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حدين
َّ
ة املهندسين املت لطة في مسرحيات جمعيَّ صورة السُّ

   حمدان العكله)1)

ص
َّ

: امللخ
ً

أول

املمارسات	 على	 يعتمد	 ا	 شموليًّ نظاًما	 بوصفه	 سورية	 في	 ظام	 الّنِ بين	 العالقة	 البحث	 يعالج	
مهدًدا	 ا	 فنيًّ 	

ً
تأخذ	شكال الهيمنة	 هذه	 ة،	

َّ
كاف ة	 الفنيَّ املنتجات	 على	 ة،	 الثقافيَّ والهيمنة	 كتاتورية،	 الّدِ

ة،	لتقديم	 	الجماليَّ ة	ثمَّ 	اإلداريَّ ظام	في	مكونات	العمل	الفنّيِ ل	أجهزة	الّنِ
املمارسة	املسرحّية،	إذ	تتدخَّ

ٍة	تتالءم	مع	الخطاب	األيديولوجي	للسلطة. نماذج	وأعماٍل	فنيَّ

من	 الفرقة	 عمدت	 إذ	 ة،	 املسرحيَّ حدين	 املتَّ املهندسين	 فرقة	 مع	 ظام	 الّنِ عالقة	 في	 ذلك	 ضح	 يتَّ 	
البطل	 منها	صورة	 نتناول	 ٍة	 نماذج	مسرحيَّ 	وتقديم	 السورّيِ ظام	 الّنِ ي	سردية	 تبّنِ إلى	 أجل	استمرارها	
ضح	حدود	 ي	أيًضا،	ولكي	تتَّ املقاوم	املتفّرِد	بالحكم	ال	على	صعيد	الواقع	فحسب،	بل	في	املستوى	الفّنِ
في	صورة	 	

ً
ال ِ
ّ
متمث طوة	 والسَّ ة	 بالقوَّ يضارعه	 له	 معارٍض	 بطٍل	 اختالق	 إلى	 يعمد	 ة	 البطوليَّ شخصيته	

لطة	 	للسُّ يا�سّيِ
	املؤدلج	متماشًيا	مع	الخطاب	السَّ 	الفنيُّ العدو	خفاًء	وتجلًيا،	فيصبح	املستوى	الخطابيُّ

على	أرض	الواقع.

ثانًيا: إشكالية البحث 

	في	الغايات	واألهداف،	
ً
فقين	حقيقة نتناول	في	هذا	البحث	شكلين	رئيسين	متضادين	ظاهرًيا،	متَّ

شير	
ُ
،	بل	أ

ً
ة	البطل	املقاوم	الذي	ال	يظهر	على	خشبة	املسرح	مباشرة ل	في	شخصيَّ كل	األوَّ ل	الشَّ

َّ
يتمث

ة	من	جهٍة،	ومنحه	 ة	املمارسة	على	العروض	املسرحيَّ قابة	الفنيَّ 	لهيمنة	الرَّ
ً
إليه	بالضمائر	الغائبة	مراعاة

تحميلها	 	 يتمُّ التي	 املهيمنة	 الفكرة	 قناع	 خلف	 البطل	 هذا	 ويختفي	 أخرى،	 جهٍة	 من	 القداسة	 طابع	

ص	فكر	عربي	معاصر	من	جامعة	دمشق،	له	مقاالت	وأبحاث	عدة	منشورة	تتناول	القضايا	السياسية	والفكرية )1(	دكتوراه	في	الفلسفة،	تخصُّ

املعاصرة.	
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لطة	نفسها،	ويظهر	هذا	العدو	على	 	الذي	اختلقته	السُّ له	العدوُّ ِ
ّ
كل	اآلخر	فيمث ا	الشَّ موذج،	أمَّ لذلك	النَّ

لطة	من	 	تلميع	صورة	السُّ املسرح	بأقنعة	مختلفة	كـ	)السفير،	املندوب،	رجل	األعمال...(،	وذلك	ليتمَّ
ل	في	املسرح	 ِ

ّ
رها؛	ألنها	تشك ح	إحداهما	األخرى	وتفّسِ موذجين	توّضِ 	العالقة	بين	هذين	النَّ خالله،	إذ	إنَّ

-كما	في	الواقع-	املحور	الذي	تدور	حوله	األحداث	األخرى.

ا: فروض البحث
ً
ثالث

ة. 	لألعمال	املسرحيَّ 	والجمالّيِ 	بمظهريه	اإلدارّيِ كل	الفنّيِ
	على	الشَّ يا�سّيِ كل	الّسِ

 1.	هيمنة	الشَّ

حدين. ة	ملسرح	املهندسين	املتَّ لطة	في	املمارسات	الفنيَّ 	للسُّ 2.	تأثير	الخطاب	األيديولوجّيِ

حتى	 التأليف	 لحظة	 منذ	 ة	 لطويَّ السُّ قابة	 للرَّ وممارستها	 شكلها	 في	 ة	 املسرحيَّ األعمال	 3.	خضوع	
عرض	تلك	األعمال	عبر	استراتيجية	الهمس.

لطة	على	سياسة	)ما	بعد	الحقيقة(	التي	تعمل	على	ترويج	الوهم	والوعود	الزائفة	 4.	اشتغال	السُّ
للتالعب	بمشاعر	الجماهير.

ويهدف البحث إلى:

ة	 تها،	عبر	رصد	انعكاساتها	في	األعمال	املسرحيَّ لطة،	وحدود	شخصيَّ 1.	توضيح	مالمح	صورة	السُّ
املدروسة.

اها. ة	البطل	املقاوم،	ومعرفة	شكل	املقاومة	التي	يتبنَّ 2.	معرفة	الخطاب	الذي	تحيل	عليه	شخصيَّ

التي	 الثقافة	 صناعة	 سياسة	 عبر	 لطة	 السُّ استخدمتها	 التي	 ة	 الفنيَّ األدلجة	 عملية	 كشف	 	.3
عب. م	في	أثره	في	الشَّ

ُّ
حك ،	والتَّ يطرة	على	املنتج	الفنّيِ

تعتمدها	للسَّ

ر	في	
ّ
ة،	ومعرفة	كيف	يؤِث يه	في	األعمال	املسرحيَّ ِ

ّ
ة	تجل 4.	الوقوف	على	مفهوم	العدو	وأشكاله	وكيفيَّ

ة	وشخصياتها. أحداث	املسرحيَّ

باملمارسات	 	 الجمالّيِ عبير	
التَّ أشكال	 لربط	 وذلك	 	، وسيولوجيَّ السُّ قديَّ 

َّ
الن املنهج  اعتمدنا	

التي	 املمارسات	 تلك	 ونقد	 	، االجتماعّيِ الواقع	 على	 انعكاسها	 ورصد	 لطة	
السَّ في	 لة	 ِ

ّ
املتمث السياسية	
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ة. 	ملصلحة	أهدافها	األيديولوجيَّ لطة	أشكال	الوعي	الفنّيِ
	فيها	السُّ تستغلُّ

ة،		وقد	حاولنا		تغطية	 حدين	املسرحيَّ يتناول	البحث	نماذج	مختارٍة	من	أعمال	فرقة	املهندسين	املتَّ
التي		مرَّت	على	سورية	 بالحسبان		األحداث	 آخذين	 	،)2011 -2000( بين	عامي	 ة	 املمتدَّ ة	 الزمنيَّ املدة	
ة	أّنها	كانت	مخاًضا	لوالدة	ثورة	 ة	تعامل	هذه	الفرقة	مع	هذه		األحداث،	وبخاصَّ خالل	هذه	املدة،	وكيفيَّ

	: رتيب	الزمنّيِ
َّ
ٍة،	وهي	بحسب	الت ،	وقد	وقع		االختيار		على	ثالثة	أعماٍل	مسرحيَّ عب	السورّيِ الشَّ

ل	مرٍة	عام	2002،	في	دمشق،	حضر	العرض		عدٌد	 	الحكومة(	التي	ُعرضت	أوَّ ة	)ضدُّ  1.	))مسرحيَّ
	من	املسؤولين	)ضباط	ووزراء..(،	وقد	بلغ	عدد	العروض	بين	)300	و350	عرًضا(	خالل	سنة	ونصف.

2005،	في	دمشق،		وقد	بلغ	عدد	العروض	 ل	مرٍة	عام	 ة	)عفًوا	أمريكا(	التي	ُعرضت	أوَّ  2.	مسرحيَّ
حوالى	)300	عرض(	خالل	سنة.	

ل	مرٍة	عام	2009،	في	دمشق.				وقد	بلغ	عدد	العروض	 ة	)فساد	أكاديمي(	التي	ُعرضت	أوَّ  3.	مسرحيَّ
أكثر	من	)400	عرض(	خالل	سنتين.	

وفي	 ذقية،	
َّ

الال ة		في	 املحبَّ مهرجان	 وفي	 ورية،	 السُّ املحافظات	 أغلب	 في	 األعمال	 ُعرضت	هذه	 وقد	
اليات	معرض	دمشق	الدولّي،	وفي	مهرجان	الربيع	في	حماة((.)2( 	في	درعا،	وخالل	فعَّ مهرجان	بصرى	الدولّيِ

مهيد
َّ
رابًعا: الت

املهندسين	 من	 عدًدا	 ت	 وضمَّ 	،1990 عام	 حلب	 مدينة	 في	 حدين	 املتَّ املهندسين	 فرقة	 أّسست	 	
اد،	عمر	 ان،	صفوان	عقَّ

َّ
وغيرهم	من	هواة	املسرح،	ونذكر	منهم:	))مصطفى	أحمد	آغا،	عبد	الحليم	قط

اد،	عبد	الرَّحمن	عيد،	إلين	قهوجيان،	حسين	شيبان،	عهد	فنري،	رشا	حاضري،	 شعراني،	حازم	حدَّ
قنوع،	 د	 محمَّ علي،	 د	شيخ	 محمَّ مكاراتي،	 أحمد	 هيثم	حوت،	 ي،	 بّنِ مازن	 الكْرز،	 رستم،	سالف	 رشا	
بقيت	 وقد	 وغيرهم(()3(،	 أورفلي...	 عرفان	 ميري،	 عمار	 زين،	 د	 محمَّ بدوي،	 مصطفى	 جعفر،	 د	 محمَّ
تها	 	بعد	أن	تبنَّ

َّ
ٌد،	ولم	ُيكتب	لها	االنتشار	إال 	ضمن	مدينة	حلب،	يتابعها	جمهوٌر	محدَّ

ً
أعمالها	محصورة

ار	األسد	إلى	 ل	من	القرن	الحادي	والعشرين،	أي	مع	وصول	بشَّ ة	مع	بداية	العقد	األوَّ لطة	السياسيَّ السُّ
ا	كان	له	أثٌر	واضٌح	 س	هذه	الفرقة	املهندس	)همام	حوت(	ممَّ ق	بدوره	صداقته	بمؤّسِ

َّ
الحكم،	الذي	وث

في	مضمون	أعمال	الفرقة.	

)2(	حمدان	العكلة،	”همام	حوت،	مقابلة	شخصية”،	عبر	الهاتف،	)إسطنبول:	16أغسطس/آب-2021.(	

)3(		حمدان	العلكة،	”همام	حوت،	مقابلة	شخصية”	عبر	الهاتف،	)إسطنبول:	24أغسطس/آب-2021.(	
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ٌ
هواة يكتبها	 مختلفٍة،	 مشارب	 ذات	 فهي	 املسرحيات	 لتلك	 كتب	

ُ
ت كانت	 التي	 صوص	 النُّ ا	 أمَّ

ا	 أمَّ وطني(،	 سأخون	 )املهّرِج،	 املاغوط	 د	 محمَّ نصوص	 من	 االستفادة	 ت	 تمَّ 	
ً

))فمثال ين	 ومتخصّصِ
ة	عربي	وشوية	كرامة	هي	من	تأليف	 فها	نهاد	سيريس،	ومسرحيَّ

َّ
ة	ليلة	القبض	على	بكري	فقد	أل مسرحيَّ

ومازن	 الدكتور	عمر	خشروم	 تأليف	 بغداد	من	 ليلة	سقوط	 العبد،	ومسرحية	 الدكتور	عبدالجبار	
الفرقة	 أعضاء	 أو	خمسة	من	 أربعة	 ف	من	

َّ
املؤل اإلعداد	 يقوم	فريق	 املسرحية	 كتب	

ُ
ت أن	 وبعد	 طه،	

	 	النصَّ قافة،	فتقرُّ
َّ
قابة	في	وزارة	الث م	النصوص	لعرضها	على	لجنة	الرَّ 	تقدَّ نفسها	لتجهيزها	للعرض،	ثمَّ

ا	 ل	شخصيًّ قابة،	وكان	بشار	األسد	يتدخَّ 	التعديل	وفًقا	لتعليمات	الرَّ أو	ال	تقّره،	أو	ُيطلب	تعديله،	فيتمُّ
أو	عن	 مناسباٍت	مختلفٍة،	 في	 ات	 مرَّ به	حوالي	ست	 التقيت	 إذ	 	،

ً
مباشرة لقاءات	 في	 توجيهاته	 ليطرح	

طريق	وسائط	من	قبله(()4(.

	من	األعمال	وذلك	منذ	تأسيسها	حتى	اندالع	
ً
	كبيرة

ً
حدين	مجموعة مت	فرقة	املهندسين	املتَّ وقد	قدَّ

وأنغام	 ))همسات	 وهي:	 همام	حوت،	 سها	 مؤّسِ بإدارة	 نشاطها	 ف	
ُّ
توق إلى	 قادت	 التي	 ورية	 السُّ الثورة	

ة،	كلمات،	الحكي	مو	متل	الشوف،	حفلتنا	على	الفانوس،	الحقينا	يا	 ة،	همسات	وأنغام	صيفيَّ خريفيَّ
حكومة،	الوالي	الجديد،	حرامية	وعلي	بابا،	بانتظار	الوزير،	حلب	سات،	فضائيات	2000،	دستور	يا	
حاضرين،	ليلة	القبض	على	بكري.	أما	بعد	سنة	2000،	فهي:	طاب	املوت	يا	عرب،	ضد	الحكومة،	ليلة	
	األعمال	 سقوط	بغداد،	عفًوا	أمريكا،	عربي	وشوية	كرامة،	فساد	أكاديمي(()5(،	ويمكننا	اإلشارة	إلى	أنَّ

لطة	وتبنيها	لها. التي	ُعرضت	بعد	عام	2000	هي	التي	القت	رواًجا	واسًعا	بسبب	دعمها	من	السُّ

مٍة	حاضرٍة	وفاعلٍة،	وذلك	
َّ
ل	أعضاء	فرقة	املهندسين	من	هواٍة	غير	محترفين	إلى	فرقٍة	منظ لقد	تحوَّ

ة	
َّ
لطة	بنشر	نشاطها	في	كاف بفضل	ما	نالته	من	دعٍم	مستمٍر	وتغطيٍة	إعالميٍة	ألعمالها،	فقد	ساهمت	السُّ

لطة	من	 ما	العاصمة	دمشق،	لتكون	هذه	الفرقة	البوق	الذي	تستطيع	السُّ ورية،	ال	سيَّ املحافظات	السُّ
اخلي،	 ة	منها،	ولم	تكتِف	بنشاطها	الدَّ عبّيِ

	الشَّ
ً
ة ها،	وبخاصَّ ِ

ّ
عب	كل خالله	تصدير	صورتها	إلى	شرائح	الشَّ

لطة	بعرض	بعض	هذه	األعمال	)مسرحية	ليلة	سقوط	بغداد		في	مدينة	طرابلس(	 ))حيث	قامت	السُّ
ة	فعلًيا(()6(.	 وذلك	ألسباٍب	سياسيٍة	بحتٍة،	إذ	كانت	لبنان	تحت	حكم	سوريَّ

من	 عب،	 للشَّ ة	 الذهنيَّ البنية	 في	 ة	 الفنيَّ والصناعة	 اإلعالم	 وسائل	 تأثير	 مدى	 لطة	 السُّ أدركت	
مة،	وضبطها	بما	يسمح	لها	بالرقابة	املباشرة،	وتطعيم	تلك	املواد	بالغايات	 خالل	توجيه	املواد	املقدَّ
لطة	وتبعات	رقابتها،	فقد	 عب	جذور	الخوف	من	السُّ قت	داخل	الشَّ ة،	إذ	ُعمَّ لطويَّ ة	السُّ األيديولوجيَّ

)4(	املصدر	السابق.

)5(	املصدر	السابق.

)6(	املصدر	السابق.
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ال،	وارتبطت	فرقة	 حاد	نقابة	العمَّ
	باتَّ لبة،	وارتبط	املسرح	العماليُّ

َّ
حاد	الط 	باتَّ ارتبط	املسرح	الجامعيُّ

ا	أفقد	املسرح	صدقيته،	ومن	ثم	أفقده	جمهوره.	ذلك	كله	دفع	 طالئع	البعث	بحزب	البعث	الحاكم،	ممَّ
ته. ته	وفاعليَّ لطة	إلى	البحث	عن	منفٍذ	جديٍد	يعيد	للمسرح	حيويَّ بالسُّ

	
ً
	لفرقة	املهندسين	مدعومة ل	من	القرن	الحادي	والعشرين	مرحلة	ازدهاٍر	ذهبّيٍ

وقد	كان	العقد	األوَّ
رأس	 وممارسات	 ة،	 االستبداديَّ لطة	 السُّ 	 ضدَّ 	،2011 في	 ورية	 السُّ ورة	

َّ
الث قيام	 	 أنَّ 	

َّ
إال لطة؛	 السُّ من	

	 ف	النشاط	املسرحيَّ
َّ
،	الذي	ما	إن	اشتعل	خبا؛	فتوق 	لعصرها	الذهبّيِ

ً
ة،	وضع	نهاية ظام	الدكتاتوريَّ الّنِ

ة،	وقد	 الشعبيَّ ورة	
َّ
الث إلى	جانب	 الوقوف	 اختار	 سها	)همام	حوت(	قد	 	مؤّسِ

الفرقة،	وذلك	ألنَّ لهذه	
ف	عن	قتل	املتظاهرين	

ُّ
ناشد	)همام	حوت(	صديقه	القديم	)بشار	األسد(	باعتبار	ما	كان	بينهم	للتوق

حوت	 همام	 ))أنا	 قال:	 حيث	 لطة،	 والسُّ ورة	
َّ
الث من	 موقفه	 ًحا	 موّضِ ة،	 بالحريَّ واملطالبين	 لميين	 الّسِ

	بصداقتك	كما	قلُت	لك	يومها...	 	بصداقته	كما	قلت	لي	يوًما،	وأعتزُّ 	الذي	كنَت	تعتزُّ املواطن	السوريُّ
في	 قال	 الذي	 همام	 ببطولتك	وصمودك...	 وأشاد	 كرامة(	 وشوية	 )عربي	 لك	 م	 قدَّ الذي	 همام	حوت	
قبل	 أقسمته	 الذي	 بقسمك	 حنثت	 لقد	 لك:	 أقول	 الكرامة...	 قلعة	 ك	 إنَّ أكاديمي(	 )فساد	 ة	 مسرحيَّ

ره	بعنادك	وعنجهيتك...(()7(. ل،	وبدل	أن	تحافظ	على	البالد	ها	أنت	تدّمِ خطابك	األوَّ

ة البطل املقاوم لطة شخصيَّ ص السُّ خامًسا: تقمُّ

متها	فرقة	 ة	التي	قدَّ عب	من	خالل	العروض	املسرحيَّ لطة	إلى	إظهار	أفضل	صورها	للشَّ عمدت	السُّ
حدين،	إذ	كانت	تلك	الغاية	هي	املحور	الذي	تدور	حوله	الغايات	األخرى،	فلم	تظهر	في	 املهندسين	املتَّ
مير	الغائب	الذي	يحيل	 ما	كان	ُيشار	إليها	بالضَّ ٍة	فاعلٍة	ومتحّرِكٍة	على	خشبة	املسرح،	إنَّ

صورة	شخصيَّ
مير	 على	املسكوت	عنه	والخارج	عن	إطار	النقد	املباشر،	ففي	مسرحية	)ضد	الحكومة(	أشير	إليها	بالضَّ
)هو(	فيقول	الفقير:	))هو	فوق	وأنا	تحت،	هو	بيأمر	وأنا	بنفذ...	هو	بينرفع	عالراس	وأنا	تحت	كندرته	
الغائب	 مير	 الضَّ استخدام	 	 إنَّ إذ	 ذاته،	 اآلن	 في	 غائبٍة	وحاضرٍة	 ليرسم	حدود	شخصيٍة	 بنداس(()8(،	
ر	 تتكرَّ اس	 النَّ من	 جماعة	 ة	 فـ))ثمَّ حوله،	 من	 نفوس	 في	 البطل	 هذا	 يبعثه	 الذي	 الخوف	 مدى	 د	 ِ

ّ
يؤك

ؤ	 نبُّ 	من	الناحية	األخالقية	عن	الكاتب،	وال	يمكن	التَّ
ً
اإلشارة	إليها	بـ)هم(،	تبدو	هذه	الجماعة	منفصلة

)7(	د.م،	”همام	حوت	لألسد:	يا	من	كنت	صديقي	إما	أنك	مجنون	أو	لسنا	شعبك”،	موقع	البيان،	4	تشرين	األول/	أكتوبر،	2012.

 https://cutt.us/EVIVy

)8(	مسرحية	ضد	الحكومة،	د:	31.
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الكامل	بسلوكها.	وقد	يتساءل	القارئ	غير	العارف	بخفايا	الدكتاتورية	من	هم	املقصودون(()9(،	فإذا	
	الكاتب	هنا	 ان	غير	املعروفة	بالنسبة	إلى	اآلخر	فإنَّ ة	السجَّ مائر	على	شخصيَّ كانت	الكاتبة	تحيل	الضَّ
	بالنسبة	إلى	املشاهد	

ٌ
ه	في	الحقيقة	معروف مير	الغائب	لإلشارة	إلى	املسكوت	عنه،	ولكنَّ يستخدم	الضَّ

فاٌق	 ِ
ّ
ان	على	خشبة	املسرح،	وات مات،	فهناك	تواطؤ	بين	الجمهور	والفنَّ 	واضح	الحدود	والّسِ

ً
كونه	بطال

نٍة	تحيل	على	ذلك	املسكوت	عنه. على	ثيمٍة	معيَّ

	، يا�سّيِ نفيس	الّسِ ى	بظاهرة	التَّ ا،	أو	ما	يسمَّ ا	وهميًّ ًسا	شعبيًّ 	ذلك	كان	يرمي	إلى	جعل	املسرح	متنفَّ 	كلُّ
في	 منها	 	

ً
رغبة بعها،	

َّ
تت زالت	 وما	 الحكم،	 إلى	 وصولها	 منذ	 ذاتها	 لطة	 السُّ بعتها	 اتَّ 	،

ٌ
قديمة 	

ٌ
سياسة وهي	

	ساخٍر،	وذلك	لم	يكن	بغية	 عب،	ومالمسة	مشكالتهم،	وعرضها	بأسلوٍب	كوميدّيٍ اختراق	حياة	الشَّ
	تلك	املشكالت	أو	استئصالها	من	جذورها،	حيث	يكّرِس	املسرح	هنا	))وسائله	وتقنياته	إلحداث	 حّلِ
ائدة	 ظم	السَّ ج	في	نفوس	املتفّرِجين	على	النُّ ورة	التي	تتأجَّ

َّ
	الث خدير،	إذ	إنَّ 	التَّ طهير،	ومن	ثمَّ نوٍع	من	التَّ

ة	مع	تلك	 ة	املصالحة	الوجدانيَّ 	يصل	هؤالء	إلى	حتميَّ مَّ
َ
نفيس،	ومن	ث اء	هذا	التَّ سرعان	ما	تخمد	من	جرَّ

هه	املسرح	من	رسائل	عبر	خشبته	للجمهور	يجب	أن	تخرجه	من	حالة	الجمود	 	ما	يوّجِ
ظم(()10(،	إنَّ النُّ

أـو	االستسالم	هذا،	ومن	االستجابة	غير	الفاعلة،	بل	عليها	))إيقاظ	عقله،	وتشجيع	ملكاته	النقدية،	
غريب،	كما	يرى	 	ذلك	إال	عن	طريق	التَّ ل،	وال	يتمُّ ِ

ّ
ميك	الذي	يفصل	بينه	وبين	املمث وإزالة	الجدار	السَّ

في	صورة	غير	مألوفٍة(()11(،	من	أجل	جذب	 املألوف	 برتولت	بريخت،	وذلك	عن	طريق	إظهار	 األملاني	
لت	ما	هو	غير	مألوٍف	)النقد	 	من	تجاوزه،	بعكس	ما	فعلته	فرقة	املهندسين	عندما	حوَّ

ً
األنظار	إليه	بدال

ا	له	مسبًقا	بين	
ً
عب	في	سورية،	بل	كان	نتاًجا	مخطط السيا�سي(	إلى	مألوٍف،	وهو	ما	لم	يعتد	عليه	الشَّ

لطة	التي	صنعت	هذه	الثقافة. هذه	الفرقة	والسُّ

رفيه	في	تشكيل	الوعي	أمٌر	شديد	الخطورة،	فقد	أشار	إيريك	
َّ
	استخدام	الت 	أن	نشير	إلى	أنَّ ومن	املهّمِ

صل	من	بعيٍد	أو	قريٍب	 ها	ال	تتَّ ل	بأنَّ
َّ
رفيه	تتمث

َّ
	))الفكرة	األساسية	للت 	إلى	أنَّ بارنو	مؤّرِخ	التلفزيون	األميركّيِ

	هناك	أيديولوجية	 ما	هو	شغل	أو	ملء	ساعة	من	الفراغ،	والحقيقة	بأنَّ بالقضايا	الجادة	للعالم،	وإنَّ
	، الناس(()12(  آراء	 تشكيل	 في	 	 الواقعّيِ العنصر	 األهمية	 في	 يفوق	 الخيال	 فعنصر	 بالفعل...	 مضمرة	
دة	واللغة	املحكية	َضِمن	أكبر	عدٍد	 ات	غير	املعقَّ فاستخدام	هذا	املسرح	لألسلوب	البسيط	والشخصيَّ
لهم	 تشريبها	 	 يتمُّ بأيديولوجيا	مضمرٍة	 املتأثرين	 من	 عدٍد	 أكبر	 ثم	 ومن	 له،	 واملتابعين	 املتفّرِجين	 من	

)9(	رحاب	منى	شاكر،	السجان	في	أدب	السجون	1980-2008،	)برلين:	منشورات	مجلة	الجمهورية	الرقمية،	2020(،	ص16.

)10(	محمد	عبد	املنعم،	املسرح	السيا�سي،	ط1،	)القاهرة:	دار	املعارف،	2015(،	ص11.

)11(		بوشعير	الرشيد،	أثر	برتولد	بريخت	في	مسرح	املشرق	العربي،	)دمشق:	دار	األهالي	للطباعة	والنشر،	1996(،	ص40.	

للثقافة	 الوطني	 املجلس	 منشورات	 )الكويت:	 املعرفة،	 عالم	 سلسلة	 )مترجًما(،	 رضوان	 عبدالسالم	 بالعقول،	 املتالعبون	 شيللر،	 هربرت	 	)12(
والفنون	واآلداب،	1999(،	ص96.
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بشكٍل	غير	مباشٍر،	كما	تضمن	التأثير	املستمر	والعميق	في	اآلن	ذاته.

ة	من	خالل	استدعاء	شخصيٍة	 	الحكومة(	يستخدم	الكاتب	تقنية	النمذجة	الفنّيِ ة	)ضدُّ في	مسرحيَّ
خصية	في	 اخل،	ويقوم	الكاتب	بإقحام	هذه	الشَّ تاريخيٍة	إلى	الحاضر،	وهي	شخصية	عبد	الرحمن	الدَّ
	استخدام	قناع	عبد	الرحمن	 الواقع	ليرصد	املفارقة	بين	عصرين	مختلفين	للحضارة	العربية،	إذ	إنَّ
لطة	اليوم،	وقد	استطاع	الكاتب	 لطة	في	املا�سي	والسُّ الداخل	بصفاته	ذاتها	أظهر	مدى	االختالف	بين	السُّ
	في	 موذج	الفنيَّ 	النَّ ل	النموذج	موقفه	من	القضية	املطروحة،	ذلك	))أنَّ االختباء	وراء	هذا	القناع	ليحّمِ
تجاهها(()13(،	 سلبًيا	 ويكون	 بذاتيته	عن	شخصياته	 يبتعد	 الكاتب	 	 ألنَّ ة،	 باملوضوعيَّ صف	 يتَّ املسرح	
لطة	وحضور	الحكومة	 السُّ في	 ل	 ِ

ّ
البطل	املقاوم	املتمث 	ُيظهر	غياب	شخصية	 الفنّيِ النموذج	 وحضور	

	ما	أوتيت	إلى	 	لهم،	بل	تسعى	الحكومات	بكّلِ ل	شعوبهم	مصدر	هّمٍ ِ
ّ
ام	العرب	ال	تشك

َّ
فقط،	فأغلب	الحك

ة	للحيلولة	دون	وعيه	بواقعه،	واملطالبة	 عب	بهمومه	املرتبطة	بتأمين	لقمة	العيش	اليوميَّ إشغال	الشَّ
ها	 	تزعم	من	خاللها	أنَّ

ً
ة 	بطوليَّ

ً
لطة	في	سورية	رسمت	لنفسها	صورة 	السُّ ته،	في	حين	إنَّ بحقوقه	وحريَّ

ر	عنه	بشار	األسد	في	 ،	وهذا	ما	عبَّ
ً
ة	قاطبة ة	العربيَّ ة	واألمَّ صدي	ألعداء	سوريَّ تسير	في	طريق	املمانعة	والتَّ

رات	 دت	تطوُّ
َّ
:	))لقد	أك

ً
عب	في	عقب	أدائه	القسم	الدستوري	عام	2007،	قائال خطابه	أمام	مجلس	الشَّ

ا	بنهجنا	وثباًتا	على	مبادئنا..	لقد	جعلتنا	
ً
ك األحداث..	صوابية	رؤيتنا..	ومشروعية	مواقفنا..	وزادتنا	تمسُّ

أكثر	إصراًرا	على	املقاومة	نهًجا	وخياًرا	إلحقاق	الحقوق	وعودة	األرض	وصيانة	الكرامة..	وهى	مقاومة	
	وأسلوب	حياٍة	

ً
ك	باملقاومة	ثقافة يه.	والتمسُّ ِ

ّ
الم	معانيه	ويبادروا	إلى	تبن من	أجل	أن	يستوعب	أعداء	السَّ

هم	 ها	تدافع	عنهم	وعن	حقوقهم،	وأنَّ عب	بأنَّ لطة	بهذا	الخطاب	توهم	الشَّ للعمل	والنضال(()14(،	فالسُّ
))تلت	أرباع	زعماء	 )أبو	املنامات(:	 لطة،	يقول	 إلى	منجزات	تلك	السُّ موا	لوطنهم	فلن	يصلوا	 مهما	قدَّ
مو	تعلكو	بالعلكة،	منشان	ما	تفتحو	تمكن،	وتسبحو	باملسبحة	 ة	بدن	ياكن	كلياتكن	بتَّ ة	العربيَّ األمَّ
ة	 أو	تدبكو	فيها	منشان	ما	تحركو	أيديكن	هيك،	بس	فشروا	غصبن	عن	راس	كل	الخونة	من	زعماء	األمَّ
ْي	أسد	ابن	أسد	غصبن	عن	راسن	كلياتن،	غصبن	عن	رأس	الي	وقعوا	وإلي	 ة،	وطاملا	عنا	بهالبلد	هَ العربيَّ
ة،	عنا	أمل	 بدن	يوقعوا،	وإلي	استسلموا	وإلي	بدن	يستسلموا،	وإلي	عم	بيدينو	العمليات	االستشهاديَّ
بتتكلم	عربي”(()15(،	 الدنيا	”األرض	 العربي	يتم	يقول	من	هون	لوقت	ما	تخلص	 عب	 كبير	باهلل	وبالشَّ
	عدواٍن	 أّيِ 	

	ضدَّ
ٌ
ومقاومة 	

ٌ
قائدة ها	 أنَّ على	 لشعبها	 نفسها	 م	 تقّدِ لطة	 السُّ 	

بأنَّ واضٌح	 تصريٌح	 ذلك	 وفي	
ة	كان	حضوًرا	شعاراتًيا	 	حضور	الشخصيَّ ة	بالشعارات،	بمعنى	أنَّ خارجٍي	من	خالل	تجسيد	الشخصيَّ

)13(	سعد	الدين	كليب،	وعي	الحداثة،	)دمشق:	منشورات	اتحاد	الكتاب	العرب،1997(،	ص103	بتصرف.

)14(	موقع	زمان	الوصل،	النص	الكامل	لخطاب	الدكتور	بشار	األسد	في	مجلس	الشعب،	18	تموز/	يوليو،	)2007(.

https://shortest.link/POl

ة	ضد	الحكومة،	سا:	3:20 )15(	مسرحيَّ
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ر	 ة	السلطة	بعد	أن	دمَّ ا))	تسلق	إلى	سدَّ ظام	بوصفه	نظاًما	توليتارًيا	شموليًّ 	الّنِ
ال	يالمس	الواقع،	إذ	إنَّ

د	مؤسساٍت	سياسيٍة	جديدٍة	
َّ
ة	القائمة	في	البالد،	وول ة	والسياسيَّ ة	والتشريعيَّ 	التقاليد	االجتماعيَّ كلَّ

على	 الكاملة	 السيطرة	 من	 نه	 ِ
ّ
تمك التي	 املفتعلة	 ياسية	 الّسِ العدمية	 من	 ا	

بذلك	جوًّ خالًقا	 كلًيا(()16(،	
عب. األرض	والشَّ

	من	
ً
لة ،	متنّصِ ة	العقل	العربّيِ

لطة	إلى	تبرير	استمرارها	وضرورته	في	الحكم	إلى	محدوديَّ وتلجأ	السُّ
	ما	ينطبق	من	نقٍد	 ر	وغير	املنفتح	–بحسب	زعمها-	ومن	ثم	فإنَّ االندراج	تحت	هذا	العقل	غير	املتحّضِ
ة	املحدود	 ناقش	ثنائيَّ

ُ
ة	)عفًوا	أمريكا(	إذ	ت ام	العرب	ال	ينطبق	عليها،	وهذا	ما	نجده	في	مسرحيَّ

َّ
على	الحك

	 ا	الالمحدود	فهي	صفات	العقل	الغربّيِ ،	أمَّ والالمحدود،	لتنطبق	صفات	املحدود	على	العقل	العربّيِ
العقل	 ه	 فإنَّ وثقافًيا	 فكرًيا	 الغرب	 إلى	 لطة	 السُّ رأس	 وبانتماء	 ة،	 العربيَّ املنطقة	 في	 وصفات	سياسته	
لطة-	ففي	مناقشٍة	تدور	 	العرب	–كما	ترى	السُّ حاك	ضدَّ

ُ
طات	التي	ت

َّ
	املخط 	األطماع	ولكّلِ املْدِرك	لكّلِ

	العرب	 	مصالح	أميركا	في	العالم	ليس	لها	حدود،	وبأنَّ خصيات	أنَّ ن	الشَّ ة	تبّيِ
بين	شخصيتين	في	املسرحيَّ

ة	بهالعالم	ما	 خصيتين:	))األطماع	األمريكيَّ فكير	والقدرة	عليه،	فتقول	إحدى	الشَّ صًرا	في	التَّ
ُ
يعانون	ق

هي	محدودة،	بينما	العقلية	العربية	كتير	كتير	محدودة،	األحالم	الصهيونية	التوسعية	بالوطن	العربي	
إلى	 لتشير	 جه	 تتَّ اإلشارات	 هذه	 	 كلُّ محدودة(()17(،	 كتير	 كتير	 العربية	 األحالم	 بينما	 محدودة،	 ماهي	
ٍة،	 باالتزان،	ذات	طموحاٍت	غير	توسعيَّ صف	 تتَّ 	

ٌ
العقليات،	فهي	عقلية لتلك	 	 املغايرة	 البطل	 عقلية	

ها.	 عب	وإصالحاته	من	غير	حدود	تحدُّ 	في	مصالح	الشَّ وتصبُّ

	غير	قادٍر	على	حكم	 وريَّ عب	السُّ 	الشَّ ورة	بأنَّ
َّ
لطة	نفسها	ومن	حولها	مع	بداية	الث لقد	أقنعت	السُّ

ه	ال	يوجد	من	هو	 ئيس	الحالي	)بشار	األسد(	هو	األفضل	واألنسب	للحكم،	وأنَّ 	الرَّ نفسه	بنفسه،	وبأنَّ
د	 فرٌّ بالتَّ عور	 والشُّ العنجهية	 	هذه	 ولعلَّ ر،	 يتكرَّ ال	 الذي	 البطل	 فأظهرته	بصورة	 منه،	 أجدر	 أو	 أكفأ	
ة	في	 ة	األبديَّ ًسا	مع	تلك	النظريَّ ا	مسيَّ

ً
ة	هي	التي	قادت	إلى	شعاراٍت	ُربطت	ربط والفرادة	والنظرة	الدونيَّ

	ثابٍت	مثل:	)األسد	أو	نحرق	البلد(،	)األسد	أو	ال	أحد(،	 الحكم،	فأطلقت	شعاراٍت	ذات	طابٍع	صنمّيٍ
منطقٌي	 	

ٌ
رابط هو	 بل	 عارًضا،	 تاريخًيا	 ا	

ً
رابط األسد،	 والخاص،	 سـورية،	 	، العام	 بين	 ابط	 الرَّ فـ))ليس	

ها	ال	تكون.	 ابط	يعادل	الكيان.	حين	ال	تكون	سورية	سورية	األسد	فإنَّ 	فصم	هذا	الرَّ ضرورٌي.	لذلك	فإنَّ
فـهـم	كـعـبـارٍة	تقريريٍة،	

ُ
تـ ما	يمكن	أن	 	فقط،	وإنَّ

ً
إيـعـازيـة 	

ً
ا،	ليس	إنذاًرا	أو	عـبـارة

ً
تاليـ األسد	أو	ال	أحـد،	

ات	عن	طريق	
َّ
	محاولة	إثبات	الذ 	من	دونه(()18(،	كما	إنَّ

ٌ
ها	ممتنعة 	سورية	واألسد	واحٌد،	وأنَّ تفيد	أنَّ

)16(	حنة	أرندت،	أسس	التوتاليتارية،	ط2،	)بيروت:	دار	الساقي،	2016(،	ص243	بتصرف.

ة	عفًوا	أمريكا،	سا:	2:15 )17(		مسرحيَّ

)18(	ياسين	الحاج	صالح،	الثورة	املستحيلة،	ط1،	)بيروت:	املؤسسة	العربية	للدراسات	والنشر،	2017(،	ص87.
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ما	سبقه	والده	إلى	هذه	الفكرة	عندما	ربط	اسمه	 ار،	وإنَّ ة	لم	تكن	من	ابتكار	بشَّ ترسيخ	فكرة	األبديَّ
عارات	والهتافات،	مثل	)إلى	األبد	يا	 ِ

ّ
	تثبيت	هذه	الفكرة	عن	طريق	الش بالخلود	)القائد	الخالد(	ومن	ثمَّ

حافظ	األسد(.	

م	 ِ
ّ
	الفساد،	ويضخ ئيس	وكفاحه	ضدَّ 	ملعاناة	الرَّ

ً
ة	)فساد	أكاديمي(	يطرح	العمل	صورة وفي	مسرحيَّ

ن	من	
َّ
إذا	تمك ه	 بأنَّ )أبو	جمال(	لزوجته	 امللقاة	على	عاتقه،	حيث	يقول	 بصورة	مبالٍغ	فيها	املسؤولية	

ًدا	عدم	البوح	باسمه،	ومكتفًيا	باإلشارة	إليه	بالضمير	 ه	سيقول	له،	متعّمِ
ئيس-	فإنَّ لقائه	–يقصد	الرَّ

احتوت	 وقد	 مكفيك(()19(،	 فيك	 إلي	 راسنا	 فوق	 يديمك	 هللا	 قلو	 بدي	 أشوفو	 ))بس	 )هو(:	 الغائب	
أكبر	من	 	

ً
فيها	مساحة 	 موز	ألنَّ الرُّ إلى	 ون	 ))لجأ	املسرحيُّ إذ	 ة	هذه	على	مشاهد	ورموٍز	كثيرٍة،	 املسرحيَّ

للدفاع	 أوتيت	من	قوٍة	 ما	 	 بكلَّ ئيس،	تسعى	 الرَّ في	 لة	 ِ
ّ
في	سورية،	متمث لطة	 السُّ 	 أنَّ د	 ِ

ّ
تؤك ة(()20(،	 الحريَّ

ئيس	هو	البطل	املقاوم	الذي	يعمل	على	توحيد	كلمة	 	الرَّ 	وليس	سورًيا	فحسب،	وأنَّ 	ما	هو	عربيٌّ عن	كّلِ
خصية،	والخاضعين	 إلى	مصالحهم	الشَّ ام	العرب	املنصرفين	

َّ
العرب	وتحقيق	وحدتهم،	بخالف	الحك

ا	على	مناصبهم.
ً
ة	حفاظ افضين	محاربة	الصهيونيَّ ة	األجنبية	الخارجية،	والرَّ للقوَّ

لطة ف لرأس السُّ
ُّ
زل

َّ
سادًسا: نقد الحكومة والت

فين	وصغار	املسؤولين	
َّ
	مشكلٍة	أو	فساٍد	نحو	املوظ ه	أصابع	االتهام	في	أّيِ لطة	أن	توّجِ

تحاول	السُّ
،	وقد	لجأت	

ً
ر	في	وجودها	حاضًرا	أو	مستقبال ِ

ّ
	نفسها	عن	الوقوف	في	وجه	االتهامات	التي	قد	تؤث

ً
مبعدة

ميادين	 في	 م	
َّ
تتحك فهي	 عب،	 الشَّ من	 أكبر	شريحٍة	 في	 تأثيرها	 لتضمن	 بل	 السُّ ة	

َّ
كاف إلى	 ذلك	 لتحقيق	

ة	املسرح	تقتصر	على	 	ذلك	لخدمتها	وجودًيا	وأيديولوجًيا،	))إذ	لم	تعد	مهمَّ ر	كلَّ ِ
ّ
ها،	وتسخ ِ

ّ
الحياة	كل

خذوا	موقًفا	معيًنا	تجاه	ما	يجري	من	أحداٍث	 ين	ليتَّ غيير	وإثارة	الوعي	لدى	املتلّقِ
فسير	أو	محاولة	التَّ التَّ

	خشبة	 	غير	متاحٍة	للمواطنين	فإنَّ عبير	في	املجال	العمومّيِ
التَّ ة	 	حريَّ على	أرض	الواقع(()21(،	وبما	أنَّ

	 دِلجوا	–إلى	حّدٍ
ُ
ٍة	من	األفراد	الذين	أ

َّ
عب	بوساطة	ثل عبير	عن	الشَّ املسرح	أصبحت	هي	املجال	املتاح	للتَّ

لطة	الحاكمة. بات	السُّ
َّ
ما-	وفق	متطل

ا	 إعالميًّ مركًزا	 ل	 ِ
ّ
تشك لكونها	 في	دمشق	 حدين	 املتَّ املهندسين	 فرقة	 أعمال	 نشاط	 تركيز	 يكن	 ولم	

العاصمة،	 أحضان	 في	 ازدهارها	 ستلقى	 الفرقة	 	 فإنَّ وبالنتيجة	 ورية،	 السُّ ولة	 للدَّ العاصمة	 بوصفها	

ة	فساد	أكاديمي،	د:59. )19(	مسرحيَّ

)20(	غسان	غنيم،	املسرح	السيا�سي	في	سورية	1967- 1990،	ط1،	)دمشق:	دار	عالء	الدين،	1996(،	ص275	بتصرف.

)21(	املرجع	السابق،	ص16	بتصرف.
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قابة	 	غير	مباشرٍة	تكمن	في	وضع	عروض	الفرقة	تحت	الرَّ
ً
فهذه	الغاية	املباشرة	كانت	تخفي	وراءها	غاية

املسؤولين	 وفساد	 فين	
َّ
املوظ بنقد	 لطة	 السُّ سمحت	 إذ	 به،	 املسموح	 قد	 النَّ مدى	 ودراسة	 قيقة،	 الدَّ

قد	 بالنَّ منه	 االقتراب	 أو	 به	 املساس	 املسموح	 غير	 من	 كان	 فقد	 لطة	 السُّ رأس	 ا	 أمَّ وبيروقراطيتهم،	
وء	على	 قد	املطلوب،	وذلك	لتسليط	الضَّ 	هو	النَّ قد	اإليجابيُّ لبي،	بل	على	العكس	تماًما،	كان	النَّ السَّ
	 بيب	املحبُّ

َّ
جاع،	باني	سورية	الحديثة،	والط ة	فهو	القائد	الشُّ

َّ
فات	الفذ ئيس	ذات	الصَّ ة	الرَّ شخصيَّ

الفرقة	 ه	حضر	أحد	عروض	هذه	 الفكرة	فإنَّ ر	واملستنير،	ولترسيخ	هذه	 النّيِ الفكر	 للعلم،	وصاحب	
كان	 ))فقد	 اء،	 البنَّ قد	 النَّ له	 وتقبُّ ته	 عب	مدى	شفافيَّ للشَّ ليثبت	 يا	عرب(،	 املوت	 )طاب	 بنفسه	وهو	
	 متابًعا	ألعمال	الفرقة	ونشاطاتها،		حيث	كان	يعطي	انطباعاته	بشكٍل	دائٍم،	وقد	أشار	همام	حوت	أنَّ
انين	وهم	”دريد	لحام	 ى	ثالثة	فنَّ انين،	بالنسبة	لحافظ	األسد	كان	قد	تبنَّ ى	الفنَّ لطة	اعتادت	على	تبّنِ السُّ
انين	أيًضا،	وهم:	”همام	حوت	–	 ى	ثالثة	فنَّ ار	األسد	فقد	تبنَّ ا	بشَّ –	صباح		فخري	–	سلمى	املصري”،	أمَّ
	بشكٍل	دائٍم،	كما	كان	يساعدهم	

ً
ار	األسد	مستمرة ياسر	العظمة	–	علي		فرزات”،	وكانت	لقاءاتهم	ببشَّ

ة	مشكلٍة	تواجههم(()22(.	 	أيَّ بحّلِ

ة	)فساد	أكاديمي(	ينهار	أحد	املباني؛	نتيجة	سلسلٍة	من	عمليات	الفساد	املشبوهة	التي	 في	مسرحيَّ
ان،	وأرسلت	قرار	اإلخالء	ليلَصق	على	البناء	

َّ
	لم	تكترث	البلدية	ألمر	إخالئه	من	السك ترافقت	مع	بنائه،	ثمَّ

ا	 ا	فجًّ مت	هذه	الحادثة	اإلنسانية	املأساوية	تقديًما	ساخًرا	وكوميديًّ 	الفرقة	قدَّ املجاور،	وما	نالحظُه	أنَّ
ر	أحد	 ٌن	على	االستهتار	بأرواح	املواطنين،	وقد	فسَّ 	على	مبدأ	كوميديا	املوقف،	وذلك	دليٌل	بيَّ

ً
معتمدة

ى	تأسيسه،	هو	)املصادفة(،	 	سبب	انهيار	املبنى،	وحتَّ اجين	بعد	انهياره	)أبو	جمال(	بأنَّ ان	البناء	النَّ
َّ
سك

أي	من	دون	تخطيٍط	أو	دراسٍة،	فيقول:	))صدفة	األرض	مستأجرتها	الدولة،	صدفة	يمرق	من	جنبها	
الة	 تركس	وبلدوزر،	صدفة	ينزل	شوفير	التركس	والبلدوزر	يشربوا	شاي،	صدفة	يعدي	من	جنبهم	جبَّ
وسيارات	نحاتة	وشمينتو...	صدفة	يقولوا	نحن	قاعدين	وقاعدين	تعا	نحفر	األساسات(()23(،	في	مثل	
لطة،	بل	تشارك	في	تحميلهم	 ل	منها	السُّ فين	وتتنصَّ

َّ
لها	صغار	املوظ ة	يتحمَّ 	املسؤوليَّ هذه	الحالة	فإنَّ

ة	 ع	بذلك	صورتها	على	حساب	غيرها	بحسب	تراتبيَّ لتلّمِ القاسية،	 العقوبات	 لهم	 ه	 ة،	فتوّجِ
املسؤوليَّ

قاء	 ِ
ّ
	�سيٍء	في	الل ه	سيقول	كلَّ د	هذا	هو	إخبار	)أبو	جمال(	املذيع	بأنَّ ِ

ّ
ولة،	وما	يؤك ة	في	الدَّ م	املسؤوليَّ

َّ
سل

ة	هرمها،	فيقول:	))الحرامية	الي	 لطة	في	قمَّ إلى	السُّ ى	يصل	كالمه	 لفزيون	معه،	حتَّ التَّ الذي	سيجريه	
فين،	

َّ
ئيس	ال	يعلم	بما	يجري	من	ممارسات	فساد	املوظ 	الرَّ تحت	إيدو	ما	بوصلولو	�سي(()24(،	يقصد	بأنَّ

	لتبرئته	من	
ٌ
ه	لو	َعلم	بذلك	ملا	سكت	عنه،	فهو	شخٌص	نزيٌه	ال	يقبل	بهذه	املمارسات،	وهي	محاولة وبأنَّ

)22(	حمدان	العكله،	”همام	حوت،	مقابلة	شخصية”،	عبر	الهاتف،	)إسطنبول:	16أغسطس/آب-2021(.	

ة	فساد	أكاديمي،	د:	33. )23(	مسرحيَّ

ة	فساد	أكاديمي،	د:	53. )24(  مسرحيَّ
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ل	عنصر	أمٍن	ليفرض	على	)أبو	جمال(	ما	يجب	قوله	وما	هو	ممنوٌع	 قاء	يتدخَّ ِ
ّ
ُتهم	الفساد.	وفي	أثناء	الل

بب	 ئيس	كما	أراد	)أبو	جمال(،	والسَّ من	قوله	)املسموح	–	املمنوع(،	وتضيع	الحقيقة	فال	تصل	إلى	الرَّ
ا. ة	املؤدلجة	سياسيًّ ظهرهم	املسرحيَّ

ُ
فين	الفاسدين	كما	ت

َّ
في	ذلك	هم	صغار	املوظ

العبارة	 )أبو	جمال(	عبارة	)سورية	هللا	حاميها(،	هذه	 د	 يرّدِ أكاديمي-	 ة	ذاتها	–فساد	 وفي	املسرحيَّ
	قالها	بشار	األسد	في	خطابه	الذي	ألقاه	

ٌ
ئيس،	وهي	عبارة ة	الرَّ لحق	بشخصيَّ

ُ
	ت
ً
نانة	التي	أصبحت	الزمة الرَّ

بعيًدا	 للمواطن	بشفافيٍة	عاليٍة،	 املعلومات	 2005،	عن	ضرورة	نقل	 على	مدرَّج	جامعة	دمشق	عام	
لطة	 	السُّ د	في	هذا	الخطاب	أنَّ

َّ
عب،	وقد	أك لطة	صدقيتها	أمام	الشَّ من	تزوير	الحقائق	لئال	تفقد	السُّ

	))في	عملية	مكافحة	الفساد،	وفي	توسيع	دائرة	املحاسبة	لتشمل	جميع	املسيئين	إلى	مصالح	
ٌ
ة مستمرَّ

عب	والوطن(()25(. الشَّ

عي	محاربة	هذا	الفساد	بمحاربة	 	تدَّ فيها،	ومن	ثمَّ
َّ
لطة	بصغار	موظ 	الفساد	الذي	تلصقه	السُّ إنَّ

ة	هرم	 ه	يبدأ	من	قمَّ 	الفساد	ملتصٌق	باألشخاص	ال	باألنظمة	الفاسدة،	بل	إنَّ فين،	وكأنَّ
َّ
هؤالء	املوظ

	أصبح	نظام	 	مرتبٍط	بحزب	البعث،	ومن	ثمَّ لطة	بانقالٍب	عسكرّيٍ
لطة	الحاكمة	التي	وصلت	إلى	السُّ السُّ

ة	التي	 ة	في	املمارسة	السياسيَّ عاة،	وبعيًدا	من	الحريَّ يمقراطية	املدَّ لطة	نظام	توريٍث	بعيًدا	من	الّدِ السُّ
رأسه	 على	 بالقضاء	 إال	 تكون	 ال	 الفساد	 محاربة	 	 إنَّ الحقيقة	 وفي	 الوارث،	 بداية	حكم	 منذ	 لها	 ُرّوِج	
عب	والقامع	لحريته،	 الشَّ املهيمن	على	 	 الدكتاتورّيِ لطة،	وإسقاط	حكمه	 السُّ في	رئيس	هذه	 ل	 ِ

ّ
املتمث

جانب	 من	 ممكنٍة	 غير	 ة	 الحقيقيَّ اإلصالح	 عملية	 	 وإنَّ أصله،	 في	 ٌر	 ِ
ّ
متجذ ظام	 الّنِ هذا	 في	 الفساد	 	

ألنَّ
لطة	بذاتها،	بل	 تيجة	ستكون	عملية	تدميٍر	ذاتيٍة،	وهذا	ما	ال	يمكن	أن	تفعله	السُّ 	النَّ لطة	ذاتها،	ألنَّ السُّ
ولية،	 	األعراف	الدُّ 	كلَّ

ً
لطة	حين	لجأت	إلى	قانون	الطوارئ	كانت	تحاول	تثبيت	حكمها	متجاوزة 	السُّ إنَّ

ل	 	حقوق	اإلنسان،	فهي	بذلك	تضع	قيوًدا	))على	حرية	األشخاص	في	االجتماع	واإلقامة	والتنقُّ
ً
ومنتهكة

تحري	 في	 واإلجازة	 احتياطًيا	 توقيًفا	 والنظام	 األمن	 على	 الخطرين	 أو	 فيهم	 املشتبه	 وتوقيف	 واملرور	
	 	كلَّ 	من	الهلع	ألنَّ

ً
	وقت	بغير	ضابط(()26(،	وهذا	من	شأنه	أن	يسبب	حالة األشخاص	واألماكن	في	أّيِ

لطة. فرٍد	هو	مشروع	مجرٍم	في	نظر	السُّ

في	 والده	 ده	 يؤّيِ عب،	 الشَّ في	مجلس	 يكون	عضًوا	 أن	 )ديبو(	 يرفض	 أمريكا(	 )عفًوا	 ة	 وفي	مسرحيَّ
	ما	ُيطلب	منه،	فيقول	له:	 عب	ال	يعمل	سوى	أن	يجلس	ويوافق	على	كّلِ 	عضو	مجلس	الشَّ قراره	بأنَّ

)25(	رزوق	الغاوي،	”النص	الكامل	لخطاب	الرئيس	السوري	بشار	األسد	على	مدرج	جامعة	دمشق”،	جريدة	الشرق	األوسط،	ع:	9845،	11	تشرين	
https://cutt.us/mC51O	.)2005(	نوفمبر	الثاني/

)26( ((	هيثم	املالح،	ذكريات	على	طريق	الحياة،	ج1،	)إسطنبول:	دار	زقاق	الكتب،	2021(،	ص140.
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))بكرا	بيصير	معك	دسك	وأيدك	توجعك...	عطول	عامل	هيك،	موافق	–	ويرفع	يده-(()27(،	لقد	طال	
فين	وبعض	مسؤولي	الحكومة	من	دون	

َّ
ة	واملوظ عب	واملحافظ	ورئيس	البلديَّ قد	أعضاء	مجلس	الشَّ النَّ

يديرها	 مناصب	 ومعظمها	 لطة	 السُّ في	 اسة	 الحسَّ املناصب	 إلى	 لتصل	 املسموحة	 يتجاوز	حدوده	 أن	
لتحقيق	مصالحهم.	 الوطن	 ثروات	 الحاكمة،	مستحوذين	على	 إلى	األسرة	 ينتمون	 بالخفاء	 أشخاٌص	
ن	جزًءا	من	خفايا	 لتبّيِ وقد	نشر	موقع	NEWS	BBC،	تقريًرا	عن	عائلة	األسد	وسلطتها	على	سورية،	
قرير:	))في	معظم	الحاالت،	كانت	 	�سيٍء،	حيث	جاء	في	التَّ م	في	كّلِ

َّ
لطة	الحقيقة	التي	تتحك الحكم،	والسُّ

بعينيات.	 ة	تخضع	لسلطة	حلفاء	األسد	األب	املوثوق	بهم	منذ	السَّ ة	الرئيسيَّ الوزارات	والهيئات	الحكوميَّ
ا	أساسًيا	

ً
ٍة،	ووفرت	رابط ها	كانت	بمثابة	أدوات	رعايٍة	مهمَّ سات،	إال	أنَّ غم	من	ضعف	هذه	املؤسَّ وعلى	الرَّ

بين	 بالوالء	 ا	 قويًّ إحساًسا	 ولة	 الدَّ سات	 مؤسَّ حو،	خلقت	 النَّ هذا	 وعلى	 دعمها.	 وقاعدة	 الّرِئاسة	 بين	
لطة	 السُّ ت	 استمرَّ وهكذا	 ولة(()28(.	 للدَّ 	

ً
قوية دعائم	 أصبحت	 وبذلك	 منها،	 واملستفيدين	 فيها	

َّ
موظ

أغلب	 قديمة،	 ات	 	شخصيَّ تضمُّ واجهة	 خلفه	 من	 رئيٍس	جديٍد	 ة	 بشخصيَّ في	حكم	سورية	 القديمة	
	
َّ
ها	ليست	ذات	مناصب	وظيفيٍة	وال	ظهور	لها	في	اإلعالم،	إال عب،	ألنَّ خصيات	ال	يعرفها	الشَّ هذه	الشَّ
هور،	وفضحت	ممارساتها	املشبوهة.

ُّ
خصيات	على	الظ ورية	قد	أجبرت	أغلب	هذه	الشَّ 	الثورة	السُّ أنَّ

اخلّيِ والخارجّيِ راع الدَّ عب بين الّصِ
َّ

سابًعا: تضليل الش

اخلية،	وإشغال	 م	على	أزماتها	الدَّ ة	تسعى	بدأٍب	إلى	التكتُّ لطة	االستبداديَّ 	سياسة	السُّ 	في	أنَّ ال	شكَّ
العدوان	 ة	 بحجَّ ة،	 الخارجيَّ املشكالت	 على	 وء	 الضَّ بتسليط	 واملشكالت	 األزمات	 هذه	 عن	 عب	 الشَّ
ا	ينعكس	على	حياة	الفرد	داخل	هذا	الوطن،	ومن	 د	الوطن	سياسًيا	واقتصادًيا،	ممَّ 	الذي	يهّدِ الخارجّيِ
لطة	الحاكمة	 ق	عليها	السُّ ِ

ّ
	تعل

ً
	محاربة	)إسرائيل(	من	أبرزها،	شماعة ة،	ولعلَّ ثم	باتت	املشكالت	الخارجيَّ

ت	إلى	الواقع	بصلٍة،	وال	 ر	سلبها	موارد	البالد	وثرواتها	بحجٍج	واهيٍة	ال	تّمِ 	مشكالتها	وفسادها،	وتبّرِ
كلَّ

	من	اإلشارة	إلى	عدو	السلطة	الداخلي	والخارجي	في	الوقت	ذاته،	وهي	حركة	اإلخوان	املسلمين	التي	 بدَّ
ٍة	وبمجازر	 لطة	بطرائق	وحشيَّ الثمانينيات	وحتى	اليوم،	على	يد	السُّ ِمعت	وقمع	الشعب	كله،	منذ	

ُ
ق

ر	الخوف	في	األنفس	والعقول. ِ
ّ
عب	وتجذ ة	لترهب	الشَّ جماعيَّ

خالل	 من	 تهيمن	 ٍة	 مركزيَّ ٍة	 رأسماليَّ بدولٍة	 داللًيا	 اسمها	 يرتبط	 التي	 أمريكا(	 )عفًوا	 ة	 مسرحيَّ في	

ة	عفًوا	أمريكا،	د:	34 )27(	مسرحيَّ

لطة”،	موقع	NEWS	BBC،	21	مايو/	أيار،	)2021(. )28(	د.م،	”االنتخابات	السورية:	انقالبات	وانشقاقات	وقمع،	حكاية	عائلة	األسد	مع	السُّ

https://cutt.us/KHxuS
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م	فرقة	املهندسين	 ولية،	تقّدِ
ة	املرتبطة	عضوًيا	باقتصادها	املسيطر	على	السوق	الدُّ تها	العسكريَّ قوَّ

ٍة	 قوَّ بأعظم	 الث	
َّ
الث العالم	 بلدان	 من	 	

ً
دوال تربط	 التي	 ة	 االستغالليَّ العالقة	 عن	 	

ً
صورة حدين	 املتَّ

في	 	 العدّوِ ة،	حيث	ُجسدت	صورة	 حدة	األميركيَّ في	الواليات	املتَّ 	
ً
لة ِ
ّ
العالم	متمث في	 اقتصاديٍة	سياسيٍة	

لت	في	رجال	األعمال	وأصحاب	الشركات	الذين	يعملون	على	تأسيس	شركاٍت	
َّ
ات	مختلفٍة	تمث شخصيَّ

واالنتهازية	 بالوصولية	 الشخصيات	 صفت	هذه	 اتَّ وقد	 االستثمار،	 بحجة	 ثرواتها	 لنهب	 داخل	سورية	
والنظرة	املادية	للعالقات	البشرية،	حيث	تقول	)سوزان(	سيدة	األعمال	األميركية:	))أمريكا	أقوى	دولة	
	الخروج	عن	توصيف	هذه	 بالعالم،	وعم	تلعب	بالعالم	متل	ولد	صغير	الي	عم	يلعب	بلعبته(()29(،	إنَّ
إليها	 التي	سعت	 الغاية	 في	سورية	هي	 التي	تحدث	 ة	 الداخليَّ باملشكالت	 لربطها	 ة	 باالستغالليَّ العالقة	
ة	األنظمة	

َّ
	امتازت	بها	كاف

ٌ
،	وهي	سمة ة	وتبريرها	تبريًرا	غير	منطقّيٍ

لطة	لتغطية	املشكالت	الداخليَّ السُّ
فكير	املغايرة	واملتعارضة	مع	 ة	بغية	ممارسة	سياسة	اإلطباق	بإغالق	الوطن	أمام	أنماط	التَّ موليَّ

الشُّ
عب	 حرر	في	مهدها،	وكّل	ما	من	شأنه	أن	يعّرِف	الشَّ هوض	والتَّ النُّ لطة،	ووأد	حركات	 ة	السُّ أيديولوجيَّ
ة:	))هلق	انكشفت	اللعبة،	بعتوا	جيوش	 بحقيقة	سلطته	الحاكمة،	ويقول	)ديبو(	في	حديثه	مع	األميركيَّ
تحكي	 األمريكية	عم	 الخدامة	 لك	حتى	 العربي،	 الدم	 ل	مص	 تكّمِ الشركات	 باعتين	 األرا�سي،	 أخذت	
عب،	بل	 ها	ذات	صلٍة	باستغالل	الشَّ 	تهمٍة	تشير	إلى	أنَّ لطة	أيُّ باالقتصاد!(()30(،	وبذلك	تنتفي	عن	السُّ
	 عب	العربّيِ 	الشَّ ة،	فهي	املدانة	بضياع	حّقِ ل	في	أميركا	في	هذه	املسرحيَّ

ّ
وء	على	الخارج	املتمِث يسلط	الضَّ

وتفقيره	وحرمانه.

ة	 العربيَّ البلدان	 مآ�سي	 ليربط	 )ليزا(	 األميركية	 مع	 الحديث	 إلى	 )ديبو(	 يعود	 ذاتها	 ة	 املسرحيَّ وفي	
غوطات	التي	تحول	دون	 ة	والضُّ ٍة	بالسياسة	األميركيَّ ٍر	ورجعيَّ جميعها،	وما	تعيشه	يومًيا	من	فساٍد	وتأخُّ
مة،	حيث	يقول:	))خمسين	سنة	وأمريكا	عم	تدعم	كّل	الدكتاتوريات	 ول	املتقّدِ

وصولنا	إلى	مصاف	الدُّ
الحكومات	 ارتبطت	 فقد	 لذلك	 العربي(()31(،	 املواطن	 وإنسانية	 كرامة	 برجال	 تدعس	 وعم	 العربية،	
عب	أن	يحكم	نفسه	 	تسمح	للشَّ

ً
	ديمقراطية

ً
ورية	بوصفها	سلطة لطة	السُّ أ	منها	السُّ ة	التي	تتبرَّ كتاتوريَّ الّدِ

لطة	 	تسعى	السُّ
ً
	مكرورة

ً
ل	العزف	على	هذا	الوتر	نغمة

َّ
ة،	فشك ياسة	األميركيَّ عي-	بالّسِ

بنفسه	-كما	تدَّ
ابة،	وهذا	

َّ
ة	ذات	العناوين	الجذ ة	املواطن،	وإغراقه	في	سيٍل	من	األوهام	السياسيَّ لترسيخها	في	ذهنيَّ

ر	عن	األزمة	التي	نعيشها،	وواقعنا	الذي	 ما	أطلق	عليه	الحًقا	مصطلح	)ما	بعد	الحقيقة(	الذي	))يعّبِ
نحيا،	أزمة	عمادها	تراجع	دور	الحقيقة،	وانتشار	اإلشاعات	والكذب	والتضليل	وسيطرة	الخطابات	

ة	عفًوا	أمريكا،	سا:	2:11. )29(	مسرحيَّ

ة	عفًوا	أمريكا،	سا:	2:12. )30(	مسرحيَّ

ة	عفًوا	أمريكا،	سا:	3:01. )31(	مسرحيَّ
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لطة	 الشعبوية	ووعود	الحكومات	املتكئة	على	تأجيج	العواطف	واملخاوف	لدي	الجماهير(()32(،	فالسُّ
راع	 عي	الصَّ بالحقائق،	وتدَّ العب	 الفو�سى	وعدم	االستقرار	والتَّ في	سورية	تعمل	على	استدامة	حالة	

	بينها	وبين	أميركا	وإسرائيل	لتضع	البالد	في	حرب	دائمة	تستنزف	فيها	طاقاتها	وثرواتها. املستمرَّ

ة	بشكٍل	 بعتها	أميركا	حيال	بعض	األنظمة	العربيَّ ة	التي	اتَّ رت	سياسة	العقوبات	االقتصاديَّ
َّ
لقد	أث

،	وإذا	كانت	 ة	الواقعة	تحت	هذا	الحصار	االقتصادّيِ ة	في	البلدان	العربيَّ نمية	االقتصاديَّ مباشٍر	في	التَّ
ودان	 يطرة	عليها،	كما	هو	الحال	في	السُّ رغبة	أميركا	من	وراء	هذه	العقوبات	إضعاف	هذه	األنظمة	والسَّ
	في	سورية	بشكٍل	يقود	إلى	إضعافه	 ظام	السيا�سّيِ ر	في	الّنِ ِ

ّ
	هذه	العقوبات	لم	تؤث والعراق	سابًقا،	فإنَّ

ظام	الذي	زاد	من	 عب	الذي	بات	محارًبا	من	جهتين؛	الجهة	األولى	هي	الّنِ رت	في	الشَّ
َّ
أو	إسقاطه	كما	أث

	، ا	زاد	في	حالة	اإلفقار	والبؤس	الشعبّيِ استبداده	على	شعبه،	وسيطرته	على	موارد	البالد	وثرواتها،	ممَّ
	 وري	لبحوث	السياسات،	حين	قال:	))إنَّ س	ومدير	املركز	السُّ ده	الباحث	ربيع	نصر	مؤّسِ

َّ
وهذا	ما	أك

والدليل	على	 األنظمة،	 غّير	سلوك	
ُ
ت ال	 عليها،	 دولًيا	 إجماع	 اقتصاديٍة	ال	 بعقوباٍت	 املرتبطة	 التجارب	

ة	الدول	التي	فرضت	على	أنظمتها	عقوبات	غربية،	أي	
َّ
ذلك	استمرار	وجود	األنظمة	السياسية	في	كاف

	األنظمة	 ه	ال	يوجد	نظاٌم	سيا�سٌي	تغّير	نتيجة	العقوبات	االقتصادية	الغربية،	والسبب	بسيط	ألنَّ إنَّ
	على	تغيير	السياسات	االقتصادية	وبناء	شبكة	مصالح	خاصة	من	خالل	اقتصاديات	العنف	

ٌ
قادرة

	هذه	العقوبات	ال	 النزاع	حول	العالم(()33(،	وهذا	يعني	أنَّ واالقتصاديات	غير	املباشرة	واقتصاديات	
ا،	 	رفع	العقوبات	لن	ينهي	األزمة	االقتصادية	جذريًّ 	في	مصلحة	الشعب	وحمايته	اقتصادًيا،	وإنَّ تصبُّ
	السلطة	االستبدادية	ال	صدقية	اقتصادية	لها	وال	تملك	القدرة	على	إتمام	دورٍة	اقتصاديٍة	 ذلك	أنَّ
ًرا	عن	هذا	البؤس:	 زيل	األزمة	االقتصادية	داخل	سورية.	يقول	أبو	جمال	في	)فساد	أكاديمي(	معّبِ

ُ
كاملٍة	ت

))يا	ربي	دخيلك	الفقير	مالو	غيرك،	يا	ربي	ال	تفضحني	على	كبرتي،	عندي	إدعش	ولد	ومصاري	ما	معي	
ا	 	املوارد	داخل	البالد	ممَّ انية	فهي	انعكاس	تلك	العقوبات	على	شّحِ

َّ
ا	الجهة	الث وبيت	ما	عندي(()34(،	أمَّ

	من	حاالت	جنون	األسعار	التي	ال	تتناسب	ودخل	املواطن	املحدود.	
ً
خلق	حالة

لطة	 السُّ بعها	
َّ
تت التي	 ضليل	 التَّ سياسة	 على	 وء	 الضَّ ُسلط	 فقد	 الحكومة(	 	 )ضدُّ ة	 مسرحيَّ في	 ا	 أمَّ

الهيمنة	 تنتقد	 	
ً
أغنية 	ساخٍر	 بأسلوٍب	كوميدّيٍ الفرقة	 مت	 الخارج،	فقدَّ االتهام	نحو	 بتوجيه	أصابع	

)32(		سليمان	الطعاني،	”ما	بعد	الحقيقة”،	موقع	عمون،	3	كانون	األول/ديسمبر	)2018(.

https://shortest.link/ZDZ

)33(	حنان	الحبش،	”العقوبات	االقتصادية	على	سوريا...	هل	تخنق	النظام	أم	الشعب؟”،	مجلة	املجلة،	21	أغسطس/	آب،	)2021(.

 https://shortest.link/QHb

ة	فساد	أكاديمي،	سا:	1:00. )34(	مسرحيَّ
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والكيان	 أميركا	 هادنوا	 الذين	 العرب	 ؤساء	 الرُّ وتجّرِم	 ة،	
العربيَّ املنطقة	 في	 وسياستها	 ة،	 األميركيَّ

تلك	 الذي	يساند	 العضد	 الن	 ِ
ّ
يمث ة،	كما	 العربيَّ البالد	 في	 ة	 الن	األطماع	األجنبيَّ ِ

ّ
يمث ،	ألنهما	 الصهيونيَّ

األنظمة	املتواطئة	معهما،	تقول	األغنية:	))أمريكا	كال	حنان	تحمي	حقوق	اإلنسان	–بقصد	السخرية–	
قصفت	أفغانستان،	ببغداد	عملو	تفتيش	نتفوها	حتى	الريش،	وشعبك	يا	عراق	مو	عارف	كيف	بدو	
القمة	 في	 إرهابي	خمس	نجوم،	 العالم	 في	 	 بتحوم	تحكي	وتهز	سموم	كل	عربي	 يعيش...	إسرائيل	عم	
عبدهللا	سالمو	ل	هللا،	شارون	باع	الدرة	واجتاحا	لرام	هللا،	على	قائمة	اإلرهاب	سورية	وحزب	هللا(()35(،	
ام	العرب	

َّ
ٍة	بين	بعض	الحك سم	بالجرأة	غير	املعهودة	بوجود	عالقاٍت	خفيَّ

َّ
تصّرِح	األغنية	بكلماتها	التي	تت

لطة	جعلت	 ة	بتوجيٍه	من	السُّ قابة	الفنيَّ ،	هذه	الجرأة	التي	سمحت	بها	الرَّ وأميركا	والكيان	الصهيونّيِ
،	وفي	املقابل	أظهرت	سورية	وحزب	هللا	بصورة	األبطال	املقاومين	الذين	

ً
ة	صارخة ألوان	الخيانة	العربيَّ

ام	دائًما.
َّ
يدفعون	ثمن	خيانات	بعض	الحك

انين	لخدمة	 	والفنَّ لطة	إلى	استخدام	الفّنِ
	بالنسبة	للجوء	السُّ

ً
	وكانت	تصريحات	همام	حوت	قوية

	من	ياسر	العظمة،	وعلي	 ة		كّلٍ
لطة	أن	تركب	على	جماهيريَّ مصالحها	يقول	همام	حوت:	))حاولت	السُّ

ه	 وبأنَّ تطويٍر	وتحديٍث،	 ه	صاحب	مسيرة	 بأنَّ أخبرنا	 األسد	 ار	 بشَّ مع	 لقاٍء	 فرزات،	وهمام	حوت،	ففي	
�سيٍء	 	 كّلِ فعل	 يستطيع	 ولن	 جمهوريٍة،	 رئيس	 ه	 ولكنَّ ة،	 ة		وللديمقراطيَّ للحريَّ يدعو	 ه	

وبأنَّ لنا،	 	 ُمحبٌّ
بنفسه	ما	لم	نقم	بمساعدته	...	أنت	يا	همام	وفرقتك،		وأنت	يا	ياسر	العظمة	بسلسلة	مرايا،	وأنت	يا	
	، ز	على	الوضع	الخارجّيِ ِ

ّ
،	ورك ة...	لذا	اترك	لنا	يا	همام	الوضع		الداخليَّ علي	فرزات	بأعمالك	الكاريكاتوريَّ

قت	غايتها		األيديولوجية	عبر	األعمال	الفنية	 	الدولة	قد	حقَّ فنحن	دولة	مقاومٍة	وممانعٍة...	وأعتقد	أنَّ
ركيز	على	الفساد	

َّ
،	والت املختلفة	وتوجيه	الفنانين....	لذلك	عندما	طلب	ماهر	األسد	ترك	الوضع	العربيَّ

ركيز	على	الوضع	الخارجي	وتعبئة	الشارع	بشعارات	املقاومة	
َّ
	أخاه	طلب	الت الداخلي	عندها	أخبرته	أنَّ

بنفسها	 لطة	تمارس	 الرئيس(()36( ،	فالسُّ 	حينها	أجابني:	افعل	ما	طلبه	منك	 واملمانعة..	فماذا	أفعل؟	
،	وهنا	يفقد	 	عمٍل	فنّيٍ 	إمكانات	لتقويم	أّيِ ار	ال	يملكان	أيَّ 	ماهر	أو	بشَّ ة	مع	العلم	أنَّ قابة	الفنيَّ دور	الرَّ
ة	إلى	استالب،	 ل	الجمال	إلى	قبح	والحريَّ ة	التي	تحِوّ ته	بسبب	تلك	القيود	السياسيَّ 	جمالياته	وحريَّ الفنُّ
وهو	ما	يطلق	عليه	اسم	)استراتيجية	الهمس(	التي	تعني	))نظام	اتصاالت	تتمكن	عبره	األطراف	من	
الفاعلين	 بين	 العالقة	 إلى	 يشير	 ا	 ممَّ للعلن،	 نشر	

ُ
ت أن	 تستحق	 التي	 املسائل	 على	 واالتفاق	 النقاش	

الثقافيين	والسلطات	السياسية،	فهناك	توصيات	ومالحظات	متبادلة،	اتصاالت	خفية	وعلنية	تدور	
بين	هذين	الطرفين..	تهدد	الجانب	اإلبداعي	و)جدواه(	واألثر	الذي	يمكن	أن	يتركه،	بسبب	خضوعه	

ة	ضد	الحكومة،	د:	10- 12. )35(	مسرحيَّ

)36(	حمدان	العكله،	”همام	حوت،	مقابلة	شخصية”،	عبر	الهاتف،	)إسطنبول:	16	أغسطس/آب-2021(.	
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	، اع	الفّنِ
لطة	وصنَّ د	وجود	عالقٍة	بين	السُّ ِ

ّ
للخوف	والرعب	الذي	يشكله	النظام	السوري(()37(،	ما	يؤك

ن	تحقيق	معنى	االستمرار	 صريح،	فاستراتيجية	الهمس	تتضمَّ من	دون	أن	تأخذ	هذه	العالقة	شكل	التَّ
َما	يكفل	 	والسلطة،	 الفّنِ إلى	تالقي	مصالح	مستثمري	 ،	كما	تشير	بمعنى	آخر	 للفّنِ لطة	

في	رقابة	السُّ
	من	انتقاده.

ً
	بدال بني	األيديولوجي	من	ِقَبل	الفّنِ

استمرار	التَّ

لطة ا: أدلجة املسرح ملصلحة السُّ
ً
ثامن

ٍة	 ر	أيديولوجياتها	عبر	رموٍز	خفيَّ حدين	لتمّرِ
لطة	مسرحيات	فرقة	املهندسين	املتَّ استخدمت	السُّ

ة	والعروبة	التي	تداعب	مشاعر	الجماهير	 	أخرى،	وعمدت	إلى	رفع	شعارات	القوميَّ
ً
	وصريحٍة	تارة

ً
تارة

ة	ال	ينشأ	في	املجتمعات	 	بصفٍة	عامَّ 	املسرح	السيا�سيَّ وتستقطبها،	وهذا	يتعارض	مع	الفكرة	القائلة:		))إنَّ
ة	 االقتصاديَّ نمية	 التَّ مشكالت	 أو	 اته،	 وحريَّ 	 السيا�سّيِ عبير	

مشكالت		التَّ تواجه	 ال	 التي	 مة	 املتقّدِ
ول	التي	تستخدم	فيها	املسرح	كأداٍة	 ر	في	الدُّ

َّ
	تتوف ة	للمسرح		السيا�سّيِ

ربية	الطبيعيَّ
َّ
	الت ة؛	ألنَّ واالجتماعيَّ

لطة	 د	بمصارعة	السُّ 	مكان	وزمان،	ودوره	محدَّ 	املسرح	السيا�سي	موجوٌد	في	كّلِ
عبير(()38(،	ذلك	أنَّ للتَّ

ا	على	 ًما	وُرقيًّ ة	املشاركة	التي	تنعكس	تقدُّ عبير	وحريَّ سًعا	للتَّ ِ
ّ
،	فضاًء	مت 	الفضاء	العامَّ ونقدها،	إذ	ُيعدُّ

فضاًء	 املحدودة	 خشبته	 لتكون	 املسرح	 لطة	 السُّ استخدمت	 فحين	 بالعكس،	 والعكس	 عوب،	 الشُّ
ة	 ها	بذلك	أثبتت	مدى	ما	تمارسه	من	استالٍب	لتلك	الحريات،	ومحدوديَّ ًرا	عن	الحرية	املزعومة	فإنَّ معّبِ

ها	تفرض	املراقبة	عليها	أيًضا. املساحة	التي	تمنحها	للحرية	مع	العلم	أنَّ

ك	من	خالل	 ِ
ّ
	املتفك ًرا	من	الواقع	العربّيِ

ة	نموذًجا	مصغَّ ة	)عفًوا	أمريكا(	تعرض	املسرحيَّ في	مسرحيَّ
	في	أوتيل،	متزوٍج	من	أربع	نساء،	ُيدعى	)أبو	مصعب(،	إذ	يشرح	سبب	اختيار	 ٍة	لنزيٍل	خليجّيٍ

لوحٍة	تمثيليَّ
فْقَن	عليه،	 يتَّ 	

َّ
أال أبًدا	وبذلك	يضمن	 فْقَن	 يتَّ هن	مثل	العرب	ال	 بأنَّ ٍة	مختلفٍة	 	زوجٍة	من	دولٍة	عربيَّ كّلِ

يتفقون(()39(،	 العرب	 وبعمرك	سمعتي	 عربي،	 من	قطر	 كل	حرمة	 ماخذ	 عامل	حسابي،	 ))آني	 يقول	
عت	مسبًقا	)العرب	ال	 ة	التي	ُصّنِ لطة،	فالحجَّ تحمل	هذه	اللوحة	ُبعًدا	أيديولوجًيا	يخدم	مصالح	السُّ
	واالتجاه	صوب	إيران	وحزبها	في	لبنان	)حزب	هللا(.	 عاون	العربّيِ

ة	عن	التَّ فقون(	هي	مبرٌر	لجنوح	سوريَّ يتَّ

	عبر	حواٍر	يجري	 ُسد(،	وحقيقة	وجودها	في	الواقع	العربّيِ
َ
د	سياسة	)فّرِق	ت

َّ
ك
َ
ؤ
ُ
ة	ذاتها	ت وفي	املسرحيَّ

)37(	عمار	املأمون،	”الصناعة	الثقافية	واستراتيجية	الهمس	في	سوريا”،	موقع	رصيف	22،	)األربعاء	8	نيسان/	أبريل،	2020(.

	https://shortest.link/Y2l

)38(		أحمد	العشري،	مقدمة	في	نظرية	املسرح	السيا�سي،	ط1،	)القاهرة:	الهيئة	املصرية	العامة	للكتاب،			1989(،	ص4.	

ة	عفًوا	أمريكا،	د:	55. )39(	مسرحيَّ
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بين	)ديبو	ومعشوق(	حيث	يسأل	ديبو	صديقه	معشوق	عن	أمنياته،	فيقول:	))تتوحد	الدول	العربية	
من	املحيط	إلى	املحيط،	وما	تبقى	في	حدود،	وما	يبقى	في	مخابرات،	وال	أمن...	تصير	كال	دولة	وحدة،	
	شرط	تحقيق	هذا	الحلم	هو	الوصول	 	يصالن	إلى	أنَّ وطن	واحد،	شعب	واحد،	بجيش	واحد(()40(،	ثمَّ
إلى	الحكم،	والستمرار	الحكم	يجب	افتتاح	أربعين	فرًعا	أمنًيا،	وهنا	نجد	املفارقة	بين	الحلم	والواقع،	
وترسيخ	مفهوم	ارتباط	القبضة	األمنية	باستمرار	الحكم،	وفي	ذلك	تناقٌض	بينهما،	فما	كان	أساسه	

ة.	 ا	تفرضه	األفرع	األمنيَّ ة	يختلف	تماًما	عمَّ ة	السياسيَّ الحريَّ

ولة	 فين	والعاملين	في	الدَّ
َّ
	تهمة	الفساد	ال	تلتصق	بصغار	املوظ ة	)فساد	أكاديمي(	فإنَّ ا	في	مسرحيَّ أمَّ

ها،	حيث	يقول	)أبو	جمال(	لزوجته:	))بلد	صرال	أكتر	من	 ِ
ّ
فقط،	بل	باملواطنين	أنفسهم،	وبفئاتهم	كل

سبعين	سنة	الحرامية	عم	يحلبوها	ليل	نهار	الحدا	عم	يرحما	وال	حدا	عم	يطعميا،	بلد	من	عشر	سنين	
بيطلع	رئيس	الوزراء	فيها	حرامي،	بلد	من	تمن	سنين	بيطلع	نائب	رئيس	الجمهورية	فيها	حرامي،	بلد	من	
كم	شهر	بيطلع	أمين	الجمارك	العامة	في	البلد	كال	حرامي،	بلد	القضاة	الي	فيها	بدو	قضاء	عليه،	بلد	
عب،	فتجد	 	من	طبائع	الشَّ

ً
املعلمين	الي	فيها	بدن	مين	يعلمن(()41(،	وبهذا	املعنى	يصبح	الفساد	طبيعة

ولة	 ة	القضاء	على	الفساد	املستشري	في	الدَّ ة	التي	تقوم	بها	بحجَّ ر	الكافي	ملمارساتها	القمعيَّ لطة	املبّرِ
السُّ

عب. وبين	الشَّ

راتها	للمستقبل	بعد	عجزها	عن	 خصيات	أمانيها	وتصوُّ 	الحكومة(	تعرض	الشَّ ة	)ضدُّ وفي	مسرحيَّ
ابت	الذي	ال	يمكن	تغييره،	

َّ
غيير،	أي	املفارقة	بين	املمكن	الذي	وصل	إلى	درجة	املستحيل	والواقع	الث التَّ

مقررات	 تخرج	 أن	 ))تصور	 فيقولون:	 ة	 املستقبليَّ املستحيالت	 من	 	
ً
مجموعة خصيات	 الشَّ ل	 فتتخيَّ

قمة	عربية		بدون	إدانة	أو	شجب	أو	رفض،	أن	ينتقل	املواطن	العربي	عبر	الحدود	العربية	بال	جواز	
سفر	أو	رسم	عبور،	أن	تنسف	دول	الخليج	آبار	النفط	وتعيش	على	العزة	والكرامة،	أن	تطلب	أمريكا	
املساعدات	اإلنسانية	من	جيبوتي،	وتستعمل	اليمن	حق	الفيتو،	أن	أحد	الزعماء	العرب	يفكر	بطبيعة	
من	 لطة	 السُّ تسعى	 التي	 الغاية	 	 إنَّ جنين(()42(،	 ومجزرة	 لرام	هللا	 اجتياحه	 بعد	 شارون	 مع	 العالقة	
ة	 اكرة	الشعبيَّ

َّ
أ	الذ ورائها	هي	تدجين	عقل	املواطن،	وترسيخ	سياسة	الخوف	واإلذعان	في	ال	وعيه،	لُتعبَّ

التي	 النماذج	 أكثر	 من	 سميات	
َّ
الت لعبة	 كانت	 وقد	 قادمٍة،	 مبادرٍة	 	 أّيِ ط	عزيمتهم	عن	 تثّبِ بمفهومات	

لت	حرب	فلسطين	عام	1948،	وخسارتها	إلى	نكبة،	 تسعى	إلى	ترسيخ	اليأس	في	نفوس	املواطنين	فحوَّ
	 	على	إيهام	املواطن	بالفشل	قبل	البدء	بأّيِ

ً
ر	مفهومات	قادرة ِ

ّ
لت	حرب	عام	1967	إلى	نكسة،	لتجذ وحوَّ

ة	عفًوا	أمريكا،	سا:	2:48. )40(	مسرحيَّ

ة	فساد	أكاديمي،	د:59. )41(	مسرحيَّ

)42(	مسرحة	ضد	الحكومة،	د:	20-19.
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خطوٍة	تغييريٍة	جديدٍة.	

	الحكومة-	عندما	رفض	املواطن	اقتراحات	املسؤول	لتحسين	وضعه	 ة	–ضدُّ وكذا	األمر	في	مسرحيَّ
واصل	مع	الخارج	وخيانة	الوطن،	حيث	 همه	املسؤول	بالعمالة	والتَّ بطرائق	ملتويٍة	تنتمي	إلى	الفساد،	يتَّ
يقول	له:	))أنت	ضد	الحكومة،	يا	إمبريالي،	يا	إقطاعي،	يا	رأس	مالي،	يا	بورجوازي،	وعندك	ارتباطات	
بالسفارات	االجنبية...	أنت	عميل	إلسرائيل،	أنت	مواطن	عميل،	أنت	ضد	الحكومة(()43(،	إذ	لم	تكن	
ة	فحسب؛	 قة	بأبسط	حاجاتهم	األساسيَّ ِ

ّ
عب	بهمومهم	املتعل 	نحو	إشغال	الشَّ

ً
جهة لطة	متَّ سياسة	السُّ

ما	كانت	تسعى	إلى	ترويج	الفساد	وتسهيل	الوصول	إليه،	وحمايته	في	بعض	األحيان.	 وإنَّ

	
ً
	من	جهٍة	وسياسية

ً
ها	تجمع	سلطتين؛	أيديولوجية ل	األيديولوجيا	إلى	سلطة	دولة	فإنَّ فعندما	تتحوَّ

ار	))تعبيٌر	عن	نزعة	سيطرٍة	في	األيديولوجية	 ولة	وفًقا	لناصيف	نصَّ 	من	جهٍة	أخرى،	فأيديولوجيا	الدَّ
د	 وتحّدِ ة	 الشرعيَّ 	 تقرُّ لطة،	 السُّ هذه	 عبر	 واأليديولوجيا	 ولة(()44(	،	 الدَّ سلطة	 بواسطة	 على		املجتمع	
ده	تصوراتها،	ومفهوماتها	الغائية،	وبناًء	عليها	تمنح	 شكلها		بصيغٍة	تر�سي	وتحقق	غاياتها،	وفًقا	ملا	تحّدِ

رعية،	أو	تنزعها	عنه. 	الحاكم	الشَّ

اريخ،	يزور	)أبو	املنامات(	أجدادنا	ليخبرهم	بما	وصلنا	 ة	عبر	التَّ وفي	رحلة	)أبو	املنامات(	التخيليَّ
إلى	مرحلة	الجذور،	وذلك	حين	 الفشل	وإيصاله	 لتعميق	 	

ٌ
الفكرة	محاولة إليه	من	فشل،	وفي	هذه	

استمراًرا	 إال	 الحاضر	 وما	 االنهزامات،	 من	 طويلٍة	 سلسلٍة	 بوصفه	 	 العربيَّ اريخ	 التَّ صورة	 قدم	
ُ
ت

ض	عن	هذه	السلسلة،	حيث	 ًها	يتمخَّ ا	املستقبل	فلن	يكون	إال	جنيًنا	مشوَّ للما�سي	وامتداًدا	له،	أمَّ
إليه	حالنا	 بما	وصلت	 فيخبره	 اخل	-صقر	قريش-	 الدَّ الرَّحمن	 ة	عبد	 املنامات(	بشخصيَّ )أبو	 يلتقي	
اخل	عن	كيفية	ضياع	 	يستفسر	عبد	الرَّحمن	الدَّ من	ضياع	لألندلس	وفلسطين	والجوالن	وغيرها،	ثمَّ
جب	والرَّفض	واالستنكار	واإلدانة،	 ة،	الشَّ ة	العربيَّ عنا	فلسطين	بقرارات	القمَّ فلسطين،	فيجيبه:	))ضيَّ
في	 يابو	ما	 عارات	والخطابات	واملسيرات،	 ِ

ّ
338،	والهتافات	والش 242و	 الدولي	 وقرارات	مجلس	األمن	

	يرفض	 ثمَّ تطلع	مسيرة،	وخود	هتافات(()45(،	 ما	طزت	طزة	 باملسيرات،	كل	 ة	 العربيَّ ة	 األمَّ أشطر	من	
	من	سوف	يأتي	لن	 ر	شيًئا	من	حالنا،	وأنَّ 	ذلك	لن	يغّيِ ام؛	ألنَّ

َّ
اخل	بتغيير	الحك طلب	عبد	الرَّحمن	الدَّ

ام،	
َّ
ورة	على	الحك

َّ
غيير	والث 	إلى	عدم	جدوى	التَّ

ٌ
	واضحة

ٌ
يكون	أفضل	من	الحاكم	الحالي،	وهنا	تبرز	إشارة

اريخي،	 	من	االنحدار	التَّ
ٌ
	مترابطة

ٌ
	ما	يحدث	ما	هو	إال	سلسلة غيير،	وبأنَّ بمعنى	ترسيخ	فكرة	استحالة	التَّ

اريخ	بما	فيه	من	سلبيات	مع	عدم	إمكانية	تغييرها	 	من	هذا	التَّ
ً
لطة	القائمة	سلسلة عندها	تكون	السُّ

ة	ضد	الحكومة،	د:46. )43(	مسرحيَّ

ار،	منطق	السلطة:	مدخل	إلى	فلسفة	األمر”،	ط1،	)بيروت:	دار	أمواج،	1995(،		ص201.	 )44(	ناصيف	نصَّ

ة	ضد	الحكومة،	سا:	3:02. )45(	مسرحيَّ
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	غير	قابلٍة	للتبديل.
ً
ة 	تاريخيَّ

ً
ة بوصفها	حتميَّ

تاسًعا: الخاتمة والنتائج

بغايات	 األعمال	 هذه	 مضمون	 وربط	 حدين،	 املتَّ املهندسين	 فرقة	 أعمال	 بعض	 مراجعة	 بعد	
ل	البحث	 عب،	توصَّ لطة	التي	ُجسدت	فنًيا	على	خشبة	املسرح	ليكون	لها	التأثير	غير	املباشر	في	الشَّ السُّ

ها: تائج	نذكر	أهمَّ إلى	مجموعٍة	من	النَّ

	في	فئٍة	محدودٍة	من	
ً
حدين	سابًقا،	قبل	عام	2000،	محصورة -	كانت	أعمال	فرقة	املهندسين	املتَّ

،	فكان	استخدمها	للهجة	 عبيرّيِ
	من	حيث	األسلوب	التَّ

ً
	بسيطة

ً
ها	استخدمت	لغة ة	أنَّ اس،	وبخاصَّ النَّ

	ذاته	ساعد	على	انتشار	هذا	 عب،	وهذا	بحّدِ ٍة	من	الشَّ ية	يهدف	إلى	مالمسة	مشاعر	شريحٍة	عامَّ العامَّ
ة	التسهيالت	لترويج	أعمالها.

َّ
ي	السلطة	هذه	الفرقة	وتقديم	كاف ما	بعد	تبّنِ

املسرح	انتشاًرا	كبيًرا،	ال	سيَّ

ول	التي	 	تعتمدها	الدُّ
ٌ
جئ	إليها	في	أعمال	هذه	الفرقة	ظاهرة

ُ
	التي	ل يا�سّيِ نفيس	الّسِ 	ظاهرة	التَّ -	إنَّ

لطة	في	 عب	والسُّ شارك	بين	الشَّ ِ
ّ
،	أي	الت يا�سّيِ ة	والفعل	الّسِ

ال	يوجد	فيها	فضاء	عمومي	ملمارسة	الحريَّ
غيير	 زه	من	أجل	التَّ 	العقل	ويحّفِ

طهير	البريختي	الذي	يستفزُّ الحكم،	ولم	يكن	هذا	املسرح	يسعى	إلى	التَّ
ورة	على	الواقع.

َّ
والث

	في	رئيسها	)بشار	األسد(	بوصفه	رمًزا	
ً
لة ِ
ّ
لطة	في	مسرح	املهندسين	املتحدين	متمث عت	صورة	السُّ

ُ
-	مل

خصية	بعد	 ة	الحاصلة	في	هذه	الشَّ 	يجب	االقتداء	به،	فقد	عملت	الفرقة	على	رتق	الهوَّ
ً
بطولًيا،	ومثاال

خصية	 	بين	شخصية	الرئيس	الحقيقية	والشَّ
ٌ
	كبيرة

ٌ
ة	مفارقة رسم	حدودها،	وتحديد	مالمحها،	إذ	ثمَّ

ئيس	ومعاناته	من	عقدة	النقص،	 زان	شخصية	الرَّ ِ
ّ
دت	مصادر	عدة	عدم	ات

َّ
	ُرّوِج	لها،	فقد	أك التي	تمَّ

عب	 	وسيلة	كانت،	ومهما	كانت	النتائج،	هي	الغاية	للفت	نظر	الشَّ لطة	بأّيِ
فكان	االستحواذ	على	السُّ

من	الفاعل	إلى	الفعل.

الذي	 ف	 املثقَّ الرَّجل	 بمظهر	 ئيس	 الرَّ إظهار	 الحكم	من	خالل	 في	 لطة	 السُّ ة	 كدت	فكرة	شرعيَّ
ُ
أ 	-

	عمليات	اإلصالح	التي	 	كما	ُرّوِج،	وإنَّ
ً

سيحكم	بالده	بعقليٍة	منفتحٍة،	فكان	إيجاد	بديٍل	له	مستحيال
ة	فلن	تؤتي	ثمارها	إال	 ة	اإلصالح	الحقيقيَّ ا	عمليَّ ٍة،	أمَّ لطة	شعبها	هي	عمليات	إصالٍح	وهميَّ لت	بها	السُّ أمَّ
ٍة	عن	طريق	أيٍد	تعمل	بالخفاء	ملصلحة	 لطة	التي	وصلت	إلى	الحكم	بطريقٍة	غير	شرعيَّ بزوال	تلك	السُّ

األسرة	الحاكمة	وهذا	ما	يطلق	عليه	مصطلح	ما	بعد	الحقيقة.
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صغار	 منها	 	
ً
بدال لتضع	 الفساد	 قضايا	 	 يخصُّ ما	 في	 الواجهة	 عن	 تبتعد	 أن	 لطة	 السُّ حاولت	 	-

عامل	مع	 ة	في	التَّ خاذ	استراتيجيَّ ق	عليها	فشلها	في	اتَّ ِ
ّ
	تعل

ً
اعة فين	أو	املسؤولين،	فجعلت	منهم	شمَّ

َّ
املوظ

لطة	استغالل	هذه	الفئة	لترسيخ	حكمها،	إن	لم	 قضايا	املواطنين	ومشكالتهم،	ولم	يغب	عن	بال	السُّ
عب،	لتسلم	بدورها	 ارب	على	يد	الفاسدين	أمام	الشَّ ته،	حيث	ظهرت	بمظهر	املحاسب	والضَّ نقل	أبديَّ

قد	واملساءلة. من	النَّ

ق	باملواطنين	والخارج	
َّ
اخل	وما	يحتويه	من	مشكالت	تتعل لطة	بين	الدَّ 	للسُّ أرجح	املستمرَّ 	التَّ -	إنَّ

لطة	 صدي	إلسرائيل	ومواجهة	استغالل	أميركا،	أعطى	السُّ ة،	كالتَّ ة	والقوميَّ ل	في	القضايا	الوطنيَّ ِ
ّ
املتمث

اخل	بالخارج	والعكس	 	في	املعايير	واملواقف،	فاستطاعت	من	خالل	ذلك	تبرير	مشكالت	الدَّ
ً
ة ازدواجيَّ

شعبها	 على	 فتهيمن	 املقدمة،	 في	 مصلحتها	 تضع	 التي	 لطة	 السُّ سياسة	 لتغطية	 ه	
ُّ
كل وذلك	 بالعكس،	

أييد	 عم	والتَّ 	تراوغ	خارجًيا	بغية	الحصول	على	الدَّ وتسلبه	حقوقه	وتنهب	ثروات	البالد	ومقدراته،	ثمَّ
لبقاء	حكمها	واستمراره.

	ساخر،	 طرح	على	خشبة	املسرح	بأسلوٍب	كوميدّيٍ
ُ
لطة	إلى	أدلجة	املفهومات	كافة	التي	ت -	تسعى	السُّ

ة	قبل	املشكلة	من	خالل	قولبة	عقل	 عب،	فتخلق	الحجَّ ر	من	خاللها	ما	ترغب	في	إيصاله	إلى	الشَّ لتمّرِ
ى	بين	الفرد	 لطة	جرًما	حتَّ فكير	بغير	ما	تريده	السُّ عب	على	نمط	القالب	الذي	يناسبها،	فيصبح	التَّ الشَّ

رهيب	وترسيخ	مفهوم	الفشل	قبل	املحاولة.
َّ
عب	عن	طريق	الت ونفسه،	أي	ترغيب	الشَّ
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