




   خليل جبران في حلب لجبران" النبي " حول عرض مسرحية 
 

ران" النبي " لحضور مسرحية  آانت القنصلية الملكية الهولندية بحلب قد دعت سوف جب التي هي إحدى مؤلفات األديب والشاعر والفيل
ة والنصف     عند الساعة2006 ايلول 2 و 1جبران ، وذلك مساء يومي الجمعة والسبت  خليل ى مسرح   الثامن ًا ، عل ة تمام ة الثقاف مديري

المون ومن إخراجه بحلب ، السبع بحرات ، والنص المسرحي من إعداد السيدان القنصل حسين ه س سي أوليفي عصمت المدرس والفرن
     . طالب جامعة حلب باللغتين العربية والفرنسية في آن معًا أيضًا ، بينما قدم العمل مجموعة من

ا " النبي" جبران خليل جبران وقيمة أعماله ، خصوصًا مؤلفه نظرًا لشهرة األديب  • زت به وأيضا مع السمعة العطرة التي تمي
المخرج اوليفيه سالمون الذي يحضر لنيل شهادة الدآتوراه الجامعية عن حلب في أعمال الباحث السيد حسين المدرس وإبداع

رين  إلى بدايات القرن العشرين،1516 الرحالة األوروبين خالل الفترة العثمانية مابين عام أدب هذه األسباب آلها دفعت الكثي
دء العرض     من المدعويين للحضور ط         قبل الوقت المحدد لب رتين فق ان !!!المسرحي وخاصة أن المسرحية سُتعرض م  فك
أحد( الجهات   أقامتها إحدى باب القاعة مبديًا اإلستغراب من إنشغال الصالة بإحدى المؤتمرات التي  حشد البأس به واقفًا أمام

ة و      حتى الدقائق األخيرة من موعد المسرحية ، فكان من نتائج هذا) األحزاب  ى الثامن صالة بقيت مشغولة حت 20التباين أن ال
سيطة من الحاضرين      دقيقة ، حيث آانت القصائد تتلى على ة ب ه        ( ثل ة ل أن الوقت ال قيم ئ وآ شكل عادي وبطي م) ب ذا ل وهك

ل        الته يتسنى صالة إال قب ى ال دخول الجمهور إل دء العرض ول ط من   10يئة الرسمية لب ائق فق ا( الموعد الرسمي     دق بعكس م
ادًة    ة ع دء    ) يحدث في المسرحيات التجاري ا أخرمن ب ذا م صالة وه سليم ال أخير ت ا ت ي ترآه سيئة الت ار ال العرض لتالفي اآلث

ستلزمات   رة       والعبث بم ة آبي ى آمي ا        المسرحية آالقضاء عل تعانة به يتم االس ان س ي آ ة الطازجة الت في العرض من الفواآ
ا  م العبث به ى األرض وأن أدوات أخرى ت شورها عل ا ورمي ق م أآله ي ت سرحي الت ي الم شارآين ف ل الم ن قب ا م وانتزاعه

 . الكثيرة التي سببتها هذه التعديات المؤتمر ولم تنفع االعتذارات بعدها من حل اإلشكاالت
ز • سية  الحضور الممي ة الفرن شق اللغ ه يع ه أن دا علي ا ، ب صالة آله د ال غر مقاع ذي ش اد ال  ال سرح الج ة، والم ة الراقي ، الثقاف

دناه في المسرحيات التجارية ، سيدات وفتيات حلبيات آن ا افتق يتهامسن ويتبادلن التحية قبل المسرحية باللغة الفرنسية وهذا م
أن أهل  زمن طويل حتى اعتقدنا أن اللغات ق حلب منذ وا لغات أخرى د انحصرت في الجامعات والمعاهد وذآرتنا ب حلب اتقن

 . فضًال عن العربية
دء عرض المسرحية مع     • ه مع رسومات األديب الفنان الرسام جبران التي تم عرضها قبل ب ه وانطباعت م آتابات رات من أه فق

روز     ة في ة وأغني شرقية الرائع ا     مرافقة الموسيقى ال ي غنته شهيرة الت ران     ال ة  / من آلمات األديب جب أت الحضور/ المحب هي
 . إلبداع آتاباته أجواء مكانية وزمانية وولدت لديهم المشاعر واألحاسيس ذاتها التي عاشها جبران ودفعته ونقلتهم إلى

رة ( آلمات النص الرائعة ،  • د   رغم ضعف أصوات الممثلين لعدم استخدام وسائل صوت مكب اد حي دونبهدف تق يم مسرح ج
ؤثرات  ات) م سات وآلم ة هم ى متابع ي حمل الحضور عل اهمت ف ًا س سية مع ة والفرن اللغتين العربي سية ب ين الرومان الممثل

ه    آتجربة فريدة في مسرحنا ل المحلي تكرارًا لتجربة مسرحية المجنون التي قدمها السيدان حسين المدرس واوليفي المون قب س
 . عامين

يم         حل المخرج مكا • ذي اق شغلوا بحضور المهرجان المسرحي ال ذين ان ين ال اذًا سريعًا ن أحد الممثل ان دوره إنق في إدلب ، فك
شكل أفضل إلآمال العرض ، ونظرًا التقانه اللغة الفرنسية ة ب فقد تجلى تمثيله الرائع ونطقه السهل أريحية في التمثيل والحرآ

شكل يليق بكل     الممثلين ، الذين بذلوا جهدًا مضاعفًا من باقي ه ب ه وتمثيل دان  في حفظ النص ونطق ؤثرات المسرحية رغم فق م
 .وسائل التمثيل التي سبق ذآرها

ًا نحن الحاضرون !قل لي ما هي قدرتك على الصمت اقل لك من أنت: الفيلسوف األلماني شوبنهاور يقول • هذا ماعشناه جميع
ى         يم الصمت عل د خ ذي أضفاه العرض ، فق اجبران ألنال نتيجة الجو ال شكرًا ي شغلين ، ف ر من ين غي ابعين مهتم حاضرين مت

شموع       أشعرتنا برهبة آلماتك و أشعلنا ال ا ل اء آتب     ! وخشوع فكم وددنا حينه وا إلقتن رين تلهف د أن آثي راءة أعتق ران ، وق جب
يو. الشخصي على مااستنتجت  مؤلفاته ، والنهل من أقواله ، وهذه من إحدى وأهم أهداف العرض برأي ة الت د المقول ا تتأآ هن

سيدان حسين  " أسماء الطغاة، لكن البشر يذآرون و يحترمون المفكرين  ال يذآر التاريخ بالحسنى" تقول   لعل هذا ما حاول ال
 . وأوليفيه على قوله من خالل عرضهما لهذا النص بهذا الشكل األنيق دون تكلف أو مبالغة

ي ساهمت في        • دوافع الت اجح وعرضه للجمهور ،      في تحليل شخصي عن ال ذا العمل الن سيد الباحث خروج ه ع ال وعن دواف
ا نادرة باستمرار، حسين المدرس على تبنيه لهكذا نشاطات ومعارض آتب ولوحات وصور ول ألديبن تعانة بق  لم أجد إال االس

ة" اتلة الحب واإلبداع ق :هو المحرض على الحب واإلبداع، والطمأنينة: القلق  " مينة الكبير أطال اهللا في عمره حنا ولعل حال
ادة    القلق هذه هي التي تسيطر على باحثنا وتدفعه و ع ذهب " لإلبداع دائمًا وتحثه على المثابرة وبذل الكثير دائمًا ولهذا فه  ال ي

 . ( رالف والدومرسون) " إلى حيث يسير به الدرب بل يذهب حيث اليوجد درب ، لذلك يترك أثرًا خلفه دائمًا
سانية      مجموعة  • ادة ان دموا مسرحية ج ة حلب ق اً    الممثلين المشارآين وهم من طالب جامع ين في آن مع سية بلغت  وآانت الفرن

ا شهد   واعظ الصعبة التي أتت بشكل صحيح لغة ونطقًا آم دروس والم م وال فاههم خرجت الحك رة ، فمن ش ا أصحاب الخب له
  . م السامية وهم من أهل حلب الغاليةالنبل واالنسانية ما ينبئ عن أخالقه والِعبر، وفيها من

ال      • شاطات وأعم ًا ن ا دائم ه أتمنى على أدبائنا وباحثينا ومثقفينا أن يقدموا لن ه وتدفع سان وُتهذب من أخالق ة اإلن ع من قيم َترف
 . والصدق والعلم والمحبة لحب وطنه وأبناءه من خالل اإلخالص
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 توازن بين العقل والقلب وبين الحرآة واللغة ... عمل مسرحي للمخرج أوليفييه سالمون باللغتين العربية والفرنسية.. لجبران خليل جبران  النبي

 حلب
 ثقافة

 2006-9-6االربعاء 
  جريدة الجماهير– بيانكا ماضية

المون في األمس ب     على خشبة مديرية الثقافة فرش لنا ه س ة في مسرحية      المخرج أوليفيي ران  ( عضًا من رؤاه اإلخراجي ي لجب ران    النب ل جب ي) خلي الت
  , الثقافة أقامتها القنصلية الملكية الهولندية بحلب بالتعاون مع مديرية

   .لب مجموعة من الطالب في جامعة ح وقدمته, باللغتين العربية والفرنسية آل من األستاذ حسين المدرس و أوليفييه سالمون  وقد أعد النص

ه    وتعكس المسرحية ي  (الفكر الحي الذي قدمه جبران خليل جبران في رائعت ى الحب    ) النب تكلم عل دين والموت وهو ي ال وال صداقة واألوالد والجم وال
- أعمال فنية -أشعار  - مؤلفات? فماذا يبقى من األديب والفنان بعد رحيله , آرائه في الحياة والحب واإلنسان  والتي شكلت تلك الرائعة خالصة, واللذة 

   ? ذآريات -مواقف 

والذي أفعله اليوم في وحدتي, للكل وبالكل  جئت ألآون« : مؤلف حافظ على تألقه فتلك وصيته لخصها لنا بقوله ) النبي ( جبران بقي  من جبران خليل
   .« ة عديدة يقوله اآلتي بألسن, أقوله اآلن بلسان واحد  والذي, يعلنه المستقبل أمام الناس , 

ع   الرؤية, الكلمة والصورة , تنازعه الشعر والفن , جبران اإلنسان واألديب والفنان  جبران خليل ذي, والواق شاسع ال ه المدى ال ا ألف ا في آل م جسد لن
   .الذي اعتبره سر الوجود  آتب عن اإلنسان.. حواه أدبه 

اة األد   في البداية عرض دمت        لنا المخرج صورًا ضوئية عن حي ي ق ه الت ران وبعضًا من آتابات ان جب الم    يب والفن سفته للع د رسمها, فل ان ق وصورًا آ
   .هذا الفنان األديب  بريشته لتعكس الجوهر اإلبداعي الذي تحلى به

ار  ثم تابع المخرج ران في آت    سالمون هذه المسرحية بتجسيد تلك الفلسفة عبر شخصيات العمل التي عملت على إظه ه جب ه  ماتناول ي  ( اب من حب) النب
   .وصداقة وجمال وغيرها 

   .على لسانه  الرئيسة في العمل هي شخصية النبي التي عرض المخرج من خاللها أفكار جبران آما جاءت وآانت الشخصية

ردات , أوليفييه ما للموسيقا من تأثير في النفوس  ولم ينس المخرج ران   فجعل صوت فيروز حين غنت بعض مف فصول المسرحية إلضفاءيرافق  , جب
   .مسحة فنية أخرى على العمل المسرحي آكل 

ة العمل الجهود المبذولة فيه من تقنية وفن وإبداع وفكر إضافة إلى مابذله الممثلون وقد ظهرت في الطالب الذين أدوا أدوارهم باللغتين الفرنسية والعربي
   .األفكار التي أراد المخرج طرحها  إذ تضافرت الجمل بكال اللغتين لتؤدي, المسرحية باالنقطاع عن السيرورة الزمنية له  من دون أن يتأثر عرض

سامح آعالٌج قد أبرز; الذي يمثل أحد أوائل النصوص المساِعدة على حلِّ األزمات) نبيه ( في  وإذا آان جبران ة والت رسالته الداعية إلى اللطف والمحب
ع التطور ,بين اإليمان والمنطق, اليوم في أمسِّ الحاجة إلى توازن ومصالحة بين القلب والعقل ي وشفاٌء روحي في عالم هوآون ة وواق بين القيم الروحي

ى المسرح       فإننا نستطيع القول بأن, التكنولوجي المعاصر ًا عل ه واقع سطاً  , أوليفييه المخرج قد تبنى هذا الفكر ليقدم ًا مب ست  واقع هي طيع المرء من خالل
   .المثل الذي يجعل اإلنسان يسمو بنفسه نحو العلى  عالم, الولوج إلى عالم مليء بالروحانية والصفاء الذهني 

ه   يرتشف في تلقيه هذه, المتلقي لكتابات جبران رحيق الحياة النابضة في آلماته  ومثلما يرتشف ه أوليفيي ه أز , المسرحية رحيق الفكر الذي قدم ارتقدم ه
   .والفن واإلبداع  خياله المتعطش إلى الجمال

والعفوية والتي أدخلت في قلوب الكثيرين األمل تلك األقوال المتسمة بالبساطة, التي سمعنا فيها الكثير من أقوال جبران خليل جبران  في هذه المسرحية
   .جواء مماثلة لما يشعر به القارئ ألعمال جبران في معاني تلك األقوال ليدخلنا في أ جعلنا المخرج نحلق, والفرح والعزاء 

والتي تعشش, على القلوب المتعطشة لهذه المفاهيم  المسرحية الذي أحالنا إلى أزمان عديدة فيها األمل والمحبة والفرح والسعادة تسيطر ولقد عشنا زمن
سيرة   ه   في فكر آل من يتطلع إليها في م ان     , حيات ذه المع ا ه ان أن زخرف لن ة        فك ى خشبة المسرح وفق رؤي ا عل ة جسدها ي ووشحها بتصويره له فني

   .والمتعة  ممثلون أضفوا بحرآاتهم الرشيقة وأدائهم الممتع عليها الكثير من الحيوية

هالمؤلف حسين المدّرس وال وخاصة من, عمل ممتع وجهد آبير مبذول من قبل آل القائمين عليه ) لجبران خليل جبران  النبي( مسرحية  مخرج أوليفيي
ا ساحة المسرح التي تجعل المرء, ليطال من خالله إطاللة جديدة على ساحة أبي الفنون  سالمون اللذين انتقيا هذا الفنان األديب يعيش لحظات ممتعة فيه

   .وإلينا  الفكر وفيها الفن وفيها عالم قائم بذاته تجسده شخصيات هي منا

 

 




