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 كلمة العدد
 رئيس التحرير

 
"المرأة نصف المجتمع".. مقولة طالما ألِفنانها واستخدمناها في أدبياتنا وأحاديثنا الجانبي�ة والمعلَن�ة، الرس�مية 
والش��عبية، الص��ادقة والمجاِمل��ة، حت��ى أض��حت ه��ذه العب��ارة نوع��اً م��ن أن��واع (البريس��تيج) االجتم��اعي، ب��ل وربم��ا 

ي المشرق إال به�ذا الن�وع م�ن العب�ارات الت�ي فق�دت م�ع ال�زمن معناه�ا الثقافي، حيث ال يكتمل الحضور االجتماع
لتتحول المفاهيم وتتبدل، دون أن يعني هذا أنها تحولت وتبدلت باتجاه األسوأ بل ربما باتجاه األفضل حيث ش�غلت 

نصف المجتمع -المرأة في كثير من مناحي الحياة اليومية الدور األبرز بشكل يجعلها تتجاوز نسبة الخمسين بالمئة
 على نحو غير مسبوق .

ب�ل  -أحيان�اً –في الفن عموماً، والمسرح تحديداً، ش�غلت الم�رأة دوراً ملحوظ�اً جعله�ا تتف�وق ال عل�ى زمالئه�ا 
على نفسها أيضاً في حال�ة م�ن ح�االت التح�دي لل�نفس وللمجتم�ع أثبت�ت فيه�ا الم�رأة أنه�ا ليس�ت ج�زءاً منزوي�اً م�ن 

 بل ركناً أساسياً فيها، لها بصمتها التي ال تمحى، وتأثيرها الذي ال ُينَكر . الفعالية الثقافية والفنية
والمستعرض لتاريخ المسرح السوري ي�درك إدراك اليق�ين أن الم�رأة كان�ت الس�ّباقة إل�ى كس�ر ذاك االحتك�ار 

ك��ون له��ا (ال��ذكوري) للمس��رح لعوام��ل اجتماعي��ة بحت��ة، فمن��ذ عق��ود المس��رح الس��وري األول��ى حاول��ت الم��رأة أن ي
وجودها وإن على خفر واستحياء، فكانت إطالالتها األولى على خش�بة المس�رح الس�وري محفوف�ة بالمخ�اطر ذات 
الط��ابع االجتم��اعّي، ه��ذا الط��ابع ال��ذي ك��ان رافض��اً ال لوج��ود الم��رأة عل��ى خش��بة المس��رح فحس��ب ب��ل لوج��ود ف��ن 

ة المس�رح كمش�روع ثق�افّي اجتم�اعي إنس�اني ال المسرح من أساسه في مجتمعنا الذي انتظر طويالً حتى تقّبل فك�ر
 مجرد وسيلة من وسائل الترفيه والترويح عن النفس .

وقد شهد التواجد األنثوي المبدع في المسرح السوري قفزتين نوعيتين على م�دى تاريخ�ه، األول�ى كان�ت ف�ي 
روع المس��رحي كمش��روع ح��ين ت��ّم إنش��اء المس��رح الق��ومي، وبعب��ارة أخ��رى ح��ين تبن��ت الدول��ة المش�� 1960الع��ام 

استراتيجّي بعيد المدى، إذ أصبح للفنان المسرحي قيمته ومكانته التي ال يمكن ألحد انتزاعها من�ه بع�د أن أض�حى 
النشاط المس�رحي نش�اطاً معترف�اً ب�ه، وه�و األم�ر ال�ذي أدى إل�ى ارتق�اء الحال�ة المس�رحية اجتماعي�اً بع�د أن أدرك 

 وعبث بل ثقافة ورقّي وتحّضر.. وسياسة أيضاً .الكثيرون أن المسرح ليس مجرد لهو 
حي�ث ش�ّكل تأس�يس المعه�د الع�الي  1977القفزة الثانية للتواجد األنثوي في مسرحنا السوري كانت في الع�ام 

للفنون المسرحية مناسبة للتأكيد على أن الفن ليس موهبة واجتهاداً وإصراراً وتضحية فحسب بل هو علم ودراسة 



، وم��ع تأس��يس المعه��د المس��رحي اتخ��ذ العم��ل المس��رحي لنفس��ه بع��داً آخ��ر ليغ��دو الح��ديث ع��ن واكتس��اب للمعرف��ة
المسرح حديثاً عن الفكر واألدب والفلسفة وعل�م االجتم�اع، األم�ر ال�ذي زاد م�ن رص�يد الف�ن المس�رحّي اجتماعي�اً 

 ودفع به نحو مراتب لم يبلغها سابقاً .
أم�ام تح�ديات جدي�دة، تح�ديات فرض�تها تط�ورات م�ا يج�ري  -بنسائه ورجال�ه–واليوم يبدو المسرح السوري 

على الساحة العربية من استباحة غير مسبوقة للفكر والفن والثقافة واإلبداع والتاريخ، ب�ل وللمس�تقبل أيض�اً، وه�و 
األمر الذي انعكس ف�ي الس�نة األخي�رة تحدي�داً عل�ى ع�دد م�ن األعم�ال المس�رحية الت�ي ش�هدتها المس�ارح الس�ورية 

تي حاولت أن تكون قريبة من نبض الشارع، راصدة ليومياٍت صبُحها مساء، ومس�اؤها لي�ل دام�س، لك�ن ليله�ا وال
 سيكون نهاراً مشرقاً ال تغيب عنه الشمس .

 
*** 

 "نبض".. 
 الحياة مستمرة

 
 كتب رئيس التحرير :

ها وأدبها وثقافتها فإن  المرحلة الراهنة من تاريخ مسرحنا إذا كانت كل مرحلة من المراحل التاريخية تفرز فنَّ
س نمط�اً جدي�داً يعتم�د عل�ى التط�ورات السياس�ية واالجتماعي�ة متس�ارعة الخط�ا  السوري المعاص�ر تنح�و ألن تك�رِّ
مت ف�ي  والتي تمور بها الساحة الس�ورية الي�وم، وم�ن المالح�ظ م�ن خ�الل مجموع�ة الع�روض المس�رحية الت�ي قُ�دِّ

أن تعكس التطورات واليوميات أنها اعتمدت في هذا السعي على المض�مون ول�م السنتين األخيرتين والتي حاولت 
تهتم بالشكل الفني الذي تنوع، األمر الذي يؤكد من جديد أن المضمون يبقى هو األساس الذي ال ينبغي تجاهله أو 

 نكرانه في أي عمل مسرحي يريد أن تكون له مكانته عند المتلقي .
مالنا المسرحية التي ظهرت على مسارحنا مؤخراً ق�د أخ�ذت لنفس�ها ثالث�ة أش�كال والواقع أن طبيعة تناول أع

أساسية، أولها مالمسة التط�ورات بش�كل غي�ر مباش�ر بحي�ث ُيش�ار بش�كل ع�ابر وم�ن خ�الل مجموع�ة بس�يطة م�ن 
ّي، الجمل والعبارات إلى األزمة وتداعياتها دون أن يكون له�ا حض�ور فع�ال ومباش�ر وم�ؤثِّر ف�ي الح�دث المس�رح

وثانيها العودة إلى نصوص مسرحية معروفة وإسقاط حبكتها وصراعاتها على الواقع وهو أسلوب قديم يتم اتباعه 
، وأما الشكل الثالث فه�و الخ�وض ف�ي غم�ار الواق�ع بش�كل مباش�ر ينفي المسرح العربي عموماً منذ عشرات السن

بحي��ث تعك��س ه��ذه الشخص��يات ببنيته��ا ورص��د جان��ب أو جوان��ب من��ه وت��أثيره عل��ى شخص��يات العم��ل المس��رحّي 
العميقة هذا الواقع فتشّرحه وتحدد مآالته حسب الرؤي�ة الفكري�ة للعم�ل.. ويمك�ن الق�ول أن مس�رحية "ن�بض" الت�ي 

ُتعَتَب��ر النم��وذج األوض��ح له��ذا الن��وع م��ن  خطي��ب م��أمونق��دمها المس��رح الق��ومي بدمش��ق م��ؤخراً ن��ص وإخ��راج 
از هذا العم�ل بنظرت�ه الموض�وعية الت�ي ل�م تنج�رف وراء العن�اوين العريض�ة المعالجة الدرامية لألزمة، حيث امت

واألفكار الناجزة بل سعى ألن يعرض مواقف شخصياته المختلفة ببس�اطة وعفوي�ة ال ينقص�ها العم�ق بحي�ث مّك�ن 
العم��ل شخص��ياته ال��ثالث م��ن أن تتمت��ع ك��ل واح��دة منه��ا بمزاي��ا تبع��دها ع��ن أن تك��ون نس��خة مك��ررة أو مش��ابهة 

لشخصية األخرى عبر ح�وار اعتم�د ف�ي ج�زء من�ه عل�ى المونول�وج ال�ذي يم�نح الشخص�ية الق�درة عل�ى أن تب�وح ل
بمكنوناتها والتي تمحورت في هذا العمل على كون الشخصيات ال�ثالث عان�ت وتع�اني م�ن الفق�د والحرم�ان ال�ذي 

وى جه�از الموباي�ل ال�ذي تح�ول م�ن االبن الذي لم يعد يربط هؤالء النسوة به س�-الزوج والرجل-تجلى بفقد الرجل
 أو تكاد تخبو وتنطفئ . ،مجرد أداة للتواصل إلى حياة بأكملها تستعيد عافيتها



الشخصيات الروح وساعدنها على أن تكون  -بأدائهن الرفيع– منحنَ  فندي نسرينو نصور هناءو جمول رنا
 والتضحية .نماذج حية للمرأة السورية اليوم التي تأبى إال أن تنبض بالحب 

 
 
 
 

 ..عن الحرب وأشياء أخرى
 نص شكسبيري يحاكي الواقع

 
 عبد الناصر حسو

 
لم يكن الفن المسرحي يوماً انعكاساً للواقع رغم مرجعيت�ه الواقعي�ة، ب�ل ه�و إع�ادة ص�ياغة ه�ذا الواق�ع بش�كل 

كبي�راً لص�نع أح�داث افتراضي لتحسين صورة مجتمعه، وعندما نقول افتراضي فهذا يعني أن الخيال يشكل حي�زاً 
وقعت أو ستقع وفق قانون الدراما، وما ُعَرض من مسرحيات على خشبات المسارح ف�ي س�ورية خ�الل الس�نوات 
األخيرة ليس انعكاساً للواقع في معظمه، فهناك عروض نجحت في صياغته وقدمت م�ادة بص�رية وفكري�ة ممتع�ة 

اق��ع وينقل��ه بص��ورة فوتوغرافي��ة ه��و وس��ائل اإلع��الم، دفع��ت المتف��رج للتأم��ل والتفكي��ر، وأعتق��د أن م��ا يعك��س الو
وبالتالي ال تندرج العروض المسرحية التي تعكس الواقع في خان�ة الف�ن بق�در م�ا تنح�از إل�ى وس�ائل اإلع�الم ذات 

 الطابع الترويجي .
وكان من الضروري على المسرحّي خالل هذه الفترة البحث عن وسائط جديدة لصياغة الواقع والتعبي�ر ع�ن 
رؤيته قبل التعبير عن رؤية الواقع االفتراضي الذي تخيله الكات�ب وط�وره المخ�رج وجّس�ده الممث�ل ث�م حّول�ه إل�ى 

 واقع سمعي/بصري .
يالح�ظ أن�ه يعي�د ص�ياغة الواق�ع بص�ورة جدي�دة وفه�م جدي�د باتج�اه  العرب�ي عروةوالمتابع لعروض المخرج 

ث�ه المتواص�ل ع�ن ب�دائل غي�ر مس�تهلكة ف�ي الع��روض الع�رض، ويتط�ور ه�ذا الفه�م م�ن عم�ل إل�ى آخ�ر نتيج��ة بح
المسرحية، وقد يبّش�ر ه�ذا التط�ور باس�تيعاب الش�باب المس�رحي ل�دورهم العمي�ق ف�ي فه�م العملي�ة الفني�ة، وبالت�الي 
يمكن االطمئنان إلى أن المسرح السوري يفرز مبدعيه في كل مرحل�ة للوص�ول إل�ى مس�توى المس�ارح المتط�ورة 

طرأ على وسائل اإلنتاج الفنية الفكرية خ�الل ه�ذه الفت�رة، فالمس�رح يح�ّرض  -إن لم نقل تغييراً - عالمياً ألن تحوالً 
 المتفرج على االستمرار بالحياة والتشبث بها.. أليس المسرح إعادة  صياغة حياة بشرية غير محققة في الواقع؟

ف��ي س��ياق البح��ث ع��ن التح��والت الت��ي مازال��ت تتبل��ور إلف��راز ق��يم ومف��اهيم جدي��دة ليس��ت ه��ي باألص��يلة وال 
انحي�ازه إل�ى  العرب�ي ع�روةبالوافدة/الغازية، بل يمكن الق�ول أنه�ا متناس�جة م�ع المس�ارح العالمي�ة، يعل�ن المخ�رج 

الح�رب وأش�ياء أخ�رى" ب�دالً م�ن "رومي�و راهنية العرض، محققاً معادلة اآلن/هنا/نحن ومعنوناً العرض ب�ـ "ع�ن 
وجوليي��ت" (العن��وان األص��لي) إلفس��اح المج��ال أم��ام موض��وعة الح��رب وآثاره��ا الم��دمرة لتأخ��ذ حي��زاً كبي��راً م��ن 
الع��رض عل��ى المس��توى البص��ري باعتب��ار أن العن��وان إم��ا أن يفض��ح م��ا يتض��منه الم��تن أو أن يك��ون محّرض��اً 

خراج حيث يحذف المخرج شخصيات أو يغيرها أو يضيف صفات كامنة أو للمتفرج، وهذا التغيير من مهمات اإل
لم تكن موجودة في الشخصية من قبل وفق رؤيته اإلخراجية، وتناول قصة روميو وجولييت مج�رد ذريع�ة للنف�وذ 



إلى الواقع والحديث عنه، لذلك كان من الضروري االشتغال على الخطوط التي تخدم هذه الرؤية، وهذا ما يشجع 
لمتفرج عل�ى الحض�ور ألن�ه يظ�ن أن�ه سيش�اهد رومي�و يحم�ل س�يفاً لل�دفاع ع�ن جوليي�ت الت�ي م�ن المفت�رض أنه�ا ا

تحولت إلى رمز وسط بيوت متهدمة، فقراءة كهذه تنطلق بدايًة من قراءة ايديولوجية أو قراءة مرحلة، لتصل إل�ى 
يطل�ب وّد جوليي�ت، فه�ل ك�ان تيبالي�ت يمث�ل  نتيجة بأن تيباليت الخصم العنيد لروميو يمارس العهر، وبقوة السيف

وجه الشر في هذا الن�زاع؟ وه�ل األش�رار مص�يرهم الم�وت حتم�اً ف�ي ال�دراما؟ ال ب�ّد م�ن وج�ود مس�وغات لم�وت 
تيبالي�ت ومس�وغات النتص�ار رومي��و، وربم�ا يج�د ال��بعض أن مج�رد ن�زاع ب�ين ق��وتين ال ب�د أن إح�داهما س��تندحر 

ع صحيح، ولكن في منط�ق ال�دراما ق�د يك�ون األم�ر مختلف�اً، ل�ذا ك�ان ال ب�ّد م�ن واألخرى ستنتصر، وهذا في الواق
وج��ود خط��أ تراجي��دي ي��ؤدي إل��ى م��وت أح��دهما وانتص��ار اآلخ��ر، فالخط��أ التراجي��دّي س��مة أساس��ية لبن��اء ص��ياغة 

 التراجيديا الشكسبيرية .  
مار ال��ذي ط��ال الحج��ر وي��أتي ع��رض "ع��ن الح��رب وأش��ياء أخ��رى" ليؤك��د تمس��ك اإلنس��ان بالحي��اة رغ��م ال��د

والشجر والروح اإلنسانية من خالل قصة روميو وجولييت الت�ي ل�م تخ�ُل منه�ا خش�بة مس�رح من�ذ خمس�مائة ع�ام، 
ورغم العداوة بين عائلة مونتاغو وعائلة كابوليت تتفتح ورود العاشقين لترسل عبق المحبة والسالم إلى العائلتين، 

 العرب�ي زهي�رفي الساحات والمدن التي أظهره�ا لن�ا مص�مم ال�ديكور لكن الحرب حصدت األرواح وخلفت دماراً 
 على الخشبة .

رة ع�ن ن�ص شكس�بيري تح�اول مالمس�ة ج�راح ال�راهن، ورغ�م أن المع�ّد   الظري�ف زي�دهي قص�ة ح�ب مح�وَّ
ر بعض��ها ودف��ع بشخص��ية أم جوليي��ت الخائن��ة م��ع اب��ن ع��م جوليي��ت  شكس��بيراعتم��د عل��ى بع��ض شخص��يات  وح��وَّ

مة بين والدة جولييت وابن عمها) الراغب في الزواج من جولييت نفسها ليفتتح به�ا المش�هد وتب�رر (العالقة الم حرَّ
عزوف جولييت عن الزواج والذهاب إلى التنسك، لكن هذا كله لم يكن إال إلظهار وض�اعة األم وعش�يقها، ورغ�م 

ره ال��نص دون لَ��بس نح��و أن الص��راع ال��دموي يكم��ن ف��ي ال��نص إال أن المخ��رج أص��ّر عل��ى أن يكش��ف م��ا يض��م
المباشرة إلظهار هذه الحالة من خالل المشهد األول عندما يعلن أن الع�رض بروف�ة غي�ر مكتمل�ة نتيج�ة غي�اب أو 
تأخير بعض الممثلين، ثم الذهاب نحو المباشرة أيضاً م�ن خ�الل س�ينوغرافيا الخش�بة، ول�م يِش�ر ال م�ن قري�ب وال 

رغم أن الفكرة وصلت إلى المتفرج بأن العرض يالمس واقعه، وبالت�الي  من بعيد إلى أداء الممثلين وسط الخراب
هناك فصل بين السينوغرافيا واألداء التمثيلي، بمعنى أن كل مفردة كانت تنتمي إلى تيار مسرحي، واإلعالن عن 

هوزي��ة البروف��ة ك��ان بمثاب��ة اعت��ذار للجمه��ور، فالبروف��ة ع��ادًة تح��دث فيه��ا الهف��وات والهن��ات واألخط��اء وع��دم ج
الممثلين أو تأخيرهم رغماً عنهم ألسباب عديدة، ورغم ذلك يصر المخرج على أن يج�ري بروفت�ه ويس�ند األدوار 
للممثلين المتواجدين لتعبئة الفراغ ريثما يحضر الممثل حتى وإن كان الدور المرأة كما ح�دث م�ع دور الوص�يفة، 

ي بدايات انتش�ار ه�ذا الف�ن ف�ي البل�دان العربي�ة عن�دما ك�ان بمعنى أن المخرج يشّبه هذه الحالة بالحالة المسرحية ف
المسرح يعاني من مشكلة الممثالت فيرجع بنا إلى حالة الالاس�تقرار، ورغ�م ذل�ك فالحي�اة تمش�ي والبروف�ة تس�تمر 
واإلصرار على إنتاج فن يلي�ق به�ذا الظ�رف موج�ود، وف�ي الوق�ت نفس�ه يظه�ر جان�ب م�ن المعان�اة الت�ي يم�ر به�ا 

 ن في إجراء البروفات وصوالً إلنتاج عرض مسرحي حتى وإن كان العرض في حالة البروفة .الممثلو
َعِم��َل المخ��رج عل��ى ثنائي��ات لم��زج ح��التين مث��ل ثنائي��ة الخي��ال/الوهم، اللغ��ة الفص��حى/العامية، آل��ة الكم��ان 

زي�اء العص�رية مقاب�ل الموسيقية التي تصدر ألحاناً وتخاط�ب ال�روح والقل�ب مقاب�ل الس�يف ال�ذي مهمت�ه القت�ل، األ
األزياء التاريخية، وبالتالي حاول المخرج المزج بين الراهن/العرض والتاريخ/القص�ة ف�ي الق�رن الس�ادس عش�ر، 
فإلى أي مدى حققت هذه الثنائيات معادلة التوازن في العرض؟ هذا يتطلب م�ن المخ�رج والممثل�ين تع�امالً مغ�ايراً 

ين ومف�رداِت الع�رض األخ�رى كالس�ينوغرافيا والموس�يقا والغن�اء األوبرال�ي مع اللعبة المسرحية وأداًء م�ن الممثل�
تب��رر فك��رة معاص��رة لتض��اف س��مة أخ��رى إل��ى الشخص��ية (ال��زي -م��ثالً –عل��ى الخش��بة، فثنائي��ة الس��يف والكم��ان 

 العصري، الكمان بيد والسيف بي�د، التمثي�ل يج�ب أن يك�ون مختلف�اً ع�ن اآلخ�رين) الت�ي تطال�ب بحقه�ا ف�ي الحي�اة،
ر عمره وفق فيزيولوجية الممثل وتعامله م�ع الح�دث المس�رحي  وهذا يضيء جوانب من شخصية روميو الذي ُيقدَّ
بحدود ثالثين عاماً أو أقل ببضع سنوات.. السيف والكمان قد تكون فكرة ايديولوجية تناسب هذه المرحلة، مرحل�ة 

مفروض�ة عل�ى رومي�و بحي�ث ال يتخل�ى عنه�ا كون�ه البناء أو مرحلة التحوالت، وقد تجسد الثنائي�ة فك�رة الح�رب ال
 عاشقاً ومحارباً في آن . 



إذا استثنينا كسر اإليهام الذي أعلنه المخرج بأن هذه مجرد بروفة هناك أيضاً دخول الممثل الرئيسي بأزيائ�ه 
العصرية وهو يجر حقيبة سفر موحياً بقدومه م�ن البعي�د ورفض�ه التمثي�ل بمالبس�ه حت�ى يعطي�ه أح�د الممثل�ين آل�ة 

 الكمان التي أغرت جولييت دون معرفة صاحبها . 
ي أدي دور رومي�و ك�ان يكس�ر اإليه�ام وم�ن المفت�رض أن يتعام�ل م�ع دوره بعك�س جوليي�ت، الذ قزق وسيم

كان�ت تتم�اهى ف�ي دور جوليي�ت الت�ي  عني�د جيان�ابمعنى أن يظهر نفسه دائماً بأنه ممثل يؤدي دوراً، في ح�ين أن 
، ل�ذلك ق�زقش�اهده ف�ي أداء ترتدي األزياء التاريخية.. أسلوبان مختلفان من حيث المقدمات والنتائج، لكن هذا ل�م ن

 كان األداء يتأرجح ما بين الوهم والحقيقة .
أشار المخرج بكل الوسائل إلى ال�دمار ال�ذي ح�ل بمجتم�ع فيرون�ا، دم�ار م�ادي ومعن�وي ف�ي األرواح (م�وت 
جولييت وروميو) وفي المكان سينوغرافيا الخشبة بيوت متهدمة وشجرة يابس�ة وأرواح مرهق�ة، لك�ن الممثل�ين ل�م 

تعاملوا مع هذه السينوغرافيا إلظهار آثار الدمار أو نتائجه ف�ي الحرك�ة واألداء ومعان�اة الممث�ل، وك�ل م�ا يج�ري ي
كان حديث المخرج عن المعاناة سردياً، لكن بصرياً لم نشاهد شيئاً على الخشبة، ما جعل الديكور بعي�داً ع�ن واق�ع 

لوا من ثنائية الخيال/الواقع بأدائهم ما بين الواق�ع والخي�ال، العرض المفترض، وبالتالي لم يستطع الممثلون أن ينتق
فالدمار لم يَطل ش�رفة جوليي�ت الش�هيرة، وأعتق�د ل�و أن ج�زءاً م�ن الش�رفة ك�ان م�دمراً ب�دالً م�ن البي�وت ألش�عرنا 

لك�ان المخرج بتأثير األحداث وقوة معاناة الجمهور كون التعامل مع الشرفة يتم م�ن قب�ل رومي�و وجوليي�ت مع�اً، و
 للعرض تأثيراً آخر . 

م��ن جه��ة أخ��رى يب��دو أن ص��رخات المربي��ة ذهب��ت أدراج الري��اح وه��ي ت��دعو المتق��اتلين إل��ى نب��ذ العن��ف ألن 
الخراب يطال الجميع، والدعوة موجهة إلى فيرونا مكان األحداث التاريخية، لكن في حقيقة األمر ال�دعوة موجه�ة 

أن حفلة التنكر توحي بالحياة في المدينة، لكن سرعان ما تتحول هذه  ورغمإلى الجمهور طالما العرض أُنِجز له، 
الحياة إلى شجرة يابسة في نهاية الخشبة، ومع ربطها مع موت روميو وجولييت كجيل شاب ندرك المستقبل الذي 

 ينتظر مجتمعات أنهكتها الحروب .
ض تت�وفر في�ه متع�ة فكري�ة قدم المخرج عرضاً يليق بسمعة المس�رح الس�وري وبس�معته كمخ�رج ش�اب، ع�ر

وبصرية متخيالً واقعاً معاشاً ضمن جماليات مبتكرة مثل ركوب روميو على دراجة هوائية برأس حصان موحي�اً 
بأنه حصان لمغادرة الخشبة واللقاء بجولييت بعد أن عقد الكاهن قرانهما، استخدام فجائعية المشهد السمعي، الغناء 

ت جوليي��ت بحي��ث ال يك��ون موت��اً عادي��اً، وك��ذلك حفل��ة التنك��ر الت��ي تتع��رف فيه��ا األوبرال��ي م��ع الموس��يقا أثن��اء م��و
 جولييت على روميو والمشهد الراقص بعيداً عن المؤامرات .

 
*** 

 
 
 

 ِهستيريا..
 مشهدية صادمة ومستويات معّقدة من التلّقي  

 
 اسماعيل محمد سامر

 



في عرضه المسرحي "ِهستيريا" الذي قدمه على مسرح سعد هللا ون�وس  سعد جهادتخلى المخرج المسرحي 
ع�ن ال�نص ف�ي ص�ياغة  2014-2013في المعهد الع�الي للفن�ون المس�رحية كع�رض تخ�ّرج أول للع�ام الدراس�ي 

مقترحه الفني الجديد الذي أراده هذه المرة عرضاً م�ن بطول�ة الجس�د، مراهن�اً عل�ى تس�عة ممثل�ين توزع�وا فض�اء 
عل�ى م�دى س�نوات طويل�ة،  س�عدكورشٍة مفتوحٍة على تم�ارين م�ادة "المختب�ر المس�رحي" الت�ي ب�رع فيه�ا الخشبة 

نساء" يتراكضون من عمق المسرح نحو مقدمة الخشبة وفق –ُمنِتجاً صياغة مغايرة لمسرح قوامه ثنائيات "رجال
ن المأس��اة، فم��ن خ��الل ص��راع تتجل��ى في��ه س��مات كارث��ة وطني��ة لمجموع��ة م��ن البش��ر الت��ائهين ف��ي مك��ان وزم��ا

سينوغرافيا تكونت في "هستيريا" من متاريس رملية وبيانو وُثريا منزلية وجدران حديدية كتيمة عاد ما يمك�ن أن 
 س�عدنسميه بمسرح العنف للظهور في الريبرتوار السوري المعاصر وذلك عبر َمشاهد جريئة للغاية قدمها ممثلو 

بمه��ارة الفت��ة، مقت��ربين ف��ي كثي��ر م��ن األحي��ان م��ن طقس��ية أيروتيكي��ة جعل��ت الج��نس مع��ادالً أص��لياً للقت��ل ال��دائر.. 
عناقات جسدية متك�ررة ب�ين القات�ل والقتي�ل، ب�ين الض�حية والج�الد.. مس�احة فعلي�ة إلع�ادة تمثي�ل الجريم�ة، حي�ث 

ع�اً ممثلي�ه نح�و إنج�اٍز مس�رحيٍّ مفت�وح عل�ى فّضل مخرج العرض بطولة الحركة على الخض�وع ل�نٍص أدب�ّي، داف
قدرات أداء متطورة مزجت الواق�ع ال�راهن بمناخات�ه الفجائعي�ة الت�ي أراده�ا المخ�رج موازي�ة لموس�يقى ذات نب�رة 

 حريت�اني الج�واد عب�د(ترومبي�ت) و خليف�ة عرف�ان(إيق�اع) و م�ريش س�يمونجنائزية أداها كل م�ن الموس�يقيين : 
ب��أداء ص��وتّي أوبرال��ّي راف��ق العدي��د م��ن الَمش��اهد وال��ذروات الدرامي��ة ف��ي  منص��ور غي��ثن (تش��يلو) فيم��ا ق��ام الفن��ا

العرض ليكون الجمهور أمام مستويات سيكولوجية مغايرة من التلقي لهذا الن�وع م�ن األعم�ال المس�رحية، إذ اتب�ع 
روع تخ�ّرج ط�الب َمسارب مختلفة للخالص من مسرح الشخصية، متن�اوالً لغ�َة الجس�د ف�ي إنج�از مش� جهاد سعد

المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، فالعرض ال�ذي ب�دا إيقاع�ه محكم�اً نتيج�ة رس�م حرف�ي لميزانس�ين خ�اطف 
ترك المساحة مرًة أخرى لحواس الممثل وغرائزه وقدرته على اللعب الجماعي المفت�وح م�ع الض�وء والموس�يقى، 

احث��اً ع��ن أدوات غي��ر تقليدي��ة لتجس��يد الص��راع المس��رحي ليتنق��ل ه��ذا الممث��ل ب��ين أدوار متنوع��ة عل��ى الخش��بة، ب
جنب�اً  الع�زام والءو حمي�دان كن�انو س�رميني ريم�يو قص�ار رهامو دوبا حسنوتلوينه.. من هنا برز أداء كلٍّ من 

لتقديم مشهدية صادمة تجلت ف�ي مماحك�ة جس�دية  بدير هالو السليم ميو نعمو مهرانو صقر مغيثإلى جنب مع 
اعر الكراهية واالغتصاب بالحب وشهوة القت�ل، عاكس�ًة مدين�ة تش�هد مواجه�ة مفتوح�ة وال نهائي�ة التبست فيها مش

بين شخصيات فقدت أملها بحياة طبيعية، شخصيات أمست نس�خاً كربوني�ة م�ن مج�ازر يرتكبه�ا القتل�ة عل�ى إيق�اع 
 ميرخول�دو وفس�كيغروتموسيقى الراب كأن مخرج العرض أراد فعالً أن يصل بمقترحه إل�ى م�زيج م�ن مس�رح 

مع��اً، العن��ف والميكانيكي��ة ف��ي زم��ن واح��د، معتم��داً عل��ى إض��اءة ش��احبة جعل��ت ممثلي��ه يبلغ��ون درج��ة متقدم��ة م��ن 
تراجيديا معاصرة أقرب إل�ى عص�فورية وطني�ة غّن�اء، اختلط�ت فيه�ا األدوار بشخص�يات ت�تكلم بلهج�ات مص�رية 

لجبه��ات والص��فات وموح��د ف��ي شاش��اته ووعي��ه وحلبي��ة وش��امية ف��ي آٍن واح��د، كائن��ات ش��ارع عرب��ي متالص��ق ا
الجم��اعي بالمأس��اة، أجس��اد تتم��اهى ف��ي حركته��ا أم��ام بندقي��ة القّن��اص، ح��رب ش��وارع دائ��رة وال تنته��ي عكس��تها 
"هس��تيريا" ببراع��ة، ف��ال بروف��ات تقليدي��ة إلنج��از مس��رحية اعتيادي��ة تنه��ل م��ن يومي��ات ال��دم وحس��ب، ب��ل إص��رار 

عرض�ه بجوق�ة م�ن  س�عدحرب الدائرة من بناء لبناء ومن منزٍل إل�ى من�زل، لينه�ي منقطع النظير لتقليد مناخات ال
شموع يتالشى لهيبها من خلف متاريس الرمل الرابضة في عمق الخشبة، مجترحاً نهاية أقرب إلى جناز شيَّع فيه 

 بالداً رآها ذاهبة إلى المجهول عن سبق إصرار وترصد .
ف�ي "هس�تيريا" إل�ى خي�ار الورش�ة الفني�ة المفتوح�ة، واض�عاً ممثلي�ه التس�عة وجه�اً  س�عد جهادلقد ذهب الفنان 

لوجه مع امتحانات عدة للجسد واللياقة والصوت وحساسية التفاعل الجماعي عل�ى الخش�بة بص�داميِة أداٍء جم�اعّي 
ص�ناعة الشخص�ية  جعلت الممثل منساقاً إلى نوعية خاصة من مسرح العنف الذي تتغل�ب في�ه الق�درة البدني�ة عل�ى

في صياغته الفنية الجديدة أن يحقق توريات مسرحية متعددة، رامزاً بقوة إلى حال  سعدالمسرحية، حيث استطاع 
العالقات اإلنسانية في ظل الحرب وما يترتَّب من آثار نفسية قاسية للحروب على كل من الرجل والمرأة ف�ي ظ�ل 

وطبيعة سلوكهم اليومي، ليكون الجمه�ور عل�ى موع�د م�ع أمس�ية  هيمنة نشرات األخبار الدموية على وعي الناس
مسرحية ساخنة، قوامها مشهدية عالية تمكنت من خلق فضاء حر للتعبير ع�ن إمكاني�ات الممث�ل، وليس�يطر عليه�ا 
ميزانسين لخّطة إخراجية محكم�ة، وض�عت الممث�ل ف�ي ثنائي�ات عدي�دة كان�ت أبرزه�ا ثنائي�ة "الص�وت والجس�د".. 

في خياره الفني ه�ذا نح�و م�ا ك�ان ق�د اش�تغل علي�ه ف�ي عروض�ه الس�ابقة، مفّض�الً بطول�ة  جهاد سعد وهكذا مضى
الحركة على الخضوع للنص األدبي، دافعاً طالب التمثيل نحو إنجاٍز مس�رحيٍّ مفت�وح عل�ى ق�درات أداء متط�ورة 



زي�ة، ليك�ون الجمه�ور أم�ام موازي�ة لموس�يقى ذات نب�رة جنائس�عد مزجت الواقع الراهن بمناخات س�حرية أراده�ا 
المختب��ر وال��ذي ي��دمج بق��وة ب��ين طاق��ة الممث��ل -مس��تويات س��يكولوجية مغ��ايرة م��ن التلق��ي له��ذا الن��وع م��ن المس��رح

وقدراته الخفية على التجانس الجسدي والغرائزي من جهة، ومن جهة أخرى كثافة الح�االت النفس�ية المعق�دة الت�ي 
ت جديدة من العطاء غير المحدود واللعب الحر والبريء للوصول إلى ما يشبه يتنقل بينها هذا الممثل، بالغاً مفازا

التجل��ي اإلب��داعي ف��ي مش��اريع االرتج��ال الجم��اعي، كم��ا حقق��ت "هس��تيريا" عتب��ة جدي��دة ف��ي التنوي��ع عل��ى الحال��ة 
المسرحية برمتها نحو حواف إبداعية حساسة تجس�دت عبره�ا طالق�ة الجس�د وفص�احته ف�ي التع�ويض ع�ن غي�اب 

لنص األدبي باتجاه إلغاء المسرح كحالة درامية أُحادية الجان�ب والعم�ل قُ�دماً ب�ين الممث�ل والمتف�رج عل�ى تط�وير ا
مس��تويات معق��دة م��ن التلق��ي غي��ر التقلي��دي بينهم��ا، حي��ث يحق��ق الجس��د هن��ا بطولت��ه المطلق��ة ف��ي تل��وين ال��ذروات 

 ور والممثلين في آٍن معاً .الدرامية وتمكينها من الحفر عميقاً في الالوعي الجمعي للجمه
من تجاربه الطويلة مع مادة المختبر المسرحي لتأسيس بيئة عرض "هستيريا" التي  سعد جهادبالطبع استفاد 

بدت أقرب إلى مزيج من اليوغا والتمارين السويدية والتأمل الجماعي والتوغل في ملكات الجسد وطاقته الداخلي�ة 
لمسرحية التي تبدعها "األنا الخالقة للممثل" عل�ى الخش�بة ف�ي زم�ن البروف�ة بعيداً عن صياغة واضحة للشخصية ا

التقليدي��ة، ص��اعداً بممثلي��ه التس��عة نح��و ج��وائز مختلف��ة لخفاي��ا ال��نفس البش��رية وق��درتها اإلبداعي��ة ف��ي الته��رب م��ن 
عي التص��نيف المدرس��ي المس��رحي باتج��اه ظ��اهرة "الممث��ل الخ��الق" ألدواره وذل��ك وف��ق هرم��وني جس��دي جم��ا

متواطئ مع إبداع حاالت ميتافيزيقية يكون فيه الع�رض م�ن بطول�ة الميزانس�ين جنب�اً إل�ى جن�ب م�ع تس�لّط الممث�ل 
 بكامل حضوره العضلي والنفسي على حالة التلقي عند المتفرج .

طالب التقنيات المسرحية في المعهد عملوا في هذا العرض جنباً إل�ى جن�ب م�ع زمالئه�م م�ن ط�الب التمثي�ل 
ياغة فضاء مس�رحي مفت�وح عل�ى ش�تى أن�واع الفرج�ة، م�ولِّفين ب�ين مت�اريس م�ن أكي�اس رملي�ة اس�توطنت في ص

عم��ق الخش��بة وب��ين آل��ة بي��انو وثري��ا وض��عت عل��ى يم��ين الخش��بة كدالل��ة عل��ى مواجه��ة ص��ادمة ب��ين الموس��يقى 
 س�عدعم�ل عليه�ا والحرب، داعمين بذلك رغبة مخرج العرض في إبداع تناقضات الشكل المسرحي الذي لطالم�ا 

لتأسيس فرجة مسرحية تكون فيه�ا عناص�ر الس�ينوغرافيا داعم�ة للعب�ة مس�رحية، ف�ال تتوق�ف ع�ن ص�ياغة الدالل�ة 
وذلك عبر إيقاعية عالية حبست األنفاس من جهة شغلها المستمر على طاقة الجسد وس�طوته الجمالي�ة عل�ى خش�بة 

 المسرح .
 

 *** 
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 "الجاكيت" و"نور العيون"
 في الموسم المسرحيّ 

 
 ندا حبيب علي

 
لم يتواَن المسرحيون السوريون عن التمترس في مواقعهم، مشاركين في الدفاع عن الوطن، متح�ّدين 

ورجالها وثقافاتها وفنونها رائدة الفك�ر والحض�ارة، قوى الظالم ليؤكدوا بأعمالهم أن سورية ستبقى بثباتها 
وها هم مقاتلو الكلمة والموقف يعبِّرون عن مصداقية التحدي من خالل أكثر من عرض مس�رحّي ش�هدتها 

 مسارح مدينَتي الالذقية وجبلة نتوقف في هذه اإلطاللة مع اثنين منها .
 

 "الجاكيت" في َقومي الالذقية
"الجاكيت" عنوان عرض مسرحّي قدمته فرقة المسرح الق�ومي ف�ي الالذقي�ة وه�و م�ن إع�داد وإخ�راج الفن�ان 

-غ�زال هاش�م-عب�اس حس�ينش�ارك فيه�ا الفن�انون :  س�تراتييفعن مسرحية "السترة المخملية" لـ  شريبة سلمان
-ع�ديرة نضال-افعط سوسن-صبوح فايز-خميس شيخ هللا عبد-إسماعيل حسام-جانودي مصطفى-جديد رغداء

 .بصل  د.محمد، اإلشراف العام شريبة يارا
تناولت المسرحية بأسلوب ساخر هموَم المواطن ومعاناته اليومية نتيجة ال�روتين والبيروقراطي�ة ف�ي محاول�ة 
 لتعرية هذه المظاهر السلبية، داعية إلى اإلصالح.. وعلى الرغم من أن هذا العمل قد ُعِرض سابقاً فقد بدا متج�دداً 
من خالل التركيز على مكونات�ه وم�ا ش�هده م�ن إقب�ال جم�اهيري أك�د ص�الحيته لك�ل زم�ان ومك�ان بم�ا يقدم�ه م�ن 

ال��ذي تح��دث ل��ـ "الحي��اة  ش��ريبة س��لمانطروح��ات م��ا زال��ت موجباته��ا قائم��ة، وه��ذا م��ا أك��ده مخ��رج العم��ل الفن��ان 
 المسرحية" عن الجانب الفكري لهذا العمل ودالالته وكيفية معالجة مفردات العرض المسرحي قائالً :

"الجاكيت" كوميديا سوداء ساخرة، تشير إلى اآلفات واألمراض االجتماعية الت�ي تعي�ق تط�ور المجتم�ع مث�ل 
ع��ادة المجتم��ع كم��ا يج��ب أن يك��ون س��الماً منعم��اً وغانم��اً الفس��اد وال��روتين، وت��دعو إل��ى العم��ل ب��إخالص وأمان��ة إل

مكّرم��اً، وق��د اعتم��د الع��رض أس��لوب الغروتس��ك، أي المبالغ��ة ف��ي تق��ديم طروح��ات وأفك��ار الع��رض، وانس��حبت 
المبالغة على كافة عناصر الع�رض م�ن ديك�ور وإض�اءة وموس�يقا وأداء تمثيل�ي حي�ث ق�ام الممث�ل الواح�د بتجس�يد 

م الع�رض بع�ض اإلش�ارات إل�ى أزم�ة الخري�ف العرب�ي وأثره�ا الس�لبي عل�ى المجتمع�ات أكثر من شخص�ية، وق�دّ 
العربية التي تسودها اليوم األزمات، حيث صارت الحاجة ضرورية إلى الحوار إليجاد الحلول الالزمة لألزمات، 

وض تالم�س هم�وم وهنا يبرز دور المسرح باعتباره فناً يقوم على الحوار المباش�ر، ونح�ن بحاج�ة الي�وم إل�ى ع�ر
وتطلعات الناس، ولهذا قدمنا مسرحية "الجاكيت" التي حظيت بحض�ور جم�اهيري الف�ت، والق�ت التفاع�ل، األم�ر 

 . "الذي دفع إلى تمديد العرض أكثر من مرة احتراماً إلقبال للجمهور
 :شريبة وعن األسس التي استند إليها في اختياره للممثلين قال 

اً أوالً وأخي�راً ه�و ق�درات الممثل�ين وم�دى مالئم�ة ه�ذا الممث�ل ألداء الشخص�ية "الشرط الذي أعتبره ضروري
المسندة إليه، باإلضافة إلى الخبرة المسرحية، خاصة بما يتعلق باألداء الكوميدي الذي يتطلب مواصفات وق�درات 

ض من�ذ س�بعة عش�ر عالية المستوى، وأعتبر نفسي محظوظاً، إذ إن الممثلين ال�ذين س�بق أن أب�دعوا ف�ي ه�ذا الع�ر
عاماً أصبحوا نجوماً في التلفزيون واكتسبوا خبرة تمثيلية كبيرة خالل هذه الفترة، خاصة في األعم�ال الكوميدي�ة، 



وهذا ما أكسب العرض اليوم إبداعات فنية جديدة، باإلضافة إل�ى ثقاف�ة الممث�ل الت�ي تس�اعده عل�ى تحلي�ل مف�ردات 
 العرض بالشكل األمثل" .

الذي أكد بدوره على أن ه�ذا العم�ل ين�درج ف�ي إط�ار  بصل د.محمدلمشرف العام على هذا العمل كما التقينا ا
أن يعّد النص ليالمس هم�وم وتطلع�ات الجمه�ور ال�ذي  -برأيه–ما يسمى الكوميديا السوداء، وقد استطاع المخرج 

بعناي��ة ودق��ة م��ن أج��ل إيص��ال  يتوج��ه إلي��ه، فالفس��اد اإلداري والبيروقراطي��ة مف��ردات مفتاحي��ة ت��م االش��تغال عليه��ا
رسالة مفادها أن الفساد مهما تعددت أساليبه وأشكاله فإنه سيبقى آفة خطيرة في حياة المجتمع وال بد من محاربتها 
والتخلص منها، وأضاف : "إن أهم ما في هذه المسرحية أنها اعتمدت على الكوميديا الراقية البعي�دة ع�ن االبت�ذال 

لجمهور معها وأقبل عليها بأعداد كبيرة، ولعل الواقفين في ردهات الص�الة ك�انوا أكث�ر م�ن والتهريج، وقد تفاعل ا
د العرض ألسبوع ثالث كي يتس�نى للجمي�ع الحض�ور والمتابع�ة، باإلض�افة إل�ى أن فري�ق العم�ل  الجالسين، وقد ُمدِّ

أياٍد بيضاء في رفد الحرك�ة عبارة عن نخبة من المسرحيين الذين لهم باع طويل في العمل المسرحي، وكانت لهم 
 المسرحية في سورية" .

 قائالً :  د.بصلوعن استفسارنا عن أهمية النقد المسرحي في دعم النشاط المسرحي أجاب 
"لطالما غاب النقد المسرحي عن مواكب�ة الحرك�ة المس�رحية ل�يس ف�ي س�ورية وحس�ب ب�ل ف�ي الع�الم، وله�ذا 

واح�داً متف�رداً، فالناق�د يج�ب أن يل�م إلمام�اً واس�ع الطي�ف بالمس�رح  أسباب كثيرة نذكر منها أن المسرح ليس نص�اً 
ومن شتى جوانبه، ول�يس الكات�ب ه�و المعن�ي الوحي�د بعم�ل الناق�د، ب�ل الممث�ل ومص�مم األزي�اء ومص�مم ال�ديكور 
واإلض��اءة والموس��يقا والمخ��رج ول��يس آخ��راً المتف��رج.. إن ع��الم النق��د المس��رحي ه��و عل��م متع��دد االختصاص��ات، 

ليست اللغة المكتوبة أو المنطوقة هي حاملة الخطاب المسرحي وح�دها، وإن انض�وت ف�ي ثناياه�ا مجم�ل أش�كال و
الفرجة المسرحية بعد إضافة اللغة المرئية إليها.. ما نريد أن نقوله في ه�ذا المق�ام أن ناق�د الرواي�ة يج�د نفس�ه أم�ام 

ذا بالنس��بة للقص��يدة وب��اقي ص��نوف األدب، أم��ا ن��ص مكت��وب يبق��ى كاتب��ه ه��و المس��ؤول األول واألخي��ر عن��ه، وك��
نات هاتين الطبقتين تحتاج إل�ى  بالنسبة للمسرح فإن طبقة اإلرسال متشعبة، وطبقة التلقي متعددة، ولعل قراءة مكوِّ
علم ودراية بالسيمياء واللسانيات وعلوم النفس واالجتماع واألنتربولوجي�ا وغيره�ا، وه�ذا الص�نف م�ن النق�اد وإن 

نه ال يواكب الحركة المس�رحية وال يه�تم بش�ؤونها ألس�باب كثي�رة ال يتس�ع المق�ام هن�ا ل�ذكرها، ليبق�ى النق�د توفر فإ
الصحفي هو الوحيد الذي يمكن أن يشكل حالة نقدية شاهدة على نشاط مسرحي في هذا المكان أو ذاك، وهذا النقد 

وال يم�ت للعلمي�ة بأي�ة ص�لة، أم�ا  ليس عل�ى مس�توى واح�د، فبعض�ه يتس�م بالموض�وعية، وبعض�ه آخ�ر شخص�اني
الن��وع األول وال��ذي يعنين��ا فه��و يق��وم عل��ى ع��اتق ع��دد ل��يس كبي��راً م��ن النق��اد والمتخصص��ين أو الكّت��اب المت��ابعين 
للحركة المسرحية في سورية، وثمة بعض الكتب التي تبقى مهمة في مجال التوثيق والتأريخ إن لم يكن في مجال 

 القراءة والتحليل" . 
أستاذ المسرح في قسم اللغة اإلنكليزي�ة  شاهين د.يوسفين الكثيرين الذين حضروا العرض توقفنا مع ومن ب

ثنا عن هذا العمل قائالً :   في جامعة تشرين الذي حدَّ
"مسرحية الجاكيت حكاية واقعية في بنية درامية كالس�يكية، قُ�ّدمت برؤي�ة فني�ة وإخراجي�ة بعي�دة ع�ن التعقي�د 

د الشخص��يات أو الس��ينوغرافيا أو حت��ى اللغ��ة، إذ ج��اءت ه��ذه العناص��ر جميعه��ا متناغم��ة س��واء م��ن خ��الل تجس��ي
ومتناسقة بما يخدم فكرة العرض.. الحكاية وشخصياتها كانت واقعية وقريبة من نبض الجمهور وإحساسه، ويك�اد 

 يكون معظمه قد عاش تجربة مشابهة لشخصية األستاذ بشكل من األشكال" .
عم�ل ق��دم ف�ي محاكات�ه الس�اخرة للواق��ع كومي�ديا موق�ف ممتع�ة زرع��ت البس�مة عل�ى وج��ه بق�ي أن ن�ذكر أن ال

الل�ذين أض�فيا ج�واً  ص�بوح ف�ايزو عب�اس حسينالجمهور من خالل تألق الممثلين في العرض، خصوصاً الفنانان 
يحة م��ن الحميمي��ة عل��ى العالق��ة ب��ين الجمه��ور وم��ا يج��ري عل��ى الخش��بة، وق��د ح��ازت المس��رحية عل��ى اهتم��ام ش��ر

ل لها نجاحها في جذب الجمهور إلى المسرح من جديد .  الشباب، وُيسجَّ
 

 "نور العيون" لتجّمع جباليا
بالتزامن مع تقديم مسرحية "الجاكيت" في مدينة الالذقية شهدت خشبة مسرح المركز الثقافي في مدينة جبل�ة 

وه�و بعن�وان "ن�ور العي�ون" للكات�ب المس�رحي عرضاً مسرحياً فاجأ الجمي�ع باإلقب�ال الجم�اهيري ال�ذي حظ�ي ب�ه 
�ر عنص�َري الزم�ان والمك�ان بع�دخلدون ط�انر الذي اقتبسه عن نّص للكاتب التركي جوان جان  وأس�قطهيا  أن غيَّ



 أبو نورسلتكون مادة دسمة أخرجها الفنان الشاب  1948-1918على البيئة والتاريخ السوريين في الفترة ما بين 
 ميس�م-عثم�ان ول�يم-عل�ي محم�د-م�رهج أحم�د-الحمي�د عب�د غي�اثالموهوب�ون : ّم�ع جبالي�ا تج وجسدها فنانو علي

 . علوش بتول-صقر ليال-عيسى أبو آية-عزاوي رنيم -بالل علي-علي أحمد-هللا عبد بشر-إبراهيم
بدأ العرض والظ�الم ق�د خ�ّيم عل�ى خش�بة المس�رح ليك�ون ذل�ك دالل�ة وإش�ارة إل�ى مرحل�ة االح�تالل الفرنس�ي 
لبالدن�ا ب�التوازي م��ع الَمش�اهد الت��ي ظه�رت عل��ى الشاش�ة الخلفي��ة والت�ي لعب��ت دور المت�رجم طيل��ة الع�رض، لك��ن 
رتنا بفرحة الجالء سرعان ما خف�ت بريقه�ا لن�درك بأنن�ا ق�د تحررن�ا م�ن ني�ر االس�تعمار  اإلضاءة الساطعة التي ذكَّ

لة بالظواهر السلبية ف�ي المجتم�ع كاس�تغالل المنص�ب الخارجي غير أننا لم نتحرر من مخلفاته وأذياله بعُد والمتمث
وقلب المعايير األخالقية والخيانة والتملّق والوصولية، والكثير من القضايا التي نع�اني منه�ا وتحت�اج ب�دورها إل�ى 

 نضال حقيقي دؤوب للتخلص منها .
ع إال وأن نس�لِّم باإلقب�ال ومما أُِخذ على العرض وقوعه في مطب السرد في بع�ض الَمش�اهد إال أنن�ا ال نس�تطي

الذي أشرف بدوره على العم�ل د.عجاج سليم الجماهيري الكبير الذي حظي به العمل، وقد كان من بين الحضور 
 إشرافاً عاماً وقد التقيناه وكانت لنا معه هذه الوقفة حول العرض، وقد بدأ كالمه قائالً :

 ج�ان ج�وانبعد أن قام الكاتب المس�رحي  2001جه عام "هذا النص ليس جديداً بالنسبة لي ألنني قمُت بإخرا
بإعادة كتابته بالكامل حيث غّير م�ن طبيع�ة المك�ان والزم�ان والبيئ�ة والشخص�يات فأص�بح عم�الً س�ورياً بامتي�از، 
وبالتالي كان أنموذجاً للنصوص المسرحية التي ُتكَتب للخشبة، وهو جدير بالعرض دائماً لذلك لم يكن من الغريب 

لص�الح فرق�ة المس�رح س�هيل عقل�ة أيض�اً المخ�رج الش�اب  2007دمه أكثر م�ن مخ�رج، فق�د قدم�ه ف�ي الع�ام أن يق
فأرى أن العرض رغ�م تقدمي�ه نورس أبو علي العمالي بدمشق ونال حينها أكثر من جائزة.. وفي تجربة المخرج 

ة واحدة لشخصيات متع�ددة من قبل فرقة هاوية فقد استطاع أن يوصل محطات حياتية من جوانب متعددة في ساع
في مرحلة االستعمار ومن ثم االستقالل، فكان العمل ناجحاً ودافع�اً لنج�اح أكب�ر ف�ي المس�تقبل كم�ا أتوق�ع، خاص�ة 
وأن مدينة جبلة ج�ديرة ب�أن يك�ون فيه�ا أكث�ر م�ن فرق�ة مس�رحية نظ�راً لش�غف مثقفيه�ا وأبنائه�ا بالمس�رح وإقب�الهم 

 عليه" .
سوري قد استطاع من خالل مجموع الع�روض الت�ي ق�دمها ف�ي الفت�رة ح�ول األزم�ة وفيما إذا كان المسرح ال

 :د.سليم في الوطن العربي أن يواكبها يقول 
"بالعموم حتى اآلن لم يتمكن المسرح السوري م�ن الوص�ول إل�ى م�ا ه�و مطل�وب عل�ى ه�ذا الص�عيد، وربم�ا 

أط�ول ك�ي تس�توعب المش�كلة وتحوله�ا إل�ى عم�ل يكون هذا أمراً طبيعياً ألن األعمال المسرحية تحت�اج إل�ى وق�ت 
فني بعيداً عن الخطاب المباشر الذي يمكن أن نراه في األغنية أو القصيدة، لكنني واثق بأننا سنش�هد ف�ي المس�تقبل 

 القريب أعماالً قادرة على تصوير الواقع الحقيقي وطرح الحلول، أو على األقل المساهمة في طرحها" .
الذي سألناه فيما إذا قام بإجراء تع�ديالت أو إض�افات عل�ى ال�نص نورس أبو علي الشاب كما التقينا المخرج 

  فقال :
"لم أضطر إلى إجراء أي تعديل ألنني لم أجد نفسي مضطراً لذلك، وأن�ا معج�ب به�ذا ال�نص من�ذ أن ش�اهدته 

ختمرْت ف�ي ذهن�ي طيل�ة ه�ذه وقد أُعِجبُت بها وتأثرُت بأفكارها وا د.عجاج سليمبإخراج  2001للمرة األولى عام 
الفترة، وشعرُت اآلن بضرورة عرضها، خاصة في هذه المرحلة ألنها تدعو إلى تج�ّذر ارتب�اط اإلنس�ان الس�وري 
ُره بشهداء مرحلة تاريخية استطاعوا أن يحققوا النصر، كما أنها تلهم الجيل الالحق الذي ن�راه  العظيم بوطنه وُتذكِّ

 صوناً لهذه األرض" . اليوم يسارع للتضحية والفداء
 وعن الرسالة التي حاول العمل إيصالها يقول المخرج :

"الرس��الة األول��ى مفاده��ا الت��ذكير ب��الثورة والث��وار الحقيقي��ين أمث��ال يوس��ف العظم��ة واب��راهيم هن��انو وحس��ن 
والت�ي ل�م  الخراط وصالح العلي وسلطان األطرش، أما الرسالة الثانية فهي توضيح خلفيات األزم�ة الت�ي نم�ر به�ا

تأِت عبثاً بل أتت نتيجة لتراكمات توارثها أبناء وأحف�اد الفرنس�يين واألت�راك والص�هاينة ال�ذين ال يس�تطيعون اآلن 
أن يحتلوا بالدنا بشكل مباشر ولذلك يفعلون م�ا يفعل�وه ليمارس�وا علين�ا االح�تالل غي�ر المباش�ر.. والرس�الة الثالث�ة 

تين في المسرحية واللتين بناهما االستعمار وتركهما بيننا، فالشخصية األول�ى تتمثل بالشخصيتين الرئيسيتين السلبي
ه��ي الشخص��ية الض��عيفة المتس��امحة الطيب��ة الت��ي ال تطال��ب بحقه��ا، والشخص��ية الثاني��ة ه��ي الشخص��ية الوص��ولية 

 االنتهازية التي تصعد على أكتاف اآلخرين وتمارس كل أشكال الفساد وترمي أخطائها على غيرها" .



 حمي�د أ.محم�دأما عن الشغف المسرحي الذي لمسناه من خالل هذا العمل عن�د جمه�ور جبل�ة فق�د ح�دثنا عن�ه 
 مدير المركز الثقافي في جبلة قائالً : علي

"أهلنا في جبلة شأنهم شأن أهلنا على امتداد األرض السورية فكيف ال يتفاعلون وبكل توق وشغف بالمس�رح 
والحضارة، أَو ليس مدرج جبلة األثري تأكيداً على ذلك؟ إن الفن المسرحي بطبيعته وهم أبناء هذا التراث والفكر 

يستقطب الجمه�ور ويش�ّده عن�دما تت�وافر في�ه مقوم�ات الف�ن األص�يل فكي�ف به�ذا الجمه�ور إذا امتل�ك ناحي�ة الثقاف�ة 
ر وق��د اس��تطاع والعش��ق المس��رحي؟ ومس��رحية ن��ور العي��ون ُتعَتَب��ر ناجح��ة بم��ا قدمت��ه م��ن إس��قاطات عل��ى الحاض��

جمهورنا في جبلة أن يتلقطها بشغف لم�ا وج�دوا فيه�ا م�ن مالمس�ة حقيقي�ة ش�فافة لهم�ومهم وتطلع�اتهم، وله�ذا فه�م 
 يستحقون الشكر والتقدير" .

نقيب األطباء في الالذقية، حيث  فندي د.غسانومن بين الجمهور لَفَتنا وجود مجموعة من األطباء من بينهم 
 قائالً :سرحية عن رأيه في المحدثنا 

"في ظل الحرب الكونية على وطننا وشعبنا أرى أنه من الواجب على كّل فرد م�ن موقع�ه وحس�ب طاقت�ه أن 
يتفاعل متصّدياً للس�لبيات وف�اعالً ومش�جعاً لإليجابي�ات وعل�ى رأس�ها الجان�ب الثق�افي بش�كل ع�ام والمس�رح بش�كل 

لألفك�ار والقض�ايا الت�ي يطرحه�ا عل�ى الخش�بة، وأرى أن خاص نظراً ألهميته البالغة فيما يؤدي�ه م�ن إيص�ال ح�ّي 
مسرحية نور العيون عمل في غاية األهمية ألنها تمكنت من شرح الواقع وتجسيده بطريق�ة ناق�دة ش�يقة اس�تطاعت 
أن تشّد الجمهور وتجعله يتفاع�ل معه�ا م�ن خ�الل اإلس�قاطات المتع�ددة الت�ي طرحته�ا ع�ن حياتن�ا اليومي�ة دون أن 

لحاضر بالماضي تحفيزاً للتمس�ك بعراقتن�ا وتراثن�ا وتض�حياتنا عب�ر ال�زمن، وت�ذكيراً ب�البطوالت الت�ي تغفل ربط ا
قّدمها آباؤنا وأج�دادنا م�ن أج�ل ال�وطن، وم�ن هن�ا ف�إنني أؤك�د عل�ى وج�وب تعزي�ز الثقاف�ة المس�رحية وأدع�و إل�ى 

ألق المسرح واالرتقاء به سواء عبر التكاتف والتعاضد مع المبدعين من كّتاب ومخرجين وممثلين للمحافظة على 
 الدعم المادي أو عبر التركيز على التواصل والمشاركة الجماهيرية" .

 
*** 

 
 

 مكان يالئم الوجع
 في مسرح الحسكة القومي

 
م�ن جدي�د إل�ى خش�بة المس�رح ليق�دم لجمه�وره عم�الً مس�رحياً كتب�ه اس�ماعيل خل�ف يعود المخرج المس�رحي 
يالئم الوجع" وهو يتحدث عن معاناة الفنانين أصحاب الرسالة في ظل واقع عرب�ّي  وأخرجه وحمل عنوان "مكان

يس��اعد عل��ى تف��اقم أزم��ة المثق��ف العرب��ّي وتهم��يش دوره الري��ادّي ف��ي مجتمع��ه م��ن خ��الل زّج��ه ف��ي دوام��ة م��ن 
 المفارقات التي تستنزف عقله ووقته وجهده .

ض الذي قدمه المسرح القومي في الحسكة ح�ول : "تتمحور فكرة العر هذه تجربته يقول مخرج العرض عن
تجسيد ثالثة من الممثلين لشخصية واحدة هي شخصية الفنان التشكيلي وعرض جميع جوانبه�ا ف�ي آن مع�اً، وم�ن 
خالل مالحظتي لتفاعل الجمهور مع الع�رض أحسس�ُت أن الفك�رة وص�لت إل�ى الجمي�ع عل�ى ال�رغم م�ن األس�لوب 

نّص المسرحّي، وال شّك أن تمّكن الممثلين من أدواره�م ق�د س�اهم ف�ي إيص�ال الفك�رة غير التقليدي الذي ُكِتب به ال
 إلى كل المتلقين على اختالف شرائحهم وثقافاتهم" .



 
*** 

 

 "يحيا السالم"
 رسالة من الطفل العربّي وإليه

 
ض�ه المس�رحي عر ب�در كم�الق�دم الفن�ان  أندرس�ن ه�انزعن القصة العالمية الشهيرة "بائعة الكبريت" للكاتب 

وجس�د شخص�ياته مجموع�ة م�ن فن�انين مس�رح الع�رائس :  لبابيدي طاللالموجه لألطفال "يحيا السالم" الذي كتبه 
-الش�ماس رن�دا-جيجكل�ي أيه�م.. تحري�ك ال�دمى : الش�امي داوود-بدوي السالم عبد-زادة مصري آالء-مرهج مي

.. وقد أكد المخرج ف�ي تص�ريحات ص�حفية أن أح�داث المس�رحية ت�ّم إس�قاطها عل�ى الواق�ع عمر إيمان-ديب زينب
األليم الذي يعيشه الطفل العربي اليوم في ظل عدم شعوره باألمان واالستقرار، وهو الواقع الذي جّرده م�ن أبس�ط 

الع�رائس والطف�ل، حي�ث أنه حاول تقديم قالب فني جديد فيما يخ�ص مس�رح  بدرحقوقه.. وعلى الصعيد الفني قال 
قام بدمج فضاء الدمى مع فضاء الممثلين بالتوازي مع تق�ديم شخص�ية ال�راوي بطريق�ة مبتك�رة حي�ث اعتم�د عل�ى 

 األسلوب التفاعلي في تقديم الحكاية .
 

 *** 
 
 

 ظاهرة لمسرح الطفل ت
 في ثماني مدن سورية

 
مديري��ة المس��ارح والموس��يقا ف��ي وزارة أطلق��ت  2014-2013بمج��رد اإلع��الن ع��ن انته��اء الع��ام الدراس��ي 

-إدل��ب-الالذقي��ة-الس��ويداء-طرط��وس-الحس��كة-الثقاف��ة تظ��اهرة مس��رح الطف��ل ف��ي س��بع م��دن س��ورية ه��ي : دمش��ق
-أح�الم المدين�ة-محردة.. ففي دمشق تم تقديم ستة عروض مسرحية هي : "تشارلي ورفاق�ه ف�ي الس�يرك-القامشلي

مت مسرحيتا "أنشودة األص�دقاء" ا-يحيا السالم-سكان البحر-قّبعة اإلخفاء لّتنين يبحث عن صديق" وفي الحسكة قُدِّ
مت ث��الث مس��رحيات ه��ي : "ع��ين الجّني��ة الراع��ي -الثعل��وب اللع��وب-و"رحل��ة الس��عادة" أم��ا ف��ي طرط��وس فق��د قُ��دِّ

مت ث�الث مس�رحيات ه�ي : "رحل�ة الس�ندباد ئب ال�ذ-موس�يقى الدبب�ة-والكذاب".. كذلك األمر في السويداء حي�ث قُ�دِّ
م ف�ي  الطائر" وفي الالذقية تم تقديم العملين المس�رحيين "عل�ي باب�ا واألربع�ين حرام�ي" و"لول�و والثعل�ب" كم�ا قُ�دِّ



مت مس�رحية واح�دة ه�ي  إدلب عمالن مسرحيان هما "األصدقاء األربعة" و"س�هرة م�ع البق�رة" وف�ي القامش�لي قُ�دِّ
 اً هو "سندريال تمسح دموع المدينة" ."مملكة الفرح" كذلك استقبلت محردة عمالً مسرحياً واحد

 ورافقت عروَض مدينة دمشق أنشطة فنية وأدبية موازية .
 

 *** 
  

 
 

 األول مهرجان الكويت
 للمونودراما

 
سرحّي ذي شخصية متف�ردة أخ�ذ يج�د لنفس�ه م�وطئ ق�دم عل�ى الس�احة المس�رحية يبدو أن المونودراما كفنٍّ م

العربي��ة، فبع��د مهرج��اَني الالذقي��ة والفجي��رة ه��ا ه��و مهرج��ان الكوي��ت األول للمونودرام��ا يبص��ر الن��ور ف��ي الفت��رة 
 الواقعة ما بين الرابع والتاسع من شهر آذار الماضي .

 الف��ريج هللا عب��دوه��ي م��ن ت��أليف  النبه��ان جاس��مالفن��ان فاتح��ة المهرج��ان كان��ت تحي��ة مس��رحية خاص��ة م��ن 
س��رداً لت��اريخ المونودرام��ا ف��ي الكوي��ت، وتخل��ل التحي��ة  النبه��ان، وق��د ق��دم م��ن خالله��ا المحم��دي ج��ابروإخ��راج 

 المسرحية عرٌض لمقتطفات من بدايات المسرح الكويتي .
بعن�وان "لم�اذا  الح�داد العزي�ز عب�دوقد تضّمن المهرجان مجموعة م�ن الش�هادات الفني�ة فكان�ت ش�هادة الفن�ان 

بعن�وان "المونودرام�ا ح�ديث الس�يرة والفع�ل" كم�ا كان�ت  الح�ارثي فهدالمونودراما؟ وصفات صانعها" وأخرى لـ 
 لح .هناك مشاركة لـ د.أيمن الخشاب بعنوان "المونودراما وإشكالية المصط

الذي عبَّر ع�ن س�عادته ق�ائالً : "م�ا عمل�ُت يوم�اً  الحداد العزيز عبدكما تم تكريم شخصية المهرجان المخرج 
بالفن من أجل تكريم أو جائزة أو منافسة، بل عملُت به ألن�ي وج�دُت في�ه وس�يلة ناجح�ة لخدم�ة اإلنس�ان، لك�ن م�ن 

أن من ج�دَّ وج�د، ويس�عدني ه�ذا االهتم�ام المش�ترك م�ن دون شك فإن التكريم والتقدير يسعداني ويشعراني بحقيقة 
محبين وصحافة وجمهور بهذا الفن الص�عب" وأض�اف أن�ه ال ي�زال تلمي�ذاً ي�تعلم م�ن المهرجان�ات الدولي�ة ف�ي ف�ن 
م.. والج��دير بال��ذكر أن أول عم��ل مس��رحّي  المونودرام��ا.. وتل��ى التك��ريم ع��رُض ف��يلم تس��جيلي ع��ن حي��اة المك��رَّ

 .  1989كان بعنوان "غربة مهّرج" عام  الحداد العزيز عبدالفنان  مونودرامّي قدمه
 أما عروض المهرجان فكانت :

 . النصار هانيإخراج  أكبر محمدتمثيل  الفيلكاوي فلول"الضربة القاضية" تأليف -
 . عسيري العزيز عبدإخراج  الزهراني مساعدتمثيل  الحارثي ردة فهد"يا ورد مين يشتريك" تأليف -
 . النصار هاني"وجود" تأليف وتمثيل وإخراج -
 . بهمن موسى"من في القاع" إخراج -
 . الحملي محمدإعداد وإخراج  الخضر هللا عبدتمثيل  فرج ألفريد"الكرفان" عن نص لـ -
 . بوطيبان ابراهيمتمثيل  العامر نوال"الجنطة" تأليف وإخراج -

للفن�ون المس�رحية ف�ي مدين�ة الكوي�ت، وخ�ال المهرج�ان م�ن  وقد أقيمت فعاليات المهرجان في المعه�د الع�الي
الج��وائز، واكتف��ى القّيم��ون علي��ه بم��نح الف��رق المش��اركة فرص��ة تق��ديم أعماله��ا أم��ام الجمه��ور ال��ذي كان��ت ل��ه الي��د 

 الطولى في تقييم العروض .



 
*** 

 

 إصدارات
 

الهيئة العامة السورية للكتاب وضمن سلسلة "م�ن المس�رح" ص�درت مجموع�ة مس�رحيات -عن وزارة الثقافة
وادي -الغائص��ون-ه��ي : "ف��ي انتظ��ار الس��يدعب��د الفت��اح رواس قلع��ه ج��ي ض��من كت��اب واح��د للكات��ب المس��رحي 

ال�ذي أش�ار إل�ى أن ت د.ري�اض عص�مالعقيق" وقد حمل الكتاب اس�م الثاني�ة منه�ا.. ق�دم للكت�اب الكات�ب المس�رحي 
المؤل�ف أك�د ف��ي نصوص�ه ه�ذه عل��ى األص�الة القومي�ة والتراثي��ة، وأن الش�كل الفن�ي له��ذه النص�وص حم�ل تجدي��داً 

 مستقى من تجارب الطليعية في العالم .
ن وق��ائع ن��دوة "المس��رح الس��وري المعاص��ر..  وع��ن الهيئ��ة العام��ة للكت��اب أيض��اً ص��در كت��اب ت��وثيقّي تض��مَّ

التي أقامتها الوزارة بالتع�اون م�ع اتح�اد الكّت�اب الع�رب ف�ي الش�هر العاش�ر م�ن الع�ام الماض�ي.. اتجاهات وآفاق" 
والكتاب الذي أعّدته مديرية العالقات الثقافية في الوزارة يعكس الجهد الدؤوب الذي تقوم ب�ه ه�ذه المديري�ة به�دف 

مه��ا عل��ى أكب��ر ق��در ممك��ن م��ن المهتم��ين حف��ظ النش��اطات الثقافي��ة المختلف��ة الت��ي تق��وم به��ا وزارة الثقاف��ة وتعمي
 والمتابعين للشأن الثقافّي .

وعن سلسلة "الدراسات" التي يصدرها اتحاد الكّتاب العرب بدمشق صدر كتاب بعنوان "التأصيل والتجريب 
جوان�ب هام�ة م�ن تجرب�ة  في�ه يرص�د ال�ذيصباح األنباري في مسرح عبد الفتاح رواس قلعه جي" لكاتبه الباحث 

      في شغله المسرحي على التراث والتجريب .ي قلعه ج
ض�من سلس��لة "م�ن المس��رح الع�المي" الكويتي��ة ص�درت م��ؤخراً مس�رحّية "ج��ّرة ال�ذهب" لكاتبه��ا الروم��اني و

ق.م وه��و ص��احب العدي��د م��ن النص��وص المس��رحية الكوميدي��ة المعروف��ة ك��ـ  504المول��ود ف��ي الع��ام بالوت��وس 
حقيبة السفر".. تتحدث مسرحية "جرة الذهب" عن رجل بخيل يخفي ج�رة -توستركيولن-كوميديا الحمبر-"أمفتريو

مليئة بالذهب بعد اكتشافها في منزله، لكنه بدالً من االستفادة من الثروة الموجودة فيها يخفيها حارم�اً نفس�ه منه�ا.. 
 . شعراوي المعطي د.عبدترجم المسرحية وكتب مقدمتها النقدية 

 
*** 

 
 

 2014العالمي كلمة يوم المسرح 
 

ف��ي ص��االت الم��دارس،  ح��ت أش��جار الق��رى الص��غيرة، وعل��ى عتب��ات المس��ارح الحديث��ة ف��ي الم��دن الكبي��رة،ت
يتم��اهى  ،العام��ة، وف��ي المراك��ز واألندي��ة، وف��ي األقبي��ة والحق��ول، والمعاب��د، ف��ي األحي��اء الفقي��رة، ف��ي الس��احات

وأصواتنا الحية عن عمقنا  َر بلحمنا ودمنا وأنفاسناها لنعبِّ تلك العوالم التي نخلق ،اللحظية للمسرح في العوالم الناس
نجتمع لكي  ،لنبكي ونتذكر، لنضحك ونتأّمل، لنتعلم ونؤكد ونتخيل نجتمع.. اإلنساني، عن تنوعنا، وعن حساسيتنا



م�ال مق�درة عل�ى الج البراعة التقنية، لكي نجسد اآللهة فنقبض عل�ى نفس�نا الجمع�ي بك�ل م�ا يحمل�ه م�ن تدهشنا تلك
نأتي إلى المسرح لكي تتخللنا طاقته وتمنحنا القوة ك�ي نحتف�َل بق�يم وث�راء ثقافاتن�ا المتع�ددة .. والوحشية والتعاطف

فه�ي تول�د ، تتجلى روح المس�رح الت�ي ال يمك�ن كبته�ا أينما كان هناك مجتمٌع إنساني.. فنذيب ما يفصلنا من حدود
وتت��رك بينن��ا بع��ض  ،وإيقاعاتن��ا وإيماءاِتن��ا س لغاتن��اتك��رِّ  ،نوع��ةم��ن المجتم��ع، ترت��دي أقنع��ة وأزي��اء تقالي��دنا المت

عب�ر قلوبن�ا وأفكارن�ا  الفن�انون الع�املون ف�ي فض�اء ه�ذه ال�روح القديم�ة نش�عر أنن�ا ملزم�ون ببعثه�ا نحن.. فسحات
البق�اء، في هذا العصر حيث يناضل مالي�ين البش�ر م�ن أج�ل  لكن.. سرارهأوأجسادنا لنكشف عن واقعنا بدنيويته و

خصوص�ياتهم وتخض�ع  اجتي�اح ويعانون من الرأسمالية المفترسة ويهربون من الصراعات والمصاعب حي�ث ي�تم
ف�ي .. م المحيط�اتاألن�واِع واألحي�اء، وحي�ث ُتس�مَّ  قض�ى عل�ىهذا العصر حي�ث تب�اُد الغاب�ات ويُ  ،للرقابة مقوالتهم

 قوى غير متعادلة، وال�ذي في�ه تح�اول أنظم�ٌة مهيمن�ةٌ  على هذا العالم المبنيّ  في أن نكشف؟ عصر كهذا ماذا علينا
أوح�داً أو أيديولوجي�ًة  أو أن دين�اً  ،جنس�ياً معين�اً  عديدة أن تقنعنا أن أمًة واح�دة، عرق�اً أوح�داً، جنس�اً واح�داً أو م�يالً 

ع�دم فص�ل ل�ى نص�رَّ عفه�ل ه�و مب�رر أن  ،نفسه أفضل من اآلخرين بُ ثقافياً واحداً فقط ينصِّ  أو أن إطاراً  ،واحدة
والمس�ارح إل�ى متطلب�ات الس�وق العقيم�ة، أو ه�ل  هل سنمتثل، نحن، فنانو الساحات الفن عن األجندة االجتماعية؟

 نمتل�ك لنف�تح مس�احة ف�ي قل�وب وأرواح المجتم�ع، ولنجم�ع الن�اس حولن�ا ل�نلهمهم، س�نحاول أن نس�تغل الق�وة الت�ي
 ل ومن التعاون الصادق؟من األم لنصيبهم بالدهشة، ولنثقفهم، ولنصنع عالماً 

 
 بريت بيلي
 كاتب وفنان من جنوب أفريقيا

 
*** 

 

المعهد العالي للفنون المسرحية 
 يحتفل بيوم المسرح العالمي

 
 إدريس مراد

 
ل المعهد العالي للفنون المس�رحية بدمش�ق إل�ى خلي�ة نح�ل تحوَّ  )2014آذار  27–24(على مدى أربعة أيام 

مناس��بة ي��وم أقامه��ا المعه��د ب األي��ام الثقافي��ة الت��ي اتل��ه مهمت��ه وذل��ك ض��من فعالي�� تفي��ه ش��خص إال وكان�� ل��م يب��قَ و
أربع�ة أي�ام كان�ت كفيل�ة  وزير الثقاف�ة وحض�رت جانب�اً منه�ا..د.لبانة مشوح والتي رعتها السيدة  العالمي لمسرحا

 اً إلمكاني�اتعرض� مانت هذه األي�امسرح السوري وإلى أين يتجه، وتالياً كالجمهور المسرح أين وصل  لمسكي ي
طالب المعهد وإظهار ما تعلموه من هذا الصرح الحضاري ال�ذي قل�ب الم�وازين ف�ي اتجاه�ات المس�رح وال�دراما 

 السورية .
مختلف�ة ك�ل االخ�تالف ع�ن  ه�ذا الع�ام احتفالية المعه�د الع�الي للفن�ون المس�رحية بي�وم المس�رح الع�المي كان�ت

 . يعها الجديدةالسنوات السابقة بزخمها وضخامتها ومواض
 



 دمشق صباحاً 
عنوان "دمشق ص�باحا" وك�ان ملعب�ه ب�اب المعه�د كترحي�ب واس�تقبال لك�ل م�ن ج�اء بحت الفعالية بعرض تِ افتُ 

�تلح�وق وس�اموالفن�ان  حس�ن ف�ؤاد.أوإش�راف م�ن أداء ط�الب الس�نة األول�ى  ، وهوليحضر األيام الثقافية د ، وجسَّ
ف القديمة التي تميزت بها حضارة دمشق منذ آالف رَ وباعتها الجوالين والحِ العرض حياة دمشق بأسواقها القديمة 

عليها الكثي�ر عب�ر الت�اريخ ول�ن  السنين، ليقول هذه دمشق العاصمة األولى المأهولة بالسكان، هذه المدينة التي مرَّ 
شق ظهراً" و"دمش�ق الطاقم ذاته هما "دم قِبل ن منالهذا العرض كان هناك عرض تمةوت ..تموت وتأبى أن تموت

  .  دا نفس السياقليالً" جسَّ 
ول��م تقتص��ر الفرج��ة الت��ي ق��دمها ط��الب الس��نة األول��ى ف��ي المعه��د عل��ى الع��روض المس��رحية ب��ل تض��منت  

بإشراف أستاذ فن المكياج الفن�ان  عروضاً حية لمجمل عناصر العملية المسرحية التي اشتملت على المكياج الحيّ 
 ف�ي الك�واليس، فرأين�ا أش�كاالً  الطالب أمام الحضور به�ذا الف�ن ال�ذي يش�تغلون علي�ه ع�ادةً أبدع قد ، وعرابي هشام

�� ، أش��كاالً مدهش��ة م��ن المكي��اج المس��رحيّ  إش��راف بع��روض تص��ميم األزي��اء داءت ح��االت مختلف��ة، و نع�� ةرمعبِّ
المتعلق�ة بطبيع�ة  أن يعط�وا تل�ك الدالل�ة االفتراض�ية نمص�مموالاس�تطاع وق�د  ،ديرأركليان ميرالمصممة األزياء 

ق عالقته��ا ي��كسس��وارات لتوثاالإض��افة بع��ض  تالح��دث وال��زمن والفض��اء والرؤي��ة إل��ى الع��الم واألش��ياء، وتم��
 الشخصية . عنها رح طبيعة األحداث والفضاء والزمان التي تعبِّ يتوضوبالشخصية 

 
 تقنيات المسرح

وغيره�ا  ،الخش�بة وتوزي�ع العناص�ر عليه�اتقديم نماذج وتصاميم لطالب قسم السينوغرافيا متعلقة بش�كل وتم 
�والت�ي  ص�طيف ج�ابرو ب�الل ن�زارأش�رف عليه�ا الت�ي من التصميمات المسرحية  وك�ان  ،مات ص�غيرةب�دت كمجسَّ

تنظيم الخشبة مادياً وتقنياً واضحاً حيث ت�م تأثيث�ه وتص�ويره وتزيين�ه وزخرفت�ه م�ن خ�الل رؤي�ة بص�رية متناس�قة 
شتغل عليه اعرض فني تقديم  كما تم ،اإلخراج والعمل الدرامي فوق خشبة المسرح ةتشكيل رؤي بهدف ومنسجمة

بإش�راف ن تمارين عديدة وتطبيقات لدروس فنية ف�ي تص�ميم الض�وء واألقنع�ة واألزي�اء طالب قسم التقنيات تضمَّ 
 بالل نزارو الشواف أسماءو جود نعمانومعرضاً لتصميم الديكور المسرحي بإشراف الفنانين  ركليانأدير ميرال

�وق�د  حم�ود غي�ثو ه�الل ديمةو جود كنانو روماني أحمدو تأثي�ث فض�اء المس�رحية م�ن ن الطلب�ة م�ن خالل�ه تمكَّ
واس�تمرت  ،لإليهام بالواقعية، حيث تنسجم طبيعة خشبة المسرح مع طبيعة الح�دث المس�رحي والزم�ان والممثل�ين

 . هذه العروض الحية والثابتة طيلة أيام الفعالية
 

 قراءات مسرحية
 بإش�رافباللغة اإلنكليزي�ة  شكسبيرـ ل ما كان منها ،وبأسلوب جديد تضمنت الفعالية قراءات مسرحية مختلفة

إض�افة  عل�ي ميس�ون.دإش�راف بطالب قس�م الدراس�ات بالمعه�د  اقراءات مسرحية قدمهى لإإضافة  متولي كندةأ.
، مخت�ار نج�اح، الخ�وص كف�احوأداء  شيش�اري بوليف�ارمن تأليف  "إثبات العكس"إلى قراءات مسرحية من نص 

وض��من ه��ذا الس��ياق ق��دم  ..تلح��وق وس��اموإخ��راج  س��ليمان مص��طفىدراماتورجي��ا  كفارن��ة ري��ام، عف��وف ش��ادي
مت ف��ي ه��ذه الفعالي��ة مق��اطع راقص��ة لل��رقص التعبي��ري دِّ كم��ا قُ�� ،ط��الب قس��م الدراس��ات المس��رحية أمس��ية ش��عرية

  . معال نغمنة إشراف الفنابلطالب قسم الرقص 
حرك�ي،  المس�رح الع�رض  م�رادص�ممت كم�ا مس�رح الحرك�ي، العلى امتحان  مراد نوراكما أشرفت الفنانة 

ع الحضور بتموجات الجسد عبر تعابير كوريغرافي�ة م�ن مختل�ف إب�داعات م�دارس ال�رقص التعبي�ري تحيث استم
األشكال التعبيرية للرقص المعاصر وحركات الجسد كما ص�قلتها م�دارس ال�رقص  برزتخاللها ، ومن المعاصر

ن مكنون�ات ع�ر المدروس�ة بعم�ق لتعّب�ولك�ن الح�االت العفوي�ة م�ن  ع�الٍ الرق�ي ومس�توى  الحديثة وصلت إل�ى ح�د
ت فيه�ا الفنان�ة المص�ممة، واس�تطاع الع�رض إيص�ال عأبد اإلنسان بالحركات واإلشارات بلغة كوريغرافية خاصة

ة إلى انطالقاً من الحاجة الماسّ  ،الرقص المعاصر وخصوصياته وما هو حديث في مجال الرقصجمالية وميزات 
شأن الثقافة بص�فة عام�ة ف�ي ع�الم ت�زداد في�ه الحاج�ة يومي�اً إل�ى لغ�ة  مؤشر حضاري على علوِّ كنشر ثقافة الجسد 
 . طار المقروء والمكتوبتواصلية تتجاوز إ

 



 من أجل نعم من أجل ال
ن لغ��ة المحب��ة ع�� تتح��دث ق��زق وس��يمو عل��ي محم��دع��ن ورش��ة ف��ي ف��ن اإليم��اء بإش��راف  ف��يلمٌ تخل��ل الفعالي��ة 

نموذج�اً  ك�ونبنية درامية وفكرية تنتمي إلى مفردات الرقص المعاص�ر، لي تواإلنسانية أو الحب اإلنساني، وأسس
جدي��داً لتجرب��ة الحرك��ة الراقص��ة الدرامي��ة الت��ي ت��ربط س��لوك الشخص��يات بالح��دث ال��ذي ه��و م��رآة تعك��س الوج��وه 

 .  المتعددة للحياة، وال يكون الفن منعزالً عندما يكون انعكاساً للواقع والحياة االجتماعية
م�ن  س�اروت نات�اليلفرنسية من أجل ال" عن نص ل ..ضت مسرحية "من أجل نعمرِ ومن المسرحيات التي عُ 

 ع��ن المس��رحية تتح��دثوق��د  فض��ة مج��دو الحك��يم لم��ىو نجم��ة كام��لب��أداء جمي��ل م��ن الفن��انين  فض��ة مج��دإخ��راج 
الت�ي  ث�ر الح�رب الكوني�ة الش�نيعةإشخصين يرويان الواقع الحالي لبلدنا سورية وما آلت إليه الحياة اليومي�ة للن�اس 

 . تتعرض لها
 

 زواج فيغارو
"زواج فيغ�ارو" م�ن تمثي�ل ط�الب الس�نة الثالث�ة  التي قدمتها االحتفالي�ة أيض�اً مس�رحية الهامةومن العروض 

في القرن الثامن عشر عن محاربة  بومارشيتحكي المسرحية التي كتبها الفرنسي و عثمان سمير فنانوإشراف ال
شيداً نكان صوتاً للموسيقا ووق بأجنحة من ذهب حلَّ الذي وبرالي األحتفال البائدة ضمن جو من االالكاتب للعادات 

بص�رياً رس�مته مخيل�ة ش�اعرية عزف�ت لحن�اً يعل�و ف��وق قب�ب زرق�اء، انطلق�ت مس�احاته الجمالي�ة م�ن خ�الل ش��بكة 
متداخلة يسكنها اللون والضوء والتكوين والموسيقا، وذل�ك م�ن خ�الل رؤي�ة ش�فافة مكثف�ة ومركب�ة اش�تغلت ض�من 

لق�د ص�ار الجس�د ف�ي ه�ذا الع�رض  ..بالمع�ادالت الجبري�ة لتثي�ر فين�ا ثقاف�ة المرئ�ي بص�رياً أنساق دقيقة كانت أشبه 
واإليقاعات الجسدية بلغت في األجزاء المكونة لبن�ة ال�نص المرئ�ي، وعل�ى ه�ذه الفرض�ية  ،راً والملمس معبِّ  ،ناطقاً 

أجساد  ،لتها أجساد الراقصينشكَّ  معادالته صعبة ،اإلخراجية تشكلت إنشائية التكوينات التي كانت أشبه بحلم ملون
ه م��ن خ��الل تل��ك التكوين��ات ذات نحّس�� ص��وتياً  كان��ت تس��جيالً فق ف��ي فض��اءات ملون��ة ذات ق��درة عل��ى التعبي��ر تحلِّ��

به�ذه والمخ�رج به�ذه الرؤي�ة التش�كيلية  اس�تطاعلق�د  ..العذابات الموحش�ة الت�ي حاص�رت بإيقاع�ات كينون�ة فيغ�ارو
ت مؤولة ظلَّ�ون خطابه الدرامي ورؤاه البصرية وانشغاالتها في فضاءات مفتوحة د ما بيحالشبكة الصورية أن يو

كس��بت الع��رض قيمت��ه الجمالي��ة ف��ي الص��ورة وتكويناته��ا أمتجانس��ة بعالماته��ا اللوني��ة ذات الحرك��ة الفلس��فية الت��ي 
 فونيات الخلود اللحني�ةميالجمالية التي رسمها الجسد واللون والتشكيل والضوء وأداء الممثلين الذين كانوا أشبه بس

   . 
ن عناوين مختلفة لع�دد م�ن تضمَّ  اً للكتابمعرضأقامت الهيئة العامة السورية للكتاب لفعالية اوعلى مدى أيام 

 . وخاصة ممن كتبوا في المسرح والسينما ،المؤلفين
د.عل�ي فق�د قرأه�ا  بيل�ي بري�تأما كلمة يوم المسرح العالمي التي كتبها هذا العام المس�رحّي الجن�وب أفريق�ي 

 األستاذ في المعهد .سليمان 
 

 تكريم جود وجيجي
م�ت وزارة الثقاف�ة فن�اَنين مس�رحيين متمي�زين كان�ت لهم�ا بص�مة واض�حة ف�ي  وضمن فعالي�ات االحتفالي�ة كرَّ

رئ��يس قس��م  ج��ود نعم��انوزي��رة الثقاف��ة درع��ين لفن��ان ال��ديكور  مش��ّوح لبان��ة.دمت حي��ث ق��دَّ مس��رحية، الس��احة ال
 ج�ود نعم�انوالفن�ان  .فيلمين تسجيليين عن حياتهما. عرض مع جيجي مانويلالسينوغرافيا في المعهد، والمخرج 

واح�د م�ن أه�م األس�اتذة ال�رواد ف�ي مهن�ة تص�ميم وه�و تجرب�ة غني�ة، ول�ه اسم عريق في تاريخ المس�رح الس�وري 
س ف�ي مدارس�ها حت�ى أت�م المرحل�ة الثانوي�ة فيه�ا، ودر 1945الالذقي�ة ع�ام  محافظ�ة د ف�يولِ  ..الديكور المسرحي

أوفدته بعدها وزارة الثقافة إلى االتحاد الس�وفييتي لين�ال ش�هادة الماجس�تير ف�ي الفن�ون بتخص�ص مهن�دس ديك�ور و
الت�دريس ف�ي بب�دأ  1983ع�ام الومنذ ذلك الوقت عمل في مديرية المسارح والموسيقا، وفي  1975مسرحي عام 

رئاس�ة ب 2002ع�ام ف�ي الف لِّ�ث�م كُ  ،ون المسرحية كأستاذ لمقرر الموضوع الخاص في المس�رحالمعهد العالي للفن
قسم التصميم والتقني�ات المس�رحية لم�دة ع�ام دراس�ي واح�د، وخ�الل عمل�ه ف�ي مديري�ة المس�ارح والموس�يقا ص�مم 

للمعه�د  مس�رحياً  عم�الً  30كما صمم ديكور ما يزيد ع�ن  ،للمسرح القومي مسرحياً  عمالً  45ديكور ما يزيد عن 
م��ن أوائ��ل االختصاص��يين ف��ي مج��ال تص��ميم  ج��ود ع��دّ يُ  ..أش��رف عل��ى تنفي��ذها كله��او ،الع��الي للفن��ون المس��رحية



غن�ى أإلنتاج مع محافظته على مس�توى أعمال�ه الع�الي مم�ا أث�رى وبإالديكور المسرحي ومن أكثر الفنانين غزارة 
 . والمسرحية خصوصاً  ،الحركة الفنية في سورية عموماً 

 1975خراج المس�رحي م�ن االتح�اد الس�وفيتي ع�ام إلنال شهادة الماجستير في اف جيجي مانويلأما المخرج 
حي��ث أخ��رج ل��ه ع��دداً م��ن األعم��ال،  2000ليع��ود إل��ى ال��وطن ويباش��ر عمل��ه ف��ي المس��رح العس��كري حت��ى الع��ام 

وك�ان  1992هم في تأسيس اتح�اد الفن�انين الع�رب ع�ام وخالل هذه الفترة أصبح عضواً في نقابة الفنانين، كما سا
قبل  1996عام الحتى  1982عام القد بدأ عمله في التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية منذ  جيجيالمخرج 

س في معهدها المسرحي لمدة عشر سنوات، وهناك حاز على براءة تقدير م�ن المجل�س أن ينتقل إلى الكويت ليدرِّ 
للثقافة والفنون واآلداب في الكويت عل�ى مس�رحيته "مه�اجر بريس�بان" وعل�ى ب�راءة تق�دير م�ن مهرج�ان الوطني 

للت��دريس ف��ي المعه��د  2006ع��ام الف��ي  جيج��يع��اد  ث��م الكوي��ت المس��رحي الراب��ع عل��ى مس��رحيته "وف��اة موظ��ف"
ن اجنكيز خان" اللت�و" "ليةكما قدم لفرقة المعهد عدداً من األعمال منها "اآل ،أشرف على عدد من أعمال التخرجف

مس�اهماته ف�ي  جيج�يكذلك كانت للفنان  ،أكثر من جائزة تاشاركتا في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي وحصد
 . عروض المسرح القومي بدمشق وحلب، إضافة إلى مساهماته في ترجمة بعض النصوص المسرحية

 
 عالم من األمل

وه�ي ممثل�ة  م�راد ن�وراقالت الفنانة  "الحياة المسرحية"يث لها مع دحوفي وتعقيباً على نشاطات هذه الفعالية 
رئيس�ة قس�م ال�رقص ف�ي المعه�د الع�الي للفن�ون المس�رحية ومديرة فنية لفرقة "ليش" المسرحية ومصممة حركية و

مس�رحية ألي�ام الثقافي�ة الت�ي أقيم�ت ف�ي المعه�د الع�الي للفن�ون الف�ي اأرى ": فعالي�ة وكان لها دور فع�ال ف�ي ه�ذا ال
فرصة أمام طلبة المعهد الت أتاحمن الجانب العلمي حيث  : بمناسبة يوم المسرح العالمي أهمية من جوانب عديدة

لتقديم أنفس�هم وعمله�م للجمه�ور بعي�داً ع�ن مش�اريع التخ�رج وع�روض الس�نوات المتقدم�ة والت�ي  ةبأقسامه الخمس
ص بال�ذكر هن�ا طلب�ة الس�نوات األول�ى وك�ذلك طلب�ة أقس�ام ذ الوحي�د للطلب�ة للق�اء جمه�ورهم، وأخ�المنفَ  عادةً  تكون

بة عن الجمه�ور نظ�راً لطبيعته�ا الت�ي تختل�ف ع�ن ع�روض تبقى أعمالهم مغيّ  حيثالتصميم والتقنيات والدراسات 
ين م�ن جان�ب آخ�ر ك�ان لتك�ريم الفن�انَ .. السنة الثالثة في قسم التمثيل وعروض التخرج في قسمي التمثيل والرقص

خاص�ة و أن ، أهمية كبيرة من ناحية تك�ريس فك�رة تك�ريم فنانين�ا أثن�اء وج�ودهم بينن�ا جيجي مانويلو جود نعمان
ران مرجع�اً حي�اً لطلبتن�ا ولفنانين�ا الش�باب َب�عتَ فاعليتهما الكبيرة مستمرة ف�ي الحرك�ة الفني�ة مس�رحياً و أكاديمي�اً، ويُ 

  " .من القلب لهما ولعطائهما المستمر تحية، ففي طور البدء بحياتهم المهنية هم ولألساتذة الذين
حيث تعاون طلبة األقسام  ،لتعاون بين األقسامفي اعززت األيام الثقافية استراتيجية المعهد ":  مراد تأضافو
دمت خ�الل نف�ذ طلب�ة قس�م التقني�ات ك�ل الع�روض الحي�ة الت�ي قُ�فمع بعضهم في النش�اطات الت�ي ق�دموها،  ةالخمس

بم�ا و ..شارك طلبة قسم التص�ميم ف�ي تص�ميم وتنفي�ذ الماكي�اج الخ�اص بع�روض قس�م ال�رقصاأليام األربعة، كما 
يخص مشاركة قسم الرقص وما تم تقديمه في اليوم الثاني من األيام الثقافية فقد ت�م انتق�اء الم�واد الفني�ة م�ن ض�من 

الثانية في م�ادة الريبورت�وار  عملها مع طلبة السنة معال نغم.أحيث قدمت  ،امتحانات طلبة القسم في الفصل األول
 ،التي تعطي فرصة للطلبة لالختبار العملي لمجموعة من الرقصات التي صممها أهم مصممي الرقص ف�ي الع�الم

 محم�دو ق�زق وس�يمن ا، كما قدم األس�تاذالشرقاوي العربي سيديوكانت المشاركة بعنوان "في الذاكرة" للمصمم 
ي عمل ف�ي اإليم�اء وال�رقص أم�ام الك�اميرا، وه�ذه األخي�رة كان�ت فيلم "القطة السعيدة" وهو فيلم نهاية ورشتَ  علي

عمل��ت ورش��ة ال��رقص أم��ام الك��اميرا عل��ى  ، وق��دي ال��رقص والتقني��اتمش��تركة ب��ين طلب��ة الس��نة الرابع��ة م��ن قس��مَ 
فالم الخاصة بالرقص والتقنيات المعاصرة عرض لتاريخ الفيلم الراقص والتقنيات التي يتم استخدامها لتصوير األ

المس�تخدمة ف��ي في��ديوهات ال��رقص واس��تخدام الفي��ديو ف��ي أعم�ال ال��رقص والعم��ل المش��ترك ب��ين ال��راقص والفن��ان 
 وس�يم.أ فيه�اأما ورشة اإليماء فقد عم�ل .. البصري و كيفية تصوير الفيلم الراقص مع الكاميرا لتنفيذ فيلم الرقص

إليماء مع طلبة السنة الرابعة في قسم الرقص، وجاء فيلم "القطة السعيدة" كنتيجة للعمل في على تقنيات فن ا قزق
عملي مع طلبة السنة الثالثة في مادة "المسرح الحركي" بعنوان "تحت" وتعمل مادة "المس�رح  وقدمتُ  ،الورشتين



اما من باب الجسد كأداة أساسية ف�ي عالم الدرفي لطالب/الراقص وتدخله لالحركي" على القدرة التعبيرية الداخلية 
 . " الخطاب والتعبير عن موضوع محدد

بالنسبة لي من أحد أهم جوانب قيام المعهد باألي�ام الثقافي�ة ف�ي ظ�ل م�ا نم�ر ":  حديثها قائلة نورا مراد وأنهت
معنوي�ات الطلب�ة واألس�اتذة عل�ى ح�د  ه�ذه االحتفالي�ة م�نحي�ث رفع�ت  ،اليوم به من ظروف ه�و الجان�ب المعن�وي

 " .الفني/سواء، ودعمت دوافع االستمرار في عملهم األكاديمي
 

 فنيةالعمال األاالنفتاح أكثر نحو 
قامه�ا المعه�د الع�الي للفن�ون أاأليام الثقافية الت�ي ":  معهد عن هذه الفعاليةالعميد  عمران سامر.دوبدوره قال 

حي�ث قمن�ا  ،لالحتفال مع العالم بيوم المسرح الذي يصادف السابع والعشرين من آذار من ك�ل ع�ام أتتالمسرحية 
 بهذا الفعل الثقافي بشكل جماعي وبمحبة واحترام بين الطالب وأساتذتهم في مختلف أقسام المعهد كي نعطي دفع�اً 

الب وأس�اتذة ل�دينا رغب�ة ف�ي المس�تقبل فنحن كط ،للطالب نحو األمام إلقامة جسر بين العمل التعليمي واالحترافي
أن تتح��ول ه��ذه األي��ام الثقافي��ة إل��ى ص��يغة مهرج��ان ثق��افي يك��ون في��ه االنفت��اح أكث��ر نح��و أعم��ال فني��ة م��ن خ��ارج 

على الساحة الثقافية والفنية من خالل العمل مع وزارة الثقافة  هذه الفعالية تطمح لتواصل أكثر حضوراً و ..المعهد
حي�ث تح�ول  ،عمل جماعي يصل العملية األكاديمية التعليمي�ة الص�رفة بالتجرب�ة االحترافي�ة ومديرياتها في صيغة

فحت�ى  ،عن س�ورية ال�وطن والدول�ة حضارياً  المعهد جراء التحضير لمثل هذه الفعالية إلى خلية نحل ليقدم نموذجاً 
ء بتقديم نتائج مدهشة من داخ�ل الكلمة بالنسبة لنا هي فعل وال سيما في ظل رغبة األساتذة والطالب على حد سوا

 .  المختبر األكاديمي الفني
عم�ل أك�اديمي  لتكون جسرَ للفنون المسرحية أتمنى عودة فرقة المعهد العالي ":  حديثه قائالً  عمران.دوأنهى 

ن المعه�د ينبغ�ي أن يعم�ل بالطريق�ة وأواحترافي بما يحقق ربط كل االختصاصات المسرحية م�ع بعض�ها الس�يما 
 ." يقوم به طالب وأساتذة المعهد المدهشة التي تقوم عليها خاليا النحل وهو ما

 
 آخر كالم

وخاصة وزارة الثقاف�ة كض�رورة  ،تطوير عالقة جيل الشباب مع المؤسسات الثقافيةكانت هذه الفعالية بمثابة 
الش�باب ب�األحالم، بن�ى عل�ى أس�س وقواع�د وأع�راف، وم�ن المع�روف م�دى غن�ى جي�ل تواصل األجيال على أن يُ 

ثب�ت ش�باب وقد أبالوعي والعلم،  اعلى اجتراح التجريب وتسلحه اوقدرته اوإمكانيات هذه الفئة العمرية ومؤهالته
المعهد قدرة واضحة على استيعاب العملية المسرحية، حي�ث ك�ان هن�اك تركي�ز عل�ى الجان�ب التجريب�ي، ومس�رح 

ما هو ضروري للتطلعات بفية وجود مسرح قديم واالستفادة منه الشباب يعني التجديد وإيجاد مسرح بديل على خل
ه��ذا التجدي��د غي��ر منفص��ل ب��دوره ع��ن الح��راك االجتم��اعي عل��ى أن ال يك��ون  ،الجدي��دة لجي��ل مس��رحي ن��اهض

  . واإلنساني والوطني
ل�ة م�ن مازال المسرح في سورية والبلدان العربية خيار ال يؤمن بالشكوى وال بالدعم المالي ألن المس�رح حا

اب ولكن ابتعدوا ع�ن المس�رح، وه�ذا الجي�ل يب�دو أن�ه األق�رب كتّ الالفعل، ومن المعهد تخرج الكثير من الممثلين و
 . من هذا الفن الذي يبقى في بالدنا رهينة الحب ليس إال

 
*** 

 لد الذاتعن السوداوية وجَ  دعت إلى الكفِّ 
ندوة بمناسبة يوم المسرح العالمي تضع العالقة 

 بين المسرح واإلعالم على طاولة الحوار 



 
 علي الحسن

 
ما العالقة بين اإلعالم والمسرح؟ وما واقعها؟ وأي شكل نريد له�ذه العالق�ة الت�ي ت�أتي ف�ي أش�كال كثي�رة م�ن 

يري�د اإلع�الم م�ن المس�رح؟ وم�اذا يري�د  "التجاذبات" و"المّد والجزر" وهل هي "تصالحية" أم "ِص�دامية"؟ وم�اذا
المسرح من اإلعالم؟ وكيف "يتعالق" كل منهما مع اآلخر؟ أين مكامن "التقاطعات" و"االختالف�ات" وب�أي أش�كال 
تتجسد؟ وماذا عن النقد بأشكاله؟ وماذا عن األثر والتأثير وآليات التعاطي واقعاً وطموحاً؟.. تل�ك األس�ئلة وغيره�ا 

قدية بعنوان "دور وسائل اإلعالم في تطوير العم�ل المس�رحي" أقامته�ا مديري�ة المس�ارح والموس�يقا أثارتها ندوة ن
 هش�امبمش�اركة المخ�رجين المس�رحيين  2014في مس�رح القب�اني بدمش�ق احتف�اًء بمناس�بة ي�وم المس�رح الع�المي 

 عب�اس س�لوى، ش�قرا أب�و داوود إسماعيل، محمد سامرواإلعالميين  والي أمانةوالفنانة  خطيب مأمونو كفارنة
مدير المسارح والموسيقا.. وقد شهدت الندوة جداالً حامياً ونقاشاً ساخناً في توصيف واقع  جلول أ.عمادوبحضور 

العالقة بين اإلعالم والمسرح، وتلمساً آلفاق هذه العالقة وشكلها المأمول وصوالً لصيغ وأشكال وآليات تخدم كالً 
 من المسرح واإلعالم .

المشاركون في الندوة أظهروا جدية في الحوار وأرادوا طرح المشكالت على طاولة النقاش دون مج�امالت، 
ووضع النقاط على الحروف، ك�ّل بطريقت�ه ودفوعات�ه ع�ن وجه�ات نظ�ره الت�ي تقاطع�ت ف�ي بعض�ها م�ع آخ�رين، 

س��ة وترس��يخ الوج��وه واختلف��ت ف��ي بعض��ها اآلخ��ر ب��روح غيري��ة لف��ض االش��تباك ف��ي بع��ض وج��وه العالق��ة الملتب
 اإليجابية، وصوالً آلليات تعاٍط راقية ومسؤولة .

 
 تجاهل ومعاناة

م�دير المس�رح الق�ومي  كفارنة هشاماستعرض فيها المخرج  جان جوانالندوة التي أدارها الكاتب المسرحي 
جمل��ًة م��ن الع��روض المتنوع��ة الت��ي قُ��دمت خ��الل األزم��ة، مش��يراً  إل��ى حج��م المعان��اة للمش��تغلين ف��ي المس��رح : 

في إشارة منه إلى تع�اٍط إعالم�ّي  -الذي قرأ كلمة اليوم العالمي للمسرح- كفارنة"المسرحي مغمور مقهور" يقول 
حج��م الجه��د الكبي��ر ال��ذي يبذل��ه المس��رحيون بتف��اٍن، مؤك��داً أن��ه عل��ى يتجاه��ل المس��رح، وتع��اٍط ع��ام ال يرق��ى إل��ى 

 اإلعالم أن يحتفي بالمسرح، الفتاً إلى أن المسرح السوري متقدم على المسرح المصري بعشرات الكيلو مترات .
 

 خلل وعتب ولوم
ال�ذي وج�د  ش�قرا أب�و داوود"اإلعالم لم يتعامل مع المسرح كما ينبغي" هذا ما يؤكده أيض�اً اإلعالم�ي الناق�د 

في إقامة الندوة في مسرح القباني مبادرة تستحق التحية في اليوم العالمي للمسرح، المسرح ال�ذي يحم�ل اس�م أب�ي 
أن العالق�ة ملتبس�ة ب�ين اإلع�الم والمس�رح، الفت�اً  ش�قرا أب�وخليل القباني المؤسس والمجدد وغير التقليدي، ورأى 

ف��إن عل��ى اإلع��الم أن يك��ون "ب��اّراً بوال��ده" مؤك��داً أن اإلدارة الثقافي��ة ف��ي  إل��ى أن المس��رح وألن��ه (أب��و الفن��ون)
التلفزيون بحاجة لوضع الخطط، مشيراً  إل�ى خل�ل ف�ي البني�ة اإلداري�ة يص�ل  إل�ى ح�د المعان�اة، وتوّج�ه أب�و ش�قرا 

مس�رحيين" األم�ر بالعتب واللوم إلى الع�املين ف�ي المؤسس�ة المس�رحية : "ل�م نجتم�ع م�رة واح�دة م�ع المس�ؤولين ال
 : "على اإلعالم أن يأتي إلى المسرحيين وليس العكس" . كفارنة هشامالذي أثار حفيظة مدير المسرح القومي 

إلى خلل مت�راكم ف�ي المتابع�ة اإلعالمي�ة للنش�اط المس�رحي : "يعتق�د الن�اس أن المس�رح ه�و  شقرا أبووأشار 
فقط المسرح التجاري ألن الفضائيات العربية عموم�اً ال تع�رض المس�رحيات الج�ادة، واإلع�الم ل�م يك�ن المس�توى 

الع��روض القّيم��ة"  المطل��وب عل��ى ه��ذا الص��عيد، والتلفزيون��ات العربي��ة تق��دم مس��رحيات تجاري��ة هابط��ة وتهّم��ش
: "مفه��وم  كفارن��ةمتس��ائالً : "لم��اذا ي��تم االكتف��اء بموس��م مس��رحي واح��د؟" وه��و الس��ؤال ال��ذي أث��ار مج��دداً حفيظ��ة 



الموسم المسرحي غير متبع اآلن، فالعروض مستمرة على مدار العام، والفضائية السورية قدمت أغلب العروض 
 ضع أشرطة العروض على الرفوف" . على عكس ما كان سائداً منذ سنوات حيث كانت تو

أن اإلعالمي��ين والمس��رحيين "فري��ق واح��د" متمني��اً عل��ى الن��دوة ل��و أنه��ا دع��ت أص��حاب  ش��قرا أب��وويفت��رض 
القرار اإلعالمي لتشكل ورقة ضغط تنصف اإلعالم والمسرح، وشدد على ضرورة وضع خط�ة وطني�ة مش�تركة 

المس��رحية، وخاص��ة لجه��ة حض��ور الجمه��ور عل��ى غ��رار م��ا ب��ين وزارَت��ي اإلع��الم والثقاف��ة لالهتم��ام ب��العروض 
 يحدث في بعض البلدان التي تشهد العروض فيها إقباالً كبيراً بفضل اإلعالم .  

للتساؤل مجدداً وهذه المرة عن غياب خريجي قسم الدراسات المسرحية ف�ي المعه�د الع�الي  شقرا أبوويعود  
 النقدي أثراً هو األهم عربياً ودفعاً كبيراً للحركة المسرحية" . إعالمياً : "كان من المفترض أن يشكل حضورهم

 
 ندرة وحشود

رأى أنه ال يمك�ن للثقاف�ة وللح�دث الثق�افي أن يظ�ال عل�ى ه�امش اهتم�ام  إسماعيل سامر محمدالكاتب والناقد 
اإلعالم السوري، السيما المسرح، الفتاً إلى قلة العروض التي تنتجها مديرية المسارح والموسيقى والمعهد العالي 

تعاطى م�ع المس�رح ت ات العربيةمشيراً إلى أن التلفزيون للفنون المسرحية التي يقوم التلفزيون بتغطيتها كما يجب،
أم�ا "النق�د الجرائ�دي" فإن�ه يس�اهم  "فجأة يعل�م التلفزي�ون أن هن�اك عرض�اً مس�رحياً : " فعل مع حوادث السيرتكما 

-فالتغطي�ة اإلعالمي�ة م�ا زال يق�وم به�ا  في تقديم انطباعات عن العروض، باستثناء صحفيين قلة، إسماعيلبرأي 
ّدمو ب��رامج ال يق��رؤون وال يّطلع��ون عل��ى واق��ع الحرك��ة الثقافي��ة مح��ررون أمي��ون ومع��ّدو ومق�� -إس��ماعيلب��رأي 

الس��ورية وف��ي مق��دمتها المس��رح، مب��دياً أس��فه الش��ديد ألن اإلع��الم العرب��ي يتعام��ل م��ع الع��رض المس��رحي وكأن��ه 
"تدشين مؤسسة من المؤسسات الخدمية" وهذا برأيه يرجع إلى كم الموظفين الذين يشغلون شواغر ف�ي المحط�ات 

 يونية"مع ندرة اإلعالميين الذين ال يملكون سوى الرضوخ لألمر الواقع" .التلفز
إلى أهمية البحث عن نجوم مسرح قادرين على إعادة الجمهور إلى صاالت العرض، وه�ذا  اسماعيلويشير 

دون "قرار يعطي للجميع حقوقهم، ومن ثم على اإلعالم أن يهتم فعلياً بالحدث الثق�افي ال أن يك�ون  -برأيه–ال يتم 
الح��دث الثق��افي مج��رد تنوي��ع عل��ى الب��رامج، وأن يك��ون البرن��امج المس��رحّي، والح��وارّي من��ه تحدي��داً بإش��راف 

دراما" أن تك�ون الص�در الرح�ب -"سوريةإلى أنه بإمكان قناة  إسماعيلمسرحيين وكّتاب ومخرجين".. وهنا ينوه 
للنش��اط المس��رحي ش��رَط أن ال تعام��ل المس��رح كتلفزي��ون : "واأله��م م��ن ه��ذا وذاك البح��ث ع��ن أرش��يف المس��رح 
الس��وري وترميم��ه وحفظ��ه بطريق��ة علمي��ة، ه��ذا األرش��يف ال��ذي ب��ذل فن��انو س��ورية ع��رقهم ودمه��م وأعص��ابهم 

المهمة تقع على عاتق جه�ات متع�ددة وه�ي مهم�ة نبيل�ة يج�ب أن وأعمارهم من أجله من المعيب أن يضيع، وهذه 
يساهم الجميع ف�ي إنجازه�ا حفاظ�اً عل�ى عش�رات الع�روض المس�رحية الت�ي س�اهمت ف�ي تك�وين ال�وعي الس�وري 

 المعاصر" .
 

 الدعم والكفة
"ل�م  وصف العالقة بين اإلعالم والمسرح بـ "غير المتكافئ�ة" وأن المس�رح خطيب مأمونالمخرج المسرحي 

أن المسرح بحاجة لل�دعم التلفزي�وني عل�ى غ�رار م�ا تلق�اه ال�دراما التلفزيوني�ة،  خطيبيلَق االهتمام الكافي" ورأى 
مش��يراً إل��ى أن الكف��ة لجه��ة ال��دعم راجح��ة لص��الح ال��دراما التلفزيوني��ة بم��ا ال ُيق��اَرن، وم��ا يح��دث لجه��ة التع��اطي 

ما يذهب إلى المسرح فإنه يفع�ل كم�ن ي�ذهب إل�ى "جن�ازة" هو أن اإلعالم عند خطيباإلعالمي مع المسرح برأي 
الفت��اً إل��ى أن غي��اب النق��د أس��هم ف��ي غي��اب المس��رح ع��ن اإلع��الم، متس��ائالً : "أي��ن المس��رحيات الت��ي يعرض��ها 
التلفزيون؟" خاصة وأن طرقاً كثيرة متاحة للعمل التشاركي بين وسائل اإلعالم والمسرحيين، أولها بث العروض 

مل��ة عل��ى شاش��ة التلفزي���ون، واص��فاً المق��االت الص��حفية ع���ن الع��روض المس��رحية بأنه��ا وظيفي���ة المس��رحية كا
 استكتابية، مبدياً شديد استغرابه من الطريقة التي ُيعامل فيها المسرح إعالمياً .

(الذي شهد مسرح الحمراء بدمشق مسرحيته نبض مؤخراً والتي القت صدى طيب�اً والفت�اً) أن  خطيبويؤكد 
خّريجي قسم الدرسات المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية ال يشاركون في هذا المجال، لكنهم ف�ي ح�ال 

وير العم�ل المس�رحي شاركوا يعط�ون الع�رض المس�رحي قيم�ة غني�ة، وم�ن هن�ا ف�إن النق�د الفن�ي يس�اعد عل�ى تط�
 والنهوض به .



 
 الفرق والتقصير ومد الجسور

رأت أن العالق�ة ب�ين اإلع�الم والمس�رح غي�ر ص�حيحة، وأن هن�اك معان�اة ذات  وال�ي أمان�ةالفنانة المسرحية 
طابع البيروقراطي، وأن المسرح بحاجة إلى جمهور وهنا يبرز دور اإلعالم : "ثالثة أرباع العاملين ف�ي اإلع�الم 

 يعرفون المسرح، والربع الذي يعرفه ال يغطي إال المهرجانات المسرحية" . ال
(التي آثرت عدم انقطاعها عن خشبة المسرح على مدى سنوات اشتغالها الفني تلفزيونياً) أنه  واليوالحظت 

ثمة فرقاً واضحاً وبوناً شاسعاً بين تغطية األعمال المسرحية في اإلعالم المطبوع عنها في المرئي : "هن�اك ف�رق 
اجة كبيرة للدعم اإلعالمي المطبوع من األرض إلى السماء" مشيرة إلى أهمية اإلعالم المطبوع، وأن المسرح بح

 والمرئي .
أن اإلعالم مقصر بحق المسرح، وربما أيضاً المسرحيون أنفس�هم مقص�رون : "علين�ا أن نبح�ث  واليوترى 

في تعقيب له : "إن كان هناك تقصير فهو م�ن  جان جوانعن وسائل جديدة" األمر الذي يتوقف عنده مدير الندوة 
أال يبخ�ل بالمعلوم�ة وأن يم�د جس�ور التواص�ل، لك�ن يبق�ى الوج�ود اإلعالم�ي مهم�اً  الطرفين، أي عل�ى المس�رحي

وضرورياً".. إذاً فالحديث عن التقصير يعود إلى االفتقار للعمل الممنهج سواء لجهة المسرح أو اإلع�الم..، تق�ول 
م ف��ي العم��ل أمان��ة وال��ي ح��ول ذل��ك : "نح��ن أص��حاب رد فع��ل" الفت��ة إل��ى أن ض��رورة أال يتوق��ف دور اإلع��ال

 المسرحي عند تغطية وتسويق العرض المسرحي أو الدعاية له، بل أن يتعدى ذلك إلى تناول العرض بالنقد .
إلى إع�ادة النظ�ر ف�ي العالق�ة ب�ين اإلع�الم والمس�رح وتش�كيلها حت�ى يأخ�ذ المس�رح نص�يبه م�ن  واليودعت 

لمس�رحية مس�ألة مهمل�ة، وأب�دت تفاؤله�ا ف�ي اإلعالم، وعبَّرت عن أسفها كي�ف أن اإلعالن�ات الطرقي�ة للع�روض ا
قادم األيام بآلية تعاٍط إعالمية جديدة مع المسرح، مشيرة إلى أن كل م�ن ب�ذل جه�داً ف�ي ال�دفع بالحرك�ة المس�رحية 

 في الفترة الراهنة ُيفَتَرض أن يكون محط تقدير شديد .
 

 تناغم وسلبيات وإيجابيات
رئيس��ة القس��م الثق��افي ف��ي ص��حيفة "البع��ث" وف��ي مش��اركة له��ا بعن��وان "الص��حافة  عب��اس س��لوىاإلعالمي��ة 

المكتوبة وعالقتها مع المسرح" ترى أنه إذا كان المسرح أداة فعالة في عميلة التثقيف وبناء اإلنس�ان ف�إن اإلع�الم 
م�ن ال�وعي، وبالت�الي يمثل أحد أدوات هذا التثقيف، حتى أن الوسيلة اإلعالمية له�ا ق�درة عل�ى تش�كيل نم�ط مع�ين 

 يساهم اإلعالم في تشكيل التوعية المجتمعية .
أن�ه يمكنن�ا أن نق�ف عل�ى ال�دور ال�ذي يلعب�ه  عب�اسمن هذه العالقة المتناغمة ما بين اإلعالم والمس�رح ت�رى 

اإلعالم في تطّور المسرح، وأن أح�د رواف�د بنائ�ه وتط�ويره يك�ون م�ن خ�الل تغطي�ة ك�ل م�ا ل�ه عالق�ة بالمس�رح، 
ميعنا يدرك ما تمثله حالة التواصل ما بين اإلعالم والمسرح من ضرورة، بدءاً من التحضير للعمل المس�رحي وج

عبر اإلعالن عنه في وسائل اإلعالم المختلفة وتحفيز الجمهور لإلقبال عل�ى الع�رض، م�روراً بمتابع�ة الت�دريبات 
للدور الذي يمك�ن أن  -عباسبرأي -ة األهم على العمل وصوالً إلى عرضه على خشبة المسرح وهنا تتجلى الحال

يخ��دم في��ه اإلع��الم الع��رض المس��رحي م��ن خ��الل النق��د س��واء عب��ر الن��دوات الت��ي ق��د ُتعَق��د س��واء ف��ي التلفزي��ون أو 
اإلذاع��ة لمناقش��ة ه��ذا الع��رض والوق��وف عل��ى س��لبياته وإيجابيات��ه، أو م��ن خ��الل المق��االت النقدي��ة عب��ر الص��حافة 

أسفها ألن دور اإلع�الم ف�ي المس�رح (وهن�ا تتح�دث ع�ن دور الص�حافة المكتوب�ة تحدي�داً)  عباسالمكتوبة، وتبدي 
يقتصر على المقالة التي تقدم حالة انطباعية بسبب غياب الناقد المسرحي المتخصص ف�ي الص�حف، إض�افة لع�دم 

 وجود المحرر الثقافي المختص بشؤون المسرح .
صحفيين أبع�د م�ا يكون�ون ع�ن االهتم�ام بالثقاف�ة والعم�ل  إلى الوساطات التي أفرزت محررين عباسولفتت 

ه�و حض�ور الت�دريبات عل�ى  عب�اساإلبداعي، وخاص�ة المس�رح، وبالت�الي م�ا تعم�ل علي�ه ه�ذه الص�حافة بحس�ب 
العرض والحصول على تصريح من المخرج حول العمل وفكرته واألدوار التي يؤديها المشاركون ف�ي الع�رض، 

دلة المواءمة بين المسرح واإلعالم، الفتًة إلى أن هناك حلقة مفقودة تقع عل�ى الج�انبين وهذا غير كاف لتحقيق معا
مس��ألة بحثه��ا، مش��يرًة إل��ى ع��دم تع��اون أص��حاب الع��روض م��ع اإلع��الم م��ا ي��نعكس س��لباً عل��ى ال��دور ال��ذي يمك��ن 

 لإلعالم أن يساهم فيه بتطوير المسرح .



عن��د االفتق��اد  إل��ى مح��ررين متخصص��ين ف��ي المس��رح : "محررون��ا ي��ذهبون إل��ى الع��روض  عب��اسوتتوق��ف 
الصحافة تبتعد  -برأيها-ليعودوا بأخبار فقط وال يقومون بتقديم مقاالت نقدية لضعف التخصص" األمر الذي جعل 

م : "ع��دد م��ن تتوج��ه ب��اللوم والعت��ب أيض��اً عل��ى المس��رحيين أنفس��ه عب��اسعم��ا ُيفَت��َرض م��ا له��ا م��ن دور، لك��ن 
المسرحيين ال يتجاوبون مع الصحافة ما يولِّد رّدات فعل لدى بعض الصحفيين يتجل�ى ف�ي االنكف�اء".. وهن�ا يؤك�د 

أن العم��ل المس��رحي ال يكتم��ل إال بالنق��د الفن��ي، ف��ي إش��ارة من��ه إل��ى أن العالق��ة ب��ين اإلع��الم والعم��ل  ج��ان ج��وان
أح��دهما دون اآلخ��ر، فالمتابع��ة والتغطي��ة الدائم��ة ه��ي مطل��ب المس��رحي ه��ي "عالق��ة تبادلي��ة وتش��اركية، ال ي��تم 

 المسرحيين، والمعلومة السريعة والدقيقة هي مطلب الصحفيين" .
 

 جلد الذات والشراكة
م���دير المس���ارح والموس���يقا أك���د ف���ي مداخل���ة ل���ه عل���ى ض���رورة الك���ف ع���ن "َجل���د ال���ذات"  جل���ول أ.عم���اد

ح السوري كثيراً ما ي�أتي م�ن ب�اب "مزم�ار الح�ي ال يط�رب" ف�ي و"السوداوية" مشيراً إلى أن الحديث عن المسر
الوقت الذي يعم�ل في�ه المس�رح الس�وري بإمكاني�ات مح�دودة بخ�الف الواق�ع ف�ي دول عربي�ة يع�ادل إنت�اج ع�رض 

عرض�اً، مبين�اً 12مسرحي واحد فيها أو يفوق إنتاج عروض مهرجان دمشق المسرحي كلها التي قد تصل إل�ى ال�ـ
م شريك أساسي للمسرح، ودونه ال نجاح في العمل المسرحي، مشيراً في الوقت ذات�ه إل�ى ض�رورة إلى أن اإلعال

ينّوه إلى أن المسرح السوري بخير ويزخر بكوادر في  جلولأن يكون اإلعالم موضوعياً، ومع كل هذا وذاك فإن 
ف .  التمثيل والكتابة واإلخراج على مستوى عاٍل ومشرِّ

 
*** 

 
 
 

 عروض مسرحية وتكريم فنانين 
 في يوم المسرح العالمي في المحافظات

 
كما جرت العادة سنوياً لم ُتخَتَصر أماكن االحتف�ال بي�وم المس�رح الع�المي عل�ى مس�ارح العاص�مة دمش�ق ب�ل 

يبق�ى امتدت لتشمل عدداً من مسارح مدننا السورية في تأكيد متجدد من قِبل مس�رحيينا عل�ى أن المس�رح ف�نٌّ ولِ�د ل
وعلى أن شيئاً لن يثني مسرحيينا عن االستمرار في ف�ّنهم وإب�داعهم وتواص�لهم الح�ّي م�ع جمه�ورهم.. فف�ي حل�ب 
احتفل فرع نقابة الفنانين وتجّمع رايت الفني بيوم المسرح العالمي من خالل تقديم مونودراما بعنوان "قه�وة م�ّرة" 

.. أما في العواني تّمامانين بتقديم مونودراما "الغربال" للفنان .. وفي حمص احتفل فرع نقابة الفنحداد حازمللفنان 
تقديم مشهدية مسرحية بعنوان "وقت القنطرة" للفن�ان أقام المسرح القومي في المدينة احتفالية تم فيها السويداء فقد 

، العم�اطوري أك�رم ، كم�ا ت�مَّ تك�ريم الفن�انينسعد أبو عمر، ومشهدية أخرى بعنوان "حكايتنا" للفنان ريدان فرحان
 . الدين نصر طاللالراحل الفنان و ،البدعيش سمير ،ترابة أبو فاديا، الباروكي أسيمة ،نعيم فؤاد

 
*** 

 



 مبراطورية الجسد اعن 
 في المسرح

 
 أنور محمد

 
بضاعة, هدٌف في ميادين وج هو ُمنتَ ، هدٌف في العمل ،هدٌف في الشارع ،الجسد هو هدف األهداف

حياً وليس ميتاً, يفرز حاالته  على أن يكون جسداً  ،هو موضوٌع ذو عالقة بالرائي والمرئي اً . إذ.الحروب
الفيزيولوجية والسيكولوجية والجنسية والتعبيرية وهو يتفاعل مع العالم المدرك, وبالتالي فهو إذاً ليس صورة 

للكن الفرق بين الرائي والمرئي أ ،ثابتة أو ساكنة على كل األماكن أو فوقها ج بينما الثاني يشكِّ ل متفرِّ  نَّ األوَّ
ل الفكرة إلى فعلويرسم لنا بجسده لالفرجة فيقوم على المسرح  دها بجسده ليوقظ أحداثاً  ،يحوِّ يولِّد وأي يجسِّ
بالحواس التي  ،دنااجسأد الممثلين بعيون اجسأ اهدالعرض فنحن نش شاهدفعندما ن، موضوعاً مرئياً يمثِّله الجسد

 . الصراع ، أيوطرح وضرب وتقسيم واختزال الفعل الموجود تقوم بجمع
ب  فيه والخشبة هنا مكاٌن مغلق على المخرج ،على الخشبة يكون الجسد غارقاً بالضوء واأللوان أن يدرِّ

لنا كمتفرجين إلى  ة في  )اللص( ابعنت )لصوص(الممثل على أن يحوِّ ة فعل متابعوهو (يسرق) حيث تكون اللذَّ
 ،فيه )السارق(ال ظالل وال من حيٍِّز ليختبئ  ،هو مكاٌن مغلق هو مكاٌن مفتوح المكان بقدر ما السرقة, حيث

معرفة تمَّ تكوينها لغوياً وبصرياً وقمنا نحن المتفرجون باختراقه ببصرنا باعتبار أنَّ وواقع  دهاهشفيكون ما ن
وهنا يجب أن نفصل بين جسٍد  ،مبصرالجسد ال ،مبراطورية الجسد الذي هو جسدنااالرؤية والرؤيا تشكالن 

ل المشهد ليشهَد ألُيعاقب أو ُيكاف ُمبصر ُيراَقب ال يمثَِّل فيزيح العتمة بضوء الفعل العقلي, و, وبين جسٍد مبصر يشكِّ
الذي على الخشبة  جسدال : سلطتنا كمتفرجين على الجسد باعتبار أنَّ الجسدين التي تشكل فتنشأ تلك العالقة

ة إنتاج معرفية, فنصالذي  جسدوال ض رَ فتَ اللذة التي يُ ونتج ذاك الفرح تسلطة ين لمارسم بحفي الصالة يشكِّالن قوَّ
اإلشارات وأن تنبعث من الجمال الذي ينشره جسد الممثل على الخشبة, وهي سلطة حيوية مليئة بالعالمات 

العرض المسرحي ونص الجديد لهذا ال "نعم"أو  "ال"نقول ومع أو ضد  بحنصوالدالالت, فنرفض أو نقبل و
هو فبالتالي ، وينتزع السلطةاً عرضأصبح باعتباره نصاً إيديولوجياً, سواء كان جسداً مرغوباً أو مرفوضاً ألنَّه 

سلطة بصرية قادرة على الهيمنة باعتبار أنَّ الجسد هو موضوع بصري وهدف األهداف, لكن دون أن تقوم هذه 
ال يقوم بإغواء الحواس بل بإنتاج األفكار ذات الطبيعة والسلطة باستالبنا باعتبار أنَّ المسرح حوار من جدل 

ك أو تدفع األسس الغريزية واألنثروبو ر الفعل الدرامي سواء في المسرح أو اظهإلوجية إلى اإلنسانية التي تحرِّ
كان على الخشبة أو على مائدة الطعام أو على فراش سواء داء وهو فعل لعب ألنَّ األ ..سائر ميادين الحياةفي 

ة فطرية  لعٌب خضع لدورة من الخبرات والنوم أو في المعبد أو في ساحات الحروب والسالم هو تخييٌل ألنَّه قوَّ
ية والحركيةوالمم ض للمتفرجين أو الممثلين فنعاقبهم و ،ارسات الحسِّ في المسرح نفعل كل شيء دون أن نتعرَّ

ينتج وينشر الجمال من  بحصأهو لعب عقلي عبر الجسد الذي  نهايةوفي ال ..ألنَّه ليس هناك من طريدة وال صياد
دافئة تقوم  ية من قبل زوجين يرسالن إشاراتغزل وحميم -علىسبيل المثال– خالل قيامه بأداء األدوار التي فيها

كان أجزاء وأطراف من جسديهما ثم يبدأ اللعب ن من الفطرة الناعمة إلى ينتقالف )التمثيل( بها العين, ثمَّ يحرِّ
ته قليل مقابل  الفطرة القاسية والعنيفة التي فيها رضا وتسليم وانتفاع, ونالحظ هنا أنَّ الحوار على ضعفه وقوَّ

– بينما لو كان اللقاء في ساح المعركة ،كل فعل دراميوأساس كل صراع والحركة التي هي أساس الفعل  ةافكث



الفراش  بين النتائجو الحوار أو يقل مقابل سماعنا أصوات االنفجارات, وبالتالي اختالف المصائر ىلغفسيُ  -مثالً 
سعادة ين الليتين سنقرأ انفعاالت الجسد بالمعركة حيث الموت والدمار واختفاء الجسد, وفي هاتين العم ةساحو

 خوف، فالإلخ ..صمتوال عويلوال صراخوال بكاءوال حزنوال غناءوال رقصوال فرحوال بتسامواال ضحكوال
لعراك أو عن طريق ا للعدوان أو الهجوم جسدياً  هااستعدادا، والغضب يساوي وترقبه شخصيةقلق ال يساوي

ة واألمومة  كمشاعر مشاعرالإبراز  تساوي المشاعرة رقّ ، وتوجيه الشتائمكباأللفاظ  وكل هذه . الصداقة.واألبوَّ
 . تعليمات المخرجبإشراف واالنفعاالت تفرض على الجسد القيام بحركات تعبيرية تؤيِّد هذه المشاعر 

 
 اإللقاء

وُيفترض أن  ،أو قصيرةعندما يلقي الممثِّل جملًة قد تكون كلماتها كثيرة أو قليلة, بمعنى أنَّها جملٌة طويلة 
هنا علينا أن  .إذا كانت غير ذلك فلضرورٍة درامية لها عالقة بالبناء الفني للصراع أو للتشويق.فتكون مفهومة, 

 ،نميِّز نوع الجملة إن كانت فعلية أو اسمية, وهل هي من جسد العرض أم زائدة يمكن حذفها واالستغناء عنها
أته  دت التوتُّر النفسي عند الممثِّل أم هدَّ ثمَّ هل يمكن أن نستغني  ،أثَّرت علينا كمتفرجينووهل الجملة صوتية صعَّ

ض عنها بحركة أو إيماءة جسدية  نبتسم أو نشد عضالت وجهنا بشكل يكشف عن كأن عن الجملة الحوارية ونعوِّ
ما يتكلَّم الممثِّل على الخشبة هل استطاع عندثمَّ  ،ن نضحكباإلمكان أن نبكي أو أ كان غضٍب أو حزن, وفيما إذا

نقل معلومات كشفت عن انفعال أو عن نية فعلية أو فعٍل حدَث أو يحدُث أو سيحدُث, يزيُد أو يقلُِّل من أثر 
ة أو ضعف الشخصيةهثمَّ  ،الصراع  ل كان إلقاء الممثِّل بصوٍت عاٍل أو منخفض له فيه غرٌض للداللة على قوَّ

التي مثَّل دورها, وهل القصد اإلشارة إلى أنَّ صاحب الدور الذي ينوب عنه الممثِّل يحب السيطرة والهيمنة عليه, 
في حين أنَّه باإلمكان أن يلقي الممثِّل حواره بصوت خفيف وهادئ وفيه الكثير من التهديد والترهيب, وهذا له 

 ياً أو قاضٍ  اً أو وزير اً احب الدور مثل إن كان رئيس دولة أو ملكعالقة بالمكانة السياسية أو االجتماعية للمتكلم ص
, اً أو جندي ياً أو محام اً أو مهندس اً أو ربَّ عائلة أو شيخ عشيرة أو قبيلة أو عامل تنظيفات أو طبيب اً جامعي اً أو أستاذ

اً  ،وفيما إذا كان المتكلِّم صديقاً أو عدواً  في  . ثمَّ هل الجملة.أو رجل دين .. إلخ بطالً أو خائناً, أو إن كان أباً أو أمَّ
ثمَّ هل  ،منحى آخر تستثير غرائز النجدة أو الحث على اإلقدام والبطولة أم إنَّها تدفعنا لالستسالم والخضوع

ت من هنا":  ولهكق استخدم الممثِّل يده لإلشارة إلى المكان الذي تمَّ فيه الفعل بكأس ماٍء كان  رمىنَّه أأو  "لقد مرَّ
ن القصد منها الحشو واإلطالة, في حين أوهل أضافت اإلشارة والتوكيد شيئاً إلى العرض أم  ،ي يده للتوكيدف

 . عليها أن تكشف عن تفكير ومكانة الشخصية السياسية واالجتماعية
د الحوار المسرحي ي ويحفِّز وإلقاء يثير  ،اإللقاء يحتاج إلى ممثِّل بارع وليس إلى مشعوٍذ ثرثارب المجسَّ يقوِّ

يتكلَّم الممثِّل ويستمر لقيماً اندثرت مع الدراما التلفزيونية التي صارت تستفرد باإلنسان فيبقى في غرفته  عثيبو
ن هو حيث ويثرثر وفي الكالم  ن المشاهد بعد أن تدجَّ جسده هدفاً سهالً يطأه المنتج والمخرج,  بحصأيلفِّق ويدجِّ

ج كما يستفرد به التلفزيون والممثِّل التلفزيوني ألنَّ اإلنسان  انتفرديس فيما المسرح والممثِّل المسرحي ال بالمتفرِّ
ا في التلفزيون فهو مستهلك مثالي ،ندٌّ للمؤلف والمخرج والممثلين والفنيينوفي المسرح شريك  المنظومة ، وأمَّ

 يه المأساوي والتاريخي يكشف مااإللقاء الذي فوالتربوية العربية الرسمية والتجارية تخلط بين االثنين, فالحوار 
يخفيه المستقبل من مؤامرات على العقل اإلنساني, بينما الكالم التلفزيوني يبقى فوق سطح القشرة السطحية التي 

فبدل أن يقوم بفعل النقد تراه استسلم لثرثرة الفلكيين وشعوذة المنجمين,  ،تقشر, بل التي تتفِّه الفعل العقلي ال
حوار  ،حواٍر كأنَّه حجارة تضربناوحوار رياضي محسوس ومأساوي على المسرح, وبين  فنعيش صراعاً بين

 . وثناً يرفض أيَّ سالٍم بين اآللهة والجسد اإلنساني الذي هو جسدناأضحى 
 

*** 
 

  ..الُمشاهد والمسرح



 تفاهم أم تحليل؟
 

 د.هاني حجاج
 
ال ش��ك أن��ه يج��ب البح��ث ع��ن الطبيع��ة الحقيقي��ة للعالق��ة ب��ين الُمب��دع عل��ى وخل��ف خش��بة المس��رح م��ن جه��ة, 

لن يحتفظ بفنه للمجهول أو ألسرته وأصدقائه، بل يبح�ث ع�ن ه�ذا  -بكل تأكيد-والمتفرج من جهة أخرى.. فاألول 
وربم�ا ك�ذلك بمعناه�ا العلم�ي  (stimulation)الُمستقِبل (المتفرج) ال�ذي يم�ارس علي�ه قدرت�ه عل�ى خل�ق إث�ارة م�ا 

الدقيق حسب ما وص�فه ع�الم األجن�اس اإلنكلي�زي مالينوفس�كي "المش�اركة العقلي�ة" وه�ي حال�ة الت�أثير الت�ي يتولَّ�د 
بسببها شعوٌر بارتياح جماعي مع اتفاق على الكلمات والمفاهيم وحتى الصرخات الخالية من أي معنى ف�ي ذاته�ا, 

ددة بوضوح, وبفضل التفاهم المش�ترك يترجمه�ا المتلق�ي إل�ى مواق�ف تنتم�ي إل�ى حيات�ه لكنها تطلق في مناطق مح
 اليومية .

 
 إثارة أم تواصل؟

عندما يكتب المؤلف ويساهم الديكور واألزياء واإلضاءة في عمل المخرج ليقف الممثل على خش�بة المس�رح 
يح��اول الجمي��ع خل��ق ش��رارة ف��ي الموق��ف ال تخ��رق الح��اجز الراب��ع, لكنه��ا تض��يء الس��طح الزج��اجي ب��ين الخش��بة 

يقول�ون أحيان�اً, لك�نهم ف�ي حقيق�ة والمتفرج.. الكل مشدود برغبته في قول شيء ما للمتفرج، التواصل معه.. هكذا 
األمر يسعون جميعاً للتأثير عليه, فكم�ا ي�رى هون�ان فم�ن األفض�ل تفس�ير ال�ذي يح�دث عل�ى خش�بة المس�رح وف�ي 
الكواليس أثناء العرض باستخدام كلمة "اإلثارة" ال كلمة "التواصل" ب�المعنى ال�ذي يعطي�ه له�ا علم�اء ال�نفس, ذل�ك 

بة المسرح وتتجه إلى المتف�رج الج�الس ف�ي الص�الة م�ع بقي�ة الجمه�ور دائ�رة ُمعقَّ�دة أن الدائرة التي تنطلق من خش
أساساً، تتعمد إثارة الرد والجواب, والمتفرج حتماً يتأثر بكل ما يراه ويسمعه, وهذه النقط�ة ق�د تك�ون أفض�ل بداي�ة 

ن المتفرج من للتحليل بتشبيه األمر باألوركسترا السيمفوني أو الحفل الموسيقي الذي يبحث عن  الطرائق التي ُتمكِّ
المش��اركة الوجداني��ة والجمس��انية ف��ي الع��رض، إذ تح��دث ف��ي لحظ��ة خ��الل الع��رض عملي��ات متقطع��ة، متص��لة، 
متشابكة، متوالية، متصاعدة من اإلثارة على عدة مستويات، صوتية وضوئية وتشكيلية وحركية, وكل عنصر من 

ن تفسير قواعدها الرئيسية, وأيضاً له الق�درة عل�ى االنفص�ال بت�أثيره هذه العناصر ينتمي إلى مجموعة مختلفة يمك
على المتلقي وباإلثارة التي يقدمها منفرداً.. نعم, كل العناصر تتحد لخدمة العمل ككل, أو على األقل يج�ب أن ي�تم 

طفولت�ه.. مالب�س  األمر على هذا النحو, لكن إطفاء األنوار فجأة من شأنه تذكير أحد المتفرجين بلحظة مرعبة في
ك��ارمن الغجري��ة إذا ارتفع��ت ف��وق ركبته��ا أكث��ر م��ن ال��الزم له��ا الق��درة عل��ى إرس��ال خي��االت كثي��رة ال عالق��ة له��ا 
بالعرض في نفس الُمشاِهد تبعده دقائق عن المشاهدة والمتابعة.. نغمة موسيقية معينة تش�عل ذك�رى خاص�ة تجع�ل 

 ووصفه بالروعة دون أسباب موضوعية أخرى . من الحنين الوليد ذريعة لقبول العمل بالكامل 
إن فهم العرض المسرحي عل�ى خش�بة المس�رح به�ذه الكيفي�ة ال يقل�ل م�ن ش�أنه وال يه�دم ش�يئاً م�ن الق�يم الت�ي 
يمثلها الفن المسرحي.. كل ما هنالك أنها تحاول أن توضح عمل المس�رح الحقيق�ي ورس�الته، ولربم�ا ك�ان الش�يء 

المفهوم هو افتراضه تنظيم جدي�د لك�ل م�ا س�بق لن�ا معرفت�ه حت�ى اآلن بطريق�ة عش�وائية, المبتكر والوحيد في هذا 
وإدراج هذا المفهوم الجديد في األرشيف المعرفي ضمن نظرة موضوعية عن المسرح كما يقول أ.راضي شحادة 

رن�ا دون محاول�ة : "لقد جاء الكثير من األعمال نسخة طبقة األصل عن لغة الثقافات األخرى المهيمنة عل�ى جمهو
إيجاد لغة مسرحية خاصة".. والسؤال الذي يطرح نفسه : "م�ا ه�و الجدي�د ف�ي مس�رحية تق�دم بلغ�ة ثقاف�ة المنش�ور 



السياسي أو لغة الجرائد أو لغة الخطابات الحزبية التي وصل جمهورنا إلى درج�ة اإلش�باع منه�ا لكثرته�ا, خاص�ة 
 " . وأنها لغات ذات بعد واحد وتيار موّجه ومدروس؟

على ضرورة البحث عن لغة مسرحية تترك ف�ي الجمه�ور أبع�اداً حض�ارية  -إال ما ندر منها-لم تركز الفِرق 
عميقة وتجعله يقف موقف المتأمل, الناقد, المتعلم, المنفتح, وترص�د في�ه وتبن�ي بع�داً نق�دياً خالق�اً, ويك�ون لدي�ه م�ا 

حية يش�اهدها, وهن��ا تكم�ن المس��ؤولية الكبي�رة ف��ي كيفي��ة يقول�ه ع��ن لوح�ة فني��ة يراه�ا, أو قص��يدة يقرؤه�ا, أو مس��ر
 إيصال الثقافة المسرحية بلغة خاصة بها تختلف عن باقي اللغات, وتتعدى تقليدها, وتتميز عنها .

 
 متى يبدأ الحدث المسرحي

تبدأ الحدود بين النص المكتوب والحدث التمثيل�ي عل�ى خش�بة المس�رح ف�ي ال�ذوبان ح�ين يفع�ل الممث�ل الح�ي 
بعض التصرفات في بيئة من األضواء والمالبس والديكور تمس نق�اط اس�تقبال حي�ة عن�د المتف�رج, م�ا يحيلن�ا إل�ى 
مناقش��ة فلس��فية الط��ابع تخ��ص قيم��ة العم��ل وج��دوى الف��ن, لك��ن ق��د يك��ون م��ن المه��م مناقش��ة مس��ألة ج��ودة الت��أثير 

ف بها كما الحظ مانيارد سميث عند مناقشة أعمال ه المسرحية أن الوجود مستمر وليست هناك والطريقة التي يوظَّ
حلول وليس هناك تطهُّر.. المشكالت دائماً م�ا تع�ود، والمأس�اة تع�ود، وم�ا الحي�اة غي�ر ذل�ك, ولك�ن هن�اك غ�روب 
للشمس وبعض األشياء الجميلة بين تلك المآسي، مع وجود عمليات تركيز وتكرار وإعادة مع التنويع، وحين كان 

نه اآلن شاش�ة محض�ة ومرك�ز تحوي�ل لك�ل ش�بكات الت�أثير ف�إن مس�رحيات كثي�رة ق�دمت البعض يصف اإلنسان بأ
صورة هامة لهذا التنظير بما يخص الوسائل التي تتفوق فيها المحاكاة على الواقع، وهو ما ذك�ره ج�ريج جايس�كام 

لعناص�ر المختلف�ة في كتابه المهم عن التأثيرات الس�معية والبص�رية عل�ى خش�بة المس�رح.. إن نوعي�ة التنق�ل ب�ين ا
للمس��رح وال��نص وطريق��ة الع��رض والتص��وير التليفزي��وني تعك��س تف��اعلهم المتن��اغم ط��وال الع��رض, كم��ا ت��وحي 
باالنسجام بين تفاصيل المكان والزمان لعرض الرواية حيث تختف�ي األم�اكن بعض�ها ف�ي بع�ض.. وللوص�ول إل�ى 

ك�ن ال�تحكم به�ا بس�هولة ويك�ون أثره�ا أكث�ر ث�راء.. هذه الحالة دخل الفيديو على خشبة المس�رح لتق�ديم ت�أثيرات يم
يستطيع الفيديو ببساطة أن يقدم مادة توضيحية بقدر ما يقدم مؤثرات بصرية وسمعية, ويمكننا م�ن الس�يطرة أكث�ر 
على العرض ودمج تصميم الرقصات وتجريب الوسائل الفنية واإلضاءة.. يت�داخل الفي�ديو م�ع ه�ارموني الع�رض 

وض األولى.. في عرض مسرحي بعنوان "عفريت الكهرباء" يغم�ر الشاش�ة ف�يلم ب�ه ض�وء مث�ل الحي إلثارة العر
النجم الذي ينصهر مع الشاش�ة مق�دماً ت�أثير الم�اء الس�اقط م�ن الض�وء ليب�دأ الفص�ل الث�اني.. ت�رقص إح�دى فتي�ات 

ور باس��بي ف��ي الع��رض تص��احبها موس��يقى وجمه��ور أم��ام الخش��بة وأم��ام الشاش��ة.. أنظ��ر إل��ى الت��أثيرات ف��ي "ظه��
هوليود" حيث يتم قص الفستان للراقصة ونرى على شاشة في خلفية المسرح لقطة مقربة لخط طويل من الس�يقان 
النسوية تعقبها سلسلة من استعراضات كالسيكية وفيه�ا لقط�ات تص�ورها الك�اميرا م�ن أعل�ى ف�وق الراقص�ات ف�ي 

ت معمارية محضة، يعقب ذلك عرض واسع لس�تين ام�رأة دائرة تنتج أشكاالً هندسية فيها تتحول النساء إلى مكونا
يعزفن على آالت كمان تضيئها أنوار الفلورسنت، ثم فجأة تختفي النس�اء (بحرك�ة م�ؤثرة تجع�ل المتف�رج يفتق�دهن 
ويشعر بالحنين للزمن الض�ائع, وه�ي نقل�ة ف�ي مض�مون الع�رض تختص�ر م�ن مس�احة ال�نص) ف�ال ي�رى إال آالت 

ها في السواد، وب�التزامن ي�ذكر المخ�رج : "كان�ت ل�دينا آالت الكم�ان ذات أض�واء الني�ون, الكمان المضاءة وأقواس
وكانت لدينا خ�وذات وقبع�ات معدني�ة، وعلي�ه كن�ا نفع�ل ذل�ك ونح�ن مص�دومون ص�دمات خفيف�ة".. الص�ورة عل�ى 

مة الحنين من الشاشة مادتها توضيحية، لكن االستعراض مع حدث الخشبة في هذه الفقرات يعمل بأسلوب يبرز نغ
خالل المونتاج ال من خالل البي�ان النص�ي المباش�ر.. ين�دمج الفي�ديو ب�العرض الح�ي وتتح�رك قط�ع مالب�س كبي�رة 
على هيئة أجنحة فراشات, وبينما يجيء معظم العرض من الخلف فإن العرض الرئيسي يسمح للممثل بأن يقع في 

االنحدار في تصرفات الممثل�ين ف�ي البروف�ات والفق�رات  بؤرة نور (مصدر إضاءة مكثف).. تقتفي الفقرات التالية
الراقصة، وفي إح�داها يق�ف الممث�ل بج�وار اآلخ�ر بمع�اطف بيض�اء ويحم�الن ش�عارات وتتض�اعف ص�ورهم ف�ي 
الشاشة الخلفية بطريقة تجعلها تتداخل مع رهط من النساء يقدمن فقرة ناعسة.. ويصل العرض إلى ذروت�ه عن�دما 

ن خت��ام مس�رحية قديم��ة م�ن ب��رودواي الس��تعادة نغم�ة الحن��ين والعرف�ان, وببهرج��ة مثي��رة : يغن�ي الممث��ل أغني�ة م��
بالطو المع وشعر مستعار م�ن ال�ريش، وي�تم تض�خيم الص�وت ليص�در ل�ه ص�دى م�ن خ�الل مس�رح كبي�ر ونج�وم 

 هابطة تمأل شاشة العرض .
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مرك�ز الهن�اجر -2013في أحدث عرض عربي لنص مسرحي لشكسبير عند كتابة ه�ذه الس�طور "ماكب�ث" (

إخراج تامر كرم) لجأ المعّد الدرامي م�ع المخ�رج إل�ى اس�تخدام تقني�ة س�ينمائية لتأكي�د العالق�ة ب�ين -القاهرة-للفنون
ش�هد تت�ويج المل�ك يعي�د المخ�رج العقل الب�اطن لماكب�ث ورؤيت�ه، وك�ذلك رؤي�ة المتف�رج للع�رض، فن�رى أن�ه ف�ي م

لحظة مرور ماكبث والليدي ماكبث أسفل نعش الملك المقتول, وهو تكنيك اقتبسه كل م�ن محم�ود ص�بري وأحم�د 
حشيش مصمما سينوغرافيا العرض من أفالم العنف لتكون تأثيرات المشهد ف�ي الخت�ام أعل�ى م�ن الت�أثير ال�داخلي 

كب��ث ك��ان يحم��ل س��مات جل��د الثعب��ان, بينم��ا ت��م توحي��د مالب��س جمي��ع عن��د ق��راءة ال��نص المكت��وب.. ث��وب لي��دي ما
الشخصيات على مس�توى األل�وان والتص�ميم, كم�ا أن مالب�س ماكب�ث نفس�ه كان�ت س�وداء تع�اكس الطبيع�ة اللوني�ة 

 لمالبس ليدي ماكبث في مونولوج إزالة بقعة الدم . 
إخ��راج -ت��أليف محس��ن يوس��ف-ةالق��اهر-فرق��ة الس��احة-2013"عرب��ي جمهوري��ة" مس��رحية حديث��ة ك��ذلك (

مصطفى عز) تناقش أحداث العام األخير في مصر, ول�و أن عنوانه�ا ي�وحي بقومي�ة القض�ية, وك�ذلك ك�ان ديك�ور 
محمد سعد يحاول أن يتواصل مع الجمهور والفكرة بالتعبير الداللي م�ن خ�الل اس�تخدام موتيف�ات تراثي�ة إس�المية 

ي وزوجت��ه وس��ط الخ��ردة المتجمع��ة, كم��ا ص��مم ولي��د رش��اد وفرعوني��ة ومعاص��رة ف��ي ب��دروم ش��خص ي��دعى عرب��
المالب��س بمس��تويات متع��ددة ب��ين مالب��س المجموع��ة الس��وداء المحاي��دة وض��يق مالب��س الرج��ل الكبي��ر والك��ردان 

 الصعيدي على صدر الراقصة ليشير إلى مصرية الموقف وجلباب عربي وعمته وإيشارب جمهورية . 
مسرح والجمهور, بين اإلث�ارة والتواص�ل, ال يحت�اج لوص�ف مختص�ر ألن هذا المنظور لشرح العالقة بين ال

المسألة ف�ي النهاي�ة تخض�ع أيض�اً وقب�ل ك�ل ش�يء لالس�تعداد وتواف�ق الموهب�ة م�ع األغ�راض حت�ى يتح�ول النط�ق 
 الحواري إلى مناجاة, وُتسَمع الموسيقى في الالوعي, وترى شرارات األضواء متوهجة .

 
*** 

 
 

نقاد يبحثون واقع ترجمة مترجمون وكّتاب و
 النص المسرحّي األجنبّي إلى اللغة العربية

 
 نعيمة االبراهيم

 
"واقع ترجمة النص المسرحي األجنبي إل�ى اللغ�ة العربي�ة" ك�ان عن�وان الن�دوة الت�ي أقامته�ا جمعيت�ا المس�رح 
والترجمة في اتحاد الكّت�اب الع�رب ف�ي إط�ار التع�اون ب�ين جمعي�ات االتح�اد، وق�د ش�ارك فيه�ا ك�لٌّ م�ن األس�اتذة : 

، الروائ��ي عك��اش آن��ا، المترجم��ة والكاتب��ة أمين��ة س��ر جمعي��ة الترجم��ة أريس��يان د.ن��ورا، األس��دي توفي��قالمت��رجم 
 ج�وان، وأدار الن�دوة الكات�ب الحف�ار د.نبي�لمقرر جمعية الترجمة، المترجم والناقد  خصور الدين حساموالمترجم 

أم��ين س��ر جمعي��ة المس��رح ف��ي االتح��اد وال��ذي أش��ار إل��ى أهمي��ة ط��رح الموض��وع ب��الرغم م��ن أن��ه ل��يس م��ن  ج��ان
الثق�افي لكن�ه موض�وع يس�تدعي البح�ث في�ه باعتب�ار أن الح�راك الثق�افي يتطل�ب  الموضوعات الملّح�ة ف�ي الح�راك

وللكّت��اب  لجمعي��ة الترجم��ة وللمت��رجمينال س��يما  ،مث��ل ه��ذه الن��دواتمؤك��داً أهمي��ة  دائم��اً البح��ث عم��ا ه��و جدي��د،
 . ن في المسرحالمسرحيين والعاملين في المسرح للبحث في القضايا المشتركة بين العاملين في الترجمة والعاملي



المشكالت العديد من ترجمة النص المسرحي إلى اللغة العربية وبحثت في  لىإطاللة تاريخية ع قدمت الندوة
مشروع، حيث اتفق المنتدون على أم غير  مشروع هل هو وف المترجم بالنص المسرحي التي تعانيها مثل تصرّ 

تق�ديم لتمك�ين ال�نص م�ن العم�ل المس�رحي والع�املين ف�ي اللكن بالتعاون مع المخ�رج مشروعية الترجمة بتصّرف 
وهن�اك م�ن  ،م�ة ال�ذي ُي�ؤّدى عل�ى خش�بة المس�رحالمترجَ  دابألن ال�نص المس�رحي ه�و الوحي�د ف�ي اآل بشكل جيد

 . أحياناً  ياً النص ضروربف ما يجعل التصرّ  في الترجمة سلوبهذه األ بيستصع
 منه��ا تراج��ع ك��مّ  ،لع��ّدة أس��باب المت��رَجم ل��نص المس��رحيه��ي تراج��ع اعل��ى نقط��ة مهم��ة ورّك��زت الن��دوة  كم��ا
وثانياً نضج المسرح العربي الذي أصبح له نتاج�ه ، مقارنًة بمئات الروايات والقصص القصيرة يلمسرحالتأليف ا

كم��ا أن اتج��اه الكّت��اب للكتاب��ة ، فل��م يع��د هن��اك ف��راغ ف��ي المس��رح العرب��ي، وكّتاب��ه المحلي��ون المختّص��ون بالمس��رح
 انعكس سلباً على الترجمة للمسرح . يون والسينماللتلفز

لمح�ة تاريخي�ة م�وجزة ع�ن ت�اريخ ترجم�ة ال�نص المس�رحي األجنب�ي إل�ى  الحف�ار د.نبي�لفي بداية الندوة قدم 
اللغة العربية، الفتاً إلى أن حرك�ة الترجم�ة قديم�ة ج�داً وم�ؤثرة إل�ى ح�د بعي�د عل�ى كاف�ة المس�تويات، لك�ن ترجم�ة 

العربي�ة،  النص المسرحي إلى اللغة العربية تأخر إلى حد كبير عازياً السبب إلى تأخر تأثير المس�رح عل�ى الثقاف�ة
وأضاف أنه يمكن أن نقول أن الترجم�ة ارتبط�ت بب�دايات الع�روض المس�رحية ف�ي لبن�ان ومص�ر وس�ورية، وهن�ا 
يجب أن نتذكر أن التأثير المسرحي كان تأثراً بمشاهدة العروض وليس بقراءة ال�نص، بمعن�ى أن دخ�ول المس�رح 

أن أوائ�ل ال�رّواد  الحف�اررَجم، وأض�اف إلى الوطن العربي كان عن طريق العرض وليس ع�ن طري�ق ال�نص المت�
المسرحيين العرب ومن خالل تواجدهم في بعض الدول األوربية كإيطاليا وفرنسا بشكل أساسي شاهدوا ع�روض 
األوبريت وليس عروض المس�رح كم�ا نفهم�ه حالي�اً، ب�ل المس�رح الغن�ائي ال�ذي يعتم�د عل�ى القص�ة، وعل�ى س�بيل 

العربي الذي شاهد ع�دداً م�ن ه�ذه الع�روض ف�ي روم�ا وفيين�ا وم�ن ث�م ف�ي مؤسس المسرح  النقاش مارونالمثال 
باريس وعاد إألى لبنان متأثراً بهذا النوع الفني الجديد وقام بالبحث عن النص�وص الت�ي يمك�ن أن يس�تلهمها ليق�دم 

ليل�ة" وانتق�ى على منوالها نصوصاً عربية، ولكن بما أنه لم يستطع ذلك لجأ إل�ى تراثن�ا العرب�ي وإل�ى "أل�ف ليل�ة و
القصص القابلة للتحويل بأسلوب أوبرالي إلى عروض مسرحية، وقد طال الوقت بعد تقديم العروض حتى ُنِشرت 

: "يج��ب أن نأخ��ذ هن��ا بع��ين االعتب��ار أن حرك��ة الطباع��ة ونش��ر الكت��ب كان��ت  د.الحف��اره��ذه النص��وص، ويض��يف 
لك يمك�ن الق�ول أن�ه وم�ع انتق�ال حرك�ة المس�رح ضعيفة جداً، إذ لم تكن هناك مجالت تنشر نصوصاً مسرحية، ل�ذ

بدأ نشر النصوص المسرحية يصبح نوعاً من العادة لالط�الع،  القباني خليل أبيمن لبنان وسورية إلى مصر مع 
ولكن من حيث عدد النسخ فقد كان قليالً جداً ألن قراءة النصوص المسرحية بين عام�ة الق�راء كان�ت ض�عيفة ج�داً 

والرواي��ات والدراس��ات كان��ت منتش��رة أكث��ر بكثي��ر, ويمك��ن الق��ول أن البداي��ة الحقيقي��ة له��ذه  بينم��ا ق��راءة القص��ص
الحركة في سورية تعود لما بعد الحرب العالمية األولى عن طريق دور النشر التركية، حيث توفرت أعداد كبيرة 

فرنس�ية فق�د ت�أخرت لم�ا بع�د من النصوص المترجمة إلى التركية، وم�ن التركي�ة إل�ى العربي�ة, أم�ا الترجم�ة م�ن ال
ذلك, بعد دخول المستعمر الفرنسي واإلنكليزي إلى المنطقة العربية، وكوننا نتعامل م�ع ف�نٍّ بص�ري أوالً وم�ن ث�م 
مادة مقروءة ليست المشكلة في ترجمة النصوص وطباعتها وإنما في دخول المسرح حقيقًة وتأثيره ف�ي مش�اهدنا" 

. 
ى إحاط�ة الترجم�ة العربي�ة لل�نص المس�رحي األجنب�ي بكاف�ة أنم�اط الكتاب�ة وحول سؤال لمدير الندوة ع�ن م�د

  :د.نبيل الحفار المسرحية وبأبرز كّتاب المسرح العالمي أجاب 
"إن معظم ما عرفناه عن المسرح أتان�ا ع�ن طري�ق اللغت�ين الفرنس�ية واالنكليزي�ة، وك�ذلك ع�ن طري�ق ه�اتين 
فنا أيضاً على مسارح بقية اللغات وان بشكل قليل، فم�ا إن خ�رج االس�تعمار العثم�اني م�ن بالدن�ا حت�ى  اللغتين تعرَّ

ة الترجم�ة تحدي�داً كان�ت م�ن خ�الل ترجم�ة ه�اتين ابُتلينا باالستعمار الفرنسي والبريطاني وغيره، ولذلك فإن حرك
اللغتين، وعن طريقهما بدأت حركة الترجمة بشكل بطيء ومن ثم تطورت مع تطور حركة الطباع�ة والنش�ر بع�د 
الحرب العالمية الثانية، ويمكن أن نق�ول توثيق�اً أنن�ا ال نع�رف ع�ن المس�رح الروس�ي نصوص�اً مترجم�ة م�ن اللغ�ة 

لحرب العالمي�ة الثاني�ة بس�نوات طويل�ة، ف�ي ح�ين أنن�ا نع�رف نصوص�اً كثي�رة مترجم�ة ع�ن الروسية حتى ما بعد ا
الفرنسية واإلنكليزية م�ن مرحل�ة م�ا ب�ين الح�ربين الع�الميتين، ويمك�ن الق�ول أن ه�اتين اللغت�ين كانت�ا القن�اتين الت�ي 

ى النت�اج المس�رحي اإلنكلي�زي عبرهما دخل المسرح مترَجماً إلى البل�دان العربي�ة، وبالت�الي ك�ان هن�اك تركي�ز عل�
والفرنس��ي واألميرك��ي، وم��ن ث��م عبرهم��ا أيض��اً قل��يالً م��ن المس��رح اإليط��الي والروس��ي واإلس��باني، أي عب��ر لغ��ة 



من  توسيطة، أما اإلنكليزية والفرنسية فال يمكننا أن نقول بأي حال من األحوال أن حركة الترجمة آنذاك قد تمكن
ل أيضاً ولألسف الشديد حسب الشائع فنتراكض وراء االس�م المط�روح ونت�رجم تغطية الحركة المسرحية عامة، ب

 نصوصه وتتراكض المسارح والمخرجون لتقديمه على خشبة المسارح دون تساؤل عن مدى فائدته لنا" .
عن مفهوم "الترجمة بتصّرف" الذي شاع في وق�ت م�ن األوق�ات أ.توفيق األسدي وفي سؤال لمدير الندوة لـ 

 عية هذا النوع من الترجمة قال :وعن مشرو
"أنا ض�د الترجم�ة بتص�ّرف م�ن حي�ث المب�دأ، وم�ن حي�ث الترجم�ة المس�رحية يمك�ن أن يك�ون  األم�ر ج�ائزاً 
ومشروعاً بما يخدم العرض المس�رحي ويجعل�ه مقب�والً للجمه�ور، فف�ي ح�ال ترجم�ة ال�نص إل�ى العامي�ة يج�ب أن 

مة النص المسرحي بتص�رف، وه�ذا مب�رر ف�ي ح�ال ك�ان ال�نص تكون الترجمة بتصّرف بالضرورة.. أنا مع ترج
مس��رحيتين كانت��ا ن��اجحتين  الحف��ار د. نبي��لالمس��رحي كومي��دياً ويتن��اول اليومي��ات، ومث��ال عل��ى ذل��ك عن��دما ت��رجم 

جماهيرياً هما "ال تدفع الحساب" و"أسرق أقل رجاء" ففي هذه الحالة أنا لسُت ضد أن يتصرف المت�رجم ب�النص، 
وخاصة إذا كانت الترجمة إلى العامية, أما أن يتم إلغاء المسرحية األصلية وإنتاج مسرحية أخرى فهذا أن�ا ض�ده، 

 ة بتصرف في مجال النقد والدراسات والروايات" .  وكذلك األمر فيما يتعلق بالترجم
 على الموضوع قائلة :أ.آنا عكاش وتعقب 

"ال يحق للمترجم التصرف بالترجمة على اإلطالق، فإذا أردُت كمترجمة أن أنقل نصاً مسرحياً من لغ�ة إل�ى 
ج والعملية الدراماتورغية أخرى فعلّي أن أنقله بكل أمانة، وما سوى ذلك من تصّرف بالنص فهو من مهام اإلخرا

التي لها رؤيتها الخاصة، وليس من حق المترجم التصّرف بالمادة الموجودة عنده إن كان اختزاالً أو وضع رؤي�ة 
 خاصة، وهنا تصبح العملية مختلفة" .

أنه في بداية الحركة المسرحية ل�م يك�ن ل�دينا بع�ُد مخرج�ون محترف�ون ول�م يك�ن  الحفار د.نبيلفي حين رأى 
ن��اك مفه��وم العم��ل ال��دراماتورغي حي��ث يق��وم ال��دراماتورغ بالعم��ل إل��ى جان��ب المخ��رج فيع��ّد ال��نص المس��رحي ه

للعرض، وكان المترجم في ذلك الوقت هو ذاته المفكر والمخرج واألديب, أي إن أعجبته المادة األساسية فيق�دمها 
م بـ (التصّرف) بهذه المادة ويقدمها من وجه�ة للجمهور قراءًة أوالً ولكن ليس كما هي بل كما يراها هو، لذلك يقو

نظره بما يتالءم مع ذائقة الجمهور، وكمثال على ذلك كان الشعر في النصوص القديمة يغلب عل�ى النث�ر، وكثي�راً 
ما كان المترجمون يلغون الشعر األساس ويضعون مكانه شعراً عربياً ي�رون ه�م أن معن�اه يتناس�ب م�ع م�ا قص�ده 

يس��تبدلون األمث��ال األجنبي��ة بأمث��ال محلي��ة، وكان��ت بع��ض الشخص��يات ال  -م��ثالً –وك��ذلك ك��انوا الكات��ب األص��لي، 
تناسب الذائقة المحلية فيلغونها كلياً، لهذا ك�ان المت�رجم ف�ي ذل�ك الوق�ت ه�و المه�يمن عل�ى العملي�ة الفني�ة، ل�ذلك ال 

، أم�ا حالي�اً فنق�ول ه�ذا ن�ص للكات�ب يمكن أن نق�ول أن ه�ذا ال�نص ال�ذي ُت�رِجم ه�و لكاتب�ه األص�لي وإنم�ا للمت�رجم
ف�ي  ت....... وهو من إعداد أو اقتباس الكاتب ........... حيث أص�بح هن�اك ن�وع م�ن توزي�ع األدوار والمس�ؤوليا

العمل المسرحي، فالمؤلف األساسي قال ما عنده وه�ذا حق�ه، وم�ن أع�د ال�نص أو م�ن اقتبس�ه أدل�ى ب�دلوه وأج�رى 
 بعض التعديالت .

ان يتوجب على مترجم النص المسرحي أن يكون متخصصاً باألدب المسرحي أو بالفن المسرحي وفيما إذا ك
أن على المت�رِجم أن يك�ون ملّم�اً بالص�يغة المس�رحية ألن المس�رح يختل�ف ع�ن الرواي�ة م�ن د.نورا أريسيان رأت 

أهمي�ة أن يك�ون المت�رِجم حيث صياغة المفردات والجمل والسرد، لذلك علينا احترام منهجية الكاتب، مؤكدة على 
 متخصصاً باألدب المسرحي، ال سيما مع تطور اللغة .

الذي ت�رجم العدي�د م�ن المس�رحيات وه�و غي�ر متخص�ص بالمس�رح ف�رأى أن�ه يكف�ي أن أ.توفيق األسدي أما 
 يكون مترجم النص المسرحّي هاوياً للمسرح ومتقناً للّغة العربية .

ن يكتب ويترجم للمسرح ينبغي أن يكون ملّماً ب�ه وأن يك�ون قريب�اً أن م أ.حسام الدين خضورمن جهته رأى 
من ورشة العمل المسرحي من مخرج وممثلين، األمر الذي يسهل نقل النص المسرحّي األجنبي للمشاهد المحلي، 

وح�لُّ  مشيراً إلى مشكلة تواجه هذه العملية وهي عامل الزمن أو  المرحل�ة التاريخي�ة الت�ي ُكِتب�ت فيه�ا المس�رحية،
ه��ذه اإلش��كالية يك��ون بالتع��اون ال��ذي يج��ب أن يق��وم م��ا ب��ين المت��رجم ككات��ب ث��اٍن لل��نص والمخ��رج والممثل��ين مم��ا 
يخلص النص من الكثير مما يعتريه من اإلشكاليات، السيما على صعيد ترجمة الحوار الذي يتطلب جمالً قصيرة 

مؤسسات ضخمة، ففي سورية هن�اك المس�رح إلى تطور فن المسرح بحيث أصبحت له  خضورومحدودة، وأشار 
القومي على سبيل المثال ومن الضروري أن يكون له مترجموه الذين ينبغي أن يعملوا إلى جانب الممثلين كفريق 



عمل واحد، وأضاف أننا عندما نتحدث عن المسرح فكأنما نتحدث عن ف�ن ولي�د، علم�اً أن�ه ل�يس ك�ذلك، إذ ال نج�د 
إال والبناء المسرحي جزء من معالمها التاريخية الباقية، لكن ثمة قط�ع ت�اريخي, إذ غ�اب مدينة أو بلدة في سورية 

سنة ثم عاد، وهذه مسألة ال بّد من اإلشارة إليها، وبالتالي فالمسرح جزء من حياتن�ا العام�ة،  2000المسرح قرابة 
المترَجم قابالً للتجسيد، وهذا يعطيه واآلن يستعيد ألقه في حياتنا، والمترجم المسرحي هو الوحيد الذي يكون نصه 

 (رخصة) التصّرف عند الضرورة .
وتح��دث م��دير الن��دوة ع��ن مدرس��تين أساس��يتين تنظم��ان عملي��ة ترجم��ة ال��نص المس��رحي إل��ى اللغ��ة العربي��ة، 
أوالهما تعتمد على نقل النص المس�رحي حرفي�اً، والثاني�ة تعتم�د عل�ى نق�ل روح ال�نص، موجه�اً س�ؤاله ح�ول ه�ذه 

 التي قالت :  أ.آنا عكاش ة إلى النقط
"بالطبع األهم هو نقل روح النص دون أن يؤدي ذلك إلى تغيي�ر ف�ي المض�مون، والت�وازن مطل�وب ب�ين نق�ل 
روح النص ومضمونه لنصل إلى الصيغة المطلوبة، وأنا أج�د أن الترجم�ة الَحْرفي�ة ص�عبة ج�داً مم�ا ي�نعكس س�لباً 

 ث يبقى المعنى ضبابياً وغامضاً" .على النص فيصبح غير مفهوم كمعنى، بحي
الذي يرى أن االلت�زام الَحْرف�ي ف�ي ترجم�ة ال�نص المس�رحي يبع�ده ع�ن األدب  الحفار د.نبيلويوافقها الرأي 

ش��ارحاً وجه��ة نظ��ره : "إذا أردُت أن أتوص��ل إل��ى مس��توى أدب��ي مع��ين ف��ي الترجم��ة ف��ال يمك��ن أن أتب��ع أس��لوب 
ن الح�وار ويقّي�دني بنق�ل البني�ة اللغوي�ة م�ن ال�نص األص�لي إل�ى البني�ة اللغوي�ة الترجمة الَحْرفية ألن هذا يبعدني ع�

 للنص المترَجم، وهذا ليس مطلوباً في الترجمة األدبية، خاصة في المسرح" .
حول ترجمة النص المسرحي إلى اللغة العربية من خالل لغة د.نورا أريسيان ويوجه مدير الندوة سؤاالً إلى 

ترجم النص مثالً من الروسية إلى اإلنكليزية ومن اإلنكليزية إلى العربية وإلى أي م�دى تفق�د ه�ذه وسيطة كأن تتم 
 الترجمة من خصوصية النص األصلي، فقالت :

"الترجم��ة م��ن لغ��ة وس��يطة ظ��اهرة ال تخ��تص فق��ط بالنص��وص المس��رحية، فه��ي وس��يلة لترجم��ة النص��وص 
المترَجم من اللغة األصلية مباش�رة، لك�ن ق�د يض�طر المت�رجم إل�ى األدبية عامة، وأنا كقارئة أستمتع بقراءة النص 

لغة وسيطة إما لعدم توفر ال�نص بلغت�ه األول�ى أو إلتقان�ه اللغ�ة الوس�يطة فق�ط، وهن�اك تج�ارب كثي�رة ف�ي ترجم�ة 
 النصوص المسرحية من خالل لغة وسيطة" .

أن أ.حس�ام ال�دين خض�ور م�ا رأى شرعية الترجمة المسرحية عن لغة وس�يطة، فيأ.آنا عكاش بدورها أكدت 
هذه المسألة تفرض نفسها، خاصة في حال الترجم�ة ع�ن لغ�ات م�ن الن�ادر أن نج�د ف�ي ال�وطن العرب�ي م�ن يتقنه�ا 
كاللغ��ات الهندي��ة والياباني��ة والص��ينية الت��ي ُتَت��رَجم نصوص��ها إل��ى م��ن خ��الل اللغت��ين اإلنكليزي��ة والفرنس��ية بش��كل 

من المسرح الياباني خالل الفترة الماضية أغنى المكتبة العربية واللغ�ة العربي�ة  أن ما ُترِجمخضور أساسّي، وأكد 
. 

وح��ول التج��ارب الت��ي اعتم��دت عل��ى ترجم��ة ال��نص المس��رحّي األجنب��ّي إل��ى اللهج��ات المحلي��ة دون الم��رور 
م ال��نص أن ه��ذا األم��ر يك��ون مش��روعاً عن��دما ُيَت��رجَ أ.توفي��ق األس��دي بمرحل��ة الترجم��ة إل��ى الفص��حى أوالً رأى 

 المسرحي لتقديمه كعرض مسرحي وليس للنشر ضمن كتاب قائالً : 
"في هذه الحالة يمكن نقل�ه إل�ى العامي�ة مباش�رة بالتنس�يق م�ع المخ�رج وال�دراماتورغ، وُيعَتَب�ر ه�ذا التص�رف 

�ُل أن ُيَت�رَجم ال��نص إل� ى العامي��ة مب�رراً، خاص�ة إذا ك��ان ال�نص يتن��اول الحي�اة اليومي�ة بش��كل كومي�دي، وهن��ا أفضِّ
 ليكون أقرب إلى الجمهور" .

 قائلة :د.نورا أريسيان وعقَّبْت 
"ترجمُت من األرمنية إلى العربية نصاً مسرحياً بعنوان "ضريبة اللباقة" وفي كل صفحة كنُت أترجمها كنُت 
أتمنى أن أترجمها مباشرة للعامية كونها من األدب الساخر.. أعتق�د أن ه�ذا األم�ر مش�روع إل�ى ح�د كبي�ر ارتباط�اً 

 بطبيعة النص" .  
 :أ.آنا عكاش وحول نفس الموضوع أفادت 

دما ُيترَجم النص بهدف التداول والنشر يجب أن ُيتَرَجم إلى الفصحى، ومن ثم من الممكن أن ُيت�َرَجم إل�ى "عن
 العامية ألن القراءة باللهجات المختلفة صعبة للغاية بل تكاد تكون مستحيلة أحياناً" .

ل�ى اللغ�ة العربي�ة ح�ول واق�ع ترجم�ة ال�نص المس�رحي الطفل�ّي إأ.آن�ا عك�اش وتوجه مدير الندوة بسؤال إل�ى 
 باعتبارها صاحبة أكثر من تجربة في هذا اإلطار، فقالت :



"ال توجد خصوصية لهذا النوع من الترجمة المسرحية، لكن المشكلة األساسية هن�ا أنن�ا نفتق�د إل�ى النص�وص 
  . المسرحية األجنبية الموجهة لألطفال فنقوم أحياناً بتحويل الحكايات المترَجمة إلى نصوص مسرحية"

فق��ال أن�ه ف��ي ح�ال ترجم��ة ال�نص المس��رحي الموج�ه لألطف��ال أو الي�افعين فينبغ��ي مراع��اة د.نبي��ل الحف�ار أم�ا 
المستوى اللغوي وال�ذهني والفك�ري للفئ�ة العمري�ة الت�ي نت�رجم له�ا ك�ي ال نس�تخدم مف�ردات تتج�اوز ق�درتها عل�ى 

أترجم هكذا نصوص أفكر بالعرض المسرحي أوالً االستيعاب، كما ينبغي معرفة اهتمامات هذه الفئة.. وأنا عندما 
وليس بالقراءة، فعندما يكون الطفل أو الي�افع جالس�اً يش�اهد الع�رض ل�يس لدي�ه الوق�ت ليفك�ر بالكلم�ة، إذ يج�ب أن 

 تكون الكلمة مفهومة" .
تقه�ا وأشار مدير الندوة إلى أن ترجم�ة ال�نص المس�رحّي األجنب�ّي إل�ى اللغ�ة العربي�ة مش�روع أخذت�ه عل�ى عا

عربياً بالدرجة األولى سلسلة "المسرح العالمي" الكويتية التي أصدرت عشرات النص�وص المس�رحية، باإلض�افة 
إل��ى وزارات الثقاف��ة ف��ي ال��دول العربي��ة، وف��ي مق��دمتها وزارة الثقاف��ة الس��ورية، وأيض��اً قام��ت مج��الت دوري��ة 

أن  -حس�ب م�دير الن�دوة–ا نش�عر أن فيه�ا متخصصة بالمسرح بنشر العديد من النصوص المترجمة إلى درجة بتن
فيم�ا إذا ك�ان ه�ذا أ.توفي�ق األس�دي عيون األدب المسرحي العالمّي قد ُترِجمت إلى العربية، طارح�اً الس�ؤال عل�ى 

 الزخم قد فقد بريقه بعد ترجمة مئات النصوص المسرحية، فأجاب :  
قيام المترجمين العرب بترجمة جّل األدب "تراجعت حركة ترجمة النص المسرحي إلى اللغة العربية، ربما ل

 . المسرحي العالمي"
ال��ذي أق��رَّ بتراج��ع ه��ذه الحرك��ة بس��بب م��ا رآه م��ن نض��ج ف��ي الحرك��ة أ.حس��ام ال��دين خض��ور ووافق��ه ال��رأي 

 المسرحية المحلية واستعاضة المخرجين عن النصوص األجنبية بالنصوص المحلية" .
 

*** 
 
 

 مسرحيةساهم بتأسيس فرق وتجّمعات 
يوسف المقبل : المسرح عمل جماعي.. 

 وتجربتي في المونودراما قابلة للتكرار
 

 أمينة عباس
 

ال يمكن ألي مهتم أو متابع أو دارس للمسرح السوري أن يتجاهل اسم الممثل المسرحي يوسف 
 المقبل كواحد من أبرز المساهمين في الحركة المسرحية السورية على مدى عشرات السنوات التي

أمضاها على خشبات المسارح السورية متنقالً بين كواليسها ومواكباً لكافة تجاربها ومطلعاً على أدق 
خفاياها.. ونحن اليوم في هذه الوقفة مع المسرحّي العريق يوسف المقبل إنما نحاول تقليب بعض 

ال المسرحية التي في العديد من األعم -وما يزال-الصفحات المطوية في مسيرة هذا الفنان الذي شارك 
 ًتعَتَبر نقاط عالّم في الحركة المسرحية السورية .



  
فكرًة عن بدايات مسيرتك الغنية في العمل المسرحي وكيفية تكّونت عالقتك بفن  -أوالً –*حّبذا لو تعطينا 

 المسرح .  
نشاطاتي  **قبل افتتاح المعهد العالي لفنون المسرحية في دمشق ومثل الكثيرين من زمالئي مارستُ 

المسرحية من خالل مسارح الهواة، ففي بداية السبعينيات تم تأسيس المسرح المدرسي، وكنُت حينها طالباً في 
س اللغة العربية ُكلِّف بإخراج مسرحية بهدف المشاركة في المهرجان األول  المرحلة الثانوية، وأذكر أن مدرِّ

ة في المسرحية دون اختبارات حقيقية النتخاب للمسرح المدرسي، فقام باختيار بعض الطالب للمشارك
ل أن يختار الطالب المشاكسين أو المجتهدين، أي الذين لهم حضورهم في الصف، فكنُت  الموهوبين، بل فضَّ

لت بداية عالقتي بهذا الفن الجميل.. وبعدها ومن خالل فرق  أحدهم.. ورغم أنها كانت تجربة بدائية إال أنها شكَّ
في أكثر من عرض مسرحي، وأعتبر أن مسرحية "القضية والحل" هي البداية الحقيقية لي في الشبيبة شاركُت 

الذي استمرت عالقتي به حتى يومنا هذا وأسفرت (المسرح وهي من تأليف سلمان قطايا وإخراج زيناتي قدسية 
ى في بعض عن أكثر من عرض مسرحي في مسارح الهواة كالشبيبة والعمال والطلبة والمسرح القومي وحت

وفي نهاية السبعينيات شاركُت في المهرجان ).. العروض لفرقة القدس المسرحية والمسرح الوطني الفلسطيني
المسرحي لفرق الهواة الذي كانت تقيمه وزارة الثقافة في مدينة حلب سنوياً، إذ شاركُت في آخر دورتين منه قبل 

لذي بدأ بدوره يساهم بشكل فّعال في الحالة المسرحية السورية أن تتخلى عنه وزارة الثقافة التحاد شبيبة الثورة ا
من خالل إقامته لمهرجان مسرحّي كل عام في محافظة من محافظات سورية، حيث رعى االتحاد الممثلين الهواة 

من خالل تدريبهم على أيدي مخرجين متميزين وإقامة الدورات التدريبية لهم والتي يشرف عليها مسرحيون 
، وتخصيص المهرجان بلجان تحكيم اختصاصية وإقامة ندوات حوارية مع مختصين، وأذكر في هذه محترفون

المرحلة مجموعة من العروض المهمة كـ "مهاجر بريسبان" لفرقة شبيبة القنيطرة تأليف جورج شحادة إخراج 
نية على الممر" تأليف و"أغ حسن عكال، و"الغرباء ال يشربون القهوة" تأليف محمود دياب إخراج زيناتي قدسية

وهي أيضاً لفرقة شبيبة القنيطرة، وقد حازت هذه العروض وغيرها على جوائز  علي سالم إخراج زيناتي قدسية
وفي هذه المرحلة أيضاً وبعد أن أنهيُت دراسة الثانوية عملُت مع المسرح الجامعي (الفرقة  ..في المهرجان

ل العبيد" تأليف ممدوح عدوان إخراج نائلة األطرش، وأيضاً المركزية) وكانت أول مشاركة لي مسرحية "لي
كانت لي مشاركة مع المسرح الوطني الفلسطيني في مسرحية "الزيارة" إعداد ممدوح عدوان عن رواية "يحدث 

مت في مهرجان دمشق للفنون المسرحية في دورته  في مصر اآلن" ليوسف القعيد إخراج حسن عويتي وقُدِّ
-محمود خليلي-وهنا ال بّد لي أن أذكر بعضاً من الزمالء الذين تعرفُت عليهم وعملنا معاً : زيناتي قدسية ..الثامنة

ندى -فيلدا سمور-بسام كوسا-عباس النوري-سلوم حداد-سلوى ضميرية-نبيل حلواني-مفيد أبو حمدة-حسن دكاك
 صبحي سليمان . -نذير سرحان-حسن عكال-الحمصي

ددة في عروض مسرح الهواة وكونك كنَت أحد المساهمين األساسيين فيه ما *في ضوء مشاركاتك المتع
 تقييمك له؟

**كنُت من جيل الفنانين الذين برزوا من خالل مسرح الهواة، وكثير من األسماء المهمة في المسرح 
عتَبر الرافد السوري صقلت تجربتها الفنية في مسارح الهواة.. وإذا أردنا الدقة فإن مسرح الهواة في سورية يُ 

األساس للحركة المسرحية السورية المحترفة أو الرسمية التي تعنى بالشأن المسرحي، ولو ألقينا نظرة على 
أغلب عروض المسرح القومي في دمشق والمحافظات لرأينا أن أغلب الممثلين هم من مسرح الهواة، حتى بعد 

ج دفعاته، فالخريجون الذين استمروا في العمل المسرحي أن تم تأسيس المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ بتخري
أعتقد أن مسرح الهواة في سورية مسرح متطور جداً رغم  قلّة، خاصة مع ازدهار الدراما التلفزيونية..

اإلمكانيات المادية المتواضعة التي توضع في خدمة المخرج في هذا المسرح ليصنع عرضه المسرحي، إذ أن 
تعتمد عليه هذه الفرق هو الممثل، فالمنظمات الشعبية التي تهتم بالمسرح من شبيبة وعمال  العنصر األساس الذي

وطلبة تعتبر المسرح جزءاً بسيطاً من نشاطها، ومع ذلك وبحماس الفنانين الهواة استمرت مهرجاناتها وقدمت 
وقدمت فنانين  عروضاً مهمة ليس على مستوى الهواة فحسب بل على مستوى المسرح السوري بشكل عام،

 مهمين تركوا بصمة واضحة في المسرح السوري وفي الدراما عموماً .



كيف تفسر عدم استمرار هذه الفرقة  1979*ساهمَت مع بعض الفنانين بتأسيس فرقة عمال القنيطرة عام 
 وغيرها من الفرق التي شاركَت في تأسيسها؟

ي فيها شراكة حقيقية مع بعض الفنانين الذين لانت *لفرقة عمال القنيطرة المسرحية تاريخ فني مهم، فقد ك
استمرت عالقتي ببعضهم حتى يومنا هذا، والبعض اآلخر ما زلُت أتواصل معه بين الحين واآلخر، وأذكر تلك 

الفترة من تجربتي بغبطة ألن العروض المسرحية التي أُنِجزت في هذه الفرقة كانت متميزة بشهادة الكثيرين من 
سوريين والعرب، وأعتقد أن هذه التجربة تستحق أن ُيسلَّط عليها الضوء وأتمنى ذلك في يوم ما.. المسرحيين ال

خالل متابعتي مع بعض الزمالء فعاليات مهرجان المسرح العمالي  1979بدأت فكرة تأسيس هذه الفرقة عام 
رجان وما حققته من نجاح من بعض الفرق المشاركة في المه -بمفهومها اإليجابي-بدمشق حيث شعرنا بالغيرة 

واستقطاب للجمهور، فالتقينا مجموعة من الفنانين وبدأنا التدريبات على مسرحية بعنوان "السماد الكيماوي" 
تأليف محي الدين زنكنه وإخراج فؤاد الراشد، ولظروف صحية تخلى الراشد عن المشروع فتمت دعوة الفنان 

مت في إخراج ثيل" تأليف محمود دياب التمزيناتي قدسية وكانت أول مسرحية هي "لعبة ا زيناتي قدسية وقُدِّ
وبعد المهرجان التقينا كفرقة وقررنا أن  ..إحدى دورات مهرجان المسرح العمالي وكانت من العروض المهمة

 الكاتب المصري نستمر بالعمل وأن ال يقتصر عملنا على المهرجان فقط، فقدمنا مسرحية "ليالي الحصاد" تأليف
مت ألكثر من عشرين مرة وُكِتب عنها الكثير من المقاالت النقدية محمو د دياب إعداد وإخراج زيناتي قدسية وقُدِّ

مت مسرحية ليالي الحصاد  في الصحف والمجالت، ويومها حضر العرَض كاتُبه وتحدث كثيراً عنه وقال : "قُدِّ
لى فرق األقاليم وأعتقد أن هذه القراءة التي مرة من قِبل فرق مختلفة في مصر من المسرح القومي إ 30أكثر من 

مت في دمشق من أهم القراءات لنصي ليالي الحصاد".. وحضر العرض أيضاً الكاتب المسرحي سمير  قُدِّ
العيادي وكتب مقاالً عنه وقارن بين الممثلين في عرَضي فرقتنا والمسرح القومي المصري، فقارن مثالً بيني 

دور علي الكتف، وبين محمود المليجي ومحمود خليلي بدور البكري.. المهم أن الفرقة وبين الفنان صالح قابيل ب
-1979بدأت تثبت وجودها، وأصبح الجمهور المسرحي السوري ينتظر عروضها، وخالل مسيرتها الفنية بين 

مع -الزنزانة-اجسر آرت-السندباد-التقرير-ليالي الحصاد-قدمت العروض المسرحية التالية : "لعبة التماثيل 1990
مكبث" وجميع هذه العروض كانت من إخراج زيناتي قدسية عدا مسرحية -قطعة العملة-الجميع وعلى حدة

"مكبث" التي أخرجها الفنان حاتم علي بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، وأرى أنه من واجبي أن 
-رياض أبو طه-نجاح العبد هللا-مفيد أبو حمدة-ن دكاكحس-أذكر الفنانين الذين أسسوا هذه الفرقة : محمود خليلي

عبد الحميد -عبد الباري أبو الخير-حاتم علي-مرهج حسن-ليندا مطانيوس-فاطمة بدرة-أكرم تالوي-ناصر نعساني
 تيسير العاتقي .-عبد السالم غبور-قةدشفيق أبو  -سهيل بدور-سليمان عطايا-خليفة

فرقة القدس المسرحية، كما شاركَت في عروض المسرح الوطني *أسسَت بعد ذلك مع بعض الفنانين 
م على المسرح حول القضية الفلسطينية .  الفلسطيني.. من هنا أسألك عن أهمية ما قُدِّ

**عملُت مع المسرح الوطني الفلسطيني في عرضين مسرحيين هما "الزيارة" و"لكع بن لكع" وعندما بدا 
لسياسي وبعد اتفاق أوسلو وتوقف المسرح الوطني الفلسطيني عن إنتاج توجه هذا المسرح ملحقاً بالموقف ا

العروض المسرحية في سورية قمنا بتأسيس فرقة القدس المسرحية بهدف تقديم عروض مسرحية ملتزمة بقضية 
فلسطين ومستقلة في قرارها الفكري والسياسي، وقدمنا من خالل هذه الفرقة مسرحية "ليلة عربية خاصة مع 

بن ناجي العلي" تأليف نبيل ملحم إخراج زيناتي قدسية، و"صالح العبد الصالح" تأليف الفرقة إخراج  حنظلة
زيناتي قدسية، وقدمت الفرقة عروضها في دمشق وبعض المدن السورية وبيروت وبعض المدن اللبنانية 

مثيل لكافة أعضاء وشاركْت في مهرجان الفجر المسرحي الدولي في طهران وحازت على المركز األول بالت
يوسف المقبل، وعندما أصبحت السياسة هي المحرك -عبد الحميد خليفة-جمال العلي-الفرقة : محمود خليلي

عبد الباري أبو -جمال العلي-محمود خليلي-ها توقفت.. ُيذكر أن مؤسسي الفرقة هم : زيناتي قدسيةلاألساس لعم
 يوسف المقبل .-عبد السالم غبور-الخير

في تأسيس ما سمي بمسرح  -مع الفنان زيناتي قدسية والكاتب ممدوح عدوان–الثمانينيات  *ساهمَت في
ثنا عن هذه التجربة وأهميتها في مسيرتك المسرحية .  أحوال.. حدِّ

**انتشرت في فترة الثمانينيات من القرن الماضي تجّمعات وفرق مسرحية، فأسسنا تجّمع مسرح أحوال 
(وكنا مجموعة من الفنانين الذين أسسنا سابقاً فرقة عمال القنيطرة) بالتعاون مع الكاتب ممدوح عدوان، وكان 



ن قدم نص مونودراما "حال يقوم على تقديم عروض مسرحية جماعية، لكن ممدوح عدوا -كفكرة–المشروع 
م  الدنيا" الذي مثَّله وأخرجه زيناتي قدسية، وساهمت المجموعة معه في العرض، فقمُت باختيار الموسيقا وصمَّ
م عبد الحميد خليفة اإلضاءة وكان عبد الباري أبو الخير مخرجاً مساعداً،  محمود خليلي الديكور واألزياء وصمَّ

هذا العرض، وأعتقد أنه كان العرض األول في سورية الذي ينتمي إلى مسرح  وبذلك ساهمنا جميعاً في تقديم
المونودراما (الممثل الواحد) كما ساهمنا كمجموعٍة أيضاً في العرض الثاني والثالث مونودراما "القيامة" 

 -مجموعةٍ ك–ومونودراما "الزّبال" وهما أيضاً من تأليف ممدوح عدوان وتمثيل وإخراج زيناتي قدسية، وألننا 
كنا نتوق إلى االستمرار كممثلين باعتبارنا كذلك اقترحنا أن يكون العرض التالي جماعياً وليس مونودراما لكن 

هذا لم يتحقق، فبدأنا نفقد حماستنا لهذه التجربة ألنها لم تحقق لنا رغبتنا في أن نمارس التمثيل على خشبة 
األولى في سورية التي اهتمت بالمونودراما، وبعدها تابعنا  المسرح.. أهمية هذه التجربة تنبع من أنها كانت

الكثير من التجارب في هذا اإلطار، كما أن التواجد في تجّمع مسرحّي يكون فيه ممدوح عدوان هو بحد ذاته 
إضافة معرفية وتعميق لعالقتنا بهذا الفن، إضافة إلى تماسنا المباشر مع عناصر العرض األخرى من موسيقا 

وأزياء وإضاءة.. بكل األحوال كانت تجربة مسرح أحوال جزءاً من مسيرتي الفنية وعالقتي بالمسرح  وديكور
 رغم ما فيها من ظلم لموهبتي كممثٍل ولمواهب بقية الزمالء .

أيام -*يقال أن النقلة النوعية لعملك المسرحي في المسرح القومي كانت من خالل مسرحية "سفر برلك
ثنا عن خصوصية هذه التجربة ." تأليف ممدوح الجوع  عدوان وإخراج د.عجاج سليم.. حدِّ

أيام الجوع" كانت مشروعاً تاريخياً للمرحلة التاريخية المعروفة لدى -**أعتقد أن مسرحية "السفر برلك
السوريين بـ "السفر برلك" من خالل المسرح، فبعد عودة الزميل الفنان عجاج سليم من الدراسة في الخارج 

تقدم بهذا الذي تواصلنا مع األستاذ ممدوح عدوان فمعي لتقديم عرض مسرحي للمسرح القومي، تواصل 
العمل على النص المسرحي، إذ أنه من المعلوم أن النصوص التي تتناول مرحلة تاريخية يغلب  ناالمشروع، وبدأ

تب، وبعد أن أُنِجز توفرت عليها التوثيق على حساب الدراما، فعملنا على النص (المخرج وأنا) بموافقة الكا
للعرض مجموعة من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وبعض الهواة الجيدين، وعندما أُنِجز العرض 
اعتبره النقاد والمتابعون نقلة نوعية في مسيرة المسرح القومي، فكان عرضاً جماهيرياً بامتياز، حيث فّضل 

رحي عنوانه العريض "سفر برلك" باللهجة العامية وكانت أغلب ممدوح عدوان كتابة هذا الجزء من مشروع مس
 عروض المسرح القومي حينذاك باللغة العربية الفصحى فالقى العرض قبوالً عند الجمهور والنخب المسرحية

، حيث تضافرت كل الجهود إلنجاز عرض مسرحي اعتبره كل مشارك فيه مشروعه، وتم العمل على حد سواء
اسة الهواة، وأذكر أنه تم تمديد العرض لعشرة أيام، وهي باعتقادي ومن خالل متابعتي حالة عليه بَنَفِس وحم

نادرة.. على الصعيد الشخصي قدمني هذا العرض كممثل بشكل جيد، فقد لعبُت فيه أكثر من شخصية، فكنت 
ولى في المسرح الراوي والبدوي وصياح الشامي وشاب من القرية، وبذلك يكون هذا العرض بحق التجربة األ

القومي التي تقدمني لجمهور المسرح السوري بشكل جيد، وحتى للجمهور العربي، حيث شاركت المسرحية في 
الملتقى العربي للمسرح بالقاهرة وكانت من العروض التي القت استحساناً لدى الجمهور والنقاد، ويومها حازت 

، وعلمنا من لجنة التحكيم أنني ُرشِّحُت مع الزميل هارالزميلة آمال سعد الدين على جائزة أفضل ممثلة عن دو
 الراحل نضال سيجري وممثل جزائري لجائزة أفضل ممثل، وفي النهاية ُحِجبت الجائزة .

*تتوقف كثيراً عند دورك جمال باشا في مسرحية "الغول" وهي الجزء الثاني من "سفر برلك" فما الذي 
 يميزه برأيك؟

ة إشكالية وتضع أي ممثل أمام تحدٍّ من نوع خاص ليقدم نفسه كممثل بشكل **شخصية جمال باشا شخصي
الغول) وعندما تم تكليفي بأداء -أيام الجوع" كان الجزء الثاني من المسرحية (السفر برلك-جيد.. بعد "السفر برلك

بة تتمتع بأكثر من مزاج يحكم سلوكها ف كان ال بد أن دور جمال باشا أحسسُت أنني أمام شخصية صعبة ومركَّ
أبحث عن بعض التفاصيل الخاصة، وال أنكر أن الكاتب ممدوح عدوان ساعدني كثيراً في التقاط بعض تفاصيل 
الشخصية من خالل تزويدي ببعض الوثائق والقصاصات الورقية التي كان يحضرها بين الحين واآلخر.. ومن 

جمال باشا السفاح ُعِرض مسلسل بعنوان "أخوة ناحية أخرى أعتقد أنه في نفس العام الذي قدمُت فيه شخصية 
التراب" وقدم فيه الزميل فايز أبو دان قراءة مميزة لنفس الشخصية، فكان هذا تحٍد آخر يوضع أمامي، ثم إن 

 الشخصية في المسرحية ال تغيب عن الخشبة، وبهذا قدمتني كممثل بشكل جيد وثبَّتت قدمّي على خشبة المسرح .



م على مسارحنا *قدمت مونودراما  بعنوان "أبو العبد" منذ سنوات، فلَم لم تكرر التجربة؟ وما رأيك بما ُيقدَّ
 من أعمال مونودرامية؟

**هذه المونودراما كانت الوحيدة التي قدمُتها وهي من تأليف بسام عمر وتمثيلي وشارك في التجربة جوان 
ي رغم ما القته من قبول لدى جمهور المسرح في قرجولي في الموسيقا والمؤثرات وجمال العلي في التعاون فن

الحسكة) وفي البحرين.. نصوص المونودراما -إدلب-حماة-دمشق والمحافظات التي عرضنا العمل فيها (السويداء
يجب أن يتوفر شرط أساس لتكون عرضاً قادراً على التواصل مع المتلقي وهو أن تكون الشخصية منعزلة 

ر، ويجب أن يكون محرك الحدث قادراً على ترك األثر المطلوب عند الجمهور، وعاجزة عن التواصل مع اآلخ
وقليلة هي النصوص التي تتوفر فيها هذه الشروط، باإلضافة إلى أنني أؤمن أن المسرح عمل جماعي من ألفه 

م على مسارحنا من  أعمال إلى يائه، وليست صحيحة مقولة "العب وحدك ترجع راضي".. أما بالنسبة لما ُيقدَّ
مونودرامية فهي ينطبق عليها الشرط الفني ألي عرض مسرحي، فمنها العروض الجيدة وهي قليلة، ومنها 

العروض الرديئة، وكما أسلفت فالنص هو نقطة االرتكاز األولى في صناعة أي عرض ناجح، وأعتقد أنه إذا 
 دم على إعادة التجربة .توفر النص المونودرامي الجيد القادر على خلق تواصل مع المتلقي قد أق

 *عملَت مع عدد كبير من المخرجين المسرحيين، فكيف استفدَت كممثل مسرحي من كل واحد منهم؟
**كنُت من الممثلين المحظوظين باشتغالي مع أغلب المخرجين المسرحيين السوريين، وكنُت خالل مسيرتي 

أستفيد من كل تجربة مسرحية خضتها على أنها الفنية أتعاطى مع كل مخرج مسرحي كأستاذ لي وأحاول أن 
معهد مسرحي، إذ لم يقتصر دوري على أن أكون ممثالً فقط بل كنُت أتحاور مع المخرج بهدف تطوير معرفتي 

بهذا الفن، والمخرجون الذين عملُت معهم تركوا أثراً في تجربتي، وفي الكثير من األحيان شكلوا ثقافتي 
وأسلوب عالقتي بالحياة عموماً.. في البدايات كنُت ألتزم فقط بأداء مهمتي المسرحية على وجه الخصوص 

كممثل، بينما مع الزمن ومن خالل تطور معرفتي وتشكل حالة الوعي لدّي وامتالكي لوجهة نظر إبداعية معرفية 
رفة وتترك أثرها في تجاه العالم والحياة لم أعد أكتفي بأداء الدور المسرحي فقط، إذ ال بد من أن تنعكس هذه المع

كل تجربة مسرحية أشارك بها، فهذا المخرج يهتم باالشتغال على الممثل وعوالم الشخصية الداخلية، وذاك 
ل إنجاز عرضه المسرحي مستنداً إلى الشكالنية دون الخوض في تفاصيل العالم الداخلي، بينما آخر ينجز  يفضِّ

بة الواقع.. وهكذا تتعدد وجهات النظر، وقد حاولُت في كل عرضه ببناء تفاصيل وعالقات تحاول جاهدًة مقار
تجربة أن أتفاعل مع كل وجهات النظر، ولسُت متحمساً للعمل مع أي مخرج يعتقد أن الزمن بدأ به وأنه المنَجز 

الثقافي والفني الذي سينسف كل تجارب اآلخرين، فالتجربة اإلنسانية هي حالة تراكم وليست حيوات منقطعة عن 
ضها، بل هي سلسلة متصلة، والمسرح جزء من هذه التجربة اإلنسانية التي تشكل حالة انعكاس واضحة للحياة بع

وتقديم وجهة نظر إبداعية جمالية تعكس انتماء المبدع للناس الذين سيتفاعلون مع منَتجه اإلبداعي ويحتفون به، 
 أو يرفضونه .

 ييمك للتجارب التي قدمها هؤالء بالعموم؟*شاركَت في أعمال مسرحية لمخرجين شباب، فما تق
**جيل المسرحيين الشباب الذي بدأ يرفد المسرح السوري بفنانين أكاديميين مزودين بمعرفة علمية ُيعَتَبر 

مكسباً للحركة المسرحية، ولكن بعضهم جاء إلى المسرح بفكرة خاطئة مفادها أنه سيشكل بشخصه فتحاً في عالم 
التجارب التي سبقت، والبعض اآلخر أراد أن يحقق مشروعاً مسرحياً مستفيداً من كل ما  المسرح، منِكراً جميع

سبق من عروض مسرحية لتشكل اللبنة األولى التي ينطلق منها، وهذا برأيي ما يجب أن يكون عند الجميع.. 
ج الشاب عروة وإذا أردُت أن أتحدث عن تجربة خضُتها فال بد أن أذكر تجربتي في مسرحية "هاملت" للمخر

العربي، فهذه التجربة جمعت ممثلين شباب مع ممثلين من الجيل األقدم، وأنا منهم، وإذا أردُت التحدث عن هذه 
التجربة فأعتقد أنها كانت مثالية في التعاون المثمر والفعال والمنِتج في صناعة عرض مسرحي حقق تواصالً مع 

عرض نكون أوالً كفريق عمل راضين عنه، وتالياً يقدم قراءة الجمهور من خالل تضافر كافة الجهود إلنجاز 
لنص شكسبير تنسجم مع الُمشاهد السوري، أما فيما يتعلق بالمخرج عروة العربي فإنني أعتبر تجربتي معه من 

التجارب المميزة، خاصة وأنه كان مخرجاً منفتحاً على اآلخر ويترك للممثل حرية االجتهاد على شخصيته، 
قترحات تساهم في ضبط مفاصل الشخصية، إضافة إلى أنه كان يعرف ما يريد من ممثله ومن عرضه مقدماً م

بشكل عام ويشتغل على الحالة الكلية في ضبط إيقاع كل مشهد، وبالتالي ضبط إيقاع العرض، ومن خالل 
سرح السوري، وأعتقد أنه متابعتي لعروض العربي رأيُت فيها خطاً بيانياً تراكمياً إليجاد مكان له في خارطة الم



نجح في التأسيس لمخرج خطه البياني في تصاعد يراكم على تجاربه السابقة وتجارب المخرجين اآلخرين من 
 خالل متابعته لكل ما يقدم في المسرح السوري والعربي .

ثنا عن خصوصية هذا المسرح والدور الذي ل عبه *استلمَت إدارة المسرح الشبيبي لسنوات طويلة.. حدِّ
 ويمكن أن يلعبه في تفعيل الحركة المسرحية؟

وحتى آخر دورة للمهرجان الوطني لمسرح الشباب  1993**منذ أن ُكلِّفُت بإدارة المسرح الشبيبي في العام 
وضعُت نصَب عينّي تطوير هذا المسرح وذلك من خالل عدة أسسس عملت على  2010حتى اآلن في العام 

في المهرجان الوطني لمسرح الشباب نوعية وذلك من خالل لجنة مختصة تقوم  تحقيقها : أن تكون المشاركة
بجولة على كافة المحافظات السورية وتشاهد العروض وتختار األفضل للمشاركة.. اختيار لجان تحكيم 

اختصاصية تقوم بمشاهدة العروض في المهرجانات وتقدم لها النصح والمالحظات لتطوير هذه العروض 
ز على أسس اإلخراج والتمثيل وتفعيل  وتقويمها.. إقامة ندوات وورشات عمل أثناء عقد دورة المهرجان تركِّ

عناصر العرض المسرحي من إضاءة وديكور وموسيقا وأزياء.. إقامة دورة اختصاصية لمدة شهر كامل في كل 
س فيها المواد التا س فيها اختصاصيون ويّتبعها مخرجو المحافظات وُتدرَّ -تمثيل-لية : "حركة مسرحيةعام يدرِّ

ديكور وإضاءة".. وقد حقق مسرح الشبيبة قفزة نوعية في هذه -تحليل النص المسرحي-مبادئ اإلخراج المسرحي
المرحلة وبشهادة المختصين والمتابعين، وقد شارك في أكثر من مهرجان مسرحي عربي كالقاهرة التجريبي 

بول واالهتمام من قبل النقاد والفنانين العرب.. بالعموم أعتقد أن وسوسه المسرحي، وقد القت هذه المشاَركات الق
مسرح الشبيبة ساهم بشكل أو بآخر برفد الحركة المسرحية السورية بالطاقات المسرحية الشابة والخالقة، وهناك 

فنون بعض األسماء المهمة التي ساهمت بتطوير مسرح الشبيبة، كما أن الكثيرين من خريجي المعهد العالي لل
المسرحية أتوا من المسرح الشبيبي.. إن ما يعاني منه هذا المسرح هو التهميش وعدم تسليط الضوء عليه وعدم 

اهتمام وسائل اإلعالم بالشكل الكافي به، كما أن بعض القائمين عليه في المحافظات ال يولونه األهمية الالزمة 
 وكأنه أداء واجب فقط .

 على خشبة المسرح".. فكيف ترى واقعه اليوم؟ *تقول : "ال أشعر بوجودي إال
**إن كل عرض مسرحي أشارك فيه أعتبره عرساً حقيقياً ويجتاحني إحساس مختلف أثناء إنجاز البروفات، 
فأنا أعتبر البروفة حالة خلق، حالة من التواصل اإلنساني على الخشبة، وأشعر كيف تولد الشخصية يوماً بعد يوم 

االفتتاح، وهذا الشعور ال أشعر به إال على خشبة المسرح.. اليوم وفي ظل ما يجري لم وتكبر لتولد في يوم 
أتوقف عن العمل في المسرح، فقد شاركُت في السنوات الثالث األخيرة ممثالً في أكثر من عرض مسرحي : 

أليف مسرحية "طبق األصل" ت 2012مسرحية "الميراث" تأليف ممدوح عدوان إخراج محمود خضور..  2011
 2013مسرحية "هاملت" تأليف شكسبير إخراج عروة العربي..  2012سلطان القاسمي إخراج هشام كفارنة.. 

مسرحية "تقاسيم على درب اآلالم" تأليف وإخراج زيناتي قدسية، وأعتقد أن المطلوب من المسرح العربي في 
ص ما يجري وُيعِمل مبضعه ل تشريح الوضع االجتماعي والسياسي الذي هذه المرحلة أن يأخذ دور الجّراح ويشخِّ

أوصل العالم العربي إلى ما وصل إليه.. ورغم كل شيء لم يتوقف المسرح السوري عن إنجاز عروضه 
 والمشاركة في الفعاليات المسرحية العربية ومازال ُيحتفى به كما في السابق .
للمسرح" فهل صحيح أن معظم *تقول في أحد حواراتك : "إن شهرة الفنان في التلفزيون هي مكسب 

 الفنانين المعروفين قد هجروا المسرح باتجاه التلفزيون؟ وإذا كان هذا الكالم صحيحاً فلماذا؟
من المسرح، إذ أن التلفزيون يقتحم  -كوسيلة اتصال-**يجب أن نعترف أن التلفزيون هو األقرب للناس 

ليك أن تذهب إليه، إضافة إلى تطور الدراما سهراتنا في البيوت دون استئذان، أما في المسرح فيجب ع
التلفزيونية السورية وصعود مجموعة من الممثلين ليصبحوا معروفين للمواطن السوري أكثر من نجوم المسرح، 

ولهذا قلُت وأقول إن الممثل المعروف تلفزيونياً مكسب للعرض المسرحي إذا شارك به وذلك من حيث حضور 
أو الكثير من الفنانين للمسرح واالتجاه نحو التلفزيون فهذا واضح وهي ظاهرة  الجمهور.. أما هجرة البعض

عامة، حتى أن من بقي يعمل في المسرح هو كالقابض على الجمر، والسبب في هذه الهجرة مادّي لدى الكثيرين، 
 قدمه التلفزيون .وتأتي في المرتبة الثانية الشهرة، إذ أن ما يقدمه المسرح من شهرة للفنان أقل بكثير مما ي

 
*** 



 المسرحّي محمد حسن الحفري..
 شمعة صغيرة على دروب التائهين

 
 سالم مراد

 
ص�در ل�ه ف�ي  ..، عشر ج�وائز ونش�اط ال يع�رف الي�أسوقاصّ  وروائيّ  محمد حسن الحفري مسرحيّ 

" ت��داعيات الحج��ارة والراقص��ون" مس��رحيتان ع��ن بي��رق للخ��دمات الطباعي��ة بدمش��ق و"الق��رد  : المس��رح
ع��ن دار اليمام��ة  و"م��ازال حي��اً" ف��ي وزارة الثقاف��ة الس��ورية للكت��ابالعام��ة مف��اوض ش��اطر" ع��ن الهيئ��ة 

م "ب�ين دمعت�ين" ع�ن دار الثقاف�ة واإلع�ال بحمص، وعن الدار نفسها رواية "العلم" كم�ا ص�درت ل�ه رواي�ة
خ��ر إص��داراته رواي��ة آ توكان�� ،ف��ي الش��ارقة ورواي��ة "ب��وح أخي��ر" ف��ي العاص��مة الس��ودانية الخرط��وم

 وارا معه الح�هل توكان "الحياة المسرحية" هتالتق .."صندوق الذكريات" عن دار العراب بدمشق هذا العام
 : يالالت

 
  عام .األدب بشكل ثنا عن البدايات.. الطفولة والصبا وحبك للمسرح وحدِّ *

ربما تكون  ..وغالباً يسبب وجعاً في القلب والروح ،ك في اآلن معاً ر ومربِ البدايات محيّ  عن سؤالالدائماً **
البداية من خوف ارتجفت معه قلوب أطفال صغار يتشبثون بأثواب أمهاتهم وهم يهربون إلى المغارة أثناء قصف 

أو من دبابات اصطفت على الضفة األخرى من أرض الجوالن  ،لبلدتنا وما حولها اإلسرائيلية طائرات الفانتوم
وربما تختلط هذه الصور مع رجال كانوا مزروعين كاألوتاد ليدافعوا عن تلك  ،الغالي لتصوب حممها نحونا

ومن دخان نارها الذي ننبطح ألجله  ،والذكريات قد تبدأ من غرفة طينية مسقوفة بالقصب ..ال أعرف ..التربة
أو من صدنا لهجمة أفعى اعتدت على صيصان  ،وحين يشتد المطر نلوذ بزاويتها تجنباً للدلف ،على البطون

ومن خلفه  ،يخاصرها اليرموك جنوباً  ،من األفضل لو أعود إلى بلدتي معرية التي تمتد كذيل عقرب ..دجاجاتنا
أو لعلها كذلك  ،في العالمهي بالنسبة لي أجمل مكان و ،ونهر الرقاد شماالً ومن خلفه أرض الجوالن ،األردن

ومن  ،عند حواف مياه اليرموك والرقاد نعنانهاومن شذا  ،البري النابت في وديانها زعترهابالفعل ألبدأ من عطر 
مبكرة تمتزج بدأب الزارعين وغناء الحاصدين ونايات  واستيقاظاتوالنرجس الطالع في براريها  الدحنونمروج 

للوصول إلى مدارسنا وشقاوة الرفاق ومصاعب  هارواح ودروب ترابية سلكناالرعيان تصدح فرحة في الغدو وال
  . تفوقنا عليها وزالت مع الوقت واإلنجاز الذي تحقق وبتنا اليوم نحّن لها ونتحسر على أيام كان فيها األمان سيداً 

 أن تعمل في المسرح مع كل هذه الصعوبات والمعوقات في الريف؟  كيف استطعتَ *
ة العين وابتسامة صغيرة إلى الحلم المتخيل والمشتهى وربما تأخذه رفّ  ،العاشق تلويح المحبوب حسبُ **

دفع مبالغ  -كواحد من أبناء الريف-وهذا كلفني  ،من التضحيات في سبيل ذلك بدّ  وال ،ليمزجه بالواقع ويذوب فيه
أو التسكع في الشارع وإضاعة الوقت مالية كبيرة لوسائل النقل للوصول إلى المنزل أو النوم عند األصدقاء 

الذي تعودنا ألجله بذل كل شيء ووكل ذلك يهون أمام حب المسرح واألدب والفن عموماً  ،الثمين رغماً عني
وربما تلك  ،مرصوفة بالجمر -جي قلعه .عبد الفتاحعلى رأي أ-ودروب العشق  ،لمتابعته في كل مدننا وبلداتنا

نستطيع أن نخرج من  -كما يقول بروست-وبالفن فقط  ،يها العاشق النار على الجنةل فالحالة الوحيدة التي يفضِّ 
  . لكننا نجهل كيف يتم ذلك ،ذواتنا



وجائزة المزرعة لإلبداع  2003جائزة شباب سورية عام  هماحاصل على جائزتين في المسرح  أنتَ *
  . حبذا لو تطلعنا على أعمالك الفائزة والمؤسسات التي منحتك هذه الجوائز ..2006األدبي والفني عام 

وكان المركز األول فيما بعد في مجال  ،المركز األول على مستوى شباب سورية هو أول هذه الجوائز**
ه عن وقد أخذتُ  "مازال حياً "ومن ثم جائزة المزرعة في مجال المسرح عن نص بعنوان  ،المقالة للجائزة نفسها

عن ثم كان لي نصيب بالحصول على جائزة المزرعة مرة ثانية في مجال الرواية  ،قصة الكاتب محمد طلب
جائزة الشارقة للرواية العربية وجائزة الطيب صالح  أيضاً  كانت.. وع بعدطبَ "على حافتي الوهم" وهي لم تُ  رواية

"لحظة.. دهر" وجائزة ثابت بن قره  ألول عن قصتيوفي القصة كانت جائزة البتاني المركز ا ..للرواية العالمية
" وجائزة بصرى الشام عن قصة "هذيان مع البغل" والمركز األول لجائزة اتحاد ديليتالحراني عن قصة "

  . والبقرة حمروش" ثعلوببعنوان " عن قصةالكتاب العرب في مجال قصة الطفل 
تجربتك في  من خاللوماذا تريد أن تقدم  ؟هما هو العمل المسرحي األقرب إلى قلبك والذي أخرجتَ *

  اإلخراج المسرحي؟
 ،سيترك بصمته في نفوسنا أو ننفذه ال أستطيع أن أحدد عمالً واحداً بعينه ألن كل عمل نقرأه أو نشاهده**

مسرحيتا لجوان جان و "المولود الجديد"حكاية  مسرحية ومن أهم هذه األعمال بالنسبة لي على صعيد اإلخراج
لحمدي موصللي  "وردة تليق بالجنرالمسرحية "لعبد الفتاح قلعه جي و "فانتازيا الجنون"و "مدينة من قش"
هو العمل  دائماً  لكن هاجسي ،أخرى عربية وعالمية مسرحياتو صموديلمصطفى  "الشريطمسرحية "و

يقول بأن هذه األعمال ورداً على من  ..لونه ويعشقونه إلى أقصى درجات العشقفأنا من الذين يفضِّ  ،المحلي
 ،مت وأصبحت قديمة ومستهلكة أقول بأنها ال تزال أرضاً بكراً تنتظر من يكتشفها ويفلحها من جديددِّ المحلية قد قُ 

فلكل فنان ومخرج وأديب طريقته ووجهة نظره ورؤيته الخاصة في رسم اللوحة وتصميم المشهد وبناء العمل 
وقد  ،المادة األولية للعرض المسرحيُيعَتَبر خر وتتوافق مع النص الذي وهذه الرؤية تختلف مع اآل ،بشكل كامل

وهو  -كما يقولون-والفن فضاء واتساع  ،أو بشكل قطعي ،وربما ترفضه في مواضع عديدة ،تتقاطع معه فقط
ر االجتماعي واالقتصادي  ،باب من أبواب الحرية وما يقوله أهم مما يقوله المتحذلق والمتفلسف والمنظِّ

وأعود للمحلي ألقول وليس من باب  ..ولكن بطريقته الخاصة ،وهو األجرأ على قول ما يريد ،والسياسي
ي في أديبة التعصب أبداً بأنه ومنذ مدة وجيزة اتصل بي أحد مراسلي القنوات الفضائية العربية يسألني عن رأي

دون تردد كل مبدع سوري هو رائع ويكفي أن تكون أديبتنا  سورية فازت بجائزة في مجال الرواية ويومها قلتُ 
وعن تجربتي في اإلخراج وفي كل  ..أرض الحضارات التي تبدأ منذ وجود اإلنسان األول سوريةف ،سورية

أما ما أريد  ،ذلك أمالً في تحقيق إنجازات أكبر وأهموأتمنى أن أبقى ك ،متعلماً  مازلتُ صنوف اإلبداع أقول بأنني 
وهذه رسالة  ،لو شمعة صغيرة على درب من تاهوفهو ما يمسني كفرد في هذا المجتمع وما أستطيع به إشعال 

 ،فهو يستطيع ذلك ولو بكلمة بسيطة تجمع على المحبة التي ستبقى عنواناً لحياة جميلة وهانئة ،كل واحد منا
  عكر الصفو والهدوء .ي يمكن أن وتجاوز كل ما

 ؟ هذا اإلطار وما هي مجاالت التقصير في ؟المخرجعمل الكاتب و عمل بين هل هناك مواكبة وتوازٍ *
 ،بل أرى هوة ساحقة بين الكتابة واإلخراج ا،لكنني قلما أشعر به ،بالمطلق ه العالقةذهال أريد أن أنفي **
وربما العربي  ،عن النص المحلي عندنا يبتعد المخرجما غالباً أن كالً مهنما يغّني على لياله، إذ ألحظ ما وكثيراً 

في هذه العالقة غير  وقد يرجع السبب ،من جهد يعطي من ثمار ونتائج ىعطيُ ناسياً أن النص بقدر ما مت ،أيضاً 
أن الطالب في  سمعتُ  ، وفي هذا الصددلميبالنتاج العا واكي يهتم طالبهاتوجه ات أكاديمية إلى مؤسس المتوازنة

، ركثأوالحجج  كثيرة، األسبابو، المحلي ب لو عزف لحناً له عالقة بالتراثعاقَ يُ  مثالً  بعض المعاهد الموسيقية
أن يتخلص بعضهم من نظرته المتعالية وينزل من  بدّ  ال ..أصحاب البيت أولى؟لماذا ال يكون أسأل هنا  لي أنو

وهذا برأيي يجب أن  ،برجه العاجي ليحاكي الواقع ويداعب أوجاع الناس ليعيد جماهيرية المسرح كما كانت
  . ينا ومبدعينار بحق مثقفأال نقصِّ ، لذلك علينا يرتبط بوسائل إعالمنا التي عليها تسويق أدبنا

"القرد مفاوض شاطر" وما هو رأيك بالعمل المسرحي المقدم  ة لألطفالالموجه ثنا عن مسرحيتكحدِّ *
 ؟ عموماً  للطفل في سورية



في وزارة الثقافة،  صدر عن الهيئة السورية للكتاب ،لألطفال موّجه نص مسرحي**"القرد مفاوض شاطر" 
وأهم مكان فيها ونهب بالتعاون مع أفعى دخولها واالستيالء على أغلى  حكي عن غابة جميلة يحاول ذئبي وهو

بالنسبة للشق الثاني من أما  ..ومن خالل تعاون سكانها ومحبتهم لغابتهم يتمكنون من طرد الغريب ،خيراتها
يجب أن و ،قصة والرواية والمسرح عرضاً ونصاً التم تقديمه للطفل في جميل على صعيد يأقول بأن ما فالسؤال 

من مهام المبدع الذي ال يعرف العجز  اوهذ ،جديدة ومختلفة ونسعى لتقديمه بطرق يددجعن ال دائماً  نبحث
النملة والصرصور والنحل والعسل والثعالب والدجاج  حكايات يتجاوز دائماً  من تقديم فن جديد بدّ  ال ، إذوالكلل

ومواجهة تشويش وكذب وتشويه يبث ، واألرانب واألميرة النائمة والملك الحالم وغيرها من القصص والحكايات
ويجب  ،هذه مسألة غاية في األهمية وربما تقتضي التصريح ال التلميح.. يل نهار وقد طال الكبار قبل الصغارل

والخائن مثاالً  ،من يحاول قلب الصورة لجعل الكذاب رمزاً للصدقعلى صعيد اإلعالم الخارجي التنبه بأن هناك 
عن  لذلك يتوجب أن يكون الفن أحد وسائلنا الدفاعية ،ةوالمفترس والقاتل سفيراً للوداعة والبراء ،للوفاء واألمانة

 . وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا  وجودنا
  الثقافية والمسرحية؟ تكالذين تركوا بصمة في ذاكر جانبمن هم المسرحيون السوريون واأل*

َمواطن للجمال واإلبداع والفن، ومدنها وبلداتها وقراها  ،درة الدرر وواسطة العقدوأرض اإلبداع  ةسوري**
 لكنني ،األصدقاء نيأغفل عن بعض األسماء وأعتذر سلفاً وال بد أن يسامحفإذا أردُت أستشهد بأسماء محددة فقد 

وحمص أذكر علي ديبة ونجاة محمد وهناد الضاهر وصفاء محمود  السوري حين أمر بالساحل ورغم ذلك أقول
وأحمد الخطيب ومن حلب  دويدريو سامر السيد علي و فراس  ودالشحومن إدلب مصطفى  ،ومدينة حبيب

الحسكة ووحين تخطر ببالي الجزيرة  ،صموديومن حماة مصطفى  ،جمال خلو ومحمود درويش وأحمد الشحادة
كاهن المسرح كما  ظاظا وعدنان عبد الجليل أو وخوشنافأتذكر إسماعيل خلف ووليد عمر وعبد الخالق العلي 

وفي درعا حسين السالم وعمار الحشيش وفراس المقبل وحسن  ،سويداء رفعت الهاديالوفي  ،كنا نطلق عليه
مسرحاً في  أبدعتوال أنسى أسماء مهمة  ،وعدنان الحسن دمارةومحمد حداد وزياد  جنازرةخليفة ونضال 

 ،فرحان بلبل ذهني إلىالعمالي يتبادر  المسرح وحين أذكر ،حاتم علي وعبد الحميد خليفة وجمال العليكالقنيطرة 
موسى األسود وعبد الناصر  المسرحي وفي النقد ،بد أن أذكر يوسف المقبل وإن خطر لي مسرح الشباب ال

قدسية  وزيناتيالقومي هشام كفارنة وسهير برهوم وجيانا عيد وعبد الرحمن أبو القاسم المسرح وفي  ،حسو
كتابة وعلى صعيد ال ،ونضال سيجري ليويعوفي مسرح الطفل مأمون الفرخ ومحمد خير  ،سمور وفيلدا

ووليد فاضل وحمدي موصلي  ونوسسعد هللا ووممدوح عدوان وعلي عقلة عرسان  الماغوطمحمد  للمسرح
وسيل  في كافة مجاالت العمل المسرحي، قائمة طويلة .. إنهاوجوان جان وعبد الفتاح قلعه جي وعلي سلطان

فهم  ،وله بالتأكيد أكثر من بصمة ،أتحدث بالتفصيل عن كل واحد منهم متدفق من أسماء المبدعين الذين أتمنى لو
اب سواء عرفتهم من ممثلين ومخرجين وكتّ  ومن ذكرتُ  ،بيارق مزروعة في كل بقعة من أرض سورية الحبيبة

قائمة طويلة من األسماء  هناك وعلى الصعيد العالمي ..شخصياً أو من خالل أعمالهم هم لوحات أزين بها روحي
ليخاندرو كاسونا الذي قيل بأال شيء زائد في مسرحه أو تشيخوفوأنطون  نيسنوأهمها بالنسبة لي عزيز  ،أيضاً 

. 
 

*** 

  ..آرتور أداموف
 طقوس المسرح جرأة تخّطي

 



 خليل البيطار
 

المسرحي يرى الواقع بعين المسرح أكثر تعقيداً من سائر الفنون، فهو ملتقى الفنون جميعها، والمبدع 
مختلفة، ويغوص في عمق األزمات الخانقة، فيضيء وينقد، ويعّري ويسخر، ويوقظ وُيعلِم، ويحفِّز ويتجاوز.. 

وإذا كانت العقود األولى من القرن الماضي قد شهدت والدة "الرواية الجديدة" و"النقد الجديد" فإن المسرح كان 
 الدروب المطروقة بحسب د.جان موريس جواتييه . آخر الفنون األدبية التي حادت عن

وشهد المسرح في أوربا ُبعيد الحرب العالمية الثانية وأزماتها الخانقة وتركتها الثقيلة مراحَل انحسار 
وتطور، وحاول مسرحيون تقديم نصوص جريئة لم تعجب مدراء المسارح، ولم ُتستقَبل بترحاب من المتفرجين، 

في تجديد الفرجة المسرحية، ومن هؤالء صمويل بيكيت القادم من إيرلندا، ويوجين  لكنها شكلت نقلة مهمة
يونيسكو القادم من رومانيا، وآرتور أداموف القادم من القوقاز، وقد أقام الثالثة في باريس، فأتقنوا الكتابة 

مسرح العبث" أو بالفرنسية إلى جانب لغتهم األصلية، وُصنِّفت مسرحياتهم ضمن ما اصطلح على تسميته "
مت هذه المسرحيات أول األمر في قاعات صغيرة مثل مسرح لوتيس ومسرح بابيلون ومسرح  "الالمعقول" وقُدِّ
ش بآراء نقاد غير مقتنعين بتجربة "هؤالء  هوشيت، وهي مسارح مغمورة، وجمهورها متنوع المشارب، مشوَّ

أمام اثني عشر متفرجاً، لكن هذه المسرحيات اخترقت  الوافدين إلى كواليس المسرح" وكان الستار ُيرَفع أحياناً 
بعد زمن قصير أبواب الكوميدي فرانسيز واألوديون، وهي أبواب ال يجتازها إال من رسخت قدمه في الفن 

 المسرحي وسطع نجمه .
وقد تميز آرتور أداموف عن معاصَريه بيكيت ويونيسكو بأنه رأى النص المسرحي قطعة أدبية لها القدرة 
على خلق قانونها وفلسفتها الخاصة التي ال تخضع ألي معيار موضوع، وتسمية "مسرح العبث" ملَتَبسة، وهي 

برأي أداموف ال تعني التجريب أو الفوضوية وإنما هي شكل مسرحي جديد، فرضْته تغيرات جذرية في بنية 
تفادة من فلسفات وافدة أثبتت المجتمع من جهة، وحاجة اآلداب والفنون للبحث عن صيغ تعبير جديدة واالس

المواقف صحتها من جهة ثانية، أي أنه نتاج نوعي مباشر لفاعليات فكرية وفنية واجتماعية، وهو يعني التجرؤ 
 على اختيار موضوعات جديدة غير مسبوقة .

 
 محطات في رحلة أداموف

هاجرت إلى باريس قُبيل في كيسلوفوتسك بالقوقاز الروسي لعائلة نبيلة  1908ولد آرتور أداموف عام 
ف إلى  1917الثورة البلشفية عام  بفترة وجيزة، ونهل من عيون األدب الفرنسي، وأُعِجب بأعمال بلزاك، ثم تعرَّ

حلقات السورياليين، وغدا صديقاً لبول إيلوار، ونظم قصائد لها نكهة سوريالية، ثم تحول إلى الترجمة فنقل 
عليه وغوغول وغوركي ودوستويفسكي وبوخنر وسترندبرغ إلى أعمال تشيخوف صاحب التأثير الكبير 

 الفرنسية .
قادته األزمة الخانقة واإلحساس باالغتراب والعدمية التي عصفت بالنخب الثقافية ُبعيد الحرب العالمية 
الثانية إلى عالم المسرح، فكتب مجموعة من المسرحيات التي لم تلق االهتمام الذي لقيته مسرحيات بيكيت 

يونيسكو أول األمر، لكنها شغلت النقاد بعد ذلك، وتوالى عرضها على المسارح، وتوقف النقاد والمخرجون عند و
السيد -الغزو–المالحظات اإلخراجية التي صاغها أداموف.. ومسرحياته هي : "الخدعة (أو المحاكاة الساخرة)

-خارج الحدود-باولو باولي-عبة كرة الطاولةل-األستاذ تاران-اتجاه السير–كما نحن-الجميع ضد الجميع-المعتدل
 . 1871" والمسرحيتان األخيرتان تناولتا حرب فييتنام، ياإلضافة إلى "كومونة باريس" عام 71ربيع

نها فحصاً  توقف أداموف عن الكتابة للمسرح من أجل كتابة اعترافاته التي عنونها بـ "الرجل والطفل" وضمَّ
سه ونواقصه وتعرية لنقاط ضعفه وفصامه الذي سبَّب له آالماً مبرحة، وهي أقرب إلى داخلياً عميقاً وقاسياً لهواج

دراسة الحالة لدى األطباء النفسيين، ووصف في هذه االعترافات مظاهر قلقه وإحساسه الراسخ باالغتراب 
ائن ضخم والعجز، وقال : "كل شيء يحدث كما لو كنت جانباً واحداً فقط من وجود خاص متعدد الجوانب لك

وغامض وغير مفهوم.. أحياناً أرى في شمولية الحياة لوناً من الجمال الدرامي يكاد يدفع بي إلى غيبوبة النشوة، 
لكنني أحسها في معظم األحيان وحشاً كاسراً يخترقني ويقهرني ويصبح ملء كل شيء في داخلي وخارجي، 



كي أجعل اآلخرين يحسون هذه الشمولية، فال أبقى فيجتاحني رعب يتزايد كل لحظة وال مهرب لي إال بالكتابة 
 بداخلها وحدي، وينزاح عني ولو قليالً ثقل وطأتها" .

الثقافة الواسعة واإلعجاب بتشيخوف وسترندنبرغ وبمسرحية "الحلم" لألخير قادته إلى الدراما، فرأى نفسه 
ل فرد في حركته البطيئة داخل الجماعة وما محاطاً بمشاهد درامية، منها مشاهد أرتال المشاة والعزلة الكاملة لك

 يتسرب إليه من حواراتهم المتقطعة ويتجمع ليكتسب طابعاً رمزياً غريباً .
ويأتي مشهد المتسول المكفوف الذي يعبر الطريق وتمر أمامه صبيتان تغنّيان مقطعاً من أغنية شعبية رائجة 

يضيء بصيرة أداموف ويبرز موهبته المسرحية، وليصوغ تقول : "عندما أغمضُت عيني بدا لي العالم رائعاً" ل
 فكرة وحدة اإلنسان المعاصر وفقدان التواصل بين البشر في مسرحيته األولى "الخدعة" .

 
 مسرح متجدد من الالمعقول إلى الملحمة والواقعية النقدية

معنى خبيء خلف ظاهر ُشِغل آداموف بالمأزق التراجيدي الذي يواجهه اإلنسان المعاصر، مأزق وجود 
الحياة المرئية يمكنه تخليص اإلنسان من كوابيسه، ومأزق المفارقة بين وعي استحالة معرفة هذا المعنى الخبيء 
ر فيها هذا المأزق التراجيدي والدائرة  واستحالة إعالن العجز عن إمكان معرفته.. "الخدعة" أولى مسرحياته صوَّ

معرفة أسباب أزماته، وهي من فصلين واثنتي عشرة لوحة، شخصياتها التي تضيق حول اإلنسان وتمنعه من 
موظف وفتاة لعوب محاطة بمعجبين وصحفي ورئيس تحرير صحيفة اسمها "المستقبل" وشخصية مغمورة 

 اسمها "ن" وثنائيان متزوجان وعامال تنظيفات .
لرصيف.. رئيس التحرير أحداث المسرحية تجري في ثالثة أماكن : مكتب رئيس التحرير، والمقهى، وا

يبحث عن موضوعات مثيرة وتحقيقات صحفية تدر ربحاً سريعاً على الصحيفة، ويميل إلى ليلي الشابة التي 
تشبه عارضات األزياء، وليلي تميل إلى الصحفي الشاب الذي يغازلها، لكن هموم العمل والمستقبل تشغله على 

ال تشعر معه بمرور الزمن، أما "ن" فهو شاب مضيَّع، دائم الدوام، وليلي تشكو من كثرة المعجبين إلى حد 
السؤال عن الوقت والجهات، يتعلق بليلي ويريد منها أن تتفهم مشاعره، ويبلغها استعداده للموت على يديها، وتجد 

ليلي فيه طفالً ساذجاً، وتغمز بعينيها لزميلها الصحفي ساخرة من "ن" وتخيالته.. تتغير األماكن وتتحول 
لشخصيات ويستمر الموظف و"ن" في انتظارهما العبثي لليلي التي تمنح الحياة لألول والموت للثاني، وتتحول ا

قاعة الرقص إلى قاعة في فندق، ورئيس التحرير يغدو مدير شركة يعمل بها الموظف الذي يجد نفسه في السجن 
جر ليلي فتتحول تدريجياً إلى عاهرة بتهمة اتصاله بعاهرة تالحقها الشرطة، كما يفقد بصره، والصحفي يه

 مالَحقة من الشرطة، و"ن" ُيدهس بسيارة، وجثته يكتشفها عمال التنظيفات .
فكرة المسرحية تتمحور حول أن كل شيء يسير إلى موت ال منطق له : الشخصيات كلها تسأل عن الزمن 

فيتعرف الصحفي عليه من طريقته في  وال تنتظر جواباً، والموظف يعود إلى قرع جرس الجريدة باحثاً عن عمل
قرع الجرس بقوة ويبلغه أن "مستقبله" سيكون شبيهاً بوضع "ن" أي على الرصيف.. وفي خلفية المسرح ساعة 
كبيرة بال عقارب تشير إلى توقف الزمن وضيق المكان، والمسرحية جسدت حاالت ومشاعر سيكولوجية بعيدة 

 ع وضآلته .عن التعقيد وكشفت بؤس اإلنسان المخدو
أما مسرحية "الغزو" فصورت شخصيات إنسانية واقعية، وبدل األفراد المتوحدين في "الخدعة" قدم أداموف 

أسرة كاملة تضم أفراداً متوحدين، ال يجمع بينهم شيء سوى إنقاذ مسودات جان المتوفى، وهي في أربعة 
وتراديل معاونه وشخص غريب وشخصيات فصول، شخصياتها األم وابنتها إينيس وبيار ضارب آلة كاتبة 

 ثانوية .
يعكف بيار على نسخ أوراق تخص جان المتوفى صديق إينيس، ويجد بيار وإينيس صعوبة في تبّين بعض 
المفردات الغامضة أو التي سقطت سهواً، ويستعين بيار بتراديل الذي يضيف مفردات يراها قريبة من المعنى 

ن على تصرفه، ويعمل الجميع تحت ضفط الوقت، ويتنصل تراديل من متابعة المراد، لكن بيار وإينيس يحتجا
العمل، ويواصل بيار المهمة وحده ألن األوراق سُتنتَزع من جانب ورثة المتوفى أو من جنود يتوقع أن يداهموا 

 المنزل .
عين، وترحل يدخل قادم غريب ويستميل إينيس، ويعتكف بيار في غرفة جانبية محبطاً ويلزم الصمت ألسبو

 إينيس مع الزائر حاملة معها دفتر مذكرات صديقها المتوفى الذي وعدته أال تتخلى عنه .



صديقة األم وجارتها تسأل عن بيار وإينيس فتتهرب األم من اإلجابة، ويطل بيار أثناء الحوار فيرى التغير 
تمزيق األوراق، وتحضر إينيس فجأة في المنزل : رحيل إينيس وصمت اآللة الكاتبة وقلق األم، فيغضب ويبدأ ب

وتخبر الحاضرين أن زوجها مريض وهي عائدة الستعارة اآللة الكاتبة شبه المعطلة، ويظهر تراديل وزوجته 
وابنه وُيفاجأ بكومة األوراق الممزقة التي تخلَّص منها بيار فيحتج على تصرفه، ويعبث الطفل بمزق األوراق، 

تراديل ال يتجاوب بسرعة ويسحب معه بعض القصاصات.. وُتختَتم المسرحية  وحين تشده أمه كي يلحقا باألب
 بمشهد الجارة تحيط أم بيار بذراعيها متظاهرة بمواساتها وتقول لها بصوت منافق : "أعرف ما يعنيه كل ذلك" .

بة، شخصيات مهمشة وخائفة، وأسرة يفتقد أفرادها التواصل، وأجواء قاتمة، وأسئلة كثيرة تظل بال أجو
 وأوضاع عبثية ال تبقي ألحد فرصة لالحتفاظ بما يحتاج إليه أو بمن يحبه .

المسرحية أقرب إلى احتجاج ضمني على مجتمع محطم ال يختلف عن كومة القصاصات الورقية، 
قد وانهزامية بيار وسوء فهم األم لكلمات إينيس العائدة أديا إلى موت بيير كمداً وتفكك األسرة.. يقول بيار : "ل

أضعت وقتاً طويالً وأنا أفكر في هذه األمور.. إن ما أريده من الكلمات ليس معناها بل حجمها وثقلها المتحرك.. 
 ) .150لقد كففت عن البحث عن أي شيء، وسأظل دون حراك" (الفصل الثالث ص

ض مسرحية من جهتها ُعِرضت مسرحية "المناورة الكبيرة والمناورة الصغيرة" في باريس بعد عام من عر
"الغزو" وأخرجها أحد رواد المسرح الطليعي هو جان ماري سيرو، وقد شرح أداموف مفهومه للمناورة بقوله : 
"الصغيرة تعني الفساد واالضطراب االجتماعي، والكبيرة تعني تراجيديا الوجود اإلنساني، وهي تشمل الصغيرة 

اتها : قائد ثوري ومشوه ُبترت أطرافه، محكوم ضمناً".. والمسرحية مؤلفة من قسمين وعشر لوحات، وشخصي
قهرياً بتلبية نداءات قوى خفية كي يشارك في االحتجاجات فيفقد أطرافه واحداً بعد آخر، وشرطي وأخت المشوه 
وطفلها المريض وفتاتان ومتطوعان ومشرفة، والتشويه في "المناورة" معادل لموت "ن" في "الخدعة" ولموت 

 بيار في "الغزو" .
تدور األحداث في مدينة يخوض (الثوري) فيها مواجهات ضد الحاكم وينتصر، لكنه ينهار وهو يلقي خطاباً 
يعترف فيه أن (الثوار) "اضطروا الستخدام األساليب التي قاوموها من قبل كي يحققوا االنتصار" كما يتسبب في 

بات، وتمنعه الزوجة من رؤية جثمان موت طفله ألن الطبيب لم يصل إليه في الوقت المناسب بسبب االضطرا
 الطفل .

(الثوري) حاول أن يجلب األمل للناس فيفقد طفله، والمشوه يحاول استمالة إيرنا التي يهواها ويقدر أنه إن 
رزق طفالً منها فستفقد األصوات اآلمرة تأثيرها عليه، لكن إيرنا تدفع كرسيه خارج المسرح وخارج الحياة، 

 فيفقد كل شيء .
أداموف تفسيراً لمقولة مسرحيته بأنها محاولة لتوضيح فشله في القيام بنشاط سياسي أكثر فاعلية لليسار  قدم

الفرنسي أواسط القرن الماضي، أما مارتن إيسلن فيقول : "هناك تشابه واضح بين القوى التي تدفع بالبطل لترك 
شوه ألن يفقد أطرافه خالل االحتجاجات.. زوجته والتضحية بحياته من أجل هدف نبيل والقوى التي تدفع الم

 إنهما ينبعان من مصدر واحد : العجز عن الحب وفقدان التواصل" .
حقق أداموف في هذه المسرحية نقلة مهمة أظهرت تمكنه من استخدام أدواته الفنية وتحويل األفكار إلى 

لكلمات إلى الحركات واإليماءات، صور عينية واضحة، وانتقل مركز االهتمام في اللغة المسرحية فيها من ا
 وظهر تناغم بين الحركات والكلمات له إيقاع الشعر على حد تعبير أ.فاروق عبد القادر .

مسرحية "اتجاه السير" كتبها أداموف بعد "المناورة" واستخدم فيها فكرة التمرد والرفض، فبطلها هنري 
كما استخدم وسيلة تغيير األماكن والشخصيات التي  تمرد على صورة األب التي اصطدم بها في مواقف عديدة..

 تتكرر في معظم مسرحياته، لكن أداموف نفسه انتقد هذه المسرحية فيما بعد .
مسرحية "األستاذ تاران" حقق فيها أداموف نقلة أخرى من العالم القاتم المبهم الخيالي إلى العالم الواقعي من 

ي مدينة قرب باريس، وحدد المكان الذي دعي إليه تاران إللقاء حيث المكان والزمان، فقد حدد المكان ف
محاضراته (بلجيكا).. والمسرحية في لوحتين وهي تتحدث عن تاران األستاذ الجامعي المتهم بالظهور عارياً 

على أحد الشواطئ، وهو يدفع التهمة عنه ويؤكد أنه محاضر معروف دعي إللقاء محاضرات في بلجيكا نظراً 
ه إليه بتهمة ترك مناديل حّمام في غرفة تبديل المالبس، ثم يحضر له الشرطي مفكرته  لمكانته العلمية، ثم ُتوجَّ

الخاصة، لكنه يكتشف أن صفحاتها بيضاء وكان قد مألها بالمالحظات، وتجلب له ابنته مغلفاً مرسالً من عميد 



لتاران ألن محاضرته (الهاّمة) كانت منقولة  الجامعة ببلجيكا فيظن أنه دليل براءته، لكن الخطاب تضمن توبيخاً 
عن بحوث معروفة لمحاضر آخر هو مينار، وعند ذلك يبدأ تاران بخلع مالبسه، ولم يعد يصرخ كعادته : "أنا 

بروفيسور تاران" بل أراد أن ُيظِهر صورته كما هي عند اآلخرين ما دام قد عجز عن إظهارها كما يريد.. 
 اموف نفسه .المسرحية ترجمة لحلم أد

حقق أداموف نقلة جديدة في مشروعه المسرحي، إذ قدم شخصيات لها وجودها الموضوعي  1955في العام 
ز عليها في مسرحياته السابقة، وظهر ذلك  وحياتها المستقلة، ولم ُيبِرز النوازع والمؤثرات السيكولوجية التي ركَّ

 في عمليه "لعبة كرة الطاولة" و"باولو باولي" .
ية "لعبة كرة الطاولة" مكونة من فصلين واثني عشر مشهداً.. شخصياتها فيكتور وأرتور وهما مسرح

صديقان يلعبان على اآللة في حانة مسز دورانتي، وفيكتور مهتم بالتقنية ويطمح إلى متابعة دراسة الطب، أما 
اقتراحات للمؤسسة التي يديرها  آرتور فاهتمامه بالشعر أكثر، لكن الصديقين يهتمان بتحديث آلة اللعب ويقدمان

الرجل الكبير ومساعداه سوتر وروجر، لكن االقتراحات ُتسَرق دون أن يحصال على أية مكافأة، ويميل الشابان 
سة إلى عاملة تجميل إلى  إلى أنيت التي تزور الحانة ألن صاحبتها كانت صديقة ألمها، وهي تبدل عملها من مدرِّ

ير ومخبرة سرية، والرجل الكبير يريدها محظية، لكنها تنتهي جثة مرمية على مفتشة في مؤسسة الرجل الكب
الرصيف، وتفلس المؤسسة ألن الدولة صادرت اآلالت غير المرخصة.. وتختتم المسرحية بمشهد فيكتور 
 وآرتور يلعبان على طاولة بينغ بونغ حقيقية لكنها مقسمة إلى ثمانية مربعات باألبيض واألسود كأنها رقعة

شطرنج، ويبدو الالعبان وقد تقدم بهما السن وهما يستذكران الماضي ويختلفان حول قواعد اللعبة وصحة تسجيل 
النقاط، ثم يتابعان اللعب والقفز في الهواء، ثم يسقط فيكتور جثة هامدة وهو يحاول التقاط الكرة الساقطة تحت 

 الطاولة .
كل شخصية والسعي الختيار طريقها بحرية، كما تحولت في هذه المسرحية برز الوجود الفردي المتميز ل

القضايا العبثية فأصبحت حقائق، وأصبح عالم اآلالت الساحر الغامض رمزاً لسطوة النظام الرأسمالي والشركات 
الضخمة وتحويلها البشر إلى أدوات وأرقام ودمى، ويجري تزييف كل هدف نبيل لإلنسان أو إعاقة الوصول 

هت انتقادات للمسرحية بأنها لم تكشف حركة المجتمع إليه.. والمسرحي ة أقرب إلى الواقعية النقدية، وقد وجِّ
وحركة الزمن بوضوح، فحاول أداموف تالفي ذلك في مسرحيته التالية "باولو باولي" التي اقترب بها من 

ه أبرز كّتاب المسرح وقّدمه على شكسبير و  تشيخوف وبوخنر .المسرح الملحمي متأثراً ببريخت الذي عدَّ
مسرحية "باولو باولي" دراما ملحمية، رسمت صورة لألسباب االجتماعية والسياسية التي أدت إلى نشوب 

ورصدت العالقة بين عالقات اإلنتاج  1914-1900الحرب العالمية األولى، وتغطي الفترة التي سبقت الحرب 
لمسرحية في اثني عشر مشهداً، يسبق كل منها مقتطفات الريعية الربوية وبين قوى التدمير التي يولدها.. وتقع ا

لما نشرته بعض الصحف تظهر على شاشة عرض مصحوبة بأغنيات وهتافات تتصل بها.. وشخصيات 
المسرحية ترمز للقوى السياسية واالجتماعية والروحية التي لعبت أدواراً في نشوب الحرب : باولو باولي تاجر 

فاسير تاجر ريش النعام ويؤمِّن فراشات لباولو ويصبح عشيقاً لزوجته ستيال ذات الفراشات النادرة، وفلورنت 
األصل األلماني، وهناك النقابّي ماربو وزوجته روز والكاهن.. وتحل السلع هنا محل اآلالت في مسرحية "لعبة 

الشيطان حيث  كرة الطاولة" وقد ورث باولو تجارته عن أبيه الذي كان موظفاً وقادته تصرفاته إلى جزيرة
رهم الموظف كي يجمعوا الفراشات ودفع لهم أجوراً زهيدة، أما باولو فقد سّخر  السجناء الخطيرون وقد سخَّ

ماربو السجين بتهمة سرقة، وغدا ثرياً وازدهرت تجارته، ثم فقد قسماً من ثروته بسبب اشتداد التنافس بين فرنسا 
النعام.. وقد انتقل أداموف بهذه المسرحية من تناول الجوانب وألمانيا، وغدت زوجته عشيقة فاسير تاجر ريش 

 االجتماعية عبر األحالم والكوابيس إلى المعالجة المتأنية لهذه المشكالت وعدم االكتفاء بعرضها .
مسرحية "الجميع ضد الجميع" تطرح مشكلة تركة الحرب، وهي من قسمين وست عشرة لوحة وتتحدث 

ت، مزدحم بالمهاجرين الذين قذفتهم الحرب إليه، والتغيرات الحاصلة في البالد عن بلد غارق في االضطرابا
يعلنها مذياع في خاتمة كل مشهد فتعكس إرباكاً وهشاشة على الشخصيات : داربون مسؤول في وزارة الداخلية، 

البنها جان  وزينو موظف اختزال، وجان ريست مخبر، وماري صديقته لكن زينو يحبها، واألم العجوز المالزمة
المحاَصر بالمشكالت.. تتبدل مواقف الشخصيات ومواقعها بحسب تبدالت قرارات الحكومة، ويجري التخلص 

من ماري ألنها كانت تساعد الجئاً في عبور الحدود، وتنتج األوضاع المضطربة رعباً مزمناً وتوجساً لدى 



بعضهم على جعاالت، ويحرم آخرون رغم أن  المسؤول داربون وموظفيه ولدى المواطنين والالجئين، إذ يحصل
أسماءهم مسجلة في القوائم، وتتسول الحكومة أمواالً بموجب هذه القوائم الطويلة.. وتفتش العجوز عن حيلة 
إلنقاذ ابنها جان وتنصحه أن يعرج مثلها أو مثل الالجئين حين كانت الحكومة تتعاطف معهم، كما تنصحه 

أصدقائه النافذين في وزارة الداخلية، لكن المكاشفات بينه وبين األم وبينه وبين زينو  باالختباء أو باالستفادة من
أو بينه وبين خطيبته نوا إيمي التي تدخلت لمنع المتطوعين من إيذائه أظهرت ذكريات مريرة واتهامات عديدة 

 "فالجميع مذنبون، وكلهم مدانون" .
ستشرف أزمنة سوداء يسود فيها خلط أوراق وتشوش، تطرح المسرحية قضايا خطيرة وأسئلة كثيرة، وت

ويجري غضُّ الطرف عن جرائم ومشكالت متناسلة، إذ تسمم الحرب النفوس، وتحول كثيرين من المواطنين 
 والمهاجرين إلى ضحايا ومطاَردين .

وواصل أداموف مقاربة الوقائع التاريخية وإدانة الحرب في مسرحيتيه "خارج الحدود" عن الحرب 
ر تقنيات بريخت مضيفاً 71لفيتنامية و"ربيعا " عن كومونة باريس، واختار االتجاه الملحمي كشكل للتعبير، وطوَّ

 دمى تمثل شخصيات تاريخية أو مسؤولي مؤسسات كبرى .
 

 اعترافات آداموف وإضافاته
مبدعين عديدين  توقف أداموف عن الكتابة لفترة بسبب أزمة نفسية عميقة أصابته، ومثُل هذه األزمات دفعت

للتوقف عن الكتابة، وقد سجل أسرار أزمته ورؤاه، وأجرى عملية تفحص قاس لجوانب ضعفه في اعترافاته التي 
أسماها "الرجل والطفل" وقد وصفها مارتن إيسلن بأنها "أهم أعمال الكشف الذاتي في تاريخ األدب كله" وأظهر 

اماً ال يعرف أسبابه، وكشف أن الزمن يلقي بكثافته وثقله عليه، خاللها أنه غارق في األلم، وأن في أعماقه انفص
وأنه يحس باغتراب وعجز عميقين، وقال : "كل شيء يحدث لي كما لو كنُت جانباً واحداً فقط من وجود خاص 
متعدد الجوانب لكائن ضخم وغامض وغير مفهوم.. أحياناً أرى في شمولية الحياة هذه لوناً من الجمال الدرامي 

كاد يدفع بي إلى غيبوبة النشوة، لكنني أحسها في معظم األحيان وحشاً كاسراً يخترقني ويقهرني ويصبح ملء ي
كل شيء في داخلي وخارجي فيجتاحني رعٌب يتزايد كل لحظة، وال مهرب لي إال في الكتابة كي أجعل اآلخرين 

 ثقل وطأتها" . -ولو قليالً -يحسون هذه الشمولية فال أبقى بداخلها وحدي وينزاح عني 
وعى أداموف حقيقة مرضه النفسي و(فائدته) إذ منح بصيرته حدة وتألقاً ومعرفة بأعماقه وإدراكاً للقوانين 
العامة التي يعبِّر بها الوجود عن نفسه مادام الخاص تعبير رمزي عن العام والشامل، ووصف في االعترافات 

استنكاره لـ "عصر شائن" وإدانته لـ "اليقينية والمفهومات أوهامه وطقوسه البعيدة عن الواقع وأظهر فيها 
المهترئة وللتجريدات المجففة وللبقايا الرثة المخلفة عن الطقوس القديمة" وسخر أداموف من االكتفاء باستخدام 

ة مفردات إنسانية فقط ورأى أن "ذلك ال يكاد يؤدي إال لما هو غير إنساني" ولفت إلى أهمية إضافاته المسرحي
ضت المسرح البورجوازي الراكد، وقال : "كنا نحن الثالثة من أصل  وإضافات زميليه بيكيت ويونيسكو التي قوَّ

 أجنبي في باريس وقمنا بزلزلة أركان المسرح البورجوازي الذي كان يرقد بسالم" .
سرحية "المغنية إن "باولو باولي" و"لعبة كرة الطاولة" تسخران من البورجوازية الفرنسية مثلما شكلت م

الصلعاء" ليونيسكو سخرية من البورجوازية اإلنكليزية، ونقدت البورجوازية في كل مكان، وقد قال يونيسكو في 
نه أفكاراً حول تجربته المسرحية : "أضحكت المغنية الصلعاء  مؤلَّفه "مالحظات ومالحظات عكسية" الذي ضمَّ

د أن ما أكتبه هو تراجيديا اللغة" وأضاف : "إن آل سميث وآل الناس كثيراً، وقد أدهشني ذلك ألنني كنت أعتق
مارتن ال يعرفون كيف يتكلمون ألنهم ما عادوا يعرفون كيف يفكرون وال كيف يتأثرون، ولم يعد في قلوبهم 

 عواطف.. إنهم ما عادوا يعرفون كيف يحيون.. إنهم ليسوا أفراداً بل قوالب وأنماط" .
لكثير لشارلي شابلن، ويونيسكو مديناً بالكثير لموليير، فإن أداموف مدين بالكثير وإذا كان بيكيت مديناً با

لبرتولد بريخت، وقد تم تخطي القواعد الراسخة للمسرح من حيث وجود حكاية وعقدة ومفاجآت وزيجات 
لفعل وأالعيب تنكرية واختطافات وحل للمشكالت في الخاتمة، فلم يعد هناك سوى إيقاع ونمو وتقدم مجرد ل

المسرحي وإخراج بسيط ومكان ال يتبدل وزمن يبدو وكأنه قد توقف : الساعة في مسرحية "الخدعة" بال 
عقارب، وهي ال تدق في مسرحية "المغنية الصلعاء" ليونيسكو ألنه ليس ثمة وقت، بينما يعلن فالديمير في 

 مسرحية بيكيت "في انتظار غودو" : "لقد توقف الزمن" .



قه إخفاق المشروع  قت أداموف فكرةُ عزلة اإلنسان المعاصر وصعوبة التواصل مع اآلخرين مثلما أرَّ أرَّ
السياسي لليسار الفرنسي، وكان منحازاً لتيار الفوضوية الممثل ألقصى اليسار ومتحدثاً باسمه مسرحياً، وقد 

حد اإليغال في الغموض أحياناً، وقصد  استخدم لغة مكثفة، واهتم بتعتيم الجوانب الواقعية في شخصياته إلى
اإلدهاش إلى حد صدم المتفرج، ووظف التهريج والسخرية والعبث المقصود في محاوالته استقراء دور األدب 

في فهم حركة التاريخ بصورة مختلفة، ووجه نقداً الذعاً للبورجوازية المنحلة (وهو المنحدر منها) ألنها بتسلطها 
 راوغاتها تمسح كل شيء وتسلِّعه وتسحق أحالم البسطاء وتعيق التقدم . وأنانيتها وجمودها وم

مخطوط مسرحية "الغزو" ألداموف وكتب عنه يقول : "هناك الكثير الذي يمكن  1950قرأ أندريه جيد عام 
قوله عن مسرح أداموف، وقبل كل شيء حول الموضوع تحديداً الذي يبدو معتماً عليه، ويبقى حتى النهاية 

 باً من مساحة الفعل المسرحي" .منسح
استخدم  1950ورأى د.جان موريس جواتييه رئيس قسم اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس أنه منذ العام 

مصطلح "الالفن" لتسمية المسرح الجديد، وأصبح من المألوف الحديث عن "الالمسرح" وعن "مسرح الطليعة" 
-جينيه–راج المسرح المعاصر تحت هذه التسميات : أداموفأو "مسرح الالمعقول" وعمد بعض النقاد إلى إد

فوتيه، حتى أن بعض النقاد األنجلوساكسونيين أمثال مارتن إيسلن وليونارد برانكو قد أدخل هؤالء في -تارديو
 جعبة بيكيت ويونيسكو .

نتظر أجوبة، والحظ الناقد المسرحي الفرنسي جان جاك ليران ازدحام مسرحيات أداموف باألسئلة التي ال ت
وقال : "إن التساؤالت التي يطرحها أداموف في مسرحياته تبقى دون أجوبة كما لو أن كل شخصية ال تنصت إال 

 لذاتها.. إنها صدى عبث الكلمات والوحدة والعجز والضياع" .
 -ل جديدمثلها مثل ك-جوِبَهت تجديدات أداموف وزمالئه في مضماَري الكتابة المسرحية والتقنية اإلخراجية 

بتحفظات وسوء فهم وعدم تجاوب من المنتجين ومدراء المسارح، وواجه الشاعر السوريالي الفرنسي رونيه شار 
صديق أداموف صعوبة كبيرة في إقناع مثقفين أو منتجين بعرض مسرحياته في باريس، ولم تمِض سنوات قليلة 

فع الحركة المسرحية إلى أمام ولفت بعمقه حتى فُتحت أبواب المسارح الكبرى لهذا الجديد المميز الذي د
 وحضوره وغموضه وبساطته النقاد ومتذوقي المسرح حتى اليوم .

 
 *** 
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 المســرح العربي 
 التـــراثوتوظيف 



 
 د.جميل حمداوي

 
ارتبط المسرح العربي بالتراث أيما ارتباط منذ منتصف القرن التاسع عشر، ويمكن القول أن والدة 
المسرح العربي كانت والدة تراثية، وهذا يعني أن المسرح العربي كان يوفِّق في نصوصه وعروضه 

انت تاريخية أم أدبية أم أسطورية أم خرافية.. الدرامية بين القالب األرسطي والمضامين التراثية سواء أك
ولكن بقي هذا التعامل مع التراث حبيس االقتباس والترجمة واالستنبات والقراءة الَحْرفية السطحية 
المبتسرة ولم يتجاوز التعامل إلى مرحلة التأصيل والتأسيس الفعليين وذلك عن طريق ممارسة النقد 

 مسرحي عربي مغاير للمسرح الغربي والشرقي . والنفي والشهادة والبحث عن قالب
 

رين المسرحيين العرب على التراث عبر رؤى مختلفة ومن خالل  وهكذا اشتغل كثير من المبدعين والمنظِّ
آليات متنوعة، انطالقاً من قناعاتهم وخلفياتهم اإليديولوجية، وكل ذلك من أجل إثبات الذات والدفاع عن الكينونة 

ن هنا أصبحت إشكالية التعامل مع التراث العربية والوقوف في وجه التغريب الحضاري والمسخ الثقافي.. وم
إشكالية ملحة في الفكر العربي المعاصر، بل في جميع الحقول المعرفية والفنية والجمالية، فكيف تعامل 
المفكرون والمبدعون في مختلف الحقول المعرفية والمجاالت الفنية مع التراث؟ وكيف تم االشتغال على التراث 

بيل الخصوص؟ وما هي العوامل ومجمل األهداف التي كانت وراء توظيف التراث في المجال المسرحي على س
 في المسرح؟ 

من المعلوم أن اإلنسان، والسيما العربي منه، ال يمكن أن يعيش دون تراثه وذاكرته وثقافته وفنونه 
نفسه ازدراًء وحضارته وإال أحس باالغتراب الذاتي والمكاني واستشعر النقص واالنفصام والعزلة واسترخص 

واحتقاراً، ويعلم الكل أن اإلنسان العربي عرف تراثاً زاخراً بالمنجزات الهائلة في شتى الميادين والمجاالت، 
وصار ُيضَرب به المثل في العطاء والعلم واإلنجاز واالختراع واالبتكار.. ولكن لماذا تقدم الغرب وتأخرنا؟ 

ة من خالل رؤى ومنظورات ومناهج مختلفة، وقد ترتب على هذا لإلجابة عن هذا السؤال ُطِرحت إجابات عديد
السؤال طرح قضايا عديدة للنقاش كإشكالية الهوية والتبعية وإشكالية األصالة والمعاصرة وجدلية األنا واآلخر 
وإشكالية التقدم والتخلف.. بل ُطِرحت في المجال السياسي واالقتصادي إشكالية التفاوت بين دول الشمال 

 جنوب، وتبعية دول المحيط لدول المركز .وال
وقد خصص الفكر العربي المعاصر منذ القرن التاسع عشر، والسيما الفلسفي منه، جلَّ نقاشه لإلجابة عن 
هذه اإلشكاليات العويصة لتبيان الطرائق التي سنتعامل بها مع الغرب ومع الموروث العربي والعالمي 

اإلبداع األدبي والفني، وخاصة المسرح الذي كان يعاني من التغريب  واإلنساني.. وامتد هذا النقاش إلى
 واالستالب واالقتباس والخضوع للمسرح الغربي وقالبه األرسطي .

هناك ثالث نظريات عامة حول التراث : نظرية تقديسية للتراث وتسمى أيضاً بالرؤية القائمة على إحياء 
شادة.. ونظرة تغريبية ليبرالية ترفض الرجوع إلى التراث كما عند الماضي وبعثه من جديد تمجيداً وتنويهاً وإ

سالمة موسى الذي قال : "إن أسوأ ما أخشاه هو أن ننتصر على المستعمرين ونطردهم، وأن ننتصر على 
المستغلين ونخضعهم، ثم نعجز عن أن نهزم القرون الوسطى في حياتنا ونعود إلى دعوة : عودوا إلى 

ناك نظرية توفيقية تجمع بين إيجابيات العودة إلى الماضي وإيجابيات االنفتاح على الغرب، وه ..)1(القدماء"
 ويمثل هذا الموقف أغلب المثقفين العرب األكاديميين المعاصرين .

 
 التراث مسرحياً 



العربي يرى أدونيس في معظم كتاباته، والسيما في كتابه "الثابت والمتحول" أن التعامل الحقيقي مع التراث 
اإلسالمي ينبغي أن يقوم على خلخلة هذا التراث وغربلته غربلة جيدة على ضوء مناهج حديثة ومعاصرة وذلك 
عن طريق قراءة واعية ومتعمقة قائمة على التفكيك والتركيب والبحث عن نقط التحول والتغير والمغامرة 

لى الدين والمقدس والثابت القيمي واألخالقي، الحداثية في هذا الموروث اإلنساني، مع إبعاد كل ما يمت بصلة إ
وهذا يعني أن أدونيس يدعو إلى قراءة للتراث قائمة على التثوير والتغيير والتطوير، وإن كانت هذه القراءة 

 الحداثية غير موضوعية إلى حد ما لكونها خاضعة لمشرح التغريب واالستالب والهدم .
لتراث في المسرح العربي من رؤية إبداعية ونقدية، وفلسفة وينطلق محمد المديوني في طرحه لقضية ا

جمالية مغلَّفة بالقراءة الواقعية التاريخية، حيث يقول : "يمكننا أن نستخلص تحديداً أولياً يتمثل في أن التراث هو 
من حيث قبل كل شيء ذاكرة جماعية ألمة من األمم، ومن هذه الوجهة فإن له عالقة بالتاريخ بمختلف مكّوناته 

أنه يتعلق بالماضي ولكنه يتجاوز التاريخ، إذ ينسحب على الحدث التاريخي ال في ماضيته فحسب بل وفي 
امتداده في الحاضر والمستقبل.. كما أن تجليات التراث كثيرة ومتنوعة، إذ أنها تهّم كل المنجزات البشرية ألمة 

كثيرة، فهي ما بقي من األحداث التاريخية في أذهان  أو قومية معينة، هذه المنجزات التي تأخذ صوراً وأشكاالً 
المنتسبين لهذه األمة أو تلك، وهي الصور التي بقيت فيها الشخصيات تاريخية أو أسطورية، وهي أشكال ردود 
الفعل والسلوك إزاء الطبيعة والمجتمع، لكن هذه المكّونات ال تمثل كالً واحداً منسجماً، إذ فيها المتناقض 

   .) 2(رع"والمتصا
ويرى د.عبد الرحمن بن زيدان أن التراث في المجال المسرحي ُيعتبر استعارة رمزية وقناعاً ُيستحَضر من 
خالله الماضي المتيقَّن منه والمستقبل الممكن عن طريق التخييل االفتراضي واإلبداع االستشرافي "فيصبح 

تعارياً ألن اإلرث متيّقن منه، أما المستقبلي فهو شاهداً من شواهد العالم الدرامي، أي إنه يصبح رمزاً اس
افتراضي، يسمح من خالل اقتحام العناصر الخيالية والمتخيلة أن نشارك في صنع الدراما.. ومن هنا تصبح أقنعة 
المسرح العربي أقنعة شخصيات يستعيرها المؤلفون ليصوغوا من خاللها مواقفهم، وهذه المواقف ال يمكن أن 

النسبية التاريخية، الزاوية التي ُينظر منها إلى العالم ألن هناك من اعتمد في الكتابة المسرحية على ُتفهم خارج 
القراءة الالتاريخية للتراث، فأنتج فهماً واحداً، فكرر الذات والماضي والتراث، وهناك من نظر إلى التراث 

وربي فقرأه قراءة أوروباوية النزعة، أي نظر العربي نظرة ليبرالية انطالقاً من الحاضر الذي يحياه الغرب األ
إليه من خالل منظومة مرجعية ثابتة في المركز الغربي الذي ال يرى فيه إال ما ال يراه األوروبي، وهذان 

 .) 3(االختياران يحمالن التناقض الكامن في وعي الفكر العربي لذاته وفي تمثله لتراثه وتراث الثقافة العالمية"
التراث في المجال المسرحي قراءة الموروث التاريخي والفكري واألدبي والفني والعلمي ويعني توظيف 

والتقني والجمالي قراءة نقدية هادفة ووظيفية ومتبصرة وواعية، قوامها قراءة الماضي بالحاضر، وقراءة 
ة الحضارية الحاضر بالماضي عبر الجمع بين األصالة والمعاصرة، والتشبث بالهوية والكينونة والخصوصي

والفكرية، مع االنفتاح على اآلخر عن وعي ونضج وبصيرة وفطنة وذكاء، وتمثل منجزاته اإليجابية في شتى 
الميادين والمعارف والعلوم واآلداب والفنون، قصد تحقيق التقدم واالزدهار، والمساهمة في بناء عالم إنساني 

 فاضل يجمع بين القيم الروحية والدنيوية . 
يستوجب الفن المسرحي أن نتعامل مع التراث بطريقة ناجعة لتشغيله درامياً كأداة للتغيير والبناء ومن هنا 

واإلبداع والتأسيس والتأصيل والتخييل واقتراح الحلول المناسبة لإلقالع الحضاري من خالل الجمع بين قيمنا 
ب والشرق معاً، وهذا يعني أن التراث أداة وهويتنا التي تميزنا، مع االستفادة من كل المعطيات المفيدة لدى الغر

فاعلة ووسيلة إيجابية لقراءة الماضي والحاضر بطريقة تزامنية للدفاع عن الذات وتحصينها من االغتراب الذاتي 
 والمكاني، والوقوف في وجه االستالب الحضاري واالندماج السلبي .
أبي خليل القباني مثالً، ومسرحيات وظفت وعليه يمكن الحديث عن مسرحيات تراثية حرفية كمسرحيات 

التراث كمنطلق للمعاصرة كمسرحية "تراجيديا السيف الخشبي" للمسرحي المغربي محمد مسكين، ومسرحيات 
بالغت في تقديس الغرب واالنبهار به كالمسرحيات المصرية ذات البعد التجاري التي مازالت خاضعة للقالب 

 والطريقة المولييرية في الكوميديا وإثارة الجمهور . األرسطي ووفية للعلبة اإليطالية



وهكذا فما يقال عن قراءة التراث الفكري بصفة عامة يمكن قوله عن اإلبداع المسرحي، فهناك تعامل درامي 
تراثي حرفي مع الموروث، وهناك تعامل درامي إيديولوجي مع التراث، وهناك تعامل درامي تناصي قائم على 

 والحوار.. وبتعبير آخر هناك ثالث قراءات مرتبطة بالتعامل الدرامي مع التراث : النقد والتفاعل
 قراءة اجترارية قائمة على المحاكاة والتقليد .-1
 قراءة استلهامية تقوم على االستفادة والتوظيف الفني .-2
 قراءة حوارية قائمة على النقد والتناص والتفاعل البّناء .-3

راث هو كل ما خلّفه أجدادنا في الماضي من إنتاجات زاخرة في مجاالت األدب وبناء على ما سبق فالت
والفن والتاريخ والفكر والعمارة، والغرض من توظيف التراث في المجال المسرحي ليس النقل واالقتباس والتقليد 

في مواجهة التغريب الحْرفي، بل الرغبة في التأسيس والتأصيل، والتأصيل يعني احتواء التراث والتشبث بالهوية 
مات اإلنسان العربي، والسيما قيمه وأصالته، والتشكيك في موروثه  والحداثة الغربية التي تأتي على كل مقوِّ

 الثري باسم المركزية األوربية والتقدم المادي . 
، ويعني التأصيل أيضاً الجمع بين الجانبين المادي والروحي من خالل صهرهما في بوتقة واحدة متوازنة

وقد يعني مدَّ الماضي في الحاضر، والحاضر في الماضي، كما قد يدل على التموقف والتجاوز والتقدم وتأسيس 
الحداثة من خالل المحافظة على األصالة والقيم الروحية الموروثة الصالحة والنافعة، فاألصالة "هي الرؤية 

كمادة خام تنتمي إلى الماضي الذي انتهت وظيفته المعاصرة للتراث ألننا حين نتعامل مع التراث ال نتعامل معه 
وإنما نتعامل معه كمواقف وكحركة مستمرة تساهم في تطوير البنى التراثية التي فرضت وجودها انطالقاً من 

 .) 4(جدلية التأثر والتأثير، وكل تراث ال يؤكد استمراريته في حركة التاريخ ال ُيعتَبر أصالً"
لكريم برشيد مثالً من يرى أن التأصيل خطوة ضرورية من أجل تحقيق التأسيس وهناك من الدارسين كعبد ا

الفعال والبّناء، وهذا يعني أن تأصيل المسرح العربي عن طريق ربطه بالذاكرة التراثية خطوة إيجابية من أجل 
 تأسيس هذا المسرح وتحقيق كينونته وتحصيل هويته الوجودية .

 
 أسباب توظيف التراث ودواعيه

 يتم توظيف التراث في المسرح ألسباب ودواٍع عدة، يمكن حصرها في ما يلي :
  *العوامل الفنية والجمالية :

يتحول التراث في كثير من األحيان إلى رموز وعالمات واستعارات فنية وجمالية لتوصيل الرسالة 
من أجل تحقيق اإليحاء واالنزياح والخطاب إلى المتلقي، وُيستعمل أيضا لتفادي التقريرية والتعيين والمباشرة 

 والمفارقة والتضمين .
  *العوامل الثقافية :

تتمثل في احتكاك المسرحيين العرب بالذاكرة الموروثة المحلية والعربية والكونية العالمية عن طريق 
ين : مرحلة المثقافة واالقتباس واالستنبات والدراماتورجيا، ومن ثم يمر تعامل المسرحّي مع التراث عبر خطوت

وهذا  )5(التعبير عن الموروث أو مرحلة تسجيل التراث وتدوينه، إلى مرحلة التعبير بالتراث وتوظيفه واستثماره
 يعني أن التراث يشكل المعرفة الخلفية للمبدعين المسرحيين في التعامل مع القضايا الذاتية والموضوعية .

 *العوامل السياسية واالجتماعية : 
المبدعون المسرحيون إلى توظيف التراث قناعاً ورمزاً وأسطورًة وذلك ألسباب سياسية واجتماعية، يلتجئ 

 إذ يعمدون إلى توظيف التراث لتمرير رسائل سياسية واجتماعية لتوعية المتفرج وتنويره وتغييره إيجابياً .
 *العوامل القومية :

ة من عوامل التغريب واالستالب والتشييىء، يتشبث المبدع المسرحي بالتراث ألنه يشكل حماية لألم
فالتراث حصانة لألمة من عوامل الفرقة والضياع والفناء، ومن ثم فحين "تتعرض أمة من األمم لخطر يهدد 
كيانها القومي فإنها ال تلبث أن ترتد تلقائياً بحركة رد الفعل إلى جذورها القومية، تتشبث بها في استماتة لتؤكد 

هذا الخطر الداهم، والتراث واحد من تلك الجذور القومية التي ترتكز عليها كل أمة في مواجهة كيانها في وجه 
أية رياح تحاول أن تعصف بوجودها القومي، فتمنحها إحساساً قوياً بشخصيتها القومية، ويقيناً راسخاً بأصالتها 

 .) 6(وعراقتها"



 *العوامل النفسية :
سيما المبدع المسرحي منه، يحس بالنقص واالضطراب النفسي أمام من المعلوم أن اإلنسان العربي، وال

تفوق الغرب وتقدم اآلخر وازدهاره ثقافياً وفنياً وحضارياً وعلمياً وتقنياً في جميع المجاالت وميادين الحياة، 
يلتجئ المسرحي  وأمام هذا االنبهار الالفت لالنتباه، وأمام هذا النقص الفظيع المستضمر وجدانياً وذهنياً وحركياً 

 العربي إلى التراث من أجل تحقيق نوع من التوازن النفسي شعورياً والشعورياً .
 *العوامل األنطولوجية :

ف التراث في المجال المسرحي ألسباب أنطولوجية تتمثل في الدفاع عن الذات والحفاظ على الكينونة  يوظَّ
 ورمز بقائه وديمومته فوق هذه األرض .والتشبث بالهوية، فالتراث أساس الوجود اإلنساني 

 *عوامل سيميولوجية :
م التراث في المسرح باعتباره عالمات ورموز وإشارات ودوال وأيقونات تحمل في طياتها حموالت  ُيقدَّ
مرجعية ودالالت تناصية، وهذا يعني أن التراث ُيقرأ سيميولوجياً باعتباره مستنسخاً تناصياً زاخراً بالمعاني 

 اقف والرموز واألساطير .والمو
 *عوامل أنتروبولوجية : 

ُيستخَدم التراث باعتباره مجموعة من الظواهر األنتروبولوجية المرتبطة بخصوصيات حضارية وثقافية 
تعبِّر في كنهها وجوهرها عن هوية اإلنسان في فطريته وطقوسه وعاداته وتقاليده وأعياده وألعابه سواء أكانت 

 تنتمي إلى الثقافة العالمية . فلكلورية شعبية أم
 

 أنواع المستنسخات التراثية الموظفة
ثمة العديد من الخطابات والمستنسخات التراثية الموظفة في الكتابات والعروض المسرحية والركحية، ومن 
بين هذه الخطابات والمستنسخات نستحضر : الموروث الديني، الموروث الصوفي، الموروث التاريخي، 

 األدبي، الموروث الفني والجمالي، الموروث الفلكلوري، الموروث األسطوري .الموروث 
ويستغرق التراث في اإلبداع المسرحي التراث الشعبي المحلي في شكل فرجات وطقوس دينية وممارسات 

 فنية وجمالية وألعاب طفلية، والتراث العربي الشعبي والرسمي، والتراث العالمي والكوني واإلنساني .
ف بطريقة ويو ف بطريقة كلية من البداية حتى النهاية، أو يوظَّ ف التراث بطرائق متنوعة، كأن يوظَّ ظَّ

 جزئية، أو باعتباره عالمات ورموز وإشارات واستعارات ومستنسخات تناصية وإيحاءات دالة ومعبِّرة .
ية أو تقديم المواقف أما التقنيات التي ُتستعمل في توظيف التراث فتتمثل في توظيف الشخصيات المرجع

سواء أكانت سلبية أم إيجابية، والتعامل مع األحداث والقضايا إما في شكل إطار أو قراءتها على ضوء 
المعاَصرة، ويمكن تحويل التراث إلى أقنعة ورموز وأساطير وأشكال، واستلهام القيم الموروثة، واستدعاء 

 الذاكرة بكل أنواعها تضميناً واقتباساً وتناصاً .
بيَد أن ثمة مالحظات تتعلق بكيفية توظيف التراث، فهناك من يوظف التراث اجتراراً واستنساخاً، أو يبقى 
في حدود اإلطار والقالب دون أن يضيف أي جديد، وهناك من يسقط في الفيض التراثي بسبب التوظيف المفرط 

الشتغال على التراث، والتأويل الخاطئ للشخصيات واألحداث التراثية، ناهيك عن خاصية الغموض واإلبهام في ا
 للذاكرة والموروث، والسقوط في التكرار والنمطية والرتابة أثناء التعامل مع المستنسخات التراثية .

 
 وظائف توظيف التراث في مجال المسرح

ثمة وظائف عديدة لتوظيف التراث في المسرح، يمكن حصرها في ضرورة فهم الذاكرة التراثية من الداخل 
بشكل موضوعي، وتفسيرها تفسيراً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً ونفسانياً، وإعادة امتالك التراث وقراءته 

الراهنة عبر آليات الترميز واالستعارة  إما على ضوء الماضي أو على ضوء الحاضر، وطرح قضايا اللحظة
واألسطرة، ومحاولة تأصيل المسرح العربي بحثاً وتجريباً وتجنيساً، وكل ذلك من أجل تأسيس كتابة مسرحية 

 عربية متميزة . 
ومن بين األهداف األخرى من استخدام التراث نقد اللحظة الحاضرة من خالل نقد اللحظة الماضية، 
وممارسة النقد الذاتي والموضوعي، واللجوء إلى التخييل الفني والجمالي بدالً من االجترار والتقليد واالستنساخ، 



ير، وتوظيف الفرجات والظواهر الدرامية وتفادي التقريرية والمباشرة عبر استعمال األقنعة والرموز واألساط
واألشكال المسرحية لكسب رهان الحداثة والتجريب والتجديد، وتعميق جدلية األصالة والمعاصرة، وترسيخ 
جدلية األنا واآلخر، واستقراء التاريخ الشعبي، ونقد التاريخ الرسمي، والوقوف في وجه االستالب والتغريب 

 لقيمي .والمسخ الحضاري والثقافي وا
 

 تركيب استنتاجي
وهكذا نستنتج أن هناك أنواعاً عدة من الرؤى المختلفة التي يمكن تشغيلها لقراءة التراث الفكري أو 
المسرحي، إذ يمكن الحديث عن الرؤية السلفية إلى التراث، والرؤية الليبرالية، والرؤية القومية، والرؤية 

لرؤية البنيوية اللسانية أو التكوينية، والرؤية السيميائية، والرؤية التاريخانية، والرؤية المادية الجدلية، وا
اإلبستمولوجية، والرؤية التخييلية الجمالية، والرؤية االنتقائية.. وأن أحسن توظيف للتراث في مجال المسرح هو 

 القائم على الحوار والنقد والتفاعل والجدل بغية التجريب والتحديث والتأصيل والتأسيس .
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المسرح الشعري العربي.. الغائب 
 الحاضر

 قراءة في كتاب

 
 كريستين كساب

 



"المسرح الشعري العربي.. األزمة والمستقبل" هو عنوان كتاب صدر ع�ن سلس�لة "ع�الم المعرف�ة" الكويتي�ة 
الش��هرية وه��و م��ن ت��أليف د.مص��طفى عب��د الغن��ي ال��ذي ط��رح ف��ي مقدمت��ه ع��دداً م��ن األس��ئلة : م��ا مالم��ح الثقافي��ة 

 المسرح الشعري في المشهد الراهن؟ وما هو مستقبل المسرح الشعري العربي؟..." .
أن�ه يذكر الكاتب في مقدمة كتابه أن المسرح القديم اتجه في إعادة صياغة أساطيره األولى إلى الشعرية، كما 

ارتبط في فترات ازدهاره بالعديد من الظواهر المسرحية التي عبَّر عنه�ا الم�ّداحون والش�عراء الش�عبيون ف�ي أداء 
 الكلمة والحركة بالشعر، فقد كانت التراجيديا الشعرية العربية تعبيراً حاداً عن الهوية في بدايات تكوينها .

عري العربي في األلفي�ة الثالث�ة، بادئ�اً بتعري�ف الش�عر ويتساءل الباحث عن مالمح وأسباب أزمة المسرح الش
المسرحي بأنه النص المكتوب شعراً، وإن كانت الغنائية فيه تهيمن عل�ى الح�وار والص�راع والبن�اء ال�درامي، أم�ا 
المس��رح الش��عري فه��و ال��نص الش��عري القاب��ل للتمثي��ل، والمؤك��د هن��ا أن البن��اء ال��درامي ب��الغ الدق��ة يه��يمن عل��ى 

بين الشعر المسرحي  -حسب رأي الكاتب–الغنائية ويسّيرها لمصلحة حركة الدراما، وال بد من التفريق  العناصر
ال��ذي ه��و ش��عٌر ورثن��اه ع��ن األق��دمين، والمس��رح الش��عري ال��ذي ه��و الن��وع األدب��ي ال��ذي تلتق��ي في��ه مالم��ح الش��عر 

وِص�ف بالش�عر بس�بب رهاف�ة المش�اعر الغنائي بالفن الدرامي وتمتزج به، أما شعر المسرح فهو نوع أدبي نث�رّي 
التي يتخذها الكاتب مادًة لعمله الدرامي، وقد تكون قائم�ة عل�ى االس�تعارة، حي�ث يتخط�ى الش�اعر ح�دود الظ�واهر 
وينفذ إلى الجوهر العميق للحياة برؤية الشاعر حتى لو كتب المسرح نثراً، فالفرق بينهما أن الشعر المسرحي ه�و 

، والمسرح الشعري مسرح أوالً وشعر ثانياً، واآلداب العالمية لم تع�رف الش�عر المس�رحي شعر أوالً ومسرح ثانياً 
لت المسرحية الشعرية إل�ى ش�عر مس�رحي،  إال بعد أن جفَّت ينابيع المسرح الشعري.. ويضيف أن الرومانسية حوَّ

ة والخي�ال، فرفع�ت الش�عر والخشبة إلى كتاب، والفرجة إلى قراءة، فق�د قام�ت ه�ذه الحرك�ة عل�ى العاطفي�ة والذاتي�
الغنائي على حساب المسرحية.. ومن المهم التأكيد هنا على أن المسرح لم يبدأ ش�عرياً ف�ي الع�الم فحس�ب لكن�ه ب�دأ 
ش��عرياً أيض��اً بش��كل أو ب��آخر عن��د الع��رب ف��ي العص��ر الح��ديث، فمس��رحيات م��ارون النق��اش وأب��ي خلي��ل القب��اني 

النث�ر فيه�ا مص�نوع فني�اً إل�ى ح�د م�ا، ول�م يب�دأ المس�رح الش�عري عن�د وتالميذهما كانت ش�عرية نثري�ة مناص�فة، و
 العرب مع أحمد شوقي كما يشاع، بل بدأ قبله بزمن بعيد .

انته�ى إل�ى اإلخف�اق، وحرك�ات التأص�يل ال�درامي الت�ي ب�دأها  -حس�ب الباح�ث–إن الحراك الدرامي الشعري 
خليل اليازجي بمسرحية "الوفاء واألمل" في بيروت ثم في القاهرة في منتصف الق�رن التاس�ع عش�ر ش�هدت حال�ة 
 الج��زر الح��اد ال��ذي تعرف��ه درام��ا المس��رح الش��عري العرب��ي الي��وم، وإذا ك��ان الق��رن التاس��ع عش��ر ق��رن التح��والت
الثورية في العديد من المجاالت فسوف نرى تأثير ذلك في الفعل المس�رحي وه�و يتح�دد ف�ي ال�دراما الش�عرية ف�ي 
حالة الصعود المستمرة، وإذا كان القرن العشرون قرن الثورات االجتماعية الضخمة في جمي�ع أقط�ار الع�الم كم�ا 

ته ومأس�اويته وطموح�ه إل�ى التغيي�ر ويأس�ه م�ن هو قرن المآسي العالمية الضخمة فإن التعبير المسرحي عن ثوري
التغيير تركز في فترة ال تزيد ع�ن ثالث�ين أو أربع�ين عام�اً تب�دأ م�ع الح�رب العالمي�ة الثاني�ة وتنته�ي بع�دها بقلي�ل، 
وهي الفترة التي يعود العالم بعدها إلى الركود واجترار أعم�ال ه�ذه الموج�ة والس�ير عل�ى منواله�ا، وه�ذه الموج�ة 

�رت ف�ي المس�رح العرب�ي من�ذ منتص�ف الق�رن العش�رين فجعلت�ه يت�أجج هن�ا وهن�اك ف�ي ت�وهج  األخيرة هي التي أثَّ
عب��ر ع��دة  -حس��ب رأي الكات��ب–متب��اين، ويمك��ن المالحظ��ة هن��ا أن موج��ات الت��أثير م��ن الحض��ارة الغربي��ة كان��ت 

ئتي عام خ�الل الق�رون موجات وصلت إلى قرنين من الزمان في بدايات العصر الحديث في زمن ال يزيد على ما
الخمسة والعشرين التي هي عمر المسرح، وقد ت�أثر المس�رح ب�ين موج�ة وأخ�رى ت�أثراً داالً، فالموج�ة الت�ي ت�أتي 
عنيفة حادة في بدايتها تتحول بعد زخم األعوام الثالثين أو األربعين إلى تماوج خفي�ف يس�توحي منه�ا دون ق�وة أو 

لمس�رحي الض�خم ف�ي الغ�رب وت�أثيره ل�دينا ف�ي العص�ر الح�ديث.. إنه�ا عنف، وهذا هو سر تطور حركة التراث ا
حالة المدِّ والجزر التي عاشتها المنطقة العربية في العصر الحديث، وهي حالة تأثر بها الحراك الفني في المسرح 

ق خاصة، والمسرح الشعري على وجه األخص، وهو ما نتابع فيه الحركة الزمنية والفنية في اطراد عضوي خال
. 

وحدد الكاتب حركة المد والجزر منذ منتصف القرن التاسع عشر الذي شهد بدايات المسرح الشعري العربي 
 حتى اليوم عدة موجات أو حلقات أو مراحل :

وه�ي الفت�رة الممت�دة من�ذ نش�أة المس�رح  1918-1847حالة المد األول�ى وتمت�د ب�ين ع�امي  : األولى المرحلة
عبد -أبو خليل القباني-مصر حتى الحرب العالمية األولى، ومن روادها مارون النقاشالعربي في لبنان وسورية و



نجيب الحداد.. وقد ُعِرفت في لبنان حينذاك مس�رحيات م�ارون النق�اش ك�ـ "البخي�ل" وك�ان أحم�د أب�و -هللا البستاني
ثالث��ين مس��رحية  خلي��ل القب��اني أول م��ن أدخ��ل األغني��ة إل��ى المس��رح، فأص��بحت ج��زءاً م��ن المس��رحية، وق��د كت��ب

مستوحاة من التاريخ، وكان النقاش والقباني أول م�ن عكف�ا عل�ى النه�ل م�ن كن�وز "أل�ف ليل�ة وليل�ة" ورم�وزه بم�ا 
 يشير إلى تأكيد الخصوصية في هذه الفترة في التعامل بين الدراما والتراث وتأكيد المعنى في البدايات الدالة .

خ�ى ال�زمن علي�ه عش�رين عام�اً ليت�والى جه�ده م�ن جدي�د م�ع فرق�ة ابتدأ مارون نقاش في بيروت لفترة ثم ترا
أحمد أبو خليل القباني في دمشق، أما أول مسرحية شعرية في العصر الحديث فيمكننا الق�ول أنه�ا كان�ت مس�رحية 

ل� 1886"المروءة والوفاء" أو "الفرج بعد الضيق" وهي تمثيلية تاريخية شعرية قدمتها فرقة القرداحي عام  ت وُمثِّ
وهي مسرحية تقع في خمسة فص�ول وتش�ير إل�ى العناص�ر األول�ى لف�ن المس�رح،  1888على مسرح بيروت عام 

اختار كاتبها خليل اليازجي موضوعها من أشهر وقائع مل�وك الع�رب ف�ي الجاهلي�ة وأج�درها بالتمثي�ل، إذ جمع�ت 
ل��م وك��رم األخ��الق عن��د الع��رب، ب��ين ي��وم الب��ؤس وي��وم النع��يم، مؤك��داً كاتبه��ا ص��ورة غوائ��ل الس��كر وقباح��ة الظ

مصطنعاً التاريخ للدعوة إلى الفضائل العربية، وطبق معانيها على قدود عربية وضروب م�ن األلح�ان.. واإلط�ار 
الفن��ي للمس��رحية بس��يط للغاي��ة، والح��وادث عن��د المؤل��ف تتط��ور س��ريعاً، وشخص��ياته تتخ��اذل أمامه��ا وتترق��ب 

ء في حنظلة والحكمة في شريك والتضحية ف�ي هن�د والخس�ة ف�ي ق�يس مصيرها، وقد مثل المروءة في قراد والوفا
والظلم والطيش في النعمان.. ويمكن القول أن هذا النص المسرحي ه�و ال�ذي ف�تح ب�اب الري�ادة للمس�رح الش�عري 
في تلك الفترة المبكرة من تاريخنا الحديث، وهي الفترة التي ظهرت فيها مسرحية مشابهة ف�ي المعن�ى والمبن�ى ل�ـ 

 عبد هللا البستاني بعنوان "مقتل هيرودوس لولديه" ثم لـ نجيب الحداد "صالح الدين األيوبي" .
وتمي��زت بارتف��اع أس��هم التأص��يل، م��روراً ب��الفترة ب��ين  1967-1940حال��ة الم��د الت��الي  : الثاني��ة المرحل��ة

ع��ن اله��مِّ العرب��ي إل��ى  األربعيني��ات والخمس��ينيات، وه��ي المرحل��ة الت��ي ش��هدت تع��الي موج��ات التغيي��ر والتعبي��ر
موج��ة  -م��ع تع��الي ض��ربات الغ��رب االس��تعماري والص��هيوني–منتص��ف األربعيني��ات، حي��ث ش��هدت ه��ذه الفت��رة 

أخرى أو امتداداً للموجة السابقة في التعبير عما يحدث للمنطقة العربية في هذه الفترة الصعبة من تاريخن�ا، حي�ث 
إنكلت�را وفرنس�ا وإيطالي�ا، وه�و م�ا ش�هد سلس�لة م�ن الهّب�ات والث�ورات أصبحت جميع األقط�ار العربي�ة تح�ت ني�ر 

ث�م ب�دأت سلس�لة  1925ث�م الث�ورة الس�ورية الكب�رى ف�ي الع�ام  1919العنيفة كانت أشهرها ثورة مص�ر ف�ي الع�ام 
جدي��دة أش��د عنف��اً ف��ي الجزائ��ر وليبي��ا وت��ونس ف��ي وق��ت كان��ت الص��هيونية واالمبريالي��ة تض��ع ي��ديها عل��ى األرض 

ربية في فلسطين.. وانعكست هذه الثورات في التعبير األدبي وأجناسه، وفي مقدمتها المسرح، والمسرح الشعر الع
-1920على خاصة، فبدأت دمشق بعمل مسرحي ضخم هو مسرحية "جمال باشا السفاح" كما شهدت حمص بين 

 نشاطاً مسرحياً كثيفاً وعنيفاً خاصة إبان الصدام مع المحتل الفرنسي . 1925
وم��ع بداي��ة الثالثيني��ات وبس��بب م��رور ع��دد م��ن الف��رق المس��رحية المص��رية الت��ي طاف��ت الكثي��ر م��ن أرج��اء 
األقطار العربية وألقت فيها بذرة المسرح لوحظ في المغرب وألول مرة توهجاً درامياً في أول عهد له�ا بالمس�رح 

بي" لنجي��ب ح��داد ث��م "رومي��و إث��ر زي��ارة فرق��ة مص��رية ق��دمت مس��رحية "ص��الح ال��دين األي��و 1923ف��ي الع��ام 
 وجولييت" لوليم شكسبير اقتباس نجيب الحداد .

وانتقل التوهج إلى اليمن واألردن وتونس والعراق، ثم إلى أقطار الخل�يج العرب�ي ب�ين بداي�ة ثالثيني�ات الق�رن 
، والش�عري العشرين ومنتصفه وهي ال تزيد عن ثالثين عاماً تش�كلت خالله�ا الموج�ة الثاني�ة ف�ي المس�رح العرب�ي

 منه على وجد التحديد .
أولى سمات هذه المرحلة هي التوجه السياسي النضالي ضد المستعمر، مثلها مثل الرواد األوائل وم�ن تاله�م 
في المرحلة األولى، لكن العدو هنا هو األجنبي الغربي بعد أن كان األجنبي التركي، وكما الحق األتراك المسرح 

حابه في مصر وسورية ك�ذلك ق�ام المحت�ل الغرب�ي بمالحق�ة المس�رح ف�ي ك�ل األقط�ار بالمنع والرقابة وتشريد أص
 العربية هذه المرة .

بدأت مرحلة السيطرة على المسرح والمسرحيين بشكل عنيف رغم أن تيار المد الدرامي قد  1934في العام 
ف عل�ى التمثي�ل ألن�ه ك�ان ي�رى ف�ي بدأ يعلو ويشتد عندما أصدر المقيم الفرنسي قراراً بتكوين لجنة رقاب�ة لإلش�را

فُِرَض�ت الرقاب�ة ألول م�رة عل�ى المس�رح وأص�بحت  1937حفلة تمثيلية تجمع�اً خطي�راً عل�ى وج�وده، وف�ي الع�ام 
سيفاً على رؤوس الكّتاب والمخرجين والفرق المسرحية، ثم تطورت هذه الرقابة للحد من نشاط المسرح والتأليف 

 ف والمجالت التي تزايد صدورها في ذلك الوقت .بأشكاله المختلفة لتصل إلى الصح



إن الدور السياسّي في هذه المرحلة لم يقف عند الموض�وعات السياس�ية فق�ط ب�ل اتخ�ذ س�مة أع�م وأش�مل ه�ي 
مناقشة األوضاع االجتماعية والمشاكل المهمة التي نجمت عن التغيرات التي أصابت المجتمعات العربية، ويذكر 

المثال دور المسرح على يد أعالمه وهو يدور حول صراعات اجتماعية ويدعو إل�ى مزي�د الباحث هنا على سبيل 
ك�ان  -باس�تثناء مص�ر–من الحرية والعيش الكريم للمواطن المسحوق، أما السمة الثانية في هذه المرحلة فهي أن�ه 

رحيين ف�ي س�ورية وه�ي ال المسرح في جميع األقطار العربية في أيدي الهواة أو الغواة كما كان ُيطلَق عل�ى المس�
تعني المبتدئين في العمل المسرحي بل تعن�ي ال�ذين ال يبغ�ون م�ن ورائ�ه ربح�اً، إذ ك�انوا يعتب�رون المس�رح وجه�اً 
حضارياً وموقفاً فكرياً ونضاالً وطنياً.. السمة الثالثة كان�ت بظه�ور المس�رح التج�ارّي ال�ذي ظ�ّل المس�رح العرب�ي 

إل�ى أن النظ�ام الرأس�مالي بطبيع�ة تكوين�ه وقيام�ه عل�ى االس�تغالل وامتص�اص  يئن منه حتى اآلن، ويعود ظه�وره
األرباح أفرز نوعاً خطيراً من النتاج الفني هو "فن المالهي" والمسرح التجاري من هذا النوع، فأصبح ركن�اً م�ن 

محمياً بقوانين الدولة الحياة االجتماعية، وُبنيت له الدور الفخمة التي طغت على أماكن الموسيقى الراقية، وأصبح 
وقوة رجال األمن والقانون فيها، وبمقدار ما يستفحل النظام الرأسمالي في القوة واالمتداد واالستغالل ي�زداد ش�أن 
دور الله��و ه��ذه حت��ى تطغ��ى عل��ى الف��ن الراق��ي، وم��ن ه��ذا الن��وع الفن��ي ال��رخيص نب��ت المس��رح التج��اري محمي��اً 

مهور المتعة بوسائل االبتذال وُيطلَق عليه اسم "المسرح االحترافي" الذي كان بالقوانين متاحاً له أن يجتذب إليه ج
 نقيضاً لمسرح الهواة الذين كانوا يساهمون في بناء الحياة الجديدة الواعية في أرجاء الوطن العربي . 

ماتتهم هذه رابع سمات هذه المرحلة أن المسرحيين كانوا يستميتون في تقليد المسرح األجنبي ويفتخرون باست
ويعتبرون إتقان التقليد مقياساً لرقي المسرح، وصار همُّ المسرحيين أن يتقنوا تقليد المسرح األجنبي وكان اإلتق�ان 

 في الدرجة األولى في كتابة النص المحلي على طريقة بناء الدراما الشعرية في المسرح األجنبي .
وانكشفت عيوب المجتمعات التي كان الصراع م�ع المس�تعمر بدأ العرب يواجهون مشاكل ما بعد االستقالل، 

األجنبي يخفيها أو يخفت الحديث عنه�ا ويجعله�ا ف�ي المرتب�ة الثاني�ة، منه�ا التجزئ�ة القومي�ة والتف�اوت الطبق�ي بم�ا 
يصحبه من الظلم االجتماعي وتفشي الجهل والفقر لدى فئات كثيرة من الناس وتخل�ف الزراع�ة والص�ناعة.. أم�ام 

المشكالت وقفت الحكومات العربية مهلهلة عاجزة كما كانت المجتمعات العربية نفسها هش�ة ومتخلف�ة، فوج�د  هذه
العرب أنفسهم أمام مهمة أكبر من إنجاز االستقالل وهي تجديد المجتمع المستقل وحمايت�ه وذل�ك ع�ن طري�ق خل�ع 

�ر ع�ن مص�الح الفئ�ات الكب�رى م�ن الش�عوب، فتفج�رت الث�ورات  الحكومات القائم�ة واإلتي�ان بحكوم�ات جدي�دة تعبِّ
وص�ار الس�عي إل�ى االش�تراكية  1963ث�م س�ورية  1960فليبي�ا  1958ث�م الع�راق  1952العربية بدءاً م�ن مص�ر 

أقوى، وصار الهجوم على االستبداد أش�د، فرس�م المس�رح لنفس�ه أبع�اداً جليل�ة ص�عدت كله�ا وهبط�ت كله�ا.. وم�ن 
"فلس��طين الث��ائرة"  1972"رابع��ة العدوي��ة"  1932"عنت��رة"  1929 نص��وص تل��ك المرحل��ة "مص��رع كليوب��اترا"

1974 . 
وعالج المسرح وقتها موضوع الهزيمة ودعا إلى الح�رب ون�ادى برف�ع الظل�م االجتم�اعي وتح�دث ع�ن ث�ورة 
عاصفة تحقق العدالة والكرامة الفردي�ة والعام�ة وتح�دى الحك�ام ورج�ال السياس�ة واتهمه�م م�ن دون موارب�ة ب�أنهم 

 البالء .سبب 
ت أركان المجتمع�ات القديم�ة لبن�اء مجتمع�ات جدي�دة، وه�و م�ا تول�د عن�ه موق�ف  الثورات العربية الكبرى هزَّ
جديد مؤداه أنه من الضروري أن يكون للمسرح قواعده وأص�وله وطريق�ة ع�رٍض نابع�ة م�ن أرض ال�وطن، وأن 

ز وج�ب خل�ق ال�دراما العربي�ة أو "تأص�يل تكون خصائصه الفنية مستولدة من تراث األمة العربي�ة، وبتعبي�ر م�وج
المسرح العربي" ومن األسماء التي برزت هنا أحمد زكي، عزي�ز أباظ�ة، محم�د ط�اهر الج�بالوي ال�ذين اعتم�دوا 
في كتاباتهم المسرحية على مقدراتهم الشعرية م�ن دون أن تك�ون له�م ق�درة أحم�د ش�وقي وه�و م�ا يفس�ر أن دائ�رة 

ه المسرحيات وضاع الكثير منه�ا، ولع�ل أعم�ال عزي�ز أباظ�ة ه�ي الوحي�دة الت�ي م�ا النسيان أُسِدلت على معظم هذ
زالت تعيش بيننا، ومع ذلك ظل تابعاً ألحمد شوقي وال يملك القدرة الشعرية التي تجعل لمسرحه القيمة ذاتها التي 

ي ب�الد األحق�اف" أخذها مسرح شوقي، وجاء الباحث على ذكر مسرحيتين لعلي أحمد باكثير كمث�ال هم�ا "هم�ام ف�
و"أخناتون" فقد كانت تجربة باكثير رائدة حيث واجه قضية توظيف الش�عر وبح�وره ف�ي الش�كل ال�درامي،  1934

وهو من علّمنا أن المسرح من فن التكثي�ف الكام�ل، تخ�دم الكلم�ات األح�داث وت�دفعها إل�ى االط�راد والتط�ور، وإذ 
 امي يهبط هبوطاً شديداً، بل يتوقف المد الدرامي تماماً .أصبحت الكلمات عالة على األحداث فإن الفعل الدر



يمكن القول حس�ب الكات�ب أن حرك�ة التط�وير للمس�رح الش�عري توقف�ت حت�ى نهاي�ة األربعيني�ات، فل�م نع�اين 
 1959وآخر نص لباكثير عام  1932دراما شعرية متطورة في هذا الصدد، وقد كان آخر نص ألحمد شوقي عام 

طالعنا نصٌّ شعريٌّ لعبد الرحمن الشرقاوي بعن�وان "مأس�اة جميل�ة" ث�م توال�ت  1962إلى العام حتى إذا ما وصلنا 
نصوص عدد آخر من كّتاب الدراما الشعرية كان في أقصى درج�ات التعبي�ر ل�ديهم ص�الح عب�د الص�بور ل�تعكس 

الشعرية على النصوص حالة الصراع على الحياة السياسية في األرض على حالة الصراع على التفعيلة والدراما 
. 

وهي المرحلة التي ش�هدت مالم�ح التط�وير ف�ي  1980-1960بين المد والجزر بين عامي  : الثالثة المرحلة
الفع��ل ال��درامي لتص��ل إل��ى نهايته��ا، والفت��رة األخي��رة ه��ي الت��ي ش��هدت ص��عود حرك��ة الم��د المس��رحي العرب��ي، 

الفترة التي وصلت الدراما الشعرية عند عبد الصبور  والمسرح الشعري بالتبعية، حتى منتصف الثمانينيات، وهي
فيها إلى أعل�ى خ�ط بي�اني له�ا ف�ي مس�رحياته الش�عرية الت�ي وص�لت إل�ى خمس�ة نص�وص ه�ي : "مأس�اة الح�الج" 

وهذه النصوص هي محاولة أخيرة للوصول إل�ى قم�ة ق�وس  1971"ليلى والمجنون"  1968"مسافر ليل"  1964
القرن التاسع عشر حتى بدايات القرن الحادي والعشرين، لكنها تظل المحاولة التي  التغيير الذي امتد من منتصف

سعت إلى التغيير في التعبير الشعري وتطوير عناصر القص�يدة الدرامي�ة إل�ى تع�دد اإليق�اع، وه�و تط�وير الحظ�ه 
لجدي�د بعي�داً ع�ن النقاد حين سجلوا أن صالح عبد الصبور أهم رواد القصيدة الدرامية لم يط�ور ع�روض الش�عر ا

 دينامية الفعل المسرحي .
ويشير الكاتب هنا إلى أن الح�راك ال�درامي الش�عري انته�ى إل�ى اإلخف�اق، وحرك�ات التأص�يل ال�درامي الت�ي 
بدأها خليل الي�ازجي بمس�رحية "الوف�اء واألم�ل" ش�هدت حال�ة الج�زر الح�اد ال�ذي تعرف�ه درام�ا المس�رح الش�عري 

منا العودة إلى بدايات الحراك األول م�ن التأص�يل إل�ى التغيي�ر.. ويب�دأ الكات�ب بحث�ه العربي اليوم، وهو ما يحتاج 
عن هذا الحراك بقول�ه "الح�راك اإليج�ابي م�ع غي�ره م�ن أدوات اإلب�داع الفن�ي أو الفك�ري يج�ب أن يحم�ل خط�اب 

ويض��يف : التغيي��ر بعن��ف، ويتوس��ل ف��ي ه��ذا بك��ل تقني��ات المس��رح الموروث��ة، وك��ل مف��ردات الت��اريخ ورم��وزه" 
"لنستعد عين الطائر هنا عبر حراك التطور والتغيي�ر ف�ي الواق�ع.. م�ن التعريف�ات والتج�ارب إل�ى الح�راك الفاع�ل 
الدال عبر الزمن، ومن ذلك أن الخطاب السياسي ال يحمل معنى سياسياً مجرداً وإنما يمك�ن الق�ول إن ك�ل خط�اب 

الح�دث الفاع�ل ف�ي حي�اة األم�ة، وه�و ح�دث يتح�دد ف�ي إط�ار سياسي يحمل حدثاً سياسياً معيناً يتف�ق أو يفت�رق م�ع 
الماض��ي أو الحاض��ر، كم��ا أن��ه ال يتوق��ف عن��د تعري��ف مع��ين، أي أن��ه يتف��رغ بع��د ذل��ك لالتج��اه الت��اريخي ال��ذي ال 
ينفصل عن السياسي وإن اتخذ مادته من الماضي، غير أن الحراك اإليجابي يظهر عبر أشكال مختلفة إما مباشرة 

شرة، إما سياسي خالص أو تاريخي استعاري أو تراثي أو يتج�ه إل�ى اإلي�ديولوجي أو الميتول�وجي مم�ا أو غير مبا
يعني أن تعدد الخيوط في النسيج الواحد ال ينفي عنه تعي�ين ل�ون النس�يج وتح�دده ف�ي التحلي�ل األخي�ر.. إن االتج�اه 

ت�ب : "عل�ى أن مهم�ة المس�رح تظ�ل السياسي هو الذي يط�رح نفس�ه عل�ى المش�هد ال�درامي ال�راهن" ويض�يف الكا
بالسعي إلى التغيير وليس التفسير وحسب.. إن الحراك اإليجابي يجب أن يحمل خطاب التغيير بعنف ويتوسل في 
هذا بكل تقنيات المسرح الموروثة وك�ل مف�ردات الت�اريخ ورم�وزه وك�ل الم�ؤثرات الحديث�ة م�ن أج�ل إح�داث ه�ذا 

 التغيير" .
إن الشعر في المسرح ليس مجرد لغة أو وسيلة لغوية يطّوعها الش�اعر لمقتض�يات مس�رحيته م�ن شخص�يات 
ومواقف إنما ينبع أساساً من "التص�ور ال�درامي" ال�ذي يتعه�ده الفن�ان حت�ى يتض�ح ويتبل�ور ف�ي ص�ورته النهائي�ة، 

قاً أن يك�ون الش�عر المس�رحي ش�امالً : "ليس من المحتوم حفيه  يقوللـ د.محمد عناني ويستشهد الباحث هنا برأي 
للخصائص التي نعهدها في الشعر الغنائي القصصي مثالً، إنما المحتوم حقاً هو أن يكون جوهر ال�دراما الش�عرية 
شعراً، أي شعر النفوس الحساسة القادرة على بلورة أحاسيسها وشعر المواقف التي تلتقي فيها المشاعر المتجانسة 

إليحاء النابع من رمز خاص".. واإلطار السياسي يتحدد هن�ا ف�ي الت�اريخ أكث�ر م�ن الت�راث، أو المتناقضة وشعر ا
وفي التاريخ الجدلي أكثر من التاريخ الخاص، وتلّمس التاريخ بمعناه الحرفي إنما يكون بهدف سياس�ي ف�ي المق�ام 

 األول .
ش�كاليات التاريخي�ة الكب�رى.. إن�ه إن التاريخ هنا يظ�ل م�رآة للحاض�ر بعي�داً ع�ن تفس�يرات الميثول�وجي أو اإل

رداء وحسب للوصول إلى الصراع المعاص�ر ف�ي ه�ذا الع�الم ال�ذي نحي�ا في�ه.. إن الت�اريخ عن�د د.عن�اني ال يغ�ادر 
إل�ى أع�داء الش�عب، وه�م  -في معادلها الموضوعي–التاريخ العربي اإلسالمي في "الغربان" التي هي داللة تشير 



كل أرض البالد من القمة هبوطاً إلى السفح، حيث يندر أن يخل�و مك�ان م�نهم، وه�ذا أعداء يبدأ هرمهم الذي يحتل 
 اإلسقاط جاء مراعياً للشروط الفنية التي تجعل منه وسيلة ال غاية في المسرح السياسي الذي يتجاوز التاريخي .

رامي وغي�اب ض�نين بالعط�اء، س�جين ف�ي الغنائي�ات وض�عف األداء ال�د -برأي عب�د الغن�ي–والمشهد الراهن 
 النص الشعري بالمقارنة مع حضور أحداث خطيرة تمر بها أمتنا العربية .

ويصل بنا الباحث في الباب الثالث من كتابه إلى حقيقة وجود أزمة دراما في المسرح العربي، لكنه م�ع ذل�ك 
ن الق�يم الفني�ة، أو يقول إننا ال نستطيع أن نتجاهل بعض النص�وص الت�ي تترك�ز فيه�ا الق�يم السوس�يولوجية أكث�ر م�

ُيهَتم فيها بتكريس القيم الفكرية أكثر من االهتمام بعناصر التشكيل الدرامي، فمن المعروف أن المسرح يظل أكثر 
األشكال اإلبداعية تعبيراً من الرواية والقصة في تأكيد القيم السياسية كالحرية والعدالة والديموقراطي�ة، خصوص�اً 

سب إنما يضيف إليه الموقف الدرامي الذي يحتم إيج�اد موق�ف ح�واري مم�ا ي�ؤدي إل�ى أنه ال يعتمد على اللغة وح
حاضر حيوي يعكس حالة أو موقف�اً، ووج�ود الجمه�ور والمب�دعين ف�ي مك�ان واح�د ف�ي عملي�ة جدلي�ة فت�رة زمني�ة 

اعل، كم�ا أن محددة، وهو ما يعني أن المسرح يظل أكثر قدرة من غيره على المشاركة اإليجابية لدى المش�اهد/الف
 التأثير اإليجابي في الجمهور المتلقي يزداد انكماشاً، خصوصاً مع تردي المسرح الجاد .

إن اختف��اء الق��يم اإليجابي��ة يظ��ل مس��اوياً الختف��اء ال��وعي ال��درامي ف��ي أح��د مس��توياته الفاعل��ة، وله��ذا نق��ول إن 
راً عل��ى م��نح أم��ل ف��ردي (ض��ئيل ظه��ور مث��ل ه��ذه الق��يم ف��ي مس��رحنا الي��وم، وإن بش��كل ف��ردي ض��ئيل، يظ��ل ق��اد

بالتبعي��ة) ف��ي انتع��اش ال��وعي االجتم��اعي والتجرب��ة الديمقراطي��ة واإلحس��اس بقيم��ة العق��ل وال��تخلص م��ن ربق��ة 
 الميثولوجيا والتصدي لقيم اإلرهاب الجديد .

إن المنهج يأتي من داخل فضاء ال�نص المعاص�ر، وه�و م�نهج يس�عى إل�ى اإلف�ادة م�ن التحلي�ل السيس�يولوجي 
والس��ياق الت��اريخي للظ��اهرة المس��رحية، وه��و فه��م ال ينفص��ل ع��ن ال��نص الت��اريخي أو ع��ن الش��كل الف��ن، فم��ن 
المعروف أن النص ليس إال شكالً متحوالً إلى مضمون، وأن المضمون ليس غير صيانة متحولة إل�ى ش�كل فن�ي، 

س��رحيات الش��عرية ف��ي بداي��ة وي��ورد الكات��ب مث��االً عل��ى ذل��ك مس��رحية "الخ��ديوي" لف��اروق جوي��دة إح��دى أه��م الم
التسعينيات، فقد استطاع الكاتب عبر االستدعاء التاريخي تمثُّل الواقع في مصر ف�ي نهاي�ة الق�رن العش�رين، وه�ي 
من ثالث�ة فص�ول، والخ�ديوي ف�ي ال�نص يت�ردد ب�ين أحالم�ه الرومانس�ية ف�ي التغيي�ر واإلس�راع إل�ى جل�ب وس�ائل 

توقف قط عن لهوه الذي ُيجاوز حد التهتك مع عشيقات كثيرات بدءاً من الحضارة بأي ثمن، وفي الوقت نفسه ال ي
أوجيني الغربي�ة م�روراً بأزه�ار المص�رية ش�قيقة اس�ماعيل ص�ديق وزي�ر ماليت�ه (وش�قيقته ف�ي الرض�اعة) وال�ذي 
يضحي به على مذبح التبرير، وصوالً إلى ألمظ الفنانة المشهورة، وغي�رهن م�ن نس�اء عص�ره، وتص�ل األح�داث 

ص��عودها وهبوطه��ا إل��ى درج��ة يش��عر معه��ا برعونت��ه وتس��رعه وتفريط��ه ف��ي حق��وق ال��وطن.. وال��نص زاخ��ر ف��ي 
باألخطاء التاريخية التي ال يمكن تبريرها في إطار التخّيل الشعري للتاريخ أو استدعائه، كما ال يخلو من عبارات 

لش��اعر ف��ي االس��تفادة م��ن المس��رح تك��اد تخ��رج م��ن الس��ياق الش��عري تمام��اً ف��ي محاول��ة لكس��ر اإليه��ام.. وت��ردد ا
األرسطي دفع به إلى اإلغراق في إطار التقاليد البريختية إلى أقصى مدى، أما ما يهمن�ا هن�ا ه�و رص�د مح�اوالت 
الش��اعر لتجس��يد الق��يم الفكري��ة واالجتماعي��ة ف��ي ن��ص ث��ري بأحداث��ه، وق��د س��اعده ف��ي ذل��ك الفت��رة الت��ي ع��اش فيه��ا 

ثبت تاريخياً أنه كان أول من تأثر بهذه القيم في شبابه وسني عمره األولى قي  الخديوي اسماعيل، بل إن الخديوي
 فرنسا، بينما كانت الثورة الفرنسية ما زالت تدور حول الحرية واإلخاء والمساواة .

التاريخ الحقيقي يقول لنا إن الخديوي اسماعيل في أول خطاب له بعد توليه حكم مصر وقف ليقول ف�ي جم�ع 
نُت عزمي على إلغاء السخرة وهذا معنى من معاني الحري�ة والعدال�ة، وه�و م�ا يص�ل بن�ا إل�ى الس�ؤال حاشد : أعل

ح��ول م��دى وع��ي الكات��ب لقيمَت��ي الحري��ة والع��دل ف��ي اإلط��ار ال��درامي، وبش��كل أدق م��دى وع��ي الكات��ب له��اتين 
الحري�ة ويس�رق الع�دل، وهن�ا  القيمتين.. عالم يحلم به الحاكم ث�م يح�اول أن يحق�ق أحالم�ه.. إن�ه الحل�م ال�ذي يخن�ق

نعود إلى النص حيث تقترن قيمتا  الحرية والعدل في هذه الفترة بالعديد من األحداث التي حال�ت دون تق�دم مص�ر 
 وتحقيق مشاريعها القومية في هذه الحقبة من تاريخنا .

ويع��ود الكات��ب فيط��رح نف��س الس��ؤال : "م��ا مس��تقبل المس��رح الش��عري؟" ويح��اول اإلجاب��ة : إنن��ا نع��يش حال��ة 
م  انحسار، فالواقع هو الذي يحدد مالمح هذه الحالة، فعند رصد حالة المسرح الش�عري الي�وم ن�رى انحس�ار م�ا ُيق�دَّ

م م�ن المس�رح من فن رفيع في هذا الشأن في مسرحنا بش�كل ع�ام، وف�ي المس�رح الش�عري  بش�كل خ�اص، فم�ا ُيق�دَّ
الشعري يشير إلى شحوب الصورة وتداعيها.. ربما كان أول ما يحذر من�ه ف�ي انحس�ار المس�رح الش�عري ه�و م�ا 



�ر  يمثله اإلعالم من أثر سلبي في هذا المسرح، فظهور التلفزيون في الدول العربية في ستينيات القرن الماض�ي أثَّ
الج�اد، ف�بعض اإلعالمي�ين والمثقف�ين دع�ا إل�ى وج�وب تلف�زة الف�ن المس�رحي، أي بشكل حاد ف�ي انع�زال المس�رح 

جعله يسير على الطريق المؤدية إلى قبوله مادة تلفزيونية محبوبة من قِبل الماليين ف�ي الع�الم، وأول ه�ذا الطري�ق 
 لية بدأت منذ قرون .وآخره أن نوجد للمسرح هوية عربية حقاً واعتباره امتداداً لروافد فنية أو حكائية وتمثي

ومما أسهم في انحسار المسرح الشعري تراجع التعّرف على البح�ور الش�عرية وإع�ادة التعام�ل معه�ا بمنط�ق 
درام�ي ف�ي ب�دايات الق�رن الح�ادي والعش��رين، فكات�ب ال�دراما الش�عرية الي�وم يفتق��د إل�ى ح�د كبي�ر ال�وعي بش��روط 

التعام�ل م�ع قض�ايا عص�ره، وخاص�ة أن عل�ى كات�ب المس�رح  التعبير ب�الَعروض، أو اإلف�ادة منه�ا بش�كل واٍع ف�ي
 الشعري اليوم أن يكون ملماً بهذه البحور وتجلياتها في الخروج من نظام القصيدة إلى الدراما .

إن غياب النّص المسرحّي الشعرّي يظل أهم مالحظات الواق�ع ال�رديء ال�ذي نحي�اه، وه�ي المالحظ�ة بتهدي�د 
غياب المس�رحية الش�عرية، ف�الخروج ع�ن أس�ر العربي�ة الرحب�ة المبس�طة والت�ي تق�دم الهوية العربية التي تصحب 

بشكل ذكي ال يتعارض مع العامية في كل قطر عربي يصبح الزماً للتنبه إلى المصير الذي نالقيه جميعاً في ه�ذه 
 كرامتنا .المنطقة من العالم الذي تهددنا فيه الهويات، بل المصالح الغربية المتنافية مع هويتنا و

إن مستقبل المسرح الشعرّي يمكن العثور عليه في التنّبه إلى أسباب الخسارة بفهم تحوالت المجتم�ع الع�المي 
السياسية واالجتماعية والثقافية التي تمر بها المنطقة، ف�إلى جان�ب دور النق�د األدب�ي والممث�ل والمؤل�ف واالهتم�ام 

لمسرح التجريبي وإعادة النظر بفنون الصورة وهو م�ا ُيط�َرح ف�ي بمؤسسات التكوين المسرحي والتنبه إلى دور ا
عديد من المؤتمرات واالحتفاليات، ويورد الكاتب مثاالً على إخفاق المسرح الشعري من خالل مسرحية "مجن�ون 
ليلى" والسبب برأيه يكمن في طريق�ة اس�تخدام الش�عر مس�رحياً، فالش�عر ف�ي المس�رحية الجي�دة ل�يس ه�دفاً وال ه�و 

اية إنما وسيلة للتعبير عما يجول في أعماق الشخصيات، وه�و يتل�ون بتلونه�ا، ويش�تد ح�ين تش�تد، ويتناس�ب م�ع غ
كل حركة من حركاتها في الفرح والحزن، وفي الهدوء والتوثب، وفي الصراع، لكنه في المسرحية الشعرية ك�ان 

وسيلة، فتوهج وغ�اب المس�رح والمس�رحية،  نقيض ذلك، فقد كان الشعر غاية في حد ذاته، وكان المسرح تابعاً أو
متعلق�ين  -وه�م ف�ي المس�رحية-وقد انطلق هؤالء من الشعر إلى المسرح، ولكنهم ظلوا شعراء أوالً وثاني�اً، وظل�وا 

بالغن�اء واإلنش�اد والش�عر ولغت�ه، أو ظل�وا أس�رى لتقالي�د الش��عر الغن�ائي وك�أنهم ل�م يمي�زوا ب�ين المس�رح الش��عري 
فظن هؤالء أن المسرح الشعرّي هو مجرد ش�عر ُيعق�د ف�ي عق�دة ويلق�ى ب�الحوار، ول�م ي�دركوا والشعر المسرحي، 

أنه أوالً وقبل كل شيء عقدة تصاغ في حوار، وحوار يلقى بالشعر، أو لعل كالً من أحمد شوقي وعزيز أباظة قد 
دونهم�ا أب�واب ال�دراما  أدرك هذا، ولكن خضوعهما لعمود الشعر التقليدي الذي ف�تح أمامهم�ا أب�وب الش�عر أوص�د

 وجعل مسرحهما الشعري شعراً مسرحياً .
 ويختم الباحث كتابه بتحديد عدة أسباب لغياب المسرح الشعري العربي، نذكرها تباعاً :

إن الشعر المسرحّي يجد ضالته في الت�اريخ وربم�ا التعام�ل م�ع اآلخ�ر لن�رى  : التاريخ مقابل الهوية غياب-
الذات، أما التعامل مع الذات فلنرى ونستعيد الهوية أو نؤكدها، وقد ك�ان ذل�ك غائب�اً أو في مرآة  -اآلخر–صورته 

 كالغائب وهو ما يشير بوضوح إلى أن عودتنا إلى التاريخ كانت تشير إلى غياب الهوية مقابل حضور التاريخ .
الحاض�ر.. إن�ه التركي�ز غياب اإلحاالت العقيدية أو الشخصية مقابل التركيز على  : والميثولوجي السياسي-

على السياسي في مقابل الميثولوجي، وهو ما ُيح�ِدث التن�اقض ال�درامي ب�ين الق�يم، ويك�ون م�ن  -في المقام األول–
شأن خطاب المقاومة المجردة أن ينحو بنا من التاريخ األسطورة أو التاريخ الذي نحيله إلى أسطورة غامض�ة، أو 

 ات .الهروب من قسوة الحاضر ومراجعة الذ
إن الكاتب المعاصر يستخدم التراث استخداماً مفرطاً لمصلحة السياسة، فك�ان االهتم�ام  : والتراث السياسي-

 بالقيمة السياسية أكثر منه بالقيمة التراثية، مما طغى على العمل المسرحي .
غلبت الغنائية أكثر على الدراما نتيج�ة للض�غط الع�اطفي النفس�ي أثن�اء الكتاب�ة م�ن دون  : الدراما ال الغنائية-

الوعي بمس�يرة الح�دث وبيئت�ه الدرامي�ة، وه�ي س�مة ل�م يس�تطع أن ي�تخلص منه�ا رواد المس�رح الش�عري الح�ديث 
 خيرة .ومنهم صالح عبد الصبور، غير أنها زادت أكثر مع بعض رواد الدراما الشعرية في الفترة األ

ل��م يح��رص كّت��اب ال��دراما عل��ى الس��ياق اللغ��وي الممت��د ف��ي أف��ق ش��عري متم��اٍش م��ع  : الش��عرية ال الش��عبية-
الس�ياق ال�درامي، وه�و م��ا ي�رتبط باس�تخدام العربي��ة بوج�ه خ�اص، فكثي��راً م�ا ي�دفع الكات��ب إل�ى ألف�اظ أو عب��ارات 



ث إل�ى آف�اق أبع�د إم�ا ليح�دث أث�راً كبي�راً ف�ي تخرج أو تكاد تخرج من سياق اللغة الفصحى أو المتناسقة م�ن الح�د
 الخط الدرامي أو ليلفت نظر المتفرج بشكل أخاذ .

المسرح العربي اآلن يواج�ه أزم�ة الع�رض وأزم�ة ف�ي المن�اخ االقتص�ادي ت�نعكس علي�ه،  : والفرجة النص-
مخطوطة المطبوعة إل�ى والمسرح الشعري يواجه نفس العوامل، مضافاً إليها أن النص ال يجاوز المخطوطة أو ال

خشبة المسرح على ال�رغم م�ن ك�ل ظ�واهر التكنولوجي�ا الت�ي عرفه�ا المس�رح الي�وم، وإن�ه لم�ن المؤك�د أن ال�نص 
 المسرحي الشعري ال يجد له إقباالً، كما ال يجد له جمهوراً واعياً .

إن الذي يكتب للمسرح الش�عري بش�كل واٍع ومتط�ور أص�بح ن�ادراً أو كالن�ادر،  : والندرة الشعري المسرح-
ويضيف الكاتب أنه أنفق وقتاً طويالً في البحث عن نصوص المس�رح الش�عري الت�ي تص�ل إل�ى درج�ة عالي�ة م�ن 

 الكتابة واإليهام والفنية دون أن يجد ما يمكن القول معه إن لدينا من يهتم بهذا الفن .
 

*** 

 أنثوية رائدة تجارب 
 في المسرح السوري

 
 الياس الحاج

 
على الرغم من تعدد البحوث النقدية التي تناولت المسرح السوري بقضاياه الفنية والفكرية فإن دور 

 -غالباً –المرأة إبداعياً في المسرح السوري لم يحَظ بعُد بالدراسة والبحث المنصَفْين لها، ذلك أن االهتمام 
ين الذكور دون التوقف ملياً عند دور المرأة، ولعل الملف المخصَّص في هذا العدد ينصبُّ على المبدع

من "الحياة المسرحية" حول دور المرأة في المسرح السوري يفيد في تحقيق المزيد من الوعي المعرفّي 
ا من بتطور المسرح السوري واهتماماته وتطور دور المرأة في هذا المسرح وفى الحياة التي يعبِّر عنه

ناحية أخرى من خالل التجربة الشخصية المسرحية والحياتية وبعض المصادر الموثقة في بطون الكتب 
 وصفحات الدراسات وأرشيف المجالت والصحف .

 
 أنورقبل نحو ثالثين سنة وفي جلسة حميمة مع شيوخ كار فن التشخيص في سورية، وبينهم الفنان الراحل 

الشهير خالل مسيرته الفنية الطويلة بشخصية أم كامل، الشخصية الشعبية األبرز واألشهر في المسرح  البابا
مدهشاً  -كعادته–الشعبي السوري، سألُته من هي المرأة في عالمنا المعاصر وخاصة في المسرح السوري؟ وكان 

المعاصر والحضارة التي نشأت منذ عدة  بنبرته الطريفة البسيطة وثقافته الواسعة، فراح يتحدث عن مفهوم العالم
قرون في بالدنا، حيث كان لها منذ بدايتها مبادئها وقيمها في استخدام منجزاتها الحضارية في العلوم والفنون إلى 
رت الكثير من منجزات الحضارة إلى المجتمعات  جانب انتشار قيمها السلوكية في المجتمعات الشرقية والتي صدَّ

خفي أنني أُِخذُت بحديثه حول دور المرأة في المجتمع الذي تسوده الحضارة المعاصرة حين تطلُب الغربية، وال أ
المقارنُة أو يطلُب المثاُل أن يكون هذا الدور محالً للمناقشة بموضوع المرأة ودورها مسرحياً في العصر 

ن، وقد ترتب على تلك الجلسة الحديث، حيث بدأ يظهر دورها الفاعل في المجتمعات السورية منذ عشرات السني
تعدد اآلراء حول ما تقاسيه المرأة السورية في مجتمعنا والتي لم يكن لها أي دور في المسرح، بل قامت الدنيا 



ولم تقعد فوق رأس من حاول إبراز دور بسيط لها في حفالت المسرح، حتى أن رائد المسرح السوري الشيخ 
 ـ (تزييف) البنات في عروضه، وربما كان ذلك أحد أسباب حرق مسرحه .كان متهماً ب القباني خليل أبو أحمد

بدأ االهتمام بدور المرأة في المسرح السوري يأخذ طريقه إلى محاولة إنصافها وإزالة العقبات والقيود التي 
عانت منها منذ منتصف القرن العشرين، لكنه اتخذ طريقاً خاطئاً باعتبار أن المرأة في عالمنا المعاصر يحيط 

التي جعلتها تشقى وتعانى في تقديم نفسها ودورها دوَرها في المجتمع كثيٌر من اللبس مع العديد من المغالطات 
الفاعل في الحياة البسيطة، فكيف إذا كان األمر في العمل المسرحي بالمقارنة مع ما يترتب عليها من ارتباط 
داخل األسرة التي جعلتها في الكثير من الحاالت في المراتب المتأخرة، حتى أنها ُحِرمت من أبسط حقوقها 

م، كما أنه في المجتمعات اإلنسانية قديماً وحديثاً، وحتى في الوقت الحاضر تبدو مشاركة المرأة في وأهمها التعلي
الحياة االجتماعية خارج بيتها أقل من مشاركة الرجل، ورغم كل ذلك فإن الدور الثقافي للمرأة السورية في 

ي لهذا الدور يجد أن هذا الدور سار المجتمع السوري مؤثر عبر مراحل مختلفة، لكن الناظر بعين البحث النقد
في خطوات تتأرجح بين صعود وهبوط دفع بالعاملين في المسرح أيام مرحلة التأسيس إلى المثابرة لتحقيق 
المنجزات المسرحية وخاصة في المسرح القومي الذي أسس للمرأة المسرحية السورية والتي هي موضوع بحثنا 

اللواتي أسهمَن في الريادة المسرحية السورية، وهنا ال بّد من اإلشارة الذي سنسلط فيه الضوء على بعٍض من 
وكما هو معروف  1939في العام  العريس نادياإلى أن أول سيدة أسست فرقة مسرحية في سورية هي الفنانة 

من  رائد المسرح السوري، مقدمًة عدداً  القبانيمتابعة مسيرة (مرسح)  فهي من أصول لبنانية, وقد حرصْت على
عروض الفرجة.. ومع توقف تجربتها صمت دور المرأة في المسرح إلى أن ظهر في خمسينيات وستينيات 
القرن الماضي بعض المبادرات البسيطة لمشاَركات مسرحية نسوية متقطعة في دمشق وحلب والالذقية وحمص، 

 في ذاكرة المسرح السوري .وربما هناك تجارب ألسماء في المحافظات األخرى لكنها ُظلِمت لعدم تدوينها 
*** 

ثناء يصعب الحديث عن رائدات الفن السوري ونجمات المسرح األوائل في سورية دون الحديث عن الفنانة 
عن تاريخها الحافل بالعطاء واإلنجازات المسرحية المتميزة واألدوار الهامة التي جسدتها منذ بدايات دبسي و

معروف فإنها من السيدات اللواتي بذلَن قصارى جهدهن لالشتغال على مسيرتها الفنية وإلى اليوم، وكما هو 
 أنفسهن بهدف االرتقاء برسالة المسرح كحالة إنسانية ال يمكن التنازل عن جمالياتها في الوعي الفكري والثقافي .

طول في ضوء اللقاءات المتعددة التي جمعتني بها في مواقع العمل بين ي دبسي ثناءوالحديث عن الفنانة 
المسرح واإلذاعة والتلفزيون، ولعل معرفتي الوثيقة بما قدمته منذ بداياتها من دأب واجتهاد يدفعني إلى التبّحر 

ئية استحقت مع في سيرة حياتها منذ مرحلة البدايات والتأسيس لمسيرة فنية غنية بكل ما فيها من مراحل استثنا
األيام أن أنجز عنها فيلماً وثائقياً تسجيلياً قبل بضع سنوات، ثم أنجزُت فيلماً آخر معها وعنها ضمن سلسلة أفالم 
"موانئ" التسجيلية تروي فيه أدق تفاصيل سيرة حياتها الفنية التي بدأتها منذ أن كانت صبية في مقتبل العمر في 

ناك تعلمت الغناء والموشحات والقدود ورقص السماح، ومن هناك بدأ مدرسة النضال العربي في حلب، وه
حلمها في أن تصبح مطربة، مع أنها كانت خجولة، ولم تفكر في يوٍم من األيام أن تكون ممثلة، ولندرة الفتيات 

حية في كل األعمال الفنية والنشاطات المسر ثراءمع أختها  ثناء دبسيالالتي يشتغلن في فن التمثيل شاركت 
ومدرب رقص  والملحن ومصمم عداس أحمدالتي قدمتها فرقة نادي المسرح الشعبي في حلب برفقة الفنان 

أولى األعمال التي شاركْت فيها على مسرح  1960وقدمت في العام  حجو عمر والفنان حسان بهجتالسماح 
 سليمو شاكر شريفمشاركة ب قطايا سليموإخراج  براق أمير د.زهيردار الكتب الوطنية في حلب من تأليف 

، وكما تروي لي فإنها لم تَدْع نوعاً من أنواع الرقص إال وقامت بأدائه من الشرقي إلى دبسي ثراءو صبري
 الشركسي إلى الفنون الشعبية والسماح .

ولعل حضور المرأة في صورة المشهد المسرحي كان أحد أبرز عالمات الثقافة في العملية اإلبداعية الممتدة 
، دبسيدفع بعض عائالت ومثقفي مدينة حلب لالنتقال إلى دمشق، ورغم اعتراض أسرة  القبانيأيام الرائد  من

وخاصة أمها، على احتراف التمثيل إال أنها كانت من أوائل األسماء المشاركة في تأسيس المسرح القومي بدمشق 
، وغيرهم، وكان أول العروض جبر محمودو الصبان رفيقو فتحي اللطيف عبدو قلعي نهادإلى جانب الفنانين 

وكان  طاغورالمسرحية التي وقفت فيها على خشبة المسرح بدمشق مسرحية "شيترا" عن نص لشاعر الهند 
م العمل على خشبة المسرح العسكري . الزين فاطمةالعمل من بطولتها إلى جانب الفنانة   وقُدِّ



لتقدم مالمح المرأة  لهاصيات موهبتها الالفتة مما أهّ خصو أبرزتدمشق في  تلك األولى تها المسرحيةتجرب
وقد جسدت فيه شخصية امرأة عجوز في  الشاروني يعقوب"أبطال بلدنا" للمصري المسرحي الثاني  ملهافي ع

التسعين من عمرها وهي ال تزال الصبية الفتية التي لم تتجاوز الثامنة عشر عاماً.. وهكذا توالت العروض 
تاريخاً حافالً بالعروض الهامة في مسيرة المسرح السوري والتي تجعلها تتغني بها، خاصة أنها  المسرحية لتثّبت

الذي لم يكن مجرد مدير للمسرح القومي بل تعامل مع الجميع كأب مما دفعهم  قلعي نهادكانت إلى جانب الفنان 
لعرض على خشبة المسرح أمام إلى العمل أكثر وبشكل يومّي من الصباح وحتى المساء، وصوالً إلى تقديم ا

جمهور كبير كان يتوافد على العروض المسرحية بشغف وتعّطش لطقس الفرجة المسرحية، وكانت العروض في 
م على مسرح القباني، ثم تم اعتماد مسرح الحمراء إلى جانب مسرح القباني، وقد شاركت  المرحلة األولى ُتقدَّ

وأدواتها التمثيلية بدءاً من شخصية ريجينا في مسرحية "األشباح" في عروض تطورت فيها مفرداتها ثناء دبسي 
و"مروحة الليدي  برناردشو، إلى مسرحية "رجل القدر" لـ سبيعي رفيقإلى جانب الفنان  إبسن هنريكلـ 

لتشارك  دستويفسكي، و"األخوة كارامازوف" لـ أنوي جانو"أنتيغون" للفرنسي  وايلد أوسكاروندرمير" لـ 
، وفي "الملك لير" و"األشجار تموت وليامز تينسيبعدها في مسرحية "الحيوانات الزجاجية" لألمريكي الواقعي 

 لوركا، و"عرس الدم" لـ فتحي اللطيف عبدإخراج  موليير، ثم "البخيل" لـ كاسونا أليخاندروواقفة" لإلسباني 
-التنين-المتوحشة-مدرسة الفضائح-آنا الناس معاً ، باإلضافة إلى أعمال أخرى مثل "لو رفضة أسعدإخراج 
 زيارة السيدة العجوز" .-الشرك

مع الزواج واإلنجاب فكان ال بّد من التوقف عن العمل المسرحي ثناء دبسي كان موعد  1964في العام 
طول  عاماً لتعود إلى خشبة المسرح القومي بعد 22وااللتفات إلى شؤون األوالد وهي مرحلة امتدت لحوالي 

 انقطاع من خالل مسرحية بعنوان "تخاريف" .
في تأسيس بدايات الدراما التلفزيونية، وألنها  دبسي ثناءبالتوازي مع عملها في المسرح شاركت الفنانة  

المتمكنة مسرحياً فقد جذبت اهتمام المخرجين الرواد في التلفزيون فكانت إضافة لنجوميتها في المسرح نجمة في 
 .غسان جبري وعالء الدين كوكش فزيونية فعملت مع عدد كبير من المخرجين التلفزيونيين كـ الدراما التل

من تجربتها المسرحية فشاركت في برامج تتحدث عن المسرح كـ ثناء دبسي وفي اإلذاعة استفادت 
ت "مسرحية األسبوع" و"آفاق مسرحية" حيث جسدت من خاللهما وعبر األداء الصوتي الكثير من الشخصيا

سات للدراما اإلذاعية بعد أن تتلمذت على يد أستاذها في اللغة  دبسي ثناءالمسرحية، وبذلك اعُتِبرت  من المؤسِّ
 ، كما ُتعَتَبر اليوم مدرسة في الوقوف وراء المايكروفون والنطق بأسلوب مبدع وسليم . السيوفي جورجالعربية 

 صالح توفيقتاريخ سينمائي حافل، فقد عملت بإدارة عدد من المخرجين السينمائيين كـ ثناء دبسي وللفنانة 
 . شيا  رياضو الخطيب باسلو

صاحبة تجربة طويلة في مجال التمثيل المسرحي وكل الفنون المرتبطة بالعملية  دبسي ثناءالفنانة 
بمختلف حاالتها ولكن ليس بمعزل بتجسيد شخصيات المرأة دبسي المسرحية في جانبها النظري، وقد اهتمت 

عن العناصر األخرى، خاصة أنها كانت واحدة من المساهمات في تأسيس المسرح القومي، وهي ال تزال حتى 
اآلن تؤكد أن المرأة الفنانة ساهمت إلى جانب الرجل الفنان والفنانة في تكريس الفن المسرحي وهو أمر شاق 

لتوثيق طوال عقود طويلة بدور الرجال فقط في المسرح، بينما توارى في نظراً الهتمام األبحاث والدراسات وا
الظل دور المرأة، وهو دور كان مؤكد الوجود ألن المسرح فن الحياة، منها يأخذ مادته ومشاعره وعناصر 

 صراعه، ولم يكن من المنطقي إغفال طرف دون اآلخر .
 *** 

مه�ارات تنقل�ت به�ا ب�ين المس�رح واإلذاع�ة والتلفزي�ون، مثقف�ة فنانة مسرحية متوقدة لطفاً وأدباً و ثراء دبسي
وص��احبة لغ��ة جزل��ة ُمحكم��ة اللف��ظ والقواع��د واألداء المره��ف بص��وت ُيعَتَب��ر األول عل��ى مس��توى األداء ال��درامي 
اإلذاع��ي، ودون أدن��ى ش��ك فه��ي وكم��ا ُع��ِرف عنه��ا م��ن أوائ��ل المب��دعات ف��ي المس��رح الس��وري، ب��ل وم��ن أوائ��ل 

ما المس��رحية وق��د منحه��ا حض��وُرها الثق��ة بنفس��ها والمث��ابرة عل��ى دأبه��ا المس��تمر ف��ي مس��يرة النج��اح رائ��دات ال��درا
أن الف�ن رس�الة ول�يس مج�رد مهن�ة يتكس�ب والتميز، خاصة في حرصها الدائم في كل لقاء معها عل�ى تأكي�د فك�رة 

    أهل الفن . منها



باهتماماته�ا الفكري�ة واإلنس�انية عب�ر مس�يرة حافل�ة بوجه�ات النظ�ر التض�مينية والفلس�فية  ثراء دبس�يُعِرفت 
متلقين، كما ُعِرف�ت ما هو ممتع ومفيد للالمجازية حول مهام الفنان في تقديم مختلف المحاوالت الجادة إلنجاز كل 

وص�لت إلي��ه ال��دراما  عالي�ة عم��ا ف�ي ح��ين تتح�دث ب��روح، بقل�ة أعماله��ا الت�ي جعلته��ا تع�يش القناع��ة والس�عادة مع��اً 
       . مستوى فني وفكري راق ومتفردبالمشهد الدرامي العربي  تصدرت من خاللهماالسورية من نجاح وازدهار 

ودرست في مدارسها، مشاِركة وهي في سن مبك�رة ف�ي مختل�ف في حلب  دبسي ثراءالرصينة ولدت الفنانة 
حي��ث مارس��ت العدي��د م��ن  ،مس��رح اله��واةب دبس��ي ثن��اءقيقتها الفنان��ة األنش��طة الفني��ة المدرس��ية، ث��م التحق��ت م��ع ش��

، ورغم صغر سّنها فقد شهد لها مسرح حلب تألقه�ا ف�ي مختل�ف األنش�طة من تمثيل ورقص وغناءالمواهب الفنية 
 المدرسية والتجارب المسرحية األولى والتي جعلتها تحلم في قادمات أيامها ببصمة مختلفة في هذا المجال.. وم�ن

 أمير د.زهيرومسرحية "غداً تشرق الشمس" تأليف وإخراج  المهندس بدرأعمالها في حلب مسرحية "الحرب" لـ 
ق�دمت أول�ى عروض�ها عل�ى مس�رح دار الكت�ب حي�ث  الذي ك�ان مدّرس�ها لم�ادة التش�ريح ف�ي تل�ك المرحل�ة، براق

      . الوطنية في حلب
ومع انتقالها إلى دمشق كان ال بّد من البحث ع�ن مك�ان تس�تحقه موهبته�ا، فكان�ت م�ن أوائ�ل  1960عام الفي 

الفنان��ات الالت��ي ش��اركَن ف��ي تأس��يس المس��رح الق��ومي الس��وري، ورغ��م ص��غر س��نها فق��د ت��م تعيينه��ا آن��ذاك كممثل��ة 
ألعم�ال الهام�ة ف�ي محترفة في المسرح، مشاِركة في عروض�ه األول�ى، ومس�تمرة لس�نوات ف�ي تق�ديم العدي�د م�ن ا

احتف�ال ليل�ي -البورج�وازي النبي�ل-مسيرة المسرح السوري والعربي، ومن أعمالها المسرحية نذكر : "أبطال بل�دنا
الفارس�ة والش�اعر" وغيره�ا م�ن -دخ�ان األقبي�ة-الشيخ والطري�ق-األشجار تموت واقفة-الحياة حلم-خاص لديرسدن

دمشق عاصمة الثقافة العربية م�ن خ�الل مش�اركتها ف�ي مس�رحية األعمال التي كان آخرها ضمن برنامج احتفالية 
     "الساعات األخيرة في حياة السيدة حكمت" .

شهرتها الواس�عة بمه�ارة عالي�ة ب�دأت معه�ا مش�وارها الفن�ي م�ع تأس�يس التلفزي�ون  دبسي ثراءأسست الفنانة 
هو مسجل في ذاكرة التلفزيون، وُتعتبر " كما الغريب"تمثيلية في  1960عام  السوري من خالل مشاركتها األولى

متلفزيوني العمل هذه التمثيلية ال وق�د توال�ت أعماله�ا  قطايا يمسلإخراج وهي ومن  على الهواء مباشرة األول المقدَّ
التلفزيونية التي حافظت فيها على سوية اختيار شخصياٍت أضافت لرص�يدها الفن�ي مض�امين ورس�ائل إنس�انية ل�م 

 " .حي المزار-خان الحرير-ساعي البريد": تتخلَّ عنها يوماً، ومن أعمالها التلفزيونية نذكر 
مت مئات األعمال التمثيلية القصيرة والسهرات بولعها الدرامي والبرامجي اإلذاعي فقدثراء دبسي اشتهرت 

اإلذاعية والبرامج الدورية والتعليمية وبرامج ومسلس�الت األطف�ال والمسلس�الت االجتماعي�ة والبيئي�ة والتاريخي�ة، 
من أوائل الفنان�ات الل�واتي عمل�َن ف�ي مج�ال اإلخ�راج اإلذاع�ي واإلش�راف الفن�ي عل�ى أعم�ال  دبسيوبذلك ُتعتبر 

لتلفزيوني، وقد مارست عملها كمخرجة إذاعية ف�ي العدي�د م�ن األعم�ال القص�يرة والمسلس�الت الطويل�ة الدوبالج ا
   التي حصدت عنها أكثر من جائزة كأفضل إخراج إذاعي وأفضل أداء تمثيلي .

الكثير من المقاالت والدراسات النقدية المسرحية حول مختلف تجاربها الهامة وهذا م�ا  ثراء دبسيُكِتب عن 
دفعها فيما بعد ألن تنقل خبراتها ألجيال عدة تتلمذوا على يديها في أعمال اإلذاع�ة والتلفزي�ون وال�دوبالج، وألنه�ا 
لم تكن المتفردة في حضورها الراقي وأدائها األخاذ وحسب وإنما كانت أماً مثالية للكثيرين ممن دخلوا ع�الم الف�ن 

هة ل ألجيال الشابة، وخاصة طلب�ة المعه�د الع�الي للفن�ون المس�رحية مم�ن فقد تردد عنها الكثير من العبارات الموجَّ
ستهم مادة اإللقاء كخبيرة محترفة في هذا المجال .  درَّ

*** 
نجد أن المسرح في سورية عكس دور المرأة فيه بشكل  الصالح مهافي تجربة الفنانة المسرحية الراحلة 

متأرجح ما بين صعود وهبوط من خالل حضورها اآلسر في العديد من العروض، وغيابها المفاجئ في مراحل 
عدة حتى بدا لنا أن هذا التناقض يلف حياة سيدات المسرح السوري على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان منذ 

ي إلى مرحلة افتتاح المعهد العالي للفنون المسرحية حيث بدأت المشاَركات النسوية تأخذ تأسيس المسرح القوم
 صفة االستمرارية . 

وراءها صورة امرأٍة عاندت كل شيء، فكانت امرأة ال تعرف اليأس، إذ كانت حتى مها الصالح تركت 
الحياة، وكم حدثتني عن رغبتها بقهر أيامها األخيرة تطالب بدور أكبر في الفن والحياة رغم أنها كانت توّدع 

الموت بداخلها عبر فيض من العطاء إلى أن رافقُتها في مهرجان الفجيرة الدولي في اإلمارات العربية حيث 



كانت مشاركة بعرض مسرحي من نوع المونودراما، فكانت بالنسبة لي وللكثيرين أنموذجاً عن النساء 
مت وخرجن من كهف العصور ووقفن على خشبة الحياة، نجمة في المسرحيات الرائدات اللواتي شققَن الص
 المسرح والسينما واإلذاعة والتلفزيون . 

في مدينة جبلة المطلّة على البحر والسهل والجبال الساحلية الساحرة بطبيعتها، ومن عائلة مكافحة عاشقة 
نانات اللواتي دخلَن مجال الفن المسرحي وكانت من أوائل الف 1945 عام الصالح مهالألرض والِعلم ولِدت الفنانة 

بعد التحاقها بفرقة الفنون الدرامية التابعة للتلفزيون، كما  1963حيث شاركت في العديد من األعمال منذ العام 
، كما عملت فضة أسعدعملت في المسرح القومي كممثلة أولى مع معظم المخرجين وعلى رأسهم الفنان 

المونودراما (الممثل الواحد) حيث القت مسرحيتاها "عيشة" و"شجرة الدر"  كمخرجة مسرحية وممثلة لعروض
 صدى كبيراً واحتفاًء متميزاً محلياً عربياً ودولياً .

في لقاءاتنا المتكررة منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي في المسرح القومي ومواقع التصوير واستوديو 
ي محاولة إعادة صياغة دور المرأة في المسرح والمجتمع للخروج من الدراما اإلذاعية كانت تؤكد دائماً فكرتها ف

شرنقة (الحريم) النمطية التي يرسخها المحيط الذكورّي مما دفعها للسعي والعمل على تقديم المرأة في المسرح 
بما كما تحلم أن تكون من خالل خطاب مسرحّي راٍق وجّدّي بما يتضمنه من نهضة في خدمة المجتمع اإلنساني و

يسمح للمرأة من إعادة صياغة كينونتها مع نفسها ومحيطها، وكم أثار شجوني حديُثها حول سعيها الختيارها في 
معظم أعمالها تلك المواضيع المثيرة للجدل والتي تتحدث عن تمرد المرأة على القيود التي يفرضها المحيط 

ها مراراً : ال بّد للمرأة أن تطرح قضاياها وتعبِّر عليها، بمعنى أنها سعت لتأكيد فكرة تتمحور حول عبارة رددت
 عن همومها ومعاناتها بنفسها، والخروج من شرنقة الحريم ونمطية الشخصية المستلبة .

الذي أعطته الكثير من جهدها وأعطاها بدوره المنبر العالي -بالتوازي مع عملها في المسرح القومي 
في سنواتها األخيرة  الصالحأسست  -للتواصل مع جمهورها الذي أحبها منذ بدايتها في سبعينيات القرن الماضي

فرقة مسرحية مؤلفة من أعضاء لم يتجاوز عددهم األربعة تحت اسم "فرقة مّوال المسرحية" وكانت تدعوني في 
كل عرض للحوار والعمل على مناقشة النصوص قبل البدء بالتدريبات عليها، وكم يؤسفني أنني لم أتمكن من 

غ لكتابة أو إخراج عمل مسرحي دعتني إليه أكثر من مرة، لكن تلبية دعوتها ألكون أحد أعضاء الفرقة أو التفر
ذلك لم يمنع من تناولي نقدياً لجميع أعمالها المسرحية، وخاصة أعمالها األخيرة الخاصة بمسرح المونودراما 

 المدنيوقد كتب  خزندار د.شريفإخراج  المدني الدين عزّ "شجرة الدر" المأخوذ عن نص للكاتب التونسي 
ا بعد لقائه بها في مهرجان المبدعات في القاهرة، ومونودراما "عيشة" التي تحكي حكاية امرأة في بحثها النص له

عن أنوثتها المقدسة، األنوثة التي تذهب إلى البطولة بمعانيها الوطني واإلنساني والصوفي فتبحث عن ذرة رمل 
مت المسرحية في دمشق ثم شار كت في مهرجان المتخيل في باريس وفي مهرجاَني لتجد فيها كوناً بأكمله، وقد قُدِّ

جرش في األردن والفجيرة في اإلمارات العربية، وأثناء اختيار الخرطوم عاصمة الثقافة العربية، كما حصلت 
عن دورها في مونودراما "شجرة الدر" على جائزة صاحبة الكلب لتشيخوف في مهرجان المونودراما المسرحي 

 السابع في موسكو . 
ا أعمالها األخيرة والهامة في مسيرة مسرح المونودراما فهي : "خطبة الذعة ضد رجل جالس" تمثيالًَ◌ أم

وأيضاً مسرحية "األيام الحلوة" وهي الصياغة العربية  جوان جان،إعداد  ماركيز غارسيا غابريلوإخراجاً لـ 
رجان ليفيت المسرحي البريطاني، كما العبثية وقد شاركت بها في مه بيكيتلمسرحية  سعيد خالدةالتي أنجزتها 

في دمشق وضمن فعاليات المهرجان الوطني  بيرانديلو لويجيقدمت مسرحية "قبعة المجنون" عن نص لـ 
خيَر سفيرة لسورية في المحافل والمهرجانات العربية  مها الصالحللمسرح المحترف في الجزائر.. لقد كانت 

 ائز الهامة . والدولية فنالت الثناء والتقدير والجو
 

المسرحية ال يمنع من اإلشارة إلى مشاركتها البطولة في العديد من مها الصالح حديثنا عن تجربة الفنانة 
أعمال الدراما اإلذاعية، وخاصة برنامج "آفاق مسرحية" باإلضافة إلى مشاركتاه في العديد من المسلسالت 

 أيوب" . البحر-عز الدين القسام-التلفزيونية كـ "حارة القصر



وعلى صعيد السينما كانت لها حصة كبيرة من األفالم في القطاعين العام والخاص، ومن أبرز األفالم التي 
نجوم النهار" وقد أظهرت فيها تميزاً أضاف لتجربتها الفنية -الرجل الصامد-شاركت فيها : "المطلوب رجل واحد

 . المسرحية الطويلة حضوراً الفتاً بين نجمات الصف األول
داهمها المرض العضال فلم تصمت، بل راحت تدافع عن خاليا جسدها بإحساس أقوى من قبل، مؤكدة أنها 
مستمرة في العطاء المسرحي، وكانت آخر مشاركة مسرحية لها في مهرجان الفجيرة لترحل صباح الرابع عشر 

رامي المسرحي واإلذاعي عاماً بعد مسيرة طويلة زاخرة بالعمل الد 63عن عمر يناهز  2008من حزيران 
 سنيةوالتلفزيوني والسينمائي في سورية وخارجها وقد ُدفِنت حسب وصيتها إلى جانب شقيقتها الشاعرة الراحلة 

 . صالح
*** 

من الفنانات القليالت اللواتي برعَن في األعمال الكوميدية لقدرتها على أن  سامية الجزائريُتعَتَبر الفنانة 
من دون ابتذال ومبالغات مفتعلة، وهي تتمتع بَقْدر كبير من حرية التنقل بين الكوميديا  تجعلنا نضحك من القلب

والتراجيديا فتتركنا حيارى غير قادرين على أن نحكم في أي نوٍع أجادت في أدائها أكثر.. وللحديث عن تجربتها 
في مالمح وجهها، فنتذكر  يقتضي أن ننظر إليها كتاريخ فني مستمر يخترن مزيجاً من القسوة والحنان معاً 

الحّجة في مسرحية "غربة" لتستحق بجدارة لقب سيدة الكوميديا  دورها الهام في مسيرتها اإلبداعية شخصية
 السورية .

وتخرجت من أكاديمية الحياة متمرسًة في معتركات الواقع،  1944في العام  سامية الجزائريولدت الفنانة  
جًة معارفها ومخزونها برهافة كلية في إحساسها، فكانت البسيطة، الذكية، النبيلة، محققة معادلة اإلبداع  متوِّ

لها األصعب في التواصل مع أوسع شريحة ممكنة في آن واحد، وهذا ما استطاعت تحقيقه في أغلب أعما
المسرحية، وها هي تستمر في الصّف األّول بين الفّنانات السورّيات الرائدات وهي التي كانت يداً بيد مع جيل 
لتها  المؤّسسين المبدعين من خالل طاقتها المضاعفة ومرونتها في أداء الشخصّيات وثقافتها العالية التي أهَّ

متلّقين بمصداقّيتها، كما أّنها تتزّعم هرم أسرة فّنّية كونها لتقّمص الشخصّيات ببراعة فتغرق فيها قبل أن تقنع ال
الرائدة في مجالها من خالل تكريسها نفسها في الفّن الذي استمّرت فيه عقوداً دون أن تركن إلى هامٍش أو تنزوي 

تدقيق وتركيز في ركن، وما ساعد على بروزها إتقانها لمختلف األدوار التي أّدتها فانتقلت من نوٍع فني إلى آخر ب
عاليين وإن كان الطاغي في شخصياتها الدرامّية في السنوات األخيرة تلك التي جسدتها بمهارة كوميدية استثنائية 
في عدد من األعمال التي لم تقّدمها بطريقة كوميدّية مّجانّية بل كانت من خالل أدائها تعكس تناقضات جاثمة في 

ها لعشرات الشخصيات التي بقيت عالقة في األذهان والسّيما أّن عدداً داخل الشخصّية، وكذلك األمر في تجسيد
من األعمال التي شاركت فيها ُبني على صراع ال يهدأ بين العقل والعاطفة، بين الروح والجسد، بين الضمير 

ف بها أو تشير إليها فسيكون أمام فيض  ،والطمع من وإن اجتهد المتابع في البحث عن عناوين وأدوار تعرِّ
األدوار، وسيلحظ االجتهاد الذي ال ينقطع من قَِبلها، وهذا ما يبقي روحها متوّثبة تتمّتع بحّس الفكاهة إلى جانب 

 التعّقل والجّدّية والرزانة . 
علينا في ستينيات القرن الفائت كوجه من وجوه كوميديا المسرح الشعبي بالتوازي  سامية الجزائريأطلت 

م األبيض واألسود وبداية عصر التلوين في التلفزيون السوري في نهاية السبعينيات مع دراما التلفزيون أيا
فاستطاعت أن تشد األنظار نحوها، مرًة عبر نموذج المرأة النِزقة، ومرًة في شخصية المرأة القوية طيبة القلب، 

خالل بنموذج الشخصية التي ومرات كثيرة في شخصيات المرأة الدمشقية الحّكاءة، امرأة األمثال الشعبية دون اإل
 تريد تقديمها في أبهى حللها القريبة من قلب المتفرج في المسرح والسينما والتلفزيون . 

مقدرتها على تلوين أدائها كممثلة دون التمترس خلف شكل واحد بعينه من سامية الجزائري لقد أثبتت الفنانة 
الفني الطويل، فكانت سيدة الكوميديا في زمن الرواد  الشخصيات الدرامية التي تصدت لتأديتها خالل تاريخها

الفن الجميل عندما كان الفنان يعطي    الذين نحتوا في صخر المهنة لتكريس أسمائهم دون أية مساندة، وابنَة زمن
 الفن وليس ألجل المال وللمكسب المادي فقط .   أكثر مما يأخذ، وعندما كان الفنان يعمل ألجل

في ذاكرتنا المسرحية مرتبطة بشخصيتها في مسرحية "غربة" أم الجميع، السنديانة القوية سامية الجزائري 
التي تمتد جذورها عميقاً في األرض، في كالمها حكمة، وفي غضبها رحمة، تعارض هجرة الرجال إلى الخارج 

وفي اللحظة األخيرة  للعمل وتنصحهم بعدم ترك أرضهم وتكاد تقول لهم وهم في لحظات الوداع "هللا ال يوفقكم"



تقول لهم "هللا معكم" إنها الضمير ورادعه األخالقي ومنبع قيمه، لذلك شّكلت شخصيتها في تلك المسرحية السند 
 القوي للجميع في مختلف حاالتهم ومحنهم .

المتميزة لنفسها خطاً كوميدياً خاصاً بها ال يشبه أحداً، فقدمت العديد من األدوار سامية الجزائري اختطت 
التي ال ُتنسى في األعمال الكوميدية، بل ونجحت في أعمال كوميدية أخرى تعرضت لنقد حاد في أن تنأى 

 بحضورها فبقيت طازجة األداء واستطاعت أن تضفي حضورها المختلف الذي ال يخلو من الطرافة .
لنفسها حضوراً مختلفاً مما مع الشخصيات التي تلعبها سيدة الكوميديا في المسرح وأمام الكاميرا أسست 

جعلها أحد الرهانات الرابحة في كل عمل تشترك به كونها من الممثالت اللواتي برعَن في تجسيد شتى األنواع 
الدرامية، ورغم طغيان الجانب الكوميدي على أدوارها إال أنها تميزت في أعمال اجتماعية جادة كثيرة ال تخلو 

قة واجتهادها في كل الشخصيات التي جسدتها، وبرغم غيابها عن واجهة من الحيوية الغنية بروحها المحل
تظل حاضرة عندما يدور  الجزائري ساميةاالحتفاء أو التكريم أو الحضور الدائم في وسائل اإلعالم فإن بصمة 

 الحديث عن نجوم المسرح األوائل .
 *** 

رقة تشرين المسرحية إلى جانب كبار الفنانين في أعمال فصباح الجزائري ُتعَتَبر المشاركة الهامة للفنانة 
من أهم محطات حياتها الفنية على صعيد الوقوف على الخشبة في مواجهة نهاد قلعي و  لحام دريدالمسرحيين كـ 

الجمهور، وأيضاً على صعيد تحقيق شهرة منقطعة النظير، كما ُتعَتَبر تجاربها في تلك الفرقة االختبار األصعب 
 غربة" .-ضيعة تشرين-ّوع الشخصيات كما هو الحال في مسرحيات "كاسك يا وطنلها من حيث تن

وإذا كانت الجهود السابقة هي حصيلة إسهام المرأة في المسرح السوري منذ تأسيسه فإن النصف الثاني من 
لمسرح األحيان بجهود نجمات ا القرن العشرين حمل تطوراً ملحوظاً على حجم ذلك اإلسهام , وتم ذلك في أغلب

التي تعّد من أبرز الوجوه السورية المشرقة في إطاللتها الواثقة وظرافة صباح الجزائري األوائل ومن بينهن 
 . أدائها الالفت مع كل جديد لها

سامية مشاركاتها الدرامية في سن مبكرة، وهي األخت الصغرى للفنانة صباح الجزائري بدأت الفنانة 
 لتبدأ بعدها مشواَرها الفني االحترافي المتميز .  1977وقد انتسبت إلى نقابة الفنانين عام  الجزائري

بداياتها الفنية الحقيقية كممثلة كانت في سبعينيات القرن الفائت من خالل مشاركات متنوعة في عدد من 
تلفزيونياً بطريقة الدوبالج مع  األعمال الدرامية االجتماعية والكوميدية القصيرة، منها لوحات غنائية مَمسرحة

 .  خزام نبيلالفنان المسرحي 
قد لمع نجمها في عدد من األعمال المسرحية  الجزائري صباحوفي ثمانينيات القرن الماضي كانت 

 شوكت هالةوالتلفزيونية والسينمائية، وبذلك كانت واحدة من نجمات، بل رائدات الدراما السورية أمثال 
وغيرهن من نجمات  المصري سلمىو دبسي ثراءوثناء دبسي و حفيظ نجاحو واصف منىو نجيب أنطوانيتو

 الصف األول . 
أو تتكبد العناء كثيراً في الصعود إلى الدرجات األولى بسبب وقوف شقيقتها الفنانة باح الجزائري صلم تعاِن 

إلى جانبها والتي أخذت بيدها وساعدتها كثيراً في االستحواذ على إعجاب المخرجين بأدائها سامية الجزائري 
فاستمرت في العمل إلى التسعينيات بنجاح لم يسبقه إليها أحد من بنات جيلها، ثم انقطعت عن العمل فجأة 

دت في وقت الحق لظروف خاصة حتى ظن الجمهور وحتى الكثيرين من أهل الفن أنها اعتزلت، غير أنها عا
 لتكون من أكثر الفنانات مشاركة في األعمال التي حققت لها الشهرة األوسع . 

في التلفزيون كثيرة جداً ويصعب حصرها، إال أننا يمكننا اإلشارة إلى بعض  الجزائري صباحأعمال الفنانة 
س" و"عشنا وشفنا" و"حكايا منها كمشاركاتها الكوميدية في مسلسل "ملح وسكر" وسلسلة "مرايا" و"شوفو النا

 وسلسلة "بقعة ضوء" . العظمة ياسرالمرايا" مع الفنان 
-االتجاه المعاكس-أما على صعيد السينما فنذكر من األعمال التي شاركت فيها : "األبطال يولدون مرتين

 غابة الذئاب" . 
مت الفنانة  في عدد من المحافل المحلية والعربية والدولية وحصلت على العديد من  صباح الجزائريُكرِّ

الجوائز الهامة، منها جوائز عالمية خالل ثمانينيات القرن الفائت عن أعمالها اإلبداعية، وتم تكريمها في مهرجان 



األردن دمشق السينمائي ومهرجان محمد الماغوط المسرحي ومهرجان وهران المسرحي وفي لبنان والكويت و
 واإلمارات العربية، كما تم تكريمها في مهرجان أبها الكوميدي األول .

 *** 
في إحدى ليالي ذاك الزمن القديم تجّمع رجاٌل في مقلع للحجارة طلباً للدفء حول نار مشتعلة وتبادل 

ستعانة القصص واألحاديث، وفجأة خطر في بال أحدهم الوقوف واستخدام ظله لتوضيح حديثه، ومن خالل اال
بضوء اللهب استطاع أن ُيظهر على جدران المقلع شخصيات أكثر جسامة من أشخاص الواقع، فانبهر اآلخرون 
وتعّرفوا من دون صعوبة إلى القوي والضعيف، والظالم والمظلوم، واإلله واإلنسان البائد.. وفي أيامنا هذه حلَّت 

واألعياد األضواء االصطناعية، وجرى االستعاضة عن مكان نيران المباهج التي توقد في المناسبات الخاصة 
جدران المقلع بآالت المسرح المتطورة التي ساهم الفنانون في تطويرها أكثر فأكثر بأدوات وطاقات إبداعية 
جعلت منهم نجوماً كباراً في عالم الدراما والتي بدأت مع المسرح ومن ثم السينما فالتلفزيون.. وألنها ُتعَتَبر إحدى 

لمخضرمات والرائدات المؤسسات في المسرح السوري إلى جانب العديد من الفنانين ممن شاركتهم األعمال ا
التي ولِدت في  الطاهر أميمةالمسرحية استحقت أن نطلق عليها لقب "السيدة المرحة".. إنها الفنانة المسرحية 

حتفاالت مسرح المناسبات إلى أن وتعلمت في مدارسها وشاركت في العديد من األنشطة وا 1944دمشق عام 
عالم السينما بفيلم "سائق الشاحنة" باكورة  1966لتدخل عام  فوتونوفيتش يوشكواختارها المخرج اليوغسالفي 

 .  تاجا خالدإنتاج المؤسسة العامة للسينما والذي جسد دور البطولة فيه الفنان 
لتكون إحدى الفنانات البارزات في  1968ولتنوع نشاطها الفني وموهبتها المتميزة تم اختيارها في العام 

فرقة المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة، وفي ذات العام انتسبت إلى نقابة الفنانين كعضٍو مؤسٍس ومن أوائل 
 جانب كبار المسرحين . الفنانات اللواتي دخلَن عالم الفن االحترافي في سورية إلى 

وألنها بدأت في سنوات ُتعَتَبر األهم في النهضة المسرحية التي ازدهرت على أيدي رواد المسرح السوري 
وغيرهم فقد كانت  بقوش ياسينو بركات عدنانو سبيعي رفيقو بقدونس الدين سعدو فتحي اللطيف عبدأمثال 

منذ مشاركاتها األولى تطل على الجمهور برشاقة وحيوية تضفي معها نوعاً من الكوميديا على مختلف 
الشخصيات التي تجسدها، فُعِرفت منذ بداياتها المسرحية بحضورها الفني الظريف والمِرح في مختلف األدوار 

زيارة السيدة -ن األربعين عمالً نذكر منها : "الزوبعةالتي أُسِندت إليها في األعمال المسرحية والتي تزيد ع
-موت بائع جوال-لعبة الحب والثورة-حرم سعادة الوزير-الرجل الذي رأى الموت-المدينة المليونيرة-العجوز

جونو -الزير سالم-الزواج-زواج على ورقة طالق-سهرة مع أبو خليل القباني -قبل أن يذوب الثلج-الملك هو الملك
-الملك العاري-المفتاح-األقنعة-المدنسة-صابر أفندي-أنتيغون-األشجار تموت واقفة-رقصة التانغو-والطاووس

 الفيل يا ملك الزمان" .-السيل-الممثلون يتراشقون الحجارة-موت بائع جوال-الهوراسيون الكوراسيون
ومن أعمالها في  لتكون إحدى نجمات التلفزيون، الطاهر أميمةومن المسرح والسينما انتقلت الفنانة  

 الحريق" .-وادي المسك-التلفزيون والتي يصعب حصرها نذكر : "طبول الحرية
من الفنانات المواظبات على العمل المسرحي واإلذاعي منذ أن بدأت مسيرتها الفنية  الطاهر أميمةُتعَتَبر 

رجين في أدوار األم وإلى اليوم لما تمتلكه من حس رفيع المستوى وأداء صوتي متنوع يعتمده معظم المخ
واألخت والزوجة وحتى الطفلة الصغيرة، وال نبالغ إذا قلنا أنها شاركت خالل مسيرتها الفنية في آالف الحلقات 

 اإلذاعية الدرامية أهمها برنامج "آفاق مسرحية" . 
مت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من جهات محلية ودولية عديدة، الطاهر حصلت الفنانة  كما ُكرِّ

عن  2000كعضو مؤسس وعام   1985في العديد من المحافل السورية والعربية، منها تكريم نقابة الفنانين عام 
تميز مجمل أعمالها اإلبداعية، وتكريم المؤسسة العامة للسينما عن ريادتها وتميزها في أعمالها السينمائية، 

عن تألق حضورها المسرحي ومشاركاتها في العديد من  المسرح القومي-وتكريم مديرية المسارح والموسيقا
المهرجانات المسرحية في العديد من الدول العربية، وأيضاً تكريم وزارة اإلعالم في العيد الفضي للتلفزيون 

 السوري .
 *** 

في االختبار بعد أن حصدت جماهيرية واسعة وبدأت تتطور بسرعة في مسيرتها  هالة شوكتنجحت الفنانة 
بت أنظار المخرجين المسرحيين في المسرح القومي ومسرح القطاع الخاص وفي مصر التي عاشت فيها فجذ



فترة بداياتها المسرحية، متجاوزة بذلك مراحل عدة من خالل العديد من المشاَركات الفنية مما جعلها تثبت أقدامها 
والوطن العربي، حتى أنها في سنة  في عالم المسرح أوالً كواحدة من أبرز الفنانات المسرحيات في سورية

انتسبت إلى نقابة الفنانين لتصبح محترفة للفن  1968استحقت بجدارة لقب نجمة مسرح العام، وفي العام  1967
 من الطراز الرفيع .

في مصر ومن  شوكت هالةوعلى الرغم من إغراءات الشهرة والنجومية التي حصدتها حسناء المسرح 
كبار المنتجين والمخرجين وزمالئها وزميالتها من الفنانين لتستمر هناك في تحقيق المحاوالت العديدة من 

النجاحات المتتالية كغيرها من النجمات الباحثات عن الشهرة والمكانة األفضل لهن إال أن تعلقها الكبير ببلدها 
صغار، ساعية إلى عملها في جعلها غير مترددة في العودة كفنانة قديرة وأم حنون متفانية في رعاية أوالدها ال
 المسرح الذي أخلصت له بكل طاقاتها فأخلص لها وجعلها األكثر تواجداً في رحابه .

بشهرة واسعة في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وكان ال بّد لها من االستمرار في  شوكت هالةحظيت 
العمل المسرحي كغيرها من المجتهدات في المسرح وهي التي قالت يوماً : "المسرح مدرسة فن التمثيل" بعد أن 

سرح الخاص في تلك حجزت لنفسها مكاناً بين نجوم المسرح القومي المؤسسين، وكذلك األمر مع كبار نجوم الم
المرحلة التي كان من الصعب فيها على المرأة الوقوف على خشبات المسارح ومواجهة الجمهور والنقاد ممن 

ترويض -يرفضون عمل المرأة في الفن.. ومن أهم أعمالها المسرحية والتي يصعب حصرها : "العنب الحامض
وساعة" وال ننسى روعة أدائها وحضورها بين ساعة -طرطوف-الخجول في القصر-موت بائع جوال-الشرسة

 في مسرحية "كاسك يا وطن" . لحام دريدالمختلف واالستثنائي في تجربتها الخاصة مع مسرح الفنان 
نجاحاً في عالم السينما العربية وقد تجاوز عدد األفالم التي شاركت فيها الخمسة عشر شوكت كما حققت 

بنت شرقية" كما أنها من رواد األعمال التلفزيونية منذ بديات بّث -الثعلب-فيلماً، ومن هذه األفالم "سائق الشاحنة
 أبو البنات" .-أيام شامية-التلفزيون السوري حيث شاركت في مئات التمثيليات والمسلسالت كـ "اليتيم

لقي مالمح الصبية الحسناء ثم األم المحفورة في مخيلة المت شوكت هالةرافقت معالم وتعابير وجه الفنانة 
 الذي يتذكر كم أبدعت في تجسيد دور األم لتخلق حالة من التعاطف مع الشخصيات التي أدتها .

حجزت لنفسها مكاناً أثيراً في  بعد أن 2007 العام من والعشرين الثامن فيهالة شوكت رحلت الفنانة 
 المسرح السوري والباقية أعمالها شاهدة على تاريخها الحافل بالعطاء .

*** 
من أوائل اللواتي دخلَن مجال فن التمثيل في حلب كممثلة مسرحية ومطربة في آن  يوالند أسمرُتعَتَبر الفنانة 

معاً، فشاركت في العديد من األعمال المسرحية من خالل انضمامها أوالً إلى فرقة مسرح النادي الكاثوليكي في 
المسرحية التي شاركت بها في تلك المرحلة  ومن األعمال ،حلب، وفي ذات الوقت كانت المرنِّمة األولى

المناسبات، وأخرى اجتماعية وكوميدية لصالح األندية الفنية التي اشتهرت بأنشطتها  بعض مسرحيات وطنية في
الفنية المتنوعة، كما جسدت العديد من الشخصيات العامة في أعمال مسرحية عالمية مترجمة، منها 

 وغيرها مما جعلها اسماً المعاً في المسرح . مولييرلعالمات" لـ "البورجوازي النبيل" و"النساء ا
ساً في مدرسة ثانوية وقد درس فن  1930في مدينة حلب عام  يوالند أسمرولِدت الفنانة  وكان والدها مدرِّ

في أجواء حلب  أسمروهكذا نشأت  1946سنة  اإلخراج في القدس وأسس النادي الكاثوليكي المسرحي في حلب
ة للموسيقا والغناء والترانيم، وقد لمس والدها مبكراً ميلَها الشديد للموسيقا وهي ال تزال في سن الطفولة العاشق

فألحقها بفرقة الكورال لتلّم باأللحان والموسيقا الشرقية، فكانت من أبرز األصوات النسائية الحلبية، وبذلك دخلت 
 إذاعة حلب كمطربة . 

في الترانيم وأنشطة الكورال والمسرح الكاثوليكي بحلب لفتت إليها  أسمر يوالندوخالل مشاركة الفنانة 
 أنطوانأنظار المعنيين بالبرامج اإلذاعية والملحنين المتعاملين مع إذاعة حلب فتمَّت دعوتها بعد أن سمع صوَتها 

ا كانت انطالقة مسيرتها كان مدير دائرة الموسيقا في إذاعة حلب سابقاً فطلب منها الغناء في اإلذاعة ومنه زابيطا
مترجمة إلى العربية الفصحى وكان  وكانت هذه األغاني موزارتو شوبانالفنية مع بعض األغاني عن موسيقى 

ت هذه األغاني مع المايسترو غنام عزيزويضبطها الموسقي  خوري شارلينظمها الشاعر   صلحي، والحقاً أُِعدَّ
 . وتم تسجيلها للتلفزيون السوري الوادي



بين اإلذاعة والتلفزيون كنجمة غناء وتمثيل، كما كانت لها مشاركات عدة منذ  يوالند أسمرد ذلك تنقلت بع
-بدايات أفالم المؤسسة العامة للسينما وبعض أفالم القطاع الخاص السورية والعربية، ومنها أفالم "المخدوعون

–األوسع في مجال فن التمثيل بأدوار اتسمت أحالم المدينة" وبذلك تكون قد حققت الشهرة -حبيبتي يا حب التوت
 بالعاطفة وصفات الشخصيات األنثوية ومنها أدوار األم في عدد من المسلسالت واألفالم .  -غالباً 

كان المسرح القومي يستقطب معظم المواهب وخاصة  يوالند أسمرفي المرحلة التي اشُتهرت فيها الفنانة 
المتأصلة في مسرح حلب  أسمرالممثالت اللواتي تخرجن من مدارس مسرحياته الهامة، وقد انضمت إليه الفنانة 

لتكون من النجمات المسرحيات اللواتي برزن في المرحلة الذهبية للمسرح القومي، كما كانت لها مشاركاتها في 
ض الفرق الخاصة وبعض عروض المسرح األوبرالي كمغنية أوبرالية وممثلة متمكنة، عروض مسارح بع

عبر مسيرة لم تتوقف عن العطاء المتميز بحضورها المختلف في النبرة  أسمر يوالندوهكذا اشُتهرت الفنانة 
الشديد وتهذيبها  وعذوبة الحس اإلنساني واألداء الالفت واإلطاللة البهية، وأكثر ما كان يميز شخصيتها حياؤها

الراقي وكانت تردد دائماً بأن الفن ليس رسالة وحسب وإنما سلوك أيضاً يجب أن يتمثل من خالله الفنان ليكون 
قدوة في مجتمعه وسفيراً للحب واإلنسانية لوطنه في كل مكان يحط فيه رحاله، إلى أن داهمها المرض فرحلت 

 . 1988عام 
*** 

سات الرائدات في مسيرة الحركة ) 1938(المولودة في العام  يهدى شعراوُتعَتَبر الفنانة  من المؤسِّ
المسرحية السورية ونقابة الفنانين، ومن الشخصيات النسائية البارزة في األعمال الدرامية السورية، وهي تمتلك 

ها العاشقة حنجرة رخيمة منحتها العديد من فرص الغناء في األعمال المسرحية واإلذاعية والتلفزيونية.. إن
للحارات الدمشقية القديمة بنشأتها في أحد أحيائها الشامية العتيقة (حي الشاغور) الذي ترك أثراً كبيراً في تكوينها 
وذاكرتها التي أجادت من خاللها في تجسيد أهم الشخصيات النسوية في األعمال البيئية الشامية التي حققت لها 

 . شهرة واسعة
أعمال نجوم المسرح السوري منذ ستينيات القرن الماضي، كما أسست لنفسها في  هدى شعراويشاركت  

 محمد، شحادة أديبفرقة مسرحية حملت اسمها وعملت إلى جانب العديد من الفنانين المسرحيين المعروفين كـ 
بعد -أول امرأة سورية  شعراوي، وغيرهم، وبذلك تكون الصالح إنعام، الحكيم مظهر، الشماط محمد، الطيب
ل فرقة تقدم مسرحية، وقد قدمت هذه الفرقة أعمالها في دمشق والعديد من المدن السورية  -العريس ناديا تشكِّ

الخانم والسكرتيرة" -لحد هون وبس-وبعض الدول العربية، ومن عناوين أعمالها المسرحية نذكر : "عريس لقطة
. 

لْتها لتكون من أهم ممثالت الدراما الطريفة وا هدى شعراويشخصية الفنانة  لشعبية في المسرح أهَّ
قد أخذت مكانتها األفضل في الشهرة  شعراوي هدىالتلفزيونية، ومع تطور هذه الدراما وانتشارها كانت 

والحضور الهام في عالم الفن، ولكونها تهوى المبادرة، بل المغامرة، كانت من أوائل من دخل مجال اإلنتاج 
 يوسفتلفزيوني من خالل إنتاجها األول لمسلسل بعنوان "قبض الريح" بالتعاون مع المخرج والمنتج الدرامي ال

نهاية رجل شجاع" وقد أدت فيها -أيام شامية-، ومن المسلسالت الهامة التي شاركت فيها نذكر : "باب الحارةرزق
الخاص في السينما من خالل وفي غيرها مختلف األدوار االجتماعية والكوميدية، كما كان لها حضورها 

 مشاركاتها العديدة في أفالم القطاعين العام والخاص كفيلَمي "غابة الذئاب" و"الشمس في يوم غائم" .
 ***  

في أسرة دمشقية عريقة، بل هي م�ن أش�هر أُِس�ر منطق�ة القن�وات الخص�بة ب�وفرة  وفاء موصلينشأت الفنانة 
ف�ي منطق�ة المه�اجرين ث�م انتقل�ت إل�ى منطق�ة  ث�انيالتش�رين  1دت ف�ي مياهها والمتوارثة المعشر الطيب، وق�د ولِ�

المزرعة ودرست في مدارسها، وُعِرف عنها منذ المرحلة االبتدائي�ة ش�غفها ورغبته�ا ف�ي االكتش�اف وح�ب ال�تعلّم 
والمش��اركة ف��ي مختل��ف األنش��طة المدرس��ية الفني��ة ك��العزف م��ع الفرق��ة الموس��يقية عل��ى آل��ة األوكردي��ون، ولج��ودة 

وموهبتها الغنائية وامتالكها حنجرة صافية صّداحة كانت من المتفوقات األوائل في المرحل�ة أدائها وسالمة نطقها 
 اإلعدادية والثانوية من خالل مشاركاتها في المسرحيات الغنائية والنوادي المسرحية المدرسية .

بعد حصولها على شهادة الثانوية العامة لم يكن في مخططها أن تدرس فن التمثيل، فتقدمت بأوراقه�ا لت�درس 
الهندسة المعمارية والديكور الداخلي في فرنسا، وما أن انتهت م�ن كاف�ة اإلج�راءات وترتي�ب حاجي�ات الس�فر ف�ي 



المعه�د الع�الي للفن�ون المس�رحية، وعل�ى الف�ور حقائبها حتى أخبرتها والدتها أن وزارة الثقاف�ة أعلن�ت ع�ن افتت�اح 
ودون ت�ردد أفرغ�ت حقائبه�ا مق�ررة تق�ديم أوراقه�ا للمعه�د بع�د موافق�ة وتش�جيع وال�دها، وكأنه�ا أعلن�ت ب�ذلك أنه�ا 
ستكون من الطلبة المقبولين دون منازع، فتقدمت لالختبار وقُِبلَت األمر الذي جعلها من أوائ�ل الفتي�ات الس�وريات 

خلَن مجال التمثيل األكاديمي.. ولم يكن المعهد العالي للفنون المسرحية بالنسبة لها مجرد هاجس ورغب�ة اللواتي د
في الدراسة األكاديمية وحسب وإنما بحث مستمر عن التنوع والجودة في مش�اركاتها كممثل�ة مثقف�ة تبح�ث وتنق�ب 

ين وثق�وا بملَكاته�ا وموهبته�ا واحترم�وا حال�ة عن كل ما هو جديد ومبتك�ر مم�ا أهله�ا ألن تلف�ت انتب�اه أس�اتذتها ال�ذ
التحدي في أن تكون األبرز في المنافسة مع زمالئها.. ومضت سنوات الدراسة األربع وكأنها تعيش ورش�ة عم�ل 
يومي، تنهل من العلوم المس�رحية والمع�ارف الثقافي�ة وتت�درب عل�ى أدوات ومف�ردات الممث�ل إل�ى أن ج�اء موع�د 

، الس�اجر د.ف�وازوإش�راف  ون�وس هللا س�عدن، األول "سهرة مع أبي خليل القباني" ل�ـ التخرج فشاركت بمشروعي
أح�د مؤسس�ي المعه�د، وبع�َدها س�افرت  فض�ة أس�عدومشروع التخّرج الثاني "السيد بونتيال وتابعه م�اتي" إش�راف 

  إلى لينينغراد لتتابع دراساتها العليا . موصلي
�دت عليه�ا أعم�االً مس�رحية المسرح الذي تخصصت به،  وفاء موصليعشقت  فكانت وفي�ة للخش�بة الت�ي جسَّ

المسرح القومي مع معظم المخرجين الكبار، وكان�ت البداي�ة ف�ي اختي�ار -عديدة لصالح مديرية المسارح والموسيقا
له�ا ف�ي مس�رحية "توب�از" الش�هيرة والت�ي ق�ام بإخراجه�ا للمس�رح الق�ومي، ث�م توال�ت األعم�ال  حن�ا يوس�فالفنان 

حكاي��ة الش��تاء" كم��ا ش��اركت ف��ي ع��دد م��ن الع��روض -الخدام��ة-مس��رحية، منه��ا "حفل��ه عل��ى الخ��ازوق 16فبلغ��ت 
 س�الم وحي�دالمسرحية العربية، منها العرض الهام "هايد بارك" لص�الح المس�رح الحك�ومي الك�ويتي وم�ن إخ�راج 

  وذلك خالل فترة إعارتها في الكويت .
األب�يض واألس�ود إل�ى مرحل�ة الب�ّث المل�ّون كان�ت م�ن أوائ�ل مع ب�دايات انتق�ال الب�ّث التلفزي�وني م�ن مرحل�ة 

، ث�م أتاس�ي ف�ردوس محم�دالمشاركين في األعمال الدرامية م�ن خ�الل مش�اركتها ف�ي مسلس�ل "الطبيب�ة" للمخ�رج 
توالت األعمال التلفزيونية بكثافة بين االجتماعي والكوميدي والبيئ�ي الدمش�قي والت�اريخي والت�ي بلغ�ت إل�ى الي�وم 

 . رقصة الحبارى"-درب التبان-موج البحر ىعلعمالً تلفزيونياً، منها " 150من أكثر 
 يالش�مس ف�-الكومب�ارس-رح�ابفي عدة أفالم نذكر منه�ا "وفاء موصلي أما على صعيد السينما فقد شاركت 

والمسلس�الت وألهمي�ة أدائه�ا اإلذاع�ي وس�المة لغته�ا ب�رزت ف�ي مختل�ف الب�رامج الدرامي�ة اإلذاعي�ة  .."يوم غ�ائم
 والتمثيليات .

إحدى دعامات الصفوف األولى في الدراما المسرحية السورية والعربي�ة، وه�ي المس�تمرة ف�ي وفاء موصلي 
خطواته��ا وتطوره��ا حض��وراً معرفي��اً الفت��اً جعله��ا الق��دوة واألنم��وذج للم��رأة الس��ورية  -بثب��ات–العط��اء، محقق��ًة 

ة االحتف��اء والتك��ريم ف��ي مختل��ف المحاف��ل المحلي��ة والعربي��ة ألهمي��ة المتفوق��ة ف��ي مي��دانها اإلب��داعي وه��ي المس��تِحق
 تميزها في تنوع األدوار التي جسدتها، وخاصة االجتماعية اإلنسانية والبيئية الشعبية .

 *** 
طفلة عادية أيام سنوات دراستها األول�ى ف�ي مدين�ة الالذقي�ة، إذ كان�ت األكث�ر سالف فواخرجي لم تكن الفنانة 

ن أقرانه��ا م��ن الموه��وبين ال��ذين ش��اركتهم العدي��َد م��ن األنش��طة الفني��ة، وخاص��ة االحتف��االت المدرس��ية تمي��زاً ب��ي
 المسرحية المنوعة ومعارض الرسم التي لفتت من خاللها االنتباه إلى تميز ألوانها وخطوط لوحاتها األولى .

المدرس�ة والطري�ق والحارة واألصحاب شواطئ الذاكرة مع كروم ومن حياة الالذقية وحكايات البحر ودفء 
ت ب��ه أجم��ل اللوح��ات ك��ان عليه��ا ورس��مت  تالطاول��ة الت��ي درس��و م��رات وم��رات القري��ب م��ن الش��اطئ ال��ذي م��رَّ

االنتقال المبكر إلى العاصمة دمشق مع انتقال عمل والدها وسكنها في حي الشهبندر لتدخل مدارس دمش�ق مؤمن�ًة 
هو أيام أو مروراً عابراً بل بحثاً دؤوباً تنقِّب من خالل�ه ف�ي ك�ل ص�باح ومس�اء بأن الحياة القادمة لن تكون مجرد ل

كلي��ة اآلداب (قس��م -ع��ن ذاكرته��ا األول��ى.. وم��ع حص��ولها عل��ى الش��هادة الثانوي��ة ق��ررت أن تلتح��ق بجامع��ة دمش��ق
ب��ين الماض��ي اآلث��ار) وألنه��ا الموهوب��ة ف��ي الرس��م ك��ان ال ب��ّد له��ا أن تكم��ل مش��روعها م��ع أل��وان لوح��ات ال��ذاكرة 

 والحاصر والمستقبل فالتحقت بمعهد أدهم اسماعيل للفنون التشكيلية .
وألن للمس��رح عالم��اً خاص��اً ف��ي حياته��ا وه��ي تعتب��ر العم��ل في��ه مغ��امرة ال تقب��ل الفش��ل نهائي��اً كونه��ا مؤمن��ة 

نفس�ها ألوق�ات بحضوره األخاذ، ولكونها تشعر بأن مس�ؤوليات العم�ل الس�ينمائي والتلفزي�وني أكب�ر م�ن أن تف�رغ 
طويلة يومياً للخروج بمسرحية هامة للجمهور، ورغم قلقها الدائم على المس�رح وجمه�وره القلي�ل قياس�اً ب�أي ن�وع 



م��ن أن��واع الفن��ون الدرامي��ة األخ��رى إال أنه��ا بحث��ت بش��كل دؤوب ومجته��د ع��ن المش��اركة ب��بعض المس��رحيات 
المس�رحية.. ورغ�م أعماله�ا وائ�ل رمض�ان الفن�ان  " باإلض�افة إل�ى تج�اربحكاية الش�تاءو" "الصوتكمسرحيَتي "

المسرحية محدودة العدد إال أنها تركت بصمة واضحة يتذكرها كل من تابع تلك األعم�ال الت�ي حقق�ت فيه�ا نجاح�اً 
 الفتاً .

في الس�ينما، فش�اركت ف�ي ف�يلم "الترح�ال" للمخ�رج سالف فواخرجي وباإلضافة إلى عملها المسرحّي عملت 
وذلك بعد تخرجها من قسم اآلثار في كلية اآلداب، كما شاركت في نفس العام في ف�يلم  1997م عاريمون بطرس 

لتب�دأ ف�ي الع�ام الت�الي مغامرته�ا التلفزيوني�ة م�ن خ�الل مسلس�ل عب�د اللطي�ف عب�د الحمي�د "نسيم ال�روح" للمخ�رج 
شرات المسلسالت ربما ك�ان أبرزه�ا ولتتتالى أعمالها التلفزيونية فيما بعد لتبلغ عخلدون المالح "الجمل" للمخرج 

أعمال السيرة الذاتي�ة كمسلس�ل "كليوب�اترا" ومسلس�ل "أس�مهان" دون أن تنس�ى الس�ينما الت�ي أخرج�ت له�ا م�ؤخراً 
فيلماً بعنوان "رسائل الكرز" دون أن ننسى أعماالً سينمائية شاركت فيها في مصر كفيلم "حليم" وفيلم "ليلة البيبي 

 دول" .
 *** 

ة األخيرة في حديثنا عن بعض التجارب األنثوية المتميزة في المسرح الس�وري نتوق�ف م�ع الفنان�ة في المحط
 كواحدة من الوجوه المتميزة في حضورها فنياً ونقابياً من خالل تبوئها لمنصب نقيب الفنانين . فاديا خطاب 

ح�ّي البياض�ة القري�ب م�ن  ف�ي 1957في مدينة حل�ب عاص�مة الف�ن واألص�الة ع�ام فاديا خطاب ولِدت الفنانة 
قلعة حلب، ونشأت في أسرة عريقة مؤلفة من أم وأب وأربع بنات وأخ، وتلقَّت دراستها في المرحلة االبتدائية في 
مدرسة الغافقية الواقعة في منطقة الفرافري�ة بحل�ب والت�ي ب�دأت ف�ي ص�فوفها األول�ى برفق�ة أقرانه�ا م�ن المواه�ب 

 مختلف المناسبات، كما ُعِرف عنها اجتهادها وتفوقها العلمي .المشاركة في األنشطة الفنية في 
وفي المرحلة اإلعدادية انتقلت من حلب إل�ى عاص�مة الثقاف�ة والحض�ارة دمش�ق وس�كنت ف�ي منطق�ة الم�الكي 
والتحقت بمدرسة دار السالم التي تبنَّت نشاطها الفني وطموحاتها في تأسيس فرق�ة مس�رحية مدرس�ية تش�ارك م�ن 

جميع األنشطة المدرسية والنوادي الفنية، وفي المرحلة الثانوية انتقلت إل�ى مدرس�ة األم المحدث�ة لتت�ابع  خاللها في
  تعليمها، وقد اشُتِهرت في تلك المرحلة باإللقاء والخطابة فاختيرت لتمثل مدرستها في العديد من المناسبات .

طالبة في المرحلة الثانوي�ة، حي�ث هي م الفن ومشاركاتها الفنية  في سن مبكرة ودخلت عالفاديا خطاب بدأت 
يوَم كان مسؤوالً عن فرقة الفنون التابع�ة للهيئ�ة العام�ة لإلذاع�ة والتلفزي�ون ف�دعاها  لحام دريدتعرفت على الفنان 

للمشاركة في ف�يلم بعن�وان "خي�اط للس�يدات".. وم�ع تأس�يس فرق�ة تش�رين المس�رحية وبداي�ة العم�ل عل�ى مس�رحية 
لتكون من بين المشاركين في المسرحية وأس�ند إليه�ا شخص�ية أم  لحامتّمت دعوتها ثانيًة من قبل  "ضيعة تشرين"

صالح فقدمتها بأداء ب�ارع وعرفه�ا م�ن خالله�ا جمه�ور المس�رح الس�وري والعرب�ي.. وُتعَتَب�ر مش�اركتها ه�ذه إل�ى 
 الجزائ�ري ص�باحو العظم�ة ياس�رو بريخ�ان ش�اكرو حجو عمرو قلعي نهادو لحام دريدجانب فنانين مرموقين كـ 

من أهم مراحل تأسيسها الفني على صعيد الوقوف على الخشبة ومواجهة الجمهور مما أّهلها فيما بع�د لتك�ون م�ن 
أبرز نجم�ات التلفزي�ون من�ذ س�بعينيات الق�رن الماض�ي، حي�ث كان�ت البداي�ة التلفزيوني�ة ف�ي مسلس�ل األطف�ال "أن�ا 

كما شاركت في مسلسل تلفزيوني للكبار هو "نمر الع�دوان" ال�ذي  الجراح رويدا النحلة.. أنا الدبور" مع المخرجة
ولتتت�الى أعماله�ا التلفزيوني�ة بع�د ذل�ك حي�ث ش�اركت ف�ي عش�رات األعم�ال ك�ـ ك�وكش  الدين عالءأخرجه الفنان 

 على موج البحر" .-درب التبان-"األجنحة
ي��د م��ن الج��وائز وش��هادات التق��دير ف��ي المحاف��ل خ��الل مس��يرتها الفني��ة عل��ى العدفادي��ا خط��اب حص��لت الفنان��ة 

المحلية والعربية والدولية، فحصلت على جائزة درع اإلبداع في مهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزيون عن مسلسل 
 .فردوس أتاسي  محمد"المحكوم" للمخرج 

 
*** 

 
 



 شغلت حيزاً هاماً من نشاطهن

 المونودراما 
 ومبدعات المسرح السوري

 
 الراعيعلي 

 
على ما ُيسجل المهمومون بالتأريخ للمسرح فإن المظاهر األولى لقيامة مسرح المونودراما، سواء كان ذلك 
عالمياً أو محلياً، كانت قد بدأت مع الرجال من المسرحيين وذلك في كل تفاصيل المشهد المسرحي المونودرامي، 

 ذلك من متممات الفرجة المسرحية . أي من النص والتمثيل، مروراً باإلخراج والديكور، وغير
اإليكاري الذي عاش قبل الميالد بعدة مئات من السنين  ثسبيسوعلى ما يروي مؤرخو المسرح فإن الشاعر 

 كان هو الممثل األول للمونودراما في التاريخ .
نطالقته وفي سورية وقع عبء حمل هذا الفن على كاهل الرجال أيضاً، على األقل في البداية، أي كانت ا

ذكورية أيضاً لوقت ربما بدا طويالً، حتى أتت نساء المسرح السوري فيما بعد وخضَن مجال هذا الفن الذي 
 وبحكم غاياته وأغراضه بدا فناً نسوياً، أو كان أقرب لـ  "ديوان مظالم" لشكاوى النساء وشواغلهم .

مسرحيون رجال ألّفوا واقتبسوا ومّثلوا في المشهد المسرحي السوري المونودرامي برز في بداية انطالقته 
, القاسم أبو الرحمن عبدو قدسية زيناتي، وفيما بعد برز فضة أسعدو عكال حسنالمونودراما نذكر منهم 

والالفت لالنتباه أن النصوص األولى التي تّم تجسيدها على خشبة المسرح كانت مقتبسة عن نصوص أجنبية، أي 
لى لبدايات المسرح التقليدي، ليس في سورية وحسب وإنما في العالم العربي منذ كما تّم األمر في العروض األو

باً وكان من إخراج  مولييرـ أواسط القرن التاسع عندما تّم تجسيد نص "البخيل" ل ليكون بداية  النقاش مارونمعرَّ
 المسرح في العالم العربي .

المسرحيات بهذا الشكل  الفنانات المونودراما، إذ انخرطتلم يُطل الوقت بهذا االحتكار الذكوري لمسرح 
 عشرات حياتها في تجسد التي المرأة المختلفة، المسرحي الذي بدا شخصياً لكنه يهم اآلخرين، وهنا بدت المرأة

 هي تصدت وبما مجتمعها لها حّمله بما الصفة تلك قاربت التي المرأة وإنما السوبر–المرأة بمعنى ليس النساء
المرأة في مسرح  وقد حاولت أيضاً، النساء عالم وفي المجتمع في الفارقة العالمة فكنّ  مهام، من لتحمله سهانف

 التي المسرحية العروض فبدت الحياة في كفاحهن يوازي بما النسائية الشخصيات تلك مسيرة تقدم أن المونودراما
 .الحقوقي  بالصراخ محقونة نسوية مناخات بدافع وكأنها جاءت المونودراما شكل أخذت

 ندىوبالعودة للتأريخ المسرحي فإن المتابعين يعّدون عرض "االختيار" الذي قامت بتجسيده الفنانة 
في أواخر ثمانينيات القرن العشرين هو أول عروض مسرح المونودراما النسائية في سورية، أو على  الحمصي

نفسها  الحمصي ندىكان من كتابة  عصمت رياضاألقل كان األكثر نسوياً إذا ما علمنا أن العرض الذي أخرجه 
دراما في األماكن الثالثة إضافة لكونها ممثلته الوحيدة.. بعد هذا العرض سنجد المرأة في عروض المونو

الرئيسية وإن كان ذلك بنسب مختلفة وهي التأليف واإلخراج والتمثيل، وكانت موجودة أيضاً في الموسيقا 
والديكور وكل تفاصيل العرض المسرحي، وهنا نميز ثالثة أنواع من النسب وهي أن المرأة في هذا الشكل 

ت األكثر حضوراً، ثم في اإلخراج، وأقل منهما في التأليف المسرحي كانت أكثر فاعلية في التمثيل، إذ كان
 واإلعداد واقتباس النص المسرحي .



التي اعُتِبرت األولى التي فتحت بوابة مسرح المونودراما نسوياً والتي  الحمصي ندىبالتوازي مع تجربة 
أكثر من وجه نسائي، كانت انطالقة قوية كتابة وتمثيالً ظهر في المشهد المسرحي السوري المونودرامي 

تجربتها المسرحية في مونودراما  الحمصيبعضهن أكملن تجربتهن الفنية بهذا الشكل المسرحي حيث كررت 
 هذه المرة . قارصلي محمدياسمين" ومونودراما "امرأة نساء" وهما من إخراج  تدعى فتاة وغروب "فجر بعنوان

د شاركت في إنجازها أكثر من امرأة، وهذه المسرحية أما مونودراما "عيشة" التي قدمتها فرقة الرصيف فق
، وقد فتح هذا أحمد رائفةوقامت بتمثيلها  فتال روالأخرجتها  مرزوقي حكيمالتي كتب نصها الكاتب التونسي 

لتجسد أكثر من عرض مسرحي مونودرامي فيما بعد  الصالح مهاالعرض المسرحي الطريق أمام الفنانة الراحلة 
 . في مونودراما "عيشة" أوالً  أحمد رائفةوبعد أن جّسدت في مرحلة الحقة الشخصية التي جسدتها 

األكثر شغالً في مجال العمل المونودرامي في الوسط المسرحي السوري، فقدمت بعد  الصالح مهاكانت 
، ومن ثم مونودراما "خطبة الذعة سعيد خالدةوصياغة  ييكيت صموئيلنص "عيشة" مونودراما "األيام الحلوة" 

، وبعد ذلك التقت مع محبي هذا الشكل جان جوانوإعداد  ماركيزضد رجل جالس" من إخراجها ونص 
 . خزندار شريفوإخراج  المدني الدين عزالمسرحي من خالل عرض "شجرة الدر" نص 

شهدت خشبة مسرح المونودراما حضوَر أكثر من  الصالح مهانة بالتوازي مع هذا الحضور المميز للفنا
 هاديوإخراج  الدين نصر طاللفي مسرحية "دم شرقي" تأليف  رؤوف ميدياامرأة ممثلة، منها على سبيل المثال 

في  سمور فيلدا، وخليفة الحميد عبدوإخراج  جلو ماهرفي عرض "البانيو" تأليف  سلوم بثينة، والمهدي
في "سوناتا الجنون" إخراج  محمد بتول، وبرهوم سهيروإخراج  جان جوانمسرحية "ليلة الوداع" تأليف 

في مسرحية "وجوه من خرز" نص وإخراج  غانم خديجة، وكذلك األسدي جوادـ عن نص ل خلف إسماعيل
ختلفاً عندما اتجهت صوب أكثر من تجربة مونودرامية أخذت انعطافاً م عمران أملـ ، فيما كان لدريباتي ياسر

 أدونيسوغيرها من أشعار  رامبوـ الشعر الذي فقامت بمسرحته كما في مونودراما "فصل في الجحيم" ل
، إضافة لتجربتها في عرض عمران حالوالتي أخذت شكل المونودراما لبوساً لها، رافقتها تمثيالً الفنانة  الحالجو

 . محمد ناندا"امرأة وحيدة" تمثيل 
 

 إشارات
ال بّد لكل من تابع تلك العروض أن يتلمس اإلشارت التالية : إن المرأة في مسرح المونودراما اقتصر عملها 

.. برهوم سهير، الصالح مها، عمران أمل، فتال روالفي اإلخراج على جهد ال يتعدى أربع فنانات فقط هّن : 
إعداداً واقتباساً، والمالحظ هنا أن كتابة النساء  مرانع أملو الحمصي ندىوفي الكتابة اقتصر األمر على كلٍّ من 

للنص المونودارمي، وحتى في عملية اإلخراج كانت توجه خطابها للمرأة فقط، وإن كانت الرسالة للرجل الذي 
نوا  بدا صانع مأساتها، فيما هناك الكثير من الكّتاب الرجال ومن المخرجين ممن كتبوا وأخرجوا للنساء، أو ضمَّ

 بهم الكتابي واإلخراجي هموم النساء وشواغلهن .خطا
ت  أما تمثيالً فكانت هذه العروض ميدان المرأة األبرز، وهذه العروض وبحكم طبيعة المونودراما ضحَّ
ر تفوق المرأة  بعنصَري الصراع والحوار التقليديين ليتحوال إلى مناجاة ومونولوجات فردية، وربما من هنا ُيفسَّ

ل المعادل لما تناجي في التمثيل وحضو رها أكثر على الخشبة أكثر من التأليف واإلخراج باعتبار أن التمثيل شكَّ
به النساء في واقع حياتهن، ولما ُعرفت به المرأة وتفوقت به من كونها (الحّكاءة) األكثر فاعلية وإقناعاً وذلك منذ 

 بنات جنسها من حد السيف . -بفضل طالقة لسانها–تجربتها المريرة مع شهريار حيث أنقذت 
 آلهتين-امرأتين بين الشرسة المعركة تلك التاريخية المرويات تحكي المرأة مكتوبة كما معركة أول وكانت

 امرأة حيث تحاول كل" الترويض" المعركة تلك عنوان وكان النهرين، ما بين بالد في القديم السومري الزمن في
 إنانا اآللهتين بين ذلك كان .مشروعها. إلقامة األحوال، كل في ابينهم مشترك وهو يديها، ما بين ترويض
 فتغني المسالمين، الرجال من جيالً  تنشئ أن تريد ليليت الطفل، وكانت أي نشوئه أول في الذكر وكان وليليت،

 وإنانا العكس، وليس عينيها، أو شعرها لون من وربما اسمها، الليالي منها أخذت حتى الليالي، طوال الهدهدة لهم
 استطاع خالله فمن مؤخراً، الحصان اكتشف وقد الذكوري وعيه تشّكل أول في الذكر-بعل اإلله مع تحالفت التي
 خاضت منهما كل مشروع ينجح أن سبيل وفي محاربين، رجاالً  ُتنشئ أن إنانا مشروع فكان مرة، ألول يغزو أن



 أن وكان بطريقتها، كلّ  األطفال، لتدجين المشروعة وغير المشروعة السبل كل استخدمتا خاللها حرباً  المرأتان
 كانت ثم ومن القتال، لحصان المكتشف الذكوري بالفكر المدعوم إنانا مشروع بانتصار الصراع هذا انتهى

 بدأت . قد الدماء سفك معارك
 والذي معين، فكر وفرض الترويض كان لها األساسي الدافع أن يكشف القضية هذه لمسار البسيط التأّمل إن
 قيادته إنانا فسلَّم الحماقة من كبيرة درجة على حينها بعل اإلله وكان الحين، ذلك منذ عليه تشتغل النساء ال تزال

 تنكيل أول كان ثم ومن الخصم، المرأة على شائعاتها فحاكت المفرطة، بالقوة أشعرها الذي األمر الحصان، كما
على  أو يرتكبها، لم جريمة ثمن يدفع راح الذي بالرجل األمر ألصقت أن وكان نفسها، المرأة شقيقتها من بالمرأة
 .المرأة  قضية بند تحت الوقت طوال الترويض هذا ضحية نفسه هو وقع حتى غبائه ثمن يدفع راح األصح

ية التي قد ومنذ انتصار بعل والمرأة تدفع ثمن انتصار العقلية الذكورية على األنوثة، هذه العقلية الذكور
تحملها المرأة نفسها، ومن ثم كانت أول من يدفع ثمن الحروب التي تنشب في مغارب األرض ومشارقها.. فهل 
من هنا نكتشف هذه المعاناة اإلنسانية التي تبدو واحدة ومتشابهة لما ُتعاني منه النساء؟ هذا ما تؤكده العروض 

، السيما في موضوعة الحرب وويالتها والتي تّمت المسرحية المونودرامية المقتبسة من نصوص أجنبية
 وبكل يعني فهذا المدن معالجتها في أكثر من عرض مسرحي، خصوصاً قضية االغتصاب، وعندما تتخرب

 .للخراب  تعرضت المرأة أن بساطة
 ببساطة فهذا يعني مدينة ُتخرب وعندما البناء، على وقادرات قويات نساء تنشئ قوية فإنها وإذا كانت المدن

دت فالمرأة أيضاً، ُدمِّر شعوري كبناء المرأة وأن ُدمِّر قد وألفته بحميميته البيت أن  واخُتِطفت بيتها من ُشرِّ
 أمنها فقدت ذلك كل معها يحدث لم والتي عزيزاً، فقدت أو وقُِتلت اغُتِصبت غيرها، إذ من أكثر لألذى وتعرضت

. هذا ما نتلمسه في أكثر من عرض مونودرامي، منها على سبيل المثال .والضوء بالنهارات وثقتها الداخلي
 ليديا للكاتبة نص عن المأخوذ سليمان فدوىوتمثيل  جيجي مانويلالعرض المسرحي "صوت ماريا" إخراج 

 نبض وإلى الخافت، الجراحات أنين إلى فيصغي المغتصبة، الروح تربة في عميقاً  ، وهو يحفرهوداك شيرمان
 عبر الشكوى تمل ال المرأة والعزلة الوحدة سطور ويقرأ الخسارة، لحظة توثيق في ويمعن المحترقة، القلوب

 خشبة على للمرأة التاريخية المأساة اختزال عبر نقله في العرض أجادت) دقيقة خمسين نحو( طويل مونولوج
 .الوليد ثمرة فعل االغتصاب المريرة التي وصلت حد المأساة  الطفل بدماء ملطخة بالية أسمال وسط المسرح

 فعل االغتصاب هذا تكرر في أكثر من عرض مسرحي، منها مونودراما "وجوه من خرز" حيث الحكاية
 وكان ليل، ذات الذكورية العقلية انتصرت عندما النهرين ما بين أمازونة ليليت من السنين، آالف منذ تتكرر ذاتها
 وحسب، يوم كل ليس نكبتها، حكاية لتتكرر زيوس، قبل من وهي أوروبا المرأة ربما اختطاف عملية أول بعدها

 .الكون  هذا زوايا في النساء مئات حيث تغتصب الواحدة، الساعة في ربما بل
 ُيمسرح أن استطاع أحمد نضال مع النص في كتابة مشاركاً  خرز" من "وجوه الذي أخرج دريباتي ياسر

الدوام من  على يتكرر الذي والحدث المعروفة الحكاية وبتحويل غانم خديجة من الفنانة بتجسيدٍ  االغتصاب حكاية
 الفن إلى والتكرار والمباشرة العادية عن بانزياحاتها بارت روالن سّماها كما الصفر درجة من الكتابة نقل خالل

 عرٍض  في ومجازاً  وواقعاً  اغتصابات االغتصاب ليصير اإلنزياحات، ثم ومن الدالالت، وتعدد باستطاالته
 ضحية عبرها، الحكاية شخصيات كل تخرج أو الحكاية، شخصيات كل تسكن أن فيه غانم خديجةاستطاعت 

 عروض أساس هي كانت التي الحكاية نجوى أو مونولولوج خالل من واحد بآن ومنتَهكة منتِهِ◌كة معاً، وجالداً 
 أو ذاتها، مع الشخصية حوار وعبر عاٍل، بصوتٍ  لكن طويلة، نجوى أو مونولوج هنا يوجد ولكن المونودراما،

 ذواتها .
 هي حكايتها لتكون اسمها المخرج أغفل في مونودراما "وجوه من خرز" المرأة التي تتعرض لهذه الحادثة

 وربما أصدقائها، من أو العائلة أقارب من ربما سنوات وتعرضت لهذا الموقف التسع النساء، فهي ذات كل حكاية
 الهروب وليكون األذى، هذا إثم حملت وقد مضاعفاً  األذى لتعيش نفسها العائلة عليها من قِبل قد وقع األذى يكون

 باب تفتح أن ليلة ذات تفكر وعندما أخرى.. اغتصابات هي التي اإلدانات من هروباً  (قبو) المدينة قاع أسفل إلى
 ثانية مرة لتهرب تصادفه، تكسي سائق أول من ُتغَتَصب بالعالم، الوحيدة صلتها أمها، صديقة من بتحريض قبوها

حتى  معاملتها، وقسوة قسوة المرأة، إلى النظرة في قسوة القسوة، سوى ال يقدم الذي العالم هذا من قبوها هرباً  إلى



 ولمسرحة غتصاب..اال قسوة تساوي قسوة وكلها الخاطئة، الدينية والتفسيرات العادات في قسوة في مغازلتها،
 المونودراما . عروض األنسب اإلطار كان كهذه أفكار

 التي اإلنسانية الموضوعات وتحديداً  االستثنائية، بالموضوعات انشغالها وألن من أول شروط المونودراما
ى المسحوق المرتبك الفرد تخص إنما  مريضة الشخصية أن نعني ال (هنا المتكيف وغير المعزول الُمهمَّش الُمنحَّ

 موضوعات فإن اإلنساني) سياقها خارج حالة ضمن يتكيف أن مسوغات يمتلك الذي اإلنسان ذلك هي
 عزلته في وحيداً  يعيش الذي المقهور اإلنسان سيكولوجية في بحثت المونودراما التي تناولتها تلك العروض

 . منها  ويعاني
من هنا سنجد في عروض المونودراما ذاك الشغف بشواغل النساء وشرح معاناتهن، ومن ثم المناجاة 
الفردية، وهي وإن توفرت في مختلف األجناس اإلبداعية، حتى في القصيدة، غير أنها في عروض المونودراما 

في  -غالباً –متلقي، وهو ما توفر وبهذه الحالة البصرية التي تقدم من خاللها، مفعمة باألحاسيس الحاّرة أمام ال
 مختلف هذه العروض التي قدمت (حكواتية) من نوٍع مختلف . 

 المجال وتتيح المبدعة، األنا إلى الفرد، صوت إلى تنتصر المونودراما التي تتشظى شخصياتها على الخشبة
 غّيبته الذي الصوت بهذا ُيعنى مسرحيّ  وجنس فني شكل ومعاناتها، وهي وآالم المرأة التداعيات لكشف

للفردانية، وهذا ما تحقق في جملة  صغيراً  هامشاً  تخلق المونودراما التي األحيان.. هي من كثير في اإليديولوجيا
"البانيو"  العروض التي قدمتها فنانات المونودراما في سورية سواء كان كتابًة أم إخراجاً أم تمثيالً كمونودراما

 ، وهي مونودراماسلوم بثينة وتمثيل خليفة الحميد عبد وإخراج جلو ماهر دإعدا من على سبيل المثال وهي
أحالم  تعيشها عبر التي القمع حالة وفي النهاية ومجتمعها، ذاتها مع المرأة مسألة تماهي إلى تذهب بنا مباشرة

 الثاني الزوج قتل جريمة الرتكابها عليها القبض لحظة وتنتظر بالخوف، المسكونة وهي قصتها بسرد تبدأ فتاة
على أنواعه  بالحرمان العرض، حيث المسيرة الحافلة سياق ضمن معالمها تتضح حالة إلى أوصلها الذي

 واالضطهاد على أشكاله .
عن عرض "خطبة الذعة ضد رجل جالس" الذي أعده  الصالح مهامن زاوية أخرى تقول الفنانة الراحلة 

وحمل توقيعها تمثيالً وإخراجاً : "أردُت أن أطرح قضية على الخشبة، وبذلك تكون لي  جان جوانالكاتب 
مساهمة ما في إطارها، وما شجعني على تناول هذه المسألة هو رغبتي في أن أعلن موقفاً للمرأة لم نعتد عليه في 

أن واقع  الصالحد جيل" وترى إبداعنا وهو جرأتها على اتخاذ موقف يتناسب مع مواجعها التي تتوارثها جيالً بع
خطبة الذعة ضد رجل جالس" جاءت مناقشته في إطار الهمِّ اإلنساني -األيام الحلوة-المرأة في عروضها "عيشة

العام وليس ضمن إطار مفهوم "النسوية" كما مررت مقولة كون المرأة عدو المرأة، وأيضاً في عالقتها بالرجل 
 س والغبراء طوال الوقت، بل هناك مساحة للتكامل أيضاً .التي ليس شرطاً أن تكون عالقة داح

مت قبل أكثر من عامين على" الوداع ليلة"مونودراما  ح القباني بدمشق عرٌض كان فيه رمس خشبة التي قُدِّ
 برهوم سهير ومخرجتها جان جوان جرعة نسوية كبيرة، تغّب من شواغل النساء المتعارف عليها، وهي لمؤلفها

.. العتمة بكره: " امرأة صوت على الخشبة وقد بدأت بحلول الظالم المترافق مع سمور فيلداالفنانة جسدتها  وقد
 بعد تتقاعد امرأة أية مشكلة عن هذا العرض : "هي برهوم سهير.. تقول المخرجة "العتمة بكره عمري كل

 وحيدة نفسها فتجد زوجها، يتوفى وأن الخاصة، بحياتهم أوالدها عنها ينشغل أن الممكن فمن السن، في تقدمها
 منتجة كانت العرض في "الشخصية الجهات".. وتضيف : كل من محاصرة بأنها ُيشعرها األمر الذي ومعزولة،

 تشعر يجعلها ما لها، معينة خدمة لتقديم أو عنها للسؤال أحد ألي حاجتها فكرة تقّبل عليها الصعب ومن مستقلة،
 خطوة وتأخذ عزلتها تخترق بأن قرارها تتخذ شخصيتها لقوة ونتيجة الحياة، في لزوم له ليس شخص بأنها

 .به"  المقيدة اإلطار من للخروج
 عمران أمل وإخراج إعداد راما فرانكاو فو داريو اإليطالَيين تأليف وحيدة" "امرأة كما لم يكن عرض

بعيداً عن مقوالت العرض السابق وغاياته، رغم أّن كّتاب النص من بيئة مختلفة، وهذا إن دل  محمد نانداوتمثيل 
 على أمر فإنما يدل على أن هموم النساء في تشابكها وتعالقها تكاد تكون واحدة . 

 عند بابه زوجها عليها يقفل أن بعد منزلها في ُتحاَصر بيت ربة حكاية وحيدة" "امرأة مونودراما تروي
ضاً  في المفتاح واضعاً  صباح، كل خروجه  يعاني منزلها في ترعاه ِصهرٍ  قِبل من أقسى لضغوط إياها جيبه ومعرِّ

ب، بمنظار يتابعها جار من ملحة هاتفية مكالمات وتحرشات تامة ومن ضغوط إعاقة من  ضغوط إلى إضافةً  مقرَّ



 يأتي برجل المأساة وتكتمل عليها.. المنزل يقتحم أن يريد وهو عالقة في زمٍن ما به تربطها كانت فتى من أخرى
ومن ثّم إطالق النار باتجاه كل هذه  لتناول البندقية معها الشخصية دينه، وأخيراً تضطر استرداد بحجة إليها

 .الحصارات الذكورية 
 

*** 

 ممثالت المسرح الحلبيات..
 تحدٍّ وشغف

 
 عبد الفتاح قلعه جي

 
لم تكن المرأة الحلبي�ة عب�ر الت�اريخ بمع�زل ع�ن الحي�اة االجتماعي�ة والديني�ة والفني�ة واألدبي�ة والسياس�ية، فق�د 
ش��اركت الم��رأة ف��ي العه��ود القديم��ة ف��ي األج��واق الموس��يقية المعبدي��ة والملَكي��ة وُعِرف��ت م��نهن أس��ماء عدي��دة مث��ل 

مل��ك حل��ب (مملك��ة  ل��يم ي��اريمابن��ة  ش��ابتولحلبي��ة الت��ي أحي��ت حف��ل زف��اف األمي��رة ا كاران��اتومالمطرب��ة الكبي��رة 
ملك ماري في األلف الثاني قبل الميالد.. وكانت بنات الملك والحاشية واألم�راء  ليم زمرييمحاض) على األمير 

 والعائالت الرفيعة يتعلمن الموسيقا وألواناً أخرى من الفنون مع الكتابة والقراءة .
ما هي جملة من الفن�ون الت�ي س�يتألف منه�ا الع�رض المس�رحي فيم�ا بع�د.. لم يكن المسرح معروفاً آنذاك، وإن

واستمر األمر على هذا المنوال، ثم بدأت تظهر المسارح اليونانية في العهد السلوقي، ثم تلتها المس�ارح الروماني�ة 
ة كمسرح بصرى وتدمر وجبلة وسيريوس (النبي هوري) وقد شهدت هذه المسارح عروض�اً واستعراض�ات كبي�ر

 لم تكن المرأة بعيدة عنها .
في العهد اإلسالمي انتشرت مرابع الغناء في المتنزهات الحلبية مثل بابلّى وبطي�اس وبانقوس�ا، وف�ي العص�ر 

، وكان�ت س�هرات الغن�اء الحلبي�ة تمت�د حت�ى البحت�ريص�احبة  الحلبي�ة عل�وةالعباسي برزت ف�ي الع�رض الغن�ائي 
 :ي البحترصياح الديك وأذان الفجر.. يقول 

 لعلوة في هذا الفؤاد محلّة
 تجانفت عن سعدى بها وسعادِ 

 على باب قنسرين والليل الطخ
 جوانبه عن ظلمة بمداِد 

 الديك هاتفاً  ولم نفترق حتى ثنى
 وقام المنادي بالصالة ينادي

في البادية وفي بادية حل�ب كان�ت تنتش�ر أل�واٌن م�ن الظ�واهر المس�رحية الغنائي�ة تش�ترك فيه�ا الم�رأة كحرك�ة 
ي�ا راع�ي ال�زود اقه�ر  : الفت�اةورقص وحوار كما في عروض الحماشي حي�ث يح�اول الفت�ى التق�رب م�ن الفت�اة : 

 زودك.. أشوف اليوم تناتحيني .
 ي قطعيني .شفت نهودك تحت عضودك.. غدا قلب : الفتى

��لت واغتن��ت م��ع  وه��ي حواري��ة طويل��ة ت��ؤدى مش��هدياً م��ع ال��رقص.. وه��ذه األل��وان الحواري��ة المس��رحية تأصَّ
مرور الهالليين في المنطقة خ�الل تغ�ريبتهم، وكان�ت حل�ب عل�ى مس�ار طري�ق القواف�ل الش�مالي وإح�دى محط�ات 



عل�ى امتص�اص أل�واٍن م�ن فن�ون المقيم�ين  طريق الحرير مما أكسبها أهمية خاصة تجارية وفنية، فقد كانت قادرة
 والعابرين فيها وإعادة إنتاجها في منظوماتها الفنية والغنائية .

كانت حلب مشغولة بأعراسها، والعرس الحلبي في احتفاالته الغنائية واستعراضاته ومشاهده يشكل جملًة من 
وثنية تجمع ما بين الرجال والنس�اء فإن�ه بع�د الظواهر المسرحية.. وإذا كانت األعراس قبل اإلسالم وفي العهود ال

اإلسالم اختصت النساء بأعراسهن وأغانيهن، ومن هذه األعراس انتقلت في أوائل القرن الماضي بع�ُض الفنان�ات 
.. وم�ن المع�روف أن رائ�د الس�ودا بهي�ةو الحلبي�ة في�روزو الس�قا خيري�ةإلى المسارح الغنائية ليعملن عليه�ا مث�ل 

في إحدى زياراته إلى حلب في أواخر القرن التاسع عش�ر اص�طحب مع�ه إل�ى  القباني خليل بوأالمسرح السوري 
��ل وتغّن��ي ف��ي مس��رحياته الغنائي��ة، ولعله��ا أول مس��اهمة للم��رأة الحلبي��ة ف��ي  س��رور مل��كمص��ر الفنان��ة الحلبي��ة  لتمثِّ

 المسرح، غير أن هذه البادرة لم تتكرر . 
في حلب مسرحيته "بريجيت" في المدرسة المارونية، واضطر إلى  جد هللا نعمة يوسفقدم  1872في العام 

إعط��اء أدوار النس��اء إل��ى فتي��ان، إذ ل��م تك��ن األع��راف والتقالي��د والمن��اخ االجتم��اعي ف��ي العه��د العثم��اني بالنس��بة 
ف�ي ك�ان يس�تخدم الفتي�ان  القبانيللمسلمين والمسيحيين تسمح بأن تعتلي المرأة خشبة المسرح، ومن المعروف أن 

  أدوار النساء، إلى أن حلَّ مشكلته واستحضر من لبنان ممثلتين رافقتاه إلى مصر .
مع بدء تشّكل النوادي والفرق المسرحية في حلب بع�د رحي�ل االح�تالل العثم�اني ومج�يء االنت�داب الفرنس�ي 

االجتماعي��ة، أص��بح المس��رح أداة م��ن أدوات النض��ال ض��د االح��تالل الفرنس��ي ومنب��راً لط��رح ومعالج��ة القض��ايا 
وأصبحت الحاجة ملّحة لظهور المرأة على خشبة المس�رح، وكان�ت خط�وة جريئ�ة وأول ظه�ور فّن�ي للم�رأة عل�ى 

م�ديرة الص�نائع النس�ائية فرق�ة مس�رحية ف�ي  الم�درس فائق�ةمنصة العرض في القرن الماضي حين شكلت السيدة 
 ش�رفو عباس�ي بش�يرمسرحياتها الفنانان  وأشرف على تدريبها وإخراج 1920مدرستها من البنات تأسست عام 

، وق�د ق��دمت بع��ض الع�روض المس��رحية، منه��ا مس�رحية "عب��د ال��رحمن الناص�ر" ومس��رحية "ف��تح ف��اروقي ال�دين
األندلس" وال ت�زال العائل�ة تح�تفظ بثي�اب المم�ثالت وأدوات التمثي�ل.. وف�ي أواخ�ر األربعيني�ات انض�م إل�ى الفرق�ة 

 اللذان كانا يعلّمانها رقص السماح مع الموشحات . بصال حسنو حسان بهجتالفنانان 
لكن ه�ذه الخط�وة ل�م تك�ن لتح�ل مش�كلة ظه�ور الم�رأة عل�ى خش�بة المس�رح، وبخاص�ة بع�د االس�تقالل، حي�ث 
تعددت الموضوعات االجتماعية التي يعالجها المسرح، وقد فرضت هذه الموضوعات تواجَد المرأة على الخشبة، 

وق�دمت  1935ت بتق�ديم مس�رح اجتم�اعي كفرق�ة الش�رق للفن�ون الت�ي تأسس�ت ع�ام خاصة ل�دى الف�رق الت�ي اهتم�
 مسرحيات، منها "ابنتي في البار" و"فظائع المرأة" .

وجد بعض الفنانين والمخرجين حالًّ لهذه المشكلة بأن أسندوا األدوار النس�ائية لقريب�اتهم، مث�ال ذل�ك أن فرق�ة 
منه��ا "الم��روءة المقنع��ة" وك��ان  الف��را أ.نه��ادالمس��رحيات م��ن إخ��راج الجمعي��ة العربي��ة المتح��دة ق��دمت ع��دداً م��ن 

المخ��رج يس��ند دور الم��رأة لزوجت��ه، وك��ان ه��ذا األم��ر تش��جيعاً لب��اقي الع��ائالت بالس��ماح لبناته��ا ب��اعتالء خش��بة 
ف�ي مس�رح الش�عب ث�م المس�رح الق�ومي وق�د  عم�ر س�عاديع�ّين زوجت�ه  القاض�ي بشارالمسرح، كما نجد أن الفنان 

إل��ى  إيل��يني��دعو أخت��ه  قجمين��ي إيلي��ااش��تركت ف��ي أغل��ب مس��رحيات المواس��م المس��رحية فيهم��ا، كم��ا أن المخ��رج 
 ف��اتنالتمثي�ل عل��ى خش�بة المس��رح بع�د موافق��ة األب�وين الل��ذين يش�ترطان تغيي��ر اس�مها فاتخ��ذت له�ا اس��ماً فني�اً ه��و 

"الس�يد ب�ونتيال وتابع�ه م�اتي" ب�دور بائع�ة الحلي�ب وف�ي مس�رحية "ه�الك  بريخ�تية التي مثَّلت في مس�رح شاهين
ث�م أص�بحت م�ن مم�ثالت المس�رح الق�ومي بحل�ب وعمل�ت م�ع  قجمين�ي إيلي�ابابل" بدور اإلمبراطورة من إخ�راج 

دمش�ق في مسرحية "يا سالم سلّم" أو "حبل الكذب قصير" ثم انتقلت إلى المس�رح الق�ومي ب كلش كريكورالمخرج 
لت في عدد من المسرحيات منها "حرم سعادة الوزير" .  ومثَّ

ونجد المرأة ف�ي أعض�اء  1935تأسس نادي الشبيبة الكاثوليكي واكتسب صفته القانونية عام  1922في العام 
 يوالن�د، كم�ا نج�د الم�رأة ف�ي مجموعت�ه التمثيلي�ة وهيئت�ه العمومي�ة مث�ل : أي�وب ماج�دةمجلس إدارته وهي السيدة 

وقد قدم النادي مجموعة من المسرحيات بالفرنس�ية والعربي�ة  تركمان هدى، صايغ هدى، ميكائليان سونيا، مرأس
و"البورجوازي النبي�ل"  1933و"مريض بالوهم"  1931"طبيب رغماً عنه"  مولييراشتركت فيها المرأة، منها لـ 

وعن�دما تأس�س ن�ادي التمثي�ل ال�وطني ع�ام  ..ومس�رحيات أخ�رى 1948مس�رحية "الس�يد"  ك�ورنيوقدم ل�ـ  1936



وقد قدمت الفرقة مسرحية "في  الحريري ثريافي حي الفرافرة نجد المرأة في هيئته التأسيسية وهي السيدة  1925
 ومسرحيَتي "خالد بن الوليد" و"بطل غسان" . كوبيه فرانسواسبيل التاج" لـ 
 ع��داس أحم��دو حج��و عم��رسس��يها وأعض��ائها تأسس��ت فرق��ة المس��رح الش��عبي وك��ان م��ن مؤ 1957ف��ي الع��ام 

اللتان استمرتا وانتقلتا إلى دمشق وأصبحتا نجمتين المعت�ين.. وم�ن الج�دير  دبسي ثراءو ثناءوالشقيقتان الفنانتان 
بالذكر أن هذه الفرقة قدمت أكبر تظ�اهرة فني�ة ش�هدتها حل�ب وه�ي احتف�ال الع�رس الحلب�ي باالش�تراك م�ع ح�والي 

كم��ا أن الفرق��ة اختي��رت لتمث��ل س��ورية وتق��دم  1960وذل��ك ف��ي الملع��ب البل��دي بحل��ب ع��ام  مائ��ة ش��اب ومائ��ة فت��اة
ش�اباً  40عرض�اً وق�د تألف�ت الفرق�ة م�ن  18فقدمت في عدد م�ن الم�دن المص�رية  1960عروضها في مصر عام 

ض الع�روض وقدمت بع 1970-1968فتاة، وهي الفرقة التي أعيد تجديدها فيما بعد وترأسُتها ما بين عاَمي  18و
 .الشريف  نادياوكان آخر الممثالت فيها  سيف أحمدمن إخراج 

وقدمت  1936تأسس نادي الشبيبة السورية الثقافي وتأسست فرقته المسرحية زاواريان عام  1926في العام 
عت نشاطها المسرحي بفرقة أخرى هي ليون ش�انط وق�دمت أكث�ر م�ن   30مجموعة كبيرة من المسرحيات، ثم وسَّ

لت المرأة حجراً أساساً في مجموعتيها التمثيليت�ين، وم�ن األس�ماء المش�اركة :  عمالً  ، كلش�يان كاتي�امسرحياً، وشكَّ
، ترتس�اكيان ليل�ين، ص�اريان م�اري، جوني�ان أل�ين، بارص�وميان م�اري، جي�ان بص�مه هوري، ميناسيان ميناس
 . يوشكزنيان مايدا، قراكوليان تالين، كيوركيان فلورا، دراقجيان سيلفا

، أفي�ان هراتش�وهي، ص�اموئليان م�اريتأسس نادي الشبيبة المثقفة وُع�ِرف م�ن ممثالت�ه :  1926وفي العام 
 .كشيشيان  روزالين

م�ن ع�دد م�ن الممثل�ين والمم�ثالت م�ن البل�دان  1933فرقت�ه ع�ام  حم�دان حس�نوحين أسس الفنان الكوميدي 
، وكان��ت الفرق��ة تق��دم عروض��اً ترفيهي��ة طب��راوي ظريف��ةو عفيف��ةالعربي��ة ك��ان م��ن العناص��ر النس��ائية لدي��ه : 

 . حمدان زكيةهو والد المطربة الشهيرة  حمدان حسنومونولوجات كشكشية.. و
تأسس��ت فرق��ة الش��بيبة األرمني��ة واس��تمرت ف��ي تق��ديم عروض��ها إل��ى اآلن، وتعاق��ب عليه��ا  1933ف��ي الع��ام 

 55ح�والي  1999-1961لخيري�ة األرمني�ة م�ا ب�ين ع�امي مخرجون أكاديميون، وقد قدمت على مسرح الجمعي�ة ا
 تاني�ا، مومجي�ان س�يتاممثالً وممثل�ة، وم�ن المم�ثالت الالئ�ي اعتل�ين خش�بة المس�رح فيه�ا :  252مسرحية ضمت 

وهي الممثلة المتميزة  جيان بصمه هوري، بجقجيان سوسي، هرشتاكيان ماري، كيفوركيان هرمين، كوستانيان
 ات المسرح القومي وفي اإلذاعة والتلفزيون والسينما .التي شاركت في مسرحي

ومع ذلك فإن أشهر الفرق المسرحية ف�ي األربعيني�ات والخمس�ينيات وه�ي الفرق�ة القومي�ة للتمثي�ل ومؤسس�ها 
 كنجو محمدكانت تجد صعوبة في تأمين عنصر نسائي، وكان يقوم بتأدية األدوار النسائية الممثالن  غضنفر فاتح

ه��ي  س��حرال��ذي لع��ب دور الفت��اة زه��راء ف��ي مس��رحية "بط��ل غس��ان" وكان��ت المطرب��ة الش��هيرة  ف��راش حكم��تو
 العنصر النسائي الوحيد في الفرقة والتي ساهمت في نشاطها .

مغرماً بالمسرح، حتى أنه أنفق أمواله في سبيله، وقد أسس نادي المجد عام  حطب أسعدمن جهته كان الفنان 
ُس�ه ف�ي البح�ث ع�ن الوج�وه النس�ائية وتق�ديمها ف�ي  1975اء حت�ى ع�ام واستمر الن�ادي ف�ي العط� 1940 وَج�دَّ مؤسِّ

وكان�ت للن�ادي  ف�وزي علي�اءو ش�ربجي ابتس�امو محم�د نج�وىو ب�در س�هامو حي�در ليلىالعروض فكانت منهن : 
أنشطة ثقافية واجتماعية وسياحية شاركت فيه�ا الم�رأة، حت�ى أن�ه استض�اف بع�ض الف�رق المص�رية وم�نهن فرق�ة 

 .  وهبي يوسف
ظلت بعض الفرق المسرحية ونظراً لعدم ت�وفر العنص�ر النس�ائي أو ندرت�ه أو الحاج�ة إلي�ه تس�تعين بمم�ثالت 

والمطرب�ة  بيروت�ي أودي�تواس�تعانت بالممثل�ة  1946من فرق أخرى مثل فرقة الشرق للفن�ون الت�ي تأسس�ت ع�ام 
اء المس��رحية الغنائي��ة مس��رحية "جب��ل الم��اس" ل��ـ وح��ين ق��دمت من��ذ س��نوات فرق��ة نقاب��ة األطب�� ع��ادل فائ��دةالممثل��ة 
 ) .قهوجيان ألين( جميل سلوىقامت بدور البطولة الممثلة والمطربة  براق د.زهير



 أودي�ت 1950ومن الفنانات الل�واتي عمل�ن مم�ثالت ف�ي فرق�ة دار الن�دوة ل�آلداب والفن�ون الت�ي تأسس�ت ع�ام 
 .نحاس  وفاء، كعدو أوديت، الحلو منيرة، بيروتي

وظلت الفرق المتعددة تس�تعين ب�الممثالت أنفس�هّن ف�ي عروض�ها وتته�اداهن وذل�ك لن�درة العناص�ر النس�ائية، 
 .  ركبي غادة، بيطار ودادوكانت ُتضاف بين الحين واآلخر أسماء جديدة مثل : 

حك�م في تقديم وإب�راز ع�دد كبي�ر م�ن الوج�وه النس�ائية ب 1954بدورها ساهمت ندوة الشعلة التي تأسست عام 
 ال�رحمن عب�دوإخ�راج  اس�كندر ن�وريتقديم أوبريتات غنائية، وق�د ق�دمت الن�دوة أوبري�ت "ح�راق القل�وب" ألح�ان 

وإخ�راج  اس�كندر ن�وريواشترك في تقديمها س�تين ش�اباً وفت�اة، ث�م ق�دمت أوبري�ت "المل�ك والربي�ع" ألح�ان  حمود
شاركين في هذه الندوة أيضاً الممثلة والمطربة مع مجموعة كبيرة من الفتيات والفتيان، وكان من الم إدلبي حسين
 . أسمر يوالند

لم تكتِف المرأة الحلبية بدورها كمملثة في المس�رح وإنم�ا اقتحم�ت مج�ال التأس�يس فاش�تركت بع�ض األس�ماء 
) ف��ي تأس��يس فرق��ة المنت��دى الس��وري، س��حر(المطرب��ة  مقل��ة فض��يلةالنس��ائية ف��ي تأس��يس الف��رق والن��وادي مث��ل 

 في تأسيس فرقة شباب الطليعة . الجابري مهاوالمطربة 
وكانت المرأة تبدو أق�ل ش�عوراً ب�الحرج ح�ين تش�ترك م�ع مجموع�ة م�ن الفتي�ات والفتي�ان ف�ي لوح�ات غنائي�ة 

�س ع�ام  ف�ي تق�ديم  1957راقصة وال تجد صعوبة كبيرة في موافقة األهل، فقد شارك ن�ادي ش�باب العروب�ة المؤسَّ
البلدي واشترك في التقديم تسعون شاباً وخمسون فتاة، وكانت األعمال موضع  في الملعب 1960لوحات فنية عام 

 استحسان وقبول من الجمهور الحلبي .
 1958ومع اندماج ثالث فرق ونواٍد هي نادي الف�ارابي وفرق�ة المنت�دى الس�وري وفرق�ة الش�رق للفن�ون ع�ام 

ظه�رت  1963-1959سرحيات ما ب�ين ع�امي في مسّمى جديد هو نادي اليقظة لآلداب والفنون وتقديم مجموعة م
أس��ماء نس��ائية جدي��دة كمم��ثالت باإلض��افة إل��ى األس��ماء القديم��ة، وك��ان لبعض��ها حض��وره المتمي��ز ف��ي المس��ارح 

.. ركب�ي ه�دىوابنته�ا  غري�ب س�عدية، جلب�ي عه�د، ع�ادل فاي�دة، عم�ر س�عاد، س�حرالرسمية، وم�نهن : المطرب�ة 
 مؤس�س الجمعي�ة الفرانهاد  أحمدوهكذا بدأت تنحلُّ عقدة العنصر النسائي على المسرح في حلب، غير أن الفنان 

ق�د ح�لَّ مش�كلة العنص�ر النس�ائي عل�ى طريقت�ه العائلي�ة، حي�ث أش�رك  1959المتحدة لآلداب والفنون ع�ام  العربية
وه�ي مص�رية، ونس�يبتاه  ش�اه ص�قر ناه�دل وه�ّن : زوجت�ه جانباً من عائلته في الهيئة التأسيسية للفرقة وفي التمثي

ث��م اش��تركت ف��ي التمثي��ل ف��ي مهرج��ان حل��ب  ناص��ر ليل��ىو رن��ة دري��ةو الف��را س��هاد ليل��ى، والف��را ودادو أس��ماء
الس�لطان -، ومم�ا قدمت�ه الفرق�ة عل�ى خش�بة المس�رح مس�رحيات : "الناص�ر ص�الح ال�دينقطنج�ي غ�ادةالمسرحي 

 الشيطان في خطر" .-محجن الثقفيأبو -محكمة المظالم-الحائر
بدوره كان المسرح الشبيبي بروابطه المتعددة وعروضه ومهرجانه السنوي الفرعي مجاالً إلع�داد المم�ثالت 
وقد رفد بهن المسرح القومي والفرق األخرى، وبما أن عدد الموظفات على مالك المسرح القومي كممثالت ك�ان 

بالممثالت من الش�بيبة أو المس�رح الج�امعي أو الف�رق األخ�رى عل�ى نظ�ام  محدوداً فقد كان مخرجو القومي يأتون
الت��ي درس��ت التمثي��ل ف��ي بلغاري��ا تعم��ل ف��ي المس��رح الق��ومي ف��ي  غ��وري إيم��انالمكاف��آت، وهك��ذا وج��دنا الفنان��ة 

 مسرحيَتي "الشاطر حسن" و"ال تدفع الحساب" .
وقد أصبح العمل في المسرح القومي مطمحاً للفتيات ألن العم�ل في�ه بمثاب�ة ش�هادة تف�ّوق واعت�راف بالمق�درة 
لدى الفرق األخرى، وحين نستعرض بعض األسماء النسائية التي عملت في المسرح القومي ف�ي حل�ب ن�رى ه�ذا 

 ف�اتن، حج�و أمي�رة، غري�ب س�عدية، م�وره ماك�دة، ركب�ى ه�دىالمزيج الجيد بين المخضرمات والشابات أمث�ال : 
 أدي�ل، ك�رزون لين�اعل�ي،  سوس�ن، قيومجي�ان هاس�ميك، جيان بصمه هوري، يونس لبابة، عوض ليلى، شاهين

، نوره�ان، ج�انجي ماري�ا، جلب�ي عائشة، استانبولي هناء، متولي ريتا، صباغ سوزان، لبابيدي روعة، برشيني
 .. وأخريات .العزيز عبد رضاب



وم��ا زال مس��تمراً حت��ى س��نوات قريب��ة فق��د رف��د الحي��اة  1970أم��ا المس��رح العم��الي ال��ذي ب��دأ نش��اطه ع��ام 
 س�يف أحم�دوه�ي زوج�ة مخ�رج الفرق�ة  طح�ان وص�الالمسرحية ف�ي حل�ب ب�بعض المم�ثالت ن�ذكر م�نهن الفنان�ة 

 . شاوي أملو اسماعيل سوسنو حمادة فريدةو محمد أملو العلي سكينةو رمضان فاطمة، وطحان
 د.وان�يسوك�ان مؤسس�ها ومخرجه�ا  1981من جهة أخرى دفعت فرقة الشهباء المسرحية التي تأسست ع�ام 

، الحس�ن من�ى، ي�ونس س�رابو لباب�ةبأسماء نسائية هامة وجديدة إلى الحياة المس�رحية، وم�نهن : الش�قيقتان  بندك
 . استانبولي هناء، جلبي عائشة، لبابيدي ميادة، الخطيب ريم، زيد أبا وفاء، عينتابي أنطوانيت، محمود سناء

فق�د كان�ت تق�دم أعماله�ا باالش�تراك م�ع فرق�ة  1999أما فرقة المقاصد الخيرية الشركس�ية الت�ي تأسس�ت ع�ام 
الرقص الفولكلوري الشركسي ولهذا كان لعروضها طعم خاص وجماهيرية واسعة، وق�د ب�دأت بمس�رحية "ال�ريح 

، وم�ن الفتي�ات المش�اركات مص�طفى س�ميروإخراج  قومق ممدوحترجمة  بوريس أوطيجوالجبل" تأليف الكاتب 
 . إسماعيل لوتس، اسماعيل سوسن، الدرزي روالو فرقدفي التمثيل : 

وال شّك أن الفرق والتجمع�ات الخاص�ة س�اهمت بتق�ديم أس�ماء نس�ائية جدي�دة، وخاص�ة بع�د أن أص�بح هنال�ك 
وم�ن  مكانس�ي غس�انالف�رق تجّم�ع مس�رح الس�اعة لمؤسس�ه  مردود مادي للّواتي يشاركن ف�ي التمثي�ل، وم�ن ه�ذه

 عب��د، أم��ا مس��رح المض��حك المبك��ي لمؤسس��ه األح��د عب��د م��اري، ب��الّط عه��د، بيلون��ة وداداألس��ماء الت��ي ق��دمها : 
 . عادل فايدةو الخالق عبد روحيةفقد أشرك في أعماله المسرحية مطربتين هما  جراح الوهاب

وم�ن المالح�ظ أن مس�اهمة الم�رأة ف�ي المس�رح اقتص�رت عل�ى التمثي�ل، وكن�ا نج�د أحيان�اً أس�ماء ف�ي تص�ميم 
 أولغ�او برط�اوي جاني�تو جي�ان بص�مه آنيفي الفرقة الشركسية و أرسالنوف ميسوستالمالبس واألزياء مثل : 

، أم�ا اإلخ�راج فإنن�ا ال نعث�ر إال أوجين�ي، وف�ي الموس�يقى صابونجيان هوريو بواري آني، وفي الماكياج : عقيل
الت��ي درس��ت التمثي��ل أكاديمي��اً ف��ي مص��ر وق��د أخرج��ت للمس��رح الق��ومي بحل��ب  فن��ري عه��دعل��ى تجرب��ة يتيم��ة ل��ـ 

مسرحية "مدينة من قش" من تأليفي، أم�ا ف�ي مج�ال الت�أليف المس�رحي ف�المرأة غائب�ة تمام�اً مثلم�ا ه�ي غائب�ة ف�ي 
 مجال النقد المسرحي!

شارة في سياق هذا الحديث إلى أنه كان للمهرجانات المسرحية الت�ي ُعقِ�دت ف�ي حل�ب دور كبي�ر ال بّد من اإل
ُعقِ�د المهرجان�ان الس�ادس  1977-1976في تش�جيع وإب�راز ع�دد م�ن الوج�وه النس�ائية كمم�ثالت، فم�ا ب�ين ع�امي 

ه تجمّ  1989والسابع لفرق الهواة، كما ُعقِد عام  ع مسرح المض�حك المبك�ي ل�ـ مهرجان الفرق المسرحية الذي أعدَّ
 1998ُعقِ�د مهرج�ان حل�ب المس�رحي األول، ث�م ت�اله المهرج�ان الث�اني  22/11/1998، وف�ي ج�راح الوهاب عبد

 ري�موشاركت معظُم الفنانات في حلب في عروضه وأكدت أسماء نس�ائية عدي�دة حض�ورها مث�ل :  1999فالثالث 
 هن�اء، عل�ي سوسن، فنري عهد، سمير ماري، صباغ زانسو، جي قلعه مروة، لبابيدي ميادةو روعة، الخطيب

 .. وغيرهن .جلبي عائشة، رزية
وعلى الرغم من إنشاء المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وتخريج دفعات من طالب�ه وطالبات�ه إال أن 

، وبقي��ت الممثل��ة الحلبي��ة ت��تعلم م��ن تجاربه��ا وم��ن عل��ى ص��عيد العنص��ر النس��ائي حل��ب ل��م تس��تفد م��ن نت��اج المعه��د
مالحظات المخرج وتوجيهاته أو من تثقيف نفس�ها مس�رحياً، وم�نهن م�ن وص�لَن إل�ى درج�ة االحت�راف وأص�بحَن 

 .ركبي  هدىو دبسي ثناءوثراء دبسي نجمات المعات مثل 
ل�ى تنظ�يم دورات إع�داد ممث�ل وقد عمدت بعض المنظمات الشعبية كشبيبة الث�ورة واالتح�اد ال�وطني للطلب�ة إ

بعق�د دورة تدريبي�ة  2013-2012كانت له�ا فائ�دتها بالنس�بة للفتي�ات، كم�ا قام�ت مديري�ة الثقاف�ة بحل�ب ب�ين ع�اَمي 
تخرج منها عدد من الممثلين والممثالت وقدم طالُبها في نهاي�ة  قجميني إيلياإلعداد الممثل تحت إشراف المخرج 

 كشفت عن اإلعداد والتدريب الجيد الذي تلقوه في الدورة . الدورة مسرحية "جلجامش" التي
لمس�نا إقب�االً واس�عاً للم�رأة ل�يس  2013وفي مهرجان حل�ب األخي�ر لله�واة ال�ذي أق�يم ف�ي ش�هر ك�انون األول 

لحض��ور الع��روض فحس��ب وإنم��ا الع��تالء خش��بة المس��رح كممثل��ة أيض��اً، حت��ى إن بع��ض الفتي��ات المم��ثالت ك��ّن 
لم يمنعهن من ممارسة هوايتهن واإلسهام في الحركة المسرحية في حلب، ومن ه�ذه األس�ماء محجبات، فالحجاب 



، حج�و بان�ة، ج�اموس لين�دا، العل�ي خول�ة، طيف�ور فاطم�ة، س�ليمان كوثر، الشيخ آية، بيطار عبير، ريم بيطار: 
 .حميدة  ديمة

في إطار الهواية، وبعضهن ان�تقلن إل�ى إن تجربة الفتيات الحلبيات على المسرح قد تستمر أحياناً، مع بقائهن 
االحتراف، ولكنهن غالباً ما يتوقفن عن متابعة هذا النشاط بعد أن يتجهن إلى االنغم�اس ف�ي الحي�اة العائلي�ة، وه�ذا 

 شأن المرأة عموماً مع هواياتها المبكرة في األجناس األدبية والفنية األخرى كالقصة والرواية والشعر والرسم .
إلى الحضور الواسع للمرأة الحلبية في المسرح كجمهور أو مشاركة ف�ي النش�اطات والع�روض إن من ينظر 

 المسرحية يتأكد بأن المسرح بالنسبة للمرأة في حلب حياة، والمسرح بالنسبة للفنانة الحلبية هو حالة تحٍد وشغف .
 

 

 المرأة والمسرح في حمص
 

 محمد بري العواني
 

في حمص عن افتقاد حضور المرأة في المسرح، ممثلًة أو كاتبًة أو مخرجًة تكشف حركُة التأريخ المسرحي 
من القرن العشرين وذلك امتثاالً للتقاليد االجتماعية والدينية السائدة آنذاك، ما يعني أن أدوار  1960حتى العام 

 ي .النساء كان يقوم بها ممثلون ُمْرد كما هي حال جميع مسارح العالم في عصر النهضة األورب
الذي مثَّل  السباعي مرادأما النقلة المهمة في تاريخ حركة المسرح في حمص فتظهر مع الرائد المسرحي 

ممثالً وكاتباً ومخرجاً ومصمم  السباعيأدوار النساء في المسرحيات منذ عشرينيات القرن العشرين، وقد كان 
 ديكور وغير ذلك مما يحتاجه العرض المسرحي آنذاك، واستمر الحال كذلك حتى بداية عقد الستينيات .

ل  1960في العام   عبدفرقة مسرح حمص في المركز الثقافي الذي كان يرأسه األديب  السباعي مرادشكَّ
، ثم المعين عبدابنة  الملوحي خزامىة المسرح يحمل اسم ، وكان أول ظهور للمرأة على خشبالملوحي المعين

 (األديبة المشهورة فيما بعد) ممثلًة في هذه الفرقة وكانت موظفة في المركز الثقافي آنذاك . حاتم داللظهرت 
غير أن األندية الفنية التي كانت تقدم مسرحاً على شكل فواصل مسرحية قصيرة أغلبها كوميدي تهريجي 
أثقلت برامجها الفنية بما هو تهريج فج غايته اإلضحاك وتقطيع الوقت، لكن نادي الخيام كان قد قدم عرض 

ضم العرض عدداً من النساء  ، وقدسليم فؤادللكاتب والمخرج المسرحي  1972"والّدة بنت المستكفي" عام 
 .  حيدر شهيرةو بجبوج يسرىاللواتي كّن مطربات في النادي مثل 

 فاطمةأما المسرح المدرسي فقد أظهر المرأة الطالبة بحكم خصوصيته التربوية، فلمعت أسماء مثل 
في عروض مسرحية غنائية في األعم األغلب كتبها  مدور سميرة، مدور أميرة، ضميراوي صباح، ضميراوي

 . الدرويش نجيب
مع ذلك فإن أول ظهور فّعال للمرأة على خشبة المسرح كان في عرض "الجدران القرمزية" الذي كتبه 

وتم  1969-1968لصالح نادي دوحة الميماس عام  حمدي محمودوأخرجه المخرج المصري  بلبل فرحان
زهراء (الكندي حالياً) وقد لفت هذا العرض انتباه واهتمام المثقفين واألدباء والفنانين عرضه على مسرح سينما ال

بة قامت بها كل من :   أميرة، ضميراوي فاطمةلتكامل أدواته ومكوناته ولما اشتمل عليه من أدوار نسائية مركَّ
 . ضميراوي صباح، مدور سميرة، مدور

غير أن الظهور األكثر اكتماالً وتأثيراً للمرأة على خشبة المسرح في حمص كان مع تأسيس فرقة المسرح 



وذلك ألن هذه الفرقة قد وعت بشكل ممتاز أهمية دور  1973عام  بلبل فرحانالعمالي بقيادة الكاتب والمخرج 
في المسرح بخاصة.. ولّما حظيت العروض المرأة في الحياة االجتماعية والفكرية والثقافية واألدبية بعامة، و

األولى لهذه الفرقة برضا الجمهور للمستوى الفني الممتاز فقد أقبلت فتيات كثيرات على الفرقة وانضممن إليها، 
 عفراء، قندقجي سالم، حياص راغدةولهذا برزت أسماء نسائية أسهمت في تقديم عروض مسرحية جيدة مثل 

 .  ضميراوي صباحو ضميراوي فاطمة، إضافة إلى مخزا بيرتا، بلبل سعاد، بلبل
ممثلة مجيدة وممتازة وتركت أثراً بالغ األهمية في حركة المسرح في حمص، فقد  ضميراوي فاطمةكانت 

امتلكت إحساساً مدهشاً برقته وفعاليته، وصوتاً مسرحياً جميالً متكامل السمات في القوة والليونة والقدرة على 
ما امتلكت ذاكرة انفعالية باهرة استطاعت من خاللها تجسيد أدوارها ببراعة قلَّ نظيرها، خاصة التعبير النفسي، ك

تلك العوالَم الداخلية للشخصيات المركبة التي تحتاج إلى مهارة عقلية وفكرية ونفسية وعصبية وعضلية، وقد 
، وقد تم تقديم بلبل فرحانونص  السيد فوزيبرز ذلك جيداً في مسرحية "العيون ذات االتساع الضيق" بإخراج 

العرض يومها بالتعاون مع نادي دار الفنون وقد حقق العرض نجاحاً جماهيرياً ممتازاً لحسن اإلخراج والتمثيل 
 بخاصة . ضميراوي فاطمةبعامة، ولجودة أداء 

اح طيب لعبت أما عرض "الجدران القرمزية" السابق تاريخياً لـ "العيون ذات االتساه الضيق" فقد حظي بنج
دوراً مازال في ذاكرة الذين حضروا العرض يومها رغم أنه العرض األول الطويل ذو  ضميراوي فاطمةفيه 

التي لفتت  ضميراويـ السمة االحترافية على مستوى التأليف واإلخراج والعمل المسرحي الشامل بالنسبة ل
 األنظار إليها آنذاك .

ء األخريات اللواتي شاركن في العرضين السالفين كّن جيدات بالقياس إلى ولعلنا ال نبالغ إذا قررنا أن النسا
 . ضميراوي فاطمةما كانت عليه الحال قبل ذلك، ولكنهن لم يمتلكن مهارة وإحساس وتأثير 

ذات الحضور المسرحي الطاغي بصوتها القوي المتكامل من حيث مساحة طبقته الصوتية  قندقجي سالمأما 
وتنغيماُته وتلويناته المبهرة، إضافة إلى ليونة جسدية عالية وحساسية نفسية وعصبية وذهنية ممتازة فقد تألقت 

 .ضمن فرقة المسرح العمالي، وقد ظهر ذلك في جميع المسرحيات التي قدمتها مع الفرقة 
ُهنَّ على األصابع في سورية لما تمتاز به  قندقجي سالمو واحدة من الممثالت الممتازات اللواتي يمكن عدُّ

من طاقٍة إبداعية خالقة وامتالٍك لشخصية كاريزمية طاغية تؤثر مباشرة في جمهورها، خاصة األدوار النسائية 
بة التي تحتاج إلى كثير من التركيز الذهني والنفسي   والعصبي والجسدي .المركَّ

الفتاً  خزام بيرتاو حياص راغدةو بلبل سعادو بلبل عفراءوفي فرقة المسرح العمالي كان حضور كل من 
 لالنتباه ضمن السيرورة العامة للعرض المسرحي . 

بحضور جيد على خشبة المسرح من خالل صوتها القوي وليونتها الجسدية وإحساسها  بلبل عفراءتتميز 
الشعبي العفوي باألدوار النسائية ذات الطبيعة الشعبية العاملة، ما جعل هذه السمات تنعكس على أدائها الصوتي 

الفرقة التي في محاولة للتعويض عن خجل داخلي بالفطرة لم تستطع التخلص منه رغم أنها تعيش في بيت 
 امتلكت خبرتها من معايشتها اليومية للتدريبات الدائمة والمحاضرات والندوات التثقيفية .   

فتبرز كممثلة جيدة مالكة لمهارة فنية عالية انعكست في أدائها لجملة أدوار كان أهمها دورها  خزام بيرتاأما 
جمهور الذي انشدَّ إليها بسبب قوتها الجسدية التي قد حققت خزام تأثيراً عظيماً في الففي عرض "ربيع.. خريف" 

عبَّرت عن القهر والخوف، وبسبب قوتها النفسية التي تمثلت في الشخصية، وبسبب صوتها المتلون وفق الحاالت 
 االنفعالية التي تعانيها هذه الشخصية .

ا نساء يقفن ظهرت فرق مسرحية كثيرة، وظهرت معه 1987مع انطالقة مهرجان حمص المسرحي عام 
 على خشبة المسرح ألول مرة، وكان لبعضهن حضور قوي وتأثير فعال . 

ورغم أن المسرح الشبيبي المدرسي كان قد قدم نساء ضمن عروضه المسرحية إال أن ذلك كان يتم على 
عجل ألن تلك العروض كانت أميل إلى عروض المناسبات، ولعل الدور التربوي المسرحي الذي لعبه الفنان 

مدير المسرح المدرسي في حمص يومها هو الذي قدم النساء ممثالت جيدات في هذا المسرح  مراد هللا ضيف
ز على التدريبات المنهجية وعلى تدريبات العروض بهدوء ووفق أسلوبية عمل تؤكد أن لدى المسرح  ألنه ركَّ

 نوراهذه الرؤية المنهجية  المدرسي والشبيبي ممثالت جيدات لهن حضور وفاعلية كغيرهن، وقد برزت ضمن



إلى نادي دوحة الميماس قدمت أدواراً  إدريس، ولما انتقلت مرادفي عرض "الجندرمة" الذي أخرجه  إدريس
المؤامرة" وغيرها بإخراج -الحياة المديدة للملك أوزوالد-الحصان-نسائية باهرة في عروض "اللحظة الحرجة

، وقد لفتت االنتباه إليها بحساسيتها العفوية المرهفة وجرأتها وقوة صوتها وجمال مخارج العواني بري محمد
، ولهذا حصلت قندقجي سالمو ضميراوي فاطمةحروفها وتملّكها للشخصية التي تؤديها حتى لكأنها تشبه في ذلك 

والد" في مهرجان حماة على جوائز مسرحية كانت أهمها عن دورها في عرض "الحياة المديدة للملك أوز إدريس
 المسرحي .

وضمن عروض مهرجان حمص المسرحي برزت أسماء كثيرة لنساء عملن مع فرقهن بجدارة وقد تمكنت 
التي عملت  علي مريمبعضهنَّ من شق الطريق نحو االحتراف عن طريق المعهد العالي للفنون المسرحية مثل 

 رفيقو عكال حسنالتي عملت مع الفنانين  عودة إيمانمثلها ، والعمر زهيرثم مع الفنان  منصور أحمدمع الفنان 
 . سمعان

تعبِّر جيداً عما نذهب  العلي وفاءالعديد من الممثالت الجيدات في حمص، ولعل  عكال حسنلقد أطلق الفنان 
التي قدمت دوراً مميزاً في عرض "ليالي الحصاد" لصالح  األنصاري سميرةإليه من توصيفات سريعة، ومثلها 

 فرقة المركز الثقافي، والذي فتن الناس يومها بكل شيء فيه، وبخاصة الدور النسائي . 
فقد برزت ممثلة موهوبة ذات حضور فعال على خشبة المسرح ضمن فرقة المركز  الملحم أركانأما  

 عدوان ممدوحـ ا دور أوفيليا في عرض "هاملت يستيقظ متأخراً" لالثقافي، فظهرت في أدوار كثيرة كان أهمه
، وقد حصلت يومها على جائزة خاصة من لجنة تحكيم مهرجان الهواة المسرحي في حلب الحلو حمزةوإخراج 

 . الساجر فوازوالتي كان يرأسها المخرج المسرحي 
رق األحياء والكنائس، وقد برزت في المقابل ظهرت ممثالت ضمن تجّمعات مسرحية صغيرة، خاصًة في ف

 بسام، لتظهر أخيراً مع منصور أحمدأوالً في أدوار كثيرة، ومن ثم  مطر بسامالتي قدمها  ميخائيل ليزامن بينهن 
وكان بعنوان "آخر ليلة أول يوم"  في عرض فتن الناس ضمن فعاليات مهرجان فرقة المسرح العمالي نمرود
 . جان جواننص 

طاقة حركية عجيبة وحضوراً مسرحياً آسراً وصوتاً جميالً ذا مساحة واسعة مع إتقان  ميخائيل ليزاتمتلك 
للّغة العربية الفصيحة، إضافة إلى جرأتها التي سمحت لها بأن تتعامل مع أدوار نسائية تتحرج منها ممثالت 

 فاطمةإيهام مثلها مثل العالي يمنح شخصياتها مصداقية واقعية وقوة  ميخائيل ليزاكثيرات.. إن إحساس 
 . قندقجي سالمو إدريس نوراو ضميراوي

ضمن المسرح  درويش رانيةأما على صعيد اإلخراج المسرحي في حمص فقد برزت مخرجة واحدة هي 
عدة عروض مسرحية هي : "بيت  درويشآنذاك، وقد قدمت  مراد هللا ضيفالمدرسي ووفق المنهج الذي اتبعه 

الفئران الصينية" وقد لفتت إليها األنظار من حيث الشكل الفني والمضامين -الواشي-صانع المطر-برناردا ألبا
، والعمُل على لوركاـ الجريئة واقتحام النصوص المعقدة الصعبة وعلى رأسها مسرحية "بيت برناردا ألبا" ل

 وفتيان صغار . االرتجال الفني اإلبداعي مع شباب 
لقد كان عرض "بيت برناردا ألبا" باهراً من حيث تميزه باألجواء الكهفية التي سادت العرض كله والتي 
تعبِّر عن العوالم الداخلية والمقهورة لسيدات يعشن في بيت مملوء بالظالم االجتماعي والقهر النفسي والفكري، 

قان على مستوى الحركة الداخلية والخارجية، وقد أظهرت ممثالتها بكثير من اإلت درويش رانيةوقد أدارت 
قدرتها الفنية في جميع عروضها من خالل تنويعات في الشكل المسرحي الذي يقوم على اللعب العفوي والمنظم 
في آن واحد، ولعل عرضها "صانع المطر" الذي قدمته مع فتيان وفتيات صغار يعبر عن مصداقية ذلك ألنه 

ل نموذجاً ط يباً لعرض احتفالي شعبي يتصف بأجوائه الكوميدية النابعة من المفارقة الجروتسكية الحادة بين شكَّ
الواقع واألحالم والخرافة واألسطورة والعلم المادي، أما عرضها "الفئران الصينية" فهو نموذج جيد لعرض 

فارغة من كل شيء عدا قدمته في مساحة  درويش رانيةمسرحي فقير في كل شيء إال من الفن الجميل ألن 
الممثلين، لكنها مساحة مكتظة بالحركة التي شكلت ديكوراتِها ومشاهَدها وأمكنَتها وأزمنَتها الميزانسيناُت الحركيُة 

إلى حّد سحب الجمهور وإدخاله في العرض  درويشالجميلة التي ابتكرها الممثلون بأجسادهم، بل لقد ذهبت 
تخيُّل األمكنة واألزمنة وما سوف يجري من األحداث، ما أسبغ على  المسرحي من خالل تحريض الذهن على

جماعياً شارك في عملية اإلبداع من خالل التعليقات -العرض ألقاً فريداً ألن الجمهور صار ممثالً جمعياً 



بامتياز واإلشارات واإليماءات العفوية والمقصودة في آن واحد حتى ليمكن القول لقد كان عرضاً مسرحياً تفاعلياً 
. 

 شبالق نوارقد قدمت عروضاً جيدة فإنها قدمت في الوقت نفسه ممثلة ممتازة هي  درويش رانيةوإذا كانت 
ألنها تمتلك إحساساً مرهفاً بما تقوله  خزام بيرتاو قندقجي سالمو إدريس نوراو ضميراوي فاطمةـ التي تذكرنا ب

كانت  شبالق نواروتفعله، ولهذا قدمت لنا شخصياٍت إنسانيًة نسائيًة ممتلئة بالحيوية والقوة، بل يمكن القول إن 
 . الضاهر هنادومع المخرج  درويش رانيةهي الشخصيات نفسها في كل عروضها مع 

ت المسرح بكثير من النساء بغض النظر إن حركة المسرح في حمص بدءاً من ستينيات الق رن العشرين أمدَّ
عن المستوى الفني، وأمر كهذا يعني أن اإلقبال النسائي على المسرح استتبع معه اإلقبال على االنتساب إلى 
الفرق المسرحية التي رعاها مهرجان حمص المسرحي كما هي حال فرقة دار الثقافة التي أخرج لها الفنان 

 وقدم ممثالت كّن منسجمات بشكل جيد ضمن العرض المسرحي نفسه . ىليل أبو سامر
والتي  الناصر حسينومثل ذلك يمكن قوله عن فرقة جامعة البعث المسرحية التي استقرت على يد مخرجها 

تألقت بعروضها المتنوعة ذات النزوع الحداثي ومثَّلت الجامعة في مهرجانات المسرح الجامعي العربي ونالت 
كثيرة، وقدمت هذه الفرقة ممثالت الفتات لالنتباه لكن من دون تميز شخصي يمكن أْن يترك أثراً ثابتاً جوائز 

 ومستمراً لدى الجمهور .
 

*** 

 منى واصف..
 قصة عشق مسرحية

 
 هناء أبو أسعد

 
تبل�ورت تجرب�ة الفنان�ة  والتلفزي�وني والس�ينمائي المس�رحي يالفّن� العم�لم�ن  زيدت أو عاماً  خمسين مدى على

 التي اعتلت خشبة المسرح يوم لم يكن هذا الطريق مفروشاً باألزهار . منى واصف 
 تربيته�ا ف�ي هام�اً  دوراً  وال�دتها لعب�ت ،الح�ال متوس�طة دمش�قية عائل�ة من سورية مسرحية فنانة واصف منى
 اه�ذ مه�افعلَّ  ي�ةدعدااإل الشهادة في راسبة نفسها وجدت حيث شبابها ريعان في الفشلواجهت  ..شخصيتها وتكوين

 . نريد ما ىلإ للوصول ضافيةإ وطاقة قوي حافز ىلإ يتحول أن ويمكن الحياة في طبيعي شيء الفشل أن درسال
س�ابعة عش�رة م�ن ال ف�يوه�و  الموص�ل مدين�ة م�ن وال�دهاه�اجر  ..1942 ع�ام دمش�ق في اصفو منى دتولِ 
 التي شرف حارة-العابد شارع في وترعرعت نشأت ..النصارى وادي في نمرة حب قرية منف والدتها أماعمره، 

 دولَّ� مم�ا عم�ل ب�ال ط�ويالً  وقت�اً  يمض�ي ك�ان لكن�ه العاب�د، ش�ارع ف�ي دكان�اً  هاوال�د فتحو ،الشعب مجلس على تطل
 هامُّ أ تزوجت عامين بعدفي السابعة من عمرها، ومنى واصف عندما كانت  هماطالق ىلإ أدت مع والدتها خالفات

 . الشعالن منطقةلتنتقل العائلة إلى  من رجل آخر
 زي��اءأ مح��الت ف��ي أزي��اء وعارض��ة النس��ائية اتي��للحاج بائع��ة من��ى واص��ف عمل��ت ةعش��ر الخامس��ة س��ن ف��ي

 ك�ان ب�ل ممثل�ة تصبح نأ طموحها يكن لم، وعشرة السادسة عمر في المسرح دخلتو ،ليرة 100 بأجر جورجيت
بداي�ًة بش�كل غي�ر  الف�ن ف�ي عمل�تُ " : لوق�ت كم�ا رات�بال ع�ن بحث�اً  الف�نع�الم  تاقتحم لكنها، أديبة تكون نأ تطمح



 ت�دفعني وأ تثرن�ي ل�م الت�ي المص�رية األف�الم وبع�ض ي�ةهوليودال السينما إال هناك يكن لم يامتلك األ  في مدروس..
 رات��ب ع��ن بح��ثأ كن��تُ  ين��ألن 1961 ع�ام الف��ن ف��ي عمل��ت ..أديب��ة أص�بح أن طم��وحي ك��ان.. التمثي��ل أخت��ار لك�ي

 المس�رح عل�ى ل�تُ مثَّ  الفت�رة تل�ك وف�ي ش�عبية، فن�ون راقص�ات النتقاء مسابقة من خالل العسكري المسرح دخلتُ ف
 .  "وفشلت

وعن��دما انض��مت إل��ى فرق��ة  "أمي��ة" الش��عبية الفن��ون فرق��ةإل��ى من��ى واص��ف  توب��التوازي م��ع م��ا س��بق انتس��ب
 العط��ر" لمس��رحية كبطل��ةالمس��رح العس��كري انض��مت كراقص��ة فن��ون ش��عبية، إال أن��ه س��رعان م��ا ت��ّم اختياره��ا 

التجربة لم تالِق النجاح المطلوب وكتبت إحدى الص�حف قائل�ة ع�ن  أن إال ،شاهين محمدإخراج الفنان " األخضر
 من�ىـ ب� عطيتأُ  شهادة أول هذهكانت و" العريس بانتظار يتالب في للجلوس تصلح جميلة فتاة هذه": منى واصف 

 ثورة أعماقي في خلق نذاكآ عني بتِ كُ  ما" :تقول  كما ثورةً  أعماقها في خلقتْ  العبارة هذه أن إال، كممثلة واصف
 وهك�ذا.. الره�ان أقب�ل س�وف.. بطّي�.. لتمثيلل أنفع ال بأنني قالوا.. لتحديفي ا عارمة برغبة أشعر جعلتني كبيرة
. ".ينقص�ني؟ ل�ذيا م�ا ممثل�ة؟ أعظ�م وأك�ون أنج�ح ال لم�اذا نفس�يل وقل�تُ  المعرك�ة مواص�لة ق�ررتُ  وصمت بعناد

 هيف�اءالفنان�ة  خته�اأ م�ع فتح�ي اللطي�ف عب�د فنانال شاهدهاعلى إحدى المسرحيات  بالتدريبات تقوم كانت وعندما
م  مسرحي عرض في بهما استعانفواصف   ، كم�اي�ومين لم�دة 1961 ع�ام ال�دولي دمش�ق مع�رض مس�رح علىقُدِّ

ال�ذي ك�ان م�ديراً للمس�رح  ش�اهين محم�د، وبع�د زواجه�ا م�ن الفن�ان محمود جب�رعملت في نفس الفترة مع الفنان 
 مس�رحيةللحياة الزوجي�ة وكان�ت قب�ل ذل�ك ق�د ش�اركت ف�ي  وتفرغته فتركت المسرح تركيها عل اشترطالعسكري 

مت  بانالص رفيق خراجإ" البندقية تاجر"  وفيه�ا ث�ري،األ بص�رى م�درج وفي دمشقب الحمراء مسرح علىوقد قُدِّ
 .وكانت النتيجة باهرة  بوريشيا الدوقة دور أدت

:  قال�ت الفت�رة ه�ذه وع�ن، س�نوات ث�الث م�دة المن�زل ف�ي وبقي�تعن المسرح مؤقتاً منى واصف إذاً استغنت 
، وبذلُت ك�ل جه�دي للع�ودة إل�ى خش�بة القصص بقراءة فراغي مألأ كنتُ . .موجودة غير تمثيل دون أنني شعرتُ "

 المريس�ة مس�رح عل�ى طرط�وفحيث شاركُت في هذا العام في مسرحية بعنوان  1966المسرح وتحقق ذلك عام 
مثلم�ا أطلقتن�ي داخله�ا عن�دما ُعِرض�ت ف�ي دمش�ق،  س�ورية خ�ارج ش�عبياً ، وقد أطلقتني هذه المس�رحية بيروت في

 . "الروماني هانيو شوكت هالةو العظمة اسريوكانت إلى جانب الفنانين 
 لوس�ي دور فيه�ا لعب�ت حي�ث عرس�ان عقل�ة عل�ي ل�ـ" بالقب�ور م�وت" مس�رحية ش�اركْت ف�ي العام نفس وفي

 . المطر ىلإ تنظر وهي بالرصاص مقتولة وتموت وتجاهد تحب التي البطلة
-كيد النساء-دون جوان-القصر في الخجول-األعماقلتتوالى بعد ذلك مجموعة األعمال التي شاركت فيها : "

أغل�ى ج�وهرة -حك�يم ب�الزور-الس�عد-المف�تش الع�ام-أودي�ب ملك�اً -حكاي�ة ح�ب-المأس�اة المتفائل�ة-المدنس�ة-الزير سالم
احتف��ال ليل��ي خ��اص -المل��ك لي��ر-م��ن يخ��اف فرجيني��ا وول��ف-األم ش��جاعة-بي��ت الدمي��ة-ح��رم س��عادة ال��وزير-بالع��الم

  " .لديرسدن
العدي��د م��ن األوس��مة الت��ي نالته��ا عل��ى م��دى تاريخه��ا المس��رحّي الطوي��ل ى واص��ف من��وق��د اس��تحقت الفنان��ة 

كم�ا ش�اركت ف�ي  2009والحافل كان أبرزها وسام االستحقاق السوري من الدرجة الممتازة ال�ذي نالت�ه ف�ي الع�ام 
 عضوية لجان التحكيم في مهرجانات مسرحية عديدة داخل سورية وخارجها .

 أح��د ال: " ص�رارإو وجه��د تع�ب نتيج��ة ج�اء ب��ل ص�دفةال ولي��د يك�ن ل��م واص�ف ىن��م حققت�ه ال��ذي النج�اح ه�ذا
 هجوم�اً  هوجم�تُ  أنن�ي فالحقيق�ة العك�س عل�ى ب�ل ،األول فش�لي آالم شاركني حتى أو تبناني أو اسانيو أو شجعني

 ع�ن تبتع�دي أن يج�ب ل�ي وق�ال إال أح�د يب�قَ  ل�م، ووخارج�ه الفن�ي والوس�ط الفنية الصحافة قبل من راً مدمِّ و فظيعاً 
، التمثي�ل في جداً  سيئة كنتُ  الواقع في ألنني صدر برحابة ذلك كل أتقبل وكنتُ  ،آخر لشيء صالحة فأنت ،التمثيل

 تص�بحي أن تري�دين:  م�رة ل�ي قالت أمي أن واذكر، الستمرارل وتمسكاً  وعناداً  إصراراً  يزيدني كان ذلك كل لكن
 . "كان ما وهذا ..واجتهدي ثابري إذن؟ ممثلة

بعالقتها الحميمة بخشبة المسرح، فكانت تصل إلى صالة المسرح قب�ل س�اعتين م�ن ب�دء منى واصف ُعِرفت 
 ف�ي الع�الم دفء بك�ل ش�عرإليه�ا.. أ منتمي�ة نن�يأ وأح�س ة المس�رحخشب رائحة شمّ أ نأ حبّ عرضها المسرحّي : "أ

  . "والقباني الحمراء ّتيصال
 فتخ�روتتذكر كوكبة الفنانين الذين عملْت معهم وإل�ى ج�انبهم : "أإلى خشبة المسرح منى واصف واليوم تحّن 

 المس�رح عل�ى الإ مع�ه ظه�رأ ل�م ال�ذي الروم�اني هاني ومع جبر محمود مع المسرح على فيها وقفتُ  التي بالفترة



 والنبال�ة والرفع�ة بالس�مو اس�هاحسإو ه�الوكيتبمُ  ش�عروت المس�رح ف�ي هانفس�تج�د منى واص�ف وما تزال  .."القومي
 الذهني��ة بق��دراتي ث��قأو كث��رأ عط��يأو كث��رأ الن��اس س��تقطبأ نأ س��تطيع: "ف��ي المس��رح أ هانفس��ب العالي��ة والثق��ة

 ." .. بيني وبين المسرح حالة عشقكلها لحواسي مالكة في المسرح ناأف ،الجسميةو
 

 *** 

 نائلة األطرش..
 المرأة مخرجًة في المسرح السوري

 
 عبد الناصر حسو

 
قبل ثمانية قرون : "علينا أن ال ُنخَدع بأن المرأة تبدو في الظاهر  أفالطونفي جوامع سياسة  رشد ابنيقول 

صالحة للحمل والحضانة فقط، فما ذلك إال ألن حالة العبودية التي نشأت عليها نساؤنا أتلفت مواهبهن العظيمة.. 
ثير من فقر العصر وشقائه يرجع إلى أن يجب على النساء أن يقمن بخدمة المجتمع والدولة قيام الرجال، فإن الك

الرجل يمسك المرأة لنفسه كأنها نبات أو حيوان أليف لمجرد متاع فان بدالً من أن يمّكنها من المشاركة في إنتاج 
 * .الثروة المادية والعقلية وفي حفظها"

متها ومشاركتها ال يستوي الحديث عن المرأة كمخرجة مسرحية بمعزل عن السياق التاريخي لدورها ومساه
في الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية في البالد العربية، والباحث المتتبع لشؤون المرأة العربية يالحظ من 
دون صعوبة حضوراً خجوالً في المشهد الثقافي العربي الحديث، إذ تسجل المراجع التاريخية أن أول امرأة 

والتي كانت تصدر  1870التي مارست الكتابة األدبية في مجلة "الجنان" عام  مراش مرياناصحفية وأديبة هي 
 فواز زينبـ ل "غادة الزاهرة"أو  "ن العواقبسْ حُ "بت بيد امرأة هي رواية تِ وأول رواية عربية كُ  في مدينة حلب،

الدفاع عن  ومع الحضور المتواتر لرجاالت النهضة العربية وأفكارها الجريئة حول 1899 التي صدرت عام
المرأة ومشاركتها في الحياة االجتماعية والسياسية تأسست مجالت أدبية في بداية القرن العشرين مع منتديات 
وجمعيات ونوادي وصالونات أدبية في العلن وسياسية في الخفاء تقودها المرأة التي تنتمي إلى المجتمع 

، ولعبت الجمعيات النسائية العربية الحافظ ثرياو يالجزائر بيهم عادلةو عجمي مارياالرستقراطي عادًة مثل 
وفرقة  دورها في تسليط الضوء على دور المرأة ومساهمتها في هذا المجال مثل جمعية يقظة المرأة الشامية

خريجات دار المعلمات المسرحية، وكانت تقدم العروض للنساء فقط رغم أن موضوعاتها تجاوزت وضع المرأة 
 عية والوطنية والسياسية وليس النساء فحسب .نحو الهموم االجتما

 العريس نادياولم تكن قيادة الفرق المسرحية بعيدة عن اهتمامات المرأة، إذ يسجل التاريخي المسرحي أن 
ممثالً وممثلة حسب بعض المراجع، ولم يكن هدف هذه الجمعيات والفرق  120قادت فرقة مسرحية مؤلفة من 

المسرحية الدفاع عن المرأة في ممارسة حقها الثقافي فحسب بل كان الهدف من تأسيسها يرمي إلى مشاركتها في 
 رها تمثل نصف المجتمع .الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية النهضوية في البالد باعتبا

ومع جالء القوات األجنبية من معظم البالد العربية انطلقت المرأة بجرأة أكثر من قبل لممارسة أشكال 
الكتابة الفردية مثل الرواية والقصة والصحافة والفن التشكيلي، واعتلت خشبة المسرح متحديًة تقاليد المجتمع 

ربما رغبة منها في المشاركة في الحياة الثقافية، ورغم ذلك كانت سلطة البالي في خمسينيات القرن العشرين، أو 



التقاليد واألعراف قوية لدرجة أن الفنانات غيَّرن أسماءهن ولُقِّبن بأسماء فنية أو مستعارة خوفاً من تعرضهن 
عتهن للتجريح وخوفاً على سمعتهن وسمعة عائالتهن لدرجة أن بعض الممثلين تزوج منهن حفاظاً على سم

نات كليرو فؤاد ميلياواستمرارية وجودهن في المسرح، واألمثلة كثيرة في هذا المجال مثل  ، وتشير المدوَّ
التاريخية إلى أن أول ظهور للمرأة على خشبة المسرح كان بداية القرن العشرين من قبل ممثالت يهوديات أو 

 .  لبيبةمسيحيات، وأول امرأة مسلمة ظهرت على خشبة المسرح هي 
وقد تطورت مشاركة المرأة في الحركة الثقافية في سورية رغم جميع المعيقات االجتماعية وهيمنة الفكر 
الذكوري الذي ال يزال يسيطر على الحركة النقدية في جميع مناحي األدب والفن والذي يصر حتى اليوم على 

الذكوري، رافضاً وضع نتاج المرأة حيث ينتمي الفصل بين اإلنتاج األدبي والفني النسائي واإلنتاج األدبي والفني 
وفقاً للتصنيف األدبي والفني المتعارف عليه نقدياً لدرجة بدأنا نقرأ مفاهيم ومصطلحات مثل "األدب النسائي" 
و"المسرح النسائي" و"النقد النسوي" وما شابه في اآلونة األخيرة، ويؤكد بذلك أنصار هذا الرأي تابعيتهم للمفهوم 

 لألدب والفن . الغربي
ومع تأسيس فرقة المسرح القومي في بداية الستينيات من القرن الماضي بدأت النظرة إلى المرأة الممثلة 
تتغير، إذ فرضت نفَسها على المجتمع كمساِهمة في بناء الدولة الحديثة، حين قُدمت في إطار ثقافة إنسانية رفيعة 

ماعية، وبالتالي تغيرت نظرة المجتمع إليها وبات هذا المجتمع من خالل عروض مسرحية، فتغيرت مكانتها االجت
 ينظر إليها نظرة احترام وتقدير .

ورغم أن المرأة حصلت على حقوقها نسبياً وتكفلت القوانين بصيانة هذا الحق حتى نالت قسطاً وافراً من 
االت الحياة فمارست شتى أنواع التعليم مثلها مثل الرجل وتقلدت مناصب إدارية وثقافية وسياسية في مختلف مج

الفعاليات واألنشطة إال أن األعراف والتقاليد االجتماعية مازالت تحد من نشاطها ومازالت األصوات تتهمها بأنها 
ضلع قاصر في نظر المجتمع، أو أنها تمثل الجزء العار منه، لكنها تحدت األعراف والتقاليد في بداية العصر 

وتجرأت بعض النسوة اللواتي أوفدن إلى الخارج لدراسة اإلخراج المسرحي وكانت  الذهبي للمسرح في سورية،
أكاديمياً من المعهد العالي للفنون المسرحية في  1973من أوائل المتخرجات عام  األطرش نائلةالسيدة 

صوفيا/بلغاريا بدرجة الماجستير في اإلخراج، إن لم نقل أولى المخرجات اللواتي مارسن اإلخراج المسرحي 
أن هناك نساء  المختصة في إخراج مسرح العرائس رغم الجابري سلوىأكاديمياً في البالد العربية مع المخرجة 

من  هيمر فيفاو حنانيا ليلىمن لبنان و ملتقى لطيفةأخرجن عروضاً مسرحية في بعض البلدان العربية مثل 
األردن في إطار الجامعة، وغيرهن، لكن هذه الظاهرة لم تشكل حالة تراكمية كي نطلق عليها تجربة المرأة 

د الثغرة أحياناً في إطار المدرسة أو الجامعة، وخاصة اإلخراجية في المسرح، إنما كانت حاالت فردية وبدافع س
في عروض األطفال كأنشطة الصّفية.. وفي السياق ذاته ال نجد كاتبة مسرحية واحدة في سورية حتى العام 

 على األقل ضمن المسرحيات المنشورة من المؤسسات الثقافية ودور النشر! 2000
 

 البداية من المسرح الجامعي
 نائلةعن مسارات العمل واختبار ما تعلمته أكاديمياً من فن اإلخراج المسرحي أخرجت  في مجال البحث

ل نقطة متقدمة والفتة في تاريخ المسرح السوري والعربي في سبعينيات  األطرش للمسرح الجامعي (الذي شكَّ
 بيكيتنص عن  عدوان ممدوحبعنوان "انتظار" من إعداد  1974القرن الماضي) عرضاً لجامعة دمشق عام 

م في المهرجان الجامعي الرابع للفنون المسرحية، والقت التجربة صدى ليس في  "في انتظار غودو" وقُدِّ
 األوساط الجامعية فحسب بل في األوساط الثقافية في سورية .

من خالل تجربتها في المسرح الجامعي أنها مرتبطة بالواقع وتثير أسئلته من خالل  األطرش نائلةلقد أثبتت 
راهنية الفكرة ومساراتها الجمالية، فتوجهت بعد هذه التجربة مع المسرح الجامعي إلى التدريس في المعهد العالي 

المستقبل وبحاجة إلى دراسة  للفنون المسرحية في ثمانينيات القرن العشرين إيماناً منها بأن الطالب هم مسرحيو
منهجية لذلك يجب بناء ممثل المستقبل على أسس سليمة واالهتمام به وبحركته، فانصبَّ عملها على تخليص 

الطالب وفكره وشعوره من هيمنة النماذج الجاهزة والقوالب المشوهة للتعبير المسرحي واكتشاف -جسد الممثل



جية، وتنمية الوعي بها إلدراك نقاط ضعفها وقوتها وتعزيز عملية التدّرب الطاقات الذاتية، الباطنية منها والخار
على التفكير والتحليل والتعبير وفق منهجية البحث العلمي، وباعتبارها أستاذة ومخرجة بالنسبة للممثل في 

التي تصطدم العرض وبالنسبة للطالب في المعهد منحت مساحة كبيرة للممثل ليعبِّر عن نفسه بأدواته التعبيرية 
أحياناً بالرقابة االجتماعية، فتقول في ذلك : "ال أنطلق من عملي مع الممثل وفق تصور مسبق.. أحدد له الخطوط 
الرئيسية وأتركه يواجه أسئلة الدور الصعبة، فهي التي تحرضه للبحث عن اإلجابات والتفاعل لملء الفراغات".. 

ست في أميركا أعوام  بواقع فصل دراسي واحد في العام تقول : "الطالب  2006ى إل 2004وباعتبارها درَّ
الممثل هناك يطالبني بأن أخط له المسار ومالحقته باإليعازات والمالحظات أثناء خلق الدور، لكنه يدهشك 

ألنه يتمتع ببناء خارجي محكم، وجسده المدرب لم وال يقع تحت تأثير وطأة المحرمات  -بخالف ممثلنا-بالنتائج 
اعية، فهو قادر على التعبير العفوي والتلقائي عن كافة التالوين الشعورية حتى لو لم يمتحها حقيقة في االجتم

داخله وال يتماهى معها، بينما ممثلنا الذي يعبق داخلياً بمختلف األحاسيس وبتلوينات وجدانية وشعورية غالباً ما 
المكبل بألف قيد وقيد.. هو ليس أقل موهبة إذا لم  يضل في شكل التعبير الخارجي عنها، وغالباً ما يخونه جسده

 يكن العكس هو الصحيح، لكن التكوين االجتماعي والنشأة والتربية والموقف العام تؤثر في وعيه" .
تحث الجنسين، الطالب والطالبة، الممثل والممثلة على السواء  األطرشالطالب كانت -وأثناء تدريب الممثل

كحالة تعبيرية وكجسد متكلم، وتقول في ذلك : "كان التوجه األساسي هو سبر الطاقة على العمل على أجسادهم 
الكامنة عند الممثل كإنسان وتفجير هذه الطاقة وكسر التابوهات ليستطيع هذا الجسد أن ينقل الفكر واالنفعاالت 

ن وبمادته التي والعواطف واألحاسيس، وأن يصل إلى تعبير جسدي صادق ينطلق من إحساسه بنفسه وبالمكا
 يؤديها، مع مراعاة الراهن العربي وخصوصية كل ممثل وخلفيته الثقافية" . 

في جميع أعمالها المسرحية كانت تهتم بأداء الممثل الذي تعتبره األساس في أية عملية مسرحية ويتوقف 
ن مساهم بدرج ات متفاوتة وفق نجاح العرض أو فشله عليه، مع التركيز على مفردات العرض األخرى كمكوِّ

الموضوع المطروح ودون التخلي عنها، ويمكن مالحظة ذلك من خالل تعاملها مع الممثل في البروفات وفي 
تأهيل الطلبة أكاديمياً ضمن مناهج متفق عليها عالمياً رغم أن الموضوع يشكل لها حافزاً مهماً في تقديم العرض، 

تكتب نص العرض بنفسها (كما يفعل معظم المخرجات  لذلك اختارت موضوعاتها بعناية دون أن تعّد أو
والمخرجين اآلن) وترى أنه من المثير أن يجد المخرج نصاً أو كاتباً يحّرضه على العمل في زمن لم يعد للعمل 

 من معنى .
وعادًة ما يطرح المخرج على نفسه سؤاالً ليختبر نفسه وأدواته، واألهم تواصله مع اآلخر باألسلوب 

يرى هل مازالت مؤشراته على الطريق الصحيح، أما زالت لديه القدرة على تلمس القضايا ذات الصحيح ل
نائلة الحساسية العالية انطالقاً من راهنية النص بغض النظر إن كان النص محلياً أو عربياً أو أجنبياً.. والمخرجة 

ل كانت دائماً في حالة تأمل إلعادة النظر في الثوابت من خالل ا األطرش لنصوص، وتقول في ذلك : "أفضِّ
النصوص المفتوحة التي تدعو إلى الحوار وعدم التسرع في إطالق األحكام واألجوبة.. لقد أعطينا الكثير من 

 األجوبة واآلن يجب أن نتأمل في أمور كثيرة" . 
ان يفرضه لقد أتى عملها في المسرح من خالل التزام اجتماعي وسياسي، واختيارها للنصوص المسرحية ك 

هاجساً فكرياً وجمالياً يستدعي  -كما تقول-الراهن الذي يمر به الوطن العربي مع قبول الفكرة لديها مما يشكل 
، فهي تعرف قضية راهنة وملّحة تملي عليها إحساسها كوجود في مجتمع معين يتمتع بموقف إزاء ما يحيط به

 بدراية وإتقان .أدواتها التعبيرية المتاحة وتستخدم هذه األدوات 
 

 اإلشراف على مشاريع التخّرج 
 1984على مشاريع التخرج في قسم التمثيل فكان عرض "الزير سالم" في العام  نائلة األطرشأشرفت 

عرَض تخّرج للطلبة وتبّنته فرقة المسرح القومي باعتباره من العروض المتميزة في الثمانينيات، وقد القى 
اليات جديرة بالمناقشة بين جمهور مهرجان دمشق المسرحي آنذاك الذي شارك فيه العرض استحساناً وأثار إشك

ونقاده وضيوفه حول مسألة العدالة المطلقة في إشارة سياسية واضحة إلى اتفاقية كامب ديفيد اعتماداً على قصيدة 
خالل تأكيدها وقد استطاعت المخرجة أن تحرض على روح مقاومة الظلم من ، دنقل أمل"ال تصالح" للشاعر 



على رفض المساومة حتى لو كلف األمر شهداء ومضحين ورجاالً، عندها أعلنت المخرجة عن بعض مالمح 
في مسرحية الزير سالم توجهُت : "تجربتها اإلخراجية صراحًة، منها كيفية التوجه إلى الجمهور مثالً فتقول 

للنص، وحاولُت البحث عن قالب للفرجة، وفعالً إلمتاع الُمشاِهد دون التخلي عن الجوهر اإلنساني والفكري 
فكرُت بالجمهور، لكن في العروض الالحقة التي ال توجد فيها حكاية اعتمدُت على تفاصيل نابعة من بناء المشهد 

كنُت أريد أن أمتع الجمهور، وباعتبار الزير سالم حكاية من التراث العربي  لشد الجمهور الذي لم يعد قطيعاً..
لضروري أن يحقق العرض جماهيرية واسعة" وهي التي سعت إلى جماهيرية العرض، بمعنى أن كان من ا

تجذب جمهوراً عريضاً يرتاد المسرح أول مرة كون جمهور المسرح هو نفسه الذي يحضر جميع العروض 
، لكنه ليس المسرحية، وربما هو نفسه مواظب على حضور األماسي والمعارض والفعاليات الثقافية والفنية أيضاً 

أن هناك تطوراً في نوعية وكمية الجمهور الذي يجب أن يرتاد  األطرشجمهوراً نخبوياً، وبالتالي ال ترى 
 المسارح، وهو الجمهور الذي لم يحضر أبداً عرضاً مسرحياً .

إن الجماهيرية ال تنطلق إال من ارتياد عدد كبير من الجمهور للمسرح، وهذه الجماهيرية تتطلب دراسة هذا 
المجتمع، ومع األسف ال توجد دراسات وأبحاث ميدانية تقوم بهكذا دراسات، وإن جرت بعض االستفتاءات حول 

م تستمر أو تقدم دراسة معمقة بحيث يمكن الجمهور في السبعينيات في المسرح الجامعي والمسرح العمالي لكنها ل
االستفادة منها آنذاك، وبما أن الجمهور متغير ليس من ليلة إلى أخرى في العرض فحسب بل من فترة إلى أخرى 
فمثل هذه األبحاث الميدانية تلقى رواجاً في كل مرحلة، وال يقتصر األمر على دراسة واحدة، إذ من األفضل أن 

م عشرات األب توسيع دائرة  نائلة األطرشحاث الميدانية خالل العام ومن جهات مختلفة، لذلك أرادت المخرجة ُتقدَّ
الجمهور كونه أحد دوافعها الرئيسية للعمل، وكان ومازال توسيع هذه الدائرة هدف معظم المخرجين المسرحيين 

ي مسرح النجم بعد أزمة ليس في سورية فحسب بل في جميع المسارح العربية، فمثالً اقترح المسرح المصر
الجمهور لديه، بمعنى مشاركة نجم تلفزيوني في العرض الستقطاب أكبر شريحة من الجمهور العادي، لكن 

فكان الجمهور أحد دوافعها  األطرش نائلةصرخات االستغاثة ذهبت أدراج الرياح، وفشل مسرح النجم، أما 
لتي تالمس الراهن ومن خالل أداء الممثل المبدع، فلم األساسية لتحقيق جماهيرية العرض من خالل الحكاية ا

به حَكماً على أعمالها إنما وضعته بعين االعتبار.. من هنا ترى  أن تحقيق  األطرشتنجّر وراء الجمهور ولم تنصِّ
 الجماهيرية يكمن في دراسة التركيبة النفسية والذهنية للمجتمع من أجل جذبه وتقديم احتياجاته الفكرية، فهناك
الكثير من النظريات التي رفعت من شأن الجمهور واعتبرته مشاركاً في العرض وال يقل أهمية عن أهمية 
الممثل، وفي بعض النظريات يشكل الجمهور المثلث اإلبداعي في العرض، لكن هذه النظريات قد ال ُتنَجز 

في ظروف غير ظروف المجتمع العربي بَحْرفيتها للجمهور الذي أُنِتجت من أجله النظرية ألن النظرية أُنِتجت 
 الذي يتصف بسيكولوجية المبالغة في التراجيديا والكوميديا .

 
 المسرح والجمهور

"إيزابيل.. ثالثة مراكب ومشعوذ" نالحظ أن مسألة الجمهور لم تعد نائلة األطرش عندما نصل إلى مسرحية 
لجمالية واإليديولوجية للمجتمع وجرت انزياحات في تؤرقها كما كانت ألن تحوالت عديدة طالت البنية الفكرية وا

المفاهيم في بداية التسعينيات، وكان يجب أن تعيد المخرجة النظر في المسلَّمات والثوابت والقناعات، وهذا 
حول مسرحية "إيزابيل.. ثالثة مراكب ومشعوذ" :  نائلة األطرشيتطلب فترة من التأمل وإعادة القراءات.. تقول 

طريقة أخرى في جذب الجمهور إلى المسرح، طريقة غير منفصلة عن بنية المشهد كون العرض يقدم "فكرُت ب
تفاصيل تراكمية على المستوى المشهدي والتراكم الكلي للوصول إلى شيء آخر، إلى نوع جديد من العرض 

واسع (بمعنى جماهيرية الرتياد جمهور جديد أيضاً" لذلك أسقطت المخرجة من ذهنها إمكانية التوجه إلى جمهور 
العرض).. تقول : "لم يعد هناك جماهير واسعة، إنما هناك متفرج ومؤسسات ثقافية كثيرة اخترقت الجمهور" 
وهنا نصل إلى مرحلة جديدة يبدأ الجمهور أو المجتمع فيها يشكل جزره المعزولة، ولم يعد يتواصل مع اآلخر إال 

 في حدود اإلمكانيات الضيقة . 
لقد انحسر جمهور ولم يعد من الممكن مشاهدة مجموعات ترتاد المسرح كما كان في السبعينيات، وابُتلي 

، وكانت معظم العروض تّدعي انحيازها بريشتالجمهور بالمسرح التعليمي الذي كان عبارة عن فهم خاطئ لـ 



يش حالة ضغط حياتياً واجتماعياً، حول ذلك : "المواطن يع األطرش نائلةللمنهج التعليمي أو السياسي.. تقول 
ق هذه الحالة بدوره كأن يقول ال تفعل هذا وال تعمل ذاك" .  فيأتي المسرح ويعمِّ

بعملية التلقي المسرحي وأشكاله، فتوجهْت في خياراتها الجمالية والفكرية لجمهور األطرش اهتمت المخرجة 
التقليدي للمسرح إلى مناطق غير مألوفة للجمهور، محدد وفقاً للعرض الذي تختاره، لذلك خرجت من البناء 

فقدمت بعَض عروضها في الهواء الطلق كباحة المعهد العالي للفنون المسرحية وخان أسعد باشا كما في مسرحية 
"بيت برناردا ألبا" وقلعة دمشق كما في "منمنمات تاريخية" باحثة عن عالقة جديدة مع الجمهور أو من أجل 

جمهور أو من أجل نوعية الجمهور، لكن في الحاالت جميعها كان الهدف تقريب الحدث المسرحي توسيع دائرة ال
من الواقع، فمثالً في "بيت برناردا ألبا" ثمة تشابه بين البيت األندلسي وخان أسعد باشا مكان العرض، خاصة أن 

ظهار القسوة، قسوة األعراف جدران الخان الملونة باألبيض واألسود كانت داللة على سجن البنات فيه وإل
والتقاليد وقسوة أحجار الخان وعلو المكان واتساعه وفضائه وتفاصيل أخرى في المكان، في حين أن اختيارها 
لقلعة دمشق لعرض "منمنمات تاريخية" كمكان حقيقي للحدث التاريخي في قلعة دمشق، لكن في عرض 

العمل له مسرحه الخاص في معرض دمشق الدولي، فقد  "الرهان" كان األمر مختلفاً كون تجّمع سامة منتج
ُجهِّزت الخشبة وفق الشروط التي وضعها التجّمع وليس كمكان خاص لعرض "الرهان" فحسب بل ألي عرض 
آخر، لذلك لم يأِت خروج المخرجة إلى هذا المكان ضمن الرؤية اإلبداعية، وإن كان الخروج بشكل عام شكل 

أو كأسلوب جديد تتوجه من خالله إلى الجمهور، ورغم أهمية هذا التوجه لكنه لم  من أشكال التمرد والتحدي
يشكل تياراً بحيث يشكل ارتياد الجمهور إلى هذه األماكن غربة روحية، فهذا الجمهور هو نفسه الذي مازال 

نفسه الذي يجب  يرتاد البناء المسرحي التقليدي القديم، وهو نفسه الذي تربى على تقاليد مسرحية قديمة، وهو
تأهيله الستقبال هكذا عروض.. ثم توجهت المخرجة لسبب ما إلى الصالة التقليدية رغم التغييرات التي كانت 
تحدثها على الصالة، فبقيت الخشبة تقليدية كمبنى للمسرح وكمكان يرتاده الجمهور منذ خمسين عاماً، وفي هذه 

أساسياً إال في إطار مجموعة من الظروف التي تتحكم باإلنتاج  المرحلة يبدو أن توجهها للجمهور لم يكن توجهاً 
 المسرحي والموضوعات التي تتناولها مثل مسرحيتيها "أحالم شقية" و"البدلة" .

 
 تنّوع في المضامين

أعمالها، فمرة كان التراث العربي، ومرات التراث نائلة األطرش تنوعت الموضوعات التي تناولتها 
المسرحي األجنبي، ففي تناولها للتراث العربي أخرجت "الزير سالم" و"منمنمات تاريخية" و"أحالم شقية" 
زة على القيم  كإسقاط معاصر على الواقع العربي للدفاع عن المجتمع ضد العدو المتربص خلف الحدود، مركِّ

التراث إلبراز الجوانب المشرقة فيه، وفي تناولها للتراث المسرحي األوربي أخرجت العديد  الفنية والجمالية في
من النصوص التي خضعت لإلعداد لتحقيق الراهنية، فأخرجت مثالً "بيت برناردا ألبا" كمشروع تخرج لطلبة 

ادات والتقاليد حيث تنصب قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية وكانت فيه تدافع عن المرأة ضد الع
برناردا ألبا في ظل غياب الرجل نفَسها بمثابة رجل وتمارس دوره، وفي نفس العام الدراسي لخّرجت لشباب 
الدفعة مسرحية "موت فوضوي صدفة" ولم يكن أيضاً الفصل بين الجنسين في هذين العرضين مقصوداً إنما 

يم الدفعة إلى مجموعتين : مجموعة الخريجات في "بيت طبيعة طلبة تلك الدفعة وعددهم فرضت نفسها لتقس
 برناردا ألبا" ومجموعة الخريجين في "موت فوضوي صدفة" . 

إقباالً جماهيرياً كبيراً لما تحمله من هموم سياسية واجتماعية واقتصادية تعكس نائلة األطرش  لقيت أعمال
فيه  تففي كل عرض مسرحي للمخرجة طرح، اممجتمع ترى فيه حلماً يسمو لألم ،حالة التوق لمجتمع مغاير

أن المجتمع بكافة شرائحه  ؤمنةم ،سبب لها قلقاً فكرياً ومشروعاً تنويرياً تفكرية أو سياسية  وأإشكالية اجتماعية 
منحازة إلى الطبقة الفقيرة، لكن قبل هذا وذاك وكانت بين طبقتين،  موجوديعاني من االستغالل وأن الصراع 

 األطرش نائلةز ذه الطبقة والتعريف بواقعها االقتصادي والسياسي واالجتماعي، ومن هنا لم تنحَ تنوير ه تحاول
، وهنا ال بّد أن تظهر إلى الرجل والمرأة معاً باعتبارهما يكمالن المجتمع تتوجه ألنهاإلى المرأة في أعمالها 

على عاتقهن الدفاع عن المرأة  يدة أخذنَ ظهرن في التسعينيات واأللفية الجد عربيات مخرجاتمقارنة بينها وبين 
 . الشرقية تهمن ظلم الرجل وعقلي يعانت اوحقوقها باعتبار أنه



إلى أكثر من أربعين سنة في المسرح، لذلك فقد عاصرت ازدهار الحياة  األطرش نائلةتمتد تجربة المخرجة 
الطالب، وكمخرجة في تقديم عدد من العروض، -المسرحية وتعّثرها، وساهمت كأستاذة في تأهيل وتمكين الممثل

وكمتفرجة واعية لما يجري من تحوالت على الحياة الفنية، وشاركت في رسم مالمح المسرح السوري، وقد 
اإلخراجية، فالبعض يصّر على أن تجربتها تنتمي إلى المسرح  األطرش نائلةينت المواقف حول تجربة تبا

النسوي أو المسرح النسائي باعتبارها امرأة فقط دون التمعن في الموضوعات التي قدمتها، والبعض اآلخر 
ف عنها إال في حدود التعبير يرفض هذه التصنيفات ويعتبر تجربتها تكمل تجارب المخرجين السوريين وال تختل

 عن نفسها كامرأة وليس كونها امرأة .
يالحظ دون صعوبة أنها كانت مسكونة بالهاجس الفني والجمالي والفكري  األطرش نائلةإن المتابع ألعمال  

للمجتمع وتطوره وتحرره من الظلم، رجالً كان أم امرأة، ومنذ عرضها األول في منتصف السبعينيات "انتظار" 
وحتى آخر أعمالها "أحالم شقية" لم تخَتر مسرحية تدافع عن حق المرأة ضد السلطة األبوية، إال إذا استثنينا 

ال  األطرش نائلةعرض "أحالم شقية" ورغم ذلك لم يكن الهدف الدفاع عن المرأة كامرأة بحد ذاتها، فالمخرجة 
أنا كامرأة أعمل في اإلخراج المسرحي أطرح تؤمن بخصوصية المسرح المنحاز للمرأة ضد الرجل، إذ تقول : "

على نفسي أحياناً كثيرة تساؤالت من نوِع إلى أية درجة أستطيع أن أستخدم المسرح كمنبٍر لطرح قضايا المرأة 
في بالدنا؟ على الرغم من أني غير مؤمنة بفكرة الخصوصية كعامل يسم عمل المرأة بطابع معين.. أرفض 

المرأة وعمل الرجل في المسرح، وتجربتي في هذا المجال أعطتني مرتكزات أستند التقسيم والفصل بين عمل 
عليها كي أدعم هذا المفهوم، إال أنه تساؤل مشروع، خاصة وأن الحركات النسائية في الغرب قد اعتمدت بشكل 

أسيس عالقة لها كبير على هذا المنبر، فتحولت الخشبة في الربع األول من القرن العشرين لحل مشاكل المرأة وت
 مع المجتمع أكثر إنصافاً وعدالً" .

قدمت دراسات عن المسرح والمرأة نوهت فيها إلى عدم استخدام المسرح  األطرش نائلةكما أن المخرجة 
عندنا لطرح قضايا المرأة العربية، رغم أنه كان وسيلة ناجحة ورغم أن المسرح العالمي استخدم هذا المنبر 

لنطاق لطرح قضايا المرأة.. وال بّد من القول أن عمل المرأة في المسرح في الوطن العربي هو بحد ذاته كسر ل
التقليدي, حتى لو أنها لم تستخدم المسرح لطرح قضاياها, لكن بمجرد وجودها كعاملة على خشبة المسرح تكون 

 .األطرش قد حققت شيئاً مهماً في كسر الطوق عن تقليدتها حسب قول 
كم لم وترى المخرجة أن تراكم التجربة واستمراريتها قد يطرح قضايا المجتمع أو قضية المرأة، لكن الترا

يحدث في تجربتها ال في مؤسسة المسرح القومي التي قدمت فيها أربعة أعمال أو أكثر وال في الفرق األهلية 
كتجّمع سامة الفني التي قدمت من خالله عرض "الرهان" وال حتى في مشاريع التخّرج لطلبة المعهد العالي 

لك : "الخط الناظم فيما بين األعمال التي قدمُتها كان للفنون المسرحية نظراً لطبيعة كل دفعة.. تقول معلّقة على ذ
الهاجس الفكري والجمالي وهاجس البحث الدائم عن بنى وصيغ للخطاب المسرحي يماشي المستجدات 

 والتغييرات التي تعصف بنا" . 
ة إلى فهو لماذا تأخر دخول المرأ نائلة األطرشوإذا كان ال بّد من طرح سؤال في سياق الحديث عن تجربة 

 مجال اإلخراج المسرحي رغم حضورها الالفت في معظم األنشطة الفنية والثقافية واإلدارية؟ 
إن التعّمق في قضية المرأة كمخرجة مسرحية قد يبرر لها عدم دخولها عملية اإلخراج المسرحي ألسباب 

فردة ال تنفصل عن سياق عديدة نفترضها من باب االحتماالت فقط، ومن هنا يمكن تعريف اإلخراج المسرحي كم
 تاريخية اإلخراج المسرحي برمته .

كمخرجة مسرحية لم يكن تحدياً لسلطة الرجل أو لسلطة التقاليد واألعراف، إنما  األطرش نائلةإن عمل 
يندرج في سياق رغبتها الداخلية والتي تنبع من مشاعر التعبير عن نفسها كفرد في المجتمع وليس كأنثى، وهذا 

الحظته من خالل أعمالها المسرحية، إذ لم نجد أنها تنطلق من عقدة األنثى ضد سلطة الرجل، وطالما ما يمكن م
هي مؤهلة ثقافياً وفكرياً وايديولوجياً، وتمتلك أسلوباً ومنهجاً في الحياة والفن فمن الضروري أن تعرض وجهة 

 نظرها الفنية على المسرح .
وإذا كان الحديث يدور حول انتمائها للمسرح النسوي أو اقترابها منه والذي ساد في الغرب رغم اختالف 
نشأة هذا المسرح في سورية على األقل عنه في الغرب فهي ال تنحاز إلى هذا الفصل بين المسرح النسوي 

ني أن هناك إذن مسرح رجالي، والمسرح الرجالي إن جاز التعبير، وبمجرد اإلقرار بوجود المسرح النسوي يع



فوجود هذه الثنائية يحدد بالتأكيد وجود تضاد وندية وتحدٍّ بين المسرح النسوي والمسرح الرجالي، وهذا يرفع من 
 قيمة إنتاج عروض المسرح النسوي على مستوى التنافس وإعطائها نكهة خاصة لم يعرفها الجمهور من قبل . 

وجود خطاب مسرحي مختلف عن خطاب الرجل ضمن أنساق ونظم  إن اختالف المرأة عن الرجل يعني
اجتماعية وثقافية تهدف إلى صياغة ثقافية معينة وجماليات جديدة على مستوى الخطاب المسرحي، جماليات 

ال يمكن الحديث  غوتهليست بالمعايير األكاديمية، إنما مستمدة من الواقع كيفما اتفق بهدف االنسجام، وكما يقول 
شرق إال بالذهاب إليه، أيضاً قد ينطبق هذا على الخطاب النسوي، فال يمكن ألحد الولوج إلى نفسية المرأة عن ال

 وذهنيتها إال المرأة ذاتها .
 

 *** 
 

 *من مقدمة كتاب "زينب فواز رائدة من أعالم النهضة العربية" .
 
 

 

  ..سمور فيلدا
 مسرحال عطر

 
 سلوى عباس

 
 الت�ي الموهب�ة حي�ث ال�روح، وش�فيف القلب بماء موشاة حالة لتغزل خيوطها تنسج الحلم ومالمح الطفولة منذ
 ومن نفسها من المسرحي العمل تفاصيل أخذْتها لسيدة الفن هذا مع األولى الخطوة لتخطو بعد فيما التجربة صقلت
 المس��رحي المش��هد ف��ي له��ا ُيحَس��ب حض��وراً  حقق��ت بفنان��ة ليبش��ر الوج��دان خ��وابي ف��ي يختم��ر ك��ان ال��ذي إب��داعها
 حاف�ل مس�رحي تاريخ تذّكر فضاء من فسحة في التقتها "الحياة المسرحية" التي سمور فيلدا الفنانة إنها.. السوري

 الدراس��ة ب��ين جمع��ت حي��ث والطم��وح، واالن��دفاع العم��ل ب��دايات إل��ى ال��ذاكرة أخ��ذْتها وق��د الطفول��ة من��ذ معه��ا ب��دأ
 : عنها تقول التي وتجربتها تاريخها لها فنانة معاً لتكون باإلثنين وتألقت ونجحت والعمل،

 مناس��باً  المج��ال يك��ن ل��م لك��ن األول��ى، الدراس��ة س��نوات من��ذ ل��ديّ  موج��ودة ورغب��ة موهب��ة ب��ذور هن��اك "كان��ت
 المسرحية، النشاطات بعض هناك كان الثانوية مرحلة الدراسة في النشاط الشبيبي خالل ومن الشيء، هذا لتحقيق

 بش�كل المس�رح في للعمل تؤّهلنا التي األدوات نمتلك وال صغاراً  كّنا أننا باعتبار المطلوب بالمستوى تكن لم لكنها
 ف�ي المس�رحي الج�امعي المرك�زي المهرج�ان هن�اك ك�ان اإلنكليزي�ة اللغ�ة قس�م-الجامع�ة إل�ى دخل�ت وعن�دما جيد،

 وم�ن الجامع�ة طلب�ة م�ن كله�ا والك�وادر ج�داً، جميلة عروضاً  يقدم كان المهرجان وهذا الماضي، القرن سبعينيات
 ف�ي رغبت�ي أحق�ق أن المهرج�ان ه�ذا عب�ر الممك�ن من أنه إذ الفكرة، فاستهوتني واالختصاصات، الكليات مختلف

رون وبالصدفة المجال، هذا وم�ا ج�رى أنن�ي  لكوادر، ويحتاجون مسرحي لعمل علمُت أنهم في اتحاد الطلبة يحضِّ
 جداً  راقياً  كان الجامعي المسرح أن إلى أشير أن أود وهنا.. العمل وقدمنا إليهم وانضممتُ  العمل بمجموعة التقيتُ 

ال�ذي  الساجر فوازو األطرش نائلةو عويتي حسنكـ  أوروبية جامعات في تخرجوا أكاديميين كانوا مخرجيه ألن
 وخب�رتهم دراستهم من خالل كثيراً  أفادونا األكاديميون هؤالء درس في االتحاد السوفييتي وقد استفدنا منه كثيراً..



 كان�ت دراس�ية ص�فوف ع�ن عب�ارة لن�ا ت�دريبهم فكان الموهبة، ونمتلك هواة كنا ونحن الخارج، من اكتسبوها التي
 ممي�زة، المرحلة من مسيرتي المس�رحية تلك كانت وقد الحقاً، استمرينا بها التي والفنية المسرحية لحياتنا األساس

 تمي�رة" قري�ة من رسول-نكون ال أو نكون-أليسار انتظار في-آرتا "جسر منها عروض، بعدة حينها شاركت حيث
 في ندرس وقد استفدنا من مشاركتنا في هذه األعمال التي كانت بمثابة مرحلة تدريبية بهدف صقل الموهبة وكأننا

-المس�ارح ومديري�ة الفن�انين اب�ةنق إل�ى بطل�ب انتس�اب تق�دمتُ  الجامعي�ة دراس�تي أنهي�تُ  أن وبع�د مسرحي.. معهد
 . "اآلن حتى مستمرة ومازلتُ  كوادرهما، من وأصبحتُ  القومي المسرح

ف��ي ه��ذا  قدمِت��ه عم��ل آخ��ر وب��ين الج��امعي المس��رح ف��ي ل��ك عم��ل أول ب��ين تجربت��ك تقّيم��ين "كي��ف :وأس��ألها 
  المسرح" فتجيب :

 افتق�ادي بس�بب -بالنسبة لي على األقل–يجب  كما يكن لم عمل تلك المرحلة غنية جداً بتجاربها.. أول "كانت
 لتخط�ي وس�اعدونا مع�ي وم�ع كاف�ة ال�زمالء متع�اونين ك�انوا المخ�رجين لك�ن القليل�ة، وخبرت�ي المسرحية ألدواتي

 م�ن شاركُت به في المسرح الجامعي وآخر عم�ل مس�رحية "رس�ول عمل أول بين والفرق.. المصاعب من الكثير
 كن�ا العم�ل هذا في -كمجموعة– ألننا كبيراً  كان الساجر فواز الراحل والمخرج دياب محمود للكاتب تميرة" قرية

 الت��ي الوحي��دة اله��واة فرق��ة كن��ا أنن��ا درج��ة إل��ى المس��رحية األدوات وام��تالك الِحَرفي��ة م��ن مس��توى إل��ى وص��لنا ق��د
 مث�ل معن�ا تع�املوا وق�د كب�ار ع�رب مس�رحيون رواد في�ه يشارك كان المسرحي الذي دمشق مهرجان في شاركت

أن  أق�ول ل�ذلك ج�داً، كبي�ر الجمه�ور وك�ان العربي�ة، أم المحلي�ة الف�رق س�واء المهرج�ان ف�ي المش�اركة الفرق باقي
 احتراف��ي لتب��دأ بع��دها مرحل��ة الق��ومي، للمس��رح انطالقت��ي ف��ي األس��اس كان��ت المرحل��ة وه��ذه ج��داً، كبي��ر الف��رق

 .للمسرح" 
 المس�رح ب�دخول ع�الم رغبته�ا تل�قَ  فل�م االجتم�اعي، واالنغ�الق ال�تحّفظ م�ن حال�ةٌ  تس�ود في تلك الفت�رة كان�ت

 :تحدثت  ذلك تلج هذا العالم، وعن بأن أهلها بإصرارها أقنعت لكنها االجتماعي، والمحيط األهل موافقة
 رف��ض هن��اك ك��ان لأله��ل فبالنس��بة فيه��ا، مب��الغ انفت��اح حال��ة ُيعَتَب��ر الفن��ي العم��ل ك��ان الس��بعينيات فت��رة "ف��ي 

 فت�رة بعد وقد تفّهم أهلي العقبات، أتجاوز كافة أن وحاولتُ  المتابعة، على وإصرار إيمان عندي كان لكن وموانع،
ألب�دأ بع�دها مرحل�ة العم�ل وم�ا يقتض�يه م�ن أس�فار لتق�ديم الع�روض المس�رحية ف�ي مختل�ف  دوافع رغبت�ي الفني�ة،

بع�د تقّبل�وا ه�ذا الواق�ع ألنه�م اقتنع�وا برق�ي  فيم�ا ألهل�ي، لك�ناألماكن، وقد بدا هذا األمر غريباً في البداية بالنس�بة 
 الفكرة والهدف" .

مس�رحيين  فن�انين أم�ام نفس�ها لت�رى الق�ومي المس�رح إل�ى س�مور فيل�دا انتقل�ت الج�امعي المس�رح مرحلة بعد
 معه�م تعاونه�ا ك�ان وكي�ف الق�ومي المس�رح ف�ي زمالئه�ا م�ع وقد حدثتنا عن ه�ذه المرحل�ة وعالقته�ا مخضرمين،

 :فقالت  بيدها أم ال وفيما إذا كانوا قد أخذوا منهم االستفادة ومدى
 التقي�تُ  الق�ومي المس�رح إل�ى انتقل�تُ  فعن�دما وخبرت�ي، لحي�اتي جدي�دة إض�افة تش�كل المرحل�ة هذه أن "ال شك

 معن�ا وتع�اونوا إنس�انياً  م�ع زمالئ�ي الش�باب وتبنون�ا فاحتض�نونا واألخ�الق المهن�ة ف�ي كب�ار وفن�انين عمالقة برّواد
"راش�ومون"  عنوان�ه وك�ان الق�ومي المس�رح ف�ي ل�ي عم�ل أول عن مثالٌ  يحضرني وهنا اآلن، يحصل ما بخالف

 ف�ي ك�انوا ال�ذين العمالق�ة وم�ن ..الطي�ب محم�د الفنان وكان عمالً جميالً وقد أخرجه ياباني، نص عن مقتَبس وهو
 يض�يق وكثي�رون ،غزال�ة أب�و يعق�وب-لطف�ي بس�ام-حن�ا يوسف-بركات عدنان-واصف منى: أذكر  آنذاك المسرح
احتض�ونني م�ع  أنه�م وأؤك�د المس�رح، عل�ى أم�امهم الوق�وف ش�رف ل�ي ك�ان وه�ؤالء جميع�اً، ذك�رهم ع�ن المجال

 بص�متهم وال�رّواد العمالق�ة س�جل ه�ؤالء اإلنس�انية الحميمي�ة وبه�ذه ش�يء، بك�ل مساعدتنا يحاولون زمالئي وكانوا
 مهمة المرحلة هذه وكانت معنا، وتعاونوا منهم استفدنا وبالتأكيد لجيلهم، رافد كجيل جيلناسجل  في تتكرر ال التي

 .الكبار كثيراً  هؤالء من استفدتُ  ألنني
من الفنانات المس�رحيات وجي�ل خريج�ات المعه�د الع�الي للفن�ون سمور بين جيل  جمعت التي العالقة عن أما

 المسرحية فتقول :
 ت�أتي فعن�دما الغي�رة، بس�بب وج�ود ش�يء م�ن معه�ن يتع�اونّ  ل�م جيل�ي من اللواتي الممثالت "بصراحة بعض

أن تق�وم  ُيفَت�َرض والت�ي التجرب�ة ص�احبة األكب�ر الممثل�ة كان�ت فرص�تها لتأخ�ذ والجميل�ة الص�غيرة المعهد خريجة
 وه�ذا العج�الت، ف�ي العص�ي له�ا تض�ع أن تح�اول خبرته�ا نراه�ا م�ن وتعطيه�ا باحتضان الفنان�ة الجدي�دة وتعلّمه�ا

همس�اً ألنن�ي م�ن  عليه.. بالنسبة لي كن�ُت ومازل�ُت أح�اول مس�اعدة فنان�ات الجي�ل الجدي�د شاهدة وأنا أمامي حصل



جيل يحمل عقلية وتربية فنية وإنسانية.. هكذا أتعامل مع كافة الفنانات الجدد سواء كنَّ من خريجات المعهد العالي 
 ش��ريكي أو ش��ريكتي ي��نهض فعن��دما متكام��ل، عم��ل المس��رحي ى أن العم��لللفن��ون المس��رحية أم ل��م يك��ّن، وأن��ا أر

 بتهم�يش أنه�م المس�رحيين زمالئن�ا بع�ض ظ�ن إذا أم�ا والعط�اء، األخ�ذ حال�ة تتجل�ى أنهض أنا أيض�اً، وهن�ا بدوره
 المس�رح اقتص�ار ويظهرون فإن العمل بهذه الطريقة لن ينجح.. ومن جهة أخرى أعتقد أن ينجحون الجدد الفنانين

المس�رح الي�وم ينبغ�ي علين�ا دع�م  الدور الذي يقوم ب�ه أن علينا دعم فقط ليس حالة صحية، وبما الجديد الجيل على
 ال��ذين يعمل��ون ف�ي الظ��روف القائم��ة وأن��ا أحي�يهم عل��ى م��ا يقوم��ون ب�ه م��ن جه��ود ومب��ادرات، المس�رحيين الش��باب

  الصعبة . للظروف وتحديهم إقدامهم هذا فيهم أحيي وأنا الشباب يقدمها جيدة مستويات وهناك
الشباب تق�ول  جيل مع تتعاوني أن يمكن وفيما إذا كانت مستعدة للتعاون مع الجيل الجديد من المسرحيين هل

: 
 وجي�ل جيلن�ا ب�ين التع�اون واألفض�ل األجدى نظري أرى أنه من وجهة ومن كبير، بشكل للتعاون جاهزة "أنا
 أكث�ر أص�بحت المس�رحية أدواتن�ا أن بمعن�ى الش�باب، م�ن أكث�ر والروي�ة والص�بر الخب�رة يمتلك جيلنا ألن الشباب

 حال�ة ألن ش�بابية رؤى يمتلك كما إليها، بحاجة نحن التي والطاقة الحار الدم الشاب الجيل إتقاناً، ومن جهته يمتلك
م أن أتمنى وأنا التعب، أرهقه جيل من فنحن مما هي لدى جيلنا، أقوى لديه التحفيز  يحفزن�ي شبابي عرض لي ُيقدَّ
 ذات�ه الوق�ت ف�ي وإنسانية إبداعية أعتبرها التي التبادلية العالقة هذه.. خبرة من أملك مما أعطيه وبالمقابل بطاقته،
 جيل��ه م��ن ش��باب ممثل��ين م��ع فيتع��اون ش��اب مخ��رج ي��أتي أن��ه اآلن يحص��ل م��ا لك��ن ص��حيحاً، عم��الً  لتخل��ق مهم��ة

 جم�يعهم وه�م لبعض�هم العم�ل به�ذا أض�افوا م�اذا: هنا  يحضر الذي السؤال لكن عملهم، في ينجحون وقد وعمره،
 جميعهم يكونوا أن من نضجاً  أكثر تكون األجيال تعاون يخلقها التي اإلبداعية والتجربة؟ إن الحالة للخبرة يفتقدون

 ربم��ا الش��باب المخ��رجين بع��ض ولك��ن معن��ا، يتع��اونوا أن دائم��اً  الش��باب أطال��ب ال��ذين م��ن وأن��ا واح��د، جي��ل م��ن
 أم�امهم أوراق�ه ويف�رد يش�جعهم م�ن ج�اء حال في لكن بذلك، محقون هم وربما بيننا، التفاهم صعوبة من يتخوفون
 . "التعاون في والسهولة اليسر من حالة فسيجدون

 :سمور التجربتين تقول  لتفاوت قياساً  العمل أثناء شاب مخرج توجيهات مع تجاوبها وعن مدى
 التج�اوب، ه�ذا عل�ى الق�درة ل�ديهم تك�ون ال وربم�ا اآلخ�رون االلت�زام، ح�دود أقص�ى إل�ى مع�ه ألتزم "بالتأكيد

أم�ا  وفك�رهم، الش�باب مع ليتعامل متسع هناك ليس أنه يرى العمر من مرحلة إلى يصل من الكبار جيل من فهناك
بتُ  ذلك عكس فعلى أنا  فن�ان أي م�ع فح�واري أيض�اً، ف�ي الحي�اة ب�ل فق�ط المس�رح في ليس المرونة على عقلي درَّ

 جي�ل نس�توعب أن الكب�ار نح�ن علين�ا: أق�ول  هنا ومن منفتحة، يكون بعقلية اإلخراج في أم التمثيل في سواء شاب
 فك�ل الش�باب، جي�ل عن�د حت�ى ب�ل فق�ط جيلن�ا موج�ودة ف�ي ليس�ت اإلشكالية وهذه معهم ونقبل بهم، ونتفاهم الشباب

 نص�ل أن نري�د كن�ا إذا لذلك المجتمع، صعيد على كارثة وهذه خطأ، على واآلخر ملكه الحقيقة أن يعتبر منا واحد
 اخ�تالف وقب�ول ب�اآلخر االعت�راف فيه�ا علين�ا بعض�نا نحت�رم وإنس�انية اجتماعي�ة وحال�ة متألق�ة مسرحية حالة إلى

 وأن�ا المسرح، على ينعكس أن يجب واجب وهذا اختالفاتنا، باحترام إال يتماسك أن للمجتمع يمكن وال عنا، اآلخر
 .الحياة  على انفتاحية صيغة إلى لنصل معلومة أو خبرة أية وتقديم شخص أي مع للتعامل مستعدة

 والنص�وص المحلي�ة المترجم�ة المس�رحية النص�وص ب�ين ُخّي�رت : "إذافيلدا سمور وأسال الفنانة المسرحية 
 تميلين؟" فتجيب : أيها فإلى

 ن�رى اآلن قرأناه�ا إذا لك�ن بعي�د زم�ن منذ ُكِتبت عالمية نصوص هناك الحياة.. فن يحاكي الذي للنص "أميل
 بلغ�ة مص�اغاً  يك�ون ه�و أن ن�ص أي م�ن يهمن�ي وم�ا راهن�ة، نصوص أنها بمعنى ومكان، زمان لكل صالحة أنها

 ومتكامل�ة، متوازن�ة شخص�ية ال�ورق عل�ى أقرأ أن أي جيد، بشكل مكتوبة وشخصياته متقن، جيدة ومسبوكاً بشكل
 أو محلي�اً  كان سواء يناسبني ما هو الجيد فالنص بالحياة، تنبض الورقية الشخصية هذه أجعل بأن وظيفتي تأتي ثم

 .مترجماً" 
 وعن المخرج الذي تعتبر أن بصمته كانت األميز في تجربتها الطويلة تقول : 

 في وهو يحمل جاءنا الذي الشخص هذا ،الساجر فواز الراحل المخرج المسرحي فضل أنكر أن أستطيع "ال
 ال�ذين المخ�رجين من كبيرة لمجموعة االحترام كثيراً، مع منه استفدتُ  فأنا العمل، في والرغبة الحياة نبض روحه

 حياتي في اتخذُته منهجاً  كان الذي هو الساجر بي تركه الذي واإلبداعي واإلنساني الفني األثر لكن معهم، تعاملتُ 
األعم�ال  ف�ي وتعليمات�ه أحاديث�ه اآلن، وأن�ا الي�وم أت�ذكر حت�ى زال وم�ا حياتي، طوال تحديداً، المسرح وفي الفنية،



 زل�تُ  وم�ا بوص�لتي، ه�ذا المب�دع ومازال ووجداني، في داخلي وهي مازالت مطبوعة المسرحية التي أديُتها معه،
 .اآلن  حتى بنهجه أقتدي

 قبل عامين فتقول :عن آخر عمل مسرحي قدمته مونودراما "ليلة الوداع" فيلدا سمور وتحدثنا الفنانة 
الكات�ب المس�رحي  -مص�ادفةً –أوف�ق إل�ى أن التقي�ُت  ول�م ألقدم�ه مون�ودرامي ن�ص ع�ن أبحث وأنا زمن "منذ

ه م كتابة مونودراما بعنوان "ليلة الوداع" الذي أوِكلَت مهمة إخراجه إلى الفنانة  جان جوان الذي كان قد انتهى لتوِّ
التي تتحدث عن امرأة انفّض عنه�ا الجمي�ع وبقي�ت  فكرته هو في هذا النصأحببُته  ما وأكثر ،برهوم سهيرالشابة 

 الش�باب إذ موض�وعات عنه�ا، يتح�دث أح�د مس�رحياً وال مغّيب�ة العمري�ة الش�ريحة أسير ماضيها وذكرياتها، وه�ذه
 الش�باب عن�د تتوق�ف ال العم�ر مراح�ل لك�ن يتم تناوله حالياً في المسرح، ما أكثر األخرى هي المجتمعية والقضايا

 ه�ي ح�ولهم؟ وم�ا من كل يغادرهم عندما يفكرون إذ علينا أن نتساءل كيف يعيش المتقدمون في السن وبماذا فقط،
وقد حضر  متقن، بأسلوف وأنها مصاغة خاصة شدتني، التي هي النص فكرة وأحالمهم؟ إذاً  وتناقضاتهم همومهم

 في هذا نجحنا -كمجموعة عمل–العرض بعد إنجازه جمهور ال بأس به بالقياس إلى الظروف العامة، وأعتقد أننا 
 لك�ن أخ�رى، مونودرام�ا أقدم أن بل أتمنى أيضاً  أتمناه، ما العمل، وهذا عرض إعادة الحقاً  مني ُطلِب وقد العمل،

 يتفج�ر بركان�اً  المس�رح عل�ى الم�رء يكون أن إذ يجب للمسرح، حافزوال الروحية حالياً الطاقة أمتلك ال الحقيقة في
 وكالم�ي الحم�اس، ه�ذا لكي نستعيد جميعن�ا أفضل تكون الظروف أن وأتمنى اآلن، أفتقده الشيء وهذا وإبداعاً  فناً 
 . "مسرحاً  أقدم كي الروحية القدرة لديّ  تتوفر أن قريباً  وأتمنى تعب، حالة هو وإنما اليأس نطاق في يدخل ال هذا

على أفك�ار الكات�ب والرؤي�ة الفني�ة للمخرج�ة ف�ي مونودرام�ا "ليل�ة ال�وداع" سمور وعن اإلضافة التي قدمتها 
 تقول :

 العم��ل تخ��ص وجداني��ة حال��ة م��ن روح��ه ف��ي يخ��تلج م��ا تجس��يد ه��ي الممث��ل يق��دمها أن يمك��ن الت��ي "اإلض��افة
 حالته�ا تبني�تُ  أنن�ي ش�عرتُ  كك�ل العم�ل ك�ادر م�ع وباالتف�اق ج�داً، الشخص�ية أحببتُ  وأنا يؤديها، التي والشخصية
 فم�ن الض�روري العم�ل عل�ى الحال�ة أقدمها، حالة وبكل جملة بكل أشعر فكنتُ  ووجداني، روحي نبضَ  وأصبحتْ 
ف��ي  يغ��رق وأن يجس��دها، الت��ي الحال��ة تبن��ي أي المس��رح، عل��ى الممث��ل إليه��ا يتوص��ل أن يمك��ن الت��ي الوجداني��ة
 فأن�ا الص�ادقة، الحقيق�ة إل�ى أق�رب يك�ون متكام�ل ك�لٍّ  ف�ي مع�اً  لينص�هرا ب�ه تغ�رق يجعل الشخصيةوأن  الشخصية

 دون ألن�ه معه�ا وتع�اطف الجمه�ور تقّب�ل الشخص�ية أن أعتق�د هن�ا م�ن صدق.. بكل العمل وفكرة الشخصية تبنيتُ 
 .عمل"  أي في األهم فهو الناس، إلى يصل أن للممثل يمكن ال الصدق حالة

 :فيلدا سمور تقول الفنانة سهير برهوم وعن طبيعة العالقة الفنية التي نشأت في العمل مع مخرجته 
 ام�رأة تخرج�ه أن الض�روري م�ن ك�ان تحدي�داً  العم�ل وه�ذا نس�اء، مخرج�ات هن�اك تك�ون أن أتمنى أنا "أوالً 

 عالق�ة ل�ه ش�يء ع�ن يتح�دث ك�ان العم�ل ألن ه�ذا بره�وم س�هير به�ا تتمت�ع التي اإلبداعية الحالة عن النظر بغضِّ 
 م�ع بالتق�ارب تش�عر أكثر كما بالحالة تشعر امرأة المخرجة تكون وعندما الشيخوخة، مرحلة في امرأة بوجدانيات

 .المصداقية"  العمل أعطت مخرجة كامرأة لكنها العمر، هذا إلى لم تصل المخرجة لو حتى المرأة وأحالم نفسية
 في تقديمها على خشبة المسرح فتقول :فيلدا سمور وعن الشخصية التي تترقب وترغب 

 ووجعه�م، الن�اس أق�دمها لنق�ل ن�بض أن أتمن�ى جديدة شخصيات الناس وجوه في أرى الطريق في أسير "وأنا
 يوم كل وأنا أسهل، والوصول إليه مالمسة الواقع تكون تقدمه بما وصادقة الناس من قريبة تكون الممثلة ما فبقدر

 . "جديدة بروح تنبض ودائماً  وال تنتهي مستمرة الحياة ألن المسرح على أقدمها أن أتمنى شخصية أصادف
المس�رح  ف�ي الم�رأة ل�دور تنظرين كيف المسرحية معك ولتجربتك لحوارنا : "كخالصةسمور وأسال الفنانة 

 السوري؟" فتجيب :
 له��ن فكان��ت هام��ة، مس��رحية شخص��يات جّس��دن رائ��دات، مم��ثالت هن��اك كان��ت المراح��ل م��ن مرحل��ة "ف��ي
 من�ىك�ـ  فنان�ات مس�رح هن�اك وبالتأكي�د كان�ت بها، تهتدي القادمة لألجيال منارة ستبقى التي المسرح في بصمتهن
 ع�ن المج�ال يض�يق وأخري�ات ،الش�اويش ف�ايزة ،سمعان بهاء ،دبسي ثناء ،ثراء دبسي ،الطاهر أميمة ،واصف
من جميعاً  ذكرهن  لل�رواد، راف�داً  ك�ان جيلن�ا ال�ذي للمسرح من خ�الل العطاء حال استمر بعد الكثير، وفيما ممن قدَّ

لن أشياء وكانت هناك فنانات قدمن جميلة، أشياء للمسرح قدمنا أيضاً  فنحن  حي�ث م�ن ه�ذا مهم�اً، راف�داً  هامة وشكَّ
 فردي�ة، تج�ارب عل�ى المخرج�ة ف�ي المس�رح الس�وري الم�رأة دور فلربم�ا اقتص�ر اإلخ�راج حي�ث من أما التمثيل،



 بص�مة ك�ان قدمت�ه م�ا والحقيق�ة أن ،ش�عراني رغ�دة الفنان�ة ه�ي بأعمالها تميزت شابة فنانة تجربة تحضرني وهنا
 .السوري  المسرح في أحد يقدمه لم جديداً  شيئاً  وقدمت بامتياز مبدعة فهي جميلة،
 

*** 
 

 ..أمانة والي 
 من المسرح وإليه

 
 نعيمة االبراهيم

 
، ةي�دمس�رحيات عد بعد تخرجه�ا تشاركالدفعة األولى للمعهد العالي للفنون المسرحية،  اتمن خريج

طب�ق األص�ل".. ك�ان -البيت ذو الش�رفات الس�بع-حرم سعادة الوزير-سيدي الجنرال-منها : "سوبر ماركت
تلفزي�وني المعهد العالي للفنون المسرحية نافذتها األساسية على عوالم المسرح، ومنه انطلقت نحو العمل ال

 أمان�ة وال�يالذي لم يتمكن يوماً من سرقتها من العالم الذي تح�ب، ع�الم المس�رح.. إنه�ا الفنان�ة المس�رحية 
الت��ي ك��ان لن��ا معه��ا اللق��اء الت��الي ح��ول المس��رح وأهميت��ه وال��دور اإلب��داعي للعنص��ر النس��ائي ف��ي مس��رحنا 

 السوري :
 

فِت على عالم المسرح؟  *بدايًة كيف تعرَّ
فتُ  على هذا العالم المدهش أكاديمياً من خالل دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقبل هذه  **تعرَّ

 المرحلة لم أعمل في المسرح، باستثناء بعض المشاركات البسيطة في فعاليات المسرح المدرسي .
ل عائقا أمامك لدخول *وماذا عن المناخ االجتماعي الذي كان محيطاً بك؟ هل كان عامالً مساعداً أم أنه شكَّ 

 عالم المسرح والتمثيل؟ 
**على الرغم من أنني من عائلة محافظة إال أنها عائلة فنية تهتم بالموسيقى ومتأثرة  بالغربية منها.. والدي 
كان موظفاً في وزارة األوقاف إال أنه كان محباً للفن، وأذكر كيف كان يشتري األسطوانات الموسيقية لي 

كنا ضغاراً، وعندما طرحُت عليه فكرة دخولي إلى المعهد العالي للفنون المسرحية لم يعارض، وإلخوتي عندما 
خاصة وأنني كنُت أرغب بالسفر إلى مصر ودراسة الفن هناك، إال أن جوابه كان محّيراً لي عندما قال : "إذا 

فأنا غير موافق".. وبالفعل  كانت مدة الدراسة سنتان فسأوافق على سفرك إلى مصر، أما إذا كانت أربع سنوات
لم أسافر حينها، وعندما حصلُت على الشهادة الثانوية كانت المصادفة أن افُتِتح المعهد العالي للفنون المسرحية 
بدمشق فتقدمُت إلى فحص القبول، ونجحُت فيه، وأذكر حينها أن جداالً دار بين أبي وعمي الذي كان يرى أن 

ها ردَّ أبي وقال له : "ال أعتقد أن الدولة تتكلف األموال الطائلة من أجل تخريج الممثالت سيئات السمعة، وعند
سيئات السمعة".. لقد كانت نظرته للفن مختلفة عن أبناء جيله، فكان إنساناً ذا عقل نّير ومنفتح فوقف معي 

اذا رغبُت في دراسة وشجعني على دراسة الفن ألنه  ينظر إليه بشكل أكاديمي، وفي الحقيقة ال أعرف حينها لم
، ةالتمثيل المسرحي بالرغم من تأثري بالفن السينمائي، حيث كنُت أرافق أفراد عائلتي لحضور األفالم السينمائي

وحين كبرُت قليالً كنُت أذهب لوحدي إلى السينما فكان أبي يوصلني إلى صالة سينما الزهراء ليعود ليأخذني بعد 



، كما كنُت أتابع مسرح فضة أسعدانتهاء العرض، كما أذكر أن أول مسرحية حضرُتها كانت من إخراج الفنان 
عبر المذياع وبشكل أسبوعي الحفل الذي كانت  األطفال ومسرح العرائس، وبنفس الوقت كنُت مع عائلتي نتابع

خلفية عالقتي بعالم الفن وثّبتت  .. كل هذه العوامل شكَّلتفيروز، كما كنا من المستمعين الدائمين لـ أم كلثومتقيمه 
 أقدامي فيما بعد وساعدتني على استكشاف فضاءات المسرح .

رسمتِها في مخيلتك عن  التي ى تطابقْت الصورة*عند دخولك إلى المعهد العالي للفنون المسرحية إلى مد
 المعهد مع األمر الواقع؟

**دخلُت إلى المعهد المسرحّي وأنا ال أعلم عنه شيئاً، فقد كان عالماً مجهوالً بالنسبة لي، خاصة وأنني كنُت 
ء وبنات دفعتي على من طالب الدفعة األولى ولم يكن أحد يعرف عنه شيئاً، وبدأُت باكتشافه، وقد تتلمذنا مع أبنا

، وأذكر أنني قدمُت في امتحان القبول مشهداً األطرش نائلةو الساجر فوازأيدي األساتذة الرواد في المعهد أمثال 
 السباعي يوسفحيث كنُت قارئة نهمة للروايات، خاصة روايات  السباعي يوسفحوارياً من رواية للكاتب 

 . محفوظ  نجيبو
 األولى؟ *وكم كان عدد طالبات الدفعة

 وأنا .  اليوسف انجيو موصلي وفاء**كنا ثالثة : 
 *وكيف كانت طبيعة استقبال المعهد لكّن كأول ثالث طالبات تدرسَن المسرح في سورية؟  

ل علينا كثيراً،  **كنا كاألطفال المدللين حيث كنا نلقى اهتمام الجميع في المعهد، وكان الكادر التدريسي يعوِّ
تمون بوضعنا الصحي كوننا أول دفعة في المعهد، وهذا األمر كان ينطبق على شباب الدفعة يه احتى أنهم كانو

 مثلما ينطبق على شاباتها .
*في ذلك الوقت (أواخر السبعينيات) تسّيدت نجمات تلفزيونيات الساحة الفنية كـ سلمى المصري وسمر 

هذه األسماء بالنسبة لك َمثالً أعلى  سامي وفاديا خطاب وملك سكر وصباح الجزائري وغيرهن.. ألم تشكل
 وضعتِه نصب عينيك وأنت في خطواتك األولى في هذا المجال؟

**بالرغم من أنني كنُت أتابع التلفزيون بشكل جيد إال أن تأثري كان أكبر بعالم السينما بشكل أساسي، 
عالم السينما على روحي، السيما وتحديداً السينما الغربية ونجماتها بحكم متابعتي لها منذ الصغر، فقد سيطر 

 ، باإلضافة إلى األفالم الهندية .  شاديةو الصغيرة نجاةو حسني سعادأفالم 
*طالما أننا نتحدث عن المسرح والسينما، ما هي برأيك مواصفات الممثل المسرحي واختالفها عن 

 مواصفات الممثل السينمائي؟
 **لكل نوع فني أدواته ولغة تعبير خاصة به، باإلضافة إلى االختالفات التقنية البحتة .  

 *ما هي خصوصية دفعتكم كونكم أول الخريجين؟
**خصوصيتنا تكمن في أننا عملنا مع رواد الفن ومع مختلف المخرجين من المخضرمين والشباب أمثال 

لذلك يمكنني القول أن تجربتنا تنوعت من خالل  إدلبي حسينو يجيج مانويلو األسدي جوادو فضة أسعد
 إصرارنا الدائم على العمل .

 *كيف تقّيمين تجربتك المسرحية  مقارنة ببنات جيلك؟ 
لذلك ال يمكنني إبداء تقييم واضح  عيد جيانا ء**بنات جيلي لم يشتغلن بالمسرح بشكل مستمر باستثنا

 . لتجربتهن 
لقومي هل كنِت تبادرين إلى اقتراح نصوص محددة على المخرجين أم أنك *في مرحلة عملك في المسرح ا

 كنِت تتلقفين النصوص فقط كممثلة دون الخوض في خضم االقتراحات؟
**لم يخطر ببالي هذا الموضوع، وفي نفس الوقت كنُت أنوي تقديم أعمال تتناول قضايا المرأة وهمومها كـ 
"بيت الدمية" و"عرس الدم" بعد عودتي من موسكو ودراستي لفن اإلخراج فيها، لكنني ذهبُت باتجاه التمثيل أكثر 

راج بالرغم من تشجيع المحيطين بي من اإلخراج، فقد جرفتني تجربة التمثيل وتخليُت عن حلمي باإلخ
 .  حنا يوسفو فضة أسعدكاألستاذين 

 مدى تكتفين بتعليمات المخرج فيما يتعلق بالشخصية التي تقومين بتجسيدها مسرحياً؟ أي *إلى
**البروفات عبارة عن نقاش وحوار دائم مع المخرج، وباألصل أنا ال أعمل مع مخرج ال أتفق مع أفكاره 

إلى حد كبير، وهنا أريد أن أشير  تموافقة على العمل مع المخرج يعني الموافقة على كل التعليما، فالهوطروحات



إلى أن المخرجين المسرحيين متعاونون ويرحبون بالمبادرة من قِبل الممثل، وفي جلسات النقاش هناك مجال 
ر أقل، وهذا ينبع من خصوصية ومتسع للتمارين والبروفات بخالف التلفزيون حالياً حيث روح المبادرة والحوا

 كل نوع فني ومدى الوقت المتاح للعمل . 
 *بعد تجربتك الطويلة في مجال العمل المسرحي كيف تقّيمين واقع الحركة المسرحية السورية؟

**هناك تجارب مسرحية هامة في سورية أبدعها بها مخرجون متميزون من خريجي المعهد العالي للفنون 
فقد ساهم المعهد العالي  مسعود غسانو قزق فايزو الشعراني رغدةو يعماير المنعم عبدو سيجري نضالكـ 

للفنون المسرحية في رفد الحركة الفنية في سورية بالكوادر المؤهلة والمتميزة من الممثلين والمخرجين، لكن 
ل دول العالم، لكن المسرح عندنا كما السينما لم يصل بعد إلى مرحلة الصناعة، وهذا هو حال المسرح في ك

 يمكن القول أن هناك حركة مسرحية نشيطة لكنها مازالت قاصرة على الدخول في معترك المسرح العالمي .
 *لِك أكثر من تجربة مهمة في المسرح الخاص، فماذا عنها؟

في مسرحيَتي "كاسك يا وطن" و"شقائق النعمان"  لحام دريد**عملُت في مسرح القطاع الخاص مع الفنان 
في مسرحية "ذاكرة الرماد" وقد ُعِرضت المسرحية في بلجيكا وسويسرا روال فتال كما عملُت مع الفنانة 

وقد ُعِرضت في عدد كبير من الدول وشارك فيها ممثلون سليمان البسام ومسرحية "مؤتمر هاملت" للفنان 
لت نافذة على مهرجانات ) وعرب وكانت تجربة هامة بالنسبة لي فقد شكّ مريم عليوكفاح الخوص سوريون (

 عالمية، ولألسف لم تتكرر هذه التجربة .  
 *هل تعتقدين أن المسرح السوري تناول قضايا المرأة بشكل جّدي؟ 

**تناول المسرح السوري قضايا المرأة بين الفينة واألخرى مثل مسرحية "بيت الدمية" التي ُعِرضت ألكثر 
من مرة ومن قِبل أكثر من مخرج، ومؤخراً برزت في هذا اإلطار مسرحية "نبض" إال أنه يمكنني القول أن 

المسألة مسألة مدى اهتمام المخرجين تناول المسرح السوري لقضايا المرأة كان خجوالً ويمكن وصفه بالطفرة، ف
شاركُت فيها ألنها تناولت قضايا  كفارنة هشامبقضية أو محور ما، وهنا أشير إلى أن معظم أعمال المخرج 

أيمن زيدان ماتاهاري" كذلك األمر في تجربتي مع المخرج  -عبلة وعنتر-المرأة العربية مثل "بيت بال شرفات
يدي الجنرال".. وبالعموم هناك تقصير في طرح قضايا المرأة مسرحياً، في مسرحيَتي "سوبر ماركت" و"س

وأرى أنه من المفيد أن يتم توجيه المخرجين المسرحيين باستمرار نحو طرح قضايا المرأة في أعمالهم 
المسرحية، خاصة وأن المرأة في بلدنا دخلت بقوة معترك الحياة العملية وأصبح عليها أعباء إضافية ومن حقها 

 أن يكون لديها مسرح خاص بها يطرح قضاياها . 
*كيف تقّيمين عالقة جيلكم المسرحي من الفنانات المسرحيات بخريجات المعهد العالي للفنون المسرحية 

 الجديدات؟
**عموماً هي عالقة يسودها الحب واالحترام المتبادل، وأشعر أن الخريجات الجديدات هّن امتداد لي 

ر اإلمكان، وأحس بالفرح عندما أراهّن على خشبة المسرح ألن المسرح.. وهّن بكل وأحاول مساعدتهّن قد
األحوال استمرار لتجربة جيلنا، لكن تجربتهّن تعني شكالً جديداً وحياة جديدة ألن المسرح انعكاس للحياة 

 ة المسرح .  بمتغيراتها وتفاصيلها، والجيل الجديد من الخريجين يستمر في طرح مشكالته وقضاياه على خشب
وهل تجدينها تقدم مواهب قد ترقى لمستوى المحترفين من  ؟*هل تتابعين عروض مسارح الهواة

 المسرحيين؟ 
**بالتأكيد هناك في مسارح الهواة تجارب ومحاوالت واعدة وهي مسارح ضرورية للتعبير عن مواهب 

بضرورة إدراج الفنون المسرحية كمادة الفئات العمرية الصغيرة وإطالق مواهبهم المسرحية.. من هنا أعتقد 
أساسية في المناهج التعليمية، خاصة وأن المسرح هو أبو الفنون ويساهم في صقل وبناء الشخصية ويعمل على 

 تهذيبها حتى لو لم يتخصص الطالب فيما بعد بالفن الدرامي كمهنة .
 

*** 
 
 



 كاميليا بطرس .. 
 نموذج أنثوي متألق من المسرح الحموي

 
 كنعان البني

 
بكاف�ة لم�رأة الت�ي عش�قت الف�ن ل لاث�ة ألنه�ا ممش�قّ  إل�ى ال يحتاج بطرس كاميلياالحديث عن الفنانة المسرحية 

لذلك عندما وجدت أن موهبته�ا تؤهله�ا ، أن المسرح هو الحاضنة األكثر شموالً للفنون قاطبةألوانه وبرهنت على 
خارج غمده خشية االستكانة أمام واقع له تحفظات على مش�اركة لدخول هذا المجال الفني أشهرت سيفها وشحذته 

�لذا انطلقت من بيت يمأل فضاءَ  ،وبشكل خاص الفن ،المرأة بشتى مجاالت الحياة  نط�انيوسا يه�اأب بفض�ل عرُ ه الشِّ
 ة،احت لينقش قصائده بلغة حمل�ت الكثي�ر م�ن المع�اني اإلنس�انية الجميل�ة لرب�وع مدينت�ه حم�الذي امتهن النَّ  بطرس

� كتابات�ه األدبي�ة نصوص�اً ف�ي الذي نذر نفسه لتربية الناشئة عل�ى الق�يم الت�ي تجس�دت  ميخائيلاألكبر  يهاوأخ د تجسِّ
ر بعدس�ة االنتم�اء والع�ين المدرب�ة القتن�اص درس اإلخ�راج الس�ينمائي فص�وَّ  ال�ذي ريم�ونخر اآل يهاوأخ ،الجمال

تركت بص�متها ف�ي مج�ال ه�ذا الف�ن وحص�ل عل�ى ج�وائز  معالم وتراث ومعاناة إنسان بلده ضمن مراحل تاريخية
 لغ�تغليالذي احتضن ع�وده ليطل�ق اآله مواوي�ل يحمله�ا لح�ن  مجد ثالث هووأخ  ،كشاهد على كفاءته الفنية العالية

لهذه  للفن المسموع.. أال يكفي ذلك محرضاً  تقديراً وعن المتعة  مشاعر اآلخر فيدفعه للتمايل ثم الرقص تعبيراً  في
مختل�ف ف�ي وه�ي عل�ى مقاع�د الدراس�ة -فكانت البدايات مشاركات  ،الفتاة كي تعلن عن موهبتها وعشقها للمسرح

م ف��ي  كان��ت مس��رحياتف��ي  -مس��توياتها ف��ي  بط��رس كاميلي��ا المناس��بات المختلف��ة احتفالي��ة الط��ابع.. واس��تمرتُتق��دَّ
فكان�ت أول فت�اة  ،ف�ارابي وفرق�ة المس�رح العم�اليالتحدي ومتابعة الطريق الفني م�ن خ�الل مش�اركتها ف�ي ن�ادي ال

 ال�زور ش�يخ محم�د ك�ـين وين الحم�يوعاص�رت خي�رة المس�رحي 1962ع�ام ال ف�ي حموية تقف على خشبة المسرح
 مص�طفىو الموس�ى ع�دنانو الب�ارودي س�عيدو األس�عد ياس�رو كيالن�ي الك�ريم عب�دو كعيد مختارو الحكيم سميرو

المس�رح ش�اركت بع�دة ع�روض مس�رحية م�ع ، والزالوا يمارس�ون ه�ذا العش�ق المس�رحي ممن نيوآخر صمودي
 ،وجال�ت م�ع مختل�ف الف�رق المس�رحية الحموي�ة ف�ي مختل�ف المحافظ�ات الس�ورية 1968عام المنذ  أيضاً  يالشبيب

 ورال�ز ش�يخ محم�دو الحك�يم س�ميرين لحاوبشكل خاص فرقة المسرح العمالي ومخرجيه في فترة الس�بعينيات ال�ر
دورات  ت ف�يوك�ذلك ش�ارك ،كانت لها مشاركات بعروض مسرحية في المهرجان المركزي العمالي في دمش�قو

ل��ت عل��ى نش��اط الحرك��ة المس��رحية ف��ي ي حقق��ت في��ه الف��رق الحموي��ة المراك��ز األول��ى ودلَّ ذال��ومهرج��ان اله��واة 
بع�د الفن�ان  ةة الفنانين في حمافرع نقابفي العضو الثاني ، وكانت بطرس المدينة بشكل خاصفي و ككل المحافظة

 لح�انقاب�ة الفن�ان الرالت لجن�ة االختب�ار لعض�وية ض�مَّ ق�د و 4/4/1989وق�د نال�ت العض�وية بت�اريخ  الحك�يم سمير
إل��ى أن ثقافته��ا ع��د نيله��ا العض��وية العامل��ة ف��ي نقاب��ة الفن��انين ق��د أش��ارت بو، الخي��اط أم��ينوالفن��ان  ش��اهين محم��د

، وف�ي ال�دراما بش�كل خ�اصف�ي الف�ن بش�كل ع�ام وف�ي وأدركت الدور الهام لمشاركة المرأة المسرحية قد توسعت 
بالدور الهام للعنصر األنثوي ف�ي الف�ن المس�رحي ال�ذي  إليماني الفنية عززت مشاركاتيت قدل: "  تقول هذا اإلطار

لتعزيز التقدم الحضاري وي في التكامل اإلنسان هترك بصمته المميزة في توعية المجتمع ألهمية النصف اآلخر من
العاشقة والهاوية  العمل وليس االحتراف ألنني الزلتُ في فية رَ الحِ  وقد تعلمتُ ، ن معاً آللمجتمع السوري والعربي ب

ن��دق أخش��اب  ،واح��دة لق��د كن��ا نعم��ل ي��داً  ..أذك��ر الب��دايات وروح العم��ل الجم��اعي م��ع ال��زمالء للمس��رح والزل��تُ 
المائ�دة الت�ي  تل�ك وال�ذي ال يمك�ن نس�يانهاً، ونجهز اإلكسسوارات يدوي ،الديكور ونصنع ،ونخيط األلبسة ،المسرح

كان�ت أجم�ل مكاف�أة لن�ا بع�د الجه�د المب�ذول ف�ي تجهي�ز الع�رض األطعم�ة الش�عبية الت�ي تزينه�ا وكنا نتحلق حولها 



 .".م�ن جيوبن�ا المس�رحيةل عروض�نا ما كنا نموِّ  الفن.. وغالباً -كخلية نحل ال تكل في صنع العسل كنا المسرحي..
لعنص�ر لفب�نفس الوق�ت ف�ي الرج�ل تمام�اً، و أن العنص�ر النس�ائي أساس�ي ومه�م ف�ي الف�ن مثل�ه مث�ل بط�رستؤكد و

 ةمس�ؤوليبال ة المرأة وشعورهابحساسي اً خصوصيته وخطه البياني الذي يتجسد في كل مجاالت الحياة تألق النسائي
الف��ن المس��رحي إل��ى  ىق��د أض��افت رؤ بط��رس كاميلي��ا رأة الفنان��ةوال ش��ك أن الم��، كم��ا الرج��ل الفن��ان الملت��زم

 1989ام ف�ي الع�تأس�يس ف�رع نقاب�ة الفن�انين ف�ي حم�اة ف�ي الفن�انين  ئه�اشاركت م�ع زمالفوالتلفزيوني والسينمائي 
ف�ي واس�تمرت  1990عام العضو مجلس في النقابة منذ  ، كما كانتوكانت العنصر النسائي األول في فرع النقابة

 ةتأس�يس مهرج�ان حم�اف�ي  الحك�يم س�ميرس�اهمت م�ع الفن�ان ، وشاركة بكافة نش�اطات النقاب�ة الفني�ة واإلداري�ةالم
 اً وتجدي�د وإدارةً  وأش�رفت بش�كل مباش�ر عل�ى الكثي�ر م�ن دورات�ه إع�داداً  1989المسرحي منذ دورته األولى ع�ام 

فرق�ة المس�رح ال�وطني ف�ي  اً فعاالً عضو كانت اته المتتابعة، كماورفي دعلى صعيد العروض المختارة للمشاركة 
والت��ي ص��در ق��رار م��ن النقاب��ة المركزي��ة بتس��ميتها فرق��ة س��مير الحك��يم  الحك��يم س��ميرال��ذي ك��ان ي��ديرها الفن��ان 

ت�م  1996وف�ي م�ؤتمر ف�رع النقاب�ة المنعق�د ع�ام  1995ع�ام  ةتم تكليفها برئاسة فرع النقابة في حم�ا، والمسرحية
كانت لها يد بيض�اء ف�ي التش�جيع عل�ى تأس�يس مهرج�ان مص�ياف و 2006انتخابها رئيسة لفرع النقابة لغاية العام 
 ك�ان مهرجان�اً ف ،دمش�ق في ومن النقابة المركزيةة فرع النقابة في حما قِبل المسرحي بالدعم المادي والمعنوي من

 بط�رس وس�اهمت، الحرك�ة المس�رحية المحلي�ةف�ي بفرقته المسرحية "صدى" التي ترك�ت بص�متها الممي�زة  لقاً متأ
سلمية وفرق  فيفرقة كور الزهور ك حماة تأسيس فرق مسرحية في مختلف المدن والبلدات في محافظة أيضاً في

ل مب�ادرة فني�ة كان�ت تظه�ر عل�ى ومشهود لها دعمه�ا لك�، موسيقية مية أمسرح اً أخرى في محردة سواء كانت فرق
الذي صدر لحماي�ة الفن�ان  الفنانين قانون نقابة إلىأكثر من حوار في وقد أشارت حماة، محافظة في الساحة الفنية 

ف�ي المج�ال الص�حي  تعتبر أن القانون ساوى بين الفنانة المرأة والفنان الرجل ف�ي حف�ظ الحق�وق وخصوص�اً حيث 
حف��ظ حق��وق الفن��ان إل��ى م��ن الض��رورة إج�راء التع��ديالت الت��ي ترتق��ي  هأن�� وتعتق��د، م�ن م��رض وش��يخوخة وعج��ز

على مس�توى القط�ر  2006النقابة المركزية منذ العام في بالعموم.. ونتيجة لنشاطها الفني والنقابي فقد تم انتخابها 
ؤتمرات وترأست مكتب الثقافة واإلعالم وكانت له�ا مش�اركات هام�ة عل�ى مس�توى ال�وطن العرب�ي م�ن خ�الل الم�

 تل�كة م�ع ف�رق مس�رحية مثَّ لجزائر ومصر واألردن واإلمارات العربي�ة كممثل�ة مش�ارِ اوالمهرجانات في تونس و
ف�ي الهيئ�ة العربي�ة للمس�رح  اً كما شغلت منصب، مختلف هذه المهرجانات العربيةفي أو عضو لجان تحكيم  ةسوري

ن��دوات حواري��ة االش��تراك ف��ي قام��ت ب، وبدمش��ق النقاب��ة المركزي��ةف��ي العرب��ي ف��ي الش��ارقة خ��الل فت��رة تواج��دها 
تش�جيع الم�رأة ف�ي والجميع يشهد لها دوره�ا الممي�ز  ،وعربياً  همة محلياً مشخصيات مسرحية  إلى جانبمسرحية 

تط�وير تج�ربتهن ف�ي ات وس�اهمت ئرعت الكثير من الفنانات المبت�د حيثالمسرح  وخصوصاً  ،لدخول ميدان الفن
الي��د الط��ولى ف��ي تص��وير الكثي��ر م��ن األف��الم الس��ينمائية م��ن جه��ة أخ��رى كان��ت له��ا ة.. وت��أهيلهن للقب��ول ف��ي النقاب��

م�ن الفن�انين  عدي�دال وزجّ  ،المدن واألري�اففي  ،األثرية حماة والمسلسالت التلفزيونية في مختلف مناطق محافظة
ف�ي  ترالعربي�ة الت�ي ص�وِّ ه�ذه األف�الم والمسلس�الت المحلي�ة وفي للمشاركة  من أبناء المحافظة والفنانات الشباب

 2007الع�ام فعلي�اً ف�ي لمس�رح الق�ومي ف�ي حم�اة ال�ذي انطل�ق فرق�ة لتأسيس عن أهمية  اً وقد تحدثت كثيرة، سوري
اً ص�عبة نع�يش اآلن ظروف�إل�ى أنن�ا  معه�ا ء "الحي�اة المس�رحية"وقد أشارت خ�الل لق�ا، حتى اليوم اً والزال مستمر

إال أنها أِملَت تحّسن الظ�رف الع�ام والع�ودة مج�دداً إل�ى األعم�ال المس�رحية إلى االبتعاد عن العمل المسرحي  أّدت
 مختلف المدن السورية . في إعادة التألق للمهرجانات المسرحية المحلية والعربية التي كانت تقام بهدف 
ع��ريس لبن��ت -"األرن��ب ال��ذئبين��ذكر :  بط��رس كاميلي��االفنان��ة  افيه��الت��ي ش��اركت  المس��رحية ن األعم��الم��

أنت الل�ي -الرجل الذي صار كلباً -وحش طوروس-القبض على طريق الحادي-صانع المطر-زيارة الملكة-السلطان
األش�جار -حفلة سمر من أج�ل خمس�ة حزي�ران-بانتظار غودو-ليسارأبانتظار -شاركان في بيت زارة-قتلت الوحش
 مس�رحياً  عم�الً ية، وأخرج�ت كم�ا ش�اركت كمس�اعدة ف�ي اإلخ�راج ف�ي العدي�د م�ن األعم�ال المس�رح "تموت واقفة

 محافظة .المجتمعات البعنوان "تراث" تحدث عن معاناة الفنان في ظل  ةحما ينقابة الفنانين فل ميزاً تم
 

 *** 



 الباحثة المسرحيةد.ميسون علي :
 تجارب أنثوية مضيئة في مجال الكتابة للمسرح

 
 نجوى صليبة

 
��حقق��ه م��ن  ي��زال المس��رح الس��وري رغ��م ك��ل م��ا م��ا ل بالحض��ور نجاح��ات يفتق��ر إل��ى عنص��ر الت��وازن المتمثِّ
ه البعض إلى ، غياب يردّ المرأة المبدعةالتي غابت عنها  دراميةشأنه في ذلك شأن العديد من المجاالت ال ،النسائي

 ،غده إلى حاجة المسرح خصوصاً إلى التفرّ عيتقصير خريجات المعهد العالي للفنون المسرحية، والبعض اآلخر ي
ل�م تس�تطع بع�ض الخريج�ات تحقيق�ه، إض�افة إل�ى اختي�ار بعض�هن الطري�ق األقص�ر إل�ى الش�هرة والم�ال  ما وهذا

بينم�ا ت�رى ، متجهات إلى الدراما التلفزيونية، شأنهن هنا شأن زمالئهن ممن هجروا المسرح وتباكوا على أطالل�ه
المس�رحية ف�ي المعه�د الع�الي للفن�ون أستاذة المس�رح الح�ديث والُمعاص�ر ورئيس�ة قس�م الدراس�ات  علي ميسون.د

 وحاض�رها حال�ت دون السورية مرتبطة بماضي  الحركة المسرحية أخرى عوامل كانأّن ه المسرحية في دمشق
ر دخول المرأةأو في غيرها، و مسرحيات بارزات سواء في مجال الكتابة المسرحية ظهور  من هذه العوامل  تأخُّ

الت�ي ب�دأت وه�ي  الس�ورية نس�بياً  إضافة إلى قص�ر عم�ر التجرب�ة المس�رحية، يالمسرح العمل مجال السورية إلى
 المسرح . أواخر القرن التاسع عشر، وكان ممنوعاً على المرأة الظهور على خشبة

الت�ي كان�ت م�ن  د.عل�ي وم�نهنّ ، ت المرأة السورية كل تلك القيود والعادات االجتماعية الباليةرغم ذلك تحدَّ و
إل��ى قس��م النق��د واألدب المس��رحي ف��ي المعه��د الع��الي للفن��ون المس��رحية عن��دما ك��ان ف��ي س��نواته  منتس��باتأوائ��ل ال

 . جديدة على مجتمعنا وعلى فكر شبابنا )والمسرح بشكل عام(، وكانت دراسة النقد المسرحي ىاألول
ولنش��اطها  الطويل��ةالمس��رحية نظ��راً لخبرته��ا يثي��ر العدي��د م��ن األفك��ار القّيم��ة  عل��ي ميس��ون.دالح��ديث م��ع و

 المتواصل .
 

فهل يمك�ن ليوم العالمي للمسرح، با في المعهد العالي للفنون المسرحية هذا العام احتفلتم*كما جرت العادة 
االهتم�ام بالمس�رح يأخ�ذ أبع�اداً أخ�رى أكب�ر  القول أن حالة االحتفال هذه تقتصر سنوياً على هذه المناس�بة أم أن

 من البعد االحتفالّي؟
، إذ امتد احتفالن�ا عل�ى مس�احة زمني�ة آذار 27يقتصر على يوم  ملالعالمي  لهذا العام بيوم المسرحاحتفالنا **

ورش�ة عم�ل مفتوح�ة يتفاع�ل وقد تحول المعهد في ه�ذه الفت�رة إل�ى ، قاربت األسبوع وبمشاركة أقسام المعهد كافة
ل�ذلك ال أرى أن المس�رح يع�اني ع�دم ب�ه، احتفلنا بالمسرح كم�ا يلي�ق ويتواصلون، وأعتقد أننا فيها الطالب جميعاً 

ل من أجله، وهي ال تقل أهمية عن الجه�ود المبذول�ة جهود رسمية وغير رسمية ُتبذَ االهتمام به، خاصة مع وجود 
م��ن بع��ض اً عزوف��م��ثالً، لك��ن ه��ذا ال يعن��ي الق��ول أن المس��رح ف��ي أفض��ل أحوال��ه، إذ أن هن��اك م��ن أج��ل الس��ينما 

العم��ل ف��ي ال��دراما حقق��ه يبالش��هرة والم��ردود الم��ادي الكبي��ر ال��ذي  س��رح مقارن��ةً العم��ل ف��ي المع��ن المس��رحيين 
م�ن ع�وز م�ادي وينبغ�ي أن نعت�رف أن المس�رح ف�ي ك�ل مك�ان يع�اني ال يجوز أن نخادع أنفسنا التلفزيونية، لذلك 

وبكثاف�ة وج�ود مم�ن المهتم�ين بالمس�رح والمت�ابعين ل�ه هناك فعاليات مسرحية، والجيل الجدي�د بالتأكيد  ..ومعنوي
متقطع��ة بش��كل ال يس��مح له��ا ب��التطور المس��رحية العربي��ة عموم��اً ت��وحي أحيان��اً أن المس��رح مع��افى، لك��ن التجرب��ة 

الخجول�ة وغي�ر المت�واترة واألنش�طة ان ما بين األنش�طة المس�رحية لتشّكل َمعلَماً في الحياة الثقافية، وشتّ والرسوخ 
هي جزء من أزمة تش�مل العربي عموماً مشكلة المسرح لحياة اليومية.. المؤثر في اثقافي الوزن ت الذاالمسرحية 

المس�رح عل�ى وتش�جيع ه�و إع�ادة هيكل�ة البن�ى الثقافي�ة اليوم في عالمن�ا العرب�ّي عامة، وما نحتاجه العربية الثقافة 



متالزم�ان ال يمك�ن  والش�رطان، أن يتوافر داخله من�اخ ديمقراط�ي حقيق�يّ ، وتغيير بنيته الداخلية الراكدة والتقليدية
ال ي��زال يتح��رك ض��من األط��ر القديم��ة وبالبني��ة التحتي��ة ذاته��ا، العرب��ي فالمس��رح  ،فص��ل واح��دهما ع��ن اآلخ��ر

وه�ي ص�يغ وأش�كال م�ارس فيه�ا جي�ل ك�ذلك،  الصاالت المسرحية هي نفسها والصيغ المسرحية وأشكال اإلنتاجف
وم.. ك�ل ه�ذا ب�ات يتطل�ب نوع�اً م�ن التجدي�د وض�مان اآلباء تجربته في ظ�روف مختلف�ة تمام�اً عم�ا نح�ن علي�ه الي�

وجود المسرح ضمن أطر متنوع�ة ومتع�ددة، بمعن�ى أن تك�ون هن�اك ع�دة حل�ول ب�ين ش�كل المس�رح الت�ابع للدول�ة 
 والمسرح الخاص، أي تنوع الجهات الداعمة وتنوع التوجهات، إذ ال يمك�ن أن تك�ون الجه�ة الداعم�ة واح�دة وه�ي

م��ن ش��باب إعط��اء الف��رص لم��ن يس��تحقها بح��د ذات��ه يقت��ل ه��امش التن��وع، كم��ا ال ب��د م��ن  الرس��مية ألن ه��ذاالجه��ة 
فه�و  ،لفرج�ةوا ال يعني فقط مكان الع�رضهنا خلق فضاءات مسرحية وثقافية، ومفهوم الفضاء والمسرح العربي 

ال ش�ك ف�ي و ..خب�راتفاسحة أمامها المجال لتب�ادل ال ،فات التي تجمع المواهبرَ قاء والحوار وإقامة المحتَ مكان للّ 
ات ي��ه اإلمكانل�� تيحي حاج��ات المجتم��ع س��يعطي للمس��رح مكان��ه وس��يتس��توعب وتلّب��عربي��ة ر سياس��ة ثقافي��ة أن ت��وفّ 

أعتق�د أن مناس�بة ي�وم المس�رح الع�المي ينبغ�ي .. لتجاوز أزماته ومعوقاته، سواء بالمعنى المادي أو بالمعنى الفن�ي
مس��رح بحرك��ة وتط��ور المجتمع��ات، ولمواجه��ة س��ؤال حي��وي يتعل��ق أن تك��ون فرص��ة إلع��ادة التأم��ل ف��ي عالق��ة ال

 ..بقابلية استمرار هذا الفن في الوج�ود كون�ه حاج�ة إنس�انية واجتماعي�ة أساس�ية رغ�م ك�ل التح�ديات الت�ي يواجهه�ا
على المسرح أن ينعتق من التعريفات الضيقة وأن يواجه وضعه الراهن بصورة إبداعية مبتكرة، وأن يفتح لنفس�ه 

 . اً جديداً ألنه يجد نفسه في مأزق حرج، ذلك أن الشارع يبدو بعيداً عما يقترحه المسرحيونأفق
إل��ى قس��م النق��د واألدب المس��رحي ف��ي المعه��د الع��الي للفن��ون المس��رحية ك��ان القس��م ف��ي  عن��دما انتس��بتِ *

كان�ت جدي�دة عل�ى مجتمعن�ا وعل�ى فك�ر  )والمس�رح بش�كل ع�ام(ن دراس�ة النق�د المس�رحي أ أي، ىسنواته األول�
 هذا القرار؟ كيف اتخذتِ فشبابنا، 
ش�هادة لم يكن وليد اللحظة الت�ي حص�لُت فيه�ا عل�ى  ،لدراسات المسرحية تحديداً لو ،قرار دراستي للمسرح**

 أحبب��ُت المس��رح وتعلّق��ُت ب��ه من��ذ الص��غر عن��دما ك��ان أهل��يحي��ث الثانوي��ة العام��ة، إن��ه يع��ود إل��ى س��نوات أبع��د، 
ه��ذه العالق��ة الحي��ة الت��ي يتيحه��ا المس��رح ب��ين الع��رض  تكان��ف أن��ا وإخ��وتي إل��ى مس��رح األطف��ال، ييص��طحبونن

واظبُت على حضور ع�روض المس�رح الق�ومي والمس�رح فوالمتفرج تسحرني.. وكبرُت وكبر اهتمامي بالمسرح 
ه�ذا لكتاب�ة المس�رحية، ووأنم�اط ا تجاه�اتام�ن ك�ل  ةالمس�رحيالنص�وص  في الوق�ت نفس�ه كن�ُت أق�رأوالتجريبي، 

.. زاد م�ن الت�راكم المعرف�ي ل�دّي ف�ي م�ا يتعلّ�ق بالمس�رح، وُيمكنن�ي الق�ول إنن�ي وج�دُت نفس�ي ف�ي المس�رحاألمر 
 دراسة المسرح قد أصبح حاجة وضرورة لها عالقة بمستقبلي كما أردُت له أن يكون .في وهكذا كان قراري 

داخ�ل المعه�د وه�و المختل�ف إل�ى ح�د م�ا ع�ن الج�و االجتم�اعي الس�ائد م�ع الج�و االجتم�اعي  كيف تعاملتِ *
 خارجه؟
م�ن التح�ّرر ب�المعنى  األس�رية ج�وٌّ  ا أنني أنتمي إلى عائل�ة مهتم�ة ب�العلم والثقاف�ة والف�ن، ويس�ود العالق�ةَ مب**

قض�اً محيطي االجتماعي من األهل واألصدقاء يتصف بذات السمات ف�إنني ل�م أج�د ش�رخاً أو تناوالحقيقي للكلمة، 
 بين محيطي وبين الجو السائد في المعهد .

ممن توجهّن إلى إكمال دراستهن ضمن اإلطار نفسه، المسرحّي من القليالت من خريجات قسم النقد  كنتِ *
 ين ذلك؟تردّ  إالمَ 

ألرب�ع في المعهد  التعّمق في المسرح، وكنُت قد استفدُت كثيراً أنا وزمالئي الطالب من الدراسة أردتُ **لقد 
شغف بتعلّم المسرح أكثر، وخاصة على ص�عيد البح�ث عب�ر التخّص�ص ف�ي مج�ال الدراس�ات  سنوات، وكان لديّ 

 ..ق�ة وال�دكتوراهالمسرحية، وهذا كان متاحاً عبر الدراسات العلي�ا س�واء ف�ي الماجس�تير أو دبل�وم الدراس�ات الُمعمّ 
ف�ي المعه�د أن ذل�ك س�يقودني إل�ى الت�دريس دون أن أفّك�ر أو أخط�ط ب� ةدراستي العلي�ا خ�ارج س�وري وهكذا أكملتُ 

 الحقاً .
الدراس�ات المس�رحية كم�ا ُس�مي الحق�اً) م�ن النقد المسرحي (قس�م مين تجربة خريجات قسم تقيّ إذاً كيف *و

 المعهد منذ تأسيسه في الثمانينيات حتى يومنا هذا؟
أن القسم وعبر سنواته الثالثين أعتقد وتجربة غاية في األهمية،  المسرحية يجات قسم الدراساتتجربة خرّ **

تع�ديل من�اهج الت�دريس ف�ي القس�م أكث�ر م�ن م�رة عل�ى ي�د  ت�مَّ  هقد خّرج النخبة، وفي هذا السياق أريد أن أوضح أن
العملية، المواد تداخل بين المواد النظرية و ؤه منإجرا أهمية ما تم من اإلشارة إلى أكاديميين متخصصين، وال بدّ 



ان ك��ب��ذلك ص��ار بإموليلي��ة تركيبي��ة ل��دى الطال��ب، حت ةوبن��اء ذهني�� ةرف��ة المس��رحيى الحِ بحي��ث ت��ؤدي جميعه��ا إل��
دة ف�ي اإلخ�راج.. والدراماتوجيا واإلضاءة والمساعَ ة الخريجات العمل في مجال النقد المسرحي والكتابة المسرحي

 إلخ .
ال�رغم م�ن أن ع�دد  كباحثة ومهتمة بشؤون المسرح لماذا يندر وجود مخرجات مسرحيات في بالدنا على*

ال��ذين عم��ل ع��دد كبي��ر م��نهم ف��ي مج��ال اإلخ��راج  يق��ل ع��ن ع��دد الخ��ريجين خريج��ات قس��م التمثي��ل ف��ي المعه��د ال
 ؟المسرحي منذ الدفعات األولى وحتى الدفعات األخيرة

 ص�بحال تكف�ي دراس�ة التمثي�ل ليإذ وجود قسم متخّصص لتدريس اإلخراج ف�ي المعه�د، بعدم األمر مرتبط **
الخب�رة، وأن�ا أالح�ظ م�ن خ�الل تواج�دي ف�ي لج�ان عل�ى  الي�وم يعتم�د يعمل في ه�ذا المج�ال منيج مخرجاً، والخرّ 

م�ن المتق�دمين ُيفص�حون ع�ن أن رغب�تهم األساس�ية ه�ي  اً كبي�ر اً امتحانات القبول في أكث�ر م�ن قس�م أن هن�اك ع�دد
وجه��ون لدراس��ة التمثي��ل أو النق��د أو ف��إنهم  يت عن��دنادراس��ة اإلخ��راج، ولك��ن لع��دم وج��ود ه��ذا الن��وع م��ن الدراس��ة 

 السينوغرافيا .
 على صعيد التجسيد على خشبة المسرح؟جد النسائي اوتهو واقع ال ما*

وخاص�ة قس�م التمثي�ل أدى ف�ي س�بيعينات الق�رن الماض�ي،  أن افتتاح المعهد العالي للفنون المسرحية أعتقد**
عل�ى  ةالخريج�ات رف�د الحرك�ة المس�رحية والفني�ة ف�ي س�وريوج�ود وإلى زيادة عدد الممثالت من أجيال مختلف�ة، 
ا في السابق نجد ثالث طالبات أو طالبتين في الدفعة إل�ى جان�ب . كنّ .صعيد المسرح والسينما والتلفزيون واإلذاعة

اآلن في المعهد هناك دفعات عدد الطالب�ات ومع الوقت صار هناك توازن على هذا الصعيد، وأو أكثر،  طالباً  15
  الدراما عموماً .اً على واقع المسرح ويينعكس إيجابهذا عدد الطالب، و نفسها هو في

  ؟في سورية ين غياب أي اسم بارز على صعيد الكتابة المسرحية األنثويةعيدإالم ت*
ماضي  إلى، وهذه العوامل تعود السوريات إلى ندرة الكاتبات المسرحياتمترابطة أدت هناك عدة عوامل **

، ناهي�ك ع�ن قص�ر يالمس�رح العم�ل مج�الى ل�إتأّخر دخول المرأة  امنهووحاضرها،  السورية الحركة المسرحية
التي بدأت أواخر القرن التاسع عشر، وكان ممنوعاً على الم�رأة الظه�ور و السورية نسبياً  عمر التجربة المسرحية

كان يستعين بشبان صغار السن ألداء أدوار النساء، أبو خليل القباني رائد المسرح السوري ، فالمسرح على خشبة
ظه��ور الم��رأة وبالرج��ال،  ك��ي ال يخ��تلطنَ ل ت خاص��ة به��نّ أوق��ايحض��رن الع��روض ف��ي  ومع��روف أن النس��اء ك��نَّ 

وازداد هذا الظهور مع تأس�يس المس�رح الق�ومي ع�ام  ،السورية على المسرح يعود إلى خمسينيات القرن العشرين
التمثي��ل أو الجان��ب العمل��ي ف��ي للم��رأة ع��ن التجرب��ة المس��رحية س��واء  اً أن هن��اك ابتع��ادنج��د م��ن ه��ذا كل��ه و 1960

ط�الع عل�ى العملي�ة المس�رحية م�ن ال�داخل، وه�ذا ل�م ااإلخراجي، والكتابة المسرحية بحاجة إلى معرفة المسرح و
ي مقّرر الكتاب�ة المس�رحية، يكن ُمتاحاً، وأعتقد أن قسم الدراسات المسرحية أتاح لطالبه وطالباته اختبار ميولهم ف

 الكتاب�ة الل�واتي ب�دأنَ  الش�ّماس رب�ىو عّك�اش آن�او األحم�د لين�داو مش�هدي ي�موبالفعل ظهرت أس�ماء واع�دة مث�ل 
 !بعض النصوص، وال أعرف لماذا لم ُيواصلن الكتابة وُيراكمن التجربة وُنشرت لهنّ  للمسرح
م�ن خ�الل تدريس�ك ف�ي المعه�د .. أقس�ام أو أكث�ر خمس�ةف�ي المعه�د الع�الي للفن�ون المس�رحية هن�اك  اليوم*

أكث��ر م��يالً لقس��م أو لن��وع مع��ين م��ن أن��واع الدراس��ة  أن الطالب��ات عموم��اً  ك م��ع الط��الب ه��ل الحظ��تِ وتماِس��
 المسرحية؟

 ف��ي قس��م لدراس��ةلل��دى الفتي��ات  اً كبي��ر أج��د أن هن��اك م��يالً  عل��ى ص��عيد الك��مّ  تلفزي��ونياإلنت��اج ال تزاي��دم��ع **
 وقسم السينوغرافيا . المسرحية التمثيل، وفي المرتبة الثانية نجد إقباالً على الدراسة في قسم الدراسات

حض�ور العنص�ر النس�ائي  كي�ف وج�دتِ فف�ي أكث�ر م�ن ملتق�ى ومهرج�ان مس�رحي خ�ارج س�ورية،  شاركتِ *
 المسرحي السوري في هذه المهرجانات والملتقيات؟

حض�رُت  .. لق�دزال ُمش�ّرفاً ي�ا م�ك�ان وف�ي ه�ذه المهرجان�ات والملتقي�ات  حضور العنصر النسائي السوري**
 نائل��ةـ م��ن ت��م تكريمه��ا ك�� وم��نهنّ  ،ج��وائز مهرجان��ات مس��رحية ش��اركت به��ا مخرج��ات ومم��ثالت س��وريات نل��نَ 

ال�ذي حققت�ه ف�ي ه�ذه مه�ا الص�الح كما ال يمكن أن ننسى الحضور الب�ارز للفنان�ة الراحل�ة ، الرحبي دلعو األطرش
 هرجانات .الم

 
*** 



 
ضن بالمثابرة واالجتهاد  فاتتهن الدراسة األكاديمية فعوَّ

 وجوه نسائية شابة 
 في المسرح السوري

 
 إدريس مراد

 
س�يزداد الع�الم وحش�ة وقبح�اً وفق�راً  ،بةنه ظاهرة حضارية مركَّ إ"إن المسرح في الواقع هو أكثر مكان للفن، 

 منطقتن��ا أش��كاالً ق��د عرف��ت و. .ون��وس هللا س��عدالراح��ل المس��رحي  الكات��ب لاهك��ذا ق�� .ل��و أض��اعها وافتق��ر إليه��ا".
.. أول من أدخل األلعاب والموسيقا وفنوناً أخ�رى إل�ى قص�ره المتوكلالخليفة كان فقد مختلفة من الفن المسرحي، 

لهم تسليتهم أيضاً  تكانفستقدام الممثلين إلحياء االحتفاالت في قصور الخلفاء، أما عامة الناس اتم ي وبالعموم كان
 .  الغزالي ابنمن أشهرهم واألخبار واألحاديث المضحكة،  من خالل الرواة والهزليين الذين يلقون نوادرَ 

شكل آخر من أبي الفنون في أي�ام الخالف�ة العباس�ية أال وه�و مس�رح خي�ال الظ�ل  ال�ذي اعتم�د عل�ى  دَ وجِ كما 
وخاص��ة أثن��اء المواك��ب الس��لطانية  ،الس��خرية واله��زل، واس��تمر تط��ور ه��ذا الف��ن ف��ي عه��د الف��اطميين والممالي��ك

ق�ي عربي�اً ف�ي الق�رن التاس�ع ب�دأ المس�رح الحقيوق�د لعدي�د م�ن الش�عوب، اعي�د الن�وروز ال�ذي يحتف�ل ب�ه كواألعياد 
مس�رحية "البخي�ل" المس�توحاة م�ن الذي قدم  نقاش مارونبيروت مع مسرح في  1847العام في وتحديداً  ،عشر

الح��ديث ال��ذي ك��ان ف��ي بدايات��ه يعتم��د عل��ى األعم��ال  العرب��ي ، لتب��دأ أول��ى خط��وات المس��رحم��وليير مس��رحية ل��ـ
ف الذي تطور خالل القرن العشرين حتى وصل إل�ى مس�توي كبي�ر نتقل إلى العمل المسرحي المؤلَّ االمترجمة، ثم 

 . ومحترف
 

 الخشبة نغياب المرأة ع
 نوربم�ا حت�ى ع�� ،كان�ت الم��رأة غائب�ة ع�ن خش�بة المس�رح تمام�اً ف�ي دمش�ق  القب�اني خلي�ل أب�يحت�ى تجرب�ة 

أكثر من دفع ال�ثمن بس�بب اعتناق�ه المس�رح واالس�تعانة بالش�باب ك�ي يقوم�وا ب�األدوار  القبانيمقاعده، ولكن يبقى 
ال�ذي دعم�ه  باش�ا م�دحتمسرحه بعد انتق�ال بالنسائية، حيث تم حرق مسرحه ونهب بيته من قبل المتربصين به و

يقوم�ون بأفع�ال  ردام وم�ن وااله�م ويجع�ل الفتي�ان الُم�ن بالحّك�اس�تها القب�انيطيلة عشر سنوات بحج�ة أن مس�رح 
 بتق�ديم احتج�اج الغب�را س�عيدوق�ام الش�يخ  ،ر مروق وفسق وخروج على قواعد األخ�القلمذكَّ اوفي تأنيث  ،الفتيات

إل�ى الس�فر إل�ى مص�ر، القب�اني فم�ا ك�ان م�ن ض�اللة، البدع�ة والبووص�فه  القب�انيإلى الوالي الجديد على ما فعله 
العالق��ة التاريخي��ة للم��رأة العربي��ة عام��ة والس��ورية خاص��ة م��ع ف��ن المس��رح ارتبط��ت بش��كل وهن��ا يمك��ن الق��ول أن 

فت ..المرأة التنويري في المجتمع دورمباشر مع  ح�ال الم�رأة ف�ي المس�رح  )1(حامد أبو فيحاء الفنانة الشاّبة وصِّ
غابت المرأة عن المسرح السوري في بداياته بس�بب الوض�ع االجتم�اعي والثق�افي المس�يطر من�ذ السوري قائلة : "

ه�ذه الس�باحة واألم�ر ال�ذي اض�طره لالس�تعانة بفنان�ات م�ن لبن�ان،  ،لمس�رح الس�وريفي ا القباني خليل أبيريادة 
مس�رحية ف�ي س�ورية كان�ت س�ت فرق�ة سَّ أأول سيدة ، وسباب رحيله القسري إلى القاهرةأ ىحدإعكس التيار كانت 

ات ب�دأت تتوس�ع المش�اركة النس�ائية م�ن خ�الل يفي الخمس�ينو 1939في العام  العريس ناديامن أصل لبناني هي 



 واص��ف من��ىو عنج��وري أرلي��تو دبس��ي ءث��راو دبس��ي ثن��اءو س��كر أم��لو س��ّكر مل��ك فظه��رت أس��ماء ك��ـ التمثي��ل
 ..." .نجيب أنطوانيتو

 
 المرأة روح المسرح

) بعض األسماء الت�ي س�اهمت ف�ي تط�ّور المس�رح ل�دينا قائل�ة : "إذا ك�ان 2(قطريب ندى الشابة الفنانةوتعرض لنا 
المسرح رجالً فالمرأة روح�ه، وال ش�ك أن للم�رأة دور ه�ام ف�ي المس�رح كم�ا ف�ي ب�اقي مج�االت الحي�اة، وهن�ا ال ب�ّد م�ن أن 

التي أثبتت أن المرأة يمكنه�ا التمّي�ز ف�ي كاف�ة أن�واع المس�رح  مها الصالحللفنانة الراحلة  -مثالً –نتوقف عند بصمات بارزة 
الت�ي ق�دمت أعم�االً مس�رحية هام�ة إخراج�اً رغ�دا ش�عراني بما فيها المونودراما، كما تجدر اإلشارة أيضاً إلى الفنانة الشابة 

 وتمثيالً" .
ممثل�ة الفه�ي  الي�وم، لس�وريللمرأة دور أساس�ي ف�ي المس�رح ا") 3(محمد نجاة الشابة ةفنانمن جانبها تقول ال

 ." ، وبالتالي نجدها تلعب دوراً جوهرياً في أي عرض مسرحيةوالتقنيالكاتبة مخرجة والو
 ه�ي المس�رح الس�وري كان�ت قض�ايا الم�رأة ومش�اكلها ةنذ نشأم"فتقول : ) 4(حنا أبو مادوناأما الفنانة الشابة 

ألعم��ال إبداعّي��ة أدبي��ة وفنّي��ة  اً كان��ت قض��يتها مح��وره��اجس األكب��ر, ف��المرأة ص��احبة الظل��م الت��اريخي لطالم��ا ال
الدرامي��ة المس��رحية، كم��ا ازداد  ج��اتكثي��ر م��ن المعالَ ف��ي  عنص��راً أساس��ياً قض��ية الم��رأة كان��ت حي��ث  ،ومس��رحّية

 . كتابًة وفكراً وتمثيالً وإخراجاً" دورها مع الزمن في المسرح السوري
 

 ريادة المسرح للمرأة السورية
 ج�ابهنَ وال يعني أن بعض النساء لم يخرجن من القوقعة االجتماعية وارتق�ين خش�بة المس�رح  سبق امبالطبع 

أنفس���هن ف���ي فض���اء التراتبي���ة األبوي���ة والديني���ة  واجه���نَ  ولك���ن قب���ل ك���ل ش���يء ،جمه���ور الص���الة -لوج���هوجه���اً -
، لك�ن إلدانته�اق�ت ف�ي مجتم�ع ل�ن يط�ول ب�ه الو ك�أفراداكتشفن الص�عوبات الجم�ة  من المؤكد أنهنّ و ،جتماعيةواال

رس�الة العم�ل  إل�ىرس�الة اجتماعي�ة ذات أهمي�ة كبي�رة تض�اف ظهور المرأة السورية عل�ى خش�بة المس�رح أرس�ل 
على الملصقات والمنشورات الفنية وف�ي اإلعالن�ات الت�ي  نسائيٌّ  كي يظهر اسمٌ لبكل األحوال وو .نفسه. يّ مسرحال

ب اس�م الممثل�ة للم�رة كَت�ليُ  1904ع�ام الن ال يس�تهان ب�ه حت�ى م�ن م�رور زم� ترّوج لألعمال المسرحية كان ال بدّ 
ك�ان العرب�ي  ف�ّن التمثي�ل وتقول بعض الدراس�ات أن ،األولى على اللوحات المخصصة للدعاية وأعمدة اإلعالنات

م�ع أن الم�رأة المص�رية كان�ت تظه�ر ب�ين الرج�ال عل�ى مس�ارح الغن�اء و ،صراً عل�ى اش�تراك الفنان�ة الس�وريةتقم
 ب�الد الش�ام فيوقت متأخر عن زميالتهن في خشبة المسرح  إال أنهن اعتلينَ  المهدية منيرةو ألمظكـ بات كالمطر
ل�م تك�ن ":  محم�د نج�اة علِّ�قوهن�ا ت. السيادة على خشبات المسارح حتى أوائ�ل الق�رن العش�رين. ت لهنّ ظلَّ  اللواتي

المسرح اجتماعي�اً، إض�افة إل�ى جوان�ب أخ�رى، الظروف مساعدة بشكل مثالي، فدائماً عانت المرأة من شغلها في 
، ونادراً م�ا نج�د عم�الً من العمل المسرحيّ  ال يتجزأ اً إال أنها استطاعت أن تنتزع مكانها وأهميتها باعتبارها جزء

مسرحياً يخلو من دور المرأة، وتالياً نجدها قد تغلبت على كافة الظروف المحيطة بها لتصبح جنب�اً إل�ى جن�ب م�ع 
 ." ي العملية المسرحيةالرجل ف

 نائل�ة الفنان�ة كممثل�ة مش�اركة جزئي�ة لك�ن الس�وري مش�اركة الم�رأة ف�ي المس�رح":  حام�د أب�و فيحاءوتعقِّب 
التي حازت على الماجستير في اإلخراج وّفرت قدرة على قي�ادة نس�ائية للمس�رح الس�وري بع�د أن كان�ت  طرشاأل
 ن��دى، كم��ا كان��ت الفنان��ة رك��ائز المس��رح الق��ومي وس��اهمت ف��ي تأس��يس المعه��د الع��الي للفن��ون المس��رحية ىح��دإ

أس�همت م�ع  1986فف�ي الع�ام  ،اني شخصية نسائية قامت بنشاط تأسيسي في تاريخ المس�رح الس�وريث الحمصي
موزاييك لإلنتاج ّمع تجتأسيس في ساهمت مع عدد من الفنانين  ، كماتأسيس مركز إيماء دمشقب عصمت د.رياض

لكتاب��ة ن��ص  وه��ي ربم��ا ص��احبة أول محاول��ة ،قارص��لي محم��دد.إخ��راج  يين م��نمون��ودرام مل��ينالفن��ي وق��دمت ع
وأعمالها المسرحية الهامة التي ألهمت  واصف منىأن ننسى الفنانة  يمكن طبعاً  وال ..مونودرامي مسرحي نسائي

أسماء عدة يصعب تفصيلها هنا، لكن بشكل عام يمكن الق�ول هناك و ،الكثير من النساء لخوض التجربة المسرحية
ات ي��ات والثمانينيف��ي الس��بعينمس��رح اس��تطاعت الي��وم أن تتج��اوز األدوار التقليدي��ة امرأة ك�� ةأن الم��رأة ف��ي س��وري

لتنش��ط ف��ي مج��االت اإلخ��راج والكتاب��ة  ة فق��طثل��مالمدور كم��ا تج��اوزت  ،وج��رأة وتمي��زاً  باتج��اه أدوار أكث��ر تنوع��اً 
  . "دريس والتقنيات والبحث والنقد المسرحيوالت



"ال يمكننا أن ننكر في النهاية أنن�ا أبن�اء : متطرقة إلى تجربة شخصية في هذا اإلطار  تقولف قطريب ندىأما 
مجتمع شرقّي لم يكن يتقّبل عمل الرجل في المسرح فكيف بعمل المرأة؟ وقد عانيُت من صعوبات كثيرة في بداية 

ليس من قبل عائلتي وإنم�ا م�ن الوس�ط االجتم�اعي المح�يط بس�بب النظ�رة الخاطئ�ة ع�ن طبيع�ة عملي في المسرح 
العم��ل ف��ي المس��رح، ولك��ن أظ��ن أنن��ا الي��وم وص��لنا إل��ى مرحل��ة اجتماعي��ة أص��بحت فيه��ا األم��ور أيس��ر بكثي��ر م��ن 

يعمل به بإخالص حّقه،  الماضي، فلم يعد عمل المرأة في الفّن أمراً محّرماً أو مرفوضاً.. والمسرح يعطي كلَّ من
 وال أظن أن هناك من يستطيع اليوم مصادرة المرأة وعملها في المسرح" .

نظ�رة  وتط�ور ف�إن مهم�ا تق�دم العص�ررأي�اً أق�ل تف�اؤالً إل�ى ح�د م�ا ح�ين تق�ول : "حن�ا  أب�و مادوناينما تبدي ب
اً، وه�دف اً المجتمع والقيود الوهمية تبقى حاجزاً منيعاً تصطدم به أحالم وطموحات ك�ل ام�رأة تحم�ل ف�ي قلبه�ا حلم�

 ل�ه ومنتق�د لعمله�ا الفن�ي عب�ين مش�جِّ  مجتم�عوانقس�م ال الم�رأة لكن في الفترة األخيرة بدأت الظروف تنح�از لص�الح
 . "هذا شيء جيدو اً في فترة من الفترات،بعدما كان جميعه منتقد

 
 المرأة في النص المسرحي

ب�ت في�ه ه�ذه تِ ل�ذي كُ ا حال المرأة ف�ي العص�ر عكست مستكينةً  المرأة في المسرحيات األسطورية ضعيفةً بدت 
م��ن حقوقه��ا، تع��اني م��ن الظل��م  المس��رحيات، فه��ي س��لبية متخاذل��ة ال تس��تطيع الحص��ول حت��ى عل��ى ج��زء ص��غير

التراث لحصولها على بعض العلم ال�ذي أم�دها ب�الوعي  المسرحيات المستمدة منواالستبداد، ثم تطورت قليالً في 
ف�ي  ، حي�ث نج�داً محوري� اً العدي�د م�ن النص�وص الت�ي أعط�ت للم�رأة دور ظه�ر وهنا في سورية ..وقوة الشخصية

 رغم م�نل مس�ؤوليته وتبعات�ه عل�ى ال�لمرأة قادرة على اتخاذ القرار وتحمّ ا أن الواقعية ونوس سعد هللا مسرحيات
الرجل، واس�تطاعت إثب�ات  العادات والتقاليد التي يحاول المجتمع تقييدها بها، فأحبت وعملت وناضلت ضد سلطة

يجابية والمرأة منها السلبية واإل ،فشملت عدة أنماط ونوس تنوعت نساء مسرحيات، ووجودها في أقسى الظروف
التحول الموض�وع األه�م ف�ي مس�رحياته هذا بدا ويجابي، أو على العكس من ذلك، إ ىلإمن موقف سلبي  المتحولة

ن قدرة النظم االجتماعية والس�يما الق�وى المس�يطرة البشرية ليبيّ  وال سيما األخيرة، حيث يغوص في أعماق النفس
الف�رد  ذا التح�ول ل�دىه م�ن تجس�يد ه�نْت�ق�درة فني�ة ومعرفي�ة مكَّ  ون�وسيجاباً وسلباً، وقد امتل�ك إ على تحويل الفرد

 فرح�انو الم�اغوط محم�دو ع�دوان مم�دوحب�المرأة ف�ي نص�وص  اً واض�ح تمام�اً هاكما نجد ة، عامة والمرأة خاص
  . وغيرهم ممن سلكوا طريق الكتابة المسرحية بلبل

الفنان�ة  م�نهنّ  ،تهن عل�ى الخش�بةارن مس�ار شخص�يغيَّ فأدوارهن  طبيعة في لنَ هناك فنانات تدخَّ بنفس الوقت و
عن�دما و، ة وفكر مس�تقلشخصية قوي وهذا دليل على ،تعيد كتابة الدورفأدوارها  عّدل فيالتي كانت ت واصف منى

 الع�الي للفن�ون المس�رحية الت�ي خريجة المعهد شعراني ةرغد الفنانة تبرز نتكلم عن إبداع المرأة وفكرها كمخرجة
تكت�ب ع�ن الم�رأة  اً مهم�ة، كم�ا نج�د الي�وم أقالم� أعم�االً  أن تق�دم للمس�رح الس�وري م�ن تمكنت خالل فت�رة قص�يرة

 هشام-كنعان أحمد-جي هقلع الفتاح عبد-جان جوان-حمدي موصلي:  نذكر منهم ،السورية وتقدمها بأبهى أشكالها
 أن حض��ور الم��رأة ف��ي المس��رح كفنان��ة ال ش��كّ : " حام��د أب��و فيح��اءوف��ي ه��ذا الص��دد تق��ول  ..وغي��رهم ..كفارن��ة

ف�نالحظ أن نس�بة حض�ور النس�اء ب�ين الجمه�ور  ،وحجم هذا الحضور يعك�س وض�ع الم�رأة ف�ي المجتم�ع متلقيةوك
ونجاحه��ا االجتم��اعي ال��ذي يعك��س التح��والت  ،للم��رأة عموم��اً  ملفت��ة للنظ��ر، األم��ر ال��ذي يعك��س النج��اح المس��رحيّ 

 ،المرأة لدورها في المسرح ي كان قد وقف عائقاً في مواجهة ممارسةذالجذرية في الوضع االجتماعي والثقافي ال
وف�ي الوق�ت ال�ذي تف�رض الم�رأة في�ه  ،للق�يم واألفك�ار وحس�ب ب�ل كمنتج�ة له�ا أيض�اً  هنا تبرز الم�رأة ال كمتلقي�ةو

 " . لقيم التقليدية السائدةاعبر عملية خلخلة  حضورها على المسرح فإنها تفرض حضورها االجتماعي أيضاً 
، وللم�رأة مهم�ة حقيقي�ة ف�ي تق�ديم األعم�ال المس�رحية اً رائد اً السوري دورلمسرح لبأن  حنا أبو مادونا وترى

بش�كل كبي�ر ف�ي  الم�رأة ، وبالت�الي س�اهمتالكتابي�ةً باقية في الذاكرة على كافة المستويات التمثيلي�ة واإلخراجي�ة وال
 . دعم المسرح السوري بأعمال تحمل هوية وبصمة المرأة السورية

 
 المرأة ومسارح الهواة

وهن�اك تركي�ز علي�ه ف�ي ، اً على اإلط�القليس جديد ووجود المرأة فيه فهو ما يخص ظاهرة مسرح الهواةوفي
وبالتحدي�د المس�رح الج�امعي ال�ذي ق�دم م�ن احت�رف التمثي�ل المس�رحي فيم�ا بع�د، اآلونة األخيرة، وكان بداي�َة ك�ل 



س�اهم العدي�د م�ن الجه�ات ب�دعم مس�رح اله�واة، وهن�اك أس�ماء وق�د معروفة في الدراما الس�ورية،  اً أضحتجوهو
 محم�د نج�اة تق�ول ..نجومية التلفزي�ون وال أموال�ه االمسرح في أيامه الحلوة والمرة ولم تجذبههذا عديدة بقيت مع 

المسرح السوري قام في البداية على مجموعة كبيرة من المم�ثالت ": محاولًة رصد هذا المسرح ودور المرأة فيه 
ج وقد أس�س قاع�دة متين�ة لوج�ود الم�رأة ف�ي المس�رح، ورغ�م أن المعه�د الع�الي للفن�ون المس�رحية يخ�رِّ  ،الهاويات

ف�ي المس�رح، وبالت�الي يبق�ى  ينَ تبق�القل�يالت م�نهن م�ن ممثالت إال أنهن يخرجن إلى عالم آخ�ر وه�و التلفزي�ون، و
 " .الدور األساسي للشغل في المسرح للممثلة الهاوية

ج�ون تل�ك الطاق�ة خرِ يُ  يالمس�رح العمل بمشاركتهم فيوالهواة هم طاقة كامنة، ":  تقولف حامد أبوفيحاء أما 
وه�ذا ش�رط الزم الكتش�اف طاق�ات مس�رحية  ،المه�م تنمي�ة تل�ك الموهب�ة وص�قلهاو ،الفع�لحيز من حيز القوة إلى 

المس�افة تض�يق ب�ين اله�اوي و ،له�ؤالءوعلى الحركة المسرحية توفير الفرص المتكافئ�ة وإتاحته�ا  ،جديدة ومبدعة
كثي��ر م��ن األعم��ال المس��رحية و ،والمحت��رف ح��ين ننظ��ر إل��ى العم��ل المس��رحي كعم��ل متكام��ل ال يعتم��د عل��ى ف��رد

. إن شرط تفعيل الهواة ونقله�م إل�ى .تخسر بسبب محاولتها تسويق نفسها باالعتماد على اسم محدد في موقع محدد
هن��ا تص��بح الموهب��ة واإلدارة ش��رطان لنج��اح أي��ة حرك��ة و، ةحال��ة مؤسس��اتياالحت��راف ه��و التعام��ل م��ع المس��رح ك

 ." مسرحية
على أهمية دور المرأة في مسارح الهواة قائل�ة : "ُيعَتَب�ر مس�رح اله�واة أح�د أع�م أعم�دة ندى قطريب وتوافق 

تطوير إمكانيات الفنانة المسرحية، حيث تبدأ الممثلة عملها بالت�دريب وال�تعلّم حت�ى تص�بح متمكن�ة، وهن�ا أري�د أن 
اً مهم�ا امت�دت تجربت�ه، أم�ا أن�ا أذكر كنُت أسمع البعض يق�ول أن�ه ض�د ه�ذه التس�مية ألن الممث�ل برأي�ه يبق�ى هاوي�

م�ثالً ف�ي كف�ة واح�دة م�ع ممث�ل م�ن الجي�ل بس�ام كوس�ا فأقول لكل مقام مقال، فاليوم ال نس�تطيع أن نض�ع فنان�اً ك�ـ 
 الجديد مهما كان متميزاً" . 

 فالحي��اة ،تق��انإمّن��ا يجس��د دوره بك��ل مونولوجات��ه ب وك��لٌّ  ،الحي��اة بمجمله��ا مس��رح: " حن��ا أب��ومادون��ا تعلّ��ق و
أم�ا ص�احب اله�دف والحل�م فه�و بتمس�كه بحلم�ه أق�رب إل�ى  اً،يمل�ك حلم� اله�اوي ه�و م�ن ال، وم أكبرمدرسة ومعلّ 

مفت�وح لك�ل  هالمس�رح الس�وري باب�و ،خ�ط الفص�ل ب�ين اله�اوي والمحت�رف تليس المسرحية هداوالمع ،االحتراف
 ." التي يطغى عليها االحتكار التلفزيونية يميزه عن الدراما وهذا ما ،صاحب حلم

 
 *** 

 
 أول عم�لك�ان و 2005م ف�ي الع�امن خالل المسرح الشبيبي  يالمسرح الفنانة فيحاء أبو حامد العمل بدأتْ كهاوية -1

مهرج�ان الش�بيبة وحص�لت عل�ى ج�ائزة أفض�ل في فق" للمخرج عبد الحميد خليفة "النَّ مسرحية  تهطولبب اضطلعت مسرحيّ 
ش�اركت ف�ي العدي�د م�ن الع�روض فالحسكة، ومن ثم تتالت أعمالها في  المسرحي مهرجان الشبابفي ثالث ال المركز-ممثلة

"تي�اترو" وف�ي  م�ن خ�الل مس�رحيةم�ع المخ�رج باس�م قه�ار  2009ع�ام الالمس�رح الق�ومي ف�ي  فيالعمل  إلىحتى وصلت 
 التي نالتها .جعبتها العديد من الجوائز 

مع فرع نقابة الفنانين في حماة وشاركت ف�ي أكث�ر م�ن  1998المسرحي في العام  بدأت الفنانة ندى قطريب العمل-2
عرض مسرحية كـ "األشجار تموت واقفة" إخراج د.عجاج سليم وحصلت على عض�وية نقاب�ة الفن�انين وعمل�ت م�ع العدي�د 

 من المخرجين في حماة وحمص ودمشق، كما كان لها بعض المشاركات الخارجية .
اة محم��د أول��ى خطواته��ا المس��رحية ف��ي المس��رح الج��امعي ف��ي الالذقي��ة، كم��ا عمل��ت ف��ي المس��رح خط��ت الفنان��ة نج��-3

 القومي مع عدة مخرجين، ومن أعمالها المسرحية نذكر "صدى" و"نيغاتيف" للمخرج الراحل نضال سيجري .
"اإلسكافية المسرحية كـ  وفي مسيرتها العديد من األعمال 2007 العام في المسرح منذ الفنانة مادونا أبو حنا تعمل-4
 . مؤيد الخراط مخرجلل "ورق اللعبو" "شطرنجو"للمخرج أحمد جمعة  "العجيبة
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 الشرنقة
 

 ربى الشماس
 

 الفصل األول
 المشهد األول 

غرفت�ان كبيرت�ان يفص�ل بينهم�ا ح�ائط.. اليمن�ى تمث�ل الص�الون وغرف�ة الجل�وس، واليس�رى تمث�ل غرف�ة ن�وم 
الصالون يوجد باب�ان، أح�دهما للمط�بخ واآلخ�ر ال�داخلي لغرف�ة ن�وم الوال�د.. عل�ى اليس�ار ب�اب  البنات.. على يمين

ُيفضي لغرفة النوم التي تحوي ثالثة أس�ّرة متوازي�ة، بينه�ا كومودينت�ان، أمامه�ا عل�ى الح�ائط خزان�ة كبي�رة عليه�ا 
بج�ور الناف�ذة المغل�ق ف�ي نهاي�ة مرايا.. الوقت ظهراً يشير إلي�ه ض�وء الش�مس الق�وي المنبع�ث م�ن خ�الل فتح�ات أ

 الصالون.. جرس الباب يرن.. تخرج رانيا من المطبخ وتفتح الباب .
 مرحبا.. أنا الدّهان الذي أرسلْته اآلنسة روان . الدّهان :

 عفواً، لكن اآلنسة روان لم تخبرنا بقدومك! رانيا :
ت علّي اليوم في ال الدّهان : محل وأكدت علّي أنكم مستعجلون، ففكرت اتصلت بي البارحة ولم تجدني فمرَّ

أن أمرَّ ألخذ القياسات وألرى ما األلوان التي قد تختارونها.. تعلمين، كل ما يلزم للعمل (يجدها مرتبكة) عفواً.. 
 أليس العنوان : حي البرانية، شارع بغداد، بناية رقم خمسة، بيت األستاذ عابد؟

 نعم.. حسناً تفضل وخذ قياساتك . رانيا :
 (وهو يدخل) يبدو أنني لن أحتاج إلى أخذ القياسات . الدّهان :

 (تلتفت نحوه) لماذا؟ رانيا :
 ألنها (يتأملها) ما شاء هللا، كلها ستاندر . الدّهان :

 (تخجل من التعليق وتحاول اإلخفاء) عن إذنك لحظة . رانيا :
 ل) .إذنك معك.. يلزمني بعض الوقت (يفتح عدته ويبدأ العم الدّهان :

(رانيا تتجه نحو غرفة النوم وتغلق الباب نصف إغالقة.. تهرع للمرآة وتتأمل نفسها خجلى، ثم تتحول 
نظراتها إلى ثقة بالنفس.. تسرح شعرها قليالً، ثم تفتح الخزانة وُتخِرج قلَم أحمر شفاه وتبدأ برسم شفتيها عندما 

 ان يتابع عمله وكأنه لم يالحظها) يطرق الدهان الباب فجأة ويدخل.. ترتبك رانيا، لكن الدهّ 
 (متأمالً الغرفة) هذه غرفة نومكم؟ ما اللون الذي ترغبينه؟ (ناظراً لألسّرة) أو ترغبونه؟ الدهان :

 (رانيا ال تعرف بماذا تجيب.. ينظر الدّهان إليها فيجدها واقفة بال حراك وبيدها قلم أحمر الشفاه) 
 آه، عفواً، خذي راحتك . الدهان :

 ال تظن... أنا كنُت خارجة بعد أن تنتهي . رانيا :
ماذا أظن؟ يا آنسة، هذا أمر طبيعي (يقيس) زوجتي أيضاً تضع الكثير من هذه األشياء، تمأل  الدهان :

ه إليها) لماذا كل هذا التعب وأنتّن على  ل (تبدو رانيا مرتبكة وكأن التعليق موجَّ وجهها بها على أساس أنها تتجمَّ
أجمل؟ (ينظر إليها للحظة) يبدو أن اآلنسة ال توافقني الرأي.. وهللا إنكن هكذا أجمل (تفاجأ رانيا بالتعليق  الطبيعة

فتزداد ارتباكاً.. يدرك الدهان فعلَته فيلتفت لعمله ثانية) على كلٍّ (وهو يرد الباب) هل قررِت لوناً للغرفة؟ (يقيس 
 المساحة وراء الباب) .
صدرها المعلَّقة على خطاف الباب فتسرع ال شعورياً وتخطفها بيدها وتخفيها وراء  (رانيا تنتبه لحّمالة

 ظهرها)



 ال، لم نفكر بعد . رانيا :
(تدخل ريما فجأة بعد أن فتحت الباب لتجد الدّهان محشوراً خلف الباب وأختها بنصف حمرة على شفتيها 

 المفاجئ)  وممسكة بشيء ما خلف ظهرها.. تقف رانيا مدهوشة لدخول ريما
 (مشيرة إلى الدهان) . !ومن هذا؟ !ماذا تفعلين؟ ريما :
 نعم؟ كيف دخلِت؟ أقصد، متى وصلِت؟ لم أسمع صوت الباب! رانيا :
 طبعاً لن تسمعي.. سألُتك من هذا؟ ماذا تخفين وراء ظهرك؟ (متجهة نحوها) . ريما :
 (متراجعة للخلف) إنه الدّهان . رانيا :
 أرسلته روان؟ ريما :
 نعم (للدّهان) انتظر في الخارج . رانيا :
 وكنِت تعرفين بمجيئه؟ (تلحق بها) أريني ماذا يوجد وراء ظهرك . ريما :
 فيما بعد يا ريما، فيما بعد (تردها عنها بيدها، وتصرخ بها) ريما! رانيا :

 مع ما تبقى من الحديث)(ترى ريما حّمالة الصدر فُتصَعق، ويخرج الدّهان من الغرفة ببطء ويس
 أال تخجلين من نفسك؟ إلى هنا وصلت معك األمور؟ في البيت يا رانيا؟! ريما :
(بغضب) انظري ما فعلِت، لقد رآها أيتها الغبية، رأى الحّمالة (ريما كمن لم يفهم األمر) كانت وراء  رانيا :

ه ليأخذ مقاسات الحائط .  الباب فأخفيُتها عندما ردَّ
 أدراني؟ لماذا لم تقولي ذلك منذ البداية؟ وما ريما :
ماذا تريدينني أن أقول؟ أأقول لِك إني بريئة، هو الدّهان وهذا الذي وراء ظهري حّمالة صدر؟  رانيا :

 (متنهدة بألم) آه، لقد فضحِتنا أمامه.. ماذا سيظن؟
 ويراه)(الدّهان سامعاً كل ما دار من حديث يظهر له األب فجأة داخالً من الباب 

 (لنفسه) اكتملْت . الدهان :
 (مدهوشاً) من أنت؟! وكيف دخلت؟! أين البنات؟ األب :

 أنا... الدهان :
 (ال يعطيه فرصة للكالم، صارخاً) ريما، رانيا . األب :

 (تهرع األختان)
 ماذا يا أبي؟ لماذا تصرخ؟ ريما :
 ذا يفعل هنا؟ َمن أدخله؟(مشيراً للدّهان خلفه دون أن ينظر إليه) من هذا؟ وما األب :
 أمن أجل هذا تصرخ؟ إنه الدّهان . ريما :
 الدهان! وماذا يفعل الدّهان هنا؟ األب :
 سيدهن البيت . ريما :
 وَمن قرر أننا سندهن البيت؟ األب :
 آه، أبي كنا البارحة أنا ورانيا نتناقش... ريما :
 تتناقشان؟! أرى أنكما قررتما وانتهى . األب :
 ال يا أبي، ليس األمر هكذا . ريما :
بل هكذا، تقرران األمور من خلف ظهري.. هل أصبحُت طرطوراً في هذا البيت؟ ِرجل كرسي..  األب :

فُت فأصبحتما تقرران دون رأيي؟ ثم أال تخجالن من نفسيكما؟ رئيفة لم يمِض على  هل تعتقدان أنني كبرت وخرَّ
 يت! ماذا سيقول عنا الناس؟ ومنذ متى يدخل الرجال بيتنا؟ وفي غيابي؟!وفاتها شهران وأنتما تقرران أن تدهنا الب

 ال يا أبي.. إن اآلنسة روان هي التي اقترحت... ريما :
 أال ثم البيت؟ هذا في عنا يقررون اآلخرون كان متى روان؟ اآلنسة عنا تقرر متى ومنذ! روان؟ اآلنسة : األب

 الدهان؟ رائحة أحتمل أو أطيق ال أني تعرفان

(وقد كان كل الوقت واقفاً مذهوالً وراء األب) هيه يا عم، ال يستحق األمر هذا الصراخ كله.. إذا  الدهان:
كنتم ال تريدون دهن البيت فعلى راحتكم.. من غصبكم؟ الحق كله على اآلنسة روان، سامحها هللا.. هي التي 



ان سيأتي بي؟ العمل مكّوم فوق رأسي.. الحق علّي جاءت ورجتني أن أترك كل أعمالي وآتي فوراً.. ما الذي ك
 ألني تركت عملي وجئت . 

 (ملتفتاً إليه وكأنه نسي وجوده) اذهب اآلن، وإذا أردنا أن ندهن سنرسل في طلبك . األب :
 (ململماً أغراضه) إذا أردَت؟! (متمتماً) مجنون ألني أتيت (يفتح الباب ويغلقه بعد أن يخرج) . الدهان :

(ملتفتاً نحو رانيا وريما) وهللا العظيم إذا عدُت إلى البيت مرة أخرى ووجدُت فيه رجالً أو تصرفتن  :األب 
بشيء دون علمي سيكون حسابكن عسيراً.. أشكر هللا الذي أشعرني بالمرض وأعادني باكراً ألرى ماذا تفعلن في 

 مي وقصم رقبتيكما وأراحني منكما .غيابي.. يلعن هللا البنات وساعة مجيئهن.. لو كان لي ابن لحمل اس
 (يرن جرس الباب فتتجه رانيا لتفتح الباب)

 . عفواً، هل المعلمة ريما موجودة؟ (ترى ريما.. األب يدخل غرفته) المرأة :
 نعم، تفضلي . رانيا :
 أهالً أم فؤاد . ريما :

(بسرعة) اسمعي يا آنسة ريما، أعلم أنك معلمة ناجحة، لكن هذا ال يمنحك أبداً الحق بالتحّكم  المرأة :
 بأوالدنا .

 ألن تجلسي أوالً؟ ريما :
ال، هي بضع كلمات وسأغادر.. رجاًء اهتمي بشؤونك كمعلمة فقط وال تتدخلي في حياتنا أو حياة  المرأة :

 ركه الحديث في أمور تخصنا وحدنا وتعلمه أن ال يستمع ألحد غيرها .ابننا العائلية (تلتفت لرانيا) إنها تشا
 ألنكما ال تحسنان تربيته . ريما :

بل نحسن، وهذا أمر يخصنا نحن، وإذا استمريِت في التدخل بشؤوننا أو بتحريض ابني علّي  المرأة :
ف ريما مصعوقة وتلتفت سيكون لي تصرف آخر معك (تمشي نحو الباب وتفتحه بعصبية وتغلقه وراءها.. تق

 فترى رانيا تمعن النظر فيها) .
 (بعصبية) إنهما يسهران خارجاً كل ليلة ويتركان الصغير لوحده . ريما :

 (رانيا تنظر إليها بصمت دون أن تعلِّق فتطأطئ ريما رأسها وتغادر نحو غرفتها وتلحق رانيا بها)
 

 المشهد الثاني
 الوقت ليالً واألنوار مضاءة .

في نهاية غرفة الجلوس جالس على كرسي كبير يشاهد األخبار المحلية.. رانيا وريما جالستان على  األب
 كنبة في مقدمة المسرح تشتغالن الصوف .

 أف، الساعة التاسعة ووالدك مازال جالساً.. ليس من عادته . رانيا :
 ماذا في ذلك؟ ما زال الوقت مبكراً.. دعيه وشأنه . ريما :
د القرآن بال رانيا : نسبة له الوقت ليس مبكراً إطالقاً.. انتهت األخبار اآلن، وفي مثل هذا الوقت عادًة يجوِّ

 قبل أن ينام .
 حسناً، وغيَّر العادة، يريد أن يسهر قليالً . ريما :
 ولم يعرف أن يغّير عادته إال اليوم؟ (صمت) يا إلهي! الوقت يمر.. أريد أن أشاهد المسلسل . رانيا :

 أي مسلسل؟ : ريما
 وكأنك ال تعرفين.. مسلسل "الجميلة والوحش".. إنه يبدأ في التاسعة . رانيا :
 آه، مسلسل سخيف، كله فالن يحب فالنة وفالنة تحب فالن . ريما :
 أليست قصص "عبير" هكذا؟ رانيا :
 قت .(مرتبكة) صحيح أنها غير متقنة أدبياً، لكنها تسليني وتساعدني على تمضية الو ريما :
 تمضية الوقت؟! أصبحت لديك المجموعة الكاملة تقريباً، فقط لتمضية الوقت؟ رانيا :

 (يرن جرس الباب) 
 انهضي وافتحي الباب . ريما :
 ولماذا ال تفتحين أنت؟ رانيا :



 ألنني أشتغل وأنت تتكلمين . ريما :
 هكذا إذاً؟ رانيا :
 دها، ستصرع الدنيا وهي ترن .انهضي بسرعة.. ال بّد أنها روان، هذا موع ريما :

 (يرن جرس الباب عدة مرات فتسرع رانيا)
 أهالً روان . رانيا :

(روان فتاة في الخامسة والعشرين، طويلة، ممتلئة قليالً، ترتدي ثياباً على الموضة، قصيرة وملونة، تمشي 
 يدها وتبديل وضعية جلستها)بغنج، تحب أن تدلل نفسها، تلعب بشعرها المشقر كثيراً، وال تكف عن التلويح ب

 أهال بك.. هل تظلون ساعة حتى تفتحوا الباب؟ روان :
 (ضاحكة) ال، كنا نعمل في الصوف، وكل واحدة انتظرت األخرى حتى تفتح . رانيا :
طيب، طيب، ظننُتكما لم تسمعا بسبب صوت التلفاز، فصوته مسموع إلى الخارج.. جميل أنكم  روان :

 أنهيتم الحداد .
 ال، هذا أبي يتابع األخبار . رانيا :
 (بصوت عاٍل) مرحبا يا عم . روان :
 (من أعلى نظارته) من؟ أهالً، أهالً روان . األب :
 يرى متى يشاء ويعمي نفسه متى يشاء . رانيا :

 (تعجب المالحظة روان فتبتسم)
 (يغلق التلفاز) اعذرينا، كنا نشاهد األخبار . األب :

 ال عليك يا عم، الحزن ال يظل شهوراً . روان :
ال، لكن تعرفين، ال نستطيع أن ننقطع عن أخبار العالم، ما يحصل في الدنيا غريب، لم يعد هناك من األب : 

 يعرف هللا.. تصوري كانوا يقولون إن هناك زوجاً قتل زوجته وسطا على مالها!
 األب نظارته)(تدخل روان مباشرة لتجلس على قرب كرسي إليه.. يخلع 

 (بغنج) ما لنا والعالم.. يا عم، أنا زعالنة منك، وكنُت قد حلفُت يميناً أال أدخل بيتكم مرة أخرى . روان :
 زعالنة؟ خير إن شاء هللا . األب :

هكذا يا عم تخجلني أمام الدهان؟ ماذا قلتم له؟ لقد اتهمني بأني دعوُته دون أن أستشيركم.. أنا يا عم  روان :
 من نفسي دون أن أستشيركم؟! أدعوه

 ليس األمر هكذا يا روان . األب :
 (تجلس األختان قربها)

 بل هكذا وأكثر.. لو تعرف ماذا قال . روان :
 (بسرعة) ماذا قال؟ رانيا :
قال إن لم أرد له خبراً اليوم فيمكنني أن أعتبر األمر منتهياً، وإن احتجُت إليه في المستقبل حتى في  روان :

 عمل لي فلن يقبل .
 (تبدو على رانيا عالمات االرتياح)

 قولي له بعد يومين يمكنه أن يبدأ العمل.. ال نستطيع أن نزعلك يا روان . األب :
 ولكن يا أبي . ريما :
 ؟ماذا األب :
 (تنظر نحو رانيا التي تجفل) ال شيء . ريما :
 حسناً، قررُت وانتهى األمر . األب :

 اآلن رضيُت (تغير وضعيتها وتأخذ راحتها) قل لي يا عم اآلن كيف صحتك؟ روان :
 (بسرور) أنا عال والحمد ل، شباب . األب:

 ب .وأكثر، أكثر يا أبو عامر، ما شاء هللا ليس صحة فقط بل شبا روان :
 (يجلس متشامخاً) نعم، ولكن العمل يرهقني هذه األيام، العمر له حقه . األب :



أنت تزيدها أكثر من الالزم، وليس للعمر عالقة باألمر، فحتى الشباب ترهقهم كثرة العمل.. أنت ال  روان :
 تحسب كم ساعة تعمل في اليوم، وشغلك عال .

كون من عمل خمس ساعات، أنا ما زلُت أعمل عشر ساعات ال تحدثيني عن شباب هذه األيام، يهل األب :
يومياً، حتى في العطل.. اآلن مثالً لدّي توصية ألربعة أزواج من األحذية يجب أن أنهيها خالل ثالثة أيام ألن 

 صاحبها سافر إلى الخارج.. ما زال الناس يحبون التفصيل على الرغم من وجود األحذية الجاهزة .
 أحد يصنع أحذية جيدة مثلك، لكن عليك أخذ قسط من الراحة.. حرام عليك أن تهدر طبعاً، فال روان :

 حياتك كلها في العمل.. قل لي يا أبو عامر، لماذا لم تتزوج بعد وفاة زوجتك؟
 من أجل البنات، قلُت لنفسي حرام أن أحضر لهم زوجة تهينهم وتنغص حياتهم . األب :

 (رانيا تتململ في جلستها)
 أنت أب مثالي (تنظر إلى الساعة) آه، الوقت داهمني، بعد يومين إذاً تنهض وتستعد للخروج . روان :
 لماذا وقفِت؟ األب :

ت يا عم، ولكن لدي موعد الساعة العاشرة، سيأتينا ضيوف . روان :  جلستك ال تفوَّ
 على راحتك.. كنا نرغب أن تسهري معنا . األب :

ا.. ريما تجلس على الكنبة بينما تودع رانيا روان حتى الباب وتعاود (تمشي روان وتلحق بها رانيا وريم
 الجلوس قرب ريما)

 (وهي تحيك الصوف) أصبحت رائحة الدهان اآلن ال تضايقه . ريما :
 (تضحكان بخبث)

 (شاردة، تنظر فجأة للساعة) يا إلهي، الساعة التاسعة والنصف، انتهى المسلسل . رانيا :
 مهما)(األب ينهض ويقف أما

علينا إذاً أن نترك البيت بعد يومين كي ينفرد الدهان ويأخذ راحته، كما أنني ال أحتمل رائحة الدهان،  األب :
فهي تصيبني بالغثيان.. أنتما ستذهبان لتقضيا اليوم عند خالتكما، وأنا عندما أعود من عملي سيكون الدهان قد 

 انتهى وذهب ليرتاح .
بقى، فعلّي مدُّ الجرائد على األرض وتغليف األثاث بالنايلون وإال فالبيت سيصبح ال يا أبي، أنا سأ رانيا :

 مزبلة .
 (بغضب) سنتدبر هذا األمر فيما بعد (يغادر الغرفة) . األب :
(بعناد) سأبقى (تنظر إليها ريما بغضب فتتدارك) نعم، فال شيء سينظف البيت بعد ذلك.. ماذا  رانيا :

 ؟ إنه ال ينظف البيت .يعرف أبي عن هذه األمور
 (تعلق) أم، م، وأنت من ينظف البيت في العادة؟ ريما :

(تتظاهر رانيا بأنها لم تسمع التعليق.. تسحب شغل الصوف وتعاود العمل، وتتجنب كلتاهما الحديث في 
 الموضوع.. تضع ريما شغل الصوف جانباً وتنهض)

ا (تغادر نحو غرفتها، بينما رانيا تتوقف عن شغل هناك بعض أوراق المذاكرات التي علّي تصحيحه ريما :
 الصوف وتشعل التلفاز) .

 
 المشهد الثالث

غرفة نوم البنات.. ريما تتناول بعض األوراق وتجلس على سريرها لتصلحها.. يرن جرس الهاتف فترفع 
 السماعة .

ألو، أهال وفاء، كيف حالك؟ ماذا بك؟! وفاء، كلِّميني، ماذا بك؟ أهو خالد؟ َمن إذاً؟ كّفي عن البكاء  ريما :
وأجيبيني، قولي ما األمر؟ ما به والدك؟ لماذا؟ هل كلَّمه خالد بأمركما؟ أنِت كلمِته؟ وماذا قال؟ رفض أن يقابله؟! 

حترمة، ودخلُه ممتاز، وهو خريج جامعة، وقريب من لماذا؟ ما كانت حجته؟ حسب علمي فإن خالد ابن عائلة م
سنك.. ال يحب خاله؟! وما دخل خاله بالموضوع؟! في كل مرة يتقدم لك فيها عريس يخترع حجة لرفضه! أعلم 

أن األمر لم يكن يهمك ألنك أصالً لم تكوني موافقة عل أي منهم، وأعلم أنك تحبين خالد، لذلك أقول لك إن عليك 
.. نعم، أقصد والدك.. لن يقتلك.. عليك أن تتحلي بالشجاعة، فمهما كان الشاب يحبك إذا ظللِت مواجهة األمر



تواجهينه بضعفك وسكوتك سيرحل.. عليك أن تحسمي أمرك وتضعي والدك أمام األمر الواقع.. قولي له إنك 
ثه عن حبكما، فأمثاله موافقة على خالد، وإنه بنظرك الشخص المناسب، وإنك ستقولين له نعم.. ال، ال تحدي

يعيشون ضمن عقلية متخلفة ال تقبل أن تحدثه ابنته عن الحب.. ال تخافي، خالد طلبك بالحالل وستتزوجان 
بالحالل، ال سبب يقتلك ألجله، عليك أن تتأكدي من مشاعر خالد وموقفه اتجاهك.. إذا فاألمور منتهية.. افعليها يا 

فعلها ذات يوم.. عيشي كل لحظة فقدتها.. وفاء، هل أنت معي؟ أتمنى لك السعادة وفاء، فأنا ندمُت كثيراً ألنني لم أ
 من كل قلبي.. أنتظر خبراً سعيداً منك، وأطلعيني على المستجدات.. حسناً، وداعاً .

 (ُيفَتح الباب فجأة)
رِت له الطعام؟ رانيا :  أما زلِت تثرثرين على الهاتف؟! والدك سيأتي بعد قليل.. هل حضَّ

نُت الماء للحّمام.. كل شيء جاهز، عليك فقط غسل الصحون، فأنا لم أترك لك  ما :ري إنه على النار، وسخَّ
 شيئاً آخر .
حسناً، كل شيء يجب أن يكون جاهزاً عندما يأتي.. تعلمين أنه عندما يجلس على المائدة يريدنا قربه  رانيا :

. 
 أعلم.. اسبقيني وسألحق بك . ريما :
 أخري (تغلق الباب بعد أن تخرج) .ال تت رانيا :

(ريما ما تزال واقفة تتأمل الباب المغلق، تلتفت نحو وسادتها، ترفعها قليالً وتسحب من تحتها رسالة، جلس 
 على السرير)

(للرسالة) هل رأيت؟ لقد نصحُت وفاء أال تكرر ما فعلُته أنا (توبخ الرسالة) آمل أن ال يكون خالد  ريما :
مثلك فيتخلى عن وفاء.. أتخليِت عني؟ (تضم الرسالة) ال، فها أنت هنا معي.. أنت معي دائماً (تنظر للرسالة) 

الرسالة على السرير وتكلمها بفرح) اسمع، صحيح أنك تسافر أحياناً للعمل، لكن المهم أنك اآلن هنا معي (تضع 
البارحة قال الطبيب لي إنني سأنجب قريباً، ماذا سنسميه؟ أنت على حق، أي اسم سيكون جميالً (تسحب الوسادة، 

ترفع قميصها قليالً وتضع الوسادة على بطنها لتبدو كامرأة حامل، تنقل بصرها نحو بطنها) أال تنتظره بشوق؟ 
د بيدها على بطنها كأم تحنو على ولدها، تقف وتتمشى في كيف سيكون شكله؟  سيكون جميالً مثلك (تبتسم.. تمسِّ

الغرفة بهدوء، ومالمح الحنان على وجهها، تقف أمام المرآة وتنظر إلى نفسها ثم إلى بطنها.. فجأة تتحول 
وه، تبتعد عن المرآة وهي تنفخ نظراتها إلى حالة من االستغراب ثم األلم وتبدأ تتلوى.. لقد أتاها المخاض.. تتأ

(شهيق زفير) ثم تزداد آالمها ويتسارع تنفسها كأنها على وشك الوالدة، تقترب من السرير وتجلس عليه 
بصعوبة، تسحب الغطاء وتندس تحته متمددة على السرير، تمسك بيدها الغطاء فوق بطنها ويبدأ عذاب الوالدة، 

مرات.. وأخيراً جاء الولد.. تسحب الوسادة وتضمها بحنان.. فجأة تنتفض، ترتفع ثم تهوي على السرير عدة 
 تدرك أن الولد ما هو إال وسادة، ترفعها بيديها، تدعكها، ثم ترمي بها أرضاً وتبدأ بالنحيب) .

(وهي تبكي وتدور الفّة الغطاء حول نفسها) آه، لماذا أنا؟ ولماذا في هذا المكان؟ أعرف أنك تبلو  ريما :
رهم، نطقهم، سيرهم، أال يكفي أنك اخترتني لتبلوني؟ (تصرخ ناظرة للسقف كأنها تكلم هللا) ألم تستطع الناس بنظ

أن تختار لي سوى هذه البلوى؟ كل الفتيات يتمنين أن يكنَّ رشيقات، أنا أتمنى أن يكبر بطني أكثر وأكثر (تشير 
 ها باألوالد (ُيفتح الباب فجأة وتظهر رانيا) .بيديها إلى بطنها يكبر) وأكثر حتى ينفجر وتمتلئ هذه الغرفة كل

(من شقِّ الباب وهي ما تزال خارجاً) شش، ما بك تصرخين "أوالد"؟ أتحدثين نفسك؟ أنت في البيت  رانيا :
ولسِت في المدرسة.. ماذا تفعلين في السرير؟ والدك أتى وينتظر عشاءه (تنظر خلفها) لقد دخل الحّمام ليستحم.. 

 كون عندما يكون جائعاً.. هيا انهضي بسرعة.. ال تنقصنا شجارات في هذا البيت .تعلمين كيف ي
 (تخرج رانيا وتغلق الباب.. ريما ما تزال على سريرها والغطاء ملفوف حولها.. تنطفئ اإلضاءة)

 
 المشهد الرابع

خارجاً.. تدير رأسها فتجد رانيا تفرش األرض بالجرائد وتنتقل بين الحين واآلخر إلى الشّباك لتختلس النظر 
 ريما وراءها .

 لماذا عدِت؟ رانيا :



ألساعدك في لفِّ األثاث بالنايلون، أعلم كم تكرهين أعمال البيت، لن يأتي الليل إال وتبدئين  ريما :
 بالشكوى، فقررُت أن أختصر الطريق على نفسي وآتي ألساعدك .

 فَّرِت علّي التعب منذ الصباح .لماذا لم تقرري ذلك منذ البارحة لكنِت و رانيا :
 ألني كنُت مضطرة للذهاب لطلب إجازة . ريما :
 إجازة؟! رانيا :
طبعاً إجازة.. ألم تأخذي إجازة؟ هنيئاً لك.. من مثلك؟ نائبة مدير تذهبين وتغيبين على راحتك.. لو  ريما :

ز لها أن تغيب أو تمرض أو أن تحدث عرفِت بأية صعوبة يعطون اإلجازة للواحدة منا (بتأفف) فالمعلمة ال يجو
 معها أية طوارئ، يقولون فوراً األجيال الصاعدة أهم من أي عذر .

 (تعود للعمل) معهم حق.. ثم ما الضرورة إلجازتك اليوم؟ لم يكن من داٍع لها . رانيا :
 أتتوقعين أن نتركك وحدك مع الدهان؟ ريما :
 لماذا؟! هل سيأكلني؟! رانيا :
 ، فما حدث منذ يومين ال يبشِّر بالخير .ربما ريما :
ر الدهان . رانيا :  ما حدث منذ يومين كان سوء تفاهم، وبسببك هللا أعلم ماذا فكَّ
مُت عقلي وفتها وإال  ريما : (تنظر إليها بتمعن) ماذا كنِت تنتظرين مني بعدما رأيت؟ اشكري هللا أنني حكَّ

 لكان أبوك ارتكب جريمة بك وبه .
مِت عقلك؟! ال وهللا، كان عليك أن تقتلينا وتقتلي نفسك وراءنا، ( رانيا : تنهض وتواجهها) كل ما فعلِته وحكَّ
 لماذا والدك؟
 كفاِك ثرثرة واعملي، سيصل الدهان في أية لحظة . ريما :
 ماذا؟ اآلن أصبحِت الواعية الناصحة، وأنا األجيال الصاعدة التي ال تأخذين إجازة من تدريسها؟ رانيا :
 لك سوابق . ريما :
 هل جننِت؟! ثم عن أية سوابق تتحدثين؟ رانيا :
 أنسيِت قصة مهران؟ ريما :
 كنُت يومها في السابعة عشرة من عمري.. لم أكن أعي شيئاً . رانيا :
 لم  تكبري كثيراً عن وقتها، وما زال الرجال يأخذون عقلك . ريما :
 أنا؟ أنسيِت أنني رفضُت معتز الرافل قبل أيام؟ رانيا :
 وهللا ما حدث مع الدهان ال يوحي بذلك . ريما :
 (وقد ازداد غضبها) اخرسي يا ريما، فقد تماديِت كثيراً . رانيا :
 لن أخرس طالما أنِت قليلة أدب وأخالق . ريما :
 يدخل األب) .(تصرخ) مجنونة (تكاد تصفع ريما عندما ُيفَتح الباب و رانيا :

 (سوية) أبي؟! ريما ورانيا :
 ما بكما؟ أصواتكما مسموعة حتى أسفل الدرج . األب :
 ال شيء . رانيا :
ماذا تعنيان بال شيء؟ ألن تتوقفا عن العراك؟ في كل مرة أقول كبرتما لكنني ال أستطيع أن أترككما  األب :

 يوماً واحداً .
جاوزنا الماضي.. ما كان اآلن هو شجار بسيط حول بعض أمور كبرنا يا أبي (تنظر لريما) وت رانيا :

 البيت.. ولكن ما الذي أتى بك أنت؟
أخبرتني ريما أنها ستأخذ إجازة لتبقى معِك ولكن ليس من الالئق أن أترككما وحدكما مع الدهان،  األب :

 فتمشيُت قليالً وعدت .
 لكن رائحة الدهان تزعجك . ريما :
 ذية األربعة موعدها غداً .وأزواج األح رانيا :



فكرُت في األمر.. أحذية األستاذ جابر تستطيع أن تنتظر، أما بالنسبة لرائحة الدهان فمدخل البيت  األب :
يحل المشكلة.. الهواء فيه رائع.. أضع كرسياً هنا (يسحب الكرسي الكبير نحو المدخل) وأتفرج عليكما (يتأملهم 

 مالن.. اعمال، اعمال وكأنني لست هنا وال تنشغال بي .وهو جالس) ما أجملكما وأنتما تع
 (تعود رانيا وريما للعمل بلفِّ األثاث بالنايلون.. عندما يصل الدهان يفاجأ باألب عند الباب)

 (بعبوس) مرحبا . الدهان :
 لبدء منه .(يلتفت) أهالً يا بني، تفضل، نحن في انتظارك، تكاد البنتان تنتهيان من الصالون، يمكنك ااألب : 

 (متمتما) سبحان مغير األحوال (لريما ورانيا) مرحبا . الدهان :
 مرحبا . ريما ورانيا :

 (لرانيا) اذهبي أنِت وابدئي بغرفة أبيك ريثما أنتهي من هنا.. لم يبق سوى القليل . ريما :
 ال، سأبقى معك وأساعدك.. سننهي سوية . رانيا :

.. يفرد الدهان أغراضه.. عندما ينتهي العمل في الصالون (تنظر ريما لرانيا بتجهم فترد ران يا بنظرة تحدٍّ
 توشك رانيا وريما على مغادرته لكن رانيا تتوجه نحو المطبخ)

 سأصنع القهوة للجميع (للدهان) كيف قهوتك؟ رانيا :
 سادة من فضلك . الدهان :

 بخ) . (لريما) ابدئي بغرفة أبيِك، وسألحق بِك (تتجه نحو المط رانيا :
(تشد ريما غطاء النايلون بعصبية فتمزقه وتعاود لفَّ نايلونة جديدة وتغادر نحو غرفة نوم الوالد.. الدهان 

 يبدأ بكشط الدهان.. األب يراقب.. تخرج رانيا بعد فترة حاملة صينية القهوة وتقدم فنجاناً ألبيها)
 تفضل يا... األب :
 زياد . : الدهان
 القهوة جاهزة . رانيا :

 (يتقدم الدهان ويأخذ فنجاناً)
قديم جداً، لم تدهنوه منذ مدة طويلة، أليس كذلك؟ وهناك رطوبة في الجدران، هل تغلقون  طالءال زياد :

 النوافذ باستمرار؟ البيت الذي تدخله الشمس ال يدخله طبيب (وهو يلتفت للجدران) .
 لنوافذ .كلنا نعمل، ليس هناك من يبقى في البيت حتى يفتح ا األب :
على األقل األَبجور.. إذا كنتم تغادرون صباحاً افتحوا األَبجور لتدخل الشمس.. عشر دقائق يومياً  زياد :

 كافية لتهوية البيت.. لَيقُم أول واحد منكم يعود من عمله بالمهمة .
 نفهمك، لكن رئيفة لم ُتِطق الشمس، وخاصة في األشهر األخيرة من حياتها . رانيا :
 من هي رئيفة؟ زياد :
 أختنا المتوفاة . رانيا :
عذراً، البقية في حياتكم، لم أكن أعلم.. اآلنسة روان أخبرتني أنكم كنتم في وضع خاص، لكنها لم  زياد :

 تخبرني بالتفاصيل .
 ال عليك، مضى على األمر شهران . رانيا :
 إنها ابنتي الوسطى . األب :
 يما، أليس كذلك؟ما زال كديك ابنتان، رانيا ور زياد :
 (منزعجة) نعم، لكننا لسنا ثالث عكازات يستبدل واحدة بواحدة ضائعة . رانيا:
 (وقد بوغتت بالرد) لم أقصد ذلك أبداً . زياد :
 كانت األكثر هدوءاً . األب :
 لم تكن تسمع لها صوتاً إلى أن مرضت بذلك المرض فأصبحت تئن بصوت خافت رغم كل آالمها . رانيا :
 ذلك المرض؟ :زياد 

 نعم، ذلك المرض . رانيا :
 إنه ال يرحم أحداً.. لي صديق عزيز مات منه، لذلك أفهم معاناتكم وأشعر بها . زياد :



أن يكون المريض فرداً من أفراد بيتك شيء مختلف تماماً.. أن تحس بالمرض، أن ترى المريض  رانيا :
عن كل ارتباطاتك، أن تشعر بالموت في كل لحظة  طريح الفراش وأن تكون مجبراً على مالزمته والتخلي

يخترق جدران البيت، يعشعش في الزوايا، يقترب ممن تحب، يدور حولك.. أحياناً كنُت أحس أنني أنا المريضة 
 وليس رئيفة.. ليس األمر أبداً كما هو عندما يكون المريض صديقك .

في النهاية كلنا سنموت (ينظر للدهان كمن يقول (مذهوالً مما يسمع) ال تضخمي األمر يا رانيا..  األب :
حكمة) ذات يوم مات ابن ألحد الشيوخ فأرسل زوجته تستعير قِدراً لم ُيطَبخ فيها طعام لعزاء، لكنها لم تجد في 

القبيلة كلها قِدراً كهذه، عندئذ أخبرها أن ابنها مات، وأن الموت نصيب كل حي.. على كلٍّ (بتنهد) هذا ليس حالً 
 األوجاع.. أحياناً ال يداويك سوى الصبر أو النسيان . لكل

 النسيان؟! أتستطيع أن تنسى رئيفة يا أبي؟ إنها ابنتك.. رئيفة الحنون . رانيا :
 ألم تفهمي يا رانيا؟ كلنا سنموت.. من ممن نعرفهم لم يفقد عزيزاً عليه؟ األب :
ألمر فجأة، فتعرف أن أحدهم قد مات، وتظل مصدوماً (تنظر إليه معاتبة) نعم يا أبي، فقَده.. يحدث ا رانيا :

في األيام األولى فال تتأثر، لكن أن تراه يذوب أمامك شيئاً فشيئاً، أن ترى أطرافه تتآكل، وترى نفسك مجبراً على 
رؤية ذلك يومياً ومرات عدة ألنك تنظف تحته وتعطيه الدواء وتطعمه، أن ترى كم أن اإلنسان عاجز بعد أن كان 

صاً قوياً حبيباً على قلبك، تراه اآلن بال قوة وبال حراك كنعجة مذبوحة تنتفض وهي تلفظ أنفاسها.. إن ذلك شخ
كله ليشعرك (تضع يدها على وجهها) يشعرني بالغثيان ويجعلني أعرف كم أننا عاجزون وضعفاء، كم أننا (وهي 

 ترتجف بشدة) بال قيمة .
؟ هل فقدِت أعصابك؟ انهضي وساعدي أختك.. عندما اعترضت (يصرخ) كفى يا رانيا.. ماذا بك األب :

 على الدهان لم تتكلمي أنت، عليك أن تعملي إذاً .
 (وكأنها ُصفِعت لتصحو من كابوس) نعم، نعم (تغادر نحو المطبخ) .  رانيا :
اعذرها.. ظننُت أنها تجاوزت األمر، لكن ال يبدو كذلك.. لقد وافقُت اآلنسة روان على طالء البيت  األب :

 ألنني شعرُت أنه سيكسر ذلك الجو المشحون بالكآبة الذي بدأ منذ مرض رئيفة .
 روان أيضاً كان رأيها أن وضعكم النفسي قد يتحسن بطالء البيت . زياد :
لرئيفة، كانت تحنو عليها كثيراً، خاصة بعد موت والدتهن.. جالسْتها طيلة فترة رانيا كانت األقرب  األب :

 مرضها، ويبدو أنها تأثرت كثيراً (يشرد) .
 إني مستمع جيد إذا أردَت يا عم . : زياد

(ناهضاً) ال، ال، لم أصدق متى خرجنا منه.. ال أحب أبداً فتح هذا الموضوع.. لقد رأيَت بعينك كيف  األب :
 الجو عند ذكره . يصبح

 (يضع فنجانه ويعاود عمله) على راحتك يا عم . زياد :
(األب ي�نهض ويخ��رج.. تختف�ي اإلض��اءة وي��تم تغيي�ر ال��ديكور بحي�ث يب��دو أن هن��اك م�روراً لل��زمن.. المك��ان 

 نفسه)
 

 المشهد الخامس
بأنها تساعده، وبين  في الصالون الدهان على السلّم يكشط الدهان بالمشحف، ورانيا قربه تحدثه متظاهرةً 

 الحين واآلخر تصدر عنها ضحكة مكتومة.. األب نائم على كرسيه.. تدخل ريما .
 (تلتفت نحو رانيا بعصبية) رانيا، غرفة والدك بحاجة للترتيب، لن أرتب البيت كله وحدي . ريما :

تريد الجلوس قرب  (يستيقظ األب على صوت ريما المرتفع.. رانيا تنسحب نحو غرفة والدها، وتتجه ريما
 أبيها)

 عفواً، هال ناولني أحدكم المشحف اآلخر؟ زياد :
 آه، نعم (تتناول المشحف عن األرض وتناوله للدهان) ريما :
 هالّ بقيِت هنا؟ أحتاج بعض المساعدة . زياد :

 نعم (تمسك بالسلّم قليالً ثم تناوله بعض األغراض التي يطلبها)ريما : 
 ضر من يساعدني . كان علّي أن أحزياد : 



 ال عليك (تقف مشبوكة اليدين تنظر إليه يعمل) . ريما :
(يخاطب األب بصوت مرتفع) ال أستطيع القيام بكل شيء وحدي.. غداً سأحضر من يساعدني، كما  زياد :

 أن ذلك أسرع .
شيء اطلبه من ال، نحن كثر وسنساعدك.. المزيد من العمال ال يفيد سوى اإلرباك.. إذا أردَت أي األب : 

 ريما أو رانيا، أال تعاونانك؟
 نعم، لكني لم أشأ أن أتعبكم، كما أنهن آنسات وال يجوز أن نشغلهّن . زياد :
 ال عليك . األب :
 هل تريد شيئاً آخر؟ ريما :
 ال، شكراً . زياد :

 (ريما تتجه نحو األب وتسحب كرسياً وتجلس قربه)
(وهو ينظر للدهان) انتبهي على أختك يا ريما.. حزنها على أختها طال، وهذا يقلقني (ينظر لريما)  األب :

 دعيها تعمل.. اتركي لها مساعدة الدهان، ذلك قد يسلّيها .
 نعم يا أبي، ولكنها تحدثه كثيراً، ذلك غير الئق . ريما :
 (يعاود النظر للدهان) دعيها تفضفض عن نفسها . األب :

آمل فعالً أن تكون فكرة طالء البيت جيدة.. لست أدري، أنا غير مرتاحة.. هناك شيء ما يقول لي...  : ريما
كيف أقولها؟ اسمع يا أبي، أحياناً تكاد ترى في الظالم فتشعل عود ثقاب لترى أفضل، وفعالً ترى أفضل لفترة ثم 

بدو الدهان لي كعود الثقاب تماماً.. ما أخافه يا أبي ينطفئ العود فتعمى تماماً وتقول : يا ليتني لم أشعل العود.. ي
 هو أن تعمى رانيا .

ماذا؟! كنُت خائفاً على رانيا من حزنها (يضرب ركبتيه بيديه) لم أعد أعرف اآلن على من أخاف!  األب :
على من اتكلت ماذا حصل لهذا البيت؟! (ينهرها) قومي وأكملي عملك.. كثرة الكالم ال تفيد (محدثاً نفسه) أنظروا 

. 
 

 المشهد السادس
 غرفة نوم البنات.. الدهان يعمل ورانيا واقفة قربه تراقبه.. األب نائم على كرسي قرب الباب .

اإلنسان يا آنسة رانيا مثل هذا الحائط، يكون في البداية نظيفاً، خارجه مثل داخله، ومع األيام تتوالى  زياد :
عليه المصائب، ومع كل مصيبة يغطي نفسه بقشرة رقيقة وهمية قائالً لنفسه : األمر بسيط وأستطيع تجاوزه.. 

ء تضعينه فوقها باهتاً قبيحاً وسرعان ما وتتوالى القشور وتتكدس فوق بعضها لدرجة يبدو معها أي لون أو طال
يتقشر، عندها فقط تدركين أنه عليك نزع كل تلك القشور والعودة إلى األصل إلظهار الجوهر، ولألسف ستجدين 

هته تلك القشور المتراكمة وفتتته الرطوبة والعفن، عندها ستعلمين أنه لم  أن ذلك الجوهر قد أكلته السنون وشوَّ
 وأن السنين التي مضت ال تعود، وستأسفين ألنك ضيعتِها هباء . يعد هناك عالج،

 (تبدو مرتبكة رغم تظاهرها باالبتسام) اندمجُت كثيراً في حديثك عن الطالء والقشور . رانيا :
 (يستدير نحوها وهو أعلى السلم ويتمعن فيها) لم أكن أقصد الطالء، كنُت أتكلم عنا . زياد :
 تهرب) إني ألهيك كثيراً بدل أن أساعدك .(تجزع وتحاول ال رانيا :

 (ينزل الدهان بسرعة ويسد عليها الطريق)
 آن لِك أن تنزعي عنك كل تلك القشور المزيفة . زياد :
 (تحاول تمالك نفسها) ابتعد عن طريقي . رانيا :
ة ما جميل إذا ب ال يفيد.. أنت امرأة ستتعفنين تحت كل تلك القشور.. كيف نعرف أن جسد امرأو الهر  زياد :

 كانت ترتدي ست تنانير فوق بعضها؟
(تتراجع للخلف غاضبة لكن خجلة جداً) كيف تجرؤ على أن تخاطبني هكذا؟ وأنا ظننُت أنك تفهم،  رانيا :

أهذه هي نظرتك للمرأة؟ هكذا تصفها؟ جسد جميل؟ كنُت قد بدأُت أظن أنك مختلف.. كل تلك األحاديث والمشاعر 



كان مجرد وهم، كذب، كيف ال وأنتم كلكم واحد، جنس آدم المتوحش الذي ال يفكر إال بنفسه  اإلنسانية، كل ذلك
 وبغرائزه .
أنا.. أنا لم أقصد ذلك أبداً (وقد أدرك أنه أخطأ التعبير) أنا آسف فعالً، لم أقصد اإلساءة لكن أنِت  زياد :

 فهمِتني خطأ .
 لك .(وقد تمالكت نفسها) أحقاً؟ ال أظنني كذ رانيا :
بلى (يلحق بها وقد كادت أن تغادر) أنا قصدُت داخلك، نفسك الجميلة (تقف فيكمل بعزم وثقة أكبر)  زياد :

التي تحاولين إخفاءها تحت أكوام من األقمشة الجميلة المزيفة، أقمشة لم تشتريها أنت ولم تلبسيها واكتشفِت أنها 
بأنها جميلة، مع أنك ضمنياً تكرهينها وبشدة، ليست على مقاسك، ومع ذلك ظللِت تلبسينها حتى أنك أقنعِت نفسك 

 وترغبين لو تمزقينها بأصابعك وأسنانك (رانيا واقفة متيبسة) آن األوان لتفعلي ذلك، آن األوان ألن تتزوجي .
(بصوت تخالجه الدموع) كيف باستطاعتك أن تتكلم كالماً جميالً كهذا؟ أن تتحدث عن المشاعر  رانيا :

 مشاعر زوجتك في نفس الوقت؟واألحاسيس وأن تنسى 
ال، أخطأِت للمرة الثانية، أنا ال أغازلك، لكن جيد أنك موافقة على الفكرة، عن ضرورة خروجك من  زياد :

 هذه الشرنقة ودخولك في الحياة، في الزواج، عن لقائك مع اآلخر، لقائك مع نفسك وجسدك عبر اآلخر .
 خر؟(وقد التفتت ناحيته) ومن هو هذا اآل رانيا :
 أي إنسان، الشباب يملؤون الدنيا . زياد :
 أتريدني أن أعرض نفسي في الطريق؟ رانيا :
 ال، بل أن تسمحي لآلخرين أن يقرعوا بابك . زياد :
 لم يعد هناك من يقرع بابي . رانيا :
 سمعُت أن هناك من طلب يدك منذ فترة . زياد :
تقصد معتز الرافل (تضحك بألم) لديه ثالث، ما حلَّله له الشرع.. لم يعد هناك من يريدني يا سيد  رانيا :

 زياد، فأنا لم أعد صغيرة (بألم) لي من العمر سبع وثالثون سنة .
 لكنك ما زلِت جميلة، وقد دخلِت قلبه . زياد :
 (وقد فوجئت) قلب من؟! رانيا :
 أخي . زياد :
 ن رآني؟أخوك؟! وأي رانيا :
رآك في طريقك إلى عملك، وقد حدثْته عنك روان، وفتح الموضوع معي، فحدثُته عنك، عن أخالقك  زياد :

 وثقافتك وجمالك .
 لكنني ال أعرفه . رانيا :
 هذه ليست مشكلة، أنت وافقي فقط على الفكرة . زياد :
 في بيتنا هذه مشكلة.. أبي لن يوافق . رانيا :
يك.. صحيح أنه رفض أن أحضر أحداً ليساعدني، لكنني فكرُت باألمر ووجدُت الحل.. ال عليك من أب زياد :

سأجعل عالء يأتي بحجة إحضار بعض علب الطالء، أنِت تفتحين له وأنا أتولى مهمة إلهاء أبيك قليالً، سأجد ما 
وعمره ثمانية  أحدثه به، َهه؟ ما رأيك؟ اسمعي يا آنسة، صحيح أن أخي غير متعلم وليس من عائلة كبيرة

 وأربعون... 
 (تقاطعه) عانس؟ رانيا :
(يبتسم كمن يكلم طفلة) هل هناك رجل عانس؟ (تخجل رانيا.. يكمل زياد) إنه شهم وشّغيل، يشتغل  زياد :

في الزراعة، لديه أرض خارج المدينة، سنة معه وسنة عليه، ينقصه ابنة الحالل، وأنا أرى أ، كالً منكما يناسب 
على رانيا االرتباك والتردد) أعلم أن الوقت قصير، وأن النظرة ستكون سريعة، لكن ال بأس كمقابلة  اآلخر (يبدو

أولى، بعدها إن كان هناك استلطاف سنتدبر األمر (تبدو من األب النائم تنهدات) هيا، قولي نعم، يكاد والدك أن 
ن يصحو (يتناول فرشاته ويتجه نحو السلّم) أنا وهللا أعمل لصالحك،  فأخي تأخر في الزواج ليؤمِّن منزالً وليحسِّ

 وضعه، لكنه يستطيع أن يتزوج متى شاء لكن.. (األب يستيقظ) .
 (وهي تناوله دلواً) شش.. استيقظ أبي . رانيا :



 أين ريما؟ ألم ترجع من اجتماع المدرسين بعد؟ األب :
ال يا أبي (من داخل الصالون ثم تسير إليه.. بسخرية) ال بّد وأنها مستمتعة باالجتماع.. هل تظن أنهم  رانيا :

 سيسكتون لها إن استمرت في التدخل بشؤون أوالدهم؟
(للدهان كأنه لم يسمع ما قالته) ألم تنِه هذا الحائط بعد؟ تعال واسترح، يبدو أنك منهك، فأنت تعمل  األب :

 ستحضر لنا رانيا فنجانين من القهوة . منذ الصباح..
 (رانيا تغادر نحو المطبخ)

 نعم يا عم، سأستريح متى حضرت القهوة . زياد :
 

 المشهد السابع
غرفة نوم البنات وقد انتهى طالؤها، تبدو أوسع بعد أن نقصت سريراً، وأجمل ببعض الزينة والديكورات 

يتأكد أن ال أحداً يراه، تغلقه ببطء وتتناول من جزدانها المعلَّق خلف البسيطة.. ريما تفتح الباب وتنظر خلفها كمن 
الباب تعليقة بها كومة من المفاتيح ثم تتجه نحو الكومودينة حيث تفتح درجاً وتأخذ منه رسالة وتفتحها بهدوء بعد 

جفل ريما وتسحب أن تتمدد باسترخاء على سريرها.. تمر لحظات وهي تقرأ، وفجأة ُيفتح الباب وتدخل رانيا فت
 الرسالة والظرف إلى تحت الوسادة.. تقف رانيا تتأملها، وريما تنظر إليها بخوف وارتباك .

ما بك تنظرين إلّي كمن رأى شبحاً؟ هيه، أنا رانيا (باستهزاء) ثم لماذا ارتعبِت وخّبأِت الرسالة؟  رانيا :
سير رانيا نحو سرير أختها وتغير لهجتها أتظنين أني ال أعرف بأمرها؟ (مالمح الخوف على وجه ريما.. ت

فتصبح أكثر هدوءاً) كل ما في األمر أنه مضى وقت طويل عليها حتى أنني ظننُتك نسيِتها أو مزقتِها (تجلس 
على السرير وتمعن النظر في ريما التي ما زالت مستندة بقوة على الوسادة) كنُت أراك خلسة من وراء الباب 

ها، ثم تبكين.. لطالما تمنيُت أن أقتحم الغرفة وأضمك إلى صدري وأهدهدك بحنان، لكني تفتحين الرسالة وتقرئين
كنُت أنتظر خارجاً، أنتظر أن تريني يوماً، لكنك أبداً لم تكوني لتريني.. كنِت غارقة في أحالمك وعذابك لدرجة 

حتى أني لو لم أدِر بأمرها  أنِك لم تكوني تشعرين بوجودي، وانتظرُت أن تخبريني عنها، لكنك آثرِت السكوت
لظننُت أن سامر لم يكن يعني لك شيئاً.. كنِت كالصخرة، ال يبدو على مالمحك أي تأثر.. رفض أبوك وانتهى 

رِك بها اآلن؟ هل هي األمور التي تحصل هذه األيام؟ أم..؟  األمر، لكن مضى وقت طويل.. ما الذي ذكَّ
اءتها أبداً.. أنِت التي لم تعودي ترين ولم تعودي تختلسين النظر من لم أنَسها يوماً، ولم أتوقف عن قر ريما :

 وراء الباب (ترخي نفسها) .
 هل كنِت ترينني؟ رانيا :
 ال (صمت) أظننِتني تحجرُت وتحجرْت مشاعري؟ ريما :
 ال، لم أقصد . رانيا :
 بلى.. قلِت ظننُتك مزقتِها.. ال أحد يمزق رسالة من يحب إال إذا تحجرْت عواطفه . ريما :
 أحببِته؟ رانيا :
 وماذا تظنين؟ ريما :
لست أدري.. لم أكن أفهمِك.. ال أظن أني فهمُتك يوماً، كالصخرة، ثم أراِك تبكين، ثم.. لم أعد أدري  رانيا :

 (صمت) لماذا؟
 لماذا؟! ريما :
 لماذا إذاً (تصمت للحظة ثم تكمل) جبنِت؟ رانيا :
لم أجبن.. كنُت متوترة وقلقة (تتكلم وعيونها سارحة في السقف كمن يتذكر الماضي) فتجربتك كانت  ريما :

ما تزال حاضرة في ذهني، مع أنه كان قد مضى عليها عشر سنوات.. كان حبي األول، حب متأخر يسيطر فيه 
كبتها.. وجاءت ضغوط والدك.. كان يحبسني في غرفة الجلوس لساعات، العقل على عواطف تعلمنا أن ن

يصرخ، يضرب، يجن (تضم ساقيها إلى صدرها وتلفهما بيديها) كان يضربني بقوة تجعلني أرتجف وأتقوقع، 
جعلني أكره فكرة الزواج ألنها جلبْت لي عذابات جديدة وكأن السجن اليومي والضرب ألتفه األسباب لم يكن 

، أسباب يعتبرها كل الناس عادية، وأبي اعتبرها بداية للمجون.. إذا نزلُت للشارع يضربني، إذا تأخرُت عن كافياً 
موعد انصرافنا من المدرسة خمس دقائق لمراجعة فكرة أو مسألة مع صديقتي يضربني.. كان ال يكف عن ظن 



يقها وتمسح دموعها المتساقطة) أني السوء حتى جعلني أبتعد عن كل شيء وأكره كل شيء.. هل تعلمين (تبلع ر
أحياناً كنُت أتلقى الصفعات دون أن أدري السبب (تصمت، تبكي مجدداً ثم تمسح دموعها وتكمل) ثم عندما 

صحوُت من رعبي، عندما بدأُت أتلمس األشياء الجميلة، عندما بدأت أتجاوز مخاوفي وأتذكر األحالم السعيدة 
عُت قواي وقررُت كان قد رحل، سافر دون أن يترك لي أي أمل أو إشارة.. التي رسمها لي سامر عندما استجم

 اعتبر جبني وسكوتي رفضاً (تصمت وتجهش بالبكاء.. تقترب رانيا منها وتضمها إلى صدرها) .
 وعندما وصلت رسالته كان حادث السيارة . رانيا :
 أرسل الرسالة إلى امرأة، فوصلت إلى نصف امرأة . ريما :
 ريما! ما هذا الكالم؟! رانيا :
 أليست هي الحقيقة؟ ماذا تعني امرأة دون رحم؟ ريما :
 (تغير الموضوع) ُترى كيف تلقى الخبر؟ رانيا :
لست أدري.. عندما جاءتني أخته تتفقد حالي لم أستطع حتى أن أكتب رداً.. لم أعرف ماذا أقول،  ريما :

لم يغادر بسرعة دون أن يخبرني؟ لم أستطع أن ألومه، ولم  أأقول له إني كنُت مستعدة للرحيل معه لو طلب؟ لو
 أستطع أن أقول له إني ما زلُت أحبه، وتحطمُت، كرهُت كل شيء، كل شيء .

(وهي تهتز ببطء للوراء واألمام كأنها تكلم نفسها) واكتشفِت أنك غير قادرة على مواجهة الوحش،  رانيا :
 فأصبحِت وحشاً مثله .

أختها فجأة وتنظر إليها) ال، لم أصبح وحشاً، لكنني لم أعرف من منا المخطئ، أنا أم هو (تبتعد عن  ريما :
 أم أبي، فلمُت الجميع، حتى أنِت . 

(وهي ما زالت تهتز) ومن يعرف من هو المخطئ؟ أو ما طبيعة أخطائنا؟ وهل لنا ذنب فيها؟ (تنظر  رانيا :
؟ ولماذا يلومنا المجتمع؟ هل نحن خلْقنا أنفسنا؟ أبوك خلَقنا؟ لريما وتتوقف عن الهز) لماذا نلوم أنفسنا دائماً 

المجتمع خلقه وخلَقنا.. ُترى لو كنُت أنا وأنت في مكان مختلف، مع أب مختلف أو أم ثائرة ال ترضخ، هل كنت 
يصغي  أنا أنا؟ وهل كنِت أنِت أنِت؟ لطالما شعرُت بأنني وحيدة، أصغي إلى الجميع وإلى كل شيء، لكن ال أحداً 

 إلّي.. ال يا ريما، أنا لم أكن عمياء عنك، لكنني مللُت االنتظار وراء الباب، مللُت االهتمام بك وبأبيك .
 وبرئيفة . ريما :
ضتني  رانيا : (تنتفض كمن أجفلت) رئيفة ال، خدمُتها بكل محبة وإخالص، رئيفة كانت شيئاً آخر، رئيفة عوَّ

ا أن أمي قربي، وأنني برعايتي لرئيفة أحيي ذكراها، أقلِّدها وأشتاق عن حنان أمي.. كنُت أحس وأنا أرعاه
لحنانها.. نعم، رئيفة كانت شيئاً آخر تماماً، أما اآلخرون فال (تنظر لريما) ثم لماذا تلوميني؟ (باستهزاء) وكأنِك 

بية بل ألنك ال تحاولين أنِت من يهتم باآلخرين؟ ماذا تعرفين عني؟ ال تعرفين شيئاً، ال ألنني مجهولة أو ألنك غ
كشف داخلي خوفاً من كشف داخلك، ذلك أننا واحد، رماد األنثى الذي أحرَقه أبوك، والزمن ذلك الذي يسمونه 

العمر، وشاركِت في الجريمة حين حاولِت جّري معك، لكن كفى، أال تظنين؟ ذلك أني تعبت من السكوت (تنهض 
من المقاومة ألبقى فوق سطح الماء.. أريد أن يسحبني التيار، أن أسير وتتكلم وهي تسير ويبدو عليها االنفعال) و

معه مهما كانت وجهته، مهما كانت الصعوبات.. أريد أن أموت قائلة بأنني حاولُت.. قد تكون المحاولة طريقاً 
لتي تجلب للسعادة، أو حتى السعادة ذاتها (تقف كمن اكتشف شيئاً وتتمعن في أختها) من قال إن النهايات هي ا

السعادة؟ ربما الطريق إلى السعادة هو األعظم، هو السعادة.. قد تكون النهاية بائسة حزينة، أو حتى مفجعة، 
لكنني قد أجد لحظات من السعادة في طريقي إليها قد تفوق كل شيء (تبدو على مالمحها السعادة واالندهاش) 

من تلك اللحظات، بعدها أنا مستعدة للموت (يزداد  أتعلمين؟ إني مستعدة للتضحية بكل شيء في سبيل لحظتين
انفعالها وحماسها) ثم ما قيمة الحياة إذا عشناها كلها هكذا؟ من عرف ما هي السعادة؟ إن سعادتي تختلف عن 

سعادتك (تجلس على السرير مجدداً وتتوجه بحديثها نحو أختها) بل ربما هي بالنسبة لك جنون أو ال شيء.. لماذا 
نع عن المحاولة؟ لماذا يغلِّفنا ذلك الشعور بالخوف؟ (تنتفض واقفة مجدداً) أنا سئمُت، سئمُت وأريد إذاً نمت

 المحاولة .
(تصرخ بعنف وتنهض لتجلس على السرير ناسية أمر الرسالة) ولماذا تظنين أنِك وحدِك من سئمت؟  ريما :

الدك وقول ال لك، في حين أني أتمنى لو أنا أيضاً سئمُت، سئمُت منِك ومن مواجهتك، من الوقوف في صف و
كنُت مكانك.. سئمُت من نكرانكم لي ألني عقيمة.. أتظنين أني سعيدة بسماحه لي بالخروج بعد الحادثة؟ بإعطائي 



بة لفتاة تساقط شعرها (باشمئزاز) سئمُت من شعورك  جزءاً من حرية ممنوعة عليك؟ إنه كمن يشتري فرشاة مذهَّ
المظلومة وبأني الظالمة، بأنِك المناضلة وبأني ذلك التيار المتخلف المجنون الذي يحاول  بأنِك األقوى، بأنكِ 

سحبك معه لألسفل، لماذا ال تفكرين ولو للحظة بأنني أناضل معك؟ لكن التيار عندي في األسفل، أقوى بأني 
تناضلين لوحدك، فتدفعين إياي أحاول التمسك بك لنرتفع سوية، لكن عبثاً، ذلك أنِك مصممة على االعتقاد بأنِك 

بقدميك بعيداً نحو القاع.. من قال لِك بأني ال أحب الصعود إلى سطح الماء ورؤية الشمس مثلك ولو للحظة؟ من 
ل أباِك جالداً علينا؟ لنا والدك؟ من (تختنق الكلمات في حلقها) وكَّ  قال بأني ال أرهب القاع حيث كبَّ

 (تقف أمامها مباشرة) نحن والزمن والناس . رانيا :
 نحن؟! ريما :
 نعم، نحن ألننا سكتنا . : رانيا

 (تضحك بألم) وهل كان باستطاعتنا شيء؟ هل كنا نعرف شيئاً؟ ريما :
 بسكوتنا اآلن بعد أن عرفنا . رانيا :
 دل أن تسعدك تصبح معذبتك .عندما تأتي المعرفة متأخرة عن موعدها تتمنين لو أنها لم تأِت ألنها ب ريما :
من قال بأن للمعرفة موعداً؟ من جعل إدراك المرأة ألنوثتها عذاباً؟ من أطلق كلمة عانس؟ ولماذا  رانيا :

أطلقها علينا فقط؟ هل سمعِت يوماً برجل عانس؟ ال، لماذا؟ أألنه يظل قادراً على اإلنجاب؟ إذاً فالمرأة ليست 
ة المرأة عند هذا الحد؟ هللا؟ نعم، أوقف سوى آلة تتحدد صالحيتها بسن الخامسة واألربعين، لكن من أوقف أنوث

المرأة عن اإلنجاب، لكن هل أوقفها عن الحياة؟ هل جعل للرجل حقوق المتعة دوننا؟ إن كان كذلك فأنا ال أريده 
 وال أريد أن أؤمن به ألنني ال أستطيع أن أؤمن به وهو يطلب مني نكران ما أحس به .

 هذا كفر . ريما :
 .. لماذا ال نكفر بكل ما هو ضدنا؟وليُكن كفراً  رانيا :
 (بفزع) كفى يا رانيا (تنهض وتمسك بيديها) إن ظللِت تفكرين هكذا ستجّنين . ريما :
(تسحب يديها) إن بقينا هكذا سأجن.. أنظري إلى نفسك، إلى الشرنقة التي وِضعِت فيها، ال أحد يراك  رانيا :

 وال ترين أحداً .
 يا أختي . اهدئي يا رانيا، اهدئي ريما :
 (تمسك ريما من كتفيها بقوة) أال تفهمين؟ ال أحد يهتم بأمرك، ال أحد . رانيا :
 (بانكسار) وماذا بيدي أن أفعل؟ ريما :
(تفلت نفسها) ال يوجد دودة تستطيع أن تبدل شرنقتها.. الشرنقة ُتخلَق مرة واحدة، بعدها إما أن  رانيا :

 . تخرج منها الدودة فراشة أو تموت فيها
والدودة أيضاً ُتخلَق مرة واحدة.. عليك أن تغيري في شرنقتك إذا كنِت ال تستطيعين خلق واحدة  رانيا :

فِت إلى الخارج وتمنيِت الخروج  جديدة.. خففي من خيطانها بحيث تستطيعين الرؤية خارجاً.. أنِت بعد أن تعرَّ
مي التكّيف.. أنظري للخارج واختاري منه ما يعجبِك إليه علمِت بأن خروجك مستحيل ألنه جاء متأخراً.. إذاً تعلَّ 

ره لنا أبي يا ريما.. دعي الخارج يراك أيضاً، وعلِّمي الناس  وال تكتفي بالحلم فقط، إنه ليس بالوحش الذي صوَّ
أن يتواصلوا معك ولو من بعيد، أن يحّبوك كما أنت، ويتقبلوك كما أنت، َمن يعرف؟ قد تجدين السبيل يوماً 

 ج من شرنقتِك حية ولو لفترة قصيرة .للخرو
(تتغير مالمحها ويبدو عليها االستغراب) تتكلمين بغرابة، بلغة لم أعهدها منك من قبل.. هل هناك  ريما :

 شيء ال أعرفه يا رانيا؟
 (تتراجع كمن كشف سره) أبداً، ال، أي شيء؟! رانيا :
 . لست أدري، لذا أسالك (تنظر إليها تنتظر جواباً) ريما :
(تخرج نفسها من المأزق) ما قلُته كان عنك، عن الصندوق الذي وضعِت نفسك فيه ألنك ال  رانيا :

 تستطيعين اإلنجاب.. عليِك أن تخرجي من هذه الحالة .
 وماذا يضّرك إذا بقيُت هكذا؟ هل أقف في وجهك؟ ريما :
 أنا؟! ما دخلي؟ على كلٍّ أنِت حرة (تتجه نحو الباب مسرعًة وتغادر الغرفة وتغلق الباب وراءها) . رانيا :
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الصالون (نهاية خشبة المسرح) رانيا ممسكة بخرقة تمسح بها الغبار، واألب جالس على الكرسي الكبير في 
 فتهرع رانيا لتفتح وينتصب األب في جلسته .غرفة الجلوس (مقدمة المسرح) يرن جرس الباب 

 نعم؟ رانيا :
 عفواً، أليس هذا منزل السيد عابد؟ الرجل :

 (األب يقف ويتجه نحو الباب، وفي نفس الوقت يهرع الدهان خارجاً من غرفة نوم الوالد)
 نعم، ماذا تريد؟ األب :
 إنه أخي يا عم، جاءني بعلب الطالء . زياد :
 ضل .حسناً، تف األب :

 (يدخل عالء حامالً صندوقاً من الكرتون)
ضعها هنا واخلط لي خمس عب بيضاء بعلبة صفراء.. علينا أن ننهي العمل بسرعة من أجل العم زياد : 

عابد (يبتسم بخبث) تعال معي يا عم، أريد أن أستشيرك ببعض األمور (األب ينساق معه نحو غرفته) أتريد أن.. 
 (يختفي صوته) .

 تسير بخجل نحو الكنبة تمسح الغبار عنها.. ينظر إليها عالء وهو يختار العلب ويفتحها)(رانيا 
 أعرف أنك اآلنسة رانيا .عالء : 

 (رانيا يزداد خجلها)
 أتعرفين أني أتيُت هنا ألجلك؟ عالء :

 (رانيا تدير وجهها خجالً)
الوقت.. كنُت أراِك منذ زمن ولم أكن  أرجوك يا آنسة، تجاوزي الخجل قليالً، فليس لدينا الكثير من عالء :

ثني عنِك كثيراً،  أهتم ألنني كنُت أعتبر أنك أكبر مما أطمح إليه، ولكن زياد قال لي إن األمر ممكن.. أخي حدَّ
 ويبدو أنك أجمل مما وصفِك (رانيا تبتسم) سأتكلم بسرعة نظراً للوضع.. أنا غير متعلم وأعلم أنك متعلمة .

 ذا ال يهم .(بسرعة) ه رانيا :
دعيني أكمل كالمي رجاًء.. أعرف عنك كل شيء، فبعد أن قام زياد ببعث األمل في نفسي بأحاديثه  عالء :

 عنِك أجريُت بعض االستفسارات .
 ممن؟ رانيا :
 ال يهم، المهم أنني مقتنع بك تماماً.. بقي أنِت.. أنا أشتغل في الزراعة ورزقي على هللا . عالء :
  أعلم . رانيا :
(يكمل كأنه لم يسمعها) تربيُت على األخالق، ويمكنني أن أقول لِك إنني سأداريك وأكون لك الزوج  عالء :

الحنون والرجل الذي تشعرين معه باألمان.. سأعتني بك كما أعتني بأشجاري، أسقيك، أنزع من حولك األعشاب 
عمني، تكون أماً صالحة، ومعاً نغرس الضارة، وأداويك عندما تمرضين.. بالمقابل أريد زوجة ترعاني وتط

 الغراس الجديدة وننتظر نموها .
 (صوت الدهان يرتفع)

 يا عم انتظر، أال ترى أن هذا الحائط يحتاج وجهاً إضافياً . زياد :
ح بيديه) افعل ما تريد.. أهذا شغلي أم شغلك؟ المهم عندي أن تنتهي وتخلصني  األب : (وهو خارج متأففاً يلوِّ

. 
 تسرع نحو أبيها محاولة إعادته إلى غرفته) (رانيا

(ممسكة بذراع أبيها) نعم يا أبي، إنه على حق، فالجدار خلف الخزانة تملؤه الرطوبة، وإذا لم ُيقَشر  رانيا :
 وُيطلى جيداً فسوف يتساقط الدهان الجديد بسرعة .

آلن تفهمين في الطالء؟ (باستهزاء) (مستديراً نحوها ممانعاً محاولتها إدخاله إلى غرفته) أصبحِت ا األب :
أليس أفضل لو تمسكين الفرشاة وتطلين (بغضب) عودي إلى الصالون وأكملي مسح الغبار أو افعلي أي شيء 

 آخر .



(تنسحب رانيا نحو الصالون.. يقف األب ينظر للرجل المنهك بعمله بسرعة ثم يذهب نحو كرسيه ليجلس 
 مة يأس وتعاود مسح الغبار)عليه.. ترفع رانيا كتفيها لعالء عال
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الوقت نهار يشير إليه الضوء المنبعث من النوافذ.. ريما ورانيا في غرفة نومهما.. تنهض ريما عن سريرها 
 بسرعة .

 شقيق الدهان؟! ريما :
حتى (تظل رانيا جالسة بهدوء على السرير شابكة يديها) أإلى هنا وصلت بك األمور؟! كيف تجرئين أو 

تفكرين بمصارحة أبيك بأمر كهذا؟ هل جننِت؟ أتريدين قتله؟ تعلمين جيداً أن أمراً كهذا يقتله.. ثم ما هذه العائلة 
 التي ستناسبين؟ وماذا يشتغل حضرته؟

 (بتجّهم) لديه أرض . رانيا :
 فالح؟! أنِت المتعلمة ابنة العائلة تتزوجين فالحاً؟ (باستهزاء) وأخوه دهان . ريما :
 (بغضب) يبدو أنِك نسيت أن أباك كندرجي.. ثم هل وجدُت أحسن وقلُت ال؟ رانيا :
 نعم، جاءك أحسن وقلِت ال.. ألم ترفضي عريساً منذ مدة؟ ريما :
 أتسّمين ذلك العجوز عريساً؟ رانيا :
ن رفضهم رفضِت طبيباً ومهندساً ومدرساً، رفضِت الكثير من األقارب، حتى أنك لم تهتمي لكل الذي ريما :

والدك دون أن يخبرك، عندما كنِت تسمعين عنهم من الناس كنت تقولين : ومن يريد أن يتزوج؟ هل نسيِت اآلن 
 أم أذكِّرك؟

 كنُت غبية وعمياء، واآلن تفتحت عيناي وأريد أن أتزوج.. هل هذا كفر؟ رانيا :
 ومن فتح لك عينيك؟ (بخبث) الدهان؟ ريما :
هان فتح لي عيني.. في البداية أردُت تجديد البيت فقط، أردت أن أنسى رائحة (بشجاعة) نعم، الد رانيا :

الهواء المتعفن، أن أنسى مريض رئيفة وسنوات العذاب، أردُت أن أجدد ألقتل الفراغ الموحش في هذا البيت، 
عينيه  لكن أنِت من سحب أسفل حجرة في جداري المتصدع.. عندما دخلِت وهززِت صورتي أمام الدهان فتحتِ 

على ما يحصل في هذا البيت.. أتذكرين قصة حّمالة الصدر؟ يومها لم أكن أريد سوى أن يعود، لذلك أصريُت 
على طالء البيت.. أردُته أن يعود ألوضح له أنني لسُت تلك الفتاة السخيفة التي تصورها أو رآها تتصرف 

دُته أن يعرفني كما كنُت، امرأة عمل، قوية، كمراهقة لم تَر يوماً شاباً يدخل بيتها ويرى خصوصياتها.. أر
متعلمة، ال تهزها كلمات اإلطراء أو أي شيء، لكنني لم أجد نفسي إال وأنا أغوص أكثر فأكثر وأُسَحر بكلماته.. 

اكتشفُت أنه  خريج مدرسة الحياة، وكان كأستاذ يعلم طالبة عرف أنها ال تدرك شيئاً عن الحياة بجمالها 
البداية ظننُت أنه يقصد نفسه، لكنني تبّينُت أنه كان يقصد أخاه.. المهم كان الطالء القديم قد  وتناقضاتها.. في

تقشَّر.. وأنا وحدي رأيُت حقيقة جدراني واعترفُت بها، عرفُت أنني أريد الخروج من شرنقتي أللتقي برجل، 
إن قلُت ال اآلن فلن يطرق بابي أحد  وسيكون عالء.. صحيح أنه ليس متعلماً، لكن ال بأس به (تتدارك معللة) ثم

 مجدداً .
 (تبدو على ريما عالمات االرتباك)

وأنا؟ أنا رانيا، هل نسيِتني؟ هل ستتركيني وحدي مع أبيك؟ أبوك عجوز، قد يموت، من يبقى معي؟  ريما :
 (تكاد تبكي) .

ي أننا مدفونات معاً نحن (تنهض بعصبية) وما ذنبي أنا؟ هل تريدين أن أدفن نفسي معك؟ أال يكف رانيا :
 الثالثة؟

 مدفونات؟! وماذا تسّمين وضع رئيفة؟ ريما :
خرجت من قبر الحياة إلى قبر الممات، وأنا ال أريد أن أظل في هذا القبر، قبر الحياة.. إما أن أخرج  رانيا :

 إلى الحياة أو إلى القبر اآلخر.. لن أظل مدفونة في الحياة هنا معك، وقد يكون هذا لصالحك أيضاً .
 لصالحي؟! ريما :



درْتها رئيفة، صارت أوسع، صارت مضاءة أجل لصالحك.. أنظري ماذا حدث للغرفة بعد أن غا رانيا :
أكثر، فتحنا نوافذها وتجدد هواؤها.. إن كنت ال تشعرين فإني أشعر بأني أتنفس هواء أكثر نقاء وأتحرك في عالم 

 أكثر إضاءة.. يبدو أنِك تعودِت على العفن والرطوبة والظالم .
أتستميليني كي ال أخبر والدك؟ تأكدي أنني أنا؟! ال تحاولي أن تقنعيني بأنك تفعلين هذا ألجلي..  ريما :

 سأخبره .
 (بعصبية) أخبريه، هذا ما أريده بالضبط، فلن يقف أحد في وجهي بعد اآلن حتى ولو كان أباك . رانيا :
لم يكن هذا موقفك سابقاً.. كنت تموتيِن خوفاً منه.. إذا كان الزواج يهمك حقاً فلماذا لم تفعليها وقتها؟  ريما :

 مر أسهل.. على األقل كان متعلماً وابن عائلة محترمة .كان األ
يا ليتني فعلُت.. لو عادت بي األيام إلى الوراء لفعلُتها فوراً.. كدُت أجن حين أدركُت أن كل تلك  رانيا :

نُتها لنفسي : امرأة جمي لة، السنين كانت مجرد كذبة، وأن كل ما فعلُته كان هباء.. تلك الصورة الكاذبة التي كوَّ
قوية، ال تهمها كلمات اإلطراء، وال يستطيع رجل أن يحرك أنوثتها.. كان فخراً لي أن أتعالى على فكرة 

الزواج.. أقنعُت أباك وأقنعُت نفسي بأني تغيرُت بعد قصة مهران.. كان الخوف من والدك يقتلني، وضربات 
أبداً.. اكتشفُت اآلن كم كنُت كاذبة، وأول من زّناره تسلخ جلدي.. لو لم يجدني يومها ويعيدني بالقوة لما عدُت 

كذبُت عليه كانت نفسي.. هل أنِت حقاً راضية عن نفسك يا ريما؟ عن حياتك والطريقة التي تعيشين بها؟ ماذا 
كان ما قلِته لي منذ يومين إذاً؟ حسناً، ألسهِّل عليك، أذكري لي شيئاً واحداً تعيشين ألجله، أو على األقل يسعدك 

 ك بقيمة لوجودك .ويشعر
 كنت أظن أنِت.. أننا نتهم لبعضنا و.. ريما :
 كفاِك هراء . رانيا :
 عملي، األطفال الذين أدّرسهم وأربيهم .ريما : 
لكنهم ليسوا أوالدك لتربيهم، والعمل ليس كل شيء في هذه الحياة، إنه جزء منها.. ثم أنِت لسِت شيئاً  رانيا :

علمة التقوا بها في سنة من حياتهم، كم من شخص نعرفه لسنة ثم نفارقه دون أن بالنسبة لألوالد، لسِت سوى م
 نهتم له أو نتتبع أخباره؟

 ال، إنهم يحبونني . ريما :
وهل لهم غير ذلك؟ فأنِت تقضين خمس ساعات معهم يومياً، لكنهم قد يحبون الشوكوالته أكثر منك،  رانيا :

كثيراً من سنة ألخرى.. قولي لي كم تلميذاً تجاوز صفك بثالثة صفوف، فالطفل بطبعه محب يا ريما، لكنه يتغير 
 لن أقول أكثر، وما زال يهتم بِك إذا رآك في الطريق أو حتى في المدرسة؟

 (ريما صامتة)
أرأيِت؟ في الحقيقة أنِت فقط تشبعين غريزتك كأم، لهذا تغضبين دوماً عندما يتدخل األولياء في أمر  رانيا :

 يخص أطفالهم (بغضب) لماذا ال تفكرين؟ إنها الحقيقة .
(تصرخ) يكفي.. ماذا تريدين مني؟ لماذا تريدين تحطيمي؟ هل تشعرين بالقوة وأنِت تعيرينني بعدم  ريما :

 قدرتي على اإلنجاب؟ هل اشتكيُت لك؟ هل فعلُت؟
 نعم فعلِت، قلِت لي كل شيء منذ يومين . رانيا :
بُته؟ هل يسعدك أن تريني إذاً لماذا تعيدين فتح الموضوع؟ لماذا تتكلمين عن األمر وكأنه ذنٌب ارتك ريما :

 أتعذب؟ (ترتجف بشدة) .
 (مرتبكة من ردة فعل ريما القوية، تحاول االقتراب منها واحتضانها) ريما، حبيبتي، لم أقصد . رانيا :
 (ترّدها بعنف) ابتعدي عني.. ال تفكرين إال في نفسك، وفي سبيل ذلك أنِت مستعدة لتحطيم الجميع . ريما :
 ا، ال تبتعدي كثيراً .ال يا ريم رانيا :
 نعم، هذا هو األمر، ال تنكري ذلك (تقف وجهاً لوجه أمام رانيا) . ريما :
 ابتعدي عن طريقي إذا كنِت تعتقدين هذا . رانيا :
ما هو إذاً؟ (تمسكها من كتفها) َهه، أجيبيني، هل هي شفقة؟ أنا لسُت بحاجة لشفقتك، لسُت متسولة  ريما :

 ف في وجهك؟ ألهذا أصبحِت تكرهينني بشدة؟ أتخافين مني؟ أتخافين أن أرفض زواجك؟تتسول الحنان.. هل أق



(بغضب) ابتعدي عن طريقي، اتركيني، أنا ال أخافك، ثم من أنِت حتى ترفضين زواجي؟ أنا  رانيا :
تأخذ حقيبة سأتزوج، نعم، أنا قررُت أن أتزوج وافعلي ما باستطاعتك إليقاف ذلك، فأنِت لن تفلحي (تبعدها بقوة، 

يدها المعلَّقة خلف الباب وتخرج مباشرة نحو باب المنزل، تفتحه وتغلقه وراءها بقوة.. يبدو إغالق الباب كصفعة 
 على وجه ريما المتيبسة في مكانها والتي تركض نحو الباب، تبكي، وتنهار عنده) .

 ال، ال يا رانيا، عودي، أرجوِك عودي، عودي.. ريما :
تبكي على األرض عند الباب، ثم تتمالك نفسها وتنهض متثاقلة، وال تكاد تخطو بضع (تمضي لحظات وهي 

 خطوات حتى ُيفَتح الباب فتستدير بسرعة)
 رانيا؟! ريما :

 (األب مذهول.. ريما تدرك خطأها فتتراجع بضع خطوات للخلف)
نحوها يريد أن يمسك بها فتفلت ما بِك؟ أين أختك؟ (ريما تتلعثم) سألُتك فأجيبيني، أين رانيا؟ (يتجه  األب :

 من بين ذراعيه) .
(برعب) أنا ال عالقة لي، أنا ال عالقة لي، هي التي ذهبْت، رجوُتها أن ال تذهب لكنها أصرت ولم  ريما :

 أستطع منعها .
 (غاضباً ومذهوالً) عم تتحدثين؟ أين ذهبت؟ األب :
 (باكية) ال أعلم . ريما :
 ) كيف ال تعلمين؟ (يصرخ بغضب) أين ذهبْت أختك؟(متجهاً نحوها غاضباً  األب :
(تنكمش مرتعبة ثم تصرخ بكل قوتها محاولة إخراج الكلمات من فمها) ذهبت لتتزوج.. هذا ما قالته  ريما :

 لي .
 (بجنون) ماذا تقولين؟! األب :
 بالبكاء) . (برعب) أنا ال أعرف شيئاً، هذا هو فقط ما قالته لي (تنهار أرضاً، ترتجف وتشهق ريما :

(تخف اإلضاءة تدريجياً حتى تختفي، ثم تعود ببطء لنرى تغيراً في الوقت، فلم يعد هناك نور يأتي من 
الخارج.. ريما جالسة على كرسي، يٌد على فخذها واألخرى تستند بكوعها على الطاولة.. وجهها في راحتها 

ُيفَتح الباب بهدوء وتقف به رانيا.. تتوقف ريما عن وتنتحب.. األب جالس على كرسيه قربها عاقداً يديه غاضباً.. 
الشهيق والنحيب وتنظر مذهولة للباب.. تدخل رانيا شاحبة منكسرة، ترافقها روان، ترفع نظرها نحوهما بهدوء 

 وانكسار.. ينهض األب فجأة ويهم باالتجاه نحوها، لكن ريما توقفه)
 عدِت يا بنت الكلب؟ األب :

 وتهمس لها) اهدئي .(تمسك برانيا  روان :
 دعها يا أبي . ريما :
 أدعها؟! أال ترين ابنة الحرام كيف تنظر إلي؟ وتجرؤين على العودة يا كلبة؟ األب :
 لو كان لدّي مكان آخر تأكد أنني ما كنُت عدُت إلى هنا . رانيا :
 اسمعي الحقيرة! نعم لديك مكان آخر (بعنف) الشارع . األب :
 (منتصبة) هذا بيتي، وأعود إليه متى أردُت . رانيا :
(بألم وغضب) لو كان لك أخ لقصم رقبتك يا فاجرة (يهب يريد أن يضربها لكن ريما وروان  األب :
 تمنعانه) .

 بال عليكم أن تهدؤوا . روان :
 (صارخة) لماذا عدِت؟ ريما :
كتشفُت أنني لم أكن أحيا في هذه المدينة، فأنا وأين تريدينني أن أذهب؟ مشيُت ومشيُت في الشوارع، ا رانيا :

ال أعرفها، ال أعرف سوى طريقين أو ثالثة منها، إلى البيت، إلى العمل، وإلى السوق.. لم أكن أسمع أو أرى 
شيئاً من حولي، مشيُت حتى شعرُت بالدنيا فارغة مظلمة، وعلمُت أن ال مكان أعود إليه سوى هذه الحظيرة، 

 معِك ومع أب عجوز متسلط . أنتظر موتي فيها
 ألم تذهبي إليه أيتها الغبية؟ لماذا لم تذهبي؟ ريما :
 (إلى ريما) كنِت متفقة معها إذاً أيتها الكلبة؟ األب :



ليتني، ليتني شجعُتها (لرانيا) اعتقدُت أن لديِك الشجاعة التي لم أمتلكها.. اعتقدُتك ستقومين بما تمنيُت  ريما :
عندما غادرِت انهرُت، عرفُت أني سأبقى وحيدة أبيك، أني سأمضي عمري أخدمه وحدي، فعله ولم أستطع.. 

 وحسدُتك ألنك أقوى مني وأشجع .
 (األب مصعوقاً ينّقل بصره بينهما)

بعد أن جاء ورآني منهارة كدُت أموت خوفاً، وبعد أن أخبرُته ارتحُت، ثم فكرُت أنه سيكون لدّي  ريما :
ذا احتجُت، وبأني سأكون خالة في المستقبل، فكرُت أنك ستعوضينني عن األوالد الذين ال منزل آخر ألتجئ إليه إ

أستطيع أن أنجبهم، تخيلُت البيت يركض فيه أوالد وأوالد وأنهم يضحكون وينادونني يا خالتي، يا خالتي ريما 
 (تبكي بقوة على حلم ضائع) .

 ؟!هل أنتما ابنتاي أم أنكما اثنتان من الشارع األب :
(تنتفض بعنف) ال، نحن نحن، وأنَت أنت.. هل ظننَت أننا سنبقى طوال عمرنا نخدمك ونتظاهر  رانيا :

 بالسعادة؟
 تخدماني؟! ألسُت من أفنى حياته في سبيلكما؟ كان بإمكاني أن أتزوج ثانية . األب :
 ومن سترضى بك؟ رانيا :
 كثيرات، فأنا في كامل صحتي، روان مثالً . األب :
(تذعر وتتصلب مالمحها) أهذا ما تظنه عني؟ أال تحترم وجودي في بيتكم؟ أال تحترم جارة في  :روان 

عمر بناتك؟ كيف سمح لك تفكيرك أن تظن أو حتى تفكر بي وأنا التي دخلت بيتكم محاولًة التخفيف من أحزانكم؟ 
تدير وتسير نحو الباب، تفتحه على كلٍّ جيد أن األمور توضحت.. تأكد أني لن أدوس أرض بيتكم بعد اآلن (تس

 وتغلقه وراءها بقوة دون أن تلتفت نحوهم) .
(تنفجر) هل أنت سعيد؟ حتى المخلوقة الوحيدة التي كانت تدخل بيتنا غادرت.. هل أحسنَت إغالق  رانيا :

 باب سجنك؟ هنيئاً لك .
ع.. هذه أختك ال أحد يقبل أن البيت الذي يؤويكما أصبح سجناً؟! هذا البيت لواله لكنتما في الشار األب :

يتزوجها ألنها عقيمة، وماذا يعني إذا ُنِزع رحمها؟ هل نرميها؟ ألم نؤوها؟ ألم أقف إلى جانبها؟ األب ال يتخلى 
عن أوالده، لكن الزوج يتخلى عن زوجته إذا كانت ال تنجب أطفاالً.. أليس األفضل أن تخدم الفتاة بيت أهلها بدل 

وفي سريره فُتغَصب وتذل؟ أليس األفضل لها أن تعيش معززة يصرف عليها أهلها؟ أن تخدم في بيت رجل 
 (ينقل بصره بينهما) هل سألُتكما يوماً أن تصرفا من راتبيكما؟

ال وهللا، كان يجب أن تشاركنا رواتبنا ألنها بالماليين، كلها عشرون ألفاً، تقبضها كل واحدة منا وال  رانيا :
و قطعة فستان.. ثم عن أية عيشة معززة تتحدث؟ إننا نخدمك منذ الصبح وحتى المساء، تكاد تكفيها مواصالت أ

 نسخن لك الحّمام، نطبخ لك الطعام، ننظف لك البيت، ونسهر على تلبية طلباتك .
 هذا واجبكما.. أتريدانني أن أنظف لكما البيت أيضاً؟ األب :
 لة .ال، لكن كل واحدة منا تعمل وكأن وراءها عائ رانيا :
 من طلب منكما أن تعمال؟ األب :
 أال يكفي هذا القبر؟ أال تريدنا أن نخرج منه ساعتين أيضاً؟ رانيا :
 أصبح البيت قبراً؟ األب :
وماذا تسميه إذاً؟ آه، معك حق، كلمة سجن أفضل، فكل واحدة منا مسجونة في هذا البيت، أم تظننا  رانيا :

م لتتكلم منه؟ هل فكرَت يوماً أن تسألنا رأينا بموضوع؟ بل دائماً اسمعوا، كأمنا المرحومة مجرد آالت ليس لها ف
 اسمعوا واخرسوا، احفظوا الجواهر التي سأقولها .

 اخرسي . األب :
َهه، هل رأيت؟ (بحسرة) مسكينة أمي، كانت كالنعجة الوديعة التي ال تسأل، ُتساق للرعي كل يوم،  رانيا :

 متلئ ثدياها فُتحلب .ينمو فروها الجميل فُيقص، وي
 اخرسي يا كلبة، كيف تجرؤين على وصف أمك بالنعجة؟ أمك كانت مالكاً، ال ُتشبَّهين بظفرها . : األب



طبعاً كانت مالكاً، كانت تمشي على أطراف أصابعها حتى ال تسمعك صوت خطواتها، كانت تسحبنا  رانيا :
لغرفتها وتقول : ال أريد أن أسمع أنفاسكم، أبوكم غاضب اليوم.. وأي يوم لم تكن غاضباً؟ المسكينة، كنُت أراها 

 تنكمش في زاوية المطبخ، تبكي وتبكي من ظلمك، من أنانيتك .
د  أمك األب : كانت تبكي؟! كانت تضحك لي عندما كنُت أداعبها، كانت عيونها تتكلم عن سعادتها وأنا أجوِّ

 لها القرآن أو أغني لها .
تغني لها؟! وهل كان لديك وقت لتغّني؟ ال أخالك إال جاّراً إياها إلى الفراش حتى دون أن تسألها  رانيا :

 يوماً إن كان تحبك؟ رأيها.. ظننَتها آلة تحقق لك رغباتك.. هل فكرتَ 
 تحبني؟! وماذا تعرفين أنِت عن الحب؟ األب :
تصور، تصور أنني وصلُت إلى هذا العمر وال أعرف شيئاً عن الحب.. هل هذه هي التربية  رانيا :

 الصالحة حسب رأيك؟ ومع ذلك لك أن تعرف أنني أعرف الكثير مما ال تعرفه أنت (بجرأة) .
نفسك الشارع مثلما كنِت ستفعلين؟ يا حمقاء، المرأة ال تعرف أن تعبِّر عن  مثل ماذا؟ كأن تعرضي األب :

 حبها، وليس مطلوباً منها أن تعرف.. الرجل هو الذي يعبِّر عن عواطفه .
ألنك وحش تظن أن الرجل فقط يعبِّر عن عواطفه.. ماذا تعرف عنا؟ عني؟ عن الليالي الطوال التي  رانيا :

 أقضيها أحتضن الوسادة؟
 كلبة، فاجرة، حقيرة، ال أصدق أني ربيتك في بيتي . األب :
 بل هي تربيتك التي تراها.. أنا ابنتك حصيلة... رانيا :
 (يصفعها) أخرجي من بيتي، ألم تكوني ذاهبة لتتزوجي، لماذا عدِت إذاً؟ هل ضحك عليك وتركك؟ األب :
(تنتفض بجنون) ال، بل أنا التي رجعُت ألني لم أجرؤ، ألني جبانة.. عندما تكون الواحدة منا مراهقة  رانيا :

تفعلها فوراً دون أن تفكر في شيء آخر، يتملكها شيء ما يدفعها بجنون، تثور عواطفها وال تترك لعقلها أي 
أنا لم أعد قادرة على هدم كل ماضّي والبدء مجال.. عندما نكبر يصبح األمر مختلفاً، نفكر باألمر كثيراً.. اآلن 

من جديد ألنني لسُت واثقة حتى من مدى قدرتي على الثقة برجل.. لطالما حدثتني أمي كيف استمتَّ لتحصل 
عليها، وماذا كانت النتيجة؟ نعم، أتوق إلى الخروج من شرنقتي ألنني أمقُتها، لكنني أموت خوفاً أن ال يكون في 

 يم، سوى إبليس .انتظاري سوى الجح
بل أنت إبليس بذاته.. أنِت مجنونة وسأودعك في مستشفى المجانين (يمسك بها من شعرها.. رانيا  األب :

 تتصرف بجنون) .
دعني.. أنت هو المجنون.. أنت من يجب أن يوضع في مستشفى المجانين، ولماذا مستشفى  رانيا :

وتسيطر عليها فتأخذ بتردادها) نعم، ُمت وأرحنا (تستدير بقوة  المجانين؟ ُمت وأرحنا، فهذا أفضل (تعجبها الفكرة
 فتتمكن منه وتبدأ بضربه) .

 يا مجنونة، ماذا تفعلين؟ ستقتلينه (تحاول إبعادها لكن رانيا تزداد عنفاً) . ريما :
ه بكل أال تفهمين؟ إنه ميت منذ زمن بعيد.. كلنا في هذا البيت موتى.. ال وجود لنا بسببه (تضرب رانيا :

 قوتها) ُمت.. أريدك أن تموت .
 (يقع األب أرضاً وينتفض)

 (تركع قرب أبيها) ماذا فعلِت؟! يا إلهي، لقد قتلِته! ريما :
(مذهولة، ثم غاضبة، تركع قربه وتشده بعنف) ال، لن تموت، لن تموت وترتاح اآلن، لن تتركنا  رانيا :

تركنا سجينتين وترحل، عليك أن تبقى، لن أسمح لك أن تموت، وحيدتين، لن تغادر سجنك الذي بنيَته بنفسك، لن ت
ستبقى، ستعيش رغماً عنك بعد أن دمرَتنا (تنتحب) كنُت ذاهبة ألقول له نعم، لكني لم أستطع، لم أجرؤ، وأنت 
السبب (تشده) أتسمعني؟ أنت السبب.. لم أقل نعم ألنني ال أؤمن بالزواج أو الحب.. كلما تخيلُت بيت الزوجية 

تخيلُت زوجي أنت، تخيلُته وحشاً، وتخيلُت بيت الزوجية سجناً أصعب من هذا السجن ألف مرة، لذلك لم أقل نعم، 
 وعدُت، لذلك لن أدعك ترحل أبداً، ستعيش، أتسمعني؟ ستعيش .

 (تنهاران فوقه باكيتين وهو يتأوه)
 

 المشهد الثالث 



د القرآن  غرفة نوم الوالد.. الغرفة مظلمة.. هناك ضوء فقط على األب الجالس على سجادة الصالة يجوِّ
(آيات حول الغفران) يبدو على األب المرض والقلق.. بعد فترة تبدأ إضاءة خافتة في عمق المسرح لترينا قبراً 

 متخيَّالً.. يتوقف األب عن التجويد ويضع القرآن جانباً ويسير ببطء نحو القبر .
أهذه أنت يا فاطمة؟! أأنت هنا؟! أخرجي يا فاطمة، اظهري وكلميني، فلم يعد هناك أحد في هذا البيت  األب :

يكلمني (يظهر شبح فاطمة) أترين ما تفعله البنات بي أنا والدهّن؟ هل هذه هي طاعة الولد ألبيه؟ ماذا فعلُت لهّن؟ 
لم كما طلب الرسول.. أصرف عليهن وعلى ربيتهن أحسن تربية، علمتهن األخالق والدين، سمحُت لهن بالع

البيت وال أدع شيئاً ينقصهن.. وماذا كنت النتيجة؟ بنات عاقات (شبح امرأة يظهر قرب القبر ويظل صامتاً.. 
يستأنف حديثه) أتدرين ماذا يقلن عنا؟ يقلن أنني لم أحبك.. أنا لم أحبك يا فاطمة؟ (وهو يدور حولها) أتذكرين كم 

ى سطح في سبيل رؤيتك في باحة منزلكم؟ كنِت تبتسمين لي.. كان وجهك أبيض، يشع نوراً قفزُت من سطح عل
كمالك كما أنت اآلن (يقف أمامها) يقلن أيضاً إنني كنُت أعاملك بخشونة، وماذا تسمين ذلك الحنان كله؟ (الشبح 

 ما زال صامتاً) أحقاً لم تحبيني؟
 الوفية، وأطعتك طاعة ال حدود لها . (ينظر إليه) أخلصُت لك إخالص الزوجة الشبح :
 (ينهار باكياً) سامحيني، سامحيني يا فاطمة . األب :

(يظهر إلى اليمين واليسار شبح فاطمة وشبحان لرانيا وريما، وفي زاوية بعيدة يظهر شبح رئيفة الذي يظل 
 صامتاً طوال الوقت)

 لن تسامحك . الشبحان :
 (يتوسل) سامحيني يا فاطمة وقولي لهن أن يسامحنني . : األب

 لن تسامحك ولن نسامحك . الشبحان :
 (يرددون معاً) لن نسامحك، لن نسامحك . الثالثة : األشباح

(يصرخ األب وينهار أرضاً.. تختفي اإلضاءة ثم تعود ببطء وتبقى خافتة فنرى األب مستلقياً على سريره 
 ضوع على سجادة الصالة في مقدمة المسرح) .في عمق المسرح والقرآن مو

 
 المشهد الرابع

 ريما ورانيا في غرفة الجلوس تشاهدان فيلما أجنبيًا.. يرن جرس الهاتف فتذهب ريما لترد . 
ألو، أهالً عمو محمود، أحسن والحمد ل، الطبيب قال إن عليه أن يرتاح وأال يجهد نفسه وأن يبتعد  ريما :

 عن كل ما يزعجه، نعم، نعم، سيبقى في البيت هذه الفترة، تفضل عندما تريد، أهالً وسهالً، مع السالمة .
 (يرن جرس الباب وهي تغلق السماعة)

 تلفاز وتفتح الباب) .من يا ترى؟ (تنهض وتطفئ ال رانيا :
 (تدخل) مرحباً، كيف حاله اآلن؟ روان :
 أحسن، تفضلي . رانيا :

 (يجلس الثالثة)
 ماذا قال الطبيب؟ روان :

 (يرن جرس الهاتف مرة ثانية فتنهض ريما لتجيب)
 قال بأن... (بصوت منخفض ال ُيسمع) . رانيا :
ان عليك أن ال تتصلي حتى يموت، بخير، أصبح أفضل، ألو، أهالً عبير، جيد أنِك تذكرِت (معاتبة) ك ريما :

نعم، أجل سأذهب، قولي لهم في المدرسة أنني سآتي غداً فإجازتي قد أخذُتها منذ فترة وهو اآلن أفضل، أجل، 
 أراِك غداً، أهالً، مع السالمة .

 (تعود ريما لتجلس معهما.. تتوقفان عن الحديث)
 إننا آسفون على ما حصل . ريما :

 ال عليِك، والدك مريض ومن واجبي أن أطمئن عليه.. نبقى جيران . ن :روا
 كلّك أصل .  ريما :



 (يعم الصمت)
 تكسر الصمت (لريما) تذكرُت يا ريما، هل علمِت بأن وفاء قد تزوجت؟ روان :
 حقاً؟! ريما :

 أجل، شردت مع خالد . روان :
 ووالدها؟ ريما :

جّن قليالً ثم رضخ لألمر الواقع، لكنه يرفض زيارتها أو حتى دخولها للبيت.. قال إنه ال يعرفها وال  روان :
 يريد أن ُيذَكر اسمها أمامه.. قال أيضاً أنه سيشطب اسمها من خانته .

 مسكينة، لكن هل هي سعيدة؟ ريما :
 .طبعاً، خالد شاب ممتاز، وعائلته تحتضنها كابنة لهم (تنهض)  روان :
 ما بك وقفت؟! رانيا :
 علّي أن أذهب.. لدّي بعض األعمال في البيت.. المهم أنني اطمأنيُت على والدكما . روان :

(رانيا ترافقها حتى الباب وتعود لريما الجالسة على الكنبة بعد أن تشعل التلفاز مجدداً وتضعه على الفيلم 
 األجنبي)

 .واآلن آمل أن يعود كل شيء كما كان  ريما :
(بتوتر) أبداً لن يعود.. أصبحنا نعرف وهو أيضاً يعرف.. ال يمكنك نكران أو تجاهل األمر، وال  رانيا :

 يمكنك أن تقولي لي بعد اآلن أن الحياة السابقة كانت تعجبك، أصبحِت مفضوحة، وأمامه .
 ال تستطيعين أن تغيري شيئاً، ارضي بواقعك . ريما :
 لس على الكرسي الكبير) .أبداً (تنهض بعزم وتج رانيا :
 ستقتلينه إذاً، وأنت ال تريدين ذلك . ريما :
 لن يموت.. سأحرص على أن ال يحدث ذلك.. لكن ألن يشفى؟ سنرى بعدها . رانيا :

 (يدخل األب متعباً ومريضاً ويمشي بصعوبة.. تقف كلتاهما وتغّير رانيا القناة بسرعة نحو قناة محلية)
 كيف أنت؟ : وريما رانيا
 متعب . : األب

 (ريما تسرع إليه وتمسك بيده)
 تعال واسترح يا أبي . ريما :

 (رانيا تفسح المجال)
 تعال واجلس على كرسيك . رانيا :
 أأحضر لك شيئاً؟ ريما :
 كوباً من الماء والخل مع العسل . األب :
 نعم (تخرج) . ريما :
 (لرانيا) أحضري لي لحافاً أتدثر به ووسادتي . األب :

 (باستغراب) لحاف ووسادتك؟! لماذا؟! هل ستنام هنا؟ في حياتك كلها لم تنم خارج غرفتك! انيا :ر
 لن أنام، لكنني نائم كل النهار.. لم أعد أشعر بالنعاس.. سأسهر هنا . األب :
آه، نعم (تضع جهاز التحكم على التلفاز وتخرج.. ما أن يالحظ األب خروجها حتى ينهض وكأن ال  رانيا :

يء به، يتناول جهاز التحكم ويعود بسرعة ليتمدد على الكنبة، يغير في المحطات ويعود بسرعة إلى القناة ش
المحلية.. تدخل رانيا حاملة اللحاف والوسادة، تضع الوسادة تحت رأسه واللحاف عليه بينما تدخل ريما حاملة 

 الكوب وتضعه أمامه على طاولة صغيرة) .
 (لرانيا) أطفئي التلفاز، فلم يعد هناك من نشرات لألخبار في مثل هذا الوقت . األب :
(تتجه نحو التلفاز وتطفئه وعلى وجهها عالمات االمتعاض) أليس جهاز التحكم معك؟ هل تريد شيئاً  رانيا :

 آخر؟
 لماذا؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ األب :
 إلى غرفتي . رانيا :



 ريد أحداً أتسلى معه .ال، اجلسا كلتاكما، أ األب :
 ريما تساهرك . رانيا :
 (بغضب) أطل مننك أن تجلسي معي وترفضين؟ أعلم أنك تتمنين لو متُّ . األب :
 هذا ليس صحيحاً . رانيا :
 اجلسي إذاً . األب :

 (رانيا وريما تجلسان.. ريما تسحب شغل الصوف وتبدأ الحياكة)
 جاءت روان لتطمئن عليك . ريما :
 حقاً؟! جارة طيبة (يلتفت لرانيا) ما أخبار شغلك بالصوف؟ لم أعد أراك تعملين به؟ األب :
 مللُته . رانيا :
 كنِت تحبينه سابقاً.. عندما كنُت أسألك التوقف عن العمل لنتحدث كنِت تتذرعين بأنه يسليك . األب :
 لم يعد كذلك . رانيا :
 رين بأن الوقت يمر بطيئاً .إنه يساعد على تمضية الوقت.. بدونه ستشع األب :
عندما توقفُت أدركُت كم أن الوقت الذي مضى طويل وال أريد أن أقضي ما تبقى منه أحيك الصوف  رانيا :

. 
 لكنها كانت بلوزة جميلة . األب :
 سمنُت ولم تعد على مقاسي . رانيا :
 كّبريها . األب :
 بدأُت العمل فيها من جديد .ال يمكن تكبيرها بعد اآلن إال إذا فككُتها و رانيا :
 أف، تغلقينها من كل الجهات.. أنِت حرة.. اجلسي.. ستملّين قريباً وتعودين إليها لوحدك . األب :
 لن أعود، وأنا أصالً لم أكن أريد الجلوس.. لدّي بعض األوراق المتراكمة للعمل وعلّي إنهاؤها . رانيا :
 قين .اذهبي إذاً لغرفتك.. أصبحِت ال تطا األب :

(تتجه رانيا نحو غرفتها.. ترافق ريما أختها بعينيها حتى غرفتها ثم تعود للعمل.. األب يتمدد على األريكة 
 براحة أكبر.. يبدأ الضوء بالخفوت تدريجياً حتى ينطفئ)

 
*** 

 
 
 

 خريف ما
 

 سالف الرهونجي
 

الجهة اليمينية للمنصة، وهناك مقعد المكان حديقة عامة.. عجوزان جالسان على مقعد من مقاعد الحديقة في 
 آخر يشكل مع سابقه زاوية قائمة.. الجو خريفي دافئ .



آه.. لقد كبرنا كثيراً يا أبا حسن ولم يعد في العمر بقية.. أشعر أن الموت أفضل من حالتي هذه،  أبو محمد :
أوشك على أن أتحول إلى مدمن فالبارحة لم أستطع النوم حتى الصباح من أوجاع مفاصلي التي لم تهدأ.. إنني 

نات .  على هذه المسكِّ
 ألم تغير ذلك الطبيب الذي لم يفدك بشيء حتى اآلن؟ أبو حسن :
 العلّة ليست في الطبيب.. راجعُت عشرة أطباء ولم أستفد شيئاً . أبو محمد :
رتاح.. أنا أيضاً ال حول وال قوة إال بال.. عليك بالصبر، فالصبر مفتاح الفرج.. ال أحد م أبو حسن :

 أهلكني السّكر وبتُّ أشعر أنه يأكل جسدي يوماً بعد يوم، ولكن ما باليد حيلة.. علينا بالصبر .
 (يدخل عجوز آخر من الجهة اليسرى للمسرح ويتجه نحو العجوزين وهو يمشي الهوينى)

 جاء أبو تيسير . أبو حسن :
 السالم عليكم . أبو تيسير :

 عليكم السالم .و أبو محمد وأبو حسن :
 (يجلس أبو تيسير على المقعد اآلخر)

 (يسعل) كيف صحتك؟ أبو محمد :
 الحمد ل، ولكن أنت ما بالك يا رجل؟ هل أنت مريض؟ أبو تيسير :
 ال أعلم، ولكن صدري يؤلمني منذ البارحة.. دعَك مني وطمئني عن أوالدك . أبو محمد :
 كيف حال أبنائك وأحفادك؟ كلهم بخير، الحمد ل.. وأنت أبو تيسير :
 الحمد ل . أبو حسن :
 الجو لطيف اليوم . أبو تيسير :
 أجل، هناك نسمة باردة، ولكنها منعشة .أبو حسن : 
 (مقاطعاً) يا جماعة، مّر أسبوع كامل ولم نَر أم عبدو، أخشى أن يكون قد أصابها مكروه .أبو محمد : 
 (بخبث) اشتقَت إليها، أليس كذلك؟ أبو حسن :

(بارتباك واضح) ال، ال، ليس األمر كما تظن، ولكن كلما كان الجو صاحياً نجتمع كلنا هنا أبو محمد : 
 وكأننا متفقون على ذلك منذ زمن، وهي أولنا، خاصة أن بيتها قريب .

ل هذه الحديقة إلى األبد وُنحَبس (بحزن) لن تستمر هذه الحالة طويالً، كلها بضعة شهور وتزو أبو تيسير :
 في منازلنا فال نجتمع بعدها .

(بحزن) آه.. ال أتخيل الحياة دون هذه الحديقة.. أصبحْت جزءاً مني بأشجارها ورملها، بل حتى  أبو محمد :
 باألطفال الذين يلعبون فيها.. إنها مالذنا من الوحدة منذ إهمال أوالدنا لنا .

 قام عوضاً عنها فندٌق ضخٌم .ُيقال أنه سي أبو حسن :
(باستهزاء) أَِمن قلة فنادق المدينة؟ هذه أكبر وأجمل حديقة في المدينة، بل هي المساحة  أبو محمد :

 الخضراء الوحيدة التي بقيت صامدة حتى اآلن أمام همجية حضارتهم .
 ة؟لماذا علينا أن ندفع ضريبة هذه الحضارة المسماة بالحضارة الصناعي أبو حسن :

 (يسعل أبو محمد)
(يضحك) معلوماتك قديمة يا رجل.. نحن اآلن أمام العولمة، أما مصطلح الحضارة الصناعية  أبو تيسير :

 فقد بات موضة قديمة .
 (منزعجاً) هل تسخر من جهلي؟ أبو حسن :
قني لم أقصد اإلساءة . أبو تيسير :  (يضحك) أمزح معك يا رجل.. صدِّ
 يقي .ال عليك يا صد أبو حسن :
(شارداً) عندما أجلس في هذه الحديقة أشعر بهدوء وسكينة كأني منفصل تماماً عن ضجة العالم  أبو محمد :

 الخارجي.. حتى هواؤها أشعر أنه منعش ونقي على عكس هواء الشارع المجاور، أو ربما أنا أتوهم ذلك .
ديمة، تلك المعشوقة التي كانت كلها بساتين، أّما أنا فأحب هذه الحديقة ألنها تذكرني بشامنا الق أبو تيسير :

واللون األخضر غالب عليها، واآلن تحولت إلى صحراء، ولونها الغالب هو األسود والبّني.. حتى مياه ينابيعها 
 جّفت .



(بانفعال) ال تيأسوا يا رجال.. أنسيتم مشروعنا؟ غداً تكون لنا حديقتنا الخاصة بنا.. ستكون  أبو حسن :
 شاء هللا . جّنتنا إن

 إلى متى ننتظر؟ متى نبدأ بالتنفيذ؟ أبو تيسير :
ال تحلما كثيراً يا أخي، فمثل هذا المشروع يحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت إلنجازه، واألهم  أبو محمد :

 من ذلك يحتاج لهّمة شباب ال عجائز بينهم وبين القبر شعرة .
 تزوجوا في مثل سننا وأنجبوا أطفاالً . أين العجائز يا رجل؟! هناك رجال أبو حسن :

 (يضحك أبو محمد وأبو تيسير ثم يسعل أبو محمد)
لماذا تضحكان؟! هل تعني السن المتقدمة من العمر االنتحار؟ هل يجب علينا اليأس؟ ال، يجب  أبو حسن :

أنا ال أريد ذلك، كما  أن نستمتع بما تبقى لنا من الوقت.. هل تريدان الجلوس في المنزل بانتظار ساعة الموت؟
أني لن أعود إلى ذلك المأوى المقيت.. لن أسمح ألحد أن يعاملني كطفل معاق.. بمشروعنا هذا سنكون أصحاب 

 الكلمة اآلمرة الناهية، أي أننا سنصنع مأوانا الخاص بنا وسنفرض طريقة المعاملة فيه .
تي متفائل جداً بهذا المشروع كما تعلم، ولكن.. ونحن أيضاً ال نريد انتظار الموت، وأنا من جه أبو تيسير :

 هل تعتقد أن أوالد بدرية خانم سيتركون لها حرية التصرف بأرضها؟
هي من أكدت ذلك وقالت إن أوالدها لن يقفوا في طريقها أبداً، فهي صاحبة الكلمة األخيرة في  أبو حسن :

 حياتها وأمالكها الشخصية .
نا لبناء الفيال وزراعة األرض والصرف على المستخدمين من ممرضات وهل ما معنا سيكفي أبو محمد :

 وخادمات؟
 طبعاً يكفينا.. أنتم ال عليكم.. سلِّموني إدارة المشروع فقط وسترون ما أفعله خالل فترة وجيزة . أبو حسن :
ية العالية ولذا ستدع لي لَِم ال أستلم أنا إدارة المشروع؟ فبدرية خانم تثق بي كثيراً لمكانتي الدين أبو تيسير :

 حرية التصرف باألرض .
(بحّدة) بل أنا أجدر منك بإدارة المشروع ألني تاجر كبير ذو خبرة واسعة في الحياة ولدّي  أبو حسن :

 معارف كثر .
(مقاطعاً) ال تتشاجرا اآلن.. هذا الكالم سابق ألوانه.. علينا قبل كل شيء أن نطمئن على بدرية  أبو محمد :

 خانم، فمنذ أسبوع لم نرها يا جماعة .
 بال عليك دعنا من غرامياتك اآلن . أبو حسن :
تطيع أن (بغضب) أرجوك ال داعي لهذا الكالم، فكل ما عنيته أنه من دون بدرية خانم ال نس أبو محمد :

نفعل شيئاً.. هي صاحبة األمر ألنها تملك األرض، ومالُنا دون أرضها ال يساوي شيئاً، لذا يجب أن نعرف لماذا 
 هي مختفية هذه المدة كلها قبل أن نحلم بأي شيء .

قني لم أقصد اإلساءة،  أبو حسن : (بتراجع) أنا آسف جداً يا أخي، ال أعرف كيف تفوهُت بهذه الكلمات، صدِّ
 ال تزعل مني أرجوك .ف

لم أزعل أبداً، ولكن يا أخي لم يبق في العمر بقية لكالمك هذا، فكلنا ال نتمنى من هللا إال حسن  أبو محمد :
 الختام .

أرجوك دع عنك هذه النبرة اليائسة يا أبا محمد وال تتفوه بمثل هذا الكالم.. يحق لك أن تحب  أبو حسن :
لمتقدمة من العمر ال تعني دفننا ودفن مشاعرنا ونحن أحياء، أليس كذلك يا أبا كيفما تشاء، فنحن بشر، والسن ا

 تيسير؟
 وهللا معك حق . أبو تيسير :
 (بحياء) ماذا تقوالن يا أخوتي؟! أبو محمد :
(بحزم) لقد قدمنا الكثير ألوالدنا من مال وعطف وحنان، وصار يحق لنا اآلن أن نختار  أبو حسن :

ل بها الموت ونقضي آخر أيامنا فيها، فلم ال نحب أو نبني مأوى نشعر فيه باألمان والحب الطريقة التي نستقب
والتسلية، إضافة إلى الرعاية الطبية.. بتُّ أخاف من العودة إلى البيت لعلمي أن أمامي ساعات طواالً سأقضيها 

عفني، وإذا متُّ قد ال يشعر أحد بذلك صامتاً ال أكلم خاللها أحداً سوى المرآة، فإذا مرضُت فجأة لن أجد أحداً يس
 إال بعد بضعة أيام .



كالمك صحيح، فأوالدنا قساة، ال يهتمون إِال بأمورهم الشخصية، ويعتبروننا أمواتاً نعيش في  أبو تيسير :
 الوقت المستقطع، ال أكثر .

م أبناؤهم مثلما يعاملوننا هؤالء األوالد ال يدركون معنى األبوة إال عندما يصبحون آباًء ويعامله أبو حسن :
 هم .

كالم صحيح، فهذا تماماً ما حصل معي.. عندما كنُت صبياً يافعاً كان أبي يقول لي دائماً إنني لن  أبو محمد :
أصبح رجالً أبداً، عندها كنُت أنفعل وأستشيط غيظاً وأقول له إن كالمه ليس صحيحاً، فلم أكن أدرك حينها معنى 

لمرات بعد أن قال لي جملته المعهودة تشاجرُت معه شجاراً عنيفاً وتركت المنزل متجاهالً كالمه.. وفي مرة من ا
دموع أمي وتوسالتها، وأخذُت عهداً على نفسي أن أصبح رجالً ذا مكانة عالية كي أثبت خطأ كالم أبي، وليدرك 

سة عشر عاماً درسُت فيها أني أستطيع أن أصبح أفضل رجل في العالم (يصمت برهة) آه.. ابتعدُت عن أهلي خم
ليالً ونهاراً واشتغلُت بجدٍّ كي أعيل نفسي ودراستي حتى أصبحُت قاضي التحقيق في تلك األيام، وعندها فقط 

 أمرُت عساكري بإحضار والدي إلى مكتبي .
(أثناء حديث أبي محمد يظهر من الجهة اليسرى للمسرح رجل يتقدم نحو مكتب ويجلس خلفه وينهمك 

ل القصة في الجزء األيسر للمنصة وهو حيز تجسيد قصص العجائز.. بعد أن يتم أبو محمد ببعض األ وراق.. ُتمثَّ
جملته األخيرة ينظر باتجاه الرجل.. سمع صوت طرق على الباب، ثم يدخل عسكري وهو يجر رجالً طاعناً في 

 السن)
 أحضرنا أبا أحمد الحلونجي سيدي كما أمرتم . العسكري :
 نظر إلى الرجل ملياً) فكَّ قيده يا مغفل.. أنا لم أطلب منك أن تقيده .(ي المحقق :

 (بذهول) حاضر سيدي . العسكري :
(يفك العسكري قيد الرجل الذي من شدة التعب واإلنهاك لم ينتبه إلى شخصية المحقق الذي ينهض ويشير 

لرجل ال يتحرك وال يظهر عليه أي بيده للعسكري أن ينصرف، ثم يتجه باتجاه الرجل ويضّمه مبتسماً، ولكن ا
 انفعال كأن شيئاً لم يحدث)

 تفضل بالجلوس يا أبي . : المحقق
 (يتقدم الرجل ويجلس على كرسي أمام المكتب وهو منهك تماماً وعالئم الحياد نفسها ظاهرة عليه)

 (بلهفة) ألم تعرفني؟ أنا ولدك رضوان، كيف حالك وحال والدتي وأخوتي؟ المحقق :
 الرجل ملياً إلى المحقق فيتعرف عليه)(ينظر 

 (بنفس الحياد) هذا أنت؟! لم أعرفك أبداً . الرجل :
(بانتصار) طبعاً لن تعرفني، إذ لم تتوقع أن يكون قاضي التحقيق ابنك رضوان.. أرأيَت يا أبي  المحقق :

ا درسُت وتعبُت كي أثبت عدم كيف أصبحُت ذا شأن كبير؟ كنَت دائماً تقول إني لن أصبح رجالً واعياً أبداً، لذ
صحة كالمك، ولهذا السبب لم أظهر طوال هذه الفترة، وقد استدعيُتك اآلن إلى مكتبي كي ترى بنفسك على ماذا 

 وصلت .
(بحزن شديد) يا للخسارة يا ولدي، لن تصبح رجالً واعياً أبداً، ولم تفهم الدرس الذي أردُت تلقينه  الرجل :

 ق .لك، فعقلك متحجر كالساب
 (غاضباً) لماذا تقول هذا يا أبي؟! أتقوله لتغيظني ولتثبت لنفسك أنك دائماً على صواب؟ المحقق :
(بهدوء) أرأيت؟ غضبَت فوراً وحلَّلَت األمور بطريقة خاطئة، ولكن ال بأس، قلُت كالمي هذا ألنك  الرجل :

ن هذا الشخص المستدعى هو والدك عندما استدعيَتني، أو باألحرى أمرَت عساكرك بإحضاري، لم تقل لهم إ
وليس مجرماً أو متهماً كي يعاملوه باحترام عوضاً عن اإلهانة والمعاملة السيئة التي عاملوني بها وأنا في مثل 

 هذا العمر .
 (بانفعال) سأعاقب هؤالء األغبياء على فعلتهم هذه . المحقق :
الذْنب ليس ذنبهم بل ذنبك ألنك لم تطلعهم على هوية الشخص المستدعى، واألمر ال يقتصر علّي،  الرجل :

بل إنهم أوقعوا والدتك على األرض، وهللا وحده أعلم بحالتها اآلن، فعوضاً عن ترفيه ابننا لنا في هذا السن 
رت دون أن تسأل ماذا حّل نحصل منه على اإلهانة بعد خمسة عشر عاماً من الغياب، خمسة عشر عاماً م



بوالديك، هل هما بصحة جيدة أم أن المرض قد أنهكهما؟ ألم تمر بلحظة حنين أو اشتياق واحدة؟ أعلمَتِ◌ لماذا 
 نعتَُّك بهذه الصفات يا بني؟

 (يطرق المحقق، ثم يعتم هذا الجزء من المسرح)
وبهذا يا جماعة أدركُت خطأي وعرفُت أن الدراسة والعمل ليسا كل شيء في هذه الحياة، بل  أبو محمد :

هناك الخبرة والحكمة اللتان نعثر عليهما بشكل أساسي عند األهل، لذا عدُت نادماً ألهلي وراجعُت نفسي 
 ووضعُتها رهن إشارة أبي، فتعلمُت منه ومن خبرته في الحياة الكثير الكثير .

وهللا معك حق، فاألهل دائماً واسعو الحكمة، ولكن األبناء.. آه من األبناء، يتشبثون بآرائهم  يسير :أبو ت
الخاطئة آلخر لحظة، ولكن صدقوني، نحن نختلف عن هذا الجيل الجديد، صحيح أن بعضنا تشبث بآرائه مثلك يا 

أدركوا بعد حين صواب آرائهم مثلما حصل أبا محمد، ولكن الكثير منا انصاعوا آلراء آبائهم دونما اقتناع، ثم 
معي، وحتى أنت يا أبا محمد أدركَت صحة رأي والدك ولو بعد فترة طويلة، ولكن جيل اليوم يعتبرنا عالة عليه 

 ال يعرف كيف يتخلص منها .
 (بحرقة) وهللا صدقت . أبو حسن وأبو محمد :

 على كلِّ حال قصتك جميلة يا أبا محمد . أبو تيسير :
(بخبث) نعم، إنها جميلة، سمعُتها في صغري من أحد شيوخ الجامع األموي حين كنُت مشرداً ال  حسن : أبو

أب لي وال أهل، فأشفق علّي شيخ جليل رحمه هللا وجعل لي ركناً في الجامع أنام فيه، وكان يحكي لي أحياناً 
 في فترة احتالل العثمانيين لنا . حكايات شعبية قديمة، وقد حكى لي قصة مشابهة لهذه، ولكن أحداثها تمت

 (مقاطعاً بغضب) إلى ماذا تلمح يا رجل؟ أبو محمد :
رْتني بهذا الشيخ ال أكثر.. على كلٍّ أنا آسف، ولكن لماذا  أبو حسن : (بتراجع) ال شيء البتة، فقط قصتك ذكَّ
 أنت محتّد اليوم؟
إدارة تلك األرض، كل ما أتمناه خروج المشروع  أعلم جيداً ما ترمي إليه، على كلٍّ أنا ال أريد أبو محمد :

 إلى الحياة، فهنيئاً لك إدارتها .
 أنت ال تريد سوى قلب بدرية خانم، ولكن قلبها يوصلك إلى أرضها، أليس كذلك؟ أبو حسن :
تظل  أنت مخطٌئ تماماً، فأنا لسُت طامعاً بأمالكها، بل لسُت طامعاً حتى بقلبها، كل ما أتمناه أن أبو محمد :

 بقربي ألنها أملي الوحيد لكي أستمر بهذه الحياة بعد تخلي أوالدي عني .
(مقاطعاً) ولكن إذا سمعْت بدرية خانم تلك القصة ستجدك أجدر شخص إلدارة المشروع،  أبو حسن :

ة فالقصة تبرهن على مدى مثابرتك واجتهادك لتحقيق غاياتك، والسيما إذا تّوج هذا التصميم بالحكمة والخبر
 اللتين حصلَت عليهما في نهاية القصة، أليس كذلك يا أبا تيسير؟

 (يسعل أبو محمد)
وهللا صدقَت، فهذه القصة تجعله يتسم بثالث صفات : العلم والتصميم وأخيراً الحكمة، وبهذه  أبو تيسير :

وأعوذ بال من كلمة الصفات سيتفوق عليك يا أبا حسن، فال تؤاخذني الصفة األولى غير متوفرة فيك، أما أنا، 
 أنا، وبال فخر أتصف بهذه الصفات كلها إن شاء هللا .

 (بغيظ) إن خبرتي في الحياة تفوق علمكما، فالذي رأيُته في حياتي لم يره أحد قط .حسن :  أبو
(مهدئاً) ال عليك يا أخي، فكالمك صحيح.. على كلٍّ الكلمة الفاصلة في هذا الموضوع ألم عبدو أبو محمد : 

 يذكرها بالخير، فال تستبقا األمور.. ومن جهتي وكما ذكرُت سابقاً هنيئاً لكما إدارة األرض، فالمهم صحبتنا هللا
 وصداقتنا، وهذا المشروع إذا تشاجرنا من أجله أصبح شؤماً علينا، فلنترك األمور لتيسير هللا عز وجّل .

 معك حق . أبو تيسير وأبو حسن :
بالنسبة لقصتي فقد أرويها لبدرية خانم ولكن ليس طمعاً بالمشروع، بل ألخبرها (مكمالً) أما  أبو محمد :

قاني هذه القصة تحزنني وتشعرني بالخزي ال بالفخر، فمن يفتخر بقصر نظره  عن فترة من فترات حياتي، وصدِّ
 ولو اكتسب درساً قاسياً وتغير بعد حين؟

 (يصمتون برهة)
 ليالً .كأن الجو أصبح بارداً ق أبو تيسير :



كال، الجو لطيف، ولكن يبدو أنك ستصاب بالزكام، لذا أنصحك بالذهاب إلى البيت، إذهب ودفِّئ  أبو حسن :
 نفسك جيداً .

(متدثراً بمعطفه) وأخلي لك الجو لتؤثر على بدرية خانم حين قدومها؟ هذا لن يحصل أبداً..  أبو تيسير :
 در .سأبقى هنا منتظراً قدومها ألثبت لها أني األج

 (هازئاً) أخشى أن ينال البرد منك قبل أن تنال مرادك . أبو حسن :
 ال عليك مني.. انتبه لنفسك فقط . أبو تيسير :
 (يسعل) يا جماعة، فعالً الجو بارد وكأننا في منتصف الشتاء، تغير الجو فجأة . أبو محمد :
 بالمشروع؟لماذا ال تذهب إلى البيت؟ ألم تقل إنك لست طامعاً  أبو تيسير :
 (بعاطفة) بلى، ولكن صراحًة اشتقُت لبدرية خانم وأنتظر قدومها . أبو محمد :
(متعاطفاً معه) ولكن يبدو أنك ستمرض، فاذهب أنت، وإذا جاءت أمرُّ عليك وأطمئنك عنها قبل  أبو تيسير :

 ذهابي إلى المنزل.. ما رأيك؟
 بل سأبقى معكما ولن أترككما وحدكما معها . أبو محمد :
 اذهب يا رجل وال تعاند . أبو حسن :
 (يرتجف من شدة البرد ويسعل بقوة) قلُت لكما لن أذهب . أبو محمد :

 (ينزع أبو تيسير معطفه ويقترب من أبي محمد)
 خذ معطفي إذاً، فأنت ترتجف . أبو تيسير :
أيضاً، وأنا لسُت أكبر منك في السن.. وعلى كلٍّ حينما أشعر أن  لن آخذ شيئاً، فأنت ترتجف أبو محمد :

 المرض داهمني ولن أقوى على البقاء سأذهب، فال تخف علّي يا أخي وشكراً لك .
(يغير الموضوع) ذكرَت أن شيئاً حصل معك يا أبا تيسير فاروِه لنا كي ننسى البرد ونقتل  أبو محمد :

 الوقت .
 حادثة حصلت معي أثَّرت على مجرى حياتي كلها . صحيح، هناك أبو تيسير :
 ارِو لنا القصة يا رجل . أبو محمد :
 سأرويها لكما، ولكن ليس اآلن . أبو تيسير :
 متى إذاً؟ أبو حسن :

 (يسعل أبو محمد بقوة)
 عندما تحضر أم عبدو . أبو تيسير :
 لماذا؟ كي تؤثر عليها بقصتك وتثبت جدارتك أمامها؟ أبو حسن :

 (بانفعال) بل كي ال أروي القصة مرتين . و تيسير :أب
 ولماذا تريد أن ترويها أمام بدرية خانم؟أبو حسن : 
 (بنفس االنفعال) أجل، ألثبت لها جدارتي، هل ارتحت؟ أبو تيسير :
 وكم استغرقَت من الوقت النتقاء القصة األكثر تأثيراً على تلك المسكينة؟ أبو حسن :
ية، فهذه القصة هي أهم قصة في حياتي، وتمثل نقطة انعطاف هامة فيها، وهي التي وال ثان أبو تيسير :

 صنعت مني أبا تيسير الماثل أمامكما اآلن، لذا سأرويها أمام بدرية خانم فقط .
 (بغيظ) لكل إنسان قصة على مجرى حياته، ولكن هذا ال يجعلك جديراً بإدارة المشروع . أبو حسن :
 سنرى ذلك .(بثقة)  أبو تيسير :
دعكما من هذا النقاش العقيم، وارِو لنا يا أبا تيسير، ودعنا نحكم عليها إن كانت تؤهلك إلدارة  أبو محمد :

 المشروع أم ال، ما رأيك؟
 ال تستعجل األمور يا أبا محمد، ستسمعها الحقاً إن شاء هللا . أبو تيسير :
سلى قليالً، وفي الوقت نفسه أحكم لك على مدى (يرتجف) بل ارِوها اآلن يا رجل ودعنا نت أبو محمد :

جودتها، فقد تكون قصتك رديئة ال تؤهلك إلدارة المشروع، عندها أطلعك على رأيي لتختار غيرها، وال سيما 
 أني عنصر حيادّي بينكما .

 (متردداً) حسٌن، ولكن بشرط . أبو تيسير :



 (بلهفة) ما هو؟ أبو محمد :
 أن ال يهزأ بي أثناء روايتي للحكاية أو حتى انتهائي، وال يهاجمني أمام بدرية خانم . أبو تيسير :
وأنا موافق، لن أهزأ بك، كما لن أتفوه ببنت شفة أمام بدرية خانم، فأنا أريد إدارة المشروع  أبو حسن :

 بجدارة وليس بطرق ملتوية .
 (بحماس) اتفقنا.. ابدأ إذاً يا صديقي برواية قصتك . أبو محمد :
القصة يا جماعة الخير بدأت عندما طلب مني والدي دراسة أصول الدين والتعمق فيه كي أستلم  أبو تيسير :

 إدارة دكانه.. (يصمت برهة وينظر نحو األعلى ويبتسم فتبدو مالمح وجهه وكأنه يحلم.. أبو محمد يسعل) .
 يعطس) الحمد ل .( أبو تيسير :
 يرحمك هللا . أبو محمد :
يهدينا ويهديكم هللا (متابعاً) كنُت في ريعان الشباب، وكنا نعيش أنا وأهلي في حلب.. لم أكن  أبو تيسير :

أفهم حينها الرابط بين الدين وإدارة الدكان، فحاولُت إقناع أبي بالتخلي عن طلبه، ولكنه أصر على رأيه، والحقيقة 
كنت مستاًء جداً من هذا األمر، إذ اعتقدُت أن والدي يشكُّ في سلوكي ويريد تقويم أخالقي من خالل  هي أنني

دراستي للدين، ولكنه أوضح لي وجهة نظره بأن الدين ال يقتصر على تعلّم العبادة، بل هو يعلّم كيفية التعامل مع 
يد من خبرته في الحياة ما لم أدرس الدين الناس، وهذا هو أساس الدين وأساس عملنا، ثم أضاف أني لن أستف

وأتعمق فيه، لذا رضخُت لرغبته مكرهاً وتعلمُت أصول الدين عند شيخ جليل وكأني أتهيأ ألصبح شيخ جامع.. 
وبعد انتهائي كان علّي الذهاب إلى الجامع األموي في دمشق الستكمال علمي، وفي الطريق اضطررُت إلى 

 ي الجمعة، وأثناء الخطبة يا سادة يا كرام...التوقف في قرية صغيرة كي أصلّ 
(يدخل ممثلون من الجهة اليسرى للمسرح، يحملون معهم أغراضاً تدل على أن المكان جامع، ثم يجلسون 

 على األرض، ونرى شيخاً يجلس مقابالً لهم.. ينظر أبو تيسير مع صديقيه نحو الممثلين)
ة والسالم على أكرم المرسلين، أما بعد، سنتكلم اليوم يا بسم هللا الرحمن الرحيم والصال شيخ الجامع :

مه الدين لعدة أسباب  أخوتي المؤمنين عن الزنا وضرره بالنسبة للمجتمع والفرد، وعن أسبابه تحريمه، فقد حرَّ
وهي أنه يفكك المجتمع ويقضي على األسرة ويضيع األنساب، فال يعرف الشخص أباه، كما أنه يجلب األمراض 

مه اإلسالم وأمر بجلد الرجل والمرأة مائة جلدة إذا كانا غير محصّنين، والرجم حتى الموت والعي اذ بال، لذا حرَّ
 إذا كانا محصّنين، وقال رسول هللا صلى عليه وسلم : "ابن الزنا ال يدخل الجنة" .

 عليه الصالة والسالم . الجميع :
 ، بل يعاقب أيضاً ابن الحرام الذي هو ثمرة هذا الزنا..فنجد أن هللا ال يعاقب الزاني فحسب شيخ الجامع :

(مقاطعاً) يا شيخي الفاضل، عذراً للمقاطعة، ولكن كالمك غير سليم دينياً، فابن الزنا ال عالقة له  الشاب :
 بخطيئة والديه .

 (تصدر ضجة عن المصلين)
 ى تجابهني؟(بغضب) كيف تتجرأ يا هذا على تصحيح كالمي؟! من أنت حت شيخ الجامع :

أنا عبد ل ال أكثر، والمعرفة والعلم عند هللا وحده، وأما عن جرأتي فيحق لي عند سماع أمر  الشاب :
 خاطئ وأنا متأكد من خطئه إن شاء هللا أن أصحح هذا األمر كي ال ينتشر بين الناس أو يتقبلوه .

 (غاضباً) أَو تكذب كالم شيخنا يا هذا؟! أحد الموجودين :
ب كالم رسول هللا؟!:  رجل آخر  (غاضباً أيضاً) أَو تكذِّ
(متضايقاً) معاذ هللا، ولكن هذا الحديث خاطئ، فقد دّس المغرضون عدداً من األحاديث الخاطئة  الشاب :

على لسان الرسول الكريم لتضليل الناس دينياً، وهذا الحديث أحدها، وألثبت صحة كالمي نرجع إلى كالم هللا 
ل في كتابه الكريم في سورة النجم : بسم هللا الرحمن الرحيم "أال تزر وازرة وزر أخرى، وأن تعالى الذي قد قا

ليس لإلنسان إال ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثّم يجزي الجزاء األوفى" صدق هللا العظيم.. وقال أيضاً تأكيداً 
ر أخرى وإن تدُع ُمثقلة إلى حملها ال للمعنى ذاته في سورة فاطر : بسم هللا الرحمن الرحيم "وال تزر وازرة وز

ُيحمل منه شيٌء ولو كان ذا قربى" صدق هللا العظيم.. وليس من المعقول أن يكون هناك تناقض بين كالم هللا عّز 
 وجل وكالم الرسول صلى هللا عليه وسلم .



ق بين كالم هللا وكالم الرسول؟! رجل أول : إنك وهللا ألخو الشيطان  (يقف غاضباً) أسكت، لعنك هللا، أَو تفرِّ
. 

 حقاً إّنك أخو الشيطان حتى تشّكك بكالم شيخنا الفاضل عن الرسول . رجل ثان :
 لن نسكت على هذا يا قوم، هيا بنا نلقنه درساً . رجل ثالث :

 (ينهض الجميع وينهالون على الشاب بالضرب المبرح، فنسمع تأوهاته)
 آه، يا لكم من جهلة، آه، آه . (من خالل التأوهات) لطفك يا رب، الشاب :

 (أبو حسن يضحك)
 (بجدية) ما هذا الجهل؟! هل هناك أناس ينقادون مثل هذا االنقياد األعمى؟! ما رأيك يا أبا حسن؟أبو محمد : 

 (أبو حسن ال يجيب وال يحرك ساكناً، فيلتفت أبو محمد وأبو تيسير نحوه)
 ؟هل عدَت! مجدداً للنوم وأنت جالس أبو تيسير :

 (أبو حسن ال يجيب)
 أبو حسن، استيقظ يا رجل . أبو تيسير :
 (بخوف) لعله أصيب بمكروه ما . أبو محمد :
 (بخوف مماثل) هل تعتقد ذلك؟ ال، ال أعتقد أنه نائم . أبو تيسير :
 أبا حسن، ما بالك؟  (يلكز أبا حسن)أبو محمد : 

 (ينتفض أبو حسن)
 ماذا؟! ماذا هناك؟! أبو حسن :

 (يضحك) ال شيء.. لقد غلبك النعاس يا أخي، ونحن خفنا عليك، ال أكثر . محمد :أبو 
 (بامتعاض) لم أكن نائماً .أبو حسن : 
 بل كنَت نائماً، فلقد تحدثنا معك ولكنك لم تجب . أبو تيسير :
 بل سمعُت كل شيء، ولكني لم أجب قاصداً . أبو حسن :
 (يضحك) ولماذا؟ أبو تيسير :

 مد)(يسعل أبو مح
 (بغضب شديد) ألني لم أُِرد التكلم . أبو حسن :
 إذا كان كالمك صحيحاً فقل لنا ماذا كنا نتكلم؟ أبو تيسير :
 لن أقول شيئاً . أبو حسن :
 حسٌن، قل لنا أين وصلُت بقصتي فقط؟ أبو تيسير :
 (بتردد) حيث ضرب الشاب ضرباً مبرحاً . أبو حسن :
 ط .إذاً غفوَت لبرهة فق أبو تيسير :
 (بغيظ) بل لم يغمض لي جفٌن . أبو حسن :
 (مغّيراً الموضوع) دعكما من هذا الحديث، وأكمل لنا القصة يا أبا تيسير . أبو محمد :
(متابعاً) وهكذا يا جماعة الخير ضربوني ضرباً مبرحاً ال أنسى أوجاعه حتى اآلن، وطردوني  أبو تيسير :

قرية كلها، وأكملُت رحلتي باتجاه دمشق، وهناك درسُت على يد شرَّ طردة ليس من الجامع فحسب بل من ال
أفضل شيخ في الشام كيفية المعاملة الحسنة مع الناس، ثم عدُت أدراجي إلى حلب، وأثناء الطريق اضطررُت إلى 

م، المبيت في القرية نفسها، وشاءت األقدار أن أصلّي في الجامع نفسه، وجاء الشيخ نفسه فأمَّ الناس وخطب فيه
وانتظرُت حتى أتّم خطبته، ثم رويُت له وللمصلين رؤيا اختلقُتها في تلك اللحظة وهي أن النبي الكريم ظهر لي 
في المنام متشحاً بالبياض وأشار لي بيده باتجاه شيخهم، ثم قال لي : كل مؤمن ينتزع شعرًة من ذقن هذا الشيخ 

 الفاضل سيدخل الجنة إن شاء هللا .
 ة) وماذا حصل بعد ذلك؟(بلهف أبو محمد :
(يضحك) ما إن أتممُت جملتي حتى نهض الجميع وهجموا على شيخهم ليأخذ كٌل منهم شعرًة  أبو تيسير :

 من ذقنه .
 يستحق وهللا . أبو محمد :



هل تريد إقناعنا أنهم صّدقوك بهذه السهولة؟ قد يصدقون كالم شيخهم ولكنهم لن يصدقوا كالم  أبو حسن :
 ، فهل ترانا بهذه السذاجة لنصدق قصتك؟شخص غريب عنهم

 (يسعل أبو محمد)
 (بانفعال) ماذا تقصد يا رجل؟ هل تكّذبني؟ أرأيت يا أبا محمد كيف أخلَّ بوعده وهزأ مني؟ أبو تيسير :
قني، ولكنه استغرب من غباء أولئك القوم وانقيادهم األعمى.. أليس  أبو محمد : (مهدئاً) ال يقصد ذلك، صدِّ

 أبا حسن؟كذلك يا 
 (ممتعضاً) أجل، أجل، هذا ما قصدُته تماماً، فال تزعل يا صديقي وأكمل قصتك . أبو حسن :
 لن أكملها . أبو تيسير :
 (يسعل) ازرعها بذقني وأكمل القصة وال تكسر بخاطري (يسعل) . أبو محمد :
 ال، لن أكمل . أبو تيسير :
كما تشاء.. قصتك يا أبا تيسير جميلة حقاً، ولكن أشعر كأني سمعُتها سابقاً، فهل رويَتها لنا قبالً  أبو محمد :

 يا أبا تيسير؟
 جميل أنك تتذكرها يا أبا محمد . أبو حسن :
 أعتقد أني سمعُتها، لكني ال أذكر أين . أبو محمد :
 ات مقلوبة .هذه القصة رواها لنا سابقاً أبو تيسير ولكن بشخصي أبو حسن :
 شخصيات مقلوبة! ماذا تقصد؟ أبو محمد :
 (بغضب) هل تهزأ مني؟ أبو تيسير :
 بل أقول الحقيقة وأكشف كذبتك . أبو حسن :
 أنا كاذب؟! أبو تيسير :
 ألم تتذكر يا أبا محمد عندما روى لنا هذه القصة في العام الماضي ولكن كان هو شيخ الجامع؟ أبو حسن :
 لك؟!كيف ذ أبو محمد :
 ال أسمح لك بتـ... أبو تيسير :
(مقاطعاً) بل ستسمعني حتى النهاية كما سمعُتك تماماً، فلسوء حظك ذاكرتي جيدة حتى اآلن  أبو حسن :

 وليست كذاكرتك أنت وأبو محمد .
 هل روى أبو تيسير هذه القصة سابقاً؟ أبو محمد :
تمعين هنا كالعادة وإذ بمجموعة أوالد يتقدمون تماماً، وكان ذلك في السنة الماضية، وكنا مج أبو حسن :

نحونا، وكان أحدهم يتباهى أمام اآلخرين كيف خدع أخته فجعلها تكتب له فروضه المدرسية، وعندها ذكر أبو 
تيسير أنه تعرض لخدعة عندما كان شيخ جامع في قرية صغيرة بعد انتهائه مباشرة من دراسته الدينية وروى لنا 

ردف أنه تعلم الكثير من هذا الشاب، وأن هذه الخدعة جعلته يدرك ما ينقصه من الحكمة أوالً ثم هذه القصة، ثم أ
 من العلوم الدينية، ولكنه أدرك ذلك بعد أن دفع الثمن، كما أن الشاب ُضرب مرتين في قصته السابقة .

 ال أتذكر الحادثة كلها . أبو محمد :
 أرأيت أنك كاذب؟ أبو تيسير :
بانفعال) بل أنت الكاذب، فذاكرتي ال تخونني أبداً.. وعلى كلٍّ القصة كلها غير صحيحة وغير ( أبو حسن :

مترابطة، فكيف انقلب الناس على شيخهم بهذه البساطة؟ ثم كيف تغير الشيخ بسهولة واقتنع بكالمك بعد أن كان 
 على حاله من الضالل؟ القصة من صنع خيالك، وهذا واضح تماماً .

 حمد)(يسعل أبو م
(بغضب) بل أنت من تتخيل أموراً خاطئة، وكالمك السفسطائي هذا لن يقنع أحداً، فاحتفظ به  أبو تيسير :

 لنفسك .
ماذا تقصد بسفسـ.. سط؟ ال أستطيع لفظها حتى.. تحاول إدخال مصطلحات غير مفهومة في  أبو حسن :

 .حديثك دائماً لتتباهى بعلمك وُتظهر جهلي، ولكني ال أكترث بذلك 
بل الكالم يخرج من فمي دون تفكير، فهذا هو أسلوبي، ثم ال تغير الحديث واحتفظ برأيك  أبو تيسير :

 لنفسك وال تحاول تكذيبي أمام بدرية خانم كي ال يحدث ما ال يسّرك .



 (بغضب) أتهددني يا رجل؟أبو حسن : 
 بل أنبهك فقط . أبو تيسير :
ما بدرية خانم؟ حتى القصص قديمة ومروية سابقاً وليس هل هذه هي القصص التي ستروى أ أبو حسن :

 لها أي تأثير .
فَت وتتوهم ذلك . أبو تيسير :  بل أنت خرَّ
 (يغير الموضوع) السماء متلبدة بالغيوم، كأنها ستمطر . أبو محمد :

 (ينظر أبو تيسير وأبو حسن نحو السماء)
 فعالً كأنها ستمطر، فرائحة الجو تنذر بهطول المطر . أبو تيسير :
 (متدثراً بمالبسه) والجو أصبح بارداً جداً . أبو حسن :
 كان الجو جميالً عند خروجي من البيت، ولكنه انقلب فجأة . أبو تيسير :
 هذا الطقس المتقلِّب ُيمِرض . أبو محمد :
 البرد نخر عظامي وأن حرارتي مرتفعة .معك حق، فأنا لم أحتط لذلك وأشعر أن  أبو حسن :
 ولَم ال تذهب إلى البيت؟ أبو تيسير :
 (بحزم) لن أغادر ما لم تغادرا . أبو حسن :
ما رأيكما بالمغادرة؟ فلنغادر كلنا.. ال أظن أن بدرية خانم ستخرج من بيتها والجو على حاله  أبو محمد :

 هذا .
 باٍق .إذا أردتما اذهبا، أما أنا ف أبو تيسير :
 (يسعل) أال تشعر بالبرد يا رجل؟ أبو محمد :
 (يطس) أبداً.. الجو ليس سيئاً لهذه الدرجة . أبو تيسير :
 سنمرض كلنا إذا بقينا على هذه الحال . أبو محمد :
 (يرتجف) لن أغادر إال إذا غادر أبو تيسير . أبو حسن :
 ما هذا العناد؟! أنا ذاهب . أبو محمد :

ويمشي باتجاه الجهة اليسرى للمسرح ثم ينظر باتجاه العجوزين ويهز رأسه ثم يعود  (ينهض أبو محمد
 أدراجه)

 لماذا عدَت يا رجل؟ أبو تيسير :
 لم يهن علّي ترككما في مثل هذا الجو.. أرجوكما دعونا نغادر . أبو محمد :
 أنا لن أذهب، فقد تأتي بدرية خانم . أبو تيسير :
 ل هذا الجو، صّدقني .لن تأتي في مث أبو محمد :
 هناك احتمال ضئيل لقدومها، لذا لن أذهب . أبو تيسير :
 ال حول وال قوة إال بال.. سأبقى معكما وأمري إلى هللا . أبو محمد :
 (يرتجف) أجل، ال تتركنا وحدنا يا أبا محمد . أبو حسن :
ثبت جدارتك، فهذا هو سالحنا الوحيد ضد إذاً لترِو لنا القصة التي سترويها أمام بدرية خانم لت أبو محمد :

 البرد والوقت.. تكلم يا أبا حسن .
(يتنهد بحرقة) حسٌن.. قصتي تختلف كلياً عن قصتكما، بل حياتي كلها تختلف.. القصة التي  أبو حسن :

عندي سأرويها لكما صقلتني، جعلتني أدرك ماهية البشر وكيفية التعامل معهم، كما أوجدت هدَف حياتي فجعلْت 
تصميماً ومثابرة كبيرين كي أصل إلى ما وصلُت إليه، فوضعُت قلبي جانباً، أصبحُت قاسياً جباراً، ال يقف أمامي 
ن لهم الحياة الرغيدة فال  أي شيء مقابل أن أصبح ذا ثروة طائلة وذلك لكي أجنِّب أوالدي ما حصل معي، وألؤمِّ

ن المال هو األساس، هو األمان، االستقرار، هو ما يفرض يشعروا بلحظة ألم واحدة مررُت بها، إذ أدركُت أ
احترامك على جميع الناس، فإذا كنَت تلبس مالبس فاخرة وبيدك الكثير من المال يقّدم لك الجميع الوالء والطاعة 

 فُتفَتح لك األبواب كلها .
 معك حق.. الناس ال تهتم إال بالقشور والمظاهر . أبو محمد :
 معكما أن مجتمعنا مادي، ولكن حسب نظرية ماركس في...أتفق  أبو تيسير :



 (مقاطعاً) أرجوك يا أبا تيسير ال تهزأ من جهلي بتفوهك بكالٍم ال أفهمه . أبو حسن :
ال تزعل يا أبا تيسير، ولكن الحق معه، فأنت تدرك تماماً أنه لن يفهم شيئاً مما تقول لذا راِع  أبو محمد :

 مشاعره قليالً.. ثم كيف تستشهد بنظرية لماركس وأنت شيخ جامع متدين؟!
 ولَِم ال؟ أفهل دراستي للدين تقتضي بأال أّطلع على النظريات المطروحة؟ أبو تيسير :

ٌء، وتستشهد بكالمه شيء آخر، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على إيمانك به تطلّع شي : محمد أبو
 وبنظريته .

 (مقاطعاً) من هذا الشخص الذي تتكلمان عنه؟! ولم يجب على أبي تيسير أال يتحدث عنه؟! أبو حسن :
م، وقال إن ماركس فيلسوف آمن بالنظرية المادية المتطرفة، أي أنه نفى وجود إله يحكم العال أبو محمد :

ن من جسٍد فقط وليس من جسد وروح.. هل استطعُت أن أوصل الفكرة لك؟  اإلنسان يتكوَّ
(بانفعال) أي أنه كافر.. هل تروي يا أبا تيسير عن شخص كافر وأنت متدين؟! يا للعار.. لم  أبو حسن :

رف أو أصادق في حياتي إال أتوقع منك ذلك أبداً.. ثم من أين لي أن أعرف هذا الشخص وأنا والحمد ل لم أع
 األشخاص المؤمنين الذين يخافون هللا؟

(واضعاً يده على رأسه) آه.. يبدو أنك لم تفهم الموضوع تماماً، فهو ليس شخصاً تعرفت عليه..  أبو تيسير :
 على كلٍّ لن أتفوه ببنت شفه، ولكن ليكن في معلومكما أني لم أقصد اإلساءة أبداً .

 ك يا صديقي (موجهاً كالمه ألبي حسن) واآلن أكمل حديثك يا أخي .نعلم ذل أبو محمد :
حسٌن.. عندما فتحُت عينّي على هذه الدنيا لم أجد سوى الرصيف والشارع أّماً وأباً، والحزن  أبو حسن :

راً على نفسي  والعذاب أخوتي وأهلي، والبرد والجوع والحرمان أعز أصدقائي، فكنُت أنام على الرصيف مكوَّ
ني أحصل على القليل من الدفء في الليالي الباردة، لذا لم يفارقني االلتهاب الرئوي أبداً، وقد حاولُت أن أعمل علّ 

في كل شيء كي أحصل على قوت يومي، ولكن لم يحب أحٌد أن يشّغل عنده طفالً مريضاً، ولم يضع أي إنسان 
ة الخير.. أتعلمان أني لم أشاهد أحداً يبتسم لي أو ظروفي في عين االعتبار (يتنهد) آه.. قاسيُت كثيراً يا جماع

يحاول التحدث معي حديثاً ودياً؟ كان الكل يتقزز مني ويعاملونني كأني حشرة أو حيوان نتيجة شكلي الوسخ 
ومالبسي البالية الممزقة ورائحتي الكريهة.. وفي أحد أيام الشتاء قارسة البرودة وكنُت أبلغ الرابعة عشر من 

ذلك اليوم كنُت جائعاً جداً فلم أكن قد وضعُت شيئاً في معدتي منذ ثالثة أيام، وكنُت أعاني من التهاب  عمري، في
حاّد في صدري، والخروق البالية التي كسْت جسدي لم تردع برد كانون الشديد، ولم أجد شيئاً أبيعه كي أمأل 

متناسياً آالمي وقصدُت سوق الحميدية علَّني  معدتي سوى حذائي القديم المهترئ، فخلعُت الحذاء ومشيُت حافياً 
أجد أحداً يشفق على حالي ويشتري مني الحذاء، ولكن دون جدوى.. وبعد أن تملَّكني اليأس وفيما كنُت أمشي في 
السوق وجدُت شاباً أنيقاً جداً وجميالً للغاية، تبدو عليه عالئم الترف يقف أمام واجهة محل فخم، وكان هذا الشاب 

لي ابتسامة عريضة، ففرحُت كثيراً واتجهُت نحوه، ولكنني حافظُت على مسافة بيني وبينه كي ال يتأذى من  يبتسم
 رائحتي .

(أثناء حديث أبو حسن يدخل من الجهة اليسرى للمسرح ممثلون ومعهم قطع من الديكور تشير إلى أن 
ويقف على مقربة منه ولد يافع أشعث الشعر المكان سوق شعبية قديمة، ونجد الشاب واقفاً أمام واجهة محل فخم، 

 ووسخ المظهر، ومالبسه مهترئة تماماً، ويمشي حافياً ممسكاً بيده حذاء مهترئاً)
 (مبتسماً) مرحباً يا سيدي.. كيف حالك؟ الولد :

 (الشاب محافظاً على ابتسامته دون أن يطرف له جفن أو تختلج مالمحه حتى النهاية)
د أن تجيب.. ليس مهماً.. المهم أنك لم تقرف مني.. ابتسامتك تدل على ذلك، فالجميع حسٌن.. ال تري الولد :

يشمئز مني.. ال بّد أن رائحتي كريهة جداً، لذا لم أقترب منك كثيراً، كما أن مظهري ُيرثى له، ولكنك رحيم جداً، 
 فأنت لم تقّيمني على هذه األشياء .

 ابتسامته)(الشاب ال يجيب ولكنه يبقى محافظاً على 
(بلطف شديد) أتشتري مني هذا الحذاء يا سيدي؟ ال شك أن لديك الكثير من األحذية الجميلة، ولكن الولد : 

حتماً أنت ال تحتاج إلى حذائي، ولكن صّدقني، أحاول بيعه كي أشتري بثمنه طعاماً.. لم أضع في معدتي شيئاً 
أن أمأل به معدتي (تعاوده نوبة السعال الحادة وتنتهي  سوى الماء منذ ثالثة أيام، فالماء هو أرخص شيء يمكن

عذراً لتصرفي  شديد) ببصقه لقطعة دم متخثرة، فيخجل من نفسه وينظر نحو الشاب فيجده على حاله.. بخجل



هذا, ولكن ما باليد حيلة.. إني مريض جداً.. يبدو أني أمضغ رئتي ألمأل معدتي.. هكذا إذاً يأكل اإلنسان نفسه.. 
ب أن معدتي ورئتي ستنتهيان في وقت واحد وفي مدة قصيرة (يصمت برهة يتأمل الشاب فيها.. بحنان) ال ري

أتعلم؟ رغم أنك ال تتكلم معي ولكن ابتسامتك الوديعة تحمل دفئاً وحناناً كبيرين لم أعهدهما من قبل، فلم ينظر إلّي 
يقدم لي المساعدة، ولكنه توفي.. رحمه هللا أحٌد في حياتي مثل هذه النظرة، إال شيخ جامع كان يعطف علّي و

(يصمت برهة ثم يتابع) لقد أحببُتك يا رجل، فمن ينظر إلى شخص مثلي مثل هذه النظرة ال شك أنه يملك قلباً 
رحيماً عطوفاً.. أرجوك، ال تعتقد أني أتكلم هكذا كي تشتري مني الحذاء، فأنا لم أعد أرغب في بيعه لك، ولكني 

تكلم معي شخص ما، أن يتعامل معي كإنسان، فأنا أملك قلباً ومشاعر وأحاسيس.. أريد شخصاً أريد فقط أن ي
أتحدث معه، يسمعني وال ينفر مني أو يشمئز، وابتسامتك هذه بما تحمله من حنان ومودة تجعلني أفتح لك قلبي 

بالشاب) لو تعرف كم  ألحدثك بكل ما يشغل بالي، فمنذ زمن لم أتحدث مع أحد (يصمت برهة يحّدق أثناءها
الحياة صعبة علّي، فحتى أتفه األمور ال أستطيع أن أحصل عليها.. أنا ال أطمح إال إلى مكان دافئ أنام فيه وطعام 

أمأل به معدتي.. أرجوك ال تعتقد أني إنسان اتكالّي، أبداً، فقد حاولُت أن أعمل عدة أعمال ولكن المرض نّفر 
غيل مريض عنده (تعاوده نوبة السعال فيجلس على األرض مقابل الشاب وهو الناس مني فلم يرغب أحد في تش

ال يزال محافظاً على نفس المسافة بينهما.. بشرود) أحياناً أفكر أن الموت راحة أبدية، فعلى األقل هناك لن أجوع 
قطط فاألحرى به أن أو أبرد أو أمرض.. وأحياناً أخرى أفكر أن هللا العلّي العظيم ُيطعم الحشرات والكالب وال

يطعمني أنا وأمثالي من الفقراء والمعدمين.. يجب أن نحصل على الطعام بطريقة أسهل مما يحصل عليها 
الحيوان.. إن ذلك من حقنا.. هذه األرض لم ُتخلَق لواحد أو عدة أشخاص، إنها للجميع، ومعنى هذا أن طعامنا 

ُيسَرق منا.. هذه هي الحقيقة.. ألسُت صائباً فيما أقول؟ موجود في كل مكان، ولنا حصة في كل شيء، غير أنه 
 (يصمت برهة) ال تريد اإلجابة؟ ال عليك.. تكفيني ابتسامتك الرقيقة .

 (يسعل أبو محمد)
(وكأنه استدرك أمراً) أنا آسف.. لقد أضجرُتك بحديثي، ولكني أشكرك من كل قلبي على سماعك  الولد :

يك، ولكن أرجوك خذ حذائي هذا كتذكار مني، دون مقابل طبعاً (ينهض الولد لي.. سأذهب اآلن كي ال أثقل عل
مبتسماً وراضياً عن نفسه ويتقدم نحو الشاب ليعطيه حذاءه، فيخرج صاحب المحل ويحمل تمثال الشمع الذي 

ر الولد مكانه) .  يمّثل الشاب المبتسم، فيتسمَّ
ل في م صاحب المحل :  كان آخر .(باشمئزاز) اذهب يا فتى وتسوَّ

(يبتعد الولد عن المحل وتعاوده نوبة السعال الحادة، فتنهار قواه، ويسقط على األرض، ونرى الماّرة 
 يتجاوزونه وكأنه غير موجود، فيختفي خلف أقدامهم)

 (ضاحكاً) يعني كنَت تحادث تمثاالً . أبو تيسير :
سمعني أي إنسان وهو يبتسم، وكان هذا (كأنه لم يسمع شيئاً) كنُت أريد أن يتحاور معي أو ي أبو حسن :

درسي األول في الحياة، ثم تتابعت دروسها وازدادت خبرتي شيئاً فشيئاً، فأصبحُت على اطالٍع على أمور جّمة 
لم يبلغها إال من قاسى وعانى ما عانيُت، وقد جعلتني خبرتي الواسعة في الحياة أفهم الناس جيداً وأحسن 

ع بني البشر كّل حسب تفكيره دون أن أدرس علم السلوك أو غيره من العلوم، التصرف.. المعاملة مع جمي
 فالخبرة أكبر معلّم، أعلى شهادة في الحياة، لذا سأروي قصتي هذه لبدرية خانم .

فعالً يا صديقي.. إن الخبرة هي المعلّم األكبر في هذه الحياة، ومعاناتك عّمقت خبرتك كثيراً  أبو محمد :
 انب المظلم من الحياة، ذاك الجانب لم نره أنا وأبو تيسير إال في مرحلة متأخرة من حياتنا .وكشفْت لك الج

 (يهز أبو حسن رأسه موافقاً، بينما يظهر االمتعاض على أبي تيسير)
(بحزن شديد) آه، الحياة قاسية، ليست الحياة فقط بل نحن بني البشر أيضاً قساة.. كم مرَّ بي  أبو محمد :

هون حالتك يا أبا تيسير، ولكني تعاملُت معهم كأشخاص قصتك بمنتهى الوحشية، نفرُت منهم واشمأزْت أوالد يشب
 نفسي من حالهم (موجهاً كالمه ألبي تيسير) لماذا أنت صامت يا رجل؟ ألم تعجبك القصة؟

بالميلودراما يا  (باستهزاء) بل إنها قصة جميلة جداً، تثير الدموع والشفقة.. لم أعلم أنك ضليعأبو تيسير : 
 أبا حسن .

 (متضايقاً) ماذا تقصد يا رجل؟ وماذا تعني بالميلودراما؟ أعدَت إلى الكالم غير المفهوم؟ أبو حسن :
 (يسعل أبو محمد)



ما عنيُته أن هذه القصة المؤثرة ستجعل قلب بدرية خانم الرقيق ينفطر شفقة عليك، فأنا لوهلة  أبو تيسير :
تأثرت.. أدرك تماماً ماذا سيحدث، فأوالً بدرية خانم ستتأثر بقصتك وبما عانيَته في حياتك، وخاصة أثناء 

مى البصيرة وآخر ابن والده طفولتك، ثم ستجد أن الحياة عركْتك وجعلْتك ذا خبرة واسعة تفوق علم شخص أع
 تدلل ووجد كل احتياجاته ببساطة.. أليس كذلك؟ أليست هذه خطتك كي تستولي على اهتمام تلك المرأة المسكينة؟

(بانفعال شديد) إني فعالً أجد أن الخبرة هي األساس في الحياة، كما أني سأقاتل إلدارة  أبو حسن :
المشروع، فمنذ زمن لم أشعر بأهميتي وبمقدرتي على صنع شيء مفيد في هذه الحياة، ولكن قصتي هذه ليست 

وع فسأرويها حتماً من خيالي، بل هذا حقاً ما حصل معي، وإن كانت هذه القصة ستجعل مني مسؤوالً عن المشر
 لبدرية خانم .

(مقاطعاً وهو يتدثر بمالبسه) ال حول وال قوة إال بال.. أستحلفكما بال أن ال تتشاجرا.. لم  أبو محمد :
نجتمع هنا كي نتشاجر، بل لننتظر بدرية خانم ونطمئن عليها ونتحدث معها بهدوء (ينظر إلى السماء) الجو بارد 

 ء.. إنها تمطر .جداً.. أنظرا إلى السما
 (أبو تيسير وأبو حسن ينظران إلى السماء)

 الحق معك، الطقس يزداد برودة . أبو حسن :
 (مكابراً) إذاً فلتغادرا الحديقة قبل أن يشتد المطر . أبو تيسير :
لن ندعك وحدك، فلربما تأتي بدرية خانم كي تطمئن علينا، وعندها تنفرد بها أنت، أليس هذا ما  أبو حسن :

 ترمي إليه؟
 بل أريد أن أبقى وحدي قليالً . أبو تيسير :
(بانفعال وهو يرتجف من البرد) أَو تظننا أغبياء يا رجل؟ تريد أن تجلس وحدك في هذا الجو  أبو حسن :

 البارد؟! لن تحقق مرادك، فإما نذهب معاً أو نبقى معاً .
، ويكون الصوت خفيفاً في البداية ثم (يسود الصمت، وأثناء ذلك نسمع صوت ارتطام المطر على األرض

 يتعالى شيئاً فشيئاً)
تجمدُت من البرد وابتللُت تماماً.. أشعر كأني سأمرض، وال أظن أن بدرية خانم ستأتي في مثل  أبو محمد :

 هذا الجو، لذا أنا ذاهٌب .
أبو حسن  (ينهض أبو محمد ويمشي خطوتين بصعوبة بالغة وهو يسعل، ثم يتهاوى على األرض، فينهض

وأبو تيسير بلهفٍة ويحمالنه بصعوبة ويعيدانه إلى الكرسي، ثم يخلع أبو تيسير معطفه ويضعه على أبي محمد، 
 وأبو حسن يفرك يد أبي محمد أثناء ذلك)

 (بهلع) أبو محمد، أبو محمد، هل تسمعني؟ أبو حسن :
نت على ما يرام؟ أجبني أرجوك (بخوف وهو يصفع أبا محمد صفعات خفيفة) أبو محمد، هل أأبو تيسير : 

. 
 (يئن أبو محمد حتى نهاية المشهد ويسعل بفترات متفاوتة)

 إفرك صدره.. يا إلهي، ماذا سنفعل؟ : أبو حسن
 سأذهب ألستدعي الطبيب، واستمر أنت بفرك صدره أثناء ذلك . : أبو تيسير

 بل أنا سأذهب ألني أسرع منك . أبو حسن :
 باً بالجوار، سأناديه وأعود سريعاً .أنا أعرف طبي أبو تيسير :
 إذاً ما رأيك أن ننقله إليه كي نكسب الوقت؟ أبو حسن :
 فكرة صائبة . أبو تيسير :

(يحمل أبو تيسير وأبو حسن أبا محمد بصعوبة بالغة ويتجهان نحو المكان الذي دخلوا منه، وأثناء ذلك نرى 
 عجوزاً آخر يدخل ويتجه نحوهم)

 السالم عليكم . (بهلع) أبو عادل :
 وعليكم السالم، ساعدنا يا صديقي . أبو تيسير وأبو حسن :

 (يساعدهما بحمله) ماذا أصاب أبا محمد؟! هل هو مريض؟ أبو عادل :
 يبدو ذلك . أبو تيسير :



 (بحزن شديد) عنادنا هو السبب . أبو حسن :
 الحق معك . أبو تيسير :
 لماذا جئَت إلى هنا في مثل هذا الجو السيء؟ (موجهاً كالمه ألبي عادل) ولكنأبو حسن : 
 (بحزن) توقعُت وجودكم هنا، وكنُت أريد إخباركم شيئاً، ولكن يبدو أن الوقت غير مناسب . أبو عادل :

 أخبرنا يا رجل، فأعصابنا ال تتحمل . أبو تيسير :
 لذلك لن أخبركم شيئاً . أبو عادل :
 (بإصرار) بل أخبرنا بال عليك . أبو حسن :
 (بتردد) ال حول وال قوة إال بال.. بدرية خانم.. أبو عادل :

 (بلهفة) ماذا بها؟ أبو تيسير :
 (بحزن وتردد) بدرية خانم.. أعطتكم عمرها . أبو عادل :

 (يزداد أنين أبا محمد)
 يتوالها برحمته .(بحزن) إنا ل وإنا إليه راجعون.. هللا أبو حسن وأبو تيسير : 

 ماذا تقول؟! كيف حدث ذلك ومتى؟أبو حسن : 
صباح اليوم وأنا في طريقي إلى البقال وجدُت نعوتها معلَّقة.. لم أصدق حينها فتوجهُت ألسأل أبو عادل : 

ارحة باقي الجيران عن القصة.. أخبروني أنها ماتت منذ ثالثة أيام، ولكن لم يعلم أحد حتى قدوم ابنتها الكبرى الب
لزيارتها، وقال لي جاري أبو فؤاد إن الجيران اعتقدوا أنها تزور أحد أوالدها، فهم لم يروها نحو قرابة أسبوع، 

 وهاتفها كان معطالً.. الظاهر أنها كانت مريضة جداً ولم تستطع االتصال بأحد أو حتى إبالغ الجيران .
 ال حول وال قوة إال بال .أبو حسن وأبو تيسير : 

ج الجميع من الجهة اليسرى للمسرح، وأثناء ذلك يتعالى صوت المطر أكثر ونسمع صوت ريٍح، ثم (يخر
 تتساقط بعض أوراق الشجر الصفراء على المنصة)

 
 انتهت 

 
*** 

 
 

 الزهرة القرمزية
 *مسرحية لألطفال

 
 حنان مصطفى

 
 المشهد األول

وف�ي العم�ق  ،وأمام�ه حديق�ة مرتب�ة ونظيف�ةعل�ى خش�بة المس�رح م�دخل قص�ر .. فارس األسودالحديقة قصر 
على زاوي�ة و ،ج يربط مدخل القصر بالحديقةرَ دَ  ..وموحشة ،تحجب الشمس ،متشابكة ،امتداد لغابة ليس لها نهاية

وب��ين ه��ذه األح��واض الزه��رة  ،وأح��واض للنبات��ات المنزلي��ة تنتش��ر عل��ى أط��راف م��دخل القص��ر ،وج��د بئ��ر م��اءت



�� ..ت��تألأل ف��ي اللي��ل كقطع��ة الم��اس ،زه��رة غريب��ة الش��كل ،ص��غيرت ف��ي إن��اء عَ القرمزي��ة وِض�� أة ب��ين الزه��رة مخبَّ
 . المسرح ن من خارجييصدر صوت رجل ..شاهد اآلناألحواض بحيث ال يراها المُ 

 هل تعلم أين نحن يا سيدي؟ ..وفقدنا أثر القافلة ،هنا وسط الغابة يا سيديبالتأكيد تُ صوت خليل : 
 . فهذه الطرقات وهذه الغابة أشاهدها للمرة األولى في حياتي رغم كثرة أسفاري ،الصوت بديع : 

 ،أكبر سناً بقليل وهو وخلفه خليل ،يدل على الثراءولباسه جيد  ،في األربعين من العمر وهويدخل بديع 
 ئعصا يتك هوبيد نين ممتلئتين قماشيتان كبيرتيبينما يحمل خليل جعبت اً،قماشي اً يحمل بديع خرج.. لباسه متوسط
  . يدخالن والتعب واإلنهاك باٍد عليهما ..عليها أحياناً 
 ر!هذا قص ،نظر يا سيديّ أ) يستوقف بديع( خليل :
ع هنا رِ هذا المكان ال عالقة له بالغابة والطرقات التي مررنا بها، وكأنه زُ  )يتأمل مدخل القصر(بديع : 

 . زرعاً 
 . مهجور يا سيدي كأنه )خائفومتوجس  ،من مكانه(خليل : 
 (يحاول الجلوس) . قليالً  ح هنالنسترِ  ..فالحديقة نظيفة ومرتبة ،ال أعتقد )يتأمل المكان(بديع : 
 . ولكن هل سيسمح لنا سكان القصر بالجلوس هنا؟ قد يطرودننا أو يؤذوننا (يمنعه)خليل : 
 . يا سكان القصر ،هيه )منادياً .. وخلفه خليل ،يتقدم من مدخل القصر( سنأخذ اإلذن أوالً  ..معك حق بديع :

 . أنتم يا أصحاب القصر ،هيه )رافعاً صوته(خليل : 
 )يصمتان بانتظار جواب ما(

 . ونأكل  ثم نتابع سيرنا يبدو أنه ال يوجد أحد.. تعال نستريح قليالً  )يضع ما يحمله على األرض(بديع : 
والطريق في الغابة  ،فقد اقتراب الليل ،ال ننام هنا يا سيدي ولمَ ) يضع أحماله ويجلس على األرض(خليل : 

 . موحش
 . فكرة جيدة.. ماء بارد ولذيذ )ويبدأ باالغتسال يتجه إلى بئر ماء(بديع : 
 . تفضل يا سيدي )خرج قليالً من الخبز والتمرية الطعام وفتح صرّ (يخليل : 
وعليك أن ال تمد يدك للطعام قبل  ،غسل يديك جيداً اتعال و )من أمام البئر وقد أنهى غسل يديه(بديع : 
 اً .غسلها جيد

يغسل  ة الطعام ويبدأ األكلبينما بديع يجلس أمام صرّ ( حاضر سيدي )ينفذ ما طلبه بديع ويتجه للبئر(خليل : 
ينظر لسيده فيراه منهمكاً  ..خليل يديه ووجهه ويتلفت حوله متأمالً الحديقة فتقع عيناه على الزهرة القرمزية

كان طلب بناتك  ذاما ،سيدي) مبتسماً .. يقترب من الوردة ويشمها فيسّر من رائحتها ويعود إلى سيده ،بالطعام
 ؟الثالث قبل سفرنا للتجارة

ه الكبيرة يارا أوصتني على عقد من اللؤلؤ وقد جلبتُ (يجلس خليل)  جلس أوالً اتعال و )ينظر لخليل(بديع : 
فيه مبلغاً كبيراً من المال كما تعلم، أما الوسطى نايا فقد طلبت مرآة من الذهب ومشطاً  الصين ودفعتُ  لها من

 . هم من الهند وكذلك دفعت فيهم مبلغاً كبيراً من المالوقوساً من العاج تشد به شعرها الجميل وقد جلبتُ 
 أصغر بناتك ماذا طلبت يا سيدي؟ ةندوكِ خليل : 
إلّي طلبت زهرة فريدة من  نّ أصغر بناتي وأحبه ةندكِ  )المسرح وهو حزين مقدمة ويتقدم منيقف (بديع : 

لها عما طلبت من الصين للهند لبالد فارس للعراق وها نحن نقترب من  بحثتُ  قدو ،نوعها ولونها ورائحتها
 . )يعود بخطوات بطيئة باتجاه خليل( الديار في بالد الشام ولم أجد لها ما طلبتْ 

 ؟يا سيدي ماذا تعطيني ةه كندلك ما طلبتْ  وإذا جلبتُ ) وهو جالس في مكانه يتابع سيده(خليل : 
وخاصة إذا  ،فأنا لم أبخل عليك بشيء في الماضي حتى أبخل عليك اليوم ،كل ما تطلب يا خليلبديع : 

 . ةندالفرحة على قلب ابنتي كِ  أدخلتَ 
ولكن نايا ويارا  ،طيبة المعشر ،متواضعة ،فهي دمثة ،أحب بناتك إليّ  ةندإن كِ  ..الحق يقال يا سيديخليل : 

 . ر كبير من الغرور والجحوددْ مع األسف على قَ 
 . ن من تتكلم عنهن بناتيإ ..ويحك ،خليل )غاضباً (بديع : 
 . آسف ،آسف يا سيدي )يقف مرتبكاً (خليل : 
 ؟لي من أين سنحصل على هذه الزهرة واآلن قلْ بديع : 



 ..وبديع يتابعه باهتمام، عت الزهرة القرمزيةيتجه إلى حيث وضِ ( عندك يا سيدي لحظة وتكونخليل : 
 . لم أشم رائحة بهذا الجمال من قبل ..ما أجمل هذه الرائحة) يحمل الزهرة ويتأملها ويشم رائحتها

الزهرة لبديع الذي يحملها خليل يقدم ( أعطني إياها ..وردة جميلة وغريبة الشكل )متلهفاً وفرحاً (بديع : 
 . سعد بهاستُ  ةندأكيد أن كِ  ..فعالً رائحة جميلة ومميزة )ويشم رائحتها
 . طلبات بناتك الثالث يا سيدي وهكذا تكون قد لبيتَ خليل : 
قل لي ماذا تريد من هدايا ونقود ألمنحك إياها عند  ..شكراً يا خليل.. حقاً أنك خادم مخلص ومحببديع : 

 ؟عودتي
 عندي أجمل هدية يا سيدي .ة ندك وفرحة كِ فرحتُ خليل : 

وتظلم الخشبة وتبدأ الرياح والرعد وصوت الذئب والبرق يعصفان ببديع وخليل  فجأة يصدر صوت ذئب(
 )وهما يقاومان بصعوبة واإلضاءة تختفي وتعود

 ؟!ما الذي يحصل ؟!ماذا جرىخليل : 
 !الريح وكأننا في عز الشتاء ال أعلم لَم أظلمت الدنيا هكذا وهبتبديع : 
 . هيا لنهرب إلى القصر يا سيديخليل : 
 . ولكن الباب مقفل يا خليلبديع : 
 خليل :

حيث يقف فارس  ةتبقى اإلضاءة خافتإذ فجأة يهدأ كل شيء وتعود اإلضاءة كما كانت إال مدخل القصر (
بديع معانقاً خليل .. د ويحمل سيفاً ذهبياً كبيراً فقد أرخى عليه منديالً أسوئاً ال نرى من وجهه شيويرتدي السواد 

 )وهو يحمل الوردة وظهره للفارس
 . أنظر إلى الخلف يا سيدي، سيدي )يهمس.. يرى الفارس(خليل : 
 وماذا هناك؟ ؟أين )ينظر خلف خليل(بديع : 
 . خلفك وليس خلفي يا سيديخليل : 
يستجمع قواه ويعطي ( من هذا يا ترى؟!) هامساً  ..عنه يلتفت فيرى الفارس فيرتعد ويبتعد هو وخليل(بديع : 

 هل أنت صاحب هذا القصر؟ ..عفواً أيها الفارس النبيل )الوردة لخليل ويتقدم من الفارس بخطوات قصيرة وقليلة
 . أجل أيها السيد السارق )بصوت عريض.. يتقدم من مقدمة الخشبة(الفارس : 

 . أسرق منك شيئاً يا سيديولكن لم ؟! سارق )مستغرباً (بديع : 
 . إن ما يحمله خادمك هو ملك لي وهو أحب قطعة لدي في القصر والحديقة )خليل(مشيراً إلى الفارس : 

 . هذه الزهرة الجميلة.. آه بديع :
 . أرجوك.. أعدها له يا سيدي )يعطي بديع الزهرة وهو يترجاه(خليل : 
أحداً عند  ولكننا لم نرَ ، رأيناك قبل أن نحملها لطلبنا اإلذن منكلو  )يحمل الزهرة ويتقدم من الفارس(بديع : 

 . قدومنا
وحتى أن  ،أال يكفي أنني سمحت لكما بالجلوس هنا ..ال يحق لك أخذها ،حتى لو لم ترى أحداً  الفارس :

 ..أما أن تأخذا هذه الزهرة. ؟يئتشربا من ما
لم يقصد السرقة ومستعد أن يدفع لك ون السيد بديع تاجٌر كبير إيا سيدي الفارس  )مندفعاً ومتحمساً (خليل : 

فعل ما أنه وصدقني  )خلف بديعئ من سيفه فيرتعد خليل ويهرب ويختباً يجرد الفارس جزء( المبلغ الذي تريده
 ة .ندفعل كي يرضي ابنته الصغرى كِ 

بنتك اتريد إرضاء  بديع إن كنتَ واآلن أيها التاجر ، حديثكما كلَّ  لقد سمعتُ  )وهو يغمد سيفه( الفارس :
 . موافقفأنا بوردة ال مثيل لها في العالم 

 )يفرح خليل وبديع ويتعانقان(
 . وافق ..الحمد لبديع : 

 . ولكن بشرط الفارس :
 بديع وخليل) تذهب الفرحة عن(

 وما هو يا سيدي؟بديع : 



 . أن تزوجني إياها هي أو إحدى أخواتهاالفارس : 
 وخليل من طلب الفارس.. لحظة صمت)بديع يفاجأ (

ن والدك كما جرت ثم لَم ال ترينا وجهك وتحدثنا عن حياتك ومَ  ،ولكن أيها الفارس أنا ال أعرفكبديع : 
 . عاداتنا وتقاليدنا
 . خير لكما أن ال تريا وجهي اآلن الفارس :

ينظر له الفارس ويلوح له بالسيف ( هل أنت مشوه أو قبيح الوجه؟ ؟لماذا يا سيدي) مندفعاً ومتحمساً (خليل : 
 . شجاع ،مقاتل، أنك فارسعلى رغم أن مظهرك يدل  )فيعود ليختبئ خلف بديع

 . رطي أيضاً هذا شَ الفارس : 
 ؟!ولكن كيف سأقول لبناتي أن يوافقن على الزواج من فارس وأنا ال أعرف شكل وجههبديع : 

 )نيثنخليل يختبئ بعيداً عن اإل ..السيف ويوجهه لبديع شهرالفارس ي(
 . رهم بين موتك أو زواج إحداهن منيخيّ الفارس : 

 ؟!موتي أو زواج إحداهن من فارس ال نعرف شكل وجهه! ماذا؟ )يتحسس رقبته(بديع : 
 ؟إحداهن على الزواج منك ألن ترى وجهك أيضاً  ولكن أيها الفارس إذا وافقتْ  )من مكان اختبائه(خليل : 

 . هذا شأني معهاالفارس : 
 )بديع يتقدم من الفارس الذي ينزل سيفه دون إغماده ومعه الزهرة(

قبل اصفح عني واخذ زهرتك ودعنا نرحل بسالم وسأقدم لك ما تريد من هدايا ونقود و ،سيديبديع : 
 . اعتذاري

 . واعتذاري أنا أيضاً يا سيدي) من مكانه(خليل : 
يرفع سيفه نحو ( فأنا بحاجة إلى زوجة تسليني وتؤنس وحدتي في قصري هذا ،لم يعد لك خيارالفارس : 

السماء فتعود السماء إلى هيجانها السابق من صوت الذئب والرعد والبرق والرياح التي تعصف بالتاجر وخادمه 
 . )واإلضاءة تخفت وتعلو، بينما وقف الفارس في مكانه لم يتأثر بشيء من ذلك

 . وافق سيدي أرجوك وإال قتلنا بالسيف أو البرق أو الرياح) العاصفةمن خالل (خليل : 
 . موافق ،موافق أيها الفارسبديع : 

 )واإلضاءة إلى ما كانت عليه ،تعود الطبيعة إلى الهدوء(
كل ما عليك أن تقوله عندما تكون ، وستذهب إلى ديارك وبعد ثالثة أيام ستكون إحدى بناتك عندي الفارس :

 . زهرتي قمر الزمان ،قرمز قرمز قرمزان:  جاهزة
 باستغراب) بديع وخليل ينظران لبعضهما(

 . قرمز.. أعدها يا سيدي ..قرمزبديع : 
 . زهرتي قمر الزمان ،قرمز قرمز قرمزانالفارس : 

 . زهرتي قمر الزمان ،قرمز قرمز قرمزان )كمضحُيكرران الجملة بأسلوب (بديع وخليل : 
 . مباركة عليك ،خذ عروسك إليك ،فارس الفرسان يا )صارخاً (الفارس : 

 . مباركة عليك ،خذ عروسك إليك ،يا فارس الفرسانبديع : 
 . هذا ساحٌر شرير يا سيدي ..يا ويلي )يشد بديع جانباً (خليل : 

 . ولكن شاء القدر أن أكون هكذا ،ساحراً أيها الخادم لستُ ، الالفارس : 
 ؟واآلن هل تدلنا على الطريق لنعود إلى ديارنا ،حسناً أيها الفارسبديع : 

 . حمال أغراضكماا )وهو يتجه إلى مدخل القصر(الفارس : 
 )ويحمالن أغراضهمابديع وخليل يهرع (

 نتركها أم نأخذها؟أوهذه الزهرة  )يتذكر أنه مازال يحمل الزهرة(بديع : 
 . هر من ترضى أن تكون زوجة ليهي مَ  )ج وظهره لبديع وخليلرَ وهو يقف على الدَّ (الفارس : 

 . حاضربديع : 
 )بالمغادرة بديع وخليل يهم(

 . كما لياقفا وظهرالفارس : 



 . حاضربديع وخليل : 
 . ها حتى أطلب منكما ذلكوعينكما وال تفتحأأغمضا الفارس : 

 . حاضر )ما طلبه الفارس انذينفِّ (بديع وخليل : 
 )صوت ذئب ثم موسيقى(
 

 المشهد الثاني
 حياكة تجلس يارا ونايا تعمالن في ..العمق حديقة جميلةفي و ،أثاث جيد بألوان زاهية.. قصر بديعصالة 

 . الصوف
 . أنا ال أحب العمل )تترك ما بيدها متأففة(نايا : 
 اً .وأنا أيض )تترك ما بيدها أيضاً (يارا : 
 ؟ما قولك في تأخر والدنا ووصول القافلة باألمس ،يارانايا : 
 . هذه أول مرة تصل القافلة ووالدي ليس معها، فعالً يارا : 
 ؟ةندأين كِ  ،يارا )تتلفت حولها(نايا : 
 ؟ألم نرسلها إلى المطبخ لتعد الغداءيارا : 
 . ولكن ال أسمع صوت صحون وال حركة مالعق، أجلنايا : 
تقرأ في أحد كتبها كالعادة لعلها  )بالصمت وتذهب باتجاه الكواليس وتصغي ثم تعودنايا تشير ل(يارا : 

 . ونسيت أن تعد الطعام
 . تترك أعمال المنزل وتجلس لتقرأ قصصاً وروايات ،يا لهذه الفتاةنايا : 
 . لها علينا ألنها تحب قراءة الكتبوالمزعج في األمر أن والدي يحبها ويفضّ  )تتجه للجلوس(يارا : 
 . أنا ال أطيق قراءة القصصنايا : 
 . وال أنايارا : 
 . ل أن أثرثر معك ومع بنات الجيران ليالً نهاراً على أن أمسك كتاباً واحداً أفضِّ نايا : 
 ؟ر لي عقد اللؤلؤحضِ رى هل سيلبي والدي طلبي ويُ تُ  )حالمةوسارحة (يارا : 
 ؟وأنا هل سيجلب لي مرآة من الذهب ومشطاً وقوساً من العاج أشد به شعرينايا : 
 . دائماً يلبي طلباتنافهو ، سيفعلمؤكد يارا : 
 . أريد زهرة جميلة ذات رائحة زكية، أبي ة)ندد كِ تقلّ (ة ندإال تلك الحمقاء كِ  )تقف بانزعاج(نايا : 
 . والدنا بأنها ال تحب المال وال الذهب وال المجوهرات يرهي دوماً تحاول أن تُ ، فلةنها سالّ إيارا : 
 . الغداء بعد سنعاقبها أشد العقاب كانت لم تعدّ وإن ، تفعلذا ولذلك هيا لنرى ما، أجلنايا : 
 هيا .يارا : 

 )تغادران باتجاه المطبخ(
 ة .ندكِ  )تصيحان بصوت واحد(يارا ونايا : 

تدريجياً ونرى بديع وخليل يقفان حيث تركناهما في اإلضاءة تخفت اإلضاءة وينبعث صوت الذئب لتعود (
ثم يفتح بديع عينيه وينظر حوله فيرى أنه  ،للحظاتونهما عي نيأغراضهما مغمض يننهاية المشهد األول حامل
 )أصبح في بيته فيتحرك

 !أنا في بيتي وهذا فرش منزلي !لهيإيا بديع : 
أنك تحلم يا سيدي أو أن الفارس قتلنا وصعدت أرواحنا إلى  ال بدّ  .. باكياً)مازال مغمض العينين(خليل : 

 . الجنة
 . استيقظ يا رجل )هويهزّ خليل  يتقدم من(بديع : 
 ..دنا إلى المنزل سالمينعُ  )ثم يتلفت حوله ثم إلى جسده ،بطء ويحركهما يميناً ويساراً به ييفتح عين(خليل : 
 . أن الذئب نهش لحمي وطحن عظامي وأن روحي صعدت إلى السماء لقد أحسستُ 
 . دعني من أحاسيسك ولنرى أين البناتبديع : 
 هل أناديهن يا سيدي؟ ..أنهن في غرفهن بدّ ال  )وهو يضع أحماله(خليل : 



ثم يضعها خلف  ،يبحث عن مكان يخفي فيه الزهرة القرمزية( انتظر قليالً  ،أو أقول لك ..أجلبديع : 
 . عليهن نادِ ) الستارة أو أي مكان مناسب

 . لقد عدنا ..يا بنات.. تعالوا )يتجه باتجاه الكواليس(خليل : 
 . جاء أبي لقد (من الكواليس)البنات : 

 )هرعن إلى معانقة أبيهنتوالبنات دخل (ت
 . حمداً ل على سالمتك يا أبييارا : 
 . ك كثيراً يلإاشتقت نايا : 

 . بك يا أبيالقد طال غي ..البيت من دونك موحشِكندة : 
 والديار . للدار وأنا اشتقت لكن جميعاً واشتقتُ  ،يا أحبائيبديع : 
 ؟كيف حالك أيها العم خليل )بلهفةتتجه نحو خليل ( ِكندة :
 ة .ندأهالً يا ابنتي كِ ، أهالً  خليل :
 كيف حالك؟ )بجفاء امن مكانه(يارا : 
 . أهالً بك )بجفاء امن مكانه(نايا : 

 . أهالً ، أهالً  ين)بنفس الجفاء للبنت(خليل : 
 ؟على الطريقفنحن أضعناها ، هل علمتن شيئاً عن القافلة، أريد أن أسألكن يا بناتبديع : 
 . وبضائعك كلها في المستودعات ،القافلة وصلت باألمس ،أجل يا أبييارا : 
 !المستودعات؟إلى ومن أنزلها ! في المستودعات )مستغرباً (بديع : 
 . وخادمه سيكونان هنا غداً ّن والدك، : ال تخفنَ  ولكن شاباً جاء إلينا وأخبرنا بذلك وقال، ال نعلمنايا : 

 . وأنا خائف منه ،نه ساحٌر شريرإ ..ذه أفعال الفارس يا سيديه )بديع جانباً يسحب (خليل : 
 . أصمت اآلن ودعني أتدبر األمر )قلقاً (بديع : 
 هل هناك ما يقلقك يا أبي؟ )ه لقلق والدهابتنت( ِكندة :

 . د المستودعاتاذهب وتفقّ (لخليل) ال يوجد شيء  ،ال ،البديع : 
 ) .ويغادريأخذ أحماله ( حاضرخليل : 
س حوله البنات ويفتح جعبته جلِ يتجه للجلوس ويُ ( واآلن لنرى ماذا أحضر الوالد لبناته الجميالتبديع : 

 . قد ألجمل يارا في الدنياهذا العِ  )زاهي األلوان اً الصغيرة ويخرج كيس
 . بنات ما أجملهنظرن يا أ ..يا هللا ما أجمل هذا العقد يا أبي )قدج العِ خرِ تفتح الكيس وتُ (يارا : 
 . مبروك، مبروك يا أختي )تهرع ألختها وتساعدها في ارتداء العقد(ِكندة : 
 وأنا أين هديتي يا أبي؟نايا : 

 . تفضلي يا نايا الحبيبة )ج كيساً آخر من جعبتهخرِ يُ (بديع : 
 )ألختها نايا ةندج مرآة من الذهب وقوساً ومشطاً فتهرع كِ خرِ نايا تأخذ الكيس وتفتحه وتُ (

 . هللا ما أجملهم ..ألف مبروك عليك يا أختيِكندة : 
 . ابتعدي عني ودعيني أتمتع بهذه الهدايا الجميلة )بعيداً عنها ِكندةتدفع ب(نايا : 

لي زهرة جميلة  وأنا يا أبي هل جلبتَ  )تبتعد منزعجة ولكن سرعان ما تتمالك نفسها وتلتفت ألبيها(ِكندة : 
 منك؟ كما طلبتُ 

 ،لك إنني لم أجد زهرة غريبة الشكل وإذا قلتُ  )من يدها ويتقدم من مقدمة خشبة المسرحِكندة  يأخذ(بديع : 
 تقولين؟ستليق بابنتي كنده ماذا ، رائحتها زكية ،جميلة الصورة

 . جلبها لياها في رحلتك القادمة وإن وجدتَ  ،نايلإالمهم عودتك سالماً ف ،ال أقول شيئاً  )بعفوية وطيبة(ِكندة : 
حيث أخفى الزهرة إلى بديع يتجه .. بهداياهن اتبديع يصمت ويفكر للحظات بينما البنات في العمق فرح(

  ة)نديأخذها ويتقدم بها لكِ فالقرمزية 
 . هللا ما أجملها (تشمها) وما أزكى رائحتها.. شكراً.. شكراً يا أبي ِكندة :

 ؟جميلة ةندأليست هدية كِ  ،) يا بناتيارا وناياابنتي (لهذا واجبي يا بديع : 
 ة)ندن الزهرة بيد كِ تأمالتيارا ونايا (



 . ولكن عقدي أجمل ،أجل جميلةيارا : 
 . ها لي أجمل وأغلىوالهدايا التي جلبتَ  ،د زهرةوتبقى مجرّ نايا : 

 . ولكنها بنظري أجمل هديةِكندة : 
يجلسن حول (البنات  هناك أمر ضروري أريد أن أحدثكن به ..بنات أجلسنتعالوا يا  )يتجه للجلوس(بديع : 

 . ارا يجب أن ندفعهييا نايا ويا  نهناك ثمن لهذه الزهرة أغلى من ثمن هداياك )أبيهن
 وما هو هذا الثمن يا أبي؟يارا : 
 . الزواج )يصمت لحظة(بديع : 

 )جلسن عند أقدام أبيهنتها وانأبيها فتدفعباتجاه  نأن تهرع معه ةندتهرع يارا ونايا وتحاول كِ (
 !الزواج؟يارا ونايا : 

 . بصاحب هذه الزهرة ،أجلبديع : 
 . لم نفهم عليك يا أبييارا : 
 . نفعلسالحكاية وأنتن قلن لي ماذا  سأحكي لكنَّ بديع : 

من ردود أفعال وأثناء الحديث يتضح ، مقطوعة موسيقيةبمصاحبة لبناته ما حصل معه إيمائياً  يروبديع ي(
م وتتركن الجلسة وتتقدمن من مقدمة الخشبة بينما يبقى األب يارا ونايا أنهن غير موافقات على طلب الفارس الملثَّ 

 ).. يخفت صوت الموسيقاةندفي مكانه وتجلس جانبه كِ 
 . ر أختها على نفسهاأعتقد أن كل واحدة ستوثِ  كنتُ  ..لم أعهدكن هكذا(إلى يارا ونايا) بديع : 
 . وهي من يجب أن تتحمل النتيجة ،هي من طلبت الزهرةنايا : 
 . هي من يجب أن تدفع الثمن ،أجليارا : 
 ؟لو سمح لي والدي بالكالم ..معكما حق )تقف(ِكندة : 
 . تفضلي يا ابنتيبديع : 
 . ني إلى الفارسأرجوك يا أبي وأتوسل إليك أن تزفَّ ِكندة : 

 ِكندة)بطلب يارا ونايا تتفاجأ (
 ..ولكن يا ابنتي.بديع : 
 . خائفة أو متشائمة أرجوك يا والدي، أنا لستُ ِكندة : 
 . الكالم يا ابنتي أحسنتِ بديع : 
 . ولكن سأعمل جاهدة على زيارتكم بين الحين واآلخر ،عليك فراقي أعرف كم يعزُّ ِكندة : 
 . معنا ثالثة أيام لعلها تكون كافية لوداعك وتجهيز نفسك ..كما تشائين يا ابنتيبديع : 
 . ني اآلن وبهذه اللحظةأن تزفّ ريد أ نيولكنِكندة : 
 ...بنتياولكن يا بديع : 
 . كأن أختنا متلهفة على الزواج كثيراً  )ساخرة(نايا : 
  . أجل يا أبي طالما هي ترغب بذلك فلتذهب بسرعة )ساخرة(يارا : 

 )ةندضحكة تغيظ كِ  يارا ونايا ضحك(ت
 وماذا تريدين أن تأخذي معك؟(يارا ونايا تصمتان.. إلى ِكندة)  بنات (زاجراً)بديع : 
ف�ال ب�د أن  ،ل�ي إنن�ي ذاهب�ة إل�ى قص�ر فقد قلتَ  ،وهناك أتدبر أمري ،فقط هذه الزهرة )تحمل الزهرة(ِكندة : 

 . هناك كل ما يلزمني
 .عوا أختكن يا بنات ودِّ  (إلى يارا ونايا) كما تشائين ،حسناً بديع : 
 . ةندمع السالمة يا كِ  لِكندة) من مكانها ترسل قبالت(نايا : 
 . ال تتأخري بزيارتنا يا عزيزتي(من مكانها) يارا : 

 )ن ساخراتاضحك(يارا ونايا ت
 . بنات(ينهرّن) بديع : 
 . واآلن قل الجملة التي قالها لك الفارس ..ال عليك يا أبيِكندة : 
 . زهرتي قمر الزمان ،قفي هنا.. قرمز  قرمز قرمزان )ويقف خلفها(يمسك بِكندة بديع : 



 . زهرتي قمر الزمان ،قرمز قرمز قرمزان )وترددان الجملة بأسلوب ساخر انتضحك(يارا ونايا : 
  )زاجراً فتصمتانإلى يارا ونايا بديع ينظر (

 . مباركة عليك ،خذ عروسك ،يا فارس الفرسانبديع : 
 )م خشبة المسرح ويصدر صوت ذئب وتنزل أغنية موسيقى مناسبةظلِ تُ (
 

 المشهد الثالث
م��ع اس��تمرار األغني��ة أو الموس��يقى م��ن المش��هد الس��ابق والع��ودة إل��ى حديق��ة .. حديق��ة قص��ر الف��ارس األس��ود

وعن�دما يش�عر باقترابه�ا يختف�ي فتخف�ت  ،يتج�ول ف�ي الحديق�ة ة،ن�دالفارس السابقة نرى الفارس ينتظر بقلق قدوم كِ 
تنظ�ر  ..بالموس�يقا إل�ى موس�يقا ت�وتر وترّق� ح�ولتت ..من جديد بفستان جميل ومعها الوردة ةندتظهر كِ .. اإلضاءة

تض�ع ال�وردة عل�ى طاول�ة موج�ود عليه�ا ص�حن م�ن الفاكه�ة، ث�م تتج�ول ف�ي وإل�ى فس�تانها الجدي�د مس�تغربة  ةندكِ 
 . قة باحثة عن فارسها المرتقب إلى أن يصدر صوته من خلف الكواليسالحدي

 . قصرك وبيتك فتِ .. شرَّ ةندأهالً وسهالً بك يا كِ الفارس : 
، أه�الً وس�هالً ب�ك أيه�ا الف�ارس )ثم تتمالك نفسها وتبحث عن مصدر الصوت م�ن مكانه�ا ترتعد قليالً (ِكندة : 

 ؟!سمياولكن كيف عرفت 
نن�ي ل�ن أوأقس�م  ،أشكرك ألنك وافق�ت عل�ى ال�زواج ب�ي ..سمكاالعصافير أخبرتني عن  )ضاحكاً (الفارس : 

 . أدعك تندمين على ذلك
 !؟هل ستبقى مختبئاً هكذا ؟ألن تظهر لكي أراك، حسناً يا زوجي ،حسناً ِكندة : 

 . دعي ذلك لأليام القادمة ..األفضل أن ال تريني اآلنالفارس : 
 . كما تشاءِكندة : 

 . الطعام لك ،تفضليالفارس : 
 )تنظر لصحن الفاكهة وتصمت وهي تجلس ةندكِ (

 ما بك؟الفارس : 
 ؟ي الطعامنالحق أنني خائفة.. ألن تخرج وتشاركِكندة : 

 ،والغرف�ة الت�ي تحبينه�ا ل�ك ،وعندما تنته�ين أدخل�ي إل�ى القص�ر وتج�ولي في�ه ،أنا أكلت.. كلي أنتِ الفارس : 
 . وكل طلباتك مجابة في الحال ،اختاري منها ما تشائين ،لت من أجلكصِّ زن كلها فُ والفساتين في الخُ 

 ؟هل ستحدثني عنك وأنا أتناول الطعام ،حسناً  )تقضم تفاحة(ِكندة : 
 سأسمعك معزوف�ة موس�يقية ،دعينا من الحديث )لحظة صمت( ؟ما الذي تريدين معرفته أو سماعهالفارس : 

. 
 ؟!موسيقيةوهل تجيد العزف على آلة ِكندة : 

 . أجلالفارس : 
في الحديق�ة باحث�ة ع�ن  ةندكِ تتجول أثناء المعزوفة و ،ر صوت مقطوعة موسيقية على العود أو القانونيصدُ (

 )وعندما تشارف المقطوعة على االنتهاء تعود لمكانها وتصفق بسرور ،الفارس ومصدر الصوت
 . يداك سلمتْ  ..جميلة جداً جداً ِكندة : 

 ؟أعجبتك حقاً أالفارس : 
 . عزفها لي دائماً ا ..أجلِكندة : 

 ؟ين أن تسمعي غنائيوهل تودّ الفارس : 
 . أجل وبكل سرور ؟!وتغني أيضاً ِكندة : 

 . قد ال يعجبك صوتيالفارس : 
فتخج�ل وتت�رك مقع�دها  هتس�تدرك م�ا قالت�( مهما كان فهو جميل طالما أنه صادر عن زوج�ي الحبي�بِكندة : 

 . )وتتقدم من مقدمة المسرح
 . أعيدي ما قلتِ  )ال تجيب ةندكِ ( ؟!ماذا قلتِ الفارس : 



 ال�زواج ب�ك حت�ى ل�و كن�تَ  أن�ا قبل�تُ  ،أيه�ا الف�ارس ..اً جني� ل�و كن�تَ وسأسمعك أجمل من هذه الكلم�ات  ِكندة :
مض�ي ال يمك�ن أن نُ  ..إش�ارة تزعج�ك ةوأعدك أن ال أخاف ولن تصدر عني أي ،ظهر ليإأرجوك  ..مسخاً مشوهاً 

 . حياتنا هكذا
 ؟ني أال تندمي على الزواج منيلو رأيتِ أنِك تعديني أالفارس : 

 . أعدك )لحظة صمت(ِكندة : 
 ؟كان شكلي ولن تتخلي عني مهماالفارس : 

 . أعدك ،أعدكِكندة : 
وه�ي تنظ�ر إلي�ه يقت�رب  ةن�دتصمت كِ .. القصر وقد أرخى المنديل على وجههم من باب يخرج الفارس الملثَّ (

 )من خشبة المسرح
 . أنا فارس ال يستطيع مواجهتي مائة فارس ،لست مسخاً  اأنفكما ترين الفارس : 

 . أكشف عن وجهك ،واآلن )تنظر إليه منتظرة أن يكشف عن وجهه ولكن الفارس يلتزم الصمت(ِكندة : 
 ستحافظين على وعدك مهما كان شكل وجهي؟هل  الفارس :

ه�ا م�ن ه�ول ن ظه�رت من�ي ردة فع�ل واعتبرْ إأرجوك وأتوسل إليك أن تسامحني  ،ولكن انتظر، أجلِكندة : 
 ما بك؟ )يصمت الفارس مفكراً ( المفاجأة وبعدها لن ترى مني إال كل خير

 . حسناً الفارس : 
 ةن��دكِ  .أش��به بغ��ول أس��طوري. ،همش��وَّ  ،أم��ام وج��ه قب��يحإذا نح��ن ف��يرف��ع الف��ارس المن��ديل األس��ود ع��ن وجه��ه (

 )تلحق به منادية عليهفتصرخ وتدير وجهها فيعاود الفارس إنزال المنديل ويهرع إلى داخل القصر 
 كبته�ا س�تطيعردود فع�ل ال ن بنا إلى فالمفاجأة تدفع ،أنا آسفة )يقف الفارس وظهره لها(انتظر  ،انتظرِكندة : 

 . هيا لنأكل بعض الفاكهة ،يا عزيزي هيا )تأخذه من يده(
 )الغطاء عن وجهه ِكندة يجلسان أمام طاولة الفاكهة وترفع له(

 .ة نديا لك من طيبة يا كِ الفارس : 
 

 المشهد الرابع
والفارس في عدة أوضاع داخل بقعة ضوئية  ةندكون كِ تعلى صوت الراوي س.. حديقة قصر الفارس األسود

يقوله الراوي من وئام وانسجام مع موسيقى رومانسية تدل على حالة الفرح والحب هما تدل على ما يتتسع لكل
 . نهااالتي يعيش

 ،ى لها كل طلباتهااً ولبّ فقد أحبها حباً جمّ  ،والفارس في وئام وانسجام ةندوتمر األيام والليالي وكِ الراوي : 
 : له وفي يوم من األيام قالت ..وهي أحبته وكانت له خير زوجة وخير معين

أريد أن أستأذنك في الذهاب لهم و ،تي وللعم خليلاخوأألبي و لقد اشتقتُ  ..اسمع يا زوجي العزيزِكندة : 
 . بزيارة

 . عليك وال أقدر على فراقك لقد تعودتُ  ة،ندكِ  )المسرح يحزن ويتركها إلى مقدمة(الفارس : 
، ثم أنني اشتقتُ  )تلحق به(ِكندة :   . كثيراً  لهم هم أهلي ولهم حق عليَّ

 عّني؟ كم يوماً ستغيبينوالفارس : 
 . ثالثة أيام فقط )الفارس يدير ظهره لها( ..يوم.. يومان.. ثالثة )بدالل( ِكندة :

 . ولكن إذا انقضت األيام الثالثة ولم تعودي فلن أبقى حياً في هذا العالم وسأموت من فوري ،حسناً الفارس : 
 . ك وسأشتاق لك كثيراً ليثالثة أيام بلياليها ولن أتأخر ع ..أعدكِكندة : 

فقط  ه..عن سرِّ  اً خذي هذا الخاتم وال تخلعيه أبداً وال تكلمي أحد ة)ندمن يده ويلبسه لكِ  اً يخلع خاتم(الفارس : 
 . فعلي ذات الشيء وستكونين عندياضمي يديك إلى صدرك وفكري في أبيك وستكونين عنده، وعند عودتك 

 . الوداع يا زوجي العزيز ..حسناً دة : ِكن
 . الوداعالفارس : 

ها فتخفت اإلضاءة مع أغنية أو موسيقى يمن مقدمة المسرح وتفعل ما طلبه الفارس وتغمض عين ةندتتقدم كِ (
 )مناسبة



 
 المشهد الخامس

 . تمدد بديع على الكنبة مريضاً يحيث  ةصالال.. قصر بديع
 ..آهآه.. خليل.. يا خليل.. بديع : 
 . حاضر يا سيدي.. تفضل )يدخل ومعه كأس ماء(خليل : 
لَم أظلمت الدنيا  )تخفت اإلضاءة( هذه المرة يداك يا خليل.. المرض شديد عليّ  سلمتْ (يشرب) بديع : 

 ؟!هكذا
 )ها وتتلفت حولهايفتح عينوتتتوسط المسرح ة ندعود اإلضاءة كما كانت وكِ (ت

 باتجاههما) .(تهرع  والدي.. عمي خليلِكندة : 
 . ل على سالمتك اً حمدة.. ندأهالً يا كِ  ،هالً (يحتضنها بحب وحنان) أبديع : 
 . ك يا أبييلإ اشتقتُ ِكندة : 
 اً .مريض فأنت مازلتَ  ،تمهل سيديخليل : 
 . سالمتك ؟ما بك يا أبي؟! مريضِكندة : 
 . عليك واطمأنيتُ  المهم أنك أتيتِ .. فرؤيتك أزالت ما بي من مرض، بنتياال تشغلي بالك يا بديع : 
 كيف حالك أيها العم خليل؟ِكندة : 
 . ل على سالمتك اً حمد.. يا ابنتيبخير خليل : 
 . البنات كي يسلمن على أختهن نادِ ، خليلبديع : 
 . اييارا.. نايا.. تعال )يخطو باتجاه الداخل منادياً (خليل : 

 )وبثوبها الجميل ةندن برؤية كِ آتتفاجوتدخل يارا ونايا (
 ة .ندأهالً وسهالً يا كِ  يارا :
 . ل على سالمتكاً حمدنايا : 

 )جلسها بديعيُ فتقف غاضبة بأن على طريقة سالم أختيها  ةندتحتج كِ (
 . أحياناً تان غبيما حبانك ولكنهت هماف ،ال  عليك يا حبيبتي ،ال عليكبديع : 
 . أقصد أحياناً  ..في أكثر األحيان انغبيت ..يا سيدي صدقتَ خليل : 
 . هيا ..ر الطعامذهب وحضِّ إ )غاضباً (بديع : 
 . )يخرج( حاضر سيديخليل : 
 . ثيني من لحظة سفرك وحتى اآلن وماذا حدث معِك من أحداث ومغامراتحدِّ (إلى ِكندة)  بديع :

إيمائياً وعندما تصف ، موسيقى مناسبةمع ها صوتَ أخُتها  تسمعإيمائياً عما حدث معها دون أن  ةندتتحدث كِ 
يتابعان  ةند. يارا تشد نايا جانباً عن الجلسة بينما األب وكِ .تخفت اإلضاءةومن ثّم الفارس وبشاعته تشهق األختان 

 . اإلضاءة على نايا ويارا تتركز حديثهما تحت اإلضاءة الخافتة بينما
 ؟!كم هي سعيدة رغم بشاعة الفارس هل سمعتِ يارا : 
 !وال أفهم كيف تطلب ما تريد ويحضر في الحال ،. أجل سمعتُ .صوتك يخفضِ انايا : 
وحينها يموت الفارس وتصبح أختنا أرملة ووحيدة في قصر بعيد  ،ما رأيك أن نجعلها تتأخر بالعودةيارا : 

 ؟عنا
 وماذا ستفعلين؟نايا : 
 . في سبات عميقأعرف نوعاً من األدوية إن شربه اإلنسان مع الماء يغرق يارا : 
 . ها منههيا لنعطِ  ،حسناً نايا : 
 . وساعديني في المطبخ يتعاليارا : 

وهما تضحكان)  تغادران للداخل( ختنا أصبحت في خبر كانأ ،قرمز قرمز قرمزان )ضحكان(تنايا ويارا : 
. 

 
 المشهد السادس



 م .ران الدواء المنوِّ في مشهد خيال ظل حيث تحضِّ  يارا وناياخلف ستارة تقف .. قصر التاجر بديع
 (تضحكان) . ختنا في خبر كانأ ،قرمز قرمز قرمزانيارا ونايا : 

 
 المشهد السابع 

 . وبديع يحاول إيقاظها ،ممددة على الكنبة ةندكِ .. قصر بديعصالة 
ي�ا ة، ن�دكِ ة) ندلكِ ( لقد تأخرت على زوجها ؟!يا ويلي ماذا أفعل) للجمهور( بنتي..اأفيقي يا ة، ندكِ ة، ندكِ بديع : 

 يا هللا ماذا أفعل؟) بكف يتركها وهو يضرب كفاً (ة ندكِ 
 !أبي ؟!أين أنا ..أيها الفارس )مذعورة تهبُّ (ِكندة : 
 ؟وأخيراً استيقظتِ بديع : 
 ما هو اليوم يا أبي؟ِكندة : 
 . الخميس بديع :
ك�ل ه�ذا الوق�ت وأن�ت تع�رف م�ا ن�ي نائم�ة لم�اذا تركتَ  ..على ذهابي إل�ى زوج�ي لقد تأخرتُ  ..يا ويليِكندة : 

 ؟طلبه مني
 . لم نتمكن من إيقاظك رغم محاولتنا المتكررة أنا وأختيكبديع : 
 . من يد يارا كأس ماء وبعدها لم أعد أتذكر شيئاً  أختاي.. آخر شيء أتذكره أنني شربتُ ِكندة : 
 ومتى كان ذلك؟ ؟!ماذابديع : 
الع�ودة  ي مقدم�ة المس�رح وتض�م ي�دها لص�درها محاول�ةً تق�ف ف�( واآلن يج�ب أن أرح�ل ..عصر أمسِكندة : 

 . )من المسرح تهرع خارجةً ( !الخاتم ال يعمل ..يا ويلي )للفارس ولكن دون جدوى
 أين أنتما؟ ،نايا ،يارا )منادياً ( هكذا إذن ..ماً منوِّ  ةندت كِ سقيارا  )قد فهم األمرويهز رأسه (بديع : 

 الجمهور) بين مقاعد(يارا ونايا مختبئتان 
 . أنا هنا يا أبينايا : 
 . وأنا هنا يا أبييارا : 
 ؟!وماذا تفعالن عندكما )يبحث عنهما(بديع : 
 . نقطف الورود يا أبينايا : 
 . وأنا أطعم الدجاجات يا أبي.. بق بقيارا : 
داً) بديع :   . يا خليل ،خليل ؟تقطفون الورود وتطعمون الدجاجات(متوعِّ

 )يدخل خليل(
 ؟نعم يا سيديخليل : 
 ؟أتذكر العصا التي ضربت بها الذئب عندما هاجم القافلةبديع : 
 . وهي موجودة ،أجل يا سيديخليل : 
 . يجب أن أعيد تربية هاتين الفتاتين ..أعطني إياها بديع :

 )يخرج خليل ويعود بسرعة ومعه عصاتان(
 . تفضل يا سيديخليل : 
 . وأنا من هنا ،أنت من هناالفتاتين)  اختباء (يشير له إلى مكانبديع : 

 يارا ونايا بينما تتعالى صرخات الفتاتين)ين خلف ينزل خليل وبديع راكضَ (
 

 المشهد الثامن
والفارس األسود يزحف جاهداً إلى الدرج ، فارغة من الطاولة والكنبةالحديقة .. حديقة قصر الفارس األسود

 . واإلعياء نال منه
 ) .يصل إلى الدرج فيقع متهالكاً ( لماذا؟ ة؟ندلماذا تأخرت يا كِ الفارس : 

 ة)ندمن عمق المسرح تدخل كِ (



ب.. أعرف قم أيها الطيّ  )تصل إليه وتجلس بجانبه( ها أنا أتيت، أيها الفارس ها أنا أتيتُ ) نادية(م ِكندة :
 ..زواجي منكعلى أختاي أسقتاني منوماً بسبب غيرتهما وحسدهما  ..ولكن صدقني ليس بيدي أنني تأخرتُ 

تتركه وتتقدم من مقدمة المسرح ( كأنه فارق الحياة.. يا ويلي )ترفع يده فتسقط( عني عفُ اأرجوك سامحني و
 ثورتهاوتبدأ الطبيعة في  تظلم الدنيا.. ةحزينتجثو على ركبتيها التي  ةندحيث تظلم الخشبة عدا بقعة ضوء فوق كِ 

يظهر ف ةعودبالتهدأ ثورة الطبيعة وتبدأ اإلضاءة . ها.يتنزوي وتغمض عينِكندة و تخافف برق، رعد، رياح: 
ويمسك كتفها فتستيقظ وتنظر إليه  ةنديتقدم من كِ  ،الفارس األسود من العمق دون قناعه السابق شاباً جميالً فتياً 

 من أنت؟! )فتجفل
 . ال تخافية، ندزوجك يا كِ ، أنا الفارسالفارس : 

 ...ولكن زوجي كان شكلهِكندة : 
ترفض أن تمد يدها ليد  ةندكِ ( ةندتعالي وال تخافي يا كِ .. إنه أنا.. شكله بشعاً ومخيفاً كان  )مقاطعاً (الفارس : 

طت ساحرة شريرة على أبي وخطفتني لقد تسلَّ  )الجمهور باتجاهيتركها ويقف ( ةندسمعي يا كِ ا )الفارس الممدودة
: ستمتلك قوة خارقة إلى أن تأتي فتاة تحبك وتقبل  منه وأنا طفل صغير وجعلتني على تلك الصورة وقالت لي

.. ن بكت عليك وأنت في مرض أو مصيبة حينها سيزول السحر عنكإو ،الزواج بك وأنت على تلك الصورة
 ةندتعالي يا كِ .. وعندها زال السحر عني ،أثناء غيبوتي بصدق عليّ  أنِت وكان الذي كان إلى أن بكيتِ  وأتيتِ 

واآلن هيا إلى قصر أبي حيث ينتظرنا الجميع إلقامة حفل زفاف لم  )تأخذ يده وتقف مسرورة سعيدةف يمد يده لها(
 . يسمع به أحد
 . هيا ِكندة :

 ة)ندتستوقفه كِ فضع خطوات الفارس وِكندة ب يخطو(
 ؟والعم خليل معنا وأختيّ  ولكن هل باإلمكان أن نمر ونأخذ أبيِكندة : 

 . لن أسمح لهما بالعيش معنايارا ونايا فإال الفارس : 
 . القلب اعلى الرغم مما فعاله بي إال أنهما طيبت، وفهما أختاي، أرجوك سامحهماِكندة : 

 . تفضلي.. كما تشائين أيتها األميرة.. يا لك من طيبة الفارس :
 )يغادران(
 

 المشهد التاسع
والفارس يدخل بديع وخلفه يارا ونايا وخليل الذي  ةندر عن فرح وسعادة كِ مع موسيقا تعبِّ .. حديقة القصر

بمالبس العرس إلى أن يصال  ةندومن عمق الصالة يتقدم الفارس وكِ ة، ندانتظار الفارس وكِ ببالعصا  ايقودهم
 . الخشبة

 . عتبرك بمثابة والديأإلى المملكة ألفاجأ بوفاة والدي فاسمح لي أن  عدتُ  ،أيها التاجر بديعالفارس : 
 )يغادر خليل(

 . اللحظة ذوأنت بمثابة ولدي من ،هذا شرف كبير ليبديع : 
 . أيها العم خليل(ينادي)  ج ابنه ملكاً على المملكةإذن على الوالد أن يتوِّ الفارس : 

 )وبديع يضع على رأسيهما التاجان ة،نديجثو الفارس وكِ فيدخل خليل ومعه التاجان (
 . كما زوجاً وزوجةواآلن أعلنُ بديع : 

 )بينما تنفرد نايا بيارا، ينضاحكَ (ينهض الفارس وِكندة 
 . يجب أن نعرقل هذا الزواجنايا : 
 كيف؟ يارا :
 ...ن من األدويةيأعرف نوعنايا : 

 )فجأة يبرز بينهما خليل ومعه العصا(
 . نايا ،يارا(محذراً) خليل : 

 ة)ندتضحك نايا ويارا من الغيظ وتصفقان وتنضمان ألبيهما وكِ (
 . واآلن أعلنوا األفراح في كل البالدبديع : 



 . الطعام في الدخل جاهزفتفضلوا يا سيدي خليل : 
 . ولكن لنحيي الجمهور أوالً  ،هيابديع : 

 
 انتهت

 
 *** 

 
سيرغي اكساكوف ومن منشورات دار رادوغا لكاتب الروسي لهذه المسرحية مأخوذة عن قصة قصيرة لألطفال *

د  2013أخرجها لمسرح الطفل في مديرية المسارح والموسيقا بدمشق الفنان رشاد كوكش في العام و بموسكو وجسَّ
 . ماسة زاهر، سامر خليلي، محمود عثمان، عهد ديب، مي مرهج، تاج الدين ضيف هللاشخصياتها الفنانون : 

 
*** 

 
 
 

 
 كواليس

 
 سعد القاسم

  
ال يمكن تصور المسرح دون نساء ألنه ال يمكن تصور الحياة دون النساء، ومع ذلك فق�د اس�تخدم المس�رحيون ال�رواد 
أيام بدايات المسرح في بلدنا رجاالً ف�ي أدوار نس�ائية، ف�المجتمع حين�ذاك ل�م يك�ن ليس�مح بح�ال م�ن األح�وال أن تق�ف ام�رأة 

ل فكرة وجود المسرح من أساسها، وال يغيب عن يتقبَّ  -في قسم غير قليل منه-أصالً لم يكن والمجتمع على خشبة المسرح، 
فكي�ف ل�و أن ام�رأة تج�رأت  أحد كيف أحرق الغوغاء الحلم الدمشقي ألبي خليل القب�اني بتح�ريض م�ن متعص�بين متخلف�ين،

 ؟ )التشخيص(على مشاركة الرجال في 
تكليف ممثلين بتأدية أدوار يجب أن تؤديه�ا مم�ثالت ب�دل أن يلج�أ إل�ى نص�وص ال  إن بعض شجاعة القباني كانت في

 لمؤك�د أن ممثل�ياتضم نساًء كما يضطر أن يفعل حتى اليوم مسرحيون في غير مكان من وطنن�ا العرب�ي المترام�ي.. وم�ن 
مجتمع�اً يع�ج بك�ل أش�كال التخل�ف  الذين أدوا تلك األدوار كانوا هم أيضاً على ق�در كبي�ر م�ن الش�جاعة ك�ي يواجه�وا القباني

ؤ من مرور وقت طويل قب�ل أن تج�رّ  بدّ  وكان ال، والتزمت واالنغالق، وبكل ألوان الرفض لما ال يعرفه ويألفه ويعتاد عليه
ق��دٍر م��ن التق��دير  أيَّ  دون أن ي��نلنَ  بع��ض الفتي��ات م��ن بيئ��ات اجتماعي��ة أق��ل انغالق��اً عل��ى الوق��وف عل��ى خش��بة المس��رح

سبب المفهوم السائد عن الفن عامًة، وخاصًة بسبب التداخل بين بعض الحاالت المسرحية المبكرة وبين مفاهيم االجتماعي ب
 . صاالت اللهو
بعض البحوث إلى دور النوادي الفنية في النصف األول من القرن الماضي في خلق حيوية مسرحية في ع�دة  تطرقتْ 

لها مناخاً مشجعاً في أوساط عشاق الثقافة واألدب والفنون الحالمين ببلد مدن سورية، مع انتشار مفاهيم نهضوية كانت تجد 
� يحاكي دول العالم المتقدمة، دت ه�ذه الحال�ة لحض�ور الم�رأة عل�ى خش�بة المس�رح بش�كل مغ�اير لم�ا س�بق، حض�ور وق�د مهَّ

الهتم��ام أن أول عم��ل وم��ن الوق��ائع الج��ديرة با يحظ��ى بالتق��دير ف��ي ف��رق مس��رحية له��ا عروض��ها الجي��دة وجمهوره��ا الج��اد،
التي تحكي ع�ن نض�ال الش�عب  "ثمن الحرية"هو تمثيلية و 1960م في التلفزيون السوري فور افتتاحه في صيف درامي قُدِّ 
وم�ن  ،وقدم�ه الممثل�ون أنفس�هم كان مستعاراً من عرض مسرحي سبق تقديمه على مسرح س�ينما ف�لایر بدمش�ق، الجزائري

 ال�ذيوالتي صارت مع شقيقتها ثناء من أعمدة المس�رح الق�ومي  القادمة من مسارح حلب فاطمة الزين وثراء دبسي : بينهم
ب�التوازي م�ع دور  ،ات دور كبير في منح التقدير االجتماعي لحضور المرأة على خشبة المسرحيكان لتأسيسه مطلع الستين

ورية واحدة م�ن أه�م مم�ثالت المس�رح وم�ن ث�م م للحياة المسرحية الساه في اإلطار ذاته المسرح العسكري الذي قدَّ مماثل أدّ 



 ست التقدير المجتمعي لعمل المرأة ف�ي المس�رحكرَّ التي منى واصف  )بتكما لُقِّ ( سيدة المسرح السوري التلفزيون والسينما
 1981ع�ام  "(حرم س�عادة ال�وزير"حتى بعد وقوفها للمرة األخيرة على خشبة الحمراء في مسرحية  هوبقيت وثيقة الصلة ب

وق�د تك�ون ، عبر مش�اركتها ف�ي التحك�يم بالمهرجان�ات العربي�ة والعالمي�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك المهرجان�ات المس�رحية للمحافظ�ات
صدفة ذات داللة أنه في ذات السنة التي وقفت فيها للمرة األخيرة على خشبة المسرح تخرجت الدفعة األولى من الدارس�ين 

: أمانة والي التي ما تزال تح�افظ عل�ى حض�ور  وبينهم اثنتان من الممثالت المرموقات ،ةفي المعهد العالي للفنون المسرحي
ووفاء موصلي التي تابعت دراستها العليا في موس�كو وتس�لمت رئاس�ة قس�م التمثي�ل  مسرحي متألق في أعمال حديثة العهد,

المس�رحية ف�ي بلغاري�ا دور م�ؤثر ف�ي  ف�ي ح�ين ك�ان لنائل�ة األط�رش الت�ي أنج�زت دراس�تها في المعهد ذاته لبعض الوق�ت،
 . العملية التدريسية في المعهد، وربما تكون أول امرأة سورية مارست اإلخراج المسرحي

في مقدمة الدفعة الثانية من خريجي المعهد كانت جيانا عيد التي امتلكت حيوية مدهشة وحض�وراً ف�اعالً عل�ى الخش�بة 
الت والبارعات الالتي يحققن الي�وم حض�وراً جم�يالً للم�رأة من المسرحيات المؤهَّ  وفي الحياة المسرحية عامة، لتليها كوكبة

 . كما في الحياة في المسرح السورية
 

*** 
 

 ذاكرة المسرح
 
 

علـــى الـــرغم مـــن انطالقتهـــا الســـينمائية الســـريعة وتألقهـــا تلفزيونيـــًا فيمـــا بعـــد إال أن المســـرح ظـــّل 
احلة سلوى سـعيد بـين الحـين واآلخـر لتقـدم فيـه شخصـيات ال المكان الذي كانت تأوي إليه الفنانة الر 

تقـــل أهميـــة عـــن شخصـــية الملكـــة الزبـــاء التـــي قـــدمتها تلفزيونيـــًا.. ومثلمـــا حضـــرت ســـلوى ســـعيد فـــي 
المســـرح الجـــاد كـــان لهـــا حضـــورها فـــي مســـرح القطـــاع الخـــاص الـــذي قـــدمت مـــن خاللـــه العديـــد مـــن 

 الشخصيات إلى جانب نجوم الكوميديا السورية . 
ســتبقى فــي ذاكــرة المســرح الســوري كواحــدة مــن  1995ســلوى ســعيد التــي رحلــت عنــا فــي العــام 

 رف ليقدمن كل ما في جعبتهن من إبداع .  نجماته المتألقات اللواتي لم يسعفهن الزمن والظَّ 
 

"ال تبتعد عن المسرح إال لتعود إليه" بهذه العبارة يمكن تلخيص التجربة المسرحية الغنيـة للفنانـة 
جيانــــا عيــــد التــــي تخرجــــت مــــن المعهــــد العــــالي للفنــــون المســــرحية بدمشــــق فــــي النصــــف األول مــــن 
ثمانينيــات القــرن الماضــي مــن خــالل مســرحيَتي "حكايــة فاســكو" و"بحــر" لتبحــر بعــد ذلــك فــي عــالم 

البيـت ذو -منـزل بـال شـرفات-كـاليغوال-حكايـة جيسـون وميـديا-سرح عبر "عزيزي مارات المسـكينالم
شوباش" وغيرها لتكون حاضـرة بـالتوازي مـع هـذه العـروض فـي العديـد مـن -كالكيت-الشرفات السبع



المهرجانــات المســرحية المحليــة كعضــو فــي لجــان التحكــيم والتقيــيم باإلضــافة إلــى التكــريم الــذي نالتــه 
 عدد من هذه المهرجانات . في
 
 


