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انـفــتـــاح املـســـــــــرح
االكتـشــافــات املــرسحيــة مـــا بني الـتقـليــد والـتجــديــد
د .عواطف نعيم

ميـزة املـســرح انه متجـدد ،ليـس من ثـوابت فـيه بل تغـييـر
واجتهـاد وبحث ،قـد يكـون متـردداً خجـوالً او قـد يكـون يف
احيــان اخــرى صــادم ـاً ،حــاداً كــاســراً لكـثيــر مـن التــابــوات
والقــوالـب .امل ـســرح عــوالـم تـتــوالــد عـبــرهــا عــوالـم ،بــدءاً
بـاملـمثل الـواحــد ،حتيـط به وجــوه املتـطـلعني املـدهــوشني
بهـذا الـذي يـشـدو امــامهم ،والـذي تـشظـى من واحـد الـى
اثنني ثم الـى ثالثة ثم يـضاء املسـرح بالعديـد من املؤدين
البـارعني .مـر املسـرح بـالعـديـد مـن التحـوالت والـتطـورات
مبرور الـزمن وتواتـر السنني وايـامها ،ليخـرج من امللفوظ
الكالسيكـي اجلليل ،الى احلـركي الصـامت التعـبيري ،من
الـتقـليــدي املقــدس الــى الـعبـثي املـنفـلت .املـســرح حــركــة
اكـتــشـ ــاف ال تع ــرف الـتـ ــوقف ،اكـت ـش ــاف ي ــأتـي مـن خالل
البحث والتـجريب .قـد يكون هـذا االكتشـاف مقبـوالً عند
انـبثـاقه وقــد يتعـرض للجــدل والنقـاش ويـثيــر من حـوله
الـكـثـي ـ ــر مــن عالم ـ ــات االسـتـفه ـ ــام واالســتغ ـ ــراب .إال انه
سرعـان ما ياخذ مـوضعه ليغدو جديـداً يتم التعامل معه
وبعد ذلك يصبح من القدمي الذي البد من مغادرته .هي
اكـتشـافـات عـديـدة افـرزت لنــا يف املسـرح مـدارس ومـذاهب
واليات اشتغال وما االسماء الكبيرة التي نستشهد بها يف
كتـابـاتنـا ودراسـاتنــا البحـثيـة وتنـظيـراتنـا الـدراميـة حني
نـت ــدارسهــا ،مـنـظــريـن ونــاقــديـن وبــاحـثـني اال نـتــاج تـلك
االجـته ــادات والـتج ــارب الـب ــاحـث ــة اجمل ــرب ــة وص ــوالً ال ــى
اكتشـاف جديـد ،نظـرية حـديثـة يف فنـون املسـرح املتنـوعة
من متثـيل واخراج وكـتابـة نصـية واعـداد اقتـباس  ،تـأليف
خ ـ ــال ــص ،تــن ـ ــاص ادبــي او يف تق ـنــي ـ ــات املـ ــس ـ ــرح والــي ـ ــات
االشــتغـ ــال علـ ــى خـ ـشـبـتـه ،ظهـ ــر الـكـثـيـ ــر مـن املـبـ ــدعـني

اجملـدديـن يف الظـاهــرة املسـرحيـة يف مـراحـل مختلفـة من
عــم ـ ــر امل ــس ـ ــرح ال ـ ــذي امــت ـ ــد لـ ـســن ـ ــوات ط ـ ــوال مــن زمــنه
التراجـيدي عبر االغـريق حتى زمنـه العبثي .والالمعقول
يف نهايـة االلفية الثانيـة ،وما بني حداثة ومـا بعد حداثة،
تعـرض املـسـرح الــى العـديــد من الـتبــدالت واالكتـشـافـات
ضـمن نـسخ وتـقليـد الـى جــدة وبنـاء والـى هـدم وتـشـظيـة
(كـي نــنقـ ــذ امل ــسـ ــرح البـ ــد مـن تـ ــدمـيـ ــره واقـ ــامـ ــة م ــسـ ــرح
امل ـسـتقـبل) .وق ــد اتخــذ ه ــذا الهــدم وذاك الـبـن ــاء اشكــاالً
مـتع ــددة وم ـظ ــاهـ ــر مخـتـلف ــة اف ـضـت ال ــى والدة م ــدارس
اخـ ــراجـيـ ــة وط ـ ــرائق ادائـيـ ــة جـ ــديـ ــدة غـ ــادرت املـ ــأل ـ ــوفف
واجلاهزي وابحرت نـحو فضاءات مغايرة ومشاكسة ولدت
بدورهـا انسـاقاً مـدهشـة انضـجتها وتـفتقت عنهـا اخمليلة
االبـداعية لـلفنان اجملـرب صاحب احلـس الشعـري والروح
املرهف (جـميع االشكال كامنة يف ذهن املشاعر إال ان هذه
االشكال ليست مـستخلصة او مكونـة من الطبيعة بل من
اخليال) .ونـتيجة لـذلك البحـث واالجتهاد والـتجريب يف
الظـاهرة املسـرحية تبلـورت مفاهيم جـديدة يف فـن املسرح
خـرجت به من آلـية الـتنفيـذ والتقلـيد والـتبعيـة الى آلـية
الـتجــديــد واملغــايــرة والالجــاهــزيــة .ولم يـكتـف املبــدعــون
بـذلك فكـان ان خـرجـوا بـاملسـرح من املنـطق واملعقـول الـى
حــالــة من الـالمنـطـق والتـشـظـي والتـشـتيـت( .ان املفهــوم
اجلــديــد للـفن املـســرحـي يقــر بــان الـفن املـســرحـي سبـبه
اشخــاص امثـال كـوردن كــريج وادولـف ابيـا ،وهــذا املفهـوم
يقـر بان الـفن املسـرحي هـو مزيـج من الكلمـات واالصوات
وال ــرؤى واحل ــرك ــات واالح ــداث .ان امل ـس ــرح م ــزيج مـن كل
العنـاصـر الـتي تـشكله) .لقـد ادت االكتـشـافـات املـسـرحيـة
والتي لم تأت عن غير قصدية لدوافع عديدة تتعلق بذات
املبــدع والبــاحث ومــا يـحيـط به مـن متـغيــرات وانقالبــات
وتطـور معريف عـلمي وتكنـولوجي ،ادت الـى بروز حـالة من
الـتطــرف يف التجــريب ومغـاالة يف الـرؤى .وقـد طـال هـذا
التـوجه اغـلب العنـاصـر املكـونـة للعـرض املسـرحي بعـد ان
طــال الـنـص امل ـســرحـي ،فـمــا بـني واقعـي ورمــزي ومــا بـني
تعبـيري وسـريالـي ،وما بـني رومانـسي وسحـري .وايضـاً ما
بـني طبـيعي وعـبثـي تنــوعت املـدارس االخــراجيـة وتعـددت
الـرؤى املـسـرحيـة واتخـذ االداء الــدرامي اشكــاالً ومظـاهـر
واليات اشـتغال مخـتلفة ومـتنوعـة .املعايـشة بكل صـدقها
وحرارتهـا وذاكرتها االنفعالـية ولوالها السحـرية الى كسر
للحـواجـز وابعـاد حلـالـة االبهـام ووعي بـلحظـة االداء ،ثم
محـايـدة بـاردة مجـردة من املـشـاعـر االنـسـانيـة قـريبـة من
روح االل ــة ،ك ـس ــر لــسلـط ــة املك ــان ،تفـتـيـت لـبـنـي ــة الـنـص،
تـشظيـة للمعـاني واالفكـار بعثـرة لكل مـا هو مـقدس فـقد
اجـاز بــاحثـو املـسـرح ومـصلحـوه النفـسـهم ان يجـربـوا كل
شيء ويكتشفوا كل خفي ويـرفعوا الستر عن كل محجوب
يف الـظ ــاه ــرة امل ـس ــرحـي ــة .فعـن سلـطـ ــة املك ــان وج ــدوا ان
(االحــتفـ ــال امل ــسـ ــرحـي ميـكــن ان يحـ ــدث يف كل مـكـ ــان يف
اخلـارج يف كـراج او يف حـظيــرة) .وعن رفـضهـم لكل مـا هـو
مـتع ــارف علـيه وج ــدوا ان (اخلـلق الفـنـي يج ــد الق ــوانـني
االســاسيــة ويثـور ضــد املصـطلحـات املـســرحيــة البــاليـة).
وبـحثـ ـاً عن هــذا اجلــديــد واملــدهـش الـبكــر ال ــذي لم يـتم

غــزوه ،عـمــد املـســرحـيــون مـن
مخـ ــرجـني وكـتـ ــاب وممــثلـني
وتـقنـيني الــى الثــورة علــى كل
مــا ميـت للجــاهــزي واملــألــوف
بصلـة ،منطلـقني يف ذلك من
ان (ال ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ــريـ ــب يـعـ ــنـ ــي كـل
اكـت ـشــاف جــديــد يـتحــرر مـن
التقـنيـة القـدميـة) .وقـد كـان
الـ ــدافـع لهـ ــذا الـت ـ ــوجه لـ ــدى
هــؤالء املـصلحــون واجملــددون
امل ـســرحـيــون .هــو الــرغـبــة يف
ال ــت ـ ـ ـ ــأث ــي ـ ـ ـ ــر عـل ـ ـ ـ ــى املـ ـتـلـق ــي
واالسـتح ــواذ عل ــى اهـتـم ــامه
ومـتـ ــابعــته وخـلق حـ ــالـ ــة مـن
الــتج ـ ــاوب والــتفـ ـ ــاعل ال ـ ــذي
ميـ ــس ويـحفـ ـ ــز مـ ـ ــدرك ـ ـ ــاتهــم
احل ـ ـ ـ ــسـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة ومـخ ـ ـيـل ـ ـتـهـ ــم
االنفعالـية( .ان العـمل الفني
ال يـستـطيع ان يـؤثــر إال عبـر
اخليــال ،لهــذا يجـب علـيه ان
يحفـز هذا اخليال دائماً) ويف
خ ـ ـضــم كـل ه ـ ـ ــذه احمل ـ ـ ــاوالت
الـ ـتـجـ ـ ـ ــريـ ـب ــيـ ـ ـ ــة وعـ ـمـل ــيـ ـ ـ ــات
االكتشاف والبحث نشأت هوة
كبيـرة ما بني جمهـور املتلقني
وامل ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــرح ،فـقـ ـ ـ ـ ــد غـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــى
املـ ـس ــرحـي ــون يف تـ ــوجهـ ــاتهـم
تلك وحـولـوا خـشبـة املـسـرح سـواء اكــانت مـســرح علبـة ام
فـضاء جـديداً مت تـوظيفه ليـصبح مسـرحاً او كـانت مكـاناً
قـادراً علـى خلق عالقـة حـميمـة مع املـتلقني الـى فضـاءات
غارقة يف الطالسم واالحاجـي .فوسائل االتصال احلديثة
مت استخــدامهـا وتـوظـيفهـا قـسـراً او ضــرورة علـى خــشبـة
امل ـس ــرح (ش ــاش ــات الع ــرض ال ـسـنـم ــائـي ــة ،الــتلف ــزي ــونـي ــة،
ال ـش ــريـط الـص ــوري امل ــسجل وال ـش ــريـط الـص ــوري احلـي
املسجـلة املـوسيـقى ،مـؤثرات ضـوئيـة ليـزرية ...الـخ) .غاب
امللفـوظ وحل محله التعـبير احلـركي الراقـص واالميائي.
ضاع االخراج يف فوضى احلداثـة وما بعد احلداثة ما بني
م ـنــط ـ ــوق مــت ـ ــردد ومــتق ــطع وم ـنــط ـ ــوق ال يحــمل س ـ ــوى
التصـويت والصـراخ ،وما بـني منطق غـائب ومعنـى مفقود
وفكـرة مـشـتتـة ،قـزم املـمثل ذلـك الالعب املـاهـر والـسـاحـر
املفكـر حتـى حتـول الـى جـزء من تـقنيـات العــرض ومكمل
للصـورة البصريـة لم يعد هـناك مسـرح يحمل خصـوصية
بيـئيـة او هـويــة محـليــة او سمـة حتـيل الـذاكــرة اجلمـعيـة
للمـتلقني الـى بلـد محـدد او جمـاعــة معينــة اصبح هنـاك
تسـابق يف نشر الفوضى على اخلـشبة وتنافس يف التمويه
واملـ ــسخ والـت ــش ـ ــابه فـيـم ـ ــا يقـ ــدم مـن عـ ــروض ،فـهل كـ ــان
الـتجــريـب واالكتـشــاف يف املـســرح الجل تـشــويه وحتجـيم
حــركــة املـســرح ضـمن تــوجه فكــري يـنحــرف بـه عن هــدفه
االسـاس بــوصفه خـطـابـاً فـني ـاً وجمــالي ـاً ذا فكـر انـســاني

عالمات اخراجية  /الصحف

الفن املرسحي والتنميط االجتامعي
أ.د.عقيل مهدي يوسف

ي ـبـحــث (اخمل ـ ـ ــرج) عــن الـع ـمـل ـي ـ ـ ــات ال ـ ـ ــداخـل ـي ـ ـ ــة،
وال ـصـ ــراع ـ ــات اخلفـي ـ ــة لل ـظـ ــاهـ ــرة االجـتـمـ ــاعـيـ ــة
والتــاريخيـة يف عـروضه املـســرحيـة مـن خالل تنـوع
اسل ــوبـي ،لـتـلك امل ــرحل ــة الـت ــاريخـي ــة وخل ــواصه ــا
القومـية والـوطنيـة واالجتـماعـية .ان مخـرج التـيار
الــواقعي يـدرس املـرحلــة التــاريخيـة مـســرحيــا ،من
خالل م ـ ـشـكـالته ـ ــا وافـك ـ ــاره ـ ــا ،عــن ط ـ ــريـق ادواته
اجلـمــالـي ــة والفــرجــوي ــة فال تــرى فـيهــا (ت ــاريخــا)
مجردا ،بل نـظرة (اخملـرج) نفسه ومـشاعـره وافكاره
(ومعتقداته) االيـديولوجـية املسـرحية فهـو يسحب
الـت ــاريخ ال ــى مهـنـته امل ـســرحـيــة ،واليـن ـس ــى مهـنـته
وادواته الفـنيــة يف سبـيل تقـدمي حـدثٍِ تـاريخـي من
املـاضي املتحفـي!! هذه املـعاجلـة تكـشف عن نظـرته
لل ـن ــص ولـلقــب امل ـم ــثل وع ــن فعـ ـ ــال ـي ـتـه الف ـن ـيـ ـ ــة
والـفك ــري ــة ،الـتـي حت ــرك ط ــاق ــاته ــا خـط ــة اخمل ــرج
املـنهمك دائـماً مبـناقـشة مـشكلـة االنسـان والتعبـير
عـن غناه الـروحي ،عن املثـال االنسـاني املطـلوب عن
ص ــراع ــات اجـتـم ــاعـي ــة لــتحـ ـسـني مـ ـســتقـبـله ،عـن
تعقيـدات اجلـوهـر االنسـاني .هـذا من نـاحيـة ،ومن
ن ـ ــاح ـي ـ ــة اخ ـ ــرى يــبحــث عــن م ـ ـشــكالت اب ـ ــداع ـي ـ ــة
مسـرحيـة ،تتعلق بـاالشكـال وبالـبحث عن الـوسائل
واخل ــام ــات امل ـســتخ ــدم ــة ،وعـن اخـتـي ــار خ ــاصـتـي
الــتعـبـي ــر امل ـس ــرحـي وال ــوص ــول ال ــى ال ــراهـنـي ــة او
املـبــاشــرة واآلنـيــة املــوازنــة بـني مـشــاع ــر وانفعــاالت
وعــواطـف (املمـثل) وعالقــة ذلك (بــال ــدور) املتـميــز
خلــواصه واستـقالليـته ،عن الـدور الـتقنـي للمـمثل
س ــواء يف ح ــرفـيـ ــاته (الــتقـنـيـ ــة) تقـنـي ــات اجل ـس ــد
الصوت احلـركة وكذلـك يف طبيعة افـكاره وتخيالته
وتصوراته ،كل هذا يرتبط يف طموح اخملرج لتقدمي
ابـطــال ايجـابـيني محــرضني علــى التقـدم نـابــذين
الــتخـلف واجلـم ـ ــود واملهـ ــادنـ ــة الـ ــسلـبـي ـ ــة لل ــظلـم
السياسي واالجتماعي واالستالب الوطني.
على خلفيـة الزمن االخـراجي احلديث بـالغ (ارتو)
بتــرميـز قـواعـد الـلعبـة اخلـاصــة بتـداول اخلـطـاب
اللغوي (النص الدرامي) مابني الفنان وجمهوره.
واستعـار لفظـة املـرض املـرعب (الطـاعـون) ليـنقض
علـى جمهوره كالوباء ،ليصدم ذوق الناس وافكارهم
ومــرجعيـاتهـم االخالقيـة والـسلــوكيــة ،حتـى يقـوى
علـى تـأهـيله من جـديـد واعـادة بـرمجـته بعيـداً عن
محيطه االجتماعي التقليدي.
ولم يتخـذ سبـيال ثوريـا ،تغيـيريـا ،كمـا يظن بل اراد
حمـل متفــرجه عن طـريقـة صــوفيـة غــامضـة علـى
هــذا الـتحــول الـنبــوئـي ،الغــامـض ،ولـم يجــد ســوى
اشـارات بـرقيـة سـريعـة ،تـومض ثـم تخمـد ،اليقـاظ
هذا (املارد) بجـسده االنساني ،وهـو (املتلقي) بعيدا
عما حلله اجملتمع او حرمه.

وتـوالت جتـارب مثل (احلـادثـة) وهــو مسـرح يلـتقي
فيـه املتفـرجـون دون ســابق مـوعــد ليــألفـوا جتـربـة
م ـســرحـيــة خــاص ــة بهـم ،وكـم ــا تقــودهـم الــسلـيقــة
والـفطـرة االنـســانيــة وهم يـرون يف احــداث التـاريخ
املعـاصـرة ،مـا يـصلح منـوذجـا لتـغييـر منـط احليـاة
وح ــاول امل ـس ــرح الـفقـي ــر ان ي ــوج ــد الــبع ــد امل ــادي
وال ــروحــي لالنـ ـس ــان لـتـن ـط ــوي يف ج ــرم االنـ ـس ــان
الـصغيـر اجـرام الكــون املتــراميـة االطــراف ،فيحـرر
من بـراثن الثنـائيات املمـيتة بني اجلـسدي التنـوير
االش ــراقــي ،وتخلـيــصه مـن ال ــزوائ ــد ،فـيــنحل ال ــى
ق ـطـ ــرات مـن نـ ــدى وضـ ــوء ويـحفـ ــزه الـ ــى اق ـصـ ــى
حلـ ـظ ـ ـ ــات الفـ ـ ــرح ف ـيـ ـص ــبح ق ـ ـ ــادرا علـ ـ ــى االبـ ـ ــداع
احلقـيقـي والنــادر ،فـيكــون جـســده آلــة م ــوسيـقيــة
ولـوحـة تشـكيليـة يف آن واحـد تبـرمجهـا روح انسـان
حــي (الفـن ـ ــان ومـتـلقــيه) .اراد ج ـ ــروت ـ ــوفـ ـسـكـي يف
مسـرحه الفقيـر ان يتبادل الـسخريـات والتشـوهات
(اجلـروتـسكيـة) للـوصـول الـى منـطيـة بـريئـة اوليـة
لالنسـان من خالل فنـون املسـرحيـة نـفسهـا ،وكلمـا
ازداد الـت ــوت ــر م ــا بـني االن ـس ــان وج ــوه ــرة ال ــروحـي
اسـتـط ــاع ان يخ ــرج بق ــداس ــة االحـتف ــاء ب ــال ــوالدة
املقـدسة لالنـسانيـة ،ويسعـى مواطنـه (كانتـور) الى
تطـوير البعد التـشكيلي يف جتربته املـسرحية مثله
مـثل (ش ــابـنه) وان اخــتلفـت االس ــالـيـب قلــيال وكل
مـنهـمــا يــرك ــز علــى ت ــشكـيلـيــة الــرقـص ،واملـنـظــر،
والـتكــوينــات اجلمــاليـة ،وكـأنهـم يبـتكـرون طقـوسـا
جـديـدة ،ال عالقـة لهـا بـالطقـوس القـارة ،املقـدسـة،
يف محـ ــاولـ ــة مــنهــم ملعـ ــرفـ ــة االس ـ ــرار الق ـ ــابعـ ــة يف
ارواحهـم املـعقـ ــدة الغ ــام ـضـ ــة ،بال وهـم الـتق ــالـي ــد
التقـنية املـسرحيـة املعروفـة ،كذلك ،بـات املهم لديه
تــوسيـع املمـكنــات احلــرفيــة والـتقـنيــة الـتي تــشكل
نظـام ـاً من عــروض ،وليـست حــرفيــة املمـثل نتـاجـاً
لفـنـيــة عــرض مـن العــروض املـنقــطع ــة ،الفــرديــة،
فـاملـمثل اوالً ،وتــاتي العـروض بــاملقــام التــالي ،هـذا
التــدريب يجــذب املتفـرجني الـى بــؤرته مثـل قطعـة
(املغ ـن ـ ــاط ـيـ ــس) يف ح ـ ــالـ ـ ــة شف ـ ــاف ـ ــة مــن ال ـتـلقــي،
والتواصل املفتوح لالرجتال.
كـأنه يثـأر من التـنميـط االجتمـاعـي املبتـذل الـذي
شيـأً االنـسـان وغــربه عن روحه الـذاتيــة املتفـردة يف
مجـتمع اسـتهالكـي ،ابتـزازي ،هـدام الرادة االنـسـان
ويحـاول غــوايته لالجنــراف وراء السـلع وحضـورهـا
الك ــاسح يف ع ــالـم االنـت ــاج ال ــرأسـم ــالـي .ان بعـض
املـ ــؤشـ ــرات واملهـيـمـنـ ــات اجلـمـ ــالـيـ ــة ،الـتـي تـ ـشـكل
اخلـطــاب الـفنـي للعــروض املـس ــرحيــة الـتجــريـبيــة
علـى وجه اخلصـوص ،تقـدمهـا (الورش) املـسرحـية
العــامليـة ،وهـي تبحـث قصـديــا عن حتقـيق املغـايـرة
واالخـتالف والهروب من الـقبضة الـقدرية لـطغيان
الــوعي الـنمـطي الـرتـيب يف فـنيــة الكتـابـة وخـطط
االخـراج التقليـدي وترسمـات (الشكل) للمـنظر يف
ف ـضـ ـ ــاء الع ـ ــرض وك ـ ــذلـك ال ـتــملــمل مــن الـك ـي ـ ــان
احلج ــري املعـمــاري ،وهـنــدسـته الفـضــائـيــة ،الـتـي
ابتعدت كثيرا عن الـزمن االبداعي اخلارق املتجاوز
للتــراكم بـفتح تــأويالت فلــسفيــة جمــاليـة وثغـرات
ضـوء ولـون وفكـر حـداثي مـتطـور ،تعكـس بصـوتهـا
اخلاص ،كمـا تراه منفـذا تاويليـا متفلسفـا لتيارات
ابداعية من زمن قادم...
ينبغي علينا االصغاء لنبضاته السرية.

شامل بعـيد عن اللـون الواحـد والنظـرة الواحـدة والتوجه
الع ـ ــوملــي ،ب ـ ــوجـهه الـ ــسل ـبــي املـهجــن لــكل م ـ ــا ه ـ ــو اصــيل
وخـصوصي ،املـسرح وسيلـة من وسائل الـتوعيـة والتثقيف
يـسعى لالرتقـاء بالـذائقة ويـنهض باملـتلقي من خالل بثه
لقيم اخلـير والـوعي واملـتعة ،هـناك مخـاوف كبيـرة ظهرت
مع بـدايـة ظهـور الفـن السـابع بكل سحـره لئال يكـون هـذا
الفـن مــؤث ــراً علــى املـتلقـني لفـن امل ـســرح ،وزادت اخملــاوف
حني ظهـر التلـفزيـون وحتلق من حـوله املتـفرجـون يف كل
بـيـت ومقه ــى ومكـتـب ،تــركــزت اخملــاوف علــى امل ـســرح مـن
هــذيـن الــوسـيلـتـني اجلــديــدتـني مل ــا لهـمــا مـن ق ــدرة علــى
التـأثيـر وحتـويل املـتلقني الـى سـاحـتهمـا وجتـريــد املسـرح
من جمهوره ومحبيه ورواده!!
لـكن املـســرح بــرغـم ذلك اجلــدي ــد استـطــاع ان يــست ــوعب
هذين الـضيفني بكل جدارة ويحـولهما الـى ادوات موظفة
داخل فــضـ ــائه ،الـ ــذي يحـ ــدث االن هـ ــو خلـخلـ ــة لـكل مـ ــا
احـبـبـنــاه يف امل ـســرح حتـت ذريعــة االكـت ـشــاف والـتجــديــد
واملغايرة.
لذا كان لزاما علينا ومن خالل هـذه املهرجانات املسرحية
ال ـتــي جتــمعــن ـ ــا حتــت خ ـي ـمــته ـ ــا م ـثـقفــني ومهــم ـ ــومــني
منشغلني بـاملسرح ثقافة وحضـارة ،ان نشخص ونشير الى
هــذه اخمل ــاوف ونحــذر مـن تلـك املغــاالة .وان ن ـش ــدد علــى
وجـود مسـرح حقيقي يـكون فـيه اجلديـد ضرورة تفـرضها

طبيـعة التجربة ويـنحتها التجريب الـواعي والذي يرتقي
بـالعرض املسـرحي املقدم وميـد بينه وبني املتـلقني جسوراً
مـن الـفهـم والـتج ــاوب وال ــوضـ ــوح دون ان يغـفل عـن ــاص ــر
املـســرح االســاس واركــانـه املتـينــة الكــاتـب واملمـثل واخملــرج
واملـتلـقي ،الب ــد من وجــود االفكــار والب ــد من وجــود االداء
الصوتـي وحرارة املشاعـر واالحاسيس ،كمـا البد من وجود
اجلـسد الراقـص الرشيق املعبـر عبر احلركـة واالمياءة مبا
ي ـضـيء خ ـشـب ــة امل ـس ــرح ،الب ــد مـن وج ــود رؤى نـ ــاضج ــة،
س ـ ــاح ـ ــرة تـ ـســتف ـ ــز اخلــي ـ ــال وتـ ــشحــن اخملــيل ـ ــة وت ـ ــوقــظ
االحــاسيـس يف املـشـاهـد الـبصـريـة والـسـمعيـة يف تـركـيبـة
العـرض املـشهـديـة البـد من اعـادة اكـتشـاف املســرح بعمقه
االنـســاني وثقـله احلضـاري جمـاالً وفنـاً وفكــراً بعيـداً عن
احل ـ ــذلقـ ــة والـتــط ـ ــرف واملغ ـ ــاالة والغـمـ ــوض ،وحـ ــذر مـن
الـت ـش ــويه والـتـم ــويه والـتعـمـيـم ال ــذي يفـضـي الــى غـيــاب
اخل ـص ــوصـي ــة واالص ــال ــة بـحجـ ــة االنفـتـ ــاح عل ــى االخ ــر
والتحاور معه ،اذ ان االنفتاح بهـذا املفهوم البد وان يتأتى
من مستوى معريف قائم على التكافؤ والندية.
مـنــطلق ـاً مـن اكـت ـشــاف الــذات االن ـســانـي ــة اوالً بحجـمهــا
وخصـوصيتها ومتايـزها االبداعي لـكي تكون مع االخر يف
مواجهة متوازنـة متنح التواصل .وليس تابعاً او ناسخاً او
مقل ــداً .لــيكـن االكـت ـش ــاف ركـي ــزة لالب ــداع ال ــذي يـضـيف
ويؤثر ويفتح االفاق واسعة لكي نحلم ونتخيل.

حميد عبد اجمليد مال اهلل

املـســرح مـن وجهــة نـظــر الـسـيمــوطـيقــا
ن ـظـ ــام مـن الـعالمـ ــات امل ــشفـ ــرة ،تخـلق
معـن ــى م ــا مــن خالله ــا .وح ـسـب روالن
بارت املسرحة :زخم من العالمات .ومن
مم ـي ـ ـ ــزات االب ـ ـ ــداع (املـه ـ ـ ــارة) يف ص ـنـع
(تـشفيــر) نص العـرض وسيـاقـاته بلغـة
اصطـناعية Metalanguageشفهية
وجسدية وصورية .وعالمة مسرحية ما
مـادية صمـاء ،دالة تـبث داللة او دالالت
للـتــوصـيل ،ممــا يـتـطلـب حالً للــشفــرة
لـ ــدى املـتـلقـي (غـيـ ــر الـبـ ــريء) حـ ـسـب
بارت.
الـصحيفـة من تلك العـالمات املـشتغـلة
حديثـاً مقارنـة بنشـأة املسـرح االغريقي
واملـسرح القبلي السومـري تبعاً لالستاذ
د .عونـي كرومي ،واملـصري القـدمي على
حــد اطــروح ــة ايتـني درايتــون ،ومـســرح
الـشرق والهندي .يف استخـدامها اما ان
تكـون كـاملـة ،او صفحـات محـددة منهـا
ويف حالـة ثالثـة قصاصـات .االستخدام
امل ــاه ــر له ــا يـبـث جـ ــدالً داخل الفـض ــاء
املسرحي وخارجه.
يرصـد العالـم الفيلسـوف برتـراند رسل
مفارقة حـادة يف السياق مفـادها جتربة

اختـراع الطـباعـة لم تكن (نعـمة مـؤكدة
وذلك لسبب بسيط هو ان الزيف ميكن
طـبعه بنـفس الـسهـولــة التي تـطبع بهـا
احلقــيقـ ــة وميـكـن ان يـنـتـ ـشـ ــر بــنف ــس
القدر من اليسر)..
ميكـن افت ــراض ان االنب ــاء التـي يبـثهــا
املـراسل (الـرسـول) يف الـدرامـا واجلـوقـة
احياناً تقابل الصحيفة ونصوصها.
يف مسرحية (اوديب ملكاً) تؤشر كلمات
الــرســول (للعـنف الــدائــر خــارج منـصــة
املسرح).
يف م ـســرحـي ــة (اهالً بــاحلـي ــاة) للفـنــان
الـرائـد يــوسف العــاني ،يعـتقل (فـوزي)
زمـن الـعهـ ــد امللـكــي النه كـتــب مقـ ــاالت
كما يف احلوار التالي:
جودت  ... /وكتب عدة مقاالت.
االب ( /يقاطعه) وما هي املقاالت؟
جودت /عن حرية االنتخابات  ..ومقال
عـن ح ــري ــة الـفك ــر ..وم ــواضـيع ع ــام ــة
اخرى.
العالمــة اللغـويـة مـصـممـة بـشفــرة مع
حل آني ،إال انها تؤسس لرابطة جدلية
بني فـضــاء املـس ــرحيــة والفـضــاء خــارج
املنـصــة (املـس ــرحيــة ع ــرضت عــام 1960
اخـراج الفنـان الراحل عـبد الـواحد طه
–انتاج فرقة املسرح الفني احلديث).
يف (الـذي يـاتي) نـص الكـاتـب املسـرحي
علي عبـد النبـي الزيـدي نشـر يف مجـلة
(االقالم) اواخ ــر الـت ــسعـيـنـيـ ــات .يعـث ــر
االب علــى قصـاصـة صـحيفــة فيهــا نبـا
عن مقـتل ابنه مراد والعثـور على جثته
يف النهـر ،مــا دون يف العالمــة الصـوريـة
يـحـل شـف ـ ـ ـ ـ ــرة الـغ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاب ،إال ان احلـل
غــامـض بخـصــوص االغـتيــال وتـبعــاته،
اخملرج اسامة مهدي هاشم اعاد تشفير
العالمـة ،حول القـصاصـة الى صحـيفة

بـيد االب العـادة متثيل الـفاجعـة ،وكون
لف ــاف ــة صـحف ي ـط ــوق قـ ــاتل مـجه ــول
مـتخـبل ضحـايــاه بهـا (جـوقــة خيــاليـة
ايـضـ ـاً) بع ــد اغـتـي ــالهـم ك ــانه ــا الـكفـن،
العالمــة الثــانيـة تعـبيـريــة تتـطلب حال
يتــواله املتلقـي ،مثال ايجـاد عالمــة بني
مجـريات الفـضاء املـسرحـي وخارجه يف
احليــاة ال ــدنيــويــة الــراهـنيــة ،او ايجــاد
تـ ــرابــط بـني امل ـ ــوت الف ـ ــردي الغـ ــامــض
ونظيـره اجلمـاعي ،وميكـن سحب احلل
على خطاب املوت كونياً.
يف (لـيــالـي احلـصــاد) لـلكــاتـب املـصــري
محـمـ ــود ديـ ــاب ،يعـثـ ــر فالح امــي علـ ــى
ق ـصـ ــاص ـ ــة يع ـ ــرضه ـ ــا علـ ــى (افـنـ ــدي)
لالطالع ،يقرأ الرجل انباء عن مقاومة
فيـتنــام للعــدوان االمــريـكي ،ودور االمم
املــتحـ ــدة يف غـ ــزة ،وعـن املـ ــديـ ــر اللــص،
وحـيل جت ــار الـبه ــائـم .دور القـص ــاص ــة
ت ـن ـ ـ ــوي ـ ـ ــري ،يـف ـ ـضـح ال ـتـخـلـف :ام ـي ـ ـ ــة
الـفالحــني م ــثالً وع ـ ـ ــزل ــتهــم وواقـعهــم
املتخلف يف السبعينيات.
(املــنجــم) م ـ ـس ـ ــرح ـيـ ـ ــة شع ـ ــريـ ـ ــة ملعــني
بـ ـسـيـ ـس ــو ،نـ ـشـ ــرته ــا مـجل ــة لـيـبـي ــة يف
الـ ـســبعـيـنـيـ ــات ،تفــضح اجتـ ــار احلك ــام
العرب بقضية فلسطني.
عمــد اخمل ــرج جب ــار صبــري العــطيــة يف
عـرضهـا الـى البـدء بحـركـة شـارع عـربي
يخ ـتـ ـ ــرقه ب ـ ــائـع صح ــيفـ ـ ــة مع ـ ــارض ـ ــة
يـتح ــرك بح ــذر ،ويعلـن عـن نـب ــأ مـثـي ــر
يقـلق ال ـ ـشـ ـ ــارع وال ـ ــسلـ ـطـ ـ ــة ك ــمف ـتـ ـ ــاح
لـطــروحــات الفـضــاء املـســرحـي بكــامله
امل ـ ـ ـشـ ـتـ ـبــك بـحـ ـ ـ ــدة مـع قـ ـمـ ـ ـ ــة الـهـ ـ ـ ــرم
السلطوي املتخيل ونظيره الدنيوي.
واذا ك ـ ــان دور (الـعالم ـ ــة) تـن ـ ــوي ـ ــري ـ ــا يف
النصني املذكورين ،ففي (رأس الشليلة)
لـلعـ ــانـي (كـتـبـت عـ ــام  )1951ت ــسهـم يف

كـ ــشف مـالمح مــن شخ ـصـيـ ــة م ـ ــوظف
كـامنوذج لـترس يف مـاكنـة املؤسـسة كـما
يف احلوار:
عبـد اجلبـار " /وهـو يقلـب صحيفـة" يـا
أخــي ال ادري م ـ ــا هــي عالق ـت ـنـ ـ ــا به ـ ــذه
االخ ـبـ ـ ــار القـ ـ ــري ـبـ ـ ــة؟ مـجلـ ــس االمــن،
كـوريـا ...مــادخلنــا نحن؟ واهلل يـا كـامل
انـ ـ ــزعج فـعالً حــني اش ـ ــاه ـ ــد اجل ـ ــرائ ـ ــد
مت ــتل ــئ مبقـ ـ ــاالت واف ـت ـتـ ـ ــاح ـيـ ـ ــات عــن
مواضيع كهذه.
ك ــامل /لـم اق ــرأ يف حـي ــاتـي افـتـت ــاحـي ــة
جريدة واحدة !
عـب ــد اجلـب ــار /وان ــا ايـضـ ـاً ال اق ــرأ غـي ــر
اخـب ــار املـ ــوظفـني وتــنقـالتهــم .واالفالم
بدور السينما.
وض ـمــن قـ ـط ـ ــاع املـ ـ ــوظفــني ك ـم ـثـقفــني
تقلـيــديـني ،ثـيـمــة (تــرفـيع اسـتـثـنــائـي)
اعداد الـكاتب الـسوري عـدنان مـارديني،
تطـرح معاناة مـوظف يف مؤسسـة اهلية
م ـ ــن حتـ ـك ـ ــم اداري وغ ـ ــنب يف اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
الـسبعـينيـات  ،وتـنشـر (الـصحف) بيـانـا
بـتــأمـيـم تـلك املــؤس ـســة ،حـيـث يـنـصف
القـرار املـوظف الـشــاكي بـاسلـوب (االله
يف الونش –الرافعة!).
يف مسـرحيـة تـسجـيليــة (منهج االملـاني
بيـتر فـايس) كتـبها االسـتاذ العـاني هي
(اخل ــراب ــة) ثـبـت الــتعلـيـم ــات الـت ــالـي ــة
(ستــارة املـس ــرح متتـلئ بـصــور وجــرائــد
تتـضمـن اخبــاراً واحــداث ـاً مـسـتقــاة من
املـ ـ ـس ـ ـ ــرح ـي ـ ـ ــة) دور (الـعـالم ـ ـ ــة) ف ـيـه ـ ـ ــا
(تـوثـيقـي) مكـمل ملعـرض خــارج وداخل
الـص ــال ــة يح ــوي ص ــوراً ف ــوت ــوغ ــرافـي ــة
وملـصق ــات عن نـضــال شعـب فلـســطني
وجرائم امـريكا يف فـيتنام ،دونـت حتتها
اجـ ــزاء مـن حـ ــوار املـ ـسـ ــرحـيـ ــة رسـ ــالـ ــة
الـعالم ـ ــات (ج ـ ــذب ان ـت ـب ـ ــاه امل ـ ـش ـ ــاه ـ ــد
وحتــريك تفـكيــره) اشيـر إلــى ان ديكـور
العـ ـ ــرض امل ـ ـسـ ـ ــرحــي لـلف ـنـ ـ ــان ض ـيـ ـ ــاء
العزاوي.
يف مــونــودرامــا (خـطــاب الذع ضــد رجل
صامت) للكـاتب الفائـق الشهرة مـاركيز
تلـقي الــزوجــة حــواراً تقــريـبي ـاً ،تفـضح
زوجهـا املاثل (الـصامت) تـركيبـة احلوار
من منلوك خـارجي وحوار موجه لرجل
يـ ـط ـ ــالـع صح ــيف ـ ــة بـ ـص ـمــت ،واحل ـ ــوار
املـنل ــوكي يـتنــاوب مع حــوار وفق تقـنيــة
تيار الوعي او تيار الالوعي!
والعمل للـرجل سوى الـقراءة الصـامتة
لـصحيفـته والقيـام بحـركـات مــوضعيـة
وهـو يـتجــاهل كـلمـات فـضحـه سيــاسيـاً
وسلوكياً وجنـسياً .العالمة مجرد دريئة
صماء.
ال ـ ـصـحـف –الـعـالم ـ ـ ــة س ـ ـ ــواء اك ـ ـ ــانــت
سمعـبصـريــة كمـا يف معـظم الـنصـوص
االنف ـ ــة ،ام ب ـص ـ ــري ـ ــة فحـ ـسـب كـم ـ ــا يف
النـصني االخـريـن ،تعـتمــد علــى املهـارة
يف تـشـفيــره ــا ضمـن ميــزانــسن فـضــاء
العـرض املشفر لـكتاب املسـرحيات وردت
يف ف ـضـ ــاء الـنــص .وتعـتـبـ ــر االرشـ ــادات
امل ـس ــرحـي ــة عل ــى اس ــاس مـصــطلح ــات
(اجنـاردن) املتـوازيـة (نـظم دالـة مـكملـة
يعـتمــد بعـضهــا علــى االخــر" ).املـســرح
والعالمات" الني ستون وجورج سافونا.

