ئ

جامعةةةةةةةةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةة

عمةةةةةةةةةةةةةةاع

ةةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةةةةةة آلع ب و ع ةةةةةةةةةية
ب ةةام ماج ة

غةةةةةةةةةةةةةةةع ةةةةةةةةةةةةةةةا
ةةةةةةةةةا

غة ع ب ة ب وعب و ة

القنــاع فـــي مســـرح ســــعداهلل ونّـــــــوس
دراسة نقدية تحميمية
Personal mask in Saadallah Wannoos theater
Critical and analytical study
إعداد الطالب:
حسن عمي حسين أبو ندى

إشراف األستاذ الدكتور
فوزي إبراىيم عبد اليادي الحاج

قدمت ىذه الرسالة استكما ًال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في األدب والنقد
كمية اآلداب والعموم اإلنسانية– جامعة األزىر – غزة

1436ه2015/م

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اس ِ
ف قَ ومه فَأَطَاعوه إِنَّهم َكانوا قَ وما فَ ِ
ين "
ق
" فَ ْ
ًْ
استَ َخ َّ ْ َ
ْ
َ

سكرة الزخرؼ آية ""54

أ

شكر وعرفان
أتقدـ بخالص الشكر كعظيـ االمتناف إلى أستاذم العالـ الجميؿ األستاذ الدكتور فوزي إبراىيم
نعـ
الحاج  -أدام اهلل عميو الصحة وموفور العافية-عمى نصحو كارشاده كسعة صدره ،فقد كاف ى
المشرؼ الحميـ كالناصح األميف ،الذم نقش بأحرؼ مف نكر أسمى معاني التكاضع في قمكب
طمبة الدراسات العميا كعقكليـ.
أستاذم العالميف الجميميف .....عمى تفضميما بمناقشة ىذا
كما أتكجو بالتقدير كجزيؿ العرفاف إلى
َّ
البحث.
أسجؿ عميؽ تقديرم كعظيـ امتناني ألساتذتي في كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،قسـ المغة
العربية،كأخص بالذكر األستاذ الدكتكر محمد صبلح أبك حميدة.
لصديقي الصادقيف األستاذ أسامة إسماعيل أبو غبن ،واألستاذ عبد الحي
كالشكر مكصكؿ
ٌ
يونس أبو شمالة ،مشرىفي المغة العربية بككالة الغكث ،الم ىذ ٍيف تفضبل بتدقيؽ البحث كمراجعتو.

حسف عمي حسيف أبك ندل

ب

إىـــــــــــــداء
إلى والدي رحميما اهلل.
إلى زوجتي الوفية ،وأبنائي وبناتي حفظيم اهلل بعنايتو.
إلى كل المحبين من األىل واألصدقاء.
غيبوا ،الباحثين عن شرط وجودىم.
إلى المقيورين المعذبين الذين غابوا أو ّ
إليكم جميعا أىدي ىذا البحث.

مع خالص الحب والوفاء.
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الممخص
يتناكؿ البحث جيكد المسرحي العربي السكرم سعداهلل كنكس ،أحد كتاب المسرح العرب ،الذيف
كرسكا ج ٌؿ حياتيـ لخدمة المسرح العربي المعاصر ،كييدؼ البحث إلى تسميط الضكء عمى
الخطاب الذم تضمنو مسرح سعداهلل كنكس ،في مختمؼ النكاحي الفكرية كالسياسية كاالجتماعية
كاألخبلقية ،التي ظيرت في مضاميف مسرحياتو المتنكعة ،عمى ألسنة الشخصيات التي كظفيا
طبؽ كنكس الرسالة الحقيقية لممسرح ،التي ال
كبيف البحث كيؼ ٌ
قناعا يحمؿ الفكرة كيدافع عنياٌ ،
ن

تنحصر في اإلمتاع كالتسمية ،إنما في ممارسة التحريض كالتعبئة كالتنكير كالتسييس ،مف خبلؿ
جعؿ المسرح أداة ثكرية تدفع اإلنساف لمبحث عف شرط كجكده ،الذم يتحقؽ مف خبلؿ حياة
كريمة عزيزة قادرة عمى بناء شخصية أبية ترفض الذؿ كاليكاف ،كتقؼ في كجو الحكاـ المتسمطيف
الذيف استمرؤكا التقديس ،كجعمكه ثقافة تتكارثيا األجياؿ.
اصطبلحا ،كعرض ألمثمة حكؿ
جاء البحث في أربعة فصكؿ :تناكؿ األكؿ تعريؼ القناع لغة ك
ن

تكظيؼ القناع في الشعر كالركاية كالقصة .كأفرد الفصؿ الثاني لممصادر التي اعتمد عمييا كنكس

في صناعة األقنعة ،سكاء أكانت مصادر تراثية أـ مصادر معاصرة .كعرض الفصؿ الثالث
حمميا أفكاره كعرضيا مف خبلليا ،كدافع عنيا مف خبلؿ
لمشخصيات التي كظفيا كنكس أقنعةٌ ،
تمؾ الشخصيات .كتناكؿ الفصؿ الرابع مضاميف مسرح كنكس كالمسككت عنو في نصكصو

المسرحية مف خبلؿ تحميؿ نقدم يتناكؿ النص المكازم كما كراء السطكر.
عرض كفي الخاتمة البحث أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ،التي تتمخص في أف المسرحي
قكميا ،استطاع أف يؤسس لمسرح تسييسي يحمؿ
العربي السكرم سعداهلل كنكس ،كاف
عركبيا ن
ن

رسالة كعي قادرة عمى خمؽ المكاطف العربي ،الذم يعي شرط كجكده ،كيضحيمف أجؿ تحقيقو،
مف خبلؿ أقنعة سياسية كتاريخية كاجتماعية كأخبلقية ،حممت أفكار الكاتب كعبرت عف اليـ
الجمعي ،كما أنو جعؿ مف المسرح أداة تكعية جيدة ،مف خبلؿ تكظيفو لتقنيات جديدة في
المسرح ،تقكـ عمى دكر المتمقي في الحكار كالمداخمة كالنقاش ،كابداء الرأم كغيرىا مف النتائج،
التي أثبتيا الباحث في الخاتمة.
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Abstract
This research talks about the efforts of the Arab Syrian dramatist
SaadullahWanous. He is one of the Arab dramatists who spent their lives
to serve the modern Arab drama. This research aims to focus on the
message of his plays in different fields of life: thoughts, political, social
and moral. He used his plays characters as a mask to hold his thoughts to
defend his ideas and thoughts. The research clarifies how Mr. Wanous
applied the real massage of drama. This message is not for entertainment
only, but also to practice incitement, enlightment and political
mobilization. And that comes through using the drama as a revolutionary
instrument to motivate humans to search for a decent life, to refuse
humiliation and to make them standing against those bossy governors
who used to enslave their people.
This research contains of four chapters: The first one talks about the
linguistic definition of the mask and its definition as a literary term. It
shows some examples about using the mask in poetry, novel, and story.
The second chapter talks about the resources that Mr. Wanous depended
on to make those masks, whether they were traditional or modern ones.
The third chapter shows the characters that Mr. Wanous used as masks to
hold his thoughts and ideas which he defended by using those characters.
And the last chapter talks about the contents of his drama and his untold
ideas by analyzing and criticizing the parallel text and what is behind the
lines.
At the conclusion of the research, it shows the most important outcomes
that the researcher has reached to.
The Arab Syrian dramatist SaadullahWanous was an Arab nationalist
man who has established a political drama which hold a message to aware
the Arab citizens.
He used political, historical, social, and moral masks to hold his thoughts
in his plays to reach what he has aimed to.
He used new techniques in his drama by motivating the audience to share
the conversation and also to give their opinions. And there is much more
outcomes.
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المقدمة
الحمد هلل حمدا يتكرر لحظات العيكف كأنفاس الصدكر ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيد الخمؽ
أجمعيف محمد بف عبد اهلل ،كبعد.
دكر عظيـ في تشكيؿ كعي الشعكب ،مف خبلؿ
لؤلدب عمكما ،كلممسرح عمى كجو الخصكص ،ه
تناكلو لمقضايا المصيرية ،كتسميطو الضكء عمى أىـ الجكانب ،التي تمقي بظبلليا عمى كاقع

الحياة اليكمي ،كيبرز ىذا الدكر بكضكح ،عندما يمارس المسرح مبرر كجكده في التنكير
كالتحريض ،بحثنا عف الحقيقة ،بدال مف حصر غاياتو في اإلمتاع كالتسمية.
معبر عف رقي الشعكب ،كتقدميا الفكرم كالحضارم ،ك"اىتداء
فالمسرح كاف كما يزاؿ ،عنك نانا نا
كثير مف الشعكب القديمة – الفراعنة كاإلغريؽ كاليابانييف كالصينييف كالينكد كغيرىـ – إلى ىذا

الفف يعني بكضكح ،أنو يحمؿ رسالة خطيرة ،جعمت اإلنساف يحرص عميو منذ آالؼ السنيف في
كؿ أصقاع الدنيا"()1؛ ليذا اعتبر المسرح أبا لمفنكف ككنو يجمعيا.
معالـ بارزةن في حياة الشعكب عمى كافة
نيض المسرح في تمؾ الحضارات ،كترؾ بنيضتو ىذه
ى
إنسانا
كبير عمى مستكل الفرد كالجماعة ،كبالتالي أكجدت
تقدما ن ا
ن
المستكيات كاألصعدة ،أحرزت ن
قيما ظمت ز نادا ينتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ ،عبر
عمى كعي بشرطو الكجكدم ،كغرست فيو ن

العصكر ،كفي كؿ عصر ظمت ىذه القيـ تنمك كتكبر كتتعمؽ ،حتى أضحت عنكانا ليذه
الشعكب ،بيا تعرؼ كبيا ينعتيا البشر.
لكف المفارقة الغريبة ،أف األمة العربية ظمت بعيدة عف ىذا المعيف ،الذم شكؿ معكؿ بناء في

تاريخ الحضارات المتعاقبة ،كعندما فكرت في نقمو ،لـ تحسف تكظيفو كغيرىا مف األمـ الشعكب،
بؿ أساءت االستخداـ كالتكظيؼ ،عندما جعمت الترفيو - ،أحد غايات المسرح -ىدفا أساسيا لو،
حقبا ترزح فييا
كأغفمت بقية الجكانب اإليجابية األخرل ،ليذا ظمت بعيدة عف التنكير ،كعاشت ن

ضحيةن لمجيؿ كالتخمؼ ،كتعاني جكر الحاكـ ،كبطش المستعمر الذم سيطر عمييا ،فكاف البد
مف عكدة إلى ىذا الفف – المسرح – كتخميصو مما عمؽ بو مف تشكيو.

( - )1المسرحية كالركاية كالقصة القصيرة ،أ .د .فكزم الحاج ،غزة ،ط ،2012 ،2ص أ.

ط

تعالت األصكات المنادية بضركرة أف يحتؿ المسرح دكره الطميعي ،كالريادم في تنكير الشعكب،
كتبصيرىا بقضاياىا المصرية ،فكانت البدايات التي تحقؽ ىذا الغرض عند مسرحييف كثر ،لعؿ
سعداهلل كنكس ،مف ىذا الرعيؿ الذم أخذ عمى عاتقو القياـ بإحياء ىذه المعاني السامية في رسالة
المسرح؛ ليحتؿ مكانتو الطبيعية في حمؿ رسالة التنكير ،مف خبلؿ حرصو عمى أف يككف المسرح
تسييسي بالدرجة األكلى ،يعرم كاقع األنظمة التي مارست القمع كالظمـ بحؽ المكاطف عمى كافة
اطنا سمبيِّا كنأت بو عف
األصعدة ،السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كاألخبلقية ،كجعمت منو مك ن
ممارسة دكره الطميعي في النيكض بالكطف.

ميدان الدراسة
تتناكؿ الدراسة مسرحيات الكاتب سعداهلل كنكس ،التي رأل الباحث أنيا احتكت عمى شخصية/
شخصيات قناع ،حممت فكر كقناعات كآراء المؤلؼ كىي " االغتصاب ،حفمة سمر مف أجؿ
خمسة حزيراف ،رحمة حنظمة مف الغفمة إلى اليقظة ،الفيؿ يا ممؾ الزماف ،منمنمات تاريخية ،يكـ
مف زماننا ،الممؾ ىك الممؾ ،ممحمة السراب ،مغامرة رأس المممكؾ جابر.
كىناؾ ثبلث مسرحيات لـ تحمؿ فييا شخصية ما أراء الكاتب ،إنما اعتمد فييا عمى المكقؼ
كالفكرة في ثنايا المضمكف كىي "طقكس اإلشارات كالتحكالت ،أحبلـ شقية ،األياـ المخمكرة"
أسباب اختيار ىذا الموضوع:
تتمخص أسباب اختيار ىذا المكضكع في النقاط التالية:
يتـ
 -1الجدة ،حيث أنو بعد بحث ليس باليسير تبيف لي – في حدكد عممي كباحث – أنو لـ َّ

تناكؿ مكضكع الشخصية القناع في مسرح سعداهلل كنكس بشكؿ خاص ،كربما عمى مستكل

المسرح العربي بشكؿ عاـ.

 -2تسميط الضكء عمى الدكر الحقيقي لممسرح في تنكير الشعكب ،كتكعيتيا بالقضايا المصيرية،
التي ترسـ معالـ حياتيا في حاضرىا كمستقبميا.

 -3إبراز دكر سعداهلل كنكس ،في االرتقاء بالمسرح العربي ،كالكصكؿ بو إلى درجة متقدمة ،عبر
تيـ بني البشر جميعنا ،مستخدمنا تقنيات المسرح البرختي لتحقيؽ ىذه
تناكلو لقضايا إنسانية ٌ
الغاية.

ي

 -4إبراز الحس القكمي العربي ،في مسرح سعداهلل كنكس ،الذم ظير مف خبلؿ حرصو عمى أف
بدال
بل تحميمينا عر نبيا
ينشئ عق ن
سبيبل لمكصكؿ إلى الحقيقة ،ن
جديدا ،يتخذ مف النقاش كالحكار ن
ن
مف اإلذعاف كتصديؽ كؿ ما يقاؿ.

أىداف الدراسة
 -1التأكيد عمى أف تقنية القناع ظاىرة أدبية ال تقتصر عمى الشعر المعاصر ،بؿ امتدت
لتشمؿ فنكف األدب األخرل ،كلما كاف المسرح أبك الفنكف ،فاألجدر بو أف يكظٌؼ ىذه
التقنية أسكة بغيره مف فنكف األدب.
 -2تحميؿ مسرحيا تسعد اهلل كنكس ،كتحديد الشخصية القناع في كؿ مسرحية ،كتتبع مسارىا
عبرت عف اليـ الجمعي
عمى طكؿ المسرحية ،كعرض األفكار التي حمميا إياىا الكاتبٌ ،

الذم أراد الكاتب تسميط الضكء عميو.

 -3التأكيد عمى أف لممسرح دك نار طميعينا في تعبئة الطاقات ،كشحذ اليمـ ،كتبصير الناس
بأمكرىـ؛ إلعادة النظر في مبرر كجكدىـ ،كفي قيمة المسرح كدكره في الكجكد.
 -4تسميط الضكء عمى الرسالة التنكيرية التي تقع عمى عاتؽ األدباء بشكؿ عاـ ،كالمشتغميف
بالمسرح بشكؿ خاص.
 -5تغيير النظرة السمبية تجاه المسرح العربي ،كالمتمثمة في ذلؾ االعتقاد الخاطئ ،الذم حصر
دكر في التحريض كالتعبئة.
ميمة المسرح في الترفيو كالتسمية ،مع أف لو نا
أىمية الدراسة
تنبع أىمية الدراسة مف ككنيا تبحث في شخصية القناع في مسرح سعداهلل كنكس ،كالدراسة ذات
غرض عممي بحت ،قد يسيـ في فتح آفاؽ جديدة لمعاكدة دراسة الشخصية القناع في المسرح
دافعا لممزيد مف الدراسات التي تتناكؿ تقنية القناع في
بشكؿ أعمؽ كأكسع ،كما أنيا ربما تككف ن

أجناس أدبية أخرل كالقصة كالركاية.

تبيف الدراسة أنو ال زاؿ ىناؾ كتاب أمثاؿ كنكس قادريف عمى
كما أف ىذه األىمية تتجمى ،عندما ٌ

المجاىرة بالحقيقة ،ال يخشكف جكر السمطاف كبطشو ،جراء تعريتيـ لؤلزمات كاليزائـ ،كتكعيتيـ
لئلنسانية عمكما ،كلممكاطف العربي عمى كجو الخصكص بكاقعو السياسي كاالجتماعي

ك

كاالقتصادم ،كدفعو لطرح تساؤالت ،ظمت مف المحرمات ردحان مف الزمف ،تساؤالت َّ
غيبيا قانكف
الكالء الذم ابتدعو الحاكـ ،إمعاننا في تكريس الظمـ كممارسة القير.
كذلؾ تتضح أىمية الدراسة ،في بياف كيفية تناكؿ كنكس لمتراث العربي ،كربطو بالمسرح ،كاعادة
محاكمة القناعات كاألفكار ،كي يتسنى لنا اكتشاؼ نقاط الضعؼ كالقصكر ،كمحاكلة تداركيا،
كحرـ اإلبداع ،كأطمؽ العناف لمجمكد
ن
بدال مف العيش تحت عباءة التقديس ،الذم خيـ عمى الفكر ٌ
ينيش جسد األمة ،حتى كصمت إلى درجة المكات في شتى مناحي الحياة.
منيج الدراسة:
اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج النقدم التحميمي ،في تحميؿ النصكص المسرحية لمكاتب
المسرحي سعداهلل كنكس كاستنطاقيا ،مف أجؿ تحديد الشخصية القناع ،التي حممت أفكار الكاتب
كقناعاتو ،كلتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث باآلتي:
حمميا الكاتب رؤاه كقناعاتو
 دراسة مسرحيات سعداهلل كنكس ،كحصر الشخصيات التي ٌحكؿ قضايا سياسية كاجتماعية كأخبلقية.

 ترتيب المسرحيات بحسب حاجة الدراسة في كؿ فصؿ ،حيث جاء الترتيب في الفصؿالثاني بحسب مصادر األقنعة السياسية ثـ االجتماعية ثـ المصادر المعاصرة ،كاقتضت
الدراسة في الفصؿ الثالث ،الترتيب بحسب نكع القناع كمي جمعي ككمي فردم ثـ األقنعة
الجزئية.
 تحميؿ مسرحيات كنكس مف خبلؿ القراءة العميقة لمضاميف المسرحيات كقراءة النصكصمف خبلؿ نص مكاز يسبر أغكارىا.
الدراسات السابقة:
بعد عممية بحث استغرقت كقتنا كجيدنا كبيريف ،لـ أعثر عمى دراسة سابقة تناكلت
الشخصية القناع في مسرح سعد اهلل كنكس بشكؿ خاص ،كال حتى في المسرح بشكؿ عاـ ،كلكف
أرل أنو تجدر اإلشارة إلى ذكر أىـ الدراسات ،التي تناكلت القناع في الشعر المعاصر أك تناكلت
مسرح سعداهلل كنكس بشكؿ عاـ ،كمنيا:

ل

 -1دراسات في الشعر العربي المعاصر ،لمدكتكر عمى رضا1994 ،ـ ،تناكلت مفاىيـ القناع
كالتكليؼ كاألصكؿ كعرض فييا لنماذج شعرية جرل تحمييا.
 -2دراسة لعبد الرحمف بسيسك "قصيدة القناع في الشعر المعاصر"1999 ،ـ ،تناكؿ بسيسك في
ىذه الدراسة التأصيؿ لمفيكـ القناع في الشعر العربي المعاصر كقاـ بتطبيؽ المفيكـ عمى
نماذج مف الشعر المعاصر.
 -3دراسة ماجستير بعنكاف " تكظيؼ التراث في مسرح سعداهلل كنكس" لمباحثة "تيايبية عبد
الكىاب" ،جامعة الحاج لخضر ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،الجزائر.
كزعت الباحثة فصكؿ الدراسة في أربعة فصكؿ ،تناكؿ األكؿ مفيكـ التراث كبدايات تكظيفو في
المسرح عند القدماء كالمحدثيف ،كالثاني تناكلت فيو أسباب تكظيؼ التراث كدكافعو ،كفي الثالث
تطرقت إلى الشخصية التراثية في مسرح سعداهلل كنكس ،أما في الرابع ،فتناكلت تكظيؼ التراث
الشعبي في مسرح كنكس ،كتطرقت إلى العادات الشعبية كالمثؿ الشعبي كخصائصو.
 -4دراسة ماجستير بعنكاف " المسرح عند سعداهلل كنكس ،مغامرة رأس المممكؾ جابر نمكذجا"
لمباحث أبك زيد قاسـ ،جامعة الحاج لخضر ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،الجزائر.
كزع الباحث الدراسة في مقدمة كفصميف ،تناكؿ في األكؿ تعريؼ المسرح ،كالمسرح
ٌ

كالسيمياء ،كالسيمياء كالداللة ،ثـ تحدث عف نشأة المسرح ،كفي الفصؿ الثاني طبؽ
السيميائية عمى مسرحية رأس المممكؾ جابر.
 -5دراسة ماجستير بعنكاف" :االتجاه الكاقعي في المسرح السكرم المعاصر سعداهلل كنكس
نمكذجا" ،لمباحثة "دانية عمى حسف" جامعة البعث ،سكريا ،دمشؽ.
ن

الدراسة تقع في خمسة فصكؿ ،تناكؿ األكؿ المسرح السياسي المباشر ،أما الثاني تحدث

حكؿ المسرح السياسي التراثي ،أما الثالث فتطرؽ إلى المسرح االجتماعي ،كفي الرابع تحدثت
الباحثة عف النزعة اإلنسانية في مسرح سعداهلل كنكس ،ك الخامس تناكؿ الصناعة الفنية في بناء

الشخصيات.

م

الصعوبات:
ما مف دراسة إال تعترييا بعض الصعكبات ،كتتمخص الصعكبات التي كاجيت الباحث في:
 -1ندرة المراجع التي تناكلت المكضكع ،السيما أنو لـ ً
تجر دراسة القناع في المسرح مف قبؿ
في حدكد عمـ الباحث.
 -2كضع تقسيمات تغطي اليدؼ مف الدراسة ،كصياغة مصطمحات كمفاىيـ جديدة في
القناع ،كالقناع الكمي "الجمعي كالفردم" كالقناع الجزئي ،ككضع تعريفات ليا.
 -3صعكبة القبض عمى معيار محدد لمقناع في مسرح سعداهلل كنكس؛ لتعدد الشخصيات
التي حممت قناع المؤلؼ.
أقسام الدراسة
اقتضت طبيعة البحث أف تككف الدراسة مكزعة عمى مقدمة كأربعة فصكؿ كخاتمة ،عمى النحك
التالي:
المقدمة :اشتممت عمى أىمية المسرح ،كدكره التنكيرم في حياة الشعكب ،كأىمية الدراسة كدكافع
اختيارىا ،كأىدافيا ،كالمنيج المتبع فييا ،كالدراسات السابقة ،كالصعكبات التي كاجيت الباحث،
كعرض لمحتكيات الدراسة .أما بالنسبة لفصكؿ الدراسة فقد تكزعت عمى النحك التالي :الفصل

األول :بعنوان القناع في األدب ،كضـ المباحث التالية:
اصطبلحا
 القناع لغة كن
 -القناع في الشعر

 -القناع في الركاية

 القناع في القصة القصيرة القناع في المسرحالفصل الثاني :مصادر أقنعة مسرح سعداهلل ونوس ،كيشمؿ المباحث التالية:
ال  :المصادر التراثية ألقنعة سعداهلل كنكس
أك ن
 -1الحكادث التاريخية
 منمنمات تاريخيةن

 طقكس اإلشارات كالتحكالت رأس المممكؾ جابر -2الحكاية الشعبية
 -الممؾ ىك الممؾ

 مغامرة رأس المممكؾ جابرثانيا -المصادر المعاصرة ألقنعة سعداهلل كنكس
 -3الكاقع السياسي
 -حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف

 -االغتصاب

 -4الكاقع االجتماعي
 -يكـ مف زماننا

 رحمة حنظمة مف الغفمة إلى اليقظة -ممحمة السراب

 األياـ المخمكرةالفصل الثالث :البناء " أشكال القناع في مسرح سعداهلل ونوس" كشمؿ المباحث التالية:
أكالن  :القناع الكمي
 -1القناع الكمي الجمعي
 منمنمات تاريخية -االغتصاب

 ممحمة السراب -حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف

 -2القناع الكمي الفردم
 يكـ مف زماننا -رحمة حنظمة

 -الفيؿ يا ممؾ الزماف

س

ثانيا :القناع الجزئي
 مغامرة رأس المممكؾ جابر منمنمات تاريخية -الممؾ ىك الممؾ

الفصل الرابع :المضمون :وتناول المباحث التالية:
أكال :القناع السياسي

 -منمنمات تاريخية

 حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف الممؾ ىك الممؾ -االغتصاب

 مغامرة رأس المممكؾ جابرثانيا :القناع االجتماعي

 -ممحمة السراب

 األياـ المخمكرة -أحبلـ شقية

 -رحمة حنظمة

ثالثا :القناع األخبلقي

 طقكس اإلشارات -يكـ مف زماننا

الخاتمة :كفييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كبعض التكصيات.
أدعي أنني قد كفيت البحث حقو ،كلكني اجتيدت ،كحسبي أجر المجتيد.
كبعد ،فبل ٌ
كاهلل المكفؽ كالمستعاف

ع

الفصل األول :القناع في األدب

 القناع لغةاصطبلحا
 القناعن
 -القناع في الشعر

 القناع في الركاية القناع في القصة القصيرة -القناع في المسرح
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اصطالحا
 -1القناع لغة و
ً
القناع لغة

ً
ً
أكس يع
جاء في ٌ
أسيا .كالًق ي
ناع ى
مادة (قىىن ىع) مف "لساف العرب" اٍلم ٍقىن ىعةي كاٍلم ٍقىن يع ،ما تيغطٌي بو المرأةي ر ى
ت بو ،قاؿ عنترةي:
مف اٍل ًم ٍقىن ىع ًةٍ ،
اع فىتىقىٌن ىع ٍ
أسيا .كقىٌن ٍعتييا :أٍلىب ٍستييا الًقىن ى
ت بو كقىٌن ىع ٍ
كقد تىقىٌن ىع ٍ
ت رى
ار ِ
أخ ِذ الفَ ِ
س َت ْم ِئِم".
ط ٌّ
اع َفإ ّن ِني* * * َ
ب ِب ْ
ْ
"إن تُ ْغ ِد ِفي ُدوِني ال ِق َن َ
س ا ْل ُم ْ

طي بو المرأةي رأسيا كم ً
حاسىنيا مف و
"ألقى عىمى
ناع كاٍل ًم ٍقىن ىعةي ما تيغ ٌ
ثكب ،كيقاؿ عمى المثؿ ى
كالًق ي
ى
ى
اع الحي ً
اء" ،كىقٌنعو ال ٌش ٍيب ًخماره إذا عبله ال ٌش ٍيب ،كرٌبما س ُّمكا ال ٌش ٍيب ًقناعا ًلككًنو م ً
ٍ ً
كض ىع
ي
ىي
كج ًيو قىن ى ى
ى ي
ى
ي ىى
ى ن ٍ ى
ألف الرأس م ً
ً
ً
الر ً
كض يع
الًقىن ً
أم عمىى رأسو ىب ٍي ى
أس ،أتاهي ى"رج هؿ يم ىقٌن هع بًالحديد" ٍ
اع مف ٌ
ضةه ،كىي اٍل ىخ ٍكىذةي ٌ ٌ ،ى ى
ؼ مقىٌن وع" ،أم في أٍل ً
ً
فار و
ؼ ً
ّْبلح ..اٍل يمقىٌن يع :ىك
س يم ىغطٌى بالس ً
الًق ً
ناع .كيقاؿ ى"زىار قى ٍبىر أ ٌ
يمو في أٍل ي
أسو» (.)1
المغ ٌ
ى
طى ر ي
كجاء في ديكاف مالؾ بف الريب في بكائيتو المشيكرة التي رثى فييا نفسو ،عندما أحس بدنك

األجؿ في ببلد خراساف ،كحينيا كاف غازينا في جيش سعيد بف عفاف (.)2
عت منيا أن أالم ِر ِ
دائياً
أجبت اليوى لما دعاني بزفْرٍة تق ّن ُ
ُ

فالتقنع ىنا التخفي؛ ألنو كاف مف العيب عمى الفارس الشجاع المقداـ أف يرل جزنعا عند مكاجية
خائفا جزنعا.
المنكف ،لذلؾ أخفي مالؾ بف الريب كجيو ،حتى ال يراه الناس ن

ً
االصطبلحي ،كانطبلقنا مف ىذه
غكية لكممة ً"قناع" ،ليا صم نة مباشرة بالمعنى
ىذه
المعاني المٌ ٌ
ٌ
يحجب
األصمي ،أك
كف
المعجمية:
التٌعريفات
ي
الصكرةى الطٌ ٌ
ٌ
ي
بيعية ،أك يعميك المٌ ى
"القناع" ىك ٌما ييغطٌي ٌ
ٌ
حجبان مؤقٌتان تتكارل خمفو الشخصية الحقيقية.
الكجو
الحقيقي ٍ
ى
ٌ
اصطالحاً
القناع ْ
يرتبط مفيكـ القناع في مراحمو األكلى باستخداـ اإلنساف البدائي لو ،ككسيمة مف كسائؿ مقاكمتو
لقسكة الطبيعة ،كارتدائو جمد حيكاف معيف ،أك التخفي باستخداـ أكراؽ الشجر ،كما ارتبط

( -)1لساف العرب ،ابف منظكر ،دار صادر ،بيركت ،ط.1994 ،3

( -)2مالؾ بف الريب شاعر إسبلمي مجيد كمقؿ شارؾ مع سعيد بف عفاف في غزكة بببلد خرساف كمات ىناؾ مسمكما بمدغة ثعباف
كقاؿ قصيدتو المشيكرة التي رثا فييا نفسو – كالبيت منيا – كيقاؿ انو مات سنة 56ىػ .ينظر ديكاف الشاعر ص ،63تحقيؽ نكرم
حمكدم المالكي ،كينظر كتاب العقد البف عبدربو ،ص.245
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باإلنساف البدائي – أسطكريان – فيما سمي بأقنعة المكت التي كاف يعتقد " أف بكسعو كلكج عالـ

األمكات عف طريقيا" (.)1

ثـ ارتبط – بعد ذلؾ – " بالطقكس الدينية كالدالالت الركحانية ،التي تشتمؿ عمى عبلمات

صكفية كطقكسية كشعائرية ،قبؿ أف يتحكؿ إلى أداة لتحقيؽ فرجة درامية جمالية كفنية ،ارتبطت
بالمسرح ارتباطا عضكيا" ( .)2كمف ىنا ،يمكف القكؿ بأف القناع قد انتقؿ عبر مراحمو التاريخية

مف مرحمة الركح إلى مرحمة الجسد ،التي يعتمد عمييا المسرح في تكظيؼ القناع بطرؽ شتى،

لعميا تعكد – في معظميا – إلى تنكر الممثؿ ،كتأديتو أدكا انر مختمفة لشخصيات متعددة عف
طريؽ ارتداء القناع ،الذم يعتبر مف أىـ التقنيات المسرحية ،التي استعمميا المسرح اإلنساني مف

العصكر القديمة إلى يكمنا ىذا ،فتـ تكظيفو في المسرح اليكناني؛ لمتعبير عف القيـ اإلنسانية ،كما

استعمؿ لمتعبير عف الحاالت ،التي يككف عمييا اإلنساف مف خبلؿ تحديد سمات الممثؿ النفسية
كاالجتماعية كاألخبلقية ،كبياف أدكاره ككظائفو الدرامية فكؽ خشبة المسرح ،يقكؿ لكيس مميكة
ثيابا طكيمة تجر أذياليا عمى المسرح ،كفي
"كاف الممثمكف في المسرحيات التراجيدية ،يمبسكف ن
المسرحيات الككميدية كانكا يمبسكف مبلبس قصيرة تثير الضحؾ كالتسمية ،كما كانكا يميزكف
ممثمي أدكار العجائز بما يرتدكنو مف مبلبس بيضاء كما يضعكنو عمى رؤكسيـ مف شعكر

بيضاء مستعارة ،ككانكا يميزكف الشباب بمبلبس قرمزية كشعر أسكد ،أما العبيد فكاف شعرىـ

أحمر المكف" )3(.كالمفيكـ في ذلؾ قائـ عمى فكرة التن ٌكر كتقمص الشخصيات ،مما جعمو مرتبطنا
خصكصا ،كالنص بشكؿ عاـ .
بالدرامية كالسردية في النص الشعرم
ن

كظٌؼ الشعراء األقنعة في قصائدىـ ،عف طريؽ استدعاء التراث ،كتكظيفو بما يخدـ فكرة

النص كمضمكنو كيثرم داللتو ،كنظٌىر لو النقاد كدارسك األدب في كتبيـ ،كتناكلكا ىذه التقنية في
ظؼ ىؤالء الشعراء ىذه التقنية
دراساتيـ النقدية ألعماؿ الشعراء المعاصريف؛ لمعرفة كيؼ ك ٌ

الحديثة ،في أشعارىـ.

كيقكؿ عمي رضا :لـ يتبمكر مصطمح القناع في األدب العربي بكجو عاـ كفي الشعر بكجو
خاص ،إال عند عبد الكىاب البياتي ،الذم يعد أكؿ مف كظؼ القناع في الشعر المعاصر قبؿ

( -)1القناع في المسرح ،مقاؿ لمدكتكر نديـ معبل – مجمة الككيت ،العدد ،278،ديسمبر  ،2006صػ.102

( -)2القناع في المسرح ،عبداهلل أبك ىيؼ ،دار الشركؽ ،دمشؽ.1987 ،

( -)3الديككر المسرحي ،لكيس مميكة ،مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،مصر ،الطبعة الثالثة1990،ـ،

ص.22
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غيره مف الشعراء" ،إف أم تصفح كاع لدكاكيف البياتي تثبت ذلؾ ،بؿ كتؤكد أف تطكر قصيدة

زمانا"(.)1
القناع عنده كانت أكضح في شعره مف شعر غيره كألصؽ بو مف غيره ن

فالقناع في الشعر كسيمة إيحاء كتعبير عف تجارب معاصرة ،عف طريؽ االختفاء كراء شخصية
مف الشخصيات التراثية ،ك" الشاعر بيذا األسمكب يحقؽ حالة مف االتحاد كاالمتزاج ،بينو كبيف

تماما
کيانا
ن
معا ن
القناع بحيث يصبحاف ن
جديدا ،ال يمثؿ الشاعر تماـ التمثيؿ كال يمثؿ الشخصية ن
ائعا(.)2
أيضا ،أم يتكحد مع صكت الشخصية تكحدا ن
فنيا ر ن
كردت تعريفات عدة لمصطمح القناع عند النقاد كاألدباء ،فقد عرفو إحساف عباس قائبل "يمثؿ

القناع شخصية تاريخية في الغالب ،يختبئ الشاعر كراءىا ليصكر مكقفنا يريده ،كليحاكـ نقائص
العصر الحديث مف خبلليا "

()3

بل " :أف القناع رمز يتخذه الشاعر العربي المعاصر ،ليحدث في صكتو
عرفو جابر عصفكر قائ ن

مكضكعية شبو محايدة ،تبتعد بو عف التدفؽ المباشر لمذات ،دكف أف يخفي الرمز المنظكر
نبرة
ٌ
()4
رمز
عرفو تعريفا آخر بقكلو " :غالبنا ما يتمثٌؿ ي
الذم يحدد مكقؼ الشاعر مف عصره " .كقد ٌ
خصيات ً
عالـ
متمي ناز
القناع في
ً
تنطؽ القصيدةي صكتىيا ،كتي ٌ
ي
قدميا تقديمنا ٌ
شخصية مف ال ٌش ٌ
ٌ
يكشؼ ى
اجسيا أك تأمبلتًيا أك عبلقاتًيا ،فتي ً
خصية في مكاقفيا أك ىك ً
خصيةي عمى
سيطر ىذه ال ٌش ٌ
ىذه ال ٌش ٌ
ٌ
ً
ً
صكت
نستم يع إلى
خيؿ إلينا معيا ٌأننا
"قصيدة القناع" كتى ٌ
تحدث بضمير المتكمٌـ ،إلى درجة يي ٌ

كلكننا
خصيةٌ .
ال ٌش ٌ
خصي ًة
صكت ال ٌش ٌ
ي
القصيدة"

()5

اعر مف خبللو ،فيتجاكب
فشيئاٌ ،أنيا
ليست سكل و
شيئا ن
يندرؾ ن
ٍ
قناع ىينطؽ ال ٌش ي
تجاكبان يصؿ بنا إلى معنى القناع في
المباشر مع صك ًت ال ٌشاعر ٌ
ي
مني ي
الض ٌ

في المعني نفسو يقكؿ سامح الركاشدة في تعريفو لمقناع " أنو حالة مف التماىي أك التمبس

()6
أما عبد
بشخصية أخرل ،تختفي فييا شخصية الشاعر ،كتنطؽ خبلؿ النص ن
بدال عنو" ٌ ،
اعر نفسو،
القناع ىك
االسـ الٌذم ٌ
عرؼ القناع قائبلن " :ي
الكىاب ٌ
البياتي يفي ٌ
يحدث مف خبللو ال ٌش ي
ي

()1

 -دراسات في الشعر العربي المعاصر ،عمي رضا ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،1995 ،ص40

( -)2المرجع السابؽ ،ص .20
()3

 -اتجاىات الشعر العربي المعاصر ،احساف عباس ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،

الككيت ،1978 ،ص.155
()4

 -أقنعة الشعر العربي المعاصر ،جابر عصفكر ،مجمة "فصكؿ" ،العدد الرابع ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

يكليك 1981ص .54

( - )5المصدر السابؽ ،ص .55

( - )6القناع في الشعر العربي الحديث ،سامح الركاشدة ،األردف ،مطبعة كنعاف ،ط ،1995 ،1ص.10
4

و
يعمد إلى خم ً
كجكد مستق ٌؿ عف ذاتو ،كالقصيدةى في مثؿ ىذه
ؽ
يم ّْ
اعر ،ي
تجردان مف ٌ
أم ٌ
ذاتيتوٍ ،
أف ال ٌش ى
()1
خالقيا.
عالـ مستق ٌؿ عف ال ٌشاعر ،كا ٍف كاف ىك ى
الحالة ه
"القناع" ىك تعبير األديب عف أفكاره كقناعاتو ،عبر شخصية
أف
ى
السابقة ٌ
ي
نستنتج مف التٌعريفات ٌ
الشخصيةن،
ص
شاعر أك
نا
أك مجمكعة مف الشخصيات -سكاء كاف
ٌ
قاصا أك رك ن
تقم ى
ن
ائيا -كقد ٌ
تنكب عف األديب كتحمؿ
الدالٌة عمى كجكد القناع ىي الشخصية التي
اىى معيا ،كالقرينةي ٌ
فتم ى
ي
ى
اثيا أك أسطكرنيا،
قناعاتو كأفكاره معنا ،ككجكد تفاعؿ بيف األديب كبيف ال ٌش ٌ
خصية اٍل يمستدعاة ،تر ن

كمدل تشابو الكاقع الذم يحياه األديب مع كاقع الشخصية المستدعاة؛ لتككف قناعا لو يتخفٌي
خمفو كينطقو بما يريد.
 -2القناع في الشعر
القناع في الشعر المعاصر
قبؿ البدء في تناكؿ القناع في الشعر العربي المعاصر ،ال بد مف اإلشارة إلى أف الظاىرة

ليست كليدة المصادفة ،كانما كانت ىناؾ مقدمات في الشعر الغربي كالتراث العربي عمى حد
سكاء ،كال يمكف أف ينكر باحث ،مدل تأثر الشعراء المعاصريف ،الذيف كظفكا القناع في اآلداب

أصبل عف قصيدة " التكحد" التي مارسيا
الغربية بشكؿ أك بآخر " ،فقصيدة القناع تطكرت
ن
الشعراء التمكزيكف* " الذيف يستخدمكف أسطكرة تمكز ،أك أحد تجمياتيا في كتابة أشعارىـ" )2(.في

خمسينيات القرف العشريف ،السيما السياب " -فقد كانكا يعمدكف إلى التكحد برمكز العذاب كصكنال
إلى تحقيؽ حالة االنبعاث الفاعمة بعد المكت"( .)3ىذا التكحد مع الشخصية القناع يؤدم إلى
المزج بيف شخصية الشاعر ،كشخصية القناع؛ ليظير لنا صكت جديد يحمؿ أفكار الشاعر

كآراءه.

كلك تتبعنا قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر ،لكجدناىا تحتؿ مكانة مف شعرنا المعاصر
بدءان مف خمسينيات القرف العشريف كستينياتو ،كالباحث ىنا ليس بصدد البحث عف أسبقية أم مف

الركاد ليذه التقنية ،بؿ القصد ىك تكضيح بدايات دخكؿ مصطمح القناع إلى الشعر المعاصر

بطريقة عممية ،استحقت أف تمفت أنظار الدارسيف كالنقاد.
( - )1تجربتي الشعرية ،عبد الكىاب البياتي ،ط ،3دار العكدة ،بيركت ،1972 ،ص.38

( -)2شعراء تمكزيكف ،سامي ميدم ،صحيفة الدستكر ،تشريف الثاني .2007 ،الراحؿ جب ار يؤكد كجكد ىؤالء الشعراء

* -كىك يرل أف كبل مف يكسؼ الخاؿ ،كبدر شاكر السياب ،كخميؿ حاكم ،كأدكنيس ،شعراء تمكزيكف ،لممزيد انظر كتاب
جب ار الرحمة الثامنة ،ص .19

( -)3دراسات في الشعر العربي المعاصر ،عمي رضا ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،1994 ،ص.19
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تعددت الدراسات الحديثة التي تناكلت القناع في الشعر ،كلعؿ مف اإلنصاؼ أف أشير ىنا إلى
دراسة لمدكتكر عمي رضا ،بعنكاف دراسات في الشعر العربي المعاصر(القناع ،التكليؼ،

األصكؿ) ،التي تناكؿ فييا "مرحمة الركاد أمثاؿ خميؿ حاكم ،كصبلح عبد الصبكر ،كأدكنيس،

كعبد الكىاب البياتي الذم اعتبره عمي رضا صاحب اإلشارة الصريحة إلى القناع كمصطمح في

الشعر المعاصر" (.)1
ثمة أسباب مختمفة كعكامؿ متداخمة أسيمت بشكؿ أك بآخر في لجكء الشعراء إلى تكظيؼ القناع
في الشعر ،لعؿ منيا تردم األحكاؿ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية لؤلمة العربية ،كلست ىنا

في مجاؿ الدخكؿ في أسباب ىذا التردم ،كانما المجاؿ ىنا لمحديث عف اآلثار التي ترتبت عمى
ىذا التردم ،تمؾ اآلثار تمثمت في قمع الشعكب كانكار حرية التعبير ،ىذه الحالة شكمت العامؿ
األكؿ ،الذم دفع الشعراء إلى مكاجية ىذا الكاقع المؤلـ ،الذم باتت تحياه األمة" ،فالشعر الحؽ

فاعؿ ال يخاؼ المكاجية "( ،)2فمجأكا إلى البحث عف آليات جديدة ،تتيح ليـ التعبير بعيدا عف
ظمـ السمطاف كجكره ،كلذلؾ لجأ الشعراء الركاد إلى طرائؽ فنية تحقؽ ليـ ىذا الغرض ،فاستعاركا

بعيدا عف المبلحقة
قناعا ،يتخفكف خمفو كيبثكف مف خبللو آراءىـ ن
شخصيات أخرل اتخذكىا ن
كاالضطياد.
الشعراء تكاركا خمؼ أقنعة مف التراث؛ ليمارسكا مقاكمتيـ لمظمـ كالطغياف ،كبالتالي مكاجية الكاقع

المؤلـ مف خبلؿ البحث عما يغني تجاربيـ الشعرية "ألف الشاعر ىك مف يخمؽ أشياء العالـ
متسمحا بكعي عميؽ في أف القصيدة الحديثة "
بطريقة جديدة "( .)3فانطمؽ في عممية الخمؽ،
ن
ليست مجرد شكؿ مف أشكاؿ التعبير كانما ىي أيضا شكؿ مف أشكاؿ الكجكد "( .)4يشير البياتي
في ىذا السياؽ  ،إلى سعيو المستمر في عممية البحث عف األشكاؿ الفنية الجديدة ،األمر الذم

دائما ،حيث يقكؿ "كلقد أدركت
يؤكد أف عممية الخمؽ كالتجديد ،ىاجس يعيشو الشاعر المعاصر ن
مف خبلؿ تجربتي أنو ليس مف المعقكؿ أف أتجمد ،أك أف أتكقؼ عند أشكاؿ فنية مف التعبير،

كانما عمي أف أتجدد باستمرار مف خبلؿ عممية الخمؽ الشعرم" (.)5

أما العامؿ الثاني لتكظيؼ القناع في الشعر فيتعمؽ بالجانب الفني ،كفيو إضفاء لمسة مف

المكضكعية كالدرامية عمى القصيدة الذاتية الغنائية ،حيث استعار الشاعر المعاصر بعض
()1

– دراسات في الشعر العربي المعاصر ،عمي رضا .1994 ،ص.22

( -)2السمك في الشعر ،ميشاؿ سميماف ،مجمة الفكر العربي المعاصر ،العدد العاشر ،بيركت ،1981 ،ص .25
( –)3ديكاف أغاني مييار الدمشقي ،أدكنيس ،ط ،2بيركت ،1970 ،ص.17
()4

– المصدر السابؽ ،ص .147

( -)5تجربتي الشعرية ،الجزء الثاني ،عبد الكىاب البياتي ،ط ،3دار العكدة ،بيركت ،1972 ،ص35
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كفف السينما ،ككظفيا في بنية
كفف القصة ٌ
كفف المسرحيةٌ ،
أساليب الفنكف المكضكعية األخرلٌ ،
كتعدد األصكات كالمكنكلكج الداخمي الذم ينـ عف
القصيدة الحديثة ،كالحكار كأسمكب القص،
ٌ
معادال
دكاخؿ النفس البشرية " ثـ لجأ بعد ذلؾ إلى استخداـ الشخصيات التراثية ،بصفتيا
ن
ِّ
قناعا يبث مف خبللو خكاطره كأفكاره"(.)1
مكضكعيا لتجربتو الذاتية ،فاتخذىا ن

ثـ
انتشر القناع في شعر الركاد ،كالبياتي ك ٌ
السياب كخميؿ حاكم كأدكنيس كصبلح عبد الصبكرٌ ،
في قصائد كأمؿ دنقؿ كغيرىـ ،ففي شعر البياتي أقنعة الحبلج كعمر الخياـ كالمعرم ككضاح
اليمف ،كفي ديكاف السياب أقنعة السيد المسيح كالنبي أيكب كالسندباد ،كقناعا مييار كصقر قريش
في شعر أدكنيس ،كفي شعر صبلح عبد الصبكر قناعا الممؾ عجيب بف الخصيب كالصكفي

بشر الحافي ،كفي شعر دنقؿ أقنعة المتنبي كأبي نكاس ككميب كاليمامة بنت كميب.
إف ظاىرة قصيدة القناع في شعرنا المعاصر ،ال تقتصر عمى االمتداد الزمني ،لكنيا شممت

مصادر القناع المختمفة ،لذلؾ راح ىؤالء الشعراء ينقٌبكف في التراث كتاريخ األمة بحثان عف أقنعة
تقنعكا خمفيا مف مصادر متنكعة،
ليـ ،تتناسب مع تجاربيـ المعاصرة ،ككانت الشخصيات التي ٌ
دينية كأسطكرية كتاريخية ،كمف التراث األدبي أك التراث الشعبي أك الكاقع المعاصر ،دكف

تماما ،إنما تكلد عف ىذا التخفي بركز صكت
الذكباف فييا إلى الحد الذم يمغي شخصية الشاعر ن
جديد ،ىك عبارة عف مزيج بيف أنا الشاعر كالشخصية القناع" ،يتعانؽ فيو المرئي مع البلمرئي،
كالمعركؼ مع المجيكؿ ،كالكاقع المحسكس مع الحمـ ،كىكذا تكتمؿ رؤيا الشاعر في جدلية األنا

كاآلخر الشخص كالتاريخ ،الذات كالمكضكع ،الكاقع كما كراء الكاقع"(.)2

كلنأخذ قصيدة لمشاعر أمؿ يد ٍن يقؿ كمثاؿ عمى القناع في الشعر عنكانيا " مف ّْ
مذكرات المتنبي (في
م زرقاء اليمامة" ضمف األعماؿ الكاممة لمشاعر أمؿ
ًمصر) .القصيدة مف ديكانو " البكاء بيف ى
يد ٍ
دنقؿ .ك " تعد األكلى التي تقنع فييا شاعر عربي محدث بالمتنبي ،كصكر مف خبلؿ قناعو

الضياع كاليـ العربييف ،كالبطكلة المزيفة ،ممثمة برمز السمطة كافكر ،عبر رسـ المرحمة الراىنة،

مف خبلؿ التفاعؿ بيف الماضي كالحاضر(.)3

قناعا لمتعبير عما يجكؿ بخاطره كيخيـ عمى
لجأ الشاعر أمؿ دنقؿ إلى استخداـ شخصية المتنبي ن
فكره ،كما يشعر بو مف معاناة نتيجة ىذا الكاقع المتردم ،الذم بات يعيشو كيقاسي فيو شتى
( - )1استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،عمي عشرم زايد ،ط ،1منشكرات الشركة العامة لمنشر كالتكزيع
كاإلعبلف ،طرابمس -ليبيا ،1978 ،ص .24

()2

 -مقدمة لمشعر العربي ،أدكنيس ،بيركت ،دار العكدة،ط،3،1979ص121-120

( -)3قصيدة القناع ،ناصر يعقكب ،مجمة جامعة دمشؽ ،مجمد ،24العدد الثالث كالرابع ،2008 ،ص.252
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معبر بكساطة التقنع عف
نا
ألكاف العذاب ،فتشبث بشخصية المتنبي ،كانطمؽ منيا نحك ذاتو،
مبيحا عف أس ارره إلى المتمقي.
مكنكنات نفسو ،ن
كميا لتعبر في
قناعا ن
يفسح أمؿ دنقؿ المجاؿ أماـ المتنبي الشخصية القناع ،التي اتخذ منيا ن
المقطع األكؿ عف كاقع مؤلـ بات يحياه الشاعر ،كاقع أكرد نفسو حالة مف السقـ ،دفعتو إلى أف
ىركبا
يستجير مف الرمضاء بالنار ،فيك يعمف صراحة أنو يكره الخمرة حتى لكنيا .كلكنو أدمنيا
ن

ببغاء مسمكب
عذابا لحظة دخكلو المدينة ،التي صار فييا
مف جحيـ بات يعصر فيو الكجداف ن
ن
كأف العي أصابو في الركح بعد الجسد،
اإلرادة ،ال يردد إال ما يطمب منو ،فح ٌؿ السقـ في نفسوٌ ،
حيث يقكؿ:

ً
القنينو
الخمر في
لكف
ٍ
أكرهي ى
َّ
لكنني ٍأدمنتييا استشفاء
أتيت ً
َّ
المدينو
ىذه
ٍ
ألنني من يذ ي
ً
القصكر بًبَّغاء
ت في
كصر ي
ٍ
فت فييا َّ
اء
عر ي
الد ى

()1

تكحد أمؿ دنقؿ مع المتنبي ،فجعؿ المطمع يشير إلى حالة السقـ التي حمت بو ،كدفعتو إلدماف

كيضيؽ خناقو ،كتمسي حياتو مساكية لممكت الذم
ركبا مف كاقع مؤلـ ،يعصر كجدانو
ٌ
الخمر ى ن
َّغاء ،يردد ما
نفسيا
بدكره يغدك طقس إدماف ،ينسيو مكتنا ن
أفظع ،فصار في القصكر الكافكرية بب ن
ى

فت
كي ٍرًج يع ضمير الغيبة إلييا ":عر ي
ييقا يؿ لو دكف إرادة في مصر ،حيث يشير إلييا "ىذه المدينة" ،ي
غمكضا ،كيمتبس األمر عمى المتمقي أكثر حيف تقفز
فييا الداء" ،كمع المقطع الثاني يزداد القناع
ن

إلى ذاكرتو ،إقامة المتنبي مكرنىا في قصر كافكر ،كحادثة منعو مف السفر؛ ليتبادر إلى الذىف أف
المتحدث ىك المتنبي حقيقة ،كليس أمؿ دنقؿ الذم اتخذ مف المتنبي قناعا حيث يقكؿ أمؿ دنقؿ:
كافكر
م
بيف ىي ىد ٍ
ىمثي يؿ ساعةى الضُّحى ى
ٍ
أٍ
ً
المأسكر
قمبوي ،فما ي از يؿ ٍ
ليطمئ ىف ي
طي يرهي
ٍ
يطير!
ال يتر ي
ؾ الس ى
ّْجف كال ٍ
أ ً
ؾ َّ
المثقكىب ٍو
الش ىف ىة
يبص ير تم ى
ٍ

()1
ً
م زرقاء اليمامة" نص قصيدة ":مف ّْ
صر)،
 األعماؿ الكاممة ،أمؿ دنقؿ ديكاف "البكاء بيف ىمذكرات المتنبي (في م ٍ
يد ٍ
منشكرات مكتبة مدبكلي ،القاىرة .1987 ،مف ص.151:147
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َّ
المسمكبو
الرجكل ىة
المسكد ،ك ُّ
ٍ
ككجيوي
ى
العركبو
 ...أبكي عمى
ٍ

فقد أصبح المتنبي سجيننا أسي نار لدل كافكر ،العبد الذم عرفناه مف المتنبي ،أسكد المكف ،يجيؿ

حقيقة نفسو كما في قكلو:

ِ
صافيا
أبيض
صار
وا َّن َك ال تدري أَلوُن َك
َ
ُ
ً
أسود من الجيل أم قد َ
بل ال يممؾ مف أمره شيئا ،فبل ىك يستطيع
سجف المتنبي عمى النحك الذم كصفو عميو دنقؿ ذلي ن
المغادرة ،كال ىك يشعر بالراحة ليذه اإلقامة القسرية ،مف عب ود ذم شف وة مثقكبة ،مسمكب الرجكلة
كىك الشاعر الكبير؛ يستدعي مف قكؿ المتنبي:

()1

أحسبني أحيا إلى ٍ
زمن
كنت
ما ُ
ُ

محمود
وى َـو
عـبد ْ
ُيسئء بي فيو ٌ
ُ

األسود
أن ذا
و َّ
المثقوب ِم ْ
َ
فرهُ
َ
شُ

عاديد
طيعو ذي العضاريطُ َّ
الر ُ
تُ ُ

تستكقؼ المتمقي في نياية المقطع "أبكي عمى العركبة"؛ فكممة العركبة معاصرة تخاتؿ المتمقي،
كتكشؼ عف و
َّ
يتحكـ في مصيره كمصير شعب مصر
بعد سياسي يمكح مف بعيد ،كقد رأل العبد
قمب العركبة الذم اغتصبو كافكر ،كربَّما اتضح ىذا البعد السياسي أكثر إذا ما حاكلنا المقارنة
بيف كاقع مصر زمف كافكر العبد ،الذم ال يستحؽ أف يككف حاكما ليا ،كبيف كاقع العركبة اليكـ،

التي تئف تحت كطأة كافكرييف جدد ،أكرثكىا الذؿ كاليزائـ ،كجدنا دكف عناء أف أمؿ دنقؿ

المتخفي خمؼ قناع المتنبي ،يذـ ىذه الشرذمة مف الحكاـ ،كيساكم بينيا كبيف كافكر.

يبدأ المقطع الثالث بمشي ود آخر مف مشاىد ّْ
الذؿ ،كالمتمقي يعيش حالة مف الضبابية ،ناتجة عف

الشؾ بسبب إتقاف أمؿ دنقؿ التكحد مع قناعو ،الذم تكاد تختفي فيو أنا الشاعر ،الذم نجح "في

تكظيؼ المتنبي في نسيج النص كيذيبو فيو؛ لتصكير الحاضر مع الحفاظ عمى المرجعيات

التاريخية لشخصية المتنبي ،بؿ يذيب ىذه المرجعيات في النص لمتعبير عف رؤية مشتركة
متشابية بيف المرحمة التاريخية كالكاقع العربي الراىف"( .)2فالتبس األمر عمى المتمقي؛ لتخفي

الشاعر خمؼ قناعو ،لدرجة تدفعو إلى التساؤؿ :ترل مف المتحدث الشاعر أـ الشخصية القناع

حيث يقكؿ دنقؿ:

سيًف ًو ُّ
جاع
يكمئ
الش ٍ
ي
يستنشدنًي  :أ ٍين ًش يدهي عف ٍ
ي
( -)1ديكاف المتنبي ،أبك الطيب المتنبي ،تحقيؽ ناصيؼ اليازجي ،دار الجيؿ ،بيركت ،ط1996 ،2ـ ،ص.948

( -)2قصيدة القناع ،ناصر يعقكب ،مجمة جامعة دمشؽ ،مجمد ،24العدد الثالث كالرابع ،2008 ،ص .252
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كسيفيوي في ًغ ٍم ًد ًه ..يأ يكميوي الصَّدٍأ !
ٍ
كعندما يسقطي جفناهي الثَّ ً
كينكفئ
قيبلف
ٍ
الخطى في رد ً
صر
ىات ى
ٍ
الق ٍ
أسي ير يمثٍىق ىؿ ي ٍ
ً
ً
صر..
أيبص ير أى ىؿ م ٍ
ً
ً
قاع !
ينتظركنوي ..ليرفعكا إلي ًو
المظممات ك ّْ
الر ٍ
نعكد ؟ "
ب ،تسألينًي "متى ٍ
يتي ًم ٍف ىحىم ٍ
 ...جار ٍ
دكد
الجنكد
قمت " :
يمؤلكف ين ىق ى
الح ٍ
ي
ي
ط ي
ى
سي ً
ؼ َّ
كلو
الد ٍ
كبيف ٍ
ما بيننا ى
ً
ككد
صر ،كمف رخاكًة ُّ
الر ٍ
ٍ
سئم ي
قالت ٍ :
ت مف م ى
ً ً
كد
فقمت  :قد
القع ٍ
ي
ي
ياـ ك ي
سئمت  -مثمؾ -الق ى
م ً
أميرىا األبمى ٍو
ٍبي ىف ىي ىد ٍ
كافكر
نا
نت
لع ي
ى
ُّ
مقيكر..
نا
كنمت

()1

تبمغ حالة الشعكر باليكاف أشدىا نتيجة قير يشد الخناؽ حكؿ عنؽ المتنبي القناع ،في ىذا

المقطع الذم بدأ بفعؿ "اإليماء" ،كما يحممو بيف طياتو مف سمب لئلرادة ،كاحتقار لذات الشاعر،

ؤمر يفيطيع ،بإشارة تحمؿ معاني االستعبلء ،في مقابؿ الشعكر بالدكنية ،ينشده عف
الذم يي ى
بطكالت مزعكمة يحققيا بسيفو ،كسيفو في غمده يأكمو الصدأ ،لـ يي َّ
سؿ ليثأر لكرامة أك لكطف،
دفاعا
شأنو في ذلؾ شأف الجيكش العربية اليكـ ،التي تكرس العتاد كيأكمو الصدأ دكف أف يكظؼ ن

بل ألىمو كرعيتو ،المظمكميف في عيده،
نا
استردادا لحؽ ،بؿ إف
عف كرامة أك
كافكر ال يمتفت أص ن
ن
يناـ كال يعبأ بيـ ،حالو كحاؿ حكاـ عصرنا كىذا ما يفصح عنو الشاعر مف كراء قناعو.

()1
ً
م زرقاء اليمامة" نص قصيدة ":مف ّْ
صر)،
 األعماؿ الكاممة ،أمؿ دنقؿ ديكاف "البكاء بيف ىمذكرات المتنبي (في م ٍ
يد ٍ
منشكرات مكتبة مدبكلي ،القاىرة .1987 ،مف ص.151:147
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كتزداد فداحة المفارقة حيف ينتقؿ الشاعر مف الحكار الداخمي إلى الخارجي ،كىك يستدعي

مكركىا ال يطاؽ ،األمر الذم يكشؼ
جاريتو الحمبية ،تشكك مف مصر بمد العركبة ،الذم أضحى
ن
عف سمبية ما يعيشو شاعر بحجـ المتنبي في ظؿ حاكـ ذليؿ ،كثي نار ما سخر منو في شعره،
آخر
حيث قمَّت نخكتو كرجكلتو كص ًدأ سيفو ،كاذا كاف سيؼ كافكر قد أكمو َّ
الصدأ ،فإف سيفنا ى
بطبلن – اسمان كفعبلن -يستدعيو الشاعر مف حمب ،إنو القائد كالحاكـ العربي المسمـ "سيؼ الدكلة

معنكيا؛ ليخفؼ مف كطأة الشعكر بالذؿ كاليزيمة النفسية،
حضكر
نا
الحمداني" .يجعؿ لو أمؿ دنقؿ
ن
ٌ
الحدكد ما بيننا كبيف سيؼ
ط
قمت :الجنكد
يمؤلكف ينق ى
ٍ
كيكقفنا استدعاء أمؿ لسيؼ الدكلة لجاريتو ":ي
ى
حائبل دكف
الدكلو" عند يبع ود سياسي جديد -كفؽ ىذه المفارقات -ليقكؿ إف ىؤالء الجنكد كقفكا
ن
ٍ
جمب النصر أك حتى مسبباتو ،كأصبحكا خارج دائرة الفعؿ ،بؿ كرسخكا الفرقة بحمايتيـ لنقاط
الحدكد المصطنعة ،كزمرة الطكاغيت مف الحكاـ المعاصريف ،الذيف ثبت أنيـ ىياكؿ مزيفة ال

قناعا لو ،كأنطقو بما يعجز
فعرض بيا بصكت المتنبي الذم جعمو ن
أكثر ،سئـ منيا كمف أفعالياٌ ،
ىك عف قكلو صراحة خشية القمع كالتنكيؿ.
تنبو الدكتكر عمي عشرم إلى البعد السياسي الذم أراده أمؿ دنقؿ ،حيف ذكر َّ
أف ":الشاعر أمؿ
دنقؿ في "مف مذكرات المتنبي في مصر" ،يعرم مف خبلؿ تكظيفو ليذا المكقؼ حقيقة بعض
القكل الضعيفة الميزكمة ،التي تحاكؿ أف ّْ
تغطي ضعفيا بممارسة السمطاف عمى رعاياىا في
ٍ
الداخؿ ،كاخفاقيا في صنع أمجاد حقيقية بكفاحيا كصمكدىا ،باختبلؽ أمجاد دعائية زائفة عمى

ألسنة الشعراء"(.)1

يبدأ أمؿ دنقؿ مقطعنا جديدنا يقرب كعي المتمقي أكثر؛ ليدرؾ حقيقة الصكت المسمكع في النص،

قميبل؛ لييتؾ حجاب النص مف خبلؿ كعيو ،بأف تمؾ
عبر إشارات تعكد بذاكرتو إلى الكراء ن
آنفا ،ما ىي إال رمز كظفو الشاعر أمؿ دنقؿ بصيغة التنكير؛ لتفيد الشمكؿ
المدينة التي مر بيا ن
كالعمكـ لكؿ مدف الكطف العربي ،التي باتت تعاني مف تخاذؿ زعامات عربية معاصرة ،تحضر

أريحا كتحضر معيا خكلة أخت سيؼ الدكلة ،األمر الذم يعيد إلى تضاريس الذاكرة تاريخا
مؤلما عنكانو الضعؼ كالخكار في الزمف الحاضر تحت نير
ماضيا مف العز كاإلباء؛ ليقابؿ ك ن
اقعا ن
ىذه الزمرة مف الحكاـ ،فيبدأ المقطع الرابع بقكلو:
البدكي ية َّ
َّ
الشمك ٍس
تمؾ
ىخ ٍكىلةي" ى
( - )1استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،عمي عشرم زايد ،منشكرات الشركة العامة لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف،
طرابمس  -ليبيا ،1978 ،ص .139
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بالق ً
رب مف "أرٍيحا
لًقيتييا ي
أف نبكحا
كي ىعةنَّ ،
يس ٍ
ثـ افترقنا دكف ٍ
و
َّ
تجكس
م
ٍ
لكنيا كؿ مساء في خاطر ٍ
ىي ٍفتىُّر َّ
بالش ٍك ً
كس
ؽ كبالعتاب ٍ
العيب ٍ
ثغرىا ى
َّبكحا
أى ىش ُّـ كجييا الصي
الجمكحا
أض ُّـ ٍ
ي
صدىرىىا ي
في رمزية متدفقة عالية "خكلة ،تجار الرقيؽ ،األب العاجز ،ضمير الجمع المتكرر ،الجيراف"،
يحكـ أمؿ دنقؿ السيطرة عمى عقؿ المتمقي ككجدانو ،فخكلة لـ تعد مجرد أخت لمفارس اليماـ

سيؼ الدكلة إنما ىي رمز ليذه العركبة الذبيحة التي تركت كحيدة ،تخمى عنيا حكاـ اليكـ،

كترككىا شريدة غائبة ،غياب الضمير في "عنيا" تدافع عف القيـ كالكرامة ،عف األخبلؽ كالطير

كالعفة ،في إشارة كاضحة إلى حجـ الجريمة ،التي ارتكبيا ىؤالء الطغاة -الذيف أصابيـ الضعؼ

قناعا ليا حتى -إف جاز لنا
في الجسد بعد الركح -بحؽ األمة التي اتخذ الشاعر مف خكلة ن
قناعا لقناعو المتمثؿ في شخصية المتنبي .فيقكؿ
التعبير -جعؿ منيا ن
القادميف في القك ًاف ٍؿ
سألت عنيا
ي
ى
تقاتؿ..
فأخبركني َّأنيا ظمَّت بسيفيا
ٍ
َّ ً
الرقي ً
ؽ عف ًخبائً ىيا
َّار َّ
في الميؿ تج ى
حيف أغاركا ،ثيَّـ غادركا شقيقيا ذبيحا
ى
األب عاج انز كسيحا
ك ى
المنازؿ
كف مف
ٍ
اف يرين ى
كاختطفكىا ،بينما الجير ي
كرك نحا.
يرتعدكف جسدنا ي
إف "خكلة" ىنا رمز لؤلمة العربية المستباحة ،ككافكر رمز ليؤالء الحكاـ الذيف ىانكا كسيؿ عمييـ

اليكاف ،فاستحقكا ىذا التقريع مف كراء قناع المتنبي الذم يمعف الشاعر مف خبللو في رسـ صكرة

ىزلية ساخرة لردة فعؿ ىؤالء الحكاـ؛ ليرسـ مفارقة بيف كافكر /حكاـ اليكـ ،كبيف مكاقؼ تنبش

تحت جذكر الماضي؛ لتستدعي مف بيف تضاريس الذاكرة تمؾ المكاقؼ المشرفة لممعتصـ حيف
12

يكرس ليا أمؿ في الجزء التَّالي
ٌلبى نداء المرأة العربية في عمكرية " كامعتصماه" ،ىذه المعاني ّْ
مف المقطع حيف يقكؿ :
ني
ساءلني
ي
كافكر عف حز ٍ
اآلف في بيزنطة
ي
فقمت :إنيا تعيش ى
شريدةن كالقطة
تصي يح "كافكر ٍاه ..كافكر ٍاه"..
ٍ
َّو
أف يشترم جاريةن يركمي ٍ
فصاح في غبلمو ٍ
ى
ركماه "
ركماه كا
تصيح "كا
تي ٍجىم يد كي
ٍ
ٍ
ى
ً
بالعيف
(العيف
يككف
ي
 ..لكي ى
كالس ُّ
بالسف ! )
ّْ
ّْف
يسخر أمؿ دنقؿ -مف كراء قناعو -مف رمز اتخذه لمزعامات العاجزة ،التي بدكرىا استيترت

بالعقكؿ في ىذا المشيد الدرامي ،حيف يقزـ الفعؿ ليذه الدرجة مف السخرية؛ ليعبر عف مكنكف

أفكاره كرؤاه السياسية نحك ىؤالء الحكاـ ،الذيف تجردكا مف النخكة التي كانت في سالؼ العصكر.
في المقطع األخير ،يعيش أمؿ دنقؿ  /المتنبي المعاصر حالة مف اليأس ليقكؿ :ىؿ استعادة

الكرامة تشبو حالة مف الحمـ ،الذم يمضي كسراب؟ أمؿ دنقؿ يتمنى أف يظير منق هذ في ىذه

األمة عمى غرار سيؼ الدكلة ،الذم طبقت سيرتو األفاؽ ،كبمغ دكم فعالو عناف السماء ،كلكنو
سرعاف ما يفيؽ مف حممو ،ليجد ىذا السيد الرخك /حكاـ العصر يتحكـ في مصير األمة ،يقص

عمى ندمائو بطكالت زائفة عف سيفو الذم أكمو الصدأ ،كحاؿ عتاد حكاـ اليكـ فيقكؿ:
في ً
و
َّأـ
الميؿ؛ في حضرًة
كافكر ،أصابني الس ٍ
ت ...كلـ أىىن ٍـ
في
جمستي نً ٍم ي
ٍ
ظ نة بً ىكا
لح ى
ت ٍ
حمي ٍم ي
ؾ ُّ
ؼ َّ
كلو
جعاف
كجند ى
سي ى
ي
الد ٍ
ييتفكفٍ :
ى
الش ي
أنت شمس تختفي في ً
الغ ً
بار عند الجكىل ٍو
ىالة ي
ك ى ٍه
13

ؾ الطكيؿ الميًمكا
ب ،شاى انر حسام ى
ممتطيان جك ىاد ى
ؾ األ ٍش ىي ى
كـ
تصريخ في
كجكه ُّ
ٍ
الر ٍ
ي
ً
الحمقكـ!
يكف في
بصيح ًة
الحرب ،فتسقي ي
الع ي
ط ي
ٍ
تخكض ،ال تيبًقي ليـ إلى َّ ً
مسمى ىكا
ي
النجاة ٍ
تيكم ،فبل غير ّْ ً
ً
البكا
الدماء ك ي
كم ٍن ىي ىكا
َّ
ثـ ي
تعكد باسمنا ي
ت
حيف ى
غف ٍك ي
حمي ٍم ي
ت لحظ نة بً ىكا ...ى
َّ
ت:
حي ىف
صحك ي
لكننًي ٍ
ٍ
الر ٍخكا
ّْد ّْ
كجدت ىذا السَّي ى
ي

()1

َّ
الب ٍيكا
تصدىر ى
ً
سيًف ًو الص ً
َّارٍـ
ص في
يقي ُّ
ندمانو عف ٍ
الصدٍأ !
كسيفيوي في ًغ ٍم ًد ًه يأ يكميوي َّ
ٍ
ط جفناهي الثَّ ً
كينكفئ...
قيبلف،
كعندما يسقي ي
ٍ
يبتسـ الخا ًد ٍـ! ...
ي

()2

يمعف أمؿ دنقؿ في تقريع حكاـ اليكـ ،الذيف فقدكا إرادة الفعؿ رغـ امتبلكيـ لمعتاد الحربي

البلزـ؛ لحماية الديار ،كالدفاع عف كرامة األمة ،كبسخرية الذعة يعمف ،أنيـ جبناء عاجزكف،
حيف نككف بحاجة إلى مف يدافع عنا ،كعف مصر المسمكبة ،كلكف دكف جدكل في ظؿ كجكد

حكاـ يجثمكف عمى صدرىا أمثاؿ كافكر .فيقكؿ:
أف أكترم ً
لمبيت يح َّراسا
 ...تسألينًي جاريتي ٍ
مص ور ...ببل رادع
ٍ
كص في ٍ
فقد طغى المص ي
()1
ً
م زرقاء اليمامة" نص قصيدة ":مف ّْ
صر)،
 األعماؿ الكاممة ،أمؿ دنقؿ ديكاف"البكاء بيف ىمذكرات المتنبي (في م ٍ
يد ٍ
منشكرات مكتبة مدبكلي ،القاىرة .1987 ،ص.151:147
()2

 -المصدر السابؽ .ص .151-147
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القاطع
سيفي
فقمت  :ىذا
ي
ٍ
ى
خمؼ ً
الباب ًمتٍراسا !
ضعي ًو ى
ٍ
ً
لمسيؼ مشييك ار
(ما حاجتي
جاكرت كافكرا)
مادمت قد
ي
ي
في المشيد األخير يعتمد أمؿ دنقؿ عمى عنصر المفاجأة؛ إلنياء ىذا التكحد مع قناعو،

تاما مع المتنبي ،عبر اقتباس مطمع قصيدة
فيصدر المشيد بيذا البيت؛ الذم يحدث فيو
ن
تناصا ن
لممتنبي مع إدخاؿ كممة " ألرضي" ك " تيكيد " التي تكسر حجاب القناع ،عندما يجرم الحديث

بعيدا عف الرمزية كالتخفي ،ليعمف أف أرضو ىي مصر ،بنيميا كترابيا ،كانو ىك المتحدث
يحا ن
صر ن
كليس الشاعر المتنبي ،كال يخفي شعكره بالم اررة كاألسى ،لما حؿ بكطنو مف ىزيمة ،لحقت بو
بدال مف خكض غمار حرب حقيقية،
بعد أف تخاذؿ كالة األمر ،كاكتفكا بترديد الشعارات الجكفاء ،ن
تصكف األرض كالعرض ،فيقكؿ :
"عيد بأي ً
َّة و
ياعيد ؟ "
حاؿ عدت
ه
ي
تيكيد ؟
ؾ
بما مضى أـ ألرضي في ى
ي
" نامت نك ٍ ً
ص ور " عف عساكرىا
اطي ير م ٍ
األناشي يد !
كحاربت بدالن منيا
ٍ
ياني يؿ ىؿ تجرم الحياةي دمنا
تٍ :
نادي ي
ٍ
كدكا ؟
إف ين ي
ض ،كيصحك ٍ
لكي ٍ
األى يؿ ٍ
تفي ى
بأي ًة و
عي هد َّ
عي يد "
حاؿ
عدت يا ٍ
ى
" ٍ

()1

 -3القناع في الرواية :
إف المتتبع لمركاية -كأحد أجناس األدب– التي جرل تكظيفيا في التعبير عف الكاقع

االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم بشكؿ عاـ ،يممس كيؼ كظفت األقنعة كسيم نة لمتعبير عف ذات
الكاتب كأفكاره ،كىـ األنا كما تبلقيو مف معاناة ،ناتجة عف اإلحساس باليـ الجمعي العاـ ،ليذا

()1
ً
م زرقاء اليمامة" نص قصيدة ":مف ّْ
صر)،
 األعماؿ الكاممة ،أمؿ دنقؿ ديكاف"البكاء بيف ىمذكرات المتنبي (في م ٍ
يد ٍ
منشكرات مكتبة مدبكلي ،القاىرة .1987 ،ص151:147
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نجد تكظيفنا لمقناع ،تقنية يتخفَّى خمفيا الراكم ،كيحمميا أفكاره؛ ليركم مف خبلليا ما يريد ،لعمنا
اضحا عمى ذلؾ عند الركائي عبد الرحمف منيؼ ،في ركايتو "حيف تركنا الجسر"،
نجد ن
مثاال ك ن
ككذلؾ في الركاية الشييرة "شيفرة دافنشي" لمكاتب األمريكي "داف بركاف" ،حيث كانت ىناؾ

شخصيتاف مثمتا قناع المؤلؼ في الركاية ،كع اززيؿ ليكسؼ زيداف التي تقنع فييا خمؼ الراىب
كحممو أفكاره حكؿ الديانة المسيحية ،كما كيدكر فييا مف صراعات داخمية حكؿ حقيقة
"ىيبا" ٌ
عيسى بف مريـَّ ،
كفند الكثير مما يقاؿ عف الرىباف كالقساكسة كادعاءاتيـ حكؿ حقيقة الرىبنة،

يبيف يكسؼ زيداف كيؼ استغؿ ىؤالء مناصبيـ؛ ألحكاـ
كعزكفيـ عف الزكاج تفرنغا لمعبادة ،كما ٌ
مثاال عمى القناع
السيطرة عمى مقاليد األمكر ،كىذا ما سيتناكلو الباحث في تناكلو لركاية ع اززيؿ ن
في الركاية.

الراىب "ىيبا" قناع لمكاتب يوسف زيدان في روايتو عزازيل
()1
حممو أفكاره كآراءه
جعؿ الكاتب يكسؼ زيداف مف الراىب "ىيبا" – بطؿ الركاية  -ن
قناعا لوٌ ،
صخبا كجدالن كبيريف ،كانقسـ النقاد كاألدباء بيف
حكؿ الديانة المسيحية ،تمؾ اآلراء التي أثارت
ن
مؤيد كمعارض ،استند ّّ
كؿ منيـ إلى مجمكعة مف األدلة كالبراىيف التي تدعـ مكقفو.

تتككف الركاية مف ثبلثيف فصبلن أك ًرقٌان ،كما أطمؽ عمييا المترجـ الكىمي ،الذم افترضو المؤلؼ
يكسؼ زيداف؛ ليكىـ القارئ بأنيا حقيقية ،كمترجمة عف مخطكطات أثرية ،كاف قد كتبيا الراىب

المصرم "ىيبا" بالمغة السريانية ،األمر الذم أكقع القارئ في كىـ ،تعمده يكسؼ زيداف حيف قاؿ
في ندكة عقدىا نادم القصة في القاىرة ،أزاؿ زيداف فييا عبلمات االستفياـ التي ارتسمت في

أذىاف بعض الحضكر ،ممف تعاممكا مع النص بسطحية كالذيف شغميـ السؤاؿ عف ع اززيؿ ،ىؿ
ىي ترجمة لنص قبطي ،أـ ىي مجرد خياؿ مف صنع الكاتب ؟ فأجاب" :بأنو سعيد جدان بأف

ركايتو نجحت في أف تحقؽ أعمى سقؼ مف اإليياـ"

()2

تناكؿ يكسؼ زيداف في ركايتو ع اززيؿ الديانة المسيحية ،كسمٌط الضكء عمى الكثير مف مبادئيا،

كحممو أفكاره،
التي تنادم بيا ،مف خبلؿ شخصية "ىيبا" ،التي اتخذ منيا ٌ
قناعا تستر خمفوٌ ،
بيف المثقفيف كالنقاد
أسمكبا
كأنطقو بما يريد ،مستخدما في ذلؾ
إبداعيا ،أثار ٌ
ٌ
ٌ
جدال لـ ينتو بعد ى
بيف أصحاب الديانة المسيحية في مصر كخارجيا عمى كجو الخصكص.
بشكؿ عاـ ،ك ى

( -)1المؤلؼ ىك د .يكسؼ زيداف .حصؿ عمى ليسانس الفمسفة مف كمية اآلداب جامعة اإلسكندرية عاـ  . 1980ثـ حصؿ عمى درجة
الماجستير في الفمسفة اإلسبلمية برسالتو عف "الفكر الصكفي عند عبد الكريـ الجيمي ،ثـ حصؿ عمى درجة الدكتكراه في الفمسفة

كمنيجا كسمك نكا ،دراسة كتحقيؽ لديكاف عبد القادر الجيبلنى" كذلؾ عاـ  1989كقد حصؿ
فكر
اإلسبلمية برسالتو عف "الطريقة القادرية نا
ن
عمى درجة األستاذية في الفمسفة كتاريخ العمكـ عاـ  .1999كىك مف الطراز األكؿ في مصاؼ المحققيف كالميتميف بالمخطكطات

( - )2محمد جرادات ،قراءة نقدية في ركاية ع اززيؿ ،مكقع الكتركني عرب  ،48يكليك 2011
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أكؿ ما نطالعو في الركاية ىك مقدمة المؤلؼ المؤرخة بتاريخ  4أبريؿ  ،2004التي أسيمت

بشكؿ كبير في إضفاء طابع مف الكاقعية عمى الركاية ،السيما أف الكاتب يعمؿ في مجاؿ

المخطكطات األثرية ،حيث يقكؿ" :يضـ ىذا الكتاب -الذم أكصيت أف ينشر بعد كفاتي -ترجمة
أمينة قدر المستطاع لمجمكعة المفائؼ (الرقكؽ) ،التي اكتشفت قبؿ عشر سنكات في الخرائب
األثرية الكاقعة إلى جية الشماؿ الغربي مف مدينة حمب السكرية ...ثـ يختتـ تمؾ الفقرة بقكلو :كقد

بل
كصمتنا ىذه الرقكؽ بما عمييا مف كتابات سريانية قديمة آرامية في حالة جيدة ،ناد نار ما نجد مثي ن

ليا ،مع أنيا كتبت في النصؼ األكؿ مف القرف الخامس الميبلدم ،كتحديدنا :قبؿ خمس كخمسيف

كخمسمائة كألؼ مف سنيف ىذا الزماف"

()1

يشرع المترجـ في إعطاء كصؼ مفصؿ لمظركؼ ،التي قادت إلى اكتشاؼ ىذه الرقكؽ ،التي

كتبيا راىب مصرم يي دعى "ىيبا" ،كما يتحدث عف جكدة ىذه الرقكؽ ،األمر الذم أسيـ في
سبلمتيا كؿ ىذه القركف ،كالحبر الذم كتبت بو ،كنكع الخط (األسطر نجيمي) المستخدـ في

الكتابة ،كالصندكؽ الخشبي المحكـ اإلغبلؽ ،المحمٌى بالزخارؼ النحاسية الدقيقة ،الذم أكدع فيو
دكنو مف سيرة عجيبة كتاريخ غير مقصكد لكقائع حياتو ،كتقمبات زمانو المضطرب”(.)2
"ىيبا" ما َّ
ثـ يتحدث عف كجكد بعض الحكاشي كالتعميقات المكتكبة عمى أطراؼ الرقكؽ بالمغة العربية ،بقمـ

نسخي دقيؽ في حدكد القرف الخامس اليجرم عمى كجو التقدير ،كىذه الحكاشي كالتعميقات كتبيا
– حسب زعـ المؤلؼ -راىب عربي مف أتباع كنيسة الرىا ،التي تتبع المذىب النسطكرم .ثـ

يركم لنا المؤلؼ " :كقد أكردت في ىكامش ترجمتي بعضان مف حكاشيو كتعميقاتو الخطيرة ،كلـ

أكرد بعضيا اآلخر لخطكرتو البالغة ..ككاف آخر ما كتبتو ىذا الراىب المجيكؿ عمى ظير الرؽ
األخير :سكؼ أعيد دفف ىذا الكنز ،فإف أكاف ظيكره لـ يأت بعد!"

()3

يقكؿ المؤلؼ إنو أمضى سبع سنكات في نقؿ نصكص كنزه ىذا ،مف السريانية إلى العربية.

لكنو كبعد فكات األكاف ،يقكؿ" :غير أني ندمت عمى قيامي بترجمة ركاية الراىب ىيبا ىذه،

كأشفقت مف نشرىا في حياتي" .لكف ندمو راجع إلى أسباب شخصية كاف كانت غير مقنعة،
ليقكؿ" :كقد َّ
حط بي عمرم في أرض الكىف ،كآؿ زماني إلى خط الزكاؿ"( .)4كذلؾ يتحدث
المؤلؼ عف منيجو في الترجمة ،كتقسيمو لمعمؿ إلى فصكؿ متفاكتة الطكؿ تبعنا لمرقكؽ ،كما
يشكر العبلمة الجميؿ كبير الرىباف بدير السرياف بقبرص ،كيكضح سبب ىذا الشكر قائبل إنو "

( -)1ع اززيؿ ،يكسؼ زيداف ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ط ،2008 ،2ص.1
( - )2المصدر السابؽ ،ص.2

( -)3المصدر السابؽ  ،ص.2
( -)4المصدر السابؽ ،ص.2
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لما أبداه مف مبلحظات ميمة عمى ترجمتي ،كتصكيبات لبعض التعبيرات الكنسية القديمة التي لـ

تكف لي ألفة بيا"

()1

أما عف "ىيبا" نفسو ،يكضح زيداف أنو بذؿ مف عناء البحث الكثير في سبيؿ التعرؼ عميو ،كلكنو

لـ يجد ما يعينو عمى ذلؾ ،فيقكؿ " :كقد اجتيدت في التعرؼ إلى أية معمكمات عف المؤلؼ
األصمي الراىب ىيبا المصرم ،إضافة لما ركاه ىك عف نفسو في ركايتو ،فمـ أجد لو أم خبر في
المصادر التاريخية القديمة .كمف ثـ فقد خمت المراجع الحديثة مف أم ذكر لو .فكأنو لـ يكجد

أصبلن ،أك ىك مكجكد فقط في ىذه السيرة التي بيف أيدينا ،مع أنني تأكدت بعد بحكث مطكلة مف
صحة كؿ الشخصيات الكنسية ،كدقة كؿ الكقائع التاريخية التي أكردىا في مخطكطتو البديعة

ىذه" (.)2
ىنا يبدك زيداف ،كأنو يدعكنا لنزع آخر قناع عف كجيو؛ لنكتشؼ الحقيقة التي تقكؿ أف قناعو ما
ىك إال شخصية مف نسج خيالو .فييبا ال كجكد لو إال في “ع اززيؿ” ،التي ىي مف صنع الكاتب
كرغـ كؿ التفصيبلت شبو الكاقعية ،التي يكردىا المترجـ عف منيجو ،إال أنو يترؾ لنا بعض

الثغرات المتعمدة ،كاإلشارات التي تدؿ عمى أف مقدمة المترجـ جزء ال يتج أز مف النص الكمي
لمركاية ،بمعنى آخر يصبح المترجـ في ضكء ىذه القراءة راكينا ،كمقدمتو عبارة عف قناع آخر -

غير قناع "ىيبا" -نفذ مف خبللو؛ ليكىـ القارئ بأف الركاية كاقعية ،يركييا بطميا ىيبا ،مع
تعميقات راىب عربي نصراني مجيكؿ.

تى ُّقنع زيداف خمؼ الترجمة ،عائ هد لرغبتو في و
نبش غير مرغكب فيو لتاريخ الكنيسة القبطية
خاصة ،كالديانة المسيحية عامة ،كما شيده ىذا القرف مف انشقاقات عظيمة ،كما ينـ ىذا التىخفي
عف رغبة عميقة في تكجيو النقد البلذع لمديانة المسيحية ،كذلؾ مف خبلؿ إنطاؽ راىب قبطي

برغبات المؤلؼ ،الذم يدعي "الحياد" بادعاء طابع الترجمة لعممو ،كبالمقابؿ بنفي التأليؼ عف

نفسو ،ليستطيع الكلكج إلى أعماؽ الديانة المسيحية كما مرت بو مف محطات منذ قركف ،كما
مارستو مف ظمـ كقتؿ كتنكيؿ ،السيما أف األسماء التي كظفيا الكاتب عمى لساف قناعو "ىيبا"
كميا حقيقية ،كالكقائع التي استعاف بيا قد حصمت بالفعؿ؛ ليذا كمو اتخذ يكسؼ زيداف مف

قناعا لو؛ لسرد أحداث الركاية ،حيث يقكؿ في مقدمتو" :ككاف
الراىب " ىيبا " المجيكؿ اليكية ن
آخر ما كتبتو ىذا الراىب المجيكؿ عمى ظير الرؽ األخير" ،سكؼ أعيد دفف ىذا الكنز ،فإف
()3
قائبل  " :في ذلؾ الصندكؽ
أكاف ظيكره لـ يأت بعد!”  ،كيتابع في مكضع آخر مف المقدمة ن

( -)1ع اززيؿ ،يكسؼ زيداف  ،ص .3
( -)2المصدر السابؽ ،ص .4
(-)3المصدر السابؽ ،ص .2
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الخشبي محكـ اإلغبلؽ ،الذم أكدع فيو الراىب المصرم األصؿ ىيبا ما دكنو مف سيرة عجيبة،
كتأريخ غير مقصكد لكقائع حياتو القمقة ،كتقمبات زمانو المضطرب"( ،)1كأف يكسؼ زيداف أراد أف
يفصح عما يدكر بداخمو مف أفكار ،كقناعات حكؿ الديانة المسيحية ،كما اعتراىا مف أكىاـ،

عمبل مف كسكسة
بعيدة عف كاقعيا الحقيقي ،تمؾ األكىاـ كالتحريفات ،التي ال تعدك عف ككنيا ن

الشيطاف كنسج خيالو ،كأف الكاتب يقكؿ مف ركاء حجابو "ىيبا" ،أف ما ط أر عمى الديانة
المسيحية مف تحريؼ كتزكير كافتراء ،ما ىك إال كسكسة الشيطاف لمكثير مف القساكسة كالرىباف
كسدنة المعابد ،الذيف اتخذكا مف ىذه االفتراءات كاألباطيؿ ذريعة؛ ليتمسككا بمقاليد السمطة .ىذا
االعتقاد الذم سيطر عمى مؤلؼ الركاية الدكتكر يكسؼ زيداف سرعاف ما يظير عمى لساف

بناء عمى طمب ع اززيؿ ،الذم يدعكه كيمح عميو في ذلؾ فيقكؿ:
"ىيبا" ،الذم يكتب سيرتو ن
"ارحمني يا رحيـ ،فإنني مشفؽ كلكنني مضطر ،فأنت تعمـ في سماكاتؾ البعيدة ،كيؼ يحكطني
إلحاح عدكم كعدكؾ المعيف ع اززيؿ ،الذم ال يكؼ عف مطالبتي بتدكيف كؿ ما رأيتو في حياتي..

بل ،حتى أدكف ما رأيتو فييا ؟ " ( .)2فما يتداكؿ اليكـ مف مصادر متعددة
كما قيمة حياتي أص ن

لمديانة المسيحية ،ما ىك إال ىكاجس مف كسكسة الشيطاف ليؤالء القساكسة الذيف اتخذكا مف
التديف مينة تشبع رغباتيـ في السيطرة ،فتعددت األناجيؿ التي خطتيا أصابعيـ ،كبات بعضيا
محرما ،كصارت الغمبة إلنجيؿ دكف سكاه ،ىذا ما يعبر عنو الكاتب مف كراء قناعو "ىيبا" حيف
ن
يقكؿ " سكؼ أضع ما أكتبو في ىذا الصندكؽ مع األناجيؿ المحرمة كالكتب الممنكعة كأدفنو
()3

تحت الببلطة الرخامية المخمخمة عند بكابة الدير"

.

يكشؼ ىيبا/القناع عف غربتو كغكاياتو كىكاجسو كقمقو تجاه األحداث التي عاصرىا ،كاألشخاص
الذيف قابميـ ،كنمحظ ىذا في الرؽ األكؿ مف الركاية حيف يقكؿ " :باسـ اإللو المتعالي ،أبدأ كتابة
ما كاف كما ىك كائف مف سيرتي ،كاصفنا ما يجرم مف حكلي كما يضطرـ في داخمي مف

أىكاؿ"( ،)4أىكاؿ اجتاحت كيانو ال يتكانى عف فضحيا ،كىتؾ حجاب سترىا في مكاضع كثيرة،
كيبيف أف ما يطمقو قساكسة الديانة المسيحية ما ىك إال أضغاث أحبلـ ،ال تسند إلى تعاليـ الديانة
ٌ
المسيحية ،كال تمت إلييا بصمة ،كيظير ذلؾ جميان عندما يقكؿ القس نسطكر لييبا "إنني يا ىيبا
أفكر في جرأة ىذا األسقؼ .كيؼ لو أف يحكي عف مريـ العذراء المبجمة ،كيكرد عنيا األكصاؼ

كاألقكاؿ غير مستند إلى دعكة إال أنو رآىا في منامو(.)5
()1

– ع اززيؿ ،يكسؼ زيداف  ،ص.3

()3

 -المصدر السابؽ ،ص .17

( -)2المصدر السابؽ ،ص.14
()4
()5

 المصدر السابؽ ،ص .10– المصدر ،السابؽ ،ص .40
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لـ يقتصر األمر عمى ىذا الحد ،بؿ كشؼ يكسؼ زيداف مف خبلؿ حكار أجراه بيف ىيبا

كنسطكر ،القس المسيحي الذم ىج ىم ىعتٍو مع ىيبا أفكار كتساؤالت ظمت دفينة في الصدكر ،عصية
عمى البكح ،لكال تمؾ الطمأنينة التي خيمت عمى العبلقة بينيما؛ ليتكلد عنيا المزيد مف كشؼ ما
خفي عمى الكثيريف ،مف أتباع الديانة المسيحية ،كالتنبيو إلى ضركرة إعماؿ العقؿ فيما ينادم بو

أساقفة الكنائس المسيحية ،كبجيد يسير يكتشؼ القارئ حقيقة بطبلف ىذه االفتراءات ،كاألباطيؿ،
()1

التي زعمت أف المسيح عيسى بف مريـ إلو " المسيح يا ىيبا مكلكد مف بشر كالبشر ال يمد إلو"

يبيف في أكثر مف مكضع ،كيؼ مارس سدنة المعابد شتى أنكاع القتؿ كالتعذيب ،كيذكر "ىيبا"
ثـ ٌ
أثناء حكاره مع "نسطكر" ،حادثة مقتؿ كالده عمى أيدم عكاـ المسيحييف ،ثـ يسرد ىيبا مع القس
"نسطكر" كيؼ تـ قيتًؿ القس "آريكس" بالسـ؛ ألنو أراد أف تككف الديانة هلل كحده ،كبعد مقتمو
بخمس سنكات اجتمع أنصاره؛ ليعمنكا "بكضكح فاضح أنيـ براء منو كمف تعاليمو ،كلـ يككنكا مف

أتباعو"(.)2

يمعف يكسؼ زيداف في كشؼ جنكح أرباب الديانة المسيحية عمى لساف قناعو "ىيبا" في الرؽ

كيبيف كيؼ يمارسكف شتى أنكاع الكبائر ،كيعرض لمشاىد جنسية كقعت
الرابع " غكايات أكتافيا"ٌ ،
مسحكرا ،سممت نفسي ليا ،كأسممتني
مستسمما،
بيف الراىب ىيبا كأكتافيا ،خادمة الصقمي "جمست
ن
ن

فعمت ما لـ يفعمو أحد معي مف قبؿ ،كال مف بعد" كيستمر ىيبا في سرد ما كقع
إلى خدر لذيذ.
ٍ
لو مف غكايات ليقكؿ " :كنت أظف أف الرجؿ إذا خبل بامرأة فإنو يعتمييا ،كلكف الذم جرل
لحظتيا ىك أنيا اعتمتني"( ،)3كما يتناكؿ ىذا األمر في غكاية "مارتا" لييبا الراىب؛ ليبيف بما ال

يترؾ مجاال لمشؾ ،أف عزكؼ رجاؿ الديانة المسيحية كتفرغيـ لمعبادة ما ىك إال كىـ اعتقدكه،
فصدقتو العامة ،حيث يقكؿ " :لما أحاطت بكفييا رأسي لتميميا إلى صدرىا انتشيت .ضممتيا

فعت عف ساقييا ثكبيا بكمتا يدم ،فأسدلت ىي الثكب
بقكة كأنا ي
بعد جالس ،فتأكىت في أذني ،ر ي
عف كتفييا بكمتا يدي يا ،كقفت "مرتا" أمامي عارية تماما ،كنثرت بأنامميا شعرىا ،فانخطؼ قمبي

مف سطكة الجماؿ ..ألقيت عني ثكبي ،ككاف بيننا ما يككف بيف الرجؿ كالمرأة حينما يطرحاف رداء

الحياء"(.)4

يبيف يكسؼ زيداف ،أف أرباب الديانة المسيحية ،قد أنكركا ً
الع ىمـ ،كن ٌكمكا بالعمماء ،كلعؿ مقتؿ
كما ٌ
ىيباتيا عالمة الرياضيات -التي اتخذ الراىب ىيبا اسمو مف الجزء األكؿ مف اسميا -كسحميا في

شكارع اإلسكندرية تحت سمع السمطة الحاكمة كبصرىا ،خير دليؿ عمى أف أساقفة كنيسة
( -)1ع اززيؿ ،يكسؼ زيداف  ،ص .47
()2
()3
()4

 المصدر السابؽ  ،ص .17 المصدر السابؽ ،ص .42 -المصدر السابؽ ،ص .161
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حرمكا كؿ ما يمكف أف يحد مف سمطانيـ ،كاتيمكه باليرطقة ،األمر الذم أنكره عمييـ
اإلسكندرية ٌ
األسقؼ تيكدكر ،في معرض إجابتو عف سؤاؿ راىب في مجمسو" ،لئلسكندرية سخافات كثيرة،
كألسقفيا السابؽ كالحالي أفعاؿ عنيفة ،كأنا ال أحب الحديث عنيما كعف أفعاليما التي ىي أبعد

ما يككف عف تعاليـ المسيح"(.)1

يؤكد يكسؼ زيداف عبر قناعو "ىيبا" ،أف التديف ال يخضع لممظير كال لمشكؿ ،فاإليماف أمر قمبي
كال شيء آخر ،ليقكؿ عمى لساف "ىيبا" "إف اآللية عمى اختبلفيا ال تككف في المعابد كاليياكؿ
كاألبنية اليائمة ،إنما تحيا في قمكب الناس المؤمنيف

بيا"(.)2

خبلصة القكؿ :إف يكسؼ زيداف مف كراء قناعو ،استطاع أف يشير إلى الديانة المسيحية ،التي
طالما احتفظت بأسرار خاصة ،ظمت لمئات السنيف ،حبيسة الكنائس كاألديرة ،بعيدة المناؿ عف

العامة مف أتباع الديانة ،كال يمكف الخكض فييا ،حتى عمى المستكل الخاص بيف الكينة

تسنى لمكاتب تناكؿ ىذا المكضكع بشكؿ مباشر.
كاألساقفة‘ ،كلكال تكظيؼ القناع لما ٌ
مكقعا الكتركني عمى الشبكة العنكبكتية ،ينشر
بقي أف أشير إلى أف الكاتب قد خصص لمركاية
ن
فيو كؿ اآلراء كاالنتقادات التي كجيت لمركاية سكاء المؤيدة منيا أك المعارضة ،كلعؿ العمؿ

أضفى المزيد مف المكضكعية عمى ىذا العمؿ األدبي ،كما أنو كشؼ إلى حد ما يتمتع بو الكاتب
مف ثقة بالنفس ،تجاه ما قاـ بو مف عمؿ يكصؼ بالمكضكعية كالحيادية ،كربما يرتقي إلى أف

يصبح عمبل يصنؼ ضمف األعماؿ المجردة مف الدكافع المسبقة كما ادعى البعض(.)3
 -4القناع في القصة القصيرة

اعا
القناع كتقنية ،لـ يكف ن
بعيدا عف القصة القصيرة ،كىي بجانب تكظيفيا لمقناع ،كظفت أنك ن
مختمفة مف الرمكز ،كجعمت منيا أقنعة غير تمؾ التي عرفت في الشعر كالركاية ،كاتخاذ أحد

بعيدا عف جكر السمطاف كظممو ،كالقصة بتكظيفيا لمرمكز ،أضاءت
الحيكانات قناعا يحمؿ الفكرة ن
ىيأ مساحة تعبيرية
جكانب اجتماعية تمس كاقع الحياة اليكمية المثخنة بالعذاب ،األمر الذم ٌ
كاسعة انطمؽ منيا العقؿ الباطف لمتعبير بحرية عف مكنكنات الشعكر الجماعي ،مف خبلؿ قدرة

ليسرب مف خبللو ما عجز عف اإلفصاح عنو
الرمز عمى سبر أغكار دكاخؿ شخصية الكاتب؛ ّْ
قناعا خبلقنا ،يمنح الكاتب سمطة داخمية تزيد مف قدرتو عمى المناكرة
ظاىرنيا ،كبذلؾ يصبح الرمز ن
أماـ جبركت السمطة الخارجية ،كبالتالي تضميميا كاإلفبلت مف رقابتيا ،األمر الذم يحيؿ القناع
إلى قكة رافعة ،يتخفى خمفيا الكاتب كيحمميا أفكاره كقناعاتو ،كينقميا لممتمقي بكاسطة ىذا القناع

()1
()2
()3

 عزازيؿ ،يكسؼ زيداف  ،ص .90 المصدر السابؽ  ،ص .98– لممزيد ينظر المكقع التالي .azazel_novel.com.
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كلعؿ القاص يكسؼ إدريس

()1

خير دليؿ عمى ذلؾ ،حيث كظؼ ىذا النكع في مجمكعاتو

مثاال عمى تكظيؼ القناع في القصة
القصصية ،كمنيا جميكرية فرحات التي سيتناكليا الباحث ن
القصيرة ،التي يتناكؿ فييا الكاتب فكرة البحث عف حياة كريمة ،في جميكرية يتخيميا ىك عمى
لساف قناعو الصكؿ فرحات ،كيحدد معالميا كما ينبغي فييا مف حرية كعدؿ ،كرفاىية كفرص

بعيدا عف الظمـ كاالضطياد ،كالتفرقة الطبقية كحياة الكآبة
عمؿ ،لينعـ اإلنساف بشرط كجكده ،ن
كايقاعيا الممؿ ،الذم يعيشو المكاطف المصرم في ظؿ الفقر المدقع ،ككأف يكسؼ إدريس
بدال مف الراحة كالرفاىية ،كما
يحرض القارئ عمى الثكرة ضد ىذا الكاقع الذم ينعـ فيو بالفقر ن
تركيز إدريس عمى التفاصيؿ الدقيقة لممكاف –مخفر الشرطة -الذم اختاره بعناية ،إال ليمفت نظر

القارئ إلى أف التغيير يبدأ مف ىنا ،كعميو القياـ بالضغط عمى السمطة مف أجؿ العمؿ عمى
تغيير حياة الشعب نحك األفضؿ ،فيي الجية التي تقع عمييا المسؤكلية في ذلؾ ،كما اختيار

قناعا لمكاتب يحمؿ أفكاره ،كيتحدث بيا نيابة عنو ،إال خير دليؿ عمى
الصكؿ فرحات؛ ليككف ن
ىذا الدكر المنكط بالسمطة الحاكمة؛ لتعي دكرىا كمبرر كجكدىا ،ال أف تحصره في الرقابة
كالقمع ،بؿ عمييا أف تعي أف المجتمع لف يستقيـ حالو بدكف البحث عف سبؿ العيش الكريـ

خكا غير
لممكاطف ،الذم ىك المبنة األساس في بناء المجتمع ،بدكف ذلؾ يظؿ القكاـ االجتماعي ر ن
متماسؾ ،كعرضة لممزيد مف المشكبلت كالحكادث التي تقكض أركانو كتأتي عمى بنائو

االجتماعي.

يكسؼ إدريس -عبر قناعو الصكؿ فرحات -يؤكد أف التغيير الحاصؿ في المجتمع المصرم

إباف ثكرة  1952لـ يكف جذرنيا ،فعمى الرغـ مف حالة التغيير التي انتابت المجتمع المصرم،
كالتي ترتبت عمى قياـ الثكرة المتمثمة في قانكف اإلصبلح الزراعي ،كالتمصير كالتأميـ كمجانية
التعميـ ،كنزع ممكية الصحؼ مف القطاع الخا ص ،كبناء السد العالي كعشرات المصانع ،إال أف

ميمبل ،دكف االلتفات إلى ضركرة إعادة تأىيمو ،كتكفير أسباب رفاىيتو ،فالثكرة كاف
الفرد ظؿ
ن

نجحت في تفكيؾ مفاصؿ المجتمع القديـ ،ظمت غير قادرة عمى بناء المجتمع الحديث الذم يحمـ

()1

 -يكسؼ إدريس ىك مفكر كأديب مصرم كبير ،مف مكاليد  19مايك1927ـ في البيركـ الشرقية .قدـ لؤلدب العربي

عشريف مجمكعة قصصية كخمس ركايات كعشر مسرحيات .ترجمت أعمالو إلى  24لغة عالمية منيا  65قصة ترجمت
إلى الركسية .كتب عدة مقاالت ىامة في الثمانينيات بجريدة األىراـ صدرت في كتاب فقر الفكر كفكر القصة.

حصؿ عمى جائزة الدكلة التشجيعية في األدب عاـ 1966ـ كالتشجيعية عاـ 1991ـ ،كاف ضمف أسماء المرشحيف

المحتمميف لنيؿ جائزة نكبؿ لآلداب عاـ  1988ـ كالتي حظي بيا األديب العالمي نجيب محفكظ .كما أنو كاحد مف أشير -
األطباء الذيف ترككا الطب ليمتينكا األدب .كاف يتممس األلغاـ االجتماعية المحرمة كيتعمد تفجيرىا بقممو كظؿ يتمتع بحيكية

الرفض لكؿ ما يحد مف حرية اإلنساف في كؿ ما يكتب (.مف المكسكعة الحرة ،مكقع إلكتركني)
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قادر عمى الجير بما
بو يكسؼ إدريس عمى لساف قناعو الصكؿ فرحات ،الذم بكاسطتو أصبح نا
لـ يستطع اليمس بو صراحة.
-5القناع في المسرح
بعيدا عف التناكؿ بالبحث كالدراسة ،كما ىك
ظؿ القناع في المسرح – بالمعنى االصطبلحي -ن
الحاؿ في الشعر ،كبعد عممية بحث ليست باليسيرة ،لـ يعثر الباحث عمى دراسة تناكلت القناع
في المسرح بالطريقة ،التي جرل فييا تناكلو في الشعر ،كتقنية تكظؼ شخصية القناع ،كجؿ ما

عثر عميو الباحث لمقناع في المسرح ،ال يتعدل المعنى المغكم لو ،كقد تناكلو جميؿ حمداكم في
مقالو القناع في خدمة مسرح الطفؿ ،كأكرد أنكاع عدة لمقناع منيا القناع األسطكرم ،كالقناع
الطقكسي الشعائرم ،كالقناع األدبي كقد مثؿ لو بالقناع في الشعر عند إليكت كالسياب كخميؿ
حاكم كالبياتي ،كالقناع الدرامي ،الذم يشغؿ في مجاؿ المسرح ألداء مجمكعة مف الكظائؼ

أيضا في مجاؿ االشتغاؿ
ضمف سياقات فرجكية كمشيدية كظيفية ،كبصفة خاصة يكجد
ن
المسرحي قناع الكجو كقناع الجسد( .)1كىذا القناع ال يتعدل في معناه ما يتعمؽ بالمعنى المغكم
كيدخؿ ضمف الديككر المسرحي.

أشارت الدكتكرة نياد صميحة إلى القناع في معرض حديثيا عف المسرح بيف النص كالعرض،

في تناكليا لمجمكعة مف المسرحيات بالدراسة كالتحميؿ ،كلـ تخرج في تحميميا عف أف القناع

نكىت إلى القناع
يقصد بو الديككر المسرحي كأزياء الممثميف عمى خشبة المسرح ،كما ٌ
االصطبلحي في إشارة عابرة ،عندما ذكرت أف أبا عزة في مسرحية سعداهلل كنكس الممؾ ىك

الممؾ "أضحى قناعا لطبيعة النظاـ الطبقي"( ،)2كلـ تكرد القناع بمفيكمو االصطبلحي دراسة
تطبيقية عمى الشخصيات .القناع مصطمحا كرد في المسرح كبقية أجناس األدب األخرل،

كالشكاىد عمى ذلؾ كثيرة ،كأذكر مثاال لمكاتب تكفيؽ الحكيـ الذم كتب عدة مسرحيات ،كأطمؽ
عمى كتاباتو المسرح الذىني إذ يقكؿ" :إني اليكـ أقيـ مسرحي داخؿ الذىف ،كأجعؿ الممثميف

أفكا ار تتحرؾ في المطمؽ مف المعاني ،مرتدية أثكاب

الرمكز"(.)3

قناعا لو ،تخفى خمفو؛ ليبكح بمكنكف صدره كخمجات
جعؿ تكفيؽ الحكيـ مف شخصية بجماليكف ن
خاصا،
فمسفيا
عالما فكرنيا
ن
ن
نفسو ،كقناعاتو عف الفف الذم يخمؽ الجماؿ ببل حدكد ،كيبني لنفسو ن
يحمؽ في فضائو البلمتناىي ،كيعقد مكازنة بيف الفف كما فيو مف خير مطمؽ ،كبيف الكاقع كما

()1

 -القناع في خدمة مسرح الطفؿ ،جميؿ حمداكم ،مكقع الكتركني "ندكة" ،نقؿ بتاريخ  ،2013/12/10بتصرؼ ،الرابط

http://www.arabicnadwah.com/articles/qenaa-hamadaoui.htm

( -)2المسرح بيف النص كالعرض ،نياد صميحة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مكتبة األسرة ،1999 ،ص 96كما بعدىا .
()3

–بجماليكف ،تكفيؽ الحكيـ ،دار مصر لمطباعة ،1942 ،ص.12
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يحمؿ بيف طياتو مف سمبيات ،ىذا التعارض بيف الفف كالحياة سببو "تجاربو الفاشمة في طفكلتو
تمثاال مف عاج عمى ىيئة امرأة ،كيطمب مف نرسيس أف
كصدر حياتو مع المرأة"( .)1لذلؾ ينحت
ن
يحرس ىذا التمثاؿ كيمنع عنو الغبار ،لكف سرعاف ما يم ٌؿ بجماليكف مف الكحدة ،كيدعك فينكس

يدب بالحركة ،يي ً
ار
جرم حك نا
اإللو أف تنشر الركح في التمثاؿ ،يعكد بجماليكف ليجد تمثالو جاالتيا ٌ
مفعما بالحب الدافئ ،بينو كبيف الزكجة جاالتيا ،الحكار ينـ بداية األمر عف أف قناعات بجماليكف

مشكبا بالحذر ،يخالطو
تبدلت ،كأف أفكاره السمبية عف الزكجة قد تحكلت ،كلكنو تحك هؿ ظؿ
ن
التردد ،تردد سرعاف ما يتحكؿ إلى ثكرة سببيا خركج جاالتيا مف البيت مع نرسيس إلى ككخ في
سعيدا ،لقد كانت معي جاالتيا ،ىنا دائما ،جاالتيا
الغابة ،األمر الذم يشعره بالكحدة " ،لقد كنت
ن
األخرل ،جاالتيا األكلى،ىنا أمامي خمؼ الستار"( )2كيمقي بالمكـ عمى اإللو فينكس التي حكلت
التمثاؿ الفف إلى زكجة ،كيعقد مقارنة بيف فنو كما يخمقو مف نقاء كخمكد ،كبيف صنع اآللية الذم

مصيره الزكاؿ كالفناء ،حيث يقكؿ في حكاره مع إيسميف "دعيني أصارح ىؤالء اآللية بالحقيقة !!
لقد صنعت أنا الجماؿ فأىانكه ىـ بيذا الحمؽ ،الذم نفخكه فيو ،كؿ ما في جاالتيا مف ركعة

كبياء ىك مني أنا ،ككؿ ما فييا مف سخؼ كىراء ىك منكـ أنتـ ،يا سكاف أكلمب"(.)3

يمعف الحكيـ عبر قناعو بجماليكف في حيرتو كتردده ،كيتشبث بمكقفو مف الزكجة ،كيطمب مف
اآللية أف يردكا عميو فنو ،الذم أفسدتو أيدييـ ،كيمكـ فينكس؛ ألنيا جعمت ىذا األثر الرائع ينقمب

إلى كياف تافو ،لقد صيرتو إلى امرأة حمقاء ،ىذه ىي قناعات الحكيـ التي يبكح بيا مف خمؼ
قناعو بجماليكف.

اعتقد تكفيؽ الحكيـ بقناعة راسخة أنو عمى حؽ في مكقفو مف الزكجة ،لمدرجة التي اعتقد معيا
أنو اآللية انيزمت أماـ تمؾ القناعات ،األمر الذم يدفع فينكس أف تطمب مساعدة اإللو أبكلكف

خركجا مف مأزؽ اليزيمة ،يضرب أبكلكف عمى قيثارتو لتعكد جاالتيا
في رد جاالتيا لبجماليكف،
ن
إلى بجماليكف ،كيجرم بينيما حك هار يخيـ عميو الفتكر" ،أييا العزيز بجماليكف ،إنؾ تحاكؿ منذ

عدت أف تخاطبني في إىماؿ كخفة كقمة احتفاؿ"( .)4شعكر جاالتيا لو ما يبرره أماـ ىذه الحيرة

التي يخامرىا شؾ بجماليكف الحكيـ ،إنيا لحظات ينتصر فييا لمفف عمى الحياة مخمكقات اآللية،
جماال مف العمؿ الفني الرائع ،فجاالتيا الحياة زكجة الحكيـ ،كلكنيا ليست فنو الذم
التي تبدك أقؿ
ن
مقطر مف خبلؿ
نا
ىك أثره الخالد ،كيعقد مقارنة بيف جاالتيا الفف ،كجاالتيا الحياة " إنيا الجماؿ
()1
()2
()3
()4

 مسرح تكفيؽ الحكيـ ،محمد مندكر ،دار نيضة مصر لمطبع كالنشر ،ط ،3ص.56 المصدر السابؽ ،ص.67 المصدر السابؽ ،ص.67 -بجماليكف  ،تكفيؽ الحكيـ ،ص.83
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ألؼ مصفاة مف العمؿ المضني ،كالصبر الطكيؿ ،كالتجربة المتصمة ،لقد ثبت ذلؾ كمو في العاج

كخمدتو...،نظراتؾ جميمة ..نعـ ..كلكف فييا شيء محدكد المعنى ،أما نظراتيا ،فكانت كأنيا
تشرؼ عمى عكالـ غير محدكدة اآلفاؽ ،لفتاتؾ رائعة لكف تفسدىا أحيانا حركة طائشة ،أما لفتاتيا
فكانت دائمة الركعة كالجبلؿ ،بسماتؾ حمكة كلكف أعرؼ ما تنطكم عميو ،شفتاؾ رقيقتاف ،كلكف

كلكف ليا
أعرؼ ما ينطكم عمييما مف حديث ،أما شفتاىا فكانت تنفرج عف كممات لـ تقميا قط،
ٍ
صدل بعيد ...كؿ ما فيؾ محدكد ككؿ ما فييا غير محدكد"(. )1إذا يكشؼ الحكيـ عبر قناعو أنو

يؤمف بالفف الذم ينتصر بو عمى تمؾ اآللية ،التي لـ تصنع سكل اليالؾ المحدكد ،كلكنو بفنو
استطاع أف يصنع الخمكد كالمعجزة الخالدة ،اليالؾ المحدكد ىك الزكجة التي ال تعني شيئنا

متجيا إلى المعبد ،كي يطمب مف
بالنسبة لو ،أماـ عالـ الفف كالجماؿ ،لذلؾ يترؾ جاالتيا الزكجة
ن
اآللية أف يردكا عميو فنو الخالد ،كأف يعيدكا جاالتيا تمثاال مف عاج ،تستسمـ اآللية لميزيمة،

ىزيمة الحياة أماـ الفف ،كما اليزيمة ىنا إال انتصار لمحكيـ كلما يؤمف بو تجاه الزكجة التي ال

تمثاال مف عاج ال ركح كال حراؾ،
يسعى إلييا ،كسرعاف ما تعكد جاالتيا عمى ما كانت عميو
ن
ليقر أف الحب كالمكدة
يشعر بجماليكف بالكحدة ،كبشيء مف الفراغ في حياتو ،يحاكر نرسيس؛ ٌ

قادر عمى أف
كالرحمة أشياء تعطييا الحياة كال يعطييا الفف ،تختمط األمكر ،كلـ يعد بجماليكف نا
يميز بيف الصكرة كاألصؿ " ،لقد اختمط األمر في رأسي..أييما األصؿ كأييما الصكرة؟! قؿ لي يا
نرسيس :أييما األجمؿ كأييما األنبؿ؟ الحياة أـ الفف"( .)2أفكار تتصارع ،كقناعات تتبدؿ ،ينسحب

الحكيـ منيا بعدما أدرؾ عقميا ،كلـ يعد باستطاعتو أف ينظر إلى التمثاؿ ،أصبح يشؾ في قدرة
فنو كخمكده ،كفي النياية قاـ بتحطيـ تمثاؿ جاالتيا؛ ليعمف ىزيمة الفف في عالـ يحتاج إلى دؼء

كبيف مف خبلؿ حكار أجراه في الفصؿ األخير بيف بجماليكف كنرسيس "دكر
الحياة كنعيمياٌ ،
المرأة في الحياة عامة كحياة الفناف خاصة كىي القضية التي حمٌيا بنفسو كلنفسو ،فتزكج كأنجب
طفميف ،دكف أف يش ٌؿ الزكاج ممكاتو الخبلقة"(.)3

الفكرة التي سادت في مسرح تكفيؽ الحكيـ ،ىي أف الحكيـ لـ يكتب مسرحيات لتمثٌؿ؛ فأغمب
مسرحياتو تنتمي لممسرح الذىني المجرد؛ كتعتمد عمى الرمزية بشكؿ كبير ،كقد اعترؼ تكفيؽ
الحكيـ بأف ما يعنيو ليس حكاية الكاتب ،بؿ يعنيو بالدرجة األكلى " فنو كسر صناعتو ،كطريقة

أسمكبو في البناء ،كخمؽ األشخاص ،كنسج الحكادث كاحداث التأثير" (.)4

( -)1بجماليكف  ،تكفيؽ الحكيـ  ،ص .120-119
( -)2المصدر السابؽ.141 ،

( -)3مسرح تكفيؽ الحكيـ ،محمد مندكر ،دار نيضة مصر لمطبع كالنشر ،ص.59

( -)4أثر الرمزية الغربية في مسرح تكفيؽ الحكيـ ،تسعديت آيت حمكدم ،دار الحداثة بيركت ،1986 ،ص .11
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الفصل الثاني :مصادر أقنعة مسرح سعداهلل ونوس
تمييد
أو ًال  :المصادر التراثية ألقنعة سعداهلل ونوس
 -1الحوادث التاريخية
 -منمنمات تاريخية

 طقكس اإلشارات كالتحكالت رأس المممكؾ جابر -2الحكاية الشعبية
 -الممؾ ىك الممؾ

 مغامرة رأس المممكؾ جابرثانيا -المصادر المعاصرة ألقنعة سعداهلل ونوس
 -1الواقع السياسي
 -حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف

 -االغتصاب

 -2الواقع االجتماعي
 -يكـ مف زماننا

 رحمة حنظمة مف الغفمة إلى اليقظة -ممحمة السراب

 -األياـ المخمكرة
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تمييد
التراث الشعبي ال يقتصر عمى طبقة العكاـ مف الشعب ،بؿ ىك "تعبير عف الشعب بكؿ طبقاتو

كميكلو الشخصية؛ لذلؾ نجد كتاب المسرح قد تكجيكا نحك التراث الذم يمثؿ ركح الشعب ،كقامكا
()1

بصيره في قكالب جديدة ،تفسره في ضكء كعييـ كفكرىـ كقضاياىـ المعاصرة"

فيك يمثؿ كال

يزاؿ الذاكرة الجماعية لؤلمة ،لما لو مف ارتباط كثيؽ بالتاريخ البعيد ليا ،منو ترسـ مبلمح حياتيا

جسر لمعبكر نحك المستقبؿ،
كأنماط سمككيا كثقافتيا ،كبو تستعيف عمى فيـ الحاضر ،كتتخذ منو ن ا
متسمحة بتجمياتو المتنكعة ،التي تشمؿ كؿ ما أنجزتو األمة عبر ماضييا ،ىذه المنجزات التي

أشكاال عدة ،كاألحداث التاريخية العالقة في أذىاف المنتسبيف ليذه األمة ،كالتي
نا
تأخذ
صكر ك ن
تنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ ،أك ما تركتو الشخصيات التاريخية مف أفعاؿ كأقكاؿ ،نقشت في الذاكرة

كبير مف المكركث الثقافي
حيز نا
محطات ظمت عصي نة عمى النسياف ،أك األساطير التي شكمت نا
خصبا،
افدا
كالشعبي ،كتناقمتو األجياؿ لما يحكيو مف دركس كعبر ،كؿ ىذه المككنات شكمت ر ن
ن
يستمد منو الكتاب كاألدباء الكثير مف مضاميف إبداعاتيـ في شتى أجناس األدب ،كلما كاف

المسرح أبا الفنكف ،فقد استميـ مف التراث الكثير مف القصص كالحكادث التي تناكلت قضايا
قناعا يستحضر مف خبللو الماضي
إنسانية كاجتماعية كسياسية .ككظفيا بأشكاؿ عدة كاتخذ منيا ن
في ثكب معاصر ،يراعي متطمبات الكاقع ،عبر الجمع بيف "ثقافتنا المكركثة مع ثقافة العصر
الذم نحياه"( ،)2مع التشبث باليكية كالخصكصية الحضارية كالفكرية ،لممساىمة في بناء مجتمع

إنساني يجمع بيف القيـ الركحية كالدنيكية ،دكف أف ينزلؽ كراء ثقافة كافدة تطمس اليكية ،كتييمف
عمى الحاضر ،كتشكه الماضي ،كال ترسـ المستقبؿ.

كثمة دكافع كراء تكظيؼ التراث في المسرح يمكف تتمخيصيا في النقاط التالية:
 -1دكافع سياسية سببيا قمع الحريات ،كتكميـ األفكاه ،كمصادرة حرية الكممة كالتعبير ،لدم
األنظمة المستبدة التي أكرثت شعكبيا صنكؼ الذؿ كألكاف العذاب ،فانبرل المسرحيكف
يمارسكف الدكر الطميعي لممسرح في الدفاع عف كرامة الكطف ،كانسانية المكاطف ،كتبصيره

بحقو كبشرطو الكجكدم ،فاستميمكا مف التراث الكثير مف القصص كالحكايات ،كقامكا

بإعادة صياغتيا ،كترتيب أفكارىـ كرؤاىـ ضمف سياقات نصكصيـ المسرحية؛ تجنبنا

لبطش الحاكـ كجكر السمطاف.

( -)1التراث في المسرح المصرم الحديث ،كماؿ الديف سيؼ ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة ،1993 ،ص .308

( -)2المعقكؿ كالبلمعقكؿ في ترثنا الفكرم ،زكي نجيب محمكد ،دار الشركؽ ،القاىرة ،1986 ،ص.7
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 -2دكافع ثقافية تتمثؿ في حرص كتاب المسرح عمى إحياء المكركث الثقافي لؤلمة ،مف

خبلؿ إعادة قراءتو " قراءة منجزة تقكدنا لمركب ثالث يجمع بيف الماضي كالحاضر في

حاضر في ذاكرة األجياؿ ،منو تيستى ُّ
مد
نا
عبلقة كاشفة لكؿ منيما عمى السكاء " ( ،)1كجعمو
خصبا يثرم مكضكعاتيـ ،لما لو مف
نبعا
ن
القيـ النبيمة كاألخبلؽ الفاضمة ،كما أنو يشكؿ ن

ارتباط كثيؽ بالذاكرة الجمعية لؤلمة.

 -3دكافع قكمية تتمخ ص في الحفاظ عمى ىكية األمة مف االغتراب ،كغزك الثقافات المضادة
كحماية المكركث الثقافي ،مف شتى عكامؿ الطمس كالتزكير كالتشكيو المتعمد ،كما أنو

إجماعا
أف تاريخ كؿ أمة كماضييا يمقى
يشكؿ دعامة أساسية في تحقيؽ الكحدة ،السيما ٌ
ن
نسبيا ،رغـ كؿ ما يعترييا مف أسباب الفرقة كاالختبلؼ.
ن

 -4دكافع فنية ترتبط بأساليب اإللقاء ،كالخطابة كفف اإلقناع ،كدكره في استجابة المتمقي
كالتأثير عميو ،بما يخدـ تحقيؽ الغايات المرجكة مف كراء العمؿ األدبي.

 -5دكافع نفسية مبعثيا ذلؾ اإلحساس ،الذم يتكلد عند المسرحييف ،عندما يممسكف الدكر

الكبير الذم قاـ بو أدباء الغرب ،في استدعاء مكركثيـ الثقافي كاعتزازىـ بو ،كتكظيفو بما

يخدـ أعماليـ ،كيصكف تراثيـ ،كيقفز بأعماليـ إلى مستكل العالمية ،فمجأكا إلى محاكاتيـ
كالسير عمى خطاىـ في تكظيؼ التراث ،األمر الذم ساعدىـ " عمى االنتقاؿ مف مرحمة

التعبير عف المكركث إلى مرحمة التعبير بو " (.)2

أوالً  -المصادر التراثية ألقنعة سعداهلل ونوس
تنكعت أشكاؿ تكظيؼ التراث عند الكتاب كاألدباء ،فمنيـ مف تناكؿ المادة التراثية كما ىي

دكف تغير أك تعديؿ ،كخير مثاؿ عمى ذلؾ مسرح القباني .الذم اعتمد عمى قصص التراث في
مسرحياتو " ألف حبكات ىذه القصص كشخصياتيا جاىزة ،كلـ يكف عميو سكل صياغة بعض

األشعار ،كتمحينيا كتأديتيا بصكتو الرخيـ"( .)3كمنيـ مف استميـ مف الحكاية التراثية ،ركحيا

مقصكدا ،ألف عممية تكظيؼ التراث " مزج بيف الماضي
اعيا
ن
كمضمكنيا ككظفيا تكظيفنا ك ن
كالحاضر في محاكلة لتأسيس زمف ثالث منفمت مف التحديد ،ىك زمف الحقيقة في فضاء ال
( )4
عد حضكر
يطكلو التغيير"  ،لعؿ مسرح كنكس خير دليؿ عمى ىذا النكع مف التكظيؼ ،حيث ٌ

( -)1قراءة التراث النقدم ،جابر عصفكر ،مؤسسة عيباؿ لمدراسات كالنشر ،القاىرة ،ط  ،1991 ،1ص.7

( -)2استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،عمي عشرم زايد ،الشركة العامة لمنشر كالتكزيع ،طرابمس،1978 ،
صفحة .18

()3

– تكظيؼ التراث في المسرح المصرم الحديث ،فكزم الحاج ،رسالة ماجستير ،اإلسكندرية ،1983 ،ص .29

( -)4تكظيؼ التراث في المسرح العربي المعاصر ،عبد السبلـ المسدم ،مجمة العربي ،الككيت ،العدد ،412مارس ،1993 ،ص.85
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طا ضركرنيا؛ لبناء الحضارة مف خبلؿ الربط بيف الماضي
التاريخ في الحياة الثقافية شر ن
كالمستقبؿ؛ ألف جذكر كؿ أمة تعكد لماضييا ،ك" إف حرماف المجتمع مف تاريخو ىك كاحد مف
أىـ آليات تيميش المجتمع المدني ،كبالتالي سيادة االستبداد" (.)1
 -1الحوادث التاريخية
سمؾ الكتاب كاألدباء تقنيات مختمفة في التعبير عف أفكارىـ ،كتنكعت ىذه التقنيات بيف الربط

كالتنكير كالتحريض ،كقد تكسمكا في ذلؾ التاريخ بما يشكمو مف معيف ال ينضب ،منو يستمدكف

اليـ الجمعي،
أفكارىـ كرؤاىـ التي يسعكف إلى تكصيميا لمعامة في صكرة معاصرة ،تعبر عف ٌ
كما يعترم الكاقع مف قضايا مفصمية ،تمعب دركنا بار ناز في تحديد مصير الشعكب ،كنمط عيشيا،

كمستكل تقدميا بيف األمـ ،في زمف ال يرحـ كؿ مف تياكف أك تخاذؿ أك ىجيبف ،فاألديب ابف
البيئة ،كعمى عاتقو تقع مسئكلية حمؿ ىمكميا كالتعبير عنيا ،بؿ كالتصدم ليا عبر ممارسة

التنكير ،في مكاجية محاكالت التعتيـ كالطمس لمحقائؽ الكجكدية ،كلعمنا نجد أمثمة كثيرة في أدبنا
المعاصر ،استمد فييا الكتاب كاألدباء ،مكضكعاتيـ كمضامينيـ مف حكادث تاريخية ،فسمطكا

بعيدا عف التقديس كالتعظيـ ،مع أنو ال يخفى عمى أحد،
الضكء عمييا ،كجعمكىا مكضع نقاش ،ن
أف لجكء الكاتب إلى التقنع عند تكظيؼ اإلرث التاريخي ،لـ يكف مجرد محاكاة كتقميد لتمؾ
الشخصيات ك الحكادث التاريخية ،فيي ليست " مجرد ظكاىر ككنية عابرة ،تنتيي بانتياء كجكدىا

الكاقعي ،كاف ليا إلى جانب ذلؾ داللتيا الشمكلية الباقية ،كالقابمة لمتجدد عمى امتداد التاريخ في
صيغ كأشكاؿ أخرل"()2؛ لذلؾ تناكؿ سعداهلل كنكس التاريخ في مسرحياتو بعمؽ كشمكلية نفذت
إلى أعماؽ اإلرث التاريخي ،كجعمت مف محطاتو مادة لمنقاش كالمراجعة ،كىنا ظؿ التاريخ محؿ
يقينا ثابتنا ،كانما ممارسة كاعية كنقد
تفكير كشؾ ال يركف إلى يقيف " ،فالكعي التاريخي ليس ن
كاعادة نظر كمراجعة مستمرة "( ،)3فيك قد جرده مف القدسية ،التي أضفاىا عميو الكثيركف ،التي

حائبل أماـ إعماؿ الفكر كالعقؿ كالتأمؿ ،في الممارسات ،التي كانت سائدة آنذاؾ ،سكاء في
كقفت ن

تناكؿ التاريخ ،أك في محاكالت تكظيفو ،كبالتالي االستفادة مف تجارب الماضي ،بيدؼ تغيير
ممارساتنا في الزمف الحاضر ،كبدكف تغييرىا سنصؿ إلى النتيجة نفسيا ،فكنكس يرفض " تناسي

أحداث التاريخ الدامية ،كالقفز فكقيا كاالكتفاء بتسطيح األمكر ،التي ىاـ بيا جيؿ مف المثقفيف،
لماذا كقعنا في ىذا الفخ التبسيطي ،بحيث يبدك أننا نبني مشاريعنا كأعمالنا خارج سياؽ التاريخ،

( -)1ىكامش ثقافية ،سعداهلل كنكس ،دار اآلداب ،بيركت ،1992 ،،ص .664

( -)2استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،عمي عشرم زايد ،دار الفكر العربي ،طرابمس ،1996 ،ص.120
( -)3السؤاؿ الديمقراطي في مشركع سعداهلل كنكس ،عبمة الركيني ،مجمة فصكؿ ،العدد  ،340ص .402
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أك بالقفز فكؽ التاريخ "( .)1كما أنو لـ يركف إلى التاريخ فيك " ليس ِّ
جديا كأنو كحده ال يمكف أف

يعطي الحقيقة .كالحقيقي ىك غنى اإلنساف الفرد كاإلنساف ككياف حر قادر عمى االختيار"(.)2

أ – مسرحية منمنمات تاريخية :
مصدر ألقنعتو ،تتمخص في
نا
الحادثة التاريخية التي اعتمد عمييا سعداهلل كنكس ،كجعؿ منيا
تخاذؿ أعياف دمشؽ ،كفقيائيا كالعاًلـ ابف خمدكف ،كمكافقتيـ عمى تسميـ المدينة لتيمكرلنؾ ،األمر

الذم ميد القتحاميا كنيبيا ،ككانت اليزيمة المكتممة ،ألسباب كأغراض عديدة ،داخؿ بنية
كتجارىا كأعيانيا ،فكانت صفقة بيع الكطف ،مقابؿ إشباع أنانية قاتمة ،تج ٌذرت
عبلقات حكاميا ٌ
حتى القاع فمصالح التجار ،كمحنة العمماء كالمؤرخيف كرجاؿ الديف ،كمحاكلة الخبلص الفردم،

كميا كانت حاضرة ال تغيب .أم أف "المنمنمات" حكار جدم بيف الماضي كالحاضر ،فمف أجؿ
أف نفيـ ىذا الحاضر الذم نحف بيف يديو ،عمينا معاكدة قراءة التاريخ؛ لنرل فيو ما لـ نكف نراه

مف قبؿ.

استميـ كنكس مف التاريخ مضمكف مسرحية "منمنمات تاريخية" ،التي يؤكد فييا عمى أف التاريخ
ليس كقائع منفصمة ،لكنو صراع بيف إرادات ،كتعارض في المصالح كاألىداؼ ،كفي ىذه

طا ،لكقائع الماضي كأحداثو كعبلقاتو عمى الحاضر،
قناعا أك إسقا ن
المسرحية ،ال يصبح التاريخ ن
بقدر ما ىك رؤية مكتممة قادرة عمى التعبير برؤية جديدة ،لزمف مختمؼ عف الزمف الماضي ،فيك
مدخبل
ال يسعى مف كراء ذلؾ إلى ركاية الحدث التاريخي ،بقدر ما يسعي لتطكيعو في أف يككف
ن
تغيب عف قصد؛ لدكرىا في فيـ ما يجرم حكلنا مف أحداث ككقائع ،نجيؿ الكثير
لقراءة حقائؽٌ ،
مف تفاصيميا الدقيقة ،تمؾ التفاصيؿ التي تفتح أمامنا آفاقنا لئلجابة عف تساؤالت طالما آلمتنا

كنيا .كىي :ما السبب فيما يحؿ بأمتنا مف ىزائـ كانكسارات
ن
جميعا ،دكف أف ندرؾ ليا حقيقة أك ن
كككارث متكالية ؟ كما السبب فيما نحف مف خنكع كجيؿ ؟ كلـ ككيؼ كصمنا إلى ىذه الحاؿ مف

البلمباالة ؟ .كلعمنا نجد اإلجابة في مسرح سعداهلل كنكس الذم يطكع التاريخ ،كيستقي منو -
معتمدا عمى أحداثو -مادة ألقنعتو في "منمنمات تاريخية" ،التي تنكأ الجراح ،كتتخطى كؿ
ن
حكاجز التقديس لمتاريخ ،بأحداثو كشخكصو ،كيجعؿ منيا قضايا لمنقاش كاعماؿ العقؿ؛ لعمنا نجد

بعض ما يشفي غميمنا في البحث عف ضالتنا المنشكدة.

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ج  ،3ص .447

( -)2أغنيات الرحيؿ الكنكسية ،أحمد سخسكخ ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة،1998 ،ص.70
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أحداث المسرحية
لـ يقدـ سعداهلل كنكس مسرنحا تار ِّ
يخيا بالمعنى المألكؼ لممسرح التاريخي ،أك لمركاية التاريخية.
كعمى الرغـ مف أف المادة التي جرل تكظيفيا ىي مادة تاريخية بحتة ،إال أنو استطاع  -كعبر
فيمو لحقيقة العبلقة بيف المادة التاريخية كالنص المسرحي -أف يطكع المادة التاريخية بما يخدـ
الشخصية القناع التي تحمؿ اليدؼ مف المسرحية ،كبالتالي طرح قضية تاريخية ثابتة في ثكب

جديد ".،مف أ جؿ خمؽ كاقع فني بديؿ لمكاقع التاريخي ،يبتعد عنو مف حيث الزماف كالمكاف،
كلكنو غير بعيد عنو مف حيث المدلكؿ" ( ،)1كيعالج الكاقع مف خبلؿ جعؿ التاريخ مادة لمنقاش.

خصص سعداهلل كنكس المنمنمة األكلى لمشيخ التاذلي ،كعنكنيا (الشيخ برىاف الديف التاذلي أك
اليزيمة) .قراءة المنمنمة تشير إلى أف مكقؼ الشيخ التاذلي إيجابي ،مقارنة بمكاقؼ رجاؿ ديف
خانعيف إلى درجة التفريط كالخيانة ،كمثاليـ ىك الشيخ ابف مفمح كمجمكعتو ،كالتاجر دالمة

كمجمكعتو ،ممف ال ييميـ الكطف كالناس كالديف ،بؿ ىميـ أمبلكيـ الخاصة التي ال يغدك معيا

الكطف أكثر مف سمعة يتكسبكف مف كراءىا ،كما أف المنمنمة تذكر مكاقؼ كآراء العبلمة ابف

خمدكف االستسبلمية الخانعة البالغة حدكد الخيانة كالتعاكف مع العدك الغازم ،كرسـ خريطة
مخالفا بذلؾ مكقؼ عمماء
جغرافية لممغرب العربي ،مع كتاب يصؼ الببلد كناسيا كأزقتيا،
ن
عاصركا غزك التتار لببلد المسمميف ،كمنيـ عمى سبيؿ المثاؿ مكقؼ العز بف عبد السبلـ ،الذم

أفتى بكجكب قتاؿ التتار" إذا طرؽ التتار ببلد المسمميف كجب عمى اإلماـ كالمسمميف قتاليـ "(.)2

رجاؿ الديف مف جماعة ابف مفمح يظيركف مساندة المقاكميف مرغميف ،كيدفعكف الشيخ التاذلي
لحسـ قضية الشيخ المعتزلي ،جماؿ الديف ابف الشرائجي ،كينجحكف في ذلؾ ،إذ تحرؽ كتب

سجف.
الشيخ المعتزلي ،كيكضع في ال ٌ

يحدث أكؿ صداـ بيف الشيخ التاذلي كابف خمدكف ،ليمة انسحاب السمطاف فرج الديف ،بعد

سماعو أف ىناؾ مؤامرة ضد عرشو في مصر ،فيعمؽ ابف خمدكف عمى كبلـ السمطاف ،بعبارات
خانعة كانتيازية فيكبخو التاذلي" ،أتسمي الخذالف فصاحة يا بف خمدكف"؟( .)3في نياية ىذه

حامبل سبلحو ،لكف عممية المقاكمة كالصمكد
المنمنمة يستشيد الشيخ المقاكـ برىاف الديف التاذلي
ن
في القمعة تستمر ،بقيادة أميرىا أزدار .ففي معركة كاحدة قتؿ أىؿ دمشؽ مف المغكؿ حكالي
( -)1مف فنكف األدب – المسرحية ،عبد القادر القط ،دار النيضة العربية ،بيركت ،1978 ،ص .28

()2
الصبلبي ،األندلس الجديدة لمنشر ،القاىرة ،2009 ،ص.341
 -المغكؿ بيف االنتشار كاالنكسار ،عمي محمد ٌ

( -)3األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،الجزء الثاني ،دار األىالي لمنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،1996 ،ص .376
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األلؼ تترم ،كغنمكا الكثير مف خيكليـ .غير أف ىذه المعركة ،ال تحجب حقيقة اليزيمة العسكرية
القادمة بسبب مكازيف القكل ،كخذالف السمطاف فرج الديف كعكدتو إلى مصر ،الذم ٌبرر ترؾ
دمشؽ ،تكاجو خطر تيمكرلنؾ بقكلو "ال أستطيع الجمكس عمى الحب كالكالء أريد عرشي"( ،)1كما

أف تآمر التجار كعمماء الديف ،ال يحجب حقيقة انتصار الخط المقاكـ ،الذم مثمو الشيخ التاذلي
كاألمير أزدار قائد القمعة ،كنائبو شياب الديف عمى خط االستسبلـ ،في إشارة بالغة لممكاطف

العربي اليكـ ،أنو عميؾ أف تقارف بيف ما جرل في دمشؽ ،في ذلؾ الكقت ،كما يجرم اليكـ في
كاقعنا الحالي ،كصكنال إلى القراءة الجديدة ،التي كاف يطمح كنكس إلى إيجادىا حكؿ أسباب
اليزيمة كتداعياتيا.
بعد استشياد الشيخ التاذلي ،خبل الجك لتحالؼ رجاؿ الديف كالقضاة مف جماعة ابف مفمح

كالتجار كاألعياف ،الممثميف بشخصية دالمة ،فشرعكا في معاداة عمى الطرؼ المقاكـ ،كالكقكؼ

انتصار لمصالحيـ ،عف طريؽ ادعاء الحيرة ،كصعكبة معرفة الصكاب في الظركؼ
نا
ضده
الحرجة ،كىذا ما يحدث في جميع العصكر ،فمنذ أياـ تيمكرلنؾ في الشاـ حتى أكقاتنا الراىنة،
كنحف نشيد كنشاىد العديد ممف يبرركف الخنكع ،كيركجكف لميزيمة كالعبكدية ،إذ يبدأ دعاة

تمييدا لمتشكيؾ في شرعية كصكاب المقاكمة ،كصكنال إلى
االستسبلـ ىؤالء بتأليب الرأم العاـ،
ن
ضرب الجناح المقاكـ كاالنفراد بالكطف ،كتناسكا -بتكجيو مف حساباتيـ الخاصة -أف مف يجد
كطنو محتبل ،كعاصمتو مطكقة بقكات الغزاة ،فبلبد لو مف المقاكمة ،فإما النصر ،كاما النصر
بالشيادة.

في المنمنمة الثانية يتناكؿ سعداهلل كنكس دكر العالـ ابف خمدكف ،كيطرح قضية غاية في الدقة
كالصعكبة ،يطرحيا عبر سؤاؿ عريض بحجـ اليزيمة " .ىؿ يخكف العالـ ؟ " .ابف خمدكف يختار

الكقكؼ مع أعياف دمشؽ ،كتجارىا الذيف شكمكا ميداف اليزيمة ،ال ميداف المقاكمة ،كيحاكؿ تبرير

عدـ دعكتو الناس لممقاكمة ،كانحيازه لتحالؼ التجار ،كرجاؿ الديف كاألكقاؼ ،بأنو جاء المدينة

قناعا ،بشدة كحماسة
عالما كليس
ن
مجاىدا ،كحيف يناقشو تمميذه شرؼ الديف ،الذم اتخذه كنكس ن
ن
كعصبية أىؿ دمشؽ ،حكؿ استعداد الناس التاـ كالصادؽ لقتاؿ المغكؿ ،بعد تشييع جنازة الشيخ

قائبل "ىذه ليست عصبية يا
الشييد التاذلي ،التي تخمؼ عف المشاركة فييا ،يرد ابف خمدكف ن
شرؼ الديف .تشدؽ األحداث كىياج العامة كالدىماء ليست مف العصبية في شيء .كالناس ىنا

()2

في دمشؽ أىؿ مدينة كحضارة ،بمغ فييـ الترؼ غايتو ،كسقطت عنيـ العصبية بالجممة".

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس  ،ص .376
( -)2المصدر نفسو ،ص .394
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كيتنكر لمجياد كيعتبر أف مف يتحدث عنو مكسكس ،أك إنساف يضرب في الكىـ " ال يتحدث عف
الجياد ىذه األياـ إال رجؿ يضرب في الكىـ ،أك يريد أف يمبس عمى الناس"( ،)1ثـ يبمغ بو الحد

أف يتطاكؿ عمى الشيخ التاذلي ،الذم استشيد في المقاء األكؿ مع جيكش تيمكرلنؾ ،كيصفو

بالكذب ،كالبحث عف الرئاسة ،التي لـ يستطع أمثالو الكصكؿ إلييا بالطرؽ العادية ،فاستغؿ

طريؽ الجياد لمكصكؿ ،كأف أمثاؿ التاذلي قد "مسيـ الجنكف كيحتاجكف إلى المداكاة منو ،كأف
جزاءىـ القتؿ كالتنكيؿ ،لما يحدثكه مف ىرج ك السخرية كىـ مف جممة الكذابيف"( .)2يبيف سعداهلل

قناعا
كنكس ذلؾ في الحكار ،الذم دار بيف ابف خمدكف ،كتمميذه شرؼ الديف ،الذم اتخذه كنكس ن

لو ،بدا مندى نشا لما يسمعو مف آراء سيده ،كىك العالـ الجميؿ ،كال يستطيع أف يكتـ حيرتو ،كيسأؿ
أستاذه ابف خمدكف في دىشة.
شرؼ الديف " :ىؿ يجكز أف يسمؾ العالـ إزاء المحف التي تصيب قكمو كببلده مسمؾ الحياد؟
كىؿ ىذا مف شركط العمـ كالنزاىة؟" ( .)3بعد ذلؾ يدكر حكار بيف أزدار أمير القمعة كبيف نائبو

شياب الديف ،كيجمعكف عمى الصمكد كالمقاكمة ،كعمى الجانب اآلخر ،يجمع أعياف المدينة عمى

تسميميا لمتتار بدكف قتاؿ ،كينادم ابف مفمح " نحف العمماء كاألعياف قررنا التسميـ بأماف ال
مقاكمة كال قتاؿ ،كمف خالؼ ذلؾ قتؿ كىدر دمو"(.)4

يصر أزدار كنائبو شياب الديف عمى
في المنمنمة الثالثة " أزدار أمير القمعة أك المجزرة "،
ٌ
المقاكمة حتى الرمؽ األخير ،في حيف يقكـ العمماء كاألعياف ،بدعكة أىؿ المدينة لبلستسبلـ،

كيستمر الحصار حتى يخرج أميرىا عمى رأس كفد لمبلقاة تيمكر كاعبلف االستسبلـ .يجرم كنكس

ار بيف ابف مفمح كالتاجر دالمة الذم يسأؿ أيف أخطأنا؟ فيجيبو ابف مفمح " :منذ البداية
حك نا
أخطأنا .حيف نزعنا مف الناس سبلحيا أخطأنا ،حيف جردنا أسكارنا مف دفاعاتيا أخطأنا ،حيف
صدقنا كعكد العدك أخطأنا .بيف األعزؿ الخائر ،كبيف العدك المدجج بالسبلح ال يككف اتفاؽ ،كال

سبلـ ،بؿ إذعاف كاستسبلـ ،إني أعترؼ أماـ اهلل أني أخطأت ،كنفسي األمارة بالسكء ،كالتاجر

دالمة ،كابف خمدكف ،كعمماء السكء زينكا لنا الخطأ .كلك قاتمنا ،لما خسرنا ما خسرناه ،كلما

أصاب المدينة ما أصابيا مف دمار .انظر لـ تدمر بيكت الناس كأرزاقيا فقط ،بؿ دمرت نفكسيـ

()5
قتبل
كفسدت قمكبيـ"  .إنو اعتراؼ بعد سقكط دمشؽ ،كبعد أف أمعف التتار في أىؿ دمشؽ ن

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس  ،ص .392
( -)2المصدر نفسو ،ص 393

( -)3المصدر نفسو  ،ص .395

( -)4المصدر السابؽ ،ص .401
( -)5المصدر السابؽ ،ص 455
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كسمبا ،كاألمر الممفت أف الفرقاء يجمعكف عمى صمب ابف الشرائجي الذم آمف بالعقؿ كبضركرة
ن
إعمالو كأنكر عمييـ ما يقكمكف بو مف تقديس.

ب -طقوس اإلشارات والتحوالت
طقكس اإلشارات كالتحكالت مستكحاة مف مذكرات محمد فخرم الباركدم

()1

تحت عنكاف "

تضامف أىؿ دمشؽ " حيث يصؼ خبلفنا نشأ بيف مفتي الشاـ كنقيب األشراؼ ،فالمفتي يكًقع

بنقيب األشراؼ ،كيرسؿ إليو قائد الدرؾ عزت بؾ ،الذم يعتقمو في كضع مخؿ بالشرؼ ،مع
غانية تدعى كردة ،كيدكر بو عمى بغمة في شكارع دمشؽ ،كيكدعو السجف ..لكف المفتي يسارع

إلى إنقاذ خصمو ،عبر لعبة مزدكجة تضمف لو السمطة ،كيذىب إلى "مؤمنة" زكجة نقيب
األشراؼ كيقنعيا بحيمتو ،يضعيا في السجف مكاف الغانية ،كىكذا يقع قائد الدرؾ ،كتثبت براءة

نقيب األشراؼ .المفتي في مقابؿ ذلؾ ،يجبر النقيب عمى التخمي عف منصبو ،ىكذا ينتصر
جديدا يدخؿ
عامبل
المفتي ،كيستسمـ نقيب األشراؼ ،كيتحكؿ قائد الدرؾ إلى ضحية")2(.غير أف
ن
ن
في الحكاية ،إنيا (مؤمنة) ،زكجة نقيب األشراؼ ،التي تشترط الطبلؽ كتحصؿ عميو ،كتقرر

اكتشاؼ ذلؾ العالـ السحرم ،الذم تعيشو كردة ،فتتحكؿ إلى غانية ٍتكًدم بنفسيا إلى ىاكية
تفترسيا ،كتفترس معيا كؿ ذلؾ النظاـ االجتماعي كالسياسي القائـ عمى الكذب كالرياء .تتحكؿ
مؤمنة إلى غانية ،كتسمييا كردة ألماسة ،كتقمب مألكؼ حياة المدينة بغكاياتيا.
أحداث المسرحية
تبدأ المسرحية بمكيدة تدبر لنقيب األشراؼ "عبد اهلل" ،مف عدكه "المفتي" ،حيث يرسؿ أحد

أعكانو إلى قائد الدرؾ؛ ليخبره بما يقكـ بو نقيب األشراؼ مع كردة الغانية ،التي تغني بصكت

ناعـ ،كتتمايؿ أماـ عبد اهلل ،كتتمكل كاألفعى الناعمة بكؿ إغراء كمجكف ،كتنطمؽ كممات األغنية

مف فميا بتأكه كدالؿ " إف كاف قصدؾ بنيكدم ..قـ ىات الدربكة كالعكدم ..لنيمؾ عمى

زنكدم ..كعممؾ عمى شغؿ العكد" ( .)3فتحدث تحكالت شديدة في الجك العاـ ،الذم يعيشو عبد
اهلل مع كردة تجعمو بمركزه المرمكؽ يذعف ألكامرىا ،كترفع كؿ الحكاجز بينيا كبيف ىرـ السمطة
التي كاف مف المفترض أف تسمك عمى الصغائر كالشيكات كلكف يبدك أف كنكس أمعف في إظيار

ىذا السقكط.

( -)1محمد فخرم الباركدم  1966- 1887سياسي عسكرم صحافي كشاعر عربي سكرم ،نشط في النضاؿ لتحرير سكريا مف
االنتداب الفرنسي كشغؿ منصب نائب في البرلماف السكرم لسنكات عديدة.

( -)2تاريخ يتكمـ ،محمد فخرم الباركدم ،مطابع ابف زيدكف ،دمشؽ.1960 ،
( -)3األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،مج ،1996 ،2ص .474
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كردة :ارفع ىذا الحاجز أكنال.
عبد اهلل :أم حاجز ياحبة القمب.
كردة :حاجز الييبة كالكجاىة.

()1

كيسرع قائد الدرؾ إلى إلقاء القبض عمى االثنيف كىما متمبساف ،حينيا يدكر قائد الدرؾ بيما

عارييف ،إال مما يستر ،كالراقصة مرتدية مبلبس نقيب األشراؼ كعمامتو؛ ليحدث ذلؾ ثكرة مف

اآلراء بيف أفراد المدينة ،يصؿ الخبر إلى المفتي؛ فيتظاىر بالغضب ككجكب إنقاذ نقيب
األشراؼ ،كيذىب إلى بيتو يدكر مع زكجة النقيب حكار عنيؼ ،ينتج عنو قبكليا بالذىاب إلى

بدال مف الغانية؛ لكي يصؿ كشاؼ الكالي إلى السجف ،فيجد النقيب كزكجتو ،كيككف قائد
السجف ،ن
الدرؾ ىك المذنب ،باعتدائو عمى حرمات أشراؼ البمد ،كينتيي األمر بسجف قائد الدرؾ كطبلؽ

"مؤمنة" زكجة نقيب األشراؼ .يسترسؿ سعد اهلل كنكس ،حيث تتحكؿ مؤمنة إلى الماسة ،إحدل

بنات اليكل ،البلتي يعممف لدل كردة؛ لتككف معشكقة الجميع؛ فتضرب بعرض الحائط كؿ

األعراؼ كالتقاليد االجتماعية السائدة آنذاؾ ،كتكشؼ عف حقائؽ عميقة في حياتيا ،حكؿ حقيقة
كالدىا الشيخ ،الذم كاف المعمـ األكؿ لمفسؽ ،كتخرجت عمى يده معممتيا الحالية كأخييا البكر،
حبا بيا ،ثـ الكالي كىكذا تتكالى األحداث؛ ليككف التحكؿ المصيرم
كذلؾ عف المفتي ،الذم ىاـ ن
كخطيرا،
صاعقا
اضحا ،يطمس كنكس كؿ الصفات التي تتسـ بيا الشخصيات؛ ليككف التحكؿ
ن
ك ن
ن
فعمامة عبداهلل تمبسيا الزانية كترقص ،ك نقيب األشراؼ يضحؾ كيرقص ،كيمشي عمى أربع

حامبل كردة عمى ظيره ،ككمما سقطت العمامة عف رأسيا يعيدىا كيتمكل أماميا كماجنة.
ن

عبد اهلل :اهلل اكبر ..تعالي اركبي فكؽ ظيرم ،افعمي بي ما تشائيف ،يا اهلل ما أخفؾ ،حرير
دافئ يسترخي عمى ظيرم ،ألكزيني كي أشعر أنؾ جسد ال غيمة.
يظير التحكؿ الخطير في نفاؽ ككذب المفتي بعد أف سمع الخبر " أيسركـ أف تييف مرتزقة

الدرؾ أشرافكـ ،كيجعمكف الصغار يتطاكلكف عمى الكبار ،كاألكغاد عمى األشراؼ "( .)2مع أف
األمر مف تدبيره ،ككذلؾ في حكار مؤمنة مع زكجيا " ىؿ الفرؽ بيف الزانية كالزكجة طفيؼ إلى
()3
معا في شيكة
ىذا الحد"  .كيعمف العفصة تحكلو إلى مخنث كي يحمك في عيف عباس ليغكصا ن
عارمة تخالؼ كؿ القكانيف كاألعراؼ االجتماعية السائدة.

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،مج ،1996 ،2ص .474
(-)2المصدر السابؽ  ،ص .482
( -)3المصدر السابؽ ،ص .496
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العفصة :ال تجعمني أبكي أردت أف أحمك في عينيؾ ،الحظت أف كلى ىعؾ يخؼ ،كأنؾ تبتعد عني
()1
كأردت أف تعرؼ أني تحكلت ،كأف لدم الشجاعة كي أعمف تحكلي كأكاجو الناس بو "
تتحكؿ مؤمنة الشخصية الممتزمة الكقكرة ابنة الشيخ المؤمف إلى زانية ،ترقص في سجف عبد اهلل

ال إلنقاذه ،بؿ لتحقيؽ حمـ طالما راكدىا ،كتككف البداية متعثرة كمرتبكة كخشنة ،لكف سرعاف ما
تميف كتنعـ ،لتككف كالدة جديدة ،تكسر كؿ الحكاجز كاألعراؼ كالقداسة كالطيارة؛ لتتحكؿ إلى

زانية ػ ينتيي بيا المطاؼ مع كردة ،كتككف إحدل فتياتيا العاىرات " ،تبدأ مؤمنة بالرقص في
كجماال " (.)2
البداية تككف حركاتيا مرتبكة كخشنة ثـ ترؽ كتزداد إيقاعية
ن

كعالما بطبقاتو كمراتبو ،فقد
جيدا لمفسؽ،
تنكشؼ حقيقة الشيخ الجميؿ كالد مؤمنة ،في ككنو مر نبيا ن
ن
خرج كردة مف مدرستو ،تمؾ األفعى التي تمتؼ حكؿ األغنياء
كاف
معمما ن
متقنا لعممو ،بحيث ٌ
ن

كتجعؿ منيـ عبيدا لرغباتيا كشيكاتيا.

كردة :كاف الشيخ الجميؿ يمحظني بعناية ،كاف يفسؽ بي كيعممني طبقات الفسؽ كمراتبو.)3(.

كقعا عمى شخصية مؤمنة ،التي تتصارع األضداد في شخصيتيا ،بيف الزكجة
كتزداد التحكالت ن
كالغانية ،كبيف القانكف االجتماعي كالرغبة العارمة المحطمة لو ،ك بيف الرعب كالمذة؛ لتككف
الكالدة الجديدة إعبلف الحمـ ،حمـ طالما تمنت تحقيقو ،لكنو كاف يختبئ بيف طيات الخكؼ

كالقكانيف األرضية كالسماكية.

جدا ػ يرعبني السقكط كيغكيني
مؤمنة :الزكجة الفانية كالغانية ػ الزكجة ىذا تبلعب لطيؼ كخطير ن
في الكقت نفسو كبيف الرغبة كالرعب اىتز اىتزاز األشجار في اليكـ العاصؼ .ىؿ تصدؽ معظـ

أحبلمي ىي ىذا المزيج مف الرعب كالمذة(.)4

تغدك ألماسة امرأة قكية تطالب بحقكقيا ،كتعمف رغباتيا ميما تعارضت مع القكانيف ،تكاجو كالدىا

بحقيقتو المسككت عنيا ،حقيقة الشيخ مربي الفسؽ ،كتكاجو الجميع بكؿ جرأة ،فيذا ما تنشده
مؤمنة مف الحرية؛ لتمحك بو كؿ الكصايا كاألعراؼ كالتقاليد كالديف كالنظاـ األخبلقي.

مؤمنة  :أكؿ المقامات في رحمتي ىك أف أرمي كراء ظيرم معاييركـ ،ينبغي أف أتحمؿ مف

أحكامكـ كنعكتكـ ككصاياكـ كي أصؿ إلى نفسي ،أتحدثني أييا الرجؿ التقي عف التربية؟ ىؿ

تعرؼ ما ىي النار التي كشمت جسدم ،كأنضجتو قبؿ أكانو ،إنيا نار شيكتؾ ..كىؿ كاف إبميس

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،مج ،1996 ،2ص .541
( -)2المصدر السابؽ ،ص .509
( -)3المصدر السابؽ ،ص .504

( -)4المصدر السابؽ ،ص .497
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ىك الذم يعمٌـ الخادمات طبقات كمراتب الفجكر كيفضيف قبؿ البمكغ "

()1

أحدا.
التحدم لكؿ ما يقيد حرية ىذه التحكالت؛ لتنطمؽ دكف أف تستثني ن
المفتي :إنؾ تقمبيف مألكؼ حياتنا كنظامنا كمستقبمنا "

لتمثؿ ثكرة عارمة مف

()2

التحكؿ كالتغير المستمر يطاؿ الجميع ،فالعفصة يتحكؿ مف رجؿ قكم لو شخصيتو كق ارراتو

الصارمة،إلى مخنث ناعـ رقيؽ كعاشؽ .كمؤمنة المرأة ذات الييبة كالحياء ،ابنة الشيخ قاسـ
كزكجة سيد األشراؼ ،تتحكؿ إلى الماسة الزانية تمميذة كردة ،فيقع في حبيا اآلخركف أمثاؿ

المفتي كالكالي ،كصارت تبحث عف الصخب كالفكضى كالشيكة ،بعد أف كانت تقبع في بيتيا

المقدس قانعة بما كتب ليا ،حتى بيتيا أصبح عمى األلسف في كؿ مكاف ،كعبد اهلل الرجؿ

المعكب معاشر النساء ،يتحكؿ إلى رجؿ متصكؼ ،كالد مؤمنة يتحكؿ إلى رجؿ يخاؼ اهلل كيرجك
رحمتو،أما المفتي رامي الشباؾ لآلخريف فقد تحكؿ إلى فريسة ضعيفة بيف يدم الماسة ،تحكالت
يبدك معيا الكاقع معكك نسا لو سمات تختمؼ عف كؿ قكانيف الحياة المألكفة.

ج -رأس الممموك جابر
استمد كنكس المسرحية مف حادثة تاريخية حكؿ صراع بيف آخر الخمفاء العباسييف

المستعصـ باهلل ،ككزيره ابف العمقمي ،الخميفة يريد التخمص مف الكزير؛ ألنو يشكؿ خط نار عمى
كجكده ،الكزير يطمح لتحقيؽ حممو باالستيبلء عمى الخبلفة ،ككؿ كاحد منيما يعد العدة لمقضاء
عمى اآلخر ،كلكي يحقؽ مؤيد الديف ابف العمقمي ما يصبك إليو ،قاـ بالتآمر مع المغكؿ في

القضاء عمى الخميفة ،كسيؿ ليـ حصار بغداد بقيادة ىكالكك عاـ 656ق1258/ـ بعد أف انيزـ
يكما،
جيش الخميفة بقيادة مجاىد الديف أيبؾ بالقرب مف بغداد ،كاستمر الحصار اثني عشر ن

انتيى بدخكؿ المغكؿ لبغداد؛ فاستباحكا المدينة ،كقتمكا الخميفة المستعصـ باهلل في العاشر مف
فبراير لسنة ألؼ كمئتيف كثمانية كخمسيف ،لمميبلد كبمقتؿ الخميفة سقطت الدكلة العباسية كسمبت

بغداد كأحرقت(.)3

في المسرحية يأمر الخميفة بتفتيش الخارج مف المدينة كالداخؿ إلييا ،خكفنا مف خركج رسالة مف

الكزير العمقمي إلى قائد المغكؿ ،يتطكع أحد مممككي الكزير ،كىك جابر الذم يعرض فكرتو عمى

الكزير؛ فيقكـ األخير بتكميفو بالميمة ،كيقكـ الكزير بكتابة الرسالة عمى رأس جابر بعد حبلقتو
جيدنا ،كحينما ينمك الشعر ثانية ،كيغطي الرسالة ،كقتيا يستطيع الخركج إلى حيث يريد ،كطمب

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ج  ،2دار األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع 1996 ،ص .550-549
( -)2المصدر السابؽ.555 ،

( -)3السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ ،تقي الديف أبي العباس أحمد بف عمي المقريزم ،حكادث سنة  656ىجرم.
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ثمف أدائو ليذه الميمة ،أف يناؿ حريتو كيتزكج مف زمردة جارية الكزير ،كفعبلن يتـ إرساؿ جابر

إلى قائد المغكؿ ،كلكف الكزير يطمب مف ذلؾ القائد أف يقتؿ حامؿ الرسالة "جابر" الذم حمؿ

مكتو دكف معرفتو بذلؾ ،رغـ أف شخصيتو -كما أظيرىا كنكس -تمتاز بالذكاء ك الفطنة،

كاالنتيازية ،التي كظفيا لمتقرب مف الكزير العمقمي مف أجؿ الكصكؿ إلى مآربو ،ك لكنو يدفع
ثمف انتيازيتو غاليان.
ال بد مف اإلشارة إلى أف كنكس في ىذه المسرحية قد كظؼ التراث كالحككاتي بشكؿ كبير في

المسرحية ،ليذا سأشير إلييا مرة ثانية في المصادر التراثية.

-2الحكاية الشعبية والقصة التراثية في أقنعة ونوس
مكانا بار ناز في حجـ تكظيفيا في األدب العربي بشكؿ عاـ ،كفي
احتمت الحكايات الشعبية ن
المسرح بشكؿ خاص ،كتكمف أىمية ىذا التكظيؼ ،في ككنيا تشكؿ صكرة حسية ،تسيـ في تكليد

المعنى ،كتقريب الفيـ بمجرد تناكليا ،فيي بمثابة النافذة التي مف خبلليا يسبر القارئ أغكار

النص ،كتشكؿ عتبة لفيـ المضمكف الذم كردت فيو ،بما تتضمنو مف بؤر داللية تغني النص

األدبي ،كتعيف القارئ عمى تأكيؿ ما يحممو النص مف دالالت ،حتى ال تككف " القطيعة كاضحة
بيف المسرح كفف مستكرد ،كالجميكر الذم يختزف في ذاكرتو مجمكعة مف الطقكس كالفنكف كاألشكاؿ

الشعبية الكفيمة بخمؽ مسرح متميز.)1()..

أدرؾ سعداهلل كنكس أىمية الحكاية الشعبية ،كدكرىا في بناء تجربتو المسرحية ،لكنو " لـ

أمكر
يغرؽ في بحر التراث ،بؿ نجده يكشؼ كيعرم ىنا كىناؾ ،كيناقش بجرأة محمكدة كمكثكقة نا
تتعمؽ بشخصيات تراثية ،طالما تعكدنا أف نضفي عمييا ىالة مف التبجيؿ"( ،)2فاستمد مف الحكايات

الشعبية مكضكعات لمسرحيات عدة سيتناكليا البحث بالدرس كالتحميؿ.

أ -التراث في مسرحية الممك ىو الممك
مستمد مف إحدل حكايات ألؼ ليمة كليمة ،كىي بعنكاف" :النائـ
مكضكع المسرحية
ٌ
كاليقظاف" ،الحكاية تركييا شيرزاد في الميمة الثالثة كالخمسيف بعد المائة )3(.كىي حكاية رجؿ
خاصة
يتمنى أف يصبح الحكـ بيده كلك ليكـ كاحد؛ ليعيد األمكر إلى نصابيا،
اسمو أبك الحسفٌ ،
ٌ
بعد أف تخمٌى عنو أصدقاؤه ،الذيف لـ يفارقكه عندما كاف مف األثرياء ،كقد تخمٌكا عنو بعد أف انفؽ
سيافو مسركر،
عمييـ أمكالو ،كأصبح نا
فقير ال يممؾ ن
شيئا ،كبينما كاف الرشيد يسير متنك انر ،كمعو ٌ

( -)1مصطفى رمضاني ،قضايا المسرح االحتفالي ،منشكرات اتحاد الكتاب ،دمشؽ ،ط 1993 ،1ص.45

( -)2تكظيؼ التراث في المسرح ،دراسة تطبيقية في مسرح كنكس،حسف عمي المخمؼ ،دمشؽ ،2000 ،ص .42
( -)3ألؼ ليمة كليمة -المطبعة الكاثكليكية (بيركت)  - 1889ج- 2ص  153كما بعدىا.
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فإذا بو يسمع أمنية أبي الحسف ،فيسارع إلى تحقيقيا .ف ً
يقدـ الرشيد عمى كضع مخدر في طعاـ

ً
يمض كقت طكيؿ ،حتى كجد نفسو في قصر
أبي الحسف ،يتناكؿ أبك الحسف الطعاـ ،كلـ
الخبلفة ،نظر حكلو ،فإذا بالكزراء كالخدـ ينتظركف إشارتو ،أكامره ليحققكىا ،يختمط عميو األمر،
كلكنو يدرؾ بعد ذلؾ ٌأنو أصبح خميفة ،كأف ما يجرم كاقعا
فيعتقد أف األمر مجرد حمـ سعيدٌ ،
المخدر ،كيعكد
كلكف الرشيد سرعاف ما يعيد أبا الحسف إلى حالتو األكلى بكاسطة
حمما،
ٌ
ٌ
كليس ن

يصر عمى أنو الخميفة ،يجادؿ أمو التي تحاكؿ أف تقنعو
إلى ما كاف عميوٌ ،
لكنو يرفض ك ٌ
بالحقيقة ،كتعيده إلى رشده ،كيصؿ األمر إلى الحد ،الذم يقكـ فيو بضربيا ،يدرؾ أخي نار أنو لـ
سدة الحكـ
المدة القصيرة التي قضاىا عمى ٌ
يستطع أف يحقٌؽ شيئنا مف أحبلمو كىك خميفة ،أل ٌف ٌ
ضاعت كلـ يستطع االستفادة منيا.
لقد جرل تكظيؼ مضمكف ىذه القصة التراثية في مسرحية " أبك الحسف المغفؿ" لماركف

النقاش  ،1849كعمى الرغـ مف إدخاؿ بعض اإلضافات كالتغييرات عمى المضمكف "إال أف ىذه
()1

ً
تنطك
كعميو لـ

محددا ،سكل التكثير مف اإلضحاؾ"
اإلضافات كالتغييرات لـ تقدـ ىد نفا
ن
المسرحية عمى ىدؼ أك قيمة تقدـ لممشاىد ،في حيف أف سعداهلل كنكس ،قاـ بتكظيؼ ىذه القصة
التراثية تكظيفا سياسيا ،مف خبلؿ شخصياتو؛ ليظير لممشاىد أف العبرة ليست في تغيير الحكاـ
كالممكؾ ،كانما في تغيير أنظمة الحكـ ،بما تحكيو مف بطانة عمياء ،تطيع كال تناقش ،كتغيير ما
تحممو ىذه األنظمة مف فكر كسياسات كأىداؼ .كالمسرحية تعتبر " أعذب ارتشافة ارتشفيا كاتب

مسرحي عربي مف إرث ألؼ ليمة كليمة ،كىي أحسف ما قدـ حتى اآلف؛ لتطكيع تراث ألؼ ليمة

كليمة ،كانتشالو مف جمكد الماضي إلى حيكية الحاضر ،ثـ تكظيفو مف بعد لخدمة رسالة
سياسية"

()2

فأبك عزة قاـ بدكر الممؾ ،كما يمثمو مف استبداد كانفراد بالحكـ ،كقدـ الكزراء كحاشية

الممؾ الطاعة لو ،ككنو يمبس التاج كيمسؾ الصكلجاف ،فما أراده كنكس مف كراء ىذا التكظيؼ،

شيئا ،سكل الطقكس كالمظاىر ،كأف تغيير
إظيار أف ىذه األنظمة ال تممؾ مف جكىر الحكـ ن
الممؾ لـ يترؾ أث ار يؤدم إلى تغير في مجريات األمكر ،كبالتالي أراد كنكس تنبيو الشعكب

العربية ،أف عمييا أف تعي ىذه الحقيقة ،كال تقنع نفسيا أنو بمجرد تغيير الحاكـ ،قد كلٌى زمف
الظمـ كاالستبداد كاالضطياد ،كأنيا قد حققت ما تصبك إليو مف آماؿ ك تطمعات.

كذلؾ كظؼ كنكس أسمكب الحكاية .كىك قاعدة كضعيا بريخت ،حيث يحؿ السرد محؿ الدراما

"لتبديد الكىـ الذم يسيطر عمى مشاىد العرض المسرحي ،كابعاد األحداث المسرحية لتتاح

( -)1تكظيؼ التراث في المسرح المصرم الحديث ،فكزم الحاج ،رسالة ماجستير ،اإلسكندرية ،1983 ،ص .38

( -)2المسرح في الكطف العربي ،عمي الراعي ،عالـ المعرفة ،الككيت ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف ،1998 ،ص .185
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()1
جميا عندما يحكي عبيد لعزة حكاية
لممتفرج فرصة الحكـ عمى ما يجرم أمامو"  ،يظير ذلؾ ن
تاريخ التنكر كأىميتو:

عبيد :في قديـ – قديـ الزماف .كانت ىناؾ جماعة مف البشر ،تعيش حياة بسيطة متناسقة كنشيد
الحكاية تبدأ عمى نمط الحكاية الشعبية في قديـ الزماف؛ ليشكؽ المشاىد لبلستماع باستعماؿ
عنصر
نا
مستعمبل
الحكاية ،سعداهلل كنكس بيذا يكسر اندماج المشاىد في األحداث ،كتأثره بيا
ن
ال كببساطة نزع البدىي،
آخر مف عناصر التٌغريب" .إف تغريب حادثة ما أك شخصية ما ،يعني أك ن
كالمعركؼ كالكاضح عف ىذه الحادثة أك الشخصية ،كبالتالي إثارة االندىاش كالفضكؿ حكليا"

()2

يتكرر األمر عندما يحكي محمكد لمصطفى حكاية الصياد ،حيث يركم محمكد لمصطفى كىما
مرة سحب الصياد شبكتو مف الماء؛ فكجد في قعرىا زجاجة مسدكدة،
الممؾ ككزيره المتخفٌياف " ٌ
أمسكيا فتناىى إليو مف جكفيا أنيف كبكاء .كيكمؿ " ثـ عرؼ الصياد أف في الزجاجة التي عمقت

محبكسا ىك الذم ينتحب؛ فرؽ قمبو لتكسبلتو ،كفتح الزجاجة كي يحرره مف
بشبكتو عفريتنا
ن
كىـ
دكت لو الفيافي كالقفارٌ ،
سجنو ،عندئذ اندفع – يا حاج مصطفى – مارد جبار قيقو بصكت ٌ
ليقضي عمى الصياد الذم أنقذه مف حبسو" (.)3

عزه ،فيك الذم أكصمو لمقصر بعد
ىذا التٌكظيؼ ينطبؽ ،كيرمز لما فعمو الممؾ مصطفى مع أبي ٌ
أف سمعو يشكك مف الخيانة ،كالديكف التي كقع بيا؛ فأراد إخراجو مف الزجاجة كبعدما أخرجو

ككصؿ القصر ،قضى عميو ،حيث ادعى أنو الممؾ الحقيقي ،كعاش المعبة ككاقع كبقي الممؾ
الحقيقي خارج المممكة .كفي نياية الحكاية تخمص الصياد مف العفريت ،حيث أعاده إلى

الزجاجة ،كلكف الممؾ لـ يستطع إعادة "أبي عزه" كىنا إشارة إلى إمكانية تغيير المصائر كالحقائؽ

كال شيء ثابت.

ب -التراث في مسرحية مغامرة رأس المموك جابر
قكيا ،يجمع شتات األمة
يشكؿ التراث بما يحكيو مف قصص كحكادث كأمثاؿ شعبية راب ن
طا ن
جماعا؛ لذلؾ
ميما كانت درجة اختبلؼ أفرادىا ،فيك تركة اآلباء كاألجداد ،التي تمقى قبكنال كا ن

ميما ،استمدكا منو الكثير مف مكضكعاتيـ إبداعاتيـ ،كلـ يكف المسرحيكف
اعتبره األدباء ر ن
افدا ن
بعيديف عف ىذا التكظيؼ  ،بؿ أخذكا يستميمكف الصيغ الشعبية في بعض األعماؿ المسرحية،
( -)1المسرح السياسي عند سعداهلل كنكس ،أحمد صبحة ،،عماف ،2002 ،ص .110
( -)2بريخت برتكلت ،مسرح التغيير ،ص.192

( -)3ألؼ ليمة كليمة ،حكاية الميمة الثالثة،الصياد كالعفريت ،المجمد األكؿ منشكرات مكتبة الحياة ،بيركت ،ص .23
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ذلؾ أف البحث عف صيغة جديدة لمسرح عربي ،قد ش ٌكؿ الركيزة األساس في البحث عف اليكية

العربية مف خبلؿ مسرح يعي دكره في بيئتو ،كحياة أفراد المجتمع الذم يخاطبو ،فالتراث ىك منبع
ثقافة األمة ،كالمأثكر الذم يحمؿ مككنات الحضارة كالفكر.

في مسرحية رأس المممكؾ جابر لجأ سعداهلل كنكس إلى التراث ،مف أجؿ "المزاكجة بيف

التراث العربي ،كاليمكـ السياسية كاالجتماعية المعاصرة"( .)1كاستفاد مف جك المقيى الشعبي،

كاعتمد فييا عمى شخصية الراكم ،الذم يكمؿ ذلؾ المكاف الشعبي الذم اختاره ،المسرحية
اعتمدت أسمكب المسرح داخؿ المسرح كىي أحد تقنيات "المسرح الممحمي الذم استعممو بريخت
لكسر اإليياـ أك ما يعرؼ بيدـ الجدار الرابع ،حتى ال يقع المشاىد في االندماج الذم يعنى أف

المشاىد ال يرل إال ما يراه الممثؿ الذم يتعاطؼ معو" (.)2

لقد اعتمدت مسرحية "مغامرة رأس المممكؾ جابر" عمى طبيعة الفرجة في ببلدنا ،كلعؿ اليدؼ

بالقص
الذم تكخاه سعداهلل كنكس ىك تحقيؽ التكاصؿ مع الجميكر ،كالسيما أف العربي مشغكؼ
ٌ
كالحكاية الشعبية ،كاف كنكس في عممو ىذا كفي أعماؿ أخرل ،يسعى إلى تأصيؿ المسرح
يعبر عف المجتمع العربي ،كيؤثر فيو ،كينسجـ
العربي" ،كتأصيؿ المسرح يعني إبداع مسرح ٌ
معو ،كيتفؽ مع الثقافة العربية ،كيساعد عمى تطكرىا ،كيسيـ في تأكيد الشخصية العربية كالحفاظ
تميزه بكصفو
عمى ىكيتيا ،كيككف لذلؾ المسرح إلى جانب ذلؾ كمو مبلمحو الخاصة ،التي ٌ
مسرحان عربيان"( .)3في محاكلة لتحقيؽ التأثير في الجماىير العربية بيدؼ تنكيرىا كتغييرىا.
لقد صكرت المسرحية الحككاتي "،العـ مؤنس" كىك يق أر قصة الخبلؼ بيف الخميفة ككزيره في
مقيى شعبي ،ثـ يقكـ ثبلثة أشخاص يرتدكف الزم العباسي بتمثيؿ مشاىد متقطعة لما يقكلو

الحككاتي ،كىك في الكقت ذاتو يقطع ىذه المشاىد بيف الحيف كاآلخر ،ليق أر مف كتابو ،كيشاىد
الجميكر ركاد المقيى كىـ يتابعكف الحكاية ممثمة كمحكية ،كما تظير في المسرحية حالة مف

القطيعة بيف الشعب كالحكاـ ،قد يككف كنكس قد حقؽ بيذا األسمكب تنبيو الجميكر كأثار كعيو،

كأبعده عف الكىـ؛ كساعده في عممية إعادة قراءة ما يدكر حكلو ،كمنحو فرصة لمتفكير كالحكـ
عمى كاقع يحياه ،كيؤثر في حاضره كمستقبمو؛ ليدرؾ أنو يجب عميو أف يخرج مف سمبيتو؛ ليككف
فاعبل في تقرير كؿ ما يتعمؽ بمصيره ككجكده ،كبذلؾ اقترب كنكس مف مسرح بريخت في

التغريب كاثارة الكعي.

( -)1نحك تأصيؿ المسرح العربي ،أحمد محمد عطية ،مجمة قضايا عربية ،العدد الثاني عشر ،1980 ،ص.9
( -)2المسرحية كالركاية كالقصة القصيرة ،فكزم الحاج .غزة ،مكتبة القدس ،2012 ،ص .60
()3

 -تأصيؿ المسرح العربي بيف التنظير كالتطبيؽ ،مريـ حمك ،منشكرات اتحاد الكتاب .1999 ،ص.3

41

ثانياً :المصادر المعاصرة ألقنعة سعداهلل ونوس
 -1الواقع السياسي

أ -حفمة سمر من أجل خمسة حزيران
أطمؽ عمى مسرح سعداهلل كنكس مسرح التسييس ،كمسرح التحريض نظ نار لكثرة تناكلو لقضايا

سياسية تسمط الضكء عمى ممارسات الحكاـ كجكرىـ كظمميـ لمشعكب ،كمفيكـ التسييس عنده

يتمخص في أف المسرح عبارة عف "حكار بيف مساحتيف األكلى ىي العرض المسرحي الذم تقدمو

جماعة تريد أف ت تكاصؿ مع الجميكر كتحاكره كالثانية ىي جميكر الصالة التي تنعكس فيو كؿ
ظكاىر الكاقع ...كمشكبلتو"( )1كىك بذلؾ خمٌص المسرح مف مفاىيـ خاطئة ،حصرت ميمتو في

طميعيا في تنكير الشعكب بقضاياىا المصيرية ،عبر تناكؿ
دكر
كبيف أف لو نا
اإلمتاع كالتسميةٌ ،
ن
عبلقة الحاكـ بالرعية ،كالدكر المنكط بو في السير عمييا ،كرعاية مصالحيا ،كتعتبر "حفمة سمر
مف أجؿ  5حزيراف " عبلمة انطبلؽ نكعية في مسيرتو الكتابية ألنيا "اعتبرت البداية الكاعية

انعكاسا لحجـ اليزيمة كم اررتيا ،كحاكلت أف تضع
لمسرح اليسار السياسي "( ،)2ذلؾ ألنيا كانت
ن
اإلنساف العربي في المكاجية القاسية مع الذات ،كتدفعو إلى التفكير في األسباب التي أكدت بو
إلى ىذا المصير.
في مسرحية حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف ،ثمة افتراضات كبيرة تختفي خمؼ العنكاف،
تخفيفا لكقع اليزيمة ؟ أـ ىؿ قصد مف كراء ذلؾ
ىؿ أطمؽ سعداهلل كنكس عمييا حفمة سمر
ن
التخفيؼ عف المتفرجيف ؟ أـ ىؿ أراد مف كراء ذلؾ إظيار المباالة المشاىد ك السمطة الرسمية -
ككننا جميعا مسئكليف عف اليزيمة -لما يجرم مف أحداث عصفت بكياف األمة ؟ كافتراض أخير

لماذا كانت الحفمة مف أجؿ خمسة حزيراف ،كلـ تكف مف أجؿ النكسة ؟ ترل ىؿ الكاتب كصؿ
إلى حالة مف الكآبة التي لـ يعد يحتمؿ معيا كقع كممة اليزيمة فنفر منيا "،ألف حياتنا الثقافية

المعاصرة لـ تعرؼ حدثان قكميان زعزع الكجداف العربي ،كغمر النتاج الفكرم كاألدبي كالفني بحس
الفجيعة ،مثؿ الخامس مف حزيراف ،عمى الرغـ مف أنو سكاء يع ٌد ىزيمة أك عدكاننا أك نكسة ،لـ
يكف إال أحد التحديات الضارية ،التي تجابييا األمة العربية في نضاليا الثكرم ،مف أجؿ التحرر

كالكحدة كالبناء االشتراكي" (.)3

( -)1كنكس ،سعد اهلل" ،مسرحية الفيؿ ياممؾ الزماف" ،كمغامرة رأس المممكؾ جابر ،دار اآلداب ،بيركت ،ط ،1989 ،4ص.41
( -)2بقعة ضكء ،رياض عصمت ،ك ازرة الثقافة ،دمشؽ ،د .ط ،1975 ،ص.93

(" -)3أماـ الخامس مف حزيراف" ،مجمة المكقؼ األدبي ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،العدد ،1971 ،2ص.3
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في حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف ،انتظر الحضكر تقديـ مسرحية ،غير أف المؤلؼ غائب
كغياب السمطة الرسمية ،فالنص غير مكتمؿ ،األمر الذم ينـ عمى أف ىناؾ ركايات ال حصر ليا

مف التبرير ،اعتادت عميو األنظمة الرسمية .فكجد المخرج سمطة مطمقة لمبحث عف أم شيء

يمؤل الفراغ ،حتى لك بدكف فائدة ،كحفمة مكسيقية أك غنائية؛ فظيرت آراء كرغبات متعددة مف
جميكر الصالة ،فمكؿ منيـ رأيو كحكايتو ،التي يعتبرىا أكثر صمة بقضيتو كىمكمو ،التي باتت

تحتاج إلى مف ينكأ الجراح ،كيديف ىذه األنظمة .فجاءت مسرحية حفمة سمر مف أجؿ خمسة

حزيراف ،إدانة كاضحة لؤلنظمة العربية الرسمية ،فقد كتبيا سعداهلل كنكس بعد اليزيمة المنكرة،

عبر فييا عما أحدثتو النكسة مف شعكر باإلحباط
التي منيت بيا الجيكش العربية عاـ ٌ ،1967
لدل الشعكب العربية عامة ،كاستطاع "أف ينقؿ الكضع العربي في المحظة التاريخية التي تمت
اليزيمة إلى مسرحيتو ،التي لـ تكف في نياية األمر إال صكرة ىذا الكضع العاـ بمختمؼ جكانبو
السياسية كالتاريخية كاالجتماعية "( ،)1كاف كاف ىذا النقد ال يظير بكضكح مف بداية المسرحية،
إال أنو يبدأ في الظيكر مف منتصؼ المسرحية حتى نيايتيا .أبطاؿ المسرحية ال يساىمكف في
تحريؾ األحداث بشكؿ مباشر ،إال أنيـ كسيمو كظفيا سعداهلل كنكس ليككنكا ناطقيف بأسماء

الشعكب العربية ،مف خبلؿ ما حممكه مف أفكار معبرة عف كؿ إنساف عربي ،تممٌكو القير

كالخكؼ ،كتيدؼ إلى تكعية المكاطف العربي؛ ليعي الحقيقة فيما يجرم حكلو مف أحداث ،تؤثر

سمبا عمى كجكده ،ىذه التكعية ترد مف خبلؿ ما تنطكم عميو المسرحية مف سمبية لؤلنظمة
ن
العربية ،التي أكرثت شعكبيا اليزائـ.

اجا ،كلعؿ سعداهلل
في المسرحية ابتعد كنكس عف االلتزاـ بالشكؿ المسرحي التقميدم ن
شكبل كاخر ن
كنكس أشار بكضكح إلى ذلؾ قائبل " كأنا أمضي في كتابة "حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف

"لـ أفكر بأصكؿ مسرحية ،كال بمقتضيات جنس أدبي َّ
محدد ،لـ تخطر ببالي أية قضية نقدية،

مزؽ األقنعة عف
حسي حقيقي ،أني أي ّْ
عرم كاقع اليزيمة ،كأي ٌ
كنت فقط أتصكر ،كغالبنا بانفعاؿ ٌ
ض َّمىنا في فكرة
صانعييا في سياؽ ٌ
ىبة جماىيرية ،تبدأ مضطربة كمرتجمة ،ثـ تتسؽ كتنمك حتى تى ي
فاليـ الجمعي ،ككقع اليزيمة العميقة لؤلمة العربية ،كانت أقكل مف أف يصمد
عمؿ فعمي"(،)2
ُّ

أماميا جدار سميؾ مف الصمت ،اعتاده المكاطف العربي خكفنا مف قمع السمطة ،كبطش

السمطاف ،كأقكل مف أكاذيب تمؾ األنظمة ،التي أكىمت المكاطف العربي أنيا كجدت لمدفاع عف

األكطاف ،كصكف عرضيا ككرامتيا كما تدعي ،فأرخى الكاقع المر بظبللو كفرض حضكره عمى
سعداهلل كنكس؛ فكانت حفمة سمر يشارؾ فييا الجميع في حكار مفتكح صريح اعتمد لغة

( -)1الظاىرة المسرحية بعد الخامس مف حزيراف ،بدر الديف عركدكي ،دمشؽ ،ص.136

( -)2بيانات لمسرح عربي جديد ،سعداهلل كنكس ،ص.285
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جميعا مسئكلكف
المكاشفة ،كتحديد المسئكؿ عف اليزيمة؛ ليصؿ المكاطف العربي إلى قناعة أننا
ن
بشكؿ أك بآخر ،كأف ىذه األنظمة ال تممؾ إال تكريث اليزائـ بسبب خنكعيا كنفاقيا ككذبيا كسكء

إعدادىا.

ب -االغتصاب
مسرحية االغتصاب قراءة مباشرة لمكاقع السياسي الراىف ،فقد تناكلت قضية الصراع العربي

كجو سعداهلل كنكس انتقاده الشديد لمقمع الكحشي ،الذم يمارسو
اإلسرائيمي بشكؿ مباشر ،كفييا ٌ
العدك الصييكني ،بحؽ الفمسطينييف ،كاف سعداهلل كنكس قد استفاد في بناء حكايتو المسرحية مف
عمؿ الكاتب األسباني أنطكنيك بكيرك باييخك المسمى القصة المزدكجة لمدكتكر بالمي،

( )1

الذم

صكر مف خبلليا فاشية فرانكك ،كقمعو لمديمقراطييف األسباف ،كتحكيؿ أسبانيا إلى ثكنة عسكرية،

مف خبلؿ إيقاع شتى صنكؼ العذاب بمعارضي النظاـ ،بؿ كسمبيـ رجكلتيـ كاالعتداء عمى

قدـ آراء فكرية أخرل
زكجاتيـ ،كلكف كنكس لـ يمتزـ بيذه الفكرة في تفصيبلتيا الحرفية ،كانما ٌ
تميزه عف باييخك ،كذلؾ مف خبلؿ عدد مف المشاىد المكزعة بيف أسفار النبكءات المرتبطة

بالعدك  ،كأسفار األحزاف اليكمية المعبرة عف كاقع اإلنساف الفمسطيني تحت االحتبلؿ ،فيك عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،يطرح بعض القضايا عمى ىامش الرؤية السياسية كقضية التنشئة

التربكية الدينية ،مف خبلؿ حرص األـ عمى حقف حفيدىا بكراىية العرب الفمسطينييف كالحقد
عمييـ.

أحداث المسرحية
كنكس حجـ المأزؽ الصييكني مف خبلؿ
تبدأ المسرحية بترتيمة االفتتاح ،التي يبيف فييا سعداهلل ٌ
عبر مف خبللو عف يأسو كتبرمو مف الكاقع ،يقكؿ" :ىذه
حديث (الدكتكر أبراىاـ منكحيف) ،الذم ٌ
مممكة ً
العصاب كالجنكف .الرأس كمو مريض ،كالقمب بجممتو سقيـ مف أخمص القدـ إلى الرأس،

ال صحة فيو ،بؿ كمكـ كحبط كجراح طرية لـ تعصب ،كلـ يتميف بدىف "( ،)2تتطكر أحداث
المسرحية مف خبلؿ راكييف كحكايتيف (إسرائيمي كفمسطيني) ،الحكايتاف تتداخبلف كتتبادالف النمك،
كنكس قد أدخؿ الشخصية الصييكنية بصكرة تقابمية مع
ما يبلحظ في ىذه المسرحية ،أف ٌ
الشخصية الفمسطينية .كتظير الفارعة قناع كنكس بصكرة امرأة فمسطينية ذات حضكر قكم،
تعبر مف خبلؿ مكاقفيا عف حالة الصمكد كالتحدم في كجو المحتؿ تقكؿ:
حيث ٌ

( -)1لممزيد مراجعة مقدمة المسرحية " االغتصاب ".

( -)2األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،دار األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،1996 ،ص .69
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الفارعة  :ىـ يذبحكف كنحف نتكالد .ىـ ينسفكف كنحف ننيض مف بيف األنقاض ،ما عدنا نكلكؿ.
كأنا التي كنت نائحة في المآتـ أقمعت عف النكاح .ىذا العالـ األناني ال يبالي بالضحايا ،كال يميز

العدالة إال إذا كانت مقاتمة جسك نار .ال ..ما عدنا نكلكؿ ..كالحؽ ال يضيع ما داـ كراءه

()1
كنكس أراد تصكير الممارسات اإلرىابية
مطالب"  .مف خبلؿ تتابع األحداث نرل أف سعداهلل ٌ
لمدكلة العنصرية الييكدية ،كسمككيا التكسعي كالقمعي الذم تسمكو تجاه اإلنساف الفمسطيني
كالعربي عمى ح ود سكاء ،بؿ محاكلة اإلبادة لكؿ ما ىك غير ييكدم ،كاقامة كياف غاصب عمى

أنقاض اآلخريف.

تتجمى الممارسات اإلرىابية الصييكنية كاضحة ،مف خبلؿ جريمة اغتصاب دالؿ أماـ زكجيا
إسماعيؿ لحممو عمى االعتراؼ ،كفي لحظة مؤلمة يقؼ عاج ناز عف الدفاع عف زكجتو أماـ سطكة
جبلديو كارىابيـ :

"إسماعيل  :عكنؾ يا رب...
دالل  :ىامسة إسماعيؿ ..ىا نحف نمتقي.
إسماعيل  :اغفرم لي يا دالؿ .) ...( .ىي ال شأف ليا .عذبكني كما تشاءكف .افعمكا بي ما
تريدكف .كلكف دعكىا بعيدة عف ىذا الجحيـ.
مائير  :أنقذىا إف كنت تحبيا إلى ىذا الحد.
دالل  :قالت لي الفارعة ال تخافي ..أنت أقكل منيـ.
مائير  :ىؿ أخبرتنا بكؿ ما لديؾ ؟.
دالل  :كقالت ارفعي رأسؾ .كاذا ضايقكؾ ابصقي في كجكىيـ.
إسماعيل  :ليس لدم ما أخبركـ بو.
مائير  :لنبدأ العرس.دافيد كمكشي يجراف إسماعيؿ .كجدعكف يمسؾ عجيزة دالؿ كيدفعيا.
الجميع يتجيكف إلى الغرفة الداخمية
جدعون  :تعالي يا كافرة الخيرات تبصؽ عميو آه .ىكذا أريدؾ .شرسة أريد عركسي يا رفاؽ .إني
انتصب كجبؿ جمعاد.

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس  ،ص .171
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إسماعيل  :كبلب ..كبلب"..
مائير  :ال بد أف يتكمـ .ىذه الكسيمة أكثر فاعمية مف التيار الكيربائي .ىؿ تمتشؽ عصاؾ ،كتبدأ
االحتفاؿ.
إسحق  :دع جدعكف يبدأ.
مائير  :كددت لك أنؾ البادئ .ال ييـ ..ستدير الحفمة معي.
كنكس كبلن مف إسماعيؿ كدالؿ ،كىما يقدماف تضحيات كبيرة نتيجة لمكاقفيما الكطنية،
أظير ٌ
كقدـ لنا حدثنا مكازينا مف خبلؿ إظياره إسحؽ -الذم مارس عمى إسماعيؿ دكر الجبلد كالمنتقـ-
كىك يعيش مأزقنا مشابينا لمأزؽ االغتصاب ،فيمجأ إلى الطبيب النفسي منكحيف ،الذم أخذ يعالجو
نتيجة لشعكره بالعجز الجنسي ،إال أنو سرعاف ما يكتشؼ ما ىك أعظـ مف مصيبتو ،كىك

اغتصاب زكجتو راحيؿ مف قبؿ صديقو جدعكف:

صب أنا أيضنا !.
راحيل  :كىؿ ضركرم لمنعة إسرائيؿ كمجدىا أف أي ٍغتى ى
إسحق  :ماذا تقكليف ؟.
األم  :باحتقار كما ىذه القصة أيضان ؟.
الفعاؿ جدعكف.
راحيل  :لقد اغتصبني زميمؾ ٌ
إسحق  :يا إليي ..حقنا إلى أم حضيض نيكم! .
راحيل  :اغتصبني كما يغتصبكف العربيات أثناء عمميـ المجيد.
حدثيا عف حفبلتكـ يا إسحؽ .حدثيا عف حممة النيد المبتكرة.
إسحق  :يا إليي ..إلى أم حضيض نيكم" ! .

()1

كنكس الشخصيات الممثمة لمجانب الصييكني ،كفي مقدمتيا (األـ ،مائير ،جدعكف)،
يديف ٌ
ذلؾ بسبب ممارساتيـ القمعية ضد العرب ،فيـ يمثمكف الجانب الصييكني بكؿ أبعاده التاريخية،

كيرسمكف سياسة القتؿ كاالغتصاب ،منطمقيف في ذلؾ مف مبادئيـ الدينية التي تنادم بضركرة

القضاء عمى العرب كثقافتيـ؛ لذلؾ نجدىـ يرددكف ما كرد في التكراة حكؿ تدمير المسمميف،

طفبل
جبل كامرأة،
ن
كاقامة الحضارة الصييكنية" ،أكصانا الرب أال نعفك عنيـ ،كأف نقتميـ ر ن
( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،مج ،2ص .147
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()1

أما المكاقؼ اإلنسانية الممثمة لمركح األخبلقية فيـ ال

جمبل كحمارا"
بقر
كرضيعا ،نا
كغنما ،ن
ن
ن
يتعاممكف معيا ،كيركف فييا أنيا تتعارض مع عقيدتيـ.

كنكس قد أظير الييكد بصكرة جمية ،كىـ يناصبكف العرب العداء ،إال أنو لـ
كعمى الرغـ مف أف ٌ
يخؼ أف بعضيـ ليس لو عبلقة بالحركة الصييكنية ،كال يضمركف العداء لمعرب كلئلنسانية ،كقد
جاءت شخصية (أبك إسحؽ) ممثمة ليذا األنمكذج ،مما جعؿ (أـ إسحؽ) تنظر إليو عمى أنو

خائف كيشكؿ خط نار عمى المشركع الصييكني ،كىذا ما يتضح في الحكار التالي الذم جرل بيف

إسحؽ ك األـ:

ينص ُّ
ب عداؤه ؟.
إسحق  :كعبلـ كاف ى
األم  :عمى كؿ ما نؤمف بو ،الحركة الصييكنية ،كاليجرة ،كالكطف القكمي.
إسحق  :ىؿ كاف يي ًس ُّر لؾ بأفكاره ؟
األم  :بؿ كاف يعمنيا بكقاحة صاخبة .في فترة مف الفترات أصابو كلع الدفاع عف العرب ،كاف
يريد مناكدتنا .صار يجمع أقكاؿ الييكد المكسكسيف مف أمثالو كيتشدؽ بيا أمامنا .قاؿ فبلف كقاؿ
سمانا ككالة لمرأسمالية الييكدية كالعالمية،
ككنت
عبلٌف.
ُّ
ي
أحمر خجبلن ،كأتميز غيضنا .كذات يكـ ٌ
فأمسكو مائير مف ياقتو كقاؿ لو بصكت باتر ..ابمعو .فبمع لسانو كسكت .كاف جبانان رغـ

ضكضائو.

إسحق  :ألـ يكف السيد مائير صديقو ؟
األم  :مائير صديقو ! .كاف يحتقره ،كيعتبره خط انر عمى قضيتنا .مف أجمي لـ يتخذ ضده أم

إجراء "

()2

اعتمد كنكس أسمكب الحكار في ىذه المسرحية؛ ليعبر لنا مف خبلؿ الركايتيف اإلسرائيمية

كالفمسطينية ،عف جكىر الصراع كمرتكزاتو الفكرية ،كىك مف خبلؿ ىذا األسمكب ،الذم اتبعو في

نيجا قر نيبا مف أسمكب بريخت الممحمي ،الذم لـ يعتبر المسرح "ميمة
تقديـ الحكايتيف ،قد سمؾ ن
فنية مسرحية فحسب ،بؿ ىك أيضنا تعبير عف طمكح كبير لممجتمعات النامية لتحقيؽ ذاتيا،
كتجسيد مشاكميا مف خبلؿ الفف المسرحي" (.)3ىذا ما أعمنو بريخت نفسو صراحة في حديثو عف

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس  ،ص .146
( -)2المصدر السابؽ ،ص .139

( -)3النص المسرحي بيف التعريب كالتجريب ،كليد إخبلصي ،مجمة الحياة المسرحية ،ك ازرة الثقافة ،دمشؽ ،العدد  ،1977 ،2ص.111
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اليدؼ مف كراء المسرح حيث قاؿ " :أردت أف أستعمؿ عمى المسرح الجممة القائمة بأف الميـ

ليس تفسير العالـ بؿ تغييره(.)1

سعداهلل كنكس في ىذه المسرحية ،ال يتكقؼ عند إدانة العدك الصييكني عمى ممارساتو القمعية

لمفمسطينييف كالعرب ،إنما يتعرض لمكاقع العربي المريض ،ذلؾ أف السجكف اإلسرائيمية يقابميا
سجكف عربية ،تنتيؾ فييا إنسانية اإلنساف العربي كالفمسطيني ،كالكاتب ىنا ال يتردد في تكظيؼ

انعكاسا
الظركؼ العامة كالخاصة ،التي تمر بيا األمة العربية ،ك تنعكس عمى الكاقع الفمسطيني
ن

سمبيا ،محاكالن مف خبلؿ مكقفو النقدم لمسمطة ،تقديـ درس حقيقي يعبر عف الحالتيف الكطنية
ن
كاإلنسانية أجمؿ تعبير.
في خضـ األحداث المسرحية ،ال يغيب عف كنكس اإلدراؾ العالي لطبيعة الشخصية الفمسطينية،

نابعا مف اإليماف بالذات ،ك القدرة
التي تتماىى مع قضيتيا ،بحيث يصبح اإلدراؾ الذاتي لمحمكؿ ن
الذاتية ،كعدـ االتكاؿ عمى الحمكؿ الخارجية ،بالتالي يصبح مصير الشخصيات كقدرىا ىك تبني

المقاكمة ،كالثبات كالكفاء لمقضية الفمسطينية ،ىذا االختيار ىك ما "يمنح الشخصيات بطكلتيا،

التي تنبع مف اإليماف بعدالة قضيتيا ،فالشخصيات الفمسطينية التي رسميا كنكس :الفارعة،
دالؿ ،إسماعيؿ ،عمر ،كحسيف الصفدم ...تكزعت عمييا البطكلة حتى غدت البطكلة ىي
( .)2

القضية نفسيا ،بؿ ىي الشعب الفمسطيني كمو أجمع

 -2الواقع االجتماعي

أ -مسرحيتو "يوم من زماننا
أحيانا مصادر الكاتب المسرحي ،ما بيف التاريخي كالتراثي كاالجتماعي ،كىي كاف
تتداخؿ
ن
اختمفت التسميات ،تظؿ تحمؿ فكرة تعبر عنيا ،كلعؿ مستكل القضية كنكعيا ،ىك الفيصؿ في

مثبل يعبر عف
قناعا
سياسيا ن
ن
تصنيؼ األقنعة تحت المسمى المناسب ،فمعمنا نجد عند كنكس ن
يخيا اتخذه لتسميط الضكء عمى قضية
قضية اجتماعية بالدرجة األكلى ،كربما نجد
قناعا تار ن
ن

سياسية ليا عبلقة باليـ الجمعي ،استمده مف الكاقع الذم بات القير ،كضياع القيـ كانحدار
األخبلؽ سمة لو ،كؿ ىذه القضايا تمقي بثقميا عمى الحياة اليكمية في أدؽ تفاصيميا ،األمر الذم

يدفعنا إلى البحث عف مخرج ،نسعى مف خبللو إلى إعادة التكازف ،لعالـ ينيار أك انيار بالفعؿ،

نتغنى بيا؛ لذلؾ نجد أف سعداهلل كنكس استمد مف ىذه
كنا ٌ
كتبلشت فيو القيـ كالمثؿ التي ٌ
( -)1مسرح التغيير ،برتكلت بريخت ،دار ابف رشد ،بيركت ،1983 ،ص.5

( -)2شخصية الفمسطيني كاآلخ ر في مسرحية االغتصاب لسعداهلل كنكس ،الشيخ فضؿ خميؿ حسف ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمبحكث
اإلنسانية ،مج  ،20ع  ،2012 ،1ص .54
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المعاناة ،مادة يستند عمييا في تشريح ىذا الكاقع المؤلـ ،كيسمٌط الضكء عمى تيتكو ،الذم بدا
ضبابيا رخكا ،يكزع الشؤـ لضياع القيـ كانحدار األخبلؽ.
ن

"كثي ار ما تعكدنا أف يطالعنا سعداهلل كنكس بعناكيف كأحداث تتقنع بالتاريخ ،كتتخذه جس ار لمعبكر

يضمف أعمالو المسرحية كاقعان محمينا
نحك الراىف ،لكنو في مسرحية "يكـ مف زماننا" "بات ٌ
كيستكحي مكضكعاتو مما يدكر عمى الساحة المحمية" ( )1كأشار دكف مكاربة ،إلى الزمف الذم

كبيف أف ىذا الحاضر ،ما ىك إال ظبلؿ
نحياه ،كحاضرنا الذم نكاجيو ،كليس زمنا آخر يعادٌ ،
لعالـ آخر ،يتستر خمؼ التممؽ ،كالقبح المييمف عمى كؿ النفكس ،ميما عمت مراتبيا ،كتنكعت
شيئا مف البصيرة ،كالمقاكمة الركحية .كسط ىذه القتامة ،التي ال حدكد
أطيافيا ،عدا الذم يممؾ ن
ليا مف ضياع القيـ ،بطريقة تشعر القارئ كأنو كحيد ،عالـ بات أغمب ما فيو سراب مخادع،
يصدمنا بقسكتو كانحداره ،فيؿ رأم سعداهلل كنكس أف فظاعة الراىف ،لـ تحتمؿ المكاربة

كاإلشارات كالتمميحات ،التي تنيض عمى نص تاريخي ،كأنو البد مف تسمية األمكر بمسمياتيا،

فمـ يعد ممكنا إحالة ىذا الزمف ،بما ينطكم عميو مف كآبة إلى الماضي ،أك جعمو ينزكم تحت

غطاء تاريخي ال يقكل عمى حمؿ أعباء الزمف الراىف.

لعؿ سعداهلل كنكس أدرؾ أف زماننا ال يشبو إال نفسو ،فقد انحمت الركابط األخبلقية كالسياسية

كالتربكية ،كتصدعت القيـ كأفمت الجشع مف عقالو ،كاختمط الزائؼ بالحقيقي ،فبات الكثيركف غير
قادريف عمى التمييز ،ىك ذا شأف فاركؽ معمـ الرياضيات ،الذم يرل كيؼ تنيار المؤسسات،

التربكية كالسياسية كالدينية ،كتخرج عف مسارىا الطبيعي ،ككيؼ يمارس القائمكف عمييا عممية

تضميؿ تبدك ممنيجة ،ككيؼ يتحكلكف كمؤسساتيـ ،كمف ثـ األفراد العاممكف فييا إلى يدمى

تحركيا شيكة امرأة عابثة ،تسقط المدرسة كالجامع كمركز السمطة في غياىب الفساد.

يبيف فيو معمـ الرياضيات فاركؽ/قناع كنكس،
تبدأ أحداث المسرحية بالمشيد األكؿ ،الذم ٌ
أف الدعارة كصمت إلى المدرسة التي يعمٌـ فييا ،يشرح ذلؾ
الرجؿ المثالي الكحيد في المسرحيةٌ ،

ثانكيا "أرىقتني بالحكايات العريضة،
لمدير المدرسة ،الذم ال ييتـ بما يقكلو فاركؽ ،كيعتبره نا
أمر ن
كلـ تصؿ بي إلى الجكىرم"( .)2الجكىرم عنده يكمف في الكتابات السياسية ،التي انتشرت عمى
جدراف المراحيض ،ككاجبو أف يحمي المدرسة مف جرثكمة السياسة ،كلكف فاركؽ يصرخ في كجو

يمد أركقتو داخؿ المدرسة ،كييدمنا مف الداخؿ.
المدير إف بيت
الست فدكل ٌ
ٌ

( - )1تأصيؿ المسرح العربي ،التنظير كالتطبيؽ« في سكرية كمصر » ،مريـ حمك ،منشكرات اتحاد الكتاب،1999،ص .44

( -)2األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ج  ،2األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،ط  ،1996 ،1ص .196
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يقابؿ فاركؽ في المشيد الثاني الشيخ متكلي في المسجد ،الذم يؤكد لفاركؽ ،أف الفساد في

تتبرع لبناء أماكف
العمكـ التي يدرسيا الطبلب في المدارس ،كأف
ٌ
الست فدكل امرأة فاضمةٌ ،
العبادة كالمشاريع الخيرية األخرل.
في المشيد الثالث ،األستاذ فاركؽ في مكتب مدير المنطقة عدناف القاضي ،كالد الطالبة ميسكف،
صاعقا
خبر
لمست فدكل في المدرسة س نار ،كيفاجأ عندما يعممو نا
التي تعمؿ عمى ترتيب مكاعيد
ن
ٌ
الست فدكل.
مفاده ،أف ابنتو ميسكف صديقة لزكجتو نجكل التي تزكر بيت
ٌ
فاروق  :ىؿ تعمـ يا سيادة المدير أف ميسكف تتردد عمى بيت الست فدكل؟
كثير.
مدير المنطقة  :نعـ كىي صديقة لزكجتؾ كتحبيا نا

فاروق  :زكجتي !

مدير المنطقة  :إنيما تمتقياف عند الست فدكل .كىي تقكؿ أف زكجتؾ استحقت صداقتيا.
فاروق  :ماذا تقكؿ ؟ " يا فاطر السمكات كاألرض " زكجتي عند الست فدكل.
كثير كتدلميا ،إنؾ محظكظ يا أستاذ ،لديؾ زكجة تثير
مدير المنطقة :كالست فدكل تحب زكجتؾ نا

اإلعجاب كتميؿ نحكىا القمكب.

()1

تقص عميو
في المشيد الرابع األستاذ فاركؽ في منزؿ
ٌ
الست فدكل ،التي تحاكؿ استرضاءه ،ثـ ٌ
ليبتز أمكاؿ كالدىا
حكايتيا مع زكجيا ،الذم استغ ٌؿ ليمة الزفاؼ حيف كجدىا ليست عذراء؛ ٌ

التاجر،

()2

لذلؾ قامت باالنتقاـ مف ىذا المجتمع الفاسد بتدميره ،كتجيبو عمى سؤالو بأف زكجتو

تحبو كتساعده عمى متاعب الحياة.
ىي األخرل تزكر بيتيا؛ ألنيا ٌ

الست فدكل كعدناف
كيقع األستاذ فاركؽ في المشيد األخير ،فريسة لعالـ يديره الشيخ متكلي ،ك ٌ
المكجية في مدرسة مديرىا عبد العزيز ،كيتبادؿ مع زكجتو في المطبخ عبارات
القاضي كثريا
ٌ

الكد كتذكار الزمف الماضي ،ثـ يقرراف معان الرحيؿ عف ىذا العالـ ،فيغمؽ
فييا الكثير مف
الحب ،ك ٌ
ٌ
تمدد
الجرة االحتياطية ،ي ٌ
النافذة ك باب المطبخ ،ثـ يقطع األنبكب الذم يصؿ أنبكبة الغاز ،كيفتح ٌ
إلى جكار زكجتو؛ ليرحبل عف ىذا العالـ المكبكء.

إف ىذه المسرحية بأحداثيا كشخصياتيا المختمفة كعباراتيا تشير إلى أنو ال مستقبؿ لمفرد أك
"ٌ
و
كتمكف فيو الناس بألؼ
لممجتمع في عالـ خرب عشش فيو الفساد ،كتسمٌؿ إلى تضاعيفو المكاتٌ ،

كتقنعكا بألؼ قناع ،كأخفكا كجكىيـ خمؼ ستر مف المظاىر الخادعة كىي مسرحية النذير ال
لكفٌ ،
()3
كتيدـ كؿ الجسكر مع العالـ".
المبشر ،كلذلؾ تنغمؽ عمى رؤاىا ٌ
( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .226
( -)2المصدر السابؽ ،ص .224- 223

( -)3المسرحية في األدب العربي الحديث ،خميؿ المكسي،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،د ط ،1997 ،ص .124
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ب -رحمة حنظمة من الغفمة إلى اليقظة
مسرحية رحمة حنظمة ،تناكلت معاناة مكاطف بسيط ،كىك رمز لممكاطف في أم بمد عربي،

يعيش في ظؿ قيـ اجتماعية كسياسية ظالمة ،تخطؼ حقٌو الشرعي في الحياة الكريمة ،كما
تمتيف كرامتو ،كتسرؽ أمجاده كىكيتو كأحبلمو ،كالمحظات الجميمة التي يصنعيا بعرقو كطمكحو،

يكظؼ سعداهلل كنكس شخصية حنظمة ،عمى األسمكب نفسو الذم قدمو رساـ الكاريكاتير

الفمسطيني الراحؿ ناجي العمي -رحمو اهلل ،-ليذه الشخصية التي عانت مف القير عمى كؿ

األصعدة ،فعمى الرغـ مف المصاعب كالعراقيؿ التي تكاجيو في حياتو المينية كاالجتماعية ،إذ

يتـ التحقيؽ معو في تيمة لـ يعرفيا ،كيكدع السجف ،إال ٌأنو يتمكف عبر أحد السجانيف مف رشكة
أحد السجانيف كالخركج مف سجنو ،يعكد لبيتو ليجد أف الزكجة قد خانتو مع عشيؽ ليا ،كتطرده
مف البيت ،كيفقد كظيفتو في أحد البنكؾ ،كعداد فراطة ،يتنكر لو المدير بشدة "عـ تتحدث أييا

السيد؟ ال أذكر أني رأيتؾ مف قبؿ في حياتي ،كمغامراتؾ البكليسية ال تعنيني ،أما إذا جئت
تطمب صدقة ،فقد أخطأت العنكاف .ىنا بنؾ كليس دا ار لئلحساف" )1(.ثـ يتكجو إلى عيادة طبيب

قناعا لو يحمؿ
متخصص في الطب البيسكك إعبلمي .ثـ يقترح حرفكش الذم اتخذه كنكس ن
أفكاره ،عمى صديقو حنظمة أف يذىب إلى الدركيش ،فبل يجد منو إال حديثنا فارنغا ال ماء فيو كال
ركاء .كينصحو بالقبكؿ كالرضا

الدركيش  :ال تمحؼ في السؤاؿ ،ألف السؤاؿ يقكد إلى الضبلؿ .كال تفقد الرضا ،فإف الرضا أثمف
نعـ المكلى.

حرفكش  :يا سيدم الدركيش أرجك أال تسكءؾ حشرٌيتي .أترضى إذا طردكؾ مف عممؾ كسدكا
باب الرزؽ في كجيؾ؟
فعبل ىذا ما ينبغي أف أسألو.
حنظمة  :فرنحا .ن
الدركيش  :كأحمد اهلل أني المطركد ال الطارد.
حنظمة  " :بببلىة ثـ تصيبو نكبة ضحؾ " أحمد اهلل أني مطركد.
حرفكش  :كاذا اعتقمكؾ دكف جرـ ؟
الدركيش  :أحمد اهلل أني المظمكـ ال الظالـ.
حرفكش  :كاذا جردكؾ مف كؿ ما تممؾ؟
( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ج  ،2األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،ط  ،1996 ،1ص .24
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الدركيش  " :بدأ الحنؽ يظير عميو " أحمد اهلل أني المسركؽ ال السارؽ.
حرفكش  :كاذا طردتؾ امرأتؾ ألف ىناؾ رجبل آخر يتدفأ تحت لحافؾ ؟
الدركيش  :يتكقؼ يمسح بكفو عمى كجيو ،يستعيد كراء قسماتو كيتصنع االبتساـ " أحمد اهلل أني
الحافظ فرجو ال المفرط بو.

()1

ينتيي لقاء حنظمة مع الدركيش ،الذم ينصحو بعدـ السؤاؿ؛ ألف السؤاؿ يؤدم إلى الشؾ ،كالشؾ
يؤدم إلى الضبلؿ ،أما الرضا إلى الحمد ،كالحمد إلى اإليماف .يطرؽ باب جمعية التآخي

االجتماعي ،لتخبره سيدة ىناؾ بضركرة التسامح االجتماعيً ،
فترد عمى خاطر حرفكش فكرة
الذىاب لمجريدة الكطنية ،التي بدكرىا لـ تقدـ شيء ،ينتيي بو األمر عند الحككمة التي ترد كؿ
شككل يقدميا بتبرير ضعيؼ ،كاعتبرت أف الحبس االحتياطي ،خير مف مكاجية الفتنة ،كالقضاء
عمى نكايا الشغب يمنع ظيكر الشغب ( .)2بعد ذلؾ يستيقظ حنظمة كتتغير قناعاتو؛ ليدرؾ أف

مكتشفا أف حؿ مشكمة حنظمة
قكلة امش الحيط الحيط كقؿ يا رب الستر ،ال تقكد إلى الستر،
ن
يكمف في حنظمة نفسو.
ج -ممحمة السراب
تعتبر مسرحية " ممحمة السراب " رؤية لممستقبؿ ،كقراءة لمكاقع الحياتي لقطاع عريض مف األمة
العربية بشكؿ عاـ ،كلكاقع المجتمع السكرم بشكؿ خاص ،كتبيف أف سياسة استعمار الشعكب

كالسيطرة عمييا لـ تتغير ،كانما تغيرت األدكات كالكسائؿ ،التي يجرم تكظيفيا في تحقيؽ ىذه
السيطرة ،فكاف االستعمار االقتصادم تحت ستار ما يسمى االنفتاح ،بمغة العصر الحديث كتبيف
ما آلت إليو األكضاع ،في كاقع األمة اليكـ مف خبلؿ قراءة لمعكلمة في بعدىا التطبيقي.

تكقع كنكس كؿ ما يجرم اآلف عمى الساحة العربية مف تغيرات كاف ليا كقع ثقيؿ عمى مجريات

أصبل إلى جحيـ ال يطاؽ.
حياة الشعكب العربية ،كحكلت حياتيا البائسة ن
قراءة ىذه المسرحية عمى صعيد المكاف تنـ عف سياؽ شمكلي ،فالقرية – كعبر عدـ تحديد مكانيا
الجغرافي  -مكاف جرل تكظيفو كإطار جامع لكؿ القرل عمى امتداد الكطف ،فييا البسطاء

الحالمكف كالبائسكف كالفقراء المعدمكف ،كفييا الغني الذم كصؿ لدرجة اإلقطاع مف أكلئؾ الذيف
ال ىـ ليـ ،إال ما يحقؽ مصالحيـ الخاصة.

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .42
( -)2المصدر السابؽ ،ص .55
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ككف ثركة ضخمة في
تتمخص فكرة المسرحية في سمكؾ "عبكد" رجؿ غني مياجر عف كطنوٌ ،
الغرب ،كال يعرؼ قريتو إال بزيارات سنكية ،يتزكج فييا إحدل بنات القرية ،يستمتع بيا فترة ثـ

يطمقيا كيغادر ،بعدما استمتع بصحبة أىؿ قرية مف المنافقيف كالمرائيف ،فيما يحتقره أىؿ القرية

سر بالنسبة لو .إال أف " عبكد" سئـ مف حياتو تمؾ كطمح إلى
في أعماقيـ ،ىذا األمر ليس نا
تغيير مف طراز آخر ،أف يعكد لمقرية بماؿ كفير ،فينشئ منتجعات سياحية
التغيير ،فاقترح خادمو نا
كبير في القرية.
تغيير نا
كمحبلت تجارية ،كيشترم األرض بعشرة أضعاؼ ثمنيا ،كيحدث نا

تبدأ المسرحية بحكار خاص بيف الثرم عبكد المسف كخادمو ،حيث يعاني " عبكد " مف السأـ،
فيقترح عميو خادمو أف يذىب إلى قريتو ،كيقضي عطمتو فييا ،كيتزكج ىناؾ بصبية صغيرة،
عبكدا يرل شيئا آخر ،أف يعكد
يقضي معيا إجازتو ثـ يطمقيا ،كيعطييا بعض الماؿ .كلكف
ن
فيستثمر أمكالو ،كينشر الخير في قريتو ،كلكنو في الحقيقة نشر الدمار كالخراب.
ييفىٌند كنكس األكذكبة الكبرل عبر أقنعتو "بساـ كفاطمة كالزرقاء" عمى طكؿ مشاىد المسرحية
الثبلثة  :القرية قبؿ الثركة ،كالقرية في أثناء الثركة ،كالقرية بعد الثركة ،حيث تصبح القرية أشبو

بمحؿ تجارم ،فييا تجارة كاسعة ،كمشركعات سياحية ،فتتغير النفكس ،كيسكد منطؽ المادة.
كتنتيي المسرحية بيركب"عبكد" إلى الخارج بعدما باع مشركعاتو بثمف كبير ،لعدد مف المسئكليف

الحككمييف ،يأخذ معو الصبية الجميمة " رباب " التي فاز بيا مف أبييا المغني الحالـ ،كلكف حممو
يبيف أف االنفتاح احتبلؿ لمشعكب في إطار جديد مف
تحطـ ،كتياكل كراء بريؽ الماؿ .كنكس ٌ
خبلؿ استغبلؿ فتح الحدكد ،كسيكلة انتقاؿ رؤكس األمكاؿ مف أجؿ نيب الثركات الكطنية ،كلكف
سرعاف ما ظير زيفيا ،كانكشؼ قناعيا ميما أخفى دعاتيا كراءه اليدؼ الحقيقي منيا.

الممفت لمنظر عند قراءة المسرحية ،أف سعداهلل كنكس تعامؿ مع االنفتاح بصياغة مميزة،

جديدا ،فمـ يعد االنفتاح في قدكـ رأس الماؿ مف مستثمريف أجانب ،بؿ
بعدا
ن
أكسبت المضمكف ن
ككنكا ثركات بطريقة ،بعدما ضحكا بمبادئيـ ،كنزعكا
مف أحد أبناء الكطف المياجريف ،الذيف ٌ
قمكبيـ .فاالنفتاح بأذرعو الكطنية كما صكره كنكس ،أشد خطكرة ألنو أكثر قبكنال ،كىنا يكمف

بدال مف أف تككف أجيرة لو ،فعبكد
الخطر ،ككأنو يقكؿ ىذه األنظمة باتت مأجكرة عمى الشعب ،ن
نمكذج مصغر لؤلنظمة العربية الرسمية ،أنظمة تبمد فييا اإلحساس كمات االنتماء ،كأف سعداهلل
كنكس يقكؿ ،إف ىذه األنظمة أخطاء طباعية ال أكثر ،حاليا كحاؿ عبكد الذم يحاكر خادمو "أال
تعرؼ ماذا يكجد مكاف القمب في صدرم؟ ىنا يكجد صخر ال قمب " ( .)1كسبب العكدة ال يأتي
مف انتمائو الكطني ،بقدر ما ىك استفادة مف الفرص االستثمارية في الكطف ،كاستغبلؿ قكانيف

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ج  ،2األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،1996 ،ص .605
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عاطفيا إلى ىذا الحد،
التيسير التي قدمتيا األنظمة لبلستثمارات األجنبية ،يقكؿ عبكد " :لست
ن
رككدا
كلكف أعتقد أف في البمد تسييبلت يصعب أف نجدىا في بمد ال نعرفو " ( .)1ذلؾ أنو يكاجو
ن

في حركة أمكالو كنمكىا ،عبكد " :بدأ الرككد يقرض أمكالنا ،مثؿ فئراف جائعة ،لـ أعد أجد تسمية
ال في المكتب ،كال في البكرصة " ( .)2كالتسمية في النمك السريع لمماؿ ،التي ال تقيـ قكاعد

اقتصادية كطنية ،بقدر ما تسعى لمكسب السريع ،عبر التجارة كالخدمات كالسياحة .ىذا ما حدث

عندما عاد عبكد إلى قريتو ،حيث أقاـ مشركعات سياحية كتجارية ،أغرقت القرية بالبضائع،

كجذبت ما في أيدم الناس مف أمكاؿ ،ثـ ىرب عبكد لمخارج ،يقكؿ الخادـ الكفي كىك بمثابة

المستشار كالسكرتير لعبكد الخادـ " :نعـ ،غدا السفر أك اليركب بالماؿ ،ككؿ شيء جاىز ،بيع

كح ٌكلت
المجمع لممسئكؿ الكبيرٌ ،
ككزعت األراضي مقاسـ ،لبناء فيبلت كشالييات لبلستجماـ ،ي
ٌ
()3
نكدع شركاءنا ،كنصعد الطائرة " فاالنفتاح مادم نفعي،
األمكاؿ إلى الخارج ،كلـ يبؽ إال أف ٌ
كصاحبو ال يعرؼ االنتماء ألرض أك لديف ،يقكؿ الخادـ مذك ار سيده الذم تعاطؼ بعض الشيء
مع قكمو الخادـ " :ما الذم يجعمؾ تتذكر اآلف أنيـ أىمؾ كقكمؾ !؟ أما حذرتؾ مف االنزالؽ إلى

التعاطؼ ؟ إف مالؾ ىك كطنؾ ،كاف األعماؿ ىي أىمؾ ،كال مجاؿ في عالمنا الزجاجي لخفقاف

القمب ،كتيدج العكاطؼ " ( .)4ىنا اتضحت الصكرة؛ فاالنفتاح احتبلؿ جديد ،اقتصادم الطابع،
اقتصاديا ،كيجعميـ يدكركف في
عميؽ الييمنة ،ألنو يسيطر عمى الثركة الكطنية ،كيستعبد الناس
ن
فراغ حمقة مف المتطمبات الحياتية التي ال تنتيي.
د -األيام المخمورة
تتناكؿ مسرحية األياـ المخمكرة قضية السعادة الزكجية ،كأثرىا في تماسؾ األسرة كاستمرارىا،
كىي قضية اجتماعية بالدرجة األكلى ،عمى درجة مف األىمية في سائر المجتمعات ككنيا قضية

عامة ،يشخص سعداهلل كنكس األسباب ،التي تؤدم إلى انييار الكثير مف األسر ،كأنو يمارس
كبيف
دكر الطبيب النفسي ،الذم غاص في أعماؽ دكاخؿ النفس البشرية ،باألخص عالـ األنكثة ٌ

ما يحتاجو مف حب كحناف .إف المسرحية تعرض أىمية الحب في حياة المرأة التي تحب كما

يحب الرجؿ ،إف سناء تزكجت مف عبد القادر ك لـ تكف تعرؼ الحب ،ك حيف يسأؿ الحفيد –
قناع كنكس  -أمو ليمى تجيب.
الحفيد  :ىؿ كاف بينيما حب ؟
( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس  ،ص .604
( -)2المصدر السابؽ ،ص 603

( -)3المصدر السابؽ ،ص .742
( -)4المصدر السابؽ ،ص .741
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ليمى  :في تمؾ األياـ ،كاف الحب معيبان ،ك مع ىذا اعتقد أف أبي كاف يحب أمي ،لكنو ال يعرؼ

أك لـ يشأ أف يعبر عف حبو ،مف الصعب أف يفيـ المرء سمككو ،كاف شديد الرحابة معنا نحف

أكالده ،كلكنو كاف شديد القسكة كالغيرة عمى أمي( .)1إذا ىي قسكة أكدت بالزكجة في النياية إلى

اليركب كترؾ البيت ،كانيزمت عاطفة األمكمة أماـ رغباتيا الجنسية المفقكدة مع زكجيا عبد

القادر .الذم فشؿ في تحقيقيا فآثرت اليركب إلى " حبيب " الذم تعشقو.
تبيف المسرحية أف المرأة عندما يداىميا الحب ،ال تستطيع أف تنتزع ىذا الحب مف صدرىا ،إال

بالمكت .تقكؿ المرأة  :ال يتجاكز المرء خفقاف الحب إال بالمكت.)2(.كما تبرز المسرحية بعض

المعتقدات التي كانت مكجكدة في تمؾ األياـ ،التي أشبو ما تككف بالخرافة ،عمى نحك ما ىك
مكجكد في فصؿ الجني كالجسد المسككف ،فعندما تفاجأ ليمى بقرار أميا ينعقد لسانيا مف ىكؿ

الصدمة ،ثـ يحاكؿ األب عبد القادر اصطحابيا إلى األطباء ،عندما ال تستفيد شيئان مف األطباء،
جنيان؛ فتأتي بجكقة كتأمرىـ بحصره كتضييؽ
بعرافة تفسر األمر عمى أف في جسدىا ٌ
يأتييا ٌ
عرافة
صدره ،كبعد ذلؾ يقكمكف بأداء يشبو أداء تبلميذ الكتاب كيقرؤكف عمييا المعكذات ،ك تبدأ ال ٌ
بضربيا حتى يرحؿ الجني الفاجر.

تبدأ مسرحيتو « األياـ المخمكرة » بقصة ذلؾ الحفيد الذم تغيب أمو ليمى عف المنزؿ لمدة

يكميف ،ثـ تعكد بعد ذلؾ ك معيا امرأة عجكز ،فتخبره بأف ىذه المرأة ىي جدتو ،ك يعتاد بعد ذلؾ
عمى كجكدىا في المنزؿ ،ك يبلحظ أنو خبلؿ فترة كجكدىا لـ يزرىـ أحد مف أقاربيـ ،عمى الرغـ

مف كثرتيـ في الشاـ أك في بيركت ،ك بعد أف ينمك إدراؾ ك فضكؿ ىذا الحفيد ،يجد أف في

بل يتستر عميو الجميع ،ك عميو اكتشافو.
العائمة يدم ن

يبدأ البحث مع أمو التي تماطؿ كثي نار ،ك لكنيا في النياية تركم لو الحكاية التي بات يبحث

عنيا ،حينما شعر أف ىناؾ شيئنا يتستر عميو الجميع ،تركم ليمى البنيا قصة عائمتيا ،ككيؼ

كقعت أميا الجدة سناء في حب رجؿ يدعى حبيب ،عمى الرغـ مف أف ليا أربعة أكالد ،تصارح

سناء ابنتيا ليمى باألمر ،كتخبرىا عف اتخاذ قرارىا في اليركب إلى ذلؾ الرجؿ حبيب .ك تترؾ

معيا رسالتيف ،رسالة لزكجيا كأخرل ألكالدىا ،تطمب منيـ عدـ البحث عنيا ،كعندما صارحت

سناء ليمى باألمر ،انعقد لساف ليمى كلـ تنفؾ عقدة لسانيا إال عندما تزكجت ،يعكد األب عبد

القادر إلى البيت كال يجد زكجتو سناء ،يسأؿ ليمى التي ال تستطيع الكبلـ ،فينياؿ عمييا بالضرب
ك تخبره بالرسالة ،كعندما يق أر الرسالة يفاجأ باألمر ىك كأكالده ،كيطمب منيـ البحث عنيا .بعد

( -)1األياـ المخمكرة ،سعداهلل كنكس ،األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ص .23
( -)2المصدر السابؽ ،ص .11
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مناقشات كاختبلفات بيف األب عبد القادر كأبنائو مف جية ،كعبد القادر كبيجت العجاف أخك

سناء مف جية أخرل ،يقرركف نسياف األمر كعدـ فضح أنفسيـ كجمب العار ليـ؛ فيتستركف عمى

المكضكع ،كيكتشؼ الحفيد الذم كاف يبحث عف الدمؿ في العائمة بكجكد دمامؿ ،كيعرؼ أف في
الطريؽ إلى الحقيقة متاىات كفجكات ،فما عميو إال أف يتخيؿ بدالن مف الحقيقة.

المسرحية تحمؿ في داخميا مسرحية أخرل ،كالمسرحية الثانية جاءت عمى شكؿ األراجكز كىي
تعرض عدة فصكؿ ىي:
 -1فصؿ المفاخرة بيف الطربكش ك القبعة.
 -2فصؿ جريمة العصر.

 -3فصؿ المبلعب ك الخكاتـ.

بل ألبييـ ،ك يطمبكف منو خمع لباس األزماف المظممة ك
في فصؿ المفاخرة يقيـ األكالد حف ن

ارتداء لباس األياـ المضيئة ،حيث يظير األراجكز في الساحة ،تبدأ المفاخرة بيف األراجكز

الذم يدافع عف الطربكش كالصبية التي تدافع عف القبعة .األراجكز يقكؿ:
األراجوز :الطربكش عبلمة التديف.
الصبية :القبعة عبلمة التمدف.

في فصؿ جريمة العصر يركم األراجكز الجريمة التي ركعت ببلد الشاـ في كؿ ريؼ ك مصر،

كىي جزء مف أسرار الحب ك تقمباتو ،حيث تحدث ىذه الجريمة في منزؿ رفقي الغازم ،أحد
المرمكقيف كعمـ كطني ،يحضر ابف أخيو إليو لمدراسة في الجامعة ،ك يقيـ معيـ في البيت ،ك مع

األياـ تكتشؼ الزكجة أنو شاب يفيض شيكة ،ك تقع في حبو ك تمد لو يدىا ،كال تحتمؿ الزكجة
أف يككف بينيما زكج ،فتقرر دس السـ لزكجيا ك قتمو ك بالفعؿ يتـ ذلؾ ،ك حيف يسأليا.

القاضي  :ىؿ تدركيف فظاعة ما اقترفت يداؾ ؟
الصبية  :أىك أشد فظاعة مف اإلىانة كاالحتقار البارد ،المذيف تحتمميما سبع سنكات متتالية.
عكس األراجكز مكقؼ الزكج عبد القادر ك بالمقابؿ عكس دكر الصبية مكقؼ الزكجة فيما ينبغي
مف الزكجة تجاه زكجيا ،تقكؿ الصبية  :عممتني أمي ،التي تعممت مف أميا ،قالت ...إني

أكصيؾ بكصية ،إف قبمتيا سعدت كأسعدت ..عندما يعكد زكجؾ إلى البيت ،تمقيو في ثكب رفيع
مطيب ،يظير بدنؾ مف تحتو ،ثـ عانقيو كقبميو كدغدغيو ،كعضيو ،كألصقي نيديؾ بجسده ،فإف
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طكقؾ بذراعيو فانخرم ،كأظيرم لو استرخاء كفتكرا.

(.)1

شيئا مف ىذا.
حماتو عمٌمت ابنتيا ن

عندىا يتمنى أحد المتفرجيف لك أف

شخص األراجكز دكر الحفيد
في فصؿ المبلعب كالخكاتـ ،تتجسد نياية أحداث المسرحية ،حيث يي ٌ
الذم يسعى الكتشاؼ الدمؿ ،فيجد دمامؿ ،ك الصبية تشخص دكر ليمى ،في أثناء عرض خياؿ
الظؿ ألجزاء مف الحبكة األساسية .في الفصؿ األخير لممسرحية عدناف يمتقي بأمة الياربة ،يدكر

بينيما حكار كيحاكؿ قتميا كلكف تخكنو قكاه ،كال يستطيع فيتركيا كيخرج ،بعد ذلؾ يطمؽ النار
عمى نفسو ،مف مسدسو كتختتـ المسرحية بفصؿ لؤلراجكز " فصؿ المبلعب كالخكاتيـ " الذم

يبحث عف الحقيقة التي يبحث عنيا سعداهلل كنكس ،كيريد أف يعمـ جميكر القراء كالمتفرجيف أيف
ىي ،ككيفية البحث عنيا "كلكنيا إبرة ضاعت في مزبمة".)2( .

ختاما ال بد مف اإلشارة إلى أف سعداهلل كنكس ،ربما تعمد أال ينتيي المطاؼ بشخصياتو،
ن
التي تقنع خمفيا في مسرحياتو ،إلى نيايات سعيدة ،حتى ال يتعارض ذلؾ مع ما يصبك إليو ،مف

تعبئو كشحف كتحريض ،فأعماؿ كنكس ال تتكرط " في نياية تطييرية تعكيضية ،نستدؿ فييا

اإلحساس باليزيمة الكاقعية ،اإلحساس بنصر زائؼ ،بؿ تنتيي المسرحية بكضعنا جميعنا في

يضيؽ الخناؽ عمينا ،ىذا ىك كاقعنا المر ،كلكف مف إدراكو كمعايشتو،
عربة اعتقاؿ ،في حصار ٌ
كمعاناتو ،ينفجر كعينا ،كذلؾ بما ينبغي أف يككف ،ال نخرج منتعشيف راضيف عف أنفسنا ،لكثرة
ما بذلناه مف جيد في الغناء الحماسي ،كلكننا نخرج بإحساس عميؽ بالقير ،بالغضب ،بالتمرد،

كبفكر يشتعؿ بالثكرة" (.)3

( -)1األياـ المخمكرة ،سعداهلل كنكس ،األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع.24 ،
( -)2المرجع السابؽ ،ص .125

( -)3أميف محمكد العالـ ،الكجو كالقناع في مسرحنا العربي المعاصر ،ص .210
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الفصل الثالث :البنـاء
أشكال القناع في مسرح ونوس
تمييد
أوالً  -القناع الكمي
تعريف القناع الكمي
-3القناع الكمي الجمعي
 منمنمات تاريخية -االغتصاب

 ممحمة السراب حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف-4القناع الكمي الفردي
 يكـ مف زماننا -رحمة حنظمة

 الفيؿ يا ممؾ الزمافثانيا -القناع الجزئي
تعريف القناع الجزئي
 مغامرة رأس المممكؾ جابر منمنمات تاريخية -الممؾ ىك الممؾ
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تمييد
أجمع أغمب مف تناكلكا المسرح في دراستيـ عمى أف قناع المسرح ىك عبارة عف كؿ ما يمكف أف
يتخفٌي خمفو الممثؿ ،مف مبلبس أك ماكياج أك غطاء لمكجو ،كفي ىذا المعنى يقكؿ يكسؼ
إدريس" :كلكني ال أحبذ استعماؿ األقنعة ىنا ،فأنا شخصيان أكره التمثيؿ باألقنعة ،كشعبنا يكرىيا
بل أك حقيق نة ،فممسرحنا تقاليد عربية ربما أعرؽ مف الككرس كالقناع كقكاعد أرسطك" ( ،)1في
تمثي ن
إشارة كاضحة ،أنو يقصد بذلؾ المفيكـ السطحي ،الذم ينحصر في المعنى المغكم لمقناع ،لكف

ما يتناكلو البحث في الجانب التطبيقي ىك المعنى االصطبلحي لممفيكـ

(.)2

بعيدا
فمـ يكف المسرح ن

عف ىذا التكظيؼ ،بأشكاؿ عدة حسب طبيعة الفكرة كامتدادىا ،مف حيث الطكؿ كالقصر داخؿ
()3

النص المسرحي ،السيما "أف شخصية القناع قد تخمقت في رحـ النصكص الشعرية المسرحية"

حمميا أفكاره السياسية كاالجتماعية
كلتحقيؽ ذلؾ ٌ
تقنع الكاتب المسرحي خمؼ شخصياتٌ ،
عبر مف خبلليا
كالفكرية كاألخبلقية ،كاستغرقت كؿ الحدث المسرحي مف البداية حتى النيايةٌ ،
عف أفكاره كرؤاه ،كدافع عنيا في ثبات عمى المبدأ ،قد تتمثؿ ىذه األقنعة في فرد أك جماعة،
بحسب طكؿ الفكرة كعمقيا كطبيعة الحاجة إلييا في الحدث المسرحي.

عميقا ،ييدؼ إلى
الشخصية القناع في المسرح ،تتفاعؿ مع شخصيات أخرل ،كتيجرم معيا حكا ار ن
فتح آفاؽ لممتمقي؛ ليتفاعؿ مع الحدث بالتحميؿ كالنقد ،كىي شخصية تستيدؼ قناعات المتمقي

غالبا ،األمر الذم يدفعو إلى مراجعة شاممة لمعتقداتيف كما يؤمف بو مف قيـ ،كبالتالي إعادة
ن
صياغتيا كفؽ منظكمة القيـ كالمبادئ ،التي تحمميا شخصية القناع.
أ – تعريف القناع الكمي

يقصد بالقناع الكمي تمؾ الشخصية أك الجماعة التي يتقنع خمفيا الكاتب ،كتمتد عمى طكؿ

كيحمميا أفكاره كرؤاه كقناعاتو ،كيعبر مف خبلليا عف تمؾ القناعات كاألفكار،
العمؿ األدبي،
ٌ
كتنطؽ بما يؤمف بو الكاتب ،كتدافع عف الفكرة ،كتسكؽ كؿ ما يدلؿ عمييا مف حجج كبراىيف،
كغالبا ما تككف
يمتد حضكرىا؛ ليغطي كؿ المسرحية ،كتبقى ثابتة عمى مكاقفيا ال تتغير،
ن
شخصية محكرية في النص ،كما تحممو مف أفكار يتفؽ إلى حد بعيد مع اليـ العاـ ،كينسجـ مع

قاسما
إنسانيا كتشكؿ
طابعا
إجماعا ،أم أنيا تتخذ
القيـ كالمبادئ المنطقية ،التي تمقى قبكنال ك
ن
ن
ن
ن
مشترنك ا بيف بني البشر ،ينقسـ القناع الكمي إلى قناع كمي فردم ،كيتمثؿ في شخصية كاحدة،
كقناع كمي جمعي كيتمثؿ في جماعة مف األشخاص.

( -)1مقدمة مسرحية الفرافير ،يكسؼ إدريس ،،نحك مسرح عربي ،ص.176

( -)2راجع المعنى المغكم كالمعنى االصطبلحي في الفصؿ األكؿ مف البحث ص.2

( -)3قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر ،عبد الرحمف بسيسك ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،1999 ،ص.20
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 -1القناع الكمي الجمعي

القناع الكمي الجمعي في مسرحية منمنمات تاريخية
أعطى سعد اهلل كنكس لمسرحياتو بعدا إنسانيا ،مف خبلؿ التركيز عمى اليمكـ الجماعية ،ككاف

حممكا ىمكـ كطنيـ ،كأمتيـ الكطنية كالقكمية كالسياسية ،كابتعد عف التنظير
كاحدا مف أكلئؾ الذيف ى
لمذات الفردية ،التي تدفع الفرد لمتقكقع داخؿ كيانو الفردم؛ لذلؾ يتساءؿ كنكس" :كيؼ ييمكف

لشخص مسمكب اإلرادة حضكر مسرحية ىدفيا كرامة اإلنساف ،كتدعك لكسر قيكد االستبداد

جسد ىذه المعاني في مسرحية "منمنمات تاريخية" اتخذ مف عدة
العقمي كالسياسي")1(.؛ لكي ي ّْ
قناعا لو ،قاـ مف خبلليا بتحميؿ ًحقبة تاريخية ب و
حس قكمي ،تناكؿ مف خبلليا أحداثٌا
شخصيات ن
كبيف
مصيرية ،عاشت األمة م اررة تداعياتيا حتى الكقت الحاضر ،فناقش حصار التتار لدمشؽٌ ،

بشكؿ كاضح ،انتقاده لتمؾ ُّ
ظا عمى
النخب ،التي تعمؿ عمى تكريس مفيكـ الخنكع كالتقديس؛ حفا ن
نفكذىا السياسي كاالجتماعي ،كما تناكؿ قضية االغتراب ،التي تعاني منيا الشعكب العربية
بحيث بات االغتراب "ىك المكف السائد في ىذه البمداف ،فيـ يشعركف باالغتراب تجاه ىذه

()2
كبيف م اررة الشعكر بالغربة
األنظمة ،كتجاه القيـ التي تزرعيا "  ،ك يعاني منيا المكاطف العربيٌ ،
في الكطف ،كتطرؽ إلى االضطياد الفكرم كالسياسي الذم يمارس مف قبؿ سمطة حاكمة ىميا

الكحيد الحفاظ عمى المنصب كالعرش.

في مسرحي "منمنمات تاريخية" مثمت مجمكعة مف الشخصيات قناع كنكس ،كحممت أفكاره ذلؾ

أم الكاتب في سبب كاحد مف
ألنو يرل أف أسباب اليزيمة متعددة؛ لذا حممت كؿ شخصية قناع ر ى
أسباب اليزيمة كجرل عرضو مف خبلليا.
شخصية جمال الدين بن الشرائجي
الفكرة التي يؤكد عمييا سعداهلل كنكس ،مف خبلؿ قناعو الشيخ جماؿ الديف؛ أف العقؿ قادر

عمى إدراؾ الحقيقة ،كأف تعطيمو كالحجر عميو في تحميؿ الكاقع كنقده ،كالتعصب الشديد لنصكص

معينة بطريقة حرفية أكؿ أسباب اليزيمة ،كلتكضيح ذلؾ جعؿ الشرائجي يخكض ص ار نعا مع
خصكمو ،في بيئة جامدة حجرت عمى العقؿ ،كعطمت كظيفتو في القدرة عمى الخمؽ كاإلبداع؛

ليؤكد عمى أف تجاىؿ المضمكف الثكرم لبعض النصكص الدينية – كما فعؿ فقياء دمشؽ–
جيا أماـ
عبيدا مستسمميف
يؤدم إلى تعميؽ اليزيمة ،كجعؿ العامة ن
داخميا أماـ قمع الحاكـ ،كخار ن
ن
مف يستبيح الكطف.

( -)1بيانات لمسرح عربي جديد ،سعداهلل كنكس ،ص .185

( -)2بحث بعنكاف " االغتراب في مسرح كنكس " دراسة في المضمكف ،فكزم الحاج ،مجمة جامعة األزىر.
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أفصح سعد اهلل كنكس عف قناعاتو ،مف خبلؿ شخصية الشيخ جماؿ الديف بف الشرائجي الذم

ييتٌيـ مف قبؿ عمماء دمشؽ كأعيانيا ،بأنو يممحد كيرمكنو بالزندقة ،بسبب إعماؿ عقمو في قضايا
تتعمؽ بالقضاء كالقدر ،فيجيبيـ الشرائجي
الشرائجي" :ما كىبنا اهلل العقؿ إال لكي نفكر ،كنتأمؿ كنعتبر قاؿ اهلل سبحانو كتعالى "كاعتبركا يا
أكلي األبصار" كأف "أكمؿ مراتب اإليماف ىك ما تحصَّؿ بالحكمة .")1(.كعندما ينتقدكنو قائميف:
إف الجدؿ في مسائؿ القدر ييعادؿ مقاالت الكفار مف المتكمميف كالفبلسفةُّ ،
بل" :كىؿ
يرد متسائ ن
يكفر المرء إذا َّ
عزز اإليماف بآيات العقؿ؟"( ،)2يقدـ سعداهلل كنكس األدلة عمى ما ينادم بو مف

ضركرة إعماؿ العقؿ ،كمكقفو مف قضية دينية طالما تناكليا الكثيركف ،كىي ىؿ اإلنساف مجبر أـ
مخير؟ عبر قناعو جماؿ الديف ابف الشرائجي كيحاجج خصكمو بأدلة " فما ليـ ال يؤمنكف" ك "

كماذا عمييـ لك آمنكا باهلل كباليكـ اآلخر" كيدعـ كنكس رأيو عبر قناعو "ابف الشرائجي قائبل " فمك

كاف اهلل ىك الفاعؿ ألعماليـ لما الميـ عمى التقصير ،كلما مدحيـ عمى ما كاف منيـ مف جميؿ

كحسف" (.)3

آمف سعد اهلل كنكس عبر قناعو جماؿ الديف ،بقدرة اإلنساف عمى التمييز بيف األشياء .فاإلنساف
بل يستطيع إدراؾ ما عميو مف كاجبات ،كما لو مف حقكؽ ،كلديو مف اإلمكانيات
كائنا عاق ن
بكصفو ن
العقمية ما يعينو عمى ذلؾ ،كال بد مف تأسيس الحرية عمى العقؿ ،فالحرية ىي حرية العقؿ كليست
حرية النزكات .كاذا ما آمنا أف العقؿ ىك الباعث الحقيقي ،كالمحرؾ األساس في بحث اإلنساف

ىانا عمى صحة ما ذىب إليو كنكس "إف حرية الكاتب ال تكتمؿ دكف
عف الحرية ،فإننا نجد بر ن
حرية القارئ"( ،)4فيجب أف يتمتع كؿ إنساف بحريتو ،ألنو يمتمؾ قدرات عقمية تؤىمو لتحمؿ

أيضا لتفيـ السبب ،الذم دفع الشيخ جماؿ الديف /القناع لمدفاع
مسؤكلية نتائجيا .ما سبؽ يقكدنا ن
خكؿ اإلنساف مناقشة النصكص الدينية ،كتمؾ المتعمقة بالقكانيف
عف الحرية ،فيي التي تي ّْ
االجتماعية كالسياسية ،كالخكض في مفرداتيا كمعانييا كأسباب ينزكليا كظركؼ صياغتيا،
كتسمح لو بالثكرة عمى مف يستغؿ الديف لصالح استمرار جكر السمطاف ،كطغيانو عمى حساب
مصالح الرعية كحقكقيا كمستقبميا.

يحتدـ الصراع في المسرحية بيف فريقيف ،فريؽ يمثمو كنكس عبر قناعو يؤمف بالعقؿ كال يرل
ىناؾ تعارضا بيف العقؿ كالنقؿ " فما يعًمـ بصريح العقؿ ال يتصكر أف يعارضو الشرع البتة ،بؿ
( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ج ،2دار األىالي ،دمشؽ،1996 ،ص .338- 337
()2

 -المصدر السابؽ ،ص .338

( -)3المصدر السابؽ،ص .339

( -)4لقاء مع سعداهلل كنكس ،أجراه نبيؿ الحفار ،مجمة الطريؽ ،عدد .1982 ،24
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المنقكؿ الصريح ال يعارضو المعقكؿ الصريح"( ،)1كآخر يؤمف بالنقؿ كالتقديس ،تمثمو ينخبة

المجتمع الدمشقي ،المككنة مف الحاكـ كرجاؿ الديف كالتجار " أصحاب المصالح " ،التي تأمر

المغني في عمكـ التكحيد ،كالعدؿ لمقاضي عبد الجبار المعتزلي ،ككتاب فصؿ المقاؿ
بحرؽ كتب ي
كمختصر بعبارة كاحدة عميقة في
نا
الذعا
البف رشد .يأتي رد الشيخ جماؿ الديف عمى ىذا الفعؿ
ن

مكنكنيا ،كاسعة في داللتيا" :ال ىيحظر ىذه الكتب إال الجيؿ كالطغياف"( .)2لقد كصؼ
الشرائجي/القناع دعاة الديف بالجيؿ كىـ يحجبكف المعرفة كيكبحكف قدرة العقؿ عمى الكصكؿ إلى
الحقيقة ،أكلئؾ العمماء الذيف ُّ
يعدكف أنفسيـ أكصياء عمى الديف ،كشتاف بيف عالـ كعالـ ،األكؿ
يجتيد ،كالثاني كالحمار يحمؿ أسفا ار ،كىذا ما بينو ابف الشرائجي عندما سألو ابف العز:

ابف العز :أت ُّ
عد أىؿ االعتزاؿ كالفمسفة كالبًدع مف المسمميف؟ك يجيب
()3
أسفارا"
جماؿ الديف ابف الشرائجي بالقكؿ" :عاًلـ يجتيد خير مف عاًلـ يحمؿ
ن
إف العاًلـ المفكر الذم ييع ًمؿ العقؿ ،ال يتردد في البحث عف المعرفة  -كىك في بحثو ىذا ينكر
التقديس -ليك أفضؿ مف ذاؾ ً
العالـ ،الذم يؤمف أنو ليس في اإلمكاف أبدع مما كاف ،األمر

الذم يعزز مف استبداد الحاكـ كجكره ،كبالتالي ضياع األمؿ المفقكد " الحرية " ،ىذا األمؿ الذم
المقمّْد لما قالو األكلكف ،عمى الرغـ مف إيمانو
أنشأ سعداهلل كنكس المسرح مف أجمو .إف العالـ ي
بكتاب مميء بآيات صريحة ،تيعمي مف شأف العقؿ كقدرتو ،كتأمر اإلنساف بضركرة تكظيؼ ىذه
أسفار ال
نا
القدرة في سبيؿ المصمحة العامة كلكنو ال يفعؿ ،يستحؽ أف يكصؼ بأنو كمف يحمؿ
يعي قيمتيا ،فيقدـ عمى األمر بحرقيا إنكا ار ليا ،كىي كنز المعرفة كسبيؿ الحرية كاالنعتاؽ ،كىك

بذلؾ يحرؽ سمطاف المعرفة الذم يكاجو معرفة السمطاف ،التي يكرسيا لحماية نفكذه ،كالمفارقة ىنا
أف كنكس يظير ازدكاجية السمطة ،فيي في الكقت الذم تدعي فيو الدفاع عف حرية الكطف ،تقكـ

بممارسة القمع كمصادرة الحريات ،األمر الذم يحمؿ عمى االعتقاد أف اليدؼ ىك حماية عرش

السمطاف ليس أكثر ،كيدفع بدكره إلى إعبلف حالو مف التشاؤـ يطمقيا كنكس كعمى لساف قناعو

ردا عمى مشاىدتو إلحراؽ الكتب ،حيث يقكؿ "ما أتعس حالنا إذا كاف
جماؿ الديف ابف الشرائجي ن
()4
مؤكدا أف "اهلل
كردا عمى اتيامو باإللحاد ،يختـ
عمماء األمة ُّ
ن
كفرا"  .ن
يسمكف االجتياد كالعمـ ن
كىبني عقبلن فًمـ أ ّْ
يعطموي؟"( ،)5كمف الغريب أف اجتمع عمى الشرائجي كؿ الفرقاء كقؼ ضده التاذلي
ى
( -)1منيج السمؼ كالمتكمميف في مكافقة العقؿ لمنقؿ ،جابر إدريس عمى أمير ،مكتبة أضكاء السمؼ ،الرياض،ج  ،1ط  ،1998 ،1ص
.163

( -)2األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .338-337
( -)3المصدر السابؽ ،ص .340

( -)4المصدر السابؽ  ،ص .341

( -)5المصدر السابؽ  ،ص .342
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كبقية العمماء ثـ السمطاف ثـ أمير القمعة ثـ التتار ،كأحرقكا كتبو كصمبكه.

()1

ثـ يعمنيا سعداهلل

كنكس مدكية عمى لساف جماؿ الديف بف الشرائجي ،كىك مرفكع عمى الصميب ثابت ،ال يثنيو
المكت عف مكاقفو ،التي آمف بيا؛ ليعكس أعمى مراتب االلتزاـ كالثبات عمى المبدأ ،فيقكؿ:
الشرائجي  :أنا الشيخ جماؿ الديف بف الشرائجي آمنت أف العقؿ خير مف النقؿ ،كأف اهلل

يقدر عمى عباده الفقر أك الذؿ
عادؿ ال ٌ

(.)2

 .1يبرىف كنكس عبر قناعو الشيخ جماؿ الديف ،عمى أف سبلح األمة ،ال يقتصر عمى
السيؼ ك شجاعة رجاليا ،كانما يمتد ليشمؿ سبلح العقؿ ،كاالجتياد كالعمـ ،كيتيح لؤلفراد
حرية العمؿ كمكاصمة البحث ،مف أجؿ المساىمة في تطكير فكر المجتمع ،كتحصينو

كسبلحا كشجاعة ضد أعدائو .كىنا تأتي فكرتو ،فكيؼ نعطؿ العقؿ كىك القادر
عمما
ن
ن
عمى صناعة أسباب النصر؟
حاكؿ كنكس إ نذا ،مف خبلؿ شخصية الشيخ جماؿ الديف بف الشرائجي ،إلقاء الضكء عمى أفكار
ميمة يمكف إيجازىا عمى النحك التالي:

أكلصا  -حرية اإلنساف مرتبطة بقدرتو عمى إعماؿ العقؿ ،كالقدرة عمى مناقشة القضايا
المصيرية ،التي تحكـ تصرفاتنا كقناعاتنا ،كتجاكز ما عفا عميو الزمف.
ثانيا -الحرية جماعية ال فردية ،ال تتضح معالميا دكف تحقؽ الحرية الفكرية لمسكاد األعظـ مف
ن
الناس .مف ىنا تتكلد أكالن محاكلة البرىنة عمى أف الديف مع حرية اإلنساف كليس ضدىا ،كأف

شرط كجكد اإلنساف كتكميفو بأكامر ككاجبات يقكد بالضركرة لمنحو حريتو .إذ ييجسد الديف ،حسب
كنكس عمى لساف ىذا الشيخ ،ركيزة أساسية في حياة المجتمعات اإلنسانية ،كلكف في غياب

العقؿ كفسحة الحرية ،قد يتحكؿ الديف أداة ،ت عمؿ عمى ترسيخ استبداد الحاكـ ،كتعميؽ اليكة بيف
النخب الدينية كالتجارية مف جية ،كبيف عامة الناس.

ثالثنا -إف تقنع سعد اهلل كنكس خمؼ شخصية الشيخ جماؿ الديف ابف الشرائجي ،ييشير إلى
قناعتو ،بأف الحرية الممنكحة لئلنساف في النصكص الدينية ،ال تقتصر عمى شخصية ً
العالـ
ً
المستقاة مف
فقط ،فالحرية ال تتجسد كال تيمارس ،إال مف قبؿ جمكع الناس ،كال معنى لحرية العالـ ي
ىذه النصكص ،إذا لـ تكف ممنكحة لكؿ أفراد المجتمع .كىذا ما أراد سعد اهلل كنكس التعبير عنو
كحيدا ىي حري هة
عندما قاؿ" :إف حرية الكاتب ال تكتمؿ إال بحرية القارئ ،كاف حرية الكاتب
ن
( -)1بحت بعنكاف االغتراب في مسرح سعداهلل كنكس ،دراسة في المضمكف ،أ .د فكزم الحاج ،مجمة جامعة األزىر2002 .
( -)2األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ج ،2ص .465
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كحيدا
نظريةه كمجردة ،شبييةه بحرية أفكار السجناء .فإف أقصى ما يمكف أف تبمغوي حرية الكاتب
ن
منفرد يقابمو تصفيؽ العاجزيف ،لذلؾ ال تتحقؽ حرية الذات دكف أف تسبقيا حرية جميع
يد
ه
ىك تغر ه
الذكات"(.)1
شخصية شرف الدين
قناعا ثقافيِّا لو ،مارس مف
اتخذ سعداهلل كنكس مف شخصية شرؼ الديف ،تمميذ ابف خمدكف ن
خبللو دكر "المثقؼ العضكم المشبع بفكر التنكير كالقيـ اإلنسانية كيمتمؾ الكعي الجماىيرم

()2
كبيف مف خبللو ما يجب أف يككف عميو المثقؼ مف كضكح
بأكثر القضايا حساسية كمصيرية"ٌ .
المكقؼ ،كالثبات عمى المبدأ ،كعدـ التزلؼ لمحكاـ ،ال سيما أف العالـ كالمثقؼ ،يحمؿ أمانة

عظيمة في تنكير الشعكب ،كيحمميا عمى التمييز بيف الغث كالسميف ،فبل تقع ضحية نفاؽ

المتاجريف بالعمـ ،في إشارة كاضحة إلى حممة األقبلـ ،كمسكدم الصحؼ الذيف ٌبرركا لمسمطاف
ما يقكـ بو مف قمع كقير ،كالذيف تكىـ العامة فييـ الخير ،في الكقت الذم ال ىـ ليـ سكل
مصالحيـ كحساباتيـ الخاصة ،كمف ىنا يحرص كنكس عمى أف " تتعمؽ عبلقة جدلية سميمة

كصحية كمفيدة ،بيف السياسة كالثقافة في الكطف العربي ،يستطيع فييا الثقافي أف يبدم رأينا
ال في التكجيات كالق اررات كالممارسات السياسية ،كيككف لو مف بعد
مسئكالن ،كيقدـ اجتيادنا مقبك ن

ذلؾ أمف مف جكع كخكؼ ،كحضكر في ساحة القرار السياسي ،كأف يتمكف السياسي مف التعامؿ
بمكضكعية مع ما يقدمو اآلخر الشريؾ في المكاطنة ،كالعيش كالمصير كالمعاناة كالنتائج الناشئة

عف كؿ فعؿ سياسي يي ىم ىارس ،كعف كؿ قرار سياسي يتخذ ،بمعزؿ عف المكاطف كارادتو الشرعية
()3
في حاالت كثيرة.

ضكءا ،كأف ييدييـ إلى سبيؿ يخرج
شرف الدين  :أليس مف ميمة العالـ يا سيدم أف ينير لمناس
ن
بيـ مف االنحطاط؟

ابن خمدون  :ال ليس تمؾ ميمة العالـ.

()4

يعقد سعداهلل كنكس مقارنة بيف الدكر الحقيقي لممثقؼ الحر ،كالمثقؼ الذم كالى السمطاف ،كتقرب
منو ،فانحرؼ فكره كفسد عممو ،كما أنو ٌبيف مف خبلؿ قناعو ،أىمية ّْ
تحمي المثقؼ بالجرأة في

قكؿ الكممة الفصؿ ،في الساعات الحاسمة  ،كتسمية األمكر بمسمياتيا .كانت ىذه القضايا
( -)1بيانات لمسرح عربي جديد ،سعداهلل كنكس ،ص .287

( -)2أبحاث سياسية ،نضاؿ العبكد ،مجمة الحكار المتمدف ،العدد  ،2006 ،1582ص 7

( -)3المستجدات السياسية كالمكقؼ الثقافي ،عمي عقمة عرساف ،مجمة الفكر السياسي ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ العدد السادس ،ربيع
 ،1999ص .5

( -)4األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،الجزء الثاني ،دار األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،1996 ،ص .360

64

حاضرة في نقاش شرؼ الديف مع أستاذه ابف خمدكف ،الذم نافؽ التتار ،كتزلؼ لتيمكرلنؾ لدرجة

المديح ،األمر الذم دفع تمميذه شرؼ الديف إلى االستغراب كالدىشة ،بينما كاف يممي عميو أستاذه
ابف خمدكف حيف يقكؿ:

ابن خمدون  ( :يممي عميو) كلما كصؿ الخبر إلى مصر ،بأف األمير تمر ممؾ ببلد الركـ.
شرف الدين  :األمير تمر يا سيدم.
ابن خمدون  :نعـ األمير تمر.
شرف الدين  :إنؾ تجمٌو يا سيدم .أال تصفو بالكافر أك المعيف.
ابن خمدون  :بعنؼ ال ...لف أصفو بالكافر أك المعيف .إننا ال نكتب إنشاء أك ىجاء ،بؿ نكتب

التحيرات( .)1كىنا إشارة كاضحة لمتبريرات
تار ن
يخا يا شرؼ ،ككتابة التاريخ ال تستقيـ مع األىكاء ك ٌ
يحث
كالحجج الكاىية التي يسكقيا مثقفك السبلطيف في زماننا ،كيشير كنكس إلى ضركرة أف ٌ
المثقؼ الناس ،عمى الدفاع عف كرامتيـ كمبلقاة األعداء ،كضركرة قتاليـ ،فيما يعتقد المثقفكف

ممف حالفكا السمطاف كتخمكا عف دكرىـ غير ذلؾ.

شرف الدين  :ال شؾ أنيـ جاؤكا كي يضعكا األمانة بيف يديؾ .كىؿ ىناؾ رجؿ سكاؾ يمكف أف
تكضع األمانة بيف يديو؟
ابن خمدون  :أية أمانة؟
شرف الدين  :أف تيدئ ركع الناس كتحمميـ عمى الجياد.
ابن خمدون  :ال يتحدث عف الجياد ىذه األياـ إال رجؿ يضرب في الكىـ ،أك يريد أف يمبس عمى

(.)2
حميتو كحبو
الناس
في حيف أف الدافع لمقتاؿ عند كنكس كعمى لساف قناعو شرؼ الديفٌ ،
ألىمو كبمده.

مبرر لصاحبو ،في أف يفقد احترامو لنفسو ،بيركبو مف
كما يبيف سعداهلل كنكس أف العمـ ليس نا
ساحة المكاجية ،أك يتممؽ كيخدـ السمطاف ،كيتساءؿ عبر قناعو شرؼ الديف" .ىؿ يقضي العمـ
()3

أف يبيع المثقؼ أىمو كبمده لقاء منصب أك كجاىة؟

كفي النياية يقرر شرؼ الديف االنحياز

لشعبو ،كيترؾ ابف خمدكف كيغادر إلى القمعة كينضـ لمعسكر المقاتميف ضد التتار كأعكانيـ.

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس،،ص .404
( -)2المصدر السابؽ ،ص .392
( -)3المصدر السابؽ.416 ،
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شخصية محمد بن أبي الطيب
سياسيا لو؛ ليبيف عمى لسانو
قناعا
ن
اتخذ سعداهلل كنكس مف شخصية محمد بف أبي الطيب ن
سببا آخر مف أسباب اليزيمة ،أال كىك مصادرة حرية الرأم كالتعبير في ببلدنا العربية ،كأف مجرد
ن
مخالفة الرأم تكجب النبذ كالعقاب ،ك" قمع المختمؼ سياسيان أشد كأقسى مف قمع المختمؼ

دينينا،

(،)1

قد كاف محمد بف أبي الطيب نمكذجنا ليذا المختمؼ في " المنمنمات " ،يتضح مف

خبللو كيؼ يصبح المعارض منبكذنا غر نيبا في كطنو ،في إشارة كاضحة ،إلى أف قمع المعارضة
في ببلدنا ،كنبذىا يجر الكيبلت عمى الكطف بمجمكعو ،في حيف يعتقد سدنة المعابد مف الحكاـ،
أنيـ بقمعيـ ىذا تسكغ ليـ الببلد كالعباد .ينادم كنكس عبر قناعو بضركرة التسامي عمى الجراح،
كنبذ الخبلفات أماـ قضية الكطف ،التي ىي أكبر مف الجميع ،كيجسد ىذه المعاني في طمب

محمد بف أبي الطيب مقابمة أمير القمعة أزدار عندما ىاجـ التتار دمشؽ ،فيسألو األمير بازدراء

عما يريد:

محمد :جئت أقدـ لؾ الكالء ،كالتمس منؾ السبلح.

أزدار  :كىؿ يحؽ لمثمؾ أف يطمب السبلح ...سمحت الناس كأسمٌحيـ كلكف ذلؾ ال يشممؾ...
محمد  :ألست مف البمد كناسيا ؟

أزدار  :ال يسمح المرء أعداءه.

محمد  :سامح اهلل األمير .أتساكينا باألعداء ؟ في المممات ينسى األىؿ ما يفرؽ بينيـ كال يبقي

إال حنيف الدـ لمدـ.

أزدار  :كأيف كاف حنيف الدـ لمدـ حيف جاىرت بعداكتؾ لمسمطاف ،كأيدت متآم نار أشعؿ فتنو كأراد
أف يغتصب السمطة ؟
محمد  :ىذا حؽ كاف لنا رأم ،ككاف لنا كالء ،كلكف تمؾ أياـ سمفت.
أزدار  :بؿ كانت خيانة أفسدت القمكب .كىزت السمطة.

محمد  :إنؾ تجردنا مف المركءة كتحكـ عمينا بالغربة .كيؼ سيككف شعكرنا حيف يقاتؿ الرجاؿ.

()2

كيمخص سعداهلل كنكس ما يحسو مف قير تمارسو السمطة الحاكمة عبر شخصية محمد بف أبي
ٌ
الطيب بقكلو ألمير القمعة.

محمد :ألـ تجعمنا أغرابنا في مدينتنا ألننا نخالفؾ الرأم ،حتى ىذه المحظة لي في سجنؾ أصحاب
كأقارب ،ككؿ ما اقترفكه ىك أنيـ يخالفكنؾ الرأم ،كيركف أف الدكلة السمطانية يشمٌيا الفساد
كالظمـ(.)3

( -)1بحث بعنكاف االغتراب في مسرح سعداهلل كنكس ،دراسة في المضمكف ،فكزم الحاج .مجمة جامعة األزىر.

( -)2األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،الجزء الثاني ،دار األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ،1996 ،ص 351
( -)3المرجع السابؽ ،ص .440

66

شخصية شياب الدين
حمميا سعداهلل كنكس ما يؤمف بو مف دكر لمقائد في
شخصية شياب الديف مف الشخصيات التي ٌ
القدرة عمى التغيير نحك األفضؿ ،كانحيازه لشعبو ككطنو كقت الشدائد كالمحف ،فيك كاف ساند

قضية شعبو فبل يعني ذلؾ أنو يساند السمطاف ،بؿ يطمح إلى تغييره بنظاـ جديد ،يقكـ عمى

العدؿ ،فيك ال يقاتؿ مف أجؿ تكريس كجكد السمطة الحاكمة ،كبالتالي استمرار ظمميا كقيرىا
تجرع منو الناس الكيبلت كالمصائب حيث يقكؿ:
كجبركتيا ،الذم ٌ

جديدا ،ال لنحافظ عمى نظاـ نعرؼ
نظاما
شياب الدين  :يراكدني األمؿ أننا نقاتؿ لكي نبتكر
ن
ن
جميعا أنو تداعى كانيار.
ن
أزدارٌ :إنا النظاـ كنقاتؿ مف أجؿ أف نبرىف أف النظاـ قادر عمى الصمكد كالبقاء.
جديدا سيكلد مف مخاض ىذه المحنة.
نظاما
ن
شياب الدين  :كلكف يحؽ لي أف أحمـ أف ن

()1

القناع الكمي الجمعي في مسرحية االغتصاب
"في مسرحية االغتصاب يتجاكز كنكس ركاـ العداء التاريخي ،كيعالج القضية الفمسطينية بكعي

كطني مسئكؿ كبركح إنسانية عالية"( ،)2كيسمط الضكء عمى ما يمارسو اآلخر اإلسرائيمي ،مف

قمع كتنكيؿ بحؽ العنصر العربي ،كيشرح كمثقؼ ما كصمت إليو الحاؿ مف جنكف صييكني.
حيث جاءت المسرحية كأنيا حكار فكرم ،يعمك عمى الحكادث اليكمية مف خبلؿ حكايتيف :األكلى

كاقعية تمثؿ الجانب الفمسطيني ،كالثانية قائمة عمى شعائر دينية ،أغمبيا مف تحريؼ أصابع

اضحا ،بيف تضحية كفداء كاصرار في الركاية
الحاخامات الصياينة .يظير التبايف بيف الركايتيف ك ن
الفمسطينية ،مقابؿ قتؿ كافناء كفتؾ بالعنصر العربي في الركاية اإلسرائيمية.
تقنع كنكس خمؼ عائمة الصفدم كرمز لمشعب الفمسطيني ،التي شكمت جماعة تربطيا كحدة

المصير المشترؾ حيث " إف شخصية البطؿ – في نظرم -تكزعت عمى الشخصيات الفمسطينية
التي رسميا كنكس  :الفارعة ،دالؿ ،إسماعيؿ ،عمر ،كحسيف الصفدم ،حتى غدت البطكلة ىي

القضية نفسيا ،بؿ ىي الشعب الفمسطيني كمو أجمع"(.)3

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس .428 ،

( -)2رحمة في إبداع سعداهلل كنكس ،أحمد إسماعيؿ ،منتديات ستار تايمز ،أرشيؼ عالـ المسرحhttp://www.startimes.com.

( -)3شخصية الفمسطيني كاآلخر في مسرحية االغتصاب لسعداهلل كنكس ،فضؿ خميؿ الشيخ حسف ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمبحكث
اإلنسانية ،مج  ،20ع  ،2012 ،1ص.54
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عبر كنكس مف خبلؿ مجمكعة عائمة الصفدم عف قناعاتو كما يؤمف بو مف أفكار تؤكد صكابية
ٌ
الركاية الفمسطينية ،كتكرس جذكر الحؽ العربي الفمسطيني ،مقابؿ بيتاف ادعاء الركاية األخرل.
يعمـ كنكس األجياؿ عبر قناعو "الفارعة" ،ضركرة التمسؾ بالتراث كباليكية كاألرض ،حتى "ال

يكلدكف كالبضاعة الميربة"

()1

كعمييـ أف يعكا حكاية الكطف كىـ في الميد ،كأف يستنشقكا رائحة

الخبز الطازج كرائحة األرض المركية ،كىما ألطؼ ك أنبؿ ركائح الككف ،كأف عمينا تربية األجياؿ
كفؽ قانكف خاص ،ال يخص أحدا سكانا ،قانكف يعمـ الناشئة حقيقة الصييكنية التي تقكـ بالقتؿ

كاإلبعاد كالحرماف مف أبسط مقكمات الحياة.

كما يستنكر عمى لساف قناعو الفارعة ،أكلئؾ الذيف فكركا كيفكركف في التخمي عف مقاكمة العدك
بدعكل طمب الراحة كاألماف كالبحث عف مكاصمة الحياة.
دالل  :لكف لك رضي بالفرح المتاح لنا كانزكل عف المشاكؿ ،حكلنا اآلالؼ يكاصمكف الحياة
كيعيشكف بأماف.
جيدا،
الفارعة  :إنو أماف كاذب ،لـ تغتصب إسرائيؿ بيكتنا كي تكفر لنا األماف ،انظرم حكلؾ ن
إف كاقعنا مرعب ،مكت كاعتقاالت ،بيكت منسكفة كأطفاؿ ببل أميات ،أتريديف أف يكلد ابنؾ ببل

جميعا نعيش كسط الرعب ،فكيؼ نشعر باألمؿ؟ ال إف االنزكاء يعني الفناء
ىكية كببل أمؿ ،إننا
ن
( )2
البطيء ك نحف ال نريد أف نفنى.
كلكف ما أكثر الذيف آثركا االنزكاء كالخنكع اليكـ ،كساقكا التبريرات الكاىية ألفعاليـ الخارجة عف
كؿ األدبيات الكطنية ،كترككا الشعب الفمسطيني يقارع االحتبلؿ عمى المستكييف السياسي

كالعسكرم دكف عكف أك مدد.

يديف كنكس كعمى لساف الفارعة تقاعس األنظمة كالشعكب العربية في نصرة الشعب الفمسطيني

في محنتو مع العدك الصييكني كالذيف اكتفكا باألغاني كاألناشيد الكطنية
الفارعة تفتح الراديك .ينبعث نشيد كطني مف إحدل اإلذاعات العربية.

الفارعة  :لك أنيـ يرسمكف بدؿ األناشيد بعض الدـ كالطحيف .حقٌا ىذا ما نحتاجو بعض الدـ
()3
كالطحيف.
( -)1مسرحية االغتصاب ،سعداهلل كنكس ،ص .681
( -)2المصدر السابؽ ،ص .75 -74

( -)3األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .155
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يؤمف سعداهلل كنكس عبر قناعو "الفارعة" ،أننا يجب أف ننفي المستحيؿ مف قامكسنا ،بأف نطمؽ

شراع األمؿ ،كننطمؽ متسمحيف بو نحك تحقيؽ أىدافنا.

الفارعة  :إذا تسربت إلينا فكرة ال مستحيؿ ضعنا ،ال نستطيع أف نمضي مف يكـ إلى يكـ إال إذا
()1

غدا أك بعد غد.
أيقنا أف كؿ أحبلمنا ممكنة ،كأف المعجزات تجمس منتظرة مجيئنا ن

كاليكـ نرل الخانعيف  -كمف منطمؽ مصالحيـ الخاصة – يسكقكف شعارات ميزكمة " الكؼ ال

تبلطـ المخرز" " كنحف نناطح بقركف مف طينة " فمف أيف جاؤكا بيا؟ فمـ نشيد في كتب التاريخ
التي سجمت ثكرات الشعكب ضد المستعمريف كبطشيـ ،أف الخبلص ممكف بمزيد مف الخنكع .في

المسرحية يؤمف كنكس عبر قناعو /دالؿ زكجة إسماعيؿ الصفدم أف البطش كالقمع يجب أف
يكلد المزيد مف اإلصرار كالثبات عمى المبدأ ،فدالؿ التي اعتقمت كعذبت كانتيؾ جسدىا مف قبؿ
الصياينة ،لـ تكف مقاكمة كال نشأت في بيت مقاكـ ،إنما اعتقمت لمضغط عمى زكجيا إسماعيؿ

عكدا لتقكؿ:
الذم لـ يعترؼ أثناء التحقيؽ معو ،خرجت كىي أصمب ن

جميعا ،إما نحف كاما ىـ.
دالؿ :األرض أضيؽ مف القبر ،إذا لـ يزكلكا
ن

( )2

كتضيؼ قائمة

دالؿ :ختمت إسرائيؿ ىكيتيا عمى جسدم كلف يمحك ىذا الختـ الرىيب إال المكت .ما عرفتو يا

ابنة العـ يكفيني .كأنا اآلف جاىزة لبلنضماـ إلى المقاكمة.

()3

يرفض كنكس قضية الدعكة إلى التطبيع مع العدك الصييكني ،كيبيف عمى لساف قناعو إسماعيؿ

الصفدم األسير أف ىذه الدعكات ما ىي إال ضرب مف األكىاـ ،في حيف اتيمو البعض بأنو
يجاىر صراحة بالتطبيع مع العدك في ىذه المسرحية.
مائير :مف ىـ الفمسطينيكف؟ ال يكجد فمسطينيكف.
إسماعيؿ  :كمع ىذا فإف بعض الفمسطينييف يشحذكف خياليـ ،كي يتصكركا دكلة كريمة تتسع لي
كلؾ  .دكلة حقكقنا فييا متساكية ،كحرياتنا مكفكلة ،إنيـ يحممكف أنؾ ذات يكـ ستيدـ ىذا المخفر

معا ،أنا كأنت ،كي تزدىر
الحضارم ،كستقبؿ بالحقكؽ التي تكفرىا المكاطنية ال القكة .كسنعمؿ ن
( )4
قابميتنا اإلنسانية فتصكر أييا السيد أم أكىاـ ينغ ٌذل؟

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس  ،ص .93
( -)2المصدر السابؽ ،ص .120

( -)3المصدر السابؽ  ،ص .121

( -)4المصدر السابؽ ،ص .125-124

69

المطبعكف الذيف تيافتكا كلكنيـ لـ يجنكا مف ذلؾ إال
إنيا أكىاـ أثبتيا الكاقع ،فيؿ يعتبر أكلئؾ
ٌ
السراب كالمزيد مف الذؿ ك اإلىانة؟
متكقعا مع الدكتكر منكحيف يعكس
ار
يخرج كنكس في نياية المسرحية مف كراء قناعو كيجرم حك نا
ن
مف خبللو كجية نظره حكؿ طبيعية الصراع كأف ىناؾ فرقنا بيف الييكدية كالصييكنية التي ىي

عدك لمشعبيف .كما يديف السجكف التي أقامتيا إسرائيؿ كعمى نفس الدرجة يديف سجكف القمع التي
أقامتيا األنظمة العربية لقمع الشعكب.

القناع الكمي الجمعي في ممحمة السرابكحتما إف صراع اإلنساف مع السراب ما ىك إال
اختار كنكس السراب كنسب الممحمة إليو،
ن
صراع مع الكىـ ،يراه كلكف ال يقبض عميو .السراب ىنا ىك االنفتاح ،الخديعة الكبرل التي

انطمت عمى اإلنساف العربي الذم يبيع أرضو كعرضو مقابؿ كىـ بالتحضر كالتقدـ كالرفاىية.

كىـ يبتمع كؿ شيء ،كيحزـ أمتعتو كمعيا خيرات البمد كيرحؿ ،إنو استعمار ناعـ يسيطر عمى
ه
كؿ مفاصؿ الحياة ،فيغدك المجتمع مفك نكا ،تنيار فيو منظكمة القيـ ،كتنتشر العداكة ،ك تتحالؼ
فئة مف أصحاب المصالح مع االستعمار الجديد ،كتسعى لمثراء عمى حساب المصمحة العامة.
تقنع كنكس خمؼ مجمكعة مف الشخصيات "،الزرقاء ،فاطمة ،بساـ" ،حممٌيا أفكاره حكؿ االنفتاح
كتداعياتو ،كما يتركو مف آثار تعصؼ بمناحي الحياة االقتصادية الفكرية كاالجتماعية

كاألخبلقية .تنبأ كنكس بعيف قناعو الزرقاء ،التي تكشؼ المستكر عف غكاية الماؿ ،التي أصابت

المجتمع ،كينبو عمى خطكرة بريؽ الماؿ ،كما يتركو مف غشاكة تحرؼ اإلنساف عف الصكاب؛
فتعمى األبصار ،كتطيش العقكؿ ،يبيع أىؿ القرية أرضيـ ،األخ يقتؿ أخاه ،يغرؽ الجميع في
ى
الفسؽ كالمجكف ،يزكج أىؿ القرية بناتيـ لعبكد الذم يعيش في الغرب ،كيعكد كؿ سنة يتزكج
إحدل بنات القرية ثـ يتركيا كيسافر ،كيشير كنكس إلى أىمية مكقؼ الناس كردة فعميـ :

فاطمة  :ىؿ رفض بيت الطاىر حيف قطؼ زىية؟ أك ىؿ رفض بيت المرشد حيف طمب كريمة؟
إف لمماؿ قكة ال يستطيع أف يقاكميا أحد.
الزرقاء  :يمعف أبك المصارم .ىؿ تعمي الناس؟ أال يركف كيؼ يتزكج عبكد الغاكم ،يتزكج

الكاحدة بضعة أشير ثـ يعيدىا ألىميا مطمقة بائرة.

الييف .إنو خبير كماكر.
فاطمة  :ن
فعبل إف بريؽ الماؿ يعمي األبصار ،كال تنسي أنو ليس بالرجؿ ٌ
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الزرقاء  :كاهلل لك كاف في رجالنا نخكة لمنعكه مف دخكؿ ىذه الضيعة.

()1

يبيع الناس أرضيـ ،كتيار االنفتاح يجرؼ الجميع ،يغرؽ الشيخ عباس كمختار القرية كمحمد

القاسـ في نشكة الخمر ،يتزكج الشيخ عباس كريمة ،كمحمد القاسـ يتزكج زاىية ،كىما المتاف
أمينا ،كعبكد الغاكم
استمتع بيما عبكد الغاكم في سنكات سابقة كطمقيما .يقتؿ مركاف أخاه ن
يتزكج رباب ابنة الشاعر ياسيف ،بعد أف طكؽ عنقو بالديكف .يتنبأ كنكس بكؿ ىذا عمى لساف
قناعو الزرقاء:

الزرقاء  :ستخيـ عمى القرية غكاية ال تقاكـ ،أبصر الناس كأنيـ سكارل فقدكا البصائر

أشجار تخمت عف خضرتيا تتفحـ.
نا
كالضمائر ،مقامات تنيار كأعراض تباع .أرل

()2

تبدؿ أحكاؿ أىؿ القرية بعد ىركب عبكد كخادمو كمعيـ رباب ابنة المغني
يشير كنكس إلى ٌ

ياسيف ،بعد أف باعكا كؿ شيء ،كحكلكا األمكاؿ إلى الخارج.

الزرقاء :أبصر الناس يتذابحكف كالدـ يسيؿ في الطرقات ،ال يميزكف قرابة كال جيرة ،كال يعرفكف
كيؼ يحددكف المخطئ مف المصيب.)3( .

نفر مف أىمنا ،ترؾ الشيطاف عمى كجكىيـ ختمو
الزرقاء :أبصر مجتمعا كالغرباء يديركنو ،أبصر نا
كعبلمتو .كىـ يزدىركف كيزدىركف ،مع الغرباء يتحالفكف كيعمكف ،كأما أىمي كالناس في قريتي
جركف كراء أحبلميـ ،ال يجدكف إال السراب ،سراب ٌبراؽ كقاتؿ.
فأبصرىـ ىي ي

()4

يرسؿ كنكس كعمى لساف قناعو بساـ ،الذم يمثؿ مكقؼ كنكس الضمني مف االنفتاح إشارات
يسارية كاضحة مف خبلؿ حديثو مع رباب :
رباب :أحببت كبلمؾ عف المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة ،كالعمؿ المشترؾ ضد األفكار البالية،

كالتقاليد المتخمفة ،أعجبني تقشفؾ كحديثؾ عف عش زكجي ،مفركش بالبسط اليدكية كالط ارريح

كمكقدة الحطب.

()5

يديف كنكس الحككمات التي ابتيًميت بيا الشعكب ،فأىدافيا بعيدة عف الكطنية ،تصب في تحقيؽ
مطامع األجنبي ،ك مصالح الحكاـ الشخصية عمى حساب ثركات شعكبيـ:
( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .609-608
( -)2المصدر السابؽ  ،ص .688
( -)3المصدر السابؽ  ،ص .748
( -)4المصدر السابؽ ،ص .749
( -)5المصدر السابؽ ،ص .752

71

بساـ  :نعـ ىناؾ شيطاف إنو ىذا النظاـ التابع كالخادـ لمسادة األجانب ،الذم امتص ماء الحياة
كحكؿ الببلد مميى لؤلجانب كاألثرياء ،كسكنقا لمتبديد كاالستيبلؾ.
مف شعبو ،كنيب خيراتوٌ ،

يستنكر كنكس عمى لساف قناعو بساـ ،محاكالت تسكيؽ االنفتاح مف نفر مف المنتفعيف ،بدعكل

أنو نكع مف التقدـ كالرقي كاالزدىار فيقكؿ:

مستكردا،
بساـ  :أىك تقدـ كازدىار أف نبيع أرضينا التي كانت تطعمنا ،كي نشترم بثمنيا طعا نما
ن
كأجيزة تخطؼ العقؿ؟ أىك تقدـ أف يتحكؿ الفبلحكف إلى خدـ كماسحي أحذية؟ أىك تقدـ أف
سمعا في ىذه السكؽ المتكحشة!
تنيار القيـ ،كتتفكؾ الركابط بيف الناس كنغدك
جميعا ن
ن

()1

متفائبل مف قدرة الشعكب عمى الكقكؼ في كجو االنفتاح ،كأف
في نياية المسرحية ال يبدك كنكس
ن
ىذا األمر يحتاج إلى جيد كبير كزمف طكيؿ.

طكيبل يا فاطمة.
ليبل
ن
بساـ  :يبدك أف أمامنا ن
فاطمة  :نعـ إنو ليؿ طكيؿ.

()2

القناع الكمي الجمعي في مسرحية حفمة سمر من أجل خمسة حزيران
كاف ليزيمة حزيراف كقع مرير عمى األمة العربية عامة ،كعمى الكتاب كاألدباء بشكؿ خاص،

مصدر لمضاميف أعماليـ األدبية ،كلـ يكف
نا
فكظفكىا في كتاباتيـ كابداعاتيـ ،كاتخذكا منيا
بعيدا عف ىذا التكظيؼ ،ف يكتًىبت مسرحيات كثيرة ،عالجت صدمة اليزيمة ،كتناكلت
المسرح ن
احدا مف أكلئؾ ،الذيف أثٌىرث
أسبابيا كتداعياتيا ،كالنتائج التي ترتبت عمييا ،ككاف سعداهلل كنكس ك ن

فييـ النكسة ،فتناكليا في مسرحية حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف "،فافتتح بيذه المسرحية

()3
عبر فييا عف مكاقفو مف خبلؿ مجمكعة مف
جديدا في المسرح السكرم"
عيدا
الميمة.
ن
ن
ٌ
كحمميا أفكاره كآراؤه ،بكؿ جرأة ككضكح ،في مسرحية قاؿ
الشخصيات ،التي اتخذىا ن
قناعا لوٌ ،

عنيا الناقد محمكد أميف العالـ" :مف أنضج مسرحياتنا العربية المعاصرة عامة ،سكاء مف حيث

البناء الفني أـ المضمكف.)4("..

فرض مضمكف المسرحية العميؽ عمى كنكس أف ينكع األقنعة ما بيف القناع الكمي كالجزئي؛

ليعبر عما يؤمف بو مف قناعات.

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .734
( -)2المصدر السابؽ ،ص .750

( -)3المسرح في الكطف العربي ،عمي الراعي ،سمسمة عالـ المعرفة ،الككيت ،1979 ،ص .175

( -)4الكجو كالقناع في مسرحنا العربي المعاصر ،محمكد العالـ ػ دار اآلداب ػ بيركت ػ ص.29
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يديف كنكس عمى لساف قناعو عبد الغني ،عدـ مباالة النظاـ الرسمي العربي باليزيمة ،التي

تغير شيٌئا:
لحقت بالشعكب العربية ،كما تركتو مف آثار نفسية عميقة .فيي لـ ٌ
غيركا كمماتيـ(.)1
عبد الغني :ال الجرائد غيرت تبكيب أعمدتيا كال الكتاب ٌ

عبر عنو مف خبلؿ شخصية عبد
يشير كنكس إلى شعكر المكاطف العربي باالغتراب ،ىذا ما ٌ
الرحمف في حكاره مع أبي فرج ،عندما يطمب المخرج مف عبد الرحمف عدـ الحديث،
أبك فرج :ال أحد يريد أف يصغي إلينا.
شيئا
عبد الرحمف :إننا غرباء يا أبا الفرج ،كالناس ال يثقكف بالغرباء الذيف ال يممككف ن

()2

يبيف كنكس أف سبب اليزيمة حالة الضياع التي يعيشيا الجنكد ،الذيف ال يعرفكف ما يحدث،
ٌ
بعضيـ كاف يركم أكاذيب عف الحرب ،كالبعض كاف يتسمي بإطبلؽ النار عمى جذكع األشجار
كفريؽ ثالث لـ يشارؾ في الحرب أصبل.

أبك الفرج :الجنكد أنفسيـ كانكا ال يفيمكف ما يحدث.
عبد الرحمف :بعضيـ ركل حكايات كأنيا الكذب ،يا سبحاف اهلل! كاحد أقسـ أف لعساكر العدك
أجنحة كأنيـ يطيركف كاليداىد أك الدرغؿ.

عزت  :كانكا ينيزمكف كال يعرفكف لماذا .كانكا مثمنا ال يفيمكف ما يحدث.
عبد الرحمف :كالتقينا آخريف ال ىـ عمى قمكبيـ .يضحككف كيتسمكف في تبديد ما بقي لدييـ مف
رصاص.
أبك الفرج  :كانكا يتراىنكف عمى إصابة جذكع األشجار.
متفرج " :لزميمو" أتسمع ؟ يترككف جبية القتاؿ ليحاربكا األحجار كجذكع األشجار.

()3

أداف كنكس حالة القطيعة ،كعدـ التكاصؿ بيف المكاطف كالنظاـ ،الذم ال يمثؿ المكاطنيف ،لذا فيـ

ال يفيمكف عميو.

عبد الرحمف :يا سبحاف اهلل .لك أننا نعمـ ما سيحدث.
( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،مج ،2ص .68
( -)2المصدر السابؽ  ،مج2ص .77
( -)3المصدر السابؽ ،ص .86
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أبك فرج  :ككيؼ نعمـ كال أحد يكممنا .ال أحد يجيبنا .كاألسئمة تتجمع كالشكؾ عمى ألسنتنا.
يمعف كنكس عمى لساف قناعو ،في استنكار عدـ إحساس األنظمة بمشاعر المكاطنيف
كأحاسيسيـ ،كسياسة البلمباالة التي تتبعيا معيـ ،تجاه أكلكياتيـ كاحتياجاتيـ ،حيف
يحاكؿ المخرج تقديـ عرض لرقصة شعبية عمى إيقاع األغاني كالحرب تشتعؿ.

متفرج  :يا لمعيب أتظف أف كؿ ما يشغمنا ىك ساعة مف الرقص كالغناء .اذىب كفرقتؾ

الشعبية إلى ببلد ليس ليا مشاكؿ .استقر ىناؾ كرفٌو عف الناس ضجرىـ .أما ىنا فنحف
في ببلد فييا خياـ .فييا ناس ترككا قراىـ كال يعرفكف لماذا .أتسمعني إف الدمؿ ينزؼ

كالميجانا ال تكقؼ نزيؼ الدمامؿ.

( )2

شديدا لمناس ،الذيف ترككا بيكتيـ كرحمكا ،كيحمميـ جزءان مف أسباب
لكما
ن
يكجو كنكس ن
اليزيمة ،كاف عمييـ أف يصمدكا في مدنيـ كقراىـ ،كيقارف بيف الشعكب العربية ،كالشعب

الفيتنامي ،الذم كاف أسطكرة سجمٌيا التاريخ في الصمكد كاالنتماء ،كلكنيـ يبرركف
بقكليـ:

أبك فرج  :ال أحد يرشدنا ..كال نعرؼ ما نفعؿ.
عبد الرحمف  :نسمع راديك يكسؼ عبد اليادم كال نفيـ ما يقكؿ.
متفرج  :ىذا إذا كاف ما يقكلو ييفيـ.

()3

كعندما يتساءؿ أحد المتفرجيف لماذا انتصر الفيتناميكف ،يككف الجكاب :
نصابيف ،كال يغ ٌشكف المعرفة .ليسكا إذاعات كاذبة كال صحفنا
المتفرج  :معممكىـ ليسكا ٌ
تافية ..ليسك جيمة كال تجا نار سفمة

()4

يستنكر كنكس قمع األنظمة ،ككقكفيا في كجو الشعب الذم يسعي إلى الكرامة ،كيضحي

مف أجميا ،ككيؼ تجعؿ ىذه األنظمة الشعكب تعاني مف الفقر كتشعر بالعجز حتى تظؿ

خانعة
عزت :يجعمكننا فقراء لكي نصبح عاجزيف ،كيحكمكف عمينا بالذلة كي نظ ٌؿ عاجزيف.
( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .90
( -)2المصدر السابؽ.93 ،

( -)3المصدر السابؽ ،ص .94

( -)4المصدر السابؽ  ،ص 109
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()1

عبد الرحمف :مف سرؽ بيتو فميبحث عف بيتو
عزت  :مف يمنعني أف أبحث عف بيتي ،فيك مع المص يمتقى..الذيف يجعمكننا فقراء

جائعيف ،الذيف يجعمكننا كالحيكانات ال نعرؼ الشرؽ مف الغرب ،الذيف يحكمكف عمينا
بالذلة ىـ بعض حماة المصكص.

()1

يمعف كنكس في تقريع األنظمة ،التي جعمت اإلنساف العربي ،يشعر بالبلقيمة كالتشيؤ ،نتيجة

اطنا عديـ القيمة ،عطمت طاقاتو ،كدفعتو
القمع ،كمصادرة حرية الرأم كالتعبير ،كجعمت منو مك ن
كحجج كاىية ،تقمب الحقائؽ ،بدعكل أف
ائع
و
ليعيش حالة مف االنطكاء كاالغتراب ،تحت ذر ى
المصمحة الكطنية تتطمب منو الكالء كالطاعة العمياء.

المتفرج  : 2األفكار تغكم كالعقؿ فخ كمف أجؿ المصمحة الكطنية ارمكا عقكلكـ.
المجمكعة  :كرمينا عقكلنا
المتفرج  :1كلكف لماذا رمينا عقكلنا أيضا.
سجكنا ال تنفذ إلييا الشمس ،كلك
المجمكعة  :إذا لـ نرـ عقكلنا فبل تنس أف لممصمحة الكطنية
ن
مرة كاحدة في العاـ.
المتفرج  :4إذف ..نحف مبلييف مف العقكؿ رميت في زكايا البيكت ،في البرارم الخالية ،عمى

األرصفة الميتة.

المتفرج  :2ىذا ىك كجكدنا .لتنتصب المرآة .لنحدؽ في قعرىا كفي زكاياىا .ال شيء .مجرد ظؿ
باىت في قفا المصمحة الكطنية.

()2

يزداد شعكر كنكس بالم اررة كالضياع ،كحالة التشتت كالعدمية .التي تعيشيا الشعكب العربية في

الكطف الكبير .الذم أضحي مشتتنا مقطع األكصاؿ ،يعيش بمجمكعو عمى ىامش التاريخ.

متفرج  : 2نحف صكر ممحية تتناثر عمى األرض كما تتناثر الغيكـ ببل حدكد ،ممزقكف تتصرؼ

فينا األحداث كما تتصرؼ الرياح في الغيكـ ،ىذا ىك كجكدنا ،ما يشبو اليبلـ ،ما يشبو الكذبة،

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس  ،ص .97
( -)2المصدر السابؽ  ،ص .117
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تاريخنا عبء ،كاألرض رجراجة ،تميد تحت أقدامنا .أم نكع مف الصبلت ىذه التي ستربطنا

بأرض ين ٌمحى كؿ لحظة فكؽ ترابيا! األرض تصبح خرافة ،الجغرافيا خرافة.

()1

يسخر كنكس عبر قناعو عبد الرحمف ،كأبي الفرج مف الخطاب الرسمي المعتاد ،القائـ عمى
األكاذيب كالكممات الرنانة الجكفاء ،كذلؾ عندما كقؼ الرجؿ الرسمي يتحدث بنفس الخطاب التي

نفرت منو اآلذاف مف كثرة ترديده.
ىمسا" يا سبحاف اهلل يتكمـ مثؿ الراديك.
عبد الرحمف " :ن
أبك الفرج :أم كاهلل ...كالراديك.

()2

ثانيا القناع الكمي الفردي
-1القناع الكمي الفردي في مسرحية يوم من زماننا:
في يكـ مف زماننا يتقنع كنكس خمؼ شخصية فاركؽ معمـ الرياضيات في المدرسة طيمة

جاىدا
المسرحية ،كيعرم مف خبللو الفساد الذم انتشر في المجتمع بكؿ مؤسساتو ،كيسعي
ن

بدءا مف المدرسة ،التي انتشرت فييا الدعارة مف خبلؿ الطالبة ميسكف القاضي ،التي
لمكاجيتو ن
تعمؿ مع الست فدكل بؤرة الفساد في المجتمع.
يتكجو فاركؽ لمدير المدرسة؛ ليخبره بما يجرم فييا مف انحبلؿ أخبلقي ،كفساد ينتشر بيف

كيفاجأ فاركؽ بعدـ مباالة المدير باألمر ،ك يعتبر أف الفساد يكمف
الطالبات ،كالنار في اليشيـ،
ى
في التطاكؿ عمى شخص الرئيس ،كأف كاجبو أف يحمي المدرسة مف جرثكمة السياسة ،كأف يعرؼ

مجمكعة البنات البلتي كتبف عف الرئيس عمى جدراف المراحيض.

فاروق  :لدينا أخطر مف تمؾ الجياالت التي تكتب في المراحيض.
المدير  :ما كتب ىك الفضيحة ،كىك الخطر الفعمي ،كالكتابات تطاؿ الرئيس.
فاروق  :ما ييب مف بيت الست فدكل ىك الفساد يا حضرة المدير ،كليس الخربشات الصبيانية
المدير :أتسمييا خربشات صبيانية ؟ قمت لؾ إنيـ يشتمكف الرئيس.

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس  ،ص .118
( -)2المصدر السابؽ ،ص .147

( -)3المصدر السابؽ ،ص .197
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()3

يكتشؼ فاركؽ أف مدير المدرسة ال يبالي بالجانب األخبلقي ،كأف أـ الفضائؿ ىي محبة الرئيس

الينات اليينات ،كاعتبر المدير أف فاركقا إنساف يعيش في
كالكالء لو ،كما عدا ذلؾ يعتبر مف ٌ
عالـ المثؿ كاألفكار الممكنة ،كلكف الكاقع مختمؼ .يرفض كنكس عمى لساف قناعو فاركؽ التعامؿ
بمحسكبية ،كيعمي مف شأف العدالة ،كأف األمكر يجب أف تخضع لمعايير العدالة كالنزاىة ،ككف

الناس سكاسية تحت القانكف ،ذلؾ في رده عمى ثريا مكجية المدرسة حيف تقكؿ:
ثريا  :ىف فتيات ناضجات ،ككالؤىف ال تشكبو شائبة ،كآباؤىف ليـ مراكز كنفكذ.
فاركؽ :ماذا تعني المراكز ،كماذا يعني الكالء؟ المسألة تتعمؽ بالشرؼ كمستقبؿ المدرسة.
المدير :أرأيت يا أستاذ فاركؽ كيؼ تكزف األمكر.
فاركؽ :لـ أر إال إصرنارا عمى لفمفة المكضكع رغـ خطكرتو ،ماذا تعني المراكز كنفكذىا؟ أنخكف
ضمائرنا ألف أبا ىذه الفتاة مكظؼ أك مسئكؿ؟ أيرضى ىؤالء اآلباء أف تككف بناتيـ ...كأخجؿ
مف لفظة الكممة؟(.)1

يديف كنكس انتشار المحسكبية التي تنفي أم عدالة بيف أفراد الشعب الكاحد كال يعقؿ أف يعامؿ
الناس بحسب طبقاتيـ كمراتبيـ.
ال في تسجيؿ درس عف كيفية االستنجاء
يذىب فاركؽ إلى الشيخ محمد متكلي ،فيجده مشغك ن

كآداب دخكؿ الغائط ،كقبؿ أف يخبره فاركؽ بالمصيبة التي يحمميا ،يقكؿ لو الشيخ:
الشيخ متولي :إف المدارس بذاتيا ىي المكبقات.

فاروق :ربما ط أر عمييا بعض الفساد ،كىذا ما جئت مف أجمو ،كلكف المدارس ىي التي تربي
كتزكدىـ بالمعارؼ كالعمكـ.
األجياؿ ٌ
الشيخ متولي :تصفحت عمكمكـ فمـ أجد إال فضكالن ،زٌينو كفار الغرب كسمكه عممان ،كما تمؾ
الفمسفة كاالجتماعيات كالطبيعيات الفمؾ كالرياضيات إال كسكسات شيطانية كضعيا الكفار كي
تضؿ المرء كتزرع في قمبو الشؾ( .)2كعندما يخبره بالمصيبة التي حمت في المدرسة ألف الفتيات

يترددف عمى بيت الست فدكل ،ىنا ال يجد الشيخ في بيت الست فدكل ما يضير ،رغـ أنو شيٌر
بيذا البيت في خطبة جمعة ،لكنو اآلف يدافع عف الست فدكل:

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس  ،ص .201
( -)2المصدر السابؽ  ،ص .211
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الشيخ متكلي :ىؿ تعمـ يا أستاذ أنؾ تخكض في أعراض الناس ببل احتشاـ؟ كىؿ تعمـ أف الغيبة
أشد مف ثبلثيف زنية في اإلسبلـ ؟ كيذكر الشيخ أف الست فدكل ،ممف يعمركف مساجد اهلل ،فقد
أغدقت في تبرعاتيا لرفع مآذف المسجد ،كتزييف قبابو أكثر مف أم محسف ،كىي تغدؽ في

اليبات كالصدقات ،كلدييا الكثير مف المشاريع ،التي سيعـ خيرىا الحي كمو ،كمع ىذا تأتي

لترمييا بالنمائـ كالشبيات(.)1

كيمضي فاركؽ مف عنده ذاىبلٌ ،لكنو قرر أف يستمر في طريقو ،عسى أف يجد مف يقؼ معو
ضد ىذا الفساد .تكجو إلى مقر مدير منطقة المزرعة ،كالد ميسكف القاضي المتكرطة في

القضية ،كلكنو يبدأ بالحديث عف ضركرة التحكؿ كالتكيؼ مع األكضاع الجديدة ،كيتحدث عف
شخص أيصيب بالجنكف:
مدير المنطقة  :اعتقد أف مشكمتو الجكىرية ىي التزمت كعدـ التكيؼ .نحف نعيش كسط التغير،
إنو تغير ىائؿ يطكؿ كؿ شيء .إف كؿ ما تعممناه مف آبائنا كأجدادنا ،كما حسبناه صمبان كثابتنا
ىاىك يضمحؿ كيتحكؿ إلى دخاف ،المبادئ القيـ كاألخبلؽ ...كؿ شيء يتغير كيتحمؿ إلى غبار،

ال ثكرينا عميقنا..ألف الثكرة ىي االنفتاح عمى العصر
كأنا ال أبالغ إذا قمت إننا نعيش تحك ن

بل ىذه
كمنجزاتو ،إف الكممات كالنعكت ىي األخرل يمكف أف تتحكؿ إلى قيكد تشؿ الحركة ،خذ مث ن
األلفاظ  ":الرشكة " " النيب " " الفساد " " اإلثراء " " النصب " " االحتياؿ " كؿ ىذه األلفاظ

الخارجة مف قامكس بائد ،ىي قيكد يستخدميا المتزمتكف كي يعرقمكا عممية االنفتاح ..إف العالـ

العصرم ألقى ىذه األلفاظ كالقامكس الذم يحتكييا في مكب النفايات ،إنو يستخدـ كممات"

المنفعة " كالعمكلة كالربح كاقتناص الفرص كالعصامية كالمركنة كالعبلقات العامة " (..)2لكف

المصيبة أف فساد القيـ قد كصؿ إلى بيت األستاذ فاركؽ نفسو ،فقد أخبره القاضي أف ابنتو تقابؿ

زكجة األستاذ فاركؽ ىناؾ كىي معجبة بيا جدان .ىنا يصاب األستاذ فاركؽ  /القناع بحالة مف

الذىكؿ كصمت قمة الضياع عندما كجد نفسو غريبان في المدينة كىي غريبة عنو  :أىذه ىي
المدينة التي نحيا فييا أـ أنيا مدينة أخرل (.)3

 -2القناع الكلً الفردي فً رحلة حنظلة من الغفلة إلى الٌقظة
كبيف ضركرة أف يعي شرط كجكده في
تناكؿ كنكس في المسرحية سمكؾ اإلنساف حياؿ نفسوٌ ،
رحمة الحياة المميئة بالمنعطفات ،التي يجب أف يتجاكزىا بكعيو ،في زمف ال يرحـ كؿ مف تخاذؿ
( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس  ،ص .213 - 211
(-)2المصدر السابؽ  ،ص .222
( -)3المصدر السابؽ ،ص .227

78

أك تياكف أك جبف ،كركز عمى أف الخركج مما نعيشو مف أزمات ،ينبع مف داخؿ اإلنساف نفسو،
كعمينا أال ننتظر التغيير مف أنظمة ،انشغؿ فييا سدنة صناعة القرار ،بتحقيؽ مصالحيـ عمى
حساب راحة المكاطف كحقكقو.

جسد كنكس في المسرحية عبر الحكار ،معاناة نفس حائرة تغرؽ في أزماتيا ،كتعارؾ الحياة بكؿ
تناقضاتيا ،كرمكز قيرىا ،التي تكزعت بيف المؤسسات الرسمية كالخاصة؛ لتعيش أقسى حاالت
االغتراب النفسي االجتماعي ،في مجتمع كاف مف المفترض أف يشعر فيو المكاطف باألمف ،بدال
مف القمع كاالضطياد ،ككأف كنكس يعمنيا صراحة ،أف تدىكر نظاـ القيـ السائد في ظؿ أنظمة

()1
حكؿ اإلنساف إلى الشعكر بالتشيؤ كالبلقيمة كالقير.
شعارىا اعتقؿ الشبية كال تكاجو فتنة  ،قد ٌ

يتخذ كنكس مف شخصية حرفكش قناعا كميا لو ،يدير مف خبللو حكا ار تعميميا يكشؼ أبعاد معاناة

المكاطف العربي ،في ظؿ أنظمة تتعامؿ بالرشكة كالكساطة كالمحسكبية ،كاتخذ مف شخصية
حنظمة رم از لممكاطف العربي ،الذم يعاني مف القمع كاالستبلب بأشكالو المختمفة االجتماعية

كالسياسية كاالقتصادية ،سعيا لتحقيؽ حرية ككرامة اإلنساف ،كشرط كجكده "كذلؾ ال يتـ إال
بالغكص في حمأة الكاقع كأسئمتو الشائكة التي تكحد مساحتي الكجكد ..العرض المسرحي
()2

كجميكر الصالة بمشكبلتيـ كىمكميـ كأشكاقيـ"

في المسرحية ال يعفي كنكس -عبر قناعو -المكاطف مف المسئكلية عف الحاؿ التي كصمت إلييا

أكضاعو ،بسبب جيمو ،ك يحممٌو المسئكلية عما يعانيو مف شعكر باندحار الحمـ في حياة كريمة.

حرفكش :بؤس كتعاسة ىك طال ع صاحبنا حنظمة ،إنو ال يعرؼ سبب مصائبو ،كال يدرؾ سر
محنتو ،إذف عميو أف يتحمؿ العذاب فكؽ العذاب ،ال أحب الشماتة كما ال أحب الشفقة ،أف يككف

المرء أعمى ىذا شيء ،كأف يككف لو عيناف سميمتاف فيذا شيء آخر.

( )3

كما يحرض كنكس المكاطف عمى ضركرة أف يككف ذا شخصية قكية ،كيتحمى بجرأة عالية
حرفكش :العدالة تنفر مف الكجكه البالية الذليمة

()4

يبيف كنكس حالة الظمـ الذم يعاني منو المكاطف داخؿ سجكف السمطة الحاكمة دكف سبب أك

جريمة ،كيتعرض ألشد حاالت التنكيؿ.
( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .12

( -)2الحرية -المعرفة  -السمطة ،قضايا كشيادات ،عبد الرازؽ عيد ،الشركؽ ،2000 ،ص104
( -)3األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .8
( -)4المصدر السابؽ ،ص .16
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حنظمة  :أنا الشؾ ضحية خطا رىيب ،لعميـ يريدكف شخصا آخر.
الشرطي :ما دمت في السجف فأنت مذنب ،كما دمت مذنبا فإف القانكف يقضي أف تككف في

السجف .ىذا ىك نظامنا.

()1

إنو نظاـ قامع يضطيد المكاطف ،كيدفعو لمرشكة مقابؿ الخبلص مما يعانيو ،مف سجف كعذاب ال

سببا ،فمف أجؿ الخبلص يعرض حنظمة دفع الرشكة لمسجاف ،حتى يفرج عنو.
يعرؼ لو ن
حنظمة  :سأدفع ثمانية آالؼ إنو كؿ كفرم تقريبا.

ػي أف أبػ ٌػدؿ السػػجبلت كأجػػد مشػػبكىا
الشػػرطي :ثمانيػػة ..ال أدرم لمػػاذا يػػرؽ قمبػػي لػػؾ ،عمػ ٌ
مكانؾ ،كلكي أفعؿ ذلؾ ينبغي أف ندس شيئا في جيكب الجميع.)2(.
أخمص كنكس مع نظريتو القائمة عمػى نشػر الػكعي مػف خػبلؿ المسػرح ،تمػؾ النظريػة التػي
أكدىا بقكلو " كاف ميمنا بالنسبة لي دائمنا أف أبني كعينا ال أف أعطي كعينا جاى ناز ()3كنػادل
بيا عمى لساف قناعو حرفكش.

حرفػكش  :كخػرج صػاحبنا مػف السػجف دجاجػة منتكفػة .ىػؿ نكاسػيو ؟ ال ريػب أف شػيئنا مػػف
()4

بل .لكف ما يسعفو أكثر ىك أف يعرؼ أكثر.
العطؼ كالحناف يسعفو قمي ن

يؤكد كنكس عمى لساف قناعػو حرفػكش ،ضػركرة التكعيػة كامػتبلؾ المػكاطف لممعرفػة ،فمػيس

المطمكب أف يجػد المػكاطف حمػكال جػاىزة لمشػاكمو ،إنمػا أف يػتعمـ كيػؼ يقػكـ ىػك بحػؿ ىػذه

المشكبلت،

حرف ػػكش  :ل ػػيس المي ػػـ أف نج ػػد لسػ ػؤالو جكابػ ػان ج ػػاى ناز ،ب ػػؿ أف نعمم ػػو كي ػػؼ يج ػػد الجػ ػكاب
()5

بنفسو.

يصرح كنكس عمى لساف قناعو حرفكش أف اإلنساف يجب أف يسعى دكما إلى الطمكح ،كأال يعتقد
كاىما أنو أصبح ذا قيمة ،كينغمؽ عمى نفسو .فحنظمة اعتقد أنو عظيـ الشأف ألنو عداد الفراطة

الذم لـ يخطئ يكما.

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،مج ،2ص 10
( -)2المصدر السابؽ ،مج ،2ص 12

( -)3بيانات لمسرح عربي جديد ،سعداهلل كنكس ،ص 40
( -)4األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،مج ،2ص .14
( -)5المصدر السابؽ ،ص .48
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حرفكش  :لـ تكف إال برغيا في آلة .كالبرغي ممكف أف يستبدؿ ببرغي آخر
حنظمة  :عداد الفراطة برغي ؟
حرفكش :أم نعـ ،برغي كبرغي صغير جدا.
يمعف كنكس في تناكؿ حاالت االضطياد االجتماعي ،التي يعانييا مغفؿ مثؿ حنظمة مف زكجتو،

فحنظمة الذم يعكد مف سجنو إلى البيت ،تنكره زكجتو كقد عاشرت غيره ،كلكف حرفكش يصاب

بالجبف لمدرجة التي يتجاىؿ معيا كجكد العشيؽ بؿ ينكر أنو رآه.
حرفكش :ألـ يكف حضف امرأتؾ لطيفا كىادئا

حنظمة  :آه تمؾ أفدح المصائب ،كنت أطمح أف أجد لدييا الطمأنينة كالراحة ،لكنيا استقبمتني
بضربات المكنسة .طردتني مف البيت ،كفضمت أف تبقى تحت المحاؼ الدافئ كحدىا.

حرفكش :أمتأكد أنيا بقيت كحدىا.

()1

حنظمة  :متأكد كمتيقف أنيا كانت كحيدة في السرير ،ال تصاحبيا إال قدماىا المتاف تجمدتا
كسقطتا عمى الفراش.
حرفكش  :أما الحظت أف القدميف ليما شارباف كأنيما تمبساف قميصا ككمسكنا.
حنظمة  :ىؿ تريد أف أكذب عيني كأتخيؿ أنو كاف في البيت رجؿ.
ينتيي المطاؼ بحنظمة إلى الطب البسيكك إعبلمي ،الذم يقكـ بعممية غسيؿ دماغ لممكاطف كأف

عميو أف يغير مف نظرتو إلى األمكر ،كيبدأ في النظر إلييا مف زاكية أخرل ،كتجرل لحنظمة

عممية جراحية لمدماغ ليستعيد ىدكءه كيتخمص مف معاناتو ،ىنا يبيف كنكس شكمية التعامؿ مع ما

يؤرؽ المكاطف مف مشاكؿ سببيا جيؿ المكاطف كعدـ مباالة السمطات الرسمية.

في نياية رحمة حنظمة التي يبحث فييا عف الحقيقة ،ال تقدـ لو المؤسسة الدينية ممثمة بالدركيش
سكل ذلؾ الحرز الذم ال يفيده في شيء ،فيمجأ إلى الحككمة ،التي بدكرىا تبرر كؿ المشكبلت

التي تعترض حياة المكاطف ،دكف فعؿ شيء يذكر ،كىنا يعمف كنكس عمى لساف قناعو حرفكش،
أف حنظمة بدأ يفيؽ مف غفمتو ،كاكتشؼ أف الحمكؿ لما يعانيو كمكاطف ،تكمف في أف يتخمص مف
ضعفو كغفمتو ،كأف عميو أف يكاجو الكاقع ،كيبادر في السعي لمخبلص مف الظمـ ،الذم يعاني

منو.

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،مج ،2ص .29 -28
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حرفكش :ىكذا استفاؽ حنظمة كانت الرحمة شاقة كلكنيا تستحؽ العناء ،فيـ أخي ار أف سبب آالـ
حنظمة ىك حنظمة ،كأف حياة حنظمة ال يغير مجراىا إال حنظمة.

إذف يفيؽ حنظمة مف غفمتو؛ ليعمف أف كؿ ما حكلو يعنيو ،كأف مبدأ امش الحيط كقؿ يا رب

السترة ال يقكد إلى السترة.

()1

-3القناع الكمي الفردي في مسرحية الفيل يا ممك الزمان
األدب نتاج البيئة يكلد فييا كيتفاعؿ معيا؛ لذلؾ كاف لزاما عميو أف يعبر عنيا أصدؽ تعبير،

كلما كاف القمع كاالضطياد سمة بارزة ليذه البيئة ،صار لزاما عميو أف يعبر عنيا ،لذلؾ شغمت

العبلقة بيف الحاكـ كالمحككـ ،أذىاف الكثيريف مف الكتاب العرب ،فتناكلتيا أقبلميـ بالتصريح تارة
كبالتمميح تارة أخرل.
كاف سعد اهلل كنكس كاحد مف أىـ الكتاب الذيف كرسكا إنتاجيـ األدبي لمناقشة ىذه القضية،

التي بمكرىا بصكرة فنية عالية مف خبلؿ مسرحية "الفيؿ يا ممؾ الزماف" ،جسد فييا الحالة
السياسية العامة ،التي تعاني منيا مجتمعاتنا العربية مف خكؼ سياسي ،كانتشار لثقافة القير ،في
مدينو ترمز لكؿ المدف العربية ،التي ضاؽ أىميا مف فيؿ الممؾ الذم يعاممو معاممة خاصة فييا

الكثير مف الدالؿ كالحرية كعدـ المساءلة أك العقاب ،كىنا يرمز الفيؿ إلى األجيزة األمنية القمعية
التي تمارس البطش كالقير كتظؿ فكؽ القانكف

حممو أفكاره حكؿ
تناكؿ كنكس العبلقة بيف الحاكـ كالمحككـ مف خبلؿ قناعو " زكريا " الذم ٌ
قضية سياسية قائمة عمى ثنائية بدت متناقضة ،تحكميا عبلقة طردية غريبة ،القير مف قبؿ

حاكما طاغية.
الحاكـ يزيد الخكؼ مف قبؿ المحككـ ،كمف ىنا يصنع الشعب الخانع
ن

فسادا ازداد شراىة .أتعرفكف تمؾ المخمكقات
زكريا  :يمذ لو الشر كيسره ،كمما عاث في األرض ن
()2
المصاصة لمدماء .كمما تكاثرت ضحاياىا ازدادت عطشا لمدماء.
في المسرحية كاف زكريا القناع كحده الرافض لئلذعاف لكؿ ىذا المكت كالدمار الذم ينشره الفيؿ،

رغـ أنو كاحد مف الناس ،لو نفس آماليـ كتطمعاتيـ ،كيحب الحياة كيحب أسرتو ،لكنو يرفض ىذه

العبكدية كىذا اإلذالؿ.

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،مج ،2ص .58
()2

 -الفيؿ يا ممؾ الزماف ،سعداهلل كنكس ،ص .7
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انتصر كنكس في المسرحية لفكرة التحريض الجمعي مقابؿ البطكلة الفردية ،ذلؾ مف خبلؿ قناعو
"زكريا" ،الذم آمف بضركرة تكحيد الصؼ؛ لمكاجية الظمـ ،ظير ىذا المعنى بكضكح عندما بدأ

زكريا تدريب الباقيف عمى كيفية مكاجية الممؾ بمظالـ فيمو كفساده.
زكريا :إذا لـ تصبح كممة كاحدة كصكتا كاحد تضيع قيمة شككانا.
 -الميـ اتحاد الكممة.

 ىذه ليست شككل رجؿ كاحد بؿ شككل الجميع ،ينبغي أف نقكليا بمساف كاحد كصكت كاحد.يحرؾ كنكس مياه الشعكب الراكدة بكاسطة قناعو "زكريا" ،فيك الصكت المتذمر الذم صمـ عمى

المكاجية؛ لذلؾ " أعطى الكاتب لو اسمنا ،بينما تعامؿ مع باقي الشخصيات باألرقاـ"( ،)1لمداللة
عمى عدـ فعاليتيـ كسمبيتيـ في مكاجية الحدث .كبعد اتفاؽ الرجاؿ مع زكريا عمى المكاجية

أصبح ينعتيـ "بالجماعة" ،لما تحممو الكممة مف داللة عمى كحدة الكممة كلـ الشمؿ.

تعكس المسرحية أزمة ثقافية فكرية في غياب دكر المؤسسة كالجماعة ،نتيجة الخكؼ كالقير

مف بطش الحاكـ كالسمطة ،لذلؾ آثر العامة البعد عف السياسة معتقديف أف في بعدىـ سكينة ليـ،
بذلؾ يتحكؿ المكاطف إلى حالة مف حاالت البلمكاطنة ،كالسمبية كعدـ الثقة في الساسة
كالسياسييف الذيف ىـ مف كجية نظره مخادعيف ،غير صادقيف ،كمنافقيف ،كتصبح السياسة لدل

الكثيريف مقركنة بالكذب ،كعدـ الصدؽ كاالحتياؿ كالخداع ،كبيذه الثقافة يفقد المكاطف القدرة عمى
التعبير عف مطالبو كحقكقو ،لتككف النتيجة إمعاف الحاكـ الطاغية في المزيد مف البطش كالقمع
كالجبركت .فالناس عندما اقترح عمييـ زكريا تقديـ شككل لمممؾ ،تكقعكا ردة فعؿ غاضبة مف

الممؾ ،كانتابيـ شعكر بالغرابة مف طمب زكريا ،فكيؼ يدخمكف قصر الممؾ الذم ال يسمعكف عنو
إال في مراسـ التنصيب.

زكريا  :ال ما عادت الحالة تطاؽ.
الرجؿ : 3تطاؽ أك ال تطاؽ .ماذا بيدنا
زكريا  :أنا أقكؿ لكـ ماذا بيدنا .نذىب جميعا كنشكك أمرنا لمممؾ كنشرح لو ماذا يح ٌؿ بنا ،كنرجكه
أف يرد أذل الفيؿ عنا.

()1

 -بحث بعنكاف االغتراب في مسرح سعداهلل كنكس ،فكزم الحاج ،مجمة جامعة األزىر.2002 .
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أصكات" :بيف الغمغمة كالخكؼ" نشكك أمرنا إلى الممؾ ،ندخؿ إلى القصر.

()1

يمعف كنكس في إظيار درجة البؤس كالضياع التي يحياىا المكاطف العربي الذم لـ يعد أمامو ما

يخسره؛ لذلؾ عميو أف يتحرؾ بحثا عف الخبلص.

زكريا :أصبحت حياتنا ال تطاؽ كال تحتمؿ .ما الذم يمكف أف يخيفنا أكثر مف ىذا الببلء المقيـ؟

التيديد كالسيؼ فكؽ رؤكسنا .كالضحايا تتزايد مف كقت آلخر.

()2

عندما حانت ساعة الحسـ لحظة كقكفيـ أماـ الممؾ ،يتغير مكقفيـ كتنعقد ألسنتيـ ،كيسيطر

الخكؼ عمييـ مف جديد ،كيعجزكف عف تقديـ مطالبيـ.

ثانيا :القناع الجزئي
تعريف القناع الجزئي
يقصد بالقناع الجزئي تمؾ الشخصية أك الجماعة التي يتقنع خمفيا الكاتب ،ك ال تمتد عمى

طكؿ العمؿ األدبي ،كانما تظير في مكقؼ محدد كيحمميا بعض أفكاره كرؤاه كقناعاتو ،كيعبر
عنيا مف خبلليا ،كتنطؽ ىذه الشخصية بما يؤمف بو الكاتب ،كتدافع عنو في مكقؼ ال يستغرؽ

العمؿ األدبي كمو كانما مكقؼ محدد ،كغالبا ما تككف شخصية عادية في النص كما تحممو مف

أفكار تتفؽ مع اليـ العاـ ،كتنسجـ مع القيـ كالمبادئ المنطقية التي تمقى قبكال ك إجماعا ،كلكنيا

ال تثبت عمى مكقفيا ،فقد تنزكم أك تحيد كتبتعد لظركؼ ضاغطة ،كالخكؼ أك اإلغراء أك لقمة

كعي أك ألنيا لـ تجد العكف ك النصير.

القناع الجزئي في مسرحية رأس الممموك جابر
في "مغامرة رأس المممكؾ جابر" اعتمد كنكس عمى الحككاتي لسرد كقائع المسرحية ،التي أداف

كبيف كيؼ كاف الناس مشغكليف
فييا سمبية العامة تجاه الخبلؼ الذم يدكر بيف الخميفة ككزيره ٌ
بتأميف طعاميـ كطعاـ أكالدىـ في مكاجية الحرب الضركس بيف الممؾ كالكزير ،ككأف األمر ال
يعنييـ ،كبدال مف أف تسكد ثقافة المسئكلية كالمساءلة ،تسكد عبلقة الراعي بالرعية التي ىي أشبو
بالراعي الذم يسكس قطيعا مف الماشية كبعصاه يمنعيا مف الخركج عف الطريؽ الذم يرسمو

ليا .في مثؿ ىذه الثقافة تختفي ثقافة المكاطنة كالكالء كاالنتماء كالمصمحة العامة ،لتحؿ ثقافة

المصمحة الخاصة كالمنفعة الذاتية ،كليس ميما األسمكب كاألداة المستخدمة لمكصكؿ إلى ىذه

()1
()2
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المصالح .إنيا ثقافة تفقد المكاطف البحث عف حقكقو كحرياتو ،كتحكلو إلى مجرد فـ مفتكح يبحث
عف الطعاـ .كلذلؾ يبحث المكاطف العادم عف فرديتو كأنانيتو ىربا مف أنظمة البطش ،ككؿ

خركج كمعارضو ،تقع في دائرة المؤامرة حسب ما يرل النظاـ.

كحده الرجؿ الرابع الذم مثؿ قناع كنكس ،كتساءؿ لماذا ىذه الحرب ،لماذا يدفع الناس مف
أركاحيـ كأقكاتيـ ثمف حرب ال ناقة ليـ فييا كال جمؿ ؟!
كفي مسرحية " مغامرة رأس المممكؾ جابر" يرل كنكس عمى لساف قناعو الرجؿ الرابع أف السمبية

الناس عمييا " ال تقكد إال إلى ما نحف فيو ،نيترئ كالنفايات كنجرم قمقيف
تعكد األنظمةي
ى
التي ٌ
كالكبلب الممدكغة" (.)1
يح ٌرض كنكس الناس المكاجية ،كيدعك لترؾ السمبية ألف ما يجرم مف خبلفات سياسية سيترؾ
تبعات ثقيمة تطاؿ الجميع ،ال سيما أف ًشىباؾ ما يجرم مف خبلؼ تيحاؾ مف جمكد العامة.
الرجؿ الرابع :فكؽ رؤكسنا يتعاركاف ،فكؽ ىذه الرؤكس البائسة ستنزؿ أقسى الضربات ،إننا
نتخمى عف رؤكسنا نسمميا لمجبلديف ،كأسكأ مف الجبلديف.

()2

يؤكد كنكس عمى لساف قناعو أف ما يفعمو العامة مف سمبية ال يقكد إلى بر األماف.

الرجؿ الرابع :ما أعرفو عمى األقؿ أف ما نفعمو لف يقكد إلى األماف.

()3

الغريب في المسرحية أف العامة آثرت االنزكاء كالخنكع ،كلـ تمتفت لما ينادم بو الرجؿ الرابع

قناع كنكس في حيف أنيـ تعاطفكا مع المممكؾ جابر ،الذم حمؿ رسالة الكزير خارج المدينة

غزكا أجنبيِّا لبغداد كي ينتصر عمى الخميفة ،كظير ىذا التعاطؼ عندما اعترض
يطمب فييا ن
الحضكر عمى النياية التي آلت إلى قطع رأس المممكؾ جابر بناء عمى طمب الكزير في الرسالة

تجر سكل الخراب
في إشارة كاضحة أف مساندة بعض أصحاب الرأم كالمشكرة لمسمطاف لف ٌ
سر بيف الكزير كاألعداء الذيف طمب مساعدتيـ.
كحتى يظؿ األمر نا

()1
()2
()3
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القناع الجزئي الفردي في مسرحية منمنمات تاريخية
في المنمنمات ثمة آراء أطمقيا كنكس عمى ألسنة شخصيات في مكاقؼ بسيطة كتبدك عابرة

كلكنيا حممت فكر الكاتب كقناعاتو.

آزدار  :إني ىنا لكي ال يمكت الشرؼ في ىذه األمة .إني ىنا لكي ال يقاؿ في قادـ األياـ،
اجتاح تيمكر ىذه الببلد كلـ يكجد مف يقاكـ ،إني ىنا لكي أبقى شيئان مف الكرامة ألطفالكـ
كأحفادكـ.

()1

حمؿ كنكس شخصية "التاذلي" كابنتو "سعاد" جزءا مف قناعاتو كأفكاره كأكردىا عمى ألسنتيـ
كما ٌ
ففي حكار التاذلي مع السمطاف فرج الذم قرر أف يعكد إلى مصر تاركا دمشؽ تكاجو مصيرىا
أماـ التتار كقؼ التاذلي في كجو السمطاف قائبل :
التاذلي :مرة حاصر العدك أحد السبلطيف في قمعتو ،فنصحو قاضيو بالفرار ،فأجابو السمطاف

"ليس ىذا برأم مصيب ،أنجك أنا ،كأترؾ رعيتي ليكـ عصيب!" كنحف أتتركنا يا مكالم أكمة

لتيمكر! ما شرط السمطاف إف لـ يكف حماية العباد كالببلد!(.)2

في نفس المكقؼ عندما طمب حاجب السمطاف مف ابف خمدكف أف يعمٌـ التاذلي لماذا يحارب

قائبل:
ردا مكارنبا ن
السبلطيف كلماذا يسالمكف ،لماذا يقطعكف كلماذا يصمكف ،يرد ابف خمدكف ن
فصاحة مكالم أبمغ مف تعثر عباراتي .يعنفو التاذلي قائبل :أتسمي الخذالف فصاحة يا ابف

خمدكف(.)3

حمميا كنكس جزنءا مف قناعاتو ،فكانت في حكارىا مع
سعاد ابنة التاذلي مف الشخصيات التي ٌ
تمميذ ابف خمدكف -الذم ترؾ أستاذه كانضـ إلي القمعة -جريئة في طرحيا لمكقفيا مف القتاؿ
كمبلقاة التتار كيمخص كنكس حاؿ األمة العربية كمكقفيا المتخاذؿ حيف تركت فمسطيف كبيركت

ساكنا.
تكاجو تتار العصر كالعرب يتفرجكف كال يحرككف ن

مناما غر نيبا .كنت في مدينة ساحمية لعميا طرابمس أك بيركت ،كاألرجح أنيا
سعاد :رأيت البارحة ن
طيكر مرعبة كانت ترمي فكقنا كتبل مف حديد ...صعدت السطح فإذا نحف
نا
بيركت .كرأيت

كئيبا:
احدا ك ن
محاطكف بأحياء بنيت عمى ىضاب ،حضر أبي كأخذ يسمي األحياء ك ن
احدا كقاؿ لي ن

()1
()2
()3

 منمنمات تاريخية ،سعداهلل كنكس ،ص .442 منمنمات تاريخية ص .376 -األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .376
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ىذا عرب نعير ،كىذا عرب بني حارثة ،كىذا عرب الشاـ ،كىذا عرب قحطاف ،كىذا عرب

القاىرة ،كىذا عرب أفريقية .كانكا جميعا يتفرجكف كال يبالكف.
القناع الجزئي في مسرحية الممك ىو الممك

في مسرحية الممؾ ىك الممؾ يؤكد كنكس أننا بحاجة إلى تغيير النظاـ مف جذكره ،كتغيير
يغير النظاـ ،فعندما لبس أبك عزة ثياب الممؾ كتكلى الحكـ كىك التاجر الذم عانى مف
الممؾ ال ٌ
يغير في حقيقة األمر شيئا.
الظمـ كالقمع ،قاـ ىك بممارسة القمع كالظمـ نفسو ،فتغيير الممؾ لـ ٌ
ً
الممس ىك ٍيف
كلتكضيح ما ذىب إليو كنكس مف ضركرة لمتغيير تقنع خمؼ شخصيتي "زاىد كعبيد"،
بخيكط المسرحية ككنيما يمثبلف الطرؼ المقاكـ ،كقد عبر زاىر عف ذلؾ بقكلو:

عبيد :تركم كتب التاريخ عف جماعة ضاؽ سكادىا األعظـ بالظمـ كالمجاعة كالشقاء ،فاشتعؿ

غضبيا ،فذبحت ممكيا ثـ أكمتو.
عزة :ألـ يتسممكا؟

تقيأ ،كلكف بعد فترة صحت جسكميـ ،تساكل الناس،
عبيد :في البداية شعركا بالمغص ،بعضيـ ٌ
كراقت الحياة كلـ يبؽ متنكر كال متنكركف (.)1
بدؿ حشكة بحشكة ،تختمؼ التفاصيؿ ،لكف ال تختمؼ السمات
زاىد :كؿ القصة أف الرداء ٌ
الجكىرية .كفي أنظمة التنكر تمؾ قاعدة أكلية (.)2
ي ؤكد كنكس عمى لساف قناعو "عبيد" أف الممؾ ما ىك إال إنساف مف عامة الناس ،لكنو لظركؼ
تكفرت لديو دكف غيره ،انشؽ عف حياة الجماعة كمزؽ أمبلكيا كاستأثر بالنصيب األكبر فتفككت

كساء كبدؿ ىيئتو ككجيو كتنكر ،كازداد ثركة كتحكؿ
الحياة البسيطة كتمزقت كحدة الجماعة كلبس
ن
إلى ممؾ ،فحقيقة الممؾ قائمة عمى السمب كالظمـ كالتنكر كالجبركت (.)3
يسكؽ كنكس األمثمة مف التاريخ؛ ليؤكد صحة ما ذىب إليو في أف العامة تتبع المظير كالطقكس
الشكمية أكثر مف طاعتيا لمممؾ نفسو.
تجكؿ كسرل في إيكانو ،كظف أنو فريد زمانو ،نسي أف الذيف بنكا اإليكاف كانكا
عبيد :حيف ٌ
يطيعكف التاج كالصكلجاف.
()1
()2
()3

 الممؾ ىك الممؾ ،سعداهلل كنكس ،ص .17 المصدر السابؽ ،ص .30 -المصدر السابؽ ،ص  30بتصرؼ.
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زاىد :كحيف تأمؿ خكفك اليرـ العظيـ ،نسي أف الذيف ماتكا في بنائو كانكا يطيعكف التاج

تاجا أعطؾ مم نكا" (.)1
كالصكلجاف .كفي أنظمة التنكر تمؾ ىي القاعدة الجكىرية " أعطني رداء ك ن

في نياية المسرحية يدعك كنكس إلى ضركرة المبادرة في تغيير عركش الظمـ كاختيار المحظة

المناسبة ليذا التغيير.

زاىد :ألـ تقترب ىذه المحظة؟
عبيد :ىي ليست بعيدة عمى أية حاؿ.
تجدر اإلشارة ىنا إلى كممة لمدكتكر الناقد محمد عبد المطمب خبلؿ االحتفالية ،التي نظمتيا
الكرشة اإلبداعية لحزب التجمع بالزيتكف ،في ذكرل رحيؿ الكاتب سعداهلل كنكس ،حيث قاؿ " إف
كؿ ما نمر بو اآلف مف ثكرات عربية ،ىك مف نبكءات الكاتب المسرحي السكرم الراحؿ سعداهلل
()2

جميعا"
حيا اآلف لقاؿ :أنا رب ىذه الثكرات
كنكس ،كأكد أف كنكس لك كاف ن
ن

في نياية الحديث عف األقنعة ،لعمو مف المفيد اإلشارة إلى أف ىناؾ مسرحيات لسعداهلل كنكس لـ

يتقنع فييا خمؼ شخصيات يحمميا أفكاره كقناعاتو ،كانما اتكأ فييا عمى مكقؼ بمكره بأفكاره كترجـ
مف خبللو قضية اجتماعية لمسيا ككاتب ممتزـ ،فتناكليا في مسرحياتو ،عدا عف أف مضمكف

المكقؼ كسياقو ال يحتمؿ اإلشارات الكاضحة ،حتى ال يفسر األمر عمى أنو مف باب التشيير

المتعمد؛ لذلؾ عرض المكقؼ معتمدا عمى الرمز كترؾ مساحة مف الحرية ربما لمشخصيات
لتعبر عف ذكاتيا بما يمكف أف يحممو المكقؼ مف تكقعات.

كظؼ كنكس ما يمكف أف يسمى قناع المكقؼ كالفكرة في ثبلث مسرحيات ىي " طقكس اإلشارات
كالتحكالت" كمسرحية أحبلـ شقية" كمسرحية " األياـ المخمكرة".

في طقكس اإلشارات كالتحكالت المكقؼ الذم اعتمد عميو كنكس ،يتمخص في أف كؿ شخصية
تخفي كراءىا شخصية أخرل تخالؼ الظاىر الذم يعيش تحت قيكد اجتماعية كضعية تشد
الخناؽ حكؿ لغة الجسد كتمنعيا مف االندفاع لتحقيؽ جممة مف الرغبات التي ىدرتيا أك أنكرتيا

سمطة العادات كالتقاليد.

()1

()2

 -الممؾ ىك الممؾ ،سعداهلل كنكس  ،ص .30

 -بكابة األىراـ ،أخبار كثقافة كفنكف .2011/5/17
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أما في مسرحية أحبلـ شقية فرض المكقؼ كالكاقع االجتماعي لما تعانيو المرأة مف قمع كقير في

مجتمع ذككرم عمى كنكس ككاتب ممتزـ أف ينصؼ المرأة مف خبلؿ سرد ما رآه كتكقعو عمى

لسانيا كأطمؽ ليا العناف كي تعبر عما تعانيو مف ظمـ كقمع كاضطياد.

كفي األياـ المخمكرة تناكؿ كنكس بنظر ثاقب العبلقة الزكجية الجنسية ،كحاجة المرأة لمحب
كاشباع رغباتيا الجنسية ،ككظؼ األراجكز ليعبر بمساف المرأة عف ىذه الرغبات كبيف النتائج
المأساكية لفشؿ تمؾ العبلقة كأثر ىذا الفشؿ في تفكؾ األسرة كانييارىا.
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الفصل الرابع :المضمون
أوال :القناع السياسي
 -منمنمات تاريخية.

 حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف. الممؾ ىك الممؾ. -االغتصاب.

 -مغامرة رأس المممكؾ جابر.

ثانيا :القناع االجتماعي

 -ممحمة السراب.

 األياـ المخمكرة . -أحبلـ شقية.

 -رحمة حنظمة.

رابعا :القناع األخالقي

 طقكس اإلشارات. -يكـ مف زماننا.
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أوال :القناع السياسي
لممسرح عبلقة بالسياسة ،لذلؾ "ال يستطيع أف يدير ظيره لؤلحداث السياسية القائمة في

مجتمعنا"( ،)1المثقؿ باليمكـ عمى كؿ األصعدة ،السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاألخبلقية،
لذلؾ سعى المسرح إلى تعميؽ عبلقة التجربة المسرحية ،كاغنائيا بالكاقع الذم تنمك فيو ،كاستمد
منو مضاميف مكضكعات مسرحية ،عالجت الكاقع السياسي المتردم ،كتناكلت بكؿ جرأة ،تسمط

الحكاـ كجكرىـ؛ لذلؾ "ال يمكف أف يجد المسرح مسكغا لكجكده ،إذا ابتعد عف معالجة القضايا

السياسية كاالقتصادية النابعة مف العصر"( .)2ألنو بذلؾ يفقد شرطو الكجكدم ،المتمثؿ في تنكير

العامة بقضاياىـ المجتمعية بكؿ أطيافيا ،في محاكلة إلعادة اكتشاؼ الكاقع العربي ،كالعمؿ عمى
تغييره ،مف خبلؿ تكظيؼ الماضي سبيبل لفيـ الحاضر ،كبالتالي تحديد آفاؽ المستقبؿ بصكرة

تتخمص ،مف كؿ السمبيات التي عمقت بالتاريخ كشكىت بعضا مف معالمو .كلتحقيؽ ىذا اليدؼ

سمؾ المسرح طرقا تكصيمية جديدة ،تجعؿ مف المتفرج إنسانا فاعبل ،بإمكانو أف يقكـ بدكر كبير

متمقيا ،في صالة تيسمب فييا
في تكجيو المسرح ،لذا كجب تعميمو ،كتشجيعو ،بدال مف أف يجمس ن
كمكرس بحقو التفريغ بدال مف الشحف ،الذم
إرادتو ي
كيمغى دكره ،كيخرج منيا كقد شعر باالرتياح ،ي
يحث عمى مناقشة ما يجرم ،كتمحيصو كانتقاده كابداء الرأم فيو.

لقد بدأ المسرح العربي الحديث ،بعد نكسة  1967مرحمة جديدة ،عندما كجد نفسو أماـ سؤاؿ

كبير" :مف نحف ،إلى أيف ،كيؼ؟" "كىذا يؤكد أف المسرح أداة ثكرية بالغة األىمية ،مف أجؿ

تجاكز اليزيمة كالتمزؽ كالتخمؼ"( ،)3كلتحقيؽ ذلؾ خضع المسرح بعد النكسة لمراجعة شاممة،

اما ،مف خبلؿ تحديد مكقفو مف المجتمع ،كقضايا الجماىير ،كخصكصا
نا
كبدا أكثر
تركيز كالتز ن
كقكفو إلى جانب الطبقات المضطيدة ،مف خبلؿ التزاـ رجؿ المسرح السياسي بتكصيؿ المسرح
إلى ىذه الطبقات ،سعيا مف أجؿ تسييسيا؛ لتعي شرط كجكدىا ،كتسعى جاىدة مف أجمو ،لتحقيؽ
ذلؾ ظير مفيكـ تسييس المسرح ،الذم عرفو كنكس بأنو محاكلة "طرح المشكمة السياسية مف

خبلؿ قكانينيا العميقة كعبلقاتيا المترابطة كالمتشابكة داخؿ بنية المجتمع االقتصادية كالسياسية،

كأنؾ تحاكؿ استشفاؼ أفؽ تقدمي لحؿ ىذه المشاكؿ"(.)4

( -)1حكار مع سعد اهلل كنكس ،أجراه نبيؿ حفار ،مجمة الطريؽ ،العدد الثاني ،أبريؿ/مايك ،1986 ،ص.97

( -)2أحمد العشرم ،المسرح التحريضي ،اإلثارة كالدعاية ،مجمة عالـ الفكر (الككيتية) ،العدد :األكؿ ،أبريؿ ،1987 ،ص.124

( -)3المرجع السابؽ ،ص.124

( -)4حكار مع سعد اهلل كنكس ،أجراه نبيؿ حفار ،مجمة الطريؽ ،العدد الثاني ،أبريؿ/مايك ،1986 ،ص .97
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 -1منمنمات تاريخية "تكرار صناعة اليزيمة"!
متعمقا بما يمكف تسميتو التكظيؼ المسرحي لممادة التاريخية،
في المنمنمات ،قد يبدك األمر
ن
عبر إعادة عرضيا ،كأف األمر ىك مجرد تذكير بمحطة مؤلمة مف محطات الماضي ،كلكف
القراءة الكاعية لمضمكف المسرحية ،تكشؼ لنا عف المسككت عنو في تكظيؼ سعداهلل كنكس
لممادة التاريخية ،ك يتبيف لنا عبر الربط بيف ما جرل مف أحداث في الماضي ،كما يجرم مف

أحداث في الزمف الحاضر ،أف ىناؾ أمك ار كثيرة ،تحتاج إلى إعادة قراءة كتحميؿ ،مف أجؿ تفسير
كقائع ،كاإلجابة عف أسئمة ظمت بعيدة عف التناكؿ ،إما ألف العقمية الشرقية – في األغمب – قد
حاجبا لجبلؿ الحقيقة ،أك لجيؿ بما جرل في تمؾ الكقائع
جرل شحنيا بطريقة تجعؿ مف التقديس
ن
مف حقائؽ ،جرل التكتـ عمييا عف قصد ،لكف سعداهلل كنكس يرفض ىذا كذاؾ ،كيخرج مف إطار

التكظيؼ االقتباسي لممادة التاريخية ،إلى آفاؽ أبعد كأرحب مف المفيكـ الضيؽ لمتاريخ ،كيسمط

األضكاء عمى محطات كاف مف الصعب اكتشافيا ،كمعرفة سمكؾ شخكصيا ،الذيف تكىمنا أنيـ
مف العظماء.

خاصا؛
منعطفا
إف عممية إعادة صياغة كتكظيؼ النص التاريخي ،تدخؿ مع منمنمات تاريخية
ن
ن
"فاألحداث التاريخية تعيف الكاتب أكثر مما تعينو أحداث الجيؿ المعاصر ،ألف أحداث التاريخ قد

تبمكرت عمى مر األياـ ،،فاستطاعت أف تنزع عنيا المبلبسات كالتفاصيؿ التي ليست ذات باؿ،
مف حيث الدالالت التي يتصيدىا الكاتب؛ لمكصكؿ إلى اليدؼ الذم يسعى إليو في عممو

الفني"

(،)1

الستجبلء الحقائؽ التي أراد ليا سعداهلل كنكس أف تككف كاضحة جمية ،ينفض عنيا

غبار الزمف المصطنع ،الذم أحاطو البعض بيالة مف التكتـ حجبت الحقيقة .لكف سعداهلل كنكس

ىتؾ سترىا ،عبر تجريدىا مف كساء الكىـ؛ لتظير كما ىي في حقيقتيا .ككأنو مارس عممية

نمنمة التاريخ ،كتقديـ المعالجة الجديدة المعاصرة لمحكاية التاريخية السيما أف "إلياـ المسرح
الحقيقي لـ يكف في يكـ مف األياـ الحكاية بحد ذاتيا ،كانما المعالجة الجديدة التي تتيح لممتفرج

تأمؿ شرطو التاريخي كالكجكدم".

( )2

مف ىنا تصبح الحادثة التاريخية ليست ىدفا بحد ذاتيا ،كانما

غاية لتحقيؽ ىدؼ الكاتب المنشكد ،كىك إعادة القراءة كالتحميؿ ،كبالتالي فيـ ما يجرم مف

أحداث معاصرة عبر السياؽ التاريخي ألحداث كانت سببا في صناعة نفس اليزيمة.

( - )1فف المسرحية ،عمي أحمد باكثير ،معيد الدراسات العربية العميا ،القاىرة ،ط  ،1964 ،2ص .32

( -)2األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،الجزء الثاني ،دار األىالي لمنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،ط  ،1996 ،1ص .63
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في المسرحية "يتابع كنكس تفصيبلتو مف اليزيمة إلى المجزرة عبر ثبلث منمنمات دقيقة الرسكـ

كالنقكش لبنية عقؿ المدينة كأنماط تفكيرىا".

()1

ينمنـ سعد اهلل كنكس كعي المكاطف العربي كيدعكه

إلى تأمؿ التاريخ؛ ليدرؾ أنو ثمة محطات مظممة فيو ،أشار إلييا في العديد مف مسرحياتو،
المتفرج كيقظة ضمير تدفعو لممطالبة بحياة كريمة ،كيضحي في سبيؿ الحرية
ليحدث كعيان لدل
ٌ
كالكرامة اإلنسانية.
ينتقد كنكس السككت العربي كالتقديس المعيب ،كيدفع المكاطف إلى إعادة قراءة التاريخ؛ ليكتشؼ

ما اعتراه مف تقديس كىشاشة ،شكمت حي از كبي ار مف قناعاتنا ،فباتت عاجزة ضعيفة ال تقكل عمى

مجابية الكاقع ،كمكاجية أعباء الحياة ،مما يجعمنا نعيد النظر في تاريخنا ،كنمارس نقدنا

مكضكعيا لممراحؿ السابقة في حياتنا بشخكصيا كمثقفييا ،الذيف يتخاذلكف ساعة المكاجية،
كيطرح السؤاؿ الشائؾ " ىؿ يخكف العاًلـ " ؟ عبر تناكلو لجانب مظمـ مف حياة ابف خمدكف إباف
غزك التتار لدمشؽ ،لتككف اليزيمة نتيجة منطقية ليذه األكضاع ،في المنمنمة الثالثة كاألخيرة مف

المسرحية.

في المنمنمة األكلي العنكاف "الشيخ برىاف الديف التاذلي أك اليزيمة " يشي بالمضمكف الذم أراده
كنكس ،فيك يقرف اليزيمة بالشيخ التاذلي ،الذم مثٌؿ الخطاب الديني الغيبي ،فحرؼ العطؼ أك
ال يفيد التخيير ،كانما أفاد الجمع في الحكـ ،فيي بمعنى الكاك حمبل عمى سياؽ مضمكف

المنمنمة ،التي ٌبيف فييا أف الحماسة لمجياد ،ال قيمة ليا في ظؿ تعطيؿ العقؿ ،كالكقكؼ أماـ
اجتياده كمصادرة حريتو ،فالشيخ التاذلي "رغـ ما أظيره مف بطكلة كحماس كاقداـ" ،فإف

المحرض األيديكلكجي ،لـ يكف عمى قدر مسئكلية تحمؿ أعباء النضاؿ الكطني ،فالرؤية التي
كمفتو باالضطبلع بكظيفة الثائر الشجاع لـ تكف كاقعية في حد ذاتيا ،فكيؼ يمكف لبطؿ أف

يعالج الكاقع برؤية غيبية .؟"

(.)2

كاف التاذلي عمى أرس ذلؾ الفريؽ الذم مثؿ سطكة الخطاب الغيبي ،كأنكر عمى ابف الشرائجي

إعماؿ عقمو ،في أمكر خاليا التاذلي مف المحرمات ،األمر الذم كاف أحد أسباب اليزيمة
التاريخية ،التي يمنًي بيا الكياف العربي في تمؾ الحقبة مف التاريخ ،كعبر عنو ابف الشرائجي بقكلو
يسمكف االجتياد كالعمـ كفرا"( ،)3لذلؾ جاءت المسرحية
" ما أتعس حالنا إذ كاف عمماء األمة ٌ
"إدانة كاضحة لمعصر الذم يتضاءؿ فيو إعماؿ العقؿ ،كيتراجع فيو االجتياد كادانة لنمط ثقافي

( -)1حكى الطائر ،عبمة الركيني ،مكتبة األسرة ،ميرجاف القراءة لمجميع ،د.ط ،2005 ،ص .75

( -)2منمنمات تاريخية لكنكس رؤية جديدة لقراءة التاريخ ،محمد إسماعيؿ بصؿ،مجمة الحياة المسرحية ،عدد ،45
دمشؽ ،1998،ص .88

( -)3األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،الجزء الثاني ،دار األىالي لمنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،ط  ،1996 ،1ص .341
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يعادم الحكار ،كحؽ االختبلؼ في الفيـ كالتأكيؿ ،كيعتمد خطابا قمعيا معارضا لمكعي

كالحرية"

(،)1

كلما كانت كظيفة المسرح ىي إعادة صياغة التاريخ في صكر جديدة تفسر الكاقع،

فكنكس كدكف مكاربة ،لـ ييدؼ لمجرد إعادة سرد الحادثة التاريخية ،إنما تطكيعيا بما يخدـ الكاقع

يجر عمى
الحالي في أنو ال بد مف أخذ الدركس كالعبر ،في أف إىماؿ العقؿ كتعطيمو ،ىك الذم ٌ
نغير مف ممارساتنا حتى تتغير
كاقعنا المثقؿ باليمكـ الكثير مف المحف كاالبتبلءات .كعمينا أف ٌ

النتائج.

في المنمنمة الثانية ،يطرح سعداهلل كنكس قضية يميمة ،ىي دكر المثقؼ ككظيفتو " في االلتزاـ

بقضايا المجتمع كاألمة العربية ،بحيث ال يككف مثقفنا إذا ابتعد عف ىمكـ مجتمعو كقضايا

أمتو( .)2تناكؿ كنكس مكقؼ ابف خمدكف مف غزك التتار لدمشؽ ،كترؾ الباب مفتكحا لطرح جممة
مف التساؤالت حكؿ العبلقة بيف المعرفة كالسمكؾ ،كدكر الثقافة كالمعرفة" ،كىؿ يجب أف يككنا
في خدمة القكة كالسمطاف ،أك في زيادة كعي الناس كصقؿ أركاحيـ ،كما العبلقة بيف الطمكح

المشركع لممثقؼ كاغراءات السمطة كالماؿ ،ثـ ماذا يعني المثقؼ ...ىؿ ىك مجرد تقني أـ
صاحب كجية نظر كضمير"؟ (.)3

كشبيو بكثير مف
لكنكس مثقؼ السمطة ،مثٌؿ التيار العممي النفعي،
فابف خمدكف كاف بالنسبة ٌ
ن
مثقفينا الحالييف ،الذيف ال يجكز أف ن ٌشرع ليـ باب المديح عمى مصراعيو ،دكف النقد

المكضكعي  ،كبعيدا عف األمانة العممية في نقؿ الكقائع التاريخية كالعممية كما ىك حاؿ الدكتكر

محمد عابد الجابرم الذم يؤلؼ كتابا عنكانو" :فكر ابف خمدكف ػالعصبية كالدكلة" ،معالـ نظرية

خمدكنية في التاريخ اإلسبلمي" ،يتجنب تماما التطرؽ كلك بكممة كاحدة عمى األقؿ إلى المدة التي
قضاىا في دمشؽ كدكره الخطير ،الذم لعبو ىناؾ لمصمحة تيمكرلنؾ ،في حيف أف الدكتكر عمي

عبد الكاحد كافي أشار في كتابو " عبقريات ابف خمدكف " إلى الفترة التي قضاىا ابف خمدكف في

دمشؽ أياـ غزك التتار ليا ،كلقائو بتيمكر لنؾ بشيء مف التفصيؿ ،كيذكر المساكمات كالتنازالت

التي قدميا ابف خمدكف حيث يمخص المشيد قائبل " كيظير أف ابف خمدكف كاف قد عاكده حينئذ

داؤه القديـ ،كساكره الحنيف إلى المغامرات السياسية ،فكاف يعمؽ عمى صمتو بتيمكرلنؾ آماال
أخرل غير ما كفؽ إليو في شأف دمشؽ كشأف زمبلئو العمماء كالقضاة ،كلعمو كاف يرجك االنتظاـ

في بطانة الفاتح كالحظكة لديو؛ كلذلؾ اخذ يطنب في مدحو كيذكر لو أنو كاف عظيـ الشكؽ إلى

( -)1حكى الطائر ،عبمة الركيني ،مكتبة األسرة ،ميرجاف القراءة لمجميع ،د.ط ،2005 ،ص .76

( -)2تأثير األكضاع المجتمعية عمى دكر المثقؼ العربي ،جماؿ عمي زىراف ،مجمة الكحدة ،1988 ،العدد ،40ص.37
( -)3لكعة الغياب ،عبد الرحمف منيؼ ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر .كالمركز الثقافي لمنشر كالتكزيع .ط .2003 ،3ص 30
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لقائو منذ أ مد طكيؿ كيتنبأ لو في مستقبمو بممؾ عظيـ مستدال عمى صحة تنبؤاتو بحقائؽ

االجتماع كأقكاؿ المنجميف كالمتنبئيف بالغيب".

()1

كما ٌبيف تحامؿ ابف خمدكف عمى العنصر العربي كيظير ىذا التحامؿ في عناكيف أربعة فصكؿ
مف مقدمتو مف الخامس كالعشريف حتى الفصؿ الثامف كالعشريف كالتي جاءت عمى النحك التالي:
 -1العرب ال يتغمبكف إال عمى البسائط.

 -2العرب إف تغمبكا عمى أكطاف أسرع إلييا الخراب.

 -3العرب ال يحصؿ ليـ ممؾ إال بصبغة دينية مف نبكة أك كالية أك أثر عظيـ مف الديف.
 -4العرب أبعد الناس عف سياسة الممؾ.
 -5العرب أبعد الناس عف الصنائع.

()2

الصراع في ىذه المسرحية ىك حكؿ القيـ ،التي يجب أف يتبناىا المثقؼ ،كيدافع عنيا ميما كاف

الثمف ،فابف خمدكف أحد المثقفيف ،كمف طبقة المفكريف البارزيف كلساف حالو يقكؿ "لف يذكر
التاريخ إال العمـ ،الذم أبدعتو ،كالكتاب الذم دفعتو .أما ىذه األحداث كالمكاقؼ العابرة فمف
يذكرىا أك ييتـ بيا إال مكسكس مثمؾ"( .)3كاف ىذا رد ابف خمدكف عمى سؤاؿ طرحو تمميذه شرؼ

الديف حينما سألو حكؿ ما سيقكلو التاريخ عنو ،كىنا كاف التمميذ يقصد السؤاؿ عما سيقكلو التاريخ
بعد سنيف عدة عف مكاقفو السياسية ،ككقكفو مع تيمكرلنؾ .فيؿ نكتفي بمدح ابف خمدكف كالتعريؼ

بنظريتو كالتذكير بإيجابياتو ،دكف أف نسأؿ عف ابف خمدكف اإلنساف ،كعف مكاقفو خاصة حينما

كانت دمشؽ تعج بالفكضى كاالستنفار" .لقد بدا ابف خمدكف مثقفان يمرتزقان بالمعنى القديـ لمكممة،

كمخططات األمير أك السمطاف ،الذم يرتزؽ
أم ٌ
أف الميمة الكحيدة لعمـ العالـ ىي خدمة أىكاء ي
المثقؼ مف ىباتو ،أك ىك "المثقؼ التقني بالمعنى المعاصر لمكممة ،كىك الذم يجعؿ مف العمـ أك

بل يمغمقنا ،منقطع الركابط بمجتمع القيـ .اختبلط الحياد العممي بالعجز عف اتخاذ
المعرفة حق ن
مكقؼ"( ،)4كىذا ىك حاؿ الكثير مف المثقفيف الذيف يتزلفكف لمحكاـ.
بعد ىذه المقدمات في المنمنمة األكلى كالثانية ،تأتي المنمنمة الثالثة بالنتائج ،إنيا اليزيمة

الحتمية ليذا التعصب ،كاىماؿ العقؿ كتخاذؿ المثقفيف ،كما اختيار كنكس لممذبحة لتككف عنكانا

لممنمنمة الثالثة ،إال تأكيد عمى أف لمنصر أسبابا .لـ تكف حاضرة مع الخطاب السمطكم التقميدم
( -)1عبقريات ابف خمدكف ،عمي عبد الكاحد كافي ،مكتبات عكاظ لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،ط ،1984 ،2ص .91
( -)2المصدر السابؽ،1984 ،ص .262

( -)3األعماؿ الكاممة منمنمات تاريخية ،سعداهلل كنكس ،دار األىالي لنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،ط ،1996 ،1ص .418

( -)4سعد اهلل كنكس ك“منمنمات تاريخية” ،ماىر الشريؼ ،نادم القراءة ،المنتدل االجتماعي ،دمشؽ  ،/2005-11-4/ص .266
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الذم مثمو أزدار أمير القمعة ،فيؿ يعي حكامنا كمثقفكنا الدرس ،كيكفكا عف اإلقصاء الذم مارسو

أزدار أمير القمعة ،لمحمد ابف أبي الطيب ،عندما رفض تسميحو ىك كجماعتو؛ ليشارككا في

الدفاع عف المدينة بحجة الشؾ في كالئو.

أزدار " :ال أريد نجدة الخكنة كالمتآمريف"

()1

في إشارة كاضحة مف كنكس إلي سياسة الحزب

الكاحد ،التي تسكد مجتمعاتنا العربية ،كتعمد إلى تخكيف كقمع كؿ مف خالفيا الرأم ،كما أننا

نممس رفض كنكس عبر قناعو ،في أف يككف الدافع لمقتاؿ ىك تكريس سمطاف الدكلة ،كيطالب
عمى لساف شياب الديف ،أف نسعى إلى تغيير النظاـ القائـ ،الذم فشؿ في تحقيؽ طمكحات

الشعكب في التخمص مف الظمـ ،كاالضطياد كالسعي لممزيد مف الحرية الرقي كالتقدـ ،كما يظير
ؾ قمعة دمشؽ كحيدة تكاجو
كنكس تخاذؿ األمة اليكـ في نصرة قضاياىا المصيرية ،فما ٍتر ي
قدرىا في التصدم لتتار العصر،
مصيرىا ،إال رمز كاشارة إلى ترؾ فمسطيف ىي األخرل تكاجو ى
الذيف جعمكا مف دكلة العصابات ،رأس حربة ليـ في استعمار فمسطيف ،كىذا ما عبر عنو شرؼ
الديف بقكلو " أيمكف أف تتياكل األمة إلى ىذا الدرؾ مف التبمد كالخذالف؟ مف العار أف تتحمؿ
()2

ىذه القمعة الكحيدة كرامة أمة تترامى عمى قارتيف" .

كلعمنا نممح ذلؾ الربط بيف المنمنمات مف حيث السمكؾ كالنتيجة ،ففي األكلى جياد الشيخ التاذلي

سخر في
لـ يكف ذا قيمة مع إىماؿ العقؿ ،كفي الثانية يصبح المثقؼ كعممو ببل فائدة ،إف لـ يي ٌ
خدمة القضايا المصيرية ،كممارسة التنكير كالتعبئة كالتحريض ،لتقكل األمة عمى مكاجية ما
يعترضيا مف مصاعب كمحف ،كفي المنمنمة الثالثة ال قيمة لمتحمس لمقتاؿ كاحتكار الدفاع عف

الكطف كحرماف قطاع عريض مف شرؼ المكاجية ،بدعكل الخيانة لمجرد مخالفة الرأم.
 -2مسرحية حفمة سمر من أجل خمسة حزيران

" صراع الحكايات واعادة تأىيل الوعي العربي "

تحكؿ في األدب
"كانت الصدمة التاريخية في حزيراف كبيرة ،استطاعت أف تككف نقطة ٌ
العربي بعامة كالمسرحية بخاصة"( ، )3كمف أىـ األعماؿ التي تناكلت ىذا المكضكع مباشرة
عرل فييا األنظمة الفاسدة
مسرحية "حفمة سمر مف أجؿ  5حزيراف" لسعد اهلل كنكس ،التي ٌ
المسئكلة عف اليزيمة ،فيي في كاد كالشعب في كاد آخر ،ك تحاكؿ دائمنا طمس الحقائؽ كتغييب
الشعب عف مسرح الحياة ،كابعاده عف مشكبلتو ،كتسخيره لمصمحة النظاـ ،كتيميشو كالغاء دكره؛

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،الجزء الثاني ،دار األىالي لمنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،ط  ،1996 ،1ص .353
( -)2المرجع السابؽ ،ص .436

( -)3المسرحية في األدب العربي الحديث ،خميؿ المكسكم ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،د.ط.1997 ،
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لذلؾ كانت ىزيمة حزيراف متكقعة ،فيي نتيجة لمخرافات كالفساد كتزييؼ الكاقع ،كالجرم خمؼ

البراقة؛ لذلؾ "اعتبرت حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف البداية الكاعية لمسرح اليسار
الشعارات ٌ
السياسي"( ،)1فييا يطرح سعداهلل كنكس الظاىرة المسرحية كقضية سياسية ،أكثر مما ىي قضية
فنية ،فالمقاـ ال يتسع لمتفكير في القضايا المتعمقة بقكاعد المسرح كقكانينو ،كال مجاؿ الحتكار
الحكاية ،فمكؿ فرد حكايتو الخاصة ،كلميزيمة حكاية أكبر مف الجميع ،ىذا ما عبر عنو سعداهلل

كنكس قائبل "كأنا أمضي في كتابة المسرحية ،لـ أفكر بأصكؿ مسرحية ،كال بمقتضيات جنس
أدبي محدد .لـ تخطر ببالي أية قضية نقدية ،كنت فقط أتصكر ،كغالبنا بانفعاؿ حسي حقيقي،
()2

أني أعرم كاقع اليزيمة ،كأمزؽ األقنعة عف صانعييا".

أقنعة أسقطيا كنكس مع سقكط السمطة

الرسمية ،ممثمة في سقكط المخرج كغياب المؤلؼ؛ ليظير ذلؾ االغتراب بيف الخطاب الرسمي
كالخطاب الكاقعي ،كتبدك الحكايات مبعثرة تعكس تفكؾ المجتمع ،كأنو يعيش عمى ىامش التاريخ
عندما ال يعمـ أف حربا كقعت ،كتعجز الحكايات عف اإلصغاء لبعضيا البعض ،حكايات بعيدة

كتغيب فييا الحقيقة التي يجيميا كنكس ،كيطمب مف
عف الكاقع الذم يستعصي عمى الكصؼٌ ،
المفتي أف يدلو عمييا؛ لذلؾ يمعف كنكس في مسرحياتو في الكشؼ عف سقكط المنصة الممثمة
لمسمطة الحاكمة ،كيقدـ الجميكر عمى الخشبة ،بكصفيا حي ناز لممناقشة كبياف لمحقيقة ،كيعرض

كؿ منيـ حكايتو التي تسقطيا حكاية لممخرج /السمطة قبؿ أف تكتمؿ ،يسقطيا بحكايتو التي ال

تتناكؿ تداعيات اليزيمة ،كأسبابيا عمى تمؾ الحرب ،كالحكاية التي ركاىا الضابط ليبيف ما قاـ بو
مع صحبو ،جاءت أقرب إلى الخرافة ،كبينت جيؿ كقمة إعداد الجيكش العربية ،كعدـ مباالتيا

بما يجرم عمى أرض الكاقع.

" كتب كنكس حفمة سمر بأسمكب تسجيمي ،اعتمد فيو عمى الحقائؽ الكاقعية معب ار عف مكقفو

كمكقؼ الجماىير العربية مف ىذا الحدث"( .)3لذلؾ عكست المسرحية مدل االنفصاـ بيف السمطة

الرسمية كالشعب ،في ظؿ غياب التكاصؿ كالحكار ،كغياب الكعي بالمصير الجماعي ،في الكقت

الذم يتغنى فيو النظاـ الرسمي ،بالسير عمى مصالح الشعب ،كتحقيؽ تطمعاتو منطمقا مف فكقية
منحتو إياىا ىيكمية السمطة.

يشكؿ كنكس مضمكنا جديدا لممسرحية ،يقكـ عمى الحكار في صفكؼ المشاىديف ،كعمى
التدخبلت المختمفة مف قبؿ شخصيات ،تمثؿ فئات مف الشعب ،يتـ التعميؽ كالتدخؿ مف جميكر

المتفرجيف بالصعكد إلى المنصة ،مكظفنا بذلؾ أحدل تقنيات مسرح بريخت في ىدـ الجدار الرابع
( -)1بقعة ضكء ،رياض عصمت ،ك ازرة الثقافة ،دمشؽ ،د.ط ،1975،ص.93
( -)2بيانات لمسرح عربي جديد ،سعداهلل كنكس ،ص.285

( -)3تأصيؿ المسرح العربي عند سعداهلل كنكس ،مجمة الحياة المسرحية ،عدد  ،45ك ازرة الثقافة ،دمشؽ ،1998 ،ص .5
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" الذم لـ يكف ميمة فنية مسرحية فحسب ،بؿ ىك أيضان تعبير عف طمكح كبير لممجتمعات

النامية لتحقيؽ ذاتيا كتجسيد مشاكميا مف خبلؿ الفف المسرحي(.)1

فأبك فرج الفبلح ،عبد الرحمف ،معمـ الجغرافيا كالتاريخ ،الضابط ،النازح ،يشكمكف مضمكنا جديدا
مف الحكايات التي تعبر عف شركد الكعي لمجريات الكاقع ،كتعبر عف الخيبة كاالنكسار كاأللـ

كاليشاشة ،كما تظير حالة عامة مف الكىـ ،كيبقى مكضكع اليزيمة بتداعياتيا بعيدا عف الكاقع،
كعف فيـ السبب كالنتيجة ،كتختمط األمكر كتتشكؿ حالة مف العزلة كاالفتراؽ ،بيف مف يقاسي مر

الكاقع كال يعرؼ السبب ،كبيف مخرج يتحكـ في الكقائع ،كال يممؾ شيئا مف المعرفة ،غير ذلؾ

االعتقاد الكاىـ ،بأنو ىك المتصرؼ في قكاعد المعبة ،كبيف مف يممؾ حقائؽ مبدئية ببل خطط كال
كسائؿ كما في حالة معمـ الجغرافيا ،كبيف مف يخشى األسئمة كانفبلت المناقشات كال يممؾ

األجكبة فيسكؽ الجميع إلى السجف.

المسرحية تفند كذب ادعاء اإلعبلـ الرسمي ،كتفضح مصداقيتو المزعكمة ،التي طالما تغنت

بشعارات كطنية سرعاف ما تياكت ،عندما كضعت عمى المحؾ ،لتبدك كأنيا خرافات مف منظكر

أحد المتفرجيف "كلكف أية خرافات تركم"()2؟ خرافات ألنيا فارقت الكاقع كابتعدت عنو كما يشير
يحير األفكار ،كيحاكـ اإلعبلـ
إلى ذلؾ عبد الرحمف بالقكؿ :قصة تختمؼ عف الكاقع؟ كاهلل شيء ٌ
بسخرية الذعة عمى لساف عبد الرحمف "يا سبحاف اهلل! يتكمـ مثؿ الراديك"( .)3فالراديك يمثؿ

السمطة الرسمية كخطابيا ،كالكبلـ يبدك غر نيبا غرابة حكايات السمطة الرسمية ،التي بخطابيا تقمع
خطابات الناس ،كحديثيـ بكبلـ بعيد عف أحبلميـ كىكاجسيـ ،ليذا حرص كنكس عمى " أف
نكعا مف الجكقة إلى حد ما.
يككف الجميكر جزءا مف الممثميف ،أك ن

()4

سعد اهلل كنكس في حفمة سمر عمؽ مفيكـ تسييس المسرح .كتسييس المسرح غير المسرح

حدد كنكس مفيكـ التسييس مف
السياسي ،الذم تسير فيو التعميمات مف أعمى إلى أسفؿ .لقد ٌ
خبلؿ زاكيتيف متكاممتيف ،مف الناحية الفكرية (المضمكف) كمف الناحية الفنية (الشكؿ) فانسجـ
الشكؿ مع المضمكف في كحدة عضكية ،فيك يقكؿ " :إف مسرحنا يريد أف يككف سياسينا تقدميان،

مخربة ،كأف كسائمو
يتجو إلى جميكر محدد ،جميكر نحف نعمـ سمفان أف كعيو مستمب ،كأف ذائقتو َّ

التعبيرية تزَّيؼ ،كأف ثقافتو الشعبية تيسمب ،كيعاد تكظيفيا في أعماؿ سمطكية ،تعيد إنتاج
( -)1النص المسرحي بيف التعريب كالتجريب" ،كليد إخبلصي ،مجمة الحياة المسرحية ،ك ازرة الثقافة ،دمشؽ ،العدد  ،2خريؼ ،1977
ص.111

( -)2حفمة سمر مف أجؿ خمسة حزيراف ،سعداهلل كنكس،ص26
( -)3المصدر نفسو ،ص 147

( -)4المسرح العربي مف أيف كالى أيف ،سمماف قطاية ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،د .ط ،1972 ،ص .43
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االستبلب كالتخمؼ ،إف ىذا المسرح الذم يكاجو مثؿ ىذا الجميكر ،البد لو مف البحث عف

أشكاؿ اتصاؿ جديدة كمبتكرة ،ال يكفرىا دائمنا التراث المكجكد في المسرح العالمي أك العربي،
حتى كلك كاف ىذا يحمؿ مضمكننا سياسينا تقدمينا"()1؛ لذلؾ بنى مضمكف حفمة سمر عمى قضية

سياسية شديدة التعقيد ،متعددة األبعاد ،مريرة مميئة بالتساؤالت .إنيا أكثر مف محاكلة لقراءة
اليزيمة ،أك لتسفيو األعذار الرسمية لميزيمة ،كالمسرحية محاكمة لمسمطة السياسية ،يبدأ فييا
كنكس محاكمة سمطة الخشبة" ،محاكمة ال تكشؼ فقط التشابو بيف الخشبة كالسمطة ،بؿ تظير
ىذه الخشبة رمز لسمطة الكبلـ أم سمطة التفكير كالقرار"

(.)2

إذ يقكـ المخرج بنفسو بدكر الشرطي

الذم يأتمر بأمر المسئكؿ ،كيسكؽ الكاتب المتمرد كالمتفرجيف الذيف صعدكا إلى الخشبة أك
شارككا في الكبلـ ،كعبركا عف حقيقتيـ أك ما يركف أنو حقيقتيـ ،يسكقيـ إلى السجف ألنيـ كشفكا

بيتاف حكاية السمطة ،المتمثمة في حكايات المخرج كالضابط ،فدفعكا ثمف الحقيقة التي كشفكىا،

كتككف تمؾ ىي حكاية سعداهلل كنكس ،التي تكشؼ حقيقة السمطة المزكرة مف خبلؿ تحكيؿ
المتفرج إلى متكمـ ،أم إلى فاعؿ مسرحي.

كظؼ كنكس تقنيات مسرح بريخت في ىدـ الجدار الرابع ،مف خبلؿ مشاركة المتفرجيف في
الحكار ،فمـ يعد ذلؾ الفاصؿ الكىمي بيف الخشبة كصالة العرض ،فقد قدـ مسرحياتو مف خبلؿ
"إشراؾ الجميكر في االحتفاؿ المسرحي كالتفاعؿ معو ،إضافة إلى ككنو يستعيف بتشخيص شيكد

مف بيف الجميكر يصعدكف إلى خشبة المسرح كيككف بكممات بسيطة ما حدث"( .)3كىك بذلؾ

أضفي طابعا كاقعيا عمى أعمالو.

ِ -3
المِمك
الممك ىو َ
َ
أف اإلنساف في المجتمعات العربية ،بمجرد أف يصؿ إلى
إف قراءة ىذه المسرحية تشير إلى ٌ
تكشفو
بأم كسيمة كانت ،ىذا ما
ي
السمطة ،تثيره شيكة الحكـ ،فيحاكؿ أف يحافظ عمى عرشو ٌ
يغير الحكـ ،فالممؾ ىك الممؾ ،كالرداء ىك الكزير" ،أعطني
المسرحية ،كتقكؿ :إف تغيير األفراد ال ٌ
رداء كتاجنا ،أعطؾ ممكان"( ،)4يذىب كنكس إلى أف ليس لمممؾ سحنة أك كجو ،كانما لمممؾ ثياب
ن

أىـ مف الشخص ،في إشارة كاضحة إلى أف أنظمة العرب ىياكؿ جكفاء خاكية
ممكية ،فالمبلبس ٌ
يغير النظاـ،
ببل مضمكف ،ليس فييا إال المظاىر الفارغة ،لذلؾ فإف استبداؿ شخص بشخص ال ٌ
بلبد مف ثكرة تغير كؿ شيء.
ف ٌ

( -)1حكار مع سعد اهلل كنكس ،أجرل الحكار نبيؿ الحفار ،بيانات لمسرح عربي جديد ،ص.109

( -)2لغز النص القاتؿ بيف السمطة الكاتبة كالرأس المكتكب ،خالدة سعيد ،مجمة الطريؽ ،عدد ،2بيركت ،1985 ،ص.200
( -)3الكممة الفعؿ في مسرح سعداهلل كنكس ،فيد إسماعيؿ ،دار اآلداب ،بيركت ،1981 ،ص .112
( -)4الممؾ ىك الممؾ ،سعداهلل كنكس ،دار ابف رشد لمطباعة ،ط ،1980 ،3.ص .30
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يشير كنكس بكضكح عبر أقنعتو إلى الجبركت كالتسمط ،الذم أضحى السمة الغالبة لمحكاـ،
كيبيف أف حاؿ الشعكب معمؽ عمى أمر أك إشارة ،تصدر إلى سياؼ الممؾ ،ليمارس القتؿ دكف

رحمة "،ىا أنتـ جميعا أمامي كمصيركـ معمؽ بطرؼ لساني"

(.)1

أبك عزة التاجر الذم أصابو

اإلفبلس ،كعانى مف القمع يتمنى أف يصبح ممكا ،ليمارس القمع كاالنتقاـ ىك اآلخر.

يعرم كنكس األنظمة كعبلقتيا بالشعكب ،عبر حكار يفتح بكاطف األمكر التي يجيميا العامة ،أك
ال يجرؤكف عمى الخكض فييا خكفا مف البطش ،فالحاكـ ال ييمو ما تقاسيو الشعكب مف فقر

كجكع ،كلـ تعد ىذه األمكر سكل مصدر لممتعة كالتسمية،

المًمؾ" :عندما أصغي إلى ىمكـ الناس الصغيرة ،كأراقب دكرانيـ حكؿ الدرىـ كالمقمة ،تغمرني
ى
(،)2
متعة ماكرة .في حياتيـ الزنخة طرافة ال يستطيع أم ميرج في القصر أف يبتكر مثميا "
فالرعية في كاد كالحكاـ في كاد آخر ،ترككا الببلد لمنيب كانشغمكا في تثبيت دائـ ممكيـ ،كبسط

سمطانيـ كىذا ما أكرده كنكس عمى لساف أـ عزة ،التي تتمنى ىي األخرل لقاء الممؾ لتقكؿ لو

"عمى لساني أحماؿ مف الكبلـ ،سأقكؿ يا ىممؾ الزماف العياركف كالمصكص حكمكا الببلد ،كينيبكف
أرزاؽ العباد ،العدؿ نائـ كليس ىناؾ مف يفتش أك يحاسب ،الغش رائج كالتعدم سائد ،كال سبلمة
(،)3
يغير مف الكاقع شيء ،كبذلؾ "تكرر السمطة نفسيا
كال كرامة كال شريعة " إذف تغيير السمطة لـ ٌ
ً
المًمؾ إال ممثبل يتبادؿ األدكار ما بيف خمؼ كسمؼ"( )4بحثا عف
في تكرار أدكات ممكيا ،فميس ى

االمتيازات كالمصالح الخاصة ،األمر الذم يؤدم إلى حالة مف الفصاـ بيف الحاكـ كالمحككـ،

يشعر فييا الحاكـ بزكاؿ العرش ،فيمعف في المزيد مف الطغياف كالظمـ ،لذلؾ نجد أف كنكس
منطمقا
مارس دكر "المثقؼ الثكرم الذم يحمؿ ىمكـ شعبو فقد كاف جر نيئا في عرض ما يريد،
ن
مف المؤث ارت االجتماعية كالسياسية كالفكرية ،التي تقؼ كراء عممو ككاتب"( ،)5محذ ار الشعكب

العربية بعامة ،أف تكؼ عف صناعة الطكاغيت ،بسككتيا كجبنيا كتخاذليا في التضحية "
فاإلنساف معيار لكؿ ما حكلو مف األشياء"

(،)6

لذلؾ عمييـ أف يثكركا مف أجؿ صنع مستقبميـ ،كلـ

كلـ يعد مجديا مجرد تكجيو االتياـ لمسمطة الحاكمة في ككنيا السبب الكحيد فيما نحف فيو مف
تخمؼ ،فمف غير المنطقي " في كؿ ىذه الثكرة التي آمنا بيا أف يبقى المجتمع بمنجاة مف النقد

( -)1الممؾ ىك الممؾ ،سعداهلل كنكس ،ص .24
( -)2المصدر السابؽ ،ص 14
( -)3المصدر السابؽ ،ص 21

( -)4سعداهلل كنكس في المسرح العربي الحديث ،فاتف عمي عمار ،ص ،135نقبل عف رسالة ماجستير حكؿ كنكس لمطالبة دانية

حسف ،إشراؼ أ .د .مركاف عصب ،جامعة البعث ،دمشؽ ،2010 ،ص .177

( -)5المسرح الحديث عند سعداهلل كنكس ،محمد المشايخ ،مجمة أقبلـ ،العدد  ،6بغداد ،1980 ،ص .93

( -)6أرستك فانيس عصره كعممو المسرحي ،عمي نكر ،دار المعارؼ ،القاىرة ،1965 ،ص .65
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إذ أديف السطح السياسي لممجتمع كتركت باقي الحيزات األخرل التي تصكغ الحيز السياسي
بمنجاة مف التشكيؾ كالتساؤؿ كمضى زمف طكيؿ قبؿ أف ندرؾ المجتمع العربي ىك الميزكـ"(.)1

إف ىزيمة المجتمع العربي تكمف في جيمو أف زمرة الحكاـ ،ما ىي إال ىياكؿ مصطنعة متنكرة
في أزياء الحكاـ كطقكسيـ الخاصة ببل أم مضمكف ،كفي أنو بخنكعو قد كرس ظمـ ىؤالء

الطكاغيت ،كعزز غركرىـ كاستعبلئيـ عمى الناس .لدرجة عالية مف النرجسية ،فيـ استخفكا
بالشعكب لدرجة أف لساف حاؿ الكاحد منيـ يقكؿ "إنني أشعر أف ىذه الببلد ال تستحقني" (،)2

فالحؿ األمثؿ الذم يراه كنكس ليؤالء ،ىك ما جاء عمى لساف عبيد "كتب التاريخ تركم عف
جماعة ضاؽ سكادىا بالظمـ كالمجاعة كالشقاء فاشتعؿ غضبيا ،كذبحت ممكيا ،ثـ أكمتو" .في

البداية شعركا بالمغص كبعضيـ تقيأ ،كلكف بعد فترة صحت جسكميـ .تساكل الناس كراقت

الحياة .ثـ لـ يبؽ تنكر كال متنكركف"(.)3

كظؼ كنكس أسمكب الحكاية .كىك قاعدة كضعيا (بريخت) حيث يحؿ السرد محؿ الدراما كذلؾ
"لتبديد الكىـ الذم يسيطر عمى مشاىد العرض المسرحي ،كأبعاد األحداث المسرحية لتتاح

لممتفرج فرصة الحكـ عمى ما يجرم أمامو" ( ،)4كذلؾ عندما يحكي عبيد لعزة حكاية تاريخ التنكر
التنكر كأىميتو:
عبيد :في قديـ – قديـ الزماف .كانت ىناؾ جماعة مف البشر تعيش حياة بسيطة متناسقة كنشيد

أك أغنية ،)5(....الحكاية تبدأ عمى نمط الحكاية الشعبية في قديـ الزماف ليشكؽ المشاىد
لبلستماع باستعماؿ الحكاية ،كنكس بيذا يكسر اندماج المشاىد في األحداث كتأثره بيا مستعمبل

عنصر آخر مف عناصر التٌغريب .كيتكرر األمر عندما يحكي محمكد لمصطفى حكاية الصياد
نا
التي ذكرت سابقا ،كفي "ذلؾ تقطيع لؤلحداث الدرامية ،أك ما يسمى بالطرفة" (.)6
تكظيؼ كنكس البلفتات جاء ليقاطع تتابع األحداث ،حيث قدمت ىذه البلفتات فكرة عف

المعركض قبؿ العرض ،حيث ظيرت البلفتة ممخصة كمكضحة ما سكؼ يراه المشاىد" .الممؾ
ىك الممؾ – لعبة تشخيصية لتحميؿ بيئة السمطة في أنظمة التنكر كالممكية" ،)7(.تبدأ المسرحية

( -)1اليزيمة كاأليدلكجيا الميزكمة ،ياسيف الحافظ ،دار الطميعة بيركت ،1986 ،ص.15
( -)2الممؾ ىك الممؾ ،سعداهلل كنكس ،دار ابف رشد لمطباعة ،ط ،1980 ،3.ص .5
( -)3الصدر السابؽ ،ص .54

( -)4صبحة أحمد عمقـ ،المسرح السياسي عند سعد اهلل كنكس ،عماف2002 ،ص .110
( -)5رأس المممكؾ جابرف سعداهلل كنكس ،ص .54 -53

( -)6غكاية المتخيؿ المسرحي ،مقاربات لشعرية النص كالعرض كالنقد ،عمي عكاد ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،د.ط،
 ،1997ص .88

()7

 -الممؾ ىك الممؾ ،سعداهلل كنكس ،دار ابف رشد لمطباعة ،ط،3.ص .5
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بيذه البلفتة لتعمـ المشاىد ماذا سيرل ،مثاؿ آخر "الكاقع كالكىف يتعاركاف في بيت مكاطف أسمو

"أبك عزه" .كتأتي األحداث مكضحة العراؾ القائـ بيف أبي عكه كزكجتو كأحبلمو بالكصكؿ إلى

القصر.

كظؼ كنكس تقنيات مسرح بريخت مف خبلؿ استعماؿ البلفتات التي تمنع اندماج المشاىد مع
المشيد ،حيث يبقى كاعيا كمفك ار كي يتخذ مكقؼ اإلنساف الناقد كالمحايد كعدـ االندماج في

المشيد .كىذا عنصر ىاـ مف عناصر التغريب أيضا كىك كسر اإليياـ المسرحي كمنع المشاىد
مف االندماج كنسياف الكاقع (.)1

المغيب و وجع الضمير"
-4االغتصاب "الواقع
ّ

"القارئ لمسرحية االغتصاب يستمع حكايتيف متعارضتيف ،تشكبلف صراعا فيما بينيما أكثر مف

الصراع بيف الشخصيات الذم بدا ضعيفا كحؿ محمو صراع األفكار ،الحكاية األكلى خاصة
بالطرؼ العربي الفمسطيني ،كأبطاليا أسرة الصفدم كفي مقدمتيـ الفارعة كأخكىا األسير

إسماعيؿ ،كالحكاية الثانية خاصة باإلسرائيمييف ،يتناكب عمى تبلكتيا الطبيب النفسي أبراىاـ
منكحيف كأـ اسحؽ نمكذج المرأة الييكدية ،كفي نياية المسرحية يحاكؿ كنكس الجمع بيف

الحكايتيف بالحكار المحتمؿ الذم يجريو بينو كبيف الطبيب النفسي ،بكصؼ الكاتب يمثؿ الجانب

العربي المتضرر في النص"( ،)2ىذا الحكار الذم أثار عاصفة بيف المثقفيف أشار إلييا كنكس
بقكلو " كتسرع المطمئنكف في رحاب العداكة الساكنة التي ال تفضي إال إلى التحريـ كالتجاىؿ
()3

كاإللغاء اإلنشائي ،كاستنتجكا أف الحكار مع الدكتكر منكحيف ىك دعكة لممفاكضات"

مع أف

كنكس يقؼ عمى ذات البقعة مف األرض التي كقفت عمييا الفارعة ،ليمخص الحكار جكىر

الصراع المتمثؿ بالصييكنية كممارساتيا القمعية ،كقد كفر ىذا التقسيـ لكنكس فرصة التحميؿ

كالتنكيع في األحداث كالتعميؽ عمييا ،كالغكص في أعماؽ شخصياتو ،كنسج عبلقات جديدة بينيا

لـ تكف في مسرحية باييخك.

ال يتكقؼ سعداهلل كنكس في ىذه المسرحية عند إدانة العدك الصييكني عمى ممارساتو القمعية
لمفمسطينييف كالعرب ،كانما يتعرض لمكاقع العربي المريض ،ذلؾ أف السجكف اإلسرائيمية يقابميا
سجكف عربية تنتيؾ فييا إنسانية اإلنساف العربي كالفمسطيني " ،فالصييكنية ال تكجد في إسرائيؿ
فقط كانما ىناؾ صييكنية أدىي كأشد إيبلما في بنية األنظمة كالمجتمعات العربية،كلقد استيكؿ

( -)1صبحة أحمد عمقـ ،المسرح السياسي عند سعد اهلل كنكس ،عماف ، 2002 ،ص .120
( -)2المرجع السابؽ ،ص .144-143

( -)3األعماؿ الكاممة ،مج  ،3سعداهلل كنكس ،ص .693
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البعض أف أضع العدك الذم يحمؿ الجنسية العربية كيفتؾ بي كيمتص قكام الحيكية عمى صعيد

كاحد مع الصييكني المعمف الذم يقذفني بقنابمو كأطماعو"( ،)1ك ىك بذلؾ يعرم زيؼ ادعاء

الحككمات العربية ،التي لـ تي ً
مف الشعب الفمسطيني بغير األناشيد كاألغاني الكطنية " لك أنيـ
يرسمكف بدؿ األناشيد بعض الدـ كالطحيف ،حقا ىذا ما نحتاجو بعض الدـ كالطحيف"(.)2
كالكاتب ىنا ال يتردد في تكظيؼ الحالة الفمسطينية ،كالظركؼ العامة كالخاصة التي تمر بيا

ال مف خبلؿ مكقفو النقدم
األمة العربية التي تنعكس عمى الكاقع الفمسطيني انعكاسا سمبيا ،محاك ن

لمسمطة تقديـ درس حقيقي يعبر عف الحالتيف الكطنية كاإلنسانية أجمؿ تعبير " ،فالقضية
الفمسطينية كانت إحدل أكبر عبلمات الكاقعية الجديدة بعد الحرب العالمية ،كالقضية ذاتيا تحتؿ

بقعة كاسعة في الميداف األدبي ،فقمما تجاىميا كاتب أك دارس أك شاعر"(.)3

في ثنايا النص ال يغيب عف كنكس اإلدراؾ العالي لطبيعة الشخصية الفمسطينية التي تتماىى مع
قضيتيا بحيث يصبح اإلدراؾ الذاتي لمحمكؿ نابعا مف اإليماف بالذات كالقدرة الذاتية ،كعدـ

االتكاؿ عمى الحمكؿ الخارجية ،كبالتالي يصبح مصير الشخصيات ك قدرىا ىك تبني المقاكمة
كالثبات كالكفاء لمقضية الفمسطينية كىذا االختيار ىك ما يمنح الشخصيات بطكلتيا التي تنبع مف

اإليماف بعدالة قضيتيا" ،فالشخصيات الفمسطينية التي رسميا كنكس :الفارعة ،دالؿ ،إسماعيؿ،
عمر ،كحسيف الصفدم .تكزعت عمييا البطكلة حتى غدت البطكلة ىي القضية نفسيا ،بؿ ىي

الشعب الفمسطيني كمو أجمع"(.)4

في االغتصاب يكشؼ كنكس حقيقة الفكرة الدينية التي نشأت عمييا دكلة العصابات ،كيبيف أنيا
تنفي كجكد العنصر العربي عمى أرض فمسطيف ،كتدعك إلى التيجير كاإلبادة؛ لتمحك أية معالـ

تدؿ عمى أف لمفمسطيني حؽ في أرض أك كطف ،فكانت الدعكة كاضحة صريحة في ترتيمة

االفتتاح ،كما دار فييا مف حكار لخص ثقافة القتؿ كالذبح التي نشأت عمييا ىذه العصابة المارقة

عمى كؿ القيـ كالقكانيف كاألعراؼ اإلنسانية.

األم  :كؿ مكاف تدكسو بطكف أقدامكـ يككف لكـ.
جدعون :ابسميـ إبساال.
( -)1حكار مع سعداهلل كنكس ،أجرتو ىالة محمد ،مجمة الحياة ،عدد  ،26لندف  ،1994ص .10

( -)2األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،الجزء الثاني ،دار األىالي لمنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،1996 ،،ص .155

( -)3الكاقعية في األدب ،حنا عبكد ،مجمة المكقؼ ،العدد  ،85اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،1978 ،ص .29

( -)4شخصية الفمسطيني كاآلخر في مسرحية االغتصاب لسعداهلل ٌكنكس ،فضؿ حسف الشيخ خميؿ ،مجمة الجامعة
اإلسبلمية لمبحكث اإلنسانية ،مج ،20العدد األكؿ 2012 ،ـ.
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موسي  :اذبحيـ ذبحا.
األم  :ال تعؼ عنيـ ،بؿ اقتؿ رجبل كامرأة ،طفبل كرضيعا ،بق ار كغنما ،جمبل كحمارا.
مائير :عميكـ أال ترحمكا حتى تدمركا نيائيا ما يسمى بالثقافة العربية ،التي سكؼ نبني حضارتنا
عمى أنقاضيا.

( )1

فيؿ يعي كالة األمر كسدنة المعابد الذيف جثمكا عمى صدكر شعكبيـ حقيقة الصراع ،كيكفكا عف

تزييؼ الكاقع ،كدفع المكاطف العربي لمعيش في حالة مف االغتراب كاالنفصاـ ،عندما يرل أف

الخطاب الرسمي يغص بالشعارات البراقة ،كالخطابات الجكفاء ،كيتناقض مع الكاقع ،بؿ كصؿ
الحد في بعضيـ أف يتطابؽ مع كجية نظر اآلخر ضد مصالح شعبو كقكميتو ك عركبتو في

بعض األحاييف.

-5مغامرة رأس الممموك جابر " صراع المصالح"
تتناكؿ المسرحية قضية المكاطف بالسمطة ،كغياب دكر الجماىير عف دائرة الفعؿ كالقرار
السياسييف ،ذلؾ أف كنكس جعؿ الصراع يدكر بيف طرفيف ،ىما الخميفة الحاكـ ككزيره المنشؽ

عنو ،كالداعي إلى محاربتو كاالستعانة بممؾ الفرس ،ككؿ كاحد منيما يسعى لمصمحتو ،كالقمع
ىك سيد المكقؼ ،كليس ىناؾ فرصة ألحد لكي يقكؿ رأيو؛ حيث السجكف كالجبلدكف ينتظركف

مف يفكر في الحديث ،كيشير إلى استقكاء الحكاـ باألعداء؛ لتحقيؽ مصالحيـ كالحفاظ عمى

عركشيـ ،كيؤكد كنكس أف فقداف المكاطف العربي لحريتو ،مبدأ قديـ ذلؾ أنو إذا تج أر كصرح
برأيو حتى كلك كاف ال أرم لصالح الحاكـ ،تصبح رأسو ىي ثمف ىذه الجرأة ،فالمممكؾ جابر فكر

في أف يسعؼ الكزير بفكرتو في إخفاء الرسالة تحت فركة رأسو ،فقدـ رأسو كمثقؼ دكف ثمف

لمكزير ،كسعى إلى الحؿ السحرم الذم ظف أنو تفكؽ فيو عمى اآلخريف؛ فيككف القتؿ كاإلطاحة
بالرأس ىي ثمف ىذا التفريط كالجرأة .كىنا يؤكد سعداهلل كنكس عمى دكر الجماعة في العمؿ

السياسي ،إذ ال جدكل مف العمؿ الفردم كمطمب لمخبلص ،كاإلنساف غير المسيس ستستغمو
السمطة لمصالحيا.
جعؿ كنكس مف جابر قناعا لمطبقات المسحكقة ،كالمضطيدة كالفقيرة كالغير قادرة عمى المطالبة

بحقكقيا ،مع ككنيا تفكر بيا س انر ك ىي مستعدة لفعؿ كؿ عمؿ في سبيؿ تحقيؽ طمكح ذاتي.

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .70
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حافز لدل أفراد المجتمع ليتبصركا أمكرىـ
مأساة جابر تنطكم عمى درس تعميمي يخمؽ
ان

كمصيرىـ ،كتكحيد جيكدىـ مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ؛ لذلؾ استخدـ كنكس الحكاية التراثية؛

إلظيار طريقة استغبلؿ السمطة لممكاطف غير الكاعي كغير الفاعؿ بيذه الصكرة البشعة ،كما لو
مف مدلكؿ عظيـ عمى تفاىة اإلنساف االنتيازم ،كأف نيايتو ستككف بيذه البشاعة كالمأساكية ،كاف
كاف قطع رأس جابر أثار مكامف الحقد كالكراىية عمى الجبلد ،فالتسييس كالشحف كالتحريض ىي

مرتكزات سعد اهلل كنكس األساسية.

أثار سعداهلل كنكس مكضكع المباالة الجماىير كسمبيتيا "،لدل السادة دائما أسباب كافية لمخبلؼ

(،)1
جرت عمييـ الكيبلت كالدمار
أما نحف فبل ناقة لنا كال جمؿ" فعدـ مباالة الناس بما يحدث ٌ
كالضرر حتى عمى الصعيد الفردم ،فقد انشغؿ أىؿ بغداد بالبحث عف الطعاـ ،بدال مف التفكير

كاإلعداد لصد التتار عف المدينة ،فيك يؤكد أف كؿ ما يجرم في المجتمع بالنسبة لمجماىير

عمييا أف تعيو ،كعمييا أف تنخرط فيو كتؤدم دكرىا الفاعؿ ،كاال حؿ فييا الببلء نتيجة لعبلقة

المكاطف بالسمطة ،التي تضطيد المكاطف كتأخذ منو كؿ شيء ،كأىميا حريتو ككرامتو ككؿ ما

يمت لمحياة الكريمة بصمة ،لذلؾ حاكؿ سعداهلل كنكس أف يخمؽ مف خبلؿ المسرح كعيان جماىيريان

عف طريؽ التسييس كالتحريض ،ليشارؾ المكاطف العربي في األحداث التي تجرم حكلو كتستغرؽ

حي از كبي ار في صناعة مستقبمو.

لقد كظفت مسرحية "مغامرة رأس المممكؾ جابر" تقنيات مسرح برخت في اعتمادىا عمى طبيعة
الفرجة في ببلدنا ،سعيا لتحقيؽ التكاصؿ مع الجميكر ،كالسيما أف الفرجة كالحككاتي مف تراث
المجتمعات العربية ،كما كظؼ كنكس المسرح داخؿ المسرح ،كجعؿ زبائف المقيى مف الممثميف،

يتكممكف باسـ الجميكر ك يقدـ ركاد المقيى كىـ يتحدثكف كيتسامركف كيطمبكف مف الحككاتي أف
يقص حكاية الظاىر بيبرس تعمؽ زبائف المقيى بقكليـ:

زبون  : 2أل زماف.
الحكواتي  :زماف االضطراب كالفكضى.
زبون : 2ىذا الزماف نعيشو.
زبون  :1نذكؽ م اررتو كؿ لحظة.
زبون  :3فبل أقؿ مف أف ننسى ىمنا في حكاية مفرحة.
( -)1رأس المممكؾ جابر ،سعداهلل كنكس ،مكقع الساخر ،ص .18
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يسكد ليا قمب السامع.
زبون  :2حكاية البارحة كانت كئيبة
ٌ

()1

إف الخطاب المسرحي السابؽ يعمف صراحة أف الناس تعيش زمانا قاسيا ،كأف م اررة ىذا الزماف

جعمت الحكايات كميا كئيبة ،ككأف كنكس يؤكد أف األمس مثؿ اليكـ ،كعمينا أف نفكر لكي نغير
ما ساد كاستقر مف عصكر ظالمة سابقة .كفييا أيضا عمد إلى التغريب المكاني كما ىك الحاؿ
()2

في ىذا المشيد "فنحف في مقيى في مدينة ما ،لكف ىذه المدينة ال يمكف أف تككف إال عربية"

"فالمقيى ليس مكاف الحدث كلكنو المسرح نفسو كمف خبللو يكسر الطكؽ اليابس لمعرض

المسرحي"

(،)3

كاف كنكس في عممو ىذا كفي أعماؿ أخرل يسعى إلى تأصيؿ المسرح العربي،

كمحاكلة تحقيؽ التأثير في الجماىير العربية بيدؼ تنكيرىا كتغييرىا.

كقد يككف في طرح ميمة جديدة لممسرح أك في تغيير طبيعة الجميكر المسرحي سبب مباشر في

عبر عنو سعد اهلل كنكس عندما قاؿ :إننا نريد مسرحنا
االتجاه إلى التراث كاستميامو ،كىذا ما ٌ
لمجماىير ،أم لمطبقات الكادحة مف الشعب ،إننا نرفض القكالب الجاىزة ألف الميـ ليست ىي
القكالب ..إننا نصنع مسرحنا ألننا نريد تغيي انر كتطكير عقمية ،كتعميؽ كعي جماعي بالمصير

التاريخي لنا جميعنا".

()4

ثانيا :القناع االجتماعي

 -1ممحمة السراب " استعمار ناعم
"ىي ممحمة حقا كاف انتيت إلى غير ما تنتيي بو المبلحـ في العادة ،فالشر فييا يحقؽ انتصا ار

يكاد لف يككف كامبل ،مات الشاعر كضاعت ابنتو ،كقتؿ الناس عرافتيـ كمتنبئتيـ ،كدب الفساد
في الجميع ،باع الفبلحكف أرضيـ ،كلف يقبضكا إال السراب ،كاندفعكا تتممكيـ شيكة مجنكنة

لؤلشياء كالنفايات ،حتى العقبلء منيـ كالكيكؿ اجتذبيـ بريؽ الغكاية فسقطكا"

()5

في ممحمة السراب ،ينظر سعداهلل كنكس مف عيف زرقاء اليمامة لمخراب القادـ ،الذم بتنا نعيشو

اآلف ،ىذا الخراب الذم لمع كالبرؽ في لحظة مف غفمتنا كىكاننا ،فأعمي بصائرنا ،كقمب مألكؼ
حياتنا ،عندما فتحت األنظمة الحاكمة بكابات الكطف عمى مصراعييا أماـ استعمار ناعـ ،كتحت

ستار االنفتاح كالتقدـ ،إذا تخمى النظاـ الرسمي المقمكع عف المكاجية لحسابات خاصة ،كترؾ
( -)1رأس المممكؾ جابر ،سعداهلل كنكس ،ص  ( 5المسرحية مف مكقع الكتركني ) www. Alsakher.com
( -)2المصدر السابؽ ،ص .2

( -)3حكى الطائر ،عبمة الركيني ،مكتبة األسرة ،ميرجاف القراءة لمجميع ،2005 ،ص .26
( -)4بيانات لمسرح عربي جديد ،سعداهلل كنكس ،ص .21

( -)5رؤيا الزرقاء األخيرة ،فاركؽ عبد القادر ،مجمة الطريؽ ،العدد األكؿ ،بيركت ،1996 ،ص .206
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الثقافة الشعبية تكاجو الخطر القادـ  ،كلكنيا لـ تقك عمى المكاجية ،كسرعاف ما انيارت أماـ
الزحؼ القادـ تحت ستار مف القيـ المزعكمة ،فيؿ كانت القيـ تميث لتكرس الظمـ ،كتزيد

المظمكميف ظمما جديدا؟ ىؿ كانت ىذه القيـ تيمؿ لممتسمطيف الجدد الذيف نيبكا خيرات األكطاف،

كىما كسرنابا؟ فبدت المجتمعات العربية ضعيفة مبعثرة كأنيا "مجمكعة
كأغرقكا عقكؿ الناس ن
صغيرة مف األصكات بعثرىا الخراب فخنؽ بعضيا ،كشتت بعضيا اآلخر كلـ تستطع أف تصرخ
في كجو ىذا االنفتاح ،الذم داىـ ىدكء الناس كطمأنينتيـ ككيانيـ" (.)1

دخؿ االنفتاح تحت ستار اقتصادم استغؿ فقر الناس كعكزىـ ،كلكف سرعاف ما أتى عمى
منظكمة القيـ كاألخبلؽ ،كقمب مألكؼ حياة الناس ،إلى حياة شعركا فييا لمحظات بالمتعة

المزيفة ،تحت بريؽ الماؿ كشيكات النفس ،فالقرية غرقت بشيكخيا كأعيانيا كأكابرىا في الترؼ

كالمجكف ،الشيخ عباس أصابتو حالة مف الذىكؿ حيف رأم األجساد الطرية تتؤلأل أما ناظريو،
كمختار القرية سمبت الخمر لبو كعقمو ،كمحمد القاسـ أدرؾ بعد أف سرت الخمر في عركقو أف

المحظات السعيدة في الحياة بدأت مف ىذه المحظة ،غرقكا جميعا في الخمر كالنساء حتى

خطيبيـ كاماميـ ،إنيا نزكة كلكنيا سرعاف ما تبلشت كذكت كالبرؽ الخاطؼ.

يبيف كنكس مف كراء أقنعتو أف االنفتاح يككف أخطر عندما يداىـ الشعكب تحت عباءة الكطنية
كاالنتماء ،كيقكـ بتمريره جماعة مف أكلئؾ الذيف يحرصكف عمى تحقيؽ أطماعيـ الخاصة ،فعبكد

سكؽ االنفتاح كزينو في أنظارىـ ،كبعد تحقيؽ
الغاكم ابف القرية الذم عاش في الغرب ىك الذم ٌ
ما يصبك إليو مف جمع لمماؿ ،باع كؿ شيء كتركيـ مجرديف مف كؿ شيء كعاشكا حالة مف
الضياع كالتشتت عمى كؿ األصعدة.

المسرحية تعكس مدل تراجع األنظمة الرسمية ،كعجزىا عف مكاجية الغزك القادـ ،كتترؾ الثقافة

الشعبية تكاجو مصيرىا أماـ ىذا االنفتاح ،كلكنيا سرعاف ما تيزـ ألنيا ال تقكل عمى المكاجية.
 -2مسرحية األيام المخمورة

في األياـ المخمكرة يبني سعداهلل كنكس مدرسة لئلنسانية ،يناقش فييا أدؽ العبلقات االجتماعية
األسرية ،كينفذ إلى سراديب عش الزكجية؛ ليبيف أنو المنبع لصيركرة المجتمع كانتظاـ حياتو،

يتقنع كنكس خمؼ المضمكف االجتماعي لمنص ،كيتخذ منو نافذة لمبكح ،محمبل إياه قضية

يحكؿ مصائبو إلى حكايات،
اجتماعية أخبلقية؛ ليمارس دكر المعمـ الذم يرشد اإلنساف كيؼ ٌ
تتقاسميا اآلذاف كالرياح كاألزماف ،يعمـ كنكس اإلنساف كيؼ ينتصر البكح عمى الكتماف ،كيتحدث
( -)1قراءة سيميائية في مسرح كنكس ،محمد اسماعيؿ بصؿ ،ص  .60نقبل عف رسالة ماجستير حكؿ كنكس لمطالبة دانية
حسف ،إشراؼ أ .د مركاف عصب ،جامعة البعث ،دمشؽ ،2010 ،ص .198
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عف متاعبو كآالمو التي طالما ظمت حبيسة لعادات كتقاليد ،أرقت المجتمع ،كظمت تتخفى كال

تختفي كراء حجاب ظؿ منزنىا عف الخكض فيما يحدثو مف تقكيض ألركاف المجتمع.

دكر ،يطرح مف خبللو ما يجكؿ بخاطره مف
كاف كنكس كفي مسرحيات سابقة يجعؿ لممتفرج نا
ىمكـ ،يتدخؿ كيناقش كيصعد إلى خشبة المسرح ،لكف األياـ المخمكرة لـ تتناكؿ قضية سياسية
كما جرت العادة في مسرحيات كنكس السابقة ،بؿ قضية اجتماعية ىامة أال كىي أثر العبلقات

الزكجية عمى تماسؾ األسرة ،كما تناكؿ أىمية الثقافة الجنسية كدكرىا في نشكء عبلقة حميمية

بيف الزكجيف ،كأنو يمارس دكر المصمح االجتماعي ،الذم يدرؾ مكاطف الخمؿ في المجتمع،

محققا بذلؾ أعمى درجات االلتزاـ الذم يقكـ "في الدرجة األكلى عمى المكقؼ الذم يتٌخذه المف ٌكر
ن
أك األديب أك الفناف ،كىذا المكقؼ يقتضي صراحة ككضكحا كاخبلصا كصدقا كاستعدادا مف

حمؿ كامؿ التبعية التي يترتٌب عمييا ىذا االلتزاـ "(.)1
المف ٌكر ألف يحافظ عمى التزامو دائما ،كيت ٌ

كنكس ،مسرحيات كثيرة تتقنع خمؼ التاريخ ،ككشؼ ما أغفمو المؤرخكف ،ليأخذ بيد المتفرج
كتب ٌ
مف ظممة التزكير كالتحريؼ أك التستر ،إلى جبلؿ الحقيقة ،غير أف الكاقع االجتماعي بما يحممو

مف مشكبلت ،دفع سعداهلل كنكس إلى مضاميف جديدة ،يتناكؿ فييا كاقع اإلنساف العربي ،عبر

كيجرم ذلؾ المكنكلكج مع الذات
النفاذ إلى أدؽ تفاصيؿ خصكصياتو ،كطرحيا بكؿ جرأة ليتأمميا ي
لتتعمـ كيؼ تتج أر ،كتعبر عما يخنؽ كاقعيا كيعكر صفك حياتيا.
يفتح كنكس نكافذ مغمقة ،كيفتش عف أسباب خفية عصفت بمنظكمة القيـ ،كحجبت عالـ الركح
فباتت الحياة باىتة كئيبة ،تراجع فييا الحب كاأللفة خمؼ حكاجز مف الخكؼ ،فرضتو عادات

كتقاليد بالية ،تنكرت حتى لمغرائز التي أكدعيا اهلل بني البشر .لعؿ ىذا ما دفع كنكس لمكلكج إلى

عالـ الركح الذم أفرد لو مساحة كبيرة في مسرحياتو األياـ المخمكرة كأحبلـ شقية.

ألياـ المخمكرة" يدؽ كنكس جدراف الصمت ،ييدـ أركانيا كيخمخؿ الراكد؛ ليعمـ "اإلنساف
في "ا ٌ
يحكؿ مصائبو إلى حكايات ،تتقاسميا اآلذاف كالرياح كاألزماف ،كيؼ يكتشؼ بمسمان سحرينا
كيؼ ٌ

لمجركح كاآلالـ" ( .)2ىا ىك يقكـ إذان بتحكيؿ اآلالـ إلى حكايات تذرييا الرياح عمى لساف

اآلخريف ،كيجعؿ مف عذاباتيـ مادة لمبكح بما يعتمؿ في النفس مف جراح ،قكضت النسيج

االجتماعي أك أكشكت ،كىي ال تحتمؿ المكاربة ،كال تحتاج لمبحث عف حكاية تاريخية تستند إلييا

أمر يتعامؿ مع حاجات الركح ،التي تميد إلشباع حاجات الجسد
في طرحيا ،ال سيما أنيا تطرح نا
التي بدكرىا تشكؿ رافدا كمرجعية ،تكاد تككف حاسمة في صناعة قرار مصيرم ،ييدـ كؿ ما
( -)1االلتزاـ في الشعر العربي ،أحمد أبك حاقة ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،ط ،1979 ،1ص .14

( -)2األياـ المخمكرة ،سعداهلل كنكس ،األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،1996 ،ص .126
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اعتقده الكثيركف أنو مممكة مقدسة ،تحرسيا عادات كتقاليد تمنعيا مف االنييار " ،فثمة تحكؿ في

المنظكر كاختبلؼ في طبيعة المكضكع الذم تناكلو ،حيث نممس صعكد الفرد كحضكر لغة

الجسد"( )1التي طغت عمى مضمكف المسرحية ،في سعييا لمخبلص مف ىيمنة القكانيف ،التي بدت
مف منظكر لغة الجسد قكانيف قاسية ،فحاكلت الخركج عمييا ،ككسر ثكابتيا ،مف خبلؿ تكظيؼ

األراجكز ،الذم لـ تعد لو حاجة بحكايات الماضي ،فالحاضر دسـ مميء بما يكفي مف الشقاء؛
ليحمؿ الفكرة التي يتكئ عمييا المضمكف ،كيناقش مصير الفرد كحاجاتو المكبكتة ،التي ىي

حاجات المجتمع بأسره ،ال سيما أنو جعؿ مف حكايات األراجكز مرآة ،تعكس الكاقع كتكشؼ

قدر ك سممكا بو.
دكاخؿ النفكس كما اعتراىا مف كبت ،أسبابو تراكمت حتى ظنو الكثيركف نا

األياـ المخمكرة ،يبيف سعداهلل كنكس أف اإلنساف يخفي خمؼ شخصيتو شخصية أخرل
في ٌ
مؤلما ،يظؿ حبيسا ال تسمح
مصطنعة مزيفة ،كىي بدكرىا تخفي بيف تضاعيؼ كجدانيا ك ن
اقعا ن
عادات كتقاليد المجتمع لو أف يطفك عمى السطح " ،لكننا ال نستطيع أف ننكر أف ىذا الشعكر

الذم تضطرب بو نفكسنا كراءه حقيقة كامنة"( ،)2فالزكج عبد القادر الطحاكم ،ال يعمـ أنو قد فشؿ
في إقامة عبلقة زكجية ناجحة ،كالنتيجة ىركب الزكجة كرحيميا ،مخمٌفة الكثير مف الحكايات التي

تبدك ظاىرنيا أنيا خركج عف نكاميس المجتمع ،لكنيا في الحقيقة ردة فعؿ ال إرادية لتمؾ الغريزة
المقمكعة ،التي تبحث عف حؽ الجسد في مجتمع ال يقبؿ مجرد الخكض في مثؿ ىذه الحقكؽ،
التي تبدك مشاكسة في نظر الكثيريف ،تحت ستار مف الحياء المصطنع؛ لتككف النتيجة ىذا

اليركب كىذا التفكؾ األسرم ،الذم أشار إليو كنكس في مكضكع المسرحية ،ككأنو ينبو مف ىذا

الخطر الصامت ،الذم يقكض أركاف المجتمع دكف أف يمتفت إليو أحد؛ ليعمـ الناس أف الزكجة
بمجرد احتراـ مشاعرىا " تبدأ تتذكر أنيا جديرة بالحب كاالحتراـ كيخؼ ميميا القيرم كتستطيع أف

تسترخي تعطي أقؿ كتستحؽ أكثر"(.)3

تسعى سناء لتحقيؽ الحمـ /الصبكة التي تشتعؿ في أعماؽ نفسيا ،تقاكـ كلكنيا تيزـ أماـ

جبركت الشيكة ،المقاكمة أكصمتيا أك أكشكت إلى حالة مف الجنكف " ،إف أمؾ عمى حافة الجنكف

يا ليمى ،قاكمت كثي ار كعاندت كثي ار كلكني أحب رجبل كأريد أف أعيش معو"( ،)4إنو رجؿ مف
صنع كنكس لتكتمؿ الحكاية ،حكاية النشكة الغائبة في سرير الزكج عبد القادر الطحاكم ،نشكة

غيبيا الجيؿ كأطفأىا في مكاف ،كلكنيا تأبى إال أف تشتعؿ في مكاف آخر.
ٌ
( -)1حكى الطائر ،عبمة الركيني ،مكتبة األسرة ،ميرجاف القراءة لمجميع ،2005 ،ص .12

( -)2المسرحية نشأتيا كتاريخيا كأصكليا ،عمر الدسكقي ،دار الفكر ،ط ،1962 ،3ص .273
( -)3الرجاؿ مف المريخ ،كالنساء مف الزىرة ،جكف غرام ،ترجمة ،حمكد الشريؼ.26 ،

( -)4األياـ المخمكرة ،سعداهلل كنكس ،األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،1996 ،ص .55-54
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سناء :دعني "كىي تقاكمو" ابتعد عني.
عبد القادر :كىك يثبت يدييا كيزحؼ فكقيا أنت لي كلف ابتعد إال بؾ.
سناء  :إنؾ تؤلمني.
عبد القادر :سأزيدؾ ألما إف لف أسمعؾ تتكسميف.
سناء " :بألـ" إنؾ تكجعني فعبل.
عبد القادر :تكسمي إذف.
سناء  :أرجكؾ أف تككف لطيفا.
عبد القادر" :كىك يمزؽ سركاليا" ال تتفؽ المذة مع المطؼ.
سناء  :أخ.
بدلي التمتع بالدالؿ.
عبد القادر :اآلف ٌ
سناء :إني أكرىؾ.

()1

مف ىنا بدأ دمؿ العائمة الذم يبحث عنو الحفيد ،كرحمة البحث عف الحقيقة الكامنة كراء حكاية

العائمة ،التي تتشعب إلى حقائؽ ال ينظميا قانكف كال مبدأ ،كيطمؽ كنكس العناف لمحكار كالكؿ
يق أر مف زاكيتو الخاصة ،معيار الحقيقة أصبح قناعات متشعبة تحكميا الثقافة كاليكل ،سرحاف

االبف كاالبنة سممى آثركا لفمفة المكضكع " كانت أمنا كاختارت أف ترحؿ عنا ،لـ نكف صغا ار
نحتاج لرعايتيا ،كلـ تكف عبدة ينبغي ردعيا كتأديبيا"( ،)2كعدناف االبف األكبر ظؿ يعيش ثقافة

المجتمع في البحث عف غسؿ العار ،لكنو في لحظة عجز ،يفرغ رصاصات مسدسو في فمو،
كينيي معاناتو ،كىنا يجعؿ منو كنكس رم از النييار كؿ مقدس مكركث ،كانكساره أماـ رغبات

الجسد المكبكتة ،االبنة الصغرل ليمى تحفظ سر أميا مع مزيج مف التعاطؼ كاأللـ ،أما الزكج
عبد القادر ينسى األمر كيبحث عف زكجة ثانية.
يخكض كنكس في أدؽ خصكصيات المجتمع ،يذيب الخاص في العاـ ،كلـ يتخ ىؿ عف شخصياتو
كعبر عنيا كعف أزماتيا كمشاعرىا كأدؽ خمجاتيا النفسية ،فيتخذ مف الحفيد كحكايات األراجكز
( -)1األياـ المخمكرة ،سعداهلل كنكس ،ص .26
(-)2المصدر السابؽ  ،ص .61
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قناعا ،يتستر خمفو؛ لينكأ جراح العائمة بعدما شعر أف الجدة سناء ال يزكرىا أحد ،رغـ كثرة
ن
()1
األقارب لذلؾ أيقف " أف في العائمة دمبل يتستر عميو الجميع"  ،يبحث عف الحقيقة التي ظمت

تحارب ،كتحاط بأسكار مف الحياء المصطنع الذم يكتكم بنار الغريزة المكبكتة؛ لينفجر كيككف
البركاف الصامت ،بركاف يصنعو كنكس عمى طريقتو الخاصة؛ فيتسمؿ إلى النفكس يصارع فييا

الكتماف ،عبر مكنكلج خاص ،يحيؾ خيكط الحكاية كيدؿ عمييا ،إنيا حكاية تتحرؾ في صمب
القيـ كالمبادئ ،التي أنكرت البعد اإلنساني ألدؽ خصكصيات الحياة ،كلتمؾ االعتقادات التي

حاكلت أف تغطي سمؾ الحقيقة بطقكس مصطنعة ،سرعاف ما انيارت كلـ تعد قادرة عمى المداراة

أماـ سيؿ النزكات الجارؼ .يكشؼ سعداهلل كنكس ببراعة ،خطأ اعتقاد ما يتكىمو الكثيركف أنيـ

كيبيف لمجميع أف تمؾ األياـ المخمكرة
غيبكا جبلؿ الحقيقةٌ ،
يعيشكف أقصى درجات السعادة ،بأنيـ ٌ
سرعاف ما تخبر عف نفسيا ،فالعنكاف مبتدأ طكل كنكس خبره؛ ليطؿ في نياية النص ،عمى ألسنة
المداريف كيدفعيـ خانعيف إلكماؿ خبر الجممة المختفي بعبارة " تفيؽ أك تصحك" ،فما السعادة

المتكىمة إال لحظات تمر كالسحاب ،كتذكم كالسراب في غياىب المجيكؿ الذم يقكض أركاف
ى
المجتمع ،كيأتي عمى تماسكو؛ فيبدك ىشا مفككا خاكيا ،يعيش أفراده حالة سقيمة مف االغتراب
االجتماعي.
في المسرحية لـ يظير كنكس أية إشارة إدانة أك انتقاد؛ لترؾ سناء لمبيت كىركبيا لمنزؿ حبيب،

سكل ىذه الثكرة الضعيفة التي افتعميا االبف األكبر عدناف ،التي سرعاف ما تبلشت ك خبا بريقيا،

األمر الذم يحمؿ عمى االعتقاد ،أف كنكس تعاطؼ مع كؿ النساء أمثاؿ سناء ،كأرسؿ تمؾ
اىما ،أف النشكة تكمف في أف
اإلدانات المبطنة لكؿ الرجاؿ أمثاؿ عبد القادر الزكج ،الذم اعتقد ك ن
يعامؿ زكجتو بما يشبو االغتصاب.

 -3أحالم شقية " اضطياد النصف اآلخر "
في أحبلـ شقية يفتش كنكس عف نصؼ المجتمع اآلخر ،عف المرأة التي تحيا في مجتمعات،

ال يخفى عمى أحد ما كصمت إليو مف تخمؼ .تمخضت عنو حالة مف التراجع في شتى المياديف
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاألخبلقية ،فانيارت القيـ كتداعت ،كأحدثت صدعا في

النسيج االجتماعي لؤلمة ،كقكضت تماسكيا فبدا ى نشا يشعر أفراده – في األغمب -بشتى أنكاع

القمع كاالضطياد ،كالغريب في األمر أف يمجأ المقمكع لممارسة القمع عمى الحمقة األضعؼ،
التي تشكؿ المرأة عمادىا ،كتصبح ىي الضحية كالقرباف ،في مجتمع ذككرم يرزح تحت عبء
ثقيؿ مف القناعات ،التي تعكد جذكرىا إلى تقاليد مكركثة بالية ،أك أسيء فيميا كتفسيرىا عمى

(-)1األياـ المخمكرة ،سعداهلل كنكس  ،ص .61
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األقؿ؛ فتنتيؾ حقكقيا كتسمب مشاعرىا ،كحريتيا كتحرـ مف رغباتيا ،التي ىي في المحصمة
فطرة أكدعيا اهلل في المخمكقات جميعا ،فكيؼ يمكف أف تككف لممرأة مكانة ،إذا كاف المسيطر

عمى ىذه الحالة مقمكعا كقامعا ؟

يبيف كنكس أننا نمارس القمع كحالة نعكض فييا عف معاناتنا كضعفنا ،فنقكـ باستباحة المرأة
بإسقاط قيرنا عمييا ،كنجعميا متنفسا لمثأر مف معاناتنا ،كأدكاتنا في قمعيا ىي نفسيا التي شكىت

حياتنا ،إنيا التشيؤ كالتقديس ،فتغدك مكبمة بمحرمات كثيرة مف منظكر ثقافة تعاني مف التخمؼ،

أكىمت الكثير مف الرجاؿ ،أف ليـ مطمؽ الحرية في اعتبار الزكجة متاع ،مع أنيـ يجيمكف أك

يتجاىمكف عالميا الخاص ،كسماتيا الفارقة؛ فتغدك جامدة ميتة العكاطؼ" ،تنكء تحت ثقؿ نكازعيا

الفردية في الباطف المستكر ،فتعاني كتتعذب مف قيكد الظاىر المفركض عمييا ،حيث تخنؽ حرية

الجسد كالركح"

( ،)1

كال يتبقى ليا إال اليركب ،إما إلى نفسيا كالتقكقع عمى الذات ،أك إلى ردة فعؿ

جامحة ،تخدش الحياء كتحرؽ األخضر كاليابس؟ كالسؤاؿ المر :ىؿ ىناؾ مجاؿ ألحبلـ المرأة،
ألمانييا كأمنياتيا في مجتمعاتنا العربية؟ سؤاؿ ينزع حياءه سعد اهلل كنكس في مسرحيتو "أحبلـ

شقية" ،المسرحية التي ينكأ فييا كبشجاعة فائقة جرحا ينزؼ عمى الدكاـ ،في محاكلة جريئة
تخترؽ كؿ حجب التقديس.
في أحبلـ شقية يكمف قناع فكرم عميؽ ،عكس كنكس مف خبللو كاقع المرأة المضطيدة في

ستار ،يعكس مف خبللو الممارسات السمبية لمجتمع
ٌا
المجتمعات العربية ،كاتخذ منو سعداهلل
ذككرم استم أر القمع لدرجة التشيؤ؛ ليظ ًير أف المرأة في رحمة تحقيؽ الذات ضحية صراع بيف

قيكد المجتمع كالرغبات المكبكتة ،كينادم " بضركرة تحرير المرأة كمنحيا حقكقيا اإلنسانية بما

يؤمف ليا كلممجتمع االتزاف النفسي كاالجتماعي"( ،)2كألف كنكس يعي كاقع المجتمع مف جية،

كألىمية المسرح مف جية أخرل.

كمغامر
نا
فقد كاف جريئا في طرحو لممكضكع ،فعالـ المرأة كرغـ خصكصيتو ،يقتحمو كنكس مجازنفا
كغير ىياب ،ك ينفذ إلى ذلؾ التسكس ،الذم ينخر كاقعنا كمجتمعنا ،ليعريو كيجمده في آف معا،
كذلؾ مف خبلؿ عائمتيف متجاكرتيف ،فارس كمارم ك كاظـ كغادة ،كشخص " بشير" آخر يقتحـ

حياتيما؛ فيحرؾ الشعكر كييدد استكانتو كىدكءه .الذم يقكـ بتحريؾ األحداث كدافعيا إلى الذركة،

إذ بدكنو كؿ شيء يبقى ساكنا ،كيشكؿ قاسمنا مشتركنا كالعبنا ميمنا في سير األحداث ،فيك بالنسبة

( -)1طقكس العشؽ كالحقيقة ،نبيؿ حفار ،مجمة الحياة المسرحية ،دمشؽ ،عدد  ،1999 ،45ص .93

( -)2دراسات في المسرح ،فؤاد الصالحي ،دار الكندم لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط  ،1999 ،1ص .32
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لفارس ك كاظـ عدك؛ ألنو ييدـ أعمدة عالميما كيزعزعيا كييددىا بالسقكط .كىك بالنسبة لمارم
كغادة طكؽ النجاة مف تمؾ الكحدة الداخمية كاف ظيرتا ضمف حياة أسرية صكرية.

مارم تمؾ المرأة الشقية التي فقدت حياتيا األنثكية الجنسية ليمة زفافيا؛ ألف زكجيا كاف ممكثا،

كفقدت بسبب التمكث جنينيا تنفر مف زكجيا،

ماري :ىؿ تذكر ماذا أىديتني في ليمة عرسي؟ كانت مارم عمياء ال تعرؼ شيئا عف الرجاؿ،
كأىداىا عريسيا داء لكث طيرىا ،كىدـ صحتيا .كنت دائما مطيعة ،كلـ أجف مف الطاعة إال

العقـ كالسقـ كالبمكل.

فارس :ال يا مارم ما تحدثتي مرة بيذه القسكة ،كأنا أيضا كنت جاىبل كلـ أعرؼ الكثير عف
النساء

(.)1

تتعمؽ مارم بذلؾ الرجاء/بشير كتعاممو كابنيا المفقكد ،في حالة تعكس مدل الحرماف الذم تعاني

منو حتى استحاؿ الكىـ إلى حقيقة .كغادة التي أرغمت عمى الزكاج مف ابف عـ ليا باتفاقية

أبرميا كالدىا مع عميا ،زكاجا غير متكافئ يقمع طمكحيا ،تحرـ ىي األخرل مف تحقيؽ الحمـ،
فترل في الحمـ/بشير أخاىا الغائب ،في إشارة إلى بيئة اجتماعية " يقكـ فييا الكاقع االجتماعي
بالسيطرة الكاممة كمد سمطتو عمى آفاؽ المرأة جميعيا ،كتحكيميا مف الحمـ إلى االنكسار"(.)2

ينبو كنكس إلى طبيعة الصراع في المسرحية ،كمحاكلة المرأة لمخبلص مف الظمـ الكاقع عمييا

لتحقيؽ الحمـ المنشكد ،عبر الحفاظ عمى بشير الحمـ كاألمؿ .الذم يخشاه كؿ مف فارس ككاظـ
ألنو ييدد حياتيما كيفضح أمرىما كرجكلتيما المفتعمة.
يتحد فارس ككاظـ لطرد بشير التيديد كانقاذ عالميما الميدد بالسقكط ،كتتحد مارم كغادة
لممحافظة عمى بشير الحمـ ،كينمك الحدث الدرامي عمى إيقاع ىذا الصراع ،كلكف شتاف ما بيف

االتحاديف ،فمكازيف القكل غير متكافئة ،األكؿ شركطو مييأة "مجتمع ذككرم قامع" يمنح الرجؿ
سمطة مطمقة ،كاآلخر شركطو ناقصة "مجتمع أنثكم مقيكر" سمبو المجتمع كؿ حؽ ،لذلؾ تككف

النتيجة مأساكية صادمة ،قتؿ بشير الحمـ ،نتيجة التحالؼ األكؿ برصاصة مف مسدس كاظـ،

كقتؿ الطفؿ /األمؿ نتيجة التحالؼ الثاني بدس السـ لمزكج في الطعاـ لمزكجيف ،كلكف يأكمو

الطفؿ؛ لذلؾ يشتد كقع المأساة عمى مارم كغادة ،إشارة إلى انتصار الذككرية ،كتنتيي المسرحية
بصرخة غادة التي فقدت بشير كطفميا /المشتيى كاألمؿ.

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .258

( -)2الطريؽ إلى النص ،سميماف حسيف ،اتحاد الكتاب العرب ،1997 ،ص .14
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مفتكحا عمى
كبير كجرنحا
كىنا تكمف مكاجو الكاقع في المسرحية كذركتيا أيضا؛ ألنيا تخبئ سؤاالن نا
ن
مصراعيو .ىؿ حمـ المرأة العربية مسمكح بو في مجتمعنا؟! اإلجابة تككف حتى الحمـ محظكر
عمييا ،كالمسرحية تفجر حقيقة في نيايتيا مفادىا" :ال مجاؿ لمحمـ ،ال مجاؿ لمتمني ،ال شيء

سكل الظبلـ كالمكت أيف الشعر كالجماؿ في ىذه الدنيا؟ أيف غابة النخيؿ كالحرية كالشرفة التي
ينأل عنيا القمر؟ ال الحمـ ممكف كال التمني ممكف كال شيء سكل الظبلـ كالمكت".

()1

كمع ىذه الصرخة تصؿ المسرحية منتياىا ،فتتعرل األمكر أماـ جرأة كنكس ،فكأنو يقكؿ لف

تحقؽ المرأة في مجتمعاتنا الحمـ كال الحرية ،كلف تجد ذاتيا بدكف التضحية ك دفع الثمف غاليا،

كىكذا يصير المكت ىنا بداية ال نياية ،نياية لمماضي كالحاضر كبداية لبلتي.

كالسؤاؿ اآلف مع نص كيذا غزير بالمعاني كالدالالت ،عميؽ الفكرة ،ىؿ اكتفى كنكس بنقؿ

الفكرة ،معتمدا عمى عمقيا؟ ىذا العمؽ يممسو القارئ حيث اإلحساس بصراع أفكار أكثر مف

اإلحساس بصراع شخكص مف لحـ كدـ .أـ أنو أراد أف ينصؼ النساء مف خبلؿ " استعراض
تعاسة أكضاعيف بما تتسـ بو مف أعراض مرافقة لردكد أفعاليف عمى المستكل النفسي بيدؼ

اإلصبلح االجتماعي"

()2

إف فكرة النص العميقة سجؿ فييا كنكس مكاقؼ عالية في االلتزاـ كالجرأة .فيك قد أحدث صدعا

شيئا في دكاخمنا ،كرفعو مف سباتو
حرؾ ٌ
في كاقع ظؿ ن
بعيدا عف الخكض في أعماقو ،ككفاه أنو ٌ
في األعماؽ ،إلى تضاريس السطح ،لنعيد تأمؿ الكثير مف مفاىيمنا كقيمنا التي نسجت مف

خيكط التقديس.

-4رحمة حنظمة " الصمت القاتل"
اإلنسانية ،كتصكر معاناة
مسرحية "رحمة حنظمة مف الغفمة إلى اليقظة" تتناكؿ مشكبلت النفس
ٌ
ضده الضغكط ،كتكقع بو تحت طائمة القير؛ فيفقد في النياية إنسانيتو.
اإلنساف عندما تمارس ٌ

المتحكميف بالشعكب،
المسر ٌ
حية تناقش التبلعب بالمجتمع ،كتسخير السمطة مف أجؿ خدمة أىكاء ي
نفسية ،عميقة األثر كالداللة كجريئة في آف معا ،ال سيما أنيا تعبر عف أكلئؾ
مف خبلؿ دراما ٌ

تجرع القير تحت نير الحكاـ ،عمى الحديث بألسنتيـ.
الذيف آثركا ٌ

ق أر كنكس كاقع اإلنساف العربي المقمكع ،كأدرؾ بحسو العالي حجـ المعاناة التي تخيـ عمى

مجريات الحياة ،فبدت أشد سكادا مف خافية غراب أسحـ ،خيـ بجناحيو عمى أمة تحيا كاقعا
( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .312

( -)2دراسات في المسرح ،فؤاد الصالحي ،دار الكندم لمنشر كالتكزيع ،عماف ،1999 ،ص .36
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مؤلما ،يمارس معيا المنتفعكف الترغيب مرة كالترىيب أخرل ،كلكنيا تعكد منكسة األعبلـ في

الحالتيف.

اقتبس "كنكس" مكضكع مسرحيتو في األساس مف "بيتر فايس" كمنح شخصية (مككينبكت)

سياسيا لرساـ
تيمنا باسـ الشخصية الكاريكاتكرية الساخرة
اسما عر ٌبيا ىك "حنظمة" ن
ن
األلمانية ن
الكاريكاتير الشيير "ناجي العمي" ،الذم اغتيؿ قبيؿ كتابة مسرحية "كنكس" بعاـ كاحد ،فاتخذه
رمز لمغفمة التي اكتنفت اإلنساف العربي ،كالذم يمر يكميا بحالة مف االمتياف في كطف
"كنكس" نا
شعار حكامو "اعتقؿ الشبية كال تكاجو فتنة"( ،)1حتى يدرؾ أف عميو مكاجية ىزيمة أنظمتو بكعي

حاليا مع كضع العالـ العربي المتخبط في مكاقفو.
صحيح بكاقعو ،كىك ما يتشابو ن

سياسية
يتككف مف مؤسسات
ٌ
حنظمة رمز لممكاطف العربي المقيكر ،تحت كطأة نظاـ ظالـٌ ،
اجتماعية فاسدة ،يعيش حياتو الكاقعية كأنيا حالة عبثية ،يقكـ الكؿ فييا بالتمثيؿ عميو ،مدعيف
ك
ٌ

أنيـ حريصكف عمى مصمحتو ،كيسيركف عمييا ،لكف في الحقيقة ال ىدؼ ليـ سكل مصالحيـ

الخاصة ،كغاياتيـ الشريرة ،كأطماعيـ التي ال حدكد ليا ،مف أجميا يقكلكف " يتحتـ عمينا أف
نعتقؿ الشبية ،كشبو الشبية كأف نسحؽ الشغب ،كىك ما يزاؿ في الخكاطر كالنيات"(.)2

في رحمة حنظمة المميئة بالمعاناة دركس كعبر ،تتخطى حدكد التعاطؼ كالمشاعر السطحية؛
لتنفذ إلى دكاخؿ النفس ،كتدفعيا إلى إعادة قراءة الكاقع عبر مكنكلكج داخمي ،تصارح فيو النفس

المغيبة؛ التي مفادىا أننا بحاجة لتغيير الممارسات
المقمكعة كاقعيا المكبكت؛ لتصؿ إلى الحقيقة
ٌ
()3
حتى تتغير النتائج ،كأنو لـ يعد مفيدا أف نعتنؽ مبدأ " امش الحيط الحيط كقؿ يا رب السترة"
كعمينا أف ندرؾ أف سكء اعتقادنا ،بأف ىناؾ مؤسسات ترعى مصالح المكاطف ،كتنصفو مف الظمـ

الذم كقع عميو ،قد يجرنا إلى المزيد مف االغتراب ،لذلؾ " اعتمد كنكس عمى الحكار كأداة؛
لتكرس البعد التعميمي ،فمف خبللو كشؼ كنكس ظاىرة تغييب المكاطف عف كاقعو كحياتو كفكره،

فيغدك غافبل في عقميتو ،كبمثؿ ىذه األدكات أك المفاىيـ تتمنيج القراءة فتصير قادرة عمى رؤية
النص في دكاخمو ،تكشؼ مخبأه كتعرؼ ما يقكؿ"( ،)4لذلؾ عمى كؿ منا أف يبادر إلى التصدم

لما يعترضو مف متاعب كمصائب ،كأال ينتظر حمكال مف أكلئؾ الذيف استباحكا كؿ المحرمات
حفاظا عمى مصالحيـ الخاصة ،فقكضكا أركاف المجتمع ،كجعمكا مف مؤسساتو شيئا ىبلميا ال

كجكد لو في الكاقع ،ليستيقظ ك ٌؿ مف غمفتو ،كخصكصا أكلئؾ الكاىميف ،الذيف بنكا آماال عريضة
( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص .12
( -)2المصدر السابؽ ،ص .55
( -)3المصدر السابؽ  ،ص .8

( -)4الراكم بيف المكقع كالشكؿ ،يمنى العيد ،مؤسسة األبحاث العربية ،بيركت ،1986 ،ص .16
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عمى تمؾ اليياكؿ الجاثمة عمى صدر الكطف كالمكاطف ،كما استيقظ حنظمة في نياية المسرحية

كأعمف أف " قكلة امش الحيط الحيط كقؿ يارب السترة ال تقكد إلى السترة"(.)1

إف كاف "بيترفايس" جعؿ مف شخصية "مككينبكت" رم از لئلنساف المعاصر المعذب في زمف

مقيكر ،كعر نبيا مشكش الكعي ؛
نا
فمسطينيا
الرأسمالية المتكحشة  "،فسعداهلل كنكس" جعؿ مف "حنظمة" 
ن
جاد  ،يستخدـ السخرية ككسر اإليياـ ،كتقنيات
رمز لكؿ المقيكريف كالمعذبيف ،في عرض  
ليصبح نا
بل يجب أال يتنازؿ عنو تحت كؿ
دكر
مسرحية جرل تكظيفيا لتعمـ اإلنساف أف لو نا
حيكيا كفاع ن
ن
الظركؼ.

 القناع األخالقي

 -1طقوس اإلشارات

في طقكس اإلشارات يطرح كنكس قضية تتناكؿ منظكمة القيـ األخبلقية ،التي تسكف المجتمع

بكؿ أطيافو كمستكياتو ،كيبني صراعا داخميا مع األنا ،التي تتعارض مع كاقعيا الخارجي ،الذم

ينيش الشخصيات التي تتخفي كراءه ،كتبحث عف حؽ مشركع بالمتعة ،كتخكض صراعا ضد

القانكف المدني كالديني كاالجتماعي ،كالحراـ كالحبلؿ ،مف أجؿ تحقيؽ رغبات حاؿ دكنيا ستار
حيز سيطرة
كثيؼ مف القيكد ،التي سرعاف ما تنكسر أماـ الشيكة الجامحة ،التي تخرج مف ٌ
الشعكر إلى مرحمة البلكعي " ،كأف ىذا البلكعي عاص كعنيد ،كبالتالي فإف الذات البشرية التي

تنبثؽ مف ىذه الصيركرة األكديبية ىي ذات منشطرة ،ممزقة بيف الكعي كالبلكعي عمى نحك

محفكؼ بالمخاطر ،حيث يمكف لبلكعي أف يعكد كينزؿ بيا الببلء"

(.)2

فيؿ تتج أر األنا عمى

المحرمات؟ أـ تستمر في المجاممة عمى حساب الشيكات المكبكتة؟ أـ يا ترل
الظيكر في مجتمع
ٌ
القادـ أخطر؟
كنكس أجاب عف ىذه التساؤالت في مضمكف المسرحية ،حيث يكضح في مستيؿ مسرحيتو بأف

" أبطاؿ العمؿ ما ىـ إال ذكات فردية ،تعصؼ بيا األىكاء كالنكازع ،كترىقيا الخيارات ،كأنو مف

سكء الفيـ الكبير إذا لـ تق أر ىذه الشخصيات مف خبلؿ تفردىا ككثافة عكالميا الداخمية ،كليس
كرمكز تبسيطية لمؤسسات تمثميا"( .)3ىذا التكضيح يكشؼ عف طريقة كنكس في استمياـ الحدث

التاريخي ،فيك ال يرل في التاريخ " ركاما مف الصكر كاألسماء كالكقائع...إنو تصارع إرادات،
كتضاد رؤل كمصائر في سياقات فاصمة صدامية ،تتراءل فييا الشخصيات في لحظاتيا

( -)1رحمة حنظمة ،األعماؿ الكاممة مج  ،2سعداهلل كنكس ،دار األىالي ،دمشؽ ،ط ،1996 ،1ص .58

( -)2الحريـ الفركيدم ،بكؿ ركزف ،ترجمة ثائر ديب ،دار كنعاف لمدراسة كالنشر ،دمشؽ ،1995 ،ص .14

( -)3األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،1996 ،ص .469
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اختيار كمكاقؼ" ( .)1كال يقدـ التاريخ كمادة جامدة ،كأحداث تكلت كال يعيد سردىا كما
نا
القصكل،
يفعؿ المؤرخكف ،بؿ " يقدـ تأمبل فرديا في التاريخ ،أمبل في أف يتحكؿ مف خبلؿ المشاىديف
كالقراء إلى تأمؿ جماعي" (.)2

قناعا؛ لطرح العديد مف المكاقؼ كاألفكار؛
المسرحية ،بيذا المعنى ،تتخذ مف الكاقعة التاريخية ن
كتدعك اإلنساف إلى تأمؿ ذاتو؛ لينمك إلى تأمؿ جماعي ،ضمف قالب حكائي سمس كجرمء في

ضبط نقيب األشراؼ الىيا في صحبة غانية ثار الرأم العاـ ،كبدت “السمطة
آف معا ،فبعدما ي
الرسمية” محرجة كمرتبكة .حاكؿ المفتي درء الفضيحة ،عبر المجكء إلى حيمة لتضميؿ الرأم

العاـ ،كتزييؼ الكاقع ،فاتفؽ مع زكجة نقيب األشراؼ كي تقبؿ الدخكؿ إلى السجف بدال مف
الغانية ،كىكذا سكم األمر ،إذ سجف مف كشؼ الحقيقة بدال مف المنافقيف .لكف جكىر المسرحية
يبدأ مف ىذه الش اررة األكلى ،ذلؾ أف ىذه األحداث تعصؼ بدكاخؿ الشخصيات ،كتقكد إلى

تحكالت جذرية حادة .مؤمنة زكجة النقيب ،التي اشترطت الطبلؽ ثمنا لقبكليا لعب دكر الغانية،

اختارت اسـ ألماسة ،كتحكلت فعبل إلى مكمس ،كراحت تتحدث حكا ار فمسفيا غير مألكؼ ،السيما
عندما تخاطب المفتي.

خيؿ إلي أنو ،كفي لحظة سقكطي ،سينبت مف مسامي ريش ممكف ،كسأحمؽ في
ألماسة ":يي ٌ
الفضاء كالطيكر كالنسائـ كأشعة الشمس ،أريد أف أقطع األمراس الخشنة التي تحفر لحمي،
كتقمع جسدم .أمراس مجدكلة مف الرعب كالحشمة كالعفة كمشاعر الدنس كالقذارة ...ينبغي أف
أتحمؿ مف كصاياكـ ،كي أصؿ إلى نفسي ،ينبغي أف أتجاكز خطر االنتياؾ كي ألتقي جسدم،

كأتعرؼ عميو”( .)3جسد ألماسة الضائع نمكذج ينطؽ عكضا عف أجساد نساء غيرىا ،عشف نفس
الظركؼ ،حيث كظؼ سعداهلل كنكس الحالة الفردية ،لتتحدث بمساف جمعي ،أما زكجيا عبد اهلل،
نقيب األشراؼ ،الذم يعشؽ حياة الميك كالمجكف ،يستقيؿ مف منصبو كيتحكؿ إلى زاىد تحت

أتمفت ظاىرؾ ،فتدارؾ
كطأة الحادثة ،كبتأثير مف طيؼ كالده الذم تراءل لو في المناـ يقكؿ لو:
ى
ككؿ
باطنؾ كأنقذه مف التمؼ .المفتي ،بدكره يصدر فتكاه الميمكة ،التي تديف الدعارة ،كالفسؽ ٌ

ال السيطرة عمى شغفو بألماسة لكف
أشكاؿ المتعة ،ييظير غير ما يبطف ،كيتظاىر باالمتثاؿ ،محاك ن
ببل جدكل ،فيحاكؿ خطب كد زكجة النقيب ،كىك يتستر كراء الديف إلخفاء نفاقو كازدكاجيتو ،بينما
يقدـ العفصة الشاذ جنسيا عمى االنتحار ،فيك سعى إلى التصالح مع ذاتو ،غير أف المجتمع،
المثقؿ بقائمة طكيمة مف األكامر كالنكاىي ،رفضو كنبذه ،كتبمغ التراجيديا مداىا األقصى في

( -)1بيانات لمسرح عربي جديد ،سعداهلل كنكس.221 ،
( -)2المصدر السابؽ.225 ،

( -)3األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،1996 ،ص .553
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المشيد األخير ،حيف يقدـ شقيؽ مؤمنة عمى قتميا غسبل لعار جمبتو لعائمتيا المحافظة ،فالنظاـ

االجتماعي كالسياسي كالذككرم ال يرحـ ،بالتالي لف تككف نياية التمرد سكل المكت.

يكشؼ كنكس كبجرأة "مع أنيا ال تعتبر في حد ذاتيا ،ليست معيا ار نقديا لتقكيـ الفنكف ،ذلؾ أف

الكثير مف الكتٌاب يكظفيا ،عمى نحك مجاني ،بغرض لفت االنتباه أك إثارة إشكاليات زائفة"(،)1
لكف مع سعد اهلل كنكس ،تتحكؿ الجرأة إلى قيمة فنية كجمالية ،ألنيا تتناكؿ مسائؿ اجتماعية
حساسة ،كتغكص في دكاخؿ الشخصيات كتفتح عكالميا المغمقة؛ لتشعر بالذىكؿ عندما ترل

صكرتيا الحقيقية أماـ مرآة الذات ،كتجعؿ السمع مييئا لئلصغاء إلى ما يدكر مف ىمسات خمؼ

األبكاب المغمقة مف خبلؿ تفاصيؿ النص .الذم يحرض الشخصيات عمى أف تيب نفسيا
المخفية كراء حجب سميكة ،كازاء ىذه الحقيقة تتكشؼ ىشاشتيا كضعفيا
لحقيقتيا المؤلمة
ٌ
كاستسبلميا ،عمى " أف كنكس ال يديف شخصياتو بقدر ما يخمؽ تعاطفا معيا بالنظر إلى ظركفيا
القاىرة ،كالى كاقعيا المأزكـ"( ،)2فعاشت لحظة مف فقداف السيطرة ،نتيجة ضغكط كعادات كتقاليد
أشار إلييا كنكس صراحة دكف مكاربة ،ككأنو أراد أف يعي الجميع حقيقة كاقع المجتمع ،الذم
ظنو الكثيركف أنو غاية في االمتثاؿ كالكداعة ،كلكف الحقيقة المغيبة عكس ذلؾ تماما ،فكؿ شيء

لو صكرة مزيفة تخالؼ الظاىر ،كتعمؿ في الخفاء الذم أزاؿ كنكس عنو القناع ،فبدا سخيفنا
صادما ،إذ يكشؼ النص خبايا المجتمع ،كيزيؿ أقنعتو المتعددة ،في سعي لمكصكؿ إلى حقيقة ما
ن
تضمره النفس البشرية ،مف أىكاء كرغبات كنزكات طارئة.

يممح كنكس إلى تكاطؤ بيف المؤسسة الدينية ،ك السمطة السياسية ،كنظ ار القتحاـ النص فضاء
ٌ
القناعات الراسخة ،فإف السمطات المتحكمة في مصائر الحياة ،تخشى مف تناكؿ مثؿ ىذه
المكضكعات ،فضبل عف قيـ اجتماعية مغمقة ،ال ترحب كثي ار بمثؿ ىذه النصكص ،التي

كعرت الكىـ الذم جعؿ منو
اعتبركىا تستيدؼ المقدس عندىـ؛ ألف ج أرتيا كشفت المستكرٌ ،
البعض حقيقة ،يجنكف مف كراءىا منافع شخصية ،لذلؾ ليس غريبا أف يطمب مفتي حمب منعيا
مف العرض في ذلؾ الكقت.

 -2يوم من زماننا " متواليات الفساد"
في يكـ مف زماننا لـ يتكئ سعداهلل كنكس عمى حامؿ تاريخي أك تراثي كي يمزؽ قناع

الكىـ الذم يستر عكرة كاقع عشش فيو الفساد ،فمـ يعد ممكنا إحالة الراىف إلى الماضي ،أك
( -)1مكقع جريدة االتحاد الكردستاني عمى الشبكة العنكبكتية ،مف مقاؿ بعنكاف طقكس اإلشارات كالتحكالت ،إبراىيـ حاج عيدم
http://www.alitthad.com/paper
( -)2المصدر السابؽ نفسو.
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جعمو يتخفى بغطاء تاريخي قد يزيد مف سماكة الحاجز بيف كاقعيف ،ليسا مختمفيف فحسب ،كانما

متناقضاف األمر الذم دفع كنكس إلى القكؿ " :أعرؼ أف ىذه المسرحية قاتمة ،كتثير لدل القراء

ردكد أفعاؿ تتراكح بيف االستيجاف كالكآبة ،كلكف سأسأؿ بصراحة أيف الضكء الذم يشع في كاقعنا

الراىف؟ بؿ أكثر مف ذلؾ ،أليس الكاقع الفعمي أشد قتامة مف المسرحية ذاتيا"

(.)1

إنو كاقع مفعـ

بالخيانة كالدنس كالقبح المييمف عمى كؿ النفكس ،يسقط المجتمع بمؤسساتو العممية كالدينية

كالسمطكية ،في يكـ كاحد مف زماننا ،عدا ذلؾ الذم يممؾ شيئا مف البصيرة ،كاالستقامة الركحية
كسط ىذه المتاىات التي ال حدكد ليا مف الدمار الشامؿ الذم يقكض أركاف المجتمع ،الذم بات

يحيا في دنيا تتعارض مع كؿ األعراؼ كالقيـ ،إنيا دنيا الست فدكل "إنيا الدنيا الحقيقية يا فاركؽ
الدنيا المبنية مف الطيف كالدـ كالشيكات كالشراىة الدنيا الفعمية التي نحيا بيا ،أما تمؾ التي كنت
(.)2

تظف أنيا الدنيا فميست إال أكىاما كنفاقا"

دنيا تسقط المدرسة كالمسجد كالسمطة ،فمدير المدرسة

ليس أكثر مف حارس يحمي عرش السمطاف "كاجبي أف أحمي المدرسة مف جرثكمة السياسة ،كأف
أربي الطبلب عمى الكالء كالطاعة"

(.)3

الكالء السياسي عنده مقدـ عمى األخبلؽ" ،الفتيات

المتكرطات كالؤىف ال تشكبو شائبة"()4كالخطر قادـ مف السياسة ،كمف األفكار التي تربي الكعي،
فيغدك الككاكبي  -مفكر عصر النيضة " -مشبكىا في صبلتو ككتاباتو" ألنو يشرح االستبداد
كيجمك طبائعو ،األمر الذم يمكف أف يتحكؿ قكة تزعج سكينة السمطة.
(،)5
تعمؽ مف
فدكل كما يقكؿ عنيا فاركؽ ":تخرب البيكت كتفرؽ الجميع في كحؿ الفساد" أنيا ٌ
إحساس فاركؽ بالغربة ،كىي التككيد عمى أنو يعيش خارج الزمف ،في عالـ خاص دكف كعي

بتكؽ اآلخر إلى البحث عف المتعة ،كتحطيـ كؿ القيكد مف أجميا ،إنيا متعة انتصار األنا الفردية
عمى قيكد الجماعة التي تصادر الحريات ،أك ىي متعة االنتقاـ مف قيـ المجتمع التي خطفت

بسياطيا الجمدية المالحة أجمؿ لحظات العمر .لذلؾ فدكل تنتقـ كيصؿ خرابيا إلى كؿ مكاف.

كي درؾ الشيخ متكلي أف سحرىا ال يقاكـ ،كزعـ أف أفضاليا عمى أىؿ الخير ،حتى أنيا غمبت

المحسنيف " ،ما دفعتو الست فدكل لرفع مآذف ىذا الجامع كتزييف قبابو يربك عما دفعو أم محسف
()6

في ىذا الحي مع ىذا تأتي لترمييا بالنمائـ كالشبيات".

كيرل الشيخ أف الحديث عف الدعارة

في بيت (فدكل) ضرب مف الخكض في أعراض الناس كىك ليس ممف يفعمكف ذلؾ ،كينحرؼ
( -)1البحث عف الصكاب كامتحانو ،حكار مع سعداهلل كنكس ،أجرتو ىالة محمد ،جريدة الحياة ،عدد  ،26نيساف ،1994 ،ص .9

( -)2األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،ص.237
( -)3المصدر السابؽ  ،ص.197
( -)4المصدر السابؽ ،ص 201

( -)5المصدر السابؽ ،ص .230

( -)6المصدر السابؽ ،ص.215 ،
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الخطاب الديني ممثبل بالشيخ متكلي بالمكضكع الرئيسي إلى أحاديث جانبية ىامشية عف العمكـ

الحديثة المستحقرة ،متجاىبل المنكر الذم ،يفترس المجتمع ،بعد أف عرؼ مصدره ،ىناؾ الخطر
قادـ مف جرثكمة السياسة ،كىنا المنكر أف تغتاب أعراض الناس ،الخطاب كاحد كلكف بمفردات

مختمفة ،تيميش الجكىرم كاألساسي ،كابراز الثانكم كالعابر ،كفي كمتا الحالتيف قمب لممفاىيـ
كالقيـ رأسا عمى عقب.
يصؿ فاركؽ إلى مكتب مدير المنطقة ،الذم يمثؿ المؤسسة السياسية ،فيبرر سمكؾ ابنتو
كانحرافيا ،بأنو ذكاء نادر كاستيعاب لركح العصر ،الرشكة كالفساد كالنيب قامكس بائد ،يستخدمو

الناس ليعرقمكا االنفتاح كيضيؼ قائبل" :كؿ شيء يتغير المبادئ كالتصكرات كالقيـ كاألخبلؽ ،كؿ

شيء يتغير كيتحمؿ إلى غبار"

(،)1

أما االنييار الذم يعصؼ بالمجتمع كييز أركانو ،فإف لو

تفسي ار مدىشا لديو ،الضغكط النفسية كاألمراض سببيا عدـ القدرة عمى الدخكؿ في مغامرة
العصر كالتخمي عف القديـ ،كالثكرة الحقيقية ىي االنفتاح عمى العصر كمنجزاتو ،فمسفة كاحدة
تتناسؿ فمسفات ،كجكه عدة لعممة كاحدة .أما فاركؽ فيك الذم يكاجو ىذا كمو كمف أيف لمعمـ

الرياضيات أف يعرؼ ىذا كمو ،كىك الذم اختار عمما دقيقا كمنغمقا في آف معا! إف الرياضيات
كالشعر ال تعممنا شيئا عف الحياة -بحسب الشيخ متكلي في المسرحية  -فالسكم في ىكذا

مجتمع يغدك ضحية ،خارج السياؽ العاـ ،يعاني حالة مف االغتراب ،ال مكاف لو في ىذه البيئة

التي يجد نفسو فييا غريبا كحيدا .كفاركؽ بطؿ كنكس ،نمكذج لممثقؼ الذم يتكه كيغرؽ .كيشعر
بالغربة التي يحيا في عكالميا أغمب المثقفيف

عجز فاركؽ عف االنتصار عمى الخصكـ فقرر أف ينتحر! ليككف االنتصار بالمكت ردا عمى
العجز عف مكاجية الكاقع الذم ال يستجيب؛ لييزمو فاركؽ بالتخمي كاالنسحاب إلى عالـ أكثر

صفاء كنقاء بعد أف سقط كؿ شيء أماـ التمكث الذم قكض أركاف المجتمع ،حتى الزكجة غرقت

ىي األخرل كباتت تصارع نفسيا كىك يصارع دكلة الفساد .ىك كىي في طرؼ كالعالـ في

الطرؼ اآلخر .ىي تنيي صراعيا مع نفسيا ،كىك أيضا ينيي صراعو مع العالـ ،كمع نفسو.

زكجتو دفعت إلى الفساد مف أجمو دفعا يعادؿ االنتحار ،فيحزـ حقائبو كيقرر الرحيؿ ،ىي أيضا
راحمة ،ىي التي تحبو كالتي تمكثت ألنيا تحبو .ىي نصفو اآلخر فكيؼ تتركو يرحؿ بدكنيا ،إذا

كيؼ تترؾ نصفيا اآلخر كتمضي؟ "إذف سنرحؿ معا" "سنككف معا كسيككف رحيمنا كالزفاؼ"

"كنمضي في البياض في فضاء مف البياض" "كلكنؾ ممكثة كستبقعيف البياض" "أرجكؾ ال تفسد

الحمـ"

(،)2

الرحيؿ يعادؿ النقاء كىك الفرصة المتاحة لمخبلص مف سكداكية الكاقع لمكصكؿ إلى

( -)1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس.222 ،
( -)2المصدر السابؽ ،ص . 247
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البياض المعادؿ لبلنتصار ،كالفضاء نقيض القير كمر الكاقع الذم شد الخناؽ فأطمؽ العناف

لمركح كي تسبح في فضاء كاسع مف النقاء كالطيارة التي ىزمت التمكث بسبلح المكت ،فالمكت

انبعاث جديد يخرج مف رحـ المعاناة كالقير كالضيؽ الخانؽ ،كلـ ال كىك يكـ مف زماننا قصير

كمحدكد كنقيضو اتساع كفضاء كنقاء.
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الخاتمة
أحمد اهلل -عز كجؿ -أف أعانني عمى إنجاز ىذا البحث ،ككفقني لما عزمت عميو ،كحقؽ لي ما
قت إليو ،كبعد ...
تي ي

حاكؿ البحث أف يقدـ دراسة لمشخصية القناع في مسرح سعداهلل كنكس ،مف خبلؿ تحميؿ

حمميا أفكاره ،كعبر مف كرائيا عما يراه أساسا
مسرحياتو ،كالكقكؼ عمى الشخصية القناع التي ٌ
لصناعة مستقبؿ مشرؽ ،تصاف فيو حرية الفرد ككرامتو ،يبدأ مف بناء كعي اإلنساف؛ ليحقؽ شرط
كجكده ،كيسعى إلى تغيير الكاقع المرير ،الذم بات السمة الغالبة لممكاطف تحت سطكة الحكاـ.
كلتحقيؽ ىذه الغايات ،سمؾ سعداهلل كنكس طرقا تكصيمية تعتمد عمى تقنيات مسرح برخت في

كسر اإليياـ ،كىدـ الجدار الرابع ،كالتغريب كتكظيؼ الحككاتي ،كمشاركة المتفرجيف بصعكدىـ

عمى خشبة المسرح ،كسعى مف كراء ذلؾ إلى تغيير ميمة المسرح التي كانت تقكـ عمى التسمية
كالتفريغ ،إلى ميمة يعتمد عمييا مسرح التسييس الذم سعى كنكس لتأصيمو مف خبلؿ الشحف

كالتحريض.

لع ٌؿ مف المفيد أف أعرض ألىـ نتائج البحث التي أكجزىا عمى النحك التالي:
 -1أف األدب المسرحي شأنو شأف بقية أجناس األدب األخرل ،يقكـ عمى تكظيؼ تقنية القناع
التي أبدع سعداهلل كنكس في تكظيفيا بأشكاؿ عدة ،مف خبلؿ شخصياتو ،التي تقنع خمفيا

كحمميا أفكاره كرؤاه حكؿ مكضكعات :سياسية ،كاجتماعية ،كأخبلقية ،كقدميا مف خبلؿ أعمالو

المسرحية.

إف سعد اهلل كنكس أدرؾ أف الكتابة المسرحية ىي مشركع ال يكتمؿ إال بكجكد المكاطف
ٌ -2
الكاعي ،الذم يؤمف بقيمة المسرح في تغيير الكاقع.
 -3سعى سعداهلل كنكس إليجاد مسرح سياسي تنكيرم ،يحفز متفرجيو كيدفعيـ إلحداث التغيير
في كاقع الحياة المثقؿ باليمكـ عمى كؿ األصعدة.

 -4إف كنكس يريد مسرحا جماىيريا يتكجو إلى الطبقات الكادحة مف الشعب ،بعد دراسة

أكضاعيا كظركفيا المعيشية.

 -5إنو يريد مسرحا جماعيا تشترؾ فيو مجمكعة مف األفراد ،تكفرت فييـ صفات مف التجانس
كالكضكح في الرؤيا كالحماس ،كالقدرة عمى إحداث التغيير كالتضحية مف أجمو.
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 -6إنو يريد أف تنطمؽ تمؾ الجماعة لتكسر طكؽ العمؿ التقميدم ،كتحاكؿ عف طريؽ التجريب

المستمر بناء مسرح يحقؽ رسالتو في المجتمع ،بعد أف تعي صراعيا االجتماعي كقدرىا

السياسي.

 -7مسرح سعد اهلل كنكس ال يشكؿ استثناء كليس بدعة ،بقدر ما ىك محاكلة إلعادة قراءة
التاريخ ك التراث العربي ،ساعيا إلى ىدـ جدار الغربة بيف المسرح العربي كتراثو ،إعادة صياغة
الكقائع كاألحداث بشكؿ معاصر يتناكؿ قضايا الراىف المعاش.

التوصيات
-1دراسة تقنية القناع في المسرح بشكؿ أكسع كأعمؽ ،دراسة تسيـ في تقدير ىذا الجنس األدبي
مف خبلؿ إبراز الجكانب اإلبداعية فيو.

-2تقدير جيكد الكاتب المسرحي سعداهلل كنكس في سعيو لخمؽ مسرح قكمي عربي ،كدكره في
تنمية كعي المكاطف العربي عمى كافة األصعدة ،السياسية االجتماعية كالثقافية كاألخبلقية.

-3إعادة االعتبار لممسرح كاحياء ىذا األدب الرفيع ،الذم يعبر تعبي ار صادقا عف ىمكـ
كتطمعات المكاطف العربي.

تـ بحمد اهلل
ٌ

123

المصادر والمراجع:
أوال المصادر األولية
 -1األعماؿ الكاممة ،سعداهلل كنكس ،دار األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ،
ط.1996 ،1

 -2بيانات لمسرح عربي جديدػ سعداهلل كنكس ،دار الفكر الجديدػ بيركت1988 ،
ثانيا المصادر الثانوية
 -1األعماؿ الكاممة ،أمؿ دنقؿ ،منشكرات مكتبة مدبكلي ،القاىرة ط.1987 ،3
 -2ألؼ ليمة كليمة ،ج ،2المطبعة الكاثكليكية ،بيركت .1989

 -3ألؼ ليمة كليمة ،حكاية الميمة الثالثة ،الصياد كالعفريت ،مج ،1منشكرات مكتبة
الحياة ،بيركت.

 -4بجماليكف ،تكفيؽ الحكيـ ،دار مصر لمطباعة.1942 ،

 -5ديكاف المتنبي ،تحقيؽ ناصيؼ اليازجي ،دار الجيؿ ،بيركت ،ط1996 ،2ـ.
 -6ع اززيؿ ،يكسؼ زيداف ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ط.2008 ،2

 -7لساف العرب ،ابف منظكر ،دار صادر ،بيركت ،ط.1994 ،3

ثالثا المراجع

 -1اتجاىات الشعر العربي المعاصر ،احساف عباس ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس
الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت.1978 ،

 -2أثر الرمزية الغربية في مسرح تكفيؽ الحكيـ ،تسعديتآيتحمكدم ،دار الحداثة بيركت،
.1986

 -3أرستك فانيس عصره كعممو المسرحي ،عمي نكر ،دار المعارؼ ،القاىرة1965 ،

 -4استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،عمي عشرم زايد ،منشكرات
الشركة العامة لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف ،طرابمس -ليبيا.1978 ،
 -5أغنيات الرحيؿ الكنكسية ،أحمد سخسكخ ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة.1998 ،
 -6االلتزاـ في الشعر العربي ،أحمد أبك حاقة ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت.1979 ،

 -7بقعة ضكء ،دراسات تطبيقية في المسرح العربي ،رياض عصمت ،منشكرات ك ازرة
الثقافة ،دمشؽ ،ط.2002 ،2

 -8تاريخ يتكمـ ،محمد فخرم الباركدم ،مطابع ابف زيدكف ،دمشؽ ،د.ط.1960 ،
124

 -9تأصيؿ المسرح العربي بيف التنظير كالتطبيؽ ،مريـ حمك ،منشكرات اتحاد الكتاب،
دمشؽ.1999 ،

 -10تأصيؿ المسرح العربي التنظير كالتطبيؽ في سكرية كمصر ،مريـ حمك ،منشكرات اتحاد
الكتاب.1999 ،

 -11تجربتي الشعرية ،عبد الكىاب البياتي ،ط ،3دار العكدة ،بيركت.1972 ،،

 -12التراث في المسرح المصرم الحديث ،كماؿ الديف سيؼ ،الدار المصرية المبنانية،
القاىرة.1993 ،

 -13تكظيؼ التراث في المسرح ،دراسة تطبيقية في مسرح كنكس ،حسف عمي المخمؼ،
دمشؽ.2000 ،

 -14الثابت كالمتحكؿ في الخطاب المسرحي ،باسـ األعسـ ،تمكز لمطباعة كالنشر.2011 ،
 -15الحرية -المعرفة -السمطة ،قضايا كشيادات ،عبد الرازؽ عيد ،الشركؽ2000 ،

 -16الحريـ الفركيدم،بكؿ ركزف ،ترجمة ثائر ديب ،دار كنعاف لمدراسة كالنشر ،دمشؽ،
.1995

 -17حكى الطائر ،عبمة الركيني ،مكتبة األسرة ،ميرجاف القراءة لمجميع.2005 ،

 -18دراسات في الشعر العربي المعاصر ،القناع ،التكليؼ ،األصكؿ،عمي رضا ،المؤسسة
العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت.1994 ،

 -19دراسات في الشعر العربي المعاصر ،عمي رضا ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،
بيركت.1995 ،

 -20دراسات في المسرح ،فؤاد الصالحي ،دار الكندم لمنشر كالتكزيع ،عماف1999 ،

 -21الديككر المسرحي ،لكيس مميكة ،مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،مصر،
ط.1990 3

 -22ديكاف أغاني مييار الدمشقي ،أدكنيس ،ط ،2بيركت.1970 ،

 -23الراكم بيف المكقع كالشكؿ ،يمنى العيد ،مؤسسة األبحاث العربية ،بيركت.1986 ،
 -24الرجاؿ مف المريخ ،كالنساء مف الزىرة ،جكف غرام ،ترجمة ،حمكد الشريؼ.

 -25السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ ،تقي الديف أبي العباس أحمد بف عمي المقريزم ،حكادث
سنة  656ىجرم.

 -26الطريؽ إلى النص ،سميماف حسيف ،اتحاد الكتاب العرب.1997 ،

 -27الظاىرة المسرحية بعد الخامس مف حزيراف،بدر الديف عركدكي ،دمشؽ
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 -28عبقريات ابف خمدكف ،عمي عبد الكاحد كافي ،مكتبات عكاظ لمنشر كالتكزيع ،الرياض،
ط1984 ،2

 -29غكاية المتخيؿ المسرحي ،مقاربات لشعرية النص كالعرض كالنقد ،عمي عكاد ،المركز
الثقافي العربي ،الدار البيضاء1997 ،

 -30فف المسرحية ،عمي أحمد باكثير ،معيد الدراسات العربية العميا ،القاىرة ،ط .1964 2

 -31قراءة التراث النقدم ،جابر عصفكر ،مؤسسة عيباؿ لمدراسات كالنشر ،القاىرة.1991 ،
 -32قراءة سيميائية في مسرح كنكس ،محمد إسماعيؿ بصؿ ،دمشؽ.2010 ،

 -33قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر ،عبد الرحمف بسيسك ،المؤسسة العربية
لمدراسات كالنشر ،بيركت ،ط .1999 ،1

 -34القناع في الشعر العربي الحديث ،سامح الركاشدة ،األردف ،مطبعة كنعاف ،ط،1
.1995

 -35الكممة الفعؿ في مسرح سعداهلل كنكس ،فيد إسماعيؿ ،دار اآلداب ،بيركت.1981 ،
 -36لكعة الغياب ،عبد الرحمف منيؼ ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر .ط.2003 ،3
 -37مسرح التغيير ،برتكلت بريخت ،دار ابف رشد ،بيركت.1983 ،
 -38المسرح السياسي عند سعداهلل كنكس ،أحمد صبحة ،عماف.2002 ،

 -39المسرح العربي المعاصر ،عبداهلل أبك ىيؼ ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب.1999 ،

 -40المسرح العربي مف أيف كالى أيف ،سمماف قطاية ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ.1972 ،
 -41المسرح بيف النص كالعرض ،نياد صميحة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مكتبة
األسرة.1999 ،

 -42مسرح تكفيؽ الحكيـ ،محمد مندكر ،دار نيضة مصر لمطبع كالنشر ،ط3

 -43المسرح في الكطف العربي ،عمي الراعي ،سمسمة عالـ المعرفة ،الككيت ،ط.1979 ،1
 -44المسرحية في األدب العربي الحديث ،خميؿ المكسكم ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب،
.1997

 -45المسرحية نشأتيا كتاريخيا كأصكليا ،عمر الدسكقي ،دار الفكر ،ط.1962 ،3

 -46المسرحية كالركاية كالقصة القصيرة ،فكزم الحاج .غزة ،مكتبة القدس ،ط.2012 1
 -47المعقكؿ كالبلمعقكؿ في ترثنا الفكرم ،زكي نجيب محمكد ،دار الشركؽ ،القاىرة،
.1986

الصبلبي ،األندلس الجديدة لمنشر ،القاىرة،
 -48المغكؿ بيف االنتشار كاالنكسار ،عمي محمد ٌ
.2009
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 -49مقدمة لمشعر العربي ،أدكنيس ،بيركت ،دار العكدة،ط.1979،
 -50مقدمة مسرحية الفرافير ،يكسؼ إدريس ،ط.1987 ،2

 -51مف فنكف األدب ،المسرحية ،عبد القادر القط ،دار النيضة العربية ،بيركت1978 ،
 -52منيج السمؼ كالمتكمميف في مكافقة العقؿ لمنقؿ ،جابر إدريس عمى أمير ،مكتبة أضكاء
السمؼ ،الرياض،ج .1998 ،1

 -53النص المسرحي بيف التعريب كالتجريب ،كليد إخبلصي ،ك ازرة الثقافة ،دمشؽ،العدد،2
.1977

 -54اليزيمة كاأليديكلكجيا الميزكمة ،ياسيف الحافظ ،دار الطميعة ،بيركت1986،
 -55ىكامش ثقافية ،سعداهلل كنكس ،دار اآلداب ،بيركت.1992 ،

 -56الكجو كالقناع في مسرحنا العربي المعاصر ،محمكد العالـ ،داراآلداب ،بيركت.

 -57قضايا المسرح االحتفالي ،مصطفى رمضاني ،منشكرات اتحاد الكتاب ،دمشؽ.1993 ،

المجالت العممية والدوريات
 .1أبحاث سياسية ،نضاؿ العبكد ،مجمة الحكار المتمدف ،العدد .2006 ،1582

 .2أحمد العشرم ،المسرح التحريضي ،اإلثارة كالدعاية ،مجمة عالـ الفكر (الككيتية) ،العدد:
األكؿ ،أبريؿ.1987 ،

 .3أماـ الخامس مف حزيراف ،مجمة المكقؼ األدبي ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،العدد،2
1971

 .4بحث بعنكاف " االغتراب في مسرح كنكس " دراسة في المضمكف ،فكزم الحاج ،مجمة
جامعة األزىر.

 .5البحث عف الصكاب كامتحانو ،حكار مع سعداهلل كنكس ،أجرتو ىالة محمد ،جريدة
الحياة ،عدد  ،26نيساف.1994 ،
 .6تأثير األكضاع المجتمعية عمى دكر المثقؼ العربي ،جماؿ عمي زىراف ،مجمة الكحدة،
.1988

 .7تأصيؿ المسرح العربي عند سعداهلل كنكس ،مجمة الحياة المسرحية ،عدد  ،45ك ازرة
الثقافة ،دمشؽ.1998 ،
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 .8حكار مع سعد اهلل كنكس ،أجراه نبيؿ حفار ،مجمة الطريؽ ،العدد الثاني ،أبريؿ/مايك،
.1986

 .9حكار مع سعداهلل كنكس ،أجرتو ىالة محمد ،مجمة الحياة ،عدد  ،26لندف .1994

 .10رؤيا الزرقاء األخيرة ،فاركؽ عبد القادر ،مجمة الطريؽ ،العدد األكؿ ،بيركت.1996 ،
 .11سعد اهلل كنكس ك“منمنمات تاريخية” ،ماىر الشريؼ ،نادم القراءة ،المنتدل االجتماعي،
دمشؽ.2005 .

 .12سعداهلل كنكس في المسرح العربي الحديث ،فاتف عمي عمار ،ص ،135نقبل عف رسالة
ماجستير حكؿ كنكس لمطالبة دانية حسف ،إشراؼ أ .د .مركاف عصب ،جامعة البعث،

دمشؽ.2010 ،
 .13السؤاؿ الديمقراطي في مشركع سعداهلل كنكس ،عبمة الركيني ،مجمة فصكؿ ،العدد 340
 .14السمك في الشعر ،ميشاؿ سميماف ،مجمة الفكر العربي المعاصر ،العدد العاشر ،بيركت،
.1981

 .15شخصية الفمسطيني كاآلخر في مسرحية االغتصاب لسعداهلل ٌكنكس ،فضؿ خميؿ الشيخ
حسف ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمبحكث اإلنسانية ،مج ،20العدد األكؿ.2012 ،

 .16طقكس العشؽ كالحقيقة ،نبيؿ حفار ،مجمة الحياة المسرحية ،دمشؽ ،عدد .1999 ،45
 .17لغز النص القاتؿ بيف السمطة الكاتبة كالرأس المكتكب ،خالدة سعيد ،مجمة الطريؽ،
عدد ،2بيركت.1985 ،
 .18مجمة "فصكؿ" ،العدد الرابع ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،يكليك .1981
 .19مجمة العربي ،الككيت ،مارس ،1993،العدد.412
 .20مجمة الككيت ،ديسمبر ،2006 ،العدد.278،
 .21المستجدات السياسية كالمكقؼ الثقافي ،عمي عقمة عرساف ،مجمة الفكر السياسي ،اتحاد
الكتاب العرب ،دمشؽ العدد السادس ،ربيع .1999

 .22المسرح الحديث عند سعداهلل كنكس ،محمد المشايخ ،مجمة أقبلـ ،العدد  ،6بغداد،
.1980

 .23النص المسرحي بيف التعريب كالتجريب" ،كليد إخبلصي ،مجمة الحياة المسرحية ،ك ازرة
الثقافة ،دمشؽ ،العدد  ،2خريؼ .1977

128

 .24منمنمات تاريخية لكنكس رؤية جديدة لقراءة التاريخ ،محمد إسماعيؿ بصؿ،مجمة الحياة
المسرحية ،عدد  ،45دمشؽ.1998،

 .25الكاقعية في األدب ،حنا عبكد ،مجمة المكقؼ ،العدد  ،85اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ،
.1978

الرسائل العممية:
 تكظيؼ التراث في المسرح المصرم الحديث ،فكزم الحاج ،رسالة ماجستير ،اإلسكندرية،.1983

 االتجاه الكاقعي في المسرح السكرم المعاصر" ،سعداهلل كمكس نمكذجا" دانية عميحسف ،دمشؽ.2010 ،

مراجع شبكة المعمومات والمراجع االلكترونية
 -1محمد جرادات ،قراءة نقدية في ركاية ع اززيؿ ،مكقع الكتركني عرب  ،48يكليك.2011 ،
 -2القناع في خدمة مسرح الطفؿ ،جميؿ حمداكم ،مكقع الكتركني "ندكة" ،نقؿ بتاريخ
،2013/12/10الرابط http://www.arabicnadwah.com/articles/qenaa-hamadaoui.htm

 -3رحمة في إبداع سعداهلل كنكس ،أحمد إسماعيؿ ،منتديات ستار تايمز ،أرشيؼ عالـ
المسرحhttp://www.startimes.com.

 -4مكقع جريدة االتحاد الكردستاني عمى الشبكة العنكبكتية ،مف مقاؿ بعنكاف طقكس
اإلشارات كالتحكالت ،إبراىيـ حاج عيدم http://www.alitthad.com/paper
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