المسرح في سيرة  ..أعالم و أعمال
د .محمد حسين حبيب
أن تكون مؤرخا مسرحيا ذلك يعني انك توثق التأريخ البشري  ..ألن التأريخ
المسرحي ھو تأريخ االوجاع والمعاناة االنسانية على مر العصور والحقب
والتحوالت الزمنية بحكم ان ) المسرح (  -فنا ادائيا ومدونة نصية – ھو الوجه
الحقيقي لحياة الناس في ايما زمان او مكان .
في ضوء ھذا الفھم راح عدد من االسماء الكبيرة ممن امنوا وانتموا حقا لھذا
الفھم بوصفھم المؤرخين المسرحيين الالمعيين في ھذا المخاض االنساني الذي
حوى العالم برمته وعكس جميع التطورات والتحوالت الحياتية بھدف صناعة الحياة
الجديدة الحالية والمستقبلية  ،راحوا يوثقون تاريخ البشرية بكلية ايمانھم وانتماءھم
وصدقھم ونبل مساعيھم  ،نذكر منھم على سبيل المثال ال الحصر عدد من ھؤالء
العمالقة مع ابرز مؤلفاتھم في ھذا المجال  :تاريخ المسرح في ثالثة االف سنة
لشلدون تشيني و تاريخ المسرح لفيتو باندولفي و المسرحية العالمية ألالدريس
نيكول و سوسيولوجية المسرح لجان دوفينو والتراجيديا الشكسبيرية لبرادلي و
الدراما في القرن العشرين لبامبر جاسكوين والموسوعة المسرحية لجون رسل تيلر،
الى جانب اسماء عربية مھمة مثل  :محمد يوسف نجم في كتابه ) المسرحية في
االدب العربي الحديث ( و سعد اردش في ) المخرج في المسرح المعاصر ( و
كمال الدين عيد في ) اعالم ومصطلحات المسرح االوربي ( و سامي عبد الحميد
في ) ابتكارات المسرحيين في القرن العشرين ( و ماري الياس وحنان قصاب حسن
في ) المعجم المسرحي ( كل ھذه المؤلفات باسمائھا – واخرى مثلھا او قريبة
الصلة بھا  -حفظت لنا حقائق االنسانية ومنجزاتھا عبر التاريخ .
وياتي اليوم ليضيف اسمه مؤرخا مسرحيا كبيرا بجانب ھؤالء وبعد ان عرفناه
مخرجا مسرحيا وممثال ومفكرا ومنظرا واستاذا جامعيا ومؤسسا لفرقة مسرح
الحكواتي اللبنانية  ..ياتي ) روجيه عساف ( بجدول تاريخي كبير للمسرحيين
والمسرحيات وھو كتابه الجديد الموسوم ) سيرة المسرح – أعالم و أعمال ( في
طبعته االولى الصادرة من دار االداب للنشر والتوزيع بيروت  ٢٠٠٩وبمجلدين :
االول ) العصور القديمة (والثاني ) القرون الوسطى ( فنقول حقيقة مفادھا  :يبدو ان
التاريخ المسرحي حين يكتبه المبدع المسرحي له نكھة خاصة تميزه جماليا وفكريا
عن ذاك التاريخ المسرحي الذي يكتبه المؤرخ حسب  ،ھذا ما خرجنا به كاستنتاج
اولي لقراءتنا ھذا المنجز التاريخي فعال لتاريخ المسرح بقلم مبدع مسرحي عرفنا

وشھدنا وتابعنا تاسيساته المعرفية والجمالية لمسرحنا العربي  ،ذلك ان ) روجيه
عساف ( من رجاالت مسرحنا العربي التي تنطبق عليه جملة )غني عن التعريف(.
اقول  :لقد ادرك عساف السر في انتقاء مايجب ان يؤرخ وھذه براينا المائزة
الكبرى في ھذا الكتاب عما سبقه فھو يقول في توطئة كتابه  ) :يطمح ھذا العمل الى
تزويد القارىء بالمعلومات التاريخية والتقنية واطالعه على المعطيات الفكرية
والفنية الخاصة بالذين تركت ممارستھم المسرحية اثرا في ثقافتنا العصرية ومخيلتنا
الحاضرة من مؤلفين وممثلين ومخرجين ومھندسين ومنظرين  ..فبالتالي ووفقا لھذا
المقتضى تم انتقاء االعالم واالعمال بالنسبة الى قدرة ابداعھم على احداث رد فعل
في ذھننا وتحريك شعورنا ( وفعال كان ) عساف ( ناجحا في قياس ردة فعله
اإلبداعية وحدسه الشعوري لينتقي من تاريخ اإلنسانية الكبير أعالما وأعماال دفعت
عجلة الوعي والثقافة الى أمام بشكل واضح للعيان وفي مختلف الحقب واالزمان .
المائزة االخرى التي اعطت لھذا المنجز التاريخي متعة قرائية ساحرة ھي لغة
الكاتب واسلوبه المشوق في متابعة سطور الكتاب حيث الصياغات الجملية االنشائية
المعبرة عن محتوى الفكرة االساس لھذا االسم المسرحي ولتلك المسرحية المنتقاة
والمشوقة باحداثھا ھي االخرى الى جانب مشوقات األسلوب التاليفي نفسه ،
وباعتقادنا ان ھذه المسالة لھا مسوغاتھا الواضحة التي تنطلق من خبرة ) عساف (
الثقافية والتأليفية واألكاديمية ) البحثية ( بجانب الخبرة الفنية  ،كل ھذه الخبرات
المتراكمة تفاعلت بصدق المسرحي وانتمائه مع التاريخ لتنتج لنا سيرة مسرحية
جديدة توثق للمسرح ولإلنسانية وتجدول لنا التاريخ المسرحي بقراءة جديدة فاحصة
متأنية منتقية تسدد كراتھا الى الھدف مباشرة  ،ومن ھنا جاء ھذا الكتاب ال ليكون
للمتخصصين حسب بل للقراء جميعھم بمختلف اھتماماتھم الثقافية المتالكه عدد من
عناصر الجذب فضال على شكل طباعة حروفه وتشكيالتھا اللغوية وھذا ما اضاف
جمالية شكلية أخرى تناسبت تماما مع جماليات المضمون بشكل ال اختالف عليه .
فعلى سبيل خاتمة موقته يذكر المؤلف  ) :النقطة الجوھرية في اعادة مفاھيم
المسرح الى بساط البحث تكمن اوال في دحض عمومية المسرح الغربي والتيقن
بعالقة كل ظاھرة مسرحية مع اطارھا االجتماعي التاريخي وعدم امكانية تحليلھا
دون معرفة ھذا االطار المعين الذي نشات فيه  ،بمعنى اخر بعد ھيمنة طالت
خمسمائة سنة الحتالل تاريخ المسرح من قبل نظام صممه واعده وعممه اساطين
الثقافة االوربية كما لو انه قياس التصريف النمطي للغة احادية المعاني ال تخضع
للظروف واالطر االجتماعية  ،آن األوان للنظر الى تاريخية االعمال المسرحية
وادراك قيمتھا المميزة في اطار ظروفھا السياسية واالجتماعية والثقافية وبالتالي

تقييم قدرتھا المخصبة خارج حدودھا المكانية والزمنية وادراك تعدد معانيھا
المحتملة في زمن اخر وفي ظروف متباعدة ( ..
الكتاب مقسم الى سبعة عشر زمنا من زمن التراجيديا االغريقية الى زمن
الحداثة  ،وما إصدار ھذين المجلدين اآلن اال كبداية تتبعھا بقية األجزاء  ،فحوى
المجلد االول العصور القديمة  ،الجزء االول منه بعنوان ) زمن التراجيديا
االغريقية ( الميثولوجيا والمسرح من جلجامش الى اوديب  ،وبعدھا الشعراء
التراجيديون  :اسخيلوس وسوفوكليس ويوريبيدس  ،اما الجزء الثاني من المجلد
االول نفسه فحوى زمن الكوميديا في اليونان وروما  ،النوع الھزلي من
ارسطوفانيس الى تيرانسيوس وصوال الى المسرح بين انھيار اثينا الديمقراطية
وامبراطورية روما  .اما المجلد الثاني ) القرون الوسطى ( فحوى على  :المسرح
االسيوي  /االشكال المسرحية في اسيا  ،والمسرح في الھند والصين واليابان ،
الجزء الرابع من ھذا المجلد نفسه حوى  :المسرح في العالم االسالمي و خيال الظل
من الوايانغ االندونيسي الى الكراكوز وكذلك السيرة العربية وفن الرواة  .وفي
الجزء الخامس نجد ھناك سياحة جديدة مع مسرح القرون الوسطى في اوربا و
المسرح والدين في اوربا الغربية وقوفا عند االلعاب واالسرار والمسرح الھزلي
فيھا  ،ونحن بانتظار صدور المجلد الثالث الذي يضم عصر النھضة .
ختاما نقول  :ربما نمر على بعض اسماء االعالم او مسرحياتھم في ھذا الكتاب
كانت قد وردت في مؤلفات سابقة لكن اھميتھا ھي التي قادت المؤلف عساف الى
التوقف عندھا ھنا لكن بعينه ھو ھذه المرة ونظرته التحليلية لھا  ،اال ان ما ينبغي
اإلشارة إليه حقا ھو ان ھذا الكتاب وقف عند عدد كبير من األعالم واألعمال
والظواھر والحقائق ممن لم يتوقف عنده االخرون  ..وھذه تعد مائزة أخرى نضيفھا
الى ما اشرنا من مميزات ھذا الكتاب الجدير بالقراءة فعال .
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