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 تلخيص:

على الحركة املسرحية  إن مرور املنطقة بأوضاع سياسية واجتماعية متقلبة، قد أثر بدوره

 ، وتباعا قسمت جغرافية وزمكانية الدراسة كالتالي: الفلسطينية

ة األولى (أ  ( فلسطين قبل قيام دولة إسرائيل.1948- 1918) من الحرب العامليَّ

 ( داخل وخارج نفوذ دولة إسرائيل. 1967-1948الفترة ما بين ) (ب

ة إلى يومنا ٰهذا وباقتضاب. 1967 (ت ياسيَّ ِّ
بات الس 

ُّ
قل ِّ التَّ

ِّ األخضر مع كل 
 
 خارج الخط

ع أكثر. 1967 (ث ِّ األخضر إلى يومنا ٰهذا بتوسُّ
 
 داخل الخط

باستعراض مشكلة التوثيق ومن ثم تبدأ بعرض الحركة املسرحية الفلسطينية تبدأ الدراسة 

  :دولة إسرائيل حسب الفترات اآلتيةالحركة املسرحية الفلسطينية خارج نفوذ  كالتالي:

 .من النكبة إلى النكسة 1948-1967

 تقدوم السلطة الفلسطينية وما بعدها. تستعرض الدراسة في كل فترة النشاطا 1967-1993

، مضامين وأساليب املسرحية من عروض ومقابلها تستعرض رواد ومحاور الكتابة املسرحية

 .وأمثلة

 :الخط األخضر حسب الفترات اآلتية تنتقل الدراسة لتستعرض الحركة املسرحية داخل

 .كبة إلى النكسةمن الن 1948-1967

 .في العروض املسرحية ى النشاطاتإلى يومنا هذا مع كل التطورات الحاصلة عل 1967ما بعد 

باإلضافة إلى العروض املسرحية تستعرض الدراسة رواد ومحاور الفترات املتقلبة للحركة 

سلطة ، ماعية والسوسيو سياسية في املنطقةاملسرحية تباعا لتغيرات األوضاع السوسيو اجتم

ة في تخدمت املسالضوء على مضامين وأساليب وأمثلة عن النصوص املكتوبة وكذلك على اآلليا

 .الكتابة املسرحية

 1ويعني املشاهدة theatronمصطلح أصله يونانيٌّ  theatreاملسرح 
َّ

ة إال ة املسرحيَّ ، ال تكتمل العمليَّ

رفان موجودين في مكان 
َّ
بوجود طرفين أحدهما العرض واآلخر املشاهدون، شريطة أن يكون الط

 وزمان واحد. 

                                                 
 كلية أكاديمية للتربية. –* محاضرة وباحثة في أكاديمية القاسمي 

ة مصطلح  1  .211: ص1985 القاهرة: دار املعارف،. معجم املصطلحات املسرحية". حمادة، إبراهيم. املسرح"راجع مادَّ
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 أحدهما عليه إرسال رسالته من خالل 
ا

ِّسالة املباشرة شكال
ى الر  خشبة املسرح واآلخر عليه أن يتلقَّ

ا.  ومضمونا

لة لترجمة  ِّ
ه محص  ا بمضمونه، بحيث أنَّ ا وثيقا

ا
اته، يرتبط ارتباط ِّ سيميائيَّ

كل املقصود بكل  ٰهذا الشَّ

ة لٰهذا ِّ  املضمون. املخرج حسب رؤيته الخاصَّ
 
طرُّق للمسرح بات لة تدفعنا إلى التَّ ِّ

 اهين: جٰهذه املحص 

ة  ة املسرحيَّ راميَّ ِّ
راما أو الكتابة الد  ِّ

 .genreأ( املضمون وهو الد 

ة theatreب( املسرح   .1وأقصد هنا الُعروض املسرحيَّ

ة  راما الفلسطينيَّ ِّ
م علينا دراسة الد  ِّ

حت 
ُ
جاهان يدفعاننا إلى إحكام دراستهما، بحيث ت ِّ

 
 genreٰهذان االت

ٍّ وما كتب على أيدي 
ين من جهة، ومن جهة أخرى فحص الُعروض كلون أدبي  ِّ

أدباء فلسطيني 

تي 
َّ
ة منذ تاريخ ظهور ٰهذه املسارح ونشاطاتها إلى موضوعاتها ال ة على املسارح الفلسطينيَّ املسرحيَّ

 تعتمد على نصوص: 

ة مترجمة.  (أ  غربيَّ

ة.  (ب ة أو عربيَّ ة أو رواية غربيَّ ة عن قصَّ  معدَّ

ة. (ت ة أصليَّ ة فلسطينيَّ  مسرحيَّ

ة  املنطقة الجغرافيَّ

ات وسيرورة حياة  ر فيما بعد على حيثيَّ
َّ
ا أث ا واجتماعيًّ ا سياسيًّ

ا
إنَّ ملنطقة الهدف "فلسطين" تاريخ

ة أفرزت جغرافيا املكان،  اريخيَّ ة التَّ ة. ٰهذه الخلفيَّ ة ومسيرة املسرح به خاصَّ ِّ عامَّ
عب الفلسطيني  الشَّ

ذي انقسم إلى مناطق ومراحل تاريخيَّ 
َّ
أثير املباشر ال ة كان لها التَّ سمت كلٌّ منها بسمات حضاريَّ

َّ
ة، ات

ة ة بما فيها الحركة املسرحيَّ ة خاصَّ قافيَّ
َّ
ة والحياة الث  .2على الحياة عامَّ

                                                 
 راجع أنواع املسارح. –ذات املصدر  1
ة  2 ا، لبنان، األردن، فلسطين، وابتداء 622قبل الفترة اإلسالميَّ ا على أربعة بلدان: سوريَّ ون اسم سوريَّ م، أطلق اليونانيُّ

يت 622من عام  ِّ
ى سم  ام في ٰهذه املنطقة، حتَّ

َّ
ياسات والحك ِّ

لت األحوال والس  ام"، تبدَّ يت ٰهذه املنطقة "بالد الشَّ ِّ
م، سم 

ة أخرى بعد الحرب ال ة األولى )مرَّ ا1918-1914عامليَّ بت بـ"سوريَّ ِّ
ة"، ا ( إلى منطقتين مختلفتين. املنطقة األولى لق  ماليَّ لشَّ

ة"  ا الجنوبيَّ بت "سوريَّ ِّ
اني فلق 

َّ
ا منطقة القسم الث ، أمَّ ِّ

تين كانتا تحت الحكم الفرنس ي 
َّ
ة ولبنان الل ا الحاليَّ ت سوريَّ ضمَّ

ِّ وفلسطين وك
 من األردن 

ًّ
ت كال . وضمَّ ِّ

 انت تحت االنتداب البريطاني 

ة إلى منطقتين 1948في سنة     ا الجنوبيَّ ا من فلسطين، والقسم : انقسمت سوريَّ ذي شمل قسما
َّ
ِّ وال

شرق نهر األردن 

ة. ة الغربيَّ فَّ ِّ دولة إسرائيل والضَّ
قسيم الجغرافيُّ على حاله، فقد مرَّت املنطقة بحروبات أخرى، الغربي   لم يبق ٰهذا التَّ

ِّ دولة  وقعت 1967ففي عام 
ة املجاورة، أسفرت عن ضم  ول العربيَّ ة بين دولة إسرائيل وبعض الدُّ تَّ ِّ

ام الس  حرب األيَّ
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بات املسرح 
ُّ
رات وتقل غيُّ ة يمكننا تقسيم ٰهذه الفترات من التَّ ة الجغرافيَّ ياسيَّ ِّ

بات الس 
ُّ
قل على أثر التَّ

با
ُّ
مها إلى: بحسب تقل ِّ

ة، لنقس  ياسيَّ ِّ
 ت الحالة الس 

ة األولى ) (أ  ( فلسطين قبل قيام دولة إسرائيل.1948- 1918من الحرب العامليَّ

 ( داخل وخارج نفوذ دولة إسرائيل. 1967-1948الفترة ما بين ) (ب

ة إلى يومنا ٰهذا وباقتضاب. 1967 (ت ياسيَّ ِّ
بات الس 

ُّ
قل ِّ التَّ

ِّ األخضر مع كل 
 
 خارج الخط

ع أكثر. 1967 (ث ِّ األخضر إلى يومنا ٰهذا بتوسُّ
 
 داخل الخط

وثيق
َّ
 الت

ة بعد عام  ى  1948إنَّ من يقف أمام دراسة الحركة املسرحيَّ ه أمام معضلة ما يسمَّ يعرف أنَّ

ة تعتمد على:  وثيق". فكلُّ دراسة أكاديميَّ  "التَّ

قات (أ
َّ
ة وغيرها من املوث ة من مقابالت شخصيَّ  .1املصادر األوليَّ

ة وتشمل الكتب املنشورة وباقي املنشورات (ب انويَّ
َّ
 .2املصادر الث

كل والَعرض املرئيَّ على خشبة املسرح  تي تشمل الشَّ
َّ
ا املسرح بصفته ال ة  on stageأمَّ مكانيَّ بتوحيد الزَّ

ا، ٰهذا را قه مصوَّ ِّ
 
األمر  ما بين الجمهور واملشاهد وما بين الَعرض ذاته )هنا واآلن(، دون وسيط يوث

ا غير  رامي، بحيث أنَّ الُعروض أساسا ِّ
ها الد  ِّ

ة الُعروض وما بين دراسة نص  يحول ما بين دراسة نوعيَّ

ة  راميَّ ِّ
صوص الد  لك فإنَّ النُّ

ٰ
مانين من القرن العشرين(. كذ

َّ
ى سنوات الث ة )حتَّ قة بالوسائل املرئيَّ

َّ
موث

 ة. في غالبيتها غير منشورة كي نستند إليها كمصادر ثانويَّ 

راسات أكثر من االعتماد  ِّ
ة والد  ات املسرحيَّ ة وما روي عن الفعاليَّ رديَّ صوص السَّ عندئذ نقف عند النُّ

 على األعمال نفسها.

  

                                                 
 ِّ
ِّ األخضر للقسم الفلسطيني 

 
. اإسرائيل تحت سيطرتها في حدود الخط ِّ

ِّ غرب نهر األردن 
ذي كان في منطقة نفوذ األردن 

َّ
ل

  ٰهذه
ا

ِّ شكال
بة لنشاطات املسرح الفلسطيني  ِّ

 
ة انعكست مباشرة على الفترات املتقل ة الجغرافيَّ ياسيَّ ِّ

بات الس 
ُّ
قل التَّ

ا.  ومضمونا
ِّ إعداد أو نقل ضمن مصدر  1

تي تعتمد على مشاهدة أو سماع الباحث لها مباشرة من املصدر دون أي 
َّ
ة ال املصادر األوليَّ

 آخر.
انويَّ  2

َّ
تي مرَّت–ة املصادر الث

َّ
ِّ من خالل نقلها، أو نشرها بكتب أو تفسيرها. -ال

ا وأكثر للمصدر األولي  ا ثانيا  إعدادا
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وثيق
َّ
 آل الجوزّيِّ والت

( 1948"بعد عام  ة" )جميل الجوزيُّ ا سافر إلى دولة عربيَّ قنا، وكلُّ واحد منَّ  .1تفرَّ

، حيث أنَّ ما قبل يعتبر عالمة  1948إنَّ عام  ِّ
قت  1948فارقة في توثيق وتأريخ املسرح الفلسطيني  ِّ

 
ُوث

ات لك نشرت الكثير من املسرحيَّ
ٰ
ة والُعروض وكذ شاطات املسرحيَّ

َّ
 .2الن

خي املسرح  ِّ
وثيق "إنَّ نشأة املسرح في فلسطين لم تجذب اهتمام مؤر  نا نبقى أمام عجز في التَّ كنَّ

ٰ
ل

ِّ، لضعف الحركة امل
جارب ....  ومنها العربي  ر التَّ

ُّ
أليف ولتعث ة في ٰهذا القطر، ولعدم انتاام التَّ سرحيَّ

صوص  عب الحصول على النُّ تي أحاطت بٰهذا القطر من أحداث ....  جعلت من الصَّ
َّ
روف ال

ُّ
أنَّ الا

عافين،  ة وتوثيقها" )السَّ مثيليَّ ة والتَّ ة من جهة، وعلى تدوين الجهود املسرحيَّ  (.88: 1985املسرحيَّ

تي حاولت توثيق ما يمكن توثيقه 
َّ
ِّ )إميل، صليبا، نصري، جميل، فريد( ال

وهنا أشيد بعائلة الجوزي 

ها لم  كنَّ
ٰ
ة، ل ات املسرحيَّ قت ٰهذه العائلة الكثير من الفعاليَّ

َّ
ات صادرة. لقد وث ات ومسرحيَّ من فعاليَّ

 .3تنشر أغلبها وبقيت مخطوطات لديها

ا نصري الجوزيُّ  ِّ أمَّ
فقد كان إحدى البوصالت  4"1948 – 1918في كتابه "تاريخ املسرح الفلسطيني 

ون قبل هجرتهم من  تي كتبها أدباء فلسطينيُّ
َّ
ادرة، ال ة الصَّ ات الفلسطينيَّ هة للبحث عن املسرحيَّ ِّ

املوج 

 .19485فلسطين عام 

ى عام  تي بلغ أوج ازدهارها حتَّ
َّ
ة ال عب إعادة إحيائها بعد حرب ، كان من ا1948"الحركة املسرحيَّ لصَّ

، فقد نزح إلى  1948 ِّ
ة عنيفة في أوساط املجتمع العربي  ى إلى هزَّ ....  فقيام دولة إسرائيل ....  أدَّ

اد،  فون ....  )حدَّ  (.55: 1994الخارج ....  أصحاب رؤوس األموال ....  واملثقَّ

ياس بانتقال املنطقة خارج وداخل نفوذ دولة إسرائيل إلى حالة  ِّ
ِّ والس 

ِّ واملستقبلي 
ب املعيش ي 

ُّ
رق

َّ
ِّ من الت

ي 

ة ما يقارب الـ1948عام  ة ملدَّ ة في الحركة املسرحيَّ ا خاصَّ ا ثقافيًّ ا  20 ، أفرزت ٰهذه الحالة ركودا عاما

ِّ اآلخر عام 
ياس ي  ِّ

ب الس 
ُّ
قل  .1967إلى حين التَّ

                                                 
ان  1  .26.12.1996ٰهذا ما قاله لي جميل الجوزيُّ في مقابلة أجريتها معه في عمَّ
تي صدرت ونشرت، نجد صعوبة بالغة في الحصول عليها مثل أعمال: آصطفان سالم، بر  2

َّ
ى ال ِّ وغيحتَّ

وش ي   رها.هان العبُّ
3  ِّ

لعت عليها مع مقابلتين أجريتهما مع فريد الجوزي 
َّ
ا على بعض منها واط القدس،  - 16.12.1996حصلُت شخصيًّ

 ِّ
ان. – 26.12.1996وجميل الجوزي   عمَّ

4  ِّ
: تاريخ املسرح الفلسطيني   (.1990. نيقوسيا: شرق برس )1948 – 1918نصري الجوزيُّ

فاتهم. اعتمد الكثير  5
َّ
ين آنذاك مع مؤل ِّ

اب الفلسطيني  ا ألسماء الكتَّ نا  من الباحثين على الكتاب باعتباره مدوَّ
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Events after 1948 led to the extinction of the newly developing promising Palestinian 

theatrical movement and for more than twenty years, the activities in this field were 

verylimited. (snir, 2005: 84). 

 1948املسرح خارج نفوذ دولة إسرائيل في فلسطين بعد 

ة في فلسطين خارج نفوذ دولة إسرائيل ما بعد  إنَّ  ياسيَّ ِّ
رت مباشرة على الحالة  1948الحالة الس 

َّ
أث

ا  ا جديدا ذي يعتبر فنًّ
َّ
قوا ٰهذا الفنَّ ال ا تذوَّ اس حينها بلقمة عيشهم أكثر ممَّ ة فيها، فقد اهتمَّ النَّ قافيَّ

َّ
الث

ِّ املسرح وهي "العمل1على مجتمعهم
ذي ال يعتمد على العمل  . لقد فرضت طبيعة فن 

َّ
" ال الجماعيُّ

ٍّ أمام 
ِّ إلنتاج عمل مسرحي 

عر والخطابة، فرضت صعوبة في إعادة البناء الجماعي  ِّ
 

ِّ كالش
الفردي 

 ٍّ
ٍّ جماعي 

ِّ من عمل مسرحي 
ي بٰهذا العمل، فطرفا العمل املسرحي  ِّ

ذي يعتبر الجانب املتلق 
َّ
الجمهور ال

ة  بصفته رسالة ومقابله الجمهور بصفته ة االجتماعيَّ ياسيَّ ِّ
ا، كالهما وقع فريسة الحالة الس  يا ِّ

متلق 

ا لها.   وموازيا
ا

ا مماثال با
ُّ
ة تقل تي فرضت على الحركة املسرحيَّ

َّ
بة ال ِّ

 
 املتقل

ة )خارج نفوذ دولة  ة الفلسطينيَّ ة يمكننا تقسيم الحالة املسرحيَّ ياسيَّ ِّ
وبحسب ٰهذه الفترات الس 

ا  ا موازيا ِّ فترة، من إسرائيل( تقسيما
زات كل  ِّ

ة فيها، نبحث فيه باقتضاب ممي  ياسيَّ ِّ
بات الس 

ُّ
قل للتَّ

تي تقسم إلى 
َّ
اخل، وال ة في الدَّ ة الفلسطينيَّ نشاطات ومواضيع كي نسهب أكثر عن الحالة املسرحيَّ

ة. ياسيَّ ِّ
ا حسب الحالة الس   مراحل مختلفة نسبيًّ

 املسرح خارج نفوذ دولة إسرائيل

1) 1948–1967  
َّ
كسةمن الن

َّ
 كبة إلى الن

شاطات (أ
َّ
 الن

ة أكثر من نشاط هواة في مسارح املدارس  1971"قبل سنة  ة الغربيَّ فَّ لم يكن املسرح في الضَّ

ة املسرح في مصر"  ة وخاصَّ واملعاهد، ولم يكن أكثر من تقليد ضعيف للمسرح في البالد العربيَّ

 (.20: 1979)أنيس، 

ب ابتداء من عام رغم اعتبار ٰهذه الفترة فترة ركود وت
ُّ
انها لم يعرفوا  1948رق

َّ
في املنطقة، ألنَّ سك

هم سينتقلون إلى مرحلة أخرى    1967أنَّ
َّ

كسة، إال ة "خارج نفوذ دولة  النَّ شاطات املسرحيَّ
َّ
أنَّ الن

                                                 
اسع عشر  1 ِّ بأنَّ املسرح دخل فلسطين في أواخر القرن التَّ

خي املسرح الفلسطيني  ِّ
الفرق  املقصود –يعتبر أغلب مؤر 

ذين نشطوا في الكنائس
َّ
ين ال ِّ

بشيري  ة وليس التَّ وادي قبل ٰهذا العهد. املسرحيَّ  والنَّ
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ا في بلدتي  زت أساسا
َّ
ة، كانت قليلة وغير منتامة. لقد ترك ة وقطاع غزَّ ة الغربيَّ فَّ إسرائيل" في الضَّ

تي شملت هواة تمثيل املسرح.
َّ
ة واملدارس ال يفيَّ ة في املهرجانات الصَّ  رام هللا والبيرة، خاصَّ

في وكالة 
َّ
ة على أيدي هواة املسرح )مسرح نادي موظ لت بعض الفرق املسرحيَّ

َّ
في املقابل تشك

ن الهواة فيما بعد أن يدرسوا املسرح في املعهد العالي للفنون املسرحيَّ 
َّ
 .1ي مصرة فالغوث( تمك

ون ) (ب اد املسرحيُّ وَّ  (1967-1948الرُّ

ات من ناحية،  ة بنشر بعض ما كتبوا من مسرحيَّ اد ٰهذه الفترة في الكتابة املسرحيَّ ز روَّ تميَّ

ما قاموا فقط بتقديمها على خشبة املسرح  ات دون نشرها من ناحية أخرى، وربَّ وبكتابة مسرحيَّ

 .2أو نشرها في بعض الجرائد

 ِّ
ا أمثال نصري الجوزي  ن أسماء أكثرهم انتشارا ِّ

ي سأدو  ِّ
كن 

ٰ
إنَّ األسماء كثيرة في ٰهذه الفترة، ل

(1908 - 1996( ِّ
وش ي  ين العبُّ ِّ

 (.1995 - 1911(، برهان الد 

زات الكتابة  ممّيِّ

ة األ  راميَّ ِّ
ا للكتابة الد  ا واحدا

ًّ
ة في ٰهذه الفترة فلم نجد خط راميَّ ِّ

عت املواضيع الد  ة )غتنوَّ ير صليَّ

ة محاور مختلفة وفي بعضها متداخلة، أذكر منها ة(، لنجدها تتفرَّع لعدَّ  :3املترجمة أو املعدَّ

اريخيُّ  -1
َّ
ات مثل "شبح األندلس املحور الوطنيُّ والت لك بمسرحيَّ

ٰ
ى ذ

َّ
ين 1949ويتجل ِّ

" لبرهان الد 

ة  ، و"حرب القادسيَّ ِّ
وش ي  لك تبرز1956"، "الفداء 1951العبُّ

ٰ
ين  "، كذ ِّ

ة محيي الد  مسرحيَّ

هيد،  ِّ "أسرة الشَّ
فدي  . 4"1966الصَّ ٍّ

تي تعالج معاناة أسرة شهيد فلسطيني 
َّ
 ال

عليميُّ  -2
َّ
ة عبد الهادي عام املحور الوطنيُّ الت ه لألجيال القادمة، حيث استخدمت هديَّ وجَّ

ُ
امل

كبة ولتشجيعه ألخذ زمام األ  1955 راما لتعليم الجيل القادم عن النَّ ِّ
مور لحماية الوطن، الد 

ات ضمن ٰهذا املحور. ة مسرحيَّ ة" تحتوي عدَّ ا إلى القمَّ ة بعنوان "معا  فكتبت مجموعة مسرحيَّ

                                                 
 30انار غنيم ص  1
ة  2 ادرة في غزَّ : نشر أحمد عمر شاهين، في جريدة فلسطين الصَّ

ا
نار شاهين، موسوعة 1967–1963في الجرائد مثال

ُ
. ا

اب فلسطين في القرن العشرين ص  ، أسمى49كتَّ وش يُّ ين العبُّ ِّ
، برهان الد  ذين نشروا بكتب: نصري الجوزيُّ

َّ
 .من ال

 طوبى وغيرهم.
، شبح األندلس  3 وش يُّ ين العبُّ ِّ

تي صدرت: برهان الد 
َّ
ات ال ا من املسرحيَّ ياق أذكر جزءا ِّ

، 1949لعدم الخروج عن الس 

ة  : العدل أساس امللك 1951حرب القادسيَّ يتي:  هللا ، عبد1951، نصري الجوزيُّ ِّ
 

، وغيرها 1957س املقدَّ  الحقدالش

 كثر.
 صدرت ونشرت في دمشق. 4
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لطة وما بعدها 1993–1967 (2 كسة إلى قدوم السُّ
َّ
 1من الن

شاطات (أ
َّ
 الن

ة ....  وفي ٰهذا ا في الحركة املسرحيَّ
ا
 نشط

ا
ينات ....  تفاعال ِّ

ت  ِّ
صاعد بنك "شهدت الس  شاط والتَّ

َّ
بة الن

ة )غنيم،  1967جديدة عام  الث األولى من االحتالل الجديد صعبة ومرَّ
َّ
نوات الث ا جعل السَّ ....  ممَّ

ة وانطالقة جديدة  .2(31: 2002 بعينات من القرن العشرين فترة خصوبة نوعيَّ تعتبر فترة السَّ

تي 
َّ
ة للمنطقة وال ة االحتالليَّ ياسيَّ ِّ

سلسالت الس 
َّ
ة، بعد الت ة الغربيَّ فَّ ة في الضَّ شاطات املسرحيَّ

َّ
للن

سمت ٰهذه الفترة بفترة ناشطة من
َّ
شاطات. ات

َّ
ا على ٰهذه الن ا مباشرا رت تأثيرا

َّ
ة أث ديَّ الفرق  حيث تعدُّ

تي تأرجحت ما بين فرق الهواة، مثل )فرقة باللين 
َّ
ة ال تي 1973 - 1971املسرحيَّ

َّ
( وما بين الفرق ال

 ، ِّ
لك الحين إلى يومنا ٰهذا )فرقة الحكواتي 

ٰ
أواخر سنوات  – 1977حاولت االحتراف وانتامت في ذ

 .3؟(الثمانين للقرن العشرين

ة صت أغلب عروضاتها للكبار حيث انتشرت في املدن  تزايدت الفرق املسرحيَّ ا وقد خصَّ كمًّ

ة عام 4الكبرى  ة الغربيَّ فَّ ة إلى الضَّ لطة الفلسطينيَّ ى وجدنا أنَّ عدد  1993، وما أن عادت السُّ حتَّ

ا  ا مضمونا ص الكثير من ُعروضاتها لألطفال كونهم جمهورا ِّ
ة تزايد وبدأت تخص  الفرق املسرحيَّ

 .5للمسرح

                                                 
ِّ األخضر إلى حقبات أخرى بعد  1

 
ِّ خارج الخط

م حاالت املسرح الفلسطيني  ِّ
)انتفاضة  2000إلى  1992هناك من يقس 

لك.
ٰ
 األقص ى( وما بعد ذ

ان )موشيه ديَّ  2 ا عندما قام ديَّ ِّ عام  – 1981–1915ان: خصوصا
وادي  1967ك.ز( وزير األمن اإلسرائيلي  بمنع إقامة النَّ

 ِّ
ة والن  قافيَّ

َّ
لك حال دون تشكيل الث

ٰ
ة وكذ ة إلى فرق جماهيريَّ ر ٰهذه الفرق املسرحيَّ ة، قد حال دون تطوُّ اليَّ قابات العمَّ

ة )محاميد، 
َّ
ة في جميع املناطق املحتل  (.85: 1989فرق مسرحيَّ

لك اسمه "املسرح ا 3
ٰ
سوه وكذ ِّ

ل مؤس  ة سنوات، إلى أن تبدَّ ِّ لعدَّ
ِّ بأسلوبه الخاص 

لوطنيُّ عمل مسرح الحكواتي 

مثيل –الفلسطينيُّ  "، فانتقل ألسلوب آخر في اإلخراج والتَّ  .الحكواتيُّ
ة، فقد تمركزت ُعروض الفرق في ٰهذه الفترة  4 " للعروض املسرحيَّ ٍّ

ع جماهيري  بما أنَّ املسرح بحاجة إلى مدينة "تجمُّ

ة ونابلس،   (.91-85: 1989راجع: )محاميد، في املدن الكبرى مثل: القدس، رام هللا، غزَّ
تي أنتجت لألطفال: أ( مسرح عشتار  5

َّ
ة ال ام املسرح 1991 –الفرق املسرحيَّ ة. ت( مسرح 1995 –، القدس. ب( أيَّ ، غزَّ

مى  نطورة للدُّ
َّ
قافة واملسرح رام هللا ،1995 –الط

َّ
اد الث م عايدة.1998 –. ث( مركز روَّ  ، مخيَّ
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ا ا  أمَّ جمهور الكبار فله ذوقه وشروطه الرتياد املسرح "إنَّ جمهورنا املسرحيَّ ينتار من املسرح دائما

م له" )حنان عشراوي( ِّ
ا يقد   .1أن يعطيه أكثر ممَّ

ه في  أنَّ
َّ

ة، إال ة وقطاع غزَّ ة الغربيَّ فَّ ة في الضَّ ر في األعمال والفرق املسرحيَّ بؤُّ مركز والتَّ رغم عدم التَّ

ا املقابل  ى تجريبيًّ خذ منحا باب(، فاتَّ فل والشَّ ِّ
 
ة )دراما الط ِّ وخاصَّ

عليمي  عولج موضوع املسرح التَّ

ان في رام هللا 
َّ
سة القط ست مؤسَّ ا عندما تأسَّ راما 1998 –جديدا ِّ

تي اعتنت بالفنون ومنها الد 
َّ
، وال

راما لألطفال خاصَّ  ِّ
خذت لنفسها أساليب جديدة لتعليم الد  ة ومنها أسلوب واملسرح، حيث اتَّ

 .2عباءة الخبير

ِّ األخضر هو املأسسة 
 
ِّ خارج الخط

ِّ الفلسطيني 
شاط املسرحي 

َّ
ة األخرى في الن وعيَّ ا القفزة النَّ أمَّ

راما"  ِّ
ة الد  ة للمسرح في فلسطين "أكاديميَّ ل أكاديميَّ ست أوَّ ة للمسرح، فقد تأسَّ رام  –األكاديميَّ

عاون مع مسرح و  2008هللا عام  سينماتك القصبة وجامعة فولكفانج للفنون بأملانيا، حيث بالتَّ

ارسين فيها. مثيل واملسرح للدَّ ة شهادة دبلوما في التَّ  تمنح األكاديميَّ

ون  (ب اد املسرحيُّ وَّ  الرُّ

ز ٰهذه الفترة ما بعد  ِّ
لك نشر  1971ما يمي 

ٰ
ة هو الغزارة في اإلنتاج، وكذ من حيث الكتابة املسرحيَّ

ة. فقد اعتمدت الفرق ٰهذه اإلنتاجات حتَّ  ات من القرن العشرين خاصَّ سعينيَّ ِّ
 
ى أواخر الت

ِّ عرضها للجمهور، 
اتها املنوي  ِّ وإعداد مسرحيَّ

نوات على تأليفها الخاص  ة بعد ٰهذه السَّ املسرحيَّ

وثيق من كتب منشورة إلى  ل التَّ ا عن سابق عهده، فتحوَّ صوص مختلفا فأصبح توثيق ٰهذه النُّ

ة.تسجيالت مرئيَّ   ة للُعروض املسرحيَّ

 
َّ
ة ومنهم )عبدالل ثريَّ ة النَّ هم انقسموا ما بين الكتابة املسرحيَّ اد أنَّ وَّ يف طما يالحظ هنا من إنتاج الرُّ

 3( -1938ورة )( جمال بنُّ  -1948( رفيق العالول ) -1948محمد كمال جبر ) (،1993-1942عقل 

عريَّ مثل معين بسيسو ِّ
 

 )1984-1926)وآخرون كتبوا املسرح الش
 

 .4( -9461( وجمال أبو دف

                                                 
نار عبد 1

ُ
 .89هللا. ص  ا

راما  نهج عباءة الخبير استكشفته دوروثي 2 هيثكوت، يعتمد على وجود مسؤول خبير )وسيط( يسأل املشتركين في الدَّ

م، دوروثي
ُّ
عل راما من أجل التَّ ِّ

ة، راجع كتاب: الد  تي يقومون بها في الفعاليَّ
َّ
ِّ ال

ة املعرفة واملهام  . رام هيثكوت حول ماهيَّ

ان: 
َّ
 .2012هللا: مركز القط

 .127ص  – 101، ص 2003ع غنيم، راج 3
 .135ص  – 132، ص 2003راجع غنيم،  4
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ة (ج راميَّ ة للكتابة الّدِّ  املحاور األساسيَّ

يقول محمد البطراويُّ "إنَّ املسرح يجب أن يحمل هموم املجتمع ويعكسها، ليربط بها الجمهور 

ا". )عبدهللا، ا علويًّ ة ( 90: د.توأن ال يالَّ فكرا ة الفلسطينيَّ لطة الوطنيَّ ، 1993بعد قدوم السُّ

تي تمحورت أعمالها لشريحة الكبار من جانب، وقد تناولت فيها 
َّ
ة وال دت الفرق املسرحيَّ تعدَّ

أليف  ت بقضايا األطفال بالتَّ ة ومشاكل الوجود واملرأة، ومن جانب آخر اهتمَّ القضايا االجتماعيَّ

ة رجمة العربيَّ
َّ
ِّ والت

اتي 
َّ
ة  الذ سمت بعدَّ

َّ
شر واإلصدار، ات

َّ
قت بالن ِّ

 
تي وث

َّ
كنَّ املحاور ال

ٰ
ة. ل من الغربيَّ

ها:   مواضيع أذكر أهمَّ

1.  : راثيُّ
ُّ
ة املحور الوطنيُّ والت حيث تناول األدباء فيها الواقع العربيَّ والفلسطينيَّ مثل مسرحيَّ

طيف عقل، وأعمال معين بسيسو. 1976 -)املفتاح 
َّ
 ( لعبد الل

:املحو  .2 د كمال  ر االجتماعيُّ ، وقد كتب في ٰهذا املجال، محمَّ ِّ
ا أقلَّ من الوطني  زا ِّ

ذي أخذ حي 
َّ
ال

عبة1978 -جبر )محكمة الكبار
ُّ
اهر )الل

َّ
د الط لك نشر محمَّ

ٰ
راعات 1980 -( كذ ِّ

( وتعالج الص 

ة بقيَّ
َّ
 .1الط

ة  راميَّ زات الكتابة الّدِّ  1967بعد  –د( ممّيِّ

ة الكتابة،  ِّ وتقنيَّ
رامي  ِّ

ة في ٰهذه الفترة عن سابقتها من حيث البناء الد  راميَّ ِّ
رت الكتابة الد  لقد تطوَّ

ة األحداث. كما أنَّ في بعض  ون، ومصداقيَّ
َّ
ة ٰهذا الل يَّ ِّ

لنجد أنَّ ٰهذه الفترة حافات أكثر على خاص 

غريب  ة التَّ تي تكسر ال Alienation2منها استخدمت آليَّ
َّ
لين ال ِّ

 
ابع الوهميَّ ما بين املمث حائط الرَّ

ة، وأخرى  غة فانقسمت في بعض منها إلى عاميَّ
ُّ
ا الل ات؛ أمَّ لك في بعض املسرحيَّ

ٰ
والجمهور، وذ

ة.  ة وشعريَّ  فصحى نثريَّ

لك 
ٰ
ات، كذ قنيَّ ِّ للفرق والتَّ

أليف الجماعي  ة تجمع ما بين التَّ ا من مسرحيَّ  ال حصرا
ا

وهنا أقتبس مثاال

 
َّ
ة "العتمة الل ة، مسرحيَّ  : 1971" لفرقة باللين Darkness –غة العاميَّ

ة بدخول الجمهور إلى القاعة، ميالد جالس على طرف خشبة املسرح .... (  )تبدأ املسرحيَّ

                                                 
 .111ص  – 109، ص 2003راجع غنيم،  1
غريب  2 ة التَّ ة على البعد ما بين  1956–1898بريخت  لألملاني برتولد Alienationناريَّ أساسها املحافاة األساسيَّ

تي يقوم بها، وبٰهذا
َّ
ة ال خصيَّ ل والشَّ ِّ

 
ل مع  املمث ِّ

 
ة. فال يتماثل املمث خصيَّ ِّج والشَّ

يحافظ على املسافة ما بين املتفر 

ِّج بما يشاهد.
ته وال املتفر   شخصيَّ
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لين قاعدين على أعصابهم، العالم  ِّ
 
ة بدها تبدا، املمث فرانسوا:" ....  بقولك أوم يعني أوم، املسرحيَّ

ت القاعة وب ى حضرة جنابك .... عبَّ  تستنَّ

اعتين، ساعتين وعشر  ة، إيش عليهم لو أعدوا في القاعة بدل السَّ ِّ
وا شوي  يهم يستنُّ ِّ

 
ب خل ِّ

ميالد: طي 

 (.27-25: 1979–دقايق؟ )أنيس 

 ِّ
تي بلغتها ارتقت إلى املستوى الفني 

َّ
ة فقد برز فيها الكاتب معين بسيسو، وال عريَّ ِّ

 
ة الش ا املسرحيَّ أمَّ

ة شمشون ودليلة: وتناول ا من مسرحيَّ  ال حصرا
ا

ة، أقتبس مثاال ة والوطنيَّ ة الفلسطينيَّ  ت القضيَّ

 األب: لو تستيقظ قبل فوات األوان.

 مازن: أستيقظ ألرى ماذا يا أبتي .... .

ل في يده أو جبهته يا أبتي... فل الجرح األوَّ ِّ
 
 ال ينس ى الط

 ال ينساه .... 

رسم...
ُ
ِّسنا: ا

 قال مدر 

 ماذا...؟َ!أرسم 

 وبكيت... إصبع موز 

ِّسنا في أذني...
ى همس مدر   حتَّ

م تر إصبع موز...
َ
 أَو ل

ارة...... وصرخت  إنَّ أبي يملك بيَّ

ارة موز في يافا... ا نملك بيَّ  إنَّ

 ضحك األطفال

 من ال يضحك يا أبتي...

 من طفل لم ير إصبع موز 

 ومن ال يضحك من أوراقك...

ارة موز وأبوه يملك في يافا...   بيَّ

 من ال يضحك من أوراقك

ة   (219-217: 1986من مفتاحك )األعمال املسرحيَّ
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ِّ األخضر
ّ
ة داخل الخط ة الفلسطينيَّ  الحركة املسرحيَّ

مة  مقّدِّ

ة بعد  ع الحركة املسرحيَّ ة  1948من يتتبَّ ياسيَّ ِّ
رت من األوضاع الس 

َّ
ها تأث ِّ األخضر يالحظ أنَّ

 
داخل الخط

 
َّ
ة ال ر أكثر االجتماعيَّ

َّ
ة تأث قافيَّ

َّ
ت بها املنطقة، لنستنتج فيما بعد أنَّ املسرح كجزء من الحياة الث تي مرَّ

ة مع صعوبات ٰهذه األوضاع، كونه  ة باألوضاع املحيطة به، بعالقة طرديَّ من غيره من األلوان األدبيَّ

لك
ٰ
ا، وكذ ِّ ثانيا

 ومن ثمَّ على العمل الجماعي 
ا

ال ِّ أوَّ
ص  ا  يعتمد على النَّ ي )املشاهد( ليس فردا ِّ

فإنَّ املتلق 

ما جماعة.  وإنَّ

كسة –قيام دولة إسرائيل  1967–1948 (1
َّ
 الحكم العسكريُّ والن

شاطات (أ
َّ
 الن

، ولم يستطيعوا  ٍّ
عر كعمل فردي  ِّ

 
اخل فقاوموا بالش بعد قيام دولة إسرائيل انكسر عرب الدَّ

 
َّ
ة، فقد كانت الن ِّ حركة مسرحيَّ

ة مبعثرة هنا وهناك في الوقوف أمام استمرار ألي  شاطات املسرحيَّ

ة  . 1املدن الكبرى والقرى العربيَّ

 
َّ

ة منتامة، إال ا من  لم تكن الُعروض املسرحيَّ ت قسما
َّ
ة( تول ة )املسيحيَّ ائفيَّ

َّ
وادي الط أنَّ النَّ

وادي في املدن الكبرى مثل )نادي الهستدروت لك بعض النَّ
ٰ
ة، كذ بابيَّ اصرة -الُعروض الشَّ ا النَّ (. أمَّ

تي أنشئت في تلك الفترة فهي مسرح "بيت الكرمة 
َّ
ذي ما زال يعمل باسم 1965 –أبرز الفرق ال

َّ
" ال

ى يومنا ٰهذا ) باب.2014"مسرح الكرمة" حتَّ ة نشاطاته بُعروض األطفال والشَّ  ( ويعنى في غالبيَّ

اد: (ب وَّ  املحاور والرُّ

ا من  في ٰهذه ب ملصير دولتي إسرائيل وفلسطين صدر القليل جدًّ
ُّ
رق

َّ
كود والت الفترة من الرُّ

سمت 
َّ
. فقد ات لك مستواها الفنيُّ

ٰ
عت مواضيعها ومحاورها وكذ تها تنوَّ

َّ
تي رغم قل

َّ
ات، ال املسرحيَّ

ته. ِّ وما بين سطحيَّ
رح املوضوعي 

َّ
ات بتفاوت ما بين عمق الط  ٰهذه املسرحيَّ

ات: أبرز ٰهذه  ة "ظالم ونور 1املسرحيَّ ة االجتماعيَّ اد )1954( املسرحيَّ  1919" للكاتب ميشيل حدَّ

ة "ملك املجد 2(. 1997- ينيَّ ِّ
ة الد  ( 3. (- 1923" للكاتبة نجوى قعوار فرح )1961 –( املسرحيَّ

ة "آمنة  اريخيَّ ة التَّ  (.1991-1943خوري ) " للكاتب سليم1962 -املسرحيَّ

                                                 
ة ص 1 نار عفيف شليوط، جذور الحركة املسرحيَّ

ُ
ى 27–1ا اصرة عمل حتَّ ، واملسرح 1977، مثل املسرح الحديث في النَّ

اهض في حيفا:   .1977 – 1967النَّ
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ز خوري ويذكر هنا أنَّ  ِّ
رح بدور وبلغة رفيعة، وٰهذا ما يمي 

ُ
ة وط ة دراميَّ

َّ
اريخيَّ ُحبك بدق املحور التَّ

ة.  ة عامَّ راميَّ ِّ
 في كتابته الد 

 1967ما بعد  (2

شاطات: (أ
َّ
 الن

شاطات املسرحيَّ 
َّ
اصرة، حيفا، حيث  1977-1967ة ما بين تسارعت الن في املدن الكبرى، مثل النَّ

ست العديد من الفرق امل ة حينهاتأسَّ صوص غير 1سرحيَّ زات عروضها أنَّ النُّ ِّ
ِّ ممي 

، وكان من أهم 

ة. ة ومترجمة من الغربيَّ ة أو معدَّ ية، فكانت عربيَّ ِّ
 
مانينات من القرن العشرين  محل

َّ
في بداية الث

ز ٰهذه ِّ
عت في عروضها ما بين الجمهور العريض واألطفال، وما يمي  ة، تنوَّ ة عدَّ  نشطت فرق مسرحيَّ

ابقة. ة أكثر من الفترات السَّ يَّ ِّ
 
صوص املحل  الفترة هو االعتماد على النُّ

ث 
َّ
مال، املثل ِّ األخضر واملنتشر في ثالث مناطق: الشَّ

 
يموغرافيَّ للعرب داخل الخط ِّ

مركز الد  إنَّ التَّ

ة ماليَّ ها في املنطقة الشَّ
ُّ
ت ُجل شاطات، فانَصبَّ

َّ
يفا، مثل: ح والجنوب، أفرز عدم توازن في ٰهذه الن

اصرة، شفا ِّ لٰهذه املناطق قبل  النَّ
أريخ املسرحي  لة للتَّ ِّ

لك محص 
ٰ
عمرو والقرى املحيطة بها. وذ

ِّ وإن كان ٰهذا لصالح 1967
ة على تذويت الوعي املسرحي  ة املسيحيَّ ائفيَّ

َّ
وادي الط رت النَّ

َّ
، حيث أث

ة. ينيَّ ِّ
  املناسبات الد 

ه في منطقة امل بة، كفر في املقابل نجد أنَّ ِّ
ي 
َّ
ث كانت محاوالت في بعض املدن والقرى مثل: الط

َّ
 ثل

مويُّ  ة مثل "العرس الدَّ تها على نصوص غربيَّ ِّ الفحم، اعتمدت في غالبيَّ
اني " لإلسبقرع، عرعرة، أم 

ِّ فتحي رضوان1936-1898لوركا )
ل" للمصري  ِّ

 
ة مثل "املحل  (.1988-1912) ( وعلى العربيَّ

قب )ال ا في النَّ ة كان أغلبها أمَّ ا مسرحيَّ ة عروضا ماليَّ و املنطقة الشَّ جنوب( فقد َعرض فيه مسرحيُّ

ة. كان عام للمدارس.  ِّ فرق مسرحيَّ
، عالمة فارقة في املنطقة 2008فقد خلت ٰهذه املنطقة من أي 

ة  ة من عروض جماعيَّ ذي ما زال يعمل على إنتاجاته الخاصَّ
َّ
س "مسرح املهباش" ال فتأسَّ

غار.ومسرحيديَّ  ِّ
 ات )مونودراما( لجمهور الكبار والص 

مانين )للقرن العشرين( 
َّ
ى سنوات الث زت حتَّ

َّ
ها ترك ة في ٰهذه الفترة أنَّ شاطات املسرحيَّ

َّ
ز الن ِّ

إنَّ ما يمي 

هم  ات أنَّ
َّ
لين بالذ ِّ

 
ز العاملين فيها من ممث ة للكبار والجمهور العريض. فقد ميَّ على الُعروض الخاصَّ

                                                 
ِّسين: طارق قبطي، إميل روك، أو  1

فين: كان جزء منهم مدر 
َّ
. عبدموظ بيُّ  هللا الزعُّ
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ى أصبحت 1دون على املسرح في كسب لقمة العيشهاوون ال يعتم لت األحوال، حتَّ ، وما إن تبدَّ

لت الُعروض  مثيل، َوتحوَّ لين محترفين، درسوا مهنة التَّ ِّ
 
ة محترفة تعتمد على ممث الفرق املسرحيَّ

ة ُعروض الفرق لألطفال واملدارس لت غالبيَّ ل لهم. ٰهذه الحالة حوَّ ِّ األوَّ
، 2إلى املصدر املعيش ي 

ا سنة بعد أخرى. دا ِّ
ا ومتجد  ا مضمونا ما كون املدارس جمهورا ون، وإنَّ

َّ
ا في ٰهذا الل سا لك ليس تمرُّ

ٰ
  وذ

اد (ب وَّ  املحاور والرُّ

ة  راميَّ ِّ
صوص الد  قت محاور النُّ عها على محاور الُعروض  textsلقد تفوَّ . لقد performancesبتنوُّ

ة واألطفال،  ة واملترجمة، والوطنيَّ يَّ ِّ
 
ة املحل اقتصرت مواضيع الُعروض على القضايا االجتماعيَّ

ِّ ملثل ٰهذه املواضيع.
لك بسبب حاجة املشاهد الفلسطيني 

ٰ
 وذ

ادها ومحاورها، أذكر حسب  ِّ روَّ
ادها، ومن أهم  عت وكثر روَّ ادرة فقد تنوَّ صوص الصَّ ا محاور النُّ أمَّ

ا:أكثرها   انتشارا

 social –االجتماعيُّ  .1

ادرة،  صوص األخرى الصَّ ا من مجمل النُّ ا كبيرا زا ِّ
خذت حي  صوص اتَّ ة في النُّ إنَّ املواضيع االجتماعيَّ

تين: م لشريحتي هدف أساسيَّ ها تقسَّ ز ٰهذا املحور من املواضيع أنَّ ِّ
 وما يمي 

 الكبار: (أ

ات إنَّ مواضيع الكبار عالجت فيما بينها العالقات اال  ة وقضايا املرأة واختالف أيديولوجيَّ جتماعيَّ

اد ٰهذا ِّ روَّ
ة. من أهم  رائح املجتمعيَّ ( حيث أنَّ ُجلَّ أعماله  -1933املحور. إدمون شحادة ) الشَّ

ة. ياسيَّ ِّ
ة مع بعض اإلسقاطات الس  ة ارتكزت على العالقات األسريَّ  املسرحيَّ

ومانس يَّ ( فكان من 2013-1931ا جمال قعوار )أمَّ  ذين كتبوا املسرح الغنائيَّ الرُّ
َّ
القالئل ال

والي،  ته )كروم الدَّ ا، أقتبس كالم سلمى من مسرحيَّ  ال حصرا
ا

. ومثاال تي 17: 1995االجتماعيَّ
َّ
( ال

ذي أحبَّ غيرها:
َّ
ث به عن حبيبها برهوم ال  تتحدَّ

 

                                                 
ي "املسرح العربيُّ اإلسرائيليُّ  1995عام  1 ِّ

ٍّ في البالد، بداية سم 
سة مسرح عربي  ل مؤسَّ ست أوَّ ر حيفا" إلى أن ت –تأسَّ غيَّ

سة املسرحيَّ  1998االسم عام  ل ليصبح "مسرح امليدان"، وهو املؤسَّ صة لغير املدارس وتموَّ ة املخصَّ ة الوحيدة العربيَّ

قافة.
َّ
 من وزارة الث

هم  2 ة، ألنَّ يَّ ِّ
 
اب، أعمالهم املحل عرُّف على كتُّ ِّ األخضر للتَّ

 
يرجى مراجعة مواقع مسارح األطفال في فلسطين داخل الخط

 كثر وأغلبهم لم يقم بإصدار ٰهذه األعمال مكتوبة.
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ا وال فينا  سلمى: برهوم حابب بنت ال منَّ

منا ووف  يناووعدنا هيك تمَّ

ا وفينا ِّ ما كنَّ
 يا ريتنا في الحب 

 وما كان بقلبنا حسرة وعذاب.

باب  (ب
َّ

 children and adults األطفال والش

تي بأعدادها فاقت بكثير عروض املحاور األخرى 
َّ
غم من انتشار مسارح األطفال وُعروضها ال بالرَّ

 
َّ

ون  للكبار، إال
َّ
نا بصدد عدد قليل من ٰهذا الل ِّ  genreأنَّ

ادر واملنشور في األدب املحلي  الصَّ

ا لباقي املحاور. ِّ نسبيًّ
 الفلسطيني 

ة  ا اجتماعيَّ باب تعالج أمورا
َّ

صت لألطفال والش ِّ
فات خص 

َّ
نا نقف أمام مؤل  socialمع ٰهذا فإنَّ

ة ادها )سليم خوري  ، ومنeducationalوتربويَّ ِّ روَّ
زت كتابته بأبعادها 1991-1934أهم  ذي تميَّ

َّ
( ال

ة وبأسلوب ربويَّ
َّ
ة والت اس ي االجتماعيَّ . )محمود عبَّ ِّ

( وغيرهم -1953( و)علي دياب -1935ها الخاص 

ا للعرض في املدارس. صت أساسا ِّ
ات خص  ن نشروا مسرحيَّ  ممَّ

ة  .2 ياسيَّ  National, Political projectionالوطنيُّ ذو اإلسقاطات الّسِّ

ِّ األخض
 
ة داخل الخط راميَّ ِّ

مانين للقرن العشرين. جزء منها ظهرت الكتابة الد 
َّ
ر فقط في سنوات الث

ِّ األرض 
ة، والجزء اآلخر أشار إلى حب  ياسيَّ ِّ

عب الفلسطينيُّ ومعاناته الس  أرَّخ حكايات مرَّ بها الشَّ

ا إميل حبيبي ) ِّ دراميًّ
عب الفلسطيني  اد تأريخ الشَّ ( ورياض مصاروة 1996-1922والوطن. من روَّ

ٍّ ( بأسلوب ملحم-1948)
ات تعكس شرائح epicي  ز حبيبي ومصاروة باستخدام شخصيَّ . تميَّ

ر الكاتبان على شخوص أبطالهما فأضافا 
َّ
ات. لقد أث

َّ
ة بمجملها وال تعكس نفسها بالذ فلسطينيَّ

ات. خصيَّ ٍّ منهما على مجريات األحداث وبناء الشَّ
  وجهة نار كل 

ا
فل  أقتبس مثاال ِّ

 
ا من )الط ال حصرا

ائع  . (1982-الضَّ  ٰهذا املثال يعكس األسلوب امللحميَّ واملحور الوطنيَّ

 سليم: فلسطين... فلسطين يا فلسطين.

م، لقد قال كلمة اسمها فلسطين، هل سمعتم؟.
َّ
 جان: لقد تكل

لته... .... . ِّ
ر فلسطين في مخي  ِّ

ه يحر   توفيق: إنَّ

ازة(
َّ
كئ، على عك ة ياهر أبو سليم يتَّ  )في الخلفيَّ

يت... ال تنس يا بنيَّ )يختفي(.أبو سليم:   سليم... لقد أوصيتك على الزَّ

 (115)مصاروة: 
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 Mythicalاألسطوريُّ  .3

قوا  ذين تطرَّ
َّ
ابه ال تَّ

ُ
ع مواضيعه وك ز ٰهذا املحور بتنوُّ تي كتبت لألطفال، فقد تميَّ

َّ
بغير األساطير ال

. ة مناحٍّ  لألساطير من عدَّ

ة تلك الفترة ب ق وعالج آنيَّ
َّ
تها وأبعضها دق تي 1991 -سمائها مثل )عندما يسود الجرادزمكانيَّ

َّ
( ال

ا بعضها  -1938وقد كتبها كمال بشارات ) تدور أحداثها في القرن الخامس عشر قبل امليالد، (. أمَّ

ا في صراعات شخوصه، مثل "الجنُّ  ا هامًّ ة عنصرا  بشريَّ
َّ

ة والال خذ له القوى البشريَّ  اآلخر فاتَّ

 (.  -1952" لراض ي شحادة )1997 -"مستر إيجوليم خوري، و" لس1973 -واإلنس

ا نهى زعرب قعوار ) ٍّ كبير مع 1995 –( فكتبت "شجرة املجد - 1936أمَّ
" أسطورة ذات تناص 

ة على  ات أسطورتها تأثير القوى امليتافيزبقيَّ أسطورة امللك أوديب. حيث حملت قعوار في طيَّ

.اإلنسان )امللك( وحمله على قتل الرَّض ِّ
 يع من أجل استقرار العرش امللكي 

ة الفترة املذكورة هي عندما يسود الجراد، أقتبس  ذي يحافظ على آنيَّ
َّ
ة ال صوص األسطوريَّ أحد النُّ

ة بعيدة: تي تعالج أسطورة تابعة لحقبة زمنيَّ
َّ
ة ال راما الفلسطينيَّ ِّ

وادر في الد   يعتبر من النَّ
ا

 منها مثاال

 ة""في مدينة صيدون الكنعانيَّ 

ه أدون
ٰ
ة. و الكاهن: ليبارككم اإلل ماويَّ ته ويضرب أعداءكم بنيرانه السَّ كم بقوَّ  يمدَّ

 الجمهور: آمين.

وداء املدرارة. حب السَّ ان بعل أرضكم وزرعكم، وينعم عليكم بالسُّ ه عليَّ
ٰ
 الكاهن: ليبارك اإلل

 الجمهور: آمين.

 (.13: 1991)بشارات الكاهن: لتبارككم إالهتنا املحبوبة عشتروت ....  

اريخيُّ  .4
َّ
 Historicalالت

ة لعرض ٰهذه الحقائق  راميَّ ِّ
ة وتوظيف الحبكة الد  اريخيَّ املقصود هنا مسرحة الحقائق التَّ

ة  ة من عدَّ ا واقعيَّ ذي مسرح قصصا
َّ
د به( سليم خوري، ال ما تفرَّ تها، ٰهذا املحور برز )وربَّ بموضوعيَّ

 ِّ
ِّ 1971 -البادية "وفاء عصور مثل: العصر الجاهلي 

اس ي  لك القرن 1982 -مثل "حنين "، والعبَّ
ٰ
"، وكذ

امن عشر في فلسطين مثل "بعد األسوار 
َّ
 1982 –الث

َّ
ة القائد الا تي تحكي قصَّ

َّ
-1695اهر عمر )" ال

ة مع 1775 اريخيَّ فاصيل التَّ ة التَّ
َّ
تي امتاز بجميعها بدق

َّ
ة ( فيها. وال

َّ
ة.دق راميَّ ِّ

 الحبكة الد 

اه
َّ
ذي أقلقك؟.الا

َّ
 ر: ما ال

تي نحن فيها.
َّ
 إبراهيم: الحالة ال



 كرمة زعبي

 236 صفحة، (،2015) 9املجمع، العدد 

لك سيصل 
ٰ
اهر: ماذا ترى؟ اليوم ستصل إلى عكا وفود كثيرة من القرى املجاورة. كذ

َّ
الا

ار. صَّ  من دروز لبنان، ووفد من املتاولة وعلى رأسه حليفنا وصديقنا ناصيف النَّ

 إبراهيم: نحن في حالة حرب خطيرة .... .

كنَّ 
ٰ
اهر: ول

َّ
ر عن تضامنها معنا )خوري،  الا ِّ

 (.107: 1982ٰهذه الوفود تأتي لتعب 

ة راميَّ  أساليب الكتابة الّدِّ

نا نستطيع  أنَّ
َّ

ِّ األخضر، إال
 
ة داخل الخط ة الفلسطينيَّ راميَّ ِّ

ع املحاور واملواضيع في الكتابة الد  رغم تنوُّ

تها طغى عليها األسلوب ا ز أنَّ غالبيَّ ِّ
راما إلى أن نمي  ِّ

لكالسيكيُّ من الكتابة، وينعكس ٰهذا بتقسيم الد 

 ثالث مراحل: 

قديمة  (1  .expositionالتَّ

 .rising actionالحدث املتصاعد  (2

راخي أو الحل   (3
َّ
ى الت  .Denouementوحتَّ

لك
ٰ
تي تفرض  كلُّ ذ

َّ
ة املسرح ال ات، دون استغالل خاصيَّ خصيَّ بأسلوب الحوار املباشر ما بين الشَّ

 تكثيف أحداث تجري في وحدتي زمان ومكان.

 
َّ

ها: إال ِّ
ة ومن أهم  ات املسرحيَّ فت بعض اآلليَّ

َّ
تي استخدمت ووظ

َّ
ة ال نا نجد بعض األساليب الكتابيَّ  أنَّ

 . theatre within theatreمسرح ومسرح داخل  Flashback –االسترجاع  (أ

ات،  ِّ
خصي  ة أو تاريخ وماض ي الشَّ اريخيَّ ا السترجاع األحداث التَّ ة االسترجاع استخدمت أساسا إنَّ آليَّ

ة مسرح داخل مسرح  ة مختلفة بآليَّ ِّ واستخدام زمكانيَّ
م الحدث اآلني  لك بفعل إيقاف تقدُّ

ٰ
وذ

theatre within theatre  ا، ومن ثمَّ تفعيل الحدث اريخ أساسا بهدف عرض وقائع كاملة من التَّ

ذي قام الكاتب بإيقافه من قبل.
َّ
ل ال تي استخدم فيها أسلوب  األوَّ

َّ
ة ال اريخيَّ صوص التَّ أحد النُّ

ا  تي أرَّخها دراميًّ
َّ
ة امرئ القيس ال نا بداخله أسلوب املسرح داخل مسرح، هي قصَّ االسترجاع مضمَّ

ة "وفاء البادية سليم   ":1971 –خوري في مسرحيَّ

ك قد نسيت،  الغول: هل نسيت؟ يبدو أنَّ

 
َّ

رك ....  يوم كنت وليس لي إال ِّ
 
 أن أذك

ا انتبه. ل شبابك، هيَّ  في أوَّ

من البعيد ....  يدخل امرؤ القيس  )موسيقى توحي بالزَّ

ا .... ( با ل شبابه... يقف أمام والده تأدُّ  وهو في أوَّ
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تارة()يخرج ام ِّ
م الغول ويعيد الس   رؤ القيس، آنذاك، يتقدَّ

 الغول: امرأ القيس... امرأ القيس .... .

ا ألحد )ص   (.37-36امرؤ القيس: أنا لست عبدا

غريب  epicاألسلوب امللحميُّ  (ب  Alienationوالتَّ

لكٰهذا األسلوب 
ٰ
ة شعب، وذ ذي يحكي قصَّ

َّ
، ال ل  البريختيُّ ِّ

 
ٍّ منها يشك

ِّقة، كل 
بسرد مشاهد متفر 

ة.  ياسيَّ ِّ
ِّ ذي اإلسقاطات الس 

 دراميٌّ مشترك، برز في املحور الوطني 
ٌّ
 وحدة كاملة يربطها خط

غريب  ، وهو إبعاد وتغريب الحدث عن الجمهور، كي Alienationإنَّ ٰهذا األسلوب تجانس مع التَّ

ا ملا يقف األخير موقف مراقب ومنتقد ملا يحدث،  دون أن يتماثل مع ما يجري، كي يبقى واعيا

 يشاهد ويسمع.

ة" "لكع بن لكع  لك "الحكاية املسرحيَّ
ٰ
ة مشاهد، 1980 –مثال على ذ مة لعدَّ " إلميل حبيبي واملقسَّ

ٍّ منها تحت عنوان مختلف مثل .صندوق العجب، ال بدر وال بدران... بدر...  يربط الكاتب بينها 
كل 

عب ا . تبدأ ٰهذه "الحكاية" بـ: معاناة الشَّ ِّ
 لفلسطيني 

 (.9"ال مسرح وال من يتعبون، بل جمهور من أهل الحارة، ونحن من أهلها .... " )ص

مثيل ويرجعون إلى أماكنهم. ِّ يشترك بعض أهل الحارة بالتَّ
رامي  ِّ

ياق الد  ِّ
 وخالل الس 

قديم  (ح عقيب  prologueالتَّ  epilogueوالتَّ

اوي ومن ثمَّ تعقيب ما بعد انتهاء األحداث، بواسطة ٰهذا األسلوب من تقديم األ  حداث بشخص الرَّ

ه ظهر في بعض منها. كنَّ
ٰ
ة، ل راما الفلسطينيَّ ِّ

ا في الد   محاورة الجمهور، نعتبره نادرا

تي عقيب في مسرحيَّ قديم والتَّ ذي اختار أسلوبي التَّ
َّ
اب ال  ن مختلفتين هو زكي درويشأحد الكتَّ

ة ذات 1979- ة "املوت األكبر في مسرحيَّ  prologueقديم ( حيث ظهر التَّ -1944) " مسرحيَّ

ة:  إسقاطات سياسيَّ

ا ال يحدث ٍّ ممَّ
ا غير عادي  ادة ....  قد يبدو لكم شيئا دات والسَّ ِّ

ي  ها السَّ  "أيُّ

دمة والواقع" )ص   في الخيال واألحالم، وعليكم أنتم أن تبحثوا فيه عن الصَّ
َّ

 (.6-5إال

عقيب  ا التَّ ة )ال  epilogueأمَّ ة تعالج الوجود والبقاء1980-فاهر في مسرحيَّ ،  ( مسرحيَّ اإلنسانيَّ

 فتنتهي بـ:

 )القاض ي يسير بين الجمهور(:

 أنا لم أصنع املشكلة، أنتم صنعتم
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ة، يوم ركعتم... ل مرَّ قتم ألوَّ  ....  يوم صفَّ

ة، فعليكم إصدار القرار املناسب )ص   (.62أنتم صانعو القضيَّ

ة ات الُعروض املسرحيَّ  آليَّ

ات  ة ومسرحيَّ ذي حاي بمشاهدة أعمال جماعيَّ
َّ
ة ما بين جمهور الكبار ال عت الُعروض املسرحيَّ تنوَّ

(Monodrama)1.غار ِّ
 وما بين جمهور الص 

غم من  ات وأساليب مغايرة بالرَّ ِّ دون استخدام آليَّ
ات عرضت باألسلوب الواقعي  أغلب املسرحيَّ

 يع واملخرجين.اختالف املواض

ِّ األخضر 
 
تي قام بتوظيفها املسرح داخل الخط

َّ
ات املختلفة ال قنيَّ نا نالحظ بعض األساليب والتَّ كنَّ

ٰ
ل

لك.
ٰ
ة وأخرى غير ذ يَّ ِّ

 
 بعرضه لنصوص محل

 أذكر منها:

ابع  (أ  fourth wallكسر الحائط الرَّ

ِّ ما بين ٰهذا األسلوب في العرض واإلخراج يعتمد في جزء منه على كسر الحائط ا
ابع الوهمي  لرَّ

ة  لك بهدف اإلقناع وجذب الجمهور، من ناحية، وخاصَّ
ٰ
خشبة املسرح وما بين الجمهور، وذ

فاعل يمكن  فاعل. ٰهذا التَّ ا معهم من أجل التَّ جمهور األطفال، حيث يستخدم ٰهذا األسلوب كثيرا

ا( من املسرح إلى الجمهور، أو عرض دمى مبا ا )بشريًّ . أن يكون آدميًّ ِّ
ل  ِّ
 
شرة أو بأسلوب خيال الا

ا "القنديل   ال حصرا
ا

، ومثاال ِّ
ل  ِّ
 
مى أو خيال الا ِّ والدُّ

مثيل البشري  وهناك مسارح تدمج بين التَّ

غير" ملسرح املينا   .2014 -الصَّ

غريب  بهدف  Alienationمن ناحية أخرى ُيستخدم ٰهذا األسلوب لجمهور الكبار من أجل التَّ

ا "بؤس ورعب وضع الجمهور موضع النَّ   ال حصرا
ا

اقد ملا يحدث وغير املتماثل مع الحدث. مثاال

الث 
َّ
ايخ الث  مسرح امليدان. –" 2002 –الرَّ

 epic –األسلوب امللحميُّ  (ب

 ِّ
ة باألسلوب امللحمي  ات الفلسطينيَّ ة من املسرحيَّ

َّ
غريب  epicُعرضت قل ذي يعتمد على التَّ

َّ
ال

Alienation َّات ، بعرضه ملشاهد املسرحي  دراميٌّ واحد. من أبرز املسرحيَّ
ٌّ
ِّقة يربطها خط

ة متفر 

                                                 
ذين يقومون بعروضباإلضافة إلى تفعيل  1

َّ
لين ال ِّ

 
لك هناك عدد من املمث

ٰ
راما، كذ ِّ

 .Stand up comedy بالد 
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اسعة  تي اعتمدت على ٰهذا األسلوب "املوجة التَّ
َّ
لك "بؤس ورعب 1995 –ال

ٰ
اصرة، وكذ " ملسرح النَّ

الث" وكلتاهما من إخراج رياض مصاروة.
َّ
ايخ الث  الرَّ

ات – flashbackاالسترجاع  (ت كنولوجيا واملرئيَّ ِّ
ّ
 توظيف الت

ة داخل  ٰهذا ه يندر في العروض املسرحيَّ كنَّ
ٰ
ما يكثر في األدب ل ِّ ربَّ

األسلوب من االسترجاع الفني 

ة العرض ما بين العرض  تي استخدمت ازدواجيَّ
َّ
ادرة ال ات النَّ ِّ األخضر. من املسرحيَّ

 
الخط

ة "عبير" ملسرح امليدان  ِّ هي مسرحيَّ
ِّ واملسرحي 

ينمائي  ِّ
 .1999الس 

ف املخرج فؤاد
َّ
لون ذاتهم  وظ ِّ

 
تي يقوم بها املمث

َّ
ا من األحداث ال ا يعرض جزءا ا سينمائيًّ

ا
عوض شريط

ة  ٍّ ملاض مرَّ بهم ومرَّ
ة بأسلوب استرجاعي  ٍّ ومن ثمَّ يدخلون إلى خشبة املسرح، مرَّ

في مكان خارجي 

 ٍّ
( وواقعي  ٍّ

ٍّ )تكنولوجي 
ة حدوث الحدث. ينتقل املشاهد ما بين عاملين، إيهامي   سرح.بة املخش –بآنيَّ

ائريُّ  (ث  Arena stageالحلبة  –املسرح الدَّ

ع أساليب  غم من تنوُّ ِّ األخضر بالرَّ
 
ِّ داخل الخط

ع خشبات املسارح في املسرح الفلسطيني  لم تتنوَّ

 
َّ

تي عرضت على مسرح  إخراجها. إال
َّ
ا وال ا وإخراجا ادرة أسلوبا ات النَّ ني أشير إلى إحدى املسرحيَّ أنَّ

 ٍّ
ِّ سعدهللا ونُّ Arena Stageدائري 

وري  ة "رأس اململوك جابر" للسُّ  -1941وس )، وهي مسرحيَّ

تي عرضت بأسلوب يدمج ما بين املسرح داخل 1989 -نتاج مسرح "بيت الكرمة(، من إ1997
َّ
"، ال

غريب –مسرح  ة، التَّ   .1الفرجة املسرحيَّ

                                                 
ِّ لعبد1

ة املسرح االحتفالي   الكريم برشيد. راجع ناريَّ
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ات   من املسرحيَّ

ارة، سهيل.  اصرة: زغرودة األرضأبو نوَّ اصرة، . النَّ  .1975النَّ

ةبسيسو، معين.  ا: دار األسوار،األعمال املسرحيَّ
َّ
 .1988 . عك

 .1991. دالية الكرمل: دار العماد،عندما يسود الجرادبشارات، كمال. 

، جميل.  بحة.الجوزيُّ ان: د.ن، السُّ  .1952 عمَّ

، جميل.  ان: د.ن، غرام أعمىالجوزيُّ  .1984. عمَّ

، نصري.  برقي، أساس امللكالعدل الجوزيُّ  . 1952. دمشق: التَّ

، نصري.   .1971. دمشق: طربين، فلسطين لن ننساكالجوزيُّ

، نصري. )مخطوطة(.   .ذكاء القاض يالجوزيُّ

اصرة: دار لكع بن لكعحبيبي، إميل.   .1980آذار،  30. النَّ

وببيكياحبيبي، إميل. )مخطوطة(.   .أمُّ الرُّ

اد، ميشيل وقعوار، جمال.  اصرة: الحكيم، ونور  ظالمحدَّ  .1954. النَّ

، آمنةخوري، سليم.  ِّ
ا: دار القبس العربي 

َّ
 .1960. عك

ارخوري، سليم.  ، وريث الجزَّ ِّ
ا. دار القبس العربي 

َّ
 .1961. عك

هضة، ٰهذا املصيرخوري، سليم.  اصرة: مكتبة النَّ  .1962. النَّ

 .1970. حيفا: يئيرأوفست، حنينخوري، سليم. 

 .1971. حيفا: يئيرأوفست، وفاء الباديةخوري، سليم. 

هضة، الجنُّ واإلنسخوري، سليم.  اصرة: دار النَّ  .1973. النَّ

وت، د.م .بعد األسوارخوري، سليم.   .1982: الصَّ

ا: دار األسوار، املوت األكبردرويش، زكي. 
َّ
 .1979. عك

ا: دار األسوار، الدرويش، زكي. 
َّ
 .1980. عك

 . 1987. شفاعمرو: املشرق، بيرسرَّك في ذياب. فاطمة. 

ل ذياب، فاطمة.  جوُّ
َّ
 .1987. شفاعمرو: املشرق، ممنوع الت

اصرة: فينوس، شجرة املجدزعرب، نهى.   . 1995. النَّ

ات أخرى . إدمون  شحادة، رق، برج الزُّجاج ومسرحيَّ
َّ

ة الش
َّ
 .1974. القدس: مجل

وال. إدمون  شحادة، مت والزَّ  .1978املشرق، . شفاعمرو. دار الصَّ

يسة.. إدمون شحادة،   .1980شفاعمرو: دار املشرق،  القّدِّ
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 .1981. شفاعمرو: دار املشرق، بيت في العاصفة. إدمون  شحادة،

وء األحمر. إدمون  شحادة، هضة، الخروج من دائرة الضَّ اصرة: مطبعة النَّ  .1986. النَّ

اصرة: مطبعة جبران، زهرة الكستناء. إدمون شحادة،   .1990. النَّ

ائر الغريب. إدمون  شحادة، هضة، الزَّ اصرة: دار النَّ  .2000. النَّ

 .2005. حيفا: مطبعة الوادي، عندما غاب القمر. إدمون  شحادة،

يرة، مستر إيجوشحادة، راض ي.  ِّ
 .1997. املغار: الس 

ة املرأةشليوط، عفيف.  يَّ  .1991. حيفا: الكرمة، أبو مطاوع وحّرِّ

اصرة: فينوس، ادةيوم في عيشليوط، عفيف.   .1994. النَّ

اس ي، محمود.   .1991. شفاعمرو: املشرق، البركانعبَّ
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