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 الذي تشّكل من رفات الشهداء.. اأَلرضِ  هذه أَِديُ  السالُم على
 ..ن قبُل على شهداِء األمة أمجعنيوالسالم م

 بعد.. الذي مل يكتمل   على احللمِ  السالمُ 
 ابحلياة.. تنبضُ  احلياةِ  هم لتبقى خشبةُ عمارَ وا أفنَ الذين أ على الكبارِ  السالمُ 
 السالم.. على خشباتِ  السالمُ  ليسودَ  اليت احرتقت   بداعيةِ اإل جيالِ على األ السالمُ 
 ..نيمسرحي يستقيموا كي    الوعيِ  على جدرانِ  ون احلرفَ ون خيطّ ا يزالعلى الذين م السالمُ 
 كم..م اليت حتملوهنا يف قلوبِ كُ كم وعلى خشباتِ حالمِ وعلى أ عليكم   السالمُ 

 ..منها الدربَ  اليت نستنيُ  على العتمةِ ومن بعد والسالم من قبُل 
 

احلياة، فلماذا مل  وتستقيمُ  مُ احلل يكبُ   املسرحُ وحني يكبُ  ،احللمُ  رُ حيضُ  املسرحُ  رُ حني حيضُ 
 نا؟خشباتِ  ثرةِ كَ   نا رغمَ حياتُ  ها، وملاذا مل تستقم  اتساعِ  رغمَ  نا مع املسرحِ مُ حالأ ر  كب ُ ت

 وسالم   ،لكم فسالم   ،عليها السالم م  يعُ  عن خشبة   تبحثُ  تزالُ  ااألمة اليت م حبجمِ  سؤال  
 .ه.مكانَ  بناه لنحل  غيّ  الذي هللاعلى  وسالم   ،عليكم

كم ، لكنّ كهذهمقتَضبة    عليها كلمة   قضاايان، لن تقفَ  ، وكبية  ناأحالمُ  ، وكبية  ناأسئلتُ  ة  ي كب
 نريدُ  مة  ا ألنّ إو  ،فقط لنا، ليس هنجا   ها لتكونَ نتاجَ إ ، ويعيدُ ها وعيا  ، ويعييصيها عددا  ن حيُ مَ 
 احلياة.. تكونُ  ليشاهدوا كيفَ  املسارحِ  ليقفوا على بواابتِ  أبناَءها بَ ن ندرّ أ

 الذي حكمَ  "ونوس" مالُ آنا كما هي مالَ ألّن آعليها، و  ل الستارةُ سدَ ن تُ أنا أتىب رحلتَ  وألنّ 
ن أنا من جديد، و نا وثقافتِ نا وحضارتِ رواحِ أ تشكيلَ  ن نعيدَ أعلينا  ن  إمل، فمنا معه ابألوحكَ 

 نزرعَ أن ، و ترختي اوصالَ أ جعلَ الذي  الرتهلَ أن نزيَل عليها، و  تفّشت  اليت  عنها العفونةَ  ضَ ننفُ 
 .تشَحبُ ها اليت بدأت حالمِ أيف  احلياةَ 

 
 ها..يها القابضون على مجرِ أ ةَ احلقيق هِ دعوان نواجِ 
 هذا املوتِ أجواِء  هذه القتامة؟ يف وسطِ هذا الدمار، و  يف ظلِّ  البهجةَ  ان تيصنعو أ كيف ميكنُ 

الوحدة،  اجلميل، زمنِ  ىل الزمنِ إ ن تعيدوانأكيف لكم   ..لحياةل بديال   يكّرُس نفَسهالذي 
 ج؟بداع واملسرح املبهِ اإل التفاؤل، زمنِ  زمنِ 
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 ..كما تَ َرون  كبية  سئلة  هي أ
؟  يف واقِعنا بات هذه املسارح، ومن جنَ بات هذه احلياةِ نَ من جَ  الرداءةَ  ان تنتزعو أ ميكنُ  كيفَ 

 الكبية؟ كيفَ  سئلةِ األ ةِ لدت يف جلّ وُ  جيال  أل املقنعةِ  جاابتِ اإل تيصنعوان أ كيف ميكنُ 
 القاتلة؟و  القامتةِ  سفافِ اإل ان من حلظةِ ذُ وأتخُ  ان للحياةِ تعيدُ  م حياة  كُ ِر ستائِ  من وراءِ  تنبجسُ 

 ..ضبا  غ دُ بُ الذي يز   ىل اخلليجِ إ الادرِ  احمليطِ  منَ  املمتدةِ  رضِ هذه األ حبجمِ  سئلة  هَي أ
 
 ....!مل.. نإ م احلياةُ كُ اوُز ال ستتجإو  ،اجاابتِ إ ن تيصنعواأعليكم  سئلة  أ

الذين  هؤالءِ  ..على احلياةِ  وصياءِ األ هؤالءِ  يف وجهِ  ن نقفَ ألنا كفنانني ومثقفني  كيفَ 
 ؟وبسبِبهم معليهِ  مُ تنقسِ  مةُ مون واأللون وحيرّ هللا، حيلّ  هم مكانَ نفسَ أبون يصُ ين  

 ال ،العظيمة حالمِ ية واألالكب فكارِ على األ جنعَل األمَة تلتقين أكيف لنا كفنانني ومثقفني 
 واالحنطاط؟ على السفاهةِ  أن تنقسمَ 

 تدعوان لالصطفافِ  قميئة   فكار  أل بواقا  أ ن نكونَ أنا بنفسِ  ن نربَ أكيف لنا كفنانني ومثقفني 
 هبا؟ الوعيِ  ا دونَ هخلفَ 

 نساني إهو ما  م  نقدّ  مل إذا ،بنا لَ و بقَ أن نطلَب من اآلخِر ال، و رَ خَ آلا ن نقبلَ أ ميكنُناكيف 
 اننية؟ أ كلِّ   يسمو فوقَ  مجعيي 

 ..للحلم للخيال، وحرية   للفكر، وحرية   س، وحرية  للنف   حرية   املسرحِ  منَ  ن نيصنعَ أكيف لنا 
 يل.. ال كما تشاءُ  شاءأكما   مُ حلُ أشاء، أكما   مُ حلُ أ ؛نعم
 مسرحَ  لتضليل،ا ال مسرحَ  الوعيِ  حَ اخلداع، مسر  ال مسرحَ  احلقيقةِ  نا مسرحَ مسرحُ  ن  ليكُ 

 ال مسرحَ  احلياةِ  مسرحَ  .. أُعيُدها:املوت ال مسرحَ  احلياةِ  سفاف، مسرحَ اإل ال مسرحَ  الكبارِ 
 املوت.

 
 رقبُ أ ان اليومَ أوصايل، وها أ وشاخ كما شاخت   معي احللمُ  رَ مع هذه اخلشبة، وكب ُ  تُ ر  كب ُ 

احلاملني  ها لكلّ ريدُ أها للنخبة، ريدُ أُ ال  للحياة.. بّ  مِ  بها أي  كما يرقُ  خبوف   هذه اخلشبةَ 
، واحدا   ها وطنا  ريدُ أواجلوع واحلرمان،  الفقرِ  ي ِ من ن َ  للهروبِ  العاشقنيَ  ها لكلّ ريدُ أ، ابحلبّ 
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ها ريدُ أواملوت،  والنزاعِ  قاقِ الشِّ  ملقاومةِ  ها وسيلة  ريدُ أنسان، واإل رضِ  ابألتتغّن  ها قيصيدة  ريدُ أ
 وصفاء.. منا  أ كثرَ أ م حبياة  لُ ح  في كي ينامَ   روى لطفل  تُ  قيصة  

 
 م ترفرفُ هُ رواحُ أ الرايدة، وما زالت   ىل الذين محلوا مشاعلَ إ اعتذاري الشديد قّدمأل اليومَ  أقف
 بداع.إو  دّ  بِ  الدربِ  على مواصلةِ  نا، وآاثرُهم تبعُث فينا العزمية واإلصرارَ حولَ 

 العريب، ويعاندون مرارةَ  الرتابِ  ى امتدادِ عل الرايةَ  الذين حيملونَ  املسرحيني العربِ  ىل كلِّ إ
 وطم سِ  اواغتيالِ  الويةِ  موِ  زمنِ  ،الظالميني ، زمنِ نكساراال يف زمنِ  واإلقيصاءِ  التهميشِ 
 الرتاث.

 عدَ ونيص   مهُ أحالمَ  حنميَ  أن الذين مل نستطع   ولكلِّ  ،اعتذاري لنفسي ولوطين ولعروبيت أقدمُ 
 لم.مظ   مكان   إىل م  ه فخطفهُ مكاانتِ إب ىاألقو ان كان غيَ  نّ م، ألبوعيهِ 
 م  أ ها بن تيصبحَ ي، ألنين خّيبُت ظن  أمّ  ىل روحِ إ يف هذا اليوماعتذاري  قّدمُ أ أيضا انأوها 

 ، وأشكرها ألهنا عادت لتفتخر بهنا أم الفنان املسرحي.الفنان ، ال أم  الدكتور
 

 سيدايت وساديت
غم ما ، رُ واإلبداعية نا الثقافيةَ نا وقالعَ ان وحيصونَ رَ ثغو  ن حنميَ أعلينا كمسرحيني ومبدعني 

 ومشاِهدِ  العوملةِ  سطوةِ  يف ظلِّ  ولوايتِ األ لِ وتبد   الدعمِ  حِّ وشُ  اليدِ  ذاتِ  نعانيه من ضيقِ 
 هبا قمةَ  دَ اليّصخرة" وييصعَ " وحيملَ  من جديد   ن ينهضَ أ، فال بّد ل  "سيزيف العريب" االنكسار

 ه.ه وأغاللِ قيودِ ب غَي آبه   اجلبلِ 
 هيا قد طالَ  الذي طال الثقافةَ  التهميشَ  نّ إ، فاألمة من ثقافةِ  أصيل   جزء   هذه اخلشبةَ  نّ وأل

 يف دائرةِ  وما زالت    ،العربية احلكوماتِ ابلنسبِة إىل هتمامات الا يف أدىن ُسّلمِ  تلاز  امف أيضا ،
العريب  يف الوطنِ  الثقافةِ  راتِ زاوِ  الرعاية احلقيقية. فموازانتُ  وغيابِ  واإلقيصاءِ  التهميشِ 
يف  رايّضي مدرب  مكافأَة و أقدم ال كرةِ   " يفجنم  " أجرةَ  ها ال تعادلُ وهي يف جمموعِ  ،شحيحة  
 األحوال. أحسنِ 
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 تتجاوزَ ن أها مبقدورِ  وكيفَ  لا، احلانيةُ  اليدُ  ن متتد  أ ا دونَ من كبوتِ  ن تنهضَ أ للثقافةِ  فكيفَ 
العربية  األرضُ  أصبحتِ  حيثُ  ،األرجاء استشرى يف كلّ  تطّرف  و  إرهاب  من  العيصرِ  أزماتِ 
 .الدماء وسفكِ  والقتلِ  والتدميِ  واالحرتابِ  للفتِ  مسرحا  

 ننفتحَ  نأواملعاصرة، و  صالةِ بني األ جتمعُ  نا العريب،ملسرحِ  جديدة   رؤية   إىل حباجة   إننا اليومَ 
 .احلّية الشعوبِ  على جتاربِ 

ور، لكنين والن   ةِ مَ تَ العَ  يف ثنائيةِ  األعمالِ  عشراتِ  فيها أجنزتُ  طويلة   ياة  ح يف وصفِ  رَ حب ِ أُ لن 
 .واملعاانة ،والعزميةِ  ،إلصرارِ ا هي رحلةُ  ؛كلمات    بثالثِ  أكتفي

 ملعهدِ اب ابلتحاقي مروراَ  الفنونِ  دراسةَ ، عانيُت كثيا ، من اختياري الطريقَ  ههذ اخرتتُ  فمنذُ 
 اليت كنُت أَُميّن الّنفسَ  األحالم جّنةِ  إىل الدخولِ  مبثابةِ وكأنه  ،ابلقاهرة العايل للفنون املسرحيةِ 

، قا  مشرِ  مستقبال   ليكونَ  وتراثِنا ماضينا من رؤى ليصياغةِ  وقدمناهُ  ما انتهجناهُ  بكلِّ  ، مرورا  هبا
 منا به؟فهل أحنزان ما حلُ 

واإلبداع، فكونوا كما   دراما احلياةِ يف  األولَ  الدرسَ  كانتِ   هذه املعاانةِ  ون، كل  أيها املسرحيّ 
 ..ة احلياةمَ تَ عَ  األضواءُ  ق  الكواليس لتشُ  كنا، قاتلوا وراءَ 

 .فأنتم األمل الذي نعيش لنحققهالشباب، كونوا كما كنا،  يها املسرحيونأ
 ويف اخلتام..

لتحمل  علينا مجيعا أن نرفع القبعة احرتاما  للهيئة العربية للمسرح، فهي اليت قدمت الكثي
 رسالة املسرح العريب يف ظل غياب وزارات الثقافة العربية..

القامسي الذي أسهم ويسهم يف متتني بناء الفضاء املسرحي  املسرحي سلطان لشيخلشكرا  
 .العريب 

  !ختام والسالمُ 
 
 
 

 : سية خمتيصرة ليصاحب الرسالة املخرج حامت السيدملحق 
 .في النفيعات بشمال فلسطين 1946 عام حاتم السيد ولد
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ون المسدرحي  حصل على بكالوريس في النقد و األدب المسرحي من المعهدد العدالي للفند

 .1971في القاهرة عام 

، و كانت مسيرة حافل  بالعطدا  و توتدت 1972لعملي  في األردن منذ عام بدأ مسيرته ا

 .1997تائزة الدول  التقديري  في المسرح عام بنيله 

سااا م حاااتم الساايد يااا تشاا يل الفشاااد الحيااايا يالفساارحا انردالااا ي ال ر ااا فاا   اا ل 

 اال راطه يا تأسيس ي إدارة عدد ف  الفارجاالات ي االتحادات فالاا :

  في تسلسل العضوي  "1"عضو مؤسس لنقاب  الفنانين األردنيين ويحمل الرقم. 

 1974  الكتاب األردنيين منذ عام عضو رابط. 

  1986عضو مؤسس التحاد الفنانين العرب في دمشق عام. 

  وانتخددب نائبددا  1987عضددو مؤسددس التحدداد المسددرحيين العددرب فددي ب ددداد عددام

 .للرئيس

  1988مؤسس لمهرتان التامعات وكليات المتتمع األردني  منذ عام. 

 ومددددير 1991عدددام  ردندددي مالمحتدددرفين عضدددو مؤسدددس لمهرتدددان المسدددرح األ 

 .عشر دوراتفي للمهرتان 

  1994عضو مؤسس لمهرتان مسرح الطفل األردني عام. 

 للتندد  العليددا للمهرتددان  مهرتددان مسددرح الشددباب معمددون  ورئدديسعضددو مؤسددس ل

 .لتسع دورات

   للتن  العليا لثالث دورات ورئيسمؤسس لمهرتان الهواة مالمحافظات. 

   رئددديس لتنددد  الفعاليدددات  –للثقافددد  والفندددون عضددو لتنددد  تنفيذيددد  لمهرتدددان تدددر

 1985ول اي   1981المسرحي  منذ عام 

  1995عضو مؤسس لمهرتان شعوب دول البحر المتوسط مايطاليا  عام. 

 تاليعت حياة حاتم السيد ال فلية فا  ي  اليظيفة الرسفية ي الصحاية ي اإل داع على الفسرح.

   2005حتى عام  1972األردني  منذ عام عمل حاتم السيد في وزارة الثقاف. 

  1990و حتدى عدام  1976تولى رئاس  قسدم المسدرح فدي وزارة الثقافد  مندذ عدام ،

 ،2003تها حتى عام رحيث تحول القسم إلى مديري  فتولى إدا

  إلدى  2003تولى منصب مستشار لوزير الثقافد  و أمدين عدام للدوزارة بالوكالد  مندذ

2005. 
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 ر الصحفي  األردنيد    و قدم القرا ات النقدي  من خالل المنابعمل في الصحاف  الفني

 .1979ول اي   1972صوت الشعب منذ عام  –األخبار  –الدستور  –مالرأي 

 . كما شارك في العشرات من المهرتانات و الندوات و الملتقيات العربي  و الدولي 

 :قدم للمسرح األردني كمخرج أعماالً مسرحي  كثيرة منها 

 التاريخ - اسم المؤلف - المسرحي اسم  -

 1973 - الفريد فرج - الزير سالم -

 1973 - اريسو فانيس - السحب -

عفاريت القرن  -

 العشرين

 1973 - علي سالم -

 1974 - علي سالم - الصعلوك -

 1975 - سعد الدين وهبه - المسامير -

 1975 - سميح القاسم - قرقا  -

بطوا ضددددددددددددددددا -

 الساعات

 1976 - محمود دياب -

ال ربددددددددددددا  ال  -

 يشربون القهوة

 1977 - دياب محمود -

رسددددددول مددددددن  -

 قري  تميرة

 1979 - محمود دياب -

 1979 - محمد الماغوط - المهرج -

 1982 - محمود دياب - ليالي الحصاد -

 1984 - ممدوح عدوان - حال الدنيا -

افكدددار تنونيددد   -

مددددددددن دفتددددددددر 

 هاملت

 1988 - نتيب سرور -

فريدددددددددددددددددددريك  - ثمن الظل -

 دورنمات

- 1989 

 1991 - محمود شاهين - نار البرا ة -

 1993 - ممدوح عدوان - الزبال -

الرتدددددال لهدددددم  -

 رؤوس

 2000 - محمود دياب -

تريتدددددددددددددوري  - انسوا يا عالم  -

 تورين

- 2001 

 2011 - محمد سليم  - الميزان -

 

 تليى السيد على فدار حياته الفاالية ال ديد ف  الديرات الاافة ي فالاا:
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  1979دورة تدريبي  في المسرح من الواليات المتحدة األمريكي  عام. 

  مقسطنطين ستانسالفسكي  من االتحاد السدوفيتي سدابقا دورة تدريبي  في مسرح

 .1982عام 

  1995دورة في اإلدارة العليا من معهد اإلدارة األردني عام. 

 

 : ي صياغة الفالا ج الت ليفية عفل حاتم السيد يا قطاع التدريس الجاف ا

  1984محاضر غير متفرغ في تامع  اليرموك / كلي  الفنون التميل  مندذ عدام 

 .ولعدة مواد مسرحي  1990  ول اي

   محاضددر غيددر متفددرغ لمددادة الدددراما وتحديدددا فددي درامددا الطفددل / تامعدد  البلقددا

 .كليات تامعي  متوسط  –التطبيقي  وبعض كليات المتتمع 

  منهدداج المسددرح المدرسددي ومسددرح وتمثيددل لددوزارة التربيدد   سدداهم فددي وضددع

 .1979والتعليم عام 

 

 يفات الفحلية ي ال ر ية ي أ فاا:ر تالتليى حاتم السيد ال ديد ف  

 

  1988تم تكريمه من مركز الوطن العربي باإلسكندري  عام 

 تم تكريمه من رابط  الفنانين األردنيين 

  1993تم تكريمه من مهرتان أيام قرطاج المسرحي  الدورة الخامس  في تونس عام 

  1996تم تكريمه من أكاديمي  الفنون بالقاهرة عام 

 2000من مهرتان مسرح الهواة في القاهرة عام  تم تكريمه 

  2003تم تكريمه من مهرتان مسرح الشباب معمون  عمان 

  2009تم تكريمه في مهرتان التزائر الدولي عام. 

  1994تم تكريمه في الملتقى العلمي للمسرح في القاهرة. 

 

الاذي   ت ايا ي أليايا يالضم الفالا  حاتم السيد  اذا اال تيار إلاى  ي  اة فا  الفسارحيي  ال ار  

 ، ي  م :2008الرسالة فالذ عام 

 .2008ألقاها في الشارق   –لبنان  –الدكتور يعقوب الشدراوي  -

 .2009القتها في القاهرة  –مصر  –الفنان  سميح  ايوب  -
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 .2010ألقاها في تونس  –تونس  –األستاذ عز الدين المدني  -

 .2011بيروت ألقاها في  –العراق  –األستاذ يوسف العاني  -

 .2012ألقتها في عمان  –الكويت  –الفنان  سعاد عبد هللا  -

 .2013الشفا   ريرألقتها من على س –الم رب  –ان الفنان  ثريا تبر -

 .2014ألقاها في الشارق   –صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي  -

 .2015السودان ز ألقاها في الرباط  –الدكتور يوسف عايدابي  -

 .2016ألقاها في الكويت  –فلسطين  –األستاذ زيناتي قدسي   -

 
 


