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تقديم
وؽأ املعشح الجضاةشي خالٌ الفترة الاظخّماسٍت ،في الّؽشٍيُاث مً اللشن املاض ي،
وكذ ِشف سحاٌ معشح سفّىا مً ؼأهه ،مً أمثاٌ  :سؼُذ كعىىُني وولذ ِبذ الشحمً
واوي و ِاللى و محي الذًً بؽىاسصي و مفىفى واجب .واجخز املعشح في جلً الفترة
الاظخّماسٍت التي سافلذ ٌهىس الحشهت الىوىُت أبّادا هىٍاجُت و ظُاظُت .و جم آهزان،
وشح معألت اللغت في هلل سظالت املعشح للجمهىس ،و بمّنى آخش  :هي اللغت التي جمىً
املعشحي مً جىـُل مممىن الخمثُلُت  :اللغت الّشبُت الففُحت ،اللغت الفشوعُت أم
اللغت الّشبُت الذاسحت ؟ ووان لضاما ِلى سحاٌ املعشح الجضاةشي إلاحابت ًِ هزا
العإاٌ ؛ فىكْ اخخُاسهم ِلى اظخّماٌ اللغت الّشبُت الذاسحت وىجها لاداة الخّبحرًت
الىحُذة التي وان ًخحىم فحها الجضاةشٍىن آهزان.
واملّلىم أن ول واحذ مً سحاٌ املعشح الزًً رهشهاهم كذ أظهم في الخأظِغ ملعشح
حضاةشي ،بالجمْ بحن مىلىِاث مخخلفت و أظالُب جلذًمها و املضج بُجها .و ظعى ِبذ
اللادس ِلىلت ملىاـلت هزا الجهذ الجماعي بمىحه اللمعت الشخفُت ،بادخاله جلىُاث
و مماسظاث فىُت حذًذة ،باإللافت ئلى ججاسب ظابلُه و جشاثهم بخّمُلها.
و وبْ هزا الفىان املخيامل (مإلف و مخشج و ممثل) ،جاسٍخ املعشح الجضاةشي ببفمخه
الشاسخت و باظخجابخه مللخمُاث البىاء الذسامي و دمجه بحن أؼياٌ حّبحرًت مخىىِت.
فيان ِلىلت مً خالٌ اهتهاله مً الترار املحلي (الحللت ،املذاح و الڨىاٌ ،الخً ،) ...ىمح
ئلى ئوؽاء "هىُ معشحي حذًذ" .هما جهل أًما مً الترار الّالمي ظىاء بخفمُله الخغشٍب
البرًختي أو باظخغالله إلامياهُاث الفىُت التي جمىحها اليىمُذًا دي السحي ،أو باكخباط
هفىؿ غىغىٌ و كىلذووي وِضٍض وعحن و غحرهم .فّلىلت كذ اهخشه في املعشح مىز
العخِىُاث مً اللشن املاض ي بالخمثُل جاسة و باإلخشاج وىسا ،و أباهذ الىفىؿ
املعشحُت التي كذمها ِلى الشهح (خؽبت املعشح) في زماهُيُاث و حعُّيُاث اللشن املاض ي
ًِ مماسظت معشحُت فشٍذة مً هىِها محزها بحث ِمُم حىٌ الخىاب واؼخغاٌ ِلى
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اللغت و ِلى الذًيىس و ِلى إلاخشاج .و لعىء حَ ،املعشح الجضاةشي ،فلم جىخمل ججشبخه
الفىُت ،بعبب اغخُاله مً ِكبل مجمىِت ئسهابُت ًىم  01ماسط  0991أمام مجزله.
و بّذ ِؽشًٍ ظىت مً سحُل فلُذ املعشح الجضاةشي ،هٍمذ وحذة البحث
في الثلافت و الاجفاٌ و اللغاث و آلاداب و الفىىن الخابّت للمشهض الىوني للبحث
في لاهثروبىلىحُت الاحخماُِت و الثلافُت ،ملخلى دولُا لخىشٍمه والخزهحر و إلاؼادة بها
بأِماله .وكذ ؼاسن في هزا الللاء الّلمي أظاجزة حامُّىن خمّذ مذاخالتهم للخلُُم
ؽيل أؼغاٌ هزا امللخلى ،التي همّها بحن أًادي اللشاء ،كشاءة
الّلمي كبل أن جيؽش .و ح ِ
مخّذدة ألِماٌ ِبذ اللادس ِلىلت في ول أبّادها الفىُت ،هما اهخشه في هزا املؽشوُ
الّذًذ مً الخخففاث الشاسخت في حلل الّلىم إلاوعاهُت و الاحخماُِت (العُمُاةُاث
و ِلم الذاللت و العىظُى  -هلذ و جحلُل الخىاب و لاهثروبىلىحُا و ِلم الىفغ ،الخ).
و ِالج املؽاسوىن في امللخلى الىثحر مً املىلىِاث ،هزهش مجها جىٌُف الترار الؽّبي
و معألت اللغت وجأزحراث املعشح الّالمي.
و حٍي اظخغالٌ الثلافت الؽّبُت في املعشح بمجمىِت مً املذاخالث ليل مً أحمذ
ؼيُلي و لُلى بً ِاتؽت و ئدسَغ كشكىة و ِبذالخالم دساس و هىاسٍت هىسًٍ الُّذ.
و ًشي أحمذ ؼيُلي أن ِلىلت ٌُّذ جملً الثلافت الؽّبُت لُجّلها جيسجم و جخالءم
مْ الىٍام املعشحي الغشبي ،وىن هزا املعشح الخللُذي لم ٌّذ ٌعخجُب لحاحاث
الجمهىس الزي "حّىد ِلى الاظخماُ لليلمت في فماء ممحز و حُث إلاـغاء الىبُه
لخحىالث الحياًت التي ججمْ بحن السخشٍت و لاحىاٌ و لاولاُ التي جىشس".
"و هىزا جم حغُحر و ئِادة جىُُف ِالم املعشح (الفماء املعشحي وـُغت جىٍُم
الحياًت و أداء املمثلحن و ِذة املؽاهذ املعشحُت ،الخ .).فمعشحُت "املاًذة" هي التي
مثلذ ،حعب ؼيُلي ،الخجشبت لاظاظُت باليعبت لّلىلت ،حُث ظمحذ له بمىح مّنى
حلُلُا لىشٍلخه التي ظعى ألن جيىن أـُلت .و كذ جبّتها معشحُاث أخشي ِلى غشاس
"لاكىاٌ" و "لاحىاد" و "اللثام" التي اظخّاهذ "باللىاٌ (الحاوي) و الحللت في الّشوك
املعشحُت التي جحاوي املعشح الاًىالي و التي واهذ جخىم الخمثُل را الىابْ الؽّبي
املحيىم ِلُه بالخمىُ للبيُت الخللُذًت" .فّلىلت جىـل ئلى ئهخاج هىُ مً "املعشح
داخل املعشح" ،باظخلهامه مً سجالث ؼّبُت مخىىِت و مً سجالث ِاملُت (بشجىلذ
بشٍخذ و ماًش هىلذ وبِعياجىس و مً املعشح الُىهاوي و مً اليىمُذًا دي السحي).
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و في الاججاه راجه جلىم لُلى بً ِاتؽت بفحق معألت الخجشٍب في معشح ِبذ اللادس
ِلىلت ،فخإهذ ِلى "أن الفذفت هي التي كادث الشحل ئلى الخغُحر والخجذًذ والخجشٍب"
مً خالٌ اهدؽافه ملخىلباث الجمهىس الزي ًملً "محزاجه وخفاةفه" ،و رلً باالهخلاٌ
بّشوله مً الشهح (خؽبت املعشح املغللت) "ئلى فماء أهثر سحابت واحعاِا" .هزا،
باإللافت ئلى ومىحه في اللىُّت مْ ما وان ًمثله الفماء املغلم للمعشح الخللُذي،
وىن العُاق العُاس ي وسغبت ِلىلت في الخجذًذ ظاِذث هثحرا ِلى رلً.
أما ئدسَغ كشكىة فاهه ًخّشك ئلى معشحت الحياًت في معشح ِلىلت مً خالٌ كشاءة
في الؽيل و املممىن ،فِسجل ِلى أن "ِلىلت حّل مً الحياًت الؽّبُت حاحت
لشوسٍت لبىاء الّمل املعشحي في زالزِخه إلابذاُِت  :لاحىاد ،اللثام ،ولاكىاٌ ،" ...هما
ًلذم ـاحب املذاخلت العإاٌ الخالي " :هل حلم ِلىلت هجاحا في مؽشوِه املعشحي ؟
وحاوٌ ـاحب املذاخل ِت إلاحابت ًِ حعاؤله مً خالٌ إلاؼاسة ئلى أن ِلىلت كذ اِخمذ
في ِمله ِلى " جىٌُف الجىكت في معشحُاجه لُىؽف للجمهىس ًِ هىاًاه".
أما ِبذ الخالم دساس فاهه هؽف ًِ اِخماد املعشحي الجضاةشي ِلى "جشار أظالفىا
كفذ ئوؽاء معشح حضاةشي ِ -شبي مخخلف ِما ما هى ظاةذ في الغشب ،محذزا بزلً
زىسة في سؤٍت و جفىس املعشح" .للذ حاوٌ "جحشٍش" املعشح بففخه فىا" مً "املعشح
بففخه بىاًت" ،مً خالٌ جحىٍله ئلى جٍاهشة ؼّبُت ًمىً ئكامتها في أي ميان" .أما
هىاسٍت هىسًٍ الُّذ فلذ اهخمذ باِىاء أهمُت بالغت للسخشٍت التي جخممجها ول مً
معشحُت "لاحىاد" و معشحُت "اللثام" .و جشي أهه ،مً خالٌ امللفىً الغامن
و العاخشً ،مىح ِلىلت لجمهىسه مجمىِت مً املّاوي .ئر جشمي السخشٍت "ِىذ ِلىلت
للىٍش للغشابت التي جخممجها املىاكف ،وحُث ًجتهذ املمثل في ئكامت معافت مُّىت بِىه
و بحن الشخفُاث وبحن هالمه".
والجعذ هى هزلً ؼذ اهدباه ول مً فخُحت الضاوي بىصادي و أهىاٌ وامش ،اللخحن
جىاولخاه بالذسط و الخحلُل ،حُث سهضث املخذخلت لاولى ِلى ِالكخه بالخمثالث
لاهثروبىلىحُت و بالفشحت التي "جخخز أؼياال وـُغا مخىىِت في ؼيل ولىط وؼّاةش
أو احخفاالث مشجبىت بالحُاة الُىمُت" .و حعبها ،فان معشح ِلىلت كذ هجح ،و مً خالٌ
ول أِماله ،في ججعُذ "مّادلت زىاةُت لاـالت واملّاـشة" بخىٌُفه الحللت و "اللىاٌ"
في معشحُاجه ،مما أِىى لجعذ املمثل بّذا سمضٍا .أما أهىاٌ وامش ،فخىاولذ الهزًان
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في ِالكخه بالجعذ .و واهذ دساظتها ملعشحُت "حمم ظلُم" مىاظبت لإلؼاسة ئلى حعذ
املمثل "حعذ لاج بالحُاة" و ِلىلت ٌعخلهم وشوحاجه مً كماًا ِفشه وٍبلىسها
في فشحت مبخىشةً ،برص بجالء معش ًحا "ًلغي الثرزشةٌ ،عدىىم الذالالث والشمىص ولاحعاد
الحُت املخحشسة" .وهى ما ًفعش جشحُح "هفت إلاًماءة والحشهت ِلى حعاب اللفٍت
أو اليلمت" لذي ِلىلت.
هما أزاسث املعاةل اللعاهُت اهخمام ول مً لحزا اًذًشًٍ و ـفُت مىهشي و حمى ِبذ
الىشٍم .تهخم لحزا اًذًشًٍ باملعخىٍاث في اللغت املعشحُت "الظخيباه اللُمت العُمُاةُت
للخىاب املعشحي الزي ًىٌفه ِلىلت إلبشاص اكتران الجاهب اللعاوي بالجاهب الفني".
وِلُهً ،ذخل ـاحب معشحُت "لاحىاد" الؽّش الؽّبي لدعلُي المىء ِلى مخخلف
الفشاِاث "بىاظىت الىالم املسجىُ و الاظخّاساث والحشواث و الىٍم و إلاًلاُ
ومىظُلى اليلمت ،بؽيل ًىحي باالوسجام بحن الشخفُت و خىابها " مً خالٌ اللُام
"باؼخغاٌ حلُلي و بمهاسة هبحرة ِلى اللغت".
أما مىهشي ـفُت فاجها جدىاوٌ في بحثها كمُت راث أهمُت بالغت جخمثل في الخّبحر
اللعاوي في لاداء املعشحي ،الزي ًىشح حملت مً اللماًا اللعاهُت وما جإدًه مً
وٌاةف داخل الخىاب الذسامي .و ًحخل الخىغُم مياهت هامت في معشحُت "لاحىاد" ،وال
ًٍهش هزا لاخحر "ئال في الىالم الحي املمثل ِلى الخؽبت املعشحُت الزي ًبرص خفاةفه
وٍحذد مّامله" مً خالٌ الاظخفهام أو الخعجب أو الحضن أو الخحعش" و هي مؽاِش ال
ًمىً الخّشف ِلحها مً خالٌ الىفىؿ املذوهت .أما ِبذ الىشٍم حمى فاهه ًخّشك
إلؼيالُت الففحى والّامُت في معشح ِلىلت ،و كذ جىاوٌ هزه املعألت مً مىىلم أن
ِلىلت كذ أدسن أهمُت الشظالت التي ًمىً أن جخممجها معشحُاجه و بخاـت في ٌل
"الخحىالث العُاظُت والاكخفادًت والاحخماُِت التي مشث بها الجضاةش" في جلً املشحلت ؛
ئر وان ِلىلت ًبحث ًِ جأزحر الخىاب املعشحي في الجمهىس ،مما دفّه ئلى اللىٌ " :للذ
فهمىا بأهه لخىىٍش املعشح في الجضاةش ال بذ أن هخاوب الجمهىس بلغخه".
و كذ وان ِلى معشحُاث ِلىلت أن "حعافش" أي أن جترحم ئلى لغاث أخشي ،ومجها
اللغت الفشوعُت ِلى وحه الخفىؿ .و في هزا الفذد كام معّىد بً ًىظف بجّل
هزا املؽشوُ ممىىا بترحمت مجمىِت مً معشحُاث ِلىلت .و كذ جم جخفُق الترحمت
بمذاخلخحن ليل مً حاصٍت فشكاوي و سحاب ِلىلت ،اللخحن جخّشلان لهزا املحىس الهام مً
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محاوس امللخلى و املخمثل في جشحمت الىق املعشحي بففت ِامت و هفىؿ ـاحب
معشحُت "لاحىاد" بففت خاـت ؛ ئر ال جخىكف جشحمت هزا الىىُ لادبي ِىذ معألت
لاماهت ،بل جخجاوصها لخّالج معاةل أخشي مثل جلذًم الىق ِلى الشهح (الخؽبت) بما
ًخممىه مً ِىاـش أخشي (مثل الذًيىس و لغت الحشواث و إلاؼاسة مْ املىظُلى) ،مما
ًذفْ باملترحم ئلى بّن الاخخُاساث الفّبت .و جشي حاصٍت فشكاوي أن "اللغت أو الّىفش
اللغىي هى وحذة واحذة مً مجمىِت أهٍمت مخذاخلت حؽيل في ؼمىلُتها املؽهذ
املعشحي" .وجشي ـاحبت املذاخلت أن "اكتراح لفَ ) )Le voileلترحمت اللثام "حاء
مدعشِا" وىن "الّىىان ِالمت جمىلْ بذوس الذلُل لىق ًٍل مجهىال ئلى أن ٌّلً ِىه
الّىىان ،لىىه أًما الحذ الفاـل بحن الذاخل و الخاسج ،و هى الّخبت الىفُت لاولى التي
حؽهذ املفاولاث بحن اللاسب و الىق لىلىحه" .و جىذسج مذاخلت سحاب ِلىلت في الاججاه
هفعه حُث جشي أن "الىق املعشحي و جمثُله ِلى الشهح (خؽبت املعشح) ال ًىدعُان
لاهمُت راتها  :وىن مادة الىق هي حّبحر لعاوي ،بِىما مادة الخمثُل املعشحي هي مخّذدة
(هالمُت و غحر هالمُت)" ،وِلى املترحم أن ًأخز بّحن الاِخباس العُاق الخاسٍخي
و الاحخماعي والثلافي الزي سافم ئهخاج الىق لاـلي و أًما العُاكاث املخخلفت لخللي
الىق املترحم ،وىن "اللفت راتها ِىذما جيخلل مً الىق املىخىب ئلى الخمثُل ظخّشف
جحىالث جذسٍجُت و ظخّىغ زلافت و مجخمْ و املشحلت التي هي ؼاهذة ِلحها" .و هي أمىس
ال بذ للمترحم مً أن ًشاِحها في وؽاوه الترحمي.
هما خمّذ أِماٌ ِلىلت لذساظاث ملاسهت .و في هزا الباب جذخلذ ول مً ظىمُت
ٌّلىب و سؼُذة حمىػ -باي ِمش .فسجلذ املخذخلت لاولى محالشتها في دساظت
الخىاؿ بىـفه جلاوّا و جذاخال بحن الىفىؿ التي جيبّث ِىذ ِلىلت "في ول ئبذاُ"
وهى املعشحي املعجب الؽغىف بمعشحُاث بشجىلذ بشٍخذ .وجحاوٌ ظىمُت ٌّلىب
إلاؼاسة ئلى الّالكاث املؽترهت بحن معشحُت "لام الشجاِت و أبىاءها" لبرًخذ و معشحُت
"لاحىاد" لّلىلت .فباليعبت لشخفُت املإلف املعشحي لاملاوي ،فان "حشبها جيىن مْ مً
حاوٌ اخخىاف أبىاءها" لىً باليعبت للمىىس ،الشخفُت الشةِعُت ملعشحُت لاحىاد،
"فحشبه جخمثل في الشوح الثىسٍت لفذًله الزي ًمىْ ومأهِىت "ٍِام" ـذًله بّذ وفاجه
و بحن هٍام جشبىي مفلغ دفْ بفذًله لإلكذام ِلى جلً الهبت" .بِىما حععى سؼُذة
حمىػ إلًجاد ِالكاث مؽترهت بحن املإلف إلاظباوي فُذًشٍيى غاسزُا لىسوا الزي
"أهدؽفه الجمهىس بفمل الجمُّت املعشحُت البرهت"و ِبذ اللادس ِلىلت .وكذ ِشف ول
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مً "الشمضًٍ الىبحرًً للمعشح" املفحر املأظاوي هفعه ،أي الاغخُاٌ .وٍملً املعشحُان،
ً
باإللافت ئلى رلً ،هلاوا مؽترهت ،فلذ ِشف ول واحذ مجهما هُف "ًجذد و ًبذُ و ًبني
معش ًحا ًىكَ الجمهىس" ،مما حّل أِذاءهما ًشون في رلً سظالت ظُاظُت غحر
مدعاهلت.
ً
و لّل هزا ما دفْ هال مً بً ِمش مذًً و فُلُب جاوعلحن لإلؼادة باملعحرة الحافلت
باملىجضاث املعشحُت لّبذ اللادس ِلىلت مً خالٌ هفحن ًزهشان بخفاٌ الشحل الفىُت
وإلاوعاهُت و الخفاكه بهمىم الفئاث املحشومت.
و ًبحش ب .مذًً في مِّؾ ِلىلت و في معاسه املنهي ،بخحشٍش "هق ظشدي" زشي
بالىىادسً ،زهش فُه أهم املحىاث التي مشث بها هزه الخجشبت الفىُت .و ٌؽيل هزا الىق
ـذي لّالكت الفذاكت التي واهذ ججمْ بحن سحل املعشح و الباحث الجامعي .هخب
الىق ِلى ؼيل ظبّت ففىٌ ملعشحُت حُث جخذاخل فُه رهشٍاث ـاحب املذاخلت مْ
وؽاواث ِلىلت بىـفه "ملخبعا ومخشحا و ممثال" .فُبرص وحىد أماهً و لحٍاث اجفاٌ
بحن الخاسٍخ و بحن حُاة سحل املعشح و هزلً مْ "مجمىُ اللفق و الحياًاث الىبحرة
والفغحرة في ِالكتها بالشواًت الّاةلُت للمعشحي ،أي مجمل ما ًيىن هزا البلذ و ًيىن
مؽاهذه الىبُُّت و جاسٍخه وحياًاجه الخاسكت و أبىاله و أظئلخه التي جثاس ،ول مشة".
في هزا الىق ٌعترحْ ـاحبه مخخلف الخحىالث التي مشث بها حُاة غىُت باألحذار
لشحل معشح ِشف جهاًت مأظاوٍت ،بعبب حماكت البؽش و حُث "ال ًيش ئ ال ِحذاد زشاء
ومّنى ئن لم ًحمل املىث سمضٍت و ئن لم حّشف حلُلت املىث ،وئرا بلُذ الّذالت كابّت
في ـمذ مخجمذ ،و ئرا فشلذ الذولت ِلى الجمُْ فلذان الزاهشة و اليعُان ومً زم
حسجل الّفى الؽامل لمً اللىاهحن".
و مً حهخه ًشي فُلُب جاوعلحن في معشح ِلىلت ِالكت بحن العُاس ي والؽّشي
باملّنى الزي ًجّل ججشبخه "جىضح الّالكت بحن اليلمت و اللىٌ و بحن اللىٌ واليلمت
وِىذما ًجذ الىالم بّذه في ئكامت الفلت بحن املخيلمحن في الفماء الاحخماعي" ،مً حُث
أن هزا املعشح هى "ؼّشي و وىباوي و هى بهزا املّنى ظُاس ي ألهه ٌعمح لىا بمّاٌؽت
لاحذار و الدعبب فحها لخيىن في معخىي أحالمىا".
للذ وان هزا امللخلى لحٍت فاـلت في دساظت معشح ِبذ اللادس ِلىلت و مً خالله
حعلُي المىء ِلى مجمل املعشح الجضاةشي .وان امللخلى ِباسة ًِ ئؼادة بأِماٌ ِلىلت
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و جىشٍم أوادًمي لفاحب زالزُت "لاحىاد" و "اللثام" و"لاكىاٌ" ،ما مىح للمؽاسهحن مً
جحلُل مخخلف حىاهب أوح ِه ألِما ٌِ ِلىلت التي لم ًىخب لها أن حعخمش و جىخمل ،مما
ًلخض ي مً سحاٌ املعشح مىاـلتها ِلى املعخىي الفني ،ومً الباحثحن املخخفحن في هزا
الىىُ مً الخّبحر الفني ئؼباِها بالذسط والخحلُل.

محمد داود
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