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CULTURE

مسرح ومسرحيون

يف الثناء
عىل ما تبقى!

مسـرح العـتـمـة  ..مسـرح الـضــوء

اول الستارة

عاد عزيز خيون الى الوطن من دولة االمارات العربية ،كما عاد الغائبون املسرحيون
اآلخرون من ارض اهلل الواسعة ،بعد غربة طويلة استمرت اعواماً ،فارقوا فيها االهل
والديار قسراً ،بفعل اآللة اجلهنمية املقيتة لسلطة الديكتاتور ..اننا ال منلك لكل احبتنا
وزمالئنا املسرحيني الذين عاشوا حياة املنفى ،اال ان نقول :حللتم اهالً ،ووطأمت سهالً!
يخص الفنان عزيز خيون (املدى) بهذا املقال املهم ،بعد العديد من احملن واالنكسارات
واملصائب مع وجود بقية االخوة املسرحيني املغتربني بني ظهرانينا ،امثال جواد االسدي
وصالح القصب وعقيل مهدي وحكمت داود واسعد راشد وراجي عبد اهلل وكرمي جثير ،نقول
مرة اخرى ،مرحباً بكم يف ديار الوطن ،وما احوجنا اآلن ملشاركتكم يف صفحة (مسرح
ومسرحيون)..

عزيز خيون
محترف بغداد املسرحي 2004

قـد ال يخطـر علـى تفكيـر بعـضهم
(نــامل اال نكــون مجـانـبني لـشعلـة
ال ـسـيـ ــدة احلقــيقـي ــة او يـتـن ــاس ــى
الـك ـث ـي ـ ــرون يف زح ـم ـ ــة ال ـ ــوقــت ،يف
لهـ ـ ــاث العــمل وضـ ـ ــروراته امل ـ ــادي ـ ــة
والـ ـتـقـ ـن ــيـ ـ ـ ــة يف اشـ ـت ــبـ ـ ـ ــاك اآلراء،
سخ ـ ــونــته ـ ــا ،يف اح ـت ـ ــدام االفـك ـ ــار
وتقــاطعهــا ،واحيـانـاً بـسـبب تـسيـد
اجلـهل وتـ ــضخــم الـ ـ ــذات وســيـ ـ ــادة
الـف ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ــى ،ونـحـ ــن نـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـرّف
اطـاريحنـا الثقـافيـة يف هذا الـشأن
وتلك االشكـاليـة ان فن املـسـرح يف
مفهــومـه واست ــراتيـجيــة آفــاقه مــا
هـو اال فن مـستقـبلي ،علـى الـرغم
من تــأكيــداته املـسـتمــرة ،وانـشغــال
ه ـمّه االسـ ــاسـي مبـ ــا هـ ــو حـ ــاضـ ــر
وراهـن مـن مـ ـشـكالت اجـتـمـ ــاعـيـ ــة
واق ـت ــصـ ـ ــاديـ ـ ــة وســيـ ـ ــاســيـ ـ ــة تغـ ـ ــزو
اجمل ـ ـت ـ ـمـع وتـق ـ ـتـلـع وردة االم ـ ـ ـ ـ ــان
والطمـأنينة .نقول على الرغم من
ذلـك كله ف ــإن امل ـس ــرح فـن يعـيــش
ه ـ ـ ــاج ـ ــس وروح وق ـ ـ ــوة وح ـت ـمــي ـ ـ ــة
امل ـسـتقـبل يف ت ــشكـيل ع ــوامل رؤاه
اخملـ ـ ـ ــالـفـ ـ ـ ــة وتـ ـ ـصـ ـمـ ـي ــم وثـ ـيـقـ ـتـه
الــداخليـة وشــرعته املـتمــردة دائمـاً
علـى االعــراف والقـوانـني والنـظم،
وه ـ ـ ــو ي ـنـحــت ويـ ــص ـ ـ ــوغ مـف ـ ـ ــردات
خ ــطـ ـ ــابـه الع ــصـ ـ ــري يف ت ــطـ ـ ــويـ ـ ــر
صيـرورته ،يف حلّه تـرحـالـه الشـاق،
ويف حتلـيـقه العـنـي ــد وه ــو يـبــتك ــر
الطــرائق واملنـاهج ،ويخـوض غمـار
الـتج ــارب وجلّ ــة االفك ــار ،واع ــراس

ال ــنجـ ـ ــاحـ ـ ــات وع ــظـ ـ ــات وتعـ ـ ــال ـيــم
الـفـ ـ ـ ـشـل ،ح ـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـ ـاً اب ـ ـ ـ ــداً يف رس ــم
مـشــروعــاته الـضــروريــة الـتي تـعبّــر
عن هــواجـس االنـســان الــداخـليــة،
تـت ــآص ــر ام ــانـيه وتــطلع ــات حلـمه
االزل ــي بـ ـتـحـقـ ـيـق ع ـ ـ ــال ــم ف ـ ـ ــاضـل
تضـيئه احلريـة والعدالـة واالمان..
ونـظــرة خ ــاطف ــة حللقــات الــسفــر
التـاريخي لهـذا الفن املـناضل عـبر
العـص ــور ،حـت ــى وقـتـن ــا احل ــاض ــر،
كـ ــافـيـ ــة ألن تـ ــؤكـ ــد لـن ـ ــا حقــيقــته
التـطـوريـة ،واملــستقـبليــة كيف بـدأ
عفـوي ـاًَ بسـيط ـاً خجالً ومتـردداًُ ثم
كيف نـبت الحقـاً ومتـاسـكت قالعه
احلجرية ،و منـا يف دائرة االهتمام
االن ـســانـي علــى الـنـط ــاق الكــونـي،
وكيف اجنـز اشـواط تكــوينه بـإدارة
والهـام وعنـاد مـبتكـره االنسـان ،ثم
كيف صار هذا املسرح مادة وحاجة
يف مـتابعاته اليومـية او االسبوعية
والشهـرية ،وفضـاء مهماً يـغرّ اليه،
مشـاركـاً يف احتفـاالته او هـربـاً من
ضغــوط احليــاة ومتــاعبهــا ،ليجـد
يف كـ ـنـفـه االن ــيـ ـ ــس ال ـ ـ ــذي ال متـلّ
صحـبـته ،يج ــد احلكــاي ــة والعـبــرة
واحلكمـة واملتعـة الـراقيـة ،ثم ومن
جــانب آخـر كـيف ان هـذا االنـسـان
فنــان ـأً ومـشــاهــداً ومـســؤوالً تـشـبث
بــاالجـنحــة الــسحــريــة لهــذا الـفن
اخل ـ ــال ـ ــد ،وجتـ ـ ـوّل مـعه يف جـمــيع
جتليـاته واحبـاطــاته بحثـاً يقـينيـاً
عـن سلــوى ممـتعــة ومـفيــدة جتعل

مـن وط ــأة ه ــذا ال ــوجـ ــود ممكـن ــة
التحـمل ،عن معـرفـة وخبـرة تـوفـر
اجـ ــابـ ــة شـ ــافـيـ ــة ألســئلـ ــة ع ـصـيـ ــة
تـعصف بـوحـدته الـضعيفـة ،وتـؤرق
هـداته وحيرته ،كيف صـفق لسدنة
ومـبدعـي هذا الـفن اخلالق ،وكيف
قـبل هــام ــاتهـم بـتـيجــان مـن اآلس
والـي ــاسـمـني ..اذن ه ــو فـن مـتـم ــرد
علـى السائـد والساكـن ،متمرس يف
اخـتـ ــراق االشـيـ ــاء ،ال الــتهـ ــاون او
الـتصالح مـعها ،ويتحـرك دائماً يف
مج ـ ــال الـ ـض ـ ــد مــن آف ـ ــة الـكـ ــسل،
وح ـ ـ ـ ـ ــذر املـغ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــرة وال ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــاون
واالس ـتـق ـ ـ ــرار ،وخ ـ ـ ــدر الـقــن ـ ـ ــاع ـ ـ ــة،
والـق ــب ـ ـ ــول بـل ـ ـ ــون واح ـ ـ ــد وص ـ ـ ــورة
واحدة ،،وضـد اي شكل من اشـكال
االقــامــة والـثـبــات ،ل ــذلك جنــد ان
مبــدعيـه املهمـومـني بنجــاة حيــاته
وجتـ ـ ـ ـ ـ ــددهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ه ـ ــم اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــرون ال
يحـسنون ايضاً االنبـهار بإجناز ما،
واالستـراحـة يف مـحطـة واحـدة ،او
التــوقف عنـد دهـشــة حصــاد معني
مه ـم ـ ــا ك ـ ــان ح ـ ــاصل ال ـب ـي ـ ــدر ،وال
يـكتـنفــون مبــا جتــود علـيهـم رحلــة
الـ ـبـح ــث وال ح ــتـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ــوصـالتـهـ ـ ـ ــا
املـ ـض ـن ـي ـ ــة ،بـل سف ـ ــر دائــم ص ـ ــوب
اصق ـ ــاع الالفــت واجمله ـ ــول ،القـلق
رف ـيـقهــم االزل ــي ،والق ـبـ ــض علـ ـ ــى
جـمــرة اخملــاطــرة ل ــذتهـم االثـيــرة،
ولـهـ ـ ـ ــذا ،وم ــن اجـل كـل هـ ـ ـ ــذا ه ــم
دائـمــو الـتفـتـيــش عـن اي مـثـيــرات
بك ــر تـ ــؤجج الـلهـيـب نـي ــران اب ــداع

هذا الفن اجلميل (املسرح)..
فكـانت املعـامل والـورش املسـرحيـة،
ف ــضـ ـ ــاءات اخمل ـتــبـ ـ ــرات وال ــبحـ ـ ــوث
والدراسـات التي افضت الـى حلول
مـدهـشــة ونظـريـات كـان لهـا االثـر
الفعال يف هزهزة سواكن االعجاب
مب ــا حتقق ،وتـثــويــر وجتــديــد روح
ال ـظـ ــاهـ ــرة املـ ـسـ ــرحـيـ ــة بـني فـتـ ــرة
واخـ ــرى ،ومبـ ــا يـنـ ــاسـب ويــتفـ ــاعل
ويج ـي ــب عل ـ ـ ــى مـ ــطلــب احل ـ ـ ــالــي
ومـعـ ـ ـضـل ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــراه ــن ،مـ ـ ـ ـش ـكـالت
وحتديات .وكـان مبدعـوا هذا الفن
وال يـ ـ ــزالـ ـ ــون يـ ـ ــزرعـ ـ ــون عقـ ـ ــولهــم
وقلـ ــوبهـم لـ ـسـ ــاعـ ــات وسـ ــاعـ ــات يف
مـ ـش ـ ــاغل احملـت ـ ــرف ـ ــات والــتج ـ ــارب
والتــدريبــات اليــوميـة ،وبـإحلـاح ال
فتـور فـيه ،قصـداً يف حتقيق حـالـة
الكـشف واالضافـة إلصطـياد طـائر
املع ــرف ــة الـن ــادر واملـثـي ــر ،كـي يــظل
خ ــطـ ـ ــاب هـ ـ ــذا ال ـ ـســيـ ـ ــد اجل ـم ــيل
(املـ ـس ـ ــرح) بهــي احللّ ـ ــة وال ـطـلع ـ ــة
بـ ــاعـثـ ـ ـاًُ عل ـ ــى الغـنـ ــى واحلـيـ ــويـ ــة
واالمــتـ ـ ــاع والـ ـ ــدهـ ــشـ ـ ــة واالنـ ـ ــاقـ ـ ــة
واجلــمـ ـ ــال ،مــت ـ ـ ــرفعــني وزاهـ ـ ــديــن
بــألــوان املـتع احلـيــاتـيــة واالطـمــاع
ومغـريات اجلـذب املاديـة واملعنـوية،
الـتـي يه ــرول الكـثـيــرون خلــطفهــا،
والـ ــذيــن يخ ـط ـط ـ ــون ويحـ ـسـبـ ــون
للفـوز مبغـنمهـا اخلـاسـر الف الف
حـسـاب ،ولفـرط حـبهم لهــذا الفن
القـ ـضــي ـ ـ ــة ،ولف ـ ـ ــرط قــن ـ ـ ــاع ــتهــم،
وتـعملق مـديــات حلمهـم االخضـر

مرسحية الواقع واللعب التقني احلر
د .جبار خماط حسن
ويع ــد الفـن امل ـســرحـي اكـث ــر الفـنــون
اقتــراب ـاً مـن فكــرة الـتحــويـل املبــاشــر
للـواقع املعاش التي تبـدأ بالتقرب يف
ح ـ ـ ــدود ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــان واملـك ـ ـ ــان وص ـ ـ ــورة
االنـفـع ـ ـ ـ ــال االن ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــان ــي ،وتـ ـنـ ـتـه ــي
بالتبعـيد حني تبدأ خـبرة املسرح
مج ـسـ ــدة عل ــى خ ـشـب ــة امل ـس ــرح
بـ ــوصفه ــا ع ــرضـ ـاً مم ـس ــرحـ ـاً له
قـ ـ ــوانــني ال ــتعـ ـ ــايـ ــش اجل ـمـ ـ ــالــي
املـب ــاش ــر مع املــتلقـي ،وب ــالـت ــالـي
ميكـن تقــسيـم منــاطق االتـصــال
بـالواقع على نحـو مفهوم النفي،
الــذي هــو تقـني ــة ادراكيــة تخــزن
الـواقع يف صـورة ذهـنيـة ممـاثلـة،
اعطـى لهـا الفن تـعبيـراً مبـاشـراً
اسـم ـ ــاه ب ـ ــاحمل ـ ــاك ـ ــاة الـتـي تـنـقل
ال ـ ـ ــواقع إلـ ـ ــى صـ ـ ــوة ال ــتقـ ـ ــريــب
املـب ـ ــاش ـ ــر له .وه ـ ــذا م ـ ــا ن ـ ــراه يف
ال ــواقعـيــة والـطـبـيعـيــة وامل ـســرح
الــسيــاسـي والتـسجـيلـي ،وهنــاك
الفـن ال ــذي يع ــالج ال ــواقع علــى
نح ـ ــو م ـ ــرحلـتــني ،أولهـم ـ ــا نفـي
تقـنـي أولـي ،وهــو م ـش ــابه ملــا هــو
موجود يف احملاكاة بوصفه بداية
لعـملـي ــة الـتح ــويل أو م ــا يع ــرف
ظــاه ــراتي ـاً بــالـتعلـيق أي حـصــر
الــواقـع املبــاش ــر بني قــوسـني .ثم
تــأتـي امل ــرحلــة الـثــانـيــة وهـي مــا
تــسمـى (بـنفي الـنفي) الـذي هـو
أدراك م ــزدوج يق ــوم علــى حــريــة
املعـاجلة االسلـوبية الـتي جتتمع

بـني ال ــذاتـي وامل ــوض ــوعـي عل ــى ح ــد
سواء.
وبغيـة التعـرف علـى وراء هذا الـقول،
يـنــبغـي الــتعـ ــرف علـ ــى مـفهـ ــوم نفـي
الـ ــواقـع تقـنـي ـ ـاً مـن حـيـث الــتقـ ــدمي
املسـرحي ،إذ جنـده مـاثالً يف (اجلـدار
ال ــرابع) ال ــذي يفـصل اطــار الـصــورة
امل ـســرحـيــة عـن اجلـمهــور يف حــاجــز

شـفاف يـسمح لـه باملـشاهـدة عن بـعد
ملــا يحـصل مـن احــداث علــى خـشـبــة
امل ـســرح ،مـن خالل م ــا يع ــرف تقـنـي ـاً
بلعبـة االيهـام بـالـواقع وكــانت تعـرف
أن مـ ــا ي ـ ــدور علـ ــى خـ ـشـبـ ــة املـ ـسـ ــرح
محـض متثـيل ،لكن عـنصـر املسـرحـة
يـجعل مـن امل ـش ــاه ــدة طق ـس ـ ـاً للعـب
املـســرحي االيهـامي مـا بـني اجلمهـور
وعـنــاصــر اخل ـشـبــة امل ـســرحـيــة
املـادية والبشريـة .أما ما نسمعه
عن (كـسـر االيهـام) فهـو املعـادل
الــتقـنـي ملـفهـ ــوم (نفـي الــنفـي)،
الـ ــذي يعـك ــس أدراك ـ ـاً مـ ــزدوجـ ــا
للمسرحيـة ،فنحن نعلم اننا يف
م ـ ــس ـ ـ ــرح (نـفــي أولــي) لـك ـنــن ـ ـ ــا
نـتج ــاوز لعـب ــة االيهــام ،ب ــاتفــاق
املشـاركة القصـدية على صـياغة
احلــدث املـســرحـي ،مـن بعــد مــا
كـان منفـصالً ،مثل مـا جنـده يف
املـس ــرح (البــرشـتي) أو (املـســرح
داخـل امل ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــرح) ف ـ ـ ـضـالً عـ ــن
(امل ـسـ ــرح املفـت ــوح) ذي ال ـطـ ــابع
االعتقالـي ..هكذا يبـدأ العرض
بــايجــاد معــادل مـبـتكــر جــديــد
لـعالق ـ ــات الـ ـ ــواقع ال ـ ــزم ـ ــان ـي ـ ــة
واملك ــانيــة وصــوالً إلــى ت ــأسيـس
واقع املـسـرحـة املـزدوجـة للـواقع
الــذي جنــده رم ــزاً ال نقالً ،ممــا
يع ـطـي واقعـ ـاً ج ــدي ــداً ت ـصـنـعه
الصـورة املـســرحيــة التـي تتفـرد
العنـاصـر الـسـمعيـة والـبصـريـة
واحلـ ــركـي ـ ــة علـ ــى انـت ـ ــاجهـ ــا يف
(الـهــن ـ ـ ــا  /اآلن) او م ـ ـ ــا يـع ـ ـ ــرف
بجدل الزمكانية يف املسرح.

واميـ ــانهـم بـ ــالـ ــدور الـكـبـيـ ــر الـ ــذي
ميـك ــن ان ي ـ ـض ـ ـطـلـع بـه ،ل ــم يـل ـ ـ ــو
ع ــزميـتهـم اي م ــانع مـن الـتح ــرك
والـعمـل واالنتـاج مـهمـا كـان شـكله
ولـونه بـل ابتكـروا حججـاً عـديـدة،
ط ــريق ـاً وهــدف ـاً كـي يــظل حـصــان
مخـ ــاط ـ ــرتهـم مـنـفلـت ـ ـاً عـمـ ــا هـ ــو
قاعدي ..فـصارت املسـارح الصغيرة
والفـضــاءات العــديــدة والـبـسـيـطــة
جـ ـ ــداً بلـ ـ ــوازمه ـ ــا واس ــتعـ ـ ــداداته ـ ــا
والـفق ـي ـ ــرة اال مــن غــنـ ـ ــى الف ـن ـ ــان
وجــمـ ـ ــوح الفـك ـ ــرة ،م ـي ـ ــاديــن عــمل
مـث ـ ــاب ـ ــر لـتـفقـي ــس املـ ـش ـ ــروع تل ـ ــو
املشروع ،وتقدموا بثرائهم هذا الى
مـشـاهــدين قلـة فـربحـوا جتـربـتهم
وزمـ ـنـه ــم وجـ ـمـه ـ ـ ـ ــوره ــم ،ربـح ـ ـ ـ ــوا
ع ــمـ ـ ـ ــره ــم ،وصـفـق لـه ــم الـعـ ـ ـ ــال ــم
بــإخـتالف لغ ــاته والــوانـه ،وحلقـت
طـي ــور جتـ ــاربهـم عـن ــاويـن اعـت ــزاز
وتقـيـيـم وت ـش ــريف ودراســة واميــان
وحــيـ ـ ــاة يف املـ ــسـ ـ ــرح ،لــم مي ـنـعهــم
هـج ـ ـ ــوم ظـل االفـك ـ ـ ــار ،كـل ـيـ ـ ـس ـيــي
اخلـ ــيـ ـ ـ ـ ــال واالرادة ،ال وال ج ـ ـم ـ ـيـع
االســبـ ـ ــاب ال ـتــي ه ـبــت ألن تـك ــبل
فــروسيــة حلـمهم وحـداثــة رؤاهم،
وتقـزم قمم مـشروعـاتهم املسـرحية
اجلــديــدة ،لـم تقعــدهــا عـن نعـمــة
الـتفـكيــر واحلــراك ،بــالـتعـبي ــر عن
هـم ــوم وازم ــات وخـيـبـ ــات ومع ــان ــاة
زمـنهـم وان ـسـ ــانهـم ،بـل جنح ــوا يف
اجـتـيـ ــاز كـل العـ ــوائق واحلـ ــواجـ ــز،
وابتكـروا اشكـال وتقـنيـات جـديـدة،

وعبـروا مبشـروعهـم املسـرحي جهـة
ضف ــة احل ــداث ــة واالبـ ــداع ،وبقـيـت
الـضفـة الـســاكنـة ،الـضفـة القـانعـة
واملـيـتـ ــة تـ ــرمــيهـم ب ــسهـ ــام احلقـ ــد
واحل ـســد تــرمـيهـم بـتهـم عــدة هـم
ي ــسخ ــرون مـن نـيـ ــاته ــا الـبـ ــاطل ــة،
حبالهـا القصيـرة وظاهـرها املعلن،
ويفــرحــون ملـضــامـيـنهــا واص ــواتهــا
الـداخليـة مثل (مـسرح النـخبة) او
(م ـ ــس ـ ـ ــرح االقـلــي ـ ـ ــة) او (امل ـ ــس ـ ـ ــرح
امل ـتـجهــم) و(مـ ــسـ ـ ــرح الع ـت ـم ـ ــة) ..
يـتهـم ــونهـم ان الـضـحك ــة ال جت ــد
ط ــريقه ــا ال ــى م ـس ــرحهـم الق ــامت،
حـتى ان جنحت واهتـدت فال تولد
اال خافتة الصوت ،مجهدة الطاقة
ميـتة الصـدى بينـما يتفـاخرون ان
م ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــرحـهـ ــم االس ـ ـتـهـالكـ ــي يـعـج
ب ــاحلـي ــاة ؟؟!! وشـب ــاك ت ــذاك ــرهـم
ي ــرفل بع ــافيــة العــائــد املــادي ؟؟!!
ومشـاهـدي عـروضهم االسـتهالكيـة
يــتـ ـ ــدحـ ـ ــرجـ ـ ــون ارض ـ ـ ـاً مــن شـ ـ ــدة
الــضحـك؟؟!!  ..ولكــنهـم بــثقــتهـم
اجلـاهلـة هـذه يـكشفـون عن ضعف
يف احلجــة ،وعـطـل يف النـظــرة ألن
فـ ــن امل ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــرح ،ت ـ ـ ـ ـ ــاريـخـه وروحـه
املــستقـبليـة ،وجــدل احليـاة ،يـشيـر
الـ ـ ــى ال ــضـ ـ ــد مــن ذلـك متـ ـ ــام ـ ـ ـاً ،
وميــنحـن ــا االميـ ــان والقـ ــوة واالمل
واحلقيقـة فـأقليـة ونخبـويـة اليـوم
هــم الكـثـ ــرة الك ــاث ــرة غ ــداً . .وم ــا
ي ــرونه الـي ــوم معـتـم ـاً هــو بــاحلـتـم
والتأكيد يكون مضيئاُ غداً..

دائم ـاً نـعتــرف ازاء البـقيــة البــاقيــة من
روادنــا امل ـســرحـيـني ،ب ــالق ــول :انكـم جـيل
الـريــادة والتــأسيـس ،ونحن جـيل التـوابع
والزوابع .فنحن يف قرارة نفوسنا ،ننتظر
املـ ــوت ،نــتقـبـله يف ايـ ــة حلــظـ ــة .ولـكـنـنـ ــا
نـت ـ ــذوق مع احملـك ـ ــوم علــيهـم بـ ــاملـ ــوت ،او
املهـيئـني له بفعل الــشيخـوخـة شـيئ ـاً من
املصير الذي نستحقه.
لنـعتــرف ايـض ـاً ،انه كـلمــا مــات احــد من
هــذا اجليل ،احـسـسنـا بـإخـتنـاق يــرافقنـا
ايـاماً ،وقـد يالمس اعـناقـنا احلـزن مرات
ومــرات ..فــاجلـمـيـع يكــره املــوت ،وكلـنــا -
نحـن االحيــاء -نـنتـظــر علــى الــرغـم من
ذلـك ،ون ــسعـ ــى الــيه مـ ــربـ ــوطــني بخـيــط
سحــري ..اننـا ،يف احلق ،نـريـد ان نعـرف
كيف آلـت الدنـيا بـرائد مـسرحـي معروف
الـى حـالـة املـوت الـسـريـري؟ ومـاذا قـال؟
ومـا كـانـت رغبـته االخيـرة قـبل ان يفـارق
احليـاة؟ وهل كــان جبـانـاً او جــريئـاً؟ هل
صلى الى ربه واسـتغفر؟ ام جدف وكفر؟
هل اضــط ـ ــر ملـك املـ ــوت الـ ــى شـ ــده مـن
قــدمـيه ،ام فــاضـت روحه طــوع ـاًُ؟ ويف اي
مدى من الوقت؟
تـ ـ ــرى ،مـ ـ ــا الـ ـ ــذي ي ـ ـ ــدفعــنـ ـ ــا الـ ـ ــى هـ ـ ــذا
االهـتمــام؟ واي خيـط سحــري كمــا قـلت
ي ــربـطـن ــا نحـن الـت ــوابع ال ــواع ــدون وبـني
الشيوخ املعلقني على خازوق عزرائيل؟
يلوح لـي ،انه خيط احليـاة الذي يـنتظم
الـنـ ــاس اجــمعــني ،اذا انق ــطع بـ ــأحـ ــدهـم
احــدث انقـطــاعه اضـطــرابـ ـاً من الـطــرف
ال ـ ـ ــى الـ ــط ـ ـ ــرف اآلخ ـ ـ ــر ..هـك ـ ـ ــذا ك ـ ـ ــانــت
فـج ـيـع ـتــن ـ ـ ــا بـحـقــي الـ ـ ـش ـبـلــي وج ـ ـ ــاســم
الـعبــودي وكــاظـم حيــدر واب ــراهيـم جالل
وبهنام ميخائـيل وجعفر علي .ولعل هذا
االضـطــراب يكــون اعــظم مــا يك ــون عنــد
اقتــراب السـاعـة ملن مـن تبقـى من روادنـا
املـســرحـيني االفــاضل ،بعــد ان بلغــوا من
العـمر عتـياً ،وهم بـاملناسـبة  -قلـيلون ،ال
يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة.
هو القدر التراجيدي حقاً ،ألنه ينفذ يف
وجـداننـا حـيث تتــرسب احالمنـا املكبـوتـة
وت ـطـلعـ ــاتـنـ ــا الـتــي ال تعـ ــد وال ت ـ ــوصف،
فــنحـن ،يف االخـي ــر ،ن ــرض ــى ب ــاملـ ــوت مع
ال ـ ــس ـ ـ ــائ ـ ـ ــري ــن الـ ـيـه ع ـ ـ ــاجـالً ام آجـالً ،او
نشهـدهم يـتذوقـون عنـا ،شيئـاً من الـقدر
الـ ـ ــذي نـ ــس ــتحـقه ،وش ـيــئ ـ ـ ـاًُ م ــن االحالم
والــتـ ـطـلعـ ـ ــات ال ـتــي م ــنعــنـ ـ ــا تهـ ـ ــذي ـبــنـ ـ ــا
االجـتـم ــاعـي ،او خ ــوفـن ــا مـن الـتق ــالـي ــد
املرعبة ،او مجرد العجـز او التعبير عنها
بإصبع االتهام او صرخة االحتجاج.
رحـم اهلل شـيــوخـنــا الــرواد الــذيـن مــاتــوا
بق ــدر الكـثـي ــر ال ــذي وضع ــوه يف كالمهـم
القـليل! ومـرحـى للـشيــوخ االحيـاء بقـدر
القليل الذي وضعوه يف كالمهم الكثير.

احملرر

عروض ومسرحية

حــــــــــوار ..البـــاث واملتـلقــــــــــي
حميد عبد اجمليد مال اهلل
البصرة
لـم تع ــد الـت ــواصلـي ــة يف ح ــال س ــالـب ــة
اليــوم ،م ــا ان تبـث معلــومــة مــا او رأي،
عــب ـ ــر وســي ــط مـعل ـ ــوم ـ ــاتــي م ـ ــرئــي او
مـسمــوع او سمعـبصــري ،حتــى تتـوالـى
ال ــردود والـتـعقـيـبـ ــات كل ــون مـن ال ــوان
ال ـتـلـقــي  -ال ـتـلـقــي مـجـه ـ ـ ــود عـقـلــي
يـؤديه الشخـص املستـمع او املشـاهد او
القــارئ ويــسمــى الـبعــد (الـسـيمــانـتي)
احمل ــتـ ـ ـ ــوى واملـع ــنـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــذي يـعـ ــطـ ـيـه
امل ـ ــس ــتق ــبل عــنـ ـ ــاصـ ـ ــر الـ ـ ـشــكل ت ــبع ـ ـ ـاًُ
لــتلقـيهـم ــا كـبع ــد (سـيجـم ــاتـي) يـبـثه
املرسل يف الفضاء املـسرحي ضمن هذا
اجلـنــس ،احل ــوار بـني امل ــرسل واملــتلقـي
سـار مـســرحيـاً ،وهـو يقـارب للـمنـاقـشـة
واجلـ ـ ـ ـ ــدل يف حـ ـ ـ ـ ــاالت ،الـهـ ـ ـ ـ ــدف مـ ـنـه
التـأسيس عبـر احلديث (لنظـام بنيوي
يف مـوضوع ما بـاسهامات مـتعددة ،وهو
يـ ـشـيـ ــر الـ ــى ط ـ ــريق مـنـتـج املعـ ــرفـ ــة)
ت ـ ــواصالً لـلحـ ــوار يف ايـ ــام عـ ــزت فــيهـ ــا
املشاهدة املسرحية هنا.
الع ــام امل ــاضـي شه ــد خـمــس ــة ع ــروض
مسرحية مببادرة من احتاد املسرحيني
الع ــراقـيـني .مت تق ــدمي مــس ــرحـي ــة مع
حـ ــوار يف بـ ــاحـ ــة مـنـ ــزل قـ ــدمي ي ــشغـله
(االحتـاد) ،هـذه الفقـرة الثقـافيـة نتـاج
تعـ ــاون بـني جـ ــامعـ ــة الـبــصـ ــرة (وحـ ــدة
الـنــش ــاطـ ــات الفـنـي ــة) واحت ــاد االدب ــاء
والـكتــاب يف البـصــرة ،اشكــاليـة اخملـرج

املــم ــثل مــن ال ــطـ ـ ــروحـ ـ ــات احلـ ـ ــواريـ ـ ــة
الـســاخنـة اثـارهــا النـاقـد قــاسم علـوان
ومبــش ــارك ــة آخ ــريـن جت ــاورت رؤيـت ــان،
االولــى مع الـتخـصـص بــالـتفــريـق بني
االخــراج و الـتمـثيـل ،والث ــانيــة س ــوغت
االن ــدم ــاج ووح ــدة ال ــرؤي ــة ودور ص ــانع
العـرض املسـرحي ،كمهمـة ساريـة .تابع
الـدكتـور مجيـد اجلبـوري خطـو (دراما
تـورجيـا) العـرض :اخـتيـار نـص لكـاتب
مـغتــرب ،عـســر ظــروف العـمل لعــوامل
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوعــي ـ ـ ــة ،اخل ـ ـ ــروج مــن احل ـ ـ ــرم
اجل ــامعـي الــى جـمه ــور نخـبــوي ،عــدم
صالحـيـ ــة مـكـ ــان الـبـ ــروفـ ــات ،تـكـيــيف
مــس ــاح ــة ضـيق ــة للع ــرض ،عـص ــامـي ــة
الكــادر الثالثـي :الفنـانـون هـشــام شبـر
واسـعد عـبد الـرضا ويـاسني وامي ،كـما

ص ـنـف العـ ـ ــرض ض ـمــن املـ ـ ــونـ ـ ــودرامـ ـ ــا
الـتح ــري ـضـي ــة مم ــا اثـ ــار وجه ــة نــظ ــر
مغ ــاي ــرة يف الـنق ــاش ،ألن الـط ــروح ــات
غيـر آنيـة بـل قبليـة لم تتـزامن والعهـد
املاضي احملرض عليه.
ط ــرح رأي ــان يف ل ــون املــس ــرحـي ــة ،االول
عــدهــا مــونــودرامــا لــوج ــود شخـصـيــة
واحدة بسرود (منولوكية) كاشفة لتأزم
ذاتـي  -جـمعـي لــشخـصـي ــة عـص ــابـي ــة
(مجـنـ ــون) .الـ ــرأي الـثـ ــانـي اعـتـبـ ــرهـ ــا
مسـرحيــة ذات فصل واحـد ،بـشخـصيـة
تع ـ ــانـي اغـت ـ ــرابـ ـ ـاً ذاتـيـ ـ ـاً بح ـ ــوار غـي ـ ــر
(ديالـوكي) فيه منـاجيات واصـوات غير
كالمية.
ومن املـالحظـات علـى العــرض افتقـاره
مكونـات سينوغـرافيا خـاصة املـوسيقى

وقـص ــر مـ ــدة الع ــرض ،وس ــرع ــة االداء،
واملـيل الــى الـتقـطـيب والـبكــائيــات ،مع
اشادة بـتقنيـات املمثل (هـشام شـبر) يف
ادائه الـص ــوتـي املـن ــوع تـبعـ ـاً لـتع ــددي ــة
االص ـ ــوات املـنــتج ـ ــة مـن الـ ــشخ ـصـي ـ ــة
الــوحـيــدة واالسـتخــدام املـن ــوع املغــايــر
لنوع العدد املستخدمة.
ص ــنف حــي ـ ـ ــز العـ ـ ــرض ض ـمــن املـكـ ـ ــان
(احملــايــد) نـظــراً الفـتقــاده الـهن ــدسيــة
املعـم ــاريـ ــة ألمكـن ــة مـتخ ـصــص ــة مـثل
ال ــص ـ ــاالت املـ ــس ـ ــرحــي ـ ــة ودور االوب ـ ــرا،
ومت ـيــي ـ ـ ــزاً لـه عــن املـك ـ ـ ــان (الـع ـ ـ ــارض)
متعدد االستخدام كقاعات املدارس.
لـم يتـطــرق احلــوار الــى ج ــدليــة بـنيــة
الـشخـصيــة ،مجنــون بكالم معـقلن ،او
مـ ــا ميـكـن ان اسـمـيـه بقـنـ ــاع اجلـنـ ــون
اجملـازي ،وجــدليــة عنـوان نـص الكــاتب
ال ـ ـط ـب ـيــب وس ـ ـ ــام ال ـ ـ ــردي ـنــي (الـقــب ـ ـ ــر
والـشــاه ــد) بني داللــة ك ــونيــة لالبــديــة
وش ـ ـ ــاه ـ ـ ــد مـج ــن ـ ـ ــون ،ك ـ ـ ــذلـك دخ ـ ـ ــول
شخصية يف اخلـتام مبقولـة ال ضمنية
(امل ـســرحـيــة انـتهـت ،لكـن القـضـيــة لـم
تنته بعد.)..
غلـبـت اســتخ ـ ــدام تقـ ــانـ ــات (امل ــسـ ــرح
الـنـظـي ــر) املكــونــة مـن م ــواد حقـيقـيــة
مــألــوف ــة يف احلي ــاة الي ــوميــة ،واالفــادة
مـن اطـالق شعـ ــر ال ـ ــوجه ،ول ـ ــون شعـ ــر
الـرأس لتحـديـد بعـض مالمح اجلنـون
من دون ماكياج او ماسك.
اخملــرج ه ـشــام شـبــر نــاشـط م ـســرحـي
تخ ــرج يف مـعهـ ــد الفـن ــون اجلـمــيل ــة -
بصـرة ،له مـشـاركـات يف مـسـرح الـطفل
واملسرح املدرسي واجلامعي.

العبث اجلاد اكثر مما ينبغي

قــراءة فـي املصـادر الفـلسـفـيـــة ملســـرح يـونـسـكــــو
خضيرميري
ال يوجد مسـرح عانى من االستخفاف وسوء
الفهم وقصـور النظر وكـسل البحث واملتـابعة
فيه بقدر مسـرح يوجني يونـسكو وذلك نظراً
لل ـمـ ــظه ـ ـ ــر الع ـ ـ ــام وانعـ ـ ــدام الـ ـ ـشــكل وقـ ـ ــوة
الـتــداعـيــات احلــواريــة فـيه الـتـي اعـتـمــدهــا
(يونـسكو) يف اعـماله املسـرحية مثـل (املغنية
ال ـصـلع ـ ــاء) و(ال ـ ــرب ـ ــاع ـي ـ ــة) و(اخل ـ ــرت ـيــت) و
(اميــديــة) او كـيف نـتخلــص منـه؟ وغيــرهــا.
ولعل الـشعـار املبـدئي الــذي يتحـرك مـسـرح،
يـونـسكـو بـإجنـاحه هـو منـطق انطـونـان آرتـو
نصف اجملنـون الذي تلخصه العبـارة القائلة
بـأن الفكرة املـسرحيـة التي يـتطلع اليـها هي
فكـرة قائمـة على هـز اللغة لـكي يعيد بـناءها
ول ـك ــن مبـ ـ ــس احلـ ـيـ ـ ـ ــاة وان هـ ـ ـ ــز الـلـغـ ـ ـ ــة مـع
ال ـتـخل ــص م ــن املع ـن ـ ــى اجل ـ ــاه ـ ــزي ملـفه ـ ــوم
اس ــتع ـمـ ـ ــال احل ـيـ ـ ــاة هـ ـ ــو الـ ـ ـشـ ـ ــرط االولــي
للتخلص من الـواقعية الـسابقة عـلى احلياة
وهـذا مبدأ ال شك فـيه يستمـده يونـسكو من
افكـار اخـرى تعـود الـى الفـريـد جـاري اضـافـة
ال ــى (آن ـسـ ــو) وتع ــود كـ ــذلك ال ــى ط ــروح ــات
ال ـســريــالـي ــة وبعـض مـن مـصــادره اكـتــشفهــا
يــونــسكــو بـنفــسه امـث ــال الكــاتـب االسـبــانـي

مــيج ـ ــويل مــبهـ ــورا و (كـ ــاراج ـ ــاله) واعـمـ ــال
دميـتــريــو دميـت ــرسكـيــو بــازو ()1923 - 1883
وهي مـص ــادر دراميــة ال شك فـيهــا ان يـطلق
علـيه ــا اسم مــدرســة مــا وراء املـيت ــافيــزيـقيــا
وتع ــرفـن ــا مـجلـ ــة ايف ــرجـ ــون به ــذه امل ــدرس ــة
ب ـ ـ ــال ـ ـصـ ـيـغ ـ ـ ــة الـ ـت ـ ـ ــالـ ـي ـ ـ ــة ان عـل ــم م ـ ـ ــا وراء
املـيت ــافيــزيـقيــا هــو علـم العــالـم الق ــائم وراء
الفلسفة وهذا العـالم يقع وراء امليتافيزيقيا
بـق ـ ـ ــدر م ـ ـ ــا ان امل ـي ـت ـ ـ ــاف ـي ـ ـ ــزيـق ـي ـ ـ ــا تـقـع وراء
الفيزيقيا.
التق ــدم نـظ ــري ــة ه ــذه امل ــدرسـ ــة الفل ــسفـي ــة
املـشـوشـة اي عـون مـنهجـي واضح يف معـرفـة
مـ ـ ــا ت ـنـ ـط ـ ـ ــوي عل ــيه س ـ ـ ــوى بع ــض االفـكـ ـ ــار
احلقـودة التي حتـاول هذه املـدرسة احلـصول
عـليهــا من رفع احلـدود الفـاصلـة بـني الفكـر
واخل ـي ـ ــال وال ـتـ ـصـ ـ ــور واحلق ــيقــي والـلغ ـ ــة و
املنـطق ولعل يـونـسكـو اتهم يف بـدايـاته بهـذه
املدرسة خـاصة من زوايـة كون العـالم املبذول
ام ــامنــا ال يـشـكل بحــد ذاته نـظــامـ ـاً .هنــاك
ت ــدخل تعــسفـي مـن جه ــة العقـل للحـص ــول
على نـظام ..وهـذا يعنـي بأن العـالم كمـا هو،
وخارج كل ممارسة عقليـة ال يقدم لنا نظاماً
بل االصح ان الـعقل وح ــده ه ــو ال ــذي يق ــدم
الـنظـام املفقـود داخل العـالم ،وسـوف يـوضح
لـنا الفـريد جـاري الشـيء الكثيـر عن فلـسفة
مــا وراء املـيت ــافيــزيـقي ــا وذلك بقــدر تهــويـنه

لـكفـ ــرة (الـتـنـ ــاقــض) واعـتـبـ ــار هـ ــذا املـبـ ــدأ
املـرفــوض ،ارسطـاليـسـاً هـو مبـدأ (مـرفـوض)
اكثــر مـنه (خ ــاطئ) فــالـتنــاقـض يــشكل روح
الع ــالـم وبال تـن ــاقـض مـي ــري مي ــوت الــتكـث ــر

والتنــوع واالشتبــاك الشـرعي ..وسـوف يعمل
يونـسكو جاهـداً على تبني فكـرة التناقض يف
كل اعمـالـه املسـرحيـة ذلك يعـد اخالصـاً من
ج ـ ـ ــان ــب وي ـ ـ ــون ـ ـ ـسـك ـ ـ ــو لـفـل ـ ـ ـسـف ـ ـ ــة م ـ ـ ــا وراء

امليتافيزيقـيا .اال ان التطوير االهم لديه هو
اكتـشافـه تناقـضاً اكـبر ال داخل عالقـة العقل
بنظـام العالـم ،بل داخل عالقة العقل بـاللغة
نـفسهـا ،ان يونـسكـو هو رائـد من رواد انفـتاح
اللغـة علـى طـاقتهـا االعتبـاطيـة فهـو يتـدرب
عل ـ ــى ال ـتـخلــص مــن فـك ـ ــرة ن ـظـ ـ ــام الع ـ ــالــم
ب ــواسـط ــة حتـطـيــم او خلخـ ــة اللغ ــة وس ــوف
تكون اعمـاله املسرحية منـاذج ال يستهان بها
يف م ــراجعـ ــة مفهـ ــوم اللغ ــة داخل الـت ــواصل
االنسـاني ،من املعـروف ان مسـرح العـبث كمـا
قـ ــدمه لـنـ ــا يـ ــونـ ـسـكـ ــو هـ ــو فحــص القـ ــدرات
الـكالمـي ــة اوالً ان الكــائـن كـمــا هــو مــسجــون
داخل ن ـظـ ــام الع ــالـم فه ــو م ــسج ــون كـ ــذلك
داخل مـن ــطق الـلغـ ــة ..وان فل ــسفـ ــة مـ ــا وراء
امليتافيزيقيا هي يف جوهرها فلسفة موجهة
للـتخلص من امليتـافيزيقيـا نفسها وبـالتالي
فـإن فلـسفــة مسـرح العبـث ..ستكـون مـوجهـة
للـتخلـص من مـيتــافيــزيقيـا اللغـة مع فـارق
اس ـ ــاســي ال ـ ــوهــم والف ـ ــرض ـي ـ ــات الــكل ـي ـ ــة يف
الفـلسفـة امليتـافيـزيقيـة يهـدر وظيفـة الفكـر
ويجعـل الفلسـفة خـرافة ..امـا كثـرة النفعـية
وال ــوس ــائلـي ــة والع ــاديـ ــة يف اللغ ــة فـيجـعله ــا
مجـرد تكـرار وعطـالـة ولـذلك عمـد يـونـسكـو
الـى تـخليـص اللغــة من اسـتعمـالهـا العـادي
وقلــبهـ ــا ض ـ ــد نفـ ــسهـ ــا لـتـك ـ ــون مج ـ ــرد لغـ ــة
(ع ــابـث ــة) تـ ــدل علـ ــى (كل شــيء) وعل ــى (ال

شيء ) كـذلك لم يكن يـونسكـو يعتمـد اللغة
علـ ــى هـ ــواه ،علـ ــى العـك ــس انه قـ ــدم جهـ ــوداًُ
فلــسفـيــة عــالـيــة إلع ــادة اللغــة ال ــى نق ــائهــا
وصفائها وانعدام السببية فيها.
هنــاك اكثــر من رأي نقـدي يـؤكــد ان اعمـال
ي ــون ــسك ــو تـت ـسـم ب ــال ـش ــاع ــري ــة والـص ــوري ــة
والغمـوض اخلالق ..اال ان معـاملـة يـونـسكـو
وكـ ــذلك صـم ــوئـيل بــيكـت وآدام ــوف وآراب ــال
وآبـي( ..كمـوضـة) اوكـتيـار مـســرحي اسهـامي
ومـؤقت ،فوت علـى الكثـيرين امـكانيـة قراءته
بجديـة اكبر ان هـذا التيـار املسـرحي املهم لم
يـكـن ي ـصـ ــدر عـن فـ ــراغ بل هـنـ ــاك مـكـ ــونـ ــات
فلـسـفيــة كـثيــرة س ــاهمـت يف خلقه وجنــاحه
ولعل يــونــسكــو لـم يكـن هــو الــوحـيــد الــذي
حــاول تغـييــر فك ــرتنــا عـن الع ــالم مـن خالل
تغـيي ــر فك ــرتن ــا عن املـســرح واعـتبــار املـســرح
املكــان (اجلمــاهيـري) الـذي يـصلح أن يكـون
مكـانـاً مـشتـركـاً لكل مـن الفيـلسـوف واملهـرج،
املـمـثل الـ ــذي يك ــذب عل ــى اجلـمه ــور به ــدف
تصـديقـه هو املـكان الـذي تتـمازج فـيه جميع
الـفـ ـن ـ ـ ــون وجـ ـمـ ـيـع الـعـل ـ ـ ــوم ،وكـل الـق ـ ـ ــدرات
البـشـريـة والــشيـئيــة واجلمــاليـة والـصــوتيـة
واملـ ــزاجـيـ ــة واملـ ــرئـيـ ــة والالمـ ــرئـيـ ــة مــن اجل
الــوجــود والــشه ــادة علـيه ومـن خالل ال ــواقع
ونفــيه ،وبـ ــالـتـ ــالـي مــن اجل املـ ـسـ ــرح وضـ ــد
املسرح كذلك!

