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CULTURE

مسرح ومسرحيون

وهو يعلن موت الثقافة يف العالم

د.صالح القصب:

اول السـتارة ..

كل االعامل التي افرزهتا احلروب والرصاعات المتلك ابداعاً كبري ًا!

حاوره:كرمي جثير
برغم ان البعض يرى يف
(مسرح الصورة) الذي أرسى
قواعده الفنان الكبير صالح
القصب ليس جديداً ،كون
املسرح اساساً صورة ،واحلقيقة
ان هذا البعض يفهم الصورة
مبعناها التقليدي ورمبا باعتماد
القاعدة الشكسبيرية التي
وضعها شكسبير على لسان
هملت (لكل كلمة صورتها ولكل
صورة كلمتها) او العكس ،بينما
الصورة يف مسرح القصب هي
حتويل بنية اخلطاب الى تشكيل
بصري نحتي باعتماد بنية اجلسد
وسحريته وتشكيل اللون ،ويقف
خلف هذه الصورة ذلك البحث
املضني والعمق الفلسفي
والثقايف وتلك اخمليلة
املتدفقة التي على اخملرج ان
ميتلكها قبل اخلوض يف غمار
مسرح الصورة..

وق ــد يكــون مـن الـط ــريف ان نــذكــر هـنــا ان
اعمال القـصب لم تقدم خـارج حدود العراق
وحتديداً مـدينة بغداد ،حيـث لم يرق مسرح
الق ـصــب للـ ــسل ـط ـ ــة واليحــمل جـ ــواز مـ ــرور
املـشـاركـة يف املهـرجـانـات الـتي تقــام هنـاك..
ه ــذا وغـي ــره سـنـتـط ــرق الـيه يف ح ــوارن ــا مع
الفـن ــان صـالح الق ـصـب حـيـث الـتقـيـن ــاه يف
ق ـطـ ــر ..وقـ ــد مت هـ ــذا احل ـ ــوار يف جلـ ـسـتـني
االول ـ ــى يف الف ـن ـ ــدق ال ـ ــذي ك ـنــت اق ـيــم فــيه
واجللـســة الثــانيــة يف بيـت الفنــان القـطـري
حمد الرميحي..
*ان هـ ــذا اللق ــاء خ ــارج ال ــوطـن ..فـمـن ايـن
نبدأ؟
من املــدن واللــون وسحــر الفـن التـشـكيـليوامليثـولوجـيا والقمـم الزرق والتـالل اخلضر
والـسحـب املتــراكمــة والغيـوم الـتي تــرسم يف
سمـاء صافيـة ..هذه املنـطلقات وهـذه الرؤى
الـ ــسحـ ــريـ ــة الـتـي تـتـ ـشـكـل داخل ف ـضـ ــاءات
مـسحــورة او متـشــابكـة اخلـطـوط مــزدحمـة
بـاالسئلة ،انهـا كم من االسـئلة منـذ بدء اول
ارتع ــاش ــة يف اجل ـس ــد االن ـس ــانـي ومـن ــذ اول
احتفال بصري ديـونيسي بدأت هذه الرجفة
داخل االنـسـان وبـدأ هـذا اخلــوف من دخـول
مـدن مـزدحمـة ،مـدن ذات كثـافـة لـونيـة وذات
بـروق مـشعـة ،منـذ االرتعـاشـة االولـى وحتـى
ه ـ ــذه الـلحـ ـظ ـ ــة ،اســئلـ ـ ــة عل ـ ــى م ـ ــدى ه ـ ــذا
االمتـداد التـاريخـي والفنـي والطـيبـوغـرايف،
وهـ ــذه االسـمـ ــاء الـكـثـيـ ــرة الـتــي ظهـ ــرت يف
خــارطــة الــشعــر واملـســرح والفـن التـشـكيـلي
واملـوسـيقي ..هـايـدن مـوزارت بـيكـاس أديـس،
تـ ــومـ ــاس مـ ــان..ارتـ ــو ولـ ــو تعــمقـنـ ــا يف هـ ــذه
االسئلـة ويف املنجـز الكبيـر الذي حتـقق فان
هــذا االمـتــداد الــزمـنـي لقــرون كـثـي ــرة يقف
امـام ايـديـولــوجيـا تــاريخيــة التقتــرن بعمـر
زمـني والتـقتــرن بقــارات خمـس ،انهــا قــارات
مملوءة بـاحليرة ومملـوءة باالكـتشاف تـنشد
نــشيـداً انـســانيــا كتـبته قـرون ابــداع وليــست
قرون انظمة اوسياسات او ادجلة متكررة.
*وماذا عن أيديولوجية الفنان؟
هـ ـ ــذه الـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــات وهـ ـ ــذه االس ــئلـ ـ ــة هــيايديولوجية الفنان ،هي ذلك السحر وذلك
التـراكم الكـمي من هـذه الثقـافـات العـميقـة
التـي تبحث يف جوهر االنسان ،وايديولوجيا
التخـ ــضع ال ـ ـ ــى م ـ ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ــة او انـ ـظ ـم ـ ـ ــة او
حكــومــات ،ايــديــولــوجـي ــة الفـنــان هـي ذلك
ال ـ ـشـ ـ ــروق وتلـك االس ــئلـ ـ ــة وذلـك ال ـتـ ـ ــراكــم
الـ ـثـق ـ ـ ـ ــايف ال ـكـ ـبـ ـي ـ ـ ـ ــر ،فـعـ ـن ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــا تـقـح ــم
االيـ ــديـ ــولـ ــوجـي ـ ــا مبعـنـ ــاهـ ــا الـ ـسـيـ ــاسـي او
امل ــؤس ـس ــاتـي ف ــانه ــا سـتـغلق اخملـيل ــة بـحكـم
ابـ ـ ــدي ،وه ـ ـ ــذا يع ـن ــي انهـ ـ ــا س ـت ـ ـ ــدخل الـ ـ ــى
معـسكـرات هـدفهـا االول هـو تغـييـب مخيلـة
الف ـن ـ ــان ومتــنع اســئل ـ ــة مــن ان ت ـت ـ ــداخل او
تــزدحـم مع ذلـك الكـم اله ــائل مـن االسـئلــة
م ـن ـ ـ ــذ ب ـ ـ ــدء ال ـت ـ ـ ــأريـخ وح ـت ـ ـ ــى الـلـح ـ ـظ ـ ـ ــة،
االيديولوجيا هي جزء من كل وليست الكل،
وايـديولـوجيـة الفنـان هي الـبحث اجلمـالي،
الــبحـث ال ـصـ ــوري واللـ ــون هـ ــو العــمق وهـ ــو

الليلة الثانية بعد االلف..
حركية الديكور

النـشيــد لتــأسيـس قـارة اخــرى غيـر القـارات
اخلمس ،الن القارات اخلـمس مازالت قارات
مـؤسـسـات ،مـؤسـسـات عـسكـريـة ،مـؤسـسـات
اليــستـطـيع ان يـتعــايـش ب ــداخلهــا الـفنــان،
ولـكـن هـ ــذا الميــنع مـن ان يـكـ ــون لالنـ ـسـ ــان
مـوقف ونـشيـد وحـوار مـع حضـارات العــالم،
الفـن يتحــاور مع العـالـم ونحن نـريـد عـاملـاً
جمـيالً ،عـالـم سالم ،عـامل ـاً التلــوثه الـسـحب
السود ،لهذا اجد ان ايديولوجية الفنان هي
احلوار الثقايف وتأسيس قارة سادسة.
*عن ماذا يبحث القصب اآلن؟
عـن مـ ــاذا ابحـث انـ ــا كــمخـ ــرج ؟ انـه نف ــسالـ ـسـ ــؤال عـن مـ ــاذا تــبحـث وانــت تعـي ــش يف
الغــربــة؟ هنــاك امتــدادات وازمنــة وذكــريــات
طـويلـة وعـميقـة تــربطك لـسنـني الميكن ان
تـلـغـ ـ ـ ــى ..مبـعـ ـنـ ـ ـ ــى انــك المي ـك ــن ان تـلـغ ــي
الـشـورجـة وشـارع الــرشيـد وجـسـر الـشهـداء
وبـاب املعظـم وحسـن عجمي انـه ألم داخلي،
وه ــذا األلـم يـتـفج ــر ل ــديـك بكـل ذراته بـكل
ط ــاقـتـه ،ولكـن هل يـتـفجـ ــر بعـمل او انـت ــاج
فـنـي؟ اجلــواب ال .الن االنـت ــاج الفـنـي يجـب
ان يـنــطلق مـن ق ــاع ــدة ك ــري ـسـت ــالـي ــة تق ــول
علـيـك ان تع ــانـي لـتـنـتج شـيـئـ ـاً ،ان ب ــودلـي ــر
ورامبــو لــوتــوفــرت لـهمــا حيــاة االرسـتقــراط
الكــريــستــالـي لك ــان انتــاجـهمــا شـيئ ـاً اخــر،
مثلمـا هو احلـال مع بيكـاسو ،حيـاة بيكـاسو
ارستقـراط وكــان منجـزه العـظيـم يف حيـاته
هــذه يخـتلـف عمــا اجنــزه وه ــو يف اسب ــانيــا،
احلـروب سوداويـة السحـب والميكن ان ينتج

ظـاهـرة املحـاكـاة
واملـنــظـــومـــة الــشـــاعـــريـــة جلــســـد املـمــثل

حميد عبد اجمليد مال اهلل
الف ليلـة وليلة شكـلت قمة اهتمـام املثقفني واملتلقـني يف العالم روياً
شف ــاهي ــا ،وطبــاعــة وخـطــاطــات وت ــرجمــة ،وحتـليـالً ونتــاج ـاً ســردي ـاً
وشعرياً ودرامـيا ،ومنها الـدراما املسـرحية ،اورد كمثـال راق يف السياق
عن فرقة (شكسبير امللكية) املتميزة بعروضها حيث اخرج (نيكوالس
نـيكـلبـي) اول نتــاج للـعمـل التــراثـي العــربـي (الف لـيلــة ولـيلــة) عــام
 1975اعـتمــاداً علــى ت ــرجم ــة املمـثل الـشـهي ــر سي ــر ريتـشــارد بــرتــون،
اكتشفت الفـرقة امكـانيات متـطورة يف (احلكي) تـستند الـى مبدأين،
االول اخــذ قـصـص ـاً صــاحلــة لـلحكـي مبــاشــرة ،الثــاني مـعنـي بخــارج
تقانات الـسينوغرافيـا واملكياج بفعل احلكي ،حيث يـستخدم املمثلون
كـل تق ــانـ ــات االداء خللـق الق ـص ــة ،ت ــدرب املـمــثل ــون ت ــسع ــة اس ــابــيع
السـتكـشــاف نــوع احلكـي حلكــاي ــات منــوع ــة من شــأنهــا تقــدمي املـثل
كـمالحـظ خــارجـي ،وكعــالـم اخالقـي واحيــان ـاً حكــاءً ضمـني يـشــارك
االخـريـن ،كمـا يـبحث الفـرق يف العالقـة بـني املتلقـي واملمـثل احلكـاء
والشخصية املسرحية ضمن منهج (التجريب).
(الليلة الثانية بعد االلف) نص مؤسس على (الليالي) مبنحى ادبي
للك ــاتب االردنـي جم ــال حمــدان اخــراج محـسـن العلـي ،انتــاج فــرقــة
النجـاح -نـص متعــدد الثـيمـات ،تــراجيكــومك خبـيثـة الهـدف ،اال ان
الرؤية الـديكوريـة للدكـتور جنم عبـد حيدرسعت الـى التبئيـر ،فكانت
الرؤية االكثـر وعيا من بني اطـراف االشتغال املسـرحي التي اختطت
مـسـارات افـضت الـى متـاهـات كـانهـا متـاهـات غـرف املـرايـا الـصيـنيـة!
التكــوين الـديكـوري احـتل سقف الـفضــاء بهيـمنــة منـذ رفع الـستـار،
هيكلـة التكـوين مقـاربة لثـريا (جنفـة) ضخمـة نسـبياً ،تـتداخل فـيها
اشكـال اخـر:تـاج مـلكي ،زهـرة غـرائـبيـة كـانهـا قــانصـة لكــائنــات حيـة،
صرح مـتعال رامـز لسلـطة وسـطوة مـن نوع مـا ،يقبع حتـته من خيل
الـيه انه قــد طــاله ،وحــاز مك ــانتـه حتتـه ،هيـمنـته بهـيكلـته االخــاذة
املعقـدة -البـسـيطـة التـركيـب ،اال انه يف تضــاد مع اجلمـود والـرتـابـة،
بـاسـتجـابــاته احلــركيــة يبـدي امــارات التـهيـؤ واالحـتجـاج والـتعــالي
والــرفـض ،يـتقــازم اسـفله ادعـيــاء ميــسكــون بــالــسلـطــة أي االقـتــران
بـشهــرزاد وهم :شهـريــار امللك الـظــالم ،مـسـرور الــسيــاف بعـد متـرده،
علـى الـزيبق املغـامـر ،الـسنـدبـاد الـطمــوح ،كلهم بال مـؤهالت ،النـديـة
جــامع ــة بيـنهـم وبيـنه ،انـهم حـفنــة قـتلــة ،ان ــاني ــون ادعيــاء بـطــوالت
وهمية.
حـراك الـديكـور مضـاد لتقـانـة شـائعــة يف املسـرح منـذ الـنشــأة وفيمـا
بع ــده ــا ،اصــطلـح علـيهـ ــا (االله يف االل ــة -الـ ــرافع ــة) اذ يـنـ ــزل االله
اليـونــاني يف الـونـش النقــاذ البـطل من مــأزق مهلـك ،بيـنمـا يف هـذه
املسـرحيـة يتخـذ الـديكـور الهـابـط من اعلـى مـوقفـا عقـابيـاً ليـسحق
تلك الشخصيات! يف اخلتام عنـدما تنتحر (شهرزاد) يهبط التكوين
على االرض يف حتد للواهمني اجلدد االتني..
لقـد احتل الـديكـور رقعـة واسعـة يف الفعل صـعوداً وهـبوطـاً ،متـدرجاً
ومفاجـئاً يف حاالت ،كـان مبثابـة املتحكم بجغـرافية املنـصة ،ومواضع
االفعــال املنـوعـة ونـوعهـا :هـازلـة ومـأسـاويـة ،عـنيفـة وعــاطفيــة ،كمـا
حتكم يف احليز واالخفاء ،وسعة الرقاع وضيقها واالزمات واالنفراج.
التحـول الوظـيفي الليـة (الونـش) من (منـقذ) الـى (منفـذ) للعـقاب
شكل جتديداً يف املهمـة احلرفية الـدرامية ودورها االستـعاري ،وحرفاً
لها الى مسار معاكس.
الـتكــويـن ال ــديك ــوري بك ــامله امل ـشـكل مـن الهـيـكل العــالـي واملــضجع
االرضي املثيـر ،يبث دالالت مفـتوحـة كأنه (شـي ماغـامض) قـد يكون
(حلقيقـة) بنـسبـيتهـا ،وقـد يـؤشـر الـى (مثـال) لـواقع مـأمـول مـغيب،
ولـرمبا يـرمز الـى (القدر) الغـامض العصي علـى التفكيـر ،وقد ميثل
(اجلمع) املغلـوب ،والذي قـد تكون الغـلبة لـه يف أزمنة قـادمة ،الـرؤية
الـديكوريـة اعادت تـشكيل اطـروحة كـونيـة حيـرت االنسـان يف العالقة
بـني (احلاكم والسلـطة) تلك التي اثـارت املفكرين امـس واالن ولرمبا
الــى االبــد ،والـتي صــاغهــا الفـيلـس ــوف عبــد اهلل بـن املقفـع بتــشبـيه
عميق (احلاكم كراكب وحش يخيف به الناس وهو خائف منه).

الفـنـ ــان مــن خالل هـ ــذه ال ــسحـب ،سـيـكـ ــون
هنـاك تــراكم وتكـرار وهـذيــان وليـس انتـاجـاً
فـنـيـ ـاً ،كل االعـم ــال الـتـي اف ــرزته ــا احل ــروب
وافـرزتها الـصراعات لـو نأتي اليـوم ونحللها،
هي اعمال المتلك ابداعاً كبيراً ،رمبا تثيرنا
احلمـاسة املـوجودة فـيها ،ورمبـا يثيـرنا فـيها
هذا التحـدي ،اما علـى مستـوى االبداع فال،
لهـ ـ ــذا ان الفــن واالدب (ادب احل ـ ــرب) اوم ـ ــا
عــاشته املــانيـا بعـد احلـرب العــامليــة الثــانيـة
والـتأزم او االزمـات التي عـاشها فـان كوخ هل
ك ــانـت مح ــرك ــة لالنـت ــاج؟ ان ــا اق ــول ال ،ك ــان
بــاالمكــان ان يكــون انتـاج (فـان كـوخ) اعـظم
ل ــوت ــوف ــرت له حـي ــاة اخ ــرى غـي ــر تـلك الـتـي
عاشها.
*وماذا عن اجلورنيكا؟!
ل ــوت ــدرسه ــا جـي ــداً سـتج ــد فـيه ــا خـط ــابـ ـاًاعالمياً بـالرغم مـن التجريـد املوجـود فيها،
لكـنها التشكل بالنـسبة لنا ابداعـاً ،السياسة
خلـقت مـنهـا لـوحـة عـظـيمــة ،لكـنهــا ليــست
كذلك ،اعمـال اخرى لبيكاسو هي العظيمة،
ان اقــتحـ ــام الـ ـسـيـ ــاسـي واقــتحـ ــام االزمـ ــات
للـفنـان واالديـب يخلق نـوعـاً مـن الهـشـاشـة
ويخلق نوعاً من اجلزر التي من السهولة ان
تغرق.
*وماالذي يثير القصب؟
تـثي ــرني ك ــوميــديــا الع ــالم ،ويـثي ــرني هــذاالقـرن املقوس الظهـر والذي مازال يـتدحرج
نحـو الهاوية ،هنـاك كوميديـا وهناك جحيم
وهـن ــاك ع ــذاب ــات وهـن ــاك ثق ــاف ــات حتـت ــرق

وهـناك مـرافئ ومحطـات دافئـة يبحث عـنها
ال ـ ــشع ـ ــراء ولـكــن ك ــيف جنـ ـ ــد تلـك امل ـ ــرافــئ
واحملـطــات ال ــدافئــة؟كـيف جنــد االنـســان يف
هـذا العالـم املزدحم بـالتكنـولوجيـا ،املزدحم
بانظمة وبوليس واملزدحم بغموض كبير؟!
رمب ـ ــا ت ـ ــري ـ ــد مــن وراء س ـ ــؤالـك ه ـ ــذا اث ـ ــارة
القـصـب فـنـيــا! االن ،الشـيء يـثـيــرنـي الــذي
يـثيرني هو احلـزن حزن هذا العـالم ،يثيرني
هو البكاء املوجـود يف هذا العالم ،الصرخات
املــوجــودة ،هــذا الــذي يـثيــرنـي ،ليــس هنــاك
شـيء جميل االن علـى مسـتوى العـالم كله..
االن تـوجــد صنـاعــات متقـدمـة ويـوجـد ربح
وخـس ــارة ،ولكـن علــى مــستــوى االدب والـفن
االن فهـما يف مـراحلهمـا االخيـرة ،بعد عـشر
سـن ــوات الت ــوج ــد اوب ــرا ،سـتـنـتهـي ،سـتــتجه
خــارطــة االن ـســان اجتــاه ـاً اخــر وسـيـتـلفهــا
احل ـ ـ ــزن م ـن ـ ـ ــذ ب ـ ـ ــدء الـك ـ ـ ــون وح ـت ـ ـ ــى االن،
وستـتحــول الـثقــافــة والـفن ال ــى متــاحف او
ماشـابه ،يعنـي التكون الـثقافـة لها قـيمة أي
الشيء جــديــد سـيكــون هنــاك ،اعـطـني االن
شيئاً جـديداً؟ االن اعادة جتـارب ،نحن نعيد
جتـارب ،صحـيح نحـن نفكـربهـا لكـن الشيء
جــدي ــد ،انهــا لـي ـسـت نـظــرة ســوداوي ــة بقــدر
مــاهي تـشيـر الـى حـركـة العــالم ،تـشيـر الـى
نهـ ــايـ ــة ع ـصـ ــر الــثقـ ــافـ ــة ،سـيـنــتهـي ع ـصـ ــر
الشعـراء وسينـتهي عصـر التـشكيل وسـيكون
عـصــر احلــروب ،وسـيكــون عـصــر ت ــراجيــدي
وسـت ــرتـفع االعالم ال ـس ــود لـت ــؤبـن االن ـس ــان
وثقافته.

القاهرة/
احمد حسن موسى

اعـتمـدت الـدرامــا منـذ تــأسيـسهــا علـى يـد
االغــريق العــظمــاء علــى الكـلمــات يف خلق
روحهـا وحياتهـا (الدرامـية) لكنـها لم تغفل
مـ ـ ــا (للـ ـص ـمــت) مــن دور حــي ـ ــوي درامــي يف
الـنـفخ به ــذه ال ــروح واحـي ــاء روح الـكلـم ــات،
ف ــالـكلـم ــات له ــا بالغـته ــا يف الـتعـبـي ــر عـن
ال ــشخـصـي ــة وعـن الـصـ ــراع ،لكـن للـصـمـت
(الــدرامـي) ق ــوته الـبالغـيــة االكـثــر تــأثـيــرا
احـيــانــا يف تقــويــة الـصــراع واسـنــاد املعـنــى
والتعبيـر عن اجلانب الـتركيبي للـشخصية
الدرامية.
ي ـ ـ ــرى رمي ـ ـ ــون ـ ـ ــد ولــي ـ ـ ــامـ ـ ـ ــز (ان للـ ـص ـمــت،
الت ــأثيــرات ال ــدراميــة نفـسهــا للح ــديث اذا
امـكــن وضع حل ــظ ـ ــات الـ ـص ـمــت يف املـك ـ ــان
املالئم مـن البنـيان املـسرحـي) وهذا مـدخل
مالئـم لـلح ـ ــديـث عـن م ــس ـ ــرح يـك ـ ــون فــيه
الـ ـص ـمــت اكــثـ ـ ــر بالغ ـ ــة درامــي ـ ــة مــن ســيل
الــكلــمـ ـ ــات يف مـ ـ ــواضـع مح ـ ـ ــددة ومهــمـ ـ ــة،
وحتديـدا عندمـا يكون احلوار قـاصراً ورمبا
ع ــاج ــزاً عـن الـتعـبـي ــر عـن طـبـيع ــة امل ــوقف
واالنفع ــاالت املـص ــاحـب ــة ،فـيك ــون الـصـمـت
تتــويجــا لـ(اللحـظــة الــدراميــة) يف ذروتهــا،
ويكــون اللغــة االكثـر تعـبيــراً واالكثـر بالغـة

احملرر

ع ــن مـه ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــان الـق ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــرة
الـتجــريـبـي يف دورته الـثــالـثــة
ع ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرة وضـ ـم ــن سـل ـ ـ ـسـل ـ ـ ـ ــة
النـدوات قـدم (جـاك لـوكـوك)
وبـاالشتراك مع (جان جبريل
كـاراسو ...وجان كلود) بحثهم
املـشتـرك واملـوسـوم (املـنظـومـة
الشاعرية جلسد املمثل).
وقد ارتكـز البحث علـى ثالثة
فـصول ..وسـنحاول ان نـسلط
ال ـض ـ ــوء عل ـ ــى الف ــصل االول
مـن الــبحـث عـب ــر ط ــروحـ ــاته
الفلسفية.
ركز الـباحثون الـثالثة يف هذا
الف ـصـل عل ــى ق ــراءة ظ ــاه ــرة
(الـتقليـد) وارتبـاطهـا بجـميع
الـعصور مستفيدين من كتاب
(مـ ـ ـسـ ـ ــرح احلـ ـ ــركـ ـ ــة) لـ( آالن
راي) وال ـ ـ ــذي ي ـن ـ ـ ــاق ـ ــش ف ـيـه
تـط ــور مفهــوم قــراءة اجل ـســد
االنـســاني وصـوالً الـى دالالت
احلركة يف املسرح احلديث.
فـاحملاكـاة ولدت عـند االنـسان
القـدمي محـاوالً تقليـد االخـر

بهدف اثارة (اللذة) ..لكن الباحثني هنا
يـرون ان تلك االيقاعات والـصفات كانت
متثل احلقـائق الـدفـينـة داخـل اجسـادنـا
والـتــي يجــته ـ ــد اجملـتــمع عـب ـ ــر ع ـ ــاداته
وتقـ ــالـيـ ــده او بـ ــاقــنعــته ال ـ ــزائفـ ــة لـكـي
يبدلها..
ف ــاالن ـس ــان الق ــدمي عـن ــدم ــا ك ــان يغـنـي
وي ـ ــرق ــص ويـخلـق االيه ـ ــام فـ ـ ــانه مي ــنح
جل ـس ــده دالل ــة وع ــرضـ ـاً فـنـيـ ـاً ثـم ات ــى
بعدها (الفعل) ..او احملـاكاة او مااطلقه
عـالم اللغـويـات االملـاني (شـولتـز) الـوهم
او مــاوصلـتن ــا عن طــريـق اليــون ــان عبــر
عــدة لفـظــات (مــاميــز ..مــامي ..أميــاءه..
ب ــانتــوم ــامي) لتـعبــر عـن تفـجيــر القــوى
احملـ ــركـ ــة الـكـ ــامـنـ ــة يف اعـمـ ــاق جـ ـسـ ــد
املمثل ..ان عمليـة اظهار ماهـو كامن يف
داخـلنــا وتق ــدميه لالخــريـن ميثـل ميــزة
كبرى يتمتع بهـا املمثل او املومئ والذي
يجـعل مـن الـكـ ــون كـله خـ ـشـبـ ــة مـ ـسـ ــرح
بـف ـ ـ ـضـل ادائـه امل ـ ـت ـ ـم ـكـ ــن وم ـ ـ ـ ـ ــوه ـ ـب ـ ـتـه
الفطرية..
ويحــاول الـبــاحـثــون هـنــا قــراءة ظــاهــرة
احملاكاة بعيداً عن حتليل وقراءة ارسطو
له ـ ــا الـ ـ ــذي يع ـت ـب ـ ــرهـ ـ ــا مج ـ ــرد تـقل ـي ـ ــد
للظـواهر الطبيعيـة ..بل ذهب الباحثون
اكـثـ ــر يف قـ ــراءة هـ ــذه ال ـظـ ــاهـ ــرة ،والـتـي
ي ــشخ ـصـ ــونهـ ــا علـ ــى انه ــا عـملـي ــة خـلق
وابـ ـ ــداع م ــن خالل حتـ ـ ــريـك الـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة

املــتفج ــرة يف اعـم ــاقـن ــا واخـض ــاع آلـي ــات
اجل ـس ــد ال ــذي يق ــوم بعـملـي ــة تـص ــوي ــر
الكون الذي نعيش فيه.
ويــشخـص الـبــاحـثــون هـنــا اخلـصــائـص
التي تعطي الروح واحلياة لتلك الدمية
الـرائعــة ويقصـد بهـا (االنـسـان القـدمي)
وقد وضعوها يف ثالث خصائص.
اوالهـا االيقـاع ..والـذي يـستمـد مصـدره
فـ ـسـيـ ــولـ ــوجـي ـ ـاً ..ويق ـصـ ــد بـه ايقـ ــاعـنـ ــا
االصلي كـبشـر عبـر انقبـاضـة عضلـة مـا
والـتي جتسـد يف ثقافـات عديـدة طبـيعة
االحساس والعواطف..
وث ـ ــان ـيـ ـ ــة تلـك اخلـ ـص ـ ــائ ــص م ـ ــايــتعـلق
بـالتنـاغم ويـرتبـط بالـصوت ..آمـا ثالـثة
اخلصائص فهو العقل وهو مفهوم ضاع
عنــد اليـونـانـيني القـدمـاء ويــرتبـط بني
الفكرة العقالنية واللغة..
ويطلق الباحثون تساؤالً جديداً مفاده..
هل ان ظاهرة احملاكاة من قبل الكائنات
احل ـي ـ ـ ــة مح ــض مـ ـصـ ـ ــادفـ ـ ــة ام ضـ ـ ــرورة
ملحة؟؟
وهنــا يخـضـع البــاحثــون هــذه الـظــاهــرة
الى التحلـيل عبر املـتشابهـات ..فالطفل
مـثـالً يقل ــد كل مــايــراه وي ـسـمعه لـيلهــو
لفـترة معينـة ..اذن فهو يقلـد كل مايراه
الن ذلك يــشع ــره ب ــالل ــذة ..وه ــو ب ــذلك
يقلد من اجل ذاته..
امـا املـمثل فهـو يقلـد من اجل االخـرين

ال ـ ـ ــذيــن ي ـ ـ ــوه ــمهــم بـ ـصـ ـ ـ ــدق وواقع ـي ـ ـ ــة
الـشخـصيـة ..ولـكن الـتقـليــد هنـا ميـكن
ان يتجاوز مـستوى التمـاثل اجلسدي او
الصوتي ليـنتقل من محاكاة الشكل الى
محاكاة املعنى.
لقــد ذكــر ارسـطــو ان االنـســان ه ــو اكثــر
الكـائنات قدرة علـى التقليد ومن خالله
يـتعــرف علــى الع ــالم اخلــارجـي احمليـط
بـه ليـكتــسب مــايـحتــاجه مـن معــارف ..
وهـن ـ ــا يقـ ــدم الـبـ ــاحـثـ ــون قـ ــراءة اخـ ــرى
وم ـسـتــوى اخــر يـتجــاوز الـتقلـيــد الــذي
يقـدم بصـورة تلقـائيـة لــدى الطفل ..اال
وه ــو (االمي ــاء) االن ـس ــانـي وال ــذي ع ــرف
عـنـ ــد (جـ ــوس) قـ ــواعـ ــده يف دراســته عـن
(انثر بولوجيا احلركة).
وكــذلك فقـد ركــز البــاحثـون علـى مـارآه
(ج ــاك ل ــوك ــوك) يف ان مح ــاك ــاة امل ــومـئ
ميكـنهــا ان تـنتـمي الــى املــستــويـني مع ـاً
(احملاكاة واالمياءة) يف أن واحد.
وكـ ــذلـك يع ـضـ ــد الـبـ ــاحـثـ ــون ق ـ ــراءتهـم
اجل ــريئ ــة الراء واستـنتــاج ــات البــاحـثني
واملفكـرين امثـال (االبيـه باتـو) يف نهـاية
القـرن الثـامـن عشـر حيث يـرى ان الفن
كله يـعتبـر نـوعـاً من ممـارسـة الـتقليـد..
وان الشعـر والـرسم واملـوسيقـى واحلـركـة
كله ــا تنــدرج حتـت مبــدأ احملــاكــاة الــذي
يعني التقليـد لدى اولئك الذي يسمون
باتباع ارسطو.

واالكثر درامية.
وحتـفل كـثـي ــر مـن الـنــص ــوص املــس ــرحـي ــة
مبخـتلف مــذاهـبه ــا الفـنـيــة (امل ـســرحـيــة)
بتـلك املالحظـة املسـرحيـة من لـدن املـؤلف
(صـمت) وهي ذات طـبيعـة اخـراجيـة طبعـا
بـرغم كـونهــا مالحظـة ارشـاديـة ينـصح بهـا
املـ ــؤلف او قـل يفـ ــرضهـ ــا لـتـ ــركـيـ ــز املعـنـ ــى
ويتـضح ذلـك جليــا وبتــركيـز يف الـنصـوص
املـونـودراميـة (ذات الـشخـصيـة الـواحـدة) اذ
يعمـد مـؤلفـو الـنصـوص املـونــودراميـة الـى
ت ـ ـ ــوزيـع حلـ ــظ ـ ـ ــات ال ـ ـص ـمــت بــني سـ ــط ـ ـ ــور
مـونـولـوج الـشخـصيـة املـونــودراميـة بــشكل
م ــرك ــز الفـت لالنـتـب ــاه ،وتــتك ــرر مالحـظ ــة
(صمـت) يف سيـاق الـنص الـدرامـي لتـشغل
يف جوانـب ومتهد يف جـوانب اخـرى مواقف
واستذكارات تليها.
ويتميز الكاتب الروسي (انطوان تشيكوف)
بقـدرته علــى انطـاق الـشخـصيـة الــدراميـة
ب ــالقــدر والــوقـت املـنــاسـبـني ومعــرفـته ايـن
ينـبغـي علـى الـشخـصيـة ان تـصمـت ومتـى
يج ــب عل ــيهـ ـ ــا ان ت ـتــكلــم (فـ ـ ــالـ ـص ـمــت يف
مــس ــرحـي ــات ت ـشـيك ــوف اليقل اهـمـي ــة عـن
الـكالم والغ ـ ــرو فهـنـ ــاك اجتـ ــاه م ــسـ ــرحـي
معـروف بتبنـي فكرة الـتأثيـر التعبـيري من
خالل تيـارات الصـمت التي يـأتي اختيـارها

الفــن ــي ودسه ـ ـ ــا داخل امل ـ ـ ــوقف يف امـ ـ ــاكــن
واوقات بعيـنها من اجـل نتائج فـنية بـاهرة،
ت ــسهـم ال ــى حـ ــد بعـي ــد يف ت ــوضـيـح ابع ــاد
الفكرة املسرحية وتكثيفها.
يقـول تـشيكـوف الـذي تـأثــر كثيـرا بـاسلـوب
مــدرســة (جــان جــاك بــرنــارد) وهــو اسلــوب
االفصــاح عن املقـولـة املـســرحيـة بــالصـمت
يق ـ ــول (ل ـ ـســت ادري ملـ ـ ــاذا يح ـ ــدث ك ـثــي ـ ــرا
االيـحسـن التعـبيـر عن الـسعـادة او الـشقـاء
الـكـبـيـ ــريـن اال بـ ــال ـصـمــت وان الع ـ ــاشقـني
لـي ــزدادان تف ــاهـم ــا حـني يـصـمـت ــان) وهـن ــا
يكـون الـصمـت مبثـابـة حـوار سيـال صـامت
غيــر منـطــوق ،وتكـون حلـظـة الـصـمت قـوة
دراميـة فــاعلـة وذات طـاقــة تعـبيـريــة تفـوق
تلك الـتي قــد تنـطــوي علـيهــا الكـلمــات يف
احل ـ ــوار امل ـنــط ـ ــوق (ف ـيـك ـ ــون ال ـص ـمــت ه ـ ــو
البديل الوحيد لها).
وهكــذا يكـون الـصـمت حـوارا ذا مــستـويـات
دراميـة مـعمقـة لـدى تـشـيكـوف مـثلمـا هـو
لـ ــدى الـكـثـيـ ــر مـن كـتـ ــاب الـ ــدرامـ ــا الـ ــذيـن
يقـدرون فنـية (الـصمت) وبالغـته الدرامـية
والفنية.
وتـزخــر النـصـوص املـونــودراميــة بلحـظـات
الصمت التي تتخلل سطور النص.
ويحـرص املـؤلف املـونـودرامـي احيـانـا علـى

االشـارة الى وجود (تـوقف) او (صمت) بعد
كل جملـة حواريـة يف مونـولوج الـشخصـية
امل ــون ــودرامـي ــة ،وك ــان املـ ــؤلف ق ــد اراد لـكل
جملة ان تـاخذ صداهـا واراد ان نسمع هذا
الصـدى لـنتـشبع بــالصـوت وصـداه ،فيـتيح
لـنـ ــا ال ـصـمــت احلقــيقـي صـ ــدى مـ ــاقـبـله،
فعـن ــدم ــا يخـيـم الـصـمـت احلقـيقـي يــظل
معنا الصدى كما يقول هارولد بنتر.
ويعـمد املـؤلف املسـرحي الـى تكـرار االشارة
الــى (حلظــة الصـمت) لـلتعـبيــر عن تــرهل
الشـخصيـة الدرامـية ورتـابة ايـقاع حـياتـها
الي ــوميــة وسك ــونيــة عــاملهــا الــداخلـي وهي
تعــي ـ ــش وحــي ـ ـ ــدة بعــيـ ـ ــدة عــن اج ـ ـ ــوائهـ ـ ــا
ومحـيــطهـ ــا بفـعل اغـتـ ــرابه ــا وت ــوح ــده ــا،
فــيك ــون الـصـمـت م ــوقف ــا فــضالً عـن ك ــونه
تعـبيــراً عـن دواخل الــشخــصيــة وصــراعهــا
الداخلي املضمر.
وقـ ــد يـ ــزج املـ ــؤلف امل ــسـ ــرحـي الـ ــى جـ ــانـب
شخـوص مـسـرحـيته بـشخـصيـة حلـميـة او
افـت ــراضـي ــة او شــبحـي ــة (ص ــامـتـ ــة) وذلك
لتاكـيد اسلبـة الشخصـية واعطـائها جـانبا
تعـبيريا يلغي اية مالمح واقعية لها ويؤكد
وجــودهــا االنـعكــاسـي ب ــوصفه ــا شخـصـيــة
ذه ــن ــي ـ ـ ـ ــة (ظـل ــي ـ ـ ـ ــة) تـ ـتـح ـ ـ ـ ــرك يف الوع ــي
الشخصية الدراميـة احملورية او املركزية او

رمبــا هي انــشطــار عنهــا أي انهــا شخـصيـة
متشظية.
وف ــضالً عــن مـ ـ ــاتق ـ ــدم لـلح ــظـ ـ ــة وتق ـنــي ـ ــة
اسـتخ ــدامه ــا درامـي ــا يف الـنـص املــس ــرحـي
وظائف واستخدامات متعددة منها:
التـمهيــد النعطـافـة يف حـالـة الـشخـصيـةووعيهـا بـالعـالم الـواقعي اذ غـالبـا مـايكـون
الصـمت نـقطـة الـشـروع يف االنـسحــاب من
الع ـ ــالــم الـ ـ ــواقعــي اخل ـ ــارجــي ال ـ ــى ع ـ ــالــم
افتراضي.
التعـبيــر عن شعـور الـشخـصيـة الــدراميـةبالوحدة والوحشة.
الـتمـهيــد للـتحــوالت املـتع ــددة يف احليــاةالداخليـة للشخصيـة الدرامية مـن مرحلة
الكبت مثال الى مرحلة تفجير االنفعال.
الفـصـل بني املــستـويـات الــدراميـة لـلفعلاملسرحي للـشخصية املـونودراميـة (الصوت
ال ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ــد) وه ــي تـ ـتـح ـ ـ ـ ــول م ــن فـعـلـه ـ ـ ـ ــا
املـونــودرامي اخلـاص الــى فعل الـشخـصيـة
االفتراضية.
اخيراً وتـاسيسـا على مـاتقدم فـان للصمت
م ــسـ ــرحـي ـ ــا وفقـ ــا الســتخ ـ ــدامه الـ ــدرامـي
املـ ــوفـق-بالغـ ــة الـكلـمـ ــة وتـ ــدفق امل ــشـ ــاعـ ــر
واالنـفعـ ــاالت وقـ ــوة الـتــص ـ ــريح وعــنفـ ــوان
الذروة.

درامــــا الصــــــــمت
د.حسني علي هارف

جتـري االستعـدادات حـاليـاً ،القـامـة
مه ــرج ــان الــسالم امل ـس ــرحـي ،ال ــذي
يـقـف وراءه احت ـ ـ ـ ــاد املـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــرحـ ـي ــني
الع ــراقـيـني ،حـيـث سـيق ــدم خـم ـس ــة
ع ــروض م ـس ــرحـي ــة مـن الع ــاصـم ــة،
وقـ ـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــرة عـ ـ ـ ـ ــروض م ــن
احملافـظات الـعراقـية يف شـهر كـانون
االول القادم.
واذا كـنـ ــا النع ــرف حـت ــى اآلن م ــدى
النجـاح الـذي لـقيه مهـرجـان بغـداد
املـ ـسـ ــرحـي االول يف مـبــتغ ـ ــاه خالل
شه ـ ــر تـ ـش ـ ــريـن الـث ـ ــانـي مــن الع ـ ــام
املـن ـص ـ ــرم ،بع ـ ــد ان نه ـضــت به وزارة
الثقافة بعد سبعة اشهر من سقوط
الـنـظ ــام ال ـس ــابق ،ف ــإن ع ــودة احت ــاد
املـســرحـيـني العــراقـيـني الــى واجهــة
ال ـصـ ــدارة يف مـ ــشهـ ــدنـ ــا املـ ـسـ ــرحـي
ال ـ ــراهـن ،ي ـ ــذك ـ ــرن ـ ــا مبخ ـ ــاض ه ـ ــذا
االحت ــاد الـ ــدميق ــراطـي احل ــر ح ــال
سقـوط الـنظـام الـســابق ،وصيـرورته
املشبـوبة باالمل والـترقب ومحاولته
الدؤوبـة يف تطبـيع املشهـد املسـرحي
العـراقي خالل شهور طوال ،من دون
ان تـ ـتـق ـ ـ ـ ــاسـ ـمـه ع ـ ـ ـ ــوامـل الـ ـي ـ ـ ـ ــأس
واالحـبــاط بـفعل جــراحــات الــوطـن
املـستمـرة ،وهي علـى العمـوم ،عوامل
الميـكن نــسيــانهــا أو التغـافـل عنهـا،
بع ــد ان ع ــاي ـشـن ــاه ــا ط ــويالً ،بـفعل
املؤسـسة املـسرحـية الـسابـقة وجلـنة
امل ـسـ ــرح الع ــراقـي املـنـحلـ ــة ونق ــاب ــة
الفـن ـ ــانــني الع ـ ــراقـيـني الـتـي آث ـ ــرت
االسـتهالكـي والهــابـط علــى حـســاب
الـقيم الـفنيـة والفكـريـة واجلمـاليـة
ملـسـرح سلخ مـن العمـر مـايقـرب من
القرن!
والسـؤال ،الذي مينـعنا من الـوصول
غـ ـ ــداً الـ ـ ــى ت ـيـ ـ ــار املـ ـ ــرضـ ـ ــى ،وت ـيـ ـ ــار
اجملـ ـ ــانــني ،ت ـيـ ـ ــار االقـ ـ ــزام والـغجـ ـ ــر
واملشـوهني ،وتيـار املوتـى يف مشهـدنا
املـســرحي الــراهن؟ نـحن يف الــواقع،
نـعيـش عقــوداً مــريــرة مـن االشجــان
واالحـ ـ ـ ــزان ،وم ــن ال ـ ـصـع ــب اي ـ ـض ـ ـ ـ ـاً
نسيانها او التغافل عنها.
حقاً ،ان احتاد املسرحيني العراقيني
الـ ـ ــذي اس ـت ـبـ ـطــن ت ـ ـ ــاريخ املـ ـ ـسـ ـ ــرح
العراقـي ومرجعيـاته ،يدرك االن ،ان
منـصاتـنا املـسرحـية لـيست مـلهى أو
مـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــوراً يف شـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـ ــرشـ ـيـ ـ ـ ــد او
الــسعــدون ،او عــوامــة مــرجت ــة علــى
ش ـ ــاطــئ ابــي نـ ـ ــؤاس ،بل هــي ج ـ ــدل
وحـيـ ــاة وسج ــال تـ ــاريخـي اليـنـضـب
وتتـمظهـر القـدسيـة فيهـا من خالل
الـنخبـة الــواعيـة املـثقفـة ،الـتي لهـا
جمهورهـا اخلاص مـن طلبة املـسرح
واملثـقفني والـرســامني واملــوسيقـيني
وال ـ ــشعـ ـ ــراء ،نحــن ،يف االخ ـيـ ـ ــر ،مع
تـ ـ ـ ــوجـهـ ـ ـ ــات احتـ ـ ـ ــاد امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرحـ ـي ــني
العـراقـيني يف مهـرجـانه االول الـذي
يـدعـو الـى الـسالم واأللفـة يف عـراق
دمـ ـ ــرته احل ـ ــروب والـ ـ ــويالت واحملــن
واملـص ــائـب ،والنح ـسـب انـن ــا ن ــدعـي
اك ـث ـ ــر مــن كل ـمـ ـ ــة حق ،وش ـي ـئـ ـ ـاً مــن
الواجب الذي نستحقه جميعاً.

