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آليات صناعة الهزل في املسرح السوري

عمر بقبوق)1(

: مقدمة
ً

أول

	هذه	الورقة	البحثية	كأي	بحٍث	آخر	يحاول	أن	يتناول	املوضوع	ذاته	تتسم	بالنقص	والعجز	عن	
تقديم	صورة	شاملة	عن	آليات	صناعة	الهزل	وتطورها	في	املسرح	السوري.	السبب	في	ذلك	ال	يتعلق	
باألسلوب	املتبع	في	صياغة	البحث	الذي	يختلط	فيه	السرد	التخييلي	والتحليل	النقدي،	بقدر	ما	يتعلق	
بطبيعة	املوضوع؛	إذ	ال	يمكن	بأي	حاٍل	من	األحوال	تقديم	رؤية	موضوعية	شاملة	عن	شكل	أدائي	
املبكرة	 النقدية	املسرحية	 الدراسات	 تهتم	 لم	تؤرشف	عروضه،	ولم	تحفظ	نصوصه،	ولم	 مهمش،	
بتحليله	ورصد	تطوراته،	فكل	ما	نملكه	من	مصادر	هو	بعض	الفيديوهات	الرديئة	التي	توثق	عدًدا	
	من	العروض	املسرحية	الهزلية،	إضافة	إلى	ما	علق	في	ذاكرتي	عن	السنوات	الالتي	أمضيتها	في	

ً
قليال

املسرح	الجامعي	قبل	مغادرتي	سورية،	وعن	عروض	املسرح	التجاري	والقومي	املنوعة	الالتي	حضرتها	
في	تلك	املدة.

ويجب	علينا	أن	ننبه	منذ	البداية	بأن	فن	الكوميديا	وآليات	صناعة	الهزل	في	املسرح	موضوعات	
لطاملا	همشت	في	تاريخ	النقد	املسرحي	في	العالم	كله،	وليس	في	سورية	وحسب؛	حيث	إن	كتاب	)فن	
الشعر(	ألرسطو	الذي	يعد	أقدم	مرجع	نقدي	وصلنا	من	املسرح	اإلغريقي	كان	يحتوي	على	عدد	من	
اإلشارات	التي	تبين	وجود	فصل	ناقص	كتبه	أرسطو	عن	امللهاة،	لكنه	ضاع،	واندثر،	وربما	لم	ُينجز.	
وفي	املقاطع	القصيرة	التي	يعرج	فيها	كتاب	)فن	الشعر(	على	ذكر	الكوميديا	تبين	لنا	أن	أرسطو	كان	
منا	 أسوأ	 هم	 ملن	 محاكاة	 بأنها	 أرسطو	 وصفها	 التراجيديا،	حيث	 من	 أدنى	 منزلة	 في	 الكوميديا	 يضع	
الواقع)2(،	 من	 أعلى	 الناس	 تصور	 التي	 املأساة	 بخالف	 الواقع،	 في	 الناس	 عليه	 يبدو	 مما	 أخس	 أو	

)1(		كاتب	ومخرج	مسرحي	سوري.

)2(				أرسطو.	فن	الشعر.	عبد	الرحمن	بدوي	)مترجًما(.	)بيروت،	دار	الثقافة،	1973(.		ص	8 - 9.
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وبأنها	محاكاة	لألرذال	من	الناس	في	الجانب	الهزلي)3(،	وعرف	الهزلي	بأنه	نقيصة	وقبح	بغير	إيالم	وال	
	عليه،	فوصفه	بأنه	قبيح	مشوه،	ولكن	بغير	إيالم)4(.	هذه	التعريفات	

ً
ضرر،	وقدم	القناع	الهزلي	مثاال

البدائية	للكوميديا	ال	يمكن	اعتمادها	اليوم،	لكنها	أثرت	عبر	التاريخ	وما	تزال	تؤثر	في	املنزلة	التي	تحتلها	
	واضًحا	إلعالء	شأن	الفنون	الدرامية	

ً
الكوميديا	بين	الفنون	الدرامية	واألدبية،	ليبدو	أن	هناك	ميال

الفرجة	 أشكال	 ظهور	 فيها	 تأخر	 التي	 البالد	 في	 تضحكنا،	خصوًصا	 التي	 تلك	 على	 الدموع	 تدر	 التي	
املسرحية	املستوردة	من	أوروبا	مثل	بالدنا.			

	على	ذلك	فإن	البحث	في	تاريخ	الكوميديا	السورية	يزداد	تعقيًدا	بسبب	تركيبة	البلد	الثقافية	
ً
عالوة

والسياسية	واالجتماعية.	إذ	إن	سورية	بوصفها	بلًدا	تديره	مؤسسات	حكومية	شكلية	لم	تبذل	فيه	
املؤسسة	املعنية	)وزارة	الثقافة(	جهًدا	فعلية	لحفظ	التراث	الفني	الالمادي،	بما	فيها	العروض	املسرحية	
الكوميدية.	فعلًيا	إن	عملية	توثيق	املسرحيات	الكوميدية	تأخرت	كثيًرا	إلى	ما	بعد	افتتاح	التلفزيون	
	إلى	ذلك،	فإن	ما	

ً
السوري،	بل	إنها	لم	تتم	سوى	مللء	ساعات	الفراغ	على	الشاشة	الصغيرة.	إضافة

يصّعب	من	مهمة	البحث	في	الكوميديا	السورية	وآليات	صناعة	الهزل	فيها،	ويجعل	من	أي	بحث	يقدم	
صورة	ناقصة	بالضرورة	أن	سورية	بلد	يحكمه	نظام	شمولي	مركزي	منذ	أن	بدأت	عمليات	التوثيق،	
ومن	ثم	فإن	أغلب	العروض	املوثقة	بالفيديو	هي	من	العروض	املقدمة	في	مدينتي	دمشق	وحلب	فقط،	
بينما	يصعب	الحصول	على	أي	أثر	يوثق	األشكال	التي	كانت	متداولة	للكوميديا	في	باقي	املدن	والقرى	

املهمشة.	

كذلك	يجب	أن	نشير	منذ	البداية	إلى	أن	التركيز	سينصب	في	هذا	البحث	على	آليات	صناعة	الهزل	
املتجذرة	في	النص	املسرحي	وما	ينطوي	عليه	من	عناصر،	من	مثل	الحبكة	والحوار	وبنية	الشخصيات	
األزياء	 مثل	 )من	 الفرجة	 عناصر	 وباقي	 املسرحية	 بالحركة	 املرتبطة	 اآلليات	 أن	 يعني	 ال	 ذلك	 ولغتها.	
	عنها،	لكنها	أغفلت	مع	باقي	آليات	صناعة	الهزل	املستمدة	من	

ً
وطريقة	أداء	الشخصيات(	تقل	أهمية

السيرك،	التي	نجد	ما	يناظرها	أيًضا	في	الفن	الشعبي	السوري	السابق	تاريخًيا	لوالدة	املسرح	في	عروض	
ألعاب	الخفة	والسحر	القائمة	على	التخييل	والتمويه	التي	كانت	تعرف	بالـ	)نيرنجات()5(؛	فهذه	األشكال	

تحتاج	بدورها	إلى	بحث	متخصص	يستفيض	في	دراستها.			

)3(			املرجع	نفسه،	ص16.

)4(			املرجع	نفسه،	ص16.

)5(			طاش	كبرى	زاده،	أحمد	بن	مصطفى،	موسوعة	مصطلحات	مفتاح	السعادة	ومصباح	السيادة،	)بيروت:	مكتبة	لبنان،	1998(،	ص	973.
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إشكالية البحث. 	

في	ضوء	املعطيات	املتاحة	سنحاول	البحث	في	تاريخ	الكوميديا	السورية،	لنلمس	املسار	الذي	سلكه	
الهزلي	 املسرح	 السلطة	ضمن	 الهزل،	ونرسم	تشكيل	متخيالت	 آليات	صناعة	 في	تطوير	 املسرحيون	
في	سورية،	لرصد	العالقة	بين	السيادة	السياسية	وأدواتها	الرقابية،	وأثرها	في	التعبير	الفني	وأشكال	
األداء	املسرحي،	آخذين	في	الحسبان	طبيعة	الهزل	في	سورية،	وخصائصه	العقيمة	غير	املّولدة،	وكيف	

)أباحت(	السلطة	ظهوره،	لرسم	قرين	هزلي	عن	سطوتها.

منهجية البحث. 	

ل	السياق	العام	من	خالل	السرد	التاريخي	الذي	
ّ
نعتمد	في	هذا	البحث	على	املنهج	التاريخي،	ليتشك

يتق�سى	تطور	آليات	صناعة	الهزل	في	املسرح	السوري.	هذا	السياق	ينكسر	عندما	نقف	على	بعض	
املفاصل	التاريخية	املهمة،	فنلجأ	إلى	املنهج	التوصيفي	والتحليل	النقدي	الفني.	

أهمية البحث. 	

تكمن	أهمية	هذا	البحث	بوصفه	وثيقة	نقدية	تحدد	بشكل	دقيق	آليات	صناعة	الهزل	املستخدمة	
يفكك	 تحليلي	 وفًقا	ملنظور	 السورية	 الثقافية	 باملنتجات	 التفكير	 إعادة	 بغرض	 السوري،	 املسرح	 في	

العالقة	الجدلية	الديناميكية	التي	تربط	بين	ممارسات	السلطة	السياسية	والفن	الهزلي.	

أهداف البحث. 	

	تقديم	صورة	شاملة	عن	آليات	صناعة	الهزل	املستخدمة	في	املسرح	السوري	وإعادة	سرد	تاريخه	
التي	 النقدية	السابقة	 التي	ال	تنصفها	الدراسات	 التجارب	الشعبية	 مع	مراعاة	تحليل	أسباب	نجاح	

كانت	تغالي	بإعالء	شأن	املسرح	الجاد	على	املسرحيات	التجارية	الشعبية	وعروض	الهواة.	

ربط	التطورات	التي	طرأت	على	صناعة	الهزل	باألحداث	السياسية	املتزامنة	معها	بغرض	تفكيك	
العالقة	بينهما.	



ملف العددالعدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021

70

ثانًيا: تمهيد

ال	يمكن	قراءة	املسرح	الهزلي	في	سورية	خارج	إطار	تدخالت	السلطات	السياسية	املتعاقبة	ودورها	
املستمرة	 املحاوالت	 فهم	 دون	 من	 عليه	 املفروضة	 الرقابة	 خالل	 من	 املحتملة	 املسارات	 تحديد	 في	
ألدلجته	وتوجيهه	نحو	خدمة	قضاياها	وشعاراتها	الرنانة،	ألن	هذه	التدخالت	كان	لها	الدور	األبرز	في	
تحديد	شكل	العروض	املسرحية	الكوميدية	وآليات	صناعة	النكتة	وحدودها.	يجب	أن	نشير	هنا	إلى	أن	
األمر	ال	يتعلق	فقط	برسم	الخطوط	الحمر	التي	ال	يمكن	تجاوزها،	وما	يطرأ	على	النصوص	املسرحية	
من	تعديالت	بعد	تدخل	مقص	الرقيب،	بل	يتعلق	أيًضا	بالجمل	واألفكار	الجاهزة	التي	ُيجبر	صناع	
،	كانت	)االتحادات	

ً
املسرح	على	إضافتها	لتحويل	مسار	العرض	إذا	لزم	األمر.	ففي	املسرح	الجامعي	مثال

الوطنية	لطلبة	سوريا(	ال	تكتفي	باملوافقة	على	االسكتشات	الكوميدية	أو	رفضها	في	عروض	حفالت	
الفرق	 تلزم	 أيًضا	 كانت	 بل	 السورية،	 الجامعات	 مختلف	 في	 دورية	 بصورة	 تقام	 كانت	 التي	 التعارف	
املسرحية	بإضافة	مشهد	)وطني(	الفتتاح	العرض،	يتحدث	بصورة	مباشرة	عن	مفهوم	الوطنية	أو	عن	
القضية	الفلسطينية،	ويصل	الحد	في	بعض	األحيان	إلى	قيام	هذه	االتحادات	التابعة	تبعية	مباشرة	
إلى	حزب	البعث	بإمالء	بعض	العبارات	الرنانة	على	الفرق	املسرحية،	وإلزامهم	بترديدها	خالل	العرض.	

التي	تحكم	 البنية	 التي	حاولت	أن	تخلخل	هذه	 ذلك	ال	يمنع	ظهور	عدد	من	الحركات	املسرحية	
العروض	الهزلية	السورية	بقبضة	حديدية،	لينغمس	عدد	كبير	من	الفنانين	السوريين	في	البحث	عن	
البنية	بصورة	 الهوامش	املهملة	والثغرات	املفتوحة	الختراق	الخطوط	الحمر،	ويحاول	آخرون	كسر	
ذلك	ظهور	 يشابه	 كبير،	 إلى	حد	 الرقابة	 فيها	سلطة	 تتال�سى	 أشكال	عروض	 ابتكار	 كاملة	من	خالل	
بتعليقاتهم	 الجادة	 العروض	 يقتحمون	فضاء	 كانوا	 الذين	 في	سورية	 املسرح	 بدايات	 في	 )الزعبرجية(	
الشوارع	 في	 هامشية	 عروض	 في	 األمر	 يتضح	 كما	 العروض،	 إلى	 هزلية	 قيمة	 تضيف	 التي	 الساخرة	
واملقاهي	تيمًنا	بمسرح	خيال	الظل	الذي	كان	يستتر	وراء	األخيلة	النتقاد	السلطات	ما	قبل	استقالل	
أبعد	من	الخطوط	الحمر	ال	يمكن	تجاوزها،	 تبين	وجود	خطوط	أخرى	 العروض	 سورية؛	لكن	هذه	
هي	)خطوط	املوت(	إذا	صحت	التسمية،	فلم	تصل	الجرأة	في	أي		من	هذه	التجارب	إلى	حد	السخرية	

املباشرة	من	رأس	النظام	الحاكم.		

ا: ما قبل الستعمار؛ آليات صناعة الهزل الشعبية واملستوردة
ً
ثالث

اإلرث	 على	 للحظة	 نقف	 أن	 علينا	 السوري	 املسرح	 في	 الهزل	 صناعة	 آليات	 عن	 الحديث	 عند	
علن	

ُ
الشعبي،	وأن	نلقي	نظرة	خاطفة	على	أشكال	الفرجة	الشعبية	التي	كانت	شائعة	في	البالد	قبل	أن	ت
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والدة	املسرح	السوري	على	يد	أبي	خليل	القباني	عام	1871؛	هنا	نقصد	بالتحديد	عروض	الحكواتي	
ومسرح	خيال	الظل.	فمن	خالل	التباين	بين	ما	كان	ُيقدم	في	هذين	الشكلين	الفنيين	يمكننا	أن	نرصد	

كيف	بدأت	صناعة	الهزل	في	سورية.	

الحكايات	 يسرد	 الرجال،	 سوى	 يدخلها	 ال	 التي	 املقاهي	 في	 عروضه	 يقدم	 الحكواتي	 كان	 لقد	
الزير	 مثل	 من	 أسطورية	 أبعاًدا	 الشفوي	 التواتر	 بفعل	 اكتسبت	 تاريخية	 عن	شخصيات	 البطولية	
سالم	وعنترة	والظاهر	بيبرس.	هذه	الشخصيات	تنطبق	عليها	السمات	جميعها	الالتي	ذكرها	أرسطو	
عن	الشخصيات	)األعلى	من	الواقع(	في	التراجيديا،	فهي	شخصيات	نبيلة	ذات	حسب	ونسب،	لديها	
َحّل	بعد	سلسلة	من	األعمال	البطولية	التي	تؤدي	

ُ
عيب	أو	خطأ	تراجيدي	أدى	إلى	خلق	عقدة	درامية،	ت

إلى	التطهير.	فعلًيا	ال	تختلف	هذه	الشخصيات	عن	نظائرها	بالتراجيديا	الكالسيكية	اإلغريقية	سوى	
للمثل	 وإثارة،	فتتغير	مالمحها	وفًقا	 ليزيدها	ذلك	غموًضا	 فيزيائًيا،	 بأنها	شخصيات	غائبة	ال	تجسد	

العليا	في	مخيلة	كل	فرد	من	الجمهور.			

باملقابل	كانت	عروض	خيال	الظل	تقدم	في	أماكن	متعددة	وفي	األزقة	والحواري،	يحرك	املخايل	
بيضاء.	 ستارة	 خلف	 من	 والجلد	 الخشب	 من	 مصنوعة	 لدمى	 كخياالت	 تظهر	 التي	 شخصياتها	
الشخصيات	في	مسرح	خيال	الظل	تنطبق	عليها	سمات	الشخصيات	الكوميدية	التي	ذكرها	أرسطو	
في	)فن	الشعر(	إلى	حد	بعيد،	فهي	)أخس	مما	يبدو	عليه	الناس	في	الواقع(،	يقودها	مهرجان:	كراكوز	
وصلتنا	 التي	 الشعبية	 الحكايات	 إن	 حقيقيتان.	 شخصيتان	 بأنهما	 عنهما	 ُيشاع	 اللذان	 وعيواظ	
في	كنف	 يعيشان	 في	وقٍت	م�سى	 كانا	 أنهما	 تؤكد	 الشفوي	عن	كراكوز	وعيواظ	جميعها	 التواتر	 عبر	
إذ	 بينهما،	 العالقة	 فيها	 تكونت	 التي	 الطريقة	 بشرح	 اإلسهاب	 إلى	 يذهب	 منها	 وبعض	 السلطان)6(،	
بدأت	بشكل	طريف	وبأمر	من	السلطة	حين	كان	عيواظ	يعمل	مهرًجا	لدى	السلطان	العثماني،	فأمره	
بالبحث	عن	مساعد	له،	فعثر	على	كراكوز	الذي	كان	يعمل	حداًدا،	وقدما	مًعا	عروًضا	طريفة	في	قصر	
السلطان	الذي	أمر	بقطع	رأسيهما	بسبب	النكت	البذيئة	التي	كانا	يقوالنها	أمام	حريمه)7(.	بالطبع	ال	
يمكن	التحقق	من	صدقية	هذه	الحكاية،	لكن	شيوعها	وتداولها	حتى	الوقت	الحالي	بعدد	من	الصيغ	
املتشابهة	يدلنا	على	أولى	سمات	الكوميديا	في	عروض	خيال	الظل،	أنها	كوميديا	حرّمتها	السلطة،	وهو	
ما	تثبته	أيًضا	بعض	الروايات	التاريخية	التي	تشير	إلى	محاربة	الحكام	والوالة	مسرح	خيال	الظل	في	
قرارات	 املماليك	صدرت	 عهد	 فمنذ	 واجتماعي؛	 سيا�سي	 نقد	 من	 يحتويه	 ما	 بسبب	 األحيان،	 بعض	

)6(			منير	كيال،	معجم	بابات	مسرح	الظل،	)بيروت:	مكتبة	لبنان،	1995(،	ص10.

 https://archive.is/4MAXH	،2013\06\04	،الين	أون	الوطن	وعيواظ”،	”كراكوز	الدخيل،	ميسون			7((

https://archive.is/4MAXH
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بإحراق	شخوص	مسرحيات	خيال	الظل	وتعقب	املخايلين)8(.			

إن	آليات	صناعة	الهزل	في	مسرح	خيال	الظل	تعتمد	اعتماًدا	رئيًسا	على	الطريقة	التي	رسمت	بها	
مالمح	الشخصيات،	لتكون	دائًما	بمنزلة	أدنى	من	املشاهدين،	حيث	يبدو	كراكوز	شخًصا	غبًيا	يتعامى	
عن	الواقع،	يتحول	إلى	مصدر	الضحك	بسبب	طبيعته	العصبية،	فهو	يثور	بسرعة،	ويهدأ	بسرعة،	
بها	شريكه	عيواظ	 التي	ينطق	 تباينها	مع	الحكم	 في	 تثير	الضحك)9(	 فتصدر	عنه	أفعال	غير	متوقعة	
الذي	يتفاصح	وُينظر،	لكنه	يالزمه	دائًما،	ويشاركه	املصير	ذاته.	كذلك	تعتمد	مسرحيات	خيال	الظل	
على	التالعب	اللغوي	وعلى	األلفاظ	السوقية	والحديث	بصورة	مباشرة	عن	الجنس	كآليات	لصناعة	
الهزل.	أغلب	الظن	أن	االختفاء	وراء	الستار	البيضاء	واألجواء	املعتمة	التي	تتطلبها	عروض	خيال	الظل	
كانت	تشجع	املخايلين	على	اللجوء	إلى	هذه	األساليب	في	صناعة	الضحك،	أساليب	ال	تستخدم	أيًضا	
في	عروض	الحكواتي	التي	يتواصل	فيها	املؤدي	مع	الجمهور	في	الضوء	ومن	دون	حواجز؛	فالحكواتي	كان	
	إلى	الحديث	عن	البطوالت	امللحمية،	وإذا	ما	تخللت	الحكايات	بعض	الفواصل	الطريفة،	فإن	

ً
أكثر	ميال

الحكواتي	سيلجأ	إلى	آليات	مختلفة	عن	تلك	املتداولة	في	مسرح	خيال	الظل	إلقحامها،	فلن	يستخدم	
	بذيئة،	ولن	يحّول	شخصياته	النبيلة	إلى	أضحوكة،	بل	سيعتمد	على	أساليب	سردية	

ً
ا	سوقية

ً
ألفاظ

د	الضحك	من	مثل	الحبكات	القائمة	على	سوء	الفهم.
ّ
من	شأنها	أن	تول

في	منتصف	القرن	التاسع	عشر	بدأت	حركة	رواد	املسرح	العربي	في	بيروت	مع	مارون	النقاش	الذي	
ل	قطيعة	مع	أشكال	الفرجة	الشعبية	التي	كانت	سائدة	حينها	واستورد	املسرح	األوروبي	بقوامه	

ّ
شك

ومالمحه	الرئيسية	ونصوصه؛	لتتجسد	الشخصيات	أمام	الجمهور	للمرة	األولى	بعد	أن	كانت	مجرد	
خياالت	وظالل.	لقد	بدا	أن	النقاش	ميال	إلى	الكوميديا،	وكان	واضًحا	تأثره	الشديد	بموليير،	إذ	قدم	
مسرحيات	)البخيل(	و)أبو	الحسن	املغفل	وهارون	الرشيد(	و)الحسود	السليط(	التي	لم	تكن	سوى	
ا	عربية	مغناة	من	مسرحيات	)البخيل(	و)الطائش(	و)طرطوف(	ملوليير.	سبب	هذا	التأثر	يتعلق	

ً
نسخ

غالًبا	باألسلوب	الذي	تميز	به	موليير	الذي	استقى	موضوعات	مسرحياته	من	الحياة	العامة،	فجاءت	
مجمل	أعماله	بمنزلة	كوميديا	بشرية	ترسم	لوحة	كاملة	للمجتمع	الفرن�سي	في	القرن	السابع	عشر	بما	
يتضمنه	من	أسياد	وأصحاب	الطبقة	املخملية	وخدم	وفالحين،	لذلك	قدمت	أعماله	نماذج	بشرية	
خالدة	قادرة	على	تجاوز	الظرف	الزماني	واملكاني	الذي	حيكت	فيه،	ألن	موليير	كان	يصف	بمسرحياته	
اإلنسان	بصورة	عامة،	ويحلل	العقد	واملشكالت	التي	تتعرض	لها	النفس	البشرية	في	كل	زماٍن	ومكان)10(.	

)8(			محمد	عبد	املنعم،	املسرح	السيا�سي،	)مصر:	دار	املعارف،	2014(،	ص54.

)9(			منير	كيال،	معجم	بابات	مسرح	الظل،	)بيروت:	مكتبة	لبنان،	1995(،	ص11.

	،)1993 للكتاب،	 اإلسكندرية	 مركز	 )اإلسكندرية:	 والتأليف،	 واإلعداد	 واالقتباس	 الترجمة	 بين	 املسرحي	 النص	 الحسن،	حيرة	 أبو	 	سالم	 	 	 	)10(
ص115.	
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رابًعا: بنية املسرحية الكوميدية السورية كما رسمها الهواة

لذا	فإن	آليات	صناعة	الهزل	التي	استوردها	مارون	النقاش	وقدمها	للجمهور	العربي	هي	تلك	التي	
ابتكرها	موليير	وطورها	عن	كوميديا	دي	الرتي	التي	تتمثل	في	صناعة	شخصيات	بسيطة	أحادية	الجانب،	
ا	اجتماعية	بسيطة	يمكن	فهمها	بسهولة،	لتمنح	املشاهد	الوهم	بأنه	قادر	

ً
فهي	ال	تتعدى	كونها	أنماط

على	امتالك	الشخصية	والتنبؤ	بتصرفاتها)11(.	بذلك	تكون	سمات	مسرحيات	مارون	النقاش	تتعارض	
	مع	الشخصيات	في	مسرح	خيال	الظل	التي	ال	يمكن	التنبؤ	بتصرفاتها.	وفي	سبعينيات	

ً
تعرًضا	كامال

القرن	التاسع	عشر	جاء	أبو	خليل	القباني	ليرسم	مالمح	املسرح	السوري	بصورة	توافقية،	ليمزج	بين	
	
ً
أشكال	الفرجة	الشعبية	)من	مثل	الحكواتي	ورقصة	السماح(		واملسرح	املستورد،	ليرسخ	املسرح	حالة
طقسية	اجتماعية	أقرب	إلى	الشعب،	وتدعمها	السلطة	املتمثلة	بالوالي	مدحت	باشا)12(،	إال	أن	القباني	
تجاوز	الخطوط	الحمر	التي	تفرضها	الرقابة	السياسية	والدينية	عندما	استعان	بممثلتين	من	النساء	
نساؤها	خلف	حيطان	 تحتجب	 التي	 مدينة	دمشق	 في	 واسع	 أمام	جمهور	 املسرح	 على	خشبة	 لتقفا	
البيوت	ووراء	سواد	املاليات)13(؛	ليحرق	مسرحه،	ويرحل	إلى	مصر	بعد	أن	حصل	املتزمتون	على	فرمان	
ا	لم	يمأله	إال	جورج	دخول	الذي	ابتكر	شخصية	املهرج	)كامل	

ً
سلطاني	إليقافه،	ليخلف	القباني	فراغ

األصلي(،	ويطور	آليات	صناعة	الهزل	من	خالل	ابتكاره	أقدم	شخصية	سورية	يمكن	أن	نصفها	بأنها	
نمط	شعبي،	وكانت	شخصية	)كامل	األصلي(	تجمع	بين	الذكاء	الفطري	والغباء	وتوقعه	طيبة	قلبه	في	
أحرج	املواقف،	لكنه	كان	يخرج	منها	بسالم	في	النهاية)14(.	وفي	مصر	تتلمذ	على	يد	القباني	عدد	من	الفرق	
املسرحية	التي	كانت	تزور	دمشق	لتقدم	فيها	عروضها	املسرحية	من	مثل	فرقة	يوسف	وهبي	وأبيض	
عكاشة،	ولم	تكن	هذه	الفرقة	تسافر	إلى	سورية	بكامل	طاقمها	الفني،	فتستعين	ببعض	املمثلين	الهواة	
من	أبناء	املنطقة	للمشاركة	ببعض	األدوار	في	العروض	املسرحية	التي	كان	يختلط	فيها	األداء	التمثيلي	
الهزلية	 املونولوجات	 إلى	 إضافة	 الشعبية	 الطقوس	 من	 أخرى	 فرجة	 وأشكال	 الغنائية	 باملوشحات	
الغنائية.	هؤالء	الهواة	كانوا	يرغبون	في	مواصلة	العمل	بعد	عودة	الفرق	إلى	مصر)15(،	فاقتبسوا	من	
العروض	التي	كانوا	يشاركون	بها،	ليبدؤوا	بتقديم	عروض	مصغرة	عنها،	وتعكزوا	على	الكوميديا	لتقديم	
عروض	تر�سي	الجمهور؛	لتكون	نتيجة	ذلك	اسكتشات	كوميدية	قصيرة	الزمت	الكوميديا	السورية	غير	

)11(   ALBERT	THIBAUDET,	”Le	rire	de	Molière”,	)L’Agora	01\04\2012(.	https://2u.pw/igubT .

)12(			تيسير	خلف،	وقائع	مسرح	أبي	خليل	القباني	في	دمشق	1873-1883،	)إيطاليا:	منشورات	املتوسط،	2019(،	ص69.

)13(			دلع	الرحبي،	السياسة	والدين	في	مسرح	أبي	خليل	القباني،	2016-07-01

https://2u.pw/jGPSA.	                                          

)14(			علي	الراعي،	تاريخ	املسرح	العربي،	سلسلة	عالم	املعرفة،	العدد	284،	ط2،	)الكويت،	1990(،	ص172.

)15(			لؤي	عيادة،	تاريخ	املسرح	السوري..	االنتشار	القومي.

http://agora.qc.ca/
https://2u.pw/igubT
https://2u.pw/jGPSA
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املستوردة	منذ	ذلك	الحين.	

وفي	سنوات	الحكم	العثماني	األخيرات،	ظهر	الشرخ	بين	املسرح	التجاري	الذي	شكله	هؤالء	الهواة	
باالعتماد	على	الفنون	الشعبية	والهزلية	الغنائية	والرقص	واملسرح	الجاد	وفنانيه	الذين	احتقروا	الفن	
الشعبي،	وأصروا	على	تقديم	فنهم	الراقي	الخالص)16(،	إال	أن	الحال	تغير	في	زمن	االستعمار	الفرن�سي،	
أداة	 إلى	 الكوميديا	 تحولت	 نضالية،	عندما	 قيمة	 الكوميدية	 الشعبية	 املسرحيات	 اكتسبت	 أن	 بعد	
للنقد	السيا�سي	والسخرية	واملقاومة.	كذلك	يجب	أال	ننكر	أهمية	حقبة	االنتداب	الفرن�سي	على	املسرح	

السوري،	ألن	االستعمار	سمح	بتشكيل	التجمعات	الثقافية)17(	بما	فيها	األندية	املسرحية.

افيا والتاريخ خامًسا: الهزل في زمن البعث وما وراء أقنعة الجغر

إن	الحقبة	التي	عاشتها	سورية	بين	عامي	1946	و1963	كانت	قصيرة	في	التاريخ	السوري	املعاصر،	
إال	أنها	كانت	حاسمة	في	صياغة	الهوية	السياسية	السورية	لعقود	مقبلة،	وبخاصة	أنها	مثلت	مرحلة	
إلى	الحكم	االستبدادي	املتمثل	في	انفراد	 انتقالية	من	االنتداب	الفرن�سي	الذي	استمر	ملدة	ربع	قرن	
حزب	البعث	بالسلطة	ما	يزيد	على	نصف	قرن.	كانت	سورية	في	تلك	املدة	على	مفترق	طرق	بين	بناء	
الدولة	العصرية	وتعزيز	مؤسسات	الحكم	الجمهوري	من	جهة،	وتأسيس	سلطة	االستبداد	من	جهة	
ثانية؛	لذلك	نشطت	الحياة	الحزبية	آنذاك	متمثلة	في	ظهور	الحزب	الوطني	وحزب	الشعب	والحزب	
السياسية	 املرحلة	 هذه	 آثار	 االشتراكي)18(.	 العربي	 البعث	 الشيوعي	وحزب	 والحزب	 السوري	 القومي	
مثل	 من	 املستقلة	 املسرحية	 واألندية	 الجمعيات	 من	 مزيد	 بتأسيس	 السوري	 املسرح	 في	 انعكست	
سست	عام	1956،	وتعد	الجمعية	الوحيدة	التي	ما	تزال	قائمة	في	املسرح	

ُ
جمعية	املسرح	الحر	التي	أ

السوري	منذ	تلك	املدة؛	حيث	إن	حزب	البعث	أقفل	األندية	بعد	النكسة	عام	1967،	ومنع	تشكيل	
الفرق	من	دون	موافقة	السلطات	األمنية؛	هكذا	استكمل	عملية	مأسسة	الفن	املسرحي	)التي	بدأت	
ا	في	شكل	العرض	

ً
في	زمن	الوحدة(	واحتكار	الدولة	له	وتوجيهه	والسيطرة	عليه)19(؛	ليترك	ذلك	أثًرا	بالغ

املسرحي،	وال	سيما	العروض	الهزلية	الشعبية،	يفوق	أثر	تأسيس	املسرح	القومي.	بينما	تمثل	انعكاس	
هذه	املرحلة	في	املسرح	التجاري	بخلق	نسخة	جديدة	منه،	تغيب	فيها	األفكار	السياسية	التي	صعدتها	

)16(		علي	الراعي،	تاريخ	املسرح	العربي،	سلسلة	عالم	املعرفة،	العدد	284،	ط2،	)الكويت،	1990(،	ص173.

	.	https://2u.pw/4nVAn	.)2020\11\19(	،الجمهورية	موقع	السوري”،	للمسرح	الثالثة	”الوالدة	الجباعي،	غسان			)17(

	.https://www.noonpost.com/content/37134	.)2020/05/27(	،بوست	نون	موقع	العابدين”،	زين	بشير		مع	”حوار	الخير،	أبو	تمام		)18(

)19(			غسان	الجباعي،	الوالدة	الثالثة	للمسرح	السوري.

https://2u.pw/4nVAn
https://www.noonpost.com/content/37134
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اعتماًدا	 يعتمد	 الكوميديا،	 نوع	خفيف	من	 في	زمن	االستعمار	لحساب	 الشعبوية	 النضالية	 األفكار	
التي	 القصيرة	 الكوميدية	 املشاهد	 بعض	 وتتخلله	 الجسدي)20(،	 والتهريج	 الشعبي	 الرقص	 على	 كبيًرا	
تقوم	على	شخصيات	بغاية	البساطة	والسذاجة،	تفتعل	الغباء	إلضحاك	الجمهور،	وتلجأ	كذلك	إلى	
التقنيات	الكالسيكية	األكثر	شيوًعا	في	صناعة	الهزل،	من	مثل	تبادل	األدوار	والتكرار	الدوري	لكلمة	

أو	ملشهد.				

سادًسا: مأسسة املسرح وتقويض الكوميديا

بين	سورية	 الوحدة	 مع	 السوري	 القومي	 املسرح	 تأسيس	 تزامن	 كان	 ما	 إذا	 تحديد	 الصعب	 من	
ومصر	هو	من	قبيل	املصادفة	فقط	أو	أنه	كان	ردة	فعل	ثقافية	على	هذا	الحدث	السيا�سي	الذي	كانت	
التابعة	 الفنون	 الوقت	تحت	إشراف	مديرية	 في	ذلك	 الكيانات	املسرحية)21(	 اتحاد	عدد	من	 نتيجته	
تأسيس	 أن	 تأكيده	 يمكن	 الذي	 األمر	 أن	 إال	 إلى	االحتراف(،	 الهواة	 )من	 لترفع	شعار	 الثقافة،	 لوزارة	
املسرح	القومي	أسهم	بتوسيع	الشرخ	ما	بين	املسرح	النخبوي	واملسرح	الشعبي،	إذ	سرعان	ما	بدأت	
	مسرحية	محددة	دون	غيرها،	فاحتضنت	املسرحيات	التي	تتوافق	مع	معايير	

ً
وزارة	الثقافة	تتبنى	أشكاال

النصوص	املسرحية	املستوردة	من	العالم	الغربي،	ونبذت	العروض	املسرحية	الشعبية	التي	اكتسبت	
شكلها	الخاص	بفعل	تراكم	جهد	الحركات	املسرحية	املختلفة	التي	نشطت	في	البالد	خالل	حوالى	100 

عام.	

لم	 القومي	 املسرح	 إنتاجات	 إن	 إذ	 السوري،	 املسرح	 في	 الكوميديا	 موجة	 انحسار	 ذلك	 يعني	 ال	
تنسلخ	 الكوميديا	 نخبوية	من	 أشكال	 بتقديم	 تتميز	 أن	 لكنها	حاولت	 الكوميدية،	 العروض	 تخل	من	
فيها	عن	كل	ما	كان	سائًدا	في	العروض	الشعبية	الكوميدية	في	تلك	املرحلة،	لذلك	بدأت	تبحث	عن	
إلى	النصوص	املسرحية	العاملية	املترجمة،	فوجدت	ضالتها	 آليات	مختلفة	في	صناعة	الهزل	بالعودة	
على	 تبنى	 الكالسيكي،	حيث	 املسرح	 في	 التراجيديا	 ببنية	 شبيهة	 بنية	 تحمل	 التي	 املوقف	 كوميديا	 في	
الكوميديا	 في	 ّحل	

ُ
ت قد	 العقدة	 أن	 بينهما	 الجوهري	 الفارق	 لكن	 عقدة،	 إلى	خلق	 يؤدي	 درامي	 صراع	

بنهاية	 وتنتهي	 مجاريها،	 إلى	 الحياة	 لتعود	 املتصارعة،	 القوى	 بين	 توافقي	 بشكل	 الذروة	 تبلغ	 أن	 بعد	

)20(			هنري	برغسون،	الضحك،	علي	مقلد	)مترجًما(،	)لبنان:	املؤسسة	الجامعية	للدراسات	والنشر	والتوزيع،	د.ت(،	ص29.

)21(			هذه	الكيانات	هي:	النادي	الشرقي،	املسرح	الحر،	النادي	الثقافي،	أنصار	املسرح. 

.	https://2u.pw/qeV7Y	،املعاصر	السوري	التاريخ	موقع	راجعة:	للمزيد

https://2u.pw/qeV7Y
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	إلى	النصوص	العاملية	
ً

سعيدة	غالًبا)22(.	بل	إن	السنوات	األولى	للمسرح	القومي	لم	تكن	إال	ارتداًدا	كامال
املترجمة،	فكانت	املسرحيات	التي	أنتجها	املسرح	القومي	في	أعوامه	السبعة	األولى	جميعها	مسرحيات	
مستوردة،	وبعضها	كان	من	الكوميديات	الكالسيكية	ألرستوفان	وموليير	وجورج	برناردشو،	ولم	يشذ	
عن	هذه	القاعدة	سوى	مسرحيتا	)املزيفون(	و)الخروج	إلى	الجنة(	للكاتبين	املصريين	محمود	تيمور	

وتوفيق	الحكيم،	وأنتجتا	قبل	انتهاء	زمن	الجمهورية	العربية	املتحدة.

وبعد	أن	طغى	حافظ	األسد	على	الحكم،	وبدأت	تتجسد	معالم	السلطة	الشمولية،	صارت	عروض	
املسرح	القومي	النخبوية	تتقاطع	مع	عروض	املسرح	التجاري	الهزلي	بعدد	من	النقاط،	أبرزها	كان	في	
يجعلون	 فيه	 الحبكة،	 من	 ثابت	 نوع	 املسرح	حول	 التقى	صانعو	 إذ	 الدرامية،	 الحبكة	 بناء	 مستوى	
الحالين،	 في	 كوميدية.	 مفارقة	 بسبب	 أو	 تراجيدية	 زلة	 	

ً
نتيجة هوة	 إلى	 ينزلقون	 مسرحياتهم	 أبطال	

على	 قدرتهم	 بهم،	وعدم	 املحيط	 والسيا�سي	 االجتماعي	 الواقع	 إدراك	حقيقة	 تواجههم	مشكلة	عدم	
معظمها	 املسرحيات	 أن	 املرحلة	 هذه	 في	 والهزلي	 الجاد	 املسرح	 بين	 املشتركة	 النقاط	 ومن	 معالجته.	
تقنعت	بالتاريخ	أو	الفانتازيا	التاريخية)23(	أو	قنعت	جغرافيا	الوطن	بقناع	واسع	أكثر	شمولية،	تصبح	
قدًرا	 املسرحي	 العرض	 عن	 الرقابية	 السلطة	 لرفع	سقف	 محاولة	 في	 واحدة،	 كتلة	 العرب	 بالد	 فيه	
ا	من	دون	أن	يخلو	األمر	من	بعض	التنازالت	الفكرية	والفنية	التي	يقدمها	صّناع	املسرح	بغية	

ً
بسيط

إرضاء	السلطة،	والتما�سي	مع	القيود	التي	تفرضها	أجهزة	الرقابة	املشددة.

الهواة	تلعب	دوًرا	مهًما	في	سد	الفجوة	بين	 التي	ينتجها	 في	ذلك	الوقت	كانت	العروض	املسرحية	
التجاري.	وازدادت	قيمتها	بعد	أن	 الثقافية	وعروض	املسرح	 النخبة	 أنتجتها	 التي	 العروض	املسرحية	
نجحت	فرقة	هاوية	قدمت	مسرحية	)املمثلون	يتراشقون	الحجارة(	لفرحان	بلبل	بالتفوق	على	عروض	
)24(.	لعل	السبب	في	ذلك	أن	 املسرح	القومي	بدمشق	على	الرغم	من	طاقم	نجومه	وإمكاناته	التقنية	
القومي	 املسرحين	 أطرت	 التي	 الجامدة	 القوالب	 تلك	 من	 ال�سيء	 بعض	 متحررة	 كانت	 الهاوية	 الِفرق	
والتجاري،	فكانت	تستفيد	من	اإلرث	املسرحي	الذي	خلفته	الحركات	املسرحية	املختلفة	في	سورية	من	
دون	أن	تفرض	قيوًدا	على	نفسها،	ومن	دون	أن	تلجأ	إلى	إعادة	إنتاج	الشكل	ذاته	الذي	واظب	املسرح	
التجاري	على	إنتاجه	من	دون	مجازفات؛	لذلك	بدا	مهرجان	الهواة	حًقا	عيًدا	للمسرحيين	الشباب	في	
ا	للحركة	املسرحية	بكاملها،	بل	كان	حافًزا	للمحترفين	كي	يطوروا	

ً
ا	ومنشط

ً
أعوامه	األولى،	وكان	محرك

)22(			محمد	عناني،	فن	الكوميديا،	)مصر:	مكتبة	األسرة،	1998(،	ص12-11.	

)23(			رياض	عصمت،	املسرح	العربي	سقوط	األقنعة	االجتماعية،	)دمشق:	مطبوعات	وزارة	الثقافة،	2011(.	ص11,

)24(			املرجع	السابق	نفسه،	ص35-34.	
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ومأسستها،	 املسرحية	 الحركة	 هذه	 احتواء	 على	 عملت	 السلطة	 لكن	 آنذاك)25(.	 ويغنوها	 تجربتهم	
ليتال�سى	مهرجان	الهواة	تدريًجا،	وتحل	محله	مهرجانات	ترعاها	املنظمات	الشعبية)26(	من	مثل	)اتحاد	

العمال(	و)اتحاد	شبيبة	الثورة(	و)االتحادات	الوطنية	لطلبة	سوريا(	في	املسرح	الجامعي.	

بة واملكّرسة
ّ

سابًعا: دريد لّحام؛ الكوميديا الشعبية املشذ

أبرزها	 آثار	سلبية،	 لها	 اتبعتها	السلطة	الحتواء	الحركات	املسرحية	املنوعة	كان	 التي	 السياسات	
لحزب	 الشمولي	 الفكر	 مع	 تتوافق	 حوارات	 تقديم	 على	 املسرح	 أجبرت	 التي	 املشددة	 الرقابة	 فرض	
البعث.	على	الرغم	من	ذلك،	كان	لها	آثار	إيجابية	بدورها،	إذ	أسهمت	مأسسة	املسرح	في	انتظام	اإلنتاج	
في	املدن	املركزية،	 إلى	تكريس	بعض	األسماء	والتجارب	وازدهار	الحركة	املسرحية	 املسرحي،	ما	أدى	
خصوًصا	دمشق	وحلب.	وفي	الكوميديا	كّرس	نظام	البعث	تجربة	دريد	لّحام	ورفاقه	بوصفه	النموذج	

األوحد	للمسرح	الشعبي.	

نهاد	قلعي	وعمر	حجو	واملاغوط	من	 التي	شكلها	مع	 عبر	مسيرته	الطويلة،	ومن	خالل	الشركات	
	لالهتمام	الطريقة	

ً
إثارة الهزل؛	أكثرها	 آليات	توليد	 في	تطوير	 الدور	األبرز	 لّحام	 بعدهما،	كان	لدريد	

ب	فيها	دريد	لحام	شخصيته	األيقونية	)غوار	الطوشة(؛	فبطربوشها	األحمر	وشروالها	العريق	
ّ
التي	رك

	على	أن	سلوكها	غير	املتوقع	
ً

وقبقابها	الذي	يحرك	إيقاع	املسرح	تختزل	بيئة	شعبية		تكاد	تتال�سى،	فضال
الذي	يجعلها	املحرك	األول	للحدث	يجعلها	تستعيد	بعض	خواص	شخصية	كراكوز	وآليات	اإلضحاك	
في	مسرح	خيال	الظل،	لكنها	تعيش	في	بيئة	درامية	مكتظة	باألنماط	االجتماعية	التي	صيغت	على	طريقة	
بسيطة	يمكن	فهمها	بسهولة	والتنبؤ	بسلوكها،	ويشكل	شراكة	فريدة	مع	شخصية	)حسني	البورظان(	
	بذلك	برزت	 الراقية	املستوردة.	 الكوميدية	 نهاد	قلعي	على	غرار	شخصيات	املسرحيات	 التي	صاغها	
شخصية	غوار	الطوشة	التي	اختزلت	بمالمحها	وسلوكها	تطورات	الفن	الشعبي،	وتقفز	بلحظات	إلى	

مستوى	وعي	الجمهور	لتخاطبهم	بلسان	حالهم	في	تقييم	الحدث	الذي	تشارك	فيه،	وتعلق	عليه.	

ذلك	يقودنا	إلى	ثاني	آليات	صناعة	الهزل	املستخدمة	في	مسرحيات	دريد	لّحام،	أال	وهي	التغريب؛	
إذ	كانت	هذه	املسرحيات	تعتمد	على	اآلليات	التي	ابتكرها	بريخت	في	صناعة	الهزل،	من	مثل	االنقسام	
وتخاطب	 النص،	 الشخصيات	عن	سياق	 لتخرج	 عليه)27(،	 والتعليق	 الحدث	 أو	 والفعل	 الكلمة	 بين	

)25(		املرجع	نفسه،	ص35.

)26(			املرجع	نفسه،	ص35.

)27(			عبد	الغفار	مكاوي،	املسرح	امللحمي،	)اململكة	املتحدة:	مؤسسة	هنداوي	�سي	آي	�سي،	2017(،	ص35.
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وهو	 البريختي،	 املسرح	 في	 ذاته	 الغرض	 إلى	 اآلليات	 هذه	 من	خالل	 لتؤدي	 مباشًرا،	 الجمهور	خطاًبا	
املؤدلجة،	 السياسية	 الرسائل	 لتقديم	 اآللية	 هذه	 لّحام	 ليستثمر	 للجمهور،	 املباشرة	 العبرة	 تقديم	
في	 البعث	 يرفعها	حزب	 التي	 الطنانة	 الشعارات	 لترديد	 النص	 عن	 الخارجة	 املساحة	 هذه	 ويستثمر	

بعض	األحيان.	

	عن	آليات	صناعة	الهزل	املوروثة	من	املسرحيات	الشعبية	 إضافة	إلى	ذلك،	فإن	لّحام	لم	يتخلَّ
السابقة،	ليحافظ	على	الهزلية	الغنائية	والحالة	الطقسية	التي	يضفيها	الطقس	الشعبي،	بل	إنه	أعاد	
توظيف	هذه	الفواصل	ضمن	آليات	جديدة	اختلقها	لتطوير	آليات	صناعة	الهزل؛	نذكر	منها	األسلوب	
الخاص	الذي	اعتمده	بالتالعب	اللغوي	الذي	تتداخل	فيه	األصوات	املتعددة	من	مشاهد	متزامنة	تمأل	
د	الضحك.	مثال	على	ذلك	

ّ
الخشبة،	ليشكل	تعاقبها	معنى	هزلًيا	مختلًفا	عن	سياقاتها	املنفردة،	فتول

جملة	)أوعى	الزيت(	التي	يرددها	الناطور	طيلة	مسرحية	)مسرح	الشوك(،	ثم	عاد	لّحام	ليطور	هذه	
التقنية	رفقة	املاغوط،	ليشكل	املعنى	الهزلي	الكلي	من	خالل	املشاهد	املتداخلة	في	مسرحية	)كاسك	يا	
وطن(	التي	تمسرح	التلفزيون،	وتبني	السياق	الهزلي	من	خالل	التعاقب	النشاز	للمشاهد	العشوائية.	

ومن	اآلليات	التي	عّرج	لّحام	على	استخدامها	لتوليد	الهزل	أيًضا:	)البارودي(	أو	املحاكاة	الساخرة	
التي	تعّرف	بأنها	تكرار	مع	اختالف	ساخر	ومفارق	وعابر	للنصوص،	لتكون	انعكاًسا	لألصل،	وبذلك	
تحوي	مسافة	نقدية	بين	النص	األصلي	والنص	الذي	ُينَتج،	هذه	املسافة	يشار	إليها	عادة	عبر	املفارقة	
والسخرية)28(.	هذه	التقنية	استخدمت	ألول	مرة	في	املسرحيات	السورية	في	)مسرح	الشوك(	في	مشهد	
القومي	 املسرح	 يقدمه	مخرجو	 الذي	 الجاد	 العرض	 إنتاج	شكل	 به	 ُيعاد	 الذي	 أختي(	 قتلت	 )الرياح	
التلفزيون	 إنتاج	شكل	 أعادت	 التي	 يا	وطن(	 )كاسك	 في	مسرحية	 أيًضا	 السخرية؛	واسُتخِدم	 بغرض	
آليات	اإلنتاج	الفني	واإلعالمي،	إال	أن	هذه	 بالتعاطي	مع	 ومحتواه،	لتفتح	األفق	أمام	مسافة	نقدية	
أحد	 كان	 الشوك(	 )مسرح	 في	 املشارك	 قلعي	 نهاد	 أن	 بالحسبان	 أخذنا	 ما	 إذا	 غريبة	 تبدو	 املشاهد	
بها	دريد	 يتمتع	 التي	 املنزلة	 أيًضا	 بالحسبان	 أداره،	وإذا	ما	أخذنا	 القومي،	وأول	من	 مؤس�سي	املسرح	
دمت	)كاسك	يا	وطن(.	بذلك	تؤكد	هذه	املحاكاة	الساخرة	أن	ما	ُينَتج	

ُ
لّحام	في	التلفزيون	السوري	يوم	ق

ال	يرمي	إلى	التغيير	بقدر	ما	يحتوي	على	مسافة	من	نقد	الذات	وما	تؤدي	إليه	هذه	اآللية	من	تنفيس؛	
لتكون	)البارودي(	آلية	مختلفة	بصناعة	الهزل	استخدمها	لّحام	لتؤدي	الوظيفة	ذاتها	التي	يقوم	بها	
لينطق	 الشعب،	 حال	 لسان	 الطوشة	 لغوار	 ب	

ّ
ويرك القائمة،	 السلطة	 أشكال	 ينتقد	 حين	 الحوار،	

يعلنها	جهًرا،	وال	يذكر	 لّحام	ال	 إن	 املقهورين.	نعم،	 ليستمتع	بتصفيق	 للحظة،	 بأوجاعهم،	ويصمت	
بأي	حوار	أنه	ينتقد	الحاكم	أو	السلطات	القضائية	والتنفيذية	والتشريعية	في	سورية،	بل	يضع	على	

)28(			Linda	Hutcheon,	A	theory	of	parody:	The	teachings	of	twentieth-century	art	forms,	)united	states	of	America:	University	
of	Illinois	press,	2000(.
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الوطن	قناًعا	لتكون	االنتقادات	موجهة	إلى	الحكام	في	وطن	أشمل	يضم	العرب	من	املحيط	إلى	الخليج،	
بحسب	الخريطة	التي	ترسم	حدوده	في	)كاسك	يا	وطن(؛	لتحول	هذه	الحدود	مسار	النقد	السيا�سي	
في	العرض	املسرحي،	ليتحمل	مسؤولية	الذل	والقهر	والجوع	املسؤولون	الذين	يقفون	في	وجه	وحدة	

األقطار	العربية،	ويتآمرون	مع	الغرب	للحد	من	املد	االشتراكي.						

التي	كانت	تسعى	 الهواة	 أثر	هذه	املسرحيات	طال	التجارب	السورية	الالحقة	كلها،	بما	فيها	فرق	
لتقديم	الكوميديا	في	مسارح	الشبيبة	واملسارح	الجامعية،	لتكون	آلية	تقطيع	املشاهد	ودمج	الحوارات	
املتنافرة	من	مشاهد	متزامنة	على	الخشبة	هي	األكثر	شيوًعا	في	هذه	املسرحيات،	من	دون	أن	نن�سى	
الجهد	الكبير	الذي	تبذله	االتحادات	املسؤولة	عن	العروض	في	تحديد	مسارها	وأدلجتها،	والتي	كانت	
افتتاح	 الهواة	على	 لتجبر	 يا	وطن(	 )كاسك	 في	 البعثية	 املاغوط	 بدورها	مشاهد	من	حوارات	 تستعير	
ل	املنشورات	الخاصة	بهذه	األعمال	 عروضهم	بمشاهد	قومية	تتوافق	مع	الفكر	الشمولي	السائد،	وتذّيِ
العام	 الشأن	 الفرد	لصالح	 الفنان	 لتلغي	وجود	 لقضية	شعبنا(،	 )النصر	 ذاتها:	 )الكليشيه(	 بالعبارة	

والقضية.

 

ا: مسرح همام حوت؛ عندما خلعت الكوميديا السورية األقنعة عن الوطن
ً
ثامن

ذلك	ال	يعني	أن	املسرح	السوري	فقد	قدرته	على	ابتكار	آليات	لتوليد	الهزل	منذ	تلك	الحقبة،	إذ	
كانت	تظهر	بين	الحين	واآلخر	ظواهر	مسرحية	محملة	بروح	التجديد	تحارب	مقصات	الرقابة	وقمع	
السلطة	لتقديم	كوميديا	خارج	إطار	الخطوط	الحمر.	هذه	التجارب	معظمها	بقي	على	الهامش،	ولم	
)ليلة	 الجماهيرية	األولى	 تزامن	عرض	مسرحيته	 الذي	 في	حلب	 منها	سوى	تجربة	همام	حوت	 ُيكرس	
والبدء	 األسد،	 باسل	 موت	 بعد	 ذلك	 فكان	 السلطة،	 مستوى	 على	 تغييرات	 مع	 بكري(	 على	 القبض	
ستثَمر	تجربة	همام	حوت	في	إعادة	حلب	إلى	املشهد	السيا�سي	

ُ
بتحضير	بشار	األسد	لخالفة	أبيه؛	لت

ألول	مرة	من	بعد	1982	التي	أخرجت	حلب	من	الواجهة	االقتصادية	والثقافية	والسياسية	حينها)29(.	

ومع	همام	حوت	اختلفت	بنية	املسرحية	السورية	كله،	لقد	تخلى	عن	الهزلية	الغنائية	واألقنعة	
فضاء	 منها	 	

ً
بدال ليبني	 طويلة،	 لعقود	 ترتديها	 السورية	 الكوميديا	 كانت	 التي	 والجغرافية	 التاريخية	

مسرحًيا	يحاول	أن	يطابق	بمعامله	الزمانية	واملكانية	التاريخ	والجغرافية	اللذين	ينتمي	إليهما	املشاهدون؛	
الزمن	 في	 السوري	 املواطن	 الخشبة	ألول	مرة	هي	شخصية	 تظهر	على	 التي	 املوطن	 لتكون	شخصية	
املعاصر،	وليست	شخصية	مواطن	ينتمي	إلى	بلد	مقنع	بأقنعة	الفانتازيا	التاريخية	أو	الجغرافية	التي	

.https://2u.pw/bQiAl	،2016\11\20	،صوت	آلترا	والتاريخ”،	الهوية	على	الحرب	”حلب	يكن،	نورس			29((

https://2u.pw/bQiAl
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ابتدعها	دريد	لحام	واملاغوط.	لكن	األمر	األكثر	إثارة	في	بنية	املسرحيات	القادمة	من	حلب	أنها	أخذت	
بالحسبان	التعددية	في	الهوية	السورية؛	لنشاهد	على	الخشبة	شخصيات	تنطق	باللهجات	السورية	
حلب	 لهجة	 حتى	 أو	 البيضاء	 اللهجة	 أو	 الفصحى	 العربية	 اللغة	 استخدام	 من	 	

ً
بدال املتباينة	 الحية	

في	 لهجة	 كل	 إليه	 ترمز	 وما	 السوريين	 تقسم	 التي	 اللغوية	 الفوارق	 فاستثمر	حوت	 وحدها؛	 املحلية	
	لذلك	باتت	العروض	املسرحية	الكوميدية	

ً
الشارع	السوري	لتكون	إحدى	آلياته	بصناعة	الهزل.	نتيجة

تعبر	عن	انقسام	الشارع	السوري	طائفًيا	ومناطقًيا	وعرقًيا	أيًضا،	من	خالل	الشخصيات	التي	أقحمها	
املقوالت	 املثلى،	بسبب	 بالطريقة	 البنية	 ف	هذه	

ّ
يوظ لم	 الحوت	 لكن	 الكرد	واألرمن.	 في	عروضه	عن	

السياسية	التي	كانت	تنطوي	عليها	عروضه	التي	كانت	تدور	ضمن	فلك	املباح،	وال	تتمرد	على	السلطة	
القائمة؛	إذ	إن	الحوت	لم	يكسر	الخطوط	الحمر	إال	شكلًيا،	ليعيد	صياغة	مقوالت	حزب	البعث	في	
فضاء	مسرحي	مختلف،	تسقط	فيه	األقنعة	عن	التاريخ	والجغرافية،	لكن	قناع	املراءاة	ظّل	حاضًرا	
دريد	 مسرحيات	 في	 عليه	 كان	 مما	 وضوًحا	 أكثر	 حوت	 همام	 مسرح	 في	 العدو	 بات	 إذ	 قبًحا؛	 وازداد	
لحام	واملاغوط،	فالعدو	هو	أميركا	وإسرائيل	والقوى	الغربية	املتآمرة	التي	تتسبب	بوضع	شخصيات	
املسرحية	-التي	تختزل	الشعب-	في	ظرف	مأسوي،	ليكون	الحل	املقترح	الجاهز	بالتكاتف	وااللتفاف	

حول	الوطن	الذي	يختزل	بشخص	الرئيس،	فهو	املنقذ	الذي	يلعب	دور	البطل	الغائب.

ا: كوموس؛ الهزل غير املقصود
ً
ثامن

الهزل.	ففي	بعض	 د	
ّ
تول كانت	 التي	 الدرامية	 الرداءة	 الحديث	عن	 بد	من	 الصورة	ال	 تكتمل	 حتى	

عروض	املسرح	القومي	الجادة	كان	الهزل	يتولد	من	دون	قصد	في	املسرحيات	التراجيدية	الرديئة	التي	
كان	يقدمها	زيناتي	قدسية	وهشام	كفارنة	وآخرون.	إذ	إن	الرداءة	التي	تتسم	بها	صناعة	التراجيديا	في	
هذه	العروض،	واملبالغة	بالبكاء	واللطم	والصراخ	تجعل	هذه	العروض	تؤدي	دوًرا	عكسًيا،	لتكتسح	
التعاطف،	 ُيفترض	أن	تستدر	دموع	 التي	 الحرجة	 الدرامية	 اللحظات	 في	 العرض	الضحكات	 صاالت	
العروض	وكأنها	تستخدم	عن	 تبدو	هذه	 البشري.	فعلًيا	 األلم	والحزن	 كونها	صنعت	ملحاكاة	مشاعر	
غير	قصد	آلية	بصناعة	الهزل	قديمة	قدم	املسرح،	أال	وهي	)الكوموس(	التي	استخدمها	أسخيلوس	في	
مسرحية	)الفرس(	التي	صوّرت	بكائيات	الفرس	بعد	انهزامهم	في	معركة	سالميس	ضد	اليونانيين)30(،	
	من	الحزن.	لذلك	كانت	عروض	زيناتي	قدسية	

ً
فتسببت	املبالغة	بالنواح	والبكاء	بتوليد	الضحك	بدال

وكأنهم	 يبدو	 الذين	 املشاهدين	 تعليقات	 فيها	 الضحك	 جرعة	 من	 ويزيد	 طويل،	 )كوموس(	 وأقرانه	

)30(			أسخيلوس،	تراجيديات	أسخيلوس،	عبد	الرحمن	بدوي	)مترجًما	ومقدًما(،	)بيروت:	املؤسسة	العربية	للدراسات	والنشر،	1999(،	ص123-
	.131
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يحضرونها	بغرض	السخرية،	إال	أن	األمر	الذي	يزيد	من	جرعة	السخرية	أن	هذا	الشكل	من	العروض	
إلى	أن	هذه	العروض	درامية	 كان	يتكرر	بصورة	دورية	وباألسلوب	ذاته،	وفيه	توزع	بروشورات	لتشير	
وجادة	وذات	قيمة،	ويجب	احترامها،	ليعبر	ذلك	عن	الهوة	الكبيرة	التي	أصبحت	تفصل	بين	املسرح	

القومي	والجمهور	في	مطلع	األلفية	الثانية.		

تاسًعا: ثورة 2011؛ الخطوط الحمر قابلة لالنفجار

استمرار	 إن	 إذ	 مضحكة،	 الواقع	 في	 تبدو	 ال	 املبدأ	 حيث	 من	 املضحكة	 األشياء	 من	 كثيًرا	 إن	
استعمال	امليكانيكية	ذاتها	يؤدي	إلى	التغطية	على	امليزة	املضحكة	ويغلفها	بغشاء)31(.	هكذا	كان	يبدو	
مواظبته	 بسبب	 اإلضحاك	 على	 وقدرته	 بريقه	 فاقًدا	 األلفية	 مطلع	 في	 السوري	 الكوميدي	 املسرح	
على	استخدام	الخدع	ذاتها،	واجترار	النكت	التي	استهلكها	لّحام	أو	الحوت	أو	االستيحاء	منها.	فعلًيا	
خضع	نفسها	

ُ
كانت	الفرق	الهاوية	واملسارح	التجارية	تجتر	النكت	ذاتها	ألسباب	تتعلق	بالرقابة،	فهي	ت

لم	 تلو	األخرى.	 ذاتها	مرة	 الصياغة	 إعادة	 بها	من	خالل	 املسموح	 النقد	 وتلتزم	بحدود	 ذاتية،	 لرقابة	
يخرج	عن	هذا	اإلطار	فعلًيا	سوى	بعض	املخرجين	الجدد	في	املسرح	القومي	الذين	تمردوا	على	الشكل	
إلى	آليات	 املسرحي	الذي	تلتزم	به	املؤسسة،	ليحاولوا	أن	يقدموا	عروًضا	كوميدية	جماهيرية	تستند	
الذين	 الخوص	 وكفاح	 وأسامة	حالل	 رغداء	شعراني	 املخرجين	 وأبرز	هؤالء	 اإلضحاك،	 في	 مختلفة	
الكلمة	 أو	 النص	 تّولد	الضحك	من	خالل	تكرار	 الدرامية،	 العروض	 في	 بنية	جديدة	 بناء	 عملوا	على	
ومن	خالل	التنافر	ما	بين	األداء	الجسدي	والصوتي،	لنشاهد	في	عروض	الشعراني	شخصيات	تتحرك	
على	الخشبة	بثبات	وهدوء،	وتصرخ	نصوصها،	وتتالعب	باإليقاع	إلى	أن	يدرك	الجمهور	اللعبة،	وتبدأ	
أصوات	الضحك	تتعالى.	فعلًيا	إن	ما	يّولد	الضحك	في	هذه	العروض	أن	املمثل	يتحول	فجأة	من	كيان	
حي	يمكن	التعاطف	والتماهي	معه	إلى	�سيء،	فنحن	نضحك	في	كل	مرة	نشعر	فيها	أن	اإلنسان	يتحول	
إلى	�سيء)32(.	املثال	األوضح	على	ذلك	نجده	في	مسرحية	)جثة	على	الرصيف(	التي	قدمها	أسامة	حالل	
2007	في	نفق	للمشاة،	وأعاد	إنتاج	نسخة	مختلفة	عنها	بعد	اندالع	 عن	نص	لسعد	هللا	ونوس	عام	
	من	شخصية	السيد	الذي	

ً
الثورة؛	نسخة	انفجرت	بها	األبعاد	الرمزية،	عندما	بدت	الجثة	أكثر	حياة

يشتريها	لتكون	طعاًما	لكلبه.

من	خالل	التباين	بين	النسختين	اللتين	قدمهما	أسامة	حالل	من	مسرحية	)جثة	على	الرصيف(	

)31(			هنري	برغسون،	الضحك،	علي	مقلد	)مترجًما(،	)لبنان:	املؤسسة	الجامعية	للدراسات	والنشر	والتوزيع،	د.ت(،	ص31.

)32(			املرجع	نفسه،	ص42.	
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يبدو	واضًحا	أن	الثورة	التي	اندلعت	عام	2011	غيرت	معالم	الكوميديا	في	املسرح	السوري.	لكن	هذه	
لقد	 واملقاهي،	 املسارح	 تمأل	 بدأت	 التي	 املباشرة	 املسرحية	 العروض	 مع	 قسوة	 أكثر	 بدت	 التغييرات	
املسرح	 على	 الرقابة	 فرضتها	 التي	 الحمر	 الخطوط	 على	 	

ً
كامال تمرًدا	 للتمرد	 الشعبية	 الحماسة	 أدت	

املؤسساتي،	ليخرج	املسرحيون	سريًعا	عن	الخطوط	الحمر	وعن	املؤسسة،	وليتجاوز	بعضهم	خطوط	
املوت؛	فكانت	النتيجة	هجرة	هذه	التجارب	إلى	الخارج	لتكمل	مسيرتها	بمسرح	سيا�سي	أكثر	مباشرة،	
د	
ّ
يول أن	 ويحاول	 املباشر،	 النقد	 أسلوب	 يستخدم	 بل	 املكشوفة،	 والتلميحات	 املواراة	 إلى	 يلجأ	 ال	

الضحك	من	خالل	استخدام	آليات	لفظية	أكثر	سوقية	وبذاءة	والسباب	املباشر	الذي	كان	محرًما	
بحق	الشخصيات	التي	تمثل	السلطة	وعلى	رأسها	بشار	األسد.	

اختلف	 للنظام	 املوالون	 الفنانون	 أنتجها	 التي	 الكوميدية	 املسرحية	 العروض	 فإن	 املقابل،	 في	
محتواها	في	هذه	املدة،	فتحا�سى	عدد	كبير	من	الفنانين	تقديم	عروض	لها	أي	دالالت	سياسية،	ألن	
ا	أحمر.	في	حين	إن	بعض	الفنانين	وظفوا	أنفسهم	

ً
ما	كان	مباًحا	املساس	به	في	األمس	بات	اليوم	خط

لها	عبر	إعالمه،	 التي	سّوق	 تتوافق	مع	األيديولوجيا	الجديدة	 لينتجوا	عروًضا	 النظام،	 بخدمة	فكر	
لتتحول	لدى	هؤالء	املسارات	املتعلقة	بالسخرية،	فتخلت	عن	االستهزاء	املبطن	من	أشكال	السلطة،	
وتحولت	إلى	االستهزاء	بالثوار	والناس	املستضعفين	في	املناطق	الخارجة	عن	سيطرة	األسد	والالجئين	

في	الخارج.

وفي	الخارج	السوري	كان	املسرح	الجاد	الذي	يعبر	عن	مأساة	الالجئين	وفرادة	األلم	السوري	هو	
األكثر	شيوًعا،	لكن	ذلك	لم	يمنع	من	ظهور	عدد	من	الحركات	املسرحية	الجديدة	التي	بنت	تجاربها	على	
آليات	في	صناعة	الهزل	لم	تكن	شائعة	كثيًرا	من	قبل.	من	هذه	العروض	مسرحية	)ليلة	حارة	صيفية	في	
مدينة	منسية(	للمخرج	أسامة	الحفيري	الذي	بدا	نسخة	)بارودي(	من	مسرحيات	العبث	الجادة	التي	
كانت	تقدم	في	سورية	قبيل	الثورة؛	ليشير	هذا	النوع	من	العروض	إلى	أن	املسرح	السوري	ما	يزال	يبحث	

عن	تطوير	آلياته	بصناعة	الهزل	حتى	بعد	تشظي	السوريين.							

عاشًرا: خاتمة

في	الختام،	يجب	أن	ننبه	مجدًدا	أن	الصورة	التي	رسمناها	عن	الهزل	في	املسرح	السوري	هي	صورة	
التي	 الكوميديا	 اتبعتها	السلطة	للحد	من	خطر	 التي	 أيًضا	محكومون	باآلليات	 ناقصة	قطًعا؛	فنحن	
تمثلت	في	اللجوء	إلى	كم	األفواه،	وتشذيب	األصوات	الخارجة	عن	مسارها	الفكري	بمقصات	رقابية	
تنتقيها	لتمثل	قريًنا	هزلًيا	منها،	 باملقابل	أمام	تجارب	 بتهميشها،	مع	فتحها	النوافذ	 حادة	أو	االكتفاء	
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يرّسخ	األيديولوجيا	السياسية،	ويعمقها	شعبًيا.	إال	أن	الجهد	الذي	بذله	الفنانون	السوريون	في	تطوير	
آليات	صناعة	الهزل،	بمن	فيهم	الفنانون	املكرسون	من	السلطة،	تشير	إلى	نزعة	دائمة	الحضور،	تهدف	
الجامدة	 السياسية	 األيديولوجيا	 قوقعة	 من	 األقل-	 -على	 والخروج	 الرقيب،	 مقص	 على	 التمرد	 إلى	
التنفيس.	 أو	 التمرد	 بغرض	 املفهومات	 على	 للعب	 أوسع	 مساحات	 إلى	 الراسخة	 العقائدية	 واألفكار	
املعّدة	 الجاهزة	 العبارات	 استخدام	 والهزل	 السلطة	 بين	 الجدلي	 التفاعل	 هذا	 انعكاسات	 من	 كان	
للتعبير	عن	الوالء	بغير	سياقها	أسلوًبا	للتمرد.	هذا	األسلوب	يتضح	بالشكل	األمثل	في	املشهد	األخير	
من	مسلسل	)عودة	غوار(	الذي	يقف	فيه	دريد	لّحام	على	خشبة	املسرح	ليردد	عبارة	)أمرك	موالي(	في	
غير	سياقها،	فيتمرد	بالعبارات	املعّدة	إلعالن	الطاعة	على	البنية	التي	تحكم	شكل	العرض	والعالقات	
في	هذا	الفضاء؛	ليختزل	لّحام	بهذا	املشهد	-الذي	صوره	على	خشبة	املسرح-	األساليب	التي	اتبعها	في	
بها	 تتكرر	 الهزل	 بتوليد	 آليات	مختلفة	 دائًما	عن	 البحث	 إلى	 دفعته	 التي	 واألسباب	 املسرحي،	 اللعب	
املقوالت	ذاتها.	هذا	التكرار	يخلق	لدى	املتابع	بالنهاية	شعوًرا	بأن	الهزل	في	املسرح	السوري	عقيم	غير	
د،	مهما	اختلفت	آليات	صناعته،	لكن	التبحر	بتفاصيل	العروض	املسرحية	سيثبت	أن	هذا	الرأي	

ّ
مول

ال	يمكن	تعميمه،	حتى	بنتاج	الفنانين	الذين	كرستهم	السلطة.	
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