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CULTURE

استطالع

فعـاليــات مســرحـيــة فـي اخلـارج ولكـن املنـخـــل ال يمــأل البحــــر!
كتب /كاظم النصار

ما مغزى املشاركة اخلارجية لالعمال املسرحية
العراقية يف هذا الوقت ،وما حقيقة هذا التجاذب
بني املسرحيني واملهتمني حول آلية االشتراك ،وما
دور وزارة الثقافة اجلهة الراعية لنشاطات واجنازات
دائرة السينما واملسرح .وهل هناك سياقات لتنظيم
هذه املشاركات واالشراف عليها واالستعداد لها...
اسئلة تدور يف فلك املسرحيني واملعنيني نحاول ان
نولد اسئلة منها ،وجنيب عنها يف هذا احلوار مع
نخبة من املهتمني والدارسني والفنانني املسرحيني
اصحاب الشأن االول يف هذا االمر.

الفـنان عـزيز عـبد الـصاحـب وهو
كـ ــاتـب ونـ ــاقـ ــد وممــثل مـ ـسـ ــرحـي
وبخـب ــرته الـتـي متـتــد ألكـثــر مـن
اربعة عقود قال لنا:
الــتع ـ ــريف ب ـ ــاملــنج ـ ــز املـ ـس ـ ــرحــي
الع ــراقي حــالــة مـهمــة وضــروريــة
لـيتعـرف املسـرحيـون العـرب علـى
مـ ــا وصـله املـ ـسـ ــرح العـ ــراقـي مـن
تـطور واضافـة على كل املسـتويات
ولكن السؤال :كيف يتم التعريف
باملنجر املسرحي العراقي؟
هـل ي ـ ـتـ ــم بـهـ ـ ـ ـ ــذه الـفـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــى؟
ب ـ ــالـعالق ـ ــات الـ ــشخ ـص ـي ـ ــة ال ـتــي
يق ـي ــمه ـ ـ ــا الف ـنـ ـ ــان مـع اجلهـ ـ ــات
املسرحية املعنية يف اخلارج؟!
ال بـد من ضــوابط لـذلك ..اولهـا
ت ـن ـ ـس ـيــب آل ـيـ ـ ــة ع ــمل ي ـتــم مــن
خـالله ـ ــا اخ ـت ـبـ ـ ــار الع ــمل ال ـ ــذي
يـسـافـر الـى اخلـارج لـرصــانته ،ال
ك ـم ـ ــا يـفعـل بع ــض امل ـ ـس ـ ــرح ـيــني
عـنــدنــا عـن طــريـق العالق ــات مع
مـن بيــده شــأن تـلك املهــرجــانــات
لدعوتهم فقط كزبائن دائمني.
ان البعض انـتهز الفرصـة بتبادل
الدعـوات واغراقـهم بالهـدايا وفق
ن ـظ ــريـ ــة (ته ــادوا حت ــابـ ــوا) وظل
املـســرحيــون العـرب ال
يعـ ـ ــرفـ ـ ــون سـ ـ ــوى
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء
االنتهازيني.
ويضـيف عبـد
الصـاحـب من
حق الـفنــان
ان يعــمل
لنفسه

وي ــروّج لبـضــاعـته ولـكن كـيف هــو
حال الذين ال يجيدون اللعبة؟
ولـ ـ ـ ــذلــك ارى ان ت ـ ـ ـش ـكـل جلـ ـنـ ـ ـ ــة
عــادلــة ..شــريفــة لالخـتبــار لتــزج
االعمال املهمـة للتعريف بـاملسرح
العراقي.

ثم ملاذا يقتصر ارسال
عمل مسرحي واحد؟!

لِـ ـمَ ال يـ ـ ـ ــرشـح اكـ ـثـ ـ ـ ــر م ــن عـ ـمـل
واالخ ـ ــوة وامل ـ ـس ـ ــرح ـيـ ـ ــون الع ـ ــرب
س ـي ـ ــرح ـب ـ ــون ب ـ ــذلــك ملع ـ ــرفــتهــم
بـظ ــرف العــراق الـصعـب ويـنـبغـي
املـشاركـة يف مهـرجانـات القـاهرة/
ق ـ ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ـ ــاج /دول اخلـل ـ ـيـج /دول
العـالـم كمـا هـو شـأن (الـريـاضـة)
الـي ــوم عـن ــدن ــا الـتـي بـلغـت ش ــأواً
بـع ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــداً يف ال ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ـ ــريـف بـهـ ـ ـ ـ ـ ــا
وبأبطالها.

احلـ ـسـب الـ ــذي قـ ــدم مـ ـسـ ــرحـيـ ــة
(احل ـسـني ثــائــراً) قـبل اشهــر ذات
املشاعر وذات اخليبة فيقول :منذ
اشــتغ ــالـي ب ــامل ـس ــرح وحـت ــى اآلن
ورمب ــا اسـتـب ـش ــرت خـيـ ــراً بحل ــول
الـدميقراطية يف بلدنا وقلت رمبا
ستـكون هـناك مـساواة وعـدالة يف
مـ ــوض ـ ــوع ايف ـ ــاد العـ ــروض اال ان
ذلـك ل ــم يحـ ــصل ..ان ـن ــي اشعـ ـ ــر
بـالغنب واملــرارة ففي عهـد الـنظـام
البـائـد كنـت مغبـونـاً واآلن كـذلك
وامت ـنـ ـ ــى ان ت ـ ـس ــنح لــي فـ ـ ــرصـ ـ ــة
واحـدة الشارك يف اي قـطر عـربي
آخ ـ ـ ــر واجت ـ ـ ــاوز عـق ـ ـ ــدة الـع ـ ـ ــرض
احمللي.

سياقات واباطيل

 امـ ــا اخملـ ــرج جـبـ ــار امل ــشهـ ــدانـيالـذي قــدم اكثــر من عـمل متـميـز
خالل فـتـ ــرة الـتـ ــسعـيـنـيـ ــات ولـم
تـ ـ ـس ـنـح له ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة املـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة
اخلارجية فيقول مبرارة:
 ان كثيـراً من االعمال املـسرحيةما كان لهـا ان تغادر حدودنا ألنها
لـم ترق الـى املسـتوى الـذي وصله
الـكـثـي ـ ــر مــن الع ـ ــروض الـتـي لـم
يح ـ ــالـفه ـ ــا الــنج ـ ــاح يف الع ـ ــرض
خ ــارج الـبالد  -ودائ ــرة ال ـسـيـنـم ــا
واملـ ـسـ ــرح وقـبـلهـ ــا وزارة الــثقـ ــافـ ــة
تـؤثــر فيهــا العالقـات الـشخـصيـة
والـتـي سـتـبقـ ــى لع ـش ــريـن ع ــامـ ـاً
ق ــادم ــة هـي الـتـي حت ــدد طـبـيع ــة
امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ــة واالسـ ــم ولـ ـ ـ ـ ــذلــك
فـاحلديـث عن السيـاقات لتـنظيم
املـشــاركــات يعــد بــاطالً واال كـيف
نفـ ـسـ ــر سفـ ــر بعــض الفـنـ ــانـني
عـ ـش ـ ــرات امل ـ ــرات خالل اع ـ ــوام
قليلـة فيمــا لم مينح آخـرون
بـرغم متيز اعمـالهم فرصة
واح ــدة لع ــرضه ــا يف ه ــذه
املهرجـانات .ثـم البد لـنا
من ان نـتسـاءل اين هـو
اجل ـ ـيـل امل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــرحـ ــي
اجلـ ـ ــديـ ـ ــد وهـل يعـقل
ان ـن ـ ـ ــا نـ ـ ـش ـ ـ ــارك ب ـ ـ ــذات
االسمــاء منــذ اكثــر من
ربع قرن!.

معايير فنية من اجل
االكفأ واالفضل

الفنان سعد عبـد الصاحب ممثل
وناقد يقـول :هناك مهرجانات يف
الع ـ ــالــم الع ـ ــربــي حت ـتـ ـ ــوي عل ـ ــى
الـتخـصـص والفــرادة يف انـتخــاب
الـعروض واملـهرجـانات واملـؤمترات
تسعـى لتعـريف النخب والـشعوب
بــثقـ ــافـ ــات بع ــضهـ ــا الــبعــض مـن
خالل مـفه ـ ــوم (الع ـ ــومل ـ ــة) ال ـ ــذي
يضع هـذه املنـاسبـات يف اولـويـاته
ضـ ـ ـم ـ ــن عـ ـ ـمـل ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـتـق ـ ـ ـ ـ ـ ــارب
احلـض ــاري ..والف ــرق امل ـس ــرحـي ــة
احملترفـة عربيـاً تسعـى للمشـاركة
بـ ــأف ــضل مـ ــا عـنـ ــدهـ ــا وخـ ــاصـ ــة
(القـ ــاهـ ــرة الــتجـ ــريـبـي ،قـ ــرطـ ــاج
ف ــوانـيــس ،دم ــشق) ول ــذلـك عل ــى
وزارة الـثق ــاف ــة ودائ ــرة ال ـسـيـنـم ــا
وامل ـســرح ان تــضع مجـمــوعــة مـن
ال ـض ـ ــواب ــط واملع ـ ــاي ـيـ ـ ــر الف ـن ـي ـ ــة
واجمل ـ ـ ــالـ ـي ـ ـ ــة إلخـ ـتـ ـي ـ ـ ــار االكـف ـ ـ ــأ
واالف ـ ـ ـضـل مت ـ ـث ـ ـيـالً لـل ـ ـبـالد مـ ــن
خالل تــشكـيل جلــان مـتخـصـصــة
ممن يتمـتعون بالنـزاهة والكفاءة
والـت ـ ــاريخ املـ ـسـ ــرحـي والـتـ ــأثـيـ ــر

الغنب واملرارة
دائماً

وي ـ ـ ـش ـ ـ ــاركـه زمـ ـيـلـه
اخملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد

ومــراقبــة اشتــراكــات املهــرجــانــات
ف ـم ـ ــا ي ـنـ ـط ـبـق علـ ـ ــى (الق ـ ــاه ـ ــرة
ال ــتجـ ـ ــري ـبــي) ال ي ـنـ ـط ـبـق علـ ـ ــى
(مهـ ـ ــرجـ ـ ــان الـ ـ ــربـ ـ ــاط) وهـكـ ـ ــذا
ومـحـ ـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــوزارة ان ت ـكـفـل
مـص ــروف ــات ال ــوف ــد مـثلـم ــا ك ــان
يحـصل يف السـابق بال منغـصات
مــاديــة تــؤثــر يف مــستــوى الـفنــان
والوفد اجتماعياً ونفسياً.

من اجل آلية تليق
بطرائق املشاركة

امـا اخملـرج والنـاقـد جبـار حـسني
صبـري فقال :املشـاركة اخلـارجية
تـضفي طـابعـاً حضـاريـاً لـتحقيق

اهـداف مـنهـا مـســؤوليـة الـتالقح
اخلالق بــني ثقـ ــافـ ــات الــبلـ ــدان..
واآللية هنا مغيبـة متاماً فالوزارة
ودائـرة الــسيـنمـا واملـسـرح فـحتـى
الـ ـسـ ــاعـ ــة هـمـ ــا يف كـبـ ــوة يف هـ ــذا
اجملـال ويجب عليهـما ان تـشتغال
عل ــى ايج ــاد ت ــداخالت ايج ــابـي ــة
ل ـصـنـ ــاعـ ــة آلـي ـ ــة تلــيق ب ـط ـ ــرائق
امل ـشــارك ــة وحتقـيق االهــداف واالّ
فيـبقـى املـشهـد املـســرحي بـرمـته
ضعيفاً.

الكلمة الصادقة والرأي
النزيه

امـ ــا الفـنـ ــان عالوي ح ـسـني وه ــو

من خارج االستطالع

فــي احلـيــــاد املــســرحــــــي
عدنان منشد
لـ ـسـن ـ ــا مع مـ ــا ورد يف هـ ــذا االسـت ــطالع ب ـصـ ــورة
كـ ــاملـ ــة ،ولـكـنـنـ ــا نـتـفق مـع بعــض مـن جـ ــوانــبه،
خصوصاً وان الـطيف املسرحـي الذي شارك فيه،
هـم من اصحــاب التجـارب واالنـشطـة املـســرحيـة
املـلمــوســة يف مــشهــدنــا املـس ــرحي الــراهـن ،علــى
اختالف توجهاتهم وتباين منجزاتهم.
ال نغـالي ان قلنـا ،بأن مـا يثـيره هـذا االستطالع،
يــشكل ظــاهــرة خـالفيــة يف هــذا املـشهــد ،كنــا قــد
حتــدثنــا عنهـا يف الكـثيـر مـن املنــاسبــات من دون
طــائل ،خـصــوص ـاً وان العـمل املـســرحي هــو اكثــر
االجـنـ ــاس حتـمـالً للــتالقـح اخلالق يف احمل ـ ــافل
الـعربية والـدولية ،وان هذه الـظاهرة تتـطلب منا

فــــي فـــــــــن االخـــــراج املـــســـــــرحـــــــــي
بهاء محمود علوان

ان امل ـس ــرح بـ ــاملفه ــوم املـت ــداول عُ ــرف
منــذ بــدء االحـتفــاالت ب ــأعيــاد األله
ديـونــسيـوس ،الـه اخلمـر واالخـصـاب
عند قـدماء اليـونانـيني ،عندمـا كانت
تق ـ ــدم العـ ــروض املـ ـسـ ــرحـيـ ــة ،الـتـي
حتمل طـابعـاً دينيـاً ،تـدور حـول آلهـة
الـيونـان وتتنـاول موضـوعات الـصراع
بــني هـ ـ ــذه اآلله ـ ــة مــن ج ـ ــانــب وبــني
اآللهــة والـشــر من جــانب آخــر حتــى
صــار املـســرح آنــذاك مــرتـبـط ـاً بـتـلك
االعياد.
لـكن املسـرح يف تلك احلقـبة الـزمنـية
لـم يـكـن بـ ــال ـضـ ــرورة يـت ــطلـب ن ـص ـ ـاً
مـسرحـياً ومـخرجـاً لهـذا النص ،كـما
هـو متعــارف اآلن يف املسـرح احلـديث
يف يـ ــومـنـ ــا ه ـ ــذا .فلـم يـكـن املـ ـسـ ــرح
آنــذاك بحــاجــة الــى مخــرج له درايــة
بفـن التـمثـيل وعلـى املـام شــامل بكل
عـن ــاصـ ــر الع ــرض امل ـس ــرحـي .فع ــدم
احلـاجــة لتلـك العنـاصـر كـان لهـا مـا
يبـررهـا ،حـيث ان املـسـرح لـم يكن قـد
تطـور وتعقـد وتشـابكت عـناصـره الى
احلــد الــذي يـحتــاج فـيه ال ــى النـص
املسرحي والى مخرج متخصص.
فـع ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا نـالحـ ــظ مـ ـ ـس ـ ـ ــرح ـي ـ ـ ــات
اي ــسخـيل ــوس وه ــو اح ــد اهـم ثالث ــة

يـونـانيـني اغنـوا املـسـرح القـدمي وهم
(س ـ ــوف ـ ــوكل ـي ــس) و ( ي ـ ــورب ـي ـ ــدس) و
(اسخـيلــوس) جن ــد انه ك ــان يعـتـمــد
علــى ممثل واحـد وعـدد محــدود من
الك ــورس ال ــى ان ج ــاء س ــوف ــوكلـيــس
واضاف املمثل الثاني:
 ب ــدأت الـتـعقـي ــدات االول ــى لـلعـملاملـســرحـي مع عهــد يــوربيــدس الــذي
جعل املسـرح مهتمـاً بحـياة الـناس ال
حياة اآللهة ولكن متـى بدأت النظرة
الـى اخملــرج املسـرحـي تثيــر االهتمـام
وتـ ـسـتـ ــوجـب ضـ ــرورة وج ـ ــود مخـ ــرج
ملقـى علـى عـاتقه دور اجنـاح الـعمل
املسرحـي .لقد اقترنت هـذه الظاهرة
عندمـا ظهرت االضـافات يف العـملية
امل ـســرحـيــة مـثل ضــرورة وجــود نـص
مـ ـسـ ــرحـي وضـ ــرورة وجـ ــود تقـنـيـ ــات
اجناح العمـل املسرحـي مثل االضاءة
واملالبــس واملــؤثــرات الـصــوتـي ــة .وانه
مـن ال ـطـبــيعــي ان تق ـ ــول ب ـ ــأن ه ـ ــذه
العـن ــاص ــر ق ــد وج ــدت عـب ــر م ــراحل
متعـاقبـة ولم تـستخـدم دفعـة واحـدة
يف زمن معني.
ومــن ه ـنـ ـ ــا بـ ـ ــدأت اه ـم ـيـ ـ ــة اخملـ ـ ــرج
املسـرحي ،وبـدأ االهـتمـام بخلق هـذا
اخملــرج ،لـيــس علــى اس ــاس الهــوايــة
ولكـن على اسـاس مدروس .فـنجد ان
كـثي ــراًُ من املـس ــرحيــات الع ــامليــة قــد
ارتـبـطـت ب ــأسـم ــاء مخ ــرجـيه ــا كـم ــا
نالحــظ ان وجه ــات نـظ ــر كـثـي ــر مـن
اخمل ــرجـني ق ــد اخـتـلفـت ح ــول نــص

ـنــــــــــــــــــــــــــدوات

واحــد ورؤيـتهــا الفـنيــة واالخ ــراجيــة
لهـ ـ ــذا ال ـن ــص ..وهـ ـ ــذا ال شـك كـ ـ ــان
جـانبـاً هامـاً من جـوانب اثـراء العمل
املسرحي على يد اخملرج املتخصص.
يقوم املسرح علـى ركيزتني اساسيتني
ه ـمـ ـ ــا ال ـن ــص املـ ـ ـسـ ـ ــرحــي ،وامل ـم ــثل
بإعتباره الفنان االساسي الذي يقوم
علـيـه الع ــرض املـ ـس ــرحـي ،وبــصفــته
املـ ـ ـسـ ـ ــؤول االول ع ــن نقـل مح ـتـ ـ ــوى

واالحــاسيـس وبـني عنــاصــر العــرض
املـس ــرحي اخملـتلف ــة من اطــار مــادي
ومالبـس واضــاءة ومــؤثــرات صــوتيــة
ويتــوجـب علـيه يف الـنهــايــة ان يـصل
بعمله الفني الى درجة االبداع.
كـمـ ــا يـتــطلـب مـن اخملـ ــرج ان يـكـ ــون
مـثـقفـ ـاً ذا آفـ ــاق واسعـ ــة عل ــى دراي ــة
تـامـة بـأحــداث عصـره والــزمن الـذي
جتسده املـسرحية فعلـى سبيل املثال
اذا كــانت املـســرحيـة تــاريخيــة ومتثل
حقبـة معـينـة مـن التـاريخ فـيتـوجب
عل ــى اخمل ــرج ان يك ــون ع ــارفـ ـاً ملـمـ ـاً
بتـلك احلقبـة الـزمنيـة التـي متثلهـا
امل ـس ــرحـي ــة حـت ــى يج ـس ــد ح ــرك ــات
املـمـثلـني وال ــديكــور وحـتــى ط ــريقــة
احلــوار بني املـمثـلني جتــسيــداً ميـثل
انعكاساً حقيقياً لتلك الفترة.
واذا كـان اخملـرج املـسـرحي هــو املنفـذ
لـلنـص ال ــذي كتـبه املــؤلف فــإنـه من
ال ـضـ ــروري ان يــتحـ ــدث عـن املـ ـسـ ــرح
بـلغـ ــة املـ ــؤلـف نفـ ــسه .ان اخملـ ــرج يف
ع ـصـ ــرنـ ــا احلـ ــديــث ميلـك نـ ــاصـيـ ــة
العــرض امل ـســرحـي ك ــاملــة ويـتحـمل
مـســؤوليـته منـذ بـدايـة رفع الـستـارة
حـتـ ــى اسـ ــدالهـ ــا يـ ـسـ ــاعـ ــده يف ذلـك
مجـمـ ــوعـ ــة مــن الفـنـيـني واالداريـني
الذين ينفذون اوامره وتعليماته كما
مييلها عليهم.
فال غــرابــة يف ان يكــون عـمل اخملــرج
عــمالً اسـتـبـ ــدادي ـ ـاً يف طـ ــريقـ ــة نـقل
التعليـمات واالوامـرالتي يجـد بأنـها

تساهم يف اجناح العملية املسرحية.
وقــد يخـتلف اخــراج املـس ــرحي ــة من
مخرج الى آخـر بقدر ما يتوافر لدى
اخملـ ــرج مــن سعـ ــة اخلـيـ ــال والقـ ــدرة
عل ــى تـص ــور الـنـص امل ـس ــرحـي عل ــى
خشبـة املسـرح .ومن الـضروري ايـضاً
ان ال يـع ـ ـط ــي اخملـ ـ ـ ــرج كـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــراً م ــن
احل ـ ــري ـ ــة ملـمــثلــيه وبــنف ــس ال ـ ــوقـت
يـت ــوجـب علــيه ان ال يقـتـل تلق ــائـي ــة
املمثل من خالل كثرة االوامر.
قـد يكـون من الـسهل علـى اخملـرج ان
يـبــرز الـط ــابع الع ــاطفـي او الـط ــابع
االجتمـاعي للنـص املسـرحي خـاصة
تلـك امل ـ ـس ـ ــرح ـي ـ ــات ال ـتــي س ـ ــادت يف
العصر الرومانسي وما بعدها .ولكن
بعد ان تطورت املسرحيات يف العصر
احل ــديـث وب ــدأت تــتخـ ــذ ابع ــاداً ذات
طــابع سيــاسي فـإنـه اصبح مـن املهم
ج ـ ـ ــداً علـ ـ ــى اخملـ ـ ــرج ان ي ـب ـ ـ ــرز تلـك
االبعاد بإسلوب فني يستنفر مشاعر
اجلماهير.
وخيـر من مثل هـذه القيم يف املـسرح
احلـديث هو الـكاتب واخملـرج االملاني
الكـبـيــر بــرتــولــد بــري ـشـت Bertolt
Brechtح ـيــث ك ـ ـ ــان يع ــتقـ ـ ــد بـ ـ ــأن
امل ـ ـس ـ ــرح ه ـ ــو ل ـيـ ــس وســيل ـ ــة ام ـت ـ ــاع
للطـبقات القادرة من االرسـتقراطية
والبــرجــوازيــة ،وامنــا هــو وسـيلــة من
وس ــائل تـط ــوي ــر اجملـتـمع مـن خالل
اجلمـاهيـر وتوظـيف هذه اجلـماهـير
يف طرح افكاره وتصوراته.

بالرغم من املواجهات املسلحة

يوسف العاين يعرتف :مل اكن شاعرا ولكن!!...
متابعة عبد اللطيف الراشد
عنـدما كـان الفنـان املسـرحي يـوسف العـاني،
يــستــذكــر اول ــى صالته بــالــشعــر والــشعــراء،
العـائـدة الـى عـام  ،1935يف اسـتضـافـة احتـاد
ديــوان الـشــرق-الغــرب لـه ،االسبــوع امل ــاضي،
ك ــانت صــالــة احملــاضــرات بــالــديــوان ،تــرجت،
بـسـبب املــواجهــات املــسحلــة يف شــارع حـيفــا،
كــان الـفنــان الع ــاني يـتح ــدث عن املـال عبــود
الكرخي ،مرددا مطلع قصيدته املشهورة:
(سـاعـة وكـسـر اجملـرشــة ..وانعل ابــو راعيهـا)
وفيها البيت الذي صار مثالً:
(هــم ه ـ ــاي دنــي ـ ــا وت ـنـكـ ـضــي وحـ ــس ـ ــاب اك ـ ــو
تاليها)..
ليصمت حلظة ،مصغيا النفجارات واصوات
تبــادل االسلحـة ،محـدقـاً ،مبـوقف مـســرحي
عميق ،يف مستمعيه ،معترفا:

(ل ـسـت شــاعــراً ب ــاملفهــوم االدبـي املعــروف..الممـارســة والعطـاء اعــرف به ..او اعبــر فيه
عـم ــا اري ــد علـن ــا او جهـ ــاراً )..ولكـن اخـتـي ــار
ال ـش ــاع ــرة امل اجلـب ــوري -م ــؤس ـس ــة احت ــاد
ديـوان الـشــرق-الغـرب ،قـال جـعلنـي اعتـرف،
للمرة االولى بهذه اخلفايا.
فــالعــاني ،بعــد والدته ( )1927بـاعـوام قـليلـة
ت ــرع ــرع يف اج ــواء شع ــري ــة ،فهـن ــاك شقــيقه
الـكبيـر ،الذي كـان يحـتفظ بـدواوين شعـرية
للمـتنـبي والـرصـايف والـبحتـري والـزهـاوي..
الـخ وهنــاك تعــرف علــى الكـرخـي ،مع وجـود
الـشاعـر عبد احلـسني املال احمـد ،العامل يف
خـ ــان عــمه ،وكـ ــانــت له قــصـ ــائـ ــد تـ ــذاع عـبـ ــر
االذاعة.
انهــا بــدايــة مـبكــرة ..يقــول العــانـي ،انه كــان
ي ـسـتـمع لـلكــرخـي ويـضحـك ..الن الكــرخـي
يـصــرخ فـيه (ولك يــوسـف روح منــا ،راح اقــره

شعــر مــاالزم تــسمـعه) الن الع ــاني سـيعــرف،
بعــد ذلـك ان ذلك الــشعــر ي ـسـمــى بــالــشعــر
املكشوف ،واملال عبود الكرخي استاذ فيه!..
ويف مـتـ ــوســطـ ــة الـكـ ــرخ ،مب ــسـ ــاعـ ــدة مـ ــديـ ــر
املـدرسـة ،املـرحــوم رشيــد العـبيــدي ،سيــرشح
العاني لدخول املـطاردة الشعرية ..حيث كان
يتهيـأ لهـا ،كل خميـس ،بتـوجيه مـن الشـاعر
عبــد احلــسني املـال احمــد ،ويحفـظ االبيــات
الـتـي تـنـتهـي بح ــروف صعـب ــة مـثل :الـث ــاء/
اخلـ ــاء/احلـ ــاء/والــض ـ ــاد ..وبفـعل املــطـ ــاردة
الشعـرية ازداد تعلقاً بـالشعر ..فـصار يتعرف
عل ـ ــى اســم ـ ــاء ج ـ ــدي ـ ــدة ..وي ـتـعلــم الق ـ ــوايف
والبحور..
والعـاني مـازال يحتفـظ بدفـتر يحـمل صورة
عـبـ ــد احملـ ـسـن الـ ــسعـ ــدون ،كـتـب فــيه اولـ ــى
محـاوالته الشعـرية ..ومـنها قـصائـد يف رثاء
امللك غازي ،تعود الى عام  ،1935وبعدها كان

يــذهـب مع اخـيه الكـبيــر الــى مقهــى يقع يف
ب ـسـت ــان وارف ب ــالـب ــاب ال ـش ــرقـي ،يف م ــدخل
شــارع (أبي نــؤاس) وهنـاك شـاهـد الـزهـاوي-
بلـحمه ودمه -يقـرأ الـشعـر ..فـيتفـاخـر ،وهـو
طالب يف االعدادية املركزية.
ويف كـليــة احلقــوق ،والـفنــان يــدخل مـعتــرك
احلـي ـ ــاة الــص ـ ــاخـب ـ ــة ،حـيـث االنــتف ـ ــاض ـ ــات
والــوثبـات ..فـصـار الـشعـر حـالــة من حـاالت
التعبـير الـرئيـسيـة واغنـاء للـمشـاعر وحـافز
للـتحــرك املـنـظـم ..صــار الــشعــر مـثل (املــاء
والهواء).
واستمع الى اجلواهري ..فيذكر:
(أطـبق دجــى أطـبق ضـبــاب ..أطـبق جهــام ـاً
ياسحاب
أط ـبـق عل ـ ــى ه ـ ــذه املـ ــسـ ـ ــوخ ..تع ـ ــاف ذلــته ـ ــا
الكالب)
ويــؤسـس ،ان ــذاك ،جمـعيـه جبــر اخلــواطــر..

روح املـنــاق ـشــة امل ـسـتفـيـضــة ،والـت ــوجه الــى وزارة
الثقـافة لـوضع مقـاييـس فنيـة عادلـة ملشـاركاتـنا
اخل ــارجـي ــة ،مـن دون ان نـن ـس ــى أن امل ـش ــاركـني يف
عمــوم املهــرجــانــات املـســرحيــة الـســابقــة ،عــربي ـاً
ودول ـيـ ـ ـاً ،هــم مــن اصح ـ ــاب اجل ـ ــوائ ـ ــز وشه ـ ــادات
التقدير والتكرمي املستمر.
لق ـ ــد جت ـ ــاوزت ه ـ ــذه ال ـظ ـ ــاه ـ ــرة ح ـ ــد احمل ـم ـ ــول
واملعق ــول ،وانقلـبـت معه ــا تفــاصـيل كـثـيــرة فــأي
عـيب يف ان يكـون عنــد الفنـان املـسـرحـي حلم ،او
فـردوس املشاركات املسرحيـة على صعيد املنصات
امل ـســرحـي ــة يف العــالـم؟ اال اذا ك ــان املفهــوم ،بــأن
احللم والفـردوس ال ميكـن احلصـول علـيهمـا اال
باحلرام؟!
هكـذا ،بـرهـن املشهـد املسـرحي العـراق  ،انه لـيس
قادراً على جلـب اجلوائز ،بل هو قـادر عند اللزوم
ان يطردها!

ثقافة اجلسد
نظرة يف اخلطاب املرسحي
لباسم قهار

وجهة نظر

الـنـص الــى اجلـمه ــور اي انه هـمــزة
الـوصل بـني املسـرح واالنسـان ان من
اهم واجبـات اخملـرج هي التخـطيط
املـعمق إلخــراجه وان يحـدد طـبيعـة
االحاسـيس الـداخليـة لشـخصيـاته.
عليه ان يكـون قـادراً علـى ايصـال مـا
ي ـ ـ ــراه مــن ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــات مـ ـ ـس ـ ـ ــرح ـي ـ ـ ــة
واح ـ ــاس ـي ــس ال ـ ــى نفـ ـسـه وعلــيه ان
ي ـ ـ ـ ـ ــوائـ ــم بـ ــني ه ـ ـ ـ ـ ــذه احل ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــات

مخ ـ ــرج م ـ ـسـ ـ ــرح اطف ـ ــال وممــثل
فق ـ ــال ل ـنـ ـ ــا :ان بع ــض االس ـم ـ ــاء
ساعدتها الظروف لتصبح صيادة
فــرص وهـي مــا زالـت ك ــذلك كـمــا
حصل يف مهرجان املسرح االردني
االخيـر .وبعد اجتـماعنـا مع وزير
الـثق ــاف ــة ط ــرحــت فك ــرة ت ــشكـيل
جلنــة لتقـوم مبـشـاهـدة العـروض
كـلهـ ـ ــا ك ـمـ ـ ــا امت ـنـ ـ ــى وي ـث ـبــت رأي
اللجـن ــة فـنحـن ب ــأمــس احل ــاج ــة
الـ ــى الـكلـمـ ــة ال ـصـ ــادقـ ــة والـ ــرأي
النــزيه ..ام ــا املنــافع الــشخــصيــة
فال ت ـب ـنــي ع ـ ــراق ـ ـ ـاً حقــيق ـيـ ـ ـاً وال
مسرحاً كذلك.

لـيمـارس اولـى بــذور التــاليف املـسـرحـي ،من
خـالل (الـه ـ ـ ــزل) املـقـف ـ ـ ــى ..ومـ ـنـه ـ ـ ــا فـك ـ ـ ــرة
مسـرحيـة (جبـر خـاطـر قيـس) اقتبـسهـا عن
مسرحية قيس وليلى الحمد شوقي..
وي ــواصل جت ــاربه ال ــذاتـي ــة مـن ــذ ع ــام ،1950
ح ـيــث ســيـ ـ ــدخل الـ ــشع ـ ــر يف ص ـم ـيــم ع ـمـله
املـس ــرحي ،الـتمـثيـلي ،ويف رؤيـته االب ــداعيــة
للفـن واحليـاة ،ولـكن ولع املـســرحي بـالـشعـر
لم يفارقة ،حتى االن ..كي يقول:
(ان اكـتـب الـ ــشعـ ــر ،احـيـ ــانـ ــا ،مـع نفـ ـسـي..لكـنني ،واقـول ذلك بكـل صراحـة وثقـة ،انني
شــاعــر حـني اكـتـب للـم ـســرح ..او حـني امـثل
فيه) وتلك مسالة جديرة بالتامل يف مفهوم
فن املـسـرح ،وقـبل ان يـختـتم الـفنــان الكـبيـر
م ـســاره يف احلــديـث عـن جت ــاربه الــشعــريــة،
ارجتت صـالـة احملـاضـرات ،بـسقـوط قـذائف
باجلوار ..فقال العاني( -:ماكو شي!!)..

خضير ميري
يـفك ــر الفـنــان املـبــدع بــاسـم قهــار الب ــوصفه الـيــة
ب ـ ــايلـ ــوجـيـ ــة سـ ــاذجـ ــة اقـ ــرب ال ـ ــى فهـم ديـكـ ــارت
امليكانيكي للجسد بوصفه امتداد لالنا افكر ..بل
هـو محمـول للثقـافـة االنسـانيـة ومعطـى اسـاسي
مـن معـطيــات الـتعـبيــر اللغــوي اجلـســد هــو خلق
متـعمــد حلــركــة املــوج ــود بني اخ ــرين هــو املــشغل
والــواسـطــة واحلـضــور والـغي ــاب وليــس صحـيح ـاً
بــالتــالي ان نــدل نحن علـى اجلـسـد بل الـصحيح
ان اجلـســد هــو الــذي يــدل علـينــا ،وبــالتــالي فــان
مــان ــدربه نحـن كل يــوم هــو الـفك ــر واللغــة ،اال ان
اجلـسـد هـو الـشخـصيـة االسـاسيـة لفكـرة الكـائن
عـن نف ــسه ،ومم ــا تق ــدم ف ــان اهـمـي ــة اجل ـس ــد يف
املسرح ،هو كون املسـرح هو جتسيد لفعل احلضور
والتــواصـل داخل العــالـم ،وبال (جتــسيــد) يـصـبح
املـســرح فــارغ ـاً مـهم ــا ازدحم ب ــاملمـثلـني ،وعنــدمــا
نق ــول ان امل ـس ــرح ادى مهـم ــة فـنحـن امن ــا ن ـشـي ــد
بـاجلسد الـذي توصـل املسرح الـى اكتشـافه وهكذا
يف ـ ــرق ب ـ ــاســم قه ـ ــار بــني ال ـ ــشخـ ـص ـي ـ ــة امل ـ ــؤدي ـ ــة
(للـمـ ـسـ ــرحـيـ ــة) وال ــشخ ـصـيـ ــة (اجملـ ـسـ ــدة) لهـ ــا،
فالشخصـية املؤدية تقـوم بالتعبيـر العام عن اطار
غير مـؤثر كفايه ،ان تعييب الـوجود لصالح االداء
بـينمـا تـستـطيع الـشخـصيــة املسـرحيـة من خالل
مخزونهـا اجلسدي اعطـاء (الدور املرسـوم) تعزيز
انفعالي اكثر لتوصيل الرسالة املسرحية ،بالطبع
ان اجلـســد -هــو ساللــة الـثقــافــات -وان الــوسـيلــة
الـوحيدة التـي يكون من خاللهـا االنسان مـوجوداً
هو حلـول يف اجلسـد ..فانـه محتم عليه الـوجود-
جسـدياً فـيكون داخل اجلـسد -كفكـرة جنيـنة -ثم
يخ ــرج كج ـس ــد صغـيــر يـتغ ــذى علــى ج ـســد اخــر
وعنـدمـا يــستقل اجلـسـد-بــذاته يكـون حـينهـا قـد
اصبح مسـتعداً للمـوت ..بعد ان يكـون اجلسـد قد
س ـ ــاعـ ـ ــده عل ـ ــى االس ـتـك ـ ـش ـ ــاف احل ـ ـســي واالدراك
العـقلـي والـ ــذاكـ ــرة ...وهـكـ ــذا ف ـ ــان مهـمـ ــة االداء
املـســرحي هــو التــركيـز علــى خبـرات اجلـسـد -الن
الـوجود علـى خشبـة املسـرح هو-اسـتعادة -لـتاريخ
اجلـســد مــروي ـاً مـن خالل الـصــورة واحلــوار اال ان
الفعل املـســرحي -الــذي يتـطلـع اليه بــاسم قهـار-
ه ــو الــظه ــور اجل ـس ــدي اوالً ،ان املـمـثل ه ــو لـيــس
مــايقــوله يف حـواره وامنـا مــايجـسـده بـشخـصـيته
فـعالً وذلك بقـدر مــايكـون احلـوار هـو ادب املـسـرح
ف ـ ـ ــان الفـعل اجل ـ ـسـ ـ ــدي هـ ـ ــو ن ــص االخـ ـ ــراج وان
العمليـة املسـرحيـة املنـصوص علـيها امـام املتـلقى
امنــا هي تــوسيـط خبـرات اجلـسـد وخلق جتـسيـد
ح ــركـي بـني ال ـص ــورة واملـ ـش ــاهـ ــدة وان الفـعل ه ــو
خالصـ ـ ــة ل ـتـكـ ـ ــوي ــن عالقـ ـ ــات بــني (اجلـ ـ ـسـ ـ ــد) و
(الصـورة) و (الـداللــة اللغـويـة) اال ان بــاسم قهـار
المييل الـى ،مسـرحيـة املعنـى (الن املعـنى اليـكون
مق ـصـ ــوداً متـ ــامـ ـ ـاً ،ونحــن المنلــي املعـ ــانــي علـ ــى
املتلقـي وامنا نـساعـده على الـتخلص منـها وذلك
عبــر العنـايـة بـاجلـسـد (املتـكلم) ،اجلـسـد الفـاعل
الـذي مييـز قـدرات االنسـان علــى اخللق واالبتكـار
والتجدد.
عمـوم ـاً ،ان ثقـافـة اجلـسـد لـدى بــاسم قهــار يعـد
املـطـلب االول يف احلــداثــة املـس ــرحيــة وذلـك عبــر
ت ــدريــب مكـثـف للـمـمـثـل عل ــى ج ـس ــده واعـتـب ــاره
الثــروة االس ــاسيــة لـالنت ــاجيــة والعـطــاء مـن اجل
خلق مسرح حي ومهم يف تاريخ ثقافة اجلسد!

