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السنة الجامعية.2016-2015 :

كلمة شكر

ال بد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام
قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين جهودا
كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث األمة من جديد...
وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين
حملوا أقدس رسالة في الحياة...
إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة...
إلى جميع أساتذتنا األفاضل...
وأخص بالتقدير والشكر:
األستاذ :علوات كمال.
الذي نقول له بشراك قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
" إن الحوت في البحر ،والطير في السماء ،ليصلون على معلم الناس الخير"

سعاد

إه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة ،نيب الرمحة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم
إىل منبع احلب واحلنان ،إىل من كان دعاؤها سر جناحي ....................أمي
إىل تاج رأسي وقرة عيين ،إىل صاحب أكرب دعم...........................أبي
إىل من نشأت وترعرعت بينهم إخويت وأخوايت
عاشور ،امساعيل ،مسري ،علي ،نوارة ،نوال
اىل مجيع زمياليت يف الدراسة
عفاف ،خدجية ،كرمية ،عدوش ،زينة
إىل كل من وسعتهم ذاكريت ،ومل تسعهم مذكريت

سعاد

مقدمة

مقدمة:
المسرح فن كباقي الفنون األدبية  ،يعالج القضايا االجتماعية والسياسية ويسعى من خالل
طرحيا إلى التغيير ومعالجتيا ألجل تحسين األوضاع وىذا بأوربا بداية ،أما بالنسبة لمعرب فيم لم
يعرفوا فن المسرح في عصورىم السالفة بل اطمعوا عميو بانفتاحيم عمى المشيد الغربي بكل تفرعاتو،
فوجد المثقف العربي أن الحاجة تدعوه إلى استيراد ىذا الفن وتعريبو  ،كون المسرح ىدفو التعبير
عن القضايا االجتماعية والسياسية وضرورة تغييرىا وىذا ما يجسده مسرحنا العربي الحديث
والمعاصر الذي يطرح قضايا خاصة بالمجتمع تعبر عن مشاكمو وىمومو ،ويعتبر سعد اهلل ونوس
أحد الرواد العرب الذين حاولوا التأصيل لممسرح العربي ،فيو في نصوصو نجده يطرح قضايا
اجتماعية سياسية واليدف منيا تعرية المجتمع العربي ومعالجة جل مشاكمو ومحاولة إيجاد الحمول
معتمدا في ذلك الوثائق التاريخية ،فنصو المسرحي " حفمة سمر من أجل  5حزيران" يطرح فييا
قضية حرب حزيران ،وبيذا نضفي إلى طرح اإلشكالية الرئيسية المتمثمة في  :أين يتجسد البعد
الوثائقي في مسرحية "حفمة سمر من أجل  5حزيران"؟
ومن ىذه اإلشكالية الرئيسية تتفرع اشكاليات ثانوية عمى حسب ما تطرحو خطة البحث:
*ما المقصود بالمسرح الوثائقي؟
*ما ىي أسس المسرح الوثائقي؟
*كيف نشأ المسرح الوثائقي عند الغرب؟
*ىل عرف المسرح الوثائقي االنتشار في األوساط العربية؟
*من ىم أبرز منظري وكتاب المسرح الوثائقي الغرب والعرب منيم؟
*من ىو سعد اهلل ونوس؟

أ

مقدمة:
*بما تتميز المسرحية الوثائقية لدى سعد اهلل ونوس؟
*أين تكمن وثائقية مسرحية" حفمة سمر من أجل  5حزيران"؟
لقد دفعني الختيار ىذا الموضوع مجموعة من األسباب ال يمكن الفصل فييا بين ما ىو
موضوعي وما ىو ذاتي ،ولعل أبرز األسباب الذاتية:
* اىتمامي بمجال المسرح الذي ألزمت نفسي خطا أسمكو لمتوغل في الياتو ونظرياتو خاصة أنو فن
مركب يمزج بين المنطوق والمقروء والمرئي.
*باإلضافة إلى كون موضوع المسرحية كان لو أثر في إثارة روح الوطنية العربية.
*رغبة ذاتية قوية في دراسة المسرحية.
أما بالنسبة لألسباب الموضوعية أذكر منيا:
*المسرحية تعالج قضية عصرية ىامة.
*المسرح الوثائقي ىو نوع مسرحي جديد لو أثره وصيتو .
ومن ثم كان اىتمامي بيذا المجال داعيا لمدخول في مغامرة البحث المسرحي والمساىمة ولو
بجزء قميل محاولة مني ألجل التعريف بيذا النوع المسرحي الوثائقي.
وقادتني معالجة ىذا الموضوع إلى جعل ىيكل البحث مكونا من مقدمة ومدخل تطرقت فيو إلى
أىم المفاىيم األولية حول المسرح الوثائقي وأسسو ،كذلك الفصل األول الذي ارتكز عمى المعالجة
النظرية خصصتو لمبداية الفعمية لممسرح الوثائقي وقد قسمتو إلى مبحثين األول بعنوان :نشأة
المسرح الوثائقي عند الغرب والعرب ،أما المبحث الثاني جاء عنوانو :سعد اهلل ونوس وأدبو

ب

مقدمة:
المسرحي ،أما بالنسبة لمفصل الثاني جاء معنونا ب :البعد الوثائقي في مسرحية " حفمة سمر من
أجل 5حزيران" وأدرجت فيو ثالث مباحث ىي كاالتي:
المبحث األول :تعريف سعد اهلل ونوس
المبحث الثاني :ممخص المسرحية
المبحث الثالث :البعد الوثائقي في المسرحية:
أ -عمى مستوى األحداث.
ب-عمى مستوى داللة العنوان.
ج-عمى مستوى الشخصيات.
ختمت البحث بخاتمة عامة سجمت فييا أىم نتائجو وجاء بعدىا ممحق يحوي صو ار من حرب
حزيران 7691م.
وبما أن أي دراسة تخمو من إتباع منيج معين يبين معالم ىذه الدراسة فقد وقفت دراستي عمى
منيج تكاممي يجمع بين الوصفي والتحميمي ،فالوصفي يقوم عمى تحديد الخصائص ووصف
طبيعتيا وأسبابيا ،ويتجمى ىذا من خالل الجانب النظري المتمثل في وصف نشأة المسرح
الوثائقي وتتبع أىم التعريفات التي قدمت ليذا المصطمح ،أما الجانب التحميمي فيتجسد من
خالل شرح أغمب الظ واىر التي ترتكز عمى قواعد وينتيي بذلك البحث لتحقيق اليدف الذي
يبحث فيو ،وىذا ما تجسد في الفصل الثاني التطبيقي الذي قمنا فيو بتحميل المسرحية واستنباط
بعدىا الوثائقي.

ج

مقدمة:
استندت عمى مجموعة من المصادر أذكر منيا :مسرحية "حفمة سمر من أجل  5حزيران"
لسعد اهلل ونوس ،مسرحية أنجوال لبيتر فايس ومسرحيتو ماراصاد ،مسرحية النار والزيتون
أللفريد فرج ،ومن أىم المراجع التي اعتمدتيا :األعمال الكاممة لسعد اهلل ونوس ،حركة النقد
الحديثة بين النظرية والتطبيق لحورية محمد حمو ،بيانات لمسرح عربي جديد لسعد اهلل ونوس.
وغيرىا من المراجع التي أغنت بحثي.
وال يسعني في الختام إال أن أحمد اهلل تعالى حمدا كثي ار أناء الميل وأطراف النيار أن أعانني
عمى إتمام بحثي وأشكر كل من شجعني ومد يد المساعدة وحفزني عمى االستمرار والتطمع إلى
أبعد الدراسات فنفيد ونستفيد .وبعد فإن وفقنا في اإلجابة عن أسئمة ىذا البحث المتواضع فمن
اهلل تعالى وان عجزنا فأممي أني اجتيدت مخمصة فإن لم أفز بأجر الصواب فرجاؤنا أن يكون
أجرنا االجتياد حسبنا ذلك ،وأشكر أستاذي المشرف عمى ما تحممو من عناء القراءة والتقويم
حتى يستوي ىذا العمل عمى الصورة التي يرضاىا.

د

مدخل

مدخل:
أطمق عمى المسرح الحديث الواقعي ،الذي اتخذ منذ حركة تأليو البروليتاريا والدعاية الثورية
السياسية ،ومسرح بيسكاتور التجريبي ،ومسرحيات بريخت التعميمية أشكاال متعددة ،وتسميات
مختمفة مثل :المسرح السياسي ،المسرح الوثائقي ،مسرح االجتماع والمسرح المضاد.كمحاولة
إليجاد تسمية شاممة جامعة ليا وانطالقا من صعوبة إيجاد تصنيف لطرق التعبير المختمفة ليذا
الفن المسرحي ،سنقوم بمحاولة معالجة إحدى نوعياتو التي تيتم بوثائقية موضوع معين ،ويمكن
تسميتيا لذلك "المسرح الوثائقي".
ومصطمح المسرح الوثائقي شديد الغموض والوضوح في الوقت نفسو ،فيو يعتمد عمى الوثيقة
ويستخدميا كمادة ،يطرح من خالليا موضوعاتو ،وييتم بيا إلى الدرجة التي تصبح معيا ىذه
الوثيقة ىي الشخصية الرئيسية في العمل المسرحي –إن صح التعبير -كما أنو مصطمح فضفاض
وغامض ألن التعريف الصحيح لو يتطمب وضع الحدود الفاصمة بينو وبين غيره من األشكال
واألساليب الدرامية والمسرحية التي تتقابل وتتداخل معو في عنصر أو أكثر.
ومن ىنا سنحاول اإللمام ببعض التعاريف التي قدمت ليذا المصطمح "المسرح الوثائقي"
مع اإلشارة إلى أن المسرح التسجيمي ىو ذاتو المسرح الوثائقي.
)1مفاهيم أولية حول المسرح الوثائقي:
يقوم عنوان المسرح الوثائقي le théatre documentaireعمى طرفي نقيض ،إذ إنو
يتكون من مفردتين متنافرتين والعالقة بينيما ضدية ،كل واحدة تسعى إلى إقصاء
األخرى.والمقصود من ذلك أن المسرح قائم عمى عنصر الخيال بالدرجة األولى عكس الوثيقة فيي
تحيل إلى الصدق والتقيد بالحدث التاريخي.

2

مدخل:
وتستخدم كممة مسرح «لمداللة عمى شكل من أشكال الفرجة قوامو المؤدي /الممثل من
جية ،والمتفرج من جية أخرى ،وتعني أيضا المعب ،والمعب ىو الميو المتحرر من القواعد»,1.
والمسرح فن حي بصري ،سمعي ،فيو فن المشاىد بالدرجة األولى ،أي أن المسرح قائم عمى الخيال
الذي ىو المبنة التي يبنى عميو ،يعتمد فيو الكاتب المسرحي عمى مخيمتو ألجل اإلبداع فيطمق بذلك
العنان لخيالو .أما الوثيقة فتحيل عمى التوثيق ،والتقيد الحرفي باألحداث وال عالقة ليا باإلبداع
والفن ،فالوثيقة تمتزم التزاما حرفيا بالصدق التاريخي.
من ىنا نتساءل كيف يتم تحويل الوثيقة إلى أحداث مسرحية؟ مع العمم أن الوثيقة ىي شيء
ثابت سكوني الحركة ،فيجعل الكاتب المسرحي أحداثيا تتفاعل وشخوصيا ،فيضع في قالب درامي
مجموع متناقضتين دون أن يخدش الصدق التاريخي والفني.
ولمبحث عن ماىية المسرح الوثائقي الفعمية ال يكفي تقديم تعريف واحد بل ال بد من
استعراض أىم التعريفات التي تناولتو ،طبعا واليدف من تعريفو ىو الوصول إلى تصور واضح
لماىيتو ومفيومو.
إن موسوعة بروك هاوس(  )brock housاأللمانية ،ال تشير إلى تعريف المسرح الوثائقي
بل نجد وصفا لممسرحية الوثائقية عمى أنيا اتجاه « شاع منذ عشرينات ىذا القرن لممسرحيات التي
غالبا ما تعتمد عمى حقائق تسجيمية أو ما يمكن تسميتو بالريبورتاج الدرامي ،وغالبا ما كانت ىذه
المسرحيات في خدمة اإلثارة السياسية ،أما في بداية الستينات ( )1963فقد ظيرت مسرحية الكاتب
األلماني رولف هوخوت ،وىي باسم "النائب" ,وقد ثار حوليا نزاع كثير ،بعد ذلك اشتد عود ىذا

 -1ماري الياس ،حنان قطاب حسن ،المعجم المسرحي مفاىيم ومصطمحات المسرح وفنون العرض ،ط ،1عربي
انجميزي ،مكتبة لبنان ناشرون ،1997 ،مادة :س.ر.ح.
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مدخل:
التيار في المسرح األلماني بالذات إلى أن تحول إلى ظاىرة مسرحية عالمية» 1وفي ىذا الجزء ال
بد من اإلشارة إلى عدم االعتماد عمى الموسوعة مباشرة.
ومفاد الكالم بأنو لم يوجد تعريف واضح لممسرح الوثائقي اال أنو وجد وصف ىذا النوع من
المسرحيات الوثائقية أي لم يرد ىناك تعريف صريح واضح  ،بل اكتفت الموسوعة بالوصف كونيا
مسرحيات تخدم اإلثارة السياسية.
أما القاموس المسرحي األلماني لمؤلفو مانفريد براونيك  manfred brounuckال يخرج
عن إطار الوصف فقط فيقول في ىذا الصدد« :يرون أن من واجبيم االىتمام بالنظارة ،بحيث
يبدون وكـأنيم يخاطبونيم قائمين :أن ما ترونو مدعم باألدلة والبراىين ،كما أنيم ال يقبرون أنفسيم
مجرد مراقبين موضوعين لألحداث والقضايا العامة التاريخية ،وكما ينصرف اىتماميم أيضا إلى
الوقوف إلى جانب المقيورين والمغضوب عمييم من أىل ىذه األرض ،وأسبق ىؤالء المؤلفين إلى
تحقيق ذلك "بيترفايس" الذي كتب مسرحيات ضد االحتالل واالمبريالية وخاصة مسرحيتي "أنشودة
أنجوال" سنة  1966و"أحاديث فيتنام" سنة .»1967

2

وىنا إشارة إلى أن اليدف من المسرحيات الوثائقية ىو الوقوف إلى جانب الشعب
أن ألفريد براونيك يشير في قولو ىذا إلى المؤلفين
المقيور،وايصال القضايا العامة التاريخية ،كما ّ
األوائل في شأن ىذا النمط المسرحي الوثائقي ،وىو بيتر فايس.
يقول بيتر فايس في شأن المسرح الوثائقي« :إن المسرح التسجيمي الذي يريد أن يكون شكالً
سياسيا في المقام األول ،مضحيا باإلنجاز الفني ،يضع نفسو موضع التساؤل ،إذ في تمك الحالة
 -1عبد الرحمان عبده ،نحو تعريف المسرح التسجيمي ،المسرح ( المصرية) ،عدد  ،60نوفمبر  ،1993ص .13

 -2محمد شيحة ،التوثيق والمسرح " دراسة أولية لمالمح الدراما الوثائقية في الستينات" ،المسرح ( المصرية) ،المرجع
السابق ،عدد  ،121ديسمبر  ،1881ص .151
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مدخل:
يكون العمل السياسي المباشر خارج المسرح أكثر فعالية وأقوى أثر»1.وكأن بيتر فايس في ىذا
الشأن يستبعد الحدث السياسي عن المسرح ويفصل بينيما.
يضيف بيتر فايس ليقول «:إن المسرح التسجيمي ىو نوع تمثيمي لحقائق تعتمد عمى وثائق
ترى من خالل عين المؤلف وخاصة لحادثة معينة» 2أي أن المسرح التسجيمي مسرح يعتمد الوثيقة
التاريخية أداة ومادة لو.
أما رولف هوخوت يرفض بالمرة مصطمح "المسرح التسجيمي" ويقول بيذا الصدد« :أنا ال
أكون سعيدا عندما أسمع ىذا المصطمح فماذا يعني ىذا المصطمح؟ إنني أجد ّأنو ال يحوي أي
إن الوثائق الخالصة ليست أكثر من حفنة ممفات عمى المؤلف أن يراىا بعين محققة عندما
معنىّ ،
يريد أن يخمق منيا مسرحية» 3.وكأن دور الكاتب المسرحي ىو التحقيق في صحة الوثائق.
أن المسرحية الوثائقية ىي «:شكل مسرحي سياسي ،ظير
ونجد في موسوعة اآلداب العالمية ّ
بعد الحرب العالمية الثانية ،كرد فعل ضد اآلراء البريختية ،وكتمرد عمى عدم التقيد بآراء المسرح
ب إلى
كم ْي َر ْ
الممحمي ،من خالل الشك تجاه اإلمكانيات ،والناس والعالقات االجتماعية ،وكذلك َ
المادة التاريخية التسجيمية ،وىو يبحث في ذلك كمو عن صيغة تتكون من جمل وحوادث ومناظر
حقيقية ليظيرىا عمى خشبة المسرح ،والمسرح التسجيمي ىو ريبورتاج فني مسرحي ،يعتني بالمغة
ويبتعد عن االبتكارات في الحدث بقدر اإلمكان كما ّأنو يحاول االرتباط بالحقيقة والواقع قدر
صح ىذا
المستطاع ...فيو بيذا يعتبر بشكل أو بآخر منافسا لوسائل اإلعالم الحديثة إن
ّ

-1عبد الرحمان عبده ،نحو تعريف المسرح التسجيمي ،المرجع السابق ،ص .14
 -2المرجع نفسو ،ص .13
 -3المرجع نفسو ،ص .13
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مدخل:
التعبير» 1.ىذا التعريف يقتصر عمى وصف المادة التاريخية واعتبارىا مادةً خام ليذا النوع
المسرحي الجديد وضرورة التقيد بحقيقتيا.
ويصل أرنولد بموم (  ) blume arnoldإلى تعريف أكثر تحديد ،إذ يصفو « بأنو مسرح
سياسي بمعنى الكممة ،يستند إلى الواقع ،ويعرض عن كل ما ىو إييامي ،وأن ىذا المسرح يريد من
ظل
خالل التمويو ،وتزييف الحقائق وكشف الكذب ،أن يؤثر في الواقع ،وأنو يستطيع ذلك فقط إذا ّ
مسرحا مفتوحاً» 2.أرنولد بموم ىنا متأثر ببيتر فايس وكتاباتو ،وضرورة ربط المسرح بالواقع.
أن معظم التعريفات
نخمص مما سبق إلى ّأنو ال يوجد تعريف جامع مانع لممسرح الوثائقي ،و ّ
التي قدمت في ىذا الصدد ىي مجرد وصف لممسرحيات التي تدخل ضمن ىذا التيار السياسي
الذي ظير سنوات الستين ،وتمتد جذوره إلى العشرينات ،باستثناء تعريف باتريس بافيس الذي
عرفو بأنو «
جعل الوثائق األصمية أساس ىذا المون المسرحي ،وتعريف جون كريسون الذي ّ
المعالجة الخالقة لمواقع» 3.أي أنو يعتمد الواقع ويخمق منو حقيقة يمكن تغيير تفاصيميا.
واذا أردنا أن نمخص ما سبق ذكره فيمكننا أن نحدده في التعريف التالي:
المسرح التسجيمي يعتمد غالبا أو كميا عمى الوثائق التي تعالج الموضوعات في الماضي
القريب أو الحاضر الذي نعيشو وطبيعتيا تنحصر بين التوعية إلى التحريض وما بينيما من
مراحل ،وىي تتحدد زمنيا في فترة الستينات ،من ىذا القرن ولكن جذورىا تمتد إلى العشرينات.

 -1عبد الرحمان عبده ،نحو تعريف المسرح التسجيمي ،المرجع السابق ،ص .14
-2محمد شيحة ،التوثيق والمسرح ،المسرح ( المصرية) ،المرجع السابق ،ص .13

 -3لوي دي جانيتي ،فيم السينما -الفيمم التسجيمي ،تر :جعفر عمي ،عيون المقاالت ،دار قرطبة ،الدار البيضاء،
 ،1990ص .13
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مدخل:
كما يمكن القول إ ّن المؤلفين ال تتاح ليم كثير من الحرية حتى أنيم ال يمكنيم أن يخترعوا
كثي اًر من الموضوعات غير الموجودة ،كما أن في الدراما التسجيمية كل األشياء المعبر عنيا يجب
فإن المشاىد ي ْج َبر عمى أن يأخذ األمر
أن شكل التوثيق يعود لممؤلف ،وليذا ّ
أن تكون موثقة إالّ ّ
بشكل جدي وأن يتعامل معو عمى ىذا األساس.
كما أن المسرح الوثائقي ىو « مسرح إعالمي ،يتبنى المحاضر والوثائق والرسائل ،والموائح
اإلحصائية ونشرات البورصة ،وأخبار نتائج مضاربات المصارف والشركات الصناعية»...

1

فيو إذن جزء من الحياة العامة.
الداللة المعجمية لممصطمح:
أمر صعب ألن
إن تتبع المعنى المعجمي لكممة تسجيل أو توثيق في معاجم المغة العربية ٌ
المعنى غير التسجيل والتوثيق ،فقد جاء في تعريف ابن فارس ِ
لمس ِج ْل قولو «:سجل :السين والجيم
فأما
والالم أصل واحد يدل عمى انتصاب شيء بعد امتالئو ،من ذلك َّ
الس ْجل ،وىو الدلو العظيمةّ ،
ِّج ِل والمساجمة ،وذلك َأنو كتاب يجمع كتابا ومعاني». 2
ِّ
السجل ضمن الس َ
أما « وثق :الواو والثاء والقاف كممة تدل عمى عقد واحكام ،ووثّقت الشيء :أحكمتو .والميثاق:
العقد المحكم».

3

ويشير لسان العرب إلى كممتين السجل والوثيقة«:السجل :كتاب العيد ونحوه والجمع
الس ِجل الكاتب ،وقد سجل لو».
ت...وقبل ِّ
ِس ِجالَ ْ

1

 -1بيتر فايس ،مالحظات حول المسرح الوثائقي ،تر :نبيل حفار ،المعرفة ،عدد  ،1969 ،91ص .104
 -2أبي الحسن أحمد ابن فارس ابن زكريا ،معجم مقاييس المغة ،تح :عبد السالم محمد ىارون ،دار الفكر لمطباعة
والنشر والتوزيع ،ج  ،3القاىرة ،مادة ( سجل).

 -3المصدر نفسو ،ج  ،6مادة ( وثق).
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مدخل:
« والوثيق :الشيء المحكم ،والجمع وثاق ،ويقال :أخذ بالوثيقة في أمره أي بالثقة ،وتوثق في أمره:
أن الوثيق
مثمو ووثّقت الشيء توثيقا فيو موثق،والوثيقة :لإلحكام في األمر ،والجمع وثيق :وعندي ّ
ىينا إنما ىو الوثيق» 2.وال تخرج المعاجم العربية سواء القديمة أو الحديثة في مادة سجل ووثّق
عن المعنى الذي أورده معجم مقاييس المغة ولسان العرب ،والمادة المغوية العربية تتضمن أيضا
معنى الوثيقة خصوصا في مادة "وثّق" وىي تحمل نفس الداللة في الفرنسية ،وىذا التعريف يقترب
من المعنى المسرحي الذي نظّر لو بيتر فايس ،إذا ربطناه بالمسرح.
أن dokumentكممة حديثة ظيرت في الحرب
وبرجوعنا إلى المعاجم األلمانية نجد « ّ
العالمية الثانية لمداللة عمى الوثيقة ،والبرىان والمعنى نفسو نجده في كممة  documentاإلنجميزية
و  documentryتترجم إلى وثائقي أي ذو عالقة بالوثائق أو المؤلف ومستمد منيا».

3

وليذا فإن الترجمات في جمِيا تميل أو ت َرجح ترجمة le théatre documentaireبالمسرح
الوثائقي ،وقد يتساءل البعض فيقول لماذا؟ ذلك ألنو يعني المسرح الذي يركز أساساً عمى الوثيقة
كمكون أساسي في العمل المسرحي ،فالتسجيمي إذن ىو جزء من الوثائقي ،ذلك أن المسرح الوثائقي
ب فيو ،ألنو يستند في أحداثو عمى الوثائق التي ال شك فييا ،ولكن أحيانا تخوننا
موثوق بو وال رْي َ
ىذه الوثائق.

 -1أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،دار الفكر ،دار صاد بيروت،ج ،10مادة (
سجل).
 -2المصدر نفسو ،ج  ،11مادة ( وثق).

 -3منير البعمبكي ،المورد :قاموس إنجميزي – عربي ،ط  ،30دار العمم لمماليين ،بيروت ،لبنان ،1996 ،مادة (
.)doc
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مدخل:
)2أسس المسرح الوثائقي:
يقوم المسرح الوثائقي عمى الوثائق والشيادات الحية ،التي ال تقبل الشك ،وقبل ىذا يتصف
بالجرأة عمى تقديم ومعالجة ىذه الوثائق  ،لذلك فإن الكتابة ضمن المسرح الوثائقي يتطمب البحث
والتقصي ،فالمسرح الوثائقي في إطاره يقوم رواده عمى جمع الوثائق الحقيقية ،ويعد بيتر فايس
رائدىم ،إ ْذ ّأنو عندما قرر كتابة مسرحيتو "ماراصاد"  ،ق أر الكثير والكثير عن الثورة الفرنسية ،وكان
ألم بجميع جوانب
دائما يحضر محاكمة بعض مجرمي النازية ،وكذلك في مسرحيتو "أنجوال"ْ ,
قد ّ
المشكمة ،تاريخ أنجوال قبل االستعمار البرتغالي وبعده ،وذلك ألجل إقناع القارئ بأن وقائع
المسرحية ىي أحداث واقعية حدثت ِف ْعالً.
لكن ىذا ال يعني أن مؤلف المسرح الوثائقي مجرد مؤرخ ،يقتصر دوره عمى عرض المادة
التاريخية ،كما أنو ليس بصحفي يكتب األحداث بموضوعية مطمقة ،بل ىو فنان قادر عمى
اإلبداع.
إبداعو يكمن في ترتيبو لألحداث وفي اختيار الشخصيات ،فعممية االنتقاء ىذه في حد ذاتيا
ابتكار ،ليذا يمكن لممؤلف المسرحي الوثائقي أن يحذف ويختصر ويضيف ولكن حسب ما يخدم
رؤيتو ،شريطة أال يشوه ىذه الحقائق « ,ففي مسرحية "هاينز كيبهارت"" ,قضية أوبنيايمر" حين
استخدم وثيقة واحدة من سجل تألف من ثالثة آالف صفحة» .1واكتفى بستة شيود بدل األربعين
شاىدا في الواقع ،ألجل أن يدعو العالم إلى الكف عن تصنيع أسمحة الدمار.

 -1ج.ل.ستيبان ،الدراما الحديثة بين النظرية والتطبيق ،د ط ،تر :محمد جمول ،ج  ،3دراسات نقدية عالمية ،رقم
 ،28منشورات و ازرة الثقافة.

9

مدخل:
يمارس المؤلف المسرحي الوثائقي حسب "هاينر" «:حريتو في االنتقاء والتنسيق والصياغة
وتكثيف المادة» .1بل أكثر من ذلك  ،يضيف فيقول « :لكي نتوصل إلى توثيق لعصرنا محكم
بقدر ما ىو شامل ،فإنو من الضروري عمل بعض اإلضافات والتعميق» .2فاإلضافة والتكثيف
واالختصار واالستعانة بالخيال الفني من حقوق المسرحي الوثائقي ،لكن شرط أال يؤثر ىذا عمى
المادة األولية األصل.
وقد حرص كتاب المسرح الوثائقي عمى القيمة الفنية إلى جوار التاريخية ،ألجل أال تبدو
المسرحية نقال خالصاً لمواقع وأحداثو ،كون المسرحي يعكس وجية نظره بطريقة أو بأخرى ليذا قد
ال يكون حياديا ميما حاول « ،وتتوقف قيمة وجية نظره عمى مدى قدرتو عمى إعادة تغيير التاريخ
وعمى االستفادة من األدوات الفنية لتجسيد تغييره عمى منصة المسرح».3
ثار كتاب المسرح الوثائقي عمى المسرح التقميدي ،الذي يحول المشاىد إلى متمقي سمبي
ورفضوا المسرح التعميمي ،واعتمدوا طريق آخر يسعى إلثارة خيال المتفرج.
فالمتفرج في المسرح الوثائقي لو الحرية الكاممة في اختيار موقفو وتكوين وجية نظر خاصة بو إزاء
األحداث ،فيو لو وجية نظر ال بد أن يبدييا تجاه ىذه الحقائق ،وغالبا ما يمجأ كتاب المسرح
الوثائقي إلى المعب عمى أوتار الضمير العالمي واإلنساني ألجل إيقاظو.
وقد ارتبط ىذا الموقف بظيور نظرية االلتزام ،التي نبذت االتجاىات المسرحية التي اىتمت
بالفرد آنذاك ،ودعت في المقابل إلى التركيز عمى الموضوعات التي تصور المجتمع اإلنساني
 -1المسرح السياسي األلماني في الستينات ،تر :سباعي السيد ،المسرح ( المصرية) ،عدد ،54 :ماي  ،1993الييئة
المصرية العامة ،ص .107

 -2المرجع نفسو ،ص .107

 -3بيتر فايس ،ماراصاد ،تر :يسرى خميس ،روائع المسرحيات العالمية ،عدد  ،34مارس  ،1967ص .13
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مدخل:
وتجاوز الفردانية ،فكان لزاماً عمى المسرحيين تبني ىذه النظرية والتعبير عن واقع االنسان المرير
جراء الحروب  ،واالستعمار ،فانطمقت « كتابات جيل بأسره من الشبان يمثمون الموجة الجديدة في
األدب والفن ،كتابات كميا صراخ وكميا احتجاج وكميا سخط ،وكميا تنادي بوجوب التزام األدباء
1
إما أن يناقش قضية
والفنانين ،بمعارك شعوبيم وقضايا عصرىم ومصير اإلنسانية كميا»  .فالفن ّ

إنسانية أو يجرد من ىذه الصفة ،فاستجاب المسرحيين ليذه الصيحة.
والعمل المسرحي ىو الصراع ،بمعنى ال بد من التغيير ،وىذا المعنى نجده عند بيتر فايس
يقول «:إنو حتى إذا كانت لدي أعظم فكرة درامية فمن أحوليا إلى مسرحية أبدا ما لم تحمل
رسالة» . 2والرسالة ىنا ىي ضرورة التغيير فيو لم يحس يوماً بانتمائو لمعالم .فيو دعا إلى االلتزام
بمعناه الشامل وليس االلتزام الذي يخدم االيديولوجيا « ال لاللتزام السياسي األحادي النظرة ،بل
االلتزام الشامل باإلنسان والعالم ،دون فصمو عن العالقات االجتماعية والسياسية ،التزام بمعناه
الرحب» .3فااللتزام لديو ليس إلتزام ايديولوجية معينة ،بل االلتزام بقضايا العالم واإلنسان.
شكل البطولة في المسرح الوثائقي:
ال ييتم المسرح الوثائقي بالفرد،ليذا ال نجد فيو البطولة الفردية ،فيو ال يعالج مشكمة فردية ،بل
أن الكاتب المسرحي الوثائقي ال يخاطب مشاىدا
مشكمة جماعية ،ليذا ال نجد البطل التقميدي ،ذلك ّ
محايداً ،بل يعالج قضية ويريدىا أن تأخذ حي اًز في وجدان المشاىد وتؤثر فيو فيبدي وجية نظره
ِح َيالَيَا

 -1جالل العشري ،لن يسدل الستار اتجاىات المسرح المعاصر ،ط  ،1مكتبة األنجمو مصرية ،المطبعة الفنية
الحديثة ،القاىرة ،1967 ،ص .258

 -2المرجع نفسو ،ص .262 -261

 -3بيتر فايس ،ماراصاد ،المصدر السابق ،ص .18 -17
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مدخل:
قام المسرح الوثائقي عمى غرار التجارب المسرحية الغربية عمى جدلية اليدم والبناء ،فيو قام
بيدم ثوابت المسرح األرسطي ليبني عمى أنقاضو مواصفات وعناصر جديدة ،ومن بين ىذه األمور
التي ثار عمييا ىو المكان المسرحي فقد رفضوا األمكنة الضيقة ،لذا « يجب عمى المسرح
التسجيمي أن يجد مكانو في المصانع والمدارس والساحات الرياضية وقاعات االجتماعات العامة
فتخمصو من المقاييس الجمالية التقميدية لممسرح .1»...ليذا حاول رواد المسرح الوثائقي البحث عن
أماكن مناسبة لمعرض ،فالمكان ىو الذي يفرض سمبية المشاىد أو إيجابيتو ،وىذا يتماشى مع رؤية
العالم الشاممة ،ليذا نجد بيتر فايس يرفض االنتماء إلى وطن معين ،فوطنو ىو العالم بأسره.
لقد تحرر التيار الوثائقي من المعمار التقميدي المتمثل في الخشبة اإليطالية ،ليذا نجد األمكنة
في ىذا النوع المسرحي غريبة ،فمسرحية "ماراصاد" عرضت في مستشفى شارنتون لألمراض
العقمية.
يستخدم المسرح الوثائقي وسائل أخرى كاألفالم والشرائح ،واإلحصاءات ،والوثائق وأسموب
المسرح داخل المسرح ،والرواية ،فتصبح ىذه الوسائل جزء ال يتج أز من نسيج العمل المسرحي
«فقد نيجوا في استخداميا منطقا شبييا بمنطق البناء السينمائي الحديث ،بحيث تترابط األجزاء من
خالل عممية مونتاج 2»...أي تجنب التطور الدرامي التقميدي لألحداث وتسمسل زمنيا.
ولقد تأثر المسرح الوثائقي بالتيارات المسرحية السابقة والمعاصرة لو كمسرح بيسكاتور وبريخت
فيما أليماه بالوسائل والتقنيات ،وكذلك المسرح العبثي ومسرح القسوة.

 -1بيتر فايس ،أنشودة أنجوال ،تر :يسرى خميس ،مراجعة محمد عبد اليادي أبو ريدة ،سمسمة روائع المسرحيات
العالمية ،عدد  ،14نوفمبر ،و ازرة اإلرشاد واألنباء ،الكويت ،1970 ،ص .28 -27

 -2بيتر فايس ،ماراصاد ،المصدر السابق ،ص .15
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مدخل:
ظل المسرح الوثائقي موضع نقاش وجدل ،فيناك من النقاد ،من استقبمو بحفاوة كبيرة منيم
بيسكاتور الذي يعود إليو الفضل في انتشاره فقد كان أول من أخرج مسرحيات من ىذا النوع ،ومن
النقاد من نبذه منيم "فريش" الذي رفض ىذا المون بقولو «:ذلك النوع اليائس من الدراما الذي يظن
أنو سيحقق الواقعية بمحاكاة الواقع» ،1فالنقاد قد شنوا حممة ضد المسرح الوثائقي ،فيم أخرجوه من
دائرة الفن أو المسرح ،لكن المؤلف المسرحي ليس بمؤرخ بل ىو مبدع ،شرط عدم تشويو الحقائق
أقر في مالحظاتو باالرتكاز عمى الحقائق دون التخمي
وىذا ىو شرط المسرح الوثائقي ،فبيتر فايس ّ
عن الحرية االبداعية ،بقولو « :ال يكتسب المسرح الوثائقي صالحية كاممة في الصراع مع الحقيقة
إالّ عندما يحول مادة الواقع المختبرة إلى وسيمة فنية عن طريق فعاليتة الفاحصة المراقبة
الناقدة»...

2

فمممؤلف المسرحي الحق في إعادة تصوير ىذه الحقائق بطريقة فنية فيستغل كل

الطرق من تقديم واضافة وايجاز وتفصيل...إلخ.
ويكمن ىدف المسرح الوثائقي في التغيير ،كون وسائل اإلعالم لم تعد قادرة عمى فعل ذلك،
مبنيا
كما ّ
أن الدراما أو عنصري التشويق والترغيب موجودان فيو ،ولكن وجود الدراما ال بد أن يكون ً
ونابعا منيا.
عمى الوثائق
ً
إذن المسرح الوثائقي سمط الضوء عمى الموضوعات الحساسة في العالم وان كان تسميطا
جزئيا ،حيث لم يجرؤ أي تيار عمى مناقشتيا ،فموضوعاتو ذات صبغة عالمية ،فيو مسرح قضايا
الشعوب الثائرة ،ومسرح قضايا العالم الثالث ،فيو سجل تضحيات الشعوب وكفاحو ،فيو مسرح
ىاجم كل السياسات االستعمارية.

 -1المسرح السياسي في الستينات ،تر :سباعي السيد ،المسرح ( المصرية) ،المرجع السابق ،ص .108
 -2بيتر فايس ،مالحظات حول المسرح الوثائقي ،تر :نبيل حفار ،المرجع السابق ص .107

03

مدخل:
كما ظمّت الوثيقة ىي السمة المميزة لممسرح الوثائقي ،ففي جل المسرحيات الوثائقية ،يظير
فييا الجانب الوثائقي ،بصورة واضحة ،فيو يحتاج إلى أجواء الحرية ،التي يفتقدىا عالمنا العربي
ليذا ال نجد متابعة نقدية ليذا االتجاه ،كما تمكن البعض من استغاللو لمعالجة بعض القضايا
اآلنية مثل القضية الفمسطينية ،ومكانة المرأة ،فيو كفيل بمعالجتيا.
لقد كان لممسرح الوثائقي التسجيمي موقفاً واضحاً في جانب الجماىير وعمى وجو الدقة من
جانب الطبقات المستغمة ،وكان ال بد من ايصال المسرح ليذه الطبقات بعد أن كان متاحاً فقط
لمطبقات البورجوازية التي تعتبره مجرد نزىة ليمية.
ومن ىنا يمكن تمخيص منطمقات المسرح الوثائقي وأسسو:
)1يعتمد المسرح الوثائقي عمى تقارير حقيقية.
)2موضوعاتو سياسية واجتماعية.
)3ينتج وجية نظر ويؤثر في القارئ ألجل اإلدالء بيا.
)4يتسامى عمى التقارير الصحفية التي تتعرض لمتمويو من قبل المسؤولين.
)5يتبنى موقف المراقب لألحداث.

04

مدخل:
)6يعتمد المجموعات وليس األشخاص ،ويمجأ إلى المواقف المبسطة ألجل اإلدالء بيا.
)7يستخدم األغاني والجوقة واألقنعة والمؤثرات الصوتية والتعميق.
)8يخرج خارج المباني التقميدية لممسرح ويذىب إلى المعامل والمدارس والمالعب والصاالت
العامة.
)9يتحقق في سياق حياة الطبقة العاممة.
)11ىو ضد النظرة العبثية لمحياة ،فيو يؤكد الواقع.
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الفصل األول :بدايات المسرح الوثائقي.

المبحث  :1نشأة المسرح الوثائقي عند الغرب والعرب.
المبحث  :2سعد الله ونوس وأدبه المسرحي.

بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:
المبحث األول 4نشأة المسرح الوثائقي عند الغرب والعرب.

يدم طويال ،لكن
ازدىر المسرح الوثائقي في فترة محددة ىي الستينات خاصة في ألمانيا ،ولم ُ
أىميتو تكمن في ّأنو ش ّكل مرحمة لتوجو المسرح الحقا نحو إعادة النظر بما ىو معروف وتقديم
قراءة جديدة لما ىو موثق تاريخيا من خالل الدمج بين ما ىو وثائقي وما ىو إبداعي في قالب
درامي.
 /1عند الغرب4
وي َع ُد ىوخوت
يعتبر بعض النقاد أن عام  0691كان بمثابة البداية الفعمية لممسرح الوثائقي « ُ
أول كاتب مسرحي وثائقي ،وذلك بمسرحيتو "النائب" التي أثارت ضجة كبيرة في األوساط المسرحية
أوائل الستين ،بعد عرضيا من لدن المخرج إروين بيسكاتور* سنة  0691ببرلين الغربية ،إذ تمكن
ىذا الكاتب من النبش في مقابر الوثائق ليدين بيا الكنيسة الكاثوليكية في شخصيا البابا بيوس
الثاني عشر لتستره عمى المذابح الجماعية لمييود التي ارتكبيا الحكم النازي ،كانت ىذه المسرحية
التي تم عرضيا عمى مسارح خمس وعشرين دولة ,وفي فرنسا وحدىا ثالث مئة وست وأربعين
مرة».

1

مسرحيتو كانت مسرحية ذات طابع واقعي وثائقي خاضعة لمطابع الخيالي في الوقت نفسو ،وىي
المسرحية التي دشنت الحركة ولم تحقق نجاح جماىيري فقط بل استقبمت بقدر طيب من االىتمام
العالمي بسبب موضوعيا الشديد اإلثارة ،فقد أدان فييا ىوخوت موقف الكنيسة بإفناء الييود تحت
 -1عبد الرحمان عبده ،المسرح التسجيمي ( الكاتب األلماني ىوخوت وموضوعاتو المفضمة) ،المسرح ( المصرية)،
عدد  ،96يوليو  ،0661ص .11

*بيسكاتور من أىم المخرجين األلمان الذين قدموا مسرحا وثائقيا ،وافتتح بذلك مبنى مسرح جديد في برلين الغربية
وذلك عندما أخرج مسرحية النائب ليوخوت عام  ،0691نشر كتاب بعنوان المسرح السياسي ،توفي عام 0699م.
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الفصل األول:

حكم ىتمر  ،واحترم فييا الكاتب بتنسيق الحوادث التاريخية ولكن ىذا ال يعني غياب الجانب أو
الطابع الخيالي فييا فيي بذلك كانت بشكل إبداعي في قالب مسرحي.
باإلضافة إلى مسرحيتو "الفدائيون",فييا استخدم معمومات حقيقية في قالب مسرحي ,فيو
يرفض الطريقة الخبرية المباشرة «،فيو يطالب بالدقة التاريخية مثمما يطالب بالمزايا األدبية ،والدليل
أن ىدف الكاتب المسرحي ىو الكشف عن الحقيقة التاريخية».1فالكشف عن ىذه الحقيقة التاريخية
ىي إحدى وظائف الكاتب المسرحي الحديث.
إن
ويؤكد ىوخوت عمى ضرورة التوفيق بين دقة المعمومات وبين الحقيقة األدبية بقولوّ «:
التأليف بين المادة المنتقاة من الواقع في وحدة الفن والحقيقة ،ليو ىدف من أىداف األدب عظيم
ونادر التحقق ،وخاصة في مواجية كتمة رائعة من المادة الخام ،يجب عمى الفن أال يسمح لنفسو
بأن يحرم من حريتو الخاصة التي تشكل وحدىا ىذه المادة» 2فيو بيذا يركز عمى حسن استغالل
البيانات التاريخية استغالالً فنيا.
عبرت عن الضغوط السياسية المحددة لسموك
ومسرحيتو "النائب" ليست الوحيدة التي ّ
الشخصية العامة الحديثة لمواجية أزمة من نوع خاص ،بل كانت ىناك مسرحيات الحقة كما سبق
الذكر مسرحية الفدائيون و الجنود المتان تعتبران مادة خيالية بصورة بارزة ،فال يكفي تحرير
األحداث التاريخية  ،ليذا تميزت مسرحيات ىوخوت بالفنية واإلبداع أكثر مقارنة بالمسرحيات
الالحقة مع كتاب مسرحيين جاءوا بعده.

 -1عبد الرحمان عبده ،المسرح التسجيمي ،المرجع السابق ،ص .11
 -2المسرح السياسي األلماني في الستينات ،ترجمة :سباعي السيد ،المرجع السابق ،ص .011
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الفصل األول:

ولكن النقاد اختمفوا في فكرة مؤسس ىذا التيار المسرحي الوثائقي ،ليذا ىناك منيم من يعتبر
ويعد من أبرز
المسرحي األلماني إروين بيسكاتور من أىم منظري التيار المسرحي الوثائقيُ ،
المخرجين الذين قدموا مسرحاً وثائقيا وىو الذي أخرج مسرحية "النائب" لرولف ىوخوت عام
0691م ،وكذلك أخرج مسرحية بعنوان «قضية روبرت أوبنيايمر» التي كتبيا كيبيارت حول أحد
مخترعي القنبمة الذرية ،فيو لم ُي ِرد لمسرحو أن يقتصر عمى مواضيع محدودة من الواقع واّنما أن
ينفتح عمى التاريخ خاصة في مسرحيتو "رغم كل شيء" ،1321استخدم فييا الوثيقة السياسية
عده النقاد
والتاريخية التي كانت بالنسبة لو وسيمة لربط الحدث المسرحي بالمسار التاريخي ،كما ّ
أول من قدم مصطمح المسرح السياسي ،بعد أن نشر كتاب بعنوان "المسرح السياسي" ،فيو ميّد
أمٌر كائن منذ القدم «السياسة في
لمسرحو ولكن ىذا ال يعني أن السياسة ارتبطت بالمسرح بل ىو ْ
المسرح أمر قديم قدم المسرح» 1فالمسرح لم ينفصل عن السياسة رغم ٌأنو نشأ نشأة دينية ،فيو لم
ينفصل عنيا منذ المجتمعات اإلغريقية الالتينية التي كانت « تبيح لمؤلفي المسرحيات حرية
سياسية كاممة».2فالمؤلف المسرحي لو الحرية في التعبير عن التناقضات الوجودية في المجتمعات
وكانت بداية البحث عن مسرح مغاير سنة  0606بعد أن الحظ أن المسرح غير قادر عمى احتواء
أفكاره ،فأسس بعد ذلك المسرح البروليتاري*  théatre prolétarienفكان بمثابة حمقة وصل

 -1عمي عقمة سرحان ،سياسة في المسرح ،منشورات اتحاد كتاب العرب ،0696 ،ص .41
 -2بيير توشار  ،المسرح وقمق البشر ،تر :سامية أسعد ،دط ،الييئة المصرية العامة لمتأليف والترجمة والطباعة
والنشر ،0691 ،ص .041

* المسرح البروليتاري ( مسرح الطبقة العاممة) أو مسرح الدعاية السياسية ،وىو عبارة عن مسرحيات تتسم
بالسياسة ،تقدم لصالح الطبقة العاممة ألجل إتاحة الفرصة أماميا لمشاىدتيا والتأثر بيا.
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الفصل األول:

بينو وبين الطبقة الكادحة ،فراح يقدم عروضو في المصانع والمعامل رغم الفتور الذي القو ،ولكن
سرعان ما تالشى مسرحو ىذا.
ىز القيم المسرحية
وبعدىا خاض تجربة جديدة مع مسرح الشعب سنة  ،1321فيو بو ٌ
التقميدية ،فقد تجاوز الخطوط الحمراء في اختياره لمموضوعات ،وحقق مكاسب عديدة ،فممع اسمو
بيذا النوع ،فقدم عمى ىذا المسرح أول مسرحية وثائقية بعنوان "رايات" أللفونس باكيو التي قامت
بت وثيق حادثة إعدام قادة العمال الذين لم يكن جرميم سوى أنيم حرضوا الطبقة الشغيمة عمى
التظاىر عمى أرباب عمميم لتحديد أوقات العمل إلى ثمان ساعات يوميا ،ىنا استعان بيسكاتور
بمجموعة من الوسائل مثل السينما والرسوم البيانية والالفتات واالحصاءات ألجل تأكيد صحة عدد
القتمى العمال وألجل الحفاظ عمى واقعية ىذه األحداث.
باإلضافة إلى مسرحية "عاصفة عمى جوتالند" لمؤلفيا أيم فمك وىي القطرة التي أفاضت
الكأس عمى إثرىا استقال من مسرح الشعب بعد أن طالبو المحافظون بفصل المسرح عن السياسة
وحذف بعض المشاىد.
استمر بيسكاتور مسيرتو سعيا في إرساء نظريتو ،ولم يحقق ذلك إالٌ بعد أن أقام مسرحو
الخاص عام  1321الذي ساعده عمى تقديم تجاربو خصوصاً بعد نشره لكتابو "المسرح السياسي"
في الساحة األلمانية فكان أىم عرض قدمو عمى مسرحو عرض "ىكذا الحياة" ألرنست تولمر والتي
اعتبرىا نموذج لنظريتو ،تقوم ىذه المسرحية عمى إحضار ثائر كان قد أمضى ثماني سنوات في
مستشفى األمراض العقمية ،ثم مجابيتو بعالم الثورة  ، 1321حيث حققت ىذه المسرحية نجاحاً
باى اًر .ما شجع بيسكاتور عمى عرضو الثاني لمسرحية "راسبوتين" التي تعالج الفترة الممتدة ما بين
0601م و 0606م .والتي تظير القيصر األلماني جيون الثاني عمى الخشبة ،حيث فمتت منو زمام

02

بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

األمور ،مما دفع بالسمطة إلى التدخل لحذف شخصية القيصر من المسرحية ،ولكن ىذا التدخل لم
يعجب بيسكاتور الذي أرىق نفسو ألجل الحصول عمى وثائق رسمية ليذه الشخصية ،التي كان
يريد من خالليا طرح حقيقة ىذا القيصر ،دون تشويو صورتو لالستفادة من أخطائو لتفادي تكرارىا
وألخذ العبرة منيا.
وفي عام 0616م ،فقد إروين بيسكاتور جنسيتو ومسرحو السياسي بسبب الحكم اليتميري
فغادر ألمانيا إلى االتحاد السوفياتي وبعدىا إلى أمريكا فأقام ىناك أستوديو لتدريس التمثيل،فيو
كان مع فكرة أن تحتل السياسة المستوى األول وأن تتراجع القضية الشخصية إلى المستوى الثاني
بيدف توضيح التناقضات االجتماعية  ،وادانتيا وتغييرىا  ،فكان بذلك ىدف بيسكاتور ىو
التحريض من أجل التحسيس.
لقد حاول بيسكاتور جاىدا لتحقيق المسرح السياسي سواء من حيث األسموب أو المضمون
إلى درجة أنو تخمى عن القيم الفنية في العمل المسرحي بقولو «:لقد أخرجنا كممة فن بشكل جذري
من برنامجنا ،مسرحياتنا كانت نداءات من خالليا نتعامل مع األحداث الجارية ،أردنا ممارسة
السياسة ،ونؤكد عمى الصراع الطبقي...وال نريد لمسرحنا أن يجذب فقط الثوريين ولكن أن يجذب
1
أن اىتمامو بالرسالة السياسية أدى إلى طمس الشكل الفني.
كل الجماىير»  .أي ّ

ومن الطبيعي أن ينعكس المضمون السياسي عمى أسموبو ،فسار بيسكاتور عمى نيج ودرب
أستاذه " ماكس رينياردت" الذي ارتبطت أفكاره بالعنصر المعماري في المسرح،فاستفاد تمميذه من
حمل الخشبة بالمعدات ،حيث وظّف اآلالت الضخمة والمصاعد الكيربائية مستفيداً
التقدم العممي ،ف ّ

 -1عطية العقاد ،تيار الوعي السياسي في المسرح األلماني ،عالم الفكر ( الكويتية) ،عدد  ،1مجمد ،14 ،أفريل،
 ،4111ص .441
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الفصل األول:

من « اإلضاءة الكيربائية وما أتاحتو من إمكانياتيا اليائمة لمتصرف في الفضاء المسرحي» .1ولكن
ىذا كان دائما يؤرق عمل الممثمين نتيجة ضجيج اآلالت.
كما ّأنو قام بتوظيف التقنية السينمائية التي تقوم بثالث وظائف ىي التعميم ,التفسير و
المناخ الدرامي ,وقد كانت استعانتو بالسينما نابعة من اقتناعو كون الدراما تفرض حضور
عنصرين ىما العنصر الوثائقي والعنصر العاطفي ،والسينما السبيل الوحيد لمجمع بينيما.
باإلضافة إلى التقنية السينمائية استخدم بيسكاتور واستفاد من وسائل أخرى في المسرح
الوثائقي بشكل واضح نذكر منيا:
ٱ-تكنيك "الريبورتاج" أو التحقيق الذي يستمد مادتو من الممفات واألحاديث المسجمة والبالغات
الحكومية.
ب-المونتاج 4القائم عمى االنتقاء الحكيم لممادة وجعميا تتجاوز لتصل رؤية حيوية متدفقة.
ج"-الريفيو"* تم استعارتو من مسرح "الكابريو"** السياسي يتميز بالنقد الالذع والتعميقات
الساخرة.
من خالل جميع ىذه الوسائل حاول بيسكاتور أن يخدم المنظر المسرحي لكسر اإلييام
بالواقع ،ليذا كان يرفض الديكور الثابت ألجل إيقاظ المتمقي وألجل إيقاظ الوعي السياسي لديو ،فال
 -1سعيد الناجي ،التجريب في المسرح التجريبي بين المسرح الغربي والمسرح العربي ،د ط ،دار النشر المغربية،
الدار البيضاء ،0666 ،ص .00

*الريفيو :شكل من أشكال ما يسمى بعرض المنوعات ،ظير كمصطمح بفرنسا  ،0641يعني االستعراض وىو
عرض تمثيمي قصير ذو طابع سياسي تحريضي.
**مسرح الكابريو :يطمق عمى العروض التي تقدم في الحانات والمقاىي تيدف إلى التسمية من خالل برامج غنائية
ساخرة في شكل أدبي نقدي.

00

بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

يكون بذلك مشاىدا سمبيا ،أراد من كل ىذا تحقيق التواصل الفعال بينو وبين الجميور من خالل
عروضو ،فحقق ذلك من خالل أحد عروضو بعنوان "المادة  "212ىذا العنوان يشير إلى قانون
مدني ألماني يتعمق باإلجياض الذي نجح في إقامة حوار مع الجميور حولو ،فحقق تغيي ار سياسيا
لقد كان المسرح البيسكاتوري ذو ىدف واحد ىو تشكيل عالقة تبادلية بين العرض والجميور عالقة
يمتحم الجميور بالممثمين،فركز عمى السياسة ما أفقد مسرحو الطابع الجدلي ،وىذا ما جعل غالب
أن مسرحو ال ييتم إالّ
النقاد يتيمونو « :مسرحو يبعده عن الفن ،وسقوطو في أحضان السياسة كما ّ
بأعمال الدعاية الكاذبة في بعض األحيان ،والطنطنة السياسية» 1وىذا ىو االختالف بين مسرحو
والمسرح البريختي الذي سيتم الحديث عنو الحقاً.
وتعززت شيرتو ابتداء من 0610م ،بعد عودتو إلى أحضان وطنو " ألمانيا"  ،فوجد أمامو
المسرحيات التي ال طالما حمم بيا،وجد ما فقده حيث يقول « :ىذا ىو المسرح الذي كافحت من
أجمو أكثر من ثالثين عاماً».2
فمسرحية "النائب" ليوخوت عالجت موقف الكنيسة الكاثوليكية اتجاه المذابح الجماعية لمييود،
وبعدىا قام بيسكاتور بإخراج مسرحية بعنوان :قضية أوبنيايمر لياينز كيبيارت ،التي تناولت
أوبنيايمر العالم الذري « وكانت ىذه المسرحية أكثر اتزاناً من واقع سجالت لجنة األمن التي
شكمتيا وكالة الطاقة الذرية في أمريكا عام  ،0611واستخمص نص المسرحية من  1111صفحة
من سيناريو مطبوع» 3أي أن بيسكاتور قد استمر في تأكيد مسرحو.

 -1كمال عيد ،مدرسة إروين بيسكاتور المسرحية ( المرحمة األولى) ،المسرح ( المصرية) ،عدد  ،11يونيو ،0699
ص .016

 -2بيتر فايس ،ماراصاد ،تر :يسرى خميس،المصدر السابق ،ص.16
3

 -ج.ل .ستيبان ،المسرح الوثائقي فيما بعد بيسكاتور ،تر :سباعي السيد ،المسرح( المصرية) ،عدد ،091-016 :فبراير ،ص .019
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

وفي عام 1391م عرض مسرحية "التحقيق"لبيتر فايس* والمسرحية تدل عمى حسب عنوانيا
عمى أنيا عبارة عن محاكمة تدين الزيف البشري أمام أعين الجميع.
« لقد حكا فايس أدق التفاصيل عن العذاب القاسي داخل المعتقالت النازية :حجرات الغاز
وأفران الحرق حين يحرق المحم البشري ،وطرق التعذيب الرىيبة الفردية والجماعية ،واستعمال
الجموع البشرية كحيوانات تجارب موضحاً إلى أي حد يمكن لمعنف أن يحول حمم اإلنسان في
التقدم والحرية إلى شعار أجوف خاو بال معنى» .1قام بيتر فايس بتصوير العذاب األليم الذي
عانت منو الشعوب إبان الحكم النازي .
كانت ىذه ىي المسرحيات الوثائقية التي أخرجيا بيسكاتور ،غير ّأنو لم يشف غميمو ألنو لم
يعرف طعم االستقرار في بمده ،فقد وافتو المنية سنة ست وستين وتسعمائة وألف (.)0699
إن الحديث عن المسرح البيسكاتوري يقودنا إلى الحديث عن مسرح " الجريدة الحية théatre
ّ
 jorocilالذي استفاد من مناىج بيسكاتور ،حيث تأسس المسرح الفيدرالي األمريكي عام
0611م،ألجل تخفيف وطأة البطالة في مينة التمثيل بعد األزمة االقتصادية األمريكية آنذاك ،فكال
االتجاىين يتشابيان في الوسائل التكنيكية وكالىما ييتم بالحقائق « إن طرق بيسكاتور في المسرح
الممحمي خدمت بشكل فعال تطور الجريدة الحية».2
ينتمي ىذا النوع المسرحي إلى المسرح التحريضي الذي ظير بأمريكا وقبميا ألمانيا وروسيا
أوائل سنوات الثالثين ،عن طريق مقتطفات من الصحف التي تعالج قضايا كبرى« عمى
 -1بيتر فايس ،أنشودة أنجوال ،تر :يسرى خميس ،المسرح ( المصرية) ،عدد  ،01نوفمبر ،ص .01
 -2إبراىيم حمادة ،معجم المصطمحات الدرامية والمسرحية ،دار المعارف ،القاىرة ،0660 ،ص .61

* بيتر فايس من أىم كتاب ومنظري المسرح الوثائقي األلماني  ،نشر كتابا اسمو " مالحظات حول المسرح
الوثائقي"  ،0699كتب عددا من المسرحيات الوثائقية أىميا "ماراصاد" عام .0691
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

أن يعرض تمك المشاكل الممسرحة ممثمون حقيقيون ،تساعدىم في تمك المؤثرات الصوتية
والضوئية ،والحيل المعبرة» 1فمكل ىذه المؤثرات دور تؤديو.
ومن ىذه الحيل « :استخدام مكبر الصوت واستخدام الشاشة الخمفية في تقديم مناظر أو
مشاىد سينمائية معينة واستخدام الالفتات واإلعالنات»

2

ويغيب بذلك معنى البطولة في مسرح الجريدة الحية إذ ال وجود لمبطل الذي تعمق عميو اآلمال
فيقول عبد العزيز حمودة في ىذا الصدد «:ففي ىذه المسرحيات تنعدم المحاولة لمعالجة الفرد
كبطل ،إذ أن المؤلفين يعالجون قطاعات عرضية تكشف عن الطبيعة التعاونية أو الجماعية
لممجتمع ...معالجة مجموعة من األفراد إال في فرديتيم بل في تجمعيم كجماعة»

3

كما سنت لغة المسرح الجريدة بعض التعديالت فاضطر صحفيو الجريدة إلى التخفيف من حدة
الجفاف المولد من الوقائع « :كالتناقض والتضاد ،العمة والنتيجة ،االستمرار ثم المقتطفات»

4

باإلضافة إلى االقتصاد المغوي وعنصر التكرار الموجود بوضوح.
حاول مسرح الجريدة إقامة عالقة جدلية مع المتمقي،فيو كان يتعرض لمشاكل المتفرج
اليومية،فكانت جل المسرحيات تعرض في الطرقات والشوارع والمقاىي،ومن ىذه المسرحيات
"أمريكا البيضاء" لصاحبيا مارتن دوبرمان ،اعتمد فييا عمى الحقائق والوثائق الحقيقية  ،عالج فييا
مسألة الزنوج في أمريكا عبر أربعة قرون ،فيصف لنا عبد العزيز حمودة كونو شاىد عيان فضاء
ىذه المسرحية يقول « :جمست أتأمل ما حولي :قاعة صغيرة ال تتسع ألكثر من مائتين من النظارة
 -1عبد العزيز حمودة ،رسالة أمريكا البيضاء ،المسرح ( المصرية) ،عدد  ،0691 ،9ص .91
 -2المرجع نفسو  ،ص .11

 -3ج.ل.ستيبان ،الدراما الحديثة بين النظرية والتطبيق ،المرجع السابق ،ص .166
 - 4عبد العزيز حمودة ،رسالة أمريكا ،المرجع السابق ،ص .14
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

في واجيتيا منصة صغيرة منخفضة ال تختمف في شيء عن المنصات في مدرجات الجامعة
 ، 1»...فكان بيذا مسرح الجريدة الحية مسرحا بسيطا بإمكانيات بسيطة.
وبدأ رواد مسرح الجريدة الحية بالمشاىد ،كونو عنصر مشارك في العرض المسرحي ،فيو الذي
يحقق التواصل،فركزوا عمى رد فعل المتمقي ،ومن مسرحياتيم" :أثيوبيا"" ،أم ايقاف"" ،الطاقة وثمث
أمة".
وبيذا استطاع مسرح الجريدة الحية أن يدفع بالمسرح دفعة جديدة قوية نحو االستمرار ،رغم ارتباطو
بالكساد و األزمة االقتصادية األمريكية.
برتولد بريخت والمسرح الممحمي4
ات المسرح الوثائقي " برتولد بريخت"* ،والذي ظير عمى يده المسرح الممحمي
ومن لَبَِن ْ
بألمانيا ،فيو كان مع فكرة ّأنو ال يمكن فيم المسرح الممحمي ما لم نربطو بالفكر الماركسي"،تغيير
العالم بدل تغييره"،فيو بيذا أعاد النظر في المسرح الدرامي الذي سطر قواعده أرسطو في كتابو
"فن الشعر" فقد بياناً مسرحيا اشتير بو بعنوان اإلرغانون الصغير شرح فيو نظريتو في المسرح
فأحدث بذلك تغيي اًر في ىيكمة األدب األلماني خاصة والعالمي عامة.
فعال فألجل تغيير
وركز بريخت عمى عالقة المسرح بالمتفرجين ،حيث جعل الجميور عنصر ّ
المسرح ينبغي تغيير الجميور ،وليذا ثار بريخت عمى المسرح البورجوازي "مسرح الطبخ" كما
يسميو ىو.

-1عبد العزيز حمودة ،رسالة أمريكا ،المرجع السابق ،ص .91

٭برتولد بريخت :رائد المسرح الممحمي  ،شاعر وكاتب مسرحي ألماني ،بدأ مسيرتو الفذة بمسرحية بعل ،فيو حاول
أن يغير المجتمع ويحرر الناس من خالل مسرحو.
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

فبالنسبة لبريخت الجميور الحقيقي ىو عامة الشعب وليس الخاصة منيم يقول « :مسرح
الجماىير العريضة الكثار المستغمين من قبل القمة»، 1فبريخت يعتقد بضرورة خدمة المسرح لألقمية
المستغمة.
ولقد كان لدى بريخت وعي بأن لممسرح أثر خطير عمى المجتمع ليذا اتجو إلى خمق نموذج
درامي جديد ،يتناسب والمتطمبات الجديدة ،فكان بذلك المسرح الممحمي البديل ،فكشف عن
تناقضات المجتمع ،باالستعانة بمبدأ الجدلية المادية وىو أسموب «يدرس المجتمع عبر تناقضاتو
الداخمية وذلك من خالل سعي األسموب نفسو لفيم المجتمع عبر تطوره» ،2حيث كانت الحاجة
ماسة إلى مسرح قادر « ليس عمى إثارة األحاسيس فقط وأفكار مسموح بيا في مثل ىذه العالقات
وفي مثل ىذه الظروف التاريخية ،بل والذي يستخدم ويولد أفكا ار وأحاسيس تعتبر ضرورية لتغيير
مغاير ِ
وم َولِ ًدا.
الظروف التاريخية» 3فكان ال بد من ظيور أسموب مسرحي جديد
وم َعب ًار ُ
ًا ُ
كما ارتبط التغيير عند بريخت بفكرة االغتراب  ،كون المسرح ال يقدم الحقيقة بصورة مألوفة بل
في صورة غريبة ،مدىشة  ،صادمة ،فيتم السعي إلى تغييرىا.
فبالنسبة لبريخت اليدف ىو دفع الجميور إلى التأمل في الواقع ،فكمما كانت األشياء غريبة
حفزت عمى التفكير والعكس.

 -1برتولد بريخت ،شعبية األدب وواقعيتو ،تر :رضوى عاشور ،عيون المقاالت ( المغربية) ،عدد  ،0666 ،00ص
.11
 -2برتولد بريخت ،نظرية المسرح الممحمي  ،تر :جميل نصيف ،عالم المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ص .411
 -3المرجع نفسو ،ص .411

* التغريب :اليدف منو إبعاد عاطفة المتفرج واإلبقاء عمى ذىنو صاحيا ليفكر في الحل.
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

كما أن المسرح الممحمي إضافة إلى اعتماده عمى عناصر التغريب*فيو يرفض البناء المنطقي
والمحكم لألحداث.
فيو بيذا قد كان ثائ ار عمى البورجوازية ،فيو أدانيا في جميع أعمالو بل حطم وسائميا خاصة
من المسرح الذي يوىم الطبقة الكادحة أن مصيرىا محكوم بالبورجوازية ،فيو يعتبر من أكثر
المسرحيين الذين تعامموا مع ىذه الطبقة ،ويقول رياض عصمت في ىذا الصدد « :أبطال بريشت
ليسوا عظماء ولكنيم بالتأكيد بشر يمكن أن تصادفيم في األزقة ،بشر يحكون ،ويدخنون ويسكرون
ويسرقون 1»...فأبطال مسرحياتو ىم أناس عاديين وليسوا مثاليين.
ومن مسرحياتو "حياة غاليميو"" ،محاكمة لوكولوس"" ،السيد بونتيال وتابعو ماتي"،فبمجرد
النظر في ىذه العناوين نعتقد لموىمة األولى أنيا تعالج سي ار ذاتية ،غير أنيا مسرحيات ال تمجد
الفرد أبدا ،بل تركز عمى القوى االجتماعية واالقتصادية ىي المادة مفضمة ليذا المسرح الجديد ليذا
ال نجد البطولة بالمعنى التقميدي في المسرح البريختي ،فمثال في مسرحية "حياة غاليميو"  «:متيم
وضحية ،وشخصية معقدة جدلية ،إنو ليس البطل الفرداني القديم الذي نجده في مسرحيات شيمر
التعبيرية ،ولكنو يعيش عالقة متبادلة مع المجتمع بل مع اإلنسانية ،وىو ال يثور بشكل مثالي
كاألبطال الوجوديين  2»...أي أن البطل البريختي تجاوز الحدود التقميدية القائمة عمى األلوىية
فأصبح شخصا عاديا.
حرص بريخت عمى أن تكون اإلضاءة واضحة لممشاىدين حتى في مشاىد الميل ،لكي ال
ينعس المتمقي ،ويظل يقضا مستوعبا ،كما تحضر الموسيقى لدورىا.

 -1رياض عصمت ،البطل التراجيدي في المسرح العالمي ،ط ،0دار الطميعة لمطباعة  ،لبنان ،0661 ،ص .01
 -2المرجع نفسو ،ص .010 -011
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

فكان ىم بريخت ىو المشاركة الفعمية لمجميور ،ليذا لم يدخر جيدا لتحقيق ىذه الغاية
ولم يكن المسرح الممحمي نتاج بريخت وحده ،بل كانت لو مصادر سابقة ،فيو أقر بتأثره بشكل
كبير ببيسكاتور ،فكالىما حرضا عمى الثورة.
ورغم اشتراكيما في تطوير المسرح الممحمي إالّ أننا نؤكد االختالف القائم بين المسرحيين
فبيسكاتور يرى أن السبيل الوحيد ىو الثورة لذلك حاول أن يقمب كل عرض إلى مظاىرة جماىيرية
بيد أن بريخت يرى أن بيسكاتور أثار فوضى شاممة بتجاربو المسرحية ،ففي رأيو أن مسرح
بيسكاتور كان برلمان والجميور ىيئة تشريعية ،كما أن الفرق بينيما يكمن أن األول استخدم اآلالت
الضخمة والباىضة غير أن الثاني اعتمد مناظر فقيرة ألجل تحقيق التغريب ،وال بد لممسرح أن
يحمل في طياتو المتعة وان كان سياسيا « وأن المتعة ال تتعارض مع الفن»1ألنيا تدفع إلى التعميم
الذي يؤدي بدوره إلى التغيير.
باإلضافة إلى جيود بريخت السابقة فيو عمل عمى مزج السياسة بالفن غير أنو أعطى
األولوية لمفن،فيو ضد فكرة التركيز عمى السياسة،ألجل تفادي المباشرة في مسرحياتو ،وىذا ما
افتقده مسرح بيسكاتور بتركيزه عمى الجانب السياسي واغفالو الجانب الفني في أعمالو ،ومن
مسرحيات بريخت التي تعتبر نموذج أمثل لمزجو السياسة بالسخرية مسرحيتو " األم الشجاعة"
صور فييا أسباب الحرب بأسموب ضاحك مبك.
فكان ىدف بريخت من خالل كل ىذا الوصول إلى متفرج ناقد يتحكم فيو العقل ال المشاعر
شأنو شأن بيسكاتور الذي سعى إلى التحريك واالنتفاضة ،ولكن بريخت طبعا لم يمغ العاطفة ولكن
ليست أي عاطفة بل العاطفة المثمرة.
 -1برتولد بريخت ،نظرية المسرح الممحمي ،المرجع السابق ،ص .96
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

كما تأثر بريخت بالمسرح الشرقي كمسرح كابوكي ومسرح النو الصيني ،فيو قد حرص عمى
تغيير العالم وتقاليده المستيمكة ،وسعى إلى تغيير االنسان خاصة الطبقة الكادحة.
أثر بريخت عمى كل المسارح الغربية ،حيث القى نموذجو رواجا كبي ار في فرنسا واجتازىا إلى
مسارح عربية ،فأحدث بذلك ثورة فنية كبرى « وظل يصر عمى أن حيوية الدراما تعتمد عمى
االختبار المتواصل ،النقاش والتعديل كسيرورة ال نيائية» .1أي أن عممية إخراج مسرحية ما ىو ّإال
ٍ
تحد إبداعي حقيقي.
بيتر فايس والتنظير لممسرح الوثائقي4
ومن أىم كتاب المسرح الوثائقي ومنظريو األلماني بيتر فايس الذي برز اسمو ،كتب كتابا
عنوانو "مالحظات حول المسرح الوثائقي" عام 1392م ّبين فيو أن المادة الوثائقية تخضع لإلعداد
عمى صعيد الشكل دون أي تغيير في المضمون ،تتألف ىذه المحاضرة من أربعة عشر فرضية،
وكان اليدف منيا تقديم دراسة مفصمة من المسرح الوثائقي عن غيره من أشكال المسرح المعاصرة
لو ،خصوصا في تمك المرحمة فييا تشابكت التسميات :المسرح الدعائي ،البيسكاتوري ،البريختي،
مسرح الالمسرح ،مسرح االحتجاج ،وغيرىا.
في ىذه المحاضرة صرح أن المسرح الوثائقي ىو أحد أشكال المسرح الواقعي وأنو « مسرح
تقريري ،فالسجالت والمحاضر والرسائل والبيانات اإلحصائية ونشرات البورصات ، ...فالمسرح
التسجيمي يستوعب كل اكتشاف ،كل مادة موثوق بيا» 2أي أن المسرح التسجيمي يعتمد الحقائق
والوثائق.

 -1ج.ل .ستيبان ،الدراما الحديثة بين النظرية والتطبيق ،المرجع السابق ،ص .166
 -2بيتر فايس ،أنشودة أنجوال ،المسرح ( المصرية) ،المصدر السابق ،ص .00
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

فالمسرح الوثائقي إنما ىو جزء من الحياة العامة ،وىو يقف ضد كل الفئات التي تسعى إلى
تمييع الحقائق ألجل تخذير الجماىير.
كما أن المسرح الوثائقي يضع الحقائق تحت منظار التقييم ،ويعرض وجيات النظر المختمفة فيو
يتخذ شكل المحكمة ،حيث يدمج الجميور في المحاكمة ،فقد يجد المشاىد نفسو في دور المتيم أو
القاضي.
من خالل ىذا االستعراض نالحظ أن فايس ركز عمى سرد الخصائص التي يتميز بيا ىذا
المون المسرحي وىذا ما يؤكد صعوبة وضع تعريف جامع ومانع لممسرح الوثائقي.
بيتر فايس ال تكمن أىميتو في كونو كاتبا مسرحيا أو فنانا فذا لكنو واحد من أبرز األصوات
الحرة في العالم ،وىو من أىم العناصر المحرضة عمى الثورة ضد االمبريالية العالمية ،والثورة في
أعمالو ال تعني موضوعا بل أعمالو ىي وسيمة لتبميغ أغراضو الثورية ،فيو ليس من فئة الكتاب
الذين يستثمرون الثورة ألجل عائد نفعي شخصي ألجل المال أو الشيرة ،فيو ليس "المشاغب ىاو"
وليس محترف يسايسأو يتسيس,فيو رجل ال ييمو تغذية غروره الشخصي بل ييمو مساىمتو في
تحريك األفراد وأخذ موقف.
وقد سعى إلى تقديم تعريف لممسرح الوثائقي من خالل مالحظاتو ،ويمكن تمخيص تعريفو ،أن
المسرح الوثائقي ىو مسرح سياسي يعتمد الوثائق مادة أولية بعد تعديميا لخدمة موضوع معين غالبا
ما يكون سياسيا أو اجتماعيا.
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

فيو يعد من األوائل الذين نظروا لممسرح الوثائقي من خالل مالحظاتو التي ال ترقى إلى
مستوى النظرية غير أنو استدرك ما أغفمو ،ومن مسرحياتو" :ما ار-صاد" " ،1311تعميمات"
" ،1311فيتنام" " ،1391تروشكي في المنفى" " ،1310التحقيق" .1391
وتعتبر مسرحية ما ار-صاد وىي اختصار ألطول عنوان في تاريخ المسرح" اضطياد واغتيال
جان بول ماراكما قدمتو فرقة تمثيل مصحة شارنتون تحت إشراف السيد دي صاد ،نموذج لممسرح
الوثائقي فكريا وفنيا.
تعالج ىذه المسرحية موضوع الثورة الفرنسية ،وقد اعتمد فييا بيتر فايس عمى أدوات حقيقية
تتعمق بمقتل جان بول ما ار وذلك في  01يونيو 0660م ،عمى يد شارلوت كوردي البالغة من العمر
أربعة وعشرون عاما ،تحت تأثير اليوس الديني  ،وألجل أن يصور بيتر جوانب الثورة استدعى
أغمب الشخصيات التي كانت تحيط "بمارا" مثل :جاك رو ،كوردي ,دوبيريو ،دي صاد ،ىذه
األخيرة شخصية ال عالقة ليا بما ار ،أي عرض وجيات نظر مختمفة ألجل الجانب الجدلي الذي
ىو من أساسيات المسرح الوثائقي ،فشخصيتي ما ار و صاد كالىما مقتنعا بضرورة الثورة ولكن
االختالف في الطريقة ،فما ار أصر عمى التغيير االجتماعي والسياسي حيث يقول:
« بدال من المراقبة الجامدة
أقتحم
و أعمن خطأ أشياء معينة
وأعمل عمى تغييرىا وتحسينيا...
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:
ورؤية كل األشياء بعين جديدة»

1

فما ار في نظر فايس أحد مفكري ودعاة االشت اركية أقر عمى الثورة ألجل التغيير ،فيو يؤكد عمى
ضرورة الثورة عمى المستوى االجتماعي لتحرر الذات ،في حين "صاد" يطالب بالحرية الفردية
يقول:
أنا ال أؤمن إال بنفسي...
إلى أين تقودنا
ىذه الثورة
إلى ضياع الفرد

2

يؤكد صاد عمى ضرورة التغيير الفرداني.
انطمق بيتر فايس في ىذه المسرحية طبقا لمفيوم المسرح الوثائقي من وجيتي نظر
متناقضتين ىما :الحرية الفردية(صاد) في مقابل الثورة االجتماعية (مارا) ,فتعددت أوجو الثورة في
ىذه المسرحية و إنما أراد بيذا فايس إبراز مفيوم شامل لمثورة ،فيو لم ينحز إلى طرف منيما بل
بقي بعيدا وىذا ما يفسر موقفو من ىذه المسرحية بقولو « :إنني ال أثق في األشكال االجتماعية
السياسية القائمة ،كما أنو ال ينبغي أن نطمب من الكاتب حال واضحا ،فالعالم نفسو ليس بواضح
من األفضل كثي ار لو أمكنني القول إنني شيوعي مقتنع أو اشتراكي متطرف إذن ألمكنني قول

 -1بيتر فايس ،ماراصاد ،المسرح ( المصرية) ،المصدر السابق ،ص .01
 -2المصدر نفسو ،ص .66
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

شيء ،لكنني أقف في الوسط 1»...فيو ظل مترددا بين الموقفين ولكنو أخي ار أكد عمى ضرورة
الثورة.
فالمسرحية تتكون من ثالثة وثالثين مشيد مقسمة إلى فصمين ،لكل فصل عنوان يكشف عن
مضمونو ،ولكنيا تصب في فكرة واقع الثورة الفرنسية ،فكانت لغة المسرحية ذات طابع شعري ،كما
تممح آثار بريخت في ىذه المسرحية كون فايس خريج المدرسة البريختية التي اعتنت بالمتمقي
ودوره.
فيو في مسرحيتو حاول إشراك المتمقي واستعان بالتقنية البريختية من البداية إلى النياية
واستعان بتقنية المسرح داخل المسرح ألجل استيداف المتمقي ودفعو إلى التأمل والتفكير.
 /2عند العرب4
الواقع أن المسرح العربي تأثر بالتوجو الوثائقي في الستينات ،وكان لمترجمة دور ميم في
تطوير المسرح العربي المعاصر ،فراح المترجمون ينقمون عن المغة األلمانية مباشرة ،وكذلك كان
لترجمات بيتر فايس إلى المغة العربية اعتبا ار من  0699دورىا في التشجيع عمى تبني ىذه الصفة
في فترة أحداث تاريخية ىامة عمى الصعيد المحمي ( حرب  ، 1391قضية فمسطين ،الحرب
األىمية في لبنان) ،باإلضافة إلى ترجمة مسرحيات كثيرة لبرتولد بريخت ،وماكس فريش،وجرىارت
ىوبتمان وغيرىم.
وىكذا عزمت األقالم العربية تترجم عن األلمانية بحكم التبادل الثقافي والسياسي ،وتعتبر
مسرحية "ماراصاد" لبيتر فايس وأنشودة "أنجوال" القتا حفاوة في العالم العربي ،وقد تزامن ىذا مع

 -1بيتر فايس ،ماراصاد ،المصدر السابق ،ص .06
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

ىزيمة 1391م ،ما دفع بالكتاب المسرحيين إلى تبني القضايا السياسية وتقديميا في قالب وثائقي
فأخرج أحمد زكي مسرحية بعنوان "الغول" والتي ميدت ليا مسرحية "أنجوال" لفايس ،وذلك عام
.0691
والدافع الذي جعل المسرحيين العرب يتقبمون المسرح الوثائقي وينيمون منو ،كونو يخدم القضايا
العربية.فكانت مسرحية الغول ألحمد زكي بادرة لمتعريف بالمسرح الوثائقي.
وبعدىا توالت المسرحيات الوثائقية عمى يد كل من ألفريد فرج في مسرحيتو "النار
والزيتون"«,وتعتبر مسرحية النار والزيتون أللفريد فرج التي يعالج فييا القضية الفمسطينية أثر
ىزيمة عام 0699م»1فيي إحدى النماذج األولى الوثائقية في الوطن العربي.
يقول ألفريد فرج « :جعمت بطمي ىو القضية ،بالمعنى الحرفي لمكممة» 2فكان ىدفو خدمة القضية
الفمسطينية عمى ىذا النحو الجديد من المسرح ،فيؤكد ىذا بقولو « :الذي يكتب أو يقدم مسرحيتو
عن القضية الفمسطينية ال بد أن يق أر عنيا ما يساوي أو يزيد عن الذي يقدم بحثا عنيا لمدكتوراه »

3

فيو يكرر ضرورة خدمة القضية.
باإلضافة إلى مسرحيات وثائقية أخرى عربية منيا " :حفمة سمر من أجل  1حزيران" لسعد
اهلل ونوس والتي ىي محل دراستنا ،وكذلك مسرحية "الجندي التائو" ليسرى الجندي" ،عراضة
الخصوم" لعمي عقمة سرحان وغيرىا ،نستعرض بنوع من التفصيل ليذه المسرحيات.

 -1عمي أحمد باكثير ،فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية ،ط ،4معيد الدراسات العربية العالمية،0691 ،
ص .094 -096

 -2ألفريد فرج ،النار والزيتون ،د ط ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،0666 ،ص .016
 -3صافي ناز كاظم ،من ممف الستينات ،ط  ،0الدار العربية لمنشر والطباعة ،0660 ،ص .010
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:
ٱ-النار والزيتون4

إن أول مسرحية وثائقية كتبت عن وعي بيذا المون المسرحي ىي مسرحية "النار والزيتون"
أللفريد فرج عام 0691م ،جمع المعمومات حول القضية التي أراد معالجتيا ومعايشة الوضع ،يقول
في ىذا الصدد « :بكل تقدير أشكر حركة التحرير الفمسطينية " فتح" أن أتاحت لي زيارة مواقع
العمل الفدائي ،واالتصال عن قرب بأبطال المقاومة الفمسطينية»1فاستمر اص ارره وامتد إلى زيارة
مراكز التأثير العالمية في موسكو وباريس ولندن.
تتكون مسرحية "النار والزيتون" من فصمين تتباين أحداىما زمنيا ومكانيا ،إال أنيا ال تخضع
لمتسمسل المنطقي ،غير أنيا تصب في كل واحد ،إنو القضية الفمسطينية.
تبدأ المسرحية بمقدمة عبارة عن أغنية تمخص محتوى المسرحية ،مؤكدة أن القضية الفمسطينية
تخص االنسان أينما كان.
ومن أبرع المواقف التي أراد ألفريد فرج أن يمخص بيا منطق المحتل اإلسرائيمي حيث يريد أن
يبدو كريما فيكون في قمة شراستو ،تقول األغنية:
« خذ يا عربي.
عرضك أو أرضك أو عمرك.
من رحمة إسرائيل4
شعب اهلل المختار.

 -1ألفريد فرج ،النار والزيتون ،المصدر السابق ،ص .96
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:
إحنا المي قسمنا.
وانت المي حتختار»

1

ليذا يدعوا ألفريد االنسانية أن تتوحد ،فالظمم واحد واالحتالل واحد والعدالة واحدة ،ليذا نجده ينبو
الشعوب إلى ضرورة الوعي بالوضع الخطير.
سعى ألفريد فرج إلى توعية الجماىير بيذه القضية التي يعتبرىا أزمة الضمير االنساني ،ليذا
نجده يستفز المتمقي بالحقائق التي يتولى الرواة الثالثة ،الشاب 0و الشاب  ،4والفتاة روايتيا دون
أي انفعال.
فيبدأ الثالثة باستدعاء الشيود الذين يكشفون الوجو الحقيقي لممؤسسة العسكرية االسرائيمية ،وبعد
انتياء القادة اإلسرائيميين من شياداتيم ،ينضم الرواة الثالثة ( الشاب ,0الشاب  ,4الفتاة) إلى
الفدائيين وقائدىم ،فيؤكدون ىويتيم الفمسطينية ،ويؤكدون صمودىم في وجو العدو والجائر ،الذي
شردىم من ديارىم وجردىم من ىويتيم.
في ىذه المسرحية يقدم ألفريد فرج وجيتي نظر مختمفة ،إحداىما ألقميات تنتزع من شعب وطنا
وتقذف بو خارجا ،واألخرى لشعب يشتاق لرائحة تراب فمسطين ،وىذا من خالل إحدى مقاطع
األغنية:
« تك ،تمغراف ومستعجل ،تك تك...
لمفدائيين وثوار الشعوب الحرة ،نقطة.
في فيتنام ،كوبا ،أنجوال،بمفيا....
 -1ألفريد فرج ،النار والزيتون ،المصدر السابق ،ص .011

21

الفصل األول:
نحن أبناء فمسطين وصمنا قمب الميدان»

بدايات المسرح الوثائقي
1

وتتسم الدعوة إلى االلتحام بصفوف الثورة ضد االمبريالية العالمية ،وبعدىا يتحول المشيد
من ساحة رقص إلى ساحة نضال ،فيصور لنا صورة الغدر ،حيث أبو شريف الذي جمعتو ذكريات
بنادية أو "ناتانيا" ،كان يطمئنيا أثناء لحظات الرعب وكيف حدث التحول لتصبح تمك الفتاة البريئة
إلى آلة اسرائيمية مبرمجة.
وقد استعان المؤلف ،ألجل المصداقية ،صو ار فوتوغرافية تفضح مناظر التقتيل والالفتات
واألشرطة اإلخبارية.
فيعود الرواة الثالثة إلى تتبع العوامل التاريخية لمقضية منذ وعد بمفور عام 0609م ،الذي
دعا إلى إقامة وطن قومي لمييود ،بفمسطين .وطرد حوالي  0616فمسطيني ،ونصف مميون سنة
 ،0699واعتمد ألفريد فرج عمى اإلحصائيات الحقيقية.
ويستعرض ألفريد مساحة األرض منذ عام  ،0616حيث كان الييود يممكون أقل من  %9من
األراضي الفمسطينية ،تزايدت إلى أن وصمت إلى  ،%61في المقابل كان لمعرب  ،%61غير أنيم
فقدوا جزءا ميما بسبب السياسة التوسعية الصييونية.
يستمر المؤلف بتصوير صور معاناة الالجئين من خالل سرد إحدى الشخصيات "سممى"
التي كانت تحكي األحداث المؤثرة دون أدنى انفعال «،ال تبكوا ،ال يبكي حدا ،اغضبوا»

2

ليعود المشيد إلى جماعة الفدائيين المقاومون لالستعمار ،ليقطع المؤلف الحدث ليستعين بتقنية
االسترجاع ليعود إلى "أبو شريف" إلى ذكرياتو ببرلين الغربية وسجنو.
 -1ألفريد فرج ،النار والزيتون ،المصدر السابق ،ص .90
 -2المصدر نفسو ،ص .96
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بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:
«القاضي4اسمك؟
أبو شريف 4فتحي عبد اهلل
القاضي 4جنسيتك؟
أبو شريف 4فمسطيني».

1

تجاوز ألفريد فرج بمسرحيتو المسرح التقميدي،و تجاوز البطولة الفردية إلى الجماعية «،أعترف
أني عشت ىذا القمق ،مشفقا ومتحر از من كتابة قصة رجل واحد أو مجموعة من الناس ،وأنا ال
أبغي أقل من طرح قصة شعب كامل»...

2

نجح فعال ألفريد أن يجند كل الوسائل ألجل القضية الفمسطينية ورصد تفاصيميا.
ويبدأ الفصل الثاني بأغنية تؤكد صمود الفمسطينيين ألن ىزيمة  0699لن تخير قواىم بل
تزيدىم عزما لمواصمة النضال ،رغم الصعاب ،تعود وتظير الفتاة في ىيئة صحفية مع القائد
وبعدىا تظير مرة أخرى جماعة الفدائيين المحاصرين من قبل الجنود ،فيمقي أبو شريف قنبمة تؤدي
إلى استشياده ،فمات منفعال وىذا خطأ.
ىكذا يتحدث الفمسطينيون عن شيدائيم ال دموع وال بكاء ،بل إصرار عمى مواجية العدو يقول
اهلل تعالى « :وال تحسبن الذين قتموا في سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربيم يرزقون» ،3فيبقى درب
النصر مستمر حتى النصر أو الشيادة وتظل فمسطين مغروسة في القمب .

-1ألفريد فرج ،النار والزيتون ،المصدر السابق ،ص .61
 -2المصدر نفسو ،ص .99

 -3القرآن الكريم ،سورة آل عمران.096 ،
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الفصل األول:

كما أنو لم يتقيد بالتتابع الخطي لألحداث وىذه سمة المسرح الوثائقي  ،يقول في مقدمة
مسرحيتو «:اجتذبني ىذا الشكل لممسرح الوثائقي أو التسجيمي ،وفرض نفسو عمى المسرح الكمي
أو الشامل ،بما يضمو من ألوان الفنون التعبيرية مجتمعة ,1»...فيو تجاوز حدود المسرح
التقميدي.
ويؤكد ألفريد فرج انتساب مسرحيتو إلى المسرح الوثائقي بقولو« :ىذه المسرحية تنتسب بشكل ما
إلى المسرح الوثائقي 2»...فيو أخذ مادتو من مصادر تاريخية ،من محاضر المحكمة ،من أقوال
الفدائيين.
كما تعج المسرحية باإلحصائيات واألرقام التي توثق لنسبة السكان الييود والعرب ونسبة
العمال والتالميذ ،واليدف فضح سرقة الييود لألراضي الفمسطينية بدون وجو حق.
استطاع "ألفريد فرج" بمسرحيتو ىاتو أن يعالج القضية الفمسطينية بكل جوانبيا وخدمتيا بكل
الوسائل المتوفرة ،مستعينا بالمسرح الوثائقي وأدواتو.
ب -حفمة سمر من أجل  1حزيران4
ىي تعتبر إحدى المسرحيات الوثائقية األولى في الوطن العربي ،وسيفصل فييا الحقا باعتبارىا
موضوع بحثنا.
ج-سيرة مع أبي الخميل القباني4

 -1ألفريد فرج،النار والزيتون ،المصدر السابق ،ص .96
 -2ميدي الحسيني ،المسرح المصرية ،عربية وعالمية ،عدد  06 ،1مايو ،0690 ،ص .16
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الفصل األول:

يتكون عنوان المسرحية من مكونين يربطيما ظرف( مع) زمكاني يدل عمى االجتماع ،أراد بيا
"سعد اهلل ونوس" أن يقول إن السمر يكون مع أبي خميل القباني ،الذي حول المسرح إلى حدث
اجتماعي يتواصل فيو المتفرجون والممثمون ،تعد المسرحية محاولة لبعث التراث وفيمو ،القصد
منيا التأريخ لتجربة أبو خميل القباني رائد المسرح العربي.
استميم أبو خميل القباني مسرحيتو األولى "ىارون الرشيد مع األمير غانم بن أيوب وقوت
القموب" من حكايات ألف ليمة وليمة ،التي رويت في الميمة الثانية والخمسين ،لم تحتمل زبيدة زوج
ىارون من احداىن "قوت القموب" التي ىام بيا ىارون الرشيد ،فأوىمتو أنيا ماتت ،ما أثار حزن
ىارون الرشيد لدرجة أنو أىمل شؤون الدولة ،وأعمن الحداد العام ،عثر عمييا غانم بن أيوب التاجر
مرمية ،حمميا إلى بيتو ،فأحبا بعضيما البعض ،وبعدىا اكتشف ىارون مكيدة زوجو فيأمر بالقبض
عمى قوت القموب ،وتوضع في السجن ،فيعفو عنيا ىارون بعدىا لما عمم بعفتيا ،فيسمح ليا
بالبحث عن غانم.
ونوس لم يخرج عن اإلطار العام الذي وردت فيو القصة كما وردت عند القباني ،حيث حافظ
عمى الحكاية وأجوائيا مع بعض التعديالت البسيطة.
ويقدم ونوس في المسرحية الثانية "حياة أبي خميل" وكفاحو الطويل إلنشاء مسرح في دمشق
معتمدا وثائق حقيقية ،ومعطيات تاريخية صاغيا في كتابة مقالتو « لماذا وقفت الرجعية ضد أبو
خميل القباني» ، 1وضع ونوس المسرحية في سياقيا التاريخي ،حينما كانت سوريا تحت االستعمار
العثماني فحوليا إلى دويمة.

 -1ينظر محمد يوسف نجم ،المسرح العربي دراسات ونصوص  :الشيخ أحمد أبو خميل القباني ،دار الثقافة،
بيروت -لبنان ،ص .91
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الفصل األول:

حيث ساىم القباني في إرساء النيضة والتغيير لممجتمع  ،وجاء في المسرحية:
« أنور 4قيام مسرح في البمد خطوة ىامة ،إذا لم نشجعيا وندافع عنيا ،قد يخربيا الجيال أو
يقتمونيا في ميدىا.
عبد الرحيم 4قام مسرح أم لم يقم ،أىذا ما يشغل أىل الشام؟ ييميم رغيف الخبز قبل أي شيء
آخر».1
ولكن ىناك من النقاد من شن حممة ضاربة ضد أبو خميل القباني الذي حاول إيصال مسرحو إلى
قاعدة عريضة من الجماىير ،بدل االقتصار عمى أىمو ،خصوصا بعد نجاح مسرحياتو ،حيث ىيأ
لو الوالة الجو لممارسة فنو ىذا  ،ما شجعو عمى المواصمة ،واضطر إلى فرض ثمن تذكرة الدخول
وأيضا بسبب الحممة الشرسة من طرف الشيخ سعيد الغبرا ،ما يظير جميا فيما يمي:
« الشيخ 4ومتى كان الفجور يرغب في اكتساب الفضيمة! ىل تجيل أن التشخيص كالتصوير
كالىما حرام في الدين.
القباني 4عمى قد عممي ودرسي ال أعرف أن في الدين ما يحرم التشخيص ،ربما لم تعرف البالد
االسالمية ىذا الفن قبل اليوم ،لكن ذلك ال يبرر أن نبقى محرومين من فؤاده».2
وقد زاد "الغبرا" حنقا عمى أبي خميل القباني بعد أن عمم بدعم الوالي "مدحت باشا" لو ماديا
ومعنويا ،وبعدىا يتحقق حمم القباني بعد تشييد مسرح وسط دمشق فرجال الدين أدركوا أن المسرح

 -1سعد اهلل ونوس ،بيانات لمسرح عربي جديد ،ط  ،0دار الفكر الجديد ،بيروت لبنان ،0666 ،ص .16

 -2سعد اهلل ونوس ،سيرة مع أبي خميل القباني ،ط  ،1منشورات دار اآلداب ،بيروت ،نوفمبر ،0661 ،ص -16
.91
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الفصل األول:

أداة تنوير و وعي ليذا كانوا يياجمون القباني،ولم يكن السبب أخالقيا وال دينيا ،بل خوفا من
انقالب األوضاع.
لقد أدركوا خطورة ىذا الفن الطارئ الذي أحسن القباني صياغتو في إطار عربي ،فحولو إلى
حدث اجتماعي ،وكسر القيود ،فتشخيص ىارون الرشيد وىو مغمى ألجل جارية سبب في حد ذاتو
إلغالق مسرح القباني بل وسيمة لمنع تخطي الحواجز بين الطبقات وىذا ما نالحظو من خالل ىذا
المقطع:
«الشيخ سعيد ... 4عندئذ تنيم طبقات المجتمع فال تعمو منزلة عمى منزلة ،وال قدر عمى قدر
ويتطاول أي رجل من سواد الناس ليقيس نفسو بواحد من األعيان أو العمماء ،المراتب والقواعد
والحدود كميا تنيار»...

1

ولكن لم يحفل مسرح القباني ولم يتم ،بل نجح "الغبرا" في إغالق المسرح بل وأحرقو ،ولكن
ىذا لم يؤثر عمى القباني فقد واصل صمودا في مصر بمد النيضة.
كما شيد المغرب متأث ار باالتجاىات الغربية الحديثة ،نيضة ،فراح كتابيا يجربون الكتابة عمى
ىذا النيج المسرحي الجديد،ومن ىذه المسرحيات نذكر :حزيران شيادة ميالد ألحمد العرافي
الشاىد الشييد ،الصحراء السجينة ،وغيرىا من المحاوالت الوثائقية.
المبحث الثاني 4سعد اهلل ونوس وأدبو المسرحي.
سعد اهلل ونوس ممن حمموا ىم تأسيس مسرح عربي إلى جانب كل من "يوسف إدريس"
"توفيق الحكيم"" ،عبد الكريم برشيد"" ،عمي الراعي" وجماعة السرداق ،وقد أشار في بياناتو لمفيوم

 -1سعد اهلل ونوس ،سيرة مع أبي الخميل القباني ،المصدر السابق ،ص .004-000
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الفصل األول:

ميم ىو التسييس وىو غير المسرح السياسي ،الذي نظر لو بيسكاتور ،فما من أدب غير سياسي
في نظر "ونوس" ألن السياسة مصطمح عام بين الناس ،لذا ال يعطيو أىمية ،ذلك ألن الميم ىو
كيفية تسييس المتفرج.
والتسييس يعني أن يقوم المسرح بدوره المباشر في عممية التغيير االجتماعي ،وذلك من
خالل شحن المتفرج إيديولوجيا ال وجدانيا ،أي أن نجعل المتفرج يتخذ موقفا مما يراه ,وتكون لو ردة
فعل وال يكون متفرجا سمبيا ،بل يقضا ،ذلك ألنو طرف في ىذا التغيير ،يقول سعد اهلل ونوس في
ىذا الشأن «:المسرح العربي الذي نريده ىو الذي يدرك ميمتو المزدوجة ىذه :أن يعمم ويحفز
متفرجيو ،ىو المسرح الذي تعمق ,ويزيد المتفرج احتقانا ،وفي المدى البعيد يييؤه لمباشرة تغيير
القدر» 1ىنا دعوة صريحة لمتغيير ،والمراد ىو مسرح ال يرفو عن النفس و إنما يخاطب العقل
ويقمقو فيتمكن المتفرج من تغيير وضعو.
وقد ارتبط مفيوم التسييس عند ونوس بالجميور ،فيو قد أولى عنايتو بيذا األخير.
فيو صرح بأن تأصيل الفن المسرحي وتأسيسو إنما مرتبط بتغيير عقمية الطبقات الشعبية
الكادحة ،فإرادتيا مسموبة ،ليذا ال بد من التواصل معيا من خالل إثارة حوار معيا ،يكون بين
الممثل والمتفرج ،من خالل معالجة قضاياه المعيشية ،فيو حطم العالقة التقميدية بين الخشبة
والصالة عن طريق إقامة عالقة جديدة ،وذلك بالسماح لممتفرج بالتدخل عندما يممح كذبا أو غشا.
يقول في ىذا الصدد « :وأحدد بسرعة مفيوم ىذا المسرح عمى أنو حوار بين مساحتين ،األولى ىي
العرض المسرحي الذي تقدمو جماعة تريد أن تتواصل مع جميور وتحاوره ،والثانية ىي جميور

 -1سعد اهلل ونوس ،بيانات لمسرح عربي جديد ،المرجع السابق ،ص .11
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الفصل األول:

الصالة الذي تنعكس فيو ظواىر الواقع ومشكالتو ،وحتى اآلن ال يزال ىذا الحوار صعبا 1»...يعود
ونوس فيؤكد عمى ضرورة خمق التواصل بين المتفرج والممثل ويكون بينيما حوار عفوي متواصل
ولكن ونوس يؤكد كذلك صعوبة تحقيق ىذا التواصل.
يستمر ونوس بحثو عن المتفرج الفعال الذي يشحن فكريا ،ويدفع بو ىذا الفكر الممتمئ إلى
انتقاد ما حولو ،وعدم الرضوخ ،ألجل أن يستفز ويغير وضعو ،فالمتفرج ليس بتمميذ في االبتدائية
يأخذ كل ما يقدم لو دون إدالء رأي أو معارضة ،بل المتفرج ىو أساس العرض المسرحي ،ألجل
أن يكون النص المسرحي مولدا من الجماعة وتكون لو المرجعية الجماعية ،فيو بيذا أراد أن يجعل
المسرحية ورشة عمييا يتدرب الناس عمى الفكر الصحيح وااليديولوجيا ونقد ما حوليا.
لقد تأثر سعد اهلل ونوس بالمسرح البريختي والبيسكاتوري والوثائقي تأثي ار كبي ار إلى درجة تطابق
بيانات سعد اهلل ونوس وتنظير بريخت ،إلى حد القول أن بعض النقاد يقولون إن بعض مسرحياتو
مقتبسة من مسرحيات بريخت ،خاصة في مسرحية "الممك ىو الممك" في ىذا الصدد يقول أحمد
حمو « تعد المسرحية تعريبا لمسرحية "الرجل ىو الرجل" لبريخت»

2

فيو يدعو إلى شحن المتفرج بدل تفريغو وكذلك يدعو إلى جماعية العمل المسرحي إذ إنو يحمم
« بالعمل المشترك والجماعي عبر فرق متجانسة» 3وقد انعكس تأثيره بيم بشكل كبير في جل
مسرحياتو ،ومن أىم المسرحيات التي تتساوى مع المسرح الوثائقي ىي ":حفمة سمر من أجل 1

 -1سعد اهلل ونوس ،مغامرة رأس الممموك جابر ،ط  ،4دار اآلداب ،ص .14 -10
-2د .خميل الموسى ،المسرحية في األدب العربي الحديث ( تاريخ ،تنظير ،تحميل) ،د ط ،منشورات اتحاد كتاب
العرب ،دمشق ،0669 ،ص .061

 -3سعد اهلل ونوس ،بيانات لمسرح عربي جديد ،المرجع السابق ،ص .011
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الفصل األول:

حزي ارن" "سيرة مع أبي خميل القباني" ،فيو استند فييما عمى الوثائق التاريخية وطرحتا بجرأة الواقع
العربي ،سياسيا ،اجتماعيا وثقافيا ،كما أن في المسرحيتان تنظي ار لو.
والمتفرج في المسرح السياسي حسب ونوس « لم يعد إنسانا اعتباطيا عاديا ،إذ ال بد لممسرح
من أن يستخدم عناصر مدروسة ،لموصول إلى العرض المميز المحرك لذىن المتفرج ،وىذا يتطمب
من المشاىد أن يتحول إلى مشارك فعال في العرض المسرحي» 1فالبد من خمق عالقة تواصمية
بين المتفرج والممثل فيصبح بذلك المتفرج مشارك فعال في العرض..
وقد حدد ونوس ىذه العالقة بالنقاط التالية:
«أ -أن يعي المتفرج أىميتو في العرض المسرحي ،فكل ما يقال يعنيو.
ب-ما دام المتفرج يعي ما يقال ،عندىا ال بد أن يتخذ موقفا واضحا محددا.
ج -ال بد لممتفرج من أن يتدخل في العرض المسرحي ،ما دام يرى صورتو فيو.
د -أن يحس المتفرج بالمسؤولية تجاه موقفو الذي سيحدده في نياية كل عمل مسرحي»

2

«امتازت مسرحيات ونوس التي قدميا ما بين  0691و  0699بتعرضيا لقضايا السياسة
الداخمية وارتبطت بالواقع السياسي ارتباطا مباشرا ،فقد مثمت اتجاىا في االىتمام بالواقع السياسي
اتسم االرتباط الوثيق بالواقع والصدور عنو ،في رؤية شمولية ،تدرك أبعاده كافة ،وتكشف األسباب
الحقيقية الكامنة وراء ظواىره ،تثير حسا عميقا بالنقمة وتحرض الجماىير عمى ممارسة دورىا».3

 -1د.حورية محمد حمو ،حركة النقد المسرحي في سورية ،0666 -0699 ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،
 ،0666ص .414

 -2ينظر سعد اهلل ونوس ،بيانات لمسرح عربي جديد ،المرجع السابق ،ص .11
 -3د.حورية محمد حمو ،حركة النقد المسرحي في سورية ،المرجع السابق ،ص.411
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الفصل األول:

استمر ونوس في مسيرتو ،وتمسك بشعاره وىو القدرة عمى التغيير وحاول تطبيقو في أعمالو
المسرحية ،حيث حاول في مسرحيتو "حفمة سمر من أجل  1حزيران" «أن يعبر عن ىموم اليزيمة
موضحا أسبابيا ونتائجيا ،مستعينا في ذلك بأسموب لويجي بي ار نديممو ( المسرح داخل المسرح)
وبالمسرح التسجيمي الذي يتزعمو فايس ،وعدىا أحد النقاد بداية واعية وواعدة لمسرح اليسار
السياسي» 1حيث اعتبرت ىذه المسرحية بداية لمسرح عربي جديد يصور آالم األمة العربية ويطرح
قضايا الشعب بمصداقية.
وكذلك لو مسرحية بعنوان":مغامرة رأس الممموك جابر" قدم فييا ونوس مثاال لمحاكم الفرد ،الذي
احتكر السمطة لنفسو ،ويرى أحد النقاد أن المسرحية « تؤكد لمناس ضرورة اىتماميم بالواقع
والعمل عمى تفيمو ووعيو ،لممشاركة في تغييره ،وتحمل ما يستجد فيو من متغيرات وعدم التخمي
عن ذلك ،بإىمال القضايا السياسية ،وعدم الالمباالة بيا بحجة الخوف واالكتفاء بتأمين حاجات
الحياة الضرورية ،وانطواء المرء عمى نفسو  ،وعدم اىتمامو بما ىو خارج بيتو ،وتؤكد أن التخمي
عن المشاركة في المسؤولية يقود إلى دمار شامل» 2فالمسرحية تأكيد عمى ضرورة مشاركة الشعب
في الحكم وعدم السكوت ،كما تدين ال مباالة الشعب في السياسة ،كما تحمل الشعب مسؤولية
السقوط والفشل.
وقد خطا ونوس خطوة إيجابية ،عندما استخدم اإلسقاط التاريخي وحاول بعث التراث من جديد
وقد تابع ما بدأه في مسرحية "سيرة مع أبي الخميل القباني" حينما حاول أن يبين « دور الطميعة
في نشر المعرفة والدعوة إلى الحرية ،ألجل الفعل في الواقع وتغييره ،متحدية في ذلك إرادة السمطة

 -1د.حورية محمد حمو ،حركة النقد المسرحي في سورية ،المرجع السابق ،ص.411

 -2محبك أحمد زياد ،المسرحية التاريخية ،الباب األول ،دار طالس ،دمشق ( ،0666 ،رسالة دكتوراه عام ،)0661
ص .411

21

بدايات المسرح الوثائقي

الفصل األول:

الحاكمة ،التي تسعى إلى عرقمة خطى الطميعة المثقفة ،ومنعيا من نشاطيا حينا والى تبنييا لمييمنة
عمييا ،وتوجيييا حينا آخر» 1فالمسرحية ىذه تصور جياد القباني وكفاحو ،ألجل ترسيخ الفن
المسرحي في بالد الشام ،ومحاولة نشره في مصر ،وىنا بسبب عرقمة أصحاب العقول المتحجرة
من رجال الدين.
والبناء الفني لممسرحية كان بناءا تركيبيا ،فقد قسمت خشبة المسرح إلى قسمين « قسم داخمي
تقام عميو خشبة مسرح صغير يقوم القباني فيو بتمثيل مسرحية ( غانم بن أيوب وقوت القموب)
وقسم أمامي مخصص لمقباني لتصوير كفاحو في تثبيت دعائم المسرح في بالد الشام ،عمما بأن
التمثيل والتشخيص ،عمى المسرحين األمامي والخمفي يتم في آن واحد» ، 2استخدام ىذه الطريقة
كان ألجل تحريك عقل المشاىد وايقاظ وعيو ،لتحصل عممية التوصيل والتواصل التي ال طالما
أرادىا ونوس ،وكانت تقطع المسرحية بتصوير حوادث عصر القباني.
من خالل ىذه التجربة المسرحية حاول ونوس تقديم فيما متطو ار لمتاريخ أكد فيو أن دور الحاكم
المستبد في يوم ما ،سيؤول إلى الطميعة المثقفة التي ستقوم بدورىا بنشر الوعي ،وتنبيو الشعب
واطالعو عمى حقيقة دوره.
نقول إذن إن ونوس حقق في مسرحو ما دعا إليو في تنظيره ،فكانت بذلك المواكبة بين النظرية
والتطبيق ،وان تراوحت آراء النقاد في أعمالو بين السمب و اإليجاب.
إن األرضية التي انطمق منيا ونوس ىي الجميور،يعتمد عمى نوعيتو والمعايشة والمفاعمة
معو ،ينطمق من بيئتو وظروفو السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،لذلك كمو فقد دعا ونوس إلى

 -1محبك أحمد زياد ،المسرحية التاريخية ،المرجع السابق  ،ص .416
 -2د.حورية محمد حمو ،النقد المسرحي في سورية ،المرجع السابق ،ص .411
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القيام « ببحث جاد ويومي عن تجربتيا...ويقصد الحركة المسرحية التي تنطمق من واقع
الجميور...الخاصة في التعبير المسرحي عن أسموب ولغة وشكل ,قد تجرب أشكال معروفة وقد
تبتدع أشكاليا الخاصة بيا...ولكن في الحالتين يحدد االختيار التجربة العممية الحية ،وكذلك
حصيمة التفاعل اليومي مع الجميور ،مستواه الثقافي ونمط تفكيره وأنواع استجاباتو» 1إنيا دعوة
صريحة إلى التجريب المستمر ،ومحاولة لتثبيت دعائم المسرح القائم انطالقا من القاعدة األساس
وىي الجميور.
إن ونوس كان مجربا عمى الصعيد التطبيقي أكثر منو عمى الصعيد التنظيري فيو لم يأل جيدا
من السعي الدائب ،لموصول عن طريق التجريب إلى القاعدة األوسع من الجماىير ،فيو قد سمك
في مسيرتو سبال متعددة لمتواصل معو ،لقد طرح ونوس قضايا عدة منيا التخمص من العمبة
اإليطالية ،ألنيا ال تتالءم مع نفسية الجميور ،ألنيا تشكل فاصال بين الجميور والمنصة ،كما أنو
ركز عمى عممية االندماج ،وىدفو من ذلك ىو مخاطبة عقل وذىن المتفرج  ،فيو بيذا اقترب من
صيغة المسرح الجوال واعتمد عمى الممثل وأىمل التقنيات المادية.
كما أنو استخدم طريقة التغريب ،الذي يساعد عمى كسر اإلييام وتفتح ذىن المتفرج.
وباختصار ،إن ونوس أراد خمق عالقة حميمية بين المنصة والصالة وأن يجعل المسرح أقرب
إلى نفس المشاىد ،ليذا نجده سمك سبال متعددة عمى الصعيد النصي ،وعمى صعيد التقنية الفنية
ليذا فيو ظل يبحث عن مسرح يتناسب مع الواقع والبيئة وطبيعة الجميور.
ونوس بدأ مسرحو في المسرح الجديد بالجميور المبنة ،إذ رأى أن المسرح ظاىرة اجتماعية
والجميور عنصر أساس فييا ،وال بد من االستعانة بالواقع في توثيق الصمة بين المسرح والجميور
 -1سعد اهلل ونوس ،بيانات لمسرح عربي جديد ،المرجع السابق ،ص .09-01
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كما طالب ونوس بتحديد نوعية الجميور ،ىويتو ،تركيبو االجتماعي ،والظروف الثقافية التي
تحيطو.
ويضيف ونوس « أننا ما دمنا قد انطمقنا من الجميور ،أو باألحرى من الطبقات الكادحة من
الشعب ،وحددنا المضامين بعد دراسة نفسية وعقمية المتمقي تبقى قضية ىامة وىي قضية
التوصيل» 1وذلك بطرح قضايا الجميور واتخاذ مواقف منيا ،لتندمج لتتشكل الظاىرة المسرحية.
وغاية المسرح عند ونوس تنمية الوعي وتعميق إدراك الناس بمصيرىم المشترك ومشاكميم
وقدرىم االجتماعي ،وذلك باالنطالق من الواقع وتعميق االرتباط بين المسرح وواقع الجماىير عن
طريق تحقيق متطمبات الجماىير االجتماعية والسياسية ،فالبحث عن خصائص المسرح ينبع من
البحث عن خصائص الجميور.
ومن ىذا التصور الذي طرحو ونوس نستطيع أن نعي ذاتنا وأن ننطمق من واقعنا عن طريق
المعايشة واالحتكاك ووعي حاجات الواقع وذات المواطن ،عندىا فقط « سيولد الحوار ،وستولد
المواقف ،وستولد صيغ جديدة» 2وىكذا يمكن االنطالق من الواقع ألجل التغيير والتواصل والحوار
وتحقيق المرغوب.
وىكذا فقد وضع ونوس المبنة األولى في تأسيس المسرح العربي وتأصيمو ،عندما جعل
االنطالق منو واقع الجماىير ىو األساس.

 -1د.حورية محمد حمو ،حركة النقد المسرحي في سورية ،المرجع السابق ،ص .469
 -2سعد اهلل ونوس ،بيانات لمسرح عربي جديد ،المرجع السابق ،ص .9
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الفصل الثاني :البعد الوثائقي في مسرحية" حفلة سمر من
أجل الخامس من حزيران"
أوال :تعريف سعد اهلل ونوس.
ثانيا:ملخص المسرحية.
ثالثا :البعد الوثائقي في المسرحية:
أ-على مستوى األحداث.
ب-على مستوى داللة العنوان.
ج-على مستوى الشخصيات ( الداللة الوثائقية
للشخصيات).

الفصل الثاوي
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أوال :تعريف سعد اهلل ونوس:
سعد اهلل سوري ولد في قرية حصين ،القريبة من طرطوس سوريا سنة  1941درس
الشيادة االبتدائية في مدرسة القرية ،ثم تابع الدراسة في ثانوية طرطوس حتى البكالوريا.
في فترة مبكرة بدأ يق أر ما تيسر لو من الكتب والروايات ،كان أول كتاب اقتناه في العمر
الثاني عشر سنة ،وىو "دمعة وابتسامة" لجبران ،نمت مجموعة كتبو وتنوعت :طو حسين ،العقاد
ميخائيل نعيمة.
حصل ونوس عمى الثانوية العامة  ،1959وسافر إلى القاىرة في دفعة دراسية لمحصول
عمى ليسانس صحافة من كمية اآلداب ،جامعة القاىرة.
وفي سنة 1961م ،انفصال الوحدة بين سوريا ومصر ىزت كيانو ،فكتب مسرحية طويمة
"الحياة أبدا" ،وقد تحصل ونوس عمى شيادة ليسانس دراسة نقدية طويمة عن رواية "الشام" ثم تمتيا
"فص الدم" مسرحية قصيرة "جثة عمى الرصيف" إضافة إلى المقاالت والمرجعيات النقدية.
وفي سنة  ،1966سافر إلى باريس في إجازة فكتب بعض القصص القصيرة وعدد من
الرسائل النقدية ،وأثناء ىزيمة حزيران عاد إلى سوريا ،وتعمق إحساسو باليزيمة ،فعاد من جديد إلى
باريس ،وفي سنة 1969م ،كتب مسرحية "الفيل يا ممك الزمان" وقدم ميرجان كأول عرض مسرحي
لونوس ،كما أسندت إليو رئاسة تحرير مجمة "أسامة" لألطفال.
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وفي سنة 1977م ،نشر مسرحية "الممك ىو الممك"« ،كما أصدر مجمة الحياة المسرحية
وعمل رئيسا لتحريرىا  ،وفي أعقاب الغزو اإلسرائيمي لمبنان وحصار بيروت عام 1988م ،غاب
ونوس عن الواجية وتوقف عن الكتابة لعقد من الزمن ثم عاد إلييا في التسعينات».

1

لقد طرح سعد اهلل ونوس مفيوما جديدا لممسرح تنامى مع موافقة الفكرية ،وىو المسرح
التأسيسي الذي يعد خطوة أعمق من المسرح السياسي ألنو ال يعمد لطرح القضايا السياسية معا
وانما إلى تأسيس الطبقة الكادحة.
ويقول في ىذا الصدد معرفا مفيوم التسييس الذي جاء بو « :يتحدد من زاويتين
متكاممتين ،األولى فكرية ،وتعني ألن نطرح المشكمة السياسية من خالل قوانينيا العميقة وعالقاتيا
المترابطة والمتشابكة داخل بنية المجتمع االقتصادية والسياسية.....أما الزاوية الثانية فيي تمك التي
تيتم بالجانب الجمالي ،إن مسرحا يريد أن يكون سياسيا تقدميا يتجو إلى جميور محدد في ىذا
المجتمع ،جميور نحن نعمم سمفا أن وعيو مستمب»...

2

انطالقا من ىذا المفيوم خاض ونوس المعركة ألجل النجاح والمضي وىذا ما حققتو بعض
أعمالو ،وان لم يكن نجاحا متواصال ومتناميا كون تجربتو كانت متقطعة تنشط فترة وتخمل فترة
أخرى.
فكان ىدف ونوس من مسرح التسييس ىو البحث عن أشكال اتصال جديدة مع الناس.
فقد نظر سعد اهلل ونوس إلى المسرح العربي الحديث إلى أنو تقميد غربي ،بينما كانت
النيضة األولى مع رواده "القباني والنقاش" تاركا من المعمار الغربي وتقاليد الفرجة والمشيدية
 -1إسماعيل إسماعيل ،فيد الكممة الفعل في مسرح سعد اهلل ونوس ،ط ،1دار اآلداب ،دمشق ،2001 ،ص.287
 -2سعد اهلل ونوس ،بيانات لمسرح عربي جديد ،المرجع السابق ،ص .91
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واالنتقالية الحكائية العربية ،وال يجاري احد اليوم في أن المسرح كمو من اليند ومصر القديمة إلى
اليونان و الرومان و قد خرج من الشعائر والطقوس الدينية.
وقد اتسعت عممية التأصيل وتعددت أشكاليا ،لذا نجد سعد اهلل ونوس واحد من أولئك
المسرحيين العرب الذي تفرغ لمعمل المسرحي تأليفا  ...إدارة وفرقة.
ومن أولئك الذين حمموا أعباء تأصيل المسرح العربي خالل قنوات التجريب المستمر كما
حمموا ىموم وطنيم وأمتيم.
باإلضافة إلى أنو كان ممن حاولوا التأصيل لممسرح العربي «لقد عاش "ونوس" أحداث بالد
الوطنية والقومية بكل أحاسيسو ومشاعره وتفاعل معيا ،مما انعكس عمى حسو الفني ،قمقا وابداعا
فانطمق بذلك من الدعوة إلى المسرح التأسيسي».

1

ومع التحول الذي نعيشو اليوم عمى الصعيد االجتماعي والثقافي ومع ميل مجتمعنا نحو
العزلة و الفرجة الفردية التي تمغي الحوار فإن "سعد اهلل ونوس" يكتب المسرح ولممسرح لذلك فقد
كفف إنتاجو المسرحي إذ صدرت لو مجموعة من المسرحيات منذ أوائل عام  ،1994ىي عمى
التوالي :الفيل يا ممك الزمان.
طقوس اإلشارات والتحوالت عام 1994م ،مسرحيتا "يوم من زماننا" و "أحالم شقية"
1998م" ،ممحمة السراب 1996م.
ونراه في ىذه اإلبداعات قد بدل بعض أدواتو الفنية وطبيعة توجياتو السياسية نتيجة تفاعمو
مع الظروف ،ومواكبة األحداث ،ومن ىنا نجد أن سعد اهلل ونوس إذ تمكن من إبدال أدواتو الفنية
 -1صحبة أحمد عمقم ،المسرح السياسي عند سعد اهلل ونوس ،ط ،1مطابع الدستور التجاري ،عمان ،األردن،
ص.20
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وتوجياتو المسرحية األخيرة بسبب التغيرات السياسية واالجتماعية التي أدت انغالق المجتمع المدني
وانكماشو ،فإن نكسة حزيران عام 1967م ،تعد من أىم العوامل التي جعمت ونوس يعيد النظر في
أدواتو المسرحية والمعرفية في المراحل السابقة.
واعتبر أن القضايا التي أثيرت حول الحركة المسرحية منذ النصف الثاني من القرن الحالي
«حصرت اىتماما بخشبة المسرح وأىممت عنصر الجميور الذي يعد الركيزة األساسية في العممية
المسرحية ،ومن ىذا األساس انطمق سعد اهلل ونوس ليؤصل الظاىر بالمسرحية العربية» 1.فيو ركز
عمى الجميور الركيزة.
فالميم عند سعد اهلل ونو س أن يكون المضمون أداة تعميم وتنوير عن طريق طرح القضايا
التي تيم المواطن العربي دراستيا وتحميميا بشكل يضيء الجوانب الخفية فييا ،ومن ثمة يحفزىم
عمى العمل لتغيير واقعيم نحو األفضل ،وبيذا يكون في داخمنا وفي وظيفة المسرح ودوره الفعال
في صنع اإلنسان «إذ طرح ونوس في بياناتو دو ار جديدا لممسرح يقترب من دور المسرح عند
"إيدسو" يمتقيان معا عمى مائدة المسرح البريختي وتحديدا في دور المسرح الممحمي».

2

إن الوظيفة األىم في المسرح عند ونوس ىو أن يعي المسرح دوره في المجتمع ،لذا فقد
رفع شعار "ينبغي أن تشحن ال أن تفرغ" ،لقد أضحى دور المسرح عند ونوس مسألة مركبة وصعبة
تتطمب اليقظة الدائمة كي ال ينحرف عمى الدور الرئيسي ألنو دور مزدوج.

 -1سعد اهلل ونوس ،في البحث عن المسرح العربي ،الحياة المسرحية ،ط ،1دمشق ،2003 ،ص.109
 -2المرجع نفسو ،ص .19
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« كما أنو حدد مضمون العمل المسرحي ضمن تقنية السياسة راح يدعو إلى البحث وسيمة لمتعبير
عن ىذا المضمون ،وسيمة تتماشى مع ما يراد طرحو» 1.فيذا يتناسب وواقع المتفرج ومشاعره.
ثانيا :ممخص مسرحية حفمة سمر من أجل  55حزيران:
غداة حرب حزيران 1967م ،كان معظم مدراء المؤسسات الرسمية مندفعين بحماسيم التقميدي
لكي يثبتوا وجود مؤسساتيم ،وفي مسرح رسمي دعوة لمجميور لمشاىدة مسرحية بعنوان "صفير
األرواح" لمكاتب عبد الغني لكن العرض ال يبدأ ،وبدأ المتفرجون يتذمرون يتقدم المخرج إلى
الجميور معتذ ار عن التأخير بسبب تخمي مؤلف النص المسرحي عن نصو ثم يدور الحوار بين
المخرج والمؤلف عمى المنصة :فيصور المخرج خاللو مسرحية تجسد أحداث الحرب في إحدى
القرى الحدودية حيث يجتمع أىميا لمتشاور فيما يجب فعمو فينقسم الناس إلى فريقين فريق يرى
ضرورة الرحيل وعمى رأسو المختار وفريق يصر عمى المواجية وعمى رأسو عبد اهلل ،فيبدي كل
فريق وجية نظره بالكالم والفعل ،وتتعالى أصوات الجميور احتجاجا عمى الصورة المشوىة لمحرب
المعروضة ،فيعمن المخرج عن بدء السيرة من الغناء الشعبي والرقص ،إال أن جميور الصالة
يسخر منو ومن الوقت الذي اختاره لتقديم تمك المنوعات ،ففي ىذه األثناء يصعد فالح من بين
المشاىدين إلى الخشبة ورغم ،محاولة ابنو إلعادتو إلى مكانو يتدخل في الحدث ويشارك في
النقاش ،فيبدأ بالحديث عن قريتو وأىميا محاو ار صديقو "أبا الفرج" فيحتد المخرج متضايقا من
احتالليا المنصة بينما المؤلف يؤلبيما عمى المثابرة بالطمب وكشف الحقيقة ،فيزداد الحوار ح اررة
لتدخل الجميور فيو ،فتبدأ مرحمة الكشف الذات الجماعية ،وتتوسع دائرة النقاش بين الجميور عمى

 -1سعد اهلل ونوس ،في البحث عن المسرح العربي ،المرجع السابق ،ص.40
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المنصة باحثة عن أسباب اليزيمة « :المخرج – يا عم ..ىذا غير معقول...انك تعطل بقية
البرنامج»

1

« في خضم األحداث يتدخل رجل رسمي من بين الجماىير مشي ار إلى عدد من رجالو باالنتشار في
الصالة و إغالق أبوابيا واشيار المسدسات نحو المتفرجين والقاء القبض عمى بعض المشاركين في
االجتماع عمى المنصة بتيمة التآمر عمى الحاكم ويتجو إللقاء خطبة مؤكدا فييا أن مصمحة الوطن
ىي من دفعتو إلى مقام بو ألنو المقبوض عمييم ىم متآمرون وعمالء االستعمار».

2

ثالثا :البعد الوثائقي لمسرحية حفمة سمر من أجل  55حزيران:
أ -عمى مستوى األحداث:
كانت الصدمة التاريخية في حزيران كبيرة ،استطاعت أن تكون نقطة تحول في األدب
العربي بعامة والمسرحية بخاصة ،بسبب ىذه الصدمة جفت أقالم بعض المؤلفين و خرست
أن بعض األقالم استجمعت قواىا لتعالج ىذه اليزيمة ومناقشة
ألسنتيم ،فيم بوغتوا بيذا الحدث ،إال ّ
أسبابيا «فاليزيمة كانت شديدة الوطأة ،وقد خمفت نوعا من الصحوة الفكرية في كل أوساط
المثقفين» ،3ومن المسرحيات التي عالجت ىذه اليزيمة نذكر »الدراويش يبحثون عن الحقيقة»
لمصطفى الحالج و «الميرج لمحمد الماغوط ،و «وأنت المي قتمت الوحش» لعمي سالم ،وغيرىا.
ولكن كانت مسرحية "حفمة سمر من أجل  05حزيران" لسعد اهلل ونوس من أىم األعمال
يعري األنظمة الفاسدة
التي تناولت موضوع ىذه اليزيمة والصدمة« ،وقد حاول فييا المؤلف أن ّ
 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من أجل  5حزيران ،ط ،3دار اآلداب لمنشر والتوزيع ،2003 ،ص .75
 -2شيريار نيازي ،أعظم بيكدلي ،أثر النكسة الحزيرانية عمى بنية مسرحية "حفمة سمر" (إضاءات نقدية فصمية

محكمة ،العدد  ،7خريف  1391ش/أيمول  ،2012ص.76

 -3سعد اهلل ونوس ،بيانات لمسرح عربي جديد ،المرجع السابق ،ص210
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المسؤولة عن اليزيمة ،فيي في واد والشعب في واد آخر ،واألنظمة تحاول دائما طمس الحقائق
وتغييب الشعب عن مسرح الحياة»

1

وذلك ألجل إبعاده عن مشكالتو وتيميشو ،والغاء دوره ،لذلك كانت ىزيمة حزيران متوقعة التي
كانت نتيجة لمخرافات والفساد وتزييف الواقع ،ولذلك نجحت ىذه المسرحية نجاحا باى ار وتجسد
يحسيا الشعب ،وقبال كانت ميممة فوضع
نجاحيا في جرأة المؤلف وطرحو لموضوعات يومية
ّ
ونوس يده عمى الجرح كما يقول المثل الشعبي.
كانت ىذه المسرحية صفعة قوية لممسرح العربي كمو ،الذي لم يساير الوضع العربي وكان
يتممص من القضايا المصيرية لإلنسان ،بل كان وسيمة زيف وخداع ،ولم يتوان سعد اهلل ونوس عن
ذكر األسماء وبصراحة ،ومنيم من رفض ىذا االتيام.
«متفرجون :ىذا ازدراء لكل أدبنا
توفيق الحكيم كاتب كبير
إنك تيين مواىبنا وتراثنا».

2

وتعتبر كذلك صفعة لإلنسان العربي ،لسمبيتو.
فأحداث المسرحية إنما تعكس حقيقة الحرب الحزيرانية التي حدثت بين إسرائيل (العدو) وكل
من مصر وسوريا واألردن والجزائر وغيرىا من الدول العربية ،ىذه الحرب التي انتيت بانتصار
إسرائيل ،ما أدى إلى خسارة الضفة الغربية والى يومنا ىذا ال يزال الكيان الصييوني ىو المستفيد

 -1د.خميل الموسى ،المسرحية في األدب العربي الحديث ،المرجع السابق ،ص.172
 -2سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من أجل  5حزيران ،المصدر السابق ،ص .12

58

الفصل الثاوي

البعد الوثائقي في مسرحية حفلة سمر مه أجل  5حزيران

من ىذه الحرب ،التي نزعت الثقة بين الدول العربية ،ألن بعضيا كانت متعاونة مع الصياينة وىذا
يعكس فقدان الضمير لدى الشعوب العربية والسكوت عمى الحق ،فيذه الحرب ىي من كشفت
حقيقة بعض الدول العربية ،حيث يتسمل العمالء ويتممص المسؤولون ،ويغدر األشقاء ويخون
األصدقاء ،ىذه اليزيمة مرت في ظل صمت عربي مريب متواطئ ،تمك اليزيمة التي عرت
المجتمع العربي رسميا وشعبيا.
فيذا الحدث الحزيراني حاولت وسائل اإلعالم تمييعو وتسطيحو ،وسعت لكشف حقيقتو وكشف
بصماتو ونتائجو مسرحية حفمة سمر لسعد اهلل ونوس معتمدا في ذلك عمى مجموعة من الوثائق
التي تسعى لكشف حقائق تاريخية تتعمق بالقضية الفمسطينية ،وتعكس مدى التخمف الذي تعيشو
فمسطين واألمة اإلسالمية جمعاء وذلك بسبب أبنائيا الذين وقفوا مكتوفي األيدي ليس في مقدورىم
أمام الدماء التي تغرق فمسطين سوى رفع البيانات والشعارات الجوفاء والخطب الفارغة في غياب
ممارسة الفعل باإلضافة إلى غياب ضمير األمة العربية ،لقد كشفت المسرحية حقيقة التناقضات
التي كان يعاني منيا الواقع العربي ليذا نجد الكاتب المسرحي يمجأ إلى تصوير الواقع العربي بما
عميو من تناقضات سياسية واجتماعية وحاول الكشف عن األصيل والمزيف في ىذا الواقع بعد
خمخمتو وتفكيكو ،فسعد اهلل غاص في الواقع العربي فبين من خالل مسرحيتو أسباب اليزيمة
ونتائجيا.
ب -عمى مستوى داللة العنوان:
عنوان المسرحية "حفمة سمر من أجل الخامس من حزيران" احتذى فيو ونوس النموذج الفايسي
(نسبة إلى بيتر فايس) إذ أنو ضاىى "فايس" في العنوان الذي اعتبر أطول عنوان في تاريخ
المسرح .في ىذا العنوان يشترك الجميور والتاريخ والرسميون وممثمون ومحترفون.
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يشكل العنوان عتبة أساس في ىذه المسرحية ،إذ إنو يضم مكونين متناقضين ،األول يمغي
الثاني تفي السيرة اطمئنان الحال والفرح الذي يؤدي بصاحبو إلى استدعاء الناس لمشاركة الفرحة
فالسير ال يكون إالّ مع الجماعة ،كما أنو يرتبط بالميالي في حين أن خمسة حزيران تشير إلى
حرب وىزيمة عربية ،جعمت العرب منكمشين بحثا عن زوايا آمنة .والغاية من ىذا العنوان ىو
فضح وسائل اإلعالم التي جعمت اليزيمة حفال .وقد رام من ورائيا جعل المتمقي في يقظة دائمة ،إذ
منذ البداية يكشف آليات المعب المسرحي.
وذلك من خالل مخاطبة وعي المتفرج بالمسرح وال حاجة إلى تذكيره.
غاص سعد اهلل ونوس في الواقع العربي ،وحاول أن يضع يده عمى عوامل اليزيمة ،بين
أسبابيا وربط السبب بالنتيجة ،وذلك عندما رصد الواقع العربي بمختمف جوانبو ،وقد تجمى من
خالل مسرحيتو ىذه التمزق والتشتت وأتيح لو «أن ينقل الوضع العربي في المحظة التاريخية التي
تمت اليزيمة جممة إلى مسرحيتو التي لم تكن في نياية األمر إالّ صورة ىذا الوضع العام بمختمف
جوانبو السياسية والتاريخية واالجتماعية و الفكرية» 1.فالخسارة ىذه لم تكن مصادفة بل كانت نتيجة
طبيعة الواقع العربي.
وضع ونوس مرآة أمام الشعب العربي واألنظمة العربية لترى الحقيقة فتواجييا وتجابييا.
عد بعض الدارسين مسرحية حفمة سمر من أجل  05حزيران «البداية الواعية لمسرح
ّ
اليسار السياسي» 2.فالمسرحية نجدىا امتزجت بالممارسة السياسية ،كون المسرح لدى ونوس ىو
تجمع سياسي ،تطرح فيو القضايا السياسية واالجتماعية والثقافية لمناقشتيا.

 -1د.حورية محمد حمو ،حركة النقد المسرحي في سورية ،المرجع السابق ،ص.35
 -2المرجع نفسو ،ص.38
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أخذ ونوس يستميم من التراث العربي وىدفو تغيير طبيعة الجميور وطرح ميمة جديدة
لممسرح ما نجده من خالل مسرحيتو وفي ىذا الصدد يقول ونوس« :إننا نريد مسرحا لمجماىير ،أي
لمطبقات الكادحة من الشعب ،إننا نرفض القوالب الجاىزة  ...إننا نصنع مسرحا ألننا نريد تغيي ار
 1.»...من ىنا حاول تطبيق أفكاره فنجد ونوس في مسرحيتو ،يكسر منذ البداية إييام المتفرجين
وذلك باستفزازىم حين تعمد موعد بدء العرض عمى الرغم من امتالء الصالة بالمتفرجين ،الذين
بدأت تتعالى أصواتيم شيئا فشيئا فبدؤوا يحتجون ويتذمرون من ىذا الوضع ،مستفسرين عما قد
يحدث وراء الكواليس ،فيظير أخي ار المخرج محاوال تيدئة الوضع ،فوقع ضحية لموقف غادر من
طرف المؤلف ،الذي يسحب نصو في المحظات األخيرة ،فيدفع ذلك التصريح المتفرجين إلى
السخط ،بعد أن تكمفوا عناء المجيء ودفع ثمن التذكرة.
« ما ىذا ! لسنا عبيد آبائيم ..
يا لمميزلة ! ىو فندق أم مسرح !
....

...

أيو  ...لم نأت كي ننام
إنيم يسخرون منا»

2

بعدىا يضطر المخرج أمام الجميور ،إلى اطالعيم عمى حقيقة ما حدث ،فالمخرج كان يريد مواكبة
أحداث حزيران ،غير أن النص واختياره كانت مشكمة وعائق لو ،والسبب ّأنو لم يجد نصا يتجاوب
مع ىذه الفترة ،فغالب النصوص آنذاك ،كانت تحتقر السياسة ،وليذا اضطر إلى االستعانة بالمؤلف
 -1سعد اهلل ونوس ،بيانات لمسرح عربي جديد ،المرجع السابق ،ص .13 -12
 -2سعد اهلل ونوس" ،حفمة سمر من اجل  5حزيران"،المصدر السابق ،ص .6 – 5
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"عبد الغني" الذي كان سندا لو في كل مرة ،وفعال اتفقا عمى مسرحية "صفير األرواح" وىي تصوير
أن المؤلف يستعيد نصو في المحظة األخيرة.
لمحدث الحزيراني ،غير ّ
النص الذي كتبو وفقا لمتوجييات التي قدميا المخرج ،فتم تقديمو لمفرقة التي تدربت عميو ألشير
فالمؤلف أدرك في آخر لحظة أنو «حين تكون رائحة الفم كريية ينبغي أال يتكمم المرء» 1.فالمؤلف
قد استعاد نص أي استعاد وعيو الذي كان قد سمبو منو طمعو بالشيرة.
يضيف عبد الغني قائال« :إال أن الرائحة كريية ،إال أن الرائحة عنيدة وكمن يمقي القمامة في
الناس »...
وجوه ّ

2

لقد أشار سعد اهلل ونوس إلى أولئك المثقفين الذين انتيزوا النكسة واليزيمة ألجل االرتزاق ،ولو عمى
حساب الحقيقة ،أولئك المثقفين الذين أرادوا تغيير حقائق النكسة وأسبابيا الحقيقية وذلك بسبب
ضمائرىم الميتة ،وجشعيم وحبيم لمشيرة واالستغالل.
«المخرج :طبعا ،وما حدث فرصة ممتازة لكي نصنع عمال ممتازا.
المخرج :ليذا الفرصة خصبة وحقمنا مميء باإلمكانيات.
عبد الغني :مرة أخرى ،نشكر األحداث فيي تجعل ميمتنا سيمة».

3

لقد كانت األحداث الحزيرانية فرصة لإلبداع واالسترزاق وتغيير الحقائق واستغالليا.

-1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من أجل  5حزيران ،المصدر السابق ،ص .69
 -2المصدر نفسو ،ص .68

 -3المصدر نفسو ،ص .20 – 19
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يكشف إذن المؤلف عبد الغني والمخرج أمام المأل حيثيات المقابمة .فيطمب كل منيما من الجميور
أن يكون حكم ا بينيما ،بعدىا يبدأ المخرج بتقديم نص المسرحية المتفق عميو الذي يمثل الحدث
الحزيراني ،ىذه اليزيمة التي أخذت وسائل اإلعالم تتداوليا ،حيث أصبحت وسيمة الستغفال
الجماىير.
الجياز اإلعالمي الذي لخص اليزيمة وموقف الشعب إلى فئتين إحداىا تمثل الغالبية العظمى وقد
امتمكيا الفزع ،ال تفكر إال بالنفاذ ويمثميا المختار ،وفئة أخرى تمتصق باألرض وتدافع عنيا ،رغم
كل شيء ،حتى بالخناجر ويمثميا "عبد اهلل".
«المختار :ما بقي أثمن مما ضاع.
عبد اهلل :يأسنا ثقيل ،ولن نستطيع السير بو ،سنبقى مع الجنود يا مختار أمضوا أنتم وال تتمكأوا.
المختار :أىي كممة أخيرة؟
عبد اهلل والرجال( :بصوت واحد) لم يبقى سواىا يا مختار.
المختار :فمتشممكم عناية اهلل إذن ،ولنتعانق».

1

ولكن المؤلف وأخي ار تولد لديو وعي جديد بالحدث فيسحب نصو في آخر لحظة ،مما جعل المخرج
في مأزق كون ىذا األخير صاحب الحفمة بعد أن قام بدعوة عدة شخصيات رسمية ،فقد حضر
المدعوين بناءا عمى دعوتو ،فأخذ يعوض غياب النص المسرحي بعرض مشاىد فمكمورية ،موقف
كان زائفا صور حقيقة ىذه اليزيمة باإلضافة إلى مشاىد رقص وغناء شعبي ،فراح الجميور يسأل
المخرج عن اسم تمك الضيعة التي نزح أىالييا ما أوقع المخرج في مأزق ألنو لم يضع اسما ليذه
 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من أجل  5حزيران ،المصدر السابق ،ص .65 – 64
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القرية ،فيتمعثم في إجابتو فيتقدم ىذا الفالح خطوات نحو الخشبة ،فيستدعي صديقو "أبا فرج" من
الصفوف الخمفية ،واليدف مطابقة المنظر بضيعتيم ،فأخذوا يسترسمون حكايتيم ،فبدؤوا يصوران
عندما كانا ىانئين في قريتيم إلى غاية أن ىجروىا ،فيذا اليوم بقي راسخا في أذىانيم.
دفعوا ثمن حرب لم يعرفوا حتى سببيا ،ليذا شعروا باإلىانة لرؤيتيم قطعة من تاريخيم
الذي مثل بطريقة غير حقيقة ،ىذا ما قادىم ألن يغتصبوا الخشبة ،فوضعوا بذلك تمك السيرة
الفمك مورية بمسرحية ثانية داخل األولى ،فكانت أحداثيا مرتجمة لم يييئوا نصا مسبقا وال أدوا ار جاىزة
ولكنيم يعرفون بعضيم البعض ،فيم قد عاشوا تمك األحداث التي يقومون بسردىا ،ولكن كان
المخرج في كل مرة يقاطعيما ،لكن ىذا لم يمنع الجميور من أن ينصتوا ليما ،فأثناء حديثيما عن
موضوع المسؤولية يغتنم أحد المتفرجين الفرصة ليغتصب الخشبة.
ويتولى تدفق الجماىير عمييا ،لتتحول الصالة إلى قاعة اجتماعات فييا مختمف الطبقات
تتعارض فييا وجيات النظر ،كل منيما تسعى إلى كشف الحقيقة ،وبداية أعطى الفالحان واالبن
"عزت" االنطالقة األولى لمحوار والتواصل ،فتم االلتحام بين الخشبة والصالة بمجرد الحديث أن
الحدث الحزيراني ،ىذا األخير الذي فتح قنوات الحوار بين المساحتين عمى مصراعيو.
«عبد الرحمان :وبينيم من أضحكتو ىذه األقاصيص حين سألناه عنيا ،وأكد أنو يعود من
الحرب دون رؤية العدو.
عزت :ورأينا جنود آخرين يبكون من القير.
أبو فرج :أي واهلل يبكون كالنساء».

1

 -1سعد هللا ونوس" ،حفلة سمر من اجل  5حزيران" ،المصدر السابق ،ص .86
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ابتداء من ىذا المشيد تظير مالمح المسرح الوثائقي بشكل جمي ،فقد احتدم النقاش حول اليزيمة
بين مختمف القطاعات ،مثقفين ،فالحين ،رسميون وأعمدة السمطة.
استطاع ونوس «أن يدمج الجميور في المحاكمة بشكل يختمف عما يحدث في قاعة المحكمة ،وأن
يساىم في معرفة الموقف» ،1فالمسرحية قد اتخذت شكل المحكمة ،وىي أسموب مألوف في المسرح
الوثائقي وذلك إلدانة جميع شرائح المجتمع ،فونوس لم يستثن أحد ،حيث بدأت أصابع االتيام توجو
تارة إلى السمطة التي كتمت أنفاس الجماىير ،وتارة االتيام موجو لمشعب لسمبيتو وال مباالتو
بحقوقو ،وتارة أخرى لممثقفين الذي انعزلوا عن الواقع والمقطع اآلتي يؤكد ذلك:
«المتفرج( :1بقسوة كأنما ينفس غضبا مكبوتا) نعم أنا كذلك ،واحد من ىؤالء الذين يقرؤون كتبا
نظرية عن الثورات والشعوب ... ،إننا العرب ذاتو  ...أني مسؤول ،كمنا مسؤولون ...
متفرجون( :من الصالة) مسؤولون؟
صادق ما يقول.
 مناقشة عقيمة. كأنو قاضي التاريخ.المتفرج :3كمنا مسؤولون!
المتفرج( :2شاردا بصوت آلي) ىل نحن مسؤولون؟»

2

ج -عمى مستوى الشخصيات (:الداللة الوثائقية لمشخصيات)
 -1بيتر فايس ،أنشودة أنجوال ،المصدر السابق ،ص .25
 -2سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من اجل  5حزيران ،المصدر السابق ،ص .112
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الشخصية ىي عماد الفن وقوامو ،فيي أبرز السمات الفنية في المسرح ،ألنيا األداة التي بيا
يستطيع الكاتب أن يعبر عن أفكاره فيجسدىا ويبمورىا ،بعدىا تأتي المغة التي تعتبر المادة التي
تمجأ إلييا الشخصية لمتعبير ،والمغة مع الحركة تمثالن الطاقة الفعالة التي تحيا بيا الشخصية
فتتطور ،بيا تكشف عن مكنوناتيا.
وتعد الشخصية أساس العمل المسرحي فيي المعبر الذي يمر من خالليا المؤلف رؤيتو الفكرية
تجاه قضايا التي يعالجيا ،فمفيوم الشخصية ال يمكن تحديده بدقة فيو موضوع اختمفت حولو اآلراء
وذلك حسب المجاالت التي تتم فيو دراسة الشخصية ،فصالح لمباركية يعالج الشخصية بقولو«:
القناع الذي يمبسو الممثل ألداء أدواره المسرحية»1.أي أن الشخصية ىي مجرد قناع يمبس أثناء
أداء الدور ألجل تحديد ىذا األخير إن كان لمشخصية ،بو نستنتج حالة الشخصية النفسية
واالجتماعية والمستوى الثقافي وغير ذلك.
والشخصية أيضا تعني «:الوجو المستعار الذي يظير بو الشخص أمام الغير»2.أي أن الممثل
الذي يقوم بالدور يستعير وجيا ليظير بو أثناء أداء العرض وىذا الوجو يعبر عن مكنونات وحالة
الشخصية فيو يقوم باستعارة الدور الذي يؤديو ألجل نقل طبائع الناس وتصرفاتيم من الواقع إلى
مجال الفن.

 -1صالح لمباركية ،المسرح في الجزائر ،ط  ،2دار بياء الدين لمنشر ،قسنطينة،2007 ،

ص.277

 -2سامية حسن ،الساعاتي ،الثقافة والشخصية ،ط ،2دار النيضة العربية ،بيروت ،ص.116
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والشخصية في معناىا البسيط« ىي العنصر الثابت في التصرف اإلنساني وطريقة المرء في
مخالفة الناس والتواصل معيم والتميز بيا عن اآلخرين » 1فالشخصية إذن عنصر ثابت فمكل
شخصية يتميز بيا عن غيره ومستقمة.
مما سبق نستنتج أن الشخصية ىي بمثابة الوسيط الذي ال يعمل بدون المضمون الفكري ،فمن
خالل التصوير الشخصية وتحميميا بالخطاب العام لمنص المسرحي وذلك من خالل كيفية طرح
شكل الشخصية وطبيعتيا ودورىا وعالقاتيا بالشخصيات األخرى في النص وما تؤديو من دور في
تحريك الحدث وتطوره وذلك حسب نوع الشخصية سواء كانت محورية أم ثانوية..الخ
تعددت الشخصيات في المسرحية التي تناولتيا تعدادا سعى إلى تحقيق التوتر في األحداث
وتعميق قوة الصراع فييا .
لم ييتم المؤلف بنسج مالمح الشخصيات ،ذلك ألن البطولة كانت جماعية ،فالشخصيات في نظره
«ليس في ىذه المسرحية شخصيات بالمعنى التقميدي لمشخصية المسرحية  ...فيم أصوات
ومظاىر من وضع تاريخي معين  2»...فالشخصيات المسرحية ىنا ال تمتمك أبعادا خاصة بل
تكتفي بإضافة تفاصيل عمى الوضع.
وتوزعت الشخصيات المسرحية بين شخصيات تاريخية حقيقية وأخرى اجتماعية وسياسية عممت
عمى إبراز مواقف وأحداث حقيقية لخدمة القضية المعالجة فجل الشخصيات كان ليا حضور دوري
قوي ونذكر منيا:

 -1جبور عبد النور ،المعجم األدبي ،ط ،2دار الماليين ،بيروت ،1954 ،ص.146
 -2المصدر نفسو ،ص .3
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 /1شخصيات تاريخية حقيقة:
ىي تمك الشخصيات التي تمتمك مرجعية حقيقية واقعية ،دون تعرضيا واستنطاقيا
لعوالم الخيال المنافي لكل منطق ،فإن اعتبرناىا واقعية تكون بذلك مصدر إليام ودافع
فعال لمسير نحو معالم الصدق مناقضة كل الزالت.
ومن بين ىذه الشخصيات التاريخية الحقيقية نذكر األديب والكاتب المسرحي " توفيق
الحكيم" ،إذ أنو لكل أديب مسؤولية تجاه أىل أرضو ،ذلك أنو مرآة عاكسة لكل شاردة
وواردة تحدث في مجتمعو ،فدرجة اإلبداع لدى األدباء تتحدد من خالل ترجمان والدفاع
عن قضايا أوطانيم ،خاصة الوطن العربي الذي عانى ومازال يعاني من مذلة واضطياد
الغرب.
وفي ىذا المقام نجد الشخصية المخرج يسعى إلى تيميش الدور الفعال الذي لعبو توفيق
الحكيم بإبداعاتو حيث صرح المخرج مزدريا...«:تصفحت توفيق الحكيم مع األسف الحكيم
يحتقر السياسة وال ييتم بالحروب»...

1

إن المخرج في ىذا الكالم ينفي الدور السياسي لتوفيق الحكيم ،في إطار ىذه القضية.
فالمخرج لم يقتصر فقط عمى توفيق الحكيم بل تعداه إلى أكثر من ذلك من كتاب عرب
آخرين ،أين نجده يمغي دورىم تماما ،بقولو... «:قمبت صفحات كتاب آخرين فوجدتيم
جميعا لسبب أو آلخر ال يجيبون عما تقتضيو حقبتنا»

2

إال أن الجميور أبى أن تدحض وتيز مكانة األديب الكبير توفيق الحكيم « متفرجون ( من
الصالة) ىذا ازدراء لكل أدبنا

 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من أجل  5حزيران ،المصدر السابق ،ص .11
 -2المصدر نفسو ،ص .11
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توفيق الحكيم كاتب كبير-انك تيين مواىبنا وتراثنا»

1

توفيق الحكيم شخصية تاريخية تعمد الكاتب ذكرىا واالستعانة بيا بغية تأكيد ضرورة خدمة
الكاتب المبدع ألرضو ووطنو.
 /2شخصيات سياسية:
وىي تعني تمك الشخصيات التي تحمل أبعاد سياسية وأطروحات فكرية بناءا عمى قضايا
ورؤى وتصورات مذىبية مختمفة ومن بين الشخصيات المسرحية التي تجسد ىذا الصنف "
الرجل الرسمي" الذي جاء نكرة ولم يصرح بو في مقتضى الكالم ،إذ أنو يحيل إلى سمطة
متسمطة تعاقب المواطن الذي يسعى إلى كشف الحقائق ،فكان ليذه الشخصية دورىا في
توتر وتحريك األحداث ،فينا الرجل الرسمي يجسد السمطة العميا المتحكمة في مصير
الشعب «:اقبضوا عميو ..اقبضوا عمى جميع عناصر المشتركة في ىذه المؤامرة
الزنيمة»...

2

/3شخصيات اجتماعية:
 -1عبد الرحمان :تقدم لنا ىذه الشخصية في مرحمتين ،تبدو في األول شخصية بائسة
محبطة ،قمقة ،ضائعة ،إذ تعكس كمماتو ذلك « :عبد الرحمان ( :من الصالة) يا سبحان
اهلل ،ما اسم ىذه الضيعة أييا المحترم؟»

3

«عبد الرحمان -ال مؤاخذة..ربما كان ما أقولو منقوص ،أنا لم أتعمم في المدارس ،وعمى
أيامنا لم تكن ىناك مدارس ،معمومكم أيامنا تختمف عن ىذه األيام ،لكن أييا المحترم يفكر
 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر ،المصدر السابق ،ص .12
 -2المصدر نفسو ،ص.141
 -3المصدر نفسو ،ص .71
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اإلنسان أنك تعرف تمك الضيعة كأىميا ،وربما كنت موجودا ىناك حين حدثت ىذه األمور
العظيمة»

1

فيضيف قائال:
« عبد الرحمان( -ال يفقد أبدا بساطة الميجة) سامحني ،أنا فالح جاىل وال أعرف أصول
الكالم الصحيح بماذا تريد أن أناديك»

2

ىذه الشخصية انطالقا من اسميا يشير إلى العبودية والعبادة فاالسم ىو اسم ديني إلى حد
ما ،مشبعا بكل قيمة من القيم الدينية الرامزة لمعالم العبادة الحقة التي لطالما كانت صفة
مالزمة لمبمد الحبيب فمسطين.
لتتحول الشخصية إيجابيا من حالة الوقوف عمى اليامش إلى المشاركة في صياغة واقع
جديد فتبدأ صورة الضياع تتالشى ،ليحاول البحث في أسباب الحرب وما سببتو لو وألىمو.
-2عزت :عبارة عن اسم عمم يرمز إلى المكانة العالية والرفيعة التي عاشيا الشعب الفمسطيني
قبل أن يدق العدو الصييوني عدوانو عمى أرضو ،فيذا االسم يطمق عمى كل من يممك عالء
أو رفعة ،فالعزة إنما ىي األرض فمسطين تمك األرض المغتصبة من قبل أعداء اهلل.
« عزت ( خجال) انزل يا أبي»....

3

وبعدىا ينساق مع الحديث:

 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر ،المصدر السابق ،ص .72
 -2المصدر نفسو ،ص .73
 -3المصدر نفسو ،ص .75
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« عزت ( ،ما يزال صوتو حيا ينساق مع الحديث) نعم ...الجنود أنفسيم كانوا ال يفيمون
ما يحدث»

1

ىو شخصية طفل عانى ويالت الحرب ىو وأىمو ،والخوف مسيطر عميو ،لكنو سرعان ما
يجد نفسو منساقا في الحديث فيشارك أبوه ليصور معاناتيم.
-3أبو فرج :شخصية فالحة من طبقة متوسطة فيو كغيره ذاق كل أنواع العذاب والحرمان من
جوع ومشقة ،إذ أنو من نفس ضيعة عبد الرحمان ،كان لو دوره في ىذا العمل المسرحي نجده
يحاول أن يشارك في األحداث قائال «:أبو فرج ( من الصفوف الخمفية) ما لنا يا عبد
الرحمان»

2

يؤكد أبو فرج عمى أن أرضيم قد أشعموا فييا نيران ولم يبقى فييا شيء «:عبد الرحمان :يا
سبحان اهلل ،دوي نيران ،وتضيع منك الجيات»

3

فيو بذلك يؤكد أن كل اتجاىات األرض صارت متشابية جراء النيران المشتعمة.
-4المختار :أي الحكيم ،وىو من شرفاء الضيعة ،التي ترمز إلى الحكمة ،والسيطرة والسمطة
مع مراعاة وايجاد حمول لقضايا ضيعتو التي يترأسيا ،فنجده يتشاور مع رجال الضيعة ويدعوىم
إلى التريث وعدم التسرع في أخذ الق اررات « المختار :يا جماعة ،ما نفع ىذه الضجة؟ دعونا
نتدبر األمر بحكمة وروية»

4

 -1المصدر نفسو ،ص .75
 -2المصدر نفسو ،ص .74
 -3المصدر نفسو ،ص .84
 -4المصدر نفسو ،ص .46
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تتميز ىذه الشخصية بالحكمة والصبر ،ووضع القرية تحت جو ىادئ ،والحفاظ عمى حياة
أىالي الضيعة.
كما أن لو جانب إنساني والدليل قولو «:المختار :أرواح الناس أىم من األرض»

1

فرغم أنو يمكنو القتال إال أنو كان حكيما في ق ارره ،فجعل حياة الناس أسبق من األرض ،كون
ىذه األخيرة يمكن استرجاعيا يوما ما ،ولكن أرواح الناس وحياتيم ال ثمن ليا.
-5عبد اهلل :اسم مرتبط بجانب العبادة المالزمة عمى طاعة اهلل سبحانو وتعالى ،بإتباع كل
أوامره وترك كل نواىيو ،وىو شخصية اجتماعية كان ليا دورىا الفعال في تطور األحداث
ينتمي إلى نفس الضيعة يتميز بالتسرع في تصرفاتو وتفكيره ولكن ىذا ليس جانبا سمبيا حينما
يتعمق األمر باألرض والوطن ،فتسرعو شغفا بأمو فمسطين فيو كان مستعدا لمتضحية من
أجميا ،فيو كان شجاعا « عبد اهلل :نصمد حتى نموت ،تمك فترة ال يستيان بيا»

2

يستمر عبد اهلل في دفاعو عن أرضو بقولو «:عبد اهلل ( :صوتو يحتد أكثر وأكثر) واألرض؟
أتقدميا ىدية ألوالد المئام»

3

-6العجوز :عبارة عن شخصية ترمز لكل تعب ومشقة وعناء ،وىرم ،وىو أحد المتدخمين
الذين سعوا إليصال رسالة فحواىا أن األرض تحتل وتستغل تدريجيا ليتم االستيالء عمييا
تدريجيا ،فكانت قصتو تمك عن الجغرافيا إنما نقصد منيا ىي األرض المغتصبة ،فيو يحذر
الجماىير من فقدان أرضيم بقولو « :العجوز -من كل الجيات...ورقة تصبح غرباال تصير

 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر ،المصدر السابق ،ص.50
 -2المصدر نفسو ،ص.50

 -3المصدر نفسو ،ص .51
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أشالء وجسدا مقطع األوصال آه...سترتجف يده وىو يمممم المزق...احذروا فقد تمزق يوما
النقطة الصغيرة التي عمييا تنامون...وتأكمون وتمارسون عالقاتكم الصغيرة»...

1

ىي إذا شخصية اجتماعية ليست عادية بل من خالل تصريحاتو يتمظير لنا مدى وعيو بحقيقة
الوضع وضرورة التغيير والنيوض والثورة.
-7امرأة :شكمت المرأة دعامة أساسية في شتى مظاىر تدبير شؤون الحياة ،وشممت األدوار
الريادية في جميع الميادين ،وساىمت في مقاومة المحتل وتحرير األقاليم من قبضة االستعمار
الغاشم لكن ككل مرة يبقى دورىا ووجودىا منحصر ،ليذا حضورىا إضافي في مسيرة األحداث
فورودىا لم يكن فعاال ولم يساىم في تصعيد التوتر كما نالحظ في النص المسرحي الذي بين
أيدينا ،ىي كذلك شخصية اجتماعية ليا دورىا في المجتمع ولكن يبقييا الجميع في اليامش
فيي مثميا مثل الرجل ليا حقوق وعمييا واجبات تجاه وطنيا.
« امرأة ( -من الصالة) النساء أردن صنع رصاص وقنابل من حميين»

2

وتضيف قائمة «:امرأة ( :من الصالة) بدال من الحقائب الزينة أن يحممن بنادق وذخيرة»

3

فالكل يشارك في الحرب بدون استثناء رجال ونساء ،فالكل عانى ويالت ىذه الحرب.
-8الفالح :شخصية رامزة لكل ما ىو جدي ،وما ىو نشيط ،في الحياة اإلنتاجية ،فيو إنتاج
يقتات منو كل مواطن ،ويمثل الفئة المناىضة التي تقف في وجو عمالء الرجعية ،نجده يغمب

 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر ،المصدر السابق ،ص .125
 -2المصدر نفسو ،ص.135
 -3المصدر نفسو ،ص.135
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عميو طابع التشاؤم واليأس حين يربط بين القضية وواقع األوضاع في الوطن العربي وفمسطين
« الفالح :ال يعمم إال اهلل ما يحدث ( ال يزال يميث)
النار...النار...فميرحمنا العمي القدير.
رأيتيا تمأل األفق ويحجب دخانيا السماء»

1

ليزداد خوف الفالح«:وىي تتقدم نحونا...تتقدم...فميرحمنا اهلل ماذا سنفعل اآلن»

2

 /4شخصيات عسكرية:
 -1الجنود :رمز القوة والحماية ،ودفع كل بالء عن األمة ،مع ضمان األمن واألمان
والحفاظ عمى سالمة المواطنين ،يعانون الويالت في الحروب يحممون بأىالييم وىو
موقف ال يحسدون عميو« الجندي :في آخر إجازة تخاصمت وأىمي ،اليوم كم يبدو لي
ذلك محزنا»

3

وىم شخصيات عسكرية مدربون عمى كيفية الدفاع عن أراضييم وحمايتيا من اغتصاب
األعداء ليا ،موطنين عمى قدرة عالية من التحمل القيري والبعدي ،شريطة الضمان الحسن لحماية
األرض فيم حماة الوطن ،تجسد ىذه الشخصيات المعاناة والصالبة وتنقل األحاديث التي تدور بين
الجنود أثناء الحرب ،فأحدىم يسترجع ذكريات والديو وآخر يحمم بزوجتو فيوصي أحدىم فينقل ليا
رسالتو األخيرة وغيرىا من األحاديث التي تدور في لحظة استشياد.

 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر ،المصدر السابق ،ص.42
 -2المصدر نفسو ،ص.44

 -3المصدر نفسو ،ص.35
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 /5شخصيات فنية:
 -1عبد الغني :الكاتب المسرحي ،الشاعر صاحب مسرحية صفير األرواح من المسرحيين
الذين انسابوا وراء مغالطات سمطوية لكنو يستيقظ وعيو أخي ار فيضطر لتغيير النص
المسرحي المبرمج بداية.
« عبد الغني( ساىم النظرة) كانت سحابة من الضجة والعرق والكممات الكبيرة ( يبتسم)
أصبحت أعرف جيدا كيف أميز بين أصوات المذيعين»

1

وىو يمثل الطبقة المثقفة أراد بيا الكاتب أن يبرز جشع الطبقة المثقفة والسمطة حيال
الدفاع عن القضية التي كانت تعنييم بالدرجة األولى ونفي كل حقيقة خادمة لموضوع
النكسة ،طبقة من المفروض أن تخدم شؤون الشعب وتعبر عن قضاياه وتعكس متطمباتو.
 -2المخرج :شخصية فنية مثقفة كذلك حاولت التستر عمى األوضاع وتعتيم الحقائق وىو في
نفس الوقت مدير المسرح وممثل المسؤول ،اعتبر حرب حزيران واحدا من أحداث الدولة
وأكثر « :المخرج -لعنة اهلل عمى اليزيمة...ومن الذي يتحدث عن اليزيمة! »

2

إذ أننا نجد ىذه الشخصية المخرجة تسدل الستار عمى كل حقيقة متعمقة بالحرب ومظاىرىا
وتحاول تغيير مجرى الوقائع واألحداث مستغال في ذلك سمطتو ومكانتو في انتقاء كل ما يخدم
مصالحو الشخصية.
كان ىدف ونوس من المسرحية ىو تحفيز الجميور عمى التغيير وتعبئتيم سياسيا ألجل أن
يتخذوا موقفا من اليزيمة وحقيقة أسبابيا ،فيو أىمل االىتمام بخشبة المسرح ،إذ تبدأ المسرحية

 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر ،المصدر السابق ،ص.16
 -2المصدر نفسو ،ص .20
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بمسرح مضاء من كل شيء ،ال ستار وال ديكور .وتم االكتفاء بقطع رمزية بعدىا يفقد الديكور
أىميتو بعد احتدام الحوار حول اليزيمة وحقيقتيا ،فيتحول بعد ذلك المسرح إلى محكمة فييا ال فرق
بين مثقف وأمي ،الكل يشارك في الحديث دون أية فوارق.
نجد أن ونوس يتحيز لمفيوم اليزيمة كما فيميا الشعب ،والمثقفون الذين استعادوا وعييم
بعد اليزيمة ،ليذا نجده منذ البداية يرفض طريقة تقديم وسائل اإلعالم (المخرج) لمحدث الحزيراني
فيو يؤيد الفالحين والمثقفين ،يقول عبد الغني بمسان المؤلف:
«عبد الغني( :من الصالة) تابعوا  ...ىذا لم يحمم بو خيالي القاصر».

1

«عبد الغني( :من الصالة) كل األخبار ميمة ،رائع ما يقال ،رائع تفعمون».

2

إن األرضية التي ينطمق منيا ونوس ىي الجميور ،يحدد نوعيتو ويتفاعل معو« ،ينطمق
من بيئتو وظروفو السياسية واالقتصادية واالجتماعية».

3

فونوس قد وقف في وجو كل الجيات التي تحاول أن تستغبي الجماىير ،وىو في ىذا
يقترب من فايس الذي ال طالما كان يقف في وجو وسائل اإلعالم التي تعتم الحقائق.
فاليدف الذي يسعى إليو ونوس من خالل مسرحياتو ىو «إذن ليس مجرد منصة يقف
عمييا الممثمون ،وصالة يستريح في مقاعدىا المتفرجون ،يمكن لممنصة أن تمتد إلى الصالة
فيصير الحوار أكثر حميمية وألفة»4.فونوس حاول أن يخمق عالقة حميمية بين المنصة والصالة.

 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من اجل  5حزيران ،المصدر السابق ،ص .88
 -2المصدر نفسو ،ص .123

 -3د.حورية محمد حمو ،حركة النقد المسرحي في سورية1988 – 1967 ،م ،المرجع السابق ،ص .250
 -4المرجع نفسو ،ص.252
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«لم يكن المسرح ىدفا لذاتو وانما كان معب ار ووسيمة لمخاطبة جميور تقميدي عرف وألف
نمطا من الغناء والموسيقى» 1.وىذا ما كان يصبوا إليو ونوس من خالل مسرحيتو ،فيو تنازل عن
نمط الجميور التقميدي وأراد أن يصنع جميو ار واعيا ال جميو ار متفرجا بل منتقدا.
كما كشف ونوس تالعب السمطة بالشعب «عن طريق االرتجال المفتوح في األحداث ذات
الطابع السياسي».

2

فيو قد أعطى الفرصة لعرض ورصد كل اآلراء المتعارضة حول موضوع النكسة،ألجل
اإلجابة عن السؤال - :عمى من تقع المسؤولية؟
فونوس كما سبق وذكرنا أنو لم يستثني أحد إال أنو يرجح كفة السمطة عمى الشعب ،كون
ىذه األخيرة ىي من تتحكم بمصير الشعب ،فيخدميا الشعب السمبي.
أصبح بعد ذلك الحديث عن اليزيمة تآم ار عمى المصمحة العميا لمدولة وجعمت من الذين
يطالبون بالسالح مشاغبين ومخربين.
«المتفرج :7وقالوا لنا الحرب ليست من شؤونكم)...( .
المتفرج :7عودوا إلى بيوتكم ،وتابعوا من وراء مذياعاتكم بطوالت جيشنا الباسل »...

3

لقد عاش سعد اهلل ونوس أحداث بالده بكل مشاعره وتفاعل معيا مما انعكس عمى تكوينو
النفسي ،كما انعكس ذلك عمى حسو الفني ،فكانت مسرحيتو ىذه استجابة ممحة ليذه النكسة وتعتبر
ىذه المسرحية البداية الفعمية لممسرح السياسي ،فيو أعاد تجسيد النكسة عمى خشبة المسرح ،فيو
 -1عادل أبو شنب ،بواكير التأليف المسرحي في سورية ،د ط ،دار األنوار لمطباعة ،دمشق1978 ،م ،ص .27
 -2المرجع نفسو ،ص.28

 -3سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من أجل  5حزيران ،المصدر السابق ،ص .137
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يؤكد تك ار ار وم ار ار عمى مسؤولية الجميع حول ىذه اليزيمة وىو حاول من خالليا تفجير األسئمة
الكاممة وراء أسباب ىذه اليزيمة وأن المسؤولية تقع عمى عاتق المثقف واألمي.
كما أن المسرحية تتميز باالرتجال « المتفرج :3الميمة ارتجمنا أما غدا فمعمكم تتجاوزون
االرتجال».

1

لتنتيي المسرحية بتوجيو المسدسات إلى الجميور ،بعد إلقاء القبض عمى المؤلف عبد
الغني ،وكل الذين تدخموا باستثناء المخرج والشاب ،لتتحول بعد ذلك الخشبة إلى منبر يمقي فييا
الرجل الرسمي خطبة سياسية شديدة السبك ،أدركت بعدىا السمطة بمؤامرة المؤلف والشعب ،ىذا
الشعب الذي خذل ونوس وبدد حممو ،فبدل الثورة تختن ألسنة المتفرج.
« متفرج :أية سيرة !
متفرج :لنعترف أنيم شجعان ...
متفرج :مالنا  ...لمجدران آذان.
متفرج :قمت لك أني غير راغب في المجيء  ...أترين ما حدث ...
امرأة :ما أشد خوفك ،لست بين الموقوفين عمى أي حال».

2

ىذا الحوار إن كشف فيو يكشف بدقة أزمة المسرح العربي ،فتدخالت المتفرجين لم تكن
عفوية بل مدبرة إذ كان حمم ونوس أن تحقق مسرحيتو الكممة – الفعل بعد أن يغير المتفرج ويتعمم
كيف يقف في الواقع وفي وجو ظالمو فيثور عمى ذلك ،فيكشف أوراق الزور وال يرغم عمى قول
 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر ،المصدر السابق ،ص .136
 -2المصدر نفسو ،ص.137
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نعم ،فيمنع من يحاول دفن الحقيقة ولكن لألسف ال رواد المسرح وال متفرجوه حققوا ذلك ،فالسؤال
الذي ال طالما راود ونوس ىو أنو :ىل يمكن لممسرح أن يحقق التغيير ويؤدي الثورة .سؤال نتركو
لممسرح العربي ليجيب عميو مستقبال.
تعتبر مسرحية "حفمة سمر من أجل  5حزيران" « من أقوى مسرحياتو التي اىتم فييا
بالواقع السياسي ،فقد حظيت باىتمام كثير من النقاد».

1

وقد أراد ونوس أن يقول بين سطور مسرحيتو أن جيل الناس لحقوقيم وعدم اكتساب
المعرفة والوعي السياسي من عوامل ىزيمة حزيران 1967م.
فيو أراد أن يكسر الحاجز الفاصل بين المعرفة والسمطة ،فمعرفة السمطة ىي من قادت إلى
اليزيمة ،فيو أراد أن يدين أولئك الحكام والقادة الذين تركوا شعوبيم ذليمة بائسة ،ذلك الشعب الذي
ال يج أر حتى عمى طرح سؤال سياسي لكي يصفوه بالخائن.
المسرحية بشكل عام تفضح السمطة الحاكمة القاىرة ،التي سمبت وعي المجتمع عن طريق
عما يجري حولو.
تجييمو والعمل عمى إبقائو سمبيا دون ردة فعل ّ
كما تجسد المسرحية أىل القرية الذين ال يعرفون ال معنى الحرب وال سببيا ،وبسبب ىذا الوضع ىو
ظمم السمطة لمشعب.
لقد فجرت مسرحية "حفمة سمر من أجل  5حزيران" جممة من القضايا االجتماعية
والسياسية دفعة واحدة ،فيي فجرت تحركات الشباب العربي مجموعة من الرؤى المستقبمية لحتمية
الصراع مع الحدود وكيف تدار العمميات بنسق ثوري إلثبات وجوده وأحقيتو.
 -1أحمد محبك زياد ،حركة التأليف المسرحي في سوريا (1967-1945م) ،د ط ،مطبعة الكتاب العربي ،دمشق،
ص.73
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من خالل ىذه المسرحية أضاف سعد اهلل ونوس جديدا إلى طرائق العرض المسرحي
العربي ،فكانت مسرحيتو ىذه قراءة عميقة في صمب المجتمع وسيرورتو .فيي قراءة تتجاوز النقد
إلى نوع من اإلحاطة ،وتعتبر مسرحيتو ىذه ناقوس يذكرنا بإنسانية فقدت معانييا ألنيا أىدرت
اإلنسان مبرر وجودىا .فيو بفضل ىذه المسرحية غير الكثير من المفاىيم السائدة.
عبر ىذه المسرحية وغيرىا من مسرحيات ونوس ،تتجمى بذور المشروع الفكري الفني الذي
يميد بوضوح لمرحمة قادمة ،ويمكن القول بأن ىزيمة حزيران ىي ىزيمة شخصية .فيو صور
الحقيقة دون أقنعة أو تزييف ،وتعد ىذه المسرحية بيانا لمسرح عربي جديد ،حاول تحفيز الجماىير
إلى التعبير عن آرائيا واتخاذ مواقفيا ،وىي مسرحية تعد العيد الجديد الزدىار المسرح السوري
والعربي معا ،فكانت شكال جديدا ينطمق من واقع الشعب.
المسرحية ليست شكال منفصال عن المضمون ،بل ىي شكل نابع من مضمون ما ،من
موضوع ما من فترة ما ،فإما أن تؤخذ بكميتيا أو تصبح تيريجا «.فالفالحون الذين يقتحمون خشبة
الكذب في "حفمة سمر" ىم صورة من صور اإلنسان العربي ،أي أنيم يمثمون شريحة من شرائح ىذا
المجتمع العربي ،وىذه الشريحة ىامة في الوطن العربي ،ىم الذين كانوا أكثر دىشة وأكثر واقعية
واألكثر تضر ار من اليزيمة»1في ىؤالء الفالحين قد تجد صورة من صور اإلنسان العربي ذي
تكوين اجتماعي وثقافي محدد « ،وفي المثقف الذي يحاول أن يطرح اليزيمة عبر قراءاتو وعبر
ثقافتو النظرية المسموخة عن الواقع وعن الحياة اليومية ليذا الشعب ».يحاول المثقف شرح أسباب
اليزيمة فيطابقيا بما ىو في الواقع.

 -1سعد اهلل ونوس ،األعمال الكاممة ،المجمد الثالث ،ط  ،1األىالي لمطباعة والنشر والتوزيع ،سورية -دمشق،
 ،1997ص .91
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أما الشخصيات في المسرحية ىي شخصيات متشائمة أكثر منيا متفائمة ،وىذا ما قد يقمب
معادلة المسرحية لو كانت ىذه الشخصيات متفائمة.
فالمسرحية كتبت في جو ضاغط من اليزيمة ،وفي جو من الشعور باالنقباض و اإلحباط
والرغبة في التغيير« فالمسألة إذن لم تكن عكس الواقع فقط وانما أن تحاول عكس ىذا الواقع إلى
أن نشير إلى آفاق أخرى»

1

فمن خالل ىذه المسرحية لم يرد سعد اهلل ،أن يقدم وعيا جاىزا ،بل كان األىم لديو « :أن أنقد
وأحمل وعيا سائدا»2وىذا ىو الذي يقود إلى اليزيمة واالستسالم.
صحيح في ىذا العمل لم تقدم االنتصارات ،وىذا ال يعني عدم تفاؤل العمل الفني ،فالكيفية
التي يتم بيا طرح المشاكل وطرح اآلفاق أمام المتفرج ىي من تصنع تفاؤل العمل الفني.
حاول ونوس إذن من خالل مسرحيتو ىذه أن يحرض المسرح العربي ورجال المسرح نحو نفض
كسل التقميد والجمود وسعى نحو البحث عن صيغ مبتكرة من نكية البمد واألرض والتراث ،فكان
بذلك المبدع الداعي والمحرض نحو اإلبداع والثورة واالستيقاظ ،ليذا تميز عممو المسرحي "
حفمة ".....بوعي ثاقب لمبنى االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
لجأ الكاتب في مسرحيتو إلى تصوير الواقع بما عميو من تناقضات سياسية واجتماعية ،وحاول
الكشف عن األصيل والمزيف ،في ىذا الواقع بعد تفكيكو ،وليذا احتمت المسرحية مكانة مرموقة
بين المسرحيات الحزيرانية إذ اقترن اسميا بالنكسة ،فيما تعامل صاحبيا بوعي عميق إلدراك الواقع،
فتج أر في عرض أسبابيا الحقيقية ،فغاص سعد اهلل في واقع الوطن العربي وخباياه ،فربط بذلك
 -1سعد اهلل ونوس ،األعمال الكاممة ،المرجع السابق ،ص .109
 -2المرجع نفسو ،ص 109
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السبب بالنتيجة ،فكانت بذلك مسرحية "حفمة سمر" صورة واضحة" ليذا الوضع العام العربي
بمختمف جوانبو السياسية ،التاريخية ،االجتماعية...الخ ،فحسب ونوس الخسارة لم تكن مصادفة .
كما نجد في المسرحية امتزاج الممارسة السياسية واالجتماعية والثقافية ليذا تعد ىذه المسرحية
خير نموذج لما قدمو العرب ،فأصبح المسرح تجمع سياسي فيو تطرح القضايا السياسية
واالجتماعية والثقافية وتناقش.
من خالل ىذه المسرحية ناقش ونوس أحداث نكسة  5حزيران 1967م ،وكشف لنا حقيقة ىذه
اليزيمة وأسبابيا.
لقد كان لدى ونوس شعار سار عميو طوال مسيرتو وىو القدرة عمى التغيير  ،وليذا نجده
يسعى لتطبيقو في أعمالو وأحسن مثال "حفمة سمر من أجل  5حزيران" التي حاول من خالليا أن
يعطي صورة واضحة لحقيقة اليزيمة الشنعاء  ،فكانت ىذه المسرحية االنطالقة لمسرح سياسي
ىدفو التعبير عن قضايا الشعب بكل مصداقية.
فكانت قاعدة مسرح ونوس " الجميور" كونو عنصر فعال مكمل لمعمل المسرحي ،ىذا األخير
ىو جزء من كل .فالنص المسرحي ال يعني قراءة سطوره نفسيا بل ما بينيا وىذا ما تجسد جميا في
نص المسرحية ،فونوس سعى لتأكيد حقيقة اليزيمة ولم يكتب النص ليق أر بل ليعرض أمام الجميور
إليصال الحقيقة لو فيتفاعل معو.
كما نممح في ىذا النص المسرحي بروز عنصر الحوار  ،مكثف ومعبر عن فكرة اليزيمة
المرتبطة بزمان ومكان محددين ،لذلك نجد الكاتب يكتفي بمغة بعيدة عن اإلنشائية مشحونة
بدالالت عميقة ،ومرتبطة أصال بالواقع فكانت بذلك وظيفة الحوار وجعمو مالئما لمفكرة والشخصية
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فقضية الحوار في العمل المسرحي ليس بعممية عبثية وانما ال بد من إدراك وظيفتو المناسبة وتوفير
اإليقاع المناسب لمموقف « فالحوار ليس مجرد تعاطي لمكالم أو حالة مقابمة لممونولوج ،إنو قبل
كل شيء إحساس بالزمن والمقدرة عمى التوظيف المناسب لو ومن ثم اإلحساس باإليقاع العام».

1

أي أن الحوار في النص المسرحي ال يكون عبثيا بل ذو ىدف ويؤدي دور معين وىو موجود
بصورة واضحة كثيفة في نص سعد اهلل ونوس وىو متصل بالشخصيات ومعبر عن الواقع.
كما نممس في المسرحية دائما نوع من المباشرة في الطرح « إذ ال شيء ينقذ المسرحية
التسجيمية من الجفاف سوى القدرة عمى اإلمتاع  ...وسوى الشاعرية والشمول المتين تعالج بيما فك ار
وأسموب الوثائق التي تحتويو 2».وىذا يؤكد أن المسرح التسجيمي يعتمد عمى وثائق تاريخية أو
اجتماعية ،وال بد عمى الكاتب المسرحي في ىذا الشأن أن يتجنب المباشرة في الطرح ومحاولة
صنع المتعة.
فالنص يعبر عن اليزيمة ويؤكد عمى ضرورة إدراك القدر السياسي والتاريخي ،ومن ىنا انطمق
وصرح بضرورة تسييس المسرح من خالل شحن المتفرج بقدرة ىائمة ألجل التغيير ،فنجد
ونوس
ّ
ونوس يطرح حقيقة الحرب ويوضح أسبابيا ويحمميا بطريقة تحفز اإلنسان عمى العمل وتحثو عمى
تغيير قدره ،وبعث فيو روح الثورة.
فعاال ليذا حدد
لقد حاول ونوس من خالل مسرحيتو ىذه أن يحرك ذىن المتفرج ليصبح متفرجا ّ
عالقة بين العرض المسرحي والمتفرج .

-1د.حورية محمد حمو ،حركة النقد المسرحي في سورية ،المرجع السابق ،ص .209
-2المرجع نفسو ،ص .231
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اتسمت المسرحية بارتباطيا بالواقع السياسي وقد كان ىذا االرتباط وثيقا بالواقع وصاد ار عنو،
وكشفت األسباب الحقيقية الكامنة وراء حرب الخامس من حزيران  ،كما تحرض الجماىير عمى
ممارسة دورىا وضرورة االستفاقة والوعي بما كان خفيا.
إن النص وجد فيو ونوس متنفسا حاول أن يطبق فيو شعاره فعبر عن ىموم اليزيمة وما أحدثتو
من دمار مادي ومعنوي لمعرب جمعاء كما صور غياب الضمير ،ليذا سعى ونوس أن يظير
الحقيقة المتمثمة في اشتراك الجميع بدون استثناء في ىذه الحرب فكان الكل سببا فييا بمختمف
الطبقات.
«ولكن ىناك من النقاد من يرى أن " حفمة سمر من أجل  5حزيران" عالجت الخطابة بالخطابة
وعبرت عن آراء اليمين واليسار وسقطت في وىدة التنفيس ،ولم تحفز عمى العمل بل كانت تفرغ
وىناك من أرجع األسباب إلى أمور فنية وتقنية وىي:
 -1الممسات الكوميدية والعبارات الساخرة التي كانت تنتزع الضحكات والتصفيق من الجميور،
فتعيد إلى ذىنو فو ار أن كل ما يدور حولو ليس إال لعبة مسرحية طريفة بعض الشيء.
 -2استخدام الكورس في عمل يفترض فيو أول ما يفترض اإلقناع بواقعيتو تماما ،خصوصا في
الحديث بصوت واحد عن الفيتامين وفي تشكيالت اإلخراج.
 -3جو االرتجال الكوميدي الذي يجعل المتفرج يشارك في المعبة المسرحية الجديد1».وكأن
الضحكات والتصفيق من قبل الجميور وتعميقاتو يجعل من النص المسرحي ما ىو إال لعبة لمتنفيس
وال يحمل في طياتو رسالة توعوية معينة.

 -1د .حورية محمد حمو،حركة النقد المسرحي في سورية ،المرجع السابق ،ص .234
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وكون االرتجال ىو سمة بارزة في ىذا النص لذا نممح مشاركة عناصر جماىيرية في النص
المسرحي.
ومن النقاد الذين حاولوا تحميل مسرحية " حفمة سمر من أجل  5حزيران" ىو رياض عصمت
باحثا في خضم ىذه المسرحية عن األصالة والتجديد ،فييا يقول « :لعمو أصبح يتوجب عمينا قبل
التروي في مزيد من الضياع أن نعود إلى األعمال البدائية القديمة والى التقاليد والبديييات
المسرحية :أي إنو قد أصبح الزما أن ننظر بعمق وتفحص إلى مسرح الشرق األقصى ،والى
التراجيدية اليونانية والى المسارح الشعبية األصيمة ،مع وعي معاصر لتراثنا الشعبي ،كما أصبح
الزما أن تحذف كل المغالطات واالنحرافات والصراعات التي شابت تاريخ المسرح ،بعد ىذه
المقدمة الطويمة نتساءل ىل فعمت " حفمة سمر من أجل  5حزيران" كل ذلك؟؟» ،1يجيب قائال
ليس تماما ولكنيا حاولت مع ذلك أن تقف عمى أرضية صمبة لتحقيق النتائج المطموبة ،ورغم أن
توصل إلى نتيجة أن ىذه المسرحية لم تبتعد عن الطابع الدرامي الجدلي التقميدي ،لكنيا
الباحث ّ
حاولت تحقيق التغيير وايصال الرسالة لمجماىير وتوعيتيم سياسيا.
تأثير المذاهب الحديثة عمى مسرح ونوس:
فونوس قد تأثر بالمذاىب الحديثة خصوصا البريختية ،وقد ظير ذلك في عممو المسرحي الموسوم "
حفمة سمر من أجل  5حزيران" وغيرىا من أعمالو المسرحية ،وكان ىدف ونوس من خالل
مسرحيتو ،ىو التواصل مع المتفرج وضرورة تعبئتو سياسيا ،وتعريفو وتقديم كل الوثائق واألدلة عمى
حقيقة حرب حزيران ،وليذا نجده يبحث من خالل عممو المسرحي " حفمة سمر" عن متفرج يقض

 -1ينظر،د .حورية محمد حمو ،حركة النقد المسرحي في سورية ،المرجع السابق ،ص .244
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وذي وعي ثاقب وقد يكون المؤلف عبد الغني خير دليل عمى ىذا ،فبعد أن انغمس في الزيف
استفاق في آخر لحظة وعيو.
لقد كان لحرب حزيران تأثير كبير في العودة إلى التراث واالىتمام بو ،فالتراث يشكل إحدى
مقومات األمة األساس ،فكان ونوس من الرواد الذين عادوا إلى التراث بقصد الكشف عن روح
األصالة في أمتنا و إبراز رفضيم لمفكر االستعماري الذي سعى إلى محو مقومات الشخصية
العربية وتعتيم الحقائق مثمما حدث مع حرب حزيران وسعي السمطة واإلعالم إلى تغيير مجرى
األحداث واستغباء الجماىير ،وطمس حقيقتيا ،ليذا ىدف ونوس من خالل نصو المسرحي " حفمة
سمر" إلى توعية الشعوب وتوضيح صورة اليزيمة توضيحا جميا بالوثائق.
نعود لنؤكد عمى تقنية الحوار البارزة في النص ،فيو األداة الرئيسية التي يبرىن بيا الكاتب عمى
فكرتو ،ويكشف بيا عن شخصياتو ،ويمضي بيا في الصراع إلى غايتو ،فال يكون لمحوار وظيفة
إال إذا كان صاد ار عن الشخصية التي تستخدمو ،وكون الشخصيات في ىذه المسرحية تتطمب
الجدلية والتفكير ،نجد الجمل رزينةً متزنةً منطقيةً ،ويمكننا ىنا أن نضرب أمثمة منيا:
« عبد الرحمان :يا سبحان اهلل ..تصبح الدنيا عسيرة يا أبا فرج ،وال سبيل إلى فيم تقمباتيا .نشحذ
مناجمنا لنحصد قمحنا فإذا الحرب تقوم.
أبو فرج :الحرب تقوم عندنا ،وال أحد يفكر فينا أو يقول لنا ماذا نفعل.
عبد الرحمان :ولو أن الحرب ما تزال كما عرفناىا ليانت األمور قميال .لكن الحرب...تغيرت
صارت محيرة ال يستطيع المرء أن يميز أحوالو فييا».

1

 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من أجل  5حزيران ،المصدر السابق ،ص .83
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وىكذا يكشف الحوار عن طبيعة الشخصيات ومكنوناتيا ونوازعيا وصفاتيا وخصائصيا.
د -أسس المسرح الوثائقي في المسرحية " حفمة سمر من أجل  5حزيران":
المقصود باألسس التقنيات أو التقانات ىي تمك الموجودة داخل النص أي التقنيات الكتابية وال
نقصد بيا تقانات العرض وىي واضحة في ىذا النص المسرحي وأىميا:
 -1استمهام التراث :لقد حاول ونوس استميام التراث العربي وتوظيفو في نصو ،فيو أعاد
تصوير أحداث الخامس حزيران بشكل جدي ،فأعاد تصوير تذبذب الشعب في مواقفو
وفضح زيف اإلعالم الذي سعى إلى تغيير الحقائق ،فونوس اعتمد وثائق تاريخية حقيقية
ألجل إبراز موقفو تجاه حرب حزيران التي يعتبرىا ىزيمة شخصية قبل أن تكون ىزيمة
عربية جمعاء.
 -2اإلبعاد الزماني والمكاني «:يقوم اإلبعاد عمى عممية المشابية بين الواقعين الفني والمعيشي
والماضي والحاضر ،فيكون الحدث التاريخي أو الحكائي الوىمي خمفية يستعيرىا المؤلف
ألحداث اليوم ،ليعرض من خالليا قضية معاصرة ،1»...وىذا ما فعمو ونوس في نصو
حيث حاول أن يعبر عن أفكاره بعيدا عن المباشرة والسطحية وىذا ما يترك المجال مفتوح
لممتمقي إزاء تأويالت عدة فيرى الكاتب عممو ،فتفتح بذلك آفاق المتفرج وذىنيتو عمى
دالالت غنية ال محدودة ،وىذا ما سعى ونوس إلى تحقيقو من خالل نصو ىذا.
 -3استخدام المونولوج:
وىو من أىم التقنيات المسرحية لمعرفة داخمية الشخصية المسرحية من جية ،ومعرفة ما تتحمى بو
من صفات « ،كما يؤدي إلى معرفة ما فييا من خالل االسترجاع الداخمي ومعرفة حاضرىا
 -1د .خميل الموسى ،المسرحية في األدب العربي الحديث ،المرجع السابق ،ص .127

87

الفصل الثاوي

البعد الوثائقي في مسرحية حفلة سمر مه أجل  5حزيران

ومستقبميا من خالل االستباق ،وىذا ما يؤدي بطبيعة الحال إلى معرفة ما سوف يحدث 1».وىذا ما
نجده في نص ونوس منذ بداية المسرحية ،فيي مثال جيد عمى غنى المونولوج الدرامي في بنية
المسرحية.
« عزت :جاء يحمل بندقية .كان يأتي من بعيد .ومع أن التعب يجعد وجيو فقد كان واضحا ما
يريد.
عبد الرحمان :كان يحمل بندقية ولكنو ال يمبس ثيابا خضراء ،وعن الجنود يختمف.
عزت :بعد قميل صار منا .قال إنو فالح مثمنا ،ويحب رائحة المواشي ،والعشب والزراييب الموحمة،
روى لنا كيف سرق بيتو غزاة حاقدون»...
-4

2

المسرح داخل المسرح :إحدى التقنيات المعاصرة ،فاستخدميا سعد اهلل ونوس في " حفمة

سمر من أجل  5حزيران" حينما كان عبد الغني المؤلف يؤكد موقفو في كل مرة ما أدى إلى القبض
عميو في نياية المسرحية ،رغم أن المخرج كان في كل مرة يعيد التفكير وال يواصل في رفضو.
التغريب وكسر اإليهام :ىما مصطمحان انتش ار في بعض مسرحيات ونوس ،وقد تسمال إليو

-5

من المسرح الممحمي البريختي الماركسي « ،فقد كان المسرح البريختي يقوم عمى إييام الجميور
بأن ما يجري عمى المسرح حقيقة لكن بريخت ذىب إلى أن المسرح معمّم وىو يتوجو إلى عقل
المتفرج ولذلك يتدخل الممثمون بين الفترة والفترة ليذكروا المتفرجين بأن ما يجري أماميم ليس سوى
لعبة».

3

إن كسر اإلييام المسرحي عند ونوس يتجمى في مسرحيتو " حفمة سمر من أجل  5حزيران" ولكن
ىذا لم يكن بطريقة مباشرة سطحية و إنما كان عمى شكل إيماءات ،وقراءات ما بين السطور،
 -1د .خميل الموسى ،المسرحية في األدب العربي الحديث ،المرجع السابق ،ص .128
 -2سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من أجل  5حزيران ،المصدر السابق ،ص .97-96

 -3د .خميل الموسى ،المسرحية في األدب العربي الحديث ،المرجع السابق ،ص .129
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خاصة في ذلك الحوار الذي كان يدور بين المخرج والمؤلف وذلك النزاع والصراع الذي دار بينيما
حول حقيقة النص المسرحي:
« عبد الغني ( :نظرة واجمة) أتعتقد فعال أن الناس ييميم أن يروا مسرحية جديدة ىذه األيام.
المخرج :وأنت ..أتعتقد أن من الجائز طرح أسئمة كيذه ..مسرحنا مرفق عام ال يجوز أن يتوقف..
أو ينعزل عن األحداث ..المسرح ضروري ..أو ىكذا ينبغي».

1

فيصنع ونوس نوعا من الفوضى ،في عقول الجماىير ،فتتياتف األصوات عن حقيقة ذلك العرض،
فتحدث ىناك فوضى عارمة لدى المتفرجين فيتساءلون:
« متفرجون ( :من الصالة) ماذا حدث؟
أية حكاية
واذن فمن نبدأ.
( تختمط الكممات وترتفع الضجة تدريجيا)»

2

ويتشكل التغريب أيضا من الالفتات التي تؤكد كسر اإلييام ،ويبرز ذلك في ىذه المسرحية من
خالل العبارة « :كان من المفروض أن تبدأ الحفمة في الثامنة والنصف ،يمكن تغيير الوقت بحسب
برنامج المسرح الذي يقدمو ،وىا إن الوقت يمر دون أن يظير أي ممثل عمى الخشبة»...
-6

3

توظيف عنصر السرد :أي امتزاج السرد الممحمي بالحوار الدرامي ،أو التحول من ىذا إلى

ذاك وىذا كثير في المسرحية ،فتكون ىناك مقاطع عمى لسان المؤلف.

 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من أجل  5حزيران ،المصدر السابق ،ص .18
 -2المصدر نفسو ،ص .7
 -3المصدر نفسو ،ص .5

89

الفصل الثاوي

البعد الوثائقي في مسرحية حفلة سمر مه أجل  5حزيران

« (يقترب ثالثة رجال من جماعة عبد اهلل عابسي الوجوه ،أيدييم وثيابيم ممطخة بالدم واحد منيم
يحمل فأسا واآلخران بندقيتي صيد .يجيئان قرب عبد اهلل .إنيم يتحدثون بيدوء ينضح حزنا وغضبا
مقيورا)»

1

يتجو أخي ار النص المسرحي " حفمة سمر من أجل  5حزيران " نحو مسرح بريختي تعميمي ممحمي
تغريبي ،وقد حاول ونوس بكل ما أتيح لو من وسائل وثائقية ألجل تحقيق ىدفو في التغيير وضرورة
وعي الناس بحقيقة ما يحدث في الواقع ،فال يتعرض لالستغباء ال من طرف السمطة وال من طرف
اإلعالم .فحاول جاىدا إيصال الحقيقة لمجميور كما ىي دون تحريف وال تزييف.
من خال ل ىذه التقنيات استطاع ونوس أن يحقق ىدفو ويطبق شعاره في عممو ىذا فصنع تغيي ار
سياسيا .حيث استطاع أن يحقق مبتغاه معتمدا أسس المسرح الوثائقي:
-1

اعتمد ونوس تقارير حقيقية وىي حرب الخامس من حزيران وىي حرب حقيقية فعمية

تؤكدىا وثائق تاريخية رسمية ،حدثت في األراضي العربية مع العدوان اإلسرائيمي ىذا األخير الذي
استولى عمى ممك غيره.
-2

سعى ونوس ألن يكون موضوع المسرحية سياسيا وثائقيا.

-3

في النص المسرحي ىذا طرح ونوس أفكاره حول حرب حزيران مستعينا بأدلة تاريخية

وحاول أن يؤثر في القارئ ويحثو عمى اإلدالء برأيو وىذا ما حدث فعال مع كل متفرج تدخل أثناء
العرض.
-4

ونوس يندد بمراوغات اإلعالم لمشعب ومحاولتو تعتيم الحقائق أمام أعينو.

-5

اتخذ ونوس في مسرحيتو دور المراقب لألحداث.

-6

اعتمد ونوس أسموب المجموعات فمجأ إلى مواقف بسيطة ولكنيا واضحة ومعبرة.

 -1سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من أجل  5حزيران ،المصدر السابق ،ص .60
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نجد استخدام األغاني والجوقة والتعميق ألجل صنع حاجز بين الجميور والحقيقة ليذا نجد

المخرج يمجأ إلييا في كل مرة.
-8

تؤكد مسرحية " حفمة سمر من أجل  5حزيران" الواقع وحقيقة الحرب واليزيمة.
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خاتمة

خاتمة:
أنتجت سنوات الستين جيال جديدا من المسرحيين العرب الذين ثاروا في وجو المسرح التقميدي
وقد ظيرت ثورتيم من خالل كتاباتيم سواء من حيث القضايا أو من حيث األساليب والتقنيات
طبعا متأثرين في ذلك بالدراما الغربية ،ولقد كان لممسرح الوثائقي الحظ في التسرب إلى الساحة
المسرحية العربية ،خصوصا بعد النكسة التي كانت سببا في تغيير بنية الكتابة المسرحية العربية،
ولعل أبرز ما ينبغي التنصيص عميو ىو تتبعنا لمتجميات الوثائقية في مسرحية "حفمة سمر من أجل
 5حزيران" ،كشفت لنا تأثر الكاتب المسرحي سعد اهلل ونوس بيذا المون المسرحي شكال ومضمونا
ولكن بنوع من التفاوت.
* اختمف النقاد والباحثون حول إعطاء تعريف جامع مانع لممسرح الوثائقي لذلك تعددت
التسميات :المسرح التسجيمي ،المسرح السياسي...الخ
* كانت بداية المسرح الوثائقي غربية وبالتحديد في ألمانيا.
* أولى المحاوالت المسرحية الوثائقية كانت عمى يد ىوخوت بفضل مسرحيتو" النائب" .
* من أىم رواد المسرح الوثائقي الغربيين بيسكاتور ،بيتر فايس...
* بفضل ترجمات بيتر فايس اطمع العرب عمى ىذا النوع المسرحي فحاولوا النيج عمى دربو.
* لقد رصدنا محاوالت عربية وثائقية عدة منيا مسرحية " الغول" ألحمد زكي " ،النار والزيتون"
أللفريد فرج...الخ.
* المسرح الوثائقي يعالج موضوعات طبيعتيا تنحصر بين التوعية إلى التحريض.
* من مكونات المسرح الوثائقي الرئيسية الوثيقة التاريخية.

خاتمة:
* بفضل جيود سعد اهلل ونوس ذاع صيت المسرح الوثائقي في الوسط العربي.
* حقق سعد اهلل نجاحا باى ار في جل أعمالو وخاصة عممو الموسوم ب " حفمة سمر من أجل 5
حزيران".
* سار سعد اهلل ونوس طوال مسيرتو وفق شعار " القدرة عمى التغيير" وسعى جاىدا تطبيقو في
أعمالو.
* يعتمد المسرح الوثائقي عمى أسس نذكر منيا:
 االعتماد عمى التقارير الحقيقية. طرح وجية نظر حول قضية معينة ألجل التأثير في القارئ.* عالجت مسرحية "حفمة سمر من أجل  5حزيران" قضايا إنسانية كبرى ،إال أنيا انحصرت في
موضوع اليزيمة وحقيقة أسبابيا.
* أظيرت المسرحية تحيز الكاتب لمقضية الفمسطينية مستحض ار األحداث الموثقة والتركيز عمى
التواريخ ،وىذا دون إغفال الجانب الفني ألنو أحد أىداف المسرح الوثائقي.
* سجمت المسرحية الواقع العربي وحقيقتو تسجيال صادقا.
* ال نجد في المسرحية شخصيات بالمعنى التقميدي ،بل تظير وفق جماعات تخدم القضية
المتناولة.
* احترمت المسرحية المغة القومية ،التي حققت التأثير الفني المطموب.

خاتمة:
* حرصت المسرحية عمى توطيد عالقتيا بالمتمقي ،فيي كسرت اإلييام بين المتفرج والجميور
فعممت عمى استف اززه بالحقائق.
* دعا سعد اهلل ونوس من خالل مسرحيتو إلى دفع المتمقي إلى الوعي بالقضية المعالجة وضرورة
التغيير.
* عاش العالم العربي /الغربي سنوات الستين والسبعين زمنا ممتيبا ،ظيرت فيو الثورة الفرنسية
والثورة الثقافية الصينية والموزمبيقية ،وأنغوال واليزيمة العربية ،وميالد جبية التحرير الفمسطينية
وليذا من الطبيعي أن تفرز ىذه المرحمة نوع مسرحي جديد ىو المسرح الوثائقي.
* المسرح الوثائقي مسرح قضية .ذلك ألنو يعتمد الوثائق التاريخية وبالتالي الحقيقة فمثال مسرحية
حفمة سمر ..ىي مسرحية وثائقية تعالج قضية حرب حزيران .7691
*المسرح الوثائقي مسرح جريء .وىو مسرح مرتبط براىنيتو.
* مسرحية " حفمة سمر من أجل  5حزيران" لجأت إلى التاريخ والوثائق ،حيث لجأ سعد اهلل ونوس
فييا إلى التاريخ وحاول تعرية المجتمع العربي ورصد األسباب الحقيقية لحرب حزيران.
*المسرحيين العرب تمقوا المسرح الوثائقي عن طريق الترجمة التي كانت ترد في المجالت المصرية
( مثال مجمة المسرح،ألفريد فرج ،النار والزيتون ،عدد )96
* لم تكن في العالم العربي متابعة نقدية ليذا االتجاه المسرحي ،لذا ال نجد لو صدى في األوساط
النقدية واألبحاث الصحافية.
وما يمكن استخالصو ىو أن المسرح الوثائقي يحتاج إلى الدقة واإلبداعية ،فالوثيقة والمسرح ال
يجتمعان إال إذا قيض ليما مبدع دارس ،ألن الوثيقة تحتاج إلى التقصي والمسرح يحتاج إلى مبدع

خاتمة:
عالم بخباياه ،كما يحتاج المسرح إلى أجواء الحرية التي يفتقدىا عالمنا العربي كما أن "مسرحية
حفمة سمر من أجل  5حزيران" ىي أولى المحاوالت المسرحية الوثائقية
* مسرحية " حفمة سمر من أجل  5حزيران" بداية واعية لمسرح سياسي عربي جديد.
* المسرحية كشفت أسباب ىزيمة حزيران .ومدى محاوالت اإلعالم تعتيم حقيقة ىذه اليزيمة.
* لقد تنوعت الشخصيات في مسرحية " حفمة سمر من أجل  5حزيران" بين شخصيات تاريخية
حقيقية وسياسية واجتماعية وفنية ،وكميا تكتمت من أجل تأدية الواجب.

ملحق

أحداث حرب الخامس من حزيران :7691
في الخامس من حزيران 1691م ،نشبت ىناك حرب بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا واألردن
بمساعدة كل من لبنان والعراق والجزائر والسعودية والكويت ،انتيت الحرب بانتصار إسرائيل فامتدت إلى
حدود قطاع غزة والضفة الغربية .وسيناء حدث ىناك امتداد صييوني عمى الضفة الغربية.
اندلعت الحرب في  5من حزيران  ،1691بيجوم إسرائيل عمى سالح الجو المصري في سيناء عاشت
فييا كل من سوريا ومصر واألردن ثالثة أسابيع من التوتر ،فكانت نتيجة ىذه الحرب ىو خسارة الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وشبو جزيرة سيناء وىضبة الجوالن وغيرىا من المناطق العربية.
استخدمت إسرائيل الحرب النفسية واإلعالمية لتصوير ىذه الحرب بين أربعة دول ىي مصر ،األردن
سوريا ،العراق ،ضد الكيان اإلسرائيمي المدعوم من قبل دول عظمى مثل أمريكا وفرنسا ،إنجمترا ،فمم
يعطي العدوان االسرائيمي أي فرصة لالستعداد ،وفي فجر حزيران 1691م ،أقمعت طائرات حربية من
إسرائيل متجية نحو سالح الجو المصري ،فدمرتو باإلضافة إلى تدمير مطارات عسكرية لكل من سوريا
والعراق «،استولت اسرائيل عمى مناطق كثيرة من فمسطين ،كما وصمت لمناطق سورية واحتمتيا».

1

إلى يومنا ىذا ال ي ازل الكيان الصييوني يجني ثمار ىذه الحرب ،كما ال تزال الدول العربية تعاني من
فقدان الثقة بينيا وذلك بسبب شكوك الدول العربية حول خيانة بعض الدول في ىذه الحرب ،وتعاون
بعضيا مع العدوان الصييوني.

 -1سموى حسن ،نكسة حزيران ،جريدة المستشار ،2012/09/16 ،عمى الموقع.www.almostashar.rq.net :

بعد ىذا الحدث الذي ىز كيان األمة العربية ،تعرت بعد أن سحب جمبابيا فرأت نفسيا عمى حقيقتيا
وبعد ىذه الحرب عاشت ىول الصدمة أياما معدودات ،فراحت تسترد أنفاسيا ،فأخذت تبرمج من خالل
طميعة واعية وكان منيم الكتاب المسرحيون الذي حمموا ىذه النكسة واليزيمة ،حاولوا االستعانة ببدائل
موضوعية من خالليا يمكن االنتقال من اليزيمة نحو مستقبل أفضل ،من ىنا راح الكتاب المسرحيون
يبحثون عن البدائل عن لغة مسرحية تبوح بيموميم ،وليذا كتب سعد اهلل ونوس " حفمة سمر من أجل 5
حزيران".
ومنو يتضح أن ىذه النكسة أنيا فعال أفرزت مسرحا جديدا وفي ىذا الصدد يقول عبد اهلل أبو ضيف:
« فترة ما بعد ىزيمة  1691أفرزت مسرحا قوميا وأصيال لمتعبير عن غضب االنسان العربي ،وفضح
ىزائم األنظمة العسكرية الرجعية وجعل ىذا المسرح من القضايا القومية ،التزاما صريحا وعمى رأسيا
قضية فمسطين ولبنان».

2

من ىنا يمكن اعتبار مسرحية حفمة سمر من أجل  5حزيران لسعد اهلل ونوس بداية واعية لمسرح
سياسي عربي جديد.

 د .عبد هللا أبو ضيف ،المسرح العربي المعاصر ( قضايا /رؤى ،تجارب) ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،2002 ،ص.74
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قائمة المصادر والمراجع:
 -1المصادر:
القرن الكريم.
 -1آ
 -2أبي الحسن أحمد بن زكريا ،معجم مقاييس المغة ،تح :عبد السالم محمد ىارون ،دار
الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة.
 -3ابن منظور ،أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  ،لسان العرب ،دار الفكر ،بيروت.
 -4إبراىيم حمادة ،معجم المصطمحات الدرامية والمسرحية ،دار المعارف ،القاىرة.1981 ،
 -5ألفريد فرج ،النار والزيتون ،د ط ،الييئة المصرية العامة لمكتاب. 1989 ،
 -6بيتر فايس ،أنشودة أنجوال ،تر :يسرى خميس ،مراجعة :محمد عبد اليادي أبو ريدة،
سمسمة روائع المسرحيات العالمية ،عدد  ،14نوفمبر ،و ازرة االرشاد واألنباء ،الكويت.
 -7بيتر فايس ،ماراصاد ،تر :يسرى خميس ،روائع المسرحيات العالمية ،عدد  ،34مارس
.1967
 -8جبور عبد النور ،المعجم األدبي ،ط  ،2دار الماليين ،بيروت.1954 ،
 -9سعد اهلل ونوس ،حفمة سمر من أجل  5حزيران ،ط  ،3دار اآلداب لمنشر والتوزيع،
بيروت.2003 ،
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سعد اهلل ونوس ،سيرة مع أبي خميل القباني،ط ،3منشورات دار اآلداب ،نوفمبر،

بيروت.1980 ،
-10سعد اهلل ونوس ،مغامرة رأس الممموك جابر،ط ،2دار اآلداب.
-11ماري إلياس ،حنان قطاب حسن ،المعجم المسرحي مفاىيم ومصطمحات المسرح وفنون
العرض ،عربي -انجميزي ،ط  ،1مكتبة لبنان.1997 ،

قائمة المصادر والمراجع:
-12منير البعمبكي ،المورد :قاموس انجميزي -عربي ،ط  ،33دار العمم لمماليين ،بيروت،
لبنان ،1991 ،مادة (.)doc
 -2المراجع:
 -1أحمد محبك زياد ،حركة التأليف المسرحي في سورية (  ،)1967 -1945د ط ،مطبعة
الكتاب العربي ،دمشق.
 -2أحمد محبك زياد ،المسرحية التاريخية ،الباب األول ،دار طالس ،دمشق.1989 ،
 -3إسماعيل إسماعيل ،فيد الكممة ،العقل في مسرح سعد اهلل ونوس ،ط  ،1دار اآلداب،
دمشق .2001
 -4بيير اجيو توشار ،المسرح وقمق البشر ،تر :سامية أسعد ،د ط ،الييئة المصرية العامة
لمتأليف والترجمة والطباعة والنشر.1970 ،
 -5جالل العشري ،لن يسدل الستار ( اتجاىات المسرح المعاصر) ،ط  ،1مكتبة األنجمو
مصرية ،المطبعة الفنية الحديثة القاىرة.1967 ،
 -6ج .ل ستيبان ،الدراما الحديثة بين النظرية والتطبيق ،تر :محمد جمول ،د ط ،منشورات
و ازرة الثقافة الجميورية السورية ،دمشق.1995 ،
 -7د .حورية محمد حمو ،حركة النقد المسرحي في سورية (  ،)1988 -1967منشورات
اتحاد الكتاب العرب .1998
 -8د .خميل الموسى ،المسرحية في األدب العربي الحديث ( تأريخ ،تنظير ،تحميل) ،د ط،
منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.1997 ،

قائمة المصادر والمراجع:
-10د .عبد اهلل أبو ىيف ،المسرح العربي المعاصر ( قضايا ،رؤى ،تجارب) ،منشورات
اتحاد الكتاب العرب ،دمشق .2002
-11رياض عصمت ،البطل التراجيدي في المسرح العالمي،ط ،1دار الطميعة لمطباعة والنشر،
بيروت لبنان.1980 ،
-12سامية حسن الساعاتي ،الثقافة والشخصية ،ط ،2دار النيضة العربية ،بيروت ،ص
.116
-13سعد اهلل ونوس ،األعمال الكاممة ،المجمد  ،3ط  ،1األىالي لمطباعة والنشر والتوزيع ،سورية
دمشق.1997 ،
-14سعد اهلل ونوس ،بيانات لمسرح عربي جديد،ط ،1دار الفكر الجديد ،بيروت لبنان.1988 ،
-15سعد اهلل ونوس ،في البحث عن المسرح العربي ،الحياة المسرحية،ط ،1دمشق.2003،
-16سعيد الناجي ،التجريب في المسرح التجريبي بين المسرح الغربي والمسرح العربي ،مطبعة دار
النشر المغربية ،الدار البيضاء.1998 ،
-17صافي ناز كاظم ،من ممف الستينات،ط ،1الدار العربية لمنشر والطباعة.1991 ،
-18صالح لمباركية ،المسرح في الجزائر ،ط ،2دار بياء الدين لمنشر ،قسنطينة.2007 ،
-19صحبة أحمد عمقم ،المسرح السياسي عند سعد اهلل ونوس ،ط ،1مطابع الدستور التجاري،
عمان -األردن.

قائمة المصادر والمراجع:
-20عادل أبو شنب ،بواكير التأليف المسرحي في سورية ،د ط ،دار األنوار لمطباعة دمشق،
.1978
-21عمي أحمد باكثير ،فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية،ط ،2معيد الدراسات العربية
العالمية ،القاىرة.1964 ،
-22عمي عقمة سرحان ،سياسة في المسرح ،منشورات اتحاد كتاب العرب.1978 ،
-23لوي دي جانيتي ،فيم السينما ،الفيمم التسجيمي ،تر :جعفر عمي ،عيون المقاالت ،دار قرطبة،
الدار البيضاء.1990 ،
-24محمد يوسف نجم ،المسرح العربي ،دراسات ونصوص الشيخ أحمد أبو خميل القباني ،دار
الثقافة ،بيروت لبنان.
 -3المجالت:
 -1المسرح السياسي األلماني في الستينات ،تر :سباعي السيد ،المسرح ( المصرية) عدد ،54
ماي .1993
 -2برتولد بريخت ،شعبية األدب وواقعيتو ،تر :رضوى عاشور ،عيون المقاالت ( المغربية)،
عدد .1988 ،11
 -3برتولد بريخت ،نظرية المسرح الممحمي ،تر :جميل نصيف ( ،المعرفة) ،بيروت لبنان.
 -4بيتر فايس ،مالحظات حول المسرح الوثائقي ،تر :نبيل حفار ،المعرفة.1969 ،
 -5ج .ل ستيبان ،المسرح الوثائقي فيما بعد بيسكاتور ،تر :سباعي السيد ،المسرح المصرية،
عدد  ،160-159فبراير مارس.
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الموقع.www.almostachar:
 -7شيريار ينازي ،أعظم بيكدلي ،أثر النكسة الحزيرانية عمى مسرحية " حفمة سمر( "...
إضاءات نقدية فصمية محكمة) ،العدد  ،7خريف  1391أيمول .2012
 -8عبد الرحمان عبده ،نحو تعريف لممسرح التسجيمي ،المسرح ( المصرية) ،عدد  ،60نوفمبر
.1993
 -9عبد العزيز حمودة ،رسالة أمريكا ،المسرح المصرية ،عدد .1964 ،7
-10عطية العقاد ،تيار الوعي السياسي في المسرح األلماني ،عالم الفكر ( الكويت) ،عدد،4
أبريل .2007
-11كمال عيد ،مدرسة إرفين بيسكاتور ،المسرحية ( المرحمة األولى) المسرح المصرية ،يونيو
.1966
-12محمد شيحة ،التوثيق في المسرح " دراسة أولية لمالمح الدراما الوثائقية في الستينات"،
المسرح المصرية.
-13ميدي الحسين ،عربيتو وعالميتو ،المسرح المصرية ،عدد  ،5مايو .1971
 -4الرسائل الجامعية:
 -1محمد أحمد زياد ،المسرحية التاريخية ،الباب األول ،دار طالس ،دمشق ،مذكرة دكتوراه
.1989
 -5المواقع االلكترونية:
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