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جان باتيست بوكالن (مولير)
جوزيف الفارس

ق ��د تتمخظ بع� ��ض املواهب االدبية والفنية عند االن�س ��ان
ومن ��ذ �صغ ��ره حتدد ميول ��ه  ,فه ��ذه امليول ه ��ي بحقيقتها
رغبة داخلية مليئة باالحا�س ��ي�س وامل�ش ��اعر  ,تاخذ �شكلها
واطاره ��ا اخلارجي م ��ن ر�ؤية الفنان واالدي ��ب ليعرب عن
جمالي ��ة ه ��ذه املوهب ��ة والرغبة الذاتي ��ة بعد ان يكت�س ��ب
م ��ن الثقاف ��ة والتجرب ��ة الذاتي ��ة لتطوي ��ر ه ��ذه املوهبة ,
ه ��و ال يحدد ال�ش ��كل وال اال�س ��لوب  ,امنا ه ��ذه الرغبة يف
التعبريعم ��ا يح�س ��ه وي�ش ��عر به تاتي من خ�ل�ال ما يوحى
ل ��ه من اال�س ��اليب الت ��ي يراها متفق ��ة مع جمالي ��ة التعبري
له ��ذه امليول ان كانت ادبية او فني ��ة  ,ولهذا يلج�أ مثل هذا
االن�س ��ان اىل االطالع على العديد من االدبيات وعلى �سري
معظم االدباء من الذين �س ��بقوه يف اخلربة والتجربة اما
ليتاث ��ر بهم او ليكت�س ��ب م ��ن ثقافتهم وخربته ��م مات�ؤهله
لالب ��داع واالبت ��كار والتعب�ي�ر ع ��ن وجه ��ات نظ ��ره م ��ن
تاثريات الواقع الذي يعي�ش ��ه ويعاين منه  ,ك�أن يكون عن
طريق ق�ص ��يدة �شعرية  ,او عن طريق ق�صة ق�صرية يج�سد
احداثه ��ا ووقائعها من البيئة االجتماعية التي يعي�ش فيها
 ,او من وحي خياله لري�سم معامل ن�صا م�سرحيا او رواية
طويلة فيها من ال�شخو�ص واالجواء التي ير�سمها الكاتب
م ��ن وح ��ي خي ��ال يت�س ��م باطار �ش ��كل فن ��ي يحت ��وي على
م�ض ��مون فكري وجوهري من االفكار التي تخدم االن�سان
م ��ن خالل انتق ��اده للواقع الذي يعي�ش ��ه با�س ��لوب جاد او
كوميدي او اي ا�س ��لوب يراه منا�سبا  ,ولهذا ال ي�ستح�سن
الي ادي ��ب ان يكت ��ب امل�ض ��مون ويحدد ال�ش ��كل با�س ��لوب
ميكانيك ��ي بق ��در ما ير�ض ��خ خلياله يف ر�س ��م مع ��امل ذالك
امل�ض ��مون وال�ش ��كل وفق قناعت ��ه يف التعبري عم ��ا يعانيه
من ارها�ص ��ات فكرية جتعل ��ه ينتقد االو�ض ��اع البالية يف
اي جمتمع يراه ال ينا�س ��ب العقل وال�ضمري  ,وال يتما�شى
مع القيم االن�س ��انية ملنا�صرة االن�س ��ان لتحقيق رغبته يف
احلي ��اة الواقعية الكرمي ��ة  ,او تاتي انفعاالت ��ه ومعاناته
م ��ن خالل واقع طبقة ار�س ��تقراطية وبرجوازية وانتقاده
لواق ��ع حياتهم املرتفة واملتعالية عل ��ى واقع الفقري او من
املجتم ��ع الذي ال ي�س ��تطيع ان يحقق �س ��عادته يف و�س ��ط
حي ��اة هذه الطبق ��ة البريوقراطية والبعي ��دة كل البعد عن
قيم وجوهر االن�سانية.
وله ��ذا قد يكون التعب�ي�ر واالنتقاد اما عن طريق ق�ص ��يدة
�ش ��عرية او ق�ص ��ة ق�ص�ي�رة او رواي ��ة او ن� ��ص م�س ��رحي
كا�س ��لوب لتج�س ��يد هذه املعاناة وتوجيه اانتقاداته ومن
ث ��م يعر�ض البدائ ��ل والت ��ي يعتقدها انها اال�س ��ا�س خللق
حياة �س ��عيدة ترف�ض الفوارق الطبقي ��ة وتعرتف بحقوق
االن�س ��ان والت ��ي يج ��ب انتزاعها وبق ��وة ارادت ��ه لتحقيق
مايبتغيه من حقوق م�شروعة حلياته اخلا�صة.
فهكذا كانت �س�ي�رة االدباء وال�شعراء والفنانني  ,يتاثرون
ب�س�ي�رة م ��ن �س ��بقهم يف ه ��ذا امل�ض ��مار وي�ؤثرون اي�ض ��ا
بالالح ��ق بهم م ��ن الكتاب املتاثرين مب�س�ي�رتهم االدبية او
الفنية.
لقد ولد موليري يف باري�س  15كانون الثاين عام 1622يف
اح�ض ��ان عائل ��ة كان ��ت تعتا� ��ش عل ��ى رزق الوال ��د وم ��ن
خالل �ص ��نعته وحرفيته يف تغليف الكرا�س ��ي والقنفات ,
وت�ص ��ميم البع�ض منها بت�ص ��اميم اعجبت حا�شية الق�صر
واملل ��ك نف�س ��ه مما ا�ص ��بح ومن خ�ل�ال هذه احلرف ��ة قريبا
من الق�ص ��ر ونفوذه وامل�صمم اخلا�ص لالثاث واالطقم من
الكرا�س ��ي والقنفات لديوان الق�ص ��ر  ,لقد كان الوالد فنانا
يف �ص ��ناعة ه ��ذه القنفات مما �س ��اعدت ه ��ذه احلرفة على
تو�س ��يع عالقاته مع الق�صر وحا�شيته وال�سيما امللك نف�سه
حيث ا�صبح املمول الوحيد لالثاث يف الق�صر امللكي.
هذا ال�ش ��اب الذي راف ��ق والده يف مهنت ��ه مل يكن يهتم بها
حر�ص ��ا منه عل ��ى ان ال تكون له مهنة حلياته االقت�ص ��ادية
 ,وال �س ��يما وان وال ��ده وكم ��ا ا�س ��لفنا انفا كان امل�س� ��ؤول
ع ��ن جتهيز االثاث للق�ص ��ر امللك ��ي  ,ان العم ��ل الوقتي مع
والده يف الق�ص ��ر امللكي قد منحته اجواءا ايجابية خللق
عالقة قوي ��ة وحميمية بعد ان عمل م�س ��اعدا لوالده داخل
الق�ص ��ر  ,والذي ا�صبح فيما بعد من االثرياء وتاجرا ثريا
يتهافتون عليه كونه جنار الق�صر امللكي  ,لقد ك�سب مولري
�ص ��داقة املل ��ك لوي�س الرابع ع�ش ��ر حيث رافق ��ه يف معظم

رحالته ب�ص ��فة م�س ��اعدا ل ��ه  ,وموظبا لفرا�ش ��ه واالعتناء
ب ��ه وخدمت ��ه من تق ��دمي الفط ��ور والغ ��داء .اال ان موليري
مل ت�ست�س ��غ له هذه املهنة فانقطع عن العمل داخل الق�ص ��ر
ليعمل يف امل�س ��رح والذي احبه حد الع�ش ��ق  ,وهذا احلب
ه ��و ال ��ذي دفع ��ه ان يكون م�س ��رحيا وان يت ��زوج من فتاة
�ص ��غرية امتهن ��ت التمثيل  ,ه ��ذه الفنانة وا�س ��مها مادلني
بيج ��ارت والتي انتزعت اعجاب مول�ي�ر وابهرته بجمالها
مم ��ا جعلته ان يرتبط به ��ا وحتى وفاتها يف �س ��نة 1672
 ,لذا فهو �ض ��حى بالكثري وعانى من ظلم املجتمع وجوره
لنظرتهم الدونية اىل جميع الفنانني ونظرتهم مب�س ��توى
م ��ادون االحرتام  ,فلهذه اال�س ��باب فقد ا�س ��تعار ا�س ��ما له
هو ا�س ��م موليري بدال من ا�س ��مه احلقيقي (جان باتي�س ��ت
بوكالن) ليتجنب العديد من امل�ش ��اكل واالحراج والتي مل
تكن تروق ال�سرته يومذاك.
لقد در�س موليريا�ضافة اىل اتقانه اللغة الالتينية القانون
بع ��د ان انه ��ى درا�س ��ته الثانوي ��ة  ,حيث افل ��ح يف الثقافة
القانونية وتخرج بتفوق بعد ان اكت�س ��ب ثقافة عن معظم
قوان�ي�ن فرن�س ��ا بدرجة عالية  ,ولهذا �س ��مح له مبمار�س ��ة
مهن ��ة املحامات ومن خالل الدفاع ع ��ن موكليه يف املحاكم
الفرن�سية.
لقد كان موليري ذكيا بحيث ابهر ا�س ��اتذته واثار انتباههم
وزمالئه يف الدرا�س ��ة  ,وتخرج من اجلامعة واكت�سب من
ثقافة القانون والتي �س ��اعدته االطالع على م�شاكل النا�س
االجتماعية ا�ضافة اىل تناق�ضاتها  ,فالهمته بافكار �صاغها
بن�ص ��و�ص م�سرحية عر�ضت من على م�س ��ارح فرن�سا مما
اذهلت النقاد وا�ستقطبت اجلماهري العماله.
لقد ا�س ��تطاع موليري من خالل �ش ��هرة والده ان يتقرب من
بع�ض امل�ش ��اهري م ��ن الفنان�ي�ن لكونه قد اعجب بامل�س ��رح
ومن ��ذ �ص ��غره  ,ولهذا كان يتابع ان�ش ��طة بع� ��ض الفنانني
الوافدين اىل فرن�س ��ا من اقطار اوربية لتقدمي عرو�ض ��هم
امل�س ��رحية مم ��ا د�أب عل ��ى متابع ��ة ه ��ذه االن�ش ��طة الفنية
وال �س ��يما عندم ��ا ح�ض ��ر املمثل االيطايل ال�ش ��هري تيبريو
فيوريل اىل فرن�س ��ا وعر�ض �شخ�ص ��ية املهرج مما اعجبت
موليري اىل حد الع�ش ��ق لدرجة زاده اقرتابا منه وا�ص ��بح
من اعز ا�صداقائه يف باري�س عام .1640
لقد اكت�س ��ب موليري ثقافة مو�س ��عة يف العلوم الكال�سيكية
يف كلية كلريمونت الي�سوعية  ,ولقد انده�ش ملا وجده من
ه ��ذه الثقافة املتنوعة يف االدب والف ��ن والدين  ,فقد تلقى
فيه ��ا مبادىء العل ��وم اال�سا�س ��ية والفل�س ��فة  ,فتعرف يف
ه ��ذه الكلية على حياة العديد من املفكرين من الذين لديهم
افكارا متحررة  ,افكارا ذات م�ضامني تدافع من خاللها عن
قيم االن�سان احلقيقية وعن حريته  ,ولهذا اعجب بالكاتب
امل�سرحي ال�شهري �سربانو دي برجراك.
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لق ��د ورث مولري عن والدته ث ��روة ومن خالل بيع ماورثه
ا�ستطاع ان ي�صبح م�ش ��رفا على م�سرح من م�سارح فرن�سا
 ,اال ان احل ��ظ مل ي�س ��عفه ويق ��ف بجانب ��ه لي�س ��اعده على
حتقيق اماله واحالمه فرتاكمت الديون عليه مما جعله ان
ي�س ��تعني ببع�ض االقرباء من اجل �س ��د القرو�ض والديون
وينقذ نف�سه من ال�سجن.
لقد ا�ش ��تهر مولي�ي�ر بعد عدة عرو�ض م�س ��رحية  ,و�ش ��اع
ا�سمه بحيث و�ص ��لت �شهرته امل�سرحية اىل امللك فاحتظنه
و�س ��اعده باملال الكثري مما انقذه من ال�ض ��ياع والت�ش ��تت
وحمافظا على �سمعته و�شهرته امل�سرحية.
لقد اهتم مولري باملراة وك�س ��ر قيوده ��ا لتاخذ مكانتها بني
املجتم ��ع  ,مم ��ا جعل ��ه ان يفكر بالدف ��اع عنه ��ا ومن خالل
م�سرحية (مدر�س ��ة الن�ساء) هذه امل�س ��رحية والتي حققت
جناح ��ا باه ��را بحي ��ث ا�س ��تخدم ثقافت ��ه القانوني ��ة يف
الدف ��اع عن امل ��راة  ,واملن ��ادات بحريتها وك�س ��ر احلواجز
واخلطوط احلمراء عن حتركاتها وا�ستقاللها من اجل ان
تاخذ حريتها وتنال كرامتها ب�شكل �سوا�سيا مع بقية افراد
املجتم ��ع وم ��ن دون تفريق  ,لق ��د انتقد اال�س ��اليب البالية
وحاربه ��ا بكل ج ��ر�أة و�ش ��جاعة متحديا من خ�ل�ال دفاعه
االع ��راف والقوان�ي�ن والت ��ي حتي ��ط بحرية امل ��راة واخذ
مكانتها بني املجتمع.
لق ��د انتهر مولي�ي�ر املجتمع الفرن�س ��ي وموقفه م ��ن املراة
وعال ��ج ه ��ذا االنته ��ار با�ش ��كال كوميدية و�س ��اخرة وهذا
م ��ا جتلى يف م�س ��رحية (مدر�س ��ة الن�س ��اء) واث ��ار انتقادا
مو�ض ��وعيا باملواقف املجحفة للمراة والتي كان ميار�سها
املجتم ��ع الفرن�س ��ي �ض ��دها  ,مما نال ه ��ذا االنتقاد ر�ض ��ا
امل�س� ��ؤولني من االو�ساط امللكية وال �سيما احلا�شية امللكية
والوزراء وامل�ست�ش ��ارين  ,حي ��ث نالت معاجلة هذا الن�ص
امللك نف�س ��ه مما حدا ب ��ه اىل تكرميه ودعم ��ه الدعم املادي
واملعنوي.
لق ��د تاث ��ر مولي�ي�ر بالفنان�ي�ن االيطالي�ي�ن حينم ��ا كان ��وا
يتوافدون على فرن�س ��ا  ,ولهذا اقتب�س منهم ا�ساليب النقد
وال�سخرية وب�شكل كوميدي مما ادى هذا اال�سلوب الفريد
من نوع ��ه اىل �ش ��هرته والتهافت على م�ش ��اهدة عرو�ض ��ه
امل�س ��رحية  ,لقد كان يتابع اع�ض ��اء فرقته ويوجه املمثلني
مبالحظ ��ات ت�س ��اعدهم على االداء يف م�س�ي�رة حرفيتهم ,
لقد اهت ��م بحرفية املمثل وموجها اياه ��م مبالحظاته على
ان يك ��ون ادائه ��م بعيدا ع ��ن الت�ش ��نج والتوتر  ,م�ش ��جعا
اياهم على التمثيل التلقائي م ��ع احلركة التلقائية وبعيدا
ع ��ن املبالغ ��ة يف االداء – كان يهت ��م ب�ص ��قل موهبة املمثل
للبع ��د الطبيعي واالهتمام به  ,كان ينتقي مفردات حواره
من �ص ��لب واقع املجتمع الفرن�س ��ي  ,م ��ع حترير املخزون
من ال�ص ��ور عند املمثلني لتج�س ��يدها ب�ش ��كل كاريكاتريي

م ��ع اهتمامه باالزياء لل�شخ�ص ��يات الواقعية مما ابهر هذا
اال�س ��لوب اجلماه�ي�ر م ��ن امل�ش ��اهدين وزاد تهافته ��م على
م�شاهدة عرو�ضه امل�سرحية.
ان ادارته للفرقة امل�سرحية جائت عن جتربة واعية مثمرة
وت�ش ��جيعه الع�ض ��اء الفرق ��ة م ��ن املتميزين اعط ��ت ثمارا
نتج ��ت عنها ابداعات ق ��ل نظريها مقارنة م ��ع بقية الفرق
امل�س ��رحية يف فرن�س ��ا ولهذا كان لهذا الدعم اال�س ��ا�س يف
جناح الفرقة بعرو�ضها امل�سرحية.
هذا الكاتب الكوميدي وال�س ��اخر مل يكن يتوقع ان ي�شاهد
جناحه امل�س ��رحي والذي ت�سلق �س�ل�امل جنومية الكتابة ,
ولهذا ا�ص ��بح جنمه م�شهورا يف الكوميد وال�سخرية  ,لقد
�ساعده التحول االقت�صادي حلياته املادية على دعم الفرقة
ومتويله ��ا ومكافئة العامل�ي�ن معه  ,مما جعلهم ينبوعا من
العط ��اء الكوميدي �ص ��انعا من خاللهم جنوم ��ا كوميديني
وم�ش ��هورين بنجوميته ��م  ,وله ��ذا امتن ��ى م ��ن فنانينا ان
ياخذوا العربة من هذه املدر�سة الكوميدية  ,وان يبتعدوا
ع ��ن املبالغ ��ة واال�س ��تجداء من اجلمه ��ور لينال ��وا دعمهم
املعن ��وي م ��ن خ�ل�ال الت�ص ��فيق املجام ��ل للعرو� ��ض التي
يح�ضرونها وي�شاهدونها.
لق ��د ب ��رزت جن ��وم كوميدي ��ة عراقي ��ة جي ��دة متتل ��ك م ��ن
اال�س ��تلقائية واال�س�ت�رخاء يف ادائه ��م  ,وحر�ص ��ا عل ��ى
ع ��دم قت ��ل االجتهاد الذات ��ي له� ��ؤالء النجوم �س ��امتنع عن
ذك ��ر ا�س ��مائهم  ,اال انن ��ي ومن خ�ل�ال م�ش ��اهداتي لبع�ض
اال�سبوتات التمثيلية والتي تن�شر على �صفحات التوا�صل
االجتماعي ينتابني الفرح وا�ستب�ش ��ر خريا بهذه النجوم
الكوميدية امال منهم اال�ستمرار على هذا النهج والتطوير
الذاتي الدائهم يف حرفية التمثيل.
لق ��د كان للمرح ��وم الراحل الفنان الرائد �س ��ليم الب�ص ��ري
مل�س ��ات م ��ن مدر�س ��ة مولي�ي�ر وال ��ذي يت�س ��م بالعفوي ��ة
والتلقائية وال �س ��يما يف م�سل�س ��له (حت ��ت مو�س احلالق)
 ,وكذالك الفنان املرحوم ر�ض ��ا ال�شاطىء ويف م�سل�سالته
التلفزيوني ��ة (العر�ض ��حاجلي) وك ��ذا احل ��ال م ��ع الفن ��ان
الرائ ��د الكومي ��دي دريد حل ��ام يف ادائه وجميع عرو�ض ��ه
وال �س ��يما يف مقالب (غوار الطو�ش ��ي) ت�سخة من مدر�سة
مولي�ي�ر  ,وكذال ��ك النج ��م الراح ��ل جني ��ب الريحاين هو
منوذج من مناذج �شخ�ص ��يات موليري ال�ساخرة  ,حيث انه
تاثر باالدب الفرن�سي ومن خالل بحوثه وزيارته املتكررة
اىل فرن�س ��ا حيث ات�س ��مت �شخ�ص ��يته مبثل هذه املدر�س ��ة
الكوميدية وال�س ��اخرة وبعيدة عن الت�شنج  ,فمثل هذ�ؤالء
النج ��وم العراقي�ي�ن والع ��رب ممن حر�ص ��وا عل ��ى اتخاذ
مدر�س ��ة خا�ص ��ة به ��م والتي جائ ��ت عن خال�ص ��ة بحوثهم
واجتهاداته ��م جعلت منهم جنوم ��ا كوميديني وبال منازع
ابهرت اجلمهور وال�صحافة والنقاد.
ولهذا فان �س�ل�امل جنومية مولري جائت نتيجة اجتهاداته
يف الكتاب ��ة وتاثرات ��ه بامل�س ��رح االيط ��ايل والدع ��م الذي
نال ��ه من املل ��ك لوي� ��س الرابع ع�ش ��ر يف دعمه وت�ش ��جيعه
على موا�ص ��لة حياته امل�س ��رحية كان له ��ا االثر يف تطوره
و�ش ��هرته بني االو�س ��اط الفنية واالدبية  ,مما جعله يتنقل
وم ��ع فرقت ��ه بني م ��دن فرن�س ��ا وعر� ��ض م�س ��رحياته على
اجلمه ��ور امل�ش ��اهد والذي ��ن كان ��وا يتهافتون على �ش ��باك
التذاكر حلجز اماكنهم يف قاعة العر�ض امل�سرحي.
لق ��د كانت نتاج ��ات مولري امل�س ��رحية ما يقارب اخلم�س ��ة
ع�شر م�سرحية منها:
البخيل
طبيبا رغما عنه
طرطوف
مري�ض الوهم  ---الخ.
لقد عر�ض موليري ن�صو�صه امل�سرحية والتي اخذت ا�شكاال
وا�س ��اليبا جدي ��دة يف ف ��ن الكوميد  ,جم�س ��دا م ��ن خاللها
افكاره وارائه با�س ��لوب ه ��زيل وفكاهي معتم ��دا باعماله
ون�صو�ص ��ه الكوميدي ��ة عل ��ى كوميدي ��ة املوق ��ف ومنتقدا
بع� ��ض املتدين�ي�ن م ��ن الذي ��ن يتخذون م ��ن الدين �س ��تارا
يختف ��ون خلفها من اجل حتقيق م�ص ��احلهم ال�شخ�ص ��ية ,
لقد انتهت حياة هذا الكاتب ال�س ��اخر والكوميدي بعد ايام
من عر�ض م�س ��رحيته االخرية وترك بوفاته ارثا كوميديا
ومدر�سة �ساخرة با�سلوب كوميدي من العادات والتقاليد
 ,وت�ش ��ريح الطبق ��ات املتعالي ��ة بقلم ��ه امل�ش ��رط  ,منتق ��دا
ا�سلوبهم يف احلياة وتعاملهم مع الطبقات الفقرية والتي
كان منا�صرا لها.
·عن جملة الفنون امل�سرحية الن�سخة االلكرتونية
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أعمال موليير المعربة واكبت
نهضة المسرح العربي وحداثته
أنطوان أبو زيد

لم تدع فرنسا ذكرى والدة الشاعر والمسرحي موليير
( )1673-1622أو جان باتيست بوكالن ،األربعمئة تمر،
من دون أن تعم االحتفاالت بهذه الذكرى طوال

ً
مدنا وقرى وجمعيات
األشهر المقبلة ،أرجاء البالد،
ومكتبات ومسارح وندوات ومحاضرات ولوحات
وتماثيل في فرساي وغيرها ،احتفاء بمن اقترن

اسمه باللغة الفرنسية .ولم يكتف بذلك ،بل يعاد
تسليط الضوء على مسرحيات ذلك الكاتب األكثر

ً
ً
وأداء في
تداوال
انتشارا في العالم الحديث ،واألكثر
ً
فرنسا والعالم ،فأعدت لمسرحياته طبعات جديدة

فاخرة ،وضمت في مجلدات ضخمة تليق بالمحتفى
به ،وطبعت كتبه كلها طبعات شعبية حتى تأمن
السلطات وصولها إلى كل من يقرأ بلغته ،ويفيد،
وتتسع رؤاه وصدره ،ويكبر في عين نفسه.

بالطب ��ع ،مل يح ��دث �أن احتفت �س ��لطات لدين ��ا ب�أديب على
هذه ال�ص ��ورة .وهذا �ش�أن �آخر قد ي�أتي الكالم عليه الحق ًا.
و�إمنا املق�ص ��ود هنا احلديث عن موليري ،وكيف ا�س ��تقبله
العرب بداية عهدهم بالنه�ضة ،ومن ترجمه ،وكيف تعاطى
امل�سرحيون العرب معه ،وما بقي من �إرثه لديهم.
بداي ��ة ،ق ��ل م ��ن مل ي�س ��مع مبولي�ي�ر ،الكات ��ب امل�س ��رحي
اله ��زيل ،ذي الع�ش ��رين م�س ��رحية ب�ي�ن الهزلي ��ة واملله ��اة
وامل�أ�س ��اة ،من مثل“ :مدر�سة الن�س ��اء” ،و”دون جوان”،
و”الن�ساء املتكلفات” ،و”كاره الب�شر” ،و”البخيل”،
و”املناف ��ق” ،و”املتطفل ��ون” ،و”البورج ��وازي
ال�ش ��ريف” ،و”خ ��داع �س ��كابني” ،و”الن�س ��اء
العامل ��ات” ،وغريه ��ا .وم ��ن الناف ��ل الق ��ول �إن
م�سرحيات موليري تطرقت ،يف الأعم الغالب،
�إىل ف�ضح الطبائع الب�شرية ،وانتقاد التكلف
املفرط ل ��دى الطبق ��ات الرثي ��ة يف املجتمع
الفرن�س ��ي �أوا�س ��ط القرن ال�س ��ابع ع�ش ��ر،
وحتى الغمز من قناة ال�س ��لطات امل�سيحية
وتطرفه ��ا يف و�ض ��ع احل ��دود �أم ��ام حرية
ال ��ر�أي واملعتق ��د والتعب�ي�ر .وق ��د عان ��ى
موليري من ت�س ��لط رج ��ال الدين و�إحلافهم
و�سعيهم احلثيث �إىل منع بع�ض �أعماله من
ال�ص ��دور ،مل�س ��ها برجاالت الدين� ،أو ملبالغتها
يف ف�ض ��ح التق ��وى الزائفة ل ��دى امل�ؤمنني ،وحتى
حرمانه من ممار�س ��ته الطقو�س الدينية وال�صالة على
جثمان ��ه� ،إال بع ��د تدخل من امللك لوي�س الرابع ع�ش ��ر ،يف
حينه.
�أي� � ًا يكن م ��ن �أمر نفحة التح ��رر و�إطالق حري ��ة الر�أي يف
م ��ا يخال ��ف ح�س الر�ش ��اد واالعت ��دال التي �أ�س ��هم موليري
يف بثها عرب م�س ��رحياته ،ف�إن �س�ؤا ًال قد يطرح عن الداعي
�إىل اختي ��ار امل�س ��رحيني العرب بدء م�ش ��وار امل�س ��رح يف
بالده ��م مبولي�ي�ر ،ولي� ��س بغ�ي�ره؟ للإجاب ��ة �أق ��ول� ،إن
“مارون النقا�ش ( )1855-1817رائد امل�س ��رح اللبناين
والعربي ،املولود يف �صيدا ،واملفتون باملر�سح (امل�سرح)
يف �أ�س ��فاره �إىل �إيطالي ��ا كان �أول مب ��ادر �إىل �إن�ش ��اء هذا
الف ��ن ،من باب “تهذيب الطبائع” على حد قوله ،يف خالل

خطبة �ألقاها ملنا�س ��بة افتتاح م�س ��رحية “البخيل” املتفقة
�أجوا�ؤه ��ا مع بخي ��ل موليري ،ولكن املقتب�س ��ة حبكتها عن
بلوت� ��س ،يف م�س ��رحيته “�أولوالري” (الناق ��د الأكادميي
لطيف زيتوين.)1994 ،
ق ��ال النقا� ��ش يف خطبته تلك «وه ��ا �أنا متق ��دم دونكم �إىل
ق ��دام ،حمتم�ل ً�ا ف ��دا ًء عنكم �إم ��كان امل�ل�ام ،مقدم� � ًا له�ؤالء
الأ�س ��ياد املعتربي ��ن �أ�ص ��حاب الإدراك املوقري ��ن ،ذوي
املعرف ��ة الفائقة ...الذين هم عني املتميزين بهذا الع�ص ��ر،
وت ��اج الأل َّباء به ��ذا القطر ...وم�ب�رز ًا لهم مر�س ��ح ًا �أدبي ًا،
وذهب� � ًا �أجنبي� � ًا م�س ��بوك ًا عربي� � ًا .على �أنني عن ��د مروري
بالأقطار الأوروباوية و�سلوكي بالأم�صار الإفرجنية ،قد
عاينت عندهم فن ًا بني الو�س ��ايط واملنافع التي من �ش� ��أنها
تهذي ��ب الطبائع...م ��ن ظاهره ��ا جماز وم ��زاح ،وباطنها
حقيقة و�صالح( »...مارون النقا�ش� ،أرزة لبنان.)1867 ،
ويف املح�صلة الأخرية ،قد يجد الباحث �أربعة م�شاهد ،من
جممل ف�ص ��ول م�س ��رحية «البخيل» للنقا� ��ش ،ترتبط بقدر
م ��ن ال�ش ��به بنظريتها ل ��دى موليري� ،إال �أن �ص ��وغ احلبكة
والر�ؤية الأخالقية الإ�ص�ل�احية الت ��ي تتحكم بخلفية بناء
ال�شخ�ص ��يات بدت ��ا خا�ص ��تني بامل�ؤلف ،و�أق ��رب �إىل ر�ؤية
الكاتب امل�س ��رحي الروماين الق ��دمي بلوت�س (184-254
ق .م).
ه ��ذا يف م ��ا خ� ��ص ب ��داءة امل�س ��رح
يف لبن ��ان ،ولك ��ن كي ��ف
كان ��ت البداي ��ات يف
امل�س ��رح ،بالبل ��دان
العربية الأخرى؟
للإجاب ��ة �أق ��ول
�إن ثمة قا�سم ًا
م�ش�ت�ر ك ًا
ب�ي�ن
بد ا ي ��ا ت

ا مل�س ��ر ح
يف لبن ��ان وبل ��دان
امل�ش ��رق ،وبني
م�ص ��ر
واجلزائر
و تو ن�س
وغريها،
ه ��و

ات�ص ��ال النخب املثقفة واملتعلمة فيه ��ا بالغرب ،واطالعها
عل ��ى ه ��ذا “الف ��ن الأدبي” ،عل ��ى قول ��ة م ��ارون النقا�ش،
وعزمه ��ا عل ��ى نقل ��ه �إىل الب�ل�اد �إحقاق� � ًا ل�ص ��ورة التمدن،
كم ��ا �ش ��اعت عرب �ص ��حافة النه�ض ��ة ،وم ��ن خ�ل�ال التعليم
مب�ستوياته العالية منذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر.
يعق ��وب روفائي ��ل �ص ��نوع (� )1912-1839أو “مولي�ي�ر
م�ص ��ر” ،ح�س ��ب اللق ��ب ال ��ذي �أ�س ��بغه علي ��ه اخلدي ��وي
�إ�س ��ماعيل -ومل يلب ��ث �أن انقل ��ب عليه ب�س ��بب م�ش ��اريعه
التنويري ��ة املعار�ض ��ة لل�س ��لطة الت ��ي ميثله ��ا -كان الرائد
الأول لإن�ش ��اء امل�س ��رح امل�صري ،بت�ش ��جيع من اخلديوي
نف�س ��ه .واحلال �أن يعقوب �صنوع ،خريج �إيطاليا ومعاهد
الفن ��ون فيها ،والباحث يف الأدب العربي -نا�ش ��ر ًا �أبحاثه
بالفرن�س ��ية والإيطالي ��ة والإجنليزي ��ة الت ��ي يتقنه ��ا �إىل
جانب �س ��بع لغ ��ات �أخ ��رى -وال�ش ��غوف بامل�س ��رح منرب ًا
للتقدم وبث الوعي ال�سيا�س ��ي واالجتماعي مب�صر ،اعترب
بحق وا�ض ��ع اللبن ��ة الأوىل يف �أ�س ��ا�س امل�س ��رح الوطني
امل�ص ��ري عام  ،1869وبر�ض ��ا اخلديوي الذي كان ال يزال
راعي ًا جهوده .ومن امل�سرحيات التي �ألفها �صنوع اقتبا�س ًا
من مولي�ي�ر ،وم ��ن دون الإ�ش ��ارة �إليه“ :البنت امل�ص ��رية
وال�ض ��رتان” ،و”البور�ص ��ة امل�ص ��رية” ،و”العلي ��ل”،
و”ال�ص ��داقة” ،و”الأمرية الإ�س ��كندرانية” ،و”�أبو ربدة
الربب ��ري” ،و”البخي ��ل” ،و”مقال ��ب �س ��كابان” ،و”حكم
قراقو� ��ش” ،و”الدكاكن ��ي” ،و”�س ��لطان الكن ��وز”،
و”�ش ��يخ احل ��ارة” ،وغريه ��ا .وامله ��م يف كل
ذلك� ،أن �ص ��نوع ،حني ا�س ��تلهم الواقع امل�صري
و�أراد ت�س ��ليط ال�ض ��وء عل ��ى مكام ��ن التخلف
فيه ،وال �س ��يما تعليم الفت ��اة وتعدد الزوجات
والتمار� ��ض ،وغريه ��ا ،متهي ��د ًا لإ�ص�ل�احها
واالرتق ��اء باملجتم ��ع امل�ص ��ري �إىل مرتب ��ة
التمدن العليا الت ��ي عاينها يف �أوروبا وخرب
طالوتها.
ولك ��ن �أي ��ن مولي�ي�ر م ��ن جترب ��ة �ص ��نوع
امل�س ��رحية؟ قبل الإجابة عن ال�س�ؤال الآنف،
�أ�ش�ي�ر �إىل �أم ��ر ثاب ��ت ل ��دى الباحثني يف
�أدب النه�ض ��ة ،وه ��و �أن ترجم ��ة �أعم ��ال
مولي�ي�ر �إىل العربي ��ة -وكان امل�س ��رحي
الأك�ث�ر ا�س ��تحواذ ًا عل ��ى الإط�ل�اق يف
حينه -تزامن ��ت ،يف الغالب ،مع ت�أليف
الن�ص ��و�ص امل�س ��رحية ذات الطاب ��ع
املحل ��ي (الناق ��د لطي ��ف زيتوين)
ولغايات �إ�صالحية كما �سبقت
الإ�ش ��ارة� .أما ف�ضل موليري
عن ��د �ص ��نوع فماث ��ل يف
�أمري ��ن� :أو ًال ،يف منه ��ج
امل�س ��رح الكال�س ��يكي
املن�ض ��بط والقائ ��م
معرف ��ة
عل ��ى
الن ��وع و�أدوات ��ه
با لتف�ص ��يل ،
ودر� ��س طبائ ��ع
ا ل�شخ�ص ��يا ت
الرئي�س ��ة ،وانتق ��اد
مظاهر املجتمع النافرة
انطالق� � ًا م ��ن ر�ؤي ��ة فكري ��ة
و�أخالقية و�سيا�س ��ية �إ�صالحية،
ثاني� � ًا ،يف حم ��اكاة �أعم ��ال مولي�ي�ر
نف�س ��ها ،ومتثيله ��ا ،م ��ع مي ��ل �إىل تعديل
العدي ��د من املفا�ص ��ل فيها (امل ��كان والزمان،
والأح ��داث ،وال�شخ�ص ��يات ،وبني ��ة امل�ش ��اهد
والف�ص ��ول) بحيث ت�أتي من�س ��جمة مع واقع م�صر،
ومت�آلفة مع ذوق جمهور اخلا�ص ��ة والعامة يف البالد.
وهذا م ��ا يقربها من االقتبا�س بالدرجة الق�ص ��وى ،يف
حني �أن ت�أليف امل�س ��رحيات ال�ص ��نوعية (�إن �صح
التعبري) يقع يف باب االقتبا�س بدرجته الدنيا.
ولعل القا�س ��م امل�ش�ت�رك بني كل م ��ن النقا�ش
و�ص ��نوع -وهو الأهم -اختي ��ار موليري �أول

مرجعية يف امل�سرح املحلي ،من �أجل االقتبا�س عنه ،لبناء
م�س ��رح حملي ،تقليدي ومالئم لوظائف النه�ضة والتمدن
الت ��ي لطاملا نب ��ه �إىل قيامها املثقفون النجب ��اء يف البلدان
العربية املعنية ،وامل�ساهمة يف ذلك ،من �أمثال طه ح�سني،
و�أحمد ح�س ��ن الزيات ،و�إبراهيم املازين ،وعثمان جالل،
وخليل مطران الذي ترجم الكثري من م�س ��رحيات موليري،
واليا�س �أبو �ش ��بكة ،وغريهم بعد يعقوب �صنوع ،ترجمة
واقتبا�س ًا وت�أليف ًا.
وبالع ��ودة �إىل بع� ��ض الدرا�س ��ات( ،حممد يو�س ��ف جنم،
وعلي الراعي ،وهاجر طيب) يتبني للباحث الأمور الآتية:
�أو ًال -يف كل م ��ن اجلزائ ��ر واملغ ��رب ،ومل ��ا كان املجتم ��ع
تقليدي ًا بعامة ،ومتم�س ��ك ًا بالرتاث ،فقد كان دخول امل�سرح
�إىل �ص ��لب احلياة االجتماعية ع�س�ي�ر ًا بع�ض ال�شيء� .إىل
�أن �أح ��رزت النخبة املثقف ��ة قدر ًا من املكان ��ة خولتها طرح
ت�ص ��ورها عن الفنون الت ��ي عاينت �أثره ��ا يف املجتمعات
الغربية التي ات�صلت بها ،وال �سيما امل�سرح.
ثاني ًا -وقد يكون من باب االقتداء �أن عبد القادر امل�ص ��ري
وحمم ��د بن�س ��ايل ،وحميي الدين ب�ش ��طارزي ،و�س ��ليمان
القرداح ��ي اجلزائري�ي�ن ،جل� ��أوا �إىل مولي�ي�ر ،من ��ذ ع ��ام
 ،1922يف م�س ��تهل عهده ��م بامل�س ��رح ،فرتجم ��وا �أعمال ��ه
وت�ص ��رفوا فيها ما �ش ��ا�ؤوا ،من دون �أن ي�صرحوا مبرجع
اقتبا�سهم �أو ترجمتهم.
�إىل �أن تف ��رد حمي ��ي الدي ��ن ب�ش ��طارزي ،يف ع ��ام 1940
بعر� ��ض م�س ��رحياته املقتب�س ��ة م ��ن مولي�ي�ر ،وباللهج ��ة
اجلزائري ��ة الدارجة ،م�ص ��رح ًا يف خاللها با�س ��م موليري،
وللم ��رة الأوىل ،عل ��ى بطاق ��ة الدخ ��ول الفني ��ة .ومن تلك
امل�س ��رحيات “ال�ش ��جاع” وغريها .ولئن عمل ب�ش ��طارزي
عل ��ى عر� ��ض م�س ��رحيات موليري ،من مث ��ل“ :طرطوف”،
و”مري�ض الوهم” ،و”البورجوازي النبيل” ،و”الطبيب
رغم� � ًا عن ��ه” ،و”احتي ��ال �س ��كابان” ،وغريه ��ا ،ف�إنه عمد
�إىل اختزال ف�ص ��ولها ،و�إ�ض ��افة بع�ض ال�س ��مات املنا�سبة
للجمهور اجلزائري.
ثالث ًا -يف املغرب ،كانت جتربة الطيب �ص ��ديقي (-1939
� )2016أح ��د �أعم ��دة امل�س ��رح املغرب ��ي وامللق ��ب ،بدوره،
مبولي�ي�ر املغ ��رب ،ال ت ��زال ماثل ��ة يف الأذهان؛ فه ��و� ،إىل
جان ��ب الطي ��ب لعل ��ج� ،أول م ��ن اقتب�س ��ا عن مولي�ي�ر ،بل
اقتب�س ��ا جمي ��ع �أعم ��ال موليري ،و�س ��مياها عل ��ى التوايل:
“غرية امللطوخ” ،و”مري�ض خاطرو” ،و”الف�ضوليات”،
و”احل ��اج العظمة” ،وغريه ��ا .وكان الأخري بني االقتدار
عل ��ى مغرب ��ة العديد من امل�س ��رحيات الغربي ��ة حتى لتبدو
ك�أنه ��ا كتب ��ت يف املغ ��رب .وب ��دوره ،كان لل�ص ��ديقي �أثره
املتميز يف امل�س ��رح املغربي ،وكانت رائعته “حمجوبة”،
وه ��ي م�س ��رحية مقتب�س ��ة م ��ن �أعم ��ال مولي�ي�ر (مدر�س ��ة
الزوجات) القت ا�ستح�س ��ان ًا منقطع النظري ،لدى عر�ضها
عام .1961
رابع� � ًا -رمبا كان ��ت تون�س البلد العرب ��ي املغربي الوحيد
ال ��ذي مل ي�س ��تهل ن�ش ��اطه امل�س ��رحي مبولي�ي�ر ،و�إمن ��ا
مب�س ��رحية مرتجم ��ة ع ��ن الفرن�س ��ية لتول�س ��توي ،وه ��ي
بعنوان “�س ��لطان ال�ض�ل�ال” ،كان ع َّربها حممد امل�شريقي
عام  .1911وقيل �إن �أقدم م�سرحية عر�ضت على اجلمهور
التون�س ��ي كان ��ت بعن ��وان “ندمي �أو �ص ��دق الإخ ��اء” عام
 .1909وقد انتظر التون�س ��يون �إىل الع�ش ��رينيات الأوىل
من القرن املا�ض ��ي لت�أ�س ��ي�س الفرق امل�س ��رحية ،مثل فرقة
“الآداب” و”ال�ش ��هامة العربية” و”امل�س ��تقبل العربي”
وغريها .ولكن الثابت يف �أعمال امل�س ��رح �أنها كانت تركز،
يف البدايات على الأخالق الفا�ضلة ون�شر الوعي الوطني
وال�ص�ل�اح ونب ��ذ كل مناح ��ي التطرف وال�ش ��ر يف �س ��لوك
الإن�س ��ان .وذل ��ك هو القا�س ��م امل�ش�ت�رك الأكرب ب�ي�ن جميع
التج ��ارب امل�س ��رحية العربية� ،إىل جان ��ب اعتبار موليري،
املحتفى مبيالده الأربعمئة يف فرن�س ��ا� ،س ��يد هذا التطلب
الأخالقي ،الإ�صالحي.
وبعد� ،أال يبدو طيف موليري حا�ض ��ر ًا بالقوة وبالفعل ،يف
نه�ض ��ة امل�س ��رح العربي ،على امتداد القرنني التا�سع ع�شر
والع�شرين املن�صرمني؟ ولرمبا يح�سب �أحد بناة م�سرحنا
العربي ،وانطالقته الأوىل وما تالها من مراحل.
· عن االندبندنت عربية
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مؤلف هذا الكتاب هو الناقد والمؤرخ هنري ترولوب المختص باآلداب
الفرنسية وبمسرح موليير على وجه الخصوص .وهو يقدم هنا قصة حياة
هذا العبقري الذي مأل الدنيا وشغل الناس مثل شكسبير ،وربما أكثر.

صفحات مثيرة من حياة موليير..
رحيم العراقي

ول ��د جان باتي�س ��ت ب ��وكالن امللق ��ب مبوليري ع ��ام ،1622
يف باري� ��س ،وكان وال ��ده ي�ش ��تغل يف �ص ��ناعة الفر� ��ش
وال�س ��جادات،و�أما ج ��ده فكان مولع ًا بالفن ��ون ،وهو الذي
كان ي�أخذه معه �إىل امل�س ��رح غالب ًا ،وهذا ما زاد من �إعجاب
ال�صبي موليري بامل�سرحيات الهزلية على وجه اخل�صو�ص،
ث ��م دخ ��ل �إىل �إحدى املدار� ��س الثانوية الباري�س ��ية لإكمال
تعليم ��ه ،ويق ��ال ان زميل ��ه عل ��ى مقع ��د الدرا�س ��ة كان �أحد
الأم ��راء الفرن�س ��يني ،وه ��و الذي رع ��اه وحم ��اه فيما بعد
عندما �ش ��عر مبوهبت ��ه وعبقريته ،ثم ي ��ردف امل�ؤلف قائ ًال:
لق ��د اختلف مولي�ي�ر مع والده عندما ك�ب�ر ،لأن هذا الأخري
كان يري ��د �أن ي�ش ��تغل معه يف �ص ��ناعة ال�س ��جاد والفر�ش،
بل و�أن ي�س ��تلم املخزن مكانه بعد �أن يكرب وي�ش ��يخ ،ولكن
مولي�ي�ر م ��ا كان يري ��د تكري�س حيات ��ه لهذه املهن ��ة التي ال
يحبها ،ولذلك دخل �إىل كلية احلقوق ،ثم تعرف بعدئذ على
عائل ��ة فنانني تدعى بيجار ،و�أ�ص ��بح �ص ��ديق ًا لهم ،وعندئذ
غري ا�س ��مه ولقب مبوليري لأول مرة ومل يعرف �أحد �س ��بب
هذا التغي�ي�ر املفاجئ الذي طر�أ عليه ،وال ملاذا اختار ا�س ��م
مولي�ي�ر دون غ�ي�ره ،وم ��ا كان يعرف انه �سي�ص ��بح �أ�ش ��هر
ا�سم يف تاريخ امل�س ��رح الفرن�سي ورمبا العاملي .ويف عام
 1643عندما كان يف الواحدة والع�ش ��رين من عمره �أ�س�س
مع عائلة بيجار هذه امل�س ��رح ال�ش ��هري يف باري�س ،وكانت
مديرت ��ه بنت العائلة وتدعى مادل�ي�ن ،وقد وقع موليري يف
حبه ��ا كما ه ��و متوقع يف مث ��ل هذه احلاالت ،وقد ا�ش ��تغل
كممث ��ل م ��ع مادلني بيجار ملدة خم�س �س ��نوات متوا�ص ��لة.
ولك ��ن بدايات ��ه يف امل�س ��رح كان ��ت رديئة ومل جت ��ذب �إليه
زبائن كثريين.
ثم حظي بعدئذ برعاية ويل العهد و�ش ��قيق امللك ،وقد اتيح
له �أن يلعب يف م�سرحية تراجيدية �أمام امللك لوي�س الرابع
ع�ش ��ر ،وهو من �أ�ش ��هر ملوك فرن�س ��ا �إن مل يكن �أ�ش ��هرهم.
ولكنه ��ا كان ��ت م�س ��رحية ممل ��ة ،ثم لع ��ب م�س ��رحية هزلية
وجنح فيها وا�س ��تطاع �أن ي�ض ��حك اجلمهور وعلى ر�أ�سهم
امللك.
وعندئذ عرف �أنه ميتل ��ك مواهب كبرية يف الهزل ال اجلد.
ف�صوته و�إ�ش ��اراته وحركاته كانت كافية جلعل امل�شاهدين
ميوتون من ال�ض ��حك .ولهذا ال�سبب نال �شهرة وا�سعة يف
جمال امل�سرح الفكاهي �أو الهزيل .وعندئذ خ�ص�ص له امللك
مكانة دائمة يف امل�سرح املوجود داخل ق�صره لكي ي�ضحكه
ويروّ ح عن نف�س ��ه عندما ي�شاء ..وكانت عادة امللوك �آنذاك
�أن يحيطوا �أنف�سهم بكبار املوهوبني من ك ّتاب وفنانني.
وكانت �أول م�س ��رحية هزلي ��ة كبرية يلعب فيها موليري هي
تلك املدعوة «باملتحذلقات ال�سخيفات» .وقد لعبها لأول مرة
عام � ،1659أي عندما كان يف الثامنة والثالثني من عمره.
وق ��د جنحت هذه امل�س ��رحية جناح� � ًا باهر ًا ونالت ر�ض ��ى
امللك ال ��ذي �أغدق علي ��ه العطايا والهبات .ولكن ال�س ��يدات
املتحذلقات اللواتي �سخر منهن موليري حقدن عليه ودمرن
م�سرحه .وعندئذ بنى امللك ملوليري م�سرح ًا خا�ص ًا به.
ثم يقول امل�ؤلف:
ويف ع ��ام  1662ت ��زوج مولي�ي�ر م ��ن فت ��اة تدع ��ي �أرماند
بيج ��ار .وهي بنت مادلني املذكورة �آنف� � ًا �أو �أختها .وكانت
ت�ص ��غره بع�ش ��رين �س ��نة على الأقل .ويف الع ��ام ذاته راح
يهتم مبو�ض ��وع م�س ��رحي غري مط ��روق �أو غري معهود يف
ذل ��ك الزمان وهو :و�ض ��ع امل ��ر�أة يف املجتمع.وكتب عندئذ

م�س ��رحية بعن ��وان :مدر�س ��ة الن�س ��اء .وقد حقق ��ت جناح ًا
�صارخ ًا.
ولك ��ن ح ��زب رج ��ال الدين ت�ض ��ايق من ��ه وراح ي�ش ��كك يف
�أخالقي ��ة موليري ويعتقد �أنه �ش ��خ�ص �إباحي .وخافوا من
ت�أثريه ال�س ��يء عل ��ى امللك .ولذل ��ك �أدان الأ�ص ��وليون هذه
امل�سرحية واعتربوها خالعية وم�ضادة للدين .ي�ضاف �إىل
ذل ��ك �أن اهتمام امللك به و�إغداقه الهبات عليه جعل املمثلني
الآخرين يغارون منه ويكرهونه.
وقد رد عليهم عن طريق كتابة م�سرحيات جديدة ت�ستهزئ
به ��م .فالرج ��ل كان واثق� � ًا من نف�س ��ه وذا �شخ�ص ��ية قوية.
ويف عام � 1664ص ��در �أمر ملكي بتعيني موليري م�س� ��ؤو ًال
عن ق�س ��م الرتفيهات يف الق�ص ��ر امللكي .وهو من�صب رفيع
بالن�سبة لذلك الزمان .ويف العام نف�سه كتب موليري �إحدى
م�س ��رحياته ال�ش ��هرية بعن ��وان :املنافق� ،أو مدع ��ي التقى
والورع.
وفيه ��ا �أدان ازدواجية بع�ض رجال الدي ��ن الذين يظهرون
ال ��ورع ويخف ��ون عك�س ��ه.وقال �إنه ��م ي�س ��تخدمون الورع
الظاهري ال�س ��تجالب عطف النا�س عليهم واحرتامهم لهم،
وكذلك لني ��ل الزكوات والأموال .فرج ��ال الدين �أكرث مكر ًا
ودها ًء مما نظن.
وه ��م يخف ��ون م�آربه ��م حتت �س ��تار م ��ن التق ��ى الظاهري.
ولكن هذه امل�سرحية �أحدثت ف�ضيحة يف الأو�ساط الدينية
الفرن�س ��ية .وقام ��ت الدنيا ومل تقعد ب�س ��ببها .وقد ا�ض ��طر
املل ��ك �إىل تعليقها �أو �إيقاف متثيلها لكي يخفف من �س ��خط
الكهنة واخلوارنة الذي كان قد بلغ �أوجه .فامللك نف�سه كان
يخاف من رجال الدين� ،أي اخلوارنة والرهبان واملطارنة،
ه ��ذا ناهيك ع ��ن البابا ،ولك ��ن موليري حتايل عل ��ى الرقابة

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

وقدم حفالت متثيل خا�صة لها.
ويف عام � ،1665أبدعت عبقرية موليري م�س ��رحية جديدة
بعن ��وان« :دون جوان”وق ��د الق ��ت ه ��ي الأخ ��رى �أي�ض� � ًا
جناح� � ًا منقط ��ع النظ�ي�ر .و�أ�ص ��بح ا�س ��م مولي�ي�ر على كل
�ش ��فة ول�سان ،وبلغت �ش ��هرته الأوج �إىل درجة �أن امللك دعا
فرقته امل�سرحية با�س ��م «فرقة امللك» ،وهكذا �أ�صبح موليري
�أه ��م فن ��ان يف ع�ص ��ره ،ون ��ال املجد م ��ن خمتل ��ف �أطرافه،
وطبقت �ش ��هرته الآف ��اق .ثم ي ��ردف امل�ؤلف قائ�ل ً�ا :وخالل
ال�س ��نتني اللتني تلته ��ا كان موليري مري�ض� � ًا ،ولذلك مل يكن
ي�ش ��ارك فرقته يف التمثيل ب�ش ��كل منتظم ،ولكنه مل ينقطع
عن الكتابة والإبداع ،فقد �أ ّلف �آنئ ٍذ م�س ��رحية �شهرية حتت
يعب عن
عنوان «كاره املجتمع» �أو «مبغ�ض الب�شر» ،وفيها رِّ
�أمل ��ه ومرارته ب�س ��بب افرتاقه عن زوجت ��ه �أرماند �أو طالقه
لها .ثم كتب م�س ��رحية �أخرى حتت عن ��وان «الطبيب رغم ًا
عنه”وبعدئ ٍذ حاول �أن ميثل م�س ��رحية «املنافق» حتت ا�سم
�آخ ��ر ،ولكن رج ��ال الدين عرفوا بالأم ��ر فمنعوها فور ًا من
جديد.
ويف ع ��ام  ،1668كت ��ب م�س ��رحيته ال�ش ��هرية ع ��ن
«البخيل”وا�ش ��تهر «بخيل موليري» يف �شتى �أنحاء العامل،
فكل من يريد �أن ي�ض ��حك على البخل والبخالء وميوت من
ال�ض ��حك ما علي ��ه �إال �أن يذهب �إىل امل�س ��رح وي�ش ��اهد هذه
امل�س ��رحية الرائعة .ثم زالت الرقابة عن م�س ��رحية املنافق
ع ��ام  ،1669وعندئ ٍذ لقي ��ت جناح ًا ال مثيل له على خ�ش ��بة
امل�س ��رح ،وكان �آالف امل�ش ��اهدين يتدفق ��ون عل ��ى امل�س ��رح
لر�ؤيتها .نقول ذلك وبخا�صة �أن كل ممنوع مرغوب.
�أم ��ا �آخر م�س ��رحية كتبها موليري فكان ��ت بعنوان «املري�ض
الوهمي»� ،أي الذي يتوهم �أنه مري�ض وهو ال ي�شكو من �أي

�ش ��يء يف الواقع .ولكنه �أ�صيب بوعكة �صحية على خ�شبة
امل�س ��رح وه ��و ميثلها ثم �س ��قط �ص ��ريع ًا �أم ��ام كل النا�س.
وهك ��ذا مات موليري �ش ��هيد امل�س ��رح الفكاهي ال ��ذي �أعطاه
الكثري ،بل و�أ�صبح ا�سمه رمز ًا عليه وكانت تلك هي �أف�ضل
موتة يحلم بها فنان كبري مثله.
ولك ��ن مل مي ��ت قب ��ل �أن يخ ِّل ��ف وراءه ع�ش ��رات الأعم ��ال
امل�س ��رحية اخلالدة ،نذكر من بينها على التوايل« :الطبيب
الطائ ��ر» (« ،)6661الك�س�ل�ان”�أو «الظ ��روف الطارئ ��ة
املعيقة» (« ،)5561الطبيب العا�ش ��ق» ( .)8561ولكن هذه
امل�سرحية الهزلية �ضاعت ومل ت�صلنا .نقول ذلك على الرغم
م ��ن معرفتنا ب�أنهم مثلوها �أمام لوي�س الرابع ع�ش ��ر .ومن
امل�ؤ�س ��ف جد ًا �أنها �ضاعت ،فقد كانت �إحدى روائعه على ما
يبدو.
ث ��م ينبغ ��ي �أن نذك ��ر امل�س ��رحيات ال�ش ��هرية :كاملتحذلقات
ال�سخيفات ،ومدر�سة الن�س ��اء ( ،)1661والزواج الق�سري
( ،)1664واملناف ��ق ،والدج ��ال ( ،)1664وال ��كاره للب�ش ��ر
( ،)1666والطبيب رغم ًا عنه ( )1666والبخيل (،)1668
واملري� ��ض �أو اخليايل ( ،)1673ومعظم هذه امل�س ��رحيات
انه مل يكن كلها ال تزال متثل على خ�شبة امل�سرح يف باري�س
باعتباره ��ا من روائ ��ع الأدب العاملي .منذ ح ��وايل الأربعة
قرون ال يزال موليري �صامد ًا يجذب �إىل م�سرحيات كل عام
بل كل �أ�س ��بوع �أو كل �ش ��هر �آالف امل�ش ��اهدين! انه امل�س ��رح
اخلالد ،امل�سرح الذي ال ينتهي �إال لكي يبد�أ من جديد.
ث ��م يقدم امل�ؤل ��ف حتلي ًال عميق ًا لكل واحدة من م�س ��رحياته
فيدر�س ظروف ت�أليفها ون�ش�أتها وردود الفعل عليها عندما
مثلت لأول مرة ،الخ.
ومن املمت ��ع ان نقر�أ املقدمة التي كتبها موليري مل�س ��رحيته
ال�شهرية التي جرت عليه امل�شاكل مع رجال الدين« :املنافق
�أو الدجال”فهو يقول مبا معناه:
ه ��ذه امل�س ��رحية �أحدثت م ��ن ال�ض ��جة والفرقع ��ة �أكرث من
غريه ��ا بكثري وقد ا�ض ��طهدت وحوربت ومنع ��ت �أكرث من
جمي ��ع م�س ��رحياتي الهزلية ال�س ��ابقة وقد بره ��ن ذلك على
ان رجال الدين هم �أقوى الفئات يف املجتمع ففي ال�س ��ابق
تهكم ��ت بالن�س ��اء املتخذلق ��ات� ،أو بالأطباء الفا�ش ��لني� ،أو
باالر�ستقراطيني من دوق ومركيز ،الخ �أو باملخدوعني من
قبل زوجاتهم ولكن مل يهددين احد منهم على الرغم من كل
ذلك ومل متنع م�سرحياتي ب�سببهم.
ام ��ا امل�س ��رحية الت ��ي تتهك ��م برجال الكني�س ��ة �أو بع�ض ��هم
وت�ص ��ورهم على هيئة منافق�ي�ن �أو دجالني فقد منعت فور ًا
بع ��د �أول عر� ��ض لها وجلبت يل امل�ش ��اكل املزعج ��ة من كل
النواحي وقد كان رجال الدين مالعني جد ًا ودهاة و�أذكياء
يف حماربة هذه امل�س ��رحية فل ��م يهاجموها؟ لأنها تف�ض ��ح
خمازيه ��م وحيلهم خلداع النا� ��س و�أخذ الأم ��وال منهم �أو
على الأقل هذا ما ادعوه .فقد زعموا بانها ت�سيء �إىل الدين
نف�س ��ه ،واىل التق ��ى وال ��ورع ،ولي� ��س اىل الدجالني الذين
يتخب�أون وراء الدين والتقى والورع.
هكذا احتالوا على املو�ض ��وع ومل يواجهوه �صراحة ولوال
ذلك ملا ا�س ��تطاعوا اال�ساءة يل ومنع امل�سرحية من التمثيل
فق ��د زعم ��وا �أين �أهاج ��م الدي ��ن يف ح�ي�ن اين ال �أهاجم اال
املتاجري ��ن به! وزعموا اين زندي ��ق �أو خليع يف حني اين
م�ؤم ��ن بالله كبقية الب�ش ��ر ..باخت�ص ��ار :لق ��د قاموا بحملة
�ش ��نيعة وكب�ي�رة لت�ش ��ويه �س ��معتي ومقا�ص ��دي احلقيقية
وللأ�سف ف�أنهم جنحوا يف ذلك ولو لفرتة.
مهم ��ا يك ��ن م ��ن �أمر ف ��ان مولي�ي�ر ال ��ذي تفتخر به فرن�س ��ا
الآن �أك�ث�ر م ��ن �أي كات ��ب �أو ممثل م�س ��رحي �آخر عانى يف
حيات ��ه الكثري� .ص ��حيح انه عرف حلظات املجد وال�ش ��هرة
وذاق طعم الو�ص ��ول ولكنه عرف �أي�ض ��ا معنى اال�ض ��طهاد
واملالحقات وال�شبهات.
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موليير ..فيلسوف المسرح
إميل أمين

�أربع ��ة قرون مت ��ر هذه الأيام على مولد الأديب الفرن�س ��ي
ج ��ان باتي�س ��ت ب ��وكالن ( ،)1673 - 1622الذي ال يعرف
�أحد حتى ال�س ��اعة ملاذا اتخذ لنف�س ��ه ا�س ��م ال�شهرة موليري
وق ��د �ص ��ار يعرف به وح ��ده ،وما ال ��ذي دع ��اه لهجر عامل
القانون امل�س ��تقر ،وكان �ض ��مان ًا �أكيد ًا للرتقي يف درجات
احلياة ال�سيا�س ��ية والدبلوما�سية الفرن�سية يف زمن امللك
لوي�س الرابع ع�شر .وعلى رغم �أن املعروف عنه كمعلومات
موثقة قليل جد ًا� ،إذ ال نعرف الكثري عن �شخ�ص ��ه وحياته،
�إال �أن ��ه كان ،م ��ع ذل ��ك ،وال يزال ،عالمة بارزة يف امل�س ��رح
الكوميدي الفرن�س ��ي احلديث واملعا�ص ��ر .ولعل كل امل�ؤكد
ب�ش� ��أن موليري ه ��و تاريخ مول ��ده فقط ،وذلك من �ش ��هادة
العم ��اد يف كني�س ��ة «�س ��انت �أو�س ��ت�ش» يف باري� ��س ،التي
تع ��ود لعام  ،1622وحتدي ��د ًا يوم  15من �ش ��هر يناير من
ذلك العام .ويف هذه املدينة ،باري�س ،التي �ست�صبح الحق ًا
عا�ص ��مة الإ�ش ��عاع الثق ��ايف والتنويري الأوروب ��ي ،ر�أى
موليري النور ،لأ�سرة �أر�ستقراطية� ،ستقوده �إىل االلتحاق
بواح ��دة م ��ن �أه ��م املدار� ��س الت ��ي ي�ش ��رف عليه ��ا الآب ��اء
الي�س ��وعيون ،ع�ص ��ب الرهبن ��ة الكاثوليكي ��ة الفرن�س ��ية،
كلريم ��ون ،وهن ��اك تلق ��ى �أ�ص ��ول اللغ ��ة الالتيني ��ة ،التي
كانت مدخله الرئي�س لفهم ودرا�س ��ة جميع �أعمال امل�ؤلفني
الروم ��ان امل�ش ��هورين ب�س ��هولة ،وق ��د ترج ��م يف بواك�ي�ر
حياته ق�ص ��يدة عن طبيعة الأ�ش ��ياء للفيل�س ��وف الروماين
القدمي «لوكريتيو�س»� ،إىل لغته الفرن�سية الأم.
ومل تك ��ن النظ ��رة الأوروبي ��ة قب ��ل �أربع ��ة ق ��رون للف ��ن
عالي ��ة ،وال�س ��يما �أن فرن�س ��ا مل تك ��ن تع ��رف �س ��وى ف ��رق
متوا�ض ��عة تقوم بعرو�ض لت�س ��لية الب�س ��طاء ،فكان يكفي
بع�ض امل�س ��احيق والألوان ،لإدخال البهج ��ة الوقتية على
امل�ش ��اهدين ال�س ��ذج يف الق ��رى وامل ��دن الفرن�س ��ية .ويف
احلادية والع�شرين من عمره ،وبعد �أن ح�صل على �شهادة
متقدمة يف القانون ،جمع موليري ع�شرة ممثلني مبتدئني،

وك ��ون منه ��م فرقت ��ه الأوىل ،الت ��ي كان ��ت بداي ��ة م�س ��رح
فرن�س ��ي �أكرث احرتافية .ومل تكن البدايات موفقة ،غري �أن
�إ�ص ��رار موليري على بلوغ الكمال م�سرحي ًا ،دفعه لتحقيق
ارتقاءات عاملية يف الفن امل�سرحي.
ومل يكن امل�س ��رح بالن�سبة ملوليري و�س ��يلة لك�سب العي�ش،
فق ��د �آم ��ن ب� ��أن النا� ��س ت� ��أكل لتعي� ��ش ،وال تعي� ��ش لت�أكل،
واملعن ��ى هنا رمزي وا�س ��ع ،ولهذا نراه وق ��د كر�س حياته
تكري�س� � ًا كام ًال و�شام ًال لعمله ،و�أعطى حياته كلها للم�سرح
ولعرو�ض ��ه غري النهائية .واحلال �أن موليري مل يكن رج ًال
عادي� � ًا يف التاريخ الفرن�س ��ي ،فق ��د جرى الع ��رف على �أن
ينظ ��ر �إليه الحق ًا ب�ش ��يء م ��ن التقدير ،حت ��ى �إن ر�أيه بات
م�س ��موع ًا يف بالط لوي�س الرابع ع�شر ،والعديد من �أفراد
العائلة املالكة.
عل ��ى �أن الغمو�ض الذي يلف حيات ��ه يفتح الباب لكثري من
الت�س ��ا�ؤالت املثرية ،فعلى �سبيل املثال ،ال يعرف �أحد ملاذا
حر� ��ص مولي�ي�ر على �ض ��مان �أال يبق ��ى �س ��وى القليل جد ًا
م ��ن املعلوم ��ات اخلا�ص ��ة ب�شخ�ص ��ه ،فقد دمر ع ��دد ًا كبري ًا
م ��ن �أعمال ��ه ،الأمر ال ��ذي يذ ّكر ببع�ض ما ين�س ��ب للر�س ��ام
والنحات الإيطايل الأ�ش ��هر مايكل �أجنلو ،من حرق ملعظم
لوحات ��ه قبل وفات ��ه .ولذلك مل يعرف العامل حتى ال�س ��اعة
ع ��ن مولي�ي�ر �إال م ��ا و�ص ��لنا من خ�ل�ال �أحد ممثل ��ي فرقته
املدع ��و «الج ��راجن» ،ال ��ذي مل تكم ��ن �أهميت ��ه يف �أدواره
يف جان ��ب التمثي ��ل ،بق ��در قيام ��ه بكتابة مذك ��رات يومية
ع ��ن الفرقة ،وه ��و ما �أعطى فك ��رة وا�س ��عة للم�ؤرخني عن
الأح ��داث التي مرت به ��ا الفرقة ،وعن املو�ض ��وعات التي
اهتم موليري بكتابتها وعر�ضها على اجلماهري.
واحلقيقة �أن بع�ض م�س ��رحيات مولي�ي�ر تبدو ،يف العمق
والطرح ،بداية لإرها�ص ��ات التنوي ��ر الأوروبي ،وقد كان
على ات�ص ��ال بفولتري� ،أحد �أركان فكر النه�ض ��ة الأوروبية
احلديث ��ة ،وله ��ذا جاءت م�س ��رحياته لتبحث ع ��ن احلرية،
وكتاباته امل�سرحية لتقود امل�شاهدين لالرتقاء فوق الوعي
ال�سطحي االعتيادي ،و�إعادة التفكري يف املنظومة القيمية
الإن�س ��انية والأخالقي ��ة .ومن املع ��روف يف زمن موليري،
�أن احلدي ��ث ع ��ن احلرية ت�ص ��ريح ًا مل يكن �أم ��ر ًا متاح ًا �أو
م�س ��موح ًا� ،إذ كان ينظ ��ر �إلي ��ه بو�ص ��فه حتري�ض� � ًا وكالم ًا
خارج ال�سياق املقبول.
وتتجلى �إبداعات موليري خا�ص ��ة يف قدرته على ت�س ��خري

الفن خلدمة كل ما من �ش� ��أنه ترقي ��ة العقول ،عرب التعابري
واملع ��اين الغني ��ة يف ن�صو�ص ��ه ال�ش ��ائقة ،ويف عرو�ض ��ه
املليئ ��ة باملفاج� ��آت الدرامي ��ة غ�ي�ر املتوقع ��ة على خ�ش ��بة
امل�سرح.
وقد اعترب غالبية النقاد الفرن�س ��يني خا�صة ،والأوروبيني
عامة ،موليري فيل�س ��وف الكوميدي ��ا االجتماعية ،ومل يكن

ذلك جم ��رد لقب �أج ��وف �أطلق عل ��ى الرجل ال ��ذي يعتربه
الفرن�س ��يون وحت ��ى الي ��وم ،رم ��ز م�س ��رح «الكومي ��دي
فران�س ��يز» ال�ش ��هري يف باري�س ،ومل تتجاوز م�س ��رحياته
عرو�ض الأوبرا الفرن�سية.
وع�ب�ر نظ ��رة اجتماعي ��ة ثاقب ��ة ،وق ��درة فني ��ة �أ�ص ��يلة،
بالإ�ض ��افة �إىل ث ��روة لغوية عميقة ،ظه ��رت �أعمال موليري
وم�ؤلفات ��ه امل�س ��رحية الغنية بالتعب�ي�رات الفنية واملعاين
القوية على ال�ص ��عيدين الإن�ساين واالجتماعي ،واملغلفني
بالكوميديا ال�ساخرة اجلميلة.
ات�سم موليري ،على عك�س معظم معا�صريه يف عامل امل�سرح
الفرن�س ��ي ،بروح املثابرة واجل ��د واالجتهاد ،فاعترب عامل
امل�س ��رح مبثابة �ساحة من �س ��احات �أوروبا احلربية ،ولذا
ج ��اء طموح ��ه جاحم ًا غري حم ��دود ،ما جعله يف �س ��نوات
قليل ��ة �أه ��م كاتب م�س ��رحي يف ع�ص ��ره ،لي�س يف فرن�س ��ا
فح�سب ،بل يف عموم القارة الأوروبية �أي�ض ًا.
وميك ��ن القط ��ع ب� ��أن موليري نق ��ل امل�س ��رح الفرن�س ��ي من
مرحلة العبث �إىل عامل وف�ض ��اء النق ��د االجتماعي امللتزم،
ومالم�س ��ة الق�ض ��ايا الأكرث �أهمية وح�سا�سية يف املجتمع
الفرن�سي ،يف زمنه .ومل تكن م�سرحياته ،مثل «طرطوف»،
و«البخيل» ،و«املري�ض الوهمي» ،و«الربجوازي النبيل»،
و«عدو الب�ش ��ر»� ،س ��وى مكا�ش ��فة تع ��ري �أوج ��اع املجتمع
الفرن�س ��ي ،وتدع ��و الفرن�س ��يني م ��ع ال�ض ��حك �إىل البكاء،
والتفك ��ر يف �أو�ض ��اعهم وم�آالته ��م ،واخل ��روج ب ��ر�ؤى
ا�ست�ش ��رافية مل�ستقبلهم ،ولهذا كان م�س ��رح موليري ،بداية
فجر الأنوار الأوروبية من غري �أدنى �شك.
ويف ق�ص ��ة موليري يكت�ش ��ف الباحث �أهمي ��ة رعاية الدولة
للف ��ن والعاملني يف جمال الفنون ،وهنا لي�س �س ��ر ًا القول
�إن ��ه م ��ن غري رعاي ��ة لوي� ��س الرابع ع�ش ��ر ملولي�ي�ر ،لرمبا
كان الرج ��ل لقي حتفه مبكر ًا ،بعد �أن ك�ش ��ف يف م�س ��رحية
«طرط ��وف» ع ��ن نق ��اط النفاق التي ت�س ��ود بع� ��ض �أجواء
املتدينني الفرن�سيني يف ذلك الزمن ،فقد �أغ�ضبت امل�سرحية
عدد ًا م ��ن اجلمعيات الكاثوليكية املت�ش ��ددة الهوتي ًا ،التي
منعته من عر�ض ��ها خلم�سة �أعوام متتالية ،وب�سببها طالب
بع�ض ��هم بحرقه حي ًا ،لوال حماية ملك فرن�س ��ا يومها الذي
كان يقدر الفنون ،وقد عرف موليري طريقه �إىل بالط امللك
من خالل دعوة وجهها له فيليب دوق �أورلني �شقيق لوي�س
الرابع ع�شر نف�سه.
ث ��م �إن �إخال� ��ص مولي�ي�ر للعم ��ل امل�س ��رحي ،جعل ��ه يكتب
م�س ��رحياته بنف�س ��ه ،ويت ��وىل دور البطول ��ة ،عل ��ى رغ ��م
امل�ش ��اكل الت ��ي كان يالقيه ��ا يف بيت ��ه م ��ع زوجت ��ه وم ��ع
ال�سلطات املدنية والكن�سية على حد �سواء.
وخالل عر�ض ��ه مل�س ��رحيته ال�ش ��هرية« ،املري�ض الوهمي»،
ع ��ام  ،1673ن ��ازع مولي�ي�ر ،عل ��ى مقعد ال ي ��زال حمفوظ ًا
يف �إطار زجاجي يف م�س ��رح «الكوميدي فران�س ��يز» ،وقد
نقلته زوجته �إىل بيته ،غري �أن داء الدرن كان قد متكن منه
وفجر �ش ��رايني �ص ��دره ليق�ض ��ي نحبه يف النهاية .وكانت
معرك ��ة تلمي ��ذ الي�س ��وعيني الأخ�ي�رة م ��ع الكني�س ��ة التي
رف�ض ��ت ال�ص�ل�اة عليه ودفنه ح�س ��ب الطقو�س امل�سيحية،
الأم ��ر ال ��ذي دعا زوجت ��ه لال�س ��تنجاد بامللك ،ال ��ذي تدخل
عند كبري �أ�س ��اقفة باري�س ،وقد جنحت م�س ��اعي امللك لدى
الكني�س ��ة ،غري �أنها ا�ش�ت�رطت �أن يدفن باللي ��ل ،ومن غري
طقو�س و�ص ��لوات جنائزية تقليدي ��ة .وللإمعان يف �إذالل
مولي�ي�ر مت دفنه بعد �أربعة �أيام من وفاته عن عمر ق�ص�ي�ر
ناهز � 51سنة ،ويف مدافن �سان جوزيف ،املخ�ص�صة لدفن
املنتحرين والأطفال الذين ماتوا قبل �أن يتلقوا �سر العماد
وفق التقليد الكن�سي!
يف ع ��ام  1817مت رد �ش ��يء م ��ن الكرام ��ة ملولي�ي�ر ،ال ��ذي
نقل ��ت رفاته �إىل مدافن «بيري ال�ش ��يز» ،املدفون فيها �أعالم
احلياة الفنية والأدبية وال�سيا�س ��ية يف فرن�س ��ا .ومع ذلك
فقد فاق موليري عظماء فرن�س ��يني مثل ،را�سني ،وكورنيل،
والفونتني ،و�س�ي�رانو ،وغريهم من الأدباء الذين عا�شوا
يف ع�ص ��ره ،ولعل مرد ذلك �إىل الروح الإن�س ��انية الوثابة
الت ��ي قدم به ��ا �أعماله يف �س ��ردية م ��ن الت�س ��امح اخلالق،
وبعيد ًا عن التع�صب �أو التمذهب الوثوقي الدوغمائي.
واحل ��ال �أن حي ��اة مولي�ي�ر كان ��ت ،مبعنى ما� ،ص ��فحة من
الكوميدي ��ا الرفيع ��ة ،الت ��ي فتحت له ��ا على يديه �ص ��فحة
يف التاري ��خ العامل ��ي ال تزال و�ض ��اءة حتى ال�س ��اعة تنري
لل�شعوب م�س ��ارات عقالنية ،وبهجة م�س ��رحية ،عرب بقاع
و�أ�صقاع العامل كافة.
عن جريدة االحتاد االماراتية
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موليير ..مفخرة اآلداب الفرنسية؟
هاشم صالح

منا لم يسمع باسم موليير؟ عناوين مسرحياته
َمن ّ
فقط أصبحت على كل شفة ولسان :البخيل ،طرطوف
أو المنافق ،طبيب رغم أنفه ،المريض الوهمي أو

بالوهم والوسواس ،إلخ ...وفي كل مرة تكاد تموت
ً
ً
ومعرفة
علما
من الضحك وتستفيد! أقصد تستفيد

ً
وتعمقا بالذات البشرية .وبالتالي فهي متعة وثقافة
في ذات الوقت .وحتى هذه اللحظة ومنذ أكثر من

أربعة قرون ال تزال هذه المسرحيات ُتلعب على خشبة
المسرح الفرنسي .إنها ال تشيخ .يبلى الزمن وال تبلى.

هل يشيخ شكسبير؟ َمن يستطيع أن يقتل شكسبير؟
العظماء ال يموتون.

ف َم ��ن هذا ال�ش ��خ�ص ي ��ا ُترى؟ ُول ��د جان باتي�س ��ت بوكالن
امللق ��ب مبولي�ي�ر ع ��ام  1622يف باري� ��س ،وكان وال ��ده
ي�ش ��تغل يف �ص ��ناعة الفر� ��ش وال�س ��جاد ،و�أم ��ا ج ��ده
ف ��كان مولع� � ًا بالفن ��ون ،وه ��و ال ��ذي كان ي�أخ ��ذه معه �إىل
امل�س ��رح غالب� � ًا .وهذا ما زاد م ��ن �إعجاب ال�ص ��بي موليري
بامل�س ��رحيات الهزلية على وجه اخل�ص ��و�ص .ثم دخل �إىل
�إحدى املدار�س الثانوية الباري�سية لإكمال تعليمه ،ويقال
�إن زميله على مقعد الدرا�س ��ة كان �أحد الأمراء الفرن�سيني،
وه ��و الذي رع ��اه وحماه فيما بعد عندم ��ا �أح�س مبوهبته
وعبقريت ��ه .ولك ��ن موليري اختل ��ف مع وال ��ده عندما كرب،
لأن ه ��ذا الأخ�ي�ر كان يري ��ده �أن ي�ش ��تغل معه يف �ص ��ناعة
ال�س ��جاد والفر� ��ش ،بل و�أن ي�س ��تلم املخزن مكان ��ه بعد �أن
يكرب وي�ش ��يخ� ...أما هو فلم يكن يريد تكري�س حياته لهذه
املهنة الت ��ي ال يحبها ،ولذلك دخل كلية احلقوق ،ثم تعرف
بعدئ ��ذ عل ��ى عائلة فنانني تدعى بيجار ،و�أ�ص ��بح �ص ��ديق ًا
له ��م .وعندئذ غيرّ ا�س ��مه ولقب �إىل مولي�ي�ر لأول مرة ومل

يعرف �أحد �سبب هذا التغيري املفاجئ الذي طر�أ عليه .وال
ملاذا اختار ا�س ��م مولي�ي�ر دون غريه .ث ��م بالأخ�ص ما كان
يعرف �أن هذا اال�س ��م �س ��وف ي�صبح �أ�شهر من نار على عَلم
و�س ��وف يغطي على ا�سمه احلقيقي كلي ًا ونهائي ًا .فمن هو
جان باتي�س ��ت ب ��وكالن؟ َمن ه ��و هذا النك ��رة؟ وهل يعني
لكم هذا اال�س ��م �شيئ ًا؟ هكذا نالحظ �أن اال�سم امل�ستعار �أهم
�أحيان ًا �ألف مرة من اال�سم احلقيقي.
ثم حظي بعدئذ برعاية ويل العهد و�ش ��قيق امللك ،ال�ش ��يء
الذي �أت ��اح له �أن يلعب يف م�س ��رحية تراجيدية �أمام امللك
لوي�س الرابع ع�شر ،وهو من �أ�شهر ملوك فرن�سا �إن مل يكن
�أ�ش ��هرهم .ولكنها كانت م�س ��رحية مملة ،ثم لعب م�سرحية
هزلية وجنح فيها وا�س ��تطاع �أن يُ�ض ��حك اجلمهور وعلى
ر�أ�س ��هم املل ��ك .وعندئ ��ذ �أدرك مولي�ي�ر �أنه ميتل ��ك مواهب
كب�ي�رة يف اله ��زل ال اجل ��د .ف�ص ��وته و�إ�ش ��اراته وحركاته
كانت كافية جلعل امل�ش ��اهدين ميوتون من ال�ضحك .ولهذا
ال�س ��بب نال �ش ��هرة وا�سعة يف جمال امل�س ��رح الفكاهي �أو
الهزيل .وعندئذ خ�ص ���ص له امللك مكانة دائمة يف امل�سرح
املوجود داخل ق�صر فر�ساي ال�شهري لكي ي�ضحكه ويروّ ح
عن نف�س ��ه عندما ي�ش ��اء ...وكان ��ت عادة املل ��وك �آنذاك �أن
يحيطوا �أنف�سهم بكبار املوهوبني من ك ّتاب وفنانني.
وكانت �أول م�س ��رحية هزلية كبرية يلعب فيها موليري هي
تلك املدع ��وة «املتحذلقات املثريات لل�س ��خرية» .وقد لعبها
لأول مرة عام � ،1659أي عندما كان يف الثامنة والثالثني
من عمره .وقد جنحت هذه امل�سرحية جناح ًا باهر ًا ونالت
ر�ض ��ا املل ��ك �إىل درج ��ة �أنه �أغ ��دق عليه العطاي ��ا والهبات.
ولك ��ن ال�س ��يدات املتحذلقات اللواتي �س ��خر منهن موليري
حق ��دن عليه وهدمن م�س ��رحه .وعندئذ بن ��ى امللك ملوليري
م�سرح ًا جديد ًا خا�ص ًا به.
ويف الع ��ام ذات ��ه راح يهت ��م مبو�ض ��وع م�س ��رحي غ�ي�ر
مطروق �أو غري معهود يف ذلك الزمان وهو :و�ض ��ع املر�أة
يف املجتم ��ع .وكت ��ب عندئ ��ذ م�س ��رحية بعنوان «مدر�س ��ة
الن�س ��اء» .وقد حقق ��ت جناح ًا �ص ��ارخ ًا .ولكن حزب رجال
الدين ت�ض ��ايق منه وراحوا ي�شككون يف �أخالقية موليري
ويعتق ��دون �أن ��ه �ش ��خ�ص �إباح ��ي .وخاف ��وا م ��ن ت�أث�ي�ره
ال�س ��يئ على امللك .ولذلك �أدان الأ�صوليون هذه امل�سرحية
واعتربوها خالعية وم�ض ��ادة للدين .ي�ض ��اف �إىل ذلك �أن
اهتم ��ام املل ��ك به و�إيث ��اره ل ��ه و�إغداقه الهب ��ات عليه جعل
املمثل�ي�ن الآخري ��ن يغ ��ارون من ��ه ويكرهون ��ه كما ح�ص ��ل
للمتنبي عند �س ��يف الدولة .وقد رد عليهم عن طريق كتابة
م�س ��رحيات جديدة ت�س ��تهزئ بهم .فالرج ��ل كان واثق ًا �إىل
�سام بتعيني موليري
حد الغرور .ويف عام � 1664صدر �أمر ٍ
م�س� ��ؤو ًال ع ��ن ق�س ��م الرتفيهات يف الق�ص ��ر امللك ��ي .وهو
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من�ص ��ب رفيع بالن�سبة لذلك الزمان .ويف العام نف�سه كتب
موليري �إحدى م�س ��رحياته ال�ش ��هرية بعن ��وان «طرطوف»
�أي املناف ��ق� ،أو مدّعي التقوى والورع وهو لي�س كذلك �إال
ظاهري� � ًا .وفيها �أدان ازدواجية بع� ��ض رجال الدين الذين
يُظهرون الورع ويُخفون عك�س ��ه .وقال �إنهم ي�س ��تخدمون
الورع الظاهري ال�ستدرار عطف النا�س عليهم واحرتامهم
لهم ،ثم بالأخ�ص لنيل الزكوات والأموال.
و�أفهمن ��ا موليري �أن بع�ض رجال الدي ��ن �أكرث مكر ًا ودها ًء
مم ��ا نظن ،ولهم وجه ��ان ...فهم يخف ��ون م�آربهم الدنيوية
ب ��ل وج�ش ��عهم حت ��ت �س ��تار كثي ��ف م ��ن ال ُّتق ��ى الظاهري
والت�س ��بيحات والتهليالت واخل�شوع املنافق الذي ينطلي
على عامة ال�ش ��عب .ولكن هذه امل�س ��رحية �أحدثت ف�ضيحة
يف الأو�س ��اط الدينية الفرن�س ��ية .وقامت الدنيا ومل تقعد
ب�س ��ببها .وقد ا�ض ��طر امللك �إىل تعليقه ��ا �أو �إيقاف متثيلها
لك ��ي يخفف من �س ��خط الكهن ��ة واخلوارنة ال ��ذي كان قد
بل ��غ �أوجه .فامللك نف�س ��ه كان يخاف من رج ��ال الدين� ،أي
اخلوارنة والرهبان واملطارن ��ة ،هذا ناهيك بالبابا! ولكن
مولي�ي�ر حتايل عل ��ى الرقابة وقدم حفالت متثيل خا�ص ��ة
لها .ت�صوروا الو�ضع :لوي�س الرابع ع�شر ،امللك ال�شم�س،
باين ق�ص ��ر فر�ساي ،و�أعظم ملوك فرن�سا ،يخاف من رجل
دين! كانت فرن�س ��ا �آنذاك ال تزال �أ�صولية من �أق�صاها �إىل
�أق�صاها� .أما اليوم ف�أ�صبح رجال الدين هم الذين يخافون
ومل تعد لهم �أي قيمة �أو هيبة يف فرن�سا املعا�صرة .وهكذا

انتقلنا من نقي�ض �إىل نقي�ض .وخري الأمور �أو�ساطها.
ويف عام � ،1665أبدعت عبقرية موليري م�س ��رحية جديدة
بعن ��وان «دون ج ��وان» ،وق ��د الق ��ت ه ��ي الأخ ��رى �أي�ض� � ًا
جناح� � ًا منقط ��ع النظري .و�أ�ص ��بح ا�س ��م مولي�ي�ر على كل
�ش ��فة ول�س ��ان .وبلغت �ش ��هرته �أوجها �إىل درج ��ة �أن امللك
دعا فرقته امل�س ��رحية با�س ��م «فرقة امللك» �شخ�صي ًا .وهكذا
�أ�ص ��بح موليري �أهم فنان يف ع�صره ،ونال املجد من جميع
�أطرافه ،وطبقت �شهرته الآفاق.
ث ��م �أ ّل ��ف بعدئ ��ذ م�س ��رحية �ش ��هرية حت ��ت عن ��وان «كاره
يعب عن �أمله ومرارته
املجتمع» �أو «مبغ�ض الب�شر» ،وفيها رِّ
ب�س ��بب افرتاقه عن زوجته �أرمان ��د �أو تطليقه لها .ثم كتب
م�س ��رحية �أخرى حتت عنوان «الطبيب رغم ًا عنه» وبعدئ ٍذ
ح ��اول �أن ميث ��ل م�س ��رحية «طرطوف املنافق» حتت ا�س ��م
�آخ ��ر ،ولكن رج ��ال الدين �أح�س ��وا بالأمر فمنعوه ��ا فور ًا
من جديد .ويف عام  ،1668كتب م�س ��رحيته ال�ش ��هرية عن
«البخيل» ،وا�شتهر «بخيل موليري» يف �شتى �أنحاء العامل.
ف ��كل من يري ��د �أن ي�ض ��حك على البخ ��ل والبخالء وميوت
من ال�ض ��حك م ��ا عليه �إال �أن يذهب �إىل امل�س ��رح الفرن�س ��ي
وي�ش ��اهد ه ��ذه امل�س ��رحية الرائع ��ة .ولكن ال ب�أ� ��س يف �أن
تقر�أوا كتاب «البخالء» للجاحظ .فقد متوتون من ال�ضحك
�أي�ض� � ًا .اجلاح ��ظ �أي�ض� � ًا كان موليري العرب قب ��ل موليري.
والآداب العربي ��ة ال تق ��ل خط ��ورة و�أهمي ��ة ع ��ن الآداب
الفرن�س ��ية .ولك ��نّ هذا مو�ض ��وع �آخر� .أما �آخر م�س ��رحية
كتبها موليري فكانت بعنوان «املري�ض الوهمي»� ،أي الذي
يتوهم �أنه مري�ض وهو ال ي�ش ��كو من �أي �شيء يف الواقع.
ولكن موليري �أُ�صيب يف �أثناء متثيلها بوعكة �صحية على
خ�ش ��بة امل�س ��رح .ثم تفاقمت وتغلبت عليه و�سقط �صريع ًا
�أم ��ام اجلمهور وهو ميثله ��ا .وهكذا مات �أجمل موتة على
خ�شبة امل�سرح و�سقط �شهيد الفن.
ولكن ،كما قلنا ،ال يزال معظم هذه امل�س ��رحيات �إن مل يكن
كلها تمُ َّثل على خ�ش ��بة امل�س ��رح يف باري� ��س باعتبارها من
روائ ��ع الأدب العامل ��ي .نعم منذ نحو �أربع ��ة قرون ال يزال
مولي�ي�ر �ص ��امد ًا يج ��ذب �إىل م�س ��رحياته كل ع ��ام ب ��ل كل
�أ�س ��بوع �أو كل �شهر �آالف امل�ش ��اهدين! �إنه امل�سرح اخلالد،
امل�س ��رح ال ��ذي ال ينته ��ي �إال لكي يب ��د�أ من جدي ��د� .أخري ًا،
م ��ن املمتع �أن نقر�أ املقدم ��ة التي كتبها موليري مل�س ��رحيته
ال�ش ��هرية التي ج ّرت عليه امل�شكالت مع رجال الدين�« :أي
طرطوف املنافق» فهو يقول ما معناه:
“ هذه امل�س ��رحية �أحدثت من ال�ضجة والفرقعة �أكرث من
غريها بكثري .وقد ا�ض ��طهدوها وحاربوها ومنعوها �أكرث
من جميع م�س ��رحياتي الهزلية ال�سابقة .وهذا يدل على �أن
رج ��ال الدين هم �أقوى الفئ ��ات يف املجتمع و�أكرثها هيبة
وجربوت ًا .ففي ال�س ��ابق تهكمت على الن�س ��اء املتحذلقات،
�أو عل ��ى الأطب ��اء الفا�ش ��لني� ،أو على الأر�س ��تقراطيني من
دوق ومركيز� ،إلخ �أو على املخدوعني من قِبل زوجاتهم...
ولكن مل يهددين �أحد منهم على الرغم من كل ذلك ومل تمُ نع
م�س ��رحياتي ب�سببهم .وحدها امل�س ��رحية التي تتهكم على
رجال الكني�سة �أو بع�ض ��هم وت�صوِّ رهم على هيئة منافقني
�أو دجال�ي�ن مُنع ��ت ف ��ور ًا بع ��د �أول عر�ض له ��ا وجلبت يل
امل�ش ��كالت املزعجة م ��ن كل النواحي ،بل وه ��ددت حياتي
ال�شخ�ص ��ية .وق ��د كان رج ��ال الدي ��ن مالعني ج ��د ًا ودهاة
و�أذكياء يف حماربة هذه امل�س ��رحية .وال�س�ؤال املطروح:
مل ��اذا هاجموه ��ا؟ لأنها تف�ض ��ح خمازيهم وحيله ��م الهادفة
خل ��داع النا�س وا�س ��تدرار الأموال منهم .فق ��د زعموا �أنها
ت�س ��يء �إىل الدي ��ن نف�س ��ه ،و�إىل ال ُّتق ��ى وال ��ورع ،ال �إىل
الدجالني الذين يتك�س ��بون بالدين وال ُّتق ��ى والورع� .إنهم
ي�ض ��عون قناع الدين على وجوههم وهو منهم براء .هكذا
احتالوا على املو�ض ��وع ومل يواجهوه �صراح ًة ،ولوال ذلك
ملا ا�س ��تطاعوا الإ�ساءة �إ َّ
يل ومنع امل�س ��رحية من التمثيل.
فق ��د زعموا �أين �أهاج ��م الدين يف حني �أنن ��ي ال �أهاجم �إال
املتاجري ��ن به! وزعموا �أين زنديق �أو خليع ،يف حني �أين
م�ؤمن بالله كبقية الب�ش ��ر ...باخت�ص ��ار :لقد قاموا بحملة
�ش ��نيعة وكبرية لت�شويه �س ��معتي ومقا�ص ��دي احلقيقية.
وللأ�س ��ف ف�إنهم جنحوا يف ذلك ولو لفرتة من الزمن .فقد
انطلت احليلة على النا�س “.
�أحيان� � ًا يت�س ��اءل املرء :هل يتحدث موليري عن ع�ص ��ره �أم
عن ع�صرنا؟ الفرق بينهم وبيننا هو �أن التنوير الذي جاء
بعد موليري مبا�ش ��ر ًة جنح عندهم وحجّ م رجال الدين وما
عادوا بقادرين على تهديد �أحد �أو ا�ستغالله� .أما نحن؟.
عن �صحيفة ال�شرق االو�سط
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الرياء الديني في مسرحية

“طرطوف“ لموليير
أثير محسن الهاشمي

يعد موليير أشهر كاتب وممثل فرنسي ،كتب

ّ
ومثل العديد من المسرحيات المهمة ،أهم ما كاتب

�أورك ��ون (لول ��ده)� :أيه ��ا الأحم ��ق ،هل جتر�ؤ ب ��كل هذه
النقائ� ��ض ان ت�س ��وّ د بيا� ��ض �ص ��فحة الرج ��ل الف�ض ��يل
الطاهر؟
دام�س :ماذا تقول؟ هل تو�ص� �ـّل هذا املنافق املرائي الذي
يرتدي ثوب اللطافة والعفة زورا وبهتانا �أن يحملك على
ت�صديقه وتكذيبي؟)).
�إن ال�ص ��ورة الهجائي ��ة لطرط ��وف تتمث ��ل يف �ص ��راع
التح ��ول واالنتق ��ال م ��ن حال ��ة ال�ض�ل�ال اىل الت�ص�ب�ر،

حتق ��ق هذا الهدف من خالل �شخ�ص ��ية ارغ ��ون ،غري انها
مل تتحقق من خالل �شخ�ص ��ية طرطوف ،التي ا�س ��تمرت
كونها �شخ�صية و�صورة هجائية.
وم ��ن ذل ��ك جن ��د ان (طرط ��وف) ملولي�ي�ر هي نق ��د حلالة
الت�س�ت�ر بالدين ،او ما ي�س ��مى بالرياء او النفاق الديني،
معتم ��دا يف الوق ��ت ذات ��ه عل ��ى �شخ�ص ��يات تدع ��و �إىل
ال�س ��خرية واملفارقة ،تتحكم باللغة امل�س ��رحية التقليدية
منها والرمزية.

manarat
www.almadasupplements.com

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

مولير هو مسرحيته الشهيرة (طرطوف) ،التي تعد
من المسرحيات المهمة والشهيرة في المسرح

الفرنسي؛ لما تمثله لغتها من صنعة أدبية عالية،
وما تقدمه من معنى هجائي الذع لغاية عامةُ ،أسس
لها ألن تكون مسرحية عالمية أنموذجية.

وي�ص ��ف (بو�ش ��كني) م�س ��رحية طرط ��وف ،قائ�ل�ا�(( :إن
طرط ��وف ه ��و ثم ��رة التوت ��ر العظي ��م – ج ��دا لعبق ��ري
الكوميديا الفرن�سية العاملية موليري)).
وعبقري ��ة الكوميدي ��ا ه ��ذه نا�ش ��ئة بطبيع ��ة احل ��ال من
ا�ستعماله للمفارقة ال�ص ��ريحة ،التي ُاعتربت فيها خطرا
على الكوميديا ،بح�س ��ب �آراء املت�شبثني بحرفية التقاليد
الفني ��ة� ،إذ يع�ب�رون على انه (�إذا تع ��دى املرء يف حتدّيه
تقالي ��د الكوميدية نقطة معينة �أم�س ��ت الكوميدية �ش ��يئا
�آخر).
تع ��د (طرطوف) هج ��اء وا�ض ��حا و�س ��خرية م�ؤكدة على
الري ��اء الدين ��ي الذي كان �س ��ائدا بفرن�س ��ا ،ولأن موليري
ا�س ��تعمل ال�س ��خرية واملفارقة والنكتة �ض ��د ه ��ذا الرياء
الديني ،ما �أثار حفيظة الق�ساو�سة الذين كانوا يهيمنون
عل ��ى الأو�ض ��اع يف فرن�س ��ا ،لذل ��ك مُنعت امل�س ��رحية يف
فرن�سا �آنذاك.
�إن م ��ا ميي ��ز طرطوف يف هذه امل�س ��رحية هو جت�س ��يده
ل�شخ�ص ��يات تدع ��و �إىل ال�س ��خرية ،كم ��ا يف �شخ�ص ��ية
(طرط ��وف) � turtuffeشخ�ص ��ية اجل�ش ��ع والف�س ��ق،
التي تـُبنى عل ��ى �إثارة العطف نوعا ما بعد �أن حتث على
ال�س ��خرية� ،أو تتميز به �شخ�صية (�أورغون) oragan
من �سذاجة وازدواج يف املوقف� ،إذ هو برجوازي ق�صري
النظر وعنيد ،مينح ثقته العمياء باملنافق الذي يخدعه.
((�أوركون :هل �أن ما �سمعته الآن يا الهي ،كالم ي�صدق؟
ترت ��وف :نع ��م ي ��ا �أخ ��ي� .أن ��ا جب ��ان ودينء ب ��ل �أحق ��ر
ال�ص ��عاليك ،وكل حلظ ��ة م ��ن حيات ��ي حافلة بامل�س ��اوئ،
ومليئ ��ة باجلرائ ��م والذن ��وب ،و�أعتق ��د ان ال�س ��ماء
�ستقا�ص ��يني ب�س ��بب ما ارتكبته من ع�ص ��يان ومت ّرد على
�ش ��رائعها ل ��ذا ال �أتبجّ ج برغبت ��ي يف الدفاع عن نف�س ��ي،
علي
ف�ص� �دّق ما ت�ش ��اء ت�ص ��ديقه ،و�ص� �ـ ُ َب ج ��ام غ�ض ��بك َ
كمجرم ،واطردوين من �أمام وجهك اذا �أردت،فلن يقيني
خجلي و�أ�سفي من ا�ستحقاق املزيد من اللوم والعقاب.

رئيس التحرير التنفيذي
علي حسين
سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق
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حكايتي مع موليير

سامي عبد الحميد

كان ��ت املحط ��ة الثانية التي وقف ��ت عندها لأمار� ��س فن التمثي ��ل امتداد ًا
للمحط ��ة الأوىل وذل ��ك عندم ��ا انتقل ��ت م ��ن �س ��امراء �إىل الديواني ��ة كي
�أوا�ص ��ل درا�ستي الثانوية هناك حيث مل تكن قد اتخذت مدر�سة للدرا�سة
الثانوي ��ة يف �س ��امراء بع ��د وحي ��ث كان يل �أق ��ارب ي�س ��كنون الديوانية
ا�ستطعت �أن ا�سكن لديهم.
ال ادري �أي�ض� � ًا مل ��اذا اخت ��ار مدر�س اللغ ��ة العربية يف ثانوي ��ة الديوانية
(احلبوبي) ن�ص م�س ��رحية موليري ال�ش ��هري (البخي ��ل) ليخرجه ويقدمه
عل ��ى خ�ش ��بة امل�س ��رح م ��ع طلبت ��ه ،ولكنن ��ي ال ادري ملاذا مل يخ�ت�رين �أنا
لتمثي ��ل دور (هرباغون-البخي ��ل) �أو دور (كلبان ��ت) اب ��ن البخيل وذلك
لأنه �أراد طالب ًا نحيف البدن رفيع ال�ص ��وت لتمثيل ال�شخ�صية الأول و�أنا
ال �أمتل ��ك ال�ص ��فتني .و�أراد �أن يحابي(مدي ��ر املع ��ارف -الرتبية) ف�أ�س ��ند
دور ال�ش ��اب اىل ابن ��ه بينما عه ��د ايل بدور والد حبيبة ال�ش ��اب ومع ذلك
قبلته لأن العمل امل�س ��رحي قد ا�س ��تهواين بعد م ��روري بالتجربة الأوىل
مع (�أنا اجلندي) يف مدر�س ��ة التفي�ض الأهلية ب�س ��امراء.ال ادري �أي�ض� � ًا
كيف ت�س ��نى للحبوبي �إخراج م�س ��رحية فرن�سية وهو ال يعرف �شيئ ًا عن
متارين الإخراج امل�س ��رحي ومل يقر�أ �ش ��يئ ًا عن تقنياته من دون �ش ��ك فقد
اعتمد على �سليقته وعلى ح�سه وعلى خياله.
وال ادري كذل ��ك مل ��اذا ب ��ادر مدر� ��س الن�ش ��اط الال�ص ��في الفن ��ي (ح�س�ي�ن
الر�ض ��ى) لإخراج الن�ص امل�سرحي الذي ترجمه بت�صرف الأديب امل�صري
ال�ش ��هري(احمد لطف ��ي املنفلوطي) وكان بعنوان (يف �س ��بيل التاج) تدور
�أحداث ��ه يف �أحدى البل ��دان الأوروبية حيث يدور ال�ص ��راع بني ملك تلك
الب�ل�اد وخ�ص ��ومه وت ��دور معركة بني جي�ش ��ه ال ��ذي كان يقوده بنف�س ��ه
وجي�ش الأعداء وحيث يقتل يف �س ��احة الوغى ويقام له متثال يف �إحدى
�ساحات العا�صمة.
يب ��دو يل �أن (ح�س�ي�ن الر�ض ��ي) وكانت له ميول فنية ،ق ��د اعتقد بامتالكه
قدرة على �إخراج امل�سرحية �أكرث من زميله (احلبوبي) علم ًا �إن هو الآخر

مل يع ��رف �ش ��يئ ًا عن ه ��ذا الفن ومل يدر� ��س تقنياته .ويب ��دو يل �أن جميع
العراقي�ي�ن الذي ��ن ت�ص ��دوا لإخراج امل�س ��رحيات منذ بداي ��ات ظهور الفن
امل�س ��رحي يف العراق يف �أوا�س ��ط القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر وحتى منت�صف
الق ��رن الع�ش ��رين كانوا يعتمدون على ح�س ��هم وخياله ��م ال على معرفتهم
ودرا�س ��تهم مبن فيهم (حقي ال�ش ��بلي) قبل �أن يذهب مبعوث ًا اىل باري�س
�أواخر الثالثينات من القرن املا�ضي.
املده�ش ان (ح�س�ي�ن الر�ض ��ي) يف �إخراجه م�س ��رحية (يف �س ��بيل التاج)
كان يطب ��ق م ��ا تعلمناه يف ما بعد� ،إجراءات العملي ��ة الإخراجية امتداد ًا
م ��ن ق ��رارات املائدة وحتليل ن� ��ص امل�س ��رحية �إىل مرحلة (امليزان�س�ي�ن)
�أي و�ض ��ع امل�ش ��اهد على خ�ش ��بة امل�س ��رح� ،إىل متابعة تنفيذ الفن املناظر
والأزياء وغريها وحتى توزيع الإ�ضاءة على املمثلني وعلى املناظر.
قدمت م�س ��رحية (يف �س ��بيل التاج) على م�س ��رح يف املدر�س ��ة االبتدائية
الأوىل يف الديواني ��ة وبو�س ��ائل تقني ��ة بدائي ��ة خ�صو�ص� � ًا م ��ا يتعل ��ق
بالإ�ض ��اءة حي ��ث مل تكن تتوف ��ر �أجهزة متطورة حتى يف م�س ��ارح بغداد
يف ذلك الوقت.
وم ��ن الطري ��ف �أن اذكر حادثة حدث ��ت �أثناء عر�ض امل�س ��رحية حيث عهد
ب ��دور زوجة املل ��ك اىل احد الطلبة(ع�ص ��مت كتان ��ه) وقد تب ��و�أ فيما بعد
من�ص ��ب من ��دوب العراق يف هيئة الأمم املتحدة و�أ�ص ��بح رئي�س� � ًا لها يف
�إح ��دى دوراتها .ومل يكن م�س ��موح ًا بح�س ��ب الأع ��راف والتقاليد بوقتها
ان ت�ش�ت�رك امر�أة �أو فتاة يف متثيل دور على خ�ش ��بة امل�سرح وخ�صو�ص ًا
يف مدينة جنوبية كالديوانية .وبال �ش ��ك فقد تغريت الأحوال هذه الأيام
وقد �ش ��هدها عدد من فتيات الديوانية ي�ش ��اركن يف العرو�ض امل�سرحية.
يف م�ش ��هد م ��ا يف امل�س ��رحية وكان ب ��دور ب�ي�ن املل ��ك (وكن ��ت �أن ��ا �أمثله)
وب�ي�ن زوجته(وكان ميثلها ع�ص ��مت) علق احد املتزوج�ي�ن بكلمات نابية
�س ��معها (ع�ص ��مت) وثارت ثائرته وعند انتهاء امل�شهد �أو الف�صل قرر عدم
اال�س ��تمرار يف التمثي ��ل ومعنى ذلك �إيق ��اف عر�ض امل�س ��رحية .وراحت
جه ��ود املخ ��رج لإقناع ��ه بالع ��ودة لإكم ��ال امل�س ��رحية� ،أدراج الرياح مما
ا�ض ��طر �إىل حذف امل�ش ��اهد التي تظهر بها (زوجة امللك) وحدث االرتباك
بالن�س ��بة لبقي ��ة املمثلني ورمب ��ا �أح�س عدد م ��ن املتفرجني بذل ��ك الإرباك
ورمبا �ساحمونا على ما حدث وهاجموا املتفرج الذي ت�سبب به.
· �سبق لهذه املادة ان ن�شرت يف املدى �ضمن الزاوية اال�سبوعية التي كان يكتبها
الراحل �سامي عبد احلميد

