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IDأثر النكسة احلزيرانية علی بنية مسرحية
"حفلة مسر من أجل ٥ حزيران"

شهريار نيازي٭
أعظم بيگ دلی٭٭

الملخص
ــب اهتمام  ــرح العريب، فانص ــح يف حياة املس ــة ذات تأثري واض ــد كانت النكس لق
ــة حماولني حتليلها  ــرحيني إمجاال بعد اخلامس من حزيران، علی موضوع النكس املس
ــاليب جديدة ومنطلقات  ــبابها ونتائجها وأثرها يف املجتمع باحثني عن أس ومعرفة أس

مسرحية خمتلفة يف التعبري عن فاجعة حزيران ١٩٦٧م.
ــة حزيران مبثابة حدث تارخيي هام هّزت سعداهللا ونوس من أعماقه، فراح  نكس
يبحث حثيثًا عن بناء جديد يستوعب هذه املرحلة احلامسة، فخطا خطوات جمدية يف 
ــبة يف مسرحياته بعد النكسة، فقدم شكلًا حديثًا أو بناًء  ــبيل استخدام البنية املناس س
جديدًا، مستفيدًا من األساليب واالجتاهات واملنطلقات املسرحية احلديثة وخرباتها 
ــاء بها ونوس يف حفلة مسر من  ــن هذا احلدث اهلائل، فباتت البنية اليت ج ــري ع للتعب

أجل مخسة حزيران، فاحتة عهد جديد يف تاريخ املسرح السوري.

ــرحية، حفلة مسر من أجل ٥  ــعداهللا ونوس، املس ــة، س الكلمات الدليلية: النكس
حزيران، البنية املسرحية.

٭. أستاذ مساعد جبامعة طهران، إيران.
Azam.Bigdeli@yahoo.com             .٭٭. طالبة يف مرحلة الدكتوراه جبامعة طهران، إيران

      التنقيح واملراجعة اللغوية: د. حسن شوندي
تاريخ الوصول: 1390/11/10هـ . ش                                                        تاريخ القبول: 1391/6/17هـ . ش 

إضاءات نقدية (فصلية حمّكمة)

السنة الثانية – العدد السابع – خريف ١٣٩١ش/ أيلول ٢۰١٢م
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١٥٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

املقدمة
ــية واالجتماعية الكربی  التزال توجد عالقة وطيدة بني األدب واملنعطفات السياس
طيلة العصور األدبية، فاملسرحية هي من أشد األجناس األدبية التصاقًا حبياة الشعوب 

يف شتی مناحيها وأكثرها اتصالًا بهمومها وانشغاالتها.
تعد النكسة احلزيرانية، أحد األحداث اليت هزت كيان األمة العربية وأقلقت وجودها، 
ــرح العريب. فقدمت عددًا  ــاحة األدبية، وخلقت هزة عنيفة يف عامل املس فدخلت يف الس
ــرح السوري  ــرح العريب عامة، واملس كبريًا من الكتاب ذوي األصوات املتميزة يف املس
ــاعًا يف الرؤی، ووثقت  ــرعت يف إنضاجها وإعطاءها ثراًء يف اإلنتاج واتس خاصة، وأس
ــي وتبين املفاهيم  ــة، فاجته غالبية الكتاب حنو املسرح السياس ــرح بالسياس صلة املس

واألفكار السياسية.
ــرح العريب، ومنحته فرصة  ــة يف خلق فاعلية جديدة وجادة للمس ــاعدت النكس س
لالنطالق والكشف عن آفاق جديدة وأساليب حديثة الستيعاب هذه القضية املرتامية.

ــة يف توجهات ونوس املسرحية، وجعلته يبّدل أدواته املسرحية والفنية  أثرت النكس
متخذًا صيغًا جديدة بعيدة عن املسرح التقليدي اجلاهز.

ــة مسر" ضجة كربی، ألن  ــية، فقد أثارت "حفل ــرحية الونوس فعلی صعيد البنية املس
ــرحية التقليدية، وحتويل املسرحية إلی  ــتخدمة فيها هي تهدمي القواعد املس البنية املس

شكل انعدم فيه احلكاية، وأصبحت جمالًا لتبادل األفكار وصراع املواقف.
ــة  ــه دراس ــة علی بنية حفلة مسر وندرس حناول يف هذا املقال أن نتلمس أثر النكس

منهجية حتليلية مع االهتمام بالقضايا الفنية والظواهر املتعلقة بالبناء املسرحي.

النكسة واملسرح العريب
شهدت األمة العربية منعطفات خطرية يف تارخيها وحياتها، فهي جتد أحيانًا انتكاسات 

تهز مشاعر األمة من صميمها، وتقلب مفاهيمها.
ــنّ الصهاينة من  ــرائيلي مبا ش ــة منعطفًا هامًا يف التاريخ العريب – اإلس باتت النكس
ــتهدفت ثالثة من األقطار العربية، هي مصر وسوريا واألردن،  حرب عدوانية غامشة اس
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أثر النكسة احلزيرانية علی بنية مسرحية... / ١٥٧

ــلة من احلروب املتتالية املندلعة بني العرب والصهاينة فاستولی جيش  وذلك بعد سلس
العدو أثناء هذه احلرب علی منطقة سيناء، وضّم كثريًا من األراضي الفلسطينية، وانتزع 
مرتفعات اجلوالن السورية والضفة الغربية يف األردن. فكشف العدو عن أهدافه التوسعية 

اليت مل تعد حمددة يف احتالل فلسطني وحدها، وإمنا يهدد العامل العريب برمته.
ــف األصعدة حتولًا عظيمًا يف نواحي  ــة مبا أفرزته من النتائج علی خمتل مّثلت النكس
ــكاله عن اليت انفعل بها  ــا. فعّرب األدب العريب مبختلف أش ــاة العربية واألدبية منه احلي
ــرح وظيفة اجتماعية، مهمته كشف  ــعرًا ونثرًا، وّملا للمس األدباء، وتفجرت عواطفهم ش
ــباب اجلوهرية املؤدية إلی  ــلبياته والغوص يف أعماقه ملعرفة األس أمراض املجتمع وس
ــرحيني عليها باعتبارها أكرب كارثة منيت بها األمة  ــة فرتكز اهتمام الكتاب املس النكس
ــب، ٢٠٠٥م: ٢٣٥) واختلفت رؤاهم رغم التقاءهم  ــطني، (غص العربية بعد احتالل فلس

يف احلس القومي.
ــذا احلدث، فتناوهلا  ــة نوعية متخضت من قلب ه ــة لفتة وانتباه ــكلت النكس وقدش
ــامري“، و“٧ سواقي“، يوسف  ــرحيون أمثال سعدالدين وهبة يف مسرحييت ”املس املس
ــيل“،  إدريس يف ”املخططون“، ألفريد فرج يف ”النار والزيتون“، علي كنعان يف ”الس
ــان يف ”عراضة  ــدوان يف ”حماكمة الرجل الذي مل حيارب“، علي عقلة عرس ممدوح ع
ــارة“، وليد إخالصي يف ”يوم  ــقون باحلج اخلصوم“، فرحان بلبل يف ”املمثلون يرتاش
أسقطنا طائر الوهم“ وغريها من املسرحيات اليت اليتسع ذكرها يف هذه العجالة. (حممد 

محو، ١٩٩٩م: ٥٩؛ غنيم، ١٩٩٦م: ١٨٨)
ويأيت سعداهللا ونوس يف مقدمة هؤالء الكتاب، فيناقشها يف مسرحيته ”حفلة مسر“. 
ــة، إذ اقرتن امسها  ــرحيات احلزيراني ــة مرموقة بني املس ــرحية مكان احتلت هذه املس
ــة، وتعامل صاحبها معها بوعي عميق وإدراك واع واضعًا يده جبرأة بالغة علی  بالنكس
ــرحية األوروبية، ورسم بنية جديدة لعمله املسرحي مازال  ــبابها، وجتاوز البنية املس أس

معظم املسرحيني ينسجون علی غراره، ويبدعون علی منواله. (غصب، ٢٠٠٥م: ٢٤)

ونوس املسرحي
ــهورين الذين تفرغوا للعمل  ــعداهللا ونوس واحدًا من املسرحيني العرب املش يعد س
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املسرحي تأليفًا وإخراجًا وإدارة فرقة، ومن أولئك الذين كثفوا اإلنتاجات املسرحية. 
فخالل حياته املسرحية كتب مسرحيات عدة بلغ عددها أكثر من مخس عشرة مسرحية. 
ــاة  ــن أمهها "ميدوزا حتدق يف احلياة" (١٩٦٣)، "جثة علی الرصيف" (١٩٦٣)، "مأس فم
ــل ٥ حزيران"  ــراد" (١٩٦٥)، "حفلة مسر من أج ــري" (١٩٦٥)، "اجل ــع الدبس الفق بائ
ــرة رأس اململوك جابر" (١٩٧٠)،  ــك الزمان" (١٩٦٩)، "مغام ــل يا مل (١٩٦٨)، "الفي
"امللك هو امللك" (١٩٧٧)، "رحلة حنظة من الغفلة إلی اليقظة" (١٩٧٨)، "االغتصاب" 
ــراب" (١٩٩٥) (عزام، ٢٠٠٣م:  ــة" (١٩٩٣)، "ملحمة الس ــات تارخيي (١٩٨٦)، "منمنم
ــرح  ــه اإلبداعية لقدصاغ ونوس أفكاره عن املس ــی جانب أعمال ــا. إل ٩-١٠) وغريه
والثقافة بشكل نظري يف كتايب ”بيانات ملسرح عريب جديد“ و“هوامش إبداعية“ كما 
ساهم يف ترسيخ أسس املهرجانات، وترأس املجالت وإنشاء املعاهد املسرحية. (محود، 

٢٠٠٢م: ١٩٤)
ــاعره وتفاعل معها، مما انعكس علی  ــاش ونوس أحداث بالده الوطنية بكل مش ع
ــه الفين قلقًا وإبداعًا.  ــدي أملًا ومكابدة، كما انعكس علی حس ــي واجلس تكوينه النفس
ــة حيث أعقبها ونوس بكتابة ”مغامرة رأس  ــتجابة حقيقية للنكس وكانت حفلة مسر اس
اململوك جابر“ عنها بعد أربع سنوات من وقوعها حني كان هليب أحزانها مايزال يقرع 
النفوس. فإبداعاته كانت نتيجة تفاعله مع الظروف ومواكبته لألحداث. فالنكسة كانت 
ــدها إسهامًا يف تشكيل جوهر املسرح  ــرحية، وأش أكثرها أمهية يف تطوير توجهاته املس

الونوسي يف مراحله التالية. (حممد محو، ١٩٩٩م: ١٤٣ – ١٤١)

خالصة مسرحية حفلة مسر
غداة حرب حزيران ١٩٦٧م، كان معظم مدراء املؤسسات الرمسية مندفعني حبماسهم 
ــاتهم. (ونوس، ١٩٩٦م: ٢٣) ويف مسرح رمسي دعوة  التقليدي لكي يثبتوا وجود مؤسس
ــرحية "صفري األرواح" للكاتب عبدالغين، لكن العرض اليبدأ،  ــاهدة مس للجمهور ملش
ــبب ختلي  وبدأ املتفرجون يتذمرون. يتقدم املخرج إلی اجلمهور معتذرًا عن التأخري بس
ــف علی املنصة،  ــوار بني املخرج واملؤل ــرحي عن نصه، مث يدور ح ــف النص املس مؤل

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

أثر النكسة احلزيرانية علی بنية مسرحية... / ١٥٩

فيصور املخرج خالله مسرحية تتجسد أحداث احلرب يف إحدی القری احلدودية حيث 
ــی فريقني؛ فريق يری ضرورة  ــم الناس إل ــاور فيما جيب فعله. فينقس جيتمع أهلها للتش
ــه عبداهللا. فيبدي  ــه املختار، وفريق يصر علی املواجهة، وعلی رأس الرحيل، وعلی رأس
ــق وجهة نظره بالكالم والفعل. تتعالی أصوات اجلمهور احتجاجًا علی الصورة  كل فري
ــهرة من الغناء الشعيب والرقص،  ــوهة للحرب املعروضة. فيعلن املخرج عن بدء س املش
ــخر منه ومن الوقت الذي اختاره لتقدمي تلك املنوعات. ففي  إال أن مجهور الصالة يس
ــاهدين إلی اخلشبة، ورغم حماولة ابنه إلعادته إلی  هذه األثناء يصعد فالح من بني املش
مكانه، يتدخل يف احلدث ويشارك يف النقاش. فيبدأ باحلديث عن قريته وأهلها حماورًا 
ــه "أبا الفرج". فيحتد املخرج متضايقًا من احتالهلما املنصة، بينما املؤلف يؤلبهما  صديق
ــف احلقيقة. فيزداد احلوار حرارة لتدّخل اجلمهور فيه، فتبدأ  علی املثابرة بالطلب وكش
ــف الذات اجلماعية، وتتوسع دائرة النقاش بني اجلمهور علی املنصة باحثة  مرحلة كش

عن أسباب اهلزمية.
ويف خضم األحداث يتدخل رجل رمسي من بني اجلمهور مشريًا إلی عدد من رجاله 
ــار يف الصالة، وإغالق أبوابها وإشهار املسدسات حنو املتفرجني، وإلقاء القبض  باالنتش
ــاركني يف االجتماع علی املنصة بتهمة التآمر علی احلاكم، ويتجه إللقاء  علی بعض املش
ــة مؤكدًا فيها أن مصلحة الوطن هي اليت دفعته إلی ما قام به، ألن املقبوض عليهم  خطب

هم متآمرون وعمالء االستعمار.

بنية مسرحية حفلة مسر
ــل وفق حاجات تطور  ــق تيارات العصر، ويعم ــن يتحرك يف عامل متغري وف إن الف
تفرضها املتغريات واألحداث السياسية واالجتماعية وما إلی ذلك. فالقدرة يف التجاوب 
ــماوي،  ــرح باعتباره فنا من الفنون. (العش مع روح العصر تعد من أبرز خصائص املس
ــا: ١١١) فلو تتبعنا متغريات املجتمع العريب الميكننا جتاهل القضايا الفنية والظواهر  الت
ــة بوصفها  ــت حصيلة متغريات املجتمع. فالنكس ــرحي، واليت كان ــة بالبناء املس املتعلق
متغرية سياسية خلقت ظاهرة مسرحية وقف عندها كبار املسرحيني باحثني عن أساليب 
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جديدة هلا القدرة علی احتواء أبعادها املتعددة، فمن هؤالء الكبار سعداهللا ونوس حيث 
انعكست قضية حزيران انعكاسًا واضحًا يف بنية مسرحيته حفلة مسر. فنخصص احلصة 

املتبقية من البحث لدراستها. 

حفلة مسر واخلروج عن البنية التقليدية 
كان ونوس مييل منذ مسرحياته األولی، إلی االجتاه الذي حياول كسر إطار املسرحية 
ــين املجدد مع حادثة حزيران.  ــكل الف التقليدية، وتزامنت حماوالته يف البحث عن الش
ــالحًا يف معاجلتها. (بلبل، ٢٠٠٢م: ٤٧٥) فتجلت  ــتخدم البناء املسرحي اجلديد س فاس
ــرحيته حفلة مسر، مستمدا فيها من تقنيات املسارح العاملية  هذه احملاوالت يف تقدمي مس
ــكاتور“،  ــی برواد اجتاهاتها احلديثة من أمثال ”بيس ــة بعدما اطلع عليها، والتق خاص
ــو“، فرغب يف جماراتهم. (عزام، ٢٠٠٣م:  ــت“، ”بيرت فايس“، ”لوجيي برياندلل ”بريش

(١٦
ــة خروجه من البنية  ــرحية حفلة مسر، أكد فيه علی رغب ــم ونوس موقفا يف مس رس
ــب القواعد التقليدية بصرامة  ــاعر من نصه املبين حس التقليدية، فخروج عبدالغين الش
ــا من ميلودراما  ــدم موافقته علی عرضه العتباره مزجي ــم له وع تركيبه ورفضه احلاس
البطولة وادعاءات مل تقع، يرمز إلی رغبة ونوس اجلاحمة يف التخّلي عن البناء التقليدي 
ــوة إلی اختيار نص مبا يتالءم مع احلادث احلزيراين. (بلبل، ٢٠٠٢م: ٤٧٧) ظهر  والدع
ــدة نواحي ميكن معاجلتها  ــرحية حفلة مسر يف ع ــرح التقليدية يف مس حتطيم قواعد املس

فيما يلي:

١. عدم الرتكيز يف احلدث املسرحي
اهتم أرسطو باحلكاية، ألنها أساس الفعل، وجعل احلكاية حمور أهم النواحي الفنية 
ــة والتطهري. (غنيمي هالل، ٢٠٠١م:  ــرحية من احملاكاة والوحدة العضوي والوظيفية املس
٥٤٩) أما االجتاهات املسرحية احلديثة اليت تأثر بها ونوس كالربيشيت والربيدنللي فلم 
تعتمد علی احلكاية مثلما اعتمدت عليها املسرحيات التقليدية. فاحلكاية أو احلدث من 
وجهة نظر ونوس وسيلة وليست غاية بذاتها. (بلبل، ٢٠٠٢م: ٤٧٧) فظل سعداهللا ينكر 
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أثر النكسة احلزيرانية علی بنية مسرحية... / ١٦١

اإلسراف يف إعطاء احلكاية أمهية كبرية.
ففي مسرحية حفلة مسر اليواجه املتفرج أحداثًا كاليت جيدها يف املسرحيات التقليدية، 
ــل أو حكاية مستمرة علی امتداد املسرحية بتاتًا. وإمنا جيري  بل اليوجد حدث متسلس
ــان املخرج أو الشخصيات األخری تكشف لنا  الكاتب جمموعة من احلوارات علی لس
عن املشاهد أو قل احلكايات املتقطعة البعيدة عن التصاعد الدرامي التقليدي كما يقول 

املخرج خماطبًا عبدالغين بلّم شتات ما يف ذهنه:
ــة أن كل ما لدي هو  ــری... ذكرت لك يف البداي ــك، إنها اللوحة األخ ــأقول ل «س
ــن خيالك، تنعقد عراها  ــرة، لكن ها إن كل الصور بضربة م ــة من الصور املبعث جمموع

وترتبط.» (ونوس، ١٩٩٦م: ٤٨)
فعلی الرغم من أن ونوسًا قدأمهل وحدة احلكاية. فليس يف املسرحية حدث رئيسي 
ــه مل يهمل وحدة املوضوع.  ــرج) خطوطه من بدايته إلی نهايته، لكن ــع املتلقي (املتف يتاب
ــض والترتاكب فوق بعضها  ــی جانب بعضها البع ــداث ترتاصف إل ــاهد أو األح فاَملش
ــت إال ظاهريًا ومقصودًا فنيًا من  البعض أبدًا. ومثة انقطاعات مفاجئة بينها أيضًا، فليس

قبل الكاتب ليهمل املتفرج علی التفكري يف موضوع جليل.
فالرباط اخلفي الذي جيمع األحداث ويركزها حول فكرة عامة واضح كل الوضوح 
ملن يتأمله، وهذه الفكرة هي قضية حزيران. فرمبا طبيعة حزيران اجلادة هي اليت دفعت 
ــرحي، وتدعوه  ــًا إلی اختاذ بنية متميزة تبعد املتلقي من االندماج يف احلدث املس ونوس
إلی التغيري مبعزل عن اإلمتاع والتطهري اللذين يرمي إليهما املسرح األرسطي التقليدي.

فمهمة املسرح عند ونوس خاصة يف حفلة مسر خبالف ذلك(أي اإلمتاع) فهو يقول: 

ــّحن ال أن نّفرغ. (ونوس، ١٩٩٦م: ٣٥) ويزيد تغيري وتطوير عقلية وتعميق  ينبغي أن نش

وعي مجاعي باملصري التارخيي لنا. (املصدر السابق: ٢٥)
فأسلوب سعداهللا يف بناء احلكاية من خالل املشاهد املرتاصفة الاملرتاكبة مع دخول 
الراوي (املخرج) يف التمهيد لألحداث والتعليق عليها هو جوهر حفلة مسر، وهذه السمة 

بارزة يف بناء نص حفلة مسر، لذلك عّمق هذا األسلوب فيها.
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٢. تقويض املسافة (العالقة الساكنة التقليدية) بني اخلشبة والصالة
ــرح واجلمهور منذ آماد طويلة، وتلك بديهية اقتضتها  مثة عالقة قربی تربط بني املس
ــالحًا  ــم، ٢٠١١م: ١٠٣) اللكونه رافدًا ثقافيًا أو س ــرح (األعس طبيعة وصريورة املس

فكريًا وإعالميًا فحسب، بل لكونه أبا الفنون.
ــور. فإنه لصيق  ــدث اجتماعي الوجود له دون اجلمه ــرح يف جوهره ح فإذن املس
باجلماهري من ضمريها وجيّسد جتربتها. (ج. ل ستيان، ١٩٩٥م: ٥٦٣) ويكتسب املسرح 

أبعادًا إنسانية مادام هدفه األساسي خدمة اجلماعة.
وبعدما استحوذت العزلة القدمية بني اخلشبة (املسرح) والصالة (اجلمهور) يف املسارح 
ــيكية منذ أزمنة بعيدة، أخذت املسرحيات احلديثة تعرف أمهية اجلمهور ودوره  الكالس
ــرض. فعليه أن ميارس حقوقه كاملة، وأال  ــرح، إذ هو هدف الع اإلجيايب يف توجيه املس

يكون سلبيًا يأخذ ما يقدم إليه دون اعرتاض ومتحيص. (عزام، ٢٠٠٣م: ٥٩)
ــارزًا يف تقدمي أحداث  ــرحه وأعطی له دورًا ب ــام ونوس بتوظيف اجلمهور يف مس ق
ــرحياته، ففي حفلة مسر بنی ونوس شكلًا جديدًا خيرتق العالقة الساكنة بني اخلشبة  مس
ــرحية وتوجيهها إلی  ــور للمداخلة يف أحداث املس ــتدعي ونوس اجلمه والصالة. فيس

األمام.
ــًا  ــر الجيلس صامتًا علی مقعده يف الصالة مندهش ــي يف حفلة مس فاجلمهور الونوس
ومندجمًا مبا جيري أمامه من األحداث ومستسلمًا مبا يعرض له من األفكار، بل يتجاوز 
ــه كعنصر أساسي  ــبة والصالة ويفرض نفس ــافة التقليدية الواهية القائمة بني اخلش املس
ــرحية جاء انسحاب الكاتب عن نصه وتأخري  ــرحية. ففي هذه املس الغنی عنه يف املس
عرضه يف وقته املناسب، إذ استطاع ونوس بهذه املبادرة الواعية املوضوعة يف املسرحية 

ميّهد األرضية مفسحًا املجال للجمهور للمشاركة يف أحداثها.
ــئلته حول التأخري، نراه بشكل تلقائي  يف حفلة مسر عندما الجيد املتفرج جوابًا ألس
يتدّخل، ويطالب حبقه حول احرتام أصحاب املسرحية له، وبذلك قد وضع ونوس اللبنة 

األولی لتعليم املتلقي الرفض واالحتجاج واملطالبة.
تتناثر عبارات خمتلفة علی ألسنة اجلمهور:
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أثر النكسة احلزيرانية علی بنية مسرحية... / ١٦٣

ما هذا؟ لسنا عبيد آبائهم.
يا للمهزلة! أهو فندق أم مسرح؟

أيه ... مل نأت كي ننام.
عطل فين،

كاخلطأ املطبعي تربير سهل لكل احلماقات،
لعله أزمة وراء الكواليس،

أو املمثلني ضّيعوا أدوارهم. (ونوس، ١٩٩٦م: ٣٥ – ٣٤)
ــرحية وتصويرها إلی اجلمهور.  ذهب ونوس إلی أبعد من ذلك، ويوكل توجيه املس
فأضفی عليه طابعًا مسرحيًا؛ لذلك يصور ونوس املشاهد املتقطعة يف حفلة مسر مستعينًا 
باجلمهور. فعبدالرمحن وأبو الفرج واملتفرجون اآلخرون الذين فاجأوا اخلشبة باقتحامهم 
فيها كانوا من اجلمهور أو ببيان أفضل كانوا من املمثلني املبثوثني بني اجلمهور يتحدثون 
إلی َمن علی اخلشبة، وكأنهم من اجلمهور. وبهذا يزال احلائط الرابع بني اخلشبة والصالة. 
فمشاركة اجلمهور اليزيل جدار الوهم فحسب، بل خيلق وجودًا حقيقيًا ومشاركة فعلية 
ــني. وقد حقق ونوس  ــبيل التواصل بني الطرف ــبة والصالة، وهذه خطوة يف س بني اخلش
اشرتاك الصالة واخلشبة يف حوار جديل مرجتل وساخن يؤدي يف النهاية إلی إحساس 
ــرحية زمخها وإهلامها  ــق باجلماعية. ورّمبا ونوس أراد بذلك أن يعيد للظاهرة املس عمي

األول منذ كانت احتفالًا (ونوس، ١٩٩٦م: ٣٧)
ــرحية  ــوس توريط اجلمهور باحلدث وخصص أدوارًا له علی طول املس فحاول ون
ــطًا ملحوظًا من املسرحية يدور حول املتفرجني أو اجلمهور الذين أطلق  حيث نری قس

عليهم ونوس اسم املتفرج١، أو املتفرج٢، أو املتفرج٣، و...
فيصف ونوس حالة الشعب أثناء اهلزمية من خالل احلوارات املتبادلة بني اجلمهور:

ــؤولني يف ذلك اليوم من  ــط أال نقبل. كنا نريد أن نكون مس ــرج٧: كنا نريد فق املتف
حزيران سالت بنا الشوارع، وكنا مجيعًا هذا اهلتاف الوجيز الواضح. ماذا تطلبون؟

املجموعة: السالح.
املخرج: ال يف هذا املكان، اختاروا مسرحًا آخر. أي، مسرٍح آخر.
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(يتابع املتفرجون لعبتهم المبالني بصراحة)
املتفرج٧: أراد اخلبازون أن حيشوا خبزهم قنابل، ويطعموه للغزاة.

املتفرج٣: أراد احلدادون أن يذوبوا معادنهم ويغرسوها مسامري حتت أقدام العدو.
امرأة (من الصالة): أرادت النساء صنع رصاص وقنابل من حليهن.

امرأة (من الصالة): أرادت النساء أن يضعن خوذات بدلًا من املساحيق.
املتفرج٧: ذلك اليوم من حزيران نسی اجلوعان جوعه.

املتفرج٣: نسی العريان عريه.
ــتمر احلوارات، وأخريًا يقول املتفرج السابع مرددًا قول املسؤولني: قالوا  وهكذا تس
لنا: عودوا إلی بيوتكم، وتابعوا من وراء مذيعاتكم بطوالت جيشنا الباسل، ويف حلظات 
تفرقت مجوعنا اليت احتشدت بنا الشوارع دون موعد. (ونوس، ١٩٩٦م: ١١٩- ١١٧)

ــبابها  ــة حزيران وأس ــن يف حفلة مسر، ونعين به نكس ــة املوضوع املتضم ــل طبيع لع
ــطاء الذين نزحوا أرضهم  ــؤولية اهلزمية للجميع بدءًا من الناس البس ونتائجها ومحل مس
إلی التنظيمات الشعبية، وانتهاًء بالسلطة هي اليت حثت ونوسًا يف حفلة مسر إلی اقرتاب 
ــراك  ــراكهم يف احلدث مما ترتب عليه حتطيم اجلدار الرابع؛ ألن إش ــن اجلمهور وإش م
ــاركته  ــية ومش ــور يف احلدث جيعله مهتمًا ومبصرًا بقضاياه االجتماعية والسياس اجلمه
العظيمة فيها، وينتج عن ذلك وعيًا سياسيًا ملا يدور حوله. (جنداري، ٢٠٠٤م: ١٧٦) 
ــا أودی به إلی هذا  ــاهدين من أجل التطلع إلی واقعه والبحث عّم ــراك املش فإش
ــرحيته هذه. إلی جانب ذلك فقد أراد ونوس  الواقع هو من أهداف ونوس يف خلق مس
ــراك اجلمهور يف حفلة مسر معاجلة واقع اهلزمية وإلقاء املسؤولية علی عاتق اجلميع  بإش
ــؤول عما حدث يف  من دون توجهه إلی فئة أو طبقة معينة يف املجتمع. فاملجتمع كله مس
حزيران. (عّبود، ٢٠٠٨م: ١٣٣) فما احنازت حفلة مسر إلی إدانة موقف معني دون آخر 
كمسرح بيرتفايس مثلًا، بل باتت حفلة مسر مسرحية لكل االجتاهات السياسية بطريقة 

أرضت مجعيها رغم إدانتها مجيعًا. (غصب، ٢٠٠٥م: ٢٣٩) 
يؤكد ونوس علی مسؤولية اجلميع عرب ما يدور علی لسان املتفرج١:

ــون وجهي يف  ــم، إننا اهلرب ذاته، هذا ما أفكر به يعكس ــم، إننا هروبه «إين هروبه
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املرآة. إين أهاجم نفسي يف املرآة. إين مسؤول. إنك مسؤول. كلنا مسؤولون. ما من أحد 
يستطيع أن جيد هذه املرة خمبأ من املسؤولية.» (ونوس، ١٩٩٦م: ١٠٢)

ــن بيرتفايس إذ يهدف األخري بإدماج  ــرحية م اقرتب ونوس أيضًا يف املعاجلة املس
ــاهم يف معرفة  ــكل خيتلف عما حيدث يف قاعة احملكمة وأن يس ــور يف حماكمة بش اجلمه
ــوار والقص وتبادل  ــارك اجلمهور يف احل ــف هذا ما توفر يف حفلة مسر عندما ش املوق
ــبابه فأصبح املسرح يشبه إلی  اآلراء، حبيث كٌل عرب عن رأيه اخلاص عن احلدث وأس

حد ما مبا جيري يف قاعة حمكمة غري تقليدية. (جنداری، ٢٠٠٤م: ١٧٨)
املتفرج: دعنا اآلن وأصغ إلی اجلماعة ما لنا به، أعود فأسألكم، وملاذا خرجتم من 

قريتكم؟
عزت: شارد النربة السؤال نفسه يتناوله لسان من لسان.

عبدالرمحن: يا سبحان اهللا، وماذا كانوا يريدون أن نفعل، احلرب تقوم، فهل نستطيع 
البقاء؟

املتفرج: ومل التستطيعون البقاء؟
عبدالرمحن: مرتددًا ألن ... احلرب تقوم ... (ونوس، ١٩٩٦م: ٩٤)

ــرحية تشاركيًا بني اجلمهور  ــًا متكن جبعل هذه املس فمما مّر بنا ميكن القول أن ونوس
ــراك  ــب ووعي مجاهريي بالواقع واملصري، وأراد بإش ــبة من حتقيق حوار خص واخلش

اجلمهور يف املسرحية أن يرمز إلی مسؤوليته جتاه اهلزمية الشاملة األطراف.

٣. اّتباع البناء االرجتايل أو املسرح داخل املسرح
املسرح االرجتايل هو كوميديا شعبية إيطالية يعتمد علی االرجتال وأسسه بريانديللو 

ووضع معظم مسرحياته مبنية عليه.

ــرحيات من  ــيما وأنه يوافق مس ــرح العريب الس ــرح االرجتايل إلی املس رحل املس

ــرح احلكوايت. (عزام، ٢٠٠٣م: ١٦٥-١٦٣) اتبع  ــرح احللقة، ومس الرتاث العريب كمس

ــرحيني العرب، لكن االتباع لديه  ــواه من املس ــرحه كما اتبع س ونوس االرجتال يف مس
ترافقه اخلصوصية واإلبداع.
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ــرح املرجتل املصحوب بأسلوب  ــتخدام صيغة املس جلأ ونوس يف حفلة مسر إلی اس
ــرح والتوجه إلی قضية مهمة تشكل حمورًا هلموم اجلماهري. (عبود،  املسرح داخل املس
٢٠٠٨م: ١٢٥) لعل ارجتالية نص حفلة مسر تتضح من كالم ونوس أكثر اتضاحًا عندما 
يقول: «وأنا أمضي يف كتابة حفلة مسر مل أفكر بأصول مسرحية والمبقتضيات جنس أديب 

حمدد مل ختطر ببايل أية قضايا نقدية.» (ونوس، ١٩٩٦م: ٢٣٨)
ــرحية. فاملتلقي سواء القارئ أو املتفرج  فاالرجتالية ظلت مسة طاغية علی هذه املس
ــرح رمسي انتهازي، يزيف احلقائق، ويقدم  ــرحية؛ مس ــرحني يف املس يالحظ وجود مس
ــل يف كالم املخرج (األحداث اليت تصورها  ــرح متمث صورة كاذبة ملا جيري، وهذا املس
املخرج من خالل حديثه مع املؤلف)، ومسرح آخر حقيقي واقعي وشعيب يكشف ويعري 
ــدة، ويقدم الصورة احلقيقية للوطن املهزوم. (األحداث اليت دارت  األنظمة وبناها الفاس

بني املخرج واجلمهور داخل الصالة) (معال، ١٩٨٢م: ١٢٤ – ١٢٢)
ــتخدامه الصيغة املرجتلة، ووجدها خري وسيلة  تناول ونوس كارثة اهلزمية اآلنية باس
تعبريية عنها ملا تقرتب هذه الصيغة بتقاليد روح املسرح الشعيب العريب، وأمهها االلتحام 
ــهم بهذا  ــبة ورفض فكرة اندماج يف النص املعروض. لعل ما أس ــني املتفرجني واخلش ب
ــول ونوس يف هذا اخلصوص: «لقد  ــام هو االرجتال. (عصمت، ٢٠٠٢م: ٨٨) يق االلتح
ــرحية يف حفلة مسر من طبيعة املتفرج يف بلدنا، هذا املتفرج الذي  ــتلهمت البنية املس اس
ــه احلرية يف  ــون دميقراطية، تاركًا لنفس ــرح بعفوية تكاد تك ــج، وجيلس يف املس اليندم

التعامل واالستجابة والتعليق.» (ونوس، ١٩٩٦م: ٩٨- ٩٧)
ــف االرجتال منذ الوهلة  ــرحية يكتش فعندما يلفت املتلقي أنظاره إلی أحداث املس
ــاس. فلّما حيتار املخرج بعدم  ــرحية مبنية علی االرجتال من األس األولی. فهيكلية املس
ــعره املتلقي من الفراغ  ــاذ االرجتال عوضًا عما يش ــص معروض مييل إلی اخت ــود ن وج
ــبق يبدأ املخرج باحلوارات املرجتلة  ــتعداد مس جراء غياب املادة املعروضة، فدون اس
ــتمر هذه االرجتالية يف ثنايا املسرحية حيث يفقد املخرج الرتكيز علی  مع املؤلف، وتس
ــرحية أن يتوقعا مبا سيحدث. يصري األمر  ــرحية بسببها. فاليقدر هو والمتلقي املس املس
ــبة. فاليستطيع أحدًا أن يتنبأ من يريد النهوض  أكثر تعقيدًا بانضمام اجلمهور إلی اخلش
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ــتلم مقاليد الكالم مستهلًا احلديث عن نفسه وجمتمعه املتزعزع األركان  من مكانه، ويس
إثر اهلزمية موجهًا احلديث إلی حيث يشاء دون تنسيق مسبق.

ــرحية، فتحوهلا إلی حفلة نقاش تعج بآراء املتفرجني  هذه االرجتالية تعم أرجاء املس
ــم  ــاعد رغم عفويتها يف اكتمال رس ــم العفوية عن احلدث احلزيراين مما تس وأحاديثه

املشاهد أو اللوحات املسرحية.
ــرحية ”ست  هذه االرجتالية املدرجة يف نص حفلة مسر تذكرنا إلی حد ما بنص مس
ــرتاق، فلنرتاجع عن  ــف“ لبريانديللو مع بعض وجوه االف ــخصيات تبحث عن مؤل ش

اإلشارة إليها حفاظًا علی إجياز البحث.
فهذه االستجابة العفوية املتأثرة بآنية حزيران يف حفلة مسر تعد من إجنازات ونوس 
ــة، فتطّور بذلك املعنی العام ملاهية النص املرجتل، وتكمن براعة ونوس يف إتيان  النصي
املسرحية يف صورة تأليفية مصطنعة، وليست ارجتالية حقيقية. (أبوهيف، ٢٠٠٢م: ٢٧٨) 

تنتهي املسرحية بقول أحد احلضور مؤكدًا علی ارجتاليتها:
ــاوزون االرجتال. (ونوس، ١٩٩٦م:  ــرج٣: الليلة ارجتلنا، أما غدًا فلعلكم تتج املتف

(١٢٦

٤. استخدام تقنية التغريب
ــرح بريشت. فكان بريشت يصر أن جيعل املتفرج يف حالة  يرتبط مفهوم التغريب مبس
ــرح وتنوير  ــيلة لتغيري املس ــتعدة للجدل والنقاش. فالتغريب لديه وس ــة واعية مس يقظ

اجلمهور وحثه علی اختاذ موقف فاعل.
ــت، فمنهجه هو ما كانت حتتاجه األمة  ــرحيني العرب ملنهج بريش حتمس بعض املس
ــرح أداة لتعليم الناس وتوعيتهم.  ــرحية العربية بعيد حزيران الختاذه املس العربية واملس
فانتهجوا منهج التغريب من خالل أساليب التغريب، منها استخدام الراوي، والالفتات، 
ــرحية أمام اجلمهور. (غنيم، ١٩٩٦م:  التوجه إلی اجلمهور و خماطبته وفضح اللعبة املس

(٢٧٧ - ٢٧٦
استخدم ونوس يف حفلة مسر بعض أساليب التغريب منها: 
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٥. استخدام الالفتة 
ــرحه، فاملشاهد أو املتفرج علی غري  اعتمد ونوس علی الالفتة يف بداية عرض مس
ــتارة، فأول  ــبة مضاءة أيضًا بال س العادة يدخل إلی الصالة وجيد الصالة مضاءة واخلش
ــبة مكتوب عليها:  ــوداء متدلية يف مقدمة اخلش ــا يقتحم وجه وعينه لوحة أو الفتة س م
ــعة إال ربعًا من صباح اخلامس من حزيران عام ١٩٦٧، شنت  ــاعة التاس «يف متام الس
اسرائيل دولة متثل أخطر وأصعب أشكال األمربيالية العاملية هجومًا صاعقًا علی الدول 
ــن أراضيها ...» (ونوس، ١٩٩٦م:  ــها، واحتلت جزءًا جديدًا  م العربية، فهزمت جيوش
٢٤) استهدف ونوس باستخدامه الالفتة كعنصر وصفي تسجيلي وثائقي كعادة بيرتفايس 

يف مسارحه، التعامل مع اجلمهور بشكل مباشر وإدخاله يف قلب احلدث مباشرة.

٦. استخدام الراوي
ــخصية املخرج،  ــخصية الراوي املتمثل يف ش ــتفاد ونوس يف حفلة مسر من ش فقداس
فاملخرج يف حفلة مسر حيتل مكان الراوي يف صورته اجلديدة فيقوم بالتعليق والشرح أو 

خماطبة اجلمهور بشكل مباشر، يقول املخرج خماطبًا اجلمهور:
ــاقة. ترددت  ــاعدوين علی أداء هذه املهمة الش ــادة. رجاء أن تس املخرج: أيها الس
ــلموا دعواتهم فعلًا، وكانت  ــن ما العمل؟ كان الرمسيون قدتس ــريًا يف القيام بها. ولك كث

معظم التذاكر قد حجزت.
املتفرجون (من الصالة): أوه ... وإذن.

- وإذن.
ــة كاملة. (ونوس،  ــم أن تطلعوا علی احلقيق ــدوءًا .. من حقك ــرج: هدوءًا .. ه املخ

١٩٩٦م: ٢٦)
ــم اللوحات أو املشاهد املسرحية بني  تنجلي مالمح املخرج كراوي أكثر عندما يرس
ــم أماكن وقوعه. يصف  ــل الكاتب يف تصوير احلدث ورس ــني واآلخر كأنه حيل حم احل

املخرج قرية تدور فيه بعض األحداث قائلًا:
- «أختيل قرية من هذه القری األمامية، اليت استيقظت علی صوت القنابل وضوضاء 
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احلرب، قرية عادية كقری ريفنا بيوتها ترابية مبعثرة بالنظام، لكنهما كما يف كل القری، 
ــاحة القرية. ميني الساحة يقوم مسجد  ــيحة هي س ــط باحة فس تلتف حول منهل يتوس
حجري، اشرأبت حنو السماء مئذنته. يف هذه القرية ريفيون ككل الريفيني. رجال صالب 
ــهم و...» (ونوس،  ــهامتهم وکربياءهم کالكوفيات البيضاء اليت تغطي رؤوس حيملون ش

١٩٩٦م: ٤٨)
ــكها اآلخرون من الشخصيات  ــعل فتيل األحداث، فيمس فاملخرج بصفته راويًا يش
ــرحية لتقدميها إلی األمام، فحضور الراوي يف حفلة مسر يؤدي إلی يقظة املتفرجني  املس

وكسر اإليهام املسرحي.
ــرحي  ــراوي كما يتم تنصيب الديكور أثناء العرض املس ــتخدام الالفتة وال فتم اس
ــرج عن االندماج  ــاعد علی إبعاد املتف ــتمرارية احلدث مما يس ــري علی اس دون التأث
ــتغراق باحلدث. فجاء يف إحدی املشاهد املرتاصفة: «يتغري الضوء علی املسرح،  واالس
ــازات. يدخل عمال الديكور حاملني لوحني من  ــحونًا بالغبار والغ فينقلب غضاريًا مش
اخلشب معفرين بالوحل والرتاب، يركبانهما ميينًا علی املسرح، ويصنعان منهما مايشبه 

اخلندق.» (ونوس، ١٩٦٦م: ٤١)
ــة مسر، فإنه أورد األحداث  ــرحية يف حفل فضلًا ملا حققه ونوس من املنجزات املس
علی التوايل طوال املسرحية. فنراه يبدأ مبقدمة فقط دون تقسيمها إلی فصول أو مشاهد 
ــرح، رمبا قصد  ــك يتم تنصيب الديكور أثناء املس ــتقلة. (معال، ١٩٨٢م: ١٢٤) لذل مس
ــدث احلزيراين حلظة واحدة إلی  ــيانه احل ــوس بذلك إبقاء املتفرج واعيًا، وعدم نس ون
ــرحي. فصارت حفلة مسر من هذه الناحية متثل  ــكل املس جانب حماولته يف حتديث الش
حداثة مسرحية خمتلفة عن أشكال املسرح العاملي ومتجاوبة مع طبيعة املتفرج العريب.

النتيجة
يف خامتة هذا البحث ميكننا أن نسجل النتائج التالية:

- تعد املسرحية أكثر من غريها من األجناس األدبية توفيقًا يف االقرتاب من جوهر 
القضايا األساسية للواقع.
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ــة إذ وقف عندها  ــرحية عربي ــن حزيران ظاهرة مس ــة اخلامس م ــت نكس - خلق
املسرحيون بتنوع أصواتهم وتعابريهم الفنية املختلفة عن احلدث احلزيراين.

- ساعدت النكسة يف خلق فاعلية جديدة وجادة للمسرح الونوسي، وأعطته فرصة 
لالنطالق والكشف عن مواهبه اجلديدة.

- استطاع ونوس أن يؤرخ حلدث تارخيي، وجيّسده فعلًا حقيقيًا علی خشبة املسرح 
ــرك اجلماهري العريضة، وقدم  ــع، وعّرب عنه، وتفاعل معه، وح ــبه أنه ارتبط بالواق حس

معرفة حقيقية من خالل الوعي العميق وإدراك احلقائق.
ــة، وحاولت  ــدت للقضايا املصري ــرح عريب جديد تص ــة مسر بيانًا ملس ــد حفل - تع

اجلماهري علی اختاذ موقف من القضايا.
ــي أو  ــرح السياس ــة مسر اخلطوة األولی اليت خطاها ونوس حنو املس ــت حفل - بات
ــي، فقدم شكلًا جديدًا يتالءم مع ما طرحه من أفكار، وقدم مضمونًا ينطلق من  التسييس

واقع الشعب.
- خلقت حفلة مسر من الناحية اجلمالية أفقًا للعمل املسرحي من حيث البحث عن 

الشكل وجتاوز البنية املسرحية التقليدية.
ــكل اجلديد الذي وجده مناسبًا لطبيعة املتفرج  ــعداهللا ونوس هو مبدع هذا الش - س

العريب، والذي متخض عن حدث كبري كهزمية حزيران.
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