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بهاء محمود علوان

ان املــســـرح بــــاملفهـــوم املـتـــداول عُـــرف
منــذ بــدء االحـتفــاالت بـــأعيــاد األله
ديـونــسيـوس، الـه اخلمـر واالخـصـاب
عند قـدماء اليـونانـيني، عندمـا كانت
تقـــــدم العــــروض املـــســــرحـيــــة، الـتـي
حتمل طـابعـاً دينيـاً، تـدور حـول آلهـة
الـيونـان وتتنـاول موضـوعات الـصراع
بــني هــــــذه اآللهـــــة مــن جـــــانــب وبــني
اآللهــة والـشــر من جــانب آخــر حتــى
صــار املـســرح آنــذاك مــرتـبـطــاً بـتـلك

االعياد.
لـكن املسـرح يف تلك احلقـبة الـزمنـية
لـم يـكـن بــــالــضــــرورة يـتـــطلـب نــصــــاً
مـسرحـياً ومـخرجـاً لهـذا النص، كـما
هـو متعــارف اآلن يف املسـرح احلـديث
يف يــــومـنــــا هـــــذا. فلـم يـكـن املـــســــرح
آنــذاك بحــاجــة الــى مخــرج له درايــة
بفـن التـمثـيل وعلـى املـام شــامل بكل
عـنـــاصــــر العـــرض املــســـرحـي. فعـــدم
احلـاجــة لتلـك العنـاصـر كـان لهـا مـا
يبـررهـا، حـيث ان املـسـرح لـم يكن قـد
تطـور وتعقـد وتشـابكت عـناصـره الى
احلــد الــذي يـحتــاج فـيه الـــى النـص

املسرحي والى مخرج متخصص.
فـعــنـــــــدمـــــــا نـالحــــظ مـــــســـــــرحــيـــــــات
ايـــسخـيلـــوس وهـــو احـــد اهـم ثالثـــة

خضير ميري

يـفكـــر الفـنــان املـبــدع بــاسـم قهــار البـــوصفه الـيــة
بـــــايلــــوجـيــــة ســــاذجــــة اقــــرب الـــــى فهـم ديـكــــارت
امليكانيكي للجسد بوصفه امتداد لالنا افكر.. بل
هـو محمـول للثقـافـة االنسـانيـة ومعطـى اسـاسي
مـن معـطيــات الـتعـبيــر اللغــوي اجلـســد هــو خلق
متـعمــد حلــركــة املــوجـــود بني اخـــرين هــو املــشغل
والــواسـطــة واحلـضــور والـغيـــاب وليــس صحـيحــاً
بــالتــالي ان نــدل نحن علـى اجلـسـد بل الـصحيح
ان اجلـســد هــو الــذي يــدل علـينــا، وبــالتــالي فــان
مــانـــدربه نحـن كل يــوم هــو الـفكـــر واللغــة، اال ان
اجلـسـد هـو الـشخـصيـة االسـاسيـة لفكـرة الكـائن
عـن نفـــسه، وممـــا تقـــدم فـــان اهـمـيـــة اجلــســـد يف
املسرح، هو كون املسـرح هو جتسيد لفعل احلضور
والتــواصـل داخل العــالـم، وبال )جتــسيــد( يـصـبح
املـســرح فــارغــاً مـهمـــا ازدحم بـــاملمـثلـني، وعنــدمــا
نقـــول ان املــســـرح ادى مهـمـــة فـنحـن امنـــا نــشـيـــد
بـاجلسد الـذي توصـل املسرح الـى اكتشـافه وهكذا
يفـــــرق بـــــاســم قهـــــار بــني الـــــشخـــصــيـــــة املـــــؤديـــــة
)للـمـــســــرحـيــــة( والـــشخــصـيــــة )اجملـــســــدة( لهــــا،
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
يخـــرج كجــســـد صغـيــر يـتغـــذى علــى جــســد اخــر
وعنـدمـا يــستقل اجلـسـد-بــذاته يكـون حـينهـا قـد
اصبح مسـتعداً للمـوت.. بعد ان يكـون اجلسـد قد
ســـــاعــــــده علـــــى االســتـكــــشـــــاف احلــــســي واالدراك
العـقلـي والــــذاكــــرة... وهـكــــذا فـــــان مهـمــــة االداء
املـســرحي هــو التــركيـز علــى خبـرات اجلـسـد- الن
الـوجود علـى خشبـة املسـرح هو-اسـتعادة -لـتاريخ
اجلـســد مــرويــاً مـن خالل الـصــورة واحلــوار اال ان
الفعل املـســرحي- الــذي يتـطلـع اليه بــاسم قهـار-
هـــو الــظهـــور اجلــســـدي اوالً، ان املـمـثل هـــو لـيــس
مــايقــوله يف حـواره وامنـا مــايجـسـده بـشخـصـيته
فـعالً وذلك بقـدر مــايكـون احلـوار هـو ادب املـسـرح
فـــــــان الفـعل اجلــــســــــدي هــــــو نـــص االخــــــراج وان
العمليـة املسـرحيـة املنـصوص علـيها امـام املتـلقى
امنــا هي تــوسيـط خبـرات اجلـسـد وخلق جتـسيـد
حـــركـي بـني الــصـــورة واملـــشـــاهــــدة وان الفـعل هـــو
خالصــــــة لــتـكــــــويـــن عالقــــــات بــني )اجلـــــســــــد( و
)الصـورة( و )الـداللــة اللغـويـة( اال ان بــاسم قهـار
المييل الـى، مسـرحيـة املعنـى )الن املعـنى اليـكون
مقــصــــوداً متــــامـــــاً، ونحــن المنلــي املعــــانــي علــــى
املتلقـي وامنا نـساعـده على الـتخلص منـها وذلك
عبــر العنـايـة بـاجلـسـد )املتـكلم(، اجلـسـد الفـاعل
الـذي مييـز قـدرات االنسـان علــى اخللق واالبتكـار

والتجدد.
عمـومــاً، ان ثقـافـة اجلـسـد لـدى بــاسم قهــار يعـد
املـطـلب االول يف احلــداثــة املـســـرحيــة وذلـك عبــر
تـــدريــب مكـثـف للـمـمـثـل علـــى جــســـده واعـتـبـــاره
الثــروة االســـاسيــة لـالنتـــاجيــة والعـطــاء مـن اجل

خلق مسرح حي ومهم يف تاريخ ثقافة اجلسد!

فعـاليــات مســرحـيــة فـي اخلـارج ولكـن املنـخـــل ال يمــأل البحــــر!
استطالع 

مخـــــرج مــــســــــرح اطفـــــال وممــثل
فقـــــال لــنــــــا: ان بعـــض االســمـــــاء
ساعدتها الظروف لتصبح صيادة
فــرص وهـي مــا زالـت كـــذلك كـمــا
حصل يف مهرجان املسرح االردني
االخيـر. وبعد اجتـماعنـا مع وزير
الـثقـــافـــة طـــرحــت فكـــرة تـــشكـيل
جلنــة لتقـوم مبـشـاهـدة العـروض
كـلهــــــا كــمــــــا امتــنــــــى ويــثــبــت رأي
اللجـنـــة فـنحـن بـــأمــس احلـــاجـــة
الــــى الـكلـمــــة الــصــــادقــــة والــــرأي
النــزيه.. امـــا املنــافع الــشخــصيــة
فال تــبــنــي عـــــراقــــــاً حقــيقــيـــــاً وال

مسرحاً كذلك.

اهـداف مـنهـا مـســؤوليـة الـتالقح
اخلالق بــني ثقــــافــــات الــبلــــدان..
واآللية هنا مغيبـة متاماً فالوزارة
ودائـرة الــسيـنمـا واملـسـرح فـحتـى
الـــســــاعــــة هـمــــا يف كـبــــوة يف هــــذا
اجملـال ويجب عليهـما ان تـشتغال
علـــى ايجـــاد تـــداخالت ايجـــابـيـــة
لــصـنــــاعــــة آلـيـــــة تلــيق بــطـــــرائق
املــشــاركـــة وحتقـيق االهــداف واالّ
فيـبقـى املـشهـد املـســرحي بـرمـته

ضعيفاً.
الكلمة الصادقة والرأي

النزيه
امــــا الفـنــــان عالوي حــسـني وهـــو

ومــراقبــة اشتــراكــات املهــرجــانــات
فــمـــــا يــنـــطــبـق علــــــى )القـــــاهـــــرة
الـــتجــــــريــبــي( ال يــنـــطــبـق علــــــى
)مهــــــرجــــــان الــــــربــــــاط( وهـكــــــذا
ومـحــــــــــاولــــــــــة الــــــــــوزارة ان تــكـفـل
مـصـــروفـــات الـــوفـــد مـثلـمـــا كـــان
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

احلـــسـب الــــذي قــــدم مـــســــرحـيــــة
)احلــسـني ثــائــراً( قـبل اشهــر ذات
املشاعر وذات اخليبة فيقول: منذ
اشــتغـــالـي بـــاملــســـرح وحـتـــى اآلن
ورمبـــا اسـتـبــشـــرت خـيــــراً بحلـــول
الـدميقراطية يف بلدنا وقلت رمبا
ستـكون هـناك مـساواة وعـدالة يف
مــــوضـــــوع ايفـــــاد العــــروض اال ان
ذلـك لـــم يحــــصل.. انــنـــي اشعــــــر
بـالغنب واملــرارة ففي عهـد الـنظـام
البـائـد كنـت مغبـونـاً واآلن كـذلك
وامتــنــــــى ان تــــســـنح لــي فــــــرصــــــة
واحـدة الشارك يف اي قـطر عـربي
آخـــــــر واجتـــــــاوز عـقـــــــدة الـعـــــــرض

احمللي.
معايير فنية من اجل

االكفأ واالفضل
الفنان سعد عبـد الصاحب ممثل
وناقد يقـول: هناك مهرجانات يف
العـــــالــم العـــــربــي حتــتــــــوي علـــــى
الـتخـصـص والفــرادة يف انـتخــاب
الـعروض واملـهرجـانات واملـؤمترات
تسعـى لتعـريف النخب والـشعوب
بــثقــــافــــات بعـــضهــــا الــبعــض مـن
خالل مـفهـــــوم )العـــــوملـــــة( الـــــذي
يضع هـذه املنـاسبـات يف اولـويـاته
ــــــــــــة الـــــتـقــــــــــــارب ضـــــمـــــن عـــــمـلـــــي
احلـضـــاري.. والفـــرق املــســـرحـيـــة
احملترفـة عربيـاً تسعـى للمشـاركة
بــــأفـــضل مــــا عـنــــدهــــا وخــــاصــــة
)القــــاهــــرة الــتجــــريـبـي، قــــرطــــاج
فـــوانـيــس، دمـــشق( ولـــذلـك علـــى
وزارة الـثقـــافـــة ودائـــرة الــسـيـنـمـــا
واملــســرح ان تــضع مجـمــوعــة مـن
الــضـــــوابـــط واملعـــــايــيــــــر الفــنــيـــــة
واجملـــــــالـــيـــــــة إلخـــتـــيـــــــار االكـفـــــــأ
واالفــــــضـل متــــثــــيـالً لـلــــبـالد مــــن
خالل تــشكـيل جلــان مـتخـصـصــة
ممن يتمـتعون بالنـزاهة والكفاءة
والـتـــــاريخ املـــســــرحـي والـتــــأثـيــــر

ـ ـ

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.

عدنان منشد

لـــسـنـــــا مع مــــا ورد يف هــــذا االسـتـــطالع بــصــــورة
كــــاملــــة، ولـكـنـنــــا نـتـفق مـع بعــض مـن جــــوانــبه،
خصوصاً وان الـطيف املسرحـي الذي شارك فيه،
هـم من اصحــاب التجـارب واالنـشطـة املـســرحيـة
املـلمــوســة يف مــشهــدنــا املـســـرحي 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، خـصــوصــاً وان العـمل املـســرحي هــو اكثــر
االجـنــــاس حتـمـالً للــتالقـح اخلالق يف احملـــــافل
الـعربية والـدولية، وان هذه الـظاهرة تتـطلب منا

روح املـنــاقــشــة املــسـتفـيـضــة، والـتـــوجه الــى وزارة
الثقـافة لـوضع مقـاييـس فنيـة عادلـة ملشـاركاتـنا
اخلـــارجـيـــة، مـن دون ان نـنــســـى أن املــشـــاركـني يف
عمــوم املهــرجــانــات املـســرحيــة الـســابقــة، عــربيــاً
ودولــيـــــاً، هــم مــن اصحـــــاب اجلـــــوائـــــز وشهـــــادات

التقدير والتكرمي املستمر.
لقـــــد جتـــــاوزت هـــــذه الــظـــــاهـــــرة حـــــد احملــمـــــول
واملعقـــول، وانقلـبـت معهـــا تفــاصـيل كـثـيــرة فــأي
عـيب يف ان يكـون عنــد الفنـان املـسـرحـي حلم، او
فـردوس املشاركات املسرحيـة على صعيد املنصات
املــســرحـيـــة يف العــالـم؟ اال اذا كـــان 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!

ويـــروّج لبـضــاعـته ولـكن كـيف هــو
حال الذين ال يجيدون اللعبة؟

ولــــــــذلــك ارى ان تــــــشــكـل جلـــنــــــــة
عــادلــة.. شــريفــة لالخـتبــار لتــزج
االعمال املهمـة للتعريف بـاملسرح

العراقي.
ثم ملاذا يقتصر ارسال
عمل مسرحي واحد؟!

لِـــمَ ال يــــــــرشـح اكـــثــــــــر مـــن عـــمـل
واالخـــــوة واملــــســـــرحــيــــــون العـــــرب
ســيـــــرحــبـــــون بـــــذلــك ملعـــــرفــتهــم
بـظـــرف العــراق الـصعـب ويـنـبغـي
املـشاركـة يف مهـرجانـات القـاهرة/
قـــــــــــرطـــــــــــاج/ دول اخلـلــــيـج/ دول
العـالـم كمـا هـو شـأن )الـريـاضـة(
الـيـــوم عـنـــدنـــا الـتـي بـلغـت شـــأواً
بـعــــيــــــــــــداً يف الــــتـعــــــــــــريـف بـهــــــــــــا

وبأبطالها.
سياقات واباطيل

- امــــا اخملــــرج جـبــــار املـــشهــــدانـي
الـذي قــدم اكثــر من عـمل متـميـز
خالل فـتــــرة الـتــــسعـيـنـيــــات ولـم
تـــــســنـح له فـــــــرصـــــــة املـــــشـــــــاركـــــــة

اخلارجية فيقول مبرارة:
- ان كثيـراً من االعمال املـسرحية
ما كان لهـا ان تغادر حدودنا ألنها
لـم ترق الـى املسـتوى الـذي وصله
الـكـثـيـــــر مــن العـــــروض الـتـي لـم
يحـــــالـفهـــــا الــنجـــــاح يف العـــــرض
خـــارج الـبالد - ودائـــرة الــسـيـنـمـــا
واملـــســــرح وقـبـلهــــا وزارة الــثقــــافــــة
تـؤثــر فيهــا العالقـات الـشخـصيـة
والـتـي سـتـبقــــى لعــشـــريـن عـــامـــاً
قـــادمـــة هـي الـتـي حتـــدد طـبـيعـــة
املــــــــشــــــــــاركــــــــــة واالســــم ولــــــــــذلــك
فـاحلديـث عن السيـاقات لتـنظيم
املـشــاركــات يعــد بــاطالً واال كـيف
نفـــســــر سفــــر بعــض الفـنــــانـني
عـــشـــــرات املـــــرات خالل اعـــــوام
قليلـة فيمــا لم مينح آخـرون
بـرغم متيز اعمـالهم فرصة
واحـــدة لعـــرضهـــا يف هـــذه
املهرجـانات. ثـم البد لـنا
من ان نـتسـاءل اين هـو
اجلــــيـل املــــــــســـــــــــرحــــي
اجلــــــديــــــد وهـل يعـقل
انــنـــــــا نـــــشـــــــارك بـــــــذات
االسمــاء منــذ اكثــر من

ربع قرن!.
الغنب واملرارة

دائماً
ويــــــشـــــــاركـه زمـــيـلـه
ـاخملـــــــــــــرج جـــــــــــــواد ـ

الفـنان عـزيز عـبد الـصاحـب وهو
كــــاتـب ونــــاقــــد وممــثل مـــســــرحـي
وبخـبـــرته الـتـي متـتــد ألكـثــر مـن

اربعة عقود قال لنا:
الــتعـــــريف بـــــاملــنجـــــز املـــســـــرحــي
العـــراقي حــالــة مـهمــة وضــروريــة
لـيتعـرف املسـرحيـون العـرب علـى
مــــا وصـله املـــســــرح العــــراقـي مـن
تـطور واضافـة على كل املسـتويات
ولكن السؤال: كيف يتم التعريف

باملنجر املسرحي العراقي؟
هـل يــــتــــم بـهــــــــــذه الـفــــــــــوضــــــــــى؟
بـــــالـعالقـــــات الــــشخــصــيـــــة الــتــي
يقــيـــمهـــــــا الفــنــــــان مـع اجلهــــــات

املسرحية املعنية يف اخلارج؟!
ال بـد من ضــوابط لـذلك.. اولهـا
تــنــــســيــب آلــيــــــة  عـــمل يــتــم مــن
خـاللهـــــا اخــتــبــــــار العـــمل الـــــذي
يـسـافـر الـى اخلـارج لـرصــانته، ال
كــمـــــا يـفعـل بعـــض املــــســـــرحــيــني
عـنــدنــا عـن طــريـق العالقـــات مع
مـن بيــده شــأن تـلك املهــرجــانــات

لدعوتهم فقط كزبائن دائمني.
ان البعض انـتهز الفرصـة بتبادل
الدعـوات واغراقـهم بالهـدايا وفق
نــظـــريــــة )تهـــادوا حتـــابــــوا( وظل
املـســرحيــون العـرب ال
يعــــــرفــــــون ســــــوى
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالء
االنتهازيني.

ويضـيف عبـد
الصـاحـب من
حق الـفنــان
ان يعــمل
لنفسه

ـ

من خارج االستطالع

فــي احلـيــــاد املــســرحــــــي

متابعة عبد اللطيف الراشد
عنـدما كـان الفنـان املسـرحي يـوسف العـاني،
يــستــذكــر اولـــى صالته بــالــشعــر والــشعــراء،
العـائـدة الـى عـام 1935، يف اسـتضـافـة احتـاد
ديــوان الـشــرق-الغــرب لـه، االسبــوع املـــاضي،
كـــانت صــالــة احملــاضــرات بــالــديــوان، تــرجت،
بـسـبب املــواجهــات املــسحلــة يف شــارع حـيفــا،
كــان الـفنــان العـــاني يـتحـــدث عن املـال عبــود

الكرخي، مرددا مطلع قصيدته املشهورة:
)سـاعـة وكـسـر اجملـرشــة.. وانعل ابــو راعيهـا(

وفيها البيت الذي صار مثالً:
)هــم هــــاي دنــيــــا وتــنـكـــضــي وحـــســــاب اكــــو

تاليها..(
ليصمت حلظة، مصغيا النفجارات واصوات
تبــادل االسلحـة، محـدقـاً، مبـوقف مـســرحي

عميق، يف مستمعيه، معترفا:

ـ ـ ـ ـ ـ

وجهة نظر 

فــــي فـــــــــن االخـــــراج املـــســـــــرحـــــــــي
ثقافة اجلسد

نظرة يف اخلطاب املرسحي
لباسم قهار

تساهم يف اجناح العملية املسرحية.
وقــد يخـتلف اخــراج املـســـرحيـــة من
مخرج الى آخـر بقدر ما يتوافر لدى
اخملــــرج مــن سعــــة اخلـيــــال والقــــدرة
علـــى تـصـــور الـنـص املــســـرحـي علـــى
خشبـة املسـرح. ومن الـضروري ايـضاً
ان ال يـعــــطـــي اخملــــــــرج كـــثـــيــــــــراً مـــن
احلـــــريـــــة ملـمــثلــيه وبــنفـــس الـــــوقـت
يـتـــوجـب علــيه ان ال يقـتـل تلقـــائـيـــة

املمثل من خالل كثرة االوامر.
قـد يكـون من الـسهل علـى اخملـرج ان
يـبــرز الـطـــابع العـــاطفـي او الـطـــابع
االجتمـاعي للنـص املسـرحي خـاصة
تلـك املــــســـــرحــيـــــات الــتــي ســـــادت يف
العصر الرومانسي وما بعدها. ولكن
بعد ان تطورت املسرحيات يف العصر
احلـــديـث وبـــدأت تــتخــــذ ابعـــاداً ذات
طــابع سيــاسي فـإنـه اصبح مـن املهم
جـــــــداً علــــــى اخملــــــرج ان يــبـــــــرز تلـك
االبعاد بإسلوب فني يستنفر مشاعر

اجلماهير.
وخيـر من مثل هـذه القيم يف املـسرح
احلـديث هو الـكاتب واخملـرج االملاني
Bertolt الكـبـيــر بــرتــولــد بــريــشـت
 Brechtحــيــث كـــــــان يعـــتقــــــد بــــــأن
املــــســـــرح هـــــو لــيــــس وســيلـــــة امــتـــــاع
للطـبقات القادرة من االرسـتقراطية
والبــرجــوازيــة، وامنــا هــو وسـيلــة من
وســـائل تـطـــويـــر اجملـتـمع مـن خالل
اجلمـاهيـر وتوظـيف هذه اجلـماهـير

يف طرح افكاره وتصوراته.

واالحــاسيـس وبـني عنــاصــر العــرض
املـســـرحي اخملـتلفـــة من اطــار مــادي
ومالبـس واضــاءة ومــؤثــرات صــوتيــة
ويتــوجـب علـيه يف الـنهــايــة ان يـصل

بعمله الفني الى درجة االبداع.
كـمــــا يـتــطلـب مـن اخملــــرج ان يـكــــون
مـثـقفـــاً ذا آفــــاق واسعــــة علـــى درايـــة
تـامـة بـأحــداث عصـره والــزمن الـذي
جتسده املـسرحية فعلـى سبيل املثال
اذا كــانت املـســرحيـة تــاريخيــة ومتثل
حقبـة معـينـة مـن التـاريخ فـيتـوجب
علـــى اخملـــرج ان يكـــون عـــارفـــاً ملـمـــاً
بتـلك احلقبـة الـزمنيـة التـي متثلهـا
املــســـرحـيـــة حـتـــى يجــســـد حـــركـــات
املـمـثلـني والـــديكــور وحـتــى طـــريقــة
احلــوار بني املـمثـلني جتــسيــداً ميـثل

انعكاساً حقيقياً لتلك الفترة.
واذا كـان اخملـرج املـسـرحي هــو املنفـذ
لـلنـص الـــذي كتـبه املــؤلف فــإنـه من
الــضــــروري ان يــتحــــدث عـن املـــســــرح
بـلغــــة املــــؤلـف نفــــسه. ان اخملــــرج يف
عــصــــرنــــا احلــــديــث ميلـك نــــاصـيــــة
العــرض املــســرحـي كـــاملــة ويـتحـمل
مـســؤوليـته منـذ بـدايـة رفع الـستـارة
حـتــــى اســــدالهــــا يـــســــاعــــده يف ذلـك
مجـمــــوعــــة مــن الفـنـيـني واالداريـني
الذين ينفذون اوامره وتعليماته كما

مييلها عليهم.
فال غــرابــة يف ان يكــون عـمل اخملــرج
عــمالً اسـتـبــــداديــــاً يف طــــريقــــة نـقل
التعليـمات واالوامـرالتي يجـد بأنـها

الـنـص الــى اجلـمهـــور 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
يـــــــراه مــن حـــــــركـــــــات مـــــســـــــرحــيـــــــة
واحـــــاســيـــس الـــــى نفـــسـه وعلــيه ان
يـــــــــــوائــــم بــــني هـــــــــــذه احلـــــــــــركـــــــــــات

واحــد ورؤيـتهــا الفـنيــة واالخـــراجيــة
لهــــــذا الــنـــص.. وهــــــذا ال شـك كــــــان
جـانبـاً هامـاً من جـوانب اثـراء العمل
املسرحي على يد اخملرج املتخصص.
يقوم املسرح علـى ركيزتني اساسيتني
هــمــــــا الــنـــص املـــــســــــرحــي، واملــمـــثل
بإعتباره الفنان االساسي الذي يقوم
علـيـه العـــرض املـــســـرحـي، وبــصفــته
املـــــســــــؤول االول عـــن نقـل محــتــــــوى

يـونـانيـني اغنـوا املـسـرح القـدمي وهم
)ســـــوفـــــوكلــيـــس( و ) يـــــوربــيـــــدس( و
)اسخـيلــوس( جنـــد انه كـــان يعـتـمــد
علــى ممثل واحـد وعـدد محــدود من
الكـــورس الـــى ان جـــاء ســـوفـــوكلـيــس

واضاف املمثل الثاني:
- بـــدأت الـتـعقـيـــدات االولـــى لـلعـمل
املـســرحـي مع عهــد يــوربيــدس الــذي
جعل املسـرح مهتمـاً بحـياة الـناس ال
حياة اآللهة ولكن متـى بدأت النظرة
الـى اخملــرج املسـرحـي تثيــر االهتمـام
وتـــسـتــــوجـب ضــــرورة وجـــــود مخــــرج
ملقـى علـى عـاتقه دور اجنـاح الـعمل
املسرحـي. لقد اقترنت هـذه الظاهرة
عندمـا ظهرت االضـافات يف العـملية
املــســرحـيــة مـثل ضــرورة وجــود نـص
مـــســــرحـي وضــــرورة وجــــود تقـنـيــــات
اجناح العمـل املسرحـي مثل االضاءة
واملالبــس واملــؤثــرات الـصــوتـيـــة. وانه
مـن الــطـبــيعــي ان تقـــــول بـــــأن هـــــذه
العـنـــاصـــر قـــد وجـــدت عـبـــر مـــراحل
متعـاقبـة ولم تـستخـدم دفعـة واحـدة

يف زمن معني.
ومــن هــنــــــا بــــــدأت اهــمــيــــــة اخملــــــرج
املسـرحي، وبـدأ االهـتمـام بخلق هـذا
اخملــرج، لـيــس علــى اســـاس الهــوايــة
ولكـن على اسـاس مدروس. فـنجد ان
كـثيـــراًُ من املـســـرحيــات العـــامليــة قــد
ارتـبـطـت بـــأسـمـــاء مخـــرجـيهـــا كـمـــا
نالحــظ ان وجهـــات نـظـــر كـثـيـــر مـن
اخملـــرجـني قـــد اخـتـلفـت حـــول نــص

بالرغم من املواجهات املسلحة
يوسف العاين يعرتف: مل اكن شاعرا ولكن...!!

لـيمـارس اولـى بــذور التــاليف املـسـرحـي، من
خـالل )الـهــــــزل( املـقـفــــــى.. ومـــنـهــــــا فـكــــــرة
مسـرحيـة )جبـر خـاطـر قيـس( اقتبـسهـا عن

مسرحية قيس وليلى الحمد شوقي..
ويـــواصل جتـــاربه الـــذاتـيـــة مـنـــذ عـــام 1950،
حــيــث ســيـــــدخل الـــشعــــر يف صــمــيــم عــمـله
املـســـرحي، الـتمـثيـلي، ويف رؤيـته االبـــداعيــة
للفـن واحليـاة، ولـكن ولع املـســرحي بـالـشعـر

لم يفارقة، حتى االن.. كي يقول:
ـــا، مـع نفـــسـي.. -)ان اكـتـب الـــشعـــر، احـيـــان
لكـنني، واقـول ذلك بكـل صراحـة وثقـة، انني
شــاعــر حـني اكـتـب للـمــســرح.. او حـني امـثل
فيه( وتلك مسالة جديرة بالتامل يف مفهوم
فن املـسـرح، وقـبل ان يـختـتم الـفنــان الكـبيـر
مــســاره يف احلــديـث عـن جتـــاربه الــشعــريــة،
ارجتت صـالـة احملـاضـرات، بـسقـوط قـذائف

باجلوار.. فقال العاني:- )ماكو شي..(!!
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يــذهـب مع اخـيه الكـبيــر الــى مقهــى يقع يف
بــسـتـــان وارف بـــالـبـــاب الــشـــرقـي، يف مـــدخل
شــارع )أبي نــؤاس( وهنـاك شـاهـد الـزهـاوي-
بلـحمه ودمه- يقـرأ الـشعـر.. فـيتفـاخـر، وهـو

طالب يف االعدادية املركزية.
ويف كـليــة احلقــوق، والـفنــان يــدخل مـعتــرك
ــــة، حـيـث االنــتفــــاضــــات احلـيــــاة الــصــــاخـب
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 جهــامــاً
ياسحاب

ــــى هــــذه املـــســـــوخ.. تعــــاف ذلــتهــــا أطــبـق عل
الكالب(

ويــؤسـس، انـــذاك، جمـعيـه جبــر اخلــواطــر..
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شعــر مــاالزم تــسمـعه( الن العـــاني سـيعــرف،
بعــد ذلـك ان ذلك الــشعــر يــسـمــى بــالــشعــر

املكشوف، واملال عبود الكرخي استاذ فيه..!
ويف مـتـــوســطـــة الـكـــرخ، مبـــســـاعـــدة مـــديـــر
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 بحـــروف صعـبـــة مـثل: الـثـــاء/
اخلـــاء/احلـــاء/والــضــــاد.. وبفـعل املــطـــاردة
الشعـرية ازداد تعلقاً بـالشعر.. فـصار يتعرف
ــــى اســمــــاء جــــديــــدة.. ويــتـعلــم القــــوايف عل

والبحور..
والعـاني مـازال يحتفـظ بدفـتر يحـمل صورة
عـبـــد احملـــسـن الـــسعـــدون، كـتـب فــيه اولـــى
محـاوالته الشعـرية.. ومـنها قـصائـد يف رثاء
امللك غازي، تعود الى عام 1935، وبعدها كان
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-)لــسـت شــاعــراً بـــاملفهــوم االدبـي املعــروف..
الممـارســة والعطـاء اعــرف به.. او اعبــر فيه
عـمـــا اريـــد علـنـــا او جهـــاراً..( ولكـن اخـتـيـــار
الــشـــاعـــرة امل اجلـبـــوري- مـــؤســســـة احتـــاد
ديـوان الـشــرق-الغـرب، قـال جـعلنـي اعتـرف،

للمرة االولى بهذه اخلفايا.
فــالعــاني، بعــد والدته )1927( بـاعـوام قـليلـة
تـــرعـــرع يف اجـــواء شعـــريـــة، فهـنـــاك 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
ـــر ـــذاع عـب خـــان عــمه، وكـــانــت له قــصـــائـــد ت

االذاعة.
انهــا بــدايــة مـبكــرة.. يقــول العــانـي، انه كــان
يــسـتـمع لـلكــرخـي ويـضحـك.. الن الكــرخـي
يـصــرخ فـيه )ولك يــوسـف روح منــا، راح اقــره
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