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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مة
ّ

دراسات محك
المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - اآلداب والعروض المسرحية في تمثيل اإلبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن

اآلداب والعروض المسرحية في تمثيل اإلبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

عالء الرشيدي

جدول المحتويات

مقدمة
أواًل: األدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد النظام السياسي والقضائي والرقابي.
ثانًيا: األدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد القيم الفكرية، األخاقية، والثقافية.

ــة  ــريعية، والعقابي ــة، التش ــاع االجتماعي ــد األوض ــل ونق ــي تمثي ــرحي ف ــرض المس ــا: األدب والع ثالًث
ــرأة. ــد الم ــة ض التمييزي

خاتمة

مقدمة

تــدرس هــذه الورقــة البحثيــة تجربتيــن مــن تجــارب المســرح داخــل المعتقــل، والمســرح داخــل الســجن. 
ــة  ــة المتعّلق ــا الفني ــة، وخصائصه ــا الموضوعي ــة، ومضامينه ــروطها اإلنتاجي ــن ش ــن التجربتي ــن هاتي ــكٍل م ل
بــأدب الســجون المســرحّي. التجربــة األولــى: تجربــة المســرح داخــل المعتقــل فــي ســجن صيدنايــا المركزّي 
ــي  ــيين/ات ف ــن/ات السياس ــن المعتقلي ــة م ــا مجموع ــام/ت به ــي ق ــاء؛ والت ــا للنس ــجن دوم ــال، وس للرج
ســنوات الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضــي فــي ســورية. أمــا التجربــة الثانيــة: فهــي تجربــة مســرح 

قــاص: )اللعبــة األخيــرة قبــل فــرض القواعــد، 2013(، )فانتازيــات اللهــو بيــن الســحر والحكاية، 
2017(، )قصــص تخييليــة عــن الموســيقى والحضــارة، 2021(. باحــث: يكتــب فــي مجــال البحــث 
ــورية  ــي س ــن ف ــن والف ــة: )الدي ص ــالت المتخّصِ ــة والمج ــز البحثي ــن المراك ــدٍد م ــي ع ــي ف الفن
خــالل مائــة عــام، 2020(، )الجســد الفنــي الســوري، عــن الجســد فــي الفــن التشــكيلي المعاصــر، 
2019(، )تنويعــات فنيــة علــى حضــور االعتقــال فــي الفــن الســوري منــذ 2011(، )أشــكال التلقــي 
فــي المســرح الســوري المعاصــر، 2021(. مــدرب علــى تقنيــات الكتابــة الصحافيــة والتحريــر 
اإلعالمــي: صــدر لــه فــي هــذا المجــال )عوامــل الســلم األهلــي وعوامــل النــزاع األهلــي فــي 
ســورية، 2014(. يكتــب فــي عــدد مــن الصحــف والمواقــع اإللكترونيــة فــي مجــال النقــد 

األدبــي، والفنــي، والمســرحي.
عالء الرشيدي
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البســيكودراما أو العــالج بالدرامــا، والتــي حققتهــا مؤسســة )كاتارثيســيس( بــإدارة وإخــراج المســرحية زينــة 
دكاش فــي ســجنَي روميــة للرجــال ولمرضــى االضطرابــات العقليــة، وفــي ســجن بعبــدا للنســاء فــي لبنــان 

بيــن عامــي 2009 و2022.
يظهــر بوضــوٍح االختــالف بيــن التجربتيــن المســرحيتين الســابقتين، فاألولــى: يقــوم/ تقــوم بهــا مجموعــة 
ــث  ــكيودراما، حي ــوع البس ــن ن ــة م ــة الثاني ــا التجرب ــهم/ن، بينم ــيين/ات بأنفس ــن/ات السياس ــن المعتقلي م
يطبِّــق متخصصــون منهًجــا مســرحًيا، بعــد أن يــزوروا المعتقليــن/ات، فــي فتــرة تدريبيــة تتــراوح بيــن الســنة 
والســنتين لــكّل عــرض. لكــن المقارنــة بيــن التجربتيــن الســابقتين، والتــي تســعى لهــا هــذه الورقــة النقديــة 
تمّهــد للباحــث الطريــق لتحديــد مجموعــة مــن الموضوعــات المتعلقــة بــاألدب المســرحّي الســجنّي، وهــي:

األساليب المسرحية.
المضامين الموضوعاتية.

الخصائص الفنية المتعّلقة بأدب السجون المسرحي.
ــمعية  ــائط الس ــاء بالوس ــا النس ــجن دوم ــال، وس ــا للرج ــجن صيدناي ــل س ــرح داخ ــة المس ــق تجرب ــم توثَّ ل
البصريــة التــي تمكننــا مــن دراســة األســلوب المســرحّي بدقــة، لذلــك تســعى هــذه الورقــة البحثيــة لدراســة 
النصــوص األدبيــة أو المســرحية التــي اعتمــدت عليهــا تلــك العــروض، وتحليلهــا تحديــًدا فــي عالقتهــا مــع 

محــور موضوعــة الســجن، وهــي علــى التوالــي:
ــا  ــجن صيدناي ــي س ــرحي ف ــرض مس ت كع ــدَّ ــة ُأِع ــيخوف، 1890، قص ــون تش ــم 6، أنط ــر رق العنب  •

ــام 1988. ــي ع ــال ف للرج
ت كعــرض مســرحي فــي ســجن صيدنايــا للرجــال  اللجنــة، صنــع اللــه إبراهيــم، 1981، روايــة ُأِعــدَّ  •

ــام 1988. ــي ع ف
حوريــة مــن البحــر، هنريــك إبســن، 1888، نــص مســرحي ُأِعــدَّ وُعــِرَض فــي ســجن صيدنايــا للنســاء   •

فــي عــام 1989.
وفــي دراســة التجربــة المســرحية الثانيــة، أي مســرح العــالج الدرامــي فــي ســجون لبنــان، ســتعتمد الورقــة 
ــالم  ــى األف ــك عل ــت، وكذل ــبكة اإلنترن ــى ش ــاهدة عل ــرة للمش ــرحية المتواف ــروض المس ــى الع ــة عل البحثي
الوثائقيــة التــي حققتهــا المخرجــة عــن تجربــة عــرض كل مســرحية داخــل الســجن، وكذلــك تعــود الورقــة 

إلــى نصــوص مســرحية اســتعملتها المخرجــة فــي تجربتهــا، وهــي:
اثنا عشر رجاًل غاضًبا، ريجنالد روز، 1954، نص مسرحي.  •

اثنا عشر لبنانًيا غاضًبا، إخراج زينة دكاش، 2009، عرض مسرحي.  •
اثنا عشر لبنانًيا غاضًبا، إخراج زينة دكاش، 2009، فيلم وثائقي.  •
شهرزاد في بعبدا، إخراج زينة دكاش، 2013، عرض مسرحي.  •

شهرزاد تحكي، إخراج زينة دكاش، 2014، فيلم وثائقي.  •
جوهر في مهب الريح، إخراج زينة دكاش، 2020، عرض مسرحي.  •
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السجناء الزرق، إخراج زينة دكاش، 2021، فيلم وثائقي.  •
ســُتدرس النصــوص المســرحية، والعــروض المســرحية، واألفــالم الوثائقيــة الســابقة ضمــن ثالثــة محــاور 

تؤّلــف متــن الورقــة البحثيــة: 
المحور األول: األدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد النظام السياسي والقضائي والرقابي.  •
المحور الثاني: األدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد القيم الفكرية، األخالقية، والثقافية.  •

ــريعية،  ــة، التش ــاع االجتماعي ــد األوض ــل ونق ــي تمثي ــرحي ف ــرض المس ــث: األدب والع ــور الثال المح  •
ــرأة. ــد الم ــة ض ــة التمييزي والعقابي

: محور األدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد النظام السياسي والقضائي 
ً

أوال

والرقابي

يستمد هذا المحور عنوانه من دراسة التقاطعات بين األعمال األدبية والمسرحية التالية:
النــص الروائــي )اللجنــة، صنــع اللــه إبراهيــم، 1981( الــذي اختــاره مســرحيو ســجن صيدنايــا للرجال   .1

فــي عــام 1988، وقدمــوه عرًضــا بعنــوان )المحاكمــة(.
ــروع  ــي مش ــر ف ــذي اختي ــد روز، 1954( وال ــا، ريجنال ــاًل غاضًب ــر رج ــا عش ــرحي )اثن ــص المس الن  .2
ــة  ــجن رومي ــجناء س ــه س ــارك في ــرحي يش ــرض مس م كع ــدَّ ــة دكاش لُيق ــة زين ــيكودراما للمخرج البس

ــام 2009. ــي ع ــال ف للرج
العرض المسرحي )اثنا عشر لبنانًيا غاضًبا، إخراج زينة دكاش، عام 2009(.  .3

والفيلم الوثائقي )اثنا عشر لبنانًيا غاضًبا، إخراج زينة دكاش، العام 2009)   .4
ُتصنَّــف األعمــال األدبيــة والروائيــة للكاتــب صنــع اللــه إبراهيــم ضمــن إطــار األعمــال األدبيــة المصريــة 
ــي  ــادات ف ــور الس ــم أن ــل حك ــي ظ ــر ف ــتها مص ــي عاش ــاح« الت ــة »االنفت ــرف بسياس ــا ُع ــدت م ــي انتق الت
الســبعينيات، ومنهــا روايتــه )اللجنــة(. يكتــب الناقــد فيصــل دراج: »قــارب الروائــي صنــع اللــه ابراهيــم الفتــرة 
الســاداتية الممتــدة مــن أوائــل الســبعينيات إلــى أوائــل الثمانينيــات، بروايــة هجائيــة )اللجنــة(، اتخــذت مــن 
ــاز  ــر مج ــى يحض ــه األول ــي روايت ــا. فف ــا له ــض، موضوًع ــول البع ــا يق ــالت، كم ــاح أو االنف ــية االنفت سياس
الســجن فــي )تلــك الرائحــة(، حيــث يتســع الســجن ليشــمل الشــوارع ومحطــات المتــرو والغــرف الصغيــرة؛ 
ومجــاز الكوكاكــوال فــي روايــة )اللجنــة(، ذلــك الشــراب المصاحــب للســيطرة األميركيــة، والــذي اقتفــت 
الروايــة أصلــه وتاريخــه إلــى حــدود االســتقصاء«(1). أمــا عــن األســلوب الروائــي الــذي تفيدنــا دراســته فــي 
معرفــة األســباب األدبيــة الكامنــة وراء اختيــار المعتقليــن السياســيين فــي ســجن صيدنايــا لهــذا النــص، فيتابــع 
الناقــد دراج: »يســعى أدب صنــع اللــه إبراهيــم لثالثــة أغــراض: الغــرض األول: تقديــم الواقــع المعيــش عارًيــا 
ــزال  ــي: اخت ــرض الثان ــرة، والغ ــه الصغي ــرى وتفاصيل ــئلته الكب ــي أس ــه ف ــرف إلي ــه، والتع ــه وبؤس ــي تداعي ف

فيصــل دراج، عالــم صنــع اللــه إبراهيــم الروائــي: الثقافــة العربيــة فــي القــرن العشــرين، المجلــد2 )د. م: مركــز دراســات   (1)
ــة، 2018،( ص1328. ــدة العربي الوح
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اللغــة إلــى بعدهــا التواصلــي المباشــر، حــاٌل كحــال العالــم الموضوعــي الــذي يقــدم الحقائــق ويعــرض عــن 
غيرهــا، أمــا الغــرض الثالــث: فيتمثــل فــي الســخرية الســوداء التــي تخلــق بيــن المؤلــف والقــارئ شــكاًل مــن 
المؤانســة، وتقنــع القــارئ بالحــوار مــع العمــل الروائــي. وال تمثــل الســخرية، بهــذا المعنــى، إضافــًة خارجيــًة 

علــى الكتابــة، ذلــك أنهــا التعبيــر األكثــر عمًقــا عــن واقــع جانــب الصــواب«(2).
أمــا فــي عالقــة الروايــة مــع موضوعــة الســجن واالعتقــال، فنذكــر أنــه قــد خــاض الروائــي نفســه تجربــة 
ــع  ــة م ــوادث الجاري ــد الح ــة تجّس ــا الرواي ــوم عليه ــي تق ــة الت ــارية. والحكاي ــكاره اليس ــبب أف ــال بس االعتق
الشــخصية الرئيســة فــي الروايــة، والتــي هــي الــراوي فــي عالقتــه مــع محاكمــة تجريهــا بحقــه لجنــة حكوميــة 
ــة  ــراوي، واللجن ــرد- ال ــن الف ــة بي ــة العالق ــوادث حكاي ــروي الح ــلطات. وت ــات والس ــة الصالحي غامض
الحكوميــة التــي تمثــل الســلطات السياســية، اإلداريــة، القضائيــة والبيروقراطيــة فــي آٍن. وقــد ُنشــرت الروايــة 
ــد لوحــة الغــالف بأســلوب  ــاين، تجّس ــان التشــكيلي صــالح عن ــات ترافقهــا رســوم للفن ــل الثمانيني ــي أوائ ف
ــخصيات  ــن الش ــن بي ــر م ــن ويحض ــكريين والبيروقراطيي ــن العس ــن الموظفي ــة م ــاخر مجموع ــكي س غروتس
ــر  ــود الجماهي ــرى تق ــخصية أخ ــر ش ــع، وتحض ــن الواق ــًدا ع ــه بعي ــهو بنظرت ــس يس ــن بائ ــرال، ومواط جن
ــى  ــب إل ــزاز قري ــي ه ــورة كرس ــي الص ــد ف ــوداء، ونج ــارات الس ــا النظ ــخصيات كله ــع الش ــدًة، وتض وحي
كراســي الســلطة، يترّبــع علــى زنــده طائــر أقــرب إلــى الغــراب الوقــح المهيــب. اللوحــة تمثــل اللجنــة وربمــا 
تنويعــات علــى شــخصيات الروايــة، لكــن أســلوبها الســاخر والغروتســكي يجســد عالًمــا مــن البيروقراطيــة 
ــة  ــا عالم ــدو أنه ــض، وال يب ــا البع ــع بعضه ــا م ــل نهائًي ــخصيات ال تتواص ــاع، فالش ــاء والضي ــرد والعم والتش
بوجــود بعضهــا، فــال تواصــل بينهــا بأيــة نظــرة، وال بطريقــة الجلــوس، إذ لــكل منهــا وضعية ومشــاعر مســتقّلة 
عــن باقــي الشــخصيات الحاضــرة معهــا فــي اللوحــة. وتجّســد اللوحــة الثانــي مــن رســومات الفنــان عنــاين 
ــن  ــرة م ــوف المؤخ ــراه مكش ــذي ن ــن ال ــب المواط ــى قضي ــة عل ــه اللجن ــف في ــذي تكش ــهد ال ــة المش للرواي
ــر الخشــبي ألجــل  ــى المنب ــون عل ــه، وينحن ــات فــي قضيب ــة كلهــم بثب الخلــف، بينمــا يحــدق أعضــاء اللجن

ــة أفضــل. رؤي
ــة  ــرخ بحال ــي تص ــخصيات الت ــن الش ــدة م ــد لواح ــم جدي ــر رس ــة يحض ــن الرواي ــر م ــزء األخي ــي الج وف
تعبيريــة مؤثــرة، فالفــم المفتــوح يّتضــح أنــه يصــرخ مــن األلــم أو التهميــش أو القمــع، وهــي تعّبــر عــن حالــة 

مــن الرغبــة فــي الصــراخ التعبيــري المكبــوت.
وعنــد دراســة متــن الروايــة، يتضــح لمــاذا اختارهــا مجموعــة المعتقليــن السياســيين المســرحيين، فاللجنــة 
فــي هــذه الروايــة، كمــا هــي الحــال فــي روايــة )المحاكمــة، فرانــز كافــكا، 1925( هــي عبــارة عــن تمثيــل 
لكامــل النظــام البيروقراطــي الحكومــي اإلداري، وكذلــك السياســي والقضائــي. فســلطات اللجنــة فــي كلتــا 
الروايتيــن غامضــة وخارقــة فــي مســتوى القــدرات والصالحيــات، وفــي كلتــا الروايتيــن ال يــدرك المواطــن 
ــة  ــه األنظم ــا علي ــي تفرضه ــة الت ــدي الطواعي ــك يب ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه، وعل ــة إلي ه ــة الموجَّ ــم التهم المحاَك
ــي  ــة ف ــر اللجن ــُت مق ــدد: »بلغ ــد المح ــن الموع ــة م ــن دقيق ــل ثالثي ــل قب ــن يص ــو المواط ــا ه ــة. فه الرقابي
الســاعة الثامنــة وثالثيــن دقيقــة صباًحــا، قبــل ثالثيــن دقيقــة مــن الموعــد المحــدد لــي، ولــم أجــد صعوبــًة 
ــدون  ــة ال يتواف ــاء اللجن ــارس أن أعض ــي الح ــى ل ــا، وأفض ــة لمقابالته ــة المخصص ــى الغرف ــور عل ــي العث ف

(2) المرجع نفسه، ص1331.
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عــى عليــه أصــاًل.  عــادًة قبــل الســاعة العاشــرة«(3). وهــو ال يعــرف ســبب اســتدعائه إلــى اللجنــة، وإن كان مدَّ
لقــد أمضــى العــام الفائــت فــي دراســة اللغــة التــي تســتخدمها اللجنــة وفــي جمــع المعلومــات الــوارد ذكرهــا 
فــي مجــاالت الفلســفة والكيميــاء واالقتصــاد: »ووجهــُت إلــى نفســي عشــرات األســئلة المتباينــة، وأنفقــُت 
ــون«(4).  ــي يعرضهــا التلفزي ــر الت ــذكاء والفوازي ــي فــي البحــث عــن إجاباتهــا، وتابعــُت برامــج ال ــا وليال أياًم
بينمــا ُتبّيــن لنــا الكلمــات االفتتاحيــة التــي يدليهــا العضــو األبــرز فــي اللجنــة بــأن المثــول أمامهــا اختيــاري 
وليــس إلزامًيــا للمتهــم: »فــي بدايــة هــذا اللقــاء، أحــّب أن أســّجل تقديــري، والــذي يشــاركني فيــه زمالئــي، 
الختيــارك المجــيء إلينــا. وليــس معنــى هــذا أننــا ســنأخذ بوجهــة نظــرك. إنمــا مــا أردُت أن أوضحــه هــو أن 
ــا. ففــي هــذا العصــر يتمتــع كل إنســان بحريــة تامــة  المثــول أمــام لجنتنــا، كمــا يعلــم الجميــع، ليــس إجبارًي

فــي االختيــار«(5).
ــذي  ــات واإلذالل ال ــكية الَمهان ــة غروتس ــيون بطريق ــون السياس ــا المعتقل ــي اختاره ــة الت ــد الرواي تجّس
يتعــرض لــه المواطــن الفــرد أمــام ســلطة األنظمــة الرقابيــة والقضائيــة والممثَّلــة هنــا باللجنــة، فهــا هــو الراوي 
يحــزم علــى خصــره ويرقــص أمــام اللجنــة فــي ســبيل كســب التعاطــف معــه: »ألنــي طمعــُت فــي أن تشــهدا 
ــوض  ــزام الح ــوق ح ــري ف ــول خص ــه ح ــي وعقدُت ــاط رقبت ــت رب ــة، خلع ــرعة وبراع ــُت بس ــي تصرف لصالح
مباشــرة، وراعيــُت أن أجعــل العقــدة علــى الجانــب كمــا تفعــل الراقصــات المحترفــات«(6). كمــا أن التُّهــم 
الموجهــة إليــه غامضــة وغيــر محــددة الجريمــة، ويصــل األســلوب الســاخر بالنــص إلــى أن يتهــم المواطــن 
ــك فــي  ــة بلهجــة حازمــة: ′لقــد اســتمعنا من ــي رئيــس اللجن ــاألداء الجنســي الســيء أو المتحفــظ: »خاطبن ب
حديــث طويــل عــن مواهبــك وقدراتــك. لكــن لدينــا هنــا تقريــر يقــول إنــك لــم تتمكــن مــن ممارســة الجنــس 
مــع ســيدة معينــة، والتقريــر ال تشــوبه شــائبة فقــد رفعتــه الســيدة نفســها التــي تعرضــت لهــذا الموقــف، فمــا 
ــذي  ــن اإلذالل ال ــزي ع ــر رم ــة تعبي ــه باللجن ــي عالقت ــراوي ف ــها ال ــي يعيش ــارب الت ــيرك؟′«(7). إن التج تفس
ــة عــري المواطــن  ــي والبيروقراطــي، كمــا هــي الحــال مــع رمزي ــام النظــام القضائ ــه المعتقــل أم يتعــرض ل
أمــام اللجنــة فــي الفقــرة التاليــة: »كنــُت ال أزال مجــرًدا مــن بنطالــي وســروالي الداخلــي، وجعلنــي هــذا أشــعر 
ــى المــادي للكلمــة فحســب، وإنمــا بمعناهــا المجــازي أيًضــا،  ــة، ليــس بالمعن ــا أمــام اللجن ــي عــاٍر تماًم أن

وأننــي تحــت رحمتهــم تماًمــا«(8).
يكتــب الناقــد مجيــل محــداوي عــن الروايــة: »تديــن هــذه الروايــة ذات الطبيعــة السياســية الحقوقيــة الســاخرة 
ــن  ــن العضويي ــن والفاعلي ــن المناضلي ــة المثقفي ــرغ كرام ــان، وتم ــوق اإلنس ــادر حق ــي تص ــع الت ــزة القم أجه
ــى  ــر عل ــا تؤش ــة. كم ــم الطبيعي ــرفهم وآدميته ــث بش ــة والعب ــل اإلهان ــي وح ــي ف ــو غرام ــوم أنطوني بمفه
ــة  ــن المرحل ــا م ــد انتقاله ــة، بع ــة خاص ــر بصف ــة، ومص ــة عام ــي بصف ــم العرب ــا العال ــي عرفه ــرات الت التغي
القوميــة إلــى مرحلــة االنفتــاح وانتهــاج سياســة االقتصــاد الليبرالــي الحــّر المبنــي علــى االســتهالك واســتيراد 
المنتجــات والبضائــع األجنبيــة المعاصــرة، وانتشــار ظاهــرة الخوصصــة، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، وتأخــر 

(3) صنع الله إبراهيم، اللجنة، ط2 )القاهرة: مطبوعات القاهرة، 1982(، ص5.
(4) المرجع نفسه، ص9.

(5) المرجع نفسه، ص11.

(6) المرجع نفسه، ص17.

(7) المرجع نفسه، ص19.

(8) المرجع نفسه، ص27.
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وتيــرة نمــو القطــاع العــام، وفشــله أو عجــزه عــن تلبيــة حاجــات المواطنيــن. وترصــد الروايــة بفنيــة عاليــة نمو 
العالقــات االجتماعيــة واالقتصاديــة خــالل مرحلــة المــد القومــي وبعــد انحســاره، ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن 
ظهــور طبقــات اجتماعيــة متفاوتــة، وســلطات متنوعــة ومطلقــة. وتمــزج الروايــة المعقــول بالالمعقــول فــي 
ــة الســاخرة،  ــة الكاريكاتوري ــع بالمفارق ــي تلبــس الواق ــة الت ــع الملــيء بالتناقضــات الغريب ــر هــذا الواق تصوي

والحــدث بالتأمــل، وُتعــري الواقــع الراهــن، وتكشــفه علــى حقيقتــه«(9).
بعــد نقــد األنظمــة القضائيــة، تشــرع الروايــة فــي األجــزاء التاليــة فــي نقــد األنظمــة الرقابيــة، ويتمثــل ذلــك 
فــي مســتوى المبالغــة الروائيــة الرقابيــة، حيــث تــزور اللجنــة المواطــن المتَّهــم فــي داره، وتعّيــن لــه حراســًة 
ترافقــه طــوال النهــار داخــل منزلــه: »لــم أتصــّور أبــًدا أنــه يمكــن أن تزورنــي اللجنــة فــي المنــزل، حتــى إنــي 
ــة  ــة أعضــاء اللجن ــا«. »أخــذ بقي ــرة، نســيُت وجودهــا تقريًب ــرة األخي وبســبب انغماســي فــي العمــل فــي الفت
يتوافــدون، فجلســت الســيدتان علــى حافــة الفــراش، وبجانبهمــا أحــد العســكريين، واســتقّر عســكري آخــر 
ــراش  ــن الف ــُت م ــن: »تقدم ــب المواط ــوم بجان ــب للن ــن رقي ــواره«(10). ويعّي ــى ج ــندين إل ــد بمس ــى مقع عل
ــو  ــد ه ــي يرق ــراش، ك ــى الف ــبقه إل ــه، أن أس ــادئ نفس ــوت اله ــي بالص ــب من ــمعُته يطل ــة، وس ــًى متثاقل بخط
علــى طرفــه الخارجــي، فخضعــُت لرغبتــه، واســتلقيُت علــى ظهــري إلــى جــوار الحائــط، ومــا لبــث أن انضــم 
إلــّي بعــد أن أطفــأ النــور«(11). مــا يفقــد المواطــن قدراتــه ومتعــه الجنســية فــي إشــارة ســاخرة أخــرى لفقــدان 
ــم  ــا، ول ــي وأهدافه ــي حيات ــى مناح ــا عل ــت بظالله ــة ألق ــي موج ــا: »جرفتن ــد حدوده ــى أبع ــة إل الخصوصي
تســلم مــن ذلــك المتــع الجنســية التــي تحتــل مكاًنــا بــارًزا مــن وجدانــي، فعندمــا اســتدعيُت –فــي محاولــة 
مســتميتة للخــالص- مــا يخزنــه عقلــي مــن صــور واقعيــة ورؤًى خياليــة، طالمــا بعثــت الدمــاء فــي عروقــي، 

ألفيتنــي غيــر مبــاٍل، عازًفــا عــن كل وعــد بالبهجــة«(12). 
وبعــد النظــام القضائــي والرقابــي، تنتقــل الروايــة إلــى نقــد النظــام السياســي واالقتصــادي. فيتهجــم الراوي 
علــى النظــام السياســي بمــا فيــه أيًضــا النظــام الرأســمالي، وخصوًصــا شــركة االســتثمارات المتداخلــة بيــن 
الدولــة والفئــات التجاريــة واالحتكاريــة، ومنهــا شــركة كوكاكــوال التــي تمثــل بالنســبة إليــه رأس الهــرم فــي 
ــه يحّضــر دراســًة عــن مالــك شــركة كوكاكــوال الــذي  ــه ألن ــة تراقب الفســاد الحكومــي والرأســمالي، واللجن
يظهــر أحياًنــا بأنــه صاحــب الســلطة المطَلقــة فــي البــالد. يكتــب الناقــد خليــل محــداوي فــي رؤيــة الجانــب 
السياســي مــن تمثيــل اللجنــة روائًيــا: »إن )اللجنــة( روايــة جدليــة المثقــف والســلطة، وروايــة واقعيــة انتقاديــة 
تبنــى علــى الســخرية الكاريكاتوريــة والبــارودي والمفارقــة المذهلــة. يتداخــل فيهــا السياســي مــع المعرفــي، 
والتاريخــي مــع االقتصــادي، واللغــوي مــع األدبــي. كمــا تصــور صــراع المثقــف مــع أنظمــة القمــع وإعــدام 
ــة لهــا.  ــق الســلطة ومــواالة اللجن ــا صــراع الحقيقــة مــع الزيــف، وتمّل ــن لن ــا. إنهــا تبّي ــاًرا ومنًع ــة إقب المعرف
كمــا تشــير الروايــة إلــى مصــادرة حقــوق اإلنســان، واحتقــار المثقــف العربــي مــن طــرف مؤسســات الرصــد 
والتجســس والمخابــرات الســرية التــي تناصــر الظلــم وتحــارب العلــم والخــوض فــي المعرفــة الحقيقيــة«(13).

ــر  ــرين األول/ أكتوب ــدن، 25 تش ــوار المتم ــم«، الح ــه إبراهي ــع الل ــة لصن ــة اللجن ــي رواي ــخرية ف ــداوي، »الس ــل حم جمي  (9)
 .2006

(10) إبراهيم، ص67.
(11) المرجع نفسه، ص89.
(12) المرجع نفسه، ص91.

(13) حمداوي، السخرية في رواية اللجنة.
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دراسات محك
المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - اآلداب والعروض المسرحية في تمثيل اإلبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

ويحضــر االختــالف بيــن روايــة كافــكا وروايــة صنــع اهلل إبراهيــم فــي النهايــة، فتنتهــي األولــى مــع تنفيــذ 
المواطــن المّتهــم حكــم اإلعــدام فــي نفســه، بينمــا توحــي نهايــة روايــة )اللجنــة( بــأن االنتفاضــة أو التمــّرد 
ــًدا:  ــه وحي ــي عزلت ــع ف ــو يقب ــه وه ــات خياالت ــن بن ــا م ــس إال حدًث ــة لي ــام اللجن ــراوي أم ــه ال ــوم ب ــذي يق ال
ــا فــي الغرفــة الخاليــة وأنــا أقــول: ′لقــد ارتكبــُت منــذ البدايــة خطــأ ال ُيغتفــر، فقــد  ــا ثابًت »تــردد صوتــي قوًي
كان مــن واجبــي أن أقــف ضدكــم، ال أن أقــف أمامكــم، ذلــك أن كل مســعًى نبيــٍل علــى هــذه األرض يجــب 
ــأكل المواطــن المتَّهــم نفســه، للقــارب مــع  ــرة حيــث ي أن يتجــه للقضــاء عليكــم′«(14). لتليهــا الفقــرة األخي
النهايــة التــي تضعهــا شــخصية )جوزيــف ك( لنفســها فــي روايــة )المحاكمــة( لـــ فرانــز كافــكا: »رحــُت أنصُت 
ــا منتشــًيا، حتــى انبلــج  للموســيقى التــي تــرددت نغماتهــا فــي جنبــات الحجــرة، وبقيــُت فــي مكانــي، مطمئنً
الفجــر، عندئــٍذ، رفعــُت ذراعــي المصابــة إلــى فمــي، وبــدأُت آكل نفســي«(15). يكتــب الناقــد خليــل محــداوي 
ــة، وســديمية بــال  ــة فارغــة مــن حيــث الدالل ــة: »ُيالَحــظ أن شــخصيات الرواي عــن الشــخصيات فــي الرواي
ــة الجديــدة  ــا، علــى غــرار روايــات كافــكا والرواي معنــى، ومعدومــة الجوهــر، إنهــا ال تحمــل اســًما أو علًم
التــي حّولــت الشــخصيات الروائيــة إلــى حشــرات وأشــياء وأرقــام بــال هــدف وال مقصديــة. وال تحمــل هــذه 
الشــخصيات ســوى بعــض األلقــاب القائمــة علــى التعظيــم )الدكتــور( أو التقبيــح والتشــويه )القصيــر(، وهــذا 
ــّم،  ــي. ومــن ث ــم االســتالب والقمــع والتشــييء الليبرال ــه قيمــة ُتذكــر فــي عال ــم تعــد ل ــي أن اإلنســان ل يعن
فالروايــة تصويــر للمحاصــرة المعرفيــة والشــخصيات المثقفــة المناضلــة بطريقــة باروديــة ســاخرة، أساســها 

التهكــم مــن الواقــع العربــي المتعفــن والمتــردي علــى جميــع المســتويات واألصعــدة«(16).
ــة دكاش فــي إعــداد عــرض مســرحي مــع الســجناء الرجــال فــي  فــي عــام 2009، تنطلــق المخرجــة زين
ســجن روميــة اللبنانــي المركــزي، عــن نــص مســرحي محــدد فــي تاريــخ المســرح يحمــل عنــوان )اثنــا عشــر 
رجــاًل غاضًبــا، لـــ رجينالــد روز، عــرض للمــرة األولــى عــام 1954(. وهــي مســرحية مــن فصــل واحــد، تدور 
حكايتهــا فــي غرفــة تصويــت لجنــة مــن المحلفيــن التخــاذ الحكــم علــى صبــٍي متَّهــم بارتــكاب جريمــة قتــٍل 
ــي يتكــون منهــا النــص،  ــة الشــخصيات الت ــة النــص نوعي ــده. يذكــر المؤلــف المســرحي فــي بداي بحــق وال
والتــي تذّكــر بـــ )اللجنــة( فــي العــرض المســرحي الســابق، ونذكــر بعــض نمــاذج الشــخصيات فــي النــص 

المســرحي كمــا أوردهــا المؤلــف:
»الشخصيات:

المحلف 1، رئيس لجنة المحلفين، عاطفي.
المحلف 2 مصرفي، ال يجرؤ على االشتراك في النقاش.

المحلف 3 رجل أعمال، يهاجم المتهم بعنف.
المحلف 4 داّلل، يجمع الوقائع.

المحلف 6 عامل بناء، يسعى لفهم الدوافع التي حّركت المتهم.

(14) المرجع نفسه، ص152.

(15) المرجع نفسه، ص154.
(16) المرجع نفسه.
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المحلف 8 مهندس، مرهف الحس، منطقي.
المحلف 9 فظ، ويفتقر كل حس موضوعي.

المحلف 12 ناشر، سطحي، ال يستوعب مسؤوليته أبًدا«(17).
ــب  ــي يج ــن الت ــة المحّلفي ــاء لجن ــن أعض ــات بي ــداورات والنقاش ــي الم ــرحي األصل ــص المس ــع الن ويتاب
ــة  ــع أعضــاء الهيئ ــا يصــّوت جمي ــب«( وبينم ــر مذن ــب« أو »غي ــا »مذن ــدار حكمهــا باإلجمــاع )إم ــا إص عليه
فــي بدايــة المســرحية علــى تهمــة »المذنــب«، إال أن المحلــف رقــم 8 يتــردد فــي التصويــت إلقــرار التهمــة، 

ــه: محــاواًل البحــث عــن الدوافــع أو األحــوال التــي دفعــت الفتــى الرتــكاب الجــرم الُمتَّهــم ب
»رقــم8: الحديــث هنــا عــن صبــي َقَســت عليــه الحيــاة، أتعرفــون مــاذا تعنــي حياتــه فــي كــوخ قــذر، بعــد 
ر عقوبــة عاميــن فــي  أن فقــد أمــه منــذ الطفولــة، وأن يوضــع منــذ التاســعة فــي ميتــٍم، بينمــا يمضــي أبــوه المــزوِّ

.(18 السجين؟«(
»رقــم8: لقــد تعــرض هــذا الصبــي للضــرب فــي كل يــوم مــن حياتــه، حتــى أنــه غــدا العنــف حيالــه مــن 

طبيعــة األشــياء، وال أتخيــل أن صفعتيــن، ســتدفعان الصبــي إلــى قتــل أبيــه«(19).
وهكــذا يبحــث المحلــف رقــم 8 فــي األبعــاد اإلنســانية واألحــوال االجتماعيــة واالقتصاديــة والتربويــة التي 

يعيــش فيهــا الفتــى المتَّهــم بالجريمــة، مــا يــؤدي إلــى اســتمالة المحلفيــن اآلخريــن الواحــد تلــو اآلخــر:
ــرة وحــيٍّ حقيــر، لكــن المســألة ليســت هنــاك،  »رقــم 4: مــن الموّكــد أن هــذا الصبــي خــرج مــن أســرة مدمَّ
ونحــن مــا اجتمعنــا هنــا لنبحــث فــي األســباب التــي تجعــل مــن األكــواخ القــذرة أعشاًشــا للمجرميــن، بــل 

نحــن هنــا لنقــول إن كان مذنًبــا أم ال«(20).
وتنتهــي المســرحية بعكــس نســبة التصويــت األولــي، ليقتنــع المحلفــون كّلهــم باألخــذ بالشــروط اإلنســانية 

واالجتماعيــة وعــدم قــدرة المحلــف علــى اتخــاذ قــرار نهائــي وحتمــي فــي الحيــاة:
ــاة ليــس فيهــا شــيء قطعــّي علــى  ــّد قطعييــن، وقصــدي أن أقــول إن الحي »رقــم8: كان الشــهود كلهــم ِج

ذلــك النحــو«(21).
ــْت  ــة. قدم ــجن رومي ــل س ــات داخ ــة دكاش بالتمرين ــة زين ــت المخرج ــهرين قام ــنة وش ــدار س ــى م عل
ــا  ــا وثائقًي ــا فيلًم ــت بعده ــا أخرج ــاله، كم ــور أع ــرحي المذك ــص المس ــيًدا للن ــرحًيا تجس ــا مس ــا عرًض بعده
ــات حــول المســرحية مــع الســجناء  ــع فــي الوثائقــي النقاشــات والتدريب ــث نتاب ــة، حي ــاول كامــل التجرب يتن
المشــاركين، والصعوبــات اإلداريــة والتقنيــة فــي تنفيــذ األفــكار المســرحية وتدريــب الســجناء علــى االنضباط 
ــز بيــن  واألداء واإللقــاء وتحليــل الشــخصيات، أو تقمصهــا، حيــث ركــزت التماريــن فــي األداء علــى التميي

(17) ريجنالــد روز، »اثنــا عشــر رجــاًل غاضًبــا«، عبــود كاســوحة )مترجــم(، فــي: 13 مســرحية عالمية، ج1 )ســورية: منشــورات 
وزارة الثقافة، 1998(، ص5.

(18) المرجع نفسه، ص21.

(19) المرجع نفسه، ص28.

(20) المرجع نفسه، ص30.

(21) المرجع نفسه، ص34.
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دراسات محك
المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - اآلداب والعروض المسرحية في تمثيل اإلبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

الشــخصية الحقيقيــة والشــخصية المســرحية بالنســبة إلــى المشــاركين فــي التمثيــل للمــرة األولــى. المخرجــة 
متخصصــة فــي مجــال العــالج بالفنــون والمســرح، لذلــك نتابــع فــي الفيلــم محاوالتهــا الحثيثــة لبنــاء الثقة مع 
المشــاركين، ذلــك أنــه يتخلــل النــص المســرحي األميركــي مونولوجــات مبنيــة علــى أســاس حكايــات واقعية 
ــة ألفكارهــم وحكاياتهــم. يدمــج  ــوح الســجناء، ولذلــك فالعــرض يتطلــب منهــم المشــاركة الحميمي مــن ب
العــرض المســرحي الســرد النصــي لمســرحية األميركــي رجينالــد روز، إضافــًة إلــى حكايــات ومونولوجــات 
يقدمهــا الســجناء المشــاركون ويكتبــون موضوعاتهــا، كذلــك يتضمــن عروًضــا أدائيــة راقصة، وبشــكل أســاس 
نهــا مجموعــة مــن الســجناء الموســيقيين: عــازف عــود،  علــى نغمــات مجموعــة مــن األغانــي التــي كتبهــا ولحَّ
عــازف إيقــاع، مغنــي، وكــورس مــن 4 أشــخاص. تتعلــق كلمــات األغانــي بالظلــم االجتماعــي فــي الطفولــة، 

االنخــداع بقيــم المجتمــع الفاســد، التوبــة والشــعور بالنــدم، والمطالبــة بحقــوق الســجناء اإلنســانية«.
يختلــف الســجناء المشــاركون فــي المســرحية فــي الجرائــم والعقوبــات التــي يخضعــون لهــا )اغتصــاب، 
خمــس ســنين، جريمــة قتــل، 15 ســنة، ترويــج مخــدرات وتزييــف عملــة، حكــم إعــدام بجريمــة قتــل، حكــم 
15 ســنة لجريمــة قتــل، حكــم مؤبــد لجريمــة قتــل(. وال يتوقــف العــرض عنــد اثنتــي عشــرة شــخصية لبنانيــة، 
ــان مــن كل مــن ســورية ومصــر وفلســطين وبنغالديــش، وإحــدى الشــخصيات  ــل يشــارك ســجناء فــي لبن ب
الرئيســة فــي المســرحية ال تتحــدث إال لغتهــا األم النيجيريــة، بينمــا تخصــص لــه المخرجــة مترجًمــا يرافقــه في 
األداء علــى الخشــبة. ويقــارن الســجناء المشــاركون بيــن شــخصياتهم الواقعيــة وبيــن الشــخصيات المســرحية 
التــي يؤدونهــا، يقــول أحدهــم: »رقــم 2 بالمســرحية بشــيبهني، أنــا متلــو عنــدي خجــل وتــردد« أمــا المشــرك 
لــة إليــه.  )أنــور( فهــو ال يعتقــد أنــه يتقاطــع فــي خــواص شــخصيته مــع شــخصية المحلــف الغاضــب الموكَّ
فــي المقابــل يعــّد زميلــه فــي الزنزانــة شــخصيته الحقيقيــة قريبــًة مــن المحّلــف رقــم 3 االنفعالــي، الغاضــب، 
والمتهــور. بينمــا يقــول الســجين اآلخــر: »لــو كنــت رقــم 8 فــي الماضــي، مــا كنــت فتــت علــى الســجن«، 
بينمــا يتماهــى مشــارك آخــر مــع الصبــي المتهــم بقتــل والــده: »كان ياكــول قتــل ويتعــذب هــو وصغيــر، وهــو 

بفكــر فيــه كل المســرحية«.
تتضمــن المونولوجــات/ الحكايــات التــي يقدمهــا الســجناء المشــاركون فــي العــرض اعترافــات باألخطــاء 
المرتكبــة فــي الماضــي، إلــى جانــب نقــد النظــام القضائــي والعقابــي، ومطالــب يوجهونهــا للقائميــن عليــه، 
ــًدا  ــرحي نق ــرض المس ــي الع ــة ف ــي الجماعي ــن األغان ــد م ــن العدي ــا تتضم ــالت، كم ــض التعدي ــن ببع مطالِبي
للنظــام السياســي والفســاد المستشــري فيــه وفــي الواقــع، بعيــًدا عــن محاســبة ومحاكمــة نظــام العدالــة، كمــا 
تنتقــد العديــد مــن المونولوجــات الواقــع االقتصــادي للســجناء والواقــع االقتصــادي للبــالد بأكملها. )يوســف 
شــنكل( عميــد الســجناء المشــاركين فــي المســرحية يــؤدي مونولوًجــا أمــام الجمهــور ليتحــدث عن الســنوات 
الثمانــي عشــرة التــي أمضاهــا حتــى اآلن فــي الســجن. ويقــارن المونولــوج الــذي يقدمــه )شــنكل( بيــن النظــام 
العقابــي فــي الســويد والنظــام العقابــي فــي لبنــان. أمــا الســجين )حســين( فيعتــرف بأنــه وقــع ضحيــة العنجهية 
والرغبــة فــي القــوة والتســّلط، كان قاســًيا مــع أبيــه وأمــه، وزوجاتــه األربــع. كان يحــاول تحقيــق ذاتــه علــى 
هيئــة الحــازم اآلمــر الناهــي، فوصــل بــه األمــر إلــى الجريمــة والدخــول إلــى الســجن: »أعتــرف بخطــأي فــي 
الســعي وراء شــخصية عنجهيــة«. أمــا المشــارك الموســيقي كعــازف عــود مــع الفرقــة الموســيقية: »فقــد دخــل 
الســجن بالخديعــة، وذلــك ليحمــي شــركاءه مــن جماعتــه، وبينمــا وعــدوه بمســاعدته علــى الخــروج، ال يــزال 

داخــل الســجن منــذ ســنوات، وهــو يشــعر بالغبــن والغبــاء« علــى حــد تعبيــره.
ــا( والعــرض  ــا عشــر رجــاًل غاضًب ــة( والنــص المســرحي )اثن ــة )اللجن ــن رواي تحضــر التقاطعــات إًذا -بي
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المســرحي الــذي ُأنتــج فــي خضــّم العــالج الدرامــي فــي ســجن روميــة- علــى المضاميــن المســرحية مــن 
ــن  ــة بي ــاول العالق ــي فــي النظــام الحاكــم، وتن ــي والعقاب ــاول موضوعــة النظــام السياســي والقضائ حيــث تن
ــة  ــة واالجتماعي ــم الثقافي ــات القي ــك موضوع ــة، وكذل ــم الجماعي ــرد والقي ــن الف ــة، وبي ــن والدول المواط

ــية. والسياس

ثانًيا: محور األدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد القيم الفكرية واألخالقية 

والثقافية

يستمد هذا المحور عنوانه من دراسة التقاطعات بين:
ــرض  م كع ــدَّ ــر ليق ــذي اختي ــيخوف، 1892( ال ــون تش ــم 6، أنط ــر رق ــوان )العنب ــي بعن ــص القصص الن  .1

ــي 1988 و1990. ــن عام ــال بي ــا للرج ــجن صيدناي ــي س ــرحي ف مس
ــرض  ــو ع ــام 2020( وه ــة دكاش، الع ــراج زين ــح، إخ ــب الري ــي مه ــر ف ــرحي )جوه ــرض المس الع  .2
ــة  ــراض الذهني ــجناء األم ــاع س ــة أوض ــص لرواي ــال، ُخصِّ ــة للرج ــجن رومي ــي س ــرض ف ــرحي ُع مس

ــة. ــة والعصبي والعقلي
الفيلــم الوثائقــي )الســجناء الــزرق، إخــراج زينــة دكاش، 2021( الــذي ُعــرض مــع العرض المســرحي   .3

ســابق الذكــر.
ــد  ــن أح ــات بي ــي تقاطع ــور الثان ــة المح ــتوى موضوع ــى مس ــا عل ــر أيًض ــور األول، تتواف ــي المح ــا ف كم
النصــوص التــي اختارهــا المعتقلــون السياســيون فــي ســجن صيدنايــا للرجــال فــي التســعينيات مــن القــرن 
ــة  ــا مؤسس ــي حققته ــرحية الت ــة المس ــن التجرب ــيخوف، وبي ــون تش ــم 6( لـــ أنط ــر رق ــو )العنب ــي، وه الماض
)كاتارثيســيس( فــي ســجن روميــة المخصــص للحــاالت المرضيــة العقليــة والعصابيــة مــع المخرجــة زينــة 
ــوان  ــا بعن ــي تالًي ــم وثائق ــي فيل ــح(، وف ــب الري ــي مه ــر ف ــوان )جوه ــرحي أواًل بعن ــرض مس ــن ع دكاش ضم
)الســجناء الــزرق(. وإن كانــت التقاطعــات فــي المحــور الســابق تتعلــق بتمثيــل األدب والعــروض المســرحية 
للنظــام الرقابــي، السياســي والعقابــي. فــإن التقاطعــات فــي هــذا المحور تظهــر فــي محاولــة األدب والعروض 
ــون،  ــم المتعلقــة، بـــ: العقــل والجن ــًدا القي ــة، وتحدي ــة، والثقافي ــة، األخالقي ــم الفكري ــل القي المســرحية تمثي
ــة  ــفية واألخالقي ــم الفلس ــذه المفاهي ــن ه ــاد. فضم ــة والفس ــة، المثالي ــم والعدال ــاب، الظل ــة والعق الجريم

ــي. ــور الثان ــات المح ــرك موضوع ــة تتح والثقافي
ــذه  ــع ه ــب م ــي يتناس ــص ك ــداد الن ــٌت بإع ــي: »قم ــان اجلباع ــابق غس ــل الس ــرحي والمعتق ــب المس يكت
األوضــاع االســتثنائية، وقــام بســام صياغــة بكتابــة ثــالث نســخ بخطــه الجميــل، وبــدأ هيثــم القطريــب بتأليــف 
ــان  ــام الفن ــون، وق ــن النايل ــاره م ــتيكي أوت ــاء بالس ــدون م ــن بي ــاه م ــود صنعن ــى ع ــي عل ــيقى واألغان الموس
ــومات  ــم والرس ــة التصامي ــاب مجموع ــن الكت ــاص. ويتضم ــم الرص ــخصيات بقل ــم الش ــو دان برس ــالل أب ط
ح الكتــاب المستشــَهد فيــه هنــا عــن أي دوافــع أو  بقلــم رصــاص ال يــزال يحتفــظ بهــا المؤلــف«(22). وال يصــرِّ
تأويــالت أخــرى متعلقــة بكيفيــة تقديــم هــذا النــص فــي مســرح المعتقــل فــي صيدنايــا، وال نملــك حيــال هذا 

(22) غسان الجباعي، المسرح في حضرة العتمة )السويداء: دار العوام، 2020(، ص327، 328.
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التســاؤل إال بعــض المفــردات والمفاهيــم المفتاحيــة التــي وردت فــي شــهادة المعتقــل الســابق )بــدر زكريــا(، 
ــي  ــم 6( ف ــر رق ــرض )العنب ــن ع ــب ع ــص، يكت ــذا الن ــة به ــالت الخاص ــن التأوي ــا م ــا بعًض ــيء لن ــي تض والت
المعتقــل: »مــا زالــت عالقــًة فــي ذهنــي المفــردات األثيــرة: الجــدار، النافــذة، الشــمس، القفــص، الســاللم، 
بوصفهــا مجــازات تأتــي فــي ســياق حديــث عابــر عــن األمــل، اليــأس، الحريــة، الســجن الــذي نحــن فيــه؛ 
لــم تكــن مفــردات للتعبيــر عــن مشــاعر، أو تجريــد لحــاالت نفســية فحســب، بــل كانــت إرهاصــات لمشــاريع 

فنيــة وجماليــة«(23).
فــي مقالــه عــن هــذا النــص األدبــي التشــيخوفي يبيِّــن الناقــد إبراهيــم العريــس اإلطــار التاريخــي والثقافــي 
ــة  ــك المرحل ــري لتل ــي والفك ــه التاريخ ــالل توصيف ــن خ ــيا، وم ــي روس ــم 6( ف ــر رق ــة )العنب ــدور قص لص
نلحــظ التقاطعــات أيًضــا مــع أدب صنــع اهلل إبراهيــم الــذي صنّفــه النّقــاد فــي إطــار األدب المعّبــر عــن مرحلــة 
االنفتــاح الســاداتي، بينمــا يكتــب إبراهيــم العريــس عــن نــص تشــيخوف: » تــكاد تتلخــص األوضــاع التاريخية 
ــكار  ــى أف ــيما عل ــية، وال س ــة الروس ــى الذهني ــت عل ــي هيمن ــرة الت ــة المري ــة العدمي ــك النزع ــي تل ــة ف للرواي
النَُخــب المثقفــة الروســية خــالل الســنوات التــي تلــت اغتيــال القيصــر ألكســندر الثانــي. فــي ذلــك الحيــن 
كان تشــيخوف ال يــزال شــاًبا. فوجــد فجــأًة أحالمــه اإلصالحيــة والتغييريــة تنهــار، وســط انهيــار اجتماعــي 
ــة وانبعاثهــا مــن  ــه دفــع إلــى استشــراء تلــك العدمي ــال القيصــر فــي حــد ذات عــام فــي البــالد. ذلــك أن اغتي
ــل إلــى المثقفيــن- مــع بــروز الزمــن اإلصالحــي. وهكــذا  جديــد بعــد أن كانــت قــد طويــت -أو هكــذا ُخيِّ
ــون  ــال أن انط ــل. والح ــات األم ــي وخيب ــار الطبق ــري واالنهي ــؤس الفك ــّل الب ــتقبلية ح ــالم المس ــدل األح ب
تشــيخوف كان، فــي ذلــك الحيــن، فــي مقــّدم المثقفيــن الذيــن راحــوا يعانــون ذلــك كلــه. ومــن قلــب هــذه 
ــاًل مــن خاللهــا، وأن  ــر رقــم 6( التــي أراد تشــيخوف أن يتنفــس قلي ــة )العنب ــًدا، ولــدت رواي ــاة، تحدي المعان

يرمــي أحزانــه وخيباتــه علــى الــورق«(24). 
ــم 6«،  ــر الرق ــم »العنب ــه اس ــق علي ــة ُيطل ــراض العقلي ــفًى لأم ــي مستش ــة ف ــذه القص ــوادث ه ــدور ح وت
، ســيئ التنظيــم وشــديد القــذارة. فــي العنبــر المذكــور يعيــش  والمستشــفى الــذي تــدور فيــه الحــوادث ريفــيٌّ
خمســة وعشــرون مريًضــا عقلًيــا عيشــًة تغلــب عليهــا الفوضــى، إذ ال يعتنــي بهــم ســوى حــارس وحيــد، قــاٍس 
ــا  ــدوء حينم ــى اله ــم ال ــي يدفعه ــة لك ــات قوي ــى لكم ــرب المرض ــن ض ــرة ع ــي كل م ــورع ف ــف، ال يت وعني
يثــورون، أو تحــل بواحــد منهــم نوبــة عصبيــة. الشــخصية الرئيســة األولــى فــي الروايــة هــي الدكتــور )أندريــه 
أفيمفيتــش( وهــو طبيــب شــاب يتولــى مســؤولية المستشــفى، ويبــدو زاهــًدا فــي كل شــيء، وغيــر راٍض عــن 
ــر  ــه األم ــل ب ــى يص ــة، حت ــة الطبي ــفى والمهن ــوال المستش ــن أح ــرة م ــرارة كبي ــعر بم ــده، يش ــل بل ــاع أه أوض
ــة مــن القلــق الوجــودي. أمــا الشــخصية  ــه فــي حال ــة العــالج الطبــي، مــا يجعل إلــى فقــدان اإليمــان بفاعلي
الثانيــة فهــو النزيــل )إيفــان دميتريتــش جرومــوف( المريــض الذكــي والواعــي والمّطلــع علــى أســئلة العالــم 
والوجــود، ولكنــه عانــى مــن عقــدة االضطهــاد جعلــت مصيــره ينتهــي فــي عنبــر المستشــفى رقــم 6. وحيــن 
يكتشــف الطبيــب وجــوده، ويجــري معــه الحــوارات يشــعر أنــه إنســاٌن ســليٌم وواٍع، ثــم مــا يلبــث أن يشــعر 
برغبــة الحــوار والتواصــل مــع المريــض القــادر علــى خــوض الســجاالت والحــوارات المتشــعبة الفلســفية، 
الوجوديــة، والسياســية. لكــن الزيــارات المتواتــرة التــي يقــوم بهــا الطبيــب إلــى مريــض العنبــر رقــم 6، تلفــت 

(23) المرجع نفسه، ص333.
(24) إبراهيــم العريــس، »العنبــر رقــم 6 لتشــيخوف جوهــر الحيــاة المتأرجــح بيــن العقــل والجنــون«، جريــدة الحيــاة، إعــادة 

نشــر موقــع قاســيون، )20 كانــون األول/ ديســمبر، 2013(.
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انتبــاه الزمــالء فــي العمــل وخصوًصــا الحــارس )نيكيتــا( الــذي يشــعر بجنــون الطبيــب وهــو يجــري حواراتــه 
اليوميــة مــع المريــض، وينقــل األخبــار إلــى اإلدارة التــي تعمــل علــى مراقبــة تصرفــات الطبيــب وســلوكياته، 
مــا يدفــع الطبيــب إلــى االســتقالة مــن عملــه. لكــن األمــر يتفاقــم باتهــام اإلدارة للطبيــب بالجنــون، فينتهــي بــه 
األمــر الــى أن يــودع بــدوره فــي العنبــر الرقــم 6، كمريــض هــذه المــرة، ومشــخٍص بالجنــون تحديــًدا. لتبــدأ 
رحلــة معانــاة الطبيــب مــع األلــم والشــروط الصحيــة والمعيشــية القاســية التــي ُتفــرض عليــه للمــرة األولــى، 

بعــد أن تحــول مــن الطاقــم الطبــي إلــى توصيــف المريــض العقلــي والنفســي.
ــون، الخلــل  ــي فــي معالجــة موضوعــات العقــل والجن ــات النــص األدب ــة غاي ــا الحبكــة القصصي ــن لن تبّي
المؤسســاتي والعجــز فــي النظــام الطبــي والعالجــي، وهــي موضوعــات ســتتطرق لهــا العديــد مــن الكتابــات 
فــي القــرن العشــرين كمــا هــي الحــال مــع كتابــات المــؤرخ الفرنســي ميشــيل فوكــو فــي )تاريــخ الجنــون فــي 
العصــر الكالســيكي، 1961( أو روايــة كــن كيــي )الطيــران فــوق عــش الوقــواق، 1962(، وفيلــم )برســونا، 
1966( لـــ إنغــار برغــان. يكتــب إبراهيــم العريــس: »هــذه الحبكــة التــي وظفهــا الكاتــب وبمعقوليــة عاليــة 
كاشــًفا زيــف اّدعــاء األنفــس المرائيــة والغبيــة والبليــدة التــي تتحكــم فــي مصائــر النــاس، وخاصــة المثقفيــن 
ــب  ــة الطبي ــل القص ــدث لبط ــا ح ــون، كم ــى الجن ــم إل ــودوا به ــى ي ــل، حت ــي العم ــن ف ــاء والمخلصي والعلم

)أندريــه( ومريضــه المثقــف )إيفــان( محّضــر المحكمــة الســابق وســكرتير المحافظــة«(25). 
تبــدأ الروايــة مــع نقــد المؤسســة العالجيــة واالستشــفائية الغارقــة فــي الفوضــى والعجــز، ألنهــا مخصصــة 
للمرضــى الفقــراء، فــال تنعــم بالرعايــة المطلوبــة، وذلــك كمــا يصفهــا الطبيــب )أندريــه( فــي بدايــة الروايــة: 
»إنهــا مؤسســة ال أخالقيــة، ال بــّد مــن إصالحهــا أو إغالقهــا ألنهــا أشــالء عفنــة تهــدد حيــاة المرضــى، وقــد 
كان المســؤولون والنــاس كلهــم يعرفــون ذلــك، لكــن ال أحــد يتحــرك ألنهــا مجــرد مستشــفى للفقــراء«(26). 
ويبــدأ الطبيــب بالتســاؤل حــول جــدوى جهــده فــي إصــالح األحــوال، وفــي مــا يمكــن أن يفعلــه إلصــالح 
ــي أن  ــاذا يمكنن ــن م ــاد: »لك ــى الفس ــت عل ــرًرا الصم ــه مب ــأل نفس ــأس ويس ــعر بالي ــارة، فيش ــوال المنه األح
أفعــل؟؟؟ أنــا مجــرد تــرس صغيــر فــي آلــة كبيــرة للفســاد والشــر، جميــع الموظفيــن فــي المدينــة مثلــي. ال 
يفعلــون شــيًئا، ويتقاضــون رواتبهــم بــال فائــدة يقدمونهــا، إًذا لســُت مذنًبــا، الزمــن هــو المذنــب، فلــو جئــت 
فــي زمــن آخــر لكنــت شــخًصا آخــر«(27). وصــواًل إلــى أن يفقــد الطبيــب اإليمــان بمهنتــه، ومــن ثــّم يطــرح 
تســاؤالت عــن معنــى الحيــاة والمــوت: »عموًمــا لمــاذا نمنــع النــاس مــن أن يموتــوا طالمــا أن المــوت هــو 
ــوام  ــرة أع ــة أو عش ــف خمس ــر موظ ــش تاج ــدوى أن يعي ــا ج ــان؟ وم ــكل إنس ــروعة ل ــة المش ــة الطبيعي النهاي
ــا  ــو م ــا ه ــور ال إرادًي ــذي يث ــؤال ال ــإن الس ــة اآلالم، ف ــف األدوي ــب أن تخف ــدف الط ــا ه ــادة؟ وإذا وصفن زي
ــل أن  ــرية بالفع ــت البش ــو تعّلم ــا ل ــال أواًل، وثانًي ــى الكم ــان إل ــي باإلنس ــاآلالم تفض ــا، ف ــي لتخفيفه الداع

تخفــف آالمهــا بالحبــوب فســوف تهجــر الديــن والفلســفة«(28). 
ــون  ــة، والجن ــة المثالي ــة الواعي ــن الحكم ــة بي ــف بدق ــمها المؤل ــان( فيرس ــر )إيف ــل العنب ــخصية نزي ــا ش أم

(25) المرجع نفسه.
(26) أنطــوان تشــيخوف، العنبــر رقــم 6، أبــو بكــر يوســف )مترجــم(، محمــد كامــل الخطيــب )مقــّدم(، )ســورية: وزارة الثقافة، 

دار البعث، 2004(، ص10.
(27) المرجع نفسه، ص11.
(28) المرجع نفسه، ص34.
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دراسات محك
المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - اآلداب والعروض المسرحية في تمثيل اإلبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

االنفعالــي الناتــج عــن التمــرد، إذ كان يعمــل كمحضــر ســابق للمحكمــة وســكرتير للمحافظــة، وقــد أدخلتــه 
نوبــات مــن عقــدة االضطهــاد إلــى المصحــة، لكنــه بقــي ينطــق الحكمــة بالنســبة إلــى مــن حولــه، وخصوًصــا 
بالنســبة إلــى الطبيــب، تصــف الروايــة هــذه الشــخصية، بمــا يتقــارب مــع ما سنلمســه فــي شــخصيات المرضى 
ــان(:  ــف )إيف ــي وص ــة ف ــي الرواي ــِرد ف ــح(، فَي ــب الري ــي مه ــر ف ــرحية )جوه ــي مس ــن ف ــن والعصابيي العقليي
»علــى الرغــم مــن التوتــر المســتمر وتقلصــات وجهــه، إال أنــه ســرعان مــا تتغلــب الرغبــة فــي الحديــث علــى 
شــتى االعتبــارات، فيطلــق العنــان لرغبتــه ويكلــم بحــرارة وحمــاس، وحديثــه مضطــرب، محمــوم، كالهذيان، 
غيــر مترابــط وليــس مفهوًمــا دائًمــا، وعندمــا يتحــدث تــرى فيــه مجنوًنــا وإنســاًنا. وهــو يتحــدث عــن الوضــع 
البشــري وعــن الطغيــان الــذي ينتهــك الحــق، وعــن الحيــاة الرائعة التــي ســتكون علــى األرض بمضــي الزمن، 
وعــن قضبــان النوافــذ التــي تذّكــره كل لحظــة ببــالدة الطغــاة وقســوتهم، ويتألــف مــن ذلــك خليــط مشــّوش 
متنافــر مــن األغانــي القديمــة التــي لــم تكتمــل بعــد«(29). ومــا أشــبه هــذه الشــخصية بالشــخصية الرئيســة، أي 
ــر رقــم 6)  ــة(. ولكــن تجــد كل شــخصية مــن الشــخصيتين الرئيســتين فــي )العنب ــة )اللجن ــراوي فــي رواي ال
ــر مــن موضــع  ــاآلراء. فالطبيــب يصــّرح فــي أكث الشــخصية األخــرى فرصــًة للتفاعــل والتواصــل واإلدالء ب
ــه فــي الحصــول علــى تواصــل حــي وحقيقــي مــع عقــل آخــر: »الطبيــب: أنــت نفســَك تعلــم أن  عــن رغبت
ــاًل  ــع فاص ــل يض ــاني. فالعق ــل اإلنس ــر العق ــمى مظاه ــتثناء أس ــل، باس ــه ومم ــا تاف ــذه الدني ــي ه ــيء ف كل ش
حــاًدا بيــن الحيــوان واإلنســان، ملّمًحــا إلــى ألوهيــة األخيــر، وإلــى حــٍد مــا يعّوضــه عــن الخلــود الــذي ال 
وجــود لــه. وانطالًقــا مــن هــذا يصبــح العقــل المصــدر الوحيــد المتــاح للمتعــة. أمــا إن كنــا ال نســمع وال نــرى 
مــن حولنــا بالعقــل، نكــون محروميــن مــن المتعــة. صحيــح أن لدينــا كتًبــا، ولكــن يختلــف ذلــك تماًمــا عــن 
الحديــث الحــي والتخاطــب. فــإن كانــت الكتــب نوتــًة، فالحديــث غنــاء«(30). بينمــا يســتغل النزيــل المريــض 
الفرصــة للدفــاع عــن حقــه فــي الخــروج مــن العنبــر، وهــذا مــا ســنجده أيًضــا فــي مونولوجــات الســجناء فــي 
مســرحية )جوهــر فــي مهــب الريــح(، حيــث يصبــح ســؤال العقــل والجنــون ملَتَبًســا، وتوضــع قيــم العدالــة 
االجتماعيــة والقضائيــة موضــع الشــك والنقــد: »إيفــان: لمــاذا تبقينــي هنــا؟، الطبيــب: ألنــك مريــض. إيفــان: 
ــى تمييزهــم  ــادر عل ــر ق ــة ألن جهلــك غي ــن ينعمــون بالحري ــات المجاني ــرات ومئ نعــم مريــض، ولكــن عش
عــن األصحــاء، فلمــاذا ينبغــي لــي أنــا وهــؤالء التعســاء أن نبقــى هنــا بــداًل مــن الجميــع كِكبــاش فــداء؟ أنــت 
والحكيــم المشــرف وأوغادكــم فــي المستشــفى أدنــى مــن أي واحــد منــا مــن الناحيــة األخالقيــة إلــى حــٍد ال 

ُيقــاس، فلمــاذا نبقــى هنــا وأنتــم ال؟ أيــن المنطــق؟«(31).
أمــا إدانــة النظــام العقابــي والقضائــي، وإدانــة القيــم االجتماعيــة والثقافيــة، فإنهــا تظهــر بجــالٍء فــي تصريــح 
الطبيــب )أندريــه( عــن قســوة المجتمــع الراغــب فــي حمايــة نفســه مــن الخّطائيــن والمختلفيــن: »الطبيــب 
ــك  ــن ذل ــا، ولك ــن هن ــرب م ــذا أن ته ــك ه ــي وضع ــيء ف ــل ش ــل؟ إن أفض ــا العم ــأل م ــت تس ــه(: أن )أندري
غيــر مجــٍد لأســف، ألنهــم سيمســكون بــك؛ إذ عندمــا يحمــي المجتمــع نفســه مــن المجرميــن والمرضــى 
النفســيين وعموًمــا مــن األشــخاص المتِعبيــن، فإنــه ال يمكــن التغلــب عليــه، وال يبقــى غيــر أن تهــّدئ نفســك 
بفكــرة أن وجــودك هنــا غيــر ضــروري. طالمــا توجــد ســجون ودور للمجاذيــب فــال بــد أن يبقــى فيهــا أحــد، 
إن لــم تكــن أنــَت فأنــا، وإن لــم أكــن أنــا فغيرنــا. انتظــر إلــى أن ينتهــي فــي المســتقبل البعيــد وجــود الســجون 

(29) المرجع نفسه، ص16.

(30) المرجع نفسه، ص41.
(31) المرجع نفسه، ص53
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ودور المجاذيــب، وعندئــذ لــن تكــون هنــاك قضبــان علــى النوافــذ أو األبــواب«(32). وتتعــدد الموضوعــات 
التــي يتناقــش فيهــا الصحيــح والمخبــول، والتــي يتــداول فيهــا العقــل والجنــون، منهــا حــوارات عــن الخلــود 

والحيــاة والمــوت، ونهايــة اإلنســان: 
»- أال تؤمن بالخلود؟ 

- كال، ال أؤمن، وليس لدي سند لإليمان.
- أصارحــك بأنــي أشــك أيًضــا، ومــع ذلــك فلــدّي إحســاس بأنــي لــن أمــوت أبــًدا، وأحياًنــا أقــول لنفســي 

إيــه أيهــا العجــوز لقــد حــان الوقــت لتمــوت، ولكــن صوًتــا فــي داخلــي يقــول ال تصــدق، لــن تمــوت«(33).
ــة  ــض، إال أن موضوع ــب والمري ــا الطبي ــي يثيره ــات الت ــي الموضوع ــوع ف ــذا التن ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــد أن  ــه( يعتق ــب )أندري ــة، فالطبي ــن الرواي ــر م ــاحة األكب ــرد بالمس ــرد تتف ــكينة الف ــالص وس ــن خ ــث ع البح
ــه،  ــن خارج ــرد ال م ــل الف ــن داخ ــع م ــرر تنب ــالص والتح ــعوره بالخ ــك ش ــكينته، وكذل ــان وس ــوازن اإلنس ت
ــن،  ــر ورزي ــان مفّك ــت إنس ــه: أن ــب أندري ــر: »الطبي ــة أو العنب ــب الدافئ ــة المكت ــه غرف ــبة إلي ــّيان بالنس فس
وتســتطيع فــي أي وضــع أن تجــد الســكينة فــي نفســك، إن التفكيــر الحــر العميــق الــذي يســعى لفهــم الحيــاة، 
واالحتقــار التــام ألباطيــل الدنيــا الحمقــاء نعمتــان لــم يعــرف اإلنســان شــيًئا أســمى منهمــا. وفــي وســعك أن 
تحوزهمــا، حتــى لــو كنــَت تعيــش وراء ثــالث طبقــات مــن القضبــان. لقــد عــاش ديوجيــن فــي برميــٍل لكنــه 
كان أســعد مــن قياصــرة العالــم. ليــس هنــاك أي فــرق بيــن غرفــة المكتــب الدافئــة المريحــة، وهــذا العنبــر. 
ــة أو  ــور الطيب ــر األم ــادي ينتظ ــان الع ــه. فاإلنس ــي داخل ــل ف ــه، ب ــت خارج ــاه ليس ــان ورض ــكينة اإلنس إن س
الســيئة مــن الخــارج، أي مــن العربــة وغرفــة المكتــب، أمــا اإلنســان المفكــر فينتظرهــا مــن داخــل نفســه«(34). 
أمــا المريــض )إيفــان( فيجــد فــي هــذا الــرأي خبــرة فــي آالم الحيــاة وتجاربهــا المريــرة ونوًعــا مــن التعالــي 
الجاهــل علــى جوهــر اإلنســان القائــم علــى المعانــاة، والجــوع، والخــوف مــن الخســارات والمــوت: »إيفان: 
إن التعاليــم التــي تدعــو إلــى تجاهــل الثــروة وملــذات الحيــاة، واحتقــار اآلالم والمــوت ليســت مفهومــًة أبــًدا 
ــار اآلالم  ــا احتق ــاة. أم ــذات الحي ــروة وال مل ــط ال الث ــرف ق ــم تع ــة ل ــذه األغلبي ــاحقة، ألن ه ــة الس لأغلبي
فيعنــي بالنســبة إليهــا احتقــار الحيــاة نفســها، ألن جوهــر اإلنســان كلــه يقــوم علــى أحاســيس الجــوع والبــرد 
واإلهانــات والخســائر والخــوف مــن المــوت. ولنفــرض أن ســكينة اإلنســان ورضــاه ليســا خارجــه، بــل فــي 
داخلــه، ولنفــرض أنــه ينبغــي لــه احتقــار اآلالم وعــدم االندهــاش لشــيء، ولكــن، علــى أي أســاس تدعــو أنت 
ــاة وال تعرفهــا علــى اإلطــالق، ولســت  لذلــك؟ هــل أنــت حكيــم؟ فيلســوف؟ باختصــار أنــت لــم تــر الحي
مّطلًعــا علــى الواقــع إال مــن الجانــب النظــري«(35). وتمتلــك شــخصية النزيــل الســجين )إيفــان( رؤيــة مماثلــة 
ــة المركــزي  ــة فــي ســجن رومي لمــا ســيحضر فــي رؤى شــخصيات نــزالء قســم األمــراض النفســية والعقلي
فــي لبنــان، والــذي يذكــر فــي حكــم العقوبــة الصــادر بحقهــم »تنفــذ العقوبــة إلــى حيــن الشــفاء« مــا يعــّد لغــة 
طبيــة فضفاضــة وال تســمح بإنهــاء الســجين لمحكوميتــه، بينمــا تربطهــا بتحســن مســتواه العقلــي والذهنــي، 

(32) المرجع نفسه، ص55.

(33) المرجع نفسه، ص44.
(34) المرجع نفسه، ص57، 64.
(35) المرجع نفسه، ص66، 68.
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المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - اآلداب والعروض المسرحية في تمثيل اإلبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

األمــر المنــاط بتأويــالت واســعة وغيــر محــددة بدقــة، وخصوًصــا عنــد اكتشــاف غيــاب أي معالجــة طبيــة أو 
دعــم نفســي لنــزالء الســجن العقلــي، وكأن لســان حالهــم يقــول مــع المريــض الســجين )إيفــان( فــي روايــة 
تشــيخوف: »حيــاة لعينــة، والمحنــق والمريــر فــي األمــر أن هــذه الحيــاة لــن تنتهــي بمكافــأة علــى اآلالم أو 
بمشــهد ختامــي كمــا فــي األوبــرا، بــل بالمــوت. يأتــي خــدم المستشــفى ويســحبون الميــت مــن يديــه وقدميــه 

إلــى القبــو. بــررر، ولكــن ال بــأس فــي العالــم اآلخــر ســنحيي عيدنــا«(36).
ــرحي  ــرض مس ــق ع ــة دكاش تحقي ــة زين ــإدارة المخرج ــة Catharsis ب ــررت مؤسس ــام 2020، ق ــي ع ف
يــروي معانــاة الســجناء المحكوميــن فــي ســجن روميــة، والذيــن يعانــون مــن اضطرابــات ذهنيــة أو عصبيــة، 
وُيطلــق عليهــم )الســجناء الــزرق( نســبًة إلــى لــون المبنــى األزرق المخصــص لهــم فــي عمــارة الســجن. فــي 
لبنــان، ُيحاكــم مرتِكــب الجرائــم الــذي يعانــي مــن خلــٍل نفســٍي وفــق قانــون عقوبــات صــادر عــام 1943، 
ــي  ــزون ف ــميهم، ُيحَج ــا يس ــه« كم ــين«، »المعاتي ــن«، »الممسوس ــاجين »المجاني ــؤالء المس ــى أّن ه ــّص عل ين
ــب  ــم، وكت ــم عليه ــجن ُحك ــن الس ــزء م ــذا الج ــي ه ــة ف ــفائهم. واألكثري ــوت ش ــن ثب ــرازي لحي ــأوى احت م
فــي أحكامهــم )لحيــن الشــفاء(. لكــن يصعــب تحقيــق عــرض مســرحي مــع ســجناء االضطرابــات الذهنيــة 
ــر  ــرحي )جوه ــرض المس ــاء الع ــك ج ــا، لذل ــرحًيا وأدائًي ــم مس ــم، وإدارته ــم، وتنظيمه ــة وتدريبه والعصبي
ــجناء  ــر أداء الس ــي عب ــي والعصب ــم النفس ــي القس ــجناء ف ــاة الس ــات ومعان ــل حكاي ــح( ليوص ــب الري ــي مه ف
ــاة، قصــص، وشــخصيات الســجناء  المشــاركين فــي العــروض الســابقة، والذيــن يتوجــب عليهــم نقــل معان
النفســيين والعصابييــن المحروميــن مــن التعبيــر. فــي هــذه المســرحية يــروي الســجناء المؤهليــن للتدريــب 
ــر  ــية غي ــة والنفس ــكام العقلي ــم األح ــت األزرق، قس ــم البي ــي قس ــجناء ف ــك الس ــن أولئ ــرحي ع واألداء المس
القادريــن علــى التعبيــر المســرحي واألدائــي. يمثلــون جنونهــم، ويقلــدون شــخصياتهم، وذلــك لغايــة التعبيــر 
عنهــم وحمــل مطالبهــم إلــى المجتمــع والجمهــور. وتــروي حكايــات المســرحية عــن صعوبــة العيــش ضمــن 
حكــم مفتــوح التأويــل: »لحيــن الشــفاء« مــع غيــاب المتابعــة الخاصــة أو توفيــر الدعــم النفســي للســجين إلــى 
حيــن الشــفاء. ويبــدأ العــرض بفرقــة مــن الســجناء تعــزف الموســيقى اإليقاعيــة وتغنــي بطريقــة جماعيــة، أمــا 
ــى  ــا عل ــة دكاش، 2021( فيطلعن ــراج زين ــزرق، إخ ــجناء ال ــوان )الس ــرض بعن ــق للع ــي المراف ــم الوثائق الفيل
نوعيــة الجمهــور والحضــور القــادم إلــى صالــة العــرض داخــل الســجن، منهــم العاملــون فــي إدارة الســجن، 
أو وزارة الداخليــة، أو مــن المشــرعين والمشــرعات فــي البرلمــان اللبنانــي، مــع حضــوٍر أيًضــا مــن الوســط 
الثقافــي والمســرحي مــن االختصاصييــن/ات. ويبــدأ العــرض حيــن يدخــل الســجناء الممثلــون إلــى الصالــة 
بــأداء مبالــغ الغروتســكية يذّكــر بشــخصيات رســوم صــالح عنــاين المرافقــة لروايــة )اللجنــة(، ينظــرون إلــى 
ــور  ــن الجمه ــا بي ــي عروضه ــا ف ــة دائًم ــده المخرج ــكاٍك تتقص ــم، كاحت ــون بينه ــرًة ويتجول ــور مباش الجمه
ــن  ــر ع ــة تعب ــة كريوغرافي ــا راقص ــرض عروًض ــن الع ــوذة. يتضم ــة والمنب ــة المهّمش ــاالت االجتماعي والح
عذابــات األلــم فــي الحيــاة مــع اإلعاقــة العقليــة أو النفســية، وآثــار اإلعاقــة الذهنيــة فــي األجســاد المســجونة. 
ويــؤدي المشــاركون فــي العــرض أغــاٍن مســرحية تعّبــر عــن التهميــش والنســيان الــذي يعانــون منــه فــي قســم 
ــة المســرحية، تتطــرق إلــى مســألة تعــرف العقــل  ــع مــن خصوصي ــاك أغــاٍن كمــا ُيتوقَّ الســجن األزرق. وهن

والجنــون، تحديــد الســوي والمجــرم، وهــي تبيــن عجــز القضــاء فــي تحديــد العقــل مــن الجنــون.
يبيــن الناقــد شــفيق طبــارة األســلوبية اإلخراجيــة الموظَّفــة فــي الفيلــم الوثائقــي: »ُتجلســنا زينــة بكاميراتهــا 

(36) المرجع نفسه، ص104.
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ــش  ــت. نعي ــم الوق ــتعلة معظ ــجائرهم المش ــة س ــا رائح ــكاد تصلن ــم، ت ــتمع إليه ــاجين، نس ــع المس ــة م الثابت
معهــم، نعــود بالزمــن إلــى طفولتهــم، ثــم قصــص التحــول المؤثــرة فــي مجــرى حياتهــم، ننتقــل إلــى شــبابهم. 
ــم  ــا الفيل ــب. يغمرن ــة فحس ــة بحميمي ــكار ممزوج ــوح وأف ــل ب ــرة، ب ــرار كبي ــرة وال أس ــل كثي ــا ال تفاصي هن
بمشــاهدة وصــورة، وننتظــر القصــة التاليــة، ننتقــل إلــى داخــل الفيلــم وزمنــه. تكســر زينــة الحواجــز وتنقلنــا 
ــذت بإتقــان. اكتشــفنا الشــخصيات واللحظــات التــي غّيــرت  إلــى عالــم غريــب ال نعرفــه. تجربــة جريئــة ُنفِّ
مصيرهــا. فيلــٌم تمتــزج فيــه زينــة مــع المســاجين فــي خلفيتهــا كمعالِجــة نفســية مــن خــالل الدرامــا، لتذيقنــا 
الطعــم الحلــو والمــر والدافــئ لمشــاهدها الثابتــة. ال مفــّر مــن العالــم الــذي ُتدخلنــا فيــه. عالــم يبــّث الــروح 
ــة لنشــاهد صــورًة تلــو أخــرى  ويضفــي الكثيــر مــن اإلنســانية. نلمــس الغــالف، ثــم نقّلــب الصفحــات بروّي
وندخــل فصــاًل تلــو آخــر. تتحــدث الصــورة عــن نفســها، بلغتهــا الخاصــة ورمزيتهــا الفائقــة، فنلمــس هالــًة 
إلهّيــة وصوفيــة، وخاصــة فــي مشــاهد المســرحية ومشــاهد التدريــب والرقــص. وجــوه المســاجين غامضــة. 

تضــيء الشــمس الوجــوه نهــاًرا، ونبصــر ســخطها وال مباالتهــا فــي وجــه مــا يحــدث لهــا«(37).
المشــارك األول فــي هــذا العــرض هــو )يوســف كنجــل( عميــد الســجناء المشــاركين فــي العــرض األول 
ــم  ــابق، والفيل ــرحي الس ــرض المس ــا الع ــي حققه ــات الت ــن النجاح ــا ع ــذي يخبرن ــا(، وال ــا غاضًب (12 لبنانًي
ــي  ــي محكوميت ــا أقض ــا ال أزال هن ــا أن ــًدا، بينم ــن 75 بل ــر م ــم أكث ــه: »دار الفيل ــق عن ــذي حق ــي ال الوثائق
المؤبــدة، بالمالبــس نفســها، فــي المــكان نفســه، وبالحــال نفســها، 7 ســنوات مــرت مــن دون أن يتغيــر الكثيــر 
فــي حالــي، مــا عــدا أنــه كبــرْت والدتــي ومــا عــادْت قــادرة تجــي تزورنــي بالســجن«. ومــن الشــخصيات ذات 
م فــي المســرحية، شــخصية مقاتــل ســابق فــي ميليشــيات الحــرب اللبنانيــة،  الخصوصيــة الذهنيــة والتــي تقــدَّ
انصــدم بالنهايــة التــي آلــت إليهــا الحــرب، والتــي ســلبته ســلطته وأجبرتــه علــى تســليم ســالحه وإيقــاف كل 
أنــواع القتــال، وبعــد هــذه الســنوات الطويلــة ال يــزال حتــى اآلن يعيــش فــي شــخصية المقاتــل المليشــياوي 
ــو ال  ــال، فه ــي القت ــه ف ــر كتيبت ــالءه، وعناص ــم زم ــة كأنه ــر الزنزان ــه عناص ــذي يوّج ــة وال ــود الكتيب ــذي يق ال
يــزال يعتقــد أنــه يقــود مجموعــًة مســلحًة فــي أثنــاء الحــرب األهليــة. يــروي شــاب آخــر عــن تضــرره مــن 
االعتــداءات اإلســرائيلية علــى لبنــان، مــا جعلــه يتأثــر بالخطابــات والشــعارات األيديولوجيــة التــي تدعــو إلــى 
القتــال وحمــل الســالح، وهــو يــردد هــذه الشــعارات بصــوت عــال بيــن المــرة واألخــرى خــالل المســرحية: 
»إســرائيل عــدو أبــدي«، أمــا المريــض الوحيــد الفعلــي الــذي يشــارك فــي المســرحية فهــو )تليجــي( الــذي 
يعتقــد أن: »لبنــان هــو المــرض النفســي الــذي يعــدي كل النــاس الذيــن يعيشــون فيــه«. هــذه رســالة الســجين 
والمريــض العقلــي )تليجــي( إلــى وزيــر الداخليــة الحاضــر بيــن الجمهــور. يريــد )تليجــي( أن يكــون وزيــًرا 
ــا نفســًيا،  ــة. مجــرٌم يعانــي اضطراًب ــد فــي ســجن رومي للســعادة، وهــو أحــد المســاجين المحكوميــن بالمؤّب
ــر أحــد  لــم ُيحاَكــم كمــا يحاكــم أقرانــه فــي لبنــان، ولــم يوضــع فــي المبنــى المخّصــص لهــم(38). كمــا يعّب
الســجناء فــي مشــهد عــن أّنــه« »لعــّل أقســى األقــدار تلــك التــي تحكــم علــى المريــض النفســي حكًمــا غيــر 
معــروف األمــد فــي ســجنَين: ســجن القضبــان الخارجــي وســجنه الداخلــي«(39). مــا يذكــر بالحــوار المطــول 
بيــن الطبيــب )أندريــه( والمريــض )إيفــان( عــن الســكينة والخــالص اإلنســاني بيــن الداخــل والخــارج. تقــرأ 

(37) شــفيق طبــارة، »الوثائقــي الثالــث عــن الســجون اللبنانيــة لزينــة دكاش«، جريــدة األخبــار، األربعــاء 09 أيلــول/ ســبتمبر، 
.2020

(38) المرجع نفسه.
(39) من تقديم المسرحية في الصحافة.
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دراسات محك
المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن - اآلداب والعروض المسرحية في تمثيل اإلبداع المعتقل وفي رواية السجن العقابي

شــخصية أخــرى قصيــدة شــعرية عــن موضوعــة القانــون والعقــل والجنــون، تذّكــر تماًمــا بمضمــون النــص 
األدبــي )العنبــر رقــم 6( لـــ أنطــون تشــيخوف، تقــول القصيــدة فــي المســرحية:

»عذرا أيها القانون عذًرا،
تقول عني مجنون ممسوس،

تنتظرني كي أشفى،
قد ورد في األديان السماوية،

فكيف بك تحاسبني وأنا،
عذًرا أيها القانون عذًرا،

تستوحي مواًدا من صديقك الفرنسي، 
كن منصًفا أيها القانون،

على أحكام تتضمنها
صفات أحلى باألحكام حملها
فهل في كتب القانون أعاجيب

أال حرج على المريض أتعرفها؟
ال أعي من األشياء غير أسمائها؟

تأمر بحجزي في المأوى االحترازي
وال تتأثر بتطورها(40)

فذنبي الوحيد أني خلقت مجنونا«(41).

أمــا الصحافيــة ناديــن حومــاين فتكتــب أيًضــا فــي وصــف الفيلــم وشــخصياته: »أهميــة الفيلــم ليســت فقــط 
فــي جذبنــا إلــى معانــاة تلــك المنطقــة المتروكــة مــن الدولــة، إنــه يخبرنــا عــن أســباب وجــود هــؤالء الســجناء 
ــا مــا شــفت إمــي، وبيــّي كان قاســي يربطنــي بالجنزيــر ويحّمــي الســكينة ويحرقنــي  فــي المبنــى األزرق، ′أن
ــكينة  ــّي بس ــت بي ــاب ضرب ــي أعص ــار مع ــوا وراي، ص ــا يبعت ــي وم ــغل، يوعدون ــي ش ــت الق ــا كن ــا′، ′م فيه
وتوفــى′، ′مــن لمــا كان عمــري 5 ســنين بتعاطــى حشيشــة، كانــت الدايــة تحطلــي القنبــز ويضحكــوا هــي وإمي 
كيــف أرقــص مــن بعــد هيــك′، ′بــس خلصــت الحــرب انصدمــت، متــل حــدا فاتــح دكانــة وتســكرت، كنــت 
ضابــط بالحــزب، وهــول للــي علقولــي اياهــن ع كتافــي طبــات بيبســي أو نجــوم′، وكأننــا أمــام جــردة حســاب 

لمشــكالت مجتمعنــا الغائــرة فــي العمــق.«(42)
إن قصيــدة )عــذًرا أيهــا القانــون(، وتوصيــف الصحافيــة داريــن حومانــي للفيلم يبــدوان وكأنهما يســتكمالن 
الموضوعــة التــي ناقشــتها شــخصيات روايــة )العنبــر رقــم 6(، عــن جوهــر اإلنســان بيــن الزهــد والمعانــاة، 
وكأن العــرض الحالــي والفيلــم الوثائقــي اللبنانــي يجيبــان عــن األســئلة المطروحــة فــي روايــة تشــيخوف منــذ 
130 عاًمــا. فرؤيــة )إيفــان( أن جوهــر اإلنســان هــو المعانــاة واأللــم والخــوف مــن المــوت والجــوع تتجســد 
ــية  ــة والنفس ــات العصبي ــجناء االضطراب ــا س ــي يرويه ــاعر الت ــات والمش ــات والحكاي ــي المونولوج ــا ف تماًم
فــي المســرحية اللبنانيــة المعاصــرة. ومــن هنــا تأتــي التقاطعــات المؤلفــة لهــذا المحــور بيــن التجربتيــن فــي 
مســاءلة العقــل والجنــون، المثــال والفســاد، العزلــة والجماعــة، الحيــاة والمــوت وغيرها مــن التقاطعــات على 
مســتوى الموضوعــات والمفاهيــم التــي تطرقنــا إليهــا ســابًقا، وكأن العالقــة بيــن )العنبــر رقــم 6( و)جوهــر 

(40) فــي إشــارة إلــى كتابــة القانــون اللبنانــي بنــاًء علــى نظريــات القانــون الفرنســي فــي مرحلــة االســتقالل مــن دون اللحــاق 
بتطــور القانــون الفرنســي المعاصــر.

(41) من قصيدة شعرية تلقى خالل العرض المسرحي.
(42) داريــن حومانــي، حــوار مــع زينــة دكاش، ُحكــم الســجناء »لحيــن الشــفاء« يعنــي »لحيــن المــوت«!، موقــع ضفــة ثالثــة، 3 

تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021.
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فــي مهــب الريــح( ُبنيــت علــى أســاس التمايــز فــي النــوع الفنــي، فالروايــة طرحــت األســئلة واإلشــكاليات 
العقليــة والفكريــة، وهــا هــو المســرح بخصوصيتــه يجيــب بعــد 130 عاًمــا، كان البــد خاللهــا مــن تطويــر نوع 
مســرح البســيكودراما، أو مســرح المضطهديــن كمــا أطلــق عليــه المنّظــر األســاس لــه المســرحي البرازيلــي 
ــه  ــيين كأن ــجناء النفس ــى الس ــوت إل ــاء الص ــن إعط ــن م ــذي تمّك ــن ال ــرح المضطهدي ــوال. إن مس ــتو ب أوغس
يتابــع كتابــة روايــة تشــيخوف الفلســفية، لكــن مــن خــالل المشــاركات الحيــة. وفــي هــذا اإلطــار، وبعنــوان 
)أســرى فــي ســراديب الذاكــرة( يكتــب حممــد بــرو: »تتمــدد ذاكــرة المعَتقــل لتتصــل بذاكــرة معَتقليــن آخريــن، 
ربمــا فــي أزمنــٍة وأمكنــٍة مختلفــة ومتباعــدة، إاّل أنهــا تتوحــد فــي الموقــف مــن الســجن بحــد ذاتــه، بــدًءا مــن 
المعانــاة المشــتركة، وإن تباينــت فــي قســوتها، لكنهــا تبقــى معانــاة لهــا طعــم خــاص يعرفــه المعتقلــون، كمــا 
تتوحــد فــي اتجاهــات أنمــاط التكيــف، تتوحــد فــي األهــداف وتتنــوع فــي ســبل التحقيــق، وهــذه المقارنــة 
بذاتهــا تغنــي خيــال المعتقــل وتمنحــه إحساًســا باالنتمــاء إلــى هــذه المجموعــة الواســعة »المعتقلــون«. إنهــا 
تتوحــد فــي تواتــر األمنيــات التــي يتشــوفون إليهــا كلَّ ســاعٍة حتــى فــي أحالمهــم. األمانــي الكبــرى تتمركــز 
فــي الحريــة واالنفــالت مــن القيــود، وأمانــي أخــرى تتسلســل فــي ترابطهــا كالعــودة إلــى األهــل واألصدقــاء، 

والعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة التــي كانــت، والتمتــع بــكل مــا هــو بســيط وعــادي«(43).
ــول  ــه، ح ــة في ــة المدروس ــال الفني ــن األعم ــات بي ــن تقاطع ــاه م ــا وجدن ــر بم ــور، نذّك ــة المح ــي خاتم ف
ــة  ــؤولية. إن التجرب ــة والمس ــوت، الحري ــاة والم ــرد، الحي ــة والتم ــون، الحكم ــل والجن ــات: العق موضوع
المســرحية الســجنية المدروســة فــي ســجون ســورية فــي أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات، وتجربــة 
المســرح العالجــي بالدرامــا المدرســة فــي الســنوات مــن 2009 إلــى 2022، تبيــن أن المفاهيــم المذكــورة 

ــن. ــا التجربتي ــي كلت ــا ف ــي حضوره ــع ف أعــاله تتقاط

ا: محور األدب والعرض المسرحي في تمثيل ونقد األوضاع االجتماعية، والتشريعية، 
ً
ثالث

والعقابية ضد المرأة

يستمد هذا المحور عنوانه من التقاطعات المدروسة بين:
النــص المســرحي )حوريــة البحــر، هنريــك إبســن، 1888(. والــذي ُقــدم كعــرض مســرحي في ســجن   .1

دومــا للنســاء عــام 1991.
العرض المسرحي )شهرزاد في بعبدا، إخراج زينة دكاش، 2013(.  .2

الفيلــم الوثائقــي المرافــق للعــرض المســرحي، وحمــل عنــوان )شــهرزاد تتكلــم، إخــراج زينــة دكاش،   .3
.)2014

ال تَؤلَّــف العالقــة المدروســة بيــن األعمــال األدبيــة والعــروض المســرحية واألفــالم الوثائقيــة الــواردة فــي 
هــذا المحــور علــى أســاس موضوعــة المــرأة فحســب، بــل أيًضــا مشــاركة النســاء فــي تحقيــق هــذه العــروض 
المســرحية، وروايــة تجربــة النســاء فــي النظــام السياســي والقضائــي واالجتماعــي والثقافــي فــي لبنــان. بــل 
إن العالقــة بيــن األعمــال الفنيــة الســابقة تفتــح علــى احتمــاالت كيفيــة معالجــة موضوعــة المــرأة فنًيــا، أدبًيــا، 

(43) محمد برو، »أسرى في سراديب الذاكرة«، مجلة أوراق، العدد11 )كانون الثاني/ يناير 2021(، ص88.
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ــرت  ــة ظه ــة وأدبي ــال فني ــر أعم ــدًة عب ــة ممت ــدو الموضوع ــابقة تب ــاور الس ــي المح ــا ف ــا رأين ــرحًيا. وكم ومس
فــي فتــرات زمنيــة وتاريخيــة متباعــدة. فبينمــا ُعرفــت كتابــات المســرحي النرويجــي هنريــك إبســن بوصفهــا 
ــر،  ــع عش ــرن التاس ــي الق ــرأة ف ــوق الم ــا وحق ــول قضاي ــاش ح ــاع والنق ــي الدف ــة ف ــا طليعي ــااًل ونصوًص أعم
ــي  ــرحية ف ــروض مس ــق ع ــن تحقي ــف ع ــف( تكش ــدان ناصي ــابقة )وج ــة الس ــاعرة والمعَتقل ــهادة الش ــإن ش ف
ســجن دومــا للنســاء فــي نهايــة ســنوات الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات، تكتــب عــن ذلــك: »آخــر عــرض 
ــة  ــي مكتب ــرحية ف ــذه المس ــا ه ــن( وجدن ــر، لـــ إبس ــة البح ــص )حوري ــن ن ــام 1991، كان ع ــي الع ــاه ف قدمن
الســجن الفقيــرة، وبجانبهــا مســرحيات أخــرى للكاتــب، لكــن بــدا لنــا أن هــذه المســرحية أنســب، بحســب 
قدرتنــا علــى التعامــل مــع النــص وتحويلــه إلــى نــص بســيط، يمكــن أن يصــل إلــى جمهورنــا مــن القضائيــات 
)المحكومــات بجرائــم مختلفــة(. بــدأت )رمــاح بوبــو( و)ناهــد بدوريــة( العمــل علــى النــص، لرمــاح قلــم 
ــة باللغــة العاميــة، فوقــع العــبء األكبــر  ــة الشــعرية، وكانــت تتقــن الكتاب جميــل ســلس وخاصــة فــي الكتاب
عليهــا فــي إعــداد النــص. وكانــت ابنــة الالذقيــة، ولهــا عالقــة مميــزة بالبحــر، لذلــك اســتطاعت أن تعبــر بلغــة 
جذابــة فــي حــوارات )إلــدا( عــن البحــر وشــغفها فيــه؛ أدت )ســمر شــما( دور )إلــدا(، وأديــُت دور البّحــار، 
ــي  ــا ف ــي أديته ــل األدوار الت ــن أجم ــار م ــي، كان دور البّح ــبة إل ــزوج. بالنس ــي( دور ال ــد قهوج وأدت )هن
الســجن، البّحــار ومــا أطلقنــا عليــه فــي النــص المســرحي اســم الغريــب بحــاٌر شــغوف بالبحــر والحوريــات، 
وبالتغييــر واإلبحــار فــي عالــم الحلــم والدهشــة والمجهــول، واالبتعــاد عــن اليابســة حيــث الواقع واالســتقرار 

والمجتمــع والقوانيــن«(44).
ويعــّد العديــد مــن النقــاد المســرحيين أن نصــوص هنريــك إبســن ومنهــا )بيــت الدميــة، وحوريــة البحــر، 
واألشــباح( رائــدة فــي تاريــخ المســرح األوروبــي والعالمــي فــي دفاعهــا عــن حقــوق المــرأة وفــي تصويرهــا 
ــن  ــد م ــن العدي ــب إبس ــه الكات ــد واج ــه، وق ــي من ــذي تعان ــي ال ــي، والقانون ــي، النفس ــع االجتماع للواق
االنتقــادات، وكذلــك االتهامــات التــي تصــف مســرحه بالهــّدام للقيــم والمســيء للعــادات والتقاليــد والثقافــة 
النرويجيــة واألوروبيــة فــي حينهــا. ولــم تتميــز نصــوص الكاتــب المســرحي إبســن بالتطــرق لقضايــا المــرأة 
وحســب، وإنمــا فــي تجســيد العوالــم الذهنيــة والنفســية للمــرأة، والصــراع الــذي تعيشــه الشــخصيات بيــن 
ــر  ــن عناص ــة بي ــية واالقتصادي ــرات السياس ــن التغي ن م ــوَّ ــي ُتك ــدة الت ــة الجدي ــن الثقاف ــة وبي ــة التقليدي الثقاف
المجتمــع، كمــا هــي الحــال مــع مســرحية )األشــباح( التــي ترصــد التحــول الثقافــي الــذي تعيشــه الشــخصية 
الرئيســة )الســيدة إفلنــج( التــي تتغيــر معاييرهــا وقيمهــا بالتزامــن مــع قــراءة الكتــب التــي تّطلــع عليهــا. كذلــك 
األمــر فــي مســرحية )حوريــة مــن البحــر( التــي تطــرح مــن خــالل حكاياتهــا ســؤااًل إشــكالًيا عــن شــخصية 
الزوجــة والعاشــقة )ألــدا( التــي تضطــر بحســب الحبكــة المســرحية لالختيــار بيــن االلتــزام الزوجــي وبيــن 
ــع  ــرحية: »تق ــة المس ــي مقدم ــظ ف ــد احلاف ــد اهلل عب ــب عب ــول، يكت ــار مجه ــع بّح ــية م ــق رومانس ــة عش حكاي
هــذه المســرحية التــي ُكتبــت فــي عــام 1888 فــي المرحلــة الثالثــة مــن تطــور إبســن الفنــي، حيــن تخّلــى عــن 
المســرحيات الشــعرية، وبــدأ فــي التصــدي لمشــكالت اجتماعيــة واقعيــة بأٍســلوب وتكنيــك واقعــي أيًضــا. 
وهــذه الفتــرة فــي رأي النقــاد أهــم فتــرة فــي تاريــخ إبســن الفنــي. تــدور المســرحية حــول شــخصية ســيدة 
أشــبه بجنيــة البحــر فــي ملبســها وفــي ولعهــا بالبحــر، وفــي مــا يعتــري نفســيتها مــن موجــات صاخبــة وفترات 

ــوام،  ــة، )دار الع ــرة العتم ــي حض ــرح ف ــاب المس ــن كت ــاء، م ــا للنس ــجن دوم ــل س ــن داخ ــهادتان م ــف، ش ــدان ناصي (44) وج
.363  – ص362   ،)2020
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مــن الســكون الرهيــب. وتتعــرف ألــدا علــى بّحــار غريــب قــام بجــوالت بحريــة طويلــة ورســت ســفينته فــي 
ــدوله  ــي س ــا يرخ ــل عندم ــف واللي ــر والعواط ــول البح ــدور ح ــا ي ــرة، كان حديثهم ــة الصغي ــا النرويجي بلدته
ــار  ــل البّح ــه. يقاب ــدو أن البحــر جــزء منهمــا وأنهمــا جــزء من ــان وســباع البحــر، كان يب ــى المــاء، والحيت عل
ألــدا ليأخــذ منهــا وعــًدا باالنتظــار حتــى يعــود إليهــا ويجتمــع الشــمل مــن جديــد، ثــم يخلــع خاتًمــا مــن يــده، 
وخاتًمــا مــن يدهــا ويضعهمــا فــي حلقــة مفاتيحــه ويلقــي بهمــا فــي أعمــاق البحــر قائــاًل إننــا خطيبــان، والبحر 
ــة  ــاة الحري ــدا إلــى البحــر، نعيــش ســوًيا حي ــا أل ــا ي ــا بن ــم يعــود البّحــار ليأخذهــا معــه: »هي ــا. ث شــاهد علين
واالنطــالق، ويطلــب منهــا الوفــاء بالعهــد. وهنــا يتدخــل الــزوج الدكتــور فانجــل بــأن المســألة ليســت مســألة 

إرغــام، بــل ال بــّد مــن أن ُتتــرك أللــدا حريــة االختيــار«(45).
فــي حالــة مــن المثاليــة الرومانســية األقــرب إلــى الحلميــة تتقابــل )ألــدا( مــع بّحــار يجســد حلــم العاشــق 
الخــارج مــن الحكايــات والروايــات، ويضــع فــي يدهــا خاتًمــا قبــل أن يغيــب، ولكنــه مــا يلبــث أن يعــود بعــد 
ســنوات ليعــرض عليهــا الرحيــل معــه ومتابعــة كتابــة قصــة عشــقهما، فــي هــذه الســنوات تكــون )ألــدا( قــد 
ــة عشــق  ــن حكاي ــا بي ــا داخلًي ــدا( صراًع ــان، وبعــد أن تعيــش )أل ــت ابنت ــور )فانجــل( وأنجب تزوجــت بالدكت
ــاء  ــرر البق ــذا تق ــي، وهك ــا الذات ــق بخياره ــر يتعل ــدرك أّن المصي ــي، ت ــي وعائل ــزام زوج ــن الت ــي وبي رومانس
إلــى جانــب زوجهــا الــذي اختارتــه وعائلتهــا. يكتــب عبــد اهلل عبــد احلافــظ: »كانــت الحريــة العامــل الرئيــس 
الــذي فتــح عيناهــا فــي أن رأت حنــان الرجــل الــذي يقــف بجوارهــا، فتغيــرت صــورة البحــار الغريــب عمــا 
ــر  ــي أكث ــا، وتعن ــض أيًض ــة الرف ــي حري ــؤوليتها تعن ــى مس ــار عل ــة االختي ــا. إن حري ــي مخيلته ــه ف ــت علي كان
تمتعهــا بكيــان مســتقل«(46). ويتابــع فــي توضيــح العبــرة مــن الحكايــة المســرحية: »يجمــع إبســن فــي هــذه 
المســرحية الرمزيــة والواقعيــة، ويهاجــم فيهــا األحــالم الخادعــة التــي تحجــب الواقــع الحــي بألــوان مختلفــة 
مــن الزيــف االجتماعــي والنفســي«(47)، ويتابــع: »مــع لحظــة االختيــار، تتحــرر ألــدا مــن الســيطرة الطاغيــة 
ــا  ــان زوجه ــه. إن حن ــيعود إلي ــر وس ــن البح ــى م ــت أت ــل مي ــبه برج ــه أش ــه كأن ــر إلي ــب، وتنظ ــار الغري للبح
وشــعورها بكيانهــا المســتقل كإنســانة حــرة، جعلهــا تختــرق حجــب األوهــام والهواجــس إلــى عالــم الحقيقــة 
والواقــع مــع زوجهــا الحنــون«(48). لكــن ذلــك ال يتــم قبــل أن تطلعنــا حكايــة وحــوارات )ألــدا( مــع زوجهــا 
علــى واقــع المــرأة فــي تلــك المرحلــة التاريخيــة فــي أوروبــا، ومــا ســيتم إســقاطه بوضــوح علــى حال النســاء 
المشــاركات فــي عــرض الســجن المســرحي )شــهرزاد فــي بعبــدا(، اللواتــي ســتنتقدن ممارســات التزويــج 
ــي  ــدا( ف ــزواج، تقــول )أل ــا ال ــا ومنه ــي تخصه ــة الت ــرارات المصيري ــي الق ــرأة ف ــادرة رأي الم ــر، ومص المبك

المســرحية لزوجهــا: 
»ألدا: نعم، يجب أن أكون حرة االختيار، إما أن أدعه يذهب أو أذهب معه.

فانجل: هل تدركين ما تقولين، تضعين مستقبلك كله في يديه؟

(45) عبــد اللــه عبــد الحافــظ، »مقدمــة« فــي: هنريــك إبســن، نــص حوريــة مــن البحــر، أحمــد النــادي )مترجــم(، طــه محمــود 
ــت: وزارة اإلعــالم، 1990(،  ــلة المســرح العالمــي 245 )الكوي ــد الحافــظ )مقــدم(، سلس ــه عب ــد الل طــه )مراجــع(، عب

ص6-5.
(46) المرجع نفسه، ص7.
(47) المرجع نفسه، ص9.
(48) المرجع نفسه، ص7.
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ــك،  ــك بنفس ــدرك ذل ــا، اآلن ت ــزواج منه ــي أردَت ال ــرأة الت ــت الم ــي، لس ــي حريت ــب أن تمنحن ــدا: يج أل
نســتطيع أن نفتــرق اآلن بحريــة وتفاهــم. نعــم يــا فانجــل أدرك ذلــك، هنــاك لحظــات أفكــر فيهــا أن المهــرب 
الوحيــد واألمــان الوحيــد هــو ان أستســلم لــك تماًمــا وأديــر ظهــري إلــى هــذا كلــه، ولكنــي ال أســتطيع، ال 

ــتطيع«(49). أس
لكــن هــذه األزمــة الشــخصية التــي تعيشــها )ألــدا( فــي المســرحية تنتهــي فــي اللحظــة التــي تســتطيع فيهــا 
حريتهــا أن تجعــل مــن مصيرهــا قائًمــا علــى اختيارهــا الذاتــي، وهــي بذلــك أيًضــا تحمــل مقولــة التــالزم بيــن 

الحريــة والمســؤولية، وذلــك مــا تعبــر عنــه فــي الحــوار الثنائــي مــع زوجهــا قبــل نهايــة المســرحية:
ــى  ــودي إل ــتطيعين أن تع ــي، اآلن تس ــيء يخصن ــن كل ش ــي وم ــد من ــى األب ــرة إل ــت ح ــل: اآلن أن »فانج

ــؤوليتك. ــى مس ــة وعل ــاري بحري ــتطيعين أن تخت ــة، اآلن تس ــك الحق حيات
ألــدا: الحريــة والمســؤولية. آه، اآلن، لــم أعــد اتــوق إليــه وال أخشــاه، لقــد ســبرُت غــوره، كانــت لــي حريــة 

اختيــار المجهــول، ولــذا كانــت لــي حريــة رفضــه«(50).
لينتهــي النــص المســرحي مــع مقولــة تــرد علــى لســان شــخصية )بالســيد( المقــرب مــن العائلــة، والــذي 

يقــول مــا يضمــر مقولــة المســرحية ومغزاهــا:
»بالســيد: الحوريــة ماتــت، ولكــن الرجــال والنســاء يســتطيعون أن يؤقلمــوا أنفســهم، نعــم، أوّكــد لــك يــا 

ســيدة فانجــل، يســتطيعون أن يؤقلمــوا أنفســهم، إذا كانــوا أحــراًرا ومســؤولين«(51).
ــيحضر  ــك س ــص، وكذل ــي الن ــاس ف ــكل أس ــر بش ــر حاض ــإن البح ــرحية ف ــوان المس ــن عن ــر م ــا يظه وكم
فــي مونولوجــات ســجينات ســجن بعبــدا المركــزي للنســاء فــي لبنــان فــي واحــد مــن أبــرز مشــاهد مســرحية 
ــر  ــز البح ــن: »يرم ــص إبس ــي ن ــر ف ــور البح ــن حض ــظ ع ــد احلاف ــد اهلل عب ــب عب ــدا(. يكت ــي بعب ــهرزاد ف )ش
ــي  ــان ف ــدة، فاإلنس ــود الجام ــى القي ــز األرض إل ــا ترم ــالق، بينم ــة واالنط ــى الحري ــرحية إل ــذه المس ــي ه ف
البــر مثلــه مثــل الســمكة فــي البركــة الراكــدة. إن اســتخدام الرمــز فــي هــذه المســرحية يضفــي عليهــا طابًعــا 
شــاعرًيا، فصــورة ألــدا وهــي تغطــس فــي البحــر كل يــوم وترتــدي رداًء أشــبه بــرداء الحوريــة، بينمــا يتدلــى 
شــعرها الكثيــف علــى كتفيهــا، كل هــذا يبعــث حيــاًة فــي الرمــز والشــخصية التــي ترمــز إليــه«(52). وكذلــك 
تنــّوه الشــاعرة والمعتقلــة الســابقة )وجــدان ناصيــف( فــي شــهادتها علــى أثــر البحــر فــي النــص المســرحي 
علــى المعتقــالت المشــاِركات فــي تحقيــق العــرض المســرحي: »حــوار ألــدا والبحــار الفائــض بالرومانســية 
واألحــالم الواعــدة الهاربــة مــن الواقــع، حبــس أنفــاس النســاء، وخاصــة عندمــا أخــذ البحــار خاتمهــا وخاتمه 
ووضعهمــا فــي سلســلة ورماهمــا فــي البحــر، وقــال تزوجنــا اآلن والبحــر شــاهد«(53). لكــن شــهادة )وجــدان 
ــص  ــالت الن ــه المعتَق ــن خالل ــت م ــذي قدم ــل ال ــو التأوي ــة، أال وه ــر أهمي ــو أكث ــا ه ــل م ــف( تحم ناصي
المســرحي والجــدال الدائــر بينهــن حــول النهايــة الواجبــة لهــذه الحبكــة المســرحية، فتكتــب: »تمــر الســنوات 

(49) المرجع نفسه، ص108.

(50) المرجع نفسه، ص123.

(51) المرجع نفسه، ص127.
(52) المرجع نفسه، ص8.

(53) ناصيف، ص364.
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ــن،  ــه ابنتي ــب ل ــا، وتنج ــا محترًم ــزوج طبيًب ــا، تت ــن مخيلته ــا كان م ــار ربم ــا بالبح ــدا أن لقائه ــف أل وتكتش
وعاشــت معــه حيــاة هادئــة بعيــدة عــن البحــر، وبقيــت تتألــم وحيــدة تنتظــر شــيًئا ال تعرفــه، وال تفهــم إن كان 
ــه قــادم الصطحابهــا.  مــن صنــع خيالهــا، حتــى يأتــي يــوم ويعــود فيــه الغريــب ليقــول لهــا إنــه زوجهــا وإن
ــا يــدور حــوار جميــل بينهــا وبيــن زوجهــا والغريــب، وتوضــع بيــن خياريــن: البقــاء مــع زوجهــا الــذي  هن
ــن  ــار، وحي ــاط مــع البّح ــن أن البحــر كان شــاهًدا علــى االرتب ــه، وبي ــا والمجتمــع شــاهد علي ــه قانونًي تزوجت
ــالة  ــرحية برس ــي المس ــا، وتنته ــار زوجه ــارك«، تخت ــي اختي ــرة ف ــت ح ــار: »أن ــة االختي ــا حري ــا زوجه يعطيه
أردنــا إيصالهــا، وهــي أنــه عندمــا نمتلــك حــق الخيــار فــإن خيارنــا يكــون صحيًحــا. اعتقــد أننــا خرجنــا كثيــًرا 
عــن النــص األصلــي، وكانــت النهايــة صادمــًة للســجينات. عّبــرن عــن غضبهــن وقلــن إنــه يجــب علينــا أن 
ــن  ــروب م ــتختار اله ــجينة س ــإن أي س ــجن. ف ــع الس ــى واق ــر إل ــد النظ ــه عن ــا، أن ــوم طبًع ــة. مفه ــر النهاي نغي
الواقــع، حتــى لــو كان الذهــاب مــع رجــل غريــب«(54). وهكــذا نــرى أنــه قــد عّبــر نــص إبســن عــن بواطــن 
ومشــاعر المعتقــالت المشــاِركات فــي العــرض المســرحي، اللواتــي تماهيــن مــع الجدليــة التــي تقــع أمامهــا 
الشــخصية الرئيســة )ألــدا(، ولكنهــن فــي اآلن عينــه، ومــن موقــع التلقــي الــذي يحمــل خصوصيــة أي متلــٍق 
ســجين، فإنهــن رفضــن النهايــة المقترحــة مــن المؤلــف والنــص األصلــي، لصالــح خاتمــة تتــالءم بمنطقيــة 
أكثــر واقعيــة بالنســبة إلــى ســجينات محرومــات مــن الحريــة، والتــي أطلقــت عليهــن المخرجــة زينــة دكاش 

فــي عرضهــا لقــب )الشــهرزادات(.
فــي عــام 2013، قدمــت المخرجــة ذاتهــا عرضهــا المســرحي مــع الســجينات فــي ســجن بعبــدا المركــزي 
فــي لبنــان بعنــوان )شــهرزاد فــي بعبــدا(، وفــي العــام التالــي قدمــت الفيلــم الوثائقــي المرافــق لرحلــة العــرض 
والتدريبــات اليوميــة عليــه بعنــوان )شــهرزاد تحكــي، 2014(. يبــدأ العرض مــع موســيقى مقطوعة الموســيقار 
ــة إلــى مملكــة »ألــف  ــة وليل ــوان )شــهرزاد(. فيحــّول العــرض مملكــة ألــف ليل ريمســكي كورســاكوف بعن
ــى  ــذي ينصــت إل ــي العــرض. والجمهــور هــو شــهريار ال ــر المشــاركات ف ــة وحبســة« علــى حــد تعبي حبس

حكايــات الســجينات. 
ر الفيلــم المرافــق للفيلــم دخــول الجمهــور إلــى المســرح فــي ســجن بعبــدا للنســاء، يحضــر  عندمــا يصــوِّ
ــه وهــو يعــود  ــال حريت ــا(؛ ن ــا غاضًب أحــد الســجناء الذيــن شــاركوا قبــل 4 ســنوات فــي مســرحية )12 لبنانًي
إلــى الســجن لمشــاهدة العــرض المســرحي الخــاص بالنســاء. فــي أثنــاء دخــول الجمهــور تتــوزع الســجينات 
علــى الــدرج بينمــا يصعــد الحضــور إلــى مــكان صالــة العــرض، تضــع المخرجــة أجســاد النســاء الســجينات 
ــر التالمــس بيــن جســد الســجينات وجســد الجمهــور الداخــل إلــى العــرض،  ــة اســتفزازية، تجب فــي وضعي
كأنهــا ترغــب فــي دراســة االحتــكاك بيــن الســجينة والجمهــور، أو كأنهــا ترغــب فــي فــرض االحتــكاك بيــن 
ــاربات  ــع إش ــًدا م ــا موح ــجينات لباًس ــدي الس ــة. ترت ــور النمطي ــود والص ــاوز القي ــن تج ــوع م ــَدين كن الجس
ملّونــة عــل الــرأس، وتبــدأ الجوقــة النســائية الجماعيــة بإعطــاء األوامــر بصــوت عالــي، يشــرحن الممنوعــات 
المفروضــة فــي حيــاة الســجن: »ممنــوع الســهر، ممنــوع العبــور بيــن الممــرات، ممنــوع المــرض بعــد الســاعة 
خمســة، ممنــوع االتصــال مــع الخــارج، ممنــوع التجــول بيــن الغــرف، ممنــوع المكيــاج«. كمــا فــي العــرض 
الســابق، تــروي الســجينات المشــاركات فــي العــرض حكاياتهــن الذاتيــة، أولهــا أم اشــتاقت إلــى أوالدهــا: 
»اشــتقت للمشــي، كيــف صــار شــكلي يــا تــرى؟«. تــروي إحــدى المشــاركات تجربــة ســفاح القربــى التــي 
ــة  ــي المدرس ــا ف ــم إخفاقه ــا، ث ــخصيتها، انعزاله ــي ش ــرت ف ــي أّث ــا، والت ــي طفولته ــة ف ــرة طويل ــتها لفت عاش

(54) المرجع نفسه، ص365.
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والتعليــم، حتــى دخلــت المستشــفى، ومــن بعدهــا تبــدأ الميــل إلــى العنــف فــي االنتقــام مــن القريــب الــذي 
كان يغتصبهــا طــوال ســنوات مــن الطفولــة.

تكتــب الباحثــة ناديــة خلــوف عــن طبيعــة العالقــة الثنائيــة فــي حــاالت العنــف األســري: »غالًبــا مــا يعــزل 
ــون  ــد يك ــم، ق ــرى للدع ــة أخ ــادر خارجي ــل وأي مص ــاء والعم ــة واألصدق ــن العائل ــم ع ــدون ضحاياه المعت
لديهــم طبــاع متفجــرة ويصبحــون عنيفيــن فــي أثنــاء نوبــة مســيئة، بعــد ذلــك، يصبحــون نادميــن ويحاولــون 

اســتمالة شــريكهم بالســحر والمــودة والوعــود بالتغييــر، لكــن الســلوك المســيء نــادًرا مــا يتوقــف.
العالقــات المســيئة تتمحور حول الســيطرة والســلطة، وتتضمــن التكتيكات الشــائعة التي يســتخدمها الجناة:

 -نمط من العنف: حلقات تتخللها االعتذارات والهدايا والوعود بالتوقف.
 -عزل الضحية عن األصدقاء أو العائلة أو الهوايات أو حتى وظيفتهم.

 -بث الذنب في الضحية بسبب سلوكها أو الرغبة في مزيد من الحرية«(55).
ــي  ــع العرب ــي المجتم ــرأة ف ــى الم ــع عل ــم الواق ــى الظل ــن عل ــجينات ومونولجاته ــات الس ــز حكاي ترّك
ــاء«.  ــن النس ــي م ــالء يأت ــل: »كل الب ــرأة، مث ــة الم ــن قيم ــي م ــي تدن ــعبية الت ــال الش ــون األمث ــي، فيتل واللبنان
ــرد  ــا للس ــكل دافًع ــن لتش ــا معه ــراض يحملونه ــن أغ ــرض م ــي الع ــجينات ف ــات الس ــق مونولوج وتنطل
المســرحي، منهــن مــن يحمــل الفســتان األخيــر الــذي كانــت ترتديــه ابنتهــا حيــن اعنُقَلــت، وســجينة أخــرى 
ــذي تعيشــه، بينمــا  ــة الفــراغ ال ــر عــن حال جلبــت كمنجــة، وهــي أداة خاصــة بزوجهــا لكنهــا اختارتهــا لتعب
يعيــش زوجهــا الشــغف اليومــي المتعلــق بإتقــان العــزف علــى الكمــان: »كنــت أحســدو ألنــو عنــدو هــدف، 
ألنــو عنــدو مشــروع آخــد وقتــو«. أمــا الســجينة الثالثــة تحمــل دفتــر مذكــرات يوميــات ســجينة ســابقة، وجَدته 
فــي الســجن. تــروي فيــه الســجينة الكاتبــة قصــة حياتهــا منــذ العشــق مــع ابــن الحــي الــذي مّثــل لهــا فتــى 
األحــالم، فحاربــت عائلتهــا للــزواج منــه، ثــم مــا لبــث أن بــدأ بضربهــا خــالل األســبوع األول مــن الــزواج، 
لكــن صمتهــا عــن العنــف الواقــع عليهــا أدى إلــى اســتفحاله مــع الزمــن، وفــي النهايــة تفقــد القــدرة علــى 
تحمــل حــاالت العنــف والضــرب التــي تقــع عليهــا أمــام عينــي ابنتهــا. وبســبب الحاجــة العاطفيــة مالــت إلــى 
عالقــة مــع رجــل آخــر أدت بهــا إلــى حكــم »الزنــا« بحســبما ُيظهــر ملفهــا القضائــي. إنــه التفــاوت بين تشــريع 
العنــف المنزلــي والزوجــي والضــرب أمــام األطفــال، وفــي المقابــل يعاقــب القانــون علــى جريمــة الممارســة 
الجنســية مــن دون عقــد الــزواج. وتــروي المشــاِركة الرابعــة عــن لحظاتهــا األولــى فــي المــكان، عــن الســجن 
وقواعــده، تــروي عــن توزيــع المســاحات، غيــاب الخصوصيــات، صعوبــات الزيــارات العائليــة، وكل ذلــك 
َمــرويٌّ بطريقــة كوميديــة مبنيــة علــى المفارقــة الســاخرة، فتشــبه الممثلــة الســجن بالعصفوريــة. بينمــا تســخر 
ســجينة أخــرى مــن النظــام البيروقراطــي القضائــي، فتصبــح جلســات محاكمتهــا فــي حاجــة إلــى عرافــة أو 

قــراءة القــدر بــأوراق الشــدة واللعــب لتعــرف الموعــد بيــن المحاكمــة واألخــرى.
يكتــب الناقــد عبــد النــارص حســو عــن أثــر العــرض المســرحي فــي المشــاركين والمشــاركات فــي مســرح 
المقهوريــن، أو مســرح الشــهادات الحيــة، فيكتــب بمــا يشــبه التحليــل آلليــة مســرح البســيكودراما أو المســرح 
ــه  ــي الوقــت ذات ــون، ويصنعــون ف ــة بمــا َيعمل ــرون عــن آالمهــم وأحاسيســهم الصادق العالجــي: »إنهــم ُيعب

(55) ناديــة خلــوف، عندمــا يتحــول المنــزل إلــى معتقــل، مجلــة أوراق العــدد 11، ملــف أدب الســجون، تصــدر عــن رابطــة 
ــر 2021، ص267. ــي/ يناي ــون الثان ــاب الســوريين، كان الكت
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عوالــم حقيقيــة مــن خــالل تجاربهــم الذاتيــة، هنــا يركــز الممثــل علــى إيصــال الفكــرة والتعبيــر عنهــا أكثــر 
مــن اهتمامــه بالشــكل الفنــي/ الجمالــي، قــد تكــون الفكــرة سياســية أخالقيــة اجتماعيــة بصــوٍغ فنــي أمــام 
جمهــور مغايــر لــم يعــش تجربــة الســجن، لذلــك، تكــّون نبــرة الصــوت ومالمحــه شــخصية الممثــل بوصفــه 
يــؤدي دوره، هنــا تنتفــي المســرحة وتتحــول العمليــة إلــى اســتعادة حالــة التجربــة والتعذيــب، طالمــا لــكل 
ــة. قــد يخــرج هــذا الممثــل المعَتقــل  ــة والشــخصية المؤدي ــة التجرب ــة نابعــة عــن خصوصي واحــد خصوصي
ــتحَضرة  ــاعره المس ــل مش ــّم يمث ــن ث ــة، وم ــذه التجرب ــي ه ــه ف ــل نفس ــو يمّث ــل دوًرا فه ــه ال يمث ــن دوره ألن ع
ــى  ــن األداء عل ــجن وزم ــي الس ــدث ف ــن الح ــي زم ــا ف ــة أقّله ــف التجرب ــدث األول، فتختل ــة الح ــي اللحظ ف
ــاركة  ــة المش ــجينة والمؤدي ــرأة الس ــن الم ــي بي ــذا التماه ــن ه ــل«(56). وع ــي متفاع ــور ح ــام جمه ــبة أم الخش
ــد  ــي تعتم ــرحية الت ــروض المس ــة الع ــو خصوصي ــارص حس ــد الن ــد عب ــح الناق ــرحي يوض ــرض المس ــي الع ف
علــى البــوح الشــخصي للمشــاركين والمشــاركات فــي شــرح الديناميــة الســردية بيــن الشــاهدة وبيــن الحــدث 
المســرحي: »هــذه المرويــات الشــفهية كســردية ديناميــة مؤثــرة يعتمــد اســتحضارها علــى الذاكــرة النابضــة 
ــل  ــل/ المعتق ــح الممث ــال، يمن ــوت ع ــوح بص ــي ب ــا ه ــدر م ــي، بق ــى التوثيق ــا بالمعن ــت توثيًق ــاة، ليس بالحي
روًحــا وأحاسيًســا صادقــة، تكــّون جــزًءا مــن شــخصيته، وتحــرره مــن الظلــم وتخّلصــه مــن اآلثــار التــي تثقــل 
كاهلــه، بمعنــى تطهيــر الممثــل والمتفــرج، فــي النظريــة االرسطوطاليســية، هــذه المواقــف والتجــارب، علــى 
الرغــم مــن ذاتيتهــا إال أنهــا انتقائيــة، مختزلــة، تصــّور جماليــة فنيــة، ال تلخــص ســنوات االعتقــال، إنمــا هــي 

بعــض مشــاعر المعتقــل«(57).
تدخــل المشــاِركة الخامســة فــي المســرحية بفســتان العــرس، تخبــر عــن العنــف الــذي تعرضــت لــه وهــي 
طفلــة، عــن التربيــة المبنيــة علــى الخــوف والطاعــة، تخبــر عــن الرعــب الــذي أصابهــا حيــن اكتشــفت دورتهــا 
الشــهرية األولــى باعتقادهــا أن قصــاص إلهــي؛ تتمركــز حكايــة هــذه الســجينة حــول مشــكلة التزويــج المبكــر 
مــن رجــل يكبرهــا بـــ21 عاًمــا، عــن الظلــم الــذي تعرضــت لــه مــن طــرف عائلتهــا وزوجهــا، االغتصــاب 
ــة  ــن العالق ــا، وع ــا وبناته ــام أبنائه ــا أم ــي تتلقاه ــات الت ــن الضرب ــتمر، وم ــي المس ــف الزوج ــي، العن الزوج
ــة  ــا. حكاي ــة الزن ــي جريم ــا ف ــت إثره ــيق، وقع ــع عش ــروج م ــى الخ ــا إل ــا قاده ــا، م ــي تفتقده ــة الت العاطفي
الشــاهدة الخامســة تعبيــر عــن الخيــارات الضيقــة التــي يفرضهــا المجتمــع علــى المــرأة، فإمــا الزوجــة المعنّفة 
المطيعــة الراضيــة بالعنــف أمــام أوالدهــا، أو المــرأة الزانيــة لمحاولــة البحــث عــن العاطفــة الخاصــة. يركــز 
العــرض فــي أكثــر مــن موضــع علــى ضــرورة اللجــوء إلــى القضــاء فــي حــاالت العنــف الزوجــي، ويشــجع 
الصامتــات للقيــام بذلــك والتعبيــر عمــا يتعرضــن لــه. تكتــب الناقــدة ســارة خــازم عــن النســاء المشــاركات 
فــي المســرحية: »يمكــن تســميتهن بالنســاء المتمــردات، نســاء قــررن أنهــن اكتَفيــن، ولــن يســمحن بظلمهــن 
مجــدًدا. هــن ســجينات تحّولــن إلــى شــهرزاد فــي ســجن أصبــح مملكــًة عندمــا تكّشــف لهــن أن المجتمــع 
يعيــش فــي الســجن األكبــر. قالــت شــهرزاد أنــا مذنبــة، لكنهــا لــم تكتــِف بذلــك، بــل أجبرتنــا علــى معرفــة 
الســبب. معرفــة أي زواج قســري، أي تعنيــف أســري، أي خيانــة، وأي ظلــم أدى بهــا إلــى ارتــكاب الجريمــة. 
ــراء منهــا. ُزّوجــت شــهرزاد قســًرا عندمــا  وربمــا لــم ترتكبهــا، بــل هــو الظلــم نفســه ألبســها جريمــة هــي ب
كان عمرهــا 12 عاًمــا، لــم تعــرف شــيًئا عــن الــزواج، أطاعــت زوجهــا وأنجبــت لــه، إال أنــه، وهــو يكبرهــا 

ــون  ــدد11، )كان ــة أوراق، الع ــن«، مجل ــل الوط ــن داخ ــارج الزم ــجن خ ــرح والس ــة المس ــو، »متالزم ــر حس ــد الناص (56) عب
ــر، 2021(، ص67. ــي/ يناي الثان

(57) المرجع نفسه، ص75.
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ــر، وإذا  ــوا يطالبونهــا بالصب ــت تشــكيه ألهلهــا، كان ــا كان بعشــرات الســنوات، كان يعنفهــا باســتمرار، وعندم
ــا، إذ أن أخاهــا جاهــز لقتلهــا إن نطقتهــا. أمــا شــهرزاد أخــرى،  ــة حتًم أتــت علــى ســيرة الطــالق، فهــي ميت
فكانــت تتعــرض للتعنيــف اللفظــي والجســدي مــن زوجهــا وأمــام أعيــن أطفالهــا. وشــهرزاد أخــرى لجــأت 
ه جســدها، كانــت ُتمنــع مــن الخــروج من  إلــى المخــدرات بعــد أن كانــت تعنَّــف فــي بيــت ذويهــا إلــى أن تشــوَّ
المنــزل، ومــن الضحــك أمــام الرجــال علًمــا أنهــا كانــت طفلــة حينهــا، ثــم عندمــا بلغــت، أخرجهــا والدهــا 
ــدى  ــة للشــبان، فهربــت مــع أول شــاب أب ــة رســائل غرامي ــادرة علــى كتاب ــر ق مــن المدرســة كــي تكــون غي
ــم قتــل، وســرقة،  ــرة أدت بالنســاء الســجينات إلــى ارتــكاب جرائ ــه خانهــا. قصــص كثي اهتمامــه بهــا، إال أن

وتعاطــي المخــدرات وتجارتهــا، والزنــى، وغيرهــا«(58).
فــي لقــاء صحفــي تصــرح المخرجــة زينــة دكاش: »أردُت مــن ناحيــة أن أعــّرف َمــن خــارج هــذه الجــدران، 
باألوضــاع الحياتيــة التــي دفعــت بتلــك النســاء إلــى ارتــكاب أخطــاء فادحــة فــي حيواتهــن مــن جهــة، وأن 
تتصالــح هــذه النســاء مــع ذواتهــن مــن جهــة أخــرى، ووجــدُت أن العمــل الفنــي ســيكون خيــر نتيجــة لعــالج 
الدرامــا، حيــث مــن شــأنه أن يخفــف مــن المشــكالت النفســية التــي يعانيــن منهــا وللتخفيــف مــن حدتهــا. 
أغلــب جرائــم النســاء هــي قتــل الــزوج، ألســباب متعــددة، منهــا التزويــج المبكــر، العنــف المنزلــي، التســلط 
الزوجــي. لذلــك، مثــل العــرض صــوت أي امــرأة معنفــة، أو أي امــرأة تعانــي مــن شــروط العيش تحت ســلطة 
النظــام الذكــوري. لــم أكــن أملــك فكــرًة واضحــًة عــن الموضــوع الــذي فــي إمكانــي طرحــه فــي المســرحية، 
ولكــن عندمــا احتككــت بالســجينات الالتــي رحــن يتحدثــن عــن أوضاعهــن وحكاياتهــن مــع الحيــاة ولــدت 
الفكــرة وســميتها شــهرزاد فــي بعبــدا. لمــاذا شــهرزاد؟ ألنهــا كانــت ســجينًة أيًضــا، وروت على مدى ألــف ليلة 
وليلــة حكاياتهــا لشــهريار كــي ال يقتلهــا، وهنــا تخاف النســاء أيًضــا أن يقتلهــا المجتمــع، وال ســيما أن بعضهن 
عشــن فــي الســجن آالف الليالــي، وأن مــن سيشــاهد المســرحية ســيتزود بكميــة معرفــة أكبــر وبثقافــة حياتيــة 
مغايــرة تماًمــا عــن تلــك التــي نكتســبها فــي حياتنــا العاديــة، ســتكون بمنزلــة عناصــر إرشــادية وتربوية لــه«(59).
ــة  ــى المدين ــة عل ــن الزنزان ــة م ــذة المطّل ــام الناف ــاة أم ــهد المناج ــو مش ــرض ه ــي الع ــول ف ــهد األط المش
ــم الخارجــي، ويتضمــن هــذا المشــهد والمونولوجــات التــي تؤديهــا الســجينات أمــام النافــذة، فــوق  والعال
المدينــة، فــي خطــاب إلــى األبنيــة واألهالــي مــا يتقــارب تماًمــا مــع عالقــة شــخصية )ألــدا( مــع البحــر فــي 
مســرحية )إبســن(. فــي هــذا المشــهد، تعبــر المشــاركات واحــدًة تلــو األخــرى أمــام نافــذة مطّلــة مــن داخــل 
الزنزانــة إلــى المدينــة، لــكل منهــن مونولوجهــا الخــاص الــذي كتبتــه لتلقيــه أمــام الجمهــور وأمــام النافــذة. 
تتعــدد المونولوجــات بيــن األمنيــات واآلمــال باالنضمــام إلــى العائلــة فــي لحظــات األعيــاد واالحتفــاالت 
ــالق  ــعور باالنغ ــن الش ــا، وبي ــودة إليه ــا والع ــة بكليته ــذه المدين ــى ه ــاء إل ــة االنتم ــن رغب ــبات، وبي والمناس
وفقــدان المــكان الــذي تحتاجــه الشــخصية الســوية. ذلــك أن إحــدى الســجينات تنــادي مــن داخــل الزنزانــة، 
بصــراخ يعبــر فــوق المدينــة باتجــاه البحــر علــى الطــرف اآلخــر مــن الســجن: »يــا بحــر اشــتقتلك، اشــتفت 
أتخبــا فيــك، مثــل مــا الشــمس بتتخبــا وراك، اشــتقت ألعــب بالمــي، أركــض ع الشــط، يا بحــر خدنــي لعندك«. 
ــة مــن البحــر( حيــث يحشــر الرجــل الحلــم مــن عالــم التخيــل أو  أمــا مــا يماثــل النــص المســرحي )حوري
التوهــم عنــد شــخصية )ألــدا( فهــو يحضــر فــي مشــهد مســرحي مكتــوب علــى شــكل برنامــج إذاعــي تقدمــه 

(58) سارة خازم، »يوميات شهرزاد العالج بالتمثيل«، العربية نت )30 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2014(.
(59) فيفيــان حــداد، »شــهرزاد فــي بعبــدا: مســرحية لزينــة دكاش تحكــي قصــص نســاء خلــف القضبــان«، الشــرق األوســط، 5 

أيــار/ مايــو، 2012.
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الســجينات بعنــوان )لتلتــة(، وهــو مشــهد تســتقبل فيــه الســجينات رجــاًل مــن ماضيهــن لمســاءلته، اســتجوابه، 
واالستفســار عــن ســلوكيات قــام بهــا مــع إحداهــن فــي الماضــي. وكمــا األمــر فــي الجدليــة التــي تعيشــها 
)ألــدا، هنريــك إبســن( بيــن المــرأة العاشــقة واألم المتزوجــة، تصــرخ الســجينات فــي المســرحية فــي التعبيــر 
ــة: »كان حلمــي أن أكــون امــرأة، لكنــي ال أعــرف مصلحتــي، عبالــي ينقــال عنــي كلمــة  عــن الحلــم باألنوث
حلــوة قبــل مــا مــوت«. وتقــول شــهرزاد أخــرى: »فــي هــذا العــرض أشــعر أنــي مليئــة باألنوثــة« فــي التأكيــد 
علــى دور العــرض المســرحي فــي إحســاس المشــاركة فيــه بالــذات. يكتــب عبــد النــارص حســو عــن األثــر 
ــل  ــث تمّث ــل، حي ــع بالتمثي ــابك الواق ــرحية: »يتش ــي المس ــاركات ف ــجينات المش ــاء الس ــى النس ــي عل اإلبداع
مجموعــة الممثليــن والممثــالت حــوادث وتجــارَب أو مــا جــرى معهــم جميًعــا، كلٌّ علــى حدة داخل الســجن 
فــي زمــٍن مــا؛ يمثلــون تجاربهــم الذاتيــة علــى الخشــبة أمــام جمهــور مــا، وقــد تنعكــس هــذه التجربــة علــى 
ــؤدون أدواًرا،  ــن يمثلــون أنفســهم وي ــا، كــون الممثلي ــا تحريضًي ــًرا عاطفًي أرض الواقــع، وقــد ال تحــدث تأثي
قــد يتماهــون فــي الــدور أو يبتعــدون عنــه، هنــا تتدخــل الذاكــرة إلحيــاء التجربــة األولــى ليــس كطقــس أو 
حــدث، إنمــا تمثيلهــا واســتعادتها، قــد تحــذف أو تضــاف حــوادث لــم تكــن موجــودة، وهــم يخلقــون توّتــًرا 

طقســيًّا يخضــع للقواعــد المســرحية«(60).
ــح  ــن لصال ــر القواني ــي تغيي ــابق ف ــرض الس ــا الع ــي حققه ــازات الت ــض اإلنج ــي بع ــرض الحال ــر الع يذك
ــَق القانــون 469 الــذي يخفــف األحــكام بنــاًء علــى حســن الســلوك، كمــا أقــر القانــون  حقــوق الســجناء: ُطبِّ
ــدة  ــة بالم ــكام المتعّلق ــن األح ــر م ــف الكثي ــا يخف ــن 12، م ــداًل م ــهر ب ــادل 9 أش ــجنية بمع ــنة الس ــّد الس ع
الزمنيــة، وهــذا مــا اســتفادت منــه إحــدى المشــاركات فــي العــرض وعّبــرت عــن ذلــك. ومــع ذلــك، تتابــع 
ــول  ــن للحص ــن يناضل ــا يزل ــي م ــوق الت ــب والحق ــم المطال ــرحية بتقدي ــي المس ــاِركات ف ــجينات المش الس
عليهــا. وتــؤدي الســجينات قبــل نهايــة العــرض أغنيــًة جماعيــًة تتغنــى بالحريــة: »هيهــات يــا أبــو الزلــوف، 
ومحالكــي يــا حريــة«، وذلــك بــأداء إيقاعــي جماعــي راقــص تعبــر تصاميمــه الحركيــة عــن وضعيــات الجســد 
المقّيــد، الجســد المجبــر علــى التدافــع عنــد الســير فــي أروقــة الزنازيــن، كذلــك حــركات مســتمدة مــن أفعال 
وأوامــر القمــع مثــل فــم األفــواه، والعقوبــات الجســدية. مــع نهايــة المســرحية التــي تمتــد إلــى ســاعة ونصــف 
ــر الســجينات بالترتيــب أمــام المســرح وتلقــي كل منهــن مطالبهــا ووداعهــا األخيــر للجمهــور،  الســاعة، تعُب
ــًرا عــن دور اإلرادة واإلصــرار: »المصيــر فيــو يتغيــر،  وتهتــف الســجينات فــي النهايــة بشــكل جماعــي، تعبي
ــرحية  ــة مس ــه حكاي ــي علي ــي تنته ــؤولية الت ــة والمس ــوم الحري ــا بمفه ــر أيًض ــا يذّك ــر«. بم ــو يتغي ــخ في التاري

)حوريــة مــن البحــر(.

خاتمة

ــن  ــيات الذي ــالت السياس ــيون والمعتق ــون السياس ــا المعتقل ــي اختاره ــرحية الت ــوص المس ــة النص إن دراس
حققــوا تجــارب مســرحية داخــل المعتقــل تكشــف لنــا عــن الموضوعــات والمفاهيــم الرئيســة التــي يرغــب 
المســرحيون والمســرحيات المعتقلــون والمعتقــالت فــي التعبيــر عنهــا. وقــد نتــج عــن مقاطعتهــا مــع تجارب 
ــن/ات داخــل  مــة لتحقــق مــع الســجناء أو الســجينات مــن طــرف مختصي ــا المصمَّ مســرح العــالج بالدرام
ــرحي  ــي والمس ــداع األدب ــي اإلب ــرة ف ــات الحاض ــم والموضوع ــن المفاهي ــلة م ــن سلس ــف ع ــجون تكش الس

(60) حسو، ص76.
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ســواء أنتــج العــرض علــى يــد المعتقليــن والمعتقــالت أنفســهم وأنفســهن، أو نتــج عــن تصميــم علمــي مهنــي 
تحققــه مخرجــة متخصصــة.

ــواردة فــي البحــث عــن محــاور  ــة ال كشــفت دراســة النصــوص والعــروض المســرحية واألفــالم الوثائقي
ــَر عنهــا خــالل هــذه التجــارب، وأبرزهــا:  رئيســة ُعبِّ
في تمثيل ونقد النظام السياسي والقضائي والعقابي، 

في تمثيل ونقد القيم الفكرية، األخالقية والثقافية، 
وفي تمثيل ونقد األوضاع االجتماعية والتشريعية والقانونية التمييزية ضد المرأة.

ــم  ــى الرغ ــرحية، وعل ــة المس ــروض التفاعلي ــب الع ــى جان ــرحية إل ــة المس ــوص التخييلي ــة النص إن دراس
ــن  ــلة م ــد سلس ــى تحدي ــت إل ــد أفض ــن، ق ــص كال النوعي ــي خصائ ــري ف ــاس والجوه ــارق األس ــن الف م
ــا  ــاًل تخييلًي ــواء أكان عم ــجني س ــرحي الس ــي والمس ــداع األدب ــا اإلب ــي يتناوله ــكار الت ــات، واألف الموضوع
ــي  ــة ف ــش، الرغب ــز والتهمي ــم، التميي ــة والظل ــاب، العدال ــة والعق ــا: الجريم ــة، ومنه ــة حي ــهادات واقعي أو ش
ــي  ــة ف ــات الداخلي ــن الصراع ــر ع ــي التعبي ــة ف ــي الرغب ــكل جل ــك بش ــب، وكذل ــي التجري ــل، وف التواص

ــي. ــجني الح ــهادات الس ــرح الش ــات مس ــؤدي أو مؤدي ــي م ــك ف ــجني، وكذل ــخصيات األدب الس ش
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