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املسرح اعرق الفنون اليت عرفتها البشرية يلقب بايب الفنون والفن الرابع، وقد كان ظهوره  يعد

وازدهاره مواكبا ألوىل احلضارات اإلنسانية، وعد من أهم الوسائل اإلعالمية والتثقيفية 

أعطين مسرحا أعطيك :" ذا قيل قدميا آنذاك وأشدها تأثريا يف وجدان الناس وعقوهلم ، ول

 ".شعبا متحضرا

وظهر عدد من املثقفني والكتاب املسرحيني  اإلنسانيةاستمرت فعالية هذا الفن يف احلياة 

للنهو  بذا الفن واالرتقاء به ، وكان من بينهم  اإلبداعيةالعرب حاولوا تسريري ااقاتم 

وممدوح نداوي ومصطفى احلالج امحد شوقي وتوفيق احلكيم ويوسف ادريس وخليل ه

عدوان وحممد املاغوط وعلي عقلة عرسان وفرحان بلبل وسعد اهللا ونوس وعبد الكرمي 

 .ني كثريون يف املشرق واملغرب العربيبرشيد وغريهم  

حنو استحياء  األوائلحيفظوا للمسرح فعاليته فانطلقوا كما انطلق  أنحاول هؤالء    

ة املسرحية حنو التقدم خاصة وان حضور التاريخ هو السبب موضوعات تارخيية للدفع مبسري 

الحتالله مكانة خاصة يف وجدان  إالالعريب، وذلك ليس  األدبيف قبوهلا وانتشارها يف 

 .الشعوب العربية 

واسعا من قبل الكتاب املسرحيني خاصة  إقباالالتاريخ  إىلوقد عرف اجتاه العودة    

رمزي  إبراهيم أمثالها امحد شوقي ، فظهر كتاب كبار وجل أناملصريني منهم وذلك بعد 

 إىلوعلي امحد باكثري وعزيز اباضة وحممود تيمور وغريهم كثريون، ولقد انطلق كل هؤالء 

 .بتجربة امحد شوقي  متأثرينالتاريخ من منطلق رومانسي واجتهوا مبسرحياتم اجتاها قوميا 

لفن  التأليفلتاريخ انتشارا كبريا منذ بداية ا إىليف سورية فقد عرف اجتاه العودة  أما   

 املستعمر الذي حاول امس معامل الشريصية إىلولعل السبب يف ذلك راجع املسرح، 



  ت
 

املاضي للدفاع عن  إىلالعودة خري من  أمامهالسورية ، فلم جيد الكاتب املسرحي السوري 

منتصف ستينيات القرن  إىلقضاياه املصريية ، فانطلق حنوه انطالقة رومانسية انفعالية 

التاريخ فلم  إىلتغري نظرة الكاتب  إىل أدت اليت 1967جوان 5املاضي حيث حلت هزمية 

اختذ منه غاللة ملعاجلة قضايا العصر ومشكالته  وإمنا،  األجداد مبآثريعد هدفه التغين 

 .الراهنة 

ث ندب نفسه املسرحيني العرب املعاصرين حي أشهرويعد سعد اهللا ونوس واحدا من      

 إىل الدعوةترسيخ الظاهرة املسرحية يف الثقافة العربية ن خالل  إىلخلدمة هذا الفن ، وسعى 

متعددة فكان كاتبا وخمرجا مسرحيا ، بل  أصعدة، فظهرت جهوده على املسرح  تأصيل

جملة  أولتعد  اليتوصاحب مشروع ثقايف ، ناهيك من انه كان مديرا للة احلياة املسرحية 

وظيفته يف املعهد العايل للفنون املسرحية، وكرم يف  إىل إضافةبفن املسرح يف سورية ، ىن تع

العديد من لغات العامل، وهذا دليل  إىلالعربية، كما ترمجت مسرحياته  األقطارالعديد من 

 .يف جمرى احلياة املسرحية السيما السورية منها  واملؤثرعلى موقعه املتميز 

ونوس مثله مثل خنبة من املثقفني العرب هم التواصل مع املتلقي العريب  محل سعد اهللا     

من بينها املصدر التارخيي الذي شكل  إبداعيةفاستقى مضامني مسرحياته من عدة مصادر 

العريب يف مجيع صنوفه ، وقد متيز تعامله مع التاريخ بكثري من  اإلبداعظاهرة ابعت حركة 

لتقدمي العربة للحاضر،  األقدمنياالستفادة من جتارب  على ضرورة أصراملوضوعية، حيث 

 اليتالقضايا  مناقشةاملسامهة يف  إىلوسعى من موقعه كمثقف وكاتب مسرحي ملتزم 

 . وأقبيتهاحللول هلا يف دهاليز التاريخ  إجيادتتحكم يف سريورة جمتمعه ويف حركته من اجل 

اهلموم والقضايا تأيت يف مقدمتها شغلته يف مسرحياته ذات املصدر التارخيي عددا من 

تناوهلا من خالل عالقة السلطة بالشعب ، فكان يرجع سبب تدهور  اليتالقضايا السياسية 



  ث
 

فساد احلكم واحلكام ن واىل ختاذل الشعوب العربية ولذلك  إىلالتمعات العربية  أحوال

من يرفع من  إىل حتتاج اليت،  الطبقات الكادحة إىلعرف مسرحه مبسرح التسييس املوجه 

 . أفضلبيدها من أجل تغيري حاضرها وبناء مستقبل  ويأخذمستوى وعيها ، 

القضايا االجتماعية يف املرتبة الثانية من اهتماماته املسرحية ، فقد تناوهلا يف  وتأيت    

الذي ابع  األخالقيمسرحياته ذات املصدر التارخيي من خالل ارحه ملوضوع االحنالل 

يف مقدمتها عامل  يأيت، وربط ذلك بعدة عوامل األخريةعات العربية يف اآلونة معظم التم

 اليت املتهرئةالدينية  واألعرافذلك من القوانني االجتماعية  إىلالعادات والتقاليد البالية وما 

سلك الطريق  إىل، وفوق ذلك تزجهم يف مواقف قد تقودهم األفرادتتحكم يف سريورة حياة 

 .اخلطأ 

تغب القضية الدينية عن نصوصه التارخيية ، حيث فضح من خالل قناع التاريخ رجال  ومل  

 .على الشعب يف سبيل حتقيق مصاحلهم الفردية  فيتآمرونالدين الذين يستغلون مواقعهم 

انصب االهتمام بفن املسرح مع جيل سعد اهللا ونوس ومن تاله من املسرحيني يف      

كما ازداد حضور التاريخ يف زمن توالت فيه االنقالبات   العربية، األقطارالكثري من 

 .السياسية وا�يار البنية االجتماعية 

ميادين الدراسة  أخصبالبحث يف هذا الال باعتباره من  جتربة أخو  أن أثرتلذا      

  األدبيـة األجناسه مل ينل حظه الكاف من الدراسة مقارنة مع بقية ـولكون األدبية

يف  والرسائل اجلامعية على جنسي الشعر والرواية األكادميية غلب الدراساتإذ انصبت ا

 .جمال املسرح  حني اجتهت القلة القليلة إىل



  ج
 

وبناء على ما سبق ذكره وقع اختياري على املسرح ، وبالتحديد مسرح سعد اهللا ونوس    

ية صدرت كل ت مسرحيتني من مسرحياته التارخيخيي ليكون موضوعا لدراسيت ، واخرت التار 

 .مراحل إبداعه واحدة منهما يف مرحلة خمتلفة من 

ويرجع اختياري ملسرح سعد اهللا ونوس واىل املوروث التارخيي يف مسرحه إىل مجلة من     

 :األسباب منها

االاالع على بعض أعماله من خالل  يلالشريصي بذا الكاتب الذي بدا  اإلعجاب -1

 .على عاتقه مهمة تغيري التمع العريب  أمنوذجا للمثقف اجلريء الذي محل

اخلصوصية اليت يتميز با مسرحه بإثارة القضايا واملوضوعات اهلامة اليت ال جيرؤ الكثري  -2

 .من الكتاب على التطرق إليها 

اقوس "و" رأس اململوك جابر"وضمن مسرحياته التارخيية وقع اختياري على مسرحييت  -3

ا جسدتا أفكار مرحلتني خمتلفتني من حياة الكاتب املسرحية، أل�م" اإلشارات والتحوالت

حيث كتبت األوىل يف مرحلة إبداعاته الثانية فبلورت أفكاره السياسية، وحققت مفهوم 

التسييس ، ورصدت الثانية تلك التحوالت اخلطرية اليت ارأت على بنية التمع العريب يف 

  .املرحلة األخرية 

ارسني مبسرح سعد اهللا ونوس ولكن اغلبهم ركز على خصائص اهتم الكثري من الد -4

املريتلفة، فراحوا يبحثون يف سريورة حياته واثر ذلك يف نصوصه ، وتعقبوا  إبداعاتهمراحل 

  باألخر تأثرهموضع  إىل وأشارواتطور جتربته ورصدوا مالمح ذلك التطور، 

عميق العالقة مع الواقع الذي ، مث ت خلدمة نصوصه األخردون قراءة مدى جناحه يف تسريري 

 .عرب عنه 



  ح
 

 :تعقبت مسرح سعد اهللا ونوس منها  اليتوكثرية هي الدراسات    

وهذه " الكلمة الفعل يف مسرح سعد اهللا ونوس"يف كتابه  إمساعيلفهد  إمساعيلدراسة  -1

الدراسة ركز فيها صاحبها على التعليق على مضامني مسرحيات سعد اهللا ونوس وموازنتها 

 .من البحث عن خصال مسرحه  أكثر اآلخرينالكتاب  بإبداعات

حنو نظرية لسانية مسرحية ، مسرح سعد اهللا "بصل يف كتابه  إمساعيلدراسة حممد  -2

اخلصائص وهذه الدراسة ركز فيها صاحبها على الكشف عن " تطبيقيا  أمنوذجاونوس 

 . األخرىاجلوانب  وأمهلاللغوية ملسرح ونوس 

وفيها ركز على اجلانب " سعد اهللا ونوس واملسرح"د الرمحن ياغي حتت عنوان دراسة عب -3

ونوس بكثرة، كما مل يول  أقوال فأوردمن تركيزه على اجلانب التطبيقي ،  أكثرالنظري 

 .املرحلة الثانية يف جتربة الكاتب االهتمام الذي تستحقه 

بعض  أمهلت أ�ا إال ونو س مبسرح سعد اهللا إحااةورغم ما قدمته هذه الدراسات من    

هذه تسعى  ودراسيتخلدمة فنه،  األخراجلوانب السيما فيما يتعلق مبدى جناحه يف تطويع 

جانب بقية الدراسات يف تقومي جتربته  إىلبعض اجلوانب يف مسرحه وتسهم  إضافة إىل

 .املسرحية 

  اليتراجع وقد واجهت هذا البحث صعوبات عدة منها عدم احلصول على بعض امل     

عن  الذي حتدثت فيه األولتذليل بعض العقبات السيما فيما يتعلق بالفصل  بإمكا�اكان 

املسرحية ، املوروث التارخيي يف مسرح ونوس، كما واجهتين صعوبات يف الفصل بني قضاياه 

تداخل عنده اخلطاب السياسي باالجتماعي بالديين، حبيث جيد املتلقي او  األخريالن هذا 

 .مسرحياته صعوبة يف الفصل بني اخلطابات  دارس



  خ
 

مدخل وفصلني تسبقهما مقدمة وتتلومها  إىلقسمت املذكرة  اإلشكاالتوبناء على هذه 

 .اعتمدتا يف الدراسة وفهرس للموضوعات  اليتخامتة مث قائمة لمل املصادر واملراجع 

ماهية املسرحية  إىل" يةمسرية املسرحية التارخيية يف سور "عرضت يف املدخل الذي عنونته 

املسرحية التارخيية يف سورية، حيث  نشأةالثاين من املدخل  اجلزءالتارخيية، وتتبعت يف 

حنوها كتاب املسرح السوري  اجنذب اليتواملراحل التارخيية  أعالمهااستعرضت مسريتا وابرز 

. 

ثالثة  إىلمقسم وهو " املوروث التارخيي يف مسرح سعد اهللا ونوس" األولوعنونت الفصل 

وعمدت يف " حضور التاريخ وجتلياته يف مسرح ونوس إىل األولعناوين جزئية عرضت يف 

استحضاره للتاريخ  أشكال بإبرازالتاريخ، وختمت الفصل  إىلتبيان دوافع عودته  إىلالثاين 

. 

ضايا تناولت فيه ابرز الق" قضايا مسرح سعد اهللا ونوس التارخيي" ومحل الفصل الثاين عنوان

 اجلزءثالثة عناوين جزئية ، دار  إىلدارت حوهلا مسرحياته التارخيية ، والفصل مقسم  اليت

حول القضايا السياسية، واهتم الثاين بالقضايا االجتماعية، وخصصت الثالث  األول

 .للقضايا الدينية

 ، فقد اعتمدت املنهج التارخيي يفأكادمييةولكي تكون دراسيت ذات منحى علمي ورؤية 

بعض اجلزئيات من الدراسة خاصة يف املدخل الذي تتبعت فيه مسرية املسرحية التارخيية يف 

يف  األداةسورية اعتمادا على ضبط التواريخ، كما استعنت باملنهج التحليلي الذي كان 

 أيضاحتليل املسرحيات والكشف عن ابرز القضايا الىت شغلت مسرحه، كما استعنت 

قارن فقارنت تعامله مع التاريخ بتعامل غريه من الكتاب الذين وظفوا املنهج امل آلياتببعض 

 .املسرحية  أعماهلمالتاريخ يف 



  د
 

حاولت ولوج عامل  اليتالعديدة  اإلسهاماتمتواضع من بني  إسهامهذه الدراسة  أخريا

أخفقت ونوس املسرحي الواسع، والكشف عن بعض خصائصه ، فان وفقت فمن اهللا وان 

  .ت اجلهد واهللا املوفق فحسيب أين بذل
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ال يستطيع الكاتب أن يباشر عملية التأليف إال إذا استلهم مادته من مصادر الكتابة    

، ومن أمهها األسطورة والدين والتاريخ  من كاتب ألخر ، وتنوعت تعددت اإلبداعية اليت

 .اخل... والتجربة الشخصية  والرتاث الشعيب والواقع االجتماعي

، ومن وطن  ىل أخرى، ومن مرحلة إ ه املصادر من حيث القوة والضعفتلف هذوخت      

املسرحية  التاريخ مصدرا من أهم مصادر التأليف األديب خاصة يف جمالويشكل  ، إىل آخر

 . ألنه كسب فضل السبق يف دخوله هدا امليدان 

قبل احلديث عن ذلك احلضور املتميز للتاريخ يف مسرية املسرحية العربية والسورية و       

، وبالتايل ل مع التاريخوحدودها يف التعام أبعادها على وجه اخلصوص كان البد من معرفة

 . التعرف على ماهيتها 

، وكما يبدو أ�ا استمدت  ية التارخيية إحدى اجتاهات التأليف املسرحيمتثل املسرح      

مشروعية امسها من مدلوهلا إذ تنبين حكائيا على التاريخ وتتشكل منه ، ولكنها ليست 

تارخيا أل�ا تنفك عن التاريخ من خالل صفتها األدبية ، إذ تعيد تشكيل املادة التارخيية 

، فيختزل الكاتب خالل رؤية الكاتب املسرحي له عيش منتشكيال تواصليا مع احلاضر امل

دون املساس بقدسية التاريخ أو أن  خيرج عن احلدود املرسومة  يبدو له ما خيتزل ويضيف ما

 .يف كتب التاريخ 

التزام  الن ، إن استثمار التاريخ يف العمل اإلبداعي متعلق مبا هو فين بالدرجة األوىل     

تتحقق إال بتوفر  دثة التارخيية قد يفقد العمل مصداقيته الفنية اليت لناألديب جبزئيات احلا

املسرحية التارخيية اليت تتخذ من التاريخ مصدرا هلا ال  «، ومن الثابت أن  قدر من احلرية
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ميكن أن تعد حبثا تارخييا وال ميكن أن تقوم بقدر ما فيها من حقائق التاريخ إ�ا عمل فين 

)P)1» مبا ميلك من حرية ال ميكن أن يقوم إال
P . 

P

     
P    إذا التزم األديب مبعطيات التاريخ يف عمله اإلبداعي صار مؤرخا ال ختتلف مهمته

عن مهمة املؤرخ بقدر ما ختتلف عن مهمة الكاتب املسرحي الذي ينظر إىل املسرحية 

كن لبيان ، ول داثها أو لسرد شخصياتا املعروفةليست مقصودة ألح «التارخيية على أ�ا 

)P)2» رموزها والقصد من كتابتها
P. 

     وحني يرجع الكاتب املسرحي إىل التاريخ فليست غايته استعادة حكاياته الغابرة بل     

غل مشكلة إنسانية أو اجتماعية تشغله أو تش عن للتعبريالتجربة اليت تصلح  ليختار من «

)P)3» اريخ عن موقف املؤرخ، ومن هنا خيتلف موقف األديب من الت اإلنسان يف ذاته
P  .    

، لذلك  الكاتب إىل التاريخ من اجل إعادة إنتاجه جمددا مبا خيدم رؤى احلاضر يعود   

 ات التاريخ كي ينتهي إيل التعبري عنفمن حقه وهو حمكوم بطبيعة فنه أن يتصرف مبعطي

 .       واقع جمتمعه 

يتمسك حبرفية وصحة  خ الذيوخيتلف الكاتب املسرحي يف وظيفته عن املؤر       

، أما الكاتب املسرحي  اليت تتحكم يف طبيعة عملهالن القواعد التارخيية هي  ، األحداث

يعتمد  «، فاملؤرخ  معاجلة قضايا إنسانية عامةملادة التارخيية لينطلق منها إىل فيتخذ ا

 يست هلا ل ووقائع الظواهر االجتماعية يف صورها املطلقة واليت تتخذ الرتاث أحداثا
 

 ـــــــــــــــــــ
 .23، ص 1989، 1ط  ، دمشق ، املسرحية التارخيية يف املسرح العريب املعاصر، دار طالس أمحد زياد حمبك -1
، القاهرة، د ط ، د  ، اثر الرتاث العريب يف املسرح املعاصر ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع سيد علي إمساعيل -2
 . 55ص  ،ت
 . 79، ص 2005،  3، القاهرة ، ط ، �ضة مصر ، األدب وفنونه مد مندورحم –3
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 ، خصائص إنسانية حمددة ، وبالتايل فإ�م يقفون عند املرحلة التارخيية اليت يريدون معاجلتها

 فيتخذ من تلك املرحلة مادة لكي ينطلق منها إىل أفاق إنسانية أوسعأما كاتب الدراما 

 إىل عمل إنساين خالد يصلح لكل زمان ومكانمل املسرحي الع، وبذلك يتحول  وأرحب

«P)1(
P. 

وحني يتعامل الكاتب املسرحي مع التاريخ ال يتقيد باملوضوعية وإمنا يرتقبها من بعيد      

تاركا املساحة اليت تفصله عنها لكي تشغلها مشاعره الذاتية وفق ما يهديه إليه إحساسه وما 

لتزم حبقائق التاريخ إال أن العنصر الشخصي املتميز يبقى ، فمهما ا يتفق مع منطق تفكريه

من مقوماته اليت ال غىن عنها يف أي اثر أديب ، وليس عليه أن يصور احلقائق التارخيية كما 

،  والتأثري ال السرد والتقدير ، ناهيك من أن غاية الفن اإلحياء ما يراه ويعقدههي بل ك

، واملسرحية ليست تارخيا وان  رب بل الن تنفعل بهتنقل اخل نوليس من طبيعة املسرحية أ

، كما أن األديب ليس مؤرخا وان شارك املؤرخ يف استمداد مادته من واقع  اعتمدت عليه

عن املؤرخ والعامل بان عباراته مشحونة باإلحياء واإلثارة  احلياة وهذا يعين أن األديب ميتاز

 .واالنفعال 

بالك بالكاتب لتاريخ وفق وجهة نظره اخلاصة فما ا وإذا كان املؤرخ يتعامل مع     

، وإذا كانت احلرية اليت متنحها  املسرحي املطالب جبزء كبري من الذاتية يف عمله الفين

 للكاتب املسرحي متكنه من التصرف يف املادة التارخيية –باعتبارها جنسا أدبيا  –املسرحية 

، فبحث الكاتب عما خيدم  التاريخ الكربى تشويه وحتوير وقائعلن ذلك ال يعد مربرا ا، ف

 مربرا لتزييف حقائق التاريخ الكربى مبا خيل باملعرفة ويغنيه ال يعد موضوعه 
 
 ــــــــــــــــ
القاهرة ، د ط،  ، العامة للكتاب اهليئة املصرية،  ، ظاهرة االنتظار يف املسرح النثري حممد عبد اهللا حسني -1

 . 418، ص  1998
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يزداد واجب الكاتب أمهية عندما خيتار موضوعا من التاريخ على أن  «حيث  ، يةالتارخي

                                                          .  )1(»التارخيية يعرضه عرضا دقيقا من الناحية 

أن يكون دائما على  «لقد اشرتط على الكاتب املسرحي الذي يستمد مادته من التاريخ 

 .)2(»فال يتالعب باحلقائق تالعبا فادحا حذر 

 :ومن خالل ما سبق فان املسرحية التارخيية تعتمد مرجعيتني يف بناء جوهرها     

                  .التارخيية  الوثائق خالل من صرامتها تفرض حقيقية وهي :التارخيية  املرجعية - 1      

 فنه مقتضيات على بناء الكاتب عقل قهاخيل اليت وهي: التخييلية  املرجعية -2      

 . الالمتناهية اجلمالية بأبعاده

ويف احلالتني ال جيب أن تطغى املرجعية التارخيية على حساب التخييلية دون غاية      

ددة خبطر استحواذ التاريخ ذلك يفقد املسرحية مصداقيتها الفنية وتصبح مه النمعرفية 

 .عليها 

يستلهم خطابا تارخييا  اأدبي ااملسرحية التارخيية هي خطاب فانق بناء على ما سبو        

خياليا ضمن معطيات راهنة مناثل املعطيات  ا عليه من خالل إعادة بنائه بناءمثبتا وسابق

 . ألديبنظر ا وجهة من التارخيي املشهد إمتام للخطاب التارخيي من اجلاألساسية 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 151، ص  1962ط، .االجنلو مصرية ، القاهرة ، د دريين خشبة،: سرحية ، تر ولنت ، تشريح املمارجوري ب -1
. 

 1، بريوت ، ط العريبفريد مدور ، دار الكتاب : ، املسرحية كيف ندرسها و نتذوقها، تر ماركس ملتون -2
 .  254، ص 1965،
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 المسرحية التاريخية في سورية نشأة -2

املكانة األوىل يف األعمال املسرحية العربية وذلك منذ بداية التعرف  احتل التاريخ        

على املسرح، فقد اقبل رواد املسرح األوائل سواء يف سورية أو لبنان أو مصر على التاريخ 

سرب أغوار الرتاث والعودة إىل املاضي  «العريب يستوحون منه مضامني ملسرحياتم وحاولوا 

واد وحكايات يف طيات كتب األدب والتاريخ تصلح لتصاغ نو للتفتيش عن قصص وأخبار 

 . )1(»منها مسرحيات تلقى القبول

خ على يد خليل اليازجي يف وقد كانت احملاولة األوىل للمسرحية اليت استلهمت التاري    

، وأحداث هذه املسرحية  1876اليت ظهرت طبعتها األوىل " املروءة والوفاء" مسرحية

تدور حوادثها يف زمن النعمان  «حيث  ،العريب القدمي أيام اجلاهلية مستمدة من التاريخ

تصور بعض املثل اليت ميزت العرب عن و  هي ذات لون عريب واضحملك احلرية و 

 .)2(»سواهم

استمدت مضامينها من  اليتجمموعة من املسرحيات " املروءة والوفاء" تلت مسرحية     

" و  لعبد اهللا البستاين  1889" مقتل هريودوس"ح والسكندر فر " كليوباترا" منهاالتاريخ 

 .اخل...ملصطفى كامل  1893" املعتمد بن عباد

" احلاكم بأمر اهللا" وبعد مرور فرتة ألف إبراهيم رمزي عدة مسرحيات تارخيية هي    
، كما  1918" البدوية" و 1916" بنت اإلخشيد" و 1915" أبطال املنصورة"و 1914
 . 1914" صالح الدين يف مملكة أورشليم"رحية فرح أنطوان مس نشر

 
                                                     

 ـــــــــــــــــــ 
 .73ط، د ت، ص، د  ، منشأة املعارف، اإلسكندرية ، املسرح والتمع يف مائة عام حممد زغلول سالم -1
 .35، ص2002ط ، ، القاهرة ، د  ، دار الفكر العريب هلاعمر الدسوقي، املسرحية نشأتا وتارخيها وأصو  -2
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وازداد اإلقبال على التاريخ السيما بعد أن قدم امحد شوقي جمموعة من املسرحيات     

" جمنون ليلى" و 1927" رامصرع كليوبات" املستمدة أحداثها من التاريخ وهي الشعرية

 .              1932" سأمرية األندل" و 1932" عنرتة"و 1931" قمبيز"و 1931

مل تلق  «طوات املسرحية يف األدب العريب اليت وقد اعتربت هذه املسرحيات دفعا خل     

القبول ومل تنتشر ومل تزدهر إال باعتماد التاريخ مصدرا هلا والشعر وسيلة للتعبري، فقد كان 

رم األدب التاريخ يف املضمون والشعر يف الشكل مها املسوغ لدخول املسرحية يف ح

 .)1(»العريب

ولعل جلوء امحد شوقي و من ساروا على �جه يف كتابة املسرحية التارخيية إىل الشعر      

، فالشعر حنس منه احلنني إىل  كشكل هلا نابع من اإلحساس الذي يبعثه يف النفوس

تؤثر  «املاضي على حنو اكرب مما حتمله دالالت األلفاظ، ناهيك من أن املسرحية التارخيية 

من فهم أبطال يف أي صورة  ،ا تتحدث عن أشخاص خلدهم التاريخالشعر عادة أل�

أن تقدم على أفعال جليلة وحوادث عظيمة الشأن   شا�االصور، والبطولة والعظمة من 

، والشعر أصلح أداة ملثل هذا  ، وأن يكون مثة صراع تتجلى فيه هذه البطولة كبرية األثر

 .)2(»اللون

املسرحية وجودها يف العريب من خالل اعتمادها التاريخ مصدرا والشعر فرضت       

أسلوبا، فحظيت باإلقبال من طرف كتاب وشعراء يف مصر ولبنان وسورية قدموا مسرحيات 

 .شعرية تارخيية كثرية

 ـــــــــــــــــــــــ
 ط،  ، دمشق، د اب العرب، منشورات إحتاد الكت ، حركة التأليف املسرحي يف سورية أمحد زياد حمبك -1

 . 206، ص 1982
 . 45املسرحية نشأتا وتارخيها وأصوهلا ، ص  عمر الدسوقي ، -2
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بعض املزالق على مسرحيات أمحد شوقي منها تعامله مع  وسجل النقد املسرحي       

 خيرج مل هفان، لكن رغم تلك احلرية  وفق ما يتناسب مع نزعته القومية التاريخ حبرية كبرية

عن احلدود العامة اليت يلتزمها األدباء حني يستقون مادتم من التاريخ فهو مل يغري شيئا من 

ساطريه من الناحية أعاجل أحداث التاريخ و  «، وإن كان قد  حقائقه العامةادثه الكربى و حو 

 .)1(» من األحداث والوقائع ما يتناسب مع وجهة النظر اليت اختارها ، وختري األخالقية

تعامل أمحد شوقي مع التاريخ من منطلق رومانسي فاستمد منه مواقفه البطولية إميانا      

اعر املسرحي أن يتخذ من فال ينبغي للش ، بأن التاريخ إذا ما كان مرتكزا للمسرحية «منه 

)  2(»سوى سطور الد يظفرها أكاليل زهو وانتصار ويزفها عرائس إباء ومشم وكربياء التاريخ 

.           

ورغم  متجيده للماضي إال انه مل يلتزم بفكرة متجيده باعتباره ذكرى غالية فحسب،     

 ومينحه القوة ، وإمنا نظر إليه بطريقة أو بأخرى من منظور حداثي يسهم يف خدمة احلاضر

 .مسرحياته التارخيية  ، وهذا ما يؤكده دارسو واالستمرار

،  النصوص األوىل اليت شدت إليها األنظار يا كانت مسرحيات شوقي التارخيية ههكذ    

، فبعد حماوالته اجلادة يف جمال  وأسهمت يف انتشار املسرحية التارخيية يف الوطن العريب

 املسرحية الشعرية ذات املصدر التارخيي تتابع صدور مسرحيات تارخيية كثرية ، 

 صلح للتعبري عنحيث اجته  خنبة من الكتاب حنو ماضيهم لعلهم جيدون فيه مناذج ت
 
 ـــــــــــــــــــــــ 
 .36ت، ص.ط ، د.حيات شوقي ، �ضة مصر ، القاهرة ، د، مسر  حممد مندور -1
، دت ، ص  1، دار الفكر العريب، بريوت ، ط وطنية واملسرح والتاريخ، شاعر ال ، امحد شوقي يو فوزي عط -2

68 . 
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ضيهم الذي يتفاخرون به ويتلمسون فيه حياتم العصرية السيما أن حاضرهم هو امتداد ملا

 .احللول ملشاكل عصرهم 

عدة  مبسرح شوقي حيث نشر تأثرت اليت األمساء أهمكان علي امحد باكثري من      

، " الفرعون املوعود" و" التورات الضائعة" مسرحيات استمد مادتا من التاريخ القدمي منها 

ا اجتاها قوميا مثلما فعل أمحد شوقي وهذا بعض دارسي مسرحياته انه اجته ب الحظه وما

 .يؤكد بوضوح انه تأثر بتجربة شوقي 

محد شوقي يف ومل يكن علي امحد باكثري الكاتب املسرحي الوحيد الذي أفاد من جتربة ا    

عدة مسرحيات  اصدريف ذلك حيث  األوفرلعزيز أباظة احلظ  بل كان،  استحضار التاريخ

" و 1943" قيس و لبىن" التاريخ العريب اإلسالمي منها  شعرية استمدت أحداثها من

شجرة " و" قافلة النور" و" شهريار" و"  غروب األندلس"و  1947" عبد الرمحان الناصر

 إسالميمسرحيات ذات مصدر تارخيي  اصدر، وتبعه يف ذلك حممود تيمور حيث "الدر

فوزي فهمي  نشر كما   ،" حواء اخلالدة " و" صقر قريش " و" طارق األندلس" منها 

الزير "، وقدم الفريد فرج مسرحيتني تارخييتني مها " لعبة السلطان" مسرحيات تارخيية منها 

، و " باب الفتوح " ، واصدر حممود دياب مسرحية تارخيية هي" سليمان احلليب" و" سامل

اريخ نشر عبد الرمحان الشرقاوي  جمموعة من املسرحيات اليت استمدت أحداثها من الت

صالح "  و" وطين عكة " و" النسر األمحر" و" شهيدا احلسني  "و" احلسني ثائرا " منها 

 .اخل"...مأساة مجيلة" و" الدين األيويب 

أخذت املسرحية التارخيية الشعرية والنثرية على حد وبفضل جهود خنبة من الكتاب       

ي جلية يف نتاج الكتاب ، وظلت ظاهرة االتكاء على البعد التارخي سواء يف التطور

، فصنيع امحد شوقي ببعثه للمصدر التارخيي نبه الكتاب إيل ارثهم التارخيي  املسرحيني
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هلم متنفسا مما تضيق به نفوسهم وتثقل به الضخم مبا حيتويه من كنوز صاحلة الن تكون 

 . ، ومالذا لبث شكواهم وتعبريا عن آماهلم ورغباتم  صدورهم

، أي ضرورة سريان املاضي يف  تب املسرحي ضرورة العودة إىل املاضيلقد أدرك الكا    

تعرب عن احلاضر، وبذلك  جديدةوالنظر إليه بصورة معاصرة حىت يكتسب دالالت  احلاضر

 .  يتحول التاريخ املدون إىل تاريخ حي 

ه أن يفسر تطاع أن جيد فيه اللحظة اجلزئية و ومن خالل ابتعاده عن تبجيل التاريخ اس    

 .ويوظفه بطريقة اقرب إىل األفضل مما عليه يف املدونات 

وإذا كانت املسرحية ذات املصدر التارخيي قد شغلت مساحة واسعة يف ميدان التأليف     

للمسرح املصري من خالل االستثمار الواعي للتاريخ من قبل امحد شوقي ومن تبعوه ، فهل 

و إذا كانت النزعة القومية الرومانسية قد  شغلت نفس املساحة يف ميدان املسرح السوري ؟

طغت على كتاب املسرحية التارخيية يف مصر فكيف تعامل الكتاب املسرحيني السوريني مع 

التاريخ يف إنتاجهم املسرحي ؟ هل نظروا إليه من باب التقديس أم على أساس فهم احلاضر 

 ؟ ن خالله أو اسكناه للمستقبل فيه م

احل إىل تاريخ املسرح السوري يتبني أن املسرحية التارخيية قد مرت مبر من خالل العودة      

، ولعل ما جيب التأكيد عليه بادئ ذي بدء هو أن هذه املراحل ليست منفصلة  خمتلفة

، حيث أن  ضروريا شجاتواوليس املقصود منها عزل كل مرحلة عن أخرى بل إ�ا تتواشج 

، مثلما أن بذور كل مرحلة جديدة ال ميكن أن  ادب والفن ال انفصال بني مراحلهحركة األ

التدرج من املاضي إىل  «وخملفات املرحلة السابقة ال تنتهي قبل فرتة طويلة و ،تبدأ فجأة 

 احلاضر إىل املستقبل يف الفكر اإلنساين والتعبري األديب حقيقة 
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األزل باحلاضر  ليس أكثر من جسر يربط املاضي القادم من حاضرنا، وأن ما نراه يف  واقعة

 .)1(»الراهن إىل األبد 

لقد تزامنت ظاهرة العودة إىل التاريخ يف املسرحية السورية مع وجود االحتالل الفرنسي       

ملعروف  1929" أبو عبد اهللا الصغري" ، إذ صدرت عدة مسرحيات تارخيية منها  فيها

ألنور  1930" هللا الصغريأبو عبد ا" لفؤاد اخلطيب و 1930" فتح األندلس" رناؤوط وألا

مصرع " و 1934" عبد الرمحان الداخل"لعمر أبو ريشة و  1931" ذي قار" العطار و

" لسالمة عبيد و 1942" الريموك"لعدنان مردم بك و 1936" مجيل بثينة" و" احلسني

 .)2(لعبد الوهاب أبو السعود 1944" ومعتصماه

أبو "ما عدا ثالثة مسرحيات نثرية هي ومن املالحظ أن اغلب هذه املسرحيات شعرية     

" و               ألنور العطار " أبو عبد اهللا الصغري"ملعروف االرناؤوط و "عبد اهللا الصغري

 . لعبد الوهاب أبو السعود   1944"  ومعتصماه

ويرى بعض الدارسني أن االستعمار الفرنسي كان عامال يف تقوية ظاهرة االتكاء على      

املسرح كظاهرة اجتماعية خيضع بدوره لكل  «، حيث أن  ارخيي يف املسرح السوريالبعد الت

، وبالتايل يتأثر بعوامل التغيري االجتماعية اليت تصيب البنية  ما يصيب التمعات من تغيري

، كما  االجتماعية بالقدر الذي يساعد على تطوره ومنوه من جهة وا�ياره من جهة أخرى

ومن هنا اكتسب صفة  ذه البنية ويساعد على تدعيم التغيري بنقدهانه أيضا يؤثر يف ه

 .                                              ) 3(» الضمري العام للمجتمع
 ــــــــــــــــــــ    

، ص  1980ط ، ، بريوت ، د  ، دار النهضة العربية ، األدب و قيم احلياة املعاصرة حممد زكي العشماوي -1
220 . 

 . 210امحد زياد حمبك، حركة التأليف املسرحي يف سورية، ص  -2
،  1992، 1ط ، القاهرة،   ، الدار املصرية اللبنانية ، املسرح والتغيري االجتماعي يف مصر حسني كمال الدين -3
 . 15ص 
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املسرحي السوري إبان االحتالل الفرنسي إىل بعض الصور املشرقة منه  عاد الكاتب    

و          القوة لبث العزمية يف النفوس من خالل بعث أجماد فرتاتمد مشاعر العزة و فاست

وبالتايل كانت عودته عودة محاسية عاطفية أكثر منها واقعية حيث طغت ،  اآلباءبطوالت 

شيء غري قليل من الرومانسية  «فيها  جتلىإذ  ، هذه األعمال املسرحية العاطفة على جممل

 )1(.»خالصة وغنائية من غنائية الشعر العريب وإن مل تكن رومانسية وشيء أخر الغربية

إن التغين باملاضي االثيل وأجماده إحدى الدعائم األساسية اليت قامت عليها أكثر من      

، وال يقتصر األمر يف هذا املقال على املسرحية  مسرحية عربية لدى املتقدمني واملتأخرين

 . ها من األشكال األدبية كالشعر والرواية فحسب، وإمنا يتعداها إىل غري 

ومن الطبيعي أن يعود املسرحيون السوريون يف مثل هذه األوضاع إىل ماضي أمتهم    

، وأن يطمحوا إىل استعادة أجمادهم السابقة،  املشرقةالصفحات احلافل بالفرتات اليدة و 

، والعرب بطبيعتهم  هم و�وضهمواالعتزاز بتارخيهم اليد جاعلني من ذلك كله حافزا لتقدم

امة حمافظة شديدة الوعي ملاضيها، ولطاملا أعرب املسرحيون يف نصوصهم عن اعتزاز ال حد 

له بوقائع العرب وانتصاراتم احلامسة، كما تغنوا مبجد األمويني والعباسيني معتربين إياهم 

والتاريخ اليد مبثابة  فل، ولقد كان هذا املاضي احلا مثلهم األعلى الذي يطمحون إىل بعثه

 .و ضمن البقاء للعروبة  الذي حفظ للعرب ثقتهم بأنفسهم النسغ

لقد كانت األجيال الثالثة الراحلة يف الواقع متثل عصرا من املعاناة الشديدة لكثري  «و      

 تفرت  من العرب، ومن الرغبة القومية اجلاحمة لالستقالل، على انه يف مثل هذه األيام
 ـــــــــــــــ ــــ

،  1997ط، ، د  ، دمشق ، منشورات احتاد الكتاب العرب ، املسرحية يف األدب العريب احلديث خليل مرسي -1
 . 46ص 
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فيها اهلمم وجتيش فيها اآلمال جند أن مجيع الرجال يبحثون عن ماضي أمتهم أو تراث 

بت يات التارخيية اليت كت، هلذا فان معظم املسرح عقيدتم يستلهمون منه الطريق واخلالص

     .)1(»مة يف التاريخ اإلسالمي والعريبمتجد فرتات الزهو والعظ العربية باللغة

 مل ي التاريخ لكنهاوما الحظه النقاد على املسرحيات اليت تتغىن باملاضي أ�ا تستدع    
ها للعمل ، وظلت وفية للموروث التارخيي أكثر من وفائ تستلهمه أو توظفه توظيفا معاصرا

 .املسرحي حىت غدت املسرحية اقرب إىل مدونة تارخيية

وقد ساهم طغيان التيار العاطفي يف العودة إىل التاريخ بابتعاد املسرحية التارخيية       

 «  حيث  ،السورية عن التطورات احلادثة على الساحة االجتماعية وخاصة السياسية منها

ليل هنداوي مسرحيات متتد على العشرينيات وللشيخ فؤاد اخلطيب وخلإن لالرناؤوط 

 الكتابة للمسرح لكنها كانت مبنأى عن  تطور فن، ورمبا تكون قد أفادت من  والثالثينيات

التفاعل مع التطورات االجتماعية من جهة وظلت حبيسة الشكل التقليدي للمسرح العريب 

 . )2(»الذي ولد يف أحضان القباين وأنطوان فرح والقرد احي وغريهم

ولعل من أهم األسباب اليت أبعدت الكاتب املسرحي السوري عن قضاياه الوطنية هو   

على مصاحلة  باملسرحخوفه من املستعمر الفرنسي، حيث حرص كثري من املشتغلني 

 انصرف املسرح يف سورية إبان وجود االحتالل الفرنسي فيها إىل اجلوانب  «الفرنسيني و

 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
امحد املغازي ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، : يعقوب لنداو ، دراسات يف املسرح والسينما عند العرب ، تر -1  

 .    203، ص 1972ط ، .القاهرة، د
ط، .عادل أبو شنب ، بواكري التأليف املسرحي يف سورية ، منشورات احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، د -2

 . 27، ص 1978
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ية خاصة ما تتواشج مع بدء منو التمع  وإفرازاته الطبقية واالجتماعية االجتماع  

 .                                                    )1(»والفكرية
يف فرتة قد ابتعدت عن القضايا الوطنية يف سورية وإذا كانت املسرحية التارخيية    

ها وإمنا كانت تستلهم النصوص التارخيية فال يعين ذلك  أ�ا ختلت عناالستعمار الفرنسي 
تنقطع عن الواقع  مل تايل، وبال اليت تدور حوادثها حول الوطن والوطنية بطريقة غري مباشرة

فرغم أن موقف املسرح حينئذ مل يكن كما هو  ، بل كانت مرتبطة به بشكل أو بآخر
�ا حاولت ولو مطلوب منه إال أن ما سجله بعض النقاد على مسرحيات تلك الفرتة أ

 «فغدت  ، خالل تذكريه مبآثر اآلباءبطريقة غري مباشرة توجيه الشعب وشد عزميته من 
أن )...(، كما حتمل ميزات مؤلفيها أو كاتبيها  وبيئتها هذه البواكري حتمل طبيعة عصرها

  .)2(»فيها خصائص للخضرمة والتجديد آنئذ سواء يف موضوعاتا آو أسلوبا املتطور
    مسرحية   حققت قدرا كبريا من النضج الفينلعل خري مسرحيات هذه الفرتة اليتو      

 ملعروف االرناؤوط ، حيث شهد هلما "أبوعيد اهللا الصغري"لعمر أبو ريشة و" ذي قار"

والسبق أل�ما ارتبطتا بالواقع فأديتا وظيفة املسرح جمموعة من الدارسني بفضل النضج 

لة اتصال مجاهريية هامة  وهو أبو الفنون أوال وأخريا وليس باعتباره جهاز ثقايف و وسي

 . يغفلوا عن حقيقة ارتباطه بفاعلية التمع أنه مبقدور املشتغلني ب

حافظت املسرحيات التارخيية األوىل على بعض خصائص مسرح القباين كما أ�ا جددت    

     وما نطقيةاصطبغت بصبغات أدبية وأسلوبية خمتلفة ر  «يف البعض األخر حيث 
 ـــــــــــــــــ
 ،  1ط ،  ، بريوت ، دار الكنوز األدبية ، سعد اهللا ونوس يف املسرح العريب احلديث امحد جاسم احلسني -1

 . 28، ص  1999
ت،  ط ، د، د  ، دمشق ، منشورات دار الفن احلديث العاملي ، األدب املسرحي يف سورية عدنان بن ذريل - 2 

 .  67ص 



~ 15 ~ 
 

عية وذهنية وإنسانية عالوة على أن لغتها وأسلوبا صار إىل النثر الفين أو احلوار وواق  
 .)1(» الشعري احلديث

من خالل ما سبق ميكن القول أن االستعمار الفرنسي كان من أهم الدوافع وراء العودة     

إىل التاريخ  واستلهامه يف املسرح السوري وإذا كان كذالك فكيف ستكون حال هذا 

جتاه بعد االستقالل ؟ أي بعد دخول مرحلة جديدة يف صريورة التمع يغيب فيها الدافع اال

 ودة إىل التاريخ ؟األقوى يف الع

الحظ بعض الدارسني أن املسرح الذي يعتمد يف مضمونه على وقائع التاريخ وأحداثه      
نيت عشر قد عرف بعض الرتاجع ، حيث صدرت ثالث مسرحيات تارخيية فقط خالل أالث

" رها وهذه املسرحيات هي ، كما أ�ا تباعدت من حيث زمن صدو  لالستقاللاملوالية 
" ألمحد سليمان األمحد و  1959" املامونية" لبدر الدين احلامد و 1946" ميسلون

 .                       ) 2(جلان الكسان 1959" مكيدة يف غزة
راجع التأليف للمسرحية التارخيية يف سورية بعد ولعل التفسري األكثر إقناعا عن سبب ت     

فبعد أن كان الكاتب املسرحي يعود إىل نعدام الدافع للعودة إىل التاريخ، االستقالل هو ا

ماضيه ملواجهة املستعمر حفاظا على شخصيته اليت حاول طمسها هذا األخري مل يعد 

يؤكد بوضوح أن التاريخ  مضطرا لذلك بعد االستقالل حيث زال ما كان يتهدده وهذا ما

الواقع السياسي وأثناء حتسن األوضاع  للتعبري عنعند الكاتب املسرحي السوري كان وسيلة 

 .السياسية ابتعد الكاتب عن ماضيه 

استمر فتور املسرحية التارخيية يف سورية قرابة أالثنيت عشر سنة حيث ظهرت بعض     
 ـــــــــــــــــــــ ،در التارخيي لعدد من املسرحيني السورينيالنصوص املسرحية النثرية القصرية ذات املص

  . 67املرجع السابق ، ص   -1

 . 228امحد زياد حمبك ، حركة التأليف املسرحي يف سورية ، ص  -2
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وضاح "و  1962 "نكبة ابن رشد"حيث قدم خليل هنداوي عدة مسرحيات تارخيية منها 

عرفت نفس  ، كما1964" الد أو يوم الريموكخ"و 1963" ذرة قرطبة"و 1963 "اليمن

شخصياتا و           الفرتة صدور عدد آخر من النصوص املسرحية اليت استمدت أحداثها

" وداعا يا بثينة" و 1962" الشجاء اخلارجية" و 1962" الثراياعمر و "من التاريخ منها 

 .   )1(حملمد حاج حسني  1963

،  ي استمرارا ملا قبلها من مسرحياتذات املصدر التارخيكانت هذه املسرحيات النثرية      

فلم تفد الواقع يف شيء بل كانت هربا منه ، ناهيك من أ�ا اختذته قالبا جاهزا دون ادين 

)  امحد زياد حمبك( لالنزياح به و لو قليال بإعطائه أبعاد جديدة  وهذا ما الحظه حماولة 

يف بداية الستينيات حيث ذهب إىل أن اإلقبال  املسرحيات العشر القصرية اليت ظهرت على

اقع إىل عامل بديل كان هربا من الو   « على اختاذ التاريخ مصدرا يف حركة التأليف املسرحي

كان يف كثري من احلاالت حبثا عن موضوع للكتابة  يعا  بناءة ورغد و يسر و سهولة أو

 .)2( هو هرب آخر منهمن غري ارتباط بالواقع يف شيء و  فحسب

االستعمار وعليه فان االجتاه حنو التاريخ يف املسرحية السورية شهد تراجعا بعد خروج      

عكس ما كان عليه يف فرتة االنتداب الفرنسي والسبب يف ذلك كما سبق وأن اشرنا  على

، كما أن ابتعاد تلك املسرحيات عن الواقع  هو غياب الدافع السياسي للعودة إىل التاريخ

خلت هذه اإلعمال من املعاجلة «، فقد  لتعثر خطى املسرحية التارخيية من جديد سببا آخر

 ا لعروض الدرامية والفنية احلرفية املسرحية، مما أعاق حتويله
 

 ــــــــــــــــــــــ
 . 228، ص  املرجع السابق -1
 . 228، ص  املرجع نفسه -2
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، ومل يعكسوا  اجلاد الوصول إىل البسطاءمل يستطع فنانو املسرح ، وبالتايل  مسرحية مقبولة

   .)1(»روح السوريني وتقاليدهم

ظلت تلك املسرحيات جمرد نصوص كتبها أصحابا للتعبري عن أنفسهم وشجو�م،       

 «   املهم  النفليس فيها من الواقع ما ميكن االعتداد به، فلم حيقق مسرحهم جناحا يذكر 

لألمور يفيد منها الواقع  ةرؤيا ساير خنلق وعيا تارخييا و التاريخ وأن أن نستفيد من دروس 

 .)2(» أكثر مما يفيد منها التاريخ

نوعا من االنتعا  حيث صدرت سلسلة  1966وعرف االجتاه حنو التاريخ بداية من      

" إنسان"و  1966" اإلزار اجلريح"من املسرحيات اختذت من التاريخ مصدرا هلا منها 

 مردوملعدنان  1967" غادة افاميا" لسليمان العيسى و 1968" ائعالفارس الض"و 1967

مجيعها شعرية طويلة ما عدى و ) 3( لعمر النص  1968" حكاية األيام الثالثة " و      بك

 .حكاية األيام الثالثة لعمر النص فهي نثرية قصرية 

 األدب العريب، هذا االجتاه جمددا يف الزدهار كانت بداية الستينيات انسب الفرتاتو      

الفرتة شجعت على العودة إىل التاريخ،  تلكالن الظروف الصعبة اليت مرت با األمة يف 

جوان  5بالتاريخ، ولعل هزمية  االرتباط و احملن اليت أصابت األمة زادت يف ضرورة فاهلزائم 

األبرز يف هذا الال حيث كانت أقوى الصدمات واجلروح اليت أصابت الوطن  1967

، إذ حاول يف  ، وكانت عامال أساسيا من عوامل التفات اإلنسان العريب إىل ذاته لعريبا

 ، فصب  غمرة اهلزمية والذل أن جيد يف ماضيه املخرج املالئم من هذه األزمة
 ـــــــــــــــــ
 2006،  1ط ،  ية، اإلسكندر  ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الدراما والفرجة املسرحية امحد إبراهيم ، -1
 . 253،ص

 37، سعد اهللا ونوس يف املسرح العريب احلديث ، ص امحد جاسم احلسني -2
  125أمحد زياد حمبك ، حركة التأليف املسرحي يف سوريا ، ص  -3
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اهتمامه على حتليل واقعه السيما بعد إدراكه أن اهلزمية مل تكن عسكرية فحسب بل كانت 

اهلزمية والنهوض من جديد يتطلبان إعادة النظر يف البين  ، وأن حمو أثار حضارية  أيضا

املتميز يف ذاكرة  ، فكان التاريخ وحضوره االجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع العريب

                  .                                           لبحث عن الذات الضائعة ومنطلق لالستمرارالشعوب بوابة ل

العرب بعد اهلزائم كانوا يف اشد احلاجة إىل من يذكرهم مبآثر اآلباء واألجداد، حىت  «و     

، والبعد عن اإلحباط واالنكسار وعودة الثقة بالنفس  يستمدوا منها املنطلق اجلديد حلياتم

                                                      .  )1(»، كي يبنوا أنفسهم مرة أخرى  العربية

إذن كان التمسك بالوحدة القومية من أهم الدوافع اليت جعلت الكاتب املسرحي      
، إذ غالبا ما يتمسك بتاريخ أمته كي يستمد منه بعض  السوري يتكئ على التاريخ

األمل يف نفسه املنكسرة وذلك عن طريق متجيد فرتات الزهو واالزدهار يف التماسك وبث 
  . ةحياة األم

، إذ  ومما ال شك فيه أن البعد التارخيي مكون أصيل من مكونات الوحدة القومية       

 ، واالعتزاز باالنتماء إليه تاريختزداد مالحمها رسوخا مبقدار متسك أبناء هذه األمة بذلك ال

،  يشتد هذا البعد بروزا وتألقا يف احلقب اليت يشتد فيها تشبث األمة بأهداب قوميتها «و

هلا وهي يف العادة مراحل االنتصار واالنكسار يف حياة األمة اليت تدعوا إىل  واستنفارها

 .)2(»، أواىل اإلهابة جبذورها واالتكاء عليها يف مواجهة خطر دائم الزهو بانتمائها القومي

 
 

 ـــــــــــــــــ
  .  291، ص 1968، ط.، د ، بريوت ، الكلمة والبناء الدرامي ، دار الفكر العريب سعد أبو الرضا -1
، القاهرة ، د ط ،  ، معهد البحوث والدراسات ، اهلوية القومية يف األدب العريب املعاصر عز الدين إمساعيل -2

 . 66، ص 1999
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كانت العودة إىل املاضي نابعة من حس الفرد العريب ألنه وجد فيه املعادل املوضوعي    

 ، وخمرجا من التبعية  غريها من احلضاراتهلويته العربية اليت متيز حضارة هذه األمة عن 

اجتهت بعض عواطف الكتاب يف القرن  « ، وانطالقا من ذلك الشعور الثقافية للغرب

التاريخ العريب يستوحونه بعض املواقف القومية اليت تدعوا إىل  هذا القرن حنواملاضي ومطلع 

سباب قومية وسياسية ، وذلك أل وتثري يف النفوس احلمية واألنفة ، الفخر واالعتزاز

، منها استفحال ظلم العثمانيني يف بعض البلدان العربية وطغيان املستعمر يف  واجتماعية

 .)1(» البعض األخر، مث تأخر الشعوب العربية عامة عن موكب احلضارة احلديثة

أن ماضيهم هو  1967جوان  5أيقن املسرحيون يف كامل القطر العريب بعد هزمية  و     

ل القادر على محل معاناتم وآالمهم وهو املخرج الوحيد ملا يعانون من متزق نفسي السبي

 ، فكان متردهم على الواقع سبيال الرتدادهم إىل املاضي للتذكري باجنازات وإخفاقات وثقايف

الوحدة بني املاضني واستخالص العربة يف كل ذلك للحفاظ على الشخصية العربية، وإقامة 

كان الرتكيز على الشخصية الرتاثية يف مرحلة ما بعد اهلزمية رد فعل   « ، ومن هنا العرب

 .)2(»خلفته من أثار يف الوجدان العريب ملا  عنيف

 ولعل سبب عودة الكتاب املسرحيني إىل التاريخ يف الفرتة األخرية  نابع من إميا�م بان      

عرب يف حاضرهم أحوج إىل ، وال فكر وحدته وأصالتهاملاضي حيفظ لألمة هويتها و لل «

   . )3(»احلفاظ على هويتهم ووحدة فكرهم 

 
 ــــــــــــــــــــ

 28، ص  1986، 3، دار الثقافة ، بريوت، ط  ، املسرحية يف األدب العريب مد يوسف جنمحم -1
ة اإلعالم ، وزار ،  17م،  4ع، ، جملة عامل الفكر ، توظيف الرتاث وإشكالية املسرح العريب مصطفى رمضاين -2

  91، ص 1987،  الكويت
 . 28، ص  1989ط، ، د  ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، املسرح والرتاث مسري سرحان -3
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لقد كان هلذا التاريخ عالمة فارقة يف حياة املسرح السوري إذ وجد الكاتب املسرحي      

 واالجتماعية  سياسية واحلضاريةالسوري نفسه مضطر الن يعرب عن أوضاع بلده الثقافية وال

، هذا وقد اقرتن جهده يف جمال املسرحية  ويستلهم مقومات األمة اليت ينتمي إليها ،

، فربق من  1967جوان  5التارخيية برؤيا املستقبل لتجنب وقوع انتكاسة أخرى بعد هزمية 

اقع ابا عن و بالواقع، إذ عرب أصح االرتباطجديد شعاع املسرحية التارخيية وعادت إىل 

، وحرص   ك عملية اإلسقاط إلثارة قضايا احلاضر من خالل املاضياهلزمية معتمدين يف ذل

تلبية لنداء  ع ماضيهم تتفجر فيه صخرة املعاناةكتابا على أن يكون هلم لقاء متميز م

 . النهوض املستمر وسعوا فيه جاهدين أن يكون شعلة أو شرارة تؤثر يف بنية  التمع  

ومن خالل جهود هؤالء الكتاب وجدت املسرحية التارخيية يف سورية يف فرتة الستينيات     

بدأت تظهر بوادر �ضة مسرحية  « ميدانا رحيبا يف القطر العريب السوري السيما بعد أن

وليد يد من األدباء منهم املتخصصني مثل حيث لفت املسرح أنظار العد )1(»واضحة 

عرسان ورياض عصمت وخليل فى احلالج وعلي عقلة إخالصي وممدوح عدوان ومصط

 .  وليد مدفعي وفرحان بلبل وسعد اهللا ونوس وآخرونهنداوي و 

حيث  ،السبعينيات فرتة طوالالتارخيي يف املسرحية السورية  االجتاه حضوراستمر     

       ملمدوح 1970 "حماكمة الرجل الذي مل حيارب" صدرت عدة مسرحيات تارخيية منها 

حملمد  1973" املهرج"لسعد اهللا ونوس و 1971" مغامرة رأس اململوك جابر"دوان وع

 .لعلي عقلة عرسان 1975" رضا قيصر"املاغوط و

 
 ـــــــــــــــــ
 . 184، ص 1978،  2علي الراعي، املسرح يف الوطن العريب، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، ط  -1
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عملية اإلسقاط لرصد حركة التمع يف مجيع  النصوص إىلاملسرحيون يف هذه  اجل    

، فتعاملوا مع التاريخ تعامال  يف خمتلف األقطار العربيةخاصة مع بداية الثورات  جوانبه،

حداثيا انطالقا من الوعي التام خبصوصيته والرغبة يف امتالك مقوماته وتشرب قيمه لتطوير 

 .القدرة على التعامل معه 

متكن املسرح يف سورية خالل السبعينيات  « عامل مع هذا الفنوانطالقا من جرأة الت   

وحىت ما يقرب من �ايتها من أن يقدم أعماال متميزة يف مستواها األديب والفكري والفين 

           .)1(»ويف استقطابا للجماهري 

وعليه فقد طرا حتول كبري على املسرحية التارخيية مع �اية الستينيات وبداية      

وانتقلت نقلة جديدة من الشكل القدمي إىل الشكل احلداثي بتخلصها إىل حد  ،لسبعينياتا

ما من الشكل الغنائي الذي طبع املسرحيات التارخيية يف النصف األول من القرن العشرين، 

واستخدم الكتاب تقنيات جديدة سامهت يف إعطاء التاريخ نفسا جديدا بتحميله دالالت 

 .موض والشفافية واإلحياء ليغدو النص املسرحي ثريا مبموالته وتأويالتهجديدة تقوم على الغ

وارتباط املسرحيات التارخيية السورية بالواقع السياسي ال يعين االبتعاد عن قضايا الواقع    
 وتراجع موجة املسرح السياسي مع بداية الستينيات وعلى الرغم من تعايل ،االجتماعي 

االهتمام بالواقع االجتماعي يعود من جديد مع �اية  انفموجة املسرح االجتماعي 
جوهرها يف  إذ ظهرت عدة أعمال مسرحية ذات مصدر تارخيي عاجلت ، السبعينيات

 "أبو حيان التوحيدي" و" مكاشفات عائشة بنت طلحة"قضايا اجتماعية منها 
 
 

   ــــــــــــــــــ
،  1996ط،.رات احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، د، منشو  ، وقفات مع املسرح العريب علي عقلة عرسان - 1
   . 26ص
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منمنمات "حملي الدين الربادعي و" أملرادي األيام الطوال يف حياة أيب القاسم"و 1983

 .   لسعد اهللا ونوس  1994" طقوس اإلشارات والتحوالت"و" تارخيية

ورية امتازت حينا بالتألق نلخص مما سبق إىل القول أن مسرية املسرحية التارخيية يف س    

، ولعل السبب املباشر يف ذلك هو تغريات الواقع السياسي الن ظهورها  والتعثر حينا آخر

غيابا يعين حتسن الوضع  كما أن   -إن صح التعبري -ارتبط بتدهور الواقع السياسي

  .السياسي

، فما اجنر عن  ةوالواقع أن التطورات العميقة يف األدب مرتبطة بالتطورات السياسي    

من نتائج على صعيد التأليف األديب واملسرحي تأكيدا على ذلك،   1967جوان 5هزمية 

كما أن الفن واألدب عامل فعال يسهم يف خلق هذه التطورات ويتأثر با يف آن مثل ما 

حصل يف مسرح الستينيات يف سورية أو يف كامل القطر العريب على امتداده فمن اجللي يف 

 تبعهالذي كان خييم على البالد بسبب االستعمار واالستبداد وما  االستبدادن جو سورية أ

من حكومات ظاملة هو الذي حتم على املسرحيني أن حييدوا عن طريق التوجيه املباشر 

 ،ويف التلميح ما قد يفوق التصريح وأفكارهم يف ثياب التاريخ فعمدوا إىل تنكري عواطفهم

املسرح أن يبقي مبعزل  عيش أحداثا جساما ال يستطيع األدب أوكما أن التمع السوري ي

، حيث اخذ املسرحيون السوريون يعربون عن واقعهم السياسي واالجتماعي بصورة  عنها

، وهذا االهتمام يشري إىل تبدل هام يف  ، وغدا املسرح ركنا أساسيا يف حياتم متفاوتة

، فبعد أن   لى ما كانت عليه عند األوائلمفهوم املسرحية التارخيية اليت غدت خمتلفة ع

كانت تقدس التاريخ وتتغىن بأجماده صارت يف مرحلة الحقة أكثر تعلقا باحلاضر وخدمة له 

                . 
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وميكننا القول أن انعطاف املسرحيني السوريني حنو القص التارخيي كان إطارا رفيعا       

يوصل املاضي باحلاضر حققت املسرحية من خالله  يؤسس ألصالة فنية ذات بعد تارخيي

نوعا من األصالة مما خلق تواصال من نوع خاص مع املتلقي وبذا تكون املسرحية التارخيية 

   . ث النضج أو رمبا قد تفوقت عليهاالسورية قد ضاهت املسرحية التارخيية يف مصر من حي
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 حضور التاريخ وتجلياته في مسرح ونوس -1

رجال املسرح املعاصرين الذين احتل التاريخ مكانة هامة  ابرزيعد سعد اهللا ونوس من     

، واعترب  اإلنسانية إىل املاضي يف احلياة بضرورة العودة امن، فقد  يف أعماهلم املسرحية

ألنه جزء فاعل  ، قافية املعاصرة شرط ضروري الكتمال احلضارةحضور التاريخ يف احلياة الث

أن حرمان التمع من تارخيه هو واحد  «، وانطلق يف ذلك من فكرة جوهرية مفادها  فيها

 . ) 1(»من أهم آليات تميش التمع املدين وسيادة االستبداد

ا مل تظهر إال يف مرحلة يالحظه املطلع على أعماله ذات املصدر التارخيي أ� وأول ما      

؟ وما هو السبب املباشر  ، فما هو سبب تأخر ونوس يف العودة إىل التاريخ إبداعاته الثانية

 يف التفاته إىل هذا املصدر؟ 

على املصدر األسطوري،  باالتكاء انشغل سعد اهللا ونوس يف بداية كتابته للمسرح    

، تقريبا مابني عامي  يف بداية الستينياتحيث اصدر سلسلة من املسرحيات القصرية كتبها 

مادوزا " فها مبسرحية وارد،  1961" احلياة أبدا"، وكانت البداية مع  1967و   1961

، مث  1963فصد الدم "و" جثة على الرصيف"، تالها مبسرحية  1963" حتدق يف احلياة

الرسول الهول "، وبعدها مسرحية  1964" مأساة بائع الدبس الفقري"و" اجلراد"مسرحية 

ليختتم هذا التوجه من  1965" لعبة الدبابيس"و" املقهى الزجاجي"و" يف مأمت انتيجونا

حكاية جوقة "الكتابة، ولقد صدرت هذه املسرحيات يف جمموعة واحدة حتت اسم 

 . 1965عن وزارة الثقافة السورية " التماثيل

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 664، ص  1992،  د ط ، ، بريوت ، دار اآلداب قافيةسعد اهللا ونوس، هوامش ث -1
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عب ، يص ، فاغلبها ذات فصل واحد وتتميز مسرحيات هذه املرحلة معظمها بالقصر    

، نظرا ملزج الكاتب يف اغلب تلك املسرحيات  على قارئها حتديد طبيعتها االجناسيةأحيانا 

الفلسفية اليت  بتوضيح بعض األفكار ، واهتم فيها بني تقنيات القصة وتقنيات املسرحية 

، مما أضفى  ، واطالعه على الثقافات واألفكار الغربية تأثر با نتيجة قراءاته عن الوجودية

، فبدت أعماله تلك موجه إىل النخبة  على مسرحياته األوىل نوعا من الغموض والتجريد

تيعاب دالالتا األمر الذي واس رموزها، وفك  املثقفة القادرة وحدها على فهم تلك األفكار

املوجه يف أساسه  –جعل بعض النقاد يرون أن هذه املسرحيات ال تصلح للعرض املسرحي 

، وقد يكون سبب ذلك من  وإمنا موجهة للقراء بالدرجة األوىل -إىل اجلماهري العريضة

إىل  جانب أخر أن الكاتب اعد هذه املسرحيات القصرية للقراء ومل يكن يف نيته أن توجه

 .اجلماهري الشعبية العريضة التمثيل أمام

وميكن القول أن ما ميز هذه األعمال هو حماولة تقدمي رسالة للقراء مبعاجلة املوضوعات      

، هذا االهتمام الذي حتول يف مرحلته الالحقة إىل شغف  اليت تتعلق بالواقع السياسي

وكان يعرب عن هذا اهلاجس  ، سانيةوهاجس ظل يالزمه ويؤرقه طيلة حياته املسرحية واإلن

،  ، ومتتاز بالفنية املتمثلة يف مسرحيات قصرية تتسم باجلدة واجلرأة «من خالل مسرحيات 

، وتصدر  ، ولكنها تتمثلها ، وال تغيب عنها بعض املؤثرات الثقافية تؤكد التوتر الشديد

  .)1(»عنها يف غري ما تقليد لتؤكد خصوصيتها 

والرموز  تأثر ونوس بالثقافة الغربية واهتمامه بتوضيح بعض األفكار الفلسفيةإذن كان         

األسطورية لطبقة املثقفني سببا يف ابتعاده عن التاريخ الذي يتعلق بوجدان الشعوب العربية 

 .الواسعة 
  ــــــــــــــــــــــ

اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ،  16م ،  1ع ، جملة فصول،  ، مسرح سعد اهللا ونوس امحد زياد حمبك -1
 . 383، ص  1997صيف 
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اروين (، واطلع على أفكار إىل باريس تأثر بالفكر املاركسي ونوسوحني سافر       

، والدور الذي ينبغي أن يؤديه  حول املسرح) برتولد بريشت( و) بيرت فايس(و ) بيسكاتور

عدم مالئمة مسرحياته ذات الطابع األسطوري ، فاقتنع ب يف احلياة االجتماعية والسياسية

، مما ألزمه تغيري آليات خطابه  والتجريدي لألوضاع املستجدة اليت عصفت بالتمع العريب

 .لينفتح أكثر على اجلماهري الشعبية العريضة

اليت  1967جوان  5 نكبة ولعل أهم حدث ساهم يف حتوله إىل مرحلته اجلديدة هي     

،  يفا على نفسه مما اضطره إىل تبديل موفقه ونظرته إىل أمهية املسرحكان هلا وقعا عن

، ويهجر تلك  اهلزمية حمرضا قويا لكي يغري ونوس يف شكل مسرحه «، فقد كانت  ووظيفته

) 1(»اهلزمية      الصيغة الذهنية للكتابة املسرحية اليت ظلت مهيمنة على عمله املسرحي قبل

. 

يف    ه الوجودية مل يعد مسرحه يف مرحلة ما بعد اهلزمية معزوال بعد أن ابتعد عن ذات     

املسرح الذي يقدم صورا  «، بل انفتح على اجلماهري الشعبية العريضة الن  أبراج عاجية

، ويعاجلها كما جيب أن تكون ال كما  حية ألحداث حقيقية أو موضوعية وقعت بني الناس

، بل إىل اجلماهري الواسعة املعطاءة  ة من الناسعليه ال ميكن أن يتوجه إىل فئة قليل هي

 .)2(»ليعكس صورا صادقة فعالة عن الواقع الذي نعيشه

، وحماولة التأثري فيها  ولعل حرصه على تبين قضايا الطبقات الكادحة من الشعب     

 ، ودورا يف تغيري  جلعلها تنشغل بقضاياها املصريية اليت ينبغي أن يكون هلا رأيا فيها
 ــــــــــــــــــــــ

،  ، القاهرة اهليئة املصرية العامة للكتاب، 14م ،  1، ع   ، جملة فصول ، مسرح سعد اهللا ونوس فخري صاحل -1
 .331، ص  1995ربيع 

،  ، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق ، حاضر املسرح العريب يف سورية ، االجناز واملعاناة عبد اهللا أبو هيف -2
 . 45، ص  1988د ط ، 
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 أوضاع التمع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة جعله جيد يف جتريب مضامني 

، فاهتدى إىل عدة  جديدة تتصل بفكر و وجدان الشعوب العربية لتحقيق الفعالية املطلوبة

مصادر متنوعة أنتج من خالهلا عدة مسرحيات تستهدف التواصل مع وجدان اجلمهور 

الفيل يا "، مث مسرحية " 1968"حزيران 5حفلة مسر من اجل : " ي على التوايلالعريب وه

سهرة "مث " امللك هو امللك"، وبعدها بسنة كتب 1969" ملك الزمان ورأس اململوك جابر

رحلة حنظله من الغفلة إىل "لينتهي هذه املرحلة مبسرحية  1973" مع أيب خليل القباين

 . 1977"اليقظة

رحلته مع املصدر  ونوس افتتح إذهذه املرحلة ،  أعمالما ميز  أهملتاريخ كان حضور ا      
اليت عاد فيها إىل حادثة تارخيية معروفة وهي "  رأس اململوك جابر" التارخيي مبسرحية 

وقع بني آخر خلفاء بين  ، واستحضر حكاية اخلالف الذي اد يف يد املغولسقوط بغد
عهم طمعا يف أن التعاون مو  الوزير إىل مراسلة املغولوجلوء  العباس وتنافسهما على احلكم

 .والسالم ، و يعقب ذلك زحف املغول و سقوط دار العلم  تؤول السلطة إليه
" سهرة مع أيب خليل القباين" هيو  سنتني جاءت مسرحيته التارخيية الثانيةوبعد      

خليل  أيبشخصية ة هامة يف تاريخ املسرح العريب وهي ياليت استحضر فيها شخص 1973

 .دعائم هذا الفن يف سورية وساهم يف تنشيط احلركة املسرحية يف مصر  أرسىالقباين الذي 

عناية كبرية جبمهوره ،  املسرحية انه عين من مسريته أيضا ةولعل ما ميز هذه املرحل   

 ار عن ذهنه يف نصوصه األسطورية والتجريدية األوىل جنده حاض اجلمهور غائبافبعدما كان 

احلميمية بني املسرح ، مما خلق نوعا من اخلصوصية و  ليةالتا التارخييةركا يف أعماله ومشا

 .واملتلقي 

 عن يبحثحيدد اجلمهور الذي يراد خماطبته مث  وعي ونوس بأمهية املتفرج جعله و       

كانته املعرفة الدقيقة بوية اجلمهور وم أن، ذلك  استحضارها ينبغي اليتاملادة التارخيية 
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لتحديد املضامني واألفكار  األمثل، هو السبيل  ، ومشاكله ، ومستواها الثقايف يةاالجتماع

 ..إليهيتوجه با العمل املسرحي  أنيفرتض  اليت

 ظروفاحتيا  اليتتلك الطبقات الكادحة من الشعب  واجلمهور الذي يريده ونوس هو     

إن يكون رجل املسرح ، يفرتض  األزماتو ، وهلا ما ال حيصى من املشاكل  معيشية قاسية

ربط مث ، ومن  حىت يتمكن من التعبري الصادق عن تلك اهلموم واملشاكل،  على دراية با

، وحثها على تغيري  ، وبالتايل العمل على توعيتها مبصريها أصحاباجسور التواصل مع 

 ، غيري وتطوير عقليةنريد ت ألننانصنع مسرحا  إننا «:  ، لذلك يصرح ونوس قائال واقعها

 .) 1(»وتعميق وعي مجاعي باملصري التارخيي لنا مجيعا 

 وظائفهاخلطاب التارخيي وقدرته على حتقيق معظم  أصالة أنومن هنا يعتقد ونوس      

،  إليهمن خالل معرفة عميقة باجلمهور املوجه  إالتكون  أناملرجوة يف استحضاره ال ميكن 

 .كمة من استدعائه حىت يتمكن من استنباط احل

 األملاينالكاتب  بأفكار تأثره، مدى  املتلقيخالل حتديد الكاتب لنوعية يظهر من     

 )برخيت(، حيث اختذ  الثورة والتمرد إىل، الداعي  ، ومبسرحه امللحمي) برتولد بريشت(

 .املسرحية  بأعماله إليهبدوره من الطبقات الكادحة مجهورا يتوجه 

، معه ، ويريد حتقيق أقصى درجة من التواصل املتلقيوس ينطلق من واقع ومبا أن ون      

 يتالءم ومستوى جيب ان فانه يرى أن شكل التعبري الذي جيب أن يتبعه الكاتب املسرحي 

 ــــــــــــــــــــــ
 . 23، ص  1988ط، ، دار الفكر العريب ، بريوت ، د  سعد اهللا ونوس ، بيانات ملسرح عريب جديد -1

يدعو إىل ممارسة التجريب على الشكل إىل جانب املضمون  فهو،  املختار وذوقهاجلمهور 

، كما يرى إمكانية استغالل أشكال الفرجة الشعبية يف  لتحقيق االستجابة لدى اجلمهور

يبحث يف األساليب املألوفة اليت تسمح للمتفرج باالنزالق يف بدا ومن هنا  ، مسرحنا العريب
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،  قاعة العرض وقاعة املتفرجنيرحية والتورط فيها لتتماهى احلدود الفاصلة بني العملية املس

، ويف  ، ويدمج املتلقي يف احلوار ملعاجلة قضاياه املصريية ومن مث تتحقق الوظيفة التواصلية

لدى  أليفةعن صيغة مسرحية ما تكون  منذ الستينيات كنت احبث «: هذا يقول ونوس 

، ملاذا ال  قلت يف نفسي(...) تكون فاعلة يف الواقع الراهن  نأعلى  وقادرةاجلمهور، 

 وأشكالذا ال نستفيد من عاداتم يف الفرجة ، ملا الراهن ، ومن وضع متفرجينا ننطلق من

حماوالت البحث عن  ، ومن هنا نشأت هنا نشأت حفلة مسر ومن(...) استجابتهم هلا

نسمي التجربة  أنمهما بالنسبة يل  مل يكنالفرجة يف اململوك جابر وسواها ، أشكال

 .)1(»والتأثرينقدم مسرحا قادرا على الفعل  أن وإمنا،  طليعية أواحتفالية 

اململوك  رأس"الرتاثية يف عدد من املسرحيات منها  األشكالتلك  توظيفكان و        

مهور يوجه اجل أنالكاتب من خالهلا  أرادسيلة كو  "خليل القباين أيبسهرة مع "و  "جابر

، وبالتايل مناقشة قضاياه الراهنة اليت ال تنفصل عن  ، ومن مث مناقشته إىل التأمل يف تارخيه

 .ذلك املاضي 

 اللتني استحضر فيهما تلك األشكال الشعبية  حرص ونوس يف هاتني املسرحيتني      
حماولة ، و  ته بضرورة هذه العالقة خالل النصلقناع اجلمهور نظراعلى حتقيق التواصل مع 

 ــــــــــــــــــــبعض تقنيات  أيضا جعله يستعريوهذا ما ،  استثارته لطرح عدد من التساؤالت
 . 460سعد اهللا ونوس ، هوامش ثقافية ، ص  -1

يسمح للكاتب بقول كثريا مما  الذي" املسرح داخل املسرح"أسلوب  املسرح الغريب منها   

  . يلغي احلواجز بني الصالة واخلشبةفة إىل انه ، إضا يريد قوله دون اثر كبري ألي حرج

أو القالب املناسب الذي يقدم من خالله  خيتار ونوس املضامني ومن مث خيتار الطريقة     

، خيتار معهم  عندما خيتار رجل املسرح متفرجيه «عمله، ففي هذا السياق يؤكد ونوس انه 
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رأيا يف هذه املشاكل واملطامح ، وان ، وعند إذ ال مفر من أن يتبىن  ومطاحمهم مشاكلهم

 .)1(»يبحث من مث عن وسيلته اخلاصة للتعبري عن هذا الرأي 

الذي " التسييس"مفهوم  وانطالقا من ضرورة انسجام املضمون مع الشكل يطرح ونوس    

، حيث ينسجم ويتكاثف  من الناحية الفكرية ومن الناحية الفنية: حدده من ناحيتني 

 مون ليحقق املسرح الغاية املرجوة منه، فالتسييس عنده يعين الشكل مع املض

، وعالقاتا املرتابطة واملتشابكة سياسية من خالل قوانينها العميقةتطرح املشكلة ال أن «

 أفقداخل بنية التمع االقتصادية و السياسية، وان حناول يف الوقت نفسه استشفاف 

تتم  اليتة الثانية يف مفهوم التسييس فهي تلك الزاوي أما(...) تقدمي حلل هذه املشاكل 

 .)2(»اتصال جديدة ومبتكرة  أشكالال بد من البحث عن  إذ (...)باجلانب اجلمايل 

حد كبري مع مفهوم املسرح  إىلمفهوم املسرح ووظيفته لدى ونوس تتفق  أنويبدو     

صاحب نظرية  )ريشتبرتولد ب (رائد املسرح السياسي و )بيسكاتور(السياسي لدى كل من 

 . مابالشديد  تأثره إىل، ولعل ذلك راجع  املسرح امللحمي

واملسرح الذي أراد خلقه ونوس يف هذه املرحلة هو ذلك الذي يضطلع مبهمة توعية     

 ، مما يزرع يف  أمهية تغيري تلك األوضاع مبينا ، ماهري بواقعها ويعكس هلا أوضاعهااجل
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 113، ص  ، بيانات ملسرح عريب جديد سعد اهللا ونوس -1
 . 92املرجع نفسه، ص   -2

، فيكون ذلك دافعا جيعل تلك اجلماهري تباشر عملها يف تغيري  نفوسها األمل يف التغيري

 .واقعها

أن يعلم : الذي يدرك مهمته املزدوجة هذه  «إن املسرح الذي يريده نوس هو ذلك      

بل على (...) ، هو املسرح الذي ال يريح املتفرج أو ينفس عن كربته  وحيفز متفرجيه
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ملباشرة تغيري  تيؤه، ويف املدى البعيد  املسرح الذي يقلق ويزيد املتفرج احتقاناالعكس هو 

 .)1(»القدر

املسرح هذه احلاجات يتطلب  لكي يليب، و  تلبية حاجياته إىلاجلمهور حيتاج  أن وأدرك   

يتحرر من  أن، وثانيا  فيه أساسيادوره يف العرض باعتباره طرفا  أمهيةي يع أن اوال منه

 . جتاه ذلك مبسؤوليتهحيس  أن، وثالثهما  سلبيته يف اختاذ القرارات

يف مرحلته  التغيري إىلفيه من اجل دفعه  والتأثري يف التواصل مع اجلمهور رغبتهكانت     

ر التارخيي فتجلت أمهية التواصل يف مرحلة صعبة يف عودته إىل املصد سبباإبداعاته الثانية 

 .    من تاريخ األمة العربية 

بعد مرحلة من النجاح والتميز اليت أبدع فيها الكاتب يف استحضار التاريخ من خالل       

ترك قلمه وتوقف عن " وسهرة مع أيب خليل القباين " رأس اململوك جابر "مسرحيتني مها 

كان يطمح من خالله   الكبري الذيمشروعه الثقايف الوطين  ضاع نأوذلك بعد  ، الكتابة

حدثت على  اليتبسبب التحوالت  حلم التحرر والوحدة القومية والعدالة االجتماعية إىل

يف �اية  بدأت بأنينميكنين القول  ، مبدئيا « : ، وهو يف ذلك يقول مستوى العامل العريب

 تتفتت بني  بدأتكثرية   مأحالهناك (...)مشروعي أضيعالسبعينيات 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 . 36، ص  سعد اهللا ونوس ،بيانات ملسرح عريب جديد -1

، هناك حتوالت فاجرة  األحداثمتزقها  بدأت،  ، هناك تصورات ال ختلو من التبسيط يدي

 أنفسهموا يكونوا قد هيئ كثريين من العرب مل أن وأظننفسي هلا ،  هيأتقد  مل أكن

 .)1(»ملواجهتها ووعيها والتعبري عنها 
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ويبدو أن التحوالت واألحداث السياسية اليت توالت على األقطار العربية خالل    

حرب اخلليج، وبروز الفكر السلفي و ، ،كحرب أكتوبر  السبعينيات حىت التسعينيات

لك من ، إىل غري ذالدميقراطية وهيمنة االستبداد  واستحكامه إضافة إىل تراجع هامش

األزمات اليت عرفها الوطن العريب، كانت كلها أسباب دفعت ونوس إىل الوقوف مع ذاته يف 

، وحتليل ما يدور حوله خاصة انه كان يربط  ، ومراجعة قناعاته حماولة إلعادة ترتيب أوراقه

 .دائما جناح أعماله األدبية مبدى فاعليتها يف الواقع ويف حركة التاريخ 

أراد أن يأخذ قسطا من الوقت ملراجعة ذاته  عصفت به اليتالعنيفة هلزات اتلك  أمام     

، ألنه كان  إن طالت فرتة الصمت تلك أم قصرت ، ومل يكرتث وتأمل العامل من حوله

أو ال  ، عتقد أن فرتة الصمت كانت ضروريةا« : ، ففي ذلك يقول يراها ضرورية وملحة

التايل لوضع جيل من املثقفني بسطوا التاريخ يف ، وب إ�ا مراجعة للذات ، تفاديهاميكن 

لكن التاريخ ثار (...) وتعجلهم فحولوه إىل عدد من الالفتات والشعارات محاستهم فورة

 .)2(» واملهرتئة    ، وتابع جمراه فرتكنا عراة من شعاراتنا املمزقة من هذه احملاوالت التبسيطية
عترب ونوس نفسه وجيله مسؤولني عما االته لية ودور املثقف ورسو ومن منطلق املسؤ      

حدث، ذلك أ�م مل يتعمقوا يف رؤية الواقع والقوي السياسية واالجتماعية املتصارعة فيه، 

 بل انصرفوا إىل اإلنشاء اللغوي الفارغ من خالل متجيد املاضي وإحياء بعض صوره 
 ــــــــــــــــــــــ

 . 36، ص  السابق املرجع -1
 . 447 ونوس ، هوامش ثقافية ، ص سعد اهللا -2

املتفرج عن املشاكل احلقيقية اليت تعصف به يف  املشرقة مما أدى بم إىل تضليل القارئ أو 

، وال أن  يرفض أن تتحول الثقافة إىل جمرد امتياز متعال «، لذلك فانه  الواقع املوضوعي

الة األوىل إىل أداة من أدوات ، إذ تتحول يف احل تصبح نشاطا جمانيا بعيدا عن حركة التمع

 .)1(» ، وتصبح يف احلالة الثانية واحدة من أدوات التخدير القمع
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، وكان يهاجم أولئك الذين  كان ونوس يرى أن مسؤولية املثقف عما يكتبه جسيمة     
حسب  -، فالكاتب الذي يعود إىل التاريخ يقدمون للقراء معلومات غري دقيقة وسطحية

أن يكتفي بتمجيده ووضع له الشعارات الرباقة وإمنا جيب أن ينغمس فيه ال جيب  -رأيه
الذي وقع فيه هو  اخلطأويتقصى مجيع جوانبه حىت ال يقع يف  ، موضوعية نقدية بروح

، ومن هنا فانه حرص على عنصر املصداقية يف   التحوالت املفجعة تلكوجيله قبل حدوث 
با من كل  أحاطانه  كان متأكدا  إذا إالتاريخ ، وال يقدم قراءة لل كل نصوصه التارخيية

عدم احرتام الكاتب ملادته، واستهتاره يف  أنمما ال شك فيه  «:  زواياها وهو يف هذا يقول
، ال يشف فقط عن خواء هذا الكاتب ورخص  ، والتدقيق يف معطياتا تقصي جوانبها
مجهور القراء وعلى البيئة  ىسلبية عل تأثريات إىلبل يتجاوز ذلك (...) عالقته بالكلمة 

، ويغرسون يف أذهاننا أرباع  هناك كتاب يغشوننا(...)  ميارس فيها الكاتب نشاطه اليت
،  ، وبالتايل فإ�م يكونون، وبأصابع ال ترتعش حقائق ومجل إنشائية ومعلومات غري موثوقة

 .)2(» جيال من السطحيني ومن الرؤوس اليت تظن بالفراغ
 أبعدته اليتيكتب التاريخ بطريقة علمية متحررة من القداسة  إنونوس هو  ما يعين إن    

 .، وجعلته مادة متحجرة  اإلنساينعن اجتهادات الفكر 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  16، م  4ع ، ، جملة فصول ، مشروع ونوس الثقايف الوطين امحد سخسوخ -1

 .  338، ص  1997، صيف  القاهرة
 . 338، ص نفسه  املرجع -2
ومع كل تلك األحداث اليت توالت خالل هذه املرحلة ، رأى ونوس أن األسباب اليت    

 فحني يفقد الكاتب «لك اليت حتفز على الكتابة والعملتدعوه إىل الصمت أكثر من ت

 .)1(»، فانه يفقد الدافع للكتابة  قادر على التغيري بأنهالنسيب  اإلميان
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، بعد فرتة من الصمت غطت السنوات  قرر الكاتب العودة أخريا ومواصلة الكتابة      
، فرغم كل ما تعرض له من هزات عنيفة منها  األخرية من السبعينيات وطوال الثمانينيات

، إال انه ظل مؤمنا أن املسرح فن له ضرورة يف احلياة  الوطين-ضياع مشروعه الثقايف
، ونتيجة لذلك  ، ولذا جيب احلفاظ عليه ه وظيفة هامة ينبغي عليه تأديتها، ول اإلنسانية

، مفتتحا مرحلة جديدة يف مسريته  التسعينيات ليمارس فعل الكتابة واإلبداععاد يف أوائل 
، فكانت البداية مع  فيها مناضال يف سبيل إخراج جمتمعه من ورطته التارخيية املسرحية عمل

منمنمات "و" والتحوالت اإلشاراتطقوس "تالها ب ، 1990" االغتصاب"مسرحية
 1995" ملحمة السراب"، و 1994"شقية أحالم" مث  1993" يوم من زماننا"و" تارخيية
 .يفارق احلياة  أنما خيطه قبل  آخر "املخمورة األيام"لتكون 

و  "         رأس اململوك جابر" مسرحييت بعد أكثر من عشرين سنة على صدور إذن      

"                 ، فنشر عاد من جديد إىل املصدر التارخيي "سهرة مع ايب خليل القباين"

اليت عاد فيها إىل حادثة تارخيية مشهورة تدور حول تدمري دمشق على "  منمنمات تارخيية

) تيمولنك(وعرض ملوقفه من احتالل ) خلدون ابن( واستحضر شخصية ، يد التتار

 .لدمشق 

" طقوس اإلشارات والتحوالت"وس رحلته مع املصدر التارخيي مبسرحية وختم ون    

 اليت رجع فيها إىل تاريخ سورية احلديث وبالتحديد منتصف القرن التاسع عشر  1994

 
 ـــــــــــــــــ
 . 453سعد اهللا ونوس، هوامش ثقافية، ص  -1

 

تضامن أهل "ت عنوان واستمد منه نادرة تارخيية يرويها فخري البارودي يف مذكراته حت

 ) .1("دمشق
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ن ونوس مل يعد يستحضره يف ، خاصة وا يف هذه املرحلةلتاريخ حضورا مميزا ل لقد كان      

، فالتغيري السريع للمجتمع مل يعد الضرورة  يغري حركته أونصوصه املسرحية ليفجر ثورة 

 إال يتأتيانوتغيري التمع ال  الثورة إحداث أن أخريا أدرك ألنه،  إليهوامللحة بالنسبة  األوىل

حني  «: ، ويؤكد ونوس ذلك بقوله أوال، وحماولة تغيري نفسه  مبعرفة الفرد لذاته من الداخل

 أناملسرح ال يستطيع  أناعتقد  فإنين(...) نعيش فيها  اليت الظروف املوضوعية إىلانظر 

يشغل  أالهي بالضبط  اآلنفاعلية املسرح يف تقديري  إن(...) يكون عامل تغيري فوري 

املتفرج  أفقيكون وسيلة اتصال مجاهريية توسع  أننفسه بالتغيري الثوري السريع ، هي 

 .)2(»معرفيا

ختتزل يف ثنائية السلطة  أنمن  أعمقاملسالة  أن إىلجتربته  تأملاهتدى ونوس بعد أن     

التخلف يف مقابل تسارع  االجتماعية العربية ال تزال على درجة كبرية من فالبين،  والتمع

، فانصرف حينئذ عن صورة املتفرج  ، وغياب أي مشروع مستقبلي للتدارك حركة التحديث

   .يلزمه بقراءة واحدة للتاريخ  أندون  التأويلاحلقيقي إىل متفرج حمتمل يفسح له جمال 

خرية على  ، وهز سكونه عمل يف مسرحياته األ وليتمكن الكاتب من تغيري التمع العريب   

 اده عرب أبعاد خمتلفة منها البعدكشف عورات ذلك التمع ، وتعرية نفسية أفر 

 
 ــــــــــــــــ
 . 14، ص  1951، دار احلياة ، دمشق ،  1فخري البارودي ، مذكرات البارودي ، ج  -1
 . 115بيانات ملسرح عريب جديد ، ص  ، سعد اهللا ونوس -2

مل يعد ونوس يتجاهل االستثناء والتفرد  «وعامله اخلاص والفرد برأسه ، فاطل  التارخيي

وجياوز كو�ا من أحاد فارغة " قوة إنسانية"مؤكدا أ�ا مما مينح اجلماعة  واملكونات النفسية،

«)1(. 
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للمرة األوىل ، و  مل يعد ونوس يف مرحلة إبداعاته األخرية يتجاوز كل ما هو فردي وذايت   

، هلا  ا ذواتا اجتماعية هلا مفرداتا اخلاصة وكينونتها املستقلةبوصفه «ينظر إىل الشخصيات 

، مل يصبح نقصا يف  ، فالعائق هنا بها اليت تعوقها عن الفعل الثوريحياتا اليومية ومتاع

وإمنا نقص يف الوعي بذاته بوصفه عنصرا من سياق  الوعي السياسي للمتفرج الفعلي ،

 .)2(»، حمجوز عن النهضة  اجتماعي متخلف

إال أن  فجوات التوقف اليت فصلت بني أعمال الكاتب ذات املصدر التارخيي ،رغم      

إن ، فهي  ه املسرحيات ذات املصدر التارخييبني هذ ذلك ال يعين أن هناك انفصاال

، ويظل  من االنسجام ، إال أ�ا تظل حما فظة على قدر اختلفت يف تفاصيل ونقاط معينة

 .  ميكن أن ينقطع واصال بينها، الذي ال خيط اإلبداع

كان الواقع السياسي هو الذي يفرض دائما على املسرحيني السوريني أن يعودوا إىل     

،  ، وذلك ال يعين عدم وجود دوافع أخرى وجهت ونوس إىل ماضي أمته املصدر التارخيي

 فما هي دوافع عودته إىل املوروث التارخيي ؟
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، اهليئة املصرية العامة  16م  ، 1ع عبلة الرويين ، السؤال الدميقراطي يف مشروع سعد اهللا ونوس ، جملة فصول ، -1

 . 402، ص  1997للكتاب ، القاهرة ، صيف 
اهليئة  ، 16، م 1ع ،  جملة فصول،  ، مدخل إىل قراءة نصوص سعد اهللا ونوس ، املؤلف املشارك حازم شحاتة -2

 . 365، ص  1997، صيف  ، القاهرة مة للكتاباملصرية العا
 

 دوافع عودة ونوس إلى التاريخ -2

قد و تعددت دوافع العودة إىل املوروث التارخيي من كاتب إىل آخر ومن فرتة إىل أخرى،     

 : قسمها الدارسون إىل قسمني
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 :التالية بعض الدارسني يف النقاط أمجلهاوهي كثرية ومتنوعة وقد : الدوافع الفنية -أوال

جاهزة تسهل عليهم عملية حيث يوفر التاريخ للمبدعني مادة : قابلية التمسرح -1

يستطيعون تفكيك عناصره ومن مث إعادة تشكيلها وتكوينها وفق ما خيدم التأليف إذ 

 . داع حوادث وشخصيات وأماكن وأزمان، وهذا حتما أقل جهدا من إب مواقفهم

اليت يتميز با الرتاث التارخيي عاد ونوس كغريه من كيل سهولة التشوانطالقا من هذه     

وألنه   ، عددا من النصوص املسرحية ذات املصدر التارخيي قدم، ف الكتاب املسرحيني

، فقام  كاتب متمرن على فهمه استطاع أن يطوع التاريخ حبوادثه وشخصياته لصاحل فنه

عاد بناءها من جديد مبا وفككها مث أ) أحداث وشخصيات(باستحضار عناصر تارخيية 

فتضمنت مسرحياته وفقا لذلك روح التاريخ ومكوناته وعربت عن  ، يتوافق ورؤيته املعاصرة

ظهرت و فاستعادت العناصر التارخيية حيويتها مؤكدة قدرة البقاء والتجدد، ،  الواقع

شخصياته وكأ�ا شخصيات حقيقية بعثت من املاضي لتمثل إنسان العصر احلاضر، وبدت 

 .أحداث مسرحياته وكأنه حلظة جزئية من حلظات املاضي

يف استدعائه للتاريخ من مل تأت رغبة ونوس : إضفاء قداسة على العمل المسرحي -2

ويساعد ،  فراغ بل ألنه أدرك ما يضفيه التاريخ على العمل املسرحي من اجلالل والوقار

، فالتاريخ  اث الثقايف لألمةزء فاعل من الرت على منحه األصالة والرسوخ السيما وأنه ج

، وعندما يستخدم املسرحي هذا  اجلماهري الشعبيةباحلضور الدائم واحلي يف وجدان حيفل 

 . األصالة، فانه سيضفي على جتربته نوعا من  املضمون الرتاثي

التاريخ حوادث مفصلة ومتسلسلة فاعلة  حيوي: فاعلية الحوادث والشخصيات -3 

ميتلك شخصيات مميزة قوية احلضور والتأثري يف نفوس املتلقني ملا تتمتع و ومؤثرة عرب األزمان 

يف نصوصهم  ها، لذلك اجته خنبة من الكتاب حنو استحضار  به من ثقل وز�ا عرب األزمنة

إلدراكه قيمة املخزون الثقايف إىل التاريخ اإلبداعية من بينهم سعد اهللا ونوس الذي عاد 
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من دالالت تبلورت على مر األيام، فالتاريخ ليس مادة  يكتنزه ، وما العربيةالمته املتنوع 

، أو ملسرحي لهمتجددا دائما حسب نظرة الكاتب ا «هو تراكمية بلجامدة ذات طبيعة 

 اليتالتفسري هي و  للتأويلداللة الشخصية التارخيية مبا حتمله من قابلية ، و  املبدع عموما

  . )1(»واقع عصره ه و كاتب املسرحي للتعبري عن واقعيستغلها ال

الدوافع الفنية  أهمالتنوع يف الرتاث التارخيي من تعد خاصييت الغزارة و :  ة والتنوعالغزار  -4

فالتاريخ العريب حافل  «استقطبت اهتمام الكتاب ومن بينهم سعد اهللا ونوس  اليت

حياة جلاهلية و الذي يعرب عن احلياة ا سواء منه القدمي )...( اإلنسانيةبالبطوالت واملواقف 

يف املشرق  سواء واألمراءثري بتجارب حياة امللوك اإلسالم هو تاريخ غين و العرب بعد 

 .)2(» األندلساملغرب العريب من مصر حىت  العريب بالد احلجاز والشام والعراق أويف

إن رغبة سعد اهللا ونوس اجلاحمة يف التواصل مع :  تسهيل التواصل مع المتلقي -5

، الن هذا األخري ميتلك لدى  خالل نصوصه املسرحية جعلته يستحضر التاريخاملتلقي من 

 اجلمهور رصيدا 

 ـــــــــــــــــــ
 .48، ص  1985، بغداد، د ط،  ، دار الشؤون الثقافية العامة ، املسرح بني الفن والفكر �اد صليحة -1

 . 27، ص  2005ة، دار اهلدى، اجلزائر، د ط، ، املسرح يف اجلزائر، دراسة موضوعاتية وفني صاحل ملباركيه -2

، فتوظيف حكاية واصلالتو  التأثري، وجيعله سريع ، مما يسهل عليه خطابهمعرفيا وعاطفيا 

 ضمانة من الضمانات لشد املتلقي لينابيع العرض أو –حسب ونوس –احلكايات من 

 .ليقرا املسرحية

بعض الكتاب إىل التاريخ العريب أو  كانت هذه الدوافع الفنية سببا مباشرا يف عودة    

، ولكن اغلب الكتاب العرب ومن بينهم سعد اهللا ونوس رغم أ�م عادوا إىل  العاملي



~ 40 ~ 
 

التاريخ ألسباب فنية فان ذلك ال ينفي وجود أسباب أخرى ال تتعلق باجلانب اجلمايل 

 .التنقيب يف سجالت املاضي دفعتهم إيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنية     الدوافع الغير-ثانيا

يقف اهلدف التعليمي والغاية التثقيفية يف مقدمة الدوافع غري الفنية  : تعليم التاريخ -1

يعودون إىل التاريخ ويستحضرون وقائعه  األدبية جعلت الكتاب يف شىت األجناس اليت

قيمة تعليمية حمددة تكشف لنا التاريخ بطريقة قصصية  « من وشخصياته فهم ينطلقون

إذ ميكن أن تعمد هذه األعمال  )1(» لدينا وعيا سياسيا و اجتماعيا مباضيناشائقة ختلق 
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التارخيية فنيا عند تلك  بإعادة إنتاج املعرفة وتثقيفها اإلبداعية إىل تربية األجيال القادمة

صرح احلضارة العربية  ، ليس هذا فحسب بل ميكن توظيف من التاريخ يف بناء األجيال

  . ن املاضيرب مستمدة معلى قيم وع

يف نظر اغلب الدارسني أكثر األجناس األدبية عناية بالوظيفة التوعية  وتعترب املسرحية    

لتعامل ملقدرتا على التأثري يف اجلمهور نظرا للخصوصية اليت يتمتع با هذا الفن إلمكانية ا

ا مشخصا يرى بالعني يتيح لالمي واملثقف بعد ذلك نص، و معه بوصفه نصا مكتوبا

، لذلك فاملسرحيات  دبية األخرىن ما توفر له مل يتوفر لألجناس األ، لذلك فاشاهدتهم

نذكر و ،  هلدف تربوي كثرية سواء يف املشرق أو املغرب العربينياليت استحضرت التاريخ 

لعزيز اباضة حيث استطاع املؤلف من خالهلما  "غروب األندلس"و "الناصر"منها مسرحييت 

جنب أمراض ي يكون توظيفا تعليميا ، تتعلم منه األمم كي تتأن يوظف التاريخ لك«

 .)2(»عيوب احلكم اليت تؤدي إىل سقوط الدول و 

 
 ــــــــــــــــــــ 
،  ، عامل الكتب احلديث ، حبث يف مستويات اخلطاب يف الرواية التارخيية العربية نضال الشمايل، الرواية والتاريخ -1

 213.، ص  2006،  1، ط  األردن
 . 127، ص  ، اثر الرتاث العريب يف املسرح املعاصر إمساعيلسيد علي  -2

 

، فصدرت عدة مسرحيات  نفس االجتاه يف تعليم التاريخسار كتاب املسرحية يف سورية 

،  تارخيي هدفها األول تعليم التاريخ لالستفادة منه يف بناء التمع السوريذات مصدر 

ي مسرحية شعرية طويلة انطلق فيها من وه لدين احلامدلبدر ا "ميسلون"ومنها مسرحية 

، لالستفادة منها يف دعم االستقاللغاية تثقيفية حماوال تقدمي العربة من خالل مآثر اآلباء 

ء ليعلم األبنا « عرب املؤلف عن الغاية التعليمية واهلدف التثقيفي يف مقدمة املسرحية حيث
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عب تنفع يف دعم يف ذلك عضات و ، و  دثانما لقى اآلباء من عنت الزمان وجور احل

 .)1(»ويستفيد اجلديد من الغابر،  فيها األول باآلخر، يلتقي  استقاللنا احلاضر

 منوا بالوظيفة التوعويةا كان سعد اهللا ونوس واحدا من بني الكتاب السوريني الذينو      

ضرورة ب، و  ذي يعيش فيهل يف بناء التمع البدور األديب الفعا، و  للمسرح واهلدف الرتبوي

رب األقدمني مبا حتمله من القادمة باالستفادة من جتا املشاركة يف تعليم وتنوير األجيال

ات التقدم يف الفكر واالقتصاد واالجتماع وكل اليت من شا�ا أن تدعم تيار ، و  عضات وعرب

تقدمي لذلك كان حريصا يف كل مسرحياته ذات املصدر التارخيي على ،  مقومات األمة

 .العربة للحاضر

مسرحية  على أ�ا أهم "خليل القباين أيبسهرة مع "مسرحية  إىل ينظر بعض الدارسني   

، الن صاحبها تعرض فيها حلياة شخصية هامة كان هلا الدور يف  تعليمية يف األدب العريب

ا حاول من خالهلو ،  ء دعائم الفن املسرحي يف سورية وغريها من البلدان العربيةإرسا

بدفه قد صرح الكاتب ، و  مسرحي االعرتاف أليب خليل القباين جبهوده يف شكل فين

 هذه املسرحية هي حماولة لبعث الرتاث وفهمه،  «  :يف مقدمة املسرحية بقوله التعليمي

 ـــــــــــــــــــ
 . 229، حركة التأليف املسرحي يف سوريا، ص  امحد زياد حمبك -1

هارون الرشيد مع غامن بن "ائد املسرحي امحد أبو خليل القباين أخذت إحدى روايات الر 

بعد تعديل شيء يف لغتها، وبعض مواقفها، مث أدجمتها بالقصة " أيوب وقوت القلوب

 . )  1(»الريادية لتجربة القباين من إقامة مسرح يف دمشق 

مسرح يف  من اجل إقامة )أيب خليل القباين(قدم الكاتب يف هذه املسرحية كفاح      

، وقد كان فنانا مؤمنا بأمهية  دمشق ضد قوى الرجعية اليت حاربته واعتربت مسرحه بدعة
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املسرح يف ترقية النفوس واألذواق واحلث على الفضيلة ومكارم األخالق، مضحيا يف سبيل 

 .الفن الذي امن به بكل ما ميلك، واثقا من انتصاره احلتمي يف النهاية

كثرية من حياة القباين   ونوس يف هذه املسرحية اإلحاطة جبوانب هللا وقد استطاع سعد     

ومتكن عربها من  « ، كما كشف عن بعض احلقائق اليت مل تكن معروفة من قبلاملسرحية

االجتماعية التارخيية و  الظروفقراءة لمل قدم ، و  يف كنفه القباين نشالتاريخ الذي قراءة ا

 .)2(» السائدة آنئذ

، الن الكاتب يات التارخيية نوعا من التوثيق والتسجيلا النوع من املسرحويضفي هذ    

باملادة ، كما انه يلتزم خالل طريقة تقدميه وعرضهفيها يعىن عناية فكرية باملاضي من 

، إال أن جل املسرحيات فيها إال مبا خيدم هدفه الرتبوي ال حيورالتارخيية التزاما دقيقا، و 

لسعد  "سهرة مع أيب خليل القباين"اليت من بينها من غاية تعليمية و ة اليت انطلقت التارخيي

س ما وقع فيه الكاتب اهللا ونوس بقت على حتفظ بطبيعتها الفنية إىل حد ما على عك

ز مؤرخا أكثر فرب ، صا مبالغا فيه على تعليم التاريخزيدان الذي حرص حر  الروائي جرجي

 .منه كاتبا روائيا 

 ــــــــــــــــــــــ
 . 05، ص  2000،  4، ط ، بريوت ، دار اآلداب ، سهرة مع أيب خليل القباين سعد اهللا ونوس -1
 . 64، ص ، سعد اهللا ونوس يف املسرح العريب احلديث امحد جاسم احلسني -2

يف استحضار دافع اجلوهري ومهما اختلفت دوافع إىل التاريخ من كاتب إىل أخر فان ال    

إن طيات األعمال األدبية و الن هذه القيمة لن خترج من  ، تعليمية يبقى لقيمةالتاريخ 

 .ابتعد العمل األديب عن قيمته التعليمية فقد فعاليته يف التمع 
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املاضي نظرة  إذا كان اغلب الكتاب ينظرون إىل : نقد الحاضر من خالل الماضي -3

نظر إليه لقيمته ، فلم ي الف هؤالءخ ، فان سعد اهللا ونوس على ال ختلو من التقديس

، وإمنا  يف إحياء بعض جوانبه مهيته بالنسبة إليه يف متجيده أوال تكمن أاملطلقة يف ذاته، و 

، لذلك ظل  داللتها من موقع اللحظة الراهنة التعمق يف، و  يف كتابة صريورته وحماولة فهمها

 وهو على،   يستقر على يقنيمتواصل الشك ارخيي بالنسبة إليه تفكري دائم و الوعي الت

، لذلك ، وانه مازال مبعثرا يف مدونات املؤرخني القدامى ة أن التاريخ العريب مل يكتبقناع

 فالوعي التارخيي ليس يقينا ثابتا « منه، و  تارخيا يقدم األحداث بشكل موضوعيال منلك 
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وإعادة نظر، ومراجعة ممارسة واعية ونقد  إمنا، و  ، ليس جمرد شعار وال متيزا إيديولوجيا

 .)1(»يكل اطمئنان �ائار فك ارتباط �ائي مع الالهوت واليقني و انه باختص، و  مستمرة

 شيئا مقدسا جيب الصالةانطالقا من هذه القناعة مل يعد ينظر إىل التاريخ باعتباره و       

يف ه السابقة، و يعقده يف مراحل إبداعاتمل يعد يعتربه جديا إىل احلد الذي كان يف حمرابه، و 

، يف الوقت نفسه ال  جديا هلذا احلد الذي كنت اعتقده إن التاريخ ليس « :هذا يقول 

، كما انه يف   ، بل أجده يستطيع أن يتوافق معها انه فقط ال يتعارض مع فكرة اللعبأرى 

اإلنسان الفرد، اإلنسان  غىن  ، احلقيقي هو ال ال ميكن أن يعطي وحده احلقيقةكل األحو 

 . )2(»قادر على االختياريان حر و كك

إىل ا واحملاكمة، ودعسعى إىل تناول التاريخ بوصفه مادة قابلة إلعادة القراءة واملناقشة و      
 ضرورة التدخل النشط يف التاريخ وذلك لتنميته أو لتطويعه خلدمة

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 402، ص  ، جملة فصول هللا ونوسمشروع سعد ا، السؤال الدميقراطي يف  عبلة الرويين -1
،  ، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة ، دراسة يف مسرح سعد اهللا ونوس ، أغنيات الرحيل الونوسية امحد سخسوخ -2
 . 70، ص  1998،  1ط 

 .احلاضر وفهمه، وبالتايل الوعي بتناقضات احلاضر 

اليت طبق فيها ما يدعو اليه  أهم املسرحيات "التحوالتطقوس اإلشارات و " وكانت       

ة حدثت يف دمشق حيث استحضر واقع،  التاريخ خدمة ألفكاره حيث سعى إىل ترويض

لكن ، و  الشخصي كل األمساع جتاوز خالفهما اللذاننقيب األشراف بني مفىت الشام و 

 .رك يف وضع خمل باحلياء مع عشيقتهوقع يف يد قائد الد لألخري حنياألول مد يده 

 إىل إضافة،  ملعاجلة مجلة من القضايا الفكريةمدخال  األحدوثةذ الكاتب من هذه اخت     

ختص عددا من الشؤون االجتماعية ، وهذا طبيعي فاملسرح  اليتعدد كبري من املواقف 

ينقد من مجلة ما ينقد اجلوانب  ألنه، ذلك  ينمو يف كنفها اليتيرتبط بالبيئة االجتماعية 
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، والبحث يف مكوناتا،  التمع أنسجة أعماق إىلشها حماوال الولوج يعاي اليتاالجتماعية 

  .قراءة الواقع انطالقا من متظهرات اخللل فيه  إىلمبعىن ما يسعى املسرح 

اجتماعية معاصرة هي  قضية من خالهلا ليعاجلهذه الواقعة التارخيية استحضر الكاتب     

أحداث (تمد فيها على عناصر من التاريخ ، فاع الل األخالقي يف التمع السورياالحن

، فحاول كسر قداسة التاريخ  غري انه تصرف با إىل حد بعيد )شخصياتومواقف و 

 ، فعمد بذلك إىل قلب املواقف حىت خبطية الزمن مازجا بني املاضي واحلاضر اللعبو 

انت يف ، فقدم شخصياتا يف غري ثوبا األصلي فإذا ك احلاضر من خالهلايتمكن من نقد 

الواقع التارخيي متيل إىل التماسك فان الكاتب جعلها ال تعري اهتماما لذلك وفوق ذلك 

ال تسري إال حنو املصري املشرتك الذي أراده ، و  وراء حاجات جسدهاغاىل يف جعلها تلهث 

، كما أن الكاتب انطلق يف هذه املسرحية من حادثة  كاتب أن يتمثل يف املوت املاساوىال

كاتب أن تمهيد الصطناع أحداث كثرية تتعلق بضرورة املوقف الذي أراد له الصغرية ك

، ولعل غرض الكاتب من ذلك ليس رغبة  العهر يف املدينةيتمثل يف انتشار الزيف والرذيلة و 

 .دف إىل نقد احلاضر من خاللهما ه يف نقد ذلك التاريخ بقدر

إمنا قد ، و حوادث غري مشهورةشخصيات و ه للتاريخ عند نقد يف وال يتوقف ونوس     

منمنمات "مثلما فعل يف مسرحية حوادث تارخيية عظيمة الشأن بعمد إىل شخصيات و 

 .لدمشق )لنكتيمور (من احتالل ) ابن خلدون(د من خالهلا موقف اليت نق "تارخيية

ومن الواضح أن هذه املسرحية على ما فيها من موقف متمادي يف نقد التاريخ كتبت    

كما يبدو ، و  ي إال عودة انفعالية حنو التاريخهما ، و  رد فعل عنيف جتاه الواقعة لنتيج

 .رديء مل تتح وسيلة للتعبري عنه خري من وسيلة التاريخ و  واقع متعفن للتعبري عنحماولة 
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 أناقتناعه نابع من التاريخ يف معاجلته لقضايا جمتمعه احلساسة  إىلجلوء ونوس كان       

، وكلما أوغل الباحث يف  فاحلديث عن القدمي ميكن من رؤية فنية « رب عنهامعالتاريخ خري 

 .)1(»، أمكن رؤية العصر و القضاء على املعوقات ، حل طالمسه، وفك رموزه القدمي

تكر يب أنتدخله النشط يف التاريخ من عد اهللا ونوس عرب تأمله الفعال و لقد متكن س    

  .اضر االجتماعيعيوب ومفاسد احلويفضح ،  معمجاليات جديدة ليكشف الفرد والت

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــ

 . 13، ص  1981،  ، بريوت ، دار التنوير الرتاث والتجديد، موقفنا من الرتاث القدمي ، حسن حنفي -1

 

وظف الكتاب الرموز التارخيية والدينية واألسطورية  :على الحاضر إسقاط الماضي -3

ج بعض مشكالت احلاضر من خالل قناع املاضي الذي مل يعد يهمهم واختذوها أداة لعال

ية يرى الكاتب يف حدث من أحداث التاريخ أو شخص «، فقد  بقدر ما يهمهم احلاضر

ول أن يربط بني التاريخ شخصيات معاصرة ، فيحامن شخصياته مشابة من أحداث و 

 . )1(» أن يعرب من خالل املاضيواحلاضر، و 

هي اليت استقطبت اهتمام الكتاب ودفعتهم احلاضر ملشابة بني املاضي و فالظروف ا     

، فاملاضي ميتد إىل  احلاضر مبا يتناسب و رؤية العصر التعبري عن، و  لربط احلاضر باملاضي

نظر فيه من اجل إمعان المن العودة إىل املاضي التارخيي و يتسرب إليه لذا ال بد احلاضر و 
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ذلك لبيان التواصل بني اإلنسان والتاريخ يت االستفادة من تأ « ، وفهم حقيقة احلاضر

القدمي و املعاصر ليظهر  ، حيث تأيت ظروف مشابة تفرض على املبدع الربط بني الفنو 

، فيظهر  قف حمدد من مشكالت عصره أو حياتهليربهن على احنيازه إىل مو ، و  التواصل

 . )2(» نفسهابالطريقة اآلن القدمي ضرورة حلل مشكلة من مشكالت 

املسرحيني إىل األقنعة الرقابة أهم األسباب يف جلوء الكتاب كانت ظروف املنع والقمع و      

، وكاد األمر أن  لرقابة على صاحب اإلبداع امللتزم، فالسلطة فرضت نوعا من ا التارخيية

 اليت أكثرها جرأة لوال عبقرية املبدعنيجهز عليه باعتباره اخطر الفنون و يطال املسرح في

لواقع خلق واقع فين بديل ل « عملوا على ، حيث دت هلم متنفسا للتعبري عن أرائهمأوج

 ، حيث يقوم، ولكنه غري بعيد من حيث املدلول يبتعد عنه من حيث الزمان واملكان

 املسرحيون باستخدام 
 ـــــــــــــــــــ 

 .28، ص 1978، د ط،  ، بريوت ضة العربية، دار النه ، املسرحية ، من فنون األدب عبد القادر القط -1
، د ط،  ، اإلسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، النص األديب من منظور اجتماعي مدحت اجليار -2

 . 321، ص  2001

عاجلون من خالله قضايا التمع ومشكالته حبرية وي.. أو تراثي أو قصصي واقع تارخيي 
املسرحيون الواقع املعيش املعاصر املكان حيمله ق من حيث الزمان و الواقع املفار  هذااكرب، و 
فما إن يرى  ى املشابة بني الواقعني الفين واملعيش،عملية فنية تقوم يف أساسها علعرب 

 ة بشكل تلقائي يف ذهن املتلقي أوفيخلق املقارن" الواقع الفين "املتلقي الواقع املعروض 
أومن خالل لذي تبثه شخصيات الزمن املعيش بشكل مباشر من خالل التصريح ا

  .)1(»لزمن احلاضرابني احلدث املعروض و  تواز غالباالتعليقات اليت 
يف الواجهة ملسرحيات سوى ذريعة جعلها الكتاب مل يكن التاريخ يف هذا النوع من ا     

 ظل حتت ما يدخل، حماولني جتاوز املقهور واحملرم واملمنوع وكل  ليقولوا ما يف أنفسهم
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،  للحرية ال يتيحه التعبري املباشرليجدوا هامشا ، و  والسياسية واالجتماعية احملرمات الدينية

 .ذلك التعبري الذي لن يتأتى إال باللجوء إىل التاريخ كوسيلة للرمز 

، ألنه يتيح قدرا كبريا من احلرية للكاتب  قاط وسيلة املسرح للجرأة الفكريةومبا أن اإلس    

 ن الكتاب املسرحينيفان خنبة كبرية م،  فيما يتعلق بقضايا العصر الراهنةأفكاره  يف طرح

تارخيا جديدا يعادل التاريخ القدمي  مسرحيات تعرض تعاملوا معه وفق هذه الرؤيا فقدموا

 .لكنه خيتلف عنه اختالفا كامال من خالل ما حيمل من رؤى جديدة 

الرجل "ة اليت اعتمدت عملية اإلسقاط مسرحية ومن أهم املسرحيات التارخيية السوري    

،  بغداد يف يد املغول منطلقا هلا عدوان اليت جعلت من سقوطملمدوح " الذي مل حيارب

ىت أهانته حديكتاتوريات اليت أذلت املواطن و الريح السلطات احلاكمة و أدانت بشكل صو 

 .وشرفهالدفاع عن أرضه لذلك يتخلى عن  جعلته نتيجة، و  شككته يف اقرب القيم إىل قلبه

    ــــــــــــــــــ
 . 261، ص  1996،  ، د ط ، دمشق ، دار عالء الدين ، املسرح السياسي يف سورية غسان غنيم -1

 

هو تفسري لنكسة اخلامس من إمنا ، و  املسرحية ليس تفسريا لسقوط بغدادإن ما تقدمه  «

ن التاريخ سوى جو السقوط لتصور يؤكد ذلك أن املسرحية ال تستمد شيئا م، و  حزيران

 . )1(» خالله واقع الشعب

وقام سعد اهللا ونوس كغريه من املسرحيني السوريني بعملية اإلسقاط يف مسرحيتني من       

من        حيث اختذ "منمنمات تارخيية"و "رأس اململوك جابر"مسرحياته التارخيية مها 

األوىل املاضي على فاسقط يف ،  قضايا معاصرةمن خالله إىل  ملح ستارا التاريخ غاللة أو

،  1967جوان  5هي هزمية تارخيية موجعة يف تاريخ العرب و  احلاضر ليلمح إىل حادثة
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احلاضر من جهة، بني املاضي و  من بعض األحداث التارخيية من اجل إقامة صلة « فاستفاد

 .)2(»جهة   على الواقع منإسقاطها من مث و تسخري احلادثة التارخيية لتنوير مرحلة معينة و 

على يد ليصور حدثا معاصرا وهو تدمري بريوت وكرر الصورة نفسها يف املسرحية الثانية     

 .االسرائليني 

ا يتناسب وجتربته املعاصرة، وخلق هاتني املسرحيتني مب احلاضر يفلقد مزج بني املاضي و     

 .التأثر ، أي التأثري و  والعطاء قة مت األخذ، ويف إطار تلك العال يخبني التار عالقة ثرية بينه و 

، ألنه كاتب ملتزم يعي دوره ودور  امتوقع ا ونوس للرمز التارخيي أمر استخدام سعد اهللاو     

 ــــــــــــــــــــحاضر يستطيع أن يعيش مبعزل عن ماضي و  األديب امللتزم ال، و  فنه يف جمتمعه
              . 197ية يف املسرح العريب املعاصر، ص ، املسرحية التارخي امحد زياد حمبك -1
،  1977، د ط،  ، دمشق ، منشورات احتاد الكتاب العرب ، أحاديث وجتارب مسرحية نصر الدين البحرة -2
 . 40ص 

                                                                               ، واألدب تصوير ، إمنا يعكس فهمه هو على هذا التمع حني يتأثر بالتمع« جمتمعه و  

، ليت تستقل فيها ذاته على التمعواألديب ال ينتج أدبه إال يف احلال انقل له،  هلذا الفهم و

 .)1( »ويتخذ موقفا فكريا خاصا به 

     ، التزام سعد اهللا ونوس مبناقشة القضايا الراهنة المته مهما اختلفت درجة خطورتاو     

، مما يستلزم أن تنصهر جزئياته يف بوتقة التجربة  ينبثق أساسا من رؤية معينة لذلك «

ريخ يفسره فنيا هو يف معادلته هلذا التا، و  ليخرج لنا نتاجا يعادل التاريخ وال يطابقهالكلية 

، فإضفاء وحدة كلية على جزئيات متناثرة يتميز عن املعىن التارخيي بصورة غري مباشرة 

  . )2(» الشمولو   ة بالكلي
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تعد بذلك عن التاريخ االجتماعي ، فيب ب يلتقط احلقائق املتطايرة هنا وهناكفاألدي    

طي جتاربه الفنية صفة املؤرخ لينتمي إىل تاريخ الكتابة اإلبداعية اليت تعو  يتجاوز التاريخو 

  . تأثريه يف احلياة ، مما يفتح أبواب خلوده و  الدميومة والفعالية

رموز قادرة على هو ما ميتلكه من دالالت و  للكاتبإن ما حيدد قيمة التاريخ بالنسبة       

إذا ارتبط بوعي مماثل التعبري عن مهوم الواقع ، فالوعي التارخيي لن تصبح له فعالية إال 

ها دجمبل املهم كيفية توظيف احلكاية و  قد أكد دوما أال أمهية للحكاية وحدها، و  للواقع

 .عميقا مع ما جيري يف احلاضر واسعا و  دجما

استخدم ونوس تاريخ أمته كإطار مرجعي لقراءة احلاضر والتعامل معه يف ضوء املاضي،    

 يري أن احلاضر هو انبثاق من املاضي وحلة يف املستقبل، وال ميكن حبال أن  ألنه

 ـــــــــــــــــــــــ
  . 44، ص  1968،  4، ط  ، بريوت ار الفكر العريب، د ، األدب و فنونه عز الدين إمساعيل  -1
 . 17، ص  ، الكلمة والبناء الدرامي سعد أبو الرضا -2

ليس حركة مستمرة و «تلك اليت تلته فهو ي بعيدا عن املراحل اليت سبقته و املاضنفسر هذا 

 .جيب استبعادها )1(» مغلقة وحدة

،  حركة التاريخ القادمة حنو احلاضر عن استحضار التاريخ يفقد الغاية منه إذا مل يعربو    

بذا املنظور تكون قيمة املعلومات م األحداث خارج سياق التاريخ ، و كما انه ال ميكن فه

كاملة انه ليست اللحظة املت « يدرك –الذي وهو يتصدى للحاضر –اليت يوردها ونوس 

صراع ، و  ابل للتغيريصريورة لذلك هو قإمنا هو يف ، و  قة والحقةحلظات ساب املنقطعة عن

ولة لتجميد احلاضر يف حلظة ونوس وغريه من حيث هو فنان مفكر هو الوقوف ضد أي حما

 . )2(» بعينها ماضية
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ا حلظات جامدة مفصولة عن غريها لقد كان موقفه صارما من تصور األزمنة على إ� 

حدته مما يفقده انتقاءات يؤدي إىل حتطيم و  فاختزاله إىل جممعة وما يتبع ذلك من غموض،

 .كثافته صريورته و 

تنطلق من موقع اللحظة  بالنسبة لونوس جيب أن قضية توظيف املوروث التارخييو      

رة كون قضية املاضي هي قضية الراهن ذاته من جهة كونه صريو  –بالتايلو  – الراهنة وآفاقها

 .احتماالت املستقبل تفاعال حيا تتفاعل داخلها عناصر املاضي و 

 أوانغاللة التاريخ  « أن يكتب عرب -حسب ونوس  -الكاتب املسرحي يستطيع و     

عاصرا املهم هو أن يكون فيما يكتبه م، و  ، أو احلكاية القدمية يكتب عرب غاللة األسطورة

 .)3(»وضوح بعمق و  الراهن قادرا على طرح إلشكالية أو

 ــــــــــــــــــــ
 . 31، ص  1973د ط ،   ، بريوت، ، دار احلقيقة التارخيي، العرب والفكر  عبد اهللا العروي -1
، اهليئة املصرية العامة 16م 1ع ،  ، جملة فصول ، الوعي التارخيي ومعادلة املثقف والسلطة حسن عطية -2

 336، ص  1997، صيف،  ، القاهرة للكتاب
 . 113ص   ، بيانات ملسرح عريب جديد، سعد اهللا ونوس -3

يدرسه يف حميطه اخلاص  حركته يف الواقع جعلته امتالك التاريخ و سبل إن رغبته يف      

الوعي بالشرط التارخيي االجتماعي والتارخيي لفهمه فهما عميقا من اجل املعريف و 

معاصرا بإخضاعه يف حكمه للقيم واملفاهيم اخلاصة باديولوجيته  ، ومن مث جعله احلضاريو 

أوال الدراسة الدقيقة  ويف كتابة مسرحية تارخيية ه العمل «التارخيي الن ووعيه السياسي و 

ياة والعادات احلاملصادر وفق النظرات السياسية واالجتاهات الفلسفية و  جلميعللمادة و 

، والتصور  اجلريء املؤسس على معرفة الدقائقهو ثانيا التخيل ، و  السائدة يف العصر

  .)1(» التدخل النشط يف التاريخ، و  اخلاص بالكاتب
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لشحن  اإلبداعينطالقا من احلس بالوعي احلضاري و لقد تناول اللحظة التارخيية ا      

املادة  بل قام بتطويع ، يعمد يف نصوصه إىل حماكاة حرفية للوقائع القدميةمل ، و  احلاضر

اإلطالق ن مضاعفة أبعادها باالبتعاد عو التارخيية من اجل إثرائها وتعميق مكوناتا 

و فالوقائع التارخيية أحداث جمردة، و لكن واقع التاريخ ه « التلميحز و والتجريد إىل الرم

احلضارية اليت يكشف نبض الفنان خالل هذه الوقائع وتشكيلها طبقا لرؤيته اإلنسانية و 

 . )2(» مدى تفاعله إنسانيا تفاعال خالقامي جمليا لعالقة الفنان بواقعه و عنها البناء الدرا

بل كانت عميقة عمل على توسيعها ومنحها أفاقا اريخ سطحية مل تكن رؤية ونوس للت   

إىل   على أساس اهلروب  التارخيي ال املوروثعي يتعامل مع ، ففي نتاجه اإلبداجديدة

 .بناء املستقبل ن املاضي التارخيي بدافع تغيري و ، بل على أساس أن يستلهم ماملاضي

 
 ـــــــــــــــــــ

 . 106، ص  1979د ط ،  ، دمشق،  ، منشورات احتاد الكتاب العرب أسيس، الت عبد اهللا أبو هيف -1
 . 214، د ت، ص  د ط ، ، القاهرة منشاة املعارف ، اللغة والوظيفة ، ، فن الدراما سعد أبو الرضا -2
 

كانت عودة سعد اهللا ونوس إىل التاريخ واختاذه قناعا خلدمة القضايا املعاصرة لتمعه 

 ه الواعية إىل التاريخ استطاع أن يناقش مجلة من القضايا واإلشكاالتحكمة منه، فبعودت

، صورة مباشرةحاول التطرق إىل القضايا اليت تتصل حبياته بو  ،العريباإلنسان ختص  اليت

لتارخيية فحققت خاطب اإلنسان العريب عن طريق ذاكرته او  ،فتحدث عن السليب واالجيايب

انت تنم عن فهم عميق للتاريخ، وإدراك ان أل�ا كاالستحس مسرحياته أهدافها، ونالت

هذا الفن يف النهوض بالتمعات به ن يقوم الدور الذي جيب أقوي لطبيعة املسرح، و 

                                                                                                    .                                                                                                         حضاريا واالرتقاء با فكريا و 
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 أشكال استحضار ونوس للتاريخ -3

اختذوا الحظ العديد من الدارسني من خالل استقرائهم لنخبة من الكتاب الذين      

وظيف التاريخ واستحضاره يف نصوصهم ال خيرج عن مصدرا للكتابة اإلبداعية أن ت التاريخ

                                             .                                    ومن مرحلة إىل أخرى ، شكلني اثنني يتفاوتان من حيث احلضور من جيل إىل جيل

أن تستقطب ت احلوادث التارخيية حيث استطاع  :استحضار حوادث تاريخية -أ   

، إذ وجد فيها األدباء خري معرب عن أفكارهم عندما  االهتمام يف كافة صنوف األدب

عليه بت ضاقت بم السبل وهم حياولون التواصل مع شعب توالت عليه األزمات وتكال
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حيتهم حلمل معاناتم ، وأدركوا صال ، وازداد ارتباطهم با كلما توغلوا فيها قوى الفساد

، فتكفي اإلشارة إىل  التعبري عن مشكالت جمتمعاتم وحوادث عصرهم ، أو النفسية

حادثة تارخيية ما لتحريض ذاكرة القارئ وشد انتباهه ملتابعة العمل األديب، وذلك الرتباط 

،  ، فالتاريخ حبوادثه وشخصياته يعمل دور املنبه للذاكرة التاريخ بوجدان اإلنسان العريب

ني ما حيمله من أفكار حول هذه احلادثة أو تلك من حوادث فيمزج القارئ بني ما يقرا وب

 .                                                            ، فيتعمق اإلحساس لديه العربة من احلادثة املعاصرة التاريخ

 وانطالقا من فعالية احلوادث التارخيية املستلهمة ضمن اإلطار العام للنص األديب اجته     

، فكان جرجي زيدان رائد هذا التوجه  خنبة من الروائيني إىل توظيفها يف نصوصهم الروائية

يف الكتابة الروائية حيث قدم الكثري من الروايات اليت استمدت أحداثها من التاريخ العريب 

، وسار على �جه طائفة من كتاب الرواية الشك أن أشهرهم جنيب حمفوظ  اإلسالمي

 .، وغريهم كثري ، وكرم ملحم دة وسعيد العريانوعبد احلميد جو 

ويف ميدان املسرحية أخذت األحداث التارخيية حيزا من العمل املسرحي، وشهدت    

شجرة "و" غروب األندلس"و" العباسة"حضورا واضحا يف عدد من املسرحيات نذكر منها

غادة "ة وبو ريشلعمر أ" ذي القار"ألفوزي فهمي و" لعبة السلطان"و"لعزيز أباظة" الدر

 .                                                                              النص لعمر" حكاية األيام الثالثة"و لعدنان مردم بك" أفاميا

ويعد سعد اهللا ونوس واحدا من بني الكثريين الذين أعجبوا بوقائع التاريخ ملا تكتنز من     

" رأس اململوك جابر" منهاالنصوص  بعض، فوظفها يف  ان ومكاندالالت صاحلة لكل زم

عاد " رأس اململوك جابر"، ففي نص "طقوس اإلشارات والتحوالت"و" منمنمات تارخيية"و

إىل حدث بالغ األمهية واملأساوية يف حيات األمة العربية اإلسالمية هو سقوط بغداد يف يد 

، وقد اختار )املعتمد بن عباد(زير اخلليفة العباسيمبعاونة و ) هوالكو(املغول على يد القائد 
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استحضار هذه احلادثة من مصدرها الشعيب ليطرح من خالهلا موضوعا جوهريا يتعلق مبوقفه 

 ."الصراع على السلطة واالستنجاد باألجنيب"وهو  1967من هزمية جوان 

تـــــاريخ العـــــريب إىل حـــــدث ال يقـــــل أمهيـــــة ومأســـــاوية يف ال" منمنمـــــات تارخييـــــة"يفوعـــــاد     

، ومــــــن مث ســــــقوطها وتــــــدمريها علــــــى يــــــد التتــــــار، وكــــــان  اإلســــــالمي وهــــــو حصــــــار دمشــــــق

موضــــــوعا مهمــــــا حــــــول عالقــــــة الثقافــــــة غرضــــــه مــــــن اختيــــــار هــــــذه احلادثــــــة احلرجــــــة طــــــرح 

 ، ومـــــدى مســـــؤولية املثقـــــف مـــــن حتديـــــد معـــــامل ذلـــــك الواقـــــع املثقـــــف بـــــالواقع االجتمـــــاعيو 

             . ، وما مدى إسهامه يف صنع التاريخ

فان الكاتب عاد إىل حادثة تارخيية غري " طقوس اإلشارات والتحوالت" أما يف نص     

، وكان هدفه من استحضارها هو التعبري  مشهورة وقعت يف القرن التاسع عشر يف دمشق

                                                                 .                الذي أصاب التمعات العربية يف الفرتة األخرية األخالقيعن ظاهرة االحنالل 

وإذا كان عدد من الكتاب املسرحية التارخيية قد اثروا مرحلة تارخيية معينة كما هو      

،  احلال يف مسرح  امحد شوقي وإبراهيم رمزي وعزيز أباظة حيث فضل هؤالء التاريخ القدمي

، وذلك  أكثر قربا من تاريخ العصر احلديث لبلده األم سورية فان ونوس وخالفا هلؤالء كان

، وال يعين تركيزه على اختيار  ، ومظهرا من مظاهر الوالء للوطن التزاما منه خلدمة بلده

، فواكب  ل كان شديد االهتمام لتاريخ أمته، ب تاريخ بلده انعزاله عن تاريخ لعامل العريب

، وما  ، وعايش ما جد فيها من نظم سياسية تظروفها وما مرت به من نكبات وأزما

                               .          خاضته من صراع يف سبيل احلرية

وخيتلف سعد اهللا ونوس عن غريه من الكتاب يف توظيفه لإلحداث التارخيية اليت تشري     

ليت استدعت ، ألن األحداث السياسية هي ا إىل تدهور األوضاع خاصة السياسية منها
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االنكسار تزنه الذاكرة من عالمات ، فجسدت مسرحياته ما خت حاجة اإلنسان إىل التاريخ

 .العريب

ولعل اختياره للفرتات الدامية كإطار زمين لنصوصه يعود إىل كو�ا تتالءم وتتوافق مع    

تصادية إفراز الدالالت والقيم السياسية واالقمما جيعلها أكثر قدرة على  الراهنمعطيات 

ة ، كما أن رقعتها تتسع للجدلي واالجتماعية والفكرية من اجل الوعي بتناقضات احلاضر

 . االرختاءاليت ال توفرها فرتات اهلدوء و 

عودة «، ومل تكن عودته إليه  حوادث التاريخ مشولية بعيدة األفقلقد كانت نظرته إىل      

ن متعددة من كتاباته عودة واعية عقالنية يائسا هاربا من احلياة وقسوتا بل جندها يف أماك

  . )1(»نعرف كيف تستخلص من أقصى مراحل التاريخ الدواء الشايف ألوجاع احلاضر

 
 ـــــــــــــــــــــ

، دراسة تطبيقية يف مسرح سعد اهللا ونوس،  ، توظيف الرتاث يف مسرح سعد اهللا ونوس حسن علي اخللف -1

ويبدو أنه أوىل عملية اختيار املرحلة التارخيية عناية كبرية   .22، ص  2000، 1، ط  األوائل
عنصر « ، و  ، فأساس الفن هو االختيار و احلساسية      أل�ا مسالة يف غاية التعقيد 
عندما يصبح إطار البناء درامي يعاد خالله يف املعاجلة     االختيار الواعي عامل حاسم 

خالهلا إىل معاجلة قضايا العصر احلميمة، ومشكالت تشكيل هذه الوقائع لينفد املبدع من 
 .) 1(»اإلنسان األبدية 

اختياره للفرتات احلرجة يف تاريخ العرب كإطار زمين لنصوصه يعود لكونه رآها  ولقد كان     

ال تصلح كل أحداث التاريخ كما انتهت  «، ألنه  ، فتجاوز ما ليس كذلك ذات داللة

لنهاية إال أحداث كانت ذات يوم وقائع حلياة عصرية شديدة ، فالتاريخ ليس يف ا إلينا

  .)2(»االختالط، خمتلفة الرموز والدالالت 
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، وإمنا  وهو عندما استعان بأحداث التاريخ ليس على اعتبارها إطارا ال ميكن جتاوزه     

، وهو يف مسرحياته استعان ببعض  تطوحه من قضايا ومسائل ما استعان با على اعتبار

، مبعىن أخر استعان منه مبا يضفي على نصوصه درامية  املاضي ككل حداث املاضي وليسأ

، الن ما يرغب به املتلقي ليس تطورات األحداث بل الصيغة الفنية  أكثر قربا من الواقع

« ، حيث إن  اليت تتقولب فيها من جديد تلك األحداث وما نفرزه من دالالت جديدة

من قبل       ت العاملية الكبرية يكون معروفا لدى املشاهدين كثري من األحداث املسرحيا

 املادية ومع ذلك يقبلون على مشاهدتا وهم يعرفون ماذا سيحدث بعد، ألن وقائع احلدث

 احلدث يف صورته الفنية من حيث هوال تمهم يف املقام األول بقدر ما يهمهم متابعة 

وعرض لدالالت جديدة فيه أو كشف خلق فين جديد لذلك احلدث من أحداث احلياة، 

  ــــــــــــــــــــــــ.  )3(»الكاتب املبدع نحىت جيلوها ف ة، ولكنها تظل خافي دالالت كانت له

 . 51، ص  فن الدراما ، سعد أبو الرضا -1
 .  51، ص  نفسهاملرجع  -2
 .18، ص  املسرحية ، ، من فنون األدب عبد القادر القط -3

ة التعبري عنه تقدميه للمشاهد احلدث التارخيي يف حد ذاته، بل يف طريقفاألهم ليس    

 .القارئ مبا حيمله من دالالت جديدةأو 

، بل خلق بعض األحداث  ومل يكتف ونوس يف استلهامه باألحداث التارخيية معزولة    

على       تسليط األضواء ، وهذا أمر مباح له ألنه ليس مؤرخا يهدف إىل الثانوية لتغذيتها

، فخلق يف كل  ، وإمنا يهدف إىل تقدمي رؤية معاصرة لتلك األحداث املاضية حقب التاريخ

متخيلة شكلت براعم احلدث الرئيسي  امسرحياته اليت تستلهم حوادث تارخيية أحداث

وجيعله ينظر املتلقي وأعطته عبق احلياة، كما أن االلتزام باحلدث الرئيسي يقلص من مساحة 

ية التارخيية من بوتقة ضيقة حىت ليتخيل إليه أ�ا جمرد إعادة لدرس تارخيي عن إىل املسرح

 . تلك األحداث
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لقد كان الكاتب ذكيا يف تعامله مع أحداث املاضي فاستحضر الفرتات األكثر داللة     

، كما خلق إىل جانبها أحداث متخيلة ليجعلها تتماشى مع أحداث  للمسرح وأخضعها

 . التعبري عنهااحلاضر اليت يود 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظل للشخصيات التارخيية أثرا واضحا يف الكتابة  : استحضار شخصيات تاريخية-ب

، فالتاريخ  متتعها بالداللة واإلحياء على مر لعصور، وذلك لتميزها وثقل وز�ا و  اإلبداعية

التقدير ملا موضع اإلعجاب و  الدهر ليت ظلت ابدالعريب اإلسالمي يزخر بالشخصيات ا

، لذلك فقد شكلت  حققته من اجنازات عظيمة واكتسبته من مميزات فريدة وأخالق نبيلة

فما صدر من الشخصيات التارخيية « رافدا من أهم الروافد اليت يستقي منها املبدع مادته 

وما وجه إليها من اتامات شخصية ووظيفة صاحلة الن حتمل اهلم املعاصر بإبعاده كلها 

الكاتب هذه األفكار ويطري معها إىل عاملها ليقول معها، ومن  يطتوتناقضاتا، إىل مي

، أو يف بعض األحيان ما تقوم به من  خالهلا ما يشعر به وما تقع به من أخطاء املاضي

 . )1(»مواقف إجيابية تواز غالبا ما قامت به شخصية من الشخصيات
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ميدان األدبية ، ففي وحضورا يف شىت األجناس  الشخصية التارخيية صدى عرفت       

الشعر مثال جند الشخصية التارخيية حاضرة يف الكثري من دواوين الشعراء القدامى 

رسالة إىل أمساء "األمل دنقل و " البكاء بني يدي زرقاء اليمامة" واملعاصرين مثل قصيدة 

طلب حملمد عبد امل" العلوية" حلافظ إبراهيم و "العمورية"ملمدوح عدوان و " بكر بنت أيب

                                                     .اخل ...لصالح عبد الصبور" احلايف بشريمذكرات "و

اء باب التاريخ العريب وحظرت الشخصية التارخيية بكثافة أيضا يف ميدان الرواية سو     

هلهل امل"و" ليلامللك الض"لسليم البستاين و" وبيازن"التاريخ اإلسالمي مثل رواية  القدمي أو

 . أبو حديد حملمد فريد" دادأبو الفوارس عنرتة بن ش"و" تذمرزنوبيا ملكة "و" بن ربيعة

العرب السيما بعد أن أدركوا ما  املسرحيني ومل تغب الشخصية التارخيية عن إبداعات    

 ، ومن بني املسرحيات اليت استحضرت  من دالالت صاحلة لكل زمان ومكان حتتويه
 ـــــــــــــــــــــــ
 . 121، ص  حسن علي اخللف، توظيف الرتاث يف مسرح سعد اهللا ونوس -1

ألمحد " عنرتة"و" مصرع كليوباترا" شخصيات تارخيية نذكر على سبيل املثال مسرحية 

لعبد الرمحن " احلسني شهيدا"و" احلسني ثائرا"جبزأيها ا" ثار اهللا"و" مأساة مجيلة"شوقي، و

" يوغرطة"ألمحد توفيق املدين و" حنبعل"لصالح عبد الصبور و" ة احلالجأسام"الشرقاوي و

 .                                اخل..د الرمحن ماضويلعب

                                                                                                                                       :هي  تعامل الكتاب عامة يف استحضارهم للشخصية التارخيية مبراحل ثالث ومر 

 .       اختيار ما يناسب جتربة الشاعر من مالمح هذه الشخصية: أوال          

 . تأويل هذه املالمح تأويال خاصا يالءم طبيعة التجربة: ثانيا          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . )1.(ة لتجربة الشاعر على هذه املالمحإضفاء هذه األبعاد املعاصر : ثالثا           

واحدا من بني املسرحيني الكثريين الذين وظفوا شخصيات تارخيية ضمن  ويعد ونوس
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سهرة مع "و" رأس اململوك جابر"التارخيية  كل مسرحياته، حيث احتوت   أعماهلم املسرحية

على شخصيات " ت والتحوالتطقوس اإلشارا"و" منمنمات تارخيية"و" أيب خليل القباين

 . ومن عصور خمتلفة تارخيية

أسلوبه وطريقته يف التوظيف التعامل مع الشخصية إال أن سار على الطريق ذاتا يف  و   

 لتارخييةتتخذ طابعا مميزا السيما أ�ا تتجه إىل نقاط حساسة وجوهرية من حياة الشخصية ا

، فإذا كان بعض الكتاب مثل أمحد شوقي وعزيز أباظة وعبد الرمحن الشرقاوي قد 

 استدعائهم ، حيث أن  الحمها النبيلةماإلفادة من ت التارخيية بدف خصيااستحضروا الش

للشخصيات اخلالدة يتم حتت الرغبة يف خلق جيل مماثل إىل القيم واملثل السامية اليت  «

 . )2(»الشخصيات التارخيية تتحلى با تلك 
 ـــــــــــــــــــــــ

، دار الفكر العريب، القاهرة، د ط،  علي زايد عشري ، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر -1
 .121، ص1997

 . 64، ص  1998،  1عبد اهللا البوصريي ، حول فاعلية املسرح وامتداده اجلماهريي ، طرابلس ، ط  -2

يف الشخصية التارخيية من  مماخالف هؤالء فلم يدخر جهدا يف االستفادة  وعلىفانه 

، فاظهر الصفات االجيابية والسلبية من مالمح الشخصية  التارخيية وذلك وفق ما  صفات

 .إيصاهلا وضوعه والفكرة اليت يريد م ميالئ

ق وراء عاطفته يف افلم ينس الشخصيات التارخيية تلك كان موضوعيا يف تعامله مع و   

توظيفه للشخصيات بل رمسها وفقا ملا متليه عليه احلقائق التارخيية دومنا مراعاة لعامل أو سواء 

 طبعتأمورا تتعلق بشخصيات تارخيية لطاملا  ةمن الشخصيات فيناقش جبرأة حمدودة وموثوق

يا يتفق ونظرية تبعه يتخذ بعدا واقعبجيل وهذا طبيعي الن النهج الذي اعليها هالة من الت

أيب (اجيابية " سهرة مع أيب خليل القباين" ، فاظهر يف مسرحية مهمة الفن املسرحيإىل 
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يف كفاحه من اجل إقامة دعائم الفن املسرحي يف سورية، وأبرز يف مسرحية ) خليل القباين

 .أمته ريخ يف صنع تا" ابن خلدون"ة سلبي" منمنمات تارخيية"

     بالرتكيز على التاريخ الفردي ظيفه للشخصية التارخيية ومل يهتم  يف تو          

ابن (، فحني تناول شخصية  الشخصي هلا وإمنا اقتبس من حياتا ما ألف مها مجاعياو 

) تيمورلنك(غزو فقط على موقفه من يتعلق بعلمه وركز  مهل اجلوانب كافة فيماأ )خلدون

وأفكار فيما خيص املثقفني عامة الذين  لدمشق لينتقل من خالل هذا املوقف إىل طرح رؤية 

هؤالء الذين يبيعون نفوسهم ووطنهم  ، كانوا على شاكلته يف كل عصر ويف كل مكان

 . ألجل ترف زائل

، واليت مل يكن  وجهة نظره تثبت اقف متعددةكان انتقاده البن خلدون انطالقا من مو    

هدفها الطعن بقدر ما كان هدفها جتديد الوعي وفتح نافدة للتأمل بان موقفه كان متخاذال 

 .ال تمه سوى املصلحة الذاتية 

ابن (متكن الكاتب من خالل هذه املسرحية من كشف جوانب حقيقية من حياة     

له بل عمد إىل تناول مل يتفطن هلا غريه من الباحثني ومل يكن هدفه أن يتنكر ) خلدون

يف    فقدم قراءة واعية ومنطقة جتعل املتأمل ،  تاريخ بوصفه مادة قابلة للمناقشة واحملاكمةال

التاريخ يدرك األمور بعمق اكرب ويستغل جوانب الضعف كما يستغل جوانب القوة يف 

 . املوروث التارخيي يف سبيل التقدم 

در ما كان هدفه تأمل موقفه التارخيي من بق يكن هدف ونوس إدانة ابن خلدون مل    

، فأقحمه بذلك يف قضايا جديدة  للحاضر ةاملختلفة يف ضوء املنظومة املعرفي زواياه

 .     من أخطاء املاضي واالستعداد للمستقبل للتحذير

، فإذا كان الكتاب قد  ومما يالحظ على شخصياته املوظفة أ�ا ختتلف عن غريها      

، وتقوم ببطوالت فردية مثل  ذات صفات خارقة شخصيات تارخيية اعتادوا تصوير
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فإن شخصيات ونوس املوظفة ال متتلك ) إخل...كليوبرتا، قمبري،(شخصيات أمحد شوقي 

، وال تقوم ببطوالت فردية عظيمة الشأن وال تقاوم أقدارا غيبية ، بل  تلك الصفات اخلارقة

           .ريب تعاجل قضايا مصريية ختص بواقع اإلنسان الع

واملميز يف توظيفه للشخصيات التارخيية انه وعلى خالف املبدعني العرب الذين        

شخصيات من الشهرة مبا كان سواء  يستحضراكتفوا بتوظيف الشخصيات املشهورة فإنه 

) ابن خلدون(و )أيب خليل القباين(ى الثقايف مثل على املستوي الشعيب أوعلي املستو 

باإلضافة إىل أنه قد يفصح عن  ، )جابر(مثل شخصية  األقل شهرةوالشخصيات 

شخصيات رحية سواء أكانت شخصيات عظيمة أو شخصياته املوظفة يف عنوان املس

 .بسيطة 

ومبا أن االستعداد الثقايف عامل مهم جيب أن يقف عنده الكاتب مطوال قبل التعامل     

اهللا ونوس على توظيف شخصياته  مع شخصياته التارخيية املوظفة ، فقد حرص سعد

التارخيية مبا يتوافق واملصادر املوثوقة حىت يتمكن من حتميل نصه اإلبداعي عنصرا تارخييا 

وقد كان استدعائه  ة لذلك املاضي فيما خيدم احلاضر،فاعال يعطي رؤية جديد

عليها،  من منطلق واع للحقيقة التارخيية، فحملت صفاتا اليت حتيل للشخصيات التارخيية

، وابتعدت عن النمطية اليت تسبب يف انفصام بني الرمز واملرموز وشغلت مساحتها يف الواقع

 .له يف ذهن املتلقي

ومل حيافظ سعد اهللا ونوس على كل مالمح شخصياته املوظفة بل جنده يف كثري من     

نيا كما اكسبها كيانا إنسا، فأعطاها نفسا جديدا   ف يف بعض خصائصهااألحيان تصر 

، ، ومن جهة أخرى جعلها ختدم رؤيته ا جعل القارئ يتقبلها بصورة اكرب، ممجديدا

 .وتكشف يف الوقت ذاته عن الغاية من انتخابا دون غريها
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ما توفره الشخصية التارخيية على مدى اندماجها ضمن اإلطار العام للنص ورغم       

من        افه ملا تتمتع به عناصرها املسرحي ومقدار إسهامها يف حتقيق دالالت النص وأهد

نشاط يف الوعي اجلمعي ،غري أن الكاتب املسرحي مطالب ببعد آخر خيايل يقربه من 

فكاتب التمثيليات التارخيية ينتقي كل الشخصيات ومعظمها من بني  « طبيعة فنه

)1( »صفحات التاريخ ويضيف إليها أخرى من خميلته ليحسن قصته ويقوى أثرها
 . 

وانطالقا من الوظيفة اجلوهرية اليت تقوم با الشخصيات املتخلية ضمن العمل الفين     

حرص سعد اهللا ونوس كغريه من األدباء على خلقها ، فلم يكتف بالشخصيات التارخيية 

إىل         بل سعى معزولة عن كل االرتباطات من أحوال وعالقات بشخصيات أخرى ،

ه خاصة وان هذه األخرية متنحه احلربة يف التعامل إدماجها مع شخصيات من نسج خيال

وال تقيدها نصوص التاريخ الشخصيات ال حتدها مرجعية ، « با كيفما أراد الن هذه 

 .)2(» حنو خاص، فهي ليست وليدتم إمنا هي وليدة متازج األفكار وتبلورها على القدمي
 ـــــــــــــــــــــــــ 
 . 254كيف ندرسها ونتذوقها ، ص، املسرحية   ماركس ملتون -1
 .233الرواية والتاريخ ، ص  نضال الشمايل ، -2

، وهذه  على شخصياته املتخلية أ�ا متلك جوانب سلبية أكثر منها إجيابية وما يالحظ  

خاصية طبيعية يف مسرحه ألنه مؤمن أن ما وقع يف التمع العريب من مشكالت وأزمات 

     .          د فيهسببها املباشر سلبية األفرا
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 الفصل الثاني
 

 قضايا مسرح سعد اهللا ونوس التاريخي               

 

 

 

 

 

 

 

يف   ، الذي ظل حرا ثابتا امللتزمس أمنوذجا للمثقف العريب اجلاد و شكل سعد اهللا ونو      

ابتعدوا عرب عن مسؤولياتم، و من املثقفني الالدفاع عن قضايا أمته يف زمن ختلى فيه الكثري 

، شية من مظاهر السلطة القمعية، إما خ قضاياها املصرييةو  عن أداء واجبهم جتاه أمتهم

 . ال يقول إال ما يفعل، و  فكان ونوس رجال يفعل ما يقول وإما انساقوا وراء مغرياتا 
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، ومل ينقص من عزمهقع، فلم ونوس على تقدمي رؤية للعامل تسهم يف ترميم الوا أصر    

العربية من  األوضاع إليه آلتما لكلمة على صنع الثورة حتقيقها، و بقدرة ا إميانهيقلل من 

الفن املسرحي   أنمنه  تأكيدا، ل بكل عزم مشعل الثورة والتغيريمح انه، بل هشاشة ومتزق

ع عريب جديد على خلق إنسان جديد يسهم يف بناء جمتمسائل و ال أقدمكان وما يزال من 

 .تسوده قيم العدالة واحلرية والدميقراطية 

، فلم يغفل  قضايا املواطن والوطنانشغاله بموم و فاملطلع على أعماله يالحظ مدى      

مل يغض ، و  اقع العريب واستقصاء مجيع جوانبهحية عن البحث يف الو طوال حياته املسر 

ا كان نوعها، ومهما تفاوتت درجة باإلنسان العريب مهم الطرف عن القضايا املتعلقة

 .القضايا اليت طرحها يف مسرحه و  لذا تنوعت وتعددت املواضيعأمهيتها، و 

، منها ما هو  عدد من اهلموم و القضايا العربيةب املسرحمع  هرحلتانشغل ونوس خالل    

مادا على ضايا اعت، حيث تناول هذه الق الدينية االجتماعية أو أوسياسية متعلق بالرتكيبة ال

، أبعادا تارخيية يف بعض مسرحياته املصدر التارخيي الذي أعطى من خالله هلذه القضايا 

  إذ،  أخرى إىل، وحضورها يتفاوت من مسرحية  األمهيةليست واحدة من حيث  أ�اغري 

 .يف عدد من مسرحياته ، حىت االجتماعية منها  أساسياكانت القضايا السياسية حمورا 

 السياسية                                                                      يـااالقض :أوال
تعبري عنها إما بطريقة مباشرة مل يتوقف األدب يوما عن االنشغال باألمور السياسية وال      

 غري مباشرة ، كما مل ينفصل املسرح باعتباره جنسا أدبيا وفنا من أقدم الفنون اليت عرفتها أو

، فكان املسرح منذ  ، ومل يتخل عن دوره يف تعليم وتوعية املتلقي البشرية عن السياسة

بل إننا ختطيء إذا تومهنا أن  ، حيمل رسالة سياسية يف طيات رسالته الفكرية«  بدايته 
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 ، مل يكن يعرب يف املقام األول عن رؤيا  ، وعلى اختالف مذاهبه األدب يف كل صورة

                                             .)1(»سياسية 

 «     قة قدمية قدم تاريخ املسرح ذاته، عال فعالقة األدب واملسرح خاصة بالسياسة      

، وبني أن نفصل بني السياسة  ورغيف اخلبزال ميكن يف احلياة فاإلنسان حيوان سياسي 

 .)2(» السياسة والفكر

مطروحة ومتضمنة يف األعمال األدبية واملسرحية منذ  ورغم أن القضايا السياسية كانت     

مل يعرف   يف األدب العريب ، إال أن بعض الدارسني يرون أن املسرح السياسي زمن بعيد

اليت شكلت منعطفا هاما يف حياة  1967جوان  05كاجتاه قائم بذاته إال عقب هزمية 

، وهو ال  أساسه مسرح أزماتفاملسرح السياسي هو يف « ، والكاتب العريب  الفرد العريب

 .    )3(»يزدهر إال يف ظل األزمات االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

ومل يكن من الغريب أن جيد هذا النوع من املسرح يف األرض العربية مناخا مالئما     

                         .                      الزدهاره نظرا لكون األزمات على اختالفها ال تفارق الوطن العريب

 ــــــــــــــــــــــــ
 . 79، ص  1981، الكويت،  14م  ، 4ع اإلعالم،وزارة  أمني العيوطي، املسرح السياسي، عامل الفكر، -1
 . 24، ص  1978ط، ، احتاد الكتاب العرب ، دمشق، د  رح، سياسة يف املس علي عقلة عرسان -2
 . 93، ص  املرجع السابق -3

وتبعا لذلك اجته ثلة من املسرحيني العرب إثر اهلزمية إىل هذا النوع من املسرح فعرضوا       

 .                                                     أعماهلم قضايا سياسية وقومية ووطنية على درجة من األمهيةيف 

يني املعاصرين انشغاال  ونوس على أنه أكثر الكتاب املسرحويصنف النقاد سعد اهللا     

بالواقع السياسي، فهو شغف وهاجس ظل يالزمه ويؤرقه طيلة حياته املسرحية واإلنسانية، 

حيث يالحظ املتتبع ألعماله أنه ال تكاد ختلو مسرحية من مسرحياته من اإلشارة إىل الواقع 
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هي « واجهتها السياسي ذلك أنه يعترب اإلشكالية السياسية اليت نعاين منها واليت ينبغي م

، ومن هذه األزمة تتولد سلسلة من األزمات الكبرية والصغرية  األزمة السياسية االجتماعية

«)1(   . 

، وكيفية  إليها، والصعود  إليها، الطموح  اليت بني طبيعتهاوكانت قضية السلطة     

ها طرحا جريئا من غريها وطرح أكثرانشغل با  اليتالقضايا السياسية  أهم ، احملافظة عليها

سرحية م فطرح يف ،األسطوريمعتمدا على الرمز  األوىلفتناوهلا يف مسرحياته التجريدية  ،

 الكفءيتحدث عن مشكلة احلاكم، ويصور وصول احلاكم غري  1965"لعبة الدبابيس"

احلكم  أناالنتهازيني الذين يرون يف حكمه مصلحتهم، وبني  أولئككم مبساعدة احل إىل

،  على احلكماحلاكم هو الذي يسيطر  بني أن كما،   حقيقته مهما تغري احلكام يفلن يتغري 

 .أمام جربوتهوان الرعية ال حول هلا وال قوة 

 أعطىالىت 1967" مادوزا حتدق يف احلياة" يف مسرحية  أيضاة السلطة وعرض لقضي    

 ه مثل من خالهلا صورة للحاكم الفرد املستبد الذي يسخر كل شيء يف خدمة مصلحت

 
 ـــــــــــــــــــ 

 . 91، ص  ، بيانات ملسرح عريب جديد سعد اهللا ونوس -1

 

، ووراء كل ذلك يقف  اليت كانت حتول كل من ينظر إليها إىل حجر)  مادوزا(  الساحرة

 .، فال يشارك يف صنع مصريه  الشعب كعادته يف موقفه السليب

، الذي  احلاكم املستبد قضية" انتيجونا أمتمالهول يف "وتناول يف مسرحية الرسول     

 إجيادعلى  األخريجيرا هذا  أنمظاهر الفساد على شعبه دون  أبشعه وميارس يستغل نفوذ

 .ناتهاحل ملع
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كان سعد اهللا ونوس منذ بداياته منشغال بالبحث عن العالقة بني السلطة والشعب، وحاول    

لقائمة على القهر والتهميش اللذان يتعرض هلما العالقة ا تفسريانطالقا من تلك املسرحيات 

 .موقفا سلبيا جتاه ما ميارس عليه األخري، ووقوف هذا  طرف السلطة املواطن من

قضية السلطة يف عالقتها بالطبقات الضعيفة  إىلبدت رؤيته  « ويف هذه النصوص      

 .)1(»غري واضحة، حيث ظلت الرؤية الطبقية يف اضعف مالحمها 

كان سعد اهللا ونوس قد ركز يف استمداد موضوعات مسرحياته السابقة من   ذاوإ    

، فانه يف مرحلة ما بعد  اهنة، ولينتقد السلطة وممارساتاليعاجل قضايا سياسية ر  األساطري

اليت دشن با مسرحه  "حزيران 5حفلة مسر من اجل "اهلزمية غري من توجهه، ففي مسرحية 

اليت تشعل قضية احلرب  النكسة ليطرح، ومن قلب  لعريب املهزوممن الواقع ا انطلق امللتزم

 األسبابيدرك  أن، دون  ، وتنتهي ويتحمل تبعاتا ، فيكون الشعب وقودها نريا�ا

 .تلك احلرب  إليهاانتهت  اليتالنهاية املفجعة  إىلقادت  اليتاحلقيقية 

 
 ـــــــــــــــــــ

، وزارة 207ع، جملة احلياة الثقافية ، لتسييسي وتسييس املسرح اسرح امل مجال بوعجاجة ، سعد اهللا ونوس -1
 .68ص  ، 2009الثقافة و احملافظة على الرتاث ، تونس، نوفمرب 

    

، إذ حاول  يف سورية )1(البداية الواعية ملسرح اليسار السياسيرحية سهذه املاعتربت وقد   

وان يقدم موقفه  ، واقلق وجودها لعربيةيان األمة االكاتب أن يعرب عن احلدث الذي هز ك

، انطالقا من معرفة عميقة بوضعه االجتماعي والسياسي  الفعل -منها عن طريق الكلمة

 . املرتهل

        ومتزيق األقنعة فبحث عن  ، رية واقع اهلزميةعقام الكاتب من خالل هذه املسرحية بت   

، ودعوة  إىل االلتفاف  ومريرة ملتاعة ة فعفكانت رد عن اهلزمية ، لنيو املتسببني واملسؤ  «
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، وملاذا حيدث ما حيدث لنا  مرآة ذاتنا لنعرف من حنن ، والنظر يف إىل الواقع وما جيري فيه

االجتماعية واالقتصادية املسؤولة عن لتعرية األنظمة السياسية و  ، فاعمل سعد اهللا مبضعه

 .)1(»اهلزمية

ه ، فالسلطة اليت تضطهد الشعب وتسلبعملية مشرتكةعملية التشريح أن الووجد بعد      

ب الذي كرس لكن هذا ال ينفي املسؤولية عن الشعأبسط حقوقه مسؤولة عن اهلزمية، 

 .          السماح باستغالله واستالبهاهلزمية بفعل ختاذله و 

اىل الرتاث الشعيب ليطرح 1970" ملك الزمان الفيل يا"  وعاد الكاتب يف مسرحية     

، حني توجه أهل املدينة بقيادة وبني خوف الشعب منها،  سلطة وأجهزتا القمعيةقضية ال

وهدد أمن ،  عاث فسادا يف املدينة له الذيقصر امللك ملطالبته بالتخلص من فيإىل ) زكريا(

، بل إن خوفهم جعلهم يطلبون  ، ولكن هؤالء يرتاجعون مبجرد الوقوف أمام امللك سكا�ا

لفيله بفيلة تؤنس وحدته فكرس الشعب مبوقفه املتخاذل الوضع القائم بل إنه منه أن يأيت 

 .زاده سوء وأعطى السلطة احلاكمة كي تتمادى يف قهرها وجتريها أكثر فأكثر 

  ــــــــــــــــــــــ 
 .59غسان غنيم ، املسرح السياسي يف سورية ، ص -1

" امللك هو امللك"ضية السلطة يف مسرحية يف تناوله لق الرتاث الشعيببتعد عن ومل ي      

الذي " أبو احلسن املغفل"حيث التقط خيوط مسرحيته من مسرحية ملارون النقا  1972

 الطابع اخلارجي وانتقد من خالهلا" حكاية النائم اليقظان"التقطها بدوره من ألف ليلة وليلة 

 ذات البشري احلاملة للتاجا عن الصارت قائمة على الصوجلان والتاج بعيد « للسلطة اليت

«)1(. 

يف هذه املسرحية طبيعة السلطة وسلبيتها حلماية نفسها فليس أمام  وكشف الكاتب    

و يضجرون أمثال امللك السابق، ، فاحلكام الذين يرتددون أ االستبدادامللك سوى 

ن ، الن الذي على الصوجلان بيد قوية لن يبقوا على كرسي العر  يعجزون عن القبضأو 
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، وسيضحون بم من اجل قبضة اقوي تتيح  ميسكون خيوط اللعبة لن يسمحوا هلم بالبقاء

 .هلم أن يضلوا ممسكني باخليوط كلها 

  طبيعة السلطة احلاكمة ،أن تغيري احلكام ال يؤدي إىل  تغيري أشارت املسرحية     

 ، ومكن هنا اتساوي الطابع واخلصائص الفردية لألشخاص الذين ميارسو�ال  « فالسلطة

فالطابع الرمزي للسلطة يبدو يف نظر ونوس أهم بكثري من األشخاص الذين ميارسون  

  .)2( »السلطة

غري أنه ال يلقي  حيمل سعد ونوس السلطة مسؤولية تدهور أوضاع التمعات العربية،    

ة عن تلك بل إنه يؤكد دوما مسؤولية الفئات الشعبي باملسؤولية كلها على السلطة وحدها ،

 .من خالل ال مباالتا وقلة وعيها األوضاع ومشاركتها يف تكريسها 

 
 ــــــــــــــــــــــ

نوس، الدار رصا بن صاحل وقيس اهلمامي ، املسرح العريب بني التجريب والتغريب، قراءة يف مسرح سعد اهللا و  -1
 .85، ص 2008ط ،املغاربية ، تونس ، د 

 . 36اهللا ونوس ، جملة فصول ، صد فخري صاحل ، مسرح سع -2

أ�ا تشرتك فيما بينها بالرتكيز على هم  «هلذه املسرحيات  ونالدارس ولعل أهم ما الحظه  

من      اإلنسان العريب املنهزم و املنكسر ،كما ترصد عالمات اهلزمية وحتصد نتائجها 

 .  )1(» لكرامةخالل ما آلت إليه حال اإلنسان العريب املتطلع دوما إىل احلرية وا

همل سعد ونوس قضية احلرية اليت تعترب أهم القضايا اليت شغلت الكتاب ومل ي        

ل قضية فلسطني اليت أثارت ، وقد تعرض هلا من خال ، وما تزال واملبدعني عرب العصور

 طرح 1963"فصد الدم"مسرحية  ا انطالقا من التزامه القومي ففيهل، فتصدى  حفيظته

، ففضح السلطة العربية اليت تتاجر بالقضية الفلسطينية من   من الداخلقضية فلسطني

خالل موقف بعض احلكومات اليت ال يتجاوز الدعاوى والتضليل واالجتار بالقضية للبقاء 
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يف احلكم مث يكشف جبرأة عن الداء، كما أدان جبرأة سكوت الشعب العريب وسلبيته وبعده 

 . وىل عن الفهم السليم لقضية وجوده األ

حيث طرح  1990" االغتصاب " يف مسرحية  أخرىطرح هذا املوضوع مرة  وأعاد     

 رائيليني وحقدهم على الفلسطينينيمدى عنصرية اإلس ابرز، و  الصهيوينفكرة الصراع العريب 

اليت يتعرض هلا  -اليت تقشعر هلل األبدان  -صورة عن املمارسات الوحشية  قدم، و 

دي رجال السلطة اإلسرائيلية ، كما يؤكد عدم إمكانية تعايش الطرفني الفلسطينيون على أي

 . بسالم على أرض فلسطني  -اإلسرائيلي والفلسطيين-

ومل تكن املسرحيات اليت مت ذكرها وحدها اليت تناولت قضايا سياسية، بل جند للسياسة  

 اخلطاب  عنده حضورا واضحا يف خلفيات مسرحيات أخرى، ألن ونوس تداخل

 
 ـــــــــــــــــــ

 2007، 1ط  العريب،الدار البيضاء ، املغرب، ، املركز الثقايف  العريب، اخلطاب املسرحي يف العامل وطاء محادي -1
 . 155، ص 

السياسي مع غريه من اخلطابات تداخال كبريا حبيث جيد امللتقي صعوبة يف الفصل بني هذه 

 .اخلطابات فصال تاما

، واستدعى اهتمامه طوال  مني السياسية أكثر ما شد سعد اهللا ونوسهكذا كانت املضا   

، ومن مث معرفة  ، فاعتمد مصادر متنوعة لإلحاطة با من كل جوانبها مسريته املسرحية

 .، وكيفية التعامل معها والتصدي هلا طبيعتها

كان قد  ومل يكن املوروث التارخيي ببعيد عن تناول ونوس فيما يتعلق بقضية السلطة ف   

سلطة وأجهزتا لل فيها تعرض اليت"رأس اململوك جابر " موقفه واضحا منها يف مسرحية

 لى تبيان طبيعة العالقة الداخلية اليت تربط بني مكوناتا ورموزها منالقمعية، كما عمل ع

ومل حيملها  ، عنها من نتائج سلبية على التمع، وأشار إىل ما يرتتب  خالل صراع  أقطابا
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، الذي اعتاد عدم  االستسالم اليت تسيطر على الشعب ، بل انتقد روح سؤولية وحدهاامل

، وقد عرب عن ذلك كله من  وانشغل بتفاصيل حياته اليومية،  التفكري بشؤونه املصريية

خالل قناع التاريخ حيث أعطى هلذه القصية وتفاصيلها أبعادا تارخيية من خالل استحضاره 

، هذا السقوط الذي مل يكن )هوالكو( ر العلم يف يد املغول عل يد حلادثة سقوط بغداد دا

بالشيعة دور  ، فال خيفى على من له أدىن وعي تارخيي ممكنا لوال مساعدة الشيعة للمغول

اخلياين يف سقوط بغداد عاصمة اخلالفة اإلسالمية آنذاك، حيث )  ابن العلقمي(الوزير 

 .واإلستالء سيطرةاتصل بوالكو وهيأ له ما ميكنه من ال

وية يف حياة األمة العربية ووظفه وأنطلق الكاتب من هذا احلدث البالغ األمهية واملأسا    

ة اليت يرويها الديناري يف وفق وجهة نظر شعبية من خالل عودته إلحدى احلكايات الشعبي

 ".الصراع على احلكم واالستنجاد باألجنيب" ليعرض لظاهرة ،بغداد

وفق ما خيدم موضوعه على حادثتني األوىل متخيلة " رأس اململوك جابر "ونوس بنا     

ففيه تشرتك اجلماعة  يب الذي ميلك سلطانه على اجلمهور،وميثلها رواد املقهى بسياقه الشع

،  والسعال اجلاف ، قرقرة النراجيل إيقاعوالتفاعل معها على  األغاين إىل اإلصغاءيف 

جيسد البؤرة  « هنا ال يعترب فضاء مكانيا فحسب بل انهواحلوارات اجلانبية ، واملقهى 

 )1(. »تتجمع فيها الرؤى وجيري االختبارالفضائية اليت 

الذي تتجمع فيه اجلماعات وتشرتك يف الشروط  املكاين هو الفضاءاملقهى  شكل      

ك لذل عاب أكرب عدد ممكن من الزبائنست، وهذا الفضاء مفتوح ال تماعية والسياسيةاالج

 ألشخاصتشكل عينة عكسية  أنيفرتض  فالشخصيات فيه رمز هلا الكاتب بأرقام

، ألنه يرتبط  ، كما أن زمن هذه احلكاية حاضر متجدد املساحة الثانية املرتبطة باملاضي

 .باحمليط اخلارجي من مشكالت راهنة يفرتض أن تستهدفها املسرحية 
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العصر ( تبط بالزمن املاضي أي موقع احلكاية أما احلادثة الثانية فلها كيان تارخيي مر     

، أي رواد املقهى من  وهذه احلادثة أراد الكاتب أن يسقطها على احلادثة األوىل) العباسي 

لذلك أصر على استحضار حكاية ،  سياسية واالجتماعية واالقتصاديةحيث أوضاعهم ال

ر، فجعل وقف احلاضاملتتناسب و  ترتبط مبشكلة سياسية وتارخيية حادة وموجعة مظلمة 

ألنه مل حين الوقت " سرية الظاهر بيربس " الراوي يرفض أن يقص على رواد املقهى 

، وأنه ال ميكن فهم هذه  ، وأنه البد من سرد حكايات الكاتب بتسلسل املناسب لسردها

 .احلكاية دون فهم احلكايات اليت سبقتها 

                                                                                                            ، األخرىواحدة قبل  تأيت، ال  ببعضاحلكايات مربوطة بعضها    :الحكواتي          

 .)2(سرية الطاهر جييء دورها عندما نفرغ من قصص هذا الزمان الذي بدأنا حكايته 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، اهليئة املصرية العامة  3،م 1ع ،  ، وضعية الراوي يف مغامرة رأس اململوك جابر فصول العجيمي حممد الناصر -1

 .201، ص1989، ماي  للكتاب  القاهرة
،   2007،  7، دار اآلداب ، بريوت ، ط  ، الفيل يا ملك الزمان ورأس اململوك جابر سعد اهللا ونوس -2
 .53ص

، فتصادمه مع الزبائن الذين يهربون من واقعهم لتلمس  يعي راوي ونوس دوره التنويري     

،  ملنطق التاريخرضخ ، وإمنا  طقهممل جيعله يرضخ ملن" سرية الظاهر بيربس " حلم مجيل يف 

فينتقل بذلك رواد املقهى ،  مظلمة كان تكيفا مع أوضاع احلاضروإصراره على سرد حكاية 

 .اعهم وكأن املاضي مرآة لعصرهموضالزمن املاضي الذي يكتشفون من خالله أإىل 

شعبان املقتدر ( يعود الراوي لواقع التاريخ لريوي قصة اخلالف الذي دار بني اخلليفة    

ليعرض من خالله لقضية صراع أقطاب السلطة السياسية )  قميحممد العل( ووزيره) باهللا 

ذلك السلطة  وما يرتتب عنها من تدهور األوضاع االجتماعية فال حيمل املسؤولية يف
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، ألنه وقف موقفا سلبيا  كل فئاته جزءا من تلك  املسؤولية، وإمنا حيمل الشعب ب وحدها

 .جتاه ما ميارس عليه 

عاد الكاتب من خالل الراوي إىل تلك احلقيقة التارخيية وبني سلبية التمع العريب من      

يف املسرحية من  ، وجتلى ذلك يف عدة مواقف خالل تعامل سكان بغداد مع السلطة

 .خالل احلوار الذي دار بينهم

 . مالنا حنن وشؤون السادة  :  الرجل الثالث     

 . يأمروننا أن نبايع   : الرجل األول     

 .فنبايع  :  المجموعة     

 .يأمروننا أن نطيع  :  الرجل الثاني     

 .فنطيع  :  المجموعة     

 ر املضطرب من يعرف اليقني ؟يف هذا العص  :  الرجل الثالث     

     

 ، ننزف دماءنا الليل امة بغداد أثرنا السالمة واألمانوحنن ع   :  المجموعة        

 .)1(وحمظوظ من تتوفر له يف بغداد لقمة العيش  والنهار حبثا عن لقمة العيش

رفة سبب ، فلم حياولوا مع اد يف عدم املباالة بتلك األحداثوتتجلى سلبية عامة بغد    

د عن أمور الساسة هو طريق اخلالف بني اخلليفة ووزيره أل�م يعتقدون أن السكوت واالبتعا

، وسلبية عامة بغداد يف تعاملهم مع أمور السياسة شبيهة إىل حد كبري بسلبية زبائن  األمان

  )4(املقهى وهذا ما استنتجه  الزبون رقم 

 ) .2( راحت وال جاءت أي واهللا كأن األحوال ال   : 4 زبون       



~ 77 ~ 
 

، إذ يبدو أنه وجد  يتدخل الكاتب يف هذا املوقف ليزيد الفكرة رسوخا يف أذهان الزبائن   

، فيحاول إجياد تفسري  الذي نقل أفكاره ورؤاه )4(صوت الوعي يف شخصية الرجل رقم 

 .، وينبه أهل بغداد لواقعهم ، ويدعوهم إىل تغيريه للخالف بني اخلليفة ووزيره

من الضروري أن نسأل عن سبب اخلالف أن يكون لنا رأي فيه ، وحق   : 4 رجل       

 .)3(األمان ال أستطيع مبفردي أن أصلح ولو زاوية صغرية يف غرفة هو طريق  اهللا ليس هذا

(        هلم من سكان بغداد والذين رمز لكن بقية الموعة الذين ميثلون شرحية واسعة    

، ويأخذون األمور  ريستسلمون للقد) ، املرأة األوىل ، املرأة الثانية  3، رجل2، رجل1رجل

 ، ويكتفون  ف، فال جيدون مربرا للتساؤل عن سبب اخلال بوصفها مسلمات

 

 ــــــــــــــــــــ
 . 58اململوك جابر ، ص  ورأسسعد اهللا ونوس ، الفيل يا ملك الزمان  -1
 . 58املصدر نفسه ، ص   -2
 .77نفسه ، ص  املصدر -2

 .حىت وإن كان ذلك يعود عليهم بالضرر" نناديه عمنا  امن يتزوج أمن"برتديد املثل الشائع 

، تهم ال يستطيعون حىت تأمني خبزهمفسلبيتهم وعدم انشغاهلم بقضاياهم املصريية جعل

بغداد نتيجة ذلك  ويف هذا املوقف يعرض الكاتب لقصية الفقر الذي تفشى بني أهل

، وبالتايل يشري إىل معاناة الشعوب العربية وفقرها يف ظل األزمات  لسياسيالصراع ا

 .السياسية اليت توالت عليها

 .حمظوظ من يستطيع أن يشرتي خبزه ألربعة أيام    : المرأة الثانية           

 .له يف يد اخلبازاليسر، واهللا سأفرغ كيسي ك يبأخيت ال تظين     : 2الرجل 
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، ألن بعد قليل سيصبح  فضل لنا مجيعا أن نفرغ أكياسا اهلزيلةأ    :1 الرجل 

 .)1(.ما فيها كالعملة الباطلة

كما يعرض الكاتب يف هذا املوقف أيضا لفئة التجار االنتهازيني الذين يستغلون     

 .دائما األوضاع احلرجة ليخرجوا بأكرب قدر من الفائدة واألرباح

 .، إ�م يزقزقون اليومبغداد كأنك ال تعرفني جتار     :1 جل الر 

 .يزقزقون ويغردون      : 2الرجل 

 .لو استطاعوا ألكلوا حلومنا نيئة    : المرأة الثانية

                                                                                زمة ألصبح كل شيء أغلى من هذا يومهم ولو تطورت األ   : 3الرجل 

   . )2(بالذه

املقتدر ( جيد اخلليفة مل " نناديه عمنا  امن يتزوج أمن" وألن عامة  أكتفوا برتديد عبارة   

  فالرعية ال حول هلا وال قوة أمام،  فرض الضرائب لتأمني نفقات قواته معارضة يف) باهللا
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 71، ص  املصدر السابق -1
 .72، ص  املصدر نفسه -2

ذا املوقف إىل ظاهرة صراع أقطاب ويشري الكاتب من خالل ه ، احلرساجلند و  هوجو 

 أنميكن ، ويؤكد أنه ال  السلطة السياسية وأجهزتا للوصول إىل الرتبع على العر  امللكي

يضيع يف زمحة هذا الصراع الدامي بسطاء الناس والفقراء  « أكتاف العامة إذعلى إال  تقوم

 .) 1(»نون من الصراع إال الفقر وزيادة الضرائب واملساكني الذين ال جي

امة يف ، والسلبية اليت خيمت على الع ويف قلب ذلك التطاحن بني أقطاب السلطة     
، بل وجعله حمور العمل  الذي أواله الكاتب اهتماما خاصا) جابر(بغداد يظهر اململوك 

 تفشت يف التمع ية اليتاملسرحي ليشري من خالله إىل بعض األمراض االجتماع
 .  واليت منها االنتهازيةالعريب،
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، فبعدما كان  عليها حبكته وبىن) جابر( استمد الكاتب من احلادثة التارخيية شخصية     

يف املاضي مفعوال به جعله يف املسرحية شخصية فاعلة سامهت يف تطور األحداث، 

، حيث أراد الكاتب أن  وقفالسبب يف ذلك هو ضرورة امل ، ولعل وتوجيهها وجهة معينة

للعربة واالعتبار لكل فرد يفكر يف مصاحلة على حساب العبث مبصاحل اآلخرين  عاجيعله موق

. 

عبثية غري مبالية مبصاحل البالد  يف معظم أحداث املسرحية )جابر( برزت شخصية     

شف عن ، فهي تردد عبارة تك فرص لالنقضاض بغية حتقيق مصاحلها، وتتحني ال والعباد

) جابر( ومل تكن االنتهازية اليت اتسم با " عندما أصبح للمسلمني خليفة " احللم اخلرايف

مثل تلك األوضاع  األمراض السلبية نتيجة حتمية يفجرد الصدفة بل ألن ظهور مثل هذه مب

تكن هذه األجواء  «التمع العريب يف عصورا الحنطاط فلم السياسية السيئة اليت سادت 

 ، والتغلغل  نتهازية تفوا إىل التمكن املاديية املتعفنة لتفرز غري مناذج االسياس

 ـــــــــــــــــــــ
 .252ص  نيم ، املسرح السياسي يف سورية ،غسان غ -1

، إذ  ، وهو النموذج الذي مثله اململوك جابر احلهامص داخل أركان السلطة من أجل 

، فكان االستنجاد  نشغال مبصاحل البالد والعبادوالد واملال دون ا املرأةسعى من اجل 

 .)1(» باألجنيب

(           ها رهانه مع اململوك عدة مواقف من املسرحية منيف ) جابر (وجتلت انتهازية   

وميله للوجه الكاسب بني قطيب الصراع ليحقق مصاحله حىت وإن تطلب األمر ) منصور

 .خيانته ملواله وسيده

    )2(.كل عملة وجهان، واملهم أن متيل يف الوقت املناسب إىل الوجه الكاسبل    :جابر       
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قاء، فبعد أن مسع حديث أثناء تلك األجواء املضطربة تلوح جلابر فرصة االرت    

به ا الوزير إىل بالد العجم سال لعاعن الرسالة اليت سيبعث ب) منصور(و) ياسر(اململوكان

 .مه املفعمة برائحة الشهوة واملوت فأوقد فكرة إلجياد التدبريوأدرك أنه قريب من حتقيق أحال

كتابة الرسالة على جلد الرأس ملا   حكاية التزم الكاتب ببعض وقائع التاريخ، فاستمد منه  

هو صاحب التدبري، ) جابر ( فيها من غرابة وإثارة لكنه أضاف إليه من خالل جعل

 .ليكشف عن انتهازيته وطمعه

ا كخد ، فيحلق شعري وعندما يصبح جلد الرأس ناعم ننادي اخلالق  :  جابر       
، فأخرج من  نمو الشعر ويطولرسالته عليه، مث ننتظر حىت ي ، يكتب الوزير جارية مجيلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .  )3(بسالمبغداد 
 ـــــــــــــــــ

 . 61مجال بوعجاجة ، سعد اهللا ونوس املسرح ألتسييسي وتسييس املسرح ، جملة احلياة الثقافية ، ص  -1
 .64سعد اهللا ونوس ، الفيل يا ملك الزمان ورأس اململوك جابر ، ص -2
 .108املصدر نفسه، ص  -3

أن        لوك ميكن مم ، ونسى أنه جمرد انه دخل بني قطبني كبريين) جابر( يدرك  ملو     

ه قد أثرا يف زبائن املقهى مما وانتهازيت) جابر(، ويبدوا أن ذكاء  يداس يف زمحة الصراع

، وعلى خالف هؤالء  ، ويتوقعون أنه سيصل إىل أعلى املراتب بابن زمانه ينعتونهلهم جع

شة الطائ) جابر( تصرفات يدرك حقيقة األوضاع لذلك يتوقع أن )4(الزبون رقم فإن 

 .ستكون وباال عليه

(  ، منها مشهد زيارة وجتلت إضافة الكاتب إىل التاريخ يف مواقف أخرى من املسرحية     

بعد أن حبسه الوزير يف غرفة مظلمة ال يزوره فيها أحد إال هو، حىت ال ) جابر(لـ ) زمرد

من متكنت من سرقة حلظات ) زمرد( تنكشف الرسالة والسر القاتل الذي حتمله، لكن 

، ولعل هدف الكاتب من هذا املشهد هو تقريب  النافذة بعد أن أغمض احلارس عينه
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ل احلوار الذي دار بني األحداث من طبيعة احلياة وإعطاء املوضوع عمقا أكثر من خال

  . الشخصيتني

ماذا  . . سالة وأنال مكافأيتفخار يكسر بعضه يا  زمرد املهم أن أبلغ الر    : جابر        

، أعرف كيف تكون مراسالت  ؟ الشك أ�ا مليئة باحلماقات ما حتتويه الرسالة ينيعني

 .)1(احلكام 

يستمر الكاتب يف خلق مشاهد تزيد الفكرة رسوخا فجعل الوزير يهيئ أمر رحيل  و   

هره ، وهذا احلب الذي أظ ويتمىن له السالمة،  مملوكه، ويعانقه وسط دهشة احلاضرين

كان يستعد للرحيل أراد الكاتب من خالله أن يبني نفاق الوزراء وكل الوزير ململوكه حني  

 ، فلقد أوهم مملوكه أنه ذا شأن ليتمكن من استغالله وجيعله أداة  من يعتلي سلطة

 ــــــــــــــــــــــ
 .64، ص املصدر السابق -1

ون أن يدرك ، فنسى هذا اململوك مملوكيته وتطلع إىل أعلى املراتب د طيعة خلدمة مصاحله

 .أن السقوط من أعلى املراتب مثنه الرأس 

 بتحايله أنه أقوى على جمابة السلطة بكل أجهزتا وبكل ما حتتويه من) جابر(ظن      

، بل البد  يفيد إن كان مرتبطا مبصلحة شخصية، ومل يدرك أن حىت التحايل لن  دسائس

 .هداف العامةمن تكاثف قوى األفراد حىت يتم الوصول إىل حتقيق األ

يف أنه مل يسأل عن سبب االنشقاق الذي حدث بطل ونوس وتكمن نقطة ضعف      

" فخار يكسر بعضه" ى باعتناق مذهب بني اخلليفة والوزير، وعن حمتوى الرسالة و اكتف

 .لذلك انطلق حنو هاويته دون أن يدرك 
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لرسالة إىل بالد وهو مسافر إليصال اقية اإلحداث املسرحية يف وصف حاله وتسهم ب  

من خالل غنائه عه عن أحالمه بل مطامليفصح العجم، وقد عمق الكاتب هلذا املشهد 

 .الذي يقربنا وزبائن املقهى من شخصيته 

 .باألشواق مليء ألينوادي أقسو على حوافر ج      :جابر           

 .الفراقكل ما ينتظرين ال حيب الصرب أو                        

 .)1( الزوجة وال الثروة وال املراتبال                         

فيقرأ امللك نص الرسالة ومعها  ابنهيصل جابر إىل بالد العجم وميثل بني أيدي امللك و     

كي يظل األمر سرا بيننا أقتل حامل " السر القاتل الذي استمد الكاتب نصه من التاريخ 

وقف يبني الكاتب الطريقة اليت يتعامل با احلكام مع ويف هذا امل" الرسالة من غري إطالة 

 .  استخفافهمو هذا النوع من الطبقة االجتماعية بقسوتم 
 
   ــــــــــــــــــــ 
 . 148املصدر السابق، ص  -1
 

وأبرزه يف املسرحية ) هلب ( وهو يقاد إىل غرفة اجلالد ) جابر(يصف الكاتب حال      

) جابر(شيئا سوى أنه وقع فريسة أطماعه، ويضع األسياف رأس ذاهال ال يدرك من أمره 

 . على القاعدة امللطخة بالدم اليابس ويضربه من بلطته املسنونة ففصل رأسه عن جسده

من خالل هذه النهاية املأساوية أن يسيس اجلماهري فيحذر رواد  كانت غاية الكاتب

ت يل إليه غن بقوضعهم وما سيؤو  إىل حقيقة -الذين ينتمون إىل الزمن احلاضر -املقهى

املاضي املوضوع يف هذا  فيبدو«  األفضل، ومل يتحركوا لتغيريها حنو  األوضاع على حاهلا

 .)1(»اإلطار وكأنه يتداخل مع احلاضر ليقدم له املثل والدرس والتحذير
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، فعلى حنو ما  يستمر املوقف السليب الذي ميثله الشعب من املاضي إىل احلاضر      

،  ريخ يعيد نفسه احلاضر وكأن التاسلبيتهم فإن األمر يتكرر يف اد وأبدواسكت سكان بغد

، وهم يف السياسيةل قضاياهم حلن يتدخلوا فالزبائن ينتظرون نصرا مبينا وفرحا قريبا دون أ

هل بغداد سيتنكرون معيشة فال أ «موقفهم هذا يظهرون كعينة عكسية لسكان بغداد 

، وال اململوك  ، وال الرجل الرابع جترأ لدفع األذى ر والتآمر واخلالفوواقع احلصا الغالء

 .)2(.»منصور أعرتض على مغامرة جابر بل يكتفي باالنفعال من أجله حزنا وأسفا

جعل أخرى منها انه  متخيلة أحداثاالتاريخ فخلق  إىل اإلضافةاستمر الكاتب يف     

 احلاضر ليجعله يقرب  إىللزمن املاضي السياف خيرج من مساحة احلكاية املرتبطة با
 

 ـــــــــــــــــــــــ
  1990،  2، ط  ، بريوت ، الفرايب توفيق املؤذن: ، تر ، ألف عام وعام على املسرح العريب مثارا الكسندر وفنا -1
 .  240ص ، 

 .62ص ة الثقافية،، جملة احليا ، سعد اهللا ونوس بني املسرح التسييسي وتسييس املسرح مجال بوعجاجة -2

لقي ) جابر(فبدا من خالل حواره وكأنه يريد أن يقول أن ) جابر( وضعيةالزبائن من   

لة للمشاركة يف يشغل باله مبا حوله واكتفى باالنزواء والتفرج دون ادين حماو  �ايته ألنه مل

وفوق كل ذلك حشر نفسه بني قطيب السلطة،وجعل نفسه أداة  ، األفضل التغيري حنو

 .دمتها، فسلمها رأسه ومل يفكر سوى يف املطامع خل

         حيلم بالعودة رجال عايل  ، كان ومل يدر رأسهكان موته حتت فروة   :  السياف  

، املسافة  ، ولكن بني املوت وهذه العودة سؤال تنتظره زوجة وثروة  الرتبة ،

 .)1(سؤال
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، ، ويكشف السر القاتل ب على الرأستيرمي السياف الرأس للراوي فيلتقطه ويقرأ ما ك    

من  –  فيها  مكان، وبذلك خيرج الرأس من مساحة احلكاية من أعمق  فيفاجأ الزبائن

، فلحظة كشف السر اليت تالها قطع  اليقظة قافزا من حيز الكابوس ليطارد -جالدغرفة 

اليت سقط ، واهلاوية اهلاوية اليت سقط فيها حلم جابر :هاوية مزدوجة  «الرأس شكلت 

فيها حلم الزبائن أو املشاهدين الذين ارتكبوا خطيئة االندماج  جبابر من فرط اإلعجاب 

 .)2( »بذكائه وانتهازيته 

، حيث كانت جيو  العجم  إىل احلادثة التارخيية فيصف ما حل ببغداد على انه يعود     

 مون لزبائن املقهىايل بغداد يتقدالذين مثلوا أه املمثلني تزحف كعاصفة هوجاء ، جعل

، فيقيم جسر تواصل بني املاضي  بالدرس والتحذير استنادا على جتربتهم يف املاضي

الذي أراده أن يتجلى يف تلك احلرية اليت ختيم على وجوه  ، واحلاضر خلدمة هدفه التعليمي

 .املتفرجني يف �اية العمل املسرحي 
 ــــــــــــــــــــــ

 . 163، ص يل يا ملك الزمان ورأس اململوك جابرالف سعد اهللا ونوس ، -1
 .20، ص2008، 1، ط  ، بريوت ، دار اآلداب ، يف شعرية املسرحية ، االستعارة الكربى خالدة سعيد -2

 

نتظرون الليلة ويغادر الزبائن وقد أثقلت نفوسهم حبزن عميق وهم يتنتهي املسرحية    

 قاله الراوي ، وقد لرسخ يف يقينهم ماالقادمة وحكاياتا

  ال أيام الد واالنتصارات " سرية الظاهر بيربس"من أجل أن نستمع إىل   :الحكواتي     

  . )1(حكايات كثرية ودامية نستمع إليها  من بد

كما يروي الراوي يتعلق بالزبائن ودورهم يف تغيري ) سرية الظاهر بيربس (واالستماع لـ  

 .             أوضاعهم
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خلق التفاعل بني ي يف احلوار و املتلق  إدماج كاتب من خالل هذه املسرحية إىلسعى ال    

حلاضر ملا له من ، وربط ذلك بفاعلية املاضي الذي من شأنه أن خيدم ا الصالةاخلشبة و 

ليست جمرد رؤية مشهديه ) التاريخ(مسرحة املاضي «ألن  ،املتلقي سلطان على وجدان

دالة ال يتحقق أثرها إال بنشاط املتلقي ودرجة استجابته اليت ، ولكنها ممارسة  ختتزل بالرموز

تنعكس على عملية االتصال يف الفضاء املسرحي برمته بني السرد التارخيي واملسرحي 

 .)2( »املمسرح 

رؤية تنويرية وال بد أن  –عنده  –، فإن املسرح  القا من املرجعية الفكرية للكاتبوانط     

ومن مث ،  ث عن مضامني تتصل بوجدان املتلقيعل با ذلك بالبحخنتار الطريقة اليت نف

 مطالبته باختاذ موقف حمدد مما يعرض أمامه بغية توجيهه  « يف غمار السياسة و إقحامه

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 . 52، ص  ، الفيل يا ملك الزمان ورأس اململوك جابر سعد اله ونوس -1
، مكتبة الرشاد للطباعة ونشر  1، دراسة يف األشكال واملضامني،ج  ملسرح اجلزائري، الرتاث يف ا إدريس قرقرة -2

 . 179، ص 2009، ، اجلزائر والتوزيع

احلضاري السيئة وممارسة دوره اإلنساين    لإلسهام يف تغيري أوضاعه السياسية واالجتماعية

«)1(. 

ر ما يشرتط أن تقدم من وال يكفي يف هذا املقام جمرد عرض القضايا السياسية بقد    

، وحماربة االستغالل والتخلف يف التمع  وجهة نظر تقدمية تسعى إىل تأييد املفاهيم الثورية

 .العريب 

حافظ الكاتب على اإلطار العام للحادثة التارخيية فتمسك جبوانبها املعروفة لكنه منح     

احلادثة التارخيية أبعادا نفسه بعض احلرية من خالل اإلسقاطات واإلضافات اليت منحت 

 .جديدة أكثر ارتباطا باحلاضر 
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، وإمنا رده إىل  اخلالف بني اخلليفة والوزير وحدهذلك مرجعه سقوط بغداد  يكنومل      

، وختوف من  واقع ، وختليه عن قضياه السياسيةتقصري الشعب يف حتمل مسؤوليته عن ال

أن تتدخل لتكون سببا يف ) جابر( ، وهذا ما أتاح الفرصة النتهازية  فيهااخلوض 

 . االستنجاد باألجنيب وسقوط بغداد

ليس األمر مغامرة اململوك جابر برأسه اليت قدمها أداة من أدوات الصراع الدائر بني  «

 .)2( »، لكنه أمر هذا العصر املضطرب وأمر عامة بغداد  اخلليفة ووزيره

يف تاريخ العرب صائبا ليطرح من خالله لقد كان اختيار الكاتب حلدث بالغ األمهية     

، والدور السليب الذي ميثله  السلطة السياسية أقطابموضوعا جوهريا حول ظاهرة صراع 

  اجلماهري السلبية من جهة ويدين القادة  «الشعب ، ويدين من خالل هذا املوقف 

 ــــــــــــــــــــــ
 ص، 2004، 1، ط ، األردن ، دار الكندي يف املسرح السياسي، املضامني الفكرية واجلمالية  حيي البشتاوي -1

14  . 
 . 218، ص 1990،  1، دار اآلداب، بريوت ، ط ، رؤى الواقع ومهوم الثورة احملاصرة فاروق عبد القادر -2

أذى من  بأياملتسلطني الذين ال يتوانون عن خيانة أوطا�م إذ كانت مصلحتهم ستمس 

 .)1(»جهة أخرى 

لزماين احملدد بل جعله ينفتح على الزمن احلاضر ، ر إىل ذلك احلدث يف إطاره امل ينظو   

استخدم  «، وجتلى ذلك من خالل  أن ينطبق على ما سيلحقه من أزمانوأكد انه ميكن 

حبيث تتأكد ذهنية ونوس حول لعبة  –الرجل الرابع  -واع للعبة تبادل األدوار امللك والوزير

 .)2( »السياسية  قفاألقنعة واملراكز واملوا

ة تارخيية قدمية قام الكاتب بعملية إسقاط احلاضر على املاضي من خالل تداخل حادث    

، وما احلادثة التارخيية  حاد وموجعتتصف كل منها بصراع سياسي  مع حادثة معاصرة

 .1967جوان  5املعاصرة إال هزمية 
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واستحوذت على اهتمامه  ورغم أن القضية األساسية اليت شغلت سعد اهللا ونوس   

يعين انه مل يستحضر  ال هي القضية السياسية ، غري أن ذلك فجعلته يستحضر التاريخ 

فكل هذه القضايا عاجلها من وجهة نظر تارخيية   ، ملعاجلة قضايا اجتماعية أو دينيةالتاريخ 

 .رىنكما س

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــ
 .63يف املسرح العريب احلديث ، ص  أمحد جاسم احلسني، سعد اهللا ونوس -1
 . 111ص  ، رياض عصمت بقعة ضوء -2
 

 : االجتماعية ايـاالقض -ثانيا
، وما تزال من مشكالت اجتماعية عديدة كانت  الد العربية منذ زمن بعيدعانت الب      

، فكان التخلف واجلهل والفقر  يف الغالب األعم نتيجة لنظم سياسية واقتصادية جائرة

، وكانت تلك  ضطهاد واالحنالل السمات العامة اليت تطبع معظم التمعات العربيةواال

استمدوا مضامني ، حيث  املشاكل من أكثر القضايا اليت عرب عنها األدباء واملبدعون العرب

      .أعماهلم من تلك األحداث

سرحية ، فظهرت امل رح كغريهم بالكثري من تلك املشكالتكتاب املس  انشغلوقد      

، أي قبل  االجتماعية يف خمتلف أقطار الوطن العريب يف فرتة اخلمسينات وبداية الستينات
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كتاب املسرح عن املسرحية االجتماعية   أبعدتاليت  1967جوان  05حتل هزمية  أن

         .         العربية مبختلف اجتاهاتا  األدبيةتيار السياسة الساحة الليجتاح 

 سرح السياسي ال يعين جتاهل أو تغييب احلديث عن قضايا اإلنسان األخرىظهور املو      

 شكالتاىل  م ، إذ كثريا ما جند مسرحيات سياسية ذات خلفيات اجتماعية تعرض

خاصة لدى كتاب انغمسوا يف واقع جمتمعاتم  ، اجتماعية على درجة كبرية من األمهية

ت أمثال سعد اهللا ونوس الذي عاين تلك التمعا ومحلوا على عاتقهم مهوم ومشكالت

، فعاجل يف الكثري من  ةواستشف ما يعانيه أفراده من مشاكل اجتماعي،  الواقع السوري

، وان كانت ترتكز مجيعا حول طبيعة  مشاكل متصلة بالرتكيبة االجتماعية « مسرحياته

ماعية اليت واملشاكل االجت ، ، ومنها ما هو مرتبط بالبعد االقتصادي السلوك النفسية

شكالت الوعي عموما يطرحها ونوس وثيقة االرتباط باإلشكالية السياسية من ناحية، ومب

 .)1(» من ناحية أخرى

 ـــــــــــــــــــــ 
 99.رضا بن صاحل وقيس اهلمامي ، املسرح العريب بني التجريب والتغريب ، ص   -1

، ومهتما بقضايا جمتمعه مل يدخر  ره، وشاهدا على عصو لكونه مسرحيا واقعيا وملتزما      

 ، فقد ، واإلنسان السوري خصوصا اإلنسان العريب عموما معاناة جهدا يف التعبري عن

واقع التمعات العربية مجيعا  استطاع الولوج يف أعماق التمع السوري الذي يشبه ال حمالة

 .                                                                        اإلنسانيةته املسرحية و حيافتنبه إىل مجلة من القضايا اهلامة اليت ظلت تؤرقه منذ فجر 

ولعل أهم القضايا االجتماعية اليت تأملها ونوس يف نصوصه املسرحية هي قضية     

التمع السوري بشكل خاص، حيث الذي أصاب التمعات العربية و  "االخالقياالحنالل "

ضية وما تبين هذه الق ميله إىل أن، ومن الواضح  مله إىل أسئلة تبحث عن أجوبتهتأ حتول

 بالسياسة ليس أمرا كافيا وكفيال االنشغال أنيشابها من قضايا كان نتيجة اكتشافه 
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بل البد من االنطالق من التمع ذاته املسكون باخلرافة  ، التقدم للمجتمع لتحقيق

اليت تكبل أفراده وتسهم يف بناء شخصية الفرد وقناعاته فتتحكم  البالية واألفكار والتقاليد

 .     بالتايل يف سلوكاته وتصرفاته 

مل يعد سعد اهللا ونوس جيد حرجا من التعبري عن النوازع واألهواء الفردية اليت كان      

لتحقيق  بدأ يشعر بنوع من احلرية اليت آمن دائما أ�ا الشرط اجلوهرييعدها أمورا برجوازية و 

، ألنه كان يفرض على نفسه نوعا  فعالية املسرح، واليت كان يفتقدها يف إبداعاته السابقة

 .     اوز كل ما هو فردي وذايتمن الرقابة الذاتية اليت حتتك عليه تغييب وجت
 

كان من أهم   ، أجلهوالذي جعله حيس باقرتاب ولعل املرض الذي أصابه يف السبعينات    

 .       من البحث عن احلريةدفعته إىل اختيار هذه الوجهة  األسباب اليت

مجلة من القضايا االجتماعية اليت تستدعي نصوص سعد اهللا ونوس األخرية تصوغ      

، فتحدث عن  بالضرورة حضور قضية أخرىستدعي يفحضور قضية  ، بعضها البعض

          .اخل...اجلنس واحنراف املرأة والعادات والتقاليد البالية والدعارة

البعض سطحية بل كان يبحث يف  يبعضهاومل تكن نظرته إىل تلك القضايا املتصلة      

يوم من  "أعماق أنسجة التمع عن األسباب الكامنة خلف ظهورها، فتناول يف مسرحية 

بل  ،، وسيطرة على مؤسساته الذي تفشى يف التمع العريب موضوع العهر 1993" زماننا

، وترىب األجيال على  املؤسسات الرتبوية أين تزرع األخالقامتدت إىل قلب  إن جذوره

  .تزين للدعارة) فدوى( ، وجيعل املرأة الست  واملبادئالقيم 

قبح وبشاعة العصر الذي ، وكشف  عرى الكاتب من خالل هذه املسرحية الواقع الراهن   

،  ، و تصدعت القيم والرتبويةاألخالقية والسياسية  احنلت الروابط« قدف ، نعيش فيه
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انك وحيد  إليك، حىت ليخيل  اختلط الزائف باحلقيقيو التكالب من عقاله وافلت اجلشع و 

                                                      .)1(»آخركائن هبط من كوكب   أوجمنون  أو

حيث عرض  1994" أحالم شقية " وعاد ليطرح هذه املواضيع من جديد يف مسرحية    

، وأشار إىل معاناة املرأة يف التمع العريب الذي ال جمال فيه لألحالم  ملوضوع اجلنس حبدة

 للمرأتنيبني بشاعة الواقع الذي نعيش فيه، فاحلياة تبدو بال معىن بالنسبة ، كما  السعيدة

  . ءشيزحف الشقاء على كل  إذفحىت احللم مل يعد ممكنا عندمها ) ماري(و) غادة(

                            

     ـــــــــــــــــــ
، مركز اإلسكندرية للكتاب،  قضايا نقدية..يف النص املسرحي..حممد ندمي معال ، فن املسرح، يف العرض  -1

 .144، ص  2000،  1، ط  القاهرة

اليت أراد " رة األيام املخمو " ، فعاد ليطرحها يف مسرحية  ويبدو أنه أحل على هذه املواضيع 

، حيث اختذت  دعي أصحابا متابعة العصرنةخالهلا فضح القيم اجلديدة اليت ي من

، والتملص من معطيات  الشخصيات يف هذه املسرحية من العصرنة حجة لرتك جذورها

، وظهر التمع ممزقا كل يبحث عن  ، فانتشرت احملذرات والفساد والعهر جمتمعها

حيضر املرأة  األخريةوكعادته يف مسرحياته  ، وال يردعه مبدأمصلحته، ال حتكمه قيمة 

دفنت مشاعرها من خالل شخصية  اليتليتحدث عن معاناتا يف ظل العادات والتقاليد 

                          .العادات والتقاليد واستجابت لنداء احلبيب ورحال معا اليت ختلصت أخريا من ثقل) سناء(

   

اعتقد  اليت،  جمموعة من القناعات الثابتة إىل، وتوصل  لتمع قراءة معمقةونوس ا قرأ    

، وعزف على هذه األوتار طويال حيث  بزوال عدد كبري من الظروف إال تزول ال أ�ا

يف عدة قضايا فكرية ويف عدد من املواقف اليت ختص عددا من  مسرحياته األخرية اشرتكت

قد ال جند نسجا اجتماعية متعددة يف  فإننا «، ومن هنا الشؤون االجتماعية واملعتقداتية 
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ون، مسرح ونوس ، قد جند جمتمعات متعددة لكنها ذات نسج واحد يتحكم فيها سياسي

، وخمابرتيون وعادات وتقاليد بائدة، وجمموعة من املنافع وشيوخ تقاليد دينية ، وخمربون 

 . )1(»واملصاحل 

، فإن هذا  رحياته األخرية حنو تبين القضايا االجتماعيةقد مال يف مس الكاتبوإذا كان     

،  غري مباشرة ا بطريقة مباشرة أوتناوهل، فقد  ال يعين جتاهله هلا يف مراحل إبداعاته السابقة

 إذ لطاملا شغلت فكره واستقطبته للتطرق  "البطالة"قضية ومن بني هذه القضايا 

 
 ــــــــــــــــ
 . 86، ص  عد اهللا ونوس يف املسرح العريب احلديث، س امحد جاسم احلسني -1

، فعرض إىل أسبابا ووجد أن انعدام فرص العمل مل يكن السبب  إليها يف أكثر من موضع

 ، وإمنا تكاسل األفراد من أكثر األسباب املؤدية لذلك الوحيد يف انتشارها يف التمع العريب

الذي انشغل رواده " هى الزجاجي املق" ، وذلك من خالل عدد من املسرحيات منها 

 .باللعب وانصرفوا عن االهتمام حبياتم اخلاصة مما تسبب يف بطالتهم 

لذلك شكل هذا  "الفقر"ببت فيها ظاهرة البطالة هو ولعل من ابرز النتائج اليت تس     

ن مسكونا بموم املواطن الفقري فقد كا ، املوضوع حمورا لبعض مسرحيات سعد اهللا ونوس

عن معاناة طبقة الفقراء اليومية " بائع الدبس الفقري مأساة"يف فتحدث  ، ملسحوق خاصةاو 

ام مستبد يلقي على هؤالء الضعفاء التهم جزافا ويذيقهم ، يف ظل نظ لكسب لقمة العيش

  .والتعذيب جراء ذنوب مل يرتكبوها الذل  أصناف

اليت كان من اجنح الكتاب ،  وعرض لقضية اجتماعية أخرى هي قضية الصراع الطبقي    

طرح " جثة على الرصيف"، ففي مسرحية  املسرحيني العرب والسوريني على التعبري عنها

الصراع الطبقي بكثري من اجلرأة ، فتحدث عن التناقض الرهيب بني طبقة األغنياء  قضية
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لألغنياء من  وطبقة الفقراء ، فحياة هذه األخرية ليس هلا قيمة وال أمهية إال مبقدار ما توفره

 .رفاهية ومنفعة 

ويف معظم تلك املسرحيات يظهر اإلنسان وهو يف احلضيض يعاين من الظلم والقهر، «  

 .)1(» ويشقي بالفقر واحلرمان

الفئات  مسؤولية أيضا، بل انه يؤكد  يف ذلك وحدها املسئولةومل حيمل السلطة احلاكمة     

  .وجهلهامباالتا يسها من خالل ال ومشاركتها يف تكر  األوضاعالشعبية عن تلك 
 

   ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 .372ص ،  بك ، مسرح سعد اهللا ونوس ، جملة فصولأمحد زياد حم -1
، ولكن أهم  واستمر يف تناوله هلذه القضايا وغريها سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة     

ة اليت صارت مس األخالقيالحنالل ية اقضية اجتماعية استحوذت على تفكريه هي قض

 مصادر الكتابة، حيث تناوهلا معتمدا على عدة مصادر من  اتيالتسعينالتمع السوري يف 

 .اإلبداعية اليت من بينها التاريخ 

أهم مسرحيات الكاتب اليت عرضت " والتحوالت اإلشاراتطقوس "كانت مسرحية     

يفضح فرد اليوم من  أن اختار ألنه،  والعمق اجلرأةبنوع من  األخالقيلظاهرة االحنالل 

 ، حيث عاد إىل �اية القرن التاسع عشر تارخيية أبعاداهذه الظاهرة  بإعطاءخالل ماضيه 

،  واستحضر حادثة نقيب اإلشراف الذي قبض عليه قائد الدرك يف وضع تتك مع مومس

، ودفعه إىل  اوة مؤقتامتناسيا العد إنقاذه إىلخالف معه  على فسارع املفيت الذي كان

                                                     .االستقالة بعد ذلك

إىل  يشري ليس اعتباطيا بل "طقوس اإلشارات والتحوالت"عنوان املسرحية  ويبدو أن     

أن التحوالت مل تكن عادية بل جاءت بعد ممارسة طقوس أل�ا اختارت جماهرة التحول، 
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وتتخلى عن ،  يات األساسية يف هذا النص تتحول ، وكل شخصية ختلع مرجعيتهافالشخص

 . االجتماعي حبثا عن كيان آخر النفسي و  دالالت كيا�ا

حيمل اجلزء األول  ، ، ينقسم كل جزء إىل جمموعة من املشاهد يتألف النص من جزأين     

األول هو الذي حيدد مسار اجلزء اجلزء و  ،"املصائر" وحيمل الثاين عنوان "املكائد""نوان ع

                .إىل مصري معنيكل مكيدة تقود و  ، ، فكل مكيدة هلا مثنها الثاين

طول اخلط املسرحي وعمق هلا الكاتب يف بعض  األخالقيبرزت مظاهر االحنالل      

ذي ال اإلشرافينفرد نقيب  األول، ففي املشهد  من التاريخ أحداثهااملشاهد املستمدة 

 .ومها يف حالة جمون) وردة(بالغانية اليت أعطاها اسم ) عبد اهللا(اسم  منحه

دالالت عميقة  احلادثة تكتسبو  تبجحالينفلت الكاتب من التنميط ويزيد املشهد و   

 .الغناء جلو مليء بالشهوة والسكر الرقص و جعل ا

 العمامة اخلضراء؟ أين     : وردة    

 ..يت يا وردة عالم إ�ا    : عبد اهللا   

 .)1(عالمتك على راسي وازين با رقصي  سأضع     :وردة    

يقتحم قائد الدرك  األثناءويف تلك  األشرافوهي ترتدي عالمة نقابة  )وردة (ترقص    

عبد اهللا على ظهر احلصان مقيدا  ويأخذاللس،  )عزت بيك(الكاتب اسم  أعطاهالذي 

 . األشراف بثياب نقيبووراءه وردة 

صارت مسات التمعات  أل�ا إالهذه العناصر ليس  إدخالمن  ولعل غرض الكاتب    

  .احلاضرالعربية يف العصر 
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عن التاريخ وحياول خلق شخصيات ثانوية ليضعها يف  أخرمشهد يبتعد الكاتب يف     

ل الحنااملدينة العربية يف العصر الراهن من  أحوالآلت إليه  عمامن خالله  ليكشف موقف

هذه الظاهرة قد  أنشخصيات من عامة الناس ليؤكد  ، فيأخذ وتفسخ القيم أخالقي

 .تغلغلت يف التمع العريب على اختالف طبقاته

من ) العفصة(عن خواء )عباس(يكشف ل) مسسم(جيعل الكاتب الشاب املتحدث    

 الرجولة بقوله

 
  ـــــــــــــــــــــ  
،  2، بريوت، ط  ، دار اآلداب 2، م  ات والتحوالت،األعمال الكاملة، طقوس اإلشار  سعد اهللا ونوس -1

 . 575، ص 1996

فيه،  ما فينا أنعرفنا ، القما  فتلة أو مثل الرز إالخربناه فلم جند لده    : سمسم       

 . )1( حيكهحيكنا  ماو 

طن  بايصبح هلما ظاهر و ي خيتلس منه قبلة فيربز املخبوء و الذ عباس أمر أيضاويكشف  

   :   ككل الناس

 هل سقطت من عينك؟) منكسرا(     :العفصة 

        ، انكشفت علي مثل حاليل..وسأضعك يف عيين ، بيتحبو  اآلن أنت      :عباس    

 .)2(إن كنت طيعا، سأكون خيمة تغطيك وحتميك 

جة يعود الكاتب إىل التاريخ ليستمد منه شخصية من طبقة اجتماعية راقية وهي زو      

نقيب اإلشراف ومينحها صفات متميزة سواء من ناحية املظهر أو من ناحية السلوك، فهي 

فعندما  ،تظهر مقتنصة األفكار مسلوبة اإلدارة كما يف املاضي بل برزت شخصية ذكيةمل 

لالنقالب ملساعدة زوجها وإخراجه من السجن تفطنت متاما  اخلطة عرض عليها املفيت



~ 95 ~ 
 

، فما يعرض عليها املفيت مغر وشبيه حبلم راودها منذ أن   يلة نفسهاوخطورته أل�ا تدرك دخ

   . كانت صبية يف بيت والدها

   ، الوقت نفسه  ، يرعبين السقوط ويغويين يف ريو ذج اهلاوية تزين من  :مؤمنة   

     هل  ، ز اهتزاز الشجر يف اليوم العاصفاهت الرغبة والرعب وبني             

 .)3( واللذةمن الرعب  تصدق معظم أحالمي هو هذا املزيج             
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  492، ص  السابق املصدر-1
 .  492، ص  املصدر نفسه -2
 . 497،  املصدر نفسه -3

لو  أل�امن تلك املغامرة املخيفة جعلها ترفض الدخول يف اللعبة ) مؤمنة(ولعل ختوف   

  . نفسها وكل سكان املدينة إىل اهلالك فستجر لغانيةمثلت دور ا

سأنزلق إىل ، ف لو قبلت ، ين أقاوم الدخول يف فتنة الغواية، أل أرفضإين :  مؤمنة      

 ، سأكون على طرف اهلاوية وهشاشة أوضاعنا، هشاشيت  موقع اهلشاشة

  .)1(جيذبين نداء اهلاوية بال مقاومة ، أن ، وأخشى هذه املرة

، واعتربه من باب الدالل، ومل  ، دون أن يفهم ما قالته إىل منزلق خطر) مؤمنة(ع املفىتدف 

ستكون املمثل ، ففاته أ�ا  وأهواء لطاملا انتظرت الفرصة لتحقيقها اخيطر بباله أن هلا أفكار 

، وميسك زمام األمور، ويقلب  الرئيسي الذي سيدخل املسرح، ويستويل على خيوط اللعبة

 .     رصائمجيع امل

 كانت غرضا من أغراض نقيب األشراف وأداة طيعة يف يد األشراف) مؤمنة(ومبا أن       

، لكن بعد أن تساوم هي بدورها على حريتها  قررت أن تقبل الدخول يف هذه اللعبة
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استعادته من القيود االجتماعية مرة ابالطالق لتستعيد جسدها من رباط الزواج كتمهيد ملغ

تعرف أن من استعاد جسده من املدونة االجتماعية وحدودها هالك  أندون  اليت تضبطه

                                                  .ال حمالة

والغانية  )عبد اهللا(يبتعد الكاتب عن التاريخ ويكسر رتابته وجيعل نقيب األشراف     

ية فقد سجن نقيب األشراف يف يسجنان يف سجن واحد، بينما يف احلادثة التارخي) وردة(

 ، ولعل غرضه من إحداث هذا التغيري  ، وسجنت الغانية يف سجن النساء سجن الرجال

 
 ــــــــــــــــــــــ

 . 498، ص  املصدر السابق -1
 

يف ) وردة(و ) عبد اهللا(ليس إال ليتناسب مع األحداث اليت ستليه، فما يدور من حوار بني 

                                                                                           .ن خالله أنه ال جمال للحب يف العالقات اجلنسية احملرمةالسجن يبني الكاتب م

من حيز املستور بعد أن تتزوق وترتدي مالبس السفور لتحل يف ) مؤمنة(يأيت باحلرمة     

مالبس مؤمنة احملتشمة فتبدأ طقوس  )وردة(الغانية  بينما ترتدي،  السجن حمل الغانية

 .، فما املالبس هنا إال إشارة لتحول مقبل لكل منهما التحول لكل منهما

سبب  بان برفقة زوجها يف السجن، فتبوح له) مؤمنة(خترج الغانية من السجن وتبقى      

وهي مل حتصل على احلب،  دخوهلا اللعبة كان استجابة لنوازعها اخلفية، وأعماقها املطمورة،

                               .ومل حتقق ما كانت حتلم به ليلة عرسها حتت ثقل احلياء واهليبة والطهارة

وكان كل واحد يدور يف حلقة نفسه ، كنت  زفافناليلة كنا منفصلني منذ    : مؤمنة        

، والسكن، العقد  إالما كان بيننا ..مشغوال عين وكنت مشغولة عنك 

ولو حاولت ...املخنوقة حتت ثقل احلياء، واهليبة والطهارة  العنا قاتوتلك 
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الصمت وبعض املظاهر، ولزوجة تلك  إاليف زواجنا ملا تذكرت  أفكر أن

هذا اليوم ودخولنا هذه الزنزانة سيعجالن  أحداث إن... العنا قات

 .)1(باملخاض الذي ينتظره كل منا 

من السجن بعد أن ) عبد اهللا(وزوجها ) مؤمنة( تعتقيف السجن و يزج قائد الدرك      

جسدها وتكسر قيد ) مؤمنة(بعد أن تعتق  اجتمع وجهاء الشام مع الوايل على ذلك، و

الزواج جيعلها الكاتب تلهث وراء حاجات جسدها بشكل هستريي، خاصة وأ�ا كانت 

         . ترى نفسها مسجونة داخل جسدها

 وتطلب منها أن تلقنها فنون اهلوى لتصري غانية من غواين ) وردة(الغانية) مؤمنة(تزور    
 ــــــــــــــــــــــــ

 . 506، ص املصدر السابق  -1
، فتذكرها  ، لكن هذه األخرية تروح تشتكي هلا مهومها عن عاملها الذي تعيش فيه املدينة

 . عندما كانت خادمة يف بيته -وهو والد مؤمنة-) حممد رمسي اخلزار(الشيخ  ابا فعل مب

أبوك هو الذي علمين أمل يكن الشيخ اجلليل ! مة لديكمأمل أكن خاد   :  وردة   

مث مع األب  االبن، مث تناوب علي  أحيضطبقات الفسق ومراتبه قبل أن 

  .)1(يف الشارع يبألقوا 

، وترتبع  الفساديكشف الكاتب يف هذا املوقف عن معاناة املرأة يف جمتمع يعبث فيه     

، كما يعرض لظاهرة انتشرت يف التمع العريب بشكل خطري وهي  على عرشه الرذيلة

 . االستغالل اجلنسي لطبقة اجلواري

يف دخوهلا عامل البغاء، فتمنحها ) مؤمنة(طلب ) وردة(وبعد نقا  وحوار بينهما قبلت     

 ، ويشع يف عامل الرذيلة فظهه ول، ويربق يف حروف يتناسب مع ما ستتحول إليهامسا جديدا 

) مؤمنة-املاسة( ار الكاتب على ازدواج االسمولعل إصر يدل على االحنراف،   وهو امسا، 

 .  ينتهي إىل االنفصام مث املوتإحلاحا على تضاد 
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ثياب الفجور اليت تبدو فيها شبه عارية، وتعلمها ) مؤمنة(طقس تلبيس ) وردة(ترتأس    

، أو الدخول يف سلك  ، وبالتايل متارس طقس العبور عند التلبيسة) سةاملا(الرقص، فرتقص 

  .الغانيات

أن  تلعب الصورة واعتماد األحداث على احلركة دورا بارزا يف هذه املسرحية، حيث    

جزءا من مناخ  هعناصر الطقوسية املتمثلة خاصة يف الرقص الذي جعل قدم الكاتب

 حولة بعنف ترقص بشكل ا، فمعظم الشخصيات املتاملسرحية، وبعدا من أبعاد شخصيات
    ــــــــــــــــــــــــ

 . 534، ص  املصدر السابق – 1

يرقص الراقص ليمارس العبور املتتابع بني جسده وأحواله املعطاة املوروثة،  «إذ  ، أو بآخر

 .)1(»وبني الصورة اجلديدة اليت خيرتعها هلذا اجلسد 

يف ) لعبد اهللا(مؤمنة ، ورقص  العمامة بداية لتحوهلا ارتدتعد أن ب )وردة لعبد اهللا(فرقص 

              .                                                     د التلبيسة بداية لتحوهلا أيضاالسجن، وبع

عن انتشار بذور الفساد يف املدينة، فالعفصة خيلق  أخريكشف الكاتب يف مشهد      

، ويقدم له شاربه حيلو يف عني عباس  أن أراد ألنهعمد التخنث حبركاته وحديثه شاربه ويت

 ، بل ويشمئز منه  يعد يبايل بهبعد أن نال منه حاجاته اخلبيثة مل، لكن هذا األخري  هدية

. 

مع ما كان بيننا ..، ما أنت اآلن إال علق يتدرب على الون انك تثري نفوري  : عباس   

، وان أرى قامته  ان يلذ يل أن أعلو رجال حمسوبا على الزكرتيةقضاء الوطر ، وك

، فأي لذة ساجنيها من اعتالء خمنث  ، أما اآلن تنكسر وتتصاغر بني فخذي

 .)2(رقيع 
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أن لديه الشجاعة كي يعلن حتوله ويواجه الناس مل يلبث إال أن انتحر بعد  )العفصة (ظن 

 .أن احتقره مجيع الناس

لبا يف سوق الرذيلة، وهنا تنزلق من أعلى بني الناس وتصبح أكثر ط) سةاملا(تنتشر فضيحة 

األسرة املتدينة، وزوجة الرجل  ابنةاهلرم االجتماعي إىل أسفله، وتتحول من املرأة الشريفة 

 الطهارة إىل الرذيلة ملمن العفة و  )مؤمنة(الشريف إىل بائعة هوى، ولعل حتول 

 ــــــــــــــــــــــ
 . 204، ص  االستعارة الكربى ، سعيدخالدة  -1
 . 506، ص  ، األعمال الكاملة ، طقوس اإلشارات والتحوالت سو سعد اهللا ون -2
 
يأت من فراغ، بل كان وليد الظروف اليت عاشتها منذ أن كانت صبية يف البيت والدها،  

ر به، و الذي يتفاخالبكر  ه، ومعها شهوات ابن والدها اليت ال تفرتشهوات فقد شاهدت 

ذلك أنضج جسدها قبل أوانه، كل ،   وصمتها املوجوع أمهانار احلرقة يف دموع  رأت

اله حياتا بأفع لذلك فهي تدينه بأنه السبب يف متزيق ، يف شهواته ألبيها امتدادافصارت 

 .أركان البيت متالءالشنيعة اليت كانت 

، نعم ية يف نفسيوامن زرع الغ وأنت،  من مزق حيايت ال تلم يا أيب أنت :   الماسة     

، وكيف  كيف متارسها  أبصر وأناالكلمات  قيمة ، لكن ما كلمات  لقنتين

كيف نفسه  ؟ حفظتين القران وعلمتين يف الوقت  النشوة من أضدادهاختتلس 

فعله أمثرتك وما  وأهوائيابنتك  إين ، ن ستارا للهتك والفسوقايكون ترتيل القر 

تنبعث من ظلمات ئحة احلريفة اليت كانت ختمر ونضج بتلك الرا اآلن

                              .)1(البيت

حدودها، إال أ�ا مل ترضخ لطلبهم، فتمد  حماوالت املفىت ووالدها إليقافها عندورغم     

يدها للمعاصي يتهور، وختطو خطواتا احملرتمة حنو مصريها املأساوي، إ�ا تدرك منذ 
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، وهي تتمسك باختيارها بعناد وتصميم،  صريها وتلهث وراءهاللحظة األوىل بئس م

وهي ال تقبل نصيحة وال تعرف  ، القوية، وحترقها تلك الرغبة  وتستبد با شهوة الكشف

 .                     ، بل متارس اجلنس علنا ندما أو تتقي خطرا

                    . ) 2(ملصريي هذا مصريي يا أيب وسيصيبين املس إن تنكرت    : الماسة          

 بقدر ما هي وجودية، إ�ا تتجه حنو احلرية واالختيار وحتد شبقية ) املاسة(وليست    

   ـــــــــــــــــــــ
                                               . 515املصدر السابق، ص -1
 . 554ص  املصدر نفسه ،-2

حيث حتولت يف  ، ي تضرب بكل القيم الزائفة، وتقرر االنفالت، لذلك فه املصري املؤنث 

 .                     �اية النص إىل غانية

، أمراس اللفيفة اخلشنة اليت حتفر حلمي وتقمع جسدي األمواسأريد أن أقطع    : الماسة   

من املواعظ واآليات .. جمدولة من الرعب واحلشمة ومشاعر الدنس والقذارة

، يذبل اجلسد داخلها  ، صفائح ، واألمثال ووصايا األسالف راتوالتحذي

اليت متتص  ويضمر، أريد يا شيخ قاسم أن أعتق جسدي وأفك عنه هذه احلبال

                                              .)1(وأن يستقر يف مداره الذي خلق به.. . دمه وتقمعه

 واء عنيفة متنحها من أن تصري عبدهيف صدرها أهعرض املفىت للزواج ألن ) املاسة(ترفض 

، فتزين له  لتلك التقاليد واألعراف البالية اليت جتعل كل ما يف جسدها عورةمن جديد 

، وحتاول أن توقع بكل من حياول أن يضع ختمه  االحنالل، وتفر  أمامه درب الغواية

 .عليها

                                                                                                                                                                                                                 ء ظهري معايريكم ، ينبغي أن اوأول املقامات يف رحليت هو أن أرمي ور     :  الماسة

ينبغي أن  ، عوتكم ووصاياكم كي أصل إىل نفسيمن أحكامكم ونأحتلل 
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تم مين عورة هشة االنتهاك كي ألتقي جسدي وأتعرف عليه صنعأجتاوز خطر 

ة ، ، جعلتم دأبكم انتهاك هذه العور  الكلمة والنظرة واللفتةميكن أن تنتهكها 

، أنا يا شيخ  مستنقع األكاذيب واملظاهر  والقيودفصرنا زواحف تتناهش يف 

 ، صفة العورة وشرطها ، سأخلع عينالننت رت أن أخرج من املستنقع قاسم قر 

 .                                                                                  )2(وسأغدو خارج حدود اخلوف واالنتهاك

 ـــــــــــــــــــ
     .                             515ص   املصدر السابق ، -1 

 . 589، ص  املصدر نفسه – 2

فيسمى التجار عطورهم وجموهراتم وكل شيء فاخر بامسها، ويف ) املاسة (ينتشر اسم     

هذا املوقف يشري الكاتب كعادته إىل شرحية التجار االنتهازيني الذين يتحينون الفرص 

 .     للزيادة يف األسعار

ها، فمثل بني يستطع املفيت أن يقاوم إغواء مل فضت املاسة عرض املفيت للزواجر  أنبعد   

 يديها لتفعل به فعلتها

أنظر إىل جسدك إنه كاللحد الذي يدفن وهج احلياة وفورة الرغبة، ارفع    :الماسة  

الصفائح، وانبش هذا القرب سنحتفل الليلة وسنبعث احلياة من اللحد، الليلة 

 . )1( سأرقص لك، سأدع جسدي يتفتح ويتدفق فيغدو حبرا

كشخصية   )ملاسةا(، فلم يقدم  ى استخراج املواقفركز الكاتب يف هذه املسرحية عل 

هي الشق الواعي االجتماعي اخلاضع ) مؤمنة(، ف ، بل قدمها كموقف عاشت يف زمن ما

، هي احللم  هي النوازع والرغبات والغضب املكبوت) املاسة(، بينما لتاريخ أنثوي قمعي

ذلك حني يقدم األخ اجلبان بشكل مباغت على غسل شرف  ، ويتضح املزمناألنثوي 

 )املاسة(له أبوه بالرجولة متوت يعرتف، إذ بيد صفوان الذي مل  العائلة
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، أنا وسواس وشوق وغواية واخلناجر  تقتلأنا يا صفوان حكاية واحلكاية ال  :  الماسة  

  .)2(الوسواس والشوق والغواية تقتلال تستطيع أن 

 

                                     ــــــــــــــــــــ
 . 589، ص السابقاملصدر  -1
 . 597املصدر نفسه، ص  -2

، وإمنا حكاية املرأة يف التمع العريب  حكايتها وحدها )املاسة(مل تكن حكاية        

 وتنتشر ، بل تكرب مل متت ولن تنتهي )املاسة(، وحكاية  املسكون باألعراف والتقاليد البالية

   .يف أحالم املرأة العربية

، إذ حتول عبد  أقصى النقيض إىلحتولت  أ�ااملالحظ على شخصيات هذه املسرحية و     

باجنذابا لغرائز ) مؤمنة(، وحيدث التحول يف  اهللا من الرجل الشهواين إىل الرجل املتصوف

إىل سجني غلب  ، ويتحول قائد الدرك من سجان جسدها بعد أن كانت امرأة حمتشمة

، كما  ، ويتحول املفيت من رجل الدين ذو السطوة واحلكمة إىل رجل الزنا على عقله اجلنون

من الرجولة ) العفصة( يلقي هذا التحول بظالله على أشخاص من عامة الناس إذ يتحول

 .، ويتحول عباس إىل خادم للماسة إىل التخنث فاضحا لرغباته احملرمة

بل بذل جهدا كبريا  املرأةقع ونوس كمثقف تنويري فانه مل يهمل قضية وانطالقا من مو      

، وندب عددا من مسرحياته للحديث عنها وعما تكابده من  للتعبري عن مهومها ومعاناتا

 املرأةاهتم فيها ونوس جبنس  اليتاملسرحيات  أهم، وتعد هذه املسرحية من  مهوم ومشاكل

على قضية مهمة جدا من خالل قناع يقف  أنهلا من خال حاول بل وجعلها حمور عمله و

من تأثري  ئة، وما للعادات والتقاليد املهرت  ة، وهي قضية املرأة املقهورة و املضطهد التاريخ

إال أن املرأة  ، من تطور وحتضر نسيبالعريب ، فرغم ما وصل إليه التمع  على سريورة حياتا
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فهي مكبلة جبملة من الرغبات وامليوالت  ، طهادالقهر واالضيه مازالت تعاين الكثري من ف

يعود على بنية التمع برمته فيغري من  خاطئاملكبوتة القابلة لالنفالت واملمارسة بشكل 

                                                .مصائر األفراد

عد تأمالته شخصية زوجة النقيب مث أعاد بناء داخلها بعمق بلقد استحضر الكاتب      

على عوامل  يبنيه ، وهو ال يصطنع متردها بل الطويلة يف األنوثة وتاريخ املؤنث العريب

، وال يقدمها كنزوة أو جمرد  واسعة وشروط يؤسس له تارخيا شخصيا وتأمال طويال ومعرفة

 .)مؤمنة(با خصوصية خلقية تتصف  أومزاج 

، فبعدما كانت رمزا لألمومة واخلصوبة  واملرأة يف هذا النص خترج عن فكرة الرمز      

النصوص  يف ، صارت والتضحية يف معظم نصوص املبدعني املتقدمني وحىت املتأخرين

                                                  .   ، ولكن سعيها هذا يتخذ بعدا وجوديا الونوسية األخرية تسعى لالنفالت من القيود

يف هذه املسرحية موضوع اجلنس الذي أخذ موقعا هاما يف سلسلة وتناول الكاتب      

اهلام يف أعماق الشخوص، وملا له  حلضوره وميثل عمودا من أعمدة بنائه املسرحيأولوياته، 

                                  . من تأثري سليب على مصائر الشخصيات إذ مل يأت بالطريقة احملللة واملنظمة

اتب يف هذه املسرحية داخل النفس البشرية مبا حتمله من رغبات ونزوات، غاص الك     

فالشخصيات خلقتها ضرورة املواقف وجاءت لتعرب عن الواقع النفسي حبيث يتسع الال 

لكاتب يف ، وهذا ما أشار إليه ا أكثر منها سياسية أو اجتماعية ملعاجلة مشكالت إنسانية

ال هذا العمل هم ذوات فردية تعصف با األهواء إن أبط « : مقدمة املسرحية بقوله

سوء فهم كبري إن مل تقرأ من خالل تفردها، أو كثافة والنوازع وترهقها اخليارات وسيكون 

، إن أبطال هذا العمل ليسوا  ، وليس كرموز تبسيطية ملؤسسات متثلها عواملها الداخلية
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 ومعاناتم املتفردة والشخصية واتمذ، بل هم أفراد هلم  رموزا وال ميثلون مؤسسات وظيفية

« )1 (.   

 
 

    ــــــــــــــــــــــ
 . 496،  ، طقوس اإلشارات والتحوالت،األعمال الكاملة سعد اهللا ونوس  -1

 

  

، فقد  فجر ونوس يف طقوسه معىن الدرامية عندما جعل الذات املفردة هي مركز الثقل      

 ا، وتقدميها وهي حلظة صدق مع ذات ماق شخوصهكان حريصا أكثر على التغلغل يف أع

، ونقد الواقع والتمع ليجعل أجواء  جتربته املسرحية منذ البداية عن املمنوع، وحتدث يف 

األخرية خاصة يف مسرحية   ، وازداد ميله إىل تبين هذه القضايا يف مسرحياته احلياة صحيحة

أن أراد  «الشخوص واحملرم ألنه  ةحيث حرص على تعري" طقوس اإلشارات والتحوالت "

واجه احلقيقة ي جسدها عن آخره، فيكشف عوراته لنأستارها، وأن يعر  ينزع عن وجه املدينة

عورتنا كما نتطهر لنبدأ من أراد ونوس أن يكشف عن ... وجها لوجه مع املدينة العربية

                     .)1(»جديد 

والقيم اليت حرص كثري من الكتاب على  دئاملباضايا وحبديث ونوس عن بعض ق    

إىل ما يشبه احلالة الثقافية اليت متس جوهر اإلنسان حتول إبداعه يف مرحلته األخرية  لزنتهاح

     . العريب

يف طرح هذه املواضيع هي اليت جعلت نصه يرقى إىل هذا املستوى  الكاتبولعل جرأة      

" لقراء واملخرجني، فقد قدمت رائعة دارسني واالكبري، حيث صار حمط أنظار ال اإلبداعي

 ، على خشبة املسرح اللبناينعلى خشبة املسرح املصري و " طقوس اإلشارات والتحوالت 
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تنطوي  «ب اختيارها هلذه املسرحية كو�ا خمرجة العرض سب" األشقر نضال" وأرجعت 

،  ىن الكشف اجلارحعلى فضيحة التمع والعالقات فيه، ليس باملعىن الفضائحي، بل مبع

، عندما  ، وهو يدل أن يعمر بيتا بىن مدينة فسعد اهللا ونوس لعب يف نصه كما لعبة الورق

مسرحية .. ، وتتهاوى كما النهر اجلارف يسقط فيها أول قناع تتدرج األقنعة والشخصيات

                  .)2(»وس درس اجتماعي قاس وعميق وجارح ون
    ــــــــــــــــــــ 

 . 121، ص  امحد سخسوخ، أغنيات الرحيل الونوسية -1
 . 136، ص  املرجع نفسه -2

خطوة متقدمة يف عامل ونوس املسرحي  "والتحوالت اإلشاراتطقوس "مسرحية  تعترب     
التمع العريب بل وطروحات تتعلق مباضي وحاضر  أفكار، مبا طرحته من  فكرا وموضوعا
، وحبثت   أ�ا قدمت قراءة برؤية ما للواقع االجتماعي املتفسخإضافة إىل ، وأفاق مستقبله

 .يف أسباب ما وصلت إليه األمور 
من هنا فعندما تفقد القيم اليت حتفظ لإلنسان جوهره ويعوزه العدل والسالم ،  «و       

، حىت  ، وضرورتا للبشر فان الدراما كفن تستطيع أن تكشف هذه احلاجات اإلنسانية
، ويصبح الوجود الدرامي للفن من خالل بنيته  جوانب احلياة نفسهاوتستقيم  تتوازن

املسرحية الكاشفة بلغتها هو املعادل املوضوعي للوجود اإلنساين ، كما حيفز املتلقي على 
 .)1(» إليهتغيري واقعه حنو ما يهفو 

ري أوضاع ، واحلريص على تغي مل يرتك سعد اهللا ونوس املسكون بموم شعبه ووطنه     

فنقد كل ،  التمعات العربية قضية من قضايا تلك التمعات إال وحتدث عنها يف مسرحه

، وحرصه على تناول تلك  سلوك وكل ظاهرة ميكن أن تقف يف وجه تطور تلك التمعات

القضايا جعله يندب عدة مصادر من مصادر الكتابة اإلبداعية للحديث عنها ، ومن بينها 

أبعادا تارخيية ليبني " طقوس اإلشارات والتحوالت " ، حيث يعطيها يف  ياملصدر التارخي
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، ومعرفة أسبابا حىت نتمكن  ، والبد من التعرض ملناقشتها أ�ا منتشرة يف كل زمان ومكان

 .من التصدي هلا

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــ

 . 51سعد أبو الرضا، فن الدراما، ص  -1
 

 الدينية ايـاالقض -ثالثا

، ورغم انه  الدينية ببعيدة عن اهتمامات سعد اهللا ونوس املسرحية ايامل تكن القض      

انه على العكس  إال،  واملرسلني كاألنبياءيبدو متحرجا من تناول بعض الشخصيات الدينية  

 عنصرا سلطويا أ�معلى  وقدمهم،  اجلرأةرجال الدين بكثري من  إىلمن ذلك كان يعرض 

 .على الشعب يف سبيل حتقيق مصاحلهم الفردية تآمرهمم وكشف ، فهامجهم وانتقده

 مسرحياته من وموضع يف أكثروجيد املطلع على اعمله اثر القران الكرمي واضحا يف     

عندما جيري على لسان  « ، وهو ، وانتهاء باحلوادث والشخصيات التعاليمابتداء باللفظ و 

،  املدحأو يقوم بذلك يف معرض االنتقاد  فإمنا،  وألفاظهشخصياته بعض تعليمات الدين 

 .)1(»يريد طرحها اليتوذلك حسبما تقتضيه الفكرة 

الكاتب فئة رجال الدين الذين يبيعون ضمائرهم ودينهم مقابل مصاحل شخصية، أدان       

هذه  ختلي 1993" يوم من زماننا "يف  فأعاب،  العديد من مسرحياته فردية يفونزوات 
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الذي يقصده فشيخ املسجد ،باملعروف والنهي عن املنكر األمراملتمثل يف  الفئة عن واجبها

مع انه يعلم جيدا  )فدوى(ليعينه على التصدي لتيار الفسق والفجور الذي تقوده الست  )فاروق(

تغدقها  اليتالكثرية  األموالو ، لكن طمعه  تزرع بذور الفساد يف التمعاألخرية هذه  أن

 .حدود اهللا وإقامةلسانه عن قول احلق  ماوأجلاعميا قلبه ،عليه

 ألجلدينهم  اباعو  الدين الذينكان الكاتب يف هذه املسرحية يدين فئة رجال   وإذا     
 ــــــــــــــــــــــن حربا على شيوخ الدين املرتزقني، ش"والتحوالت طقوس اإلشارات"املال، فانه يف 

 . 35، ص  سرح، توظيف الرتاث يف امل حسن علي املخلف  -1

وراء نزواتم وشهواتم  انساقواالذين  اولئكحتالفهم حلماية مصاحلهم، كما فضح  إىل وأشار

متخفني وراء ستار الطهارة والتقوى، وكل ذلك من خالل قناع التاريخ، حيث استحضر 

، فسارع املفيت الذي كان مومس الدرك معالذي قبض عليه قائد  األشرافحادثة نقيب 

 .االستقالة بعد ذلك إىلمسعته متناسيا العداوة مؤقتا، ودفعه  إلنقاذمعه على خالف 

 أقطابعلى ظاهرة صراع " اململوك جابر رأس"كان سعد اهللا ونوس قد ركز يف   إذاو     

،  نتائجها الوخيمة على التمع إىلاحلكم ، ونبه  إىلالسلطة السياسية من اجل الوصول 

، وحذر من نتائجها على  ضية حتالف رجال السلطة الدينيةفانه يف هذه املسرحية اهتم بق

حقيقي أثبتته مذكرات  منها ما هو ، يف عدة مشاهد من هذه املسرحية،  األفرادحياة 

 . ومنها ما هو متخيل ابتدعته موهبة الكاتب البارودي 

ه اسم فمن املشاهد اليت متسك فيها باحلقيقة التارخيية مشهد غضب املفىت الذي أعطا     

الذي ال يعتربه عدوا كما يراه حني مسع مبا جرى لنقيب األشراف ) حممد قاسم املرادي(

تدبري ينقذ  ، فيفكر يف إجياد ، وإمنا يعترب ما بينهما خالفا يف االجتهاد والرأي اآلخرون

، وإذا كان البارودي يف مذكراته يفتخر بتماسك الدمشقيني  مسعة النقيب واألشراف مجيعا

من متاسكهم وحتالفهم ال يقوم  ، فإن سعد اهللا ونوس خالفه الرأي إذ جعل ك الزمانيف ذل



~ 108 ~ 
 

، ويتجلى ذلك من خالل البعد التخييلي الذي خلقه الكاتب  إال على املصلحة املشرتكة

فيما فعل، وأنه أهان بفعلته  ة املفىت لقائد الدرك، ليؤكد له أنه غاىلهمن خالل مواج

                                                                                               .        األشراف مجيعا

 ، كان يكفي أن  ، وجتاوزت يف الصيد حدود املعقول أعين أنك غاليت   : يالمفت       

 

     . )1(، أما أن ختزيه أمام عامة الناس فهذا علو واستهتار يشعر باخلزي أمامك

، فإن الكاتب جيعله يف  فإذا كان املفىت مبوقفه هذا قد محى نقابة األشراف يف املاضي      
، لذلك أقام الصلح مع نقيب  املسرحية أكثر حرصا على مصاحله ومركزه االجتماعي

، فمن يهني نقابة األشراف إمنا قد يعامل  ، ونسى اخلالف الذي كان بينهما رافاألش
                      .ى أول خالفاملفىت بالطريقة نفسها لد

أهنت األشراف وأهنت عماميت أيضا، ومن يعامل نقيب األشراف بذا :  المفتى   

                                                      .)2(االستخفاف، قد يعامل املفىت لدى أول خالف باالستخفاف ذاته

النقيب  بزوجة الغانيةجعل املفىت يقرتح تبديل  تقيد الكاتب بالواقعة التارخيية حني    

لكنه جعل من هذه ، وبالتايل مسعة نقابة األشراف مجيعا،  ينقض مسعة نقيب األشرافل

التمعات  عدد من الشؤون اليت تدور يف أروقة احلادثة احلقيقية مدخال إللقاء الضوء على

ال  اإليديولوجيةبني الشخصيات  ، فالعالقات اليت يقوم با رجال يدعون التقوىالعربية 

من ورطته  األشرافنقيب  إنقاذ إىل، فمفيت الشام مل يبادر  املصلحة أساسعلى  إالتقوم 

، األشرافالن تلطخ مسعته يعىن تلطخ مسعة نقابة  إلنقاذهبادر  وإمنا،  يتضامن معه ألنه

                                          .مسعة األشراف مجيعا وبالتايل 
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يكشف الكاتب يف هذا املوقف أن السلطة الدينية ال تبايل مبا  خريأومن جهة       

كان ذلك ال ميس   إنتغض الطرف  قد بل ، يف التمع من احنالل أخالقي حيدث

 .تسارع للتصدي له  فإ�ايهدد وجودها األمر  كان  إذا ماأ،  استمراريتها

 
 ــــــــــــــــــ

                                                                                                   . 486نوسن طقوس اإلشارات والتحوالت ، األعمال الكاملة ، ص سعد اهللا و   -1 
 . 485املصدر نفسه ، ص  -2

، ليست نيسيد العرف وأنت،  الفسق والسكر والعربدة) خماطبا قائد الدرك( :المفتى        

يف إال ،  تغض الطرف أن، والسلطات تعودت  أمورا نادرة يف مدينتنا

 .)1(موال  رأسهاحني يكون يف  أو ، العام األذىحاالت 

ومع هذا احلضور للقضايا االجتماعية والدينية إال أن السياسة كانت حاضرة هي    

هلا من خالل حتالف  مل يركز عليها الكاتب كثريا لكنه تعرض إذخلفية بعيدة ، ك األخرى

يف دار الوايل  وجهاء الشاماجتماع  السياسية يف موقفمع السلطة  رجال السلطة الدينية

من أجل الوصول إىل حل يف أمر قائد الدرك، فاقرتح سجنه واإلفراج عن نقيب األشراف 

أن  ، هكذا اختار رجال الدين الذين حتالفوا مع الوايل الذي ميثل السلطة السياسية وزوجته

 .يضحوا بقائد الدرك مقابل أن ال تداس مسعة النقيب وبالتايل مسعة األشراف مجيعا

أن السلطة حتمي نفسها  «وهذه حقيقة تارخيية أراد الكاتب من خالهلا أن يبني كيف     

من الناس عرب احلفاظ على حتالفها بغض النظر عما بني أركا�ا من اخلالف والضغينة، 

 .)2(»من يف حتالفها يف وجه احملكومني لعلمها أن قوتا تك

شهدا ختييليا آخر يؤكد من خالله وترسيخا لفكرة إدانة رجال الدين خلق الكاتب م    

ذه الفكرة، فحني نقل قائد الدرك يف احلادثة التارخيية إىل مدينة أخرى وباشر عمله من ه
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، فتبدأ عالمات التحول جديد، جعله الكاتب يف املسرحية خيطو حنو �ايته فيصاب باجلنون

    .                                                                                                         عنده حني أنكر اجلنديان أ�ما قبضا على الغانية

 
 

 ــــــــــــــــــــــ
 . 486، ص  املصدر السابق -1
 .                                                                                             331،ص  ونوس،جملة فصول ، مسرح سعد اهللا صاحل فخري -2
 

، اختلت املوازين، وعميت  جنون ورأس أمي هذا جنون :  )قائد الدرك( عزت بيك  

 ، ولو أمجعت ، مل تكن زوجته ، ودفنت احلقيقة مبؤامرة وتدبري العيون

! ؟ كيف أتفق أن أحدا مل يقف معي السماوات واألرض على ذلك، ماذا أفعل

                                                         . )1(! رأيت   أحق! الوحيد الذي رأى أينكيف أتفق 

جعل فبعد أن كان قائد الدرك جاهال حلقيقة املؤامرة اليت حيكت حوله يف املاضي        

كيف أن  «ليكشف من خالل شخصيته  ،تب يف املسرحية مدركا حلقيقة األوضاعالكا

، إذ أ�م من املمكن ناس ومشاعرهم، وال يهمو�ا كثرياالطبقات احلاكمة تستهني بأفكار ال

  جدا أن يزوروا احلقائق ويقلبوا احلق باطال إن استدعت مصاحلهم ذلك، دون أي اعتبار

ن ثقة أولئك املتسلطني كبرية بأنفسهم، حيث أ�م عرب القمع آلراء الناس وملا شاهدوه، أل

قنعوا الناس مبا تراه تلك الفئات، حىت لو كان أولئك سواه ميكن أن يبدلوا احلقائق، ويأو 

حل أمامهم وهم مستلبوا  الناس قد رأوا منذ فرتة قصرية غري ما يسمعون اآلن، لكن ال

                                                                                 .)2( »اإلرادة 
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تدخل الوايل يف أمر الفتوى، ومن صور املتاجرة بالدين وتوظيفه ألغراض شخصية     

 أل�اعلى هذه الفتوى يثور  جاء يف مضمو�ا حترمي اخلمر اليت الفتوى فعندما يصدر املفيت

 .تروق مساءه اليت كأسهحترمه من  

 
 ـــــــــــــــ ـــــــ
 . 488ص  ، ، طقوس اإلشارات والتحوالت،األعمال الكاملة سعد اهللا ونوس -1
 . 75امحد جاسم احلسني، سعد اهللا ونوس يف املسرح العريب، ص  -2
 

      

واقعة سوداء هذا املفيت، هل ختبل؟ كيف يصدر هذه الفتاوى ؟أيريد والييت مقربة    :الوالي 

لن حيرمين شيئا، حفر حفرته بيده، وسأطمره با، ...مل حيرمهأو مأمتا؟ ما الذي 

 .)1(؟..؟ وكيف يتجاوزين بذه الصالفة ..ماذا يريد

مستوى وبلغ استهتار أدعياء الدين واملتاجرين به جد جعل أراذل الناس ومن هم دون     

أحد  ، وذلك حني يقرتح ىتاليت أصدرها املفالعادي يتدخلون يف أمر الفتوى اإلنسان 

 مبدئيا على أن يتم رفعها للتصديق عليهاان على الوايل نصيحة املوافقة على الفتوى اخلصي

يف عاصمة الدولة العليا حىت يكسب الوايل وقتا ليتمتع بكأسه اليت تروق مساءه من جهة، 

                        . وليتجنب ثوران العامة من جهة ثانية

ها املسرحية ألولئك الشيوخ االنتهازيني املتاجرين بالدين والصورة العامة اليت قدمت    

وهم يركعون أمام أقدام مصاحلهم، وهم الذين حياولون  «واملتحالفني مع السلطة السياسية 

أن يفسروا الدين والتقاليد الدينية حبسب أهوائهم مستفيدين من مراكزهم ومواقعهم، وقد 

ق مصاحلهم، وكل من حياول أن يقف بوجههم جعلوا الدين قابل لكل املقوالت اليت حتق

قد وقع يف دائرة الشك،  بأنهيتهمونه  أ�م أو –سالحهم اهلدام  -راية التفكرييرفعون له 
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القمع  أدواةجزء من  شيوخ الدين املرتزقني دع فإ�م يشنون محلة شعواء عليها إنوان مل يرت

بية معهم، وبدورهم يقومون حيث حترص على عالقة اجيا البوط، أنظمةتستعملها  اليت

 . )2(»األمر أوىليقف يف وجه طاعة  أنباستعمال شرطتهم الدينية لتقمع كل من حياول 

 
     ـــــــــــــــــــــ 
 . 572، ص  ، طقوس اإلشارات والتحوالت،األعمال الكاملة سعد اهللا ونوس -1
 .102 ، ص ، سعد اهللا ونوس يف املسرح العريب امحد جاسم احلسني -2

ظلت ختتفي وراءها،  اليت األقنعةيواصل ونوس تعريته هلذه الشرحية ويسقط عنها تلك     

وهو يف وضع خمل باحلياء مع  األشرافانه استحضر حادثة نقيب  اإلدانةومن مالمح هذه 

وضعت  األخرية، فهذه بالسكر والرقص والضحك والغناء مليءمومس كما جعل اجلو 

 .وزينت با رقصها  رأسهاعلى  األشرافمنصب نقيب اليت تدل على عمامته 

 أن، عبد اهللا ال يقبل  جادا يا وردة أمرا، سأقول لك  ضعيها أىن شئت  :   عبد اهللا      

ميس هذه  أخررجال  أنعلمت  يشاطره احد املاء الذي حيييه ، لو

 . )1(ستربق الدنيا وترعد..الكنوز

على جتريد  فأصرسرحية ركز على املالبس الكاتب يف هذه امل أنومن املالحظ     

للمالبس داللتها  «، الن  شخوصه من مالبسها لتظهر على حقيقتها ويكشف الباطن

، وان يتجرد صاحب املنصب  ، وللمنصب مالبسه واجلمالية واالجتماعية والوظيفيةالنفعية 

الذات  مرآة مأما، ويقف عاريا  ، ويتخلى عن تنكره طبيعته إىلمن مالبس منصبه يعود 

«)2(. 

أيضا  أوالهامعا، وقد  آنملا هلا من دور درامي و اجتماعي يف اهتم الكاتب باملالبس    

املظهر خيفي خمرب، ومن سطوة هذا  أنمن حيث " امللك هو امللك"عناية كبرية يف مسرحية 

 .املظهر الذي غالبا ما يتجلى يف املالبس 
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 ـــــــــــــــــــــــ
 . 475، ص  اهللا ونوسن طقوس اإلشارات والتحوالت ، األعمال الكاملةسعد   -1
 161، ص  ، فن املسرح حممد ندمي معال -2

 

وأشارت املسرحية إىل نفاق رجال الدين، فمفيت الشام خيون وظيفته ودينه ، إذ ال يصدر   

سجن ال ، وإخراجه من ، بل يسعى لتربئته ، وعشيقته حكم الزنا يف حق نقيب األشراف

البارودي هذا املوقف ليشيد بتماسك الدمشقيني يف املاضي، فان ونوس  أورد وإذامبؤامرة ، 

 .ما فعله املفيت خيانة لدينه  أن، فريى  يقف منه موقفا مناقضا

يف       )مؤمنة(وليتمكن الكاتب من فضح هذه الشرحية من التمع جعل املفيت يزور     

قدمت  اليتالنقيب هي  التارخيية فزوجةة يف احلادث ها بينمازوج إنقاذ، ويطلب منها  بيتها

، ووضعوها حمل  السجن إىل وأرسلوها،  زوجة املفيت القضية فأفهمتها،  بيت املفىت إىل

 .الغانية 

هو جعل املفيت يغرم  التحوير يف هذه اجلزئية التارخيية ولعل غرض الكاتب من      

سقط يف مستنقع الرذيلة أمام يومن مث ) املاسة(اليت حتولت فيما بعد إىل  )مؤمنة(ب

 .إغراءات اجلسد 

فتوى  قرر إصدارجعل املفيت حياول الفرار من خفقات قلبه ورعشة روحه، لذلك و     

، وحيرم  الغري الدينية الكتبحترم قراءة كما   تقضي بإهدار دم البغايا نساء كانوا أو رجاال

ا بفعل إغراءات اجلسد فحبه للماسة جعله يزيح ، لكنه تراجع عنه معها الرقص واخلمور

وقع يف حبها مثل بني  ما فبعد ، وجده كنهر عظيم أفلت بعد احنباسو  حجابه ليتدفق
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وينزلق  كفرد من عامة الناسر  نزعت عنه جبته وعمامته ليظهمن عالماته و جردته ف ايديه

ز حواره حامال لبعض ويظهر مغرما إىل حد التلف ويرب   حنو �ايتهحنوى الرذيلة وباليت

 .                                                                      احلوارات الصوفية

    

 واألشواقاملقموعة،  األهواءحجابا يسرت  إالمل يكن  طمأنينة أظنهما كنت   : المفتي      

، ضوؤكالح ، حىت  ، كان الوجد يتخمر، ويفور يف الدنان املسدودة احملبوسة

 إين اطمع بالكثري..فانزاح احلجاب وتدفق اهلوى كنهر عظيم افلت بعد احنباس

ستكون ..ياماوكلما ازددت نايا ازددت ه...و به نفسكخ، ولكىن اقنع مبا تس

أعضائي تذوب وتسيل إن قليب يفلت من إن ...فيضا، والبسمة سخاء،  للفتةا

                                                      .)1( جديدا يف فنائي صدري هذا هو الفناء إين أفىن فيك وإين أولد

املفىت سقيما إذ كان حيال الفرار من املاسة منذ أول لقاء بينهما ولكنه مل يستطع أصبح     

غلبه ومل يصدر الفتوى إال لكي يقهر نفسه فهو مل جيرب احلب من قبل  الوجدالفرار ألن ا

الشباب ولكنه بعد أن عرفه ذلك مل يبايل مبنزلته االجتماعية، وأحرق صبوات  ومل يعرف

 .       سفنه وراءه وانتظر أن يأخذه اهللا

بعد أن حافظ املفىت على مكانة األشراف وألقى اللوم على نقيب األشراف يف       

ال يف املسرحية جعله ينساق بدور وراء غرائز جسده ففضح بفعلته أحو  املاضي فإن الكاتب

مع  )عبد اهللا(ر املدينة، وأطاح مبكانة األشراف، وإذا كان النص قد افتتح بفضيحة أكاب

                                                                                            ) .املاسة(نتهي بفضيحة املفيت مع ا، فانه )مؤمنة(

فئة من التمع فيبني بشاعة أولئك اللذين يدعون ستمر الكاتب يف نقده هلذه الا     

حلاجات اجلسد وذلك من خالل وراء مظهرهم الطاهر ختتبئ نفس متعطشة  لكن التقوى
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الذي كان يدعي التدين كغطاء خيفي احنرافه األخالقي  )حممد رمسي اخلزار(خلقه لشخصية 

 ويف الوقت ذاته ان حيفظ ابنته القران الكرمي ، فك ضابط هلا وشهواته اليت ال

 ــــــــــــــــــ
 . 589، ص  ، طقوس اإلشارات والتحوالت،األعمال الكاملة سعد اهللا ونوسا -1

يعلم اخلادمات الصغريات السن طبقات الفسق ومراتبه مث يتناوب عليهن هو ابنه البكر 

                  .                                                        الذي يتفاخر به

ومن املالحظ أن الكاتب عمل على إظهار الشخصيات اإليديولوجية اليت ينظر إليها      

املتلقي أو املتفرج نظرة احرتام وهي يف أقصى حاالت تناقضها لتسقط أمامه ويقارن بينها 

العتيدة  ركاناأل، فاملدينة املبنية على  وبني مثيالتا يف الواقع ، كما انه جعل �اياتا فاجعة

تتفكك العالقات فيها ) واملفيت وقائد الدرك األشرافنقيب (والشخصيات اإليديولوجية  

يتحول  ، واملفيت ، متسائال عن احلقيقة ، قائد الدرك يف زنزانة يهذي وتتهاوى الشخصيات

 شرافاألوقوته املسيطرة، ونقيب  من الديين إىل الدنيوي مث يقبع ذاهال يف بيته فاقدا مكانته

 .يصبح جمنونا يتمتم بعبارات مبهمة يعتقد انه دخل الصوفية 

رؤية سعد اهللا ونوس  لبعض رجال الدين الكثري من احلزم والشجاعة و اجلرأة  كان يف   

، وإدانته هلؤالء ال يعين خلو التمع من  وهذا ما قد ال جنده عند الكثري من الكتاب العرب

، فالتاريخ العريب حافل بأمساء  عروف وينهون عن املنكرالرجال الدين الذين يأمرون بامل

 .رجال الدين الذين محلوا على عاتقهم مسؤولية خدمة دينهم وجمتمعاتم
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شكل التاريخ مصدرا هاما للكتابة اإلبداعية يف كافة صنوف األدب خاصة يف جمال     

واستمرت فعالية التاريخ يف هذا ،  به منذ مولدها يف األدب العريباملسرحية اليت ارتبطت 

،  ترسيخ هذا االجتاه يف املسرحية إىل، إذ ظهر عدد من املسرحيني العرب الذين سعوا  الفن

ومن بينهم سعد اهللا ونوس الذي اعتربت مسرحياته ذات املصدر التارخيي طفرة نوعية يف 

 ، وهذا ما تؤكده النتائج اليت توصل إليها البحث ميدان املسرحية العربية والسورية

 ، العودة إىل التاريخسورية يف دوافع يف  املسرح كتابسعد اهللا ونوس مع غريه من   اشرتك -

على حد  اإلبداعية و اإلنسانية  تهمنعطفا هاما يف حيا 1967جوان  5 وكانت مأساة 

 . السواء 

ء من مشروعه الثقايف الوطين الكبري سببا الذي يشكل جز  املسرحي هكان ا�يار مشروع  -

 .ضرورة التسلح بالوعي التارخيي وتعمق داللته  إىليف دعوة ونوس 

يستحضر جعله الذي يقوم به هذا الفن  التوعوي للدوريف مرحلة متقدمة  ونوس إدراك -

له  ، ولتعليم اجليل الصاعد الذي البد التاريخ يف نصوصه املسرحية لتقدمي العربة للحاضر

، خاصة وان التاريخ  من رصيد معريف تارخيي حىت يتمكن من االستمرار واالرتقاء بأمته

مقوم أصيل من مقومات األمة ألنه حيفظ هلا أصالتها ووحدتا القومية اليت متيزها عن غريها 

 .من األمم األخرى
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فق مع ما ، فغايته مل تت من مالمح احلس الدرامي للكاتب انه اختذ من التاريخ قناعا -

ذهب إليه الكثري من الكتاب يف استحضار حوادث وشخصيات التاريخ بدف إحياء 

، بل سعى إىل معاجلة  صفحات التاريخ املشرقة من تاريخ األمة واإلشادة باجنازات أبطاهلا

إذ قام بعملية إسقاط املاضي على  ، بعض مشكالت احلاضر من خالل منظور تارخيي

 . احلاضر

وس يف تعامله مع التاريخ على املادة التارخيية كما هي بل تعامل معها ونمل حيافظ  -

 ،ا للقراء أو املتفرجني باحلذف واإلضافة والتحوير مبا يتماشى والفكرة اليت يريد إيصاهل

من دالالت صاحلة  يتنزهبروح نقدية حىت يستشف ما تعامل معه  قدسيته إذاسقط عنه و 

 .خلدمة احلاضر

سرحيني التاريخ القدمي ، ونقب آخرون يف التاريخ اإلسالمي ، يف استحضر بعض امل -

 .حني مل يعجب ونوس من التاريخ العريب إال باملرحلة املعاصرة 

واجهها ونوس يف خمتلف مراحل  اليتكان هم التواصل مع املتلقي من اكرب اهلموم   -

اسب مع هذه وأشكال تتن، لذلك جنده يف كل مرحلة حياول جتريب مضامني  إبداعاته

، أو انه يستعري تقنيات غربية ليحقق  املضامني سواء كانت من أشكال الفرجة العربية

 .التواصل 

الكاتب كتبها يف مراحل خمتلفة  أن، ذلك  اختلف تعامل ونوس مع التاريخ يف مسرحياته -

،  لسياسيللواقع ا بدافع التغيري الثوريمرحلة يف  قد استحضر التاريخ كان  فإذا،  إبداعهمن 

، ونزع عنه األقنعة اليت  استحضره بدف تعرية الفرد والتمع العريب أخرىفانه يف مرحلة 

  .  حتجب أفعاله السيئة اليت ميارسها يف اخلفاء خوفا من الرقيب االجتماعي واألخالقي 
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 أكثريراها  ألنه وأمتهركز ونوس يف استلهامه للتاريخ على الثغرات احلرجة من تاريخ بلده  -

تناسب احلاضر الذي ترهقه التقلبات السياسية  اليتالدالالت والقيم  إفرازقدرة على 

 .واالجتماعية 

من  اإلفادةكان اغلب الكتاب يستحضرون الشخصيات التارخيية اخلالدة بدف   إذا -

تلك  أو يستحضر الشخصيات املشهورةقد  إذ، فان ونوس على خالفهم  مميزاتا النبيلة

ويبحث فيها عن النقاط السلبية لينقد من خالهلا موقف معني من هلا ثقل تارخيي  اليت ليس

 .مواقف العصر الراهن 

اختاذ التاريخ كقناع ملعاجلة بعض إىل الشعبية العريضة التزام ونوس بقضايا اجلماهري  دفع -

ومنه السياسية بة بالرتكي ، منها ما يتعلق اليت متس التمع ، وتؤثر يف سريورتهالقضايا الراهنة 

 .الدينية الرتكيبة ومنها ما ميساالجتماعية  ما يتصل بالرتكيبة

، فإذا كان جابر قد قطع  تشرتك املسرحيتني يف النهاية الرتاجيدية للشخصيات الرئيسية -

، فان مؤمنة قد قتلت أل�ا  رأسه ألنه تدخل يف أمور السياسي دون أن يفهم طبيعة السلطة

 .  ى القوانني االجتماعية السائدة للمجتمع العريب حاولت التمرد عل
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Résumé 

 
La présence de l’histoire constitue l’un des aspects qui caractérisent le 

mouvement de création dans le théâtre arabe, et rares sont les écrivains 

dramaturges qui ne recourent à cette source ou ne s’abritent dessous, plus encore 

puisque ce théâtre arabe n’a pu être accepté et son audience s’accroît qu’après ce 

recours à l’histoire. 

Saadallah Wannous fait partie de ces dramaturges qui ont été tenté par le 

patrimoine historique, puisqu’il y a eu recours dans plusieurs de ses textes 

dramaturgiques qui ont représenté la deuxième partie de son parcours artistique. 

  De là commence notre problématique : Pour quelle raison Saadallah 

Wannous a-t-il eu recours au patrimoine historique ? Quelles sont les valeurs 

esthétiques que lui a conféré ce recours ? Comment a-t-il traité avec les 

évènements et les personnages ? Quelles sont les significations dramatiques et 

thématiques qu’à donné ce patrimoine historique au théatre de Saadallah 

Wannous ? 

Pour répondre à toutes ces questions, nous avons divisé notre mémoire 

en : un préambule et deux chapitres, précédés de l’introduction et suivis de la 

conclusion. 

Le préambule est intitulé Parcours du théâtre historique en Syrie, dans 

lequel j’ai essayé de mettre en évidence la relation entre le théâtre arabe et 

l’histoire, en mettant l’accent sur l’émergence du théâtre historique en Syrie, 

pour passer directement au théâtre de Saadallah Wannous, en tant que l’un des 

plus important dramaturge syriens qui ont brillé dans le théâtre historique. 

Le premier chapitre a eu pour titre : le patrimoine historique dans le 

théâtre de Saadallah Wannous, j’y ai étudié les raisons de ce recours à l’histoire 

et les formes de l’évocation des évènements historiques. 

Le deuxième chapitre a été réservé à l’étude des contenus des textes 

dramaturges dans lesquelles a été évoqué le patrimoine historique , l’étude a fait 



émerger trois questions principales ; les questions politiques, les questions 

sociales et les questions religieuses. Mais cette présence diffère d’un texte à un 

autre, en plus du chevauchement de ces questions dans le même texte. 

Nous nous sommes appuyés sur la méthodologie historique surtout dan le 

préambule, nous avons eu recours aussi à quelque aspect de la méthodologie 

analytique pour découvrir les principales questions qui ont intéressé ses textes 

historiques.  

Nous concluons, enfin, que le théâtre de Saadallah Wannous a constitué 

une étape importante dans le parcours du théâtre historique arabe en général, et 

le théâtre syrien en particulier. 
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