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المتن الحكائي

فضاء المسرحية امتداد لكل المدن العربية التي تعيش وطأة التهميش والفقر، سكانها بسطاء، حرموا من أدنى شروط العيش. وتطرح

المسرحية إلى جانب هم اإلنسان في بلوغ قوته اليومي،هاجس المكان/المأوى كهدف ثان في حياة متقلبة.ليصير اإلفراغ وحلول

البنايات الجديدة الشاهقة عوض الواقع- الحي القصديري- آفة مجتمع الحي .وتحضر عريب رغم واقع المجون لتنقذ ابن الرومي من

عزلته وتخرجه إلى معانقة هموم ومشاكل ذاته/المجتمع.

تحتوي مسرحية ” ابن الرومي في مدن الصفيح” سبع عشرة لوحة احتفالية تجسد عالمين: عالم الخيال وعالم الواقع.

يدخل ابن دنيال صاحب خيال الظل بعربته الفنية ليقدم فرجته للجمهور مع ابنته دنيازاد التي تذكرنا بأسماء شخوص ألف ليلة

وليلة.لكن المسؤول عن الستارة يرفض السماح له بالدخول مادام العرض المسرحي لم يبدأ؛ لكنه سيتعرف عليه بعد أن يكتشف أنه من

كبار المخايلين المتخصصين في خيال الظل, وقد أتى إلى الركح من أوراق التراث الصفراء ليظهر ما لديه من الحكايات والمرايا بدال

من هذه المناظر والمشاهد التي يسعى أصحابها إلى بنائها جاهدين، وفيها يفصلون األغنياء عن الفقراء، بينما المسرح حفل واحتفال

ومشاركة جماعية.

ويعرف ابن دنيال بنفسه وابنته، ويقدمان نفسهما للجمهور كراويين سيقدمان له مجموعة من شخصيات خيال الظل قصد تسليته

وإفادته، وابن دنيال المخايل نزل من التاريخ المنسي إلى هامش الحاضر ليزرع بشارته وأمله في المستقبل. بعد ذلك، يتحلق األطفال

حول عربة خيال الظل التي تنعكس في ستارتها الظالل واألضواء لتنسج أنفاسا احتفالية من الخيال والواقع، ولتعبربحكاياها عن فئات

مجتمع المدائن واألقطار، قريبة كانت أو بعيدة، بكل تناقضاتها الحياتية.

وينتقل الكاتب من الخيال، ومن لعبة خيال الظل إلى الواقع، واقع المدينة القصديرية ذات األحياء الصفيحية حيث نلتقي بسكانها

والسيما حمدان ورضوان وسعدان، هذه الطبقة الشعبية التي أنهكتها الظروف المزرية كالفقر والداء والبطالة وضغوطات الواقع التي ال

تتوقف. يقصد المقدم هذه الفئة ليخبرها بضرورة الرحيل لتحويل هذا الحي الذي ال يناسبهم إلى فنادق سياحية جميلة تجذب السياح

وتدر العملة الصعبة على البلد ريثما يجد لهم المجلس البلدي مكانا إليوائهم في أحسن الظروف. لكن أهل الحي رفضوا هذا المقترح

وقرروا أن يكون موعد الرحيل من اختيارهم أنفسهم بدال من أن يفرض عليهم من فوق، وهو ال يخدمهم ال من قريب وال من بعيد.

وتدل األسماء العلمية التي يحملها الثالثة على السخرية والتهكم والمفارقة، إذ يدل حمدان على الحمد وسعدان على السعادة ورضوان

على الرضى على غرار عنوان المسرحية الذي يثير الحيرة واالستغراب المفارق.

ويحاول ابن دنيال أن يستقطب أهل الحي وأطفاله الصغار لكي يقدم لهم فرجة تنعكس على خيال الظل بعوالمه الفنطاستيكية

وشخصياته التاريخية واألسطورية؛ لكن هذه الحكايات والقصص لم تعد تثير فضول السامعين وتشد انتباههم. ألنها حسب دنيازاد

بعيدة عن واقعهم الذي يعيشون فيه. لذلك اختارت دنيازاد أن يكون الموضوع قريبا من حقيقة المشاهدين يمس مشاكلهم ويعالج

قضاياهم ويطرح همومهم، أي: أن يكون المعطى الفني شعبيا. وهذا ما قرر ابن دنيال أن يفعله، أن يحكي لهم قصة الشاعر ابن الرومي

في مدينة بغداد التي قد تكون قناعا لكل المدن المعاصرة، كما يكون ابن الرومي الشاعر المثقف قناعا لكل المثقفين المعاصرين.

بعد ذلك، ينقلنا ابن دنيال عبر صور خيال الظل وظالله إلى بغداد المعاصرة بأكواخها الفقيرة وأحيائها القصديرية ومنازلها الصفيحية

لنجد ابن الرومي منغلقا على نفسه منطويا على ذاته ال يريد أن يفتح بابه على العالم الخارجي ليرى الواقع على حقيقته . ويزداد ابن

الرومي الشاعر المنكمش الخائف على نفسه من العالم الخارجي تشاؤما وتطيرا من الوجوه التي كان يجاورها في حيه الشعبي
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المتواضع: أشعب المغفل الذي يتهمه ابن الرومي بالغيبة والنميمة ونقل األخبار بين الناس والتطفل عليهم، وجحظة الحالق الذي كان

يزعجه بأغانيه المستهجنة، ودعبل األحدب بائع العطور والمناديل الذي يعتبره وجه النحس والشقاء، وعيسى البخيل اإلسكافي العجوز

الذي كان يعتبره رمزا للشح والتقتير.كل هذه الوجوه الشقية المنحوسة كان يتهرب منها الشاعر العالم، ويكره العالم ألنه لم يجد إال

بيتا يطل على البؤساء واألشقياء والمعوقين والفقراء التعسين.لذا أغلق بابه على هؤالء الناس ولم يتركه مفتوحا إال للذين يغدقون

عليه النعم واألفضال من أمثال الممدوحين واألغنياء ورجال السلطة واألعيان، وخاصة رئيس المجلس البلدي. ويقصد الشاعر بيت

عمته الرباب باحثا عن جارية حسناء ترافقه في دهاليز الحياة وتسليه في دروبها المظلمة الدكناء. ولم يجد سوى عريب الشاعرة

الجميلة التي دفع فيها كل ما اكتسبه من شعره ومدحه قصد الظفر بها عشيقة وأنيسة تشاركه سواد الليالي ووحدته المملة القاتلة في

كوخه الذي ال يسعد أي إنسان، سيما أنه يجاور دكاكين الجيران المنحوسين األشرار؛ مما جعله يعاني من عقدة التطير واالنطواء على

الذات والهروب من بغداد المدينة وعالمها الخارجي ليعيش حياته في أحضان عريب سلطانة الحسن والدالل بكل حواسه.

ويتحول ابن الرومي من شاعر مثقف إلى شاعر انتهازي متكسب ال يهمه سوى الحصول على األعطيات والمنح من رجال الجاه

والسيادة والسلطة، حيث سيشتري رئيس المجلس البلدي ذمته بكتابة قصيدة شعرية يصور فيها بؤس الحي الصفيحي الذي يعيش

فيه مع أوالئك المنحوسين األشقياء قصد طردهم من هذا الحي، وهدم أكواخه التي يعشش فيها الفقر والداء والبؤس والنحس وبناء

فنادق سياحية تجلب العملة الصعبة لحكام بغداد األثرياء وأعوانهم.

ويستمر ابن الرومي في تطيره ونحسه حيث ال يفتح الباب مطلقا ليعرف ماذا وراء عالمه الداخلي المقفل؛ بل كان يطل على الواقع

الموضوعي من ثقب صغير في الباب، وكان ال يرى من بغداد سوى جيرانه األشقياء التعساء، فيزداد تشاؤما إلى تشاؤم، وتسود الحياة

في وجهه لوال الحب الذي تغدقه عليه جاريته الحسناء واألحالم اللذيذة التي تسعده في منامه ويقظته.

وينتقل ابن الرومي كما قدمه الراوي من شاعر متشائم متكسب إلى شاعر حالم مستلب ومغترب عن واقعه الخارجي، يعيش الخيال

في واقعه، يركب السحاب وهو عالق بالتراب في كوخه الحقير، يتأفف من جيرانه الذين يحبونه ويحسون بمعاناته أيما إحساس.

ويتصالح ابن الرومي مع جيرانه الذين قرروا االرتحال بعيدين عنه حتى يكون سعيدا في حياته ماداموا قد أصبحوا في رأيه رموز

الشر والنحس والتطير والتشاؤم؛ لكن ابن الرومي سيتعلم درسا مفيدا من عريب التي صارت حرة بعد انعتاقها من الرق وعبودية

العقود المزيفة واختارت العيش معه شرط أن يفتح بابه لآلخرين ولجيرانه الذين هم ضحايا لواقع االستالب واالستغالل من طغمة

الجاه والسلطة، في هذا الحي الشعبي مع هؤالء الناس الطيبين األبرياء المزدرين من قبل المسؤولين وأصحاب القرار الذين يريدون

ترحيلهم لالستيالء على حيهم الذي يقطنونه واستثماره في مشاريعهم المدرة للغنى.

وسيصبح ابن الرومي شاعرا ثائرا يتصالح مع جيرانه، ويمنعهم من الرحيل، ويعترف بأخطائه الجسيمة التي اقترفها في حقهم، وبأن

سماسرة السراب هم المسؤولون عن هذا االستالب والتخدير االجتماعي، ويعدهم أن يكونوا يدا واحدة في وجه المستغلين وبائعي

األحالم الزائفة.

وتختار عريب في األخير أن تدفع الشاعر إلى معرفة العالم الخارجي لتحريره من خياله وأوهامه وأحالمه وانكماشه الداخلي واغترابه

الذاتي والمكاني، فأرسلته ليبحث لها عن خلخالها الذي ضاع منها في السوق؛ وبعد تردد وتجاهل قرر ابن الرومي أن ينزل عند رغبة

عريب وأن يبحث لها عن خلخالها.

تجسد المسرحية – إذن- تقابال بين عالمين: عالم الكلمة وعالم الحركة، وبين عالم الخيال الحالم والواقع المدقع، إنها ثنائية جدلية

تصور صراع المثقف العربي مع السلطة والواقع وأخيه اإلنسان. لقد الحظنا أن ابن الرومي عبر المسرحية مر بعدة مراحل:

ابن الرومي الشاعر المتشائم المنكمش

ابن الرومي الشاعر العاشق

ابن الرومي الشاعر المتكسب والمستلب

ابن الرومي الشاعر الثائر المتحرر من أوهامه.



إذ بعد الموت والضياع واالستالب واالنكماش الذاتي والموضوعي يعود الشاعر إلى الحياة مرة أخرى شاعرا جديدا يعانق قضايا الناس

وهمومهم ويكابد آالمهم ومعاناتهم ويحارب معهم سماسرة الزيف والسراب، إنه يموت لينبعث من جديد على غرار أسطورة العنقاء

التي قوامها االحتراق والموت والتجدد مرة أخرى، كل ذلك بفضل فلسفة عشيقته عريب التي اقترحت عليه أن يتيه في العالم

الخارجي ليعرف الواقع على حقيقته الواضحة دون زيف أو قناع. وهذا ما جعل عبد الكريم برشيد يقر بأن هذه المسرحية شاملة

ومركبة من عدة مستويات: ” ألن المسرحية تعتمد على بناء مركب. بناء تجسده مستويات متعددة ومتناقضة- مستوى الواقع-

ومستوى خيال الظل- الحقيقية- الحلم- الوعي- الالوعي- الحاضر- الماضي- أل(هنا)- أل(هناك)، ويمكن أن نحصر كل هذه المستويات

وأن نختصرها في مستويين اثنين أساسين:

مستوى الواقع، حيث األحداث داخل حي قصديري منتزع من نفس المدينة التي تعرض بها المسرحية ومن نفس زماننا.

المستوى الثاني يدور داخل صندوق خيال الظل. وهو صندوق المخايل شمس الدين بن دانيال وابنته دنيازاد فيما بينهما. وعلى

هذا األساس فإن قصة ابن الرومي ال يمكن أن ينظر إليها نظرة واحدة موحدة…” ولكن من المؤكد أن لها ما يعادلها في الواقع. ثم

إن المبدع ليس مطالبا باستنساخ هذا الواقع حتى نطالبه بأن يعكسه لنا عكسا فوتوغرافيا. فالواقع معطى تاريخي ولكنه أيضا

حركة ال تعرف االستقرار. لهذا فالمبدع مطالب بتشريحه في أبعاده المختلفة والمعقدة عبر متغيراته وثوابته من أجل تغييره وخلق

المستقبل”.

ويتبين لنا كذلك أن مسرحية ابن الرومي في مدن الصفيح مسرحية متركبة من لوحتين منفصلتين: لوحة واقع المدينة بأحيائها

القصديرية وبؤسها المأساوي وانتشار الفكر االستغاللي والتفاوت االجتماعي والطبقي(لوحة الواقع االجتماعي)، ولوحة ابن الرومي

التي يعكسها التخييل الدرامي عن طريق خيال الظل( التخييل التاريخي والتراثي). وداخل هذا السرد التخييلي نجد صراعا بين راو

يعيش على أنقاض الماضي والبطولة الضائعة وراو يعيش عصره ويعانق همومه مثل المثقف العضوي الذي تحدث عنه أنطونيو

غرامشي.كما أن المسرحية تزاوج بين األصالة ” ابن الرومي- ابن دانيال” والمعاصرة ” واقع المدينة”.وتبقى المدينة فضاء دراميا

وسينوغرافيا لكثير من الكتابات المسرحية لما لهذا الفضاء المعاصر من آثار سلبية على اإلنسان المعاصر بسبب الطابع التشييئي

للعالقات اإلنسانية الناتجة عن الرأسمالية الجشعة والليبرالية االقتصادية الفردية والعولمة التي صارت تغوال من شدة االحتكار

والتغريب وتحييد األصالة وكل الخصوصيات الحضارية والفكرية للشعوب الضعيفة أو النامية، وهو ما نجده في مسرحيات برشيد

األخرى مثل: إمرؤ القيس في باريس، والنمرود في هوليود أو عند المسكيني الصغير في: عودة عمر الخيام إلى المدينة المنسية،

والخروج من معرة النعمان، وفي أهل المدينة الفاضلة لرضوان أحدادو، ومرتجلة فاس لمحمد الكغاط، ومدينة العميان لمحمد الوادي،

والهجرة من المدينة لعبد الكريم الطبال.

ويتبين لنا مما سلف، أن مسرحية ابن الرومي هي مسرحية احتفالية اجتماعية واقعية جدلية تستحضر التراث لغربلته وتعريته

وتشخيص عيوبه قصد إضاءته من جديد وإعادة بنائه أو ترمييمه عبر النقد الذاتي والتغيير الداخلي. وفي هذا الصدد يقول الدكتور

مصطفى رمضاني: ” برشيد قد وظف شخصية ابن الرومي كرمز للمثقف العربي غير المتموضع طبقيا، ألنه يعيش أزمة التأرجح بين

طموحاته الطبقية واإلحباطات المتتالية التي يعيشها في المجتمع. لهذا وجدناه يصور ابن الرومي كشخصية مركبة: ابن الرومي

الوصولي، ابن الرومي العالم، ابن الرومي الثائر. فابن الرومي شخصية قد خلقها برشيد من خياله حقا.”

الشخصيات الدرامية

جرد القوى الفاعلة

الشخصيات الدرامية في المسرحية أقنعة رمزية يمكن تصنيفها إلى أصناف عدة: [شخصيات تراثية تنتمي إلى الماضي الشعبي

واألسطوري (ابن دنيال- دنيازاد) واألدبي (ابن الرومي)، تقابلها شخصيات معاصرة تنتمي إلى الحاضر(سعدان- رضوان-حمدان- المقدم-

رئيس المجلس البلدي)]، و[شخصيات مثالية مثل: ابن دنيال وابن الرومي، تقابلها شخصيات واقعية مثل: سعدان ورضوان وحمدان

وعريب…]، و[شخصيات كادحة مستغلة بفتح الغين مثل: سعدان وحمدان ورضوان وجحظة المغني وعيسى البخيل ودعبل األحدب

وعريب مقابل شخصيات مستغلة (بكسر الغين) تملك الجاه والسلطة والزيف مثل: المقدم والخادم يا زمان ورئيس المجلس

البلدي].وسنحاول في هذا الجدول رصد مواصفات شخصيات المسرحية التي صاغ الكاتب أسماءها بصيغة المفارقة والسخرية:

داللة اإلسم الوظيفة االجتماعية السمات الخارجية السمات األخالقية والنفسية الشخصيات



داللة االغتراب شاعر شاعر فقير – عاطل- يسكن كوخا صفيحيا في أحياء بغداد- وحيد بدون أهل- مولى عريب- االنكماش-

الخوف- التطير- منغلق على نفسه- مثالي- عاشق الجواري ابن الرومي

داللة على التطفل والغفلة رسول الحي عالم- شاعر- خطيب- خير- طيب مع جيرانه والسيما مع ابن الرومي أشعب المغفل

جحوظ العينين حالق مولع بالغناء- فقير- له دكان صغير- الطيبوبة- المرح- جحظة المغني

التشوه الخلقي بائع العطر والمناديل تاجر- فقير- ظهر متورم- الطيبوبة- حب الجوار دعبل األحدب

البخل إسكافي عجوز- فقير- يقتصد في معيشته لشراء كفن الموت الطيبوبة- الواقعية- عيسى البخيل

العروبة جارية شاعرة- مغنية- راقصة- راوية- جميلة الحسن- ابنة العرب- واقعية- اجتماعية- إنسانية- عريب

غالء الثمن جارية عازفة على آلة العود- المرح- الطيبوبة- جوهرة

اللمعان واالتقاد جارية طرازة- ابنة الروم- جميلة المنظر بجيدها وعيونها الزرق وحواجبها- المرح – الطيبوبة حبابة

الموسيقى والغناء والعزف معلمة الجواري تاجرة في الجواري- امرأة عجوز شمطاء ماكرة- شريرة- مستغلة- فاجرة- تحب المال-

خبيثة الرباب

داللة على األولوية في اإلشراف ونقل األخبار من عيون السلطة من أعوان السلطة- رجل متسلط- يرافقه األعوان لتنفيذ األوامر-

رسول الشؤم والنحس- خبيث- ساخر- المقدم

خدمة السلطة خادم رئيس المجلس البلدي سمسار حقير- يتولى تسيير الشؤون المالية والعاطفية لرئيس المجلس البلدي كذاب-

محتال- مادي- منافق- زائف- الخادم يا زمان

قد يكون من مواليد عاشوراء أبله الحي طفل كبير- يرتدي ثياب رعاة البقر- يحمل مسدسا- أبله ومجنون- يحب اللعب الطفولي

الطيبوبة- حب اللعب- حب السينما- عاشور

السعد المفارق كاتب عمومي الفقر- يسكن حيا قصديريا- حكيم الحي ولقمانه- واقعي- سعدان

الرضى المفارق عامل الفقر- يسكن حيا قصديريا-صاحب بذلة زرقاء- ساعد الحي- واقعي- رضوان

الحمد المفارق شاعر الحي القصديري الفقر- يسكن حيا قصديريا- الزعامة- الواقعية- حمدان

داللة تراثية مرتبطة بخيال الظل صاحب خيال الظل وراو مخايل- عجوز- من الجيل الماضي- مثالي- عالم- ابن دنيال

داللة تراثية مرتبطة بألف ليلية وليلة مساعدة صاحب خيال الظل، وراوية كذلك فتاة غجرية- ابنة ابن دانيال-شابة- من الجيل

الحاضر- واقعية – ثورية – اجتماعية دنيازاد

البنية العاملية

تنتظم جميع القوى الفاعلة في بنية عاملية نرسم معالمها على النحو التالي:

نزوع التحررالمرسل

المجتمعالمرسل إليه

التحرر من الظلم والعبودية واالستغالل.الموضوع

المساعد

الوعي بواقع الخيال. 

التضامن. 

أشعب المغفل. 

عاشور األبله.

الذات

ابن الرومي 

جيرانه. 

سكان مدن الصفيح 

عريب والجواري

المعيق

رئيس المجلس 

الخادم 

المقدم



ويالحظ هنا أن مفهوم الفاعل – في النموذج العاملي – ليس من الضروري أن يكون شخصية، إذ يمكن أن يكون فكرة أو نزعة أو مبدأ

أو هيئة. كما هو الحال بالنسبة لنزعة التحرر أو الوعي أو التضامن…الخ

كما نالحظ أن الصراع يحتدم في البنية العاملية، ويتأزم من الناحية الدرامية بوجود تصادم بين العامل المساعد والعامل المعيق في

النص المسرحي بما يمثلهما من شخصيات وفواعل.

ونشير إلى أن الرهان في مسرحية ابن الرومي في مدن الصفيح يكمن في تحرير اإلنسان من العبودية واالستغالل االجتماعي، وكذا

تحرير الذات المتشائمة القلقة من عقدها النفسية، يضاف إلى ذلك زرع قيم التعاطف والمحبة بين أفراد المجتمع. وهكذا فمسرحية ابن

الرومي في مدن الصفيح تفتح كما رأينا باب األمل في تحقيق الموضوعات المرغوب فيها، ويتجلى دلك بوضوح في انعتاق عريب من

العبودية وتحرر ابن الرومي من سوداويته وانطوائه وخروجه إلى األسواق، ثم تماسك أهل مدن الصفيح في الدفاع عن منازلهم

للحيلولة دون هدمها من قبل أصحاب المشروعات السياحية.

البعد االجتماعي

تتعدد القضايا التي عالجتها هذه المسرحية وتتنوع، ولكن قضيتين أساسيتين تأتيان في مقدمة القضايا التي تم التركيز عليها، وهما

االستغالل االجتماعي واستغالل المرأة.

االستغالل االجتماعي

إن إثارة موضوع مدن الصفيح في هذه المسرحية ة هو مؤشر مبكر على تحويل هذا الموضوع الى قضية مركزية في العمل

المسرحي.

وقد واجه سكان حي الصفيح، كما مر بنا، ما كان يحاك لهم في الخفاء تحت واجهة مشروع سياحي يدر الخير العميم على الجميع بمن

فيهم السكان الفقراء، وفي الوقت الذي كان فيه الهدف الحقيقي هو هدم أكواخهم وتشريدهم وبناء مشروع سياحي لفائدة غيرهم.

(اللوحة 3ص17-16)

لقد عبرت الشخصيات المنتمية لصنف المقهورين عن عمق المأساة حين تحدثت عن ظلم بغداد ألهلها. هكذا، نطق دعبل األحدب على

سبيل المثال: < … حدبتي ورثتها عن بغداد التي وزعت وما أنصفت،…> ( اللوحة 10 ص51)

إن إستراتيجية الكتابة المسرحية بنيت منذ البداية بين ابن دنيال ودنيازاد إذ نجدهما يوجهان جميع أقوال وأفعال الشخصيات

لتشخيص مظاهر االستغالل االجتماعي بكل ما تتطلبه من مواجهة بين مستضعفين ومستقوين، ومن حضور لمن هم في موقع

المساعدة أو المعارضة للطرفين. كما عمال على توضيح كون الشخصيات التاريخية مجرد أقنعة لمعاناة اإلنسان الحالي في العالم

العربي.

من الطبيعي أن يتحول القهر واالستغالل االجتماعي إلى مادة أساسية لبناء موضوع المسرحية، لذلك بالنظر إلى أن الفترة التي نشرت

فيها ألول مرة كانت من أكثر فترات التاريخ العربي تركيزا على القضايا االجتماعية والسياسية في معظم البلدان العربية، وقد كان

ذلك سببا في تسهيل دخول بعض النظريات االجتماعية والسياسية التي تنادي بالمساواة بين الناس وتوزيع الثروات بطريقة عادلة أو

تحقيق الديمقراطية والعدالة االجتماعية.

استغالل المرأة

اعتبرنا استغالل المرأة قضية مستقلة لما حظيت من اهتمام خاص ومتميز في عالم النص المسرحي، علما أننا أشرنا إلى الدور الريادي

في الفكر والتمرد، ونشر الوعي لدى شخصية نسائية أساسية وهي شخصية عريب.

معظم النماذج النسائية الموجودة في هذه المسرحية خاضعة لقهرية مزدوجة:

سلطة السيد مقابل خضوع العبد. وهنا رجع المؤلف إلى نظام الرقيق في التاريخ العربي من أجل تقوية صور االستغالل الجنسي

للنساء على الخصوص.



سلطة المال الذي حول جسد المرأة وروحها معا إلى مادة لالستهالك.

ولقد أشرنا سابقا إلى تمرد عريب ورفضها أن تجمع بين أن تكون سلعة تباع وتشترى، وأن تمنح عواطفها لألسياد. هكذا عبرت عن

حلمها بالتحرر حين مثلت رفضها االنصياع لرغبات رئيس المجلس البلدي في شخص حبابة، كما أنها رفضت أن تبادل ابن الرومي

مشاعره العاطفية وصك شرائها بين يديه. (اللوحة 14 ص74). وقد اندمجت قضية المرأة في هذا العمل مع قضية التحرر االجتماعي

العام. وهذا ما يفسر عودة عريب إلى ابن الرومي من أجل دعوته إلى الخروج من عزلته ليعانق قضايا الناس في األسواق متعللة

بدعوته للبحث عن خلخالها الضائع (اللوحة 16 ص 91)

وهناك في النص قضايا أخرى لها ما يصلها بالقضيتين األساسيتين المذكورتين، ومنهما مساندة القاهر ضد المقهور من أجل الحصول

على المال وقضية الحرية.

مساندة القاهر ضد المقهور من أجل الحصول على المال

ففي مرحلة من مراحل حضور ابن الرومي في النص المسرحي، بدا مساندا لسلطة المجلس البلدي من أجل الحصول على المال. وقد

سلك طريق التكسب بشعره على عادة شعراء العصر العباسي، أو على ديدن من يبيع فنه وجهده الفكري طمعا في الحصول على المال.

قضية الحرية

باعتبارها شرطا أساسيا للوجود الفردي ومحورا لتبادل العواطف اإلنسانية. وقد مثلت عريب هذا الجانب أفضل تمثيل حين قادت ابن

الرومي بالحوار والمنطق إلى تحريرها من العبودية، ثم قادته هو نفسه إلى تحرير نفسه. كما أن شخصيات حي الصفيح كانت تبحث

دائما عن عالم جديد يكون فيه اإلنسان طليقا حرا. هكذا كان جحظة المغني يحلم أمام أصحابه: <… احترقت بنا الشوق األزرق، فقدت

وزني، تبخرت، تحررت من نعلي وقميصي، ومن بقايا الموت واألكفان…> ( اللوحة15 ص77)

البعد النفسي

الجدير بالذكر أن النص المسرحي قد ركز على ما يمكن أن يبتلى به كل ممالئ للقاهرين من قلق ووساوس واضطرابات تجعله عاجزا

في كثير من األحيان عن أن يعيش حياة إنسانية مفعمة بالمحبة والتآزر. وهذا في الواقع بعد نفسي حاضر بقوة في النص المسرحي

وخاصة من خالل الشخصية المركزية، وهي شخصية ابن الرومي على األقل في مرحلة هامة من حياتها المسرحية. ولعل هذا الحضور

القوي للتوتر النفسي يعود بالدرجة األولى إلى الحمولة النفسية التاريخية لما كان يعرف عن هذه الشخصية من اضطرابات ووساوس

وتشاؤم وتطير. وقد استطاع عبد الكريم برشيد أن يستغل هذه المعطيات ويبلورها بخلق مناخ من التوتر حولها لما كان لها من

عالقات مع شخصيات المسرحية األخرى، وخاصة عريب وجيران ابن الرومي بكل ما فيهم من عيوب كانت دائما تستفز مشاعره

وتجعله كارها للحي وأهله، منطويا على نقسه، قابعا وراء باب بيته.

على أن المسرحية حاولت أن تضيف إلى البعد النفسي التشاؤمي بعدا عاطفيا أخر مر بالمرحلة الحسية وانتقل إلى مرحلة عاطفية

إنسانية بين ابن الرومي وعريب، وبينهما من جهة وسكان حي الصفيح من جهة أخرى. يقول ابن الرومي معبرا عن مشاعره نحو

عريب في عز لحظات التالؤم العاطفي بينهما وخاصة بعد أن حررها من العبودية: < … عريب … عيناك بحر األقيانوس، في أغوارهما

ضاع كل مالح وغواص…> (اللوحة14 ص 74).

أما عاطفة المحبة وصفاء الروح التي اجتاحت ابن الرومي في نهاية المسرحية نحو جيرانه فقط عبر عنها كما يلي: <…عيسى،

جحظة،دعبل، أشعب، اقتربوا، اقتربوا يا من في أحداقكم أقرأ ما في القلب …>(اللوحة16 ص89)

وعلى العموم فالجانب النفسي والعاطفي في المسرحية، وظف دائما لتدعيم العالقات بين الشخصيات وتوترها بما يخدم البعد

االجتماعي والدرامي فيها.

الفضاء في “ابن الرومي في مدن الصفيح”

يظل عبد الكريم برشيد في احتفاله المسرحي وفيا لفضائه األثير الممثل في ساحة الحي:



” يرفع الستائر عن ساحة تحيط بها مجموعة من دور القصدير وأخرى من القصب. ظالم شبه تام، تنبعث من “النوافذ” أضواء خافتة

ترسلها شموع هزيلة …”

إن الساحة تشكل البؤرة التي سيلتقي فيها ابن دنيال بجمهوره، فهي فضاء الفرجة التي تتيح إمكانية استعادة لحظات حميمية ولقاء

مباشرا بين الممثلين والجمهور دون فواصل أو قطائع. وفي حوار الطفل وابن دنيال:

يقول الطفل: ترى أين تمضي دائما هذه العربة؟.

ابن دنيال: إلى ساحة بغداد والشام.

مما يؤشر على الحضور المكثف واالستراتيجي للساحة، فابن دنيال حيث حل وارتحل تشكل الساحة فضاءه األثير.

وإذا كان المسرح في بداياته بسيطا، فإن االحتفالية في نصوصها اإلبداعية ال تشذ عن هذه القاعدة، إذ ال نكاد نجد من العناصر المؤثثة

للفضاء المسرحي سوى عنصر اإلضاءة بوصفها لغة درامية تقوم بوظيفة التبئير عبر اإلشارة إلى الفضاءات األخرى المشكلة للنص

الدرامي.

“تنطفئ األنوار بينما يبقى الستار مسدال بفتحة متحركة تكشف عن رجل متحرك يخترق صفوف الجمهور .

إننا إزاء فضاء الخشبة حيث يقدم ابن دانيال وابنته فرجاتهما، وهو فضاء ليس في نهاية المطاف سوى فضاء الساحة/فضاء اللعب.

هذا، وقد وظفت اإلضاءة كتقنية تسعف في خدمة ثنائية اإلخفاء والكشف، إذ نجد في اللوحة المسرحية المعنونة بـ “ابن الرومي يفتح

الباب…” ما يلي:

” يغرق المنظر الخلفي داخل بقعة مظلمة. ُتحرك إلى األمام قطع سينوغرافية تمثل دار ابن الرومي يسمع طرق شديد على الباب ” إن

غاية هذه اإلشارة الواردة في هذا اإلرشاد المسرحي هي رسم البيت الذي به يحيا ابن الرومي في وحدة قاتلة وعزلة مملة بعيدا عن

هموم الناس وقضاياهم. وكذا الداللة على الفقر والتهميش، وغياب أي استراتيجية ناجحة قادرة على تحسين الوضع. يقول المقدم

وهو في ساحة الحي:

” اسمعوا لقد قرر أعضاء المجلس البلدي أن يقوموا بترحيل سكان هذا الحي إلى مكان ما… وعليه فال بد من إفراغ حي القصدير حاال

حتى يمكن هدمه من بناء فنادق سياحية جميلة ” .

ورغم حقارة الحي ووضعه المزري، فإن أهله يجمعهم شغف لالجتماع حول خيال الظل الذي ال ينفصل عموما عن همومهم وقضاياهم

اآلنية وانشغاالتهم الراهنة يقول ابن دانيال:

” سأحكي عن شاعر فقير مثلكم في أكواخ الخشب والقصدير، سنحكي عن ابن الرومي الجديد … سادتي امنحوني أحداقا واسعة

وسمعا مرهفا فأنا لست مؤرخا. ال ولست معلم صبيان، وعليه فإن كل مشابهة مع التاريخ إن هي إال اتفاق ومحض مصادفة “.

إن حكاية الشاعر الفقير هاهنا هي حكاية ابن الرومي الذي أقفل الباب خلفه وابتعد عن الناس وانتكاسات الحياة وإحباطاتها ليوصف

بالخوف والتشاؤم والقلق واالنغالق الذي سيتحول إلى انفتاح تام وتواصل كامل مع الناس عندما وعى بأن شقاءه يرتبط بوضعه

االجتماعي المزري في حي فقير حيث سيادة الغبن والظلم واالستغالل والتفاوت االجتماعي ليقرر االختالط والنضال ممثال بذلك

نموذج اإلنسان االحتفالي العاشق للحياة والرغبة في النضال.

ولم يكن فضاء الحي القصديري قاتما تماما وسلبيا كليا، بل تضمن دالالت أخرى تجعل الحياة فيه أمرا ممكنا واالستمرار في العيش

فيه متاحا، من قبيل العالقات االجتماعية الوطيدة بين ساكنيه؛ مما يؤشر على التضامن والتعاون والتآزر، وهو ما يجسد حوار ابن

الرومي وأشعب المغفل. (صص 25-26)، عالوة على لحظات وجدانية وعالقات حميمية منحت ابن الرومي شحنة نفسية في مواجهة

الفقر ويتعلق األمر بعالقة العشق بينه وبين عريب الجارية:



– ابن الرومي: عشقتك قبل أن تكون األلوان والرداء، لو أحببتك والرداء يا فاتنة، لجعلت منك اثنين وأنت واحدة، حين أراك ال أرى

شيئا سواك. في حضرتك تختفي كل األشياء إال أنت يا عريب… 

– عريب: لم تجبني يا ابن الرومي… كيف تهواني 

– ابن الرومي: شفافة كالنور، كالضياء، كغمامة وردية صافية، كالنبع بال لون بال ظل، أهواك يا جارية، أهواك يا عريب أهواك عارية…

فإذا كان بيت ابن الرومي سجنا قاتما وموحشا، فإن شخصية عريب قد أضفت عليه نوعا من حيوية الحياة، فهي القلب النابض بالحب

التي ال يهمها سوى إظهار جمال جسدها حتى يكون لها تأثير على عين الرجل يقول ابن الرومي:

” عريب، الكون ظالم وعماء، فكيف بال نور أهتدي؟

امنحيني رفقتك فأنا اآلن سجين اإلسمنت والحجارة، سجين هذا السقف، سجين بغداد، سجين وساوسي وأوهامي السقيمة….

من غيرك ال أستطيع شيئا، فامنحيني يدك يا امرأة، امنحيني يدك.”

دمج األزمنة والطابع الرمزي

إن أحداث المسرحية، بكل بساطة، تجري في الماضي والحاضر على السواء،ألن ابن الرومي وعصر ابن الرومي هما مجرد خلفية

تاريخية يراد منها تعرية الواقع الحالي بطريقة ترميزية ( الزمن، إذن في المسرحية، هو كل الزمن العربي، والمكان هو كل المكان

العربي ) على حد تعبير كاتب المسرحية نفسه. غير أن رمزية عبد الكريم برشيد في هذا العمل مصرح بمدلولها في الوقت ذاته، وهذا

ما جعل اللعبة الفنية مكشوفة إلى حد كبير من البداية إلى النهاية . والذي خفف من أثر هذه التعرية على المصداقية الفنية للعمل أن

السارد ابن دانيال وابنته دنيازاد أخبرانا منذ البداية أن اللعبة الفنية في المسرحية ستكون دائما موضوع تفكير ومناقشة، وهذا يعني

أن المسرحية تتضمن خطابا واصفا في تضاعيفها ( نقديا ) يتأمل سيرورتها، ويناقش وسائل األداء الفني فيها. وهذا اإلجراء مهم،

ونحن نناقش تقنية دمج األزمنة واألمكنة، على مستوى الرؤية الشمولية للواقع العربي في هذا العمل المسرحي المتميز. وهي شمولية

تزداد اتساعا لتحتوي العالم الغربي أيضا، عندما تعالج المسرحية قضية المرأة من خالل وضعية الجارية عريب.

غالبا ما تميل المسرحيات االحتفالية إلى كسر دائرة االنغالق الزماني والمكاني، ” فالزمن الذي يدور فيه الحوار المسرحي هو زمن

معنوي ال حدود له وال معالم، فهو أشبه ما يكون باألبدية ..” . ومن أمثلة دمج الماضي بالحاضر زمانا ومكانا : يقول أشعب البن

الرومي:

– هل نسيت أني راديو الحي وال فخر

فاسم أشعب يحيلنا إلى الشخصية التي عاشت في الماضي، وكلمة راديو تشير إلى فضاء حديث

أما عريب فتقول في أحد حواراتها الذاتية:

– راقصة كنت في بيكال … عارضة لألزياء كنت في باريس … أنا عريب يعرفني نخاسو بغداد والقاهرة

وهكذا نجد شخصية عريب حاضرة في جميع األزمنة واألمكنة . إنها تتحول إلى رمز كل امرأة في العالم تخضع لالستغالل.

لغة المسرحية

استخدام تقنية المسرح داخل المسرح

أشرنا في البداية إلى أن من أهم مبادئ المسرح االحتفالي تحويل المسرح إلى مجال لتحريك وعي الوعي، أي جعل التشخيص

المسرحي نفسه خاضعا للمساءلة والمناقشة والتعليق من داخل التشخيص نفسه . وهذا ما يطلق عليه التمسرح أو المسرح داخل

المسرح.



ومسرحية ابن الرومي تكاد تكون مبنية من بدايتها إلى نهايتها على هذه التقنية، فابن دانيال وابنته يفتتحان العرض المسرحي

بظهورهما على الخشبة، لكنهما بدورهما يحركان لوحات مسرحية بواسطة عربة خيال الظل التي تحتل، بعالمها، جانبا من مسرحهما،

فيتواريان ثم يظهران عند نهاية كل لوحة أو بدايتها للقيام بتحريك جديد أو إغالق، يقول ابن دانيال في نهاية اللوحة الرابعة ممهدا

إلطالقه لوحات مسرحية : ” سأحكي. سأحكي عن شاعر فقير يعيش مثلكم في أكواخ القصدير، سأحكي عن ابن الرومي الجديد … ” .

إن دورهما يماثل إلى حد كبير دور السارد في الرواية، لكنه سارد من نوع خاص ألنه ال يكتفي بالتدخل بل يستعين بوهم إطالق عالم

التشخيص بواسطة آلة خيال الظل، والمسألة هنا ليست سوى لعبة إيهامية لتكسير الرتابة المعروفة في العروض المسرحية التقليدية

التي تقدم عرضها مباشرة للجمهور، وهذا اإلجراء شبيه بخاصية التغريب distanciation في مسرح بريخت أي تحويل المواقف

اليومية لمعاناة الناس، بواسطة تدخل السارد، إلى واقع مدهش يستحق االهتمام عبر إدراكها في حالة عزلة وغربة، والهدف من ذلك

تمكين الجمهور من الوقوف على مبعدة من الوقائع المعروضة ليصبح قادرا على اتخاذ موقف نقدي تجاهها، أما اإلجراءات المؤدية إلى

خلق حالة التغريب فهي:

إظهار تناقضات الشخصية

جعل الممثل يعّرف بدوره في نفس الوقت الذي يؤدي فيه هذا الدور

فتح إمكانية أداء أدوار متعددة في عرض واحد لممثل واحد

استخدام اإلنشاد واألحالم والمونولوجات الداخلية

إدخال السرد في نطاق الحوار، فكل شخصية يمكن أن تتحول إلى سارد.

ومعظم هذه الخصائص سنجدها في مسرحية ابن الرومي في مدن القصدير مما يدل على أن للكاتب صلة ما بالمسرح البريختي.

تستخدم تقنية المسرح داخل المسرح أيضا على مستوى شخصيات المسرحية األخرى حيث نرى مثال جوهرة وحبابة في اللوحة

السادسة تتقمصان دور رجلين وتتحاوران مع عريب التي تحتفظ بدورها الحقيقي كجارية:

– جوهرة ( وهي تمثل دور رجل) عجبا ترد لي مطلبا حقيرا وأنا من أنا . عريب، هل نسيت أنني أكبر المقاولين في بغداد؟ 

– عريب : ولتكن … 

– حبابة ( وهي تمثل أيضا دور رجل) وأنا هل نسيت مركزي في كل بغداد؟

يقوم هذا التشخيص المزدوج بتكسير رتابة التشخيص المسرحي ويجعل المشاهد يعيش حالتين في مشهد واحد. وهذا عامل أساسي

في تقوية الوعي بالموضوعات المعالجة لدى الجمهور.

السخرية

أساليب السخرية في األعمال المسرحية وسيلة إلدراك المفارقات والمواقف المثيرة، وهي لذلك بالغة األهمية في إثارة انتباه المتلقي

إلى عمق العيوب الفردية والتناقضات االجتماعية . والسخرية من أهم الوسائل الفنية لبلورة مواقف الشخصيات وما يميزها من

تعارض بين األقوال واألفعال.

أبرز شخصية كانت موضع سخرية في هذه المسرحية شخصية المقدم الذي كان يستهلك خطابا معسوال ؛لكنه يخفي دائما وراءه أخبار

السوء بالنسبة للبؤساء في مدن القصدير.

– رضوان: كلنا في الحي سواعد . نخيط ألوف األلبسة وال نلبس إال جلدنا 

– حمدان: في سخرية، هكذا إذا تركوا جلدك آمنا، (يضحكون) 

– المقدم: أنتم نخبة هذا الحي، من أجل هذا اخترتكم … أخبروني أوال : هل تعلمون لماذا أتيتكم؟ 

– حمدان: جئت تحمل أخبار السوء كعادتك… 

– المقدم: ال، قل غير هذا. 

– سعدان : فما رأيناك إال رسول الشؤم والنحس.

ومن النماذج الجيدة لما يمكن تسميته بالسخرية الهادئة مقطع الحوار الذي يسخر فيه ابن الرومي من أشعب المغفل:



– ابن الرومي: نعم يا فاتح العينين وأعمى . عجبا، رأيتني خارجا من المارستان وقلت عني مريض. 

– أشعب: إنه المنطق يابن الرومي 

– ابن الرومي: قل يا أشعب، وهل إذا رأيتني خارجا من عرس تقول عني العريس ؟

وتبلغ ذروة سخرية ابن الرومي من محاوره حين يسأله أشعب : كيف تراني (وهو يزهو مفتخرا ) عندئذ يقول له:

– ابن الرومي: كالرقعة في سراويل المهرجين.

اإلضحاك

يضفي اإلضحاك الحيوية على العرض المسرحي، وهو مظهر من مظاهر االحتفال والفرجة . وال يكون دوره عادة موجها إلى التعاطف

اإلنساني، بل إلى تحقيق مواصلة االنتباه بالنسبة للمتلقين، وهو يقدم لذلك متعة عقلية أو تخييلية، إنه بمثابة مكافأة تقدم إلى

الجمهور جزاء انتباهه إلى ما يعرض أمامه من مواقف وأحداث وآراء، فهو خاصية تعبيرية ومدلولية في وقت واحد، لهذا يعد من

األدوات الفنية في التعبير المسرحي كالسخرية تماما، ومن نماذجه:

– أشعب: أخبروني أيضا، هل أقوله ( يقصد الخبر ) واقفا كالخطباء أم جالسا كالعلماء؟ 

– دعبل األحدب: قله وأنت طائر في الهواء. 

– أشعب: بإمكاني ذلك أيضا. 

– الجميع: ( في نفس واحد ) نعرف ذلك…

إن توظيف عنصري السخرية واإلضحاك من خصائص المسرح الشعبي، وتقليد معروف في أنماط الكتابة المسرحية التي تقوم على

االحتفال، إذ يشكل الفرح على الخصوص أحد مظاهرها األساسية .

توظيف األدب الشعبي والسرد الخطابي

من أهم عالمات االحتفالية في المسرح تحويله إلى مجال حيوي يستفيد من العادات والتقاليد والتاريخ واألدب الشعبي واألسطوري

وجميع أشكال الفرجة االجتماعية، كما أن توظيف خيال الظل يدخل في هذا اإلطارالفني ويصبح آلية حيوية لتكسير رتابة المسرح

التقليدي.

تستغل صور وأشكال الشخصيات األسطورية على المستوى السينوغرافي كما هو واضح من اإلرشادات المسرحية الخاصة بالديكور أو

المؤثثة للركح:

” موسيقى مرحة تظهر على الستارة . صور ظلية ذات أبعاد تاريخية وأسطورية ”

ويتم تأكيد حضور الحكايات الشعبية العربية القديمة على لساني السارد ابن دانيال وابنته دنيازاد:

– ابن دانيال: ( مقدما الصورة األولى ) سيدنا علي. 

– دنيازاد: … فوق السرحاني… 

– ابن دانيال: مع العاتي راس الغول ( موسيقى تختفي الصورة وتظهر أخرى ) 

– دنيازاد: الفارس المغوار. 

– ابن دانيال: أبو زيد الهاللي… إلخ.

على أن توظيف المعطيات الواقعية للحياة الشعبية وغيرها من العناصر االحتفالية، إنما هو وسيلة فقط لتحريك الواقع والبحث فيما

هو ممكن.

وقد سمح استخدام شخصيتين ساردتين أيضا بالتقليل إلى حد ما من الهيمنة التامة للحوار في اللوحات المسرحية . لذا تم توظيف

المونولوج الذاتي، إضافة إلى ما نسميه السرد الخطابي الذي يستلهم ما يشبه خطاب الحلقة بلغة غير دارجة، ولكن بكثير من خصائص

الخطاب الشفوي الذي نسمعه في الحلقات الشعبية . ومن أمثلته:



– دنيازاد: ( تضحك، تنادي في الجمهور المنشغل عنها ) 

ساداتي، اقتربوا … اقتربوا … 

سأحكي عن المالحم الجديدة، عن حاملي المشاعل والبنادق، 

عن زارعي الزيتون والورد والبرتقال 

عن سواعد ترفع للسماء غدا وتهدم أمسا .

الديكور

يرى “بارت” أن المسرح يبث عددا من اإلرساليات المتزامنة، أي في وقت واحد. وكل إرسالية لها إيقاعها الخاص ومدلوالتها اإلخبارية

الخاصة. وفي مقدمتها الديكور والمالبس واإلنارة والممثلون وحركاتهم وإشاراتهم وكالمهم .

وفي مسرحية “ابن الرومي في مدن الصفيح” نتلقى كل المعلومات الخاصة بالديكور عن طريق اللغة في خانات اإلرشادات المسرحية.

وهي في الغالب مقاطع وصفية شبيهة إلى حد ما بمقاطع الوصف في الروايات. تبدأ اللوحة الثانية هكذا: ” يرفع الستار عن ساحة

تحيط بها مجموعة من دور الصفيح، وأخرى من قصب، ظالم شبه تام، تنبعث من النوافذ أضواء خافتة ترسلها شموع هزيلة… إلخ ”

هذا بالنسبة للنص، أما في العروض التي قدمت لهذا العمل فالديكور سيكون حاضرا بجميع عناصره دفعة واحدة، لكنه يتغير من لوحة

إلى أخرى.

وعلى العموم فإن المسرحية حافلة بشتى أنواع التقنيات التعبيرية ووسائل األداء الفنية ذكرنا معظمها، وبقي أن نشير إلى اإلنارة

والظالل والموسيقى لتكتمل معالم الصورة الفنية للعرض المسرحي المفترض، وهو عرض يمثل بجميع عناصره المتفاعلة مثاال داال

على االتجاه االحتفالي الذي تبناه برشيد خالل حياته الفنية الطويلة.

الشعر واإلنشاد

لتدعيم الطابع االحتفالي والفرجوي طّعم برشيد الحوار المسرحي باللغة الشعرية وباإلنشاد . ويرتبط ظهور الشعر في هذه المسرحية

بالحوار الذاتي، ويجري على لسان شخصية شاعرة هي شخصية ابن الرومي، إال أن عنصر اإلدهاش في هذا اإلجراء هو أن ابن الرومي

ال يلقي شعرا تقليديا كما نتوقع، بل يعبر عن حالته المتأزمة بشعر حر كاآلتي :

” آه لو كنت أقرأ الرمل والكف 

ألنزع عن عيوني األسيرة 

حديد القيد والقفل 

آه لو كنت بحارا أو عرافا من فينيقيا 

ألرحل في أحداق ساعة، 

أطوف الغد واآلتي 

ثم أعود بالنبأ…”

أما اإلنشاد والغناء، فغالبا ما يتصالن في المسرحية بتجسيد األحزان الجماعية أو التحميس على ارتياد المواقف اإليجابية ذات البعد

االجتماعي. هكذا نجد أصحاب ابن الرومي من جيرانه في حي القصدير يحاولون بالغناء توجيه انتباهه إلى ما تمثله عريب من رموز

وقيم عليا كان عليه أن ينتبه إليها:

– المجموعة: (تغني) عجبي لك يا مالك الشمس 

تغمض العين وتغفو 

والناس في عرس ؟ 

– دعبل األحدب: من بيته السماء وعريب الثريا 

– عيسى البخيل : أبدا ال تغفو عينه



استخدام الشعر والغناء في هذه المسرحية يعكس غالبا مواقف أساسية لدى بعض األبطال الطامحين إلى التحرر واالنعتاق من ربقة

االستغالل والقهر. كما يعكس روح التضامن واأللفة والنصيحة المتبادلة بينهم ألجل ترسيخ هذه القيم. لذا كان معظم الشعر واإلنشاد

في المسرحية جاريا على لسان الشخصيات التي تحمل هذه القيم، أما الشخصيات المناوئة لها فال يرد على لسانها شيء من ذلك.


