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اجلي���د يف ح���ال توف���ره، وتوف���ر الكت���اب امل�س���رحي 
اجليد اليوم اأ�سبح اأمراً نادراً.. والواقع اأن طبيعة 
ه���ذا الهتم���ام تاأخذ منحي���ن، الأول ن�س���ر الكتاب 
النق���دي الذي يت�سم���ن درا�س���ات م�سرحية تر�سد 
واقع احلركة امل�سرحية ن�ساً وعر�ساً، والثاين ن�سر 
الن�سو�ص امل�سرحي���ة ال�سورية واملرتجمة، وبذلك 
يت���م احلف���اظ عل���ى �سل���ة الو�س���ل ب���ن الدار����ص 
للم�س���رح يف �سوري���ة مهما بع���دت امل�ساف���ة الزمنية 
بين���ه وب���ن املرحلة الت���ي يريد درا�سته���ا من جهة، 
واحلرك���ة امل�سرحية من جه���ة اأخرى.. ومن ح�سن 
احل���ظ اأن ن�سو����ص كّتاب امل�سرح يف �سورية كان لها 
ن�سي���ب وا�سع من اإ�س���دارات وزارة الثقافة-الهيئة 
العام���ة ال�سورية للكت���اب وهذا الأم���ر يتيح املجال 
وا�سع���اً اأم���ام ه���ذه الن�سو�ص لالنتق���ال يف مراحل 
لحق���ة اإىل خ�سب���ة امل�س���رح م���ن خ���الل املخرج���ن 
امل�سرحي���ن الذي���ن يتوق���ون اإىل الن����ص امل�سرح���ي 
ال�س���وري ول يج���دون و�سيل���ة للتوا�س���ل مع���ه اإل 
م���ن خ���الل م���ا ي�س���در م���ن مطبوع���ات تت�سم���ن 
الن�سو����ص امل�سرحية اجلدي���دة املو�سوعة من قبل 
الكّت���اب امل�سرحي���ن الذين ما زال���وا ميتلكون اإرادة 

ال�ستمرار بالكتابة للم�سرح .
ومم���ا ل �سك في���ه اأن الكت���اب امل�سرح���ي �سواء 
كان درا�سة اأم ن�ساً ل يرتقي على م�ستوى النت�سار 
اأن حتقق���ه كت���ب الأن���واع الأدبي���ة  اإىل م���ا ميك���ن 
الأخرى، اإذ يبق���ى الكتاب امل�سرحي حبي�ص جدران 
الخت�سا����ص ول يجد رواج���اً اإل عند املهتمن، اإل 
يف ح���الت ن���ادرة، ورغ���م ذلك ينبغ���ي ال�ستمرار يف 
دع���م الكتاب امل�سرحي لأن���ه الو�سيلة �سبه الوحيدة 
لإبق���اء ج�س���ر التوا�س���ل قائم���اً ب���ن م�س���رح الي���وم 
بالتاأكي���د  معني���اً  �سيك���ون  ال���ذي  الغ���د  وجمه���ور 
مبعرف���ة مالم���ح احلرك���ة امل�سرحي���ة الت���ي �سبقت 

ع�سره وزمنه .
رئي�س التحرير

يف امل�س���رح، وم���ن حي���ث املب���داأ، ل���وال الكت���اب 
وال�سط���ر والكلم���ة واحل���رف مل���ا و�سلَن���ا �س���يء من 
ال���راث امل�سرح���ي العامل���ي املمتد زمني���اً اإىل القرن 
اخلام����س قبل املي���اد، فعن طريق الكت���اب تعّرفنا 
عل���ى ن�سو�س عظم���اء كّت���اب امل�س���رح االإغريق من 
تراجيدي���ن وكوميدي���ن، ومن بعده���م الرومان، 
اإىل اأن جاء �سك�سبري بكتاباته امل�سرحية الراجيدية 
والكوميدي���ة، م���روراً مبوليري الكومي���دي البارز، 
وو�س���واًل اإىل الرجمات احلديثة للم�سرح العاملي، 
وكذا واقع االأم���ر يف امل�سرح العربي، فلوال االأغلفة 
مل���ا  امل�سرح���ي  لن���ا تراثن���ا  الت���ي حفظ���ت  واالأوراق 
تعّرفن���ا عل���ى كتاب���ات رائ���د امل�س���رح ال�س���وري اأب���و 
خلي���ل القب���اين، ولبقيت جتربته اأ�س���رية الروايات 
ال�سفهية التي غالباً ال متتاز بالدقة واملو�سوعية.. 
واإذا كان التاأري���خ للعر�س امل�سرحي قد ابتداأ عملياً 
يف �ستيني���ات الق���رن املا�س���ي ف���اإن التاأري���خ للن����س 
امل�سرح���ي ه���و ال���ذي حف���ظ لن���ا ال���راث امل�سرحي 

عاملياً وحملياً من االندثار وال�سياع .
ويف واق���ع االأم���ر قام���ت وزارة الثقاف���ة من���ذ 
تاأ�سي�سه���ا بتحّم���ل الع���بء االأك���ر يف ن�س���ر الكت���اب 
امل�سرح���ي منذ �ستيني���ات القرن املا�س���ي، وما زالت 
تقوم بهذا الدور من خال الهيئة العامة ال�سورية 
للكتاب التي حتر�س على ا�ستمرار الكتاب امل�سرحي 
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م�صرحيات العدد
269حممد خوجة- اأمنيات �سغرية جدًا

274اأمينة حنان- حتى اأنت يا مدى!
281علي عبود- الوديعة

290منتجب �سقر- املهرج وبائع احل�سر
300حممود حممد عو�ص- لعبة احلكايات

312د.مدحت حممدي الكا�سفكوالي�س
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ول�صو����ص  »�صيب���وب  العرائ����ص  م�صرحي���ة  نال���ت 
ال�صح���راء« للمخرج م�أمون الف���رخ جائزة اأف�صل حمرك 
دمى للفنانة رندا ال�ش���م��س بالإ�صافة اإىل �صهادَتي تقدير 
للكادر امل�صرح���ي وللإخراج يف مهرجان م�صرح الطفل يف 
العراق والذي اأقيم يف �صهر اآذار املا�صي.. وامل�صرحية من 

اإنتاج مديرية امل�صارح واملو�صيقا .
كم���ا نال���ت الفنان���ة م���روة الأطر����س جائ���زة جلنة 
حتكيم النق���اد ال�صباب الدولية يف مهرج���ان �صرم ال�صيخ 
الدويل الرابع للم�صرح ال�صبابي الذي اأقيم يف �صهر ني�صان 
املا�صي من خلل مونودراما »اليوم الأخري« ن�ص واإخراج 

يزن الداهوك .
ت���دور اأح���داث املونودراما ح���ول فتاة �صوري���ة تعي�ص 
حال���ة من العزل���ة والوح���دة بابتعادها ع���ن املجتمع لعدة 

إجنازات مسرحية سورية 
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اأ�صباب ت�صكل���ت بفعل جمموعة من اخليبات على امل�صتوى 
الجتماع���ي والعاطف���ي والقت�ص���ادي والثق���ايف، وُتن�َصب 
امل�صرحي���ة اإىل املدر�ص���ة الرمزية يف امل�ص���رح وتعتمد على 

التعبري اجل�صدي اأكرث من اللفظي . 
ويف تون�ص فازت مونودرام���ا »كحل عربي« باجلائزة 
الذهبية للمهرجان ال���دويل للمونودراما يف قرطاج الذي 
اأقي���م يف �صهر حزي���ران املا�صي وهي م���ن متثيل روجين� 

رحمون تاأليف واإخراج �شوزان علي .
يتح���دث العمل الذي تتجاوز مدت���ه ال� 45 دقيقة عن 
فتاة فق���دت اأ�صرتها نتيج���ة عملية اإرهابي���ة لتبقى الفتاة 
رهين���ة احلرية بني البقاء يف �صورية اأو الرحيل عنها، وقد 
تناف�ص���ت على جوائ���ز املهرجان عرو�ص م���ن دول عربية 
واأجنبي���ة وت�صكل���ت جلن���ة التحكيم من املخ���رج امل�صرحي 
العراق���ي  والناق���د امل�صرح���ي  ع��ش���م جن�ت���ي  امل�ص���ري 
ح�ش���ن علي ه�رف واملمث���ل الفل�صطيني اأحمد اأبو �شلعوم 

وال�صينوغراف اجلزائري حمزة ج�ب اهلل .

وح�ص���ر امل�ص���رح ال�ص���وري يف ال���دروة الثامن���ة م���ن 
مهرج���ان بابل للثقافة والفنون الت���ي اأقيمت يف �صهر اآذار 
املا�ص���ي من خلل الفنان يو�شف املقبل الذي قدم متثيًل 
واإخراجًا مونودراما »ترجمان الأ�صواق« عن حياة واأ�صعار 
حمي الدين بن عربي وقد كّرمت اإدارة املهرجان الفنان 
املقبل على جممل م�صريته الفنية يف عامل امل�صرح.. و�صبق 
للفن���ان يو�شف املقب���ل اأن �صارك يف العدي���د من العرو�ص 
امل�صرحية، نذكر منها : »موت عابر-مونودراما اأبو العبد-

نور العيون-يوم من زماننا - �صالح العبد ال�صالح« 
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 3« امل�سرح���ي  العر����ض  ل  �س���كَّ
حكايا« ال���ذي قدمه املخرج امل�سرحي 
اأمين زيدان يف مو�سم امل�سرح القومي 
بدم�س���ق للعام 2019 حال���ة م�سرحية 
غني���ة من النواحي الفني���ة والفكرية، 
فالعر�ض املاأخ���وذ عن ن�ض »ق�س�ض 
اأوزوالدو دراكون  تروى« للأرجنتيني 
اإع���ادة  بع���د  ُق���دم   )1999–1929(
�سياغ���ة اقرتب���ت اإىل ح���د االقتبا�ض 
ق���ام بها املخرج بالتع���اون مع الكاتب 
حمم���ود اجلعف���وري ليغ���دو العر�ض 
فرج���ة م�سرحي���ة مفتوح���ة على عدة 
مدار����ض ال تلت���زم اإال بروؤي���ة املخرج 
اخلا�س���ة الإي�س���ال حمتواه���ا الفن���ي 
الطبق���ة  بوج���ع  امللت���زم  والفك���ري 

امل�سحوقة يف املجتمع .
اتخذ العر�ض عل���ى مدى �ساعة 
م���ن الزمن �س���كًل اأق���رب اىل م�سرح 
ال�سارع اأو اجلوال مببا�سرة مق�سودة 
م���ع اجلمهور ليكون ه���ذا احلامل هو 
العر����ض امل���وازي للعر����ض االأ�سا�سي 
زي���دان  ال���ذي انطل���ق من���ه املخ���رج 
الإدخال اجلمهور يف لعبته امل�سرحية، 
اكت�س���ى  الت���ي  اجلوال���ة  فالفرق���ة 
ممثلوه���ا باأزي���اء متثيلي���ة ورافقتهم 

حممد �سمري طحان

3 حكايا
�سحـــــك و�ألـــــــــم وق�ســـــــــــوة
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الدم���ى يف ع���دة م�ساه���د من العر����ض )االأزي���اء والدمى 
ت�سميم ليندا جامو�س( ولونت وجوههم باأقنعة املهرجني 
)مكي���اج خول���ة ونو����س( اأف�سح���وا ع���ن كونه���م ممثلني 
منذ اللحظ���ات االأوىل من العر�ض، وك���رروا هذه املعلومة 
ع���دة مرات خلله م���ا بني االنتقال من ق�س���ة اىل اأخرى 
للتوطئة اأو التعليق باللهجة املحكية على كل مقولة حتملها 
اإح���دى تل���ك الق�س�ض التي ج���اءت بالف�سح���ى، وليكون 
املبتغ���ى منها وا�سحًا لكل جمه���ور العر�ض دون التبا�ض اأو 
غمو�ض، فالر�سالة ال بد من و�سولها بكل ما حتمله من اأمل 
وحتذير عرب عدة اأ�سكال من االأداء امل�سرحي مثل  الراوي 
للأح���داث، االأداء احلرك���ي، الرق����ض، الغن���اء، العزف، 

حتريك الدمى، وارتداء االأقنعة .
احلكاية االأوىل »�سربة �سم�ض« مت الدخول اإليها عرب 
م�سه���د زفاف من البيئة املحلي���ة باللهجة املحكية، لننتقل 
بعده���ا ب�سل�س���ة اإىل االأرجنتني لنتعرف اأك���ر على حياة 
وهموم مواطن م�سح���وق اقت�ساديًا )اأداه ق�سي قد�سية( 
ي�سعى بكل طاقته لتاأمني قوت اأ�سرته، فهو عامل يف النهار 
وبائع متجول ما بعد دوامه، تنتابه اأوجاع حاّدة يف االأ�سنان 
وال ي�ستطي���ع اأن يعاجلها لعدم قدرته املادية ولعدم قدرته 
على التوقف عن العمل، اإال اأن ازدياد االأمل يدفعه ملراجعة 

الطبيب الذي ال يراأف بحال���ه ويطلب منه حتاليل و�سورًا 
�سعاعية بكلف���ة باهظة، ليختتم االأم���ر مبطالبة املمر�سة 
ل���ه باأجور معاين���ة عالية القيمة.. واق���ع ال يرحم وال يلبث 
اأن يق�سي على ه���ذا املتعّي�ض �سريعًا حتت اأ�سعة ال�سم�ض، 
ليت���م تكرميه بعد موته من قب���ل اإدارة املعمل الذي ينتمي 
اإليه باإ�سادة متثال له كنموذج للعامل املثايل يف �سخرية ما 

بعدها �سخرية من واقع الطبقة العاملة .
�سديقن���ا  »حكاي���ة  الثاني���ة  الق�س���ة  اإىل  االنتق���ال 
بان�س���و« جاء بحّل اإخراجي ذك���ي مل ي�سع حدًا فا�سًل بني 
الق�ست���ني وكاأننا اأمام �سريط واح���د يحكي اأملًا ال يتوقف، 
فم���ن م�سهد جن���ازة العام���ل ال�سريع ندخ���ل اإىل نباأ عن 
�سقوط اآالف ال�سحايا يف جنوب افريقيا ب�سبب الطاعون، 
ليعرتف املهند�ض باجنينو )اأداه حازم زيدان( بامل�سوؤولية 
ع���ن تلك الفاجع���ة االإن�ساني���ة وليبداأ برواي���ة ق�سته، فهو 
ال�ساب الطم���وح الذي تزوج من الفتاة التي يحبها )اأدتها 
مل���ى بدور( و�سرعان ما يجد نف�س���ه اأمام متطلبات اأ�سرته 
التي تكرب يومًا بعد يوم دون اأن يجد عمًل، لري�سخ اأخريًا 
لطلبات زوجته باللجوء اىل اأحد اأقاربها املتنفذين ويطلب 
من���ه عم���ًل، والعمل ال���ذي حظي ب���ه كان م���ن متطلباته 
االجته���اد يف البحث عن اأرباح كبرية الأ�سحابه، فبعد فوز 
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ال�سركة التي توىل اإدارتها ب�سفقة توريد حلوم اإىل جنوب 
افريقي���ا طل���ب اأ�سحابها من���ه اأن يجد نوعًا م���ن اللحوم 
يحق���ق هذه االأرب���اح اخليالي���ة واإال عليه اأن ي���رتك العمل 
ويعود اإىل حي���اة الفقر بعد اأن اعتاد البحبوحة يف حياته، 
فم���ا كان من���ه اإال اأن اق���رتح توريد حلوم اجل���رذان ليتم 
تلق���ف اقرتاحه بالتبن���ي ال�سريع والرتح���اب من اأ�سحاب 
ال�سرك���ة، ولين���ال بعده���ا جائزة عن جه���وده يف احلفاظ 
عل���ى البيئة والتخل����ض من اجلرذان يف بل���ده بعد اأن فاز 
مبناق�س���ة لذل���ك، لتاأت���ي االأنباء عن تف�س���ي الطاعون يف 
جنوب افريقيا ب�سبب هذه اللحوم وليترباأ اجلميع من هذه 
اجلرمي���ة، و يبقى باجنينو هو املتهم الوحيد الذي ال يجد 

�سوى االنتحار خل�سًا له من عذاب ال�سمري .
الق�سة الثالث���ة »ق�سة الرجل الذي �سار كلبًا« بداأت 
مب�سهد رومان�سي ي�سور بطل الق�سة )اأداه مازن عبا�س( 
مع حبيبت���ه )اأدتها ملى بدور( وهي تغن���ي له االأغنية التي 
يحبها على �سوء القمر لتبداأ معاناته بعد الزواج مع البحث 

ع���ن عمل، حتى تاأت���ي الفر�سة عرب اإع���لن يطلب موظفًا 
ب�س���رط وحيد هو اأن يك���ون حامًل للجن�سي���ة االأرجنتينية 
مما ي�سع���ره بال�سعادة، فيهرول م�سرع���ًا اإىل مكان العمل 
ليج���ري املقابلة التي تنته���ي بفوزه بالعم���ل ولتبداأ كارثته 
احلقيقية، فالعمل الذي �سم���اه اأ�سحاب امل�سنع مب�ساعد 
حار����ض مل يكن �سوى بديًل عن كل���ب احلرا�سة الذي نفق 
منذ اأيام، حيث كان لزامًا على �ساحبنا اأن ي�سع ال�سل�سلة 
على رقبت���ه ويجثو على اأربع وي���اأوي اإىل كوخ الكلب وينبح 
ويتن���اول العظام طعامًا ل���ه كمتطلب���ات اأ�سا�سية للوظيفة 
اجلديدة والتي اأخذ بقبولها واحدة تلو االأخرى حتى �سار 
اق���رب للكلب منه للإن�سان، مقدم���ًا التنازالت حتت وطاأة 
التهديد بطرده من العمل وبقاء اأ�سرته جائعة دون طعام . 
الق�سة التي �سكلت ذروة العر�ض من الناحية الفنية 
ويف امل�سم���ون كانت قا�سية يف مقارب���ة التوح�ض االإن�ساين 
ل���دى الطبقة الري���ة التي ال تك���رتث الآالم وهموم الطبقة 
الفق���رية، بل على العك�ض فهي الت���ي تلعب دور البطولة يف 
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اإذاللها و جتويعها وهدر كرامتها للحفاظ على مكت�سباتها 
ونفوذه���ا، فما كان من ه���ذه الق�س���ة اإال اأن اأكدت ب�سكل 
وا�س���ح و�سري���ح على خط���ورة اأن يعتاد االإن�س���ان على كل 
�س���يء ُيفَر�ض عليه حتى واإن كان ذل���ك ال�سيء هو ن�سيان 
طبيعت���ه الب�سري���ة والت�س���رف ككلب كرمى لقم���ة العي�ض 

املغم�سة بالذل .
االأداء التمثيلي لكل من ق�سي قد�سية، حازم زيدان، 
م���ازن عبا����س، مل���ى ب���دور وخو�سن���اف ظاظ���ا ج���اء متقنًا 
ومتنوعًا وغني���ًا وم�سبوطًا، ففي الوقت الذي كان اأحدهم 
يلعب دور البطولة كان البقي���ة ي�سكلون ال�سند له �سواء يف 
حتري���ك الديكور اأو الدمى اأو النقر على الدفوف اأو الغناء 
اأو غريها م���ن االأعم���ال املرافقة ل���لأداء التمثيلي، وكلها 
�سمن روؤي���ة واإدارة املخرج زيدان لتق���دمي فرجة خمتلفة 
ُيح�َسب له فيها تقدميه���م باأداء مفاجئ مل ن�ساهده منهم 
يف ال�ساب���ق، حي���ث بقوا حمافظ���ني طيلة دقائ���ق العر�ض 
على فك���رة الفرقة امل�سرحية اجلوالة التي تقدم عرو�سها 

بكل حيوي���ة ال�سارع، يتنقلون من �سخ�سية اإىل اأخرى بكل 
�سل�س���ة ور�ساقة، م�ستفيدين من الف�ساء الوا�سع للخ�سبة 
الذي اأتاحه الديكور )ت�سميم هاين جبور( الوظيفي بكل 
م���ا يحمل من رمزية ودالالت، كما اأن التنوع يف الكلم ما 
ب���ني العامية التي علَّ���ق بها ممثلو الفرق���ة على الق�س�ض 
الت���ي اأدوها والف�سحى التي رووا وج�سدوا فيها احلكايات 
م كق�س�ض عن بيئة بعيدة  الثلث اأتاح الف�سل بني ما ُيقدَّ
وب���ني التعليق عليها واإع���ادة اإ�سقاطها على الواقع الراهن 
يف حماول���ة لتق���دمي عر����ض يت�سم���ن جرع���ة زائ���دة من 

الكوميديا ال�سوداء مب�ستويات متفاوتة بني ف�سل واآخر .
االإ�س���اءة التي �سممها ب�سام حمي���دي جاءت متممة 
للروؤي���ة االإخراجي���ة املرك���زة عل���ى احل���دث كبقع���ة �سوء 
يف خ�س���م ال�س���واد املحيط، وكان���ت وظيفي���ة، بعيدة عن 
البهرجة الزائدة وا�ستعرا�ض التقنيات، وم�ساعدة للممثل 
يف اإي�س���ال م���ا يريد جت�سيده من ح���االت، اأو االنتقال من 

�سخ�سية اإىل اأخرى اأو من مكان اإىل اآخر بكل �سل�سة .
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الفرج���ة املختلفة الت���ي اأرادها اأمي���ن زي���دان والتي 
امت���زج فيها ال�سحك واالأمل بكثري م���ن الق�سوة يف الطرح 
ج���اءت مت�سقة مع اأهداف العر����ض اأو امل�سرح عمومًا كما 
ي���راه املخ���رج، فخريج الدفع���ة االأوىل من املعه���د العايل 
للفن���ون امل�سرحية يف ر�سيده اأكر من خم�سة ع�سر عر�سًا 
م�سرحيًا خلل م�سريته الفنية الطويلة والغنية واملتنوعة، 
ا�ستط���اع من خللها اأن يكر����ض م�سرحًا خا�سًا به يقرتب 
م���ن هموم النا�ض حد االلت�ساق، وب���ذات الوقت ال ين�ساق 
وراء اأمزجته���م، كم���ا يتن���اول الن�سو����ض العاملي���ة بروح 
حملي���ة، طابعها الفكاه���ة دون فقدان امل�سم���ون العميق، 
وهو ممتلك ل�سّر اخللطة امل�سرحية اجلماهريية املنطلقة 

م���ن مقوالت ال بد من اإي�ساله���ا.. كل هذا �ساهم يف ك�سر 
احلواج���ز التي �سنعت عرب �سنوات م���ا بني امل�سرح اجلاد 
واجلمه���ور العام يف عرو�ض زي���دان، معتمدًا يف ذلك على 
تراك���م اخل���ربات الفني���ة الكثرية الت���ي اكت�سبه���ا ما بني 
التمثي���ل يف امل�س���رح والدراما التلفزيوني���ة وال�سينما، اإىل 
جان���ب الكتاب���ة واالإخراج والبح���ث الدائم ع���ن التجديد 
يف الط���رح الفني م���ن جميع النواحي عل���ى �سعيد ال�سكل 
وامل�سم���ون خللق ثقافة جمتمعية واعي���ة ووا�سعة االنت�سار 
ال تغف���ل �سرط املتع���ة اإىل جانب املحت���وى الفكري الري 
لتحقي���ق املعادلة ال�سعبة التي قلما ن�ساهدها ناجحة عند 

غريه من املخرجني والفنانني .
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يف اإطار عرو�ض مو�سم امل�سرح 
قدم���ت   2019 للمو�س���م  القوم���ي 
املخرج���ة امل�سرحية �سه���ر برهوم 
الباقية«  بعنوان »حياتكم  م�سرحية 
ع���ن ن����ض كتبت���ه بنف�سه���ا ولعبت 
يف تفا�سيل���ه عل���ى اأوت���ار مفرزات 
احلرب على �سوري���ة.. تقول �سهر 
بره���وم : »ال ن�ستطي���ع اأن نغفل عن 
مفرزات احل���رب على بلدن���ا الأننا 
م���ا زلن���ا نعي����ض يف خ�سمه���ا, وما 
نعي�سه اليوم ه���و اأق�سى من مرحلة 
م���ا بع���د احل���رب, باملقاب���ل ف���اإن 
املُ�ستغل���ة للظرف احلايل  النماذج 
والتي تتحني فر�سة للظهور ت�ستغل 
ظ���روف النا����ض, واأنا م���ن واجبي 
وم���ن مهمة الف���ن اأن ي�سلط ال�سوء 
عل���ى تل���ك النم���اذج الت���ي تنغ�ض 
عي�ض االإن�سان, وه���ي الغاية االأوىل 

ل� »حياتكم الباقية« .
�سه���ر بره���وم بدمج  قام���ت 
عنا�س���ر م���ن الن����ض املف���رط يف 
الواقعية وال�سينوغرافيا ال�سرطية, 
وهي تق���ول يف ذلك : »دائمًا اأنطلق 
من الواقع وحتويل احلياة الواقعية 
اإىل م�سرحي���ة, اأّي م�ّسرحة الواقع, 

جــــــودي الزاقـــــوت

حياتكم الباقية..
�ســـــورية اليـــــــوم والغــــــــــد
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فنحن على خ�سبة امل�سرح لدينا جمال مفتوح للروؤى, وهذا 
االندماج اأتى خدمة لهذا الن�ض امل�سرحي« .

تقدم �سهر بره���وم يف هذا العمل مزيجًا اجتماعيًا 
خمتلف���ًا بني اأبن���اء القرية الواح���دة وكيفي���ة تعاملهم مع 
املواق���ف واالأحداث التي جتري �سمن العر�ض بالرغم من 
ال�ستات واالختالف الفك���ري ما بني اأبناء تلك القرية, اإال 
اأنه���م يتفقون على اأن احلرب توحد اأحوالهم وحتثهم على 

م�ساعدة بع�سهم .
تتح���دث امل�سرحية عن �ساب وفت���اة )�سعيد و�سمر( 
واقَعني يف احل���ب, وقفت يف وجهيهما الع���اداُت والتقاليُد 
ال�سائدة يف جمتم���ع القرية ال�سرقي, حي���ث يتقدم �سعيد 
)اأداه فادي احلموي( خلطبة �سمر )اأدتها ر�سا الزغبي( 
فيقاَب���ل طلُب���ه بالرف����ض م���ن اأهل���ه واأه���ل �سم���ر, ونرى 
كفاحهما يف �سبي���ل تتويج ق�سة حبهما بالزواج, ويعار�ض 
اأه���ُل �سمر زواج ابنتهم من �سعي���د ب�سبب عمله يف تهريب 
املمنوع���ات بالرغم م���ن اأنه حا�سل على �سه���ادة جامعية 

ولدي���ه حمل �سغري الإ�سالح الدراج���ات ويعمل لديه �ساب 
يف مقتب���ل العم���ر )اأداه روند الفيا�ض( بينم���ا انطلق اأبو 
�سعي���د )اأداه جم���ال ن�س���ار( الرج���ل ال�سارم م���ن مبداأ 
»م���ن ال يتزوج من عائلته لن ي�سع���د طيلة حياته« وتختلف 
مع���ه يف ال���راأي اأم �سعيد )اأدته���ا اإميان ع���ودة( وال نن�سى 
االأ�ستاذ زهري)اأداه موفق الأحمد( وهو رمز ملعاناة وقهر 
لرج���ل متق���دم يف ال�سن  وكيف اأرهقت���ه احلرب ومتيز يف 
حّث���ه لالأطفال على متابع���ة تعليمهم يف ظل عملهم الإعالة 
اآبائه���م وت�سبث���ه مبواقفه وعزمه على التم�س���ك باآرائه يف 
خ�سم ظروف قاهرة, ونقي�سه املعلم ابراهيم )اأداه علي 
القا�س���م( �ساح���ب مقهى يف احلي, يتح���دث عن بطوالته 
وت�سحياته ومروءته, فقد كان ميثل العملة ذات الوجهني, 
ويّدع���ي م�ساعدت���ه للمحتاجني, بينما ه���و امل�ستفيد االأول 

مما يجري من اأحداث .
وللطفولة دورها االإيجابي يف هذا العر�ض تعبريًا عن 
الغد الواعد وكيف �سوهت احلرب اأطفالنا, فباتت احلياة 
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بالن�سب���ة له���م اإعرابها فعل ما�ٍض مثلم���ا قدمها الطفالن 
�سادي جان وغ�سان رحال .

نقلتن���ا �سهر بره���وم اإىل بي���ت كل عائلة توجد فيها 
تل���ك امل�ساكل االجتماعية اإىل جان���ب احلرب يف اخلارج, 
فبّينت لنا معاناة ال�سابة �سمر يف اإقناع اأهلها بزواجها من 
�سعي���د, لكن اأبو رامي )اأداه حممد نا�س���ر ال�سبلي( والد 
�سم���ر وبالرغم م���ن مكانته االجتماعي���ة الرفيعة )خمتار 
احل���ي( اإال اأن وال���دة �سم���ر )اأدته���ا متا�سر غ���امن( هي 
امل�سيطرة و�ساحبة النف���وذ والكلمة االأوىل �سمن العائلة, 
فتداخل احل�ض الكوميدي يف امل�سرحية مع املوقف املرعب 
�سم���ن اأحداث احلرب, وما اإن تعر�ض �سمر املو�سوع على 
اأهله���ا حت���ى  ُنفاجاأ بخرب م���وت �سعيد, االأم���ر الذي ك�سر 

ظهر اأبو �سعيد .
وباالنتق���ال اإىل جمل����ض عزاء حقيق���ي يدخل ال�سيخ 
)اأداه �سليم���ان قط���ان( ليتم���م مرا�س���م الع���زاء وليقدم 
خطبة عن ال�سهداء وت�سحياته���م, يت�سح يف خامتتها اأنه 

انتحل تلك ال�سفة وهو لي�ض ب�سيخ اإمنا ا�ستغالله للظرف 
الراهن وحبه للمال جعله ينتحل تلك ال�سخ�سية الدينية .
املخت���ار اأب���و رامي من جهت���ه عر�ض خدمات���ه اأي�سًا 
�سم���ن تل���ك اجلل�س���ة, وه���ذا ُيعَت���رَب م���ن �سم���ن احلملة 

الدعائية التي يقوم بها معظم �سخ�سيات العمل .
مل تتجاه���ل �سه���ر بره���وم ق�سية االأح���زاب يف هذا 
الن����ض, ال ب���ل قدم���ت �سورة ع���ن تاأ�سي����ض االأحزاب من 
خ���الل ال�سيدة االأنيقة ليلى )اأدتها ج���وري يو�سف( حيث 
قدم���ت �سورة عن فئ���ة قليلة من �سي���دات املجتمع الالتي 
ال يفوت���ن منا�سبة �سواء فرح اأم ح���زن ليظهرن اأنف�سهن, 
���ل دور ه���ذه ال�سي���دة يف جمل����ض الع���زاء من خالل  ويتفعَّ
خطابه���ا ع���ن ال�سه���داء وت�سحياته���م, ويف احلقيقة فاإن 
ال�سي���دة ليلى بال���كاد تهت���م لفاجعة ا�ست�سه���اد �سعيد, بل 
اتخذت العزاء منربًا لها للرتويج حلملتها االنتخابية, وقد 
اأو�سلت يو�سف لنا �س���ورة وا�سحة عن ال�سيدة االنتهازية 
الو�سولية الت���ي ت�سعى جاهدة للو�سول اإىل مبتغاها ب�ستى 
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الطرق مهما كلفه���ا االأمر, واأعطت 
االأولوية للظهور على ح�ساب املنفعة 
العامة واالدعاء بتعاطفها مع اأهايل 
ال�سه���داء والن�ساء الث���كاىل, وبينما 
جتري مرا�س���م العزاء تق���ع م�سكلة 
اأ�سواته���م,  وتعل���و  احل�س���ور  ب���ني 
اجلمي���ع  ليفاج���ئ  �سعي���د  ويظه���ر 
بقوله : احل���رب م�ستعلة يف اخلارج 
واأنتم هنا تتخا�سمون على ال �سيء؟ 
في�سرخون با�سمه متعجبني, وتتجه 
�سمر اإىل �سعيد فيقول لها اأنه ذهب 
اإىل املدين���ة ليح�س���ر له���ا اخل���امت 
والث���وب ليتزوجه���ا, وعندم���ا وق���ع 
التفج���ري يف املدينة �سقطت بطاقُته 
التفج���ري,  م���كان  يف  ال�سخ�سي���ة 
فظنَّت ال�سرطة اأنه من بني ال�سهداء 
�سم���ن ه���ذا التفج���ري ونقل���وا خرب 
وفاته لوالده وتعل���و اأ�سواُت اجلميع 
مرددي���ن بعباراته���م الالزم���ة التي 
اأثن���اء م�ساهده���م  �سب���ق وقالوه���ا 
اأ�س���وات  تعل���و  وفج���اأة  املقدم���ة, 
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االنفجارات من اخلارج مع االإعتام لن�سمع �سوت مو�سيقى 
)و�سعها �سامر الفقر( ولت�سعد ال�سخ�سيات اإىل �سفينة 
النجاة وت�ساء ال�سفينة باإ�ساءة )ت�سميم ب�سام حميدي( 
اأ�سف���ت مل�سة متمازجة م���ع اأزياء العر����ض )ت�سميم رمي 
ال�سم���ايل( املوح���دة الت���ي تتنا�سب مع الديك���ور ال�سرطي 
)ت�سمي���م ن���زار الب���ال( والكت���ل ال�سرطي���ة بالرغم من 

�سخامتها املربرة, بحيث ُقّدم ت�سميم ذكي عندما جُتمع 
الكت���ل ال�سرطية مع بع�سها لتاأخذ �سكل �سفينة, وهنا نرى 
اإ�س���رار �سه���ر برهوم عل���ى اإي�سال كلم���ة العر�ض املراد 
طرحه���ا : »كلنا يف مركب واحد اإذا م���ا حلَّ بنا الطوفان, 
فلنل���ق بكل االأحمال كي ننج���و باأنف�سنا, ولتكن حياتنا هي 

الباقية« .
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حياتكم الباقية
ن�ض واإخراج : �سهري برهوم .

املمثل���ون : �سليم���ان قطان-ف���ادي حم���وي-
ن�س���ار- االأحمد-جم���ال  غامن-موف���ق  متا�س���ر 
جوري يو�سف-ر�س���ا الزغبي-اإميان عودة-نا�سر 
ال�سبلي-عل���ي القا�سم.. الطف���الن : �سادي جان-

غ�سان رحال .
ت�سميم الديكور : نزار البالل .

ت�سميم الإ�ساءة : ب�سام حميدي .

ت�سميم املاب�ض والك�س�سوار : رمي �سمايل .
ماكياج : منّور عقاد .

التاأليف املو�سيقي : �سامر الفقري .
ت�سميم البو�سرت والربو�سور : اأدهم ا�سماعيل .

م�ساعدة املخرجة : رندا ال�سما�ض .
هند�سة ال�سوت : فوؤاد ع�سيمي .

تنفيذ الإ�ساءة : عماد حنو�ض .
كلمات الأغاين : عهد اأبو حمدان .

غناء : دمية زين الدين وعهد اأبو حمدان . 
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يف زم���ن االنك�س���ارات الفكرية وتراجع امل���ّد العربي 
اله���ادر مب�ساعر جماه���ره امللتهبة حما�س���ة وت�سامنًا مع 
الق�ساي���ا امل�سري���ة للأمة العربية، ويف وق���ت تنكفئ فيه 
الذات عل���ى نف�سها، اأو رمبا تتقوقع اأك���ر حني تعتقد اأنها 
تنطلق نحو ع���امل افرتا�سي جمنون يزيده���ا عزلة وبعدًا 
ع���ن جمتمعه���ا وق�ساياه وجراحه م���ن دون اأن تدري.. يف 
هذا الوقت بالذات يعود لنا العر�ض امل�سرحي املونودرامي 
»اأبو �سّنار« متثيل واإخراج زيناتي قد�سية ليقدم فيه �سيئًا 
ي�سب���ه ال�س���رة الذاتية التي ه���ي اأقرب الفن���ون اإىل قلب 
املتلق���ي وعقله، ولينفتح معها جرحن���ا الدام�ض املتمثل يف 

الق�سي���ة الأوىل، ق�سية فل�سطني اأو اجلنة التي خرج منها 
اأهله���ا، حي���ث اأكد من �ساه���د العر����ض يف ال�سابق، اأي يف 
الع���ام 2012 اأن���ه يف العر�ض اجلديد غ���دا اأجمل من ذي 
قب���ل لأن قد�سي���ة الذي متاهى مع �سخ�سي���ة اأبو �سّنار قد 

غدا الآن يف عمر منا�سب لها .
ي����رك زيناتي قد�سي����ة يف مونودرام����اه هذه -التي 
قدمه����ا امل�سرح القومي بدم�سق يف �سهر �سباط املا�سي- 
ب�سمت����ه جم����ددًا يف هذا املجال وهو الفن����ان امل�سهود له 
بح�س����ن الأداء يف متثي����ل الن�سو�����ض املونودرامي����ة، كما 
يرك �سورته معلقة مبالقط الغ�سيل على برو�سور عمله 

حممـــــــد احلفــــــري

مونـــــودرامـــا أبو شــــــّنار
اجلـــراح التـــي ال تبـــــرد
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كمفت����اح تاأويلي ميكننا من خالله الول����وج اإىل امل�سمون 
املكتن����ز بالأ�س����رار، وليذكرن����ا اأن الري����ح مازال����ت تلعب 
ب�ساح����ب تلك ال�س����ورة، �ساأنه �س����اأن الكثريين من اأهل 
اجل����رح الذي مل يربد بعد، واإن ظن غريهم ذلك، لكنها 
وعل����ى كل حال ما زالت معلقة، وعلى اجلهة الأخرى من 
غ����الف الربو�سور ي����رك اأربع �سور، متث����ل اإحداها تلك 
احلمامة الكبرية التي حملته من مكان لآخر كي ي�ساهد 
ويرى ويروي اأي�سًا ماذا جرى وماذا يجري، اأما الأخرى 
فتتج�س����د فيها حال����ة املقعد اأو امل�سل����ول العاجز عن فعل 
�س����يء، والثالثة متثل ذلك الراوي الكل����ي العليم اخلبري 
بحكايته ويعرف بدربة وحنكة كيف يحكيها، اأما الرابعة 
فهي لذلك الإن�سان املتوا�س����ع الذي يحدثنا بكل اأريحية 
ويتب�س����ط مع من يحدثه����م اإىل اأبعد درج����ات الب�ساطة، 
لنق����ول بع����د ذلك اإن مفاتيح����ه تلك ت�سب����ه املفاتيح التي 
حمله����ا الأه����ل ي����وم خرجوا م����ن اأر�سهم ليتذك����روا من 
خاللها اأن له����م بيوتًا تنتظرهم و�سيع����ودون اإليها يومًا، 
وه����ذا ما اأكده يف عبارته الأخ����رية من العر�ض واملكتوبة 
حتت تلك ال�سور : »اأنا راجع على اإجزم حتى لو باحللم« 

واإجزم هي بلدته الفل�سطينية . 
مل يك���ن عل���ى اخل�سب���ة �س���وى �سري���ر للن���وم وبع�ض 
الأدوات املوجودة يف غرفة ب�سيطة مل ي�ستعملها املمثل، بل 
بقي���ت كديكور للزينة، وقد ابت���داأ العر�ض مبو�سيقى ت�سي 
بخفق���ان قلب ذل���ك الرج���ل امل�ستلقي فوق �سري���ره والتي 
ت���دل على حلمه الذي ي�ستيقظ منه مرعوبًا ليجل�ض ويبقى 
على تلك الو�سعية حتى نهاية العر�ض، حيث جاءه كما هو 
مفر����ض ومتخيل عدد من ال�سي���وف، من بينهم املعارف 

والأقارب و�سحفي اأجنبي .
ي���روي اأب���و �سن���ار بع����ض احل���وادث الت���ي جرت يف 
الثالثيني���ات من القرن املن�س���رم واخلا�سة بال�سراع مع 
املحتل الربيطاين اآن���ذاك، ويوؤكد ب�سخرية مريرة �سقوط 
الكثريي���ن بنريان �سديقة يف اإ�س���ارة وا�سحة اإىل التواطوؤ 
م���ع ذلك املحتل م���ن قبل الأ�سقاء العرب، ث���م ينتقل فورًا 
اإىل ما جرى معه يف احللم حيث حمله ذلك الطائر الكبري 
ال���ذي ي�سبه احلمام���ة لريى نف�سه وهو ف���وق طنجة، ولعل 
اختي���اره لهذه املدينة بالذات مل يك���ن عبثيًا وكاأنه تق�سد 

اأن يبداأ رحلته من حدود املاء لينهيها عند ال�سفة الأخرى 
م���ن الوطن العربي حيث يعمل ول���ده يف عمان اأو يف خليج 
هرم���ز على وج���ه التحديد.. لقد جاءت���ه الب�سارة وهو يف 
حلم���ه طائرًا فوق خ�سبة امل�سرح عن طريق �سوت خارجي 
اأخ���ربه اأن ول���ده �سّنار يعمل هن���اك، فلم ي�س���دق بدايًة، 
ولكنه ق���رر اأن يذهب اإليه، يحدوه ال�س���وق ويجاريه الأمل 
باأن يلتقي بولده بعد غياب طال خم�سة واأربعني خريفًا من 

ال�سوق والبعد واحلرمان .
عن���د احلدود ب���ني املغ���رب واجلزائر يتوق���ف قلياًل 
ليفاج���اأ اأن ل متاري����ض ول حواج���ز ول ح���دود اأ�ساًل، ول 
جن���ود يتقابل���ون عل���ى طرفيها وق���د جهزوا البن���ادق كي 
تكون حا�سرة لالإطالق.. هناك ينزل لوقت قليل لي�ساهد 
احتف���اًل مهيب���ًا باإزالة احل���دود العربية وتوجي���ه الطعنة 
القاتل���ة ل�سايك����ض و�سريك���ه بيك���و اللذي���ن ق�ّسم���ا الوطن 
الواح���د اإىل دول كث���رية، وهن���اك التق���ى بزعي���م عرب���ي 
م�سهور ومبنا�سلة قارعت املحتل الفرن�سي ل�سنوات وقبعت 

يف �سجونه مدة غري قليلة .
لق����د ا�ستغل زيناتي قد�سية يف هذا اجلزء بالذات 
عل����ى زمنني، الأول هو ذلك املم����زوج بالأمل الذي راود 
كل عرب����ي يف زمن ما باأن الوحدة قاب قو�سني اأو اأدنى، 
حي����ث كان رومان�سيًا وحامل����ًا وهادئًا نتطل����ع فيه �سوب 
م����ا اأخذ منا بنظ����رة من التفاوؤل، اأم����ا الثاين فهو زمن 
التن����ازلت والنك�س����ارات التي بداأت تظه����ر منذ مطلع 
ت�سعيني����ات القرن املن�سرم اأو رمب����ا قبل ذلك بدءًا من 
كامب ديفيد ومرورًا باأو�سلو ووادي عربة، ولعل ما خفي 

هو الأعظم .
ل يطي���ل اأبو �سّنار املكوث يف ه���ذا املكان بل ت�سفقه 
الغيم���ة كما يقول اأو تدفع���ه ليجد نف�سه ف���وق الأهرامات 
حي���ث اأر����ض الكنانة اأو م�س���ر ليقابل هن���اك وعلى جنح 
غيم���ة اأخرى هري���دي الذي يوؤك���د له وه���و ي�سحب دخان 
اأركيلته ما �سمعه يف ال�سابق، فقد حتققت الوحدة العربية 
وزالت احلدود وع���ادت فل�سط���ني اإىل اأ�سحابها، والعرب 
لي�س���وا دوًل كثرية حتكمه���ا البطون والأفخ���اذ والطائفية 
والع�سائري���ة وغريها من النظم املتخلفة، بل دولة واحدة، 
وعندما ي�ساأله يف عهد من حتقق ذلك يهطل املطر غزيرًا 
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وتتب���دد الغيم���ة وي�سق���ط هري���دي م���ن 
دون اأن يتمك���ن من اجل���واب، ففي بع�ض 
الأجوب���ة م�س���اكل ل ع���د له���ا ول ح�سر، 

وهي قد تفتح جراحات جديدة .
تدفع الغيم���ة باأبو �سّنار اإىل القطب 
ال�سمايل اإ�سارة من���ه اإىل جتمد ال�سمري 
وبالدة الوج���دان اإزاء ما حدث ويحدث، 
وهن���اك ويف دوامة ال���ربد والوح�سة يرى 
قافلة قادمة نح���وه، والغريب اأن بع�سهم 
يركب التما�سيح، بينما كان �سيخ القافلة 
يرك���ب حمارًا اأ�س���ود وق���د زاد ا�ستغرابه 
اأك���ر عندما عرف اأنه���م يتكلمون لهجته 
الفل�سطينية ذاتها، اأي اأنهم من جماعته 
كما ق���ال، وقد �سرق���وا من �سرت���ه قرار 
حق الع���ودة بع���د اأن �سطبوا من���ه كلمتي 
»الع���ودة« و«املقاوم���ة« كم���ا �سرق���وا منه 
ال���الءات الث���الث ال�سادرة ع���ن موؤمتر 

القمة العربية يف اخلرطوم يف يوم ما .
له���ذه ال�س���ّرة الت���ي حمله���ا بط���ل 
امل�سرحي���ة دللت كث���رية، فق���د رافق���ت 
اأبن���اء ال�ست���ات الفل�سطين���ي يف جتوالهم 
وق���د  كث���رية،  اأماك���ن  اإىل  وترحاله���م 
اأفرغتها جماعة القافلة من مفتاح الدار 
وم���ن الأوراق التي تثب���ت ملكيته للبيت.. 
لق���د �سرق���وا م���ن ال�س���رة حت���ى الثياب 
الداخلي���ة، والأخرية لي�س���ت مهمة براأيه 
بع���د انت�سابهم اإىل نادي العراة الدويل.. 
لقد طلب منه �سي���خ القافلة اأن يغلق فمه 
وي�سكت، وكان يري���د اأن يقتله لكنه تركه 

كي ميوت جوعًا وت�سردًا .
ينقطع م�سهد القطب املتجمد حني تاأخذه الغيمة اإىل 
فوق جبل املك���رب ليطل على القد�ض مدين���ة املدائن وعلى 
كل فل�سط���ني وعلى اإجزم بلدته على وجه اخل�سو�ض التي 
وِل���َد منها العامل وتنا�سل، فهناك ويف كرم جده التقى اآدم 
بحواء وبداأت الب�سرية، ويف ذلك تاأكيد على اأن تلك الأر�ض 

فل�سطيني���ة منذ الأزل، ثم يحدثن���ا كيف داهمها الق�سف 
وهج���وم الدبابات عام 1948 وهروبهم منها وكيف اأ�سبح 
فدائي���ًا وق���د تلق���ى يف تلك الآون���ة خرب ا�ست�سه���اد زوجته 
عت قيادته  و�سياع ولده �سّنار، لكنه ي�ساب بال�سلل حني وقَّ
اتفاق اأو�سل���و ليربر للجمهور �سبب جلو�س���ه على ال�سرير، 
فبع���د رحلة ال�سقاء والعناء والدماء ها هم يح�سلون على 
الب�س���ل بدًل من الع�سل، وعلى بلدية بدًل من الدولة، وها 



مونودراما »اأبو �شّنار« اجلراح التي ال تربد احلياة امل�شرحية - العدد 107 - 108

122

Theatre L
ife - Issue 10

7 - 10
8

20

ه���و من جديد يع���ود من �سروده على �س���وت ينادي احلاج 
حممود اأبو �سّنار كي يهرب من خميم جباليا قبل اأن يهدم 

املنزل فوق راأ�سه .
ه���و الآن ف���وق عمان يرى ول���ده �سّن���ار فيلتقيان بعد 
ف���راق ولوع���ة ويراه ب���اأم عينه، ين���ادي علي���ه، في�ستجيب 
ل بقيود كثرية  للنداء ويحاول النزول فال ي�ستطيع لأنه مكبَّ
متنعه م���ن ذلك، عندها يطلب من ول���ده ال�سعود ليلتقيا 
يف الف�س���اء الوا�سع بعيدًا عمن ل يري���دون لهذا اللقاء اأن 
يتحق���ق، لكنه ل ي�ستطيع اأي�سًا، فاللقاء ولو كان على جنح 
غيم���ة ممنوع ب���ني الأب وزوجت���ه وبني اأبناء ه���ذا ال�سعب 

ب�سكل عام . 
عند هذا احلد يتوقف احللم وينقطع ليعود اأبو �سّنار 
اإىل اأر����ض الواق���ع املوؤمل ولينتهي العر����ض بال�سدمة التي 
����ض لها البطل يف حال���ة احللم واإ�سابت���ه بالعجز عن  تعرَّ
فعل اأي �سيء على ال�سعي���د العملي ليج�سد حالة ال�سعف 
والنق�سام لي�ض على امل�ستوى الوطني الفل�سطيني فقط بل 

على امل�ستوى العربي عمومًا .
ق���دم العمل حالت املواطن الفل�سطيني منذ خروجه 
من اأر�ض الأجداد مظه���رًا حالته النف�سية واجلوانية مبا 
يف ذلك م���ن ظلم وقهر وت�س���رد، بالإ�ساف���ة اإىل ا�ستغاله 
عل���ى حالت خارجية هامة مرت عليه���ا مرارة الأيام ومر 
عليه���ا الوقت بعجالته كي يجعل منه���ا غبارًا من�سيًا، لكن 

العر�ض اأعاد الأمور اأمامنا وكاأنها حتدث توًا .
ا�ستغ����ل العر�ض بذكاء على م�ساألة الفرا�ض الذي 
ا�ستطاع من خالله اأن ينتقل ويجول من مكان لآخر �سواء 
كان النتق����ال بوا�سطة غيمة اأو حمام����ة، وهذه الطريقة 
-ونق�س����د الفرا�����ض هن����ا- ا�ستغل����ت عليه����ا الفن����ون 
والآداب العاملية كثريًا، ونذكر على �سبيل املثال يف جمال 
امل�س����رح م�سرحي����ة »الغزاة« ل� �إيجون وول����ف وذلك حني 
حلم ذل����ك الراأ�سمايل لوكا�ض ب����اأن جي�سًا من امل�سردين 
يقتح����م ق�سره وي�س����ادر اأمواله وي�ست����ويل على املدينة، 
وعل����ى �سعيد الرواية نذكر رواي����ة »العمى« احلائزة على 
جائزة نوبل عام 1998 ملوؤلفها جوزيه �سار�ماغو والذي 
يفر�ض فيه����ا اأن العمى قد اأ�ساب �سكان املدينة ليفعلوا 

م����ع بع�سهم كل ما هو فظيع ومرعب من قتل واغت�ساب 
مقاب����ل اللقمة، وليخربنا فيما بع����د ويف لقاء �سحفي اأن 
العم����ى الذي يق�سده كان عمى الب�سرية واجلنون الذي 
ي�سم����ح باإطالق مركبة ف�سائية ملعرف����ة تربة القمر على 
�سبيل املثال بتكلفة ماليني املاليني من الدولرات وترك 
الكث����ري من الب�سر يت�سرعون فقرًا وميوتون جوعًا، وعلى 
هذا الفرا�����ض اأي�سًا يبن����ي �سار�ماغ����و روايته الأخرى 
الت����ي حتم����ل عن����وان »انقطاعات امل����وت« وعل����ى �سعيد 
ال�سينم����ا ميك����ن اأن نطرح مئ����ات الأمثل����ة، منها الأفالم 

التي تخ�ض اآكلي حلوم الب�سر .
وبالع���ودة اإىل الفرا����ض ال���ذي ا�ستغل���ت علي���ه 
مونودرام���ا »اأب���و �سّن���ار« ن���رى اأن ه���ذا الفرا�ض كان 
ناجح���ًا وموفق���ًا اإىل ح���د كب���ري، لك���ن ممث���ل العر�ض 
وخمرجه زيناتي قد�سية �سيَّق اخلناق على نف�سه كثريًا 
وقل���ل م���ن ات�ساع الدائرة ح���ني جعل من نف�س���ه م�سلوًل 
عاج���زًا عن فعل �سيء �سوى احللم، فاأين هو الأمل اإذًا؟ 
وه���ل �ستنته���ي الق�سية عند ه���ذا احللم؟ ه���ل توقفت 
اأر�سن���ا عن اإجن���اب الأولد وانبثاق الأم���ل من جديد؟ 
رمب���ا يدفعنا الفرا�ض الذي ا�ستغ���ل عليه العر�ض اإىل 
الغو����ض داخل مكنوناته لنق���ول اأمل يكن فيه الكثري من 
الأ�سياء املعتمدة على ذاكرة البطل ال�سفوية اأو ما ُيطلق 
عليه ا�سطالح���ًا »الفال�ض باك«؟ اأمل يك���ن اأيامها على 
الأق���ل قادرًا على احلرك���ة؟ واإذا كان الأمر كذلك يجب 
اأن يك���ون فيها عل���ى الأقل ما ي�س���ري اإىل حركته يف تلك 
الف���رة قب���ل اأن ي�س���اب بال�سلل، وهذا يدفعن���ا للقول : 
لقد جن���ح ممثل العر����ض يف اأن يكون راوي���ًا باهرًا حد 
الإدها����ض، لكن���ه م���ن ناحية اأخ���رى اأخف���ق يف معاجلة 
العر����ض وفق روؤية حديث���ة ومبتكرة ي�سي���ف لها الكثري 
مما ا�ستجد على بالدنا خالل �سنوات احلرب واملحنة، 
وهذا الكالم لي�ض متناق�س���ًا اأبدًا مع كالم من �ساهدوا 
العر����ض يف ال�ساب���ق وقال���وا اإنه اليوم اأجم���ل.. وجممل 
القول فيما نق�سده عن هذه امل�سرحية اأنها مفتوحة على 
احتمالت كثرية، ولعل م���ا ي�سفع جرعة الأمل التي بثها 

العر�ض : »عائد اإىل اإجزم ولو باحللم« .  
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قبل تقدميها �سم���ن عرو�ض مو�سم امل�سرح القومي 
بدم�س���ق ا�ست�س���اف ن���ادي حمافظ���ة حم����ض الريا�سي 
والثق���ايف واالجتماعي يف �سهر كانون ث���اين املا�سي على 
م�س���رح دار الثقافة بحم�ض مونودرام���ا »اأبو �سنار« ن�ض 
ومتثي���ل واإخراج زينات���ي قد�سية، حي���ث ا�ستمتع جمهور 
حم����ض بالعر����ض و�سّف���ق ل���ه وتفاع���ل بح���رارة مع كل 
مف�س���ل م���ن مفا�س���ل املونودراما التي حتدث���ت عن اأبي 
ر من وطن���ه فل�سطني وقد  �سن���ار االإن�س���ان الب�سيط املهجَّ
اأ�سابه ال�سل���ل نتيجة تهجريه، حيث يتحدث عن حلم راآه 
ل���ه عالقة بالوح���دة العربية واحلدود الت���ي تزول مب�سح 
معاهدة �سايك�ض بيكو م���ن الذهن، املعاهدة التي عقدت 
قبل مئة ع���ام واأدت اإىل اغت�ساب فل�سطني، حيث يق�سم 
اأب���و �سنار اأن���ه �سيقات���ل وي�ستعيد فل�سطني وه���و االإن�سان 

�لعرب���ي �حلامل بوطن عرب���ي دون حدود من �ملحيط �إىل 
�خللي���ج، وير�وده �حللم لأبي �شن���ار فيطري فيه من قطر 
�إىل قط���ر، وي�شادف �ل�شع���اب يف �لدخول عرب �حلدود 
م���ن �أجل روؤي���ة �بنه �شن���ار، وقد �ش���ور �لفن���ان قد�سية 
�ملعاناة �لتي و�جه���ت �ل�شخ�شية من خالل هاتف ياأتيها 
يق���ول لها �أن �بنك �شنار يف �ملغرب، فيطري �أبو �شنار وهو 
جال����س على فر��شه، وكانت �أدو�ت �لفنان قد�سية �لفنية 
ن�شف ج�ش���د يتحرك مع يدين �ثنتني ور�أ�س للتعبري عما 

يالقيه يف �حللم .
م �ل�شي���د حمافظ حم�س اأ.ط���ال الربازي  وق���د كرَّ
�لفن���ان زيناتي قد�سي���ة من خالل منح���ه درع �ملحافظة، 
وق���ال �لفن���ان قد�سي���ة عن �لتك���رمي : »�إنه تك���رمي متميز 
وخمتلف عن تكرميات �شابق���ة لأنه تز�من مع �نت�شار�ت 
�شوري���ة على دول �لع���دو�ن.. �شكرً� حلم����س وجلمهورها 

�حلبيب �لذي يكّرمني يف كل �أعمايل بح�شوره �لكثيف« .
»�حلي���اة �مل�شرحية« �لتي ح�ش���رت �لتكرمي و�لعر�س 
توجه���ت �إىل �لفن���ان زينات���ي قد�سي���ة بعدد م���ن �لأ�شئلة 

�أجابنا عنها م�شكورً� :
*بع���د اأن قدمَت ه���ذه املونودراما يف العام 2012 ها 
اأن���ت تقدمها يف العام 2019 فه���ل اأدخلَت عليها تعديات 
معين���ة تتنا�س���ب م���ع الف���رة الزمني���ة الت���ي تف�سل بني 

الزمنني؟ وما هي مربرات اإعادة العر�ض من جديد؟
**�أجريُت على �لعم���ل تعديالت ب�شيطة، �أما مربر 

حممد خري الكيالين

أبو شــــــّنار
يف حمـــــــــ�ص
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�إعادة تقدمي �لعر�س فقد تز�من ذلك مع م�شري�ت �لعودة 
و�نت�شار�ت �شورية، وهذه م�شاألة مهمة جدً�، ورغم وجود 
�أكرث من خيار �أمامنا لك���ن مونودر�ما »�أبو �شنار« فر�شت 

نف�شها يف هذه �ملرحلة .
*ما هي ر�سالتك يف هذا العر�ض؟

**ما يهمني �أن �أق���دم عماًل ممتعًا، ورمبا جارحًا، 
ول ب���د �أن تكون تفا�شيل �لعر�س تنتمي �إىل �حلقيقة حتى 
و�إن كان���ت موجعة، وقد لوحظ كم كان �أب���و �شنار و��شحًا 

وقال �أ�شياء ل �أحد يقولها �ليوم .
*هذه اجلراأة يف الطرح هل هي مطلوبة اليوم؟ 

**دون �ش���ك ه���ي مطلوب���ة 
لأن �لفن���ان �إذ� تغا�ش���ى عن �شيء 
من �حلقيقة فيك���ون مدل�شًا، فاإذ� 
كان ل ميل���ك �جل���ر�أة فينبغ���ي �أل 
يفع���ل �شيئ���ًا  حت���ى ل���و دف���ع ثمن 
�حلقيق���ي  فاملثق���ف  مو�قف���ه، 
و�لوطن���ي و�لفنان يج���ب �أن يكون 
�شنوً� للحقيقة و�بنًا لها ونازًل من 
رحمها، وينبغ���ي �أن تقال �حلقائق 
يف �أي عر����س م�شرحي، فكيف �إذ� 

كان �لأمر يتعلق بفل�شطني؟ 
*يف اأعمال �سابقة كنَت متاأ 
اخل�سب���ة حرك���ًة، ويف ه���ذا العم���ل 

راأيناك ال تتحرك من مكانك .
**ُعِرف���ُت يف �أعمال �شابقة 
بحركت���ي عل���ى �خل�شب���ة، و�لي���وم 
�أق���دم �شخ�شي���ة بن�ش���ف ج�ش���د 
�أدو�ت  كان���ت  ور�أ����س  وذر�ع���ني 
�لتعبري عن���دي، ول �أعرف �إىل �أي 
م���دى و�شل �لهدف م���ن ذلك �إىل 
�لو�شعية  �جلمه���ور، وكانت ه���ذه 
مق�شودة لأن �لن�س مبني على �أن 

�ل�شخ�شية م�شلولة .
*يقال اأن جمهور املونودراما 
اأن���واع  م���ع  باملقارن���ة  حم���دود 

العر�ض امل�سرحي االأخرى .
**ل �أعتقد �أن ذل����ك �شحيح، و�لدليل �لكثافة 
�لعددية للجمهور �لذي ح�شر »�أبو �شنار« يف حم�س، 
و�شبق �أن قدمُت �أكرث من مونودر�ما يف حم�س وكان 
�جلمهور كثيفًا.. �أعتقد �أن �ملعيار يف �إقبال �جلمهور 
ه����و م�شتوى �لعم����ل ولي�س نوع����ه.. �ملونودر�ما حتتاج 
�إىل رج����ال م�ش����رح حقيقي����ني ي�شتطيع����ون �جت����ذ�ب 

�جلمهور د�ئمًا .
ر لها؟ *هل من اأعمال م�سرحية قادمة قريبة حت�سّ

**�أفكر بتقدمي عمل عن �ملجاهد عمر �ملختار .

ال�سيد حمافظ حم�ض يكرم الفنان زيناتي قد�سية
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كتب رئي�س التحرير
بع���د م�شاركت���ه كممث���ل يف ع���دد كبري م���ن الأعمال 
امل�شرحي���ة على م���دى �شنوات طويلة م�ش���ت على تخرجه 
من املعهد العايل للفنون امل�شرحية بدم�شق يخو�ض الفنان 
حمم���د م�صطف���ى جتربت���ه الإخراجي���ة الأوىل من خالل 
العمل امل�شرحي »مع اجلميع عل���ى حدة« للكاتب �ألك�صندر 

غيلم���ان والذي قدمته مديرية امل�شارح واملو�شيقا يف �شهر 
اآذار املا�شي .

يف »م���ع اجلمي���ع عل���ى ح���دة« حماولة للك�ش���ف عما 
ه���و خمب���وء يف النف�س الب�شري���ة من انفع���االت وعواطف 
واأف���كار ومواقف وروؤى ال ت���وؤدي يف املح�شلة اإال اإىل املزيد 
م���ن ت���ورط الكائن الب�ش���ري يف االأخطاء الت���ي قد ال تبدو 

مع اجلميع على حدة
البحــــــث يف اأعمـــــــاق النفـــــــــ�س الب�شـــــرية
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مق�ش���ودة بق���در ما هي نتيجة لطمع���ه وج�شعه اللذين قد 
يوديا ب���ه الأن ي�شبح جمرمًا بحق اأق���رب النا�س اإليه دون 

اأن يتعمد ذلك .
ال يق���دم العر�س وجه���ًا جمياًل واآخ���ر قبيحًا للنف�س 
الب�شري���ة بقدر ما يحاول اإدانة ه���ذه النف�س حتى بوجهها 
االإيجاب���ي ال���ذي ال يربئه متام���ًا اإمنا يعمل عل���ى زجه هو 

االآخ���ر يف اأتون االإدانة بعد الك�ش���ف عن الكثري من 
دقائقه وتفا�شيله واأخطائه .

يق���وم العر����س على عالق���ة ثنائي���ة بني رجل 
وزوجت���ه، تتقاذفهما اأمواج االتهام���ات واالتهامات 
امل�ش���ادة، االأمر ال���ذي يدفع بهما مع���ًا اإىل الزاوية 
ال�شيقة من عالقتهما القائمة على رابط يجمعهما 
وق���د اأ�شحى ج���زءًا من املا�شي، وه���و العامل الذي 

يجعل م�شتقبل هذه العالقة يف مهب الريح .
حممد م�صطفى يف جت�شيده ل�شخ�شية الزوج 
بدا قادرًا على اال�شتفادة من تراكم خرباته وجتاربه 
ال�شابقة كممثل يف عرو�س امل�شرح القومي، فاأم�شك 
ال�شخ�شية من كاف���ة جوانبها واأبرز روح االنتهازية 
والو�شولي���ة الت���ي تفي�س بها، مرّك���زًا على ال�شراع 
الداخل���ي الذي يدمرها تدريجي���ًا وعلى االنفعاالت 
اخلارجي���ة بالتوازي م���ع ما هو ُم�شَم���ر وغري قابل 

لالإف�شاح عنه .
م���ن جهته���ا �شّكل���ت املمثل���ة جل���ن حم���زة 
القادم���ة اإىل م�شارح دم�شق من م�شارح ال�شويداء 
وامل�شلح���ة بخ���ربة ق���د تك���ون متوا�شع���ة، لكنه���ا 
مدعوم���ة بجائزة اأف�شل ممثل���ة يف اإحدى دورات 
مهرج���ان ال�شوي���داء امل�شرح���ي وبج���راأة عل���ى تقّم�س 
�شخ�شي���ة �شعب���ة وبحاج���ة اإىل الكث���ري م���ن اجله���د 
اجل�شدي والنف�شّي على جت�شيدها، فكانت ندًا واثقًا من 

اإمكانياته ل�شريكها الفنان حممد م�صطفى . 

مع اجلميع على حدة
ن�ص : األك�شندر غيلمان .

اإخراج : حممد م�شطفى .
متثيل : حممد م�شطفى-جلني حمزة .

ت�صميم الإ�صاءة : ن�شر اهلل �شفر .
ت�صميم الديكور واملالب�ص : �شهى العلي .

تاأليف مو�صيقي : اأمين زرقان .
مكياج : نورا اخلطيب .

الت�صميم الإعالين : حممد خليلي .
م�صاعدة املخرج : رندا ال�شما�س .
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برعاي���ة اأ.حمم���د الأحمد وزي���ر الثقافة قدم املعهد 
العايل للفنون امل�س���رحية بالتعاون مع دار الأ�س���د للثقافة 
والفن���ون عر����ض التخرج للع���ام الدرا�س���ي 2019-2018 
وكان بعنوان »�س���ارة« اإخراج الفنان فايز قزق املدّر�ض يف 

املعهد العايل للفنون امل�سرحية .
يتحدث العمل عن �سراع ين�سب بني اأبناء رجل متوّف 
عل���ى املرياث، الأمر الذي ي���وؤدي اإىل الإ�ساءة اإىل تاريخه 
وم�سرية حيات���ه يف اإطار كوميدي �ساخر، دون اأن يتجاهل 

العر�ض ظروف الزمان واملكان )�سورية العام 2019( .
ج�ّسد �سخ�سيات امل�سرحية خم�سة ع�سر ممثاًل-طالبًا 
ح���اول كل واحد منه���م العمل على ال�سخ�سي���ة امل�سندة اإليه 
�سمن الروؤية ال�سمولية للعر�ض من وجهة نظر املخرج الذي 
جل���اأ يف كثري من مراح���ل العر�ض اإىل العتم���اد على الأداء 
املفرد يف اإي�سال احلدث ور�سم ال�سخ�سيات على مدى ثالث 

شـــــارة
�صــــراع الأبنــــاء عـــــلى ميـــــراث الآبـــــــاء
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�ساع���ات ون�سف كانت كافية لالإحاط���ة بجوانب �سخ�سيات 
العمل.. وراأى الإعالمي ن�شال قو�شحة اأن العر�ض قام على 
ح���دث حكائي ب�سي���ط مل يحمل الكثري م���ن العقد الدرامية، 
ت���اركًا امل�ساحة الأك���ر للطالب امل�سرفني عل���ى التخرج باأن 
ي�ساه���م كل واح���د منهم ب���اأداء يعّم���ق من خالل���ه مكونات 
�سخ�سيت���ه، فذهب���ت امل�سرحي���ة يف عم���ق ال�سخ�سيات ومل 
تذه���ب يف ا�ستعرا�ض م�ساحة كبرية ومتغ���رية من الأحداث 

بحيث كانت اأحداثها قليلة لكنها عميقة .

و�سب���ق للمخرج امل�سرحي فايز ق���زق اأن قدم لطالب 
املعهد العايل للفن���ون امل�سرحية اأعم���اًل م�سرحية عديدة 
نذكر منها : »النو-مركب بال �سياد-اأ ب �سلبي-حلم ليلة 

�سيف-حكاية ال�سيدة روزالني« . 
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ب���ن ال�س���الم واخلطيئ���ة )اخليانة والغ���در( عالقة 
اإ�سكالية جدلية ال تزال حتت جمهر �سّناع الفنون الدرامية 
واالأدبي���ة، وهي بالطبع غري م�ستقرة يف جوهرها يف تاريخ 
الب�سرية الطويل، فه���ي يف اأ�سد حاالتها ا�ستقرارًا مل تكن 
اإال حمطة ا�سرتاح���ٍة ملن اأرادوا فل�سفتها يف ن�ص م�سرحي 
اأو اأدب���ي روائ���ي وق�س�س���ي وغ���ري ذلك، فه���ي مل تكن اإال 
اأمنوذجًا يف �سياق نظري���ات العْقد االجتماعي وطروحاته 
لعقاق���ري م�سّكنة مل ول���ن تتطور لت�سب���ح عالجات ناجعة 
ال لق���روح احلا�س���ر وال لعقابي���ل املا�سي، غ���ري اأن عر�ص 
امل�س���رح القوم���ي يف الالذقي���ة »امل�سمار االأخ���ري« للكاتبة 
غالدي����س مط���ر اإعداد واإخراج ل�ؤي �شان���ا جاء هذه املرة 

باملختل���ف يف �صياغته لدور امل�ص���رح وال�صخ�صية املثقفة، 
وكاأن الكاتب���ة اأرادت اأن تط���رح منذ بداي���ة العر�ض �ص�ؤااًل 
ح����ل مف���ردة الثقاف���ة ودور املثقفني يف ف�ص���ح اخليانات 
القدمية واحلديثة بهدف امل�صاحلة والتاأكيد على ال�صالم 
وح���ب االأوط���ان.. م���ن هنا ج���اء التم���ازج ب���ني احلا�صر 
واملا�ص���ي يف الن����ض امل�صرحي »امل�صمار االأخ���ر« ُم�صَقطًا 
على واقع ما تعي�ص���ه بالدنا من �صغ�طات خلَّفتها احلرب 
الك�ني���ة االإرهابية وما يطمح اإليه فريق امل�صرح من تقدمي 
م�ص���روع م�صرح���ي معا�ص���ر يحك���ي ه�اج����ض النا����ض يف 
ال�اق���ع االأليم بهدف تقدمي م�صروع فكري ح�صاري يحمل 
مقّ�مات الروؤية والر�صالة واالأهداف والتي تبداأ مع الرجل 

اليـــــــا�س احلــــــــــــاج

املسمار األخري
طقــــو�س اخلطايــــــا والغفــــــــــران
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العام���ل يف امل�صرح )اأداه الفنان حمم���د �أبو طه( الباحث 
بباله���ة عف�ية عن امل�صمار االأخ���ر، يف ال�قت الذي تعلن 
في���ه امل�ؤث���رات ال�صمعي���ة والب�صرية بدء فرج���ة م�صرحية 
له���ا عدد من املمثل���ني القادمني بتن�ع  داخ���ل امل�صرح، �صكَّ
مناذجهم م���ن ال�صالة وجهات اخل�صبة داللة على ف��صى 
الزم���ن وال�صي���اع يف بحثه���م عن فك���رة تلي���ق بتاريخهم 
امل�صرح���ي امل�صرف، وقد اأبلغهم عام���ل امل�صرح عن و�ص�ل 
�صي�ف ثالث���ة فيمنع�نهم من الدخ�ل حفاظًا على ال�قت 
ورغبته���م يف اإجناز ما ي�صب����ن اإليه، وبذل���ك تبداأ رحلة 
الن����ض يف ال�ل����ج اإىل عم���ق املعرف���ة ن�ع���ًا م���ن اإحداث 
الت����ازن يف الق����ى بني اللحظ���ات ال�صاخن���ة وهرج فريق 
امل�ص���رح من جهة، والفكرة القادمة من الغم��ض مع ثالثة 
جمه�لني واإ�صرارهم على االعرتاف بخطاياهم من جهة 
ثانية يف تاأهيل ذكي للمقاربة بني التاريخ القدمي واحلدث 
املعا�ص���ر، ف���كان يف ذلك بح���ث �صايك�درام���ي مل�صروعني 
�صم���ن �صياق م�ص���روع واحد، وكان م���ن الطبيعي اأن يك�ن 
لكل م�صروع ما يعار�صه روؤيًة اأو ر�صالًة اأو منهجًا اأو اأهدافًا 
طبق���ًا للقناعات الت���ي ينطلق منها االجت���اه املعار�ض، اأي 
املخرج واملمثل����ن يف امل�صرح من جه���ة، ورجاالت التاريخ 
من جهة ثاني���ة، وعند اقرتاب امل�صروع���ني من االحتكاك 
والتالح���م يف االأفكار اجل���ادة تربز الق���درة على احلكمة 
���رة( وبذلك  التي يتمت���ع بها كل ط���رف )التاريخ واملعا�صَ
يع�د كل �صيء هادئًا حمر�صًا لعر�ض كل منهم وجهة نظره 
بع���د اأن حت�لت القناع���ة من لعب وممازح���ة اإىل اأهداف 
�صعى معها خيال م�ؤلف���ة العر�ض الإنارة الدروب ال�صبابية 
اأم���ام �صحايا �صقط�ا عند عج���الت اخليانة والزمن وقد 
ع���ادت بهم تلك العجالت اإىل التاريخ القدمي واإىل كل من 
خ���ان وطنه حديثًا بدع�ة للع�دة اإىل االعرتاف بالدين�نة، 
ومن ث���م اإطالق مفه����م ال�صالم يف �صع���ي دوؤوب لتحقيق 
م�صاري���ع ح�صاري���ة تعيد اإعم���ار النف�ض الب�صري���ة اأواًل مبا 
يدف���ع ا�صتم���رار دوران عجل���ة نه�ص���ة امل�صاري���ع الفكرية 
واالجتماعي���ة وال�صيا�صي���ة واالقت�صادية، وحت���ى الدينية، 
فت�صم���� االإن�صاني���ة وتعل� اأ�ص����ات احلق معاِنق���ًة ال�صم�ض 

وال�صماء، مغت�صلة وج�هها بندى ال�صحاب .
لته���ا املالمح االأوىل  اإن عالم���ة اال�صتفه���ام التي �صكَّ

���رة ب���رزت كمعاير  لدالل���ة الربط ب���ني التاري���خ واملعا�صَ
ذهنية للرمزية التي اأبدعها خيال الكاتبة مطر يف تخيلها 
�صياغته���ا املبتك���رة ملعاجلة فكرة الن����ض، م�ؤكدة امتداد 
العق���ل الب�ص���ري يف التعب���ر ع���ن املجه�ل، معتم���دة على 
اأن اجله���ل بال�صيء اأو باالأ�صخا�ض ُيع���د اأحد اأبرز ال�صرور 
ك�نه يقب���ع متمرت�صًا خلف هذه العالمة، ومع فتح االأب�اب 
عل���ى م�صراعي التاريخ  والتعرف عن قرب على ال�صي�ف 
الثالث���ة القادمني م���ن اخلطيئة والت���ي ج�هرها اخليانة 
لل���ذات الب�صري���ة وال�طن ف���اإن م�ن�ل�ج���ات ال�صخ�صيات 
تنقل العر�ض اإىل امل�اجهة مع املتلقي كما فعلت الكاتبة يف 
فل�صفته���ا ال�صردية وب�صكل تدريج���ي للك�صف عن مكن�نات 
االأمل والن���دم ل�صخ�صياتها امل�صتح�صرة اإىل م�قع اخل�صبة 
الر�ص����ل(  بطر����ض  االإ�صخري�ط���ي،  يه����ذا  )بروت�����ض، 
وبتعري���ة ما�صيهم االأ�ص����د يف اخليانة تتط����ر االنفعاالت 
الداخلية، مطلقة –اأي ال�صخ�صيات- �صعاراتها ورغباتها 
يف ت�صكي���ل خارط���ة وطن منتَزع م���ن روؤى وفل�صفة الكاتب 
حمم���د �ملاغوط يف ما كت���ب حتت عن�ان »�صاأخ�ن وطني« 
وه���ذا ما وقف���ت عليه واجب���ات كاتبة الن����ض التي اأرادت 
اأن تع����د للبحث ع���ن حل�ل لعالق���ة امل�صرحي���ني بامل�صرح 
واأهمية الن����ض اأواًل وعالقة اجلمه�ر بالعر�ض البعيد عن 
املبا�ص���رة، اإىل ما هنال���ك من تفا�صيل ح�صي���ة ووجدانية 
واإن�صاني���ة ووطنية �صكلت بنية العر����ض يف جتاوزاته لتلك 
العالمة-اال�صتفه���ام وامل�ص���ي قدم���ًا نح� اإع���ادة �صياغة 
ال�اق���ع والتاري���خ كمهم���ة اأوىل الأهل امل�ص���رح )املثقف�ن( 
االأم���ر الذي زاد يف عدد عالم���ات التعجب وازدحامها يف 
ذاك���رة النا�ض، وقد جنح العر�ض يف ذلك، م�ّلدًا ال�صغط 
النف�ص���ي ل���دى اجلمه����ر، ث���م اأعل���ن دع�ت���ه لالعرتاف 
باخلطيئة وحّب االإن�صان لالإن�صان واالأوطان قبل اأن يحدث 

االنفجار في�صعل حرائق النف��ض .
وُتفَت����ح االأب�اب يف ت�صكيل هند�ص����ي ب�صري، وتقتحم 
ال�صخ�صي����ات الرئي�ص����ة يف العر�����ض امل�ص����رَح باحث����ًة ع����ن 
خُمرج، اأي خمرج، لتب�ح مبا ي�صعل نار ما�صيها املمتد اإىل 
احلا�صر يف �صخ�صيات اخلطيئة، وتاأتينا ال�صخ�صية االأوىل 
بروت������ض وق����د اأداها الفنان خلي���ل غ�ص���ن جم�ّصدًا ذاكرة 
اإح����دى �صخ�صي����ات اأ�صهر ق�صة خيان����ة يف التاريخ القدمي 
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والتي حفظ عنها اجلملة ال�صهرة 
»حتى اأنت يابروت�����ض؟!« التي تع�د 
بنا ح�ص����ب ال�ثائ����ق التاريخية اإىل 
مئة ع����ام قب����ل امليالد، حي����ث وِلد 
غي������ض ي�لي������ض قي�ص����ر يف عائلة 
عريقة من االأ�صراف الرومان، وقد 
عاي�����ض يف مرحل����ة مراهقت����ه عهد 
احلرمان من حماية القان�ن الذي 
فر�ص����ه ماري������ض �صه����ر اأبيه، كما 
عاي�ض عهد ديكتات�رية �ص�ال واأوائل 
عهد ب�مب����ي القائد الروماين، كما 
ُيعَت����رَب ي�لي������ض قي�ص����ر م����ن اأبرز 
الف����ذة  الع�صكري����ة  ال�صخ�صي����ات 
يف التاري����خ و�صاحب ث�����رة حت�يل 
روم����ا م����ن جمه�ري����ة اإىل مملك����ة 
وخ����الل  له����ا،  امرباط�����رًا  وكان 
ال�صن�����ات الت�صع التي تل����ت ان�صغل 
قي�ص����ر بقي����ادة حمالت����ه يف بق����اع 
خمتلف����ة من الع����امل �صملت ت��صعة 
نف�����ذ روما اإىل كل م����ن بالد الغال 
)فرن�صا( و�ص�رية وم�صر وغرها، 
حيث كانت معظم حمالته ناجحة 
اإىل ح����د مثر، كما ح����اول حت�صني 

ظروف حي����اة امل�اطنني الرومان وزي����ادة فعالية احلك�مة 
وجعله����ا تتبن����ى م�اقف تنم ع����ن �صدق واأمان����ة، واأعلن يف 
الع����ام 44 ق م ع����ن جعل ديكتات�ريته املطلق����ة حكمًا دائمًا 
عل����ى روما، غ����ر اأن اأعداءه الكرث دبروا ل����ه م�ؤامرة كانت 
نتيجتها اغتياله يف اآذار من العام 44 ق م مما اأدخل روما 
يف حرب اأهلية اأخرى وحزن كبر على فقدانه، حيث انتقم 
مارك������ض اأنط�ني��ض زميل قي�ص����ر واأغ�صط�ض قي�صر ابن 
قي�صر بالتبن����ي من مغتايل قي�صر وهم اإما بروت��ض الذي 
ُيعتق����د اأنه كان ابنًا لقي�صر والذي قدم له قي�صر يف حياته 
العديد م����ن املنا�صب واالألق����اب وعيَّنه حاكم����ًا لغاليا ومع 
ذلك �ص�ب نح�ه اخلنجر، فقال له ي�لي��ض قي�صر : »حتى 
اأن����ت يا بروت��ض؟« مما جعل اغتي����ال قي�صر ق�صة درامية 

تاريخي����ة ذكرها العدي����د من الكّت����اب، واأبرزهم �صك�صبري 
ال����ذي و�صفها باأقبح عملية اغتي����ال يف التاريخ، حيث تدور 
تفا�صي����ل امل�ؤام����رات، وبع����د االإع����الن ال�صاب����ق ذك����ره قام 
زمالوؤه بانتظاره يف القاعة، وما اإن جل�ض معهم حتى قام�ا 
جميعًا بطعن����ه بخناجرهم يف بطنه و�صدره، وكان االتفاق 
اأن لكل �صخ�ض منهم طعنة حتى مي�ت على اأيديهم جميعًا 
دون اأن تق����ع التهمة على �صخ�ض واح����د، وتتالت الطعنات 
عل����ى اأح�ص����اء ي�لي��ض قي�ص����ر حتى ج����اءه اآخرهم بروت�ض 
ال�صاب����ق ذكره وطعنه بخنجره م����ع اجلملة ال�صهرة، وقال 
له اإين اأحبك ولك����ن اأحب روما اأكرث منك، وجذب �صالحه 

من اأح�صائه ومات ي�لي��ض بهذه ال�ص�رة الب�صعة .
وم���ع ال�صخ�صي���ة الثاني���ة امل�صتح�صرة م���ن التاريخ 
يه�ذا االإ�صخري�ط���ي )اأداه الفنان نبي���ل مري�ش امل�صه�د 
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له بتج�صي���د ال�صخ�صيات التاريخية( والتي تاأتي يف �صياق 
العر����ض لتعرّب وكما ه� معروف عن اأ�صهر جت�صيد ل�ص�رة 
اخلائ���ن يف التاري���خ الدين���ي للب�صري���ة وم���ن دون و�صايته 
ب�صي���ده امل�صي���ح ما كان ل���ه اأن ي�صلب وم���ا كان اخلال�ض 
االأبدي الذي تق����م عليه امل�صيحية يف العامل، لذلك اعُترِب 
يه����ذا االإ�صخري�ط���ي لغزًا حم���ّرًا يف تاري���خ امل�صيحية، 
دافع���ه خليان���ة معّلم���ه لي����ض بديهي���ًا اإىل الدرج���ة الت���ي 
نت�صّ�ره���ا.. ومن هنا نطرح اال�صتفهام الذي جاء به ن�ض 
»امل�صمار االأخر« : ه���ل فعاًل من اأجل ثالثني من الف�صة؟ 

هل ن���دم عل���ى فعلته فاأع���اد املال 
اإىل كب���ار الكهن���ة الذي���ن رف�ص�ا 
اإعادته���ا خلزان���ة الهي���كل ك�نه���ا 
كانت ثمن���ًا للخيان���ة وا�صرتوا بها 
قطعة االأر�ض »حق���ل الدم« لتك�ن 
مقربة للغرباء، ف�صنق يه�ذا نف�صه 
فيه���ا بح�صب اإجنيل مت���ى؟ اأم اأّنه 
كاب���ر ومل ين���دم وا�ص���رتى »حق���ل 
ال���دم« بنف�ص���ه ولنف�ص���ه، لينزوي 
في���ه، ومل ينتحر �صنق���ًا، بل ع�قب 
رباني���ًا مبر�ض مّزق اأمع���اءه لي�ض 
ل���ه �صف���اء، كم���ا ج���اء يف اأعم���ال 
الّر�ص���ل؟ ويف العر�ض �ص�ؤال ملّح : 
هل ي�صفع الندم ليه�ذا على فعلته 
العك����ض؟ واجل����اب اعرتاف���ه  اأم 
على اخل�صبة باأنه خان �صيده، لكن 
لي�ض ل���دواع جهنمي���ة وال اندراجًا 
يف خط���ة خال�صي���ة، ب���ل ك�اح���د 
من ه����ؤالء االأنا�ض العاديني الذين 
ي�صهل على ال�صلط���ات اخلبيثة اأن 
جتربهم على التعاون معها مبزيج 
م���ن االبت���زاز والتغري���ر ولي�ص���ت 
لديهم اخل���ربة يف كيفية احليل�لة 
دون ذل���ك.. ويف ال�صي���اق جت���در 
ال�ص����ت  ا�صتثم���ار  اإىل  االإ�ص���ارة 
مري����ش  نبي���ل  للفن���ان  ال�صج���ي 
يف ترنيم���ة »وا حبيب���ي« كعن�ص���ر 
م�ص���اف لتن����ع االإ�صق���اط ال�صيا�ص���ي والدين���ي الطق�صي 
عل���ى حد �ص�اء، فتفتتح ال�صخ�صي���ة )يه�ذا( لقبلة غا�صة 

كب�حها برتتيلة .
ومع �صخ�صية بطر�ض الر�ص�ل )اأداه برهافته ونربته 
الدافئ���ة الفنان وديع �صاهر( الذي كان حبه جمًا وغرته 
ملتهب���ة ملعلمه، ولكن���ه كان مت�صرعًا ومندفع���ًا، فه� االأول 
ر بامل�صيح  ال���ذي اعرتف باله�ت امل�صيح واالأول ال���ذي ب�صَّ
يف ي����م اخلم�صني، لكنه يف اندفاعه حاول اأن مينع امل�صيح 
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م���ن اأن مي�ت، وملا ق���ال له امل�صيح اأن���ه �صينكره ثالثة قبل 
اأن ي�صي���ح الدي���ك مرتني اأجاب يف حت���ّد : »ل� ا�صطررت 
اأن اأم����ت معك ال اأنك���رك« ويف حلظة القب�ض على امل�صيح 
ا�صتل �صيفه ليدافع عن ذاك الذي مملكته لي�صت من هذا 
الع���امل، وكان بطر�ض واحلال هذه بحاجة اإىل جتربة مرة 
تهزه وتعّرفه �صعفه، فكان اأن اأنكر �صيده ومعلمه بتجديف 
ولع���ن واأق�صم اأمام جارية، ولكن���ه �صرعان ما رجع لنف�صه 
وث���اب اإىل ر�ص���ده وندم ندم���ًا �صديدًا وبكي ُب���كاًء �صديدًا، 

وق�صد قرب معلمه باكرًا جدًا، فجر ي�م قيامته .
تل���ك ال�صخ�صي���ات الث���الث مل ت�ص���كل �صراع���ات يف 
العر�ض، وحتى ح�ص�رها املفاجئ اإىل فرقة م�صرحية لتقدم 
اعرتافاته���ا ور�صائله���ا مل يكن حدث���ًا دراميًا، ب���ل ن�عًا من 
الفل�صفة التاريخية املعا�صرة لن�ض اأراد اأن يف�صح من يّدعي 
باأنه ميلك احلقيقة، واأن ذلك ي�صتلزم التبل�صم ب�صغف ع�صق 
االأوطان، حماولة ت�صري���ح الزمن املا�صي مبجهر احلا�صر، 
كا�صف���ة عن وج���ه اآخر لل�ص���راع بني احل�ص���ارات اجلدلية 
والتي ج�صد جان���ب منها الفنانان م�صطفى جانودي ور�ما 
قرح����ايل باإيقاعات حركية راق�ص���ة اأنتجت حماكمة يه�ذا 
االإ�صخري�ط���ي �صنق���ًا، كم���ا اأن اال�صتفادة م���ن �صخ�صيات 
دينية ل�صالح ح���دث معا�صر تاأكيد اآخر على عدم انف�صال 
تلك ال�صخ�صيات عن احلياة وعل�مها الطبيعية والفيزيائية 
وغرها، واأن الثقاف���ة ال تتعار�ض مع االأديان، واأن كل ما يف 
احلياة يخ�صع لطبيع���ة الب�صر يف اخلطيئة والع�دة عنها يف 

اخليانة ويف ال�فاء لالأوطان .
وعل���ى ال�صعي���د الفني ثم���ة مالحظ���ات ج�هرية ال 
ب���د من االإ�ص���ارة اإليها والتي ل���� مت جتاوزها لكان العر�ض 
اأك���رث متا�صكًا وتاأث���رًا دراميًا وب�صري���ًا، واأهمها العن�صر 
الدرام���ي التمثيل���ي يف اإ�صناد اأدوار لبع����ض املمثلني ممن 
مل ي�صت�عب����ا اأهمية عمق ح�ارات الن�ض املكت�ب ودالالته 
الفل�صفية مما جعلهم يتحرك�ن يف فراغ وبحالة غرائبية، 
يت�صدق����ن بامل�اع���ظ املبا�ص���رة ح����ل دور املمث���ل واأهمية 
الن����ض كمرحل���ة متقدم���ة يف اأي عر����ض وكي���ف تتحق���ق 
عنا�صر التكامل بعيدًا ع���ن اخلطابية واملبا�صرة و�صرورة 
امتثال اجلمي���ع لدكتات�رية االإخراج، وهذا ما جعل فرجة 
العر����ض يف م�ا�صع خلل ب�صبب ارتب���اك البع�ض يف االأداء 

التمثيل���ي واحلرك���ي اجلماعي والذي كن���ا نطمح اأن يك�ن 
عف�ي���ًا منظم���ًا ملجم�عة ه����اة من�صبط���ني يف اإيقاعاتهم 
وردود اأفعاله���م، وال�ص����ؤال ال���ذي يط���رح نف�ص���ه : ل� متت 
اال�صتف���ادة من ع���دد املثلني الك���رث على اخل�صب���ة كفريق 
ج�ق���ة كما ح���دث يف اأحد امل�صاه���د اأو بت�صكيالت تعبرية 
حركية ج�صدية كما يف ل�حة الرق�ض التعبر اأمل يكن ذلك 
جمديًا اأكرث م���ع جمم�عة بدت يف تعاونها املحب للم�صرح 

بحاجة الإظهارها ب�صكل اأف�صل فعاًل وتاأثرًا؟
لع����ب الديك�����ر ك�ص����كل اأني����ق متن�����ع اال�صتخدام����ات 
عن�ص����رًا وظيفي����ًا جمالي����ًا ي�ص����اف للعب����ة امل�ص����رح داخل 
امل�صرح، يف حني تكررت طريقة ا�صتخدام امل�ؤثرات مرتفعة 
االأ�ص�ات بطريقة مل تخدم احلال����ة الروحية لل�صخ�صيات 
التاريخي����ة، لتاأت����ي اإ�صاءة ب���ر�ءة ح�صين���ة العن�صر التقني 
االأف�ص����ل فني����ًا يف حتقيق����ه �ص����رط االنتق����ال الب�صري بني 
اأزمن����ة ال�اقع والع�����دة للتاريخ وبت�صكي����الت ل�نية م�صغ�لة 
احل����زم ح�صب مراحل م�صاحات اللعب امل�صرحي للممثلني، 
ومبهني����ة ح�صي����ة يف ا�صتخ����دام خي����ال الظل اأثن����اء ترنيمة 
يه�����ذا، كما ح�صرت اأزي����اء �بت�صام خ���د�م منا�صبة لطبيعة 
ال�صخ�صي����ات باأ�صكاله����ا املختلف����ة والت����ي اأ�ص����اف مكياج 
وال�صع����ر امل�صتعار ل� مهند نزيه���ة للتاريخية منها اقرتابها 
من حقيقتها املقنعة ملمثلني ثالثة خم�صرمني على خ�صبات 
م�صارح ت�صتح����ق التجريب اأكرث والع�دة لل�ص�ؤال االأول : هل 
ال ت����زال الثقافة امل�صرحية بحاج����ة اإىل مزيد من التعريف 
وقد اأكدت الكاتبة يف منعطفات ن�صها اأن معظم املفكرين 
مل يكمل�ا م�ص�ار تعريف الثقافة؟ وهنا �ص�ؤال اآخر يطرحه 
العر�����ض يف مقاربات����ه الفكري����ة الفل�صفي����ة : ه����ل اأعط����ت 
الن�ص��ض التاريخية اأو املعا�صرة كل ما لديها من معان اأم 
اأنها ال تزال تختزن رمزيات خلف مباين حروفها واأ�صكالها 
الفني����ة؟ واأن م����ن ب����ني مه����ام الن�����ض امل�صرح����ي هند�صة 
ت�صنيف املعاين ونقلها اإىل اأماكنها املنا�صبة يف املباين ويف 
هذا حفظ للمعاين من الت�صظ����ي وال�صياع وانعدام القيمة 
وحفظ للمباين من االغ����رتاب لتمكن احلقيقة التي جتلت 

بنبذ اخليانة والت�صحية بتفان يف حب ال�طن .

ت�صوير فوتوغر�يف : خالد منري حمادة
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ت�صحيح األوان
نهري���ة  ال  بحري���ة  معرك���ة 
اأراده���ا الكاتب واملخ���رج �صامر 
حمم���د اإ�صماعي���ل يف م�سرحيته 
لفرق���ة  األ���وان«  »ت�سحي���ح 
امل�س���رح القوم���ي بدم�س���ق والتي 
ا�ست�سافته���ا خ�سبة م�سرح قومي 
حزي���ران  �سه���ر  يف  الالذقي���ة 
لة  املا�سي، معركٌة بني بطل، املمثِّ
بدوري���ن،  معل���ويل  مرييان���ا 
ابن���ة  وماي���ا  ر�س���ا،  ال�سحفي���ة 
ال�سحيت���ني �ُسليم���ى وا�سكن���در، 
���ل يو�ص���ف املقب���ل  وخائ���ن، املمثِّ
وهو يلب����سُ ثوب االأبط���ال، وهذا 
ما دفع املُخ���رج لُيدخلنا يف زمن 
ل  االأوَّ امل�ست���وى  يف  كرونولوج���ي 
التمهيدي من الفعل الرتاجيدي، 
ف���راه وه���و يك�س���ف كي���ف كان 
�س جلرميته، ومن ثمَّ ُيدافع  يوؤ�سِّ
عنه���ا، واإذا به يف امل�ستوى الثاين 
الت�سعي���دي ي�سعن���ا يف زم���ن ال 
ف  كرونولوج���ي وقد �س���ار يتك�سَّ
فالك���ذب  وانحطاط���ه،  كذب���ه 
الذي ه���و خيانة هو جوهر الفعل 
املاأ�ساوي، اختالط الذكريات مع 

من عروض املوسم املسرحي 
يف الالذقيـــــــــــــة

اأنـــــــور حممـــــــــد
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االأحالم، ومن ث���مَّ نراها داخل َم�ساهد متعاقبة من حواٍر 
ة  �ساخن يكاد يك���ون داميًا بني جابر ومايا يف نقالت ح�سيَّ
ل اإىل الفع���ل يف مواقف ب�سرية  ك���ة �سرعان ما تتحوَّ حمرِّ

ميكن اأن ُي�سفَح الدُم فيها وال ُي�سفح .
ى دور الروائي جابر  ���ل يو�ص����ف املقب����ل ال���ذي اأدَّ املمثِّ
اإبراهي���م ال���ذي �س���رق رواية �سديق���ه ورفيق���ه يف احلزب 
ي ا�سكندر يا�سني كان قد �سرق اأي�سًا زوجته  الي�ساري ال�سرِّ
املمثل���ة امل�سرحي���ة �ُسليمى بعد اأن رم���اه يف املُعتقل ع�سرين 
�سن���ة بو�ساي���ة حيازته اأع���دادًا من جريدة احل���زب كوثيقة 
دامغ���ة على اأنَّه جم���رم �سيا�سي.. يو�صف املقب����ل كان يرينا 
كيف كان يدغم اندفاعاته الطبيعية كممثِّل مع املتناق�سات 
بة م���ن مزيج  اجلدلي���ة الكفاحي���ة له���ذه ال�سخ�سي���ة املركَّ
م���ن البطولة واخليان���ة التي كان فيها بط���اًل ال خائنًا، وهو 
ي�سرُب -جُماماًل- على ممار�سات رفيقه املنا�سل والروائي 
ف ا�سكندر يا�سني الذي كان يتظاهر باحلب وال�سجاعة  املثقَّ
وال�س���رف احلزبي والوطني، فيم���ا كان يف الواقع ح�سب ما 
ي���روي جابر اإبراهي���م لل�سحفية ر�سا يبتل���ُع احلزب، يبتلُع 
ب�سبق���ه اجلن�سي وال�سيا�سي الن�ساء واملال وال�سلطة، والذي 
ميثِّل قاعدًة ولي�س ا�ستثناًء يف احلياة احلزبية العربية، هذه 
ال�سخ�سية التي التقطها �صامر حممد اإ�صماعيل قلَّ مثيلها 
يف الدرام���ا العربي���ة، �سخ�سي���ة قيادية يف ح���زٍب �سيا�سي 
حتم���ل اأف���كارًا �سب���ه كيميائية، تخل���ط ال�سيا�س���ة بالثقافة 
بالوطن بالقومية باالإن�سانية بالعدالة باال�سرتاكية، وتتبادل 
اجلذب وال�س���دَّ مع الرفاق كما مع الدول���ة التي هو ندٌّ لها 
فيم���ا هي عدوت���ه، �سخ�سية تن�س���ر كارزميتها مثل فريو�س 
ه���ا بطلة ق�ست ع�سري���ن �سن يف املعتقل،  ال���زكام، ورغم اأنَّ
ه���ا كم���ا ُقدَمت هي َم���ْن �سيك���ذب علين���ا وتقب�س على  لكنَّ

اأرواحنا وت�سبح عندها رهينة .
املمثِّل يو�صف املقبل عمَل على دوره بتوازٍن ذاتي، كان 
ا هي  يتوالد وينمو وهو يرينا اأنَّ االإيديولوجيا اأو العقائد اإنَّ
اأقنعة، وه���ذه ال�سخ�سية االإ�سكالي���ة يف احلياة ال�سيا�سية 
العربي���ة جديدة على امل�س���رح ال�سوري كم���ا العربي، وِمْن 
قبل لعبْت عليها الرواية اأو قاربتها كما فعل الطيب �صالح 
وعبد الرحم���ن منيف وجنيب حمفوظ على �سبيل املثال 
يف بع�س رواياتهم.. �صامر حممد اإ�صماعيل وهو يلعب مع 

ممثليه يو�ص���ف املقبل ومرييانا معل���ويل هذه اللعبة اإنا 
���ًا ال يرفع يافط���ات �سيا�سية، فاجلدار  ي�سن���ع م�سرحًا حيَّ
الزجاج���ي مع ال�ستارة التي بثَّ عليه���ا االإر�سال الفيديوي 
ِدَم  عل���ى الفي�سب���وك يف اآخر حلظ���ات العر�س بع���د اأن �سُ
َعِتِه  جابر ب���اأنَّ اعرتافاته التي ك�سف فيها ع���ن دونيته َو�سِ
ونذالته كان النا�س ي�ساهدونها، �ستارة وجدار مت�سافران 
مع �سياق نّو الفعل الذي انتهى بعدها بنوبة �سرع اأ�سابت 
ماي���ا وهي حلظ���ة �سعف ي�ستغلها جاب���ر، َفُيَكّوُمها بعد اأن 
���د قدميه���ا ويديها وي�سعها يف حقيب���ة �سفره التي كان  ُيقيِّ
�سريح���ل بها اإىل دولة خليجية لي�ستلم اجلائزة التي فازت 
به���ا  روايته »اخلوف« التي كتبها والد مايا ون�سرها با�سمه 

بعد اأن �سيَّع ا�سكندر يف ال�سجن .
ق���دم املخ���رج يف »ت�سحي���ح األ���وان« احلقيق���َة وهي 
جترحنا، ويو�صف املقبل ومرييان���ا معلويل لعبا دوريهما 
رة وب�سجاعة وحريَّة  بطريق���ة مفاجئة وغري ُمعلنة اأو ُمك���رَّ
يف االأداء، وبق���در م���ا كان���ا ُيخي���الن كانا واقعي���ني، كانا 
���ل املُفرت����س،  ُيزيح���ان ال�س���كل احلقيق���ي ليح���لَّ املُتخيَّ
والعك����س، فكما كان جابر جُمرمًا كان قا�سيًا، وكما كانت 
ل عتبة لل���دور الثاين كانت واقعية  ���ل َدْوَرْيْن، االأوَّ ماي���ا ُتثِّ
وهي ت�ستدرج جابر اخلائن والكذاب واملنافق يف مقابلتها 
ال�سحفي���ة التي كانت تبثها عل���ى الفي�سبوك، فجاءت بال� 
»هناك« اإىل ال� »هنا« ج���اءت باملا�سي اإىل احلا�سر، فهي 
م���ع �سوت املمث���ل اأمين زي���دان ال���ذي لع���ب دور ال�ساهد 
وا�ستدع���ت �سوت���ه م���ن اآل���ة الت�سجي���ل ال���ذي كان �سوت 

ا يف حمكمة . نا ُكنَّ املا�سي كاأنَّ
ا�سكن����در يا�س����ني وال����ُد ماي����ا يف دوره ه����ذا ح�سب ما 
ب جابر كان  رواه جاب����ر، وم����ن ثمَّ ونحن ن�سمع �سوت����ه ُيكذِّ
اب وي�سدق  يت�سارك مع اجلمهور، فهو �سادٌق ويكذب، وكذَّ
كاأنَّ املخ����رج يريد اأن ُيرينا كيف ُيقات����ل االإن�سان املتفوق.. 
جاب����ر وا�سكندر دوجنوان����ان يف ال�سب����ق ال�سيا�سي وال�سبق 
اجلن�س����ي، اإن�سانان متفوق����ان وخارق����ان، ويك�سف املخرج 
ع����ن جوهريهما الداخلي����ني، فرى �سهوتهم����ا العارمة اإىل 
ال�سلط����ة واجلاه واملال، فيما �ُسليمى �سحية الزوج ا�سكندر 
والع�سي����ق جاب����ر، وكان ج�سدها هو ق�سي����ة الق�سايا ولي�س 
روحها عندهما، وهي القوية مب�ساعرها االإن�سانية، اأعطت 
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كال الوح�س����ني ما اأرادا ومل تاأخذ منهم����ا �سيئًا.. لقد قتلت 
يف داخله����ا وهي املمثلة النجم����ة امل�سرحية األكرتا واأنتيغون 
وديدمون����ة وفيدرا واالأم �سجاع����ة و�ُسليمى، وماتت حزينة، 
واملخ����رج يعتز به����ذه ال�سحي����ة الت����ي ا�ست�سلم����ت لل�سلطة 
الذكورية ال�سرقي����ة )ُيذكرنا املخرج باأنتيغون التي تقابلها 
ها كما يروي  ماي����ا التي ال ت����رى اأنَّ اأباها حني ا�سطه����َد اأُمَّ
جاب����ر يف عالقته ال�سرية معها كان اآثم����ًا( ا�سكندر عاقبه 
جاب����ر بالو�ساي����ة ب����ه اإىل ال�سلط����ة ليخل����و له اجل����و ولي�س 
الن�سال، َف�َسْجُن ومن ثمَّ فاإن َمْوُت ا�سكندر هو راحٌة جلابر 
ولي�س ل�ُسليمى، وباعٌث لالأمل واحلقد عند الطفلة مايا التي 
كربت، وها هي ج����اءت لتنتقم الأبويها.. مايا حُتب والدها 
كم����ا اأنتيغون، وم�ستع����دة للت�سحي����ة بنف�سه����ا.. لقد كانت 
�ستقتل جابر لوال اأن فاجاأته����ا نوبة ال�سرع، ف�سقطت على 
اأها يف حقيبة  االأر�س، وهنا ا�ستغ����لَّ جابر هذه اللحظة فعبَّ
ال�سفر.. نوبة �سرع جاءت �سرورة واإن كانت �سدفة لتدخل 
يف بني����ة �سكل امل�سرحية كحل ُمفاجئ الأنَّ ا�ستمرار احلدث 
َق الن�سيج الدرامي للم�سرحية . بعد هذا م�ستحيل واإالَّ تزَّ

امل�صمار الأخري 
امل�س���رُح فع���ٌل ك���وين، يتعالق م���ع الق�ساي���ا املعرفية 
للعق���ل، في�ستنطق اللحظة احلا�سرة حت���ى ُتثبت بطولتها 
اأو خيانته���ا، فُيطبق القانوُن حكَمه عليها، فُيدق يف عنقها 
امل�سم���ار، وهذا ما اأَفلَت م���ن يَدي كالدي�س مط���ر موؤلفة 
م�سرحي���ة »امل�سمار االأخري« واملُخرج لوؤي �صانا يف العر�س 
ال���ذي قدمته فرق���ة امل�سرح القوم���ي يف الالذقية يف �سهر 

اأيار املا�سي .
ُمفرَت����س  خم���رٍج  م���ع  وممث���الت  ممثل���ني  ت�سع���ة 
لوا االحتياط���ي الفكري  يرتاك�س���وَن ويتقاف���زون وق���د �سغَّ
عندهم بحث���ًا عن فكرة لعر�ٍس م�سرح���ي ي�ستغلونه، واإذا 
بثالث���ة ممثل���ني ب���اأدوار يه���وذا اال�سخريوط���ي وبروت����س 
اأن  بع���د  امل�س���رح  والقدي����س بطر����س يقتحم���ون خ�سب���ة 
اأزاحوا عام���ل امل�سرح من طريقهم ويب���داأ احلوار املعتمد 
على األف���اٍظ ولي�س على اأح���داث اأو اأفعال، من خالل بنية 
كة، فال���كالم واإْن بدا كالمًا يف احلوارات بني  �سردية مفكَّ
���ه جاء باهتًا ويبعث على الكاآبة،  �سخ�سيات العر�س اإال اأنَّ

ول���و اأنَّ املُخرَج ا�ستغن���ى عن الكالم واكتف���ى بالتلميحات 
واالإ�س���ارات احلركي���ة وال�سوتي���ة والب�سري���ة الأثار بع�س 

خيالنا .
ة، لها عالقٌة  امل�سرُح ب�س���كٍل عام يطرُح ق�سايا ج���ادَّ
بحي���اة االإن�س���ان وم�س���ريه، بينما يف ه���ذا العر�س ذهب 
اإىل ت�سطي���ح االأف���كار، فما فعل���ه يهوذا وبروت����س حتديدًا 
)اأ�ستثن���ي بطر�س( ه���و اأنَّهما قاما مبمار�س���ة مهنة ولي�س 
جرمي���ة، م���ع اإنَّ م�ساح���ة دوريهم���ا يف العر����س مل ت�سترث 
�سخطن���ا وال غ�سبن���ا وكاأنَّ م���ا طرح���ه ه���و اإ�ساع���ة ع���ن 
اخليانة ولي�س حقيقة، وكمتفرجني ح�سب العر�س مل نقبل 
بخياناته���م، وه���ذا كالٌم موجود يف كت���ب التاريخ ومروّي 
برواي���ات متع���ددة، منه���ا ال ي���رى اأنَّ ما فعل���وه ي�ستوجب 
االهتم���ام به، خا�سة واأنَّ بنية »امل�سمار االأخري« تقوم على 
فك���رة اال�ستتابة، ف���ال بطولة وال خيانة، حت���ى اإنَّ العر�س 
بداأ وانتهى ومل نعرف ماذا يريد من احلوار الذي �سمعناه 
م���ن اأف���واه ال�سخ�سي���ات، فَلْم َن���َر ال�سجاع���َة وال اجُلنب، 
ال الن�س���َر وال الهزمي���ة، ال الر�سا وال الغ�س���ب، ال الكاأ�َس 
الف�سي وال االإ�سمنتي، ال الطاوو�س وال الدجاجة، ال اأبطال 
دف���ة وال �سرب���ات َق���َدْر.. جمموعٌة من  وال اأفع���ال، وال �سُ
املُمثل���ني باالإم���كان اال�ستغناء عن اأدواره���م جميعًا وو�سع 
ل وتفكري بحثًا  املُمث���ل الذي يقوم بدور املُخرج يف حال تاأمُّ
ع���ن فكرة لين�سج منها ثوب م�سرحية، فما معنى اأن ُتتفتح 
امل�سرحية بت�سعة ممثلني وممثالت على اخل�سبة يتداورون 
ويت�ساءل���ون ليول���دوا فك���رًة مل�سرحية؟ واأي���ن ذهبت �سيُغ 
التعبري الدرامي؟ واإذا كان بروت�س وكذا اال�سخريوطي قد 
خانا �ساحبيهم���ا فاإنَّها مهنُتهما كم���ا ذكرنا، وهي لي�ست 
خيان���ة ا�ستثنائية، فاأفعالهما تنبع م���ن طبعهما، واملُخرج 
هو َمْن يقدر على ترجمة ما يف الن�س من طباع اإىل حركة 
واإيق���اع ولي����س اإىل تبادل اتهام���ات اأو ترا�س���ق بالكلمات، 
فخ�سبة امل�سرح اأي�سًا هي من �سوء وفراغ، واالإح�سا�س بها 
هو الذي يولِّد االأفعال، واحلوار بني املمثلني لي�س نقا�سات 

بل اإمياءات وحركات مفعمة باحليوية ونوباٍت انفعالية .
م�سرحي���ة »امل�سم���ار االأخ���ري« خالي���ة م���ن الدراما/
رة وتقليدية ولي�س فيها ما  ال�س���راع وحواراتها ثقيلة ومكرَّ
يفاج���ئ، واإن كان العر�س يريد اأن يطرح مو�سوع اخليانة 
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فقد كان طرحه باهت���ًا ولي�س اأكرث من نقا�سات خالية من 
املعاناة االإن�سانية، وه���ذا ال ينفي اأنَّ املمثلني بذلوا جهدًا، 

غري اأنَّ املُخرج �سيَّعه عليهم . 
�ساق الن�س �سخ�سياته من م�سادر تاريخية متباينة 
ومل يوظفها يف وحدة فنية، واملُخرج مل ُي�سعرنا كمتفرجني 
بالتناق�س فيم���ا بينها، وال حتى بال�س���راع الذي ُيفرت�س 
اأن يق���وم عندها ول���و من الناحي���ة النف�سية، ف���ال تقطيع 
ه  وال تك�س���ري وال ت�سّظ وال ان�سقاقات، والن����س ُيفرت�س اأنَّ
بة م���ع املا�سي ومع عنا�س���ر امل�سادفة  ثم���رة عالق���ة ُمركَّ
�س  وال�س���رورة ما ُيثري وع���ي املتفرج، وامل�سرح يث���ري ويوؤ�سِّ

للوعي باحلرية للقب�س على احلقيقة . 
الكاتب���ة واملخ���رج مل ي�سع���ا يف ح�سبانهم���ا اأنَّهم���ا 
يتعام���الن م���ع �سخ�سي���اٍت ا�ستثنائية يف احلي���اة الدينية 
وال�سيا�سي���ة، فه���ي لي�س���ت م���ن عام���ة النا����س، وخطوؤها 
ا مبليون جرمية، فهي �سخ�سيات لها  مبلي���ون خطاأ، اأو رمبَّ
جاذبيته���ا، فكي���ف انزلق اثنان منها هم���ا يهوذا وبروت�س 
ظ على فعل���ة بطر�س،  ومار�س���ا فعاًل و�سيع���ًا؟ واأن���ا اأحتفَّ
فه���و ارتكب خطاأً تكتيكيًا ولي����س ا�سرتاتيجيًا ومل َيُخْن بل 
���ى وكان �سادق���ًا وا�ستحقَّ اإعجاب مريدي���ه واأتباعه،  �سحَّ
ل باب���ا وا�ستمرَّ يف التب�سري للدين اجلديد، وعانى  فكان اأوَّ
بعده���ا معاناة هائلة وقاهرة دف���ع ثمنها ال�سلب من اأجل 

اأف���كاره، وه���و بذلك عا����س مناخ���ات نف�سي���ة و�سراعات 
تراجيدية عظيم���ة تكفريًا عن ُنكرانه.. ومع ذلك نت�ساءل 
: ه���ل امل�سرحي���ة حماكمة اأم ه���ي �سرٌب م���ن ال�سرد عن 
ت���ورط ب�سر يف اخليانة؟ اأم هي �س���يء اآخر؟ وكيف جنمُع 
ق�س�س���ًا مبعرثًة ومن جزئياٍت متناث���رة يف قرب ولي�س يف 

قف�س اتهام؟ 
تابع���ُت ح���وار ال�سخ�سيات لعل���ي األتم����سُ اأو اأم�سُك 
خيطًا من فل�سف���ة بروت�س اأو يهوذا اخليانية كما ُيفرت�س، 
وكن���ُت اأنتظ���ُر اأن اأتاب���ع �سراع���ًا اأخالقي���ًا ُمفرت�س���ًا بني 
ة عقل اإن�س���اين يرى، وهذا م�سرح،  اخلون���ة واالأبطال، وثمَّ
���ُف فيه كما املُخرُج ُيقيم م�سروعه وروؤيته على نظرية  املوؤلِّ
���ًة يف زمن احل���روب، ولنع���د اإىل احلرب  فل�سفي���ة، خا�سَّ
العاملية الثانية ونرى املواقف ال�ُسجاعة ل� جان بول �صارتر 
واألب���ري كام���و وج���ان اأنوي يف م�سرحياته���م من االحتالل 
االأمل���اين لباري�س.. حمزٌن امل�سرح ح���ني يذلُّ عقله وهو اأبو 

ال�سجاعة .
حم���زة   : الفنان���ون  امل�سرحي���ة  �سخ�سي���ات  ���د  ج�سَّ
يون�س-نبي���ل مري�س- فاي���ز �صبوح-وديع �صاهر-غياث 
اأب���و طه-م�صطف���ى اجلانودي-ع�ص���ام  �صليمة-حمم���د 
تفاحة-قا�ص���م عب���د احلق-األي�ص���ار �صقور-مل���ى غريب-

منال ال�صيخ-غفار منال-يو�صف حيدر .
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م�شروع���ه  فاي���ز �صب���وح  امل�شرح���ي  املخ���رج  يتاب���ع 
امل�شرح���ي الذي بداأه قب���ل عدة �شن���وات وذلك من خالل 
تق���دمي ن����ص الكات���ب امل�شرح���ي الراحل مم���دوح عدوان 

»كلب الآغا« يف مو�شم امل�شرح القومي يف الالذقية .
ت���دور اأح���داث العمل ال���ذي قدمه م�ش���رح الالذقية 
القوم���ي يف �شه���ر ني�ش���ان املا�شي يف قري���ة ي�شيطر عليها 
الآغا ال���ذي ي�شتعبد النا�ص وي�شتغلهم مقابل لقمة اخلبز، 
ويح���اول العمل اأن يك�شف النقاب عن زيف فئة الو�شوليني 
والنتهازيني يف مالم�شة للوجدان احلي والذاكرة اجلمعية 

للجمهور ..
ح���اول املخرج اإيجاد حالة م���ن التماهي على �شعيد 

الأداء بني ممثلني ينتمون اإىل اأجيال م�شرحية خمتلفة .
���د �شخ�شي���ات امل�شرحية الفنان���ون : م�صطفى  ج�شَّ
جانودي-خلي���ل غ�صن-حمم���ود كعيد-اأ�صرف خ�صور-
غيد غ���امن-رمي نبيعة-زينب اليقة-�صمهر بدور-ب�صار 
ح�صن-جم���د عمران-حمزة �صبوح-نبي���ل مري�ش-فايز 

�صبوح خمرجة م�شاعدة غادة ا�صماعيل . 

كـــلب اآلغــــا
درامــــــا ريفيــــــة باإ�صـــــقاطات معا�صـــــــرة
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ب���ن  �إيجابي���ة  �صيغ���ة تع���اون 
�مل�ص���رح �لقومي يف مدينة طرطو�س 
وف���رع طرطو����س لالحت���اد �لوطني 
عر�ص���ًا  �أثم���رت  �صوري���ة  لطلب���ة 
م�صرحي���ًا �صهد له جمهور طرطو�س 
»تكميلي���ة«  بعن���و�ن  وكان  �ل���ذو�ق 
تاأليف جماعي �إخر�ج �إنا�س ح�سينة 
وجت�صد �مل�صرحية �ص���ورة من �صور 
معاناة �ل�صباب باأ�صلوب �ت�صم بعمق 
�ملعاجل���ة وب�صاط���ة �لأد�ء، و�أ�صارت 
�لإعالمية �أح���ام �لغب���اري �إىل �أن 
�لعر����س جن���ح يف �إر�ص���ال ر�صائ���ل 
حمب���ة م���ن خ���الل تكام���ل �جلهود 

�ملبذولة .
ج�ّص���د �صخ�صي���ات �مل�صرحي���ة 
�لفنان���ون : زين����ب زم����ام- �بر�هي����م 
�سالي�س-م����اك  عل����ي  عل����ي- 
ر�ستم-ماغ����ي  رو�د  �خلطي����ب- 
ف����روي- ريان ح�سون- رز�ن �لبني-
عي�س����ى- طعمة-ح�س����ن  �أنطوني����و 
عبا�س-حمم����د  ديب-ي����ار�  حمم����د 
�آ�سف ح�سن-�أ�سم����اء ح�سن-ح�سني 
حممود-م����رمي  م�سطفى-جن����ى 
فرحة-ماي����ا �ل�سابط-هبة دبرها-
جوزي����ف �سنون����و.. خم���رج م�صاع���د 
ع����اء حمم����د ت�صمي���م �لرق�ص���ات 
دعاء عي�سى مو�صيقا منار حمرطم .

تكميلية
تعالــــــج همــــــوم ال�شــــــــــباب
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ج���اء نداء منظم���ة اليون�سك���و العاملية 
ع���ام 2018 للحف���اظ على فّن خي���ال الظّل 
تراث���ًا عامليًا غري م���ادي يف البالد العربية، 
وخا�س���ة يف �سوري���ة، حاف���زًا عل���ى القي���ام 

بخطوة عملية .
ال �س���كَّ اأن ال���درب طوي���ل ويحتاج اإىل 
ح���وارات عديدة، وال ب���دَّ لفنان عامل امل�سرح 
قرار باأن م���ا �سينتج  ة م���ن االإ والدرام���ا عامَّ
�سيكون متعددًا ول���ن نقف عند منوذج واحد 
ه���و احلامل لعنوان ال�س���واب يف اال�ستجابة 
اإىل ذاك الن���داء، ولي�س���ت امل�ساألة اأن ُنخرج 
من الكي����س ما كان ذات يوم موجودًا ليعطي 
احلّل، وبالطبع اإننا ُنْقِدم على العمل يف هذا 
ف���ق لنغنم طاقات فني���ة وفكرية وتفاعاًل،  االأ
ن�س���ات اإىل  رغبة يف ر�سف  ولي�س ملجرد االإ
متحفي يف �سجالت الُنظم الثقافية العاملية .

فن عربي ودراما معا�صرة
ا�ستح�س���رُت م�ساهَدتي لعر�س خيال 
مه اأبو  ظ���ل يف اأيام العي���د �سن���ة 1955 قدَّ
وكان  الدم�سق���ي،  الكراكوزات���ي  ع���زت 
جمهور االأطفال معو�س���ًا له عن ان�سراف 
الكب���ار اآنئ���ٍذ اإىل ال�سينم���ا بع���د �سن���وات 
االزده���ار البعي���دة، واجتمع���ْت ل���دّي واأنا 
اأتهّي���اأ الإعداد م�سروع عمل يف ميدان خيال 

ر�ؤيـــــة جديـــــدة لفـــــن

خيــــال الظـــل يف حلــــب
د.فايــــــــز الدايـــــــة
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الظ���ل ثالثة خط���وط، كان اأوله���ا ذاك احلدي���ث اجلادُّ 
ح���ول حقيقة خيال الظل امل�سرحي���ة يف كتابات عادل اأبو 
�صنب يف دم�سق ود.�صلمان قطاية يف حلب، وما ن�سر من 
ن�سو�س الُتقط���ت من الذاكرة ومن بع����س االأ�سطوانات 
املحفوظ���ة لبع����س مواق���ف خي���ال الظ���ل اأي���ام الت�سمية 
الرديفة القدمية )كراكوز وعي���واظ( واأما اخلط الثاين 
مه���ا ب�سوته املزدوج الفنان  فهو تلك التمثيليات التي قدَّ
تي�ص���ر ال�صع���دي مطل���ع �ستينيات الق���رن الع�سرين من 
اإذاعة دم�س���ق لل�سخ�سيتن ال�سهريت���ن يف خيال الظل، 
وكان اخلط الثالث كتاب د.اإبراهيم حمادة »خيال الظل 
ومتثيلي���ات ابن دانيال« ال�سادر ع���ام 1963 يف القاهرة 
وال���ذي اقتنيُته اأياَم درا�ستي فيه���ا يف ال�سبعينيات، وفيه 
تاأ�سي���ل هذا الف���ن يف التاريخ الثق���ايف العربي، وتذكرُت 
جتربًة ملزج الدراما امل�سرحية املعا�سرة بخيال الظل على 
اخل�سبة يف م�سرحية »اتفرج يا �سالم« من تاأليف د.ر�صاد 
ر�ص���دي واإخ���راج كم���ال يا�ص���ن على م�س���رح احلكيم يف 
القاهرة يف كانون الثاين 1966 وقد ناق�سْتها عدُة مقاالت 
يف اأعداد جملة »امل�سرح« القاهرية اإبان عر�سها، وكانت 
جول���ُة احلوار م���ع ال�س���ور القدمية واالأف���كار والتجارب 

مثرية اأ�سئلة  حا�سمة :
1-هل نقدم ا�ستعادة ملا ُحفظ من مواقف ون�سو�س 
ونوؤك���د دراميتها )بوجود ن�س م���ا واأداء متثيلي بال�سوت 
ون���وع من ال�سور وجمهور يتابع قا�س���دًا التفاعل يف مكان 
خم�س�س؟( وجاءت اإجابة تقول : اإن عرو�س خيال الظل 
اعتمدت عل���ى براعة االأداء ال�سوت���ي وتلوينه يف حوارات 
ع اجتماعي وحما�سي  مكرورة وارجتاالت يف اأحيان ويف تنوِّ
ملعارك عنرتة واأبي زيد الهاليل، ومل تر�سخ ن�سو�سًا اأدبية 
يف املراح���ل االأخرية م���ع نهاية الن�س���ف االأول من القرن 
الع�سري���ن، وكانت عرو�س خيال الظ���ل يف املقاهي ت�سهد 
حي���ان لرغبات جمه���ور رجايل  ا�ستجاب���ة يف كث���ري من االأ
لفاظ  يح���اءات املك�سوفة واأل���وان من االأ ���ط يف االإ يف التب�سُّ
احلادة يف م�ساج���رات وخ�سومات، وه���ذا مياثل ما �ساد 
العرو�س الت���ي ُقدمت على اخل�سب���ات امل�سرحية واأطلقت 
عليه���ا �سفة »التجارية« يف ثمانينيات القرن الع�سرين وما 
بعده���ا يف القاهرة ومدن عربية اأخ���رى، وهكذا لي�س من 

املج���دي اأن حتلَّ تلك املواد يف م�س���روع حديث يتوجه اإىل 
جمهور اأيامنا ويطلق ر�سائل اإليه، ذلك اأننا ال نريد اإقامة 
عر�س ا�ستعادي دافعه حنن املا�سي، بل ن�سعى اإىل تفعيل 

وحيوية يف الن�ساط اجلديد .
2-ثمَّ كيف جنمع �سحر ال�سا�سة وظالل �سخ�سياتها 
�سود مذكرة بال���رتاث وجديد اأحاديثنا  بي�س االأ تت�س���ح باالأ
املعا�س���رة؟ واأمامن���ا جمه���ور راأت عيونه انفت���اح الف�ساء 

لوان وال�سور، وكيف منتعه ونقنعه؟ وتعدد االأ
3-وبعده���ا َمن هو اجلمهور ال���ذي ن�سري اإليه يف كل 
ه���ذا التوجه؟ هل ه���و جمهور الكب���ار مبتطلبات���ه العالية 
الفن���ون وو�سائ���ط  اإمكاني���ات  بع���د تط���ورات  وال�سعب���ة 
طفال رغم اأنهم يف كثري من  ه اإىل االأ االت�ساالت؟ اأم نتوجَّ

املواقع ي�ساركون الكبار يف معاي�سة التطور؟
لق���د راأيُت اأن ي�ستعيد هذا الف���ن هويته العربية التي 
غاب���ت عن كثريين، فالدرا�سة العلمية وثَّقت ح�سوَر خيال 
يوبي يف  د منذ اأيام �س���الح الدين االأ الظ���ل على نح���و موؤكَّ
ت يف الع�سر اململوكي يف م�سر وال�سام،  القاه���رة وا�ستمرَّ
وكان���ت ال�سخ�سي���ات يف البابات/امَل�ساهد التي ت�سمنتها 
متعددة مع ثنائية �سخ�سيَتي عجيب وغريب كما حفظْتها 
خمطوطات ن�سو�س ابن دانيال املو�صلي الذي انتقل اإىل 
���ال( وتاأليف بابات  القاه���رة ومار�َس طباب���ة العيون )كحَّ
خيال الظ���ل واأدائها )1256( اإبان حكم الظاهر بيرب�س، 
وعندم���ا اجتاح���ت اجليو����س العثماني���ة ال�س���ام وم�س���ر 
)1516-1517( حم���ل ال�سلط���ان �سلي���م اإىل ا�ستانب���ول 
اأ�سح���اَب املهارات يف احِلَرف والفنون، ومنها خيال الظل 
خرى- ن�سط���ة االأ ال���ذي ذاع ومت تداول���ه وُع���ِرف -مثل االأ

بالت�سميات الرتكية .
لق���د تفاعل���ْت طوال الق���رون الت���ي اأ�س���رُت اإليها يف 
ال�سام وم�سر عوامُل ثقافية حتمل من حكايات »األف ليلة 
وليل���ة« وال�سرَيِ ال�سعبية وذكريات االأح���داث التاريخية يف 
الوعي ال�سعبي، وكذلك ارتبطت الن�ساطات الفنية ببع�س 
الطوابع الت���ي قدمت تقنيات لها ان�سب���اط يوؤدي وظائف 
�سالف يف اأيامنا  التو�سيل خليال الظل، ولو عا�س هوؤالء االأ
روا هذا الفن وفق ما جدَّ من اأفكار واأ�ساليب جمالية،  لطوَّ
وعل���ى هذا فاأجدر بنا اأن نقوم مب���ا ينا�سب اأّيامنا ونف�سح 
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املج���ال البتكارات ميكن اأن ي�سل اإليها اأبناء امل�ستقبل من 
جيال اجلديدة . االأ

هم �سوَته بالقول : اأنتم بهذا ال حتيون  ق���د يرفع بع�سُ
ج���داد ومل ت�ستجيبوا  له االأ ال���رتاث وال تبقون عل���ى ما �سجَّ
اإىل النداء الثقايف العاملي، وقد يكون و�سف هذا الت�سرف 
بالهروب ممكنًا.. اإننا ناأخذ دورنا يف احلوار لنقول : نحن 
�سنكون حري�سن على احل�سور التمثيلي احلي يف َم�ساهد 
�سا�سية بال�سا�سة  خي���ال الظل، وعل���ى اأن نبقي التقني���ة االأ
امل�س���اءة واأخيلة �س���وداء ل�سخو�س تتح���رك فوقها ومكان 
تي لتلقي هذا الفن  خم�س����س لذلك يحيط باجلمه���ور االآ

بكلماته واأحلانه امل�ساحبة .
�ساءة  ونعتق���د اأن من حقنا اأن نت�سرف يف طبيعة االإ
الت���ي كانت قدمي���ًا �سموعًا اأو اأنواعًا م���ن القناديل بزيتها 
اأو نفطه���ا، وكذلك �ستت�سع ال�سا�س���ة مل�ساحة اأكرب، وتتخذ 
هند�س���ة منا�سب���ة، وت�ستطيع تقدمي اأبع���اد ثالثية، ومنلك 
قدرات متنوعة لرتتيب مكان امل�ساهدة ليغدو قاعة م�سرح 
معا�سر باإمكانياته ال�سوتية والب�سرية، ثم ال بدَّ اأن تكون 
لفاظ  لنا كلماتنا يف ه���ذه الر�سالة اجلمالية، فال نكرر االأ

القدمي���ة الت���ي حكمْته���ا مالب�س���ات اجتماعي���ٌة وثقافية، 
ة واآنية، ونح���ن نتطلع اإىل عرو�س م�ستمرة وخطاب  خا�سَّ

ع عرب املوا�سم املتوالية . اإىل جمهور متنوِّ
فاق  وحت���ى نك���ون على اأر�سي���ة م�سرتكة مفتوح���ة االآ
علين���ا اأن نقوم بجولة �سريع���ة على مراكز يف العامل �سرقًا 
وغرب���ًا وهي تتناول الفنون الدرامي���ة الرتاثية يف م�ساريع 
���ف، واإثر ذلك لن نختل���ف، بل �سين�سئ  وتطبيق���ات ال تتوقَّ
كل من���ا جتارب���ه، وت���وؤول احل�سيل���ة اإىل منتَخب���ات ه���ي 
خرية،  ك���ر فاعلية، و�ستظل مفتوحة ال تق���ول الكلمة االأ االأ
فف���ي ال�س���ن والهن���د واليابان تعم���ل مراك���ز وجتمعاٌت 
���ب للدمى/العرائ����س باأنواع لها  عل���ى اأداء منفرد اأو مركَّ
، ويف فرن�سا تعم���ل هيئات على دمى عرفت  وخلي���ال الظلِّ
اأواخ���ر الق���رن الثام���ن ع�س���ر اإب���ان الث���ورة لفرن�سية هي 
)guignol/الغيني���ول( وخ�س�ست له���ا مواقع يف مبان 
داخل مدينة ليون القدمي���ة ويف حديقتها الكربى امل�سماة 
الراأ����س الذهبي���ة، ويف منا�سب���ات تنتق���ل الف���رق يف مدن 
م عرو�س���ًا لتالمي���ذ املدار�س، وثم���ة برامج  اأخ���رى وتقدَّ
ع���ة لكل ذلك، واإذا تتبعن���ا الولع املعا�سر بهذا ال�سحر  منوَّ
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مكانيات  �سود فاإننا �سنده����س من االإ بي����س واالأ ل�سا�سة االأ
ف���ة لعرو�س البانتومامي يف العرو����س الظّلية، ولي�س  املوظَّ
بعي���دًا م���ا كان من تداخ���ل تعبريي يف عرو����س م�سرحية 
اأجنبية وعربية مل�ساهد ظلي���ة، وكذلك يف حلول اإخراجية 
�سينمائي���ة ملواقف كث���رية مع امل�ساهد الظلي���ة، فلعلنا بعد 
التج���وال ن�س���رع يف العم���ل على حماور مفتوح���ة مع عودة 

خيال الظلِّ العربي .

عودة خيال الظل يف حلب
بادرُت اإىل كتابة اأربعة ن�سو�س اأو َم�ساهد، كلٌّ منها 
ى يف ح���دود خم�س ع�سرة دقيقة، اثن���ان منها للكبار،  يوؤدَّ
واثن���ان لالأطفال والفتي���ان، وذلك لتكون م���ادة جتريبية 
تناق�س ونتو�سل من خاللها اإىل اعتماد م�سارات قريبة اأو 
معدلة، وكما اأ�سرت من قبل فنحن نتجه اإىل �سكل درامي 
م�ستمر يف عرو�سه املتنوعة، ولي�س الغر�س �سكاًل متحفيًا 
يكتفى منه مب�ساه���دة واحدة تذكارية، وهكذا جاء ت�سّور 
ال�سخ�سي���ات مبالمح معا�سرة �سواء الكب���ار اأو ال�سغار، 
وبهذا نكون غادرنا القيد القدمي الذي يجرُّ معه ت�سورات 

وحوارات من املا�س���ي وحمدودية فيها ب�سبب تغري اأمناط 
احلياة وال���روؤى والعالقات وانتقلنا اإىل اأهداف تربوية يف 
خطاب الطف���ل وف�ساءات للعي�س مما ي���دور حولنا، واإىل 
اإ�سارات فكرية واجتماعية يف خطاب الكبار، وكل ذلك يف 
اإطار من املفارقات الكوميدية التي ت�ستفيد من تقابل بن 
�سا�سية املالزمة  ال�سخ�سيت���ن الرئي�سيتن واملجموع���ة االأ
لهم���ا، فهناك اأبو اللوز الرج���ل ال�سعبي الطيب الذي يبدو 
يف الظاه���ر �سي���دًا �سهاًل ي���راوغ اآخ���رون لالحتيال عليه، 
لكن���ه ذكي، يقل���ب املعادل���ة يف اللحظة املنا�سب���ة، وينجو 
م���ن املكر ال���ذي يراد به، وبجواره اأم الل���وز الزوجة ولوزة 
مور، لكنه  االبن���ة وم�سباح الذي ميل���ك دراية كب���رية باالأ
ي�سع���ى للك�سب بكل الطرق على ح�س���اب اجلميع، ويحاول 
يقاع ب�ساحبه اأبو اللوز اأو دفعه اإىل مواقف �سائكة، ويف  االإ
مر يعود عليه مكُره باجلزاء ال�سلبي ونتائج جتعل  نهاية االأ
املتلق���ن يعي�سون �سيئ���ًا من البهجة ل�سقوط���ه، ويف العمق 
���رون يف مغام���رات �سيئة النتائج كم���ا يقع له، ومعه  ال يفكِّ
الزوجة اأم ال�سعد وم�سعود االبن ومعن املرافق وامل�ساعد، 
ح���داث �سخ�سياٌت  وبع���د ذل���ك ميك���ن اأن ت�س���ارك يف االأ
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منطي���ة م���ن مث���ل ال�سرط���ي والف���الح والطبي���ب واملعلم 
و�سواه���ا، وهنا نلح���ظ اأن هذه البني���ة الثنائية تتناغم مع 
م���ا اأعطته ال�سينما ودراما التلف���زة عامليًا من مثل لوريل 
وه���اردي واأب���وت وكا�صتيلو والعربية كم���ا راأينا مع الثنائي 
دري���د ونهاد ال���ذي ال يخفى تاأثره برتاث خيال الظّل الذي 

عرفه جيدًا الفنان نهاد قلعي �ساحب الن�سو�س .
طفال عربية ف�سيحة موظفة    وجاءت لغة خطاب االأ
متاع على نح���و قريب، ومبا  داللي���ًا لتو�سي���ل الر�سال���ة واالإ
ميّك���ن املتلقن ال�سغ���ار من اللغة مع احل���االت االنفعالية 
وحيوي���ة املعاي�سة، واخرتُت للكبار حوارًا باللهجة ال�سورية 
غري املغرقة، بل القريبة من �سيغ اجلملة العربية والدواّل 
امل�سرتك���ة م���ع الف�سيح���ة فيم���ا اأطلق���ُت علي���ه »املتداول 
مُت االق���رتاَح اإىل مدير امل�سرح  اللغ���وي« يف البيئ���ة.. وقدَّ
القوم���ي بحل���ب اأ.جاب���ر ال�صاج���ور وج���اءت موافقة جلنة 
الق���راءة واأُدرَج يف مو�سم 2019 ومت تكليف املخرج جمال 
���و باإجن���از العمل، ومع تقدمي الن����س متَّ التفاهم يبني  خلُّ
وب���ن املخرج عل���ى اخلطوط العري�سة لع���ودة خيال الظل 
ع���رب ال�سخ�سي���ات ومالحمه���ا املمي���زة ومعم���ار امل�سرح 
الذي ت�سكل فيه ال�سا�سة ركنًا اأ�سا�سيًا وفيها معامل الوجوه 

بع���اد اجل�سدية، وبح�س���ب تطلعنا كان تكليف عدد من  واالأ
دوار، وبهذا لن يك���ون عرب موؤد واحد – املمثل���ن باأداء االأ
كم���ا يف القدمي- يل���ون اأداءه ب�سوتن، وكذل���ك مبا يزيد 

عليهما من �سخ�سيات ظلية .
م���ُت للعر�س باأغنية حتك���ي يف ملحات تاريخ الظل  قدَّ
يف ازدهار له ثم خفوت ون�سيان، واإطاللة جديدة يف عملنا 
امل�سرح���ي اليوم، وكذلك ختم���ُت باأغنية تدعو اإىل احلوار 
النقدي حول العر�س لالرتقاء بالتجربة وتطويرها، وهنا 
وج���دُت املخ���رج يق���رتح اأن ن�سن���د التعري���ف والربط اإىل 
�سخ�سي���ة حقيقية توؤكد تلك الدالالت وتظهر بن امل�ساهد 
بكلم���ات قليلة، لكنها تقيم اآ�سرة م���ع اجلمهور، واقتنعُت 
بهذا فكتب���ُت دورًا ملمثل معا�سر )فيا�س( ينب�س امل�ستودع 
م�ستح�س���رًا كي�س الدمى القدمية، ونعرف منه اأن اأباه هو 
ه  اأبو فيا�س اخلليالتي الذي برع يف بابات خيال الظل وجدُّ
ه���و احلكواتي ال�سهري اأبو اأكرم، وهكذا ي�سري اإىل العر�س 
اجلدي���د ال���ذي يب���ن هذا الف���ن ع���رب ال�سا�س���ة البي�ساء 
و�سخو�سه���ا، ث���م يظهر ب���ن الفوا�س���ل معلق���ًا وممهدًا، 
خ���ر كان املزاوجة بن خي���ال الظل وعر�س  واالق���رتاح االآ
ك باليد، واملخرج خلُّو  للدمى/العرائ����س التي حُتمل وحُترَّ
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طفال، والنتائ���ج م�سمونة  خب���ري بعرو�سها يف م�س���رح االأ
تق���ان، فقبلُت ه���ذا مادمنا يف طور جتري���ب للتقنيات،  االإ
ع  ولتنظيم م�ساحة العر����س وحماولة جعله م�ست�ساغًا بتنوِّ
طفال،  غنيات يف ق�س���م االأ ي�ستن���د اإليه، واقرتح زي���ادة االأ
طف���ال وقد ُكّلف  فقم���ُت بكتابة ث���الث اأغنيات مل�سهَدي االأ
الفن���ان و�ص���اح كورين���ي بتلح���ن الن�سو����س، ومت توزي���ع 
دوار عل���ى اأربع���ة م���ن املخ�سرم���ن : اأحم���د مكارات���ي  االأ
و�صمر الطويل واإدري�س عطار ويا�صن عد�س واأربعة من 
���ان الفي�صل و�صالف الك���رز ووعد الرزوق  ال�سب���اب : ح�صَّ

واأحمد نور .

العر�س 
ُقّدم العر�س املعنون ب� »عودة م�سباح واأبو اللوز اإىل 
خيال الظ���ل« يف �سهر ني�س���ان املا�سي، وق���د قامت و�سط 
اخل�سبة �سا�سة بي�ساء من قما�س ال�ساتان يحيط بها اإطار 

ط���ار( وقامت بجواره���ا �سا�ستان  حام���ل )3 اأمت���ار مع االإ
اأ�سغ���ر حجم���ًا)140×120( ت�س���كالن يف الوق���ت نف�سه 
�سا�س���ة متحركة ونافذة يطل من خالله���ا املمثل يف بع�س 
غني���ات، وكذل���ك �سُت�ستخدم  املواق���ف مع ال���راوي ويف االأ
ل���ت هاتان  لتط���ل من خالله���ا الدمى العرائ����س، وقد �سكَّ
ال�سا�ستان مت�سعًا للم�سهد، فمنحت اإيحاَء امل�سرح يف اأداء 

�سخ�سيات خيال الظل .
 ب���داأت امل�سرحية بح�سور ال���راوي فيا�س وهو يحمل 
ه  كي�س���ًا فيه ت���راث اأبيه اخلليالتي ويروي م���ا كان من جدِّ
احلكوات���ي، ويقاطعه م�س���اركًا �سخ�ٌس م���ن ال�سالة مما 
اأعط���ى حيوية للموق���ف وت�سويقًا لالآتي، ث���م يدعو فيا�س 
اجلمه���ور اإىل متابع���ة من���وذج خلي���ال الظ���ل الق���دمي يف 
ال�سن���دوق ال�سغري وهو يف الزاوي���ة اليمنى من اخل�سبة، 
و�سرد الفنان �صمر الطوي���ل م�سهدًا ق�سريًا بال�سخو�س 
امل�سغرة، تخللته عباراٌت تقليدية، ثم دعا فيا�س اجلمهور 
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غنية  ر اجلديد، وهنا ن�سمع االأ اإىل امل�سهد التايل مع التطوِّ
املمهدة عن هذا الفن يف رحلته عرب الزمن، ومنها :

»خي���ال الظ���ل حبُّه الكل م���ن زمان.. ف���ن ظريف يا 
لطي���ف ع الزمان.. طلع لفوق ومل���ع ال�سوق بالفنان.. ونزل 

كتري من تق�سري بع�س النا�س« .

وىل )يف الب�صتان(  اللوحة ا�أ
وىل على ال�سا�سة م�سباح، ثم ابنه  يظهر يف اللوحة االأ
�سود )احلجوم  م�سعود واأب���و اللوز، ثم ابنته لوزة بالظ���ل االأ
ب���ن 35 و75 �س���م( وق���د التق���وا يف نزه���ة يف ب�ست���ان بع���د 
ح���داث، فم�سباح ي�سع���ل النار ليح�سر  الظه���ر، وتتواىل االأ
ال�س���اي بطريقته وال ي�سم���ع جلاره حتذيرًا م���ن اخلطر وال 
يقبل دعوته ل�سرب ال�س���اي من احلافظة التي اأح�سرها مع 
�سطائر خفيفة، وتربز مفارقة اأخرى، فم�سعود يك�سر مبددًا 
فرع���ًا كب���ريًا من �سج���رة الزيتون م���ن اأجل اأغ�س���ان قليلة 
ملتطلبات در�س العل���وم، وي�سخر من لوزة التي جمعت بع�س 
النبات���ات يف اأكيا�س �سغ���رية، وال يهتم لفكرتها يف احلفاظ 
على ال���روة الطبيعية كما تعلَّمت يف املدر�سة، ولكن ال يلبث 
م عندما تقع زجاجة النفط من يد م�سعود،  املوقف اأن يت���اأزَّ
وميت���د الله���ب اإىل اأغرا�سهم���ا، فينادي م�سباح ج���اره اأبو 
اللوز للنج���دة وامل�ساعدة، وهنا تكت�سف ل���وزة الرف�س الذي 
ي�ساع���د على اإخماد احلريق بال���رتاب يف غياب املاء البعيد 
ج���دًا، في�سكر م�سباح جاره وابنته عل���ى اإنقاذهم، وكذلك 
م�سعود.. وُيخَتم امل�سهد باأغنية عن حماية الطبيعة، ومنها :
»نحب الطبيع���ة تعطي الثمر.. وتعط���ي اجلمال لكل 
ماكن  الب�س���ر.. ثلوجًا و�سم�س���ًا وزهر الربي���ع.. ونحمي االأ
م���ن كل نار.. تهدد حرقًا تخيف ال�سغ���ار.. فهيا لود يلف 

اجلميع.. فهيا لود يلف اجلميع« .
كان اأربع���ة من املمثلن يحركون الظ���الل ال�سوداء/
ال�سخ�سيات وي���وؤدون االأدوار باأ�سواتهم، وجاءت احلركة 
بت�سكيالت متع���ددة على امت���داد ال�سا�سة/اخل�سبة وكان 
لطبيعة تكوي���ن الدمية الظلية اأث���ر يف حركة اجل�سم عرب 
املفا�سل لالأيدي والقدمن والراأ�س، وكذلك كانت وا�سحة 
احلال���ة املعا�سرة مل�سباح واأبو اللوز ولوزة وم�سعود يف بعد 
وا�س���ح عن منطي���ة ت�سوي���ر �سخ�سيات الظ���ل القدمية، 

واأدت ال�سا�ستان يف اليمن والي�سار دورًا يف ت�سوير املكان 
�س���اءة �سيئًا م���ن واقعية ا�ستعال  �سج���ار، واأ�سافت االإ باالأ
ع التقنيات، وال  النار، وهكذا ج���اءت اللوحة م�سرحية بتنوِّ
�س���ّك اأن اللحن املتقن املتناغم بتموج���ات �سريعة ومرحة 

جواء . اأ�سبغ بهجة على االأ

اللوحة الثانية )ا�متحان واجلائزة(
جاءت اللوحة الثاني���ة مع ثالث دمى/عرائ�س حُتمل 
ك بالي���د )م�سع���ود واأم���ه اأم ال�سعد ول���وزة( وكان  وحُت���رَّ
لتا نافذت���ن للَم�َساهد  الظه���ور عرب ال�سا�ست���ن اللتن �سكَّ
بالتناوب، فيظهر م�سع���ود التلميذ املغرور بذكائه وحفظه 
خري رغم  ال�سريع وهو يحجم ع���ن االهتمام باالمتحان االأ
�سمول���ه واأهميته وال ي�سغي حل���وار مع اأمه، ومن ثم ميتنع 
عن م�ساعدتها وينطلق اإىل األعابه، ويف امل�سهد الثاين نراه 
م���ع لوزة وهو ي�سخر من ه���وؤالء التالميذ الذين يحتاجون 
اإىل املراجعة الكثرية، فه���و ال�ساطر الذكي بغنى عن بذل 
اجله���د، وكذلك ت�سيع كلمات ل���وزة وعرو�سها للم�ساعدة 
قرا�س والربام���ج، ويذهب م�سعود  ببع����س املذك���رات واالأ
مغنيًا الهي���ًا، ويف امل�سهد الثالث يبدو م�سعود نادمًا يتلقى 
ل���وم اأمه بعد نتائ���ج خميبة، ويرجوها التو�س���ط لدى اأبيه 
لي�ساحم���ه، وياأت���ي اجلواب ل���ن يكون ذل���ك اإال باجلد يف 
ال�سي���ف للتعوي�س واال�ستعانة بلوزة وتهنئتها، وهنا تظهر 
لوزة وهي تغني بلحن النجاح، ومنه : »�ساركوين فرحتي.. 
�س���ار ا�سم���ي الفائ���زه.. بن اأق���راين جميعًا.. نل���ت اأعلى 
جائ���زه.. مل اأق�س���ر يف درو�سي.. بل غ���دوُت البارزه.. كل 

�سحبي قد راأوين.. للمعايل حائزه« .

اللوحة الثالثة )التجارة �صطارة(
ميهد ال���راوي فيا�س للق�سم التايل )اللوحة الثالثة( 
ة يف خيال  وهو يخاطب الكبار، فلهم -كما لل�سغار- ح�سَّ
الظل، ويب���داأ امل�سهد الثالث ب�سخو�س ظلية �سوداء، فرنى 
م�سب���اح يطرق باب اأبو اللوز ليخرج���ا اإىل اإفطار وَت�ساور 
حول التجارة التي عزم م�سباح على اخلو�س فيها، ويدور 
ك ظلها على ال�سا�سة اجلانبية  حوار مع اأم اللوز التي يتحرَّ
اليمن���ى قب���ل املغ���ادرة، وتو�سيه عل���ى طلباته���ا اليومية، 
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وخا�س���ة امللح الذي نف���د من املطبخ، وتب���داأ مفارقات يف 
املوق���ف ب���ن هذي���ن ال�سديقن، فاأب���و اللوز غ���ري مقتنع 
به���ذه احلكاي���ة، فال خ���ربة لهم���ا، ولكن م�سب���اح ي�سرح 
جواء  به���ا باحتكار مادة امللح، واالأ اخلطة التي ر�سمها ورتَّ
مطرية ومثلجة، وقد انقطعت الطرقات، ويدفع باأبو اللوز 
ط���الق �سائعة فق���دان امللح يف املدين���ة، ويحتدم احلوار  الإ
زمة والرغبة  يجابي ببيع امللح وحل االأ بن روؤية التفاعل االإ
العارمة لدى م�سباح بالراء والعي�س املرتف على ح�ساب 
خرين، فهو ي�سرُّ على اأن التجارة �سطارة وا�ستفادة من  االآ
الفر����س املتاحة، وكان ال بدَّ من افرتاقهما، فكل منهما له 
خر، وعندها تتعاىل اأ�سوات معن م�ساعد  طريق يباين االآ
م�سباح ينبئه باأن توايل هطول املطر والثلج منذ اأيام اأدى 
اإىل دل���ف وذوبان امللح يف دار جده العتيقة، ومع �سرخات 
�سى مل�سباح يطلق يف املقابل اأبو اللوز عبارته ال�ساخرة  االأ

»قال التجارة �سطارة« .

ل امل�صاكل( اللوحة الرابعة )حالَّ
يدعو م�سباح �سديقه اأبو اللوز اإىل ال�سوق للتو�سط 
رًا يلفت  لدى املنجد كي يح�سر حُل���ف ال�ستاء، لكن تكدُّ

االنتب���اه، وبعد اإثارة يتدف���ق اأبو اللوز حنق���ًا، فاأم اللوز 
تطل���ب الثوب اجلديد ومعدات حلفلة عر�س اأخيها رغم 
قرب العهد بالعيد الذي ا�سرتت ثوبًا مميزًا فيه، ورغم 
نفاق عليها لكن اإ�سرار  تذك���ري الزوج مبوؤونة ال�ستاء واالإ
جواء، وهنا يق���رتح م�سباح –مبكر-  اأم الل���وز يعكر االأ
ح���اًل، ومل يكن عونًا بلريات تتجاوز امل�سكلة، بل باقرتاح 
زواج يغيظ املراأة غ���ري املدبرة وغري امل�ستجيبة لكلمات 
زوجه���ا، وي���راود الطمع اأبو اللوز للحظ���ات بهذا احلل، 
لكنه يرتاجع ملعرفته مبا يجرُّ عليه، وهنا تتعاىل �سخرية 
م�سب���اح وتقريع���ه لل�سدي���ق الذي يخاف م���ن زوجته، 
ويوؤكد يف احلوار هيمنَت���ه على اأم ال�سعد، فهو ال يتنازل 
ب���ل يفر�س ما ينبغي، وعند االق���رتاب من بيت م�سباح 
ح�سار النق���ود جند الردَّ الذكي، فاأب���و اللوز ي�ست�سري  الإ
اأم ال�سع���د يف حكاي���ة ال���زواج الذي اقرتح���ه م�سباح، 
ه اإىل  وهنا يكون املوقف الكوميدي للمفارقة عندما جترُّ
داخ���ل البيت وتنزل ب���ه عقابًا، خا�سة اأن���ه قد يفكر يف 
اأن يخط���ب لنف�سه بعد اأن قام ب���دور خطابة ل�سديقه.. 
خرية من اأبو اللوز داّلة وحا�سمة : »قال  وتاأتي العبارة االأ

ما بيخاف من زوجته« .



ر�ؤية جديدة لفن خيال الظل يف حلب احلياة امل�سرحية - العدد 107 - 108

122

Theatre L
ife - Issue 10

7 - 10
8

46

اخت���ار املخرج يف امَل�ساهد االأربع���ة اأن يكون ال�سوت 
���اًل ب�سب���ب اإمكانيات �سالة العر����س )م�سرح املركز  م�سجَّ
الثق���ايف بالعزيزي���ة( و�ساع���د هذا عل���ى اأمري���ن، اأولهما 
اإعط���اء اأبعاد اأكر ان�سباطًا للتعبري عن املواقف الدرامية 
ون بالتباين بن ال�سخ�سيات،  �سوتي���ًا، وكان املتلقون يح�سُّ
وثانيهما منح فر�سة حتريك ال�سخو�س الظلية والعرائ�س 
يحاء بالدرامي���ة، وهنا كانت  يف تركي���ب حيوي يعط���ي االإ
ال�سا�س���ات املتعددة مانحة الفر�س���ة للتقابل والدوران ثم 
اللتقاء املجموعة معًا وهي يف تفاعل، وكل هذا ال ميكن اأن 

جنده يف �سا�سة خيال الظل القدمية .
لكن���ه حم���دود بح�س���ب  كان لالإ�س���اءة دور فاع���ل 
اإمكاني���ات امل�س���رح ال�سغري، ولكن اجلان���ب امللمو�س كان 
غنيات التي غمرت املكان وتلونت مع  للمو�سيقا والأحلان االأ

املواقف .

احلوار وعر�س جديد
الحظ���ُت يف العر����س عدة نق���اط ه���ي اجتهاد من 
املخ���رج وتداول���ه م���ع بع����س املمثل���ن رغب���ًة يف ت�س���ور 
له���م باإ�سفاء روح �سعبي���ة يف بع�س املواق���ف، اأو بتعميق 
موق���ف يف بع����س امل�ساهد، ولك���ن هذا مل يك���ن متوافقًا 
م���ع تطلع هذه التجربة الدرامي���ة اإىل جتديد الت�سوُّر يف 
تكوي���ن واأداء خي���ال الظل، وهكذا متَّ التح���اور واملناق�سة 
وحذفنا اال�ستطالة يف م�سهد »يف الب�ستان« لتبقى النهاية 
بوان واالبن  حم�سورة يف الب�ستان، حيث تفاعل هوؤالء االأ
واالبن���ة يف التتابع الدرامي املكتملة دائرته، وال ميكن اأن 
تثق���ل بحادثة يف بيت م�سباح ياأت���ي خرُبها ليكون جزاء 
همال���ه يف الب�ستان، وكانت بع����س العبارات يف  موازي���ًا الإ
يقاع املتطور فتم  عر����س النموذج القدمي ال تتالءم مع االإ
حذفه���ا، وراجعنا التكام���ل بن ق�سمي ال�سغ���ار والكبار 
فوجدنا اأننا دعونا اجلمه���ور اإىل ح�سور عر�س لالأ�سرة 
والطف���ل، وعلى هذا كانت الق�سية االجتماعية يف م�سهد 
»ح���الل امل�س���اكل« منا�سبة للكب���ار حول م�س���اكل الزواج 
وتع���دده بعواقبه ال�سيئة يف اأحيان كث���رية، ولكن الرتكيز 
طفال ميك���ن اأن يخل���ف انطباع���ًا �سلبيًا،  علي���ه اأم���ام االأ

���ل عر�سه يف برنامج متع���دد للكبار وُيحذف  لذلك يف�سَّ
بقاء عل���ى م�سهد  م���ن العر�س امل�س���رتك، وهك���ذا مت االإ
»التج���ارة �سط���ارة« لتناوله القيم االإيجابي���ة التي تواجه 
الطمع وال�سط���ط االأنانين يف املجتمع، وهذا مما يت�سل 
م من برامج وعرو�س فنية،  باالأهداف الرتبوية فيما يقدَّ
و�سه���دت االأي���ام التالية العر�س الثالث���ي : »يف الب�ستان« 

و«االمتحان واجلائزة« و«التجارة �سطارة« .
ت بنا  ومن خالل هذه التجرب���ة يف مراحلها التي مرَّ
ويف التجري���ب الذي خا�ست فيه �سوف ت�ستمر االأعمال يف 
عرو����س للكبار يف تفاعل درامي اأك���ر تنوعًا يف التقنيات 
ويف مرونة االأداء التمثيلي وب�سرط اأكر ارتفاعًا يف �سقفه، 
ه اإىل  اأي يف م�سرح ذي اأدوات تقنية مكتملة، ذلك اأننا نتوجَّ
جمه���ور ات�سعت ف�ساءاته وله تطلُّبه الكبري، ونحن يف هذا 
احلي���ز ال نزال نري���د عرو�سًا متجددة ال عر�س���ًا تذكاريًا 
وحيدًا.. وال �س���ك اأن املثاقفة مطلوبة، لكن من ال�سروري 
اأن تك���ون لنا مالحمنا املمي���زة، وهي �سرتبح جمهورًا كان 
يح����س يف اأحيان اأن���ه لي�س قريبًا من األ���وان بعيدة عنه يف 

عرو�س للم�سرح .

عودة م�صباح واأبو اللوز اإىل خيال الظل
تاأليف : د.فايز الداية .

اإخراج : جمال خلُّو .
املمثل���ون : اأحم���د مكارات���ي، اإدري�س عط���ار، �سمري 
طويل، يا�سن عد�س، ح�سان الفي�سل، �سالف الكرز، وعد 

الرزوق، اأحمد نور .
م�صاعد خمرج : �سحى ع�ساف .

ديكور : حممود ال�ساجر .
ت�صميم الن�صرة وا�إعالن : زهري العربي .

اح كوريني . مو�صيقا واأحلان : و�سَّ
غناء : عماد دره .

كورال : �سالف الكرز، يا�سن عد�س، ح�سان في�سل .
ا�إ�صاءة : عمار جراح .

مدير املن�صة : ح�سن عابدين .
الت�صوير املرئي : حممد اأبو ردن .
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من جديد يطّل �سباب من مدر�سة الفن امل�سرحي ومن 
خريجي املعهد العايل للفنون امل�سرحية على جمهور امل�سرح 
الدم�سق���ي من خالل عم���ل عمل جديد قدمت���ه املدر�سة يف 
�سه���ر حزيران املا�س���ي وكان بعن���وان »در����ص قا�سي« ن�ص 

فالنتني كرا�سنوغوروف اإخراج د.�سمري عثمان البا�ش .

ت�ص���دى العم���ل لظاه���رة العن���ف 
حتلي���ًا و�ص���رًا لأغ���واره داخ���ل النف�س 
الب�صري���ة، ويوؤك���د املخ���رج اأن العمل مل 
يه���دف اإىل تغي���ر الع���امل ب���ل دع���ا كل 
اإن�صان لأن يتحمل م�صوؤولية عمله ووجوب 
اأن يكون اأكرث طيبة واإن�صانية، دون اإدانة 

الإن�صان بل العطف عليه ورثاء حاله . 
ي�صتن���د العمل اإىل ن����س يبحث يف 
والجتماعي���ة  ال�صيكولوجي���ة  الأ�ص���ول 
للعنف والق�ص���وة، ويبني احلدود الرفيعة 
الت���ي تف�ص���ل ب���ني الأفع���ال الأخاقي���ة 
وغ���ر الأخاقي���ة التي ميار�صه���ا الفرد 
قي���ام طال���ب  م���ن خ���ال  املجتم���ع  يف 
وطالب���ة بتجربة نف�صي���ة يف مركز العمل 
باإ�ص���راف دكتور يف علم النف�س، يقومان 
امل���وت  ام���راأة حت���ى  بتعذي���ب  خاله���ا 
لغاي���ات )علمي���ة( حيث اله���دف املعلن 
م���ن التجرب���ة اكت�ص���اف فيم���ا اإذا كان 
اخل���وف من العق���اب اجل�ص���دي ي�صاعد 
يف عملي���ة التح�صي���ل العلم���ي اأم ي�ص���ر 
بها، اأم���ا مغريات الطالب���ني لا�صرتاك 
يف التجرب���ة فكث���رة، منه���ا احل�ص���ول 
عل���ى مبل���غ من امل���ال وعام���ة عالية يف 
المتح���ان العمل���ي و�ص���رف امل�صاركة يف 
التجرب���ة والكت�ص���اف العلم���ي اله���ام بالن�صب���ة للمجتمع 
والوط���ن والإن�صانية، ولكن حتت وط���اأة ال�صغوط النف�صية 
لهذه املغري���ات وتاأثر �صخ�صية الدكت���ور وهيمنته يتحول 
اأح���د الطالبني امل�صارَكني يف التجرب���ة اإىل جاد حقيقي، 

درس قاسي
جديـــــد مدر�ســـــة الفـــــن امل�ســـــــرحي
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فيعذب املراأة التي تقام عليه���ا التجربة، ويبالغ يف اإظهار 
ق�صوت���ه حت���ى يوؤدي ذل���ك اإىل قتلها، ليك���ون ال�صوؤال : من 
املذن���ب الرئي����س يف تعذيب وقت���ل ال�صحي���ة الريئة؟ هل 
ه���و الطالب الِغّر الذي اتبع اإر�صادات اأ�صتاذه؟ اأم الدكتور 
�س الذي مار����س �صلطته وا�صتخدم خمتلَف اأ�صاليب  املحرِّ
ل الطالب  ال�صغط التي متاَر�س يف املجتمع، الأمر الذي حوَّ
اجلامعي اإىل جمرم؟ ولكن قبل اإيجاد جواب لهذا ال�صوؤال 
يت�صح اأن للتجرب���ة اأهدافًا اأخرى متامًا ل عاقة لها باأثر 

العق���اب اجل�ص���دي يف التح�صيل العلم���ي، واإمنا ينح�صر 
جوه���ر التجربة يف قيا�س مدى ا�صتع���داد الأفراد لإطاعة 
ال�صخ�صيات الهامة وتنفيذ ما يتناق�س مع �صمائرها وما 

يتعار�س مع مبداأ عدم اإيذاء الآخرين . 
يوج���د يف امل�صرحية خط درامي اآخر ت�صّكله عاقات 
حب ومثلث���ات غرامية تربط �صخ�صيات امل�صرحية الأربع، 
حي���ث تك�صف التجرب���ة الطبيعة احلقيقية ل���كل �صخ�صية 

مما يوؤثر على م�صر العاقات فيما بني ال�صخ�صيات .
اأن  البا�����ش  اإمي���ان  م���ن  وانطاق���ًا 
العر�س امل�صرح���ي يبنيه فريق وجمموعة 
م���ن الفنانني يفكرون ويجربون معًا يوؤكد 
اأن���ه مل يفكر كمخرج لوح���ده، ومل يتخيل 
�صورًا �صكلية ليطبقها على اخل�صبة، مبينًا 
اأنه مع كل عر�س جديد يرغب كمخرج اأن 
يحتل دورًا اأ�صغر يف العملية الإبداعية كي 
يرتك جم���اًل اأكر لبقية امل�صاركني.. من 
هنا اأك���د اأنه اختار وفري���ق العمل ال�صكل 
والأداء  والأدوات  الديك���ور  يف  الواقع���ي 
لقناعته اأن الإمع���ان يف اإيهام املتفرجني 
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�صيزيد من تاأثر العر����س، وبالتايل �صي�صاعد على اإي�صال 
فكرت���ه الأ�صا�صي���ة.. وم���ن هنا اأي�ص���ًا مّت تبي���يء امل�صرحية 
واإيجاد مع���ادلت �صورية للن�س الرو�ص���ي، ومبا اأن اأحداث 
امل�صرحي���ة هي اأحداث جتربة نف�صية تقام يف خمتر كان ل 
بّد لفريق العم���ل من زيارة املخابر يف كلية الرتبية بجامعة 
دم�ص���ق، وق���د ح�صروا العدي���د من املحا�ص���رات، و�صاركوا 
يف النقا�ص���ات، وجتولوا يف الردهات للتق���اط الأجواء بني 
الطاب والأ�صات���ذة، كما زار �صينوغ���راف العر�س الفنان 
حمم����ود داوود بع����س هذه املخاب���ر وعاد ليح���ول ا�صتوديو 

مدر�صة الفن امل�صرح���ي اإىل خمر عتيق 
يحاكي خمترات جامعة دم�صق . 

–ال���ذي  العم���ل  ه���ذا  يف  �ص���ارك 
ا�صتم���رت بروفات���ه مل���دة اأربع���ة اأ�صهر- 
الفنانون توليب حمودة-فرح الدبيات-
ك���رم حنون-اأو�ش وفائ���ي والأخر �صبق 
���د ال���دور الرئي����س يف م�صرحية  واأن ج�صَّ
»املنتحر« الت���ي قدمها ط���اب املدر�صة 

باإ�صراف د.البا�ش قبل فرتة . 
تاأ�ص�ص���ت مدر�ص���ة الف���ن امل�صرحي 
يف الع���ام 2009 وتخرج���ت منها خم�س 

دفع���ات من الطاب، بع�صهم رف���د ال�صاحة الفنية، وعدد 
اآخ���ر �صاف���ر اأو التحق باملعه���د العايل للفن���ون امل�صرحية، 
وتهدف املدر�صة اإىل ت�صكيل فريق م�صرحي حمرتف ي�صم 
جمموع���ة متاآلفة م���ن خريجي املدر�ص���ة بالدرجة الأوىل، 
وميك���ن اأن ت�صم اأي�صًا ع���ددًا من خريج���ي املعهد العايل 
للفن���ون امل�صرحي���ة املوهوب���ني والذين مييل���ون يف طريقة 
عملهم نحو املدر�صة النف�صية الرو�صية التي ترّبي املدر�صة 
ممثليها عليها كمقدمة ليب���دوؤوا بتقدمي جتارب م�صرحية 

وعرو�س جماهرية �صمن برنامج �صنوي .
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جمموع����ة م����ن امل�شرحي����ن ال�شب����اب قدم����ت يف 
�شه����ر كانون ثاين املا�شي عم����ًا م�شرحيًا حمل عنوان 
»راحوا« اأخرجه ف�ؤاد خمتار الذي اأكد اأن بع�ض ممثلي 
م�شرحيته يعتلون خ�شبة امل�شرح للمرة الأوىل وبع�شهم 
الآخ����ر و�شل مرحلة الحرتاف، واأ�شار اإىل اأن »راحوا« 
جت�ش����د يف اأحداثها و�شخ�شياتها م�شاعر الأمل واحلب 
والفق����د، وه����ي تتح����دث ع����ن كل �شخ�ض فق����د �شيئًا، 
والهدف م����ن العمل اإي�شال ر�شال����ة املواطن ال�شوري، 
واأو�شح اأن العمل ج�ّشد اأي�شًا بطولت اجلي�ض ال�شوري 
يف الدف����اع عن الوطن.. واأ�شارت الإعامية اآية قحف 
اإىل اأن العر�����ض الذي دعمه احت����اد �شبيبة الثورة اأثار 
تفاع����ل اجلمهور ال����ذي امتزجت م�شاع����ره بن البكاء 

والده�ضة والأمل.. واأو�ضح ح�سام يازجي اأحد املمثلني 
امل�ضاركني يف العمل باأن امل�ضرحية م�ضتقاة من م�ضاعر 
الأمل واحل����ب واخليانة، واأخ����ذت طابعًا نقدي����ًا، لفتًا 
اإىل اأن����ه ج�ّض����د يف امل�ضرحية �ضخ�ضي����ة كاتب فقد يده 
ف عل����ى اأ�ضخا�ص �ضاركهم اأوجاعه����م، مبينًا اأن  وتعرَّ
العم����ل �ضّكل دع����وة لإزالة احلواجز ون�ض����ر املحبة بني 

املواطنني .
با�س���ل   : الفنان���ون  امل�ضرحي���ة  �ضخ�ضي���ات  ���د  ج�ضَّ
ال�سمان-م���رمي  فيا�ض-عف���راء  ا�سماعيل-موري����ض 
وطفة-ح�س���ام  بكري-وائ���ل  ح���اج  النق�سبندي-جني���ب 
يازج���ي �ضينوغ���راف �س���ام الأحم���د ت�ضمي���م الإ�ض���اءة 

فرا�ض �سعيد مدير املن�ضة حممود املو�سى .

راحـــــوا
جتربـــــة �شــــــبابية جديـــــــــــدة
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ي���رى معظُم �لنقاد �أنَّ �لنقد �مل�صرحي من �أ�صعب 
ب، تتعالق في���ه �مل�صتويات  �أن���و�ع �لنقد، فهو نق���ٌد مركَّ
�لل�صانية )�لن�ض( مع �ل�صيميائية و�ل�صوتية )�لعر�ض 
�مل�صرحي( وخا�صة حني يكون �لن�ض �مل�صرحي مقتب�صًا 
عن عمل �أدبي ما )رو�ية �أو م�صرحية( �إذ جند �أنف�صنا 
�أم���اَم تاألي���ٍف �أول )�لن�ض �لأّم( وتاألي���ٍف ثاٍن )�لن�ض 
�مل�صرح���ي �جلديد �أو �جلن�ض �لأدبي �ملُم�صرح( وهو ما 
ينطب���ق على �لعر�ض �مل�صرحي )�إِج��ا( للمخرج دانيال 
َم يف قاعة �مل�صرح �ل�صغري بطرطو�ض  اخلطيب �لذي ُقدِّ

يف �ضه���ر اأي���ار املا�ضي و�ضهد اإقبااًل عل���ى احل�ضور من 
ع�ض���اق امل�ضرح، كب���ارًا و�ضغارًا، مع العل���م اأنَّ العر�ض 
كان يب���داأ ال�ضاع���ة التا�ضع���ة لياًل، وه���و توقيت غريب 
وغري م�ضب���وق يف تواقيت العرو�ض امل�ضرحية يف مدينة 
طرطو����ض، لك���ن داني���ال اخلطي���ب يع�ض���ق التحديات 
واملغام���رة ويك�ض���ب الره���ان بف�ضل االإمي���ان باملوهبة 
والثقة بامل�ض���رح، وبف�ضل املثاب���رة واجلدية واالجتهاد 
وتق���دمي االأف�ضل.. وه���ذا ما اأثبته امل�ض���رح ال�ضغري اأو 
حمرتف داني���ال اخلطيب الذي ال يع���دو كونه �ضالونًا 

عمل م�سرحي يف طرطو�س

 يتحرى عامل النساء الوحيدات
مريفــــــت عـــــــــلي
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حم���دود االت�ض���اع يف �ضق���ة اأر�ضي���ة متوا�ضع���ة يحتوي 
اأن�ضاقًا مرتبة ومنظمة من املقاعد اخل�ضبية التي تت�ضع 
لثالثني �ضخ�ضًا تقريب���ًا، مع حّيز مكاين �ضيق لتقدمي 
ٍل للممثل،  العر����ض امل�ضرحي ال يوفر كثرَي حرك���ٍة وتنقُّ
وثم���ة اأجهزة اإ�ض���اءة على قيا�ض امل���كان واالإمكانيات، 
وامل�ضرح قائم و�ضَط حيٍّ �ضعبي عا�ضٌق للفنون، متهافٌت 
م جلمهور  ب�ضكانه على جديد امل�ضرح ال�ضغري الذي قدَّ
طرطو����ض اأربع���ة عرو����ض م�ضرحية حت���ى االآن اأقلُّ ما 
ُيق���ال عنها اأنها ممتعة، اأحدثه���ا م�ضرحية »اإِجا« وهي 
ا اقتلني يا  م�ضرحية �ضاخرة مقتب�ضة عن م�ضرحية »هيَّ
روحي« ملبدع الكوميديا ال�ضاخرة الكاتب الرتكي عزيز 
ن�سني وحني ن�ضتح�ضر ن�سني يف الرواية كما يف الق�ضة 
الق�ض���رية ن�ضتح�ضر روَح �ضيط���ان اأمرد، جلُّ اهتمامه 
من�ض���بٌّ على تعري���ة الف�ض���اد ال�ضيا�ض���ي واالجتماعي 
والِقَيم���ي ومنا�ض���رة حق���وق الب�ضط���اء امله�ضوم���ة يف 
التمتع بحياة كرمية كما ال�ضخرية من ال�ضلوك الفردي 
واجلمع���ي غري املتجان�ض مع القي���م والعادات املتوازنة 
املاألوفة، وهنا لبُّ املو�ضوع يف م�ضرحية »اإِجا« فمن غري 
َبق  املاألوف اجتماعيًا وعاطفيًا وبيولوجيًا اأن ي�ضتبدَّ ال�ضَّ

واال�ضته���اء اجلن�ضي واحلاج���ة اإىل التوا�ضل اجل�ضدي 
م���ع الرج���ل بامراأتني يف العقدي���ن ال�ضاد����ض وال�ضابع 
���ات الوحدة والَفقد  م���ن العمر، امراأتان تكابدان م�ضقَّ
ل املُبكر يف قبو رطب مهجور، والرجل اأو االأبناء  والرتمُّ
يف حالة كهذه ينبغي اأن ُي�ضتح�ضروا كحاجة اجتماعية 

رفة .  ونف�ضية، و لي�ضت ج�ضدية �ضِ
نه�ضْت باأعباء العر�ض الطويل وال�ضعب الفنانتان 
ونو�����س يف دور العج����وز �ِضي����ان وي����ارا  ح����ا  ال�ضابت����ان 
العل����ي يف دور العج����وز ِديه����ا حي����ث اأ�ضفَيت����ا باأدائهم����ا 
الواث����ق روحًا اأخرى عل����ى الن�ض، وبرَعت����ا يف ا�ضتبطان 
التح����والت النف�ضي����ة للعجوزي����ن اللتني توؤدي����ان دورهما 
وذلك با�ضتخدام لغة اجل�ض����د املكملة والداعمة للحَدث 
النف�ض����ي وتداعياته، فالتعبري اجل�ض����دي اأغنى امل�ضمون 
َد ذل����ك يف حماكاة عادات  ا اإغناء، وجت�ضَّ واملنط����وق اأميَّ
العجائز وتقّم�ض حركاتهم كارتعا�ض اجلفون وارتقا�ض 
بوؤب����وؤ الع����ني وزّم ال�ضف����ة ال�ضفل����ى داللة ع����دم الر�ضا اأو 
ال�ضخري����ة والت�ضف����ي وزّر العيون دالل����ة ال�ضك واالرتياب 
يف نواي����ا كلٍّ م����ن العجوزي����ن جت����اه جارته����ا يف حلظات 
املكا�ضفة واملواجهة وتناُفر االآراء، ولعبت خريطة الوجه 
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دتُه مل�ضات املكياج و�ضرباته  عند املمثلتني دورًا بارزًا ج�ضَّ
الر�ضيقة هنا وهناك كر�ضم طيف التجاعيد حتت الذقن 
كما حتت العينني، اإ�ضافة اإىل ال�ّضيب الذي غّطى ال�ضعر 
م����ن املناب����ت اإىل الذيول املرفوع����ة فوق الراأ�����ض ككعكة 
ُظنا  )�ِضي����ان( اأو املجدول����ة كحبل متني )ِديه����ا( كما حَلِ
تقوُّ�����ضَ الظه����ر وثق����َل اخَلط����و وال�ضاق����ني عن����د حماولة 
النهو�ض اأو و�ضع رجل فوق رجل، اإذ ت�ضقط ال�ضاق العليا 
م الع�ضلي  اإىل االأر�ض داللة العجز والهَرم وفقدان التحكُّ
)ِديها يف حماولتها و�ضع �ضاق فوق اأخرى عند اجللو�ض( 
�ضته ح�ضرج����ة وخ�ضونة ومتاوجات  اأما ال�ضوت فق����د تلبَّ
حتاك����ي واقع حال املُ�ضنِّني، حتى لتظ����نَّ باأنَك فعاًل اأمام 
دتنْي اأكَل عليهما الدهر و�ضرب،  عجوزين َخِرفتنْي متوحِّ
وهجرُتهم����ا ُمَت����ع احلياة وِنَع����م ال�ضباب من����ذ اأمد طويل 
َف�ض الذي  ومل يبَق م����ن و�ضيجٍة لهما مع احلياة خ����ال النَّ
يربطهم����ا بع����امل االأحياء و �ضي����ل الذكري����ات املتداعي، 
وهكذا يتحقق للم�ضاهد م����ن املقاربة ال�ضيميائية للن�ض 
م����دى التفاعل الكب����ري بني املمثلتني واخلط����اب ال�ضادر 
عنهم����ا واالنحالل الكّل����ي يف ال�ضخ�ضيتني اللتني توؤديان 

دورهما والتقم�ض الناجح لهما .  

وق���د اأدت االإنارة مهمة جيدة، فاأثارت خميلة املتلّقي 
َد املخرج اأن يرتك  وف�ضوله يف خامت���ة العر�ض عندما تعمَّ

نهاية امل�ضرحية مفتوحة على اأحد احتمالني :
1-اأن تفتح العجوز �ِضيان الب���اب لبائع الغاز، فيقوم 

باغت�ضابها ثم قتلها .
2-اأن يغت�ضب بائع الغاز املراأة العجوز وتاأتي جارُتها 
يف اللحظة املنا�ضبة الإنقاذها منه فتنجو �ِضيان من املوت . 
مل يك���ن م���ن حاج���ة ال�ضتعرا����ض موؤث���رات اأخ���رى 
كتماوج���ات االإن���ارة يف عر�ض هادئ درامي���ًا كهذا والذي 
ارتك���َز عل���ى التداع���ي يف الذكري���ات المراأت���نْي وحيدتني 
م عل���ى ما�ضيهما مع زوجيهم���ا الراحلني، فالفعل  والرتحُّ
هن���ا داخل���ي ولي����ض خارجي���ًا، لك���ن ميك���ن احلديث عن 
موؤث���رات م�ضهدية خدم���ت العر�ض ومتخ�ض���ت عن ذكاء 
املخرج وِحَيلِه االإخراجي���ة، اإذ ا�ضتفاَد من اأب�ضط االأ�ضياء 
لتاأدية الر�ضالة، ومثال ذلك ا�ضتخدام املظلة عدة مرات :
-فتح املظلة على ات�ضاعها من ِقَبل املمثلتني وتدويرها 
داللَة عودة عقارب ال�ضاع���ة اإىل املا�ضي، والتواري خلَفها 
وا�ضت���ذكار وم�ضات م�ضرقة من ال�ضباب واحلياة الرغيدة 

برفقة االأزواج . 
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-ا�ضتخ���دام �ِضي���ان للمظل���ة ت���ارًة على �ض���كل عكاز 
تت���وكاأ عليه وتارًة ك�ضالح مفرت�ض ملواجهة بياع الغاز عند 

مداهمته املنزل وحماولتِه قتلها . 
وهك���ذا ارتبط���ت املوؤث���رات امل�ضهدية م���ع امل�ضمون 
والفع���ل امل�ضرح���ي بعالقة تواُف���ق رغم ب�ضاط���ة املكونات 

ال�ضينوغرافية . 
ويف املقارب���ة ال�ضوتي���ة للن�ض فقد امت���اَز االإلقاء 
بالف�ضاح���ة والن���ر بال�ض���وت وخف�ض���ه متا�ضي���ًا م���ع 
االختالج���ات النف�ضي���ة والتح���والت الوجداني���ة املُ���راد 
���ت مراع���اة خم���ارج احل���روف  االإف�ض���اح عنه���ا، ومتَّ
ه عند الكه���ول )التاأتاأة  وحم���اكاة �ضع���ف النطق وتع���رُُّ
والفاأف���اأة وال�ضاأ�ض���اأة( كم���ا ج���اءت اللهج���ة مغرقة يف 
���ة للهوية االجتماعي���ة ال�ضاحلي���ة  بامتياز  املحلّي���ة، وفيَّ
مم���ا اأك�ض���ب العر����ض م�ضداقي���ة التعبري ع���ن احلالة 
االجتماعي���ة وجَعله قريبًا من قل���وب امل�ضاهدين ومنَحه 

ُبعدًا �ضاخرًا يف اآٍن معًا . 
املو�ضيق���ا بدوره���ا اندجمت مع العر����ض حتى غدت 
مكون���ًا اأ�ضا�ضيًا من مكوناته ولي�ضت �ضيئًا كماليًا اأو تزيينيًا 
وب���رز ذل���ك يف عدة موا�ض���ع م���ن امل�ضرحية، فق���د افُتتَح 

العر����ض م���ع اأغنية الفن���ان ملحم بركات »جي���ت بوقتك« 
متا�ضيًا مع احلالة املزاجي���ة االإيجابية للعجوز �ِضيان وهي 
تقوم بتجمي���ل نف�ضها باأدوات املاكياج، م�ضتذكرًة ما�ضيها 

ال�ضاب اجلميل وامَلِرح .
اأق�ض����ى مداه����ا يف توظي����ٍف  وبلغ����ت ال�ضخري����ة 
مو�ضيق����ي اآخر حني عمَد املخ����رج اإىل ا�ضتخدام اأغنية 
»خّل����ي ال�ض����الح �ضاحي« للفن����ان عبد احللي����م حافظ 
كناي����ًة عن التعبئ����ة النف�ضية وا�ضتع����داد العجوز �ِضيان 
للدف����اع عن حياتها اإذا ما اأق����دَم بائع الغاز على قتلها 

بعد اغت�ضابها . 
وباحلديث عن االأزياء فقد كانت ب�ضيطة مما ترتديه 
العجائ���ز يف البيئ���ة املحلية : ث���وب طويل وب�ضي���ط قما�ضًا 
وتف�ضي���اًل و�ضرتة �ضوفية وحذاء جل���دي جلُّ ما يوؤديه من 
خدمة حماية الق���دم من االحتكاك باالأر�ض، وكان العكاز 

حا�ضرًا ال ُيبارح ِديها يف احلل والرتحال . 
متت ا�ضت�ضافة الفنان زهري العمر يف اليوم الثاين 
َم اإ�ض����اءًة نقدية واإغن����اًء لتجربة  م����ن العر�ض حي����ث قدَّ
امل�ض����رح ال�ضغ����ري بح�ض����ورِه ومناق�ضته جلوان����ب العمل 

الفنية ودالالته . 



احلياة امل�سرحية - العدد 107 - 108 الورقـــــاء... حكايـــــــة وطــــــــــن

123

Theatre L
ife - Issue 10

7 - 10
8

55

يعتمد عر�ض »الورقاء« 
لكاتبه وخمرجه زياد كرباج 
على التعبريي���ة يف حماكاة 
الإن�س���ان  ومعان���اة  الواق���ع 
واآلم���ه يف خ�سّم ما مير به 
بلدنا عرب مقاربة م�سهدية 
بالرمزي���ة  غني���ة  فني���ة 
ليب�سر  التعبريية  والدللت 
ب���ولدة جدي���دة تنه�ض من 

�سميم البوؤ�ض واملعاناة .
قدمته  ال���ذي  العر�ض 
فرقة »ح���وار« امل�سرحية يف 
بالتعاون  املا�سي  اأيار  �سهر 
مع امل�س���رح اجلامعّي وفرع 
يف  �سوري���ة  طلب���ة  احت���اد 
اأحداث���ه  ت���دور  ال�سوي���داء 
على م���دى نح���و 45 دقيقة 
يف قرية تتعر�ض لالعتداء، 
ليهّب اجلميع حلمايتها عرب 
ثالث �سخ�سيات اختار لها 
املخ���رج ا�س���م »املنتقون« ل 
»املمثل���ون« لأن���ه ميكن لأي 

الورقـــــاء
حكايـــــــة وطــــــــــن

غ�ســـان خيــــو
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�سخ�ض م���ن اجلمهور اأن يح���ل مكانهم من حيث 
الدور ليقدم م�سهدًا دراميًا يج�سد واقعنا .

اللغ���ة »احلمام���ة« وه���ي  الورق���اء تعن���ي يف 
متث���ل –كما يو�س���ح كرباج- حكاي���ة الوطن حيث 
ورغ���م احلرب تعود بذور احل���ب اإىل رحم الأر�ض 
لتنبت م���ن جديد وتب�سر بانفراج واأمل بغٍد اأف�سل 
عرب ق�س���ة جت�سد فت���اة بائ�سة م�سطه���دة تقاوم 
بح�ّسه���ا الإن�س���اين ليتقدم له���ا من قل���ب املعاناة 
�ساب خلطبتها، لكن���ه ُيقَتل، وهنا يبداأ التحول يف 
حياتها لت�سبح اأكرث وعيًا وجماًل، وتغدو كمب�سرة 
يف حميطه���ا ليعي����ض امل�ساه���د يف �سي���اق العر�ض 
ح���الت واإ�سقاطات تع���رب عما متر ب���ه �سورية ول 
تخل���و م���ن مكا�سفة للواقع وتق���دمي حلول عالجية 
ب�س���كل اإن�س���ايّن رمزّي وفن���ي غري مبا�س���ر اإميانًا 
ب���دور امل�سرح كمجال هام وفعال يف مقاربة الواقع 

ومعاجلة م�سكالته .
يخو����ض املمثل���ون جتربته���م ل���ريى اجلمهور 
معان���اة ال�سخ�سي���ات واأحا�سي�سه���ا، م�ستخرجني 
الق�س���وة من ب���ني عروقه���م ليلتحموا م���ع احلياة 
ذاتها لت�سبح ج���زءًا اأجمل من اأن�سودتها ولتكتمل 
بقية العنا�سر الفنية عل���ى حمدوديتها يف امل�سهد 
الدرام���ي امل�سح���ون برتاجيدي���ا اإن�ساني���ة حتاكي 

الواقع .
الفن���ان ح�سن ر�س���ان اأدى �سخ�سية دروي�ض 
الت���ي جت�سد ال�سريح���ة الفاعل���ة يف املجتمع، وقد 
اعت���رب ر�س���ان اأن العم���ل جتربة جدي���دة قدمت 
ل���ه الكث���ري، فيم���ا راأى الفن���ان �أ�سام���ة ن���ور الذي 
قام ب���دور احلارث الذي يعرّب ع���ن الكتلة الفاعلة 
املتمثل���ة بالأر�ض اأن العمل جترب���ة جميلة ك�سرت 
الأ�سلوب النمطّي يف امل�س���رح، بينما بّينت الفنانة 

ي���ار� �ل�س���ويف التي ج�س���دت دور الورقاء اأنها حالة 
جدي���دة يف طريقة التعاطي م���ع احلدث واخلروج 

من الواقع باأمل واإح�سا�ض بالولدة والنفراج .
القائم���ون عل���ى العر����ض جنح���وا يف اإيج���اد 
اأ�س���كال تعبريي���ة جدي���دة يف التعاطي م���ع الواقع 
كم���ا يرى املخ���رج امل�سرحي رفعت �له���ادي بقيمة 
فنية وجمالية عالية من حي���ث اإمكانياته الدللية 
الكب���رية، منطلق���ًا م���ن م�س���رح فقري بعي���دًا عن 
البهرج���ة مب�ستوى رم���زّي ودليّل عميق من حيث 
امل�ساح���ة اللوني���ة البي�س���اء خمرتقة بعم���ق اأ�سود 
وبقع���ة خ�س���راء وم�ساح���ة لونية م���ن الأر�ض اإىل 
ال�سم���اء، م�سريًا اإىل اأنن���ا راأينا يف العر�ض فاجعة 
وطن بفقدانه لأبنائه وكيف ا�ستطاع املواجهة ومن 

ثم اخلروج من امل�سكلة والتب�سري بولدة جديدة .
اأعقبت العر����ض جل�سُة نقا����ضٍ نقدية كتقليد 
درج���ت عليه فرق���ة »حوار« �س���ارك فيها احل�سور 
الذي���ن اأّموا امل�س���رح وراأوا يف العم���ل خروجًا عن 
النمطي���ة ن�سًا ومتثياًل واإخراج���ًا، و�سدَّ اجلمهور 
اأداُء املمثل���ني الذي���ن متكن���وا م���ن نق���ل الأف���كار 
وامل�ساعر التي يريدها الكاتب املخرج اإىل املتلقني 
والتاأث���ري بهم ليخلق حالة تفاعلي���ة لديهم ليعي�ض 
كل منهم ق�سته وق�سة الوطن مبا يحمله ذلك من 
دللت واإ�سقاط���ات غري مبا�س���رة حتاكي ما مير 
ب���ه جمتمعنا م���ن اأزمات، مع تاأكي���د على النتماء 
لالأر�ض والإميان باإ�سراق���ة فجر جديد والنهو�ض 

من حتت الرماد للتحليق من جديد .
ي�س���م كادر العم���ل يف الإ�ساءة من���ى �لهادي 
ال�سينوغرافي���ا جل���ن �له���ادي هند�س���ة ال�سوت 
مهن���د كن���ج اإدارة من�س���ة حمد �لري�س���ي م�ساعد 

خمرج مر�م �لباروكي .
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ورمي  بيط���ار  عب���ر  ال�شقيقت���ان  الفنانت���ان  تتاب���ع 
بيط���ار م�شروعهم���ا امل�شرحي، اإذ قدمت���ا يف �شهر ني�شان 
املا�شي م�شرحية بعن���وان »مواطن ن�ص كم« من تاأليفهما 

واإخراجهما .
تقدم امل�شرحية باأ�شلوب ترميزي مقوالت ذات طابع 
معا�ش���ر من خ���ال �شخ�شي���ة املواطن وحيد ال���ذي تبداأ 
امل�شرحية مع���ه وتنتهي به وقد تغ���رت اأحواله وانتقل من 

حال اإىل حال .
تق���دم امل�شرحي���ة اأي�ش���ًا �شخ�شي���ات متث���ل ال���دول 
العربي���ة، وتك�شف ع���ن االأ�شاليب التي يت���م اتباعها لن�شر 
االإباحية وت�شوي���ه تاريخ املنطقة وغر�ص ظاهرة الفنت بني 

الأطي���اف به���دف حما�صرة املواطن العرب���ي اإىل احلدود 
الق�صوى .

من اأبرز �صخ�صي���ات امل�صرحية �صخ�صية العمة نورا 
الت���ي حتاول تعمي���م الفك���ر الإباحي مب�صاع���دة خادمتها 
�صوني���ا الت���ي متث���ل الفك���ر ال�صهي���وين، وهن���اك اأي�ص���ًا 
�صخ�صيت���ان ت�صاهم���ان بجهلهم���ا وتخلفهم���ا يف تهري���ب 
الآثار وا�صت���راد ال�صالح بهدف الك�صب املادي، بالإ�صافة 
اإىل �صخ�صية منرة املت�ص���ددة التي ت�صعل نران احلروب 
الأهلي���ة والعن�صري���ة با�صم الدين، ويك���ون املواطن وحيد 
وغ���ره م���ن املواطنني م���ن بني ال�صحاي���ا اإل اأن���ه يرف�ض 
الر�صوخ لتلك الإرادات الت���ي حتاول اأن تنتزع منه الكثر 

مواطن نص كم
ـــــــــرة بيـــــــــــــن الرتميــــــــــز واملعا�صَ



رة مواطن ن�ص كم... بني الرتميز واملعا�صَ احلياة امل�صرحية - العدد 107 - 108

122

Theatre L
ife - Issue 10

7 - 10
8

58

م���ن القيم واملب���ادئ ليعل���ن يف النهاية ثورت���ه على الفكر 
التخريبي الهدام واجلاهل .

���د �صخ�صي���ات امل�صرحي���ة الفنان���ون : حمم���د  ج�صَّ
عزيزة-�شفي���ق  يو�شف-�أحم���د  �ل�شي���د  جعفر-جني���ب 
كروط-جمي���ل  �شابوين-ن���ور  �لدي���ن  �شهبندر-�شي���ف 
خوجة-�بر�هي���م غبا�ش-نور عزو-حمم���د فا�شل-عمر 
دوبا-عب���ر بيطار-رمي بيطار غناء �شالح طاهر �لذيل 
وخل���ود �الجات���ي هند�صة الإ�صاءة وال�ص���وت عمار جر�ح 
مدي���ر املن�صة ح�ش���ن عابدي���ن ا�صتوديو و�ش���اح كوريني 
م�صاع���د خمرج عب���د �لعظي���م م���ال وم�صاركة م���ن فرقة 
حكم���ت للرق����ض امل�صرح���ي وتنظي���م فريق �صت���ار كروب 

باإدارة ز�هر �ل�شيخ . 
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»اأخ����ت رج����ال« ه����و عن����وان العر�����ض امل�سرح����ي 
ال����ذي قدمت����ه فرقة امل�س����رح العم����ايل يف مدينة حلب 
يف �سه����ر ني�س����ان املا�س����ي واأخرج����ه الفن����ان حمم����د 
م����رو�ن �إدلب����ي الذي تن����اول يف عمل����ه �سخ�سية املراأة 
يف كفاحه����ا و�سربه����ا ومعاناته����ا االجتماعي����ة نتيجة 
مف����رزات احل����رب عل����ى �سوري����ة وانت�ساره����ا بقيمها 
الوطني����ة واالأخالقي����ة، حي����ث قدم العر�����ض جمموعة 
�سور واقعي����ة هدفت اإىل ت�سليط ال�س����وء عليها، وقال 
خم����رج امل�سرحية عن عمله: »ي�س����رد العمل من خالل 
َم�ساه����د متتالية املواق����ف التي قد تتعر�����ض لها املراأة 
يف جمتمعن����ا، وخا�سة زوجات ال�سه����داء اأو امل�سابني 
وهّن يتحملن م�سوؤوليات اأكرب يف املنزل والعمل وتربية 
وتن�سئ����ة االأبناء، والعمل يركز عل����ى الناحية االإيجابية 
لن�س����ال امل����راأة يف املجتمع وكفاحها يف تربي����ة اأبنائها 
ليتابع����وا م�سرية اآبائهم يف بن����اء املجتمع والدفاع عنه 
من خالل غر�ض القيم الوطنية واالأخالقية يف النفو�ض 
والتاأكيد على اأن املراأة هي ن�سف املجتمع الذي ين�سئ 

ويربي االأجيال التي �سيعتمد عليها الوطن« .
�س���ارك يف جت�سي���د �سخ�سي���ات امل�سرحي���ة : �سعيد 
�لهالل-لين���ا �ملو�سى-جني���ب عقاد-حمم���ود �سوم���ان- 
�سو�س���ن ��سماعيل-�سي���اء قطان-تي���م �ملو�سى-ر�س���و�ن 
ح�سري-�أحم���د �ملو�سى-عب���د �له���ادي حريتاين-من���ر 
مزيك-جو�ن���ا كنجو-م�سباح ��سكيف-قمر برو.. �سوت 
ب�س���ار ريح���اوي اإ�س���اءة عمار ج���ر�ح مدي���ر من�سة خلود 
�مل�س���ري ت�سوي���ر فوتوغرايف ن���ور برو ت�سمي���م ومونتاج 
�سال���ح ح���د�د م�ساع���د خم���رج م�سطف���ى مع���دل خمرج 

م�ساعد �أماين ريحاوي .

أخت رجال 
لفرقـــــة عمــــــال حـــــــلب
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ق���دم الفن���ان امل�سرح���ي مت���ام الع���واين يف 
�سه���ر ني�سان املا�سي يف مق���ر رابطة اخلريجني 
اجلامعي���ني مونودرام���ا )�سهرة م���ع اأبي دعا�س 
احلمداين( من تاأليفه ومتثيله واإخراجه، معتمدًا 
م�س���رح الغرفة ووجود املمث���ل الواحد من خالل 

فيه���ا  يحاك���ي  �صخ�صي���ة 
�صعراء م���ن حم�ص متهمًا 
اأ�صع���اره  ب�صرق���ة  اإياه���م 
باأ�صمائه���م،  ون�صره���ا 
لتك���رمي  مداعب���ة  وه���ي 
حي���ث  ال�صع���راء،  ه����ؤالء 
�صخ�صية  الع���واين  يق���دم 
طريف���ة متهمة بالرنج�صية 
ال�صخ�صي���ة  وانف�ص���ام 
دعا����ص  اأب����  اأ�صماه���ا 
احلم���داين تيَّمنًا بال�صاعر 
احلم���داين،  فرا����ص  اأب���ي 
حيث يدخل حاماًل دراجته 
ب���دل اأن حتمل���ه، وال�صبب 
اأنه���ا تعطل���ت ومل يجد من 
ومع���ه  عجلته���ا،  ي�صل���ح 
كي����ص كب���ر في���ه اأ�صع���اره 
مل  الت���ي  وخمط�طات���ه 
تن�صرها ل���ه اأية جهة ن�صر، 
وكانت جهات الن�صر ت�افق 
له عل���ى ن�صرها بعد اأ�صهر، ورمب���ا بعد �صنة من 
درا�صته���ا ومراجعتها ولكن على ح�صابه اخلا�ص 
وه� املع���دم ماديًا، وهذه نقط���ة مهمة اتهم من 
خالله���ا جهات الن�صر الت���ي ال تن�صر للمغم�رين 

مونودراما سهرة مع أبي دعاس
يف رابطـــة اخلريجيـــــن اجلامعييـــــن

حممد خري الكيالين
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بل للم�صه�ري���ن، وه� يدخل معتذرًا عن التاأخر 
�صارح���ًا م���ا ح�ص���ل له ب�صب���ب عط���ل الدراجة، 
وي�صتهج���ن ال�صاع���ر ب�س���ام النج���ار دخ�ل هكذا 
�صخ�صي���ة اإىل مقر رابط���ة اخلريجني وي�صاركه 
احل���دث م�صتنكرًا �صخ�صيته فيطلب من الكاتب 
فرح���ان بلبل اأن ُيعرف عن���ه، فيعرتف بلبل اأنه 
ال�صاعر اأب� دعا�ص احلم���داين الذي يبداأ ب�صرد 
حكايته مت�ا�صاًل مع احل�ص�ر املك�ن من الكاتب 
واملخرج فرحان بلبل والباحث واملخرج حممد 
ب���ري الع���واين واملمثل اأحم���د من�س���ور والناقد 
عبد الك���رمي عمري���ن وال�صعراء مظهر احلجة 
وعب���د النبي ت���اوي ومعت�سم داالت���ي وانت�سار 
البح���ري ويحك���ي معانات���ه بح���دث اآيّن يج���ري 
االآن اأمام احل�ص�ر، معتم���دًا على نب�ص الذاكرة 
ب�صيغة املا�صي، فيته���م ال�صعراء ب�صرقة �صعره، 
وي�صت�صهد باأ�صعار احلا�صري���ن اإ�صافة لل�صعراء 

الغائب���ني حمم���ود نق�س���و وعبد الك���رمي الناعم 
وخ�س���ر الع���كاري وحمم���د الفهد مدعي���ًا اأنهم 
�صرق�ها منه ون�صروها باأ�صمائهم يف دواوينهم .
وت�صتم���ر ال�صهرة بعر�ص م���ا حدث معه من 
م�اق���ف بين���ه وب���ني ال�صع���راء الذي���ن يرافق�ن 
اجلمي���الت، وخا�ص���ة مع اإح���دى املعجبات التي 
�صمعت �صعره �صدفة �صم���ن ك�كبة من ال�صعراء 
وطالبه���ا مب�ع���د يف م���كان يف اأح���د املنتديات، 
ف�عدت���ه باال�صتم���اع ل�صع���ره، ويتح�ص���ر له���ذا 
اللقاء وه� ال ميل���ك ثمن �صيافته لها، في�صتدين 
وياأت���ي للمكان ويطلب تقدمي امل�صروب وملحقاته 
عن���د ح�ص�ره���ا، فتتاأخ���ر، ويظن اأنه���ا �صايرته 
لكنها حت�ص���ر بكامل اأناقته���ا في�صتفي�ص ب�صرح 
هذا امل�ق���ف اال�صتثنائي بالن�صبة ل���ه وي�صرت�صل 
بال��صف وه���� الذي مل يقابل ام���راأة يف حياته، 
فيقراأ ال�صعر الذي كتبه يف الليل، فتعجب ب�صعره 
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ويق���ع يف حبه���ا ويتنه���د، ولكنه ح���ب من طرف 
واحد، وتت�صل به زوجته ت�صاأل عنه ويق�ل لها اأنا 
يف رابطة اخلريجني اأقدم اأم�صية �صعرية فتق�ل 
له دائمًا تكتب ق�صائ���د باآخرين، اأكتب ق�صيدة 
�صعر ب���ي اأنا زوجتك حبيبتك فيق�ل لها �صيطان 
ال�صع���ر ال يلهمني ب���ك ولكنه يق�ل له���ا ق�صيدة 
فتفرح وت�صر بها ويحكي اأنه ه� من جعل ال�صاعر 
ح�س���ن بعيت���ي اأم���رًا لل�صع���راء وبع���د حكاي���ات 
وق�ص�ص وروايات عن معاناته بعدم ن�صر اأ�صعاره 
يخ���رج م���ن الكي����ص خمط�ط���ات م���ن اأ�صع���اره 

وخمط�طات���ه  وق�صائ���ده 
وي�زعه���ا عل���ى احلا�صرين، 
م�ؤك���دًا �صدق كالم���ه يف اأنه 
دراجت���ه  وي�صح���ب  �صاع���ر، 
اخلاط���ر  مك�ص����ر  ويخ���رج 
ب�صبب جتاهله والتعامل معه 

باإنكار ل�صخ�صيته و�صعره .
متي���ز االأداء بالتلقائي���ة 
واملرح وانعتاق املمثل من اأ�صر 
�صخ�صية ممث���ل امل�ن�دراما 
و�صكله و�ص�ت���ه فقدم ج�صدًا 
لينًا ا�صتطاع التحرك بلي�نته 
ب���ني احلا�صري���ن م���ع ظهر 
مقّ��ص، معتمدًا يف �صكله على 
�صخ�صية اأحدب ن�تردام مع 
�ص�ت مغاير ل�ص�ته االأج�ص، 
فاأعط���ى لل�صخ�صي���ة �ص�ت���ًا 
بّح���ة.. وق���د  م�صتع���ارًا م���ع 
امل�صرحية«  »احلي���اة  التق���ت 

الفنان العواين الذي قال : 
»م�ص����رح الغرفة جتربة 
عل����ى م�صت�ى  واأوىل  رائ����دة 
القط����ر،  ورمب����ا  حم�����ص، 
والعمل مل يخرج عن م�صرح 
امل�ن�درام����ا ال����ذي يعتم����د على املمث����ل ال�احد 
وا�صتعرا�����ص حدث ما ح�صل مع����ه يف ال�صابق، 
بل ه����� �صمن ه����ذا الت�ج����ه يف غرف����ة اأو قاعة 
حيث يحك����ي املمثل عن ح����دث اآين يحدث معه 
االآن �صم����ن ج����دران الغرف����ة، حيث يحك����ي اأب� 
دعا�ص ع����ن معاناة واآالم وهم�����م حدثت معه.. 
لق����د ا�صتغنيُت عن الديك�����ر وامل��صيقى وقدمُت 
ج�ص����د ممثل يتحرك واأرج����� اأن اأك�ن قد وّفقت 

يف ذلك« .
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»بي���ت الدمي���ة« الن����ص االجتماع���ي ال�شه���ر للكات���ب 
امل�شرح���ي هرنيك �إب�سن والذي ُق���دم اأكرث مرة على م�شارحنا 
وق���ع اختيار املخرج امل�شرحي علي عب���د �حلميد عليه ليقدمه 
جلمه���ور م�شياف يف �شه���ر اآذار املا�شي مبنا�شب���ة يوم املراأة 
العامل���ي برعاية مرك���ز االإغاثة والتنمية بالتع���اون مع �شندوق 
االأمم املتحدة لل�شكان، كما مت تقدمي العر�ص يف مدينة دم�شق 

يف وقت الحق .
د �شخ�شيات امل�شرحية الفنانون : ق�سي �سعب- ج�شَّ
�آالء طيبة-عل���ي �سليمان-ملى �سحادة-دينا �حلرك-علي 

حمام���ة-�آالء �شاهني-عل���ي ديوب اإ�س���راف وتن�سيق عام 
�شنان نز�ر مننوم تعاون فني عماد �لدين بدر .

و�سب����ق للمخرج عبد �حلميد اأن ق����دم عددًا من الأعمال 
امل�سرحية نذكر منها : »يوم هرب احلب من املنزل-البحث عن 
ال�سم�س-بوين-الكنز-مونودرام����ا ليلة التكرمي-حكاية املولود 
اجلديد-ن����ور العيون« كما �سارك كممث����ل يف عدد من العرو�س 
امل�سرحي����ة مث����ل : »الرهان-حك����ي ال�سرايا-ال�سيد واخلادمة-
اللم�س����ة الذهبية-وقت م�ستقطع-اأجمل رجل غريق يف العامل-

التقاطع-�سيء غريب-�ساعي بريد نريودا-الغزاة« .   

ســــارة
يف يـــــوم املــــــراأة العــــــــاملي
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رحب����اين  للأخوي����ن  ال�شه����رة  الغنائي����ة  امل�شرحي����ات 
الت����ي عرفته����ا خ�شبات امل�ش����ارح اللبناني����ة وال�شورية يف عقد 
ال�شبعينيات من القرن املا�شي وجدت يف الآونة الأخرة هوى 
عن����د املخرج امل�شرحي يو�شف �شم����وط الذي نقل عددًا منها 
اإىل خ�شبة امل�شرح �شم����ن روؤية فنية جديدة لها.. ويف ال�شهر 
الثالث من العام احل����ايل جاء الدور على م�شرحية »املحطة« 

التي ج�ّشدت دور الفنانة فريوز فيها الفنانة نهى زروف .
�شاركت يف امل�شرحية التي ُقدمت يف مدينة حمردة فرقة 
اأرابي�شك وفرقة لزورد واملغني فادي نا�شر ونفذت اللوحات 
الراق�شة فرقة اأوركيديا للم�شرح الراق�ص باإ�شراف الفنانني 

�شليمان غيبور و�شاهر رحال ومنال احلموي .

وللمخرج يو�ش���ف �شموط العدي����د من الأعمال 
امل�سرحي����ة الت����ي قدمها عل����ى مدى �سن����وات عديدة، 
نذك����ر منها : »�سوء ال�سم�س-القمر وخوابي الع�سل-
املوت والعذراء-قبل اأن يذوب اجلليد-ال�سيد �سفر-
حكايات-اأماديو�س-البح����ث ع����ن الذهب-الدن�س-
املهرجون-امل�سخ�ساتي����ة« وعر�س����ت م�سرحيات����ه يف 
ع����دة مهرجانات م�سرحية حملي����ة كمهرجان دم�سق 
امل�سرح����ي ومهرج����ان حم����اة امل�سرح����ي ومهرج����ان 
حم�س امل�سرحي ومهرجان مدين����ة الثورة امل�سرحي 
ومهرج����ان امل�س����رح ال�سبيب����ي، وح����ازت اأعماله على 

العديد من اجلوائز .

احملطة
يف حمــــــــردة
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تابع املخ���رج امل�سرحي كمال 
امل�سرحي���ة  م�سريت���ه  قرح���ايل 
املتمي���زة فق���دم يف �سه���ر �سباط 
املا�سي عم���ًل م�سرحيًا للأطفال 
وغاب���ة  »الوح����ش  عن���وان  حم���ل 
تاأليف���ه  م���ن  وه���و  الأ�سدق���اء« 
واإخراج���ه، وفيه يط���رح قرحايل 
واأخلقي���ة حول  تربوي���ة  ق�ساي���ا 
قيم التعاون واملحب���ة والوفاء بني 
الأ�سدق���اء، وقد تفاع���ل الأطفال 

مع �سخ�سي���ات �مل�سرحية �ملحببة �إىل نفو�سهم كالدب 
و�لغز�ل و�لق���رد �لثعلب، و�أ�سار �ملخرج يف ت�سريحات 
لوكالة �لأنباء »�سان���ا« �إىل �أن خمرجي �مل�سرح �لقومي 
يف �لالذقي���ة �أ�سبح���و� يتوجه���ون ب�س���كل متز�ي���د �إىل 
جمه���ور �لأطف���ال يف عرو�سهم، وخا�س���ة يف �ل�سنو�ت 

�لأخرية .
ج�ّس���د �سخ�سي���ات �مل�سرحي���ة �لفنان���ون : ها�شم 
غزال-رغ���داء جديد-�شو�ش���ن عطاف-جم���د يون�س 
اأحمد-ن�ش���ال عديرة-خال���د حمادة-راما قرحايل-

حممد قرحايل-يقني زنيبة .

الوحش وغابة األصدقاء
يف قومي الالذقية

�أ�سرة �مل�سرحية
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»حكوات���ي الفتي���ان« ه���و عن���وان العر����ض امل�سرحي 
الطفل���ّي الذي قدمه امل�سرح القوم���ي يف احل�سكة يف �سهر 

اآذار املا�سي وهو من تاأليف واإخراج �إ�سماعيل خلف .
اأك���د العم���ل عل���ى اأهمي���ة التم�س���ك ب���راب الوطن 
والدف���اع عنه وبنائ���ه ورف�ض مغريات الهج���رة، ويت�سمن 

العمل عدة لوح���ات م�سرحية ُقّدمت 
باأ�سلوب مب�سط يحاكي عقل الطفل، 
بالإ�ساف���ة اإىل حكايات متت روايتها 
عل���ى األ�سنة اأبط���ال العمل، ومل يهمل 
العر����ض الأغ���اين الهادف���ة يف اإطار 
كومي���دي، واأ�س���ار خم���رج العمل يف 
ت�سريحات اإعالمي���ة اإىل اأن امل�سرح 
القوم���ي يف املحافظ���ة حري�ض على 
تخ�سي�ض ج���زء كبري م���ن عرو�سه 
الت���ي تقدم على مدار العام لالأطفال 
ح���ب  زرع  اإىل  وال�سع���ي  واليافع���ن 
الثقاف���ة والأدب وامل�سرح يف نفو�سهم 

،
ي�سارك يف جت�سي���د �سخ�سيات 
امل�سرحية الفنانون : �ألي�صار �صدود-با�صل حريب-في�صل 
حميد-عب���د �لعزي���ز �لأملح-يو�ص���ف �صاك���ر ومت تق���دمي 
العم���ل يف مهرج���ان احل�سك���ة امل�سرحي ال�ساب���ع يف �سهر 

ني�سان املا�سي . 

حكواتي الفتيان
دعوة اإىل التم�سك برتاب الوطن
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عم���ل م�سرح���ي جدي���د للأطف���ال قدمت���ه جمعية 
�سب���اب للفنون وفرقة األي�س���ار امل�سرحية يف اللذقية يف 
�سه���ر اآذار املا�سي من تاأليف رايف عزيز واإخراج ن�ضال 
عديرة اإ�سراف دانيال ديب و�ضامي �ضحرور وهو يحكي 
ق�س���ة الفتى عام���ر الذي يقوم برعاي���ة اأخته ع�سل بعد 

وف���اة والديهما من خ���لل عمله 
يف بي���ع ال���ذرة من احلق���ل الذي 
ورث���اه عنهما وحماوالت الغربان 
�سرق���ة ال���ذرة وكيفي���ة مواجهته 
�س���رورة  اإىل  اإ�س���ارة  يف  له���ا 
االأخ���وة  ب���ن  املحبة والتع���اون 
وا�ستخ���دام العق���ل وال���ذكاء يف 
وحتقي���ق  الل�سو����ص  مواجه���ة 

الهدف .
تفاع���ل م���ع العم���ل جمه���ور 
ا�ستمتع���وا  الذي���ن  االأطف���ال 
االإيجابي���ة  الر�سائ���ل  وو�سلته���م 
ح�س���ب  مبا�س���ر  غ���ر  ب�س���كل 

خم���رج �لعم���ل �ل���ذي ع���رَرَّ ع���ن �أهمي���ة 
حتدي���د �لفئ���ة �لعمري���ة �لت���ي ت�ستهدفها 
للأطف���ال  �ملقدم���ة  �مل�سرحي���ة  �لعرو����ض 
لتحاك���ي ق���در�ت �لطف���ل وت�سه���ل عملي���ة 
ه  �لفهم وحتقي���ق �لفائدة �ملرجوة منه، ونورَّ
عديرة باأهمية �لعرو�ض �مل�سرحية �ملقدمة 
للأطفال و�لتي ت�سه���م يف تعريف وتقريب 
�لطف���ل من �مل�سرح وتكوي���ن ذ�ئقته �لفنية 
و�لب�سري���ة من خ���لل ��ستخ���د�م �لإمياء 

و�ملو�سيقى بالطريقة �ملثلى .
د �سخ�سيات �مل�سرحية �لفنانون �ل�سباب : زينة  ج�سرَّ
ع�ساف-جعف���ر �أب���و علي-حمم���د جخلب-جويل معال-
حمم���ود �أبو كف-حممد عب���د �هلل ومت تقدميها يف �سهر 

�آذ�ر �ملا�سي .

أخيت احلبيبة
جديـــــد املخـــــرج ن�ضـــــال عديـــــــرة
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ح���ن قدم �أطف���ال مركز �لتوح���د يف منظمة �آم���ال عر�ضهم 
�مل�ضرح���ي »وجهان« يف �ضه���ر ني�ضان �ملا�ضي عل���ى م�ضرح �حلمر�ء 
بدم�ض���ق مل يقدم���و� م���ن خالل���ه ع���رة جدي���دة حلكاي���ات عاملية 
ك�ضندريال �أو ليلى و�لذئ���ب و�لتي �عتاد �أطفالنا عليها و�إمنا قدمو� 
ع���رة حياتية تتج�ضد عر وقفة ه���وؤلء �لأطفال على خ�ضبة �مل�ضرح 
لي�ص فقط ليك�ضرو� �لنظرة �لنمطية لهذه �لق�ض�ص بل �أي�ضْا لك�ضر 
�لأحكام �مل�ضبقة عن �أطفال �لتوّحد �لذين �عتلو� خ�ضبة �مل�ضرح بعد 

جهود بذلتها �ملنظمة من خالل عدد من �لأ�ضاتذة و�مل�ضرفن .
وكان �لفنان اأمين زيدان �لذي قدم للعر�ص قد �أ�ضار بد�يًة 
�إىل �أهمية وجود منظمة �آمال، موجهًا �لتحية لكل �لعاملن فيها 
للجه���ود �لتي يبذلونها لإخر�ج �أطفالن���ا من عتمة �لتوحد، ور�أى 
�أن���ه من و�جب���ه �لإن�ضاين و�لأخالق���ي �لتو�جد يف ه���ذ� �لعر�ص 

و�لتجرب���ة �لإن�شانية �لتي يقدمها، �آ�شفًا لأن���ه مل يكن �شريكًا يف 
�شناعت���ه، وق���د كان ور�ءه جهد �أ�شاتذة من منظم���ة �آمال، وهو 
فخ���ور مبا بذل���وه، منوهًا �إىل �أن���ه �ليوم وبعد نح���و 35 عامًا من 
�لعمل �مل�شرحي ما ز�ل ي�شعر ب�شطوة �مل�شرح ورعبه، وحني يقف 
عل���ى خ�شبته ي�شعر وكاأن���ه يخطو خطو�ت���ه �لأوىل، وبالتايل فاإن 
وق���وف �أطفال لديهم و�شع �شح���ي خا�ص على خ�شبته من خالل 
عر�ص م�شرح���ي دليل و��شح على عمل طوي���ل ومتو��شل وجهود 
ُبِذل���ت.. من هنا �شكر زي���دان كلَّ �لأيادي �لبي�شاء �لتي �أخرجت 

�أطفال �لتوحد من د�ئرة �لعتمة �إىل د�ئرة �ل�شوء .    
�أم����ا اأ.جنيب احلبال م����درب �مل�شرح يف منظم����ة �آمال فقد 
�أك����د �أن »وجهان« مل يكن جمرد عر�ص م�شرحي بل هو خطوة من 
�خلطو�ت وحلم يف طريق طويل ومن �ل�شروري �أن يت�شارك �ملجتمع 
م����ع منظمة �آم����ال لتحقيقه بالتاأكيد عل����ى �أن �إمياننا باأطفالنا هو 
�لذي يفجر �إمكانياتهم وقدر�ته����م، م�شريً� �إىل �أن »وجهان« لي�ص 
�خلط����وة �لأوىل، خا�شة و�أن �ملنظمة ومنذ �أربع �شنو�ت وهي تعمل 
مبنه����اج �لدر�ما �لذي يت�شمن �أهد�فًا تالئ����م �لقدر�ت و�خلطط 
�ملوج����ودة يف �ملنظمة، و�لبد�ية كانت من خ����الل م�شاريع �شغرية 
ثم عرو�ص �شمن م�شرح �ملنظمة، و�ليوم مع عر�ص »وجهان« وهو 
عر�����ص م�شرحي متكامل، �ش����ارك فيه 19 طف����اًل، موؤكدً� احلبال 
�أن �لعر�����ص كان خطوة �شعبة، خا�ش����ة و�أن �لطفل �لتوحدي لديه 
�شع����ف يف �لتو��ش����ل وع����دم �ل�شتجاب����ة للتعليم����ات، ولديه فرط 
حرك����ي يتمثل بحركات منطية ي�شتم����ر يف تكر�رها.. من هنا فاإن 
فك����رة وجوده على خ�شبة �مل�شرح بكل �لعنا�شر �لفنية �لتي ت�شتفز 
طفل �لتوحد يقوم على �لكثري من �ملخاطرة، منوهًا �إىل �أن �لأهل 
جتاوب����و� و�شجعو� �لفكرة لأنهم كانو� مدرك����ني �أن �لعر�ص فر�شة 
لإلق����اء �ل�شوء عل����ى قدر�ت �أطفاله����م �مل�شابني بالتوح����د، مبينًا 
�أن �مل�ش����رح يعني زيادة �لثقة بالنف�����ص و�لتفاعل مع �لآخرين وهو 
يتطل����ب مرون����ة ج�شدي����ة وخياًل و��شع����ًا، وهذ� ما يقدم����ه �مل�شرح 
لطف����ل  �لتوحد، منوه����ًا �إىل �أن »وجهان« �شبق و�أن ُقدم يف حم�ص 

وكانت ردود �لأفعال خارج كل �لتوقعات .

وجهـــــــان
جتربة م�سرحية جريئة لأطفال التوحد
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امل�سرح���ي  والباح���ث  الكات���ب  حما�سرت���ان قدمهم���ا 
فرح���ان بلب���ل يف حم����ص يف �سه���ر حزيران املا�س���ي، ففي 
اجلمعي���ة التاريخي���ة األقى بلبل حما�س���رة بعنوان »رجاالت 
امل�س���رح يف حم�ص« وبع���د تقدمي د.عب���د الرحم���ن البيطار 
���ر بداأ بلبل حما�سرت���ه بالتعريف  رئي����ص اجلمعية للُمحا�سِ
باأربعة من رواد امل�سرح احلم�سي من رجال الدين االإ�سالمي 
وامل�سيحي كّتابًا وخمرجني مل يقف الدين عائقًا اأمام عملهم 
يف امل�سرح، وكانت عالقة �سداقة تربط فيما بينهم، اأحدهم 

كان داود اخلوري وكانوا يطلقون عليه لقب »املعلم« .
و�س���رد بلب����ل �س���رة حي���اة وطم���وح واآالم ال�سيخ عبد 
الهادي الوفائي الذي وِلد يف حم�ص عام 1843 وتلقى علوم 
اللغة العربية وعلم العرو�ص واملو�سيقا عن والده ال�سيخ عمر 
الوفائي فنبغ يف ال�سعر واملو�سيقا، وكان عازفًا على الناي، 
ثم �ساف���ر اإىل ا�ستانب���ول الأداء اخلدم���ة الع�سكرية فتمّكن 
فيها اأكرث م���ن علوم املو�سيقا، ثم انتق���ل اإىل دم�سق ليعمل 
عّط���ارًا فالتقى ب� اأب����ي خليل القباين وح�س���ر م�سرحياته، 
فلّم���ا ع���اد اإىل حم�ص بداأ بتق���دمي اأعمال���ه امل�سرحية عام 
1870 اأو قب���ل ذلك بعام، وكان يقدم م�سرحياته يف باحات 
ال���دور الوا�سع���ة، وكان اأه���م ه���ذه الدور بيت امل���ر يف حّي 
ب���اب الرتكمان، ويبدو اأن احلاّج �صليم����ان �صايف الذي قدم 
عرو�س���ه امل�سرحية قب���ل ذلك بع�سر �سن���وات و�سع حديقة 
بيته حتت ت�سّرف الوفائي وعمل معه يف فرقته امل�سرحية، 
وقدم الوفائي بني عاَم���ي 1870 و1880 خم�ص م�سرحيات 
ه���ي : »ن�سيم-رعد-كوكب االإقبال-درغام-اأبو ح�سن« وقد 
�ص  ُمّثَل���ت واأقبل عليها اأه���ل حم�ص اإقبااًل �سدي���دًا، وُخ�سّ
ريعه���ا للم�ساريع اخلري���ة، ومل يلَق الوفائ����ي عَنتًا من اأهل 
حم����ص كم���ا لقي���ه �صليمان �ص����ايف قبل���ه بع�سر �سن���وات اأو 

القباين يف دم�سق بعد ذلك بع�سر �سنوات، وحاول الوفائي 
اأن ي�ساي���ر اأهَل ع�سره فكانت م�سرحيات���ه م�سوبة باللهجة 
العامية نظرًا لأن اأكرث اجلمهور كانوا ذوي ثقافة حمدودة، 
ومل يك���ن املمثلون اأكرث ثقافة، ومع ذل���ك ا�ستطاع الوفائي 
اأن يغر�س هذا الف���ّن يف نفو�س جمهوره، فكانت م�سرحياته 
تت�سم���ن الغن���اء واملو�سيقا، فاإذا تذكرنا اأن���ه كان مو�سيقيًا 
بارع���ًا ومطربًا وعازفًا على الناي اأدركن���ا دور املو�سيقا يف 
م�سرحيات���ه التي كان���ت ماأجورة يف طريق���ة الدخول اإليها، 
ومل يك���ن وجهاء حم����س يتاأبون على دفع النق���ود كما فعل 
وجهاء دم�سق مع القباين ولعلهم مل يجروؤوا على ذلك لأنه 
ر�س���د ريع م�سرحياته للم�ساريع اخلريي���ة، وكان هذا �سببًا 
اآخ���ر يف ح���ّب النا�س له حتى �ساروا يتواف���دون اإليه من كل 
م���كان، وُي���روى اأن عب����د احلميد با�ش����ا الدروب����ي وهو رجل 
كان �ساحب نف���وذ قرر اأن يح�سر اإحدى م�سرحياته فمنعه 
الب���ّواب ل�سبب ما م���ن الدخول، فطل���ب اأن يقابل الوفائي 

حماضرتان مسرحيتان لفرحان بلبل
يف حمــــــــــ�ص
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فا�ستقبله الأخ���ري اأح�سن ا�ستقبال، فلّم���ا ح�سر امل�سرحية 
اأب���دى اإعجابه ال�سدي���د بها، ولعله بهذا يحاك���ي تاأييد ولة 

دم�سق ل� القباين .
����ر للحديث ع����ن داود ق�شطنطني  ث����م انتق����ل املحا�سِ
اخل���وري املول����ود يف حم�س ع����ام 1860 يف اأ�س����رة كرمية 
املحت����د، واأخذ م����ن وال����ده اللغة العربي����ة واآدابه����ا، وتعلم 
الريا�سي����ات، وكان م����ن اأوائ����ل م����ن تعّلم م�س����ك الدفاتر 
واحل�ساب����ات التجاري����ة على طريق����ة الأوربي����ن، كما تعلم 
املو�سيقا وكان ميتلك �سوتًا �سجيًا، وُعّن يف دم�سق موظفًا 
وهو فتى يافع دون الع�سرين، وتعّرف على القباين بوا�سطة 
مدح���ت با�شا فقّربه القباين وا�سطف����اه معجبًا بعبقريته، 
ويرّج����ح بلب���ل اأن اخل���وري راف����ق القب���اين يف رحلت����ه اإىل 
م�س����ر، ث����م ع����اد اإىل حم�����س ع����ام 1888 فاأخ����ذ ميار�س 
تدري�����س الريا�سي����ات واملو�سيقا يف املدار�����س، م�ستعينًا يف 
تدري�����س املو�سيقا ب�سوته اجلمي����ل، ويف العام 1890 اجته 
اخلوري نحو امل�سرح وكتب بن العامن 1890 و1891 �سبع 
م�سرحي����ات هي : »جنفياف-اليتيم����ة امل�سكوبية-ال�سدف 
العجوز-لالب����ن  وامل����راأة  اخلط����اب  ب����ن  املده�سة-عم����ر 
ال�ساّل-يهوديف« بالإ�سافة اإىل عدد كبري من امل�سرحيات 

الق�سرية وامَل�ساهد الهزلية التي �ساع معظمها .
ثال���ث الأ�سم���اء الت���ي تطرق اإليه���ا فرح���ان بلبل يف 
حما�سرت���ه هو يو�شف �شاهني ال���ذي مل يكن له باع طويل 

يف امل�س���رح، وق���د ظهر مع اخلوري يف الع���ام 1890 وقدم 
لط���الب اإحدى املدار����س م�سرحية »املل���ك كور�س« وو�سع 
 1891 الع���ام  ويف  اخل���وري  ق�شطنط���ني  داود  اأحلانه���ا 

ا�سرتك مع اخلوري يف كتابة م�سرحية »�سمريامي�س« .
وحت���دث املحا�س���ر اأي�سًا ع���ن ال�سيخ حمم���د خالد 
ال�شلب���ي وهو اأكرب الكّت���اب الذين عرفتهم حم�س يف تلك 
الف���رتة واأبعدهم اأثرًا فيها ويف بالد ال�سام، وهو من اأوائل 
م���ن اجته بامل�سرح نح���و ال�سيا�سة وجعل���ه يخو�س املعركة 
الوطني���ة يف وجه الحت���الل العثم���اين، وكان امل�سرح قبله 

يكتفي باجلانب الجتماعي وعظًا وتوجيهًا .
وِل���د حممد خالد ال�شلبي يف حم����س عام 1867 وبداأ 
يتلقى العلم منذ طفولته، وملّا قدم القباين اإىل حم�س ان�سم 
ال�شلب���ي الذي كان يف حوايل اخلام�سة ع�سرة من عمره اإىل 
فرق���ة القباين واأخذ من���ه الكثري من املو�سح���ات والأحلان، 
وكان ذا �س���وت �سج���ّي وامتل���ك نوا�س���ي الف���ن م���ن جمي���ع 
نواحيه، فكان ملحنًا وعاملًا بفنون الإيقاع والنغمات، وان�سّم 
اإىل حرك���ة املقاومة �سد الأتراك، كما ا�ستغل بالتعليم فعمل 
اأ�ستاذًا يف املدر�س���ة الأهلية الوطنية وكانت غايته من العمل 
يف التعليم ن�سر الأفكار القومية وتنبيه الوعي، وحن اجته اإىل 
امل�سرح كانت غايته منه كغايته من اإن�ساء املدار�س والتعليم، 
فكان���ت موا�سي���ع م�سرحياته ترتاوح بن الدع���وة اإىل اإن�ساء 
املدار����س واإظه���ار اأجماد الع���رب و�سجاعته���م و�سهامتهم، 

من عرو�س امل�سرح يف حم�س
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وكتب ال�شلبي بن عاَم���ي 1900 و1911 امل�سرحيات التالية: 
»وف���ود العرب عل���ى ك�سرى-�سليم و�سلمى-جن���م ال�سباح-
ربيع���ة بن زي���د املكدم-ال�سارخ املعلوم-اخل���الن الوفّيان-
الأمري حممود والزي���ر املهلهل-جابر عرثات الكرام« ور�سد 
ري���ع م�سرحيات���ه لإن�ساء املدار�س، اأما اأهم م���ا فعله ال�شلبي 
فه���و ا�ستغناوؤه عن الغناء يف بع����س م�سرحياته، وُتعترب هذه 
خطوة جريئة يف ذلك الزمان لأن ذلك قد يهدده بان�سراف 
النا����س عنه، ولعله اأدرك اأن الغن���اء حتول من و�سيلة جلذب 
اهتم���ام اجلمه���ور كم���ا كان يف بداي���ة انت�سار امل�س���رح اإىل 
عن�سر معيق لإي�سال الفكرة، ذلك اأن امل�سرح عنده مل يكن 
و�سيل���ة ت�سلية فقط بل �سار توعي���ة �سيا�سية حتتاج اإىل تفّتح 

الذهن والإ�سغاء اإىل الأفكار .
يف الع���ام 1926 �ساف���ر ال�شلب���ي اإىل مك���ة حل�س���ور 

موؤمتر فاأ�سابه املر�س فمات وُدِفن هناك .
 *  *  *

املحا�س����رة الثاني����ة ل����� فرح����ان بلب����ل تناول����ت امل�س����رح 
اجلزائ����ري وقدمها يف ف����رع حم�س لحّتاد الكّت����اب العرب، 
وتاأتي هذه املحا�سرة كنتيجة لتما�س بلبل املبا�سر مع امل�سرح 
اجلزائ����ري حيث دع����َي اإىل اجلزائر اأكرث من م����رة لي�سارك 
يف ن����دوات ون�ساط����ات للم�س����رح اجلزائ����ري، وه����و يق����ول يف 
هذا ال�س����دد : »اأقام����ت وزارة الثقاف����ة يف اجلزائر م�سابقة 

م�سرحي����ة كنت ع�سوًا يف جلنة حتكيمه����ا، وقبلها �ساركُت يف 
ع�سوية حتكيم ثالثة مهرجان����ات م�سرحية جزائرية« ويتابع 
بلب����ل متحدث����ًا عن امل�سرح اجلزائري: »ب����داأت حركة امل�سرح 
اجلزائ����ري ب����ن عاَم����ي 1921 و1926 وهو تاري����خ قريب من 
اإن�س����اء كثري من امل�سارح العربية، وق����د اأثَّر بع�س امل�سرحين 
الع����رب الذين زاروا اجلزائ����ر وقدموا عرو�سه����م امل�سرحية 
فيها عل����ى ن�ساأة امل�سرح اجلزائري، ومن هوؤلء جورج اأبي�ض 
عام 1921 لك����ن اجلمهور اجلزائري مل يهتم يف ذلك احلن 
بامل�س����رح كثريًا ب�سب����ب ظروف كان����ت تعي�سها الب����الد، وبن 
العامن 1926 و1932 برز فنانون جزائريون جعلوا اجلمهور 
يهت����م بامل�س����رح، منه����م ر�شي����د الق�شنطين����ي ال����ذي تعّلق به 
اجلمهور ب�سب����ب �سخريته املريرة من الأو�ساع ال�سائدة حتى 
قال عنه كاتب يا�شني باأنه �ساريل �سابلن اجلزائر، كما ظهر 
حم����ي الدين ب�شطارزي الذي ي�سمى امل�سرح الكبري اليوم يف 
العا�سمة با�سم����ه.. ويف بداية الأربعيني����ات ظهرت الأحزاب 
ال�سيا�سي����ة التي كان لها اأثر كب����ري يف طبع امل�سرح اجلزائري 
م بالعربية الف�سحى  بالطابع الوطنّي، وكانت امل�سرحيات تقدَّ
الت����ي كان الفرن�سي����ون يحّرمونه����ا على ال�سع����ب اجلزائري، 
وكان امل�س����رح �سنوًا للعمل الع�سكرّي اأي����اَم الثورة اجلزائرية 
التي بداأت يف العام 1956 مما جعل هذا امل�سرح يلقى العنَت 
م����ن امل�ستعمر الفرن�سّي.. وبعد ال�ستق����الل عام 1962 كانت 

من عرو�س امل�سرح اجلزائري
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مهمة امل�سرح يف اجلزائر تثبيت الهوية اجلزائرية التي كانت 
تتاأرجح بن عروبتها العريقة وبن تثقفها بالثقافة الفرن�سية، 
وكان م����ن اأبرز امل�سرحين العاملن يف هذه الفرتة م�شطفى 
كات����ب وعب����د القادر علولة الفري����د بجراأته وهجومه الكا�سح 
على التخّلف والظلم والعادات البالية ومتّتع ب�سهرة وا�سعة يف 
وليت����ه تلم�سان ويف بقية املدن اجلزائرية، وقد دفع دَمه ثمنًا 
له����ذه اجلراأة، اإذ اغتيل يف الع����ام 1994 من قبل التنظيمات 
الإرهابي����ة املت�سددة دينيًا.. ويف العام 1970 �سدرت قرارات 
باإن�ساء امل�سارح اجلهوية، اأي ما يقابله عندنا امل�سارح القومية 
يف املحافظ����ات، وهذه امل�س����ارح اجلهوية تتمت����ع با�ستقاللية 
مالي����ة واإدارية، ويحق للمراكز الثقافية اأن تقدم م�سرحياتها 
مدفوع����ة الأج����ر للعاملن فيه����ا، وميكن للف����رق اخلا�سة اأن 
تق����دم عرو�س����ًا مب�ساعدة الدول����ة، ي�ساف اإىل ه����ذا امل�سرح 
اجلامعي ومهرجان����ه ال�سنوي، وبلغ عدد امل�سارح اجلهوية يف 
الع����ام 2007 �ست����ة وارتفع العدد يف الع����ام 2018 اإىل ع�سرة، 
ويف مقدم����ة امل�س����ارح اجلهوي����ة وامل�س����رح اجلامع����ي والفرق 
اخلا�سة يقف امل�س����رح الوطني يف العا�سمة وهو يقيم ندوات 
واأن�سطة متنوعة ويقي����م مهرجانًا �سنويًا هو مهرجان امل�سرح 
املح����رتف ويجمع اأف�س����ل العرو�����س امل�سرحي����ة، وكل م�سرح 
جهوّي يقيم مهرجان����ه اخلا�س يف وليته، وت�سم عرو�سه ما 
اأنتجه هذا امل�سرح وما اأنتجته امل�سارح الأخرى، ثم يتم انتقاء 
اأف�سل العرو�س لت�سارك يف املهرجان املركزي ال�سنوي، وكان 
مهرجان امل�سرح الوطني اجلزائ����ري ذا وجه عربّي بامتياز، 
لة من م�سرحين عرب وجزائرين،  فلجان التحكيم فيه م�سكَّ
و�سيوف����ه من الدول العربية، وبع�سه����م ُيكلَّف باإقامة ور�سات 
عم����ل لبع�����س وج����وه العم����ل امل�سرح����ي كالكتاب����ة والإخ����راج 
والتمثيل وال�سينوغرافيا، وا�ستمر هذا احلال حتى تويف مدير 
املهرجان حممد بن قطاف فانتفى اجلانب العربي واقت�سر 
احل�سور وجلان التحكيم على امل�سرحين اجلزائرين، وبناًء 
علي����ه مل تعد امل�س����ارح اجلهوية ت�ستدعي �سيوف����ًا عربًا.. وقد 
دت اجلزائر لعدة �سن����وات بن�ساط م�سرحي مل ُيعَرف يف  تفرَّ
بقي����ة الدول العربية وهو فن »َون م����ان �سو« الذي �ساع وتو�سع 
وانت�س����ر يف معظم مدن اجلزائر مما دفع جامعة �سعيدة اإىل 
اأن تقي����م ندوة دولية ح����ول هذا الفن ع����ام 2016 وقد دعيُت 
للم�سارك����ة فيها مع بع�س امل�سرحي����ن العرب، وح�سر الندوة 

اأك����رث من اأربعن اأ�ستاذًا جامعيًا م����ن خمتلف كليات الدراما 
يف اجلامع����ات اجلزائرية، وظننًت للوهلة الأوىل اأن املق�سود 
بهذا الفن هو املونودراما، لكنني فوجئُت اأنه لي�س مونودراما 
م����ع اأن الذي يقدمه �سخ�س واح����د، فهذا النوع من العرو�س 
يقوم على الرجتال ومو�سوعه �سيا�سي فقط، اإذ يقوم الفنان 
بالوقوف اأم����ام اجلمهور ويقدم فكرة �سيا�سي����ة يتحاور فيها 
م����ع اجلمهور الذي ي�س����ج بال�سحك، ثم ي�سوق����ه الكالم اإىل 
حي����ث كان يتوقع اأو ل يتوقع، وكان اجلمهور يقبل بكثافة على 
هذا الن����وع من العرو�س ويدف����ع مقابله اأج����ورًا عالية، واأهم 
فن����ان ُعِرف على هذا ال�سعي����د هو عبد الق����ادر جريو الذي 
حّدثن����ي عن املبالغ ال�سخمة الت����ي جناها من هذا الفن وعن 
بع�����س املو�سوعات ال�سيا�سية الت����ي يتناولها.. هذا الفن تاألق 
يف اجلزائ����ر لعدة �سنوات ثم انطفاأ، ويف العام 2018 التقيُت 
ب����� جري����و و�ساألُت����ه عن �سبب توق����ف هذا النوع م����ن العرو�س 
فاأج����اب باأنه ل يعرف ال�سب����ب، فقد بداأ اجلمه����ور يتناق�س 
اإىل اأن غ����اب متامًا، ولعل هذا الفّن ق����د ا�ستوفى مو�سوعاته 
و�س����ار يكررها اإىل اأن �سئم منها اجلمه����ور، فاإذا تركنا هذا 
الف����ن جانب����ًا وجدنا اأن العر�����س امل�سرح����ي اجلزائري �سبيه 
بالعرو�س امل�سرحية العربية، فه����و يقدم مو�سوعات واأفكارًا 
ُتن�س���ى مبجرد انتهاء العر�س امل�سرح���ي، ومن بن العرو�س 
اجلزائري���ة الت���ي �ساهدُته���ا مل يب���َق يف ذاكرت���ي اإل عر�س 
مقتَب����س ع���ن م�سرحي���ة »طرط���وف« ل���� مولي���ر وين�س���ّب 
الهتم���ام يف العر����س امل�سرح���ي اجلزائ���ري عل���ى اإب���راز 
براع���ة املمثلن اأوًل، فاملمث���ل اجلزائري ق���وّي ومتمكن، ثم 
ين�س���ّب الهتمام تالي���ًا على ال�سينوغرافي���ا، وميتاز امل�سهد 
الب�س���رّي اجلزائ���رّي عن غ���ريه باملي���ل اإىل ال�سخامة حتى 
ي���كاد امل�سرح يختنق بقط���ع الديكور، كما تخط���ف الأب�سار 
والب�سرية األع���اب الإ�ساءة وهي قادرة تقني���ًا على التحرك 
وال�ست���دارة باملوت���ورات واملح���ركات مما ي���وؤدي اإىل م�سهد 
ب�سرّي فاتن، وميك���ن القول اإن ظهور التاأثري الفرن�سي على 
امل�س���رح اجلزائري كان قلياًل، وه���ذا ل ينفي اأن امل�سرحين 
اجلزائرين م�ستغرقون يف التجربة امل�سرحية الفرن�سية كما 
هم م�ستغرقون يف الثقاف���ة الفرن�سية ومل ي�ستطيعوا املوازنة 
ب���ن ثقافته���م الفرن�سية وبن العم���ق الثق���ايف العربي رغم 

�سعيهم احلثيث نحو ذلك .
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* عن وزارة الثقافة-الهيئة العامة ال�سورية للكتاب 
و�سمن امل�سروع الوطني للرتجم���ة �سدر يف اإطار �سل�سلة 
»امل�سرح العاملي« كتاٌب حمل الرقم )1( يف ال�سل�سلة و�سمَّ 
ن�س���ًا م�سرحي���ًا للكاتب امل�سرح���ي الفرن�س���ي فيلي�سيان 
مار�سو بعن���وان »البي�سة« ترجمة د.عبد الهادي �ساحلة 
وه���و يتاألف م���ن ف�سل���ن ومت جت�سيده للم���رة الأوىل يف 

م�سرح الأتولييه يف باري�س عام 1956 .  

* ويف دم�س����ق �سدر عن دار نور حوران للكاتب 
اجلزائ����ري يا�س���ن �سليم���اين كتاب بعن����وان »تلغيم 
الف����ن« وه����و عب����ارة عن عم����ل جماع����ّي م����ن اإجناز 
جمموع����ة م����ن الباحث����ن اجلزائري����ن وامل�سرين، 

وق����د طرح �لكتاب جمموعة �إ�شكاليات مثل : »دالالت 
مفه����وم �لتحي����ز ومتظهر�ت����ه يف �لفن����ون �لكتابي����ة، 
�ل�شمعية و�لب�شرية، وكيف يظهر �لتحيز يف �مل�شرح، 
و�إذ� كان����ت هذه �الأ�شئل����ة م�شروع �نط����اق كمقدمة 
عام����ة لبح����ث طويل ف����اإن �أبو�ب����ًا عدي����دة ميكنها �أن 
تنفتح على هذ� �ملفه����وم وتعرجاته ونتوء�ته ودالالته 
ومتظهر�ته وتعقيد�ته يف �مل�شرح �لعاملي، وقد حاولت 
�ملقارب����ات �لتي ت�شمنها �لكتاب �أن ت�شائل �لن�شو�ص 
�مل�شرحي����ة على �ختاف بيئاتها �بتد�ء من �ختيارها 
لنموذج من �الأعمال �لتاأ�شي�شية �لتي يعود لها �لف�شل 
يف �نفت����اح �الإن�شان عل����ى �مل�شرح و�ش����واًل �إىل مناذج 

�مل�شرح �ملعا�شر.     
* وع���ن �شل�شل���ة »م���ن �مل�ش���رح �لعامل���ي« �لكويتية 
�ش���در �لعدد رق���م )399( �لذي �ش���م �لن�ص �مل�شرحي 
»�حل�ش���اة« للكات���ب �مل�شرح���ي �لفرن�شي ل���وران غودة 
ترجمة �سعيد بوكرامي مر�جعة اأحمد الويزي مقدمة 
ودر��ش���ة نقدية د.�سعيد كرمي���ي وتذكر �ل�شرية �لذ�تية 
للكات���ب غودة �أن���ه وِلَد يف �لع���ام 1972 يف باري�ص وتابع 

إصدارات



احلياة امل�سرحية - العدد 107 - 108 اإ�ســـــــــــــــدارات

123

Theatre L
ife - Issue 10

7 - 10
8

75

در��شات���ه �الأدبي���ة و�مل�شرحية ب���اإد�رة �لكات���ب و�ملخرج 
�مل�شرح���ي بيري �شار�ز�ك �لذي �أ�ش���رف على ر�شائله يف 
�لدر��شات �مل�شرحية، وبعد �أن ��شتغل يف �لتدري�ص لب�شع 
�شن���و�ت قرر �لتف���رغ للكتابة، وتعاقد من���ذ �لعام 1999 
م���ع د�ر ن�ش���ر و�أ�شدر عددً� م���ن �لرو�ي���ات و�لق�ش�ص 
و�مل�شرحي���ات �لتي ُترِجَمت �إىل عدة لغات، وح�شل على 
ع���دد من �جلو�ئ���ز، كما ُع���ِرف باهتمامات���ه �ملو�شيقية 
حي���ث �ألَّف ع���دة ن�شو����ص �أوبر�لي���ة، و��شُتِه���ر بع�شقه 
لل�شف���ر و�لتج���و�ل و��شتك�شاف �لثقاف���ات �ملختلفة وز�ر 
معظ���م باد �لعامل، وكت���ب �أعمااًل م�شرحي���ة م�شتوحاة 
م���ن �الأ�شاطري �الإغريقي���ة م�شتح�شرً� معان���اة �الأبطال 
�لرت�جيديني �الإ�شكاليني، ومن ن�شو�شه �مل�شرحية نذكر 
: »�أون�شو����ص �لغ�شبان-�شر�ع �ملجانني-�شالينا-�شوفيا 
و�الأم-رق�ش���ة موروب���ي« وفيه���ا عال���ج ق�شاي���ا �إن�شانية 

وعّرى �لو�قع �لذي تعي�شه فئات �جتماعية م�شطهدة .
* ويف بغ���د�د �ش���در كت���اب حمل عن���و�ن »�لبطل 
�مل�شرح���ي �ش���وؤ�ل �ملبن���ى و�ملعن���ى يف �لف���ن« للباح���ث 
د.يو�سف ر�سي���د تقدمي د.جبار ح�سني �سربي ويف هذ� 

�لكتاب يتناول �لباحث مفهوم �لبطولة يف معناه وكينونته 
و�لبطل يف �لفل�شفة ونظريات �الأدب و�لبطل �الأ�شطوري 
و�لبط���ل �لرت�جي���دي و�لبط���ل يف �لكا�شيكية �جلديدة 
و�لبط���ل �لرومان�ش���ي و�لع���و�مل �لد�خلي���ة عن���د �لبطل 
�لتعبريي و�أبطال �لامعقول و�لبطل �لرمزي و�لو�قعية 
و�لتكوين �لفني و�لفكري للبطل، وت�شّمن �لكتاب جانبًا 
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عمليًا تناول فيه �لباحث عددً� من �لتجارب �مل�شرحية .  
* وعن د�ر �بن �لنفي�ص للن�شر و�الإعان يف �لعر�ق 
�شدر للمخرج �لعر�قي عل���ي العبادي كتاب عن �مل�شرح 
�لعر�قي و�مل�شرح �لعربي بعنو�ن »�ملخرج بو�شفه قارئًا« 
وقد رّكزت �أفكار �لكتاب على در��شة مو��شيع م�شرحية 
�تخذت طابع �ال�شتباك �ملعريف لطروحات ذ�ت �إ�شكالية 

مفاهيمية وجمالية وفكرية .
* ويف عّم���ان �ش���در للمخ���رج و�لناق���د �مل�شرحي 
�لعر�قي د.ب�سار علي���وي كتاب حمل عنو�ن »�أنطولوجيا 
م�شرح �ل�شارع« وفيه جمع عليوي �شهاد�ت لكّتاب عرب 
حول �ملو�شوع، و�أعرب عليوي عن رغبته باأن تكون هذه 
�الأنطولوجيا بيانًا وناطقًا با�شم جميع �لعاملني يف م�شرح 
�ل�شارع على م�شت���وى �لباد �لعربية ومرجعًا للمهتمني، 
عل���ى �أم���ل �أن يكون �إ�شاف���ة معرفية للمكتب���ة �مل�شرحية 
�لعربي���ة بغي���ة حتقيق فائ���دة ق�شوى، ويق���ع �لكتاب يف 
189 �شفح���ة وي�شم مقدمة ل� ب�س���ار عليوي و11 در��شة 
وبحثًا م���ن خمتلف �لدول �لعربية، وت�شّمن قائمة باأهم 
�ملهرجان���ات �ملخت�شة بفن���ون وم�شرح �ل�ش���ارع، ف�شًا 
ع���ن ملخ�شات لعدد م���ن �الأبحاث ور�شائ���ل �ملاج�شتري 

و�لدكت���ور�ه عن م�ش���رح �ل�شارع نوق�ش���ت يف �جلامعات 
�لعربي���ة يف �ل�شن���و�ت �لقليلة �ملا�شية، وق���د �أقيم حفل 
توقي���ع للكتاب �شم���ن فعالي���ات مهرجان �ش���رم �ل�شيخ 
�ل���دويل للم�شرح �ل�شبابي �لذي يقام يف م�شر يف دورته 
�لر�بع���ة.. ومم���ا ورد يف �لكت���اب نقتط���ف : »مل تهت���م 
�لدر��شات �لنقدية �لعربية مب�شرح �ل�شارع ب�شكل يو�زي 
�أهميته ب�شبب �لر�أي �ل�شائ���د و�لفهم �خلاطئ لطبيعته 
و�الأ�ش����ص �لت���ي يق���وم عليه���ا، ف�ش���ًا ع���ن مو�شوعاته 
�مل�شتقاة من �حلياة �ليومية للنا�ص، وهو ذو تاأثري و��شح 

على م�شاهديه ب�شبب �الحتكاك �ملبا�شر معهم« .
* وع���ن من�ش���ور�ت د�ئ���رة �لثقاف���ة و�الإعام يف 
�ل�شارق���ة �شدر كتاب بعنو�ن »م�ش���رح �لق�شوة و�مل�شارح 
�لتجريبي���ة �حلديث���ة« للناق���د �ملغربي �سعي���د كرميي.. 
ويف �لكت���اب ي�شتعر�ص كرميي �شرية �مل�شرحي �أنطونان 
�آرتو )1896-1948( وتاأث���ريه على توجهات و�جتاهات 
�لتجارب �مل�شرحية �لتي تلته، خا�شة عرب روؤ�ه �جلمالية 
و�لفكري���ة.. ��شته���ل �لناقد كتابه بقول���ه : »�إن �حل�شور 
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�ملكث���ف للج�ش���د يف كتابات �آرت���و ب�شكل ع���ام قادنا �إىل 
�لتوق���ف عن���د ه���ذه �لنقطة، حي���ث �أبرزن���ا متظهر�ت 
ه���ذ� �حل�شور وجتليات���ه �إميانًا منا ب���اأن �مل�شرح هو فّن 
�جل�ش���د بامتي���از �إن مل يك���ن هو �جل�شد نف�ش���ه«.. ومن 
مقدم���ة �لكتاب نق���ر�أ : »لقد كانت حي���اة �أنطونان �آرتو 
ر�ئد م�ش���رح �لق�شوة �شاخبة �شخب �لق���رن �لع�شرين، 
فحماق���ات �حل���رب يف هذ� �لق���رن جتد �ش���دى لها يف 
�ال�شط���ر�ب �لعقل���ي لدى ه���ذ� �مل�شرحي �لكب���ري.. �إن 
�لتي���ار�ت �لعدي���دة، �الأدبي���َة و�لفل�شفي���ة و�لفني���ة �لتي 
مّي���زت هذ� �لقرن ت�ش���ري يف �مل�شتوى نف�ش���ه، مع �لطبع 
�لقِل����ق لهذ� �ملفكر له���ذه �ل�شخ�شية«.. ومما جاء فيه : 
»كل ماأ�ش���اة تتميز بالعنا�شر �ل�شت���ة �لتالية : �حلكاية، 
�ملز�ج، �لفك���رة، �لغناء، �لتعبري، �الإخ���ر�ج، �أما م�شرح 
�لق�ش���وة فُت�شنده فل�شف���ة حياتية جتريبي���ة، بلوَرها �آرتو 

من حلمه ودمه، من عقله و�نفعاالته« .
* وع���ن �لهيئة �لعربية للم�شرح يف �ل�شارقة �شدر 
للباح���ث �ل�ش���وري اأن���ور حمم���د كتاب »يف �أح���و�ل دولة 
ل بعنو�ن  �مل�ش���رح �لعربي« ويق���ع يف ثاثة ف�ش���ول : �الأوَّ
»بيان���ات« وفيه 12 در��ش���ة عن �مل�ش���رح و�لدميقر�طية 
و�لرتجمة و�لنق���د �مل�شرحي وم�ش���رح �ل�شورة و�مل�شرح 
و�شي���اق م���ا بع���د �ال�شتعم���ار و�ل�شينم���ا ت�ش���رق �مل�شرح 
وفل�شفة �لتكوين �مل�شرح���ي.. �لثاين بعنو�ن »�شنديانات 
م�شرحي���ة« ويقر�أ في���ه م�شرح حممود دي���اب و�شعد �هلل 
ونو�ص وحممد بن قطاف ومها �ل�شالح وحممد �ملاغوط 
ومم���دوح ع���دو�ن، فيم���ا �لف�ش���ل �لثال���ث كان بعنو�ن 
»�شجون م�شرحية« ويقول اأن���ور حممد يف بحثه : عربيًا 
مل ن���نِب ُنَخُبن���ا �ل�شيا�شية و�القت�شادي���ة، مل ننِب �لدولة 
ة  ���ة �أكرث من �أيِّ مات �الأمَّ �مل�شرحية رغ���م �أنَّنا منلك مقوِّ

ٍة على وجه �الأر�ص« . �أمَّ
* ويف �لقاه���رة �ش���در ع���ن �شل�شل���ة »ن�شو����ص 
م�شرحي���ة« يف �لهيئ���ة �لعام���ة لق�ش���ور �لثقاف���ة ن�شان 
م�شرحي���ان للكاتب �مل�شرح���ي د.�سامح مه���ران بعنو�ن 

»للخلف در« و«ذو �للحية« .
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برعاي����ة ال�سيد وزي����ر الثقاف����ة اأ.حمم����د الأحمد 
ا�ست�ساف����ت خ�سب����ة م�س����رح املرك����ز الثق����ايف يف مدينة 
احل�سك����ة يف �سهر ني�س����ان املا�سي ال����دورة ال�سابعة من 
مهرجان احل�سكة امل�سرح����ي الذي قدم على مدار اأيام 
�ست����ة عرو�����ض م�سرحي����ة، ومت يف حفل االفتت����اح تقدمي 
ت�سجي����ل بانورامي توثيق����ي للعرو�ض الفني����ة امل�سرحية 

يف ال�ضن����وات املا�ضي����ة وت�ضلي����ط ال�ض����وء 
عل����ى م�ض����رة الفنانن املكّرم����ن يف حفل 
االفتت����اح وهو : حمم����ود معي�ص����ر، في�صل 
حمي����د، با�ص����ل حري����ب واأكد مدي����ر ثقافة 
احل�ضك����ة اأ.حمم����د الف����اج دور امل�ض����رح 
الر�ضائ����ل  م����ن  العدي����د  نق����ل  الكب����ر يف 
والفكرية  والثقافي����ة  والوطنية  االإن�ضاني����ة 
والرتبوي����ة واإر�ضاله����ا اإىل املجتمع باأمانة، 
وهو الفن الهادف والنبيل الذي اأخذ حّيزًا 
كب����رًا ومنح����ى مهمًا يف تعزي����ز اجلانبن 
الثق����ايف والفك����ري يف ه����ذه املحافظ����ة يف 
ظل الر�ضائل التوعوي����ة التي متت االإ�ضارة 
اإليها يف خمتل����ف املجاالت، واأ�ضار الفاج 
اإىل اأن امل�ض����رح واملهرجان����ات امل�ضرحي����ة 
والفعالي����ات والعرو�����ض امل�ضرحية مل تغب 
ع����ن اخل�ضبة خالل ف����رتة �ضنوات احلرب 
عل����ى �ضورية، الفت����ًا اإىل اأن هذه املحافظة 
�ضم����دت يف وجه هذه احل����رب ومفرزاتها 
الق����ذرة واأثبت����ت اأنه����ا حمافظ����ة اخل����ر 
والتاآخي واملحبة والعطاء وال�ضالم بكل ما 
متثل����ه من اأطياف جمتمعي����ة وطنية والتي 
راأيناه����ا حت�ضر وتعود بكثافة اإىل اخل�ضبة 

ملتابعة امل�ضرح الوطني اجلاد والهادف .
وق���ال مدير امل�ضرح القوم���ي يف احل�ضكة املخرج 
امل�ضرح���ي اإ�صماعي����ل خل����ف »اخلط���وة االأه���م الت���ي 
اأخذناه���ا عل���ى عاتقنا من���ذ �ضبع �ضن���وات واإىل االآن 
كانت حمطَّ رهان بالن�ضبة اإلينا كم�ضرحين ومتا�ضيًا 

مهرجان احلسكة املسرحي السابع
دّحــــــام ال�ســــــلطان
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م���ع ال�ضع���ار ال���ذي رفعناه ل���ن ُت�ض���دل ال�ضت���ارة عن 
م�ضاه���د احلياة التي ينبغي اأن ت���دوم وت�ضتمر، وهذا 
ما حّملن���ا م�ضوؤوليات ج�ضامًا لك���ي نكون بحجم هذا 
ال�ضع���ار، لذلك فاإن اجلهود اأثم���رت الأن نقّدم كل ما 
هو جدي���د لل�ضغار والكبار على ح���د �ضواء، فتناولت 
الدورات ال�ضابقة م���ن املهرجان م�ضرح ال�ضغار وفن 
املونودرام���ا لتحقيق نوع من الت�ضوي���ق لدى امل�ضاهد« 
واأ�ض���اف خلف : »ه���ذه الدورة م���ن املهرجان قدمت 
�ضتة عرو����ض م�ضرحية، كما مت تك���رمي ثالثة فنانن 
م�ضرحين على اعتب���ار اأن التكرمي هو جزء ال يتجزاأ 
من طقو����ض املهرج���ان ال�ضنوي، وهي حال���ة معنوية 
للمكّرم���ن يت���م اخت�ضاره���ا بكلمة �ضك���رًا ملن �ضعد 
عل���ى خ�ضبة امل�ض���رح وبذل قطرة ع���رق عليها يف يوم 
من االأيام لكي ُيعطى املك���ّرم حافزًا ل�ضنوات جديدة 
من العطاء.. الفنان حمم����ود معي�صر مل ياأخذ حقه، 
وهو ممث���ل كوميدي من طراز رفي���ع، لكن البعد عن 
العا�ضم���ة ه���و ال�ضبب الرئي����ض يف �ضي���اع املواهب.. 
والفن���ان في�ص����ل حمي����د له جت���ارب يف امل�ض���رح منذ 
الع���ام 1985 وكذلك الفنان با�ص����ل حريب الذي تاألق 
خ���الل ال�ضنوات الثالث االأخرة وحقق قفزات نوعية 

على م�ضتوى امل�ضرح القومي يف احل�ضكة« .

تن���اول العر����ض امل�ضرح���ي »عوي���ل« الذي قدمت���ه فرقة 
امل�ضرح القومي باحل�ضكة مو�ضوعًا ُيعترب خمتلفًا عن العرو�ض 
التقليدي���ة يف ال�ضكل واملعنى يف اآن مع���ًا وذلك عندما يتناوب 
ممثالن عل���ى اأداء دور �ضخ�ضية واحدة، وهنا تكمن مفاهيم 
احِلَرفي���ة والتقني���ة التي خربناه���ا عن خمرج العم���ل الفنان 
اإ�صماعي����ل خل����ف من خالل اإ�ضف���اء وزرع مل�ضاته االإبداعية يف 
حمت���وى الن����ض مبفهومه املجّرد قب���ل اأن يتم���ّرد عليه ويقوم 
بقلب احلالة التقليدية فيه اإىل حالة اإبداعية متعدية جديدة .
خم���رج ومعّد العمل اإ�صماعيل خل���ف اأكد اأن العر�ض 
ماأخ���وذ من ن�ض���ن يندمج كالهم���ا �ضمن اإط���ار م�ضرح 
املونودرام���ا وهم���ا »اأكل���ة حلوم الب�ض���ر« للكات���ب الراحل 
ممدوح عدوان و»�ضراع اللوحة املهزومة« ل� خلف، مو�ضحًا 
اأن رغبته كانت تكمن يف التوليف بن الن�ضن ما من �ضاأنه 
اإ�ضفاء طابع جديد على الن�ض الذي كتبه عدوان وُعر�ض 
مل���رات عدي���دة حت���ى اأ�ضب���ح ماألوف���ًا ل���دى الكثرين من 
املهتمن بامل�ضرح على ات�ضاع م�ضاحة الوطن العربي، وبّن 
خلف اأنه ق���ام بك�ضر حالة املونودراما مبفهومها التقليدي 
املتع���ارف علي���ه ل���دى جمه���ور امل�ض���رح من خ���الل اإيجاد 
�ضخ�ضيتن على اخل�ضبة بداًل من الواحدة لتج�ضدا احلالة 
ذاته���ا، ال�ضيم���ا واأن ال�ضخ�ضية الرئي�ض���ة يف العمل تعاين 
�ضيئًا من الف�ضام بح�ضب ن����ض »�ضراع اللوحة املهزومة« 

املكرمون يف حفل االفتتاح
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الذي اأ�ضافه اإىل ال�ضخ�ضي���ة الرئي�ضة على اعتبار اأن من 
اأدى ال���دور من خاللها هو مدّر�ض فل�ضف���ة وفنان ت�ضكيلي 
اأي�ض���ًا، وهنا ق���ام خل���ف باإدخال الكثر م���ن االإرها�ضات 
الت���ي يع���اين منها الفنان���ون يف جمتمع يع���اين الكثر من 
االأمرا����ض، وتابع خلف : »حاولُت ق���در االإمكان اأن اأنطلق 
من اخلا����ض نحو العام وب�ضكل غر مبا�ضر، من م�ضاألة اأو 
مفهوم اأكلة حلوم الب�ضر بح�ضب مفهومها ال�ضعبي الدارج 
باأن االإن�ضان ياأكل اأخي���ه االإن�ضان نتيجة النعدام االإن�ضانية 
يف ه���ذا املجتمع وا�ضتنتاجًا طبيعيًا ملا ارتكبته املجموعات 
االإرهابي���ة امل�ضلحة من انتهاكات ظالمية اإجرامية �ضوداء 
داخ���ل هذا الوط���ن« ولف���ت خل���ف اإىل اأنه ح���اول اإ�ضفاء 
حال���ة التعبر عن حال���ة ال�ضيق الذي تعاني���ه ال�ضخ�ضية 
من خالل ح�ضر حال���ة العر�ض ملدة 48 دقيقة يف م�ضاحة 
م���رت ون�ضف املرت، اعتمد فيها وب�ضكل اأ�ضا�ضي على اللعب 
على املمث���ل بعيدًا عن التقنيات االأخرى من خالل اعتماد 
العر�ض على اإ�ضاءة �ضب���وت واحد فقط، يتغر لونه ثالث 
مرات خالل فرتة العر�ض يف م�ضاحة �ضّيقة من اخل�ضبة، 
مع وجود بع����ض املقاطع املو�ضيقية التي اعتمدت مبجملها 

على االآهات الب�ضرية، مو�ضوع وفكرة العمل .
وقال الفن���ان با�صل حري���ب : »ج�ض���دُت مع زميلي 
الفن���ان عب���د اهلل الزاه���د �ضخ�ضية عم���اد الدين عمار 

الفن���ان الت�ضكيلي املثقف الذي يحمل اإجازة يف الفل�ضفة 
ويع���اين من ف�ض���ام يف ال�ضخ�ضية نتيج���ة ملجموعة من 
العوام���ل اخلارجي���ة، منه���ا م���ا تتناول���ه وتبّث���ه و�ضائل 
االإع���الم الت���ي كان له���ا ال���دور املبا�ض���ر ال���ذي اأدى به 
اإىل ه���ذا الف�ض���ام يف ال�ضخ�ضية، اإ�ضاف���ة اإىل ثقافته 
وفل�ضفت���ه اخلا�ضة به الت���ي جعلته ينظ���ر اإىل االآخرين 
على اأنهم اأكلة حلوم ب�ضر، لتبداأ هنا هواج�ضه وتخّيالته 
انطالقًا من عالقت���ه باأ�ضرته، وخا�ض���ة بالن�ضبة الأخيه 
ف���وزي وزوجت���ه، لتتو�ضع الدائ���رة �ضيئًا ف�ضيئ���ًا اإىل كل 
م���ا يحيط ب���ه« واأو�ض���ح حري���ب اأن العر�ض مي���ر بعدة 
مراح���ل، فهو لي����ض مبرحلة ت�ضاعد وحي���دة، بل هناك 
ع���دة مراحل مت�ضاع���دة، اإ�ضافة اإىل غن���اه مبا ير�ضي 
غ���رور املمث���ل، حيث ي���رتاوح م�ضت���واه ب���ن الرتاجيديا 
والكوميدي���ا، م���ع االأخ���ذ بع���ن االعتبار االعتم���اد على 
اأ�ضل���وب ترك م�ضاح���ة وا�ضعة للجمه���ور لتخّيل امل�ضهد، 
يف الوق���ت الذي ات�ضم فيه العر����ض بخلّوه من اأية قطعة 
ديك���ور م�ضاعدة واخت�ضار وجوده �ضمن م�ضاحة جزئية 
�ضغ���رة من خ�ضبة امل�ض���رح، وهي بذل���ك تعطي املجال 
للم�ضاه���د يف حري���ة التف�ضر والتخّي���ل والفهم ملا تعنيه 
احلال���ة برمتها م���ن معنى، ولف���ت حري���ب اإىل اأن اأكرث 
االأم���ور الت���ي واجهوها عل���ى م�ضتوى التمثي���ل هو الفعل 
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امل�ض���رتك بينه وبن م���ن �ضاركه الظهور عل���ى اخل�ضبة 
الفن���ان عب���د اهلل الزاه���د من خالل مراح���ل اأراد واإياه 
منه���ا اأن تكون ثنائية حتمل نف�ض الفعل يف نف�ض الوقت، 
واأحيان���ُا اأراد منه���ا ك�ضر ه���ذه الثنائي���ة، وكل هذا كان 
يج���ري يف هذا امل���كان ال�ضغر من اخل�ضب���ة الذي رفع 
م���ن م�ضتوى حالة العبء عليهم���ا كممثلن وعلى خمرج 
العم���ل ب�ضكل خا����ض، اإال اأنه اعترب ذل���ك على ال�ضعيد 
ال�ضخ�ضي جتربة جديدة منحت���ه الثقة من ِقبل خمرج 
العم���ل، متمنيًا اأنه كان على م�ضتوى ثقته واأنه قّدم �ضيئًا 

جديدًا وخمتلفًا عن العرو�ض ال�ضابقة بالن�ضبة اإليه .
اأن  الزاه���د  اهلل  عب���د  الفن���ان  اأو�ض���ح  م���ن جهت���ه 
�ضخ�ضي���ة عماد الدين عم���ار يف عر�ض »عويل« هي لفنان 
ت�ضكيلي ومثقف لديه ف�ضام يف ال�ضخ�ضية وم�ضاب بلوثة 
دماغية، حيث كان بطبيعته ينظ���ر اإىل العالقة االإن�ضانية 
بن اأخيه وزوجته كعالق���ة تنتمي يف جوهرها اإىل املفهوم 
ال���ذي يج�ضده اأكل���ة حلوم الب�ض���ر، ويرى اأي�ض���ًا اأن املراأة 
احلام���ل هي م���ن يبتل���ع الطف���ل املتواجد داخ���ل جوفها، 

مبين���ًا اأن جوهر العر����ض يعتمد على املمث���ل اأواًل واأخرًا، 
حيث بقعة ال�ضوء الذي يج�ضد من خاللها عامله الداخلي، 
وم���ن ثم يتابع العامل اخلارجي من خالل تلك البقعة التي 
ي���رى نف�ضه فيها اأنه منقذ للب�ضرية، لكنه يف نهاية املطاف 

ينتهي به االأمر يف م�ضفى املجانن .

يف الي���وم الثالث من مهرجان احل�ضكة امل�ضرحي ال�ضابع 
مت تقدمي العر�ض امل�ضرحي »البكاء يف غياب القمر« . 

تن���اول العمل ال���ذي قّدمته فرقة امل�ض���رح القومي يف 
املحافظ���ة ماهية الغو�ض يف جدلية وفل�ضفة �ضراع احلياة 
االإن�ضاني���ة املتمثل���ة باخل���ر وال�ضر وما يتف���رع عنهما من 
نقائ�ض وت�ض���اد الف�ض���اد والنزاهة واالنه���زام والتحدي، 
و�ضواهما قبل انت�ضار جانب اخلر يف نهاية �ضراعه �ضد 

قوى ال�ضر .
العر����ض اعتمد في���ه املخرج عب���د اهلل الزاه���د على 
ن�ضو�ض للكاتب امل�ضرحي وليد اإخا�صي الذي اأظهر من 
جدي���د دوَر امل�ض���رح التوعوي وعالقت���ه الوطيدة مبوا�ضيع 
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ال�ض���ور وامل�ضاهدات احلياتية الت���ي متثل جانبًا من طباع 
ومثالي���ات وغرائز الب�ض���ر املرتبط فيها ال�ض���راع االأبدي 
ب���ن معي���اري اخل���ر وال�ض���ر، وق���د اخت���ار العم���ل موقعًا 
مالئم���ًا لعر�ض���ه وللتناوب عل���ى اأداء اأدواره مكان املقربة 
الت���ي لها الدور املهم يف تعزيز حال���ة العزلة والهروب من 
الواق���ع امل���وؤمل بعبثيته احلياتية املرتبط���ة ب�ضخب املدينة 
وطقو�ضها االعتيادية وما حتتويه من ظواهر �ضلبية، حيث 
جل���اأ بطال العر����ض اإىل اختي���ار الهدوء ليجمع���ا قواهما 
قبل خو�ض معركتهما �ض���د الفا�ضدين واالنتهازين، وبّن 
الفن���ان اإ�صماعي���ل خل���ف الذي ح�ضر العر����ض اأن امل�ضرح 
بطبع���ه قائم على فكرة الت�ض���اد، فاخلر وال�ضّر هما لعبة 
امل�ض���رح من���ذ ن�ضاأت���ه االأوىل، م�ضرًا اإىل �ض���رورة متاهي 
امل�ض���رح مع حياتنا الواقعية وعك�ضه لها، ومن ذلك الن�ض 
الذي تناوله العر�ض والذي يظهر فيه �ضراع داخلي ما بن 
املنعزل واملتمرد اللذين يكمالن بع�ضهما بع�ضًا وي�ضتمدان 

قوتهما من بع�ضهما اأي�ضًا . 

���َد �ضخ�ضي���ة الرجل  املمث���ل عب���د العزي���ز اأملح ج�ضَّ
املتوازن واخت���ار املقربة و�ضكانها االأموات امل�ضاملن الذين 
ميك���ن التعامل معهم اأكرث من االأحي���اء ليعمل مع �ضديقه 
ال���ذي اتهم باجلنون يف العمل على حماربة الف�ضاد، بينما 
���د الفنان في�صل حميد �ضخ�ضية الرجل املثايل الذي  ج�ضَّ
يكت�ضف بواطن وبواعث الف�ضاد من خالل امتهان ومزاولة 
ال�ضرق���ة واالختال�ض �ضمن املوؤ�ض�ضة الت���ي يعمل فيها قبل 
اأن ُيته���م باجلنون ليقوم ويحارب الف�ضاد من قلب املقربة 
مع االأموات، م�ض���رًا اإىل اأن العر�ض حاول اإي�ضال ر�ضالة 
مفاده���ا ب���اأن كاًل يف مكانه مواطن مث���ايل وجندي متفان 
يخدم كالهما وطنه بطريقته املثالية بالدمغة االإيجابية .

تناول العر�ض امل�ضرحي »ال�ضراخ« الذي قدمته فرقة 
امل�ض���رح ال�ضبيب���ي ومديري���ة الرتبية يف احل�ضك���ة يف اليوم 
الراب���ع من اأي���ام املهرجان جمموعًة من ال�ض���ور وامَل�ضاهد 
الت���ي وّثقت معان���اة اأهايل حمافظة احل�ضك���ة نتيجة اأفعال 
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املجموع���ات االإرهابي���ة االإجرامية قب���ل اندحارها على يد 
اأبطال اجلي�ض، حيث قام العر�ض بتقدمي عدد من اللوحات 
امل�ضرحي���ة املت�ضابك���ة واملتداخلة والتي ج�ّض���دت اللحظات 
الت���ي عا�ضه���ا اأهايل املحافظ���ة وق�ضة �ضموده���م اأمام ما 
ارتكبته املجموعات االإرهابية م���ن اإجرام واإرهاب ظالمي 
تكفري قب���ل اأن ت�ضل �ضرخة ندائه���م اإىل بوا�ضل اجلي�ض 
الذي���ن لّبوا الن���داء و�ضّحوا باأرواحه���م رخي�ضة وامتزجت 
دماوؤه���م ب���رتاب االأر�ض الذي اأزه���ر ن�ضرًا م���وؤزرًا بدحر 
االإرهاب والق�ضاء عليه، وب���ّن كاتب وخمرج العمل فا�صل 
العبد اهلل اأن م�ضرحية »ال�ضراخ« تناولت عرب جمموعة من 
اللوحات االإن�ضانية احلياتية اللحظات املريرة التي �ضهدتها 
حمافظة احل�ضكة م���ن خالل �ضور حية وواقعية من معاناة 
اأهلها اليومية الأيام خلت، واأظهرت كل منها تفا�ضيل ق�ضوة 
االأمل وحجم املعاناة التي حلقت بهم واأو�ضحت اأي�ضًا حجم 
ومقدار الت�ضحيات التي قدمها اأبطال اجلي�ض يف ت�ضديهم 

ودحرهم لالإرهاب .

من جهت���ه اأكد مدير املهرج���ان اإ�صماعي����ل خلف على 
دور م�ض���رح ال�ضبيب���ة يف دع���م وتعزيز ح�ض���ور امل�ضرح على 
م�ضت���وى املحافظة وم�ضاركته امل�ضرح القومي يف رفد امل�ضهد 
امل�ضرح���ي، مو�ضحًا اأن عر�ض »ال�ضراخ« هو مالم�ضة مهمة 
جلزء مهم من هموم واآالم النا�ض واأوجاعهم جراء االإرهاب 

التكفري الذي اأراد قتل كل �ضيء جميل يف هذه احلياة .

الفتي���ان«  »حكوات���ي  امل�ضرح���ي  العر����ض  وعال���ج 
املخ�ض����ض لالأطف���ال مو�ضوع الوط���ن يف اأدق تفا�ضيل 
احلال���ة الرمزي���ة التي ينتم���ي اإليها من خ���الل التاأكيد 
عل���ى التم�ّضك به والت�ضّبث برتابه كحال���ة قَيمية عليا ال 
ي�ضاويه���ا �ضيء على اأر�ض م�ض���رح هذه احلياة الوا�ضعة، 
حي���ث متك���ن كات���ب وخم���رج العم���ل اإ�صماعي���ل خل���ف 
م�ضتعينُا بخربته امل�ضرحية الطويلة من اأن يب�ّضط الفكرة 
ويو�ضله���ا اإىل االأطفال باأي�ضر واأ�ضل���ك الطرق املنا�ضبة 
م���ن منظار طابع احلكايات املتتالية واملب�ّضطة املرتبطة 
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بعام���ل الت�ضويق ب�ضكل مت�ضل�ض���ل، و�ضواًل اإىل اخلال�ضة 
التقليدي���ة املطلوب���ة يف نهاية العر����ض، كما حر�ض على 
معاجل���ة الن�ض ب�ضكل يتنا�ضب وذهني���ة املتلقي، بحيث 
يعم���ل عل���ى اإي�ضال الفك���رة ب�ضهولة متناهي���ة، معتمدًا 
يف ذل���ك عل���ى اإي�ض���ال الفك���رة بجزئيته���ا و�ضموليتها 
اإىل مكانه���ا املطلوب من خ���الل اإدراج املقاطع الغنائية 
التفاعلية ذات االأهداف الوطنية ال�ضامية لتخدم العمل 

الكوميدي املحبب  الطابع  وفق 
الذي زاد من تفاع���ل االأطفال 
م���ع املمث���ل والعم���ل عل���ى حد 

�ضواء .
ت���روي م�ضرحي���ة »حكواتي 
الفتي���ان« حكاي���ة بط���ل العم���ل 
ال�ض���اب ح�ض���ن احلكواتي الذي 
يك�ضب���ا  اأن  و�ضديق���ه  يح���اول 
جائ���زة اأعل���ن عنه���ا ال�ضلط���ان 
مل���ن ي�ضتطي���ع اأن يجع���ل طيوره 
يف  احتجزه���ا  الت���ي  اجلميل���ة 
قف����ض م���ن ذه���ب اأن تغرد من 
بينهم���ا  ح���وار  وي���دور  جدي���د، 
وبن ال�ضلطان ال���ذي يو�ضح اأنه 
يوف���ر لطي���وره اأف�ض���ل الطع���ام 
يف  ويحتجزه���ا  وال�ض���راب، 
قف�ض ذهب���ي، اإال اأنهما يقوالن 
له اإن ع���دم تغريد الطيور �ضببه 
حجزها واإبعادها عن َمواطنها، 
فيق���رر ال�ضلطان يف نهاية العمل 
اإطالق �ضراح طي���وره لتعود اإىل 

اأع�ضا�ضها يف وطنها .
موؤلف وخمرج العمل قال: 
»العم���ل قدمت���ه فرق���ة امل�ضرح 
عل���ى  اأخ���ذت  الت���ي  القوم���ي 
عاتقها خالل الف���رتة املا�ضية 
م�ضاح���ة  هن���اك  تك���ون  اأن 
م���ن  الطف���ل  مل�ض���رح  وا�ضع���ة 
خ���الل العرو�ض الت���ي يتناولها 
على مدار الع���ام، ومنها ال���دورة ال�ضابقة من مهرجان 
احل�ضك���ة امل�ضرح���ي الت���ي ُخ�ض�ض���ت الأعم���ال م�ض���رح 
الطفل« موؤك���دًا �ضرورة احلر�ض يف ه���ذه االأعمال على 
معاجلة الن�ضو�ض، ال�ضيما اأننا نحتاجها اليوم اأكرث من 
اأي وقت م�ضى ونعتمد يف اإي�ضالها للمتلقي على امل�ضرح 
الغنائ���ي والكوميدي، وال�ضعي الأن يك���ون الطفل �ضريكًا 
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يف �ضناع���ة العمل وياأخذ طاب���ع الت�ضاركية، ولفت خلف 
اإىل اأن عر����ض »حكوات���ي الفتي���ان« يعالج فك���رة جميلة 
هي حمبة الوطن والتم�ض���ك برتابه عن طريق التحدث 
عن ق�ضة طيور ال�ضلطان التي امتنعت عن التغريد الأنه 
احتجزه���ا بعيدُا عن وطنها رغ���م كل املغريات، م�ضرًا 
اإىل اأن���ه مت تق���دمي العر����ض باأ�ضل���وب فن���ي ا�ضتطاع اأن 
يحقق النجاح ويو�ضل الفكرة اإىل ذهنية االأطفال ب�ضكل 

مبا�ضر .
د �ضخ�ضية  وقال الفنان عبد العزيز اأملح الذي ج�ضَّ
ح�ض���ن احلكوات���ي اأن ال�ضخ�ضية كان���ت اإيجابية ونا�ضحة 
وحمب���ة للخ���ر وللجميع، وا�ضتط���اع اأن ين�ض���ح ال�ضلطان 
ب���اأن يطلق الطيور املحتج���زة لكي تع���اود تغريدها، مبينًا 
اأن هن���اك ربط���ًا فكريًا ب���ن االإن�ض���ان والط���ر اللذين ال 
ي�ضتطيع���ان العي�ض ب�ضكل طبيع���ي اإن ابتعدا عن اأوطانهما 

مهما كانت املغريات .
وراأى الفن���ان في�ص����ل حمي����د ال���ذي ج�ض���د �ضخ�ضي���ة 
ال�ضلطان احلزين اأن العمل يحمل قيمة كربى ويعالج مو�ضوعًا 
يرتب���ط وج���وده بوجود االإن�ض���ان وهو الوطن ال���ذي ال ي�ضاويه 

�ضيء وال يوجد �ضيء اأجمل منه على وجه هذه االأر�ض .
و�ض���ارك يف العم���ل اأي�ض���ًا الفنان���ون با�ص���ل حريب، 
يو�ص���ف �صاكر، األي�صار �صدود اأغاين ب�ص���ار ال�صللي تنفيذ 

املو�ضيقا اأحمد ال�صالح اإ�ضاءة فايز اجلدوع .

واختتم���ت فعالي���ات املهرج���ان م���ن خ���الل تق���دمي 
العر����ض امل�ضرح���ي »العودة« ال���ذي قّدمته فرق���ة امل�ضرح 
القوم���ي يف املحافظة، وه���و من اإعداد واإخ���راج عبد اهلل 
الزاه���د وتن���اول ب�ض���كل مبا�ض���ر االعتم���اد عل���ى اإ�ضقاط 
الواق���ع على االأ�ضياء من خ���الل معاجلة جاّدة لواحدة من 
اأهم املوا�ضيع الوطنية املتمثل���ة بتهافت اأبناء الوطن على 
الهج���رة واالغرتاب نتيجة للظروف الراهنة التي اأفرزتها 
احلرب االإرهابي���ة بكل جماميعها وبواعثه���ا على البالد، 
ودعا العم���ل وبعد حجم الت�ضحيات الكب���رة التي قدمها 
اأبطال اجلي�ض يف ال�ضنوات املا�ضية من اأجل اإعادة االأمان 
اإىل الب���الد اإىل �ض���رورة ع���ودة اأبن���اء الوط���ن ال�ضتكمال 

م�ضرة الن�ضر واإعادة االإعمار والبناء .

ويف تفا�ضي���ل العر����ض يج�ض���د املمثل با�ص���ل حريب 
�ضخ�ضي���ة اأحد ال�ضب���ان الذين يقررون حت���ت ال�ضغط اأن 
يغ���ادروا وطنهم اإىل اإح���دى دول االغرتاب، ولكن مبجرد 
اأن تط���اأ قدم���اه تل���ك االأر����ض حت���ى تب���داأ ن���وازع ال�ضوق 
واحلن���ن تنب����ض يف قلبه قب���ل اأن يكت�ضف اأبع���اد النظرة 
الدوني���ة والعدائية التي ينظر اإليها اأهايل تلك البالد نحو 
املهاجري���ن اإىل بالدهم، ليقرر العودة والرجوع اإىل وطنه 
ومن ثم التطّوع يف �ضفوف اجلي�ض مع �ضديقه جواد الذي 
ين���ال �ضرف ال�ضه���ادة الحقًا بع���د دحر االإره���اب واإعادة 

االأمان اإىل البالد .
واأو�ضح مدير امل�ض���رح القومي يف احل�ضكة اإ�صماعيل 
خل���ف اأن عر����ض »العودة« له اأكرث م���ن داللة وطنية، منها 
ع���ودة االأمان و�ضرورة عودة اأبناء الوطن املغرتبن وعودة 
احلياة الثقافية وامل�ضرحية يف حمافظة احل�ضكة، مبينًا اأن 
اإدارة املهرجان حر�ضت على تنويع الن�ضاطات امل�ضرحية، 
واإن كان طابع االنتماء الوطني يربط جميع هذه العرو�ض.
وب���ّن مدي���ر الثقاف���ة اأ.حمم���د الف���اج اأن عر����ض 
»الع���ودة« وبقي���ة العرو�ض الت���ي قدمها املهرج���ان حملت 
ر�ضال���ة وطنية لكل مغرتب مفادها اأن���ه ال بديل عن اأر�ض 
الوطن وترابه ال���ذي يحتاج جلميع اأبنائه من اأجل الدفاع 
عن���ه وبنائه وامل�ضاهمة يف اإعم���اره، الفتًا اإىل اأن املهرجان 
امل�ضرحي قدم اإ�ضافة جديدة للم�ضهد الثقايف يف حمافظة 
احل�ضكة التي ت�ضهد الي���وم منابُرها ن�ضاطًا نوعيًا متناميًا 
وب�ض���كل ت�ضاع���دي، الفت���ًا اإىل اأن هن���اك خط���ة ثقافي���ة 
�ضتعم���ل عليها مديرية الثقافة من اأج���ل اإعادة الروح اإىل 
دور املوؤ�ض�ضات واملراكز الثقافية جلذب املثقف واجلمهور 
ب�ضكل وا�ضع والتي �ضتعتمد على التنوع الفكري والثقايف يف 
اإقامة املهرجانات واالأن�ضطة الب�ضرية اأكرث من ال�ضمعية، 
وه���ي التي �ضيكون جمهور احل�ضكة على موعد معها خالل 

الفرتة املقبلة .
واأك���د املمثل با�ص���ل حري���ب اأن العر�ض ق���ّدم بطاقة 
�ضك���ر كب���رة وعرفان���ًا باجلمي���ل الأبطال اجلي����ض الذين 
قدم���وا الغايل والنفي�ض يف �ضبيل ال���ذود عن تراب الوطن 
من اأجل اأن نحيا حياة حرة كرمية تقوم على ربط االإن�ضان 

برتاب وطنه .
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فعالي��ات  يف  بكثاف��ة  امل�س��رُح  تواج��َد 
مهرج��ان ربي��ع حم��اة اخلام�س ع�س��ر الذي 
و�س��اهد  املا�س��ي،  ني�س��ان  �س��هر  يف  اأقي��م 
اجلمه��ور احلموي و�س��يوف املهرج��ان عددًا 
م��ن العرو���س امل�س��رحية عل��ى خ�س��بة دار 
الأ�س��د ومدرج كلية الطب البيطري و�سالة 
جمل�س مدينة حماة، و�س��اركت يف املهرجان 

العرو�س التالية :
واإخ��راج  اإع��داد  الناف��ذة«  »خل��ف   -

حممود عبد الباقي.
- »ليل��ة عي��د املي��اد« اإع��داد واإخ��راج 

حممود عبد الباقي .
- »اأوقفنا الطوف��ان« تاأليف جوان جان 

اإعداد واإخراج كاميليا بطر�س .
- »مواط��ن ع الفح��م« تاألي��ف واإخ��راج 

اأحمد احل�سني .
- »�س��رابيك« تاأليف نور الدين الها�سمي 

اإعداد واإخراج حممد تاوي .
- »�س��ر ال�س��عادة« تاألي��ف اأحمد خن�س��ا 

اإعداد واإخراج فوؤاد كعيد .

*البداي���ة كانت م���ع م�سرحية »خل���ف النافذة« وقد 
حدثن���ا عنها خمرجها حممود عبد الباقي قائاًل : »خلف 
النافذة هو عمل ديودراما، مقتَب�س عن فكرة لرواية عاملية 
ُت يف احل���وارات ب�سكل  للكات���ب اإدوارد اأوتانغ���ي وق���د غيرَّ
جذري، والعم���ل يتحدث عن �سخ�سني يف م�سفى لالإعاقة 
اجل�سدية يبحثان عن الأمل، والأمل موجود حتى لو فقدنا 
اأغل���ى ما منلك )احلركة اجل�سدي���ة والب�سر( لكن الأهم 

�ستة عرو�ض م�سرحية يف

مهرجان ربيع محاة اخلامس عشر
كنعــــــــان البنـــــــــي
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اأن تبقى عقولن���ا تعمل وتدعنا نحلِّق يف ف�ساءات الأحالم 
واخليال« . 

العم���ل لفرقة اأث���ر للفنون امل�سرحي���ة، وجاء يف كلمة 
املخرج عل���ى الربو�سور قوله : »عندم���ا تع�سف بنا الريح 

وتغلق النوافذ جميعها يبقى الأمل هو مفتاح احلياة« . 
�سارك يف التمثيل : خالد النجار-عبد اهلل العي�سى-

عبد الرحمن معطي . 

*العر�س الثاين بعنوان »ليلة عيد امليالد« اإعداد واإخراج 
حمم����ود عبد الباقي وجاء يف كلم����ة املخرج على الربو�سور : 
»مهما ابتعدنا ع����ن اأوطاننا يبقى الوطن هو الناجي الوحيد« 
وي�سي����ف يف حديثه اإلينا : »ليلة عيد امليالد عمل مقتَب�س عن 
م�سرحية ل� ت�سيخ����وف بعنوان اليوبيل ويتحدث عن جمموعة 
من الأ�سدقاء خرجوا من بلدهم نتيجة الظروف ولكن علموا 
بع����د حرب دامت �سن����وات اأن الن�سان مهم����ا ابتعد عن وطنه 

يبقى الوطن هو الناجي الوحيد« . 
�سارك يف التمثيل : تامر جنيم-يو�سف اأ�سعد-بالل 
اخلاين-جم���د �سعب-نوران عثمان-عبد اهلل العي�سى-
غدي���ر حم�سو-عب���د الرحمن معطي والعم���ل لفرقة اأثر 

للفنون امل�سرحية .

*العر�س الثال���ث بعنوان »اأوقفن���ا الطوفان« تاأليف 
ج���وان ج���ان اإعداد واإخ���راج كاميليا بطر����س وقد التقينا 
ببع����س الفنان���ني والفنيني امل�سارك���ني بالعم���ل، والبداية 
كانت مع املخرجة كاميليا بطر�س التي حدثتنا عن العمل 
قائل���ة : »العمل ي�س���ارك يف فعاليات مهرج���ان ربيع حماة 
اخلام����س ع�س���ر با�سم اأمان���ة حمافظة حم���اة، وهي املرة 
الثاني���ة الت���ي اأتعامل فيها م���ع ن�س من ن�سو����س الكاتب 
ج���وان جان بعد م�سرحي���ة »حكاية املولود اجلديد« واليوم 
نق���دم »اأوقفن���ا الطوفان« وه���و يتحدث مبرم���وزات ذات 
دللت ع���ن الف�س���اد واملف�سدين الذي���ن ي�سعون من خالل 
ارتباطاته���م اخلارجي���ة اإىل تدمي البن���ى ال�سرتاتيجية 
للبل���د وب�سكل خا����س الإن�سان الطيب من خ���الل زّجه يف 
حرب تدّمر اإن�سان ه���ذا البلد، وقد ا�ستطعنا عرب احللول 
الإخراجية وبالتعاون مع الكاتب الرتكيز على هذه النقطة 
بال���ذات، فالعمل على الإن�سان ل يختل���ف عن �سون حمى 
الوط���ن وذلك بالعلم والثقاف���ة والفن وامل�سرح ومن خالل 
ن�سق درامي تاريخي ارتك���ز على العودة للخلف من خالل 
َفت ب�سكل فني لتخدم مقولة هذا العمل  وثائق تاريخية وظِّ
امل�سرح���ي ال���ذي ركز عل���ى التالح���م الواعي ب���ني عفوية 
التج���ذر بالأر�س والإمي���ان بالدفاع عنها بزن���ود اأبنائها« 
كما التقينا الفنان حممد جنم ب�سفته م�ساعد خمرج يف 
العم���ل فقال : »العمل مع املخرج���ة كاميليا بطر�س ممتع 
ومفيد، وهذا العمل عبارة عن ملحمة وطنية بكل املقايي�س 
الفنية والروحية من خ���الل التعامل مع خمتلف الأطياف 
الجتماعية وزّجها فكريًا وعمليًا لوقف الطوفان، وهذا مل 
يك���ن بال�سيء ال�سهل يف عملية البحث عن حلول اإخراجية 
فنية تق���وم على تكنيك املمثل وربط احلوار باحلركة التي 
ا�ستطاع���ت �س���درَّ اجلمه���ور ملتابع���ة العمل وحتقي���ق املتعة 
والفائ���دة« كم���ا التقين���ا م���ع الفنان عب���د الك���رمي حالق 
ال���ذي اأبَلَغنا قائاًل : »اجلمي���ل يف عملي يف هذه امل�سرحية 
اأنن���ي اأج�س���د �سخ�سي���ة املخ���رج امل�سرحي ال���ذي يدرك 
اأهمي���ة امل�س���رح يف تو�سيل ر�سالته التوعوي���ة القائمة على 
�س���رورة التالحم بني خمتل���ف فئات املجتم���ع، فالنتماء 
ركي���زة هامة لتحقيق الن�سر، لذا فاإن دعم امل�سرح ق�سية 
حموري���ة اأ�سا�سية يف العم���ل امل�سرحي ويف الواق���ع اأي�سًا، 



مهرجانــــــــــــــــــات احلياة امل�سرحية - العدد 107 - 108

122

Theatre L
ife - Issue 10

7 - 10
8

88

وعلينا اإبقاء الإ�ساءة تن���ي الفعل امل�سرحي وترتك اأثرها 
عل���ى املجتمع، وال�سخ�سي���ة الثانية الت���ي اأديُتها كانت يف 
حمور ح���رب ت�سرين التحريرية وال���دور البطويل للجي�س 
يف حتطي���م اأ�سطورة الع�سك���ري ال�سهيوين الذي ل ُيقهر« 
وكان لن���ا لق���اء مع الفنان ط���الل ال�سال���ح الذي عربرَّ عن 
راأي���ه قائاًل : »ج�سدُت دور املختار الذي يقوم بدور توعوي 
ي�س���د النا�س للوف���اء والنتماء للبلد والدف���اع عنه بو�سفه 
ج���زءًا من �سرف النتماء الأخالقي لكل ذرة تراب ون�سمة 
ه���واء ودمعة ماء ُمزجت ب���دم الأبناء لوقف هذا الطوفان 
ال�سر����س بهم���ة اجلميع« وحدثتن���ا الفنان���ة ال�سابة نوران 
العثم���ان التي جاءت من ع���امل الهند�سة املدنية اإىل عامل 
امل�س���رح : »امل�سرح يعربِّ عما يف داخلي، وعندما اأقف على 
خ�سبت���ه اأ�سع���ر بالثقة التي تخّولن���ي اأن اأج�سد ال�سخ�سية 
املوكول���ة اإيلرَّ ب���كل �سغف وحمب���ة، وهذه امل�سارك���ة الثانية 
يل م���ع املخرج���ة كاميلي���ا بطر����س وج�س���دُت دور مذيعة 
بيان الثورة ال�سورية عن���د ا�ستعرا�س الأحداث التاريخية 
للثورة ال�سوري���ة حتى ال�ستقالل، وال���دور الثاين كان من 
خ���الل امل�ساركة يف امل�سهد اجلماع���ي الذي ج�سد الهجرة 

م���ن الوطن نتيجة الظروف القاه���رة وكيف حاول املخرج 
واملختار ومعلم املدر�سة اإيقاف ال�سرب املهاجر وحّثه على 
التم�س���ك بالوط���ن بو�سفه���م ميثلون الفئ���ات الجتماعية 

املثقفة املوؤمنة بالوطن« .
�س���ارك يف التمثيل : ط���الل ال�سالح-ح�سن عروب-
جم���د �سعب-اأجم���د احل�سون-عبد ال���رزاق خملالتي-
حمم���د �سباغ-عب���د الك���رمي حالق-غي���ث مرقا-ن���وران 
العثمان-ديان���ا احلم�سي-يو�س���ف اأ�سعد-لونا ال�سايب-

مايا ال�سايب-هادي احلبال .

*العر�س الرابع »مواطن ع الفحم« تاأليف واإخراج 
اأحم���د احل�سني لالحتاد الوطن���ي لطلبة �سورية-فرقة 
ت���وب �سكريت وكان لنا ه���ذا احلديث مع املخرج الذي 
ق���ال : »ر�سال���ة العر�س تق���ول : يجب اأن تك���ون �سورية 
الهوي���ة واملعتق���د بال طائفي���ة« وميكن اإيج���از العر�س 
بالق���ول : اأرب���ع �سخ�سي���ات متث���ل كل �سخ�سي���ة منها 
طائف���ة حمددة، جتري الأحداث واحلوارات لتعربِّ عن 
الثق���ة واملحبة فيما بينهم.. ي�سافر اليا�س فال ي�ستقبله 

اأوقفنا الطوفان
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اأي بل���د عرب���ي ليعود ويت�سب���ث ببلده ويق���رر اأن يلتحق 
باجلي����س مع متابع���ة الدرا�سة اجلامعي���ة وتاأمني اأمور 
املعي�سة لزوجته واأولده، ويف النهاية ي�ست�سهد، وتتخلل 
الأح���داَث اإ�س���ارات ح���ول لعب التج���ار ب���دم ال�سعب، 
ور�سالتي ه���ي اأن ي�سمع العامل ويعي ما نحاول الو�سول 
اإليه من حلمة وطنية وعدم تفرقة« والتقينا مع الفنانة 
ال�ساب���ة بت���ول ح���وراين الت���ي حدثتنا ع���ن م�ساركتها 
يف ه���ذا العر����س امل�سرحي الطالبي قائل���ة : »ج�سدُت 
���رة والتي تتاب���ع درا�ستها  دور الفت���اة الفق���ية واملهجرَّ
اجلامعية يف ظل ظروف غي طبيعية، ودور الفتاة التي 
تعم���ل نادل���ة يف م�سهد جتار الزومب���ي، ودور الفتاة يف 
م�سه���د كوميدي بعنوان »تلطي����س« ويف م�سهد التفجي 
الإرهاب���ي يف املقهى ووفاة ابنت���ي نتيجة التفجي.. يل 
جتارب �سابق���ة يف امل�سرح الذي ه���و بالن�سبة يل حياة 
و�سغف، وامل�سرح اجلامعي ه���و نقطة البداية لنطالق 
اأي فنان، واأن تدر�س امل�سرح اأ�سبه باأن تتعلم كيف تلتقي 
مبحبوبك �سرًا وجهرًا« كما التقينا مع املوهبة الواعدة 
هبة �سواف التي �سرحت باأنها لي�ست املرة الأوىل التي 

تقف فيها على خ�سب���ة امل�سرح، فقد �ساركت يف اأعمال 
امل�س���رح التفاعل���ي لكنها توقفت لفرتة ث���م عادت الآن 
للعم���ل امل�سرحي وهي اأكرث �سغفًا وحمبة للم�سرح الذي 
هو احلياة بالن�سبة لها، وقد ج�سدت يف امل�سرحية اأدوار 
دنيا اأ�سعد �سعيد وال�سفية امل�سرية والفتاة التي تريد 
الزواج عرب م�ساهد كوميدية �سوداء.. وحدثتنا الفنانة 
ال�ساب���ة هب���ة عكرة قائل���ة اأنها امل���رة الأوىل التي تقف 
فيها على خ�سبة امل�سرح، وهي تتابع الأعمال امل�سرحية 
منذ وقت طويل، ولكن مل تكن تتوقع اأنها �سوف تخو�س 
ه���ذه التجربة التي كانت م���ن اأجمل اللحظات التي لن 
تن�ساه���ا يف حياتها لأن امل�سرح هو حياة كما تراها وهو 
نب�س الواق���ع ومراآة لنا، وقد ج�سدت يف امل�سرحية دور 
اأم عب���دو املراأة النازحة الت���ي تعمل لتعيل عائلتها التي 
فقدت املعيل، و�سارك���ت يف م�سهد التفجي ويف م�سهد 
التج���ار ومرافقة ال�سهيد، وتقول اأن���ه رغم الإمكانيات 
ال�سعيف���ة مادي���ًا ومعنوي���ًا فقد قرروا كفري���ق عمل اأن 
ينجح���وا وه���ي تعتق���د اأنهم حقق���وا النج���اح.. وتقول 
املمثل���ة وم�ساع���دة املخرج هب���ة فط���وم : »لي�ست املرة 
الأوىل الت���ي اأقف فيه���ا على خ�سبة امل�س���رح، فقد كان 
يل م�س���اركات باأدوار ب�سيطة و�ساركُت مب�سرح الطفل، 
ورغ���م خربتي الب�سيطة بامل�س���رح لكن �سغفي وحبي له 
غي حمدود، وهو يعن���ي يل احلياة، وعندما اأقف على 
اخل�سبة اأجت���رد من ذاتي واأ�سبح ملك���ة اخل�سبة، وقد 
اأديُت بع�س ال�سخ�سيات يف امل�سرحية اإىل جانب عملي 

كم�ساعدة خمرج« .

* »�سرابي���ك« هو عنوان العر����س اخلام�س لفرقة 
مديري���ة الثقاف���ة بحم���اة تاأليف ن���ور الدي���ن الها�سمي 
اإعداد واإخراج حممد تالوي وكان من الأعمال املميزة 
ّثنا املخرج حممد  �سمن عرو����س املهرجان، وعن���ه حدرَّ
ت���الوي قائاًل : »العمل هو حياة الفنان امل�سرحي يف ظل 
�سغوط���ات احلي���اة وحالة الالوعي من بع����س ال�سرائح 
املجتمعي���ة لفكرة امل�سرح و�سعود الفت���اة على اخل�سبة، 
ويبق���ى املمث���ل املح���ارب ال�سنديد ال���ذي يت�سدى لكل 
ال�سعوب���ات والعراقي���ل التي قد تن�س���اأ.. �سعيُت يف هذا 
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العم���ل لإظهار املمث���ل بكل عفوية واأن يع���رّب عن حالت 
احل���ب والأمل الت���ي يعي�سها، وق���د ظهر ذل���ك جليًا من 
خالل احل���وارات، واعتمد العمل عل���ى العفوية، وكانت 
عت  احلرك���ة على اخل�سبة يف حالة م���ن التوازن التي وزِّ
على اخل�سبة خالل الربوفات بحيث كان املكان بالكامل 
�ساح���ة للتعب���ي وظه���ور املمثل���ني م���ن ب���ني اجلمهور.. 
امل�س���رح هو حي���اة الفنان، م���ن املجتم���ع واإىل املجتمع« 
وع���ن روح الن�سجام و�سرورة قب���ول الآخر �سمن فريق 
العم���ل حدثن���ا ت���الوي قائ���اًل : »يف اأي عم���ل م�سرحي 
اأكون بالن�سبة للممثلني ال�سباب الأخ وال�سديق واملخرج 
واأمار����س كل مهم���ة على ح���دة، فاأثناء التمري���ن اأكون 
املخ���رج واأثناء املناق�س���ات واملبادرات وخ���ارج الربوفة 
اأك���ون الأخ وال�سدي���ق، واأوًل واأخ���يًا ف���اإن املحب���ة هي 

من تنت���ج عماًل ناجح���ًا وجمموعًة قادرًة عل���ى اإي�سال 
الر�سالة بكل رقّي وحمبة.. امل�سرحية عبارة عن اإ�سقاط 
على كثي من الأماكن يف حياة الإن�سان، ويف مكان توجد 
عراقي���ل اأو ظ���روف �سعبة اأ�سميناه���ا �سرابيك، فحيث 
يوج���د احلب والإ�س���رار على العمل رغ���م كل الظروف 

توجد ال�ستمرارية ومن ثم النجاح« . 
�سارك يف التمثيل : خالد جنار-فرا�س ال�سلوم-منار 
حجازي-هادي دقاق-حمم���د �سباغ-غيث مرقا-يو�سف 
عثمان-مي����س  كربجها-ن���وران  الرحم���ن  اأ�سعد-عب���د 
العلي-ه�س���ام  الطويل-اأحم���د  الرحم���ن  خوجة-عب���د 
طوم���اين.. م�ساع���د املخ���رج حمم���د جنم فن���ي ال�سوت 
والإ�ساءة م.خالد مو�سلي فني الت�سوير غياث بازربا�سي 

مو�سيقا يو�سف اأ�سعد .

�سرابيك
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*العر�س الوحيد لالأطفال كان 
بعن���وان »�سر ال�سع���ادة« تاأليف اأحمد 
خن�س���ا اإع���داد واإخ���راج ف���وؤاد كعي���د 
وع���ن العر����س حدثنا الفن���ان فادي 
اليا�س���ني قائ���اًل : »اأردن���ا اأن نط���رح 
مفه���وم ال�سه���ادة يف �سبي���ل الوط���ن 
مبنظ���ور خمتل���ف وغ���ي ماألوف عرب 
حكاية ت�سبه حكاي���ات األف ليلة وليلة 
من خالل ملك م���ن ملوك الأ�ساطي 
م�س���اب مبر����س جل���دي وعجز عن 
�سفائ���ه الط���ب مم���ا �سبرَّب ل���ه حزنًا 
و�سيق���ًا وقه���رًا وع���دم �سع���ور باأي���ة 
متعة من مت���ع احلياة، لين�سحه كبار 
الأطباء ب���اأن يبحث ع���ن رجل �سعيد 
ليعرف منه كيف اأ�سبح �سعيدًا ويفعل 
مثله فيك���ون ل���ه ال�سفاء، وهن���ا تبداأ 
املفارق���ة والأح���داث ال�سيق���ة باإطار 
م�سح���ك وممتع وعملي���ة بحث امللك 
ع���ن الرج���ل ال�سعي���د الذي تب���وء كل 
حماولت���ه بالف�سل، حي���ث اأنه يف كل 
مملكت���ه مل يع���رث عل���ى رج���ل �سعيد، 
حت���ى العلم���اء وامل�ساه���ي والعظماء 
ب���ن  وط���ارق  كنوب���ل  التاري���خ  ع���رب 
زي���اد اللذين من املفرت����س اأن يكونا 

�سعيدين مل���ا قدماه للب�س���ر من علم ومعرف���ة وفتوحات 
ومع���ارك ناجحة ما تزال حتى يومن���ا هذا ُيحكى عنها، 
لنكت�سف اأخيًا اإحباط امللك وياأ�سه ال�سديد لعدم وجود 
ال�سخ�س ال�سعيد، و�سدف���ة يلتقي بامراأة فقية تعي�سة 
تدخل علي���ه وتخربه باأنها ال�سخ�س ال���ذي يبحث عنه، 
لنتعل���م منه���ا اأن ال�سعادة احلقيق���ة يف القلب وامل�ساعر 
ولي�س���ت يف ال�س���كل اأو املظاه���ر، وباأنها مبحب���ة النا�س 
وح���ب العمل والقناعة باأننا ميكن اأن جند ال�سعادة عرب 
اأ�سي���اء ب�سيطة عادي���ة، وحتى عرب اأ�سخا����س ميكن اأن 
يكون���وا ب�سطاء، فكيف اإن ح�سلن���ا عليها عندما نخ�سر 
ال���روح اأو �سيئًا غاليًا علينا كالولد اأو البنت؟ كيف ن�سعر 

بها عندما ينظر اإلينا الكل نظرة اإجالل فقط لأننا اأهل 
�سهي���د؟ لنع���رف اأن ال�سعادة تك���ون بالت�سحية والفداء 
والوفاء والبذل والعطاء ليحيا الوطن ويحيا اأبناوؤه باأمن 

و�سالم« . 
مي���زة هذا العر����س اأنه ينا�س���ب كلرَّ الأعمار ويعّرف 
النا����س بقيمة ال�سه���ادة �سمن اأحداث تت���واىل بالت�سعيد 
للو�س���ول اإىل احلبكة ومن ثم اخلال�سة، وكل هذا دون اأن 

ي�سعر اجلمهور بامللل اأو التكرار .

* وهك���ذا كان جمهور مهرجان ربيع حماة اخلام�س 
ع�سر اأمام جمموعة م���ن العرو�س امل�سرحية التي تفاوتت 

ب�سويتها الفكرية والفنية . 
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مب�ساركة ثالثة عرو�ض م�سرحي���ة �أقامت مديرية 
�مل�س���ارح و�ملو�سيق���ا تظاه���رة م�س���رح �لطف���ل يف �سهر 

حزير�ن �ملا�سي وهذه �لعرو�ض هي :
- »حيل���ة �لعنكبوت« �قتبا�ض جوان جان عن رو�ية 

»بيت �لعنكبوت« ل� اأ.ب.وايت �إخر�ج غ�سان الدب�س .
- »�حلّطاب �لطيب« ن�ض و�إخر�ج ر�ساد كوك�س .

- »�لقط �أبو �جلزمة« �إخر�ج حممد �سويد .

ثالثة عرو�ض م�سرحية يف

تظاهرة فرح الطفولة

جمهور �ملهرجان

�لقط �أبو �جلزمة
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»حيل��ة العنكب��وت« ه��و العم��ل 
الثاين امل�ش��رك ب��ن الكاتب جوان 
ج��ان واملخ��رج غ�ش��ان الدب���س بعد 
م�ش��رحية »دو ري مي« التي قدماها 
يف الع��ام 2018 وه��ا هم��ا يع��ودان 
»حيل��ة  م�ش��رحية  يف  للتع��اون 
يف  تقدميه��ا  مت  الت��ي  العنكب��وت« 

تظاهرة فرح الطفولة 2019 .
اأح���داث امل�سرحي���ة يف مزرع���ة  ت���دور 
م���ن  جمموع���ة  فيه���ا  تعي����ش  للحيوان���ات 
اإىل  ويلج���اأ  املتعاون���ة،  الأليف���ة  احليوان���ات 
احلظ���رية خ���روف �سغري �سائع ع���ن والدته 
فت�ساعده حيوانات احلظرية يف العودة اإليها.
اعتم���د العر����ش على الغن���اء والرق�ش 
يف �سياغت���ه امل�سهدية والفني���ة، واأكد خمرج 
امل�سرحي���ة اأن اله���دف من العر����ش اإي�سال 
فك���رة التع���اون ب�سكل غري تقلي���دي والتاأكيد 
عل���ى اأهمية حتفيز التفك���ري الذي يجعل من 
الفك���رة لدى الطف���ل يف حال���ة تاأّهب وبحث 
لأجل امل�ساعدة التي قد يحتاجها اأي �سخ�ش، 
وحتدث الدب�س عن اأهمية التكامل الفّني يف 
العر����ش لتحقي���ق عن�س���ر اجل���ذب للطفل، 
فالديكور ل���ه حيز كب���ري، وللمو�سيقى عاملها 
الوا�س���ع، ولالإ�س���اءة �سحره���ا، وللمالب����ش 
جماليته���ا، والأهم ه���و لعب املمث���ل وتعامله 
ال�سحي���ح مع �سخ�سيته لتقدمي فكرة جميلة 

 حيلة العنكبوت 
مفه�����وم ال�شداق�����ة بروؤي����ة متج�������ددة
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للطف���ل دون امل�سا����ش بكينونت���ه، واحرتام عقل���ه وبراءته 
وطفولته .

وعلى الرغم من م�ساركاته املتعددة يف م�سرح الكبار 
اإل اأن م�سرح الطفل يغري غ�سان الدب�س كثريًا، وهو مقتنع 
اأ، اآ�سفًا لأن الكثريين  اأن العمل يف امل�سرَحينْ ن�ساط ل ُيَجزَّ
ي�ست�سهل���ون العمل يف م�س���رح الطفل، وهذا ي���وؤدي اأحيانًا 
اإىل اإجن���از اأعمال ل قيم���ة لها، م�س���ريًا اإىل اأن لكل عمل 
خ�سو�سيت���ه واإ�سكاليات���ه وطبيعته، مبين���ًا اأن خ�سو�سية 

م�سرحية »حيلة العنكب���وت« تنبع من م�سمونها، فالعر�ش 
يتناول فكرة الأم ووجودها النف�سي واملعنوي وحالة الفقد 
الت���ي عان���ى منها اأطفالن���ا يف فرتة احلرب عل���ى �سورية، 
مبين���ًا الدب����س اأنه اعتمد طريقَة اللع���ب مع املمثلي ولكن 
�سمن اآلية مدرو�سة توؤدي اإىل اإجناز عمل م�سرحي يحاكي 
الطف���ل ويحرتمه باعتباره حالة اإبداعي���ة ولي�ش كائنًا من 
الدرج���ة الثانية، موؤكدًا اأن املمثل الذي ل ينجح يف اإخراج 
الطفل الذي يف داخله اأثناء الربوفات ل ميكنه ال�ستمرار 



احلياة امل�سرحية - العدد 107 - 108 مهرجانــــــــــــــــــات

123

Theatre L
ife - Issue 10

7 - 10
8

95

مع���ه، م�س���ريًا اإىل اجلهود اجلّب���ارة التي بذله���ا املمثلون 
للو�س���ول اإىل هذه املرحلة بعيدًا ع���ن التنظري ومن خالل 
التغلغل يف عامل الطفل ب�س���كل ب�سيط، مو�سحًا اأن الن�ش 
يت�سم���ن الكثري م���ن احل���وارات، منها م���ا ا�ستعا�ش عنه 
مب�ساه���د ب�سرية، ومنها ما اعتم���ده لأنه يت�سمن معلومة 
اأ�سا�سي���ة ه���ي ه���دف امل�سرحي���ة بالأ�سا�ش، مو�سح���ًا اأن 
املخرج يجب األ يكون هدفه وغايته دائمًا ال�ستعا�سة عن 
احلوارات باآليات م�سهدية دون مربر حقيقي، بل اأن ي�سعى 
اإىل تقدمي عمل م�سرحي يت�سمن وجبة فنية متكاملة على 
�سعي���د احلوار والديك���ور والإ�ساءة وال�س���وت واملو�سيقا، 
ف���كل ه���ذه العنا�سر يج���ب التفك���ري والهتمام به���ا لأنها 
تخدم الفكرة الأ�سا�سية الت���ي ي�سعى لإي�سالها كل عر�ش 
م�سرحي، لذلك كان من الطبيعي بالن�سبة للمخرج غ�سان 
الدب����س يف “حيلة العنكبوت” اأن يك���ون احلوار والنقا�ش 
مع الفنيي طوياًل لتقدمي روؤية فنية متكاملة، وعلى الرغم 
م���ن تكرار اأ�سماء بع�ش املمثلي يف م�سرحه اإل اأن الدب�س 
يوؤكد اأن �سخ�سيات العمل هي التي تفر�ش ممثليها دائمًا، 
وه���و ل يبحث ع���ن ممثل بعينه واإمنا ع���ن املمثل املنا�سب 
لأداء �سخ�سي���ة من ال�سخ�سي���ات، مو�سحًا اأن لكل ممثل 

اأدوات���ه، وهو يف اأعمال���ه ير�سم خطوط���ه العري�سة تاركًا 
للممث���ل حرية البح���ث وتقدمي القرتاح���ات �سمن الإطار 
الع���ام للعمل و�سمن معطى مفه���وم م�سرح الطفل، منوهًا 
اإىل اأن التعام���ل م���ع الوج���وه اجلدي���دة بالن�سب���ة له لي�ش 
مبح�ش امل�سادفة، وهو حي ي�ستعي بهم اإمنا يراهن على 
العم���ل ككل، وهو ل يطالبه���م باأداء معي بل يف�سح املجال 
م املمثل نف�سه مبا ميلك من اإمكانيات واأفكار، مكتفيًا  لُيَقدِّ
الدب����س بتق���دمي مفاتيح واأطر عامة لالإبح���ار فيها، واأكد 
اأنه اأجنز ما كان يدور يف راأ�سه يف »حيلة العنكبوت« �سمن 
الإمكاني���ات املتاح���ة يف مديري���ة امل�س���ارح واملو�سيقا التي 
ر �سمن اإمكانياتها، دون اأن  ���ه ال�سكر لها لأنها مل ُتَق�سِّ وجَّ
يخفي اأن م�سرح الطفل يحتاج لإمكانيات مادية كبرية قد 
موا  ل تتوفر اأحيانًا، ليبق���ى على امل�سرحيي حينها اأن ُيَقدِّ

اأعمالهم �سمن ما هو متوفر .

حيلة العنكبوت 
اقتبا����س : ج���وان جان عن رواية »بي���ت العنكبوت« ل� 

اأ.ب.وايت .
اإخراج : غ�سان الدب�ش .
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املمثل���ون : اأمل���ى نا�سر-اإنع���ام الدب�ش-عال �سعيد-
ر�س���ا الزغبي-حمم���د �سامل-نا�س���ر ال�سبلي-ا�سماعي���ل 

هابيل-عماد النجار-متا�سر غامن .
التاأليف املو�سيقي والأحلان : �سامر الفقري .

ت�سميم الديكور والك�س�سوار : حممد وحيد قزق .
ت�سميم الإ�ساءة : ب�سام حميدي .

ت�سميم الأزياء : با�سل جبلي .
تنفي���ذ فن���ي للديك���ور : د.ع���روب امل�س���ري وه���ال 

اجلاري .
م�ساعد خمرج : عمر فيا�ش .

ت�سوير فوتوغراف : يو�سف بدوي .
كريوغراف : اأجنيال الدب�ش .

ت�سميم الإعالن : راند الدب�ش .
كلمات الأغاين : عي�سى ال�سمادي .

غناء : عفاف حذيفة-وليد الزبيدي-دمية زين الدين .
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اإطالل���ة جديدة للمخرج امل�سرحي ر�شاد كوك�ش على 
عامل م�سرح الطفل من خالل العمل امل�سرحي الذي قدمه 
يف تظاه���رة ف���رح الطفولة التي اأقامته���ا مديرية امل�سارح 
واملو�سيقا يف �سهر حزي���ران املا�سي وقد ا�ستخدم كوك�ش 
يف عمله ه���ذا اأكرث من تقنية م�سرحي���ة بهدف التنويع يف 
اأدوات التوا�س���ل م���ع الطفل-املتلق���ي، وت���روي امل�سرحية 
حكاي���ة حّطاب يتعامل م���ع الآخرين بطيب���ة قلب وحمبة، 

لكن���ه يتعر����ص ملوؤام���رة م���ن قب���ل �سخ����ص اآخر 
يح�سده، لكن احل�سود ينال جزاءه يف النهاية .

ا�ستخ���دم املخرج تقنية ال�سا�سة الألكرتونية 
الت���ي لفتت انتب���اه اجلمه���ور و�سكل���ت اإ�سافة يف 
اأعم���ال م�س���رح العرائ�ص، كما جل���اأ اإىل العتماد 
عل���ى اأداء املمثل���ن اجل�س���دي بعيدًا ع���ن الدمى 
وذل���ك يف املراحل الأخرية م���ن العر�ص مما اأدى 
اإىل تفاع���ل الأطفال ب�سكل وا�س���ح عندما وجدوا 
�سخ�سيات العم���ل تتجول بن مقاعدهم، ويعتقد 
كوك����ش اأن العر����ص امل�سرحي عام���ًة ل ميكن اأن 
ينجح اإل بجهود اجلماعة وكافة عنا�سر العر�ص، 
وهو يقول �سمن هذا الإط���ار : »حاولُت اأن اأخرج 
بالعر�ص م���ن الناحية التقليدية التي ت�سُم م�سرَح 
الطف���ل م���ن حي���ث اأ�سلوب���ه يف تن���اول الق�س�ص 
واحلكاي���ات الت���ي يقدمه���ا، فالكث���ريون مييل���ون 
ل�ستخ���دام الق�س�ص الرتاثي���ة، ولكن هنا نلم�ص 
حماول���ة لإيجاد ن����ص طفلّي جدي���د، وقد حاولنا 
ا�ستخ���دام تقني���ات جديدة يف �س���وء الإمكانيات 
املتاح���ة.. وامله���م يف الأم���ر حالة التج���اوب التي 
مل�سناها من جمهور الأطفال والتي اأ�سعدتنا، وقد 
كان العمل نتيجة ور�سة عمل حاولنا فيها حماورة 
عقول الأطف���ال وتلقي ردود اأفعالهم م���ن خالل جتاوبهم 
املبا�س���ر مع العر�ص« وي�سي���ف : »اإن وجود عدة م�ستويات 
َمت  فنية يف العر�ص اأغناه ومل ُي�َستِّت ذهَن الطفل لأنها ُقدِّ
ب�سكل �سحيح، والتوليفة التي حاولنا تقدميها كانت حاجة 
ملّحة للخ���روج م���ن رتابة العرو����ص العرائ�سي���ة وملواكبة 
الع�س���ر الذي يعي�سه طفلنا، وك�س���ر العادات والتقاليد يف 

احلطاب الطيب 
يف تظـــــاهرة فــــــرح الطفولــــــــة
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م�س���رح العرائ����ص كان به���دف تقدمي احلكاي���ة بعيدًا عن 
ال�سكل التقليدي ومن خالل �سيغة و�سكل فنين جديدين«.
ُيذَكر اأن الفنان ر�شاد كوك�ش �سبق واأن اأخرج لالأطفال 

م�سرحيَتي »�سلمى والغيالن« و«الزهرة القرمزية« .

احلطاب الطيب 
ن�ش واإخراج : ر�ساد كوك�ص .

املمثل���ون : ب�س���ام نا�سر-اأيه���م اجليجكلي-ع�سام 
حمدان-متا�سر غامن-اإميان عمر-اأملى نا�سر .

اأ�ش���وات : عادل اأبو ح�سون-حممد خري اأبو ح�سون-
حممد فلفلة-ب�س���ام نا�سر-جمال ن�سار-موفق الأحمد-

متا�سر غامن .
التاأليف املو�شيقي : �سامر الفقري .

م�شاعد خمرج : عمر فيا�ص .
ت�شميم الإ�شاءة والتقنيات : اإياد الع�ساودة .

ت�شميم وت�شميم الدمى : اإميان عمر .
الديكور : با�سل جبلي .

ت�شميم اإعالين : زهري العربي .
الأزياء : ختام عمر .

ت�شوير فوتوغرايف : علي النجار .
تنفيذ اإ�شاءة : عماد حنو�ص .

تنفيذ ال�شوت : حممد قطان .
كلمات الأغاين : عي�سى �سمادي .

غناء : دمية زين الدين ووليد الزبيدي .
تنفيذ الديكور : تامر عبيد وكارول مقد�سي .

مدير املن�شة : اإخال�ص ال�سوا . 
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لطاملا كان���ت امل�سوؤولي���ة يف املونودراما 
اأكرب م���ن اأي نوع م�سرحي اآخ���ر، ويف الوقت 
الذي يرى فيه كثريون اأن م�ساهدة م�سرحية 
كاملة ال يظه���ر فيها �سوى ممثل واحد يوؤدي 
دورًا اأو عدة اأدوار، �سواء كان دورًا �سامتًا اأو 
ناطقًا، تبعث على امللل، يجد اآخرون اأن مثل 
هذا العمل ُيظِه���ر اإمكانيات الفنان وطاقاته 
وقدرته عل���ى ملء امل�س���رح وحتريك عاطفة 
اجلمه���ور، فاملمث���ل يتحم���ل اأعب���اء العم���ل 
كامًا، فكي���ف اإذا كان ممث���ًا وخمرجًا يف 

اآن واحد؟
متي���زت مونودراما »اأن���ا الذيب« )التي 
اأداها الفنان تاج الدين �ضيف اهلل( بتفاعل 
ال�سخ�سي���ة م���ع احل���دث وت�ساع���د احلالة 
الدرامي���ة ووج���ود دم���ى متحرك���ة بو�سفها 

جثثًا.
اقتب����س العمل الفنان �ضهي���ل عقلة عن 
ن����س الكات���ب حمم���ود رجل���ة »الذيب« عام 
2002 وبق���ي هاج����س امل�سرحي���ة مرافقًا له 

حتى اليوم، وهو يقول عن ذلك :
»من���ذ تلك االأي���ام بقي ل���دي هاج�س 
العمل على هذا الن����س، وب�سبب الظروف 
فقدُت الن�س ومل اأجد منه �سوى �سفحتني، 
فحاولت تذّك���ر اأحداث امل�سرحي���ة واإعادة 
�سياغته���ا وكتاب���ة الن����س م���ن جدي���د.. 

أنا الذيب 
�سرا�سة احلرب والتحولت الإن�سانية

ُجمــــــــان بركـــــــات
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م���ا ميي���ز مونودرام���ا »اأن���ا الذي���ب« عن باق���ي جتارب 
املونودرام���ا اأن املتلق���ي عندم���ا يح�س���ر العر�س يكون 
مهي���اأ مل�ساه���دة ممثل واح���د على اخل�سب���ة، ي�ستح�سر 
�سخ�سي���ات اأو يج�س���د �سخ�سي���ات اأخرى، اأم���ا يف »اأنا 
الذيب« فال�سخ�سية واحدة وزمن العر�س ووقت الق�سة 
نف�سه ومدته �ساعة، واالأحداث تتتاىل، مبعنى اأن البنية 
الدرامية اقت�سرت على �ساعة واحدة تقدمها �سخ�سية 
تت���واىل عليها االأحداث، ومن جهة ثاني���ة فاإن الدمى اأو 
اجلثث املوجودة هي اأبطال العر�س اأي�سًا، حيث اأننا يف 
حلظة من اللحظات ال نرى املمثل ويطغى ح�سور الدمى، 

ويف ذات الوق���ت ال ميك���ن ت�سمية 
العم���ل اإال مونودرام���ا الأن الدمى 
حقيقي���ني..  اأ�سخا�س���ًا  لي�س���ت 
مونودراما »اأنا الذيب« حتكي عن 
�ساب عا����س اأثناء احلرب، ولي�س 
لديه اأه���ل �س���وى اأخ م�سافر منذ 
زم���ن، على اأمل اأن يلتقي به، وهو 
مهّجر من منزله بفعل االإرهاب، 
ومل ير����سَ ترَك مدينت���ه، وعانى 
ماعان���اه م���ن الفقر واجل���وع، اإذ 
مل يع���د هناك طع���ام، ويف الوقت 
نف�س���ه ال ي�ستطي���ع اخل���روج م���ن 
مكان���ه الذي ي�سب���ه الغابة ب�سبب 
احل���رب، لذل���ك ا�ست�سل���م لقَدِره 
باأن يعي�س اجل���وع واالأمل.. هناك 
اإ�سقاط���ات كث���رية عل���ى الواقع، 
ومع توايل االأح���داث بظهور جثة 
دون راأ����س وبعد وق���ت ق�سري من 
ب���دء العر�س يبداأ الذي���ب حواَره 
م���ع اجلث���ة، ث���م تك���ون املفاجاأة 
بوجود جثة اأخرى، وبعدها ظهور 
راأ�س اأخي���ه، وت�سيطر على العمل 
حالة ح���زن وتراجيديا من النوع 
القا�سي ج���دًا، اإال اأنها ال تلبث اأن 
ت�سب���ح حال���ة مبا�س���رة اأو ميكن 
التعب���ري عنها بحالة تاأني���ب لاأخ الذي عّلم���ه دائمًا اأن 
يكون ذئب���ًا، ولو كان بالفعل هكذا مل���ا كانت نهايته جثة 

با راأ�س« .
ويتاب����ع عقل����ة : »نري����د الق����ول اأن النم����وذج الذي 
قدمن����اه موجود، ولكننا ل�سنا مع����ه، واحلل الذي وجده 
ال نحب����ذه، فنحن �س����د الظلم واال�سطه����اد ولكن لي�س 
بالطريقة اأو املقول����ة التي تقول »اإن مل تكن ذئبًا اأكلتك 
الذئ����اب« نح����ن نن�س����ر املظل����وم ولكن بطريق����ة العقل 
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والتفكري، اأي بال�سريعة االإن�سانية ولي�س ب�سريعة الغابة 
والدم والقت����ل.. نخت�سر عر�سنا ب����اأن االإن�سان والعقل 

هو االأول« .
ويرف�س �ضهيل عقلة التوقف عن اخلو�س م�سرحيًا 
يف ق�سي���ة احل���رب على �سوري���ة واأ�سبابه���ا، وال يرى يف 
تناوله���ا عرب »اأنا الذيب« مو�سوع���ًا قدميًا اأو مكررًا، بل 
عل���ى العك�س ي���راه مو�سوعًا يجب اأال نن�س���اه، وعن هذه 

الفكرة يقول : 
»�سخ�سي���ة الذي���ب موج���ودة يف احلي���اة، وهناك 
الكث���ري م���ن املظلومني، ولكن���ه يف امل�سرحي���ة ردَّ الظلم 

بظلم اأكرب منه، اأي بالدم، ويف النهاية نحن ب�سر« .
اأطل الفنان تاج الدين �ضيف اهلل يف العمل ممثًا 
د �سخ�سية الذيب على الرغم  وخمرجًا يف اآن معًا، فج�سَّ
م���ن قراره ال�سابق باالبتعاد عن املونودراما.. وعن دوره 

يف امل�سرحية وراأيه مبا قّدم قال :
»ج�س���دُت �سخ�سي���ة اإن�س���ان م�س���رد وه���ارب من 
احل���رب اإىل مكان مل ين���ُج من الدمار واخل���راب وكاأن 
احل���رب تاحقه يف كل االأمكنة، ويف هذا املكان وب�سبب 
وحدت���ه وجتّم���ع الذئاب حوله يب���داأ بالتوح����س لت�سبح 
�سفات���ه مثل الذئاب وكاأنه يعي����س يف الغابة ويتعامل مع 
اأي �س���يء كاأنه اإن�سان، حيث يتح���دث مع اجلثة، وي�سل 
يف نهاي���ة العر����س اإىل مرحل���ة اأنه ي�ستطي���ع احل�سول 
عل���ى كل م���ا يريد بالقوة، فه���و يف النهاي���ة ديب ويحب 
اأن ياأخ���ذ كل �س���يء.. ويف الواقع نح���ن ندينه الأن هناك 
�سيئ���ًا ا�سمه عقل مهمت���ه التحليل والتفك���ري، وهو رغم 
اأنه اأخذ �سفات الدي���ب اإال اأنه مل ي�ستغِن عن اإن�سانيته، 
فقد طالب االإن�سانية باحلب واحلنان، فهو اإن�سان مهما 
حاول تبدي���ل نف�سه، وعنا�سر الديك���ور اأوحت للجمهور 

وكاأنه اأمام دمار حقيقي« .
متت اال�ستعان���ة بدميتني كانتا مبثابة جثتني يتكلم 
معهم���ا بطل العر�س، وعن ه���ذه الدمى قالت امل�سممة 

اإميان عمر :
»ه���ذه التجرب���ة ممي���زة بالن�سبة يل الأنن���ي للمرة 

االأوىل اأعم���ل يف جمال الدمى للكبار، فكان هناك �سيء 
غريب وجديد يف نف�س الوقت، والغرابة فيه اأنني عملُت 
اأج�سامًا با روؤو�س واأنا معتادة على �سنع اأج�سام كاملة، 
ولكن هذه امل���رة وتبعًا للن�س كان���ت االأج�ساد منف�سلة 
الروؤو�س، وبه���ذه احلالة ت�سبح �سائع���ة املامح ويبقى 
هن���اك �س���يء مبهم، وبق���در ما يع���رف االإن�سان مامح 
ج�س���م االأ�سخا�س الذين يعرفهم اإال اأنه ال ميكن متييزه 
اإال بوجود الراأ����س.. وباال�ستناد اإىل الواقع الذي ع�سناه 
عدُت اإىل احلاالت القدمي���ة التي مرت علينا و�ساهدت 
يف  ونح���ن  واالأ�س���اء،  االأج�س���اد  وراأي���ت  التفج���ريات 
امل�سرحي���ة مل ن�ستخدم اأ�سلوب املبا�س���رة بجرعة عالية 
ْلنا ف�سل الراأ�س  حتى ال نوجع اجلمهور اأكرث، لذلك ف�سَّ
ع���ن اجل�سد فقط، وحاول���ُت اإعطاء ثق���ل بالوجع فقط 

ليكون العمل منا�سبًا للعر�س دون مبالغة« .
بق���ي اأن نذك���ر اأن مونودراما »اأنا الذي���ب« قدمها 
امل�س���رح القوم���ي بدم�س���ق يف مهرجان دم�س���ق الثقايف 

الذي اأقيم يف �سهر ني�سان املا�سي .

اأنا الذيب
عن م�سرحية »الذيب« ملحمود رجلة .
اقتبا�س وتعاون فني : �سهيل عقلة .

متثيل واإخراج : تاج الدين �سيف اهلل .
التاأليف املو�ضيقي : �سامر الفقري .

ت�ضميم الإ�ضاءة : ن�سر اهلل �سفر .
ت�ضميم الديكور والأزياء : با�سل جبلي .

الت�ضميم الإعالين : زهري العربي .
ت�ضميم وحتريك الدمى : اإميان عمر .

ت�ضوير فوتوغرايف : علي النجار .
تنفيذ الإ�ضاءة : حممد قطان .
تنفيذ ال�ضوت : اإياد الع�ساودة .

تنفيذ فني للديكور : تامر عبيد .
م�ضاعد خمرج : �سليمان قطان .

مدير من�ضة : هيثم مهاو�س .
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م���ن  ق���اد  م�ستوي���ان  ثم���ة 
حمم���د �سم���ر طح���ان  خاللهم���ا 
عر�سه امل�سرحي املونودرامي »طني 
اأحمر« اإخراجًا وتاأليفًا والذي قدمه 
�سمن عرو�ض م�سروع دعم م�سرح 
مديري���ة  ترع���اه  ال���ذي  ال�سب���اب 
امل�س���ارح واملو�سيق���ا.. وامل�ستوي���ان 
طحان  اللذان ُيح���اول جت�سيدهما 
عل���ى اخل�سب���ة م���ن خ���الل املمثلة 
لباب���ة �سق���ر هم���ا امل�ست���وى الأول 
ال�س���ردي،  اخلط���اب  اأو  ال�سفه���ي 
والثاين ه���و الن�ض الرمزي، ورمبا 
الن����ض ال�سمن���ي يف العر�ض الذي 
يحمل مقولة العمل امل�سرحي كله.. 
والن�س���ان ينطلق���ان م���ن ُمف���ردة 
واحدة ه���ي »الطني«.. هذه املُفردة 
التي ق���د ُتيل املُتلقي اإىل ع�سرات 
وهن���ا  والنزياح���ات،  التاأوي���الت 
لي�ض اأي طنٍي، اإن���ه الطني الأحمر، 
اأو املل���ون بالل���ون الأحم���ر، لياأت���ي 
هذا الل���ون الذي يو�س���ع من دائرة 
التاأويالت هو الآخر قبل اأن ُيحيلك 

ُمبا�سرًة اإىل الدم .
وبقدر م����ا ُيكن اأن يوفر 
الط����ني كعجين����ة الكث����َر من 

مونودراما الطني األمحر
ر�ؤى ب�صريـــــــة متعـــــــــددة

عــــــــلي الراعــــــي
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اخلي����ارات لإع����ادة البناء واخللق م����ن جديد اإل 
اأّن الل����ون الأحمر �سيبق����ى العائق ملثل هذا اخللق 
والإب����داع، حي����ث تبق����ى كل الأمني����ات والأحالم 
يف مه����ّب ال� »ق����اب قو�س����ني اأو اأدن����ى« لأن هناك 
اجتاه����ني متناحرين على ط����ول الأيام : القباحة 
ب����كل ما تعن����ي من قت����ل وتخلف وجه����ل وتطرف 
وفقد وهجران، ويف املقلب الآخر احلب واجلمال 
والإب����داع والفن، حتى بدا اأن الفن واجلمال هما 
املالذ الأخر له����ذا الكائن الذي ُق����ّدر مل�سروعه 
اجلم����ايل والإبداعي وحت����ى الإن�س����اين اأن يبقى 

على �سفر القباحة .
�سحي����ح اأن مونودراما »الطني الأحمر« كغرها 
وح�س����ب،  امل�سرحي����ة  ل  الأعم����ال،  ع�س����رات  م����ن 
ب����ل ُمعظ����م الأعم����ال الإبداعي����ة الت����ي مّت اإنتاجه����ا 
وتقديها خ����الل �سنوات احلرب عل����ى �سورية ل بّد 
له����ا اأن ت�ستبك به����ذا القدر اأو ذاك م����ع هذا الواقع 

الدام����ي الذي مل يرتك فر�س����ة النجاة منه، غر اأن 
»الط����ني الأحمر« ق����ارب املحنة ال�سوري����ة من بعيد، 
اأو اأث����ر احلرب عل����ى ه����ذا الكائن املب����دع والعا�سق 
ال����ذي ل يج����د نف�س����ه اإل �سانعًا للجم����ال من خالل 
�سي����اق احلكاي����ة التي كان عل����ى الفنان����ة الت�سكيلية 
الت����ي ج�ّس����دت �سخ�سيتها الفنان����ة لباب���ة �سقر اأن 
ت�سرده����ا ببعديها اأو مب�ستويه����ا الن�سيني، احلكائي 
والرم����زي، ف����كان اختي����ار ال�سخ�سي����ة يف العر�����ض 
فنان����ة ت�سكيلية–اخت�سا�ض نحت له بعده الرمزي، 
ل�سيم����ا يف م�ساألة عجينة الطني واإعادة اخللق.. كل 
تلك املُعطيات كانت الركيزة التي بنى عليها طحان 
عر�س����ه امل�سرح����ي، ومن ث����ّم ليبتع����د باحلكاية عن 
عاديته����ا اأو اعتيادها والتي قد تكون �ُسردت اأو مّتت 
روايته����ا لع�سرات املرات، �س����واء كانت هي نف�سها اأو 
م����ن خالل احلكاي����ات الكثرة القريب����ة منها وذلك 
باإع����ادة ال�سياغة واإ�سقاطه����ا يف �سبكة الرموز التي 
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اعتمده����ا ابت����داًء من عن����وان العر�ض وم����ن ثّم اإىل 
تفا�سيله .

خمرج العر�ض اخت����ار املونودراما �سكاًل فنيًا.. 
م����ن هنا كان����ت املغام����رة امل�سرحي����ة باملراهنة على 
املمثل لأن الهنات التي قد متر يف العرو�ض امل�سرحية 
الأخرى تب����دو يف املونودراما وا�سحة عند اأقل خطاأ 
يف اأداء املمث����ل، ذلك اأن املونودراما من الفنون التي 
تو�س����ف بال�سعبة، و�سعوبتها تكمن يف الكتابة اأو يف 
التج�سي����د عل����ى اخل�سب����ة، اإذ لي�ض م����ن ال�سهولة اأن 
جند �سخ�سية هي من الغنى لأن ت�سد اجلمهور ملدة 
�ساعة، اأكرث اأو اأق����ل بقليل.. عرو�ض متيل يف العادة 
لأن تك����ون �سوت الفرد وكا�سفة دواخله، وهذه ميزة 
املونودراما، ولأجل ه����ذه امليزة التي تنت�سر ل�سوت 
الف����رد تبدو الأن����ا املبدعة التي تتي����ح املجال لك�سف 
تداعي����ات امل����رء واآلم����ه ومعاناته، وه����ي �سكل فني 

وجن�ض م�سرحي ُيعنى بهذا ال�سوت املغّيب، غر اأن 
كل م����ا توحي به الفردانية وال�سخ�سية هنا لي�ض من 
ال�سعوب����ة اإ�سقاطها على احلال اجلمعي����ة ال�سورية 
كله����ا، لُتم�سي املحنة ال�سخ�سية حمنة اأمة بكاملها، 
حمن����ة اأمة ك�سورية مثاًل الت����ي هي بحاجة اليوم ملن 
يجب����ل طينها ويعيد تكوينه����ا واإعمارها من جديد.. 
اإع����ادة البناء التي رم����ز اإليها العر�����ض بالكثر من 
الإ�سارات يف ن�سه ال�سمني من خالل �سرد الفتاة–
النحاتة ل�سرة متزقه����ا وخيباتها وخذلنها لُتقارب 
ما ح�س����ل ل�سورية كلها من خيب����ات وخذلن، �سواء 

من قبل الأخوة اأو ممن يدعون اإنهم اأبناوؤها . 
الفنان����ة الت����ي ع�سق����ت حت����ى الهي����ام زميله����ا 
يف اجلامع����ة، وت����ّدت لأجل����ه كل اأع����راف املجتمع 
باعتب����اره من طائفة اأخرى غ����ر طائفته؛ لكن يبدو 
اإنه����ا كانت قد اخت����ارت احلبيب اخلط����اأ.. احلبيب 
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الذي يهرب عند اأول اختبار جلّدية حبه لها، يهرب 
ويرتكه����ا تتنق����ل ب����ني احلواج����ز ور�سا�����ض القن�ض 
والقذائ����ف، ومن ث����م لت�سل حلالة خيان����ة اأ�سابعها 
نف�سها له����ا، عندما تف�سل يف اإع����ادة �سياغة طينها 
م����ن جديد يف �سن����ع اجلمال التي كان����ت تخلقه من 
ذل����ك الطني قبل اأن ي�سب����ح اأحمرًا.. وبعد كل رحلة 
اخليبة واملرارة الطويلة ت�سل اإىل املواجهة احلارقة 
عندما تق����ف يف حلظة تاأمل مع ذاتها، تلك اللحظة 
رها �سديقه����ا ال�سامت ال����ذي كان ُيحبها  الت����ي فجَّ
ب�سمت اأمام خ����ذلن اختياره����ا ل�سديقها الهارب 
م����ن وطنه، اأو ال����ذي ترك وطن����ه يف اأق�سى حلظات 
حاجت����ه اإلي����ه، ومن ثّم فم����ن يخن وطن����ه يهن عليه 
خيانة كل �س����يء.. األي�ض هذا هو واقع �سورية عندما 
مّت اختي����ار اأ�سخا�ض ملفا�سلها من هوؤلء اجلاحدين 
الذين خذلوها حني فتح عليها الغزاة هجماتهم من 

جهاتها الأربع، مع اأن املخل�سني لها كانوا وليزالون 
اأق����رب اإليها من حبل وريدها، غ����ر اأّن املحنة اأنهم 
مل يعط����وا الفر�س����ة لأن يعربوا لها ع����ن حبهم اأمام 
نفاق الآخرين وو�سوليتهم.. هكذا يتم انزياح ما قد 
نظن����ه �ساأنًا خا�سًا وعالقة فردية لت�سبح حمنة اأمة 
بكاملها، ومن ثم لُترتك النهاية مفتوحة على �سوؤال 
ح����ارق هو الآخر : هل لي����زال ثمة وقت لإعادة جبل 
الط����ني و�سياغة اجلمال مرًة اأخ����رى واإعادة اخللق 
من جديد؟ املونودراما فن ُيعطي هام�سًا للفردانية، 
دعمه����ا طحان بروؤي����ة ب�سرية فيم����ا ُي�سبه التماهي 
ب����ني اأكرث من اإب����داع على هام�����ض املونودراما.. هي 
احلكاية ذاتها تتكرر من����ذ اآلف ال�سنني، من ليليت 
اأمازون����ة ما ب����ني النهرين عندما انت�س����رت العقلية 
الذكورية ذات ليل وكان بعدها اأول عملية اختطاف 
رمب����ا لم����راأة م����ن قب����ل زيو�ض، ث����م لتتك����رر حكاية 
نكبته����ا، لي�ض كل ي����وم وح�سب، بل رمب����ا يف ال�ساعة 
الواحدة، حي����ث تنتهك فيها كرامة مئات الن�ساء يف 

زوايا هذا الكون .

الطني الأحمر
ن�ص واإخراج : حممد �سمر طحان .

متثيل : لبابة �سقر .
دراماتورغ: اآنا عكا�ض .

�سي���وف العر����ص : ف���ادي �ساعر-زي���ن خ���ويل-
مادونا حنا .

ت�سميم الديكور : غيث مرزوقي .
ت�سميم الإ�ساءة والتقنيات : ب�سام حميدي .

ت�سميم الأزياء : رمي املاغوط .
مو�سيقا وموؤثرات : خالد بهن�سي .

مكياج : منور عقاد .
مدير املن�سة : اإخال�ض ال�سوا .

حممد �سمر طحان
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امل�س���رح احلم�سي لي����س غريبًا عن جمه���ور امل�سرح 
يف دم�س���ق، فق���د �سب���ق له���ذا اجلمه���ور اأن �ساه���د عددًا 
م���ن الأعمال امل�سرحي���ة القادمة من حم����س يف اأكرث من 
منا�سبة يف ال�سنوات الأخ���رة.. وقد كان مهرجان دم�سق 
الثقايف الذي اأقيم يف �سهر ني�سان املا�سي منا�سبة لتما�س 
جدي���د بني امل�س���رح احلم�سي وجمه���ور امل�سرح يف دم�سق 
من خ���ال العر�س امل�سرح���ي الذي قدمت���ه فرقة امل�سرح 
اجلامعي يف حم�س »كائنات م���ن �سوء« لكاتبه وخمرجه 

ح�صني نا�صر .
تعر�س���ت  ن�سائي���ة  من���اذج  ع���دة  العر����س  يق���دم 
ل�سغوطات اجتماعية قاه���رة ب�سبب عادات وتقاليد بالية 
ح���ّدت من حري���ة امل���راأة وقدرتها عل���ى اتخ���اذ القرار.. 
»احلي���اة امل�سرحية« التقت املخرج نا�صر الذي حتدث عن 

عمله قائًا :

»كائنات م���ن �سوء بانورام���ا للوجع ال�س���وري، عمل 
يعك����س التجلي���ات الإن�ساني���ة للح���روب بعيدًا ع���ن تهييج 
اجل���راح وع���ن املبا�سرة يف الط���رح.. والعم���ل فيه خم�س 
حكاي���ات، احلكاي���ة الأوىل تتح���دث عن فتي���ات تنتظرن 
عري�س���ًا ل ياأت���ي نتيج���ة ظاه���رة العنو�س���ة املتف�سية، ويف 
اللوح���ة الثانية تناولنا ظاهرة هجرة ال�سباب ولكن ب�سكل 
خمتلف حاولنا من خاله روؤية الن�سف املليء من الكاأ�س 
وت�سليط ال�سوء على �سّبان قرروا اأن ي�سافروا يف اللحظات 
الأخ���رة، ويف اللوح���ة الثالث���ة طرحنا ق�سي���ة الزواج بني 
الطوائ���ف وفيها دعوة لاإخاء الديني من خال �سخ�سية 
راق�س مت�سوف يوؤمن بوح���دة عنا�سر الكون لكنه يف�سل 
يف الزواج مبن يحب، ويف احلكاية الرابعة تناولنا ق�س�س 
ري���ن من م���كان اإىل اآخر بفعل الإره���اب وتاأثر ذلك  مهجَّ
على الأطفال حتدي���دًا، ويف اللوحة اخلام�سة قدمنا ق�سة 

كائنات من ضوء 
يف مهرجـــــــان دم�شــــــــــق الثقـــــــــايف
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راق�س فقد ب�س���ره.. اعتمدنا يف امَل�ساه���د اخلم�سة على 
الرق����س واملو�سيق���ا اللذين قدمن���ا بوا�سطتهما جتربة ملا 
ي�سم���ى بامليوزيكال مع العتم���اد بالطبع عل���ى الكوميديا 

والرتاجيديا يف �سياغة الأفكار« . 
وفيما اإذا كان ح�ص���ني نا�صر قد تعمد يف هذا العمل 
اأن يقارب مفهوم امل�س���رح ال�سامل اأم اأنه حاول ال�ستفادة 

من عنا�سر هذا امل�سرح ل اأكرث قال :
»اأ�ستخ���دم هذا املفهوم منذ زم���ن طويل، واأنا واٍع له 
وموؤمن به.. والواق���ع اأن مفهوم امل�سرح ال�سامل اأكرث غنى 
مما نقدمه يف �سورية عموم���ًا، والغني ينِتج الده�سة، واأنا 
دائم���ًا اأبحث عن الده�سة واأحر����س على األ متر دقيقة اأو 
دقيقت���ان اإل واأجلاأ فيه���ا اإىل عن�سر الده�س���ة.. بالعموم 
اأوؤمن مب�سرح املمثل واأن���ا مقتنع اأننا اإذا جلبنا اأهم ممثل 
م�سرح���ي يف العامل فلن ي�ستطيع �س���دَّ امل�ساهد دون وجود 
عوام���ل املتع���ة الب�سري���ة، اإذ يجب علين���ا ا�ستخدام عدة 
عوامل ب�سرية جلذب انتب���اه امل�ساهد، وبذلك نكون اأمام 
اختي���ار واٍع للم�سرح ال�سامل املنت�س���ر يف امل�سارح الأوربية 
اأكرث من انت�ساره عندنا.. واأحب اأن اأ�سر هنا اإىل اأنني يف 

اأعم���ايل امل�سرحية ومن خال جلوئي اإىل امل�سرح ال�سامل 
اأحاول اأن اأر�سي اأو�س���ع �سريحة من جمهور امل�سرح، وهي 

معادلة �سعبة ل �سك، ول اأعرف اإىل اأي حّد اأحققها« .
وع���ن تقييمه لأهمي���ة م�ساركت���ه يف مهرجان دم�سق 

الثقايف من خال م�سرحية »كائنات من �سوء« قال :
م  »من حي���ث املبداأ ُينَت���ج العمل امل�سرح���ي حتى ُيقدَّ
لأكرب كّم ممكن من اجلمهور، ومع الأ�سف اعتدنا على اأن 
ننتج عمًا ونقدمه ثاث اأو اأربع مرات ثم ُتطوى �سفحته، 
وم�ساركتن���ا يف مهرج���ان دم�سق الثق���ايف اأعتربها خطوة 
اأ�سا�سي���ة على طريق النفتاح على جمه���ور اأو�سع، واأعتقد 
اأن مديري���ة امل�س���ارح واملو�سيقا تعمل عل���ى تو�سيع قاعدة 
ن�س���ر العر����س امل�سرحي خ���ارج اإطاره اجلغ���رايف ال�سيق 

داخل املدينة الواحدة )بلد املن�ساأ(« .
وع���ن عرو����س امل�سرحي���ة ال�سابق���ة مل�ساركته���ا يف 

مهرجان دم�سق الثقايف قال ح�صني نا�صر :
»قُدّمت امل�سرحية يف مهرجان حم�س امل�سرحي 
واحتفالية يوم امل�س����رح العاملي وقد ح�سرها جمهور 

كثيف«.



امل�شرح يف مهرجان دم�شق الثقايف احلياة امل�شرحية - العدد 107 - 108

122

Theatre L
ife - Issue 10

7 - 10
8

108

كائنات من �شوء 
ن�ص واإخراج : ح�سني نا�سر .

خباز-ن���ور  بر�سيني-حمم���د  �ستيف���ان   : املمثل���ون 
الدواك-ملى �سحادة-ديانا اإدري�س .

ت�صمي���م واأداء الرق�ص���ات : جل���ني ابراهيم-�س���ايل 
الأحمد-�ساندي الأحمد .
بيانو : رامي �سنور .

غناء : حا طراد-علي ال�سيخ .
اإيقاع : فوزي دروج .

ح�سني نا�سرم�صاعد املخرج : �ستيفان بر�سيني .
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�ساهم���ت فرق���ة ع�س���اق امل�سرح من مدين���ة درعا يف 
مهرج���ان دم�س���ق الثق���ايف بعر����ض م�سرح���ي ا�ست�سافته 
مديري���ة امل�سارح واملو�سيق���ا يف م�سرح احلم���راء بدم�سق 
وحمل عن���وان »اخلروج من اجلنة« وهو من تاأليف حممد 

احلفري اإعداد يو�سف اأبو حمد اإخراج فرا�س املقبل .
م���زج العمل بني اجلانب الفن���ي الب�سري من جهة، 
ز على العديد من الق�سايا  وامل�سمون من جهة اأخرى، وركَّ

الإن�ساني���ة الراهن���ة ويف مقدمته���ا الإره���اب وتاأثريات���ه 
ال�سلبية واملدمرة على املجتمعات التي يتغلغل فيها، ودعا 
العم���ل اإىل مقاومته وف�سح رم���وزه.. ويف ت�سريح خا�ض 
ب���� »احلياة امل�سرحي���ة« يقول كاتب العم���ل : »اخلروج من 
اجلن���ة عم���ل م�سرحي مق�س���م اإىل م�سهدي���ات حتاول اأن 
حتاك���ي احل���رب عل���ى �سوري���ة من���ذ اأيامه���ا الأوىل بدءًا 
ب�سيطرة حالة الفو�سى التي اأوجدتها جمموعات خارجة 

اخلروج من اجلنة
االإرهــــــاب يف دائــــــــرة االتهـــــــام
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ع���ن القان���ون والتحري����ض على حم���ل ال�س���اح والتدّخل 
العرب���ي والغرب���ي ال�سلبي، ور�سد العم���ل عذابات النا�ض 
وتهجريهم بفع���ل الإرهاب وجوعهم ووقوفهم عند معابر 
الدول املجاورة وما تعر�سوا له من اإهانة خارج اأوطانهم، 
ول يغف���ل العمل عن ذك���ر �سورية اجلن���ة وجمالها وهناء 
العي����ض واحلياة التي كان���ت فيها، واعتم���د العر�ض على 
ط���ريف معادل���ة تتمث���ل بالراوي ال���ذي يتح���دث وي�سارك 
يف بع�ض امل�ساه���د، والرجل التمثال ال���ذي ي�سغط جهاَز 
حتّكم���ه ليحرك الأحداث كما يريد وكما خطط لها، لكنه 
ي�س���اب بال�سدمة ح���ني تخ���رج الأمور من ي���ده وتنقلب 
علي���ه، حيث يتم���رد النا�ض عليه ويخرجون���ه من بادهم 
وهو ميثل القوى الكربى، وقد تكون اخلارقة، والعر�ض يف 
كثري من م�ساهده يعتم���د ال�سعرية والرمزية العالية على 

الرغم من واقعية الأحداث« .
د �سخ�سي����ات امل�سرحية الفنانون ال�سباب :  ج�سَّ
عم���ار الطرمزاوي-حممد اأبو �سقري-عبد الوهاب 
ال�سرع-فرا����س  القبق-اإمي���ان  ع�سفور-اأحم���د 
املقبل-بي���ان حماميد-�سع���اد اأب���و عون-ح�سني اأبو 
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عف�س���ون- خ���ري  �سالمة-حمم���د  الكا�س-�سام���ر 
الزعب���ي- ال�سرع-ب�س���ار  اأب���و حمد-م���روة  يو�س���ف 
الطفل����ة ريت���اج املقب���ل خم����رج م�ساعد : يو�س���ف اأبو 
حم���د تنفيذ الإ�ساءة وال�سوت خلي���ل ر�سوان مدير 

املن�س����ة وت�سمي����م وتنفي����ذ الديك����ور اأحم���د حم���زة 
ت�سمي����م البو�سرت ح�س���ني اأبو الكا�س مكي����اج اأ�سماء 
عو����س ت�سوي����ر فوتوغ����راف م���رح املق���داد تدري����ب 

الرق�ض مريفت �سحادات .
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مل يغب امل�سرح الراق�ص عن خارطة الأعمال 
امل�سرحية التي قدمتها مديرية امل�سارح واملو�سيقا يف 
مهرجان دم�سق الثقايف، فقد �ساركت فرقة خطى 

للم�سرح الراق�����ص يف املهرجان 
»غرف����ة  امل�سرح����ي  بعر�سه����ا 
حت����ت ال�سف����ر« وه����و م�ستوحى 
م����ن رواي����ة »العن����ر رق����م 6« ل� 
ت�شيخ���وف كريوغ����راف حمم���د 
حلب���ي اإخ����راج �شعي���د احلناوي 
ويطرح ق�ساي����ا اجتماعية تعاين 
امل�سغوط����ة  املجتمع����ات  منه����ا 
رة بالع����ادات والتقاليد  واملحا�سَ

البالية .
�س���ارك بالعم���ل �ست���ة ع�سر 
ونقل���ت  وراق�س���ة،  راق�س���ًا 
ع���ن  العم����ار  ف����رح  الإعالمي���ة 
خمرج امل�سرحية �شعيد احلناوي 
قوله »حاولن���ا الدمج يف العر�ص 
ب���ن الدراما والرق����ص، ودفعنا 
الفنانن امل�ساركن يف العمل لكي 
يتبنى كل واح���د منهم �سخ�سية 
درامية، وهذا الأم���ر �سعب لأنه 
م���ن املمك���ن اأن ن�ساه���د ممثاًل 
يرق����ص، ولكن م���ن ال�سعب اأن 
ي�سبح الراق�ص ممثاًل.. الفكرة 
تتح���دث ع���ن مر�س���ى نف�سي���ن يف م�س���ّح نف�سّي 
يتحدث���ون عن احلالت التي م���ّروا بها وعن طبيب 

غرفة حتت الصفر
عر�ص م�شرحي راق�ص يف مهرجان دم�شق الثقايف
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نف�س���ي يكت�س���ف اأنهم عق���الء، وعندما 
يريد اأن يخرجهم م���ن امل�سح يكت�سف 

اأن هناك من ي�سغط عليهم« . 
اأم����ا الكريوغ����راف حمم���د حلبي 
فق����ال : »حاولنا اأن يك����ون هذا العر�ص 
خمتلف����ًا عن عرو�����ص امل�سرح الراق�ص 
والن����وع ال����ذي نعتم����ده يف فرقتنا، وهو 
يحم����ل طابع����ًا اإن�ساني����ًا ويق����دم فكرة 
جديدة مل يتم الت�سلي����ط ال�سوء عليها 
م�سبق����ًا« ووجه حلب���ي ال�سك����ر ملديرية 
امل�سارح واملو�سيقا على رعايتها للعمل . 
�سارك يف العمل الفنانون : حممد 
حلبي-نور �شقر-فهد حلام-الزهراء 
الدين-لون���ا  زه���ر  هابيل-راأف���ت 
بقاعي-هم���ام فاكهاين-وليد عي�شى-
ريحاوي-�ش���ام  ح�شن-ط���ارق  اأم���اين 
املال علي-نور�س عثمان-غزل حمادة-

ح�شام فاكهاين-�شهد عرنو�س .

�سعيد احلناوي
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الطف����ل  م�س����رح  يغ����ب  مل 
ع����ن مهرج����ان دم�س����ق الثق����ايف، 
عر�����ض  خ����ال  م����ن  ح�س����ر  اإذ 
م�سرحي عرائ�سي بعنوان »منرود 
والأ�سدقاء« كتبته واأخرجته فاتن 
الآداب  اأن  تعت����ر  الت����ي  ديرك����ي 
والفن����ون ينبغ����ي اأن ت����وؤدي ر�سالة 
حتقي����ق  والفن����ان  الأدي����ب  عل����ى 
اأهدافه����ا، وهي توؤك����د اأن الكتابة 
لاأطف����ال فيها م�سوؤولي����ة كبرية، 
بالأم����ر  لي�����ض  للطف����ل  والتوج����ه 
ال�سه����ل، وكث����ريون م����ن الكّت����اب 
يحجم����ون ع����ن الكتابة ل����ه خوفًا 
م����ن ه����ذه امل�سوؤولي����ة، وت�سري اإىل 
اأن م����ن يري����د اأن يكت����ب لاأطفال 
نقائ����ه  ذات  ميتل����ك  اأن  علي����ه 
وروح����ه وقلب����ه، واأن يك����ون قادرًا 
على ال�سعور ب����ه وبكيفية الو�سول 
اإىل فك����ره والتاأثري علي����ه باأ�سلوب 
قري����ب منه واأن ي�ستع����ري جناحيه 
للتحلي����ق بهما يف دني����ا الطفولة.. 
وم����ن هن����ا كانت �سعادته����ا كبرية 
لأنه����ا جنح����ت يف اأن تك����ون طفلة 
حتاكي اأحام الأطف����ال وروؤيتهم 
للحي����اة، وا�ستطاع����ت اأن جتت����از 
ه����ذا الب����اب للدخ����ول اإىل ع����امل 
الطفولة الرثّي من خال »منرود 

منرود واألصدقاء
ق�سيـــــــدة عرائ�ســــية يف املحبـــة والوفــــاء
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والأ�سدقاء« التي اأوجدت بينها وبني الطفل ج�سرًا باتت 
حري�س����ة عليه كل احلر�ض دون اأن تنكر اأن التوجه لفئة 
الأطف����ال �سغار ال�سّن من خال م�س����رح العرائ�ض الذي 
ل����ه خ�سو�سية جتعلن����ا نتوخى الدقة واحل����ذر، فالطفل 
براأيها يول����د �سليم الفطرة لكنه يتاأثر بالعوامل املحيطة 
به وبالظروف الجتماعية التي ميكن لها اأن تغري فطرته 

ح�سب الرتبية التي يتلقاها والو�سط الذي ين�ساأ فيه .  
تق���وم فك���رة امل�سرحية على تعزي���ز ثقافة احلب بني 
الب�س���ر عام���ة والأ�سدقاء ب�س���كل خا�ض، وح���ّث الأطفال 
عل���ى نبذ ع���ادة التنّم���ر وال�سخري���ة وزرع الألف���ة واملحبة 
والتعاون يف نفو�سهم، وكذلك احلّث على الرفق باحليوان 
وع���دم اإيذائ���ه، وتوؤكد ديركي اأن ه���ذه التجربة يف م�سرح 
العرائ�ض جذبتها ب�سكل كبري اإىل عامل الطفل، حيث كانت 
تاحظ تفاعل الأطفال م���ع الدمى وهي تتحرك وترق�ض 

وتغّني، وجعلتها توؤمن مبدى تاأثري هذا الفن 
عل���ى الأطفال ع���ر هذه الدم���ى التي كانوا 
يندفع���ون جتاهه���ا يف اآخ���ر العر����ض بكثري 
من احلب وال�سغف وكاأنها �سخو�ض ب�سرية، 

وت�سيف فاتن ديركي :
»م�س���رح العرائ����ض ق���ادر عل���ى لف���ت 
انتب���اه الطفل والتفاع���ل مع���ه والتاأثري فيه 
على الرغ���م من غزو التكنولوجيا احلديثة، 
وه���ذا ما مل�سُته من خ���ال احل�سور الكثيف 
لاأطف���ال له���ذه امل�سرحية، وهن���ا ل بد من 
اأن اأتوج���ه بال�سك���ر اإىل مديري���ة امل�س���ارح 

واملو�سيقا ممّثلة مبديرها �أ.عماد جلول« .
حمركو الدمى : ع���اء �ل�شيخ-�إميان 
عمر-ع�شام حمد�ن-�أيهم جيجكلي-ر�نيا 
تفوح-خو�شناف ظاظ���ا ت�سجيل الأ�سوات : 
�شم���ر �لكا�س-ر�ني���ا تفوح-ع���ا بوظ���و-
فاتن ديركي ت�سجيل ومونتاج وعزف و�شاح 
رج���ب با�شا ت�سميم اإع���اين زهري �لعربي 
تنفي���ذ �س���وت واإ�س���اءة �إي���اد عب���د �ملجي���د 

اأحلان فاتن ديركي .  

فاتن ديركي
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مبنا�ضب���ة ي���وم امل�ضرح العامل���ي ا�ضت�ضاف���ت مديرية 
امل�ضارح واملو�ضيقا العمل امل�ضرحي »حتية« مل�ضرح الالذقية 
القوم���ي، ن�ص �س���ادي كيوان اإخ���راج ح�س���ن عبا�س وهو 
عب���ارة عن حتي���ة م�ضرحية م���ن م�ضرحي���ي الالذقية اإىل 
جمهور دم�ضق بهذه املنا�ضبة  يف اإطار امل�ضرح داخل امل�ضرح 

عل���ى �ضعيد ال�ضكل، ويتطرق اإىل معاناة امل�ضرحيني ب�ضكل 
د �ضخ�ضياته الفنانون : �سو�سن عطاف-جمد  عام، وج�ضَّ
يون�س اأحمد-م�سطف���ى جانودي-غربة مري�سة-جعفر 

دروي�س-اأحمد ب�سما-ح�سن عبا�س-�سادي كيوان . 

حتيــــــــة
من م�شرحيي �لالذقية �إىل جمهور دم�شق
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اخت����ار الفنان مّت����ام العواين ن�����ص م�سرحيته 
املونودرامي����ة »اآخر الراي����ات« ليقدمها يف احتفالية 
مديرية امل�سارح واملو�سيقا بيوم امل�سرح العاملي للعام 
2019 وه����ي مونودراما تتخذ م����ن امل�سرح وق�ساياه 
م����ادة لها، وتق����دم �سخ�سي����ة رجل م�س����رح �سحى 
كث����ريًا واأعطى الكثري من جه����ده ووقته وكان جنمًا 
ي�س����ارع النا�ص اإىل التق����اط ال�س����ور الفوتوغرافية 
معه وحمادثته ودعوته اإىل ال�سهرات واالحتفاالت، 
وه����ذه النجومي����ة انطفاأت مع م����رور الزمن بعد اأن 
دّب املر�����ص يف اأو�ساله وتقدم ب����ه العمر ومل يبادر 
اأحد م����ن اأ�سدقائ����ه اأو ذويه للوق����وف اإىل جانبه.. 
ويف ت�سري����ح ل����� »احلي����اة امل�سرحية« يق����ول خمرج 

املونودراما مّتام العواين :

»امل�ساأل���ة االأ�سا�سي���ة يف ه���ذه ال�سخ�سي���ة ه���ي 
�سرخ���ة االأمل الت���ي يطلقه���ا عندما و�س���ل اإىل نقطة 
النهاي���ة ومل يبَق له �سوى ذكرياته املرتبطة مبجموعة 
م���ن ال�سور، وقد عمدُت يف العر�ص اإىل اإيراد اأ�سماء 
عدد م���ن االأع���ام والتنوي���ه اإىل جتاربه���م واأثرهم 
االإبداع���ي وكي���ف اأناروا لن���ا الطريق، ونح���ن بدورنا 
كجي���ل تاٍل علينا اأن ن�سيء الطريق ملن �سياأتي بعدنا، 
اأي اأن ن���ريان امل�س���رح يج���ب اأال تنطف���ئ، ورمبا كان 
اجلانب الدرامي اأ�سعف من االأفكار املطروحة والتي 
تناولت فنانًا واإن�سانًا حمبطًا ويائ�سًا منح االآخرين كل 
احلب، وكانت دعوتي يف العر�ص اإىل احلب وا�سحة، 
وكذل���ك اإىل �سرورة االهتمام مببدعينا الذين وهبوا 

عمرهم لفنهم وجمهورهم« .

مونـــودرامــا آخــر الرايــات
يف يـــوم امل�ســـرح العــــــاملي 
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وع���ن ن���رة الت�س���اوؤم الت���ي �سيط���رت على 
العر�ص قال العواين :

»ه���ي واحدة من اآخر الرايات ولكنها لي�ست 
اآخ���ر راية، وبذل���ك تركنا املجال مفتوح���ًا اأمام 
االأم���ل، خا�س���ة واأنن���ا راهّن���ا يف العر����ص على 
االأجي���ال القادمة التي اأوؤمن اأنها �ستقوم بدورها 

خري قيام« .
وعن اختي���اره الأ�سماء حم���ددة دون غريها 

التخاذهم مناذج متميزة يف العر�ص قال :
»ال اأح���د ي�ستطي���ع اأن ينكر ف�س���ل ودور اأبو 
خلي���ل القب���اين يف امل�س���رح ال�س���وري والعرب���ي، 
ونف����ص االأمر ينطبق على كل الذين اأ�سرنا اإليهم 
يف العر����ص، وهذا ال يعني عدم وجود م�سرحيني 
متميزين اآخرين ك�سريف �ساكر ومانويل جيجي 

وعدنان جودة« .  

اآخر الرايات
تاأليف ومتثيل واإخراج : متام العواين .

ت�ضميم الإ�ضاءة : ب�سام حميدي . 
مو�ضيقا : حممد ابراهيم .

ت�ضميم اإعالين : زهري العربي .
مكياج : ابت�سام العبد .

اإدارة من�ضة : هيثم مهاو�ص .  
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حتت �س���عار »يوم امل�س���رح فن احلياة« احتفل املعهد 
الع���ايل للفنون امل�س���رحية بيوم امل�س���رح العاملي، و�س���مت 
احتفالي���ة هذا العام عددًا م���ن الفعاليات حيث مت افتتاح 
معر�ض للكتاب يف مكتب���ة املعهد ومعر�ض بورتريه بعنوان 
»حتي���ة اإىل املرب���ن« للفن���ان ن�ض���ال خلي���ل ومعر�ض فني 
لطالب ق�س���م ال�س���ينوغرافيا، كما مت تقدمي فيلم بعنوان 
»الإطار املا�س���ي« للطالبن طاهر �ضل���وم ومنتجب عي�ضى 
من ق�س���م التقنيات امل�س���رحية وعر�ض م�سرحي للطالب 
ت�سمن فقرات من عملهم يف فنون الغناء والرق�ض والقتال 

امل�س���رحي وم�ساهد بعنوان »العنرب رقم 2« اإخراج ماأمون 
خطيب ت�س���منت فنون الأداء اجلماعية مب�س���اركة طالب 
اأق�س���ام املعهد، واألقى كلمة يوم امل�س���رح العاملي الطالبان 
م���رح ح�ض���ن وعل���ي حمفو�ض من ال�س���نة الرابعة-ق�س���م 
التمثي���ل، وكلمة ه���ذا العام كانت بقلم املخرج امل�س���رحي 

الكوبي كارلو�ض �ضيلدران وجاء فيها :
كان  علي����ه  والتع����ّرف  بامل�س����رح  معرفت����ي  »قب����ل 
اأ�س����اتذة امل�س����رح الذين هم اأ�س����اتذتي موجودين هنا.. 
كانوا قد بن����وا اإقامتهم ومناهجهم ال�س����عرية على بقايا 
حياتهم ال�سخ�س����ية.. الكثري منه����م الآن غري معروفن 
اأو ل ُي�ستح�س����رون كث����ريًا يف الذاك����رة.. كان����وا يعمل����ون 
ب�س����مت ويف قاعات التدريب املتوا�س����عة، داخل م�سارح 
مزدحمة.. بعد �س����نوات من العم����ل والإجنازات الرائعة 
راحت اأ�س����ماوؤهم تتوارى تدريجيًا، ث����م اختفوا.. عندما 
فهمت اأن ق����دري هو اتباع خطواتهم فهمت اأي�س����ًا اأنني 
ورثت م����ن تقليدهم الفري����د واملده�ض العي�����ض الآن ويف 
احلا�س����ر دون اأن اأمل����ك �س����وى الو�س����ول لتل����ك اللحظة 
ال�س����فافة وغ����ري القابلة لال�ستن�س����اخ، حلظ����ة اللقاء مع 
الآخر يف ظل امل�سرح.. ل يحمينا اإل �سدق اإمياءة وكلمة 
تعرب عن الكثري.. موطن م�سرحي هو حلظات اللقاء مع 
اجلمه����ور القادم اإىل قاعاتنا ليلة بع����د ليلة من الأحياء 
املختلف����ة مبدينتي لك����ي يرافقن����ا ويتقا�س����م معنا بع�ض 
ال�س����اعات، بع�ض الدقائق.. من هذه اللحظات املنفردة 
تتكون حياتي، عندما اأكف عن اأن اأكون اأنا، من اأن اأتاأمل 
لأجل����ي واأولد من جدي����د واأنا مدرك وم�س����توعب ملفهوم 

حتت �سعار »يوم امل�سرح فن احلياة«

املعهد العالي للفنون املسرحية 
حيتفل بيوم املسرح العاملي
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املهمة امل�سرحية : اأعي�ض احلقيقة املطلقة للحظة �سريعة 
الزوال عندما ي�سبح ما نقوله ونفعله حتت نور الأ�سواء 
الكا�س����فة حقيقي����ًا ويعك�����ض اأعم����ق احلنايا من اأنف�س����نا 
واأكرثها �سخ�س����ية.. موطن م�س����رحي وم�س����رح املمثلن 
مع����ي هو وطن من�س����وج من حلظات نتع����رى فيها من كل 
اأقنعتن����ا، من البالغة.. نتع����رى رمبا مما ميكن اأن نكون 
نحن ومن�سك باأيدي بع�سنا البع�ض يف الظالم.. التقليد 
امل�س����رحي اأفق����ي.. ل ميكن لأح����د اأن يجزم ب����اأن هناك 
مرك����زًا عاملي����ًا للم�س����رح يف اأي مدين����ة كان����ت، اأو يف اأي 
�س����رح كان.. امل�س����رح كما عرفته ينت�سر ح�سب جغرافيا 
غ����ري مرئية ويختل����ط مع حياة الذين ميار�س����ونه.. الفن 
امل�س����رحي اإمياءة توحد بن النا�ض.. كل اأ�ساتذة امل�سرح 
يحملون معهم اإىل قبورهم حلظاتهم التي يتج�س����د فيها 
الو�س����وح واجلمال والتي ل ميكن اأن تع����اد مرة اأخرى.. 
كل واحد منهم ي�س����محل بالطريقة نف�س����ها بدون اأي رد 
اعتب����ار حلماية عطائهم وتخليدهم.. اأ�س����اتذة امل�س����رح 
يعرف����ون كل هذا يقينًا.. ل ميكن لأي �س����كل من اأ�س����كال 
الع����راف باجلميل اأن يكون �س����احلًا خارج هذا اليقن 
الذي هو اأ�س����ا�ض عملنا.. خلق حلظ����ات حقيقية، اإيهام، 
ق����وة، حري����ة و�س����ط ه�سا�س����ة حمفوف����ة باملخاط����ر.. ل 
�س����يء يبق����ى اإذا ا�س����تثنينا املعلومات والت�س����جيالت من 
�س����ور وفيديوه����ات حتمل ب����ن ثناياها فك����رة باهتة عن 
منجزاته����م.. كل ه����ذه الت�س����جيالت تنق�س����ها ال����ردود 
والتفاعالت ال�س����امتة جلمهور فه����م اأن تلك اللحظة ل 
ميك����ن اأن ترجم ول اأن يلتقي بها خ����ارج ذاته.. واإيجاد 
هذه احلقيقة التي يتقا�سمها مع الآخر هي جتربة حياة، 
بل اأكرث �س����فافية من احلياة نف�س����ها لبع�ض الثواين.. ملّا 
فهم����ت اأن امل�س����رح بحد ذاته موطن وم�س����احة �سا�س����عة 
تغطي العامل ن�ساأ يف اأعماق نف�سي قرار، وهذا القرار بحد 
ذاته حترر : ل تبتعد عن املكان الذي اأنت فيه.. ل جدوى 
من الرك�ض والتنقل.. حيثما كنت يكون اجلمهور، يكون 
الرف����اق الذين حتتاجهم بجانبك.. هناك خارج منزلك 
توجد احلقيقة اليومية املبهمة وغري القابلة لالخراق.. 
ا�س����تِغْل وفق ه����ذا اجلمود الوا�س����ح لتحق����ق اأكرب رحلة 
عل����ى الإط����الق.. تبداأ من جدي����د، من زم����ن املغارات : 

ك����ن اأنت امل�س����افر غري القاب����ل للتغيري وال����ذي ل يتوقف 
عن ت�س����ريع كثافة و�سالبة حقيقة عاملك.. تتجه رحلتك 
نح����و اللحظة، الوقت، والنقاء اأ�س����باهك.. رحلتك تتجه 
نحوهم، نحو قلوبهم، نحو ذاتيتهم.. �سافر يف داخلهم، 
يف م�س����اعرهم، يف ذكرياتهم الت����ي توقظها وجتمعها.. 
رحلت����ك مذهلة، ل اأحد ميك����ن اأن يعطيها حق قدرها اأو 
ي�س����كتها، ول اأح����د ميكنه اأن يقي�ض حجمها ال�س����حيح.. 
اإنه����ا رحل����ة يف خميلة �س����عبك، ب����ذرة مغرو�س����ة يف اأبعد 
اأر�ض موجودة : الوعي املدين، الأخالقي والإن�س����اين ملن 
ي�س����اهدونك.. وهكذا اأبقى غري قابل للتغيري.. دائمًا يف 
بيتي، مع اأهلي يف هدوء وا�س����ح اأعمل ليل نهار لأن لدي 

�سر النت�سار والتوغل« .         
ويف ت�سريحات اإعالمية اأكد د.ماهر اخلويل عميد 
املعهد اأن هذه الفعالية تعنى باإبراز ن�ساطات الطالب وهي 
حتي���ة من طلبة واأ�س���اتذة املعهد اإىل اجلمهور، م�س���يفًا : 
»اأردنا هذا العام توجيه حتية اإىل جيل املربن واملوؤ�س�سن 
يف املعه���د« واأك���د اأن املعركة بن الفكر الذي يت�س���ع للعامل 
م���ن جه���ة والفكر ال���ذي ي�س���يق بحامله من جه���ة اأخرى 
معركة م�س���تمرة ونتائجها لي�س���ت م�س���مونة دائمًا اإل اإذا 
اآمّنا بر�سالة امل�سرح، موؤكدًا اأنه ل ينبغي اأن نرك امل�سرح 
وحيدًا يف هذه املواجهة يف ظل ما يعانيه من م�سكالت .  

اأ�سرف على عر�ض الحتفالية د.مي�ضون علي رئي�سة 
ق�سم التمثيل يف املعهد.. اللجنة التنظيمية : عبد الرحمن 
كيايل-مها اأبو خليل-بيان عطايا-زين العابدين �ضعيد 
م�س���اعدا املخرج يف العر�ض امل�س���رحي : موؤي���د اخلراط 

وو�ضام اأبو �ضعب .  

كارلو�ض �سيلدران
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�سم���ر  للمخ���رج  »قمام���ة«  م�سرحي���ة  خ���ال  م���ن 
البدعي����ش �سارك م�سرحيو ال�سوي���داء يف احتفاليات يوم 
امل�س���رح العامل���ي 2019 وه���ي م�سرحي���ة تط���رح مو�سوعة 
احلرب يف تاأثرياتها ال�سلبية االجتماعية واالقت�سادية يف 
املرحلة التي تلي نهاية احلرب، را�سدًة ما ميكن اأن ترتكه 

احلروب م���ن اآثار مدمرة على املجتمعات، 
وخا�سة على الطبقات اله�ّسة وال�سعيفة .

ثاث �سخ�سيات تتحرك على خ�سبة 
امل�س���رح : الرجل العائد من جبهات القتال 
ووالدت���ه وزوجته حي���ث يكت�سف الزوج بعد 
رجوع���ه وب�س���كل تدريج���ي اأن العامل الذي 
تركه قب���ل �سنوات وحارب م���ن اأجل بقائه 
لي����س هو العامل الذي وجده اليوم وقد تغري 
كل �سيء فيه، مب���ا يف ذلك والدته وزوجته 
اللتان اأوجدتا لنف�سيهما عاملًا اآخر خمتلفًا 

عن العامل الذي كان موجودًا قبل احلرب .
خمرج امل�سرحية حتدث عن م�سرحيته قائًا : 

»الن����س للكات���ب العراقي عل���ي عبد النب���ي الزيدي 
وقد يظن املتلقي اأن العمل يدين احلرب فقط، لكن االإدانة 
احلقيقي���ة يف العم���ل ه���ي اإدان���ة �سريح���ة اجتماعية تبيع 

مسرحيو السويداء حيتفلون 
بيوم املسرح العاملي
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�سمريه���ا و�سرفها واأخاقها وقيمها وتعّلق 
اأ�سب���اب انحاله���ا عل���ى م�سج���ب احلرب 
وق�سوته���ا وتبعاتها، فاالأزمة اأزمة اأخاق ال 
اأزمة حرب الأن الكثري م���ن النا�س عاي�سوا 

احلروب لكنهم حافظوا على قيمهم« .
اأما الفنان مع���ن دويعر فلفت اإىل ما 

يحمله العمل من قيمة فكرية . 
م���ن جهت���ه اأ�س���اد االإعام���ي مع���ن 

العماطوري بالعمل قائًا :
»مزج العمل بني ال�سريالية والواقعية، 
وكان���ت حركة املمثلني ر�سيق���ة، واأعتقد اأن 
ه���ذا العمل �ساهم برفد احلركة امل�سرحية 

يف ال�سويداء« .   
مع���ن   : الفنان���ون  امل�سرحي���ة  �سخ�سي���ات  ���د  ج�سَّ
دويعر-اعتدال �سقر-خل���ود امل�سفي.. ت�سميم وتدريب 
الرق�سات قتيبة اأبو لطيف �سينوغرافيا وت�سميم اأفي�س 
ف���وؤاد نعيم تنفي���ذ االإ�ساءة ب�سار احلن���اوي اإعداد وتنفيذ 
املو�سيق���ا مهن���د كن���ج مكي���اج وحتري���ك ديكور فادي���ة اأبو 
تراب���ة تنفيذ وحتريك ديكور حمد الري�س���ي اإدارة من�سة 

وئام البدعي�ش م�ساعد خمرج اأمين غزال .
اجلدي���ر بالذكر اأن امل�سرحي���ة مت عر�سها يف دم�سق 
وحم���اة بعد عر�سه���ا يف ال�سوي���داء �سم���ن احتفالية يوم 

امل�سرح العاملي .

وبه���ذه املنا�سبة اأي�سًا مت تك���رمي الفنانني يو�سف اأبو 
ح���ا وتي�س���ر العبا�ش وجميل م�سع���ود واأجمد الباروكي 

واأمرة حذيفة .
واأك���د الفن���ان وجي���ه قي�سي���ة مدير امل�س���رح القومي 
يف ال�سوي���داء اأن واج���ب الفنان���ني وامل�سرحي���ني واملثقفني 
احلقيق���ي ه���و النهو�س بامل�س���رح ليكون من�س���ة للحقيقة 

والوعي واحلياة 
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احتفل���ت مديرية امل�شرح املدر�ش���ي والأن�شطة الفنية 
يف الإدارة املركزي���ة ب���وزارة الرتبي���ة والدوائ���ر الفرعي���ة 
التابع���ة لها يف املحافظات بيوم امل�شرح العاملي، وهي املرة 
الأوىل الت���ي يتم فيها الحتفال به ر�شميًا يف وزارة الرتبية 

وبكّم كبري من العرو�ض والفعاليات .
وي�ش���ري اأ.عدن���ان الأزروين رئي�ض ق�ش���م امل�شرح اإىل 
اأن الفعالي���ة تهدف اإىل ن�شر الف���ن والثقافة امل�شرحية يف 

املجتمع .
ولقناعته���ا باأن ي���وم امل�شرح العاملي يج���ب اأن ل يكون 
احتفالية خا�ش���ة بوزارة الثقاف���ة واأن امل�شرحيني يف وزارة 

الرتبية معنيون بهذا اليوم بداأت اأ.رمي �شالتي تفكر ومنذ 
ت�شلمه���ا مهامه���ا بالإ�شراف على ق�شم امل�ش���رح يف مديرية 
امل�ش���رح املدر�ش���ي والأن�شط���ة الفني���ة ب�ش���رورة امل�شارك���ة 
يف ه���ذا الحتف���ال، ولكن �شغ���ط العمل واملتابع���ة للدوائر 
الفرعية كان ي�شغلها عن امل�شروع اإىل اأن قدم العام املا�شي 
املخرج غ�شان الدب�س وهو مكلف يف دائرة امل�شرح املدر�شي 
يف مديرية تربية ريف دم�شق عر�ض »املعلَّقون« بالتعاون مع 
فريق نب�ض التطوعي، حيث قررت اأن تقدم العر�ض يف يوم 
امل�شرح العاملي يف ال�شنة املا�شية رغم �شيق الفرتة الزمنية، 
وق���د حاولت العم���ل على تنظي���م للعر�ض �شم���ن احتفالية 
ب�شيط���ة ُقدم���ت على م�ش���رح املرك���ز الثق���ايف يف العدوي، 
وبن���اء على النجاح وال�شدى الإيجاب���ي للتجربة مت اعتماد 
يوم امل�شرح العاملي احتفاليًة �شنوية يف وزارة الرتبية، ورفد 
مديرية امل�شرح املدر�ش���ي والأن�شطة الفنية بفعالية جديدة 
بهدف ن�ش���ر ثقافة امل�شرح ب�شكل عام، ويوم امل�شرح العاملي 
ب�ش���كل خا�ض ب���ني الطاب والأهايل من خ���ال اإجناز 11 

عر�شًا م�شرحيًا لحتفالية يوم امل�شرح 2019 . 
وتو�ش���ح �شالت���ي اأن ق�ش���م امل�شرح واحد م���ن اأربعة 
اأق�ش���ام رئي�شي���ة يف مديرية امل�ش���رح املدر�ش���ي والأن�شطة 
الفني���ة والدوائ���ر الفرعي���ة التابع���ة لها، حي���ث ي�شم اإىل 
جانبه اأق�شام الفنون اجلميلة والفنون ال�شعبية واملو�شيقا، 
مبين���ة اأن ق�شم امل�ش���رح الذي يرتاأ�شه اأ.عدن���ان الأزروين 
يعن���ى بتنظيم ومتابعة الن�شاط���ات والأعمال امل�شرحية يف 
الإدارة املركزي���ة والإدارات الفرعية يف املحافظات ب�شكل 
خا����ض، كما ي�شارك �شمن الدور املن���اط به يف الفعاليات 

املعنية بامل�شرح يف وزارة الرتبية ب�شكل عام .

مديرية املسرح املدرسي يف 
وزارة الرتبية حتتفل بيوم املسرح العاملي
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ًا تعبرييًا يجنح اإىل التكثيف  َلِئن كانت امليلودراما فنَّ
العاطفي واملبالغة النفعالية وك�سف مكنون الأحا�سي�س يف 
فًا والتي تتَّ�س���ق عادًة مع النمط  اأ�س���د احلالت حدًة وتطرُّ
الرومان�س���ي املت�س���ل باحل���ب واأفانين���ه املختلف���ة : )حب 

الوطن، حب احلياة، احلب بني اجلن�سني..( 
وبالت���ايل ُتي���ُل اإىل �سويَّات احل���ب الرفيعة 
املرتف���ة بالب���وح وال�سج���ن )حال���ة الهي���ام، 
ال�سغ���ف..( ف���اإنَّ م�سرحي���ة »ع�س���ق« لفرقة 
اإخ���راج  طرطو����س  يف  القوم���ي  امل�س���رح 
ر�ض���وان جامو�س قد حقق���ت تفوقًا ملمو�سًا 
يف ه���ذا الإط���ار، وترك���ت �سداه���ا املتمي���ز 
داتها الإيجابي���ة لدى املتلقي الذي تابَع  وتردُّ
العر�س بتماوجات���ه النف�سية وال�ستبطانية، 
اتي���ة والوجدانية  وبَتالوين���ه املغرق���ة يف الذَّ
متابع���ًة حر�سْت على التقاط اأدق اجلزئيَّات 
���ات الر�سيق���ة عاطفي���ًا  والإحاط���ة بامل�سهديَّ
واملتناغمة �سعوريًا مع حالة الع�سق ال�سرف 

التي نادى بها املخرج بدءًا من العنوان .
الت�سبُّ���ث  مو�سوع���َة  »ِع�س���ق«  تط���رُح 
بقي���ِم ال���راءة العاطفي���ة والوف���اء ملب���ادئ 
احلياة الطاه���رة وثوابتها الأخالقية متمثلًة 
بالقناع���ة والر�س���ا يف حياة ت���زداُن باملحبة 
والوف���اء والت�سامح والحتفاء بالفن والإبداع 
�س من  )الر�سم، ال�سع���ر، الرق�س..( كمتنفَّ
�سغط الأو�ساع املادي���ة واملعي�سية، وكمهَرب 
م���ن �سبح احل���رب والأزمات الت���ي ع�سفت 
بالب���الد يف ال�سن���وات املن�سرم���ة، حي���ث يج���ُد الإن�س���ان 
ر به���ذا الإح�سا����س النبيل رغم  م���الَذه يف احل���ب والتطهُّ
اأن���ِف القتامة والظالمية واجلهل وكل ما ُي�سادر حقَّ جيل 

عشــــق.. 
قيـــــم البـــــراءة والوفــــــــــاء

مريفـــــــــت عــــــــلي
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ال�سباب بعي�ٍس كرمي يليُق بال�سبا ومبا تمله هذه املرحلة 
ة  ية غري ح�سيَّ العمرية من �سَغف بالآخر وِع�سق وعالقٍة ندِّ
ة ب���ني الرجل واملراأة، والوط���ن واملواطن، واملبدع  ول نفعيَّ

والإبداع . 
لق���د ا�ستغ���ل املخ���رج عل���ى ن�س���ه كما عل���ى َعر�سه 
بِحَرفية اإخراجية وكف���اءة م�سهود لها، وجنَح يف انت�ساِلنا 
من ب���رودة الواق���ع اليومي وماديت���ه وُروتين���ه املُفتقر اإىل 
ن���ا ع���َر �ساعة م���ن الزمن يف  العواط���ف وال�سج���ن، وَزجَّ
ر ب���اأنَّ واقَع احلب املتبادل على  ع���امٍل حكائي رهيف لنتذكَّ
�سن���ٍك من العي�س مينُح تعوي�س���ًا منوذجيًا عما يحيُط بنا 
م���ن اأقدار بائ�س���ة وب���اأنَّ الرومان�سية هي جه���اُز الإنعا�س 
الوحي���د املكفول ال���ذي ُينقذنا من امل���وت ال�سريري الذي 
�ست���ه احل���رب بظالِله���ا الجتماعية  انتاَبن���ا لق���رون وكرَّ
والقت�سادية وبح�ساِرها املادي القوي والنف�سي املُخزي، 
َد جامو�س يف طرح���ِه للمو�سوعِة  وبتعب���رٍي اآخ���ر فقد تف���رَّ
الجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة ال�سورية ع���ن زمالئه املخرجني 
ته هادئًا  ًا، فج���اَء العر�س امل�سرحي خا�سَّ دًا بينًا وجليَّ تفرُّ
لل، وعزَف على  اأني�سًا ح�سا�س���ًا و�سفافًا �سفوَف املاء ال���زُّ

وتر الغرام عزفًا ماهرًا، ودغدَغ امل�ساعر الراكدة، وداعَب 
����سَ اخلي���اَل الرومان�سي على  الأحا�سي����س باقت���دار، وحرَّ
النبع���اث من ركام الواقع الكالح كج���داِر زنزانٍة رطبة اأو 

قٍر مهجور . 
�سخو����س »ِع�س���ق« بخالِف غريه���م يب���دوَن اأقوياء 
واثقني من ُجرعة اجلمال الِقَيمي الذي يحملونه لذواتهم 
ائه���م ووطنهم رغم ق�سوة الأن���واء العا�سفة بامل�سهد  واأحبَّ
الوطني، ت�سذُّ عنهم �سَغف حبيبة البطل ِع�سق التي ُت�ساب 
بفوبيا اخلوف من احلرب والفقر واحتمالتهما القائمة، 
����س، فتبيُع  ات الأوك�سجني الت���ي تتنفَّ ب���ل والَهل���ع م���ن ذرَّ
نف�َسه���ا و�سبابه���ا لإرهابي م���ن اأثرياء احل���رب ال�سورية، 
وتتخلَّ���ى عن حبه���ا لِع�سق وعن  اإميانه���ا مب�سروعه الفني 
والإبداع���ي املُلِهم )ال�سع���ر( و�سغفه وافتتان���ه باجلمال، 
�سالِح الب�سطاء يف مواجهة �سروف الدهر، بينما جنُد يف 
�سناء نقي�سًا منوذجيًا يتم�سُك بتالليب احلياة يف الوطن 
���ك الغريق بق�س���ة طافي���ة، فرغَم م�ساوم���ة �ساحب  مت�سُّ
املقه���ى لها على ج�سدها وعر����س امل�ساعدة يف ال�سم�سرة 
علي���ه وتاأمني )زبون( ت���ت الطلب اإل اأنه���ا تلّقنه در�سًا 
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�ساخن���ًا يف الأدب وع���دم جت���اوز 
اخلطوط احلمراء معها، وتخُل�س 
م���ن ذلك بدر�ٍس جديٍد من درو�س 
احلياة يحمُل دللًة جمازية تربُط 
فنج���ان القه���وة املُحت�سى بفنجان 

احلياة املعا�سرة . 
وجنُد َمن تبيع الورد الذي ل 
�سوَق له يف زم���ن احلرب والك�ساد 
م�سروفه���ا  لتاأم���ني  العاطف���ي 
الدرا�سي، تعك����س هذه ال�سخ�سية 
ْت نف�سها،  ماري اأو ِع�سق كم���ا �سمَّ
وهي حبيبة ِع�س���ق اجلديدة وتواأم 
روحه التي ُتعيد العتبار له ك�ساعر 
ير�س���ى  اأ�سي���ل  وعا�س���ق  وفن���ان 
بالقليل املاّدي مقابل �سحنة �سَغف 
ه���ي بالن�سبة ل���ه اإك�س���ري احلياة، 
ماري ه���ذه املتفهم���ة اأفروديت اأو 
ع�ست���ار اأو فينو�س والت���ي تخت�سر 
كل جتلي���ات اآله���ة اجلن�س واحلب 
واجلم���ال والت�سحية عند ال�سعوب 
القدمية هي مكافاأة ِع�سق املخل�س 
اأخرى  بعب���ارٍة  ته..  واإن�سانيَّ لبل���ده 
واإ�سق���اط اآخر ه���ي مكافاأُة الوطن 
احل���رب  اأه���وال  عل���ى  ال�سام���د 

اها املوؤلف  وجرائم الإق�ساء والتهمي�س والنهاية التي يتوخَّ
املخرج ويب�ّسر بها كنبوءة وم�سروع حلم منتَظر .

ورغم املعاجل���ة الدرامية ال�َسِل�سة ال�سفيفة للروا�سب 
الجتماعي���ة والقت�سادي���ة وال�سيا�سي���ة الت���ي تثقل كاهل 
احلي���اة ال�سوري���ة املعا�س���رة وامل�ساه���د املُوازي���ة له���ا يف 
املجتمع���ات العربي���ة ل يغف���ُل العر����س عن اإدان���ة جرائم 
الإرهاب والعنف بالوتريِة الهادئة ذاِتها )اأحاديث يتناقُلها 
�سه���ود َعي���ان( كتفج���ري يح�س���ل وِع�س���ق يف الطريق اإىل 
اجلامعة وانفجار �ساحنة مفخخ���ة قرب مدر�سة ابتدائية 
ي���ن بقنبل���ة ه���اون واعت���داء لإرهاب���ي  وا�ست�سه���اد اأم الزِّ
متط���رف على َمر�سم وارتكابه جمزرًة بحق معلمة الر�سم 

)الكافرة( وحقِّ تالميذها، العتداء املو�سوم بعبارة »اهلل 
اأكر« . 

ة حامٌل فل�سفيٌّ يرتكز عليه العر�س دون اأن ُي�ساب  ثمَّ
ًة عليه يف احلوار  باآف���ة املبا�سرة وهيمنة املنط���ق، جند دالَّ
املوت���ور بني �سَغف وِع�سق حول �سلط���ة املال والذي يلخ�س 

ال�سراع بني وجَهْي احلياة الأبي�س والأ�سود . 
تن�سُح ال�ساعرية من منطوِق اأبطاِل العر�س بني فينة 
واأخرى لتوؤكد عمق املنحى اجلمايل والأدبي للغة الن�س .  
يحفل العر�س بالآراء الناقدة ال�ساخرة التي ل ترمي 
اإىل الإ�سح���اِك بقدر ما ترمي اإىل ت�سريح املاأ�ساة مبب�سع 
خبرٍي بالت�سريح النق���دي كاعرتاف ِع�سق باأنه ا�ستغَل بائع 
ورد لتغطي���ة نفق���ات درا�سته ليفاجاأ ب���رّدة فعل اجتماعية 
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ًا منهم  ة باإعطائه املال ظنَّ قا�سي���ة، حيث يقوم بع�س امل���ارَّ
اأنه مت�سول . 

حاول املخرج ت�سمي���م �سينوغرافياه بال�سكل الأمثل 
���د لنا ع���امُل الب�سط���اء خمت�سرًا ببي���ت عربي ذي  ليتج�سَّ
رة  لطالب  غ���رٍف قدمية مرتا�سفة اإىل جواِر بع�سها موؤجَّ
اجلامعات، و�سطٍح وعري�سة عنب واأ�سجار مثمرة متناثرة 
بعفوية يف حديقٍة اأمامية و�سخرٍة ُتيل اإىل البحر وعوامِل 
ال�سيادين واملَُتع املرتبطة بها كالإبحار وال�سباحة وال�سيد 

والغناء واحللم . 
���رات ب�سري���ة و�سوتي���ة واأزياء  متي���ز العر����س مبوؤثِّ
متناغم���ة مع حي���اة ط���الب اجلامع���ات وجي���ل ال�سباب، 
واأحكَم املخ���رج ال�سيطرة على م�سروع���ه امل�سرحي واأوثق 

ُع���راه وو�سائَج���ه بق���وة ب�سمات���ه 
امل�س���رح  بع���امِل  ِودرايت���ه  الفّني���ة 
وا�سرتاط���اِت النج���اح في���ه ح���نَي 
و�سَعنا اأمام حتميٍة درامية قاَدْتنا 
بامل�سبب���ات  الأ�سب���اب  رب���ط  اإىل 
اٍت  واملا�سي باحلا�س���ر يف م�سهديَّ
يف  احلداث���ة  ���ت  توخَّ ب�سري���ة 
والت�سدير  الإخراج���ي  الأ�سل���وب 
للمتلّق���ي كم���ا الق���رتان بعنا�سِر 
الإب���داع كافًة من �سع���ٍر وحكايات 
ُمتنامية متداخلة ور�سيقة ورق�سٍ 

ومو�سيقا و�سوتيَّات واإ�ساءة . 
»ِع�س���ق« واحد م���ن العرو�س 
اأع���ادت العتب���ار  الت���ي  الن���ادرة 
للرومان�سي���ة امل�سرحي���ة يف اأك���ر 
املو�سوعات جفاًء وخ�سونة وق�سوة 
: احل���رب ورحاها، فكي���َف اأمكَن 
قي�سني : احلرب  التوفي���ق ب���ني النَّ

والرومان�سية؟ ل اأعلم .
اجلدير بالذكر اأن امل�سرحية 
مت تقدميه���ا يف مدين���ة طرطو�س 
يف �سه���ر اآذار املا�س���ي يف اإط���ار 

الحتفال بيوم امل�سرح العاملي .

ع�شـــــق 
ن�س واإخراج : ر�سوان جامو�س .

املمثل���ون : عل���ي عب���د الهادي-ديان���ا حممد-ي���ارا 
دايل-يا�سمني خدام-فاتن ال�سامي .

ت�ضميم الديكور : و�سيم ديب وعمار �سلوم .
ت�ضميم الأزياء : جورجيت مو�سى .

ت�ضميم الإ�ضاءة : جمد مغام�س .
تنفي���ذ الإ�ض���اءة وال�ض���وت : ع���زام حممد-رام���ي 

ال�سارم-حممد ا�سماعيل .
املو�ضيقا : علي عبد الهادي .

ت�ضميم البو�ضرت : ماجد عي�سى .
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يف اإطار احتفال م�س���رحيي حمافظة طرطو�س بيوم 
امل�سرح العاملي ا�ست�سافت �سالة املركز الثقايف يف طرطو�س 
العر�س امل�سرحي »بيدر الفرح« اإخراج علي ا�سماعيل وهو 
عر����س يعتمد على الفولكلور ال�س���عبي واملو�س���يقا والغناء 

واحلكاي���ات املتع���ددة واملتداخل���ة، مذّكرًا 
بعراق���ة الع���ادات والتقالي���د، كم���ا قدمت 
فرقة »عقد اليا�سمني« من بانيا�س عر�سها 
امل�س���رحي »اجلّبانة« وهو عم���ل تراجيدي 
كوميدي فل�سفي يطرح ق�سية جوهرية عن 
انع���دام الذات وال�س���راعات اليومية التي 
تواجهن���ا وهو من تاأليف الكاتب امل�س���ري 
د.ال�س���يد فهيم �س���ينوغرافيا اأ�سامة معال 
ماكي���ر �سم���اح عا�س���ي اإ�س���اءة اإبراهي���م 
اإع���داد  �سع���ادات  غي���ث  مو�س���يقى  غ�س���ة 
واإخ���راج اأحمد جودت جحج���اح الذي قال 
عن عمله : »امل�سرحية اجتماعية تراجيدية 
كوميدية، ا�ستغرق الإعداد لها قرابة اأربعة 
اأ�سهر، حيث عملُت على اإعداد الن�س و�سياغته من جديد 
بح�س���ب روؤيته باللهجة ال�سورية، مع املحافظة على جوهر 
العمل وعدم امل�سا�س ب�سال�سة احلوار، معتربًا اأن ما دفعه 
لإخراج الن�س وتقدميه للجمهور ال�س���وري 
هو التاريخ امل�س���رك مع الأ�سقاء يف م�سر 
والتاأكيد على اأن نب�س ال�س���ارع العربي لن 
ي�س���مح ملخططات التق�سيم والتفتيت النيل 
من عزميت���ه ووحدته، اإ�س���افة اإىل توجيه 
ر�س���الة للمجتم���ع ب�س���رورة اليقظ���ة من 
خط���ر الر�س���وخ لآلم احلي���اة والأزمات 
قدم���ت  الن���دم..  خلي���ارات  والنح���دار 
العر�س جمموعة من الكوادر ال�س���ابة من 
اأبن���اء مدينة بانيا����س، �س���قلت موهبَتها 

بالتدريب امل�ستمر« .

بيـــدر الفــــرح واجلّبانــــة
يف يـــــوم امل�ســـــرح العـــــاملي

بيدر الفرح

اجلبانة



يوم امل�سرح العاملي احلياة امل�سرحية - العدد 107 - 108

122

Theatre L
ife - Issue 10

7 - 10
8

130

بدع���وة م���ن مديرية الثقاف���ة يف حماة التقى 
م�ضرحي���و املدينة يف ي���وم امل�ض���رح العاملي، و�ضم 
اللقاء �أ.مازن حمفو�ض ممثاًل لفرع حزب البعث 
العرب���ي اال�ضرتاكي يف حماة، والكاتب �سامي طه 
مدير الثقاف���ة يف حمافظة حم���اة، ونقيب فناين 
حم���اة الفن���ان معم���ر �ل�سع���دي، ونائ���ب مدي���ر 
الثقافة يف حماة املهند�س جمد حجازي، ورئي�س 
فرع احت���اد الكّتاب العرب يف حم���اة �أ.م�سطفى 
�سم���ودي، ومدي���ر امل�ض���رح املدر�ض���ي �أ.�إبر�هي���م 
�سح���ادة، وع���دد م���ن م�ضرحيي حم���اة وم�ضياف 
و�ضلمية وحمردة.. وبداأ �أ.مازن حمفو�ض كالمه 

مرّحب���ًا باحل�ض���ور ومهنئ���ًا اإياهم بي���وم امل�ضرح 
العاملي، معلنًا عن ت�ضكي���ل ور�ضة عمل لبحث اآلية 
تطوي���ر احلركة امل�ضرحي���ة يف املحافظة، وموؤكدًا 
عل���ى دور امل�ضرح يف النهو����س الثقايف احل�ضاري 
واالإن�ض���اين، ث���م اأف�ض���ح املج���ال للح�ض���ور لطرح 
االآراء ووجه���ات النظر ح���ول و�ضع امل�ضرح حاليًا، 
غال���ب  مهت���دي  �أ.حمم���د  كان  املتحدث���ن  واأول 
الذي طالب بوجود جلنة توثيق للحركة امل�ضرحية 
يف املحافظ���ة ك���ي ال ي�ضيع دور اأح���د وب�ضمته يف 
احلرك���ة امل�ضرحي���ة احلموي���ة.. م���ن جهت���ه دعا 
�أ.حممود �ل�سبع اإىل �ضرورة اإحياء امل�ضرح القومي 

يوم امل�سرح العاملي يف حماة

تأكيد على السعي حنو األفضل
كنعــــــــان البنـــــــــي

بيـــدر الفــــرح واجلّبانــــة
يف يـــــوم امل�ســـــرح العـــــاملي
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وا�ضتكم���ال بنائ���ه، واأ�ض���ار اإىل اأن معظ���م اأمناء 
مكات���ب الثقافة والفن���ون يف املنظم���ات ال�ضعبية 
ال عالق���ة له���م بالفن، وب�ض���كل خا����س امل�ضرح.. 
ودع���ا �أ.عبد �لرحمن �ل���از اإىل اإقامة دورات يف 
االإعداد امل�ضرحي واإعداد املمثل واإعداد امل�ضرفن 
واملدربن.. واأك���د �أ.طال �ل�سال���ح على �ضرورة 
اإحي���اء امل�ضرح القومي يف املحافظة ووجود �ضّباك 
تذاك���ر لتحفيز امل�ضرحين عل���ى ا�ضتمرار العطاء 
للم�ض���رح.. كذلك دعا �أ.حممد تاوي اإىل اإحياء 
امل�ض���رح القومي واأكد اأن املمثل بعد الدورات التي 
يتبعها ي�ضعى اإىل تطوير نف�ضه، وامل�ضاريع التي مت 
تقدميها بعد انتهاء ال���دورة اأفرزت مواهب �ضابة 
متمي���زة، كما اأكد على �ضرورة ربط القول بالفعل 
عل���ى اأر�س الواقع، وطالب بزي���ادة الدعم املادي 
واملعنوي للم�ضرحين.. واق���رتح �أ.ع�سام �لر��سد 
تفريغ بع�س الفنانن للعمل بامل�ضرح واإعادة احلياة 
امل�ضرحي���ة يف املحافظ���ة.. ودع���ا  للمهرجان���ات 
�أ.ف���وؤ�د كعيد اجلميع للبوح بالهموم واملعاناة التي 
تواجه امل�ضرح وامل�ضرحين يف املدينة واملحافظة، 
موؤك���دًا على م���ا ورد على ل�ض���ان الزم���الء ب�ضاأن 
الدعم امل���ادي واملعنوي و�ض���رورة حتفيز امل�ضرح 
وامل�ضرحي���ن.. واأ�ض���ار �أ.عبد �لك���رمي حاق اإىل 
اأن املنظم���ات ال�ضعبي���ة ال حتت���اج اإىل موافق���ات 
وهي تقي���م مهرجاناتها الفرعية واملركزية ب�ضكل 
ذات���ي، اأما املعوقات فهي تواج���ه م�ضارح الهواة.. 
ودعا �أ.�سخر كلثوم اإىل االهتمام مب�ضرح الطفل 
الأن ما ُيقدم –ح�ضب راأيه- ال يليق بالطفولة، كما 
دعا اإىل اإحياء م�ض���رح املقاومة.. و�ضدد �أ.�ساح 
�أورفل���ي عل���ى توف���ر الدع���م امل���ادي واملعن���وي 
مل�ضرحيي حم���اة.. بينما �ض���دد �أ.ماج���د �لنا�سر 

عل���ى �ضرورة ا�ضتم���رار اللقاءات م���ع امل�ضرحين 
يف املحافظ���ة ومع املعنين بالفن���ون ب�ضكل عام.. 
ودع���ا �أ.مازن �لعل���ي اإىل االهتمام مب�ضرح الطفل 
الت���ي  العرو����س  ومراقب���ة  الراق����س  وامل�ض���رح 
ُتق���دم حت���ت م�ضّمى م�ض���رح الطف���ل.. واقرتحت 
اإنتاجي���ة  موؤ�ض�ض���ة  اإن�ض���اء  بطر����ض  �أ.كاميلي���ا 
للعرو�س امل�ضرحية.. وحت���دث �أ.�إبر�هيم �سحادة 
عن امل�ضرح املدر�ضي والتع���اون القائم موؤخرًا مع 
منظمة ال�ضبيبة مركزيًا وفرعيًا والفئة امل�ضتهدفة 
م���ن الطفولة حت���ى ال�ضبيبة، واأ�ض���ار اإىل �ضرورة 
االأخذ بعن االعتبار مواعي���د امتحان ال�ضهادتن 
واملرحل���ة االنتقالية عند حتدي���د موعد مهرجان 
حم���اة الثقايف امل�ضرحي الذي يقام برعاية ال�ضيد 
وزير الثقافة.. ثم حتدث نقيب الفنانن يف حماة 
�أ.معمر �ل�سع���دي قائاًل : »با�ضمي وبا�ضم النقابة 
نوؤكد على ما مت تقدميه من مالحظات ومقرتحات 
يف �ضبيل االرتقاء بامل�ض���رح وامل�ضرحين ودعمهم 
مادي���ًا ومعنويًا« واأجاب عن بع�س الت�ضاوؤالت التي 
طرحها احل�ض���ور، متمنيًا للم�ض���رح وامل�ضرحين 
االأف�ضل دائمًا.. ثم حتدث مدير الثقافة �أ.�سامي 
ح���ول  اال�ضتف�ض���ارات  بع����س  عل���ى  ط���ه جميب���ًا 
الن�ضو�س ال�ضادرة مبوافقة وزارة الثقافة واأ�ضار 
اإىل اأن هذه املوافقة ال تكفي لتخول الفرق تقدميها 
دون امل���رور على جلن���ان الق���راءة وامل�ضاهدة الأن 
املخ���رج اأو املعّد قد ي�ضي���ف اأو يخت�ضر، وبالتايل 
قد يخرج عن الن����س االأ�ضلي، لذا من ال�ضروري 
مروره على جلنة قراءة الن�ضو�س وجلنة م�ضاهدة 
العرو����س.. واأدار احلوار �أ.مازن حمفو�ض الذي 
اأكد على �ضرورة جت���اوز ال�ضعاب وذلك بت�ضكيل 
ور�ضة عم���ل من اجلهات املعنية باحلراك الثقايف 
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امل�ضرحي واملهتمن لبحث اآلية اخلروج من االأزمة 
وفق خطط مو�ضوعية قابلة للتحقيق، واأنه �ضيتابع 
مع امل�ضرحين حتقيق االأهداف وتذليل ال�ضعوبات 
ي���دًا بيد، متمني���ًا للجميع التوفي���ق والنجاح، واأن 
ب���اب مكتب���ه مفتوح للجمي���ع لطرح كل م���ا يرقى 
بالعم���ل واحل���راك امل�ضرح���ي.. وكان اخلتام مع 
كلم���ة امل�ض���رح احلم���وي الت���ي األقاه���ا امل�ضرحي 
م�سطف���ى �سمودي الذي اأكد اأن امل�ضرح لل�ضعب، 
وامل�ض���رح يحمل بذوره بداخل���ه، لذا ال خوف على 
امل�ض���رح من املوت، وامل�ض���رح عمل جماعي يكر�س 
روح اجلماع���ة، فتذوب االأنا بالنح���ن رقيًا روحيًا 

فنيًا يجّمل كلَّ قبيح يحيط بنا .
وبه���ذه املنا�ضب���ة التقت »احلي���اة امل�ضرحية« 
م���ع �أ.�سامي ط���ه الذي حتدث عن ه���ذه املنا�ضبة 
قائ���اًل : »تاري���خ امل�ض���رح يف حمافظ���ة حم���اة ال 
ميك���ن اخت�ض���اره بحدي���ث اأو لق���اء �ضري���ع، فقد 

متي���زت امل�ضهدي���ة امل�ضرحية بتكامله���ا من كّتاب 
ب�ضمته���م  له���م  وفني���ن  وممثل���ن  وخمرج���ن 
الوا�ضح���ة على احلراك امل�ضرح���ي ال على �ضعيد 
املحافظ���ة فح�ضب بل وعلى م�ضتوى القطر اأي�ضًا، 
وقد جتلى ذلك يف مهرجان حماة امل�ضرحي الذي 
جت���اوز بدوراته عقدين من الزم���ن، وكان له اأثر 
وا�ضح على احلراك امل�ضرحي حمليًا وعربيًا، وقد 
�ضاهم���ت املنظمات ال�ضعبي���ة بدعم هذا احلراك 
احل�ض���اري االإن�ضاين القائم على العمل اجلماعي 

وروح اجلماعة«.
ه  كما التقين���ا بالفنان حي���ان د�وود الذي وجَّ
التحي���ة اإىل كل امل�ضرحي���ن يف عيده���م، متمنيًا 
م�ضاعف���ة حج���م الدع���م للحرك���ة امل�ضرحية يف 

حمافظة حماة .
م���ن جهت���ه متن���ى الفن���ان حمم���د خوج���ة 

النهو�س باحلركة امل�ضرحية فكريًا وفنيًا .
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االفتتاح
ظلَّ���ت اأ�ض���واء م�ض���رح دار الثقافة بحم����ص م�ضاءة 
مل���دة �ضت���ة اأيام وه���ي حتتفل بي���وم امل�ضرح العامل���ي الذي 
رعته مديرية ثقافة حم����ص، وقد بداأ االحتفال بكلمة من 
عريفة احلفل رميا اليو�سف فقالت : »ال�ضموخ.. اأية كلمة 
ميكن اأن تليق بامل�ضرح اأكرث من هذه الكلمة؟ هذا العمالق 
العظيم الذي ا�ضتطاع اأن يقف را�ضخ االأقدام مثبتًا وجوده 
اأمام كل ما طراأ على عوامل االت�ضاالت واالإعالم من تطور 
وحداث���ة«.. ثم دع���ت اأ.ح�سان لب���اد مدي���ر ثقافة حم�ص 
الإلق���اء كلمته التي اأكد فيها عل���ى اأهمية امل�ضرح كونه اأداة 
تعب���ر �ضادق���ة عن ال���راأي الع���ام واأحد اأعم���دة االإعالم 
ه لها كل العون والتاأييد لتبقى  االأ�ضا�ضية التي يجب اأن يوجَّ

البو�ضل���ة الت���ي ُيعَتَم���د عليه���ا يف تنوير االأجي���ال القادمة 
ب براعي االحتفال اأمني  وخدمة املجتمعات وتقدمها، ورحَّ
فرع حزب البعث العربي اال�ضرتاكي اأ.عمر حورية ورئي�ص 
فرع نقابة الفنانني يف حم�ص اأ.اأمني رومية وع�ضو املكتب 
التنفيذي لقطاع الثقاف���ة عن حمافظة حم�ص اأ.�سحوك 
من���دو ثم متت دعوة الفنانة م���رمي علي لقراءة كلمة يوم 

امل�ضرح العاملي .

الل�ص ال�سريف
ث����م قدمت فرق����ة اإ�ضبيلية امل�ضرحي����ة م�ضرحيتها 
»الل�ص ال�ضريف« عن ن�ص الكاتب االإيطايل داريو فو 
ال����ذي اأعّده واأخرجه فهد الرحمون وهي تتحدث عن 

محص حتتفل بيوم املسرح العاملي
الفنانة مرمي علي تلقي كلمة يوم امل�ضرح العاملي
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تف�ّضخ العالقات الزوجية يف جمتمع خمملّي من خالل 
ل�����صّ يدخل بيت اأح����د االأعيان لي�ضرقه طلب����ًا الإعانته 
على احلي����اة ال�ضعب����ة كي ي����اأكل ويعي�����ص، وتت�ضل به 
زوجته التي تع����رف خطة زوجها ل�ضرقة البيت، واأثناء 
ذلك يدخل �ضاح����ب البيت وع�ضيقت����ه فيختبئ الل�ص 
داخ����ل �ضاع����ة تراثية كب����رة، وبعد اأن ي����راود �ضاحب 
البي����ت ع�ضيقته ت����دّق ال�ضاع����ة معلنًة الثاني����ة ع�ضرة، 
فيخرج الل�ص منزعجًا م����ن طنني ال�ضاعة، ويتفاو�ص 
�ضاح����ب البيت مع����ه كل ال يك�ضف تورط����ه مع ع�ضيقته 
اأم����ام زوجت����ه التي حت�ض����ر ويّدع����ي اأم����ام زوجته اأن 
�ضديق����ه الل�ص طبيب ومعه زوجته )ع�ضيقته( وتدخل 
زوجة الل�ص احلقيقية باحثًة عن زوجها الذي تاأخر يف 
عودت����ه من مهمته الل�ضو�ضية، ويح�ضل لغط وارتباك 

بني االأزواج، وياأتي ع�ضيق زوجة �ضاحب البيت لي�ضهر 
عن����د ع�ضيقت����ه فُيفاجاأ اأن زوجته ه����ي ع�ضيقة �ضاحب 
البيت، وبينما هم يتعاتب����ون يهرب الل�ص وزوجته مبا 
حماله من غنيمة ويلحقون به للبحث عنه، وعند ذلك 
يدخ����ل ل�ّص اآخر فيق����ع يف قب�ض����ة االأزواج املخدوعني 
بينم����ا الل�ص االأول يحتف����ل مع زوجت����ه بغنيمته، وتقع 

الفاأ�ص براأ�ص الل�ص الثاين . 
ع����روة   : الفنان����ون  امل�ضرحي����ة  �ضخ�ضي����ات  اأدى 
االأ�سقر-رهام دياب-ندى جوخدار-ثائر املحمد-علي 
دياب-نغ����م زخور-رامي جرب الفنيون : م�ضاعد املخرج 
اآ�س����ف حم����دان الديكور : الفرق����ة، تنفيذ ح�سني غليون 
املاكي����اج واالك�ض�ض����وارات : الفرق����ة، االإ�ض����اءة حمم����د 

ح�سني ومي�سيل عماري .

الل�ص ال�ضريف
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حب اإيه اللي
وتتابع يف االأيام التالية تقدمي عرو�ص االحتفالية، 
فق���دم ط���الب معه���د الثقاف���ة ال�ضعبية-ق�ض���م طالب 
امل�ض���رح َم�ضاه���د ارجتالية باإ�ضراف املخ���رج �سامر اأبو 
ليل���ى بعنوان »حب ايه اللي« ُبِدئت بلوحة اأداها ع�ضرون 
ممث���اًل، حيث يق���ول كل ممث���ل وممثلة كلم���ة »اأحبك« 
بطريقت���ه تعب���رًا ع���ن حالة وج���ده وع�ضق���ه، وبالتايل 
ج���اءت امَل�ضاه���د لتحكي ع���ن احلب ب���كل اأنواعه : حب 
الوطن واالأحب���ة وال�ضداقة والع�ضاق والفي�ضبوك.. اإلخ، 
وهذه امَل�ضاهد هي مبثابة �ضهادات تخّرج لطالب املعهد 
ر جهد املخرج  واأ�ضب���ه مَب�ضاه���د م�ضرح ال�ض���وك، وُيق���دَّ
اأب���و ليل���ى يف اإ�ضراف���ه عل���ى االأف���كار الت���ي طرجها كل 
ممث���ل وو�ضعها �ضمن لوحة، وجاء م�ضهد اخلتام بلوحة 
ب�ضري���ة عل���ى خلفية اأغني���ة ل� فريوز جمع���ت الطالب 

ليج�ضدوا م�ضهدًا ب�ضريًا بخلفية غنائية .

الفخ
اف����رام امل�ضرحي����ة  وقدم����ت فرق����ة كني�ض����ة م����ار 
م�ضرحي����ة بعنوان »الف����خ« تاألي����ف في�سيل����ني خانت�سف 
ترجم����ة ميخائيل عيد اإخ����راج افرام دافي����د والعر�ص 
ين����درج �ضمن خانة االأعم����ال الوطنية التي تتحدث عن 
الفدائي����ني الفل�ضطينيني والعدو ال�ضهي����ويّن، وهو اأول 
ه للكب����ار تقدم����ه الفرقة الت����ي كان توجهها  عم����ل موجَّ
�ضابق����ًا مل�ضرح الطفل، ويف هذه امل�ضرحية حاول املخرج 
اال�ضتف����ادة م����ن مدار�����ص فنية عندم����ا دم����ج ال�ضينما 
بامل�ض����رح، فب����داأ العر�����ص بفيلم ي�ض����ّور البط����ل )اأّداه 
رين  ح�س����ني عرب( وهو ي�ضّحي من اأجل رفاقه املحا�ضَ
من قب����ل العدو )اأدى �ضخ�ضيات الع����دو فيليب يو�سف 
وه����ارون ق�سي�ص وب�س����ام االأخ����وان( لتاأمني اخلبز لهم، 
في�ضر يف الوديان وي�ضعد فوق ال�ضخور حتى ي�ضل اإىل 
املكان املحدد ويفتح الباب ويدخل ليجد نف�ضه وقد وقع 

حب ايه اللي
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َبه اجل����رال )اأداه افرام دافي����د( الذي يقع  يف ف����ّخ ن�ضَ
حت����ت قب�ضته ليدّله على رفاقه، ويقوم راويان )اأداهما 
ب�سام حمزة وجمد ليو�ص بتف�ضر ما �ضيحدث لل�ضابط 
ر اجلرال والدته )اأدتها �سبا  بعد التعذيب حيث ُيح�ضِ
طحان( وي�ضغط عليه بتعذيبها اأمامه ليعرتف اأين هم 
وياأخذ لهم اخلبز وي�ضعف اأمام عذاب اأمه التي ترف�ص 
اأن ي�ضع����ف ويقبل باملهمة، وبينما ه����و جال�ص ياأكل من 
اخلبز بغفلة من اجل����رال، ويت�ضح اأن اخلبز م�ضموم، 
ويث����ور اجلرال علي����ه وكان ق�ضده اأن ي����اأكل رفاقه من 
اخلب����ز ليموت����وا، لكنه مي����وت ويغطون����ه بالعل����م ليعود 
املخ����رج باللج����وء اإىل ال�ضينما يف اآخ����ر العر�ص لرينا 
اأمه����ات ال�ضه����داء وجنازات ال�ضه����داء ومكانة ال�ضهيد، 
وت�ضدح االأغنيات الوطنية م����ع رق�ضة الفرا�ضات التي 
اأدتها : مريال دعبول-األني طحان-ريتا خوري-نعمة 

الدروبي-م����ريي داوود-ت����اال طعمة-جني����ل الديب-
اجني دبا�ص تدريب الرق�ضات مادلني ع�سي .  

اجلرافة
وقدم���ت فرق���ة منت���دى غ�ض���ان كنف���اين م�ضرحي���ة 
»اجلرافة« تاأليف كمال م���رة اإعداد هناد ال�ساهر اإخراج 

ح�سني عرب .
يبداأ العر�ص مع حار�ص املقربة )اأداه ح�سني عرب( 
ال���ذي يوؤنبه �ضم���ره لقتله �ضقيقت���ه بعد اأن تب���ني له اأنها 
حام���ل من ج���اره نبيل الذي اغت�ضبها م���ن خالل جت�ضيد 
املمثلة لبنى حلالة اغت�ضاب على خلفية خيال الظل حلالة 
االغت�ض���اب واملمانعة واملعاناة له���ذه الفتاة ال�ضعيفة التي 
تق���ع حتت �ضغط وعده لها باالرتباط وتنكره لوعده، حيث 
هرب خارج البالد منذ 35 �ضنة، وعندما تدخل �ضخ�ضية 

الفخ
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نيكوال����ص اأو ما كان ُيعَرف با�ضم نبيل )اأداه ب�سام حمزة( 
وم���ن �ضياق احلوار بينهما نعرف اأن هذه ال�ضخ�ضية متّثل 
الغرب بكل قذارته واأنه قادم جلرف املقربة لتكون طريقًا 

وا�ضعًا ويقف له نّدًا اأمام م�ضروعه اال�ضتيطايّن .   

كائنات من �سوء
اأم���ا امل�ض���رح اجلامع���ي يف حم�ص فق���دم م�ضرحية 

»كائنات من �ضوء« تاأليف واإخراج ح�سني النا�سر .
قدم العر�ص �ض���ّت لوحات ربطها خّط احلّب املفقود 
عن���د الرجل واملراأة يف ظل احلرب، وحتكي اللوحة االأوىل 
ع���ن اأربع فتيات، واح���دة تعرّب ملراآتها ع���ن فرحها بقدوم 
العري�ص بعد مرحلة عنو�ضة، وبعد اأن ت�ضهب يف موا�ضفاته 
يت�ضح اأنه جاء خلطبة اأخته���ا، وحتكي اللوحة الثانية عن 
التناق�ض���ات الطائفي���ة ورف�ص االأهل للعري����ص اإن مل يكن 
م���ن نف�ص الطائفة و�ضرورة قب���ول االآخر دون التخلي عن 
طائفته، وحكت اللوحة الثالثة عن اخليبة بقدوم العري�ص، 

والرابع���ة تروي حكاي���ة الفتاة التي فق���دت خطيبها الذي 
انتظرت���ه وُقِت���ل يف احلرب، بينما تق���دم اللوحة اخلام�ضة 
ل�ض���اب ب���اع اآلته املو�ضيقي���ة التي يع�ضقها م���ن اأجل اإجراء 
عملي���ة جراحي���ة لوالدته، لي�ضاه���د اآلته يف اأح���د املتاجر 
تباع بثمن كبر فيقرر مغادرة بلده، لكن حبه لبلده يجعله 
يرمي جواز �ضفره ويبقى يف الوطن ليدافع عنه باملو�ضيقا، 
وحتدث���ت اللوحة ال�ضاد�ضة عن �ضاب ق���رر االرتباط بفتاة 

لكن االأهل يرف�ضون .
وهك���ذا حتدث العر�ص ع���ن معاناة �ضب���اب و�ضابات 

اأ�ضاعتهم الظروف .
جنح املخرج يف حتريك ممثليه عرب خلفية مو�ضيقية 

غنائية حية ومبا�ضرة .
ج�ّض���د �ضخ�ضيات العر�ص الفنانون : اآالء �سيجري-
اإدري�ص-مل���ى  خباز-ديان���ا  بر�سيني-حمم���د  ا�ستيف���ان 
احلاي���ك- �سحادة-ج���ورج  �سحادة-ماي���ا  �سحادة-ن���ور 

عدنان م�سعلجي-علي ر�ستم . 

اجلرافة
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العط�سة
واخُتتم���ت اأي���ام االحتفالية بعر�ص امل�ض���رح القومي 
يف حم����ص »العط�ض���ة« املاأخ���وذة عن ق�ض����ص ت�سيخوف 
»موت موظف« و«مع �ضبق االإ�ض���رار« و«ال�ضول برت�ضييف« 
وقد جمعها املخرج زي���ن العابدين طيار وقدمها بطريقة 
م�ض���رح الغروت�ض���ك، م�ضّخم���ًا املعان���اة التي عان���ى منها 
املوظ���ف وهو يح���اول االعتذار للمفت�ص ال���ذي عط�ص دون 

اإرادت���ه عل���ى راأ�ضه فيم���وت دون اأن 
يح�ض���ل عل���ى امل�ضاحم���ة، وي�ضتمر 
ال�ضرط���ي مبراقب���ة م���ن يرت�ضي اأو 
يق�ض���ر يف عمله، وخا�ض���ة ال�ضياد 
الذي ف���ّك عزقة من �ضك���ة القطار 
ليجعله���ا ثّقال���ة ل�ضن���ارة ال�ضيد، 
ظانًا نف�ضه م���ا زال يف اخلدمة بعد 
ت�ضريح���ه، ويتدخ���ل بعم���ل املفت�ص، 
مطالبًا باتخاذ اأق�ضى العقوبات ملن 
ال يعمل ب�ضمره، ويك�ضف ال�ضرطي 
اأن املفت����ص يرت�ض���ي فيحك���م علي���ه 

باالإعدام . 
���د ال�ضخ�ضي���ات الفنانون  ج�ضَّ
: اأحم���د دروي�ص-ك���رم ال�سيني-ي���ارا ر�سوان-فاخر اأبو 
زهري-�سليم���ان الوق���اف ديك���ور مي���الد عبا����ص مو�ضيقا 
جعفر طيار اأزياء �سحاب ابراهيم مكياج �سارة ال�سافتلي 
اإ�ض���اءة حممد احل�سني ومي�سيل عم���اري م�ضاعد خمرج 
�سهري طيار مدير من�ضة اليا�ص ديوب اإ�ضراف فني �سامر 

اأبو ليلى . 
 * * *

وودع امل�ضارك����ون زمالءه����م بالقب����الت بعد نهاية 
اأي����ام االحتفالي����ة الت����ي كان فيه����ا االإع����الم نا�ضط����ًا، 
بانتظ����ار منا�ضب����ات م�ضرحي����ة قادمة ليعي����د الفنانون 
ذكرى وقوفهم على اخل�ضبة، وقد �ضهدت �ضالة امل�ضرح 
نوعني من اجلمهور، نوع يتابع وي�ضتمع ب�ضمت ويتفاعل 
عندم����ا ي�ضتدعي اأّي م�ضهد التفاع����ل، وهذا هو جمهور 
امل�ضرح الذي اعتادت عليه �ضالة مديرية الثقافة، ونوع 
اآخر من اجلمهور اأتى لي�ضّو�ص على العرو�ص من خالل 
الت�ضفيق والت�ضفر لكل حركة و�ضكنة على امل�ضرح دون 
م �ض����وى التهليل للممثل����ني، وهذا اجلمهور  وع����ي ملا ُيقدَّ
يح�ض����ر خ�ضي�ضًا مع فرق معّين����ة ولي�ص لكل العرو�ص، 
وق����د يكون م����ن ح����ق الف����رق ا�ضتدع����اء جمهورها لكن 
لي�ص م����ن حقها اأن متالأ ال�ضال����ة باالأطفال واملراهقني 
لياأخ����ذوا م����كان اجلمهور احلقيق����ي، وه����ذا النوع من 

اجلمهور ي�ضيء لتقاليد امل�ضرح.

كائنات من �ضوء

العط�ضة
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اأقام���ت مديري���ة امل�س���ارح واملو�سيقا وم�س���رح حلب 
القوم���ي احتفالية مبنا�سب���ة يوم امل�س���رح العاملي ت�سمنت 
يف بنيته���ا الأ�سا�سية تق���دمي العمل املونودرام���ي »كّنا�س« 
ع���ن ن�س »ح���دث يف يوم امل�سرح« للكات���ب امل�سرحي وليد 
اإخال�ش���ي متثي���ل حمم���د ال�شيخ وهو عمل يط���رح ماأ�ساة 

الفنان امل�سرحي وهواج�سه .
ه���الل دملخ���ي  حمم���د  الفن���ان  الحتفالي���ة  اأع���د 
واأخرجه���ا غ�شان دهب���ي ومت فيها تكرمي املخرج امل�سرحي 

د.واني����س باندك وم�سم���م الديكور خالد حناوي 
والفنان مروان غريوات���ي والكاتب امل�سرحي نادر 
عق���اد والفن���ان م���روان اإدلب���ي كم���ا مت الحتف���اء 
بذك���رى الفنانن الراحل���ن ب�شار القا�ش���ي وفواز 

ال�شاجر .
واأكد اأ.جابر ال�شاجور مدير امل�سرح القومي 
يف حل���ب اأهمية الحتفالية ك���ون امل�سرح يتاألق من 
خ���ال اإبداعات الإن�س���ان التعبريي���ة لت�سكل عاملًا 

متكامًا من الفكر والأدب والغناء واملو�سيقا .
ويف احل�سك���ة مت تق���دمي العر����س امل�سرح���ي 
»خ�سب���ة و�ستارة ونا����س« ن�س واإخ���راج ا�شماعيل 
خل���ف ال���ذي ق���دم يف عر�س���ه ثنائي���ات الوج���ود 
و�سراعه���ا م���ن حي���اة وم���وت وياأ����س واأمل وبق���اء وغربة 
وم�ساه���د يومية لظروف فر�ستها احل���رب الإرهابية على 
�سوري���ة عرب مزج امل�ساهد اجلادة مع الكوميدية، ترافقها 
اأنغام العود والأغاين خدمة ل���كل لوحة اأو م�سهد، واأو�سح 
خل���ف اأن العمل ه���و بانوراما م�سرحية تناولت دور امل�سرح 
احل�س���اري والري���ادي والتنوي���ري املهم يف حي���اة النا�س 

واحلركة الثقافية .  

حلب واحلسكة
حتتفالن بيوم املسرح العاملي
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���ت مونودر�م���ا »كّنا����س« �أواًل يف حل���ب �ضم���ن  ُعِر�ضَ
���ت يف �أكرث من  �حتفالي���ة ي���وم �مل�ضرح �لعامل���ي، ثم ُعِر�ضَ
مدينة، وهي م���ن �إعد�د د�ود �أبو �شق���رة ومتثيل د.حممد 
�ل�شي���خ �إخ���ر�ج غ�ش���ان دهب���ي �الإ�ض���ر�ف �لع���ام خديجة 

ح�شني عن ن�س للكاتب �مل�ضرحي وليد �إخال�شي . 
ُتعت���ر عرو����س �ملونودر�م���ا )�ملمث���ل �لو�ح���د( من 
�أ�ضع���ب �أنو�ع �لعرو�س و�أدقه���ا و�أكرثها رهافة وح�ضا�ضية 
الأن �ملمث���ل فيها يحمل �أعباء كث���رة تتطلب �حلركة وبذل 
�جله���د، ومن ثم �النتقال من حالة �إىل �أخرى، وهذ� يعني 
يف ج���زء منه عل���ى �الأقل �أنه لي�س كل ممث���ل بقادر عليها، 
وهي بالتايل ت�ضتلزم �ضفات معينة تخ�س من يقوم بذلك 

�لدور، �ضو�ء كانت ج�ضدية �أو نف�ضية �أو معرفية .
تقوم مونودر�ما »كّنا�س« على �فرت��س �أن  �مل�ضرح خال 

من �جلمه����ور وقد مت جتهيزه من ناحي����ة �لديكور لعر�س قد 
يكون فانتازيًا �أو تاريخيًا، و�لكّنا�س �لذي ُيعَتر �أحد �لعاملني 
يف �مل�ض����رح يح�ضر لتنظيفه، ولكن حاالت كثرة تاأخذه ليقوم 
بتج�ضيده����ا على �خل�ضبة، وليكت�ضف م����ن ي�ضاهد �لعر�س يف 
نهاي����ة �الأم����ر باأنه �أم����ام كّنا�س وقع عليه �حلي����ف يف يوم من 
�الأي����ام ، وتلك م�ضاألة قد تاأخذنا �إىل �ختيار�ت �ملعّد و�ملخرج 
�أواًل، ومن ث����م �لتفكر بحالة تلك �ل�ضخ�ضي����ة ثانيًا، ولن�ضاأل 
من �لذي ظلمها؟ وملاذ� ُظِلَمت؟ وبعد ذلك ن�ضاأل ملاذ� ال تكون 
ه����ي من �أوقع �لظلم على نف�ضه����ا �أ�ضا�ضًا؟ كاأن تكون مق�ضرة 
يف �حلال����ة �لتعليمي����ة مث����ًا �أو �ختيارها لعمل غ����ر منا�ضب، 
و�إن كان �الأم����ر كذل����ك فعًا فلماذ� مل يق����م �ضاحبها �أ�ضا�ضًا 
بتطويره����ا كما فعل غ����ره؟ وهذ� بدوره يعيدن����ا �إىل �لنقطة 
�الأوىل يف م�ضاألة �الختيار و�ضعوبته، و�إىل �أ�ضئلة �مل�ضرح �لتي 

ُعِر�ست يف حلب مبنا�سبة يوم امل�سرح العاملي

مونودراما كناس
تراجيديا األصوات املتعددة

حممـــــــد احلفــــــري

بيـــدر الفــــرح واجلّبانــــة
يف يـــــوم امل�ســـــرح العـــــاملي
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تع����ُد من �ضلب عمل من ي�ضتغلون في����ه، حيث يثرها �لعر�س 
ومي�ض����ي تاركًا من خلفه عقم �الإجابة حينًا، �أو �أبناء ميتلكون 
�ضرع����ة �لوالدة يف �أحيان �أخرى، ليك����ون �لبناء على �لبناء �أو 

�لهدم و�إعادة �لبناء على �أ�ضا�ضات جديدة .
ولعل �مل����رر �حلقيقي لوجود �مل�ض����رح و�لفن عمومًا هو 
�لبحث عن ق�ضايا �الإن�ضان �أينما وجدت ومهما كانت �ضغرة، 
حي����ث ينب�س فيه����ا لي�ضتخ����رج مكنوناتها ويقدمه����ا بطريقته 
�لفني����ة، حم����اواًل �أن يع����ادل بها �حلي����اة كما ه����ي مونودر�ما 
»كّنا�س« �لتي تق����ول ر�ضالتها �أن �الإن�ضان مهما يكن عمله فهو 
يح����اول وب�ضكل حثي����ث �أن يبحث عن ذ�ت����ه لتحقيق ما ي�ضبو 
�إلي����ه وما يطم����ح �إىل حتقيق����ه، ويعر عن ذل����ك غالبًا حتت 
ظ����روف حالكة وحني يك����ون حتت وطاأة �حل����زن و�النفعاالت 
�جلارف����ة.. وعل����ى كل حال فاإن ل����دى �الإن�ضان طاق����ة كامنة، 
ورمب����ا ز�ئ����دة يرغ����ب يف �لتعبر عنه����ا، وتلك م����ن �لر�ضائل 
�ملهم����ة بر�أين����ا للعمل �مل�ضرح����ي »كنا�س« وه����ذ� �لفر�غ يجب 
�لتفكر به مليًا على �ل�ضعيد �الجتماعي، حيث من �ملفرت�س 
��ضتثماره �إيجابيًا خلدمة �ملجتمع حتى ال ينعك�س �ضلبًا عليه .
ت�ضتغل ه���ذه �ملونودر�ما يف مت���ون حكاياتها �لكثرة 
و�لطويلة يف �آن على ��ضتح�ضار �ضخ�ضيات تاريخية و�ضرد 

�ضره���ا من خ���ال �ض���رورة ح�ضوره���ا وتناميه���ا، ومن 
ث���م �ندثارها، لينتق���ل بعدها �ملمث���ل �إىل �ضخ�ضية �أخرى 
و�أخ���رى، ما�ضيًا بالعر����س �إىل نهاية يبكي فيها من ج�ضد 
تل���ك �ل�ضخ�ضيات، �ضاكيًا �حلال���ة �ملزرية �لتي هو عليها، 
وح���ني نقول حكاي���ات كثرة وطويل���ة فذل���ك الأنها كذلك 
فعًا حني ح�ضبت �أن زيادة �ملدة �لزمنية قد تكون ل�ضالح 
�لعر����س، لكنها بر�أينا جاءت على ح�ض���اب جودته عندما 
قلل���ت من ر�ضاقت���ه و�أ�ضبحت فيه مثل حمول���ة ز�ئدة على 
�لعر����س بدل �أن تكون عو�ض���ًا عن �أجنحة كثرة يطر بها 

نحو �أمد�ء �أكرث �ضعة ورحابة .
���ل حقيقًة لهذه �مل�ضرحي���ة هو جناح ممثلها  ما ُي�ضجَّ
وح�ض���وره �ملتمي���ز يف جت�ضيد تلك �ل�ضخ�ضي���ات و�لتحول 
ب�ضا�ض���ة ُي�ضَه���د لها ليكّونه���ا حركيًا وج�ضدي���ًا من خال 
��ضتعمال �ك�ض�ضو�ر�ت���ه �لب�ضيطة �لقريبة من متناول يده، 
ومن خالها �أي�ضًا ق���دم ر�ضائل �لعر�س �ملتاحقة لي�ضكل 
م���ن خ���ال �الأد�ء تعددية �ضوتية، ليدل به���ا على منطوق 
ه���ذه �ل�ضخ�ضية �أو تلك، وعلى ق���در جناحه يف ذلك كان 
ثمة �إخفاق مو�جه على �ل�ضفة �الأخرى لل�ضوت حني كانت 
تلك �الأ�ضو�ت على م�ضتوى و�حد من ناحية، وحني مل يعدد 
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طر�ئقه يف �لتعامل معها ومع �أ�ضحابها من ناحية �أخرى، 
و�العتم���اد على مقولة �أنها تاريخي���ة �أو قادمة من �لتاريخ 
غر مرر بكل �الأحو�ل ليت���م �لتعامل معها بنظرة تقرتب 
�إىل م���ا ي�ضب���ه �ل�ضمولية �لتي تنظر مث���ًا �إىل كل تاريخي 
عل���ى �أن���ه ج���اد ال يتكل���م �إال �لف�ضحى، وميك���ن �أن ينظر 
�إلي���ه بع�ضهم بع���ني �لقد��ضة، ومهما يك���ن فلي�س �لقي�ضر 
�الب���ن هو مثل �أبي���ه، وذ�ك �خلليف���ة لي����س ك�ضقيقه الأننا 
كب�ض���ر حمكومون باالختاف حتى لو كنا �أبناء جيل و�حد 
وجمتم���ع و�حد وزمن متق���ارب، ولعل م�ضاأل���ة �لتعامل مع 
تل���ك �الأ�ضو�ت يف م�ضرحية »كنا�س« قد �رتبطت مع تكر�ر 
�لفع���ل يف بع�س �الأحي���ان، حيث ��ضتل �ملمث���ل �ضيفه مثًا 
يف غ���ر مو�ضع، وتعر�س للم���وت �أكرث من مرة، وعن ذلك 
نقول كم�ضاهدين للعر�س �أنن���ا تاأثرنا باحلدث الأول مرة، 
ونق�ضد بذل���ك �ملوت حتديدً�، لكنن���ا يف �ملرتني �لتاليتني 

�أخذن���ا �الأم���ر على �أنه ع���ادي وميك���ن �أن يتك���رر ويتكرر 
ليدخلن���ا مع���ه يف رتابة قد تدف���ع �إلينا �ل�ض���اأم �لذي يوؤثر 
�ضلب���ًا على جودة �لعر����س �مل�ضرحي، وهذ� ب���دوره يحيلنا 
�إىل �لق���ول �إن عر�س �ملونودر�ما هو مثل غارة تعتمد مبد�أ 
�ل�ض���رب و�له���رب، ولك���ن تاأثرها �ملعنوي ال ب���د �أن يكون 
بق���در معركة وو�قعة كب���رة وفتح جدي���د يحدثه �لعر�س 

�مل�ضرحي �لكامل و�ملكتملة �ضروطه من دون نق�ضان .
لق����د كان �جله����د �لكب����ر �ملب����ذول و��ضح����ًا وكبرً� يف 
مونودر�ما »كنا�����س« حيث ��ضتغل فيها �ملمثل و�ملخرج حممد 
�ل�شي����خ عل����ى مفا�ضله����ا �الأ�ضا�ضي����ة، حم����اواًل م�����سَّ جوهرها 
الإظهار �الإن�ضان بخره و�ضره وجميع تناق�ضاته، مرزً� بذلك 
تل����ك �للحظات �لت����ي يكون منت�ض����رً� ليقابله����ا باأخرى يكون 
فيه����ا خمذواًل ال ميلك �ضوى تلك �لدمعات �لتي تهز �لوجد�ن 

وتن�ضكب خارجة من �أعماق روحه .  
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يعتقد بع�ُض كّتاب ال�سرية الذاتية اأن ال�سرية 
تفت��ح بابًا كبريًا للدخ��ول اإىل عامل الكاتب وفهم 
منج��زه الإبداعي، ه��ذا اإذا كانت ال�سرية مكتوبة 
بطريق��ة تقليدي��ة و�سائع��ة، ولكن م��اذا لو كانت 
ره  ال�سرية افرتا�سية؟ هل �ستف�سي اإىل فهم ما �سطَّ
الكات��ب يف ن�سو�سه واإىل تقريب املعنى اأو اإدراك 
املغ��زى ال��ذي يري��د؟ ومل��اذا ل نغام��ر يف الكتابة 
)نحن الذين نعّد اأنف�َسنا جتريبيني( عن مثل هذه 
ال�سري التي اأراها اأكرث اأهمية من ال�سري التقليدية 
ولك��ن لي�ض م��ن دون العتماد على ن���ض ميكن اأن 

مينحنا مفتاح الدخول اإىل هذه ال�سرية؟ لنجّرب 
ه��ذا ا�ستن��ادًا اإىل ن���ض الكات��ب امل�سرح��ي عب��د 
الفت��اح روا���ض قلعه ج��ي يف هذا الن��وع احلداثي 

»الف�سل الأخري«*
ب���دءًا ل بّد م���ن الإ�س���ارة اإىل اأن امل�سرحي���ة تنق�سم 
اإىل ق�سم���ني افرتا�سيني : )اأمام���ي وخلفي( و�سخ�سيتني 
افرتا�سيت���ني )الكات���ب والقري���ن( واأن جمل���ة اأحداثه���ا 
واأن  ال�سخ�سيت���ني،  بهات���ني  باآخ���ر  اأو  ب�س���كل  مرتبط���ة 
ال�سخ�سيت���ني مرتبطتان مب�ؤلف الن�ص عب���د الفتاح قلعه 
ج���ي، اأما العن�ن���ة »الف�سل الأخري« فق���د جاءت مقرتحة 

�سب������اح الأنب������اري

م�سرحة ال�سرية الذاتية يف م�سرحية

»الفصل األخري« لعبد الفتاح قلعه جي
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م���ن »القري���ن« الداخلي ل�سخ�سي���ة الكات���ب الفرتا�سي 
)�سعي���د( بعد اأن اأقن���ع القريُن قريَن���ه بالعدول عن حرق 
كتب���ه وخمط�طاته يف حلظة ياأ�ص ه���ي ناجت وعي مرتاكم 

مبجريات الأم�ر« .
»الف�سل الأخري« عن�ن���ٌة تخربنا اأن ف�س�ًل ل نعرف 
عدده���ا قد انته���ت وحانت خامتتها بف�س���ل اأخري تخربنا 
امل�سرحي���ة اأنه ف�سل �سرية ذاتية ي�س���كل �سعيد )الكاتب( 
وقريُن���ه م�سدرها وتاريخها ال�سخ�سي/الجتماعي وهما 
يحت���ان م�ساحة امل�سرح الأمامي، م�س���رح الأخبار ورواية 
الأحداث، بينم���ا ي�سّكل امل�سرح اخللف���ي م�ساحة لتج�سيد 

وت�سخي�ص اأحداث تلك ال�سرية . 
جدير بالذك���ر اأن لعبة القرين لي�ست ابتكارًا ُيح�َسب 
لهذه امل�سرحي���ة، فقد ا�ستخدمها كّتاٌب اآخرون يف الق�سة 
الق�س���رية والرواي���ة، ولك���ن ما ُيح�َس���ب له���ا ت�سخي�سها 
وجعلها ب�ابة للدخ����ل اإىل ف�سح انتكا�سات ال�اقع املعي�ص 

وارتداداته الفكرية والثقافية وتده�ر احلال املعي�سي . 
النقط���ة الأ�سا�سي���ة يف ه���ذه ال�س���رية اإذن ه���ي اأن 
�سخ�سيته���ا املركزية كاتٌب م�سرحي و�ساعر درامي، �ساغ 
اأول ملحم���ة �سعري���ة ل���ه، وافرت�ص اأنه���ا �ست�سغ���ل النا�ص 
والنقاد وال�سحافة، ثم اكت�سف اأن هذا جمرد حلم واٍه يف 
عامل اآيل للخراب واقعًا وافرتا�سًا منظ�رًا اإليه من زاويَتي 
ال�اق���ع املعي�ص وال�اقع الفرتا�س���ي املت�سكل واملف�سي اإىل 

نب�ءة جترتح قادَم الأحداث ومكابدتها .
اإن عب���د الفت���اح روا����ص قلعه ج���ي ا�ستغ���ل �سمن هذه 
النقط���ة عل���ى اإ�سقاط واقع���ه ككات���ب واإن�سان عل���ى ال�اقع 
الن�س���ي، فل���� عدن���ا اإىل �سريته الذاتي���ة �سنجد اأن���ه ابتداأ 
م�س����اَره الأدبي مبلحم���ة �سعرية ع���ام 1971 بعن�ان »م�لد 
الن����ر« ولكنه -وه���� الكات���ب املتمر����ص ذو الدربة واخلربة 
الكبريت���ني- اآثر يف ه���ذه امل��س�عة ال�ستغ���ال على التلميح 
جتنب���ًا للت�سريح وفق مقت�سيات ال�س���رورة الإبداعية، ففي 
امل�سهد نف�سه نقراأ على ل�سان الكاتب الفرتا�سي الذي يق�م 

برمي منَجزه الإبداعي يف برميل حرق النفايات ما ياأتي : 
»م�س���رح، ق�س�ص، درا�سات اأدبي���ة، تراجم، اأبحاث 
فكري���ة )ينتهي من رزمة الكتب( ما نفع الثقافة يف ع�سر 
الدج���ل وال�ستهاك؟«.. فاإذا عدنا اإىل الأن�سطة الثقافية 

والإبداعية لقلعه جي �سنجد اأنها تت�سمن الأن�اع الإبداعية 
املذك�رة بال�سبط .

�سخ�سي���ة الكات���ب اإذن ه���ي القن���اع ال���ذي يخف���ي 
�سخ�سي���ة قلعه جي ب���كل ما لها وما عليه���ا، ولكننا �س�ف 
ل���ن نعتربها كذلك، فال�ق���ت ل يزال مبك���رًا على اإطاق 

اأحكامنا ال�ستنتاجية .
الزم���ان يف امل�سرحية ميكن حتدي���ده من خال امل�ؤثر 
امل��سيق���ي : اأغني���ة »طلع���ت ي���ا حم���ا ن�ره���ا« ومن خال 
�سخ�����ص الغناء )�سيد دروي�ص وحممد عبد ال�هاب( وهما 
من جليل قلعه جي باأع�ام، وهذا يعني اأن الأحداث تدور يف 
زمن امل�ؤلف قلعه جي الذي يلفت اأنظاَرنا بطريقة ذكية اإىل 
التفاوت الطبقي والتناق����ص ال�ا�سح بني واقعني، اأحدهما 
ُمعا�ص والآخر افرتا�سي، فالفاح الذي يعي�ص واقعيًا حالَة 
ب�ؤ����ص وفقر مدقع حتّ�ل افرتا�سي���ًا على ل�سان �سيد دروي�ص 
اإىل اأم���ري ُيح�س���د على ح���اوة عي�س���ه الرغي���د )حماها 
عي�سة الفاح( ومن هن���ا ينطلق قلعه جي يف اإدارة اأحداث 
الن�ص على اأ�سا�ص التناق�ص والت�ساّد الديالكتيكيني اللذين 
يجع���ان ال�سراع حادًا بني ثاث طبقات اجتماعية.. وثمة 
اأمثلة تدع���م ما ذهبنا اإليه : يق�ل قلع���ه جي مت�سائًا على 
�سبيل املثال ل احل�سر : »ما ينفع اأن تك�ن حيًا يف جمتمع كل 
اأهله اأم�ات؟«.. وهذا ق����ل حتري�سي، الغاية منه ا�ستفزاز 
ال�ع���ي الجتماعي لي�سح� من رقدت���ه التي طالت مفا�سل 
احلياة واأن�سطتها احلي�ية، وهي �سرخة يائ�ص ب�جه الزمن 
الغ�س����م كاد الكات���ب اأن ي�ست�سلم له ل����ل احل�س�ر الفاعل 

ل�سمريه احلي )القرين( :
»القرين : يحقُّ للكاتب اأن ي�سمت فرتة ليقراأ العامل 

من جديد وي�ستجمع ق�اه للكتابة .
�س���عيد : لي�ست الق�سية كما ذكرت، واإمنا ه� الياأ�ص 

الذي ي�رث العقم.. اأنا يف ماأزق حقيقي« .
وتخل�س���ًا من ه���ذا املاأزق ف���اإن القري���ن يقرتح على 
�سعي���د كتابة �سريت���ه الذاتي���ة بدع����ى اأن »النا�ص يحب�ن 
الط���اع عل���ى الأ�س���رار ال�سخ�سي���ة، والكّت���اب اإذا اأُغلق 
عليه���م جل���اأوا اإىل كتاب���ة �سريته���م الذاتي���ة«.. عند هذه 
النقط���ة تتح�ل امل�سرحية اإىل اخلط����ة الأوىل على طريق 

ال�سرية، مبتدئة من طف�لة الكاتب :
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وِل���َد �سعيد يف حي �سعبي يدع���ى »الكا�سة« وه� من 
الأحي���اء العريقة يف مدينة حلب، فق���د كان اأكرب حا�سرة 
يف الع���امل الإ�سامي ا�ستط���اع ه�لك� اأن يدم���ره تدمريًا 
�سامًا، ومل تكن طف�لة �سعيد طبيعية، فالظروف املحيطة 

ت�سري اإىل ثاث اأزمات كربى :
1-اجلدري الأ�س�د .
2-احلرب العاملية .

3-التده�ر القت�سادي .
فقد تف�سى وب���اُء اجلدري يف تلك الفرتة ومل يتجاوز 
�سعي���د ال�سن���ة الرابعة من عم���ره، ه���ذا اإذا افرت�سنا اأن 
�سعيد ولد عام 1938 واأن دوريات ال�سرطة تاأخذ الأطفال 
امل�سابني لت�سعهم يف احلْجر ال�سحي ومل يرجع منهم اإل 
القل���ة، اإل اأن والدة �سعيد تفلح يف كتمان اأمر مر�ص ابنها 

حتى يتماثل لل�سفاء وتق�ل مطمئنة : 
»الأم : ه� اأف�س���ل الآن.. بداأ يتعافى.. بقي اأن اآخذه 

اإىل حّمام ال�س�ق كي اأغ�سله فيرباأ متامًا .
م���ن  تخ�س���ني  األ  احلّم���ام؟!  اإىل  تاأخذين���ه   : الأب 
دوريات ال�سرطة؟ اإنهم ياأخ���ذون الأولد امل�سابني بحجة 

احلجر ال�سحي، وقلَّ من يع�د منهم اإىل اأهله .
الأم : ل تقل���ق.. اتفق���ُت م���ع جارنا اأن يلّف���ه ببطانية 
ويحمله على ظهره بعد الع�ساء اإىل احلّمام.. جارنا اأب� علي 
قب�ساي، رج���ل �سهم وق�ي، حتى ال�سرط���ة حت�سب له األف 
ح�س���اب«.. وهذا م�ق���ف اإن�ساين �سج���اع، اإن دلَّ على �سيء 
فاإمنا يدل على متانة العاقة الجتماعية وتخطيها حلدود 
املح���ذور واملحظ�ر، اأما احلرب العاملي���ة الثانية التي بداأت 
يف اأيل�ل عام 1939 وا�ستمرت حتى العام 1945 فقد اأثَّرت 
على �س�ري���ة )باعتبارها واحدة م���ن امل�ستعَمرات الرئي�سة 
الت���ي دخلت احل���رب اإىل جان���ب فرن�سا طلب���ًا لا�ستقال 
امل�ع�د( تاأثريًا كبريًا �َسَم���َل كلَّ مفا�سل احلياة ال�س�رية.. 
يق�ل الأب وا�سفًا احلرب : »الإنكليز وق�ات ديغ�ل يدخل�ن 
حل���ب وي�ستبك����ن مع ق�ات حك�م���ة في�س���ي.. اأملانيا تخ�سر 
احل���رب الآن.. لقد طالت املحنة.. اأربع �سن�ات قا�سية مثل 
قلع ال�سر�ص«.. الكاتب ي����رد خرَب احلرب لي��سح تاأثريها 
املبا�سر وغري املبا�سر على حي���اة ال�سخ��ص وعلى التده�ر 
القت�س���ادي والف�ارق الطبقي���ة، ف�الد �سعي���د عامل بناء 

ب�سي���ط يف البلدي���ة، يتقا�سى اأج���رًا �سهريًا زهي���دًا ل يكاد 
ي�س���د متطلب���ات العي����ص حتت اخل���ط الأحم���ر، يف ال�قت 
ال���ذي ي�س���رف �سقي���ُق زوجته اأم����اًل فائ�سة ع���ن حاجته 
احلقيقي���ة.. يق�ل لزوجت���ه مذّكرًا اإياها ب�لئ���م �سقيقها : 
»اأخ����ك اأب� دياب التاجر يف �س����ق ال�سام و�سريك البدو يف 
الأغن���ام يقيم ال�لئ���م ي�ميًا ل�سركائ���ه واأ�سدقائه.. ن�سمع 
قرقعة ال�سح�ن، ول يف�سلنا عن داره �س�ى جدار«.. ولكن 
عل���ى الرغم من هذه الف����ارق الطبقي���ة والجتماعية كان 
النا����ص يعي�س�ن تاآلفًا وتقاربًا جت���اوز الختافات املذهبية 
والطائفي���ة.. يق����ل الأب عنه���م : »يح�س���رون اأعرا�سن���ا 
ونح�س���ر اأعرا�سهم.. عاقات ممت���ازة، واحلارة ال�احدة 
فيه���ا امل�سيحي����ن وامل�سلم����ن متجاورين، اأم���ا اليه�د فهم 

وحدهم ي�سكن�ن حارات م�ستقلة« .
يف ظل احلرب وتده�ر احلالة املعي�سية وانت�سار وباء 
اجل���دري مت�ت �سقيقة �سعيد من اجل����ع يف ح�سن اأمها، 
بينم���ا ينج� �سعيد م���ن املر�ص ويازم���ه ال�سع�ر بالذنب، 
معتق���دًا اأن���ه ه� من ت�سب���ب مب�تها، فل�ل اهتم���ام اأمه به 

واإهمالها ل�سقيقته ملا حدث ما حدث .
الع���ام  الظ���رف  �س����رة  بر�س���م  الكات���ب  وي�ستم���ر 
)الظ���رف املحيط( من خال �سعيد ال���ذي يخربنا اأنه ل 
ميلك �س����رة ل�سقيقته لعدم وج����د امل�س�رين ال�سم�سيني 
اإل يف ب���اب الفرج وه� اأحد الأماك���ن املهمة يف حلب.. يف 
ه���ذه املرحلة يبداأ �سعيد تعليم���ه يف الَكّتاب لدى ابن عمه 
وزوج �سقيقت���ه ال�سيخ عي���دو، ثم يف املدر�س���ة البتدائية، 
بينم���ا يق���دم لنا الكاتب -وف���ق ذاكرته الفعال���ة للمكان- 
و�سف���ًا عمرانيًا دقيقًا لاأبنية م���ن الكا�سة اإىل املدر�سة: 
»بالطري���ق الط�يل���ة التي اأقطعها ي�ميًا م���ن الكا�سة اإىل 
مدر�س���ة العرف���ان البتدائي���ة، يف الأ�س����اق القدمية عرب 
مقربة الكليمات���ي وخندق ال�س�ر وب���اب قن�سرين ال�سامخ 
واحل���ارات القدمية باأزقتها املتاوي���ة وعمائرها الأثرية، 
ه���ذه الآثار علمتني كيف يقف���ز التاريخ من الأبراج املطلة 

و�سق�ق الأ�س�ار اإىل دم الق�سيدة وامل�سرحية« .
والكاتب ل يف�ته التلميح يف هذه املرحلة ال�سعبة من 
تاريخ حياته اإىل الق�سي���ة الفل�سطينية التي �سارت معلقة 
على جدار الأمم املتحدة، فقد تركت اأم وليد النازحة من 
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حيف���ا مفتاَح دارها اأمانة عن���د اأم �سعيد اإىل حني ع�دتها 
اإىل فل�سطني، لكنها ماتت ومات معها حلم الع�دة .

يتق���دم بنا ال�ق���ت فرنى �سعيد وه� يخ���رج للتظاهر 
�س���د احلك�م���ة يف ال�قت ال���ذي يظل فيه �سقيق���ه الأكرب 
داخ���ل البي���ت ل يربح���ه، فت�سج راأ����ص �سعي���د.. عند هذه 
النقط���ة ي�ق���ف الكات���ب �سي���ل الذكري���ات ويع����د بنا اإىل 
الربمي���ل الذي امتاأ بكتبه التي جت���اوزت الأربعني كتابًا، 
وه���� العدد نف�سه الذي بلغْت���ه كتب عبد الفتاح روا�ص قلعه 
ج���ي، م�س���ريًا اإىل اأن ه���ذا العدد مل ي���در علي���ه اإل مبلغًا 
زهيدًا : »اأكرث من اأربعني كتابًا األَّفُتها وما زلت اأتلّقط رزق 
الأولد.. مكاف���اأة الكتاب -اإن كان هناك مكافاأة- اأقل من 
ثمن وليمة يقيمها واحد من ذوي النعمة لبع�ص حمظياته 
اأو اأ�سدقائ���ه، ونحن نعّزي اأنف�سن���ا ونق�ل : احلياة ر�سالة 
ن�ؤديه���ا ولي�س���ت م���ادة«.. وهذه اإ�س���ارة اأخ���رى اإىل تردي 
ال��س���ع القت�سادي ل�سائر الكّتاب م���ن اأمثاله واإىل دونية 
النظ���رة اإىل ه�ؤلء الذي���ن ي�سعل�ن اأنف�سه���م �سم�عًا تنري 

درب الب�سرية احلالك .
فاجع���ة رحي���ل اأم���ه ترك���ت يف نف�س���ه �سرخ���ًا كبريًا 
وجرح���ًا مل يندمل، وعل���ى الرغم من تق���دم العمر فه� ل 
ي���زال يراها على �سا�سة الكمبي�ت���ر التي حلت عنده حمل 
القل���م وكي���ف ح�سرتها ال�فاة وظل���ت مم�سكة روحها، مل 
ت�سلمها، معذبة بغياب �سعيد الذي اأر�سل يف بعثة للتدري�ص 
يف اجلزائر من العام 1969 اإىل العام 1973 واإذ اأح�سروا 

لها قمي�سه �سلمت الروح مغادرة عند انباج ال�سباح .
ال�اق���ع  ج���راء  ومعانات���ه  �سعي���د  ماأ�س���اة  وتك���رب 
القت�س���ادي امل���رتدي وه� يرى الق�ار����ص الب�سرية تلتهم 
ما �ساء له���ا اللتهام، تنخر عظَم اأبي���ه فتح�له اإىل معاق 
ِرف من العم���ل بتع�ي�ص تافه.. يكت���ب �سعيد م�سرحية  �سُ
عن ه����ؤلء الق�ار�ص بعن�ان غريب عل���ى حد زعم والده، 
ويف اجلان���ب الآخ���ر ي�ستم���ر يف وظيفت���ه لإعال���ة اأ�سرت���ه 
والهتمام باأبيه، اأما �سقيقه الأكرب في�سافر اإىل ال�سع�دية 
جلمع املال ف���ا يعري اهتمامًا لأبيه حتى حت�سره ال�فاة.. 
مل يكّل���ف هذا ال�سقيق نف�سه ي�مًا بالت�سال هاتفيًا باأبيه، 
ولكنه بعد رحيل الأب ات�س���ل ب�سعيد ليذكره فيما ل� عمل 

ح�سر اإرث اأم ل .

الغريب يف الأم���ر اأن �سعيد �سرف على هذا ال�سقيق 
دَم قلب���ه ليكمل درا�سته ولي�سبح واعظ���ًا يعظ النا�ص برب 
ال�الدين وتق�ى اهلل، ولكنه حاملا اأ�سبح مي�س�رًا ن�سي الرِبَّ 
والتق����ى وما يجلبانه عليه من نكد وخ�سارة اأم�ال.. يق�ل 
الأب : »م���ن كان يظن اأّن هذا الذي كان يخطب يف النا�ص 
خطب���ة اجلمع���ة يف جام���ع �سك���ر ويعظه���م وياأمرهم برب 
ال�الدين يفعل هذا؟«.. ولعل ب�سقة �سعيد عليه يف الهاتف 
واإغاق اخلط ب�جهه ه� الفعل الدرامي والأخاقي الذي 

اأغلق الأب�اب ب�جه العق�ق الب�سري، ول� اإىل حني .
ه تفر�����ص ب�سطَتها ال�سغ����رية يف �س�ق اجلمعة  كان����ت اأمُّ
منتظرة الع�دة مبا ي�سد رمق اأولدها وا�ستمرارهم بالدرا�سة، 
ف����كان ما كان، و�سار ابنها ال�سيخ حم����دي ثريًا كبريًا وم�ؤمنًا 

تقيًا ورعًا، ولكن على طريقة اأهل املال والرثاء .
بًا  لق���د رحلت الأم معذبة بفقره���ا، وتبعها الأب معذَّ
بفق���ره اأي�سًا، يف ال�ق���ت الذي ظلَّ بع����صُ النا�ص يقفزون 
ف����ق خط ال���رثاء.. اإن الكاتب هنا يعك����ص من خال هذا 
التناق����ص الطبق���ي ما كان ح���ال النا�ص علي���ه بال�سبط، 
وه���ذا يعني اأن �سريت���ه لي�ست �سخ�سي���ة خال�سة فح�سب 
ب���ل هي �س���رية جمتمع حلب���ي تنعك�ص عليه �س����ر املجتمع 

ال�س�ري، ورمبا املجتمع العربي اأي�سًا .
يف م�سه���د احللم يق���دم الكاتب روؤيت���ه لعاملني خمتلفني 
هما ع���امل الأن����ار )اجلنة( وع���امل الأ�س���رار )الأر�ص( من 
خ���ال احل�ار ال���ذي دارت رحاه بني �سخ�سي���ة الأم وقناعتها 
واعتقاده���ا الرا�س���خ باحلياة الأخ���رى التي تعي�سه���ا م�سرورة 
و�سخ�سية الأب ال���ذي يت�سبث باحلياة الدنيا على الرغم مما 
يكتنفها من التناق�ص والأ�سرار، وه� م�سهد يبتعد عن ال�سرية 
ويق���رتب من الروؤي���ة ويف�سل بني زمنني اأو ميه���د للرج�ع اإىل 

احلا�سر الذي يحيا فيه الكاتب واقعيًا وتف�سيليًا .
لق���د عم���ل الكات���ب يف اجلزائ���ر، وبعد انته���اء مدة 
عمل���ه ق���ام بج�ل���ة �سف���ر راأى خاله���ا مدن���ًا وح�ا�س���ر 
مهم���ة ظلَّ���ت ماحمها عالق���ة يف ذاكرته على م���ر الأيام 
وال�سنني: اإ�سبانيا بجمالها ذي املامح ال�سرقية، الأخاذ، 
ومدنه���ا ال�ساحرة كالأندل�ص وغرناط���ة وقرطبة وا�سبيليا 
وبر�سل�نة، ولتيزانيا يف اإيطاليا التي تعر�ص فيها حلادث 
مروري كاد ي�دي بحياته وحي���اة زوجته، وفرن�سا مبعاملها 
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احل�ساري���ة وطرائقه���ا العمراني���ة و�س�ارعه���ا املفت�ح���ة 
عل���ى اجلميع.. كل ه���ذه الأمكنة مل ت�ستط���ع تع�ي�سه عن 
امل���كان الذي عا�ص وترعرع بني دهالي���زه وزواياه : دارهم 
القدمي���ة التي ا�سرتتها الأم من م���رياث اأخيها و�سقيفتها 
الت���ي كانت غرف���ة له هي يف نظ���ره ال���ربج العاجي الذي 
اأجنز فيه بع����صَ كتبه واأ�سعاره وا�ستقبل فيه رفاق احلارة 
والأ�سدق���اء.. وبع�دته للمكان الأول يع����د اإىل التعليم يف 
حل���ب لينقل لن���ا �س�رة واقعها الرتب����ي اآنذاك من خال 
ال�سخ�سي���ات التالي���ة : »الأ�ستاذ �سال���ح ي�قع على جدول 
ال���دوام يف الثامنة �سباح���ًا وي�سعد اإىل ال�سطح، ل يدخل 
اإىل غرفة املكتبة واإمنا يظل يدور ح�ل ال�سطح حتى �ساعة 
الن�سراف يف الثانية وه���� يكلم نف�سه وي�سري بيديه، معه 
انف�س���ام يف ال�سخ�سية، وجن�نه ه���ادئ.. الأ�ستاذ اأجمد 
كان �سخ�سي���ة هام���ة يف احل���زب، ت�سلم وظائ���ف كبرية 
)�ساخ���رًا( كان منا�س���ًا ث�ري���ًا اخت�ص بكتاب���ة التقارير 
الأمني���ة �س���د زمائ���ه، بع�سه���م اأر�سل���ه اإىل ال�سج���ن، 
ح من عمله.. الأ�ستاذ خالد �ساعر اأُعِفَي من  وبع�سهم �ُسرِّ
ل اإىل املكتبة و�سار خطيبًا للجمعة يف اأحد  التدري�ص وح���ُ�ّ
امل�ساج���د، يلقي اخلطب���ة مرتني، مرة اأمامن���ا يف املكتبة، 
وم���رة يف امل�سج���د، ويفخر باأن���ه يزين خطبت���ه بق�سائده 
الع�سم���اء.. يدي���ر املكتبة �سي���خ �سدمه اب���ن م�س�ؤول وه� 
ط ب�سيارة اأبيه ففقد عينه«.. بهذه املقتطفات املكثفة  ي�سفِّ
واملختزل���ة ا�ستط���اع الكات���ب اأن يعك�ص لنا �س����رة حقيقًة 

لل��سع الرتب�ي والجتماعي وال�سيا�سي .
الكات���ب اإذن وم���ن خ���ال �سريت���ه األق���ى الأ�س����اء 
على �س���رية جمتمعه وا�ستخدم ال�ثائ���ق كاأدوات ب�ح عن 
الأزمات وال�سطرابات التي مرت بها حياته اإبان احلرب 
الت���ي و�سعت »بريوت بني �سن���دان الفتنة ومطرقة العدو« 
يف تل���ك الف���رتة تك���ررت زياراته له���ا لطبع كتب���ه.. ومن 
ال�ثائق الت���ي اعتمدها الكاتب تل���ك الر�سالة التي اأكدت 

على املمن�عات الثاث :
1-ممن�ع من الكتابة يف ال�سحف واملجات .

2-ممن�ع من ال�سرتاك بالندوات واملحا�سرات .
واملج���الت  املحا�س���رات  ح�س����ر  م���ن  3-ممن����ع 

الثقافية .

وخاف���ًا له���ذه املمن�عات فاإنهم �سينف���ذون به حكم 
لة با�سم اجلهة املر�سلة مما يعني  اهلل.. الر�سالة غري مذيَّ
اأن ثم���ة اأكرث م���ن جهة تق�م بكتابة مثل ه���ذه التحذيرات 
واملحظ����رات عل���ى اأف���راد يف املجتمع احللبي مب���ا فيهم 
املبدع����ن واحلامل�ن.. تق����ل التحذي���رات : »لي�ص لك اأن 
حتلم، ولي�ص لك اأن تكتب اأحامك«.. فما كان من الكاتب 
اإل اأن �س���دَّ الرح���ال اإىل بريوت التي �س���ار عالقًا فيها بني 

امل�ت وامل�ت .
وملّا كان اعتقاد الكات���ب اأن الكلمة مل تفعل �سيئًا لذا 
اأراد حرقه���ا ليتخل�ص من ثقل كاهلها عليه وبا ندم هذه 
امل���رة، لكن ال�س�ؤال ال�ستي�ساحي يطرح نف�سه عليه : ُترى 
هل ندم اأب���� حيان الت�حيدي حني اأح���رق كتبه؟ فيح�سر 
الت�حي���دي بنف�سه ليجيب اأن���ه مل يندم على ما فعله بكتبه 
ي�م���ذاك.. عند ه���ذا احل�س�ر الفرتا�س���ي يك�ن الكاتب 
ق���د انتقل من ال�سرية اإىل البيان ب��ساطة القرين اجلديد 
)اأب���� حي���ان الت�حيدي( ولع���ل الرتب���اط القائم بني هذا 
ال�ستح�سار وبني ال�سرية الذاتية ه� الرتدد والندم اللذان 
طَبع���ا �سخ�سيَة الكاتب بطابعيهما وراح يبحث عمن يربر 
له فع���ل التخل�ص من الأعباء املعرفية الثقيلة التي اأعطت 

اأكلها مزيدًا من املعاناة واملكابدة .
اإن ال�س���رية اأو امل�سرحية )ل فرق( تنتهي بدخ�ل كلب 
ب�لي�سي م���درب على اكت�س���اف املمن�ع���ات فيكت�سف وج�د 
الكت���ب داخ���ل ذل���ك الربميل الذي �س���ّم كت���ب �سعيد وهي 
عن���د الكلب تت�ساوى مع �سائر املمن�ع���ات من الهرويني اإىل 
الأفي�ن، اأو رمبا تف�ق تلك املمن�عات يف خط�رتها، وكل هذا 
ي�سري اإىل �سري حياة الكاتب على جمر املعاناة ونار املكابدة 
وجحي���م التناق����ص.. عند هذه النقطة تنته���ي امل�سرحية اأو 
ال�س���رية عل���ى خ�سبة امل�س���رح اأو داخل الن����ص، لكنها حتمًا 
ت�ستم���ر داخل احلياة على اأر����ص ال�اقع الذي تل�ح يف اآفاقه 
مام���ح التغيري، واإن تك���ن بعيدة املن���ال، اإل اأنها واقع حال 

�سي�سل اإليه �سعيد ليحقق �سيئًا من �سعادة جمعية .

�����������������������������������������������������������������
* جمي���ع ال�س�اه���د احل�ارية ال�اردة يف ه���ذه الدرا�سة هي من 
م�سرحية »الف�سل الأخري« من جمم�عة عبد الفتاح قلعه جي امل�سرحية 

»ليلة احلجاج الأخرية« احتاد الكتاب العرب، دم�سق 2009 .
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الكاتب واملرتجم امل�س��رحي اأ.اليا�س زحالوي 
اأح��د الوج��وه ال�س��ورية املعروف��ة عل��ى م�س��توى 
امل�س��توى  اإىل  و�س��واًل  العرب��ي،  والع��امل  الوط��ن 
العامل��ي، وهو متع��دد املواهب، من مفكر ومو�س��يقي 
اللغ��ات  م��ن  العدي��د  يتق��ن  ومرتج��م،  وموؤل��ف 
واليوناني��ة  والالتيني��ة  الفرن�س��ية  االأجنبي��ة، 
القدميت��ن، باالإ�س��افة اإىل لغت��ه االأم، العربية.. 

وه��و م��ن مواليد دم�س��ق ع��ام 1932 
�س��ورية  يف  االأولي��ة  علوم��ه  تلق��ى 
ولبنان وفل�س��طن، وهو حا�س��ل على 
درجة الفل�س��فة، وم��ا يهمنا الرتكيز 
على اإ�س��هاماته امل�س��رحية كونه قام 
امل�س��رحيات،  م��ن  العدي��د  بتاألي��ف 
هنا-املدين��ة  كن��ت  »ليت��ك   : ه��ي 
امل�سلوبة-الطريق اإىل كوجو-وجبة 
باالإ�س��افة  االأباطرة-االأدغ��ال« 
اإىل م�س��رحيات ق�س��رة ذات م�س��هد 
كت��اب  برتجم��ة  ق��ام  كم��ا  واح��د، 
االإيط��ايل  ملوؤلف��ه  امل�س��رح«  »تاري��خ 
فيت��و باندولفي بعدة اأج��زاء، وهذا 
الكتاب ُيعترَبرَ املرجع الوحيد باللغة 
���س يف جامع��ات  رَّ العربي��ة، وه��و يدرَ
يف  �س��اهم  كم��ا  القط��ر،  ومعاه��د 
ت�سكيل فرقة هواة امل�سرح الع�سرون 
بالتعاون مع �سديقه الفنان الراحل 
ه��ذه  اأ�س��همت  وق��د  �س��لمون،  �س��مر 
الفرقة يف ب��روز العديد من املواهب 
الفني��ة يف جماالته��ا املتع��ددة م��ن 
ممثل��ن وخمرج��ن وكت��اب وفنين، 
وقام بتدري�س مادة تاريخ امل�س��رح يف املعهد العايل 
للفنون امل�سرحية لعدة اأعوام، وحا�سر يف جامعات 
القطر وخارجها حول امل�سرح العاملي والعربي، ونال 
العدي��د م��ن اجلوائز يف �س��ورية، واآخره��ا جائزة 
الدول��ة التقديرية يف العام 2017 يف جمال النقد 

والدرا�سات والرتجمة .

ري��������ا�س ن����������داف

يف رحاب مسرح األديب الياس زحالوي
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ويف ح���وار »احلي���اة امل�سرحي���ة« مع الأدي���ب امل�سرحي 
اليا����س زحالوي قمنا بتوجيه عدة اأ�سئل���ة اإليه ملعرفة اآرائه 

باحلركة امل�سرحية، اأجابنا عليها وكان احلوار التايل : 

نَتها باللغة  *من املالحظ باأن جميع م�سرحياتك دوَّ
العربي����ة الف�سح����ى، األ تعتق����د اأن����ه كان م����ن الأف�س����ل ل����و 

كتبَتها باللهجة املحكية؟ 
**حمل���ت �سخ�سي���ات م�سرح���ي ر�سائ���ل اإىل عامة 
ال�سع���ب عرب حوارات رك���زُت فيها على امل�سم���ون ويفهمها 
كاف���ة اأف���راد ال�سع���ب وذلك م���ن خ���الل ا�ستخدامي جلمل 
ق�س���رة وجيزة بات���رة �سادقة، فاأتت ح�س���ب وجهة نظري 
اأ�س���د تاأثرًا م���ن اأية كلم���ة باللهجة املحكي���ة، ول نن�سى اأن 
ا�ستخ���دام املحكي���ة يباعد بني اأقطار الوط���ن العربي، فيما 
اللغة الف�سحى هي القا�سم امل�سرتك الأعظم والأو�سح بني 

اأبناء لغة ال�ساد .
*ما هي املوا�سيع التي عاجلَتها يف م�سرحك؟

**ت�سديُت ملوا�سيع يف غاية الأهمية، ففي م�سرحية 
»ليت���ك كن���ت هنا« ع���ام 1968 عاجلُت ق�سي���ة الهجرة، ول 
�سيم���ا هج���رة الأدمغ���ة واملثقف���ني، ويف م�سرحي���ة »املدينة 
امل�سلوب���ة ع���ام 1971 ت�سدي���ُت للق�سي���ة الفل�سطينية مبا 
فيه���ا من اأبعاد تهدد املجتمع العرب���ي برمته، ويف م�سرحية 
»الطري���ق اإىل كوج���و« ع���ام 1976 تناولُت ق�سي���ة ال�سراع 
الطبقي بني اأفراد املجتمع، وهذه امل�سرحيات الثالث ُمثلت 
على م�سارح القطر عدة مرات، اأما يف م�سرحيَتي »الأدغال« 
عام 1980 و«وجبة الأباطرة« 1981 فتناولُت ق�سايا الف�ساد 

املدمرة للمجتمعات والدول وهما مل متثال حتى اليوم .
*ه����ل ميك����ن الق����ول اأن �سخ�سيت����ك كاإن�س����ان ميك����ن 

جندها يف ن�سو�سك امل�سرحية؟ 
**�س���ل جمي���ع الروائي���ني وامل�سرحيني ه���ذا ال�سوؤال 
جت���د اجلواب نف�سه، فهناك ح�س���ور للكاتب ب�سكل اأو باآخر 
يف اإحدى �سخ�سيات روايات���ه اأو م�سرحياته.. واحلقيقة اأن 
ما ُيكتب اإن مل ينبع من اأعماق الذات ل يرتك اأثرًا، بل قد ل 

يجد و�سيلة للتعبر، فكيف يل اأن اأكون ا�ستثناء؟
* اُتِهم����َت باأن����ك حتر�����ض ال�سب����اب على ع����دم اإطاعة 

الأهل يف م�سرحياتك، فما هو تعليقك؟

**نعم، هناك من اتهمني بهذا، وخا�سة يف م�سرحية 
»ليت���ك كن���ت هنا« فق���د تقدم اأحده���م ب�سك���وى �سدي اإىل 
ال�سفارة البابوية بدم�سق، وكان ال�سفر يومذاك مون�سنيور 
ف���ورين فكان جوابي بكل ه���دوء اأن اأترجم له امل�سرحية اإىل 
الفرن�سي���ة فيقراأها بنف�سه ويحك���م عليها بعد ذلك، وهكذا 
كان.. وبع���د م���دة اأر�سل ال�سفر يل بطاق���ة تهنئة و�سكر ما 

زلت اأحتفظ بها حتى اليوم .
*م����اذا حتدثن����ا ع����ن جتربت����ك امل�سرحية م����ع الفنان 

الراحل �سمري �سلمون؟
**م���ن خ���الل فرقة ه���واة امل�س���رح الع�س���رون التي 
اأ�س�سته���ا ع���ام 1968 م���ع �سديق���ي املخرج الراح���ل �سمر 
�سلم���ون ال���ذي كان���ت تربطني ب���ه عالقة حمب���ة ورغبة يف 
العطاء قدمنا العديد من الن�سو�س التي قمُت بتاأليفها مثل 
»ليتك كن���ت هنا-املدينة امل�سلوبة-الطريق اإىل كوجو« كما 
قامت الفرقة بتمثيل عدة م�سرحيات لعدد من الكّتاب اأمثال 
نيكو����س كازنتزاك���ي يف اإع���داد م�سرحي لروايت���ه ال�سهرة 
»امل�سيح ُي�سلب من جديد« وقدم���ت الفرقة اأي�سًا م�سرحية 
»ال�س���وؤال« للكاتب الفل�سطيني الراحل هارون ها�سم ر�سيد، 
وظ���ل هذا التعاون قائم���ًا بيننا حتى الع���ام 1996 وهو عام 

رحيل �سمر �سلمون املبكر واملفاجئ .
*ه����ل تعتقد ب����اأن فرقة هواة امل�س����رح الع�سرون نالت 

حظوة كبرية يف م�سريتها امل�سرحية؟
**نع���م، اأعتقد ذل���ك، فهذه الفرق���ة حققت جناحًا 
عل���ى م�ستوى القطر، ومثل���ت وزارَة الثقاف���ة يف العديد من 
املهرجان���ات والفعاليات الثقافية امل�سرحي���ة للهواة، فمثاًل 
عام 1973 ا�سرتكت حوايل ثالثة ع�سر فرقة م�سرحية على 

املدين���ة امل�سلوبة تاألي���ف اليا�ض زحالوي 
اإخراج حممود خ�سور
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م�ست���وى القط���ر يف اأح���د املهرجانات امل�سرحي���ة وح�سدت 
الفرق���ة اجلائ���زة الأوىل منا�سف���ة مع فرقة عم���ال حم�س 
ب���اإدارة للم�سرحي فرحان بلبل، وق���د نلنا اجلوائز منا�سفة 

عن اأف�سل ن�س واأف�سل ممثل واأف�سل ممثلة .
*براأيك هل توجد اأزمة يف الن�ض امل�سرحي ال�سوري 

يف الوقت احلا�سر؟
**الأزم���ة موجودة.. اأين ه���ي الن�سو�س اجلديدة؟ 

وما عددها؟ وما الذي ُيعَر�س منها؟
*تعاون����َت م����ع خمرج����ن م�سرحي����ن اآخري����ن بع����د 

رحيل املخرج �سمري �سلمون.. حّدثنا عن هذه التجارب .

**نعم تعاون���ُت مع العديد م���ن املخرجني ال�سوريني 
امل�سرحيني املتميزين ك� د.ريا����س ع�سمت ود.عجاج �سليم 
اللذين اأخرج���ا اأعماًل لفرقة الرعية اجلامعية التي اأ�سرف 
عليه���ا، واأي�سًا قمنا بتق���دمي م�سرحية »امل���راآة« عام 2015 

للكاتب الرتكي جواد فهمي با�سكوت .
*قم����َت برتجم����ة كت����اب »تاريخ امل�سرح« بع����دة اأجزاء، 

وهو للكاتب الإيطايل فيتو باندولفي .
**متام���ًا، وه���ذه الرتجم���ة باتت مرجع���ًا ل غنى عنه 
يف جمي���ع املعاهد امل�سرحية يف الوط���ن العربي، لأنه لي�س ثمة 
ترجم���ة للعربي���ة لتاريخ امل�س���رح العاملي �س���وى ترجمتي، وقد 
قم���ُت برتجمة الكتاب تعوي�سًا ع���ن ا�ستحالة متابعتي تدري�س 
تاري���خ امل�س���رح يف املعه���د العايل للفن���ون امل�سرحي���ة بدم�سق 
لأ�سب���اب �سحية، ولأن امل�سرح ب���دا يل امليدان الأدبي الأرحب 
عل���ى الإطالق م���ن اأجل تلقني من يتعاطون���ه قيمة عظيمة يف 
احلياة، ل تقوم لها قائمة من دونها، وهي �سراع احلرية �سد 
جميع اأ�س���كال الطغيان ال���ذي عرفْته الب�سري���ة عرب تاريخها 
الطويل، من �سراع ديني و�سيا�سي واجتماعي وفكري وثقايف، 
ب���دءًا بامل�س���رح الإغريقي، لذل���ك �سممُت عل���ى ترجمة هذا 
ال�س���رح الأدبي ال�ستثنائي ولكن عل���ى هام�س حياتي العادية 
ون�ساطاتي الثقافية والجتماعية، فلكل وقته، ولكل حقه علّي .

*اأمل حتاول ترجمة ن�سو�ض م�سرحية؟
**مل يخطر ذلك ببايل يومًا، فالرتجمات امل�سرحية 
اإىل العربي���ة كث���رة ج���دًا، ول �سيم���ا تل���ك التي تق���وم بها 
الكوي���ت منذ ع�س���رات ال�سن���ني، اإل اأن يل ماآخذ كثرة على 
العدي���د من هذه الرتجم���ات، ول �سيما ما ه���و مرتجم عن 
امل�سرح الإغريقي.. ترجم���ُت فقط م�سرحيتني يل اإىل اللغة 
الفرن�سية، الأوىل كان���ت »ليتك كنت هنا« والثانية »الطريق 
اإىل كوج���و« نزوًل عند رغبة كاه���ن فرن�سي، هو �سديق يل، 
اأبدى يل رغبة بقراءتها بعد اأن حدثُته عن مهمة امل�سرح يف 

املجتمع العربي وعن ت�سوري ال�سخ�سي لهذه املهمة .
*وما هي اأحدث قراءاتك امل�سرحية؟

**م�سرحية »ماأ�ساة احلالج« للكاتب امل�سري �سالح 
عبد ال�سب���ور )1931-1981( وقد �سدرت عام 1966 وقد 
علم���ُت موؤخرًا اأنها ُعِر�ست يف م�سر عام 2015 يوم 13 اآب 

امل�سادف للذكرى الرابعة والثالثني لرحيل موؤلفها . 
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ب�س����ام لطف����ي، ذاك����رة م�سرحي����ة وتاري����خ حافل 
باجلهد والتعب واملحبة والإ�سرار على تاأ�سي�س م�سرح 
�س����وري متميز.. م�س����رة مبكرة بداأها كه����اٍو يف العام 
1958 مع زميل����ه الفنان �سليم �س����ري، يقول لطفي : 
»يف اأواخ����ر العام 1957 كان هن����اك معهد تابع لوزارة 
املعارف ا�سم����ه معهد املو�سيقى ال�سرقي����ة واأحببُت اأن 
اأ�سبح عازف كم����ان، وكانت املدّر�سة التي تدربني من 

اإنكلرتا، وبعد ذلك حتدث����ت وجاري �سليم �سري عن 
التمثي����ل وامل�سرح، ومن يومها ترك����ُت الكمان وانتقلُت 
اإىل امل�س����رح.. اأردنا العمل حتت مظل����ة جمعية وطنية 
عربي����ة، لذلك جلاأنا اإىل نادي ال�سب����اب العربي الذي 
كان مق����ره يف اجل�سر الأبي�س منطقة ب�ستان الرئي�س، 
ومل����ا عرف����وا اأن الأعم����ال الت����ي �سنقدمه����ا اجتماعية 
ووطني����ة وافق����وا على اأن نك����ون تابعني له����م، واأ�س�سنا 

جنـــــــــــوى �صليبـــــــه

ع�صرات العرو�ض امل�صرحية �صهدت اإجنازاته

بسام لطفي : 
اشتقُت إىل املسرح وعوامله
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جمعي����ة امل�سرح القومي يف ن����ادي ال�سباب العربي وهو 
ن����اٍد يقدم عرو�سًا م�سرحية فقط، ومل يكن قد تاأ�س�س 
امل�سرح القوم����ي يف وزارة الثقافة، وا�ستغلنا على ن�س 
وطن����ي ا�سم����ه »ق�سم����ًا بالدم����اء« ون�س اآخ����ر فكاهي، 
وبحثن����ا عن مكان نقدم فيه العرو�س، ومل يكن اأمامنا 
اإل الن����ادي امل�سري-ال�سوري ومقّره �س����ارع اأبو رمانة 
وكان يتب����ع مل�س����ر اأيام الوح����دة بني البلدي����ن، وحاليًا 
ه����و املركز الثقايف العربي، وعندم����ا دخلنا اإىل هناك 
قالوا اإن هناك فنانني كرثًا اأتوا ومل يتمكنوا من تقدمي 
عرو�سهم لأ�سباب تتعل����ق باملكان و�سيقه، لكننا كتبنا 
تعه����دًا ب����اأن نقدم العر�س عل����ى م�سوؤوليتن����ا، فا�ستعّنا 

بنّجار لن�سِب امل�سرح وطبعنا بطاقات وو�سعنا ال�سعر 
عليه����ا 99 قر�س����ًا اأي اأق����ل م����ن اللرة بقر�����س لأننا لو 
حددنا ال�سعر بلرة لأخ����ذت املالية �سريبة، اأّما هكذا 
فال �سريبة حُت�َسب على ال�سعر، وعملنا اأي�سًا بطاقات 
�س����رف، وجمعنا �سبابًا يحّبون امل�سرح مل ي�ستمر منهم 

�سوى واحد فقط هو املذيع داوود يعقوب« .
ويحدثن����ا ب�سام لطف����ي عن ال�ستع����داد للعرو�س 
نقي����م  »كن����ا   : ����ح  والدع����وات فيو�سّ وقته����ا ومكانه����ا 
الروف����ات يف امل�س����اء، وخ����الل النهار كنا ن����دور على 
البيوت يف اأحي����اء اأبو رمانة والرو�سة واملزرعة، وكنت 
اأنا و�سليم �سري نطرق الأب����واب ونقدم اأنف�سنا باأننا 
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�سب����اب نح����ّب امل�سرح ونري����د الدع����م، وكانت حت�سل 
مواق����ف مث����رة للده�سة وال�سحك مع����ًا، فمّرة فتحت 
لنا الباب �سيدة وظن����ت اأننا نطلب �سدقة فقدمت لنا 
خبزًا ومعه باذجنان وكو�سا، و�سيدة اأخرى قدمت لنا 
مالب�����س قدمية، وانتهين����ا من بيع البطاق����ات وقدمنا 
»ق�سم����ًا بالدماء« ثالثة اأيام، وه����و عر�س يتحدث عن 
الق�سي����ة الفل�سطينية اأخرجه حمم����د �ساحلية مقابل 
ع�س����ر ل����رات، خم�س ل����رات للن�س، وخم�����س لرات 
لالإخ����راج، ويومها ح�سرت العائ����الت باأرقى املالب�س 
ولق����ى العر�س ا�ستح�س����ان مدير املرك����ز اآنذاك عبد 
ال�ست����ار الع����زوين، وبع����ده زادت الأن�سط����ة يف النادي 
ون�سط����ت احلرك����ة امل�سرحي����ة و�س����ارت تاأت����ي الفرق 
مث����ل فرقة يو�سف ح����رب و�سري عّياد ال����ذي اأعتره  
اأ�ست����اذي، وه����و �سوري من اأ�س����ل ليبي ع����اد اإىل ليبيا 

وعا�س هناك حتى وفاته« .
بعد فرقة امل�سرح القومي هذه اأ�س�س ب�سام لطفي 
و�سليم �س����ري جمعية اأن�سار التمثي����ل، يبني لطفي : 
»ح�سر عر�سنا »ق�سم����ًا بالدماء« املخرج �سري عياد 
وطلب منا اأنا و�سليم �سري اأن نوؤ�س�س فرقة م�سرحية 

ا�سمه����ا جمعية اأن�س����ار التمثيل واتخذن����ا مقرًا لنا يف 
�ساح����ة عرنو�����س، وكان ب����ني اأيدين����ا ن�س����ان لنتدرب 
عليهما، الأول اجتماع����ي ا�سمه »احل�ساد« وكان معنا 
يف البطول����ة فري����ال ك����رمي واأختها كلر زوج����ة الفنان 
�سع����د الدين بقدون�س، اأما الن�س الثاين فوطني ا�سمه 
»�سرخ����ة دم�سق« تاأليف واإخ����راج �سري عّياد، يتاألف 
العر�����س من ثالث����ة ف�س����ول وي�ستمر �ساعت����ني، وكان 
هن����اك بني الف�سل والآخر ا�سرتاح����ة مدة ربع �ساعة، 
ويتح����دث عن حادثة 29 اأيار وق�سف الرملان وق�سف 
دم�سق، وح�سر العر�س اآنذاك وزير الداخلية واأعجب 
به كث����رًا و�سارت وزارة الداخلي����ة تطلب منا كل عام 
اأن نق����ّدم ه����ذا العر�����س يف 29 اأي����ار، وكّن����ا نقّدمه يف 
�سينم����ا احلمراء قبل اأن ت�سب����ح م�سرح احلمراء، ومل 
تكن تتبع لوزارة الثقاف����ة بعد، اإىل اأن ا�سرتت الوزارة 
ال�سينم����ا، ويف تلك الفرتة كان ال�س����ارع ال�سوري يغلي 
وطني����ًة ومتعاط����ف ج����دًا م����ع الث����ورة اجلزائرية ومع 
الق�ساي����ا العربية ب�سكل عام، وكان ي�سج باملظاهرات 
تاأيي����دًا لها، فطلبنا م����ن اأحد الأ�سدق����اء اأن يكتب لنا 
ن�س����ًا ع����ن املنا�سل����ة جميلة بوح����رد، ويومه����ا قررنا 
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العر�����س يف مدر�س����ة ا�سمه����ا فردو�����س التهذيب وهي 
مدر�س����ة ابتدائي����ة تق����ع بج����وار حديقة املدف����ع، وفيها 
باح����ة كبرة رّكبنا امل�سرح فيه����ا، ولكي ندعم العر�س 
ات�سلنا بفخري بيك البارودي فاأر�سل لنا فرقة �سماح 
م����ع العر�س الع�سكري، وكتبنا عل����ى البطاقات ير�سد 
ري����ع هذه احلف����الت مل�سلحة جبه����ة الّتحرير الوطني 
اجلزائ����ري، وا�ستم����ر ثالث����ة اأي����ام، واأي�س����ًا يف ه����ذا 
العر�س قدمت لنا وزارة الداخلية دعمًا كبرًا وتكفلت 

باملالب�����س، كما ح�س����ر الوزير 
عب����د احلمي����د ال�س����راج، وبعد 
النته����اء م����ن العر�����س ذهبنا 
اإىل مق����ر اجلبهة وقدمنا املبلغ 
لهم ترع����ًا مّنا با�سم الفنانني 

ال�سوريني لثورة اجلزائر« . 
ال�ستيني���ات  بداي���ة  م���ع 
اأرادت وزارة الثقاف���ة تاأ�سي�س 
وا�ستدع���ت  القوم���ي  امل�س���رح 
اأح���د  ليك���ون  لطف���ي  ب�س���ام 
 : لطف���ي  يق���ول  املوؤ�س�س���ني، 
يف  بروف���ات  اأقمن���ا  »حينه���ا 
اأب���و  ب�س���ارع  الّنق���ل  وزارة 
رمان���ة وكان هن���اك اإىل جوار 
نقاب���ة الأطب���اء ن���اٍد نقيم فيه 
الروف���ات، وعقدن���ا الجتماع 
الأول يف املركز الّثقايف العربي 
الع���ام 1960  باأب���و رمان���ة يف 
عجل���وين  عدن���ان  بح�س���ور 
ويعق���وب اأب���و غزال���ة وفهم���ي 
البكار، وقدمنا عر�سني، الأول 
ه���و »املزيف���ون« تاألي���ف توفيق 
احلكي���م واإخراج نه���اد قلعي، 
والث���اين ع���ن ن�س م���ن الأدب 
اأخرجه  »براك�ساجورا«  العاملي 
رفيق ال�سبان ومل يكن للوزارة 
م�س���رح خا����س بها يومه���ا، لذلك عر�سن���ا يف �سينما 
القاهرة الت���ي تغر ا�سمها كثرًا وكانت مقابل �سينما 
احلم���راء وكان���ت م�سرح���ًا جمي���اًل ي�سب���ه الأوبرا يف 
بنائ���ه، وكان ه���ذان العر�سان اأول م���ا يقدمه امل�سرح 
القومي، وخالل تلك الف���رتة دعاين د.رفيق ال�سبان 
لأكون م���ن موؤ�س�سي فرق���ة »ندوة الفك���ر والفن« التي 
كان���ت تعن���ى بتقدمي عرو����س م�سرحية عل���ى م�ستوى 
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عاملي، وقدمنا م�سرحًا عربيًا واأعماًل تراجيدية، كما 
قّدمنا عرو�س���ًا يف معر�س دم�سق الّدويل ويف امل�سرح 
الع�سك���ري ب�سارع ب���روت، فقدمنا »تاج���ر البندقية« 
و«يوليو����س قي�س���ر« وغره���ا الكث���ر، وكان���ت ه���ذه 
الفرقة على م�ستوى عاٍل، وكان املخرج حممد �ساهني 
حا�سرًا يف حفل افتتاح امل�سرح القومي، وقال يل اأنهم 
يوؤ�س�سون للم�سرح الع�سكري ويريدون اأن اأكون معهم، 
فرتكت امل�س���رح القومي واأ�س�سنا امل�سرح الع�سكري يف 
الع���ام 1960 وقدمنا في���ه عرو�س���ًا م�سرحية ماتزال 
حت���ى الي���وم حمف���ورة يف ذاك���رة النا�س مث���ل »مدير 
بالوكالة« مع الفنان حممود جر، وكنا نفتتح العر�س 
يف امل�س���رح الع�سكري ثّم ننتق���ل اإىل جبهة القنيطرة 
الت���ي كان���ت مق�سم���ة اإىل ثالث���ة قطاع���ات، �سم���ايل 
وجنوب���ي واأو�س���ط، وكل ي���وم نذهب اإىل قط���اع نقّدم 
العر�س ونع���ود، وقدمنا هناك عرو�سًا كثرة، وكانت 
الأكرث طلبًا م�سرحية »مدي���ر بالوكالة« واأذكر اأننا يف 
اإحدى املرات وقبل الع���ام 1963 كنا نقدم يف القّطاع 
الأو�س���ط القري���ب من العليق���ة عند ال�ساع���ة الثامنة 
م�ساًء فجهزن���ا امل�سرح لنبداأ العر����س، وحلظتها بداأ 
الع���دوان الإ�سرائيلي ونزلنا اإىل مالجئ حتت الأر�س 
وبقينا فيها حتى �سباح اليوم التايل، وا�ستيقظنا عند 
ال�ساع���ة ال�ساد�سة واجتهنا اإىل احلافلة لكي نعود اإىل 
دم�سق، لك���ن قائد املوقع طلب من���ا اأن نقدم العر�س 
وق���ال حينها : »نحن للحرب والف���ن.. قدموا العر�س 
ول حاج���ة لالإ�ساءة.. لق���د اأ�سرق���ت ال�سم�س« وفعاًل 
يومه���ا قدمنا العر�س وتناولنا طع���ام الفطور و�سلكنا 

طريق العودة« . 
ي�سيف ب�س����ام لطفي : »بعد النته����اء من جولتنا 
يف القطاع����ات الّثالثة كنا نذهب اإىل بقية املحافظات 
ال�سورية ونقدم العر�س امل�سرحي يف املطارات واملواقع 
الع�سكري����ة، وبقي����ُت يف امل�سرح الع�سك����ري حتى حرب 
1967 قدمن����ا خالله����ا عرو�س����ًا كثرة، منه����ا »ترفيع 
ا�ستثنائ����ي« اإخ����راج حمم����د طرابي�س����ي، وكان����ت اأكرث 

عرو�س امل�سرح الع�سكري من اإخراجه، وقّدمنا »اأفول 
القمر« و«مدام امريكا« لكن بعد احلرب تراجع العمل 
يف امل�سرح الع�سكري ومل يع����د هناك اهتمام كبر به، 
ويف ه����ذا الوقت كان����ت منظمة التحري����ر الفل�سطينية 
تعم����ل عل����ى تاأ�سي�����س فرقة م�سرحي����ة تق����دم م�سرحًا 
وطني����ًا فل�سطينيًا يف ال����دول العربية وطلب����ت مني اأن 
اأك����ون اأح����د اأع�س����اء الفرق����ة ووافق����ُت وا�ستغلنا على 
ني، الأّول »�سعب ل ميوت« والثاين »الّطريق« بداأنا  ن�سّ
عرو�سنا وقدمنا يف مهرجان دم�سق امل�سرحي بدورته 
الأوىل، وقدمن����ا »الطريق« على م�سرح القباين ويومها 
كتبت ال�سحافة : »فتح تطلق النار لكن للتوعية ولي�س 
للقت����ل« وانتقلنا بالعر�س اإىل الأردن والعراق والكويت 
واجلزائر وليبيا وتون�س واملغرب وال�سودان، وا�ستمرت 
جولتنا هذه ثالث �سنوات، وقدمنا هذين العر�سني يف 

حوايل 210 مدن عربية« . 
وي����روي لنا ب�س����ام لطفي مواقف جميل����ة وغريبة 
وقعت خالل هذه اجلولة وحتديدًا يف املغرب : »خالل 
وجودن����ا يف املغرب بع����د حرب 1967 قدمن����ا عر�سنا 
الأول يف مدين����ة ا�سمها القنيط����رة، وكان العر�س من 
ف�سل����ني وبينهما ا�سرتاحة، وخ����الل ال�سرتاحة كانت 
النا�����س تق����ول : م����زاودة.. م����زاودة، ومل نك����ن نعرف 
معناه����ا يف البداي����ة، لك����ن لحق����ًا اأدركنا م����اذا تعني 
ه����ذه الكلمة، كان ياأتي �سخ�����س من احل�سور اأو مدير 
ال�سالة وبيده �سلك عليه �سعار الثورة ويطرحه للمزاد 
العلن����ي، وكان����ت ال�سي����دات تخل����ع الزنان����ر الذهبية 
وتقدمه����ا لق����اء احل�سول عل����ى ال�سل����ك، يومها وقعت 
حادث����ة عجيبة، كنا يف ف�سل ال�ستاء وكان اجلو باردًا، 
�سع����دت �سيدة على امل�سرح وقالت : ل اأملك ما اأقدمه 
يف املزاد �س����وى هذا املعطف ال����ذي اأرتديه، وكان بني 
احل�س����ور �سخ�س اأ�سّر على ربح امل����زاد وفعاًل ربحه، 
ليتب����ني لحقًا اأنه حفيد املجاه����د املغربي عبد الكرمي 
اخلطاب����ي، بع����د العر�����س خرجت من امل�س����رح وراأيت 
اأرب����ع ن�س����اء بينه����ن �سي����دة كب����رة اأتت وقّبل����ت يدي، 
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ومثله����ا فعلت الفتيات الث����الث، ومل اأكن اأعرف حينها 
م����ا هو الرد املنا�سب من����ي اأو ال�سلوك ال�سليم، وقامت 
كل �سيدة بخلع قطع����ة ذهب من حليها وطلنب مّني اأن 
اأو�س����ل املبل����غ للمجاهدين وودعوين كم����ا ا�ستقبلوين، 
�سع����دت احلافل����ة م�ستغرب����ًا و�ساألت �سخ�س����ًا مغربيًا 
جل�����س اإىل ج����واري فاأجابني : ما ح�س����ل ل عالقة له 
باح����رتام املراأة للرجل، اإمنا لأنك����م من اأر�س مقد�سة 

)فل�سطني( وثورتكم مقد�سة وهم يتباركون بكم« .
يف مطال����ع ال�سبعينيات �ساأل الفن����ان اأ�سعد ف�سة 
الفن����ان ب�سام لطفي ع����ن اإمكانية عودت����ه اإىل امل�سرح 
����ح لطف����ي :  القوم����ي، �س����وؤال قوب����ل بالإيج����اب، يو�سّ
»ع����دت اإىل امل�س����رح القوم����ي وبقي����ُت فيه من����ذ العام 
1970 حت����ى تقاع����دت ع����ام 2000 و�سارك����ت خ����الل 
ه����ذه ال�سن����وات بح����وايل �ست����ني عر�سًا، وكن����ا ننزعج 
اإذا مل يطلبن����ا خمرج للعم����ل، وكنا نذهب اإىل مديرية 
امل�سارح وجن����ري بروفات نهارية، وم�س����اًء كنا نعر�س 
عل����ى م�سرح القب����اين.. هكذا كنا نعم����ل، وكان هناك 
ح����ب للم�س����رح ال����ذي متي����ز مب�ست����واه الع����ايل، وكان 
اأك����رث اجلمهور م����ن طلبة اجلامعة، ومل����ا كنا نعلن عن 
عرو�س الأيام الثالثة الأخرة كنا نتفاجاأ باأن ال�سالة 
ممتلئة واجلمه����ور عل����ى الأدراج، وكان هناك ح�سور 
متميز للم�س����رح القومي، لكن من����ذ الثمانينيات حتى 
الت�سعيني����ات خف����ت الوه����ج، وكّنا نق����دم عرو�سًا على 
م�ست����وى عاٍل مثل »زواج على ورقة ط����الق« و«انتيغون« 
و«البخي����ل« وهناك عرو�س قدمناه����ا بثالثني ممثاًل، 
لكن لالأ�سف حاليًا املمثل يطلب من املخرج اأّل يح�سب 
ح�ساب����ه ب����اأي عم����ل م�سرح����ي ويري����د اأن يح�سل على 
راتبه من دون عمل، ول اأريد اأن اأن�سى هنا اأنني خالل 
وجودي يف امل�سرح القوم����ي ا�ستدعاين الفنان حممود 
ج����ر لأعمل م����ع فرقت����ه، و�سحي����ح اأن����ه كان م�سرحًا 
جتاريًا لكنه جيد ويحرتم اجلمهور، ويف مرات عديدة 
كن����ت اأنهي العر�س يف امل�سرح القومي واأذهب للعر�س 
م����ع فرقة حممود ج����ر، حيث كانت تب����داأ عرو�سه يف 

ال�ساع����ة العا�سرة لياًل، وعملت مع����ه يف �ستة عرو�س، 
منها »بيت جدي« و«الأهبل« و«�سيء يف عقلي« .

عرو�س كثرة يعتز بها ب�سام لطفي، منها »امللك 
ل����ر« اإخ����راج اأ�سع����د ف�س����ة و«زواج على ورق����ة طالق« 
اإخراج حمم����د الطيب و«الزوبعة« اإخراج ح�سني اإدلبي 
و«الغرباء« التي تتاألف من ثالثة ف�سول وهي من تاأليف 
واإخراج عل����ي عقلة عر�س����ان.. �سن����وات طويلة جميلة 
بحلوها ومّره����ا: »ويف الت�سعينيات �ساركت يف عرو�س 
قليلة، وختمُت حيات����ي امل�سرحية بعر�س بعنوان »بحر 
الزمن ال�سائ����ع« اإخراج �سلم����ان �سيموعة عام 2000 
وتقاع����دت.. واليوم اأحّن اإىل امل�س����رح اأيام ال�ستينيات 
وال�سبعيني����ات، ورحي����ل امل�سرحيني الكب����ار خ�سارة ل 
تعّو�س للم�سرح، واأذكر منهم على �سبيل املثال يعقوب 
اأبو غزالة ويو�س����ف حنا، واليوم اأجتمع مع بع�س ممن 
بق����ي منهم مثل حممد الطيب وح�سني اإدلبي، اأما علي 
عقلة عر�س����ان فلم اأقابله منذ زمن طوي����ل، واأنا اليوم 
متفرغ للعمل الإذاعي، وخا�سة للرامج الدرامية التي 
يتم فيها اإعداد ن�سو�س م�سرحية لتقدميها اإذاعيًا« .

وبال�سوؤال عن الختالفات بني الأعمال امل�سرحية 
م عل����ى خ�سبة امل�سرح  م اإذاعيًا وعندما تقدَّ وهي تق����دَّ
يق����ول الفنان ب�سام لطفي : »يختل����ف امل�سرح الإذاعي 
عن م�س����رح اخل�سب����ة من حي����ث اجله����د والتعب.. يف 
الإذاع����ة هن����اك مايكروفون وجمه����ور، وللمايكروفون 
رهبت����ه ولي�س مبقدور اأي �سخ�س اأن ميثل يف الإذاعة، 
ونح����ن نتح����رك يف ال�ستدي����و وكاأننا عل����ى م�سرح ول 
ن�سّج����ل ونحن جال�سون، ب����ل نعمل وكاأنن����ا على خ�سبة 
امل�سرح، وعملي يف امل�سرح ل�سنوات طويلة �ساعدين يف 
التلفزي����ون والإذاعة وال�سينما، فامل�سرح مدر�سة، ومن 

ح�سن حظي اأنني ا�ستغلُت مع كبار املخرجني« .
ه����ذه هي م�س����رة الفنان امل�سرح����ي ب�سام لطفي 
الذي غ����ّرد خارج �س����رب العائلة وغ����ّر ن�سبته ليحقق 
رغبت����ه يف العمل الفني وتاأ�سي�س م�سرح �سوري متميز، 

وجنح يف ذلك باحلب والإخال�س واجلهد واحلب .
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للفن��ون  الع��ايل  املعه��د  م��ن  تخرج��ه  بع��د 
امل�سرحية بدم�سق من خالل م�سرحية »بحر« كان 
الفنان امل�سرحي جهاد الزغبي على موعد مع عدد 
ل ُي�س��تهان به م��ن الأعمال امل�س��رحية التي ُقّدم 
معظمها يف موا�سم امل�سرح القومي املتتابعة، ورمبا 
كانت م�سرحية »يوم من زماننا« للمخرج امل�سرحي 
عجاج �س��ليم م��ن اأبرز هذه الأعمال، حيث ج�ّس��د 

فيه��ا الزغبي دور الأ�س��تاذ ف��اروق ال�س��اعي وراء 
احلقيق��ة الت��ي تطي��ح ب��ه يف النهاي��ة م��ن جملة 
الأ�سياء والأ�سخا�ص الذين تعريهم وتطيح بهم .
يف ه��ذه الوقف��ة م��ع الفن��ان جه��اد الزغبي 
حاول��ت »احلياة امل�س��رحية« اأن تتذك��ر معه اأهم 
املحطات امل�س��رحية يف م�س��رته وهو ال��ذي َخبرِ 

امل�سرَح طالبًا وممثاًل ومديرًا و�ساحَب م�سروع .

احلي��������اة امل�س�����رحية

من حارة قب عاتكة اإىل وح�سة

جهاد الزغيب
مسرية مسرحية غنية وَطموحة
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*متى وكيف كان �أول عهدك بامل�سرح؟
**اأذك���ر اأنني كن���ُت اأبلغ من العمر ح���وايل خم�س 
�شن���وات عندم���ا راقب���ُت والدتي وه���ي تتابع عل���ى �شا�شة 
التلفزي���ون م�شرحي���ة »العن���ب احلام�س« ال�شه���رة التي 
قدمها امل�شرح القومي يف �شتينيات القرن املا�شي، واأذكر 
اأن والدت���ي كانت م�شدودة اإىل حكاية امل�شرحية التي تدور 

حول الظلم واال�شطهاد .
يف مرحل���ة درا�شت���ي االأوىل بدم�ش���ق كان���ت هن���اك 
ن�شاط���ات مدر�شي���ة متع���ددة ومتنوعة باإ�ش���راف االأ�شتاذ 
يا�ش���ن بندقج���ي، واأذك���ر اأنن���ي �شاركت حينه���ا يف عمل 
م�شرح���ي بعن���وان »حارة ق���ر عاتكة« ع���ام 1970 وكانت 
للكات���ب معتز عويتي وقد مت تق���دمي امل�شرحية على م�شرح 
القب���اين وكانت بالعربي���ة الف�شحى لك���ن اأحداثها كانت 
تدور يف بيئة �شعبية ومت تقدمي امل�شرحية لثالثة اأيام وكانت 
تلك اأول مرة اأقف فيه���ا ممثاًل على خ�شبة م�شرح، وذاك 
ال�شعور بالعظمة نتيجة الوقوف على خ�شبة امل�شرح ما زال 
يرافقن���ي حتى االأعم���ال امل�شرحية االأخ���رة التي �شاركُت 

فيه���ا، وجم���رد االإح�شا����س اأن اجلمه���ور اآٍت مل�شاهدت���ك 
يعطي���ك اإح�شا�شًا رائعًا، وهذا ال�شع���ور يف مرحلة الهواية 

يكون م�شاعفًا .
بع���د ا�شت�شهاد والدي يف حرب ت�شرين 1973 انتقلُت 
اإىل مدر�شة اأبناء ال�شهداء، وكان فيها م�شرح كبر، واأذكر 
اأن���ه مت اختياري وقت���ذاك الأ�شارك يف برنام���ج تلفزيوين، 
وعندم���ا كنُت اأُ�شاأل ماذا تري���د اأن تعمل يف امل�شتقبل كنُت 

اأجيب اأريد اأن اأعمل يف امل�شرح اأواًل ويف ال�شينما ثانيًا .
يف الع���ام 1977 مت افتت���اح املعه���د الع���ايل للفن���ون 
امل�شرحي���ة، وكن���ُت متفوق���ًا يف مرحل���ة الدرا�ش���ة الثانوية 
وين اإما بدرا�شة  وبن���اء عليه حظيُت مبنحة درا�شي���ة وخررّ
علم النف�س يف االحت���اد ال�شوفييتي اأو االأدب االإنكليزي يف 
االأردن اأو الهند�ش���ة الزراعية يف ت�شيكو�شلوفاكيا ومل اأكن 
اأتوق���ع اأن اأجنح يف م�شابقة الدخ���ول اإىل املعهد امل�شرحي 
لذل���ك اخرتُت درا�شة الرتبية وعلم النف�س، لكن قبويل يف 

املعهد اأطاح مب�شروع ال�شفر .
*ال �س���ك �أن ع���امل �ملعهد �لع���ايل للفنون �مل�سرحية 
كان عاملاً جديد�ً بالن�سبة �إليك، خا�سة بوجود جمموعة 
هامة من �الأ�سماء �لتي كانت تتوىل مهام �لتدري�س فيه.
**كانت اأ�شماء هامة جدًا كاالأ�شاتذة فواز ال�شاجر 
واأ�شع���د ف�ش���ة ونائلة االأطر����س، وقد اخ���رتُت م�شهدًا من 
م�شرحي���ة »ماأ�شاة بائع الدب�س الفق���ر« لكاتبها �شعد اهلل 
ونو�س يف م�شهد االمتحان لدخول املعهد، وقد حفلت فرتة 

درا�شتي باملعهد بالقراءات واجلهد ال�شخ�شي .
�لع���ايل للفن���ون  �ملعه���د  �إن طال���ب  *ُيق���ال حالي���اً 
�مل�سرحية يدخل �إىل �ملعهد وعينه على �لعمل يف �لدر�ما 
�لتلفزيونية.. يف تلك �لفرتة عندما كان �الإنتاج �لدر�مي 
�لتلفزي���وين حمدود�ً �إىل �أين كان���ت عيون طالب �ملعهد 

متجهة؟  
**ثقافة الطالب املنت�شبن للمعهد يف ذلك الوقت 
خمتلف���ة عن ثقاف���ة ط���الب الي���وم.. يف ذاك الوقت كان 
الطالب متاأثري���ن بال�شينما اأكرث من تاأثرهم بالتلفزيون، 
فق���د كان هناك رواج وا�شع لل�شينم���ا الرو�شية واالإيطالية 
والفرن�شي���ة.. اأي�ش���ًا كان���ت عالقتهم جي���دة بامل�شرح من 
خالل م�شارح املنظمات ال�شعبية، وهناك على �شبيل املثال 



احلياة امل�سرحية - العدد 107 - 108 جتــــــــــارب �ر�ؤى

Theatre L
ife - Issue 107 - 108

159

اأكرث من طال���ب انت�شبوا للمعهد قادمن من فرقة امل�شرح 
العم���ايل يف حم�س كغ�شان �شلم���ان.. اأي�شًا مل تكن هناك 

حركة اإنتاج تلفزيوين مزدهرة كما هي احلال اليوم .
*ما هو عر�س �لتخرج �لذي تخرجَت من خالله؟
**تخرج���ُت من خ���الل عر����س م�شرح���ي عنوانه 
»بح���ر« معدرّ ع���ن ن�شو�س ليوج���ن اأونيل اإ�ش���راف ح�شن 

عويتي .
–كخريج���ن- يف دخ���ول  *ه���ل وج���دمت �سعوب���ة 
ع���امل �الح���رت�ف �مل�سرح���ي يف ظل وج���ود جمموعة من 

�لفنانن �مل�سرحين �ملخ�سرمن يف �مل�سرح �لقومي؟
**مل تكن هناك اأدن���ى �شعوبة الأن املخ�شرمن يف 
ذاك الوقت فتحوا �شدوره���م لنا و�شاعدونا ورحبوا بنا.. 
رمبا كانت هن���اك ا�شتثناءات ب�شيط���ة، لكنها ا�شتثناءات 
غ���ر موؤث���رة، واأتذكر عل���ى �شبي���ل املثال كي���ف رحب بنا 
جنوم امل�ش���رح القومي عدنان بركات ويعق���وب اأبو غزالة 
وغرهم���ا.. وال�ش���يء االإيجابي اأن املخرج���ن االأ�شا�شين 
يف امل�ش���رح القومي كانوا ه���م اأنف�شهم اأ�شاتذتنا يف املعهد 

كالدكتور �شريف �شاكر .
*م���ا ه���و �أول عم���ل م�سرح���ي حم���رتف �ساركَت به 

بعد �لتخرج؟
**كان م�شرحي���ة »امله���رج« للكاتب حممد املاغوط 
واملخ���رج �شهي���ل �شله���وب، ويف نف�س الوق���ت كانت هناك 
جمموعة نا�شطة من امل�شرحين من خريجي املعهد العايل 
للفنون امل�شرحية يف م�شر كجهاد �شعد وفايق عرق�شو�شي 
وعم���اد عط���واين، وقد طل���ب منا اآن���ذاك مدي���ر امل�شارح 
واملو�شيق���ا اأ�شع���د ف�شة تفعي���ل امل�شرح اجل���وال، وقدمنا 
م�شرحي���ة »املهرج« وقمنا بجول���ة يف املحافظات وعر�شنا 
يف م�ش���ارح مل تكن جمهرة تقنيًا ب�ش���كل جيد، وهذا يعني 

تعاماًل خمتلفًا مع اخل�شبة، وكان ذلك يف العام 1983 .
*وبعد »�ملهرج«؟ 

**�شاركُت يف جمموعة من االأعمال مثل »كل �شيء 
يف احلديقة« و«ق�ش���ة موت معلن« وكالهما ملانويل جيجي 
و«املفت�س العام« ل�شريف �شاكر، ويف مرحلة الحقة �شاركُت 

يف م�شرحية »كاليغوال« جلهاد �شعد .
*م���ن ميز�ت �الأعم���ال �مل�سرحية �لت���ي �ساركَت بها 

�نتم���اء خمرجيه���ا �إىل مد�ر�س م�سرحي���ة خمتلفة، فهل 
هذه �ملد�ر�س هي �لتي كّونتَك كممثل م�سرحي؟

**بالتاأكي���د.. اأتذك���ر يف يوم من االأي���ام اأنني كنُت 
اأتب���ع دورة عند خبر فرن�شي يف لغة اجل�ش���د ف�شاألُته عن 
م���رر التمرين فق���ال �شتعرف بعد ع�شر �شن���ن، وبالفعل 
بع���د ثالثة ع�شر عامًا كن���ُت اأ�شارك يف م�شرحية »يوم من 
زمانن���ا« للمخرج عجاج �شلي���م وكان هناك موقف درامي 
تذك���رُت من خالل���ه اخلب���ر الفرن�ش���ي وتوجيهاته.. ويف 
مطال���ع القرن احلايل كانت جتربت���ي الهامة مع املخرجة 

مها ال�شالح يف م�شرحية »االأيام احللوة« ليوني�شكو .
*كاأن ن�ساطك �مل�سرحي بعد �لعام 2000 قد تر�جع 

على �سعيد �لكّم .
**اأعتقد اأن هذا �شيء طبيعي الأنني كممثل مل يعد 
باإمكاين اأن اأ�شارك اإال بعد درا�شة دقيقة ل�شخ�شيتي التي 

�شاأوؤديها وللعمل ب�شكل عام .
*م�ساركت���ك يف م�سرحية »�الأيام �حللوة« كانت لها 
خ�سو�سي���ة الأنك كنَت فيها متو�ج���د�ً على �خل�سبة دون 

حركة �أو كالم، با�ستثناء جملة و�حدة .
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**متام���ًا.. العر�س اأراد اأن يقول اإن االإن�شان يغرق 
اإىل الع���دم مما �شيوؤدي اإىل تدمر الب�شرية، لذلك ينبغي 
االنتب���اه الأن كل م���ا يجري لي�س اأكرث م���ن عبث، وقد كنُت 
دائمًا اأثن���اء الروفات اأ�شررّ على اأن اأية جملة يف الن�س ال 
بد واأن يكون لها معنى.. ويف جتربة ثانية مع مها ال�شالح 
�شارك���ُت يف م�شرحيته���ا »قبع���ة املجنون« وه���ي م�شرحية 

واقعية اإىل حد بعيد ولها عالقة بعلم النف�س .  
*موؤخ���ر�ً �ساركَت يف م�سرحي���ة »وح�سة« مع �ملخرج 
ر�ئ���د م�سرف، فكيف تنظر �إىل هذه �مل�ساركة وما حملته 

من نَف�س م�سرحي جديد؟
**اندفاع �شب���اب امل�شرح ال�شوري اأم���ر مهم جدًا، 
وعندم���ا يعم���ل املرء معهم ي���درك اإىل اأي مدى هم عملوا 
عل���ى تطوير اأنف�شهم حت���ى لو مل يدر�ش���وا امل�شرح درا�شة 
اأكادميي���ة.. يف جتربة »وح�شة« اأعتق���د اأنني كنُت عن�شرًا 
فعااًل يف تطوير العر�س ودفعه اإىل اأمام.. اأعتقد اأن اجليل 
ال���ذي اأتى بعدنا يحم���ل روؤى واعية وطروحات جديدة الأن 
الظ���روف الت���ي يعي�شه���ا خمتلفة، وه���ذا اجلي���ل ال بد اأن 
نتعام���ل معه وال يجوز اأن تك���ون هناك قطيعة بن االأجيال 
واإال فلن نتطور.. اأكدُت من خالل عملي على �شخ�شيتي يف 
»وح�شة« عل���ى اأن االإن�شان ال يتغر عر االأزمان، وم�شاكله 
ال تتغ���ر يف بع����س املجتمع���ات نتيجة عدم تط���ور جوانب 
احلي���اة املختلفة، وقد طرح���ُت يف العر�س فكرة حماكمة 

ت�شيخوف ال مبعنى االإدانة بل بهدف احلوار والنقا�س .

*�ساركَت يف �أعمال لكّتاب م�سرحين �سورين، كما 
�سارك���َت يف �أعم���ال لكّتاب م�سرحين �أجان���ب، فكيف كان 

تفاعل �جلمهور مع كال �لنوعن من �الأعمال؟
**اأعتق���د اأن جمهورنا مييل للكات���ب ال�شوري اأكرث 
م���ن ميله للكات���ب االأجنبي، وميكن ر�ش���د ذلك من خالل 
عمل���ن، االأول هو م�شرحي���ة »املهرج« الت���ي حتدثُت عنها 
قب���ل قلي���ل، اإذ مل اأكن متوقعًا جن���اح العمل خا�شة عندما 
عر�شناه يف املحافظات، لكن املخرج عرف كيف ي�شتنبط 
من الن�س ما يدفع اجلمهور اإىل االإعجاب بالعمل.. املثال 
ام بغ���دادي« التي كتبه���ا واأخرجها  الث���اين م�شرحية »حمرّ
العراق���ي ج���واد االأ�شدي وهو عم���ل مل اأ�شارك ب���ه لكنني 
اأ�شتخدمه كمثال على مدى جتاوب اجلمهور مع ن�شو�شنا 
ال�شوري���ة والعربي���ة.. اأي�شًا اأذكر يف ه���ذا االإطار االأعمال 

التي كتبها واأخرجها عبد املنعم عمايري .
*�أي���ن تق���ف �لي���وم ف���رق �ل�سب���اب وف���رق �ملنظمات 

�ل�سعبية؟ وما هو دورها؟
**لالأ�ش���ف مل يع���د له���ذه الف���رق م���ن دور تلعب���ه 
الي���وم با�شتثناء دوره���ا يف م�شارح حمافظاته���ا.. اأعتقد 
اأن مهرج���ان م�شرح ال�شباب لع���ب دورًا يف تطوير امل�شرح 
ال�شوري، كما اأن خريج���ي املعهد العايل للفنون امل�شرحية 
الذين عادوا اإىل حمافظاته���م لعبوا دورًا اإيجابيًا يف هذا 

االإطار .
قم���ح  مرك���ز  �ل�سوي���د�ء  حمافظ���ة  يف  *�أطلق���َت 

للفنون، فماذ� حتدثنا عن هذ� �مل�سروع؟
**اأثم���ر املرك���ز نتائ���ج مثمرة خ���الل �شت���ة اأ�شهر 
مل اأك���ن اأتوقعه���ا خالل هذه املدة الق�ش���رة، واأذكر اأنني 
التقي���ُت يف الكويت بامل�شرحي امل�ش���ري اأ�شامة اأبو طالب 
وقد اأبدى ت�شجيع���ه للم�شروع وقال اإنه �شي�شارك بعد اأربع 
�شن���وات يف ر�شد نتائج���ه، كما اأن مدي���رة املركز الثقايف 
الفرن�ش���ي يف اإيطالي���ا كانت يف زي���ارة اإىل دم�شق وطلبت 
م�شارك���ة طلب���ة امل�شروع يف مهرج���ان امل�ش���رح التجريبي 
للطفل يف فرن�ش���ا، كما مت اإبرام اتفاق مع فنانن لبنانين 
للتع���اون امل�شرتك ودعون���ا للعر�س يف بروت، كذلك طلب 
فنان���ون اأردنيون اأن نعمل معهم، لك���ن احلرب التي �شنرّت 

على �شورية اأوقفت كل هذه امل�شاريع .
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ال�س��عداء- �س��عيد  دع��وة-  »بطاق��ة 
الع�سفورة ال�س��عيدة- اأنت ل�سَت جارا-نبع 
املحبة-مازالوا يغّنون-بعل �سافون-اأقهت 
�س��اندريلال-  ت��وت-  دانيال-العائل��ة  ب��ن 
الأمري املزّيف- مملكة العقول- رحلة اإىل 
الف�س��اء«.. ه��ي عناوي��ن بع���ض الأعمال 
الفن��ان  فيه��ا  �س��ارك  الت��ي  امل�س��رحية 
ياأخذن��ا  ال��ذي  �س��اهر  ودي��ع  امل�س��رحي 
مع��ه يف رحلته امل�س��رحية ع��ر حمطاتها 
املتنوع��ة يف ه��ذا احل��وار ال��ذي خ�ّض به 

»احلياة امل�سرحية« :

»احلي����اة  لق����راء  تق����دم  اأن  بالإم����كان  *ه����ل 
امل�سرح����ي  ن�ساط����ك  بداي����ات  ع����ن  ملح����ة  امل�سرحي����ة« 

والفرق التي عملَت معها؟ 
**�أنا من بل���دة �صلنفة �لتابعة للحّفة.. �أوىل �أعمايل 
�مل�صرحي���ة كان���ت يف �ملدر�ص���ة �البتد�ئية.. ت�صفي���ق �لنا�س 
وحما�صه���م دفعن���ي �إىل متابعة هذ� �لن�ص���اط فاجتهُت �إىل 
مدين���ة �لالذقية يف �ملرحلة �الإعد�دي���ة، ويف مدر�صة �أ�صامة 
ب���ن زيد كان مدّر�س �لفنون ه���و �أ.�أمني �صخي�س �لذي كنت 
مرتاحًا معه وكان يعمل بد�أب و�إخال�س، و�صاركُت �آنذ�ك يف 
�الأن�صط���ة �ملدر�صية، ويف �ملرحلة �لثانوية �نطلقت �إىل �لعمل 
يف فرق���ة �الحتاد �لوطني لطلبة �صورية، وكان من �ملعتاد �أن 
ت�صارك ثانوية للبنات وثانوية لل�صباب يف تقدمي ن�صاط فني، 
و�أغلب �الأن�صطة �لتي �صاركُت فيها �أنا و�لفنان عدنان �ل�صيد 
كانت �أعمااًل م�صرحية.. بع�س �ملد�ر�س كانت تقدم منوعات 
م���ن رق�س وغناء وفق���ر�ت فنية.. يف ه���ذه �ملرحلة مّت فرز 
�لفن���ان �بر�هي���م كردية ليوؤ�ص����س جتمعًا م�صرحي���ًا ل�صالح 
وز�رة �لثقاف���ة.. ويف تل���ك �الأثناء �زد�دت �خل���رة، وباتت 
هناك ثقة يف �لوقوف على خ�صبة �مل�صرح، وت�صكلت جتمعات 
متار����س �لكتابة �مل�صرحية، �إذ يلتقي �ل�صباب ويكتبون ن�صًا، 
كاأن يك���ون ذلك من وحي منا�صبة �أو حالة �جتماعية، ونقوم 
بتقدميه���ا يف قال���ب عم���ل م�صرح���ي ولي����س ب�صيغ���ة فقرة 
متثيلي���ة �صمن �صهرة منوعة، ويف �لغالب كان �لفنان حممد 
�ل�صو�صو يكتب �لن�صو�س ويخرجها.. وبعد ذلك جاءنا عدٌد 

د.حممد علي حرفو�ض

كاد اأن يفقد عينيه ب�سبب اإهمال عامل الإ�ساءة

الفنان املسرحي وديع ضاهر
مسرية األ مل واألمل
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م���ن �ل�صباب �ملبدع���ني مثل فوؤ�د مرع�س وحمم���د �أبو ديب، 
وفيم���ا بعد نبيل مري�س يف نهاية �ل�صتينيات، وكان هناك يف 
�الأ�صا����س ح�صن عي�صى وعبد �هلل �خلري ون���ز�ر حلوم ونبيل 
عي�صى، وهم جمموعة من �ل�صباب �لذين �نطلقو� من خالل 
فرقة �الحتاد �لوطني لطلب���ة �صورية.. هذه �ملجموعة كانت 
تق���دم �أعم���ااًل م�صرحي���ًة ح�ص���رً�.. زد على ذل���ك يف بع�س 
�الأحي���ان كان���و� يحتاجوننا لتق���دمي فق���ر�ت متثيلية �صمن 
حفل من���وع، فنقوم بتقدمي ��صكيت�ص���ات، وكان �لثنائي فيها 
غالب���ًا �لفنانان عدن���ان �ل�صيد وودي���ع �صاه���ر، و�أذكر �أننا 
قدمن���ا ��صكيت�صًا ع���ن �ملياه �ملاحلة يف �لالذقي���ة، و��صكت�صًا 
�آخ���ر عن �مل�ص���ايف، وكان �لتفاع���ل �جلماهريي كب���ريً� �إىل 
درج���ة �أّن �لقائمني على �مل�صفى �ل���ذي ��صتعرنا منه �صّماعة 
�لطبيب ومالب�صه قام���و� با�صرتجاعها منا بعد م�صاهدتهم 
لال�صكت����س، وكان �لغر�س من هذه �مَل�صاه���د �أن نقدم مادًة 
ماأخ���وذة من �لو�قع، وكنا نق���دم �أعمالنا دون مقابل مادي، 
وكانت �لديكور�ت �لتي ن�صتخدمها عبارة عن �صا�صيهات من 
�خل�صب وورق مقوى )كرت���ون( نر�صم عليها، وكان مبدعنا 
يف ه���ذ� �ملج���ال �آن���ذ�ك �لفن���ان عدن���ان �ل�صيد �ل���ذي كان 
ماهرً� يف �لر�صم و�صاح���ب خيال و��صع.. وبعد تلك �ملرحلة 
�لتزمن���ا بالق�صي���ة �لفل�صطيني���ة، فظه���رت م�صرحيات عن 
�لق�صية �لفل�صطينية، وكانت �لعمليات �لفد�ئية قد �نطلقت 
بع���د �لعام 1967 وهكذ� بد�أُت مرحل���ة جديدة من �لن�صاط 

�مل�صرحي . 
ه���ذه  يكتب���ون  كان���وا  الذي���ن  الكّت���اب  ه���م  *م���ن 

الأعمال؟
**من �ل�صباب �لذين كتبو� �لن�صو�س �مل�صرحية يف 
تل���ك �ملرحلة �أذكر �الأ�صاتذة عدن���ان �ل�صيد وفوؤ�د مرع�س 
وحمم���د �أبو ديب وحممد �ل�صو�ص���و �لذي كان يتمتع بخياٍل 
و��ص���ع، وكان قلم���ه خاّلق���ًا.. وكان عدن���ان �ل�صي���د يق���ر�أ 
�لق�ص�س �لق�صرية ويقوم ب�صياغتها يف قالب م�صرحي.. 

هوؤالء هم من كانو� يزودوننا بالن�صو�س . 
*اأمل حتاول اأن تكتب �سيئاً؟

**على �الإطالق .
*ه���ا حدثَتن���ا ع���ن بع����ض الأعم���ال الت���ي تناولت 

الق�سية الفل�سطينية يف تلك املرحلة؟ 

**�أذك���ر م���ن ه���ذه �الأعم���ال »�ملهم���ة �خلام�ص���ة« 
و«ب���الدي« وكالهما م���ن تاأليف حممد �ل�صو�ص���و، وتتناول 
م�صرحي���ة »�ملهم���ة �خلام�ص���ة« �لعمل �لفد�ئ���ي، وتت�صمن 
م�صه���دً� يتم في���ه حمل �صهيد عل���ى �الأكتاف عل���ى خ�صبة 
�مل�صرح، وغالب���ًا ما يكون �لفنان عدن���ان �ل�صيد من يوؤدي 
ذل���ك �ل���دور، وكان له���ذ� �مل�صه���د وق���ع كب���ري يف �صفوف 
�مل�صاهدين، و�صمع���ُت �صخ�صيًا بكاءهم تاأث���رً� بامل�صهد.. 
�أما م�صرحية »بالدي« فهي �جتماعية قومية، تطّرقت �إىل 
�لق�صية �لفل�صطينية، وكان عدد �صخ�صيات �مل�صرحية 14 
وقدمن���ا �أي�ص���ًا م�صرحية »زمر �لدم« �لت���ي تعالج �لق�صية 
�لفل�صطيني���ة وه���ي م���ن تاأليف حمم���د �أبو دي���ب، وهناك 
م�صرحية �أخرجها �أ�صع���د فار�س ال �أتذكر عنو�نها، وكانت 
�أه���م �صم���ة للعمل �مل�صرحي �آن���ذ�ك �أن �لذي���ن يعملون يف 
�مل�ص���رح كان���و� قلبًا و�ح���دً�، وكانت �لغ���رية غائبة بينهم، 
وكان �لد�ف���ع للعم���ل ذ�تي���ًا، وبالن�صب���ة يل كان �لعم���ل يف 
�مل�صرح متع���ًة حقيقية، وكانت �لتغطي���ة �ملادية يف مرحلة 
�لعمل مع �الحتاد �لوطني لطلبة �صورية جزئية وكاأن ل�صان 

�حلال يقول : تدّبرو� �أموركم بهذه �للري�ت يا �صباب . 
*من تذك���ر لنا اأي�ساً من الأ�سماء التي �ساهمت يف 

ر�سم اخلارطة امل�سرحية يف تلك الفرتة؟
**�أذكر على �صبيل �ملثال حافظ ونو�س �لذي �ن�صم 
�إىل �لكلي���ة �حلربية بعد �أن لعب دور �لبطولة يف م�صرحيٍة 

بعنو�ن »وطني« من تاأليف عدنان �ل�صيد و�إخر�جه . 
*ه���ل جربتم اأن تقدموا يف تل���ك الفرنة عمًا من 

امل�سرح العاملي؟
**قدمن���ا عم���اًل و�ح���دً� م���ن �مل�ص���رح �لعامل���ي هو 
»�الإب���ن، �الأخ، �لع���م« للكاتب �الأملاين �صيل���ر وكان ذلك يف 
�لع���ام 1970 وكان م���ن ترجمة �أ.�أم���ني رويحة و�صارك يف 
�لعر����س عدن���ان �ل�صيد ور�ص���اد طريفي وجرج���ي بول�س 
�حل���اج وبطر�س �صمعان وندى �صمعان وم���اري لوزي و�أنا، 
وُق���دم �لعر�س با�ص���م �لنادي �ملو�صيقي �ل���ذي كان �جلهة 
�ملمّولة للعر�س بعد �أن �أخفقنا يف �لعثور على ممول، وكان 
م���ن �إخر�ج �لفن���ان �لت�صكيلي خالد �مل���ز، وح�صبما يوحي 
�لعن���و�ن فاإن جو �لعر�س �جتماعي كوميدي ولقي �لعر�س 
��صتح�صان���ًا جماهريي���ًا، وحق���ق دخ���اًل ع���اد �إىل �لنادي 
�ملو�صيق���ي ومل ن�صتف���د من���ه كم�صاركني، وح�ص���ر �لعر�س 
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�أ.م���رو�ن ح���د�د مدي���ر �ملوؤ�ص�ص���ة �لعام���ة لل�صينم���ا فيما 
بع���د، وكتب يف �إحدى �صحف �لعا�صم���ة : »هو�ة �لالذقية 

يف دم�صق« .  يناف�صون حمرَتِ
*با�ستثن���اء ذلك كان من الوا�س���ح اأن جّل الأعمال 
الت���ي كنت���م تقدمونه���ا يف تلك املرحلة كان���ت موؤلَّفة من 
قب���ل جمموعتك���م ومل تعتمدوا عل���ى ن�سو�ض م�سرحية 

من خارج اإطار املجموعة .
**وال ب���اأي �ص���كٍل م���ن �الأ�صكال حتى �لع���ام 1972 
عندما �قرتح علّي �لفن���ان �بر�هيم كردية ن�سَّ م�صرحية 
و�صف���ه باأنه �صل�س وع���دد �صخ�صياته قلي���ل، وكان �لن�س 
بعنو�ن »زو�ر �للي���ل« للكاتب �مل�صرحي علي عقلة عر�صان، 
وت���دور وقائ���ع هذ� �لن����س ح���ول طاولة، وعندم���ا �صاهد 
�أ.عر�ص���ان عر�صن���ا ق���ال : »�أح�صنت���م.. كي���ف حركت���م 
�حل���دث؟!«.. كان ع���دد �ل�صخ�صيات �صتة، وق���د �صاركنا 
بهذ� �لعر����س يف مهرجان م�صرح �لهو�ة �لثالث يف دم�صق 
ع���ام 1972 وكان م���ن �إخر�ج �بر�هيم كردي���ة ولعبُت دور 
�لبطولة فيه و�صارك يف �الأد�ء �لفنانون : ليلى عبد �لقادر 
وجوزف���ني دي���ب وحممود �لقي���م وحممد خرما�ص���و وفوؤ�د 

ك���رمي، ونلُت عل���ى �أد�ئي لل���دور جائزة بقيم���ة �ألف لرية 
وكانت تعادل �أربعة رو�تب .

*اأمل تكن تقام دورات للفنانني امل�سرحيني ال�سباب 
يف تلك الفرتة؟

**يف �لع���ام 1970 ُكلَّف���ُت م���ن ِقَبل �حت���اد �صبيبة 
�لث���ورة باتباع دورة تدريبية مكثف���ة يف �الإخر�ج �مل�صرحي 
يف دم�ص���ق، ف�صارك���ُت يف �ل���دورة و�كت�صبُت منه���ا �ل�صيء 
�لكث���ري، فعلى �صبيل �ملثال مل يك���ن لدي �ّطالع على تاريخ 
تطّور خ�صب���ة �مل�صرح، وكانت معرفتي بف���ن �الإلقاء قائمة 
عل���ى �الرجتال.. لق���د تعلمت �أ�صي���اء كث���رية مل �أكن على 

معرفة بها .  
*من هم الأ�ساتذة الذين كانوا يحا�سرون يف دورة 

التاأهيل؟ 
**حممد �لطيب ويو�صف حرب وعلي عقلة عر�صان، 
ويف فن �الإلقاء كان يحا�صر �لفنان مرو�ن عبد �حلميد . 

*وما هي اخلطوة التالية لتلك الدورة؟ 
**بع���د عودت���ي قدم���ت م�صرحية يف �صب���ع لوحاٍت 
بعن���و�ن »�أق���وى من �حل���ب« من تاألي���ف �أم���ني  هند�وي، 
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وه���ي تنتقل م���ن �أجو�ء عي���ادة �إىل م�صف���ى وجبهة وقتال 
وحب، وقم���ُت بر�صم �للون �لذي ين�صج���م مع كل من هذه 
�ملناخ���ات، وقد �ص���ارك يف هذ� �لعمل �لفن���ان جهاد �صعد 
�ل���ذي كان يعتلي خ�صب���ة �مل�صرح للم���رة �الأوىل وكان بطل 
�مل�صرحي���ة وه���و طال���ب يف �ملرحل���ة �لثانوي���ة، و�صاهم���ت 
يف �لعم���ل �لفنان���ة فايدة قرقا����س، وكان���ت هنالك ثالث 
�صخ�صي���ات رئي�صة، وجرى تقدمي �لعر�س يف �لعام 1970 
ولقي���ت �مل�صرحية �أ�صد�ًء �إيجابي���ة وكانت نقطة حتول يف 
حياة جه���اد �صعد دفعته لي�صري يف هذ� �ملنحى.. بعد ذلك 
جاءت م�صرحية »زو�ر �لليل« �لتي حتدثت عنها قبل قليل.. 
و�أذك���ر م���ن تل���ك �ملرحلة �أنه ج���رى �ختي���اري عن طريق 
��صتفتاء ملجلة »جي�س �ل�صع���ب« كاأف�صل ممثل هاٍو، وو�صع 
�لكات���ب �مل�صرحي ممدوح عدو�ن ج���دواًل باأف�صل عنا�صر 
عرو�س مهرجان م�صرح �له���و�ة �لثالث وكان ��صمي و�ردً� 

يف ذ�ك �جلدول .
*تعر�س���َت يف تلك املرحلة لعار�ض �سحي ماأ�ساوي 

نتيجة اإهمال ب�سرّي فادح .
**ه���ذ� �صحيح، وكان���ت �حلالة عب���ارة عن قرحة 
قرني���ة عنقودي���ة يف �لعين���ني ناجم���ة ع���ن ح���رق �صّببت���ه 
�الإ�ص���اءة، ويف �لتفا�صيل كنُت �أوؤدي يف �إحدى �مل�صرحيات 
دور رجل فقري يجل�س يف مقدمة �مل�صرح ومعه �صّرة طعام 
ياأكل منها قطعة خبز، و�أثناء تناول قطعة �خلبز كان فني 
�الإ�ص���اءة قد ترك مكانه ومهمته ت���اركًا م�صباح �الإ�صاءة 
�لق���وي �ملوج���ود �أم���ام وجه���ي بكام���ل طاقت���ه، ف�صع���رت 
مبا�ص���رة بانفج���ار �صيء ما يف عين���ّي، وكان قد تبّقى ثلث 
�صاع���ة على نهاي���ة �لعر�س فاأكملت �حلرك���ة معتمدً� على 
�أ�ص���و�ت زمالئ���ي، وجتاوبت مع �أ�صو�ته���م ح�صب توزعها 
على �خل�صبة ومل �أكن �أب�صر �صيئًا �أمامي، وقد �صعر بع�س 
�حلا�صرين مب���ا �أ�صابني.. بعد ذلك �بتعدُت عن �لن�صاط 
�مل�صرحي و�صعرُت بحزن كبري على ما �أ�صابني، وكان هّمي 
يتز�يد كلما ذهبُت حل�ص���ور عر�س م�صرحي.. وبعد فرتة 
حت�ص���ن و�صعي �ل�صح���ي قلياًل و�لتحق���ُت يف �لعام 1973 
بخدم���ة �لعل���م، و�أثن���اء ذل���ك �صاهمت يف ثالث���ة عرو�س 
م�صرحي���ة �صمن �لوحد�ت �ملقاتلة، و�صهدُت حرب ت�صرين 
�لتحريري���ة وحرب �ال�صتنز�ف يف نقط���ة ��صمها �حلانوت 

وكن���ت قائد وحدة مقاتلة، وبعد نهاي���ة �خلدمة عدُت �إىل 
جامعتي وكان ذلك يف �لعام 1976 .

*م���ا هو املنحى ال���ذي اتخذته م�سريتك امل�سرحية 
بعد ذلك؟

**بع���د نهاي���ة خدمت���ي �لع�صكرية قم���ُت بالتعاون 
مع �لفن���ان عدنان �ل�صي���د باإجناز عم���ل م�صرحي بعنو�ن 
»�ل�ص���و�رع �ملمنوع���ة« من �إعد�د عدن���ان �ل�صيد عن �إحدى 
م�صرحيات موليري و�إخر�جه، وكان �لعمل لفرقة �أوغاريت 
�لت���ي ال ياأتي �أح���د على ذكرها �ليوم، وكان���ت جتّمعًا فنيًا 
�صغ���ريً� موؤلف���ًا من خم�ص���ة ممثلني يف مقدمته���م عدنان 
�ل�صي���د و�أي�ص���ًا �لفن���ان ر�ص���اد طريف���ي، ومل ي�صتمر هذ� 

�لتجمع طوياًل الأنه مل يتلقَّ �لدعم . 
*عن ماذا حتدثت م�سرحية »ال�سوارع املمنوعة«؟ 

**»�ل�صو�رع �ملمنوع���ة« م�صرحية �جتماعية، بطلها 
ين، لذلك يتجنب مو�جهة  و�قع با�صتمر�ر حتت وط���اأة �لدَّ
�الآخري���ن، فتغ���دو �ل�ص���و�رع ممنوع���ًة علي���ه، وكانت تتم 
تغطي���ة �لعرو�س ماديًا ع���ن طريق بي���ع �لبطاقات، وكان 
ثم���ن �لبطاقة لرية، وح�صلت م���ن �لعر�س على مبلغ جيد 

تدّبرُت به �أموري �إىل حني ح�صويل على عمل منتظم .
*وبعد »ال�سوارع املمنوعة«؟

**بعد »�ل�صو�رع �ملمنوعة« كانت م�صرحية »غو��صة 
�الأمان« عام 1978 وهي من �إعد�د عدنان �ل�صيد، وتتحدث 
ع���ن عا�ص���ق يتهرب من حبيبت���ه ويعاين م���ن ��صطر�بات 
نف�صي���ة ويختف���ي كلم���ا تعّر����س لل�صغط و�الإرب���اك، وكان 
عدن���ان �ل�صي���د بط���ل �مل�صرحي���ة وخمرجه���ا.. ويف �لعام 
1979 كت���ب د.مرو�ن �صقر �أوبريتًا بال�صعر �ملحكّي بعنو�ن 
»�لبيع���ة«  وحّلنه���ا �لفنان زي���اد عجان وقم���ُت باإخر�جها 
و��صط���ررُت للع���ب دور �الأب الأن �ملمث���ل �ل���ذي كان يوؤدي 
دور �الأب مل يتمك���ن م���ن متابع���ة �لعمل الأ�صب���اب قاهرة، 
وهذ� كان �لعمل �لثاين �لذي �أقوم باإخر�جه، وقد �صاركنا 
به���ذ� �لعمل يف مهرجان �لفن���ون �ل�صعبية يف �لالذقية يف 
�لعام 1979 ونلن���ا �جلائزة �لثالثة، علمًا �أن �لتدريب على 
�لعم���ل ��صتغرق �أ�صبوعًا و�حدً� فق���ط، و�صارك يف �لعر�س 
جمموعة من �لفنانني �أذكر منهم جابر ديب وو�ئل فا�صل 
وكان �لعم���ل ل�صال���ح منظم���ة �حتاد �صبيبة �لث���ورة.. بعد 
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ذلك توقفُت عن مز�ولة �لن�صاط �مل�صرحي ب�صبب �نتكا�صة 
يف عين���ّي نتيجة �الإ�صابة �صابقة �لذك���ر حتى �لعام 2001 
وعلى �لرغم من ذلك كنُت �أتابع معظم �الأعمال �مل�صرحية 
و�أ�صتمت���ع باأعم���ال �لفنان���ني �لذي���ن �أت���و� بعدن���ا : ح�صن 
�إ�ص���رب، �صهيل حد�د، ح�صني دروبي، خليل غ�صن، �صجيع 
قرقم���از، وبنف�س �لوقت �ن�صغل���ُت بالعمل �لوظيفي يف �صد 
�لنهر �لكبري �ل�صمايل، ويف بع�س �الأحيان كنت �أد�وم على 
مد�ر 24 �صاعة، و�صاركُت يف بع�س �الأعمال �لتلفزيونية يف 
فرتة �لت�صعينيات، ويف �لعام 2001 كّرمني �مل�صرح �لقومي 
يف �لالذقي���ة، و�أذكر �أنني جئ���ُت �إىل �مل�صرح يوم �لتكرمي 
من باب رفع �لعتب وعندما دعاين �لفنان لوؤي �صانا مدير 
�مل�صرح �لقومي حين���ذ�ك ل�صعود خ�صبة �مل�صرح و��صتالم 
درع �لتكرمي و�صهادة �لتقدير حتركُت بر�صاقة على �لرغم 
م���ن �أنَّ وزين كان 110 كيلو، وعندم���ا و�صعُت قدمّي على 
خ�صب���ة �مل�ص���رح مّر بي �إح�صا����س لن �أن�صاه م���ا حييت كاأنَّ 
خ�صب���ة �مل�ص���رح �أم�صكت ب���ي وقالت يل : »�أي���ن كنت حتى 
�الآن؟ مَل هذ� �لهج���ر؟ مِلَ هذه �لق�صوة؟«.. ��صتلمت �لدرع 
و�لدمعة يف عين���ي، وعدُت �إىل مكاين دون �أن �أّتخذ قر�رً� 
بالعودة �إىل �مل�صرح.. بعد ذلك كانت هناك حماولة جادة 

من قب���ل �لفنانني �صلم���ان �صريبا و�صهيل ح���د�د الإقناعي 
بالع���ودة �إىل �مل�صارك���ة يف عم���ل م�صرح���ي، فاأجبتهم���ا : 
»�لرغب���ة موجودة و�أنا جاهز« وكان���ت �أول م�صاركاتي بعد 
�لع���ودة يف م�صرحي���ة »بطاقة دع���وة« من �إخ���ر�ج �صلمان 
�صريبا عن ن����س ملمدوح عدو�ن يف �لع���ام 2002 للم�صرح 
�لقوم���ي، وهي تتناول مرحلة �الحت���الل �لفرن�صي ل�صورية 
و�ص���ارك يف �مل�صرحي���ة �لفنان���ون: �صهي���ل ح���د�د ورغد�ء 
جديد وعدنان �ل�صيد وها�صم غز�ل، ولقي �لعر�س �أ�صد�ء 
�إيجابي���ة ومتابع���ة جماهريي���ة الفت���ة، وقد فاج���اأين �لكم 
�لهائ���ل من �حل�ص���ور، �إذ تابع بع����س �مل�صاهدين �لعر�س 
وقوفًا يف �ملمر�ت.. وللحقيقة و�لتاريخ �أقول �أن �مل�صرحيني 
�لذين جاوؤو� بعد جيلنا قامو� بجهوٍد مميزة �أدت �إىل �صد 
�جلمهور �إىل �لعرو�س �مل�صرحية، وكانت لهم حماوالت يف 
تق���دمي �الأعمال �لعاملية، وجرى رفد �حلركة �مل�صرحية يف 
�صورية بكو�در �أكادميية من خريجي �ملعهد �لعايل للفنون 
�مل�صرحي���ة مثل �أمين زيد�ن وحيان �جلندي، وبات عملهم 
بطريقة �أكادميي���ة خالفًا للو�صع �ل�صابق.. وبعد م�صرحية 
»بطاقة دعوة« �صارك���ُت يف عدة �أعمال للمخرجني �صلمان 

�صريبا ولوؤي �صانا .
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بيين  واقعيية  »الغ�سييانية«  تدعييى  قرييية  يف 
هم�سييات بحر عرو�س ال�ساحل الالذقية وحفيف 
اأ�سييجار الزيتييون يف ج�سيير ال�سييغور ولييد الفنييان 
مل   ..1949 العييام  يف  مري�ييس  نبيييل  امل�سييرحي 
يتخييرج من املعهد العايل للفنون امل�سييرحية ولكن 
ميين حلمييه الأ�سيييل وتوقه لعييامل الفن وع�سييقه 
خل�سبة امل�سرح منذ نعومة اأظفاره ا�ستمد طاقته، 
ومييا يييزال يدافع عن خييياره كل يييوم.. مل يتواَن 
عن خداع والده الذي اأر�سله اإىل اإ�سبانيا لدرا�سة 
الطب وقد اأراده طبيبًا م�سييهورًا ولي�س -كما كانوا 
ي�سمونه يف ذلك الوقت- م�سخ�ساتيُا، فهل جنح يف 

ذلك؟ وما هي حكاية هذه اخلدعة؟ 
عن م�سييرته الفنية الطويلة حدثنا الفنان 

نبيل مري�س وكان معه احلوار التايل :

*بداي���ًة ه���ا حدثتنا ماذا يعني ل���ك امل�سرح وكيف 
كانت بداياتك معه ومتى؟

**امل�س���رح ه���و الأب الكبري واحلام���ل الراعي لكل 
تقلب���ات احلي���اة.. ه���ذه البقع���ة حم���دودة الأمت���ار والتي 
تت�س���ع ل�سمولية احلياة ب���كل جمالته���ا وتفا�سيلها الفنية 
والإن�سانية وهمومها واأفراحها كم هي مده�سة و�ساحرة.. 
اإنها البقعة ال�سغرية والوحيدة التي تاأخذنا اإىل ف�ساءات 
وخي���الت خارج حدود الوقت.. كنُت يف املرحلة البتدائية 
عندم���ا �ساهدُت اأول عمل م�سرح���ي وكان بعنوان »ال�سيل« 
وه���ي م�سرحي���ة �سعري���ة من تاألي���ف علي كنع���ان واإخراج 

اأ�سع���د ف�س���ة، ومن���ذ ذل���ك احل���ن ب���داأ �سغف���ي بامل�سرح 
واأ�سبح���ُت اأترق���ب واأتاب���ع جمي���ع الن�ساط���ات امل�سرحية 
يف مدين���ة الالذقي���ة اإىل اأن و�سلُت اإىل مرحل���ة الدرا�سة 
الثانوي���ة، ويف ال�س���ف العا�س���ر حتدي���دًا كان���ت جتربتي 
الأوىل اإذ �سارك���ُت يف م�سرحي���ة بعنوان »ب���الدي« اإخراج 
حمم���د �سو�س���و وكانت تتح���دث ع���ن الأعم���ال الفدائية، 
وكان العم���ل الفدائ���ي يف �ستيني���ات الق���رن الع�سرين من 
الأم���ور ال�سائعة، حيث كان التعاط���ف واحلما�س يف اأوجه 

نيييييدا حبييييب عييييييلي

الفنان املسرحي نبيل مريش :
احلياة ال تكون إال باملسرح
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ملنا�س���رة الق�سية الفل�سطينية، ثم �ساركُت يف عدة اأعمال 
لحت���اد الطلبة، اأذكر منه���ا م�سرحيَتي »املهمة اخلام�سة« 
و«دم���اء عل���ى الطري���ق« وكالهم���ا للمخ���رج حمم���د اأب���و 
دي���ب.. وبع���د اأن ح�سلت على ال�سه���ادة الثانوية انقطعُت 
ع���ن العم���ل امل�سرحي ب�سبب �سف���ري اإىل اإ�سباني���ا ملتابعة 
الدرا�س���ة يف كلي���ة الط���ب كم���ا كان يريد وال���دي، اأما اأنا 
فكن���ُت اأرغ���ب يف درا�س���ة الإخ���راج مما جعلن���ي اأفكر يف 
خ���داع والدي ولك���ن لالأ�سف مل اأجنح بخداع���ه، اإذ طلب 
مني وثيق���ة وا�سحة تثبت درا�ستي ك���ي اأقدمها اإىل �سعبة 
التجني���د يف �سوري���ة.. وبقي���ُت يف مدريد اأك���ر من ثالث 
�سن���وات تابعُت فيها امل�سرح الإ�سب���اين واأتيحت يل فر�سة 
العم���ل مع اإحدى الفرق امل�سرحي���ة، ولكن ظرويف العائلية 
الطارئ���ة فر�ست علّي العودة ب�سبب وفاة والدتي، ومل اأعد 
اإىل اإ�سباني���ا ب�سب���ب التحاقي باخلدم���ة الإلزامية، ولكن 
هاج�سي بامل�س���رح جعلني على توا�سل دائم معه، ويف تلك 
الفرتة اأ�سب���ح حلمي اأكر ن�سجًا وخي���ايل امل�سرحي اأكر 
عمق���ًا، وبعد تاأدية اخلدم���ة الإلزامية ع���دُت اإىل امل�سرح 
م�ستفي���دًا م���ن �سداقتي مع املخرج حمم���د اأبو ديب الذي 

دعاين للم�سارك���ة يف م�سرحية »هاملت ي�ستيقظ متاأخرًا« 
للكاتب ممدوح عدوان، وتوال���ت الأعمال بعدها و�ساركُت 
»ال�سليب-هابي���ل  امل�سرحي���ات، منه���ا  م���ن  العدي���د  يف 
وقابي���ل م���رة اأخرى-امل�سرحي���ة ت�ستمر-النتظار-اأن�سوا 
هريو�سرتات« وكانت اأغلبها يف ثمانينيات القرن املا�سي، 
وبعده���ا توقفت عن امل�سرح مرة ثاني���ة ب�سبب �سفري اإىل 
ليبي���ا للعمل يف اإذاعة الوطن العرب���ي مقدمًا لعدة برامج 
ثقافي���ة، وكان���ت جترب���ة يف غاي���ة الأهمية، غ���ري اأنني مل 
اأج���د نف�س���ي يف هذا العامل فع���دُت اإىل �سوري���ة لي�سرقني 
العمل التلفزيوين لفرتة ولأ�سباب مادية، لكنني مل اأنقطع 
ع���ن الأعم���ال امل�سرحي���ة، حي���ث �سارك���ُت يف م�سرحيات 
»الباطو�س-الفزاعة-م���ا زال���وا يغنون-�سك�سب���ري مل���كًا« 
اإخراج ل���وؤي �سانا و«بطاق���ة دعوة-املرحوم ميوت مرتن« 
اإخراج �سلمان �سريبة و«العائلة توت« اإخراج ح�سن عبا�س 
وم�سرحي���ة الأطفال »ح�سن وح�سنة« اإخراج فايز �سبوح.. 

وغريها من الأعمال . 
املحلي���ة  املهرجان���ات  يف  م�ساركات���ك  ع���ن  *م���اذا 

واخلارجية؟
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املحلي���ة  املهرجان���ات  م���ن  الكث���ري  يف  **�سارك���ت 
كمهرجان اله���واة امل�سرحي الذي كانت تقيمه وزارة الثقافة 
ونل���ُت جائزة اأف�سل ممثل ع���ن م�سرحية »امل�سرحية ت�ستمر« 
وجائزة اأف�سل ممثل اأي�سًا يف م�سرحية »هاملت« كما �ساركُت 
يف مهرجان حم�س امل�سرحي ومهرجان احتاد �سبيبة الثورة 
ومهرجان���ات نقاب���ة الفنان���ن واملهرج���ان يف مدينة كربالء 

العراقية من خالل م�سرحية »�سك�سبري ملكًا« . 
*اأي���ن جتد امل�سرح ال�س���وري على ال�سعيد العربي؟ 

واأين تكمن معاناته؟
**امل�سرح ال�سوري حقق ب�سمة وا�سحة يف م�سرية 
امل�س���رح العربي، حي���ث بداأ متمي���زًا وا�ستم���ر ومتكن من 
احلفاظ على تاألقه وتفوق���ه، واأعتقد اأنه من اأهم امل�سارح 
العربي���ة، وهذا ل يعني نكراين مل�س���ارح وجتارب الآخرين 
مثل امل�سرح يف م�سر والعراق وتون�س، لكنه يعاين من اأزمة 
الن�سو�س، حيث جودة الن�س غري متوفرة با�ستمرار رغم 
وجود الن�سو�س العاملية التي اأعتقد اأنها ا�سُتهلكت اإىل حد 

ما، ونحن بحاجة ما�سة اإىل كّتاب م�سرحين حملين .
*هل حاولَت خو�َض جتربة الكتابة للم�سرح؟

**حاول���ُت اأكر من مرة، لكنني مل اأجنح يف ذلك، 
ومل اأج���د نف�س���ي مقنع���ًا فيم���ا كتب���ت، ومل تتوف���ر عندي 

ال�س���روط الالزم���ة لذلك مث���ل املوهبة الفطري���ة ومعرفة 
قواع���د اللغ���ة واإدراك دللت الكلم���ات، ول اأتقن مهارات 
املزج بن العامية والف�سحى وغري ذلك من ال�سروط التي 
يجب توفرها يف الكاتب امل�سرحي.. وهنا اأود الإ�سارة اإىل 
جناحي يف جتربة واحدة فق���ط، حيث كتبت ن�سًا بعنوان 
»الروزان���ا« تناول���ت في���ه ق�س���ة ه���ذه الأغني���ة ال�سهرية، 

واأعتقد اأنه ي�ستحق اأن يرى النور .
*والإخراج؟

**مل اأق���م باأي عمل م�سرحي م���ن اإخراجي، ولدّي 
وجهة نظر خا�سة بذلك، فالعم���ل الذي �ساأقوم باإخراجه 
يج���ب اأن يكون م�سم���ون التميز وي�سار اإلي���ه وي�ساف اإىل 
ر�سيدي، ومل تتوفر يل حتى الآن العنا�سر الكفيلة خلدمة 
م�سروع���ي م���ن حيث الن����س والتموي���ل، لكن ه���ذا الأمر 

�سيبقى ن�سب عينّي يف م�ساريعي القادمة .
*وماذا كانت اآخر م�ساريعك على �سعيد التمثيل؟
**م�سرحي���ة »كل���ب الآغ���ا« تاأليف مم���دوح عدوان 
اإخ���راج فايز �سبوح وم�سرحي���ة »امل�سمار الأخ���ري« تاأليف 

كالدي�س مطر اإخراج لوؤي �سانا .
*م���اذا حتدثن���ا ع���ن احلرك���ة امل�سرحي���ة يف مدينة 

الاذقية؟
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**اإذا حتدثن���ا عن امل�سرح الالذق���اين �سابقًا 
جند اأن���ه كان اأكر حيوية وعطاء، حيث كانت الفرق 
الفنية منت�سرة على م�ساحة وا�سعة وتغطي املحافظة 
بالأعم���ال امل�سرحية عل���ى مدار الع���ام دون انقطاع، 
وكان���ت عدة جه���ات ر�سمي���ة تتبنى ه���ذه الفرق مثل 
احت���اد العم���ال واحت���اد الفالح���ن و�سبيب���ة الثورة، 
بالإ�ساف���ة اإىل الأندي���ة الثقافي���ة الداعم���ة للحركة 
امل�سرحية مثل نادي العمل الثقايف، النادي املو�سيقي، 
نادي توجي���ه النا�سئة، اأما الآن فاأ�سبحت الن�ساطات 
مقت�سرة عل���ى وزارة الثقافة وبع����س اأعمال امل�سرح 
اجلامع���ي ونقاب���ة الفنان���ن وع���دد قليل م���ن الفرق 

اخلا�سة .
*اإىل اأي ح���د جت���د اأن امل�سرح ال�س���وري ا�ستطاع اأن 

يواكب مو�سوعة احلرب على �سورية؟
**التج���ارب امل�سرحي���ة ع���ن احلرب عل���ى �سورية 
حا�س���رة، لكنها رمب���ا ل تفي بالغر����س لأن تاأريخ احلرب 
عل���ى �سوري���ة فني���ًا يحت���اج اإىل جمل���دات وك���م هائل من 
الأعم���ال امل�سرحية وغريه���ا، ومع ذلك فق���د برزت عدة 
اأعمال م�سرحية هام���ة يف الالذقية، وما زلنا بحاجة اإىل 

الكثري من الأعمال .

*يف �س���وء جتربت���ك امل�سرحي���ة الوا�سع���ة م���ا ه���ي 
مقرتحاتك لتطوير امل�سرح ال�سوري؟

**اأمتنى زيادة الهتمام بهذا الفن من خالل الهتمام 
بال�سب����اب وم�سرحهم لأن عليهم تقع م�سوؤولية املحافظة على 
هذا الفن، والعمل على ت�سجي����ع الكّتاب امل�سرحين بدعمهم 
معنوي����ًا وماديًا، واإدراج ثقافة امل�س����رح يف املناهج الدرا�سية، 
وزي����ادة اهتم����ام و�سائ����ل الإع����الم وال�سحافة بن�س����ر اأخبار 
امل�س����رح با�ستم����رار، واأن تكون هناك ور�����س م�سرحية للبحث 
ع����ن مواهب حقيقية يف التاألي����ف والتمثيل والإخراج، والعمل 

على تعزيز الثقة بن اجلمهور وامل�سرح .
*م���ا هي اأحّب الأعم���ال امل�سرحية التي �ساركَت بها 

اإىل قلبك؟ وما هو الدور الذي مازال يداعب خيالك؟
**اأح���ب الأعمال ه���ي »هاملت ي�ستيق���ظ متاأخرًا« 
حيث �سعرت من خالله بالتوا�سل الوجداين مع ال�سخ�سية 
الت���ي لم�س���ت �سخ�سيت���ي احلقيقية يف اأك���ر من جانب، 
ولكن���ي ما زلُت اأطم���ح بتج�سيد �سخ�سي���ة امللك لري لأنها 
�سخ�سي���ة تعي�س حالت متع���ددة ومتنوعة م���ن �ساأنها اأن 
تظه���ر اإمكانيات املمثل وقدرات���ه الإبداعية على اخل�سبة، 
وم���ا زل���ت اأبحث عن ع���امل يحكمه امل�س���رح لأن احلياة ل 

ت�ستقيم اإل به ومعه .
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بع��د جترب��ة امت��دت لأك��ر م��ن ع�ش��رين 
عام��ًا جت��د الفنان��ة امل�ش��رحية متا�ش��ر غامن 
نف�ش��ها متورط��ة يف عوامل الرتبي��ة الرتفيهية 
لالأطفال من خالل م�شرَحي الطفل والعرائ�س، 
ع��وامل ت�ش��بهها وتوؤم��ن به��ا لتحقي��ق اأه��داف 
�ش��امية م��ا يجعلها تفتخ��ر باأنها ممثلة م�ش��رح 
لالأطف��ال واإن كان��ت لت��زال ت�ش��عر بالرهب��ة 
كم��ا يف اأول وقف��ة عل��ى اخل�ش��بة حت��ى الآن، 

م�ش��تذكرة كيف كان اأ�ش��تاذها الفنان الراحل 
�ش��عد الدي��ن بقدون�س يطمئنها ويق��ول لها اإنه 
اأمر طبيعي، فكل ممثل ل بد اأن ي�شعر بالرهبة 
قب��ل الوق��وف عل��ى اخل�ش��بة، وقد ي�ش��عر اأنه 
ن�شي كل �ش��يء اأو ي�شعر بالعط�س اأو الرتباك، 
ولك��ن طاملا كان متمكنًا من اأدواته ف�شي�ش��تعيد 
ذاكرته النفعالية مبجرد وقوفه على امل�شرح 

ومواجهة اجلمهور .

�ش������لوى �شال������������ح

ميتلكها �شغٌف بامل�شرح

الفنانة املسرحية متاضر غامن:
 سعد الدين بقدونس معلمي األول
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متتلك متا�ضر غامن املولودة يف العام 1977 مقومات 
جتعلها تخو�ض جتربة م�ضرح الطفل املعقدة بكل اأبعادها، 
متخطي���ة كّل العوائ���ق وال�ضعوبات من خالل ما تتحلى به 
من روح طفولية ومقدرتها على اإخراج الطفل الذي يعي�ض 
بداخله���ا والتقرب م���ن الأطف���ال واحرتامه���ا لكينونتهم 
واإدراكه���ا مل�ضاعره���م وطريق���ة تفكريه���م ب�ض���كل كبري، 
بالإ�ضافة اإىل امتالكه���ا اأدوات الوقوف على امل�ضرح حتى 
برعت يف م�ضرح العرائ�ض بالت���وازي مع عملها يف امل�ضرح 
الع�ضكري الذي لن تتخلى عنه ول ميكن اأن ترتكه اأمام اأية 

مغريات من باب رّد اجلميل جلنود الوطن . 
ي�ضكنه���ا ال�ضغ���ف بامل�ض���رح اإىل درج���ة اأنه���ا تعتربه 
مزاره���ا اخلا�ض، فعندما ت�ضعر بال�ضي���ق تلجاأ اإىل �ضالة 
القباين حتى لو كانت فارغة وخالية من العرو�ض، وكثريًا 
م���ا كانت تطل���ب من العامل���ن يف امل�ض���رح اأن يفتحوا لها 
ال�ضالة لتتنف����ض داخلها بعمق، جتل�ض فيها بع�ض الوقت، 
تتنقل ب���ن اخل�ضبة واملقاعد وت�ضم رائحة خا�ضة ُت�ضعرها 

بالراحة وال�ضكينة .

 م�سرح الطفل
يف لق���اء »احلياة امل�ضرحية« معه���ا تتحدث الفنانة 
متا�ض���ر غامن ع���ن هواج�ض م�ضرح الطف���ل الذي يفتقر 
اإىل الإمكانيات املادية م���ن اأجل حتقيق عن�ضر الإبهار 
ل�ضّد الطفل اإىل امل�ضرح يف ع�ضر مغريات التكنولوجيا، 
ولكي نق���دم عملية متكامل���ة للطفل علين���ا اأن نحقق له 
متع���ة الفرجة من خ���الل الإ�ضاءة واملالب����ض والديكور 
وال�ضورة واحلركة واحلكاي���ة باللغة التي يفهمها بعيدًا 
ع���ن الوعظ والر�ض���اد املبا�ضر.. م�ض���رح الطفل عندنا 
مظلوم، وهو بحاجة اإىل دعم مادي، كما هو بحاجة اإىل 
م�ضاواته مع م�ضرح الكبار جلهة التمويل واملخ�ض�ضات 
املادي���ة، اأم���ا بالن�ضب���ة للممث���ل ف���اإن امل���ردود املادي ل 
يغطي اأجور املوا�ضالت، حت���ى �ضرنا ن�ضمي امل�ضرح اأبو 
الفق���ر، فاأينما وِجد فنان فقري نع���رف اأنه ابن م�ضرح، 
ولكن �ضغفنا بالعم���ل يف هذا املجال يجعلنا ن�ضتمر دون 

التفكري باملردود املادي . 

حياتكم الباقية ن�ص واإخراج �سهري برهوم
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وعن الفرق ب����ن م�ضرح الكب����ار وم�ضرح الطفل 
بّين����ت غامن اأن الأخري فيه جهد اأك����رب للممثل : »واأنا 
يهمن����ي اأن اأك�ضب الطفل لأنه �ضريح يف اآرائه ورّدات 
فعله، بينم����ا الكبار يجاملون املمث����ل، واأحيانًا يدخل 
الطفل اإىل الكوالي�ض ويقول يل اأو لغريي اإنه مل يحب 
ال�ضخ�ضي����ة اأو اأن التمثيل كان رديئ����ًا، هكذا مبنتهى 

ال�ضراحة« .
تتلم����ذت متا�ضر غامن على اأي����دي اأ�ضاتذة كبار يف 
امل�ض����رح ال�ض����وري، منهم الفن����ان الراحل �ضع����د الدين 
بقدون�����ض الذي تعتربه معلمه����ا يف امل�ضرح ال�ضعبي، كما 
عّلمه����ا �ضرورة التوفري من م�ضروفه����ا اخلا�ض ل�ضراء 

الكت����ب املخت�ض����ة بامل�ض����رح والط����الع 
عل����ى الثقاف����ات العاملي����ة، فعوَّ�ضت عن 
ع����دم متكنها من الدرا�ض����ة الأكادميية 
بجهوده����ا ال�ضخ�ضية يف ه����ذا املجال، 
وق����راأت كث����ريًا ع����ن النج����وم العاملين 
اّطلع����ت  كم����ا  امل�ضرحي����ة،  وجتاربه����م 
عل����ى كت����ب متخ�ض�ض����ة بعل����م النف�ض 
لك����ي تفهم نف�ضي����ات الأطف����ال وتعرف 
دواخله����م، كم����ا تتاب����ع براجمهم على 
اليوتيوب وتبحث عن املعلومات املتعلقة 
به����م، وهي حري�ضة عل����ى اقتناء جملة 
عل����ى  والط����الع  امل�ضرحي����ة«  »احلي����اة 
موا�ضيعه����ا القّيم����ة : »كث����ريًا م����ا كان 
ين�ضحن����ي �ضعد الدين بقدون�ض بذلك، 
وكنُت اأحل����م باليوم ال����ذي �ضتكتب فيه 

هذه املجلة عن اأعمايل امل�ضرحية« .
يقول لها املعنيون بامل�ضرح اإن لديها 
روؤي���ة اإخراجي���ة، لكنه���ا تخ�ض���ى خو�ض 
هذه التجربة رغ���م اأنها خالل الربوفات 
تقرتح عل���ى املخرج بع����ض القرتاحات، 
ورمب���ا تقدم عماًل م���ن اإخراجها يومًا ما 
للم�ض���رح املدر�ض���ي مثاًل، اأم���ا يف الكتابة 
فكانت لديه���ا حماولة واح���دة، اإذ كتبت 
�ضه���رة تلفزيوني���ة بعن���وان »اأر�ض حمبة« 
اأخرجته���ا �ضن���اء حم���ود، ولكنه���ا تتهيب 
الكتابة لالأطفال لكونها حترتم عقل الطفل وراأيه ال�ضريح 

الوا�ضح .

جديدها
وحتدث���ت متا�ضر غامن للمجلة ع���ن اأحدث اأعمالها، 
م�ضرحي���ة »حيلة العنكبوت« التي ُقدمت يف حزيران 2019 
على م�ضرح القباين، وه���و العمل الثاين الذي ت�ضارك فيه 
للكات���ب امل�ضرحي جوان ج���ان والعمل الثال���ث مع املخرج 
غ�ض���ان الدب����ض، وامل�ضرحية عبارة عن حكاي���ة تدور حول 
حيوان���ات تعي�ض يف مزرع���ة، وبال�ضدفة تلتقي مع خروف 

اخلادمات ن�ص جان جينيه 
اإخراج ق�سي قد�سية
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�ضائ���ع فتعمل احليوان���ات عل���ى اإعادته اإىل اأم���ه، وترّكز 
احلكاي���ة على فكرتن اأ�ضا�ضيتن هما التعاون وال�ضداقة، 
واإي�ض���ال هذه القيم النبيل���ة اإىل الطف���ل باأ�ضلوب غنائي 

ترفيهي .
وكانت قد �ضاركت يف الن�ضف الأول من العام 2019 
بعدة اأعمال يف م�ضرح العرائ�ض، ومنها »احلطاب الطيب« 
و«موزاييك« هذا امل�ضرح الذي برعت فيه حتى �ضار جزءًا 

حمببًا من حياتها امل�ضرحية .

م�سرح العرائ�ص
يف الع���ام 1999 وبعد اأن ح�ض���رت متا�ضر غامن 
م�ضرحية عرائ�ض كمتفرجة �ضعرت مبا ي�ضبه التحدي 
لدخول هذا املجال اجلميل، فالتقت باملخرجة �ضلوى 
ت لها ع���ن طموحها بالعمل يف م�ضرح  اجلابري وعربَّ
العرائ�ض، فرحبت بها و�ضجعتها واأتاحت لها الفر�ضة 
للت���درب للدخ���ول يف اأج���واء العم���ل، ويف الربوف���ات 
تعرفت على الفنانن حممد خري عليوي  وعبد الوهاب 
احل�ضك���ي وترييز اأ�ضقر واأندريه خاروف ولينا قا�ضم، 

وتدرب���ت على اأيديهم : »�ضلوى اجلابري علمتني كيف 
اأنق���ل اإح�ضا�ضي الداخلي من يدي اإىل الدمية، وكانت 
تقول يل : اإذا الطفل مل ي�ضله الإح�ضا�ض �ضيتجاهلك، 
وهك���ذا ب���داأُت اأ�ضتم���ع اإىل احل���وار امل�ضج���ل واأم�ضك 
الدمي���ة.. يف البداية ا�ضت�ضهل���ُت الأمر، لكن اكت�ضفت 
�ضعوبت���ه فيما بعد، وعرفت مع الوق���ت اأن الفنان اإذا 
مل يع���ِط من روح���ه وذاته ل ميك���ن اأن ينجح، ولذلك 
ه اإىل الدمية  ن�ضمي���ه »ممثل اإح�ضا�ض« فهو ينق���ل ح�ضَّ
ث���م اإىل اخل�ضب���ة ليتلقاه الطفل مبحب���ة، وو�ضلُت اإىل 
قناع���ة باأن العم���ل يف م�ضرح العرائ����ض يتطلب جهدًا 
اأك���رب م���ن العمل يف م�ض���رح الطفل، فلي����ض �ضهاًل اأن 
تتح���ول الدمية م���ن �ضيء جام���د اإىل �ض���يء يتحرك 
ويح����ض، وكذلك حرك���ة ال�ضفاه يج���ب اأن تتطابق مع 
�ض���وت املمثل الذي يتكلم اأو مع �ضوت املدبِلج، وكانت 
املخرجة �ضلوى اجلابري تخ�ضني بالأدوار الكوميدية 
ال�ضعبة لأنها اقتنعت مبوهبتي، وهذه الثقة مبوهبتي 
�ضجعتني اأك���ر للعمل يف م�ض���رح العرائ�ض حتى �ضار 
هاج�ض���ي و�ضغف���ي، وكم تكون �ضعادت���ي كبرية عندما 

�سلمى والغيالن ن�ص واإخراج ر�ساد كوك�ص
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اأ�ضمع �ضحكات الأطفال وتفاعلهم مع م�ضهد اأو حركة 
اأق���وم بها، كما ي�ضعدين دخول الأطفال اإىل الكوالي�ض 
بع���د انتهاء العر�ض لي�ضاألوا عن �ضخ�ضية دمية معينة 

اأحبوها وتاأثروا بها« .
وع����ن كوالي�����ض م�ض����رح العرائ�ض قال����ت اإن هناك 
فنان����ن خمت�ضن بت�ضمي����م دمى العرائ�����ض، ثم تقوم 
الور�ض����ات بتنفيذها.. اأبو عبدو جرك�ض مثاًل كان ممن 
ي�ضنع����ون الدم����ى، وكان ي�ضاركن����ا يف جتارب����ه على كل 
دمية ي�ضنعها اإذا كانت ثقيلة اأم مزعجة اأثناء حملها.. 
منور عقاد واإمي����ان عمر اأي�ضًا كانت����ا ت�ضنعان الدمى، 
واملواد املطلوب����ة هي اجلب�ضن والقما�ض وال�ضترييوبور 
واخل�ض����ب والك�ض�ض����وارات واخليطان، وامللف����ت اأن كل 
نع����ت يف الأعمال ال�ضابق����ة مت عر�ضها  الدم����ى التي �ضُ
يف به����و م�ض����رح العرائ�����ض لكي يراه����ا الأطف����ال اأثناء 
دخوله����م اإىل امل�ضرح مع اأج����واء املو�ضيقا والأغاين، ما 
يحق����ق املتعة الب�ضرية والتفاع����ل الإيجابي مع عنا�ضر 
امل�ض����رح.. ومتي����زت يف ه����ذا املج����ال هن����ادة ال�ضب����اغ 
التي �ضمم����ت الدمى مل�ضرحية »موزايي����ك« من تاأليفها 

واإخراجه����ا، وكانت دمى مميزة ج����دًا، وخا�ضة الدمية 
ال�ضبيه����ة بالفنان����ة ف����ريوز، م����ا اأذه����ل احل�ض����ور م����ن 
الأطفال واأهاليه����م، وكان يحركها من اخللف ممثالن 
اثن����ان مبهارة عالية، اأخذ منهم����ا التدريب وقتًا طوياًل 
اأثناء الربوفات، وجتربة هنادة ت�ضتحق التوقف عندها 
والإ�ض����اءة عليها، وهي تق����وم بور�ضات عمل تدريبية يف 

جمال ت�ضنيع الدمى بن فرتة واأخرى .
امل�سرح الع�سكري

وبالع���ودة اىل البداي���ات تق���ول متا�ضر غ���امن اإن 
انطالقته���ا كان���ت عام 1997 م���ن امل�ض���رح الع�ضكري 
بدم�ض���ق، وهو م�ضرح تاأ�ض����ض يف ال�ضتينيات من القرن 
املا�ضي، ومن موؤ�ض�ضي���ه الفنانان �ضعد الدين بقدون�ض 
وب�ض���ام لطف���ي و�ضاركْت غ���امن يف تق���دمي اأعماله على 
م�ض���رح �ضال���ة 8 اآذار بدم�ض���ق، بالإ�ضاف���ة اإىل تقدمي 
اأعمال م�ضرحي���ة جوالة جلمهور م���ن عنا�ضر اجلي�ض 
ي�ضل اأحيانًا اإىل 1500 مقاتل من عزف ورق�ض �ضعبي 
ومتثيل َم�ضاهد م�ضرحية توجيهية م�ضتوحاة من �ضميم 
حياته���م اليومي���ة، ويتم تقدمي العرو����ض اجلوالة على 

�سيف الدب ن�ص بيان ال�سفدي اإخراج غ�سان الدب�ص
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م�ضرح متنقل عبارة ع���ن عربة كبرية �ضنعها مهند�ض 
�ض���وري بجه���ود حملي���ة وحتتوي عل���ى خ�ضب���ة م�ضرح 
وديك���ور واإ�ض���اءة، وفيه���ا غ���رف للممثل���ن وكوالي�ض، 
وخالل فرتة احلرب على �ضورية �ضاركت متا�ضر غامن 
يف تقدمي اأعم���ال م�ضتوحاة من واق���ع احلالة النف�ضية 
للمقاتلن ومعاناته���م بهدف رفع معنوياتهم والإ�ضاءة 
على حالت خا�ضة ميرون بها وتوجيههم نحو الأف�ضل 
: »والي���وم يتع���ذر الو�ض���ول اإىل بع����ض املناط���ق الت���ي 
يتواج���د فيها اجلي����ض ب�ضبب املعارك م���ع التنظيمات 
الإرهابي���ة، اإل اأننا متكّنا من الذهاب اإىل ريف دم�ضق 
بع���د حتريره، كما قدمنا عرو�ض���ًا جلرحى اجلي�ض يف 
طرطو�ض وم�ضياف، بالإ�ضافة اإىل عرو�ض للمتقدمن 
اجل���دد من اأج���ل ت�ضجيعه���م، وللجن���ود الذين م�ضت 
اأ�ضه���ر مل يروا فيها ذويهم ومل يروا اأية مظاهر للحياة 

املدنية كونهم يف مناطق مقفرة اأو �ضحراوية« .
وك�ضفت متا�ض���ر غامن اأنها قب���ل �ضنوات فكرت 
يف ترك امل�ضرح الع�ضكري والنتقال اإىل م�ضرح اآخر، 
اأم���ا الآن فال ميك���ن اأن ترتكه اأمام اأي���ة مغريات من 

ب���اب الوف���اء جلنود الوطن : »اأقل م���ا ميكن اأن اأقدم 
�ضيئ���ًا للوطن عن طريق الفن امل�ضرحي واأقول : �ضكرًا 

حلماة الديار« .

ال�سعوبات
مل يتوقف م�ضرح الطف���ل والعرائ�ض طيلة �ضنوات 
احل���رب على وطننا، حت���ى الأطفال كان���وا متحم�ضن 
حل�ض���ور امل�ضرحي���ات، وهذا مفي���د بالن�ضب���ة لهم، اإذ 
يج���ب اأن يواجه���وا ج���و التوت���ر بح�ض���ور امل�ضرحيات 
والفن���ون الأخرى : »اأذكر عند تقدمي م�ضرحية »�ضلمى 
والغيالن« م���ن اإخراج ر�ضاد كوك�ض عام 2013 وكذلك 
يف م�ضرحي���ة »امللك �ضرحبيل والفت���ى النبيل« للمخرج 
ماأم���ون الف���رخ ع���ام 2016 كان امل�ض���رح ممتلئ���ًا يف 
حت���ّد كبري من قب���ل املمثلن والأطف���ال، اأما الربوفات 
والتح�ضريات فهي التزام يومي ملدة �ضهر ون�ضف قبل 
كل عم���ل، وال�ضعوبة تكمن يف �ضب���ط الوقت املنا�ضب 
ل���كل فنان مع وق���ت الربوف���ات لكون معظ���م الفنانن 
يعمل���ون يف جمالت اأخرى كالإذاع���ة والدوبالج، ومن 

متا�سر غامن مع اأ�سرة م�سرحية دو ري مي
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ال�ضعوب���ات اأذكر اأننا عندما قدمن���ا عماًل من اإخراج 
ر�ض���اد كوك����ض كان الأداء في���ه على الركبت���ن ملدة 35 
دقيق���ة ب�ضب���ب وجود �ض���وء �ضا�ض���ة الإ�ضق���اط فوقنا، 
وكان م���ن اأ�ضع���ب العرو�ض، وهذا ي�ضتدع���ي اأن يتمتع 
املمث���ل امل�ضرح���ي بلياقة بدنية عالي���ة لكي يجيد جميع 
احل���ركات ال�ضعبة عل���ى امل�ض���رح، وجيد اأنن���ي اأمتتع 
باللياق���ة رغم بدانتي، اإذ مل يكن ج�ضمي املمتلئ عائقًا 
يف عملي اأبدًا، بل اأ�ضتطيع القول اأن بدانتي خدمتني يف 
كث���ري من الأدوار التي اأديُتها، ومل اأف�ضل مرة يف اإخفاء 
ج�ضمي خلف الدمية حتى ولو كانت �ضغرية، اإىل درجة 
اأنن���ي لعبُت م���رة دور �ضنجاب �ضغ���ري وتخفيُت خلفه، 
وكان هذا حتديًا ملن يعترب بدانتي عائقًا اأمام عملي« .

متا�ض���ر  وت�ضرتج���ع 
»ال���وردة  عر����ض  غ���امن 
قام���ت  عندم���ا  الربي���ة« 
املخرج���ة �ضل���وى اجلابري 
فق���د  خمتلف���ة،  بتجرب���ة 
األب�ضت جمي���َع املمثلن زيًا 
اأ�ض���ود خلف الدم���ى، وكان 
العر����ض  تق���دمي  يتوج���ب 
ج���زء  اأّي  يظه���ر  اأن  دون 
م���ن املمثلن رغم حركتهم 
املتوا�ضلة، فاإذا ظهر جزء 
ُيعت���رَب  فاإن���ه  املمث���ل  م���ن 
ممثاًل فا�ضاًل، اإذ يجب اأن 
ل ينتب���ه الطف���ل اأن هناك 
الدمي���ة،  وراء  �ضخ�ض���ًا 
وهنا تكم���ن �ضعوبة الأداء 
»ويف   : العر����ض  ه���ذا  يف 
»حيل���ة  الأخ���ري  عر�ضن���ا 
اإىل  ا�ضطررنا  العنكب���وت« 
�ضميك���ة  مالب����ض  ارت���داء 
يف طق����ض ال�ضيف احلار، 
اأنن���ي مل  لذل���ك يحزنن���ي 
اأمتكن من اأخذ ال�ضور مع 
الأطفال بعد العر�ض لأنني 

كنُت اأخلع مالب�ض ال�ضخ�ضية ب�ضرعة« .

امل�سرح اخلا�ص
اجل���وال  امل�ض���رح  يف  غ���امن  متا�ض���ر  عمل���ت 
اخلا����ض، فو�ضلت اإىل قرى نائية ل يعرف اأطفالها 
�ضيئًا عن امل�ضرح اأو الفنون الأخرى : »لالأ�ضف قبل 
�ضنوات توقف ه���ذا امل�ضرح اخلا�ض، ماعدا جتربة 
متوا�ضع���ة قمن���ا به���ا بوا�ضط���ة م�ض���رح الكارافان 
اجل���وال، وهو عبارة عن و�ضيلة نق���ل تنقل املمثلن 
م���ع الديكور واملالب����ض وخ�ضبة م�ض���رح جتول على 
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املناط���ق النائية يف املحافظات كدي���ر الزور مثاًل، 
ويك���ون العتماد الأك���رب فيه على مفه���وم املمثل-
النج���م، فكن���ُت م���ع الفن���ان اأندريه �ض���كاف الذي 
اأ�ضع���د الأطف���ال بح�ضوره كون���ه معروفًا من خالل 
الدراما التلفزيونية، وهم نادرًا ما يلتقون باملمثلن 
النجوم ب�ضبب بعدهم ع���ن العا�ضمة، كما ا�ضتغلُت 
مع الأمانة ال�ضورية للتنمية »اأنيمي�ضن م�ضرح« لأول 
مرة يف �ضورية عام 2010 وقدمنا عرو�ضًا يف ريَفي 
الالذقية وحلب، وكان دوري اأن اأحرك �ضخ�ضيات 
الأنيمي�ضن على �ضا�ضة امل�ضرح بوا�ضطة املاو�ض، ما 
اأثار انبهار الأطفال ب�ضكل كبري، واأنا بدوري اأحببُت 
هذا الن���وع من الأعم���ال، ولكن ظ���روف ال�ضنوات 
الأخ���رية اأدت اىل توق���ف هذه التجرب���ة اجلميلة، 
كما كانت يل جترب���ة اأخرى يف امل�ضرح اخلا�ض مع 
املخرج الراحل ه�ضام ن�ضواتي، حيث قدمنا عر�ضًا 
لالأطف���ال يف طيب���ة الإم���ام بريف حم���اة، وقدمنا 
العم���ل عدة مرات من ال�ضب���اح حتى امل�ضاء ب�ضكل 
متوا�ضل و�ضط اإقبال كبري م���ن الأطفال والكبار.. 
ل���دّي ماآخ���ذ عديدة عل���ى امل�ضرح اخلا����ض اأهمها 
اأن���ه ل يهتم باللغ���ة العربية الف�ضح���ى يف احلوار، 
واأحيان���ًا هناك كلمات مبتذلة و�ضوقية لي�ض مكانها 
امل�ضرح، بالإ�ضافة اىل ال�ضت�ضهال يف كتابة الن�ض 
بالعامي���ة، واأمتنى اأن يكون لدينا يف �ضورية م�ضارح 

خا�ضة كثرية« .
اأعماله����ا  ب����كل  الفنان����ة متا�ض����ر غ����امن  تعت����ز 
امل�ضرحية، واأحبت العمل مع جميع املخرجن الذين 
تعامل����ت معهم يف م�ض����رح الطفل مثل عب����د ال�ضالم 
ب����دوي وب�ضام نا�ضر وغ�ضان الدب�����ض ور�ضاد كوك�ض، 
واإن كانت ل����كل منهم طريقت����ه يف الإخراج، وتتمنى 
غامن اأن ت�ضتمر العرو�ض امل�ضرحية واأن يبقى امل�ضرح 
مفتوح����ًا لالأطف����ال واأن يت����م تق����دمي الدع����م املادي 
الالزم له وتفعيل امل�ض����ارح يف املراكز الثقافية، واأن 

يع����ود مهرجان دم�ض����ق امل�ضرحي ومهرج����ان املحبة 
ومهرجان ال�ضبيبة امل�ضرحي .

ولأن امل�ض���رح هو اأبو الفنون ترى متا�ضر غامن اأنه 
يتوجب النهو�ض به من خالل كتابة الن�ض اجليد وعدم 
ال�ضتخف���اف بالعملي���ة امل�ضرحي���ة ككل : »�ضابق���ًا كان 
امل�ضرح حلم���ًا لأي ممثل، وخ�ضو�ض���ًا املونودراما التي 
يج���ب اأن ُت�ضَن عرو�ضها ملمثل ل���ه باع طويل يف امل�ضرح 
كزينات���ي قد�ضية وعبد الرحمن اأب���و القا�ضم لأنها من 
اأ�ضع���ب الأنواع، لكن ما نراه حاليًا هو اإ�ضنادها اأحيانًا 
ملمثل���ن مبتدئن.. اإن امل�ضرح هو معيار ومقيا�ض جناح 
الفنان والختبار احلقيق���ي للموهبة، فكم من النجوم 
عّرته���م اخل�ضبة واأظهرت زيف جنوميتهم، واأنا عملُت 
م���ع جنوم كبار كانوا يظن���ون العمل على امل�ضرح �ضهاًل 
لكنه���م ف�ضلوا، ومن حتب���ه الكام���ريا التلفزيونية لي�ض 
بال�ض���رورة اأن حتبه اخل�ضبة، والعك����ض �ضحيح اأي�ضًا، 
ووج���ود اجلمه���ور يك�ض���ف الفن���ان احلقيق���ي، اأما يف 
جم���ال النقد امل�ضرحي فهناك تطفل من نقاد ال�ضينما 
والدرام���ا التلفزيونية على م�ضرح الطف���ل لعدم وجود 
نق���اد خمت�ضن بهذا امل�ض���رح، ول توجد مو�ضوعية ول 

اأخالق نقدية يف هذا املجال« .
وحول مو�ضوع اقتبا�ض الن�ضو�ض امل�ضرحية قالت 
متا�ض����ر غ����امن : »ل اأدري مل����اذا ل تلق����ى امل�ضرحي����ات 
املكتوبة حملي����ًا الهتمام من قبل اجلمهور كما تلقاها 
امل�ضرحي����ات املرتجم����ة، فمث����اًل �ضارك����ت موؤخ����رًا يف 
العم����ل امل�ضرحي »حياتكم الباقي����ة« من تاأليف الفنانة 
�ضهري بره����وم وهو كوميدي����ا �ضوداء ي����دور مو�ضوعها 
ح����ول احل����رب على �ضوري����ة، لكن ق�ضمًا م����ن احل�ضور 
مل ي�ضت�ض����غ ذل����ك بحج����ة اأن املو�ض����وع اأ�ضب����ح قدميًا 
ويري����دون مو�ضوعًا بعي����دًا عن الواق����ع، ورمبا اعتادوا 
عل����ى ذلك، يف ح����ن اأنهم يتقبل����ون العم����ل املحلي يف 
الدراما التلفزيونية مع اأنه لدينا ن�ضو�ض جيدة لكّتاب 

م�ضرحين �ضورين« .
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من هو الكاتب امل�سرحي اللبناين ابراهيم الأحدب؟ 
وما هو م�س���رحه؟ وملاذا مل ياأخذ حقه كباقي رواد امل�سرح 

رغم كثافة اإنتاجه امل�سرحي؟
للإجاب���ة عل���ى ه���ذه الت�س���اوؤالت اأقام ف���رع حم�ص 
الّت���اد الكّتاب العرب يف �س���هر اأيار املا�س���ي حما�س���رة 
للباحث امل�س���رحي حممد ب���ري العواين بعنوان »ال�س���يخ 

ابراهيم االأحدب م�سرحيًا« . 
اأ�سار اأ.العواين يف بداية حما�سرته اإىل اأن ابراهيم 

الأحدب هو واحد من رواد النه�س���ة، وِلَد يف 
مدين���ة طرابل�ص ع���ام 1826 وتويف يف العام 
1891 واأم�س���ى حيات���ه متنق���ًل ب���ن الفقه 
والت�سريع والكتابة امل�سرحية، فكتب ع�سرين 
م�س���رحية، وتلقى علومه ال�سرعية والفقهية 
عل���ى يد مفت���ي طرابل�ص وت�س���دى للتدري�ص 
فيها ويف بريوت، و�س���غل يف بريوت من�س���ب 
نائ���ب يف املحكمة، ثم �س���ار رئي�س���ًا للكّتاب 
فيه���ا وُع���ّن نائب���ًا يف والي���ة ب���ريوت ونه�ص 
بالتعلي���م وله اأكرث من ثلثة وع�س���رين كتابًا 
يف اللغة واالأدب واملقامة وال�سعر والبلغة .  
م�س���رحيات  »ُتع���ّد   : الع���واين  ويتاب���ع 
الأحدب منوذجًا للم�سرح الغنائي الذي بداأه 
م���ارون النقا����ش وتبل���ور على ي���دي القباين 
ال���ذي ق���دم ل���ه م�س���رحيات »دي���ك اجل���ن 
احلم�س���ي-املعتمد بن عباد-ابن زيدون مع 
االأمرية والدة« وغريها.. وتقوم م�س���رحيات 
الأح���دب عل���ى نظ���ام تع���دد الف�س���ول )اأربعة اأو خم�س���ة 
ف�س���ول( وكل ف�س���ل ينق�س���م اإىل عدة وقائع اأو م�ساهد، 
ويتجدد امل�س���هد مع دخول �سخ�س���ية جديدة دون متهيد، 
وخا�س���ة االأماكن التي تت�س���من اأمكنة للن�س���اء، ويحر�ص 
يف  قليل���ة  �سخ�س���يات  تق���دمي  عل���ى  الأح���دب  ابراهي���م 
الواقعة الواحدة، ويف االأغلب تكون ال�سخ�س���يات الثانوية 
كاحلّجاب والر�س���ل وامل�س���افة اإىل امل�س���هد و�سخ�س���ياته 

حممد بري العواني
يستحضر الكاتب املسرحي اللبناني 

ابراهيم األحدب
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ب�سيطة ومنطية وذات وجه واحد وبعد نف�سي واحد وهدف 
فك���ري واحد، وبالتايل فهي �سخ�س���يات �س���اكنة ال تتطور 

ب�سبب عدم وجود �سراع درامي بينها« .  
ويق���ول العواين اإن احلبكة تظِهر �س���عفًا عامًا عنده 
رغ���م اأنها ت�س���ري وف���ق النظ���ام التقليدي : بداية وو�س���ط 
ونهاية، اأو متهيد وعقدة وحّل، و�س���بب هذا ال�سعف براأي 

العواين هو االفتقاد اإىل �س���راع درامي بن ال�سخ�س���يات 
املتناحرة، علمًا اأن ال�سخ�س���يات املتناحرة ي�سار اإليها يف 

امل�سرحية غناًء اأو �سعرًا، وي�سيف العواين :
»م�س���كلة الأح����دب الدرامية هي اأن���ه ال يوجد عنده 
تو�س���يف للأمكن���ة واالأزمنة يف ن�سو�س���ه التي تكرث فيها 
جمال����ص الغن���اء واللهو والطرب، وتعّو�ص هذه العنا�س���ر 
�س���عف احلبكة الدرامية وتطورها وتطور �سخ�س���ياتها، 
وبل���غ جمم���وع االأحل���ان يف م�س���رحياته االأرب���ع املوجودة 
ب���ن اأيدينا 175 حلنًا االأمر الذي يوؤك���د اأن الأحدب كان 
ميي���ل اإىل املو�س���يقا ليدعم مو�س���وع احل���ب ويدافع عنه 
متابع���ًا يف ذلك م�س���رية اأب����و خلي����ل القباين وي�س���تخدم 
الأحدب اأ�س���لوب ع�سره يف ال�س���جع يف معظم ن�سو�سه، 
ويكت���ب ن�سو�س���ًا جدي���دة ملجال����ص غنائه عل���ى عرو�ص 
واأوزان ومقامات مو�س���حات �س���ائدة يف زمن���ه، لكن هذه 
اللغ���ة تب���دو ركيك���ة بالقيا����ص اإىل لغة �س���عره، والأحدب 
يكتب م�س���رحياته بالف�س���حى فقط وي�سمنها الكثري من 
م�س���طلحات البلغة والنحو وال�س���رف �سمن حوارات 
ال�سخ�س���يات، كما تت���وي على الكثري من ال�س���عر الذي 

اأّلفه ابراهيم الأحدب .  

ابراهيم الأحدب
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وِلَد توفيق احلكيم يف مدينة الإ�ص����كندرية امل�صرية 
عام 1898 من اأم تركية الأ�ص����ل، �ص����ارمة متزمتة، ومن 
اأٍب م�ص����رّي كان يعم����ل وكياًل للنائب العام، ثم قا�ص����يًا 
م�صت�صارًا، والتحق بعد اإمتام تعليمه العام بكلية احلقوق 
وح�صل على لي�صان�س القانون عام 1924 واأُبعد عن اجلو 
الفني يف م�ص����ر واأُر�صل اإىل فرن�صا للح�صول على درجة 
الدكت����وراه، وهناك ات�ص����ل ع����ن قرب بالفن����ون والآداب 
العاملية، ل�ص����يما الأدب الفرن�ص����ي، وعاد اإىل م�ص����ر يف 
العام 1927 اأي بعد ثالث �ص����نوات من اإقامته يف فرن�صا 
دون احل�ص����ول على درجة الدكت����وراه، وبعد عودته تقلَّد 
جمموع����ة من الوظائف، اإذ عم����ل وكياًل للنائب العام يف 
املحاكم املختلفة يف الإ�ص����كندرية مل����دة عامني )1927-
الق�ص����اء  اإىل  املختل����ط  الق�ص����اء  م����ن  وانتق����ل   )1929
الأهلي ع����ام 1929 ويف الع����ام 1934 انتقل من ال�ص����لك 
الق�ص����ائي اإىل وزارة املعارف العمومية ليعمل بها مديرًا 
للتحقيق����ات، ث����م انتق����ل اإىل ال�ص����وؤون الجتماعية عند 
اإن�ص����ائها عام 1939 وتوىل فيها مدير م�ص����لحة الإر�صاد 
الجتماع����ي، ثم ا�ص����تقال م����ن وظيفت����ه احلكومية عام 
1943 ليعم����ل يف جري����دة »اأخبار اليوم« التي ن�ص����ر على 
�ص����فحاتها �صل�صلة من امل�ص����رحيات الجتماعية، ثم عاد 
ليعم����ل مديرًا عامًا ل����دار الكتب ع����ام 1951 وعندما مّت 
اإن�صاء املجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب عام 1956 
ُعنّي فيه ع�ص����وًا دائمًا متفرغًا بدرج����ة وكيل وزارة، ويف 
الع����ام 1959 ُع����نّي مندوب����ًا مقيم����ًا للجمهوري����ة العربية 

د.حورية حممد حمو

عقدة التمثيل عند
توفيــــق احلكيـــــم
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املتح����دة ل����دى منظمة اليون�ص����كو يف باري�����س، لكن فرتة 
اإقامته هناك كانت ق�صرية، اإذ عاد اإىل القاهرة ليعمل 

ع�صوًا متفرغًا يف املجل�س الأعلى كما كان .
تويف احلكيم يف القاهرة عام 1988 وحتدُثنا �صريته 
الذاتي���ة باأنه كان مياًل للفن، حمّبًا للمو�ص���يقا منذ نعومة 
اأظف���اره، وعندما �ص���ّب ع���ن الطوق ب���داأت ميول���ه تظهر 
لال�ص���تغال بامل�صرح، ل�صيما اأن عوامل متعددة اأ�صهمت يف 
تنمية هذا امليل والت�صجيع عليه، فكتب يف املرحلة الدرا�صية 
الت���ي اأم�ص���اها يف كلي���ة الدرا�ص���ات القانونية وم���ا قبلها 
بقليل جمموعًة من امل�ص���رحيات باحلج���م الكبري، وكانت 
امل�ص���رحية الأوىل بعنوان »ال�ص���يف الثقي���ل« اأواخر العام 
1919 اإذ ا�ص���توحى فكرتها من وحي الحتالل الربيطاين 
ال���ذي رمز اإليه بال�ص���يف الثقيل ال���ذي كان قد جثم على 
�صدر ال�صعب امل�صري فرتًة من الزمن، ثم كتب م�صرحية 
»خامت �ص���ليمان« عام 1923 وهي م�ص���رحية غنائية، و�صع 
منظوم���ة الأحلان فيها م�ص���اركًة مع �ص���ديقه م�ص���طفى 
���ر م�ص���رحية »العري�س« وهي م�ص���رحية  ممتاز)1( ثم م�صّ
كوميدي���ة خالية من الأحلان وقّدمها مع م�ص���رحية »خامت 
�ص���ليمان« اإىل فرقة عكا�ص���ة بهدف جت�صيدها على خ�صبة 
امل�صرح، ذلك اأن طلعت حرب الذي يعّد اأول م�صتثمر لأول 
بنك يف م�ص���ر اأن�صاأ م�صرح الأزبكية على الطراز العربي، 
وا�صرتط اأن يكون التمثيل فيه مل�صرحيات م�صرية وعربية، 
واأعلن اأنه اإذا مل يكن بٌد من نقل مو�صوٍع اأجنبي فليعر�س 
ب���ًا، اأي مقَتب�ص���ًا.. وكت���ب توفيق احلكيم  ���رًا اأو معرَّ مم�صَّ
اأي�صًا م�ص���رحية »املراأة اجلديدة« ذلك اأنه كان من معامل 
ثورة العام 1919 اأن املراأة �صاركت فيها لأول مرة يف تاريخ 
م�ص���ر مما كان يب�ص���ر بقرب حتقيق اأحالم قا�ص���م اأمني 
يف مطالبته بال�ص���فور وببع�س الأف���كار التي طرحها حول 
م�صتقبل املراأة، وكان لتوفيق احلكيم اأفكار معّينة اأراد اأن 

يربزها يف م�صرحيٍة تتحدث عن املراأة اجلديدة)2( .
وهك���ذا ف���اإن توفيق احلكيم ب���داأ بكتابة امل�ص���رحية، 
واإن مل تك���ن تلك امل�ص���رحيات نا�ص���جة فني���ًا لكنها تبقى 
حماولت متثل ع�ص���رها وتثب���ت اأن احلكيم كان �ص���العًا 
يف كتابة امل�ص���رحية وموهوبًا يف كتابة احلوار، بل اإنه كان 
مي���اًل لكتابة امل�ص���رحية اأكرث من اأي فّن اآخ���ر، وقد اأيقن 

ه���ذا الأم���ر يف ذات���ه واأدرك اأن حّب���ه للم�ص���رح ل يجاريه 
حب���ه لأّي نوع اأدبي اآخر، اإذ �ص���األ نف�ص���ه يومًا عن ال�ص���ّر 
الذي جعله يبداأ بكتابة امل�ص���رحية دون غريها من الفنون 
الأخ���رى فوجد اأن �ص���يطان الف���ن عنده »ق���د ارتدى ثوب 
التمثيلي���ة قب���ل اأن يلتفت اإىل ثوب الق�ص���يدة ال�ص���عرية، 
وملّا حّل فيها كُمن وا�ص���تقَر ومل يع���د يفكر يف اخلروج اإىل 
غريها من اأثواب واأ�صكال«)3( وكاأن هذا الفن قد تاأ�صل يف 
داخله منذ مراحل حياته الأوىل، وُيذكر اأن توفيق احلكيم 
عندما اأُوفد اإىل باري�س يف بعثٍة علمية لدرا�صة القانون قد 
غ���رق يف اآداب الأمم كله���ا وفل�ص���فاتها وفنونها، اإذ يقول: 
»مل اأكن اأ�ص���مح لنف�ص���ي اأن اأجهل فرع���ًا من فروع املعرفة 
لأين كنُت اأعتقد اأن الأديب يف ع�ص���رنا احلا�صر يجب اأن 
يكون مو�ص���وعيًا)4( اأي اأن يلّم من كّل علٍم بطرف، لكن مع 
نهمه ال�ص���ديد للقراءة وحّبه للمطالعة وحماولته حت�صيل 
كّل اأن���واع املعرفة اإل اأنه اعرتف اأن قراءته يف الق�ص����س 
التمثيلي كانت الأكرث غرابة، وقد اأو�ص���ح ذلك يف ر�ص���الة 
اأر�ص���لها اإىل �ص���ديقه اأندريه يقول فيها : »اأما قراءتي يف 
الق�ص����س التمثيلي فهي اأعجب �ص���يء فعلُته.. لقد قراأُت 
 La librairie »كما اأخربُتك ذات مرة »املكتبة امل�صرحية
theatral فاأنا كنت اأرا�ص���لها من م�ص���ر قبل نزوحي اإىل 
فرن�ص���ا، وكانت هي اأول حانوت دخلُت���ه، اإذ دخلُت باري�س 
فجعل���ُت اأختلف اإليه���ا اأيامًا طويلة، اأطالع �ص���فوف كتبها 
�ص���فًا �ص���فًا«)5( وهذا يربز بو�ص���وح اأن املوهبة امل�صرحية 
الت���ي امتلكها واأن حّب���ه لهذا الفن جعاله يب���داأ حياته يف 
باري����س بالط���الع عل���ى الثقاف���ة امل�ص���رحية قب���ل غريها 
م���ن الآداب والفنون، وق���د حاول احلكيم م���رارًا وتكرارًا 
اأن ي���ربر �ص���بب اجنراف���ه اإىل الفن امل�ص���رحي دون غريه 
م���ن الفن���ون الأخرى وذلك عندم���ا اأ�ص���ار اإىل اأن العقلية 
الريا�ص���ية التي متتع به���ا وحّبه لقوة البن���اء يف الفن وما 
���ل احلوار عن غريه من  يتبعه من قوة الرتكيز جعاله يف�صّ
اأنواع الأدب، بل هذا هو ال�صّر يف عنايته باحلوار التمثيلي 
يف الأدب)6( واأعلن اأن ل �ص���يء ير�صي غريزته الفنية مثل 
ال�ص���حة يف البناء، �ص���واء كان هذا البناء لهيكل اآدمي اأو 
فن���ي، وي���رى اأن قوة البن���اء »ل تتمثل فنيًا اأب���رز متثيل اإل 
يف ف���ن العمارة ويف ال�ص���يمفونية املو�ص���يقية ويف الق�ص���ة 
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التمثيلية«)7( ول يحيل احلكيم ق�ص���يَة �ص���غفه بامل�صرح اإىل 
عنا�صر داخلية فح�صب، بل ي�صيف اإليها عنا�صر تعود اإىل 
الطبيعة امل�صرحية والإرث الذي تلقفه عن والده، اإذ يقول: 
»لعل الطبيعة امل�ص���رحية، اأي خلق الإن�ص���ان من احلوار ل 
من الو�ص���ف، خلقه من واقع كالمه هو ل من واقع و�ص���ف 
غ���ريه هو ما يالئم طبعي.. ملاذا؟ اأه���ي الوراثة؟ اأهو روح 
اجلدل واملنطق والرتكيز وو�صع الكلمة يف مو�صعها وحوار 
النف����س وقل���ق القا�ص���ي وميزان���ه عند وال���دي.. كل ذلك 

اأقرب اإىل روح امل�صرح«)8( .
اإن حّب���ه للم�ص���رح مل يك���ن م�ص���ادفًة واإمنا هناك 
عوام���ل اأ�ص���همت يف تكوينه ومن ثم تاأ�ص���يله، ثم يخرج 
توفي���ق احلكي���م يف التعلي���ل م���ن نط���اق اخلا����س اإىل 
النط���اق العام عندما ينظر اإىل الق�ص���ية ب�ص���كٍل اأعمق 
وذلك عندما حتدث ع���ن طبيعة املرياث الأدبي العربي 
فيجع���ل طبيع���ة الرتكيب عند العرب يف ال�ص���عر والفكر 
والأدب والبالغة هي جوهر الفن امل�ص���رحي، اإذ يقول : 
»اإن طبيع���ة الرتكيب والرتكيز عند الع���رب منذ القدم 
يف ال�ص���عر والفك���ر والأدب والبالغ���ة ه���ي جوهر الفن 
امل�صرحي، وجتعلني دائمًا اأعتقد اأن ال�صليقة العربية هي 
�ص���ليقة م�صرحية«)9( ذلك اأن توفيق احلكيم كان قد برر 
عدَم وجود امل�صرح عند العرب القدماء باأن الظروف مل 
تتهياأ لهم كما تهياأت لليونانيني، لذلك مل ي�ص���تطيعوا اأن 
يوؤ�ص�ص���وا م�صرحًا �صبيهًا بال�ص���كل املتعارف عليه، اإل اأن 
ال�صليقة امل�صرحية قد ظهرت عند العرب باأ�صكاٍل اأخرى 
-كما يقول- وي�ص���ري اإىل َم�ص���اهد يف »ر�ص���الة الغفران« 
للمعري، واإىل قطٍع من احلوار يف »الأغاين« ويف كتابات 
اجلاح���ظ، وهذا اإقرار من���ه اأن طبيع���ة مرياثنا الأدبي 
العرب���ي كانت اإح���دى الأ�ص���باب التي جعلت���ه مييل اإىل 
امل�ص���رح دون غريه من الفن���ون الأدبية الأخرى، لكن مع 
هذه الطبيعة احلوارية التي متهد الطريق لكتابة الن�س 
امل�ص���رحي، ومع هذا الإرث الفن���ي اخلا�س والعام الذي 
اأ�ص���ار اإليه، ومع ميله املبكر لكتابة الن�ّس امل�صرحي دون 
غريه من الفنون الأخرى جند اأن توفيق احلكيم عندما 
اأر�صله والده عام 1924 اإىل فرن�صا للح�صول على �صهادة 
الدكتوراه يف القانون اأم�ص���ى وقتًا طوياًل وهو يتقلب بني 

نوٍع اأدبي واآخر يف �ص���بيل البحث عن اأ�ص���لوٍب يركن اإليه 
وهو الذي اأتقن فن احلوار، ولعل هذا ما مل�صناه وا�صحًا 
اأثناء حديثه مع �صديقه اأندريه يف ر�صالٍة خا�صة بينهما، 
اإذ يقول فيها : »يف باري�س انحنى ظهري مبكتبي ب�صارع 
بلب���ور اأبح���ث واأبح���ث عن ذلك ال�ص���راب ال���ذي يدعى 
الأ�ص���لوب«)10( ذلك اأنه يف باري�س قد بداأ بكتابة ال�ص���عر 
على املذاهب احلديثة، لكنه عدل عن ذلك لأنه مل يجد 
نف�ص���ه يف ال�صعر، ثم بداأ بعدها بتاأليف كتاب �صخم عن 
الف���ن وتاريخ���ه يف ثالث���ة اأجزاء كم���ا كان خمططًا له، 
لك���ن ما اإن كتب اخلم�ص���ني �ص���فحة الأوىل حتى مزقها 
معلاًل ذلك باأن اأ�ص���حاب الخت�صا�س اأوىل بكتابة هذا 
التاري���خ، ثم انتقل اإىل كتاب���ة الرواية بحجة اأن الواجب 
يقت�ص���ي ذلك، اإذ ن�ص���معه يقول : »كان الأمر اإذن -ومل 
يزل- فيما يتعلق بكتابتي للرواية والق�صة تطوعًا قوميًا 
وفنيًا اأقوم به كلما �صعرت اأن هناك حاجًة اإىل الإ�صهام 
بجه���د، واأن الواجب يدعو اإىل املحاولة«)11( وهكذا كتب 
رواية »عودة الروح« وهو ل يرجو منها من حيث ال�ص���كل 
اإل امل�ص���اهمة بهذا الواجب نحو هذا القالب الفني، اأما 
من حيث املو�ص���وع فقد اأراد اأن يجعلها �ص���جاًل للتاريخ 
ووثيق���ًة ل�ص���عوٍر على حدِّ تعبريه.. كّل ه���ذا وهو يعلم اأن 
موهب���ة كتاب���ة احلوار ه���ي الأق���وى، اإذ يق���ول : »واأعود 
اإىل اأوراقي اأنكبُّ عليها انكبابًا غري حافٍل بغ�ص���ب اإلهة 
احل���ب، معفرًا جبيني عن���د اأقدام اإلهة ال�ص���عر والفن، 
واإذا بهذا الإله القا�ص���ي يه���زاأ يف النهاية بتعبي وكّدي، 
ويب�ص���م يل قائاًل بل�صان م�ص���يو هاب : نعم، نعم، لديك 
موهبة احل���وار، لكن«)12( عندها ينه���ال توفيق احلكيم 
على كّل م���ا كتبه من اإبداعات متنوع���ة بالتمزيق ليبداأ 
م���ن جديد بكتابات اأخرى واأخ���رى، علمًا باأن هذا الإله 
قد و�ص���ع يف نف�ص���ه جرثومة ال�ص���ّك كما يقول، وير�صل 
ر�ص���الًة اأخرى اإىل �ص���ديقه اأندريه، لك���ن هذه املرة من 
الإ�صكندرية بعد عودته من باري�س يخربه فيها اأنه مازال 
يعاين من مرحلة البحث عن الأ�ص���لوب، ذلك اأنه و�ص���ع 
ن�ص���ب عينيه من ناحية امل�صمون امل�صادر الثالثة التي 
ا�صتلهمها فنيًا وهي القراآن و«األف ليلة وليلة« و«ال�صعب« 
اأو املجتمع : »ولكن الأ�ص���لوب، الأ�ص���لوب، لطاملا �صغلُتك 
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معي باحلديث عن الأ�ص���لوب الفني ال���ذي اأبحث عنه.. 
اأي���ن اأجده اأخريًا؟ ومع ذلك يف وهمي اأنه قد يكون على 
مقرب����ة مني دون اأن اأ�ص����عر.. مَل ل يكون هو ذلك احلوار 
ال����ذي اأنفقُت يف ممار�ص����ته وقت����ًا طوي����اًل؟«)13( اإذن هو 
يدرك يف قرارة نف�ص����ه هذا امليل اجل����ارف اإىل احلوار، 
وما يوؤكد لنا ذلك اإ�ص����افًة اإىل ما ذكره �صابقًا اأنه ي�صري 
�ص����راحًة يف الر�ص����الة نف�ص����ها اإىل القال����ب الفني الذي 
ا�ص����تهواه، اإذ يق����ول : »اإنه القالب الذي ب����داأُت معاجلته 
قب����ل نزوحي اإىل اأورب����ا، ومن اأجله ان�ص����رفُت حتى عن 
الكتاب����ة ال�صيا�ص����ية املحرتم����ة يف نظر اأهل ب����الدي«)14( 
ويتاب����ع مت�ص����ائاًل : »مَل ل تق����ول اإن احل����وار هو اأ�ص����لوبي 
ال����ذي اأحت����رق بحثًا عن����ه؟«)15( ولعل متكّنه من اأ�ص����لوب 
احلوار وموهبت����ه يف اإبداعه دون اأن يدري اأو رمبا يدري 
ويتجاهل ذلك هو الناحية الفنية التي لفتت نظر كّل من 
اطلع على خمطوطاته اأثناء تواجده يف باري�س من اأدباء 
وفنان����ني، اإذ ن�ص����حوه باأن ي�ص����عى اإىل »اإدخ����ال احلوار 
قالب����ًا اأدبيًا وباب����ًا مرعيًا يف الأدب العربي« ملا مل�ص����وه يف 
كتابات����ه من مي����ٍل اإىل احلوار)16( لكن بع����د هذا التقدمي 
وبعد هذا امليل من قبل توفيق احلكيم اإىل موهبة احلوار 
وبعد ع�ص����قه للفن امل�صرحي يراودنا ال�صوؤال الآتي : ملاذا 
اجت����ه توفيق احلكي����م اأثناء اإقامت����ه يف باري�س اإىل كتابة 
ال�ص����عر وهو مدرك اأنه لن يفلح بذلك؟ وملاذا بداأ بتنفيذ 
م�ص����روعه يف كتابة مو�ص����وعة عن تاريخ الفن وهو الذي 
عرف كنه طبيعته امل�ص����رحية؟ وملاذا بداأ بكتابة الرواية 
وهو املوهوب بفن احل����وار؟ ُترى هل هذا التنوع والتنقل 
بني الأنواع الفنية املتع����ددة يعود اإىل حمى اخللق الفني 
كما يقول؟ اأو ميكن اأن يعود اإىل طبيعة احلالة النف�ص����ية 
التي �ص����عر بها توفيق احلكيم من قلٍق وحريٍة وهو يتقلب 
بني خمتلف الأ�ص����اليب واملذاهب، اأو رمبا يكون قد رغب 
يف تو�ص����يع جتاربه وتنوع اإبداعاته، اأو رمبا يكون انتقاله 
عرب امل�ص����افة املكانية بني ال�ص����رق والغ����رب جعله يحقق 
رغب����ًة يف داخل����ه وه����ي الطالع عل����ى الثقاف����ة الأوربية 
مبجالتها املتنوعة، ومن ثم حماولة جماراتها.. اأ�ص����ئلة 
كث����رية تتبادر اإىل الأذهان، لكن م����ا هو حمقق فعاًل هو 
اأن احلكيم كان يناأى بتجاربه قدر امل�صتطاع عن التاأليف 

امل�صرحي اأثناء اإقامته يف باري�س وبعد عودته منها بفرتٍة 
غ����ري قليلة، ولعل اأ�ص����باب ذل����ك كثرية تدخ����ل يف نطاق 
واحد وتو�ص����ع حتت عنوان واح����د وهو اأن توفيق احلكيم 
قد عانى من عقدٍة نف�صية اأطلق عليها فوؤاد دوارة »عقدة 
التمثيل«)17( فكيف ت�صكلت هذه العقدة؟ وما تداعياتها؟

عقدة التمثيل.. اأ�سبابها وتداعياتها
م���ن خالل الط���الع عل���ى ال�ص���رية الذاتي���ة لتوفيق 
احلكيم لحظنا بو�صوح اأنه كان يعاين من عقدة التمثيل، 
وه���ذه العق���دة مل تكن خمتلق���ة واإمنا تر�ص���خت يف داخله 
نتيج���ة عوامل متع���ددة تدخل يف نطاق واحد وهو �ص���طوة 
الع���ادات والتقالي���د، اأو لنقل اللتزام باملبادئ والأ�ص���ول 
املتعارف عليه���ا يف املجتمع الذي ينتمي اإليه، و�ص���نحاول 
تبيان مالب�صات هذه العقدة وت�صليط ال�صوء على اأ�صبابها 

وتداعياتها .
ق���د يعود ال�ص���بب الأول يف ت�ص���كيل ه���ذه العقدة اإىل 
خ���وف توفي���ق احلكيم من اأن ي�ص���بح حمّط �ص���خريٍة من 
الآخرين كما ح�صل له يف بداياته امل�صرحية وذلك عندما 
ُعر�ص���ت بع�س م�ص���رحياته على خ�صبة امل�ص���رح فتعّر�س 
للنق���د وال�ص���خرية، وق���د تبّينا ذل���ك من خالل الر�ص���الة 
التي اأر�ص���لها اإىل �ص���ديقه الفرن�ص���ي اأندريه يقول فيها : 
»اأمامي ق�صا�ص���ات من نقد �ص���حف م�صر لرواياتي التي 
مُتثل يف القاهرة، فاإذا اأنا مو�صع ال�صخرية«)18( ولعل هذه 
ال�ص���خرية هي التي جعلت توفيق احلكيم يحجم عن كتابة 
امل�صرحية ويخ�صى خو�س غمار الفن امل�صرحي، بل ويجهد 

نف�صه يف البحث عن فٍن اآخر يركن اإليه ويحقق ذاته .
اإن هذه ال�صخرية �ص���كلت عند احلكيم عقدة نف�صية 
جعلت���ه حت���ى بعد اأن عاد من فرن�ص���ا وا�ص���تقر يف م�ص���ر 
يخ�ص���ى الول���وج يف كتابة امل�ص���رحية، ويخ�ص���ى اأن ميار�س 
هوايت���ه يف كتابة احل���وار، وقد ا�ص���تدلينا عل���ى ذلك من 
خالل الر�صالة التي اأر�صلها اإىل �صديقه اأندريه بعد عودته 
من فرن�صا وان�صغاله يف ال�ص���لك الق�صائي، اإذ يقول فيها: 
»كي���ف ال�ص���بيل اإىل اخلروج من اإطاري الق�ص���ائي؟ كيف 
اأن�ص���ر فنًا دون اأن اأتعر�س ل�ص���خرية الزم���الء وخيبة اأمل 

النائب العام وفجيعة الأهل واخلل�صاء؟«)19( . 
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عل���ى الرغ���م من اأن���ه كان ميار�س مهمت���ه الوظيفية 
الق�صائية اإل اأن هناك �صيئًا كان يعتمل يف داخله قد يكون 
هذا ال�ص���يء ه���و حّمى اخلل���ق، لكن هذه احلم���ى مكبوتة 
ب�ص���بب خوفه من ردة الفع���ل التي عر�ص���ته لالإهانة فيما 
م�ص���ى.. ويعود ال�صبب الثاين اإىل ال�صخط الذي وقع عليه 
من اأهله ب�ص���بب اختالطه مع امل�ص���تغلني بامل�ص���رح وهو يف 
مقتبل العمر، ول�صيما عندما راآه والده القا�صي وهو يجل�س 
مع اأحد )امل�صخ�ص���اتية( على قارعة الطريق، اإذ ي�ص���رح 
بذل���ك قائاًل : »لق���د كانت فجيعًة لأبي امل�ص���كني اأيام كان 
ي�ص���مع ويرى اأنني اأن�صى �ص���فتي كمحاٍم واأنح�صر يف زمرة 
املمثلني اأو اأولئك الذين ي�ص���مونهم عندنا )امل�صخ�صاتية( 
احلق اأنهم يف م�ص���ر لي�صوا من الطوائف املحرتمة.. لقد 
كان ملحن رواياتي كام���ل اخللعي يجل�س معي على قارعة 
الطريق يدندن ويلح���ن وهو عاري القدمني اإل من قبقاٍب 
خ�ص���بي«)20( ويع���رتف باأن املثقف���ني اأمثاله كان���وا يبدوؤون 
حياته���م الأدبي���ة بالكتاب���ة ال�صيا�ص���ية فينال���ون ال�ص���هرة 
والح���رتام بينما هو ب���داأ حياته الأدبي���ة بالنغمار بالفن 
والكتابة امل�صرحية والختالط بامل�صخ�صاتية، وي�صيف اأنه 
ل���و فعل كما فعل غريه م���ن املثقفني لنال الر�ص���ا من ِقبل 
اأهله لأن الفرق �صا�صع يف م�صر يف ذلك احلني بني خدمة 
رجال ال�صيا�صة وخدمة امل�صخ�صاتية.. ورمبا يعود ال�صبب 
الثالث اإىل رغبة احلكيم يف حتقيق احللم الذي كان يراود 
والده يف اأن ي�ص���بح قا�صيًا حمرتمًا، ول�ص���يما اأنه اأو�صح 
ذلك يف ر�صالٍة اإىل �صديقه اأندريه يقول فيها : »لقد خ�صي 
وال���دي املتوجع اأن يجرفني التيار عن حياة الق�ص���اء التي 
عا�ص���ها ب�صرف فاأ�ص���ار عليه املخل�ص���ون اأن يق�صيني عن 
م�ص���ر فرتة من الزمن فاأر�ص���لني كما ت���رى اإىل هنا لعّلي 
اأ�ص���لو الفن واأن�ص���رف اإىل ما يتمناه يل من حياة قانونية 
حمرتمة«)21( واحلقيقة ح�صل هذا الأمر عندما راآه والده 
كم���ا ذكرن���ا �ص���ابقًا يجل�س عل���ى قارعة الطري���ق مع اأحد 
امل�صخ�ص���اتية فن�ص���حه بع�س اأ�ص���دقائه ب�ص���رورة اإبعاد 
ولده توفي���ق عن هذه الأج���واء املوبوءة وذل���ك عن طريق 
اإر�ص���اله ببعثة علمية اإىل فرن�ص���ا لإكمال درا�ص���اته العليا 
يف القانون.. ويتعمق احل�ّس املاأ�ص���اوي عند توفيق احلكيم 
عندما اأدرك اأن عائلته �ص���مت �ص���وتها اإىل �صوت اأبيه يف 

�ص���رورة اإبعاده عن اأجواء الفن امل�صرحي، وقد تبّينا ذلك 
من خالل ر�ص���الٍة اأر�ص���لها اإىل الأديب والناقد امل�ص���رحي 
حمم���ود كامل ي�ص���كو له هّم���ه ويتمنى اأن يتاب���ع العمل يف 
جمال الفن امل�صرحي، اإذ يقول فيها : »كنُت اأوّد من اأعماق 
قلب���ي اأن اأقدم حياتي الباقية خلدم���ة الفن غري طامٍع يف 
�ص���يء، ولكن اأتدري ماذا جرى؟ قام���ت علّي قائمة الأهل 
واملع���ارف والأقرباء، وجّلهم اأهل علم وف�ص���ل، وبع�ص���هم 
ي�ص���غل منا�صب كربى لموين اأ�صّد لوم وحم�صوين خال�س 
الن�ص���ح، بل و�ص���رخوا يف وجه���ي قائل���ني : اأّي فّن تعني؟ 
ب���ل اأية هوة تريد اأن تقذف بنف�ص���ك اإليه���ا؟ وهل الفن اإل 
�صناعة الرعاع وال�ص���اقطني؟«)22( وي�صيف توفيق احلكيم 
اأنه ا�صت�صار اأحد اأ�صاتذة مدر�صة احلقوق يف التف�صيل بني 
ال�ص���فر لإمتام درا�صته اأو العمل بالفن امل�صرحي، فن�صحه 
باأن ي�ص���افر اإىل باري����س ويدر�س الدكتوراه ليع���ود قانونيًا 

حمرتمًا .
لقد تعددت الأ�ص���وات وتنوع���ت واجتمعت حتت راأي 
واحد هو �ص���رورة اإق�ص���اء احلكيم عن هذا الفن، عندها 
ر�ص���ي توفيق احلكي���م بالواقع وق���رر ال�ص���فر اإىل باري�س 
مرغم���ًا لإمت���ام تعليمه يف درا�ص���ة القان���ون، وبعد عودته 
من فرن�ص���ا عام 1927 وبعد غياب ثالث �صنوات اأم�صاها 
يف باري����س ومل ي�ص���تطع خاللها اأن يح�ص���ل على �ص���هادة 
الدكتوراه يف القانون تعمقت هذه العقدة وات�ص���عت وعا�س 
مرحل���ًة من الت�ص���تت الذهني والقلق النف�ص���ي وال�ص���راع 
الداخل���ي ب���ني الواقع الذي يعي�ص���ه وما ي�ص���بو اإليه، لكن 
عل���ى م���ا يب���دو اأن احلكيم بعد اأن �ص���غل وظيف���ة نائب يف 
الأري���اف اأخذ يفك���ر بجدي���ٍة يف اأن يكتب للم�ص���رح اإل اأن 
عوائ���ق جديدة حالت بينه وبني امل�ص���رح، يع���ود اأولها اإىل 
ما مل�ص���ه من ازدراء زمالئه وروؤ�صائه لكّل م�صتغٍل بامل�صرح 
اأو باأي فٍن اآخر، فقد �ص���ّرح ل�ص���ديقه اأندريه باأنه عندما 
التحق بنيابة طنطا ان�صغل بعمله الق�صائي ومل يجال�س اإل 
الزمالء من اأع�ص���اء النيابة والق�ص���اة، والطامة الكربى 
اإذا فت���ح اأحده���م حديثًا يف اأدٍب اأو ف���ٍن اأو فكٍر، لي�س هذا 
فح�ص���ب، ب���ل روى ل���ه اأن كارث���ًة كادت اأن حت���ّل به وذلك 
عندما هبط املدينة قا�ٍس كان من زمالء درا�صته مبدر�صة 
احلق���وق يف القاه���رة وُقّيد ا�ص���مه مع احلكي���م يف جدول 
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املحامني، وقد �صهد ان�صرافه اإىل التاأليف امل�صرحي اإبان 
بداياته الأوىل، وح�صر متثيل بع�س رواياته، وما اإن راآه يف 
جل�ص���ة مع زمالء العمل يف طنطا حتى اتخذ جل�صًة بقربه 
و�ص���اح ب�ص���وٍت مرتفٍع : »اأين اأنت واأين لياليك ورواياتك 
التي كانت منذ ع�ص���رة اأعوام متالأ امل�ص���ارح؟«)23( عندها 
حملق فيه رئي����س املحكمة ورئي�س النياب���ة وقال بتعجٍب : 
يعن���ي اإيه كان يف الت�ص���خي�س؟! وعندما راأى �ص���احبه يف 
عينيه اآيات التو�صل تراجع عن ذلك وقال ل، بل كان مييل 
اإىل م�صاهدة التمثيل)24( وعندما انفرد احلكيم ب�صاحبه 
اأفهم���ه اأن ذلك املا�ص���ي ُدِفن، وطلب منه اأن ل يل�ص���ق به 
اأمام اأع�ص���اء الأ�صرة الق�صائية كلمة »اأدب« اأو كلمة »فن« 
اأو حتى كلمة »فل�ص���فة«)25( فهذه البيئة اأ�ص���همت يف خوف 
احلكي���م م���ن اخلو�س يف غم���ار الفن امل�ص���رحي، واأكدت 
حر�ص���ه على �ص���رورة البتعاد عن بيئة الف���ن والفنانني، 
وميكن اأن ن�صيف اإىل ذلك ظروف امل�صرح امل�صري اآنذاك 
وما عاناه م���ن هبوٍط فني مقابل ازدهار ال�ص���حافة وفن 
املقالة، وقد اأخرب �ص���ديقه اأندريه بذلك قائاًل : »ما كدُت 
اأعود من فرن�ص���ا حتى وجدُت اأو�ص���اع م�صر ال�صيا�صية يف 
تطورها ال�ص���ريع وما نتج عنه من برملانات واأحزاب تنفق 
الأم���وال على األ�ص���نة حالها م���ن ال�ص���حف والكّتاب وقد 
رفعت من �ص���اأن ال�صحافة وكّتابها يف الوقت الذي تدهور 
فيه امل�ص���رح وكّتاب���ه«)26( وعندما عاد من فرن�ص���ا مل يجد 
فرقة عكا�ص���ة لأنه���ا اأفل�ص���ت واختفت، وانطفاأت اأ�ص���ماء 
بع����س امل�ص���رحيني اأمث���ال حمم���د م�ص���عود وعبا�س عالم 
ولطف���ي جمعة وغريهم بانطفاء اأ�ص���واء امل�ص���رح، وملعت 
اأ�صماء جديدة مع التماع جنم ال�صحافة اأمثال طه ح�صني 
وعبا�س حممود العقاد وعبد القادر املازين، وعندما خطر 
للحكي���م اأن يبحث عن �ص���ديقه القدمي م�ص���طفى ممتاز 
ليتن�ص���م منه روائ���ح العهد الغابر)27( ولي�ص���األه عن اأحوال 
امل�ص���رح فاأجابه بنربة حزٍن واأ�ص���ى : »امل�صرح مات« ولعلَّ 
هذه الأ�ص���باب متفرقة اأو جمتمعة ه���ي التي جعلت توفيق 
احلكيم يحجم عن اخلو�س يف غمار الفن امل�صرحي بقوٍة، 
وهي التي جعلته يرجئ ن�ص���ر م�ص���رحية »اأهل الكهف« اإىل 
الع���ام 1933 ذلك اأنه كتبها بع���د عودته من باري�س باللغة 
العربية، ولعل هذه الأ�صباب هي التي جعلته ي�صّر يف اأكرث 

من مو�ص���ٍع على اأن م�ص���رحية »اأهل الكهف« كتبها بهدف 
الق���راءة ل بهدف العر����س بعد جمعها ب���ني دفتي كتاب، 
ل بل حر�س على األ يطلق عليها ا�ص���م م�ص���رحية، واأطلق 
عليها مرًة عبارة »حوار اأدبي فكري« ومرًة »ق�صة متثيلية« 
وعّده���ا مرًة ثالثة »�ص���كل اأدبي قائم بذاته« ول �ص���لًة بينه 
وبني امل�ص���رح، اإذ ن�ص���معه يقول : »اإنها لي�صت ع�صرية ول 
تاريخية ول حتى ق�ص���ة متثيلية حقيقية، بل ل�ص���ُت اأدري، 
رمب���ا كانت عم���اًل فنيًا يقوم على احل���وار ل اأكرث ول اأقل، 

حوار اأدبي للقراءة وحدها«)28( .
لق���د كان هدفه اأن يجع���ل للحوار قيم���ة اأدبية بحتة 
عل���ى حد تعب���ريه، بل يق���ّر ويع���رتف اأن و�ص���عها للتمثيل 
�ص���ْته  مل يخط���ر بباله قط لأن كلمة الت�ص���خي�س التي عرَّ
لالإهانة وال�ص���خرية يف بداية حيات���ه الأدبية مازالت ترن 
يف اأذن���ه، ويوؤك���د يف مو�ص���ٍع اآخ���ر قائ���اًل : »مل اأكتب هذه 
الق�ص���ة للتمثيل، ولو كان يف مق���دوري معاجلة الفكرة يف 
ق�ص���يدة اأو يف �ص���ورٍة زيتي���ة اأو قطعٍة مو�ص���يقية لفعلت.. 
لق���د كان���ت و�ص���يلتي يف اإخراج الفك���رة هي احل���وار«)29( 
ولع���ل توفيق احلكيم الذي امتلك موهب���ة احلوار يريد اأن 
يكتب للم�ص���رح وير�ص���ي م���ا يعتمل بداخله م���ن مواهب، 
لك���ن بطريقٍة اإبداعية جدي���دة، طريقة قائمة على حتويل 
امل�صرح اإىل اأدٍب كباقي الآداب، وهذا الأدب ل يحتاج اإىل 

جت�صيد على خ�صبة امل�صرح .
لكن قد يقول قائل اإن احلكيم اأ�صّر على اأن م�صرحية 
»اأهل الكهف« غري قابلة للتج�ص���يد على خ�ص���بة امل�صرح ل 
لهذه الأ�ص���باب فح�صب بل لأنها م�ص���رحية ذهنية ي�صعب 
عر�ص���ها عل���ى خ�ص���بة امل�ص���رح.. يف الإجابة نق���ول : هذا 
�صحيح، وقد اأ�ص���ار احلكيم اإىل ذلك بقوله : »اليوم اأقيم 
م�ص���رحي داخل الذهن واأجع���ل املمثلني اأفكارًا تتحرك يف 
املطلق من املعاين مرتدية اأث���واب الرموز، ولكن املفاجاأة 
مل تع���د احلادثة بقدر ما هي الفكرة، لهذا ات�ص���عت الهوة 
بيني وبني خ�صبة امل�صرح، ومل اأجده قنطرة تنقل مثل هذه 
الأعمال اإىل النا�س غري املطّبعة«)30( لكن يف احلقيقة فاإن 
هذه امل�صرحية مل تكن للقراءة فح�صب واإمنا ُعِر�صت على 
امل�ص���رح يف م�ص���ر اإبان ن�ص���رها، ولقت اإقباًل جماهرييًا 
وا�ص���عًا يف حينه، اأ�صف اإىل ذلك اأنه عندما �ُصئل احلكيم 
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هل ميكن مل�ص���رحيات مث���ل »اأه���ل الكه���ف« و«بجماليون« 
و«�ص���هرزاد« اأن ُتعَر�س على خ�صبة امل�ص���رح؟ اأجاب : »اأما 
اأن���ا فاأعرتف باأنني مل اأفك���ر بذلك عند كتابة روايات مثل 
اأه���ل الكهف و�ص���هرزاد ث���م بجماليون، وقد ن�ص���رُتها ومل 
اأر�َس حتى اأن اأ�ص���ميها م�صرحيات، بل جعلُتها عن عمٍد يف 

كتب م�صتقلة عن جمموعة امل�صرحيات«)31( .
قد تكون اجلفوة بني توفيق احلكيم وخ�صبة امل�صرح 
يف هذا النوع من امل�ص����رحيات لها مربراتها املو�ص����وعية 
لأن هذه امل�ص����رحيات الفكري����ة حتتاج اإىل نوٍع خا�ٍس من 
الإخ����راج والأداء التمثيل����ي، ول�ص����يما اأن ذل����ك مل يكن 
متوفرًا يف تلك الفرتة، فاحلركة امل�صرحية اآنذاك كانت 
يف بدايتها، لكن األ ميكن عر�ص����ها اإذا توفرت ال�صروط 
املالئمة؟ نعم، ميكن ذلك لأن توفيق احلكيم �ص����ّرح باأن 
ه����ذه امل�ص����رحيات ُكتَب لها احلياة فوق خ�ص����بة امل�ص����رح 
عندما ُترجَمت اإىل اللغات الأجنبية، وهذا ما مل�ص����ه من 
ت�ص����ريحات بع�س رجال امل�ص����رح الأوربي حول م�صرحه 
الذهني، اإذ ن�ص����معه يقول : »م�صرحيات مثل اأهل الكهف 
و�ص����هرزاد و�ص����ليمان احلكيم ا�ص����تطاعت اأن حتيا بع�س 
احلياة يف الكتب، لكنها مل ت�صتطع احلياة حتى الآن فوق 
خ�ص����بة امل�صرح، اإىل اأن ُنقلت اإىل لغاٍت اأجنبية، واطلعُت 
اأخريًا على بع�س تقارير متحم�ص����ة لبع�س رجال امل�صرح 
الأورب����ي عن �ص����الحيتها هناك حلياة التمثيل، ف�ص����األت 
نف�ص����ي : اأتراه اختالف العّينة ورواد امل�صارح العامة«)32( 
اإل اأن توفي����ق احلكيم مل يّر مانعًا فيما بعد من جت�ص����يد 
مث����ل هذه امل�ص����رحيات فوق خ�ص����بة امل�ص����رح امل�ص����ري، 
ول�ص����يما عندما طلب القائم����ون على الفرقة القومية يف 
افتتاحها بال�صماح لعر�س م�صرحية »اأهل الكهف« اإل اأن 
توفيق احلكيم بعد اأن اأ�ص�����س لالأدب امل�صرحي يف م�صر 
والوطن العربي، ورمبا بعد اأن بداأ الفن امل�ص����رحي يلقى 
قب����وًل واإقباًل جماهريي����ًا راح يوؤلف م�ص����رحيات بهدف 
عر�صها على خ�صبة امل�صرح، ل بل كتب م�صرحياٍت اأخرى 
مبو�صحاٍت ت�ص����اعد يف عملية الإخراج، وهذا دليٌل كاٍف 
ملوافقته على جت�ص����يد مث����ل هذا النوع من امل�ص����رحيات، 
ورمب����ا هذا يكفي للدللة عل����ى اأن توفيق احلكيم تخل�س 

من عقدة التمثيل .
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اإن احلديث ع���ن التعاي�ش والت�سام���ح هو حديث عن 
قي���م اإن�سانية متاأ�سلة يف التاريخ الإن�ساين، تطورت بتطور 
املجتمعات، وانفتحت بانفتاحها عل���ى العوملة الراأ�سمالية 

الت���ي �ساهم���ت يف تق���ارب ال�سع���وب والثقاف���ات 
وات�ساله���ا ببع�سها من جهة، وب���روز الرنج�سية 
احل�سارية والتع�سب من جهة ثانية، اإل اأن تطور 
املجتم���ع وانفتاح الثقافات عل���ى بع�سها وانت�سار 
العومل���ة اأدى بالعديد من املفاهي���م الإن�سانية اإىل 
التال�سي اأو الفهم اخلاطئ مما �ساعد على تاأزمي 
القيم الإن�سانية داخل املجتمعات وتعتيمها، وهذا 
م���ا فر�ش �سرورة التفك���ر جديًا يف اخلروج من 
بوتق���ة النح�سار القَيمي والبحث عن طرق بديلة 
تتنا�سب وطبيعة املرحلة املتقدمة، ولعل اخلطاب 
الدائ���ر الي���وم حول قي���م التعاي����ش والت�سامح يف 
جمتمعاتن���ا هو نتيج���ة للواقع امل���وؤمل الذي كر�ش 
بالب�سري���ة  واأدى  والأحق���اد  والتط���رف  العن���ف 
اإىل الجت���اه نح���و اأفق مظلم، ال�س���يء الذي دفع 
بالعديد من الكّتاب اإىل البحث يف املجال الأدبي 
عن هذه القيم باعتبار اأن الأدب نافذة املجتمع .
اإن حاج���ة الكّت���اب لإر�س���اء قَي���م التعاي����ش 
والت�سام���ح هي غاية بح���ّد ذاتها ولي�س���ت و�سيلة 
الثق���ايف  اأخ���رى، واحل���وار  للو�س���ول لأغرا����ش 
ال���ذي تبّن���اه امل�س���رح اليوم ه���و من اأه���م ال�سبل 
لن�س���ر التعاي����ش والبح���ث ع���ن اأف�س���ل الط���رق 
لكيفية الت�سرف بحكمة وت���وازن اأثناء التوترات 
والأزم���ات، وب�سكل يوؤدي اإىل امت�سا�ش العنف واحلّد من 

نزعات التطرف .

رحيمـــــــــة اجلـــــابري

خيارات يف زمن احلرب لبدر احلمداين

املسرح رائدًا يف نشر ثقافة التسامح



نوافذ على امل�سرح العربي احلياة امل�سرحية - العدد 107 - 108
Theatre L

ife - Issue 107 - 108

188

اأم���ام تزاي���د التحدي���ات والرهان���ات العاملي���ة التي 
تعي�سها الإن�ساني���ة الآن األ�سنا بحاجة اإىل اأدب ير�سي قيم 
التعاي����ش والت�سام���ح؟ وما هي ال�سبل الت���ي اتبعها امل�سرح 
العرب���ي لتحقي���ق توا�سل حقيق���ي بني الأف���راد؟ األ يجب 
العرتاف باأن امل�سرح اليوم بات من اأف�سل ال�سبل لتمرير 

قيم التعاي�ش الإن�ساين؟
كرث احلديث عن مفه���وم التعاي�ش يف الآونة الأخرة 
باعتب���اره مفهوم���ًا م���ن املفاهي���م احلديث���ة الت���ي طف���ت 
عل���ى ال�سطح واأنتج���ه الظرف الراه���ن، الأمر الذي جعل 
وجهات النظر تختلف يف حتديده باعتباره مفهومًا منفلتًا 
يف الزم���ان وامل���كان، ل���ذا ل بد م���ن بيان الدلل���ة اللغوية 

للم�سطلح وا�ستعرا�ش الدللت ال�سطالحية له .
ورد يف »املعج���م الو�سي���ط« : تعاي�س���وا عا�س���وا عل���ى 
الألف���ة واملودة، وعاي�سه عا�ش مع���ه، والعي�ش معناه احلياة 
وما تكون به من املطعم وامل�سرب والدخل، ويف ال�سطالح 
ثّمة م���ن يع���ّرف مفه���وم التعاي�ش ال�سلم���ي باأّن���ه �سيا�سة 
خارجية تنتهجها الدولة املحبة لل�سالم وت�ستند اإىل فل�سفة 
مقت�ساه���ا نبذ احل���رب ب�سفتها و�سيلة لف����ش املنازعات 
وتع���اون الدولة مع غرها من الدول ل�ستغالل الإمكانيات 
املادية والطاقات الروحي���ة ا�ستغالًل يكفل حتقيق اأق�سى 
ق���در ممكن من الرفاهية للب�سر بغ����شّ النظر عن النظم 
ال�سيا�سي���ة اأو الجتماعي���ة اأو القت�سادي���ة، ويرى د.عبد 
العزيز ب���ن عثمان التويجري اأن م�سطل���ح التعاي�ش يعني 
قيام تعاون بني دول العامل على اأ�سا�ش من التفاهم وتبادل 
امل�سالح القت�سادية والتجارية، كما يعني اتفاَق الطرفني 
على تنظيم و�سائل العي����ش بينهما وفق قاعدة يحددانها، 

مع متهيد ال�سبل املوؤدية اإليها .
ا�ستن���ادًا اإىل ما �سب���ق ميكن ت�سني���ف التعاي�ش اإىل 
م�ستوي���ات ثالث���ة : امل�ست���وى الأول �سيا�س���ي، اإيديولوجي، 
يحم���ل معن���ى احلّد م���ن ال�س���راع، اأو تروي����ش اخلالف 
العقائ���دي ب���ني املع�سكري���ن ال�سرتاك���ي والراأ�سمايل يف 
م  مرحلة احلرب الباردة، اأو العمل على احتوائه، اأو التحكُّ
يف اإدارة هذا ال�سراع مبا يفتح قنوات للتوا�سل، والتعامل 

الذي تقت�سيه �سرورات احلياة املدنية والع�سكرية .
امل�ست���وى الث���اين اقت�س���ادي، يرم���ز اإىل عالق���ات 

التعاون ب���ني احلكومات وال�سعوب فيما ل���ه �سلٌة بامل�سائل 
القانونية والقت�سادية والتجارية من قريب اأو بعيد .

وه���و  ثق���ايف، ح�س���اري،  دين���ي،  الثال���ث  امل�ست���وى 
الأح���دث، وي�سم���ل حتدي���دًا معن���ى التعاي�ش الدين���ي، اأو 
التعاي����ش احل�س���اري، وهذا عل���ى م�ستوى الأف���راد داخل 

املجتمع الواحد وبني ال�سعوب واملجتمعات الإن�سانية .
ميك���ن الق���ول اإن مفهوم التعاي�ش مفه���وم قدمي قدَم 
الإن�س���ان باعتب���ار اأن �سعوب العامل عرف���ت حالة التعاي�ش 
ال�سلم���ي واإن مل ت�ستخ���دم امل�سطلح نف�س���ه، وكان قيامها 
عل���ى اأ�سا�ش الت�سابه ب���ني اأفراد املجتمع، ث���ّم مل تلبث اأن 
تطورت بعد ذل���ك لتقوم بناء على الحتياج، ومن ثم فاإنه 
كلم���ا ات�سع نط���اق املن�سوين يف تكّتل ب�س���ري معني �سعَف 
عن�سُر الت�سابه على اأهميته وقوي عن�سُر الحتياج وزادت 
مع���ه �س���رورة التعاي����ش، وي�س���ر م�سطل���ح التعاي�ش اإىل 
و�سعي���ة معينة اأو حالة بعينه���ا قد تظهر يف مكان وتختفي 
يف م���كان اآخر، وقد توجد يف فرتة اأو ع�سر معني وتختفي 

يف ع�سور اأخرى .
وُيع���ّد امل�س���رح م���ن الركائ���ز الأ�سا�سي���ة يف املجتمع 
العم���اين باعتباره و�سيلة لن�سر الوع���ي الثقايف وامل�سرحي 
يف املجتم���ع م���ن خالل بع���ث ر�سائل وا�سح���ة تن�سجم مع 
تطلعات امل�سرحيني العماني���ني واجلمهور العماين الواعي 

للق�سايا التي ُتطَرح .
ل ميك���ن احلديث ع���ن م�سرحية »خي���ارات يف زمن 
احلرب« ل� بدر احلمداين دون الوقوف على اأهم ما جاءت 

به من م�سامني وما هي الر�سائل التي مررتها للقارئ .
ثمة جمموعة من الأفكار ميكن اأن ن�ست�سفها من هذه 
امل�سرحي���ة على اعتبار اأنها ت�ستعر����ش الزيف والنتهازية 
والنف���اق والالاإن�سانية التي تتمي���ز بها القوى ال�ستعمارية 
الغا�سمة التي تدخ���ل احلروب بقيم متثيلية ومتار�ش قيمًا 
عدوانية و�سادية، ولعل امل�سرحية مليئة بالعديد من الأمثلة 
الت���ي �ساقها الكات���ب على ل�س���ان �سخو�س���ه، فنجد طرَح 

الأ�سئلة حول هذه الر�سالة الكبرة من بداية امل�سرحية :
»خال���دة : ماذا فعلوا هذه املرة؟«.. مبعنى اأن هناك 
م���رات ومرات مت فيه���ا ا�ستخدام ط���رق خمتلفة لالإذلل 
والتعذي���ب الروح���ي واجل�س���دي.. عرب���ي يق���ول : »يلقون 
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�سندوقًا لأح���د اجلوعى ويقطعون ي���د اجلائع الذي يقف 
خلف���ه ماّدًا يديه وه���م ي�سحكون«.. ويق���ول عربي اأي�سًا : 

»اللعنة على احلرب، واللعنة على من اأتى بها اإلينا« .
امل�سرحي���ة تلق���ي اأحم���اًل من عل���ى َمن وق���ع عليهم 
الظلم وويالت احلروب، وهي تنت�سر لقيم الأمل والرغبة 
يف احلي���اة والتكيف مع هذا الدمار ال���ذي �سيحمل بارقة 
حي���اة اأخرى يتفوق فيها ال�سرب عل���ى اجل�سع واملبالغة يف 
الق�س���وة، فمو�س���وع امل�سرحية ينظ���ر اإىل ن�س���ف الكاأ�ش 
املمتلئ ولي�ش الفارغ، ويقدم ب�سخ�سيتني النموذج لأ�سرة 
عربي���ة تقع يف ه���ذه الدائرة م���ن الرعب وامل���وت اليومي 
املج���اين الذي تقدم���ه �سواري���خ املحتلني م���ع ك�سف قيم 
ال�ستعالء والفوقية والظلم يف تعاملها مع الفئات الفقرة 
يف جمتم���ع احلرب ول يهمه���ا اإذا ما كانت تطبق القوانني 

والنظمة بطريقٍة �سريفٍة اأو غر �سريفة .
رك���زت امل�سرحية على العديد م���ن القيم الأخالقية 
الت���ي يجب اأن يتحل���ى بها الإن�س���ان، خ�سو�س���ًا واأن هذه 
القي���م ل ميك���ن جتزيئه���ا، واأن عل���ى الإن�س���ان الواع���ي 
املتح�سر وال�سادق اأن يكون �سادقًا و�سريفًا وعادًل وطيبًا 
ومتعاونًا وم�سحيًا يف كل الظروف، يف احلرب قبل ال�سلم، 
واأن العدالة التي ين�سدها الإن�سان احلّر، وحتديدًا العربي 
هن���ا ال���ذي ل ينتم���ي ملكان حمدد ب���ل لكل الع���رب الذين 
ميثله���م والذين عا�سوا وي���الت هوؤلء الغ���زاة املغت�سبني 
لقيم���ة احلق واخلر والفط���رة الإن�ساني���ة ال�سوية التي ل 
توؤذي بدافع الت�سفي اإمنا بهدف اإرجاع احلقوق لأ�سحابها 

والدفاع عن الأوطان واأهلها .
م���ن الوا�س���ح اأن امل�سرحية بالرغم م���ن اأنها حتكي 
ع���ن ال�سراع الذي يدور اإبان احل���رب وحماولة الت�سدي 
لق�ساي���ا اجل���وع والعي�ش من اأج���ل البق���اء اإل اأنها حتكي 
واقع���ًا مريرًا ينبغي التاأمل فيه وا�ستخ���راج اأهم الر�سائل 
ال�سريح���ة وال�سمني���ة التي جت�س���ده، وت�ستفيد امل�سرحية 
من تقني���ات امل�سرح التعب���ري، وتتح���رك روؤى كاتبها يف 
مناخه ال�سيا�سي والتب�سري على وجه العموم، فقد ُكِتَبت 
اإبان الولع بهذا الجتاه امل�سرحي الذي يرافق النعطافات 
يف حي���اة ال�سع���وب والأفراد حي���ث تغلغل املفاهي���م وبلبلة 
الأف���كار والنزوع اإىل التغير وتناق�ش التطلع اإىل مثال مع 

العدمي���ة والفو�سى، ولذلك يتخلل ه���ذا النوع من الكتابة 
امل�سرحي���ة غمو����ش وجن���وى موجع���ة اإزاء و�س���ع تاريخي 
يخ���ال اأنه للمكتوين بناره موؤبدًا، اأو ي�ستحيل على التغير، 
غ���ر اأن كاتب امل�سرحي���ة بدر احلمداين م���ال يف طوابعه 
التعبري���ة اإىل اإيجابي���ة يف روؤي���ة الواقع عل���ى غرار بع�ش 
امل�سرحي���ني التعبريني اأمث���ال اأرن�ست توللر ال���ذي �ُسّمي 
م�سرح���ه بالدرام���ا الثورية مما ي�سب يف دائ���رة الدراما 
ال�سرتاكية، ول�سيما م�سرحياته »هوبال نحن نحيا« وكان 
قد قدمها امل�سرح اجلامع���ي يف جامعة دم�سق عام 1972 
و»مهاجم���و الآلت« ومل يك���ن احلم���داين ي�سع���ى اإىل ذكر 
احلرب بحد ذاته���ا لتثوير الأو�ساع القائمة لأنه ي�ستجيب 
لواقع احلال بقدر ما اأراد اإبراز جانب اآخر متعلق بال�سلم 
والتعاي����ش ب���ني اأف���راد املجتم���ع الواح���د، خ�سو�سًا حني 
���ز يف امل�سرحية عل���ى اأكل حلم الب�س���ر مقابل �سّد رمق  ركَّ

اجلوعى، وقد مثل الكاتب لهذا بقوله : 
»عرب���ي : ل تقلقي.. متكنُت من التقاط عدد ل باأ�ش 
ب���ه من الأي���دي املقطوعة الت���ي كانت تدو�سه���ا الأقدام.. 
التقط���ُت اأك���رب ع���دد ممك���ن.. اأح�سرتها مع���ي.. تركت 

الكي�ش قرب الباب حتى نقرر يف اأمره .
النا����ش  اأي���دي  اأح�س���رَت  تق���ول؟  م���اذا   : خال���دة 

املقطوعة؟!
عربي : فر�سة مل اأ�ساأ تفويتها .

خالدة : فر�سة؟! وماذا نفعل بها؟ 
عربي : �سناأكلها .

خالدة : ماذا؟! �ستاأكل اأيدي اجلوعى؟!« .
عل���ى الرغم من اأن الكاتب ا�ستط���اع تاأزمي الأو�ساع 
داخ���ل امل�سرحي���ة اإل اأن خي���ار التعاي�ش ال�سلم���ي بات هو 
ال�سائ���د يف ثناي���ا الكتاب���ة امل�سرحي���ة، وتب���دو امل�سرحي���ة 
تنويع���ات على هذه الأفكار والتب�سر العقائدي لها، ويندر 
اأن جند كاتب���ًا م�سرحيًا عربيًا هج�ش بال�سيا�سة اأو م�سرح 
الأف���كار مل ُتداِخل كتابَت���ه امل�سرحية بع����شُ اخل�سائ�ش 
التعبرية ومل توجعه امل�سائ���ر الذاتية لقومه اأو جلماعته 
الإن�ساني���ة يف اأتون العذاب التاريخ���ي وال�سخ�سي وتبادل 

التاأثر بينهما .
اإّن التعاي����ش ال���ذي ته���دف اإليه امل�سرحي���ة هو ذلك 
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التعاي����ش ال���ذي يه���دف اإىل حت�سني م�ست���وى العالقة بني 
�سع���وب اأو طوائ���ف، ورمب���ا تك���ون اأقلي���ات دينّي���ة، وُيعنى 
بالق�سايا املجتمعّية كالإمناء والقت�ساد وال�سالم واأو�ساع 

املهّجرين والالجئني ونحو ذلك .
اإن ثقافة التعاي�ش توفر للفرد �سيغة �سلوكية ثقافية 
اجتماعي���ة تعمل عل���ى تكوي���ن العالق���ات الجتماعية 
الإيجابية وتنظم املجتمع واحلفاظ على ا�ستقراره وفقًا 
مل�سالح ومتطلبات اأف���راده، اإذ اأن التعاي�ش ُيعد جوهر 
عملي���ة ال�سبط الجتماع���ي املماَر�ش على الأفراد عند 
قيامه���م ب�سلوك خمال���ف ل�سياقات الف���رد، فالتعاي�ش 
ي�ستق���ر يف �سم���ر الف���رد وي�سع���ره بالرتي���اح عن���د 
التخل�ش من املخالفات الت���ي ت�سدر من خالله، ومن 
هذا املنطلق فثقافة التعاي�ش تعمل على خلق وعي ثقايف 
اجتماع���ي للعالق���ات الجتماعية املبني���ة على التعاون 
والتبادل بني الأف���راد، اإذ اأن العالقة الجتماعية التي 
حتدث ب���ني الأفراد تختلف ح�سب منط املكانة واملركز 
وال�سه���ادة والثقاف���ة املعرفي���ة، وكذل���ك ح�س���ب منط 
الدي���ن، فالثقافة كم���ا ت�سوره���ا الأنرتوبولوجيون هي 
كل القيم واملعاين واملعتقدات والعادات والقوانني التي 
يكت�سبه���ا الفرد من اجلماعة الت���ي حتيط به واملجتمع 
ال���ذي يعي�ش فيه، ومن هنا جند اأن التعاي�ش هو �سلوك 
�سخ�سي اجتماعي ي�سدر من قبل الفرد دون وقوع اأي 
هجوم على حقوق الفرد الآخر، مبعنى ا�ستعداد الفرد 
لأن ي���رتك الآخر بالتعبر عن حرية اأفكاره وثقافته ول 
ميكن خمالفته والت�سدي له، وعليه جند اأن قيم ثقافة 
التعاي����ش تعم���ل على حتقيق الت���اآزر واملحب���ة والتعاون 
والألفة والن�سجام، كم���ا تعمل على م�ساعدة الفرد يف 
حتّمل امل�سوؤولية من اأجل الوقوف بوجه م�ساكل احلياة 
الجتماعية لأنها تنم���ي م�ساعر الإح�سا�ش الجتماعي 
باملجتم���ع، وح�سول خلل يف طبيعة قي���م املعاي�سة لدى 
الأف���راد �سي���وؤدي اإىل تكوي���ن ال�سخ�سي���ة امل�سطربة، 
وبالت���ايل ف���اإن ال�سخ�سي���ة امل�سطربة ت�سب���ح بنيتها 
اأكرث تفككًا وا�ستعدادًا لت�سّرب القيم الأجنبية الوافدة 
وال�سلبية، وذل���ك بدوره يوؤدي اإىل حال���ة من التذبذب 
على م�ستوى النتماء الثق���ايف، وهذا الو�سع رمبا يقود 

�ساحب���ه اإىل النع���زال عن جمتمع���ه، وبالتايل ي�سبح 
مغرتب���ًا عن واقع���ه الجتماعي والثق���ايف، لذلك ظلت 
كلم���ة »احلوار« حتمل معاٍن متعددة يف امل�سرحية، ومن 
اأمثلة هذا اللون م���ن احلوار: »احلوار العربي الأوربي« 
و«ح���وار ال�سم���ال واجلن���وب« وه���ذا هو املفه���وم العام 
الذي يوؤخ���ذ من دللة الكلمة دون ارتباطات باملفاهيم 
الالحقة، لأن التعاي�ش له مفهومان متغايران، اأحدهما 
ماأخ���وذ م���ن املفه���وم الع���ام للكلم���ة، والآخ���ر ماأخوذ 
من �سع���ار خا�ش ُرف���ع يف فرتة من الف���رتات لأهداف 
�سيا�سي���ة ث���م تط���ور اإىل اأن اأ�سبح فك���رًا منظمًا تقوم 
على ت�سديره بع����ش املوؤ�س�سات الك���ربى )اليون�سكو-
الي�س�سك���و( ثم عاد لي�سبح �سع���ارًا �سيا�سيًا للتخفيف 
م���ن هيجان الع���امل الغربي ب�سب���ب اأح���داث 11 اأيلول 

2001 بنف�ش امل�سامني الفكرية .

امل�صادر :
*اأحمد ب���ن عبد الرحمن القا�س���ي، دعوة التقريب 
بني الأديان )درا�سة نقدي���ة( دار ابن اجلوزي، الريا�ش، 

الطبعة الأوىل .
*عبد العزيز التويجري، احل���وار من اأجل التعاي�ش 
)بت�سرف( دار ال�سروق، القاهرة، الطبعة الأوىل 1998 .
*عبا����ش اجل���راري، مفه���وم التعاي����ش، من�سورات 

منظمة الثقافة والرتبية الإ�سالمية ال�س�سكو .
*ع���ادل حمم���د عب���د العزي���ز الغري���اين، التعاي�ش 
ال�سلمي، بحث مقدم لندوة التعاي�ش ال�سلمي، �سريالنكا .

*ح�سني فهمي م�سطفى، التعاي�ش ال�سلمي وم�سر 
الب�سري���ة، ال���دار القومي���ة للطباع���ة والن�س���ر، القاهرة، 

الطبعة الأوىل 1968 .
حياتن���ا  يف  ومكانت���ه  امل�س���رح  يف  رئي���ف،  *ك���رم 
الجتماعية، جملة الفكر العربي، بروت، العدد 14 اآذار-

ني�سان 1980 .
ب���در  احل���رب«  زم���ن  يف  »خي���ارات  *م�سرحي���ة 

احلمداين.
*جمم���ع اللغة العربية، املعج���م الو�سيط، القاهرة، 

طبعة دار الفكر .
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بر�سي���د �إن�س����ين ع����ٍل ي�أتي 
�لك�ت���ب �مل�سرح���ي �ل�سع���ودي فهد 
ردة �حل�رث���ي يف م�سرحيته »�جلثة 
�سف���ر« ليو�ج���ه �مل���وت، ب�حثً� عن 
نقط���ة �سعف �مل���وت �لت���ي ك�سفت 
عنه���� �مل�سرحية، م�سيف���ً� �إليه� م� 
تو�سل �إليه عرب م�س�ره يف �ملج�لني 
حي����ة  وك�أن  و�لإبد�ع���ي  �حلي���وي 
�لب�س���ر م���ذ وِجدو� حمكوم���ة بهذه 
�نتظمت  �لتي  �لت�ريخي���ة  �ملو�جهة 
يف مر�ح���ل، وكل مرحلة ت�سلم �إىل 
�لأخرى م� �نته���ت �إليه من �أ�سلحة 
رمزية ق����درة على �لني���ل من هذ� 
�ملجهول �ل���ذي ي�سمى موت���ً�، ولعل 
�مل�سرح م���ن �أه���م �ل�سرت�تيجي�ت 
�حلربية تنكياًل ب�ملوت لكونه ق�درً� 
على �مت�س�����ص �لتج�رب �ل�س�لفة 
و�إع����دة �إنت�جه���� يف �س���كل خط�ب 

�إبد�عي �أكرث مت�نة وقوة .
يف لعبة »�جلثة �سفر« ل �أحد 
يعي����ص جترب���ة موت���ه �ل�سخ�سي 
و�إمن� موت �لآخر وب�سكل خ�رجي 
ون�ق�ص، ومن �لطبيعي مالحظة 
م���وت �لآخري���ن، غ���ر �أن ه���ذه 

د.حممـــــود �ســـــــعيد

قراءة يف ن�ص م�سرحية اجلثة �سفر

 لـ فهد ردة احلارثي
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�ملالحظ���ة ل ميك���ن �أن تتم �إل من �خل����رج، ولن نفهم 
�سيئ���ً� عم� يكون���ه �ملوت ب�لن�سب���ة �إىل �ملحت�سر، وحتى 
�إذ� كن� ن�ستطي���ع �أن نع�ين �أو نك�بد موت �لغر ف�إنن� ل 
نكون قد تقدمن� خطوة و�حدة لأن ذلك لن يكون نف�ذً� 
�إىل �ملعن���ى �لأنطولوج���ي ملوت���ي »�أن�« �إذ تق���ول كلم�ت 
�مل�سرحي���ة يف بد�يته� : »يدخل ممث���ل دور �جلثة ومعه 
كي����ص ي�سحبه خلف���ه بحبل ح�ملً�، ي�س���ل �إىل منت�سف 
�مل�س���رح، يتمدد وين����م وي�سع �لكي����ص �إىل ج�نبه.. �إنه 
جم���رد جث���ة �لآن.. تع�ود حركة �مل�س���رح ن�س�طه� دون 
�هتم����م.. يتوقف ممثل1 ويتفح�ص �جلثة، ثم يرت�جع 
للخل���ف دون �هتم�م، حم�وًل لف���ت حركة �مل�رة لوجود 

�جلثة دون �هتم�م« .
يقرر �لك�تب منذ �لبد�ية �أن �لق�سية �أ�ساًل �سفر يف 
ملح����ت ذكية م�كرة ين�سره� بني جنب�ت �لن�ص لي�سر من 
خالل عب�رة »دون �هتم�م« منذ �مل�سهد �لأول �إىل �أنن� �أم�م 
ق�سية حم�سومة منذ �لبد�ية، بل هي ق�سية بال �أور�ق، بال 
�سه���ود، بال ق��ٍص، بال جالد، ويف ذ�ت �لوقت هي ق�سيتن� 
�لأثرة، �أور�قه���� م�سروقة ك�أور�ق �لعم���ر، و�ل�س�هد فيه� 
متهم، �إل �أن �لرقم �سفر يف �سعفه وعنفو�نه يعربرّ عن عمق 
�لق�سي���ة ب�سدق �ل�سفر �لرقم �لأب�سط �إل �أنه �لأخطر يف 
�ملع�دل���ة، ومرهون مبك�نه، خ��س���ة و�أن ت�أكيدن� على ح�لة 
�مل���وت �لو�قعي���ة �لتي حت���دث عنه� فه���د ردة �حل�رثي يف 
م�سرحيته ل يعني �أنن� نطمئن كلَّ �لطمئن�ن �إىل مثل هذه 
�ملو�سوع����ت �لتي تقرتب من تخ���وم �مليت�فيزيق� لأن هذه 
�حل�ل���ة ب�لذ�ت ت�س���كل عن�سرً� م�س�ع���دً� يف فهم جتلي�ت 
�مل���وت كم� ت�سكلت يف وعي���ه وذهنه لتنتق���ل فيم� بعد �إىل 

�لتحقق �مل�دي �لذي يهمن� �أمره ب�لدرجة �لأوىل .

معجم املوت
يت�سكل معج����م �ملوت يف �مل�سرحية �إف����ر�دً� وتركيبً� 
�سة  بن�س����ب ع�لي����ة، وهذ� م� يجع����ل هذه �مل�سرحي����ة مكررّ
لتجرب����ة �ملوت بك�مله�، ف�ألف�ظ �مل����وت وتر�كيبه تخرتق 
�لفقر�ت و�حلو�دث من �لبد�ية �إىل �لنه�ية، ويتنوع هذ� 
�ملعجم تبعً� للدللت �لتي تر�هن عليه� �لروؤية �لإبد�عية 
�إىل �مل����وت، وهي دللت حتيل �إىل حقول متنوعة تكت�سب 

�أبع�ده� م����ن �لتق�طع�ت �ملعرفي����ة و�لثق�فية �لتي حتفل 
به� �مل�سرحية . 

�إن �خللفي���ة �لثق�فية �لتي ي�سدر عنه� �حل�رثي وهو 
يرفع م�سرحيته يف وجه �ملوت تن�سجم مت�مً� مع �ملق�سدية 
�ملر�هنة على مالم�سة �حلقيق���ة �لوجودية، غر خ�ٍف �أن 
�جلثة متثل بو�سلة للمف���رد�ت �لد�لة على �ملوت يف �سيغة 
��ستق�قي���ة تر�دفية، كم� حتي���ل �إىل �لف�س����ء�ت و�لعو�مل 
�ملك�ني���ة و�لزم�ني���ة �ملقرتنة به� وعلى م���� يرتبط به� من 

طقو�ص و�أ�سي�ء .
به���ذه �لرت�كي���ب ُيق���ِدم �ملوؤل���ف عل���ى تعي���ني �ملوت 
وت�سميت���ه، وه���و يخت�ر له م���ن �أ�سي����ء �حلي����ة وك�ئن�ته� 
عالم�ت و��سفة ومميزة بغية نفي �ملجهولية �لتي �قرتنت 
�سه كم���� ي�سهل عليه  ب�جلث���ة، وبعب����رة �أخرى فه���ٌم ي�سخرّ

�سبط مم�ر�س�ته .
وهكذ� ف����إن �حلديث ع���ن �ملوت ي�أت���ي يف �مل�سرحية 
م�ستب���كً� برم���وز �حلي����ة، ف�جلثة ت�سن���ع موت���ً� خمتلفً�، 
وتوؤ�س����ص جلم�لي���ة جدي���دة يف مو�جهته، ف����إذ� ك�ن �ملوت 
ي�ستطيع �إفن�ء �جل�سد ف����إن �لكت�بة تغدو ج�سدً� غر ق�بل 
للفن����ء، وهي ق�درة عل���ى �أن تو�سع ف�س�ءه���� لتنفتح على 
�آف�ق متب�ينة، وتنوع �لعالم�ت و�ختالف �لرو�ي�ت و�لفعل 
ورد �لفع���ل، لتبدو �لذ�ت بك�مل قوته���� وهي ترى نق�ئ�ص 
�مل���وت، وتف�سح �سعفه، حتى لك�أنن� �أم����م مو�جهة حربية 

بني �جلثة وكل �ل�سخو�ص .
هن���� ملمح����ن ي�سدم�ن ق����رئ فه���د ردة �حل�رثي، 
ويوؤك���د�ن �لأث���ر �ل�سلب���ي �لذي نت���ج عن جترب���ة �ملو�جهة 
�لفعلي���ة للم���وت، �أحدهم� فن���ي وث�نيهم� فك���ري، ف�مللمح 
�لفني نلم�سه يف �لتقريرية، وهي تقريرية ن�جتة عن رغبة 
يف �إي�س����ل �ملوقف بتع�بر و��سحة ل جم�ل للتمويه فيه�، 
ذل���ك �أن �أي �نحر�ف �إىل �ملج�ز �أو �لرم���ز �أو �لكث�فة من 
�س�أن���ه �أن ي�سو�ص على حقيقة �ملوقف �لذي �نتهى �إليه، كم� 
�أن �حل���ث على عي����ص �للحظة �حل��س���رة بو�قعية مفرطة 
يج���د مع�دل���ه �للغ���وي �ملن��سب يف ه���ذ� �لتعب���ر �ملب��سر 
»�جلث���ة �سف���ر« �أم� �مللم���ح �لفكري فيكم���ن يف تبني روؤية 
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وجودي���ة تكتنفه� فل�سفة �لعبث من كل ج�نب »ف�خللود هو 
�لتن��س���ل يف �لوج���ود« وكل �سيء ب�ط���ل �أو ز�ئل مم� يدفع 

بروؤية �ملوؤلف ويزيد من عمقه� ومر�وغته� .
ولعل ت�سخي�ص �مل���وت و�إد�رة �لكالم على ل�س�نه نوع 
من �لقب�ص على حقيقت���ه و�لنتق�ل به من ح�لته �ملجردة 
�إىل �حل�لة �حل�سية �ملعلومة، ثم �إن �ملعلوم�ت �لتي تنطوي 
ط هذ�  عليه���� �لأح���د�ث عن �جلث���ة م���ن �س�أنه���� �أن تب�سرّ

�ل�سر�ع غر �ملتك�فئ بني عنف �ملوت و�لذ�ت .
ت�أ�سي�س����ً� عل����ى �أح����و�ل »�جلث����ة �سف����ر« وتركيبه� 
وم�ستوي�ته� ن�ستنتج �أنه عندم� ميتنع على �لذ�ت �إيج�د 
�ن�سج�م للظو�هر �لتي ي�ستع�سي عليه� تف�سره� ف�إنه� 
ترت����د �إىل نف�سه����� لكي تقلب يف مت�����ع �لذ�كرة �أو تنب�ص 
�لو�قع ب�حثًة عم� يقي����م لالأ�سي�ء و�لأفك�ر تو�زنه�، ومل� 
ك�ن �ملوت مفهومً� جتريديً� �أو �سيئً� منعدمً� ب�عتب�ر �أن 
ح�س����وره يلغي كل وج����ود فقد ك�ن على �للغ����ة �أن تخلق 
�لفو�سى يف مفرد�ته� وتعيد تر�سيفه� يف بني�ت تركيبية 
جتته����د يف �لتنكي����ل ب�مل����وت ع����ن طريق بن�����ء حك�ي�ت 
و�س����ور متع����ددة له كم� ل����و �أن ه����ذه �ل�سور ت����رِبز عن 
طريق خطوطه� و�ألو�نه� تلك �ملن�طق �خلفية يف ج�سده 
�ل�سف�����ف و�خلف����ي، ف�خلط����ة �لهجومي����ة �أو �لدف�عية 
�لتي تبت����در به� �لذ�ت عدوه� تتجلى يف ك�سف غمو�سه 
لت�سدد ل����ه �ل�سرب�ت �ملتت�لية، وه����ذه �ل�سرب�ت تتجلى 
يف تل����ك �ل�س����ور �ل�س�خرة �لتي ر�سمه����� �لك�تب ليحدد 
به����� دللت �ملوت، ف�تخذ �أبع�����دً� خمتلفة مرت�وحة بني 
�ل�سخري����ة و�ملف�رقة و�حل�سية، وكل ذلك و�ملوؤلف ينتقل 
بني �لو�قع وذ�كرته وخميلته ل لينتخب من هذ� �لو�قع 
�س����وره بل ليتمكن من ت�سخي�ص �مل����وت وجت�سيده ونفي 

�ملجهولية عن مفهومه . 
ك�ن �ملوؤل���ف يف بع�ص �لأحي�ن مي�ًل �إىل تعرية �ملوت، 
م���رة ب�ته�مه ب�خلديع���ة و�ملكر، ومرة ب�فتق����ده �ل�سه�مة 
و�ل�سج�ع���ة، ويف ذلك �إ�سق�ط لل�سف�ت �لب�سرية �ملنحطة 
عل���ى هذ� �ملفهوم �ل���ذي دوخ �لب�سر على �مت���د�د �لأزمنة 
�ل�سحيق���ة، وبذلك تك���ون �لذ�ت قد حقق���ت ن�سرً� رمزيً� 

وه���ي تو�جه عدوه���� �مليت�فيزيقي، م���وؤ�َزرة يف ذلك بتلك 
�حلمولت �لثق�فية و�لرت�كيب �للغوية �ل�س�خرة �لتي لعب 
به� وعليه� فه���د ردة �حل�رثي بعن�ي���ة ف�ئقة، خ��سة عرب 
دخول���ه وخروجه من �حلك�ي����ت بال جدي���د وك�أنه يتعمد 
�إدخ����ل و�إخ���ر�ج �ملتلقي مع���ه يف �حلك�ي����ت �ملتنوعة بال 
جديد ملمو�ص ظ�هريً� على �لرغم من �أن �لإط�ر �ل�سمني 
�مل�سَم���ر �سدي���د �لتكثيف و�لو�س���وح �أي�س���ً�، يف لعبة ك�ن 
بطله���� �ملوت لدرج���ة �أن �جلثة هي �لتي ق����دت �لأحد�ث 
وم�س�ره�، وهي �لتي ق���ررت �أن هن� جثة وهي �لتي هربت 
من �ملك�ن لتنه���ي �أور�ق �لق�سية ظ�هريً� �إل �أنه� م�ستمرة 

ب�سكل �أعنف .
 

الكثافة والدقة يف بناء اجلملة
م���ن طبيع���ة �للغ���ة �مل�سرحي���ة �لتكثي���ف و�لرتكي���ز 
و�لبتع�د عن �جلمل �لإن�س�ئي���ة و�ل�سردية، لذ� ف�إن تنقية 
�للغ���ة و�س���وغ �جلملة �ملنطوقة ب�سالم���ة تبقي على روحه� 
من جه���ة، وتعزز م�س�مينه� من جه���ة �أخرى، وبقليل من 
�جلهد ميك���ن �أن يقدم �لك�تب �مل�سرحي لغة �سليمة، منه� 
�جلمل���ة �لعربية �ملكثف���ة �لتي تخلو من �حل�س���و �لإن�س�ئي 
و�لتي تعربرّ ع���ن �لبيئة �ملع��سة، وهن� يكون �لفن �مل�سرحي 
�أق���در عل���ى �لتو��سل من خالل �قرت�ب���ه من جمموعة من 
�جلم�ه���ر �لعربية، ومن ث���م ي�ستطي���ع �أن يحقق وظيفته 
�لأ�س��سية وه���ي »تنمية �لذوق و�لتحري����ص على �لتم�سك 
ب�لقيم، وب�ل�سحيح من �لفعل و�لر�أي و�لذوق و�لعمل«)*( .  
تتمي���ز �أعم����ل �حل�رث���ي �مل�سرحي���ة بدق���ة �حل���و�ر 
وكث�فته وقدرت���ه �لع�لية على بن�ء �جلمل���ة ذ�ت �لدللت 
�ملتعددة، ف�حلو�ر مكث���ف، وكل كلمة فيه له� معنى خ��ص 
ل ميك���ن �ل�ستغن�ء عنه، كم� �أن �لقت�س�د يف �حلو�ر يبلغ 
ع، ودون �إخالل ب�ملعنى  �أعلى درج�ت���ه دون �فتع�ل �أو ت�سنرّ

�ملر�د تو�سيله للمتلقي .

������������������������������������������������������������
*عل���ي عقلة عر�س�ن، وقف�ت مع �مل�س���رح �لعربي، �حت�د �لكت�ب 

�لعرب، دم�سق 1996 �ص207 .
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امل�س��رح  اأ�سئل��ة  ب��ه..  نحل��م  ال��ذي  امل�س��رح 
اجلديد.. امل�سرح ال�سي��سي.. خبّو جذوة الت�أ�سيل 
يف ع�ملن��� العربي.. الغرائبي��ة يف امل�سرح.. غي�ب 
احلكواتي.. امل�سرح يف املغرب.. وازده�ر امل�سرح يف 
تون���س.. هذه النق�ط �سكل��ت اأهم املح�ور يف لق�ء 
»احلي���ة امل�سرحية« مع املخرج والك�تب امل�سرحي 
املغرب��ي اإبراهي��م الهن�ئ��ي ال��ذي ُيعترَبرَ م��ن اأهم 
الكت�ب واملخرجني امل�سرحيني يف املغرب.. �سدرت 
ل��ه 8 م�سرحي�ت، منه� 4 ب�للغ��ة الفرن�سية، وق�م 
ب�إخ��راج 15 م�سرحية، ف�ساًل عن كت�بته �سين�ريو 

واإخراج 3 اأفالم �سينم�ئية . 

*هل ميكن اأن نتحدث عن البدايات وكيف اجتهَت 
�إىل عامل الفرجة وامل�سرح؟

م����ع  �أ�س����بوعية  حمط����ات  كان����ت  **�لبد�ي����ات 
�لو�ل����د حني كان ياأخ����ذين معه �إىل �س����احة جامع �لفناء 
ليرتكني يف حلقة �حلكو�تي حتى ي�س����ّلي �سالة �لع�سر 
ويع����ود لرنج����ع �إىل �ملن����زل.. يف حلق����ة �حلكو�ت����ي كنُت 
�أ�س����افر مع عنرتة �بن �س����د�د و�مللك �س����يف بن ذي يزن 
و�لظاه����ر بيرب�����س رغم �أنن����ي مل �أكن �أفق����ه �لكثري مما 
يقال، فقد كانت لغ����ة �حلكو�تي غريبة وبعيدة عن �للغة 
�لتي نتعلمها يف �ملدر�س����ة، لكن كان هناك �س����حر غريب 
ي�س����دين �أنا و�جلمهور �لطاعن يف �ل�سن لوجه �حلكو�تي 
و�إمياء�ته، جمهور حفظ �ل�سريرَ عن ظهر قلب، لكنه يعود 

–خمل�سًا- كل يوم لي�س����مع نف�س �حلكايات وهي تتكرر 
يف جّدة المتناهية.. يف رحلة الحقة بد�أ �أبي ي�س����رتي يل 
����ريرَ بدءً� بال�سرية �لعنرتية، و�سرُت �أقر�أ للعائلة  كتب �ل�سِّ
�لت����ي جتتمع كّل ليلة جمعة مقاطعرَ من �ل�س����رية و�س����رُت 
�حلكو�ت����ي �ل�س����غري �لعائلي ب����دل ج����ّدة مل �أعرفها، �إذ 
طو�ها �مل����وت قبل والدت����ي.. ثم كانت مرحلة �لدر��س����ة 
�لثانوية، حيث �نخرط����ُت -كاأغلب �لتالميذ-يف �لفرقة 

وحي���������د ت�ج�������������

الك�تب واملخرج امل�سرحي املغربي اإبراهيم الهن�ئي :

املسرح منرب لالختالف
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ل����ُت دورً� يف م�س����رحية وكان  �مل�س����رحية للمدر�س����ة ومثَّ
دور �ل�س����بح �ل����ذي يتحدث من ور�ء غط����اء، وهو دور مل 
يفارقني الأنني ال زلُت �ألعبه ولكن بطريقة �أخرى.. وبعد 
نُت �أ�ستاذً� لّلغة �لفرن�سية يف  ح�س����ويل على �ل�سهادة تعيَّ
�خلم�س����ينيات حيث كان يل �ل�س����رف �أن �أ�ستغل يف نف�س 
�ملدر�س����ة مع �أ.عبد �لكرمي بر�س����يد و�أ.عبد �لرحمن بن 
زيد�ن، و�نخرطُت �آنذ�ك يف فرقة �لنه�سة �لثقافية �لتي 
كانت ت�ستغل يف �أغلب �أعمالها على م�سرحيات �أ.بر�سيد .
*كان م���ن املالَحظ اجتاهك نحو امل�سرح ال�سيا�سي 
من���ذ اأول م�سرحي���ة ل���ك ع���ام 1981 وكانت ماأخ���وذة عن 
ق�س���ة »عائ���د اإىل حيف���ا« لغ�س���ان كنف���اين و�س���واًل اإىل 

م�سرحية »برملان الن�ساء« عام 2016 .
**نهاية �ل�ستينيات وعقد �ل�سبعينيات عرفا زخمًا 
�سيا�س���يًا وفكريًا وفنيًا كبريً� على �سعيد �لوطن وكان من 
�ل�س���عب عدم �النخر�ط يف �مل�س���رح �ل�سيا�س���ي �أو م�سرح 
�لت�س���يي�س �لذي كان ر�ئده �س���عد �هلل ونو����س، وقد تعلمنا 
�أن���ه �إم���ا �أن يكون �مل�س���رح �سيا�س���يًا �أو ال يك���ون، وقد كان 
من �ل�س���عب على �س���بيل �ملثال �أن ن�س���تغل على م�سرحية 
»روميو وجولييت« يف �لوق���ت �لذي تفتخر فيه فرق �لهو�ة 
باال�ستغال على �أعمال ُت�س���نَّف �سمن �مل�سرح �مللتزم مثل 
»�الأم �سجاعة« و«بنادق �الأم كار�ر« لربي�ست �أو �أعمال بيرت 
فاي�س �أو »ماأ�س���اة بائع �لدب�س �لفقري« ل�سعد �هلل ونو�س �أو 
�أعم���ال ريا�س ع�س���مت �أو �إميل حبيبي �أو ج���ون �أوزبورن 
على �سبيل �ملثال ال �حل�سر.. �أكيد كانت هناك م�سايقات 
���خت �لقناعة �آنذ�ك  ب�س���بب �ختيار هذه �الأعمال �لتي ر�سَّ
�أن �مل�س���رح �لذي منار�س���ه هو �مل�سرح �حلقيقي، وما �سو�ه 
ت���رف فك���ري وفني.. م���ن ه���ذ� �ملنطلق كان هناك �س���به 
غياب لالأعم���ال �لكوميدية يف مهرجانات �لهو�ة �آنذ�ك.. 
�أ�سيف �إىل ذلك �أن بع�س �الأحز�ب �ل�سيا�سية كانت تتبنى 
بع����س �لفرق بطريقة �أو باأخرى بحي���ث كانت هذه �لفرق 

ع لهذه �الأحز�ب . مبثابة بوق مقنَّ
*االآن وبع���د ه���ذه الف���رة الزمني���ة الطويل���ة على 
عمل���ك يف امل�سرح فكيف تنظر اإىل امل�سرح ال�سيا�سي؟ وما 
ه���ي ال�سيغ���ة االأمث���ل �لتمري���ر امل�سام���ن ال�سيا�سية من 

خالل الفرجة امل�سرحية؟ 

**��ستغلُت يف �لبد�يات على �أعمال مترر م�سامني 
�سيا�س���ية، حيث ��س���تغلُت على »عائد �إىل حيفا« وتوليفات 
الأ�سعار �أمل دنقل »�لبكاء بني يدي زرقاء �ليمامة« و�أ�سعار 
للوركا وكتابات جماعية ت�س���تمد مو�سوعاتها من �لق�سية 
�لفل�س���طينية، ويف �ل�سنة �ملا�سية ��س���تغلُت على م�سرحية 
»برملان �لن�س���اء« الأر�س���توفاني�س.. هل ميكن تغييب �لبعد 
�ل�سيا�س���ي يف عم���ل م�س���رحي مهم���ا كان؟ لنفرت����س �أن 
فريق عمل م�س���رحي �ختار �أن ي�س���تغل عل���ى عمل ال تاأتيه 
�ل�سيا�س���ية م���ن بني يديه وال من خلف���ه، �ألي�س هذ� موقف 
�سيا�س���ي بحد ذ�ت���ه؟ اإن ح�س���ور �خلطاب �ل�سيا�س���ي يف 
�الأعم���ال �مل�س���رحية كان –غالبًا- يتم بطريقة مبا�س���رة 
وعلى ح�ساب �جلانب �لفني مما يجعل �خل�سبة تتحول �إىل 
منرب خلطابات �سيا�سية.. بالتاأكيد �أنه لكل فرتة قناعاتها 
�ل�سيا�سية و�لفكرية وكذلك �ختيار�تها �جلمالية، قناعات 
و�ختي���ار�ت تخ�س���ع حلتمي���ة �لتغي���ري، لكن تبق���ى هناك 
ثو�ب���ت وقناعات ثابتة توؤ�س����س للفعل �مل�س���رحي، �إذ لي�س 
على �مل�س���رح �أن يكون منربً� �سيا�س���يًا �أو ت�سيي�س���يًا الأنه ال 
ثبات الأغلب �لقناعات �ل�سيا�س���ية �لتي تت�س���م بالظرفية، 
لكن هل للم�س���رح �لذي ال يتجاوز كونه ترف���ًا فنيًا وفكريًا 
�س���رعيته؟ رجوعًا �إىل موليري ميكن �إير�د مقولته �لتي مل 
تع���رف جتاعيُد �لزمن طريقًا �إليها : »�مل�س���رح فن �ملتعة« 
متع���ة فكرية باالأ�س���ا�س، متعة ال ترتبط ب�س���كل م�س���رحي 
معني.. نحن ن�س���عر بنف����س �ملتعة �لفني���ة و�لفكرية ونحن 
نتابع رو�ئع مثل »�الأخو�ت �لثالث« لت�سيخوف �أو »حلم ليلة 
�سيف« ل�سك�سبري �أو »�لطيور« الأري�ستوفان�س �أو »�لفر�فري« 
ليو�س���ف �دري����س �أو »حفل���ة �س���مر م���ن �أج���ل 5 حزير�ن« 
ل�س���عد �هلل ونو����س وغريه���ا، فعندم���ا يخاط���ب �مل�س���رُح 
�حلو�����سرَ و�لعق���ولرَ و�لعو�ط���ف حت�س���ل �ملتع���ة �لفكرية، 
وكذل���ك �مل�س���هدية.. �إن قيا����س �الأعم���ال �لناجح���ة لي�س 
بكرثة �لت�س���فيق �أو �ل�س���حك طو�ل �لعر�س وال بالتهافت 
على �س���ّباك �لتذ�كر، فهذه �ملوؤ�س���ر�ت ال ت�سمن �أننا �أمام 
�أعمال �س���ُيكترَب له���ا �خللود كما ُكِتب الأعمال �س���وفوكلي�س 
و�أري�س���توفاني�س ور��س���ني و�سك�سبري و�س���رتندبريغ و�إميل 
حبيب���ي وود�ريو فو ويو�س���ف �لع���اين و�آر�ب���ال وعز �لدين 
�ملدين و�لطيب �ل�سديقي وغريهم.. �إنها �أعمال �ساهمت 
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وال تز�ل يف بلورة �لذوق �لفني و�لوعي لدى �ملتلقي لرت�سيد 
�أفقه.. هناك �س���يغ �أخرى لتمرير �مل�س���امني �ل�سيا�س���ية 
دون �ل�س���قوط يف �ملبا�سرة و�لعزف على �الأوتار �حل�سا�سة 
ال�ستدر�ر �لت�سفيقات، �سيغ تبتعد عن �لنمطية و�لنموذج 
�مل�س���رحي �ملهيمن.. هناك م�س���رح حديث مي���رر قناعاته 
�لفكرية و�ل�سيا�سية عرب �سيغ فنية منفتحة على �لتجارب 
�لغربي���ة بعيدً� عن �أية عقدة نق����س �أو �نبهار حتى تتمكن 
م���ن �أن ت�س���تثمر �الإرث �لفكري و�لفني �لذي ي�س���من لها 
�لتج���ّذر، وهذه �ل�س���يغ تعمل على تاأ�س���يل م�س���رح مغاير 
على جمي���ع �مل�س���تويات : �لن�س �مل�سرحي-�لت�س���خي�س-
�ل�سينوغر�فيا-�الإخر�ج-�لتعامل مع �جلمهور من منطلق 
�إ�س���ر�كه يف �لعملية �مل�سرحية، وهذ� �مل�سرح �ملغاير يعتمد 
�لتجري���ب بعي���دً� ع���ن كل تعري���ف نهائ���ي للم�س���رح، وهو 
يت�س���كل �س���من ما ميكن �أن ن�سميه م�س���رح تغيري، م�سرح 
مرحلة يوؤمن وي�ساهم يف بلورة �لوعي �لتاريخي ملن يتوجه 
باالأ�س���ا�س �إليه���م، فكما �أن���ه لي�س هناك جمه���ور باملعنى 

�ملطلق لي�س هناك م�سرح بل م�سارح . 
هم���وم  اأك���ر  م���ن  العرب���ي  امل�س���رح  تاأ�سي���ل  *كان 
عاملن���ا  يف  التاأ�سي���ل  ج���ذوُة  َخَب���ت  فلم���اذا  امل�سرحي���ن، 

العربي؟ وملاذا ف�سلت كل التجارب يف هذا املجال؟
**�إذ� نظرنا للتاأ�سيل على �أنه رّد فعل فال ميكن �إال 
�أن يندث���ر كما تندثر �أغل���ب ردود �الأفعال من منطلق �أنها 
ردود �أفعال لي�س �إال، �أما �إذ� كان �لتاأ�سيل بحثًا م�سرت�ساًل 
ال يغلق �لباب على م�س���ر�عيه لالأ�سول ومل�سرح �الآخر فلن 
تخبو جذوته.. عندما نتتبع �ملنادين بالتاأ�س���يل نرى �أنهم 
يغرتفون من منابع �أغلبها غربية، وهذ� �سيء جميل، لكن 
�س طويل، فقوة  ردود �أفعاله���م �لتنظريية ال تتوف���ر على نفرَ
�س���احب ردِّ �لفعل ال ت�س���ل �إىل قوة �س���احب �لفعل �الأول، 
له���ذ� ال غر�ب���ة �أن تخب���و ج���ذوُة �حلمالت �لتاأ�س���يلية يف 
رين  �ل�س���نو�ت �الأخرية حتى عند من كانو� من �أقوى �ملنظِّ
له���ا، لك���ن �ملبدع���ني �حلقيقي���ني يف �مل�س���رح ميار�س���ون 
قناعاته���م و�ختيار�ته���م �لفكرية من منطلق �أن �مل�س���رح 
م���ارد ال ميك���ن خندقته �أو حتنيط���ه يف متاحف تنظريية، 
فامل�س���رح كائن حي ويف تطور متو��س���ل بحيث ينتع�س بكل 

�لدماء �جلديدة �لتي جتعله وليد �الآن/هنا بامتياز .

*هل اختلفت اأ�سئلُة امل�سرح اليوم عنها يف املا�سي؟  
**هناك �ل�س���وؤ�ل �لثاب���ت �لذي تتفرع عنه �أ�س���ئلة 
�أخ���رى: �أي م�س���رح نريد؟ هل هناك �س���رورة للم�س���رح؟ 
�الإن�س���ان ال يعي����س باخلبز وح���ده وهو بحاج���ة �إىل غذ�ء 
روح���ي وفني توفره ل���ه جمموعة م���ن �لفنون، فاالإن�س���ان 
بحاج���ة �إىل �أن يرق����س ويغّن���ي حتى يف حاالت ماأ�س���اوية 
وي�س���اهد �جلميل وير�سم لي�سطاد.. كل هذ� الأن �الإن�سان 
بحاج���ة �إىل ت�س���كيل �لع���امل عرب �لفن���ون، وهن���ا يفر�س 
�مل�س���رح نف�س���ه كجامع لكل �لفنون.. هناك �إذن �س���رورة 
للم�س���رح، لكن �أي م�س���رح؟ �إنه م�س���رح ياأخذ على عاتقه 
تن�س���يق �لفو�س���ى كم���ا ق���ال �س���عد �هلل ونو����س.. �لقناعة 
�مل�س���رتكة عند �أغلب �مل�سرحيني هي �أن �مل�سرح �ملغاير هو 
م�سرح �ملرحلة، م�سرح يوؤ�س�س جمهوره عندما يتوجه �إليه، 
جمهور بينه وبني م�س���رحه عالقة جدلية، فامل�سرح �ملغاير 
ينطلق من �أفق �نتظار متلقيه، وبالتايل عندما يتوجه �إليه 
فاإنه ي�س���اهم يف بل���ورة وعي هذ� �جلمه���ور.. لن يتز�حم 
كلُّ �لنا����س على م�س���رحية »1789« مل�س���رح �ل�س���م�س، كما 
لن يحجزو� جميعهم تذ�كرهم قبل ثالثة �أ�س���هر مل�سرحية 
هزلية تدخل �س���من م�س���رح �لبولف���ار.. �جلمهور مل ولن 
ي�سكل يومًا وحدة متجان�سة.. لي�س بال�سرورة -للغو�س يف 
م�سار�ت �لتاأ�س���يل- �لرجوع �لتام �إىل �ملا�سي لالغرت�ف 
من���ه، �إذ ميك���ن �أي�س���ًا �أن نتناول بالدر��س���ة �أف���ق �نتظار 
�ملتلقي �لر�هن و�لذي رغم �ل�سينما و�لتلفزيون و�لفرجات 
�لرخي�س���ة ال ي���ز�ل يعاين م���ع �مللك لري حتت �لعا�س���فة 
ويتاأ�س���ف لبيع ب�ستان �لكرز ويت�س���اءل عن عالقة فاو�ست 
باالأمرية �ل�سلعاء وعن جدوى �نتظار غودو و�أهمية بنادق 
�الأم كار�ر.. �حلدي���ث ع���ن ه���ذ� �ملتلقي/�جلمهور يطرح 
�ل�س���وؤ�ل �لفرعي �لتايل : هل جمهور �مل�سرح �جلامعي هو 
جمهور م�س���رح �حلكو�تي وم�س���رح �جليب؟ كيف نتحدث 
ع���ن جمه���ور متجان�س عندما ن���رى �أن���ه يف مدينة بحجم 
باري�س هن���اك ما يفوق 300 فرجة م�س���رحية وغنائية كل 
يوم و�أن كل �لقاعات ممتلئة؟ من �لو��س���ح �أن لكل م�سرح 
جمه���وره عندما تتوفر �لبن���ى �لتحتية لال�س���تيعاب، لهذ� 
لز�مًا على �لفريق �مل�س���رحي �أن يحدد نوع �جلمهور �لذي 
�س���يتوجه �إليه : ما هي نوعية �خلطاب �لذي �س���يندرج يف 
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ظل���ه �مل�س���رح؟ ما هي �ل�س���يغة �لفنية 
�لت���ي ت�س���من �لتجاوب م���ع �جلمهور؟ 
ه���ذه �ل�س���يغ �لفني���ة لي�س���ت جمردة 
و�لطروح���ات  باالأف���كار  مرتبط���ة  ب���ل 
و�ملو�ق���ف، فاالحتفالية لي�س���ت جمرد 
�س���كل فرجوي بل هي �أي�سًا روؤية للعامل 
وموق���ف فك���ري و�سيا�س���ي �جت���اه م���ا 
يحدث.. ه���ل كان من �ملمكن �أن يظهر 
تيار �لعبث يف �مل�سرح يف �لقرن �لثامن 
ع�س���ر مث���اًل؟ �أم هو مرتب���ط بفاجعترَي 
و�لثاني���ة  �الأوىل  �لعامليت���ني  �حلرب���ني 
�قت�س���ادية  منظوم���ات  ف�س���ل  ونت���اج 

و�سيا�سية وفكرية؟
اهتمام���ك  عن���ك  *ُيع���َرف 
بال���راث املغرب���ي والعامل���ي، حيث كان 
»قندي�س���ة«  االأول  امل�سرح���ي  ن�س���ك 
وه���ي ال�سخ�سي���ة االأ�سه���ر يف ال���راث 
املغربي، لتعود موؤخراً وتكتب »عنرة 
يبح���ث عن اأ�سمه« و»م���ن اأخبار عازف 
ال���راث  اإىل  الع���ودة  فلم���اذا  الن���اي« 
وم�سرح���ة االأ�ساط���ر يف الوقت الذي 
غياب���اً  يغي���ب  اأن  في���ه  ال���راث  ي���كاد 

كاماًل عن خ�سبة امل�سرح العربي؟
**من �ل�س���عب حتديد �لدو�ف���ع �لتي �لكامنة ور�ء 
كتابة عمل ما.. هناك تد�خل بني �لذ�تي و�ملو�س���وعي، ثم 
هناك �أي�س���ًا �ل�س���دفة.. وبالرجوع �إىل كتابتي مل�س���رحية 
»عن���رتة يبح���ث عن ��س���مه« كان �لظرف ه���و �الأزمة �لتي 
ت �لع���امل �لعرب���ي �إث���ر �حلرب عل���ى �لع���ر�ق.. هذه  ه���زَّ
�خللفي���ة كان���ت تعم���ل عل���ى م�س���توى �لال�س���عور.. كان 
ه���ذ� �لد�ف���ع �الأول للكتابة، �أم���ا �لد�فع �لث���اين فهو �أنني 
م���ن مو�لي���د مدينة مر�ك����س، وِل���دُت وترعرع���ُت يف حّي 
ل�س���يق ب�س���احة جامع �لفناء حيث �لكالم �س���يد �ملوقف، 
.. �لد�فع �لثالث يبدو غريبًا مع  ريرَ وباخل�سو�س كالم �ل�سِّ
�أنه كان �لد�فع �الأ�سا�سي و�لفعلي لكتابة �حلو�ر�ت �الأوىل 
يف �مل�س���رحية، فقد كن���ُت يف �ملقهى �لذي �أرت���اده و�أمامي 

دفرت، على غالفه �ل�سورة �ملعروفة لعنرتة ممتطيًا جو�ده 
ن ي�سهر هذ�  و�س���اهرً� �سيفه، وت�ساءلُت حينئذ : يف وجه مرَ
�لبطل �لعربي �س���يفه؟ مل�س���لحة من يحارب؟ �ل�س���ورة ال 
تظهر �أدنى رقعة �أر�س���ية وكاأن �جل���و�د و�لفار�س يحلِّقان 
يف �لف�س���اء، وج���اءت �حل���و�ر�ت �الأوىل : »عب�س���يًا يهبط 
ه���ذ� �للي���ل.. يزحف ميت���د كالوباء.. �لزم���ن زمن �لذبح 
و�ل�س���مت �مل�س���اوم.. �ملكان حيثما يتو�لد �س���مت يغطيه 
فحي���ح �لرم���ل.. �لبطل متث���ال وحيد يف متح���ف وهمي.. 
ينتظر �أن ت�س���هل �لغ���رب�ء �أو د�ح�س.. عندها �سيت�س���قق 
�لتمثال ين�س���ر �لذع���ر يف وجه �لطفل و�لدفرت �ملر�س���ي.. 
�ل�س���يف �أبي�س.. �لرمل �أبي�س كما �ملزمار وقطيع �الإبل.. 
�أبي����س �حللم وحب جاهلة مبا ال تعل���م«.. نحن �أمام بطل 
�أ�س���طوري �س���نعْته �لقبيلة ليد�فع عن �أر�س ال ميلك منها 
وال �س���ربً� و�حدً�، بطل تر�س���خ معاملرَه �ملوؤ�س�س���ُة �ملدر�سية 
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حت���ى قب���ل �أن يفت���ح �لطف���ُل �أولرَ دفرت مدر�س���ي.. هناك 
عم���الن �آخر�ن تعامل���ُت عربهما مع �لرت�ث : »قندي�س���ة« 
�لتي تتناول ق�س���ة تلك �ملر�أة �ملغربية �لتي كانت ت�س���اعد 
�ملقاوم���ة يف �ملغرب خالل �الحت���الل �لربتغايل، لهذ� كان 
لز�مًا على �مل�ستعمر �أن ي�سوه �سورتها و)يقند�سها( ليجعل 
منها �مر�أة بغلة ت�س���كن �ملقابر لتاأخذ بلبِّ �لرجال، ولهذ� 
ينبغي عدم �خلروج لياًل، ومن كان يخرج لياًل �سوى رجال 
�ملقاوم���ة؟ ث���م كانت هناك م�س���رحية »م���ن �أخبار عازف 
�لناي« و�لتي ��س���تقيُتها من �أ�س���طورة �أملانية قرو�س���طية.. 
مل���اذ� ه���ذ� �لتعام���ل مع �ل���رت�ث؟ م���ن �ملالح���ظ تر�جع 
�لتعامل مع �لرت�ث ب�س���كل ع���ام من طرف بع�س �ملبدعني 
�لذي���ن يرون �أن هناك مو��س���يع �أخرى ت�س���تحق �الهتمام 
�أكرث، فيما �مل�سرح متوجه �إىل متلقي �الآن/هنا، وبذلك �أال 
يجدر به �أن ي�س���تقي من مو��س���يع �حلا�سر �أر�سية له؟ �إن 
�حلا�سر يزخر باملو��س���يع و�ملو�قف �لتي ت�سلح كاأر�سية 
للتناول و�مل�سرحة، لكن هذ� �لرت�ث مادة متحفية جامدة، 
فاإذ� كان �الأمر كذلك كيف كانت �ستربز من جديد �أعمال 
خالدة مثل »ث���ورة �لزجن« و«�ملقام���ات« و«عنرتة يف �ملر�يا 
�ملك�س���رة« و«�ملل���ك هو �مللك« وما مياثلها م���ن �أعمال تتبو�أ 
�ل�س���د�رة يف خارط���ة �الإبد�ع �مل�س���رحي �لعربي؟ هل هي 
�أعمال جتاوزه���ا �لزمن ويجب �إيد�عها يف رفوف مكتبات 

من�سية �أو �أقر��س ز�ئلة؟
*وكيف نفهم عالقة الراث باملعا�سرة م�سرحياً؟

**�مل�س���رح ذ�ك���رة، وال �س���يء ُيبني عل���ى �لعدم.. 
�مل�س���رح كتاب �ل�سعوب �أي�س���ًا، حيث يوؤرخ بطريقته.. �أمل 
توؤرخ �أعمال �س���وفوكلي�س وهومريو����س ويوربيدو�س و�أخيل 
للح�س���ارة �الإغريقي���ة؟ �ألي����س م���ن �مل�س���روع �لرجوع من 
جدي���د �إىل دّرة خال���دة مث���ل ملحمة »جلجام�س« بق�س���د 
�إعادة قر�ءتها يف زمن نعي�س فيه �جلري ور�ء �خللود عرب 
�قتناء �آخر �ملنتوجات �لطبية و�خل�سوع �إىل �ستى عمليات 
�لتجمي���ل كي نقف �س���د زحف �لزمن ق�س���د �أن ال ن�س���يخ 
ومن���وت؟ قوة �لرت�ث نابعة من كون���ه يتحدى حدود زمانه 
ومكان���ه �س���ريطة �أن يتم �نتقاء ما ينا�س���ب �إعادة �لقر�ءة 
و�مل�ساءلة : ما �لذي نريد �أن نو�سله للمتلقي �الآن من خالل 
��ستقر�ئنا للرت�ث؟ عندما يتعامل م�سرح �ل�سم�س بباري�س 

مع �لثورة �لفرن�سية يف م�سرحية »1789« �أو بيرت بروك مع 
�لكتاب �لدين���ي �لهندي يف م�س���رحية »�ملهابهارتا« ال يتم 
هذ� �لتعامل من منطلق متحفي بل ق�س���د قر�ءة �حلا�سر 
عرب ��ستدعاء �لتاريخ و�لرت�ث.. عندما تناولُت �سخ�سية 
عنرتة مل يكن هذ� �لتعامل من باب متجيد بطوالت ز�ئفة 
�أخطاأت �مل�س���ار �لتاريخي و�لطبقي �ل�سحيح و�إمنا لطرح 
فرَ من �سعر�ء  نِّ �سوؤ�ل : كيف مل يح�سل لدى �ساعر كبري �سُ
ر ل�سالح �الأ�سياد و�أن ال  �ملعلقات �لوعي باأن �س���يفه م�س���خَّ
�سيد دون عبيد كما يقول �لعبد مربوك يف �مل�سرحية؟ من 
خالل عنرتة ت�س���من عب�س ق���وةرَ كلِّ �لعبيد معها، حيث �أن 
ج بامر�أة حّرة متحي  كل عبد يحلم �أن )يتعنرت( يومًا وُيزوَّ
�س���و�د لونه.. وهك���ذ� يتم تذويب �ملجموع���ة خلف �لفرد/

�لبطل، وبالتايل يتم �لق�ساء على �ل�سر�ع �لطبقي .
*يف هذا االإطار كيف نفهم ظاهرة م�سرح احلكواتي 
الت���ي طغت يف مرحلة �سابق���ة ومن ثم انح�سرت يف كثر 

من الدول العربية؟
تتع���دد  يق���وم ممث���ل  �أن  م���ن �جلدي���د  **لي����س 
ت�س���مياته: )�لفرفور، �حلكو�تي، �لقا�ّس، �مل�سخ�ساتي، 
�لقّو�ل( ويبد�أ يف �سرد/ت�س���خي�س ق�سة �أمام ُم�ساهد/
د  �سامع.. يبد�أ �مل�س���رح كما يقول بيرت بروك عندما حُتدَّ
م�س���احة لّلعب ويقف �س���خ�س ي�ساهده/ي�س���معه �سخ�س 
�آخ���ر.. ظاه���رة �الإن�س���ات/�لكالم  متاأ�س���لة ل���دى كل 
�ل�س���عوب، فم���ن حكايات �جلدة �إىل حاكي �ل�س���رية نرى 
�أن ممار�س���ة �لكالم ظاهرة متج���ذرة يف �لكيان �لعربي 
)و�الإن�س���اين �أي�سًا( فاالإن�سان �س���هرز�دّي �لهوية، يحكي 
لك���ي ال ميوت، له���ذ� نفهم �أن ج���لَّ �لدعو�ت �لتاأ�س���يلية 
للم�س���رح �لعرب���ي بحثًا عن قالبن���ا �مل�س���رحي ر�أى جلُّها 
يف �حلكو�ت���ي مرجعًا للتاأ�س���يل، ويف ه���ذ� �الإطار ميكن 
�لفل�س���طيني و�حلكو�ت���ي  ت�س���نيف م�س���رح �حلكو�ت���ي 
لروجيه ع�س���اف و�لتوج���ه �الحتفايل يف �ملغرب وم�س���ر 
و�الأردن وغريه���ا من �الأقط���ار �لعربية �لتي �نخرط عدٌد 
من مبدعيها ومنّظريها يف حماوالت �لتاأ�س���يل.. م�سرح 
�حلكو�تي م�سرح يعتمد مبدئيًا على �ملتد�ول �ليومي على 
م�س���توى �ختيار �ملو�س���وعات، كما �أن���ه يعتمد على �لعمل 
�جلماع���ي بناء على عالقة �أخرى مع �جلمهور �لذي ُيعد 
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–مبدئي���ًا- �س���ريكًا يف �لفرجة، م�س���رح يعتمد �لرق�س 
و�لغناء و�ال�س���تغال باأب�سط �لو�سائل بعيدً� عن كل و�سائل 
�الإبهار، ب�س���اطة ال تعني �لت�س���طيح، فم�س���رح �حلكو�تي 
يغ���رتف م���ن �لرت�ث ك���ي ي�س���من �حلفاظ عل���ى �لهوية 
�لفكرية و�لفنية، ولهذ� فهو م�س���رح ذ�كرة بامتياز، لي�س 
مبفهومها �لتحنيطي ولكن كذ�كرة م�ستقبلية.. كانت يل 
فر�سة م�ساهدة م�سرحية »�أيام �خليام« لفرقة �حلكو�تي 
لروجي���ه ع�س���اف، وكان �لعر�س يف ق�س���ر �ملوؤمتر�ت يف 
مر�ك�س، وهنا ت�س���اءلُت وبع�س �الإخوة عما �آل �إليه مبد�أ 
�إ�س���ر�ك �جلمه���ور و�إمكاني���ة تدخل���ه يف �لعر�س كما يف 
م�س���رحية »حفلة �س���مر من �أجل 5 حزير�ن« ل�س���عد �هلل 
ونو����س، �أي���ن غاب���ت �حلميمي���ة �لتي هي م���ن مرتكز�ت 
م�س���رح �حلكو�ت���ي؟ كي���ف جن���زم �أن م�س���رح حكو�ت���ي 
روجيه ع�س���اف م�س���رح عربي/لبناين ال ميت ب�سلة �إىل 
�لتي���ار�ت �لغربي���ة م���ع �أنه ي�س���تغل تقريبًا بنف����س �آليات 
م�سرح �ل�سم�س بفرن�س���ا؟ �أال تنحو م�سرحية »حكايا 36« 
لروجيه ع�س���اف منحى عر�س »1789« الآريان منو�سكني 
و�لتي تتناول �أحد�ث وعو�مل �لثورة �لفرن�س���ية؟ �ألي�س���ت 
�لكتابة �جلماعية بح�س���ور كاتب ي�س���اير �لعملية ن�س���خة 
ال�ستغال ور�سة �لكتابة مب�س���رح �ل�سم�س بح�سور �لكاتبة 
هيلني �سيك�سو؟ �إذ� كان م�سرح �حلكو�تي يندرج يف �إطار 
تاأ�س����يل �مل�سرح �لعربي و�لبحث عن قالب يتفرد به عن 
�مل�س����رح �لغربي فلمرَ �نقطع هذ� �لتاأ�س����يل؟ ملاذ� خبت 
هذه �جلذوة مع �نتهاء �لثمانينيات؟ هل و�سلت تيار�ت 
�لبحث عن تاأ�س����يل �مل�سرح �لعربي لبابها �مل�سدود؟ هل 
نحن �أمام حكو�تي �أخري هو عبد �لكرمي بر�سيد؟ ميكن 
�لقول �أن �مل�سرح رف�ٌس للخندقة و�لتمرت�س خلف �أ�سو�ر 
تنظريية مو�سدة �الأبو�ب �سد �الأ�سا�سي : �مل�سرح كائن 
حي ال ميكن����ه �أن يعي�س د�خل �لكنائ�س �لتنظريية، فهو 
ين�س����اأ حني/�أين يكون ولي�س كما كان، فاالإبد�ع �نزياح 

ال يتوقف .
*جل���اأَت اإىل م�سرح املونودراما يف م�سرحيتك »باي 
ب���اي جيلو« وهناك من يرى اأن ب���روز م�سرح املونودراما 
تعب���ر ع���ن اأزمة م�س���رح واأزمة يف العالق���ة القائمة بن 

امل�سرحين اأنف�سهم ولي�ص اأزمة ن�ص .

**�أرى �أن �أزم���ة �لن����س �أزمة مفتعل���ة، فهي عند 
�لبع����س ذريعة لك���ي يتم �ال�س���تغال على �أ�س���كال �أخرى 
���ب للم�س���رح باالأ�س���ا�س، ��س���تغال له م�س���روعيته  مل ُتكترَ
�لكامل���ة، فلوال ه���ذه �جلر�أة يف �ال�س���تغال ملا ��س���تمتعنا 
بعرو����س ر�ئعة، �أر�س���يتها ن�س���و�س مل ُتكترَب للم�س���رح، 
فعلى �س���بيل �ملثال ال �حل�سر فاإن م�س���رحية »�لطاعون« 
الألب���ري كام���و وم�س���رحية »�س���فر يف نهاية �لليل« ��س���تغل 
عليهما كمونودر�ما وبكل جناح �ملمثل �لفرن�سي فابري�س 
نا بها �س���عدي  لوكيني.. هل ملحمة »جلجام�س« �لتي �أمتعرَ
يون�س منت م�س���رحي باالأ�س���ا�س؟ هل �ملقامات ور�س���ائل 
�الإمتاع و�ملوؤ�ن�سة �لتي ��س���تغل عليهما �لطيب �ل�سديقي 
ح عندما  ن�س���و�س ُكِتبرَت للم�سرح؟ هناك �سوؤ�ل �آخر ُيطررَ
نتن���اول مث���ل هذه �الأ�س���كال : م���ا هو �لن�س �مل�س���رحي؟ 
ه���ل ه���و �لن�س���و�س �لت���ي بال�س���رورة تنح���و يف كتابتها 
منحى ن�س���و�س موليري و�سك�سبري و�س���وفوكلي�س؟ هناك 
تطور كبري يف �لكتابة �مل�س���رحية يجعل م���ن مقولة �أزمة 
�لن�س مقول���ة جتاوزها �لزم���ن.. مونودر�م���ا »باي باي 
جيلو« لل�س���اعر طه عدنان لي�س���ت �أول مونودر�ما �أ�ستغل 
عليه���ا، فهن���اك مونودر�م���ا »فاطما« ملحم���د بن قطاف 
ومونودر�ما »�الأ�س���تاذة �آمال« �ملاأخوذة عن ن�س �لكاتب 
�ألبريت���و �أتايدي.. �إن ��س���تغايل على ه���ذه �ملونودر�مات 
مل يك���ن يحكمه �أزم���ة ن�س �أو �لنظ���ر �إىل تكلفة �لعر�س 
بقدر ما كان يحكمه ع�سق و�جنذ�ب منذ �لقر�ءة �الأوىل 
لهذه �لن�س���و�س.. هناك عالقة تن�ساأ بني �ملخرج وبع�س 
�لن�س���و�س تفتح ف�س���اء�ت جمالية وت�س���مح باختيار�ت 
وق���ر�ء�ت فكري���ة تدفع �إىل �ال�س���تغال بها من���ذ �لقر�ءة 
�الأوىل لها.. هناك �ل�س���دفة �أي�سًا �لتي تلعب دورً� كبريً� 
يف �ختي���ار عمل م���ا.. بالن�س���بة مل�س���رحية »فاطما« فقد 
�س���اهدُت �لعر�س يف مر�ك�س يف �لثمانينيات بت�س���خي�س 
�ملمثلة �س���وفيا ومن �إخر�ج �ملخرج �سريف زياين، ومرت 
�س���نو�ت قب���ل �أن جتمعن���ي �لظ���روف يف مدين���ة ليم���وج 
�لفرن�سية بنب قطاف حيث كنا وجمموعة من �ملوؤلفني يف 
�إقامة للكتابة فطلبُت منه -�إن كان من �ملمكن- �ال�ستغال 
على �مل�س���رحية مع طالبة يل يف �ملعهد تدعى منى بلغايل 
يف �إطار بحثها للتخرج من �ملعهد �لعايل للفن �مل�س���رحي 
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و�لتن�س���يط �لثقايف، وقد قدمنا �لعر�س يف عدة دول مثل  
فرن�س���ا و�ل�س���ويد و�إ�س���بانيا.. بالن�س���بة ملونودر�ما »باي 
ب���اي جيلو« فقد �قرتح علّي �لن����س �ملمثل جمال كنو بعد 
�أن �س���اهد مونودر�م���ا »فاطم���ا« ومونودر�ما »�الأ�س���تاذة 
�آمال«.. من هن���ا مل حتكم �ختيار�تي �أزمُة ن�س بقدر ما 
حكمت دو�فع تد�خلرَ فيها �ملو�س���وعي بعاملرَي �الجنذ�ب 

و�ل�سدفة .
*ككات���ب وكمخ���رج م�سرح���ي اإىل اأي م���دى ت�سمح 

باالرجتال يف الن�ص امل�سرحي؟
**ف�س���حة �الرجتال ميك���ن �إدر�جها حتت عنو�ن 
»ل���زوم ما ال يل���زم«.. يف �لعقود �الأخرية بد�أ �ال�س���تغال 
على �رجتال �ملمثلني كمرحلة مهمة لالإجناز �مل�س���رحي 
الأن �ملمثل لي����س �آلة تنفيذية ملنظومة �إخر�جية ال ياأتيها 
�الرجت���ال من بني يديها وال من خلفه���ا، فالكاتب يكتب 
�لن����س وفقًا لت�س���ور وت�س���خي�س معني فوق �خل�س���بة، 
وعندم���ا يت���م �ال�س���تغال �لركح���ي ياأخذ �لن����س �أبعادً� 
خمتلفة �نطالقًا من تعامل �ملمثلني معه، فالورقة لي�ست 
�لرك���ح، و�حل���و�ر�ت لي�س���ت جم���اًل يتفوه به���ا ممثلون 
�س ويعط���ي �ملق���ول  يكتف���ون باالإلق���اء.. �ملمث���ل ي�س���خِّ
�مل�س���رحي حياته �لفعلية.. من هنا فاإن ف�سحة �الرجتال 
حمط���ة ميك���ن �عتباره���ا �أ�سا�س���ية يف �إجن���از �لعم���ل 
�مل�س���رحي، �س���ريطة �أن يتم هذ� �الرجتال وفق منظومة 

�إخر�جية مفتوحة و�إال �تخذ �الرجتال منعرجاٍت ت�س���يء 
للن�س �أكرث مما تدفع �إىل بلورة �إجنازه.. هذه �ملنظومة 
�الإخر�جية تاأخذ بعني �العتبار ف�سحة �الرجتال �لتي قد 
تدف���ع �إىل �إعادة �لنظر يف بع�س �العتبار�ت �الإخر�جية 
�الأولية.. كثريً� ما دفعني ت�سخي�س ممثل �أو عدم تذكره 
حلو�ر �أو �إ�سافته جملة يف �لن�س �إىل �إعادة �لنظر فيما 
ت�سورُته، ذلك �أن �الإ�سافات من طرف �ملمثل �أو ن�سيانه 
لبع�س �جلم���ل �أو �ملقاطع �لت�سخي�س���ية تعب���ري بارز ملا 
ي�س���ميه بروك بالبع���د �حلي للم�س���رح، و�إال ق���د يكتفي 
�ملخ���رج باإعط���اء ورق���ة �لت�س���ور �الإخر�ج���ي للممثلني 
ويغيب ليرتكهم ينفذون �لتعليم���ات �الإخر�جية حرفيًا، 

ليعود ليلة �لعر�س .
*م���ن املعروف اأن عوامل���ك امل�سرحية دائماً ما تكون 
م�سحون���ة مبتخي���ل مي���ال للغرائبي���ة �س���واء يف ا�ستعمال 
الل���ون اأو يف امل�سهدي���ة التي تختاره���ا لف�ساء اخل�سبة، اأو 
حت���ى يف االإ�س���اءة، وال�س���وؤال : اإىل اأية درج���ة يخدم هذا 

االإبهار العمل امل�سرحي؟ ومتى يكون مطلوباً؟
ن �أ�سا�س���ي يف �مل�س���رح ينبني على  **�لغر�ئبية مكوِّ
عنو�ن ماغريت للوحته �ل�س���هرية �لتي متثل غليونًا : »هذ� 
لي����س بغليون« فنح���ن عندما ن�س���اهد م�س���رحية تادوو�س 
كانتور �ل�سهرية »�لف�سل �مليت« �أو �أعمال �ملخرج �الإيطايل 
رومي���و كا�ستوليت�س���ي كم�س���رحية »�لكوميدي���ا �الإلهية« �أو 
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»�لعا�سفة« لبيرت بروك �أو »حلم ليلة �سيف« لنف�س �ملخرج 
�أو �أعمال �ملخرج �الأمريكي بوب ويل�س���ون نبقى م�سدوهني 
�أم���ام �جلان���ب �لغر�ئب���ي �ل���ذي يطب���ع ه���ذه �الأعم���ال، 
�س���و�ء على م�س���توى �لت�س���خي�س و�ملكيجة �أو �سينوغر�فيا 
�لعر�س.. هذه �لغر�ئبية هي يف �لعمق و�قعية �سعرية، من 
خاللها حت�س���ر �مل�س���رحة بثقلها دون لّف.. يقول �مل�س���رح 
عندئد : »�أنا م�س���رح ول�س���ُت �نعكا�س���ًا للو�قع«.. �لغر�ئبية 
مبعث للت�س���اوؤل، و�لت�س���اوؤل موؤ�س���ر �س���حي للتلقي.. هذ� 
�لبعد �لغر�ئبي فوق �لركح ال ينفي ��ستغاالت �أخرى تعتمد 
�لو�قعية �أو �س���به �لو�قعية من منطلق �أن �مل�س���رح حماكاة 
للو�قع.. �لغر�ئبية �س���يغة ��ستغال �سمن ��ستغاالت �أخرى 
لي�س �إال.. ثم �أن هناك بع�س �لن�س���و�س ت�سمح �أكرث مبثل 
هذه �ال�ستغاالت.. عندما ��ستغلُت على م�سرحية »فاطما« 
�عتم���دُت �س���ينوغر�فيا �س���به و�قعية، حيث �س���كل ف�س���اء 
�لركح على �سكل �سطح بناء قدمي كما يحيل ن�س حممد بن 
قطاف �إىل ذلك.. �أما بالن�سبة ملونودر�ما »باي باي جيلو« 
فقد �رتاأي���ُت تاأثيث �لن�س باأ�س���رعة بي�س���اء ُكِتبرَت عليها 
باخلط �لعربي مقاطع من موؤّلف �لنفري »�ملو�قف«.. كان 
��ستدعاء هذه �الأ�سرعة �لبي�ساء �إحالة �إىل �أن �ل�سخ�سية 
ترف�س هويتها �الأ�سل عرب رف�سها ال�سم �جلياليل لتبحر 
بحثًا عن هوية غربية باختيارها ��سم جيلو.. من هنا فاإن 
��س���تدعاء عنا�سر غر�ئبية حتكمها طبيعة �لن�س و�لروؤية 
�الإخر�جية لي�س مطلبًا ثابتًا وملحاحًا.. �لغر�ئبية لي�س���ت 
هدف���ًا بحد ذ�ته، حيث ميكن �أن ت�س���يء �إىل �لعر�س بدل 
ف يف مكانها.. �لغر�ئبية لي�س���ت �إبهارً�  �إغنائه �إذ� مل توظَّ
حيث �الإبهار ال يتجاوز �لروؤية �للحظية،�إذ ينمحي �س���ريعًا 

مع �إ�سد�ل �ل�ستارة .
ذا انتقلن���ا للحدي���ث ع���ن امل�س���رح املغرب���ي، ه���ل  *�إ
ميكن احلديث عن م�سرح مغربي له �سمات وخ�سو�سية 
حم���ددة اأم عن عرو����ص م�سرحية تطغ���ى عليها ب�سمات 

خمرجها؟
**ماذ� لو كان �حلديث عن �مل�سرح يف �ملغرب بدل 
�حلديث عن �مل�س���رح �ملغربي وخ�سو�س���ياته؟ �سحيح �أن 
�ملوؤلَّف���ات و�ملتابعات �لنقدية تتحدث عن �مل�س���رح �ملغربي 
حيث حت���اول جاهدًة حتديد مو��س���فاته وخ�سو�س���ياته، 

لك���ن �إذ� دققن���ا �ملقارب���ة فبا�س���تثناء بع�س �لت�س���كيالت 
�ل�س���ينوغر�فية وبع����س �لت�س���ور�ت للمالب����س و�للهج���ة 
�ملنطوق���ة ه���ل هن���اك ف���رق كبري ب���ني م�س���رحية مغربية 
وم�س���رحية جز�ئري���ة �أو تون�س���ية؟ ما هي �خل�سو�س���يات 
�لتي تخول لنا �أن نح�س���ر يف نف����س �خلانة �أعمال �لطيب 
�ل�س���ديقي وعب���د �لو�حد ع���وزري و�لهو��س عب���د �ملجيد 
وبو�سلهام �ل�س���عيب و�لو�عر�بي ��سماعيل وح�سن همو�س 
وزيطان نعيمة وحممود �ل�س���اهدي ونا�سور ولطيفة �أحر�ر 
وحمم���د �حل���ر و�جل���م وعزيز مه���ري وغريه���م؟ حتى لو 
و�كبنا م�س���ار خمرج و�حد هل هناك خ�سو�س���يات ثابتة 
توح���د بينه���ا؟ هل هن���اك ت�س���خي�س مغربي؟ ه���ل هناك 
��س���تغال �س���ينوغر�يف مغربي؟ هل هناك �إخر�ج مغربي؟ 
هل هن���اك ��س���تغال مغربي على �لف�س���اء �مل�س���رحي؟ ما 
�لذي يوحد بني ��س���تغايل على م�سرحية »�ملفت�س« لغوغول 
و«فاطما« لنب قطاف و«منطق �لطري« لفريد �لدين �لعطار 
و«عزل���ة يف حقول �لقطن« لربنار ماري كولتي�س و«خدمات 
�سغرية ملهرج عجوز« لفي�سنييك و«باي باي جيلو« وغريها 
من �الأعمال؟ من �الأكيد �أن �أعمال هوؤالء �ملخرجني حتمل 
ب�سماتهم دون �أن تتخندق يف �سمات ميكن �أن جنعل منها 

خ�سو�سيات ثابتة للم�سرح �ملغربي .
*ك���ر احلدي���ث ع���ن التجري���ب يف امل�س���رح املغربي 
ويف امل�س���رح العربي ب�سفة عام���ة، فكيف تفهم التجريب 
يف امل�س���رح؟ وه���ل ت���رى اأن���ه يق���وم يف املغرب عل���ى فل�سفة 

جمالية اأم اأنه جتريب ع�سوائي كما يتهمه البع�ص؟
**يكاد يك���ون من نافلة �لق���ول �أن �لتجريب يدخل 
عموم���ًا يف �لعملي���ة �الإبد�عي���ة �لت���ي تخنقه���ا �مل�س���ار�ت 
�مل�س���تهلكة.. �لعملية �الإبد�عية بح���دِّ ذ�تها جتريب وبحث 
ع���ن �جلديد لي�س من ب���اب �لتجديد و�إمن���ا للحيوية �لتي 
ي�سمنها �لتجريب �ملدرو�س، فالكاتب �مل�سرحي �ملتمكن ال 
يحاول ��ستن�س���اخ �أعماله �ل�س���ابقة و�إال فلن يتطور.. مما 
ال ج���د�ل فيه �أن هناك بع�س �لثو�ب���ت �لتي جتعل كتابات 
بيكي���ت تختلف عن �أعمال �سك�س���بري، لك���ن تبقى �لكتابة، 
وبالت���ايل �الإبد�ع، �إبحارً� نحو �آفاق جديدة، نحو �لغام�س  
و�ملجه���ول.. �أال ي�س���كل ��س���تغالنا �أحيانًا عل���ى عمل ما يف 
�لعم���ق حماولة لفهمه؟ �الإبد�ع حتكم���ه جدلية �ملعروف/
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�لغام�س، و��س���تغالنا على عم���ل ما يظهر لنا جليًا �أننا كنا 
جن���رب طر�ئق ملحاولة ك�س���ف �أ�س���ر�ر �لعم���ل �لذي نحن 
ب�س���دد �إجنازه، فلو كنا نحيط بكل مكنوناته ملا ��س���تغلنا 
علي���ه، وهن���ا ياأخذ �لتجريب م�س���روعيته.. ثم �أن ت�س���مية 
م  �لتجري���ب بحد ذ�ته���ا تكاد تكون قدحية بحي���ث قد ُيفهرَ
منها �لتما�س �أعذ�ر لف�سل حمتمل، لهذ� قد ياأخذ �لبع�س 
�لتجريب كدفاع م�س���بق مع �أنه ظاهرة �س���حية تكاد تكون 

مالزمة للم�سو�ر �لفني .
*امل�س���رح يف اأزم���ة.. عب���ارة اأ�سبحن���ا نردده���ا، لكن 
بع�سهم يرب���ط ج���زءاً منه���ا باأزم���ة الن����ص اجلي���د، فهل 
توافق على ذلك؟ وما راأيك باالآراء التي تدعو اإىل ن�سف 

الن�ص امل�سرحي؟
**�حلديث ع���ن �أزمة �لن�س �أ�س���ال وال ز�ل كثريً� 
���ِرف يف �لكتابات �الإبد�عية كان �س���يفيد  م���ن �مِلد�د لو �سُ
�ملكتبة �مل�سرحية.. رجوعًا �إىل بع�س �ملهرجانات �لعربية 
كقرط���اج و�جلز�ئ���ر وتط���و�ن و�لقاهرة نرى �إ�س���ر�قات 
ر�ئعة جتعل �حلديث عن �أزمة �لن�س حديثًا قدميًا ورمبا 
مفتعاًل.. هل كان مبدعو �أعم���ال مثل »خريف-�الأر�مل-
خوف-�س���ولو« �أمام �أزمة ن�س؟ هناك �أزم���ة �إبد�ع لي�س 
�إال.. ثم �إن �حلديث عن ن�س���ف �لن�س �مل�سرحي ي�ستدعي 
�لت�س���اوؤل : �أي ن����س م�س���رحي؟ هل هو �لن�س �مل�س���رحي 
�مللت���زم بقو�عد �لن����س �لكال�س���يكي؟ هل ه���و �لكتابات 
�جلدي���دة للم�س���رح �لت���ي تفجر �حل���دود �الأزلي���ة للن�س 
�مل�س���رحي؟ ه���ل نن�س���ف ن�سو�س���ًا مث���ل ن�س م�س���رحية 
»�أنتيغونا«؟ هل نن�سف ن�س بيكيت �لذي ننتظر من خالله 
غودو �لذي رمبا قد ياأتي لكي ال ياأتي ونحن نعي�س �لوعود 
�لغود�وي���ة ملن �حرتف���و� �ملر�وغة؟  هل م���ات �لبحث عن 
حب���ة �خللود، وبالتايل هل ماتت ملحمة »جلجام�س«؟ هل 
نن�س���ف �لن�س �لذي �سافر بنا بني �سفحاته قرونًا عديدة 
بحث���ًا عن خلود �آخ���ر؟ خل���ود �لرو�ئع �الإبد�عي���ة.. تبقى 
�لن�س���و�س �خلالدة خالدة و�س���امدة �أمام معاول �لهدم، 
تبقى مفتوح���ة للقر�ء�ت �ملتعددة، تبق���ى جنبًا �إىل جنب 
مع جت���ارب ال تعط���ي �لن�س نف����س �لف�س���حة يف مكونات 
�لعر����س، وهذ� هو �جلميل يف �مل�س���رح، حيث لي�س هناك 

م�سرح ب�سيغة �لفرد بل م�سارح .

*يقال اأن احلركة امل�سرحية يف تون�ص متقدمة عن 
باقي البالد العربية، فاإىل ماذا تعزو ذلك؟

**من خالل متابعتي ملهرجان قرطاج وح�سور 
�لفرق �جلامعية �لتون�س����ية �إىل �ملغرب ميكن �لقول �أن 
�حلركة �مل�س����رحية يف تون�س ت�س����هد زخم����ًا ال نظري له 
يف �الأقطار �لعربية.. �أ�س����عفتني �لفر�س����ة يف مهرجان 
قرطاج �الأخري �أن �أ�س����اهد �س����فوفًا من �لنا�س و�قفني 
�س����اعة فم����ا ف����وق �أم����ام قاع����ات �لعر�����س ينتظ����رون 
�لدخ����ول وتذ�كره����م ب����ني �أيديه����م، فكي����ف ال تنتع�س 
�حلركة �مل�سرحية وور�ءها متفرجون ال يتهافتون على 
�لدعو�ت �ملجانية ثم ال يح�س����رون للعر�س؟ هناك يف 
تون�س جمه����ور ذو�ق ومتعط�����س للفن �الأني����ق، جمهور 
ال ميك����ن �إال �أن يدف����ع باملبدع����ني للتط����ور �مل�سرت�س����ل 

لتجاربهم �لر�ئعة . 
*كيف ترى تناول النقد امل�سرحي الأعمالك؟ وهل 

ا�ستفدَت منه؟
**مل �أ�س���تفد من���ه �لكث���ري وذل���ك لندرت���ه، ولكن 
��س���تفدُت من �لناقد �ملجهول �لر�ئع : �جلمهور.. ال �أجعل 
م���ن �ملتابعة �لنقدية الأعمايل عقدة، ال �س���يما و�لكل يعلم 
كي���ف يقّيم �أغل���ب �لنقاد، وه���ذ� ال ينفي وج���ودً� متميزً� 
لنق���اد حقيقيني �س���يبقون ق���دوة، نقاد يتناول���ون �الأعمال 
بالدر��س���ة وياأخذون �لوقت �ل���كايف للكتابة بدل �لوريقات 

�لتي ُتكترَب بني ر�سفة جرعة م�سروب و�أخرى .
*ما الذي تريده من امل�سرح؟ وما هو امل�سرح الذي 

حتلم به؟
**�أنتظ���ر من �مل�س���رح �أن يبقى من���ربً� لالختالف 
ال بوقًا مرحليًا ملو�س���ات و�س���عار�ت ز�ئلة.. �أحلم �أن يبقى 
تل���ك �ملتع���ة �لز�ئلة �لتي نعي�س���ها ونحن ن�س���افر خلف لري 
يف �لعا�س���فة و�لث���و�ر �ل���زجن وه���م ميزقون �س���تائر جان 
جيني���ه.. �أنتظ���ر من �مل�س���رح �أن يبقى م�س���رحًا ب�س���يغة 
�جلم���ع ال م�س���رحًا يتهافت عل���ى �لقاع���ات يف منعرجات 
�ل�س���ر�يا �ملنا�سباتية.. �أنتظر من �مل�سرح �أن يبقى م�سرحًا 
ال م�س���رحًا للم�س���رح، ف�س���اء حر ت�س���افر بنا عربه �لكلمُة 
�خلالقُة ع���رب عو�مل روحي���ة وفكرية وجمالي���ة كما طيور 

�لعطار يف منظومة »منطق �لطري« .
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نا بدَل  عل��ى �لرت�جيدي��ا �مل�س��رحية �أن تهزَّ
�أن ُتكوِرثن��ا، وه��ذه رغب��ُة كم��ا ه��ي ه��دُف �أي 
�س��اع �لأفعال  مهرجاٍن م�س��رحي، ف��رى ِغنى و�تِّ
و�لِطباع، فن�س��مو، �أو ن�سعر بال�سامي �لذي ير�هن 
عليه �مل�س��رح وهو ي�ستقلب ماآ�س��ي �لوجود، ماآ�ٍس 
لت ع�س��َب عرو���س مهرجان �مل�س��رح �لعربي  �س��كَّ
�حلادي ع�س��ر يف �لقاهرة ما ب��ن 10-16 كانون 
�لث��اين 2019 و�لت��ي بلغ��ت خم�س��ة وع�س��رين 
عر�سًا، حيث ت�س��ابقت فيه ثمانية عرو�س على 
جائزة �س��لطان �لقا�س��مي، فكانت ماأ�ساة »�لطوق 
و�لإ�س��ورة« م��ن م�س��ر �أك��ر �ملاآ�س��ي ��س��تحقاقًا 
ت  للجائزة ح�س��ب قر�ر جلنة �لتحكيم �لتي �سمَّ
: عم��ر فطمو���س م��ن �جلز�ئ��ر رئي�س��ًا، د.جبار 
خماط من �لعر�ق، د.عثمان بدوي من �ل�سود�ن، 
د.علية �خلالدي من لبنان، فهد ردة �حلارثي من 
�ل�سعودية، �أع�ساء، و�أعقبت �لعرو�س �ملتناف�سة 
عل��ى �جلائزة ن��دو�ت نقدية تطبيقي��ة كل ليلة 

بعد �نتهاء �لعرو�س .
يف العر����ص الفائ���ز »الطوق والإ�س���ورة« مل يتخلَّ�ص 
رج���ًا  ع���دًا ول نا�ص����ر عب����د املنع����م مخُ د.�صام����ح مه����ران مخُ
م���ن تاأثري ال�س���رد احلكائي لرواي���ة يحي����ى الطاهر عبد 
َيا اأَمَل »حزين���ة« مبفرداٍت لغويٍة  اهلل فبقي���ا يف ال�سرد وَغنَّ
ع للعنينِّ  نك�س���ر متوقَّ ���ا مع خٍط مخُ نَّ بالعامي���ة امل�سرية, فكخُ
العري����ص ال���ذي ل يخلنِّفخُ �سوى اليبا�ص, وم���ع خٍط �ساعٍد 
ل�سيٍخ ل يخرتقه الديالكتيك, فالواحد كيف ي�سري اثني؟ 
ق  ز العر�ص اأنَّه كان على م�سرح دائري, فحقَّ ما ميينِّ
املخُخ����رج حميمي����ًة وطف����راٍت نوعي����ة كان فيه����ا اأكرث من 

مثلي تفاعلهم مع املتفرجي وهم  ذروة يخُح�س����ب فيها للمخُ
لون ب����ي ال�س����ورة والكلمات, ول����و اإنَّ بع�ص ال�سور  يتنقَّ
كانت �سورًا نحتية اأعادتنا اإىل نطفة التمثيل البدئية يف 

حرارتها وواقعيتها .
�ص فعله   نا�ص���ر عبد املنع���م يف »الطوق والإ�سورة« اأ�سنِّ
ل ج���زءًا من ال�سورة الب�سرية  على الكالم باعتباره ي�سكنِّ
لقي فيها املمثلون كالمهم  عن���ده, ولكن النربة الت���ي كان يخُ
ق���د اأخلَّ���ت به���ذه ال�س���ورة ب�سب���ب �سرعة ال�س���وت وهم 
يقومون باأداء اأدوارهم.. هنا -وهذه م�سكلة عند كثرٍي من 
املخرجي امل�سرحيي- اأنَّهم يرتكوننا مع ال�سوت امل�سموع 

�أن���������ور حمم���������د

مهرجان املسرح العربي احلادي عشر 
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ج على الفعل امل�سم���وع, وهذا ل يلغي اأنَّ عبد  ب���دل اأن نتفرَّ
ق �سورة يف  املنع���م وق���د �ساعدته املن�سة الدائرية ق���د حقَّ
بع����ص م�ساهد العر����ص ومفا�سله جتاوزت فع���ل الكالم, 
َل لزمًة  حتى اإنَّ غناء كرم مراد واإِْن كان من كالم فقد �سكَّ
درامي���ة لت�سعي���د الفعل يف ال�س���ورة امل�سرحي���ة, بل كاَن 
دوره كمغنٍّ وبوظيفٍة �سكلي���ة عن�سرًا اأ�سا�سيًا من عنا�سر 
لتحم���ًا ومتما�سكًا, وغناوؤه ذو دللٍت  العر�ص.. لقد كان مخُ
متنامي���ة, كما كان املمثلون فاطمة حمم���د علي, مارتينا 
ع���ادل, حمم���ود الزي���ات, اأحم���د ط���ارق, �صري���ف القزاز, 
اأ�صرف �صكري, �ص���راوي حممد, حممد ح�صيب, �صلمى 
عمر, رمي علي, فرح عناين, نائل علي, الطفلة غنا ر�صا 
مرتابطي ومتدفقي مب�ساعرهم يف تو�سيل هدف الرواية 

امل�سرحي���ة.. لق���د كان اأداوؤهم يذهبخُ من 
التلقائي اإىل املر�سوم اإىل النمطي .

للتقلي���د  للما�س���ي,  ع���ودة  ه���ي 
واملماثلة, ولي�ص للراهن, لإبداع حلظٍة مل 
قها يف ما م�سى.. هذا ما فعله عر�ص  نحقنِّ
تون�ص »ذاكرة ق�س���رية« للموؤلنِّف واملخُخرج 
وحي���د العجم���ي حي���ث ا�ستعر�ص ما كان 
ب�س���كٍل اإن�سائ���ي, مع �س���وٍر ذات �سريورة 
���ط اإخراجي يقوم  ثقلة مبخطَّ ارتدادي���ة مخُ
عل���ى احل���ركات العنيف���ة للممثلي الذين 
ل���وا اإىل �س���ور, فاخلائ���ن اجليالين  حتوَّ
رنا برواية  عتَقل يخُذكنِّ ال���ذي و�سى به ابنه ويخُ
ل اإىل بط���ل  ج���ورج اأوروي���ل 1984« يتح���وَّ
بعد العام 2011 ح���ي يهرب من ال�سجن 
وي�سقط بر�سا�سٍة تخرتق راأ�سه.. اجلديد 
واملخُده����ص واملخُث���ري يف هذه احلكاي���ة اأنَّها 
مليئة ب�سوٍر عمياء ملمثلي بدوا حمايدين 
���ب انفجاراتهم وهم  ���ا نرتقَّ نَّ نا كخُ رغ���م اأنَّ
يتنقل���ون على اخل�سبة.. ذاكرة ق�سرية ل 

تنمو ول تتكاثر, بل ت�سمحل .
بالتاأكيد نحن منار����ص اأفعاًل يومية 
ر, وحتى العدالة  رة, كلُّ �سيٍء يتك���رَّ متك���رنِّ
د يك�سرخُ �سياق التكرارية,  تمرنِّ ر, ول مخُ تتكرَّ
يك�سرخُ �سريورة التماثل, فت�سري �سريورًة 

قة .  نق�سية خالَّ
في�ص���ل  ال�صمخ���ي واملخُخ���رج  عب���د الأم���ر  ���ف  املوؤلنِّ
العبي���د يف م�سرحي���ة »الرحم���ة« يريدانن���ا اأن ل نطف���ئ 
امل�سباح الأخري قبل اأن يخُغادر َمْن يخُغادر لأنَّه ل اأحد هناك 
�سوانا, واأن نخُ�سبَح عل���ى حياة وبخطاٍب متثيلي اأقرب اإىل 
الهاملتي���ة يف بع�ص م�ساه���ده, وب�س���وٍر وَم�ساِهَد تركيبية 
ميكانيكي���ة بطيئ���ة, وقد اأخ���ذا بنا كجمهور نح���و التململ 
د التقليد وهي ت�سرد  �سنِّ من ك���رثة الأ�سئلة القدمية التي جتخُ
عذاب���ات الإن�سان واغرتاب���ه.. ل ِفَعَل عل���ى اخل�سبة �سوى 
يبخُ عليها . اغت�ساب اخل�سبة واإرهاقنا باأ�سئلة ل اأفعال جتخُ
لنفرت����ص اأنَّ الن�ص/العر����ص هو بح���ٌث يف اغرتاب 
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الإن�س���ان, رج���ٌل مه���زوم, منك�سر, مقهور, في���ه �سعٌي من 
اأج���ل اأن ينت�سر اجلوه���ر الأخالقي, واأنَّ م���ا ن�ساهده مل 
يذه���ب اإىل القتل والت�سفية باعتب���ار اأنَّ الرتاجيديا التي 
فيه لفظية, واأنَّ هناك اأبطاًل ولي�ص بطاًل, ومل نلم�ص �سوى 
ك وتخُعربنِّ عن اآراء ولي�ص عن مواقف واأفعال .  اأ�سوات تتحرَّ
ِقْم  ����ا نخُن�ست اإىل كالم, وعلى م�ست����وى ال�سكل مل يخُ نَّ كخُ
�سراع����ًا بي مت����داويل احل����وار, فيدفعن����ا كمتفرجي اإىل 
النخراط يف ال�سراع, بل لحظنا اأنَّ بع�ص اجلمهور وبعد 
الدقائ����ق الع�سر الأوىل بداأ ين�سحب م����ن قاعة العر�ص يف 
املعه����د العايل للفنون امل�سرحي����ة باأكادميية الفنون بالهرم 
بالقاه����رة كاأنَّ الن�����ص ل �سلط����ة ل����ه عل����ى املتفرج����ي.. 
واملمثل����ون �صم���اح, عل���ي احل�صيني, عب���د اهلل الرتكماين, 
مه���دي الق�ص���اب, عب���د اهلل البلو�ص���ي, اأحم���د العو�ص���ي 
لقون اأدوارهم دون �سراع بي اأ�سواتهم ال�سردية ول نزاع  يخُ
د ول مي����الد ملعن����ى ول حتولت بي  ����دَّ دليل ول معن����ى حمخُ
الأ�س����وات.. �سكٌل وثيم����ٌة يتكرران ويتداولهم����ا املتحاورون 
كاأنَّ العر�����ص متواط����ٌئ م����ع العن����ف ال�سوتي/انفج����ارات 
ال�سوت يف �س����دور وحناجر املمثلي رغ����م الأداء ال�سعب 
ية احلركية  لون بي الإح�سا�س����ات احل�سنِّ ����اق وهم يتنقَّ وال�سَّ
وال�سورة الب�سرية وال�سوتية.. وطبعًا هذا ل يلغي اأو ينفي 
اأنَّ املخُخ����رج في�صل العبيد �ساحب وجدان �ساعري اأراد اأن 
رخُ �سعورًا جمالي����ًا -واإن بدا �سوداويًا- م م�ساهد ت�س����ونِّ ق����دنِّ يخُ
خليباتنا وهزائمنا رغم كرثة اأ�سئلته التي ل جواَب عليها .
�ص م�سرحية  ج والعر�ص توؤ�سنِّ حيث ل و�سيط بي املتفرنِّ
»�سابكة« ل� عبد الكرمي بر�صيد واأمني نا�صور اأمانتها للعقل 
ر تفكريًا نقديًا يف معاناته مع الف�ساد.. زوٌج فا�سد  وهو يفكنِّ
ق���ارع الف�ساد لي�ص �سدفة  وزوج���ٌة ل تلي ول تتقهقر وهي تخُ
ه���ا ام���راأة عقالنية تق���راأ حركة احلي���اة بقواني  ولك���ن لأنَّ
احلتمية وال�سببية كما اأراد لها املوؤلنِّف واملخُخرج واملمثلون . 

ثل���ون ويرق�سون  املمثل���ون عل���ى عديده���م كان���وا ميخُ
رق�س���ًا جماعيًا برتكي���ٍب ديالكتيكي ف���وق ال�سطح وحتت 
�سط���ح البيت, خلف���ه واأمامه وعلى جانبي���ه, فرنى ج�سدًا 
له���وؤلء  جاحم���ًا  واح���دًا  ج�س���دًا  ومتما�س���كًا,  مت�ساب���كًا 
الراق�س���ي.. اأمني نا�ص���ور كان ي�ستق�سي حركة اجل�سد, 

حركة احلياة فيه فال يف�سد .

يف بيٍت متداٍع وعاٍر من طابٍق اأر�سي و�سطح ل�سرورة 
�سينوغرافي���ة نرى ام���راأة متتلك جدلية الوع���ي ال�سوؤايل 
اليوم���ي, يف عر�ٍص كتبه عب���د الكرمي بر�صي���د »على باب 
ه واأخرج���ه اأمني نا�ص���ور بعن���وان »�سابكة«  الوزي���ر« واأع���دَّ
كونه���ا ام���راأة تعي�ص حلظ���ة ا�ستالب, حلظ���ة قطيعة مع 
الوجود ال���ذي ي�سون كرامتها بعك����ص زوجها عبد العايل 
���ل عب���د اهلل �صي�ص���ة( وول���ده )اأداه املمثنِّل نبيل  )اأداه املمثنِّ
بو�صتاوي( اللذين ينزعان نحو تغيري واقعهما الجتماعي 
بط���رق انتهازي���ة كونهم���ا م���ن اأذن���اب الوزير, وه���ذا ما 
لة حن���ان خالدي( التي  ترف�س���ه الأمٍّ �ساحلة )اأدتها املمثنِّ
ة احلقيق���ة يف اأعماقها, ف���� بر�صيد  ت�سط���دم معهم���ا بقوَّ
ونا�ص���ور يف »�سابكة« وبها ي�ستث���ريان ال�سعور ودوافعه عند 
ج فال يذهبان اإىل التناق�ص ومن ثم املخُهادنة, فيقبل  املتفرنِّ
بال�ستب���داد, لذا ف���اإنَّ �ساحل���ة يف امل�سرحية ه���ي امراأٌة 
ى امل�سري الذي  متتلك الوع���ي واملعرف���ة وترف�ص وتتح���دَّ
يدفعها اإليه اأولو الأمر املخُ�ستفيدين من عبوديتها وت�سليمها 
بقدره���م, وه���ي بذلك تري���د اأن تخلق احلري���ة وت�سنعها 
�سنعًا ولو كلَّفها ما كلَّفها لأنَّها تعي م�سريها, لذا ل تريد 
اأن تذه���ب اإليه كما يذه���ب زوجها وولده���ا, وهذا �سراٌع 
اه املخرج اأمني  خطري يفرت�سه عبد الكرمي بر�صيد ويتبنَّ
نا�صور كونه �سراٌع بي قطبي الأ�سرة العربية : الأب×الأم 
ومن ثمَّ البن الذي ينحاز لالأب ب�سفته ذكرًا, ابنخُ جمتمع 
لت عليها �ساحلة  بطريكي وكاأنَّ نظرية املعرفة التي حت�سَّ
بالتجرب���ة اليومي���ة احلياتي���ة ومتتلك الوج���ود بوعيها قد 
ن�سفها هذا املجتمع البطريكي, هذا الأب وولده ووزيرهما 
مقابل اأن يخ�سع���ا لل�سلطة ال�سيا�سية والقت�سادية, لعلَّها 

تر�سى عنهما ومتنحهما بع�ص المتيازات الجتماعية .
واإن كان���ت  ت�سك���ن ج�سدن���ا  �سخ�سي���ات »�سابك���ة« 
حبي�س���ة ج�سدها لأنَّها توج���د بيننا وبينه���ا, ف�ساحلة يف 
ق اأنَّ رابح ولد  ريب���ة م���ن زوجها وولده���ا, وه���ي ل تخُ�س���دنِّ
راب���ح يف التغيريات الوزارية اجلدي���دة �سار وزيرًا بثالث 
حقائ���ب.. ه���ذا الفا�سد اجلاه���ل ل اأحد ميتل���ك عبقرية 
قلَّ���د مثل هذه املنا�سب الوزارية  مثل عبقريته يف احلكم يخُ
والبل���د فيه���ا املاليي م���ن املواطني الذين ه���م يف غاية 
ئنا لي�سل اإىل  هينِّ الكف���اءة والنزاهة.. اأم���ني نا�ص���ور كان يخُ
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رابح, وهو ا�ستغ���ل الن�ص الذي كتبه رائد الحتفالية عبد 
الك���رمي بر�صيد بق�سد القب�ص على الزيف والف�ساد, لكن 
بح�صٍّ ذهني, فبقي اجل�سد عنده على اخل�سبة يف ما�ص 
ال���ولدة : ل هو ج�سد ذهني ول ه���و ج�سٌد فيزيائي, ج�سٌد 
ك, فين�سر اأفع���اًل, وبقي  ْك ويتح���رَّ مادي حم�سو����ص َيْحرخُ
اجل�س���د عن���ده مقيدًا اأو قلي���ل احلركة يف م���ا قبل الفعل, 
حتى اإنَّ ال���زوج الفا�سد عبد العايل يف �سوؤاله ال�ستنكاري 
ال�ستهزائ���ي وهو يقول : »ملاذا تزوجنا يا �ساحلة؟ الزواج 
ه���و الثالجة الت���ي يدخل فيه���ا املتزوج���ون ويجمد احلب 
فيه���ا« هو كمن يرث���ي اجل�س���د اليومي, وحت���ى الفل�سفي, 
ج�سٌد ل م�ساعَر ول اأحا�سي�َص فيه, اإنَّه ج�سد الغرائز الذي 

يتقابل مع ج�سد احليوانات, ج�سده .
 ل اأنك���ر اأنَّ املخ���رج حاول اإب���راز موقف �ساحلة من 
ه مل يذهب اإىل ال�سراع  ة, لكنَّ اخلراب الذي حلَّ بهذه الأمَّ
بوا�سطة ال�سراخ وال�سجيج من اأجل اأن يرينا اأمل �ساحلة 

وا�ستهجانه���ا وا�ستغرابها من تعيي راب���ح ولد رابح وزيرًا 
وهو الفا�سد.. النا�صور اأرانا م�ساعر �سخ�سياته اخلارجية 
ولي�ص م�ساعرها احلقيقية �سوى �ساحلة, فهي راحت نحو 
البطول���ة ك�سخ�سي���ة قوي���ة ذات مواقف حا�سم���ة, جتهر 
براأيه���ا, ل تخاف, كاأنَّنا مع بع����ص »اأم« غوركي فيما كان 
ون اأغنيات  باقي املمثل���ي يقومون مقام اجلوقة وهم ي���وؤدُّ
لفرق���ة مل�ساهب املغربية ول� عبد احللي���م حافظ بحما�سة 
غنائي���ة عاطفية يف غاي���ة التنظيم لت�سعي���د اأمل �ساحلة 

قت الأقنعة . ك�سوٍت لل�سمري اجلمعي وقد مزَّ
 اأعتقد اأنَّ املوؤلف عبد الكرمي بر�صيد كتَب امل�سرحية 
ة فردية ذات  ب�سدٍق طبيعي, وقد من���َح ال�سخ�سيات حريَّ
تركي���ٍز �سدي���د فاأبرز اأمله���ا و�سدامها مع ق���وى ال�سّرْ التي 
حتكمخُ اأهَل اخلري بقدٍر من الهزل ال�سيا�سي.. بر�صيد كما 
يف �سائر اأطروحاته عن امل�سرح الحتفايل ويف م�سرحياته 
يك�س���ف عن ف�ساد الطبع الإن�ساين وعن �سعف القوي حي 
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يخ���ّر وتخرُّ مع���ه �سخافات���ه وتفاهاته ونذالت���ه وخياناته 
وجرائم���ه ال�سيا�سية واجلمالية.. اأمني نا�صور واإْن اأم�سَك 
ه اأبقى العر�ص يقوم عل���ى النفعالت و�سيٍء  ببع�سه���ا لكنَّ
م���ن �سدام الألعيب الت���ي مار�سها الزوج َوَم���ْن معه �سدَّ 
�ساحل���ة.. نحن مع املخرج �سد جدلية العقل املطلق, لكن 
الب�س���ر لي�سوا اأغبياء, ل مب���ادئ ول اآمال ي�سعون نحوها.. 
هم يعانون, واملعان���اة هي اأ�صُّ احلياة وم�سدر كل �سراع, 
ر احلياة خالي���ة من العنف والق�سوة  اإذ ل ميك���ن اأن نت�سوَّ

ة والنفوذ . التي م�سدرها دائمًا َمْن ميلك القوَّ
 �سخ�سي���ات العر�ص مل تك���ن مرئية على قلَّة عددها, 
َواإِْن وقف���ت عل���ى اخل�سب���ة لأنَّ �سوته���ا وغناءه���ا هو الذي 
كان ي�سلن���ا, وم���ع ه���ذا فاإنَّ امل�سه���د امل�سرحي ه���و م�سهٌد 
ر يف جهازنا  ك, �س���ورة مليئة بالهتزازات الت���ي توؤثنِّ متحرنِّ
قها املخرج يف واحٍد من اأكرث  الع�سب���ي والنف�سي, وهذه حقَّ
امل�ساهد يف م�سرحيته �سدقًا واإثارًة وتاأثريًا, م�سهد املمثلي 
العازفي عبد الكرمي �صبوبة واأن�س عادري وهما يتحاوران 
حم���اورة هزلية و�ساخرة بالعزف على اآل���ة الكمان دون اأن 
ا قد �ساهدنا مثل هذه امل�ساهد  يقع���ا يف امليكانيكية, واإن كنَّ

يف اأفالم ال�سينما ال�سامتة كما عند �صاريل �صابلن .

اه, اأرانا   املخرج نا�صور ذهب نح���و ال�سامي واأرانا اإيَّ
م�سهدًا جاء من الفكرة ومن املخُدَرك باحلوا�ص اإىل التمثيل, 
ة للجمال,  ة للم�سهد وق���وَّ قًا ق���وَّ قنِّ ���ل لنا, حمخُ ثنِّ مو�سيق���ى متخُ
فيجربنا على الفرح, ف�سرنا نح�صُّ اإح�سا�سًا فيزيولوجيًا, 
ق ديالكتيكيتها, وهذه  قنِّ والذهني �سار ماديًا من حركة حتخُ
فعله���ا من قبل املخرج امل�سرحي ال�سوري حممد قار�صلي 
يف م�سرحي���ة »امراأة ن�س���اء« ولو ا�ستغل م���رج م�سرحية 
���ق اأكرث من  »�سابك���ة« به���ذه ال���روح النقدي���ة الثائرة حلقَّ
�سدمة انفعالية وحوا�سية, فالو�سول اإىل اجلوهر الفكري 
للن����ص وم���ن ثمَّ التعبري عن���ه يف م�سهد متثيل���ي احتفايل 
بغاي���ة التقنية الفنية وال�سيا�سية لي�ص بالأمر ال�سهل, ومن 
قبل �ساهدنا مثل ه���ذا امل�سهد يف م�سرحية »ليلك �سحى« 
ل���� غن���ام غن���ام وم�سرحية »حفل���ة على اخل���ازوق« ل� �صقر 

الر�صود على �سبيل املثال .
 املخرج اأم���ني نا�صور يف م�سرحي����ة »�سابكة« ل يثقب 
الأوزون كم����ا يرمي عبد العايل زوجت����ه �ساحلة بها كتهمٍة 
ه  ه����ا �سببَّت احل����رب العاملي����ة الثاني����ة, ولكنَّ وجرمي����ة وباأنَّ
نا امل�ستمعون  رن����ا بي م�سهٍد وم�سهد وجول����ٍة وجولة باأنَّ يذكنِّ
ر ه����ذا ال�سلوك  املتفرج����ون كم����ا �ساحل����ة ل تقب����ل اأن مترنِّ
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الفا�سد لزوجها وللحكوم����ات يف تولية الفا�سدين م�سوؤولية 
�ستمعينا الكرام« بي حركة وحركة  قيادة البالد, فجملة »مخُ
ل فيها املذياع اإىل �سخ�صٍ من  لأج�ساد املمثل����ي والتي حتوَّ
ب,  ر, يخُخرنِّ عمنِّ �سخ�سيات امل�سرحية ميار�ص دمياغوجيته, يخُ
ن..  م, يخونِّ ئ, يخُجرنِّ , يربنِّ �ص, يخُطرينِّ ر, يخُرقنِّ ج, يثونِّ هينِّ ن, يخُ يخُدجنِّ
ول نن�س����ى هن����ا اأنَّ ه����ذا اجلهاز كان يوقف حرك����ة ال�سارع 
العرب����ي يف اخلم�سينيات وال�ستيني����ات من القرن املن�سرم 
عندم����ا كان يخط����ب الرئي�����ص امل�س����ري ال�ساب����ق جم���ال 
����ذاع البيانات  عب���د النا�ص���ر اأو تغن����ي اأم كلث���وم, وعندما تخُ
رق����م واحد لنق����الب ع�سكري اأو حلرٍب مث����ل حرب 1956 
اأو ح����رب 1967 بالإ�ساف����ة للفرق����ة املو�سيقي����ة التي كانت 
����ة تراف����ق �سع����ود وهب����وط ال�سراع,  تع����زف مو�سيق����ى حيَّ
ب����ل انف����ردت لت�سري بدوره����ا بطلة مثل باق����ي �سخ�سيات 
امل�سرحي����ة, فن�سمع مو�سيقى لأحلان فيها دراما لأغنيات ل� 
عب���د احلليم حافظ وفرق����ة مل�ساهب, وكانت ترفع وتائرنا 
النف�سية فن�سحك �سحكة �سوداء مِلَا اآل اإليه حالنا من فقٍر 
وجوٍع وا�ستعماٍر ع�سكري واقت�سادي وثقايف, مو�سيقى لعَب 
به����ا وعليها عبد الكرمي �صبوبة واأن�س عادري وهند نياغو 
ن����ا اإىل الحتفال ولي�ست  ونبي���ل البو�صت���اوي حماولي �سدَّ

م����ا متثيليًا, بل كانت لزمًة ك����ي نتوا�سل دون  ح�س����وًا اأو تورُّ
اأن نق����ع يف ال�سطحي����ة, ف� نا�صور كما عب���د الكرمي بر�صيد 
ري����دان خل����ق �سدم����ة ع�سبية تن�سلن����ا من حال����ة الثبات  يخُ
والف����وات احل�ساري, ذل����ك اأنَّنا �سرنا مومي����اءات عاجزة 
����ر اأمام عجز الفكر  ع����ن التفكري, ف�ساحلة تريدنا اأن نفكنِّ
لدى نخُخبنا ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية التي حتكمنا 

ول ت�ست�سلم, تخُريد اأن ت�سدمنا واأن جتعل الفكر مرئيًا .
كخُ يف ف�س���اء م�س���رٍح دائ���ري  جمموع���ة اأج�س���اد تتح���رَّ
ويف و�سعي���ات ملجن���ون يتحلَّ���ق حول���ه جمان���ي, وكاأنَّ املخُخرج 
وال�سينوغ���رايف حمم����د العام����ري يدع���و اإىل عب���ادة العن���ف 
بة اإىل ج�سٍد  اين, فمن ج�سٍد يف و�سعيات متخ�سنِّ اجل�سدي املجَّ
نتج الأفعال  يخُه�س���رت لنبقى مع طق�ٍص لو�سعي���ات اجل�سد وهو يخُ
العنيفة والأ�سوات والت�سوهات, خا�سة ج�سد املجنون م�سروع 
الفيل�سوف, فال هي و�سعيات يومية ول هي و�سعيات احتفالية 
تلي عقليًا وعدوانيي,  َعنا مع مخُ ول �سعائرية.. العامري َو�سَ
�سامل, ول اأحد يخُ�سالح اأو يت�سالح مع املجنون, اأو اأنَّ  ول اأحد مخُ
الكل جمنون ويريد اأن يبتلع العقالء.. الأج�ساد يف الوجود ويف 
�سراعاتها من اأجل اأن تبقى عاقلة تت�سابك وتت�سارع وتتعانق 
ر  وتت�س���ادم لتب���ثَّ احلي���اة, ويف اأو�ساٍع نرى فيه���ا كيف يتطوَّ
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اجل�س���د �س���واًء ثبتن���اه بامل�سام���ري اأو قيدناه بق�سب���ان امل�سح 
النف�س���ي بتهمة اجلن���ون فال يعق���ل.. ول���و اأنَّ املخرج حممد 
ة  العام����ري اعتم���د على بن���اء ال�س���راع يف دور املجنون خا�سَّ
عل���ى احلركة الإميائي���ة والفعل ال�سامت لل���كالم لكان تاأثري 
ع���دًا رابعًا, وهنا  ق بخُ املجنون اأك���رب ودوره اأكرث غنى, وقد يحقنِّ
ك وهو ين�س���ر اأ�سواته واأ�سئلته  ج عل���ى ج�سٍد يتحرَّ ���ا �سنتفرَّ نَّ كخُ
املعرفي���ة, فالدور الذي قام به املمثنِّل هو دوٌر مقروء, والكالم 
وال�سجيج واملو�سيقا التي مالأت ف�ساء م�سرح البالون الدائري 
م لل�سراع, بل كان  ز وموؤزنِّ يف القاه���رة مل تكن تتناف����ص كمحفنِّ
بع�سها يطغى عل���ى الآخر وميحوه, وحت���ى ا�ستعماله للروافع 
امليكانيكي���ة ك�سرورة لفتح واإغالق نوافذ واأبواب على املن�سة 
الدائرية زاد من ب�ساع���ة ال�سورة ومل يطورها اأو ينميها, ومل 
���رًا, اإىل جانب  نفنِّ ل عامل ج���ذب للجمهور.. لق���د كان مخُ �س���كنِّ يخُ
لت  الت�سوهات على راأ�ص وج�سد املجنون, وهذه الت�سوهات عطَّ
ج لي�ص غبيًا, وهو يف امل�سرح  التح���ام عنا�سر ال�سراع, فاملتفرنِّ
خا�سًة ج���اء لياأخذ جرعاٍت عالية من اجلم���ال الذي يفتقده 
يف احلي���اة الطبيعي���ة, اإلَّ اإذا كان م�سه���د الب�ساع���ة �س���رورة 
�سراعي���ة, وهذا مل نلم�سه.. هناك فع���ٌل مفاجئ ياأتي كلمحة 

وكاإ�س���ارة لتولي���د اأفع���ال �سلوكي���ة اأو لتوليد م�ساع���ر وحتفيز 
ج معه,  ي دوره, وبالتايل يتفاعل املتفرنِّ غرائ���ز املمثنِّل وهو ي���وؤدنِّ
ر ذاتها  وق���د ترك املخرج ه���ذه الأفعال يف ت�ساعد وه���ي تخُكرنِّ
ر, ف�سار املجنون �سحي���ة �سلبية, بل �سار �سيئًا وهو يف  وتتك���رَّ
ه���ة تنزُّ من���ه تعابري عنيفة ع���ن حيوية ج�سده يف  �س���ورة م�سوَّ
���ل ميار�صخُ متعًة ج�سدية ب���دًل من املتعة  احتفال���ه به كاأنَّ املمثنِّ
الروحي���ة, فبدا العر����صخُ اأخر�سًا رغم كل الأ�س���وات املرتفعة 
وال�س���راخ.. املجن���ون املتفل�سف كم���ا اأراده حمم����د العامري 
عن ق�سة ل� جربان خليل جربان وروؤية قا�صم حممد مل يكن 
َفت جنونها لفح�ص  جمنونًا, بل �سخ�سية مر�سية ملتاثة, وظَّ

َجِننوَنه . وتعرية فعل العقالء الذين يخُ
ادثة بكلمات تذهب نحو الإثارة, ثالث ن�ساٍء ورجٌل  حمخُ
قائدخُ قطيٍع يتحادثون يف غرفة اأو زنزانة اأو قبو, وكلٌّ منهم 
يديل مبا يف داخله من ا�ستقامات واعوجاجات قادته اإىل 
���ل علي  ه���ذا اجلحي���م الآين.. قائ���دخُ القطي���ع )اأداه املمثنِّ
�سمي نف�سه مي�س���ك بال�سوط ويرمي به على  علي���ان( كما يخُ
�ص  الأر�ص كما عل���ى الن�ساء ليبثَّ الرعب.. اإنَّه عنٌف يحرنِّ
الن�س���اء على التحادث حت���ى ل يطرحن م���ا يف اأرحامهنَّ 
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ة ومن م�س���ادر ح���رام.. املخُخرج اإي���اد �صطناوي  م���ن اأجنَّ
ادثة بي املحبو�سي, فن�سم���عخُ اأ�سواتهم مع  يخُقيمخُ فع���ل حمخُ
�سيء من حركة فيها حذلقات ومقاربات خللق تفاعل بي 
املمثلي واملتفرج���ي, فامتالأ امل�سرح بال���كالم.. قد يكون 
على حق, فالن�ص الذي كتبه عبد الأمر ال�صمخي يحفل 
بالكالم وال�سجيج اأكرث مما يحفل باحلركة والفعل الذي 

نًا لل�سورة الب�سرية يف امل�سرح . يخُعترب مكونِّ
ممار�س���ة العن���ف اجل�س���دي عل���ى الن�س���اء الث���الث 
وانته���اك اأنوثته���نَّ واإِْن بق�س���ٍد �سيا�س���ي وه���نَّ يتعر�سن 
ج  انه���نَّ مل ي�سح���ن املخُتف���رنِّ لالإهان���ة الذكوري���ة م���ن �سجَّ
نَّ يبتلعن وميت�س�س���ن التعذيب, َوَبَدْيَن  بالغ�س���ب, فقد كخُ
مغتاظ���ات اأكرث منه���نَّ متاأملات.. ال�سخ�سي���ات امل�سرحية 
نق�سمة ه���ي �سخ�سياٌت  دة اأو مخُ ���رتدنِّ مهم���ا تكن �سعيفة ومخُ
���ة, تذهبخُ اإىل اأهدافه���ا وغاياتها �س���واء كانت �سامية  قويَّ
���ان, ونحن  ���ة ن���زاع بينه���نَّ وي���ن ال�سجَّ اأو خ�سي�س���ة.. وثمَّ
ع م�سائرهنَّ واأن ننت�سر  كمتفرج���ي من الطبيعي اأن نتتبَّ

لهنَّ مهما كان �سكل ولون معتقدهنَّ ال�سيا�سي . 
���ف عب����د الأمر  ���ه واملوؤلنِّ املخ���رج اإي����اد �صطن����اوي كاأنَّ
�صمخ����ي يطرح���ان نظ���رًة اأحادي���ًة �سمولي���ة جت���اه امل���راأة 

�سانه���ا َب���َدَل اأن يخُثريا اجلدَل واخل���الف حول مو�سوع  ويكرنِّ
نَّ نبع حياة لفعل التنا�سل  قه���ر الن�ساء وا�ستعبادهنَّ فيما هخُ
والتوالد والأمومة الذي دافعن عنه طوياًل اأمام و�سع القرب 
ال���ذي َيع�ْس���َن فيه, فاملمث���الت اأري����ج دبابن����ة ودلل فيا�س 
نَّ َيقمَن ب���اأداء اإيقاٍع  - كخُ ورن����اد ثلج����ي -وهذا لي����ص ذنبهنَّ
ر وممل : نف�ص التوت���رات, نف�ص ال�سراخ, نف�ص  م���وؤمل متكرنِّ
نا  التنا�س���ات على حكايات مثيلة حلكاي���ة امل�سرحية, مع اإنَّ
ندرك اأنَّ املراأة ما زالت تعي�ص عمليات التهمي�ص والإخ�ساع 
والنتهاك لكرامتها.. اإياد �صطناوي كان على زمن العر�ص 

يهي ج�سد املراأة ومبنطق النمط ال�سردي التقليدي . 
�سديقان, متلفان يف الراأي, اأ�سود واأبي�ص.. اأبي�ص 
يطل���بخُ من الأ�سود القي���ام بعملية اغتي���ال لإ�سغال النا�ص 

واإلهائهم, وقد التقيا بعد فراق من اأيام الدرا�سة . 
ة ن�سو����ص عاملية,  »عب���ث« ت�س���رتقخُ ال�سم���َع من ع���دَّ
ل���ه الأ�س���ود )اأداه بوبكر  ه���ا ال���ذي مثَّ ه���ا تكت���بخُ ن�سَّ ولكنَّ
ل  اأومل���ي( والأبي����ص )اأداه حممد اأوراغ( ومن���ذ بداية اأوَّ
م�سه���د نالحظ التنافر والعداء قد بداأ يظهر بينهما, وقد 

كانا فيما م�سى اأ�سدقاء . 
رج���ًا يرين���ا عقيدتي  اإبراهي���م روبيع���ة موؤلف���ًا ومخُ
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تت�سادم���ان واإن بدا اأنَّهما موؤتلفتان بي الأعمدة واملقاعد 
وظاللها املن�سرب منها ال�سوء على اخل�سبة .

ب���ي حلظ���ة �سل���ٍب تقط���ع اآخ���ر �سع���رة م���ع الوجود 
وحلظ���ة عدم تخُبقي د.جمد الق�ص����س النافذة مفتوحة يف 
حوارات تك�سفخُ عن ياأ�ص ول جدوى احلياة بي �سخ�سيات 
امل�سرحي���ة, فالقت���لخُ ه���و القت���ل, والنا�صخُ ل يول���دون وهم 
عتقدات الآخري���ن, واأعرا�سنا �سارت جنازات,  يكرهون مخُ
���اكًا ن�سعرخُ  ���َك يج���ب اأن تنتزعه���ا, وكلَّما فتحنا �سبَّ تخُ ريَّ وحخُ
باخل���وف, ثمَّ موٌت وم���وْت, وبعد كل هذا امل���وت األ يجروؤخُ 

اأحٌد فيفتح نافذة؟
رجًة كم���ا املوؤلنِّف جميد حميد   جم���د الق�ص�س مخُ
َج���ا ب���ل بقيا يف ه���ذا العر�ص �سمن اخل���طنِّ املخُغلق  مل َيْخرخُ
للوج���ود وخلط���ا الالهوت م���ع العلم وحت���ول اإىل واعظي 
اأخالقي���ي, واإْن اأم�َسكا ببع�ص حوارات املمثلي ب�سيء من 
ل القانون  جدلية الوع���ي ال�سوؤايل : ملاذا نخُحارب؟ ملاذا حوَّ
حياتن���ا اإىل حقائب �سفر؟ وغريها م���ن الأ�سئلة, ومن ثمَّ 
اأفكار مل يتم جت�سيده���ا ح�سيًا على اخل�سبة, فلم نَر فعاًل 
تراجيديًا اأو نزاعًا اأو �سراعًا اأو �سدامًا رغم كل ال�سجيج 
ع على املن�سة م���ع هذا املالك اأو مع ه���ذا ال�سيطان  امل���وزَّ

اكًا اأقام اأمامه جدارًا .  الذي كلَّما فتحنا �سبَّ
كال املمثلي رجاء خرماز وتوفيق ازديو ينزعان نحو 

�سان .  حتقيق الفعل البطويل وهما املخُهمَّ
الكاتب غنام غنام واملخُخرج عبد اجلبار خمران لي�ص 
ةخُ  لة حتى لو األقى به���ا القدرخُ اأو القوَّ عطَّ عندهم���ا كائنات مخُ
الدنيوية يف حالة العب���ث والالجدوى كونها كائنات عليها 
مًا  اأن ت�سم���ع وتطيع, كما اأنَّها ل متتلك اأية روؤى و�سارت �سخُ

بكمًا . 
املخُخ���رج م���ن خ���الل اإ�س���اراٍت مت�سلنِّب���ة وناعمة مع 
تعاقبة  ممثل���ي وعازٍف �سنَع عر�سًا م�سرحي���ًا من �سور مخُ
َعن���ا يف املكان ذي البعدين اأخذنا  ومرتا�س���ة, فبعد اأن َو�سَ
اإىل بعٍد ثالث ورابع, فال نك���ون �سحايا ول �سهداء, وكاأنَّه 

ي�سفعنا .
 م�سرحي���ة »�سب���اح وم�س���ا« داعبت روحن���ا فك�سفت 
ر من  عورات ال�سلطة الجتماعي���ة وال�سيا�سية باأداء متحرنِّ
كم ك�س���َف زمان  النمطي���ة ع���رب ت�سميم �سينوغ���رايف حمخُ
وم���كان الأفعال امل���وؤداة بن�سق حركي وعم���ق �سيكولوجي, 
اإذ نالح���ظ اندف���اع ال�سخ�سيت���ي نح���و التم�س���ك بحبال 
ي  احلي���اة وقد قفزت غري���زة احلب لت�س���دَّ رباطهما وتقونِّ
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احلبال التي قطعتها ال�سلط���ة.. اإنَّهما يتطهران ويذهبان 
نح���و حتقيق ال�سام���ي وهما يرميان بامل�ساع���ر املوؤملة التي 
عا�ساها كطريدي���ن, وحالة احلب التي يعي�سانها اأخرجت 
الطفول���ة واألعابها م���ن اأعماقهما وكاأنَّهم���ا يعي�سانها حي 
كان���ا طفلي.. هنا نحن مع عالقة جدلية بي �سباح وم�سا 
ولي����ص م���ع عالقة ميكانيكي���ة, وهذا ما يذه���ب اإليه الفن 

عمومًا وامل�سرح خ�سو�سًا . 
غن���ام غنام وعب���د اجلبار خمران يث���ريان انفعالتنا 
وهم���ا يك�سف���ان حيوي���ة وغن���ى احلي���اة الداخلي���ة للروح 

�ص . الإن�سانية فال تتيبَّ
�سراٌع ب���ي �سلطة ال�س���ورة و�سلطة ال�س���وت هو ما 
اأقام���ه املخُخ���رج د.احلاك���م م�صع���ود يف م�سرحيته »�سالمل 
يعق���وب« م���ع ممثلي���ه عم���اد ال�صاع���ر و نب���ال العو�ص���ي 
ولطف���ي  احل���اج  ودالي���ا  ك���وين  ونبي���ل  ع�ص���ا  واإبراهي���م 
فحم���اوي وحممود حم���اد ويا�صم���ني م���روم ليخُقيَم �سورًة 
مون يف  ج�سيم���ة, فن�سارك���ه ال�س���راع م���ع ممثل���ي يتحكَّ
حركة اجل�سد واأطرافه واأجزائ���ه, مع اإ�ساءة �ساهمت يف 
�سنع العر�ص وه���ي تذهب من ال�سواد الداكن اإىل الأ�سود 
اٍت  ن ب���الأزرق والأحمر, فمرَّ ك وتتلوَّ ���ع, واأ�سعته تتحرَّ املخُ�سنِّ
اٍت تاأت���ي كوم�سة لتنمو  قيمة ومرَّ اٍت مخُ تك���ون خاطفة وم���رَّ
م���ع حركة اأج�س���اد املمثلي فتعطي تاأثرياته���ا ونحن نتابع 

تبدلتها ونغمياتها . 
موج���اٍت  تخُر�س���لخُ  ج�سدي���ة  اأو�س���اٍع  يف  �سخ�سي���ات 

�سيم���اٍت راع�سة وهي تخُطبقخُ على يعق���وب مع مو�سيقا ل�  وجخُ
عبد ال���رزاق مطرية تهبطخُ وت�سعدخُ مع التوترات النف�سية 
واحلركي���ة فتتداخل وتت�ساب���ك مع ال�سخ�سي���ات فنخرجخُ 
م���ن ال�سورة الذهنية اإىل �سورة الفعل املليئة بالرتاكمات 
الكميَّة يف ذهن املوؤلنِّف من �سواٍد يحكمخُ حا�سرنا وم�ستقبلنا 
رتعيها,  ���ٌة ل حت���رتمخُ علماَءه���ا ول فال�سفته���ا ول مخُ : اأخُمَّ
ب  �س���واًء كان يعقوب مع ما ل�سمه من رمٍز ودللت اأو َيعرخُ

ة؟ بن قحطان, فماذا نفعلخُ بهذه الأخُمَّ
حركٌة من �س����ورٍة و�سوٍت ومو�سيقا واألواٍن بخطوٍط 
تَّ�سلة, لرنى يعقوب وقد  ع����ة, مخُ قطَّ نك�سرة, مخُ نحنية ومخُ مخُ
حلَّ م�ساأل����ًة فيزيائية في�سيح : خالي����ا, خاليا, �سجرة, 
كهرب����اء, مغنط����ة, خاليا, �س����المل يعق����وب, فيما كانت 
زوجت����ه توبنِّخه لعدم اإح�سا�س����ه بامل�سوؤولية جت����اه اأ�سرته 
ن لها الطعام وهو ي�ستغل جتاربه  ر يف اأن يوؤمنِّ الت����ي ل يفكنِّ
العلمي����ة بغاية الإح�سا�ص واحلر�ص واخلوف على حا�سر 
ت����ه ك����ي ل يفلت����ا من����ه اإىل جترب����ة م�ساأل����ة  وم�ستقب����ل اأخُمَّ
فيزيائي����ة تالية ي�ستخل�����صخُ منها ثم����ارًا م�سحوقًا يرميه 
ناه�سيه مبن فيهم زوجته, في�ساألونه : ما  عل����ى اأج�ساد مخُ
����ة, حرارة, اختناق, موت,  ه����ذا؟ ويخُجيبهم : قر�سة, حكَّ
�سون اأج�ساده����م, وت�ساأله زوجته : هل متزح؟ اإنَّ  فيتح�سَّ

وهَم املوت اأ�سعبخُ من املوت .
لخُ  �سكنِّ ���ٌة ل ت�ستخ���دمخُ عقله���ا ال���ذي يخُ ���ٌة مت���وت, اأخُمَّ  اأخُمَّ
نَتَقْد  , ل تخُ غ���رينِّ ر, ل ت�سك, ل تخُ جوهره���ا الإن�س���اين, ل تخُفكنِّ
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خُ ِجَهَة اْلِعل���ِم والثقافة كونه  غ���رينِّ بَتَل���ع, فالنقدخُ ه���و الذي يخُ تخُ
لخُ  �سكنِّ فعل عقلي ثوري.. هذه هي الأفكار, وعلى ب�ساطتها تخُ
لََّم املفقود كي ن�سعد لنقع,  حامل العر�ص امل�سرحي اأو ال�سخُ

ونقَع لن�سعد .
املخُخ���رج احلاك���م م�صع���ود يف ه���ذا العر����ص يحكمنا 
بجنون���ه, فريين���ا ج�سدًا جمه���وًل يحملخُ فك���رًا معلومًا مع 
لخُ �س���ورًة نقدية جل�س���ٍد كان غائبًا,  �س���ريورة اأج�ساد تخُ�سكنِّ
تجزة  عيدخُ تكوينه وولدته.. اأج�ساٌد تبدو وكاأنَّها حمخُ فرناه يخُ
ب���ي زماني ومكاني, املا�سي والآت���ي, يف عملية حتري�ٍص 
باجل�س���د  لياأت���ي  الذهن���ي  باجل�س���د  للحا�س���ر فيذه���ب 

الفيزيائي, ج�سد الأفكار, ج�سدخُ ال�سّكْ . 
ممثلون عملوا ونف�سوا ع���ن اأج�سادهم بوؤ�ص احلياة 
�سابي���ة وذهب���وا  : الأمرا����ص العاطفي���ة واجلن�سي���ة والعخُ
مع املوؤل���ف واملو�سيق���ي وال�سينوغرايف واملخُخ���رج لتحقيق 
روحي���ة لالإن�سان, في�ستيق���ظ اأو ن�ستيقظ م���ن هذا املوت 
ال�سري���ري.. ومن موٍت يف احلياة حي���ث يرى يعقوب وقد 
فرَغ من م�ساألٍة فيزيائيٍة النتيجَة حيثخُ كان يخُجري جتاربه 
هخُ َي�ستطيعخُ اأن ميوَت لو اأراد, وي�ستطيعخُ اأن يحيا لو  َنعَتِقدخُ اأنَّ

اأراد.. فلنحيا .

مها  يجب اإعادة هند�سة الروؤي���ة, فال�سور التي قدَّ
د.�صام���ح مه���ران وح�ص���ن رج���ب يف »املعجن���ة« كان���ت 
ح���ة.. الأب ال���ذي قام ب���اأداء دوره نا�ص���ر �صاهني  م�سطَّ
ده  كان عبقريًا يف البخل كاأنَّ البخل من طبعه, وقد ج�سَّ
ه بقي عن���ده داخليًا كرغبة متوح�سة افرت�ص  يًا, لكنَّ ح�سنِّ
فيه���ا عائلت���ه, وه���ذا ما دف���ع الب���ن ليقوم بقت���ل اأبيه, 
وكاأنَّ الرواب���ط الروحية التي جتم���ع الأ�سرة قد �سقطت 
قيمته���ا.. ملاذا قتل الأب جنائي وِمْن ِقَبِل قاتٍل هو البن 
���ه دون اأي  ���ه فع���ٌل تراجيدي ولكنَّ ول اأح���د يخُحاكم���ه؟ اإنَّ
جذر ملحمي, فالب���ن ينتقل اإىل الفعل دون معاناة, اإنه 
َر لها حتى واإن بدا الأب  يرتكب جرمية اأخالقية ل م���ربنِّ
رمًا.. اإنَّ الإن�سان الأخالقي ل ير�سى بهذا  مذنب���ًا ل جمخُ
القت���ل, وكل ذلك يف م�سرحي���ة ا�ستعرا�سية فيها رق�ص 
وغناء و�سحك وا�ستدعاء لروح اأحد الفراعنة يف م�سهد 
اأ فيه  تخريفي لي���دلَّ العائلة القَاتلة على املكان الذي خبَّ

الأب املاَل .
د.�صام���ح مه���ران وكذل���ك ح�ص���ن رج���ب مل يقيم���ا 
�سراعًا بي اخلري وال�سر يف »املعجنة« بل �ساهدنا ل�سو�سًا 

يحاكمون �سحيتهم وهم بكامل انحطاطهم .
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ح�سل العر�ض امل�سرحي التون�سي »الرهوط« على 
اجلائزة الذهبية يف ال����دورة اخلام�سة والع�سرين من 
مهرج����ان الأردن امل�سرح����ي وه����و من تاألي����ف واإخراج 
عم����اد امل����ي ومتثي����ل وليد ب����ن عب����د ال�س����ام، علي بن 
�سعيد، منى التلمودي، عبد القادر بن �سعيد، غ�سان 
الغ�س����اب، اآمن����ة الكوك����ي فيما نال اجلائ����زة الف�سية 
العر�����ض الأردين »م����ن يخ����اف اأن يعي�ض وهم����ًا« روؤية 
واإخراج عاء مب�ساف متثيل اأحمد العمري وجوي�س 
حمادي����ن ون����ور كباريت����ي وح�س����ل  وحم����زة  الراع����ي 
العر�����ض التون�س����ي »فري����دوم هاو�����ض« عل����ى اجلائزة 

اإخ����راج  م����ن  وه����و  للمهرج����ان  الربونزي����ة 
ال�س����اديل العرف����اوي متثيل �ساك����رة الرماح 
وحممد ح�سني قريع وعبد القادر بن �سعيد 

و�سكيب رم�ساين ومن�سف بن م�سعود 
افُتِت���ح املهرج���ان عل���ى اأنغام فرق���ة »رم« 
بقيادة املو�سيقار الأردين ط���ارق النا�سر الذي 
اأب���دع يف تقدمي لوحات فني���ة اأبرزت املزيج بني 
التقلي���دي واحلديث بالعزف والغناء على غرار 

الأورك�سرتا العاملية .
ودعت جلنة حتكيم املهرجان اإدارته اإىل العمل على 
البحث واإعادة درا�س���ة وا�ستخال�ض ما جاء يف التو�سيات 
اخلم�ض والع�سرين املا�سية م���ن عمر املهرجان، وت�سكلت 
خال���د الطريف���ي  جلن���ة التحكي���م م���ن املمث���ل الأردين 
واملخ���رج العراق���ي حممد �سي���ف واملمث���ل البحريني عبد 
اهلل ال�سع���داوي واملخ���رج امل�سري ع�سام ال�سي���د واملمثل 

الإماراتي عبد اهلل را�سد .
ك���ّرم املهرجان الفنان���ني الأردني���ني : املخرج حامت 
ال�سي���د واملمث���ل م���روان حمارن���ة واملمثل���ة 

مارغو اأ�سان .
واأق���ام املهرجان ور�س���ات عمل يف فن 
البانتوم���امي ومفاهيم �سناعة عر�ض خيال 
الظ���ل والبيوميكاني���ك، اإ�ساف���ة اإىل ندوة 
بعن���وان »مهرجان امل�س���رح الأردين يف ربع 
ق���رن« حتدث خاللها املخرج عبد اللطيف 
الأردن  م���ن  عي���اد  جم���ال  والناق���د  �سم���ا 

والناقد والروائي العراقي عواد علي .

تونس أواًل يف مهرجان األردن 
املسرحي اخلامس والعشرين

حفل االفتتاح

الرهوط
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ا�ضت�ضاف����ت مدين����ة اأم درمان فعالي����ات الدورة 
الأوىل م����ن مهرج����ان ال�ض����ودان الوطن����ي للم�ضرح، 
وف����ازت م�ضرحي����ة »طرمبة حكومة« بجائ����زة اأف�ضل 

عر�ص متكامل يف املهرجان، بينما فاز ن�ص م�ضرحية 
»رج����ل الطي����ور« بجائ����زة اأف�ضل ن�����ص م�ضرحي يف 
املهرجان للكاتب عادل ابراهيم حممد خري، ونالت 
م�ضرحية »نقط����ة انتهى« جائزة الإخ����راج امل�ضرحي 
للمخرجة اأمرية اأحمد اإدري�س، وح�ضل على جائزة 
اأف�ض����ل ممث����ل الفنان ح�س���ن عثمان �سع���د عن دوره 
يف م�ضرحي����ة »يف بيتنا ممثل« بينم����ا مت منح جائزة 
اأف�ض����ل ممثلة للفنان����ة اآمن���ة اأمني وف����ازت بجائزة 
التاألي����ف املو�ضيق����ي واملوؤث����رات املو�ضيقية/منا�ضفة 
م�ضرحي����ة »طرمبة حكومة« وم�ضرحية »رغبة ا�ضمها 

الرهبة« .
اجلدي���ر بالذكر اأن هذه الدورة من املهرجان حملت 
ا�ض���م املخ���رج امل�ضرحي ال�ض���وداين الفكي عب���د الرحمن 

   . )2002-1933(

مهرجان السودان الوطين 
للمسرح يف أوىل دوراته
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اأقيم���ت يف بريوت فعاليات الدورة الأوىل من مهرجان 
لبنان الوطني للم�سرح وقد �سميت هذه الدورة با�سم الفنان 
اللبن���اين اأنط����وان كرباج حيث مت تكرمي���ه من خالل منحه 

و�سام الأرز الوطني من رتبة �سابط .
وق���د تناف�ست عل���ى جوائز املهرج���ان �سبعة عرو�ض 

م�سرحية هي:
- »البحر اأي�سًا ميوت« اإخراج اأنطوان الأ�شقر . 

- »الوهم« اإخراج كارلو�س �شاهني .
- »البيت« اإخراج كارولني حامت.

- »فريزر« اإخراج بيتي توتل .
- »�سخطة �سخطتني« اإخراج باتري�شيا منور .

- »حكي رجال« اإخراج لينا خوري .

- »الدكتاتور« اإخراج �شحر ع�شاف .

وه���ي من العرو�ض الأف�سل الت���ي قدمت يف ال�سنتني 
الأخريتني يف لبنان.

ويف الي���وم الأخ���ري م���ن املهرجان مت تق���دمي عر�ض 
خ���ارج اإط���ار امل�سابق���ة للمخرج ع�ش���ام اأبو خال���د بعنوان 

»ماأ�ساتي« .
وق���د ح���ازت الكاتبة اأرزة خ�شر عل���ى جائزة اأف�سل 
تاألي���ف عن م�سرحية »البيت« بينم���ا ذهبت جائزة اأف�سل 
اإخ���راج للمخرج���ة لين����ا خ����وري ع���ن م�سرحي���ة »حك���ي 
رج���ال« وجائزة اأف�سل �سينوغرافي���ا ل� ماريز عبد امل�شيح 
ع���ن م�سرحي���ة »�سخط���ة �سخطت���ني« ونالت الفنان���ة يارا 
اأب����و حي����در جائ���زة اأف�س���ل متثيل-ممث���الت ع���ن دورها 
يف م�سرحي���ة »البي���ت0« بينما نال الفن���ان غربيال ميني 
جائ���زة اأف�س���ل متثيل-ممثل���ون ع���ن دوره يف م�سرحي���ة 
»حكي رجال« وكانت جائ���زة املوؤثرات ال�سوتية والديكور 
من ن�سيب بيتي توتل عن م�سرحية »فريزر« وُخ�س�ست 
جائ���زة الهيئة العربية للم�س���رح لأف�سل عمل م�سرحي يف 

املهرجان مل�سرحية »الوهم« .
ع�سو الهيئة العليا للمهرجان الفنان فائق حمي�شي 
ن���ّوه باأهمية تنظيم مثل هذا املهرج���ان للم�سرح اللبناين، 
اآماًل اأن تتواىل الفعاليات امل�سرحية عامًا بعد عام، �ساكرًا 

كل من تعاون يف اإجناز هذا احلدث الثقايف الفني .  

مهرجان لبنان الوطين للمسرح يف دورته األوىل

اأنطوان كرباج
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مب�س���اركة ثمانية عرو�س م�س���رحية م���ن تون�س 
وم�س���ر اأقيمت يف مدينة املن�س���تري التون�س���ية الدورة 
اخلام�سة والع�سرون من مهرجان خليفة ال�سطنبويل 
للم�س���رح يف �س���هر ني�س���ان املا�س���ي يف اإطار برنامج 

َمت  »املن�س���تري مدينة الفنون« كما ُقدِّ
يف املهرجان خم�سة عرو�س م�سرحية 

موازية .
افُتِتح املهرجان مب�س���رحية بعنوان 
»جوزي���ف« للمخ���رج حم���ادي الوهايبي 
اإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية، 

ثم تتالت عرو�س املهرجان :
- »و�س���ياطني اأخرى« اإخراج وليد 

الدغ�سي اإنتاج �سركة كالند�ستينو .
- »نوارات للج���رذون« اإخراج عبد 

املنعم �سويات اإنتاج �سركة بدعة .
- »قمر 14« اإخراج دليلة املفتاحي 
عن ن�س ل���� بوكثري دومة اإنتاج �س���ركة 

م�سرح النا�س . 
ر�س���ا  اإخ���راج  بن���ات«  - »الث���الث 

بوقديدة اإنتاج �سركة يافا لالإنتاج .
ولي���د  اإخ���راج   »74 »بل���وك   -
اخل�سراوي اإنتاج املركز الدويل للفنون 

املعا�سرة يف الق�سرين .
- »الربوف���ة« اإخ���راج عب���ري فوزي 
اإنتاج اأكادميي���ة الفنون يف املعهد العايل 

للفنون امل�سرحية يف م�سر .
- »خ���وف« اإخ���راج فا�س���ل اجلعايبي اإنتاج امل�س���رح 

الوطني .
اأما العرو�س املوازية فهي :

مهرجان خليفة السطنبولي 
للمسرح اخلامس والعشرون
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- »اخلبز املر« اإخ���راج عماد ال�ساكت 
اإنتاج �سركة عمر لالإنتاج بف�ساء ميم جيم 

بال�ساحلني بوالية املن�ستري .
- »املهلو�س« اإخراج منرية الزكراوي 

اإنتاج �سركة املراد لالإنتاج .
- »عزي���زة ويون�س �س���نقرية« اإخراج 

نا�سر العكرمي . 
- »الربوفة« اإخراج حممود جمال .

ر�س����ا  اإخ����راج  رائع����ة«  »ع�س����ية   -
بوقديدة .

ور�س����ة  املهرج����ان  يف  واأقيم����ت 
عم����ل ح����ول كيفي����ة اإع����داد مل����ف ن�س����ر 
فّعال باإ�س����راف اأ�س����تاذ امل�س����رح ومدي����ر 
مهرج����ان االإب����داع التون�س����ي يف باري�����س 
ع����ن  العبي����دي، ف�س����اًل  الّدي����ن  ج����ال 
وال�س����ركات  للجمعي����ات  ور�س����ة  تنظي����م 
بعن����وان  تكويني����ة  وور�س����ة  امل�س����رحية، 
»الرق�س املعا�سر وتطبيقاته يف العر�س 

امل�سرحي« اإ�سراف اآمال العويني .

بلوك 14
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�س���ارك املخرجان امل�سرحيان د.عجاج �شليم وها�شم 
غزال يف مهرجان الب�س���رة الأول للمونودراما الذي اأقيم 
يف �س���هر ني�سان املا�س���ي من خالل مداخلتني قدماها يف 
ندوات املهرجان التخ�س�سية، كما كان د.�شليم ع�سوًا يف 

جلنة التحكيم، و�سارك يف املهرجان 
امل�س���رح  لفرق���ة  م�س���رحي  عر����ض 
القوم���ي يف حلب بعنوان »الأ�س���رعة« 
ن�ض فرحان بلبل متثيل حممد �شقا 

اإخراج ح�شام الدين خربوطلي .  
املهرج���ان  خت���ام  حف���ل  يف 
مت توزي���ع اجلوائ���ز عل���ى العرو����ض 
جائ���زة  ُحِجَب���ت  حي���ث  الفائ���زة، 
الإخ���راج وال�س���ينوغرافيا، يف ح���ني 
اإىل  عم���ل  اأف�س���ل  جائ���زة  ُمِنَح���ت 
»�س���بيليات  الكويتي���ة  املونودرام���ا 

اإ�سماعيل« اإخراج ر�شول ال�شغري .
الإ�س���ادة  للمهرج���ان  اخلتام���ي  البي���ان  ن  ت�س���مَّ
بالقائم���ني عليه وتو�س���ية ب�س���رورة انتق���اء الأعمال التي 
حتت���وي على اأ�س���اليب وروؤى من �س���اأنها الرتقاء بالذائقة 
والفعل الإبداعي، و�س���رورة مرافقة 
العرو����ض لندوة فكري���ة حتت عنوان 
العرو����ض  وا�س���تثمار  �س���لفًا  حم���دد 
يف  تطبيقي���ة  فني���ة  ور����ض  لإقام���ة 
تخ�س�سات الإخراج والأداء والكتابة 
امل�سرحية، وتخ�سي�ض وقت منا�سب 
له���ا لأنه���ا تخ���دم العرو����ض وفريق 
العم���ل امل�س���رحي، واأن يك���ون هناك 
دلي���ل مطبوع ي�س���م جميع تفا�س���يل 
د به جميع امل�س���اركني  املهرجان ويزوَّ

وال�سيوف .

مهرجان البصرة األول 
للمونودراما

املخرجان امل�شرحيان عجاج �شليم وها�شم غزال يف ندوات املهرجان

مونودراما الأ�شرعة
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من���ح مهرجان تريو �لفني �لدويل �لذي �أقيم يف لبنان 
مونودر�م���ا »�أدرينال���ن« متثيل و�إخ���ر�ج �لفنان���ة �لأردنية 
�أ�صم����اء م�صطف����ى جائ���زة �أف�ضل عر����ض يف �ملهرجان وهو 
عر�ض من ن���وع �لرت�جيكوميديا، وتقوم فكرته على �لبحث 
و�لرجت���ال يف كتاب���ة �لن����ض و�لعم���ل عليه وعل���ى �حلركة 
و�ل�ض���وت �ضمن ور�ضة عم���ل متكاملة، ونوه���ت م�صطفى 
�إىل �أن عمله���ا هذ� يعالج ق�ضية �ملر�أة وهمومها يف �ملجتمع 
�لعربي ويف ع�ضر �حلروب ونتاج ما �ضمي بالثور�ت �لعربية 
و�أثره���ا �ل�ضلب���ي على �مل���ر�أة عن طري���ق �ملوق���ف �ل�ضاخر 
و�لكوميدي���ا �ل�ض���ود�ء باأ�ضل���وب يط���رح �مل�ضكل���ة وهمومها 
ع���ن طريق طرح �لأ�ضئل���ة �لوجودية لق�ضي���ة �إق�ضاء �ملر�أة 
وتهمي�ضه���ا �ضمن جمتمع ذكوري عن�ض���ري ما يز�ل ينظر 
�إىل �ملر�أة على �أنها م�ضدر �ل�ضر و�لغو�ية و�لنظرة �لدونية 
����ض من خالل طرح �مل�ضكلة  وحتويله���ا من �ملقد�ض �إىل �ملدنَّ

و�لقت�ضادي���ة  �ل�ضيا�ضي���ة  باأبعاده���ا 
و�لجتماعية و�لثقافية �لتي توؤثر على 
حياتها من خ���الل طرح جمموعة من 
�لأ�ضئل���ة بالعتم���اد على لغ���ة �جل�ضد 
�لرق����ض �لحتجاجي  وخو�ض جتربة 
و�لنحت يف �لع�ض���الت و�لتعرية �أمام 
�لو�ق���ع �لألي���م للع���ودة �إىل �لطبيع���ة 
و�لإ�ضغ���اء للع���امل �لد�خل���ي، ولفت���ت 
�أ�صم����اء م�صطف����ى �إىل �أن �مل�ضرحي���ة 
تعالج ق�ضايا �ملر�أة وهمومها من خالل 
هذيان���ات ومونولوج���ات له���ا عالق���ة 
ب�ضوؤون �ملر�أة وم�ضاكلها وما تعانيه يف 
�ملجتمع من خ���الل فكرة رف�ض �لآخر 
عن طريق ق�ضة �م���ر�أة كاتبة وموؤلفة 
م�ضرحية تعاين م���ن مر�ض �ل�ضرطان 
يف ثديه���ا، وم���ن خالل رحل���ة �لعالج 
تعي���د ��ضرتجاع ذكرياته���ا من خالل 
ن�ضو�ضها �لتي �ألَّفْتها لتكون عونًا وعالجًا لها من مر�ضها، 
لنكت�ض���ف �ضرطانات �أخرى �أ�ضد خط���رً� وفتكًا على �جل�ضد 
وكينون���ة �ملر�أة، فهناك �ضرطان �ملجتم���ع و�ضرطان معاملة 
و�إق�ضاء �لزوج، وهناك �ضرطان �خليانة و�ضرطان �لإرهاب 
�لفك���ري و�لديني، وتك���ون �لبد�ية بكتاب���ة مونولوجات عن 
فنان���ة مت���ردت عل���ى عائلتها وجمتمعه���ا باختياره���ا �لفن 
كمهن���ة لها وم���ا تعانيه من جمتم���ع ماز�ل ينظ���ر �إىل تلك 
�ملهنة م���ن منظور �أخالقي وديني، فتعاين من قمع �ملجتمع 
له���ا كالزوج���ة �لتي يعود زوجه���ا بعد �ضنو�ت م���ن �لتحاقه 
باجلماع���ات �ملتطرفة فاأّثر ذلك على م�ض���ار حياتها ليعود 
فيجده���ا عمي���اء ويقرر ذ�ت ليلة �أن يفج���ر ج�ضده يف �ضوق 
�ملدينة تاركًا بيته وزوجته و�أطفاله بعد �أن كان يلون حياتهم 

باألو�ن �لفرح وثقافة �حلياة، فيذهب �إىل ثقافة �ملوت . 

جائزة لبنانية لـ أدرينالني
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عمل م�سرحي جديد للمخرج امل�سرحي املغربي عبد 
اجلب���ار خمران قدمت���ه فرقة »دوز مت�س���رح« املغربية عن 
ن����ص كتبه غن���ام غن���ام وج�ّس���د �سخ�سياته رج���اء خرماز 

وتوفيق ازديو .

ا�ستم����د العر�����ص روؤيت����ه الإخراجية 
وخط����ه الدرام����ي انطالق����ًا م����ن ف�س����اء 
حال����ة  يعك�����ص  مكتم����ل  غ����ر  هام�س����ي 
�سخ�سيات منك�س����رة نف�سيًا واجتماعيًا، 
�سخ�سي����ات تعي�����ص حال����ة م����ن ال�سي����اع 
وع����دم ال�ستقرار مما دف����ع اأ�سرة العمل 
اإىل ال�ستغال على حركة اأج�ساد مك�سورة 
مثقل����ة بالهم����وم والبح����ث ع����ن ال����ذات، 
معتمدي����ن فكرة املتاه����ة كمخطط لتنقل 

املمثلني داخل الف�ساء .
يف  اجلمالي����ة  العنا�س����ر  اعتم����دت 
العر�ص على توظيف الإ�ساءة وال�ستغال 
عل����ى الف�س����اء الركحي بالعتم����اد على 
حرك����ة ثالثية الأبع����اد لأج�س����اد املمثلني 
والرتكيز على التعبر اجل�سدي والرق�ص 
في����ه  تتج����اور  جم����ايل  خط����اب  خلل����ق 
املف����ردات امل�سرحية والرق�����ص املعا�سر 

واملو�سيقى احلية .
وجودي���ة  اأ�سئل���ة  العم���ل  حم���ل 
تتخ���ذ موقف���ًا جت���اه كثر م���ن الثوابت 
الجتماعي���ة، ذل���ك اأن الكات���ب –كما 
يق���ول- تربي���ة مدار�ص التم���رد ورف�ص 
التبعي���ة للم�ستق���ر والرا�سخ من الأف���كار، والن�ص 
كان �سرخت���ه يف وجه جمتمع���ات حتمل الكثر من 

القيم املتخلفة .

صبـــاح ومســـا
�صرخــــة يف وجــــه املجتمعـــات املتخلفــــة
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ع���ن ن����ص كتب���ه الكاتب 
احلم���دان  يو�س���ف  البحرين���ي 
امل�سرح���ي  املخ���رج  ق���دم 
م���راد  ا�سماعي���ل  البحرين���ي 
يف املنام���ة العر����ص امل�سرح���ي 
»ظالل���وه« مب�سارك���ة جمموعة 
من فناين امل�س���رح البحريني : 
ملي���اء ال�سوي���خ، جن���م م�ساعد، 
عب���ري مفت���اح، �سال���ح اخلري، 
عب���د  ابراهي���م  مط���ر،  اأحم���د 
حم���د  امل���ا،  يو�س���ف  العزي���ز، 
ا�سماعي���ل،  حم���د  اهلل،  عب���د 
اآمن���ة ع���ادل م���ع فرق���ة ال���دار 

البحرينية . 
الن����ص  كات���ب  يق���ول 
عن ه���ذه التجرب���ة : »وجدُت 
ن�س���ي يبح���ر يف جل���ج اأخرى 
حتتاج اإىل �سواعد فتية وقوية 
العا�سفة،  تقلباته���ا  ملواجه���ة 
وكانت ه���ذه املغامرة ال�سائكة 
من وجهة نظ���ري قد حتققت 
روؤي���ة  ع���ر  كب���ر  ح���د  اإىل 
ا�سماعي���ل  املغام���ر  املخ���رج 
م���راد ال���ذي اأ�س���اف اإىل روح 
الن����ص روحًا اأخ���رى وجديدة 
نْت���ه من اأن ي�س���ل ج�سَري  مكَّ

ظــاللـــوه
الأ�ســــطورة والواقــــع يف عــــر�ض م�سرحي
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املا�سي واحلا�سر املغيَّب واملرئي امل�سكوت عنه واملعلن، 
امليتافيزيقي واملادي، الأ�سط���وري والواقعي والفانتازي 
ليخل���ق ع���ر بحثه القل���ق واخلالق مقطوع���ة مو�سيقية 
م�سرحي���ة تعبري���ة غنائية راق�سة ت���اآزرت وتكاتفت يف 
تفا�سيل ثناياه���ا وتنويعاتها روُح العازف���ن املَهرة على 
اأوتارها الدقيق���ة وال�سفيفة وال�سجية عر جمموعة من 

ال�سباب الرائعن من موؤدين ومغنن وعازفن وراق�سن 
وناحتن جل�سد العر�ص ال�سينوغرايف ال�سوئي وال�سوتي 
والذين كانوا اأقماَر وجنوَم ليل »ظاللوه« املعتم واملريب 

واملخاتل .
اأم���ا خمرج العمل فيقول عن ظ���روف تناوله للن�ص: 
»جل�س���ُت حوايل �سهرين واأنا اأق���راأ الن�ص ومل اأ�ستطع فكَّ 
طال�سم���ه، ولك���ن م���ع م���رور الوقت 
اكت�سفُت اأن للن����ص مفاتيح بالإمكان 
اأن تفت���ح اأبواب���ًا كث���رة، واجلميل يف 
الن����ص اأن���ه يتح���دث ع���ن اأ�سط���ورة 
قدمي���ة ه���ي اأ�سط���ورة احل���وت الذي 
اأكل القم���ر، ولكنن���ي اأ�سف���ُت بع����ص 
الأم���ور وحّورُته���ا مثل احل���ب املفقود 
بيننا وحماولة اللعب برتاثنا بطريقة 
غريبة وعدم توظيفه بال�سكل ال�سليم 
واأدخل���ُت اجلوقة والفرق���ة ال�سعبية، 
مع تطوير بع�ص اللوحات والأحلان« .
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�سهدت امل�س���ارح اللبنانية 
امل�سرح���ي  العر����ض  تق���دمي 
»�سفن���اك ف���وق و�سفناك حتت« 
عل����ي من�ص����ور  واإخ���راج  ن����ض 
وحمم����د فوعاين ومتثيلهما مع 

الفنان داين حرب .
العمل من النوع الكوميدي 
موا�سيع  ويتن���اول  االجتماع���ي 
معان���اة  �سل���ب  م���ن  منوع���ة 
تخي���ل  ويح���اول  املواطن���ن 
حي���اة املواط���ن م���ا بع���د املوت 
ويحاكي مفه���وم القدر واحلياة 
م�سرحي���ة  ال�سام���ل..  ببعده���ا 
يخاطبون  اأم���وات  �سخ�سياتها 
�س���كان االأر����ض ب�س���كل تهكمّي 
معاناته���م  ع���ن  ويحدثونه���م 
ويتاأث���رون  عليه���م  ويبك���ون 
مل�سابه���م، وق���د و�سفها النقاد 
مب�سرحي���ة ال�سح���ك ال�سامت 

والبكاء اخلفي .
اإي�ساح  امل�سرحي���ة  حتاول 
امل���رء  حي���اة  ب���ن  الف���وارق 
امل���وت  بع���د  م���ا  االفرتا�سي���ة 

وحياته قبل املوت .  

شفناك فوق وشفناك حتت
جديد امل�سرح اللبناين
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كان خ���ربًا هام�سي���ًا �سريعًا يف الربامج 
التلفزيوني���ة  التي تعنى بال�س���اأن الثقايف من 

باب رفع العتب، ال اأكرث . 
برناجم���ًا  املا�س���ي  يف  نع���رف  مل 
متخ�س�س���ًا بامل�س���رح عل���ى خ���اف الفنون 
الب�سري���ة االأخ���رى الت���ي تربين���ا عليها من 
وعوامله���ا  بال�سينم���ا  متخ�س�س���ة  برام���ج 
واملو�سيق���ى ونغمه���ا واالأدب وفنونه املتنوعة، 
وه���ي م�ستمرة حتى الي���وم بعناوين تتغري كل 
دورة براجمي���ة، عل���ى خاف امل�س���رح الذي 
ال يتذك���ر اأهله املخ�سرم���ون برناجمًا قدميًا 
يحك���ي ق�س�سهم ويق���ّدم اأعماله���م ويطرح 
م�سكاته���م اأو رّب���ا يعاجله���ا، ولع���ل االأمر 
االأكرث اأهمية وخط���ورة هو عدم وجود اأفام 
توثيقية الأوائل العرو�ض امل�سرحية ال�سورية .

واليوم جند اأّن احلال مل يختلف كثريًا 
ع���ن �سابقه عل���ى الّرغم من وج���ود برنامج 
واح���د اأو اثن���ن خمت����ض بامل�س���رح واأهل���ه 
ون�ساطاته، وقد تنّبه بع�ض الربامج الثقافية 
ال�ّسامل���ة له���ذا االأم���ر فخ�س����ض حلقة من 
حلقات���ه الكث���رية للحديث عن عر����ض ما اأو 

مناق�س���ة عن�سر من عنا�سر امل�س���رح و�سجونه، وال�سوؤال 
هن���ا : هل ُيظَلم امل�س���رح هنا اأي�سًا كم���ا ُظِلم حن �سلبه 
التلفزيون اأه���ل بيته؟ يجيب املخ���رج امل�سرحي د.عجاج 
�سلي���م : »املو�سوع لي�ض مو�سوع ظلم اأو غريه، بل االإعام 

هو املق�سر، خا�سة اإذا اعتربنا اأّن االإعام االأكرث رواجًا 
وانت�س���ارًا واالأ�سهل تناواًل يحتاج فق���ط اإىل ال�سغط على 
ر م���ع امل�سرح، وهذا  زّر واح���د ه���و التلفزيون وه���و مق�سّ
التق�س���ري يدفع امل�س���رح لل�سعور بالغ���ن والظلم، كذلك 
التلفزي���ون يظل���م نف�س���ه الأّن امل�سرح م���ادة خ�سبة جدًا 

جنــــــوى �صـــــــــــليبه

املسرح يف وسائل اإلعالم 
مادة د�صمة تتطلب الكثري وحتظى بالقليل

عجاج �سليم
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لربنام���ج اأو لعمل فني« م�سيف���ًا : »ال�سكل يكون ح�ساريًا 
عندم���ا تت�سم���ن ال���دورات التلفزيوني���ة برام���َج تتحدث 
ع���ن امل�سرح.. اأبو خلي���ل القباين منذ زم���ن بعيد حتّدث 
ع���ن اإميانه باأّن امل�سرح �سيكون فن���ًا حقيقيًا عندما يعّده 
املجتم���ع �سم���ن اأولوياته على م�ست���وى الرتبية واخلطط 
اال�سرتاتيجية وبرام���ج العائلة االأ�سبوعي���ة اأو على االأقل 
ال�سهري���ة، لذل���ك اأحتف���ظ واأمتنى �سحب كلم���ة مظلوم، 
فامل�سرح لي����ض مظلومًا بل االإعام ه���و الذي ظلم نف�سه 
الأنه ال يهتم به.. ما يحدث لدينا هو تناول اأخبار امل�سرح 
وق�ساي���اه ب�سكل ج���اف الأّن كل الذين يعمل���ون معّدين اأو 
خمرج���ن يذهبون اإىل امل�سرح ويجرون لقاءات ولقطات 
ويقدم���ون الربنامج عل���ى اأنهم ي�ستعي�س���ون عن امل�سرح 
بن�س���ر خرب عنه، وهذا �سكل تقليدي وفيه ق�سور يف فهم 
ه���ذا الفن الذي هو اأبو الفن���ون جميعًا، و�سكل عادي اإىل 
درجة ميك���ن اأن نطلق عليه �سفة املم���ل، لذلك ال بّد من 
البح���ث عن اأ�س���كال جديدة وق���ادرة على ج���ذب النا�ض 
وجعلهم يجل�س���ون ويتابعون.. منذ زم���ن بعيد كان لدينا 
م���ة وقا�ٍض  م عل���ى اأنه���ا حمكَّ م�سابق���ات للمواه���ب ُتق���دَّ
و�سه���ود مقارنة ببع�ض الربامج الت���ي ا�ستغلت على �سكل 
جديد يف التقدمي ومنها م�سابقات الغناء لاأطفال.. من 
امله���م ج���دًا الّتفكري والبحث عن اأ�س���كال جديدة لتقدمي 
ه���ذه الربامج ال �سيم���ا اأن للم�س���رح كل املقومات ليكون 

قادرًا على جذب اجلمهور« .
يتاب����ع د.�سلي����م : »امل�س����رح مظلوم لي�����ض فقط من 
االإعام، ب����ل مظلوم يف الوطن العرب����ي وب�سكل ن�سبي، 
فمث����ًا يف �سوري����ة ال ميك����ن مقارنت����ه ببلٍد ث����اٍن، وربا 
ه����و مظلوم لدينا ببع�����ض النواحي، اأوله����ا م�ساألة تبني 
امل�س����رح عل����ى م�ستوى اخلط����ط اال�سرتاتيجي����ة وتفعيل 
اأّن  �سّيم����ا  ال  والرتبوي����ة  التنموي����ة  اخلط����ط  يف  دوره 
امل�س����رح مدر�سة.. امل�س����ارح كاأبنية قليل����ة على م�ستوى 
�سوري����ة، وميكننا القول اأن كل الفن����ون مظلومة ن�سبيًا، 
لكن هن����اك فنونًا �سهلة التناول مث����ل اأغاين الكراجات 
والرق�ض ال�سرقي اأو بع�����ض الفرق التي تقول اإنها فرق 
للفن����ون �سعبي����ة وه����ي ال عاقة له����ا بهذا الف����ن بل هي 

األ����وان مبهرجة.. ه����وؤالء مل يع����ودوا مظلومن بل جتار 
ف����ن.. امل�س����رح مظلوم ب����كل معنى الكلمة م����ن االإعام 
ال����ذي يتناول خرب امل�سرح كخرب اإع����ان افتتاح فرن اأو 
تد�س����ن م�سروع �سرف �سّح����ي، فامل�ساألة لي�ست جمرد 
نقل اأخبار اأو اإجراء لق����اءات.. اإن الربامج التلفزيونية 
م  التي تقدم امل�سرح �سارت مثل الربامج املو�سمية، تقدَّ
لف����رتة وفيما بع����د الأب�سط اأمر تتوق����ف وال ت�ستمر.. من 
امله����م جدًا اأن يعرف امل�سوؤول����ون يف االإعام اأن امل�سرح 
مقيا�ض ح�ساري مث����ل االأوابد واملتاحف واأنه يف اأي بلد 
ي�س����كل واجهة ح�ساري����ة ودليًا على تط����ور كل الفنون 

املعمارية والفنية واالإن�سائية« .
�سب���ق ل� د.عجاج �سلي���م اأن اأجنز برنام���ج »من ذاكرة 
امل�س���رح« مّت ت�سوير حلقاته يف عدد من املحافظات ال�سورية 
يف الع���ام 2012 والتق���ى م�سرحين ك���رثًا وحلقات الربنامج 
موج���ودة يف اأر�سي���ف القناة الرتبوي���ة ال�سوري���ة، لكن ماذا 
تتطل���ب الربام���ج املتخ�س�سة ب�س���وؤون امل�سرح م���ن معديها 
ومقدميه���ا، يب���ن �سلي���م : »م���ن املفرو����ض اأن يك���ون املعّد 
اأكادميي���ًا وي�ستغ���ل يف امل�س���رح اأو يعرف م���اذا يجري خلف 
ال�ست���ار ومّطلع ب�سكل كامل وله عاقة طيبة مع كل امل�ستغلن 
بامل�س���رح الأّن ه���ذا االأم���ر يختلف عن عم���ل ال�سحفي الذي 
ي�سمي نف�سه ناقدًا يف امل�سرح، اإذ نراه يقّدم ملخ�سًا للعر�ض 

امل�سرحي وبح�سب عاقته باأع�ساء العمل يطلق حكمه« .

من جهته ق���ّدم امل�سرحي داوود اأب���و �سقرة برامج 
ثقافية منوعة وناق�ض يف بع����ض حلقاتها ق�سايا امل�سرح 
و�سجونه، كما قّدم برامج متخ�س�سة بامل�سرح، ويلّخ�ض 
اأبو �سقرة ن�سائح���ه لاإعامين الذين يقدمون برامج 
يف امل�سرح من دون معرفة بالقول : »عليهم اأال ي�ست�سهلوا 
العمل الأّن اجلمه���ور قادر على اكت�ساف اخلطاأ، وهو اإن 
مل يج���د الده�س���ة واملعلومة اجلدي���دة ف�سيغ���ري القناة 
وينتقل اإىل اأخ���رى، اأما بالن�سبة للربام���ج التي قدمُتها 
عن امل�سرح فهي كثرية، منها برنامج »اأبو الفنون« الذي 
ُعِر�ض عام 2015 وهو برنامج يتحدث عن كل ما يخ�ض 
امل�س���رح من االألف اإىل الياء، كتاب���ًة وعرو�سًا ون�سو�سًا 
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ونق���دًا وتنظ���ريًا حت���ى االك�س�س���وار 
والف�س���اء امل�سرحي وال�سينوغرافيا، 
وهن���اك حلقات اأث���ارت جداًل كبريًا، 
منه���ا تلك الت���ي كان���ت تتحدث عن 
اأ�س���ل امل�س���رح وه���ل وف���د اإلينا من 
اليونان واأوربا؟ وكانت لنا وجهة نظر 
خمتلف���ة دعمتها بالدالئ���ل والوثائق 
وه���ي اأّن امل�س���رح االإغريق���ي كان���ت 
م�سادره االأوىل من �سورية وم�سر.. 
لقد ذهبنا يف الربنامج اإىل مذاهب 
�ست���ى وحتدثن���ا عن جت���ارب �سورية 
واالإخ���راج..  الكتاب���ة  يف  وعربي���ة 
اأي�س���ًا ل���دّي فق���رة »ع���امل امل�سرح« 

�سمن ا�ستديو درام���ا وي�ستمر حوايل 15 اإىل 20 دقيقة 
واأحيانًا يزيد الوق���ت اإىل ن�سف �ساعة ح�سب املو�سوع، 
وحاولُت اأال تكون الفقرة ذات طابع خربي، بل اعتمدنا 
اأ�سلوب احلوار والروؤي���ة النقدية املنجزة اخلال�سة، اأي 
نطل���ق حكمًا قيمي���ًا نقدي���ًا يف املو�سوع ال���ذي نعاجله، 
وه���ي وجهة نظر �سخ�سية، واالآن يف قناة »دراما« نحيي 
فكرة برنامج »اأب���و الفنون« و�سنقدم �ساعة كاملة، وفيه 
�ساأق���دم وجه���ات نظ���ر خمتلف���ة واأ�ست�سي���ف اأكرث من 
�سخ����ض يف الق�سية املطروح���ة واأمتنى اأن يتفاعل معنا 

املتلقي واجلمهور وال�سحافة نقدًا ال مدحًا« .
وبال�سوؤال عن العر�ض امل�سرحي كمادة لهكذا برامج 
يجيب اأبو �سقرة : »عندما نعر�ض العمل امل�سرحي ن�ستطيع 
اأن نعطيه حقه، والنقد وجهات نظر وقد ال ينتبه ناقد اإىل 
تفا�سيل ما الأن احلوار امل�سرحي يحمل الكثري من املعاين، 
وم���ن الظل���م اأن نختزله ب���راأي نقدي يف دقائ���ق، وبذلك 

ن�سهم يف االإ�ساءة عليه« .
اأم���ام كّل هذه االأفكار والهم���وم ال بّد من جهد كبري 
واإع���داد دقيق للحلق���ات، وربا يتطلب االإع���داد لربنامج 
يخ�ض امل�سرح اأكرث من اأي برنامج اآخر.. يقول اأبو �سقرة: 
»قبل اأن اأكون يف االإعام كنت يف امل�سرح.. اأنا ابن م�سرح 
وال اأج���د عن���اًء يف اإع���داد حلق���ة اأو برنام���ج ع���ن امل�سرح 

م���ن حي���ث الكتاب���ة والتكنيك، لكن م���ع ذل���ك ال اأ�ستهن 
بامل���ادة على الّرغ���م من معرفتي بها، واأدق���ق يف التواريخ 
والعام���ات الفارقة بكل �سيء.. مثًا كن���ُت اأعّد للقاء مع 
الكاتب امل�سرحي اليا����ض زحاوي وهو ترجم كتاب تاريخ 
امل�سرح بعدة اأجزاء فذهبت اإليه واأعطاين ن�سخة م�سورة 
عن���ه الأنني ال يجوز اأن اأخطئ، وه���ذا التعب يوازي الّتعب 
يف اأي برنام���ج اآخر، ولدي برنام���ج اأدب وفكر وفيه نوافذ 
ثقافية م�سرحية ولدينا 52 اأ�سبوعًا يف ال�سنة، واأعرف عما 
�ساأحت���ّدث يف كل مرة، ولدي خريطة اأم�سي على اأ�سا�سها، 
وعملي الأكرث من اأربعة عقود يف الثقافة جعلني على دراية 
ومعرف���ة جيدة بامل�سهد الثقايف ال�ّسوري والعربي، فاألتقط 
اأي �سيء يف امل�سرح والثقافة وال اأالقي عناء كالذي ياقيه 
من مل يتخ�س�ض بامل�سرح، لكن قد يكون االأمر �سعبًا على 

�سخ�ض اأو معّد لي�ض لديه اطاع على تقنيات امل�سرح« .

�سوؤال نقلناه اأي�سًا اإىل االإعامية يف اإذاعة دم�سق 
رن���ا علي التي تق���دم برامج ثقافية منوع���ة، فاأجابت : 
»ال�سعوبة ال تكمن يف املذيع اأو معّد الربنامج الأّنه يقوم 
ببحث طبيعي عن املادة املطروحة للنقا�ض، فاملاّدة يتّم 
حت�سريها من م�سادر خمتلفة، اإ�سافًة اإىل اأّن ح�سور 
املع���ّد اأو املذيع للعم���ل امل�سرحي مو�س���وع احلديث هو 
امل�س���در االأ�سا�ض، ال �سّيم���ا اإن كان ملّمًا ب�سينوغرافيا 

د�وود �أبو �سقرة
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امل�سرح واأدواته، لكن ال�سعوبة تكمن يف ال�سيف الذي 
عادًة م���ا يرغب باال�سته���زاء باملذيع حت���ت �سعار »كل 
واح���د بيفهم ب�سغلت���ه« فيتوّجب عليه م���ن وجهة نظره 
االإح���راج وقل���ب االأدوار، وهنا تاأت���ي النقطة املهمة يف 
اللعب���ة، اإذ يتوج���ب على املذي���ع بخزون���ه املعريف اأن 
يك���ون ملّمًا اإملامًا حقيقيًا باملو�سوع الذي ي�ساأل ويحاور 
به ال�ست���دراك اأي مطّب اأو فّخ يح���اول ال�سيف اإيقاعه 
في���ه باأي���ة و�سيل���ة، وخمزونه يك���ون به���دف ا�ستكمال 
عنا�س���ر االأ�سئلة يف ح���ال مل يكن هو املع���ّد، واإن كنُت 
���ل اأن يكون املذيع مع���ّدًا لي�ستمل العمل الرباجمي  اأف�سّ

على جوانبه احلقيقية« .

يختلف االإع���داد لربنامج 
كام���ل عن اإع���داد فقرة تخ�ض 
امل�سرح �سم���ن برنامج منّوع اأو 
فرتة �سباحي���ة، وبهذا ال�سدد 
���ح داوود اأب���و �سق���رة: »يف  يو�سّ
الفقرات يكون معي مادة اأقرب 
الربنام���ج  اأم���ا  اليومي���ة،  اإىل 
اأكادميية، وميكن  اأك���رث  فيكون 
اأي  اإلي���ه يف  اأر�سفت���ه والع���ودة 
وق���ت، وهن���ا ال بّد م���ن التنويه 
باأن���ه ال يوج���د لدين���ا اأر�سي���ف 
للم�س���رح، لكنني عمل���ت ب�سكل 
�سخ�سي على اإجناز اأر�سيف يل 
يف البيت يحتوي على كل الكتب 
الت���ي �سدرت عن امل�س���رح، اأما 
بالن�سب���ة لبّث عر����ض م�سرحي 
بالكام���ل فه���ذا موج���ود يف كل 
تلفزيون���ات الع���امل، واأعتقد اأّن 
الّتلفزي���ون ال�ّس���وري يج���ب اأن 
يحذو هذا احلذو، وبعد عر�ض 
العم���ل امل�سرح���ي نق���دم قراءة 
في���ه، فاجلمهور ال���ذي يح�سر 
ن���دوة النقا�ض،  امل�سرح يح�سر 
ونحن مق�سرون م���ع امل�سرح.. 
�سابق���ًا مل يك���ن هن���اك برامج 
تخ����ض امل�س���رح با�ستثناء برناجم���ن توقفا لقّل���ة الّدعم 

املادي واملعنوي« . 
لك���ن ملاذا نق���ّدم هكذا برام���ج للجمه���ور الذي ال 
م له عرب ال�سا�سة  يذه���ب اإىل امل�سرح، بل يكتفي با يقدَّ
ال�سغ���رية؟ يجيب اأبو �سق���رة : »لدينا ريف �سوري اأكرب 
م���ن املدن ال ي�ساهد امل�س���رح، وكان هناك م�سرح جوال 
خم�س�ض لهذه املناط���ق لكنه ا�ستغل يف املدينة فقط.. 
اإن االأمم تقا����ض بثقافته���ا، وتقا����ض الثقاف���ة بامل�سرح، 
وه���وؤالء الّنا����ض مل نق���ّدم لهم امل�س���رح، حت���ى املناهج 

رنا علي
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املدر�سي���ة مل تعّرفه���م به، لذلك فاإن تق���دمي امل�سرح يف 
هكذا برامج تلفزيونية �سي�ساهم يف تعريفهم به، ويجب 
اأن نرّك���ز عل���ى اأهمي���ة هذا الف���ن الذي ت�س���ب فيه كل 
الفنون والعلوم، كذلك االأم���ر يف االإذاعة، لكن لاأ�سف 
هن���اك زماء يف االإذاع���ة والتلفزي���ون ا�ستغلوا يف هذه 
الربامج وا�ست�سهلوا، اإذ يقولون كلمتن وي�سعون م�سهدًا 
ال عاق���ة له باملو�س���وع، وبالتايل فه���م يقدمون فعًا ال 

عاقة له بالر�سالة االإعامية« .
وبال�ّس���وؤال عّما اإذا كانت ه���ذه الربامج تتابع رجع 
ال�س���دى اأم ال؟ يجيب داوود اأبو �سقرة : »لدّي عاقاتي 
بامل�سرحي���ن، اأتوا�سل معه���م اأحيانًا واأق���راأ ما يكتبون 
على و�سائ���ل التوا�سل االجتماع���ي، والنا�ض متعط�سون 
للمعرف���ة، خا�سة ب�سبب انح�س���ار امل�سرح، وهناك كثري 
من امل�ساهدين يعتربون امل�سرح فقط عادل اإمام ودريد 
حل���ام، واأنا اأقول اإن التلف���زة ال�سورية والعربية ارتكبت 
خط���اأ بحق امل�س���رح الأّنها مل تق���دم اإاّل امل�س���رح الهزيل 
التج���اري با�ستثن���اء عمل���ن اأو ثاث���ة، لك���ن اأن يكّر�ض 
التلفزيون م�سرح املتعة فهذه م�سكلة.. امل�سرح جمموعة 
مدار�ض تقدم روؤى فكري���ة وثقافية ومتعوية وفنية، فاإن 
مل نفه���م هذا التكام���ل �سنقت�سر على م�سرح مرجتل ال 
قيمة له، واأمتنى اأن يقّدم االإعام امل�سرح بهذا التكامل 
الأن���ه فن وفك���ر ومتعة وثقافة، وهن���ا �سيحرتم اجلمهور 
امل�س���رح، وبالتايل يع���ود امل�سرح اإىل األق���ه، ويجب دعم 
امل�سرح ومنح امل�سرحي حّقه يف اأن يعي�ض ب�سكل جيد وال 

يذهب اإىل التلفزيون« .
ويوؤّك����د اأبو �سق����رة اأهمية دور الّتلفزي����ون واالإذاعة 
يف انت�س����ار امل�س����رح، لذلك ال بّد من زي����ادة كّم الربامج 
املخ�س�س����ة للم�سرح، لكن هل اخلطة الرباجمية ت�سمح 
ح اأبو �سقرة : »اأعتقد اأنه يف االإعام ال�سوري  بذلك؟ يو�سّ
عاّم����ة نفتق����ر لوجود خريط����ة براجمية، فمث����ًا �سفحة 
ثقافية يف جريدة لي�ست كافية لتقدمي جانب من جوانب 
الثقافة، ف����كل جانب بحاجة ل�سفح����ة، حتى يف وكاالت 
االأنب����اء، وهكذا ي�سب����ح لدينا حم����ررون متخ�س�سون، 

فنح����ن مق�سرون بحق امل�س����رح، ول����و كان يف كّل و�سيلة 
اإعامية برنامج م�سرحي لكان امل�سرح بخري.. اإذا كتب 
اأحدهم مادة �سحفية عن امل�سرح يخرج من يقول اإّما اأنه 
م����ّداح اأو قّداح، لذلك يجب اأن نع����ود اإىل اأ�س�ض القراءة 
النقدية الأّن املادة ال�سحفية ت�سقط ال�سحفي اأو ترتقي 
ب����ه.. لدين����ا م�س����كات يجب عل����ى الو�سائ����ل االإعامية 
تفاديه����ا وذلك باإعطاء االإعامي حقه املادي فا ير�سل 
م����واده اإىل دول اأخرى، وعلين����ا اأن نقّدر االأقام الكبرية 

حتى ن�ستطيع احلراك الثقايف احلقيقي« .
لكن هل تتع���اون اإدارة التلفزيون مع هكذا طروحات 
وبرام���ج؟ يجيب اأبو �سق���رة : »يف قناة درام���ا اأر�سلوا اإيّل 
يطلب���ون من���ي برناجمًا ع���ن امل�س���رح، وقالوا نح���ن اأوىل 

بهكذا برامج« .
ويبق����ى ال�ّسوؤال مل����اذا ال ت�ستمر هك����ذا برامج اأ�سوة 
بغريها من الربامج التي تدوم ل�سنوات و�سنوات؟ يجيب 
د.عج����اج �سليم : »الأّن معظم الذين ي�ستغلون يف االإعام 
التلفزيوين يعتربون امل�سرح منا�سبة وحالة مزاجية، لكن 
عندما تكون احلالة مربجم����ة كما نقّدم »�سباح اخلري« 
اأو الربام����ج ال�سحّي����ة والرتبوي����ة والتنموي����ة والتوعوية 
�سندرك اأنّ امل�سرح واملو�سيقى اأ�سياء اأ�سا�سية يف حياتنا 
وندرك اأّن برامج امل�سرح املتطورة �سكًا وم�سمونًا التي 
يق����وم عليها اأنا�ض يعرفون مهنته����م تكون خمتلفة، ومن 
ال�س����روري ا�ستمرار هذه الربامج لتك����ون جزءًا اأ�سا�سيًا 
م����ن ج�سد العم����ل الفن����ي والتلفزيوين، ويج����ب اأال يبقى 
امل�سرح عل����ى هام�ض االهتمام����ات التنموية واالإعامية، 
وعندم����ا يق����دم التلفزيون �سه����رة م�سّجل����ة ب�سكل جاف 
لتم�سي����ة الوقت اأو برام����ج يعّدها ويقّدمه����ا اأ�سخا�ض ال 
عاقة لهم بامل�سرح ن�سعر باحلاجة اأكرث لاهتمام بهذا 
روري  الف����ن الّراق����ي والوجه احل�س����اري حلياتن����ا وال�سّ
اأي�س����ًا، وامل�ساأل����ة تب����داأ من االأ�س����رة التي تع����ّود اأوالدها 
على ح�س����ور م�سرح الطفل، ويج����ب اأن يكون امل�سرح يف 
كل االأماك����ن، وب����ا اأّنه واجهة احل�سارة فه����ذا يعني اأّن 

عد . امل�ساألة متكاملة على كّل ال�سّ
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اأ-رجع الكالم يف التجريب
مع �سي���ادة املدار�س التجريبي���ة امل�سرحية يف العامل 
وظهور تيار ما بعد التجري���ب وانتقال ذلك اإىل م�سارحنا 
ارتب���ط مفه���وم التجري���ب لدين���ا مبغام���رات امل�سرحيني 
ال�سب���اب، وه���ذا م���ا نالحظه يف بع����س عرو����س امل�سرح 
اجلامع���ي وبع����س الف���رق اخلا�س���ة، ويف اإع���ادة تاأ�سي�س 
امل�س���رح التجريبي بدم�س���ق، ويف تفكري مديري���ة امل�سارح 
باإن�س���اء م�س���ارح جتريبي���ة يف بع����س املحافظ���ات، وظ���ل 
ال�سائ���د يف عرو����س العدي���د م���ن املهرجان���ات العربي���ة 
التجري���ب واالحتف���اء به، مع ن���دوة فكرية عن���ه مما حدا 
باأح���د زمالئنا امل�سرحيني امل�سري���ني واأيده القول اآخرون 
اإىل اتهام مهرجان امل�س���رح التجريبي يف القاهرة تزامنًا 
مع اإلغاء امللتقى العلمي لعرو�س امل�سرح العربي ذي النهج 
التاأ�سيلي باأنه دعوة اإىل العوملة واإلغاء الهوية.. ومهما يكن 
فق���د انفتح مهرج���ان القاهرة موؤخرًا عل���ى عنوان جديد 
واآفاق جديدة حتت عنوان »امل�سرح التجريبي واملعا�سر« .
اأم���ا واإن ال�سباب ي�سرون عل���ى اأن يخو�سوا مغامرة 
التجريب امل�سرحي حتى منتهاها )وهذا حقهم وطموحهم، 
ع( ولهم  وامل�س���رح ال ينه�س اإال بالتجريب امل�ستم���ر واملتنوَّ
مفهوماته���م اخلا�سة يف هذا املجال ال بد لنا من اأن ن�سع 
بع����س املعامل يف الطري���ق اإىل رحلة التجري���ب يف امل�سرح 
ال�سوري ودور ال�سباب فيها، ونحن يف هذا املجال ال بد لنا 

من اأن نقف عند بع�س النقاط .

1-م�شطلح ال�شباب 
ه���ل يتح���دد ال�سباب بعم���ر معني؟ ثم م���ن اأين يبداأ 
واأي���ن ينتهي؟ مبعنى اأن هذا امل�سطلح يتحدد زمنيًا، ومن 
املع���روف اأن ه���ذه الفرتة تت�س���ف باأن التجرب���ة والثقافة 
والروؤي���ة ال�سمولي���ة الفل�سفي���ة للحي���اة ال ت���زال يف ط���ور 
التكوي���ن، اأم يتحدد ال�سباب بالعقل املتجدد املفارق لذاته 
وللعامل با�ستمرار؟ فهو يف جتريب م�ستمر، وهذه املفارقة 
ال تقوم بال�سرورة على تغيري الثوابت كاملوقف من االإن�سان 

عبد الفتاح روا�س قلعه جي

جتليات التجريب املسرحي 
ومغامرات الشباب

1 من 2

�شعد اهلل ونو�س
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والع���دل وال�سلطة والقيم الكربى.. اإل���خ، ولكنه قائم على 
التجلي���ات املتجددة دائم���ًا لهذه الثواب���ت، باالإ�سافة اإىل 
ال�س���ريورة يف القيم الفكرية واجلمالي���ة، مبعنى اأن هذا 
امل�سطل���ح ال يتحدد زمنيًا واإمن���ا يتحدد بالطاقة احليوية 
ال�ساب���ة املتجددة التي تره�س باملتغ���ري اأو ت�ستمله، �سواء 
اأكان املخرج يف عقد الع�سرينيات اأم يف ال�ستينيات، وبهذا 
ف���اإن اأف�س���ل التجريبيني تقانة وفك���رًا وو�س���وح روؤية هم 
اأولئك املخرجون الذي���ن متر�سوا بتقدمي عرو�س تقليدية 

واكتنزوا تلك الطاقة احليوية ال�سابة املتجددة .

2-حدود التجريب ومعناه
ه���ل يعني التجريب م�سام���ني مما يلي : التمرد على 
القواع���د، حرية التعبري، اخرتاق املاألوف الدرامي، اإبداع 
معمل���ي، ث���ورة يف تقني���ات العر����س وال�سينوغرافي���ا؟ اأم 
البحث عن و�سائل جديدة مغايرة للو�سائل الفنية ال�سائدة 
لتقدمي روؤية جديدة للعامل كما يرى الباحث فرحان بلبل؟
 اإذا كان التجري���ب يحم���ل يف طياته اجلديد يف هذه 
امل�سارات فاإنه لي�س كل جديد بال�سرورة جتريبًا.. امل�سرح 
الطليعي الذي مهد له اأنتونني اآرتو واألفرد جاري واأبولنيري 
اعت���رب م�سرح���ًا جتريبيًا ب���داأ مبنطق احلل���م وبالكلمة يف 
منظوم���ات لغوية غ���ري ماألوف���ة قائمة عل���ى التفكيك هي 
معادلة لعامل ي�سه���د االنهيار بعد حربني مدمرتني، كاأمنا 
يع���رب باأ�ساليب تختل���ف من كاتب طليع���ي اإىل اآخر عن ال 

معقولية الو�سع االإن�ساين .
ثم �س���ار التجريب يف اأواخر الق���رن الع�سرين يف م�سارات 
ت�سي���د فيه���ا املخرج بع���د اأن ح�س���م معركته مع املوؤل���ف والن�س 
املكتوب، ثم ت�سيَّد العر�س ال�سينوغراف، وحتى عامل االإ�ساءة .

3-التجريب ووهم التجريب
التجري���ب فع���ٌل واٍع، وا�س���ح الق�سد والفك���ر، مبنّي 
عل���ى روؤية فكرية وجمالية جديدة للع���امل، وما نراه اليوم 
اأن كثريًا من املخرجني ال�سباب يقعون يف هلو�سات فكرية 
وحركية وب�سري���ة، معتقدين اأنهم كلما اأمعنوا يف االإبهام 
وال�سياع كانوا اأكرث جتريبًا مما يدفعنا اإىل التفريق بقوة 

ما بني التجربة والتجريب .

التجريب يف امل�سرح الغرب���ي اأخذ اجتاهات متعددة 
ويف حرك���ة مت�سارع���ة، ونح���ن بطبيعتنا نله���ث يف متابعة 
اأ�س���كال امل�ستج���دات يف االإب���داع م���ن غ���ري اأن تك���ون لها 

جذورها الفكرية واالجتماعية لدينا .
يف امل�س���رح احلركي ثمة اهتم���ام فائق بج�سد املمثل 
واال�ستعا�س���ة عن الن�س امللفوظ بلغة اجل�سد كاأداة تعبري 

وتو�سيل .
ويف م�سرح امل���وت عند كانتور املخ���رج البولوين ثمة 
اهتم���ام فائ���ق بال�سينوغرافي���ا واقتح���ام اأرواح االأجداد 
خل�سب���ة امل�س���رح عل���ى �س���كل مانيكان���ات، وا�ستغناء عن 
املكان امل�سرحي املعروف، وا�ستعانة مبمثلني غري متمرنني 

ليحتفظ بطزاجة االإن�سان .
اأم���ا يف م�س���رح ال�س���ور فال�سي���ادة لالأف���كار، اأفكار 
املوؤل���ف امل�سجلة على �سري���ط، فهو م�سرح اأف���كار، ويلقى 
باملمث���ل من نافذة العر�س اأو يكون دوره ثانويًا لتدخل من 

باب العر�س الوا�سع وحتل حمله جمموعة من ال�سور .
يف امل�س���رح التقلي���دي هنالك اأهمية كب���رية للتعبري 
اللغ���وي كو�سيل���ة رئي�سية لل�س���رد واحلوار، اأم���ا يف م�سرح 
ال�س���ور ف���اإن الفن���ان يوؤكد عل���ى البعد الكيف���ي من فنون 
ت�سكيلي���ة كالر�س���م والنح���ت كو�سيل���ة بالغ���ة االأهمي���ة يف 
ال�س���رد، فهو م�سرح جتري���دي، غري اأنه يوؤن�س���ن االأ�سياء، 
وهو م�سرح �ساكن غري متحرك يعتمد على م�ساِهد ميار�س 
اال�ستغراق الذهن���ي يف فهم وربط االأفكار والرموز، وكان 
م���ن الطبيع���ي اأن تك���ون اأمريكا -وه���ي املجتم���ع التقني 
الذي ت�سود في���ه املوؤثرات الب�سرية وال�سمعية- هي املنتج 
له���ذا النوع من امل�س���رح الذي خلقه جي���ل مبدع �سب على 
ال�سينم���ا والتلف���از.. مث���ال ذل���ك فورم���ان يف م�سرحيته 
“متّل���ق اجلماهري” وهو كاتب م�سرح���ي وفيل�سوف يعمل 
على م�سرح اله�سترييا االأنطولوجي من القاعدة الفل�سفية 
النف�سية واجلمالي���ة، وم�سرحياته م�سحونة بالداللة، لكن 
هذه الدالل���ة ال تظهر، وارتباط االأ�سياء املقطعة ال يتم اإال 

بامل�ساهدة على خ�سبة امل�سرح .
امل�س���رح اله�ست���ريي االأنطولوج���ي مي�س���رح عمليات 
التفكري يف جمموعة م���ن ال�سور عالية التعقيد، وفورمان 
يرى اأن اللغة املنطوقة لغة م�سطحة مقولبة ولي�ست و�سيلة 
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للحوار، لهذا فهو يحيل الت�سويت اإىل �سريط م�سجل، اأما 
املمثلون فهم جمرد متحدثني الإي�سال االأفكار .

ومثل���ه اأي�س���ًا ويل�س���ون يف م�سرحيت���ه “خط���اب اإىل 
امللك���ة فكتوريا” التي يعتربها عم���اًل اأوبراليًا بالرغم من 
ع���دم وجود مغنني اأو غناء، اأما مو�سيقاها فخطب متثيلية 
�سفوي���ة ذات مو�سوعات متعددة منه���ا : احلرب االأهلية، 
اال�ستعمار الثقايف، القنبلة الذرية، احل�سارات القدمية.. 
اإنه���ا تبدو كتعليق �سيا�سي واجتماع���ي على اأحوال النا�س، 
وه���ي م�سرحية تطهريية، فيها ت�سوي���ر للحياة االأمريكية 

اخلالية من املعنى بطريقة غري ماألوفة .
كل ذلك يوؤكد اأن اجتاهات امل�سرح التجريبي احلديث 
انطلق���ت من قواعد فل�سفية وروؤى جت���اه احلياة واملتغريات 
وتعبريًا عن منعطفات اجتماعية و�سيا�سية جديدة وحا�سمة 
يف حي���اة جمتمعاتها، فكانت مت���ردًا �سارخًا وحركة واعية 

وموقف���ًا نقدي���ًا يف االأ�س���كال وامل�سام���ني جتاه 
رواه���ن الع�سر الذي ي�س���ّيء االإن�سان ويهم�سه 
اأم���ام ث���ورة التقني���ات ورغبة اال�ستي���الء على 
الع���امل واالإن�س���ان بع���د اأن حتول���ت اأر�سنا اإيل 

قرية ميلكها اإقطاعي متغطر�س .

4-الدعوة اإىل حركة تاأ�شيل مل�شرح 
جتريبي عربي

التاأ�سيل  كان ي�سري على حمورين : االأول 
ه���و املحور النظ���ري والتنظ���ريي والدرا�سات 
البح���ث  حم���ور  ه���و  والث���اين  امل�سرحي���ة، 
التطبيق���ي، �سواء اأكان���ت العرو�س تقليدية اأو 
جتريبية على الواق���ع والرتاث، وهي مبجملها 
تنج���ز ن�سو�س���ًا تاأ�سيلي���ة عل���ى اخل�سب���ة.. 
الي���وم خبت ج���ذوة التاأ�سيل، لك���ن التجارب 
الت���ي ُقدم���ت يف هذا املجال، اأعن���ي التجارب 
الكب���رية، مل تف�سل، فقد كانت جت���ارب قّيمة 
فع���اًل كتج���ارب الطي���ب ال�سديق���ي واأحم���د 
الطي���ب العل���ج وحمم���د اإدري�س واألف���رد فرج 
وقا�سم حممد و�سع���د اهلل ونو�س ووليد فا�سل 

وروجيه ع�ساف، وغريهم .
التاأ�سي���ل  يف  النظري���ة  البح���وث  لك���ن 
مل�س���رح عرب���ي توقفت بع���د اأن بلغ���ت ذروته���ا يف نهايات 
الق���رن املا�س���ي، ومل يتاب���ع اجلي���ل اجلدي���د البح���ث ال 
نظري���ًا وال تطبيقي���ًا، ومل يعد ه���مُّ اجليل اجلدي���د اإركاز 
دعائ���م بحث اأو دعائم م�س���رح ذي خ�سو�سية عربية، وال 
احلفاظ على الهوية وال�سخ�سية، فهذه اأ�سبحت مفاهيم 
بالي���ة اأم���ام التجريب املنخل���ع من اجل���ذور والقائم على 
بهلواني���ات ال�سكالنية، ثم اإن هذه الهموم امل�سريية عادة 
م���ا يحملها حامل الروؤى وهو الكات���ب امل�سرحي، لكن دور 
الكات���ب امل�سرحي ينح�سر اليوم اأم���ام ا�ستئثار املخرج ثم 

ال�سينوغراف بالعر�س امل�سرحي .
التاأ�سي���ل مل�سرح عربي جتريبي لي����س دعوة تاأريخية 
اإىل اإثب���ات وجود اأو ع���دم وجود مثل ه���ذا امل�سرح لدينا، 
ولكنها دعوة اإىل قراءة الواقع الراهن والواقع الذي م�سى 

فواز ال�شاجر
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اأو مازال م�ستمرًا )الرتاث( من 
فكر و�سيا�سة واجتماع واأحداث 
ق���راءة فل�سفي���ة م�ستغرقة، ثم 
اخلروج باجتاهات يف التجريب 
خا�س���ة بنا منطلقة م���ن وعينا 
والفك���ري،  والفن���ي  اجلم���ايل 
م���ع مراع���اة اأن ح�سارتنا هي 
ح�سارة ن�س، مبعنى اأن الكلمة 

هي املحرك التاريخي . 
هن���ا الب���د اأن ن�س���األ : هل 
التجري���ب خا����س باملخ���رج اأم 

باملوؤلف اأم بهما معًا؟
ال ب���ّد م���ن االإق���رار ب���اأن 
الكّت���اب امل�سرحي���ني هم الذين 
حملوا ل���واء التغي���ري يف اأ�سول 
حم���ور  كان���وا  الأنه���م  امل�س���رح 
كل  يف  امل�سرحي���ة  الظاه���رة 
ع�س���ر، والتجريب ال���ذي يبداأ 
م���ع املوؤل���ف امل�سرح���ي كحامل 
فك���ر يكون اأك���رث عمق���ًا وفكرًا 

وارتباطًا باالأ�سول، فهو جتريب مت�سل باجلذور امل�سرحية 
وغري منقطع عنها . 

م���ع ظه���ور املخ���رج يف الق���رن التا�سع ع�س���ر واأوائل 
القرن الع�سرين اأ�سبح تدخل املوؤلف يف العر�س امل�سرحي 
مبثاب���ة تدخ���ل يف جمال اآخ���ر غريب عن���ه، ويف منت�سف 
الق���رن الع�سرين حق���ق املخرج انت�س���اره الكامل وانقطع 
ذل���ك التعاون ب���ني املوؤلف واملخ���رج كال���ذي �سهدناه بني 

ت�سيخوف و�ستالن�سالف�سكي .
يف العقدي���ن االأخريين م���ن الق���رن الع�سرين انتزع 
املخرجون التجريب من اأي���دي الكّتاب امل�سرحيني وقاموا 
بتدمري ركائز العر�س امل�سرحي االأ�سا�سية : الن�س واملمثل 
واجلمهور واملكان امل�سرح���ي، وهكذا و�سل بهم االأمر اإىل 
ح���د اإلغاء املوؤلف-الن����س ف�سهدنا عرو�س���ًا جتريبية بال 
ن�سو�س واإىل اعتب���ار املمثل قيمة ثانوية، واإىل حد تقدمي 
عر����س م�سرحي يف حافلة متحرك���ة �سمن �سوارع مدينة، 

وبالرغ���م من اأن بع�سه���ا عرو�س فائقة اجلم���ال اإال اأنها 
�سرع���ان ما ت���ذوب يف زحمة املتغ���ريات امل�سرحية، فلي�س 
فيه���ا  اأ�سماء اأع���الم وال ن�سو�س تخل���د يف تاريخ امل�سرح 

واالأدب امل�سرحي .
كان امل�س���رح ال�سوري من اأوائل امل�سارح العربية التي 
نزع���ت اإىل التجري���ب، حي���ث تاأ�س�س ع���ام 1976 م�سرح 
با�س���م “امل�سرح التجريب���ي” وا�ستمر حت���ى العام 1981 
وكان خمرجه فواز ال�ساجر وقدم ثالثة عرو�س، وكان اأول 
عر�س ُق���دم با�سم التجريب امل�سرحي “يوميات جمنون” 
ع���ن ن�س للكاتب الرو�سي غوغول، اإعداد �سعد اهلل ونو�س 

واإخراج فواز ال�ساجر، واأداه على اخل�سبة اأ�سعد ف�سة .
بعد ذلك جاء عر�س “رحل���ة حنظلة من الغفلة اإىل 
اليقظة” اقتبا�س �سعد اهلل ونو�س عن ن�س للكاتب االأملاين 
بي���رت فاي�س، وبعدها جاءت “ث���الث حكايات” : )حكاية 
�سرب���ة ال�سم�س، حكاي���ة �سديقنا �سان�س���و، حكاية الرجل 

الذي �سار كلبًا( للكاتب االأرجنتيني اأزوالدو دراغون .

يوميات جمنون
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يحق����ق  اأن  �سوري����ة  يف  التجريب����ي  امل�س����رح  اأراد 
معادلة �سعبة تتلخ�س بك�سره االإطار التقليدي للعر�س 
امل�سرحي وحماولة الو�سول اإىل اجلمهور بلغة م�سرحية 
جدي����دة، ولهذا اأُلغيت اخل�سب����ة مبفهومها التقليدي يف 
عر�����س “ثالث حكاي����ات” وراح املمثلون يتجولون وهم 
ي����وؤدون اأدوارهم بني املم����رات وكرا�سي املتفرجني، ومت 
اإيج����اد �سيغ����ة اإعداد للن�����س االأ�سلي لتالم�����س املتلقي 
وحت����رك انفعاالته وخيال����ه وتفاعله م����ع العر�س الذي 

م اإليه . يقدَّ
نذكر فاي���ز  اأي�س���ًا  التجري���ب  جم���ال  ويف 
قزق واملخرج خل���دون كرمي ال���ذي اأن�س���اأ حم���رتف تيات���رو 
للفن���ون االأدائي���ة وه���و خمت���رب م�سرح���ي ُيعن���ى باالأ�سكال 
امل�سرحي���ة املعا�س���رة، وق���د ق���دم املح���رتف العدي���د م���ن 

العرو����س امل�سرحية التجريبية التي تعد 
مرجعًا اإبداعيًا يف هذا النوع امل�سرحي .
يف  احل���دود  دف���ع  ع���ن  وع���دا 
التجري���ب اإىل اأق�سى ح���د وفتح اآفاق 
ف���اإن  والتعب���ري  ال�س���كل  يف  جدي���دة 
التجري���ب يف امل�س���رح ال�س���وري ارتبط 
باملناخ ال�سيا�سي.. يقول فواز ال�ساجر 
يعن���ي  اإلين���ا  بالن�سب���ة  “التجري���ب   :
البحث عن امل�سرح الذي يلبي حاجاتنا 
الثقافية والتاريخية، يعني خلق م�سرح 
ال�سيا�س���ي  املن���اخ  يف  وفع���ال  اأ�سي���ل 

االجتماعي الراهن« .
ُيعت���رب ولي���د فا�س���ل كاتب���ًا هامًا 
»حل���م   : التجريبي���ة  م�سرحيات���ه  يف 
والقط���ط،  ملي����س  قط���ار،  حمط���ة  يف 
اخلفا�س، امل�سي���دة، حمطة الكوالي�س 
ال�سعيدة« وقد تن���اول فيها مو�سوعات 
واإن�ساني���ة  و�سيا�سي���ة  اجتماعي���ة 
متعددة.. يف الع�س���ر احلديث ظهرت 
اآله���ة ج���دد واأ�سبح االإن�س���ان حمكومًا 
باأقداره���ا، وه���ي لي�س���ت ا�ستن�ساخ���ًا 
لالآلهة يف امليثيولوجيات القدمية، اإنها 
اآلهة و�سعي���ة، ويب���دو اأن م�ساألة القَدر 
اأخذت حيزًا هامًا من تفكري وليد فا�سل ونتاجه امل�سرحي، 
فاملحكوم���ون بالقدر و�سجن���اوؤه يف م�سرح���ه ق�سية ملحة 
تتبل���ور يف عدد م���ن اأعماله، وه���م اأبطال���ه الرتاجيديون 
الذي���ن يعرّبون عم���ا تعاني���ه الب�سرية من �سيط���رة االآلهة 

الدموية ال�سر�سة يف هذا الع�سر .
يف دورات مهرج����ان امل�س����رح التجريبي يف القاهرة 
اأثب����ت امل�س����رح التجريب����ي العرب����ي وبالرغ����م م����ن عمر 
امل�سرح العربي املح����دود عامة وقوفه بجدارة اإىل جانب 
التجري����ب يف دول عريق����ة يف امل�س����رح يف الع����امل وذلك 
من خ����الل العرو�س الناجحة واجلوائ����ز التي فازت بها 
اأ�سماء وعرو�س عربية كجواد االأ�سدي يف »تقا�سيم على 
العن����رب« وعبد اهلل ال�سع����داوي يف »الكمام����ة« و«االأفيال« 

فايز قزق
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لوليد عوين و«كالم اللي����ل« لتوفيق اجلبايل 
و«االآلي����ة« ملانويل جيجي ال����ذي فاز بجائزة 
اأف�س����ل تقنية، باالإ�سافة اإىل اأ�سماء ممثلني 

وممثالت وعرو�س اأخرى .
توق���ف  بع���د  القوم���ي  حل���ب  م�س���رح 
�سن���وات احل���رب ع���اد اإىل �ساح���ة التجريب 
بعر�س���ني متميزي���ن : االأول »�سهرة كوميدية 
مع لوقيانو�س ال�سمي�ساط���ي« ترجمة واإعداد 
واإخراج اإيلي���ا قجميني.. ولوقيانو�س )125-
180( كاتب �سوري �ساخر من �سمي�ساط على 
الف���رات وُيعد من اأ�سهر املفكرين والفال�سفة 
والعلماء واملله���م لهم واملعلم االأول لكثري من 
الفال�سف���ة يف ع�س���ره، ومنطل���ق التجري���ب 
هن���ا كام���ن يف التعامل مع ن�سو����س حوارية 
م���ن ال���رتاث االأدب���ي لكات���ب �س���وري ق���دمي 
يف االأ�س���ل وحتويله���ا اإىل عر����س م�سرح���ي 
يالم�س الواقع.. ثم���اين لوحات مقتطفة من 
ن�سو�س م�سحون���ة بال�سخرية ال�سوداء تدعو 
اإىل حما�سبة الل�سو����س واملتجربين ومّدعي 
االإميان، وحتقيق العدالة، ومواجهة النقائ�س 
ببع�سها، احل���رب وال�سالم، اخل���ري وال�سر، 
التك���رب والتوا�سع، يف �سخري���ة الذعة و�سور 
فني���ة ممتع���ة وجريئة الإيقاظ وع���ي امل�ساهد 

وف�س���ح واإدان���ة ال�سلبيات، وهو ال يوفر حت���ى اآلهة االأوملب 
م���ن �سخريته.. ويف اللوحة االأخرية يطلب مينيبو�س اأ�سري 
اجلحيم روؤية ج�سد هيلني التي كان جمالها �سبب احلرب 
الدامية التي امتدت لع�سر �سنوات بني االإغريق وطروادة، 
وهنا ياأتيه حار����س اجلحيم بجمجمة متاآكلة ويقدمها له، 
فيبدي عجبه قائاًل : اأهذا ما اآل اإليه وجه هيلني اجلميل؟
العر����س التجريب���ي الث���اين لقوم���ي حل���ب »ال �س���يء يف 
احلديقة« تاأليف عبد الفتاح قلعه جي اإخراج د. واني�س بندك . 
ودورات  م�سرحي���ة  لعرو����س  متابعت���ي  خ���الل 
مهرجاني���ة، وخا�س���ة عرو����س امل�س���رح اجلامعي وفرق 
جتريبي���ة �ساب���ة وج���دُت اأن م�ساحة التجري���ب اإما اأنها 
قائم���ة على تكري�س هم�س اجل�سد كاأداة تعبري وانح�سار 

الكلم���ة كم���ا يف فرق���ة لي����س الت���ي قدمت م���ن امل�سرح 
احلرك���ي عر�سها »بعد كل هالوق���ت« للثنائي نورا مراد 
وبا�س���م عي�س���ى وت�س���ور احلواجز والعزل���ة التي تباعد 
ب���ني الزوج���ني وحتول العواط���ف التي كان���ت دافئة اإىل 
جلي���د، اأما الع�س���ر التقني وو�سائ���ل االت�سال احلديثة 
فاإنه���ا اإن كانت قد و�سلتك بالع���امل فاإنها عزلت الزوج 
ع���ن الزوج���ة، اأو اأن م�ساح���ة التجريب تط���ال املوروث 
ال�سعبي وتعنى بقدر بالكلمة الرامزة املكثفة وبقدر اأكرب 
بامل�سهدي���ة الب�سري���ة املث���رية للده�سة ب���كل جمالياتها 
ودالالته���ا يف الر�سم والل���ون واالإ�س���اءة واالإيقاع لتكون 
خمزن���ًا الأف���كار املخ���رج وو�سيل���ة اإي�س���ال، وهنا يقف 
ال�سينوغ���راف مناف�س���ًا رئي�سًا للمخ���رج ومزاحمًا على 

اإنتاج العر�س امل�سرحي .

وليد فا�شل
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عمدُت اإىل ا�ستقراء وحتليل ما اأتيح يل من م�ساهدة 
عرو����س جتريبي���ة ل�سبابنا فوج���دُت اأنهم م���ا عمدوا اإىل 
التجري���ب �سعي���ا وراء فانتازيا �سكالني���ة واإمنا ثمة هموم 
اجتماعية اأو �سيا�سية اأو م�سريية توؤرقهم با�ستمرار، وقد 
جل���وؤوا اإىل التجري���ب لي�س �سعيًا اإىل التقلي���د واإمنا الأنهم 
وج���دوا اأن اخلطاب امل�سرحي التقلي���دي ما عاد مثمرًا يف 
ع�س���ر انح�س���ر فيه دور الكلم���ة يف التغيري بع���د �سيادتها 
كعملة رديئة فا�ست من اأف���واه اخلطباء املوؤدجلني.. هذه 
الكلمة ما عادت تثري �سدمة لدى املتفرج، فهم بحاجة اإىل 
اإدخ���ال الكلمة نف�سها اإىل معمل التجريب وتوليد م�سهدية 
حركي���ة وب�سرية معادلة لها ومعرّبة ع���ن رف�سهم الكبري 

وذلك بغية اإنتاج خطاب م�سرحي جديد .
اإذن نح���ن اأم���ام جمموعات من ال�سب���اب املغامرين 
بالكلم���ة، يحتلون خ�سب���ة امل�سرح يف مهرجان���ات متعددة 
وعرو����س فردي���ة خلع���وا ع���ن اأنف�سه���م عب���اءة اخل���وف 
واملحاب���اة، وراح���وا يث���ريون اأ�سئلة يف الوج���ود، ويحملون 
ثقاف���ة الغرب���ة واالنك�س���ار يف عرو����س م�سرحي���ة داكن���ة 
وم�سهدي���ة ب�سرية موؤملة ت�ستبطن عم���ق املعاناة االإن�سانية 

يف جمتمع غريب الت�سكل .

يع���ود بق���وة م�س���رح الالمعق���ول واأن���واع اأخ���رى من 
امل�س���رح التجريب���ي عل���ى ي���د ه���وؤالء املغامري���ن الذين ال 
يجمعه���م �س���وى االإح�سا����س امل�سرتك بخ���روج احلياة عن 
منطقيته���ا وقواع���د لعبته���ا التاريخية والغمو����س والقلق 
اللذي���ن يكتنف���ان م�ستقب���ل االإن�س���ان واالإن�ساني���ة وتفكك 
العالق���ات وانع���دام التوا�سل وبروز اجلان���ب املتوح�س يف 
الكائ���ن االجتماعي والقائم ال�سيا�س���ي، والبحث عبثًا عن 
احلري���ة كقارة مفق���ودة، وتكاث���ف دكنة ال�سع���ور بفقدان 
االأمن الفردي واالأ�سري االجتماعي واالقت�سادي واخلوف 
الداك���ن من م�ستقب���ل م�سحون بالغمو����س واملاأ�ساوية بعد 
تخلخ���ل الثوابت الكربى، وبعد احلرائق املاأ�ساوية يف عدد 
من الدول العربية وما ج���ّره )الربيع( العربي االأ�سود من 

ويالت .
اإنه���ا ثقاف���ة اخل���وف م���ن االآيّن واالآت���ي يف ع�س���ر 
احل�سار واالنك�س���ارات والهج���رة والتهجري واخلوف من 

امل�ستقبل واملعي�سة حتت خط الفقر .
اأعتق���د اأنها بداية �سليمة الإنت���اج م�سرحنا التجريبي 
احلديث على قواعد االت�سال واالأ�سالة ولي�س على قواعد 

االنف�سال والتقليد .

الآلية
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5-التجريب والالمعقول
من اخلطاأ االعتقاد اأن التجريب حم�س���ور مب�س���رح 
دد  العبث اأو الالمعق���ول، فالتجريب يف النهاية عندما تحُ
ل���ه قواعد و�سوابط ال يعود م�سرح���ًا جتريبيًا.. اإنه م�سرح 
عك�س���ي، يث���ر فو�سى يف ال�سائ���د امل�سرح���ي للو�سول اإىل 
جت���ارب جدي���دة متامًا، وبه���ذا املعنى فاإن ال���راث اأي�سًا 
كم���ادة مثالية مل�سرحي���ة اأر�سطية ميك���ن اأن يكون خا�سعًا 
للتجري���ب.. هن���اك ن����ص م�سرح���ي يف بنيت���ه االأ�سا�سي���ة 
جتريب���ي، وتقدمي���ه على اخل�س���بة يجب اأن يك���ون معاداًل 
لروؤية املوؤلف التجريبية، وهناك ن�ص كال�س���يكي ميكن اأن 

م ب�سيغ امل�سرح احلديث التجريبي . يقدَّ
اأعرف ن�سو�س���ًا م�سرحية جتريبية جيدة يف امل�سرح 
ال�س���وري مل يت���ح له���ا الظهور عل���ى اخل�س���بة، يف حني اأن 
هنالك الكثر من الن�سو�ص هي يف موقع وهم التجريب . 
اإن غرائبي���ة احل���دث يف امل�س���هد غر كافية لو�س���ع 
الن����ص يف خانة التجريب، وال بّد اأن تكون هنالك فل�س���فة 
اأو روؤي���ة للموؤل���ف ت���وؤول كل ما يفعل���ه، فيون�س���كو مثاًل يف 
م�س���رحيته »املغني���ة ال�س���لعاء« اأراد اأن يبني عن���ف اللغة 
و�س���يطرتها على االإن�س���ان بحيث اأ�س���بح تابعًا لها، ولهذا 
جن���د اأن اللغ���ة الدرامية لديه اأ�س���بحت  �س���ربًا من امل�ص 
والهذي���ان كاأمنا اأ�س���ابها اجلن���ون، وهكذا اأ�س���بح العامل 

الظاهري امتدادًا  لعاملنا اللغوي . 
اأما عند بيكيت فنحن يف اأعماله ك� »االأيام ال�سعيدة« 
و«�س���ريط كراب االأخر« اأمام ظاهرة تفكك وموت اللغة، 
اأو بقايا لغة ميتة، تنعدم قدرتها على التعبر، لي�س���عنا يف 
اأعماله وكاأن �سخ�سياته تعي�ص يف بقايا عامل منقر�ص، اأما 
عند اآرابال فنجد عوامل اجلن�ص والرعب واإدانة احلروب .
الي���وم فاإن اأغلب الن�س���و�ص والعرو�ص التي تقدمها 
م�س���ارحنا على اأنها جتريبية هي جمرد هلو�س���ات واإبهار 
ب�س���ري وغرائبي���ة م�س���طنعة ال يفرزه���ا منط���ق احللم 
اأو الالوع���ي، وال تم���ل روؤى فكرية كلي���ة جترح اجلديد 

وتخرق املاألوف .
اإن ال�سب���اب املتم���رد على االأف���كار واالأ�سكال بحاجة 
اإىل م���ن يفهمه.. قد ال يك���ون التعبري لدي���ه نا�سجًا بليغًا 
وعميق���ًا، فه���ذا يحتاج اإىل جترب���ة كبرية وثقاف���ة عربية 

واإن�ساني���ة حميط���ة، ولك���ن لديه قواع���د �سروري���ة الإنتاج 
عر�س م�سرحي جتريبي جيد هي : امل�سداقية يف ت�سوير 
وتق���دمي اأ�سكال املعان���اة، وقوة طرح االأف���كار واجلراأة يف 
عر�سه���ا، والع���ني اجلمالي���ة املتميزة الدال���ة على خميلة 

طازجة وخ�سبة . 
يبق���ى التجريب تيارًا �سمن تيارات عديدة يف حركة 
وتاري���خ امل�سرح، واإذا كان بع�س �سبابنا املغامرين يريدون 
اأن ي�س���ريوا فيه -وهذا حق تقت�سي���ه دميوقراطية امل�سرح 
وحريت���ه- ف���ال بد ك���ي يكون ه���ذا التجري���ب منطلقًا من 
جتربتن���ا وهويتنا وك���ي ننتج م�سرحًا عك�سي���ًا من اأن ن�سع 

يف االعتبار ما يلي :
-التزود بثقافة عربية واإن�سانية حميطة، واالنطالق 
منها والبناء عليها، الأن التجريب يقوم على املعرفة، وهذه 

املعرفة �سرورية يف تكوين روؤية الفنان .
-التجري���ب ال يعن���ي غي���اب الواق���ع ع���ن العر����س 
امل�سرح���ي واالكتف���اء بالت�سكيالت والتكوين���ات اجلمالية، 
واإمنا هو يف حقيقته �سرب وفهم عميقان له، واإخراج للواقع 
م���ن واقعيته ال�سلبة اإىل حالة اأخ���رى متحركة يكون فيها 
اأ�سب���ه باللدائن املرنة القابل���ة للت�سكل ح�سب روؤية منتجي 

العر�س امل�سرحي وا�ست�سرافهم للواقع املمكن .
-التجري���ب ال يعني التنك���ر للرتاث واإلغ���اء املوروث 
ال�سعب���ي اأو االأدب���ي اأو الدين���ي اأو االجتماعي احلياتي، بل 
بالعك�س ف���اإن ه���ذه املوروثات كخال�سات جت���ارب مكثفة 
وحكاي���ات لها جاذبيتها ومث���رية للده�س���ة والتاأمل ميكن 
اأن تك���ون م���ادة رائعة ولدائ���ن طيعة حني اإع���ادة اإنتاجها 

وت�سكيلها يف العملية املعملية يف املخترب امل�سرحي .
-ال ميكن القبول مببداأ موت املوؤلف والن�س امل�سرحي 
بدعاوى التجري���ب يف امل�سرح، اإذ لي�س من �سالح العر�س 
امل�سرح���ي اأن يلغي املخرج املوؤل���ف اأو العك�س، وال اأن يلغي 

ال�سينوغراف املخرج .
-التجري���ب ال يعني بال�س���رورة اأو يف النهاية تدمري 
العر����س امل�سرحي، واإال فاإننا بذل���ك نكون قد خرجنا من 

جن�س يف الفن اإىل جن�س اآخر ال عالقة له بامل�سرح .
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منذ البداية بداأ امل�سرح يف �سورية ماأزومًا.. و�سورية 
كان���ت �سّباقة بني الدول العربي���ة التي اأوجدت م�سرحًا، 
اأو على الأقل توفرت لديها اإرها�سات م�سرحية، وبداية 
الأزم���ة كان���ت يف عدم توف���ر الن�ص امل�سرح���ي املحلي، 
وخ���ال م�سرية احلركة امل�سرحي���ة ال�سورية بقي الن�ص 
املحلي نادرًا، واليوم لو عددنا اأ�سماء من يكتبون الن�ص 
امل�سرحي يف �سورية فرمبا ل نتذكر اأكرث من عدد اأ�سابع 
اليدي���ن، وهنا نذكر اأن موؤ�س�ص امل�سرح ال�سوري، اأو على 
الأق���ل من رواده الأوائ���ل كان اأبو خلي���ل القباين خال 
نهاي���ات القرن التا�سع ع�س���ر، وقد اأحرقت قوى الظام 

العثمانية م�س���رح القباين وجعلته رم���ادًا، ليفّر الرجل 
مبوهبته اإىل القاهرة.

بداية ماأزومة
منذ تلك التجربة البعيدة ل تزال اأ�سئلة امل�سرح حارة 
وطازجة رغم قلة التعديل فيها، بل تبدو هي نف�سها تتكرر 
وت���ردد عرب تتايل العقود : ه���ل ت�سيق م�ساحة امل�سرح يف 
�سورية؟ ه���ل امل�سرح يف �سورية يبدو متنوع���ًا اأم اأنه ُيقدم 
وكاأن���ه بلون واحد؟ اأين تكمن حمن���ة امل�سرح ال�سوري : يف 
ن���درة املمث���ل؟ اأم يف عدم توفر الن����ص امل�سرحي املحلي؟ 

عـــــــــلي الّراعـــــــــي

قضايا مسرحية حاّرة يف ندوة 
كاتب وموقف 

فيلدا �سمور-عبد الرحمن احللبي-جوان جان
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اأم يف تراج���ع الإخ���راج املُتمك���ن؟ اأم يف ع���دم توفر منرب 
العر�ص امل�سرحي؟

اأ�سئل���ة كثرية من هذا النوع ل تزال ُتطرح منذ عقود 
طويلة، واإن توفرت الإجابة فاإّن احللول تبدو بعيدة، وتبقى 

الأ�سئلة حاّرة رغم قدمها لأن احللول مل ياأِت وقتها .

امل�سرح م�ساراً وم�سرياً
ن���دوة الربنامج الإذاعي »كات���ب وموقف« خ�س�سها 
موؤخ���رًا مديرها الناقد عب���د الرحمن احللب���ي لتو�سيف 
احلال���ة امل�سرحية ال�سورية حتت عن���وان »امل�سرح ال�سوري 
م�س���ارًا وم�سريًا« وا�ست�س���اف ل�ستعرا�ص ه���ذه الق�سية 
الثقافي���ة والإجاب���ة على اأ�سئلته���ا كًا م���ن الفنانة فيلدا 
�سمور والكاتب امل�سرحي جوان جان الذي ا�ستعر�ص بدايًة 
م�س���رية امل�سرح ال�س���وري وعر�ص ذلك امل�س���ار وحاول اأن 
يقراأ لنا م�سريه عرب اإ�سارات كثرية، ل�سيما ندرة الن�ص 
امل�سرح���ي، حت���ى اأن امل�ستغل���ني يف الن�سو����ص امل�سرحية 
الأوىل كان���وا غ���ري متخ�س�س���ني م�سرحي���ًا واإمن���ا جاوؤوا 
من خلفي���ة اأدبية، فاإم���ا اأنهم كانوا كّت���اب ق�سة ق�سرية 
اأو رواي���ة اأو القي���ام بتوليف الن�سو�ص الأدبي���ة م�سرحيًا، 
وركز جان على النعطافة الأهم يف تاريخ امل�سرح ال�سوري 
والتي بداأت فعليًا يف �سنة 1960 وهي �سنة تاأ�سي�ص امل�سرح 

القوم���ي يف �سوري���ة، وكان امل�س���رح يف �سوري���ة قب���ل ذلك 
عبارة عن ُمبادرات فردية يق���وم بها متحم�سون لتحريك 
خ�سب���ة امل�س���رح، اأو جتمعات م�سرحية غالب���ًا ما جتمع يف 
اهتماماته���ا اأك���رث م���ن ن�ساط اإبداع���ي، غ���ري اأن تاأ�سي�ص 
امل�س���رح القوم���ي الذي يتب���ع وزارة الثقاف���ة كان قد حدد 
مام���ح امل�سرح ال�سوري، وحتى م�سريه وذلك يف اعتماده 
ن�سًا اأجنبيًا لتج�سيده على خ�سبة امل�سرح يف �سورية فكان 
ن����ص »براك�ساج���ورا« ل���� اأر�ستوفان�س وق���د اأخرجه رفيق 
ال�سّب���ان كاأول عم���ل م�سرح���ي يت�س���دى امل�س���رح القومي 
لتقدمي���ه، وكان اأول ن�ص عرب���ي للكاتب امل�سري حممود 
تيم���ور وهو »املزيفون« اإخراج نه���اد قلعي ويف �سنة 1966 
كان اأول ن�ص حملي �سوري يف امل�سرح القومي وهو »البيت 
ال�ساخ���ب« للكات���ب ولي���د مدفع���ي، وكان م���ن ت�س���دى 

لإخراجه �سليم �سربي . 
يف تل���ك الفرة ظهر عدد م���ن املخرجني ال�سوريني: 
خ�س���ر  قن���وع،  اأحم���د  �سليم���ان قطاي���ة،  ف�س���ة،  اأ�سع���د 
ال�سع���ار، عب���د اللطي���ف فتح���ي، واآخ���رون.. كم���ا ظه���ر 
ع���دد م���ن الكّتاب امل�سرحي���ني : عل���ي كنعان، عل���ي عقلة 
عر�س���ان، حكم���ت حم�س���ن، وغريه���م، وهذا م���ا تبلور يف 
�سبعينيات الق���رن املا�سي اأكرث، مع الإ�س���ارة اإىل ظاهرة 
الكاتب–املخ���رج منذ ذلك الوق���ت، وكان قد ظهر خال 
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تل����ك املرحلة م����ن املخرجني : ح�س����ن عويت����ي، حممود 
خ�سور، فواز ال�ساجر، ح�سني اإدلبي فيما ظهر الكتاب: 
حمم����د املاغوط، م�سطفى احل����اج، �سعد اهلل ونو�س، 
العظم����ة..  نذي����ر  ع����دوان،  مم����دوح  ع�سم����ت،  ريا�����س 
وب����راأي ج����وان ج����ان اأنه م����ع اإطالة عق����َدي ال�ستينيات 
وال�سبعيني����ات اأخذت ظاهرة الن�����ص امل�سرحي ال�سوري 
بالتبل����ور وذل����ك بال�ستيع����اب العمي����ق لتج����ارب العقود 
املن�سرم����ة من عم����ر امل�سرح ال�س����وري وال�ستفادة منها 
لانط����اق نحو امل�ستقب����ل، فقد واكب الن�����ص امل�سرحي 
ال�س����وري احلي����اة ال�سيا�سي����ة والجتماعي����ة، وميزة تلك 
الأعمال كما يراها الباحث هي العتناء بالهم ال�سيا�سي 

والعودة دائمًا حلكايات املا�سي 
�س����واء  الأف�سلي����ة،  ل����ه  كخي����ار 
كان����ت احلكاي����ات ذات اجلذور 
التاريخي����ة اأو الق�س�����ص الت����ي 
ل دلي����ل عل����ى �سحته����ا، وتل����ك 
ح����ول  ج����دًل  اأث����ارت  الأعم����ال 
ح����ق الكات����ب بتحوي����ر احلدث 
خلدم����ة  واإ�سقاط����ه  التاريخ����ي 

مقولة ُمعا�سرة .

يف الثمانينيات
للم�س����ار  ر�س����ده  ويف 
امل�سرحي ُيذّكر جوان جان بعدد 
من املخرجني امل�سرحيني الذين 
الثمانيني����ات  مرحل����ة  �سه����دت 
مانوي����ل  ومنه����م:  ن�ساطه����م، 
جه����اد  حّن����ا،  يو�س����ف  جيج����ي، 
�سعد، ه�سام كفارنة، وغريهم.. 
وازى ذلك ن�ساط بع�ص الكّتاب 
اأمثال : ولي����د اإخا�سي، اأديب 
النحوي، �سعيد حورانية، عبد 
الفت����اح قلع����ه ج����ي.. وبتقدي����ر 
ج����ان مل ي�ستمر امل�سرح ال�سوري 
يف حركت����ه الت�ساعدي����ة واإمنا اجته انح����دارًا، وكان من 
جملة خطوات النح����دار جنوح عدد كبري من املخرجني 
باجتاه الن�����ص املُرجم، وتعقيد عملي����ة ن�سر الن�سو�ص 
امل�سرحية يف كتاب، الأمر الذي فتح الباب باجتاه الكتابة 
التلفزيونية.. غ����ري اأّن نك�سة الثمانينيات عو�سّتها بع�ص 
ال�سيء مرحلة الت�سعينيات، حيث انح�سرت اأ�سماء بع�ص 
الكّت����اب الذين كانوا يكتب����ون للم�سرح، و�سمة هذا العقد 
فق����ره يف ط����رح الأ�سماء اجلدي����دة على �سعي����د الكتابة 
امل�سرحي����ة، بعك�ص الإخ����راج رغم تراج����ع الأ�سماء التي 
كانت م�سيط����رة على �ساحة الإخ����راج امل�سرحي ل�سالح 

مداخات اجلمهور
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الأ�سماء اجلديدة مثل : اأمين زيدان، فايز قزق، طال 
ن�س����ر الدي����ن، عج����اج �سلي����م، تام����ر العربي����د، ماأم����ون 
اخلطي����ب، واآخ����رون، وراأى اأّن عق����د الت�سعيني����ات �سّكل 
املرحلة الذهبية على �سعي����د الإخراج والتمثيل، وهو ما 
ل توازي����ه كتابة الن�ص رغم ظهور ما ُي�سبه تفرعات عن 
امل�س����رح القومي مث����ل نادي امل�سرح القوم����ي الذي حاول 
اأن ياأخذ الطاب����ع التجريبي، وامل�سرح اجلوال الذي قدم 
اأعم����اًل جيدة ك� »الطيب وال�سري����ر واجلميلة« اإ�سافة ملا 
كان ُيقدمه املعهد العايل للفنون امل�سرحية من عرو�ص، 
ومنذ ع�سرين عام����ًا وحتى اليوم يرى جان اأن مت اجلمع 
بني خمرجني م����ن اأجيال خمتلفة عل����ى �سعيد الإخراج 
امل�سرحي خا�سوا التجربة بجراأة مع نزوع نحو التجديد 
على �سعي����د ال�سكل امل�سرحي مثل: غ�س����ان م�سعود، مها 
ال�سال����ح، عب����د املنع����م عماي����ري، �سهري بره����وم، عروة 
العرب����ي، حمم����د م�سطف����ى، كف����اح اخلو�����س واآخ����رون 
)واحلديث دائمًا حت����ى الآن خم�س�ص لعرو�ص امل�سرح 

القومي بدم�سق( . 

�سحب الب�ساط
اليوم ي�سكل امل�سرح القومي العمود الفقري للم�سرح 
يف �سورية، ويف املقابل تا�ست ظواهر التجمعات والنوادي 
امل�سرحي���ة، فيم���ا امل�س���رح التجاري اأو اخلا����ص يبدو هو 
الآخ���ر قد ا�سمح���ل، وكذل���ك مل يعد امل�س���رح اجلامعي 
ن�سيط���ًا كم���ا كان با�ستثن���اء بع����ص التج���ارب الهامة يف 
الاذقية وحم�ص وحلب، ذلك امل�سرح الذي قدم للم�سرح 
ال�سوري اأ�سم���اء عديدة، منهم الفنانة فيلدا �سمور التي 
حتدثت ع���ن جتربته���ا يف امل�س���رح اجلامع���ي فقالت اإن 
امل�سرح اجلامعي هو من كان �سبيلها لاحراف، ل�سيما 
واأن م���ن ت�س���دى لإخراج عرو�سه كان���وا من امل�سرحيني 
الذين تلقوا تعليمهم خارج �سورية، اأو من طاب املراحل 
الأخ���رية يف املعهد الع���ايل للفن���ون امل�سرحي���ة.. وُتذّكر 
باحلما����ص الذي كان �سائدًا حينها لإنتاج م�سرح خُمتلف 
)�سبعيني���ات الق���رن املا�س���ي( وتقدمي حال���ة م�سرحية 

�سوري���ة حقيقية، فقد كان امل�سرح اجلامعي يقدم عر�سًا 
اأو عر�س���ني خال ال�سنة وهو امل�س���رح الذي مر مبراحل 
متعلق���ة باأ�سم���اء املخرجني الذي���ن عملوا في���ه كمرحلة 
ف���واز ال�ساج���ر مثًا.. وتذكر �سم���ور اأن م�سرحية »ر�سول 
من قرية مت���رية« �ساركت يف مهرج���ان دم�سق امل�سرحي 
كفرقة هواة وحيدة خال فعالياته وهي عن ن�ص للكاتب 
امل�س���ري حممود دياب اإخراج ف���واز ال�ساجر.. وت�سيف 
فيلدا �سمور : »تلك التجارب قدمتني كمحرفة لعرو�ص 
امل�س���رح القوم���ي، غ���ري اأّن التاأثري ال�سلب���ي على احلركة 
امل�سرحي���ة ال�سورية جتل���ى يف الدرام���ا التلفزيونية التي 
اأخذت املمث���ل على وجه التحديد م���ن امل�سرح« ومن هنا 
تل���وم �سم���ور كلَّ ممث���ل م�سرح���ي يبتعد ع���ن امل�سرح ول 
يعت���ربه اأولوية ول ميل���ك روح املغامرة للثبات على خ�سبة 
امل�س���رح.. ومن ث���ّم فاإّن امل�س���رح اليوم ينح�س���ر لأ�سباب 
كث���رية، منه���ا عل���ى �سبي���ل املثال �سع���ف الأج���ور وعدم 
وجود م�سرح متن���ّوع، فقد انتهى امل�سرح اخلا�ص وكذلك 
الكث���ري من املظاهر امل�سرحي���ة الأخرى، ذلك اأن امل�سرح 
القوم���ي �سحب الب�ساط من حتت اأقدام امل�سارح الأخرى 
كاجلامعي والعمايل وال�سبيبي وغريها، وامل�سرح ال�سعبي 
عل���ى ما روى امل�ساركان يف الندوة كان هو اأ�سا�ص امل�سرح 
يف �سورية، فقد انطل���ق على �سعيد التجارب والتجمعات 
حت���ى ت�سعيني���ات القرن املا�س���ي.. واليوم تب���دو ظاهرة 
امل�س���رح اخلا�ص اأو التجاري قد تا�ست لأكرث من �سبب، 
اأبرزه���ا غياب الوجوه التي كانت يوم���ًا ما ت�سّد اجلمهور 
للم�س���رح، ومل يظهر جي���ل جديد اأو بدي���ل ُيكمل م�سرية 
رواد امل�س���رح اخلا����ص، واإن وج���د ف���اإّن ظ���روف العم���ل 
تغريت، والتكاليف اأ�سبحت باهظة، ناهيك عن اأن بع�ص 
الن�ساط امل�سرحي الذي �سّكل ظاهرة حينها بقي ظاهرة 
منقطعة انتهت مع غي���اب العاملني فيه.. وحمنة امل�سرح 
اخلا����ص ح�سب جوان ج���ان اأنه اأم�سى الي���وم با ذاكرة 

ب�سبب عدم توثيقه، ل�سيما عدم ت�سويره تلفزيونيًا .
ويف الق�سم الأخري من الندوة ُفِتح الباب ملداخات 

وت�ساوؤلت اجلمهور . 
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من �ل�سرورّي �أن تعمل �لتقاليد �مل�سرحّية �إىل 
جانب �ملنَتج �لهند�س����ّي على خل����ق رو�بط متينة مع 
ة �مل�س����رحّية، كما يجب معرفة كيفية ��ستعمال  ق�سّ
تلك �لرو�بط للتاأثري باجلمهور �أثناء �لأد�ء �لفعلي، 
فيك����ون �لهدف هو جع����ل �ملنَتج �لهند�س����ّي مرتبطًا 
����ة ليب����دو وج����وُده طبيعيًا  ب�س����كٍل مبا�س����ر مع �لق�سّ

و�س����روريًا، وليحق����ق يف �لوق����ت نف�س����ه ��س����تجابًة 
�سعوريًة عند �جلمهور .

وُت�س���نَّف �لتقاليد �مل�س���رحّية �ملتعلقة بالأد�ء ب�سكل 
مبا�س���ر وبتقالي���د �لت�س���ميم و�ملرتبط���ة بالعالق���ة ب���ن 
�لهند�سة و�مل�س���رح و�جلمهور �إىل : �ل�س���حرّية، �لت�سويق، 

�ملفاجاأة، �لك�سف .

اإعداد : اأيهــــــم الغـــــــزايل

اهلندسة واملسرح 
4
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ال�سحرّية  
�إَن �حل�س����ول عل����ى �لتاأث����ري�ت �ل�س����حرّية يت����م 
بجع����ل �ملنَتج �لهند�س����ّي يعمل دون �أن تظه����ر �لآلية �أو 
�لآل����ة �لتي جتعل����ه يعمل، فالتاأثري�ت �ل�س����حرّية حتّفز 
�إح�س����ا�س �لده�سة عند �ملتلقي، وت�س����اعد يف خلق نوٍع 
م����ن عو�مل وهمية يف جتربة �جلمهور، وكما هو �حلال 
مع كّل �لتقاليد �مل�س����رحّية حتدث �ل�سحرّية �مل�سرحّية 

�أثناء �لأد�ء .
ُطّورت معظم �ملكنات يف ع�س���ر �لنه�س���ة �لإيطالية 
)خ�سو�س���ًا مكنات تغي���ري �ملناظر( لل�س���ماح بالتاأثري�ت 
�ل�س���حرّية، وكان �لأ�س���لوب يعتمد على خلق �لوهم وجمع 
�لوه���م �لناجت عن �ملنظور مع �لوهم �لناجت عن �لتاأثري�ت 
�ل�س���حرّية عن مكنات غري مرئية، حيث �س���اعد ذلك على 
خلق ع���و�مل م�س���رحية خيالّي���ة للمتلق���ي، وبالندماج مع 
توّقعات �جلمهور خلق �لوهُم عامَل �مل�سرح �ل�سحري �لذي 
كان حقيق���ة بالن�س���بة للمتلق���ي، فقد �س���اعدت �لتاأثري�ت 
�ل�س���حرّية على جعلها حقيقية بتحفيز �إح�س���ا�س �لغمو�س 

و�لده�سة .
ويف �أو�خر �لقرن �لتا�س���ع ع�سر طّور مهند�سو/فنانو 
�مل�سرح مكناٍت بهدف خلق �أوهاِم و�قعيِة �لإح�سا�س �لأويل 
ع���ن طريق �حلو�����س �خلم�س وذل���ك باإخف���اء �لآلية �لتي 
جتعل �س���يئًا ما يتحرك ويوؤدي وظيفته، فاأ�س���بح �جلمهور 
يرى عامل �مل�سرح �ملو�زي للعامل �لو�قعي �ليومي، فاعتمد 
�خلياُل يف �مل�سرح على جمار�ة ما يرى وي�سمع عليه مع ما 

يرى وي�سمع يف �حلقيقة خارج �مل�سرح .
غالب���ًا م���ا كان���ت �لعرو����س �حلديث���ة يف م�س���ارح 
�لربو�سينيوم ت�س���تعمل �لتاأثري�ت �ل�سحرّية، ففي �لعر�س 
�لفتتاح���ي مل�س���رحية )Pippin ( يف �لثمانيني���ات م���ن 
�لق���رن �لع�س���رين يف مدين���ة نيوي���ورك ظهر ما ب���د� كاأنه 
منديل وحيد على خ�سبة �مل�سرح، ثم نزل �ملمثل، وبطريقة 
�س���حرية دخل كامل �لديكور �إىل �خل�سبة، فعمل هذ� على 
خل���ق مز�ج حي���وي م���ن �لده�س���ة و�لغمو�س و�ل�س���حر ملا 
تبقى من �لأد�ء يف �لعر�س.. وُيعترب �ل�س���وت و�لإ�س���اءة 
عن�س���رين رئي�سين �أي�س���ًا يف خلق �ل�س���حرّية يف �مل�سرح 

�حلديث .

الت�سويق
ُت�ستعَمل و�سائل �لت�سويق لإثارة �سوؤ�ل »ماذ� �سيحدث 
تالي���ًا؟« يف عق���ل �جلمهور �أثن���اء �أو بعد �ملنَتج �لهند�س���ّي 
���ة و�لأد�ء وحتقيق  لالأد�ء خللق �س���الت وثيقة م���ع �لق�سّ

�ن�سجام عام يف �لعر�س عمومًا .
�إن �لتحليل �ملتما�س���ك للم�س���رحّية و�لفهم �ل�س���امل 
لروؤية �ملخرج من قبل فناين ومهند�سي �مل�سرح �سروريان 
خللق �لت�سويق بنجاٍح، كما يحتاج فنانو/مهند�سو �مل�سرح 
�إىل معرف���ة �س���روط وظروف �لعم���ل ليعر�س���و� �أفكارهم 
�س���من �حل���دود �ملمكن���ة باأ�س���رع ما ميك���ن، فا�س���تعمال 
�ل�س���باب ل ي�س���اعد عل���ى خلق م���ز�ج ب�س���ري فقط، بل 
ميكن �أن ينذر باأحد�ث قادمة، و��س���تعمال �سا�سة �ل�سكرم 
و�لفيديو و�لإ�س���اءة و�ل�سوت ي�ساهم �أي�سًا ب�سكل كبري يف 

خلق �لت�سويق عند �جلمهور .
املف�ج�أة )غري املتوقع(

���د باملفاج���اأة كتقليد م�س���رحي جع���ل �جلمهور  ُيق�سَ
يتفاجاأ مبا هو غري متوقع �أثناء �لأد�ء، فال يرى �أو ي�س���مع 
�جلمهور ما ميّهد حلدوث غري �ملتوقع، فال�سالت �لوثيقة 
���ة �س���رورية خللق �ملفاجاأة �مل�س���رحّية،  بن �أحد�ث �لق�سّ
���روري �أن تن���ذر �لأح���د�ث بطريقٍة ما ل�س���يء  وم���ن �ل�سّ
مفاج���ٍئ قد يحدث، �أو يجب �أن ي�س���بح عن�س���ر �ملفاجاأة 
مفهوم���ًا عن���د نهاي���ة �لأد�ء، �أم���ا مفاج���اأة �جلمهور دون 
فكرة مرتبطة بالعر����س وملجرد �ملفاجاأة قد ل تكون �أمرً� 

مفهومًا ول جمديًا .
كما �أن �لإ�سار�ت �لتي تنذر بحدوث �سيء غري متوقع 
ومفاجئ لي�س من �ل�سروري �أن تهّيئ �جلمهور لغري �ملتوقع، 
ولك���ن عند حدوثه ت�س���اعد هذه �لإ�س���ار�ت �جلمهوَر على 
فهم���ه، فمثاًل ميكن �لقول �أن بد�ية م�س���رحية “هاملت” 
حتوي �إمكانية حدث غري متوّقع، فمار�س���يلو�س وبريناردو 
يتكّلم���ان عن �س���بٍح م���ا، لكنهما يق���ولن باأّن هور��س���يو ل 
ي�سدقهم، ويتوّقع مار�سيلو�س وبريناردو �أن يظهر �ل�سبح، 
ويف �للحظة �لتي ينتظر �لثالثة بريناردو ليخرب هور��سيو 
ة يدخل  عن جتربته �ملا�سية وبينما هم مندجمون بالق�سّ
�ل�س���بح.. ميك���ن ��س���تعمال تقلي���د �ملفاج���اأة هن���ا لدخول 
�ل�سبح ب�سكل مفاجئ للجمهور، وللح�سول على تاأثري قوي 
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ميكن �أن ُيقرع �جلر�س متامًا عند منت�س���ف �لليل، ويجب 
�أن ي�س���مع ف���ورً� مع �إطفاء �أ�س���و�ء �مل�س���رح وقب���ل �أن تبد�أ 
�لدر�م���ا، �أو يف �لبد�ية �لأوىل للدر�ما مل�س���اعدة �جلمهور 
على �لتعرف على �لوقت، بالإ�سافة �إىل �مل�ساعدة يف خلق 
�مل���ز�ج �ملخيف، ويحتاج �ملخرج للتاأكي���د باأنه بالرغم من 
�أّن فر�ن�سي�سكو يقول باأّن �جلو �سديد �لربودة و�أنه مري�ٌس 
و�أن برين���اردو ومار�س���يلو�س ق���د ر�أيا �ل�س���بح لليلتن على 
���ة دون توّقع باأن ذلك  �لتو�يل يجل�س �لثالثة لرو�ية �لق�سّ
�س���يحدث يف تلك �للحظة، حيث �أن بريناردو ومار�سيلو�س 
يتوّقعان �أن يظهر �ل�س���بح عند �ل�ساعة �لو�حدة متامًا بعد 
منت�س���ف �لليل، لذ� هم ل يتوّقعون ظهور �ل�س���بح يف ذلك 
�لوقت، وترّكز كّل �ل�سخ�س���يات على �لق�س���ة، وبعد ذلك 
يحتاج هور��س���يو لل�س���يطرة على �مل�س���هد لأنه يدخل غري 
م�س���ّدق، وهو يتمت���ع مبقام �جتماعي/�سيا�س���ي �أكرث من 
�لبقي���ة، وعندما يدخل �ل�س���بح ي�س���بح �لثالثة مذهولن 

وخائفن .
من ناحية �أخرى �إذ� كانت �ملفاجاأة دون �سابق �إنذ�ر 
�أو متهيد فال بد �أن ت�س���بح مفهومة للجمهور لحقًا.. على 
�س���بيل �ملثال يف عر�س م�س���رحية “�ملنغولي���ا �لفولذية” 
���ح �ل�سخ�س���يات  يباغت طلٌق ناري �جلمهور، ولحقًا تو�سّ
ب���اأّن هن���اك �أنا����س ي�س���تعدون لإقام���ة حفل زف���اف، و�أن 
�ل���زوج ي�س���تخدم بندقية لإخاف���ة �لطيور على �ل�س���جرة، 
ولحقًا تدخل �لزوجة بالبندقية، وهنا تبد�أ فر�س���ة �أخرى 
ل�س���تعمال �ل�س���وت ملفاجاأة �جلمهور، فاجلمهور ل يتوّقع 
�س���ماع �سوت �نفجاٍر عاٍل ب�سبب ��ستعمال �لزوج ل�سيء ما 

غري �لبندقية لإخافة �لطيور .
الك�سف

ُيق�س���د بالك�سف كتقليد م�س���رحّي �إظهار �لآلية �لتي 
جتعل �ملنَتج �لهند�سّي يقوم بوظيفته �أثناء �لأد�ء، فعندما 
يقوم �لفنان/�ملهند�س �مل�سرحي باإظهار �لآلية �لتي جتعل 
�ملنَت���ج يعم���ل ي�س���بح �جلمهور �أبعد نف�س���يًا ع���ن �لعر�س 
�أكرث مما �إذ� ��س���تخدم �لفنان/مهند�س تقليد �ل�سحرّية، 
فيعرف �جلمهور باأّنه يف �مل�سرح وذلك لف�سل �ملتلقي عن 
���ة �مل�س���رحّية �إىل حّد ما، لذلك يت���م تقليل �لتورط  �لق�سّ

�لعاطفي للجمهور .

بع�س �لعرو�س تتطلب من �جلمهور �أن يفكر قبل �أي 
�س���يء �آخر، في�س���تعمل �لفنان/�ملهند�س �مل�س���رحي عامل 
�لك�س���ف للم�ساعدة على منع �ملتلقي من �لندماج عاطفيًا 
بالكام���ل مع �لأد�ء، ليكون �ملتلقي �أكرث قدرة على �لرتكيز 

ب�سهولة �أكرب على �لتجربة �لتي تخاطب �لفكر .
وم���ن    )1893-1966(  Piscator م���ن  كل  �أر�د 
بع���ده )Brecht )1891-1956 �أن يعم���ال بهذ� �لتقليد، 
���ح Brockett �أن  Brecht متّنى �إعطاء  كم���ا يو�سّ
�مل�ساهدين دورً� فعاًل يف �مل�سرح بجعلهم ي�ساهدون ب�سكل 
نقدّي بدًل من �ل�سكل �ل�سلبي، وهكذ� جاء مبفهوم �لتغريب 
جع���ل  �أي   )verfremdungseffekt(  )alienation(
�لأح���د�ث عل���ى �خل�س���بة غريبة مب���ا في���ه �لكفاية جلعل 
�ملتلقي يطرح �لأ�سئلة خللق تاأمٍل وت�ساوؤٍل مدرو�سن، وملنع 
�ملتلق���ي من �خللط بن �لأحد�ث على �خل�س���بة و�لأحد�ث 
�لو�قعية، فقد �أر�د  Brecht �أن تكون �لو�س���ائل �مل�سرحّية 
)مثل مع���د�ت �لإ�س���اءة و�ملو�س���يقين وتغيري �مل�س���اهد( 

مرئيًة وب�سيطًة قدر �لإمكان)1( .
ويف �ملقابل حتدث �لنتيجة �ل�س���لبية لتقليد �لك�س���ف 
�مل�س���رحّي عندم���ا يتعود �جلمه���ور على روؤي���ة �لآلية �لتي 
تعمل بها �لأ�س���ياء، في�س���بح قدومهم �إىل �مل�س���رح للتمتع 
مب�س���اهدة ومر�قبة �ملكنات، وهكذ� تتحرك بوؤرة �لرتكيز 
���ة �إىل �ملنَت���ج �لهند�س���ّي، وكان يحدث هذ� من  من �لق�سّ
وق���ٍت لآخر خ���الل تاريخ �مل�س���رح، حيث ب���د� وكاأن هناك 
عالقة بن �لرتكيز على �مل�سرحّية و�ل�سخ�سيات و�لرتكيز 
على �ملكنات �لتي جتعل �لأ�سياء تعمل، ولكن عندما ينتقل 
ترق���ب �جلمه���ور كث���ريً� �إىل �ملكنات ف���اإن فعالي���ة �لن�س 

�مل�سرحي تبد�أ بالنهيار .

تق�ليد الأداء
يجب �أن تعمل تقاليد �لأد�ء مع كيفية معاجلة �ملنَتج 
�لهند�س���ّي �أثن���اء �لت�س���ميم و�لإنتاج، وبح�س���ب تقاليد 
�لأد�ء يتو��سل �ملنَتج �لهند�سّي مع �جلمهور بثالث طرق 
: تكم���ن �لطريق���ة �لأوىل يف كيفية رب���ط �ملنَتج مع بقّية 
�لأد�ء، فعلى �س���بيل �ملثال قد ُيربط �ملنَتج �لهند�سّي �إىل 
�ملو�سوع �لرئي�س���ي �أو �إىل �ملو�سوع �ملعاك�س.. و�لطريقة 
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�لثاني���ة ه���ي �لإجاب���ة عل���ى متطلب���ات �لأد�ء، و�أخ���ريً� 
���ة،  يجب �أن ي�س���اعد �ملنَتج �لهند�س���ّي على رو�ية �لق�سّ
فم�س���رحّية Equus تتطل���ب �أن يقوم �ملمث���ل باأد�ء دور 
�حل�س���ان ككتل���ة، يف حن �أّن �ملو�س���وع �لرئي�س���ي لهذه 
�مل�سرحية هو توليفة ثالثية �جلو�نب : �لدين و�حل�سان 
و�جلن�س، حيث تخربنا �مل�س���رحّية -ب�س���كل رئي�سي من 
خالل حو�ر �سخ�سية دور�- عن �أهمية ثنائية �حل�سان 
و�لفار�س، و�حل�س���ان و�لإن�س���ان، و�أنه كان هناك وقت 
�عت���رب فيها �لإن�س���ان هذه �لثنائية �أنه���ا �إلهّية، فتقودنا 
ثنائية ح�سان/�إن�س���ان �إىل �لدين و�حل�سان و�جلن�س، 
وبع���د فهم وربط �ملو�س���وع �لرئي�س���ي مت ت�س���ور �لكتلة 
على �مل�س���رح لتظهر كرجل يلب�س ر�أ�س ح�س���ان لإظهار 
ثنائية �حل�سان/�إن�سان، فاأ�سبحت بهذه �لطريقة لدى 
�لإنتاج �إمكانية �إظهار �س���يء �أ�س���طوري بالعتماد على 
مهارة �ملمثل، بالإ�س���افة �إىل فهم بنية وت�س���ميم ر�أ�س 
�حل�س���ان، لذ� فاإن �لت�س���ميم و�لبن���اء �ملتقن وطريقة 
ة  �لتعامل مع ر�أ�س �حل�س���ان �ساعدت على �إخبار �لق�سّ
ب�س���كل �أف�سل ب�سبب �لحتمالت �لفريدة �لتي ميكن �أن 
حت���دث يف هذه �حل���ال، وتاأدية دور �حل�س���ان من قبل 
رجلن د�خل كتلة ح�س���ان �س���تحّول �مل�س���رحّية �إىل نوع 
من �لتهريج كما حدث حن قام خمرج �أو منتج �لن�سخة 
�ل�س���ينمائية بربط �لكتل���ة وبقّية �خليول �إىل �ملو�س���وع 
�مل�س���اد )�لطبيعي( بدًل من �ملو�س���وع �لرئي�سي، حيث 
��س���تعمل خي���وًل حقيقي���ة، وه���ذ� م���ا �أدى �إىل �إخف���اق 
�لن�س���خة �ل�س���ينمائية يف �إجناز �لإح�س���ا�س �لأ�سطوري 

�لذي تتطّلبه �مل�سرحّية .

العقل الب�طن
يجب �أن يقوم �لعقل �لباطن بالعمل على �لختيار�ت 
�ملعتمدة عند �س���نع �ملنَتج �لهند�سّي لربط �ملنَتج مع بقّية 
�لأد�ء، فمعرفة نوع �لتجربة �مل�سرحّية �ملر�د و�ملطلوب �أن 
يتلقاه���ا �ملتلقي يف حلظة معينة �أثن���اء �لأد�ء هو ما ُيعترب 
�أق���وى تقليد م���ن تقالي���د �لأد�ء، وهو �أي�س���ًا �لأكرث فنّية، 
وبالن�س���بة للمنتج �لهند�س���ّي فاإن طريقة �لربط مع �لعقل 

�لباطن للمتلقي يجب �أن تبقى غري ملحوظة .

اإدراك اجلمهور
يتطّلب �لعق���ل �لباطن من �لفنان/�ملهند�س �مل�س���رحي 
�أوًل �لرتكي���ز و�ملالحظ���ة على ما هو خارج نف�س���ه، ول �س���ّك 
يحتاج ذلك لإح�سا�س قوي بالذ�ت، وبالتايل �لقدرة على ترك 
هذه �لذ�ت و)�مل�س���ي باأقد�م �لآخرين( و�أف�س���ل طريقة لفعل 
ذلك ه���ي �لهتمام �حلقيقي باجلمهور وحماولة فعل �أ�س���ياء 
مل�ساعدتهم على معرفة و�إح�سا�س �سيء ذي مغزى لهم، حيث 
ميك���ن لل�س���خ�س �أن يحقق ه���ذ� �لهتمام من خالل �ل�س���عي 

ب�سكل ثابت لفهم حاجات �لنا�س يف لقاء�ته بهم يف حياته .

اإدراك املوا�سيع والأفك�ر الرئي�سية
حُتال �ملو��س���يع و�لأفكار �لرئي�س���ية ع���ادًة �إىل حافز 
م���ادي �أو �إىل رمز، لكّنها �أي�س���ًا قد تكون عبارة عن مبادئ 
وقي���م، خ�سو�س���ًا عندما تكون مو��س���يع و�أف���كارً� ثقافية، 
فبع����س �لرموز و�ملعايري و�لقيم مو��س���يع و�أف���كار ثقافية، 
و�لبع�س �لآخر �أفكار عامة، فعلى �سبيل �ملثال ُيعّد �ل�سليب 
مو�س���وعًا ثقافيًا، وهو بنف�س �لوقت مادي ورمز، وهو يعني 
�س���يئًا ما ملجموعة م���ن �لنا�س ولكن لي�س ل���كّل �لنا�س، لذ� 
فاإنه يجب على �ملبادئ �أن تعمل مع �ل�س���لوك وت�س���ل بذلك 
�إىل عمل �ل�سخ�س���ية يف �مل�س���رح، فاملبادئ �أعمال �سلوكية 
ُتعَت���رَب �س���حيحة �أو خاطئ���ة م���ن وجه���ات نظ���ر خمتلفة، 
وباملثل فقد يعر�س �لكاتب �مل�س���رحي عاملًا كاماًل تتمتع فيه 
�ل�سخ�س���يات بوجهات نظ���ر معّينة و�عتقاد�ت وفل�س���فات 
معّينة، عليها ت�س���تند ت�سرفاتهم ومو�قفهم، وباملقابل فاإن 
جمتمع �مل�س���رح لديه �أي�س���ًا مبادئ وقيم وتوّقعات ت�س���اعد 
على �إي�س���ال �لأ�س���خا�س لفعل م���ا يفعل���ون.. ولعملية فهم 
�س���حيحة لعامل �مل�سرحّية من �ل�سروري �أن ي�سع �ل�سخ�س 
جمموعة قيمه ومبادئه وتوّقعاته ووجهات نظره ومعتقد�ته 
وفل�س���فاته �خلا�س���ة جانبًا.. هكذ� ميكن �لدخول �إىل فهم 

�مل�سرح و�لدر�ما بدون حتّيز وبدون حكم �أو �أ�سف .

ا�ستعم�ل املوا�سيع والأفك�ر الرئي�سية
معرف���ة �جلمه���ور.. معرف���ة ثقاف���ة �مل���كان.. حتلي���ل 
�مل�س���رحّية.. �لف�س���ل ب���ن مبادئ وقي���م ومعتق���د�ت عامل 
�لدر�ما و�مل�سرح وبن �ملبادئ �خلا�سة.. بعدها ميكن �لبدء 



در��ســــــات و�أبحــــــــاث احلياة امل�سرحية - العدد 107 - 108
Theatre L

ife - Issue 107 - 108

246

بالدخول يف �لعقل �لباطن با�ستك�س���اف �لإح�س���ا�س �لعميق 
بالتو��سل.. وبعد �لتخلي عن �لأنا �خلا�س ميكن فهم وتلبية 
متطلبات �لآخرين، وميكن تعريف �حلياة �ل�سعورية لتجربة 
م�سرحّية يف �أغلب �لأحيان من خالل جمموعة من �ل�سفات 
: حياة خميفة، قبيحة، �س���ود�وية، �س���عيدة، لمعة، غريبة، 
قامتة.. �إلخ، وبربط �ل�سفات مع �ملو��سيع �لثقافية و�لعامة 

ميكن �لبدء بتحقيق تلك �حلياة �ل�سعورية .

ا�ستعم�ل التب�ين )التق�بل(
ي�س���تعمل �لفنانون/�ملهند�سون �مل�س���رحيون �لتباين 
)�لتقاب���ل( لكي يتمّك���ن �ملتلقي من مو�جه���ة تو�زن معّن 
يقوده �إىل �لتجربة �مل�س���رحّية، كما ُيقال باأّننا ل ن�س���تطيع 
متيي���ز ما هو جي���د دون معرفة �ل�س���يء، فاأثن���اء �لتحليل 
يتم �لتعرف على �ملو�س���وع �لرئي�سي للم�سرحية و�ملو�سوع 
�مل�س���اد ومعرفة �ملو�سوع �لرئي�س���ي ومقابلته مع �ملو�سوع 
�مل�ساد، مع �لإبقاء على �سمة �لثانوية للمو�سوع �مل�ساد يف 
�لتجربة، وربط �ملو�س���وع �لرئي�سي بال�سخ�سيات ومعرفة 

�أّي �ل�سخ�سيات رئي�سية و�أيها ثانوية .

ا�ستعم�ل التكوين
يرتب����ط كّل م����ن �للون و�خلّط و�ل�س����كل وكثافة �ل�س����وء 
وز�وي����ة �لإ�س����اءة وحرك����ة �ل�س����وء ونوعي����ة �ل�س����وت وكثافة 
�ل�س����وت و�جتاه �ل�سوت باملو�س����وع وبو�سائل �لتو�سيل، فعلى 
�س����بيل �ملث����ال مّت بع����د �لتحلي����ل حتديد �س����فتن من �س����فات 
مو��س����يع �لن�س هما »�لغ�س����ب« و«�لوحدة« ف����اإذ� كانت تعمل 
درج����ة معّينة من �للون �لأحمر يف حلظة معّينة على تو�س����يل 
فكرة مو�س����وع معن �أو �سخ�سية معّينة وهي يف حالة �لغ�سب 
فال بد من ��س����تعمال �إ�ساءة حمر�ء، و�إذ� كانت درجة معّينة 
م����ن �للون �لأ�س����فر يف حلظة معّينة تعمل على �إي�س����ال فكرة 
مو�س����وع معن �أو �سخ�سية معّينة يف حالة �لوحدة فال بد من 
��ستعمال �إ�ساءة �سفر�ء، لكّن هذ� ل ينتهي هنا، فاإذ� قلنا �أن 
�لأحمر يعرّب عن �لغ�سب فلي�س من �ل�سروري �أن يتعلق فقط 
باملو�سوع �لرئي�سي ولكن �أي�سًا هو مرتبط ب�سعور �ل�سخ�سية 
�لرئي�س����ية حول عامله����ا، وعندها رمبا من �لأف�س����ل �إ�س����فاء 
�إ�س����اءة حم����ر�ء كخلفية عل����ى �س����يكلور�ما، ويف نف�س �لوقت 

فاإن ملء �خل�س����بة بال�سوء �لأ�سفر ل يعطي �ل�سعور بالوحدة 
و�لعزلة بل با�ستعمال ز�وية وكثافة و�سكل معن ي�سمح لل�سوء 
�لأ�س����فر بك�س����ف جزء �سغري جدً� من �خل�س����بة �لذي يك�سف 
بدوره �ل�سخ�سية �لتي ت�سعر بالوحدة يف تلك �للحظة، وتكون 
�إ�س����اءة بقّية �خل�سبة ذ�ت كثافة �أقل بكثري، ومع تطبيق نف�س 
�ملبادئ بال�س����وت فاجلمهور قد ي�سمع �سوتًا غا�سبًا كخلفية 
عاّم����ة ولكن بكثافة منخف�س����ة ج����دً� ودون �جتاه حمدد، ومع 
حتّرك �لبقعة �ل�س����فر�ء �إىل �ل�سخ�س����ية ي�سدح نغم حزين 
م����ن �جتاه و�ح����د فق����ط، وهكذ� وم����ع �لعنا�س����ر �مل�س����رحّية 

ة . �لأخرى ي�ساعد �ملنَتج �لهند�سّي على رو�ية �لق�سّ

النزعة الحرتافية
يج���ب �أن تتو�ج���د �لنزع���ة �لحرت�فية �أثن���اء �لتعامل 
مع �ملنَتج �لهند�س���ّي، فهي تت�س���ّمن ثالث���ة جمالت خمتلفة 
للتعامل مع �ملنَتج �لهند�س���ّي مرتبطة مب�سغلي لوحة �ل�سوت 
ولوح���ة �لإ�س���اءة و�أنظمة �لتعليق، بالإ�س���افة �إىل كل طاقم 
�لعمل م���ن �ملوظف���ن �لعاملن �أثناء ��س���تعمال �حلا�س���وب 
للتحك���م باملنَت���ج �لهند�س���ّي �أثن���اء �لأد�ء، ففي ح���ن يّتخذ 
�مل�س���ممون ع���ادًة ق���ر�رً� متعّلق���ًا بالروؤي���ة و�ملقارب���ة ف���اإن 
�لإح�س���ا�س �لفني وكفاءة �مل�سغل هما �ملتحكمان �لأ�سا�سيان 
بهذ� �لق���ر�ر، وغالبًا ما يك���ون �لهدف هو ��س���تعمال �ملنَتج 
�لهند�س���ّي بي�سر و�سال�س���ة �أثناء �إظهاره و�إخفائه، و�ملدخل 
�إىل �ختي���ار مقاربة �حرت�فية يكون م���ن خالل معرفة كيف 

�سيتالعب �ملنَتج �لهند�سّي ببوؤرة تركيز �جلمهور . 
�ملقاربة �لأوىل هي �أن ل يالحظ �جلمهور بد�ية ونهاية 
��ستعمال �ملنَتج �لهند�سّي، وفيها يجب �أن ل ي�سرف دخول 
وخروج �ملنَتج �لهند�س���ّي �لنتب���اه نهائيًا، فال يتحول تركيز 
���ة كاأن ي�س���بح �ملنَتج ج���زءً� طبيعيًا من  �ملتلق���ي عن �لق�سّ
���ة، فمثاًل �أثناء �أد�ٍء ما يجب تغيري �لإ�ساءة من �لليل  �لق�سّ
�إىل �لفج���ر فالنه���ار.. يف هذه �ملقاربة يجب على م�س���مم 
�لإ�ساءة �أن مينح �لإ�ساءة مدة خم�س ع�سرة دقيقة لتتحول 
�لإ�س���اءة ببطء من �للي���ل �إىل �لنه���ار، عندها لن يالحظ 
�جلمهور متى بد�أ ومتى �نتهى �لتحول، ومع �لتحول �لكامل 

للنهار يكون زمن �لق�سة �مل�سرحّية قد تطلَّب ذلك .
�ملقارب���ة �لثانية ه���ي �أن يالحظ �جلمه���ور بد�ية ونهاية 
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��س���تعمال �ملنَتج �لهند�سّي، بحيث يكون متناغمًا جدً� مع بقّية 
�لأد�ء، فيب���دو �سل�س���ًا من�س���ابًا، فال يف�س���ل �ملنَتج �لهند�س���ّي 
�جلمه���ور عن �لق�س���ة للرتكي���ز يف �ملنَتج نف�س���ه، فالتاأثري�ت 
���ة لالإ�س���اءة و�ل�س���وت وغريها يف �ملنَتجات �مل�سرحّية  �خلا�سّ
تتطلب ه���ذ� �لنوع من �ملقارب���ة يف �أغلب �لأحي���ان، وقد تكون 
ه���ذه �ملقاربة �لأك���رث �س���عوبًة يف �حلقيقة، فه���ي تاأخذ �أغلب 
�لوق���ت �أثن���اء �لربوف���ات �لتقني���ة، و�ملفت���اح يف تطبي���ق ه���ذه 
�ملقارب���ة ب�س���كل جيد هو رب���ط معاجلة �ملنَتج مع �س���رعة ورمت 
وموقع �لعنا�س���ر �مل�سرحّية �لأخرى، فمثاًل تطلَّب عر�س �مل�سخ 
)Metamorphosis( �س���وت تك�س���ري �س���جرة، ومت �ختيار 
�ملنَتج �لهند�سّي تبعًا لنوعية �ل�سوت و�جتاهه وكثافته و�إجر�ء 
�لتطاب���ق ب���ن دخول �ل�س���وت وحرك���ة �ملمثل بالبدء بتك�س���ري 
�ل�س���جرة، ولكن مل تكن �ل�س���رعة متو�فقة، فقد كان �ل�س���وت 
طوياًل جدً�، بحيث بد�أ �جلمهور بالرتكيز يف �ل�س���وت نف�س���ه، 
وق���د كان على م�س���مم �ل�س���وت �أن يعرف باأّن طول �ل�س���وت 
يحتاج للقطع ليتم حتقيق هذه �ملقاربة ب�سكل �حرت�يف، كما �أنه 
لتحقي���ق �ملقاربة �لحرت�فية على �لفنان/�ملهند�س �مل�س���رحي 
ح�س���ور �لربوفات ب�س���كل كاٍف قبل �لبدء بالربوفات �لتقنية، 
وُيعَترَب �ختبار �لإ�س���اءة �أكرث �س���عوبًة قب���ل �لربوفات �لتقنية، 
ل���ذ� فاإن �لنتباه و�لهتمام �لكبري من قبل م�س���مم �لإ�س���اءة 

حلركة ومو�قع �ملمثل �أ�سا�سية و�سرورية �أثناء �لربوفات .
وتكم���ن �ملقاربة �لثالث���ة يف جعل �ملنَتج �لهند�س���ّي بوؤرة 
تركيز �جلمهور على �ملنَتج نف�س���ه حن ي�س���بح �ملنَتج نف�س���ه 
�سخ�س���ية م���ا �أو ميّث���ل �سخ�س���ية ما موج���ودة، فعلى �س���بيل 
�ملثال فاإن �س���ندوق �س���تيال يف عر�س “عربة ��سمها �لرغبة” 
ميّثل �سخ�س���ية �ستيال ب�س���كل مبا�س���ر، فعندما يفتح �ستانلي 
�ل�س���ندوق وين���رث مالب����س �س���تيال حول �خل�س���بة ف���اإن ذلك 
�لعم���ل ميّث���ل تعديًا على �س���تيال نف�س���ها، ومب���رور �لوقت يتم 
�إ�س���افة حلظات �أخرى لتو�سيح متثيل �ل�س���ندوق ل�سخ�سية 
�ستيال، لذ� فمن �ل�س���روري معاجلة �ل�سندوق و�لتعامل معه 
بطريقة جتعل �جلمهور يرّك���ز عليه، كما �أنه يف �أحيان �أخرى 
يكون �ملنَتج عبارة عن �سخ�سية خا�سة، ففي عر�س م�سرحّي 
خمتل���ف تطّلب �لعر�س �ملنَتج �لهند�س���ّي على �س���كل جمجمة 
لهيكل عظمي متحرك، وكان �لهيكل �لعظمي �سخ�س���ية بحد 
ذ�ته، وبالتايل فقد �أ�سبح �ملنَتج �لهند�سّي �سخ�سية خا�سة .

تق�ليد الأ�سلوب
يف كّل عمر ويف كّل ثقافة يكون للمتلقن توّقعات معّينة 
عند دخولهم �إىل �مل�سرح، فالنا�س مرتبطون بثقافتهم وما 
تلقوه من قيم ومعرفة ومبادئ وتقاليد ومعتقد�ت و�أ�ساليب 
حياة وعالقات خا�س����ة بهم، فاجلمهور يعرف باأّن �مل�سرح 
لي�س �حلي����اة بحّد ذ�ته����ا، وبالتايل فالعالقة بن �مل�س����رح 
و�لثقافة ت�س����كل تقاليد �لأ�ساليب �مل�س����رحّية، لذ� يجب �أن 
تعمل تقاليد �لأ�سلوب بح�سب توّقعات �جلمهور تبعًا للمكان 
و�لزم����ان، ويق����ول ميت�س����ل �س����انت دني�����س مو�س����حًا : “يف 
�حلقيقة �إن كّل بلد م�س����نوع من �سخ�سيته �لتاريخية �لتي 
تتغري ب�س����كل ثابت، فياأخذ �مل�س����رح ج����زءً� من �لتعبري عن 
تل����ك �حلقيقة �لتي تكون تقليدية يف حالة �لبلد�ن �لقدمية 
�أو �حلديث����ة وغ����ري �ملاألوف����ة يف حال����ة �لبل����د�ن �جلديدة، 
لكن �مل�س����رح فّن، ويعتمد �س����كله على �لهند�س����ة �ملعمارية، 
خ�سو�س����ًا عل����ى �لعالق����ة ب����ن �ل�س����الة و�خل�س����بة، وعلى 
�لتمثيل، و�أكرث من �أي �سيء �آخر على عمل �لكّتاب”)2( .   
�مل�س���اهدون  يتوّق���ع  و�ل�س���ينما  �لتلفزي���ون  وب�س���بب 
روؤية و�س���ماع �لأد�ء ب�س���فاء ونقاء مل يكن ُيطلب �س���ابقًا، 
فريي���دون �لروؤي���ة بدون عو�ئق و�ل�س���ماع بو�س���وح مطلق، 
كما يطالبون باحلميمية، فهم يريدون -كما يقول ميت�س���ل 
�سانت دني�س- �أن »يو�سعو� بطريقة متكنهم من �أن يكونو� 
مو�سولن باخل�سبة، بحيث ميكنهم �أن ي�سعقو� باحلقيقة 
�لت���ي يقدمه���ا �لأد�ء �لذي ي�س���اهدونه«)3( وباخت�س���ار 

يبحثون ويريدون �أن يعي�سو� جتربًة م�سرحية .
باملقاب����ل يكاف����ح �ملمثلون للو�س����ول �إىل �ملتلقي �أي�س����ًا، 
وعندم����ا يحدث هذ� �لتو��س����ل بن �ملتلق����ي و�لأد�ء و�لعر�س 
و�مل�سرح -وهو �سيء نادر �حلدوث- يكون وكاأن تيارً� كهربائيًا 
يرب����ط �جلمهور بالأد�ء، وُيعَترَب �إيجاد �لأ�س����لوب �ملوؤدي لهذه 

�لتجربة حتديًا �كّل مهند�س وفنان وعامل م�سرحي .

هوام�ش :
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)نيويورك، كتب فنون م�سرحية، 1960( �س49-48 .
3-�ملرجع �ل�سابق، �س56 .
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الت�أثريية بني الفنون 
الت�سكيلية والفنون امل�سرحية

ظه���رت »الت�أثريية« وازدهرت 
حرك���ًة يف فنون الت�صوير يف اأعم�ل 
كب����ر امل�صورين الع�ملي���ن يف اأورب� 
اأمث����ل مونيه ال�ذي ا�صُتِهر بت�صوير 
املن�ظر اخللوية ب�أ�صلوب حّي واألوان 
نقية ومل�ص�ت مب��صرة، ورينوار الذي 
ا�صُتِه���ر بت�صوي���ر مب�ه�����ج احلي�ة 
عندم����  امل���راأة  ال�صّيم����  وفتنته����، 
تكتم���ل اأنوثته�، وقد ات�ص���م اأ�صلوُبه 
ب�إن�ص�ني���ة م�صّع���ة ورق���ة وح�ص��صية 
ف�ئق���ة يف اختي����ر االأل���وان، ف�صاًل 
عن ديج���� ال���ذي ا�صُتِه���ر بت�صوير 
حرك�ته���ن  يف  الب�لي���ه  راق�ص����ت 
االأل������وان  م�صتخدم���ً�  الر�صيق���ة، 
الب��صتيل  واأل������وان  ت����رة  الزيتي�����ة 
ت��������رة اأخ���رى يف مل�ص����ت �صريع���ة 
ومب��صرة توحي ب�الأجواء املو�صيقية 
احل�ملة، وقد عنى الفن���ن الت�أثريى 
الطبيعي���ة  املن�ظ���ر  بت�صوي���������ر 
االأ�صخ�����ص اعتم�دًا على  وت�صوير 
يف  وت�أثرياتهم����  والظ���ل  ال�ص���وء 

د.اأبـــــو احل�ســــن �ســــــالم

مجاليات النزعة التأثريية يف بناء 
األصوات املسرحية

1 من 2



احلياة امل�سرحية - العدد 107 - 108 در��ســــــات و�أبحــــــــاث

Theatre L
ife - Issue 107 - 108

249

ال�ص���ورة مب� يعك�ص�ن م���ن انطب�ع���ت الفن�����ن  امل�صّور 
نف�ص���ه وم���� ينطب���ع على  وج���دان متلق���ي اإبداع���ه، وقد 
تبل���ورت ه���ذه النزع������ة الفني���ة يف االأدب فيم����� ُع���ِرف 
ب�ملدر�ص������ة الطبيعي���ة فيم� بع��د، فمن���ذ اأن تطّلع العديد 
م���ن امل�صوري���ن اإىل اأ�صل���وب جديد يف الت�صوي���ر ابتداًء 
م���ن الع����م 1870 »وِل���َدت مدر�ص���ة جديدة اأُطِل���ق عليه� 
املدر�صة الت��أثريية اأو االنطب�عي���ة« وقد اعتمد اأ�صح�به� 
 على اخل���روج مب��ص���رة اإىل الطبيع��ة وت�صجي���ل اأجوائه�
املختلف���ة ع���ن طري���ق مل�ص����ت اأو عالق����ت لوني���ة ب�هرة 
تخط���ف االأنظ�ر، ومم���� ال �صّك فيه اأن اأث���ر االكت�ص�ف�ت 
العلمي���ة يف منت�ص���ف الق���رن الت��ص���ع ع�ص���ر مت�صلة مع 
الن�صف االأول من القرن الع�صرين وك�ن له� االأثر الكبري 
عل���ى ن�ص�أة ه���ذه املدر�ص���ة االنطب�عي���ة وعل���ى اإبداع�ت 
فن�نيه���� مثلم���� ك�ن لنظري���ة »اأ�ص���ل االأن���واع« لديورانت 
اأثره� وم� ا�صتتبعه� من اكت�ص�ف علم الوراث����ة واملوؤثرات 
البيئي���ة والوراثية على �صل���وك االإن�ص�ن وانعك��ص�ته� على 
اإبداع����ت االأدب�ء الطبيعين يف ف���ن الرواية وامل�صرح، اأو 
م���� ك�ن من انعك��ص�ت اكت�ص�ف نظرية العقل الب�طن يف 
طفول���ة االإن�ص����ن واآث�ره� على �صلوكه كب���ريًا وفق نظرية 
علم النف����ص الفرويدي، ف�صاًل ع���ن دور نظرية الن�صبية 
يف ظه���ور املدر�ص���ة التكعيبية يف الفن���ون الت�صكيلية واأثر 
انعك��ص�������ت النظري���ة النت�صوية على ح���رك�ت التجديد 
يف االأدب والف���ن وم���� ترتَّب عليه���� من ا�صتغ����ل االأدب�ء 
والفن�ن���ن املع��صري���ن ب�لبنيوي���ة ت�أ�صي�ص����ً� عل���ى الفكر 
احلداث���ى وفك���ر التفكيك وا�صطب�غ النظري����ت النقدية 

املع��صرة ب�ألوانهم�.
  لق���د ك�ن رائ���د اأولئ���ك وه���وؤالء يف ذل���ك »ه���ذه 
���دت الطريق اأم����م تقدم  االكت�ص�ف����ت العلمي���ة الت���ي مهَّ
الب�صري���ة، كذلك ت�أثر ف���ن الت�صوير بتلك النظرة العلمية 
الت���ي ترى االأ�صك�ل اأو العن��صر يف الطبيعة ال لون له� اإمن� 
تكت�ص���ب األوانه� نتيجة لالنعك��ص����ت التي تقع علي �صبكية 
الع���ن بفعل االأن���وار والظالل الواقعة على ه���ذه العن��صر 
واالأ�صك�ل، وبذلك جنحت املدر�ص���ة الت�أثريية يف الو�صول 
اإىل اأعم�ل فنية غنية ب�لعالق�ت اللونية التي ال ح�صر له� 

والتي يف الوقت نف�صه تبهر العن وت�صر الن�ظر اإليه�.

الت�أثريية يف حرفية الكت�بة امل�سرحية
عرفت الكت�ب����ة االأدبية يف االإب����داع ال�صعري واالإبداع 
الن����ري فكرة االإ�ص�����ءة والتظلي����ل ووظفتهم�����، فيم� اأبدع 
ال�صع����راء والروائي����ون وامل�صرحي����ون، كّل يف جم�ل����ه فيم����� 
ُيع����َرف بن�ص�عة العب�����رة اأو بهوته� كم� يظه����ر يف التعبري 
االأدب����ي والفن����ي يف اأ�ص�لي����ب الكن�ية والتوري����ة حيث تبنى 
ال�ص����ورة االأدبي����ة اأو الفنية على وجه ظ�ه����ٍر للمعنى ووجه 
ب�طن ل����ه في�صبح معن�ه الب�طن نقي�صً� ملعن�ه الظ�هر كم� 
هي احل�ل يف التورية، اأو ي�صبح لل�صورة معني�ن : اأحدهم� 
م�صكوت عنه يف مق�بل الوجهة الظ�هرة للمعنى يف الوجهة 
االأخ����رى م����ن العب�����رة الواح����دة اأو يف ال�ص����ورة االأدبية اأو 
الفنية الواحدة على النحو الذي يرت�صمه اأ�صلوب الكن�ية. 

  يف ال�ص���ورة امل�صرحي���ة نف���ّرق ب���ن ثالث���ة اأوج���ه 
للبني���ة الدرامي���ة التعبريي���ة للح���وار، حيث ن���رى احلوار 
ال�صخ�صي���ة، متلب�ص���ً�  اإرادة  امل�صرح���ي ح�م���اًل جلوه���ر 
بجوهر م�ص�عره�، ون���رى اأن ال�ص�عر اأو الك�تب امل�صرحي 
ال ي�صتطي���ع االإم�ص����ك ب�للحظة ال�صعورية م���ع تنويعه� يف 
املوقف الدرامي بغري ت�أ�صي�ص تعبري ال�صخ�صية الدرامية، 
كل عل���ى حدة مب� يك�ص���ف عن هويته اأو جوه���ر وجوده اإال 
ببني���ة لغوي���ة واأ�صلوبية ت�أ�ص�صت عل���ى م�صتوي�ت ثالثة هي 
: م�صت���وى التفعي���ل وم�صت���وى التظلي���ل وم�صت���وى التذييل 
ب�عتب����ر اأن م�صتوى التفعيل ه���و الذي يج�ّصد جوهر اإرادة 
ال�صخ�صية الظ�هر واحل��صر )االآين( بينم� ميثل التظليل 
املعن���ى امل�صك���وت عنه م���ن وراء ظ�هر تعب���ريه احلواري، 
ومن���ه م� ك�ن تذيياًل مل�ص�ع���ر ال�صخ�صية )خلفية فعله� اأو 

مرجعية تعبريه� يف امل��صي اأو فيم� هو م�أمول(. 
اأم���� التذييل في�صفُّ عن الدافع اأو الب�عث على الفعل 
الدرام���ي والعالق�ت امل�صتبكة معه ع���ن قرب »لذلك نراه 
يق���ول : ولئن ك�ن���ت اللغة يف امل�صرح هي لغ���ة الفعل غ�لبً� 
وه���ي لغة ت�صوير ح�الت الفع���ل يف النذر القليل من حوار 
ال�صخ�صي����ت اأو تعلي���ق اجلوق���ة يف اإط�ر �ص���رٍد يظلل لغة 
الفع���ل متهيدًا اأو تعليقً� نقديً� وك�أن لغة الق�صة لغة تظليل 
)ت�صوير فعل م��ص( ولغة التذييل )تعليق على �صورة فعل 
م�صى( اأم� لغة التفعيل فهي لغة التعبري عن االلتح�م بن 
ال�صخ�صي�ت وتتع�ر����ص فيه مع تلك وتتو�صل للو�صول اإليه 
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وحتقيقه بكل م� متلكه م���ن تعبريات وو�ص�ئل وخ�ص�ئ�ص 
دقيقة ال تخ�ص �صواه�.

يتوجب على الك�تب يف فن كت�بة امل�صرحية اإذن معرفة 
نظ�م تكوين اجلملة الدرامية الف�صيحة ووظيفة الكلم�ت 
فيه���� و�صب���ط اأواخره� ع���ن تن��صب جْر�صه���� اللفظي مع 
البع���د النف�صي لل�صخ�صية وحتوالته م���� بن ح�لة �صعورية 
وح�لة �صعورية مغ�ي�����رة، رمب� يف املوقف الدرامي الواحد 
حتى ي�صتقي���م اأداوؤه� على ل�ص�ن املمث���ل بعد فهم مع�نيه� 
الظ�هرة ودالالته���� املتعددة امل�صكوت عنه���� تقريب� لفهم 
املتلق���ي خلط�ب ال�صخ�صية امل�صرحية، ف�صاًل عن �صرورة 
اإمل����م الك�ت���ب امل�صرحي ب�صي���غ الكالم ومنظوم���ة بن�ئه� 
الك���رى وم���� يدخ���ل يف ن�صيجه� م���ن منظوم����ت درامية 
وجم�لية �صغرى بحيث ت�صكل االأبنية جمتمعة وحدَة معم�ر 
درامي مّت�صح ب�جلم�لية، مع مراع�ته مل� يطراأ على معم�ر 
ن�ص���ه من زي����دة اأو نق�ص�ن اأو تغيري ي�صط���ر اإليه تبعً� مل� 
يتطلبه املوقف الدرامي حتقيقً� لدرامية االأثر وجم�لي�ته.

الت�أثريية وا�ستب�كه� مبفهوم املونولوج مع املن�ج�ة 
ت�صتبك النزعة الت�أثريية يف االإبداع االأدبي والفني الذي 
ت�أ�ص�����ص على التي�ر ال�صعورى على وج����ه اخل�صو�ص، ذلك اأن 
الت�أثريي����ة تنطل����ق من من�طق الب����وح الذاتي فيم����� بن البقع 
الذاتي����ة امل�صيئة لل�صخ�صي����ة وه�الت التظلي����ل املحيطة به�، 
ف�ص����اًل عن اأرك�نه� املعتمة تركيزًا على ك�صفه� اأو ف�صحه� يف 
�صطوة تدفق التي�ر ال�صعوري املتداخل اأو امللتب�ص اأحي�نً� فيم� 
بن املبدع ك�تبً�، �ص�عرًا، فن�نً� و�صخ�صية اأو موقف فيم� ينتج 
م����ن اإبداع غ�لبً� يف اإط�ر هيمن����ة الالوعي اأثن�ء ا�صتغ�له على 
منَتج اإبداعي كت�بًة فنيًة نريًة اأو �صعرية اأو �صي�غة مو�صيقية 
اأو ت�صكيلي����ة اأو �صينم�ئي����ة اأو م�صرحي����ة اأو راق�ص����ة، عل����ى اأن 
هن�����ك فرق����ً� ب����ن ح�لة ا�صتب�����ك تي�ر وع����ي الذات م����ع تي�ر 
�صعوره� يف عقل الفن�ن اأو الك�تب فيم� يعك�صه على �صخ�صية 
درامية اأو موقف درامي رواية اأو م�صرحً� اأو ي�صقطه على عمل 
فني، مو�صيق����ي اأو �صينم�ئي اأو ت�صكيل����ي ب�لر�صم اأو ب�حلركة 
امل�صرحي����ة الراق�صة، وح�لة التعبري عن نتيجة ا�صتب�ك منتٍه 
ب����ن ذينك التي�رين املت�ص�رعن )ح�لت����� االإدراك وال�صعور( 

يف نف�ص املبدع اأو جت�صيده له اأدبيً� اأو فنيً�. 

احل�ل���ة االأوىل هي متثيل للمونول���وج، حيث هو �صكل 
من اأ�صك�ل البوح الذاتي الك��صف مل� يدور يف ذات اإن�ص�نية 
معذبة وح�ئ���رة بن تغليب اإرادة م�ص�عره���� على اإدراكه� 
ح���ول ق�صية ملتب�ص���ة بينهم���� يف داخله وقد ب�ت���ت توؤرقه 

وتق�ّص م�صجعه.    
احل�ل���ة الث�نية ه���ي متثيل للنتيج���ة التي و�ص���ل اإليه� 
�صراع اإدراكه مع م�ص�عره حول امل�صكلة التي ح�صمت ل�ص�لح 
م�ص�عره اأو ل�ص�لح اإرادته، ف�إذا ك�نت النتيجة ل�ص�لح اإرادة 
خ�رجي���ة مدركة �صغل���ت قن�عت���ه العقلية وجل����أت م�ص�عره 
املنك�ص���رة اإىل املن��ص���د مبن�ج����ة نف�صه���� اأو مبن�ج�ة رفيق 
خي����يل من �صنعه� نف�صه���� اأم�م مراآة اأو حي���وان كم� فعلت 
عبل���ة يف من�ج�ته� لن�قة عن���رتة يف م�صرحية اأحمد �صوقي، 
اأو على نحو م� فعلت براك�ص�جورا يف م�صرحية اأر�صتوف�ني�ص 
»برمل����ن الن�ص�ء« اأو عن طري���ق اإ�ص�فة ج�صده� بو�صفه كتلة 
ذات اإرادة م�صتلب���ة اإىل كتل���ة ذات ثب����ت وقدا�صة على نحو 
التح����م ج�صد احل�ص���ن بجدار ق���ر الر�ص���ول يف م�صرحية 
»احل�ص���ن ث�ئرًا و�صهيدًا« لل�ص�عر عب���د الرحمن ال�صرق�وي 
يف تقني���ة اإ�ص�ف���ة كتل���ة ب�صرية اإىل كتل���ة مقد�ص���ة اكت�ص�بً� 

تعوي�صيً� عن �صعوره بهزمية اأو خيبة اأمل يف اأهل العراق.
عل���ى اأن االأمر وفق ه���ذا االأ�صل���وب اأو ذاك ال يخرج 
ع���ن كونه جت�صيدًا اإبداعيً� ت�أثريى االأ�صلوب الأنه يعك�ص م� 
انطبع يف النف�ص الب�صرية ت�أليف���ً� واإنت�جً� اإزاء �صخ�ص م� 

اأو موقف م� ب�إ�ص�ءاته وظالله، ب�صطوعه واإعت�مه.

ثق�فة الك�تب امل�سرحي
ال �صّك اأن لثق�فة الك�تب امل�صرحي دوره� يف اإثراء 
التعب���ري الدرام���ي ومتكينه م���ن حتقيق االأث���ر الدرامي 
واجلم�يل اإمت�عً� واإقن�عً�، ولننظر اأواًل اإىل اأهمية ذلك 
يف الت�أمل التحليلي الأثر النزوع اإىل الت�أثريية يف مونولوج 
»مكب���ث« ل�صك�صبري، ذلك املونولوج الذي ي�صخ�ص ح�لة 
ذلك الق�ئد الطموح بعد اأن اغت�ل وزوجه �صيفهم� امللك 
دنكن بعدم� ظلت تلك الزوجة نف�صه� تنقر يف راأ�صه بعد 
اأن ق���راأت امل�صكوت عنه من على �صفحة جبينه، فدفعته 
دفع���ً� اإىل فع���ِل م� فع���ال ب�صيفهم�، وهك���ذا ت�صّنى لهم� 
اجللو�ص على العر�ص، غ���ري اأن ال�صمري االإن�ص�ين حتمً� 
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�صي�صتيق���ظ ح�لة م� يك���ون لديه وازع ديني م� را�صب يف 
وجدانه )عقله الب�طن( وفق فرويد، وهل للم�صرح مهمة 
اأف�صل من اإيق�ظ ال�صمري االإن�ص�ين كلم� اأ�ص�بته غفوة، 
ل���ذا واتت ذلك اجل�ين الرتاجيدي فر�صة للبوح، ولي�ص 
اأبلغ من املونولوج منطَلقً� للبوح الذاتي للنف�ص القلقة اأو 
املعذب���ة خال�صً� من مع�ن�ته�.. هك���ذا يك�صف املونولوج 
ع���ن مع�ن����ة م�كب���ث وم���� انت�به م���ن هلو�ص����ت عذاب 
ال�صم���ري بعد جرميتهم���� الب�صعة، فه���و يتخيل اخلنجر 
ال���ذى ك�ن اأداة جرميتهم� يف غمرة بوح ذاتي عر ح�لة 
الالوعي فيتم�دى يف َجلد الذات، اإذ ي�صّبه نف�صه ب�لنذل 
اخل�صي�ص ط�ركوي���ن وهو اأحد طغ����ة الت�ريخ الروم�ين 
الق���دمي 6 ق.م وك�ن قد ت�صلل لياًل اإىل فرا�ص لوكري�صي� 
زوجة ابن عمه واغت�صبه� يف غي�ب زوجه� ف��صتنجدت 
ت عليهم� م� ك�ن  بزوجه� واأبيه�، وعند ح�صورهم� ق�صّ
م���ن فعل ط�ركوين معه� يف نومه���� وط�لبتهم� ب�النتق�م 
له����، ثم انتحرت، وق���د اأدى ذلك اإىل ح���رب اأهلية بن 
املدن الروم�نية انتهت مبقتل الغ�در ط�ركوين وانت�ص�ر 
بروت����ص االأول جّد بروت�ص ق�تل يوليو����ص قي�صر.. تقّنع 
�صك�صبري خلف مكبث وو�صع على ل�ص�ن بوحه يف �صحوة 
�صم���ريه اللحظية، ه���ذه ال�صورة التي �صّب���ه فيه� نذالة 
مكبث وخي�نت���ه ل�صيفه بنذالة فعل ط�ركوين، فكالهم� 
خ�ن م���ن ائتمنه على اأمنه وحي�ت���ه، ومثل تلك املعلومة 
الت���ي اأ�ص�فه� �صك�صب���ري على ل�ص�ن مكب���ث تك�صف عن 
�ص���رورة اأن يك���ون املوؤل���ف على ق���در كبري م���ن الثق�فة 
واالإح�ط���ة ب�لكثري م���ن الوق�ئع الت�ريخي���ة، مع القدرة 
عل���ى توظيفه� يف ن�صي���ج عمله امل�صرح���ي يف موا�صع اأو 
مواق���ف درامية حتت����ج اإليه���� تدعيم� لالأث���ر الدرامي 
وتعميق���� للبني���ة املعرفي���ة يف منظومة �صي�غ���ة الن�ص 
امل�صرح���ي وحتقيقً� للم�صداقية، ف�ص���اًل عن اال�صتن�رة 
ب�أح���داث الت�ري���خ لالعتب�ر، وذلك م� يف���ّرق بن ك�تب 

كبري بحجم �صك�صبري وك�تب اآخر �صحل املعرفة.
ت�أثريية املونولوج يف درامية التعبري ال�سوتي

تتج�ص���د درامية ه���ذا املونول���وج �ص����أن كل مونولوج 
ع���ن طري���ق اإدراك طبيع���ة ال�ص���راع بن �صوت���ن داخل 
ال�صخ�صي���ة الواحدة نف�صه�، حيث ي�ص����رح �صوت عقله� 

�ص���وت م�ص�عره�، لينتهي ال�صراع بتغل���ب �صوت ال�صعور 
الذات���ي عل���ى �صوت العق���ل عنده�، واإذا ك�ن���ت احلقيقة 
الت�ريخي���ة اأو االجتم�عية تتمثل يف ك���ون ال�صخ�صية عند 
جت�صي���د �صراعه� الداخلي ك���ذات فردية يف ذروة ت�أزمه� 
ال يظه���ر �صوته� ظه���ورًا م�صموعً� على اعتب����ر اأنه �صوت 
�صمريه� فهي يف واقع االأمر ال تف�صح ب�للفظ عم� يعتمل 
بداخله���� واإمن���� غ�ية م� يظه���ر تعبريًا عن تل���ك املع�ن�ة 
م�ث���ل فيم���� يطبع عل���ى �صفحة الوج���ه اإمي����ًء اأو ك�إ�ص�رة 
مق�ص���ودة اأو اآلية من اإحدى اأطرافه، يف اأقل القليل رمب�، 
يف حرك���ة الاإرادية الأن ال�صكون األ���زُم تعبريًا عن املع�ن�ة، 
والأن كل م���� على امل�صرح ال ب���ّد اأن ُي�صمع واأن ُيرى بو�صفه 
�ص���ورة تعبريية، ل���ذا تنتح���ي احلقيقة الت�ريخي���ة ج�نبً� 
لتف�صح املج����ل اأم�م احلقيقة الفنية، لذل���ك يعّر املمثل 
تعب���ريًا ح��ص���رًا ب�ل�ص���وت املتدّث���ر ب�لوج���دان ليك�صف 
عم���� يعتم���ل بداخل ال�صخ�صي���ة التي يج�صده���� جت�صيدًا 
منت�ص���رًا مل�ص�عره���� عل���ى عقله����، لتب���دو ال�صخ�صي���ة 
منت�ص���رة ب�صرطه���� الذات���ي عل���ى ال�ص���رط املو�صوع���ي 
)املحيط اخل�رجي( الذي اأم�صك بلج�م االإقن�ع من عقل 
ال�صخ�صي���ة واأنهك م�ص�عره� يف له�ثه� وراءه، وهن� يطّل 
اأ�صلوب االأداء  براأ�صه ع���ر روؤية خمرج العر�ص واأ�صلوب 
اإخراجه له����، ويف ح�لة اأداء مونول���وج »مكبث« هذا وفق 
النزع���ة الطبيعي���ة� قد يلج����أ املخ���رج اإىل ت�صجيل �صوت 
املمث���ل يف اأدائ���ه للمونول���وج وي�صتبدل ب���ه اأداءه احل��صر 
ليع���ّر بذل���ك ع���ن مط�بقته ب�ل�ص���ورة املعرو�ص���ة لواقع 
احل����ل، فيظه���ر املمثل يف ح�لة �صم���ت وتفكري ظ�هري، 
بينم���� تظهر تعبريات وجهه واأطراف���ه املعنى الذي تبعثه 
م�ص�ع���ره املتقلب���ة يف مواجه���ة عقل���ه واإدراك���ه، يف حن 

ي�صدر ال�صوت عن طريق جه�ز الت�صجيل.
والأن وظيف���ة الفن امل�صرحي هي اإب���راز ح�لة �صعورية 
بطريق���ة تلق�ئية ان�صي�بية لذلك يت�ص���م االأداء يف املونولوج 
بو�صفه انعك��ص���ً� حل�لة �صعورية يف ذروة الت�أزم ب�لتلق�ئية، 
والأن املونول���وج واملن�ج�ة جت�صيد ملظه���ر من مظ�هر البوح 
الذات���ي االآين املتغ���ري ال���ذي ي�صتند اإىل ب�ع���ث نف�صي قوى 
لذل���ك ف����إن كاًل منهم� يقف عل���ى اأر�ص النزع���ة الت�أثريية 
وه���ي النزع���ة التي تهت���م ب�إب���راز التغ���ريات الط�رئة على 
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�صفح���ة النف����ص الب�صري���ة يف اللحظ�ت النف�صي���ة املختلفة 
ومتب�ينة االأجواء، لذلك يلج�أ املخرج اإىل اأحد املونولوج�ت 
اأو النجوي����ت اإىل و�صع املمثل ح����َل مثوله الأداء مونولوج اأو 
من�ج����ة يف ب���وؤرة �صوئية تقي���د حركته داخ���ل احليز الذي 
ت�صغل���ه دون اأن تتج�وزه كم� لو ك�ن يف ح�لة �صكون و�صمت، 
حت���ى واإن ك�ن اأداوؤه ال�صوت���ي املعّر عن ح�ل���ة ال�صخ�صية 
���ل( ليج�صد  الت���ي يج�صده� ح��ص���رًا ومب��صرًا )غري م�صجَّ
ح�ل���ة العزلة التي تعمل بقعة ال�ص���وء الواقعة فوقه والعتمة 
حتيط به���� من كل اجت�ه على االإيه�م ب����أن ال�صخ�صية اإمن� 
حت����دث نف�صه� عر حوارية اإرادته� مع م�ص�عره� يف غي�ب 
اإيه����م افرتا�صي تع�قد فيه العر����ص امل�صرحي مع جمهوره 
على �صدقه الفن���ي.. والبوؤرة ال�صوئية و�صيلة درامية ف�علة 
لتحقيق م�صداقية االأثر، ف�صاًل عن اإبراز م�صتوي�ت متعددة 
لالأحج�م م� بن املمث���ل )ال�صخ�صية( على امل�صتوى امل�دي 
وتظليله� على امل�صتوى الت�أثريي حجمً� ولونً�، وعلى امل�صتوى 
االإيح�ئ���ي ترمي���زًا ب�أن ال�صخ�صية تعمل عل���ى تنوير نف�صه� 
الأن مواجه���ة م�ص�عره���� الإرادته� ت�صكل وقف���ة نقدية ذاتية 
ال من�����ص من حدوثه���� متكينً� لل�صخ�صية م���ن اتخ�ذ قرار 
ح��صم يح���دد م�ص�ر فعله امل�صتقبل���ي الظ�هر اإزاء اخلروج 
من موقف مت����أزم ا�صتبكت فيه ذات���ه ال�صعورية مع  اإرداته 
الذاتي���ة فيم� يتعلق ب�ل�صورة الدرامية امل�صرحية يف ح�لَتي 
املونول���وج واملن�ج�ة، مع التفريق بن وق���وف املونولوج على 
اأر�صية )ت�أثريية( ووق���وف املن�ج�ة على اأر�صية رومنتيكية 
ب�عتب�ر املن�ج�ة تعبريًا دراميً� عم� انتهى اإليه �صراع م�ص�عر 
ال�صخ�صية الدرامية مع ال�صرط املو�صوعي اخل�رجي، وهي 
نه�ي���ة لي�ص���ت يف �ص�ل���ح م�ص�عره� بال من����زع  على النحو 
الذي ينتهي اإليه املونولوج واإمن� هي نه�ية يف �ص�لح ال�صرط 
املو�صوع���ي اخل�رج���ي مم� يلجئ ال�صخ�صي���ة اإىل من��صدة 
�ص���يء م� قد يك���ون الغيب اأو ال�صك���وى لرفيق خي�يل  كح�ل 
براك�ص�ج���ورا يف من�ج�ته� للم�صب����ح يف افتت�حية »برمل�ن 
الن�ص�ء« الأر�صتوف�ني�ص وكم� هو ح�ل عبلة يف جنواه� للن�قة 
وه���ي ت�صقط م� تع�نيه اإزاء م� يث���ريه عنرتة من غريته� يف 
م�صرحي���ة اأحمد �صوقي، وهن� اأ�صري اإىل اأن كال االأداءين يف 
ح�ل���ة املونولوج اأو يف ح�لة املن�ج����ة قد يختلف�ن يف اأ�صلوب 

اأداء كل منهم� وقد يتفق�ن ح�صب الت�صور االإخراجي.

الأداء الت�أثريي للمونولوج واملن�ج�ة
اإن االأداء التمثيلي للمونول���وج اأو للمن�ج�ة وفق اتب�ع 
الروؤية االإخراجي���ة لالأ�صلوب الت�أث���ريى ي�صتلزم التج�صيد 
ال�صوت���ي احل�����صّ مظل���اًل ب�لت�صجيل ال�صوت���ي للكلم�ت 
نف�صه� التي يوؤديه� املمث���ل اأداًء ح��صرًا يف �صفرية اأدائية 
�صوتي���ة واح���دة، يف زم���ن اأداء موحد مب���� يعك�ص وجهن 
لل�صخ�صي���ة نف�صه����، اأحدهم���� داخل���ي، اأم���� الث����ين فهو 
خ�رج���ي لت�أكي���د انعك��ص املع�ن����ة الداخلي���ة على املظهر 
اخل�رج���ي لل�صخ�صية، وبذلك تختل���ف جم�لية االأداء، اإذ 
يجتمع يف وحدة التعبري الفعُل وب�عُثه يف االإ�ص�ءة ال�صوتية 
املب��صرة، بينم� يقبع ب�عُث���ه املختفي يف التظليل ال�صوتي 
امل�صجل، كم� ميكن يف اإط����ر اإعم�ل خي�ل املخرج يف خلق 
جم�لية التنويع اأن يتغ�ير ال�صوت�ن :  احل��صر التج�صيدي 

املب��صر، والتظليلي امل�صّجل عر جه�ز ال�صوت.
ي�ص���كل كال التعبريي���ن : املونولوج واملن�ج����ة -اإذا م� 
اأخذن���� ببع����ص االآراء الت���ي ال تف���رق بينهم�- عن���د االأداء 
الت�أث���ريي م�صرحيً� حم�ول���َة جت�صيد م� ت�صع���ر به احلوا�ص 
الب�صرية وال�صمعية يف اإدراكهم� حلقيقة مع�ن�ة ال�صخ�صية 
اإدراكً� ع�ب���رًا، ف�ملتلق���ي مل�صهد املونول���وج اأو املن�ج�ة يركز 
ب�ص���َره و�صمَعه على التعبريات اللحظية املنعك�صة على وجه 
املمث���ل ويف اختالج �صوت���ه، اأي على التعب���ريات اخل�رجية 
املطبوع���ة عل���ى وج���ه املمث���ل وع���ر ذبذب�ت���ه ال�صوتية يف 
اختالج�ته����، وبذلك ال يجد ال�صخ�صي���ة �صخ�صية واحدة 
ب���ل تتمثل له ع���ددًا م���ن ال�صخ�صي�ت اأو ه���ي �صخ�ص�ن يف 
�صخ�صية واحدة منق�صمة، فهو يرى وجهه� وجهن اأو وجوهً� 
متع���ددة، وي�صم���ع يف �صوته� عددًا من االأ�ص���وات، وذلك ال 
يتحق���ق يف امل�صهد كم���� ال تتحقق يف الرول���وج )التقدمية 
الدرامي���ة( دون روؤية اإخ���راج يعمل االأ�صل���وب الت�أثريى يف 
كل عن��ص���ر اإخراجه ملوقف الب���وح الذاتي هذا اأداًء متثيليً� 
وم�ص�حب����ت �صوئي���ة و�صوتي���ة ولونية رمب���� ال حتت�ج اإىل 
تدرج امل�صتوي����ت ال�صعورية واملعنوية حجم���ً� واإمن� يقت�صر 
االهتم�م غ�لبً� على األوان بقعة ال�صوء ال�ص�قطة على املمثل 
كم���� لو ك�نت ال�صخ�صية تقف حتت ظ���ل الفتة م�صيئة لياًل 
تتب���دل األ���وان اإ�ص�ءته� بن حلظة واأخ���رى، ويف ذلك يقول 
�صيزان   Cezanne  وهو اأحد كب�ر امل�صورين الت�أثريين: 
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“اإن العن ترى احلقيق���ة يف حلظة ع�برة، ف�لفن�ن يح�ول 
اأن يع���ّر ع���ن الت�أث���ري الذي يق���ع على عين���ه يف حلظة من 
اللحظ����ت ال�صريعة.. اإذن كّل منظ���ر خ�رجي لي�ص منظرًا 
واحدًا بل هو عدة من�ظر بح�صب ال�صوء والزم�ن والعوامل 
املحيط���ة والع���ن التي ترى” وم���� املونول���وج امل�صرحي وم� 
املن�ج�ة �صوى انعك��ص مل���� بداخل ال�صخ�صية على خ�رجه� 
انعك��ص���ً� �صعوري���ً� حلظي���ً�، لذا تق���ع تعبريات وج���ه املمثل 
وكذلك تعبريات���ه ال�صوتية على عن املتفرج و�صمعه وقوعً� 
حلظيً� �صريعً�، ومن ثّم يتوجب على املمثل اأن يكّثف تعبريه 
الب�صري عر الوجه ب�الإمي�ءات واالإ�ص�رات، ويكثف تعبريه 
ب�ل�صوت عر النر ح��ص���ر التج�صيد متزامنً� اأو متداخاًل 
م���ع تظليله ال�صوت���ي املنبعث عر جه����ز الت�صجيل، كذلك 
يتداخ���ل ج�صُد املمث���ل ح��صرًا مع الظ���الل املتعددة بت�أثري 
الب���وؤرة ال�صوئية ودرامي���ة األوانه� املتب�ين���ة واملتت�بعة التي 
تخل���ق ح�لة من ع���دم الثب�ت اأو من عدم الت���وازن النف�صي 
لل�صخ�صي���ة، ف�صاًل ع���ن جم�لي�ت ال�ص���ورة الت�أثريية التي 
جتعل املتفرج ي���رى ال�صورة وال يراه���� وي�صمع ال�صوت وال 
ي�صمعه لتداخل احلقيقي مع ظّله امل�صنوع عر امل�ص�حب�ت 
ال�صوئي���ة وال�صوتي���ة املوازي���ة لوجود املمثل امل����دي ج�صدًا 
وحرك���ة �صوتية، وبذلك يظهر �ص���ورة املونولوج اأو املن�ج�ة 
غ���ري متن��صقة م���ن الن�حي���ة املو�صوعية ويظه���ر �صذوذه� 
واختالفه� عن احلقيق���ة املو�صوعية على اعتب�ر اأن انفراد 
�صرطه� الذات���ي بت�صيريه� معزول ع���ن ال�صرط املو�صوعي 

الذي اأوقفته ال�صخ�صية خ�رجه�.

مونولوج »مكبث« يف ظ�هره وب�طنه
ن�ص املونولوج :

»مكب���ث : اأخنجر ه���ذا الذي اأم�م���ي ومقب�صه ب�جت�ه 
ي���دي؟ تع�ل، دعني اأم�صكك.. مل اأنْل���ك، ولكن م� زلت اأراك 
ي� روؤية ق�تل���ة.. األ�صت ت�صتجيب  للح�ّص كم� للب�صر؟ اأم اأنت 
حم����ص خنجر م���ن الّذهن، حم����ص اختالف زائ���ف �ص�در 
ع���ن دم�غ ب�حلّم���ى م�صطهد؟ م� زل���ت اأراك ملمو�صً� �صكاًل 
كه���ذا ال���ذي اأ�صتل���ه االآن.. اإنك تقت����دين يف الطري���ق التي 
كن���ت ذاهبً� فيه�، و�صالحً� مثلك كن���ت �ص�أ�صتخدم.. اأم�صت 
عين����ي اأ�صحوكة حوا�ّصي االأخرى، وهم� لوال ذلك يف قدره� 

جميعً�.. م���� زلت اأراك وعلى �صفرتك ومقب�صك قطرات دم 
مل تك���ن من قبل.. لي�ص ثمة �صيء كه���ذا اإمن� الفعلة الدموية 
هي التي تتخذ �صكاًل كهذا اأم�م عينّي.. يف هذه ال�ص�عة تبدو 
الطبيع���ة يف ن�ص���ف الع�مل ميتة، واالأح���الم ال�ّصريّرة تخ�دع 
الّن���وم امل�صّجف : ال�ّصحرة يحتفلون بطقو�ص هيك�تة الك�حلة 
�م اأيقظه ح�ر�صه الّذئب الذي �ص�عته هي عواوؤه،  واملوت ال�صّ
فراح بخط���ى متل�ص�صة كخطى ط�ركوي���ن الغ��صبة ي�صري 
لبة الّث�بتة ال ت�صمعي  نح���و غ�يته ك�ل�ّصبح.. اأيته� االأر�ص ال�صّ
خط����ي ويف اأي اجت�ه ت�صري لئال تف�صح احلج�رة نف�صه� عن 
م���ك�ين فتن�ل من ه���ول ال�ّص�عة، والهول يالئمه����.. فيم� اأن� 
اأتوّع���د ف�إنه يحي���� : ال تهب االألف�ظ ح���رارة االأفع�ل اإاّل اأبرد 
النف����ص )قرع جر����ص( اإيّن ذاه���ب واإيّن لف�عله�.. اجلر�ص 
يدع���وين.. ال ت�صمع���ه ي� دنكن فه���و ن�قو����ص ي�صتدعيك اإىل 

ال�صم�ء اأو جهّنم )يخرج(”.
يك�ص���ف مكب���ث يف مونولوج���ه هذا عن ع���دم تن��صق 
ظ�ه���ره مع ب�طن���ه، فمو�صوعية ذات���ه الداخلية املدفوعة 
حلظيً� من خالل �صحوة �صمريه الفج�ئية الع�برة  تفقده 
اتزانه النف�صي، وبذلك يتن�ق�ص فعله احلقيقي مب� يعك�ص 
ح�ل���ة ال�صذوذ ب���ن م� اأقدم عليه فعاًل وم���� يع�نيه، لذلك 
ف����إن اجت�ه االأداء التمثيلي لهذا املونولوج وفق روؤية اإخراج 
ت�أثريية النزعة هي اأن�صب من الن�حية الدرامية واجلم�لية 
اأي�صً�، ذلك اأن مكبث هن� ينكر نف�صه الإح�ص��صه ب�أن فعلته 
ال�صنيع���ة مل تكن متن��صبة مع م� يق�بل م� منحه اإّي�ه امللك 
املغ���دور من���ه �صريكً� ت�بع���ً� لتحري�ص زوجت���ه وال تتن��صب 
كذل���ك مع �صفت���ه م�صيف���ً� تفرت�ص في���ه االأم�ن���ة مع من 
ائتمن���ه، لذلك ف�إن جت�صيد املمثل له���ذا املوقف يف تعبريه 
امل�صرح���ي يكون جت�صي���دًا ت�أثرييً� من حي���ث الهيئة �صكاًل 
وم�صمونً�، اإذ ال ب���د اأن يّت�صم ب�لعمق ال�صعوري وبعج�ئبية 
التج�صي���د الداخلي وجم�لي�ته، واالأمر نف�صه ين�صحب على 
مونول���وج ليدي مكبث يف التعبري ع���ن اإح�ص��صه� بجرم م� 
اقرتف���ت يداه�، لكن مع ف�رق جوهري يتمّثل يف اأن فعلته� 
متوافقة مع ذاته�، عل���ى النقي�ص من مكبث الأن غريزته� 
هي التي تق���ود فعله� وتقود وراءه� ذل���ك الزوج الطموح، 
وذلك هو الفرق بن فعله� املدفوع ب�لغريزة وفعله املدفوع 

ب�لطموح الأن الطموح فعل مكت�صب.
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�ش��هد الع��ام 1492 نهاية الوج��ود العربي 
بع��د  عدي��دة  �ش��نوات  وم�ش��ت  الأندل���س،  يف 
ذل��ك تال�ش��ى فيه��ا الوج��ود العرب��ي يف تل��ك 
البقع��ة اجلغرافي��ة ومل يبق منه �ش��وى الآثار 

والذكريات .
ورغم م��رور هذه ال�ش��نوات الط��وال فقد 
بق��ي لتل��ك احلقب��ة اأثره��ا الكب��ر يف نفو�س 
العرب، اإذ يتغنون حينًا بالفتوحات القدمية، 
اأخ��رى عل��ى �ش��ياع ملكه��م  اأحيان��ًا  ويبك��ون 
الغاب��ر، وعل��ى دخ��ول ملوكه��م يف �ش��راعات 
اأ�ش��اعت الأندل���س، ومل ي�ش��لم  فيم��ا بينه��م 
ه��ذا التاريخ ل��دى املتعمقني فيه م��ن مقارنته 
م��ع الواقع وا�ش��تخال�س العرب منه على �ش��كل 
ن�ش��و�س اأدبية، كانت الن�شو�س امل�شرحية يف 
مقدمته��ا، ويف مادتنا هذه �ش��نّطلع على بع�س 
الن�ش��و�س العربية التي ا�ش��تقت من الأندل�س 
والأندل�ش��يني ق�ش�ش��ها، و�ش��تكون البداية مع 
الكاتب امل�ش��رحي امل�ش��ري عزيز اأباظة الذي 
قدم عملني ا�شتوحاهما من التاريخ العربي يف 
الأندل�س، الأول يتعلق بالنا�شر عبد الرحمن، 
والثاين باأبو عبد اهلل بن الأحمر اآخر امللوك 

العرب يف الأندل�س .

النا�صر
اعتم���د عزي���ز اأباظ���ة يف م�صرحيت���ه »النا�صر« على 
ال�صع���ر وقدمها كم�صرحية �صعري���ة، وو�صف يف بدايتها ما 
كان���ت تتمتع به ه���ذه الدولة من مكانة وق���وة بني الأمم.. 

يقول اأحد العاملني يف الق�صر متحدثًا عن ذلك :

م��������ودة بح���������اح

بني ا�شتح�شار املا�شي وا�شتخال�س الِعربرَ 

مأساة األندلس تغري 
املسرحيني العرب

عزيز اأباظة



احلياة امل�سرحية - العدد 107 - 108 در��ســــــات و�أبحــــــــاث

Theatre L
ife - Issue 107 - 108

255

»�صاعد : هذي ملوك الأر�ض زاحفة... ترجو الأمان 
لديه���ا وال�صفحا... �صاقوا له ال�صف���ر فالتم�صوا... �صلحًا 

فقد نوليهم �صلحا« .
وي�صري اأباظة اإىل وجود اأعداء كامنني داخل الق�صر 
ينتظ���رون الفر�صة لالنق�صا�ض على عب���د الرحمن ونزع 
امللك منه.. يقول اأحد العاملني يف الق�صر وا�صمه و�صيف:
»ل تن���م اآمنًا ف���رّب �صعي���ف الكي���د... اآذى ب�صعفه 
اأعداءه... كيف تنجو م���ن م�صمر لك بغ�صًا... كان اأوهى 

�صالحه بغ�صاءه« .
تتن���اول م�صرحية »النا�صر« ال�ص���راع بني ولَدي عبد 
الرحم���ن، احلك���م وعبد اهلل ال���ذي تاآمر م���ع الفاطميني 
املعادي���ن للنا�صر، وت�صتغل اجلارية منى ابنة اأحد المراء 
الإ�صب���ان هذا اجل���ّو امل�صح���ون بعوامل ال�صخ���ط والفرقة 
لتكيد للنا�صر لتقوي�ض اأركان اخلالفة مل�صلحة الإ�صبان .
م���ن اأبرز املتاآمري���ن مع عبد اهلل خ���ادم يف الق�صر 
ا�صم���ه من���ذر يت�ص���ارك يف حقده م���ع و�صيف �ص���د امللك 
احلاكم ويخططان لالإطاحة به وتعيني عبد اهلل بدًل منه، 

فنجده يقول :
»ل اأرانا الإله ي���ا حكم... يومًا تلى اأمرنا وحتكتم... 

ُترد فيه اإليك �صاغرة... مقادر امل�صلمني واحلرم« .
ويق���ول و�صيف : »اآن لعب���د اهلل اأن يهبا... هذا املعز 
الفاطم���ي لبى... وهياأ ال���راأي لنا والغ�صب���ا... اإن مل نرد 

وثبا .
من���ذر : هنا وكن���ا للهالك نهب���ا... ل ُتقلب الدولت 

اإل غ�صبا« .
يتح���دث الف�ص���ل الأول ع���ن حف���ل اأقام���ه النا�ص���ر 
وح�ص���ره ولداه احلكم وعبد اهلل، ويظه���ر يف هذ الف�صل 
كي���ف تتق���دم الوف���ود اإلي���ه م���ن الق�صطنطيني���ة وغريها 
م���ن الدول وهم يع���ّ�ون عن خ�صوعه���م، اإذ يقول ر�صول 

الق�صطنطينية :
لن���ي اإليك حتي���ة... ولو ا�صتط���اع ل�صعى  »م���ولي حمَّ
اإليك ف�صلَّما... وي���راك والدنيا تظاهر راأيه... بني امللوك 
ال�صاب���ق املتقدما... قال ادن من���ه اإذا بلغت... وقّبل التاج 

الأعز فهبت اأن اأتقدما« .
ثم يطل���ب الر�صول م�صاعدة النا�ص���ر بعدما نق�صت 

بغ���داد ع���رى العه���د الوثيق معه���م، ويظهر اأي�ص���ًا ر�صول 
ال�صقالب���ة وه���و يطل���ب امل�صاع���دة يف حت�ص���ني جي�صه���م 
ودعم���ه، فياأمر عبد الرحم���ن باإر�صال اب���ن جهور للقيام 

بهذه املهمة .
واأم���ام قوة الدولة يلج���اأ اأعداوؤه���ا للد�صائ�ض واإثارة 
الفتن���ة ب���ني اأبن���اء النا�ص���ر، فنجد من���ذر ينق���ل ر�صائل 
الفاطمي���ني لعبد اهلل لالنقالب على احلكم، وجند ر�صول 
ناف���ارة يهدي امللك جارية ا�صمها من���ى ويرمي من خالل 
ذل���ك للتاأثري عليه واإحاكة الد�صائ�ض.. تقول منى �صراحًة 

مل�صاعدتها تغريد :
»تغريد، خطتنا اندلع النار يف ُملك اخلليفة« .

ولتحقي���ق خطتها حتاول �صم �صف���ق حللفها باعتبار 
اأن الأخرية تنحدر باأ�صولها من نافارة وقد رباها امللك يف 
ق�ص���ره كابنته.. وتتواىل الأحداث، وير�صل املعز لعبد اهلل 
دعم���ًا وقوات، وهن���ا يعلم النا�صر باملوؤام���رة فيواجه ابنه 

بالأمر ويكلمه بلغة قا�صية :
»ل�ص���ت من �صلب���ي ول من اأمة... وهنت ف���اإن الأ�صد 

اأبناوؤها اأ�صد« .
ويقول اأي�صًا :

»جلاأت ل�صيف الأجنبي وجاهه... علينا وذاك الهون 
واخللق الوغد« .

وتنخ���رط �صفق التي يحبها احلك���م يف د�صائ�ض منى 
وتنق���ل له���ا اأخبار غ���زوة يعّد له���ا الأخري، ولكنه���ا ت�صعر 
بتاأنيب ال�صمري وتذهب للنا�صر تعلمه مبا نقلت، فيغ�صب 
، وحني تعلم  منها املل���ك واحلك���م ويكلمانها بكالم قا����ضٍ

بالأمر منى تقتلها بخنجرها .
ويف اآخ���ر م�صهد للم�صرحية جند احلكم يحمل �صفق 

وهو يبكي فراقها، لكن والده يدفعه للحرب قائاًل :
املل���وك  بوج���د  ب  ال�صع���و...  ت�صا����ض  ه���ل  »�ص���ه 
واأحزانه���ا... وقد جهل���وا اأن اأ�صقى الروؤو����ض  روؤو�ض تنوء 

بتيجانها« .

غروب الأندل�س
م�صرحية »غروب الندل����ض« لعزيز اأباظة تدخل 
يف الف���رة الأخرية للحك���م بغرناطة، وحتاول ت�صليط 
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ال�ص���وء على ت�صل�ص���ل الأحداث الت���ي ت�صببت ب�صقوط 
اآخ���ر معاق���ل الع���رب يف الأندل����ض، وتك���ون البداي���ة 
بحديث يجمع القائد مو�صى بن اأبي الغ�صان مع الزغل 
ع���م امللك اأب���و عبد اهلل، وي�صرح في���ه مو�صى اأن امللك 
فرديناند وامللكة اإيزابيال ح�صدا القوات �صد العرب، 

ويقول �صعرًا :
»فرنانده���م واإيرابيال بالتي... تق�ص���ي على العرب 
الق�صاة ال�صاعبا... وقد األب���ا ُعع�صب الفرجن فاأزمعوا... 

غدرًا فاأ�صلونا العداء الالهبا« .
ويطل���ب من الزع���ل اأن ين�ص���ح اأخيه ب�صح���ذ الهمة 
ومواجهة اخلط���ر املقبل، واأن ل ي�صتم���ع للبطانة املحيطة 
ب���ه والتي تدع���وه لّلهو وال�صالل بدًل م���ن التفكري ب�صالح 

دولته .
وتقط���ع اجلل�صة عليهما عائ�ص���ة وهي والدة امللك اأبو 
عبد اهلل، وتخ� الزغ���ل بو�صع زوجها اأبو احل�صن وما اآل 
اإليه احلكم، وتطلب منه الع���ون وامل�صاعدة، وتنبئه اأن اأبو 
احل�صن قبل بدفع اجلزية للق�صتاليني، ويظهر اأبو عبد اهلل 
ليعلم اجلميع بنية والده تعيني ابن ثريا الرومية يف احلكم 
مكانه وا�صتبعاد اأبو عبد اهلل والزغل، وهنا يغ�صب الأخري 
حني يك�ص���ف خمط���ط عائ�صة بتعي���ني ابنه���ا وا�صتبعاده، 

فيقول لهما :
»دعوتن���ي فهداين الظن اأن ثغ���رت... لنا منافذ راأي 
ينق���ذ الوطنا... فجئت اأبذل يف جه���دي وحر دمي... وما 

اأقلهما يف ن�صره ثمنًا« .
وخالل خالفهما هذا يدخل اأبو احل�صن فيتهم اجلمع 
بالتاآم���ر �صده وحماولة خلعه ع���ن العر�ض، ويوؤكد لهم اأنه 
ينوي تعي���ني ابنه يحيى خليفة له بالفع���ل، وياأمر باعتقال 
املجتمعني بعدما اأبلغه اأمني الق�صر اأن بني �صراج ومو�صى 

قرروا تاأليب النا�ض واأعلنوها ثورة رف�صًا لتعيني يحيى .
وبع���د اعتقال املجموعة تعم���ل الو�صاطات لإطالق 
�صراحه���م، فتحاول بثين���ة -وهي �صابة ربته���ا عائ�صة- 
ادع���اء حبه���ا ليحي���ى، وتطل���ب من���ه اإط���الق �ص���راح 
املحتجزي���ن، كم���ا ي�صعى عل���ي العطار لله���دف نف�صه، 
وحينما يقب���ل امللك بو�صاطته يفاجاأ باأن ابنه يحيى اأمر 

باإطالق �صراح املعتقلني .

يتجم���ع الناج���ون يف ح���ي بن���ي �ص���راج ويخطط���ون 
لالنق���الب على امللك، لكن الأح���داث ت�صري باجتاه يحمي 
غرناط���ة من ث���ورة جدي���دة، اإذ يراجع املل���ك عن قرراه 
وير�ص���خ لإرادة ال�صع���ب بتعي���ني اأب���و عب���د اهلل خلف���ًا له، 
وي�صاف���ر ابن���ه يحيى اإىل مالق���ا لي�صتقر فيه���ا، لكن الأمر 
يغ�ص���ب الزغل ثاني���ة فيق���رر النف�صال عنه���م وتاأ�صي�ض 

اإمارته، فتعاتبه عائ�صة قائلة :
»م���اذا عَناك اأخ���ي؟ اأتغ�صب اأن وق���ى... اهلل البالد 
الفتن���ة ال�صع���واء... ه���ل كنت تبغ���ي اأن توؤجج ع���داوة... 

م�صبوبة اأو متوج دماء« .
ينت���ه  مل  وابنه���ا  وعائ�ص���ة  الزغ���ل  ب���ني  اخل���الف 
مل�صلحته���م، فنج���د اأب���و عب���د اهلل وق���ع يف الأ�ص���ر ل���دى 
الإ�صبان، والزغل وقع بحروب مع فرديناند، وتبداأ الر�ُصل 
بالوف���ود لإطالق �صراح امللك الأ�ص���ري، كما تذهب عائ�صة 
اإىل م�صر ت�صعى للح�صول على دعم من قايتباي من اأجل 

حترير ابنها .
وُيظه���ر اأباظ���ة �صع���ف �صخ�صي���ة املل���ك العائد من 
الأ�ص���ر وقوة �صخ�صي���ة عائ�ص���ة يف املقابل، له���ذا ترف�ض 
عها ابنه���ا والتي تق�صي بت�صليم  القب���ول بالتفاقية التي وقَّ
غرناط���ة، ولإظه���ار ال�صغط الذي كان يعي�ص���ه امللك ياأتي 
ر�ص���ول الق�صتاليني ليذّكر ب�ص���رورة تنفيذ التفاق امل�م، 

ويحدد لهم موعدًا للقبول وذلك قبل الغروب :
»اإن اأج���زمت فاأنزلوا العلم اخلفاق... وال�صم�ض تنثني 
للغ���روب... وابعث���وا كابرًا لتوقيع هذا العه���د... عنكم يف 
املوع���د امل�ص���روب... يف يديه املفتاح، مفت���اح غرناطة... 
والق�ص���ر ذي احلم���ى املطن���وب... الغ���روب امليق���ات ل 

تتعدوه... واإل فالويل للمقلوب« .
يرف����ض علي العطار ومو�صى ال�صلح، ويوؤكدان اأنهما 
ما�صيان يف اجلهاد، لك���ن امللك ياأمر بال�صت�صالم باإنزال 
العلم، ويجل�ض عل���ى كر�صيه مغلوبًا عل���ى اأمره، فتخاطبه 

عائ�صة بغ�صب :
»تذكر اهلل باكيًا؟ هل يرد الدمع... جمدًا ثوى وعارًا 
اأقاما... هّدين خطبن���ا اأنك ابني... يا لأم ُت�صقى العذاب 
ُتوؤام���ا... مل ت�صن كالرجال ملكًا فاأم�ص���ى... ركنه اندك 

فابكه كالأيامى« .
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املهرج
ويف �صوري���ة جن���د الكاتب امل�صرح���ي حممد املاغوط 
ا�صتع���ار من التاري���خ الأندل�ص���ي �صخ�صية عب���د الرحمن 
الداخ���ل للتهكم ع���ل واقعنا والتاأ�صف عل���ى امل�صري الذي 
و�صل اإليه العرب بعدما خ�صروا عدة مدن وبلدان وما عاد 
له���م كلمة م�صموعة بني الأمم، واأكرث من ذلك فقد انت�صر 

الف�صاد بينهم والُفرقة .
تتح���دث م�صرحي���ة »امله���رج« للماغ���وط ع���ن فرقة 
م�صرحي���ة جوالة تق���دم عرو�صها يف ح���ي �صعبي، وي�صف 
املاغ���وط اأفراده���ا باأنهم »يف �صبيل امل���ال ل يتورعون عن 
ت�صويه اأرقى الن�صو�ض امل�صرحية وم�صخ اأبرز ال�صخ�صيات 
التاريخية وكل ما م���ن �صاأنه متلق اجلمهور وتلبية رغباته 
الأنيق���ة املرجتل���ة« ويتجل���ى ذل���ك وا�صحًا ح���ني تتحدث 
الفرقة عن �صقر قري����ض، فيعر�ض اجلمهور -رغم عدم 
ثقافت���ه- على الت�صويه الذي طال هذه ال�صخ�صية العربية 
واتهامه باأنه مهتم بالن�ص���اء، فاملمثل الذي اأدى �صخ�صية 
عبد الرحمن يرتكب عدة اأخطاء، فهو يرتدي مثاًل بنطال 
جينز ومي�صك جريدة ويرت���دي نظارات �صم�صية، وحينما 
يدخل اإليه ر�ص���ول �صارملان يرف�ض اإعط���اءه هدنة، وي�ر 
�صبب حربه ب���اأن �صارملان حرمه ح���ب حياته حينما تزوج 
كهرم���ان اجلاري���ة، ويقول : »م���ن اأجله���ا �صاأخو�ض حربًا 
حت���رق الأخ�ص���ر والياب�ض، معرك���ة اأين منها الغ����اء اأو 
داع�ض« فيعر�ض اجلمهور على كالمه ويوؤكدون باأنه ي�صوه 
التاري���خ، ف�صقر قري����ض مل يكن يهت���م بالن�صاء، وحتدث 
جلبة يف املكان ويغ�صب املمثل، ويف هذه الأثناء يرن هاتف 
املقهى فتكون ال�صدمة اأن املت�صل هو �صقر قري�ض نف�صه، 

ياأمر مبجيء املمثل اإليه .
يف امل�صه���د الذي يليه يظه���ر املهرج يف جمل�ض �صقر 
قري����ض واخلوف باٍد علي���ه وهو يتلقى الل���وم ب�صبب جهله 
به���ذه ال�صخ�صية العربية، فيق���ررون قتله والتخل�ض منه، 
ولك���ن بعدما يخ�ه���م بالتطورات الت���ي تعي�صها الب�صرية 
الي���وم م���ن اآلت كهربائي���ة ونظ���ارات �صم�صي���ة وغريه���ا 
ي�صعرون بالر�صا ويقررون تكرميه مبنحه اإحدى الوليات 
العربي���ة ليحكمها، فتك���ون ال�صدمة ح���ني يكت�صف �صقر 
قري����ض اأن الكثري من املدن العربية بات���ت حمتلة، ول�صدة 

غ�صب عبد الرحمن الداخل من واقع اأحفاده يقرر ال�صفر 
ع���� التاريخ واإ�صالح و�صعهم، فيحاول املهرج اإثناءه عن 
ه���ذه اخلطوة لعدم امتالكه تاأ�صرية ت�صمح له بالتنقل بني 
الدول العربية، لكن عبد الرحمن الداخل ي�صر على راأيه، 
فنجده عالق���ًا يف مركز حدودي باإح���دى الدول يرف�صون 
ت�صديق���ه ويتهمونه باجلن���ون، وح���ني ي�صدقونه يقررون 
املتاجرة ب���ه، في�صلمونه للحكومة الإ�صباني���ة التي اأر�صلت 
من يتفاو�ض مع اأحد امل�صوؤولني للح�صول على هذا الرجل 

العائد من التاريخ من اأجل النتقام منه .

اأمرية الأندل�س
اخت���ار الكات���ب امل�ص���ري اأحم���د �صوق���ي مل�صرحيته 
»اأم���رية الأندل����ض« فرة ع�صيب���ة من تاريخ ه���ذه الدولة 
والتي ه���ي زمن الطوائ���ف، وحتديدًا فرة حك���م املعتمد 
ب���ن عباد الذي ا�صتهر بنظمه لل�صعر وولهه بجارية ا�صمها 
الرميكي���ة والت���ي تزوجها واأجن���ب منها ع���دة اأبناء، كان 

منهم بثينة بطلة العمل .
من���ذ بداية امل�صرحي���ة ي�صعنا �صوق���ي يف جّو احلكم 
امل�صطرب الذي يعي�صه ابن عباد، وتكون اأول م�صاهد العمل 
مع ابنته بثينة التي عادت لإ�صبيلية بعد زيارة ق�صرية لها 
لقرطبة، وحني ي�صاألها بع�ض العاملني يف الق�صر عن هذه 
املدين���ة جتيبه���م : »اآه م���ن قرطبة وفجاءاته���ا يا جوهر، 
وويل���ي على اأخي الظافر يف ه���ذه الولية احلمراء التي مل 
يقلده���ا اأمري اإل ُقتل اأو ُعزل.. عر����ض ي�صطرب حتته كل 

جال�ض، وتاٌج ل ي�صتقر على راأ�ض كل لب�ض« .
ثم تتطرق للف�صاد الذي تعانيه قرطبة وال�صطرابات 

حممد املاغوط
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الت���ي تعي�صها.. ومل ينِه �صوق���ي ف�صله الأول اإل وي�صعنا يف 
كام���ل �صورة الو�صع الذي يعي�صه اب���ن عباد، فهو يتعر�ض 
لل�صغط من الدولة املغربية والبتزاز مقابل ح�صوله على 
دعمه���م وحمايتهم له يف حربه م���ع الإ�صبان، ويدخل على 
امللك القا�صي ابن الأدهم وهو يحمل له ر�صالة من الأمري 
�ص���ريي بن اأبي بكر، وهو رج���ل متقدم بالعمر، متزوج من 
ث���الث ن�صاء، ويخط���ط للزواج من الرابع���ة وقرر طلب يد 
بثين���ة، ورغم اأن املل���ك يرف�ض هذا الطل���ب لكن الأمر مل 
يك���ن �صه���اًل علي���ه ول على ابنت���ه، ف�صريي ه���ذا هو كافل 
الدول���ة املغربية وكبري وزراء ال�صلطان يو�صف بن تا�صفني، 

واأي�صًا قائد جيو�صه الأك� .
ورغ���م اأجواء التوتر املحيط���ة بابن عباد اإل اأن ذلك ل 
مينع���ه من اإقامة جمال�ض ال�صراب وال�صكر، ويحر�ض �صوقي 
على اإظهار وجود �صخ�صية ال�صاقي، بالإ�صافة ملقال�ض الذي 
يعم���ل كم�صحك للمل���ك وحا�صيته، لك���ن لهوهم مل يبعدهم 
عن اأخب���ار العر�ض املهت���ز، فيعلمه وزيره داين ب���اأن القادر 
�صاحب طليلطة يخطط لأخذ قرطبة من ابنه الظافر، وهو 

ما يحدث بعد ذلك فعاًل، وُيقتل على اإثره الظافر .
ينقل لنا اأحم����د �صوقي تفا�صيل ق�صة حب بداأت تعي�صه 
بثين����ة بعهد التقائها م�صادفة ب�صاب يف قرطبة تناف�صت معه 
عل����ى �صراء كتاب دون اأن يعلم هويتها، اإذ كانت ملثَّمة حينها 
يف هيئ����ة رجل، لكن م�صاعره����ا مل متنع ال�صاع����ر من اإظهار 
�صخ�صية بثينة النا�صجة والواعية والتي ت�صعر بالقلق الدائم 

على والدها وتهتم حلزن����ه وغمه، ويف جل�صة لها مع العبادية 
جدته����ا تق����ول لها : »م�صكني اأب����ي امللك، اأ�صب����ح ل يدري من 
اأي����ن تلقى البالء املغاربة و�صلطانهم ابن تا�صفني يطلعون من 
البحر، والإ�صبان وعاهلهم األفون�ض يزحفون من ال�، وامللك 
يبينهم كال�صيد املط����ارد من جانبيه اإن تلفت ميينه ُقتل واإن 
تلفت �صماله اأُكل، والأندل�ض يف هذه الأثناء كالأ�صد الواقع يف 

احلفرة اإن �صكن مل ينفعه واإن حترك مل يرفعه« .
خم���اوف املعتمد م���ن ابن تا�صفني حليف���ه املغربي ل 
تلث����ض اأن تتاأك���د بعدما ينت�ص���ر رجال الأخ���ري يف اإ�صبيلية 
مقرري���ن ال�صيطرة عليها، فيخرج ابن عباد لقتالهم، لكن 
معركت���ه تنتهي بانتهاء حكم���ه و�صوقه اأ�ص���ريًا مع عائلته، 
با�صتثن���اء بثين���ة الت���ي وقعت يف الأ�ص���ر كجاري���ة دون اأن 
يعلم م���ن اأ�صرها بهويته���ا، وبال�صدفة يطل���ع اأبو احل�صن 
وال���د ال�ص���اب املغرم بالأم���رية على اأمر اأ�صره���ا، ويتمكن 
م���ن حتريرها، وتع���ود لتجتمع بح�صون ال���ذي يطلب منها 
ال���زواج، لكنها ترف�ض القب���ول بعر�صه اإن مل حت�صل على 

موافقة اأ�صرته امل�صجونة يف قلعة اأغمات املغربية .
ت�صافر بثين���ة وح�صون وب�صحبتهما والده وابن حيون 
وه���و �صديق للعائل���ة، ويتمكن���ون من الدخ���ول اإىل �صجن 
امللك والوقوف على الظروف ال�صيئة التي تعي�صها العائلة، 
وهناك يبارك الوالد لبنته بالزواج، ويعلمه ابن حيون باأنه 
ن من احل�صول على موافقة  من خالل دفعه ملبلغ كبري متكَّ
م���ن ابن تا�صفني لنق���ل العائلة الأ�ص���رية اإىل منزل و�صعه 
اأف�ص���ل �صرط اأن يعمل ابن عباد برعاية الإبل تلبية جلملة 
�صبق وذكرها حاكم ا�صبيلية، اإذ قال : »اأرعى اجلمال عند 

اأمري امل�صلمني ول اأرعى اخلنازير مللك الإ�صبان« .

زمن احل�صار
اخت���ار الكات���ب امل�صري اأحم���د �ص���راج مل�صرحيته »زمن 
احل�صار« اآخر اأيام احلكم العربي يف الأندل�ض، وحاول الدخول 
يف تفا�صي���ل ال�صنة الأخرية التي �صبقت ال�صقوط وانتهاء حكم 

العرب الذي ا�صتمر يف تلك البالد حلوايل �صبعمئة عام .
يب���داأ العم���ل باحلديث عن هزمية الزغ���ل عم امللك 
اأب���و عبد اهلل ب���ن الأحم���ر على ي���د الق�صتالي���ني وتوقيعه 
اتفاقية ت�صليم معهم، والدخول يف طاعتهم، ول يخفي اأبو 

اأحمد �صوقي
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عب���د اهلل �صماتته بعم���ه، ويقول للر�صول ال���ذي اأبلغه هذه 
الأخبار: »اأبلغ امللكني اجلليل���ني تهاين وامتناين بالق�صاء 
على عدونا ال�صقي، واأنني اأجدد لهما ولئي وطاعتي« لكن 
فرحة امللك العربي ل تكتمل، اإذ يعلمه الر�صول باأن امللكني 
فرديناند واإيزابيال الق�صتاليني ينتظران ت�صليمه لغرناطة 
مبوجب اتفاقية م�صبقة وقعها معهما حني كان يف الأ�صر .

ويتح���دث املل���ك لأمه ويبثه���ا هموم���ه وخماوفه من 
ق���دوم الق�صتال���ني لأخذ غرناط���ة، فتوؤكد ل���ه عائ�صة على 
�ص���رورة املواجهة والقت���ال، كما تلومه عل���ى العداء الذي 
َب يف ذه���اب املُلك من  ه �ص���د عمه وال���ذي ت�صبَّ �صب���ق وكنَّ
كليهم���ا، وحت���اول رفع همت���ه قائل���ة : »ما يح���ق للمك اأن 

ي�صعف.. ما يحق لك اأيها العربي اأن تخ�صع لعدوك« .
يف غالبية م�صاهد امل�صرحية يظهر امللك وهو يحاول 
احل�ص���ول عل���ى دع���م املحيط���ني ب���ه للقب���ول بالت�صليم، 
ويخاف يف البداية م���ن احلديث عن التفاقية امل�مة مع 
الق�صتالي���ني، وح���ني يعلن نيته املواجه���ة يعلنها خجاًل من 
قائد اجلي�ض ال�صليماين ومن اأبناء غرناطة، لكنه ومبجرد 
م���ا يختلي م���ع وزيره يو�صف جن���ده يعود ملخاوف���ه وقلقه، 
وجن���د اأن �صديقه ي�صجعه على الت�صلي���م وي�ر له التوقيع 
ال���ذي قام خ���الل الأ�صر، حت���ى اأن يو�صف يعاتب���ه لقبوله 
املقاوم���ة، فيجيبه امللك : »وهل كان يل خيار؟ من كان يف 

غرناطة كلها �صياأبه بي لو اأعلنت اأنني لن اأقاتل« .
وتتكرر امَل�صاهد التي تعك�ض �صعف �صخ�صية احلاكم، 
فنج���ده يندب قَدره ال���ذي اأوقعه يف ال�صج���ن على يد اأبيه 
وه���و طفل ب�صبب جاري���ة الأب، ثم وق���ع يف الأ�صر على يد 
الق�صتاليني مرت���ني، يف الأوىل عاد اإىل ق�صر اأبيه وُفر�ض 
عليه كويل للعه���د، ويف الثانية حتالف مع الق�صتاليني �صد 
عمه لي�صرد ملكه، ويقول : »اأنا العربي الأخري.. اأنا اأ�صقى 

اأهل الأر�ض.. اأنا اأ�صقى عربي على وجه الأر�ض« .
يتط����رق اأحم����د �ص����راج للخيبات الت����ي يعي�صه����ا �صكان 
غرناط����ة بعد تعر�صهم لهزائم متالحقة، ويقول اأحد اجلنود 
لزميله خالل نوبتهم الليلية : »يا رب اأتعبتنا املتاهة.. اأنهكنا 
ح�صار اجلوع واخليانة والعهود ال�صرية.. يا رب هبنا الثبات 
وه����ب قادتنا ال�صدق فلم يبق اإل ه����ذه الأر�ض.. ليكن زمننا 

زمن احل�صار الأبدي، لكن يا رب ل جتعله زمن ال�صقوط« .

امل�صرحي���ة تتحدث باإعج���اب عن القائ���د الع�صكري 
مو�صى بن اأبي الغ�صان، ويتعمد �صراج يف كثري من الأحيان 
مدحه عل���ى ل�ص���ان �صخو����ض امل�صرحية املختلف���ني، حتى 
اأن املل���ك نف�ص���ه كان يخجل منه ويخاف���ه يف الوقت عينه، 
ويف املقاب���ل كان مو�صى يحم���ل �صكوكًا كث���رية جتاه امللك 
مل ي���ردد يف اإظهاراه���ا عدة م���رات، فيقول عن���ه : » لول 
ال�صليم���اين واإ�صراراه لزي���ن ال�صياطني للمل���ك الت�صليم« 
كما يقول يف مكان اآخر : »�صقط امللك اأ�صريًا مرتني يف يد 
الأعداء، وتردد اأنه يف الأوىل تعهد بعدم احلرب �صدهم، 

ويف الثانية قدم تنازلت عديدة« .
وقب���ل وقوع ال�ص���دام مع الق�صتالي���ني ُير�صل اأبو عبد 
اهلل وف���دًا اإىل ملكه���م، ويطل���ب منه���م تاأخ���ري الت�صليم، 
فريف����ض الأخري الأمر، ويتقدم بجي�صه من اأجل احل�صول 
عل���ى غرناط���ة، وهن���ا يقع �صدام ب���ني اجلي�ص���ني العربي 
والق�صت���ايل، وينته���ي اللق���اء بانت�ص���ار اأبن���اء الأندل����ض 
وان�صح���اب الق�صتالي���ني، وُيظه���ر الكاتب ثاني���ًة قلة خ�ة 
ق���د  اأن املعرك���ة  اإذ يعتق���د  املل���ك و�صع���ف �صخ�صيت���ه، 
ُح�صم���ت ل�صاحله، لكن والدته وقائ���ده مو�صى يوؤكدان له 
اأن فردينان���د �صيعود ثانية، وهو ما يفعل���ه حقًا حني يقرر 
ح�ص���ار غرناطة وحرق حما�صيله���ا، الأمر الذي يج� يف 
النهاية اجلمي���ع على القب���ول بالت�صلي���م با�صتثناء مو�صى 

وال�صيلماين، وكذلك عائ�صة .
ُيظه���ر الكاتب العنف الذي قام به فرديناند وزوجته 
يف غرناط���ة وكيف اأحرقا التفاقي���ة ومل يلتزما بعهودهما 
يف حماي���ة ال�ص���كان، وُيختتم العم���ل بقول لعائ�ص���ة والدة 
امللك املخلوع : »يح���ق لهم البكاء كالن�صاء ملكًا عظيمًا مل 

يحافظوا عليه كالرجال.. يحق لهم« .

اأحمد �صراج
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مدخل :
الدرام���ا امل�سرحي���ة ه���ي ر�ؤي���ة للحي���اة بطريقة 
�الكلي�سه���ات  للت�سوه���ات  كا�سف���ة  فه���ي  خمتلف���ة، 
الباهت���ة، �ه���ي توظي���ف ب���ارع للكلمات �احل���وارات 
املجزاأة �لل�سمت امللتب�س �للجمل املكر�رة، مثلما هي 
ح���رب تارة �ت�سلي���ة حينًا ��سخرية م���ن ال�سخ�سيات 
املقولب���ة ال�سبيهة بالدمى الت���ي يزدهر بها املجتمعان 

البورجوازي �الأدبي .
�ناتايل �س���ار�ت �سهدت الق���رن الع�سرين يف جنونه 

�زه���وه، �يف ت�سوهات���ه �انح���داره، �خا�س���ت الأجنا����س 
الأدبي���ة كله���ا، فكتب���ت الر�اي���ة �الدرا�س���ة �امل�سرحي���ة، 
�كانت حا�سرة يف امل�سهد الثقايف الفرن�سي �الأ�ربي حتى 
رحيلها، �هي من ر�اد الر�اية الفرن�سية اجلديدة مع كلود 
�سيمون �مارغريت د�را�س، �كتبت الق�سيدة الحتجاجية 

�امل�سرحية ال�ساخرة .
�ل���دت �س���ار�ت يف اإيغانوف���و ع���ام 1900 �انف�سل 
�الداه���ا �هي ابن���ة �سنتني، ثم انتقلت به���ا �الدتها اإىل 
جنيف حني اأ�سبحت يف الثامنة، ثّم اإىل باري�س، �كانت 
له���ا زيارات ق�س���رة اإىل بطر�سبورغ �ه���ي بني الثامنة 
�العا�س���رة، ث���م ا�ستق���ر بها املق���ام يف باري����س، �كتبت 
اأعماله���ا بالفرن�سي���ة، �تخرجت من اأك�سف���ورد ب�سهادة 
احلقوق، ث���م در�ست يف ال�سوربون، �غدت موؤلفة ر�ائية 
�م�سرحي���ة، �كتب���ت ال�سع���ر �املقالة الأدبي���ة، �تنا�لت 
يف درا�ساته���ا املعتق���دات �املفاهي���م التقليدية �الدينية 

بطريقة ناقدة .
قدم جان ايف تادييه لأعمالها الكاملة التي اأ�سدرتها 
دار غاليم���ار يف باري�س عام 1996 مبقالة عنوانها »عازفة 
�سمتن���ا« جاء فيه���ا : »ل ميكن مواجه���ة الواقع مبا يخبئه 
�جه���ًا لوج���ه، ��سرعان م���ا ي�سبح اخلطر مميت���ًا كما يف 
اأف���ام الرعب �الر�ايات البولي�سي���ة، �تتلفظ �سخ�سيات 
�س���ار�ت بتفاه���ات بقدر م���ا تتلفظها �سخ�سي���ات فلوبر 
امل�ستع���د دائم���ا لقلبها راأ�سًا على عق���ب، �ل يدمر امل�سرح 
التحركات ال�سرية للنف�س الب�سرية لأن ج�سد املمثلني يعرب 

خليــــــل البيطــــــار

عازفة الصمت ناتالي ساروت 
ومسرحها الساخر
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عن النفعالت �لأن الإخراج ينّوه بانتقال ال�سطراب من 
كائن اإىل اآخر« .

اأعمالها امل�سرحية :
كتب���ت �س���ار�ت للم�س���رح : »ال�سمت-الكذاب-يّتا-

هذا جميل-اإنها هناك-من اأجل نعم اأ� ل« .
خا�س���ت �سر�ت جترب���ة امل�سرح ك���ي تغو�س اأكرث يف 
�س���ر�خ الواق���ع �نفو�س ال�سخ�سي���ات الت���ي اختارتها من 
النخب الأدبي���ة �البورجوازية املنكفئة املتواطئة الغام�سة 
الهاذي���ة املتعجرف���ة، �تع���ّري تاعبه���ا بالألف���اظ �قلبها 

للحقائق .
هذه درا�سة مل�سرحياتها ال�ست التي �سدرت يف كتاب 
م�ستق���ل برتجمة لرمي من�سور الأطر�س عن �زارة الثقافة 
بدم�س���ق ع���ام 1999 م���ع مقتطف م���ن مقدم���ة لأعمالها 

الكاملة كتبها جان اإيف تادييه . 
م�سرحي���ات نات���ايل �س���ار�ت ال�س���ت ت���كاد تك���ون 
جمموعة ف�س���ول �م�ساهد طويل���ة مل�سرحية من م�سرح 
ال���ا معقول، اإذ ين���در اأن جن���د اأ�سم���اء لل�سخ�سيات، 
�يغل���ب عل���ى معظمه���ا الطاب���ع النخب���وي �التاأرج���ح 
ب���ني حما�لة التعب���ر عن املعان���اة الداخلي���ة اأ� كبتها، 
�التاعب بالألفاظ، �تقطيع اجلمل للدللة على �سر�خ 
النف�س ��سر�خ الواقع، �يغلب الرتدد على ال�سخ�سيات، 
�يكت�س���ح ال�سم���ت اأ� الهذي���ان امل�ساح���ة املتبقي���ة من 
ح���ق التعب���ر، �كاأن امل�سرحيات �سرخ���ة احتجاج �سد 

الامبالة �الت�سيوؤ �التواطوؤ �اخلديعة .

»ال�سمت« والعزف احلزين :
ج���ان بير ال�سخ�سية املحوري���ة يف الن�س، ي�سعر 
باخلجل، �يعزف عن احلديث، �جمموعة من الرجال 
�الن�س���اء ب���ا اأ�سم���اء )كاأنه���م �سلة �سال���ون( يحثونه 
على التح���دث عما يد�ر يف خل���ده، �الإف�ساح عما هو 
خمج���ل يف اأفعاله، لكنه يلتزم ال�سم���ت، فيحا�ل من 
معه حتليل هذا املوقف : يرى اأحد احلا�سرين اأن جان 
بي���ر رجل تلك املظ���ات ال�سغرة �الرم���وز املقد�سة 

الت���ي ينبغ���ي األ مت����س، �يرى اآخ���ر اأن ال�سك���وت لي�س 
عامة الر�سى، �ي�ستنكر ه���ذا الت�سدد، �يقول مادحًا 
�سلوك بير : »اأنت �ساعر.. اأنت موؤثر.. لقد اأ�َسَرنا هذا 
ال�سم���ت كاأنه �سبكة عنكبوت.. نحن م�سحكون« �هذه 

مقتطفات من احلوار :
»ام���راأة3 : )بع���د اإخفاقه���م يف حث ج���ان بير على 
احلدي���ث اأ� عل���ى البت�سام( هناك اأنا����س �جودهم فقط 

ي�سل الأ�سوات �القلوب على ال�سواء .
امراأة2: ما اأحلى هذا! من قال هذا؟

امراأة3: بلزاك هو الذي قاله.. اأ�سرتجعه الآن.. لقد 
ذهلن���ي هذا.. اأظن���ه ُكِتب يف لوي�س لمب���ر : من ي�سلون 
اإىل درج���ة عليا د�ن اأن ي�ستحقوا ذل���ك ي�سلون بوجودهم 

الأ�سوات �القلوب على ال�سواء .
رج���ل2: ل اأعرف اإذا كان يوقف القلوب، �لكن فيما 
يخ����س الأ�سوات، �سوتك يبد� يل... اإنك مل تتحدث اأبدًا 

كما حتدثت...
)حت���ا�ل الن�س���اء 1، 2، 3، 4 التعب���ر ع���ن تعا�س���ة 
اأر�احه���ن ب�سب���ب �سم���ت ج���ان بي���ر �ع���ن ا�ستعدادهن 
لتقدميه���ا قربان���ًا كي يتكلم، �ي�سع���رن اأن ذلك يخرجهن 

من اخليبة(
ام���راأة1 : )متو�سلة( خذها.. نعم.. مل اأعد اأ�ستطيع 
الحتف���اظ به���ا.. اأن���ت متت�سه���ا.. اإنها تث���ور.. ها هي.. 
اأهديها اإليك.. اأقدمها قربان���ًا عند قدميك.. األ يعجبك 

هذا؟
ام���راأة2: �ر�حي اأنا؟ هكذا؟ تعي�سة؟ ل.. األ يعجبك 

هذا؟« 
�حني حت���دث الرجل1 ع���ن البي���وت يف الق�س�س 
اخلرافي���ة �ق�س����س اجلن، �ع���ن احلقائ���ق �الأماكن 
العابق���ة بالطفول���ة، �عن الكن���وز اجلداري���ة باإيحائها 
البيزنط���ي يف مقد�ني���ا، �عن امل�سلي���ات، �عن الكتاب 
ال���ذي اأعده لبوفيك ��ثقه بال�س���ور، عندها نطق جان 
بير ��ساأل ع���ن ا�سم الدار النا�سرة، فا�ستغرب اجلميع 
ب�سب���ب خ���ر�ج جان بي���ر عن �سمت���ه، �ب�سب���ب غرابة 
اهتمامه بالف���ن البيزنطي يف �قت تتجه فيه اهتمامات 
الآخري���ن اإىل م�سائ���ل راهن���ة، جمل مقطع���ة، �هذيان 
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يعك�س خيب���ة داخلية لدى نخب تتاأرجح بني الركون اإىل 
العزل���ة، اأ� اخلر�ج ملواجه���ة تناق�سات الواق���ع.. اإنهم 
ي�ستغل���ون كل �سيء، حتى ال�سمت.. نخ���ب تتاأرجح بني 
النفت���اح �الت�سدد، �بني ال�سجاع���ة �ال�سعور باخلجل.. 
ج���ان بي���ر ال�سام���ت ك�س���ف جانب���ًا من ف���راغ النخب 
�خما�فه���ا، �ب���رزت يف احل���وارات ال�سريع���ة �سخري���ة 
�س���ار�ت الناعم���ة الواخ���زة، اإذ ه���ي حت���ك �ل جترح، 

�تك�سف �ل تخد�س، �هي اأ�سبه مبو�سيقا حزينة .

»الكذاب« وهجاء التبعية والعجز والنفاق
�سالة حوار ل�سخ�سيات نخبوية : بير، اإيفون، جاك، 
جوليي���ت، �سيمون، لو�سي، فان�سان.. �يتحدث كل م�سارك 
يف احلوار بطريق���ة �ساكية مرة، �تربيري���ة تارة ��ساخرة 

ناقدة غالبًا :
»بي���ر : )جلاك �اإيف���ون �لو�سي( كنتم ترثون حلال 
مادل���ني.. كل النا�س ينقاد�ن، �ل اأحد يجر�ؤ على حتريك 

�ساكن .
روب���ر : بالطب���ع، اإنه���ا ت�سلين���ي )مببالغاته���ا( ما 
بالك���م؟ هن���اك الكثر م���ن اأمثالها.. ع���دد النا�س الذين 
يخجل���ون كونه���م ميلك���ون الأموال اأم���ر ل ي�س���دق.. اأمل 
تاحظ���وا؟ كل النا����س يري���د�ن اأن يك���ون له���م اآب���اء من 

الرب�ليتاريا.. اأجد هذا �سحيًا من �جهة نظري .
�سيم���ون : نعم، اأ�سبح طبيعيًا �سيوع نوعية الد�يل.. 
اإنه ن���وع.. خا�سة عند املثقفني.. حت���ى اأنهم يرتد�ن هذا 

الثوب.. فطريقة كامهم.. �األب�ستهم« .
ت�ستمر احلواري���ة بني احلا�سرين ح���ول مو�سوعات 
مت�سعبة مثل املبالغة �ال�سغط، �احلقيقة �الكذب، �الليونة 

�الت�سلب، �املقا�مة �التنا�سي، �ال�سعادة �اجلنون :
الك���ذب  يق���ززين..  الك���ذب  )لفان�س���ان(   : »ج���ان 

�البت�سام اأمران معديان .
روب���ر : )ل�سيمون( بالن�سب���ة يل احلقيقة ميكن اأن 
ت�سغط، لكنه���ا حمتواة، مقموعة.. يج���ب فعل ذلك، �اإل 

كيف نعي�س؟«
ي�سخ���ر اجلمي���ع م���ن اآخرين مم���ن يعرف���ون د�ن 
اأن يكون���وا م�سارك���ني يف احلوار مثل مادل���ني التي تبالغ 

ح���ني تتحدث عن بوؤ�سه���ا، �اإدغار ال���ذي يدعي اأنه من 
املقا�مة، �ميثل بير �سوت مادلني، بينما ميثل فان�سان 

د�ر اإدغار .
عد�ى البت�سام �املبالغة �الكذب تنت�سر : �سيمون 
تدع���ي اأنها كانت يف فرن�سا اأثن���اء احلرب، �اأن ز�جها 
راأى مظليني كنديني هارب���ني معتقدين اأنهما �سُيقب�س 
عليهم���ا، لك���ن ال���ز�ج �س���رخ عليهم���ا �فت���ح ذراعيه 
�جلبهم���ا اإىل املنزل، لكنها اأبلغت بي���ر اأنها �اأ�سرتها 
كان���وا يف �سوي�سرا اأثناء احل���رب، �مل يرتاجع اأحدهما 
عن موقفه، �غدا الثن���ان يف موقف حرج ��سعب على 

اأي منهما :
»روبر : يا عزيزتي �سيمون لو كنُت مكانك لعتربُته 

اإطراء، فهذا ما ن�سميه جعل رجل يجّن .
�سيمون : من املمكن اأن اتنازل عن ذلك .

بير : )مرتددًا �متكتمًا( طيب، بالتاأكيد كنت األعب 
)بلهجة منافقة(« .

هجاء للنخب التي تدير حوارات جمردة، ��سخرية 
من ازد�اجيتها الت���ي تدعي فيها التعاطف مع ال�سرائح 
ال�سعبي���ة �مع مقا�مي الحت���ال الن���ازي لفرن�سا اإبان 
احل���رب العاملية الثانية، �تنتقد م���ن يبالغ �ي�سّبه نف�سه 
ب�سقراط اأ� تاميذه، �ي���د�ر احلوار غالبًا حول طريقة 
احلديث اأ� نربة ال�سوت اأ� الذكريات غر املدققة التي 

جعلت بير يقول لر�بر :
»لدي اأحيانًا ثقوب يف الذاكرة« .

هناك تاعب بالألفاظ �كذب ��سعادة موهومة، �قد 
ا�سط���رت �سيم���ون اإىل اأن تقول لبير ال���ذي ك�سف كذبها 

اأمام اأ�سدقائهما :
»�ساأ�سع���د ح���ني ياأخذ�ن���ك �ي�سعون���ك يف زنزان���ة 

املجانني اخلطرين.. مكانك هناك« .
حوار �سريع �توظي���ف مَل�ساهد متثيلية ق�سرة داخل 
امل�سرحي���ة، ��سخ�سي���ات تعاين �طاأة الهت���زاز �ال�سر�خ 
النف�سية �هي تبحث عن د�ر �موقع عرب هذيانها، �تعي�س 
عزل���ة عن الواق���ع يف �قت تظ���ن اأنها يف �س���دارة امل�سهد 

الثقايف اأ� ال�سيا�سي .
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»يّتا« والت�سويه العمد
�سخ�سي���ات ب���ا اأ�سماء، رج���ال �ن�س���اء يرثثر�ن 
بعبثي���ة مهتزة، �ُيعّرف���ون باأرقام، �ين�سغل���ون مثل ر�اد 
ال�سالون���ات احلواري���ة بتقيي���م اأ�سرة د�ب���وي، �تقييم 
ال�سل���وك  تو�سيفاته���م  يف  �يقارب���ون  فرن�س���ا،  رج���ال 
املظهري، ثم يرتاجعون عنه���ا، �عائلة د�بوي يف مركز 
احل���وار �الختاف، تارة يق���ال عن ال�سي���د د�بوي اأنه 
حن���ون، �اأ�سرته عظيمة، �تارة يق���ال اأنه م�ستغل.. �من 

هذه احلوارات :
»ه���و : )لمراأة3( نحن �سقليون م���ن الداخل، ككل 
�سيء، �من ثم من جديد يعا�دنا، هذا ي�سدنا.. لن ت�سعر�ا 

اأبدًا باأن هذا مي�سكم �باأنكم ت�ساءلتم، على العك�س« .
ي�س���ور املتحا�ر�ن عائلة د�ب���وي يف اأ��ساع جرمية: 
تو�سي���ف ال���كام �الطع���ام �معاملة اخل���دم.. �من هذه 

ال�سور :
»ه���و : ل �سيء اإل تل���ك الهتزازات له���ذه ال�سحكة 

ال�سغرة التي يطلقها .
ام���راأة2 : نعم، لقد لحظُته���ا اأي�سًا، �سحكة �سغرة 

مزيفة جتعلك �سّيق ال�سدر .
امراأة1 : �سحكة باردة جتعلك دائمًا بعيدًا �غريبًا .

رج���ل2 : ه���ذا �سحيح.. ُيخي���ل لنا اأن���ه ي�سفعها يف 
�جوهنا .

رجل3 : ل، هذا فّج جدًا .
ه���ي : �لكن اأمن املمك���ن هذا؟ اأنتم اأي�سًا.. انطاقًا 

من اأ�سياء كهذه.. يّتا.. يّتا .
هو : توقفي، �سوف تخيفينهم .

ه���ي : )مهتاج���ة( يّتا.. يّت���ا.. راأ�سماليّت���ا، نقابّيتا، 
نبيوّيت���ا.. ه���ذه الطريقة الت���ي ي�ستخدمها يف لف���ظ يّتا.. 
.. بعيدة ج���دًا.. دائم���ًا حتى  تنت�س���ب النهاي���ة.. تند����سّ

القلب.. �كاأنها �سم.. يّتا.. يّتا« . 
ينقب املتحا�ر�ن عن الت�سوهات يف احلركة �اللفظة 
�البت�سامة �النربة، �هذه الاحقة يّتا بكلمات رائجة مثل 
راأ�سمالية �ر�مان�سية �سبيه���ة بقناة بناما، �هذه الاحقة 
كم���ا يقول اأحد املتحا�رين لزميلة : »توقظ لدينا �سيئًا ما، 

العنف �الإعدام.. تنزلق علينا �تخرتعنا« .

»هذا جميل« وفتح اجلروح
�سخ�سيات امل�سرحية اأب �اأم كهان، �ابنهما غريب 
الأط���وار، �د�رانتون املر�س���د النف�سي ��سدي���ق الأ�سرة.. 
تتذك���ر الأم حلظة مرعبة �هي حام���ل بابنها اأنها حا�لت 
التخل�س منه، لكنها بعد �لدته دللته، فغدا ك�سوًل منعزًل 
عن اأقرانه، �ا�ستعاد الوال���دان حمطات حياته �م�سوؤ�لية 
كل منهما عن اأخطاء اأدت اإىل هذا الو�سع ال�سعب �كلمة 
جمي���ل حتمل نقي�سه���ا �تف�سي اإىل التاأرج���ح بني معاملة 
ال�سبي كطفل �سوي اأ� كمري�س يحتاج اإىل معاملة خا�سة، 

�ا�ستدعى الأمر الت�سا�ر مع اأ�سخا�س ت�سمع اأ�سواتهم :
»هي : )�سوت الأم( اإنه ح�سا�س جدًا، متطلب جدًا .

�سوت : كم هو ماأ�سا�ي هذا الو�سع .
ه���ي : ك�سان.. كم ه���ذا جميل، ك�سول ب�سع، جميل، 
كل الأم���ر يكمن هنا.. لن تعرف���وا اإىل اأين ميكن اأن يوؤدي 
ه���ذا.. احتق���اره �ا�ستب���داده، �حني ل ي�ستطي���ع ال�سغر 
امل�سك���ني حتّمله، ح���ني ينحرف فاإنه هو، اأب���وه، ي�سل اإىل 

حد اأن يتمنى.. �ساعد�ين .
�سوت : اآه كم هو ماأ�سا�ي ر�ؤية هذا.. اأن يريد طرد 
هذا الطفل امل�سكني، اأن ي�سل اإىل هذا احلد.. من املمكن 

فهم ذلك اإذا كان �ساًل .
هي : �لكن ل، اإنه لي�س كذلك« .

هذه ال�ستع����ادة املعذبة لأ�سر لديه����ا طفل اأ� طفلة 
م����ن ذ�ي الحتياج����ات اخلا�س����ة، �ه����ذا ال�ستح�س����ار 
املع����ّزي لأ�سر اأخ����رى لها ظ����ر�ف م�سابه����ة.. د�رانتون 
��س����اّرا، يج����ري احلدي����ث عنهم����ا، �فت����ح اجل����ر�ح، ثم 
ا�ستح�س����ار اأ�سواته����م: الأم تداف����ع عن �سام����ة البن، 
�الب����ن يظه����ر طفوليته �عدم ارتياح����ه ل�سجال �الديه، 
�الأب يوؤك����د م�سوؤ�لي����ة الأم عن الو�س����ع، �يجري عتاب 
�ك�س����ف �سياع البن، �ي�سل ال�سج����ال اإىل حد اخلاف 
عل����ى موعد برتران الذي ات�سل: ظ����ن اأنه اأبلغ الأب عن 

املوعد، �اأكدت الأم اأنه اأبلغها بذلك .
الأم���ر  يتعل���ق  ح���ني   : دورانت���ون  ال�سي���د  »�س���وت 

بولدكما.. هذه ماأ�ساة .
هو : )ب�سوت باهت( نعم، اأت�سدقون؟

�سوت دورانتون واآخرين : كيف؟ بالطبع ت�سدقه .
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هو : ا�سرحوا يل .
�سوت دورانتون : ن�سرح لك؟ ملاذا فتح اجلر�ح؟« . 
ز�ج���ان كهان يواجهان حال���ة اإعاقة لدى ابنهما 
ت���ارة  احلال���ة،  ع���ن  بامل�سوؤ�لي���ة  الته���ام  �يتب���ادلن 
باإخفائه���ا، �حين���ًا بال���د�ران حولها، �م���رة باإلقاء كل 
طرف الل���وم على الآخ���ر، �ي�ستبد الغ�س���ب باأحدهما 
فيح���ا�ل الآخ���ر تهدئت���ه بكلم���ة �اح���دة اأ� مبوافق���ة 
ظاهري���ة اأ� باقرتاح �سماع مقاطع خمتارة من مو�سيقا 
بوكوريكلييف اأ� فيربن اأ� موزارت، لكن هذه الأ�ساليب 
�املحا�لت كلها ل تفلح يف تهدئة امل�ساعر امل�سطربة اأ� 
تخفي���ف ال�سجر اأ� نقل الهتم���ام اإىل التعامل املتفهم 
مع احلالة، �تنتهي امل�سرحية بعتاب بني الأبوين �البن 
ح���ول موعد عودة الأب، اإذ �سان���د البن ما قالته الأم، 
�رد الأب بخ�سون���ة عل���ى ابنه بقوله : »ك���ي تدافع اأمك 

عنك، قد تقول اأّي �سيء« .
حوار عبثي ي����د�ر حول املو�سوع مبرا�غة �هر�ب 
م����ن املواجهة �البحث عن حل����ول ��سخرية مريرة من 
نزع����ة التطهر لدى النخ����ب التي ت�سكو م����ن ت�سوهات 
الواق����ع املحيط، لكنه����ا ل تعمق ر�ؤيته����ا لاأ�سباب، �ل 
تع����رتف مب�سوؤ�ليتها عم����ا يجري، �تكتف����ي بالت�سكيك 

�العدمية .

»اإنها هناك« ووهم �سراع الأفكار
لوح���ة م�سرحية ناق���دة، تهجو الغمو����س �التع�سب 
�العد�اني���ة �التفك���ر الأح���ادي �اخل���واء.. �سخ�سي���ات 
امل�سرحي���ة ب���ا اأ�سم���اء، ثاثة رج���ال �ام���راأة، يناق�سون 
الفك���رة �حاملها، ��سراع الأف���كار، �انت�سار فكرة بعينها 
د�ن �سواه���ا، اأم���ا الأف���كار املخالفة فينبغ���ي تدمرها اأ� 
اإخ�ساعها، �ه���ذه مناذج من احل���وارات الهاذية �جملها 

املقطعة التي تتوهم اأنها �سراع اأفكار :
»رج���ل1 : اأعتق���د اأنن���ا �من���ذ �ق���ت نعي����س تفاقم���ًا 

�تراجعًا حم�سو�سًا اأكرث فاأكرث .
رجل2 : نعم، هذا �سحيح متامًا .

رج���ل1 : م���اذا تريدن���ا اأن نفعل؟ ل ن�ستطي���ع اإل اأن 
نحني ظهورنا.. األ ترى ذلك؟

رج���ل2 : ل يه���ّم.. كنت اأ�د.. �لكنه���ا ذهبت.. نعم، 
الإن�سانة التي..« . 

الإن�سان���ة هي معا�نة الرجل الثاين ��سريكته، �بينما 
كان الرجان يتحدثان كانت ت�ستمع، �لحظ الرجل الأ�ل 
اأنه���ا مل تك���ن ميال���ة اإىل راأي الرجل���ني، �ميك���ن اأن يكون 
لديها هنا )اأ�سار باإ�سبعيه اإىل جبهته( فكرتها ال�سغرة، 
�انتبه الرجل الثاين اإىل �سر�رة اإخراج الفكرة امل�سجونة 
هنالك، �التدخل �ن�سره���ا يف ��سح النهار.. الفكرة التي 

جتراأت على الهجوم.. حتى ندمرها :
»رج���ل2 : كل م���ا يعار�س هذا �سباب���ي �غر مفهوم 
)يهذي( ح���ني ي�سيطر عليك نوع من هذا الهو�س ل �جود 
لو�سيل���ة اإل التخل�س من���ه.. التفكر ب�س���يء اآخر، م�سمار 

يطرد الآخر، األي�س كذلك؟« .
 مفاهيم �سبابية ملتب�سة لفر�س الإذعان �ا�ستدعاء 

املراأة ملعرفة راأيها اخلا�س :
الرجالن2 و3 : ي�سّدان الطريق على املراأة )بعذ�بة 
م�سطنع���ة( ل تخايف.. لن توؤذي���ك اإطاقًا.. نحن نحبك 

كثرًا.. تعايل معنا هنا، هناك .
)يجل�سها رجل2 بينهما(

رجل2 : منذ متى �نحن نعمل �سوية؟
ام���راأة : )ب���دلل( اأف�سل األ اأح�س���ب، فهذا لن يعيد 

لنا �سبابنا .
رج���ل2 : اإذًا ه���اك : يف البداي���ة علي���ك اأن تطلب���ي 

املغفرة.. �ستعرتفني بغلطتك .
امراأة : اآه.. هكذا اإذًا.. اأت�ساءل كثرًا ملاذا؟

رجل2 : لأجل ما قلته للتو : اإنني ما كنُت لأ�سمح لك 
براأي خا�س« . 

ب����ني اأن يك����ون للفرد فكرت����ه �حكم����ه ال�سخ�سي 
الب�سي����ط �راأيه اخلا�س �بني التوج�س من فكرة الآخر 
�حكم����ه �راأيه هوة �سحيق����ة، �العن����اد امل�ساند للفكرة 
الأحادي����ة �الع�سبية التي ت�ستدع����ي العد�انية ��سحق 
فك����رة الآخ����ر �طرده����ا هي الت����ي تنتج اخل����واء الذي 
يتوه����م �ساحبه اأنه انت�سار، �ه����ا هم الرجال الثاثة 

يردد�ن كجوقة :
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»رج���ل2 : �س���راع اأف���كار، �فكرتن���ا بقوته���ا ل بد اأن 
ت�ستطيع..

رجل3 : نعم.. النت�سار .
رجل2 : الأفكار كما تعلم جيدًا بحاجة اإىل حملة كي 

ت�سبح متدا�لة« . 
�تتجل���ى العزل���ة �الع�سبي���ة �الأحادي���ة يف احل���وار 

التايل :
رج���ل2 : )لرج���ل3( اإنن���ي م�س���ر�ر.. فكرتي عندي 

�فكرتها عندها .
رجل3 : ت�سامح؟ اأاأذعنت؟

رج���ل2 : ل، اإين اأفك���ر فق���ط بفكرت���ي �حده���ا د�ن 
غرها، �ل اأريد لها التذلل اأ� الحتكاك املبا�سر.. ليدعنا 

اجلميع �حدنا اأنا �هي« .
حديث اأق���رب اإىل الهذيان، �حوار ي�سبه الد�ران يف 
حلق���ة مفرغة، �توهم ببلوغ ما ه���و حقيقي، يف �قت تتجه 

فيه احلال �سوب ال�سقوط اإىل عمق العزلة :
»رجل2 : )يه���ذي( بداأت اأفهم للمرة الأ�ىل.. �سيء 
ب�سيط يقودك اإىل هناك.. مل تكن تعتقد باإمكان الو�سول 
اإلي���ه، اإىل الأعم���اق العميق���ة للعزل���ة، يف الأقبي���ة، �عند 
حلظ���ات التعذيب �الإع���دام، يف اللحظة الق�سوى تتحرر 

�تنت�سر.. اإنها احلقيقة ذاتها« .

»من اأجل نعم ومن اأجل ل« وال�سراع بني الواقعية 
واحللم

يتوغ���ل الن����س امل�سرحي يف عمق الن���وازع النف�سية، 
�بع�سه���ا يت�س���ل باملعنى امل���زد�ج لاألف���اظ بح�سب نربة 
القول، اإذ تت�سمن مفردة »جيد« مديحًا اأ� �سخرية بح�سب 

طريقة لفظها .
ي���د�ر ال�س���راع يف امل�سرحي���ة ب���ني �سديق���ني، ن�س���اأ 
جف���اء بينهم���ا، �ادع���ى اأحدهم���ا اأن الآخ���ر خذل���ه حني 
ذهب اإلي���ه كي يفخر بنج���اح �سنع���ه، �امتع�س حني علق 
الآخ���ر بعبارة ممطوط���ة : »اإنه جلّيد ه���ذا« ثم كرب الأمر 
�حت���ّول اإىل ماحقة �دعوى، �ج���رى ا�ستدعاء للذكريات 
اجلميل���ة، �حتلي���ل للن���وازع العد�انية املكبوت���ة، �م�ساعر 
التهدي���د امل�سم���رة، �املخ���ا�ف التي تعيق ع���ودة العاقة 

ب���ني الأ�سدق���اء ال�سابقني اإىل طبيعته���ا، بينما يحل حمل 
ال�سداقة هذيان نخبوي .

ال�سخ�سي���ات ثاث���ة رجال �ام���راأة، �يب���داأ احلوار 
كا�سفًا تبدل عاقة ال�سداقة بينهما :

»رجل1 : ا�سم���ع، كنت اأريد اأن اأ�ساألك، لهذا اأتيت.. 
كنت اأريد اأن اأعرف ماذا حدث، ما الذي يجعلك �سدي؟

رجل2 : �لكن ل �سيء.. ملاذا؟
رج���ل1 : ل اأع���رف.. يب���د� يل اأنك تبتع���د.. مل تعد 

تت�سل بي اأبدًا.. ل بد اأن اأت�سل اأنا دائمًا .
رج���ل2 : اأنت تعرف اأنني نادرًا ما اأبادر، فاأنا اأخاف 

اأن اأزعج اأحدًا« . 
يبد� التوج����س �ا�سحًا، �ي�ستمر احل���وار �ا�ستدعاء 
نظ���رة كل منهم���ا لنم���ط عاقتهم���ا ال�سابق���ة �ل�سورتها 
احلالي���ة املريب���ة، فب�سع كلمات �ساخ���رة ت�سنع خ�سامًا: 
تباع���د ب�سي���ط اأ�ًل، فتخ���ّل، فاإج���راءات م���ع مواطن���ني 
جديرين بالح���رتام، �ا�ست�سارتهم ب�س���اأن احل�سول على 
اإذن لإع���ادة العاقة اإىل طبيعته���ا ال�سابقة، �هنا تتك�سف 

�سر�خ الواقع :
»رجل2 : نعم، قمُت ببع�س الإجراءات .

رجل1 : لدى من؟
رجل2 : ح�سنًا، لدى من يتمتعون ب�سلطة اإعطاء هذه 
الأذ�ن.. هم اأنا�س طبيعيون، اأنا�س ذ�� ح�س �سليم كهيئة 
املحلفني يف حمكمة اجلناي���ات.. هم مواطنون من املوؤكد 

اأنهم جدير�ن بالحرتام .
رجل1 : �اإذًا ماذا قالوا لك؟

رج���ل2 : كان ذل���ك متوقع���ًا اإذَا.. مل تكن حالتي هي 
الوحي���دة �احلالة ه���ذه.. كانت هناك ح���الت اأخرى من 
الن���وع ذات���ه، بني اآب���اء �اأبنائهم، بني اإخ���وة �اأخوات، بني 

اأز�اج �اأ�سدقاء« . 
�يتحول التوج�س اإىل اإ�سدار اأحكام قيمة، �اإىل عمل 
يف الكوالي�س �اتهام ي�ستدعي العرتاف به اأ� تقدمي حجج 
مقنعة لنفيه، �البحث عن مفردات تقلب املعنى اأ� تف�سره 
بطريق���ة خمفف���ة، اأ� ا�ستدع���اء اأنا����س من اجل���ران كي 
يكون���وا مبثابة حملفني كي ينظ���ر�ا يف الدعوى �ي�سدر�ا 

حكمهم فيها .
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ي�ستدعي رجل2 رجًا �امراأته من اجلران، �يعر�س 
امل�سكلة اأمامهما، �ي�سعر اأن كل عبارة فخ :

»رجل2 : �لك���ن اأين كنا يف احلديث؟ نعم، اإنه هذا، 
لقد قاله لكما : اأنا دائمًا على الهام�س.. هو من عنده �اأنا 

من عندي .
امراأة : هذا طبيعي جدًا.. لكل حياته، األي�س كذلك؟
رج���ل2 : ح�سن���ًا، ت�س���وري اأنه ل يحتم���ل ذلك، فهو 
يري���د بكل ق���وة اأن يجذبن���ي اإىل هناك لعن���ده.. يجب اأن 
اأكون هناك معه �األ اأمتل�س من ذلك.. ن�سب يل �سركًا.. 

قرر ��سع فخ .
اجلميع : فخ؟

رجل2 : لقد انتهز فر�سة .
امراأة : )ت�سحك( فخ فر�سة؟!

رج���ل1 : ل، ل ت�سحك���ي، اإنه يتكلم بجدية، اأ�ؤكد لك 
ذلك.. اأي فخ؟ قل لنا« .

اأب���دت امل���راأة ا�ستغرابها م���ن ال�سط���راب ال�سديد 
للرج���ل الث���اين، �مل يفه���م الرج���ل الثالث ال���ذي ا�ستمع 
ب�سحبة املراأة اإىل املرافقني اأنه فهم الكثر حول مو�سوع 
اخل���اف، فاقرتح الرج���ل الأ�ل اأن يرتك اجلاران الأمر، 

�اأنه �سيتدبره :
»رجل1 : )بهد�ء( اأتعتقد حقًا اإذًا اأنني حني حدثتك 

عن التو�سية بك كان عبارة عن فخ اأن�سبه لك؟
رج���ل2 : اأنت تن�سب يل �اح���دًا الآن على كل حال.. 

اأراأيت؟ لقد �جداين )الرجل �املراأة( معتوهًا« .
ر  اإن مفردات »تكرب-�سعادة-فخ-فر�سة-ف�سل« تف�سَّ
بح�س���ب احلال���ة النف�سي���ة لل�سام���ع، �ت�ستدع���ي حكايات 

الأطفال �اأ�سعار فرلني لإظهار ثقافة املتحا�رين :
»رجل1 : كنَت غيورًا .

رج���ل2 : هذا ما تريده متام���ًا، �هذا ما تبحث عنه، 
اأن اأك���ون غيورًا.. ل�ست غي���ورًا، مل اأح�سدك، اإذًا لن تكون 
ال�سع���ادة الكامل���ة املعرتف به���ا التي ت�ستح���ق كل اجلهود 
�الت�سحي���ات؟ ل؟ حقًا؟ كانت هنالك اإذًا خمتبئة يف عمق 

الغابة، اأمرة �سغرة .

رجل1 : اأية غابة؟ اأية اأمرة؟ اأنت تهذي .
رج���ل2 : بالتاأكي���د اأن���ا اأهذي.. م���اذا تنتظر كي 
تذّكر النا�س بذلك؟ ا�ستمعوا اإليه.. اإنه يف هذيان تام.. 
اأي���ة غاب���ة؟ �لكن نعم اأيه���ا الطيبون، غاب���ة اخلرافة، 
اإذ ت�س���األ امللكة مراآته���ا : »هل اأن���ا الأجمل؟ قويل يل« 
فتجي���ب املراآة : »نعم، اأنت جميلة ج���دًا، �لكن هنالك 
ك���وخ يف عمق الغابة ت�سكنه اأم���رة �سغرة اأجمل منك 
بكث���ر« �اأنت كهذه امللكة ل تطي���ق احتمال �جود �سيء 

خمباأ يف مكان ما« .
�ي�ستدعي يف احلوار ب����ني الرجلني تاأثر املكان 
�احلي����اة الب�سيط����ة الهادئ����ة عل����ى نفو�����س النا�����س، 
�اأ�سعار فرلني، �يح�سر هنا اتهام م�ساد من الرجل 
الأ�ل ب����اأن �سديقه هو الذي يح����ا�ل جذبه عرب ذكر 
الأماك����ن �الأ�سع����ار ���س����ع الكلم����ات ب����ني قو�سني، 
�اإح�سا�����س الرجل الثاين بالتكبيل �ال�سجن يف �سعبة 
ال�سعراء، اأ� الذي����ن يو�سعون بني هالني مزد�جني 

�يكّبلون باحلديد :
»رج���ل1 : اأ�سعر اأننا نق���رتب.. هناك م�سهد بالذات 
م���ن املمك���ن اأن تك���ون ن�سيت���ه حدث ي���وم ت�سلقن���ا حاجز 

الإكران يف الد�فينيه.. اأتذكر؟
رجل2 : نعم، بالتاأكيد .

رجل1 : كنا خم�سة، نحن الثنان، ��سديقان �دليل، 
كن���ا يف طريق الن���ز�ل من جديد، �فج���اأة توقفت �اأ�قفت 
ال�سلة كلها، �قلت بنربة معينة : ماذا لو توقفنا للحظة كي 

نتطلع؟ هذا مع ذلك ي�ستحق امل�ساهدة .
رجل2 : هل قلت هذا؟ هل جتراأت؟

رج���ل1 : نعم، �ا�سطر اجلمي���ع للتوقف.. كنا هناك 
ننتظر يف �قت كنت تتاأمل فيه .

رجل2 : اآه، نعم، تذكرت.. رغبت �قتها اأن اأمتلك .
رج���ل1 : اأنا اأي�سًا �الآخ���ر�ن جميعهم لو ا�ستطاعوا 

التكلم لعرتفوا باأنهم رغبوا يف دفعك اإىل الها�ية« . 
ي�ستمر احلوار �الد�ران حول �سبب اجلفاء �التوج�س 

الذي اأيقظ نز�ات عد�انية .
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يو�سح الرجل الثاين ل�سديقه ال�سابق اأنهما الآن 
يف مع�سكرين مت�سارعني �كاأنهما جنديان، كل منهما 
يف جانب يعادي الآخر، في�ساأل الرجل الأ�ل عن ا�سمي 
املع�سكرين فرد الث����اين : »الأ�سماء من اخت�سا�سك، 
اأن����ا ل اأع����رف« �ي�سم����ي الرج����ل الأ�ل مع�سك����ره باأن����ه 
مع�سك����ر املكافح����ني ب����كل قواه����م �اخلالق����ني للحياة 
احلقيقي����ة، ف����رد الث����اين : »مل يتب����َق يل اإل مع�سك����ر 
الفا�سل����ني، ثم ينعطف احل����وار اإىل املقارنة بني العمل 
�التعّي�س �اخلوف �ال�سك �بني اأن يكون املرء مدعومًا 

اأ� مراقبًا �متهمًا .
�يتو�سل الثنان يف نهاية املطاف اإىل حل هو اأن يقدما 
طلبًا لكليهما اإىل جلن���ة املحلفني، �قد تكون هناك فر�س 
اأك���رث، �ي�سكك الرجل الثاين بجد�ى املحا�لة، �يتخيل رد 
الفعل الذي ي�سر لدى اللجنة اإىل �جود �سداقة كاملة بني 
الرجلني، فكيف يتبادل الثنان التهامات؟ �كيف يقطعان 

�سلتهما من اأجل نعم اأ� من اأجل ل؟
حوار ب���ني الت�س���ورات �مظاه���ر التوج����س لرجلني 
مل يع���د بينهم���ا ح���وار اأف���كار �دفء يف العاق���ة �تفّه���م 
لت�سو����س امل�ساعر اأ� اهتزاز القناعات، �هو يعك�س تغرات 
ع���امل حمي���ط مهتز، ت�سوهات���ه �سادقة، �نخب���ه مرتددة، 
�م�سكاته الب�سيط���ة ت�سخمها الهواج�س فتزيدها تعقيدًا 
�غمو�س���ًا، فيجد القارئ �امل�ساه���د للعر�س امل�سرحي اأنه 

اأمام �سخ�سيات غريبة الأطوار، �هام�سية .

البناء الدرامي
يرتك����ز اهتمام ناتايل �س����ار�ت يف بنائها الدرامي 
عل����ى الأ�سوات �التوت����ر �التكثيف �ال�سخري����ة الناعمة 
�تقطيع اجلم����ل �الرتاكيب املفتاحي����ة املكررة �ال�سور 
م با�سم اأ� بهيئة اأ� ب�سرة  امل�ستعارة، فال�سخ�سية ل تقدَّ
�سابق����ة، بل ب�سوته����ا �نربتها، �يج����ري تاأ�يل الكلمات 
الت����ي تنطقها يف احل����وار على امل�س����رح د�ن توقف عند 
الكلم����ات مبعناها اللفظي، �يجري ت�سخيم اأي خطاأ اأ� 
ا�ستف�سار اأ� تف�سر كي يتحول اإىل تهمة، ففي م�سرحية 

»يّتا« تتعقد الأمور �تتاأزم ب�سبب �سخ�سية ت�سيف حرفًا 
�سوتيًا اإىل الكلمات املنتهية ب����� »ية« فتغد� »راأ�سماليتا« 
»ر�مان�سيت����ا«.. حت����ى ال�سم����ت يغ����د� ��سيل����ة تعب����ر 
�احتجاج����ًا عل����ى تاأ�ي����ل الكلمات �ت�سخي����م العرتاف 
باأخط����اء �سغ����رة �ت�سعيد املوق����ف اإىل درجة اخلطر، 
�اأي تغي����ر يف الن����ربة اأ� نطق ممد�د حل����رف يف كلمة 
اأ� يغد� باعث����ًا على القلق مثل جملة »اإنه جلّيد هذا« يف 

م�سرحية »من اأجل نعم �من اأجل ل« .
�التوت���ر عن�س���ر مه���م يف تنام���ي احل���دث �ت�سويق 
الق���ارئ �املتف���رج اإىل التفاع���ل �التوقع �معرف���ة اللحظة 
التي ُيح�سم فيها ال�سراع �تك�سف فيها البواعث الظاهرة 
�اخلفي���ة التي عقدت خيوطه، �كلما كانت الأ�سباب �اهية 
�مفاجئة لطرف فاإن الطرف الآخر يدعم حجته با�ستعادة 
ذكري���ات بعيدة اأ� مواقف اأ� اإ�سارات لق�سائد، �عرب هذا 
التنقي���ب يف الذاك���رة املكبوت���ة ت���ربز مام���ح ال�سخ�سية 

�ُعقدها �ازد�اجيتها ��سماتها الرئي�سة .
يف  �س���ار�ت  برع���ت  الت���ي  الناعم���ة  �ال�سخري���ة 
ا�ستخدامه���ا تطل م���ن كل عبارة �كل �قف���ة يف احلديث، 
�من كل تكرار، �هي �سخرية من منط يف العي�س �التفكر 
�النظرة اإىل ال���د�ر �اإىل مغزى الفعل �الد�ر، �هي تهجو 
�سريح���ة تعرفه���ا جي���دًا �تنتم���ي اإليها �تك�س���ف ادعاءها 
��سيق اأفقه���ا �عجزها، �ل تركز عل���ى �سخ�سية بعينها، 
�تبل���غ ال�سخرية حد الته���ام �عر�س الق�سي���ة على هيئة 

حملفني �سعبية يف م�سرحية »من اأجل نعم �من اأجل ل« .
�تقطي���ع اجلم���ل �الوقف���ات املفاجئ���ة �ا�ستخ���دام 
الرتاكيب املكررة ��سائل فني���ة متكنت املوؤلفة من خالها 
م���ن اإ�ساءة اهت���زاز ال�سخ�سي���ات �ه�سا�سته���ا الداخلية 
�غمو�سه���ا �خ�سيته���ا من ا�ستخ���دام اأية مف���ردة اإ�سافية 

�سدها، فاأية اإ�سافة قد تك�سف تورطها ��سعفها .
يف م�سرحي���ة »الكذب« يجري احلدي���ث عن اخلوف 
الذي يف�سي اإىل الكذب، �ميثل جاك د�ر �سديقهم اإدغار 
الغائب الذي يّدعي اأنه �سارك يف مقا�مة الحتال النازي 

لفرن�سا، �يفاخر بذلك، مع علمهم باأنه يكذب :
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»روبر : )جلاك( اإذًا ابداأ باإدغار، هيا، ابداأ، اتخذ 
حالة التوا�سع .

جولييت : �ال�سراحة ال�سديدة، اأما اأنا فما اإن اأبداأ 
بالتفكر به حتى اأ�سبح مري�سة« . 

�تدخ���ل ال�سخ�سي���ات يف متثي���ل م�سرحي���ة داخ���ل 
امل�سرحية عرب حتديد د�ره���ا من اأحاديث اإدغار الغائب، 
�الت�سري���ح بخوفها م���ن الإ�سارة اإىل ك���ذب الآخرين، اأ� 
انك�ساف عجزها اإبان الحتال، �يجري التلفظ بتفاهات 
تك�س���ف ه�سا�سة ال�سخ�سيات �سبيه���ة ب�سخ�سيات فلوبر 
ال���ذي جهد دائم���ًا يف اأن يقلب العب���ارات راأ�سًا على عقب 
مث���ل »ال�سم���ت لي�س عام���ة الر�س���ى« اأ� الوق���وع يف فخ 

العدمية مثل احلوار التايل يف م�سرحية »ال�سمت« :
»رج���ل1 : )حزين���ًا( ل، اأت���رى؟ ه���ذا ل ينف���ع.. كل 

الت�سحيات د�ن جد�ى، ن�سعر باأمل .
امراأة4 : نعم، اأجد اأننا ن�سعر باأمل اأكرث مما �سبق .

امراأة1: ه���ذا �سحيح.. اأرغب بالرحيل.. يف النهاية 
اأريد الذهاب.. يتملكني القلق .

امراأة2 : اإح�سا�س.. اأنا اأي�سًا .
امراأة3 : كالوحدة .

ام���راأة4 : رمبا اأ�سعر باأم���ان اأكرب، اأقل خذلنًا، حتى 
على جزيرة مهجورة .

ام���راأة1 : �كاأنن���ي اأ�سبح���ت فارغ���ة.. كل �س���يء قد 
امُت�ّس« .

�ا�ستخ���دام الرتاكي���ب املفتاحي���ة املك���ررة �ال�سور 
ف كي يزيد من بوؤ�س احلال، ففي م�سرحية  امل�ستعارة يوظَّ
»ه���ذا جميل« ي�سع���ب على الأبوين النط���ق برتكيب »هذا 
جميل« لدى ر�ؤية ابنهما املع���وق يلعب بالر�سوم املتحركة، 
�حتا�ل الأم حّثه على ترديد جملة بعينها كي ت�ساعده على 

ماحظة جناح ابنه يف اللعب :
»ه���ي : ردد �رائ���ي : »كل النا����س يفعل���ون ذلك، كل 

النا�س يقولونه، كل ال�سباب �سواء، نحن ككل النا�س .
ه���و : )ب�س���وت رخو( كل النا�س يفعل���ون ذلك.. كل 

ال�سباب .

لون الر�سوم املتحركة الهزلية .  هي : كل ال�سباب يف�سِّ
لون . هو : كل ال�سباب يف�سِّ

هي : )قا�سية( هيا.. الر�سوم املتحركة الهزلية« . 
ه���ذه اللوحة �التدريب املوؤمل �التعود على قول اأ�سياء 
غ���ر حقيقية ت�سر اإىل ازد�اجية قا�سي���ة.. �يف احلوارية 
ب���ني امللك���ة �مراآتها يف م�سرحية »من اأج���ل نعم �من اأجل 
ل« ت�س���األ امللك���ة مراآته���ا : »هل اأن���ا اأجمل م���ن على غابة 
اخلرافة؟ قويل يل« �ياأتي ج���واب املراآة جمامًا ��سادمًا 
يف الوق���ت نف�سه : »نع���م، اأنت جميلة، جميل���ة جدًا، �لكن 

هناك يف عمق الغابة اأمرة �سغرة اأجمل منك بكثر« .
�ي�سيف رجل2 ردًا على �سديقه الرجل1 الذي يتهمه 
باأنه يخبئ �سيئًا ما �سده، فيقول له : »اأنت كهذه امللكة، ل 

حتتمل �جود �سيء خمباأ يف مكان ما« .

�ساروت �ساهدة ع�سر
ه���ل اأكمل���ت �س���ار�ت اأغنيته���ا؟ �ه���ل كان امل�س���رح 
بالن�سب���ة اإليها �قفة تاأمل ب���ني مغامرات ال�سعر �الر�اية؟ 
�م���ن اأجل اأي �س���يء خا�ست حربه���ا �غو�سها يف ال�سر�ح 
ال�سري���ة للنفو����س؟ �ه���ل اأث���رت مببدع���ي فرن�س���ا �اأ�ربا 
الذين اهتموا بتجاريه���ا �قدموا اأعمالها للقراء �اأخرجوا 

م�سرحياتها لع�ساق امل�سرح؟
�س���ار�ت �ساه���دة على ع�س���ر م�سط���رب، �هل هناك 
اأق�س���ى م���ن اأن يعي�س املرء ماأ�ساة حرب���ني عامليتني �احتال 
بلده يف احل���رب العاملية الثانية �ت�ستت مثقفيه بعد اأن كانت 
فرن�سا منارة اأ�ربا ثقافيًا؟ لقد خا�ست حرب الكلمات �حرب 
الإ�سحاك دفاعًا ع���ن احلقيقة، �هجت مظاهر الزد�اجية 
�العزلة �العدمية التي �سادت بعد احلرب الثانية، ��سهد لها 
عديد�ن بال�سخرية البارعة �ط���ا�ة العبارة، �راأى بو�سكيه 

اأنها متثل –بامتياز- الطراز الأ�ل من الكّتاب .
ه���ذه الدرا�سة حتي���ة للذك���رى الع�سري���ن لرحيلها، 
�لأ�لئك الذين �قفوا �سد احلرب ��سد النازية، ��ساند�ا 
مقا�مة املحت���ل، �دافعوا عن احلقيق���ة، �ف�سحوا الزيف 

�دانوا ا�ستعمار ال�سعوب من اأدباء فرن�سا الكبار .
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اللوحة الأوىل
دمية ف���وق اأرجوحة، معلَّقة يف الأعل���ى تت�أرجح وهي 
م�ضحوب���ة ب�ضح���ك�ت ومن�غ�ة طفل �ضغ���ر.. بقعة �ضوء 
م�ضلط���ة على �ض����ب وفت����ة ينه�ض����ن ويرق�ض����ن رق�ضة 
ف���رح، وي�ضتمر الرق�ص و�ضط مو�ضيقى يتدفق منه� احلب 

والفرح حتى ي�ضقط� حبً� .
اجلوق���ة* : اأحت�ض���ن الع�ض���ر ال���ذي ي�أت���ي  واأم�ضي 
ج�حم���ً� م�ضي���ة رب�ن واأختط ب���ادي.. ا�ضع���دوا فيه� اإىل 
اأعل���ى ذراه�.. اهبطوا فيه���� اإىل اأغواره�.. لن تروا خوفً� 
ول قي���دًا ك�أن الطر غ�ضن وك�أن الأر�ص طفل والأ�ض�طر 

ن�ض�ء وحلم .
)فج�أة ي�ضقط م���ن الأعلى فوق روؤو�ص اجلوقة حذاء 

كبر.. اإظام(

لوحة ثانية
ع  خ�ضب���ة امل�ضرح ع�ري���ة مت�مً�.. و�ض���ط الظلمة تو�ضَّ
برمي���ل يعلوه ال�ض���داأ بخطوط �ض���وداء ف�حم���ة و�ضيء م� 
يتح���رك بداخل���ه.. ن�ضمع اأط���راف حديث م����، ثم يتطور 
احل���وار اإىل �ضراخ و�ضب����ب و�ضت�ئم ويخ���رج رجل وبق�ي� 

النف�ي�ت تزين راأ�ضه وكتفه.. الرجل با ذراعه اليمنى .
الرج���ل : )ب�ض���وت ع����ٍل( قل���ت ل���ك األف م���رة لن 
اأ�ضتطي���ع الن���وم وال�ضج���ة حت��ضرين يف جح���ري املقرف 
ه���ذا )يخرج عقب �ضيك�رة وي�ضعله ويب���داأ ب�ل�ضع�ل( تفوه 
)�ضمت( ه���ذا الدخ�ن �ضيء جدًا )متذك���رًا( اأذكر ذات 
م���رة اأنني كنُت يف احلديقة الع�مة ج�ل�ص يف طرف املقعد 
اأت�أم���ل الن�����ص ول اأعل���م كي���ف لفت نظ���ري ذاك الرجل، 

رجل ذو هندام اأنيق، ولكنه )متذكرًا( اأجل، ك�ن متوترًا، 
واأعتقد اأن هذا هو مبعث اهتم�مي به دون الآخرين.. قلُت 
يف �ضّري ل���ن يطفئ نرانه امللتهبة �ض���وى �ضيك�رة.. اأجل، 
رمب�، الآن، الآن �ض���وف يخرج علبة م�رلبورو وي�أخذ نف�ضً� 
عميقً� يطفىء لظ�ه، ثم يرميه� لأنه ك�ن ينفث ن�رًا )يقلد 
الرج���ل ب�إيق����ع �ضريع( ل، ل، لن اأع���ود اإىل البيت، ل، ل، 
ه���ذا لي�ص بيتً�.. اإنه م�أوى اأو ملج����أ لاأيت�م.. ابنتي اأرملة 
واأربع���ة اأولد هم من اأ�ضبح البيت بيته���م واأعز.. اأن ت�أتي 
ابنتي الكربى وحتتل البيت ومعه� خم�ضة اأولد اأ�ضقي�ء فا 
واألف ل.. م�ذا؟ نعم، نعم )ي�ضمت( نعم، طرده� زوجه� 
م���ن البيت متحجج���ً� ب�أن راتبه ال�ضه���ري مل يعد يعيله مع 
الزوج���ة والأطف����ل اخلم�ض���ة )ب�ضخرية( الأطف����ل.. م� 
ال�ض���ر يف هذا اجليل ال���ذي ي�ضعد فوق عيونن�؟ جيل ُجبل 
من فع���ل �ضي�طني، بل اإن ال�ضيط�ن ي�ضتجر منهم )ب�أمل( 
اآه.. وك�ن���ت الط�مة الكربى ب����أن هجم ابني )يك�د يبكي( 
ابن���ي الوحيد.. اأق�ضد الذكر الوحيد بني اأخواته.. م�ذا؟! 
م����ذا؟! حج���ز امل�ضرف عل���ى بيت���ك؟! اآه.. لأنك عجزت 
)وك�أن���ه اأم�مه( عن �ض���داد الق�ضط ال�ضه���ري بعد تراكم 
خم�ض���ة اأق�ض����ط )يخرج عق���ب �ضيك�رة ويدخن���ه.. يغرق 
ب�ضح���ك ه�ضتري( تف���وه على هذا الزم���ن الرديء الذي 
ل يقي���م وزنً� للرج�ل الأف��ضل )يق���رع الربميل( ل توجد 

ك�ضرة خبز من ع�ض�ء الب�رحة .
)تطل امراأة من فتحة الربميل وك�أنه� هيكل عظمي( 

املراأة : )تتنهد( اآه.. اآه.. )بح�ضرة( اآه .
الرجل : على م�ذا؟ اأم من م�ذا؟

ْرتني... املراأة : ذكَّ

حممـــــــــد خوجــــــــــة

أمنيات صغرية جدًا
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الرجل : )مق�طعً�( مب�ذا؟
املراأة : )ب�لع�مية( �ضقى اهلل اأي�م كن� ن�أكل يف اليوم 

الواحد ثاث وجب�ت )تعود اإىل داخل الربميل( .
الرجل : حت�ضرِت كثرًا دون اأن جتيبي .

امل���راأة : )تطل( لن اأقول لك الب�رح���ة اأم قبله� اأم.. 
ر اآخر مرة اأح�ضرَت  مل يكن الع�ض�ء �ضيفن� الراب���ع، فتذكَّ

ع�ض�ء لن� .
الرج���ل : ه���ل الذاك���رة ب���داأت ب�ليب�����ص فعًا؟ 
اأطرق ب����ب الذاكرة فيتداخل اليوم ب�ل�ضهر ب�ل�ضنة.. 
اآه ث���م اآه من اأحام���ي املك�ضرة.. اأحل���م ببيت يحجب 
عن���ي زرق���ة ال�ضم����ء ف�أخ���رج من ه���ذه الدني���� بهذا 

)م�ضرًا للربميل( .
املراأة : هل الرثثرة هي ال�ضاح الوحيد الذي تتقنه؟

الرجل : لغة هذا الزمن الأجوف .
امل���راأة : واإىل مت���ى �ضتبقى �ضدى لهذا الزمن )يغرق 
ب�ل�ضح���ك.. بتوت���ر( مل اأق���ل دع�ب���ة حتى ت�ضح���ك بهذا 

ال�ضكل .
الرج���ل : )وهو ي�ضحك( ق����ل )بحزم( جدي ذات 
مرة : من لي�ص له يف الأر�ص �ضريح.. ونه�ين عن ال�ضفر .
املراأة : هذا الزمن يعيد ت�ضكيل اخلرائط كم� يريد.. 

ل تن�ص ب�أنن� تركن� يف بلدك برميًا اآخر .
الرج���ل : )ي�ضته���زئ( اإي����ك اأن تن�ض���ي ول���و حلظة 

واحدة...
املراأة : )مق�طعة( اأن�ضى؟ اأن�ضى م�ذا؟

الرج���ل : بلدك لي����ص ب�أف�ضل ح����ل، اأم ن�ضيِت ذاك 
الربميل الأحمر الذي عاه ال�ضداأ؟

املراأة : ق�لت الن�ضوة يف بلدي : هن�ك من ل ي�ضتطيع 
اإح�ض�ر اأحمر ال�ضف�ه لمراأته.. هو رجل ع�قر .

الرج���ل : امل���راأة ذات البت�ض�م���ة البله�ء التي تخفي 
خلفه� اأ�ضن�نه� ال�ضوداء هي الأخرى ع�قر .

املراأة : )تدخل اإىل الربميل ب�ضرعة وتخرج منه ورقة 
بي�ض����ء( ه�ك هو.. خذه.. اإذا ك�ن هذا هو الذي يربطني 

بك فخذه ومزقه )ترميه بوجهه( .

الرج���ل : )يتن�ول���ه( وهل اأ�ضتطي���ع اأن اأمزق طفلي 
ال�ضغر الذي ي�ض�كنن� ال�ضق�ء؟

)يتجم���د امل�ضهد عليهم����، وب�إيق�ع كئي���ب يرق�ض�ن 
بطريق���ة جنوني���ة اإىل اأن ي�ضقط� اأر�ض���ً�.. ي�ضحب الرجل 
بق�ي���� ورد ويبداأ بنرثه� عليه� و�ض���ط �ضحك وبك�ء ب�ضكل 

ه�ضتري(
املراأة : األي�ضت هذه الورود.. ال�..

الرجل : )يق�طعه����( �ضرقُته� من حفل افتت�ح ذاك 
املحل الكبر عند ن��ضية ال�ض�رع .

املراأة : هو ابن كلب .
الرج���ل : ه���و كل���ب.. بثمن تل���ك الب�ق����ت الكبرة 

ن�ضرع اجلوع ملدة ع�م ك�مل .
املراأة : ولكنك ع�جز عن اأن ت�ضرع �ضيئً�، اأي �ضيء .

الرجل : )بتهديد( اأن�؟ 
املراأة : الهي�كل العظمية املتحركة ب�ضكل ممل ورتيب 

م�ضروعة ل �ض�رعة .
الرج���ل : )ب����أمل( اآه من اجلحيم بدون���ك، واآه ثم اآه 

من اجلحيم معك .
املراأة : )ك�أنه� يف حلم( البحر )ت�ضمت( .

الرجل : )ي�ض�ركه� احللم( البحر م�ضتودع لذكري�ت 
الع��ضقني الف��ضلني .

املراأة : والي�ئ�ضني .
الرج����ل : اآه ك���م البحر رائع.. ه���و حلٌم ب�متاك هذا 
الأف���ق ل منت���ٍه.. اأحلم بروؤية البحر.. رمب���� اأموت ول اأ�ضل 
البحر )ي�ضده�( تع�يل نحلم ب�لبحر للمرة املليون.. رمب�..
امل���راأة : )وه���ي تبعد يده عنه�( من���وت ول ن�ضل اإىل 

البحر )بنزق( مل�ذا نك�ضر ابت�ض�متن� ب�حللم؟
الرجل : ل ب�أ�ص اأن نزين حي�تن� الق�متة ب�حللم .

امل���راأة : وه���ل ميكن للحلم اأن يك���ون بعيدًا عن وجبة 
طع�م تخر�ص معدتن� اخل�وية وقطعة قم��ص ت�ضرت حزنن�؟

الرجل : اأجل، اأجل، اأنِت حمّقة فيم�..
امل���راأة : )تق�طع���ه بتوت���ر( احلل���م مين�ء مل���ن يعي�ص 

خ�رج اأ�ضوار احلي�ة .
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الرج���ل : ح�ولُت، ح�ول���ُت اأن اأعي�ص احلي�ة )ملوحً� 
له� بكّم القمي�ص( فبرتت ذراعي .

امل���راأة : ذراع���ك توع���دت، ه���ددت، فب���رتت، ولكن 
لاأ�ضف  ي� عزيزي مل تفعل .

)الرجل يتذكر.. اإظام(

اللوحة  الثالثة
ج���و كئي���ب.. احلذاء يف الأعل���ى يهبط كث���رًا وك�أنه 
مهيم���ن على الف�ض����ء.. اأ�ضوات ت�ضرخ وتت����أمل، والرعب 

�ضيد املوقف .
اجلوق���ة : متدث���رًا بدم���ي اأ�ض���ر، تق���ودين حم���م 
ويهدين���ي رك�م ب�ضر متوج ح�ضوده���م.. طوف�ن األ�ضنة لكل 

عب�رة ملك وكل فم قبيلة واأن� الذي نبذْته كل قبيلة .
رج���ل : )وه���و مي�ض���ح �ضع���ره بنعومة( وِج���َدت اليد 
لتفعل خ���رًا لنف�ضك ومل���ن حولك، لت����أكل وت�ضرب وتعمل 
وتنت���ج لأن الي���د هي احلبل ال�ضري لإجن����ز اأي �ضيء خّر 
ل���ك ولأهلك، اأم���� اأن تتحول اإىل �ض���اح رخي�ص تهدد به 
نف�ضك والآخرين فا واألف ل، ولهذا �ضرنيحك من عبئه� 

)يبرته� في�ضرخ اأملً�( .
)اإظام(

اللوحة الرابعة
الرج���ل : )يع���ود كم���� ك�ن( ت�ض���وري ل���و اأن عقلي 
ال�ضغ���ر )ينفجر �ض�حكً�( فك���ر، اأت�ضمعني؟ فكر )يغرق 
ب�ل�ضح���ك( ولكنن���ي ل�ض���ت اأحم���ق لأغ�مر بعقل���ي ب�ضكل 

جم�ين .
امل���راأة : اإذًا عقلك العبقري اأر�ض���دك للت�ضول.. بئ�ضً� 

لك من عقل اأحمق .
الرجل : اأنت اأكرث تواطوؤًا منهم .

املراأة : اأن�؟! اأن�؟!
الرج���ل : اأمل تتهمين���ي ب�لعق���ر؟ ع�ق���ر الرجول���ة ل 
ينج���ز �ضيئ���ً� )يت�أمل�ن( م���� فعلِته اأنك غ���رزِت اإ�ضبعك يف 

عمق اجلرح .

امل���راأة : وجرحي ن����زف، بل )ب�إ�ض���رار( هو جرحن� 
الذي ينزُّ حقدًا واأملً� .

الرجل : )ي�ضمه� بحن�ن( تع�يل لنبني ع�ملً� اآخر..
املراأة : )مق�طعة( كيف؟ 

)اإظام(

اللوحة اخلام�سة
يتح���ول امل�ضه���د اإىل ق�ض���ر كب���ر.. الرج���ل واملراأة 
يرق�ض����ن على اأنغ�م مو�ضيقى ع�ملية وهم� يرتدي�ن اأفخم 

الثي�ب.. اجلو جو فرح .
الرج���ل : )وق���د اأُرهق م���ن الرق�ص( لق���د حجزُت 

تذكرَتي �ضفر اإىل ب�ري�ص .
المراأة : )منهمكة ب�لرق�ص( مللُت ب�ري�ص .

الرج���ل : اإذًا روم���� )املراأة تت�ب���ع الرق�ص وترف�ص 
براأ�ضه����( اأو لندن )املراأة ترف����ص براأ�ضه�( بروك�ضل.. اأو 

وا�ضنطن .
امل���راأة : لنبحث عن �ض�طئ م���� مل تام�ضه اأج�ض�دن� 

بعد .
الرجل : ه� اأنِت حترجينني ب�ضعوبة الأ�ضئلة .

رتني.. يف نيويورك �ضوف يق�م على..  املراأة : اآه.. ذكَّ
على بورتريه ل�.. ل�.. �ضلف�دور دايل..

الرجل : ابحثي لن� عن تقليعة جديدة .
املراأة : م�لك؟ اأحتفني مب� عندك .

الرج���ل : من���ذ مت���ى واأنِت مهتم���ة ب�أ�ضي����ء �ضخيفة 
كهذه؟

امراأة : هي حم�ولة للخروج من امللل .
)ظام(

اللوحة ال�ساد�سة
يعود الرجل واملراأة اإىل م� ك�ن� عليه .

الرجل : هوؤلء �ضوف ميوتون من التخمة والرتف .
املراأة : ل تن�ضي ب�أنه اأف�ضل من املوت قهرًا .

الرجل : تع�يل نهرب اإىل مك�ن اآخر .
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املراأة : واىل متى �ضنبقى دائَمي الهرب؟
الرج���ل : حتى جند م�ض�حة �ضغرة من هذه الأر�ص 

نقف عليه� .
املراأة : ل تب�لغ ب�أحامك .

الرج���ل : )يطر �ضوابه( م�ذا تقولني؟! مَل ت�ضّرين 
على اأن اأفقد اتزاين؟

امل���راأة : ل، لكنه� اخل�ضية ب����أل حت�ضد �ضوى م�ض�حة 
قرب يف اأح�ضن الأحوال.. اأمل نرتك جيفة عفنة يف العراء؟
الرجل : )يهزه���� بعنف( كّفي عن ك�ضر الأ�ضرعة.. 

كّفي ي�.. 
املراأة : )وهي ت�ضغي جيدًا( وك�أنني اأ�ضمع وقَع خطى 

مريبة .
الرجل : تخّلي حلظة واحدة عن و�ضوا�ضك )يهزه�( 

حذرك مرهق، مرهق جدًا .
امل���راأة : ه���ل ت���راك ن�ضي���َت امللي�ضي����ت امل�ضلحة التي 

تط�رد امل�ضردين؟
الرجل : تقولني تط�رد؟! مرحبً� بهم.. اإنهم يقدمون 

لن� خدم�ت ال�ضفر جم�نً� .
امل���راأة : ولك���ن ه���ذه اخلط���وات ل ميك���ن اأن يك���ون 

مبتغ�ه� الطرد فقط .
الرجل : اأتعنني..؟

امل���راأة : )مق�طع���ة بخ���وف( يف بل���د م� م���ن اأمرك� 
الاتيني���ة يط����ردون الأبن����ء غ���ر ال�ضرعي���ني بطريق���ة 

ح�ض�رية .
الرجل : اأتق�ضدين..؟ )ي�ضمت( .

امل���راأة : نعم، اأق�ضد يقتلونهم وك�أنهم كاب �ض�لة.. 
اأ�ضمع���ت؟ )يرك����ص وُتخ���ِرج الر�ضي���ع م���ن الربميل( مَل 

حملَت ال�ضغر؟
الرجل : لنهرب ب�ضرعة )اإيق�ع خطوات( .

املراأة : )وهي تنظر نحو البعيد( رمب� ف�ت الأوان .
الرج���ل : )ي�ضرخ( مل كل ه���ذا العنف؟ مل كل هذا 
العنف؟ )وهو ي�ضم �ضغره بعنف( ل اأعتقد.. بل ل ميكن 
اأن يخط���ر بب����يل اأنه يف ه���ذه الأر�ص من يتج���راأ وي�ضهر 

�ضاح���ه يف وج���ه ماك، نع���م، ماك يف���رد جن�حيه من 
طهر وبراءة .

امل���راأة : ه���م لن يتوان���وا عن ارت���ك�ب اأح���ّط واأفظع 
اجلرائم وبوح�ضية ق�ضوى، بل ودون اأي رادع .

الرج���ل : )ي�ضمه بقوة( ل.. ل )ي�ضرخ( بل، ورمب� 
هو امل�ضتحيل .

املراأة  : )تق�طعه( عن اأي م�ضتحيل تتكلم؟ 
الرج���ل : م�ضتحي���ل اأن ينف���رد اأح���د ب�غتي����ل ه���ذه 

الرباءة )وهو ياعبه( اأنظري ماك رائع .
املراأة : )يف �ضّره�( ل اأعلم مل�ذا ي�ضر اأن ميوت وهو 

�ض�ذج .
الرجل : كّفي عن �ضتمي ب�ضّرك .

امل���راأة : مل يعد مهّم���ً� )ن�ضمع �ضوت وقع اأقدام( لقد 
ف�ت الأوان .

الرج���ل : )وهو ي�ضمه ل�ض���دره( ل، لن اأ�ضمح لأحد 
اأن مي�ص �ضعرة واحدة من.. ل.. لن يقرتب )ي�ضرخ( اأحد 
من���ه.. �ض�ع���دي الأخرى م���� زالت حتمل ق���درًا كبرًا من 
ال�ضج�ع���ة والقوة )لل�ضغر( حبيب���ي، ل تخف، ف�ض�عدي 
قوي���ة )وهو ي�ضم���ه بعنف وحب( �ضغ���ري، ماكي )دون 
ح���راك( حبيبي، ق���رة عين���ي، ُبن���ّي، الآن �ضنه���رب نحو 
البحر.. ُبني، م�لك؟ هي�، ابكي قليًا.. ا�ضرخ قليًا.. ل، 
ل تقل ب�أن موعد نومك قد ح�ن الآن، فليلن� طويل، طويل.. 
اأرجوك، اأتو�ضل اإلي���ك.. �ضمتك ق�تلي، ولهذا اأماأ الدني� 
�ضخبً� و�ضجيجً�، ولكن اإي�ك ثم اإي�ك اأن ت�ضمت.. اأ�ضرخ 
بوجه���ي.. م�ر�ص م���� �ضئت م���ن طي�ص و�ضق����وة املائكة، 

ولكن )يبكي( ل ت�ضمت.. اأعد يل روحي .
)تقرتب املراأة منه متوج�ضة، ثم تبكي بعد اأن ت�أكدت 

من موته(
املراأة : لقد قتلَته بخوفك وجبنك .

الرجل : بل اأنِت من فعل هذا .
امل���راأة : )تبك���ي ب�أ�ض���ى( اأن����.. اأن�.. )مب���رارة( هل 
ن�ضي���ت كم حر�ضُتك ك���ي تدافع عن نف�ض���ك وعنه؟ والآن 

تريد اأن تخلع علّي ثوب الق�تلة؟
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الرج���ل : نع���م، اأن���ِت الق�تلة، الق�تل���ة.. اأنِت الذئبة 
التي خنقْت �ضغَره� بحجة الدف�ع عنه .

املراأة : م� قلته هو حقيقة م� ت�ضرفت.. اإنه ابني قبل 
اأن يكون ابنك.. يف اأح�ض�ئي هذه غ�زلني و�ض�ك�ضني ت�ضعة 
)تتلم����ص بطنه�( اأ�ضهر.. هن���� �ض�حته املحببة، ملعبه  ذو 

الف�ض�ء الوا�ضع.. ك�ن يتم لعبته الرائعة .
الرجل : )مبرارة( اأعذرين ي� ماكي )يبكي(

امل���راأة : )�ض�خ���رة( اأيع���ذرك لأن���ك مل تل���ّب رغبته 
ب�ضراء قطعة حلوى؟ اأم..؟

الرج���ل : )وك�أن���ه مل ي�ضمع( اأع���ذرين لأنني ع�جز، 
اأع���ذرين ل�ضعف���ي وتخ����ذيل.. �ضورت���ك ب�مل���وت لأنن���ي 
خ�ئف، واخلوف ي� ق���رة روحي جعل رجولتي معطوبة، بل 
خم�ضّية.. اخلوف اقتلع ل�ض�ين )�ضوت وقع اأقدام( ولكن 

ل.. ل .
امل���راأة : اخل���وف ه���و مقتلن�، هو املق�ضل���ة التي جتز 

اأعن�ق �ضغ�رن� .
الرج���ل : )غر م�ض���دق( ل.. ل )ب�أمل وحقد( لقد 

م�ت حلمي.. نعم، لقد اأعدموا حلمي ب�أع�ض�ب ب�ردة .
امل���راأة : نع���م )م�ض���رة ل�ض���وت وقع الأق���دام( لقد 
اغت�ل���وا م�ضتقبلن�.. لقد دا�ضت روحه بكل �ضلف وغرور.. 

نعم، اإنه� الأحذية اللعينة )تبكي( .
الرج���ل : )يق���دم له� الطف���ل( اأنظ���ري، اأي ماك 
�ضغ���ر ن�ئ���م.. نع���م، لق���د ن�م به���دوء بعي���دًا ع���ن اأعني 

ال�ضي�طني.. يبدو اأن للموت وجهً� اآخر .
املراأة : اأتريد..؟

الرج���ل : )يق�طعه�( لأعّزي نف�ض���ي، ولكن يبدو اأن 
للموت قدرة خ�رقة على وقف نزيف الأمل واخلوف .

امل���راأة : ل تق���ل يل ب�أنك وهبَت له املوت راأفة به ومن 
اأجل عيونه ال�ضود .

الرجل : ي� امراأة، ي� امراأة، ارحمي حزين ووجعي .
امل���راأة : ومن ذا الذي يرحمني؟ من ذا الذي ي�ضحب 
الن�ض���ل الغ�ئر يف قلبي؟ من يخف���ف ومي�ضح عني احلزن 

الأبدي؟ من؟ من؟

الرجل :  مل ل يقدم كل واحد من� لاآخر العزاء؟
املراأة : )بحّدة( لن اأقبل العزاء من ق�تل ابني حتى..

الرجل : )مق�طعً�( اأن� اأبوه .
امل���راأة : حت���ى لو كنَت اأب�ه.. الأب���وة اأن ترعى وتدافع 

عن طفل غ�ص مل يرتكب اإثمً� حتى ُيقتل )تبكي( .
الرجل : ه� اأنِت حترقني اآخر م�ض�فة جتمعن� .

امل���راأة : رمب���� ل اأري���د الق�ض�����ص من���ك، ورمب���� اأن 
معرفتي ب�لق�تل احلقيقي.. ليذهب كل واحد من� ب�جت�ه .

الرجل : قبل اأم بعد اأن ندفن حلمن�؟
املراأة : )ي�ئ�ضة( اإذا عبثت الريح ب�أحامن� فلي�ص.. 
الرج���ل : تب���ً� للري���ح الت���ي تر�ضم م�ض�ئرن���� ب�ضكل 

جنوين .
املراأة : ل ت�ض�أل الريح عندم� ترتهن له� .

الرجل : اإذًا؟ )يبكي( .
امل���راأة : لنف���رتق قب���ل.. )�ضوت وق���ع الأق���دام يعلو 

ويعلو( اأن ت�ضحقن� هذه الأحذية )حت�ول الهروب( .
الرجل : مهًا  قليًا .

املراأة : م�ذا تريد؟
الرجل : لنحرتم قليًا قد�ضية املوت .

امل���راأة : ال�ض����ة املذبوح���ة ل ي�ضره���� �ض���واء رميته� 
ب�لعراء اأم اأ�ضحت رهن اأني�ب الكاب لتنه�ضه� .

الرجل : اإذًا )وهو ي�ضم �ضغره و�ضوت وقع الأقدام 
يعلو( ليحمل كل واحد من� جرحه ويهرب ودون وداع .

امراأة : ل وقت .
)يدخل رج�ل م�ضلحون ونرى الرجل واملراأة وقد هّم� 

ب�ملق�ومة.. يتجمد امل�ضهد على هذا والطفل بينهم�( 
اجلوقة : �ضج���ر ينحني ليقول وداع���ً�.. زهر يتفتح، 
يزهو، ينك����ص اأوراقه ليقول وداعً�.. ج�ض���د يلب�ص الرمل، 

ي�ضقط يف تيهه ليقول وداعً� .
�������������������������������������������������������������

*اأ�ضع�ر اجلوقة لل�ض�عر اأودوني�ص

انتهت
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اإ�ضاءة خفيف���ة جدًا وقريبة من الظالم.. تتدىل من 
ال�ضق���ف خم�ضة اأ�ضرطة معقودة الراأ�س كاأنها م�ضانق، ويف 
الو�ضط حبل ينتهي بحزام بنطال رجايل معقود، واإذا ُفرد 
ميك���ن اأن ي�ضري اأرجوح���ة طفل يف امله���د.. كل الأ�ضرطة 
خارج���ة من طاول���ة مقلوب���ة تتدىل م���ن ال�ضق���ف وعليها 
كوؤو����س �ض���راب مقلوب���ة ملت�ضق���ة بالطاول���ة، اإ�ضافة اإىل 
اأوراق ال�ضّدة.. يف جوان���ب امل�ضرح باب ملت�ضق بال�ضقف، 
وي���د الباب يف الأعلى، وهو بعيد املنال عن الأر�س.. ثالثة 
نواف���ذ زجاجية ملت�ضق���ة بالأر����س.. يف البداية جميعها 
مغط���اة بال�ضتائر.. خزانة كبرية مليئ���ة بالأحذية.. ببغاء 
يف قف����س معّلق.. كلب حمّنط على الأر�س.. لوحة لمراأة 
عجوز على اجلدار وعلى عينيها نظارات للقراءة.. �ضاعة 
جداري���ة تدق بني احلني والآخ���ر.. يف �ضدر وعمق امل�ضرح 
�ضا�ض���ة اإ�ضق���اط �ضوئي وحتتله���ا با�ضتمرار �ض���ورة غزال 
يعدو يف الرباري، �ضفاف زجاجي اأزرق فاحت اللون، تت�ضكل 
اأو�ضاع���ه وحركته والرباري التي يتواجد فيها مع �ضريورة 

امل�ضرحية.. كل �ضيء يوحي بعامل مقلوب.. اإظالم .
الفت���اة : القم���ر بعي���د وغ���ال، ولكي ي�ضب���ح �ضوتك 
جمياًل وتغّني هذه الأغنية حلبيبك عليك اأن تقوم بجراحة 
حلنجرت���ك وحبالك ال�ضوتية )�ضم���ت ق�ضري( جميل اأن 
ي�ضب���ح املرء مطربًا يغّني لنف�ض���ه وحبيبه )تغّني( حبيبي 
ب���دو القمر والقمر بعيد.. �ضتعج���ب ب�ضوتي يا مدى، اأيها 
املو�ضيق���ي احلر، و�ضاأظ���ل اأغني لك حتى تع���ود وتذيقني 
طع���م احلرية ثانية )تتدىل �ضنارة �ضيد معّلقة بها تفاحة 

وحتم���ل العديد من اأ�ضاب���ع ليزرية ملون���ة : اأزرق، اأحمر، 
فو�ضف���وري، تغريها فتحاول ق�ضمها، تعلو وتهبط، ول تنال 
منه���ا غري اللم����س( مدى، مدى، ه���ات التفاحة يا مدى.. 
�ضياطهم اأكل���ت حلمي )�ضمت ق�ضري( مل���اذا تركَتني مع 
اأول معرك���ة وهربت؟ مل���اذا هربت وتركَتن���ي األوك اأحذية 
ذكور العائلة كلها؟ هل حقًا تخليَت عني اأم اأنهم اأجربوك 
على اله���رب؟ اأما كان عليك اأن ت�ضمد معي؟ اآه.. تكلم يا 
م���دى )تلتفت نحو الببغاء وتخاطبه( تكل���م اأيها الببغاء، 
اأِرح قلب���ي و�ضاأحررك من هذا القف����س اللعني.. مدى مل 
يتخ���لَّ عني، األي����س كذلك؟ اإذًا �ضاأنتظ���ره ولو لآخر العمر 
)تنظر باجتاه لوحة جدتها( جدتي، قلِت يل عليِك الزواج 
به رغم���ًا عنك بعد فعلتك ال�ضنيعة، لكنن���ي مل اأفعل �ضيئًا 
�ضوى اأنني اأحببت )ت�ضع نظارات جدتها وتتكلم بل�ضانها( 
ا�ضمت���ي.. اأتوّدي���ن اأن يذبحك اأخ���وك؟ األ�ضِت خجلة مما 
فعلِته؟ منذ متى كانت البنات عندنا حتب وتع�ضق؟ )تلتفت 
نحو اللوح���ة وتخاطب اجلدة( ومم اأخجل؟ اأنا مل اأقرتف 
ذنب���ًا، وقبل اأن يحا�ضبن���ي فليحا�ضب نف�ضه وزوجته تلك.. 
كان���ا يقّب���الن بع�ضهم���ا اأمامن���ا.. مباذا تتمي���ز عني تلك 
ا�َضْب؟ هل هي حرة واأنا عبدة؟ يحلل  الأجنبي���ة حتى ل حُتَ
لنف�ضه ما يحّرمه علّي؟ اأاإذا مار�ضنا حريتنا... )تتح�ض�س 
ها فجاأة وقد �ضع���رت ب�ضفعة خفية( ملاذا ت�ضربينني  خدَّ
اأيته���ا اجل���دة امل�ضرتجلة؟ األ يكفي �ضيط���رة ذكور العائلة 
وكاأنه���م ل يكونون رج���اًل اإل على ح�ض���اب الإناث وكاأنهم 
لي�ضوا رجاًل م���ن دوننا؟ ولكن ماذا تريدين اأن ت�ضبحي؟ 

�أمينــــــــــة حنــــــــــــّان

حتى أنت يا مدى!
مونودر�مــــــــــا
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رج���اًل اأم...؟ ل تق���ويل عي���ب.. ل تقويل عي���ب.. �ضئمُت 
الع����سّ على ال�ضف���اه.. �ضئمُتكم جميع���ًا )تواجه اجلمهور 
وهي تتلم�س ثدييها وبطنها( اأن اأتلم�س ج�ضدي عيب.. اأن 
اأحت�ض�ض���ه عي���ب.. ماذا به؟ اأهو عورة؟ ه���ل ثمة ذيل لدّي 
واأنا ل اأدري؟ ملاذا تريدونني اأن اأخجل من ج�ضدي؟ ملاذا؟ 
األي�س هو يل فلما ل اأعجب به؟ اأرى اأنوار ال�ضهرة تغمرين، 
اأ�ضواوؤها حتييني اأنا ومدى )تلتفت نحو اللوحة( ل تقويل 
اإنه انتهى من حياتي.. قلت لن اأتزوج ذلك العجوز اخلرف 
واإن كان غني���ًا، ومم �ضي�ضرت عل���ّي وعليكم؟ اأنا مل اأغلط.. 
كان م���دى �ضيتزوجن���ي.. تقولني اإن ذلك م���ن اأجل اأختي 
الك���ربى، وم���ا ذنب���ي اإْن عّن�ض���ت ه���ي؟ اأاأعن����س مثلها اأم 
تريدونن���ي اأن اأق���ف اأمام اجلوامع واأقول م���ن مال اهلل يا 
حم�ضنني، عري����س، عري�س له���ذه العان����س امل�ضكينة؟ اأما 
كنت���م اأنتم ال�ضبب يف عن�ضها؟ ما الذي �ضتفعلونه لها بهذا 
املهر الغايل؟ هل �ضت�ضرتون لها عمرًا اآخر؟ �ضعادة اأكرث؟ 
اأما نظرت اإىل �ضفاهه���ا املحمومة حينما كانت تنظر اإىل 
تل���ك الزرقة يف عنق تلك الأجنبية احلمقاء زوجة اأخي اأو 
�ضاحبته، ما اأدراين؟ واأن���ا اأي�ضًا وددت متزيق ج�ضدها.. 
ماذا لو كانت هذه الزرقة على عنقي اأنا؟ ومع هذا كله مل 
اأغل���ط )باجتاه اجلمهور( اأنا يف الع�ضرين من عمري ولن 
اأت���زوج ذل���ك العجوز حت���ى واإن كن���ُت كب���رية.. اإن طلبُت 
حريت���ي -وهي حقي- يقول���ون اأنا اأف�ض���د اأخواتي الثالث 
)نحو اللوح���ة( اأنتم تريدونهن اأن يبق���ني ثالث خادمات 
حت���ت اإمرة الذكور.. ي���ا لها من عائلة.. ه���ذا لي�س كالم 
مدى فقط، هذا كالمي، كالمي اأنا.. تقولني اإن هذا كالم 
جّن���ي يتلب�ضن���ي؟ )ت�ضح���ك.. نح���و اجلمه���ور ب�ضخرية( 
وقررت العائلة الكرمية اأن جنيًا يتلب�ضني ول بد من اإخراج 
اجلّني من ج�ضدي )اإظ���الم.. يف الظالم �ضوت اإيقاعات 
�ضاخبة جمنونة بق���رع الدفوف.. اإ�ضاءة حمراء و�ضفراء 
خفيف���ة ترتاق�س.. الفتاة على الأر�س وق���د اأُلِب�َضت كي�ضًا 
بل���ون الرتاب ل يبدو منه غ���ري راأ�ضها وهي تتلوى وت�ضرخ 
من الأمل باأو�ضاع متعددة وهي جُتَلد.. يختلط �ضوت �ضوط 
اجلالد املتخيل ب�ض���وت املو�ضيقا ال�ضاخب واملت�ضاعد.. 

يكفي، يكفي، اآه ج�ضدي، اآه، هذا ج�ضد ولي�س... اآه، كفى، 
اأرجوك���م، كفى، اأنا موافقة )�ض���وت طلقة ر�ضا�س.. على 
ال�ضا�ض���ة ظل الغزال وقد �ضقط على الأر�س مدّمى بطلقة 
املطب���خ  اإىل  ي���وؤدي  ب���اب  اإ�ض���اءة..  اإظ���الم..  �ضي���اد.. 
واحلم���ام.. خزانة مك�ضوف���ة تنتظم فيها اأحذي���ة ن�ضائية 
عدي���دة، بجانبها اآلة اإيقاعية ه���ي دّف ب�ضّناحات كالذي 
ا�ضُتعمل يف م�ضهد التطهري، وفوقها طربو�س الزوج، وثمة 
خزان���ة اأخرى لأثوابها.. تتناول الفتاة اأحد اأحذية عر�ضها 
)ترف���ع الطربو�س بيده���ا( طربو�س واألب�ض���وين اإّياه عنوة 
)تعيد الطربو�س وتخاطب احلذاء وكاأنه زوجها العجوز( 
ح���ذاء األب�ض���وين اإياه قهرًا.. نع���م، موافقة اأيه���ا العجوز، 
موافق���ة اأيها احلذاء اللعني، موافقة ي���ا حذاء عر�ٍس لليلِة 
م���اأمت )ت�ضعر بالتقيوؤ.. ترميه وتذه���ب اإىل احلمام لتتقياأ 
وتع���ود( ل اأدري م���ا الذي يجعلني اأتقي���اأ كلَّ ما بداخلي.. 
اأح�ض���و ه���ذه املع���دة احلمق���اء واأح�ضوه���ا واأفرغها حتى 
الدم���اغ.. اأف���رغ كلَّ ما يف عقل���ي.. ب�ضري���ة تعي�س بحمق، 
تخاف نور ال�ضم�س، وما الذي جلبْته يل هذه ال�ضم�س غري 
هذه الزيج���ة الإبلي�ضية؟ )تتحري بح���زن( اأف.. اأظن اأنه 
ح���ان وقت القه���وة )تدخ���ل اإىل املطبخ.. تخب���و الإ�ضاءة 
قلي���اًل وترت�ضم على ال�ضا�ضة �ضورة الغزال وهو ي�ضرب من 
م���اء نهر.. ترتف���ع الإ�ضاءة.. تدخل ثاني���ة( عجوزي الآن 
�ضياأت���ي ويرى دميته بهذا ال�ضكل، دون مكياج.. قد يقتلني 
)حت�ضر امل���راآة وت�ضع املكياج( دائمًا ُيلب�ضني زماين رداًء 
اأكرب من ردائي الذي اأ�ضتحق، ردائي الذي ينا�ضبني، واأنا 
عل���ّي اأن األب�س كل يوم رداًء ينا�ضب���ه، ينا�ضب مزاجه كاأنه 
يري���دين كل يوم بنكهة تفاح، فري���ز )تتناول من اخلزانة 
ثوب���ًا ممزق���ًا( حتى ثيابي يح���ق له اأن ميزقه���ا متى هاج 
ونف���خ كالثور امل�ض���ارع.. ما اأرح���م لدغات الأفع���ى اأمام 
لدغات���ه املحرق���ة البليدة املق���ززة )تتناول كيمون���ًا ورديًا 
وتلب�ض���ه وت�ضح���ك با�ضمئ���زاز( يهيج���ه الأحم���ر كالث���ور 
الإ�ضب���اين )تنتب���ه( ل ب���د اأن القه���وة قد ف���ارت )تدخل 
ب�ضرعة اإىل املطبخ وُي�ضمع �ضوت تك�ضر �ضحون وفناجني.. 
تدخ���ل ثاني���ة ومعها القه���وة( ل باأ����س، �ضحن���ان وثالثة 
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فناج���ني تك�ضرت كما انك�ضرت حياتي، لكن القهوة �ضليمة 
)جتل����س وحتت�ضي القه���وة( كم هي لذي���ذة القهوة.. على 
الأقل هناك ما ن�ضتلذ به يف هذا الزمن.. على الأقل تهّدئ 
اأو تهيئ الأع�ضاب قبل.. ل داعي للنكد الآن )ت�ضع فنجان 
ف بجانب احلذاء( ذل���ك الغبي العجوز  القه���وة على ال���دُّ
يقفل الأبواب علّي وي�ضدل ال�ضتائر ظنًا منه اأنه يحا�ضرين، 
م���ا اأغباه من رج���ل.. املراأة ل مُتن���ع اإن اأرادت �ضيئًا.. هل 
يظن اأين من متاعه؟ األهذا قيَّدين ب�ضريره يف اأول زواجنا؟ 
ذل���ك اليوم امل�ضوؤوم، وعاملني كاأي �ضيء اإل كاإن�ضان.. هل 
ح�ضبني قطة حُتَب�س؟ اأَوَلي�ضت تلك املراأة دخلت النار لأنها 
حب�ض���ت قط���ة؟ )تنه����س وتن���زع ال�ضتائر فيظه���ر الباب 
امللت�ض���ق بال�ضق���ف والنواف���ذ امللت�ضق���ة بالأر����س( اآه.. 
ختني هذه ال�ضتائر  �ضتائر، �ضتائر، كل ما حويل �ضتائر، دوَّ
اللعين���ة.. كل م���ا ح���ويل �ضتائ���ر، وال�ضتائ���ر يف كث���ري من 
الأحي���ان ل ت�ضرت ول ت�ضترت، ت�ضر ول تنفع، توهم وتتوهم، 
في���ا ملهزل���ة ال�ضتائر.. فلنن���زع ال�ضتائر ك���ي ل نقهر النور 
فنقه���ر اأنف�ضنا، وبه���ذا القهر وب���ذاك الن���ور جنيَت على 
مة على خّدها من  نف�ضك اأيها العجوز )تتلقى �ضفعة متوهَّ
زوجه���ا( مل���اذا ت�ضربني؟! اأم���ن اأجل ال�ضتائ���ر؟! )تتلقى 
لطمة اأخرى على عنقها فت�ض���دل ال�ضتائر وتبتعد خائفة( 
كفى.. ها قد اأ�ضدلت ال�ضتائر.. اأنا مل اأفعل �ضيئًا �ضوى اأين 
اأري���د بع�س النور )جتل�س القرف�ضاء اأمام الدف واحلذاء 
وتنظ���ر اإىل زوجها العجوز خائفة ثم تتلقى لطمة اأخرى( 
ل، ل.. اإل ال�ض���وط، اأرجوك.. ل، اأرجوك.. اآه.. اآه )تتلقى 
�ضربات���ه فتتلوى وتتاأمل( لكن ملاذا؟ ح�ضنًا.. ح�ضنًا، يكفي 
اأرج���وك.. فهم���ت.. فهمت ما تري���د.. تري���دين اأي�ضًا اأن 
األب����س احل���ذاء واأتع���رى واأرق����س لك؟ حا�ض���ر.. حا�ضر 
)تلب����س احلذاء وتخل���ع الكيمون وتتن���اول الدف وتتحدث 
باجت���اه اجلمه���ور وجانب���ًا( �ض���ادّي، لع���ني، ل حتل���و ل���ه 
م�ضاجعت���ي اإل اإذا �ضربني بال�ض���وط )ت�ضرب على الدف 
وترق����س.. تتوق���ف وتتح���دث باجت���اه اجلمه���ور جانبًا( 
يري���دين ك���دّب ال�ض���ريك ولي����س اإن�ضانة مب�ضاع���ر وج�ضد 
)تنقر نقرتني خفيفتني على الدف( ل وحّق اهلل مل اأرق�س 

مل���دى مث���ل ه���ذا )تتاب���ع الرق�س اجلن���وين واملع���رّب عما 
بداخلها من قهر واأمل.. تعلو مو�ضيقا طبول اإفريقية بدائية 
حت���ى مي���الأ ال�ضوت جنب���ات امل�ض���رح.. اإظ���الم.. تتناول 
ال���دف وتقرع عليه نقرتني.. تلب�س ثوب���ًا عرائ�ضيًا اأبي�س( 
جعلوا ج�ضدي طباًل يقرعونه بال�ضياط )خماطبة نف�ضها( 
ك���م عانى ج�ض���دِك من ل�ضع���ات �ضياطه���م.. خم�ضة ع�ضر 
عامًا كافية لأن ي�ضبح جلدِك جلَد مت�ضاح، لكنه الآن مات 
)ترمي بالدف والطربو�س بعيدًا( اأتعلم ما معنى اأن ميوت 
ذل���ك الآدمي العقيم الغني؟ يعني اأنني حرة الآن، واأمواله 
الكث���رية يل وح���دي.. يعن���ي اأن ال�ضوط اأ�ضب���ح ُمْلك يدي 
الآن، و�ضاأجل���د كلَّ من جلدين )تتناول ال�ضوط وت�ضوط يف 
اله���واء.. تتج���ه نحو ال�ضتائ���ر، تزيحه���ا فتجدها حمددة 
بق�ضب���ان حديد وت�ضعر كاأمنا �ضيء يخنقها( ما هذا؟! اأنا 
الآن ح���رة.. ما الذي تريدونه مني الآن؟ وماذا يعني اأنني 
اأرمل���ة؟ ه���ذا بيتي ولن اأتخل���ى عن اأم���وايل.. �ضاأبقى بال 
زوج؟ وم���ا هو الزوج؟ ثور اآخ���ر؟ ل بد اأن اأمتتع بحريتي.. 
حدثن���ي عنها مدى.. كيف؟ ماذا يعن���ي؟ طربو�س مي�ضي 
وطربو�س ياأتي؟! لدي اأموال، اأموال كثرية علّي اأن اأ�ضتمتع، 
اأن اأعي����س به���ا.. ماذا تقول���ني؟ اأتزوج اب���ن عمي؟ كال.. 
اأفهمتم؟ لن اأتزوجه.. الأموال يل اأنا ولي�ضت لكم.. ح�ضنًا، 
دع���وين اأخت���ار بنف�ض���ي واإل رمي���ُت باأم���وايل للبح���ر ولن 
ي�ضيبكم منها �ضيء.. موافقون؟ املال ك�ضرهم )�ضاخرة( 
م���ع املال تذهب املبادئ والأعراف )بحنق وغ�ضب( دائمًا 
يجب اأن يكون هناك رجل ذكر.. تبًا لهم من جن�ٍس يحتكر 
كل �ضيء، حتى احلرية، حتى اإن ِمْتنا يروق لهم و�ضع قفل 
عل���ى تابوتنا لأنن���ا ن�ض���اء.. ل.. ل.. �ضاأحق���ق حريتي من 
خالله���م ومن اأمامهم، وحتى م���ن خلف ظهورهم، ومدى 
يل اأنا.. اأعلم اأن مدى ت���زوج واختفى، لكني �ضاأبحث عنه 
واأعي���ده اإيّل كي ناأكل التفاحة �ضوي���ة، فاإما اأن ن�ضعد اإىل 
اجلن���ة اأو نهبط اإىل اجلحيم، وريثما اأجدك �ضاأ�ضرتي كل 
الآدم���ني، كله���م وبا�ضم ال���زوج وال���زواج، واإن يكن ل تهم 
طريقة الزواج اأو ال�ضراء )تخبو الأ�ضواء.. ت�ضرب الفتاة 
عل���ى خزان���ة الأحذي���ة وتهزه���ا فت�ضق���ط ع���دة اأحذية.. 
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ت�ضح���ك بت�ضّف وزلزلة.. تلعب بحبال امل�ضانق كاأنها اأوتار 
اآل���ة مو�ضيقية.. تغيب يف الظالل والعتم���ة.. على ال�ضا�ضة 
خي���ال الغزال ينظر اإليه���ا ب�ضخرية( اأنا ح���ّرة.. اأنا حرة 
الآن.. حرة ولن ي�ضتطيع اأي اأخرق اأن يخنق حريتي.. هيا 
قوم���وا، قوموا يا بن���ات حواء، عي�ضوا با�ض���م احلرية.. اأنا 
الأنث���ى املتح���ررة.. اأن���ا �ضي���دة الأعم���ال العظيم���ة حواء 
)اإظالم ق�ضري وترتف���ع الإ�ضاءة.. ترتدي جاكيتًا رجاليًا 
وحت���اول عقد ربطة العنق( اأُف.. اإىل الآن اأخطئ يف ربط 
عنقي به���ذه الكرافة.. اأظ���ن اأنني اأكره رب���ط عنقي، اأما 
ربط���ات اأعناق الآخري���ن فاأتقن ربطها.. ل�ض���ت اأدري ما 
نهاي���ة ه���ذه الربط���ة.. مع���ي اأزواج���ي.. ه���م الوحيدون 
�ضيتقن���ون ربطها يل )ت�ضحك( الأغبي���اء، هم ل يعرفون 
غري ذلك.. ك���م اأوّد ربطها دون احلاجة لهم )ت�ضّد ربطة 
العنق عل���ى رقبتها فتكاد تختنق( اآه.. ه���ذه الربطة تكاد 
حتنقن���ي، ولكنني م�ض���رة عليها.. اإنها واح���دة من رموز 
حريتي وع�ضقي للرجولة كي يتم انتقامي )اإظالم.. حتت 
زة وباقي امل�ضرح مظل���م تقف الفتاة على  بقع���ة �ضوء مركَّ
املن���رب وراء امليكرف���ون وه���ي تلب����س ب���ذة قريب���ة ملالب�س 
الرجال، واأجادت عقد ربطة العنق( اأيتها ال�ضيدات، اأيتها 
احل���واءات، اإن م���ن اأه���داف جمعيتن���ا، جمعي���ة ليلي���ث 
املتمردة، اأن نت�ضدى له���وؤلء الأغبياء الذين يريدوننا اأن 
نكون اأجهزة ا�ضتقب���ال لإ�ضاراتهم.. علينا اأن نعّلمهم اأننا 
ن�ضتطي���ع �ضنع الإ�ضارات، نعلمهم اأنهم من جعلوا دفاترنا 
تن���زف، اأفكارنا تنتح���ر.. هم الذين بدمائن���ا ي�ضطرون، 
يكتبوننا، يفك���رون عنا.. علينا التخل�س من كل معتقالت 
الذاك���رة التي �ضوهون���ا داخلها.. �ضيدات���ي اآن�ضاتي، بناِت 
ح���واء، علين���ا تربي���ة اآبائن���ا وكل ذك���ور الب�ضري���ة، علينا 
حتريره���م م���ن جاهليته���م وتعريفه���م بق���درات الأنثى، 
الكائ���ن ال���ذي يجعل���ون تفك���ريه ينح�ض���ر باخلال�س من 
ح�ضارهم ثم يتهموننا بنق�ضان العقل، فالطري املحبو�س 
يف القف����س ل يفك���ر اإىل اأي م���دى �ضيط���ري، اإمن���ا يقاوم 
ويحل���م باخل���روج م���ن القف����س، ولك���ن علين���ا اأن نغ�ضل 
اأرواحنا قبل غ�ضيل دماغنا، فال�ضياط مزقت اأرواحنا قبل 

اأن ت���اأكل م���ن اأج�ضادنا وقلوبنا.. تفاح���ة احلرية علينا اأن 
ناأكلها باإرادتن���ا وننع�س بقايا الإن�ضان فينا.. ُترى كم بقي 
فينا من الإن�ضان؟ اآن�ضاتي، �ضيداتي، �ضِدئ القفل.. كيف 
الف���كاك ون�ضلك���م ل يتحرر م���ن بدائيت���ه وبداوته؟ كيف 
الف���كاك والقفل ما عاد يفكه غري التك�ض���ري؟ �ضنخلع عّنا 
رداء العبودية.. بركاننا يبحث عن فوهة، فكيف ع�ضاه اأّل 
ينفج���ر.. ل اأحد ي�ضتطي���ع اأن مينحك ال�ضع���ادة اأكرث من 
نف�ض���ك، وليك���ن اليوم ي���وم مولد ح���واء.. عل���ى الآخر اأن 
يحرتمن���ا رغمًا عنه، ولنثبت ذواتن���ا رغم اأنوفهم.. اليوم 
نعلن مول���د حواء اجلدي���دة، فال�ضمت ل يخل���ق ال�ضدى 
)اإظ���الم ق�ضري تك���ون فيه قد غادرت املن���رب واختفت يف 
الظ���الم، حتم���ل بيده���ا ع�ضا معقوف���ة وه���ي تطعن بها 
اله���واء( به���ذه الباك���ورة كن���َت تطعنني يف بطن���ي وتقول 
)تقلده( هيا، اخلعي ثيابك اأمامي وارق�ضي.. ما اأجملِك 
واأن���ت عارية ترق�ض���ني يا بنت الكل���ب.. ل باأ����س.. اليوم 
اأنتق���م منك.. لق���د اأ�ضبحت م�ضروع رجل ق���وي.. اأق�ضد 
�ضيدة قوية.. اأتعلم كم قارة زرت؟ مل اأترك بلدًا يعتب علّي 
رجاُلها.. تزوجُته���م با�ضم ال�ضرع وطلقُتهم با�ضم ال�ضرع، 
فالع�ضم���ة بي���دي.. لي����س زواج���ًا  بق���در ما هو �ض���راء.. 
ا�ضرتيُتهم ثم بعُتهم )ت�ضح���ك ب�ضخرية( وبنقودك اأنت، 
مع اأن ج�ضدي الأحمق هذا مل يرتع�س لأية مل�ضة رجل منهم 
)مب���رارة( يب���دو يل اأن ج�ض���دي َفَق���َد الإح�ضا����س باللذة 
واملتعة )بانت�ضاء وعنف( كل ما اأ�ضتطيع ال�ضعور به واللذة 
الوحي���دة الت���ي اأجده���ا ه���ي يف اإذلله���م كم���ا ذللَتن���ي، 
وتروي�ضهم بامل���ال، بالعنف كما كنت تفع���ل.. �ضحقًا لكم 
م���ن كائنات )ت�ضع حقيبتها اأمامه���ا على الطاولة وتخرج 
منها دمى واحدة تلو الأخ���رى( اأنظر، هذا اأحد اأزواجي، 
وه���ذا زوج اآخر، اأ�ضقر �ضغري وجمي���ل، اأ�ضغر مني، وهذا 
ثالثهم، اأ�ضمر بكتفني عري�ضتني و�ضنبات، كنُت اأركب على 
ظه���ره وي���دور بي يف اأنح���اء البيت واأنا اأ�ضرب���ه على قفاه 
بع�ضاك هذه حتى ي�ضرع اأكرث )تخرج دمى اأكرث وت�ضّفها 
على الطاولة( اأنظ���ر، اأزواجي كلهم �ضباب )باأ�ضى( هذه 
ح���واء عندم���ا ُتْظَل���م، ه���ذه ح���واء عندم���ا تنتق���م.. هي 
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ال�ضيطان بذاته، هي احلرب���اء بذاتها.. اأتريد اأن اأخربك 
كيف كان يتم زواجنا؟ كنُت اأمزق ثيابهم واأغت�ضبهم كما 
كنت تفع���ل )ت�ضحك( ومع ه���ذا مل ُي�ض���َف غليلي منك.. 
اأ�ضعر باأح�ضائي تاأكل بع�ضها البع�س.. اأ�ضعر بانتحار خفّي 
يف اأعماقي.. اآه.. نريان احلقد تاأكلني.. نظراتك املفرت�ضة 
ل تبارحن���ي، وبركان هذه الغري���زة امللعونة ينفجر يف كل 
الجتاهات.. مل اأعد اأذكر اأ�ضماءهم، هوؤلء احلمقى، اأما 
زوجي الأخري هذا )ت�ضري اإىل دميته( ف�ضاطر ومدٍع.. قال 
يل وق���د و�ضع يل �ضمعة واحدة يف عي���د ميالدي : �ضبابك 
دللك.. مع اأنه لو و�ض���ع �ضموعًا على عدد �ضنيِّ عمري ملا 
بقي م���ن قالب الكاتو �ض���يء، اأو رمبا اأ�ضع���ل حريقًا.. من 
املوؤك���د اأن���ه كان يق�ضد : تكفي���ك �ضنة واح���دة لت�ضتمتعي 
وتغ���ادري هذه احلياة ليعود اإىل من يحب، تلك التي تخلى 
عنها ليتزوجني.. اأنا مل اأ�ضبح بعد عجوزًا حمنطة، األي�س 
كذل���ك يا كلب���ي املحن���ط؟ )تنظ���ر اإىل الكل���ب املحنط( 
اأ�ضدقن���ي الق���ول، اأّيهم���ا اأف�ضل احلياة قب���ل التحنيط اأم 
بعده؟ ما اأجم���ل اأن تهب اأحدًا حيات���ه، والألذ اأن تاأخذها 
من���ه.. هكذا دائم���ًا، نحن ناأخذ ما اأُِخ���َذ مّنا، وليت الذي 
اأُِخ���َذ ُي�ضرَتَجع.. هل لأحد اأن يعيد حبي، حب عمري؟ هل 
ل���ك اأن تعيد عمرًا م�ضى؟ عبثًا تفع���ل ذلك.. ابنة اأربعني 
)خماطبة مدى( كيف تتوقع اأن يكون عمري اأّيها الغايل؟ 
)تتلم�س وجهها و�ضعرها وتنظر يف املراآة( هل ثمة جتاعيد 
مالأت وجهي؟ حقًا، ها هي �ضوكة الأربعني تعيث ف�ضادًا يف 
وجهي، حتيك يل قبعة بي�ضاء عفنة اإنذارًا بعهد ال�ضقوط.. 
لك���ن ل، لي����س الآن، لي����س بعد اأن وجدته، وج���دُت حبيبي 
م���دى، و�ضاأ�ضرتيك باأية طريقة يا مدى )تدق �ضاعة الدار 
دقات مت�ضارع���ة قوية( ل.. ل تدقي اأيتها ال�ضاعة وتهزئي 
ب���ي.. كفى زعيقًا اأيتها ال�ضاعات.. ل مكان َلُكنَّ يف حياتي 
)بخوف واأمل عميقني( اأنثاي املتاأخرة تلوكني كما ال�ضاعة 
���ا جن�س يخاف ال�ضاعة ويكره  الت���ي اأخاف.. األ تعلمني اأننَّ
الزمن؟ �ضاأحطمك���ن، �َضاأحطم كل ال�ضاعات، كل الأعمار 
امل�ضروق���ة فيه���ا.. عمري لن مي�ض���ي، ومدى ل���ن اأخ�ضره 
ثاني���ة.. اآه.. معدت���ي توؤملن���ي.. اأح�ضائي تاأكلن���ي.. معدتي 

ته�ضمن���ي )ت�ضعر بالتقيوؤ ثم تتما�ض���ك( اليوم عيد ميالد 
م���دى، واأن���ا اأخاف اأن مي���ر عيُدك ول اأك���ون بجانبك.. ل 
معن���ى لأن مير العيد ول قلب بجانبك ينب�س بحبك ويقول 
كل عام واأن���ت بخري )اإظالم( ها قد عدُت اإليك يا مدى، 
ي���ا حبيبي.. طلب���َت اأن تكون الع�ضمة بي���دك.. كما تريد، 
فلتك���ن الع�ضمة بيدك.. وطلبَت توكي���اًل لإدارة �ضركاتي، 
ومل ل؟ ليك���ن ل���ك التوكيل بكل اأعم���ايل.. اأعطيُتك قلبي، 
فه���ل اأ�ضنُّ عليك بذلك؟ )تغني اأغني���ة حبيبي بدو القمر 
والقمر بعيد( اأتعلم؟ اأ�ضبح �ضوتي جمياًل بعد تلك العملية 
والتدري���ب امل�ضتمر وحت�ضني معرفت���ي بالأنغام والأوزان.. 
يعن���ي اأنني اأ�ضتطيع الغناء مع���ك.. �ضن�ضكل ثنائيًا رائعًا.. 
م���دى وح���واء.. �ضيك���ون ثنائيا رائع���ًا يف احلف���الت التي 
وي�ضوره���ا  اأخبارن���ا،  ال�ضح���ف  وتن�ض���ر  مع���ا،  نحييه���ا 
التلفزي���ون.. ولك���ن.. )ت�ضع���ر بالقلق واحل���زن( هل برد 
اهتمام���ك الفني؟ هل �ضغلك العمل يف اإدارة اأعمايل حتى 
اإن���ك �ض���رت تتاأخ���ر يف الع���ودة اإيل البيت وق���د ل تعود؟ 
تقّبلن���ي ب���ربود وتق���ول كن���ُت م�ضافرًا م���ن اأج���ل العمل.. 
والزم���ن مي�ضي بنا، اأو مي�ضي بي وح���دي.. ها هو الفجر 
يطلع واأنت مل تعد حتى الآن )تخبو الأ�ضواء.. دقات رتيبة 
حزين���ة لل�ضاعة، وعندما يرتف���ع النور قلي���اًل نراها اأمام 
املراآة تتح�ض�س تقاطيع وجهها( اإنها اخلم�ضون.. فلتكن.. 
م���ا زلُت �ضابة.. القلب ل يه���رم )يرتفع النور اأكرث لرناها 
منحني���ة على خزانة اأحذيتها( حذاء عر�ضي اأين هو؟ اأين 
و�ضعُته؟ ما هذا؟! )ُتخِرج م���ن اخلزانة تاج عر�ضها( اأّي 
اأحم���ق و�ضع تاج عر�ضي هنا بني الأحذية؟! مدى، هل اأنت 
م���ن فعل ذلك حق���ًا؟ ملاذا ي���ا حبيبي؟ اأب���ات التاج مكان 
احل���ذاء واحلذاء مكان الت���اج؟! اأتريدين اأن اأ�ضع احلذاء 
عل���ى راأ�ضي ب���دل التاج واأرق�س على الطب���ل ثانية؟ ملاذا؟ 
األ�ض���ُت حّب عمرك كما اأنت حّب عمري؟ مدى، اأنا مل اأعد 
اأ�ضعر بحرارتك الأوىل، ل اأ�ضعر بكلماتك.. كلمة اأحبك مل 
اأع���د اأ�ضعر به���ا، تقولها ب���ربود وتثاقل.. كلم���ات ك�ضقيع 
ال�ضت���اء، باردة، مل تعد تعني يل اأي �ضيء.. اآه.. اأنا مل اأعد 
اأ�ضع���ر.. مل يعد يل قل���ب اأ�ضعر به.. كان ل���دّي الكثري من 
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احلنان لأبّثه لك، اأما الآن عدَت لتقتلني يا مدى.. عدت.. 
هل حقًا ع���دت لتقتلني؟ كان يكفيني حب���ك، لكنك اليوم 
تقتلن���ي وتعي���د اإيّل الأقف���ال وال�ضتائر.. ما ال���ذي اأخفيَته 
حتت ردائ���ك الأبي�س هذا؟ ما ال���ذي اأ�ضمرَته خلف تلك 
العي���ون ال�ضه���ل الت���ي اأح���ب؟ اآه.. اأ�ضعر اأنن���ي حممومة، 
معاقة.. ها اأنا اأرق�س على الطبل جمددًا )بغ�ضب و�ضعور 
باخليبة( واأنت؟ اأنت م�ضتن�ضخ عن ذلك العجوز.. تريدين 
اأن اأرق�س كما رق�ضُت ل���ه؟ �ضاأرق�س.. اأرق�س هذه املرة 
لنف�ض���ي ولي����س لأحد )ترق����س( �ضاأظل فخ���ورة بج�ضدي 
ه���ذا.. كان ذلك العجوز يجربين على اإخفائه مع اأنه كان 
يع�ضق���ه ويعبده )باأمل عميق( مل يعد هذا اجل�ضد غري اآنية 
حمطم���ة رغم اأن���ه مازال يحتفظ بكثري م���ن جماله.. هل 
تريدين اأن اأتعرى للنا�س كي ي�ضتمر حبك يل؟ باأية طريقة 
بَتني  يع���ود اإيّل حبك يا م���دى؟ )باأ�ضف وح���زن( اآه.. �ضرَّ
الفج���ور با�ضم احلرية.. �ضلمَتن���ي حرية بال هوية، ووثقُت 
بك لأنني اأحببتك )تفتح النافذة وتطل منها( م�ضى الليل 
ومل تع���د.. اأعلم اأنك عندها.. ُث���ْب اإىل ر�ضدك وُعْد اإيّل.. 
���ل يديك ل تذهب اإليها..  اهجره���ا.. ل تذهب اإليها.. اأقبُّ
اأنا اأنثى.. األ تراين؟ مدى، خذ كل ما لدّي.. �ضاأفعل كل ما 
تري���د، لكن ل ترتكني.. مدى، اأن���ا حبيبتك يا مدى )تعود 
اإىل مكانها وت�ض���ع التاج على راأ�ضها وتبكي( اأ�ضعر برغبة 
جاحمة للبكاء.. هال اأعرمتوين عيونكم لأبكي بها؟ عيناي 
ل تكفي���اين.. اأ�ضناين؟ اأود لو اأمزق قلبي باأ�ضناين.. ليتني 
اأ�ضتطي���ع �ضراءك كما ا�ضرتيُته���م.. اأبيعك كما بعُتهم.. اآه 
م���ن حوائي، اآه من غرية احل���واء.. اأعطيُتك كل ما لدّي.. 
وه���ل اأبقي���ت يل �ضيئًا من امل���ال يا مدى مل اأعط���ك اإياه؟ 
)ترمي بالتاج بعيدًا( �ضقط القناع.. مل جعلتني اأنتظرك؟ 
اأن���ت الرج���ل اخلف���ي ال���ذي تخيلُت���ه بقرب���ي ين���اأى عني 
و�ضقوط���ي  هالك���ي  حلظ���ة  تنتظ���ر  ه���ل  ويخدعن���ي؟! 
وانك�ض���اري؟ اأهك���ذا ترتكن���ي ومت�ضي اإليه���ا ول ترتك يل 
وراءك غ���ري تل���ك البت�ضام���ة ال�ضاقطة الب���اردة البلهاء؟ 
كال، ل���ن اأبك���ي )مت�ضح دموعه���ا( كفي يا دم���وع.. �ضحقًا 
للدموع اإن خرجت بع���د الآن من عيني )ت�ضحك بجنون( 

اإن كان���وا قد �ضرقوا اأموايل فاأنا �ضرقُت اأعمارهم، اأما اأنا 
فلن اأنتهي.. اأنا مل اأ�ضقط، مل اأنتِه.. اأنا ل اأ�ضيب، ل اأكرب، 
ول عْم���ر يل.. عمليات التجمي���ل كفيلة برتميم كل �ضيء.. 
ل���ن اأحب بع���د الآن.. �ضاأذّلهم جميعًا.. وم���ن يكون هوؤلء 
الذكور الأغبياء؟ )تخبو الأ�ضواء.. ثالث دقات لل�ضاعة.. 
ُتق���ذف م���ن ال�ضباك ورقة مطوية على �ض���كل �ضاروخ مما 
يلع���ب به الأطفال.. الفت���اة تهرع ومت�ضك���ه وتغلق النافذة 
وتفت���ح الورقة وتقراأ( ماذا؟! ورق���ة طالق؟! طالقي اأنا؟! 
م���دى يطلقني اأن���ا؟! ل اأ�ضدق.. لن اأ�ض���دق )تطلب رقمًا 
بهاتفه���ا اجلوال( مدى، مدى، كيف فعلت ذلك؟! قل اإنها 
لي�ض���ت من���ك اأنت.. ق���ل اإنه���ا ط���ارت خط���اأ اإىل نافذتي 
)تبك���ي( ُعد اإيّل ي���ا حبيبي.. عد اإىل بيت���ك.. �ضاأغّني يف 
احلان���ات معك كما ال�ضاب���ق، واأفعل اأيَّ �ض���يء ير�ضيك.. 
م���اذا؟! اأ�ضبح���ُت يف اخلم�ض���ني؟ وم���اذا اإن اأ�ضبحُت يف 
اخلم�ض���ني؟ مدى، اأن���ا ل اأزال �ضابة )ت�ض���رخ بغ�ضب من 
خ���الل دموعها( اأنا الت���ي ا�ضرتيُتك بكل م���ا اأملك فكيف 
تبيعن���ي؟! ماذا؟! تق���ول اإين عجوز؟! )ت�ض���رخ غا�ضبة( 
�ضتاأتي رغمًا عنك.. ه���ل فهمت؟ )ترمي بالهاتف بعيدًا( 
�ضتاأت���ي يا ابن العاه���رة )اإظالم.. اإنارة.. قيث���ارة معّلقة 
على اجلدار( انتهى كل �ضيء.. كل �ضيء يا مدى.. �ضرقَت 
كلَّ اأم���وايل واأتي���َت واغت�ضبَتني.. اأتقول اإن���ك الآن ت�ضعر 
برجولت���ك احلق���ة ومل اأعد اأيف بحق الفرا����س؟ الآن تقول 
ه���ذا بعد كل الذي فعلُته من اأجل���ك؟ )ت�ضري اإىل بطنها( 
وكن���ت اأنَت النتيجة اأيها اجلنني.. هل يل بب�ضع ذرات من 
اله���واء؟ اأكاد اأختنق.. ال�ضّم ي�ضري يف ج�ضدي ويف نف�ضي، 
وه���ذا ينم���و يف اأح�ضائ���ي )عيناه���ا غائمت���ان( ظ���الل.. 
ظ���الل.. الظالل تزحف من خلف���ي واأمامي )ت�ضع راأ�ضها 
ب���ني كفيها( واأن���ا اأ�ضمع اأ�ضوات���اأ )تخبو الأ�ض���واء.. تفتح 
الناف���ذة ويخيل لها اأنها ت�ضمع اأ�ضوات���ًا( يا اإلهي! من هي 
تل���ك العرو�س التي تلب�س ثوب عر�ضي؟ اإنه ثوبي اأنا، وهذه 
زّفت���ي اأنا )�ضم���ت ق�ضري تتح�ض����س عنقها( اأ�ضع���ر باآثار 
قبالت���ه املحمومة على عنقي )ت�ضم���ع �ضوت مواء قطط( 
كّف���ي عن املواء اأيتها القطط اللعينة )�ضمت.. تهداأ قلياًل 
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وتغو�س يف الذكريات الدافئة( كان يقول يل : اأنت قطتي.. 
وحدك من علَّمن���ي معنى احلرية، لكنك اأتي���َت متاأخرًا.. 
وح���دك من اأ�ضعرين اأنه ل يهم م���ا تلب�ضه بقدر ما يهم اأن 
نظه���ر ما يلب�ضنا من الداخل.. قال يل : عراة اأتينا، حفاة 
�ضنعود.. لي�س ذنبي اأنن���ي اأحببُت احلرية واأحببته.. لي�س 
ذنبي اأنني �ضمعُت �ضوته يهتف يل وتلقفُته دون اأي تردد.. 
ث���م.. ثم ترك يل قيثارته وم�ضى.. قيثارته التي من اأجلها 
ومن اأجل اأحلانه التي كان يعزفها يل ونغني معًا اأحببته.. 
كان حب���ه ق���دري.. مل يكن بيدي اأن حمل���ُت بع�س اأ�ضلعي 
واأهديُته���ا له علَّها تكون له �ضريرًا وثريًا وبيتًا دافئًا.. هداأ 
داخل���ه واأخذْته الغفوة اإىل حي���ث دنيا النعيم.. نام بدفء 
القلب وه���داأة الروح.. ا�ضرتق ن�ض���ف العمر وغفا، وحني 
اأف���اق اأم�ض���ى القلب مدا�ض���ه، وال���روح م�ض���رح ابتكارات 
تعذيب���ه.. ا�ضتعجلَت كثريًا حبيبي، ا�ضتعجلَت كثريًا مدى، 
َلم واللوعة ل نور احلب.. اأما علمَت  فال�ضمع���ة اأذابتها الظُّ
اأن اللوع���ة اأ�ضد حرقًا من النار؟ اأنا ل اأ�ضتوعب نف�ضي، مل 
اأع���د اأفهمه���ا.. اآه.. اأ�ضع���ر اأنن���ي اأ�ضّحي بذات���ي رغم كل 
الن���ذور.. ي���ا لهذه النف����س ال�ضك���رى مبا تبح���ث فيه عن 
نف�ضه���ا، تبحث عنه���ا حتت الردم، حت���ت احلطام، حتت 
ركام م���ن الأنف�س وب�ضع اأرواح م�ضتلقية على ظهر الزمن، 
غ���ري اآبه���ة مبعن���ى الوج���ود.. احلي���اة دولب ت�ضح���ق من 
يعاندها، تهر����س من يبحث عن ذاته وين���ادي باحلرية.. 
حقًا ع���راة اأتينا، وحفاة �ضنعود، لكنن���ي لن اأعود وحيدة، 
�ضاأع���ود ومعي هذا، ابني.. اأن���ا ل اأ�ضتوعب نف�ضي، مل اأعد 
اأفهمه���ا، اأ�ضعر اأنن���ي اأ�ضّحي بذاتي رغ���م كل النذور.. يا 
له���ذه النف����س ال�ضكرى مب���ا تبحث فيه ع���ن ذاتها، تبحث 
عنها حتت الردم واحلطام، حتت ركام من الأنف�س وب�ضع 
اأرواح م�ضتلقي���ة عل���ى ظه���ر الزم���ن، غ���ري اآبه���ة مبعن���ى 
الوجود.. واحلياة دولب ت�ضحق من يعاندها با�ضم الإميان 
تارة وبا�ض���م احلرية تارة اأخ���رى.. اأوراق ذاكرتي باردة، 
ت�ضتج���دي الدفء احلميم )ت�ضد م���ن قامتها وتتكلم باأمل 
واإ�ض���رار( كال، لن تك�ضرين الأيام، لن حتيك مني ن�ضيجًا 
غائمًا �ضبابي���ًا.. اآه.. بالأم�س كنُت واليوم اأ�ضبحت.. ليت 

زم���ن املا�ضي ي���دق يف �ضاعات اليوم.. لي���ت زمن اليوم ل 
ي���دق يف �ضاعات الغ���د )�ضمت.. تفك���ر بابت�ضامة باهتة( 
حقًا ع���راة اأتينا وحفاة �ضنعود، لكنن���ي لن اأعود وحيدة.. 
�ضاأع���ود ومع���ي ه���ذا، ابن م���دى، اإنه ابن���ه، ابن���ي.. اإنها 
الأموم���ة.. يا جلمالها.. اأمطري اأيته���ا ال�ضماء الطاهرة، 
اأمط���ري حبًا، اأمطري طه���رًا واغ�ضليني اأن���ا الأر�س الأم 
)يت�ضاقط املطر ويعلو �ضوت زخاته( اأ�ضمع قطرات املطر، 
اأ�ضع���ر بحنانها وق�ضوته���ا )تنظر من الناف���ذة( يت�ضاقط 
املط���ر غزيزًا.. ُترى اأحقًا م���ا اأرى اأم هي الذاكرة النائمة 
داخل���ي؟ )ت�ضع���ر باله���دوء والراح���ة وتعّل���ق يف نهاي���ات 
الأ�ضرطة ب�ضع تفاحات بح���ركات راق�ضة( اإن التفاحة 
الت���ي قطفْته���ا ح���واء ل ميك���ن اأن تع���ود اإىل مكانها يف 
�ضجرة املعرفة واحلياة، وعلى الإن�ضان اأن يواجه حقيقة 
الختي���ار مهما كانت موؤملة )تعل���ق يف نهاية اآخر �ضريط 
وردة �ضفراء( هل ي�ضتطيع اأحد اأن يتذكر احلب؟ اأبدًا.. 
قد ترى الوردة ولكنك لن ترى العطر اأبدًا.. هذه حقيقة 
ال���ورد )تقف اأمام ال�ضري���ط الأخري الذي ينتهي بنطاق 
بنط���ال رجايل وتب���داأ بفكه وف���رده ليتح���ول اإىل �ضرير 
اأرجوح���ة لطفل.. تظهر �ضورة الغزال على ال�ضا�ضة وهو 
يع���دو بعي���دًا.. تتاأمله���ا وتغن���ي( ي���ا غ���زايل كيف عني 
اأبع���دوك.. �ضتت���وا �ضمل���ي وهج���ري ع���ودوك.. م���دى، 
اأ�ضبح���ت ما بيني وبينك اأم���داء، ولكن عطرك ما يزال 
ي�ضك���ن يف عظام���ي.. �ضاحمن���ي على ما ب���در مني من 
كلمات، فاأنا حواء املجروحة.. نحن ل منلك اأن نكره من 
اأحببناه���م.. الكراهية ل مت�ضح احلب )ت�ضع كفها على 
بطنها( يّف يا مدى جزء منك ل تزيله ورقة طالق )ت�هز 
الأرجوح���ة وتغني لطفل( ن���ام يا ابني ن���ام.. لدبحلك 
ط���ري احلمام.. ويا حمامات ل تخافو.. عم بهدي لإبني 
حتى ينام.. نام بح�ضيني نام.. وح�ضني دفء و�ضالم.. 
ومل���ا تكرب ي���ا حبيبي.. ا�ض���رب للماما �ض���الم.. ا�ضرب 

للماما �ضالم .

انتهت
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امل�شهد الأول
تب���دو يف عمق امل�سرح طاولة قدمي���ة، يجل�س وراءها 
رجل عجوز تعلو جبيَنه تك�س���رٌة بغي�سة، ينظر من خالل 
نظارت���ه القدمي���ة اإىل دفرت كب���ر اأمامه عل���ى الطاولة.. 
يظه���ر على مي���ن الطاولة التي يجل�س عليه���ا العجوز رتٌل 
من الفالحن ينتظرون.. مي�سك العجوز قلمًا بيده اليمنى 

وك�ّسا�سة الذباب بالي�سرى .
العج���وز : )خماطبًا اأحد الفالحن برخاوة( اأ�سبح 

دينك يا اأبو حممود ع�سرين األف لرة .
اأبو حممود : �ساأردها عند املو�سم اإن �ساء اهلل .

العج���وز : �س���رى )يج���ول بعيني���ه يف اجل���و وكاأن���ه 
يراق���ب ذبابة، ث���م ي�سرب على الطاول���ة ويرفع الك�سا�سة 

لينظر اإليها( لعينة.. هربت.. التايل .
)يف هذا الوقت يكون اأبو حممود قد ان�سرف وتقدم 

الفالح التايل(
العجوز : ماذا لديك يا معروف؟

مع���روف : اأريد تنك���ة من الزيت وكي�س���ًا من القمح 
واآخر من العد�س و...

العج���وز : )مقاطع���ًا( توقف.. اأ�سب���ح ديُنك كبرًا، 
واأخ�سى اأال ي�ساعدك مو�سم القمح على رده.. اإليك ن�سف 
تنك���ة زيت ون�س���ف كي�س قم���ح ال غر.. خذه���ا من عند 

�سالح يف امل�ستودع )ينادي( يا �سالح .
)يدخل �سالح من ي�سار امل�سرح(

�شالح : اأمرك �سيدي .
العج���وز : ا�سح���ب مع���روف اإىل امل�ست���ودع واعط���ه 

ن�سف تنكة زيت ون�سف كي�س قمح.. هّيا .
)يخرج �سالح ومعروف ويتقدم الفالح التايل(

العج���وز : اأه���اًل اأبو م�سطفى.. م���اذا تريد؟ )يبداأ 
مبراقبة الذبابة( .

اأب���و م�شطف���ى : حم�سول التفاح هذه ال�سنة �سيكون 
كبرًا، و�ساأرد ديونك كلها، لذلك اأريد رطل ملح وكي�س رز 
وبرغ���ل وتنكة من اجلنب )يالح���ظ اأن العجوز مل يقاطعه 
لذل���ك ي�سرت�س���ل بالطلب���ات( وووواااا تنك���ة م���ن الزيت 

و�سابون، نعم �سابون، وبع�س اللحم .
)العج���وز من�سغل ع���ن كالم اأب���و م�سطفى مبراقبة 
الذباب���ة يف اجل���و وق���د اأم�س���ك بالك�سا�س���ة لي�سطادها، 
وعندما ينطق اأب���و م�سطفى بكلمة اللحم ي�سرب العجوز 
الك�سا�س���ة �سرب���ة قوية ت�سط���دم بوجه اأح���د االأ�سخا�س 
الواقف���ن وراءه، عندئذ ينتف�س الثالث���ة الباقون ويهزون 

روؤو�سهم قائلن بلهجة اأقرب اإىل مواء القطة(  
الثالثة : لقد ا�سطادها .

)ينظ���ر العج���وز اإىل الك�سا�س���ة ف���ال يج���د الذبابة 
فيغ�سب( 

العج���وز : )بغ�سب( اأغبي���اء.. مل اأ�سطدها.. واأنت 
اأيها الغبي مل���اذا و�سعَت راأ�سك هنا؟ لق���د هربت الذبابة 

ب�سببك.. غبي.. ماذا كنَت تقول؟
اأبو م�شطفى : رطل ملح وكي�س وبرغل ورز و...

العج���وز : كف���ى، كف���ى، ن�س���ف كي����س م���ن الربغل 
ون�سف كي�س من الرز .

اأبو م�شطفى : وال�سابون يا �سيدي؟ واللحم؟
العج���وز : حل���م! �ساب���ون! وه���ل تظ���ن اأن حم�سول 
التف���اح لدي���ك �سي�س���دد كل ه���ذه الديون؟ هي���ا ان�سرف 

)ينادي( �سالح .
)يدخل �سالح(

عـــــــلي عبــــــــــدو

الوديعــــــــة*
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�شالح : اأمرك �سيدي .
العج���وز : اأعطه ن�سف كي�س برغل ون�سف كي�س رز 

فقط.. هيا .
�شالح : اأمرك �سيدي .

)يخ���رج �سالح ومعه اأبو م�سطف���ى، يف الوقت الذي 
يراقب فيه العجوز خروج اأبو م�سطفى يقرتب من طاولته 
جمنون القرية اأب���و ريحة ويقّرب وجهه كثرًا حتى ي�سبح 
مبال�سقة وجه العجوز، وعندما يدير العجوز وجهه ُيفاجاأ 

باأبو ريحة فرجع ظهره اإىل الوراء مذعورًا(
العجوز : تبًا لك اأيها املعتوه.. لقد اأخفَتني.. ابتعد.. 

رائحتك تقتلني .
اأبو ريحة: هيييي .

العج���وز : م���اذا تريد؟ هل تريد اأنت اأي�سًا كي�سًا من 
الرز وت�سدد ثمنه عندما حت�سد حم�سول جنونك؟

اأبو ريحة : هييييي .
العجوز : هيا اذهب.. رائحتك تقتلني .

اأبو ريحة : كيف حالك يا اأبو كر�س؟ 
)ي�سحك االأ�سخا�س االأربعة الواقفون وراءه(

العجوز : )بغ�سب( اأغبياء.. اأم�سكوه واأّدبوه )يحاول 
�سربه بك�سا�سة الذباب لكنه ال ي�سيبه( .

)ينطل���ق االأربع���ة الإم�ساك���ه لكن���ه ي���راوغ، فيح���اول 
االأربع���ة اأن يحا�سروه، ويقف اثنان على ميينه واثنان على 
ي�ساره ويطبقون عليه، لكنه يفلت منهم في�سطدم االأربعة 

ببع�سهم.. يهرب اأبو ريحة ويخرج خارج امل�سرح(
العجوز : اأغبياء.. احلقوه واأح�سروه اإىل هنا .

)يخ���رج االأربعة م�سرعن، ث���م يعودون وهم يحملون 
�سال���ح ب�سكل مقل���وب، وجه���ه اإىل اجلمه���ور وظهره اإىل 

العجوز، ثم يبدوؤون ب�سربه على موؤخرته وهو ي�سيح( 
�شال���ح : اتركوين ي���ا اأغبياء.. اأنا �سال���ح ول�ست اأبو 

ريحة .
)يرتك���ه االأربعة دفع���ة واحدة في�سق���ط على االأر�س 
متوجعًا.. يقف �سالح مزجمرًا وباكيًا.. يخرج العجوز من 

وراء طاولته وقد احمّر غيظًا( 
العج���وز : )ي�سي���ح غا�سبًا( اأغبي���اء، اأغبياء )يبداأ 
ب�سربه���م بالك�سا�س���ة( ع���ودوا اإىل اأماكنك���م )يع���ود اإىل 

طاولت���ه ويع���ود االأربع���ة اإىل اأماكنهم.. يع���اود النظر اإىل 
الفالح���ن( الت���ايل )تتق���دم ام���راأة من���ه( مل���اذا مل ياأِت 

زوجك يا اأم حممد؟
اأم حممد : اإنه مري�س يا �سيدي .

العجوز : مري�س اأم متمار�س؟
اأم حمم���د : مري����س ي���ا �سي���دي، مري�س نع���م، اإنه 
م�س���اب بتخم���ة يف معدت���ه.. لق���د اأكل يف عر����س ال�سيد 
جابر كث���رًا، نعم، حلم واأرز ودجاج وب���ط واأرانب.. هذا 
غ���ر احللويات، واأم�سى العر�س كله يف االأكل، حتى اأنه مل 
ي�سارك يف الدبكة.. بقي حتى ال�سباح وهو ياأكل، نعم، كان 
عر�سًا جمياًل.. طلبت من���ي ال�سيدة عفاف �سقيقة ال�سيد 
جاب���ر اأن اأ�ساعدهم يف التجهيز للعر�س، نعم، وقالت اإنها 
�ستعطين���ي ثوبًا وبع�س اللحم.. اإنها �سيدة طيبة.. �سحيح 
اأنها تغ�سب كثرًا، لكنها كرمية، نعم، مرة جاءها �سيوف 

من املدينة فاأر�سلت اإيّل...
العج���وز : )يقاطعه���ا( عل���ى ر�سلك يا ام���راأة.. َمن 

طلب منك اأن حتدثيني عن العر�س؟
اأم حمم���د : لقد كان عر�س���ًا جمياًل يا �سيدي.. ملاذا 

مل حت�سره؟
العجوز : اإيه، كّفي عن الرثثرة.. ماذا تريدين؟

اأم حمم���د : ح�سن���ًا ي���ا �سيدي، اأري���د �سابونًا وبع�س 
االأواين للمطبخ .

العج���وز : اأواٍن للمطب���خ! عندما ي�سفى زوجك ويبداأ 
بالعمل تعايل واطلب���ي اأواٍن للمطبخ، اأما االآن ف�ستاأخذين 

رزًا وقمحًا فقط )اإىل �سالح( يا �سالح .
�شالح : اأمرك �سيدي .

العجوز : اأعطها ن�سف كي�س من الرز ون�سف كي�س 
من القمح .

اأم حممد : لكنني ال اأ�ستطيع حملها .
العجوز : وما �ساأين اأنا؟

اأم حممد : اأرجوك يا �سيدي اأر�سل اأحدًا معي .
العج���وز : ح�سنًا، �سيذهب معك اأحد هوؤالء االأغبياء 
)ي�س���ر بيده اإىل االأربعة( اأنت اذهب معها )يخرج �سالح 
ومع���ه اأح���د االأربع���ة( الت���ايل )يتق���دم اأح���د الفالحن( 
م�سع���ود؟ م���اذا تريد؟ منذ يوم���ن اأخ���ذت موؤونتك.. هل 
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ا�ستهلكَتها كلها؟ )يراقب الذبابة من جديد( .
م�شعود : كال يا �سيدي، مل اأنفقها.. اأريد اأن اأقرت�س 
من���ك بع�س املال.. اأنت تعلم ي���ا �سيدي اأن االأر�س بحاجة 
اإىل �سقاية وِفالحة وبع�س االإ�سالح، وكل ذلك يحتاج اإىل 
معدات كث���رة وغالية ومتطورة، ث���م اإن املجرفة القدمية 
انك�س���رت )يقرتب من���ه ويهم����س( واأي�س���ًا ال�سبابيك يف 

البيت بحاجة اإىل ت�سليح .
)العج���وز ال ي�سمعه الأن���ه م�سغول مبالحق���ة الذبابة 
من جديد وكاأنه ي�سمع �سيئ���ًا.. مي�سك الك�سا�سة وي�سرب 
به���ا بقوة نحو الذبابة حتى ت�سي���ب اأحد الثالثة الواقفن 
وراءه، في�سح���ك االثن���ان الباقي���ان �سحكة بله���اء ويقول 

اأحدهم( : ال بد اأنها اأفلتت اأي�سًا .
العج���وز : اخر����س )ينظ���ر اإىل الك�سا�س���ة فال يجد 

�سيئًا( اللعينة، لقد اأفلتت .
ال�شخ����ص الذي تلقى ال�شربة : كال يا �سيدي، اإنها 

على وجهي .
)ينظ���ر العج���وز اإليه ومي���د يده اإىل وجه���ه ومي�سك 

الذبابة امليتة وي�سحك(
العجوز : لقد نلُت منِك اأخرًا )يرميها على االأر�س 

ويتوجه اإىل م�سعود( ماذا كنت تقول؟
م�شع���ود : كنت اأق���ول اإنني مل اأنف���ق املوؤونة، ولكنني 

اأريد بع�س املال لكي...
العج���وز : )مقاطع���ًا( م���ال؟ اأتريد م���ااًل؟! ما كان 
ينق����س اإال هذا.. هيا ان�سرف )ين�س���رف م�سعود.. اإىل 
الفالح���ن( راجعوين غدًا ي���ا جماعة.. لق���د تعبت اليوم 
)يه���م الفالح���ون باالن�س���راف.. يوجه كالم���ه اإىل اأحد 

الفالحن( ابق يا اأبو رحاب.. اأريدك يف اأمر .
اأبو رحاب : خرًا اإن �ساء اهلل؟
العجوز : خر، خر.. اجل�س .

اأبو رحاب : معاذ اهلل .
العج���وز : اجل����س يا رج���ل )يجل�س اأب���و رحاب على 
كر�س���ي �سغ���ر اإىل ي�ساره.. خماطبًا م���ن وراءه( اتركونا 

وحدنا .
الثالثة :ح�سنًا )ال يتحركون من مكانهم( .

العجوز : يا اأغبياء، اركونا وحدنا ينعي ان�سرفوا .

الثالث���ة : حا�سر �سيدي )يهم���ون باالن�سراف وكّل 
يتحرك يف جهة في�سطدمون ببع�سهم( .

العج���وز : اأغبي���اء )ي�سربه���م بك�سا�س���ة الذب���اب( 
ان�سرفوا من هنا . 

)يخرج الثالثة(
اأبو رحاب : اأعرف اأن ح�سابي بات كبرًا .

العج���وز : اإنك ت�س���رف يا اأبو رح���اب، واأنا اأعاملك 
برفق دون غرك .

اأب���و رح���اب : اإن �س���اء اهلل �سيكون حم�س���ول القمح 
وفرًا واأردُّ دينك .

العج���وز : ديون���ك اأك���رب م���ن دي���ون اجلمي���ع، ولن 
ي�ساع���دك حم�س���ول القم���ح عل���ى ت�سديدها مهم���ا كان 

وفرًا.. هناك طريقة اأ�سهل واأ�سرع لت�سديد ديونك .
اأبو رحاب : ماذا تق�سد؟!

العجوز : ابنتك رحاب.. اأمل تفكر باملو�سوع؟
اأب���و رح���اب : �سب���ق وعر�سَت عليها ال���زواج بنف�سك 

ورف�سْت .
العج���وز : اأعلم، ولكنك والدها وت�ستطيع اإقناعها.. 
فكر باالأمر.. �سوف اأعفيك من الديون و�ساأعطيك احلقل 

الذي تعمل به.. ما راأيك؟
اأبو رحاب : �ساأحاول .

امل�شهد الثاين
غرفة قدمية، لي�س فيه���ا �سيء من االأثاث اإال كر�سي 
�سغ���ر وب�ساط جتل����س عليه رحاب واأمه���ا واأمامهما قليل 

من الطعام وهما يف حالة انتظار .
الأم : جع���ت.. تاأخ���ر ذل���ك العج���وز.. اإن���ه ال يغ���ر 

عاداته .
رح���اب : ال ب���د اأنه ينتظ���ر دوره.. اإنه اآخ���ر االأ�سبوع 

ويكون جميع الفالحن عند اأبو كر�س .
الأم : لكنه تاأخر كثرًا، واأنا جعت.. �سوف اآكل .

رحاب : كال يا اأماه، �سننتظر قلياًل .
الأم : واإذا تاأخر �ساعة اأو �ساعتن اأنبقى ننتظر؟

)يدخل اأبو رحاب( م�ساء اخلر .
الثنتان : م�ساء اخلر .
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رحاب : لقد تاأخرَت يا اأبي .
اأبو رحاب : نعم، كان هناك عدد كبر من الفالحن 

ينتظرون دورهم )يجل�س على الكر�سي( .
الأم : اأين املوؤونة؟ ملاذا مل حت�سر �سيئًا معك؟

اأبو رحاب : كنت �ساأطلب... 
الأم : )تقاطع���ه( ال اأرز وال �سك���ر؟ كي���ف �سن�س���رب 
ال�ساي؟ ث���م كيف �ساأطبخ اأرزًا بال�سعرية واأنت مل حت�سر 

االأرز؟
اأب���و رحاب : كفى يا امراأة.. خبئي ال�سعرية اإىل يوم 

اآخر.. اطبخي اأي �سيء اآخر.. لدينا برغل .
الأم : برغل! كل يوم ناأكل برغاًل .

رح���اب : اهدئي ي���ا اأمي.. ماذا به الربغل؟ اإنه لذيذ 
)خماطب���ة والدها( �سحيح يا اأب���ي، ملاذا مل حت�سر معك 

�سيئًا من عند ذلك البخيل الذي ال ي�سبع؟ اأبو كر�س .
اأبو رحاب : مل اأ�ساأ اأن اأطلب منه.. فلنتدبر اأمرنا .

رحاب : وملاذا مل تطلب؟
اأب���و رحاب : لقد ذكرين بالدي���ون الكبرة امل�ستحقة 

علّي .
الأم : وهل هي اأول مرة ناأخذ من عنده اأغرا�سًا؟ ثم 

اإننا �سن�سددها عند نهاية مو�سم القمح .
اأب���و رح���اب : �سحيح، لكن���ه عاود طلب ال���زواج من 

رحاب، فلم اأ�ساأ اأن اآخذ �سيئًا .
رحاب : )تنتف�س غا�سبة( ماذا؟ اأعاود طلب الزواج 

مني اخلِرف املجنون اأبو كر�س؟ اأمل اأرف�سه �سابقًا؟
اأبو رحاب : )يقف ويلحق بها( قال اإنه �سيعفيني من 

الديون ومينحني االأر�س التي اأزرعها اإذا وافقت .
الأم : م���اذا؟! يعفين���ا م���ن الديون ويعطين���ا االأر�س 
ون�سرتي ما ن�س���اء من االأرز، نطبخ كل يوم اأرزًا باحلم�س 

ويوم اأرز مع الفا�سولياء؟ 
رحاب : )تقاطعها( ا�سمعي يا اأمي، هل �ستزوجينني 

من اأجل االأرز؟ هل �ستبيعني يا اأبي؟
اأب���و رح���اب : كال ي���ا �سغرت���ي.. اإنن���ي اأروي لك ما 

حدث بيننا .
رح���اب : كان عليك اأال تذكر ذلك اأمامي.. تبًا لك يا 

اأبو كر�س اللعن .

الأم : وملاذا ال يذكر �سيئًا اأمامك وكاأنك �سرتف�سن؟ 
يقول ل���ك �سيعفينا من الديون ويعطينا االأر�س، يعني اأننا 

�سنملك املال ون�سرتي ثيابًا واأرزًا .
اأب���و رح���اب : دعين���ا م���ن الثي���اب واالأرز )يخاط���ب 

رحاب( لوال الديون ملا فكرُت باملو�سوع حلظة واحدة .
رحاب : يعني اأنك تفكر؟ ماذا قلت له؟

اأبو رحاب : قلُت �ساأحاول اإقناعها . 
الأم : عظيم .

رحاب : كان عليك اأال تفكر حتى باملو�سوع .
اأبو رحاب : الديون يا عزيزتي .

الأم : االأر����س �سيعيطن���ا اإياه���ا وي�سب���ح حم�سول 
القمح كله لنا ونبيعه .

اأبو رحاب : ا�سمعي يا امراأة.. يا �سغرتي، مل اأوافق 
بعد.. قلُت له �ساأحاول اإقناعها .

رحاب : وتزوجني الأبو كر�س؟
اأب���و رح���اب : �سحي���ح اأنه عجوز )تنظ���ر اإليه رحاب 
م�ستهجن���ة( وبخيل )جتحظ عيناه���ا( اإال اأنه كر�سه لي�س 
كبرًا جدًا )جتحظ عينا رحاب اأكرث( وهو رجل، والزواج 

�سرتة .
الأم : )وق���د ان�س���رح �سدره���ا حلدي���ث االأب( نعم، 

الزواج �سرتة .
اأب���و رح���اب : ومهم���ا كان بخي���اًل فاإن���ك �ست�سبع���ن 

الطعام عنده اأكرث من بيت اأبيك .
الأم : على االأقل لن تاأكلي كل يوم برغاًل.. اإنه ميلك 

الكثر من االأرز .
اأبو رحاب : ثم اإنه لي�س عجوزًا اإىل تلك الدرجة .

الأم : اإذا �سبغ �سعره يعود �سابًا.. نعم .
اأبو رحاب : �ست�سبحن �سيدة يف بيته .

الأم : �سحي���ح، و�سيك���ون لديك الكث���ر من اخلدم، 
وتلب�سن ثيابًا جديدة وذهبًا وتاأكلن حلمًا واأرزًا .

اأب���و رح���اب : دعين���ا م���ن اأرزك يا ام���راأة )يخاطب 
رحاب( بكل االأحوال �ستكون حياتك هناك اأف�سل .

رحاب : ال اأريد ثياب ذلك العجوز اخلرف.. اإنه بخيل 
ج����دًا.. �سي�سبعن����ي من الب�سل واخلبز، ث����م اإنه على حافة 
قربه، وهو طم����اع حمتال، ي�سرق تع����ب الفالحن، وكر�سه 
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)ت�س����ر بيدها را�سمًة كر�سه( بحجم برميل املاء.. عندما 
مي�س����ي ي�سبه املراأة احلبلى.. ل����ن اأتزوجه حتى لو اأعطاين 

جرة مليئة بالذهب، حتى لو مّلكني كل اأرا�سي القرية .
اأبو رحاب : فكري باملو�سوع يا ابنتي .

رحاب : ال اأريده )تخرج( .
اأب���و رح���اب : ح�سن���ًا ي���ا �سغرتي، كم���ا تريدين، لن 

اأزوجك مبن ال تريدين حتى لو كان اأمرًا .
الأم : )بعد اأن خرجت رحاب( ماذا تقول يا رجل؟! 

اإنها فر�سة رائعة .
اأبو رحاب : اإنها ال تريده .

الأم : اأجرْبها.. األ�ست اأباها؟
اأبو رحاب : كال لن اأجربها على �سيء .

الأم : اإنها فر�سة ثمينة.. �سنملك املال .
اأب���و رح���اب : ال يهمك اإال املال واالأرز.. كّفي عن هذا 

احلديث ودعينا ناأكل .
الأم : لناأكل.. اإنني جائعة .

امل�شهد الثالث
يظه���ر العج���وز يف املكان الذي اعت���اد اأن يجل�س فيه 
وراء طاولت���ه، ويق���ف وراءه االأ�سخا����س االأربع���ة.. يقلب 
العج���وز �سفح���ات الدفرت اأمامه، ويدخ���ل يف هذه االأثناء 

�سالح .
العجوز : هل اأح�سيَت اأكيا�س الرز؟

�شالح : نعم يا �سيدي.. لدينا يف امل�ستودع مئة كي�س 
من القمح ومئتا كي�س من الربغل .

)اأثناء حديث �سالح يقوم اأحد االأربعة ب�سرب زميله 
على يده اأكرث من مرة، ويف املرة االأخرة يبعد يده فتتحول 

اإىل راأ�س العجوز الذي ينتف�س غا�سبًا(
العجوز : من فعل ذلك اأيها االأغبياء؟

الثالث���ة : )�ساحك���ن( ه���و ي���ا �سي���دي )م�سرين 
باأيديهم( .

العج���وز : )يح���اول �سربه بالك�سا�س���ة لكنه يهرب( 
تعال اإىل هنا .

ي���ا �سي���دي.. ال  ال���ذي �ش���رب زميل���ه : �ساحمن���ي 
ت�سربني بالك�سا�سة.. اإنها توؤمل .

العج���وز : تع���ال اإىل هن���ا اأيها الغب���ي )الذي �سرب 
زميله ال يتحرك من مكان���ه رافعًا كتفيه راف�سًا.. العجوز 

خماطبًا الثالثة( اأح�سروه . 
)يرك�س الثالث���ة وراءه فرحن لكنه���م ي�سطدمون 

ب�سالح ويوقعونه على االأر�س( 
�شالح : انتبهوا اأيها احلمقى )يقف( .

)يتابع الثالثة رك�سهم حتى مي�سكوا به(
الثالثة : تف�سل يا �سيدي .

العج���وز : )يقوم ب�سربه على راأ�سه وجبينه( غبي.. 
اأغبياء.. ع���ودوا اإىل اأماكنكم )يعود االأربعة اإىل اأماكنهم 

وقد وقف الثالثة ي�سحكون هازين اأكتافهم( .
العج���وز : اخر�سوا )يوج���ه كالمه اإىل �سالح( ماذا 

كنت تقول؟
�شال���ح : كنت اأقول يا �سيدي اأن���ه لدينا يف امل�ستودع 

مئة كي�س قمح ومئتا كي�س برغل ومئة كي�س عد�س .
العج���وز : ح�سن���ًا، جه���ز ما لدينا م���ن احلبوب اإىل 

جانب اخل�سار والفاكهة لنبيعها غدًا يف املدينة .
)يدخل اأبو رحاب(

�شالح : اأمرك �سيدي )ين�سرف( .
اأبو رحاب : م�ساء اخلر .

العجوز : اأهاًل اأبو رحاب )يوجه كالمه اإىل االأربعة( 
اتركون���ا وحدن���ا )ال يتحركون( اأيه���ا االأغبي���اء، اتركونا 

وحدنا يعني ان�سرفوا .
الأربعة : حا�سر �سيدي )كّل يتحرك يف جهة.. اثنان 
اإىل اليم���ن واثنان اإىل الي�س���ار.. ي�سطدمون ببع�سهم.. 

ي�سربهم العجوز بالك�سا�سة( .
العجوز : من هنا يا اأغبياء .

)ين�سرفون من حيث اأ�سار املالك(
العج���وز : )خماطبًا اأبو رحاب( اجل�س يا اأبو رحاب 
)يجل����س اأبو رحاب عل���ى الكر�سي ال�سغ���ر( ماذا حدث 
مع���ك؟ ه���ل كلمَتها؟ ال ب���د اأنها وافقت )يتكل���م بثقة تثر 
ال�سح���ك( يب���دو على وجهك اأن���ك اأقنعتها.. كن���ُت اأعلم 
اأنك ماكر وم���راوغ.. اإنك والدها ولن تقوى على معار�سة 
كالم���ك )اجلمل���ة االأخ���رة يقوله���ا بثق���ة وف���رح و�سوت 
م���رتاٍخ، اإ�سافة اإىل حركة الك�سا�سة بيده الي�سرى.. يقابل 
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اأبو رحاب كالمه ب�سم���ت يثر حفيظته ويغر من طريقة 
كالم���ه.. يظهر عل���ى �سوته بع����س من اجلدي���ة( ملاذا ال 

تتكلم؟ اأمل تكلمها باملو�سوع؟
اأبو رحاب : نعم.. كلمتها.. و..

العج���وز : )بع���د اأن و�سع الك�سا�سة عل���ى الطاولة( 
وماذا؟

اأب���و رح���اب : مل تقب���ل )يقف العج���وز غا�سبًا ويقف 
اأب���و رحاب اأي�س���ًا( فكرْت يا �سيدي، فك���رْت، وقد حاولت 

اإقناعها، لكنها مل تقبل .

العجوز : اأجربها .
اأبو رحاب : ال اأ�ستطيع يا �سيدي .

العجوز : والديون؟
اأبو رحاب : �ساأرّدها عندما جنمع حم�سول القمح .
العج���وز : وه���ل تظ���ن اأن حم�سول القم���ح �سي�سدد 
ديونك املرتاكم���ة؟ ا�سمع، اإذا مل تقبلن���ي زوجًا �ساأ�سعك 

يف ال�سجن .
اأبو رحاب : ولكن يا �سيدي..

العجوز : )مقاطعًا( �ساأتزوجها بعد �سهر.. اأتفهم؟
اأبو رحاب : كيف ذلك؟!

العج���وز : �ساأقيم بعد �سهر حفلة يف بيتي اأدعو اإليها 
بع����س ال�سي���وف.. �ساأدع���و ال�سيخ ليعقد الق���ران دون اأن 

تعرف هي باملو�سوع .
اأبو رحاب : كيف ذلك؟!

العجوز : عندما اأبعث اإليك بخادمي بعد �سهر اأر�سل 
معه الفت���اة بحج���ة اأنه���ا �ست�ساعدنا يف االإع���داد حلفلة، 
وعنده���ا اأتزوجه���ا دون اأن تكون لديها فر�س���ة للتفكر اأو 

الرف�س، ولكن اإياك اأن تخربها ب�سيء واإال �سجنُتك .

امل�شهد الرابع
مطب���خ بيت العجوز.. العجوز وقد ارتدى بذة ر�سمية 

ومعه عدد من اخلدم .
العجوز : ال اأريد اأن تتاأخروا يف جتهيز الطعام .

خادمة : حا�سر �سيدي .
العجوز : اأريدها حفلة جميلة .

اخلدم : حا�سر �سيدي .

)يدخل خادم(
اخلادم : حا�سر �سيدي.. لقد طلبَتني .

)ياأخ���ذه العجوز بعي���دًا عن اخلدم وكاأن���ه �سيف�سي 
اإليه ب�سر(

العج���وز : اذه���ب اإىل اأب���و رح���اب وقل ل���ه : ياأمرك 
�سي���دي اأن تنفذ االتفاق وتر�س���ل الوديعة التي لديك.. هيا 

ب�سرعة واإياك اأن تتاأخر .
اخلادم : )يخرج ب�سرعة مرددًا( االتفاق.. الوديعة.. 

االتفاق.. الوديعة .

امل�شهد اخلام�ص
بيت اأبو رحاب.. اأم رحاب جتل�س على احل�سرة ويف 
يده���ا اإبرة وثوب ترقعه.. اأبو رح���اب يجل�س على الكر�سي 

ال�سغر وي�سع بن ركبتيه حذاءه يحاول اإ�سالحه .
اأب���و رح���اب : )خماطب���ًا ح���ذاءه( لعن���ك اهلل اأيه���ا 

احلذاء الغبي .
اأم رح���اب : احلذاء لي�س غبي���ًا.. اإنه يعمل يف قدمك 
من���ذ ع�سرين �سن���ة، وكل �سن���ة ت�سلحه وتخيط���ه.. ارمه 

وا�سرِت واحدًا جديدًا .
اأب���و رح���اب : اأ�سمعين���ا �سكوتك يا ام���راأة )يقلدها( 
ا�سرت واحدًا جديدًا.. وكاأنني اأملك ثمنه )ي�ستمر مبحاولة 
ت�سلي���ح احل���ذاء فيم�سك قطع���ة حديد ي�س���رب بها على 
ه على احلذاء ليقطعه، لكن قطعة احلديد  اخليط الذي لفَّ
ت�سقط على االأر�س.. غا�سبًا( عليك اللعنة اأيتها الغبية .

اأم رح���اب : )تنتف�س ظانة اأنه يحدثها( عليك اللعنة 
اأنت.. ماذا فعلُت كي توبخني؟

اأبو رحاب : )بعد اأن رفع قطعة احلديد عن االأر�س( 
مل اأق�سدك يا امراأة.. اإنني اأكلم قطعة احلديد هذه .

)�سوت اخلادم من اخلارج(
اخلادم : يا اأبو رحاب.. يا اأبو رحاب .

اأبو رحاب : من هناك؟ ادخل .
اخلادم : )يدخل( ال�سالم عليكم .

اأبو رحاب واأم رحاب : وعليك ال�سالم .
اخل���ادم : ياأم���رك �سي���دي اأن تنفذ االتف���اق وتر�سل 

الوديعة معي.. اأرجوك اأ�سرع واإال وبخني �سيدي .
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اأبو رحاب : اإنها لي�ست هنا .
اخلادم : اأين هي اإذن؟

اأبو رحاب : )وقد ظن اأنه يعلم ما هي الوديعة( اإنها 
يف احلقل.. اذهب وخذها .

اخل���ادم : )يخ���رج م�سرع���ًا وه���و ي���ردد( احلق���ل.. 
االتفاق.. الوديعة .

اأم رح���اب : )بعد اأن خرج اخلادم( اأي اتفاق يا رجل 
واأية وديعة؟

الأب : ال عليك يا امراأة .

امل�شهد ال�شاد�ص
احلقل.. رحاب تقطف بع�س االأع�ساب وي�ساعدها اأبو 

ريحة يف ذلك.. تتحدث رحاب اإىل اأبو ريحة بوٍد �سديد .
رح���اب : اأتعل���م ي���ا �سديق���ي العزي���ز اأن االأغني���اء 
جميعه���م اأ�س���رار؟ اأنظر اإىل اأب���و كر�س مث���اًل، اإنه �سرير 
وحمت���ال، ي�ستغل النا����س وي�سرقهم، والفق���راء يف قريتنا 
طيب���ون اإىل درجة ال اأحتملها.. اإنن���ي ال اأطيق التعامل مع 

اأحد النا�س.. وحدك اأنت �سديقي الذي اأحبه واأحرتمه .
اأبو ريحة : )�سعيدًا( هييييييييي .

رح���اب : نعم، �سّدقني، اأنت �سديقي الوحيد يف هذه 
القرية .

اأب���و ريح���ة : )يخف����س راأ�سه خج���اًل( واأن���ِت اأي�سًا 
�سديقتي الوحيدة .

)يدخ���ل اخلادم م���ن وراء رح���اب ويب���داأ بالتحدث 
ب�سوت يجفلها(

اخل���ادم : اأر�سلني �سيدي اإىل اأبي���ك، واأبوك اأر�سلني 
اإىل احلقل .

رح���اب : )مقاطعة( لقد اأخفَتني.. اأ�سدر �سوتًا قبل 
اأن تتحدث.. قل مرحبًا على االأقل .

اخل���ادم : اأن���ا اآ�س���ف، لكنن���ي م�ستعج���ل ج���دًا.. اإذا 
تاأخرُت �سيوبخني �سيدي .

اأبو ريحة : اإنه يخاف من اأبو كر�س .
اخل���ادم : اأ�سك���ت اأن���ت )يهم ب�سربه لك���ن اأبو ريحة 

يختبئ وراء رحاب( .
رحاب : دعه و�ساأنه.. ماذا تريد؟

اخل���ادم : اأر�سلني �سيدي اإىل اأبي���ك، واأبوِك اأر�سلني 
اإىل احلقل، ولكن...

رحاب : )تقاطعه( تكلم ب�سكل وا�سح.. ملاذا اأر�سلك 
�سيدك اإىل اأبي؟

اخلادم : لتنفيذ االتفاق واأخذ الوديعة .
رحاب : اأية وديعة؟

اخل���ادم : ال اأعل���م.. اأرج���وِك، اإنن���ي م�ستعج���ل.. ال 
تعطليني.. �سيوبخني �سيدي .

اأبو ريحة : )ي�سحك( اإنه يخاف من اأبو كر�س .
اخلادم : ا�سكت واإال �سربُتك .

رح���اب : قلت لك دعه و�ساأن���ه.. ح�سنًا، ملاذا اأر�سلك 
اأبي اإىل احلقل؟

اخل���ادم : )وقد ب���داأ يتململ( لتنفي���ذ االتفاق واأخذ 
الوديعة .

رحاب : اأية وديعة؟
اخل���ادم : ال اأعل���م.. قلت ل���ِك اأنني م�ستعج���ل، واإذا 

تاأخرت �سيوبخني �سيدي .
)ي�سحك اأبو ريحة(

رحاب: ح�سنًا، ح�سنًا.. ماذا تريد؟
اخل���ادم : )وقد احمرَّ غيظ���ًا( قال يل اأبوك : اذهب 

اإىل احلقل وخذها .
رحاب : ما هي؟

اخلادم : )وقد ازداد غيظه( الوديعة .
رحاب : اأية وديعة؟

اخلادم : )بغيظ �سديد( ال اأعلم .
رح���اب : ح�سن���ًا، دعن���ي اأفك���ر )خماطب���ة نف�سها( 
ترى ما هي الوديعة الت���ي وعد بها اأبي البخيل العجوز اأبو 

كر�س؟ يقول اإنها يف احلقل .
اأب���و ريح���ة : )�سمعها وهي تخاطب نف�سها( ال يوجد 

يف احلقل اإال الدابة .
رح���اب : �سحي���ح.. ال ب���د اأنه���ا ه���ي.. اأح�سن���َت ي���ا 
�سديق���ي، اأح�سن���ت )توج���ه كالمه���ا اإىل اخل���ادم( اإنها 

هناك، مربوطة اإىل ال�سجرة، فكها وخذها .
)ينطلق اخلادم م�سرعًا اإىل املكان الذي اأ�سارت اإليه 

رحاب وهو يحدث نف�سه(
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اخلادم : الوديعة.. لقد تاأخرت.. االتفاق.. �سيوبخني 
�سيدي .

امل�شهد ال�شابع
�سال���ون كبر مل���يء بال�سف���وف.. مظاه���ر العر�س 
واالحتف���ال متالأ امل���كان : )االأ�سواء.. ال�سي���وف بثيابهم 
االأنيق���ة.. رئي�س ال�سرط���ة.. ال�سيخ ال�سري���ر يجل�س على 
كر�سي واإىل جانب���ه يقف فتى �سغر يرافقه ويعمل كدليل 
مع���ه.. العجوز يجل�س اإىل جان���ب ال�سيخ ويبدو منهمكًا يف 
حديث���ه معه( اأحاديث ثنائية تدور ب���ن ال�سيوف.. يدخل 

اخلادم .
اخلادم : �سيدي، لقد اأح�سرُتها .

العج���وز : )ياأخذه بعيدًا عن ال�سيوف كي ال ي�سمعوا 
ما يدور من كالم( اأين هي؟

اخلادم : اإنها يف اخلارج .
العجوز : اأدخلها اإىل البيت وا�سعد بها اإىل غرفة النوم 

)ميتلئ اخلادم ده�سة( هيا حترك ونّفذ ما اأمرُتك به .
اخلادم : م�ستحيل .

العجوز : لي�س م�ستحياًل.. هيا اذهب ب�سرعة .
اخلادم : )منده�سًا( اأمرك �سيدي .

)يرج���ع العج���وز اإىل مكان���ه، ويبق���ى اخل���ادم بعد 
اأن اأ�سابت���ه الده�س���ة قلي���اًل، ث���م يتحرك وهو يل���وح بيده 

م�ستغربًا.. يعاود العجوز حديثه مع ال�سيخ(
العجوز : ماذا كنا نقول يا �سيخي؟

ال�شي���خ : كنا نقول اإن النا�س اأ�سبحوا بخالء جدًا يف 
هذه االأيام.. يف املا�سي كنُت اآكل كل يوم اأكلة جديدة، اأما 
االآن فاإنهم بال���كاد ير�سلون اإيل �سحن برغل مع اللنب، اأو 
�سحن���ًا من البطاطا امل�سلوقة، اأما اللحم فلم يدخل داري 

منذ زمن.. اآه، بخالء.. اهلل ال يحب البخالء .
العجوز : �سحيح .

)ي�سم���ع كالَم ال�سي���خ اأح���د ال�سي���وف فيب���ادر اإىل 
مداعبته(

ال�شيف : هل حقًا يزعجك بخُل النا�س؟
ال�شيخ : نعم .

اأن  ال�شي���ف : ح�سن����ًا، �ساأطل����ب م����ن رئي�����س ال�سرط����ة 

ي�سجنه����م بتهمة البخل )يوجه كالم����ه اإىل رئي�س ال�سرطة( يا 
رئي�س ال�سرط����ة، اإن �سيخنا ي�سكو من بخل النا�س، لذلك يجب 
عليك اأن تقب�س على النا�س وت�سعهم يف ال�سجن بحجة البخل .
ال�شي���خ : )يقوم ب�سرب ال�سيف بالع�سا( اأت�ستهزئ 

بي اأيها املحرتم؟ اأنت من يجب اأن يو�سع يف ال�سجن .
العجوز : ال تغ�سب يا �سيخنا، اإنه ميازحك فقط .

ال�شي���خ : م���زاح ثقيل.. اأ�سكو من بخ���ل النا�س فرد 
بامل���زاح وال�سخري���ة.. اإن اهلل ال يحب الذين ي�سخرون من 

النا�س .
العج���وز : ه���ّون عليك اأيه���ا ال�سيخ.. الي���وم �ستاأخذ 
مع���ك طعامًا يكفي���ك اأ�سبوعًا، بل اأ�سبوع���ن، اأرز )ي�سيل 

لعاب ال�سيخ( دجاج )يحرك �سفتيه( حلم...
ال�شي���خ : )يقاطع���ه( كف���ى.. اإنن���ي ال اأحتم���ل ه���ذا 

الكالم .
)يدخل اخلادم تعبًا.. يلتفت اإليه العجوز(

العجوز : ما بك تلهث؟
اخلادم : لقد اأتعبْتني . 

العجوز : )ياأخذه بعيدًا عن ال�سيوف( ماذا تق�سد؟
اخلادم : كان اإ�سعادها اإىل غرفة النوم اأمرًا �سعبًا.. 

ا�سطررُت اإىل اال�ستعانة ببع�س اخلدم .
العجوز : )خماطبًا نف�سه( كنت اأعلم اأنها �سر�سة .

اخلادم : ماذا تقول يا �سيدي؟!
العجوز : ال �سيء.. اإذن هي يف غرفة النوم االآن؟
اخلادم : نعم يا �سيدي، وقد اأقفلُت الباب عليها .

العجوز : جيد.. اطلب من اخلادمات اأن يلب�سنها .
عق( ماذا يا �سيدي؟! اخلادم : )وقد �سُ

العج���وز : يلب�سنها.. واطل���ب اإليهن اأن ي�سعن اإكليل 
ورد على راأ�سها .

اخلادم : ماذا يا �سيدي؟! يلب�سنها؟! ذلك م�ستحيل.. 
ال بد اأنك متزح .

العج���وز : )وقد اأثارته كلمة متزح( اأنا ال اأمزح اأيها 
الغب���ي.. هيا نفذ ما اأمرُتك به وال تناق�س.. ب�سرعة )يعود 

اإىل مكانه، واخلادم يبقى واقفًا مذهواًل( ب�سرعة .
)اخل���ادم يجف���ل ثم يتح���رك وه���و يخاط���ب نف�سه 

ومي�سي قلياًل ثم يقف(
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اخل���ادم : يلب�سنه���ا! )مي�سي ث���م يق���ف( اإكليل ورد! 
عجي���ب! )مي�س���ي ملوحًا بي���ده قائاًل( ال ح���ول وال قوة اإال 
ب���اهلل.. ال بد اأن �سيدي قد جن )يقف ويلتفت اإىل الوراء( 

ال بد اأنه قد جن )يخرج( .
)يعود املالك اإىل حديثه مع ال�سيوف(

�شي���ف : )خماطب���ًا العج���وز( تع���ال وا�سم���ع، يقول 
رئي����س ال�سرط���ة اأن جماع���ة م���ن الل�سو�س قام���ت بعدد 
م���ن ال�سرق���ات يف القرى املجاورة، وم���ن الوا�سح اأنها يف 

طريقها اإىل قريتنا .
العجوز : ماذا تقول؟!

رئي����ص ال�شرط���ة : نع���م، اإن ال�سرقات التي تقوم بها 
الع�ساب���ة تدل على اأنه���ا يف طريقه���ا اإىل قريتنا، وعلينا 

اأخذ احلذر منها .
العجوز : وكيف �سنحتاط منها؟

رئي����ص ال�شرط���ة : من جانبنا نح���ن ال�سرطة �سوف 
ن�س���ّر دوري���ة كل ليلة، اأما اأنتم فيج���ب اأن حتكموا اإغالق 

خمازنكم ومنازلكم وت�سددوا احلرا�سة عليها .
العجوز : )ينادي( اأيها اخلادم .

اخلادم : )يدخل( حا�سر �سيدي .
العجوز : اطلب من �سالح اأن يح�سر اإيّل ب�سرعة .

اخلادم : حا�سر )ين�سرف( .
ال�شيخ : يا �سّتار.. اهلل ال يحب الل�سو�س .

العج���وز : )خماطب���ًا رئي����س ال�سرط���ة( وه���ل عدد 
رجال الع�سابة كبر؟

رئي����ص ال�شرط���ة : حجم ال�سرقات الت���ي ي�سرقونها 
يدل على اأن عدد رجال الع�سابة كبر .

العجوز : وماذا ي�سرقون؟
رئي�ص ال�شرطة : املخازن الكبرة .

العجوز : يا للهول!
ال�شيخ : اإن اهلل ال يحب الل�سو�س .

)يدخل �سالح(
�شالح : اأمرك �سيدي .

العج����وز : يق���ول رئي����س ال�سرطة اإّن هن���اك ع�سابة كبرة 
ت�س���رق يف القرى املج���اورة وهي يف طريقها اإلين���ا، لذا عليك اأن 
ت�سع منذ الليلة حرا�سة م�سددة على املخازن وعلى املنزل اأي�سًا .

�شالح : حا�سر �سّيدي، باالإذن )يخرج( .
)يدخل اخلادم.. ياأخذه املالك عن ال�سيوف(

اخلادم : �سّيدي، اإنها جاهزة .
العجوز : هل ارتدت الثوب واالإكليل؟

اخل���ادم : )يتح���دث وكاأن���ه يحب�س �سحك���ة( نعم.. 
لق���د كان ذلك �سعب���ًا بالن�سبة للخادم���ات حتى دخلُت اأنا 

و�ساعدُتهم .
العجوز : ماذا؟! دخلَت عليها وهي تلب�س!

اخل���ادم : نعم يا �سيدي )يقولها ب�سيء من االإعجاب 
بنف�سه( .

العجوز : غبي.. كيف تدخل عليها وهي تلب�س؟
اخلادم : لكي اأ�ساعد يف اإلبا�سها .

العج���وز : غب���ي.. �ساأعاقب���ك عل���ى ذل���ك، اأما االآن 
فاأح�سرها اإىل هنا .

اخلادم : حا�سر �سيدي )يخرج ب�سرعة( .
العج���وز : )خماطب���ًا ال�سي���وف( هّي���ا ي���ا جماعة، 

لن�ستقبل العرو�س.. هل اأنت جاهز يا �سيخنا؟
ال�شيخ : نعم باإذن اهلل .

املال���ك العج���وز : هّيا ي���ا رئي�س ال�سرط���ة، هّيا اأيها 
االأ�سدقاء .

)يق���ف اجلمي���ع ويتّوجهون نح���و الباب ال���ذي خرج 
من���ه اخلادم.. يقف ال�سيخ ويتوجه بعك�س احل�سور، يتبعه 

غالم(
الغالم : من هنا يا �سّيدي .

ال�شيخ : اآه، لعن اهلل �سعَف الب�سر .
)يق����ف اجلميع بجاهزي����ة ال�ستقب����ال العرو�س.. 
يدخ����ل اخلادم ج����اّرًا حب����اًل، وتظهر الّداب����ة بلبا�سها 
واإكليله����ا املثر لل�سحك، فيوقفه����ا اخلادم اإىل جانب 
العج����وز الذي تقدم اجلميع.. تب����داأ نوبة من ال�سحك 
اله�ستري و�سط ذهول العجوز الذي وقف فاغرًا فمه، 

م�سفّرًا وحممّرًا( .
������������������������������������������������������������������������������������
*عن حكاية �شعبية من الرنويج

انتهت
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يدخل ثالثة جنود يلب�صون لبا�صًا �أ�صود �إىل منت�صف 
�خل�صبة وهم يحملون �صيوفًا خ�صبية.. يقوم �جلندي �لأول 
بق���رع �لطبل قرع���ًا مدويًا، بينم���ا ياأخذ �لث���اين مبر�قبة 
�مل���كان وجتميع �ملارة )م���ن ثالثة �إىل خم�ص���ة �أ�صخا�ص( 
�أم���ا �لثالث فُيخ���ِرج من جعبته ورقة طويل���ة ويبد�أ �لكالم 

ب�صوت عاٍل :
اجلن���دي الثال���ث : “ي���ا �أه���ل �لقلع���ة، ��صمعو� هذ� 
�لأمر �جلديد، و�حلا�ص���ر يعلم �لغائب، هيا ��صمعو� وعو� 
ما �صاأقوله لكم.. قرر �حلاكم �أن ياأخذ جميع �لأطفال من 
فوق �ص���ن �لعا�صرة، فمن لديه طفل علي���ه �أن ي�صلمه لنا.. 
م، وم���ن �صيخالفه �صيلقى  هذ� ق���ر�ر حاكم �لقلع���ة �ملعظَّ

حتفه” .
)ترك����ص �مر�أة وهي تدف���ع طفلها �أمامه���ا وترتبك 
ذع���رً�.. يب���د�أ �جلنود بلبا�صه���م �لأ�صود بتفتي����ص �لقلعة، 
وهنا نر�هم يوقفون �ملارة ثم يرتكوهم.. ُي�صَمع قرع طبول 
قوي بحيث يثري حالة من �لفو�صى على �مل�صرح.. يف نف�ص 
�لوق���ت يدخ���ل بع����ص �لرج���ال و�لن�صوة حماول���ن تفادي 
نظر�ت �جلنود و�لهروب باأطفالهم بعيدً�.. يخرج �جلنود 
ويدخل���ون �إىل �خل�صبة على �أ�ص���و�ت قرع �لطبول.. يدخل 
بائ���ع �حل�صر وهو رجل يف �ل�صت���ن من عمره، ويبدو عليه 
�لتع���ب، فهو مي�صي ببطء ويحم���ل رزمة ح�صر على كتفه، 

مناديًا ب�صوت حنون( .
بائ���ع احل�ص���ر : ح�صر.. ح�ص���ر.. قما�ص من �أفخر 
�لأن���و�ع.. هندي.. عجمي.. ما �أح���الك يا قما�ص.. هيا يا 

�أهل �لقلع���ة، تعالو� و�نظرو� �إىل ه���ذ� �لقما�ص �جلميل.. 
ح�صر جميلة ورخي�صة.. هيا �أيها �لنا�ص، تعالو� و��صرتو� 
ه���ذه �حل�ص���ر �لناعم���ة وه���ذ� �لقما����ص �ملل���ون �جلميل 
)يح���اول �إيقاف رجل يحمل �بنه وي�صري مت�صرتً� نحو عمق 
�خل�صب���ة( مه���اًل �أيه���ا �لرجل.. ق���ل يل م���اذ� يح�صل يف 

�لقلعة؟ ملاذ� يرك�ص �لنا�ص بخوف؟
الرجل : )ب�صوت خائف( لي�ص لدي وقت �أيها �لرجل 

�لطيب.. يجب �أن �أهرب.. �عذرين )يخرج ب�صرعة( .
بائع احل�صر : )يجل�ص على �لطرف �لأمين خل�صبة 
�مل�صرح وي�صتند عل���ى �حلائط وي�صع ح�صره بجانبه ثم 
يتنه���د( م���ا �لذي يح���ل بهذه �لقلع���ة؟ كم كن���ُت �أ�صعد 
بالتج���ول فيه���ا.. كنت �أبي���ع �لقما�ص و�حل�ص���ر للنا�ص 
و�أحتدث معهم.. كانو� �صعد�ء، مي�صون �إىل عملهم دون 
خ���وف.. �أكاد ل �أع���رف ه���ذه �ل�صو�رع و�لأ�ص���و�ر.. �أمر 

غريب يح�صل . 
)مي���ر جندي ومعه فت���ى يافع وهو يبك���ي، تلحقه �أم 

�لطفل وتتو�صل �إليه ليعيده �إليها دون جدوى(
امل���راأة : �أرجوك، �أعد يل طفل���ي �لوحيد.. �أرجوك.. 

�أتو�صل �إليك . 
اجلندي : �غربي عن وجهي �أيتها �ملر�أة.. لي�ص لدي 

وقت لأ�صيعه.. هيا .
امل���راأة : )تخرج �صّرة من �مل���ال وتظهرها للجندي( 

خذ هذ� �ملال و�أعد �إيّل طفلي.. �أرجوك، �فعل ذلك .
اجلن���دي : تقولن مال؟ �أرين ذلك )ياأخذ �ملال دون 

منتَجــــــب �صقـــــــــر

املهرج وبائع احلصر
م�صرحية للأطفال
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�أن يعيد �لطف���ل( �غربي عن وجهي �أيتها �ملر�أة.. لي�ص يف 
�ليد حيلة.. �أنا �أنفذ �لأو�مر فقط .

امل���راأة : )تتو�صل �إليه( ولكنك �أخذت �ملال.. �أعد يل 
طفلي �إذً� .

اجلن���دي : لن �أعيد لك ل �مل���ال ول �لطفل.. �غربي 
عن وجهي )يدفعها بقوة ومي�صي وهو ي�صحك ب�صخرية.. 

تخرج �ملر�أة باكية( .
بائ���ع احل�ص���ر : ي���ا لق�صوت���ه.. مل يعد هن���اك حياء 
ول نخ���وة.. ما ه���ذ� �جلنون؟ )يقرتب من �مل���ر�أة �لباكية 

ويخاطبها ب�صوت حنون( ما �لذي يجري �أيتها �ملر�أة؟
امل���راأة : )تبك���ي وتلتقط حاجياتها ث���م تقول ب�صوت 
مته���دج( �صياأخ���ذون �لأطف���ال جميع���ًا.. كم ه���م ظاملون 

)تخرج وهي تبكي( .
بائ���ع احل�ص���ر : كم هو موؤثر ه���ذ� �ملوقف.. يا لهذه 

�ملر�أة �مل�صكينة.. �أخذ �جلندي طفلها منها عنوة . 
)ي�صتم���ر دخ���ول وخروج بع����ص �لرج���ال و�لن�صاء.. 
يدخ���ل �لأ�صخا�ص �أنف�صهم ويخرج���ون، ير�فقهم طفل �أو 
�ثنان.. يتح�ص���ر بائع �حل�صر ويتنهد ث���م يجل�ص م�صتندً� 
على حائط يف عمق �خل�صبة.. تر�فق هذه �حلالة مو�صيقى 
حزين���ة تنته���ي بظه���ور �ملهرج عل���ى �خل�صبة وه���و يحمل 
بالون���ًا ينفخه ثم يعقده ويلهو به كاأنه كرة.. �ملهرج ق�صري 
ونحيف، وجهه طفويل ويبدو كاأنه طفل �صغري ل يكف عن 
�حلرك���ة.. يرتدي بنطاًل �أحمر وقمي�صًا ذ� �ألو�ن خمتلفة 

ويتحدث موجهًا كالمه لالأطفال يف �ل�صالة(
امله���رج : �صب���اح �خلري �أيها �لأطف���ال.. كيف حالكم 
�ليوم؟ �أنا �مله���رج �ل�صعيد.. �ألعب و�ألهو د�ئمًا.. ي�صمونني 
�ملهرج لأنني �أ�صح���ك �جلميع.. �ل�صغ���ار و�لكبار.. �لكل 
يحبن���ي يف هذه �ملدينة )يلع���ب بالبالون( كل ما يف �لعامل 
ي�صب���ه هذ� �لبالون.. ما �إن تعبئه بالهو�ء حتى يتغري �صكله 
وي�صق���ط كاأنه يريد �لهرب.. ه���ذه �لأ�صياء تثري �صحكي.. 
رمب���ا �أن للبال���ون عقاًل وروح���ًا.. من ي���دري.. �أنا ل �أدري 
�صيئ���ًا.. �أح���ب �للهو.. ه���ذ� �أهم �ص���يء يف حياتي.. �صوف 
�أدع���ه يتكل���م )خماطبًا �لبال���ون( مرحب���ًا �أيه���ا �لبالون 

)ي�صع���ه عند �أذنه( ماذ�؟! تريد �أن تطري؟! ح�صنًا، �صوف 
�أدع���ك تطري )يرميه يف �له���و�ء ويدفعه نحو �لأعلى كي ل 
ي�صقط ث���م يلتقطه بقوة فينفجر بن يديه ثم يبكي كطفل 
�صغري ويحزن على بالون���ه( �آه.. لقد �نفجر بالوين.. و�أنا 
�أي�ص���ًا �أريد �أن �أنفجر )ينتبه لوج���ود بائع �حل�صر فيلتف 
حول���ه وير�قب���ه لربهة ثم يقول ل���ه( مرحب���ًا �أيها �لرجل 
�لعج���وز.. م���ا �أجمل هذه �حل�صر �لت���ي بحوزتك.. لديك 
كل ه���ذه �حل�صر وجتل�ص على �لأر����ص؟ ملاذ� تفعل ذلك؟ 
هل �صتبيعها؟ )ي�صحك ويومئ ببع�ص �حلركات �مل�صحكة 
عّل���ه يثري �نتب���اه �لبائ���ع ويفرج ع���ن كربه( مرحب���ًا �أيها 
�لرجل �لطيب.. �أيها �لرجل �لعجوز.. �أيها �لرجل �لطيب 
�لعجوز.. �أيها �لرج���ل �لعجوز �لطيب.. �أل تريد �أن تتكلم 
مع���ي؟ ح�صن���ًا �صاأ�صتعن باأ�صدقائي �لأطف���ال )ينظر �إىل 
�لأطف���ال �جلال�صن يف �ل�صالة ويطل���ب منهم �مل�صاعدة( 
�أل يجب �لرد على �لتحية يا �أ�صدقائي �لأطفال؟ هيا �أيها 
�لأطفال، �صاعدوين.. دعو� هذ� �لرجل �لطيب يرد علي.. 
ن���ادو� معي )ي���ردد �لأطفال جمل “�أيه���ا �لرجل �لطيب-
�أيه���ا �لرج���ل �لعجوز-�أيه���ا �لرج���ل �لعج���وز �لطيب”.. 
ي�صتم���ر �مله���رج بالتوج���ه لالأطفال لربهة ث���م يلتفت نحو 
بائع �حل�صر ويقول له( ح�صنًا، �صوف �أفتح رزمة من هذه 

�حل�صر و�أجل�ص عليها �إذ� مل جتبني .
بائ���ع احل�ص���ر : )يتنه���د وي�صتن���د م���ن جدي���د على 

�حلائط ثم يقول ب�صوت متقطع( �أهاًل �أيها �ل�صاب .
امله���رج : )ي�صح���ك بق���وة وينظ���ر �إىل �لأطف���ال يف 
�ل�صالة( يناديني بال�ص���اب.. يا ل�صعادتي.. �أنا �صاب قوي 
)يقوم بح���ركات تظهر قوته ثم يلتف���ت �إىل بائع �حل�صر 
ويقول( عندك �لكثري م���ن �حل�صر وجتل�ص على �لأر�ص؟ 

هذ� �أمر م�صحك، م�صحٌك جدً� .
بائ���ع احل�ص���ر : ل �أ�صتطي���ع �جللو����ص عل���ى ه���ذه 
�حل�ص���ر، فاأن���ا �أبيعها و�أك�صب قوتي منه���ا.. هل فهمت يا 

ُبني؟
امله���رج : )ي�صح���ك ويلتف���ت نح���و �لأطف���ال قائاًل( 
يقول يل ي���ا بني! يا ل�صعادتي! �أنا �بن���ه! )يلتفت نحو بائع 
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�حل�صر( �أنا مه���رج �ملدينة �أيها �لرجل �لطيب.. �أل يبدو 
عل���ّي ذلك؟ �أنظر �إيّل.. باإمكاين �لقيام بحركات بهلو�نية 
م�صلي���ة.. هك���ذ�.. )ي���وؤدي ح���ركات بهلو�ني���ة ث���م يلتفت 
لالأطف���ال يف �ل�صالة( هل حتبون حركاتي �لبهلو�نية �أيها 

�لأ�صدقاء؟ )يردد �لأطفال باأ�صو�ت متقطعة : نعم( .
بائ���ع احل�ص���ر : )ي�صح���ك ويق���ول له( ح�صن���ًا، كما 

ت�صاء.. كيف حالك �أيها �ملهرج �لطيب؟
املهرج : هذ� هو ��صمي.. �ملهرج.. �أنا �أ�صحك �لنا�ص 
جميع���ًا.. ولكن مل���اذ� جتل�ص على �لأر����ص؟ �ألي�ص لك بيت 

مثل باقي �لنا�ص؟
بائع احل�صر : �أنا بائع متجول، �أتيُت من مكان بعيد 
ول �أن���وي �أن �أ�صتقر يف هذه �ملدينة ول يف �لقلعة.. �صاأبقى 
فيه���ا ب�صعة �أيام.. يف �لنهار �أبيع �حل�صر ويف �مل�صاء �أنام 

يف �خلان .
املهرج : �آه.. �أجل.. �خلان.. �أنا �أعرف �خلان جيدً�.. 
في���ه مهرجون كرث.. �إنه���م �أ�صدقائ���ي.. يف �خلان يتناول 
�مل�صافرون �لع�صاء �صوية.. �أذكر ذلك.. هذ� �صيء جميل .
�مله���رج  وي�ص���األ  جل�صت���ه  )يع���دل   : بائ���ع احل�ص���ر 
باهتم���ام( قل يل �أيها �ملهرج �لطي���ب، ماذ� يح�صل؟ لقد 
ر�أي���ت �لنا����ص يهربون خوفًا م���ن �جلنود �لذي���ن يرتدون 

�للبا�ص �لأ�صود ومل يجبني �أحد على �صوؤ�يل .
املهرج : مل يعد �صيء على حاله يف هذه �لقلعة.. لقد 
تغري كل �ص���يء.. دخل حاك���م جائر �أ�صود �لقل���ب و�لر�ية 
هو وجنوده �مللتحن عنوًة �إليه���ا و�حتلوها باأكملها بعد �أن 
عزلوه���ا عن �ملدين���ة.. يقال �أنهم دخلو� م���ن �ملجارير يف 
�لليل كاجل���رذ�ن، ويف �ل�صباح فوج���ئ �لنا�ص بهم يف كل 
م���كان، ثم �أ�صدر �حلاكم �جلائر �أمرً� مب�صادرة �لأطفال 
جميع���ًا، يريد �أن يلب�صه���م ثيابًا �صود�ء مث���ل ثياب رجاله 
ويدربه���م على �حل���رب ��صتع���د�دً� لقتحام �ملدين���ة، �أما 
�لفتي���ات ف�صتعملن كو�صيفات يف خدمة �مر�أته ون�صائها.. 
�لنا����ص خائف���ون على م�صري �أولده���م، ومنهم من �أخفى 

�أطفاله يف �لأقبية حتى ي�صلم من �صر هذ� �حلاكم .
بائع احل�صر : ماذ� تقول؟! يا لهذ� �حلاكم �جلائر.. 

ولكن كيف �ل�صبيل للو�ص���ول �إىل �حلاكم �لعادل وجنوده؟ 
ذلك �حلاكم �لذي يحبه �لنا�ص �أين هو؟ و�أين جنوده؟ �أمل 

يحاول �لدفاع عن �لقلعة؟
امله���رج : �إن���ه يف �ملدينة يرتقب �لو�ص���ع ون�صر جنوده 
حول �أ�صو�ر �لقلعة ليحا�صروها ��صتعد�دً� لتحريرها، لكنه 
يخ�ص���ى �أن توؤذي �حلرب �لنا�َص وتق�صي عليهم، فاحلاكم 
�جلائ���ر جبان هو ورجاله لأنهم يحتمون بالنا�ص ويعرفون 
�أنهم نقطة �صعف �حلاكم �لعادل )يوؤدي حركات بهلو�نية 

يقلد فيها �حلاكم �جلائر( .
بائ���ع احل�ص���ر : �لآن فهم���ت مل���اذ� مل يك���ن يجبن���ي 

�أحد.. كان منظر �لنا�ص مثريً� لل�صفقة .
امله���رج : هذه �أي���ام ع�صيبة على �جلمي���ع.. �جلميع 
خائف���ون على حياتهم وحي���اة �أولده���م.. يف �ملا�صي كان 
�لنا����ص يتجم���ع ح���ويل يف �ل�صاح���ات فاألعب م���ع �لأطفال 
و�أ�صِحُكه���م لوقت طويل.. و�ليوم مل يع���د يهتم بي �أحد.. 

لقد تبدلت �لأحو�ل . 
بائع احل�صر : ولكن قل يل �أيها �ملهرج �لطيب، �ألي�ص 

مبقدور �أحد �إنقاذ �لقلعة؟ �أل يجروؤ �أحد على فعل ذلك؟
امله���رج : �حلاك���م �لع���ادل وجن���وده ه���م �لوحيدون 
�لذين ميكنه���م �إنقاذها، لكن �حلاك���م �جلائر وع�صابته 
يحا�صرون �ملدينة.. �إنه يبط�ص بال�صغري قبل �لكبري.. �أنا 
ل �أخ���اف منه.. �أجل، ل �أخ���اف.. و�إذ� �قرتب مني جندي 
م���ن جنوده �ل�ص���ود ف�صوف �ألقن���ه در�صًا قا�صي���ًا.. هكذ�.. 
وهك���ذ�.. )يق���وم ببع����ص �حل���ركات �لت���ي تظه���ر قوته، 
وعندما ي�صمع �صوت جندين يلزم �ل�صمت ويختبئ خلف 
بائ���ع �حل�صر.. مي�ص���ي �جلنديان عند مقدم���ة �خل�صبة 

دون �أن يلمحا بائع �حل�صر و�ملهرج( .
بائ���ع احل�ص���ر : عد �إىل مكانك �أيها �ملهرج �لطيب.. 

لقد م�صيا .
امله���رج : )مه���ددً�( لو �قرتبا من���ي لطرحُتهم �أر�صًا 
و�أو�صعُته���م �صربًا.. �أجل.. لن �أ�صف���ق على �أولئك �لأ�صر�ر 

�أبدً� .
بائ���ع احل�ص���ر : ل تقلق �أيها �مله���رج، رمبا �أنهما لن 
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يع���ود�.. قل يل، �أين خمتار �ملدينة؟ ه���ل ماز�ل يعي�ص يف 
�لقلعة؟

امله���رج : �إن���ه يعي�ص يف �ملدينة، لكن���ه ل يعمل �صيئًا.. 
لقد عزله �حلاكم �جلائر و�أخ���ذ �أولده عنوة كي ي�صمهم 

�إىل رجاله.. �إنه يف حالة يرثى لها .
بائع احل�صر : �أذكر �أنه كان رجاًل طيبًا .

امله���رج : �أج���ل.. �إنه رجل طيب ج���دً�، ولكن منذ �أن 
�أخ���ذو� �أولده من���ه ظل يجل�ص �أمام بيت���ه ول ي�صتمع لأحد 
ناظ���رً� �إىل �ل�صم���اء، باكي���ًا، �صامتًا، منتظ���رً� عودتهم.. 
يكاد �لنا�ص ل يعرفونه على �لإطالق.. �إنه �صديد �حلزن، 

ويبدو حمتارً� طو�ل �لوقت .
بائ���ع احل�ص���ر : قل يل �أيها �مله���رج، هل تعرف بيت 

�ملختار؟
امله���رج : )مي�ص���ي بثق���ة ويلتف���ت نح���و �لأطف���ال يف 
�ل�صال���ة( �أن���ا �أعرف كل بي���وت �ملدينة.. ه���ل ت�صدقوين 
ي���ا �أ�صدقاء؟ )يردد �لأطف���ال “نعم” في�صعر �ملهرج بثقة 
�أك���رب ويلتفت نحو بائع �حل�صر( نعم �أيها �لرجل �لطيب، 

�أنا �أعرف بيت �ملختار.. لي�ص بعيدً� من هنا .
بائع احل�صر : هل باإمكانك �أن تدلني عليه؟

امله���رج : �أج���ل، �صاآخ���ذك �إلي���ه، و�إذ� �صادفنا جنود 
�حلاك���م �جلائر فاإنن���ي �صاألقنه���م در�صًا قا�صي���ًا.. هكذ� 
وهك���ذ�.. )يقوم ببع�ص �حلركات �لتي تظهر قوته ويلتفت 
نح���و �لأطف���ال يف �ل�صال���ة ويق���ول له���م( �أل�ص���ُت قويًا يا 
�أ�صدقائي؟ �صوف ترون كم �أنا قوي عندما �أ�صادف هوؤلء 
�لأغبي���اء.. �صوف يرتع���دون خوف���ًا مني ويلب�ص���ون لبا�صًا 

�أبي�ص بدًل من لبا�صهم �لأ�صود �لب�صع . 
بائ���ع �حل�ص���ر : )ينه����ص ويحمل رزم���ة �حل�صر( 
هي���ا بنا �لآن، �أريد �لتح���دث مع �ملختار.. لي�ص لدينا وقت 

ن�صيعه، فلن�صرع .
امله���رج : �أجل، فلن�ص���رع، فلن�صرع، �أنا �صريع، ر�صيق، 
�أط���ري كالفر��صة.. هيا بنا �إىل �ملختار �ملحتار.. لي�ص لديه 

�أ�صر�ر.. �ملختار حمتار ول يحب �لأ�صر�ر .
)مي�ص���ي بائ���ع �حل�صر برفق���ة �ملهرج �ل���ذي ي�صري 

ويتاب���ع حركات���ه �لبهلو�نية.. دون تغي���ري كبري يف �لديكور 
ينتقل �ملهرج وبائع �حل�صر �إىل ي�صار �خل�صبة حيث يظهر 
�ملخت���ار وهو يجل�ص على كر�صي �أم���ام بيته.. �ملختار رجل 
م�صن غارق يف �لتفكري، ينتبه لقدوم �ملهرج وبائع �حل�صر 

فيقف(
امله���رج : ه���ا هو �ملخت���ار.. مرحبًا يا خمت���ار )يتجه 
نحو �لأطفال يف �ل�صالة ويقول لهم( هيا يا �أطفال، قولو� 
�صب���اح �خلري للمختار.. هيا �صلم���و� عليه )يردد �لأطفال 

�صباح �خلري يف �ل�صالة( .
املختار : �أهاًل باملهرج.. كيف حالك؟

امله���رج : )يوؤدي حركات بهلو�نية( بخري.. بخري، �أنا 
بخري.. معي �صيف يا خمتار.. �إنه بائع �حل�صر .

بائع احل�صر : مرحبًا �أيها �ملختار .
املخت���ار : �أهاًل بكما.. تف�ص���ال )يخرج كر�صين من 
د�ره وي�صعهما بجانب كر�صيه.. يجل�ص بائع �حل�صر وي�صع 
ح�ص���ره بجانبه بينم���ا يتابع �ملهرج حركات���ه �لبهلو�نية.. 
يع���ود �ملخت���ار ل�صمته كاأن���ه يفكر، ويف ه���ذه �لأثناء يقوم 

�ملهرج بتقليده في�صع يده على خده مثله( .
بائ���ع احل�ص���ر : )يتنه���د بح�صرة( ك���م �أنا حزين ملا 

و�صلت �إليه �حلال يف هذه �لقلعة �جلميلة . 
املخت���ار : علين���ا �أن جند �لطريق���ة �ملنا�صبة لإدخال 
�حلاك���م �لع���ادل وجن���وده �إىل قلعتن���ا، فه���م �أولد �لبلد، 
و�أعتق���د �أنه���م ي�صتع���رون غ�صب���ًا بع���د �أن ت�صل���ل �حلاكم 
�جلائ���ر وجن���وده �إىل �لقلع���ة.. لق���د خرج���و� م���ن ب���ن 
�ملجارير كاجلزذ�ن �ملتوح�صة و�حتلوها لياًل كاخلفاقي�ص 
و�لوطاوي���ط )يقل���د �مله���رج �ص���وت وح���ركات �خلفا����ص 
و�لوط���و�ط( علين���ا �أن جن���د ح���اًل منا�صبًا.. لي����ص �لأمر 

�صهاًل، لكن يجب �أن نحاول . 
)بينما يتحدث �لإثنان يقوم �ملهرج باللعب باحل�صر 
ويل���ف نف�صه باإحدى �حل�صر حي���ث ل يظهر منه �إل ر�أ�صه 
ويب���دو �صكله م�صحكًا، وعندما ينهي �ملختار كالمه يلتفت 
�إلي���ه ويتعج���ب حلال���ه، بينما يق���رتب بائ���ع �حل�صر منه 

حماوًل �إخر�جه من تلك �حل�صرية( 
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�أل�ص���ُت  ترونن���ي؟  كي���ف  و�لآن  )مب���رح(   : امله���رج 
بهلو�ني���ًا؟ )يوجه حديث���ه لالأطفال( و�أنت���م �أيها �لأطفال 
كي���ف ترونني؟ هل ر�أيتم ماذ� ميكنن���ي �أن �أفعل؟ ميكنني 
�لختب���اء يف رزمة �حل�صر هذه.. ي���ا لها من لعبة ر�ئعة.. 
�ص���وف �أت�صلى كث���ريً� �ليوم.. ح�صن���ًا، �صاأخ���رج و�صاأعاود 
�لك���ّرة )يخ���رج من رزم���ة �حل�صر ثم يل���ف نف�صه برزمة 
�أخرى.. ينظ���ر �إليه بائع �حل�صر بذهول ثم ي�صحك بقوة 

مثريً� ف�صول �ملختار �لذي يقرتب من �لثنن( .
بائ���ع احل�ص���ر : هذه هي �لطريق���ة.. لقد وجدتها.. 
�أنت ر�ئ���ع �أيها �ملهرج �لطيب.. ر�ئ���ع وذكي.. �صوف تنقذ 

�لقلعة بذكائك وخفة دمك ور�صاقة حركاتك .
امله���رج : )وه���و يخ���رج م���ن رزم���ة �حل�ص���ر، يتكلم 
ويتعلث���م( م���اذ�؟ وج���دت �لطريقة؟ بذكائ���ي وخفة دمي 
ور�صاقت���ي؟ م���اذ� وج���دت؟ �أن���ا مل �أج���د �صيئ���ًا يف ه���ذه 
�حل�ص���رية.. حقًا �أنا ذكي.. هذ� لط���ف منك �أيها �لرجل 

�لطيب .
املختار : �أتقول وجدت �لطريقة؟ كيف؟ �أخربنا .

)ينتب���ه �لثن���ان ل���كالم بائ���ع �حل�ص���ر �ل���ذي يقف 
بينهما( 

بائ���ع احل�ص���ر : ميكنني �أن �أخ���رج من �لقلعة و�أخرب 
جن���ود �حلاكم �جلائ���ر �أنني ذ�هب يف جت���ارة نحو مدينة 
�أخ���رى، وعن���د عودتي �صاأح�ص���ر معي عربة كب���رية جدً�، 
فيه���ا ح�صر كث���رية وقما����ص من �أفخ���ر �لأن���و�ع، ويف كل 
ح�ص���رية �ص���وف �ألفُّ جنديًا م���ن جنود �حلاك���م �لعادل، 
وهك���ذ� �صاأُدِخل عددً� ل باأ�ص ب���ه من هوؤلء �جلنود �لذين 
�صيتمكنون من حتري���ر �لقلعة من �حلاكم �جلائر وجنوده 

�ل�صود.. ما ر�أيكم؟
املخت���ار : يا لها من فك���رة عظيمة.. حقًا �إنك حاذق 

�أيها �لرجل �لطيب .
بائ����ع احل�ص����ر : �لف�صل يعود �إىل ه���ذ� �ملهرج �لطيب.. 
لقد جعلني �أجد هذ� �حلل عندما لفَّ نف�صه بتلك �حل�صرية . 
املخت���ار : �صك���رً� لك �أيها �مله���رج �لطيب.. �أنت ذكي 

حقًا .

امله���رج : )بفخر( �لآن �صيعرف �جلميع �أهميتي 
يف ه����ذه �لقلع����ة.. �صيعرف����ون �أنني �أ�صن����ع �ملعجز�ت 
حت����ى عندم����ا �ألهو.. �أنا ذك����ي ولدّي ق����در�ت خا�صة 
)يرق�����ص يف كل �لجتاه����ات ث����م يتوج����ه لالأطفال( 
و�أنت����م ي����ا �أ�صدقائي �لأطف����ال ماذ� تقول����ون؟ �أل�صُت 
ذكي����ًا؟ �أ�صمع����وين �صوتك����م )يرق�ص( �أن����ا ذكي، �أنا 
ذكي، �أجد �حللول، فاأنا فنان، �أنا ذكي، �أنا ذكي، �أنا 

�إن�صان وعندي برهان . 
املخت���ار : ح�صنًا �أيها �لرجل �لطيب، يجب �أن نك�صب 
�لوقت.. يجب �أن تطلب من جنود �حلاكم �لعادل �لختباء 
جي���دً� د�خ���ل �حل�صر ك���ي ل يالحظه���م جن���ود �حلاكم 
�جلائ���ر �لأ�صود، فاإن ر�أوهم �صيك���ون هالكك وهالكهم ل 

حمالة .
بائع احل�صر : ل تقلق، لقد فكرُت يف حيلة عظيمة .

املختار : ما هي؟ قل .
بائع احل�صر : عندما �صنعود �صاأقول جلنود �حلاكم 
�جلائر �أنني �أتيت لأقدم هدية حلاكمهم، �أق�صد �لأقم�صة 
�لفاخ���رة، و�أنه���ا عرفان ل���ه عل���ى �ل�صم���اح يل بالدخول 
و�خلروج من �لقلعة، ويف نف����ص �لوقت �صوف �أقدم لهوؤلء 

�جلنود هد�يا تلهيهم عن تفتي�ص �لعربة .
املختار : ك���م �أنت ذكي �أيها �لرجل �لطيب.. �صيكون 

خال�ص �لقلعة على يديك .
بائع احل�صر : فلناأمل خريً�، ولكن قبل ذلك فلنعمل 

كثريً� .
املخت���ار : �أج���ل �أيها �لبائع �لطي���ب، ل خيار �أمامنا، 

فنحن حمكومون بالعمل .
امله���رج : )يقوم بحركات بهلو�نية ويتوجه لالأطفال( 
هل حتبون �لهد�يا يا �أ�صدقائي �لأطفال؟ )يجيب �لأطفال 
يف �ل�صال���ة بنعم ث���م يجيب �ملهرج( ح�صن���ًا �إذً� كم هدية 
�صتح�ص���رون يل؟ )يقرتب م���ن مقدمة �خل�صب���ة وي�صتمع 
لهم ثم يق���ول( ماذ�؟ �لكثري.. بال���ون.. بالونات جميلة.. 
يا �ص���الم.. ثياب جدي���دة.. يا �صالم.. حل���وى لذيذة.. يا 

�صالم.. �أنتم ر�ئعون حقًا .
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املخت���ار : ح�صن���ًا، �أنا على يق���ن �أن �حلاكم �لفا�صل 
�صيعجب بفكرتك عن �إدخال جنوده بالعربة �إىل �لقلعة .

بائ���ع احل�ص���ر : �صريط���ة �أن نخبئهم جي���دً� يف رزم 
�حل�صر )ي�صري �إىل �ملهرج بيده كي ي�صاعده على لف رزمة 
�حل�صر.. يتوقف �ملهرج ع���ن �للهو وي�صاعد بائع �حل�صر 
على �إخف���اء �لر�صالة( �صاعدين �أيها �ملهرج �لطيب، يجب 

�أن �أ�صرع، فلي�ص عندي وقت لأ�صيعه .
املخت���ار : هيا �أيه���ا �لرجل �لطي���ب.. نحن ننتظرك 
جميع���ًا.. علي���ك �أن تخرج �أوًل ومت�ص���ي �إىل عند �حلاكم 
�لفا�ص���ل.. �ص���وف ي�صاع���دك يف �إعد�د �لعرب���ة وحت�صري 

�لهد�يا �لتي تكلمَت عنها .
بائع احل�صر : )يحمل رزمة �حل�صر( �إىل �للقاء .

امله���رج : )بلهف���ة( ي���ا بائع �حل�ص���ر.. �نتظر حلظة 
�أرجوك.. هل ميكنك ��صطحاب���ي معك؟ �صوف �أ�صاعدك 

يف حمل �حل�صر و�خلروج من �لقلعة .
بائع احل�صر : ت�صاعدين؟! كيف؟!

امله���رج : )باعتز�ز( ح�صن���ًا.. �أنظر، �أنا قوي )ياأخذ 
رزمة �حل�صر من���ه ويرفعها على ظهره ثم ي�صقط.. يكرر 

تلك �حلركة عدة مر�ت ويقع يف كل حماولة( .
بائ���ع احل�ص���ر : ح�صنًا �أيه���ا �ملهرج �لطي���ب.. �أنا ل 
�أمان���ع يف ��صطحاب���ك مع���ي، لك���ن ه���ل �صتتحم���ل م�صقة 

�ل�صفر؟
امله���رج : )بق���وة( �أجل �أيه���ا �لرجل �لطي���ب، �صوف 
�أ�صبق���ك عل���ى �لطري���ق، فاأن���ا �صري���ع كالأرن���ب ور�صي���ق 
كالغ���ز�ل، ل �أتعب ول �أكلُّ ول �أمّل، وعندما ن�صل �إىل عند 
�حلاكم �لفا�صل �صوف �أ�صرح له بالتف�صيل ما حلَّ بقلعتنا 

�جلميلة .
بائ���ع احل�ص���ر : ح�صن���ًا، �أنا ل مانع ل���دّي، وي�صعدين 

��صطحابك معي.. ما ر�أيك يا خمتار؟
�ص���وف  ذل���ك..  باأ����ص يف  ل  )مبت�صم���ًا(   : املخت���ار 

ي�صاعدك ولن متل �لطريق، فهو م�صٍل جدً� .
امله���رج : )ب�صع���ادة عارم���ة( هذ� هو �ملخت���ار �لذي 

�أعرف.. �إن�صان فهمان عرفان . 

بائ���ع احل�ص���ر : هيا �أيه���ا �ملهرج �لطي���ب، علينا �أن 
ن�صد �لرحال، فلي�ص لدينا وقت لن�صيعه.. هيا بنا .

)يخ���رج �ملختار وينتق���ل بائع �حل�ص���ر و�ملهرج �إىل 
�جله���ة �لأخ���رى م���ن �خل�صب���ة، ويف نف����ص �لوق���ت تتغري 
�لإ�ص���اءة قلي���اًل فيظه���ر جندي���ان يلب�ص���ان لبا�ص���ًا �أ�صود 
يحر�صان بابًا عند �أ�صو�ر �لقلعة.. ي�صع بائع �حل�صر رزمه 
�أمامهما، يف حن يتكئ �مله���رج على رزمة �حل�صر ويقوم 

بحركات بهلو�نية م�صحكة تدل على �لتعب �ل�صديد(
اجلن���دي الأول : �إىل �أين �أن���ت ذ�هب �أيها �لعجوز؟ 

و�أنت �أيها �لولد؟
اجلن���دي الث���اين : �أل تدريان �أن �خلروج من �ملدينة 

ممنوع؟
امله���رج : )يكل���م نف�ص���ه ث���م يتج���ه �إىل �لأطف���ال يف 
�ل�صالة( �أنا ل�صُت ولدً� �أيها �لأبله.. يا لهذين �لأحمقن.. 
�إنهم���ا ثخينان كربميلن من �لوقود.. يا لب�صاعتهما.. لول 
خ���ويف من �صي���اع �لوق���ت لأو�صعُتهما �صرب���ًا.. حقًا لكنت 
�صحقُتهما �صحقًا.. لكن �لبائع �لطيب قال لي�ص لدينا وقت 

لن�صيعه .
بائ���ع احل�صر : بل���ى �أيها �لطيبان �أعلم ذلك، لكنني 
بائع ح�ص���ٍر متجول، �أجوب �لبلد�ن بحث���ًا عن قوتي، وقد 
دخل���ُت �إىل ه���ذه �لقلعة منذ �أي���ام لأبيع بع����ص �حل�صر، 
و�لآن �أن���ا ذ�ه���ب �إىل مدين���ة �أخ���رى.. هك���ذ� �أعي�ص منذ 

�صنن.. �أل تتذكر�ن؟
اجلن���دي الث���اين : )�إىل �ملهرج( و�أن���ت �أيها �لأبله؟ 

�إىل �أين تذهب؟
امله���رج : �أن���ا �أعم���ل مع بائ���ع �حل�صر.. لق���د فقدُت 
عملي ومل تع���د حركاتي �لبهلو�نية تعج���ب �أحدً�.. لول �أن 
ه���ذ� �لبائ���ع �لطيب قبل �أن �أعمل معه لكن���ُت �لآن �أنام يف 

�لطريق كاملت�صول .
اجلندي الأول : ح�صنًا، وماذ� يوجد يف رزم �حل�صر 

تلك؟
اجلندي الثاين : هيا �فتحها �أمامنا �لآن .

بائ���ع احل�صر : �أيه���ا �لطيبان، لي�ص معي �صيء �صوى 
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�حل�صر، و�إن فتحُت هذه �لرزم �صي�صعب علّي ربطها من 
جدي���د، فاأنا عجوز كما تري���ان، و�أمامي �صف���ر طويل �إىل 
�ملدينة �لأخرى.. �أرجوكما دعوين �أم�صي يف حال �صبيلي، 

فاأنا ل �أحمل �صوى هذه �حل�صر.. �أق�صم لكما .
اجلندي الأول : هل تخبئ �أطفاًل يف تلك �لرزم؟

اجلندي الثاين : �إن يف ذلك عقوبة قا�صية .
بائ����ع احل�صر : )ي�صحك ويرف���ع يديه عاليًا يف حركة 
ده�ص���ة ويتكلم بثقة( �أطفال؟ �أتق���ولن �أطفال؟ كيف لعجوز 
مثل���ي �أن يخب���ئ �أطف���اًل؟! ل ميك���ن تخبئ���ة طف���ل يف رزمة 
�حل�صر هذه، فلو كان بد�خلها طفل لختنق من �حلّر.. هيا 
تعال وفت�صاين كما يحلو لكما.. باإمكانكما �لتاأكد من ذلك .
امله����رج : لي�ص معنا ل �أطف����ال ول عجائز ول ن�صاء 
ول رج����ال.. نح����ن نبيع �حل�صر ونعي�ص م����ن ترحالنا.. 

�صدقوين . 
اجلن���دي الأول : ح�صنًا �أيه���ا �ملهرج، �فتح يل رزمة 
�حل�صر هذه )ي�صري �إىل �أح���د �لرزم �لتي بجانبه( علينا 

�أن نفت�ص �جلميع.. هذه �أو�مر �حلاكم .
املهرج : �أو�مر �حلاكم على ر�أ�صي وعيني.. ح�صنًا ها 

هي �لرزمة )يفتحها ويفرد �حل�صر( . 
)ينظر �جلنديان بتمعن �إليها ول يجد�ن �صيئًا(

اجلندي الأول : ح�صنًا.. ل يوجد �صيء .
بائ���ع احل�صر : هل ر�أيَت �أيها �جلندي �لطيب، نحن 
ل نخب���ئ �صيئًا يف ه���ذه �لرزم )يقدم بع�ص���ًا من �لقما�ص 
للجندي���ن �للذين تلم���ع عيناهما وينف���رد وجهاهما عند 

روؤية �لقما�ص( .
اجلن���دي الث���اين : )ي�صع���ر بالغبطة( ح�صن���ًا، يبدو 
�أنكم���ا ل حتمالن �صيئًا �ص���وى هذه �حل�ص���ر.. باإمكانكما 

�لن�صر�ف.. هيا �م�صيا .
بائ���ع احل�ص���ر : �صك���رً� �أيه���ا �جلندي���ان �لطيبان.. 

�أمتنى لكما نهارً� �صعيدً� .
امله���رج : )ي�صحك( كما ق���ال بائع �حل�صر �لطيب.. 
�أنتم���ا لطيف���ان وقويان مثل �أ�ص���و�ر �ملدينة ه���ذه.. حقًا.. 

وجهاكما ي�صبهان �أ�صو�ر �ملدينة .

اجلندي الأول : ماذ� تقول �أيها �لأبله؟
بائ���ع احل�ص���ر : �صاحم���ه �أيها �جلن���دي.. �إنه مهرج 
يق�ص���ي وقت���ه بامل���رح و�ل�صح���ك ول يع���رف مقاميكم���ا 

�لكرمين .
اجلن���دي الث���اين : ح�صن���ًا.. �م�صي���ا يف �صبيلكم���ا.. 

هيا.. �صوف نغلق �لأبو�ب .
)يختفي �جلنديان يف �لظالم(

امله���رج : )يحم���ل رزم���ة ح�ص���ر ومي�ص���ي م���ع بائع 
�حل�ص���ر( �صوف نخ���رج و�صُتغلق �لأبو�ب و�ص���رى �لقلعة 
م���ن �خل���ارج، ل بد �أن يك���ون منظرها جمي���اًل، ل بد �أين 
يكون هن���اك �لكثري من �لفر��ص���ات يف �حلقول �لبعيدة.. 
ك���م �صاأت�صلى على �لطريق، وعندم���ا �صاأقطع �لنهر �صاأرى 

�لأ�صماك وهي ت�صحك يل .
بائ���ع احل�ص���ر : هي���ا �أيها �ملهرج.. ع���ن �أي نهر و�أية 
�أ�صماك تتحدث؟ هيا ب�صرعة.. لي�ص لدينا وقت لن�صيعه.. 

ق�صر �حلاكم �لعادل قريب جدً�.. هل ن�صيته؟
امله���رج : )يحث �خلط���ى( هيا، هي���ا )ي�صتدير نحو 
�ل�صال���ة موجه���ًا كالم���ه لالأطف���ال( و�أنتم ي���ا �أ�صدقائي 
�لأع���ز�ء، تابعو� معنا، �صوف �أر�ف���ق بائع �حل�صر �لطيب 
�إىل عن���د �حلاك���م �لفا�ص���ل و�أ�صاع���ده يف كل �ص���يء.. يا 
�صالم.. ك���م �أنا �صعيد به���ذه �لرحلة )يق���وم بحركة ود�ع 

لالأطفال يف �ل�صالة( .
)ينتقل بائع �حل�صر و�ملهرج �إىل �جلهة �لأخرى من 
�خل�صب���ة، ويخطو�ن خطو�ت بطيئة بحي���ث تتبدل �إ�صاءة 
�خل�صب���ة بن �لنور و�لظلم���ة كدللة على �لنه���ار و�لليل.. 
يق���وم �لثنان بالذه���اب �إىل طرف �خل�صب���ة و�لعودة �إىل 
نف����ص �مل���كان يف م�صهد �إميائ���ي �صامت يق���وم فيه �ملهرج 
بح���ركات بهلو�نية تدل على تعب���ه بحيث ي�صحك �لأطفال 
يف �ل�صالة، فمرة ي�صقط وت�صقط معه رزمة �حل�صر �لتي 
يحمله���ا، ومرة يح���اول جرَّ هذه �لرزمة ب���دًل من حملها، 
وبع���د بره���ة يتوق���ف بائع �حل�ص���ر عند باب كب���ري و�صور 
�صاهق.. ميكن �أن ي�صاء �لديكور ذ�ته يف �مل�صهد �ل�صابق.. 
يدخ���ل بائع �حل�ص���ر و�ملهرج بحيث ينتق���الن �إىل �جلهة 
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�ملقابل���ة من �خل�صبة، ثم يظهر جندي���ان قويا �لبنية �أمام 
باب �لق�ص���ر.. قبل �أن ميثل بائع �حل�ص���ر �أمامهما يتجه 

نحو �ملهرج( 
بائ���ع احل�صر : هيا �أيها �مله���رج �لطيب، لقد و�صلنا 
�إىل ق�صر �حلاكم �لعادل، ها نحن نقف عند �أ�صو�ره، هيا 

حتلى بال�صجاعة، لقد وعدَتني بذلك .
املهرج : )ب�صوت منَهك( �أجل.. �صجا����عة.. �أنا��.. 

�ص.. ج.. �.. ع.. )ي�صقط على رزمة �حل�صر( .
بائ���ع احل�صر : )يقرتب من �جلندين( مرحبًا �أيها 
�جلندي���ان، نري���د مقابلة �حلاكم �لفا�ص���ل.. لقد خرجنا 

من �لقلعة.. هل ت�صمحان لنا بذلك؟
اجلندي الأول : ماذ�؟ تقول خرجتما من �لقلعة؟!

بائ���ع احل�ص���ر : �أج���ل، لقد �صمح يل جن���ود �حلاكم 
�جلائر باخلروج منها لأنني بائع متجول �أبيع �حل�صر بن 
�ملدن و�لقرى و�أجتول يف كل مكان و�أق�صي حياتي يف �حلّل 
و�لرتح���ال.. لق���د دخل���ت �إىل �لقلعة وخرج���ُت منها عدة 

مر�ت، وهذه �ملرة ��صطحبُت معي �ملهرج �لطيب .
اجلن���دي الث���اين : ح�صن���ًا، وماذ� حتم���الن يف هذه 

�لرزم؟
امله���رج : )ب�ص���وت ُمنه���ك( ح����ص.. �ص�ص�ص�ص.. 
ررر.. ح�ص���رررررر.. وقما����ص.. �ص�ص�ص����ص.. نحن نبيع 
�حل�ص���ر.. نحم���ل رزم �حل�ص���ر ون�ص���ري عل���ى �لطرقات 
ون�ص���رخ باأعلى �صوتنا : ح�صر، ح�صر، ثم يتجّمع �لنا�ص 

حولنا وي�صرتون �حل�صر .
)يفت�ص �جلنديان �حل�صر بدقة(

اجلندي الأول : ح�صنًا، هيا �تبعاين، �صوف �أقودكما 
�إىل �حلاكم �لعادل.. عليكما �لنتظار بع�ص �لوقت .

)يتجه �جلندي���ان �إىل عمق �خل�صب���ة ويختفيان، يف 
حن يجل�ص بائع �حل�صر و�ملهرج على كر�صين( 

امله���رج : )ي�صتعي���د ن�صاطه( كل �ص���يء ي�صري على ما 
ير�م.. كم نحن حمظوظان.. لقد تعبنا كثريً� كي ناأتي �إىل 

هنا .
بائ���ع احل�ص���ر : ل �صيء ياأتي م���ن دون تعب يا بني.. 

هكذ� هي �حلياة، ونحن �لآن لدينا مهمة كبرية.. ل بّد �أن 
�حلاك���م �لفا�صل �صُي�صر عند معرفته خلطتي حول حترير 

�لقلعة .
امله���رج : �ص���وف ُي�ص���ر كثريً� ول���ن يهد�أ بال���ه قبل �أن 
يح���رر �لقلع���ة ويدحر �حلاك���م �جلائر وجن���وده.. ح�صنًا، 

�أ�صمع �صوت �حلاكم يقرتب .
)ت�صاء �خل�صب���ة من �لعمق ويظه���ر �حلاكم �لعادل 
وه���و يقرتب من منت�صف �خل�صب���ة، ير�فقه رئي�ص �جلند 
وجنديان على ميينه وي�ص���اره.. ي�صع رئي�ص �جلند كر�صي 
�حلاك���م �لفا�صل كي يجل�ص علي���ه، يف نف�ص �لوقت تعزف 
مو�صيقى تعلن قدومه و�صوت من �خلارج يقول ثالث مر�ت 
: »�حلاكم �لع���ادل« يجل�ص �حلاكم على كر�صيه وياأخذ كل 
م���ن �جلندين مكانه بجانبه.. يقف بائع �حل�صر و�ملهرج 
�حرت�مًا للحاكم �لعادل �لذي ي�صري لهما باجللو�ص.. يقوم 

�ملهرج بحركات بهلو�نية ترحيبًا به .
احلاك���م الع���ادل : �أه���اًل بكما.. ما �ل���ذي جاء بكما 

�إيّل؟
بائ���ع احل�ص���ر : ي���ا عايل �ملق���ام، تعلمون م���ا �لذي 
ح�ص���ل للب���الد وكي���ف �حت���ل �حلالك���م �جلائ���ر �لقلعة.. 
�إنه ياأخذ �ل�صب���اب لي�صمهم �إىل ع�صابت���ه وياأخذ �لبنات 

خلدمة زوجته .
احلاك���م الع���ادل : �أعل���م جي���دً�، ولدّي عي���وٌن يف كل 
م���كان، حتى د�خ���ل �لقلعة، ولكن���ي �إن ب���د�أُت باقتحامها 
�أخ�صى هالك �لنا�ص د�خله���ا، فاحلاكم �جلائر جبان ول 
ياأب���ه بحياتهم، وهو يحتمي بهم، و�إل فاإن جي�صي �صيهزمه 

هو وجنوده �صر هزمية .
بائ���ع احل�صر : لق���د خطرت على بايل فكرة عظيمة 
�صتنق���ذ �لبالد من ظل���م �حلاكم �جلائ���ر.. عند خروجي 
�أخ���ربُت حر�����ص �لقلعة �أنني ذ�هب يف جت���ارة �إىل مدينة 
�أخرى، وعند عودت���ي �أفكر باإدخال عربة كبرية جدً� فيها 
ح�ص���ر كثرية ويف كل ح�صرية ميكنن���ا �أن نلف جنديًا من 
جنودك���م �أيها �حلاكم �لع���ادل.. وهك���ذ� �صيدخل عدد ل 
باأ����ص به من ه���وؤلء �جلنود �لذي���ن �صيتمكنون من حترير 
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�لقلعة من �حلاكم �جلائر وجنوده �ل�صود.. ما ر�أيكم؟
احلاكم العادل : )يقف ويذرع �خل�صبة جيئًة وذهابًا، 
ثم يبت�صم( يا لها من فكرة ذكية، ولكن ماذ� لو ُك�ِصف �أمر 
�جلن���ود عند مدخل �ملدينة؟ رمبا تت�صبب تلك �ملغامرة يف 

هالكهم جميعًا؟
بائ���ع احل�ص���ر : ميكنن���ا �إغ���ر�ء �حلر�����ص بالهد�يا 
و�صيغفل���ون ع���ن �أم���ر �لعرب���ة، و�إن �أ�صرو� عل���ى تفتي�صها 

فيمكن للجنود �أن يخرجو� يف �حلال ويقتحمو� �لقلعة .
احلاك���م الع���ادل : و�صيكون جي�صي بانتظارهم جانب 

�أ�صو�ر �لقلعة لنوؤ�زرهم يف �لوقت �ملنا�صب .
امله���رج : جن���ود �حلاك���م �جلائ���ر نفو�صه���م دنيئ���ة 

و�صتفرح قلوبهم لأقل هدية �صغرية .
)ي�صحك رئي�ص �جلند و�جلندي���ان �للذ�ن ير�فقان 

�حلاكم �لعادل( 
احلاك���م الفا�ص���ل : )يوج���ه كالم���ه لرئي�ص �جلند( 
ر جي�صًا عظيم���ًا منذ �لليلة، يجب  يا رئي����ص �جلند.. ح�صّ
علين���ا حتري���ر �ملدينة، هي���ا، �صننطلق غ���دً�، �صوف �أجعل 
ذ�ك �حلاك���م �جلائ���ر يندم عل���ى �أفعاله �لنك���ر�ء تلك.. 
جه���زو� عربة كبرية و�صعو� فيها ح�ص���رً� كثرية، وليو�صع 
فيها �جلن���ود �أي�صًا.. �حر�صو� على �أن ُيخباأو� جيدً� كي ل 
يلمحه���م �أحد.. جهزو� �لهد�يا �لنفي�صة �لتي يريدها بائع 

�حل�صر .
رئي�س اجلند : �صمعًا وطاعًة يا �صيدي )ين�صرف( .
احلاك���م الفا�صل : )يوجه كالم���ه �إىل بائع �حل�صر 
و�مله���رج( و�أنتما �أيها �ل�صيفان �لعزيز�ن �بقيا يف �لق�صر 
حت���ى �لغ���د، �ص���وف ير�فقكما رئي����ص �جلن���د �إىل مدخل 
�لقلع���ة.. لن ي�صتغ���رق حتريرها وقتًا طوي���اًل، فجي�صي ذو 

باأ�ص �صديد.. �صرتيان ذلك .
بائ���ع احل�ص���ر : �صكرً� ل���ك �أيها �حلاك���م �لفا�صل.. 
�ص���وف تنق���ذ �صعب���ًا كام���اًل من بط����ص �حلالك���م �جلائر 

وظلمه.. يا له من عمل عظيم لن نن�صاه لك ما حيينا .
املهرج : )بح���ركات بهلو�نية( �أجل، لن نن�صى ذلك، 
�أج���ل.. �صوف تتحرر �ملدين���ة، كم �أنا �صعي���د، �صوف تعود 

�حلي���اة للمدين���ة )يرق�ص م���ن �لفرح في�صح���ك �حلاكم 
�لفا�صل وبائع �حل�صر.. تطفاأ �لأ�صو�ء( .

)تن���ار �خل�صبة م���ن جديد ويظهر بائ���ع �حل�صر مع 
�ملهرج وهما �أمام �أ�صو�ر �لقلعة.. تظهر بع�ص رزم �حل�صر 
على مين �خل�صبة ويظهر �أمامه���ا جنديان يلب�صان لبا�صًا 

�أ�صود ويطلبان منهما �لتوقف( 
اجلندي الأول : ماذ� يوجد يف هذه �لعربة؟

بائ���ع احل�صر : �أيها �جلندي���ان �لطيبان، �أل تتذكر� 
بائ���ع �حل�ص���ر و�مله���رج؟ نح���ن نتاجر بن �مل���دن وجنلب 
�لب�صائ���ع �لنفي�صة، ويف هذه �لعربة �أفخ���م �أنو�ع �حل�صر 
و�لقما����ص.. �صاأق���دم ق�صم���ًا منه���ا هدي���ة حلاك���م �لقلعة 
�لطي���ب، وها هي هديتكم���ا )يتناول بائ���ع �حل�صر بع�صًا 
من �لأقم�ص���ة �لفاخرة ويعطيها للجندين �للذين ي�صعر�ن 

بالفرح وتعلو �لب�صمات وجهيهما( .
اجلن���دي الثاين : �أتقول رزم���ًا من �حل�صر وقما�ص 
هدي���ة حلاكمنا �لطيب؟! )يفت�ص ج���زءً� من �حل�صر دون 
�أن يفتحه���ا وهو يحتفظ بهديته( ح�صن���ًا، �أريد �أي�صًا هذه 

�لرزمة �ل�صغرية .
بائ���ع احل�صر : �أنت تاأمر ي���ا ح�صرة �جلندي.. �إنها 

لك، تف�صل .
اجلندي الأول : و�أنا �أي�صًا �أريد و�حدة مثلها .

بائ���ع احل�ص���ر : �صمعًا وطاعة ي���ا ح�صرة �جلندي.. 
�إنها لك، تف�صل )يناوله �لقما�ص �لفاخر( .

اجلن���دي الأول : )ينت�صي فرحًا.. خماطبًا �جلندي 
�لثاين( �صوف تفرح زوجتي بهذ� �لقما�ص �لفاخر .

اجلن���دي الث���اين : وزوجتي �صتط���ري فرحًا بها.. كم 
�أنا حمظوظ �ليوم .

اجلن���دي الأول : )موجه���ًا كالم���ه للجندي �لثاين( 
لندعهما مير�ن.. �صيفرح حاكمنا بهذه �لهد�يا �لنفي�صة .
ي���ا  �أت���رون  امله���رج : )موجه���ًا حديث���ه لالأطف���ال( 
�أ�صدقائ���ي �لأطف���ال، ما �أغب���ى هذ� �جلن���دي.. يقول �إنه 
حمظوظ ول يدري ما تخبئه له رزم �حل�صر هذه.. �صرتى 

ماذ� �صيجلب �حلظ لك �أيها �ملغفل .
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اجلندي الثاين : هل قلَت �صيئًا �أيها �ملهرج؟
امله���رج : قلت �إنكما �أقوى و�أ�صجع جندين ر�أيُتهما يف 

حياتي .
اجلن���دي الثاين : لطف منك �أيه���ا �ملهرج.. ح�صنًا، 
يبدو �أنكما ل حتم���الن �صيئًا يف هذه �حل�صر.. باإمكانكما 

�لدخول �إىل �لقلعة .
بائع احل�ص����ر : �صكرً� �أيها �جلندي �لطيب.. ح�صنًا.. 
�صوف ن�صرتيح يف �أقرب خان، فقد كان دربنا طوياًل �ليوم .
اجلن���دي الأول : هناك خاٌن قريٌب من هنا عند �أول 

مدخل يف �لقلعة .
بائ���ع احل�ص���ر : �صكر� لكم���ا.. �صاأحدث �حلاكم عن 

ح�صن ��صتقبالكما لنا .
اجلن���دي الث���اين : )بف���رح( ح�صن���ًا تفع���ل ي���ا بائع 

�حل�صر.. هيا �م�صيا يف �صبيلكما .
)يختفي �جلنديان يف �لظالم(

املهرج : هيا �أيها �جلنود، �خرجو� من رزم �حل�صر .
)يتجه بائع �حل�صر و�ملهرج نحو �حل�صر ويفكانها 
كي يخ���رج منه���ا �جلنود �ملختبئ���ون بد�خله���ا.. يخرج 
خم�ص���ة �أو �صتة من �جلنود م���ن رزم �حل�صر ويت�صللون 
�إىل د�خل �لقلعة وينتظم���ون �صمن جمموعة، ثم يظهر 
رئي�ص �جلن���د ويقوم ببع�ص �حل���ركات �لتي ت�صرح لهم 
كيفية �لهجوم عل���ى مركز �لقلعة.. يرك�ص �جلنود على 
�خل�صب���ة ويقتحم���ون �صاحاتها، ثم يع���ودون من �جلهة 
�لأخ���رى، ويف نف�ص �لوقت ت�ص���اء �خل�صبة باأ�صو�ء قوية 
حمر�ء وخ�صر�ء وزرقاء، كما ُي�صَمع قرُع �لطبول �لقوي 
�ل���ذي يرت�ف���ق بهروب جن���ود �حلاك���م �جلائ���ر �لذين 
يلب�ص���ون �لأ�ص���ود ويب���دون يف حال���ة ذعر وهل���ع.. ُتر�ص 
�لق�صا�صات �لورقية من ف���وق لتغطي �خل�صبة بالكامل 
يف �إ�ص���ارة �إىل �لن�ص���ر عل���ى جن���ود �حلاك���م �جلائر.. 
مو�صيق���ى �حتفالية ُتظِهر �لنا����ص يف حالة فرح كبرية.. 
يعود �لأطفال لأمهاته���م و�آبائهم.. يدخل بائع �حل�صر 
ع مع �لنا�ص..  و�مله���رج وي�صلمان على �ملخت���ار �لذي جتمَّ
يظه���ر بع�ص �لأطفال و�لأهايل وق���د �لتقو� من جديد.. 

يبته���ج �لنا����ص لروؤي���ة �حلاك���م �لع���ادل �ل���ذي يقف يف 
منت�صف �خل�صبة وير�فقه جنديان(

رئي�س اجلند : )يقف يف منت�صف �خل�صبة ويتحدث 
بفخ���ر و�عت���ز�ز( لقد حت���ررت �لقلعة.. حرره���ا جنودنا 
�لأبط���ال.. لق���د �صقط �حلاكم �جلائر يف �ل���و�دي �لعميق 

من �جلهة �لثانية للقلعة عندما كان يهرب مع حر��صه .
)ي�صف���ق �جلميع ويلتفون حول �حلاكم �لعادل وبائع 

�حل�صر و�ملختار.. �لفرح ظاهر على وجوه �جلميع( 
بائ���ع احل�صر : )يوج���ه كالمه لأطفال �مل�صهد( �أيها 
�لأطف���ال، �أنتم �لآن �أحر�ر.. ل���ن ياأخذكم �أحد من �أهلكم 

بعد �ليوم .
املختار : �صكرً� لك �أيها �حلاكم �لعادل .

احلاك���م الع���ادل : يا ل�صعادتي.. م���ا �أجمل �أن نعي�ص 
�أحر�رً�.. �صتعي�صون باأمان جميعًا ولن ترو� ظلمًا بعد �ليوم 

.
امله���رج : و�أن���ا �أيه���ا �حلاكم �لعادل، ه���ل ميكنني �أن 
�أعمل يف ق�صرك؟ ميكنن���ي ت�صليتك متى �صئت.. نعم، �أنا 
�ملهرج �لظريف و�أ�صتطيع �إ�صح���اك �لنا�ص جميعًا )يقفز 
بن �لنا�ص ويلعب مع �لأطفال ثم يعود ليقف �أمام �حلاكم 

�لعادل( .
�أيه���ا �مله���رج �لطي���ب..  ح�صن���ًا  الع���ادل :  احلاك���م 

�صت�صبح كبرَي �ملهرجن يف ق�صري .
امله���رج : كب���ري �ملهرجن.. كبري.. كب���ري �ملهرجن.. 
�أن���ا �صعيد.. �صعيد )يتجه نح���و �لأطفال يف �ل�صالة ويقول 
له���م( و�أنت���م �أيها �لأطف���ال �لأع���ز�ء، ل تن�ص���و� حكايتنا 
�جلميلة.. ما �أجم���ل �أن يعي�ص �ملرء ب�صالم.. �ألي�ص كذلك 
ي���ا �أ�صدقائ���ي؟ وعل���ى �مل���رء �أي�ص���ًا �أن يفك���ر ويجد حاًل 
مل�صكالته.. يج���ب �لتحرك فورً�.. مثلي �أنا هكذ�.. )يلعب 
ويقفز( هيا �أيها �لأطفال، تعالو� و�صاركونا فرحتنا )ينزل 
�إىل �ل�صال���ة ويتنقل بن �لأطفال ث���م يدعوهم �إىل خ�صبة 

�مل�صرح.. ت�صتمر �ملو�صيقى �لحتفالية( .

انتهت 
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امل�شهد الأول
من���زل حديث.. �أريكة ثالثية يف و�س���ط  �مل�سرح، و�أريكتان 
�إىل �جلانب���ن.. �إىل �لز�وية �ليمنى مكتب���ة خ�سبية فيها �لعديد 
م���ن �لكتب.. �سر�خ فتى وفتاة.. تدخل �لفتاة �سمر حتمل بيدها 

تفاحة، خائفة، وهناك من يطاردها.
�شمر : �لنجدة.. �لنجدة.. �أنقذوين.. 

�شوت �شامر : قلُت لِك �فتحي �لباب �أيتها �ل�سقية. 
�شمر : �أرجوكم.. يريد �أن يقتلني.
�شوت �شامر :  قلُت �فتحي �لباب.

�شمر : لن �أفتحه.. �أرجوكم �أيها �لأطفال.. �أنقذوين.
�ش���وت �شام���ر : �ساأعد حتى �لثالثة ف���اإذ� مل تفتحي �لباب 

�ساأخلعه.. و�حد.. �إثنان.. ثالثة. 
)تفتح �سم���ر �لباب فيدخل �سقيقها �سامر مندفعًا ليقع يف 

و�سط �مل�سرح.. يرك�س خلفها وهو يهددها مب�سد�س ماء( 
�شامر : ت�سحكن؟! ح�سنًا.. �سرتين ماذ� �ساأفعل بك �أيتها 

�ل�سقية.
�شمر : �لنجدة.. �لنجدة.

�شام���ر : �لآن �س���رِت تطلبن �لنجدة بينم���ا قبل قليل كنِت 
ت�سخرين مني؟ لرنى من �سيخل�سك مني.

�شم���ر : �أرج���وك ي���ا �سامر �ساحمن���ي.. �أنا �أخت���ك �لغالية 
عليك.   

)يهج���م عليه���ا.. ت�سق���ط.. ميث���ل دور �لبط���ل  �شام���ر : 
�ملنت�سر( ها قد وقعِت بن يدّي �أيتها �ل�سقية. 

�شم���ر : )متث���ل مع���ه( �أرج���وك يا م���ولي �رحمن���ي، فاأنا 
م�سكينة.

�شام���ر : )�ساخ���رً�( �أن���ِت م�سكين���ة؟ �أنِت �ل�ساح���رة �لتي 
حولت بيتي �إىل �سجرة.  

�شم���ر : ل.. �سّدقن���ي ل�ست �أنا.. �أنا فتاة م�سكينة ول يوجد 
عندي �أهل �أو من ي�ساعدين.  

�شام���ر : ح�س���ن ي���ا �سيدت���ي.. وم���اذ� �ستعطين���ي �أج���رة 
مل�ساعدتي لك؟ 

�شمر : ماذ�؟! وهل من يريد �أن ي�ساعد �لنا�س يطلب �أجرة 
لقاء �مل�ساعدة �أيها �لفار�س �جلميل؟

�شام���ر : ل.. �أكي���د ل.. ولك���ن ميكن���ك �أن تقدم���ي مكافاأة 
ب�سيطة.

�شمر : ولكني ل �أملك �سيئًا لأعطيك �إياه.
�شامر : بل متلكن.. متلكن �لتفاحة.

�شم���ر : )تع���ود �إىل �سخ�سيته���ا( ل ي���ا �سام���ر.. قل���ُت لن 
�أطعم���ك يعني ل���ن �أطعمك.. ه���ذه �لتفاحة يل وح���دي )تدفعه 

وتهرب(.
�شام���ر : )ي�سق���ط.. بت���اأوه و�أمل( �آ�آ�آخ يا رجل���ي.. �أ�أ�أ�أخ يا 

يدي.. �أ�أ�أخ يا ر�أ�سي. 
�شمر : )�ساخرة( ما �لذي يبكيك يا �أيها �لبطل �ملقد�م؟

�شام���ر : ل، ل�س���ُت �لبط���ل �ملق���د�م.. �أن���ا �لأم���ر �لباك���ي 
)يبكي(.

�شمر : )تقرتب منه( و�أنا �سندريلال.. �نه�س يا �أمري. 
�شام���ر : �أ�سفق���ي عل���ى �لأم���ر �مل�سك���ن و�أطعمين���ي م���ن 

تفاحتك �أيتها �لأمرة. 
�شمر : ل، لن �أطعمك. 

�شام���ر : )يع���ود �إىل �سخ�سيته غا�سبًا( ب���ل �ستطعمينني 
رغمًا عنك. 

�شمر : لن �أطعمك. 
�شام���ر : �أل�سنا �أ�سقاء؟ هل تذكرين حن �أح�سر يل و�لدي 

در�جة فا�ستعرِتها و�أعدِتها حمطمة ؟ 

حممـــود �أحمــد عو�ض

لعبة احلكايات
م�سرحية للأطفال
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�شمر : وهل تذكر حن طلبَت مني �أن �أطعمك من �سطرة 
�ل�سوكول فاأخذَتها كلها لنف�سك؟

�شام���ر : وهل ن�سيِت �أنك �أنِت من حطم �لأو�ين �لزجاجية 
�أثناء تنظيف �لأو�ين �أيتها �ل�سقية؟ 

�شم���ر : طيب ��سم���ع يا �سامر.. دعنا �لآن من �لنزهة ومن 
�لدر��سة ومن �لزجاج.

�شامر : ح�سن، فلنُعد �إىل �لتفاحة �إذن.. هيا �أطعميني منها. 
�شم���ر : ح�سن���ًا.. لأن���ك �أخ���ي �ساأطعم���ك م���ن تفاحت���ي.. 

تف�سل.. �ق�سم �لتفاحة �إىل ق�سمن مت�ساوين. 
�شامر : )مي�سك �لتفاحة( ولكني �أحتاج �إىل �سكن. 

�شم���ر : معك ح���ق.. ح�سنًا، �ساأح�س���ر �ل�سكن من �ملطبخ 
)تخرج(. 

�شام���ر : )لنف�سه( �ساأعّلمك يا �سم���ر كيف تهربن مني.. 
�ساأريِك كيف �سنتقا�سم �لتفاحة �أيتها �ل�سقية.

)تدخل �سمر وبيدها �سكن(
�شم���ر : تف�سل ي���ا �سامر، هذه هي �ل�سكن، ولكن حذ�ر �أن 

جترح يدك، فال�سكن حادة جدً�.
�شام���ر : ل تخايف ي���ا عزيزتي.. ل تخ���ايف )ياأخذ �ل�سكن 
ويق�س���م �لتفاح���ة �إىل ق�سم���ن خمتلف���ن ويحتفظ ه���و بالق�سم 
�لكب���ر ويعطي �سمر �لق�سم �ل�سغر( تف�سلي يا �أختي �حلبيبة، 

هذ� �لق�سم لِك، وهذ� �لق�سم يل. 
�شمر : ماذ�، ماذ�؟! هذه �لق�سمة غر عادلة.

�شامر : كيف غر عادلة؟ �أنظري، �إنهما ق�سمان مت�ساويان 
متامًا.

�شم���ر : �إن كن���َت قد ق�سمَت �لتفاحة �إىل ق�سمن مت�ساوين 
حقًا �إذً� فاعطني �لق�سم �لذي �حتفظَت به لنف�سك  يا ذكي. 

�شام���ر : )مرتب���كًا( ماذ�؟! ل، ل يا عزيزت���ي.. �إن �لق�سم 
�لذي..

�شم���ر : )تقاطعه( �أر�أي���َت �أنَك �حتفظ���َت بالق�سم �لأكرب 
و�أعطيتني �لق�سم �لأ�سغر، و�لتفاحة يف �لأ�سل يل وحدي. 

�شام���ر : �سدقين���ي ي���ا �أخت���ي �أنهم���ا ق�سم���ان مت�ساويان، 
مت�ساوي���ان متام���ًا، ومتطابقان �أي�س���ًا.. �ألي�س كذل���ك يا �أطفال 
)يفاجاأ �أن �لأطف���ال يقولون ل( ماذ�؟! �سدقيني يا �أختي �أنهما 

مت�ساويان. 
�شمر : �أنت غ�سا�س وخمادع، وطماع �أي�سًا.

�شامر : )بغ�سب( ماذ�؟! و�أنِت طويلة �لل�سان.
�شمر : �بتعد عني )تدفعه بقوة في�سقط �أر�سًا.. تهرب من �أمامه(.

�شام���ر : )يقف ويرك�س نحوها( ماذ�؟! �أتدفعينني �أر�سًا! 
�أمل �أقل لك �إياِك �أن تدفعيني ثانيَة؟

�شمر : )بخوف( مل �أق�سد. 
�شام���ر : مل تق�س���دي؟ �سرتي���ن م���اذ� �ساأفع���ل ب���ك �أيتها 

�لعنيدة )يرك�س خلفها.. تختبئ خلف �ملكتبة(.
�شم���ر : �سدقن���ي ي���ا �سام���ر مل �أك���ن �أق�س���د �أن �أدفع���ك 

لت�سقط.. �أرجوك �ساحمني. 
�شامر : كل مرة تقولن ذلك.. تدفعيني فاأ�سقط ثم تقولن 

)يقلدها �ساخرً�( �سدقني يا �سامر مل �أكن �أق�سد ذلك.
�شم���ر : )حتاول �أن ت�ستدر عطفه( ��سمع يا �سامر، عندي 

حل �سر�سيك.
�شامر : ما هو؟

�شمر : ما ر�أيك �أن �أقر�أ ق�سة لالأطفال فاإن �أعجبْتهم �آخذ 
�لق�س���م �لذي �أريد، و�إن مل تعجبهم تاأخذ �أنت �لق�سم �لذي تريد 

من �لتفاحة.. حل منا�سب، �ألي�س كذلك يا �أطفال؟
�شام���ر : ح�س���ن، مو�فق.. هي���ا �خرجي من خل���ف �ملكتبة 

وهاتي كتاب �حلكايات وتعايل �جل�سي قربي ولنبد�أ.
)تخ���رج �سمر من خلف �ملكتبة وحت�سر من �ملكتبة �لكتاب 

وتفتحه لتقر�أ(
�شمر : �سنحكي لكم يا �أطفال حكاية مغامر�ت �ل�سندباد.. 
مو�فق���ون؟ كان ي���ا ما كان، يف �سال���ف �لأزم���ان، كان يف مدينة 
بغد�د تاج���ر يدعى �ل�سندباد، وكان يح���ب �لأ�سفار يف �لبحار.. 

ويف يوم من �لأيام هبَّت ريح قوية...
�شامر : )معرت�سًا( ل، ل.. هذه �حلكاية مملة. 

�شمر : وما عالقتك �أنت؟
�شام���ر : ل يج���وز يا �سمر.. ل يج���وز �أن تخيفي �لأولد من 

�لبحر.. هيا �قرئي غرها.
�شم���ر : )منزعج���ة( ح�س���ن، �سنق���ر�أ ق�سة ع���الء �لدين 
و�مل�سب���اح �ل�سح���ري )لالأطف���ال( م���ا ر�أيكم؟ )تق���ر�أ �حلكاية 
وكاأنه���ا ر�ٍو( كان هناك �ساب يدعى عالء �لدين، رمى به �ساحر 
يف مغ���ارة رهيبة، وكاد ع���الء �لدين �أن ميوت من �جلوع، وفجاأة 

عرث على �مل�سباح �ل�سحري... 
�شامر : وهذه �أي�سًا حكاية مملة.

�شمر : �سامر يكفيك م�ساغبات.. دعني �أكمل �حلكاية.
�شام���ر : ه���ذه �حلكاية فيها من �خلر�ف���ات �لكثر ويجب 

علينا �أل نعّلم �لأطفال �خلر�فات.
�شم���ر : �سام���ر، �أن���ا ل �أعّلم �لأطفال �خلر�ف���ة، و�لأطفال 
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يعلم���ون �أن هذه �حلكايات لي�ست حقيقي���ة و�أنها فقط للت�سلية ل 
�أكرث ول �أقل.

�شام���ر : وم���ع ذلك فاأن���ا ل �أو�فق على ه���ذه �حلكاية.. �إن 
كانت لديك حكاية �أخرى فاحكيها.

�شم���ر : ح�سنًا.. �سنجرب حكاية �أخ���رى.. �سنحكي حكاية 
�مللك و�ل�ساحرة. 

�شامر : وهذه �لق�سة �أي�سًا �سيئة.
�شمر : �سامر، �أرجوك، دعني.

�شام���ر : )ياأخ���ذ �لكت���اب م���ن يده���ا( �أن���ا م���ن �سيحكي 
�حلكاي���ة.. ما ر�أيك���م �أن �أقر�أ لكم ي���ا �أولد حكاية �لوح�س �لذي 

ذهب �إىل.. ثم قال : ها.
)ت�سحك �سمر في�سعر �سامر باحلرج(

�شمر : )بتهكم( هيا، هيا �أكمل. 
�شام���ر : )غا�سب���ًا( ح�س���ن، ل���ن �أحك���ي �حلكاي���ات ول���ن 
�أعطيِك �لتفاحة و�ساآخذه���ا يل وحدي ول �أريد كتاب �حلكايات 

)ميزقه ويلقيه �أر�سًا(. 
�شمر : ماذ� تفعل يا جمنون؟

�شامر : �أمزق كتاب �حلكايات.
�شمر : �أنت �سقي وجمنون )تبكي(.

�شامر : و�أنت مزعجة وغبية.
)ينطف���ئ �ل�س���وء وتبق���ى بقع���ة �س���وء يف و�س���ط �مل�سرح 

بد�خلها �سامر و�سمر(
�شمر : )بخوف( ملاذ� �أطفاأَت �ل�سوء يا �سامر؟

�شامر : )بخوف �أ�سد( �أنا مل �أحترك من مكاين.
�شمر : )تقع وكاأن هناك من دفعها( �سامر، ملاذ� تدفعني؟!
�شام���ر : )يق���ع وكاأن هن���اك م���ن دفع���ه( �أ�أ�أخ.. من �لذي 

دفعني؟ ما هذ� �لذي يجري؟!
�شمر : �أنا خائفة.

)يرت�جع���ان للخلف وي�سطدم���ان ببع�سهم���ا في�سرخان 
ويقعان �أر�سًا.. �سوت �سحكات مارد، ثم يدخل �أبطال �مل�سرحية 

و�حلكايات ليغنو� �أغنية ويرق�سو� على �أنغامها ثم يغادرون( 
�شامر : ما هذ�؟! ماذ� حدث يا �سمر؟! 

�شمر : ل �أدري!
)يظه���ر من خلف �ملكتبة �أو م���ن �خلز�نة رجل يرتدي ثوبًا 
�أ�سف���ر مق�سبًا وعب���اءة زرقاء وقبعة طويلة وح���ذ�ء معقوفًا من 
�لأم���ام وله �س���ارب خفيف وحلي���ة يف ذقنه طويل���ة ن�سبيًا وميثل 

�سخ�سية جحا(

جحا : �أنتما يف �أعماق �حلكايات يا �أبنائي.
�شامر : يا لطيف.. �لنجدة يا �سمر.

جح���ا : ل تخ���ف يا بني، ل تخف.. �أن���ا جحا.. جئُتكما من 
�أعماق �حلكايات لألعب معكم ومع �لأطفال.

�شامر : )بخوف( ولكن كيف �أتيت؟!
جح���ا : لق���د ناديتماين م���ن قلب �حلكاي���ات.. �أل�ستما من 

ق كتاب �حلكايات؟ مزَّ
�شام���ر : �إنها هي يا عم جحا.. �أختي �ل�سقية �سمر هي من 

مزقت �حلكايات.
ق كتاب  �شم���ر : )�أقل خوف���ًا( ل ت�سدقه.. �إنه هو م���ن مزَّ

�حلكايات وعبث به.. �إ�ساأل �لأطفال. 
جحا : �أنا �أعرف من �لذي مزق كتاب �حلكايات. 

�شام���ر : �أر�أيِت يا �سمر؟ �لع���م جحا يعرف من �لذي مزق 
كتاب �لرو�يات وهو �أنِت.

جح���ا : م���ن م���زق �لكتاب ه���و نف�سه م���ن كان يري���د �أخذ 
�لتفاحة عنوة من �أخته.. �ألي�س كذلك يا �سامر؟

�شامر : )بخوف( ماذ�؟ ل، ل �أق�سد.. �إن �سمر هي من... 
)ينظر �إىل �سمر( �ساعديني يا �سمر.

جحا : تعال يا �سامر.
�شامر : ماذ�؟! �أنا؟!

جحا : تعال، ل تخف، تعال.
�شام���ر : �أنا ل�س���ت خائفًا )يقرتب من جحا وهو ي�سد �أخته 

�لتي تخل�س نف�سها منه(. 
جحا : لقد �سمعُت حديثكما عن �لتفاحة، وقد ح�سرُت من 

قلب �حلكايات لأحل �خلالف بينكما.
�شامر : ماذ�؟!

جح���ا : لقد �أردَت �أن  تقت�سم مع �سقيقتك �لتفاحة.. �ألي�س 
كذلك؟ 

�شامر : نعم.. �سحيح.
�شم���ر : ث���م ق�سمَت �لتفاح���ة �إىل ق�سمن غ���ر مت�ساوين، 

ثم... 
�شامر : ولكن يا عم جحا،.. �سمر كانت...  

جحا : )يقاطعه( �أعطني �لتفاحة يا �سامر )يعطيه �سامر 
�لتفاحة فياأخذها جحا ويهم باملغادرة(.

�شامر : �إىل �أين يا عم جحا؟
جح���ا : )وهو يغادر( ل���ن �أبتعد.. �ساأكون قريبًا منكما.. ل 

تخافا )يخرج(.
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�شم���ر : )تق���رتب من �سام���ر ومت�سك بذر�ع���ه خائفًة( ما 
�لذي يجري؟

�شامر : ل �أعرف.. يبدو �أننا يف حلم �أو �أننا �أ�سبحنا فعاًل 
د�خل �حلكايات.

�شمر : �حلق عليك.. �أنَت من مزق �لكتاب.
�شامر : بل �حلق عليِك.. لو �أعطيِتني �لتفاحة من �لبد�ية 

ملا ح�سل ما يح�سل.
)يدخل رجل م�سرعًا(

الرج���ل : �سندباد، �أ�سرع يا �سندباد، �أهرب ب�سرعة، �نهم 
يبحثون عنك )يخرج ر�ك�سًا(.

�شامر : )م�ستغربًا( �ل�سندباد ؟؟!! 
�شم���ر : كان �لرجل يوجه كالمه �إلي���ك.. �أنت �ل�سندباد.. 

على ما يبدو �أننا �لآن يف حكاية �ل�سندباد.
)تدخ���ل �سي���دة غا�سبة وتب���دو عليها �لباله���ة وتتجه �إىل 

�سمر وتكلمها باعتبارها �سندريلال( 
ال�شي���دة : ��سمع���ي يا �سندريل���ال، عليك �أن تنه���ي �أعمال 
�لبي���ت كلها، وكوين على ثقة �أنني لن �أ�سمح لك �أن تر�فقينا �إىل 

�حلفلة.. �أفهمِت؟ 
�شمر : )منده�سة( �أنا؟! �سندريلال؟! حفلة! 

)تدخل �بنتا �ل�سيدة �للتان تبدو عليهما �لبالهة و�سكلهما 
م�سحك(

البنتان : نحن جاهزتان يا �أمي.
ال�شي���دة : )ل�سم���ر( �سندريلال، علي���ِك �أن مت�سحي �لبيت 
وتغ�سل���ي �ل�سح���ون وترتب���ي �لفر�����س.. ويف �لنهاي���ة  عليِك �أن 
جته���زي طعام �لع�ساء ح���ن عودتنا )�إىل �بنتيه���ا( هيا بنا �إىل 

�حلفلة يا �بنتاي �جلميلتان )تخرج مع �بنتيها(. 
�شمر : )منده�سة( �سامر، �أنا ل �أفهم �سيئًا!

�شامر : بعد كل �لذي قالته �ملر�أة ومل تفهمي ماذ� تق�سد؟ 
�شمر : كال.

�شام���ر : لقد كان���ت تق�سدك وهي تتكلم ع���ن �سندريلال، 
وهذ� معناه �أننا �لآن د�خل حكاية �سندريلال.

�شمر : ولكن ما عالقة ق�سة �سندريلال بق�سة �ل�سندباد؟
�شام���ر : نح���ن �لآن د�خ���ل �حلكايات، وه���وؤلء هم �أبطال 

�حلكايات يا �سمر. 
�شم���ر : �آه )تنظ���ر �إىل كتاب �حلكايات وتتجه �إليه وحتمله 

ومت�سي به( �لآن فهمُت ما �لذي يجري.
�شامر : وماذ� فهمِت �أيتها �لذكية؟ 

�شمر : فهم���ُت �أن �حلكايات قد تد�خلت ببع�سها �لبع�س، 
فاأ�سبحْت ق�س���ة �ل�سندباد مع �سندريلال، وق�سة جحا مع ق�سة 

�ل�سندباد. 
�شامر : ومعنى ذلك �أن �ل�سيدة و�بنتاها ذ�هبتان �لآن �إىل 
ق�سر �لأمر �لذي يبحث عن عرو�س لتكون �لأمرة )ي�سحك(. 

�شمر : وما �مل�سحك يف �لأمر؟ 
�شام���ر : )ي�سحك( ل �س���يء، ل �سيء.. فقط ت�ساءلُت من 
هو �لأمر �لذي يقبل �أن تكوين �أمرة يف ق�سره يا.. يا �سندريلال 

)ي�ستمر بال�سحك(.
�شم���ر : وماذ� ينق�سني ك���ي �أكون �أمرة؟ )بجّدية( ��سمع 
ي���ا �سامر، ما ر�أيك �أن تكون �أنت �لأم���ر �لذي ينتظر �سندريلال 

يف �لق�سر؟
�شام���ر : م���اذ�؟! ل، ل، �أن���ا ل �أري���د �أن �ألعب ه���ذه �للعبة 

�ل�سخيفة.
�شمر : �أرجوك يا �سامر دعنا نلعب معهم. 

�شام���ر : )يحدث نف�سه مت�سائاًل( نلعب بحكايات تد�خلت 
م���ع بع�سها �لبع�س؟ مل ل؟ لنج���رب )�إىل �سمر( طيب، مو�فق، 

�ساألعب، ولكن ب�سرط. 
�شمر : و�أنا مو�فقة على �ل�سرط �لذي تريده.

�شامر : �ساأخرج من �للعبة يف �لوقت �لذي �أريد.
�شمر : مو�فقة.

)يت�سافحان وي�سرخان بفرح(
الثنان : هيا �إىل �للعب. 

امل�شهد الثاين
�سام���ر و�سم���ر يدخ���الن �إىل �خلز�ن���ة.. تدخ���ل �ل�سي���دة 

و�بنتاها وعلي بابا وعالء �لدين و�ملارد وجحا.
ال�شيدة : �أين �أنت يا �سندريلال؟

جحا : �أين �ختفيت يا �سامر؟ �أين �أنت يا �سمر؟
عل���ي بابا : �أين �أنت���م �أيها �لأربعون حر�مي؟ تعالو� لأريكم 

كيف يكون �لقتال.
ع���اء الدي���ن : �أين �مل�سب���اح �ل�سحري؟ �أي���ن م�سباحي 

�ل�سحري؟
امل���ارد : )بطريقة م�سحكة.. يخاف منها �جلميع( �سّبيك 

لبيك خادمك بن يديك. 
)ي�سكت �جلميع وينظرون لبع�سهم متفاجئن ومنده�سن( 
ال�شيدة : من �أنتم؟ ومن �لذي �سمح لكم بالدخول �إىل منزيل؟
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ع���اء الدي���ن : منزلك؟! هذ� من���زيل �أنا.. من �أنت؟! من 
�أنتم؟! ومن �سمح لكم �أن تدخلو� �إىل منزيل؟

علي بابا : هذ� بيتي �أنا، ل  بيتك ول بيتها. 
امل���ارد : �سي���دي، م���ن �لذي م�س���ح �مل�سب���اح و�أيقظني من 

�لنوم؟
ال�شيدة : �أخرجو� من منزيل.. فورً� �خرجو� من حكايتي.. 

حكايتي لي�س فيها ل �أربعن حر�مي ول مارد.
امل���ارد : �سحيح، فاأنا ل �أ�ستطيع �أن �أكون �إل يف حكايتي مع 

�سيدي عالء �لدين.
عاء الدين : كيف تخرج من �مل�سباح دون �أن �آمرك �أيها 

�ملارد؟
امل���ارد : )بخ���وف م�سح���ك( �أق�س���م ي���ا �سي���دي باأنن���ي ل 

�أعرف.. هناك �سخ�س م�سح على �مل�سباح، فخرجت. 
ع����اء الدي����ن : ��سمعو�.. لقد �حتمل���ُت وجودكم لدقائق يف 
منزيل، و�لآن وجب عليكم �لرحيل، فاأنتم ل عالقة لكم بحكايتي.  
)يتعاىل �سياح �جلمي���ع وتتد�خل �أ�سو�تهم.. ن�سمع �سامر 
و�سمر ي�سحكان يف �خلز�نة.. ي�سمت �جلميع وهم يقرتبون من 

�خلز�نة وي�سرتقون �ل�سمع لل�سحك �لقادم منها(
علي بابا : )ي�سيح( من هناك؟

ع���اء الدين : لق���د عرفُته.. �إنه م���ارد �خلز�نة.. تعال يا 
مارد �مل�سباح و�أَخرج مارَد �خلز�نة.

امل���ارد : �أن���ا؟! ل �أ�ستطيع يا مولي.. مارد �مل�سباح ل يقدر 
على مارد �خلز�نة يا مولي.

ال�شي���دة : �أنا متاأك���دة من �أنني �سمعُت �سوَت �سحك قادم 
من خز�نة ثيابي. 

عل���ي باب���ا : �بتع���دو� قلياًل، �بتعدو� )يق���رتب من �خلز�نة 
ويقف �أمامها ويتكلم ب�سوت عاٍل( �فتح يا �سم�سم. 

)ُيفتح �لباب ويخرج منه دخان ويقع منه �سامر و�سمر على 
�لأر�س ويتحلق �جلميع حولهما(   

امل���ارد : )يحاول �أن يظهر �أنه ق���وي( من منكما م�سح على 
�مل�سباح و�أيقظني من نومي؟

�شامر : ل�ست �أنا.
�شمر : �أنا خائفة يا �سامر.

�شامر : د�ئمًا ت�سعيني يف �مل�ساكل وتوقعيني بها ثم تقولن 
)يقلدها �ساخرً�( �أنا خائفة يا �سامر.

�شم���ر : �أن���ت م���ن �أوقعن���ا يف �مل�ساكل.. ل���و مل متزق كتاب 
�حلكايات ملا كنا هنا �لآن.

جح���ا : لق���د حاولُت �أن �أح���ل هذه �مل�سكلة ي���ا �سامر، لكن 
�أبط���ال �حلكايات �أ�سرو� عل���ى �أن يبقو� هنا حت���ى يعرفو� كيف 
دخل���و� �إىل ق�س�س بع�سهم.. لو مل تقم بتمزيق كتاب �حلكايات 

ملا حدث ما يحدث �لآن.
البنة الكربى : وما معنى متزيق كتاب �حلكايات؟

جح���ا : معنى ذلك �أنكم يف حكايات���ي، و�أنا يف حكاية علي 
بابا، و�ل�سندباد يف حكاية عالء �لدين.

ع���اء الدي���ن : ه���ل تعرف���ون ما معن���ى فعلتكم ه���ذه �أيها 
�ل�سقيان؟

عل���ي باب���ا : معن���اه �أنكم���ا حرمتم���ا مالي���ن �لأطفال من 
�ل�ستمتاع باأجمل �حلكايات.

ال�شيدة :  ولن ي�ستطيعو� بعد �لآن �أن يقروؤونا �أو ي�ساهدونا.
�شامر : ولكنكم جمرد حكايات �سنعها خيال �لإن�سان.

�شمر : ول تقدمون لالأطفال �سوى �لتخلف و�جلهل.
ع���اء الدي���ن : )غا�سبًا وهو يح���اول �لنق�سا�س عليهم( 

ماذ�؟ نحن متخّلفون؟
امل���ارد : �بتع���دو� عنهما.. �ساأحولهما �إىل متثالن يف �لوقت 

و�حلال. 
�شامر : لن ت�ستطيع �أن تفعل �سيئًا �أيها �ملارد �مل�سكن. 

امل���ارد : م���اذ�؟! )يتمت���م بكلم���ات م�سحك���ة( �سم���روخ.. 
طم���روخ.. بلب���اخ.. �سرف���اخ.. كون���ا متثالن يف �لوق���ت و�حلال 
)ي�سحك �جلميع.. بانك�س���ار( �سحيح، فاأنا ل �أ�ستطيع �أن �أفعل 

�سيئًا.
�شام���ر : �أمل نق���ل لك���م �أنكم جم���رد خيال؟ �أنت���م للرتفيه 

فقط، ل �أكرث ول �أقل.  
�شم���ر : لق���د كتبكم بع�س �لكّتاب على �ل���ورق، ثم تركوكم 

وذهبو�.
ال�شيدة : �ساألقنِك در�سًا لن تن�سيه �أيتها �ل�سقية. 

�شم���ر : طيب، �إن مل تكونو� جم���رد خيال و�إن كنتم تظنون 
�أن �لأطف���ال ل ي�ستطيع���ون �أن ي�ستغنو� عنك���م هل ت�ستطيعون �أن 
تقدم���و� لن���ا ق�سة مفي���دة وممتعة؟ ه���ا نحن و�لأطف���ال ننتظر 

ذلك.. �ألي�س كذلك يا �أطفال؟
جحا : طرح ذكي.. �أح�سنِت يا �سمر.

علي بابا : تريد�ن �ختبارنا �إذن؟
�شم���ر : ل، لي����س �ختبار فقط.. �إمنا حتّد.. نحن نتحد�كم 

�أن تقدمو� لنا �سيئًا فيه �لفكر و�لعلم.
ال�شيدة : ماذ� تق�سدين؟
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�شمر : �أق�سد �إما �أن نكون نحن على حق و�إما �أنتم.
عاء الدين : �إذن عليكم �أن تدخلو� معنا يف حكاياتنا كي 

يكون �لتحدي حقيقيًا.
�شامر : و�إذ� ربحنا؟

ع���اء الدي���ن : �سنغادر كل �حلكايات، �أما �إذ� ربحنا نحن 
ف�سوف ناأخذكم معنا وت�سبحون جزءً� من حكاياتنا. 

�شامر و�شمر : مو�فقان.
عاء الدين : �إذن هيا لنبد�أ.

امل�شهد الثالث
تدخ���ل �بنت���ا �ل�سيدة م���ن �جله���ة �ليمنى للم�س���رح ويبدو 

عليهما �لغ�سب.
البن���ة الك���ربى : ل.. �أنا مل �أعد �أحتم���ل وجود �سندريلال 

معي يف هذه �حلكاية.. علينا �أن نتخل�س منها. 
البن���ة ال�شغ���رى : ل ن�ستطيع يا عزيزت���ي.. �إن �سندريلال 

هي �أ�سل �حلكاية، ودونها ل معنى حلكايتنا.
البنة الكربى : حتى هذه �حلكاية مل تعد تعجبني.. يجب 

علينا �أن نغادرها.
)تدخل �سمر-�سندريلال(

�شندريل���ا : )متذم���رة و�ساكي���ة( لق���د تعب���ت.. غ�س���ل 
وطب���خ وتنظي���ف.. مل���اذ� ل ت�ساعد�ين؟ لقد تعبت م���ن لعب دور 

�سندريلال.. �أنا ل �أريد �أن �أكون �سندريلال. 
البن���ة الك���ربى : ونحن ل نري���دك �أن تكوين يف ق�ستنا.. 

يجب �أن تخرجي منها.
�شندريل���ا : ملاذ� تكره���وين كل هذ� �لكره؟ ملاذ� حتقدون 

علّي كل هذ� �حلقد؟
البنة ال�شغرى : لأنك عدوتنا.

�شندريل���ا : ولكنني ل�ست عدوًة لأحد.. �إنها جمرد لعبة.. 
نحن نلعب فقط.

البنة الكربى : �أنت ل ت�ستطيعن �أن تفهمي ما بنا.. نحن 
نكرهك لأنك جميلة.

البن���ة ال�شغ���رى : �أنت ل تدركن حجم �لأمل �لذي نعانيه 
ب�سبب جمالك ووجودك يف حكايتنا.

البن���ة الكربى : �لنا�س يحبونك �أن���ِت، بينما يكرهوننا.. 
كل فتاة جميلة ي�سفونها با�سمك، بينما يكرهوننا نحن.

البن���ة ال�شغرى : )بحزن( مل���اذ� فعل بنا موؤلف �حلكاية 
هذ�؟ ملاذ� تركنا نتعذب هكذ� لالأبد؟ 

�شندريلا : �آ�آ�آه.. �لآن فهمت ما بكما.
)يدخل �سامر-�ل�سندب���اد.. يقع يف منت�سف �مل�سرح وكاأن 
هناك من دفعه.. ترك�س �سمر نحو �سامر ثم يلحق به �ملارد وهو 
يحمل �مل�سباح على �سكل م�سد�س.. تعود �سمر �إىل �سخ�سيتها(

�شمر : �سامر.. ما بك؟
)يدخل �ملارد متبخرتً�(

امل���ارد : �أدخ���ل �أيه���ا �ملج���رم.. كان ه���ذ� �ملج���رم يحاول 
�لهرب، لكنني �ألقيُت �لقب�س عليه.

�شام���ر : �آ�آ�آه ي���ا ج�سمي.. قلُت لك يا �سمر ل نريد �أن نلعب 
معهم.. مل ت�سمعي كالمي.. هوؤلء قوم ل يعرفون �لرحمة. 

ال�شقيقتان : �أح�سنَت �أيها �ملارد.
املارد : كان يظن �أنه �سيخدعني.. لقد حاول �أن يهرب من 

�لقلعة وهو يرتدي مالب�س رجل فقر.
�شامر : ل.. لي�س �سحيحًا.. مل �أكن �أحاول �لهرب. 

�شم���ر : )للم���ارد و�ل�سقيقت���ن( ه���ل تظن���ون �أنك���م بهذه 
�لأفعال �سنخاف منكم؟

امل���ارد : وملاذ� كنَت تلب�س مالب����س رجل فقر وتتجه بحذر 
�إىل باب �لق�سر؟

�شامر : كنُت �أحاول �أن �أُدخل �أبطاًل �آخرين يف لعبتنا.
البنة الكربى : ماذ�؟!

البن���ة ال�شغ���رى : �أتري���د �أن تدخ���ل �أبط���اًل �آخري���ن؟! 
�سندريلال و�ح���دة مل نقدر عليها.. هل �ستاأت���ي لنا ب�سندريلالت 

�أخريات �أيها �مل�ساغب؟ 
امل���ارد : ل تخ���ايف، �أنا م���ارد �مل�سباح ول���ن �أ�سمح لأحد �أن 

يقرتب من �لباب.  
�شامر : لقد �تفقنا معكم �أن نلعب.. �إنها لعبة فقط.

املارد : �أَوتظننا نلعب �أيها �ل�سقي؟
�شمر : نعم، ولكنكم خفتم �أن ننت�سر عليكم.

املارد : )�ساحكًا �سحكة بلهاء( نحن نخاف منكما؟!
البن���ة ال�شغرى : هل تظنن �أنِك ت�ستطيعن �أن تنت�سري 

علينا �أيتها �لغبية؟
�شمر : نحن ل نريد �أن ننت�سر عليكم، بل نريد �أن ننت�سر 

على �ل�سر �لذي يف د�خلكم.
امل���ارد : ماذ�؟! �أنا يف د�خلي �س���ر؟! �ساأريكما ماذ� �ساأفعل 

بكما.
�شام���ر : م���ا �أتع�سك �أيها �ملارد وم���ا �أ�سعفك.. يا م�سكن، 

�أنت ل ت�ستطيع �أن تخيفنا.
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امل���ارد : وم���ن �أنتما حت���ى ل تخافا من���ي؟ )ي�سخم �سوته 
بطريقة م�سحكة( �أنا مارد �مل�سباح.

ال�شقيقتان : )ببالهة( ونحن �أجمل فتيات �حلكايات.
�شام���ر : �سمر، لن يفهمو� �سب���ب وجودهم يف �حلكايات.. 

�سدقيني لن يفهمو�.
البنة الكربى : وما �سبب وجودنا يف �حلكايات؟

�شمر : �سبب وجودكم هو تعليم �خلر لكل �لنا�س.
اجلميع : ماذ�؟!
املارد : مل �أفهم. 

البنة الكربى : ول �أنا.
�شمر : هل حاولتم �أن تتغرو�؟

البنة ال�شغرى : نتغر؟!
البنة الكربى : نحن ل ن�ستطيع �أن نتغر.

�شمر : هل حاولِت يا عزيزتي �أن تكوين �سندريلال؟
�شامر : )للمارد( هل حاولَت �أن تكون عالء �لدين؟ 

املارد : ماذ�؟! )ببالهة( �أنا �أكون �سيدي عالء �لدين؟!
البن���ة الكربى : �أن���ا ل ��ستطيع �أن �أكون �إل �لبنة �لكربى 

لل�سيدة.
البن���ة ال�شغ���رى : و�أن���ا ل ��ستطي���ع �أن �أك���ون �إل �لبن���ة 

�ل�سغرى لل�سيدة.
امل���ارد : لقد وجدنا �أنف�سنا يف ه���ذه �حلكايات ول ن�ستطيع 

�أن نغر �أو نتغر.
�شمر : لأنكم مل حتاولو�.. فقط جربو� و�ستقدرون.

�شام���ر : ل���و تعلم���ون ك���م يوج���د من خ���ر وجم���ال خارج 
حكاياتكم.

البن���ة الكربى : �ساأعرتف لك يا �سندريلال.. لقد حاولُت 
د�ئمًا �أن �أكون مثلك.

البن���ة ال�شغ���رى : و�أنا �آه ل���و تعلمن كم حلم���ُت �أن �أكون 
�أمرة لأ�سنع �خلر لكل �لنا�س.

�شم���ر : لي�س بال�سرورة �أن تكوين �أمرة لت�سنعي �خلر.. 
ت�ستطيعن �أن ت�سنعي �خلر يف كل زمان ومكان.

املارد : وهل �أ�ستطيع �أن �أتغر �أنا �أي�سًا؟
�شامر : طبعا ت�ستطيع.. فقط حاول و�ستنجح.

البنة الكربى : كالمكما جميل.. �أ�سعر �أنني بد�أُت �أحبك 
بالفعل يا �سندريلال.

البن���ة ال�شغرى : و�أنا �أي�سًا بد�أْت حمبة �لنا�س ت�سري يف 
عروقي.. �أ�سعر �أنني �أحب كل �لنا�س.

�شامر : هذه هي بد�ية �لتغر يا �أ�سدقاء.
امل���ارد : و�أن���ا �أي�سًا لقد ب���د�أت �أتغر.. �أنظ���ر.. لقد �أ�سبح 

�سوتي �أجمل.
)ي�سحكون( 

�شامر : �أح�سنتم.. �إذن تعالو� لنتعاهد على فعل �خلر.
�شم���ر : هي���ا لرندد عب���ار�ت �لق�سم )ت���ردد ب�سوت قوي( 

�أعاهدكم �أيها �لأطفال..
اجلميع : )يرددون( �أعاهدكم �أيها �لأطفال..

�شمر : �أنني لن �أ�ساعد �إل �ملحتاجن فقط.. 
اجلميع : �أنني لن �أ�ساعد �إل �ملحتاجن فقط.. 

�شامر : ولن �أعلم �لنا�س �لك�سل.. 
اجلميع : ولن �أعلم �لنا�س �لك�سل.. 

�شامر : �أبدً�، �أبدً�.
اجلميع : �أبدً�، �أبدً�.

البنة الكربى : و�أنا �أعاهدكم �أيها �لأطفال �أنني لن �أكره 
�أحدً� بعد �ليوم.

البن���ة ال�شغرى : و�سوف نحب �سندريلال ولن نعمل �إل ما 
ينفع �لنا�س.

�شمر : ونحن نعاهدكم �أننا �سندخل كل �حلكايات لنق�سي 
على �ل�سر.

�شامر : ونزرع بدًل منه �خلر و�ملحبة لكل �لنا�س.

امل�شهد الرابع
يدخل علي بابا وعالء �لدين وجحا.

ع���اء الدي���ن : ل، ل.. هذ� �أمر ل ُيحتمل.. يجب �أن ننهي 
هذه �ملهزلة باأ�سرع وقت.

عل���ي باب���ا : نعم.. �أنا معك.. يج���ب �أن ننهي هذه �ملوؤ�مرة 
باأ�سرع وقت يا �سيدي.

جح���ا : ولكن نحن �تفقنا معه���م �أن ن�ستمر يف �للعبة حتى 
�لنهاية. 

ع���اء الدي���ن : �إذ� بقين���ا م�ستمرين يف ه���ذه �للعبة حتى 
�لنهاية ف�سوف ينت�سر �لأولد علينا.

عل���ي باب���ا : ولق���د و�سلتني �أي�س���ًا �أخبار �سيئ���ة من بع�س 
�جلو��سي�س.

عاء الدين : ماذ� علمَت �أي�سًا يا علي بابا؟
حر�م���ي  �لأربع���ن  �أن  �سمع���ُت  )مرتب���كًا(   : باب���ا  عل���ي 

�سين�سمون �إىل ع�سابة �ل�سندباد و�سندريلال.  
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ع���اء الدي���ن : ل �أ�ستطيع �أن �أ�س���رب �أكرث.. �أر�أيَت يا �سيد 
جح���ا ك���م �أن ه���وؤلء �لأولد �أ�س���ر�ر؟ وم���ن �أجل ذل���ك علينا �أن 

نتخل�س منهم وننهي هذه �ملهزلة �إىل �لأبد.
جح���ا : ولك���ن ه���ذه لعبة ي���ا ع���الء �لدين، و�أن���ت من قبل 

باللعبة وبد�أها. 
عاء الدين : ولأين �أنا من بد�أها ف�ساأكون �أنا من ينهيها.
جح���ا : ولك���ن من يري���د �أن ينه���ي �للعبة علي���ه �أن يخ�سع 

ل�سروطها.
عاء الدين : �سروط؟! �أنا ل �خ�سع ل�سروط جمموعة من 

�لأولد. 
جح���ا : لي����س هم من و�سع �ل�سروط، بل �أنت من و�سعها.. 

�ألي�س كذلك يا علي بابا؟ 
عل���ي باب���ا : �حلقيق���ة، نع���م ي���ا م���ولي.. نحن م���ن و�سع 

�ل�سروط وعلينا �أن نقبل بها. 
عاء الدين : لن �أقبل، ولن ��ستمر بهذه �للعبة.

جحا : �إذن �أنت تعلن هزميتك؟
ع���اء الدين : ل، لن �أُهزم، و�ساأجربهم على �أن يخ�سعو� 

ل�سروطي �جلديدة. 
جحا : عالء �لدين، دعنا نفكر بحلول تكون يف م�سلحة �جلميع. 
عاء الدين : م�سلحة �جلميع؟ م�سلحة �جلميع تكون يف 
خ���روج �لب�سر من عامل حكاياتنا.. يج���ب �أن نطردهم من عامل 

�حلكايات �خلا�س بنا ليعودو� �إىل عاملهم.   
جح���ا : وملاذ� ل جنرب �أن نتع���اون معهم؟ �أن ن�ساعدهم؟ 

�أن نفيدهم؟ �أو �أن ن�ستفيد منهم؟ 
ع���اء الدي���ن : لن يقبل���و�.. �أنا �أعرفه���م.. �أولد �أ�سقياء، 

خا�سة تلك �ل�سقية �لتي ��سمها �سمر. 
جحا : وكيف عرفت؟ 

ع���اء الدي���ن : �أن���ا �أعلم من���ك بالأطفال يا جح���ا.. هذ� 
�جلي���ل من �لأطف���ال ��سمه جيل ث���ورة �ملعلوم���ات.. يعرفون كل 
�سغ���رة وكبرة، وفوق ذل���ك يريدون �أن تك���ون نهاية �حلكايات 

على مز�جهم. 
جح���ا : �سدقن���ي ي���ا عالء �لدين ه���م ل يري���دون �إل �سيئًا 

و�حدً�.
ع���اء الدي���ن : ماذ�؟! �سيئًا و�ح���دً� فقط؟ ح�سن.. ما هو 

هذ� �ل�سيء؟ قل يل ما هو و�ساأعطيهم �إياه. 
علي بابا : )باندفاع وحما�س( يريدون �خلر، �خلر فقط 

يا مولي. 

ع���اء الدي���ن : ماذ�؟! ل، ل �أ�س���دق )يتوقف ويقرتب من 
علي بابا( ولكن ما �أدر�ك؟ قل يل، ما �أدر�ك؟ 

عل���ي بابا : )بخ���وف( كنُت مع جحا �أثن���اء حو�ره معهم.. 
لقد حاولنا �أن نعرف ما هي مطالبهم. 

عاء الدين : )ي�سرخ( موؤ�مرة.. �أنتم تغدرون بي �إذن.. 
�أنتم تتاآمرون مع �أعد�ء �حلكايات �سدي.  

جح���ا : ل، لي�ست موؤ�مرة يا ع���الء �لدين.. �نها حماولت 
للحل. 

عل���ي باب���ا : �سدقني يا م���ولي، �لب�سر �أنا����س طيبون، ول 
يريدون �إل �خلر و�ل�سالم.

)تدخ���ل �ل�سيدة وه���ي تول���ول وت�سيح بطريق���ة م�سحكة 
وتذرع �مل�سرح جيئة وذهابًا( 

ال�شيدة : يا ويلتاه.. �لويل لكم مني.. �لويل لك يا �سندباد.. 
�لويل لِك يا �سندريلال.

عاء الدين : ما بك �أيتها �ل�سيدة؟ 
ال�شي���دة : �بنتاي )تقف �أمام عل���ي بابا وتولول( �بنتاي يا 
عل���ي بابا )تقف �أم���ام جحا( �بنتاي يا جح���ا )تقف �أمام عالء 

�لدين( �بنتاي يا عالء �لدين. 
عاء الدين : ما بهما؟ هل �أ�سابهما مكروه؟

ال�شي���دة : �أ�سابهما ما ه���و �أ�سو�أ من مكروه.. لقد �أ�سبحتا 
مع جمموعة �ل�سندباد و�سندريلال. 

ع���اء الدين : يا لله���ول! ها نحن نخ�سر �أبطال �حلكايات 
و�حدً� تلو �لآخر.. هل �أعجبك ذلك يا �سيد جحا؟  

جحا : �أنت �ل�سبب، نعم �أنت �ل�سبب.
ع���اء الدين : �أنا �ل�سبب؟! هيا �عرتف، قل �أنك �أ�سبحَت 

منهم يا جحا.
جح���ا : ل د�ع���ي للغ�سب ي���ا عالء �لدين.. لق���د �تفقنا �أن 

نلعب معًا لنعرف �أّي �لفريقن حجته �أٌقوى.
ع���اء الدي���ن : لق���د �سحرْتكم هذه �لبن���ت �ل�سقية.. �آه لو 
�أعرف ن���وع �ل�سحر �ل���ذي ت�ستخدم���ه هي و�سقيقه���ا كي ت�سحر 

�أبطال �حلكايات.
ال�شيدة : يا ويلتاه.. �بنتاي م�سحورتان! يا ويلتاه. 

جحا : )بثقة( �أنا �أعرف ما هو هذ� �ل�سحر يا عالء �لدين. 
عاء الدين : ماذ�؟! �أتعرف نوع �ل�سحر؟ 
جحا : �أنه لي�س �سحرً�.. �إنه �سالح عظيم. 

ع���اء الدي���ن : )بخوف( �سالح؟! �أغلق���و� �لأبو�ب، �سّدو� 
�ملنافذ �إىل �لق�سر.. �أي نوع  هو من �لأ�سلحة يا جحا؟ 
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جحا : �إنه �أعظم �سالح يف �لأر�س.
ع���اء الدي���ن : �أتع����رف �ل�سالح �ل����ذي يقاتلنا ب����ه �ل�سندباد 
و�سندريلال ول تتكلم؟! )م�ستعطفًا( �خلطر يتهددنا جميعًا يا جحا. 
ع���اء الدي���ن : �لأمانة، �ل�س���دق، �لوف���اء، �ملحبة، �لعلم 

و�ملعرفة. 
جحا : ماذ�؟!

ع���اء الدي���ن : هذ� هي �لأ�سلحة �لتي ل ميكن لكل �أ�سلحة 
�لأر����س �أن تنت�سر عليها )يهج���م عليه ومي�سك به من تالبيبه( 

ماذ� تقول �أيها �ملعتوه؟ �أت�سخر مني �أيها �لغبي؟ 

امل�شهد اخلام�س
عم���ود�ن يف و�س���ط �مل�س���رح، مرب���وط �إليهم���ا �ل�سندب���اد 
و�سندريل���ال )�سام���ر و�سم���ر( بينما يق���ف علي باب���ا بينهما بال 
حر�ك، ويق���ف جحا �أق�سى �ليمن، ويقف عالء �لدين و�ل�سيدة 

�أق�سى �لي�سار، وتظهر عليهما عالمات �لنت�سار.
ع���اء الدين : )منت�سيًا( �أيه���ا �ألأ�سحاب، �أيها �لأطفال، 
ها قد �نت�سرنا على �لغرباء �لذين حاولو� �أن ي�سرقو� حكاياتنا. 
ال�شي���دة : و�س���رنى كي���ف �سيلعبون م���رة ثاني���ة بحكاياتنا 

�جلميلة.
)�ل�سيدة وعالء �لدين ي�سحكان(

�شام���ر : ل، مل تنت�سرو� ولن تنت�سرو�.. �سياأتي �أ�سحابنا 
ويحررونا.

عاء الدين : �خر�س.
�شمر : كم �أنت �سعيف يا عالء �لدين. 

عاء الدين : )ي�سحك �ساخرً�( �أنا؟! �سعيف؟! 
�شم���ر : نح���ن يف �لقيود و�أنت ح���ر، ومع ذلك مل حتتمل �أن 

ت�سمع منا كلمة و�حدة.
عاء الدين : لأنكم �أ�سر�ر وم�ساغبون. 

�شامر : نحن م�ساغبون؟! 
ال�شي���دة : )تقرتب م���ن �سندريلال ومت�سكه���ا من خدها( 
�أين �بنتاي؟ لقد فقدُت �بنتي ب�سببك و�سبب جمالك بنتي ب�سبب 
جمال���ك وطيبة قلبك �أيتها �ل�ساحرة.. �أي���ن �بنتاي؟ ل بد �أنهما 

تعي�ستان �لآن. 
�شمر : على �لعك�س.. �بنتاك �أ�سعد ما تكونان.. لقد قررتا 

�أن تقفا �إىل جانب �خلر و�حلب. 
ال�شي���دة : م�ستحي���ل.. ل ميك���ن لبنت���ّي �أن ت���رتكا عامل���ي 

وتذهبا للعي�س يف عاملكما.

جح���ا : ل ز�لتا تعي�س���ان يف نف�س �لعامل يا �سيدتي، لكنهما 
�نتقلتا من عامل �لظالم �إىل عامل �لنور.

ال�شي���دة : )ببالهة( ع���امل �لظالم؟! ع���امل �لنور؟! ماذ�  
تق�سد يا جحا؟!   

عاء الدين : )ل�سامر و�سمر( ��سمعا �أيها �ل�سقيان، على 
�لرغم من معرفتي ب�سقاوتكما ولكن �ساأتكرم عليكما و�أوفر لكما 

حماكمة عادلة.
اجلميع : حماكمة؟!  

ع���اء الدي���ن : نعم، حماكمة.. يج���ب �أل يعاَقب �أحد دون 
حماكمة عادلة. 

�شامر : )ي�سحك( حماكمة! يا م�سكن يا عالء �لدين. 
عاء الدين : ماذ� تق�سد؟ 

جحا : يق�سد �أن هناك غره من ي�ستحق �ملحاكمة ويحتاج 
للعفو. 

ع���اء الدي���ن : )وق���د فهم م���ا يعنيه جح���ا.. ي�سكت على 
م�س�س، ثم ي�سيح( فلتبد�أ �ملحاكمة.  

علي بابا : )ي�سيح( حمكمة. 
)يجل�س جح���ا يف جمل�س �لق�س���اء، وي�ستعد كل طرف من 

�لأطر�ف لالإدلء باأقو�له(
جحا : تقدم يا عالء �لدين و�أدِل بحجتك. 

عاء الدين : �أيها �لقا�سي، كنا  نعي�س يف حكاياتنا باأمن 
و�س���الم، كنا ندِخ���ل �ل�س���رور �إىل قلوب �لنا����س، كانت �جلد�ت 
ت���روي ق�س�سنا لالأطف���ال، و�ملبدعون ي�ستفي���دون من ق�س�سنا 

�حلكمة و�لعربة.
ال�شي���دة : كن���ُت �أعي����س مع �بنت���ّي يف �أجمل ق�س���ة يا �أيها 
�لقا�سي، كنا نعي�س باأمان و�طمئنان حتى ظهر هذ�ن �ل�سرير�ن 
و�أوهم���ا �بنت���ّي ب���اأن هن���اك عامل���ًا �أجمل م���ن ع���امل �حلكايات، 
فتمردت���ا على حياتنا وغادرت���ا �ملنزل.. ل، لي�س فقط �ملنزل، بل 

غادرتا �حلكاية كلها و�إىل �لأبد يا �سيدي �لقا�سي )تبكي(.
عل���ي باب���ا : )متباكي���ًا( كن���ُت �أعي����س يف ق�سة م���ن �أروع 
�لق�س�س �لتي ُكتبت لالأطفال يا �سيدي �لقا�سي، ثم جاء هذ�ن 
�س���ا �لنا�س على ع���دم قر�ءة  �ل�سقي���ان فاأف�س���د� �حلكاي���ة وحرَّ

مغامر�تي يف �لق�ساء على �لأربعن حر�مي.   
ع���اء الدي���ن : هذه ق�س�سنا يا �سي���دي �لقا�سي، فاحكم 

بالعدل و�نتقم لنا من هوؤلء �لأ�سقياء.
ال�شي���دة : نع���م يا �سي���دي �لقا�س���ي.. �أن�سفنا ي���ا �سيدي 

�لقا�سي و�أعد يل �بنتّي.
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عل���ي باب���ا : �أن�سفنا يا قا�سي جح���ا، و�حكم بيننا بالعدل 
و�أن�سفنا.

جحا : على مهلكم.. �لعد�لة تقت�سي �أن �أ�سمع من �لطرف 
�لآخر.. �ألي�س كذلك؟ 

عاء الدين : )منده�سًا( ماذ�؟! 
جح���ا : �لعدل يقول �إذ� جاءك �أحدهم لي�ستكي وقد ُفقئت 
عين���ه فانتظر لت�ستمع لالآخر، فقد تك���ون قد فقَئت عيناه، �ألي�س 

كذلك يا عالء �لدين؟ 
ع���اء الدي���ن : )مرتبكًا( نعم.. نعم.. لق���د �أن�سفت.. ل 

باأ�س.. ولكن ب�سرط.. �أَو�سهم �أل يكذبو�. 
جح���ا : ح�سنًا.. تقدم ي���ا �سندباد.. �قرتبي يا �سندريلال.. 

ما ردكما على ما قاله �لطرف �لأول؟ 
�شمر : كل ما قاله �لطرف �لأول �سحيح يا �سيدي.

�شامر : )بغ�سب( ماذ� تقولن �أيتها �لغبية؟ 
�شم���ر : �أ�سك���ت �أن���ت.. �أوؤكد لك يا �سي���دي �لقا�سي �أن كل 

�لذي قالوه �سحيح مئة باملئة.
ع���اء الدين : �أ�سمع���َت �أيها �لقا�سي؟ لق���د �أقّر� �أمامكم 

�لآن �أنهما �أف�سد� حياتنا.. �أطالب باإعد�مهم جميعًا.
جحا : )ل�سمر( ما �لذي دفعك لالعرت�ف باأنك قد فعلِت 

كل �لذي ذكروه �لآن؟ 
�شم���ر : لأننا نريد �خل���ر للنا�س يا �سيادة �لقا�سي.. نريد 
�أن يتعل���م �لأطف���ال �ل�س���يء �جلميل.. ل نري���د �أن تبقى عقولهم 

مغلقة ومقفلة و�أ�سرة للخر�فات.
�شام���ر : كن���ا نري���د �أن نزرع �ملحبة يف قل���وب �لأطفال.. ل 

نريد لأطفالنا �أن يتعلمو� �حلقد و�لكر�هية.
�شمر : نريد �أن يعرف �لأطفال �أن �ل�سدق و�لأمانة و�لعدل 

�أ�سا�س �حلياة �لإن�سانية.
�شام���ر : ونريده���م �أن يعرف���و� �أن �لعل���م و�ملعرفة هما كل 

�حلياة.
�لقا�س���ي، ل  ي���ا ح�س���رة  ل ت�سدقه���م   : الدي���ن  ع���اء 

ت�سدقهم. 
جح���ا : �هد�أ يا ع���الء �لدين.. هل تري���د�ن �أن تقول �سيئًا 

�آخر؟
�شمر : مل يبَق ما نقوله يا �سيدي �لقا�سي.. هذ� كل �سيء.

جحا : �إذن ��ستمعو� �لآن للحكم.
)�سوت جلبة و�سياح و�سليل �سيوف.. يدخل رجل م�سرعًا(

الرجل : �سيدي عالء �لدين.

عاء الدين : )ينتف�س( ما بك؟
الرج���ل : هناك رج���ال ون�ساء و�أطفال م���ن كل �حلكايات 
يزحفون نحونا وي�ستعدون ملهاجم���ة �لق�سر لتخلي�س �ل�سندباد 

و�سندريلال ورفاقهم.
ع���اء الدي���ن : ماذ� تق���ول؟! �منعوه���م.. ل ت�سمحو� لهم 
بالدخ���ول )ينادي علي بابا( علي باب���ا، �أح�سر �لأربعن حر�مي 

فورً�.
علي بابا : ماذ�؟! ل ميكن يا �سيدي.. ل �أ�ستطيع. 

عاء الدين : ملاذ� ل ت�ستطيع �أيها �لغبي؟
عل���ي باب���ا : لأن �سندباد و�سندريلال ��ستطاعا �أن يجعلوهم 

يف �سفوفهم.
)ي�سحك �سندباد و�سندريلال( 

ال�شي���دة : وكيف �سمحت له���م �أن ينحازو� �إىل �سّفهم �أيها 
�ملجنون؟  

علي بابا : وملاذ� �سمحت �أنِت لبنتيِك �أن ينحاز� لهما؟ 
ع���اء الدي���ن : )غا�سب���ًا( ل وق���ت لدينا لل���وم بع�سنا.. 
�لأعد�ء يقرتبون منا )للرجل( �إذهب �نت و�حر�س بو�بة �لق�سر 
�ل�سرقي���ة )لل�سيدة( و�أنِت �ذهبي و�حر�سي �لبو�بة �لغربية، و�أنا 
�ساآخذ م���ا تبقى من رجال و�أو�جههم عند �لباب �لكبر )تذهب 
�ل�سي���دة و�لرج���ل كل يف �جتاه.. عالء �لدين يوج���ه حديثه لعلي 

بابا( علي بابا.
علي بابا : حا�سر �سيدي.

ع���اء الدين : �حر�سهم���ا جيدً� ول ترتكهما مهما ح�سل، 
وخا�سة هذه �ل�سقية. 

علي بابا : ل عليك.. لن �أ�سمح لهما �أن يغادر� هذ� �ملكان. 
ع���اء الدي���ن : ح�سن.. هيا يا رج���ال �إىل �حلرب )يلتفت 
نح���و جحا( �أرجوك يا جحا �أل تتدخل، فامل�ساألة �أ�سبحت م�ساألة 

حياة �أو موت.
)يبت�سم جحا..  يخرجون ويبقى علي بابا و�سمر و�سامر(

�شم���ر : لو �سمحت يا عل���ي بابا هل �أ�ستطيع �أن �أطلب منك 
طلبًا؟ 

علي بابا : ماذ� تريدين �أيتها �ل�سقية؟ 
�شم���ر : �أنا جائعة.. هل ت�ستطيع �أن تكون طيبًا وحت�سر يل 

�سيئًا �آكله؟ 
�شامر : و�أنا عط�سان.. هل ت�ستطيع �أن تكون طيبًا وحت�سر 

يل كاأ�س ماء؟ 
علي بابا : و�أنا �آ�سف.. ل �أ�ستطيع �أن �أقدم لكما �سيئًا.
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�شمر : ملاذ� ل ت�ستطيع؟
علي بابا : لأننا يف حالة حرب و�أنتم �أ�سرى لدينا.

�شمر : وهل لأننا �أ�سرى تعذبنا؟ 
�شامر : هل لأننا �أ�سرى حترمنا من �لطعام و�ل�سر�ب؟ 

علي بابا : لأنكم �أنتم من �بتد�أ �حلرب �سدنا.
�شمر : نحن مل نفعل �سيئًا.

علي بابا : ملاذ� جئتم من عاملكم �إذن؟ �أجئتم كي تلغو� حكاياتنا؟ 
�شمر : ل.. لي�س �سحيحًا.

عل���ي باب���ا : �أنا علي بابا.. ل يوجد طفل يف �لعامل مل ي�سمع 
بحكايتي.. ملاذ� تريدون �أن تلغوين من عقول �لأطفال؟

�شامر : �أنا عط�سان.
عل���ي باب���ا : ل���ن ت�س���رب ول���ن تاأكل���ي )يتم�س���ى �أمامهم���ا 

متبخرتً�(. 
�شام���ر : )ب���اأمل وتوج���ع( عل���ي باب���ا، هل تظن �أن���ك بهذه 

�لطريقة تكون قد �نت�سرَت علينا؟ 
علي بابا : طبعًا �نت�سرت. 

�شامر : �أنت م�سكن حقًا يا علي بابا.
علي بابا : ماذ�؟! 

�شمر : لأنه يف �حلقيقة نحن �ملنت�سرون ول�سَت �أنت وع�سابتك. 
عل���ي باب���ا : )ي�سحك �ساخ���رً�( �أنتم منت�س���رون؟! وماذ� 

ت�سمي وقوعك بن �أيدينا يا غبية؟
�شامر : لو مل نكن نحن �لأقوى ملاذ� خفتم �أن تكملو� �للعبة معنا؟ 
�شم���ر : لق���د جعلناكم تخاف���ون من جمرد ذك���ر �أ�سمائنا 

�أمامكم.. لقد ك�سفنا حقيقتكم �أمام �لعامل.
�شامر : لقد �أثبتنا لالأطفال �أنكم جمرد حكايات ل قيمة لها.
�شم���ر : ولأنن���ا �أق���وى منك���م فلق���د ق���ررمت وق���ف �للعب���ة 

و�عتقالنا.
عل���ي بابا : )مرتبكًا( �خر�س���ي.. �خر�س.. �أنتم جمرمون 

وخمربون.
�شامر : من �أين �أتيت باأمو�لك يا علي بابا؟

علي بابا : )يزد�د �رتباكه( نعم؟ ماذ�؟ لقد ح�سلُت عليها.
�شمر : هل ح�سلَت عليها من عملك؟

علي بابا : ل. 
�شامر : هل ورثَتها من �أبيك؟ 

علي بابا : ل. 
�شمر : �إذن �سرقتها.

علي بابا : ل.. �أنا ل�ست �سارقًا. 

�شام���ر : كي���ف ل و�لع���امل كل���ه يع���رف حكايتك عل���ي بابا 
و�لأربعون حر�مي«. 

علي بابا : �أنا مل �أ�سرق.. هم �لذين �سرقو� �أمو�ل �لنا�س.
�شمر : وهم يقولون �أنك �أنت من كان ياأمرهم بال�سرقة. 

�شام���ر : ويف حكاي���ة �أخرى يقولون �أن���ك غافلَتهم و�سرقَت 
منهم كل ما كانو� ي�سرقونه من ذهب ومال وجموهر�ت. 

علي بابا : كاذبون.. لقد حاولُت �أن نكون �أ�سدقاء لكنهم رف�سو�.
�شم���ر : ولكنهم �أ�سبحو� طيبن، وهم �لآن قد �نحازو� �إىل 

�سفنا وتركوك وحيدً� تالقي م�سرك. 
�شام���ر : لتبقى يف نظر �لنا����س و�لأطفال علي بابا �ل�سارق 

�ل�سرير.
علي بابا : ولكن.. ولكن.. 

)�سوت �سياح وقرقع����ة �سيوف.. يدخل عالء �لدين ر�ك�سًا من 
مين �مل�سرح ويخرج من ي�ساره وهو يكلم علي بابا دون �أن يتوقف(  

ع���اء الدين : �نتبه يا عل���ي بابا.. �لأعد�ء بدوؤو� يقرتبون 
من �لق�سر. 

عل���ي باب���ا : )مرتبكًا( حا�سر �سي���دي.. �لويل لهم.. �لويل 
لالأعد�ء. 

�شام���ر : �فرح���ي يا �سم���ر، �سيح�سر بعد قلي���ل �أ�سدقاوؤنا 
ويخل�سونا.

�شم���ر : )�إىل عل���ي باب���ا( �سرنى كي���ف �ستنق���ذ نف�سك يا 
م�سكن.

علي بابا : ماذ�؟! �أنا.. �أنا مل �أفعل �سيئًا. 
�شامر : بل فعلَت كل �سيء.

)�ملارد و�بنتا �ل�سيدة ير�قبان �مل�سهد من عمق �مل�سرح(
علي بابا : �أنا مل �أظلم �أحدً� ومل �أعتِد على �أحد. 

�شمر : بل ظلمَت يا علي بابا.
�شامر : عندما تقف مع عالء �لدين �سدنا تكون ظاملًا يا علي بابا.
�شمر : عندما تقف مع �لوهم �سد �حلقيقة تكون جمرمًا يا علي بابا.

علي بابا : يكفي.. يكفي.
�شامر : عليك �أن تثبت لنا �أنك �ن�سان.

�شم���ر : عليك �أن تثبت ل���كل �لنا�س �أنك رجل طيب يا علي 
بابا ول ميكن �أن تبقى مع �ل�سر. 

عل���ي باب���ا : �أرجوكم، �أريد �أن �أك���ون �إن�سانًا، �أريد �أن �أعود 
�إىل �إن�سانيتي. 

�شمر : �لطريق تنتظرك يا علي بابا.
علي بابا : كيف ميكنني �أن �أ�سبح �إن�سانًا جيدً�؟ 
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�شامر : فّك قيدنا.
علي بابا : ماذ�؟!

�شمر : يجب �أن تبد�أ من �لآن.. فك قيدنا  يا علي بابا.
�شام���ر : خّل�سن���ا من هذ� �لقيد قب���ل �أن ياأتي عالء �لدين 

وع�سابته )يفّك �لقيد(.
)يدخل �ملارد و�بنتا �ل�سيدة( 

امل���ارد : �أح�سن���َت يا عل���ي بابا.. لقد �أ�سبح���َت رجاًل جيدً� 
مثلي متامًا.

)�لبنة �لكربى ترك�س نحو �سمر وتعانقها( 
البنة ال�شغرى : كم �أنِت ر�ئعة يا �سمر.

�شمر : و�أنتما �أي�سًا ر�ئعتان.
املارد : و�أنا �أي�سًا ر�ئع.. �ألي�س كذلك يا �سمر؟
�شمر : �أنت �أكرث من ر�ئع.. �أنت طيب وجميل.

املارد : ماذ�؟! جميل! )بحزن( هل ت�سخرين مني يا �سمر؟ 
�شامر : ل يا مارد.. �أنت فعاًل جميل. 

البنة الكربى : �جلمال جمال �لروح و�لأخالق.
�شمر : �أ�سمعت؟ كلماتنا تتغر حن ندرك �إن�سانيتنا. 

عل���ي بابا : �سكرً� لك يا �سمر لأنك �أنقذِتنا من �ل�سر �لذي 
يف د�خلنا.

�شام���ر : هيا ي���ا رفاق، دعون���ا نغادر ونلح���ق ببقية �أبطال 
�خلر لن�سبح جميعًا يف مو�جهة �ل�سر. 

)يدخل عالء �لدين و�ل�سيدة من �ليمن، بينما يدخل جحا 
من �لي�سار.. �جلميع فوق خ�سبة �مل�سرح(

ع���اء الدي���ن : )م�ستغرب���ًا( م���ا هذ�  يا عل���ي بابا؟! ملاذ� 
فككَت قيد �لأ�سرين؟!

علي بابا : لأنني �أريد �أن �أفك قيدهم.. ل �أريد �أن �أكون �سجانًا.
عاء الدين : ماذ�؟! 

جحا : ر�ئع يا علي بابا.
�شامر : �لعم جحا معنا.

جح���ا : منذ �لبد�ية �أنا معكم، ولكن �أحببُت �أن �أتابع حتى 
�أرى �إىل �أين �ست�سل �لأمور.

عاء الدين : �أيها �خلونة، �ساأحا�سبكم، �ساأق�سي عليكم. 
جحا : لقد حذرُتك منذ �لبد�ية  يا عالء �لدين �أن �لن�سر 

�سيكون  حليفهم فلم ت�سدقني.
عاء الدين : ل، ل ميكن �أن تنت�سرو� علّي، ل ميكن.. �أنا 

عالء �لدين بطل �حلكايات.
ال�شيدة : لقد خنَت �لتفاق يا جحا.. �أنت ل�ست نزيهًا. 

البنة الكربى : �أما �آن لك �أن تعريف �أننا �أ�سبحنا جميلتن.
البن���ة ال�شغ���رى : و�أننا ل نريد �أن نت���زوج بالأمر ول �أن 

ن�سبح �أمرتن؟ 
ال�شيدة : ماذ�؟!

علي بابا : لن �أطيعك بعد �ليوم يا عالء �لدين. 
ال�شيدة : لقد �سحرتكم جميعًا.. لقد �أخذوكم �إىل عاملهم. 
البن���ة الك���ربى : نع���م.. لق���د �أخذون���ا �إىل ع���امل �خلر 

و�حلقيقة، �إىل عامل �لنور. 
البن���ة ال�شغرى : �أف�سل �ألف مرة من �أن نبقى يف عاملكم 

�ملح�سو بال�سر و�خليال  و�لعتمة.
ع���اء الدين : خون���ة.. متاآمرون.. �ساأريك���م ماذ� �ساأفعل 
بك���م.. �أين �لأربعون حر�مي؟ �أين ليل���ى و�لذئب؟ �أين �ل�سنافر؟ 

�أين �سر�سبيل؟ )ي�سحك �جلميع( ما �لذي ي�سحككم؟! 
�شم���ر : ي���ا م�سك���ن يا عالء �لدي���ن، لقد �ن�س���م �لأربعون 
حر�م���ي وليلى و�ل�سنافر و�لأقز�م �ل�سبعة �إىل �أبطال �خلر وهم 

�لآن ينتظرونك على �أبو�ب �لق�سر. 
)ترتبك �ل�سيدة وعالء �لدين وينظر�ن حولهما(

عاء الدين : ماذ�؟! ماذ�؟! �لويل لكم.
ال�شيدة : �تركوين �أرحل.. ل �أريد �أن �أموت.

البنة الكربى : يا �أمي، �تركي �ل�سر و�ن�سمي �إلينا.. �أرجوك. 
ال�شي���دة : �بتع���دي عني.. لنا جولة �أخرى ي���ا �سندريلال.. 

�سنلتقي يف حكاية قادمة و�سرنى من �سينت�سر.  
ع���اء الدي���ن : و�أنتما يا �سندباد ويا عل���ي بابا �سرنى من 

�لأقوى و�سرنى ملن �لغلبة.
)يهربان( 

ال�شقيقت���ان : )ترك�س���ان ور�ء �أمهما( �أمي، عودي يا �أمي 
)تقفان وحتت�سنان بع�سهما وتبكيان(. 

جحا : ل تبكيا على �أمكما �أيتها �لعزيزتان.. �ستعود �أمكما 
لت�سبح معنا.. �سدقوين �ستعود.

علي بابا : و�أنا متاأكد �أن عالء �لدين �سيعود لياأخذين معه 
لن�ساعد �لنا�س يف كل زمان ومكان.

�شامر : �لإن�سان يحب �خلر ول ي�ستطيع �أن يرتكه.
جحا : �لطمع و�جل�سع ل ينفعان.. كن قنوعًا تع�س �سليمًا.. و�لآن 

هيا �أيها �لأطفال، هيا لنغني، لنحب، لنغني للخر و�جلمال.. هيا.
)ي�سبكون �أيديهم مع بع�سها ويبدوؤون بالرق�س(

انتهت
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اهتم امل�سرح منذ بداياته عند اليونان القدماء بالدور 
الجتماع����ي ال����ذي يلعبه م����ع املتلقي يف العملي����ة الإبداعية 
للم�س����رح، حي����ث كان ع����دد املتفرج����ن الكب����ر يف�س����ر مدى 
الرتباط بن امل�سرح واملجتمع، فامل�سرح الإغريقي عبرَّ عن 
مفهوم الدميقراطية الأثينية وحرية التعبر التي اأفرزت 
اأعم����ال اأ�سخيلو�����س و�سوفوكلي�س ويوربيد�����س التي كان لها 
عظيم الأثر يف اإيجاد م�سرح تفاعلي مع »املجتمع اليوناين 
ال����ذي كان يعتب ذهاب املواطنن اإىل امل�سرح التزاماً وطنياً 
واإن�ساني����اً« عل����ى ح����د و�سف املخ����رج �سعد اأرد�����س اأو على حد 
و�س����ف املمثل الإغريق����ي تاكي�س موزيندي�����س للم�سرح باأنه 
»تعب����ر ع����ن روح اجلماع����ة وعن هويته����ا امل�سرتك����ة« الأمر 
ل اأي�س����اً تلك العالقة بن امل�سرح وفل�سفة الع�سر  ال����ذي �سكرَّ
ال����ذي كان  اليون����اين والت����ي تبل����ورت يف فل�سف����ة �سق����راط 
اأول م����ن ابت����دع اأ�سل����وب املعرفة عن طريق احل����وار واجلدل 
كاإط����ار للفل�سفة اليونانية والت����ي تعبرّ عن ت�سارع فكرتن 
تتول����د عنهم����ا فك����رة ثالث����ة خمتلفة، وه����و م����ا انعك�س على 
احل����وار امل�سرح����ي يف تل����ك الف����رتة مم����ا يثب����ت اأن العقلي����ة 
الإغريقي����ة كان����ت بطبيعته����ا درامي����ة يف طريق����ة التعب����ر 
ع����ن نف�سه����ا، وبالت����ايل كان الأدب امل�سرح����ي الناجت عن تلك 
العقلي����ة يت�س����ف هو الآخ����ر بهذه ال�سفة، �س����واء يف �سكله اأو 
يف الطريقة التي يعبرّ بها عن نف�سه وعن جمتمعه، ولي�س 
ذل����ك فقط بل اإن امل�س����رح الإغريقي بنى ن�سقه البنائي على 
ن�س����ق البن����اء الجتماعي القائم وقت����ذاك والذي تدافع عن 
ثبات����ه ال�سلط����ة املهيمن����ة عل����ى املجتم����ع وال�ساحم����ة له����ذا 
امل�س����رح اأن يكون، ومن ثم ارتبطت غائية الفن الرتاجيدي 
بوظيف����ة تطهر امل�ساهدين من اأية ن����وازع اأو رغبات دفينة 
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للتمرد على النامو�س الكوين املدعم لالأنظمة الجتماعية 
القائم����ة ح�س����ب تعب����ر د.ح�س����ن عطي����ة، كم����ا كان ال�س����كل 
املعم����اري للم�س����رح الإغريق����ي ذا طاب����ع اجتماع����ي، وه����و ما 
يف�س����ره املخ����رج امل�سرحي الأمركي ريت�س����ارد �سيكرن بقوله 
»تظه����ر املدينة يف خلفية امل�سرح وكاأنها تخت�س ذلك ال�سكل 
ن�سف الدائري فتاأخذ املدينة طابعاً اجتماعياً واإيديولوجياً 
اإىل جان����ب ذلك الطابع اجلغ����رايف« ومل تثبت هذه العالقة 
ب����ن امل�س����رح واملجتم����ع عل����ى حالتها الت����ي كان����ت عليها عند 
الإغري����ق، ففي الع�سر الروماين اأخذت العرو�س امل�سرحية 
منعطف����اً اآخ����ر نحو اأن����واع عديدة من العرو�����س التهريجية 
والقتالي����ة الت����ي عك�س����ت تط����ور حرك����ة املجتم����ع الروم����اين 
ال����ذي كان من�سغاًل باحلرب اأكرث م����ن ان�سغاله ببناء ثقافة 
ترتق����ي باملجتم����ع، وم����ع �سق����وط المباطوري����ة الرومانية 
يختف����ي امل�س����رح بو�سف����ه ن�ساط����اً اجتماعي����اً، ويف ه����ذا يقول 
هاين����ز في�سر : »اأ�سبح امل�سرح اآن����ذاك مرادفاً للف�ساد واملتعة 
احل�سي����ة وتوجيه جلرّ الهتمام للحي����اة الدنيا«.. ومع عودة 
امل�س����رح يف الع�س����ور الو�سطى انت�سرت اأن����واع من امل�سرحيات 
مث����ل م�سرحي����ات الآلم وم�سرحي����ات الأ�س����رار وامل�سرحي����ات 
الأخالقي����ة، وملرّ����ا كان����ت ممار�س����ة امل�س����رح ل زال����ت را�سخة يف 
اخلي����ال والوج����دان ال�سعب����ي لدى املجتمع����ات الأوربية فقد 
انت�س����رت اأن����واع م����ن العرو�����س ه����ي العرو�س الهزلي����ة التي 
كانت ُتقدم يف ال�سوارع والأ�سواق، وقد اأفرزت هذه العرو�س 
بنى جمالية كانت مبثابة الإرها�سات مليالد اأ�سكال م�سرحية 
اأخ����رى مثل الكوميديا املرجتلة الت����ي تعد عالمة فارقة يف 
اإعادة بناء جماليات ميكن اعتبارها ثورة م�سرحية يف ع�سر 

كاد الفن امل�سرحي فيه اأن يتال�سى .


