري، ب الل تمثيل ا خ ة دائم ا المتھم وأن

ا وإشاراتجمل  وإضافةالنصوص  اكن ال يتوقعھ صار !! فاضحة والقدرة على صفع الجمھور ولسعه في أم

ةالمخرجون ينفرون مني ويطلقو ذا ! ن علي وصف الممثلة الوقحة أو المشاكسة والشرسة المتمادي د كل ھ بع

  ).11ص ،نساء في الحرب!" (األرشيف العنيف انھارت قواي ھنا، في ھذه المالجئ القذرة

دة  م صاروا عق ا ألنھ ي بالدھ ن ف وة الجالدي ديث عن قس ؤمن بجدوى الح د ت م تع ريم ل وإذا كانت م

م تكف عن الحديث عن تجمعت في صدرھا، فاختارت الع ا ل م، فإنھ زلة أفضل صديق لھا لطرد وحشة األل

  :البوسني، تقول) ساشا(حالة الحرمان العاطفي التي سببھا لھا 

ى ! ال أعرف ما الذي حدث لي: مريم " ة عل فجأة انھار كل شيء، المرض يضرب بعظامي والموافق

ا لجوئي تأخرت، والشيء األكثر مرارة ھو أن ساشا البوسني تر ه نھائي د ھرب من غرفت ي، تصوري، لق كن

ه .. روحي، جسدي، وعقلي! لماذا، لماذا، ألنني أحببته وأعطيته كل ما عندي! لكي ال أراه لماذا لم يقل لي بأن

تيريا ون وبھس ه بجن ه واستدرجني لكي أحب اك ! ال يحبني، لماذا أدخلني إلى غرفت ل مرض فت ي مث د احتلن لق
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ي ك ب ف سأستأصل صورته! يفت ن رأسي كي ه وصراخه ! م ه، ولھاث م لعاب ه وطع ة فم ف سأنسى رائح كي

ا ! ورجولته، كيف كيف؟؟ ه، من أجل أال يكون فظ كنت أصلي وما زلت من أجل أن يدخل هللا الرأفة في قلب

ه! من أجل أن يقبل بي روحا تشتبك مع روحه! وخشنا ي، ! وجسدا ينسجم مع لذت ي، ل ي، ل ه أن يكون ل أردت

  ).41 - 40ص ،نساء في الحرب ( !"أال يحق لي أن يكون عندي رجل أحبه! طأن يكون رجلي فق

افي، حاالت إن النسوة تعيش جميعھا حالة اغتراب فرضتھا  د أن يصلن فالتھجير واللجوء في المن بع

د ة في البل رار اإلقام ة الھرب أو االنتظار لق  إلى حافة االنھيار النفسي بعد انھيارھن جسدياً، سواء أثناء رحل

ة تضاجع  ار، فريحان وة االنتظ ن قس اء م ي االنتھ تعجاالً ف ذيب بعضھن بعضا اس ن بتع دھن يقم د، نج الجدي

ن  ذي ل أ تنتظران األمل ال عشيق مريم دون رغبتھا ولكن فقط كي يھرب العشيق منھا وتبقيان في نفس الملج

ريم عن  وانى م ذلك ال تت ة  إعالنيأتي، ونتيجة ل ى ريحان دھا عل يقھا، ا للممارساتحق ي تمارسھا مع عش لت

ا ) شاسا(ولكن تبقى تتشبث بأمل عودة  رأ لھ اء تق ذه األثن إليھا بينما أمينة تحاول أن تھدئ من روعھا، وفي ھ

ذا المقطع  زداد ضراوة، وھ مقطعا من نص كانت قد مثلته يوما على خشبة المسرح بينما الريح في الخارج ت

ول ھو تعبير عن أزمتھن واغترابھن وحاالت الت ةشرد التي اعترتھن في المنافي، تق ان  أمين ي المك وھي ترث

  : األول لصالح المكان الوھم

ة " ان : أمين رات، األرصفة أوط ات ومس واريخ ويومي ى ت ة عل ة مرفوع ى أمكن ول األرصفة إل تتح

ھم،  ذاتھم وعطش يدھم، مل اعھم وأناش ون أوج الون يحمل ر ض ة، بش وت ملتوي دة، بي دن محتش دة، م متباع

دمنا  نصوصھم د شيخا م ى حد بعي المحرمة المنبوذة، األرصفة بيوت بال جدران، غرف بال سقوف، تشبه إل

دم ى الن دت ! عل ة أم فق ي أنيس ة، أھ ة أم أليف فة رحيم ت األرص رف إن كان اسال نع ا اإلحس                  !"بوجودھ

  ).45 ـ 44ص ،نساء في الحرب(

دانھن وتبقى النساء الثالث يرسمن في أحاديثھن حاال رتھن وھن في بل ي اعت ت الخوف والرعب الت

بسبب الممارسات التعسفية التي مورست ضدھن، ثم يعدن ليرسمن حاالت االغتراب والقلق واالنتظار نتيجة 

المصيرھن المتعلق بقرار من المحقق الذي قد يوصي بترحيلھن من  ى  ألماني ان آخرإل عدم  ةفي حال أي مك

د  اء، اقتناعه باألسباب التي ق ا النس داخلي توردھ ا ينسجم مع الموقف ال دم األسدي م ك األحداث يق ر تل وعب

اء  ،للشخصيات المشحونة بالوقائع واألوھام واآلمال المحطمة فقد عاشت الشخصيات في النص في أسر بن

اعد محدد، عبّر عنه المكان الميت الذي ال ذھاب منه وال عودة، ومثل ذلك القلق يدفع لخلق خياالت جامحة س

ة  ،في تحقيقھا فرصة اللعب التي يباح بھا كل شيء اب المنفع ألن اللعب يعني الطفولة والتلقائية والبراءة وغي

  .اآلنية

ر  الم أفضل يكون أكث إن العالم الواقعي لم يعد يستوعب أزمة النسوة الثالث فرحن يبحثن لھن عن ع

ا يھا ،اطمئنان ن ماض الخ ع ت االنس د حاول يات ق ا أن الشخص وداوي  ،وبم ا الس رت بمزاجھ د ظھ ا ق فإنھ

ة  ،واستالبھا االجتماعي نتيجة للضغوط التي مورست عليھا دم رؤي ه يق ـا أن ـه كلھ وميـزة األسـدي فـي أعمال

ه ذي نھل من راث الحضاري ال ديم  ،فنطازية تضرب بجذورھا في أعماق الخيال والفلسفة والت ى تق ساعياً إل

فھو يحاول استثارة مخيلة المتلقي من خالل  ،ت فكرية وجمالية واعيةعمل إبداعي خالق يستند على مرتكزا

للنساء   األسدي يمنحأن "ومن المالحظ  ،تعميقه لإلحساس باألزمة االجتماعية التي يعيشھا اإلنسان في العالم

ة  أنثويحرية في الكشف عن عالم  ،الثالث ةمغلق، فالممثل ة بالرجل  أمين المسرح  أرضھاتكشف عن عالق

ذي يكتمل في و و وجولييت(فراشھا العرض ال ة المتحررة حد التھتك  ،)رومي اوريحان ريم  أحيان تشاكس م
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ة في  بقسوة، بل وتصر على انتزاع حبيبھا البوسني منھا، وبدا البناء الدرامي في النص منسحبا لصالح اللغ

ووقائع رعبھا، وأسيرات  ذكرى البالد أسيراتكون الالجئات مازلن  ،حوار يتشظى ويكشف الفعل اإلنساني

ا  الالجئالتناقض والتردد، حالھن في ذلك حال  ة، وحينھ ارات الغرب ام اختب بشكل عام، فثمة لحظة ضعف أم

  ).م2003عبد األمير، ( "تبدو البالد برغم جالديھا، رحيمة وآمنة

داع ويحت د اإلب ر يمج رح ح ل ومس ٍن نبي ة بف ة حالم فھا ممثل رت بوص د ظھ ة ق ت أمين رم وإذا كان

المبدعين، فإن آمالھا قد انھارت أمام عينيھا  بعد أن وجدت نفسھا مھملة خارج أسوار الوطن، وھذا الواقع ال 

ا ) مريم(ينفصل عن الواقع الذي تعيشه المرأة الفلسطينية  ة اغتراب ة وريحان راب كل من أمين ا اغت التي زادھ

د عن  ة للتشرد والبع ا، نتيج وق ألمھ ا ف ا، وألم وق اغترابھ ي ف ار الت ي لحظة من لحظات االنھي وطن، وف ال

وح  تعيشھا الشخصيات نراھا تندفع وبشكل ھستيري نحو البوح بأفكار تتجاوز حدود المنطق، فھذه ريحانة تب

ائرة  اريخ العرب بسبب اآلالم الغ ة وت ى العروب ل وعل ا ب بشكل ال شعوري عن كل ما بداخلھا من حقد بالدھ

ع في ذاتھا نتيجة لسطوة جالدي ب ا وق الدھا عليھا وظلمھم لھا، لذلك نراھا تنفعل بقسوة وھي تتلفظ بكلمات لھ

  : الخنجر مخاطبة من خاللھا مريم حيث تقول

ة أو : ريحانة " كم كنت أتمنى لو سألتني يوما لماذا يغرق شعبي في بركة دماء كبيرة وكيف يولد القتل

وث، لم! ، اسأليني لماذا جئت إلى جرمانيا!أية أمھات تلدھم تعار، الممزق، المل اذا اخترت ھذا الفردوس المس

ة ات الميت ة، الغاب دائق الرتيب ة، الح الب المترف اني !..الك ل جرم ن رج زواج م وي ال أنني أن ك ب أؤكد ل ،، س

ثم أغسلھم من آثار اللغة العربية والعرب وأكسر أمامھم سيوف تاريخھم وأھزأ من ! وأنجب أوالدا جرمانيين

دھمإنني أكر! فرسانھم دك وعقائ ره صالتكم وصلواتھم عقائ الدي وال ! ھكم أك ات ب الدي وال أغني ال أحب ب

الدي ي ب يء ف الدي وال أي ش وارع ب الدي وال ش جر ب يء ! ش ل ش أرمي بك ىس يم  إل ىالجح ة إل ! المحرق

الوطن )73 ـ 72ص ،نساء في الحرب ( !"سأحرق ذاكرتي كلھا  ذكرھا ب ، ورغم أنھا قد رفضت كل شيء ي

وطن نتيجة ل ا، إال أن حب ال ي تلقتھ د بلصدمات الت ا تجد أن ق ين الحين واآلخر حينم ا ب قى يحرك عواطفھ

  .جحيم الوطن أفضل من جنة المالجئ والمنافي

د  ريم بع وت م رحية بم ي المس راءوتنتھ ة  إج رفض لجن ورم، وت ديھا المصاب ب ة استئصال لث عملي

ة ليست التحقيق طلب أمينة وريحانة للجوء طالبة منھما مغاد رة ألمانيا خالل ست وثالثين ساعة، وھذه النھاي

ى بيت آخر، يظل في : "بثھا األسدي في مقدمة نصه حينما قال إشارةببعيدة عن  ه إل اإلنسان الذي يغادر بيت

ى مصدر ضوء  االرتباكحالة من  نة، إل يائه المؤنس ى رائحة أش ه األول، إل ى مكان دا إل والظلم، ألنه تواق أب

ر عن )7ص ،نساء في الحرب ( "رفته، إلى نار تنور جدتهقنديله في غ ، ومن المالحظ أن المسرحية ھنا تعب

ا  ر عن دواخل الشخصيات وقيمھ ادة للتعبي د جاءت المونولوجات والحوارات الح ر، وق واقع مأساوي مري

يما أن الموضوع ي، الس ة النفسية لشخصية المتلقي العرب ة من البني ة القريب ذي تطرحه  الفكرية والعاطفي ال

ا  م يجدون مكان ية، علھ المسرحية يعبر عن تجارب العرب الھاربين من جحيم الحروب والصراعات السياس

  .آخر أكثر أمنا واطمئنانا من أوطانھم

راب، راب ھو عدم  إن الشخصيات النسوية ھنا تعيش جميعھا حالة من االغت ك االغت ايير ذل ومن مع

ن دن م ي وف ينھن والتي تقديرھن في المجتمعات الت وزع ب اءات المحددة ومواقف السياسة في ظل  تت االنتم

مع المحتل لتخريب الوطن ونھب خيراته، ثم  قدمواسيطرة قوى حاكمة على السلطة ھم من المحتلين أو ممن 

ادية  ري واألوضاع االقتص ر القس ان تحت ضغط التھجي يم األوط ن جح رب م ة للھ وة مدفوع ذه النس أن ھ

وطن والضغوط االجتماعي ا في ال د عشن اغتراب ذه النسوة ق ية، وإذا كانت ھ ة والحروب والنزاعات السياس
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د القضايا  ريم الفلسطينية من أعق فإنھن قد عشن اغترابا تجاوز ذلك خارج حدود الوطن، لكن تبقى قضية م

  .التي ال يمكن أن تجد حال في المستقبل القريب

  

  : نتائج البحث

لمرأة الفلسطينية ضمن صور متعددة، وقد بدا واضحا مالزمة االغتراب لھا قدم النص المسرحي العربي اـ 1

رحية  ي مس دو الصھيوني، فف ع الع ل صراعھا م وال مراح ـ ) االغتصاب(ط عد هللا(ل وس س الزم ) ون

ية  ن  شخص ال م راب ك ة(االغت ية ) الفارع ي )دالل(وشخص د ف ية ھن راب شخص ذلك الزم االغت ، ك

ة )ي النسناسھند الباقية في واد(مسرحية  ، وھذه الشخصيات ھي صورة معبرة عن الشخصيات االيجابي

  .بسبب فعلھا المقاوم

اءت 2 ي عـ ج راب الت ة االغت ي تشاحال ك الت ن تل دة م ل ح ة أق تھا ھا الفارع ا  )دالل(عاش ة لم ك نتيج وذل

رأة إذا كانت الفارعة أنموذجا مقاوما صلبا فإن دالل تعد أنموو ،تعرضت له من ممارسات تعسفية ذجا للم

ى اغتصابھا، الفلسطينية الضحية، فقد  قتل الجالدون زوجھا بعد أن عذبوه وأفقدوه رجولته، ثم تناوبوا عل

دييھا،  ي ث ا واقتطع حلمت زق لحمھ دھم فم تبدت الحمى بأح ن واس ى وم دو عل ي تب راب الت اھر االغت مظ

قوة خارجية تدير حياتھا أمام  ألمنوالوحدة والفراغ النفسي واالفتقاد ل بالعجز إحساسھاشخصية دالل ھو 

  .وتتحكم بوجودھا أال وھي االحتالل

رأة ـ 3 د عانت الم كان للواقع الذي فرضه االحتالل أثره في تعدد أشكال االغتراب عند المرأة الفلسطينية، فق

د  ك عن ا ظھر ذل وطن كم راب داخل ال د(الفلسطينية من االغت راب خارج )الفارعة، دالل، وھن ، واالغت

وطن )نساء في الحرب(في مسرحية ) مريم(وطن نتيجة للنزوح عنه كما ظھر ذلك عند ال ، فقد غادرت ال

ام  ا أم ذين عروھ ود االحتالل ال ل جن ى الشارع من قب ا إل وھي تحمل ألما كبيرا في دواخلھا نتيجة لجرھ

ك فقد عانت تلك والدھا، وسحقوا أنوثتھا بعد ضربھا من قبلھم على صدرھا مما تسبب في ورم كبير، كذل

الشخصيات من االغتراب الذي ھو بمعنى االنفصال نتيجة البتعادھن الحتمي عن أفراد معينين في الحياة 

  .عند دالل إسماعيلاألبناء والحبيب عند ھند، واألھل واألحبة عند مريم، والزوج : مثل

ود باالغتراب المكاني بع اإلحساسالفلسطينية النسوية تعمق لدى الشخصيات ـ 4 ا لجن وطن نھب د أن أصبح ال

ه بوصفھا تشكل سجالُ واتخذ بعضھا  االحتالل يلة لتصوير معانات عبية وس اني الش د واألغ من الزغاري

  .مريراُ لألحداث

رت ش5 ي ـ ظھ نص المسرحي العرب ي ال طينية ف رأة الفلس يش خصية الم ي تع تويين وھ ى المس ا عل اغتراب

ذه  اعي، وھ ة ناتجة عالنفسي واالجتم أقلم مع اآلخرين، الحال وطن، وعدم الت ري من ال تالع الجب ن االق

يات  ع شخص ا دف ذا م اھرة، وھ روف الق ة للظ ير نتيج ى المص يطرة عل ي الس ز ف                              والعج

ذات،  لالنعزال) الفارعة، دالل، ھند، ومريم( ة وعدم التواصل مع ال واالبتعاد عن مجريات الحياة العادي

ي قد ظھر ذلك و ،يبة عن مجتمعھا وعن ثقافته العامةغر تصبحأف اة الت ا لحجم المعان ة طبق بنسب متفاوت

  . االحتالل تحتالشخصيات كل شخصية من عاشتھا 
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