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الف�سح���ى كلغ���ة للعر����ض امل�سرح���ي ال زال���ت حّي���ة حتى 
يومنا هذا عند بع�ض امل�س���رحيني العرب، وال �س���ك اأنهم 
ميتلك���ون م���ا يكف���ي م���ن احلجج واالأ�س���باب الت���ي جتعل 

دعوتهم هذه �ساحلة حتى يومنا هذا .
على اجلانب االآخر كان لدعاة العامية يف امل�س���رح دور 
يف تر�س���يخ مدر�س���ة قائمة بحد ذاتها تعتمد على االقرتاب 
بكافة الو�سائل وال�سبل من اأكرب قدر ممكن من اجلمهور، 
وق���د متّك���ن اأ�س���حاب ه���ذا اخلي���ار م���ن خط���ب وّد �س���رائح 
وا�سعة من جمهور امل�سرح، لكن هذا اأحياناً كان على ح�ساب 
امل�س���توى الفني والفك���ري للعر�ض امل�س���رحي، مبا يعني اأن 
العامية يف امل�س���رح كانت و�س���يلة من و�س���ائل بث ال�سطحية 
واال�س���تخفاف بعق���ول امل�س���اهدين وجّره���م نح���و ال�س���هل 
واملبا�س���ر وحم���دود االأث���ر والتاأث���ر يف العر����ض امل�س���رحي 
ان�سجاماً مع �سّباك تذاكر كانت اليد الطوىل فيه ملا ميكن 
اأن يج���ذب اجلمه���ور اأك���ر اإىل �س���الة امل�س���رح ال اإىل ما قد 

يرتقي بالذائقة الفنية والفكرية لهذا اجلمهور .   
وو�س���ط حال���ة ال�س���ّد واجل���ذب هذه ظه���رت دعوات 
مل���ا ي�س���مى باللغ���ة الثالثة، اأي اجلمع يف الن�ض امل�س���رحي 
الواحد بني العامية والف�س���حى، ومبعنى اآخر كتابة لغة 
ف  هجينة تعتمد على املفردات الف�س���يحة باأ�س���لوب خمفَّ
قري���ب من العامي���ة، وهي اأكر النظري���ات املتعلقة بلغة 
العمل امل�سرحي فجاجًة وبعداً عن اجلانب العملي، وقد 
اأثم���رت هذه الدعوة اأعمااًل مل تل���َق جناحاً ُيذَكر ال على 
�س���عيد الن����ض وال عل���ى �س���عيد العر����ض، وق���د اع���رتف 
اأ�سحاب هذه الدعوات بعقمها وعدم واقعيتها وابتعادها 
ع���ن املرون���ة املن�س���ودة الأنه���ا ال ميك���ن اأن تكون منا�س���بة 

ملعظم اأمناط الكتابة امل�سرحية ومدار�سها .
يف هذا العدد من »احلياة امل�سرحية« حاولنا مقاربة 
اإ�س���كالية لغة امل�سرح العربي بني الف�سحى والعامية من 
خالل جمموعة من الدرا�س���ات واملقاالت واالأبحاث التي 
زّودنا بها نقاد وباحثون يف �س���وؤون امل�سرح العربي، وفيها 
وقراءاته���م  واطالعاته���م  جتاربه���م  خال�س���ة  و�س���عوا 
وم�س���اهداتهم ع�سى اأن تكون نربا�ساً للباحثني يف �سوؤون 

وق�سايا امل�سرح العربي اليوم ويف امل�ستقبل . 
رئي�س التحرير

مل  العرب���ي  للم�س���رح  الأوىل  املخا����ض  �س���نوات  يف 
تق���ف اللغ���ة حج���ر ع���رة يف وجه عملي���ة التوا�س���ل بني 
رواد هذا امل�س���رح وجمهورهم الذين وجدوا يف هذا الفن 
التعبري الأو�س���ح والأقدر على حماكاة واقعهم وجت�سيد 
اأحالمه���م، ومل يجد م�س���رحيو امل�س���رح العرب���ي الأوائل 
حاج���ة للتنظري يف ق�س���ية لغة العر�ض امل�س���رحي وفيما 
اإذا كان ينبغ���ي خماطب���ة جمه���ور امل�س���رح بلغ���ة حيات���ه 
اليومي���ة، العامي���ة، اأم عليهم العودة اإىل املا�س���ي واإحياء 

الف�سحى لغة للم�سرح العربي يف �سنواته الأوىل؟
يف �س���نوات تالي���ة ملرحلة املخا�ض امل�س���رحي العربي 
ومع تو�سع رقعة الفعالية النقدية والتنظريية امل�سرحية 
العربي���ة اأخ���ذت وجهات نظ���ر متعددة تطفو على �س���طح 
احلركة امل�س���رحية العربية، و�سهدت �س���فحات ال�سحف 
واملج���الت الفني���ة والأدبي���ة وكت���ب النقاد الع���رب الأوىل 
�س���جالت يف ه���ذا امل�س���مار، فمنه���م م���ن دع���ا اإىل اعتماد 
العربية الف�س���حى لغة وحيدة للن����ض وبالتايل للعر�ض 
امل�س���رحي العرب���ي اعتق���اداً منه���م اأن اعتم���اد الف�س���حى 
يف العم���ل امل�س���رحي كلغ���ة وحي���دة كفي���ل باحلف���اظ على 
الرواب���ط الت���ي ترب���ط املواط���ن العرب���ي الي���وم بتاريخه 
وت���راث اأج���داده، ومل ياأخ���ذ اأ�س���حاب وجه���ة النظر هذه 
بع���ني العتب���ار اأن العم���ل امل�س���رحي ق���د يط���رح اأف���كاراً 
وموا�س���يع معا�س���رة ويق���دم �سخ�س���يات م���ن حل���م ودم، 
من الأحياء ال�س���عبية وقاع املجتمع، وحتى من الطبقات 
الراقية التي مهما بلغ م�ستوى رقيها فاإن العامية تبقى 
لغ���ة حياتها اليومية، وهذه الدع���وات اإىل العتماد على 
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م مهرج���ان دم�ش���ق الثقايف ال���ذي اأقامت���ه وزارة  ك���رَّ
الثقافة يف �شهر ت�شرين اأول املا�شي م�شمم الديكور الفنان 
زه����ر العربي عل���ى جممل م�شريت���ه الإبداعية يف ت�شميم 

الديكور امل�شرحي واملمتدة اإىل �شبعينيات القرن املا�شي .
قام الفنان زهر العربي على مدى ع�شرات ال�شنوات 
بت�شميم ديكورات العديد من العرو�ض امل�شرحية املوجهة 
للكبار نذك���ر منها : »املفتاح-حرم �شع���ادة الوزير-الزير 
�شامل-املفت����ض العام-حكاية ب���ا نهاية-توباز-القيامة-
مغام���رة راأ����ض اململ���وك جابر-العر�ض-رحل���ة حنظل���ة-
التوقيع اأخوكم يف الإن�شانية-كل �شيء يف احلديقة«.. كما 
�شم���م العديد من العرو�ض املوجهة لاأطفال، ومن خال 

ع�س���رات العرو�ض امل�سرحية تعامل م���ع معظم املخرجني 
امل�سرحي���ني ال�سوريني املنتم���ني ملختلف الأجي���ال، اأمثال: 
تام���ر العربيد-عدن���ان �سلوم-�سل���وى اجلابري-ح�سني 
اإدلبي-اأمي���ن زيدان-حمم���ود خ�سور-عم���اد عطواين-

مانويل جيجي-ه�سام كفارنة-في�سل الرا�سد .
م  اجلدي���ر بالذك���ر اأن مهرج���ان دم�سق الثق���ايف كرَّ
اأي�س���ًا الفنانة الت�سكيلي���ة هال���ة مهاين���ي والناقد مو�سى 
اخل���وري والباحث���ة املو�سيقية اإلهام اأب���و ال�سعود والباحث 
بهج���ت قبي�سي والفن���ان الت�سكيلي نبيل ال�سم���ان ورئي�سة 
جمعي���ة اأ�سدق���اء دم�سق اأم���ل حما�س���ن والباحث حممد 

مروان مراد والكاتبة �سو�سن ر�سوان . 

زهيـــر العربـــي
مًا يف مهرجان دم�شق الثقايف مكرَّ
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الأحم���د  اأ.حمم���د  �أ�ص���در 
وزير �لثقافة قر�رً� �ص���مى مبوجبه 
�ملخرجة �مل�ص���رحية �سهري برهوم 
مدي���رً� لد�ئ���رة �مل�ص���رح �لقوم���ي 
بدم�صق خلفًا للفنانة اأمانة وايل . 
�س���هري بره���وم خريج����ة ق�ص����م 
�لنق����د و�لدر��ص����ات �مل�ص����رحية م����ن 
�ملعهد �لعايل للفنون �مل�ص����رحية عام 
�ملعه����د  م����ن  وف����ور تخرجه����ا   1992
�لأعم����ال  م����ن  �لعدي����د  يف  عمل����ت 
�مل�صرحية كم�صاعدة خمرج وخمرجة 
م�ص����اعدة، ومنذ �لع����ام 2012 قامت 
باإخر�ج ثالثة �أعمال م�ص����رحية هي: 
مونودر�م����ا »ليل����ة �ل����ود�ع« للم�ص����رح 
�لتجريب����ي و »�أم����ا بع����د« و»حياتك����م 

�لباقية« للم�صرح �لقومي . 

�ســــهري برهـــــوم 
لإدارة َقومـــي دم�شـــــق

5

اأما بعدليلة الوداع
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م مهرجان احل�س���كة امل�س���رحي ال�ساد�س يف حفل  كرَّ
افتتاح���ه الفنان امل�س���رحي عب���د اهلل الزاه���د على جممل 
م�س���رته الفنية التي امت���دت على اأكرث م���ن ثالثني عامًا 
اأم�ساها على خ�سبات م�سارح حمافظة احل�سكة، وقد اأكد 
الزاهد يف ت�س���ريحات اإعالمية اأهمية هذا التكرمي الذي 
يعبرّ عن التقدير مل�سرته الفنية يف امل�سرح، وقد مت تقدمي 

فيلم يلخ�س م�سرة الفنان امل�سرحية .
م���ن املهرج���ان كان���ت  الع���ام  عرو����س دورة ه���ذا 
خم�س�س���ة لالأطفال، اإذ قدم امل�سرح القومي يف احل�سكة 
م�س���رحيات »حكاية ملونة« و«الأج���وف« و«الزائر الغريب« 
وثالثتها من اإخراج ا�سماعيل خلف وقدم امل�سرح القومي 
اأي�س���ًا م�س���رحية »بيتنا اجلميل« اإخراج با�سل حريب كما 
�ساركت فرقة طالئع البعث مب�سرحية بعنوان »هذه بلدي«.
و�س���من فعاليات املهرجان مترّ اإلقاء اأربع حما�سرات 

متخ�س�س���ة يف م�س���رح الطف���ل تناولت جوان���ب خمتلفة 
متعلقة بهذا امل�سرح وهي :

-دور املوؤ�س�س���ات الثقافية يف تفعيل م�س���رح الطفل-
حممد الفالج .

-جتربة مديرية امل�سارح يف مهرجان م�سرح الطفل-
ا�سماعيل خلف .

-توظيف املوروث ال�سعبي يف م�سرح الطفل-د.اأحمد 
الدري�س .

-جترب���ة منظمة الطالئع يف جمال م�س���رح الطفل-
تيودورا مراد .

مهرجان احل�سكة امل�رسحي ال�ساد�س

تكرمي الفنان عبد اهلل الزاهد

حكاية ملونة

بيتنا اجلميل

الأجوف
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برعاي���ة ال�سي���د وزي���ر الثقاف���ة 
اأ.حمم���د الأحم���د وبح�سور حمافظ 
خ�ض���ر  ابراهي���م  الل���واء  الالذقي���ة 
ال�ض���امل واأمني ف���رع الالذقية حلزب 
البع���ث العربي اال�سرتاك���ي د.حممد 
اأ.زه���ر  الفنان���ني  ونقي���ب  �ضريت���ح 
الثقاف���ة  وزي���ر  ومع���اون  رم�ض���ان 
اأ.توفي���ق الإمام وح�س���د من الفنانني 
وجمه���ور  واالإعالمي���ني  واالأدب���اء 
اأقي���م عل���ى  متعط����ش لف���ن امل�س���رح 
خ�سب���ة امل�س���رح القوم���ي بالالذقي���ة 
مهرج���ان نقاب���ة الفنان���ني امل�سرحي 
ال�ساد����ش وال���ذي نظ���م فعالياته فرع 
نقابة الفنانني بالالذقية بالتعاون مع 

مديرية امل�سارح واملو�سيقا .
اأيام���ه  اأول  املهرج���ان  افتت���ح 
باحتفالي���ة مو�سيقي���ة بعن���وان »نوت���ات 
مو�سيقي���ة م���ن �سورية« ثم توال���ت اأيام 
خم�س���ة م���ن العرو����ش امل�سرحية على 
النح���و التايل : »الغ���زاة« لفرقة األي�سار 
اأغ���ون  تاألي���ف  بالالذقي���ة  امل�سرحي���ة 
وول���ف اإخ���راج ن�ض���ال عدي���رة »عويل« 
للم�س���رح القومي باحل�سك���ة واملاأخوذة 

عن ن�سني للكاتب ممدوح عدوان وا�ضماعيل خلف اإعداد 
واإخراج ا�ضماعيل خلف مونودراما »مرثية املمثل االأوحد-
كلخا����ش« لف���رع نقاب���ة الفنان���ني مبحافظ���ة حم�ش ن�ش 
الرو�سي اأنطون ت�ضيخ���وف اإعداد واإخراج خالد الطالب 

مونودرام� »امراأة وحيدة« للم�شرح القومي بدم�شق ت�أليف 
داري���و ف���و وفران���كا راما اإخ���راج ن�سري���ن فن���دي واختتم 
املهرج����ن مب�شرحية »احل�فلة« للم�شرح اجل�معي-ج�معة 
ت�شرين للك�ت���ب البلغ�ري �ستان�س���اف �سرتاتييف اإخراج 

ها�سم غزال وقي�س زريقة .

مهرجان نقابة الفنانني 
امل�رسحي ال�ساد�س يف الالذقية 

اليــــا�س احلـــــــاج

7
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حفل االفتتاح
يف اأج���واء مفعم���ة ب�حلم��ش���ة والرغب���ة والتعط����ش 
حل�شور كل م� هو جديد يف ع�مل الفنون امل�شرحية اكتظت 
املق�عد والأروقة وبهو امل�ش���رح القومي ب�لن��ش من ع�ش�ق 
امل�ش���رح وك�أن املهرج����ن طق����ش �شن���وي اعت����د اجلمهور 
الكب���ر اأن يعي�ش���ه بره�فة واأن�قة ولهف���ة املت�بع بحب لكل 
م على اخل�شبة.. هك���ذا ك�ن جمهور الالذقية قبل  م���� ُيقدَّ
اأن تب���داأ الحتف�لي���ة بعزف نوتة مقطوع����ت برن�مج حفل 
الفتت����ح »نوت�ت مو�شيقية من �شورية« والتي قدمته� فرقة 
دم�شق للمو�شيق� بقي�دة امل�ي�شرتو واملوؤلف املو�شيقي رامز 
���ن مقطوع����ت مو�شيقية عدة م���ن ت�أليفه :  غنيج���ة ت�شمَّ
»لونغ���� بي�ت-اأر�شن�-م���ن وح���ي العود-رق�ش���ة الكم�ن« 
ب�لإ�ش�ف���ة اإىل مقطوع���ة من ال���رتاث ال�ش���وري »ي� طرة 

طري ي� حم�مة« .
م املهرج����ن يف حف���ل الفتت�ح الفن�ن���ن و�ساح  وك���رَّ
حل���وم وبره���ان الق�س���ر مل�ش�هم�تهم���� يف اإغن�ء احلركة 
الفني���ة يف �شوري���ة، كم� ق���دم املهرج�ن درع���ه التكرميي 
لل�شي���وف : عم���ر عب���د العزي���ز رئي����ش احت����د النق�ب����ت 
الفنية مب�ش���ر والأديبة عفاف مطر م���ن العراق وم�سعد 
ف���ودة رئي�ش احت�د الفن�نن العرب من م�شر الذي اعترب 
اأن ه���ذا التكرمي ل���ه معنى خ��ش لأنه ج����ء بطعم الن�شر 
ال���ذي �شنعه اجلي�ش العربي ال�ش���وري الذي �شطر ملحمة 
وطنية للع����مل اأجمع، م�شرًا اإىل اأنه م���ن خالل م�ش�ركته 
للم���رة الث�نية ك�شيف يف املهرج�ن تلم�ش مدى حمبة هذا 
ال�شع���ب للفن الذي ا�شتمر رغم احلرب بكل اأ�شك�له �شواء 

امل�شرحي اأو ال�شينم�ئي اأو التلفزيوين .
الفن�ن���ن  نقي���ب  رم�س���ان  زه���ر  الفن����ن  واأ�ش����ر 
اإىل احل���راك الثق����يف ال���ذي ت�شه���ده �شوري���ة م���ن خالل 
ومنه����  املح�فظ����ت،  جمي���ع  يف  املق�م���ة  املهرج�ن����ت 
مهرج����ن نق�بة الفن�نن امل�شرح���ي ب�لالذقية، وك�شف اأن 
املهرج����ن �شي�شهد ال�شتم�ع لأول م���رة لن�شيد اجلمهورية 
العربية ال�شورية ب�لتوزي���ع اجلديد للموزع املو�شيقي �سعد 
احل�سين���ي حي���ث ق�مت نق�بة الفن�نن ه���ذا الع�م ب�إع�دة 
توزيع الن�شي���د الوطني من خالل ا�شتخدام اآلت واأ�شوات 

اأوبرالية جديدة اأدته� الفرقة ال�شيمفونية الوطنية .

واأ�ش�ر الفن�ن ح�س���ن عبا�س مدير املهرج�ن ورئي�ش 
ف���رع النق�ب���ة ب�لالذقي���ة اإىل اأن اإدارة املهرج�ن حري�شة 
عل���ى اأن ت�شتقط���ب عرو�ش���ً� مهم���ة ك�ن له� وق���ع جيد يف 
املح�فظ����ت الأخ���رى لعر�شه���� اأم����م جمه���ور الالذقية، 
ب�لإ�ش�ف���ة اإىل ا�شتقط����ب الف���رق املوج���ودة ب�ملح�فظ���ة 
وانتق�ء العرو�ش التي تتمتع ب�شوية فنية جيدة، معتربًا اأن 
ا�شتمرارية املهرج����ن ت�أكيد على اأنن� اأقوي�ء ومنت�شرون، 
وتوج���ه ب�ل�شكر لكل من �ش�هم يف دعم واإجن�ح املهرج�ن، 
منوه���ً� اإىل اأن املهرج����ن ي�ش���م جمموع���ة م���ن العرو�ش 
امل�شرحية لفرق من دم�شق وحم�ش واحل�شكة والالذقية . 

الغزاة-فرقة األي�سار امل�سرحية-الاذقية
وم���ن العن���وان املع���روف »الغ���زاة« ملوؤلف���ه الت�شيل���ي 
اأغ���ون وول���ف ك�ن توجه املتلقي املت�ب���ع للحركة امل�شرحية 
ملقولة الن�ش املكث���ف اإيق�عً� وم�شهدي�ت ب�شرية وحوارية 
حمكم���ة بتوقيع املخرج ن�سال عدي���رة الذي اأكد يف �شي�ق 
����ور العر����ش الرئي�شة اأهمي���ة فكرة ال�ش���راع الق�ئم  حمحَ
ب���ن البورجوازي���ة الراأ�شم�لي���ة وجمتم���ع الق�ع م���ن اأهل 
دين يف كثر من دول الع�مل والذين يعتربهم  الفق���ر امل�شرَّ
وول���ف اأنهم نتيجة طبيعية لرثاء الكثرين من النته�زين 
ل  وامل�شتغل���ن للمواق���ع اأو القن��شن للفر����ش، وبذلك �شكَّ
رية يف  عدي���رة روؤيته الفنية من وحي اأهداف العر�ش القدحَ
ت�ش�وؤلت ملحة، اأبرزه� : اإىل اأّي قْدر حمتوم ينتهي كلُّ من 
تالعب بلقمة عي����ش الفقراء ممن هزمه���م اأ�شي�د العمل 
�شّي  وجت�ر الأج�ش�د والأرواح؟ وكيف يالزمهم اخلوف املرحَ

ذلك احلبل الذي يالحق عنق كل مفرت�ش وق�تل؟ 
بتل���ك املقولة املت�شمن���ة ت�ش�وؤلته���� اأعلنت م�شرحية 
»الغ���زاة« بداي���ةحَ العرو����ش امل�شرحي���ة لل���دورة ال�ش�د�شة 
�ش�ه���د حيوية  للمهرج����ن يف يوم���ه الث����ين م���ن خ���الل محَ
ومن�شبطة ب�شريً�، حتكي يف جممله� ق�شة الرثي لوك��ش 
م���ر )اأّداه �سلم���ان خوج���ة( الذي ا�شتح�ش���ل على ثروته 
بخي�ن���ة �شريك���ه وحرق معمل���ه، ثم تلفيق ق�ش���ة اأودت به 
اإىل النتح����ر، ف�شيط���ر على اأمواله، وح���رم ع�ئلته منه�، 
فع�����ش اأفراده���� ح�لًة موؤمل���ة من الفقر املدق���ع، مم� دفع 
ب�بنه لل�شعي ب�جت�ه الث�أر من الرثي مر يف ال�شيطرة على 
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بيت���ه وممتلك�ته، ومل يكتِف بذلك فق���د عمل على حت�شيد 
اأ�شخ�����ش حتول���وا ب�شبب ظلم���ه اإىل من�ذج م���ن الفقراء 

امل�شردين . 
جن���ح عر����ش »الغ���زاة« يف الك�ش���ف التدريج���ي عن 
�شخو�ش���ه وع���ن جوه���ر ال�ش���راع الطبق���ي ب���ن ال���رثاء 
وم�ش�ئر امل�ش�بن ب�جلوع والوجع الداخلي واجل�شدي من 
من�ذج امل�شردين، وجن���ح اأكرث يف ت�شعيد �شي�ق جمري�ت 
الأحداث املتواترة والتي بداأت من اللحظة الأوىل ب�شراخ 
و�شح���ك�ت ممزوجة مع مو�شيقى مقلقة تنذر ب�لرعب، يف 
الوقت الذي ع�د فيه الرثي مر وزوجته الأنيقة املت�شنعة 
ب�أفع�له� )اأدته� بتول حبيب( من حفل �ش�هر مع جمموعة 
م���ن الأ�شدق�ء، وم� اأن تبداأ ت�ش����وؤلت الزوجة عن الرثوة 
الت���ي حققه� الزوج يذهب البن�ء امل�شهدي لت�شليط ال�شوء 
غر املب��شر على م� ميكن اأن نطلق عليه املق�ربة بن جت�ر 
الأزم�ت م���ن الأثري�ء وامل�شردين من جي����ع املدينة ممن 

ميلوؤون اأر�شفة ال�شوارع يف لي�يل الربد الق�ر�ش .
ويف زم���ن �شت���وي ب�رد م���الأه ال�شب�ب و�شم���ن اإن�رة 
خ��ش���ة تبداأ مراقبة وتوج�ش املت�ش���رد ت�شين� )اأداه جعفر 
دروي����س( ملنزل الرثي مر، منتظرًا حلظة مب�غتة املنزل 

ودخول �ش�لونه، م�شطنعً� البحث عن ك�شرة خبز، خمفيً� 
حقيق���ة م��شيه املع���ذب، و�شرع�ن م� تب���داأ املواجهة بينه 
وب���ن مر، لتك�شف الأحداث اأن مر ق���د قتل واأنه امل�شبب 
بقت���ل �شديقه الغني واأخ���ذ م�له، مم� يجع���ل ت�شين� يربر 
انتق�مه ب�شبب �شخ�شي مع مر وب�شبب اآخر يخ�ش اجلوع 

والت�شرد وال�شعور ب�لقهر والظلم  .
وتتواىل الأح���داث بتوج�ش واقتح����م املنزل من قبل 
اأ�شخ�����ش ت�شب���ب لهم مر ب�إع�قة اإم���� ج�شدية اأو نف�شية، 
ويف ذاك���رة كل منهم ق�شته املوؤملة وم��شيه الب�ئ�ش، الأمر 
ال���ذي دفعه���م جميعً� للبحث ع���ن طريق���ة لل�شيطرة على 
املن���زل، بل على كل �ش���يء �شنعه لرف�ه���ه، معلنً� العر�ش 
ف�شح حقيقة هذا النوع من الرثاء الف�ح�ش وتلك النم�ذج 
املتوح�شة التي حتكمت يومً� مب�ش�ئر لقمة واأج�ش�د واأرواح 
الن��ش، وهذا م� جعل الرثي مر ينه�ر يف حلظ�ت �شعفه، 
ك��شفً� تع�طفه مع ح�لت الفقر والت�شرد، راف�شً� اأ�ش�ليب 
زوجت���ه وزيفه���� وحتى اأ�شل���وب تربيته� لبنه���� )اأداه بهاء 
بيلون���ة( وابنته���� )اأدته� روبي عجيب( كم���� يبدو خ�ئر 
الق���وى اأم�م م� اآل���ت اإليه خم�وفه م���ن م�ش�ئر جمهولة، 
وفج�أة تتبدل احل�لت اإىل زمن مغ�ير ومن نوع اآخر، زمن 
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اكت�ش�ف الفع���ل الدرامي ال�ش�بق املتب���دل من حقيقة اإىل 
ك�بو�ش، فتبدو الأحداث ال�ش�بقة جمرد حلم ف��شح للواقع 
وم���� يعي�شه الرثي من هواج�ش، يالحق���ه م��شيه الأ�شود، 
ومن جدي���د تتكرر احلك�ية  يف امل�شه���د الأخر من خالل 
اقتح����م املنزل والعودة للبداية، موؤكدًا العر�ش مقولته يف 

اأن اجلوع والظلم من التج�ر ح�شرًا لن يدوم .
ج�ّش���دت �شخ�شي����ت »الغزاة« جمموع���ة �شب�ب من 
اله���واة الذي���ن اأثبت���وا مواهبهم : �سلم���ان خوج���ه، غربة 
مري�س���ة، جعفر دروي�س، بتول حبيب، يقن زنيبة، بهاء 
بيلون���ة، هاين ح���داد، روبي عجي���ب وبهذا ال�شدد ميكن 
الإ�ش�رة اإىل احل�شور الأنيق ل� �سلمان خوجه يف �شخ�شية 
ال���رثي البورج���وازي لوك��ش مر ال���ذي ا�شتط����ع الإقن�ع 
ن جنى ثروته  الأق���رب اإىل الرتاجيدي يف اأداء �شخ�شية محَ
بجرمي���ة وبت�أثر نف�شي متواتر يف اإبراز اجل�نب الظالمي 
لت�ريخه الأ�شود، كم� اأج�د يف تبدلت ح�لته وك�أنه مالحق 
بهواج����ش املخ����وف من امل��شي، وخ��ش���ة عندم� ظهر له 
اب���ن �شديقه الق���دمي يط�لب بث�أر والده مم���� جعله يعي�ش 
دوامة ي�ش�رع معه���� خطر الفقراء الذين فتحوا اأفواههم 
يط�لب���ون بك�شرة خبز، فيم���� حققت بتول حبي���ب �شرطً� 
فنيً� مبدع���ً� بطريق���ة اأدائه� املح���رتف، وخ��شة يف تنوع 
ردود اأفع�له���� م���ع كل ح�لة اإظه�ر لل���زوج بعدم الكرتاث 
ملط�لبه���� اأو ع���دم الإج�ب���ة عل���ى ت�ش�وؤلته� ح���ول ثروته، 
دة بعفوي���ة موقفه� من املت�شردي���ن وتع�ليه� املفتعل  جم�شِّ
بهدف حم�ية ولديه���� منهم، وهذا م� ف�شح خم�وفه� من 
فق���دان كل �شيء، اأم���� املوهوبة روب���ي عجي���ب فقد لفتت 
الأنظ�ر اإىل موهبته� يف جت�شيده� احل�ّر ل�شخ�شية البنة 
الت���ي متثل الفت����ة املغن�ج املتم���ردة على كلِّ م���ن حوله�، 
وخ��شة يف تع�مله� مع اأوؤلئك النم�ذج من الفقراء بفوقية 
ا�شتعرا�شي���ة م���رة، وبتعنيف ن���زق مرات اأخ���رى، واأي�شً� 
بق�شوة تهكمية ت�شل معه� اإىل ال�شخط وال�شتم وال�شرب، 
د ب�إقن�ع �شخ�شية البن �ش�حب  اأم� بهاء بيلونة فقد ج�شَّ
الأف���ك�ر املختلف���ة ع���ن ع�ئلت���ه، فب���دا موؤث���رًا يف تع�طفه 
وعطف���ه على الفقراء ممن دافع عنه���م وعن عجزهم يف 
املواجهة لظلم الحت���ك�ر والغالء، حم�وًل م�ش�عدتهم مب� 

ميلك من و�ش�ئل .

م���ن جهة ث�نية برز طرف ال�ش���راع الآخر والنقي�ش 
يف موقعه املمتد اإىل �شنوات من حي�ة الأثري�ء على ح�ش�ب 
الفقراء والذي ق�ده ت�شين� الذي ج�ّشده بثقة جعفر دروي�س 
وهن���� ميكن القول ب�أن دروي����س تفوق هن� على �شخ�شي�ت 
ه� يف عرو�ش م�شرحي���ة �ش�بقة، وخ��شة يف  دحَ عدي���دة ج�شَّ
حلظ�ت اللعب ب���ربود على مفردات �ش�ح���ب الث�أر لوالده 
واملتزعم ملط�لب الفقراء امل�شردين بهدف احل�شول على 
حي����ة كرمية، ومواجه���ة املحتكرين م���ن املتنفذين وجت�ر 
الأزم�ت، ولالإن�ش�ف فقد ا�شتدرج املتلقي لعواطف نوعية 
بطبيعة اأداٍء نوعّي منذ حلظ�ت توج�شه من خ�رج الن�فذة 
اإىل دخوله مقتحمً� �ش�لون منزل الرثي مر ثم ال�شيطرة 
علي���ه، يف وقت �شيطر اأي�شً� مع���ه على �شخ�شية اأخرى يف 
عالقته القمعية للحبيبة املت�شردة )اأدته� غربة مري�سة( 
التي ب���دت يف �شي�ع املهزوم���ن وك�أن م�ّش���ً� اأ�ش�به�، وقد 
ع��ش���ت مري�ش���ة ح�ل���ة فت�ة ق�ش���ت عليه� احلي����ة فرمته� 
عل���ى الأر�شفة، وقد اأج�دت مري�س���ة يف التعبر عن بحث 
ال�شخ�شية و�شعيه� لال�شتقرار كب�قي الب�شر للتخل�ش من 
�شي�عه���� وم� اآلت اإلي���ه ق�شوة الت�ش���رد يف اأزمنة جمهولة 

الأمكنة .
ل���و خ�ش���ع املهرج����ن للتقيي���م من جلن���ة حتكيم 
لك�ن���ت ج�ئزة اأف�ش���ل دور ث����ٍن ذهبت لل�ش����ب هاين 
ح���داد يف �شخ�شي���ة الأعرج وقد بدا اآ�ش���رًا من حلظة 
اإطاللت���ه الأوىل، ثم جت�شيده مل�ش���ره يف �شرد حك�ئي 
وكيف ت�شبب الرثي مر ببرت �ش�قه يف معمله، ثم رميه 
لوج���ع الر�شيف وطلب احل�جة م���ن الن��ش، كم� حقق 
ال�ش�ب يقن زنيبة ح�شورًا طيبً� يف جت�شيده �شخ�شية 
عل���ي ب�ب� املطرود من العمل بع���د اأن تلّب�شه مر بتهمة 
�شرق���ة مبلغ كبر من املعم���ل، ف�أغلق الأبواب يف وجهه 

ه �شمعته . و�شوَّ
بط�ق���ة �شك���ر وتقدير لأ�ش���رة العر����ش لتميز جهود 
جمي���ع فريق���ه، وخ��ش���ة اإدارة املمث���ل م���ن قب���ل خم���رج 
موهوب اأثب���ت يف جت�ربه ال�ش�بقة ومع هذه التجربة بحثه 
الدوؤوب عن تف��شيل لغة عر�ش تقرتب من التك�مل الفني 
واملو�شوعي، وبط�قة خ��شة جلهود الفريق الفني والتقني 
: م�ش�ع���د الإخراج : ب�سام �سعيد اإ�ش�ءة : غزوان اإبراهيم 
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�ش���وت : من���ار اآغ���ا ديكور : حممد ب���در حم���دان ت�شميم 
اإعالن : زياد حمدان .

عويل-امل�سرح القومي-احل�سكة
�شمن ف���راغ الإن�رة وعل���ى خلفية �ش���وداء ومبرافقة 
موؤث���رات �شمعي���ة ومو�شيقية ج����ء عر�ش »عوي���ل« لفرقة 
امل�ش���رح القوم���ي ب�حل�شك���ة بطريق���ة التم�زج ب���ن ن�ش 
مم���دوح عدوان »اأكل���ة حلوم الب�شر« ون����ش خمرج العمل 
اإ�سماعي���ل خل���ف »�ش���راع اللوح���ة املهزومة« م�ش����ركً� يف 
جت�شيده الإيق�ع���ي احلركي وب�لتوازي يف الأداء امل�شرحي 
املح���رتف الفن�ن�ن عب���د اهلل الزاه���د وبا�س���ل حريب من 
خالل تقم�شهم���� ل�شخ�شية ر�ش�م ل���ه فل�شفته، وهو ذاته 
ذلك املهزوم من روحه، فع��ش ح�لة انف�ش�م ال�شخ�شية .
ُيعتحَربحَ »عويل« عر�شً� خ��شً� يف طبيعة تقدميه وتن�ول 
مه�م ن�شه و�شكله وم�شمونه، معتمدًا املعّد واملخرج خلف 
بروؤيته الفنية على لعب املمثل، ف�نتهى يف �شيغته الأخرة 
اإىل عر�ش ممث���ل ب�متي�ز، ح�فاًل ب�شغ���ف امل�ش�عر ونربة 
الأداء احل�شي العميق لدى املمثلن الع�زفن على الكلم�ت 
ك�لتوزي���ع املو�شيق���ي امللحم���ي ل�ش���ور درامي���ة متت�لية يف 

جت�شيدهم���� النوعي حل�لت التوح�ش الت���ي ت�شيب بع�ش 
الن�����ش فتحوله���م اإىل اأداة قت���ل ومع�ن�ة بح���ق الآخرين، 
واأي�ش���ً� ح����لت متنوعة من اأ�ش���ك�ل النحط����ط الفكري 
والإن�ش����ين والتي تظه���ر كيف يتحول البع����ش اإىل اأ�شب�ح 
تفت���ك ببن���ي الإن�ش����ن بعي���دًا ع���ن القي���م الأخالقية، يف 
حم�ول���ة لإ�شق�طه� على النم�ذج مم���ن اأفرزتهم احلرب 
الإره�بي���ة ال�شر�شة عل���ى �شورية، كم� اأن ج���زءًا من هذه 
النم����ذج وال�ش���ور جت�شد ح�لت مع�ن����ة ال�شعب ال�شوري 
عل���ى م���دى ثم�ين �شن���وات متت�لي���ة وم� ع��ش���ه الكثرون 
من ح�لت اإجرامية متثل���ت ب�لقتل واحلرق والتدمر وم� 

اأفرزه الإعالم امل�أجور من ت�أثر �شلبي على الكثرين .
ومن اللحظة الأوىل تظهر لن� �شخ�شيت�ن يف �شخ�شية 
واحدة وبذات املالب�ش واألوان القمي�ش والبنط�ل واحلذاء 
وك�أنهم���� ت���واأم يف �شخ�شية واح���دة، يتب����دلن العب�رات 
املتممة لبع�شه� يف ك�شف ف��شح بحث العر�ش عن تعريته 
يف مواجهة �شخ�شي����ت مفرت�شة متمثلة بجمهور العر�ش 
الذي ب���دا مع زمن النتظ����ر مت�أججً� بعب�رات���ه املوجعة : 
تريدون اأن تقنعوين اأنكم حتبون الأطف�ل.. ب�شيطة، الأي�م 
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بينن�.. فعلته���� انتظرت وانتظرت ثم فعلته� ك�ن ل بد من 
اأن اأفعله���� منذ زمن طويل واأن���� انتظر هذه اللحظة حدث 
م���� توقعته مت�م���ً�.. جحظت عيونهم وهم ي���رون اأقنعتهم 
تت�ش�ق���ط اأم�مي فينك�شفون عل���ى حقيقتهم، فليكن الثمن 

مهم� ك�ن .
تتب���دل الإن�رة مع تبدل ح�لة املمثلن يف ممثل واحد 
: اآخ كم جل�شت هن� اأراقبهم خ�ئفً�.. هذه هي املرة الأوىل 
الت���ي اأتطل���ع فيه� لأراق���ب خوفهم.. يتطلع���ون اإىل البيت 
خ�ئف���ن يت�ش�ءلون م� هي املف�ج�أة اجلديدة التي �ش�أخرج 
به� عليهم.. اأراأيتم؟ ك�ن معكم احلق ب�أن تت�آمروا علي لأن 
اقتن��شي يحت�ج اىل قوة كبرة.. حلمي مر، حلمي عظم .
ويقهق���ه املمثل ب�أمل �ش�خر فتب���دو الفل�شفة التحليلية 
لل�شخ�شيت���ن )ال�شخ�شي���ة الواح���دة( ب�أنه� تطف���و �شيئً� 
ف�شيً� يف �شي�ق احلوار البطل الوحيد لأدوات عر�ش املمثل 
: ك�ن���وا يت�ش�غل���ون ب�أمور ت�فهة.. احلقيق���ة هم معذورون 
بتجني���د كل ه���وؤلء املراقبن من اأجل���ي.. مل يتعودوا على 
مواجه���ة خطر مثل اخلط���ر الذي اأمثل���ه بثق�فتي.. وهذه 
اإ�ش�رة جديدة على التنب���وؤ بثق�فة املمثل ومن يكون ح�شب 
خلفيت���ه الفكري���ة وخمزونه املع���ريف : اإذا اأردت اأن تر�شم 
الط���ران فعلي���ك اأن تتح���ول اأوًل اإىل ط�ئ���ر رائ���ع جدًا.. 
اأن تكون حت���ت ال�شم�ش يف مك�ن ميتد اأم����م عينيك حي�ه 

ب�أكمله� واأنت حتمل األوانك وجنونك مب� تراه .
عل���ى  ب�لتع���رف  نب���داأ  الأل���وان  اإىل  الإ�ش����رة  وم���ع 
ال�شخ�شي���ة الدرامية املرتبطة ب�شكل م���� ب�لفن الت�شكيلي 
والأل���وان، و�شرع�ن م� تك�شف عن ذاته� املتمردة وجنونه� 
الف��ش���ح وحتى م�شوؤولي�ته� من الف���ن وف�ن كوخ وانتح�ره 
: الل���ون فن وفن�ن، والفن����ن لون وفن، والف���ن فن�ن ولون 
)يقهق���ه( اأن� امل�شوؤول عن جنون ف�ن ك���وخ وانتح�ره.. اأن� 

امل�شوؤول عن �شجن دوميه وموت رامربنت .
ثم تعّرف ال�شخ�شية بنف�شه� وطريقة اكت�ش�فه� عن 
طريق نت�شه ليختلط الزمن الواقعي ب�لزمن الفل�شفي : يف 
هذه الدف�تر وهذه الأ�شرط���ة يك�شف عن اأكرب موؤامرة يف 
ت�ريخ الب�شرية.. ومن الذي يك�شفه�؟ عم�د الدين عم�ر.. 
اأن����، وم���ن ال���ذي �ش�عدين على ه���ذا الكت�ش����ف؟ نت�شه، 
عب����رة واحدة من نت�شه : م� اأ�شع���ب اأن تكون وريثً�.. واأي 

وريث.. وريث ع�شرين األف ع�م من عمر الب�شرية .
وي�شتمر احلوار يف ولوج العر�ش اإىل اأفك�ر وهواج�ش 
تب���دو يف معظمه� مب��شرة، والكثر من ح�لته� ذات نربة 
خط�بي���ة اإن�ش�ئية، لكنه� �شمن �شي����ق التحري�ش الفكري 
التمثيل���ي : الأف���ك�ر لي�شت غني���ة ولي�شت فق���رة، الأفك�ر 
موجودة يف الأ�شي�ء الت�فه���ة والثمينة على حد �شواء.. اأن� 

ل اأر�شم اإل عندم� اأح�ش اأنني بح�جه اإىل الر�شم .
وكم���� ر�ش���م الن�ش املعّد ب���ذك�ء اأف���ك�ره يف حوارات 
م���ن  يخ���رج  اأن  الدرامي���ة  لعبت���ه  يف  ا�شتط����ع  �شردي���ة 
ال�شخ�شيت���ن يف �شخ�شية واح���دة اإىل �شخ�شي�ت اأخرى 
تخ�ط���ب اآخرين ك�ن���وا قد رحلوا فرتك���وا اأثرهم احلزين 
يف داخل���ه املت�أزم عليه���م وعلى زمن م�ش���ى، وعلى �شبيل 
املث�ل خط�به مع �شديقه بول وبتداخل مع ا�شتمرار حواره 
املب��ش���ر للمتلقي : �شديقي بول ف�ل���ري ق�ل يل »ل تتكلم 
اأيه���� الر�ش�م، ب���ل ار�شم« مل�ذا تنظ���رون اإيّل هكذا؟ هي : 
مل�ذا تنظرون اإيل هكذا؟ نعم، بول ف�لري �شديقي ولكنه 
لالأ�شف ال�شديد رح���ل دون اأن يودعني.. الإن�ش�ن ق�عدته 
الروحية يف ال�شم�ء، ولكنه ه�بط اإىل الأر�ش، واندث�ره يف 
ال���رتاب.. كل اأ�شدق�ئ���ي رحلوا فج�أة عل���ى حن غرة دون 
�ش�ب���ق اإنذار.. امل�ش�ألة الأغرب التي مل اأجد تف�شرًا له� اأن 
اأغلب اأ�شدق�ئي رحل���وا يف ال�شهر نف�شه الذي ولدوا فيه.. 
وهذه اإ�ش����رة جديدة على قدرية الن�ش الفل�شفي املج�زي 
: مف�رق����ت الق���در غريبة ويعج���ز املرء ع���ن تف�شره�.. 
ب�شراح���ة، اأن� ل�شُت مت�أكدًا اإن ك�ن���وا قد رحلوا يف ال�شهر 
نف�ش���ه الذي ول���دوا فيه اأو يف الع�م نف�ش���ه الذي ولدوا فيه 
اأم يف نف����ش الع����م الذي ول���دت اأن� في���ه.. امل�ش�ألة بح�جه 
اإىل ت�أنٍّ وترتي���ب اأوراق الذكري�ت ورقة ورقة للو�شول اإىل 
احلقيق���ة.. اجلذور تغي���ب حتت الرتاب لكنه���� ل تختفي 
اإىل الأب���د.. اأحالم امل��شي ل ميكن اأن متوت اأبدًا رغم اأن 

الزمن غدار .
لحَ اأبرز مالحمه  وهك���ذا يكون ن����ش العر�ش قد �ش���كَّ
و�شيغت���ه، فم���رة ينتق���ل اإىل مو�ش���وع فل�شفي ح���ول العلة 
واملعل���ول واأكل املرتدي���ال مت�ش�ئاًل ح���ول اأكل عم�د الدين 
عم����ر للمرتديال وم�شكلة املرتديال واآلي���ة التعليب وقذف 
العل���ب التي اختل���ط فيه� حل���م الع�مل ال���ذي زلت قدمه 
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بلح���م البقر.. وم���رة ينتق���ل اإىل ح�لة �ش�عري���ة مع الليل 
ورن���ن الأر�شف���ة احلمقى راف�ش���ً� )اأي عم����د( اأن يكون 
مرتدي���ال ث���م منتق���اًل اإىل ذاكرته مع ت�شل���ط زوجة اأخيه 
ف���وزي، وهن���� تظه���ر ال�شخ�شي���ة احل����دة زوج���ة ف���وزي 
ويظه���ر اأي�شً� امله���زوم فوزي وب�أداء اآ�ش���ر معرّب يف النربة 
واحلرك���ة والتقلي���د لدور امل���راأة والرجل الآخ���ر وب�لعودة 
اإىل ال�شخ�شية الرئي�شة عم����د تعود احلك�ية اإىل �شديقه 
كوخ وحبه للن��ش وكيف �ش�ركهم اأفراحهم واأحزانهم اإىل 
درجة اأن���ه تن�زل لهم عن كل م� ميلك مب� يف ذلك طع�مه 
ولب��ش���ه، ولكنه���م ب���دًل م���ن اأن يقد�شوه وميج���دوه لقبوه 
ب�ملجن���ون، وهذا م� ميكن اأن يتمث���ل يف العر�ش مع ذاكرة 
املتلقي، اأي الإ�شق�ط املب��شر على حي�ة الن��ش يف واقعهم 
م���ع اآخرين وم� يدفع���ون من اأثم�ن : اأن���� اأي�شً� ق�لوا عني 
جمن���ون �شدر الق���رار ب�إح�لة اأوراق���ي اإىل جلنة الت�شريح 
الطبي���ة ومت ت�شريحي من اجل�مع���ة اإذا ت�شرفت ت�شرفً� 
مف�جئً� غر طبيعي وهذا مرّده اإىل اأين اأعي�ش ح�لة هوؤلء 
املر�ش���ى يف م�شفى املج�نن الذين كن���ت اأعي�ش همومهم 

واأحزانهم لإق�مة معر�ش عنهم .
�ش  وحَ رًا بهحَ ه���ذا النوع من احلوار جعل املتلق���ي حم��شحَ
اأفك�ٍر ت�ش�رع م���� اأ�ش�به يف ح�لت �شبيهة ك�ن قد ع��شه� 
اأو ك�شفه���� ل���ه الواقع، وب�لت�يل ك�ن���ت الت�أثرات الدرامية 
ذات بع���د عمي���ق املغزى واملعن���ى، وخ��شة بع���د اأن رف�ش 
عم����د ال�ش���كل وامل�شم���ون لواقع ُفر����ش عليه���� : اأن� ل�شت 
جمنون���ً�، واإذا كن���ت �ش�أجّن يوم���ً� فذلك لأنك���م حترقون 

اأحالمي .
وعلى الفور وبذك�ء يف ت�شل�شل مدرو�ش للحدث والأداء 
التمثيلي تظهر اأي�شً� يف خميلة اجلمهور �شخ�شية جديدة 
مفرت�ش���ة يف احلوار مع طبيب : املجنون ي� دكتور ل ميكن 
اأن ير�شم لأن الر�شم ح�لة اإبداع، وعلميً� ف�جلنون ي�شرب 
اخلالي� املبدعة يف اجلملة الع�شبية.. اأن� ل�شت جمنونً� ي� 
دكتور، اأق�شم لك اأن� ل�شت جمنونً�، لكن اأ�شدق�ئي، اأق�شد 
من ك�ن���وا اأ�شدق�ئي، اأق�شد من كنت اأظنهم اأ�شدق�ئي.. 

اأن� ل�شت جمنونً� ي� دكتور، اأن� ل�شت جمنونً� .
ثم ينتقل العر�ش ب�أفك�ره العميقة لي�شل اإىل ذرواته، 
فيع���ّري جوانب من احل���روب وطرائق اأكلة حل���وم الب�شر 

والقتل���ة من املتوح�ش���ن، حتى ي�ش���ل اإىل زيو�ش، فعندم� 
يغ�ش���ب عل���ى اأحد ينزل���ه اإىل ترت�رو����ش، وعندم� غ�شب 
عل���ى تلت�لو�ش اأنزله اإىل ترت�رو�ش وعّلقه يف �شجرة جتري 
من حتته� املي�ه ت�ش���ل اإىل خ�شره، وكلم� مدَّ يده لي�شرب 
تهرب منه املي�ه منخف�شة، وال�شجرة فيه� كل اأنواع الثم�ر 
املت�أرجح���ة فوق راأ�شه، ولكنه م� اأن ميد يده ليقطفه� حتى 
ته���رب منه مبتع���دة، اأم� ف���وق راأ�شه فهن����ك غ�شن ه�ّش 
مربوط به حجر كبر يهدده ب�ل�شقوط فوق راأ�شه من حن 
اإىل اآخ���ر.. وهك���ذا ع��ش تلت�لو�ش يف ع���ذاب حتى وهو يف 
الع����مل الآخر.. وفج�أة ت�شقط جميع الأفك�ر على نف�شه اأي 
عل���ى �شخ�شية عم�د : اأق�شد �شديق���ي تلت�لو�ش.. اأق�شد 

اأن� تلت�لو�ش.. نعم اأن� تلت�لو�ش .  
وت�شتم���ر اللغ���ة الفل�شفي���ة ح����ّرة يف تن�ق�ش�ت حوار 
ال�شخ�شية )ال�شخ�شيت�ن يف �شخ�شية( : هن�ك نظري�ت 
م�شللة عظيمة تقوم على افرتا�ش اأن الإن�ش�ن هو احليوان 
الوحي���د ال���ذي ل يقتل ابن جن�ش���ه لكي ي����أكل.. اإين اأثبت 
العك����ش.. ثم.. عم����د الدين عم����ر يقلب الع����مل، يجعله 
يق���ف على راأ�شه راف�شً� الوحو����ش ال�ش�رية اأن ت�أكله حيً�، 
وراف�ش���ً� اأي�شً� املك���وث حتت الط�ولة وه���م ينقبون راأ�شه 
ب�حثن عن دم�غه، ثم ينتقل اإىل م�شرحية »مطعم القردة 
احلية« التي تف�شح الأمركين الذين ي�أكلون الإن�ش�ن وهم 
الذين يدافعون عن حقوقه.. الرثي وزوجته يق�شي�ن �شهر 
الع�ش���ل يف ال�شن.. ال�شيدة تري���د اأن ت�أكل دم�غ قرد حي 
ح�شب الع�دة ال�شينية، لكن الن�دل يعر�ش اأن يجل�ش بدل 
القرد لي�أكلوا دم�غه.. مل�ذا اأبن�وؤه جي�ع؟ الن��ش الذئ�ب .
اأ�شئل���ة كث���رة طرحه� ن����ش العر�ش ح���ول ف�ش�ئح 
اأكل���ة اللحوم، الن�ش����ء �شريك�ت املوؤامرة، ت���ورط الرج�ل 
ب�لأطف����ل، خف�في�ش اللي����يل املظلم���ة، م�ش��شو الدم�ء 
كدراك���ول، القمع واحلرم����ن، وكذلك الأم���ر مع حك�ي�ت 
دم���ت �شي�رة  تدخ���ل يف ال�شي����ق الع����م، منه���� : كي���ف �شً
هن����ء �شقيقة عم�د وفوزي الذي نقله� اإىل مك�ن جمهول؟ 
وال�ش���وؤال الأه���م هل قب�ش ف���وزي ثمن اأخت���ه هن�ء؟ لكن 
ف���وزي وهن�ء �ش�رت بينهم���� رابطة دم لأن���ه اأكل حلمه�، 
رف  وكي���ف اأكلوا وال���د عم�د حلمً� ورموه عظم���ً� وكيف �شُ
م���ن العم���ل بعد ع�شري���ن �شنه م���ن اخلدمة ث���م اختفى : 
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ادعى اأخي اأن اأبي ع�د اإىل القرية لالعتن�ء ب�لأر�ش.. ظلَّ 
ع�شري���ن �شنة مثل احلم�ر الراك�ش وراء جزرة يرك�ش ول 
يلحق.. ع�شرون �شنة وهو يرك�ش.. ي�شتيقظ قبل اأن ي�شبع 
من النوم.. ين�م قبل اأن ي�شبع من ال�شهر.. ي�شكت قبل اأن 
ي�شبع من احلكي.. يجفف دموعه قبل اأن ي�شبع من البك�ء 

على اأختي هن�ء.. ي�شرخ يف وجه اأمي واأخي .
وي�شوق العر�ش ق�ش�شه املخت�شرة بذات النفع�لت 
احل�شي���ة الدرامية وك�أنه يخو�ش عملي���ة نب�ش الذاكرة مع 
ت�ش�وؤلت���ه حول الع����مل املغرم ب�لأكل وكي���ف اأن اأب� غ�ش�ن 
يتب�ه���ى اأم�م اجلميع ويقول : اأخ���ذت غ�ش�ن اإىل املدر�شة 
وقل���ت له���م اللحم لك���م والعظ���م يل، واأي�شً� كي���ف اأخرج 
رج���ل ابنته امليتة من امل�شفى، لكن���ه اأ�شر على روؤية جثته� 
ف�كت�شف اأنهم �شرقوا عينيه�، فيثر �شجة ويكت�شف اأنهم 
�شرقوا كليتيه� اأي�شً�.. اإىل اآخره من ق�ش�ش ب�تت م�ألوفة 
يف زم���ن اأكل���ة اللح���وم وزمن الب�ش���رة الوحي���دة يف بلد 
العمي�ن.. زمن العزلة واخل���وف من جري�ن الزمن، زمن 
خديعة النف�ش لذاته�، زمن الأني�ب وال�شمك الكبر الذي 
ي�أكل ال�شغر.. وحو�ش غ�بة القوي الذي ي�أكل ال�شعيف.. 
زم���ن ي�أكل فيه الأخ اأخ�ه.. زمن غر�ش فيه املجتمع والأهل 
اأف���ك�رًا كثرة يف روؤو�ش الأطف����ل الأبري�ء، الأمل الوحيد، 

ول اأحد يجيب . 
لكن الدع���وة ل تزال م�شتم���رة يف �شخ�شية العر�ش 
ملواجهة الوحو�ش ال�ش�رية بدعوة لتغير من الأعم�ق واأنه 

لن يكون يف امل�شتقبل مك�ن لأكلة حلوم الب�شر .
ينتهي زمن العر�ش ول تنته���ي الأ�شئلة الكثرة حول 
الظل���م الواقع على الفن����ن املوهوب واملتواج���د بعيدًا عن 
ف موهبة  الع��شم���ة، وال�شوؤال الأهم كيف ميك���ن اأن ُتن�شحَ
جنم���ي امل�ش���رح با�س���ل حري���ب و�شريكه عب���د اهلل الزاهد 
وق���د برع� يف جت�شي���د �شخ�شية فيل�ش���وف م�ش�ب بح�لة 
�ش���ّي، واأي�شً�  من اله�شتري���� والنف�ش����م ال�شخ�شي املرحَ
املوهوب يف الكت�بة والإخراج الفن�ن ا�سماعيل خلف الذي 

ت�شهد له عرو�شه النوعية . 
اأخ���رًا ل ب���د م���ن الإ�ش����رة اإىل اأن عر����ش »عوي���ل« 
�ش�ه���ده جمهور احل�شكة ثم جمهور دم�شق �شمن فع�لي�ت 
احتف�لي���ة ي���وم الثق�فة، واأخ���رًا جمهور مهرج����ن نق�بة 

الفن�ن���ن ب�لالذقي���ة وال���ذي تف�ع���ل ب�شدة م���ع تف��شيله 
احل�شي���ة واأداء املمثل���ن املبدعن ف�شفق لهم���� وللمخرج 

طوياًل .

مرثية املمثل االأوحد-نقابة الفنانن-حم�س
ع���ن الن�ش ال�شه���ر »كلخ��ش« ل� اأنط���ون ت�سيخوف 
قدمت فرق���ة نق�ب���ة الفن�نن–فرع حم�ش عر�ش���ً� اأنيقً� 
ك�ن �شدي���د التف�عل مع جمه���ور املهرج�ن امل�شدود للكمية 
اله�ئل���ة م���ن الأح��شي����ش وامل�ش�ع���ر املتالحق���ة الفي��شة 
وال�ش�دقة م���ع قطرات العرق الت���ي �شفحه� معّد وخمرج 
العر�ش الفن�ن املبدع خالد الطالب خريج الدفعة الث�منة 

من املعهد الع�يل للفنون امل�شرحية ع�م 1988 .
ب���داأ العر�ش قبل دخ���ول اجلمه���ور اإىل ال�ش�لة، اإذ 
يف�ج����أ الداخ���ل اإىل �ش�ل���ة امل�ش���رح بذلك املمث���ل الق�بع 
ج�ل�ش���ً� يف اإح���دى زواي���� اخل�شبة، يحت�ش���ي النبيذ، وميّج 
�شيك�رت���ه وينف���ث دخ�نه� مب���زاج خ��ش، مبرافق���ة موؤثر 
ب للمخرج  ري����ح ع��شفة تنبئ بحدث جلل، وهو م���� ُيح�شحَ
ال���ذي و�شع جمهوره من اللحظ���ة الأوىل يف اأجواء ل تخلو 
من الت�شويق للك�شف عن ح�لته وم� يفعله من طق�ش اأقرب 

للمجون . 
بع���د حفل التك���رمي للممث���ل كلخ�����ش وال���ذي ن�شيه 
جمه���وره ن�ئم���ً� يف غرفة املالب����ش ي�شتيقظ ليج���د نف�شه 
وحي���دًا حمفوفً� بخ���وف ق�تل وتداعي����ت وذكري�ت لط�مل� 
ق���ت روحه املعذبة.. وم���ع توارد تل���ك التداعي�ت يزداد  اأرَّ
حزنه ليكت�ش���ف اخلديعة واخلي�نة، الكذب���ة الكبرة التي 
ع��شه���� على م���دى ثم�نية وخم�ش���ن ع�م���ً�، اأم�شى منه� 
خم�ش���ة وثالث���ن ع�مً� عل���ى خ�شب�ت امل�ش����رح التي ق�دته 
اإىل الوح���دة والعزل���ة، ف���ال زوجة ل���ه ول اأطف����ل، ويبقى 
ح��شي�ش  ف���ك�ر والأ طيل���ة العر����ش يت�ش����رع م���ع تل���ك الأ
الت���ي ت�شله من خالل مع�ن�ته م���ع اخلي�نة واخلديعة من 
الزم���ن واملجتمع، لي�ش���ر يف طريق واحد م���ع ال�شخ�شية 
ال�شك�شبري���ة ال�شهرة امللك لر ال���ذي ذاق طعم اخلي�نة 
املّرة م���ن اأق���رب الن��ش اإلي���ه والتي يتق�ط���ع معه� املمثل 
مر  كلخ�����ش ويوؤدي دوره� حتى يف حلظ�ت يختلط فيه� الأ
وبحرفية ع�لية حن يت�ش�ءل من هو كلخ��ش ومن هو لر؟ 
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يف اأداء متق���ن للممث���ل الطال���ب الذي ا�شتط����ع بح�شوره 
الواث���ق وخ�مت���ه ال�شوتية القوية حت���ى يف حلظ�ت فحيح 
فك�ر العميقة  ال�شوت والهم�ش اأن يج�شد تلك امل�ش�عر والأ
بر�شي���د املحرتف، مرتافقً� مع مو�شيق���� وموؤثرات �شوتية 
من اختي����ره، وبتف�عالت حزِم الإ�ش����ءة املن�شجمة لونيً� 
وزم�نيً� مع اأجواء عززت اأداء ال�شخ�شية امللتهبة يف خطه� 
البي����ين النف�ش���ي وال�شوت���ي واملت�ش�عدة مب���رور الوقت، 
جم�ش���دًا بذل���ك ع�شق���ه للم�ش���رح العظيم رغ���م خم��شه 
املت�أزم ب�نك�ش�رات وهزائم موجعة، ومنه� الع�طفية، ومع 
كل ذل���ك يبق���ى املمثل ال���ذي ل بد من الإ�ش����رة اإليه بقوة 
خال���د الطال���ب فهو الأجدر ب�إ�شق�ط العر�ش على جتربته 
ال�شخ�شية، لذلك اأ�شرن� يف البداية ب�عتب�ره خريج املعهد 
الع�يل للفن���ون امل�شرحية وهو الذي ا�شته���ر اإ�ش�فة لعمله 
كممثل وخم���رج بعمل���ه ك�إعالمي له ح�ش���وره يف ال�ش�حة 
الإعالمي���ة، وبذل���ك ك�ن ل بد من اأن يتج���ه اأخرًا ممثل 
العر�ش لي�ش���يء �شموع ا�شتم���راره مع ا�شتم���رار احلي�ة، 
مودعً� ذلك الرفيق وال�شديق احلقيقي وهو امل�شرح، وقد 

دف���ع ثمن ذلك غ�ليً� خلتم حي�ت���ه على خ�شب�ته، وهذا م� 
فعل���ه حقً� املمثل واملخرج خالد الطالب يف اأن يكون املوت 
جلي���اًل و�ش�خمً� وواقف���ً� ك�لطود.. لت�أت���ي اخل�متة موؤثرة 
للغ�ي���ة يف جم�لي�ته���� التعبري���ة، طق�شي���ة يف مو�شيق�ه� 

و�شوت الراثي : »اأيه� امليت على خ�شبة...« .
ل ب���د م���ن الإ�ش����رة اإىل التع����ون الفني ب���ن املمثل 
واملخ���رج خال���د الطالب والفن����ن مّتام الع���واين �ش�حب 
التج����رب العدي���دة النوعية يف املونودرام���� حمليً� وعربيً� 
ويف املهرج�ن�ت الدولية، كم� ُي�ش�ر هن� اإىل ب�ش�طة ديكور 
ح�س���ام كي���اين وت�شكي���الت الإ�ش�ءة وفعله���� الوظيفي ل� 
حممد احل�سن، واأي�شً� العمل على ال�شوت بتقنية �شمعية 
اأدت غر�شه� من خالل املوؤث���رات واملخت�رات املو�شيقية ل� 

فايز ال�سامي . 

امراأة وحيدة-امل�سرح القومي-دم�سق
امل���راأة واحل���ب وخيب�ت الب���وح عنوان ع����م حلك�ية 
جم�ش���دة ب�شخرية واآلم ام���راأة م�شلوب���ة يف �شجن بيته� 
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وعل���ى خ�شبة امل�شرح )احلي�ة وامل�شرح معً�( وهي املح�طة 
بعي���ون الرج�ل، ولأنه� فقدت احلب تب���داأ ببوح هواج�شه� 
مم���� يودي به� اإىل الهرب من منظ�ر مقرب يوجهه اجل�ر 
نحوه���� ب�جت����ه انق���الب مف�ج���ئ، فتذه���ب بقراره� اإىل 
نتيج���ة رمب� تنهي حي�ته� لول ت�شويبه� الهدف نحو م�ش�ر 

اآخر .
ولأن تلك احلك�ية مكثف���ة يف طبيعة ن�ش مونودرام� 
»ام���راأة وحي���دة« ت�ألي���ف الإيط�لي���ن داري���و ف���و وزوجت���ه 
فران���كا رام���ا فهذا يعني اأن الن����ش يف م�ش�مينه مي�ّش كلَّ 
الن�ش����ء مبختل���ف مواقعه���ن املتب�ين���ة، وك�ن اأداء الفن�نة 
اأمان���ة وايل يق���رتب بعفويت���ه م���ن �شرائح ن�شوي���ة كثرة، 
وب�لت����يل تن���درج جتربة العر�ش حتت م� ميك���ن اأن ُيطلق 
علي���ه امل�ش���رح الن�ش���وي، وخ��ش���ة اأن فريق العم���ل موؤلف 
يف معظم���ه م���ن الن�ش�ء : الإخراج للفن�ن���ة ن�سرين فندي 
خمرج���ة م�ش�عدة : م���رح �سعيد ت�شمي���م الإ�ش�ءة : رمي 
حمم���د ت�شميم الديكور : �سلمى حويجة ت�شميم الأزي�ء 

واملكي����ج : �سه���ى العل���ي ت�شمي���م لوحة الأفي����ش : �سحى 
دروي����س كم� ُي�ش�ر هن� اإىل تقدمي عدد من ن�شو�ش داريو 
فو عل���ى خ�شب�ت امل�شرح ال�شوري، منه���� : »موت فو�شوي 
�شدف���ة، اإيزابيل.. ثالثة مراكب وم�شعوذ، �شوبر م�ركت-
ح���دث ذلك غدًا« وق���د تب�ينت الكت�ب�ت ح���ول التجربة ل� 
اأمان���ة وايل  ون�سري���ن فن���دي وهذا اأم���ر طبيعي، غر اأن 
م� يلحظه املتلقي لعرو�ش املونودرام� عمومً� هو اأن طبيعة 
العرو�ش ت�أتي ح�شب ح�ل���ة املتلقي، وكم� هو معروف ف�إن 
التف�ع���ل بن املمثل واجلمهور له العالمة الأبرز يف اأهمية 
وقع العر�ش بن يوم واآخر، وهذا م� ميكن الإ�ش�رة اإليه يف 
تفوق عر�ش »امراأة وحيدة« �شمن فع�لي�ت مهرج�ن نق�بة 
الفن�ن���ن ب�لالذقي���ة، ويعود ذلك للتف�ع���ل الكبر وطوال 
زم���ن العر�ش بن اجلمه���ور واأداء اأمان���ة وايل احل��شرة 

بقوة على اخل�شبة .
وب�ملط�لع���ة النقدية لأي عر�ش ل ب���ّد لن� من التنويه 
اإىل اأحداث���ه الرئي�ش���ة وتف��شي���ل مو�شوعه حت���ى لو ك�ن 
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ب�شيط���ً� كمح���ور امل���راأة املغلق عل���ى اأنف��شه� داخ���ل بيته� 
وك�أنه� �شجينة اجلدران بعد خروج زوجه� �شب�حً� وتركه� 
مع اأخي���ه املري�ش يف اإحدى الغرف وقف���ل الب�ب عليهم�، 
فتت����أزم ح�لته���� وت�ش����ب بتوت���ر نف�شي وع�شب���ي يجعله� 
م�شتنف���رة عن���د كل ات�ش����ل ه�تف���ي، فتعي����ش املخ����وف 
واأ�شغ����ث الأح���الم، وت�شل يف بع�ش الأحي����ن اإىل النزق 
اله�شتري مع ات�ش����لت زوجه� املتكررة وج�ره� املالِحق 
له���� وذل���ك ال�ش�ب ال���ذي ك�نت عل���ى عالقة مع���ه، واآخر 
ْي���ن �ش�بق، الأمر ال���ذي يدفعه لقتح�م  يالح���ق زوجه� بدحَ
�شجنه�-منزله� مط�لبً� بحقه، اأم� املراأة فلم يكن اأم�مه� 
�ش���وى البح���ث عن ط���رق للخ���روج م���ن م�أزقه���� النف�شي 
الع�شبي فت�شتبدل ح�لته���� املتواترة ب�لرق�ش على اأنغ�م 
مو�شيقي���ة تتمتع ب�ل�شتم�ع اإليه�، غر اأنه� مل تتخل�ش من 
انفع�لته� الداخلية املت�أججة، فتلج�أ حلزم الأمر مبح�ولة 
النتح�ر، وب�شكل مب�غ���ت تتوجه للت�شويب نحو من �شعوا 
اإىل قه���ر الن�ش�ء وتعذيبهن خلف الأب���واب املو�شدة، وهي 

واحدة منهن .
ت�أتي اأهمي���ة العر�ش جم�هريً� ل�شببن : الأول خي�ر 
املخرج���ة لن����شٍّ ير�ش���د م�ش���ر �شخ�شية وحي���دة ت�شبه 
���رات ب�ل�شغوط����ت الذكوري���ة يف  الكث���رات م���ن املح��شحَ
جمتمع�تن� ال�شرقية، وال�شبب الث�ين ح�شور الفن�نة اأمانة 
وايل كممثلة حمرتف���ة ا�شتط�عت مبهنية وعفوية اأن تنقل 
املتلقي من ح����لت يف ذروة الرتاجيدي� اإىل الكوميدي� ثم 
اإىل �ش���كل من الأداء بن الكوميدي� والرتاجيدي� وم� يطلق 
علي���ه الكوميدي� ال�شوداء، وهذا م� حق���ق للعر�ش عن�شر 
الفرجة حينً� والت�شويق ملت�بعة احلدث اأحي�نً� اأخرى، وهي 
���ب ل�ش�لح املمثلة، فيم� ج����ء الن�ش بتكثيف  عالمة حُت�شحَ
ملف�هيم وقيم جمتمعية حتكمه���� التق�ليد ال�ش�ئدة بهدف 
البحث عن التغير بل التمرد على الع�دات الب�لية املتحكمة 
مب�ش�ئر الن�شوة، وكل ذلك من خالل جت�شيد مع�ن�ة املراأة 
يف يوم من حي�ة ال�شيدة الوحيدة على اخل�شبة )منزله�( 
والتي نب�شت انفع�لته� لن�فذته�، فرتوي لالآخر املفرت�ش 
م���� يعتمل يف دواخله� من م�آ����شٍ اإن�ش�نية كواحدة مقهورة 
ب، واأي�شً� ك�شورة طبيعية عن تنوع  م���ن ن�ش�ء الع�مل املعذَّ
الع���وامل الع�طفي���ة يف حي����ة كل امراأة وكي���ف ميكن لتلك 

النم����ذج املواجهة والت�شدي لته�م�ت الذكور والتي متنع 
ع�دًة الن�ش�ء حتى من ال�شعور الإن�ش�ين ال�شيق، وهذا اأمر 
يف�شح ع�مل الذكورة ومواقف الكثر من رج�ل املجتمع�ت 
التقليدية الت���ي حتكمه� النزع�ت الفردية من موقع املراأة 
املغلوبة على اأمره�، وبذك�ء ُي�ش�ر لتلك املف�هيم ب�شخ�شية 
املع����ق املوج���ود خالل العر����ش يف اإحدى الغ���رف، وذلك 
املنظ�ر املراقب للمراأة يف كل مك�ن، والتحر�ش�ت اله�تفية، 
واقتح�م رجل للبيت مط�لبً� ب�لدين، ويف احلقيقة مط�لبً� 
بج�شده����، والأمل ال���ذي تعي�شه املراأة عند ق���رار ا�شتمت�ع 
الرج���ل بغريزته م���ع الأنثى اإىل اآخره م���ن دللت ب�شيطة 
�شّي للذكورة وموقع  وعميقة جعلت الن�ش اأم�م ت�شريح مرحَ
الن�ش���وة والت�أكيد على النظرة الأح�دي���ة للمراأة-اجل�شد، 
ول���و تخلى الن�ش ع���ن مفردات ج����ءت يف �شي����ق ال�شرد 
احل���واري خ�رج املجتم���ع ال�شرقي وخ��ش���ة ال�شوري لك�ن 
اأكرث اقرتاب���ً� من ذهنية املتلقي املحل���ي، ورغم ذلك فقد 
متكنت وايل من حتقيق مع�دلة العر�ش بن م� ج�ء به من 
فل�شفة خ��ش���ة بك�تبيه داريو فو وفران���كا راما و�شخ�شية 
دته� ربة املن���زل وزوجه� الغ�ئب احل��شر  امل���راأة التي ج�شَّ
بق���وة، ومنذ اللحظ���ة الأوىل وقبل اأن تك�ش���ف ال�شخ�شية 
ع���ن �شت�ئر منزله� )نوافذه�( من خالل التعبر ب�جل�شد 
امل�شتهل���ك اأم�م الرجل وهي الراق�ش���ة مبجون على اأنغ�م 
اأغني���ة »عيون بهية« والت���ي تعود يف اخلت�م ل���ذات احل�لة 

وك�أنن� اأم�م اإط�ر فني دليل للبداية واخل�متة .
���ر اأي�ش���ً� م�ش����رك�ت الفنين ح�شب م���� ج�ء يف  ُتذكحَ
بط�ق���ة العر�ش : م�ش�عد م�شمم الإ�ش�ءة : عماد حنو�س 
تنفي���ذ ال�ش���وت : اي���اد اخلطي���ب كوافر : ط���ارق عي�سى 
مدي���ر املن�شة : حممد مت���ويل خدم�ت وحتريك الديكور 

: �سامر لوباين .

احلافلة-امل�سرح اجلامعي-جامعة ت�سرين-
الاذقية

احلي����ة ح�فلة تقّلن� يف رحلته� من مك�ن اإىل اآخر، 
وتع���رب بن� يف طرق����ت واأنف�ق على هواه���� وهوان�، ويف 
طرق�ت واأنف�ق خ�رج اإرادتن�، وكل مّن� ي�شعى لأن ي�شل 
املك�ن الذي اأراد اأن يق�شده، ويف كثر من الأحي�ن نفقد 
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بو�شل���ة رحلتن���� اأو تتعرث الرحلة لأ�شب����ب واهية، ورمب� 
لأ�شب����ب مرتبطة بلقمة العي�ش فتك���ون الجت�ه�ت غر 
تل���ك التي و�شعن�ه� ك�أهداف لن����، فقد يتحكم �ش�حب 
القرار ب�شر الرحلة، اأو تتحكم بن� ح�جة البع�ش لتغير 
امل�ش����ر، وقد ُيفر�ش علين���� رك�ب مل نخرتهم برغبتن�، 
وق���د ت�شدمن���� الرحلة بح����دث مروع تك���ون معه نه�ية 
م�شرن�، ومع تلك الرحلة والتي حملت عنوان »احل�فلة« 
ت�ألي���ف الك�تب البلغ�ري �ستان�ساف �سرتاتييف اإخراج 
ها�س���م غ���زال وقي�س زريق���ة اختتم امل�ش���رح اجل�معي-
ج�مع���ة ت�شري���ن املهرج����نحَ يف دورت���ه ال�ش�د�شة بفرجة 
م�شرحي���ة �شعى م���ن خالله� فري���ق العر����ش لأن يكون 
�شعبي���ً� يف �شخ�شي�ت���ه الكوميدية املتن�ق�ش���ة واملتب�ينة 
يف مواقعه���� والتي خرج���ت اإىل زحمة احلي�ة وركبت يف 
مق�ع���د ح�فل���ة تقّله� اإىل مواقع خمتلف���ة، لكن احل�فلة 
ر ال�شفينة والرب�ن والتي  تذهب يف اجت�ه�ت اأخرى كقدحَ
تتق�ط���ع م���ع قول اأبو الطي���ب املتنبي : م���� كل م� يتمنى 

املرء يدركه... 
اعتمد العر�ش على الب�ش�طة يف الطرح وال�شال�شة 
يف احلوارات ب�للهج�����ت الدارجة البي�ش�ء وال�ش�حلية، 
فب����دت ال�شخ�شي�����ت يف مف�رق�����ت غرائبي����ة الأطوار، 
وب�لطب����ع ف�����إن الرتكيبية واملف�رق�����ت النمطية ل�شرائح 
املجتمع �شكلت اأ�ش��ش �شي�غة العر�ش �شكاًل وم�شمونً� 

والتي ج�شدت من�ذج نلتقي به� يوميً� يف ح�فلة احلي�ة، 
فهن�����ك الريفي ال����ذي اأقحم نف�ش����ه يف احل�فلة، واأكرث 
م����� ي�شغله التعليق�����ت ال�ش�ذج����ة وال�شطحي����ة، وهن�ك 
املو�شيق����ي القل����ق عل����ى م�شر حف����ل فني ي�ش�����رك فيه 
ع����دد من كب�ر املو�شيقين وم� ي�ش����رتو، وهن�ك الع��شق 
واملع�ش����وق، واملوظف.. اإلخ.. وجمي����ع تلك ال�شخ�شي�ت 
تلتق����ي يف احل�فل����ة لرت�ش����م لنف�شه����� مالم����ح خ��ش����ة 
بطموح�ته����� العفوية، فتبدو جمي����ع الأطراف متن�حرة 
بعد اأن غر ال�ش�ئق وجهة طريق احل�فلة من املدينة اإىل 
الأري�ف بحثً� عن اأرغفة خبز لع�ئلته، الأمر الذي يحول 
موقع اجلمي����ع اإىل قطيع ق�دهم �ش�ئ����ق هّمه م�شلحته 
ال�شخ�شية، وتبداأ امل�ش�حن�����ت والتحري�ش فيم� بينهم 
لإقن�ع ال�ش�ئق ب�لتمّهل والتوقف عن الرعونة يف القي�دة 
والعودة اإىل امل�ش�ر املرجّو )قلب املدينة( لكن خم�وفهم 
م����ن انفع�لت ال�ش�ئق اأو ردة فعله ب�ل�شرب متنعهم من 
مواجهت����ه، ومع كل خوف جديد من ح�دث مروع ي�شعى 
اأبط�����ل احل�فل����ة اإىل دف����ع بع�شه����م ملواجه����ة ال�ش�ئق، 
وحتول املح�ولت دون حتقي����ق مطلبهم، واأم�م ف�شلهم 
تك�ش����ف الأحداث طبيع����ة الب�ش����ر الأن�ني����ة والنفع�لية 
املر�شي����ة واملواقع النهزامية والتفرق����ة بن بني الب�شر 
الأزواج  خالف�����ت  واأ�شب�����ب  منطقي����ة  غ����ر  لأ�شب�����ب 
ونكدهم وغرة الع�ش�����ق والنزع�ت الع�طفية الذكورية 
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اإىل اآخ����ر م����� هن�����ك من تن����وع للمف�رق�ت ب����ن الذك�ء 
والغب�����ء مثل �شخ�شي����ة الذكي �ش�ح����ب البطن املمتلئة 
)اأداه حمم����د اإبراهي����م( و�شخ�شية غ����ر امل�شوؤول عن 
�شلوك����ه والكحويل )اأداه كم����ال ف�س����ة( واأي�شً� املق�ربة 
ب����ن �شخ�شي����ة الع��شقة املغن�����ج )اأدته� رمي����ا ال�سوا( 
و�شخ�شي����ة ال�شيدة اجل�دة والأنيق����ة )اأدته� فرح بدر( 
والتب�ي����ن الكبر بن جنم املو�شيق� ع�زف الكونرتب��ش 
الذي ارتدى بذة امل�ي�شرتو )اأداه  ح�سن �سقر( والع�مل 
الب�شيط )اأداه ابراهيم حممد( وتلك ال�شخ�شية التي 
اعتمده����� العر�ش للمغ�لطة )كوميدي����� الفودفيل( من 
خالل الريفي ال�ش�ذج الب�شي����ط )اأداه �سلمان �سلمان( 
وذلك الف����رق بن نكد ال����زوج )اأداه م�سطفى هال( 

و�شغف وغرة الع��شق )اأداه عمران اخلطيب( .
املب��ش���رة  ومنه����  الت�شميني���ة  املو�شوع����ت  تل���ك 
وامل�شغول���ة ب�شيء من املب�لغ���ة يف املف�رق�ت الك�ريك�تورية 
لل�شخ�شي����ت تندرج مرة حتت م� ي�شمى كوميدي� الف�ْر�ش 
ومرات اأخرى كوميدي� املغ�لطة )الفودفيل( ومرات تتوقف 
م���ع م�ش�حن�ت ارجت�لية منظمة وك�أنه���� تنتقل وبغفلة من 
زمن العر����ش اإىل كوميدي� الرجت����ل )ديالرتي( حققت 
جميعه���� تن�غمً� ين�شجم مع ذهني���ة اجلمهور، وخ��شة يف 
تركي���ز العر�ش على هموم الفئ����ت الب�شيطة من املجتمع، 
كم���� �شلط ال�ش���وء عل���ى ح����لت اجتم�عية نح���ن ب�أم�شِّ 
احل�ج���ة ملن�ق�شته���� به���دف تطوي���ر حي����ة جمتمع�تن� يف 
رحالت احل�ف���الت امل�شرية والتي رمب� تتغر اجت�ه�ته� 
لأمر ا�شتهالك���ي كح�جة ال�ش�ئق للخب���ز الذي مل يح�شل 
عليه من اأفران املدين���ة ف�جته ب�لرك�ب اإىل الأري�ف دون 
اأن يعر اهتم�م���ه حل�جة كل منهم يف الو�شول اإىل املك�ن 
ال���ذي يحقق غ�يت���ه واأم�نيه واأحالم���ه يف معزوفة الزمن 
واأحل�نه ولقم���ة العي�ش وال�شراع�ت امل�شتمرة بن الأفراد 

واجلم�ع�ت .
ت�شتح���ق  مواه���ب  العر����ش  �شخ�شي����ت  ���دت  ج�شَّ
الهتم����م واملت�بع���ة ومنحه� املزي���د من الفر����ش لأهمية 
اأدائه� وتن�غمه���� يف حتقيق تف��شيل كل منهم ل�شخ�شيته 
�شمن رحلة ح�فلة منوذجية يف خمتلف معطي�ته�، والأبرز 
مقولته���� املوجزة يف بيت ال�شع���ر الق�ئل : م� كل م� يتمنى 

امل���رء يدركه.. جت���ري الري�ح مب� ل ت�شته���ي ال�شفن، لكن 
حم����ولت �شخ�شي�ت العر�ش ك�نت تتج���ه دائمً� لتحقيق 
مفه���وم اأبي�ت ال�شع���ر الق�ئلة : جتري الري����ح كم� جتري 
�شفينتن����.. نحن الري�ح ونحن البح���ر وال�شفن.. اإن الذي 
ْتُه الإن����شُ واجلن..  يرجت���ي �شيئً� بهّمت���ِه.. يلق�ُه ل���و ح�ربحَ
ف�ق�ش���د اإىل قم���م الأ�شي����ِء تدركه�.. جت���ري الري�ح كم� 

رادت له� ال�شفن .
خت�م���ً�.. جت���در الإ�ش����رة اإىل امل�شه���د الب�شري 
للعر����ش )�شينوغرافي���� ها�س���م غ���زال( وتن���ّوع احل�ش 
الل���وين يف تبدلت���ه وت�أثرات���ه املتن�مي���ة تدريجيً�، مع 
حركة واإيق�ع املحَ�ش�هد املتت�لية يف مك�ن واحد واملتواترة 
ب�شخ���ب اأزمنته�، وحتى يف حلظ�ت ال�شمت والرتقب 
واله���دوء احل���ذر وامل�شغول���ة بتقنية موازي���ة للموؤثرات 
ال�شمعي���ة واملخت����رات املو�شيقي���ة الت���ي عم���ل عليه���� 
فية م�ش���رف ال�شوت مهدي زرب���ا، بينم� ا�شتغلت  بحرحَ
وف���اء غزال على الإ�ش�ءة بجم�لي���ة ح�شية تزامنية مع 
كل مرحل���ة من تط���ورات الرحلة وبتوات���ر حزم الإن�رة 
مع انقالب����ت اأفع�ل ال�شخ�شي�ت، فج����ءت ال�ش�دمة 
منه� مب�غتة حتى يف حركة اإ�ش�ءته�.. من هن� يك�شف 
العر�ش اأهمية فرجته امل�شرحية اجلم�هرية كونه ج�ء 
نتيجة جوهرية لور�شة اأق�مه� امل�شرح اجل�معي-ج�معة 
ت�شري���ن ب�إ�ش���راف املخرج���ن غ���زال وزريق���ة، ولي����ش 
جديدًا تقدمي م�شرح ج�معة ت�شرين بتك�مل فني لفراغ 
بحَت فيه� ق�شب�ن �شكلت هيكل  خ�شبة �شرطي واقعي ُن�شِ
احل�فلة واملق�ع���د الأنيقة وبقب�ش�ت للتم�شك ب�ل�شقف 
وك�أنن���� يف ح�ف���ة احلي�ة، فيم���� الطريق املوؤدي���ة اإلين� 
مفتوح���ة خالل زم���ن العر�ش ك�م���اًل.. واإىل ال�شدمة 
الأخ���رة لرحلة تتكرر كل يوم، وهن���� ي�ش�ر ل�شتخدام 
املوؤث���رات الب�شري���ة وال�شمعية مبه�رة ع�لي���ة قدمته� 
مواهب مبدعة ُقدم بع�شه� لأول مرة على اخل�شبة ويف 
املوق���ع ال�شحي���ح، وب�لت�يل لي�ش غريب���ً� تفوق العر�ش 
ده� الفن�نون: حممد اإبراهيم،  ب�شخ�شي�ته الت���ي ج�شَّ
كم���ال ف�س���ة، رمي���ا ال�س���وا، ف���رح ب���در، ح�س���ن �سقر، 
�سلم���ان �سلم���ان، اإبراهيم حممد، عم���ران اخلطيب، 

م�سطفى هال .
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اأقام ف���رع حم�ص لنقابة الفنان���ن مهرجاَن حم�ص 
امل�شرح���ي الثالث والع�شرين و�ش���ط ح�شد جماهريي كبري 

ملأ املقاعد واملمرات على مدى اأيام املهرجان كافة .
وق���د افتتح املهرجاَن اأمُن فرع حم�ص حلزب البعث 
العرب���ي اال�شرتاكي الرفيق عم���ر حوري���ة بح�شور الفنان 

زهري رم�ضان نقيب الفنانن .
اأقي���م املهرجان عل���ى م�شرح دار الثقاف���ة يف الفرتة 
الواقع���ة م���ا ب���ن 12/4 اإىل 12/9/ 2018 مب�شاركة �شتة 
عرو����ص م�شرحي���ة، اأربع���ة منه���ا حم�شي���ة، وواح���د من 
اللذقي���ة، واالآخر من دم�شق وهو عر�ص يقوم على رق�ص 
الدبك���ة ال�شعبي���ة يف عمومه وعلى بع����ص الرق�شات ذات 
الطاب���ع التعب���ريي، لذلك �شيت���م ا�شتبعاده م���ن الدرا�شة 
باعتب���اره رق�شًا ولي�ص م�شرحًا، وعل���ى هذا فاإن العرو�ص 
امل�شرحي���ة الت���ي �شارك���ت ه���ي : فرق���ة امل�ش���رح العمايل 
)حم�ص(-فرق���ة اإ�شبيلية )حم�ص(-فرق���ة احتاد طلبة 
�شوري���ة )جامع���ة البعث-حم�ص(-فرقة نقاب���ة الفنانن 
)ف���رع حم�ص(-فرق���ة امل�شرح القوم���ي )اللذقية( وقد 
م املهرج���ان الفنان �ضام���ر اإبراهي���م وقدمه من خلل  كرَّ
ه واأخرج���ه املخ���رج االإذاعي  فيل���م وثائق���ي ق�ش���ري اأع���دَّ
م للفنان اإبراهي���م درع املهرجان  طلح���ت مهرات كما ُق���دِّ
الذي �شممه الفنان اإياد البالل اإ�شافة اإىل �شهادة تقدير.
كت���ب نقيب الفنانن زهري رم�ضان كلمة على غلف 

دليل املهرجان جاء فيها :
ت اإعادُة اإحياء مهرجان حم�ص  “يف الع���ام 2015 َت�مَّ
امل�شرح���ي الذي توقف ب�شبب احل���رب الكونية الظاملة التي 
ابي التكفريي  �شنته���ا قوى الفك���ر التلمودي الظلم���ي الوهَّ
عل���ى بلدن���ا الأنه البل���د العرب���ي الوحيد ال���ذي حافظ على 
ى لفكر اخلراب والظلم،  الثوابت الوطنية والقومية، وت�شدَّ

ل فك���ر الوعي والبن���اء واملقاومة يف  د عل���ى تاأ�صُّ وه���ذا يوؤكِّ
ال���روح ال�صورية منذ اآالف ال�صنني, وهنا يح�صرين قول َبْعٍل 
ال�صوري قبل اآالف ال�صنني : قَدُر ال�صوريني اأَْن يعيدوا تنظيم 

العامِل كلما و�صل اإىل اخلراب” .
   

ا يُّ جدًّ رِّ املفت�ش ال�سِّ
قدمت فرق���ة امل�صرح العمايل يف حم����ص عر�صها ال�صاخر 
َيّ جّدًا” املقتَب�ص عن م�صرحية “املفت�ص” للكاتب  رِّ “املفت����صُ ال�صِّ
م���ت على م�صارح  امل�صرح���ي الرو�صي نيك����والي غوغ����ول التي ُقدِّ
الع���امل ع�صرات املرات بروؤى فكري���ة وفنية وجمالية خمتلفة وفق 
الظروف االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية اخلا�صة بكل بلد .
وحكاية املفت�ص الغوغويل ب�صيطة اإىل حدٍّ بعيد, حيث 
ي�صاع يف املدينة خ���ُر و�صول مفت�ص حكومي عام للتفتي�ص 
عل���ى �صري االأم���ور الر�صمية فيها, وعلى اأث���ر هذه ال�صائعة 
تنقل���ب جمي���ع املعايري ال�صلوكي���ة الوظيفي���ة واالجتماعية 
واالأخالقي���ة لتظهر االإدارة يف اأبهى �صورها, مع حماوالت 
جادة ل�صراء �صم���ري املفت�ص القادم م���ن العا�صمة والذي 
ين���زل يف فندق املدين���ة, وهو جمرد �ص���اب طائ�ص مفل�ص 
ه���و ومرافقه ولي�ص له اأية عالقة بالوظائف احلكومية, ما 
يعن���ي اأنَّ املفت�ص مفتاح حتري�صي لف�صح ما كانت متار�صه 
القي���ادات الر�صمي���ة والتج���ار واأ�صح���اب امل�صال���ح م���ن 

الراأ�صماليني املتحكمني بحياة النا�ص الفقراء الطيبني .
اإن غوغ���ول يدخل هنا اإىل عامل ال�صيا�صة واالقت�صاد 
من ب����اب ال�صائع����ة التي كثريًا م����ا دمرت اأ�صخا�ص����ًا ودواًل 
ر م�صكالت  ب�صبب فاعليتها يف نفو�ص النا�ص وعقولهم ليفجِّ
املجتم����ع الرو�ص����ي ويك�صف الف�ص����اد الذي �ص����اد يف االإدارة 
وال�صلطة وقد يذه����ب بالبالد اإىل الدمار النف�صي واملعريف 

والثقايف واالجتماعي واالقت�صادي واالأخالقي.. اإلخ .  

عرو�ض متفاوتة امل�ستوى يف مهرجان 
حم�ض امل�رشحي الثالث والع�رشين

حممد بري العواين
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ن�����ص “املفت�ص” م�صي����دة بارعة يف البن����اء الفني 
والتحلي����ل النف�ص����ي واالجتماع����ي ل�صخ�صي����ات مرعب����ة 
ة منحطة جبان����ة يف داخلها,  خميف����ة يف ظاهره����ا, ه�صَّ
ومو�ص����وع كهذا ي�صتقط����ب الكثرَي من الف����رق امل�صرحية 
املحرتف����ة والهاوي����ة لتقدمه مل����ا فيه م����ن اإمكانيات خلق 
�صخ�صي����ات باهرة ميكن ال�صخرية منه����ا رغم �صطوتها 
وبط�صه����ا, وه����ذا م����ا فعلت����ه فرق����ة امل�ص����رح العمايل يف 
حم�����ص, حيث ق����ام رم�س����ان عي�س����ى باقتبا�����ص الن�ص 
الرو�صي يف حماولة لتبييئه �صورّيًا من خالل لهجة عامية 
�صورية زخ����رت بالكثري من املفارق����ات اللفظية ال�صعبية 
املحلي����ة الت����ي متتلك تعاط����ف اجلمهور معه����ا مبا�صرة, 
واحلق فقد حقق هذا الفعل ما اأراده املعدُّ واملخرج معًا, 
ودليل ذل����ك ال�صحك ال�صاخب من قب����ل اجلمهور على 

�صخ�صيات احلكاية .
مل يق�صر املخرج �سام���ر اإبراهيم يف املبالغة بتقدمي 
�صخ�صيات���ه يف اللحظات الق�ص���وى من طاقاتها احلركية 
واللفظية التي �صغلت عي���ون واآذان اجلمهور الكثيف, وقد 
َت�مَّ زجُّ هذه ال�صخ�صي���ات يف اأمكنة ذات م�صاحات وا�صعة 
ج���ّدًا اأعلن عن اأ�صمائها من خ���الل الفتات اإعالنية ت�صري 
اإىل مكت���ب احلاكم-من���زل احلاكم-الفندق-احلّم���ام.. 
اإلخ, وتو�صيع املكان يف ن�ص كهذا يقود اإىل تو�صيع احلركة 
ى اإىل التخفيف من ال�صغ���ط النف�صي  امل�صرحي���ة مم���ا اأدَّ
الذي تعاين منه ال�صخ�صيات االآن وهنا, وهذا ما ا�صتدعى 
م���ن املخرج اأن يحطم ه���ذه امل�صاح���ات باحلركة املتوترة 
ة كما ل���و اأنها ُدم���ى يحركها  ال�صريع���ة ال�صاخب���ة احل���ادَّ

الالعب بنَزق حاد .
يوؤكد امل�صهد االفتتاحي لعر�ص “املفت�ص ال�صري جًدًا” 
روؤيًة وا�صحة, فهو م�صه���د جميل ومعرِّ عن فكر ال�صلطات 
العربية و�صلطات العامل الثالث يف احتكار املنا�صب والتحكم 
مب�صائر املوؤ�ص�صات والنا�ص الطيبني الغيورين على م�صالح 
الوط���ن, والأن هذا امل�صهد خطري ويخت���زل تاريخ ال�صلطات 
ال�صيا�صية فقد كرره املخرج يف قفلة عر�صه بعد اأن تبني اأن 
املفت����ص االأول كان ن�صاًبا, ليتمَّ تاأكي���ُد اأن عمليات الن�صب 
واالحتي���ال م�صتم���رٌة حتى ه���ذه اللحظة, وهذا م���ا ُيح�َصب 
ل�صال���ح املخرج اإبراهيم فنّي���ًا, وُيح�َصب �ص���ده فكرّيًا الأنه 

يتناق�ص مع اخلوف الذي اأبداه احلاكم واأعوانه من املفت�ص 
ومن اإمكانية حما�صبتهم وطردهم .

برغم براع���ة اال�صتهالل واخلتام وبرغم قوة املقولة 
الفنية-الفكرية فاإن جمريات العر�ص ناءت بحمل الروؤية 
الفني���ة الفكري���ة تل���ك, وملّ���ا كان ال بد م���ن تقدي�م مناذج 
ها االآخ���ر يف املعرفة  ها ع���ن بع�صِ اإن�صاني���ة خمتل���ف بع�صُ
والثقافة وال�صلوك.. اإلخ رغم الت�صابه والتطابق يف االإدارة 
احلكومي���ة واملالية والق�صائية والع�صكري���ة اإال اأنَّ العر�ص 
م لنا �صخ�صي���اٍت كرتونيًة ثابتة غ���ري نامية, مت�صابهة  ق���دَّ
يف ال�صل���وك والتفك���ري, متناظ���رة ومتطابق���ة يف احلركة 
َزٌة ومتهافت���ة,  َه���ٌة مق���زِّ وامللفوظي���ة, وه���ي من���اذج م�صوَّ
و�صخ�صي���ات كه���ذه ال تخي���ف اأح���دًا عل���ى االإط���الق الأن 
ال�صحك يتمُّ على كل �ص���يء فيها مما يجعل ت�صلطها على 
م���ِت ال�صخ�صياُت  مقالي���د احلكم غ���ري �صحيح, ولهذا ُقدِّ
نف�ُصه���ا كمو�ص���وع لل�صخري���ة واله���زء وال�صح���ك, ولي����ص 
كمو�صوع لنقدها.. ونوؤكد ما نذهب اإليه من خالل م�صتويي 
الت�صابه احلرك���ي, حيث مت�صي ال�صخ�صي���ات جميعًا وفق 
جي ال�صريك, وتتح���رك ال�صخ�صيات نف�صها  اأ�صل���وب مهرِّ
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وكاأنه���ا م�صنوع���ة م���ن مفا�ص���ل خ�صبية مثله���ا مثل دمى 
املاريونيت وتت�صقلب وتزح���ف وتقفز مثل العب اأكروبات, 
واأم���ا من جه���ة امللفوظية ف���اإن االأع���مَّ م���ن ال�صخ�صيات 
ًه���ا وهو يتكل���م وحده اأو م���ع اأحد من  يظه���ر اأمامن���ا ُم�َصوَّ
ال�صخ�صي���ات االأخرى, واإذا كان مثل هذا االإجراء مطلوبًا 
لتمييز كل �صخ�صية ب�صوتها فاإن ال�صخ�صيات حتمل عبء 
ت�صوهات نطق املمثلني اأنف�صهم ب�صبب خلل فني وعلمي يف 
ا�صتخ���دام ال�صوت, ولهذا تنه����ص جملة من االأ�صئلة حول 
ه���ذه االإجراءات ه���ي : على َمن اأ�صح���ك؟ ملاذا اأ�صحك؟ 

ْن اأ�صحك؟ كيف اأ�صحك؟ متى اأ�صحك؟ ممَّ
ي ج���ّدًا” نف�صه خارج  رِّ يقدم عر����ص “املفت����ص ال�صِّ
امل���كان والزم���ان, حيث ال َتْعي���ني للبيئة الت���ي جتري فيها 
االأح���داُث والوقائ���ع, وال َتْعي���ني للزم���ان ال���ذي جرت فيه 
االأح���داث والوقائ���ع, واأمر كهذا يجع���ل العر�ص امل�صرحي 
ب�صخ�صياته ومو�صوعه وم�صمونه تعميمًا غري �صحيح, بل 
اإن عر�ص���ًا كهذا يفقد م�صداقيته الواقعية حني يتكلم عن 
حاكم جم���رد وقا�ص جمرد وقائد �صرط���ة جمرد.. اإلخ.. 
ُنه  اإذن ال ب���د لكل عر����ص م�صرحي من هوية حت���دده وُتَعيِّ

�صه هي البيئة-املكان والزمان . وُت�َصخِّ
اأدار املخ���رج �سام���ر اإبراهي���م عر�ص���ه امل�صرحي يف 
ف���راغ م�صرحي وا�صع ج���ّدًا احتلت فيه خ�صب���ة م�صرح دار 
الثقافة الَقْدَر االأكَر مما ك�صف �صاآلة اأغرا�صه امل�صرحية 
َعِة يف هذا الفراغ املخيف, وملا كان الف�صاء  القليل���ة املتو�صِّ
امل�صرحي يتحدد با�صتخدام املمثلني لالأغرا�ص امل�صرحية 
ا�صتخدامًا فنًيًا ودرامًيًا فاإن احلركة امل�صرحية تتحول اإىل 

حركة درامية يف هذا الف�صاء .
اإن امل�صاح����ة الكبرية جّدًا والفارغة والت����ي مل ُت�ْصَتْخَدْم 
اأوقع����ت املمثل����ني يف م�صكالت احلرك����ة ال�صريعة ج����ًدًا لقطع 
م�صاف����ات طويلة فيما بينه����م يف الزمن املحدد لالأداء اللغوي 
واحلركي مما ا�صتنفد الكثري من طاقات املمثلني اجل�صدية .
االأ�ص���ل يف كل معاجلة لن�ص م�صرح���ي معرفُة ووعُي 
املنطل���ق الرئي�ص للفعل الدرامي فيه وماآل هذا الفعل, ولو 
و  تاأملنا هذه الق�صية التي نادرًا ما ياأبه لها املخرجون وُمِعدُّ

الن�صو�ص امل�صرحية لوقفنا اأمام خطورتها مذهولني .
اإن مو�ص����وع مفت�ص غوغ���ول يقوم عل����ى �صائعِة قدوِم 
مفت�����صٍ عام م����ن العا�صمة, بينم����ا يقوم م�صم����ون املفت�ص 

عل����ى ردِّ فعٍل جتاه هذه ال�صائعة, وه����ذا يعني اأن على املعدِّ 
واملخرج والفنيِّني وم�صممي الديكور واملو�صيقا وغري ذلك 
اأن َيْبنوا عر�صًا قائمًا على ردود االأفعال, وهذا ما مل يقدمه 
م العر�ُص نف�َصه  العر�����ص.. عل����ى العك�ص من ذلك فقد ق����دَّ
عل����ى اأ�صا�ص االأفعال الهجومية, فجاءت احلركة امل�صرحية 

الدرامية غري مقنعة الأنها تناق�صت مع امل�صمون .
يُّ جّدًا” طاقات متثيليًة  رِّ امتلك عر�ص “املفت�ص ال�صِّ
تب�ص����ر بخري وافر وعميم لعرو�����ص قادمة, واإذا كان املديح 
يط����ال اجلميع ملا بذلوه من جهد فاإن ما لفت انتباه النا�ص 
ود حيث مل  هو �صخ�صي����ة ابنة احلاكم التي اأدتها روان �َسدُّ
تت�صاب����ه مع اأية �صخ�صية من �صخ�صيات العر�ص امل�صرحي 
ال عل����ى امل�صت����وى احلركي وال على امل�صت����وى اللفظي, ومثل 
ذلك كان املمثل �سيزار �سلوم الذي اأدى دور مرافق املفت�ص 
املزيف الن�صاب, فقد اأدى �صخ�صيته با�صتخدام اإدغامات 
�صوتي����ة لفظية غ����ري مفهوم����ة لكلمات ال�صخ�صي����ة, ولكنه 
عوَّ�ص عن الكلم����ات باالإمياءات واحلركات الدالة املعرة, 
فكان ما قدمه اأكرث تعبريًا وجمااًل مما لو قال كلمات دوره, 
اأم����ا املمثلة �سالم خ�سر فقدم����ت �صخ�صية زوجة احلاكم 
املت�صابية الطامعة يف متلُِّك كل �صيء مبن يف ذلك الرجال 

اأيًّا كانت م�صتوياتهم ما داموا من اأهل ال�صلطة .
حظ���ي العر�ص بتعاط���ف جماهريي جي���د الأنه قدم 
متع���ة اأبهج���ت النا����ص بالرغم م���ن قفالته الث���الث التي 
جعلت املتفرجني ينتظ���رون النهاية, ما يعني اأن اجلمهور 
لي����ص من�صاق���ًا متام���ًا م���ع امل�صم���ون الفك���ري الكوميدي 

النقدي للن�ص .
 

املفت�ش ال�سري جداً 
عن ن�ص “املفت�ص” لغوغول .

اإعداد : رم�صان عي�صى .
اإخراج : �صامر ابراهيم . 

خ�ص���ر-روان  حوراين-�ص���الم  يع���رب   : املمثل���ون 
ر�ص���وان- �صلوم-ي���ارا  دروي�ص-�صي���زار  ود-اأحم���د  �صدُّ
اف-ك���رم  ���ا اإبراهيم-�صليم���ان وقَّ رم�ص���ان عي�صى-األي�صَّ

ال�صيني-فاخر اأبو زهري-حممود �صرف الدين .
الديكور : حيدر اإبراهيم . 
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املو�سيقا : كرم ال�صيني وكنان دامرجي . 
اإدارة املن�سة : اإليا�ص ديوب . 

املاكياج : �صحاب اإبراهيم . 
االإ�ساءة : ب�صام اإبراهيم . 

ا . املالب�ش : جناح حنَّ
م�ساعدة املخرج : ليلى اإبراهيم .

مرثية املمثل االأوحد-كاخلا�ش
قدم���ت نقابة فن���اين حم����ص عر�صه���ا املونودرامي 
“مرثي���ة املمث���ل االأوحد-كاخلا����ص” من اإع���داد ومتثيل 
واإخراج خالد الطالب وه���و عمل ُمَعدٌّ عن ق�صة الرو�صي 
ت�سيخ���وف بالعنوان نف�صه, غ���ري اأن املعّد ت�صرف بالن�ص 
���ًا اآخر م���ن م�صرحية “املل���ك لري” ل�  واأ�ص���اف اإلي���ه ن�صً

�سك�سبري .
يحك���ي الن�ص االأ�صلي حكاي���ة ممثل مت تكرميه ذات 
ليل���ة ودخل اإىل غرفة املالب�ص وتاأخر فيه���ا, َفَن�ِصَيه عمال 
امل�صرح واأغلق���وا عليه االأبواب وذهبوا اإىل بيوتهم تاركينه 
لل���رد والقلق والعتم���ة وا�صتجرار املا�ص���ي واإعادة اإنتاجه 
االآن, اأي اأن عر����ص “كاخلا����ص” املمث���ل املن�صيِّ يتم االآن 

وهن���ا ولي�ص تداعي���ًا نف�صّي���ًا ملا�ٍص انق�صى كم���ا يف عموم 
ن�صو����ص املونودرام���ا العربية الت���ي نعرفها, وه���ذا يعني 
بالتاأكيد اأن املعاناة النف�صية والعقلية للممثل كاخلا�ص تنبع 
�ص له بامل�صادفة, ف�صار ذلك  من هذا احل�صار الذي تعرَّ
دافعًا لك���ي يحاول اخلروج من املكان, ومل���ا بداأ الف�صل يف 
اخلروج يفر�ص نف�صه ب���داأ املمثل باإ�صغال نف�صه با�صتعادة 
اأدوار مثَّله���ا من قب���ل, اأو حلَم يف اأن ميثلها, وهذا ما يرر 
اإدخ���ال ن����ص “امللك لري” على بنية ن����ص ت�سيخوف من 

قبل املعدِّ .
يبدو بو�صوح هن���ا اأن املكان والزمان هما املتحكمان 
الوحي���دان بطبيع���ة ووظيف���ة كل حرك���ة يقوم به���ا املمثل 
كاخلا����ص الأن �َصْرَط���يَّ امل���كان والزمان �صرط���ان قاهران 
بالرغ���م من املمثل لكونهما ي�ص���كالن ح�صارًا وم�صَيَدًة ال 

فكاك منها الليلة على االإطالق .
و�ص���رط املكان-الزم���ان يف�ص���ح عن طبيع���ة باردة 
قار�ص���ة ج���ًدًا من ليايل رو�صي���ا ال�صتائي���ة, ت�صتدعي معها 
مالب����ص �صوفية �صميكة للتدفئة, كما ت�صتدعي حركة قوية 
�صريع���ة متوترة لتدفئ���ة اجل�صد ومقاوم���ة ال�صقيع, وهذا 
بطبيعت���ه ي�صتدعي اأداًء �صوتّيًا ت�صط���ك فيه االأ�صنان مبا 



عرو�ص متفاوتة امل�شتوى يف مهرجان حم�ص امل�شرحي الثالث والع�شرين احلياة امل�شرحية - العدد 106

122

T
h

eatre L
ife - Issu

e 10
6

24

يتنا�ص���ب مع ارتعا�ص ورجف���ان اجل�صد البارد, وهذا ما مل 
يكت�صف���ه العر�ص, بل على العك�ص م���ن ذلك فقد حتركت 
ال�صخ�صي���ة يف ظرف مكاين وزماين معت���دل رغم اإ�صارة 

االألفاظ اللغوية اإىل ما حتدثنا عنه .
ومما له داللته ال�صلبي���ة ا�صتنادًا اإىل ما تقدم هو اأن 
مالب����ص ال�صخ�صية كانت مزيجًا من مالب�ص ع�صرية من 
الق���رن احل���ادي والع�صرين وال عالفة له���ا بتاريخ الن�ص, 
َد العر�ُص امل���كاَن والزماَن رغم اأن م���كاَن وزماَن  وق���د حيَّ

الن�ص الت�صيخويف هو رو�صيا .
ولعلن���ا ال نخطئ حني ننظر اإىل االأغرا�ص امل�صرحية 
ها  املنثورة على خ�صبة امل�ص���رح فال نرى رابطًا يربط بع�صَ
���اة بقطع من  ببع�صه���ا االآخ���ر, وهي عبارة ع���ن كتل مغطَّ

القما�ص متنوعة االألوان . 
تك�ص���ف االأغرا�ص عن اأنها ال توح���ي مبكان اأو زمان 
حمددي���ن, وهذا �صرط اأ�صلوبي ميكن فهمه اإذا تطابق مع 
معطيات اأخ���رى اأهمها التمثيل الذي ابتع���د عن الواقعية 

والطبيعية يف احلركة واالأداء اللغوي . 
ومل���ا كان املكان مزيجًا م���ن اأغرا�ص ال هوية لها فقد 
جاءت احلركة امل�صرحية كذل���ك, وبالتايل ما كانت �صوى 

انتقاالت من هنا اإىل هناك ال يررها مرر درامي . 
اأم���ا اإيقاع العر�ص فكان بطيئًا امتث���ااًل الإيقاع االأداء 
الهام�ص وع���دم وجود هدف اأعلى للعمل وعدم وجود خط 
فع���ل مت�صل ي�صم���ح للجمه���ور مبتابعة تط���ور ال�صخ�صية 

امل�صرحية ويرر ح�صورها االآن اأمام اجلمهور . 

مرثية املمثل االأوحد 
تاأليف : اأنطون ت�صيخوف . 

اإعداد واإخراج ومتثيل : خالد الطالب . 
املخرج امل�ساعد : متام العواين . 
م�ساعد املخرج : اأ�صامة عي�صى . 

ت�سميم االإ�ساءة : حممد احل�صني وعمر عواين . 
ت�سميم وتنفيذ الديكور : ح�صام كيايل . 

اختيارات مو�سيقية : فايز ال�صامي . 
تنفيذ اإ�ساءة : مي�صيل معماري . 

فني اإ�ساءة : جهاد االأخر�ص .

طقو�ش االأبي�ش
ذق���ي عر�ص���ه امل�صرحي  ق���دم امل�ص���رح القوم���ي الالَّ
“طقو�ص االأبي�ص” من تاأليف حممود اأبو العبا�ش اإخراج 

ها�سم غزال .
يخطفك العنوان جتاه ف�صاءات الطقو�ص االحتفالية 
���ة الأن���ك �صتعي�ص �صعائ���ر وجدانية  االأ�صطوري���ة والفانتاِزيَّ
وح�صية بكامل به���اء روحك, والأن للطقو����ص ح�صورًا بهّيًا 
ه���ا االإميان العميق  يف الوج���دان اجلمع���ي والفردي يوحدُّ
بها, ولهذا تنخطف الع���ني ال�صعورّيًا جتاه احتفال ب�صري 

دة بكل اأناقة وجمال . تتجلى فيه ال�صعائر جم�صَّ
واإذ ياأخذك االأبي�ص بنقائه نحو عامل الروح ال�صفيفة 
ف���اإن ال�ص���واد يحتف���ل بح�ص���وره الطاغ���ي اأم���ام االأبي�ص 
الطاغي, كذلك ه���و العاَل��ُم, وكذلك ه���ي احلياة الدنيا, 
وكذل���ك هو االإن�ص���ان : نقي�صان ما ي���كادان يفرتقان حتى 
هما  يجتمع���ا يف موك���ب واحد, موكب الوالدة وامل���وت, يحفُّ
على ال���دوام ال�صوؤال العتيق : “اأيهم���ا اأ�صبق؟” واجلواب 
دائم���ًا : “ال فرق ما داما يتناوبان ماأ�صاة االإن�صان حتى يف 

حلظة فرحه الق�صوى” .
ة يول���د عر�ص امل�صرح  يَّ يف عم���ق ه���ذه الثنائية ال�صدِّ
القوم���ي يف الالذقي���ة وف���ق ثنائي���ات كث���رية تتج�ص���د يف 
مو�صوع���ة امل���وت وال���والدة املتك���ررة يف كل م���رة, ولك���ن 
وف���ق اأ�صكال خمتلف���ة وكاأننا اأمام حلظ���ة وجودية واحدة 
حتك���م الكون كله ه���ي حلظة االأبي�ص/االأ�ص���ود يف عمقها 

الرتاجيدي الباطني .
يحتف���ل ف�ص���اء العر����ص مبلء كل م���ا من �صاأن���ه اأْن 
ي�صم���ح لالإن�ص���ان باحلرك���ة في���ه وف���ق ثالث���ة م�صتوي���ات 
مكانية/زماني���ة, حي���ث يت�ص���كل امل�صت���وى االأول من اأر�ص 
خ�صبة امل�صرح الطبيعية ه���ي الواقعة قريبًا من اجلمهور, 
بينما يت�ص���كل امل�صتوى الثاين م���ن مكعبات/بارتيكابالت 
���ع على ميني وي�ص���ار خ�صبة امل�صرح  خ�صبي���ة مرتفعة تتو�صَّ
َي ه���ذا امل�صتوى باأقم�صة  ويف و�ص���ط عمق املن�صة وقد ُغطِّ
بي�ص���اء و�صوداء, ما عدا كتل���ة و�صط اخل�صبة التي غمرها 
الل���ون الرتاب���ي يف اإ�صارة اإىل املق���رة اأو امل���وت اأو الفناء 
ع يف  ا امل�صتوى الثال���ث فيتو�صَّ , اأمَّ احلتم���ي لكل كائن ح���يٍّ
العمق خلف املقرة/املوت, ولكنه م�صتوى تقوم فيه �صتائر 
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قما�صي���ة م�صتطيلة ال�صكل, بي�صاء و�ص���وداء على التوايل, 
ه االآخ���ر يف �صعود نحو  ه���ا اإىل جانب بع�صِ م�صط���ف بع�صُ
االأعل���ى وكاأنه���ا اأ�صرع���ة �صفين���ة �صخمة تع���ر حميطات 
الزمان املجهول, اأو ه���ي رحلة املوت, وخلف هذا امل�صتوى 
وهذه ال�صتائر تقوم م�صاحاٌت للرق�ص التعبريي لراق�صني 
يف به���اء االأبي�ص, فال ندري اأهم اأحي���اء اأم اأموات, ولكن 
امل�صه���د الب�ص���ري الذي يدور ف���وق املق���رة وخلفها يدل 
مبا�ص���رة وبحنان اإىل اأنهم اأم���وات ظلمتهم احلياة الدنيا 
واملجتم���ع فتحولوا اإىل كائنات نوراني���ة �صفافة نقية, يدل 
عل���ى ذلك البيا�ُص النا�صُع الهفهاف الذي ي�صكل امل�صاحة 

االأكر يف احل�صور الب�صري واحلركي .
ب���ًا كه���ذا ي�صم���ح بت�صكيالت  اإن ف�ص���اًء درامًي���ًا مركَّ
حركي���ة متنوع���ة وغني���ة ووا�صع���ة وذات دالالت خمتلفة, 
َد-الفينيق هو  ولكنه���ا متجان�صة برغم كل �صيء الأن التجدُّ
ال���ذي يحكم قيامة النا����ص وجتدد احلياة برغ���م املاأ�صاة 

االإن�صانية .
اإن م�صتوي���ات كهذه يف هذا الف�ص���اء الدرامي متقن 
ال�صن���ع ت�صمح للت�صكيالت احلركية ب���اأن تكون مرئية من 
, فال يغط���ي اأحُدها على االآخر  قب���ل اجلمهور بو�صوح تامٍّ
كي ال تخ�تلط الدالالت, فاإذا هي تتوازى وتتقاطع يف جدل 

م�صتمر .
ا.. زوجان  حكاي���ة “طقو�ص االأبي����ص” ب�صيطة ج���ًدّ
فق���ريان ال اأوالد لهم���ا, الأن الزوجة/القابلة تفقد اأوالدها 
بع���د الوالدة مبا�صرة, ولنالحظ هنا عم���ق املاأ�صاة المراأة 
متنح احلي���اة الأطف���ال والدات حديثة ومتك���ررة, بينما ال 
ت�صتطيع هي اأن متنح نف�صها حياة, والدة متلوؤها بال�صعادة 
والدميومة, اأما الزوج فيبدو كالعقيم على م�صتوى الداللة, 

ولذلك هو حّفار قبور داللة على املوت/الفناء .
يف هذي���ن الزوجني تتعمق ماأ�صاة الك���ون رغم اأنهما 
فاعالن يف هذه احلياة, وعلى هذا امل�صمون تتكرر اأ�صكال 
اِكني يف زوجاتهم  من املوت وال���والدة الأزواج َعِقيِم���ني �صكَّ
ويتهمونهن بالزنى ب�صبب عنجهياتهم الذكورية وكريائهم 
البليد, واآخرون تري���د زوجاُتُهم احلواِمل اخلال�َص منهم 
عن طريق قذف اجلن���ني اإىل احلياة والهروب من تع�صف 
الرجل/املوت والدمار غري الفاعل يف احلياة االجتماعية. 

اإن كل م���كان يف عر����ص “طقو����ص االأبي����ص” �َصْكٌل 
اَبه اإال  ملاأ�ص���اة متك���ررة, غ���ري اأن احلي���اة املاأ�صاوي���ة ال جُتَ
اَب���ه اإال بالفن  بالرق����ص والغن���اء املليء بال�صج���ن, وال جُتَ
وباجلم���ال واإط���الق ال���روح من خ���الل ج�صد ل���نيِّ يجرح 
الهواء ب�صفافيته وقد ارتدى البيا�ص بالكامل كاأنه الكفن .
اإن الرق����ص والغن���اء هن���ا هم���ا املع���ادل املو�صوعي 
لق�ص���وة احلياة ولعدميتها ول�صرا�صة املوت, ولذلك ال يكون 
الرق����ص والغناء اإال بيا�صًا منت�صرًا على الدوام, وهذا ما 

ل قوة امل�صمون وانت�صر للحياة . �صكَّ
حني يقنع���ك العر����ص امل�صرحي باأحداث���ه ال بد واأن 
تكون مقدمته ُمْنِتَجًة لنهايته دراميًّا, وقد فعل ذلك عر�ص 
“طقو����ص االأبي����ص” بجدارة, فمن���ذ امل�صه���د االفتتاحي 
ي�صدمن���ا املوت م���ن خالل ام���راأة تل���د االآن واإىل جانبها 
ن���رى ما ي�صبه القر رغم لونه االأبي�ص وقد رقد فيه رجل, 
وح���ني يت���م تكثيف الزم���ن الدرامي يف امل�صه���د تلد املراأة 
جنيًن���ا ميًتا, ويفجع الرجل بولي���ده امليت, فاإذا نحن اأمام 
َتنْي  املراأة القابلة والزوج حفار القبور ك�صخ�صيتني مركزيَّ

ومنوذَجنْي للموت واحلياة .
واإذا قفزن���ا اإىل م�صهد النهاية راأينا م�صهدًا عك�صّيًا, 
فهن���ا امراأة تري���د اأن تلد ب�صرعة لت���رتك جنينها لزوجها 
وته���رب بعيدًا عن االإثنني, ويف اأثن���اء الوالدة فوق املقرة 
ينق���ذف اجلنني اإىل احلي���اة الدنيا ومتوت امل���راأة م�صّكلة 
هروب���ًا نحو العدم, ولكن املفارق���ة اأن االأب ال يريد الطفل 

اًل �صلوكًا متوح�صًا جتاه الطفولة . فيرتكه ويذهب م�صكِّ
االآن تكتمل دورة احلياة/املوت, لكن احلياة هي التي 
ى القابل���ُة وزوُجها  تنت�صر -وه���ذا ه���دف العر�ص-وتتبنَّ
الطف���َل الوليد داللة على جتدد احلياة م���ن قبل االآخرين 
وباالآخري���ن, فاحلي���اة ت�صتح���ق اأن ُتَعا����ص ب���كل جتلياتها 

واأحوالها ومقاديرها .
���ي والهدهدة للطفل.. اإنه  هكذا يتم االحتفال بالتبنِّ
احتف���ال بالغن���اء واملو�صيق���ا والرق�ص باعتب���ار ذلك كله 

معاداًل مو�صوعّيًا ملاأ�صاة الوجود .
لقد امتل���ك عر�ص قومي الالذقي���ة خا�صية اجلذب 
العاطفي واالنفعايل والفل�صفي من خالل خا�صية اجلذب 
���ره املمثل���ون ب���اأداءات من�صجمة  الفن���ي املتق���ن الذي فجَّ
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وبارعة على �صعيدي ال�صوت واحلركة والتعبري االنفعايل, 
َلْي القابلِة  وعلى �صعيدي املو�ص���وع وامل�صمون, خا�صة ُم�َمثِّ

وحفاِر القبور .   
لق���د وعى املخرج هدَف���ه االأعلى وعم���ل على توكيده 
بجمالي���ات م�صهدية ب�صرية فاتنة, ف���كان العر�ص ممتعًا 

يف كل �صيء .

طقو�ش االأبي�ش 
تاأليف : حممود اأبو العبا�ص . 

اإخراج : ها�صم غزال . 
املمثل���ون : اإ�صماعي���ل خلف-رغ���داء جديد-غزوان 
مهنا-م�صطف���ى  اأحمد-و�ص���ام  يون����ص  اإبراهيم-جم���د 
جانودي-مي����ص زريقة-ره���ام التزة-نب���ال �صريقة-هبة 
�صاهني-وف���اء غزال-عم���ار اأ�صقر-ن���ور ال�صباح غزال-

كيتي عمار .
خمرج م�ساعد : اإ�صماعيل خلف . 

اإ�ساءة : عماد خدام وغزوان اإبراهيم .

الل�ش ال�سريف
عل���ى الرغم م���ن االنقط���اع الطويل لفرق���ة اإ�صبيلية 
وت�صت���ت اأع�صائها اإال اأنه���ا يف عر�صها “الل�ص ال�صريف” 
ملوؤلف���ه االإيط���ايل داري���و ف���و وملخرجه فه���د الرحمون قد 

ظه���رت يف اأبه���ى �صورها واأجمل عرو�صه���ا كما عهدناها 
�صابق���ًا, وعل���ى الرغ���م م���ن اأن مو�صوعة ثال���وث امل�صرح 
االأوربي )الزوج-الزوجة-الع�صيق( غري �صائغة يف البالد 
العربي���ة ف���اإن عر�ص اإ�صبيلي���ة قد جعله���ا مقبولة من قبل 
هات فنية كوميدية  اجلمه���ور ملا يف العر�ص نف�صه م���ن منكِّ
جميل���ة مل ت�صل اإىل حد التهريج اأو االإ�صفاف, مع اإمكانية 
فع���ل ذلك لو اأراد املخرج اأن يفعل, ولكنه مل يفعلها, فجاء 

عر�صه متوازنًا ومن�صجمًا على م�صتوى احلركة واالأداء .
يدرك عم���وم النا�ص بالتجربة اأن العال�َم الراأ�صمايل 
ع���امل فا�ص���د, واأن الراأ�صمالي���ني اأكرث ف�ص���ادًا باعتبارهم 
اعها يف اآن واحد, وهذا الف�صاد هو  نت���اج الراأ�صمالية و�صنَّ
ال���ذي ُيراِكُم ال���رثوات ويقيم االحت���كارات ويفاقم الفقر 

واملجاعات ويولد اال�صتعمار واأذنابه . 
وملا كان ه���دف داريو فو ف�ص���َح املجتمع الراأ�صمايل 
اأخالقّيًا من داخله فقد عمد اإىل منذجة اأ�صرة بورجوازية 
م فيها الزوج مبف�صل من مفا�صل االإدارة احلكومية. يتحكَّ
اإن الدخ���ول اإىل ه���ذا العامل الذي يق���وم على ف�صاد 
ره ويك�صف بواطنه وما فيه  اأخالق���ي يحتاج اإىل حدث يفجِّ
من نفاق وزيف اجتماعيني, فكان هذا احلدُث ظهور ل�ص 
�صري���ف -ح�صب داريو فو- يف بيت البورجوازي احلكومي 
لتب���داأ �صبكة العالق���ات االأ�صري���ة واالجتماعي���ة الفا�صدة 

بالتنامي �صيئًا ف�صيئًا . 
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ينطل���ق العر�ص من بي���ت ال يوجد اأحد في���ه, ال الزوج 
د اأ�صحاب  وال الزوجة, وهو �صي���د ثمني بالن�صبة لل�صٍّ تر�صَّ
دًا جيدًا, لكن الغام�ص يف امل�صاألة بالن�صبة لّل�ص  البيت تر�صُّ
ع���ى العمل ولن يعود اإىل البيت اإالَّ  اأن ال���زوج البورجوازيَّ ادَّ

ًرا, لتخرج الزوجة اإىل ع�صيقها وتواعده يف بيتها . متاأخِّ
كال الزوج����ني اإذًا يخ����دع اأحُدهم����ا االآخ����ر, فال����زوج 
يواع����د ع�صيقت����ه وياأت����ي به����ا اإىل البيت الف����ارغ, والزوجة 
تواع����د ع�صيقه����ا وتدع����وه لياأت����ي اإىل البيت الف����ارغ, لكن 
كليهم����ا يفاجاآن بوجود �صخ�ص اآخ����ر يف البيت : الزوج × 
الل�ص// الزوجة× الزوج// الزوج+ الع�صيقة × الل�ص× 
الزوج����ة// الزوجة+ ال����زوج× الل�ص× الع�صي����ق.. اإلخ, 
وتبداأ �صل�صلة املفارق����ات ال�صلوكية واللغوية واحلركية على 
ه����ذا النحو, ويتجلَّى النفاق والكذب يف اأخطر م�صتوياتهما 
����ت اللحظة  الأن زيج����ات غ����ري قانوني����ة وغ����ري �صرعي����ة َت�مَّ
فت�صكلت بذلك اجلرمية االأخالقية التي هي خيانة الزوج/ 
الزوج����ة, حت����ى اإذا و�صلت احلكاي����ة اإىل حلظة االنك�صاف 
�صك����ت اجلميع عن ذلك وقبلوا بالوقائ����ع املفرو�صة عليهم 
واعت����روا م����ا جرى )�صوء تفاه����م( كي ُيْبِع����َد كُلّ زوج عن 
يُّوث” وك����ي تبعد كل زوجة ع����ن نف�صها  نف�ص����ه �صف����ة “الدَّ
�صف����ة “الزانية” وكله����م يف احلقيقة ر�ص����وا باالنحطاط 
االأخالق����ي ليحافظ����وا على �صماته����م االجتماعي����ة, بينما 

يغادر الل�ص وزوجته بريئنْي من كل �صائبة .
هنا يف هذه النقطة يكمن م�صمون عنوان ن�ص داريو فو 
“الل����ص ال�صريف” الذي مل يكن وزوجته مدانني, وهذا يعني 
يف املعنى االأكرث عمقًا اأن الذين ي�صرقون اإمنا ي�صرقون لياأكلوا 
وا حاجاتهم, وهم اأنا�ص �صرفاء الأنهم يعي�صون  ويعي�ص���وا وي�صدُّ
اأخالقًا حميدة ال يحكمه���ا الكذب والنفاق, خا�صة واأنهم من 

الطبقة الدنيا, بل لنقل من الروليتاريا الفقرية امل�صَتَغلَّة . 
هك���ذا كم���ا يب���دو ي���رى داري���و ف���و م�صكل���ة النف���اق 
الراأ�صمايل والف�صاد االأخالقي وم�صكلة النفاق االجتماعي, 

ويربط هذا بذاك ليقول : الراأ�صمالية منافقة وكاذبة .
تتفج���ر حكاية “الل�ص ال�صريف” يف مكان ال يحتاج 
اإىل اأي تاأويل وال يحتمل اأية اإ�صارة.. اإنه وا�صح منذ البداية 
وحتى النهاية, ولذلك كان الديكور الطبيعي املقرتح و�صطًا 

دًا جلريان احلكاية وحلركة ال�صخ�صيات . جيِّ

واإذا كان العر����ص قد ت�مَّ �صمن م���كان وزمان واحد 
فاإن خرقًا �صغريًا لهذه الوحدة قد جرى من خالل ات�صال 
زوج���ة الل�ص بزوجها, فراأينا بي���ت الل�ص ممثاًل بكر�صي 
وهات���ف اأر�صي عر بوؤرة اإ�صاءة خا�صة, وات�صال كهذا له 
ما ي���رره الأن الزوج الل�ص يخر زوجت���ه دائمًا عن مكان 

ال�صرقة لتطمئن عليه . 
ولعل اجلميل يف م�صهدية املكان/الزمان قد جتلَّى يف 
عدم التنويع الكث���ري يف االإ�صاءة, وهذا ما اأك�صب العر�ص 
دميومة وا�صتمرارًا ملتابعة الفعل احلركي والنف�صي ب�صوية 
عالي���ة من الرتكي���ز بالن�صب���ة للممثلني وللجمه���ور, وهذه 
ق�صي���ة بالغة االأهمية الأن كرثة التنوي���ع يف االإ�صاءة تف�صد 
ات�صال امَل�صاِهد بع�صها مع بع�صها االآخر من حيث احلبكة 
وامل�صم���ون, وتف�صد تطور خ���ط الفعل املت�ص���ل للممثل اأو 
ال�صخ�صي���ة, وهذا وع���ي جيد من املخرج فه���د الرحمون 
���ز جهده عل���ى طبيعة ووظيف���ة الفع���ل الدرامي  ال���ذي ركَّ
وعلى ال�صخ�صيات يف حركتها اخلارجية والداخلية وعلى 
املواقف واملفارقات التي ُتْنِتُج الكوميديا النقديَّة من خالل 
تفارق �صلوك ال�صخ�صيات وما تعلنه هذه ال�صخ�صيات من 

اأفكار واأخالق حميدة .
غري اأن املدقق يف �صريورة احلكاية الرئي�صة يكت�صف 
اأنه���ا تقوم على �صل�صل���ة تكرارات لفكرة واح���دة هي لقاء 

الزوج بزوجته يف مكان وزمان ما بوجود الع�صيق . 
اإن داري���و فو ي���درك هذا التكرار للنم���وذج الواحد, 
ح للقارئ اأو املتفرج هذا  فلماذا يكرره اإذن ما دام قد تو�صَّ

النفاق االجتماعي االأخالقي االقت�صادي؟
داري���و فو يقدم لنا مناذج خمتلفة من البورجوازيني 
والراأ�صمالي���ني م���ن حي���ث اأ�صل���وب التعام���ل م���ع م�صكلة 
ال���زوج/ الزوجة, والع�صيق/ الع�صيقة لتظهر كل �صخ�صية 
خمتلفة ع���ن االأخرى يف ال�صكل مع االتف���اق يف امل�صمون, 
اق���ة املخادعة  وكاأن داري���و ف���و يدين جمي���ع االأ�صكال الرَّ
اخلالبة لالأب�ص���ار لُيْظِهَر لنا اجلانب العميق امل�صتور عن 
طري���ق فعل تغريبي ال ميكن اإدراكه ما ل�م يت�مَّ تفكيكه اإىل 
عي  عنا�ص���ره املكونة له, ولعلني ال اأجانب ال�صواب حني اأدَّ
اأنَّ املخ���رج ل����م يكت�صف ه���ذا االأمر فج���اءت �صخ�صياته 

ها االآخر . ها بع�صَ والوقائع التي جرت ي�صبه بع�صُ
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عل���ى اأن امل���رء ال ي�صتطيع اأن يتجاه���ل جودة التمثيل 
ومه���ارات املمثل���ني يف تقدي����م �صخ�صيات حيوي���ة ناب�صة 
باحلياة, وال اأ�صتثني منهم اأحدًا الأنهم كانوا على قدر عال 
من امل�صوؤولية والن�صاط ووع���ي عوال�م ال�صخ�صيات حركًة 
ومنطوق���ًا لفظّيًا وانفعااًل, وهذا ما جعل العر�ص امل�صرحي 

رًا . متما�صكًا ومن�صجمًا ومتطوِّ
كث���ري من العرو�ص املحرتف���ة والهاوية يقع يف ميوعة 
النهاي���ة ب�صبب عدم نهو�ص النهاية مرتتبة على ما �صبقها 
م���ن جه���ة اأوىل, ورمبا ب�صبب انح���راف يف تف�صري الهدف 
االأعلى للن�ص من جهة ثانية, ورمبا ب�صبب تعدد النهايات 
الت���ي تف�ص���د العر�ص وعالقت���ه بجمهوره من جه���ة ثالثة, 
وه���ذا ال�صب���ب االأخري ه���و ما ينطب���ق على عر����ص فرقة 

اإ�صبيلية “الل�ص ال�صريف” . 
لقد تفاجاأ اجلمهور بثالث نهايات لعر�ص واحد دون 

اأن يكون هناك اأي مرر درامي, وهذه النهايات هي : 
االأوىل اتف���اق �صخ�صيات احلكاي���ة على اأن ما جرى 
ه���و �صوء تفاه���م, ليخرج الل�ص مع زوجت���ه وهما يدركان 

حجم هذه الكذبة وهذا النفاق . 
الثاني���ة دخ���ول ل�ص ثاٍن بعد النهاي���ة االأوىل وتكرار 

مو�صوعة �صوء التفاهم . 
الثالث���ة ه���ي الت���ي تعي���د اإنت���اج ال���زوج/ الزوجة- 

الع�صيق/ الع�صيق���ة= �صوء تفاهم .
واإذا كان داري���و ف���و ق���د و�صع 
هذه النهايات الثالث فالأنه خمرج 
وممث���ل وموؤل���ف م�صرح���ي وموؤلف 
مو�صيقي يجوب ال�صوارع وال�صاحات 
م�ص���ارح  منه���ا  ويجع���ل  وامل�صان���ع 
لعرو����ص فنية مقاتلة, وبالتايل فاإن 
عرو�ص داريو فو هي عرو�ص م�صرح 
ال�صارع املفتوح الذي يتعر�ص يف كل 
حلظة للمطاردة البولي�صية ولتحوير 
وحتويل ونق�ص واإ�صافة يف احلركة 
احلركي���ة  والت�صكي���الت  واحل���وار 
والنهاي���ات املتحركة عل���ى الدوام, 
وه���ذا كله يعن���ي اأن عرو�ص���ًا كهذه 
�صة الإعادة اإنت���اج اإبداعي فني  معرَّ
وفكري على م�صتوى احلكاي���ة وامل�صمون والهدف االأعلى, 
بل يعني ذلك كله اأن عالقة هذه العرو�ص بجمهور ال�صارع 
عالق���ة ت�صادمية وت�صاركية يف اآن واحد الأن كال الطرفني 
ينتجان العر�ص االآن وهنا, وبذلك فاإن عرو�ص ال�صارع هي 
عرو�ص م�صرح تفاعلي يتدخل اجلمهور فيها تدخاًل فاعاًل 
وخالقًا باحلوار واحلركة, ورمبا بالتمثيل اأي�صًا, وبالتايل 
ف���اإن النهايات الثالث يف ن�ص “الل�ص ال�صريف” تكت�صب 
م�صروعيتها مما َيْنُتج من عالقة اجلمهور بالعر�ص نف�صه.
والأن عرو����ص داري���و ف���و يف اأعمه���ا عرو����صُ �صوارع 
فاإن���ه يكتب بالعامي���ة لعموم النا�ص وخمتل���ف االجتاهات 
واالأعمار م���ن االإيطاليني وغ���ري االإيطالي���ني, وهذا مينح 
عرو�ص ال�ص���ارع خ�صو�صي���ة االنتماء اإىل البيئ���ة وحيويَة 
وحركي���َة وطزاج���َة ال�ص���ارع نف�ص���ه مب���ن فيه م���ن النا�ص 
ومبا فيه م���ن االأ�صياء من �صيارات وحم���ال جتارية وباعة 

متجولني.. اإلخ .
ب���ل اإن االأك���رث اأهمي���ة ه���و اأن لغ���ة ال�صارع ه���ي لغة 
العر����ص, والعك�ص �صحيح, وهي لغة ق���ادرة على تو�صيف 
ف�ص���اد االأخ���الق والنف���اق مب�صطلحاته���ا واألفاظها ذات 
وق���ي, واإذا كان املرتجمون العرب قد ترجموا  الطاب���ع ال�صُّ
لن���ا ن�صو����ص داريو ف���و باللغ���ة العربي���ة الف�صيحة فالأن 
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االألفاظ العامية قد ال تتطابق مع األفاظ عامية اأخرى من 
ة  جهة, والأن الرقيب العربي ال ي�صمح با�صتعمال األفاظ فظَّ

نابعة من االأ�صل.. وغري ذلك كثري .
اإن ا�صتعمال العامية يف م�صرح ال�صارع تبدو �صرورية 
الأنه���ا جتعل اجلمهور قادرًا على التفاعل وامل�صاركة باللغة 
نف�صه���ا, خا�صة اإذا دارت حواراٌت ومناق�صات بني املمثلني 
واجلمه���ور, وهن���ا تكمن روع���ة م�ص���رح داريو ف���و وروعة 

امل�صرح التفاعلي باعتباره م�صرح مواجهات مبا�صرة .
واحل���ق فق���د وع���ى املخ���رج فه���د الرحم���ون اأهمية 
اأن تتكل���م �صخ�صياُت���ه بالعامي���ة, وق���د اأجاده���ا املمثلون 
واأتقنوه���ا, لك���نَّ املخ���رج مل يكت�صف طبيعة ن����ص املوؤلف 

االإيطايل واأ�صباب هذا النهايات الثالث .
م���ع ذلك كله فق���د اأتقن املخرج اللعب���ة الفنية وقدم 
م���ع فرقة اإ�صبيلية عر�صًا جمياًل وممتع���ًا وم�صغواًل ِباإتقان 
الفن���ان املحرتف وحما�صة الفنان الهاوي الذي ي�صعى اإىل 

االكتمال .

الل�ش ال�سريف 
تاأليف : داريو فو . 

اإخراج : فهد الرحمون .
املمثلون : ثائ���ر املحمد-رامي جر-ندى جوخدار-

نغم زخور-رهام دياب-علي دياب-عروة االأ�صقر .
خمرج م�ساعد : اآ�صف حمدان .

كائنات من �سوء
ها  قدم���ت فرقة احتاد الطلبة يف جامعة البعث عر�صَ
االأني���ق “كائنات من �صوء” ن�ص واإخ���راج ح�سني نا�سر 
الذي قدم للفرقة نف�صه���ا جمموعة من العرو�ص جتاوزت 
�صت���ة ع�صر عر�صًا م�صرحيًا �ص���ارك معظمها يف م�صابقات 
مهرجان امل�ص���رح اجلامعي العربي وحازت على جوائز يف 

االإخراج والتمثيل والعر�ص وال�صينوغرافيا وغري ذلك .
متك���ن املخ���رج عل���ى م���دى جتربت���ه االإخراجية من 
تاأ�صي����ص اأ�صل���وب اإخراج���ي لنف�صه وللفرقة, وه���و اأ�صلوب 
يقوم عل���ى ب�صاطة ال�صكل وامل�صمون م���ع تاأكيٍد على عمق 
الروح االإن�صاين و�صفافيته يف االأزمات واملاآ�صي االجتماعية 

والوجودية, خا�صة يف معاجلته مل�صكالت ال�صباب, معتمدًا 
يف ذلك على ما ي�صبه احلد�ص ال�صويف وعلى ما ي�صتبطنه 
كًا لالأفعال  يف اأعماق���ه وال�صع���وره باعتبار ذلك كله حم���رِّ

النف�صية واالنفعالية وحاماًل للت�صكيالت احلركية .   
كث���رية ه���ي العرو����ص الت���ي ُيحي���ل عنوانه���ا عل���ى 
مو�صوعه���ا مبا�صرة, غري اأن العنوان “كائنات من �صوء” 
يفتح اآفاقًا رحبة للتاأويل والتحليل, واحلق فاإننا ال ن�صتطيع 

تاأويل حدود العنوان ما ل�ْم ن�صاهد العر�ص نف�صه .
اأال ت�صتمل كلمة “كائنات” على كل ما يف احلياة من 
خملوقات : اإن�صان, نبات���ات, حيوانات, اإلخ.. وهل ي�صاوي 
هذا اجلزء من العنوان بني كل الكائنات ويطرحها بالقوة 
���ة ذل���ك الأن���ه راأي املوؤلف- نف�صه���ا؟ واإذا �صلَّمن���ا ب�صدقيَّ

املخرج فهل ن�صلُِّم باأن جميع الكائنات من �صوء؟
َياأخذن���ا العنوان بعيدًا نحو اأعم���اق الوجدان والروح 
النوراين الذي ي���رى الوجود وحدًة متكاملة وعلى َقْدٍر من 
الت�ص���اوي, وهي روؤية نابع���ة من َحْد����صٍ اأو معرفة �صوفية 
يتك���ئ عليه���ا املخ���رج ح�س���ني نا�س���ر كث���ريًا يف ت�صمي���م 

عرو�صه امل�صرحية ويقدمها بطرافة و�صفافية .
م���ا يج���ب التوق���ف عن���ده طوي���اًل ه���و اأنَّ ظه���ورات 
“كائن���ات م���ن �ص���وء” تتجلَّ���ى يف �صور عدي���دة خمتلفة 
االأ�ص���كال متفقة املع���اين, فاالإن�صان هنا حمام���ة وفرا�صة 
وزهرة ونغمة مو�صيقا ورق�ص���ة.. اإلخ, وقْل عك�ص ذلك يف 
احلمام���ة والفرا�صة والزهرة وهي تتحول اإىل اإن�صان, وما 
ت �صم���ري االإن�صان  يجم���ع بينه���ا هو روح املاأ�ص���اة التي هزَّ
العرب���ي بعامة, و�صم���ري االإن�صان ال�ص���وري بخا�صة, فاإذا 
َهُه اأو ميحقه..  بامل���وت َي�ُصوُد ويتطاول على كل جميل لي�صوِّ
من هذه التاأويالت الب�صيط���ة ن�صتطيع االآن اأْن نرى ف�صاء 

عر�ص “كائنات من �صوء” .
للوهل���ة االأوىل يعتق���د امل�صاهد اأن ال ديك���ورات اأمام 
ُد املكان والزمان  عينيه يف عر�ص “كائنات من �صوء” حتدِّ
ومتنح���ه هوي���ة ثقافية وا�صح���ة املعامل, واحلقيق���ة اأنه ال 
ديك���ورات جامدة من خ�صب وحدي���د واأقم�صة, ولكن الذي 
ي���راه املتفرج قطع���ة ديكور واحدة �صخمة ه���ي اآلة البيانو 
عت و�صط  اخلا�صة بال�صالونات الكبرية الوا�صعة وقد تو�صَّ
عم���ق خ�صب���ة امل�صرح داللة عل���ى مركز الك���ون املو�صيقي, 
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وحني ت�صدح املو�صيقا اإمنا ت�صدح من هذا املكان/البيانو 
نغمات واأحلان واأ�صوات ب�صرية جميلة ت�صل اإلينا مبا�صرة 

طازجة حممولة ب�صفافية الروح واآالم جراحاتها .
د  يف هذا الف�صاء املتمركز حول البيانو/املو�صيقا يوؤكِّ
املخرج ف�صاء احلركة امل�صرحي���ة ل�صخ�صياته املجروحة, 
كما يوؤكد هذا احل�صور بتكثيف الف�صاء واقتحامه واإ�صغاله 
بالكائن���ات حيث تتجم���ع حول البيان���و ال�صخ�صيات كلها, 
لتنطلق من جديد من ه���ذا الف�صاء الوا�صع اإىل ف�صاءاٍت 
ل ق�صَة اأو  َها ال�صغرية لت�صكِّ �صَ �صخ�صيٍة ت�صرُد فيه���ا ق�صَ
حكاي���َة العر�ص كلِّه, ولتعود هذه الكائنات مرة اأخرى نحو 

البيانو ا�صتعدادًا النطالقة جديدة .
هكذا ميتلئ الف�صاء الدرامي بكل مكوناته الب�صرية 
وال�صمعي���ة واحلركي���ة, كما ميتلئ باملو�صيق���ا وبعواِل�َم من 
)�صوء( اأو )نور( واحلق فاإنَّ ال�صوء اأقوى من النور ح�صب 
املعج���م العرب���ي, ب���ل اإن ال�ص���وء داللة على م���ا يف الذات 
نف�صه���ا ك�صوء ال�صم�ص والنار, واأّما النور فيدل على ما هو 
يٌّ مكَت�َصٌب من ج�صم اآخر كنور القمر, وبالتايل يكون  َعَر�صِ
ال�ص���وُء اأعمَّ من النور, ومن هنا يكت�صب العنوان “كائنات 
م���ن �صوء” اأهميًة عظيمة ب�صبب اأن الكائنات هذه ُمْنِتَجٌة 
ت يف العر�ص حيث  ل�صوِئه���ا, وه���ي حًقًا كذلك كم���ا تب���دَّ
ت�ص���يء كل �صخ�صي���ة �صريَته���ا الذاتيَة مب���ا فيها من فرح 

وحزن وجناح وانك�صار .  
ُبِن���َي عر����ص “كائنات م���ن �ص���ْوء” عل���ى املو�صيقا 
والرق����ص والتمثيل باأقدار مت�صاوي���ة من�صجمة ومتكافئة, 
واإذا كان���ت املو�صوع���ة الرئي�صة للعر����ص تتمحور وترتكز 
حول معاناة ال�صباب ن�ص���اء ورجااًل من احلرب وما خلَّفته 
يف اأرواحه���م وعقولهم م���ن انك�ص���ارات وجدانية وروحية 
�ص���واء باملوت اأم الهجران اأم باالإق�ص���اء واالإبعاد اأم بعدم 
االعرتاف باالآخر, وهي جميعًا حكايات العر�ص ال�صغرية, 
رْت ماأ�صاَة  اإال اأنه���ا ر�َصْت يف بوؤرة الدراما اخلفية التي جمَّ
�صوري���ة م���ن خالل ماآ�ص���ي االأبن���اء ال�صغار ال���ذي ُفِجُعوا 
باأحبته���م واأخوتهم واآبائهم واأمهاته���م واأبناء جريانهم.. 
اإلخ, فانك�صرت اأحالمهم حت���ى حتولت الدمعة اإىل �صبية 
جميلة ت�صقط �صريعة القه���ر, وحني حتولت الرق�صة اإىل 
راق�ص���ة هوْت نحو االأر�ص ملتاعًة, و�صار احلبيُب اجلميل 

اأعم���ى ب�صبب احلرب رغم اأن���ه مل يفقد ب�صريته فيتعرف 
االأ�صي���اَء من خالل ال�صمع والذاك���رة, دون اأن نن�صى ذاك 
املو�صيقي عازف البيانو الذي َكثََّف الوطَن يف حقيبة واأراد 
الهج���رَة, لكنه يعدل ع���ن راأيه ويعود اإىل اإب���داع النغمات 
املالئكي���ة.. كل ه���وؤالء ال�صب���اب كائن���اٌت من �ص���وء ونور 
تدعمه���م املو�صيق���ا واالأغ���اين الأنها اأرواحه���م, لذلك كله 
ي�صبح البيانو والغناء واملو�صيقا مولِّدات للحياة اجلديدة, 
وي�صب���ح االأمل بَغٍد م�صرٍق �صورًة يف ط���ور التحقق, بل اإن 
ٍة �صادقة يعلن بكل ما  ه���ذا الف�صاء امل�صغول بحميمية حارَّ
في���ه ومبن فيه اأن الكوَن مو�صيقا, وال ُي�ْحِييه وُي�َخلُِّده �صوى 

املو�صيقا .
عل���ى اأن عر�ص���ًا كهذا ال يحتم���ل �صدام���اٍت دراميًة 
عنيف���ًة و�صراع���اٍت مبا�ِصرًة بني ال�صخ�صي���ات, لهذا �صار 
العر����ص �ص���ريًا اأفقًي���ًا ِلرُياِك���م حكاي���ات فاجع���ة, بينم���ا 
ها  ها اإىل جانب بع�صِ ترتا�صف احلكايات ال�صخ�صية بع�صُ

ل وحدَة العر�ص . االآخر لت�صكِّ
لق���د اعتمد عر�ص “كائنات من �صوء” على درامية 
احلكاي���ات واآالمه���ا مبا هي درامي���ة املو�ص���وع وامل�صمون 
لْت هذه الدرامية اإىل �صاغط  وامل�صري, وبالتايل فقد حتوَّ
عاطف���ي وانفعايل يفعل فعل���ه يف اجلمه���ور, منتزعًا منه 
التعاط���ف وامل���وؤازرة �ص���دَّ ُعُت���وِّ الواق���ع اليوم���ي املبا�صر 

وطغيانه .
اإن ال�ص����راع هن����ا يت����مُّ ب�ص����كل غ����ري مبا�ص����ر ب����ني 
ال�صخ�ص�ية والظروف االجتماعي����ة والوطنية ال�صيا�صية 
القاه����رة التي هي ظ����روف احلرب التي ال ف����كاك منها 
اإالَّ باله����رب, ومي����زة ال�صخ�صي����ة الباه����رة هن����ا اأنها مل 
ته����رب ومل تغادر وطنها ومل تندحر, لذلك �صجَّ العر�ُص 
ع معًا وُتْنِتَج �صراعًا كبريًا  بال�صراع����ات ال�صغرية لتتجمَّ
عاتي����ًا ه����و �ص����راع “نح����ن” و”االآَخ����ر” نح����ن والقوى 
ُلها القوى الظالمية  العاملي����ة اال�صتعمارية االآن وهنا, ُت�َمثِّ
ر كل ما هو نوراين, وبذلك  ����رت وتدمِّ التكفريية التي دمَّ
انت�صر عر�����ص املخرج ح�سني نا�س����ر بب�صاطته وو�صوح 

مقولته على الظالم .
يف كث���ري م���ن العرو����ص ي�صب���ح التمثيل عبئ���ًا على 
العني وال�صمع, وي�صبح املمثلون زائدين عن حاجة الروؤية 
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الب�صري���ة العتبارات كث���رية, منها 
عدم و�ص���وح االأهداف التي يتحرك 
الأجلها املمثل���ون باعتبارها اأهداف 

ال�صخ�صيات .
���ا عر����ص “كائن���ات م���ن  اأمَّ
�صوء” فقد جتن���ب هذه الظاهرة 
���َز عل���ى ا�صتعرا����ص �ِصرَيٍ  حني ركَّ
ها  ذاتية ق�صرية �صريعة يتمُّ عر�صُ
حركّي���ًا اأك���رث منه���ا لفظّي���ًا, ومن 
اأ�صل���وب كومي���دي مرهف  خ���الل 
مل يق���ْع يف ابت���ذال الق���ول وال يف 
ابت���ذال احلرك���ة والتهري���ج, وقد 
جن���م ذلك عن نهو����صِ املفارقاِت 
والواق���ع,  احلل���م  ب���ني  الطريف���ِة 
وبني امل���وت واحلياة, وبني اجلميل 
والقبي���ح, فكانت ال�ص���ورُة املرئية 
وامل�صموع���ة اأنيق���ًة بكل م���ا فيها : 
َرة  ِبيَّة احللبي���ة املهجَّ حكاي���ة ال�صَّ
م���ن مدينته���ا حل���ب اإىل حم�ص, 
وحكاية ال�صبية العا�صقة من غري 

طائفتها, وحكاية ال�صبية املرتلة يف كني�صة وقد ع�صقت 
فن���ان الرق�ص املولوي ال�صويف.. اإن املفارقات هي التي 
تتحك���م بامل�صائر هن���ا, ولذل���ك ُتْنِتج ع���ن تناق�صاتها 
كوميديا خفيفًة, فاقعٌة اأحيانًا هي الكوميديا الدامعة ملا 
فيها من �صفافية عالية.. هكذا كانت ممثلة ال�صخ�صية 
احللبية, وممثلة ال�صخ�صي���ة ال�صاحلية, وممثلة املرتلة 
الكن�صي���ة, وهكذا كان ممث���ل راق�ص املولوي���ة, وكذلك 

ممثل عازف البيانو .
واإذا كان���ت حكايات ه���وؤالء جميعًا قد ج���اءت اأ�صبه 
باملونودرام���ات الأن كل �صخ�صي���ة كان���ت ت���روي �صريته���ا 
ل متهي���دات للَم�صاهد االأخرى  وحدها ف���اإن ذلك قد �ص���كَّ

التي تلتقي فيها ال�صخ�صيُة ب�صخ�صية اأخرى .
اإنَّ م���ا ميك���ن اإجمال���ه يف النهاي���ة ه���و اأن عر����ص 
“كائنات من �صوء” قد اأجن���ز تكامليته بحنان وعواطف 

فيا�صة �صادقة فا�صتحق اإعجاب اجلمهور .

كائنات من �سوء 
ن�ش واإخراج : ح�صني نا�صر . 

بر�صيني-مل���ى  �صيجري-�صتيف���ان  اآالء   : املمثل���ون 
احلاي���ك- الدواك-ج���ورج  خباز-ن���ور  �صحادة-حمم���د 
ديانا اإدري�ص-عم���ار مو�صى-مايا احل�صن-خ�صر اخل�صر 
)يوج���د اخت���الف يف االأ�صم���اء ب���ني دليل نقاب���ة الفنانني 

ودليل الفرقة( . 
مو�سيق���ا : االإ�ص���راف الع���ام ماريو بطر����ص بيانو : 
ماري���و بطر����ص جيتار عل���ي ال�صي���خ اإيقاع رام���ي حريري 

غناء: حال طراد وعلي ال�صيخ 
رق����ش : ت�صمي���م وتنفي���ذ جل���ني اإبراهي���م و�صايل 

االأحمد ومرح من�صور . 
ت�سميم وتنفيذ االإ�ساءة : حممد احل�صني . 

م�ساعد املخرج : عمار احلا�صوري . 
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اأُن����رت اأ�سواُء م�س����رح دار الثقاف����ة بحم�ص وهي 
ت�ستقبل حمبي امل�سرح لي�سعلوا ال�سمعة الثالثة والع�سرين 
2018 من مهرجان حم�ص امل�سرحي وهو الذي غاب يف 
الع����ام 2017 ليق����ام بالتناوب بينه وب����ن �سقيقه اأ�سبوع 
الثقافة املو�سيقية، فكان اال�ستياق وا�سحًا لدى املحبن 
الذين اكتظوا يف �سالة امل�سرح وممراته ملتابعة عرو�ص 
اأبن����اء البلد امل�سرحي����ة وال�سي����وف، وكان االفتتاح يوم 
4-12-2018 برعاي����ة اأم����ن ف����رع احل����زب بحم�����ص 
�أ.عمر حوري����ة وح�سور نقيب الفنانن �أ.زهري رم�ضان 
ومدير امل�س����ارح واملو�سيقى �أ.عماد جل����ول و�سخ�سيات 

حزبي����ة و�سيا�سية وع�ساق �مل�س����رح و�ملهرجان �لذي بد�أ 
بالرتحي����ب م����ن ِقب����ل ��ملذيعه رمي����ا �ليو�سف ث����م كلمة 
رئي�ص فرع حم�ص لنقابة �لفنانني �أ.�أمني رومية �لذي 
ق����ال : »ي����ا له من ف����رح ال يعادل����ه فرح �أن ن����رى خ�سبة 
�مل�س����رح م�ساءة وّقادة ب�سم����وع �أوقدها مبدعون قطعو� 
على �أنف�سهم عهدً� لوطنهم بالعمل على �إجناز قب�سات 
م����ن �الأم����ل، منطلقني م����ن مقولة �أن ال قيم����ة تعلو على 
قيمة �الإن�س����ان.. ثالثة وع�سرون عام����ًا وّقعها مهرجان 
حم�����ص �مل�سرحي جعلتنا نزد�د �إميانًا ومت�سكًا باأهميته 
ويقينًا بجدو�ه، فاأ�سب����ح �مل�سرح و�حدً� من �الإ�سر�قات 

مهرجان حم�ص امل�رشحي الثالث والع�رشون
حممد خري الكيالين

حفل �الفتتاح
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�لثقافية �لت����ي متيز حم�ص بف�سل �الأعم����ال �الإبد�عية 
للم�سرحي����ني �لذين هياأو� لهذ� �لف����ن م�ستقرً� يف قلوب 

وعقول �أبناء حم�ص« . 
ورحب ر�ع����ي �ملهرجان �أ.عمر حوري����ة بال�سيوف 
و�أكد عل����ى »�سرورة تكاتف �جله����ود لالرتقاء بامل�سرح 
و�إب����ر�ز �ملو�ه����ب ودعمه����ا و�سقله����ا بالعل����م و�لعم����ل، 
جت ع�س����ر�ت �مل�سرحيني �ملميزين و�لذين  فحم�ص خرَّ
بدورهم جعلو� من �مل�سرح �حلم�سي م�سرحا مميزً�«. 

م �لفنان �مل�سرحي  ث���م متَّ عر�ُص فيلٍم عن �ملكرَّ
�سام���ر �بر�هي���م بعن���و�ن »عا�س���ق �مل�س���رح« �إخر�ج 
طلح���ة مهر�ت، ليخرج بعد �لفيل���م �لفنان �بر�هيم 
حميي���ًا �جلمه���ور ومقلَّ���د� درع �ملهرج���ان م���ن قبل 
لًة �أم���ام �جلمهور عن  ر�عي���ه وث���م ملقيًا كلم���ة ممثَّ
ذكريات���ه يف �مل�سرح، م���ررً� �إ�سر�فه عل���ى �مل�سرح 
�لعم���ايل، ليعل���ن بعده���ا بد�ي���ة عر����ص م�سرحي���ة 
�الفتت���اح »�ملفت����ص �ل�سري جدً�« وهي م���ن �إخر�جه 

وتاألي���ف �لكات���ب �لرو�سي غوغ���ول لفرق���ة �مل�سرح 
�لعم���ايل وهي تتح���دث عن قري���ة غارق���ة بالف�ساد 
عر �أجهزة �حلاكم و�مل���در�ء، وي�سلها خر و�سول 
مفت����صٍّ �سري، فتحاول �لظهور مبظهر �إيجابي �أمام 
مفت�ص مزّيف يظنونه مفت�سًا وهو يف �لو�قع �بن �أحد 
�ملتنفذين �لعابثني، ينتهي م�سروفه ويتاأخر و�سول 
�مل���ال من �أبي���ه، فيقع يف ورطة م���ع �ساحب �لفندق 
�ل���ذي مينع عنه �لطعام حتى ي�سدد ما عليه، فيقدم 
له �لقائم���ون على �الأمور �لطاع���ة، في�ستغل جهلهم 
ب���ه ويبد�أ با�ستغاللهم مالي���ًا ويعدهم وعودً� كاذبة، 
منها خطبت���ه البنة �حلاكم و��ستغ���الل �لتجار وكل 
من ل���ه م�سلحة خا�سة، ويف �لنهاي���ة ي�سلهم بريد 

�سري يفيد �أن �ملفت�ص �لعام قادم .
�لفنان زهري رم�س����ان �سكر فرقة �مل�سرح �لعمايل 
على ه����ذ� �لعر�����ص الأنها قدم����ت وجوهًا و�ع����دة باأد�ء 
مميز وكركرت�ت جميلة تدل على خرة باجتاه �حرت�يف 

تكرمي �لفنان �سامر �بر�هيم



مهرجان حم�ص امل�شرحي الثالث والع�شرون احلياة امل�شرحية - العدد 106

122

T
h

eatre L
ife - Issu

e 10
6

34

و��س����ح، وقال : »�أعتق����د �أن غوغ����ول كان م�سرورً� جدً� 
بهذ� �لعر�����ص.. لقد ر�أينا غوغواًل حم�سيًا عند �ملخرج 
�سام����ر �بر�هي����م و�أمتن����ى �أن تك����ون عرو�����ص �ملهرجان 

بذ�ت �ل�سوية«.
ويف حو�ر �سريع �أجريناه مع �ملخرج �سامر �بر�هيم 
خم����رج �لعمل قال : »بالن�سبة الأ�سلوب �لغروت�سك �لذي 
قدمن����ا ب����ه �لعمل فه����و �قرت�ح م����ن قبل �لفرق����ة، ومن 
�ملمكن �أن يكون ق����د حقق ما كنا نتوقعه، ويبقى �حلكم 
للجمه����ور«.. وح����ول ما �أُِخ����ذ على �لعمل م����ن زيادة يف 
جرعة �حلو�ر قال : »�إذ� �أخذنا �لن�ص بحرفيته ف�سرن�ه 
ن�س����ًا كال�سيكيًا وبعي����دً� عن �لو�قع، وقرب����ه من �لو�قع 
جعل �لرثثرة تظهر به ب�سكل و��سح«.. وعن �سوؤ�ل حول 
تقييمه للممثلني ق����ال �سامر �بر�هي����م : »�ملمثلون كانو� 

جمتهدين جدً� و تعبو� كثريً� .
جل�س����ة نقا�����ص �مل�سرحي����ة ج����رت بح�س����ور قلي����ل 
�قت�سر عل����ى �أع�ساء �لفرقة و�ملهتمني من �مل�سرحيني، 
و�أد�ر �جلل�س����ة �لفن����ان مت����ام �لعو�ين �ل����ذي دعا جلنة 
�لتقيي����م �إىل �ملن�سة وهي موؤلفة م����ن �ملخرج �مل�سرحي 

ح�س����ن عكال و�لكاتب �مل�سرحي �سالم �ليماين و�لكاتب 
�مل�سرحي حممد بري �لعو�ين .

حتدث بد�ي����ًة �لناقد �أ.معن �بر�هي����م �لذي �أبدى 
عدم ر�ساه عن �لعر�ص . 

وحت����دث د.ناي����ف �سل����وم ع����ن جزئي����ة �لرتقب 
�ل�ساخر لق����دوم مفت�ص عام غام�ص مبا هو ت�سكيك 
باالأفكار �جلديدة ومدى �سالحيتها الإخر�ج رو�سيا 
يف ذل����ك �لزمن م����ن �لو�قع �لب����ايل و�ملهرتئ : »يف 
ه����ذ� �جلو �مل�سح����ون بالرهب����ة تتك�س����ف كل �أ�سر�ر 
�لبيئ����ة �لفا�س����دة على �أل�سن����ة �الأ�سخا�����ص ويتحول 
بع�سهم �إىل و�ساة جت����اه بع�سهم �الآخر.. �إن تبديل 
عن����و�ن �ملفت�ص �لعام �لعن����و�ن �الأ�سل����ي للم�سرحي 
بعن����و�ن �ملفت�ص �ل�سري ج����دً� جاء وكاأنه وقوف على 
هي����كل عم����ل غوغ����ول �لف����ارغ، �أما هن����ا يف �ملفت�ص 
�ل�سري جدً� فللمخرج غر�ص جديد هو �الإ�سارة �إىل 
�لتن�س����ت و�الإخبار من قب����ل ب�سا�سني �سريني لهم 

طابع �ملهرجني . 
�أ.جو�د عكال قال : »�لعر�ص لي�ص ل� غوغول و�إمنا 
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يخ�ص �سامر �بر�هيم من خالل �الأ�سلوب وعدم و�سول 
�مل�سامني من قبل �ملمثل« . 

وطال����ب �ملمث����ل يف �لفرقة �سي����ز�ر �سل����وم بدور�ت 
لالإلقاء .

وق����ال �أ.�س����الم �ليم����اين : »بع�ص �جلمه����ور �أف�سد 
ج����وَّ �لعر�ص بغوغائيته، فهل هم متاآمرون على �لعر�ص 
�أم م�سجع����ون ل����ه؟.. �لعر�����ص �أر�د �أن يالم�����ص ق�سايا 

�لتحديث و�لتعميم و�لتوطني، وقد فقد �لن�ص هويته .
�أم����ا �أ.ح�س����ن ع����كال فقال : »عندم����ا كتب غوغول 
�لن�����ص كان يق�سد �حلياة �لرو�سية ب����كل تفا�سيلها يف 
ه ر�سالة تفيد باأن �سيئًا ما �سيح�سل،  ذلك �لوقت، ووجَّ
وكان ذل����ك مبثاب����ة �إنذ�ر، وقد الم�����ص �ملخرج بع�ص ما 
ج����اء يف �لن�����ص، ومل ي�ستطع �ملخ����رج �أن ي�سنع عر�سًا 
متجان�سًا، ويف حال �أعاد �لنظر بطريقة �لعمل فالفرقة 

رة مبو�هبها . مب�سِّ
 وق����ال �أ.حممد ب���ري �لع���و�ين : »�أمامي �سا�سة 
مفتوح����ة دون جد�ر ر�ب����ع، فيها ف����ر�غ، و�لفر�غ غري 
�لف�ساء.. كيف �سيتعام����ل �ملمثلون مع هذ� �لديكور؟ 
يج����ب �ال�ستع����د�د ب����ردود �أفع����ال تتح����ول �إىل �أفعال 
ع����ر ميز�ن�سني، و�أعظم خم����رج هو من يختبئ ور�ء 

ممثليه« .

خم����رج �لعمل �سام����ر �بر�هيم ق����ال : »�أ�سكركم.. 
حاول����ُت يف ه����ذ� �لعمل تق����دمي حالة جتريبي����ة، و�أنا ما 

زلُت �أتعلم« .
وقدم����ت فرقة »�أجي����ال« عر�س����ًا ر�ق�س����ًا بعنو�ن 
وبا�س����ل  �أحم����د  جم����د  كريوغ����ر�ف  ن�س����ر«  »حكاي����ة 
َمت عر �أفكار  حم����د�ن.. �عتمد �لعر�ص على حكاية ُقدِّ
متتالي����ة، ترجمها �لرق�ص و�حلرك����ة �لر�سيقة من ِقبل 
�لر�ق�سني و�لر�ق�سات �لذين قدمو� لوحات مع خلفية 
مو�سيقي����ة جديدة غ����ري متبعة.. طرح �لعم����ل �أكرث من 
فكرة ح����ول �خلري و�ل�سر و�الأخ����ّوة و�لن�سر يف �ملعارك 
�مل�سريية و�ل�سهد�ء، وقد متّتع �لر�ق�سون بليونة كبرية 

برزت يف �لرق�سات �لرجولية .
با�س����ل حم����د�ن مدي����ر �لفرق����ة قائ����اًل :  حت����دث 
ْدن����ا حكاية �سبع �سنو�ت مرت على �سورية و�سمود  »ج�سَّ
�سعبن����ا �لذي حقق �لن�س����ر عر عمل تعب����ريي ر�ق�ص 
ب����دءً� من �للوح����ة �الأ�سطوري����ة �لتي حتكي ع����ن عر�قة 
�سورية، ثم مرحل����ة ظهور �لديان����ات �ل�سماوية، و�سواًل 
�إىل �الأم����ان �ل����ذي كان ثم �حلرب �لكوني����ة وكيف د�فع 
جي�سنا عن بلده و�أعاد �الأمان �إليها، وقد و�سلت �لفكرة 
للجمهور ب�سال�سة وقد �أو�سلنا �لر�سالة وقدمنا �أغنيات 
مت �لرق�ص على �أنغامها للملحنني حممد هبا�ش ونزيه 
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�أ�سعد عر 25 ر�ق�سًا ور�ق�سة تدربو� ملدة ثالثة �أ�سهر، 
وبا�س����م �لفرق����ة �أوج����ه �ل�سك����ر ل� �أ.عم����اد جل����ول مدير 
�مل�س����ارح و�ملو�سيق����ا، كما �أوجه �ل�سك����ر لنقابة �لفنانني 

�ملركزية وفرعها يف حم�ص« .
وقدم ف����رع نقاب����ة �لفنان����ني بحم�����ص مونودر�ما 
»مرثية �ملمث����ل �الأوحد-كلخا�ص« �إعد�د و�إخر�ج ومتثيل 
�لع����و�ين..  مت����ام  �مل�ساع����د  �ملخ����رج  �لطال����ب  خال����د 
ه �لطالب عن ن�����ص »كلخا�ص« ل����� �أنطون  �لن�����ص �أع����دَّ
ت�سيخ����وف م����ع توليف����ة ع����ن »�مللك ل����ري« ل����� �سك�سبري 

وقدم����ه كمونودر�ما حتك����ي ق�سة 
�ملمث����ل كلخا�����ص �ل����ذي كان �ساغل 
�لنا�����ص بفن����ه ومتثيل����ه، وبع����د �أن 
يتقدم به �ل�س����ّن ويهجره �جلمهور 
يبد�أ باجرت�ر ذكريات����ه �أيام تاألقه 
و�لتف����اف �ملعجب����ات حول����ه، ولكن 
عندم����ا يطلب �لزو�ج من �إحد�هن 
ال تو�فق �أ�سرتها، ويف حفل تكرميه 
يذهب �جلمهور ويرتكونه، وبعد �أن 
ْك����ر ي�سحو فال يجد  يفرط يف �ل�سُّ

�أحدً� حوله، فيموت و�قفًا .
للمخ����رج  بال�س����وؤ�ل  توجهن����ا 
تقييم����ه  ح����ول  �لطال����ب  خال����د 
له����ذه �لتجرب����ة م����ن وجه����ة نظره 
كمخرج فق����ال : »�سابقًا كنُت �سد 
�أن  �أحبب����ُت  لكنن����ي  �ملونودر�م����ا، 
�أجربه����ا، فكان����ت جترب����ة متعب����ة 
وممتع����ة بنف�����ص �لوق����ت، و�خرتُت 
ن�سًا مالئمًا �إىل حدٍّ كبري لقناعاتي 
وقدمُته يف زمن ال يتجاوز �لن�سف 
�ساع����ة، و�أرى �أن����ه يف �ملونودر�م����ا 
عل����ى �ملمث����ل �أن يك����ون متما�س����كًا 
فًا �أف����كاره بو�سع كل �مل�ساعر  ومكثِّ
و�الأحا�سي�����ص، وق����د ��ستف����دُت من 
ن�����ص »�مللك ل����ري« تقاطعًا مع ن�ص 
بخيب����ات  »كلخا�����ص«  ت�سيخ����وف 
�ل�سخ�سيت����ني و�إح�سا�سهم����ا باأنهما كان����ا �سحية خيانة 
�لظروف و�لزمن و�لوقت، وقد حاولُت بهذه �لتقاطعات 
�إ�سافة �سيء يف عملية �الإعد�د مع �أن هناك بونًا �سا�سعًا 
بني ت�سيخ����وف و�سك�سبري، وق����د ��ستمزجُت �آر�ء بع�ص 
�مل�سرحيني قب����ل �لبدء بالعمل فاأ�سادو� باالإعد�د وقالو� 
لي�ص هناك تنافر بني �لكاتب����ني، ويف �لعر�ص �أح�س�سُت 

�أنه لي�ص من �خلطاأ �خللط بني كلخا�ص ولري« .
وفيم����ا �إذ� كانت �سرخة كلخا�����ص يف �لبد�ية حلمًا 

مدير �ملهرجان �أ.�أمني رومية
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�أم و�قع����ًا قال �ملخرج : »هي و�ق����ع وحلم بنف�ص �لوقت، 
�إذ ي�ست�سعر من����ذ �للحظة �الأوىل هذ� �لثقل من �لهموم 
�ملرت�كم����ة، ويف حلظة �نفجرت �ل�سرخ����ة باختياره يف 
�أن ال يك����ون �أح����د ير�قب����ه يف �مل�سرح، وه����و وحيد رغم 
وج����ود �الآخري����ن، ويق����ول �أنه خائ����ف من وحدت����ه الأنه 
�سخ�سي����ة منعزلة تلقت �سربات كث����رية يف �حلياة فهو 
يق����ول �أنه ال زوجة ل����ه وال �أطفال بعد �أن �سدمه �ملجتمع 
بع����دم �ملو�فقة على �لزو�ج منه، وهو �إن�سان بحاجة ملن 
ي�ساركه هموم����ه، وهذ� ما �سكَل له جرحًا غائرً� لتمييز 
�ملجتم����ع �لر�قي �س����ده باأنه من طبقة �أخ����رى و�عتباره 
�أد�ة للت�سلي����ة بتمثيل����ه ورق�س����ه، وه����ذ� �لتمي����ز وع����اه 
ت�سيخ����وف يف �ملجتم����ع �لرو�س����ي فكتب����ه، وكلخا�ص من 
خالل حب����ه وع�سقه للم�سرح مات و�قفًا و�ساخمًا ليقول 

�أن �مل�سرح �سيبقى خالدً�« .
يف جل�سة �لنقا�ص حتدث �أواًل د.نايف �سلوم قائاًل: 
»لق����د تغلب خالد �لطال����ب على �ل�سيط����ان يف ع�سرين 
دقيق����ة هي م����دة �لعر�ص، لذلك ج����اء �لعم����ل مبتورً�، 
و�نتظر �جلمهور يف �ل�سالة �أن ُي�سَتكمل �لعمل، وح�سب 
نة من �سخ�سيتني،  ت�سوري فاإن م�سرحية »كلخا�ص« مكوَّ
لكن �ملخرج قدمها ب�سخ�سية و�حدة، وظننُت �أن خروج 
�ملمثل متام �لع����و�ين يف �لنهاية وهو يوقد �ل�سموع �إمنا 
به����دف �إكمال �مل�سهد، لكن فوجئُت به����ذه �لنهاية �لتي 

�رتاآها �ملخرج، وهذ� حقه �لطبيعي« . 
�أ.ح�س����ن عكال ق����ال : »رغم كل �جلهود �لتي بذلها 
�لزمي����الن �لطال����ب كممثل وخمرج و�لع����و�ين كمخرج 
م�ساع����د �إال �أن �لعمل مل ي�ستطع حتقيق �أهد�فه، ومل�سنا 
يف �لعمل ق����درة �ملمثل، لكن م�سافة كرى كانت تف�سل 
بينه وب����ني �لن�ص، �إذ يجب على �ملمثل �أن يكون ل�سيقًا 
بدوره يف �ملونودر�ما، و�ملمثل هنا مل يوِل مهمة �الإخر�ج 
�أهمي����ة ت�ستحقه����ا �إذ وجْدنا �ملمثل ين����وء بحمل عر�سه 

الأنه مل يقدم حلواًل .
وق����ال �أ.حمم����د بري �لع����و�ين : »�أي����ن خطة عمل 
�ملخرج؟ �أين هويتها؟ هناك �رتباك يف �الإيقاع �خلا�ص 

للممثل« .

�أ.�س����الم �ليم����اين �أ�س����ار �إىل �أن �للحظ����ة �لفارقة 
يف حي����اة �سخ�سي����ة �ملمثل لي�س����ت يف �لنهاية وال حلظة 
��ستيقاظه وال حفل تكرميه، ولكن عندما رف�ست �لفتاة 
�ملعجبة �لزو�ج منه.. هنا كانت �ل�سربة �لقا�سمة له« .
وق����دم �مل�س����رح �لقوم����ي يف �لالذقي����ة م�سرحي����ة 
»طقو�����ص �الأبي�ص« تاألي����ف حممود �أب����و �لعبا�ش �إخر�ج 
ها�س����م غز�ل وتتحدث ع����ن قابلة تقوم بتوليد �لزوجات 
�ملتع�سر�ت و�خلاطئات، وق����د �ساهْدنا ثالث ن�ساء زرن 
�لزوج����ة �لقابل����ة فوّل����دت �الأوىل، يف ح����ني �أن �لثاني����ة 
��سطحبه����ا زوجها �لعقي����م ل�سك فيها بع����د م�ساهدته 
�نتف����اخ بطنه����ا، لُيظهر �لك�س����ف عليها �أن ثم����ة �أكيا�ص 
م����اء يف رحمه����ا �أدى ملثل ه����ذ� �النتفاخ، وه����ذه �حلالة 
به����دف �إد�ن����ة �لذكورة �ملنتفخ����ة لدى �ل����زوج و�أمثاله، 
بينم����ا �حلالة �لثالثة هي لزوجة تري����د �أن تلد مولودها 
لترتك����ه يف �لبلد وتغادره لعدم �سعورها باالأمان ولتبتعد 
عن زوجه����ا، وبالفعل تغادر لكن �إىل �لعامل �الآخر، فقد 
فارق����ت �حلياة بع����د �أن منحتها لطفله����ا، و�ملفارقة �أن 
�الأب �لذي كان ال يجروؤ على �حلديث �أمام �لزوجة �سّر 
كثريً� بوفاته����ا و�ّدعى �أنه كان ق����د طّلقها بالثالثة قبل 
�ملجيء �إىل عن����د �لقابلة ومل يرغب يف �الحتفاظ بابنه 
حت����ى ال يتذكر تلك �لزوجة �لرعن����اء، فيرتكه بني يدي 
�لقابلة ويرحل، وزوجها حفار �لقبور �لذي يبيع �الأكفان 
للموتى ويحلمان بطفل يربيان����ه بعد �إجناب �أحد ع�سر 
طفاًل ماتو�، وعندما متوت �إحد�هن بعد �لوالدة يرتكها 

زوجها دون دفن ويرتك �لولد ويهرب .
ج�ّس����د �ل�سخ�سي����ات �لفنان����ون : ��سماعيل خلف، 
رغ����د�ء جدي����د، عماد خ����د�م، غ����زو�ن �إبر�هي����م، قي�ش 
زريق����ة، و�سام مهن����ا، م�سطفى جان����ودي، رهام �لتزة، 
نب����ال �سريق����ة، هبة �ساهني، وفاء غ����ز�ل، عمار �أ�سقر، 

نور �ل�سباح غز�ل، كيتي عمار .
وحدثن����ا �ملخ����رج ها�س����م غ����ز�ل عن عمل����ه قائاًل : 
»نح����ن قدمنا ر�سالتنا وعلى �جلمه����ور �أن يتلقى ويقّيم 
قنا  ويقرر ما و�سله م����ن �لعر�ص و�أمتنى �أن نكون قد وفِّ
يف تق����دمي روؤيتنا، و�أت����رك للجمه����ور �أن يحاكم بنف�سه 
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ر�سالتنا �لتي �أر�سلناها، و�أنا ال �أميل ل�سرح ما قدمُته« . 
وع����ن �سوؤ�لنا للمخ����رج عن ر�أي����ه بجمهور حم�ص 
قال: »جلمه����ور حم�ص ولفنانيها مكان����ة خا�سة عندي 
وه����م �لذي����ن �أ�سرو� عل����ى �أن يبقو� و�قف����ني وهاماتهم 
مرفوع����ة يف ظل ظروف كانت �سعب����ة، وبقي م�سرحهم 

�سامدً� يبث �الأمل« .
وقدم����ت فرقة �إ�سبيليا �لعائ����دة للن�ساط �مل�سرحي 
بع����د غياب طوي����ل م�سرحي����ة »�لل�ص �ل�سري����ف« تاأليف 
د�ري����و ف����و �إخ����ر�ج فه����د �لرحمون وحتك����ي ق�سة ل�ص 
ر�ق����ب بي����ت �أح����د �الأغنياء، وخ����الل وج����وده يف �لبيت 
به����دف �ل�سرق����ة جتري ح����و�دث متالحق����ة قائمة على 

�سوء �لتفاهم .
�لعم����ل م����ن �لن����وع �لكومي����دي وباللهج����ة �لعامية 
وقد تو��س����ل �جلمهور مع خ�سبة �مل�س����رح و�سفق كثريً� 
للممثلني �لذين ج�س����دو� �سخ�سيات متخمة باخليانات 

و�لف�ساد �الجتماعي، ويبقى �لل�ص �أ�سرفهم .

ج�ّسد �ل�سخ�سيات �لفنانون : ثائر �ملحمد-ر�مي 
جرب-ن����دى جوخد�ر-نغ����م زخور-ره����ام دياب-عل����ي 
دياب-ع����روة �الأ�سق����ر م�ساع����د �ملخرج �آ�س����ف حمد�ن 
�ملاكي����اج  غلي����ون  ح�س����ني  تنفي����ذ  �لفرق����ة،  �لديك����ور 
و�الك�س�س����و�ر�ت �لفرق����ة، �الإ�س����اءة ت�سمي����م حمم����د 

�حل�سني تنفيذ مي�سيل عماري .
جو�بًا على �سوؤ�لنا للمخرج عن ��ستخد�مه �للهجة 
�لعامي����ة لغ����ًة للعر�ص �أج����اب : »�أرى �أن �لف�سحى تقتل 
�مل�س����رح، وقد ق����ررت �أال �أقدم عم����اًل �إال بالعامية.. �إن 
�أكرث ما يهمني هو حتقيق �ملتعة و�لفرجة �جلميلة، و�أن 
ياأتي �لنا�ص لريتاحو� وي�سحكو�، وللممثلني �لدور �الأول 
و�أعتقد �أنني عرفت كيف �أدربهم و�أ�ستغل معهم و�أفّجر 

طاقاتهم مما جعل �لعمل جمياًل« .
يف جل�سة �لنقا�����ص ر�أى د.نايف �سل����وم �أن �لعر�ص 
كان طوي����اًل وكان باالإمكان �خت�ساره دون �أن يوؤثر ذلك 
عليه، كم����ا ر�أى �أن �لديكور خدم �لعر�����ص و�أن �ملمثلني 
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كان����و� جيدين و�أن �لعر�����ص يف �لن�سف �لثاين منه كان 
�أكرث حيوية .

و�أع����رب �أ.�سالم �ليماين ع����ن �سعادته بعودة هذه 
�لفرقة �إىل عملها لكنه بنف�ص �لوقت حزين الأن �لفرقة 
ما ز�لت دون متويل، و�قرتح تبنيها، و�أ�سار �إىل �سرورة 

�خت�سار �لعر�ص حتى يكون �أكرث متعة .
 ور�أى �أ.ح�س����ن ع����كال �أن �ملخ����رج فه����د �لرحمون 
خط����ط لعر�سه ب�س����كل جيد، فكل حرك����ة توّلد �الأخرى 
برمت متو�زن، و�أن �جلمهور ��ستقبله حيث حقق تو��ساًل 
وجاذبية عند �آغلب �مل�ساهدين، و�أ�ساف : »�لعر�ص مل 
يقدم لنا جديدً� رغ����م �أن �لفريق لديه كل �الإمكانيات، 

و�ملمثلون بد�أو� و�نتهو� بخط فعل« .
�أم����ا �أ.حممد ب����ري �لعو�ين فق����ال �أنه �ن�سجم مع 
�لعم����ل بكافة مكونات����ه، و�أ�ساد بالديك����ور و�أناقته والأنه 
كان مريح����ًا للنظ����ر، وحركة �ملمثلني كان����ت ذ�ت طابع 

جمايل .
ب����دوره ق����ال �ملخرج فه����د �لرحم����ون : »��ستهو�ين 
�لن�����ص مبا يفرت�سه من متعة قب����ل �مل�سامني �لفكرية، 
وقد حّولُت����ه �إىل �لعامية الأن �ملُ�ساه����د بحاجة ملا يرتاح 
�إلي����ه وير�س����م �لب�سم����ة على �سفاه����ه، وق����د رّكزنا على 
�سمة �لك����ذب �ملتف�سي����ة يف �ملجتمعات لتري����ر �ل�سلوك 
�خلاط����ئ، وقد �أن�ستني �البت�سامات �لتي �ساهدتها على 
�سف����اه �جلمه����ور �لتعب �لذي تعبُته حت����ى خرج �لعر�ص 

للنور .
يف �لي����وم �الأخري من �ملهرجان مت تقدمي م�سرحية 
»كائن����ات من �سوء« ن�����ص و�إخر�ج ح�س����ني نا�سر �لتي 
تتح����دث يف جان����ب منها ع����ن �لعنو�س����ة يف ظل �حلرب 
وهجرة �ل�سباب خارج �لوطن من خالل فتيات ينتظرن 
�لعري�����ص )�أدت �أدو�ره����ّن : �آالء �سيجري ومل����ى �سحادة 
ون����ور �ل����دو�ك وديانا �إدري�����ش ومايا �حل�س����ن( وعندما 
ياأت����ي �لعري�����ص م����ن خ����الل �أكرث م����ن من����وذج )�أد�ء : 
��ستيف����ان بر�سين����ي وحمم����د خب����از( يك����ون �لرف�ص �أو 
�لقبول مبا ينا�سب تقالي����د �ملجتمع و�لعائالت، فيختار 

�أحد �ل�سباب �لهجرة .

متي����ز �لعر�����ص ب�سفافيته وكان معتم����دً� على كتلة 
�لبيانو �لتي تنطلق منها �الأحد�ث .

 وق����د �ساأْلن����ا �ملخرج عن طبيعة ديك����ور م�سرحيته 
فق����ال : “كت����ل �لديك����ور يف م�سرحياتي عموم����ًا قليلة، 
و�أحيان����ًا ال يكون لدّي كتل ديكور كعر�ص “ن�ساء لوركا” 
وجتاربي �الأخرية ومنها “كائنات من �سوء” ال تتحمل 
�أي����ة كتلة جامدة عل����ى �مل�س����رح، فال�سينوغر�فيا عندي 
هي كتلة �ملمثل، �إ�سافة لل�سوء و�لف�ساء.. يف “كائنات 
ل  من �سوء” �عتم����دُت على �أكرث من �أ�سلوب، و�أنا �أف�سّ
�سناع����ة عرو�ص غري تقليدية تنا�س����ب طالب �جلامعة 
كما �أ�سار �أ.حممد بري �لعو�ين وعادًة �أ�سنع عرو�سي 
به����دف �مل�ساركة يف �ملهرجانات �مل�سرحية، �أي للنخبة، 
ف�س����رُت �أبح����ث عن �سكل في����ه رقّي فاعتم����دُت م�سرح 
�مليوزيكال وهو يف �أوربا م�سرح �سعبي، لكنه م�سرح ر�ٍق 
وهي جترب����ة �أخو�سها«.. ومتنى نا�س����ر وجود �سكل من 

�أ�سكال �لريرتو�ر للعرو�ص �مل�سرحية .
 يف جل�س����ة نقا�����ص �لعر�ص قال �أ.�سام����ر �بر�هيم : 
»يج����ب �أن ن�ساهد �لعر�ص م����ن �أكرث من ز�وية ون�ستمتع 
مب�ساهدت����ه، وكتل����ة �لبيانو يف �لو�سط ل����و �نف�سلت عن 
�لغن����اء �ملبا�سر لكان ذل����ك �أف�سل، و�لفتي����ات �خلم�ص 
�للو�تي ظهرن يف مقدمة �مل�سرحية مل يتكلمن جميعهن 
ع����ن معاناتهن، وكان �لن�ص يحت����اج �إىل توليفة �أف�سل، 
�أما على م�ستوى �الأد�ء فكل �ملمثلني �أعرفهم، و�سهادتي 

بهم لن تكون حمايدة .
�أ.معن �بر�هيم قال : »كتب �ملخرج على �لرو�سور 
ن�����ص و�إخ����ر�ج و�أعتقد �أن����ه كان علي����ه �أن يكتب توليف 
و�إخ����ر�ج و�أعتر �لعر�����ص فرجة م�سرحي����ة و�سكاًل من 
�أ�سكال �لتجريب ��ستغل عليه �ملخرج وكان موفقًا بن�سبة 

كبرية، ويحتاج �لعر�ص �إىل عمل �أكرث على �ملمثلني .
وق����ال �أ.ج����و�د عكال : »كن����ُت �أمتنى عل����ى �ملخرج 
�ال�ستفادة من ف�ساء �مل�سرح بدل ح�سر كتلة �لبيانو يف 

�لو�سط و�ملغنني خلفه« .
و�أك���د �أ.ح�سن ع���كال ما قاله �أ.مع���ن �بر�هيم يف �أن 
هذ� �لعمل فرجة م�سرحية وروؤية و�أ�سلوب عمل �ختارهما 
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�ملخ���رج، فكان���ت فرجة جميل���ة، و�جلميع عل���ى �خل�سبة 
كانو� متفاعلني باإيقاع مدرو�ص، و�أ�سار عكال �إىل �أنه كان 

ينتظر معاجلة �أخرى �أكرث حيوية للمو�سوع �ملطروح .
وقدم �أ.�سالم �ليماين �لتحي����ة �إىل عازف �لبيانو 
و�ملغنية، و�لعر�ص -كما ر�آه- كان جتريبيًا : »�لتجريب 
حق للفن����ان و�سرورة للتق����دم، على �أال يك����ون ع�سو�ئيًا 
لك����ي يكون �لتجريب م�سروعًا �أواًل ومنتجًا ثانيًا، وغلبت 

على �لعر�ص �سمة �ل�سرد . 
وقال �أ.حممد بري �لعو�ين : »تفاعلُت مع �لعر�ص 
العتب����ار�ت كثرية، منه����ا طبيعة �لديك����ور حيث مت ك�سر 
�جلمود من خالل �لبيانو ومتو�سعه، وهذ� �سيء ل�سالح 
�ملخرج م�سرحيًا حيث �نطلقت كل �ل�سخ�سيات من هذه 
�لكتلة ب�س����كل �إن�ساين، من �حلي����اة �إىل �ملوت وبالعك�ص، 
وقد كان �ملمثل هو �لبط����ل دون �أية قطعة ديكور وج�سده 
ه����و �ملعّر ع����ن �أكرث من حالة، وهك����ذ� �أر�د �ملخرج بناء 

م�سرحيته �مل�سغولة باإتقان وب�ساطة متناهية .
و�أي����د �ملخرج ح�س����ني نا�سر ع����ددً� ال باأ�ص به من 
�ملالحظات �لتي ُطِرَح����ت وت�سعبت : »ما �أردُت قوله �أن 
�لب�ساع����ة �سارت قاعدة و�جلم����ال ��ستثناء، وما قدمُته 
نوع م����ن �مل�سرح مطروح يف �أوربا )�مليوزكال( وطرحُت 
حكاي����ات خمتلفة تعتمد على �جل�سد و�ملو�سيقا، و�أنا مل 
�أخرتع هذ� �لنوع، و�ساأعمل على ما ُطرح من مالحظات 

بهدف تطوير �لعمل« .

لقطات
*غ����اب �لر�س����ور يوم �الفتت����اح وظه����ر يف �الأيام 

�الأخرى.
*�عتر �لبع�ص �أن عر�����ص فرقة �أجيال �لر�ق�ص 

�خرتق عرو�ص �ملهرجان الأنه لي�ص عر�سًا م�سرحيًا .
*جمه����ور جل�س����ات �لنقا�ص يف جل�س����ات مناق�سة 
�لعرو�ص مل يكن كثيفًا ب����ل �قت�سر على �أع�ساء �للجنة 

وبع�ص �ملهتمني .
*�لفن����ان زينات����ي قد�سي����ة تاب����ع بع�����ص عرو�����ص 

�ملهرجان خالل تو�جده يف حم�ص .
*غادرت فرقة �مل�سرح �لقومي يف �لالذقية �سباح 

�ليوم �لتايل من عر�سها . 
*ق����دم �أم����ني رومية يف خت����ام �ملهرج����ان تو�سية 
الأمني ف����رع �حلزب �ل����ذي تابع �ملهرج����ان تق�سي باأن 
يكون م�سرح د�ر �لثقافة خا�س����ًا بالفعاليات �لثقافية، 
و�أن تعق����د �لفعالي����ات �الأخ����رى �أن�سطته����ا يف قاع����ات 

�أخرى .
*وزع����ت نقاب����ة �لفنان����ني بيان����ًا عل����ى �الإعالمني 

حتدث عن �ملهرجان وفعالياته . 
*موؤ�س�س����ة جف����ر� قام����ت بتنظيم حف����ل �الفتتاح 
وكان �الإ�سر�ف �الإعالمي خلالد �لطالب و�لتن�سيق عبد 

�لرحمن �ل�سباغ ومديرة �مل�سرح ملى طباع .

جل�سات مناق�سة �لعرو�ش ويبدو يف �ل�سورة �الأ�ساتذة  ح�سني نا�سر-�سالم �ليماين-ح�سن عكال-متام �لعو�ين-حممد بري �لعو�ين 
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حّيز وا�سٌع احتله امل�س����رح والأعمال امل�سرحية يف 
مهرج����ان حماة الثقايف الأول الذي اأقيم يف �سهر متوز 
املا�س����ي برعاية اأ.حممد الأحمد وزي����ر الثقافة, وقد 
مت يف حفل افتتاح املهرجان تكرمي ثالثة من م�سرحيي 
حم����اة املتميزي����ن ه����م الكات����ب امل�سرح����ي م�صطف����ى 
�صمودي واملمثلة واملخرجة امل�سرحية كاميليا بطر�س 
واملخ����رج امل�سرح����ي يو�ص����ف �صم����وط بالإ�ساف����ة اإىل 
تك����رمي نخبة م����ن املبدعني يف جم����الت اأدبي����ة وفنية 
خمتلفة هم : عبد الرزاق الأ�صفر, حممد قنا, �صهام 
من�صور, حممد من����ذر لطفي, زعيم تليتي, حممود 
�صيخ����وين, كمال الديري, حنا توما, ح�صني حموي, 

حنان دروي�س . 

ثالثة عرو�ض للكبار
م���ة يف املهرجان  اأوىل العرو����ض امل�سرحي���ة املقدَّ
كان���ت امل�سرحي���ة الغنائي���ة »نا�ض م���ن ورق« من تراث 
الرحابن���ة اإع���داد واإخ���راج يو�ش���ف �شم���وط ملديري���ة 
امل�سارح واملو�سيقا بالتع���اون مع فرقة اأوغاريت للفنون 
ال�سعبي���ة وفرقة ال���ازورد الفنية وه���ي جتربة حملت 
معه���ا روح املغام���رة م���ن ِقَب���ل اأ�س���رة العم���ل رغبًة يف 
ا�ستنها����ض امل�س���رح الغنائ���ي يف ذاك���رة اجلمهور بعد 
ا�ستق���راء املزاج املرتكز عل���ى ذائقة فنية جمالية لي�ض 
من ال�سهولة اإر�ساوؤها يف هكذا مغامرة, وجنح اجلميع 
يف التجربة-املغام���رة, فكان الت�سفي���ق واالبت�سامات 
وال�سحكات الناعم���ة ناجتة عن احلوارات واالأحداث, 
وا�ستطاع املخرج تقدمَي حلوٍل 
اإخراجي���ة ب�سيط���ة من�سجمة 
نة  مع االأغني���ة والكلم���ة امللحَّ
املو�س���اة بال�س���وت الفريوزي 
ال���ذي قدمت���ه الفنان���ة نه���ى 
زروف ب�سخ�سية ماريا الفتاة 
العا�سق���ة لل�ساح���ات العامة-
وان�سحب���ت  الوط���ن,  ح���دود 
ه���ذه االإج���ادة عل���ى غالبي���ة 
املمثلني الذين قدموا احلكاية 
البع�ض  ب�سويات متميزة لدى 
اأدوار  اأدوا  الذي���ن  كاملمثل���ني 
وحار����ض  اللطي���ف  امله���رج 
الثياب عنرتة والل�ض والفرقة 
الراق�س���ة مع الفن���ان �شاهر 

كنعــــــان البنـــــــــي

عرو�ض م�رسحية للكبار وال�صغار
يف مهرجان حماة الثقايف الأول

نا�ض من ورق
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رح���ال والعازفني احلا�سري���ن بالوت���ر واالإيقاع, فكان 
زًا على اجلبني �سهاداِت  اندم���اج اجلمهور فرحًا مط���رَّ
تقدير وعرفان من اجلمهور لفريق العمل الذي اأعطى 
فاأده����ض, وللفنيني واالإداري���ني الذين ن�سق���وا ورّتبوا, 
ف���كان اللق���اء, وكم نح���ن بحاج���ة ملثل هك���ذا لقاءات 

مم�سرَحة باحلب وال�سام .  
ويف م�سي���اف بري���ف حمافظة حم���اة كان اجلمهور 
على موعد مع مونودراما »ليلة التكرمي« تاأليف جوان جان 
اإخ���راج علي عبد احلمي���د متثيل با�شل عل���و �سينوغرافيا 

عماد بدر اإ�سراف ع�شام الرا�شد 
لفرق���ة �سدى ال���روح, وال بّد من 
االإ�س���ارة اإىل اأن اختي���ار مدين���ة 
م�سياف لتكون حمط���ة اأ�سا�سية 
م���ن حمط���ات مهرج���ان حم���اة 
الثق���ايف االأول لي����ض �سدف���ة وال 
فعًا عبثي���ًا بل هو فع���ل يوؤكد اأن 
وفنانيه���ا يف  جمه���ور م�سي���اف 
خمتلف جم���االت الف���ن الوا�سعة 
كان وال زال لهم ح�سورهم املميز 
و�سه���د  الوط���ن,  م�ساح���ة  عل���ى 
منا�سب���ات  يف  املدين���ة  م�س���رح 
�سابقة وق���وف قام���ات م�سرحية 
حملي���ة وعربي���ة له���ا ح�سوره���ا 

املبدع يف الذاكرة .        
»ليلة  مونودرام���ا  اعتم���دت 
الفن���ان  اأدوات  عل���ى  التك���رمي« 
با�ش���ل عل���و الفنية وق���د اأثبت من 
خ���ال اأدائ���ه اأن املونودراما فعُل 
ممثٍل متمكٍن من اأدواته املدعمة 
بتج���ارب مته���د الطري���ق لعطاء 
مب���دع ميتل���ك اجلم���ال ح�سورًا 
مدعومًا باحلركة واحلوار النابع 
م���ن مقام���ات احلال���ة االإن�سانية 
التي متر بها ال�سخ�سية بالتوازي 
مع احلل���ول االإخراجي���ة املبَتَكرة 
احلمي���د  عب���د  عل���ي  للمخ���رج 
لاأفعال واالأح���داث بت�سل�سٍل �سل�ٍض هادِئ يت�سلل اإىل ذهن 
املتلق���ي ويحرك م�ساعر التطّهر واالنغما�ض بال�سخ�سيات 
الت���ي ت�ستدعيه���ا �سخ�سية العر����ض التي ُتظِه���ر باأفعالها 
وم�ساعره���ا املختلف���ة درج���ات م���ن الل���ني والق�سوة عرب 

الب�سمة وال�سحكة والدمعة. 
وقدم���ت فرق���ة الثقاف���ة ال�سعبي���ة التابع���ة ملديري���ة 
الثقاف���ة يف حماة العر����ض امل�سرحي »الرق����ض على جثة 
عا�س���ق« اإع���داد واإخراج حممد تالوي ال���ذي حتّدث عن 

ليلة التكرمي
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عمل���ه ه���ذا لل�سحاف���ة قائ���ًا : 
»تدور فكرة الن�ض حول ال�سراع 
الطبق���ي واأثره يف الذات الفردية 
عرب اإ�سقاط ال�س���وء على الزمن 
البائ���د ونقد الطبق���ة االإقطاعية 
العلي���ا يف عه���د م���ا قب���ل ث���ورة 
الثامن من اآذار« موؤكدًا ا�ستحالة 
حتقي���ق فكرة الت���زاوج والتعاي�ض 
ب���ني الطبقتني العلي���ا والدنيا يف 
ظ���ل اأنا����ضٍ يعملون حت���ت اأوامر 
االآغا وي�ساندونه لا�ستياء على 
االأر�ض والعر�ض.. و�سبق للفرقة 
م���ع خمرجه���ا اأن قدم���ت اأعمااًل 
هامة ج�سدت م���ن خالها تطور 
اأدائه���ا الفن���ي, يحدوه���ا االأم���ل 

لتقدمي االأف�سل دائمًا .

وعرو�ض لالأطفال
ن�سيبه����ا  للطفول����ة  وكان 
م����ن الن�ساط����ات امل�سرحي����ة يف 
مهرج����ان حم����اة الثق����ايف االأول 
»األي�����ض  خ����ال م�سرحي����ة  م����ن 
يف بل����د العجائ����ب« القادمة من 
دم�س����ق وهي من اإخ����راج �شعيد 
عطاي����ا الذي ا�ستطاع مع فريقه 
املمي����ز تقدمي ر�سال����ة من القَيم 
�����ض البع����د  واملواق����ف الت����ي تكرِّ

الطف����ويل االإن�ساين الذي �سدَّ االأطف����ال ف�سفقوا برباءة 
للعر�ض الزائر . 

كم���ا كان جمه���ور االأطف���ال على موعد م���ع م�سرح 
الدمى من خال م�سرحية »احلطاب واالأمنيات الثاث« 
تاألي���ف واإخ���راج ح�ش���ن �شيخ ال���زور مع فريق���ه املحرك 
للدم���ى, وق���د ا�ستط���اع العر����ض تق���دمي الن�سائح ذات 
القيمة الرتبوية العالية وا�ستخدام العقل يف التفكري قبل 
االإق���دام على االأفعال كي ال نخ�سر الفر�ض التي مُتَنح لنا 

نتيجة الت�سرع وعدم الدراية بالظروف التي حتيط بهذه 
ق االأطف���ال مطواًل للدم���ى يف �سياق  الفر�س���ة, وق���د �سفَّ
ح���وار واأحداث ه���ذا العر�ض الذي �ساهم���ت باالإ�سراف 

عليه مديرية ثقافة الطفل .
�سخ�سي���ة احلكوات���ي ح�س���رت يف املهرج���ان باأداء 
كنع���ان البن���ي ومب�ساركة الفنانة غدي���ر حم�شو وقد قدما 
لاأطف���ال حكايَتي »ال�سجرة احلنونة« و«ال�سلحفاة تتحدى 
االأرن���ب بال�سباق« وقد تفاعل االأطف���ال مع احلكايتني من 

خال امل�ساركة وطرح االأ�سئلة .

الرق�ض على جثة عا�شق
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كوميديـــــــا اجلنـــــــــون
يف َقومــــي ال�ســـــــــويداء
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�سلط���ت م�سرحي���ة »كوميدي���ا اجلن���ون-
ف�س���ل يف اخلراب« التي قدمها امل�سرح القومي 
يف ال�سويداء يف �سهر كانون اأول املا�سي ال�سوء 
على تبع���ات احلروب ب�سكل ع���ام على الإن�سان 

وما ترتكه من خراب .
كت���ب امل�سرحية واأخرجها موف���ق م�سعود 
وهي تتحدث عن واقع الإن�سان املعا�سر املتورط 
يف دوامة احلرب وتك�سف لعبَة الأمم يف حتديد 
م�سائ���ر الب�س���ر وال�سع���وب، هذه اللعب���ة التي 

حتول اجلميع اإىل جتار موت اأو �سحايا .
ت���دور اأح���داث امل�سرحي���ة على م���دى 65 
دقيقة يف �سحراء ي�سكنها نا�س فقدوا منازلهم 

واأولدهم .
يقول خم���رج امل�سرحي���ة عن جتربته ه���ذه : »يطرح 
العمل ع���ر الكوميديا ال�سوداء ق�ساي���ا احلرب واخلراب 
الداخل���ي عن���د الإن�س���ان املعا�س���ر، ولأن امل�س���رح �سمري 
كا�س���ف مل اأن�سغ���ل بالأح���داث املعا�س���رة ب���ل بالإن�س���ان 
وعالقته باحل���روب، فهو بك�سف خ���راب املفاهيم، ونحن 
ن�سل���ط ال�س���وء عل���ى كوميدي���ا اجلن���ون ع���ر ف�سل من 
���ر من اأفكار  ف�س���ول اخلراب، والإن�س���ان املعا�سر حما�سَ
ومعتق���دات، واأعتق���د اأن الإن�ساني���ة يج���ب اأن تط���ل عل���ى 
هام����س اأكرث اإ�سراقًا لكي نحمي م�ستقبل اأولدنا ول يوجد 

خيار اإل املواجهة عن طريق الفن« .
ج�ّسد �سخ�سيات امل�سرحية الفنانون : ثائر حديفة-
هزار نوفل-رانيا اخلطيب الأداء ال�سوتي �سيف دروي�ش 
الأداء احلرك���ي راني���ا اأب���و زك���ي م�ساعد خم���رج يا�سمني 
اأب���و فخر ت�سميم وتنفيذ الديكور ربي���ع البعيني ت�سميم 
وتنفي���ذ الأزي���اء واك�س�س���وار مي�سون عل���م الدي���ن مكياج 

يا�سمني الهادي .
الفنان���ة راني���ا اخلطي���ب قالت ع���ن ال�سخ�سية التي 
اأدتها : »حاولت جت�سيد �سخ�سية املراأة الباحثة عن العدل 

وال�سدق بهدف الو�سول اإىل عامل جديد« . 
مدي���ر امل�س���رح القوم���ي يف ال�سويداء الفن���ان وجيه 
قي�سي���ة ق���ال اأن امل�س���رح القوم���ي يف ال�سوي���داء يح���اول 
القرتاب من الوجدان الداخلي لالإن�سان وتبعات احلروب 
عامة لنقول اأن الإن�سان اأقوى واأبقى، واحلروب اإىل زوال .

موفق م�سعود
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بتوقي���ع الكات���ب مي�ص���يل ن�ص���ر اهلل واملخ���رج عروة 
العرب���ي قدمت جوقة الفرح يف دار الأ�سد للثقافة والفنون 
يف �سهر ت�سرين ثاين املا�سي العمل الغنائي امل�سرحي »درب 
اخلب���ز« مب�ساركة عدد من الفنان���ني املمثلني والراق�سني 

واملغن���ني، وهو العم���ل ال�ستعرا�س���ي الأول 
للمخ���رج ع���روة العرب���ي بع���د �سل�سل���ة من 
الأعم���ال امل�سرحي���ة الدرامي���ة، وقد حاول 
املخ���رج اأن ميتل���ك عمُله ه���ذا كل مقومات 
العم���ل امل�سرح���ي ال�ستعرا�س���ي من حيث 

اجلمع بني الغناء والرق�ص والدراما .
ويب���دو العرب���ي �سعي���دًا بالتع���اون مع 
جوق���ة الفرح وهي التجربة الثالثة له معها، 

اإذ يقول : »اأنا �سعيد بالتعامل مع جوقة الفرح التي نفتخر 
بها، فه���ي موؤ�س�سة كامل���ة، تعمل بدافع املحب���ة، ويف هذه 
التجربة حاولنا تقدمي عمل ي���روي ب�سفافية وقائع �سورية 

حاّرة« .
من جهتها قالت قائدة الكورال يف جوقة الفرح رجاء 
الأمري �شلبي اأن العمل مل ياأخذ اجلهد والوقت فح�سب بل 

وجزءًا من اأرواح فريق العمل .
ح���اول العمل اأن ير�س���ل اأكرث من ر�سال���ة وباأكرث من 
اجت���اه، منها اأن ال�سعب ال�س���وري �سيبقى �سامدًا رغم كل 

امِلَحن واأننا ال ميكن اأن ن�ستغني عن وطننا مهما جرى .
اعتم���د العر����ض على العدي���د من املقاط���ع الغنائية 
ال�سهرية، منها ما هو ماأخوذ من امل�سرح الغنائي اللبناين. 
فكرة العر�ض تعود للأديب اليا�س زحالوي امل�سرف 
العام عل���ى العر�ض وال�ساعي دومًا الإيج���اد م�سرح غنائي 

حقيقي يف �سورية .
العر�ض كان ثمرة جهود اأك���رث من 150 فنانًا وتقنيًا 

حاولوا تقدمي ملحة عن �سورية اليوم واالأم�ض القريب
اجلدي���ر بالذك���ر اأن جوق���ة الف���رح الت���ي اأ�س�سه���ا 
اأ.زح���الوي �سبق واأن مثل���ت �سورية يف العديد من املحافل 
الدولي���ة وحققت جناحات م�سه���ودة حتدثت عنها و�سائل 

االإعلم العاملية .

درب اخلبـــــز
ُمقرَتح جديد يف امل�سرح الغنائي
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تابع���ت الفنان���ة ن����ورا م����راد خريج���ة املعهد الع���ايل للفنون 
امل�سرحي���ة م�سروعه���ا امل�سرحي الذي ي���كاد اأن يك���ون متفردًا يف 
خارط���ة امل�س���رح ال�س���وري املعا�س���ر، ه���ذا امل�س���روع القائم على 
ا�ستنط���اق اجل�س���د وحّث���ه على الب���وح مبكنوناته لي����س عن طريق 
الكلمة بل عن طريق الإمياءة واللفتة والنظرة والت�سكيل احلركي .
م يف �سهر  ويف عمله���ا اجلدي���د »معانقات« الذي ُق���دِّ
ت�سري���ن اأول املا�س���ي من قبل دار الأ�س���د للثقافة والفنون 
وعرب فرقة »لي�س« الت���ي ت�سرف عليها مراد اعتمدت على 
عن�سر اأدب���ي يف �سياغة مادتها الب�سري���ة التي اعتمدت 
بدوره���ا عل���ى الرق�س، مع وجود ث���اث �سا�سات عر�ست 
�س���ورًا فوتوغرافية، وقد حاولت م���راد اأن تعرّب من خال 
�سركائه���ا يف العم���ل عم���ا ميك���ن اأن يبوح ب���ه اجل�سد من 

انفعالت وحالت وعواطف خمتلفة ومتناق�سة .
ط���رح العم���ل العدي���د م����������ن الت�س�����اوؤلت التي م���ا 

زال���ت اأجوبته���ا معّلقة، وهي ت�ض���اوؤالت تناول���ت احلا�ضر 
وا�ضت�ضرف���ت امل�ضتقبل دون ف�ضل اأو قطع مع ما هو ما�ٍض، 
ودون اأن يغفل العر�ض التاأثر مبا هو حميط به من ظروف 

وق�ضايا اجتماعية حّية .
وميك���ن اعتبار هذه التجربة جتربة متقدمة يف اإطار 
م�ضروع مراد يف امل�ضرح والذي �ضبق واأن قدمت اقرتاحات 
في���ه عرب عدد م���ن االأعم���ال امل�ضرحية ك���� »األف مربوك« 

و«بعد كل هالوقت« على �ضبيل  املثال . 
�ضارك نورا مراد يف اإجناز م�ضروعها اجلديد الفنانون: 
ح���ازم اجلّب���ة، زين العابدي���ن �سليمان، �س���ارة املنعم، �سماح 
غامن، ظريفة راجحة، فرح الدبّيات، الرا بخ�سار، جمدي 
املقبل، جمد عري���ج دراماتورجيا نبيل االأ�سود �ضينوغرافيا 

غيث املحمود ت�ضميم اأزياء والء طرقجي .

معانقـــات
منــــوذج مـــن امل�ســــرح احلركــــــّي
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لي�س���ت ه���ي امل���رة الأوىل الت���ي يقوم 
فيها خمرج م�سرح���ي عراقي بتقدمي عمل 
م�سرح���ي على خ�سبات امل�س���ارح ال�سورية، 
فمنذ ج���واد الأ�س���دي م���رورًا بناجي عبد 
الأم���ر وع���وين كروم���ي وه���ادي امله���دي 
و�س���اح اله���ادي وغره���م كان اجلمهور 
الأمن���اط  م���ع  مواعي���د  عل���ى  ال�س���وري 
امل�سرحي���ة الت���ي متر�س عليه���ا املخرجون 
امل�سرحي���ون العراقي���ون الذي���ن اأم�سوا يف 
دم�س���ق �سنوات طويل���ة، هذا ع���دا عن اأن 
كانت دم�س���ق ت�ستقبلهم عب���ورًا من خال 
مهرجانها امل�سرحي.. واليوم يتابع املخرج 
حي���در �سلمان هذه امل�سرة من خال عمل 
قدم���ه يف �سه���ر ت�سرين ث���اين املا�سي عن 
ن����س كتب���ه الكات���ب العراقي مث���ال غازي 
بعنوان »يف انتظار فادمير« حماكاًة منه 
لن�س �سمويل بيكي���ت ال�سهر »يف انتظار 
غودو«.. وللوقوف على تفا�سيل هذا العمل 
ال���ذي قدمت���ه دار الأ�سد للثقاف���ة والفنون 
بالتعاون مع فرق���ة م�سرح ال�سرق العراقية 
كانت ل� »احلياة امل�سرحية« هذه الوقفة مع 
املخرج حيدر �سلمان احلا�سل على �سهادة 

علوم م�سرحية من جامعة بغداد :
*ه���ذ� �أول عمل م�سرحي لك بدم�سق 
�أو  ث���اٍن  ج���زء  ن����ص �سع���ب ومبثاب���ة  وه���و 
حماولة ملحاكاة م�سرحي���ة »بانتظار غودو« 
فم���ا �ل���ذي دفع���ك لتق���دم ه���ذ� �لن���وع م���ن 

�لأعمال �ل�سعبة كاأول عمل لك هنا؟
عام���ة  ب�س���ورة  الق���ول  **ن�ستطي���ع 

يف انتظار فالدميري 
ر�ؤيـــة جديــــدة مل�ســــرح العبـــــــث
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اأن منط���ق م�س���رح الامعقول ينطبق عل���ى الواقع العربي 
ْمنا العبث  بعبثيت���ه، ونحن يف »يف انتظ���ار فادمي���ر« نظَّ
وحاولنا ر�س���م �سورة املنقذ املجهول م���ن خال العتماد 
على التفكر العقاين، اأي اأننا حاولنا فتح العاقة املغلقة 
ب���ن ال�سخ�سي���ات فاأ�سبح���ت العاقة مفتوح���ة، وبنف�س 
الوقت اأردنا نقل هذا النوع من امل�سرح اإىل الواقع العربي، 
ونح���ن اأَوىل بتقدمي هذا النمط، و�سبق يل اأن قدمت اأكرث 
من منوذج له���ذا امل�سرح ل� �ألبري كامو ويوجني يوني�سكو 
وفرنان���دو �أر�ب���ال اإىل اأن و�سل���ت اإىل بيكي���ت مب�سارك���ة 

الكاتب العراقي د.مثال غازي .
*كي���ف مل�س���َت ردود �لأفع���ال يف دم�س���ق عل���ى ه���ذ� 
�لعم���ل �س���و�ء م���ن قبل �مل�سرحي���ني و�لنخب���ة �أو من قبل 

�جلمهور �لعادي؟  
املخت����س  غ���ر  اجلمه���ور  اأن  الطبيع���ي  **م���ن 
�سي�ستهجن ه���ذا النوع من امل�سرح املعتمد على ال�سيفرات 
غ���ر املفهومة.. وحتى بالن�سبة للنخبة كانت ردود الأفعال 
متفاوت���ة، رمبا لأن هذا الن���وع من الأعمال غر �سائع على 

امل�سارح ال�سورية .

*م���ا �ل���ذي عمل���َت علي���ه كمخ���رج م���ن �أج���ل �إغناء 
�لن�ص ب�سرياً؟  

م���ن  والكث���ر  �سخ�سي���ات  ع���دة  اخت�س���ار  **مت 
احل���وار، وميكن الق���ول اأن ما ن�سبته 40 باملئ���ة من العمل 
اعتم���د على ال�س���ورة، والن�سب���ة املتبقية حاولن���ا فيها اأن 
نعم���ل باأ�سل���وب امل�سرح الفق���ر.. لقد عملنا عل���ى ف�ساء 
م�سرح���ي مبهم و�سورة �سينمائية داخل العر�س امل�سرحي 
واأ�سل���وب حكاية الراوي من خ���ال �سخ�سية الطفلة التي 
متلك جمموعة من الوثائق وامل�ستندات التي ا�ستح�سرتها 
م���ن الآلت القدمي���ة والع�سري���ة على حد �س���واء، اأي اأننا 
عملن���ا وفق اأكرث من نظرية، وبنف����س الوقت ا�ستغلنا على 
مبداأ الفوا�سل ولي����س على مبداأ القطعة الزمنية الواحدة 
واأدخلن���ا العن�س���ر الن�سائي الذي مل يكن موج���ودًا كروؤية 

اإخراجية . 
*�عتمدَت على ثالثة ممثلني يف جت�سيد �سخ�سيات 
�مل�سرحي���ة، وكان م���ن �ملالح���ظ �أن���ك �عتم���دَت يف عملية 
�ختيار �ملمثلني على �لتنوع �لعمري مثلما �عتمدَت على 
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�لتنوع �ملعريف وتفاوت حجم �خلربة، فماذ� 
كانت خيار�تك فيما يتعلق باملمثلني؟

**بالن�سبة للفنان ت���اج �لدين �سيف 
�هلل فق���د �سب���ق واأن �ساهدُت���ه يف اأك���رث من 
عم���ل ك� »وق���ت م�ستقط���ع« للمخ���رج �سهيل 
لل�سخ�سي���ة  منا�س���ب  اأن���ه  ووج���دُت  عقل���ة 
ك�سكل وكعمر، اأم���ا بالن�سبة للفنان �سليمان 
قط���ان فتنطب���ق علي���ه �سخ�سي���ة ال�سخ�س 
الغرب���ي وه���و ممثل جي���د وقد عم���دُت اإىل 
اختي���ار ممثلن �سب���ق واأن جمعته���م اأعمال 
�سابق���ة، اأم���ا بالن�سبة للفنان���ة ال�سابة �سينة 
غونوجوق���ة فهي وجه جديد وقد حاولُت اأن 
اأوجد حالة ان�سجام بينها وبن املحرتفن.  

*�إىل �أي م���دى بر�أي���ك تنتم���ي ه���ذه 
�مل�سرحية للم�س���رح �لعر�قي مبا ُعِرف عنه 

من �أ�ساليب كابو�سية و�سود�وية؟ 
**ه���ذه الأ�ساليب انت�سرت يف العراق 
بعد حرب الع���ام 2003 اإذ ظهرت جمموعة 
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من ال�سب���اب امل�سرحي���ن الذين اجته���دوا يف العمل بهذا 
الأ�سلوب مثل هادي �ملهدي وعماد حممد . 

*بع���د دم�س���ق هل هن���اك خط���ة لتق���دمي �لعمل يف 
�أماكن �أخرى؟ 

**�سنعمل على اأن نعر�سه يف العراق وتون�س .

يف �نتظار فالدميري 
ن�ص : مثال غازي .

�إخر�ج : حيدر �سلمان .
�ملمثل���ون : ت���اج الدين �سي���ف اهلل-�سليمان قطان-

�سينة غونوجوقة .
م�ساعدة �ملخرج : ملي�س خوخر .
منفذ �لإ�ساءة : حممد اإدلبي .
مدير من�سة : �سامر احل�سن .
خدمات فنية : وائل جحجاح .

�لت�سميم �لإعالين : رهام املعري .

حيدر �سلمان مثال غازي
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يف بي���ت دم�شقي ق���دمي وجمي���ل قدم���ت الفنانة رنا 
ك���رم جتربة جريئة ونادرة تقوم على التعامل مع اجلمهور 
باأ�شل���وب غري تقليدي من خالل حماولة اإ�شراكه يف العمل 

بطريقة غري مبا�شرة .
م برعاي���ة وزارة ال�شياحة  ق���ام العر����ض ال���ذي ُق���دِّ
وال�شن���دوق العرب���ي للثقاف���ة والفنون عل���ى الت�شاوؤل عن 
رمزي���ة الأب���واب يف النف�ض الب�شرية وم���ا توحيه من معاٍن 
وم���ا يكم���ن بداخله���ا م���ن ذكري���ات وطموح���ات واأ�شرار 
وتر�شيخ لفكرة اتخاذ القرار والنفتاح على احلياة والآخر 
وجت���اوز نق���اط العب���ور ال�شعب���ة يف احلي���اة، وكجزء من 
العر�ض ُعِر�َض فيلم وثائقي حتدث عن الأفراد وعالقتهم 
بالأب���واب وما تعنيه لهم من خماوف وحتديات، وما يكمن 
بداخلهم من اأحالم واآمال ومعوقات تغلبوا عليها بالإرادة 

والعزمية والإ�شرار لتحقيق ما ي�شبون اإليه .

�لعر����ض �ل���ذي �أخرجته رنا ك���رم و�أدته م���ع زميلتها 
اأجنيال الدب�س وقدمته يف �ضهر ت�ضرين �أول �ملا�ضي �متاز 
بتقني���ة �لأد�ء �حلرك���ي �لت���ي تختلف عن �لط���رق �لفنية 
�لتقليدي���ة ملو�كبة �لتطور�ت �لتي تط���ر�أ على فنون �لأد�ء 
يف �لع���امل وه���و يحكي عن �ملخ���اوف �ل�ضخ�ضي���ة وعالقة 
�ل�ضخ����ض بالآخر ودعوة �لأ�ضخا�ض للحياة و�لنفتاح على 

�لآخر .
»جف���ون« هو جزء من م�ضروع فني تعمل عليه �لفنانة 
ك���رم ويق���وم عل���ى فكرة �لأب���و�ب : مل���اذ� نتمرت����ض خلف 
�لأبو�ب؟ وماذ� عن �أبو�بن���ا �لد�خلية؟ ملن نفتحها وبوجه 
من نو�ضده���ا؟ مَل نخاف �أن نفتحها؟ وم���اذ� �ضيحدث �إن 
فعلن���ا؟ ملاذ� نحمي كينونتن���ا �لد�خلية باأبو�ب مغلقة ذ�ت 

�أقفال عجيبة؟
تو�ض���ح �ملخرج���ة عن �ضب���ب �ختيارها كلم���ة جفون 

»جفــــون« رنا كرم
يف دم�شــــق القدميــــــــة
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كعنو�ن لعر�ضها باأن �جلفون 
ه���ي �أول �لأب���و�ب بيننا وبني 

�لعامل �ملحيط بنا .
حاول���ت �ملمثلت���ان كرم 
عالق���ة  تق���دمي  والدب����س 
قاربت رمزيًا عالقة �جلفنني 
بتد�خل كل منهما بالآخر ثم 
�لتمو�ضع  ليحاول  �لنف�ضال 
من جديد مب���ا يرمز لعالقة 
�لنطب���اق و�ل�ضتق���الل ب���ني 
جفَن���ي �لعني ح�ض���ب مفهوم 
�ملخرجة عن دور �جلفون يف 
ج�ضم �لإن�ضان ويف �لتو��ضل، 
يهم���د  �مل�ضه���د  ه���ذ�  وبع���د 

�جل�ض���د �لأول ليرتك لالآخر �أن ينطلق يف �أد�ء منفرد على 
�مل�ضرح .

�حلي���وي  باحل�ض���ور  الدب����س  اأجني���ال  �أد�ء  متي���ز 
و�جل���ريء و��ضتغالل ف�ض���اء �خل�ضبة للتو��ض���ل و�لنفتاح 

على �جلمهور .
وقدمت رن���ا كرم �ضخ�ضية �أكرث خجاًل و�نطو�ًء و�أقل 

جر�أة يف �لتمدد يف ف�ضاء �خل�ضبة .

»جف���ون« در�م���ا مكثف���ة قدم���ت فيه���ا �ل�ضخ�ضيتان 
حكاي���ة �لت�ض���اد �لد�ئم بني فكرت���ني �ضخ�ضيتني وعاملني: 
عامل �لأنث���ى �ملقيدة �ملجم���دة �مل�ضحوق���ة �ملرعوبة وعامل 
�لرغب���ة مبعرف���ة �لآخ���ر وتقيي���ده وت�ضويه���ه و�إعادته �إىل 
قوقع���ة خوفه �لفط���ري لي�ضبح �لنظ���ر يف �أعني �جلمهور 
و�لتل�ض�ض عليه���م و�ل�ضحك يف وجوهه���م مبا�ضرة نوعًا 
م���ن توريطه���م يف �أنهم معنيون ب�ض���كل ل مفر منه بكل ما 
يتابعونه، و�أنهم �ضورة م���ا ي�ضاهدونه ولي�ضو� مبنجاة عما 

ميكن �أن يحدث �أمامهم .
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�سم���ن اإطار �سعي مديرية امل�سارح واملو�سيقا يف وزارة الثقافة 
لتن�سيط م�س���رح ال�سباب اأقيم يف مدينة حلب يف �سهر ت�سرين ثاين 
املا�سي خمترب للإخراج �ساركت فيه �سبعة عرو�ض م�سرحية هي :

- »تراللي« ن�ض واإخراج رمي بيطار وعبري بيطار .
- »ليل���ة اأُن����ض« ن����ض فار����س الناق���ور اإخ���راج ح�س���ام الدي���ن 

خروطلي.
- »�سي.. فون« تاأليف جماعي اإخراج حكمت نادر عقاد .

-»�سجني الفراغ« ن�ض حممد اأبو معتوق اإخراج فادي حممد 
�سعيد .

- »ق�سي���ة« ن�ض عبد الفتاح قلعه ج���ي اإخراج حممد مروان 
اإدلبي.

- »كونرتول« ن�ض واإخراج نور جنمي وحممد الهيب .

خمترب للإخراج امل�رسحي يف حلب
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عم���ل م�سرحي جديد قدمت���ه فرقة امل�سرح اجلامعي 
يف مدين���ة احل�سكة بعن���وان »ارجت���االت« يف �سهر ت�سرين 
ثاين املا�سي وهو يتناول ق�سايا اجتماعية ووطنية وبع�سًا 
من م�ساكل ال�سباب، وه���و النتاج االأول للطلبة اجلامعيني 
الذي���ن خ�سعوا ل���دورة اإعداد ممثل بالتع���اون بني امل�سرح 
القوم���ي يف احل�سك���ة وفرع احت���اد طلبة احل�سك���ة، وقال 

خم���رج العمل الفنان ا�سماعيل خلف يف ت�صريح �صحفي: 
»العم���ل يت�صمن ثمانية م�صاه���د م�صرحية قدمها ع�صرون 
طالب���ًا ممن �صاركوا يف دورة اإع���داد املمثل ومتت كتابتها 
بطريقة التاأليف اجلماعي« الفتًا اإىل اأن العر�ض يجمع بني 
الرتاجيدي���ا والكوميدي���ا، اإ�صافة اإىل بع����ض املونولوجات 
الت���ي مت من خاللها ت�صليط ال�صوء على 
موا�صي���ع اجتماعي���ة منوع���ة، ومت ربُط 
امَل�صاهد �صم���ن توليفة م�صرحية واحدة 
تخل�ض اإىل اأن امل�ص���رح جزء من ثقافة 
احلي���اة«.. ون���وه خل���ف بتاري���خ امل�صرح 
اجلامع���ي يف حمافظ���ة احل�صك���ة على 
امل�صت���وى الوطن���ي من خ���الل م�صاركته 
يف الكثري من املهرجان���ات التي اأقيمت 
خ���الل ال�صن���وات ال�صابق���ة وحقق هذا 
امل�صرح الكثري من النتائج اجليدة وحاز 

على العديد من اجلوائز .
واأك���د اأ.حم���زة املن���وخ رئي����ض فرع 
االحت���اد الوطن���ي لطلبة �صوري���ة يف احل�صك���ة اأّن االحتاد 
ي�صعى دائمًا اإىل رعاية مواهب ال�صباب والطالب وتنميتها 
وتقدميها للمجتمع، وقد تكللت جهود ال�صباب الذين قّدموا 
ه���ذا العر�ض امل�صرحي وكانوا متميزي���ن، واأ�صاف : »فرع 
االحت���اد يف احل�صكة م�صتمر بتجهي���ز االأعمال امل�صرحية، 
اال�صتحقاق���ات  للم�صارك���ة يف  ويطم���ح 

الوطنية يف هذا املجال« .
وق���ال امل�صارك���ون يف العم���ل اإّنهم 
ح�صل���وا عل���ى فائدة كب���رية من خالل 
امل�صارك���ة يف ه���ذه ال���دورة وكذلك من 
خ���الل العر����ض امل�صرحي ال���ذي ُقّدم، 
وا عن �صكرهم لالحتاد الذي رعى  وعبرَّ

مواهبهم .
اجلدي���ر بالذكر اأن ور�ص���ة العمل 
كان���ت باإ�ص���راف االأ�صات���ذة ا�سماعي���ل 
وابراهي���م  الزاه���د  اهلل  وعب���د  خل���ف 

عزمي .
ر�سد اإعالمي

ارجتـــــاالت
لطلبـــــة احل�ســــــكة
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�سفر برلك
تابع ريربت���وار حم����ص امل�شرحي ال���ذي ي�شرف 
يف  اأعمال���ه  تق���دمي  ابراهي���م  �سام���ر  الفن���ان  علي���ه 
الق���راءات امل�شرحي���ة فق���دم يف �شهر اأيل���ول املا�شي 
جل�ش���ة قراءة مل�شرحية »�شفر برلك« للكاتب امل�شرحي 
ال�شوري الراحل ممدوح ع���دوان بالتعاون مع مديرية 
ثقاف���ة حم����ص، وب���داأت اجلل�ش���ة مب�شه���د افتتاح���ي 
قدمه الفن���ان رم�سان عي�س���ى ب�شخ�شي���ة راٍو �شعبي  
يتل���و اأ�شع���ارًا حمكية ت�ش���رد ق�شة ال�شف���ر برلك كما 
تناقله���ا الفالحون قبل اأكرث من مئة عام، وبعد دخول 
اجلمهور اإىل قاع���ة �شامي الدروبي يف املركز الثقايف 
ق���دم طالب معه���د الثقاف���ة ال�شعبية-ق�ش���م التمثيل 
م�شهدًا من الن�ص يحك���ي اأحد ف�شول معاناة ال�شعب 
ال�ش���وري يف تل���ك الف���رة القا�شي���ة، واملمثل���ون هم : 
جيزيل رومية-اإياد عبارة-فاخر اأبو زهري-�سليمان 

وق���اف ثم قدمت اأ.ليلى ابراهي���م معلومات عامة عن 
الكاتب وم�سريته الأدبي���ة والثقافية حتى وفاته، وبعد 
عر����ض م�ساهد م���ن امل�سرحية اأقيم���ت جل�سة احلوار 
املفت���وح ب���اإدارة الفن���ان �سام���ر ابراهي���م حي���ث قدم 
جمموع���ٌة م���ن احل�س���ور مداخالت قّيم���ة وغنية عن 
الن����ض والكاتب وبع�ض التحلي���الت لأفكار وم�سامني 
اآالء   : امل�سارك���ني يف احل���وار  م���ن  الن����ض، ونذك���ر 
الوعر-عم���ار احلا�سوري-زي���ن ال���دار املحمد-معد 
ق�سم���اين-د. عي�سى-د.ر�س���وان  العالف-رم�س���ان 
ناي���ف �سلوم ومتي���زت اجلل�سة بغنى احل���وار الر�سني 
وتفاعل اجلمهور م���ع امَل�ساهد التمثيلية خارج وداخل 
القاع���ة، ووجه���ت اإدارة مب���ادرة الريربت���وار �سكرها 
للجمه���ور املتنوع الذي �س���ارك وتفاع���ل، كما �سكرت 
مديري���َة الثقافة على تعاونه���ا وكل الإعالميني الذين 

غطوا امل�سروع .

حممد خري الكيالين

عرو�ص وحما�رسات م�رسحية يف حم�ص
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ب�ستان الكرز
ويف �سه���ر ت�سري���ن ثاين املا�سي تاب���ع ريربتوار حم�ض 
جل�سات���ه م���ع م�سرحي���ة »ب�ست���ان الك���رز« للكات���ب امل�سرحي 
ت  الرو�س���ي ت�سيخ���وف وعل���ى الرغم من اجل���و املاطر غ�سّ
القاع���ة باحل�سور املت�سوق للثقافة والفن، حيث قدمت فرقة 
حبق امل�سرحية م�ساهد من الن�ض من اإعداد رم�سان عي�سى 
واإخ���راج �سام���ر ابراهي���م ومتثي���ل غف���ران حممد-عدن���ان 
عطي���ة- خباز-اأحم���د  احل�سن-حمم���د  م�سعلجي-ماي���ا 
عم���ار مو�س���ى مو�سيقا ك���رم ال�سين���ي تقدمي ليل���ى ابراهيم 
مدي���ر من�سة اليا����س ديوب ثم ت���ال امَل�ساهَد نقا����ٌض مفتوح 
بني احل�س���ور وفريق بحث امل�سروع ال���ذي ا�ستقبل اجلمهور 
يف به���و القاعة وهم يف حالة اإعداد للمناق�سة.. فريق البحث 
: زي���ن الدار حممد-اآالء الوعر-عمار احلا�سوري-حممد 
عي�س���ى- ديب-رم�س���ان  دروي�س-دولل���ي  ملحم-اأحم���د 
�سليم���ان الوقاف-غي���ث االأ�سقر-ر�س���وان زرق���ة وق���دم كّل 
م���ن الكاتب �سالم اليماين ود.ناي���ف �سلوم واملر�سد النف�سي 

عالء ابراهيم مداخالت قّيمة اأغنت احلوار .

مي زيادة وامل�سرح
اأقام فرع حم�ض لّتاد الكّتاب العرب يف �سهر اأيلول 
املا�سي حما�س���رة للباحث حممد بري الع����واين بعنوان 

»مي زي���ادة وامل�سرح« ت���دث فيها املحا�س���ر عن عالقة 
الكاتب���ة امل�سرية مي زيادة بامل�سرح الذي هو اأحد اأ�سكال 
التعب���ري الأدب���ي والتنوي���ري يف ع�سر النه�س���ة العربية، 
حي���ث خا�س���ت زي����ادة يف الكتابة للم�س���رح، فكتبت ثالث 
م�سرحيات ناق�ست فيه���ا ق�سايا تتعلق باحلرية وامل�ساواة 
والعدالة الجتماعية وطبيعة النظام ال�سيا�سي وغري ذلك 
م���ن ق�سايا التحرر العربية، وخا�س���ة حرية املراأة وحقها 
يف تقري���ر م�سريها، وباملح�سل���ة ح�سب العواين مل تكن 
م����ي زيادة م�سرحية رغ���م جتاربها امل�سرحية الثالث اإمنا 
كان���ت اأديبة و�سحافي���ة، لذلك ج���اءت م�سرحياتها دون 
م�ست���وى الطم���وح، و كان وع���ي وفه���م زي����ادة للم�س���رح ل 
يتع���دى اأن يكون حوارًا ذهني���ًا واأن تعرّب ال�سخ�سيات عن 
اأفكار مي زيادة نف�سها اإل من بع�ض م�ساهد و�سخ�سيات 

بدت يف حالة جيدة .

ق�سة م�سرحية
واأق���ام فرع ات���اد الكّتاب الع���رب بحم�ض يف �سهر 
ت�سري���ن ثاين املا�سي حما�سرة بعن���وان »ق�سة م�سرحية« 
للكات���ب امل�سرح���ي فرح���ان بلب���ل ال���ذي �س���رد يف بداي���ة 
حما�سرت���ه حكاية عن خمرج وممث���ل تخا�سما حول بناء 
�سخ�سية م�سرحية وتف�سريه���ا، وقد اأدان بلبل من خالل 
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�س���رده جه���َل وتخل���ف ودكتاتورية املخ���رج املتخ�س�ض يف 
امل�س���رح م���ن خ���ارج �سوري���ة، بينم���ا كال املدائ���ح للممثل 
الواع���ي ملهنت���ه وامل�ستن���د اإىل خربت���ه وجتربت���ه ومعرفته 
امل�سرحي���ة، وم���ن خالل ذل���ك احلوار احلاد ب���ني املخرج 
واملمث���ل ق���ام راوي احلكاية فرح���ان بلب���ل بتعليم املخرج 
اأ�س���ول وقوانني امل�سرح، واأكد وجهَة نظ���ره يف فن امل�سرح 
َرنا اأن هناك  اإخراجًا ومتثياًل ون�سًا م�سرحيًا هادفًا، فذكَّ
ف���وارق، منها الفرق بني الرواي���ة وامل�سرحية، والفرق بني 
الواق���ع امل�سرح���ي والواق���ع الروائ���ي، والفرق ب���ني الواقع 
ه املحا�سر اإىل  الفني امل�سرحي والروائي وال�سينمائي، ونوَّ
���زًا يف التاأليف  اأهمي���ة امل�سرح يف احلي���اة املعا�سرة، مركِّ
والعر�ض على قانون الحتم���الت الذي ي�سمح للمخرجني 
واملمثل���ني بتدخ���الت خمتلفة يف الن�ض، ولذل���ك ياأتي كل 
عر�ض للن����ض الواحد خمتلفًا عن العر�ض الثاين والثالث 

والرابع....

وجهان
وقدم مركز اآمال عر�س���ًا م�سرحيًا بعنوان »وجهان« 
يف �سهر ت�سري���ن اأول املا�سي بالعتم���اد على فنون الأداء 
املختلف���ة ومنهجيته���ا يف دع���م عملي���ة التاأهي���ل اخلا�سة 
بالطفل، اإذ ي�سعى »اآم���ال« لال�ستفادة من تقنيات امل�سرح 
للم�ساعدة يف تقيق اخلطط الرتبوية الفردية لالأطفال، 
وم�سرحية »وجهان« التي اأخرجها جنيب احلبال و�ساغها 
بروؤي���ة جديدة هي ثمرة عم���ل اأربع �سنوات جهد ي�سهم يف 
زيادة ا�ستقالل الأطفال وثقتهم باأنف�سهم ويعزز �سعورهم 
بالف���رح والغبطة، حيث يتحدث العمل عن ليلى التي تقول 
اأن الذئ���ب دّل ليل���ى على الطريق الطوي���ل كي تذهب منه 
حت���ى ياأكلها، لكن اللوحة تقدم وجهًا اآخر للحكاية وهو اأن 
الذئب وبقلب طيب دّل ليلى على الطريق الطويل ليحميها 
م���ن ال���دّب املفرت�ض املوج���ود يف الطري���ق الق�سري.. كما 
ق���دم احلبال وجهًا اآخ���ر ل�سندريال التي كانت زوجة الأب 
ال�سري���رة قد حرمتها من ثياب ال�سهرة، ويتم اكت�ساف اأن 
زوج���ة الأب اأ�ساعت ثوب �سندري���ال ثم �سارت تبكي حتى 
ت�س���ر لها ال�ساح���رة ثوبًا ب���دًل منه.. ويف لوح���ة »بائعة 
الكربي���ت« التي تتحدث ع���ن الفتاة التي تن���ام يف ال�سارع 
ت���ت املطر ويف ال���ربد بعد بيعه���ا عي���دان الكربيت قدم 
املخ���رج وجهًا اآخ���ر للق�سة حي���ث هناك م���ن يحب عمل 

اخلري وقد اأعطى الفتاة لبا�سًا يدفئها وطعامًا يغذيها .

فرحان بلبلحممد بري العواين
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حية على  ترّك��ز جميع الّدرا�صات العلمي��ة وال�صّ
�ص��رورة البدء بالّتبية الفنية للإن�صان منذ مراحل 
طفولت��ه املبكرة مثله��ا مثل التعليم، ب��ل وقبل والدة 
الطفل وذلك باّتب��اع االأم احلامل لنمط حياة قوامه 
املو�صيق��ى والفن واجلمال واله��دوء الأّنها بذلك تنقل 
جميع حاالتها احل�صي��ة واالنفعالية واجلمالية اإىل 
جنينه��ا، ولع��ّل الفن امل�صرحي واحد م��ن هذه الفنون 
التي ال تنال ن�صيبها من االهتمام لدى االأهل واملدر�صة 
واجلامعة كاملو�صيقى والّريا�صة واالأدب بكّل �صنوفه، 
فتبق��ى حم�صورة بالهم ال�ّصخ�ص��ي والّرغبة واالإرادة 

عب والّطويل . للم�صّي يف هذا الّطريق ال�صّ

امل�س���رح املدر�س���ي، هموم���ه �م�سكالت���ه، �ت�سا�ؤالت 
كثرية كان���ت مو�سوع احلوار ال���ذي دار يف املركز الثقايف 
العربي يف اأبو رمان���ة م�ساء يوم اخلمي�س 8 ت�سرين الثاين 
2018 �ال���ذي تّولت الفنان���ة امل�سرحية رانيا تف���وح دفته، 
مبتدئة بامل�س���رح الطفلي عاّمة، اإذ تقول : »عندما حا�لنا 
تطوي���ر امل�س���رح الّطفلي يف �سورية لياأخ���ذ �سكله الطبيعي 
�نتوا�س���ل ب���ه فكري���ًا �فنيًا �تربوي���ًا مع حي���اة الّطفل كنا 
ن���درك اأّن التنفيذ لي����س ب�سهولة احللم، ل���ذا ارت�سينا اأن 
نب���داأ اخلط���وة االأ�ىل بكّل ثق���ة، �من العوائ���ق التي تقف 
حائ���اًل اأم���ام م�س���رح الطفل متكام���ل ال�س���ر�ط امليزانية 
املحد�دة �عدم �جود ن�سو�س تربوية خا�سة بعامل الطفل 

جنــــــــوى �صليبــــــه

ت�سا�ؤالت عن امل�رسح املدر�سي
يف املركز الثقايف العربي

رانيا تفوح
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اأ� حّت���ى اأحلان تنا�سب���ه، اإ�سافًة اإىل ع���دم �جود ممثلني 
خمت�س���ني مب�س���رح الطفل.. هن���اك الكثري م���ن الفنانني 
الذي���ن ي�ست�سهل���ون العم���ل يف م�سرح الطف���ل على الرغم 
م���ن اأنه اأ�سعب اأن���واع امل�سارح، فالتعامل م���ع الطفل لي�س 
�سه���اًل، �خا�س���ة يف ع�سر احلا�س���وب �التقنيات االأخرى 
الت���ي اأ�سبح اأطفالنا على اّطالع ت���ام عليها، لذلك اأمتّنى 
م���ن املخت�سني �العاملني يف هذا املج���ال اأخذ االأمر بعني 
االعتب���ار، م���ع االإ�س���ارة اإىل �س���ر�رة اختي���ار الن�سو�س 
اجلدي���دة، �االبتع���اد ع���ن الن�سو����س �احلكاي���ات الت���ي 
حفظه���ا الطف���ل عن ظهر قل���ب، �اإن كان ال بد من العودة 
اإليه���ا فيجب اإجراء اإ�سقاطات معا�س���رة �تربوية لت�سبح 
قريب���ة من عامل الّطفل.. لدين���ا يف �سورية م�سرح القطاع 
اخلا����س، �معظم عر��س���ه رديئة �غري مدر��س���ة جيدًا، 
�هدفه���ا االأ�ل الّرب���ح املادي فق���ط« منوهة ب���اأّن عر��س 
امل�س���رح الطفل���ي ت���د�ر دائمًا ح���ول نف����س املوا�سيع �هي 
اخلري �ال�سر �ال�سراع الدائ���م بينهما، �مت�سائلة : »ملاذا 
ال نق���ّدم ن�سو�سًا خمتلفة بع�س ال�ّس���يء، ن�سو�سًا تربوية 
باأ�سل���وب ممتع �باأد�ات ب�سيطة مث���ل العمل على الّتعريف 
بتاريخن���ا املجي���د �باأبطالن���ا العظم���اء اأ� اإدخ���ال م���ادة 
الريا�سي���ات ك���ي يتعلم الطفل االأرقام �كي���ف ي�ستخدمها 

بطريقة م�سرحية مغناة مدر��سة، اأ� نعّرفه على جغرافية 
بل���ده، �اأي�سًا هناك موا�سيع ميك���ن تقدميها عرب امل�سرح 
�تكون موجه���ة الأطف���ال احل�سانة �الر��س���ة نعلمهم من 
خالله���ا على النظافة �الرتتي���ب، �نعّودهم على االعتماد 

على النف�س �ن�ساهم يف تنمية خيالهم �فكرهم« .
�مبا اأن الديكور عن�سر مهم جدًا يف امل�سرح الطفلي 
تذهب تف����وح اإىل القول اإنه العن�س���ر االأ�سا�س الذي يثري 
انتب���اه الّطف���ل �يجعل���ه ُيقِب���ل عل���ى ُم�ساه���دة العر��س 
امل�سرحي���ة : »�لالأ�س���ف نحن يف الوط���ن العربي ال منلك 
اإمكاني���ات �سخم���ة، لذل���ك نقّدم دائم���ًا ديك���ورًا ب�سيطًا 
يعتم���د على الرمز �الّتجريد الذي اأ�سبح طفلنا ي�ستوعبه 
جي���دًا، �كانت جتربة رائدة �مفيدة، لكن الطفل بطبيعته 
يح���ب العامل الوردي امللون باأل���وان قو�س قزح، لهذا يجب 
اأن ندع���م م�سرح الطف���ل باالإمكانيات الالزم���ة �نوفر له 
ال�س���ر�ط لبناء م�س���رح متكامل، معتمدي���ن على الكوادر 

اجليدة �املحبة مل�سرح الطفل« .
بع���د ه���ذا ال�س���رح العام ع���ن هموم م�س���رح الطفل 
عامًة انتقل���ت تف����وح اإىل امل�سرح املدر�س���ي بالتخ�سي�س 
�بداأت حديثها بتعريف هذا الّنوع امل�سرحي : »هو االإبداع 
الذي يخ�ّس عامل الّطف���ل، يقّدمه ممثلون كبار يعاجلون 

من عرو�ض امل�سرح املدر�سي
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امل�سكالت الّنف�سي���ة التي يعي�سها الّطفل يف املدر�سة.. اإنه 
م�سرح موّجه �ه���ادف ���سيلة لتن�سئة الطفل االجتماعية 
الرتبوية �للتعبري عن الذات، �هو هدف بحّد ذاته، غري اأّن 
اجلان���ب التقني غائب عنه.. اإّنه ��سيلة اإي�سال املعلومات 
التدري�سية، �هو م�سرح ترب���وي تعليمي �سّيق، ياأخذ �سفة 
املدر�س���ي، �هو تكوين من تكوينات �ح���دة الرتبية الفنية 
: املو�سيق���ا، امل�سرح، التمثيل، الر�س���م.. امل�سرح املدر�سي 
ن�س���اط م�سرحي تقّدمه املدر�س���ة كموؤ�س�سة تربوية ��سكل 
درام���ي ارجتايل ال يه���دف اإىل اال�ستعرا�س، �من خالله 
ي�ساع���د املدر����سُ االأطف���اَل عل���ى الّتعب���ري ع���ن اأفكارهم 
�م�ساعرهم من خالل الّتمثي���ل.. اإّنه م�سرح هادف لنقل 

حمتوى تعليمي �طرق ابتكار بني الّطلبة« .
�لع���ّل امل�سرح الطفل���ي، �املدر�سي حتدي���دًا، ي�سبح 
اأكرث اأهمية يف احلر�ب �بعدها.. تقول رانيا تفوح عن هذه 
النقطة : »يجب اأن نرّكز على هذا امل�سرح يف هذه االأيام.. 
نح���ن ال نريد م�سرح���ًا مدر�سي���ًا عامليًا بل نري���د م�سرحًا 
نا نحن �ينب���ع من ح�سارتنا �تراث اأجدادنا  �سوريًا يخ�سّ
ك���ي نرتق���ي به عاملي���ًا، �ال�ّس���وؤال هنا كيف جن���د م�سرحًا 
مدر�سيًا �سوري���ًا خمت�سًا باحللق���ة االأ�ىل التدري�سية، اأي 
املرحل���ة االبتدائية الأنه���ا اأهم مرحلة تكويني���ة يبداأ منها 

الطفل �تكون مرحلة التاأ�سي�س بالن�سبة له؟« . 
ال تنك���ر تفوح �جود حرك���ة م�سرحية تعنى بالطفل، 
ب���ل اإنها ت�سيد بها �بوجود اأن�سط���ة كثرية تخ�ّس الطفل : 
»هن���اك منظمة طالئع البعث الت���ي اأفتخر اأنني تخرجُت 
منه���ا ممثلًة �هي ترعى مواهب االأطفال من �سن الّثامنة 
حت���ى الّثانية ع�س���رة، كذلك احّت���اد �سبيبة الث���ورة الذي 
كان ل���ه د�ر مه���م جدًا يف م�سرح اليافع���ني، لكن لالأ�سف 
ُغّي���ب متامًا �ال اأدري ملاذا.. �هن���اك مراكز ثقافية تهّتم 
بالطف���ل �تقي���م د�رات �سيفي���ة لتعليم الّتمثي���ل �الفنون 
االأخرى، �لدين���ا معار�س لكتاب الطف���ل �مناهج تربوية 
اأخ���رى، �هن���اك مهرجان الطف���ل الذي تقيم���ه كل �سنة 
�ترعاه �زارة الثقافة-مديرية امل�سارح �املو�سيقا، �هناك 
مهرجان���ات عربي���ة �د�لية ت�س���ارك فيه���ا �زارة الثقافة 

مب�سرح الّطفل �العرائ�س �ح�سلنا على جوائز عّدة« .

بعد ذلك اأعطي املجال للناقد امل�سرحي مو�سى اأ�سود 
لي���ديل براأيه فقال : »امل�س���رح املدر�سي يف ظل التوجهات 
�تطوير �حتديث املنه���اج �عمل مديرية امل�سرح املدر�سي 
يف �زارة الرتبية ي�ستغل على اأربعة اأن�ساق.. البع�س يعتقد 
اأّن امل�سرح املدر�سي مناط بامل�سرح فقط، لكن لدينا اأربعة 
اأق�س���ام : ق�سم امل�س���رح �ق�س���م املو�سيقى �ق�س���م الفنون 
ال�سعبية �ق�سم  الفنون اجلميلة، �لدينا عدد من الد�ائر 
يف كل املحافظات تعمل �فق ر�ؤية منهجية �خطط ت�سعها 
�زارة الرتبي���ة، �ق���د يكون هن���اك بع�س الق�س���ور، لكن 
نح���ن بحاج���ة للمخت�س���ني، اإذ لدين���ا 24 األ���ف مدر�سة، 
اأي نح���ن بحاج���ة اإىل 24 األ���ف مدّر�س يف امل�س���رح.. يتّم 
تخري���ج 10 اأ�سخا����س اإىل 20 �سخ�سًا م���ن املعهد العايل 
للفنون امل�سرحية �سنويًا �هو يفتقد الأية مادة در�سية تهتم 
مب�س���رح الطف���ل، لذلك نحن بحاجة اإىل ك���وادر، �اأعتقد 
اأن �زارة الرتبي���ة ت�سعى الأن يكون هناك ملء لهذا الفراغ 
م���ن خالل ا�ستقطاب الكوادر من كّل اخلربات، �سواء من 
خريج���ي املعه���د باأق�سام���ه االأربعة اأ� من كلي���ة املو�سيقى 
اأ� م���ن املعاه���د املو�سيقي���ة اأ� م���ن كلية الفن���ون اجلميلة 
لك���ي يكون هناك نوع من املركزي���ة، اإ�سافة اإىل عدد من 
امل�ساريع مثل »بكرا اإلنا« اأ� منظمات ال�سبيبة �الطالئع.. 
امل�سرح املدر�سي ي�س���ري بخطى مت�سارعة لتحقيق اأهدافه 
العدي���دة، �كّنا نتمّنى �جود معاه���د تدّر�س امل�سرح اأ�سوة 
مبعاه���د الريا�س���ة �املو�سيق���ى، �يك���ون يف كل مدر�س���ة 
م���دّرب م�سرحي، �رغم ذل���ك ف���اإن �زارة الرتبية تغطي 
هذه امل�ساألة عرب د�ائ���ر امل�سرح املدر�سي يف املحافظات، 
�هناك خط���ط طموحة، فف���ي االإدارة املركزية هناك يف 
دم�س���ق االأ�رك�س���رتا �الكورال �يت���م العمل عل���ى ت�سكيل 
الفرق امل�سرحية، �كّل الد�ائر لديها خطط �سنوية ح�سب 
اإمكاني���ات املدّر�س���ني �املدّربني، �كّل م���درب عليه تقدمي 
فق���رة م�سرحي���ة اأ� مو�سيقي���ة، �هكذا.. ه���ذا هو امل�سرح 
املدر�س���ي بالعن���وان العري����س باالخت�سا�س���ات االأربعة، 
�علي���ه تقدمي عر�س ال يق���ل عن الع�سري���ن دقيقة، �هذا 
ن�س���اط ف�سلي، ثم هن���اك اختبارات للتقيي���م �اإعانة كل 

دائرة م�سرحية لتقيم مهرجانها ال�سنوي« .
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اأقام���ت مديرية امل�ش���ارح يف ال�شهر الأخري من العام 
املا�ش���ي مهرج���ان م�شرح الطف���ل ال�شنوي ال���ذي يقام يف 
العطل���ة املدر�شي���ة النت�شافية، وقد �شمل���ت عرو�ض هذا 
العام حمافظات دم�ش���ق، حلب، حم�ض، احل�شكة، درعا، 

ال�شويداء، الالذقية، طرطو�ض ح�شب ما يلي :
دم�شق :

*هارموين )فرق���ة اأجيال(-طيور الفرح-موزاييك 
العرائ�ض-اجل���رات الثالث-البح���ث ع���ن جنمة-و�ش���ام 
ما�شا-الأم���رية  ال�شحري-مغام���رات  امل�شاغب-الرت����ض 
احلداد-طبو����ض  يتوب-حبق-اب���ن  واملراآة-ثعل���وب 

وفرفو�ض-ليلى والذئب .
حلب :

الغ���اب  الفرح-حكاي���ا  مدين���ة  يغ���ادر  *الذئ���ب 
الكرتونية-ليلى والذئب .

حماة :
*حياتن���ا احللوة-الأمني���ات الثالث-مغامرات علي 

بابا-اأمرية الثلج .

مهرجان م�رسح الطفل 2018 



احلياة امل�سرحية - العدد 106 مهرجان م�سرح الطفل 2018 

123

T
h

eatre L
ife - Issu

e 10
6

63 

حم�ص :
*باليه �شندريال-بائعة الكربيت .

احل�شكة :
*الزائ���ر الغريب-يومي���ات كراكوز 

وعيواظ .
درعا :

ميتزج  امل�شحورة-عندم���ا  *الغاب���ة 
الدم .

ال�شويداء :
*بائع الأحذية امللونة .

الالذقية :
احلبيب���ة- والثعلب-اأخت���ي  *لول���و 
حكايات جدي-ح�شن وح�شنة-ال�شنافر .

طرطو�ص :
و�شم�شمة-الق���ط  �شم�ش���م  *مغام���رات 
الطريان-البق���رة  علم���ه  ال���ذي  والنور����ض 
ال�شاحكة- الغابة ال�شحرية - لطيف النظيف .
�شل���وى  الفنان���ة  املهرج���ان  وك���ّرم 
الأطف���ال  م�ش���رح  خمرج���ة  اجلاب���ري 
والفن���ان الراح���ل توفي���ق الع�ش���ا �شاحب 
التجربة الوا�شعة يف م�شرح العرائ�ض، كما 
اأقيم معر�ض للدمى والبو�شرتات اخلا�شة 
بالعرو����ض امل�شرحي���ة الطفلي���ة، وُعِقدت 
ور�ش���ة عمل عن م�شرح خيال الظل وور�شة 
عم���ل اأخرى ع���ن الدم���ى القفازي���ة وفن 

الأورغامي .
وكان���ت مديري���ة امل�ش���ارح واملو�شيقا 
ق���د اأقامت يف �شه���ر اآب املا�شي يف مدينة 
دم�ش���ق تظاهرة ف���رح الطفول���ة مبنا�شبة 
عي���د الأ�شح���ى مب�شارك���ة اأربع���ة عرو�ض 
م�شرحية ه���ي : »اأرنوب احلكي���م« اإخراج 
حمم���د �شويد »الري�ش���ة البي�شاء« اإخراج 
»فل���ة والأق���زام ال�شبع���ة«  ولي���د الدب����ص 
اإخ���راج �شعي���د عطاي���ا »خفي���ف وظريف« 

اإخراج يو�شف غرة .

توفيق الع�شا �شلوى اجلابري
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بع���د غياب يع���ود املخ���رج امل�سرح���ي ولي���د الدب�س 
ل���ة، م�سرح الأطف���ال، حيث اأطل  اإىل �ساح���ة عمل���ه املف�سَّ
عل���ى جمه���ور م�س���رح الطف���ل يف �سه���ر اآب املا�س���ي من 
خ���ال تظاهرة »ف���رح الطفول���ة« الت���ي اأقامته���ا مديرية 
امل�س���ارح واملو�سيق���ا مبنا�سب���ة عي���د الأ�سح���ى، واكتملت 
ه���ذه الإطالة للمخ���رج الدب�س من خ���ال جمموعة من 
الفنانني امل�سرحيني الذين يعرفون كيف يتعاملون مع هذا 

امل�سرح ويتفاعلون معه ومع متلقيه الطفل، 
وهم: رب���اب كنعان-عايدة يو�صف-نا�ص���ر 
ال�ص���بلي-فادي حموي-موؤي���د اخلراط-
عي�صى-�ص���رينا  �صامي-با�ص���م  داود 
املحمد-ج���ودي الزاقوت-مي���ار الدب�س.. 
مع حمم���د وحي���د قزق-هيث���م مهاو�س-

وليد الدب�س .
يتح���دث العم���ل عن ثنائي���ات الك�سل 
والن�س���اط، الك���ذب وال�س���دق وكي���ف اأن 
االإن�س���ان املجّد واملجتهد ال ب���د واأن يحقق 
وتكاث���رت  الزم���ن  ط���ال  مهم���ا  اأهداف���ه 
امل�ساعب، وقد جتاوب الطفل املُ�ساهد مع 
اأحداث العمل املتالحقة رغ���م امتداد العمل لفرتة زمنية 

مل يعتدها الطفل يف م�سرحه .
تخلل���ت العر����ضَ اأغني���ات طفلي���ة نال���ت ا�ستح�سان 

االأطفال، وهي مرتبط باأحداث العمل .
واملع���روف اأن الفنان وليد الدب�س من اأكرث الفنانني 
امل�سرحي���ني ارتباط���ًا مب�س���رح الطفل وهو يوؤك���د دائمًا اأن 
طفلن���ا بحاج���ة اإىل ف���ن امل�س���رح لتهذيب 
ذوقه وتو�سيع اأفق���ه واإغناء خياله وحتقيق 
طموحه وتطوير نظرته اإىل ما يدور حوله .  
�سمم الديكور واأ�سرف على االك�س�سوار 
حمم����د وحي����د ق����زق و�سمم االإ�ساءة ب�ص����ام 
حمي����دي وو�س���ع املو�سيقا واالأحل���ان اأمين 
العل����ي  �ص����هى  املالب����ض  و�سمم���ت  زرق����ان 
و�سمم الرق�سات راأفت زهر الدين و�سمم 
االإعالن ب�ص����ام الب����در وكتب االأغاين حممد 
وحي����د ق����زق واأ�سرف���ت عل���ى املكي���اج ن����ور 

اخلطيب املخرج امل�ساعد حممد املودي .

الري�ضــة البي�ضـــاء
ر�ســـالة تربويـــــة و�أخالقيـــــة
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امل�سرحي  العر�ض  عنوان  هو  الللثللاث«  اجللللّرات 
اهلل  �ضيف  ال��دي��ن  ت��اج  املخرج  لاأطفال  قدمه  الللذي 
اأقيم يف �سهر  يف مهرجان م�سرح الطفل 2018 الذي 

كانون اأول املا�سي .
لن�سر  ودعللت  حمبة  ر�سائل  اأر�سلت  امل�سرحية 
الألفة بني اأفراد العائلة الواحدة بعيدًا عن الطمع وهي 

من تاأليف زهري بقاعي . 
بنات،  ثللاث  لديه  تاجر  عن  امل�سرحية  تتحدث 
تاأمني  ويحاول  للرزق،  طلبًا  اآخر  اإىل  بلد  من  ي�سافر 
من  عليهن  يخاف  لكنه  املللال،  خال  من  بناته  حياة 
الطمع في�سعهن يف اختبار اجلرات الثاث ليعرف من 

حتركها  وَمن  �أبيها،  مال  على  حتافظ  �أن  ميكن  �لتي 
�مل�صلحة .

��صتطاع �لعر�ض �أن مينح �لأطفال �لبهجة و�ملتعة 
ت�صمنها  �لتي  �لأغنيات  خللال  من  نف�صه  �لوقت  يف 
و�حلكاية  �لأطللفللال  معها  تفاعل  �لللتللي  و�لللرقلل�للصللات 

�للطيفة و�مل�صوقة .
جمال   : �لفنانون  �مل�صرحية  �صخ�صيات  د  ج�صَّ
�سامل- مرهج-حممد  رحمون-مي  ن�سار-روجينا 
نا�سر-فرا�س  بكر-ب�سام  اأب��و  قطان-�سهى  �سليمان 

الفقري-تاج الدين �سيف اهلل-�سهيل عقلة .
يقول  �مل�صرحية«  »�حلياة  بل  خا�ض  ت�صريح  ويف 

�لفنان �سهيل عقلة عن �ل�صخ�صية �لتي �أد�ها : 

اجلّرات الثالث
دعـــــوة اإلـــــى املحبــــــــة
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وهللي  بللهلللللول،  �صخ�صية  �مل�صرحية  يف  »�أديلللللُت 
�صخ�صية �صعبة و�إيجابية بنف�ض �لوقت، وكانت مميزة 
بالن�صبة يل كممثل لأنه يف �لعرو�ض �لتي �صاركت فيها 
يف م�صرح �لطفل كان �ملخرجون يوكلون �إيّل �أدو�ر �ل�صر 
�ملحببة  �ل�صخ�صية  �أن جربُت مثل هذه  ي�صبق يل  ومل 
�لتي تدمج �لطيبة بالذكاء يف قالب كوميدي، وعندما 
�أبحث عن كركرت قريب من  �أخذت  با�صرنا �لربوفات 
كانت  �حلو�ر  م�صاحة  �أن  �مل�صكلة  وكانت  �لطفل،  روح 
و�جلمل  �لأفعال  بع�ض  خال  من  ولكن  ن�صبيًا،  قليلة 
�لن�ض،  يف  ثانوية  كانت  �صخ�صية  �صنعُت  �لإ�صافية 
وكنُت يف غاية �ل�صعادة عندما كنُت �أمل�ض ردود �أفعال 

�لأطفال على �ل�صخ�صية« .  
�لتاأليف �ملو�صيقي �سامر الفقري.. ت�صميم �لديكور 
حميدي..  ب�����س��ام  �لإ�لللصلللاءة  ت�صميم  ج��ب��ل��ي..  ب��ا���س��ل 
�سهى العلي.. ت�صميم �إعاين  ت�صميم �لأزياء و�ملكياج 
تامر عبيد وكارول  زهري العربي.. تنفيذ فني للديكور 
مقد�سي.. كلمات �لأغاين عهد اأبو ح�سون.. غناء عفاف 

حذيفة.. �ملخرج �مل�صاعد : �سهيل عقلة .
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»الزائ��ر الغري��ب« عم��ل م�سرح��ي للأطف��ال 
قدمه امل�س��رح القومي يف احل�سك��ة �سمن فعاليات 
مهرج��ان م�س��رح الطف��ل ال��ذي اأقامت��ه مديرية 
امل�سارح واملو�سيق��ا يف �سهر كانون اأول املا�سي، وهو 
عم��ل �سف��اف وملِم���س للواق��ع، وق��دم جمموعة 
اأفكار من خ��لل مفردات وعبارات وا�سحة �سّكلت 
مبجموعه��ا ر�سال��ة بليغة ح��ول ما يج��ري اليوم 
من حولنا عل��ى امتداد �ساحة الوط��ن، وهو ياأتي 
يف �سياق ما اعتدن��ا على ما يقّدمه امل�سرح القومي 
يف املحافظ��ة م��ن ق�سايا ت��كاد اأن تك��ون من اأوىل 
الأولوي��ات التي يتوق اإليها جمهور امل�سرح والفكر 

والثقافة والأدب .

اعتم����د العمل ال����ذي كتبه د.اأحم����د الدري�س 
واأخرجه ا�سماعيل خلف عل����ى حرفية ا�ستخدام 
اأدوات����ه التي �سّكلت �سخ�سي����ة مرّكبة وب�سيطة يف 
اآن مع����ًا بهدف حم����اكاة االأطف����ال اأواًل واليافعني 
ثاني����ًا، ويف النهاي����ة االأ�س����رة مبجمله����ا، والم�����س 
العم����ل دون تكّل����ف فكرة �س����رورة تاأمني واجبات 
احليط����ة واحل����ذر ومن ث����م االحرتاز م����ن �سهام 
الغدر واخلداع والتاآمر التي اأدخلها اإلينا االأجنبي 
بلبو�����س جدي����د خمتلف االأل����وان، ودورن����ا جميعًا 
يف التع����ام����ل مع كل تلك الظواه����ر الغريبة التي 
دخ���ل����ت اإلينا من الناف����ذة وحتمية اإخراجها من 

دحـــــام ال�ســـــــلطان

»الزائر الغريب« 
م�ســـــرح الطفـــــل والأ�ســـــــرة
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الباب ذليلة خائب����ة ومنك�سرة ومنهزمة يف نهاية 
املطاف.. واأكد معاون مدير ثقافة احل�سكة اأ.عبد 
ل  الرحم����ن ال�سيد اأن هذه التظاهرة الفنية ُت�سجَّ
ملديري����ة امل�س����ارح واملو�سيق����ا يف وزارة الثقاف����ة، 
وبالن�سب����ة لعر�س »الزائ����ر الغريب« فقد حمل يف 
طياته ر�سالة تربوية توعوية ذات م�سامني وطنية 
�سرفة تتكلم عن �سرورة االنتباه من فنت الغريب 
الذي يريد زرعها ب�سمومها واأوهامها بني االأخوة 
واأبناء الوطن الواحد، الفتًا اإىل اأن العر�س موّجه 
نح����و االأطفال واليافعني يف اآن مع����ًا، وبنّي ال�سّيد 
اأن احلرك����ة امل�سرحية يف احل�سك����ة مل تتوقف يف 
مراك����ز املحافظة الثقافي����ة، وكان للأطفال منها 
ح�س����ة يف الن�س����اط الثق����ايف، ال�سيم����ا االأعم����ال 

امل�سرحية .
وب���نّي خم���رج العم���ل اإ�سماعي���ل خل���ف اأن 
م�سرحي���ة »الزائ���ر الغريب« تن���درج حتت اإطار 
م�سرح االأ�سرة، واأن فكرة العر�س موّجهة للكبار 
وال�سغ���ار عل���ى ح���د �س���واء، واأ�س���اف : »فكرة 
العم���ل واإن كان���ت مكتوب���ة �سمن اإط���ار مب�ّسط 
اإال اأنه���ا كان���ت على �سوية املتلق���ي الطفل، ومن 
حي���ث املعاجلة التقنية حاولنا ق���در االإمكان اأن 
ينا�س���ب اأ�سلوب العر�س الكب���ار وال�سغار يف اآن 
معًا، واعتمدنا ب�س���كل كبري على الغناء واحلالة 
امل�سهدية الب�سرية، مع االإ�سارة اإىل اأن العر�س 
مبجمل���ه يندرج �سم���ن اإطار العرو����س املوّجهة 
للأطف���ال و�سم���ن �سل�سل���ة االأعم���ال الطويل���ة 
الت���ي قدمها امل�سرح القوم���ي يف احل�سكة خلل 
ال�سن���وات الفائتة، علم���ًا اأن التوّجه نحو م�سرح 
الطفل ُيعترَبرَ يف غاية االأهمية الأنه يكّر�س حاالت 
امل�س���رح وجمهور امل�س���رح والطق����س امل�سرحي، 

وهو ب�س���كل اأو باآخر يعيد حال���ة الب�سمة الأولئك 
واالأغ���اين  الكوميدي���ا  خ���لل  م���ن  االأطف���ال 
الراق�س���ة، وثالثًا وهو االأه���م فاإن جمرد دخول 
وارتي���اد الطفل اإىل امل�سرح ُيعترَبرَ مك�سبًا ملتفّرج 
�سغري ومتفّرج كبري، اأي االأ�سرة مبجملها، وهي 
يف النهاي���ة ر�سالة حل�سور اأكب عدد ممكن من 

اأفراد املجتمع.
لع����ب  ال����ذي  با�س����ل حري����ب  الفن����ان  وق����ال 
�سخ�سية الزائر الغريب يف العمل اأن ال�سخ�سية 
متّث����ل اإ�سقاط����ًا �سب����ه واقعي ملا ح����دث يف �سورية 
بطريقة حمببة للأطفال وباأ�سلوب غنائي راق�س 
د روا�سب  و�ساح����ك، فالزائر الغريب ال����ذي ج�سَّ
ومف����رزات كل م����ن دخ����ل اإىل الب����لد وعبث بها 
وبنفو�����س اأبنائها حاول من خ����لل ال�سخ�سيتني 
اللت����ني �ساركت����اه العم����ل اأن يوق����ع بينه����ا قبل اأن 
يكت�س����ف اأن املحب����ة والتاآخي واالإمي����ان اأقوى من 
اأ�ساليبه القذرة يف التخريب والعبث باأمن الوطن 
واملواط����ن، وبالت����ايل اكت�س����اف اأم����ره واأ�سالي����ب 

موؤامرته الدنيئة على البلد .
 يف ح����ني اأ�سار عب����د اهلل الزاه����د  الذي اأدى 
�سخ�سي����ة اأ�سع����د اإىل اأن فك����رة العم����ل ب�سيط����ة 
جيدًا وتدعو اإىل منع الغريب الذي يحمل الدمار 
واخلراب م����ن الدخول اإىل اأر�����س الوطن، وهذا 
املنع له بواعث ودواٍع له����ا مدلول املحبة والتاآخي 

وال�سفاء والنقاء بني اأبناء البلد الواحد .
 بينم����ا اأك����د عب����د العزي����ز اأمل����ح ال����ذي لعب 
مدل����ول  ذات  ال�سخ�سي����ة  اأن  �سعي����د  �سخ�سي����ة 
اإيجاب����ي يف العم����ل، وحتمل ذات املحب����ة واالإخاء 
وال�سدق واالإخل�س الت����ي امتازت بها �سخ�سية 
اأ�سعد، وكانت الثقة والتفاهم هي ال�سيء املتبادل 
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فيم����ا بينهما قبل دخول الزائ����ر الغريب املجهول 
بالن�سبة اإليهما والذي اأراد مبمار�ساته اأن ُيحدث 
ال�سق����اق والنزاع فيم����ا بينهما قب����ل اأن ت�سطدم 
تلك املف����رزات ببواعث احل����ب وامل�سداقية التي 
كّر�سته����ا القي����م االجتماعية الواحدة ب����ني اأبناء 

الوطن الواحد .
الدري�����س  د.اأحم����د  العم����ل  كات����ب  واأو�س����ح 
اأن الن�����س موّج����ه قب����ل كل �س����يء اإىل االأطف����ال 
واليافع����ني، ومن ثم اإىل الكب����ار، لي�سكل مبجمله 
رمزية عميقة ودر�سًا بليغًا لدى االأ�سرة جمتمعة، 
وم����ن هن����ا ميكن الق����ول اأن الن�س الم�����س الواقع 
الراه����ن م����ن خ����لل م����ا يح����دث عل����ى �ساح����ة 
الوط����ن، مبين����ًا �س����رورة مواجه����ة االخرتاق����ات 
معرفيًا من خلل الثقاف����ة والفكر واملوعظة غري 
املبا�س����رة، م�سيفًا : »من خ����لل هذا الن�س قلنا 
اإن الب�ست����ان ال����ذي كان حم����ور العم����ل امل�سرحي 

ه����و املعادل للوط����ن وه����و اإرث االآب����اء واالأجداد، 
وعل����ى االأجيال اأن حتافظ عل����ى هذا االإرث، ومن 
خ����لل العر�����س �ساهدن����ا كي����ف كان االأ�سدق����اء 
مت�سبث����ني بهذا الب�ست����ان وحمافظ����ني عليه، اإىل 
ح����ني دخول الغريب ال����ذي اأراد اأن ي�سع يده على 
الب�ستان وي�ستويل عليه باالحتيال واإيغار ال�سدور 
وخلق العداوات ب����ني االأ�سدقاء الذين هم الورثة 
احلقيقيون التاريخيون له����ذا الب�ستان، ومن هنا 
ياأتي ال�س����راع بني اأ�سحاب االأر�����س اأهل الوطن 
والغري����ب الذي يريد اأن يخ����ّرب ويدمر كل القيم 
النبيل����ة م����ن اأج����ل اأن ي�ستحوذ على ه����ذا الوطن 
الذي ينت�سر اأهل����ه يف النهاية، ولنو�سل الر�سالة 
اإىل اأبنائن����ا لنق����ول لهم انتبه����وا، ولتكن عيونكم 
واأذهانكم مفتوحة، وال ترتكوا املجال للغريب الأن 
يند�س بيننا ويخ����ّرب حلمتنا الوطني����ة وي�ستويل 

على اأوطاننا التي هي اإرث االآباء واالأجداد .
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يف �إطار �صيغة فنية جمالية مت 
يف مدينة حلب ومبنا�صبة عيد 
�لأ�صحى 2018 تقدمي �لعر�ض 
�مل�ص����رحي »مدين����ة �لأح����ام« 
ال�شي����خ  د.حمم����د  لكاتب����ه 

وخمرجه حممد اإدلبي .
حاول �لعر����ض �أن يجعل من 
�ص���ريكًا يف  �لطف���ل  �ملتلق���ي 
�حلدث بحيث تتوفر �أر�ص���ية 
لإيج���اد حال���ة من �لتو��ص���ل 
�ل�ص���الة  ب���ن  و�لن�ص���جام 

وخ�صبة �مل�صرح .
د �صخ�ص���يات �مل�صرحية  ج�صَّ

�لفنانون :
دمي���ا   - اإدلب���ي  م���روان 
مرعي���اين - جني���ب ال�شي���د 
عزي���زة- اأحم���د   - يو�ش���ف 
�شيف الدي���ن �شابوين-لني 

العجنجي - منري مزيك.
�لإ�صر�ف �لعام :

مروان اإدلبي .
ديكور : ح�شني �شيبان .

ت�صجيل و�أحلان :
�شريو منان .

ت�صميم غر�فيك :
مروان �شرف الدين .

ت�صوير فوتوغر�ف :
عمر اأزرق .

م�صاعدة �ملخرج :
اأماين ريحاوي .

»مدينـــة الأحـــالم« فــــي حــــلب
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�سم���ن فعالي���ات مهرج���ان م�س���رح الطف���ل 2018 
قدمت الفنانة هنادة ال�ص���باغ عمله���ا امل�سرحي العرائ�سي 
»موزايي���ك العرائ����س« ال���ذي اعتمدت فيه عل���ى اأكرث من 
اأ�سلوب م�سرحي با�ستخدام تقنيات ال�سوء وال�سوت التي 

اأنتجت تفا�سيل هذا العمل امل�سرحي .
تاألق���ت عل���ى امل�سرح يف ه���ذا العر�س فن���ون الباليه 
والغن���اء باأ�سلوب اقرتب فيه العر�س من روح الطفل وروؤاه 

اجلمالية .
حف���ل العر�س باأن���واع من الدمى خمتلف���ة الأ�سكال، 
واعتمد عل���ى امَل�ساهد املنف�سلة دون وج���ود رابط درامي 
يجمع بينه���ا، ورغم ذلك فقد متي���ز العر�س بقدرته على 
اإمت���اع املتلقي-الطف���ل مثلم���ا متّكن م���ن اإ�سغ���ال ب�سره 

جماليًا .
وقال����ت املخرج����ة هن���ادة ال�ص���باغ ع����ن جتربتها هذه 
وجتاربه����ا يف عامل م�س����رح العرائ�س ب�سكل ع����ام : »م�سرح 
العرائ�����س هو حماكاة جلوهر اأو حقيقة وهو خيال، واللعب 

موزاييك العرائ�س
حماكـــاة الواقـــع باأجنحــــة اخليـــــال
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بالدمى عبارة عن انبعاث ملواد غري حية واإعطائها حيوية، 
وهذا ل ياأت����ي اإل باحلب..  والدمى عبارة عن اأ�سياء حتب 
فتب����ّث احلب، ومن هن����ا كان عملن����ا موزايي����ك العرائ�س، 
ومعروف اأن املوزاييك ف����ّن تزييني وزخريف للفراغات من 
ت�ساميم متنوعة باألوان وم����واد خمتلفة لت�سكل يف النهاية 
لوح����ة فنية مع����ّ�ة، ومن هن����ا اأطلقنا على عملن����ا ت�سمية 
موزايي����ك العرائ�����س لنعّ� من خالله ع����ن لوحات متنوعة 
تق����وم باأدائه����ا عرائ�س خمتلف����ة النوع واحلج����م وال�سكل، 
وتطرح موا�سيع خمتلفة للكبار وال�سغار لتقدم يف النهاية 
عر�سًا م�سرحيًا من الف�سيف�ساء املع�ّسق مل�سرح العرائ�س.. 
عملنا من الن����وع ال�ستعرا�سي، توؤديه جمموعة من الدمى 
املتنوع����ة غناًء ورق�س����ًا ومتثياًل، وقد حاولن����ا تقدمي اأنواع 
جدي����دة م����ن الدم����ى الكب����رية واملحمول����ة والفكي����ة ودمى 
الطاول����ة والع�سا وامل�سرح الأ�س����ود بهدف تر�سيخ فكرة اأن 
م�سرح العرائ�س هو م�سرح العائلة، ويف هذا العر�س ك�سرنا 

الكثري من القواعد ال�سابقة« .

موزاييك العرائ�س 
فكرة واإخراج :

          هنادة ال�سباغ .
املمثل���ون : متا�سر غامن-
رندا ال�سما�س-اأيهم جيجكلي-
مريان���ا حداد-ر�س���ا الزغبي-

زينب ديب-اإميان عمر-جوري اأكتع .
مو�صيقا : �سامر الفقري .

ت�صميم الإ�صاءة : اأدهم �سفر .
ت�صميم الديكور : رزان اأحمد .

الت�صميم الإعالين : زهري العربي .
كريوغراف : راأفت زهر الدين .

كلمات الأغاين : عي�سى ال�سمادي .
غناء : عفاف حديفة وعهد اأبو ح�سون .

ت�صوير فوتوغرايف : علي دوبا .
تنفيذ الإ�صاءة : عماد حنو�س .
تنفيذ ال�صوت : اإياد الع�ساودة .
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�سارك م�س���رح الطفل والعرائ�س يف مديرية امل�سارح واملو�سيقا 
يف مهرج���ان دم�س���ق الثقايف ال���ذي اأقامت���ه وزارة الثقاف���ة يف �سهر 
ت�سري���ن اأول املا�سي من خالل العر�س العرائ�س���ي »حار�س الغابة يا 
�سديق���ي« تاأليف فالريي بيرتوف اإعداد واإخ���راج �سلوى اجلابري 
اإ�س���راف ب�س���ام نا�سر وياأت���ي عر�س هذه امل�سرحي���ة �سمن جمموعة 
م���ن الأعمال التي ي�سع���ى م�سرح العرائ����س لإعادة عر�سه���ا بعد اأن 
َم���ت منذ �سن���وات طويلة ولق���ت ا�ستح�سانًا ل���دى جمهور  �سب���ق وُقدِّ
الأطف���ال حني عر�سها، علمًا اأن م�سرحية »حار�س الغابة يا �سديقي« 
قدمته���ا �سلوى اجلابري لأول مرة ع���ام 2001  لتعيد تقدميها ثانية 
م من خالل مهرجان دم�س���ق الثقايف 2018  ع���ام 2008 واليوم ُتق���دَّ
وكعم���ل من الأعمال الذي ينوي م�س���رح العرائ�س يف مديرية امل�سارح 

واملو�سيقا اإعادة تقدميها �سمن خطة ي�سعى اإىل تنفيذها . 
واأو�س���ح امل�سرف على العر����س الفنان ب�س���ام نا�س���ر اأن فكرة 
الإعادة لبع����س العرو�س العرائ�سية  لي�س مرّدها الأ�سباب الإنتاجية 
واإمن���ا ا�ستقط���اب اآباء الي���وم الذين رمبا �ساهدوا ه���ذه العرو�س يف 
�سغرهم وا�سطحاب اأطفالهم الي���وم مل�ساهدة العر�س نف�سه، مبينًا 

اأن���ه اأ�ش���رف على هذه التجرب���ة يف ظل غياب معظ���م الذين �شاركوا 
فيه���ا قب���ل �شنوات ل�شبب اأو لآخ���ر، منوهًا اإىل اأن الإع���ادة  لن تكون 
بتقدمي ه���ذه العرو�ض ب�شكل جدي���د كليًا واإمنا بوجه���ة نظر اأخرى، 
مع املحافظ���ة على �شياغتها القدمية و�شّد بع�ض الثغرات التي كانت 
موجودة فيها، مبينًا اأن التح�شري لتقدمي »حار�ض الغابة يا �شديقي« 
بداأ قبل مهرجان دم�شق الثقايف بفرتة جيدة كتحية ملخرجته الفنانة 
�سل���وى اجلاب���ري م�شريًا اإىل اأنه العم���ل الأول يف جتربة اإعادة بع�ض 
عرو����ض م�شرح العرائ�ض، مو�شحًا اأنه مت الت�شال مع املخرجة التي 
رحب���ت بالفكرة وكانت مطمئنة اإىل اإعادت���ه بال�شكل املنا�شب، مبينًا 
اأن ع���ددًا من املمثل���ني امل�شاركني يف العر�ش���ني ال�شابقني للم�شرحية 
ع���ادوا و�شاركوا يف العر����ض اجلديد، مع اإ�شارت���ه اإىل احلر�ض على  

تغيري اأدوارهم التي ج�شدوها .
كما اأو�شح نا�شر اأن »حار�ض الغابة يا �شديقي« عر�ض م�شرحي 
يتوج���ه الي���وم اإىل جمه���ور خمتلف م���ن الأطفال، فالطف���ل ال�شوري 
الي���وم لي����ض هو نف�شه طفل الع���ام 2008 وبع�ض الأطف���ال يح�شرون 
عر�ش���ًا م�شرحيًا اليوم لأول م���رة يف حياتهم، وبالت���ايل فاإن تعاطي 
ه���وؤلء الأطفال مع العم���ل كان خمتلفًا وفقًا للثقاف���ة التي يحملونها 
وامل�ش���كالت التي يعانون منها هم واأ�شرهم والتي اأثرت عليهم ب�شكل 
كب���ري.. من هنا فاإن ح�شور طفل الي���وم اإىل امل�شرح هو مبثابة عالج 
نف�ش���ي ميكن اأن يقدمه له امل�شرح الذي له تاأثري كبري، منوهًا اإىل اأن 

جمهور م�شرح العرائ�ض والطفل هو جمهور العائلة .
حار�س الغابة يا �صديقي

ن�ص : فالريي بيرتوف .
اإ�سراف : ب�شام نا�شر .

اإعداد واإخراج : �شلوى اجلابري .
املمتلون : ب�شام نا�شر، متا�شر غامن، اإميان عمر .

حتريك الدمى : اأيهم جيجكلي، رندا ال�شما�ض، زينب ديب، ع�شام حمدان .
التاأليف املو�سيقي : �شامر الفقري .

ت�سميم وت�سنيع الدمى : عا�شم اخليال .
الت�سميم الإعالين : زهري العربي .

مكياج : منور اخلطيب . 
اإ�ساءة : اإياد الع�شاودة .
�سوت : اإياد اخلطيب .

خدمات : خالد جمعة ور�شا رمال .

»حــار�س الغابـــة يا �صديقــــي«
يف مهرجان دم�صق الثقايف



البحــث عـــن جنمـــــة احلياة امل�سرحية - العدد 106

122

T
h

eatre L
ife - Issu

e 10
6

74

عـــن ن�ص لـ ب�سام نا�سر ومل�سات املخرج عبد ال�سالم 
ب���دوي كان جمهـــور مهرجـــان م�سرح الطفـــل 2018 على 

موعد مع العر�ص العرائ�سي »البحث عن جنمة« .
حتكي امل�سرحية ق�سة �سفدع �سغري يتخّيل اأن جنمة 
�سقطـــت قريبًا منـــه، وحني تخـــره والدتـــه اأن النجوم ال 
ت�سقـــط تبداأ مغامـــرة يعي�ص ال�سفـــدع تفا�سيلها يف حلمه 
مـــع جمموعة من اأ�سدقائه احليوانات يف الغابة، ليكت�سف 
يف النهايـــة اأن االأ�سدقاء املخل�سني لنا والذين يقفون اإىل 

جانبنا يف املحن يعادلون النجوم يف حياتنا .
يعتقد اأ.ب���دوي اأنه ميكن التاأثـــري يف الطفل لكونه ال 
ميلك روا�ســـب �سابقة، لذا ميكنه اأن يتقبـــل وي�ستوعب ما 
م له ب�سال�سة، والأنـــه اأ�سا�ص املجتمـــع يجب احلر�ص  ُيقـــدَّ
على متانتـــه، ورمبا تبـــني اأن جمتمعنا يحتـــاج مزيدًا من 

�ملتان���ة و�ل�سالبة يف �أ�س�سه، مع وعي وذهن متفتح، وتاليًا 
ميكن لنا من خالل �مل�سرح �لو�سول �إىل جيل من �ل�سباب 
�لقادر على تقدمي كل �سيء بكل حمبة، ويوؤمن عبد ال�سالم 
بدوي �أنه ميكن �لتاأثري بالطفل بغ�ضِّ �لنظر عن كل ما هو 
موج���ود من حوله، فهو طف���ل يف �لنهاية، ويجب �أال ننطلق 
م���ن �أحكامن���ا �ل�سابق���ة يف �حلك���م على طريق���ة تفكريه، 
ورغم تاأثره مبا حوله فلديه قدر كبري من �لعفوية، وماز�ل 
ي�ستمت���ع ب�سماع حكاية الأن ما هو مقروء له تاأثري �أكرب من 
م عرب �سا�سة، وهن���ا ياأتي �مل�س���رح ليجمع �لفكرتني  �ملق���دَّ
معًا.. ويرى �أنه على �لرغم من تعدد و�سائط �أدب �الأطفال 
�إال �أن مل�سرح �لطفل �أهمية خا�سة بني تلك �لو�سائط، فهو 
يخاط���ب عقول �الأطف���ال وم�ساعرهم، ويعم���ل على �إثارة 
معارفه���م وح�ّسهم �حلرك���ي، ويهدف كذل���ك �إىل �إ�س�عاد 

البحــث عـــن جنمـــــة
عر�ص عرائ�صي ينت�صر لل�صداقة والإخال�ص
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�الأطف���ال، و�لرتفي���ه عنهم، 
�سو�ء �أكان �لعر�ض �مل�سرحي 
من �الأطفال �إىل �الأطفال �أم 
من �لكبار �إىل �الأطفال، فهو 
ينق����ل �حل����و�دث ب��سورتها 
�لكامل���ة �أم���ام �الأطفال ف�وق 
خ��سبة �مل��س���رح ف�ي ج�و م�ن 
�ملتع����ة، ت��ساحبه���ا �ملن�اظر 
و�الإ�س����اءة و�لديكور، فيوؤدي 
ذل���ك �إىل �إ�سع���اد �الأطف���ال 
و�إث���ارة ح�سه���م �حلرك���ي.. 
ويوؤكد ب���دوي وجود ن�سو�ض 

م�سرحية كثرية لالأطفال لكن لي�ض بال�سرورة �أن كل ن�ض 
م�سرح���ي �أدب���ي باالإمكان جت�سي���ده على خ�سب���ة �مل�سرح، 
فهناك ن�سو�ض ت�سّنف على �أنها ن�سو�ض م�سرحية، على 
حني جنده���ا تعتمد يف بنائها على �لرتكي���ز على �لناحية 
�لتعليمية وتكون بحاجة �إىل عملية �إعد�د منا�سب لتنا�سب 
لغ���ة �لعر����ض �مل�سرح���ي، ويف �ملقاب���ل قد جن���د ن�سو�سًا 
تعليمي���ة وتربوي���ة، لكنها تفتقر �إىل �لعن�س���ر �لدر�مي يف 
�سياق �لكتابة ما ي�سطر �ملخرج �إىل �إعادة �سياغة جديدة 
لتنا�س���ب �لعر�ض �مل�سرحي، ومع هذ� جن���د بع�ض �لكّتاب 
�مل�سرحيني ملّمني بعامل �لطفل من حيث �ملحاكاة لتو�سيل 

فكرة معينة يف �سياقها �لدر�مي للُم�ساهد �أو �لقارئ .
و�سبق للمخ���رج عبد ال�س���الم ب���دوي �أن قدم مل�سرح 
�لطفل : »مغام���رون يف �الأمازون« و«بياع �لع�سل« وغريهما 

من �الأعمال �مل�سرحية .

البحث عن جنمة
ن�ص : ب�سام نا�سر .

اإخراج : عبد �ل�سالم بدوي .
حمّرك���و الدمى : رن���د� �ل�سما�ض-زينب ديب-�أيهم 
جيجكلي-�إميان عمر-ع�سام حمد�ن-خو�سناف ظاظا .

اأ�س���وات : بثينة �سيا-عفاف حذيفة-لينا �سو-مازن 
عبا�ض-حممد خري �أبو ح�سون-مي مرهج .

الت�أليف املو�سيقي : �سامر �لفقري .

ت�سميم وتنفيذ الدمى : منّور �لعقاد .
ت�سميم الديكور : �سهى �لعلي .
ت�سميم الإ�س�ءة : ن�سر �سفر .

التنفيذ الفني للديكور : ماجد �الأخر�ض .
الت�سميم الإعالين : زهري �لعربي .
ت�سوير فوتوغرايف : يو�سف بدوي .

كلم�ت الأغ�ين والغن�ء : عفاف حديفة .
م�س�عدة املخرج : رند� �ل�سما�ض .
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الفنان ح�ش���ام ال�شاه �ساح���ب الأعمال امل�سرحية 
املتع���ددة اأطل عل���ى جمه�ر امل�سرح م�ؤخ���رًا من خالل 
م�سرحية الأطفال »الق���الدة الذهبية« التي كتبها زكي 
مارديني واأخرجها حممد �شما ومت تقدميها يف مدينة 
حلب يف �سهر اآب املا�سي وهي تعر�ض ل�سراع يدور يف 
اإح���دى املمالك الأ�سط�رية بع���د وفاة امللك حيث يعمل 
ال�زي���ر ال�سرير عل���ى ال�سيطرة عل���ى مقاليد احلكم، 
م�ستخدمُا ال�سح���ر وال�سع�ذة لبل�غ اأهدافه، بالإ�سافة 
اإىل ا�ستغالله لبنته لال�ستح�اذ على قلب الأمري، لكن 
احل���ق ينت�سر يف النهاية متمث���اًل ب�سخ�سيتي الأمرية 

واملهرج .
اعتم���د العر����ض على ل�ح���ات راق�سة، كم���ا اعتمد على 
حال���ة الت�ا�سل ب���ن اخل�سبة وال�سال���ة، وطرح اأ�سئل���ة اأزلية : 
هل تربر الغاي���ُة ال��سيلة؟ وهل ينبغي علينا اأن ن�ست�سلم عندما 
ن�سع���ر اأن ال�س���ر اأق�ى منا اأم علينا التح���دي والتم�سك باخلري 

حتى اآخر حلظة؟
امل�سرحي���ة م�جهة للطفل من عم���ر الرابعة حتى 
مرحل���ة املراهق���ة، وه���ي ت�ؤك���د عل���ى �س���رورة متتن 

العالقات الأ�سرية والجتماعية يف حياة الإن�سان . 
���د �سخ�سي���ات امل�سرحية بالإ�ساف���ة اإىل ح�شام  ج�سَّ

ال�صاه الفنانون : عا�صم حواط-ريام كفارنة-عهد ديب-
رام���ي الأحم���ر وقد متكن���وا من تقدمي عر����ض كوميدي، 
م�شتغلني فيه عل���ى �شخ�شياتهم باإ�شراف املخرج حممد 

�صما .

�إطاللـة م�سرحية طفليـة 

حل�شـام ال�شـاه
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يف �سه���ر �سباط املا�س���ي اأغم�ض املخ���رج امل�سرحي 
كريك���ور كل����ش عيني���ه للم���رة الأخ���رة ت���اركًا وراءه اإرثًا 
م�سرحي���ًا كفي���ًا ب���اأن ي�سع ا�سم���ه يف ال�س���ف الأول من 
امل�سرحي���ني ال�سوريني الذين كان���ت لهم ب�سمات ل تن�سى 

يف م�سرة امل�سرح ال�سوري .
وِل���د الفن���ان كريك���ور كل����ش يف مدين���ة حلب عام 
1940 واعتل���ى خ�سب���ة امل�س���رح للم���رة الأوىل وعمره مل 
يكن يتج���اوز ال�سابعة من العمر وكان ذلك يف م�سرحية 
بعن���وان »حماكم���ة الك���ون« ويف الع���ام 1962 �سافر اإىل 
اأرميني���ا وانت�سب اإىل معهد الفن���ون اجلميلة وامل�سرح-
ق�سم التمثيل وتخرج من���ه يف العام 1966 ب�سفة ممثل 
م�سرحي بدرجة ماج�ستر وتابع درا�سته يف نف�ض املعهد 
ليتخرج م���ن ق�سم الإخ���راج امل�سرح���ي يف العام 1969 

ب�سفة خمرج م�سرحي .
بع���د عودت���ه اإىل حل���ب با�س���ر الراح���ل كل����ش عمله 
امل�سرح���ي مع اجلمعية الأرمنية واأ�سرف لفرتة من الزمن 
عل���ى فرقتها امل�سرحي���ة، ومن ثم عم���ل يف م�سرح ال�سعب 

وامل�سرح القومي وامل�سرح العمايل .
ويذك���ر كريك���ور كل����ش بكث���ر م���ن احلن���ني اأ�سماء 
الفنان���ني امل�سرحي���ني الذين تع���اون معهم : عب���د الوهاب 
م���ورة- ماوردي-ماك���دة  حداد-�سعي���د  جراح-اأحم���د 

فاروق مدر�س-فا�سل وفائي-حممد خري جراح-غ�سان 
الذهبي-غ�سان مكان�سي-ر�سوان �سامل .

يف ر�ؤيت���ه لفّن املمثل يق���ول كريكور كل����س : »در�سُت 
التمثي���ل اأ�اًل، �عندم���ا اأعمل كممثل مع خم���رج ما اأن�سى 
اأنني خمرج فاأنفذ ما يطلبه مني، �اأرى اأنه على املمثل اأن 

يتقن فن التمثيل« .
يف الع���ام 1983 اأ�س����س كل����س فرق���ة م�سرحية حتت 

م�سمى فرقة دراماتيك حلب .
يف م�سريت���ه امل�سرحي���ة اأخرج كريكور كل����س العديد 
من االأعم���ال الهامة، نذكر منها : »�سمك ع�سري اله�سم-
اأب���و القا�س���م الطنبوري-اخل���وف الرابع-ع���ودة  ح���ذاء 
الوزير-عري����س  �سع���ادة  الوعي-الزفاف-احلفلة-ح���رم 
لبنت ال�سلطان-زين���ة الن�ساء-الدنيا فو�سى-ديك اجلن 

يعود-الطريق اإىل ال�سهرة-ز�جتي يف �رطة« .
م���ه مهرج���ان حل���ب امل�سرح���ي يف د�رت���ه الثالثة  كرَّ
1999 كما كرمته مديرية الثقافة يف حلب �نقابة الفنانني 

مبنا�سبة يوم امل�سرح العاملي 2015 .

كريكور كل�ش
�إرٌث
م�ســــرحيٌّ
مبـــــــــــدع
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»قال��ت يل العّراف��ة : �شتخ��رج ع�شيقت��ك م��ن 
املال��ح يف زرقة املاء وتدخ��ل يف ج�شد �شنوبرة فتية 
التكوي��ن، �شتعوي الذئاب حوله��ا ومتوت اأنت مقتواًل 
بقبلة«.. هكذا تنباأ املخرج امل�شرحي فرحان اخلليل 
بق��رب رحيل��ه ال��ذي كان بتاريخ 14 �شب��اط 2019 
اإث��ر اإ�شابت��ه بنوبة قلبية ح��ادة، ت��اركًا م�شرحية 

»املعمل« خلفه م�شروعًا يتيم االأب مل ُينَجز.
رحي���ل مفج���ع ومفاج���ئ دوى حزنه عل���ى اجلدران 
الزرق���اء لأي���ام كث���رة، اإذ رث���اه امل�سرحي���ون ال�سوريون، 
متذكري���ن تفانيه يف عمله و�سغفه، واأعماًل جمعتهم به، اأو 
رمبا معرفة بعيدة اأو قريبة، اأما الأ�سدقاء املقربون واأثناء 
ت�سييعه اأبوا اإل اأن يقف وقفته الأخرة على خ�سبة امل�سرح 
القوم���ي يف الالذقية.. يق���ول امل�سرحي عل���ي يون�س: »لن 
اأرثي���ك.. هذه لي�س���ت لوحة.. هذه نعوة ي���ا فرحان.. رمبا 
وبق���در ما عرفُت���ك حمبًا للحي���اة مل اأعتق���د اأنك متوت.. 
لطاحون���ة الهواء، الالذقية.. لطاحون���ة الهواء، امل�سرح.. 
ول���كل طواحني هوائنا الرثاء.. ول���ك البهاء.. هذه الكلمة 

التي اأحببت ا�ستخدامها.. من قرير العني يا �سديقي« .
خم�س و�ستون عامًا من العمر وما يزيد على الأربعني 
عامًا من احلب والعمل وال�سغف والكرم والعطاء امل�سرحي، 
مل يبخ���ل اخللي���ل فيها بدرا�سات نقدي���ة م�سرحية يكتبها 
وين�سرها يف ال�سحافة الورقية والإلكرتونية، اأو ب�سخ�سية 
يوؤديه���ا اأو عر�س يخرجه.. نذكر هنا : »مملكة ال�سباب-
ال�سيد واخلادمة-القب�س على طريف احلادي-الهزمية-
رحل���ة حنظلة م���ن الغفل���ة اإىل اليقظة-يوم م���ن زماننا-
ق�س���ر الأ�سكريال-طقو�س الإ�س���ارات والتحولت-الأيام 
املخم���ورة-زورق يبح���ر يف غابة-بالد اأ�سي���ق من احلب« 

وتبقى عالقت���ه بن�صو�ص الكاتب الراحل �سعد اهلل ونو�س 
ه���ي الأق���وى، ذاك اأنه اأطل���ق ا�صم �صع���د اهلل ونو�ص على 
فرقت���ه امل�صرحية التي اأ�ص�صها، فرق���ة اأخذت على عاتقها 
تق���دمي اأعمال هذا املب���دع.. يقول امل�صرحي ج���وان جان : 
قبل اأن نلتق���ي يف مهرجان م�صياف امل�صرحي الثاين عام 
2003 مل اأك���ن قد التقيُته �صابقًا رغم اأنني كنت اأ�صمع عن 
ن�صاط���ه امل�صرحي، واأذكر اأنه يف تلك الدورة من املهرجان 
قّدم عماًل بعنوان »مملكة ال�صباب« من خالل فرقته التي 
ي�صرف عليها وا�صمها فرقة �صعد اهلل ونو�ص، من هنا ميكن 

جنــــــــوى �صليبـــــه

فرحــــان اخلليـــل 
�صــــغف امل�صـــرح ووجــــع الرحيـــــل
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تلّم����ص تلك العالقة التي كان���ت تربط بني الراحل فرحان 
اخللي���ل ون�صو�ص الكاتب امل�صرحي �سع���د اهلل ونو�س، اإذ 
عم���د اخلليل اإىل جت�صيد العديد من م�صرحيات ونو�ص يف 
ال�صنوات التالية مثل »رحلة حنظلة من الغفلة اإىل اليقظة« 

و«يوم من زماننا« و«طقو�ص الإ�صارات والتحولت« .
ويف اإح���دى ت�صريحات���ه يوؤّكد اخلليل ه���ذه العالقة 
وي�ص���رح طبيعته���ا ويب���ني �صب���ب اإلبا�صه ن�صو����ص ونو�س 
اللبو�ص الكوميدي، يق���ول : »طاملا اأن امل�صرح وِجَد خلدمة 
الإن�صان املقهور ليتخل�ص من قهره، واملهزوم ليعيد توازنه 
الداخل���ي واخلارج���ي ل باملعنى التطه���ري الأر�صطي بل 
باملعن���ى التغي���ري الربيخت���ي، ومب���ا اأن للم�ص���رح اأ�صكاًل 
حتاكي الآخر وت�صعه اأمام م�صره فاإن هذه املحاكاة تر�صد 
الإن�ص���ان اإىل همومه وكيفية اخلال�ص منه���ا، والكوميديا 
�ص���كل مهم من اأ�صكال املحاكاة، وقد اأخذت ت�صمية خا�صة 
وهي املح���اكاة التهكمية وتعني علميًا حم���اكاة عمل اأدبي 
اأو فن���ي وطرح���ه ب�ص���كل تهكم���ي يت���م التاأكيد ع���ربه على 
وجود خلل م���ا من خالل اإبراز التناق����ص ما بني املو�صوع 
وم�صمونه وما بني و�ص���ع ال�صخ�صية وخطابها وت�صرفها، 
وهذا ميكن اأن ينطبق على ن�صو�ص �سعد اهلل ونو�س التي 
اأخرجُته���ا، وميك���ن ملخرج اآخ���ر اأن ي�صعها �صم���ن �صياق 
كومي���دي، وق���د ل اأختلف معه لأن الكوميدي���ا فعاًل ت�صلح 
لأن تكون ر�صال���ة م�صرحية بامتياز، فالكوميديا اأكرث قربًا 
من النا����ص وت�صتطيع بنجاح و�صع الي���د على جراحهم لو 

ا�صُتخِدَم���ت �صم���ن منظوره���ا و�صياقها العلم���ي املعريف، 
فالكوميدي���ا لي�صت و�صيل���ة اإ�صحاك فق���ط، فهي تت�صمن 
فع���اًل نقديًا يقرتب م���ن الهجاء ال�صيا�ص���ي والجتماعي، 
وه���ذا ما جنده يف م�صرحية »امللك ه���و امللك« ل� �سعد اهلل 
ونو�س، حيث تبدو �صخ�صية امللك حماكاة �صاخرة ملفهوم 
املَلكية.. اإذًا فالكوميدي���ا هي من �صمن ال�صياق امل�صرحي 
الذي يحفز الإن�صان على تغير واقعه وي�صعه اأمام حيثيات 

هذا التغير« .
ومن الن�صو�ص املحلية التي اأخرجها فرحان اخلليل 
»العن���رب رقم ملي���ون« عن ن�ص ب�س���ام جني���د والتي ُقدمت 
عل���ى خ�صبة امل�ص���رح القومي يف الالذقية وه���ي من اإنتاج  
البي���ت العربي للمو�صيقى بالتعاون مع املقاهي الثقافية يف 
الالذقي���ة، ويف هذا العر�ص ا�صتغل اخللي���ل على تفا�صيل 
دقيق���ة يف بناء �صخ�صيتي���ه الوحيدتني، عا�ص���ور الب�صيط 
واملبا�ص���ر واأب���و �صونيا املثق���ف واملّدعي، اللت���ني جتتمعان 
عل���ى مركٍب يف عر����ص البحر، تبحثان ع���ن �صاطئ جلوء 
يتلق���ف هربهما من ما����ص قدمي يخ����ص كاًل منهما على 
حدة، �صاأنهم���ا يف ذلك �صاأن ال�صخ�صية الغائبة نزار التي 

ُت�صتخدم ك�صماعة ملا�صيهما الأ�صود .
 : املونودرام����ا  يف  ن�صو�����ص  ع����دة  اخللي����ل  ق����دم 
»�صوت ام����راأة، اأحدب نوتردام، م����وت احلالج وفرحه، 
القبلة الأخ����رة لديدمونة، كاليك����ول، الت�صريح الأخر 
ل�صهري����ار، تداعي����ات الزمن امل����ر« وقد ق����دم »كاليكول« 
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يف املهرج����ان امل�صرح����ي الث����اين للمونودرام����ا الذي كان 
يقيم����ه البي����ت العربي للمو�صيق����ا والر�ص����م يف الالذقية 
بالتع����اون م����ع مديري����ة امل�ص����ارح واملو�صيق����ى، ويف ه����ذا 
العر�����ص ا�صتغل اخللي����ل على ن�ص الكات����ب األبري كامو 
»كاليك����ول« وحّوله م����ن ن�ص من خم�ص����ة ع�صر �صخ�صية 
دها  اإىل �صخ�صية مونودرامية وحيدة على اخل�صبة، ج�صَّ
الآخ����ر  النا�س����ر مرقب����ي.. ويف عر�ص����ه  عب����د  الفن����ان 
»الت�صريح الأخر ل�صهري����ار« يجمع اخلليل بني جمالية 
ورمزي����ة ال�صينوغرافيا وح�صور املمثل ج�صدًا وروحًا وهو 
ي�صتح�ص����ر ليلة م����ن ليايل �صهري����ار، اآخر اللي����ايل التي 
نحتت دواخل����ه وك�صف����ت غرائزه وه����و يتح�ص�ص احلنني 
القاب����ع ب����ني ثناي����ا روح����ه التي اخت����زل وجعه����ا منتظرًا 

ومرتقبًا، معتمدًا على اللغة العربية الف�صيحة .

العاملي���ة  الن�صو����ص  م���ن 
التي ا�صتغل عليها اخلليل اأي�صًا 
م�صرحي���ة »عطيل« ل���� �سك�سبري 
حي���ث اأع���ّد ن�صًا عنه���ا بعنوان 
لديدمون���ة«  الأخ���رة  »القبل���ة 
وهو عبارة عن حم���اكاة للواقع 
جه���ة  م���ن  العرب���ي  الذك���وري 
وحماكمة »عطي���ل« ل� �سك�سبري 
م���ن جهة اأخ���رى، وق���د اعتمد 
فرح���ان اخللي���ل على ن�صو�صه 
الت���ي كتبه���ا، وه���ذا م���ا خل���ق 
ل���دى البع����ص ف�ص���وًل للتعرف 
عل���ى راأيه بالن�صو����ص العربية 
مقارن���ة بالأجنبي���ة، ون�صت�صهد 
لق���اءات  يف  ذك���ره  مب���ا  هن���ا 
�صابقة، اإذ يق���ول : »كلمة فن ل 
تتواف���ق وا�صط���الح العجز لأن 
الفن اإبداع، والإبداع يتنافى مع 
التقاع�ص، والعج���ز هو تقاع�ص 
وانه���زام، لك���ن م���ن املوؤ�ص���ف 
اأن الكات���ب العرب���ي اجت���ه نحو 
طغيان املال وحتول الأغلبية اإىل 
الدرام���ا التلفزيونية، ورغم كل 
ذل���ك ل يزال الكثر من الكّت���اب العرب ينتجون م�صرحًا 
يح���رتم قارئ���ه وم�صاهده، كم���ا اأن املكتب���ة العربية غنية 
ج���دًا باملوؤلفات والرتجمات امل�صرحية، وي�صتطيع امل�صتغل 
يف امل�ص���رح اأن يعي���د اإنتاج اأي ن����ص م�صرحي ويوائمه مع 
م���ا يحدث الآن، ول ميكن اأن اأ�صع���ر باأن هناك عجزًا يف 
الن����ص امل�صرحي عندما اأريد اأن اأخرج عر�صًا م�صرحيًا، 
ر ويكاد  لك���ن عندم���ا ن�صعر باأن امل�ص���رح العرب���ي حما�صَ
يختنق ل بد لنا كم�صرحيني من اأن نفكَّ هذا اخلناق عنه 
بالعم���ل اجلاد وال���روؤى احل�صارية لنثب���ت ملحاربي الفن 

امل�صرحي اأن امل�صرح حياة كاملة« .
ُع����رف ع����ن اخللي����ل باأن����ه �صاح����ب ر�صال����ة وه����ّم 
م�صرحي ا�صتغل عليه حتى الرمق الأخر، لذلك مل ُيغِفل 
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يوم����ًا م�صرح الطفل واأهميت����ه ودوره يف حياتنا امل�صرحية 
خ�صو�ص����ًا والثقافي����ة عموم����ًا، يق����ول : »م����ن البديه����ي 
والطبيع����ي الق����ول اإن امل�ص����رح حال����ة ح�صاري����ة وثقافية 
بامتي����از، ولكي ن�صل اإىل املغ����زى احلقيقي لهذه املقولة 
كان ل ب����د م����ن خلق حال����ة م�صرحية من����ذ الطفولة لكي 
يعت����اد امل�صاهد على هذا النوع من اأنواع الفنون الراقية، 
وق����د �صع����ت وزارة الثقاف����ة م�صك����ورة لتكري�����ص ظاهرة 
م�ص����رح الطفل ودفع����ت مقابل ذل����ك اأم����واًل كثرة لكي 
يرتق����ي امل�صرحي����ون اإىل م�صتوى تفكر الطف����ل، خا�صة 
ونح����ن قد دخلنا الألفية الثالث����ة، وهناك عرو�ص قّدمها 
م�ص����رح الطفل يف امل�صرح القوم����ي حققت جناحًا جيدًا، 
منها »ليلى والذئب« للمخرج كمال قرحايل و«�صندريال« 
للمخرجت����ني �سو�س����ن عط����اف و�سفاء حمم����ود، وهناك 
على �صعيد امل�ص����رح اخلا�ص والتجمع����ات الفنية اأعمال 
ذات اأهمي����ة وا�صح����ة ويج����ب علين����ا ع����دم اإغفالها مثل 
»ال�صاح����رة وبن����ت الطح����ان« للمخ����رج ح�س����ن دروب����ي 
و«حكاي����ا الأجداد« اإخراج �سعيد وكيل الذي يعرف كيف 
يخت����ار ن�ص����ًا جيدًا يخ�����صّ الطفل، كما يج����ب اأّل نن�صى 
التجرب����ة التي قدمه����ا املخرج ح�سن ع����كال يف م�صرحية 
»ال�صاط����ر ح�صن« واأرجو من املعني����ني مب�صرح الطفل اأّل 

يغيب عن اأذهانهم اأّن الطفل هو الغاية والهدف« . 
يذكر فرحان اخلليل يف اأحد احلوارات ال�صحفية 
اأن مراجعات����ه الذاتية تقوم �صمن اأبع����اد م�صرحية، اإذ 
يغو�����ص يف عوامل����ه الداخلية واأمنياته بعي����دًا عن العامل 
اخلارج����ي مبا ينطوي عليه من فظاعة وابتذال، ويبني: 
»اأدخ����ل يف الفع����ل امل�صرح����ي يف متعته ونعمت����ه الكربى 
حي����ث اأدرك احلقيقة على اأ�صده����ا، فح�صور امل�صرحي 
يتاأت����ى من جمموعة الأف����كار التي بني����ت نف�صي عليها، 
فه����و الوع����اء ال����ذي ي�صتطي����ع اأن ي�صتوعب اآم����ال واآلم 
الإن�ص����ان لأن����ه الكبر فينا ونحن ال�صغ����ار، ورغم ذلك 
يبق����ى جامع����ًا لذواتن����ا، اأما من هو احلا�ص����ر يف الآخر 
فمن يتج����راأ اأن يقول اأنني حا�ص����ر يف امل�صرح لأن الكل 
حا�صر باجل����زء، فاجلزء يتبع ال����كل وي�صعى ملر�صاته، 
وح�صوري يف امل�صرح هو ح�صور دائم يف احللم، واحللم 
روؤية، والروؤي����ة ا�صت�صراف، وال�صت�صراف خلق، واخللق 

حي����اة، وامل�صرح ه����و احلياة بعينها، اأم����ا اأن تقرتب من 
امل�ص����رح وتدخل يف ُحّمى التجرب����ة امل�صرحية فهو اأ�صهل 
الأ�صياء لدى الكثر ممن يدعون ح�صوره فيهم وينفون 
ح�صورهم فيه، اأما بالن�صبية يل فاإن دخويل اإىل معمعة 
الفعل امل�صرحي هو اقرتابي من امَلط�َْهر واأنا مثقل حتى 
الإره����اق باخلطايا، اأن اأدخل اإىل اأت����ون اخل�صبة املتقد 
لأنني عرفت فعاًل باأنني لن اأخرج من املطهر اإىل اجلنة، 
واأن اأكرث ما مين علي الرب ومينني به هو اأن يحتجزين 
يف املطه����ر، فال يدفع ب����ي مكباًل بال�صال�ص����ل الزقومية 
اإىل جهنم، ول تدخلني مر�صاته اإىل جنانه ول يطلقني 
حرًا، عل����ى الرغم من اأن كل الأ�صي����اء اجلميلة ترتاءى 
يل واأن����ا اأ�صاه����م يف خلق جديد عل����ى خ�صبة م�صتباحة، 
فال اخللق يكتم����ل ول ال�صتباحة تزول، وي�صتمر احللم 
واأ�صتم����ر يف الدخ����ول اإىل املطهر مرتع����دًا مثقاًل مبا ل 
طاق����ة يل على حمل اأعبائه، لكنني دائما األح على ما ل 
يل����ح عليه غري، ويف الكثر من الأحايني اأ�صعر بالهول 
حني اأ�صتعر�ص حياتي، فال اأذكر اأنني ع�صت فرتة تتيح 
يل اأن اأتفتح واأن اأعرب عن نف�صي بحرية، واأعلن بكليتي 

عن ع�صقي الأزيل للم�صرح« .
ُع���رف عن اخلليل �صعي���ه الدائم خللق عالقة مع 
امل�صرح من خالل اإيج���اد فكرة عمل متوهجة تاأتي مبا 
ه���و جديد، يقول : لأنن���ي موؤمن باأن امل�ص���رح هو حالة 
ح�صاري���ة ل ميكن ال�صتغناء عنه���ا يرتتب علّي البحث 
ع���ن اأفكار تبتع���د عن اجلهوزي���ة والقوال���ب املعروفة، 
واأنظر بعمق ملا هو م�صتفز ومتوهج، وبذلك ميكنني اأن 
اأق���ول بجراأة : اأن���ا اأدافع من خالل امل�ص���رح عن فكرة 
متتل���ك الدميوم���ة وال�صتمرار وغ���ر مك�صوفة الأوراق 
من���ذ اللحظ���ة الأوىل، والأدل���ة وا�صح���ة يف عرو�ص���ي 
وب�ص���كل خا�ص يف طقو�ص الإ�صارات والتحولت والأيام 
املخم���ورة ومونودراما كاليكول وتداعيات الزمن املر.. 
اإل���خ، فاأن���ا اأبحث ع���ن الفكرة وفق �ص���كل مقرتح يكون 
اأك���رث قربًا من البن���ى النف�صية العميق���ة للنا�ص واأبتعد 
ع���ن ال�صذاج���ة وع���دم اح���رتام امل�صاهد، لذل���ك اأجد 
نف�صي ملَزم���ا بالوفاء للم�صرح من جه���ة وللمتلقي من 

اجلهة الأهم« .
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* للكاتب والباحث امل�سرحي حمدي مو�صللي 
�سدر عن احتاد الكّتاب الع���رب بدم�سق كتاٌب �سمَّ 
ن�سني م�سرحيني هما »قره قو�ش يف حلب« و«هوالكو 
على الباب ينتظر« وحم���ل الكتاب الرقم »1« �سمن 

�سل�سلة امل�سرح التي اأطلقها االحتاد . 
* وع���ن دار البل���د للطباعة والن�س���ر والتوزيع 
يف ال�سويداء �سدر للباح���ث والكاتب امل�سرحي زياد 
كرب���اج كتاٌب �سمَّ ع���ددًا من الن�سو����ش امل�سرحية 
هي : »نحبُّ ال�سماء-كابو�ش-حكاية بنت-البوابة-

اجلنني-رق�سة الفجر« .
* وع���ن الهيئ���ة العربية للم�س���رح يف ال�سارقة 
�س���در كتاٌب للباحث د.نبيل بهج���ت وهو عبارة عن 

اإ�صدارات
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ر�ش���د ل�ش���ورة امل���راأة يف امل�شرحي���ات املن�شورة يف 
ال�شح���ف امل�شرية م���ا بن العام���ن 1923 و1952 
�ص اجلزء الأول  ويتاأل���ف الكتاب من جزاأي���ن، ُخ�شِّ
من���ه لن�شر بع����ص امل���واد ال�شحفي���ة الت���ي تناولت 
املو�ش���وع يف تلك الفرتة، وم���ن عناوين هذا اجلزء 
نذكر : »املوروث واأث���ره يف بناء �شورة املراأة-�شورة 
امل���راأة الع�شرية-�ش���ورة امل���راأة اجل�شد-امل�شم���ر 
واملعلن يف بناء �شورة املراأة-�شهرزاد خلف الأبواب 
�ص  املغلق���ة« اأما اجلزء الثاين من الكتاب فقد ُخ�شِّ
لن�ش���ر ن�شو����ص م�شرحي���ة من�ش���ورة يف ال�شح���ف 
امل�شري���ة ب���ن العام���ن املذكوري���ن، وم���ن عناوين 
الن�شو����ص املن�ش���ورة نذكر : »اآدم وح���واء« حل�شن 
�شع���ودي »اأ�شل الغ���رام« ملحم���ود النا�ش���ح »الفتاة 
الع�شرية« ملحم���د خور�شيد »ثورة اأهل الفن« ملحمد 
عب���د القادر امل���ازين »اأم ال�شفا« ملحم���د حمفوظ.. 
اجلدي���ر بالذك���ر اأن معّد الكت���اب هو رئي����ص ق�شم 
امل�ش���رح يف جامع���ة حلوان ومدي���ر وموؤ�ش����ص فرقة 

وم�شة لعرو�ص خيال الظل وله 13 كتابًا . 
* ويف حمافظ����ة ال�شرقي����ة مب�ش����ر �ش����درت 
جمموع����ة م�شرحية بعنوان »الليلة نحتفل« وهي من 
ن����وع امل�شرح التعليمي املعتمد عل����ى م�شرحة املنهاج 
�سعي����د  د.حمم����ود  امل�شرح����ي  للباح����ث  الدرا�ش����ي 
وت�شمن����ت املجموعة عددًا من الن�شو�ص امل�شرحية 
التعليمية نذكر منها : »حارة النحو �شارع القواعد-
كالم  نحتفل-ع����ْم  والعالمات-الليل����ة  كالم  ع����ْم 
واأ�شحاب����ه الكرام-املل����ك الأ�ش����ر-اأم ال�شه����داء-
الإح�شاء-الزوايا«.. يقول حممود �سعيد يف خامتة 
الكت����اب �شارحًا م�شمونه ودواف����ع كتابته : »للدراما 
دور ترب����وي من خ����الل املنهاج املدر�ش����ي واملهارات 
الالزم اإ�شافته����ا للفكرة وهى التعب����ر اجل�شمانى 
كالرق�ص وحركات البدن والتعبر مبالمح الوجه، 
اإل اأن م�شرح����ة املنه����اج م����ا ه����ى اإل طريقة قدمية 
متج����ددة يف نف�ص الوقت لإزال����ة اجلفاف واجلمود 
من املادة العلمية ع����ر اإخ�شاعها للتمثيل يف قالب 
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م�شرحي �شل�ص، يحّول الكلمات اإىل مواقف متثيلية 
جتم����ع ما بن اله����دف التعليمي والرتب����وي يف اإطار 
م����ن املتعة ل ميك����ن ال�شتغن����اء عن����ه.. وامل�شرحية 
التعليمية التي نعنيها هي تلك امل�شرحية التي يكون 
اله����دف الأ�شا�ش����ي منه����ا تو�شيل فك����رة اأو معلومة 
معين����ة اإىل اأذهان التالميذ، وقد تكون هذه الفكرة 
اجتماعية اأو دينية اأو معلومة تت�شل باأحد املقررات 

الدرا�شية« .
* ويف كوبنهاغن �شدر عن دار قو�ص قزح كتاب 
بعن���وان »املغام���رة والإب���داع يف �شوام���ت الأنباري« 
للناق���د ها�س���م مط���ر وهو عبارة ع���ن درا�شة نقدية 
للمجموع���ة امل�شرحي���ة الكامل���ة للكات���ب امل�شرحي 
العراقي �سباح الأنب���اري.. تناولت الدرا�شة جتربة 
الأنب���اري م���ن خ���الل ثمانية ع�ش���ر ن�ش���ًا �شامتًا، 
وا�شتمل���ت عل���ى مفا�شل بحثي���ة اأ�شا�شي���ة، اأهمهما 
»جتني����ص الن����ص« و«املغام���رة الإبداعي���ة«.. ق���دم 
يف  الأدب  اأ�شت���اذ  �س���ام  احل�س���ن  د.اأب���و  الكت���اب 
جامعة الإ�شكندرية الذي تناول يف مقدمته مفا�شل 
الدرا�ش���ة بروؤية اأكادميية حتليلية، كما و�شع كل من 

د.�سال���ح الرزوق من جامعة حل���ب ود.دارم الب�سام 
�شطورًا ت�شيد بالكتاب.. وللناقد ها�سم مطر بحوث 
ومق���الت نقدية من�ش���ورة يف ال�شحافة الألكرتونية 

والورقية .
* وع���ن املجل����ص الوطن���ي للثقاف���ة والفن���ون 
والآداب يف الكويت �شدر العدد 397 من �شل�شلة »من 
امل�ش���رح العامل���ي« وت�شمن الن����ص امل�شرحي »طالق 
فيج���ارو« للكات���ب النم�ش���اوي اأودن ف���ون هورف���ات 
)1901-1938( وي�شور فيها ما ميكن اأن يكون قد 
حدث بعد نهاية اأح���داث امل�شرحية ال�شهرة »زواج 
فيج���ارو« للكات���ب الفرن�شي بومار�سي���ه من اأحداث 
ومواق���ف.. ترجمت امل�شرحية اإميان ابراهيم وكتب 

مقدمتها ودرا�شتها النقدية د.�سعيد كرميي .
* كم���ا �شدر عن نف����ص ال�شل�شل���ة العدد 389 
للكات���ب  »هيبوليتو����ص«  م�شرحي���ة  ت�شم���ن  ال���ذي 
الإغريقي يوربيدي�س ترجمة وتقدمي د.عبد املعطي 
�سع���راوي مراجع���ة د.اأحم���د عتم���ان درا�شة نقدية 

د.حممد �سيحة.
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»كلما خلعَت قطعًة من ثياب���ك يوجد اعرتاٌف جديٌد 
وخطري ومكا�شفة حقيقية« . 

»اعرتاف���ات زوجية« عمل م�شرحي ي���روي حكاية كاتب 
تعر�ض حلادث فقد على اأثره ذاكرته، واأعادته زوجته الفنانة 
الت�شكيلية اإىل املنزل لتبداأ املكا�شفة بينهما.. ُتخرج الزوجة 
لينا )اأدتها رنا جمول( زوجها جمال ال�شاحلي )اأّداه مالك 
حمم���د( من امل�شفى وحت�ش���ره اإىل البيت لي�شرتجع ذاكرته 
من خالل مكتبته وكتبه وكل حاجياته، وتبداأ لينا باإظهار كلِّ 
اإيجابيات الطرف الآخر يف حماولة منها لإقناعه بحبها، ويف 
ذات الوق���ت احلفاظ على هذه العالق���ة الزوجية، وباملقابل 
يحاول جم���ال ك�شَف حقيقة زوجته الت���ي �شربته على راأ�شه 
م�شتغاًل الفر�شة ليمثل دور الرجل الفاقد لذاكرته وتوظيف 

ذلك ملواجهة زوجته وك�شف احلقائق . 
بني حالة املدِّ واجلزر يف اأية عالقة زوجية يرى خمرج 
»اعرتاف���ات زوجي���ة« ماأم���ون خطي���ب اأن ه���ذه املوؤ�ش�شة 

حمكوم عليه���ا باال�شتمرارية لكي ال تفنى الب�شرية، فقدم 
حال���ة اإن�شاني���ة ذات �شبغ���ة عاملي���ة، خا�شة اأنه���ا جتربة 
جديدة بعيدًا عن اأجواء احلرب يف عر�س يالم�س املجتمع 
واخلو�س يف غمار املوؤ�ش�ش���ة الزوجية بحياتها وتفا�شيلها 
وحيثياتها، وقد عملت الدراماتورج �آنا عكا�ش على حتويل 
ن����س الكات���ب الفرن�شي �إري���ك �إميانوي���ل �شمي���ت ليالئم 
واقعن���ا، ومن الوا�شح اأنها جنحت بج���دارة يف ن�شج ن�س 
م�شرح���ي يخرج اجلمه���ور بعد م�شاهدته ب�شع���ور اأنه كان 

م�شاركًا يف العر�س مع املمثلني .
نق���ول عادًة اإن امل�شرحية اأبطالها هم املمثلون، بينما 
يف »اعرتافات زوجي���ة« كان هناك بطل اآخر هو املو�شيقى 
التي قدمها �إياد جناوي، حيث كانت تعرب فينا وتنقلنا من 
حالة اإىل حالة ب���كل براعة ومع كل نقلة قام بها املمثالن، 
وج���اءت متناغم���ة ومتكاملة م���ع �شينوغرافيا ن���ز�ر بالل 

ورمي �ل�شمايل واإ�شاءة رمي حممد .

ُجمــــــان بركــــــــات

اعرتافـــات زوجيــــة
مكا�شـــــفات الوقائـــع وك�شـــف احلقائــــــق

ماأمون خطيب�يريك �ميانويل �شميت
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اختار املخ���رج الفنانة رنا جم����ول لعمله هذا يف �شوء 
ال�شراكة الفنية بينهما وهي التي �شاركت يف عدد من اأعماله 
امل�شرحية، وكان املخ���رج معجبًا ب� »الكيمياء االأدائية« بينها 
وب���ني �شريكها يف العر�س الفن���ان مالك حمم����د باالإ�شافة 
اإىل التزامهم���ا بامل�شرح وحبهما ل���ه.. يقول املخرج خطيب 
: »اأه���م نقطة يف اختياري ل� مالك ورنا هي املوهبة والقدرة 
على حتّم���ل م�شوؤولية هكذا نوع م���ن امل�شرحيات، واالرتقاء 
بالعم���ل ال���ذي مل يتوق���ف على م�شت���وى الن����س واإمنا عمل 
املمثالن على عن�ش���ر االأداء يف حماولة لل�شعي اإىل التكامل 
الفن���ي يف العر����س امل�شرح���ي، مبعن���ى اأن املو�شيق���ى كانت 
جديدة وفري���دة تكاماًل مع االإ�شاءة، وق���د حاولنا اأن يكون 

العر�س متكاماًل بطريقة احرتافية« .
ويتاب���ع �أ.خطي���ب عن »اعرتافات زوجي���ة« : احلرب 
عل���ى بالدن���ا مل تنت���ِه متام���ًا اإال اأن فك���رة خو����س جتربة 
م�شرحية جديدة بعيدًا عن مو�شوعات احلرب كانت رغبًة 
بالتجديد ولي�س بهدف اخلروج من مو�شوعة احلرب التي 
تبنيُته���ا يف اأعم���ايل ال�شابق���ة، رغ���م قناعت���ي اأن احلرب 
ب�ش���كل اأو باآخ���ر تلقي بظاللها عل���ى م�شرحية »اعرتافات 
زوجي���ة« من خ���الل اجلو الع���ام له���ا.. احلي���اة الزوجية 
م�شتمرة �شمن دائرة معينة، وقد حاولنا النب�س يف جوهر 

العالقات الزوجية من خ���الل ال�شدق والكذب والتماهي 
لنقول اأنه رغم كل �شيء فاإن احلياة ت�شبه النهاية املفتوحة 

للم�شرحية، م�شتمرة كما هي« . 
مقولة العر�س جتّلت باأغنية ال�شيدة فريوز »�شباح وم�شا 
�شي م���ا بينت�شى« ويف معظ���م عرو�س ماأم����ون خطيب هناك 
منا�شب���ة حل�شور اأغ���اين �شي���دة �شباحاتن���ا وم�شاءاتنا، ويف 
ذل���ك قال : »الأنها فريوز فه���ي يف الوجدان، وقد غنَّت عن كل 
املوا�شيع املوجودة على وجه الكون، باالإ�شافة اإىل نقطة مهمة 

هي اأن االختيار دائمًا منا�شب، وهذا دليل جناح اخليار« . 
ويف م�شرحي���ات ماأم���ون خطي���ب اأي�ش���ًا امل���راأة دائمًا 
ه���ي البطل���ة، فه���و مّيال له���ا يف عرو�ش���ه.. وعن امل���راأة يف 
»اعرتاف���ات زوجي���ة« حتديدًا قال : »امل���راأة مازالت مظلومة 
يف جمتمعنا، ونح���ن يف هذا العر�س راأينا الت�شاوي والظلم، 
فق���د ظلمت لينا نف�شه���ا كونها مل تدافع ع���ن موهبتها وعن 
كيانها، ومتاهت م���ع �شخ�شية الزوج، وبالتايل اأ�شبح عليها 
ح���ق ُتالم عليه كالرجل متامًا الذي مل يكن منتبهًا لتفا�شيل 
احلي���اة العامة وال�شخ�شية، ونح���ن يف هذا العر�س ال ندين 
الرج���ل فقط واإمنا املوؤ�ش�شة الزوجي���ة، فالطرفان يتحمالن 

امل�شوؤولية، ولكنني متحيز للمراأة اإجمااًل« .
نذكر هنا اأن���ه و�شمن احتفالي���ة وزارة الثقافة »يوم 
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الثقافة« اأخذت املراأة حي���زًا كبريًا من م�شامني العرو�س 
امل�شرحي���ة، حيث ح�شرت كبطول���ة مطلقة يف م�شرحيتني 
هم���ا »ام���راأة وحي���دة« و«اعرتافات زوجي���ة« واحلقيقة اأن 
املراأة ع�شو فعال يف املجتمع، فهي االأم والزوجة واملربية وال 
ي�شتطي���ع اأحد جتاهل اأهميتها، ويف »اعرتافات زوجية« مل 
تاأخذ لينا اجلانب ال�شلبي للعالقة الزوجية –احلل امل�شاع 
يف يومنا هذا- واإمنا �شربت وجعلت احلياة ت�شتمر.. وعن 
م�شاركتها يف »اعرتافات زوجية« قالت الفنانة رنا جمول 
: »املراأة يف املجتمع���ات غالبًا ما تكون مظلومة، فهي التي 
ت�شحي ب���كل ما متلك لنجاح هذه اخللية التي هي االأ�شرة 
اأو احلي���اة الزوجي���ة، فق���د ا�شتغن���ت لين���ا ع���ن اأحالمها 
ولوحاته���ا وعملها كفنان���ة ت�شكيلية مقابل �شع���ادة بيتها، 
ويف النهاية فاإن احلياة الواقعية ال حتب االأقنعة.. امل�شرح 
يعّري الفنان حيث يلجاأ اإىل نف�شه لكي يوؤدي دوره، ويظهر 
اإن كان �شعيف���ًا اأو غري قادر عل���ى احلفظ وغري متدرب.. 
م�شوؤولي���ة املراأة الفنانة تغيري �ش���ورة املراأة العربية، ولينا 
قدم���ت العديد م���ن الت�شحي���ات ومل تدافع ع���ن حقوقها 
كام���راأة وزوجة.. ور�شالة امل�شرحي���ة تقول : يجب على كل 
ام���راأة اأن ال ت�شتكني الأنها تفقد زوجها وحمبته، ويفقد هو 
باملقاب���ل االأ�شياء االأ�شا�شية التي اأحبها ب�شخ�شيتها.. لينا 

تداف���ع عن العالقة الزوجية بكل و�شائلها يف حماولة منها 
لرف���ع وع���ي املراأة، واأن���ا اأرى اأن اأي عم���ل درامي �شواء يف 
امل�ش���رح اأو ال�شينما يرفع من �شوية الفكر ويعطي اإ�شافات 

جديدة له، ومهمتنا االأ�شا�شية هي الدفاع عن املراأة« .
والفنان���ة رن���ا جم���ول حت���ب العمل يف امل�ش���رح، ومل 
تنقط���ع ع���ن الوقوف عل���ى خ�شبت���ه، ولديها رغب���ة دائمًا 
بالعمل مع اأ�شخا�س تتفق معهم فنيًا، و«اعرتافات زوجية« 
حق���ق لها ما حتب���ه.. وعن العمل من وجه���ة نظرها قالت 
: »ه���ذا العمل امل�شرح���ي ي�شبهنا وي�شب���ه واقعنا، والنهاية 
ُترك���ت مفتوح���ة الأن احلي���اة هك���ذا، اأ�شخا����س يختارون 
الط���الق واآخ���رون ي�شتم���رون، وه���و ح���ال معظ���م النا�س 
الأنهم ال يفرطون بالِع�ش���رة واالأيام اجلميلة واإمنا يرتكون 

ال�شفينة تتابع اإبحارها« .
وع���ن جتربتها م���ع املخرج ماأم���ون خطي���ب يف هذه 
التجربة ويف جتارب �شابقة تقول جمول : » ماأمون خطيب 
يع���رف ماذا يريد، ويعمل عل���ى املرحلة برباعة، فمثاًل يف 
مرحلة احلرب على �شورية اأخرج اأعمااًل م�شرحية مميزة 
حتكي عن ال�شهداء واالأمه���ات وم�شاكل ال�شباب، وعندما 
خرجنا م���ن احلرب فكر بتقدمي حال���ة واقعية لكي نن�شى 

قلياًل اآثار هذه احلرب، وهذا اخليار اأحرتمه كثريًا« .
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يف الع���ام 2000 �ش���ارك الفن���ان مال���ك حمم���د يف 
م�شرحية »�شيف الدولة احلمداين« مع املخرج جهاد �شعد، 
ويف نف����س العام �شارك يف م�شرحي���ة »معطف غوغول« مع 
املخ���رج �شلمان �شيموع���ة وبعد انقطاع دام نحو 17 عامًا 
ع���اد اإىل خ�شبة امل�شرح يف »اعرتاف���ات زوجية« التي يقول 
عنه���ا : »اإن���ه عر����س م�شرحي متكام���ل باعتب���اره ي�شلط 
ال�شوء على ال�شخ�شي���ات باأبعادها النف�شية واالجتماعية 
وبكينونتها وتاريخها.. ي�شتح�شر الزوج ذكرياته اجلميلة 
وال�شيئ���ة مع زوجت���ه واأ�شباب اخل���الف بينهما يف املا�شي 
واحلا�ش���ر ليكت�ش���ف تدريجي���ًا اأن���ه يعي����س �شم���ن دائرة 
زوجية قائمة على جمموع���ة م�شاكل ومنغ�شات وحلظات 
هنية وظروف مواتية ال�شتمرار هذه احلياة، وهو انعكا�س 
للموؤ�ش�شة الزوجية يف كل مكان.. اأعتقد اأن ر�شالة العر�س 
و�شل���ت للجمي���ع، فهو م���ن العرو����س اخلفيف���ة على قلب 
امل�شاه���د ويحمل فكرة وازنة له���ا عالقة باحلياة الزوجية 
وتفا�شي���ل يومياته���ا، وهي نواة االأ�ش���رة واملجتمع الذي ال 
يقوم دون هذه النواة.. الفكرة ب�شيطة يف طرحها وعميقة 
يف م�شمونها وتلقاها اجلمهور بروح اإيجابية، ومن املوؤكد 
اأن االإح�شا����س قد و�شل.. الرجل العرب���ي رجل اأناين مثل 
�شخ�شي���ة جمال التي اأّديُتها.. لقد اعتدنا على اأن االأ�شرة 
العربية تقوم على اأن اأحد الزوجني يتحمل م�شوؤولية املنزل 
على عك����س بع�س املجتمعات الغربية، وه���ذا لي�س مديحًا 
لهم الأنهم يعانون على �شعيد االأ�شرة الكثري من امل�شاكل.. 

يف املجتم���ع ال�شرقي تتحمل امل���راأة م�شوؤولية االأ�شرة، فهي 
الزوج���ة الت���ي تقت���ل طموحاته���ا ومواهبه���ا مقاب���ل دعم 
ال�شري���ك وحتقيق طموحات���ه، وميكن الق���ول اإنها حاالت 
فردي���ة، ف���كل جترب���ة حمكوم���ة بنتائجها اخلا�ش���ة بها، 
وال ن�شتطي���ع التعميم عل���ى كل العالق���ات الزوجية، واإمنا 
ميكن القول اإن ه���ذه الدائرة املغلقة التي ا�شمها املوؤ�ش�شة 

الزوجية م�شتمرة رغم كل اخلالفات« .
ما ُيعرف ع���ن املخرج ماأمون خطيب اأنه دميقراطي 
ويعطي للممثل م�شاحته لالق���رتاح ويدفعه تدريجيًا للخيار 
املر�ش���وم عل���ى ال���ورق ال���ذي تو�شل اإلي���ه بف�ش���ل اخلربة 
والتجرب���ة التي يتمتع بها.. وعن طبيعة العالقة الفنية التي 
قام���ت بينه وبني املخرج يف هذا العمل قال الفنان حممد : 
»مت االتفاق مع املخرج على العمل باأ�شلوب واقعي مبفرداته 
التي تالم�س اجلمهور انطالقًا من احلوار والتحدث بل�شان 
ال�شخ�شي���ة، فاأ�شل���وب االأداء والن�س ه���و الذي فر�س هذا 
ال�ش���كل الواقعي بكلماته املحكية واأ�شلوب االأداء الذي ي�شبه 
الواق���ع مبف���ردات وردود اأفع���ال ال�شخ�شي���ة امل�شابهة الأي 
واحد من اجلمهور، والرتابة التي يفر�شها ال�شكل الواقعي 
مت جتاوزها م���ن خالل الن�س املكثَّف وقدرته على االنتقال 
م���ن مرحل���ة اإىل مرحلة، اإىل جانب االرجت���االت التي متت 
اإ�شافته���ا نتيج���ة ت�شافر اجله���ود وعمل الدرامات���ورج �آنا 
عكا�����ش التي ا�شتغلت على الن�س ليظهر العر�س يف النهاية 

بال�شكل الذي تابعه فيه اجلمهور برغبة واهتمام« .
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�عرت�فات زوجية 
ن�ش : ايريك اميانويل �شميت .

�إخر�ج : ماأمون خطيب .
متثيل : رنا جمول ومالك حممد .

�شينوغر�فيا : نزار البالل ورمي ال�شمايل .
در�ماتورجيا : اآنا عكا�س .

مو�شيقا : اإياد جناوي .
�إ�شاءة : رمي حممد .

فوتوغر�ف : يو�شف بدوي .
ماكياج : منور العقاد .

مل�شق ودليل عر�ش : غيث املرزوقي .
تنفيذ فني للديكور : ح�شان حيدر .

مدير من�شة : ع�شام حمدان .
تنفيذ �لإ�شاءة : عماد حنو�س .

تنفيذ �ل�شوت : راكان ع�شيمي .
م�شوؤول �لك�ش�شو�ر : علي النوري .
م�شوؤول �ملالب�ش : يو�شف النوري .
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على فراغ يبدو ُميفًا ُتفتح �ستائر م�سرح احلمراء 
بدم�س���ق، فراغ رغ���م هول ات�ساعه غ���ر اأّن ثمة امراأة ال 
ت���كلُّ حتاول م���الأه ما ا�ستطاعت اإىل ذل���ك �سبيال، ولعّل 
اأك���ر ما حاولت املراأة اأن متالأ به الفراغ كان باملجاز، اأو 
على االأقل باأمور ال ُتلم�س باالأ�سابع، ليبقى الفراغ بكامل 

وح�سة وهي تنه�ُس الروح .
لطاملا كانت املونودرام���ا اإبداعًا اأكر ما اأجادت به 
الن�س���اء رغم بدايته الذكورية –عل���ى االأقل يف �سورية- 
غ���ر اأن م�سرة ف���ن املونودرام���ا كانت للن�س���اء -كتابًة 
ومتثي���اًل واإخراج���ًا- احل�س���ة االأك���ر يف اإجن���ازه رغم 
تف���اوت امل�ساركة الن�سوية يف كل جم���ال.. لقد كان �ساأنًا 
ن�سوي���ًا حتى بدا م�سرح املونودراما »ديوان مظامل املراأة« 

وكانت اأكرث ما ظهرت فيه املراأة حاملًة للن�ص امل�سرحي 
فيه ول�سواغله التمثيل اأكرث من الإخراج والكتابة .

منا�سب���ة ه���ذا التمهي���د العر�ص امل�سرح���ي »امراأة 
َم �سمن احتفالية »يوم الثقافة« والذي  وحي���دة« الذي ُقدِّ
ْدنا وقدمنا به له���ذا املقال، مبعنى  يب���دو منوذجًا مل���ا مهَّ
احلالة الن�سوية التي كان���ت �ساغلة عرو�ص املونودراما، 
وهن���ا نذك���ر اأن فران���كا رام���ا زوج���ة داري���و ف���و هي من 
�ساركت���ه كتابة هذا الن����ص الذي يخت���زل ق�سايا املراأة 
اأينم���ا كانت يف ه���ذا الع���امل، ورغم اأن الن����ص اإيطايل 
املن�ساأ غري اأن �س���داه كان على خمتلف م�سارح العامل.. 
اإذًا ن����ص »ام���راأة وحي���دة« ه���و م���ن اأك���رث الن�سو����ص 
امل�سرحي���ة – رمب���ا- الت���ي احتفت بها خ�سب���ات امل�سرح 

عـــــــــلي الراعـــــــي

مونودر�مـــا �مــــر�أة وحيــــدة
ق�صيـــدة العزلـــة واالنعتـــــاق

داريوفو
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يف خمتل���ف مناطق الع���امل، هذا الن�ص ال���ذي يبدو اأنه 
ُيقدم يف كل عر�ٍص جديد �سواغل اإن�سانية جديدة وقيمًا 
جمالية خمتلفة، واإل ما ال�سر يف اإعادة جت�سيده كل حني 
بعرو����ص م�سرحية جديدة، اأحدثه���ا يف �سورية كان على 
خ�سبة م�سرح احلمراء بدم�سق خالل ال�سهر الأخري من 
العام املا�سي وهو من متثيل اأمانة وايل واإخراج ن�سرين 
فندي وقد ر�سد هموم املراأة باأي �سن كانت فيه، وهو ما 
ُيغن���ي الن�ص، ويجعل منه دائم���ًا حلظة حاّرة كاأنها الآن 
وهنا، واإن ب���دا عر�ص ن�سرين فن���دي يغرق يف احلكاية 
اأك���رث وقد بذل���ت وايل الكثري من اجله���د للتخل�ص من 

�سردية الن�ص .
عر�ص »ام���راأة وحيدة« ي�سي مباآلت وتاأويالت ل 
ح���دود له���ا، واإن كان ي�سع املتلق���ي يف حلظة احلدث 
اأو امل�سكل���ة منذ عتبة العنوان، اإذ يكفي العنوان وحده 

ليق���دم كل الت�سورات املُخيفة التي تنتاب املرء ملجرد 
ذك���ر حمنة »وحدته« وعزلته، وما ُيرافق كل ذلك من 
هواج����ص خوف وقلق وقلة حيلة، فم���ا بالك اإن دخلْت 
على كل ذلك ح���الت خا�سة من م�سايقات وهموم ل 
ُتع���د كان عل���ى اأمان���ة وايل اأن ت�سرده���ا دون اأن توقع 
املتلق���ي بال�سرود اأو ت���رك جماًل ل�سياط���ني امللل اأن 
تت�سل���ل اإىل ال�سال���ة الأمر الذي يجع���ل املتلقي نف�سه 
م�س���اركًا يف العر����ص، فاجل���ارة الت���ي كان عليه���ا اأن 
ت�سم���ع كل الق�س����ص املريرة للم���راأة الوحي���دة على 
اخل�سبة لي�ست �س���وى اجلمهور نف�سه الذي ي�سغي يف 
�سال���ة العر�ص وهي تتوجه اإليه عن���د كل �سرٍد لق�سة 
جدي���دة، بل هي ت�سع���ه يف مهرج���ان ق�س�ص، حيث 
تتع���دد الق�س�ص من احلرم���ان اإىل الغرية وق�س�ص 
ال�سغ���ف والتحر�سات التي تتعدد هي الأخرى وتتفرع، 

فرانكا راما
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اإىل اأن تقرر املراأة الثورة دفعة واحدة لتق�سي على كل 
تلك املنغ�سات التي جعلت من حياتها جحيمًا .

ه���ذه الق�س�ص الت���ي تتتاىل ترويها امل���راأة الوحيدة 
عل���ى اخل�سب���ة، ق�س����ص ُتتلى تباع���ًا، واأحيان���ًا تتداخل، 
تتطل���ب درا�س���ة واعي���ة لف�س���اء ُتق���ال في���ه، وال���ذي قد 
يك���ون م�ساهمًا يف بل���ورة احلكاية، مع م���ا يوفر ذلك من 
ا�ستح�سار احلالة النف�سية ملا ُي�سرد خارجًا، وهو ما وفرته 
ال�سينوغرافي���ا –اإىل ح���دٍّ بعي���د- والتي كان���ت درا�ستها 
واعي���ة للعالقة اخلا�سة الت���ي بني املمث���ل واملتلقي، وهي 
يف حال���ة املونودراما تبدو مبا�س���رة، حيث ل جمال ملمثل 
اآخ���ر اأن ياأخ���ذ بع�َص انتباه لأن مثل ه���ذا املمثل يف هكذا 
نوعي���ة من العرو�ص غ���ري متوفر، فالف���راغ وقلة الأدوات 
التي ُيكن اأن ت�سغل املتلقي لتفا�سيل احلكاية كانت قليلة 
رغ���م اأن املراأة الوحيدة ل تفتاأ ُتذك���ر مبا يحتويه منزلها 
من احلميمية، مع اأن املتلقي ل يرى كل تلك الأدوات التي 
مُت�سي كائنات لها حوا�سها وم�ساعرها امل�سركة مع املراأة 
الت���ي تقا�سمتها الوحدة والف���راغ، اأو رمبا ما توهم به اأنه 
يتمم حياتها ويجعل من ذلك الف�ساء الهائل الذي تعي�ص 
في���ه والذي هو يف الواق���ع لي�ص اأكرث من ج���دران واأبواب 
مو�سدة، ومن ثّم لت�سري ال�سقة �سجنًا وا�سعًا كفتحة هوة 
عل���ى واٍد �سحي���ق، وه���ي يف الآن نف�سه مُت�س���ي �سيقًة حد 
الختن���اق، ويف مرة ثالثة فاإّن املراأة لي�ست اأكرث من �سيء 
من���زيل ُي�س���اف اإىل جم���ادات البيت، وهي م���ن مقولت 

العر�ص امل�سرحي التي ت�سعى اإىل تقديها .
»اأ�سع����ر بنف�س����ي يف اأح�س����ن ح����ال هن����ا يف �سقت����ي 
يعاملن����ي  زوج����ي  اأمتن����اه،  م����ا  كل  ول����دّي  ال�سغ����رية 
كالفرف����وري، ول ينق�سن����ي اأي �س����يء.. يا اإله����ي، لدّي 
ثالج����ة نع����م، اأع����رف اأن الثالجات �س����ارت يف متناول 
اجلمي����ع، لكن ثالجتي )ت�س����دد على الكلم����ة الأخرية( 
جُتمد قطع ثل����ج مكورة.. لدّي غ�سال����ة باأربعة وع�سرين 
برناجم����ًا وجمف����ف.. يج����ب اأن ت�ساه����دي كيف جتفف 
املالب�����ص بنف�س����ك، اإذ اأ�سط����ر بع�����ص الأحي����ان اإىل اأن 
اأبّله����ا باملاء ثانية كي اأكويه����ا.. لدّي قدور طبخ بطيء ل 

يلت�سق الطعام باأر�سه����ا ولدّي جهاز �ست البيت بكامل 
ملحقات����ه«.. غ����ري اأن كل ذل����ك لي�����ص مرئي����ًا للمتلقي.. 
ه����ي توؤكد بال هوادة على وجود مث����ل هذه الأدوات التي 
تعطيها الكثري من ال�سفات الإن�سانية، غري اأن احلقيقي 
امللمو�ص كان املو�سيقا الت����ي تبّثها املراأة الوحيدة يف كل 
اأرج����اء البيت، من ال�سريو، والراديو، والتلفزيون، وكل 
ما يك����ن له اأن ي�س����در مو�سيق����ا، يف ال�سالون وغرف 
الن����وم واملطبخ وحتى احلّمام، وه����ذا يوؤكد جوانية هذه 
املراأة واحل�سا�سية العالية التي لديها، وهو ما يجعل وقع 
الوح����دة وعذاباته����ا م�ساعفًا على روحه����ا، الأمر الذي 
يجع����ل اخليان����ة والوفاء �سيئ����ًا ملتب�سًا، فه����ي مل تعرف 
احلب اإل بهذا اللتبا�ص اجلميل، وهذا ما �ست�سكر عليه 
ال�سّك����ني التي هدد بها ال�سب����ي العا�سق بطعن نف�سه اإن 

هي مل متار�ص معه احلب.
»ل مف���ر اأمامي م���ن ال�ستم���اع اإىل الراديو باأعلى 
�س���وت عندم���ا اأك���ون يف البي���ت لوح���دي، واإل ل�سعرت 
كاأنن���ي اأح�سر راأ�سي يف فرن.. واأحتفظ دائما بال�سترييو 
م�سموع���ًا يف هذه الغرف���ة.. عندي الآل���ة امل�سجلة بدون 
انقط���اع يف املطبخ، ه���ل ت�سمعني؟ وهك���ذا ا�سعر برفقة 
دائم���ة يف اأية غرفة اأجله���ا.. لي�ص يف غرفة النوم، فهذا 
جت���اوز ظاهر للح���دود.. كال.. اأحتف���ظ بالتلفزيون هنا 
مفتوحًا دائما وعلى مدار ال�ساعة باأعلى �سوته كالعادة.. 
نعم، اأحب املو�سيقا، بل وغري الراق�سة منها اأي�سًا.. اأي 
�سيء ا�سم���ه مو�سيقا.. فالأ�سوات ت�سلي وحدتي«.. تقول 
كل ذل���ك وهي توح���ي بتنقالتها بني غ���رف البيت الذي 
يرق���د يف اأحد غرفه �سقي���ق الزوج اإثر ح���ادث اأتى على 
كل حركت���ه با�ستثناء يٍد طليقة ل ت���كل من التحر�ص بها 
كلم���ا قدمت له خدمه ما، وطفل ينام طول الوقت، وزوج 
اأقف���ل اأبواب البيت عليه���ا بعد مفاجاأته له���ا، وهي وقد 
اكت�سفت احلب مع �سبي وله بها تبدو كاأمه، ومن ثم بقي 
يالحقه���ا حماوًل الدخول اإليها ب�سكٍل جنوين، ثم اجلار 
املتل�س�ص، وثمة دائنون يراجعونها كل حني، وغري ذلك 
الكث���ري مم���ا يو�سلها حلي���اة ل ُتطاق ولأن تلج���اأ لتناول 
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م�سد�ص منتظرة زوجها ليفتح الباب ولت�سع حدًا حلياته 
وعذاباته���ا، وق���د األقت يف وقت �ساب���ق �سقيق الزوج من 

الطابق الرابع، كما تطلق النار على اجلار املتل�س�ص .
ق�س����ص امراأة وحكاياتها التي ترويها كما اعتادت 
علي���ه ن�سو����ص داريو ف���و بتل���ك اللغة املتهكم���ة املريرة 
الت���ي ُت�سفي طاب���ع ال�سخرية على كل ه���ذه الراجيديا 

امل�ستفحلة التي تنبت الب�سمة من قلب كل هذه املرارة .

مونودراما »امراأة وحيدة«
تاأليف : داريو فو وفرانكا راما .

متثيل : اأمانة وايل .

اإخراج : ن�سرين فندي .
خمرج م�ساعد : مرح �سعيد .
ت�سميم اإ�ساءة : رمي حممد .

ت�سميم ديكور : �سلمى حويجة .
ت�سميم اأزياء ومكياج : �سهى العلي .
ت�سميم الأفي�ش : �سحى اخلطيب .

م�ساعد م�سمم اإ�ساءة : عماد حنو�ص .
تنفيذ ال�سوت : اإياد عبد املجيد .

كوافري : طارق عي�سى .
مدير من�سة : حممد متويل .

خدمات وحتريك ديكور : �سامر لوباين .
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ال ميك���ن للمخرج امل�سرحي يف الوطن العربي متّثَل 
امل�س���رح الغرب���ي واال�ستفادة من تقنيات���ه اإال با�ستيعاب 
اأه���م الت�سورات امل�سرحي���ة لدى امل�سرحي���ني الغربيني 
وق���راءة ذاكرته���م امل�سرحي���ة واالّطالع عل���ى التقنيات 
التي اعتمدوها يف حتقيق العر�ض الدرامي، لذا حاولت 
املخرج���ة ن�سرين فندي اأن جتعل م���ن الن�ض االإيطايّل 
الذي كتبه داريو فو وفران���كا راما ن�سًا منا�سبًا لق�سية 
املراأة العربية وما تعانيه، وحافظت يف الوقت ذاته علي 
اأن يك���ون الن����ض قاباًل لطرح ق�سّية اأي���ة امراأة يف بقاع 
االأر����ض، وق���د اأخرجت الن�ض من احلال���ة املجّردة اإىل 
حالة املعاي�س���ة والتج�سي���د، وح�سب د.حمم���د الكغاط 
هن���اك ثالث���ة اأنواع م���ن املخرج���ني : املخ���رج املف�ّسر، 
واملخ���رج امل���راآة، واملخ���رج املب���دع.. ومم���ا ال ريب فيه 
اأن املخرج���ة هنا بذلت جهد امل�ستط���اع الحتواء االأنواع 
الثالثة، فقد حافظت على روح الن�ض من جهة، واأعادت 
بن���اءه من جه���ة اأخ���رى من خ���الل تعدي���الت خمتلفة 
�سروري���ة الإ�سف���اء الطاب���ع العربي.. يق���ول اأر�سطو يف 
فًا اإياها : »اإن  كتابه »فن ال�سعر« يف جتني�سه للماأ�ساة معرِّ
املاأ�ساة حماكاة فعل تام له مدى معلوم الأن ال�سيء ميكن 
اأن يكون تامًا دون اأن يكون له مدى«.. وانطالقًا من هذا 
كان مدى العر�ض متوافقًا مع �سل�سلة االأحداث املتوالية، 
ناقاًل البط���ل يف النهاية من ال�سق���اوة لل�سقاوة، خالف 
النظرية القائلة اأن البطل ينتقل اإما من ال�سقاوة للنعيم 
اأو م���ن النعيم لل�سقاوة، اأما م���ن ناحية نظرية التطهري 
النف�س���ي -وه���ي م���ن اأه���م النظري���ات امل�سرحية لدى 

يو�شــــف �شــــرقاوي

انعتــــــاق الــــروح واجل�شـــــد يف مونودرامـــــا

�مــــر�أة وحيـــــــدة
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اأر�سط���و- فق���د كان���ت الرتاجيديا 
املعرو�س���ة �سمن اإط���ار الكوميديا 
ال�س���وداء، ت�ساه���م -ول���و ب�ساآلة- 
يف تطه���ري النف����ض الب�سري���ة ع���ر 
اإث���ارة اخل���وف وال�سفق���ة يف نفو�ض 
اجلمه���ور، وال�سفق���ة كان���ت اأك���ر 
من اخل���وف الأّن املتفّرج���ات خفَن 
واأ�سفق���َن يف اآٍن مع���ًا، واملتفّرج���ون 
اأ�سفق���وا اأكر مما خاف���وا، ومعنى 
هذا اأن املاأ�س���اة املعرو�سة �ساهمت 
يف تطهري النف�ض من نوازع مكبوتة 

عن طريق زرع ال�سفقة .
من جهة اأخرى كانت الفنانة 
اأمان���ة وايل اأم���ام حتديات كرى 
براع���ة  تخّطيه���ا  ا�ستطاع���ت 
ع���ر ا�ستثم���ار طاقته���ا ال�سوتية 
وج�سده���ا احلّي، متمكن���ًة من اأن 
تتوا�سل مع اجلمهور بطريقة ودّية 
غروتوف�سك���ي  يق���ول  حميمي���ة.. 
مبل���ور نظري���ة امل�س���رح الفق���ري : 
»املمثل يجب اأن يك�سف عن نف�سه 
وي�سحي باجلزء احلميم منه، واأن 
يكون قادرًا على العطاء بال�سوت 
واحلرك���ة، ه���ذه الذبذب���ات التي 

تتاأرج���ح بني احلل���م والواقع«.. وق���د ا�ستطاعت بطلة 
العر����ض اأن توؤ�س����ض لغ���ة نف�سية بال�س���وت واحلركة 
بالطريقة التي يخلق بها �ساعٌر لغته وكلماته، اأما عن 
رق�ستها بال�ستارة البي�ساء والتفافها حولها اأكر من 
م���رة فكانت توحي ب�س���كٍل اأو باآخر برق�س���ة »ال�سبعة 
اأو�سح���ة ل�سالومي« �سواء يف االأ�سطورة اأو يف م�سرحّية 
»�سالوم���ي« ل� اأو�سكار وايل���د، ثّم حّيت جمهورها اأثناء 
اخلتام وهي ترق�ض، كا�سفًة بذلك عن روحها املرحة.
ا�ستطاع فريق العمل اأن يجعل الن�ض منا�سبًا لق�سية 

امل���راأة العربي���ة التي تتعر����ض لال�سطه���اد والتحر�ض، 
وال�سج���ن اأحيان���ًا، وحني تخ���رج من �سقائها ف���اإىل رّدة 
فعل ال ريب اأنها منطقي���ة بع�ض ال�سيء ومتمردة، حيث 
اأنه���ا تقتل املتل�س�ض عليها وتط���رد الفتى الذي يحبها، 
وجتل�ض هادئة، حاملًة ال�سالح ومنتظرة -كما يف الن�ض 

االأ�سلي- ومبت�سمة .
كان���ت هن���اك رهب���ة طاغي���ة اأثن���اء العر����ض ت�سهد 
لالإتقان واجلهد املبذول، ورهبة امل�سرح خري دليل على ما 
يحدث داخله، خا�س���ة واأن العامل املاأ�ساوي غري االإن�ساين 
ي�س���ري �سيئ���ًا قاب���اًل للت�سديق من خ���الل عفوي���ة االأداء 

والتكنيك املدرو�ض واحللّ االإخراجيّ .
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�سمن فعاليات احتفالية »ي���وم الثقافة« قدم امل�سرح 
القوم���ي يف الاذقية عم���ًا م�سرحيًا بعن���وان »حتت فوق 
حت���ت« ع���ن ن����ص الكات���ب الإيط���ايل اإدواردو دي فيليبو 
»نابويل مليونرية« اإع���داد واإخراج الفنان �شلمان �شريبة، 
عطاف-عب���د اهلل �شي���خ  �شو�ش���ن  �س���ارك في���ه املمثل���ون 

خمي�س-ن�شال عديرة .
بالع���ودة اإىل تاري���خ امل�س���رح القوم���ي يف الاذقية 
جند اأن املخرج �شلمان �شريبة قدم العديد من الأعمال 
املعتم���دة عل���ى ن�سو�ص مرتَجم���ة وحتويله���ا اإىل البيئة 
املحلي���ة مث���ل »وح����ص طورو����ص« و«اجلاكي���ت« وموؤخرًا 
»حتت فوق حتت« وجند اأن الكوميديا هي ال�سمة الغالبة 

على هذه الأعمال، وق���د تكون »اأوبرا ال�شحادين« العمل 
م���ا قبل الأخري للفن���ان �شريبة هي ذروة ه���ذه الأعمال 
م���ن حيث البيئ���ة وخلق كارك���رات ذات �شلة باملتفرج، 
والأه���م حالة التوا�شل والتفاعل الت���ي ا�شتطاع العر�ض 
اإيجاده���ا بني اخل�شب���ة واجلمهور.. من هن���ا رمبا كان 
الع���بء ثقي���ًا عل���ى الفن���ان �شريب���ة يف خو����ض جتربة 
جدي���دة يق���دم عليه���ا، ورمبا كان ه���ذا اأح���د الأ�شباب 
الت���ي جعل���ت اجلمه���ور ينق�شم اإىل ق�شم���ني بني من هو 
معجب به���ذا العر�ض وتناوله ب�ش���كل م�شتقل بعيدًا عن 
اأي���ة جتربة �شابقة، وق�شم اآخ���ر مل ي�شتطع التخل�ض من 

حالة املقارنة بني العر�شني .

نــــدا حبيــــب عــــلي

تــحت فــــوق حتـــت
منـــاذج حياتيــــة على خ�ســـبة امل�ســـــرح

�شلمان �شريبةادواردو دي فيليبو
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يف »حتت فوق حتت« حاول املخرج نقل �شور وم�شاهد 
لأحداث ح���اّرة حيث املدينة املفر�ش���ة يف العر�ض تعي�ض 
حالة ح���رب يف اإطار م���ن الكوميديا ال�ش���وداء التي تقدم 
جمموعًة م���ن النماذج الجتماعية الت���ي ا�شتغلت احلرب 
فكانت مبمار�شاتها وج�شعها مثل الإرهابيني الذين دمروا 
املدين���ة، وباملقابل ثمة �شريحة اأخرى هي �شريحة الأنقياء 
الذين اكت���ووا بنار احل���رب ومات الكثري م���ن اأحامهم، 

ولكن يبقى هناك ب�شي�ض اأمل .
حاول املمثلون ر�ش���َم �شخ�شيات من حلم ودم بعيدًا 
ع���ن ال�شخ�شيات املوجودة يف الن����ض الأ�شلي للم�شرحية 
وباإمكاننا القول اإن اجلميع دون ا�شتثناء ابتداًء من �شو�شن 
عط���اف وعب���د اهلل ال�شي���خ خمي�س وانته���اًء بال�شاب منار 
الآغ���ا بذلوا ق�شارى جهدهم ملام�ش���ة هذه ال�شخ�شيات 

والو�شول اإىل قلب املتفرج .
ديكور امل�شرحية كان تقليديًا، ومت ا�شتخدامه للف�شل 
ب���ني مرحلتني زمنيتني هما اأثناء احلرب وما بعد احلرب، 
اأما بقية عنا�شر العر����ض من اإ�شاءة ومو�شيقا فقد كانت 
اأق���رب اإىل �شيف ال�شرف، حيث مت ا�شتخدامها يف اأماكن 
حم���دودة لأن الأ�شا����ض ال���ذي بنى عليه املخ���رج عمله هو 

املمث���ل.. وللمزي���د م���ن الإ�شاءة عل���ى هذا العم���ل التقت 
»احلياة امل�شرحية« املخرج وكانت لها معه هذه الوقفة :

* العنوان هو العتبة التي حتمل املتلقي اإىل اأجواء 
العم���ل، فلم���اذا مت اختيار هذا العنوان حتديداً؟ وما هي 
الإ�شاف���ة النوعي���ة الت���ي قدمه���ا؟ ومل���اذا مل تتن���اول هذا 
الن����س كما كتب���ه املوؤلف خا�ش���ة واأنه يتح���دث عن جتار 

احلروب واجل�شع؟
** انطاق���ًا م���ن مقول���ة »اإذا اأ�شبح الع���امل غابة 
ف���ا تتح���ول اإىل وح�ض بل حاف���ظ على اإن�شانيت���ك« بداأنا 
العم���ل عل���ى ه���ذه امل�شرحية املاأخ���وذة من ن����ض »نابويل 
مليون���رية« ل���� اإدواردو دي فيليب���و وقمن���ا باإع���داده ونقله 
م���ن الواق���ع الأوربي-الإيط���ايل يف زمن احل���رب العاملية 
الثاني���ة اإىل واقعن���ا العرب���ي يف الزمن املعا�ش���ر وطرحنا 
الت�ش���اوؤل الت���ايل: يف ظ���ل جمتمع متفكك متف�ش���خ ت�شوده 
عاق���ات انتهازية غري اإن�شانية ه���ل ميكن اأن يكون هناك 
ثمة اأم���ل؟.. بالن�شبة لعنوان »حتت فوق حتت« فاإنه يعطي 
دلل���ة مبا�شرة على عملية ال�شع���ود والهبوط من الناحية 
الجتماعي���ة والقت�شادي���ة لبع����ض الأ�شخا�ض عن طريق 
ممار�ش���ة كافة ال�شلوكي���ات للو�شول اإىل اله���دف املن�شود 
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ول���و على ح�ش���اب الآخري���ن، اأي اأن الغاية ت���رر الو�شيلة، 
وهذا م���ا �شلكته كاف���ة ال�شخ�شيات يف العر����ض، اإذ نرى 
اأ�شخا�ش���ًا من قاع املجتمع يرتفع���ون اإىل القمة، وبالعك�ض 
ن���رى اأ�شخا�شًا هووا من القمة اإىل القاع نتيجة التغيريات 

التي طراأت على املجتمعات يف الأزمات .
* م���ا ه���ي املعاي���ر الت���ي ا�شتن���دَت اإليه���ا يف 
اختي���ار املمثل���ن؟ وكيف مت ال�شتغ���ال على عنا�شر 

هذا العر�س؟
** حر�ش���ُت عل���ى اختيار ممثلني مب���ا يتنا�شب مع 
�شخ�شي���ات الن�ض وهي �شخ�شيات واقعية �شعبية بامتياز 
تع���ررِّ عن همومن���ا واآمالن���ا واآلمنا وتعي�ض بينن���ا وتنتمي 
اإىل ثاث���ة اأجيال : كبرية و�شغ���رية ومتو�شطة.. وبالن�شبة 
لعنا�شر العر�ض فقد اخرُت ديكورًا ي�شتطيع اأن يعر عن 
الواقع الجتماعي والقت�ش���ادي لاأ�شرة يف حالَتي الفقر 
والغن���ى، ومت النتقال بني احلالتني بحرك���ة تغيري �شريعة 
تع���ررِّ عن حالَتي الفق���ر وحالة الفرح، وكان���ت تتدرج بني 
حلظ���ات الهدوء والنفجار لتنته���ي بالفاجعة وا�شتطاعت 
اأن تعطي دللة للزمان واملكان وتعّر عن احلالت النف�شية 

للممثلني بني ترّقب وحذر وحزن وانفجار .

* م���ا ه���ي طبيع���ة املعان���اة عن���د اختي���ارك للن����س 
خا�شة واأن م�شوؤولية امل�شرح اليوم اأكرث عمقاً وح�شا�شية 

من اأي وقت اآخر؟
** ل �ش���ك اأن اختيار ن�ض م�شرحي يف هذه الفرة 
اأم���ر يف غاي���ة ال�شعوبة ب�شب���ب عدم و�ش���وح الروؤية مما 
يجعلن���ا نتعم���د الروي والتمه���ل ونتجه لختي���ار ن�شو�ض 
تام�ض واقعن���ا احلايل، وهذا اأي�شًا يتطل���ب بدوره الدقة 
واحل���ذر عندم���ا نذه���ب اإىل الن�شو�ض العاملي���ة القريبة 
من واقعنا، وبالت���ايل ن�شطر اإىل القيام بالإعداد وببع�ض 

التعديات .
*   *   *

كما كانت للجمهور النوعّي اآراوؤه .
املخ����رج امل�شرح����ي اإ�شماعي����ل خل����ف : يف جتربته 
اجلدي����دة وكعادت����ه ينحو املخرج نح����و امل�شرح الب�شيط 
البعي����د عن الفذلكات، وك�شاب����ق عهده ينجح يف اختيار 
املمثل����ني القادرين على اإي�شال ر�شالة العر�ض بب�شاطة 
وبلغ����ة حمكي����ة جميل����ة، وقد وق����ع خياره عل����ى ن�ض يف 
غاي����ة الأهمية مل����ا يحمله من حماكاة مل����ا يجري اليوم، 
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وقد اأج����اد �شريب����ة يف �شغله على املمثل����ني الذين كانوا 
يتطورون من عر�ض لآخر وكانوا جوقة من�شجمة وجنح 
كل منه����م يف �شناع����ة كاركر من حل����م ودم.. العر�ض 
جماهريي بامتياز وقد زرع البت�شامة على الوجوه ونقل 
�ش����ورة عن جت����ار احلروب، وه����ذا ما كان ي�شع����ى اإليه 

املخرج وجنح فيه .
عن���وان   : مو�شلل���ي  د.حم���دي  امل�شرح���ي  الكات���ب 
العر�ض امل�شرح���ي »حتت فوق حتت« مل يكن حا�شرًا بقوة 
كما ه���و العنوان الأ�شل���ي »املدينة املليون���رية« واإن لم�شه 
بطريق���ة غ���ري مبا�ش���رة.. النمط ال���ذي ينتم���ي اإليه هذا 
العر����ض ُيع���َرف بامل�شرح الجتماع���ي لأنه يهت���م بالنا�ض 
وبق�شاياهم الإن�شاني���ة والجتماعية، ويعمل على طرحها 
مب���ا يعادل اأو يق���ارب الواق���ع الراهن، والغو����ض يف عمق 
امل�شائل الإن�شانية وم�شاكلها ومثالبها وتعريتها اأمام الواقع 
الذي ميثل���ه غالبًا الراأي العام، وم���ن خال قراءتي لهذا 
العر����ض وجدُت اأن الأفكار مل تكن مكتملة الفعل الدرامي 
امل���راد ت�شعيده فجاء باهتًا وغ���ري مقنع.. اأنا متابع جلزء 
ل باأ����ض ب���ه من جتربة �شلم���ان �شريب���ة امل�شرحية ول زلُت 
اأذك���ر مث���ًا عر�شه امل�شرح���ي املتميز »جحا ب���اع حماره« 

للكات���ب نبيل ب���دران والعر����ض امل�شرحي م���ا قبل الأخري 
َدنا من خال عرو�شه  »اأوب���را ال�شحادين« وغريها وقد عوَّ
لة بال�شخرية والواقع  على املزج بني الروح ال�شعبي���ة املحمَّ
الراهن واملعا�ض بكل تف�شياته الجتماعية والقت�شادية 
وال�شيا�شي���ة، وراه���ن دائم���ًا عل���ى عن�ش���ر املتع���ة، وكان 

خمل�شًا لروؤياه .
الناق���د امل�شرح���ي يا�ش���ر دريباتي : الن����ض الأ�شلي 
يغو�ض يف الآثار املجتمعي���ة والأخاقية للحرب، ول يعالج 
م�شكلة احل���رب ويقف عندها، اإمنا ي�ش���ر اأغوار املجتمع 
ويدخ���ل اإىل قاع���ه ويبحث يف الآثار املدم���رة التي تخلفها 
احلرب وتدوم ل�شنوات طويلة على بنية املجتمع الأخاقية 

والفكرية .
املخرج امل�شرحي د.حممد ب�شل : ا�شتطاع املخرج 
باختياره ن�شًا من امل�شرح العاملي اأن يقدم اأو�شاع املواطن 
ال�شوري يف ال�شنوات الأخ���رية، والن�ض الذي اأتكاأ عليه 
�شريب���ة »نابويل مليونرية« يحم���ل يف طياته جانبًا غنيًا 
بالكوميديا ال�شاخرة التي تت�شدى ملعاجلة اآثار احلرب 
على املجتمع مبا تخّلفه يف حياة الأفراد واجلماعات من 
انعدام الأخ���اق وانت�شار مظاهر الف�ش���اد، وللحق فاإن 
معظم الأعمال التي قدمها دي فيليبو تبدو قريبة جدًا 
للواق���ع الذي نعي�ش���ه، ولعل هذا الن�ض خط���وة اإيجابية 
ت�شج���ل ل�شالح العر�ض الذي قدم���ه امل�شرح القومي يف 
الاذقية، ولك���ن الروؤية املت�شائمة التي ختم بها املخرج 
عر�ش���ه ميكن التوقف عندها قلي���ًا، فامل�شرح كما اأرى 
ل يق���دم حلوًل م�شبقة ال�شنع، وبالتايل فهو يحاول قدر 
الإمكان البتعاد ع���ن تقدمي املواعظ واإعطاء القرارات 
احلا�شم���ة اأي�ش���ًا.. كنت اأمتنى لو ت���رك املخرج عر�شه 
مفتوح���ًا للت�ش���اوؤلت دون اأن ميل���ي على اجلمه���ور راأيه 
اخلا����ض حتى لو كان على �شواب.. �شحيح اأن الظروف 
الراهن���ة التي يعي�شها املواطن غري طبيعية، ولكن مهمة 
امل�ش���رح تكمن يف دعوة املتف���رج اإىل اتخاذ موقف حيال 
ما ي���رى دون اأن يتدخل يف اإطاق الأح���كام ال�شارمة، 
ول���و اأن املخرج فتح العر����ض على عدة ت�شاوؤلت يف وقت 
واح���د بحيث يخ���رج املتفرج مت�شائًا ع���ن كنهها جلاء 

العمل خمتلفًا متامًا .
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جاء العر�ض امل�سرحي »عويل« لفرقة امل�سرح القومي 
م يف دم�سق �سم���ن اإطار احتفالية  يف احل�سك���ة وال���ذي ُقدِّ
»ي���وم الثقافة« مكّم���ًا ومتممًا ل�سل�سل���ة عرو�ض م�سرحية 
ومتوا�سل���ة للم�س���رح القومي يف احل�سكة عل���ى الرغم من 
اأنه يف م�سمونه ُيعترَبرَ خمتلفًا عن تلك العرو�ض يف ال�سكل 
واملعن���ى يف اآن معًا عندما يتناوب ممث���ان على اأداء دور 
فية والتقنية  �سخ�سي���ة واحدة، وهنا تكمن مفاهي���م احِلررَ
التي خبناها عند خم���رج العمل ومعّده الفنان �إ�سماعيل 
خلف من خال اإ�سفاء وزرع مل�ساته الإبداعية على حمتوى 
الن�ض مبفهوم���ه املجّرد قبل اأن يتم���ّرد عليه ويقوم بقلب 

احلالة التقليدية فيه اإىل حالة اإبداعية متعدية جديدة .
ني  خمرج ومعدُّ العمل اأكد اأن العر�ض يعتمد على ن�سّ

م���ن ن���وع املونودراما هم���ا »اأكلة حلوم الب�ش���ر« للكاتب 
امل�شرح���ي الراح���ل مم���دوح ع���دوان« و«�ش���راع اللوحة 
املهزوم���ة« للمخرج ذاته الذي يو�ش���ح اأن رغبته كانت 
تكمن يف التوليف ب���ني الن�شني ومن �شاأن ذلك اإ�شفاء 
طاب���ع جديد عل���ى الن����ص الذي كتب���ه ع���دوان والذي 
ُعر����ص ملرات عديدة حتى اأ�شبح ماألوفًا لدى الكثريين 
م���ن املهتم���ني بامل�ش���رح عل���ى ات�ش���اع م�شاح���ة الوطن 
العرب���ي، وب���نينّ خلف اأنه ق���ام بك�شر حال���ة املونودراما 
مبفهومه���ا التقلي���دي املتع���ارف علي���ه ل���دى جمه���ور 
امل�ش���رح من خ���ال اإيج���اد �شخ�شيتني عل���ى اخل�شبة 
بداًل م���ن الواحدة ليج�شدا احلالة ذاته���ا، ال�شيما واأن 
ال�شخ�شي���ة الرئي�شة يف العمل تعاين �شيئًا من الف�شام 
بح�ش���ب ن�ص »�ش���راع اللوحة املهزومة« وه���و العن�شر 
ال���ذي اأ�شافه اإىل ال�شخ�شية الرئي�ش���ة على اعتبار اأن 
����ص فل�شفة وفنان  م���ن اأدى الدور من خاله���ا هو مدرنّ
ت�شكيلي اأي�ش���ًا، وهنا قام ا�سماعيل خل���ف باإدخال الكثري 
م���ن االإرها�ش���ات الت���ي يعاين منه���ا الفنان���ون جميعًا يف 
جمتمع يعاين الكثري من االأمرا�ص، وتابع خلف : »حاولُت 
قدر االإمكان اأن اأنطلق من اخلا�ص نحو العام وب�شكل غري 
مبا�ش���ر، حاول���ُت اأن اأنطلق من مفهوم اأكل���ة حلوم الب�شر 
بح�شب مفهومها ال�شعبي الدارج ب���اأن االإن�شان ياأكل اأخيه 
االإن�شان نتيجة النع���دام االإن�شانية يف املجتمع، وكا�شتنتاج 
طبيع���ي مل���ا ارتكبْته املجموع���ات االإرهابية م���ن انتهاكات 
ظامي���ة اإجرامية داخل ه���ذا الوطن« ولفت خلف اإىل اأنه 
حاول اإ�شفاء حالة التعبري ع���ن حالة ال�شيق الذي تعانيه 
ال�شخ�شي���ة من خال ح�شر زمن العر�ص ب� 48 دقيقة يف 

دّحـــــــام ال�ســــلطان

مونودراما عويل
ممثـــــالن وماأ�ســــــاة واحـــــــدة

ا�سماعيل خلف
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م�شاحة مرت ون�شف املرت اعتمد فيها وب�شكل اأ�شا�شي على 
اللع���ب على املمثل بعيدًا عن التقني���ات االأخرى من خال 
اعتماد العر�ص على اإ�شاءة �شبوت واحد فقط، يتغري لونه 
ث���اث مرات خال فرتة العر�ص يف هذه امل�شاحة ال�شينّقة 
م���ن اخل�شب���ة، مع وج���ود بع�ص املقاط���ع املو�شيقي���ة التي 
اعتمدت مبجملها على االآه���ات الب�شرية )مو�شوع وفكرة 

العمل( .
ْدنا اأن���ا وزميلي  وق���ال الفن���ان با�س���ل حري���ب : »ج�شَّ
الفن���ان عب���د اهلل الزاه���د �شخ�شي���ة عم���اد الدي���ن عمار 
الفنان الت�شكيل���ي املثقف الذي يحمل اإج���ازة يف الفل�شفة 

ويعاين من ف�ش���ام يف ال�شخ�شية نتيجة 
جمموع���ة م���ن العوام���ل اخلارجية، من 
�شمنها ما تتناول���ه وتبثنّه و�شائل االإعام 
الت���ي كان لها الدور املبا�شر الذي اأدى به 
اإىل هذا الف�شام يف ال�شخ�شية، اإ�شافة 
اإىل ثقافته وفل�شفته اخلا�شة التي جعلْته 
ينظ���ر اإىل االآخرين على اأنهم اأكلة حلوم 
ب�ش���ر، لتب���داأ هن���ا هواج�ش���ه وتخينّات���ه 
انطاق���ًا م���ن عاقته باأ�شرت���ه، وخا�شة 
باأخي���ه ف���وزي وزوجته، لتتو�ش���ع الدائرة 
�شيئ���ًا ف�شيئ���ًا اإىل كل م���ا يحي���ط ب���ه«.. 
واأو�ش���ح حري���ب اأن العر����ص مي���ر بعدة 
مراحل، فهو لي����ص مقت�شرًا على مرحلة 
ت�شاع���د وحيدة، بل هن���اك عدة مراحل 
مت�شاع���دة، اإ�شافة اإىل غناه مبا ير�شي 
غرور املمث���ل، حيث يرتاوح م�شمونه بني 
الرتاجيديا والكوميدي���ا، مع االأخذ بعني 
االعتب���ار االعتم���اد عل���ى اأ�شل���وب ت���رك 
م�شاحة وا�شعة للجمه���ور لتخينّل امل�شهد، 
ه  يف الوق���ت الذي ات�شم فيه العر�ص بخلوِّ
من اأية قطعة ديكور م�شاعدة، واخت�شار 
وجوده �شمن م�شاحة جزئية �شغرية من 
خ�شبة امل�شرح، وه���و بذلك يعطي املجال 
���ل  للم�شاه���د يف حري���ة التف�ش���ري والتخينّ
والفه���م مل���ا تعني���ه احلال���ة برمته���ا من 
معنى، ولفت حري���ب اإىل اأن اأكرث االأمور 
الت���ي واجهوها على م�شت���وى التمثيل ه���و الفعل امل�شرتك 
بينه وبني من �شاركه الظهور على اخل�شبة الفنان عبد اهلل 
الزاه���د من خال مراح���ل اأراد واإياه منها اأن تكون ثنائية 
حتمل نف�ص الفعل يف نف�ص الوقت، واأحيانًا اأريد منها ك�شر 
هذه الثنائي���ة، وكل هذا كان يجري يف املكان ال�شغري من 
اخل�شب���ة االأمر الذي رفع م���ن م�شتوى حالة العبء عليهما 
كممثلني، وعلى خمرج العم���ل ب�شكل خا�ص، اإال اأنه اعترب 
ذلك على ال�شعيد ال�شخ�شي جتربة جديدة منحْته الثقة 
م���ن قبل خمرج العمل، متمنيًا اأن يكون على م�شتوى ثقته، 
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م �شيئًا جديدًا وخمتلفًا  واأنه ق���دنّ
عن العرو�ص ال�شابقة .

واأو�ش���ح الفن���ان عب���د اهلل 
عم���اد  �شخ�شي���ة  اأن  الزاه���د 
الدي���ن عمار يف عر����ص »عويل« 
ومثق���ف  ت�شكيل���ي  لفن���ان  ه���ي 
ال�شخ�شي���ة  يف  ف�ش���ام  لدي���ه 
وم�ش���اب بلوثة دماغي���ة، حيث 
كان بطبيعت���ه ينظر اإىل العاقة 
االإن�شاني���ة ب���ني اأخي���ه وزوجت���ه 
باأنه���ا عاقة تنتمي يف جوهرها 
اإىل املفه���وم ال���ذي يج�شده اأكلة 
حل���وم الب�ش���ر، وي���رى اأن املراأة 
احلام���ل هي م���ن يبتل���ع الطفل 
املتواجد داخل جوفها، مبينًا اأن 
جوهر العر�ص يعتمد على املمثل 
اأواًل واأخ���ريًا، حيث بقعة ال�شوء 
الت���ي يج�ش���د من خاله���ا عامَله 
الداخل���ي، ومن ث���م يتابع العامل 
اخلارجي من خال تلك البقعة 
والتي ي���رى نف�شه فيها اأنه منقذ 
للب�شرية، لكنه يف نهاية املطاف 
م�شف���ى  يف  االأم���ر  ب���ه  ينته���ي 

املجانني .
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يف امل�سه���د امل�سرح���ي املعا�سر وفيم���ا ي�سمى خمترب 
التجري���ب امل�سرح���ي ف���اإن اأك���ر م���ا ي�سغ���ل �سّناَعه ذلك 
الفع���ل التحري�س���ي الواقعي امل�ستمد م���ن الراهن املعا�ش 
بهدف الدللة والعالم���ة والإ�سقاط املبا�سر وغري املبا�سر 
عل���ى حي���اة �سخ�سيات تبحث ع���ن �سواطئ تر�س���و عليها 
هواج�سه���م واأفكارهم النبيلة، غ���ري اأن ما حدث ويحدث 
يف اأزمنة احلرب ال�سر�سة على بالدنا يبدو مغايرًا لكل ما 
ت�سبو اإليه تلك الأحالم ال�سبابية وقد احتلت النق�سامات 
�سدارَة احلروب النف�سية واملادي���ة والجتماعية املنت�سرة 
يف خمتل���ف مواق���ع احلي���اة الي���وم، الأمر ال���ذي جعل من 
خمتلف املواهب ت�سّلط ال�سوء على ما ي�سكن اأرواح النا�ش 
م���ن قلق واأرق واأ�سغاث وانفعالت مزمنة اأفرزتها �سنوات 

احل���رب، واأي�ضًا م���ا اأنتجته الظ���روف القاهرة من تفكك 
اأ�ضرّي وتهجري و�ضراعات بيئي���ة وجمتمعية كان لها الأثر 
الأكرب يف �ضياغ���ة الأحداث الدرامي���ة املتتالية، الزمانية 
واملكاني���ة والت���ي اأ�ضهم���ت يف ت�ضكيل ال���روؤى احل�ضية مما 
التقطته العني من َم�ضاهد يومية، مفككة وتركيبية، وذلك 
م���ا جع���ل احلاجة ملّح���ة لكت�ض���اف ال���ذات وانق�ضاماتها 
ال�ضيكولوجي���ة والفيزيولوجية وال�ضع���ي لت�ضريحها واإعادة 
بنائه���ا به���دف حتقيق هواج�ضه���ا النبيلة ل���دى ثالثة من 
ال�ضب���اب امل�ضرحيني املبتِكري���ن واملتدفقني حما�ضة ورغبة 
يف داأبه���م وولوجه���م نحو عم���ق عملية التنقي���ب والبحث 
الفك���ري والتحليلي لبل���وغ ما حلموا ب���ه يف مراحل اإجناز 
عر�ضه���م امل�ضرح���ي التهكم���ي »جيوفريني���ا« ن����ص عل���ي 

اليـــــــا�س احلــــــــــاج

جيوفرينيا
كوميديا تهكمية �ساخرة وانقالبات تراجيدية نف�سية
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يون����س متثيل رهام التزه، عل���ي يون�س، جان حنا، اإخراج 
م يف مدينة دم�ضق �ضم���ن احتفالية يوم  جماع���ي، وقد ُقدِّ
الثقافة وهو نتاج م�ضروع دعم م�ضرح ال�ضباب الذي ترعاه 
مديري���ة امل�ض���ارح واملو�ضيقا يف وزارة الثقاف���ة، وقد حقق 
العر�ص من وجهة النظر النقدية والفنية جماهريية لفتة 

عندما مت عر�ضه يف مدينَتي الالذقية وجبلة .
قبل نح���و عامني حّدثتن���ي الفنانة رهام الت����زه عن هذا 
امل�ض���روع، اإىل اأن ج���اء ي���وم دعتني فيه لأم�ضية م���ع �ضريكيها 
كات���ب الن�ص واملمث���ل املوهوب عل����ي يون�����س وال�ضريك الثاين 
املمثل واملغني جان حنا ودار بيننا حواٌر عميق اأقرب للفل�ضفي 
امل�ضرح���ي وناق�ضنا طموحاتهم وحيثي���ات هذه التجربة وكيف 
ب���داأت اأوىل اخلط���وات م���ع بروف���ات الق���راءة يف املقاه���ي، 
ث���م النتقال للت���درب يف اأوق���ات متفرقة داخل بي���ت �ضديقة 
للمجموع���ة احت�ضنتهم ملدة عام كامل، م���ع ان�ضمام الفنيني 

م�ض���رف ال�ضوت و�س����ام احلري����ث وم�ضرف الإ�ض���اءة غزوان 
اإبراهي����م وق���د اكتم���ل الفري���ق، اإ�ضاف���ة اإىل م�ض���رف اإ�ضاءة 
عرو����ص دم�ضق علي عمران وجهود اأخ���رى قدمت اخلدمات 
املتنوع���ة والدعم والوفاء الكثري م���ن خلف الكوالي�ص )�سمري 
ح�س����ن، كارم����ن الت����زه، ب�سام الزوب����ع، ب�سام جدي����د( وح�ضب 
تعبري اأع�ضاء الفرقة كان���ت تطول النقا�ضات بال�ضاعات حول 
فكرة اأو جملة، وبالطبع دائمًا ُيعَتَمد الراأي املفيد للعر�ص، وقد 
اعتم���دوا اأثناء التدريب عل���ى اأنف�ضهم يف مراقبة حركة واأداء 
املمثلني يف بناء امَل�ضاه���د، بحيث ي�ضجل كلٌّ منهم مالحظاته 
وتناَق����ص بجدية، ويف مرحلة متقدمة من التدريبات كان ل بد 
من دعوة عدد من امل�ضرحيني واأهل الفن والأ�ضدقاء مل�ضاهدة 
الربوفات واإب���داء الراأي، وخالل تلك الف���رة رافقت الثالثَة 
خ�ضيٌة وقلٌق �ضديدين من عدم خروج التجربة اإىل النور ب�ضبب 
اخل���وف من عدم تاأمني الدعم املادي، وبعد فقدان الأمل من 
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حتقي���ق ذلك علمُت اأن فريق امل�ضرحية قرر تقدمي العمل على 
نفقته اخلا�ض���ة، فح�ضلوا على موافقة الن�ص والعر�ص، ومن 
وح���ي اطالعي على جت���ارب عدة مل�ض���رح ال�ضب���اب املتعارف 
علي���ه وله موازناته ومهرجان���ات ر�ضمية خا�ضة به يف خمتلف 
الدول كنُت موؤمنًا اأن جهة ر�ضمية �ضوف تتبنى امل�ضروع، وعلى 
راأ�ص تلك اجلهات وزارة الثقافة-مديرية امل�ضارح واملو�ضيقا، 
وه���ذا ما حدث، وهكذا ا�ضتطاع���ت املجموعة تقدمي عر�ضها 
خلم�ض���ة اأيام على خ�ضبة امل�ضرح القومي يف الالذقية بح�ضور 
جماه���ريي لفت، ثم على م�ضرح جبلة الثق���ايف، واأخريًا على 
م�ض���رح جمّم���ع دم���ر الثق���ايف بدم�ضق �ضم���ن احتفالي���ة يوم 

الثقافة ٢٠١8 .
ولأن الأزمنة القاهرة طالت خمتلف الفئات املجتمعية 
يف تن���وع حالتها وم�ضتوياتها املتباين���ة فقد عا�ص الإن�ضان 
ال�ض���وري نحو ثماين �ضنوات خلت يف ترّقب م�ضتمر لكل ما 
ح���دث ويحدث يف الكث���ري من املواق���ع اجلغرافية، املدنية 
والريفية، فكانت ت�ضمي���ة العر�ص امل�ضرحي م�ضتوحاة من 
فك���رة انق�ضام���ات الأمكن���ة والأزمنة، فج���اء حتت عنوان 
م�ضطل���ح جديد »جيوفرينيا« واأعتق���د اأنه من ابتكار علي 
يون����س للدللة على ف�ضام جغرايف ونف�ضي لدى الكثريين 
مم���ن اأعاقته���م احلرك���ة يف مناط���ق تواج���د الع�ضابات 
امل�ضلحة، الأمر الذي �ضبَّب ت�ضتت العائالت والأفراد، وهذا 
م���ا اأكده العر�ص م���ن خالل تناوله جوان���ب عدة من نتاج 
الأزم���ة ال�ضورية، جم�ضدًا تلك اجلوان���ب من خالل ثالثة 
مناذج من ال�ضخ�ضي���ات احليوية اإيقاعًا وح�ضورًا فل�ضفيًا 
عميق���ًا، وقد ب���دت �ضخ�ضي���ات العر�ص كل منه���ا باجتاه 
�ضلوك���ي مبني عل���ى اجتاهات �ضيا�ضي���ة وانقالبات نف�ضية 
وخلفيات فكرية وثقافات متباينة، اإذ اأن �ضخ�ضية ال�ضاب 
دم���ر )اأّداه علي يون����س( ت�ضري اإىل الي�ضارية ال�ضراكية، 
بينما �ضخ�ضية ال�ضاب مايك )اأّداه جان حنا( اأ�ضارت اإىل 
اأنها ماأخوذة باحللم الأمريكي الراأ�ضمايل، فيما �ضخ�ضية 
�ضاحبة املكان ماري���ا مر�ضيد�ص )اأدتها رهام التزه( فقد 
جاءت وظيفية يف متثيله���ا ك�ضاحبة الغرفة التي ا�ضتاأجر 
عنده���ا النقي�ضان دمر ومايك، يف ح���ني تعاين ماريا من 
�ضدم���ة نف�ضية بعد مقت���ل عائلتها مم���ا اأدى اىل مر�ضها 
مبتالزمة انعقاد الل�ضان وتكرار عبارة واحدة هي »اركبها 

وا�ضتمتع بقيادتها مر�ضيد�ص« .
بي���ايّن  خ���طٍّ  يف  الأح���داث  م�ض���ارات  وتت�ضاع���د 
لل�ضخ�ضيات احليوية وتب���دو متاأزمة اأكرث فاأكرث يف عملية 
املواجهة والتحدي ونب�ص الذاكرة، ويف �ضراعاتها النف�ضية 
ومعاناته���ا املادية واخلوف من جمه���ول اأدى اإىل ال�ضكوى 
م���ن الظروف-الع���كاز ال���ذي ت�ضّند عليه اجلمي���ع، فتبدو 
�ضخ�ضي���ة دم���ر متفقة حينًا م���ع ماريا وماي���ك، وخمتلفة 
كحالة نقي����ص معهما للحظات اأخ���رى، وكذلك الأمر بني 
مايك ودمر وماري���ا، اإذ تبدو متفقة حينًا وخمتلفة اأحيانًا 
فيم���ا بينه���ا، وبالطبع كان الن���اجت عن تل���ك الختالفات 
انق�ضام���ات يف ال���راأي، حت���ى اجته���ت الآراء اإىل م�ضروع 
تق�ضيم���ي يف املكان-الغرف���ة، وبالت���ايل تاأزمت اخلالفات 
امل�ضبب���ة للتوت���ر الع�ضب���ي ل���دى كل منه���م، اإىل اأن ت�ضل 
ذروات احل���الت النف�ضية يف نوع م���ن الهذيان فالنهيار، 
وه���ذا ما جع���ل الثالثة يف مواقع التع���ري املف�ضوح املوؤدي 

اإىل العرافات تباعًا مبا يعري كاًل منهم .
اإن م���ا ت�ضمنت���ه البدايات م���ن اإعالن���ات واأخبار مل 
تنف�ض���ل ع���ن طبيع���ة ال�ضخ�ضي���ات املتاأزم���ة يف طرائق 
تفكريه���ا النمط���ي والت���ي ب���دت يف منطقها الع���ام كتلك 
املكتبة املتوارثة مبا فيها من قيم وثقافات منطية تراكمية 
خرجت من خوف امل�ضائر، هاربة من العتمة اإىل نور غرفة 
ب�ضيطة، لكنها ل تزال حممومة دماوؤها باخلوف، الفجيعة 
واملوت، الفكر الرجعي املمزوج باإيديولوجيا الع�ضر والفكر 
الغربي، وهذا ما جع���ل البدايات ت�ضري اإىل عامل كوميدي 
�ضاخ���ر ي�ضتق���ي اأحداثه م���ن اأقا�ضي����ص تراجيدية، منها 
تعّر�ص ماريا ل�ضدمة جديدة ب�ضماعها خرب مقتل حبيبها 
فتنحل على اأثرها عقدة ل�ضانها، كما اأن دمر يك�ضف خوفه 
م���ن القنا�ص والّتهم، وكذل���ك الأمر مع مايك الذي ادعى 
وج���ود عائلته يف اأم���ريكا، ُمقّرًا بغ���رق اأفرادها يف زوارق 
املوت اأثن���اء حماولتهم اللج���وء.. ومع �ض���ريورة الأحداث 
ي�ضتطي���ع دم���ر اإقن���اع مايك ب���اأن كل امل�ض���اكل �ضُتحّل بعد 
انتهاء اتفاقية �ضايك�ص-بيكو، وباكت�ضاف مايك اأن ل �ضيء 
تغري بعد انتهائها ي�ضاب بنك�ضة اأخرية، فيفّر هاربًا خارج 
الغرفة.. ليباغتنا احلدث مبفاجاأة عودته بثياب انتحاري 
داع�ضي جمرم، فيفج���ر نف�ضه مباريا ودمر.. وتنتهي روؤى 
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امل�ضهديات الب�ضرية الإخراجية بنهو�ص ال�ضخ�ضيات من 
امل���وت ونداء اجلميع بالعودة اىل ج���ادة ال�ضواب بكلمات 

موؤثرة من ق�ضيدة حممود دروي�ص »ن�ضيد املوتى« .
وم���ن جديد تع���ود ال�ضخ�ضي���ات اإىل نقط���ة البداية 
واللق���اء الأول، وتختتم الأحداث بطريقة خمتلفة وجديدة 
يف التعام���ل بينه���ا وكاأن اإرادة فري���ق العم���ل توجيه الدفة 
اإىل جه���ة ال�ضواب، موؤكدة مقولتها »البدايات ال�ضحيحة 

توؤدي اىل حتمية ثمارها، اأي النهايات ال�ضحيحة« .
ورغ����م ب�ضاطة امل�ضه����د العام لفرجة العر�����ص اإل اأنه 
ل روؤي����ة عميقة الدللة م����ن خالل ا�ضتب����دال املوؤثرات  �ض����كَّ
ال�ضمعي����ة واملو�ضيق����ا بفوا�ض����ل ن�ض����رات اإخباري����ة ج����اءت 
كفوا�ض����ل زمنية بني امل�ضاهد يف حماولة ذكية للخروج عن 
املاأل����وف، بينما جاءت املوؤث����رات الب�ضرية وال�ضتغال على 
الإ�ض����اءة كفع����ل درامّي ذك����ّي ميّثل ح����الت النق�ضام وقد 
ظهرت جلية مع تواتر اأفعال ال�ضخ�ضيات وقيامها باقت�ضام 
الغرفة، وهنا قدم����ت الإ�ضاءة فعَل التعب����ري عن القت�ضام 
الداخل����ي للغرفة، حيث ي�ض����اء جزء من امل�ضرح )مييني اأو 
ي�ضاري( وُيطفاأ الق�ضُم الآخر، اأو يقام حاجز بني اجلزاأين 
م����ن خالل ا�ضتخ����دام فا�ضل �ضوئي م�ضتع����ل اأو مطفاأ ومبا 
يخ����دم م�ضهدية العر�ص، يف حني حقق الديكور وا�ضتخدام 
الإك�ض�ض����وار ال����دليل عالم����ات وظيفي����ة فارق����ة احتمل����ت 

الإ�ضق����اط واملناق�ضة التحليلية، فاملكتب����ة التي يعلوها وجه 
كب����ري مر�ض����وم عل����ى �ضاكل����ة اإ�ض����ارة انقط����اع الإر�ضال يف 
التلفزيون لها دللتها الذكية مبحتوياتها الب�ضيطة من كرة 
ل����ت جميعها موروث  اأر�ضي����ة ومذياع وح����ذاء ومكن�ضة، �ضكَّ
الوجه وثقافته وما مت ح�ضوه به من اأثقال اأفكار معلبة، وهنا 
ميك����ن الإ�ضارة اإىل حماولة �ضخ�ضية دّمر القيام بالقراءة 
من كتاب، فيقوم بانتزاع رفٍّ باأكمله، وبعد القراءة يرميه 
اأر�ض����ًا وكاأنه ي�ضري بذلك للقي����ام بفعل هدم ذلك املوروث، 
اأم����ا ما تبّقى م����ن كتل ديكور فقد �ض����كل �ضريرين خ�ضبيني 
عاريني م����ن اأي غطاء وكاأنهما �ضج����ن لتلك ال�ضخ�ضيات، 
واأي�ضًا زوايا اأمان من وجهة نظر اأخرى، وهناك كر�ضي يف 
املنت�ضف وطاولة يتح����ولن اإىل منرب خطاب كل �ضخ�ضية 
ة )اأي ال�ضخ�ضيات( ع����ن توجهاتها،  يف الآخري����ن، مع����ربِّ
مم����ا �ضّبب خالفات لها تاأثريات �ضلطوية يف غرفة واحدة، 
وبذل����ك يكون ديكور امل�ضهد العام جم�ّضدًا ذاكرة جمتمعنا 
بكل ما يحتويه من عادات وثقافات واأفكار بالية، والإ�ضارة 
لوج����ود كر�ضي ماريا دائم����ًا يف و�ضط الغرف����ة جاء كدللة 
على حاجتنا دائمًا لتقليد حماولت تلك ال�ضيدة الطيبة يف 

زرعها للعدل والوفاق .
يف اإ�ضارتن���ا لأداء املمثلني ل ب���ّد من التوقف عند 
ده���ا عل���ي يون�س يف  �ضخ�ضي���ة دمر الت���ي جنح جم�ضِّ
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جت�ضي���د ع���وامل اإ�ضكالي���ة خارجي���ة وداخلي���ة نف�ضية، 
���زًا يف احلركة والأداء على ال�ضخرية التهكمية من  مركِّ
�ضخ�ضي���ة املّدع���ي للثقاف���ة، وهو الهارب م���ن املجتمع 
ليختب���ئ يف بيت ال�ضيدة ماريا، موجدًا بذلك تنوعًا يف 
حال���ة اخلوف والهذيان ملته���م بالقن�ص، فبدا مهزومًا 
ت���ارة، م�ضطرب���ًا نف�ضي���ًا ت���ارة اأخ���رى، اأما ج���ان حنا 
د عفوية �ضخ�ضية ال�ض���اب الع�ضريني املّدعي  فق���د ج�ضَّ
لالغ���راب واملهوو�ص بغناء ال���راب، وهو الهارب اأي�ضًا 
م���ن قَدر اأو�ضله اإىل نف����ص الغرفة يف بيت ماريا، فجاء 
طل���ُب ال�ضتئجار نوعًا م���ن الهروب الآخ���ر لت�ضديقه 
فك���رة غ���رق اأهل���ه يف البحر، اأم���ا �ضخ�ضي���ة �ضاحبة 
الغرف���ة ماريا مر�ضيد����ص الأبرز يف العر����ص واملتمثلة 
بوطن يحت�ضن وي�ضتوعب اجلمي���ع فقد ج�ّضدتها رهام 
الت���زه بتقني���ة حَرفي���ة، وخا�ضة حال���ة امل�ضابة بعقدة 
الل�ض���ان، كم���ا بدت اأك���رث ن�ضج���ًا وتاأث���ريًا يف �ضياغة 
اجلان���ب الإيجابي التوفيقي ب���ني دمر ومايك، يف حني 
نراها وعلى مدار زمن النقالبات وحماولت التق�ضيم 
للغرف���ة حتيك ال�ض���وف، ذلك الو�ضاح ال���ذي تدثر به 
ماي���ك الق���ادم اجلدي���د باحت�ضان منها وم���ن دمر يف 

نهاية العر�ص.

ا�ضتطاع عر�ص »جيوفرينيا« القراب مما ُيطلق عليه 
تكامل عنا�ض���ر العر�ص الفنية والأدبي���ة الفكرية واعتمد 
عل���ى ثالثة حم���اور، الأول عل���ى �ضعيد املعاجل���ة الن�ضية 
الأدبي���ة ت�ضليطه ال�ضوء على اأزمنة ال�ضراعات اخلارجية 
والداخلية وتق�ضيماتها الناجتة عن تلك الأمرا�ص النف�ضية 
لل�ضخ�ضي���ات الثالث ماريا، دم���ر، مايك يف زمن احلرب 
وب�ضال�ض���ة ح���واٍر ب�ضيط ور�ضي���ق دليل وبلغ���ة بي�ضاء هي 
العامية املحكية الت���ي حققت التوا�ضل والتفاعل الإيجابي 
مع متلق���ي العر�ص، والث���اين على �ضعيد لغ���ة امل�ضهديات 
الإخراجي���ة م���ن خالل التفاع���ل احلي���وي يف ر�ضم حركة 
ال�ضخ�ضيات وتوازنها عل���ى اخل�ضبة واللعب يف تنوع لفت 
للموؤث���رات الب�ضري���ة، والثالث الركيب���ي التقني اخلا�ص 
بالعر����ص : الع���امل اخلارجي للغرف���ة املتمث���ل بالأ�ضوات 
اخلارجية والأخبار املتوافقة م���ع اجلي�ضتات بني امَل�ضاهد 
والت���ي اأوجزت ما�ضي ال�ضخ�ضيات يف ذروات عرّبت عنها 
مبنولوج كلُّ �ضخ�ضية وما تاأثرت به من اأوجاع وما اآلت اإليه 
يف احلا�ضر والتي فك���ت بالنتيجة عقدَة ل�ضان ماريا، كما 
ك�ضف���ت �ضر دمر، واأي�ضًا ف�ضحت كذب ومتثيل مايك، ويف 
جانب اآخر يك�ضف العر�ص فكر موؤلفه التحليلي واإ�ضقاطه 
ال�ضيا�ض���ي كاإ�ضارته اإىل اأن دمر ميثل احللم العربي بقيام 
الوح���دة، وماري���ا متثل الواقعي���ة، واتفاقي���ة �ضايك�ص بيكو 
ما ه���ي اإل لعبة وكذب���ة كبرية، بينما ميث���ل مايك احلامل 
بفقاع���ات ال�ضاب���ون، ويف نهاي���ة املط���اف يخ���رج ذل���ك 
احلامل م���ن الغرفة ليعود بلبا�ص اإرهاب���ي داع�ضي، فينهي 
بفعله الجرام���ي النتحاري حياة ال�ضحيتني ماريا ودمر، 
وبنهو�ضهم م���ن املوت يحدث النتق���ال الزماين ال�ضريع، 
وه���ذا اأ�ض���اف عالمة اأخ���رية للمقول���ة العام���ة يف عملية 
الرحاب بالق���ادم اجلديد )مايك( تاأكيدًا على احت�ضان 

اأبناء الوطن، وهي الدعوة الأخرية ملواجهة الأخطار .
ولأنن����ي كن����ُت ول اأزال من اأن�ضار املثاب����رة واملغامرة 
يف �ضياغ����ة م�ض����روع اإبداعي، وخا�ضة ل����دى فئات ال�ضباب 
املتدفق حما�ضًا واأفكارًا ت�ضارع اأرواحهم من اأجل اخلال�ص 
واحل����ب والولوج اإىل العم����ق الإن�ضاين واخل����روج باأهداف 
نبيلة حتقق غاياتهم املرجوة اأدعو فريق العمل لال�ضتمرار 

يف اإجناز التجارب املثمرة كتجربتهم امل�ضتحقة هذه .
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�س���ارك م�سرحي���و ال�سوي���داء يف احتفالي���ة 
»ي���وم الثقاف���ة« م���ن خ���ال العم���ل امل�سرح���ي 
»كارول« ن����ص �سالفوم���ر مروجي���ك اإخ���راج 
جم���ال حم�س���ن الذي كتب عن عمل���ه مقدمًا له 
: »مل���اذا يقتل الإن�سان اأخاه الإن�سان على الرغم 
من غر�ص القيم الإن�ساني���ة والأخاقية بداخله 
ع���ر الأجيال والتي كان م���ن املفرت�ص اأن تقف 
باملر�ساد لل�سر واخلراب والأمل الناجم عن هذه 
احل���روب ال�سر�سة وال�سارية وذل���ك ال�ستعمار 

اجلديد؟« 
ويف ت�سري���ح خا����ص اأدىل ب���ه ل���� »احلياة 
امل�سرحي���ة« قال املخ���رج : »نحن يف هذا العامل 
ل بع���د والعبث���ّي كلن���ا كارول، قتلة  غ���ر امل�س���كَّ

ومقتول���ون، اإذ اأ�صبح البحث ع���ن قيم جديدة 
ومفه���وم اآخ���ر للوج���ود الإن�صاين ه���و الأ�صا�س 
واجلوه���ر يف تف�صري ما يح���دث وفهمه واعتبار 
الذات الغاية والهدف والأمل يف فهم هذا العامل 
ال���ذي �ُصيَّد وفق �صيغ وقوال���ب هرمية تراكمية 
غري مفهومة حميط���ة بالإن�صان.. انطالقًا من 
هذه املقولة تاأ�ص�س ال�ص���كل امل�صرحي مل�صرحية 
»كارول« على جمموعة من الدللت التي اأردُت 
م���ن خاللها تو�صي���ح وتقدمي احلال���ة الفكرية 
ف�صكل���ت مف���ردات العر����س م���ن خ���الل روؤية 

قراءات ودالالت متعددة يف »كارول«
جمال حم�سن



امل�ســــرح ويــــوم الثقافــــــة احلياة امل�سرحية - العدد 106

122

T
h

eatre L
ife - Issu

e 10
6

110

خا�صة بالإ�ص���ارة اإىل ا�صتخدامات مل ير�صمها 
���ه حي���ث كان الديك���ور �صرطيًا  الكات���ب يف ن�صّ
ورمزي���ًا وغري ثابت : �صري���ر متحرك ميكن اأن 
يكون كر�صي���ًا وعر�صًا ومكان���ًا مقد�صًا ومدفنًا، 
علي���ه هيكل وجه �صخم ل���ه اأكرث من دللة وفم 
مفت���وح حوله اأرق���ام وعيون ونظ���ارات �صخمة 
و�صماعة هات���ف ي�صتخدمها الطبيب، وال�صرير 

يتح���رك من قب���ل املمثلني من خ���الل ت�صاعد 
الفع���ل امل�صرح���ي، واأي�ص���ًا توجد لوح���ات على 
ميني وي�صار ال�صرير حممولة على حوامل اأربعة 
من كل جهة، وهي مت�صاوي���ة ومت�صابهة، تظهر 
بالتدري���ج وب�ص���كل متناظ���ر وميك���ن حتريكها 
اإىل الأمام من خ���الل احلامل، ولوحة عمالقة 
يف عم���ق امل�ص���رح مر�ص���وم عليه���ا �ص���كل واحد 
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هو احل���رف ا والرقم 1 و�ص���كل الإن�صان، وهي 
ُت�صتخَدم جميعها لفح�س اجلّد« .

وال���دللت  »الق���راءات   : املخ���رج  ويوؤك���د 
متع���ددة م���ن خ���الل امَل�صاه���د الب�صري���ة، وقد 
اأكدُت عل���ى مادة ال�صراع الرئي�صية )النظارة( 
فه���ي بالن�صبة للطبيب العلم واملعرفة، وبالن�صبة 
للج���د هي قت���ل املعرفة.. ولل���كل لبا�س م�صرتك 
ول���ون واحد ه���و الربتق���ايل وم�ص���ري واحد هو 
امل���وت.. لق���د حافظُت عل���ى احل���وار يف الن�س 
حت���ى اأنن���ي مل اأعّدل اأو اأغ���رّي اأي �صيء يف حوار 
ال�صخ�صي���ات، ولك���ن حاولُت خماطب���ة م�صتوى 
اأعم���ق يف ذه���ن املتلقي من خ���الل الت�صكيالت 
املر�صوم���ة عل���ى خ�صبة امل�صرح )ع���امل الطبيب 
وع���امل اجلّد ث���م يتح���ول وبعد انت���زاع النظارة 
م���ن الطبيب اإىل ع���امل واحد م�ص���رتك للجميع 

هو ع���امل القتل( وقد عم���دُت اإىل ك�صر الإيهام 
يف امل�صرح وق�صدُت م�صاركة اجلمهور يف العمل 
لدعم فك���رة توكيد الزم���ان وامل���كان الراهنني 
وهي حماول���ة للتجري���ب يف العر����س امل�صرحي 
وفق���ًا للحال���ة الفكري���ة الت���ي اأردُت تقدميه���ا، 
وال�صتخدامات التي جئُت بها هي ا�صتخدامات 
تعك����س روؤيتي للب�صرية جمع���اء وم�صهد الإن�صان 

املعا�صر الذي تناولته ال�صراعات العاملية«.
يو�س���ف   : امل�صرحي���ة  �صخ�صي���ات  ���د  ج�صَّ
�صم���م  الفقي���ه  �سنان–منت�س���ر  ثابت–ثائ���ر 
ديك���ور العر����س اأك���رم حم���زة م�صاع���د املخرج 
جمل���ي اأب���و �ساه���ن ت�صمي���م الإ�ص���اءة ب�س���ار 
احلن���اوي الإع���داد املو�صيق���ي عي�س���ى النج���ار 
وامل�صرحي���ة لفرقة امل�ص���رح القومي يف حمافظة 

ال�صويداء .
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�س���ارك م�سرحي���و حم���اة زمالءه���م يف املحافظات 
ال�سوري���ة باحتفالي���ة »ي���وم الثقاف���ة« م���ن خ���الل عمل���ن 
���ه للكبار وه���و بعن���وان »حكاية  م�سرحي���ن، اأولهم���ا موجَّ
املولود اجلديد« ن�ص جوان ج���ان اإخراج كاميليا بطر�س 
والثاين موجه لالأطف���ال وهو بعنوان »�سوء ال�سم�ص« ن�ص 

واإخراج يو�شف �شموط .

حكاية املولود اجلديد
يف ه���ذه امل�سرحي���ة الت���ي قدمته���ا مديري���ة امل�سارح 
واملو�سيق���ا يعالج الكاتب ق�سي���ة اجلهل الذي ي�سيطر على 
ج  بع����ص املجتمعات والت�سليم املطل���ق بال�سائعات التي يروَّ
لها و�س���رورة حماربة ه���ذه الظواهر ال�سلبي���ة من خالل 

العلم وزي���ادة الوعي والت�سلح باملعرفة، ويظهر هذا العمل 
امل�سرح���ي طريقة انت�سار ال�سائع���ات وت�سديقها يف بع�ض 
املجتمع���ات دون اأدن���ى حماول���ة للتفك���ر يف منطقيته���ا، 
منوه���ًا اإىل اأن املعلومة املغلوطة ق���د تدمر جمتمعًا باأكمله 
ولذلك ال بّد من حت�سني املجتمعات بالعلم الذي يحدُّ من 

انت�سار اخلرافات .
وقد حدثتن���ا املخرجة كاميليا بطر����س عن عملها 
ه���ذا قائل���ة : »بدايًة ال بّد م���ن الق���ول اأن وزارة الثقافة 
ممثل���ًة مبديري���ة امل�س���ارح واملو�سيقا و�سم���ن احتفالية 
تهم  مت فناين حم���اة عندما خ�سّ »ي���وم الثقافة« قد كرَّ
به���ذا العر�ض امل�سرحي املعتمد عل���ى ن�ض فكرّي يحمل 
روؤى واأف���كارًا تنتمي اإىل الكوميديا ال�سوداء، وقد عملُت 

كنعــــــــان البنـــــــــي

»حكاية املولود اجلديد« و»�شوء ال�شم�س«
م�ساهمة حماة يف احتفالية يوم الثقافة

ج�������وان ج����������ان

كاميليا بطر�س
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عل���ى تقدمي حلول اإخراجية من خالل قراءاتي املتعددة 
للعم���ل وح���واري الدائم و�سب���ه اليومي م���ع كاتبه، وقد 
ا�ستطع���ُت التو�س���َل اإىل روؤي���ة اإخراجي���ة كوميدية توفر 
املتع���ة للُم�ساه���د وجتذب���ه اإىل اخل�سبة اإخراج���ًا واأداَء 
ممثل���ني.. العم���ل يطرح ق�سي���ة االإ�ساع���ة وتغلغلها بني 
النا�ض الب�سطاء الطيبني واجلهلة والبعيدين عن الثقافة 
والعل���م وهذه االإ�ساعة تتح���ول اإىل جزء من حياة هوؤالء 
���رة للمجتمع، لكنهم  النا����ض اليومية، ورمب���ا تكون مدمِّ
بب�ساطتهم وجهله���م تعاملوا معها كحقيقة مطلقة حتى 
النهاية، وقد حاولُت رغم هذه النظرة اأن اأهرب باجتاه 
النور الأنه مهما كان اجلهل م�ست�سريًا والظالم م�سيطرًا 
ال بد من بارقة اأمل ع���ن طريق االإميان بالثقافة والعلم 
والف���ن، وجتلى ذلك يف امل�سرحية ع���ن طريق �سخ�سية 
االأخ وموقف���ه م���ن اأخته، فه���و الذي مّث���ل البوابة لفجر 
م�سرق زاهر خاٍل من اجلهل واالإ�ساءة للفرد واملجتمع.. 
وقد ق���دم العم���ل اأربعة اأجي���ال من املمثل���ني الذين بلغ 
عددهم 21 ممثاًل وممثلة، منهم من يقف للمرة االأوىل 

على خ�سبة امل�سرح« . 

وحدثن����ا الفن����ان عبد الك����رمي ح����اق الذي لعب 
�سخ�سية اأبو نوفل عن العمل وعن �سخ�سيته فيه قائاًل 
: »الن�ض اإ�سكايّل رغم ال�سعور للوهلة االأوىل باأنه ن�ض 
ب�سي����ط، ولك����ن عندم����ا تدخ����ل اإىل عم����ق الن�ض جتد 
م�سامني فكرية ترتك اأثرها على املجتمع، وقد ت�سبب 
اأحيان����ًا ك����وارث كاأثر االإ�ساع����ة و�سريانها ب����ني النا�ض 
وت�سديقهم لها و�سيطرتها على العقول، والعمل يعالج 
ق�سي����ة االإ�ساعة واآلي����ة انت�سارها اجتماعي����ا و�سرورة 
حماربتها وعدم ال�سم����اح للجهل وال�سعوذة بال�سيطرة 
على عقول النا�ض، واجنرار بع�ض املثقفني ال�سطحيني 
وراء االإ�ساع����ة وتعاملهم معها والرتوي����ج لها لالأ�سف، 
دون التجّن����ي عل����ى املثقفني احلقيقي����ني.. اإ�سافة اإىل 
طرح مو�سوع����ة العنف �سد املراأة وعدم م�ساركتها يف 
�س����وؤون بيتها ولو باحلد االأدنى حتى لو كان الزوج على 

خطاأ« .
وجوابًا على �سوؤالنا للفنان حاق عن ال�سبب الكامن 
وراء ت�س���رف ال�سخ�سية التي اأداه���ا بها ال�سكل الطائ�ض 
ق���ال : »ال�سبب ه���و الغباء واجلهل ال���ذي جتلى من خالل 
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التح���ّدي االأج���وف ال���ذي قدمت���ه ال�سخ�سية م���ن خالل 
اإ�سرارها على ت�سمية مولودها اجلديد با�سم غريب حتول 

مع الوقت اإىل حقيقة مطلقة« . 
وع���ن �سخ�سي���ة اأم نوفل الت���ي اأدتها حدثتن���ا الفنانة 
غدي����ر حم�ش����و قائل���ة : »ال�سدم���ة االأوىل لل�سخ�سية كانت 
عندم���ا ق���رر ال���زوج اإط���الق ت�سمي���ة غريب���ة عل���ى املولود 
اجلدي���د، وقد حاولت ال�سخ�سية ا�ستيعاب املو�سوع اإىل اأن 
اعتادت علي���ه نتيجة اجلهل وال�سغط االجتماعي والعادات 
والتقالي���د البالية، ولك���ن يف حلظة املواجه���ة مع جمموعة 
رجال املقهى وب�سكل خا�ض �ساحب املقهى تخرج ال�سخ�سية 
عن طورها وتعّريهم جميع���ًا، حيث ا�ستيقظت م�ساعر االأم 
بداخلها، باالإ�سافة اإىل ظلم املجتمع دون االأخذ باحل�سبان 
موق���ف الزوج الذي حاول اإ�سكاته���ا حلفظ ماء وجهه اأمام 
اأ�سدقائ���ه رواد املقه���ى وهم يف بيته، ولك���ن بعد خروجهم 
ونتيجة اجلهل وعدم الوعي رجعت ال�سخ�سية اإىل طبيعتها 

كامراأة خانعة �سبورة ال حول لها وال قوة« . 
وحدثتن����ا الفنانة اآالء حبال ع����ن دور الفتاة قائلة: 
»م����ا تقدم����ه ال�سخ�سية ه����و اأمر واق����ع يف احلياة ب�سبب 

قل����ة الوعي واجلهل وتاأثر ال�سائع����ة بذهن الب�سر وكيف 
تنخ����ر العقول وتعطل اآلية التفكر ل����دى االإن�سان، واأمام 
ال�سائع����ة االفرتا�سية تعي�ض ال�سخ�سية حالة تناق�ض مع 
نف�سها ومع الواقع امل�ستمر يف جهله وغبائه، وكان هدفنا 
ه����و دفع النا�ض للتفكر واملحاكمة قب����ل االأخذ باالإ�ساعة 
وترويجه����ا والعي�����ض يف ظله����ا كاأمر واقع.. لق����د اأحببت 
ال�سخ�سية الأنها حتمل �سورة الواقع وت�سجع اأهل القرية 

على اخلال�ض من اجلهل« . 
ثنا الفنان  وع���ن الديكور الذي �سممه للم�سرحية حدَّ
الت�سكيل���ي عبد ال�شام �شكوه قائاًل : »من خالل اطالعي 
على الن�ض وحواري مع خمرجة العمل وروؤيتها االإخراجية 
مت ت�سمي���م ثالثة مواق���ع لالأحداث االأ�سا�سي���ة يف الن�ض 
امل�سرحي وه���ي : املقهى، منزل اأبو نوفل الريفي الب�سيط، 
عمق للم�سرح.. وهذه الكتل الثالث من ال�سروري اأن تكون 
غر واقعي���ة، فاالأحداث يف امل�سرحي���ة تتحدث عن مولود 
جدي���د ُيطَلق علية ت�سمية »بق���رة« وتعامل معه النا�ض على 
اأ�سا����ض اأنه بقرة ولي�ض اإن�سان���ًا.. من هنا ميكننا القول اأن 
امل�سرحي���ة هي حالة م���ن الوهم الذي �سيط���ر على عقول 
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اجلميع، وبالت���ايل �سّدقوا اأن املولودة ه���ي بقرة وتعاملوا 
معها على هذا االأ�سا�ض، وهذا نتيجة اجلهل وعدم الوعي«. 
وعن راأيها بامل�سرحية كتب���ت االأديبة �شذى �شباغ : 
»للوهل���ة االأوىل ومع بداية امل�سهد االأول ظننُت اأنني اأمام 
م�سرحي���ة تقليدية، لكن مع توايل االأحداث اأدركُت اأن ما 
ن���راه هو اأمر غر عادي، فالفكرة التي حملْتها امل�سرحية 
فك���رة عميق���ة تعبِّ ع���ن واقع األي���م نعي�س���ه، وامل�سرحية 
رمزي���ة تتحدث ع���ن ت�سديقنا لالأكاذي���ب حتى لو كانت 
احلقيقة اأمام اأعيننا.. لق���د حتدثت امل�سرحية عن رجل 
خ�س���ر بقرته وم���ن �سدة غ�سب���ه عند تواج���ده يف مقهى 
البلدة راهن على ت�سمية املولود اجلديد »بقرة« اإذا خ�سر 
لعب���ة الطاولة مع �سديقه، فيخ�س���ر اللعبة ويخب زوجته 
باأن���ه �سي�سمي املولود اجلديد »بقرة« �سواء اكان ذكرًا اأم 
اأنثى فت�سرخ الزوجة وتبكي وتلعن اأهل البلدة التافهني، 
وبع���د والدتها يطلق االأب ا�س���م »بقرة« على مولودته التي 
ومن �سدة ت�سديق اأهل القرية لالإ�ساعة راأوا هذه املولودة 

ب�س���ورة »بقرة« وعاملوه���ا على اأنها بق���رة اإىل اأن يقرر 
االأب بيعه���ا باأبخ�ض ثمن، وينت�س���ر يف البلدة خب انت�سار 
مر�ض جنون البقر،  فجن اجلميع وراحوا يرك�سون وراء 
املولودة لقتلها ليتخل�س���وا من بقرة -يف منظورهم- قد 
حتمل مر�ض جنون البقر، فتهرب امل�سكينة بعد اأن كرثت 
ال�سكاكني عليها.. لقد اأرادوا اغتيال الباءة وامل�ستقبل، 
اأرادوا اغتي���ال الن���ور ليغرق���وا باجلهل، نع���م اإنه اجلهل 
املع�سع����ض يف العق���ول، لكن بارق���ة االأم���ل انت�سرت ومل 
يتمكن جهلهم من قتلها، فقد هربت املولودة من �سكاكني 
جهلهم وكان اأخوها ال�سند الذي راآها من اللحظة االأوىل 
ب�سورته���ا احلقيقية، راآه���ا اأختًا، لكن عقوله���م البالية 
مل ت�ستط���ع روؤية احلقيقة.. نعم، لق���د انت�سر االأََخوان.. 
نهاي���ة تعّب عن انت�سار احلقيقة، انت�سار اجليل الواعي 
اأم���ل امل�ستقب���ل على غرب���ان الظالم.. �سك���رًا للمخرجة 

املبدعة والأ�سرة العمل« .
)ح�س���ب  الفنان���ون  امل�سرحي���ة  �سخ�سي���ات  ���د  ج�سَّ
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يا�ش���ر  ال�شال���ح،  ط���ال  النج���م،  حمم���د   : الظه���ور( 
فاخ���وري، ح�شن ع���روب، فادي اليا�شني، رم���زي �شوتل، 
عب���د الكرمي ح���اق، غدي���ر حم�شو، غيث مرق���ا، نوران 
العثم���ان، اآالء حبال، فوؤاد كعي���د، حممود ال�شبع، هادي 
جم���د  حمم���د �شب���اغ،  حمم���ود عب���د الباق���ي،  طني����س، 
�شع���ب، حمم���د ال�شب���ع.. م�ساعد املخرج ف���ادي اليا�شني 
ديك���ور عبد ال�ش���ام �شك���وة تنفيذ االإ�س���اءة اأ�شامة كعيد 
فن���ي اإ�ساءة و�س���وت م.خال���د مو�شللي مالب����ض ومكياج 

. م.بتول االأ�شعد البكري 
كلم���ة املخرجة : » للف���ن امل�سرحي ثقاف���ة ا�ستثنائية 
تنه���ي غ�س���اوة اجله���ل والظ���الم وتر�س���م خط���وط ن���ور 

احل�سارة وامل�ستقبل امل�سرق« .

�شوء ال�شم�س
وكان لالأطف���ال ن�سي���ب يف ه���ذه االحتفالي���ة، حيث 
مت تق���دمي م�سرحية بعنوان »�س���وء ال�سم�ض« ن�ض واإخراج 

يو�شف �شموط .
يتحدث العمل عن �سرورة احلفاظ على البيئة نظيفًة 
ك���ي نحم���ي النا�ض من االأمرا����ض التي تنت�س���ر نتيجة عدم 
االهتم���ام بالبيئة ورمي الف�سالت يف ال�س���وارع وال�ساحات 

واحلدائ���ق واالأماك���ن العام���ة، وحت���دث العم���ل اأي�سًا عن 
جمموعة من االأطف���ال يتعر�سون -نتيجة اإهمال النظافة- 
خلط���ر اجلراثي���م ال�س���اّرة الت���ي ت�ساهم بنق���ل االأمرا�ض 
للنا�ض، وتخلَل العر�َض امل�سرح���ي اأغاٍن قريبة من االأطفال 
اأك���دت على النظافة ون�سر الوع���ي بني النا�ض للحفاظ على 
نظافة البيئة .وقد تفاعل االأطفال اإيجابيًا مع هذه التجربة 
امل�سرحية التي قدمتها مديرية الثقافة يف حمافظة حماة. 

يو�شف �شموط
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تبدو اليوم �إنا�س ح�سينة من اأبرز الأ�سماء الفعالة يف 
احلركة امل�سرحية يف حمافظة طرطو�س، وهي الأكادميية 
الت���ي مار�س���ت امل�سرح بع���د تخرجه���ا من املعه���د العايل 
للفن���ون امل�سرحية بدم�سق ممار�سًة جعلتها تخو�س جتربة 
الإخ���راج الحرتايف �سم���ن م�سروع دعم م�س���رح ال�سباب 

ال���ذي ترعاه مديرية امل�سارح واملو�سيقا من خالل العر�ض 
امل�سرحي »تراب« الذي اأعدته بالتعاون مع زينب زمام عن 
ن����ض للكاتب العراق���ي الراحل قا�س���م مط���رود واأخرجته 

ح�سينة وقدمته �سمن احتفالية »يوم الثقافة« .
ج�ّسد �سخ�سيات امل�سرحية الفنانون : عزام ال�سابط, 
زين���ب زمام, مدى �سليمان, جعفر تفاحة, حممد زمام, 
واأك���دت املخ���رج يف ت�سري���ح اأدل���ت ب���ه لالإعالمي���ة ثناء 
علي���ان اأن م�سرحية »تراب« تالم����ض الإن�سان ب�سكل عام, 
والإن�س���ان ال�سوري ب�س���كل خا�ض, وير�س���د الن�ض فل�سفة 
احلي���اة واملوت بطريقة درامية وت���دور اأحداثه يف مقربة, 
واأبطال���ه زوجان ماتا بف���ارق زمنّي فالتق���ت روحاهما يف 
العامل الآخر, ويف بوح اإن�ساين يتحدثان عن فل�سفة املوت, 
وقالت ح�سينة اأنها اختارت هذا الن�ض لأن ال�سيء الوحيد 

الذي يالم�ض كلَّ ذات اإن�سانية هو املوت .
م���ن جهته���ا اأ�س���ارت الإعالمية رج���اء عل���ي اإىل اأن 
العم���ل حق���ق جماهريية نخبوي���ة و�سعبية بنف����ض الوقت, 
مّت���ت ترجمته���ا من خ���الل احل�س���ور الكثي���ف على مدى 
ع�سرة اأي���ام, واأ�سافت : »ا�ستطاع���ت املخرجة من خالل 
اإعداده���ا لعملها امل�سرحي املعّدة واملمثلة زينب زمام التي 
قامت بدور الزوجة املتوفاة من اإ�سقاط الواقع الجتماعي 
ببعده الإن�ساين الذي عا�سته �سورية على الن�ض الأ�سا�سي 
بتكوي���ن مفهوم جديد للحياة بعد امل���وت وكاأن الرحيل هو 
نقل���ة لفناٍء �ساٍف نق���ّي خاٍل من احل���زن والتعب والفقد, 
معت���ربًة اأن ال�سعادة املطلقة تكون بعد املوت.. كيف ل وقد 
ابت���داأت م�سرحتيها مبقول���ة »اإذا كنا من ت���راب فكيف ل 
ينب���ت الورد فينا؟!« حيث ت���رى املخرجة اأن ر�سالة احلياة 
ت�ستم���ر ول تقف عند امل���وت, فهو لي�ض نهاي���ة, وجمموعة 
الر�سائ���ل املوجه���ة اإىل احلياة من قل���ب املقربة ما هي اإل 

�سحنة �سغف للم�سي اىل احلياة برغبة احلياة« .

»تراب« و »نحن« لإنا�س ح�سينة
يف احتفالية يوم الثقافة
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بينم���ا راأت الإعالمية اإلهام غامن عي�س����ى اأن العر�ض 
تناول ثنائية احلياة واملوت يف جدلية فل�سفية دون اإغراق يف 
الرمزية اأو املبا�سرة اخلطابي���ة, واأ�سارت اإىل اأن امل�سرحية 
قدم���ت ح���الت خمتلفة من امل���وت, ابتداًء من م���وت الفرد 
الوحي���د اإىل املجازر اجلماعي���ة اإىل ال�سهيد الذي مل تعرف 
اأم���ه معنى معان���اة املوت اإل بعد موت ابنه���ا, مع اأنها عانت 
م���ن موت ال���زوج �سابق���ًا, واأ�سافت : »اإنه���ا الأم التي عانت 
جترب���ة املوت من خ���الل اإح�سا�سها باأن ابنه���ا ينزف ويتاأمل 
ويبك���ي ويعاين, ثم مي���وت, ليكون املوت ها هن���ا رمزًا ملوت 
الن�سان وال�سمري والأخالق فينا, بقدر ما هو دعوة لل�سغف 
باحلي���اة التي تبدو جمرد جتريب يحيل اإىل قيامات جديدة 
كلما وعينا بعمق معنى احلياة واملوت وجدليتهما الأبدية« .

وقدمت املخرجة اإنا�س ح�سينة اأي�سًا يف احتفالية »يوم 
الثقاف���ة« العر����ض امل�سرحي »نحن« اإنت���اج نقابة الفنانني يف 
طرطو����ض �سمن م�سروع الأيقون���ة ال�سورية مب�ساركة ثالثني 
طف���اًل, ونقلت »�سانا« عن املخرج���ة قولها اأن العر�ض يحكي 
جانبًا من الواقع ال�سوري اليوم, وال�سراع بني احلق والباطل 
وانت�س���ار احل���ق يف النهاية, كم���ا يحكي عن قي���م ال�سهادة 
والت�سحي���ة يف �سبيل الوطن وقوة و�سالبة الأم ال�سورية التي 
تزّف ابنها ال�سهيد وهي فخورة به, وحتدث العمل اأي�سًا عن 

هجرة البع�ض واإ�سرار البع�ض الآخر على البقاء .
دّرب اأطفاَل العر�ض على الرق�سات حممود ر�سالن 

ودعاء عي�سى وو�سع املو�سيقا مهدي ابراهيم.
ر�سد اإعالمي
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احتفالي��ة  يف  طرطو���س  م�سرحي��و  ح�س��ر 
»يوم الثقافة« من خ��ال عدة عرو�س م�سرحية، 

نتوقف عند بع�سها يف هذه الإطالة .

كلب ال�سفري
كلما ات�ضعت الر�ؤيا �ضاقت العبارة

م�سرحية »كلب ال�سفري« واحدة من ثالث م�سرحيات 
ها  كتبه���ا الكاتب امل�سرح���ي الراحل ممد�ح ع���د�ان و�سمَّ
يف جمموع���ة م�سرحية واحدة حت���ت عنوان »الكالب« وقد 
ُج�س���دت عل���ى امل�س���ارح ال�سوري���ة يف ُن�سخ عدي���دة، منها 

العر����ض امل�سرح���ي ال���ذي حم���َل توقي���ع املخ���رج حممود 
خ�ضور  قبل عدة �سنوات. 

اأث���ار العر����ض الذي قدمت���ه فرقة بعم���رة امل�سرحية 
ج���داًل كما �سخ�سية موؤلفه عدوان يف معظم ما كتب، فقد 
ت امل�سرحية عن واقع �سيا�سي واجتماعي واإيديولوجي  عبرَّ
مرتب���ط مبجتمع���ات ال���دول النامية، العربي���ة منها بوجه 
اه ت�ستمدُّ م�سرحية »كلب  خا����ض، ومن القا�سم امل�سرتك اإيرَّ

ال�سفري« اأوىل ركائز �سعبيتها وجماهرييتها . 
امل�سم���ون عل���ى ب�ساطت���ه –�سكلي���ًا- يقت�س���ر على 
حديق���ة، يحر�سه���ا ناط���ور، وُت�سري –جمازي���ًا-اإىل وطن 
جمي���ل يرع���اه مواطن غي���ور ذو مب���ادئ وعقائ���د وطنية 
واإن�ساني���ة متاأ�سلة، وعبارة »ممنوع دخ���ول الكالب« التي 
تقتحم جغرافيرَّة احلدث ونَظر الرائي ُتومئ اإىل مناه�سة 
التدخ���ل اخلارج���ي يف �س���وؤون البل���د ورف����ض التعامل مع 
رات وم�سائر  الغرب الراأ�سمايل و�سعيِه لل�سيطرة على مقدرَّ
ال�سعوب امل�ست�سَعفة وذلك بالوقوف يف وجه عمالء الغرب 
من الداخل )ال���كالب( وو�سطاِئهم واأتباعهم ومرافقيهم 
من اأبناء ال�سعب املغبونني.. و)كلب ال�سفري( بهذه التعرية 
هو عميل حمّلي لالأجان���ب والغرباء، القنا�سل وال�سفراء، 
ل  متبوع بتابٍع اآخر من اأبناء جلدته )املرافق( الذي يح�سِّ
م���ن تبعيرَّة م���ن الدرج���ة الثاني���ة ق���وَت يوم���ه وامتيازات 
�سخ�سي���ة عل���ى ح�ساب �سي���ادة البلد والنُّظ���م واالأعراف 

الوطنية املتاأ�سلة فيها . 
االإ�ساف���ة الت���ي قدمه���ا خم���رج امل�سرحي���ة حمم���د 
ح�ض���ن تاأترَّت من الت�سرف اجلزئي بالن�ض االأ�سلي الذي 
َع من خالله ن����ض ع���دوان للواقع ال�سيا�س���ي ال�سوري  ط���ورَّ

مريفـــــــــت عــــــــلي

عرو�ض م�رسحية طرطو�سية 
يف احتفالية يوم الثقافة
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املعا�س���ر، واقع احلرب عل���ى �سورية ولواحقه���ا، م�ستعينًا 
بو�سائ���ط لغوية ومبلفوظ���ات منتقاة ب���ذكاء، مبثوثة على 
اته التي  األ�سن���ة املمثلني يف غري مو�سٍع من العر�ض وحواريرَّ
التزم���ت بالتكثيف واالإيج���از اللغوي، �ساأنه���ا �ساأن الن�ض 
االأ�سل���ي، ف�سم���ن بذلك املخ���رُج للعر�ض ُح�س���ن املتابعة 
ودوام االإث���ارة، اإذ ب���داأت امل�سرحي���ة وا�ستم���رت يف تن���اٍم 
وت�س���ارع على م�ستوى احلدَثنينْ النف�سي واجل�سدي، و�سواًل 
اإىل خامت���ة مغايرة، فُمرافق الكلب مل مي���تنْ مت�سممًا، اإذ 
اأنقذت���ه اإن�ساني���ة الناط���ور يف م�سهدي���ٍة جدُّ موؤث���رة.. اإنه 
جم���رد اإن�سان ُمعَدم، من عامة ال�سع���ب، يقتاُت من فتات 
موائ���د ال���كالب التي يرافقه���ا ويعيل اأ�سرت���ه منها، بينما 

مراف���ق الكل���ب يف الن�ض االأ�س���ل ُيقتل بال�س���م خطاأً وهو 
ي���ردد : »احلم���د هلل اأن الكل���ب مل يت�سم���م« وميكن القول 
باأن���ه قد حدث )ِقران( جميل بني ن�ض عدوان االإ�سقاطي 
ته  ت���ه وخا�سيرَّ الناج���ز ون�ض ح�ض���ن الذي ا�ستله���َم رمزيرَّ
التعميمية لُي�سقطها على الواق���ع ال�سوري املعا�سر وحرب 
نت  الثماين �سنوات وما افُت�سح فيها من خيانات ونوايا مكرَّ

االإرهاب واأزالمه من الفتك بج�سد �سوريانا اجلميلة . 
د عر�ض »كلب ال�سفري« �سمَة اخلطاب امل�سرحي  ج�سرَّ
الناج���ح والقائ���م على �س���راع جديّل بني الن����ض املكتوب 
والن����ض املعرو����ض وَت���وق كل منهم���ا لالآخ���ر برغ���م تلك 
���ة، وب���رزت فيه اأمن���اط متعددة م���ن �سخ�سيات  التنازعيرَّ
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نامية )مرافق الكلب، ناطور احلديقة( و�سخ�سيات ثابتة 
)العا�سق���ان( يف حني اقت�سرت البطولة غري املُطلقة على 
ال�سخ�سية املحوري���ة االفرتا�سية )كلب ال�سفري( وانطبق 
اته ق���ول النق���ري »كلما ات�سعت  على لغ���ة العر�ض وحواريرَّ

الروؤيا �ساقت العبارة« . 
امل�سرحي���ة بداأت ب���� »بالك اآوت« ح���ني اأظلَم امل�سرح 
كلي���ًا، مثريًا ح����ضّ الف�سول وح���ب اال�ستط���الع، ومل ينتِه 
العر�ض ب���� »فول اليت« اإ�ساءة كاملة، ب���ل جاءت االإ�ساءة 
زة على ناط���ور احلديقة وهو يرفع  اخلتامية جزئي���ة مركرَّ

ه حمتجًا على �سيادة القانون الغائبة، و�ساخرًا منها . كفرَّ
مغامرات �سم�سم واخلفافي�ش

م�ضرح الطفل الرتاثّي
يف خطابه امل�سرحي املوجه للطفل وبكثري من اجلدية 
واح���رتام الذائقة الطفلية الظم���اأى لالإمتاع واالإثارة قدم 
املخ���رج ال�ساب جمد مغام����س عملُه امل�سرحي »مغامرات 
�سم�س���م واخلفافي�ض« م�ستمدًا مادته م���ن العوامل االآ�سرة 
ل���� »األف ليلة وليل���ة« ور�سيِدها الكبري يف وج���دان القارئ 
العرب���ي، فق�سة »عل���ي بابا واالأربعون ل�س���ًا« التي تنوعت 

ظهوراته���ا عل���ى خ�سبات امل�س���ارح تولد على ي���د مغام�س 
بَلبو����ض جديد وبحلرَّة فيها م���ن االإ�سفاءات واالإغناءات ما 
يليق ب���ذكاء وبداهة املتلق���ي ال�سغري، وم���ا ُي�سيد بكفاءة 
ناته املادية  االإخ���راج وح�سن ترتيب البي���ت امل�سرحي ومكوِّ
والب�سرية، ليوؤدي ر�سالته االأخالقية واجلمالية على اأف�سل 

وجه . 
وبفو�سى و�سغب مق�سوَدين ي�ستغل املخرج املعّد على 
الن�ض االأ�سلي، م�ستبداًل علي بابا الفقري املعدم ب�سم�سم، 
واالأربع���ني ل�سًا باخلفافي����ض، وتدور الدوائ���ر من حلظة 
لوا  اكت�س���اف �س���رِّ اخلفافي�ض وكنزهم املخب���وء وقد حت�سرَّ
عليه من ال�سرقات والنهب وقطع الطرق، ويتنامى املوقف 
الدرام���ي بعد ذل���ك م�سايرًا احلكاي���ة املاألوف���ة ووفيًا لها 
يف مدخِله���ا وخمرِجه���ا وِعبته���ا التي نعرفه���ا : معاقبة 
الل�سو�ض وتوزيع الكنز على عامة ال�سعب بقرار من امللك 

العادل . 
والأنرَّ الكتابة للطفل تبدو حمفوفة باحلذر وم�سحونة 
زة م���ن التخيُّل واإنتاج املُده�س���ات التي ت�سلب  بطاق���ة مركرَّ
عق���َل ول���برَّ املتلق���ي وحوا�سه فق���د ُعني املخ���رج مبا يكفل 
���ى مادَت���ه االإبداعية  ل���ه حتقيق ه���ذه اال�سرتاط���ات، فتبنرَّ
مب�سوؤولية كب���رية، بدءًا من الن�ض ذي العبارات املقت�سبة 
وامللفوظ���ات الي�سرية الوا�سحة، م���رورًا بانتخاب ممثلني 
ف���وا اأدق تفا�سيلهم من اإمياءات الوجه واجل�سد  اأكفاء وظرَّ
لرت�سي���خ احلالة الوجدانية وال�سعورية املنوطة بكلٍّ منهم، 
مرورًا اأي�س���ًا بال�سينوغرافيا بعنا�سرها املادية ومكوناتها 
واأطيافه���ا الت���ي �سكلت جزءًا ال يتجزاأ م���ن العر�ض احلّي 
ع كادر  وحوامل���ه الب�سرية، انته���اًء باأ�سلوب خ���روج وتو�سُّ
العم���ل عل���ى اخل�سب���ة عن���د انته���اء العر�ض ال���ذي امتاَز 
���ة( اإذ خرَج كل ممثل على  بالف���رادة واجِلّدة )الالاأ�سبقيرَّ
حدة ملالقاة اجلمه���ور ولتلقي ت�سفيقه اخلتامي مبا ُعهد 
عنه خالل العر�ض من ح���ركات وتعابري ج�سدية ارتبطت 
بخ�سو�سي���ة دوره قبَل اأن ي�ستعي���د طبيعته اخلا�سة خارج 
اإط���ار التمثي���ل ويقف اإىل جانب فري���ق العمل على من�سة 

الوداع . 
وال يفوُتن���ا اإىل جانب االإ�سادة ب���اأداء املمثلني املُتقن 
النوع���ي  احل�س���ور  اإىل  نن���وه  اأن  الفائ�س���ة  ته���م  وبحيويرَّ
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والظه���ور اال�ستثنائي الالفت للفنان ن�ض���ر مغام�س الذي 
اأغنى م�س���رح الطفل بعرو����ض تعبق باأ�سالة الف���ن تاأليفًا 
واإعدادًا واإخراجًا ومتثياًل لي�ض على خ�سبة امل�سرح القومي 
فح�سب ب���ل ويف مهرجانات منظمة طالئع البعث ال�سنوية 

على مدى �سنوات طوال . 
اإىل  يعي����د  واخلفافي�����ض«  �سم�س����م  »مغام����رات 
االأذه����ان �س����وؤااًل م�سروع����ًا ح����ول العالقة ب����ني املوؤلف 
واملخرج، فعلى املخ����رج عندما يبداأ العر�ض امل�سرحي 
اأن يبتع����د عن الن�����ض لَي�سيغ عامل����ه اخلا�ض من روؤية 
فني����ة �سخ�سية نوعي����ة ومتفردة ال ي�سارك����ه فيها اأحد 
مبن فيهم الكاتب ح�س����ب راأي املخرج ال�سعودي رجاء 
العتيبي وهذا ما برَع به جمد مغام�س يف �سعيه الإعادة 
االعتب����ار مل�سرح الطف����ل الرتاثي، فقد جن����َح العر�ض 
بف�ساءات حتليقه وبتفا�سيل بهائه يف اال�ستحواذ على 
اإعج����اب امل�ساهدين كبارًا و�سغارًا، وعزفت امل�سرحية 
تها ون�سرت اإ�ساءاته����ا واإيحاءاتها على اأوتار  �سيمفونيرَّ

الذائقة الطفلية .
َم���ت �سمن م�سروع  يبق���ى اأن نذك���ر اأن امل�سرحية ُقدِّ
دع���م م�س���رح ال�سب���اب ال���ذي ترع���اه مديري���ة امل�س���ارح 

واملو�سيقا يف وزارة الثقافة .

الغابة امل�سحورة
اإحياء م�ضرح اال�ضتعرا�س الراق�س

»الغاب���ة امل�سح���ورة« فك���رة واإخ���راج عي�ض���ى �ضال���ح 
وه���ي العر����ض امل�سرح���ي الث���اين املوجه للطف���ل يف اإطار 
احتفالي���ة وزارة الثقاف���ة »ي���وم الثقافة« وه���ي تقوم على 
ت�س���وُّر ق�س�س���ي ب�سي���ط ج���دًا يب���دو كاأمن���ا ي�سته���دف 
ال�سريح���ة العمرية االأ�سغر )االأطفال حتى �سن العا�سرة( 
بطلُت���ه طفلة حتيا مع اأمها بج���وار غابة م�سحورة، اختفى 
والُده���ا فيه���ا ذات ي���وم، وبداف���ع الف�س���ول والرغب���ة يف 
البح���ث عن الوال���د املفقود وا�ستعادته ترت���اد الطفلة نورا 
ف  ���ة والدتها، وهناك تتك�سرَّ الغابة امل�سحورة خمالفًة و�سيرَّ
له���ا عوامل الغاب���ة املُبهمة وحقيقة ال�س���راع النا�سب فيها 
ة تتعاطف مع نورا وحت���اول حمايتها،  بني خملوقات خ���ريِّ
وخملوق���ات اأخ���رى خرافي���ة �سريرة تختط���ف من يدخل 

الغابة وت�سحره على هيئة َب�ِسعة �سائهة . 
ويف غياهب عامل الغابة املنفتح على املجهول و�سراع 
القوى وامل�سائر تكت�سف نورا �سخ�سيات فريدة مثل ملكة 
الق���وة، ملك���ة احلكم���ة، ملكة الفل�سف���ة، االأرن���ب، القرد، 
يريها، وينتهي  و�سواه���م، اإ�ساف���ة اإىل �سحَرة الغاب���ة و�سرِّ
ال�سراع -كما ق�س�ض الطفولة املُبكرة- بغَلبة اخلري على 
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ال�س���ر وبتحري���ر االأب املفقود وعودت���ه اإىل اأ�سرته وهيئته 
الب�سرية املاألوفة . 

اإنرَّ عملية التوا�سل يف العمل امل�سرحي تفرت�ض تفعيل 
ن���ات ثالث���ة، اأوله���ا املر�س���ل، وهنا يكم���ن الكالم عن  مكوِّ
ُمر�سل متعدد : موؤلف، خمرج، جمموعة ممثلني.. وثانيها 
الر�سال���ة املُر�َسل���ة وهي م���ادة العر�ض اللفظي���ة ال�سمعية 
والب�سري���ة واحلركي���ة وكل م���ا ُينتج���ه املمثل���ون ُف���رادى 
وجُمتمع���ني.. وثالثه���ا املتلق���ي وهو اجلمهور، وبن���اًء عليه 
فقد حققت م�سرحية »الغابة امل�سحورة« تفاعاًل موفقًا بني 
هم اإىل متابعة  ناتها وجنحت يف ج���ذب االأطفال و�سدِّ مكوِّ
العر�ض الذي ا�ستغرق اأقل من �ساعة، تناوَب فيها التمثيل 
م���ع الرق����ض التعب���ريي م���ع ريا�س���ات دقيق���ة كاجلمباز 
الداعم���ة  اجلماعي���ة  احلركي���ة  والت�سكي���الت  والبالي���ه 
لالأف���كار، وحر�َض العر�ض امل�سرحي عل���ى اأن يلب�ض اأجمل 
���ا باأحل���ى االأزياء، وه���ذا االإغ���راق يف ال�سكليرَّة  ُحلرَّ���ة ويتزيرَّ
ًا  مو�سيقي���ًا وحركي���ًا و�سمعيًا وب�سري���ًا و�سينوغرافي���ًا وزيرَّ
هو من خ�سائ�ض ومتطلب���ات م�سرح الطفولة املبكرة الأنرَّ 
تركي���ز الطفل يف هذه املرحلة ين�س���ب على هذه املثريات 
اأك���ر من احلوارات وال���كالم املتبادل ب���ني ال�سخ�سيات، 
َر  وقد بنى املخرج عر�سه على حكاية ي�سرية ب�سيطة، وطورَّ
اأحداثها و�سخو�سها وُعقدتها من خالل املوؤثرات ال�سمعية 

والب�سرية والكتابة احلقيقية للم�سرح تلك التي تتنامى يف 
ف�ساء اخل�سبة اأكر منها على الورق . 

وم���ن ناحي���ٍة اأخ���رى ارتطم���ت »الغاب���ة امل�سح���ورة« 
مبط���بِّ املبالغة يف اال�ستعرا�ض واإظهار الكفاءات الطفلية 
الفردية، الريا�سي���ة والفنية التي احتلت حيزًا كبريًا جدًا 
د  م���ن م�ساحة العم���ل مما �سلرَّ احل���دث اإىل حٍد م���ا وجمرَّ
احلكاي���ة واندفاعها العف���وي يف موا�سع �ست���ى، وقد عمَد 
املخ���رج يف لفت���ة ذكي���ة من���ه اإىل ت�سجيل احل���وارات بني 
ع ال�سوت ب�سكل  االأطف���ال وبثِّها من غرفة الكونرتول ليتوزرَّ
ع���ادل على م�سامع  اجلمهور، وه���ي نقطة اإيجابية ُيو�سى 

بها يف العرو�ض الطفلية .
هة مل�سرح اال�ستعرا�ض  ���ة موجرَّ »الغابة امل�سحورة« حتيرَّ
الراق����ض، وهي ُتنبه لغيابه الطوي���ل عن عامل الطفولة ملا 
يتطلب���ه من مه���ارات متنوعة متداخل���ة تت�سافر ل�سياغة 
الق�س����ض امل�سرحي���ة واإخراجه���ا باأكر االأ�سالي���ب تنوعًا 
ز بني خمرج هزي���ل ال يرتقي  وغن���ى وجذب���ًا، ولن���ا اأن منيِّ
ته دون مل�س���ة اإبداع،  بالن����ض املكتوب ب���ل يج�س���ده بَحرفيرَّ
ق يكتب ن�س���ًا ب�سري���ًا الفتًا بج���وار الن�ض  وخمرج خ���الرَّ
املكتوب، وينفخ فيه روحًا اأخرى تنب�ض باحلياة ومباهجها، 
وهذا ما كانه فعاًل املخرج عي�ضى �ضالح وفريق عمله الذي 

اأبدع غابًة م�سحورة تليُق بها االإ�سادة .
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حتر����ص الفنان���ة ن�سري���ن فن���دي با�ستم���رار وم���ن 
خ���ال م�سروع ح���رف للقراءات امل�سرحي���ة على امل�ساركة 
يف الفعالي���ات التي تقيمها مديرية امل�س���ارح واملو�سيقا يف 
خمتل���ف املنا�سبات، ومن اأبرزه���ا احتفالية »يوم الثقافة« 
التي اأ�سبح���ت تقليدًا �سنويًا ي�سارك فيه اأكرب عدد ممكن 
من امل�سرحي���ني ال�سوريني، وقد اختارت فندي اأن تتج�سد 
م�ساركته���ا يف ه���ذا الع���ام من خ���ال جترب���ة جديدة يف 
الق���راءات امل�سرحية التي �سبق واأن قدمت مناذج منها يف 
منا�سبات خمتلف���ة، وقد وقع اختيار فندي هذه املرة على 
جمموع���ة م���ن ن�سو�ص الروائ���ي غابريي���ل ماركيز حتت 
عنوان عري�ص ه���و »مرارة لثاثة �سائرين نياماً« لتقدمها 

يف �إط���ار م���ن �لق���ر�ء�ت �مل�شرحي���ة يف خان �أ�شع���د با�شا 
بدم�ش���ق، �أد�ء كلٍّ من �لفنانني مرح �شعيد وجمد م�شرف 
وخو�شن���اف ظاظا وزامل الزام���ل و�أ�شارت خمرجة �لعمل 
يف ت�شري���ح لالإعالمي بالل اأحم���د �إىل �أن م�شروع حرف 
للقر�ءة بد�أ عام 2013 ثم تبنته مديرية �مل�شارح و�ملو�شيقا 
ع���ام 2014 وي�شم جمموعَتي عم���ل يف دم�شق وطرطو�س 
ويق���وم على قر�ء�ت م�شرحية ب�ش���ورة بعيدة عن �لقر�ءة 
مبعناه���ا �حلْريف لإي�ش���ال �لفكرة �ملبتغ���اة، مبينة �أنه مت 
و�شع عنو�ن عري�س ه���و �ملونولوج �لد�خلي وما يحدث يف 
دو�خ���ل �لن�شان، لذلك �ختريت �لق�ش����س �لتي تتما�شى 
م يف فعالية يوم �لثقافة  مع هذه �لفكرة.. و�لن�س �لذي ُقدِّ
عبارة ع���ن ن�شو�س ق�شرية مت تنفيذه���ا ب�شكل م�شرحي 
لتت�ش���اءل كي���ف يت�ش���رف �لإن�ش���ان ح���ني ي�شب���ح وحيدً� 
�أو ي�شع���ر باأن���ه غ���ري موجود يف �حلي���اة ب�شب���ب �إح�شا�شه 
بالوح���دة؟ وكيف ي�شتطيع �إكم���ال حياته عندما ي�شل �إىل 

هذه �ملرحلة ويتنكر له من حوله؟ 

مرارة لثالثة �سائرين نيامًا
قراءات م�سرحية يف يوم الثقافة

ن�شرين فندي
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عر����ضٌ م�صرح���ّي ومعر�ض توثيقي كان���ت ح�صيلة 
م�صاركة م�صرحيي حل���ب يف احتفالية يوم الثقافة للعام 

2018 فقد قدم املخرج �إيليا 
قجمين���ي عمل���ه امل�صرح���ي 
للكاتب  »ق�صة حب حلبي���ة« 
وه���و  معت���وق  �أب���و  حمم���د 
يتحدث ع���ن مدينة حلب يف 
�صنواته���ا الأخ���رة يف اإطار 
ق�ص���ة ح���ب بطله���ا �صاع���ر 
�ض من اأبن���اء املدينة،  ُمفَتَ
ب�صخ�صي���ة  وال�صتعان���ة 
الأ�صدي  الدي���ن  املوؤرخ خر 
والتاأكيد عل���ى اأن املدن مثل 
اأهله���ا واأيامه���ا، لها مظهر 

وجوه���ر، وحل���ب �صدي���دة الن���زوع للكمال، 
�صدي���دة الإف�صاح عن باطنه���ا وجوهرها، 
اإىل  املتطل���ع  الطبي���ب  �صخ�صي���ة  واإب���راز 
الهج���رة و�صخ�صية الزوج���ة اخلائفة على 
زوجه���ا يف �صيغ���ة جمع���ت ب���ن الكوميديا 
والتاجيدي���ا، وقد ا�صتغرق���ت كتابة الن�ض 
ثالث���ة اأ�صهر، وعملت اأ�ص���رة العمل على اأن 
تق���دم من خالل جتربتها ه���ذه ر�صالة حب 
تقول اأن حلب باقية بكمِّ املحبة التي تفي�ض 

بها قلوب اأبنائها .
�صخ�صي���ات  جت�صي���د  يف  �ص���ارك 
العم���ل الفنانون : �سلوى جميل-يا�سني 
دنبك���ي- قوجاك-نادي���ا  عد�س-نغ���م 
عطار-�سم���ر  �سقا-�إدري����س  حمم���د 
وغره���م..  جنم���ي،  �لطويل-ن���ور 
الإ�ص���راف العام جابر �ل�ساجور م�صاعد 
املخرج ندمي �سري���ف التاأليف املو�صيقي 
و�س���اح كوريني ت�صمي���م الإ�صاءة عمار 
ج���ر�ح وقدم���ت العم���ل فرق���ة امل�ص���رح 

القومي يف حلب .
و�صم���ن فعاليات احتفالي���ة يوم الثقافة 
اأقي���م معر����ض فن���ي توثيق���ي تن���اول ذاك���رة 

امل�صرح يف املدينة .

معر�س ذ�كرة �مل�سرح
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»الب���كاء يف �ض���وء القم���ر« هو عن���وان اأح���د العملني 
امل�ضرحيني اللذين �ضاهم من خاللهم���ا م�ضرحيو احل�ضكة يف احتفالية 
ي���وم الثقافة، وهو من تاأليف وليد اإخال�ص���ي واإخراج عبد اهلل الزاهد 
ال���ذي خّل�ص ل� »احلياة امل�ضرحي���ة« م�ضمون امل�ضرحي���ة قائاًل : »يقدم 
العم���ل �ضخ�ضيت���ني هم���ا �ضخ�ضية امل���رح و�ضخ�ضي���ة املت���وازن، يوؤدي 
الأوىل الفن���ان في�ص���ل حمي���د بينما ي���وؤدي الثانية الفنان عب���د العزيز 
اأمل���ح ويتح���دث العمل ع���ن موظف يكت�ض���ف اختال�ض���ات و�ضرقات من 
اأم���وال الدولة فيقوم بك�ضف تلك ال�ضرق���ات من خالل الأدلة واحلقائق 
والأرق���ام، فيق���وم املختل�ض���ون باتهام���ه باجلن���ون ويح���اول الهرب من 
اجلميع واللجوء اإىل املقربة حيث ل يوجد غري الأموات وياأخذ معه اأحد 
اأ�ضدقائه اإىل املقربة بعد اإقناع���ه باأنها املكان املريح والهادئ، وهناك 
يبوح ل�ضديقه مبا ح�ضل معه يف عمله واأن ما قام به هو نتيجة ما تعّلمه 
م���ن اأي���ام الدرا�ضة واجلامعة يف ح���ب الوطن والأمان���ة وال�ضدق، لكن 
اجلمي���ع يتهمونه باجلن���ون، ويقوم ال�ضديق باإقناع���ه بالعودة اإىل بيته 
وعمل���ه الذي ُطِرَد منه واأ�ضبح رهن التحقيق من مبداأ اأن احلّق يعلو ول 

م�رسحيو احل�سكة
يحتفلــــون بيـــــوم الثقافـــــــــة

عبد �هلل �لز�هدوليد �إخال�صي
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يعل���ى عليه«.. وي�ؤكد املخرج عل���ى اأن العمل عبارة عن 
ر�سالة اإىل كلِّ فرد يف املجتمع اأينما وِجد .

كم���ا �س���ارك م�سرحي���� احل�سك���ة يف احتفالي���ة »ي�م 
الثقافة« بعر����ض م�سرحي اآخر بعن�ان »ال�سق�ط« وه� من 
تاأليف �صالفومري مروجيك واإخراج با�صل حريب متثيل 

ب�صار �لظللي-يو�صف �صاكر-�أحمد عبد �ل�صالح .
خم���رج امل�سرحي���ة اأك���د ل���� »احلي���اة امل�سرحية« 
اأن عمل���ه ه���ذا ميثل واق���ع ال�سق�ط والتبعي���ة لبع�ض 
البلدان العربية واجنرارها وراء الراأ�سمالية العاملية 

ويتمث���ل ذل���ك با�ستم���رار �سخ�سني يقع���ان يف مكان 
وزمان غ���ر حمددي���ن بالرثثرة التي ال جت���دي نفعًا 
واإلقاء الل�م عل���ى بع�سهما وتبادل التهم، لتتدخل يد 
غريبة وتق����م ب�سلبهما ما ميلكان وذلك على مراحل 
متع���ددة، ويف النهاية تق�م بت�سفيتهما يف اإ�سارة اإىل 
التبعية للراأ�سمالي���ة العاملية، واأكد املخرج حريب اأن 
ه���ذه امل�ساركة يف احتفالية ي�م الثقاف���ة تاأتي تت�يجًا 
للجه�د املبذولة يف �سبي���ل اإغناء احلركة الثقافية يف 

حمافظة احل�سكة .  

با�صل حريب�صالفومري مروجيك
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بع���د غيابه كمخ���رج عن م�س���رح الطف���ل والعرائ�س 
ل�سن���وات عدي���دة يع���ود املخرج امل�سرح���ي م�أم���ون الفرخ 
اإىل هذا امل�س���رح من خالل م�سرحي���ة »�سيبوب ول�سو�س 
ال�سح���راء« ع���ن ن�س ل���� اأ�سيم���ة اخلطي���ب والتي قدمت 
يف احتفالي���ة ي���وم الثقافة 2018 ويوؤكد الف���رخ اأن اإعجابه 
بالن����س يع���ود اإىل اأنه ن�س خارج ع���ن املاألوف وقد قدمه 
يف اإط���ار كوميدي اعتمد فيه على ق�س���ة عنرتة بن �سداد 
الفار����س ال�سج���اع واأخيه �سيبوب املع���روف باأنه �سخ�سية 
كوميدية ويتمتع بفرط خيال وا�سع ي�سطره اأحيانًا للكذب 

رت منه امل�سرحية . الذي حذَّ
وي�سري م�أمون الف���رخ اإىل اأن ا�ستح�سار �سخ�سيات 
ول�سو����س  »�سيب���وب  م�سرحي���ة  يف  معروف���ة  تاريخي���ة 
ال�سحراء« كان فر�سة لتعريف اأطفالنا بهذه ال�سخ�سيات 

التاريخي���ة والبيئ���ة التي عا�ش���ت فيها، مبين���ًا اأن الهدف 
الأ�شا�شي من امل�شرحي���ة زرع الب�شمة وال�شحكة على وجه 
طفلن���ا من خ���الل ق�شة ترب�ي���ة ت�ؤكد على قي���م اأخالقية 
مثل ع���دم الكذب و�شرورة حمارب���ة الل�ش��ص، وهي قيم 
م���ن ال�شروري تذك���ر طفلنا بها بهدف اإع���ادة بنائه من 
خالل اإعطائ���ه جرعة اأخالقية لأن الأمم ُتبنى بالأخالق، 
ِنَعت لتك�ن  وكل ذلك عرب قالب ك�ميدي وبدمى جميلة �شُ
اأ�شكاله���ا قريبة من ال�شخ�شي���ات احلقيقية التي تتحدث 
عنه���ا امل�شرحية ومن خالل م��شيقا وديك�ر جميل وقريب 

من البيئة التي عا�شت فيها هذه ال�شخ�شيات .
ولتقدمي كل م���ا ه� ممتع ومتقن لطفلنا ا�شتعان 
الف����رخ بخرباء يف الدوبالج لتق���دمي ق�شة امل�شرحية 
ليتنا�شب ال�ش�ت مع كل دمية، من�هًا اإىل اأن امل�شرح 

�صيبوب ول�صو�ص ال�صحراء
يف احتفالية يوم الثقافة
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عم���ٌل جماعي، واأي عر�ص م�شرحي، وخا�شة العر�ص 
العرائ�شي يحتاج اإىل ن�صٍّ جيد مدرو�ص بعناية ودمى 
منا�شبة وديك�ر قادر على �شدِّ انتباه الأطفال، وكذلك 
م��شيقا يتفاعل اجلمه�ر معها للنجاح يف اإخراج طفلنا 
م���ن قب�شة النرتني���ت وو�شائل الت�ا�ش���ل الجتماعي 
الت���ي غ���رق بها باجت���اه املتع���ة وال�ش���دق احلقيقي، 
هة لطفلنا حمطة  لتك�ن هذه الأعمال امل�شرحية امل�جَّ
يقف فيها بعي���دًا عن �ش��شاء هذه ال��شائل وم�شاكل 
احلي���اة الي�مية، م�شرًا اإىل اأنه وبعد ت�قف عن �شنع 
ِنعت دمى جديدة  دمى جديدة يف م�شرح العرائ�ص �شُ
خ�شي�ش���ًا ل� »�شيب����ب ول�ش��ص ال�شح����راء« وتكفلت 

ر عق����اد التي  بذل����ك الفنان����ة من����وَّ
بذلت جه�دًا كب����رة لتقدمي دمى 
تنا�شب ق�شة امل�شرحية من خالل 
الع�دة للم�شادر التاريخية وبع�ص 
الأعم����ال الدرامي����ة وال�شينمائية، 
واجلمه�ر م����ن الأطفال –براأيه- 
ه����� احَلَك����م احلقيق����ي مل����ا قدمته 
ال�ش����كل  امل�شرحي����ة عل����ى �شعي����د 

وامل�شم�ن .

�صيبوب ول�صو�ص ال�صحراء
ن�ص : اأ�شيمة اخلطيب .
اإخراج : ماأم�ن الفرخ .

املمثلون :
علي القا�شم وب�شام نا�شر .

كو الدمى : حمرِّ
اأيهم �شي�شكلي، متا�شر غامن، 
زين���ب دي���ب، اإمي���ان عم���ر، رن���دا 

ال�شما�ص، ع�شام احلمدان .
تاأليف املو�صيقى :

اأمين زرقان .
م�صاعدة املخرج :

رندا ال�شما�ص .
م�صمم الإ�صاءة :

ب�شام حميدي .
ت�صميم وتنفيذ الدمى : من�ر العقاد .

م�صمم الديكور : با�شل جبلي .
ت�صوير فوتوغرايف : ي��شف بدوي .

تنفيذ الإ�صاءة : راكان ع�شيمي .
تنفيذ ال�صوت : اإياد الع�شاودة .

تنفيذ فني للديكور : تامر عبيد . 
مدير املن�صة : اإخال�ص ال�ش�ا .

ت�صجي���ل الأ�صوات : عادل اأب� ح�ش�ن، جمال ن�شار، 
حممد خر اأب� ح�ش�ن، ب�شام نا�شر، حممد فلفلة، متا�شر 

غامن .
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بالإ�ساف���ة اإىل العرو����ض امل�سرحي���ة املتع���ددة التي 
م���ت يف احتفالية ي���وم الثقافة يف دم�س���ق واملحافظات  ُقدِّ
و�سم���ن اإط���ار الحتفالي���ة األقى د.ماه���ر اخل���ويل عميد 
املعه���د العايل للفنون امل�سرحية حما�سرة يف مكتبة الأ�سد 
بدم�س���ق بعنوان »امل�س���رح حياة وحركة« حت���دث فيها عن 

ن�ساأة امل�سرح، عار�س���ًا لتاريخ امل�سرح الغربي ومطاًل على 
امل�سرح ال�سرقي ووالدة امل�سرح العربي على اأيدي جمموعة 
م���ن املبدعني الذي���ن اأ�سهموا يف ر�س���م مالمح وا�سحة له 
مثل اأبو خليل القب���اين يف �سورية ويعقوب �سنوع يف م�سر 

ومارون نقا�ش يف لبنان .

ماهــــر اخلولـــي حما�ضــرًا
يف احتفالية يوم الثقافة
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افتت��ح ال��دورَة اخلام�ش��ة والع�شري��ن م��ن 
مهرج��ان القاه��رة ال��دويل للم�ش��رح املعا�ش��ر 
والتجريب��ي د.�شامح مه��ران رئي���س املهرجان 
»التن��ّوع  �شع��ار  حت��ت  فعاليات��ه  ق��دم  ال��ذي 
الثقايف« بح�شور ثق��ايف فني �شوي�شري ك�شيف 
�ش��رف على املهرج��ان، وهذه ال��دورة هي دورة 
اليوبي��ل الف�ش��ي الت��ي تق��دم للم�شارك��ة فيها 
اأكرث م��ن 160 عر�شًا، اختارت جلنة امل�شاهدة 
منها 27 عر�شًا م�شرحيًا )10 عرو�س اأجنبية 

م�شري��ة(  عرو���س  و6  عربي��ًا  عر�ش��ًا  و11 
كم��ا اأن هن��اك فرقًا كب��رية من اأورب��ا واأمريكا 
طلب��ت امل�شاركة، لكن ما ح��ال دون ا�شت�شافتها 
الأجور املرتفعة التي طلبتها هذه الفرق نظري 
م�شاركته��ا يف املهرجان، وقد دعا د.مهران اإىل 
اإقامة مركز اإقليمي للم�شرح يف القاهرة، يكون 
بالتن�شي��ق  امل�شرحي��ة  الور���س  تنظي��م  دوره 
م��ع املوؤ�ش�ش��ات والهيئ��ات امل�شرحي��ة العربية 

والعاملية على مدار العام .

د.مي�ش�����ون ع�������لي

امل�شرح ال�شوي�شري حلَّ �شيفًا عليه

مهرجان القاهرة الدويل للم�رصح املعا�رص والتجريبي
 يف دورته اخلام�شة والع�شرين

عنف
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تكرمي املبدعني
�أهدى �ملهرج���ان ميد�ليته �لف�ضية له���ذه �لدورة �إىل 
ع�ض���رة من �ملبدع���ني �لعرب و�مل�ضريني �لذي���ن كانت لهم 
م�ض���اركات و�إ�ضهامات مميزة يف �ل���دور�ت �ل�ضابقة، وهم 
: ج����واد الأ�س����دي و�سام����ي عب����د احلمي����د )�لع���ر�ق( اأ�سعد 
ف�س����ة )�ضورية( ع����ز الدين املدين )تون����س( عبد الكرمي 
بر�سيد )�ملغرب( عبد العزيز ال�سريع )�لكويت( عبد اهلل 
ال�سع����داوي )�لبحري���ن( د.هدى و�سفي وع����زت العاليلي 
وناج����ي �ساك����ر )م�ضر( كم���ا مت تكرمي مبدع���ني من �أوربا 
و�آ�ضي���ا و�أفريقيا هم : هانز ليمان )�إنكلرت�( ديفيد هرني 
هواجن )�ل�ضني( غابرييل براند �ستيرت )�أملانيا( فلوريانا 

فرا�سيتو )�ضوي�ضر�( جريمني اأكوجني )�ل�ضنغال( .
�ضهدت دورة هذ� �لعام �لعديد من �لفعاليات �ملهمة 
�حتف���ااًل باليوبي���ل �لف�ض���ي للمهرج���ان و�إيذ�ن���ًا بتاأ�ضي�س 

مركز دويل د�ئم للتدريب، كما مت �إطالق برنامج »ذ�كرة 
�ملهرجان« �لذي بد�أ منذ منت�ضف �ضهر متوز و��ضتمر حتى 

بد�ية �ملهرجان وخالله، �أي من 1 �إىل 20 �أيلول 2018 .

اأبرز العرو�ض امل�ساركة 
�ضاركت يف دورة هذ� �لعام عرو�س م�ضرحية متنّوعة 
م���ن بلد�ن وثقافات متع���ددة، وتنتمي ه���ذه �لعرو�س �إىل 
�أن���و�ع خمتلف���ة، منه���ا �لكال�ضيك���ي و�لو�قع���ي و�لر�ق�س 

و�لعر�س �الأد�ئي، و�ضنتوقف هنا عند �أبرز �لعرو�س :

* م�ضرحي����ة »�أنا و�أنت« )�ضوي�ض����ر�( �لعر�س لفرقة 
MUMMENSCHANZ و�أع�ض����اء �لفرق����ة ُيطلقون 
عل����ى �أنف�ضهم ��ضم “مو�ضيقيو �ل�ضم����ت” ويعملون �ضمن 
�ضيغة �الإب����د�ع �جلماعي باإ�ضر�ف فلوريانا فرا�سيتو �أحد 
موؤ�ض�ض����ي �لفرق����ة، و�لعر�����س عبارة ع����ن م�ضاهد ق�ضرية 
ب�ضيط����ة وهزلي����ة، وه����ي مبتكرة وخيالي����ة، تاأخ����ذ �ملتلقي 
يف رحلة ي�ضتك�ض����ف فيها عامل �لطبيع����ة و�لبحار.. خم�ضة 
ممثل����ني ال يظه����رون على �خل�ضب����ة كممثلني، ب����ل ُي�ضكلون 
�الأغر������س و�لدم����ى و�الأج�ض����ام و�لك����ر�ت �لت����ي تظهر يف 
�مل�ضاه����د �ضمن �ضيناريو يعتمد �لتعبري باحلركة و�لت�ضكيل 
�لب�ضري دون كالم، وت�ضتخدم �لفرقة مو�د ب�ضيطة ل�ضنع 
�الأقنعة و�أقم�ضة ملّونة لالأزياء.. ويخاطب �لعر�ُس �ل�ضغاَر 

مروح ع فل�سطني

�سولو
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و�لكب����اَر ويدعو �إىل �إعادة �كت�ضاف �لطفل بد�خلهم : دودة 
حتاول �للحاق بورقة �ضجر متحركة، ويرقة ت�ضارع للخروج 
من �ضرنقتها و�لتح����ّول �إىل فر��ضة جميلة �الألو�ن، وقنديل 
بح����ر يحاول لفت نظر �أنث����اه.. وال تكتفي �لفرقة بذلك، بل 
تدعو �جلمه����ور �إىل خ�ضبة �لعر�س للم�ضاركة و�لتفاعل مع 
�لدمى و�الأج�ضام �لتي تتحرك على �مل�ضرح، ثم نرى زوجني 
م����ن �الأنابيب �ل�ضخمة يتقاذفان ك����رة �ضخمة ويلقيان بها 

�إىل �ل�ضالة لكي ي�ضارك �جلمهور يف �للعب .

* م�ضرحي���ة »عنف« )تون����س( تاأليف جليل���ة بّكار، 
بّكار-فاطم���ة  جليل���ة  �أد�ء  الفا�س���ل اجلعايب���ي  �إخ���ر�ج 
ب���ن �سعيدان-اأحم���د طه-اأمي���ن املاج���ري.. تدور �أحد�ث 
�لعر�س ح���ول )�لث���ورة( �لتون�ضي���ة وتاأثريه���ا �ل�ضلبي يف 
�ملجتم���ع �لتون�ض���ي بداًل م���ن �أن يكون �لتاأث���ري �إيجابيًا، �إذ 
وّل���دت )�لثورة( عن���د �ل�ضعب �خلوف و�لقل���ق و�الإحباط، 
�إىل جان���ب �الأفع���ال �ل�ضيئة �لكثرية �لت���ي حدثت وحتدث 
كل ي���وم، و�لعر�س يط���رح عدة �أ�ضئلة مهم���ة، منها : ملاذ� 
�ضّح���ى �لكث���ريون باأنف�ضه���م حرق���ًا �أو �ضنقًا من���ذ �الأيام 
�الأوىل ل� )�لث���ورة( ثم �أ�ضباب قيام �لبع�س باأعمال �ضرقة 
و�غت�ض���اب و�ضطو م�ضّل���ح، وغريها م���ن �الأ�ضئلة.. جتري 
�أح���د�ث �لعر����س يف ف�ض���اء ف���ارغ �إال من طاول���ة وب�ضعة 
مقاع���د و�إ�ض���اءة م�ضغول���ة بحرفية عالية ه���ي جزء مهم 
و�أ�ضا�ض���ي م���ن �لعر����س وتقنيات���ه، ف�ضاء ه���و �ضجن تارة 
وم�ضّح ت���ارة �أخرى،  فال�ضجناء كم���ا �ل�ضّجانني جالدون 
و�ضحايا، و�لعنف هو �لعنف �أينما كان وكيفما جتلى، عنف 
�لفرد و�جلماعة �لكامن يف �لالوعي �أو �لعنف �لال�إر�دي .

* م�ضرحي���ة »م���رّوح ع فل�ضط���ني« )فل�ضطني( ن�س 
نبي���ل الراعي �إخ���ر�ج ميكائي���ال مريان���دا.. �لعر�س عن 
�ض���اب فل�ضطين���ي ��ضمه ج���اد، وِلَد وعا����س يف �أمريكا، ثم 
قّرر زيارة وطنه فل�ضطني ملعرفة �ملزيد عن �ضعبه وهويته، 
ليكت�ض���ف �أن �لو�ق���ع يختل���ف كث���ريً� عّما ي���ر�ه ويتابعه يف 
ن�ضر�ت �الأخب���ار.. عمَل نبيل الراع���ي -وهو مدير م�ضرح 
�حلرية يف جنني- على مدى ثالث �ضنو�ت على جمع �ملادة 
�لت���ي �ضّكلت ن����س �لعر�س �لذي ت�ضّم���ن �ضرحًا حلكايات 
�لنا����س �لذي���ن يعي�ضون حت���ت نري �الحت���الل.. �لق�ض�س 
حقيقي���ة، مت ��ضتلهامها من �ل�ضكان �الأ�ضليني يف فل�ضطني 
م���ن �أماكن متعددة م���ن �الأغو�ر وحتى �ملناط���ق �ملجاورة 

جلد�ر �لف�ضل �لعن�ضري، �إىل �ملخيمات .

* م�ضرحي���ة »�ضول���و« )�ملغ���رب( تق���دمي فرق���ة 
»�أك���ون« �إعد�د و�إخ���ر�ج حممد احلر ع���ن رو�ية »ليلة 
�لق���در« ل���� الطاه���ر ب���ن جّل���ون �أد�ء ميال ب���ن حدو-
جميل���ة الهوين-هاج���ر احلامدي-�سعيد الهرا�سي.. 
يطرح �لعر�س ق�ضية �ملر�أة حني جتد نف�ضها يف جمتمع 
ذك���وري يرف����س �إجناب �لبن���ات، وعندم���ا جُترب على 
�أن تك���ون ذك���رً� يف لبا�ضها وطريق���ة تفكريها وطريقة 
عي�ضه���ا، وهل �ملر�أة روح �أم ج�ضد، وكيف تتعامل �ملر�أة 
م���ع ج�ضده���ا، وه���ل �جل�ضد ع���ورة �أم هو �ضعل���ة حياة 
�أزلي���ة؟ ت���روي زهرة بطل���ة �لعر�س رحل���ة حتررها يف 
طق����س �ضويف، وتتطّور �حلكاية عرب �ضبعة �أبو�ب ت�ضري 
-رمبا- �إىل �ملر�ت���ب �ل�ضبعة عن���د �ل�ضوفيني، وتقدم 
نف�ضه���ا ك�ضاحبة �ضرعية حلكايته���ا �لتي مت حتريفها، 
كما ينتقد �لعر�س �لظو�ه���َر �الجتماعية �ل�ضلبية �لتي 

تعي�س عليها عدة جمتمعات عربية .

ليلك �سحى

اخلادمتان
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* م�ضرحي���ة »ليل���ك �ضح���ى« )�الإم���ار�ت �لعربي���ة( 
ن����س و�إخ���ر�ج غّنام غّن���ام.. ي���دور �لعر�س ح���ول مو�ضوعة 
ر�هن���ة وجريئ���ة هي �ضيط���رة �لتطّرف �لدين���ي على �مل�ضهد 
�الجتماع���ي، �إذ يحا�ض���ر �حل���ب و�حللم و�لف���ن وكل ما هو 
حياة �ضخ�ضيت���ني هما �ضحى وزوجته ليل���ك �للذ�ن تخّرجا 
م���ن كلية �لفن���ون �جلميلة ويعم���الن يف �لتدري�س، ويذهبان 
�إىل �ل�ضو�ح���ي ليو�جه���ا �ل�ضخ�ضيات �ملتطّرف���ة مثل �ل�ضيخ 
�لبدر�وي و�أبو �لرب�ء �للذين يطمعان بالزوجة ليلك وي�ضعيان 
�إىل قتل �حلياة وت�ضيري �ملجتمع على طريقتهما �ملتطرفة عرب 
�النتقام من �لزوجني الأنهم���ا مل ين�ضاعا الأو�مرهما.. يربز 
�لعر�س �لنقي�ضني : �لتطرف �لديني و�لفن و�جلمال، �خلري 
و�ل�ض���ر، ويربع �ملخرج يف �النتق���ال �أو �ملر�وحة بينهما طو�ل 
�لعر�س، وتلعب �ملو�ضيقى و�لغناء دورً� در�ميًا يف �لتعبري عن 
�مل�ضه���د يف حاالت خمتلف���ة : )�حلب-�لرومان�ضية-�لعنف-
�لتوّتر.. �إلخ( وينت�ض���ر �لتطرف لكن م�ضاحة �حللم و�الأمل 

تظل موجودة، يوؤكد عليها عنو�ن �لعر�س »ليلك �ضحى« .

* م�ضرحي���ة »�خلادمت���ان« )�ملغ���رب( ن����س ج���ان 
جيني���ه �إعد�د و�إخر�ج ج���واد الأ�س���دي يف ثاين �إخر�ج له 
للن�س نف�ضه �لذي قدّمه يف م�ضرح بريوت عام 1994 باأد�ء 

���ار ورندة الأ�سم���ر ورينيه دي���ك.. لقاء جديد  جولي���ا ق�سّ
ه���ذه �مل���رة ل� ج���واد الأ�سدي م���ع ن�س �أث���ري �إىل قلبه ويف 
روؤي���ة جديدة توؤكد �إبد�ع وموهبة الأ�سدي �الأ�ضيلة �لتي ال 
تن�ضب.. كتب جيني���ه �لن�س بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، 
وُعر�س يف باري�س ع���ام 1947 يف �أجو�ء �ل�ضر�ع �لطبقي 
وما ينتج عنه من ت�ضوهات نف�ضية ومعنوية.. خادمتان هما 
كلري و�ض���والجن يف لعبة تبادل �الأدو�ر م���ع �ل�ضيدة، وتقنية 
�مل�ض���رح د�خل �مل�ض���رح ت�ض���كل ف�ضاء �لعر����س من غرفة 
�ل�ضي���دة �لت���ي حتوي مالب�ضه���ا �لفخم���ة �إىل �لعامل �لذي 
تلتف حوله �خلادمتان باعتباره �ل�ضلطة و�ملركز.. �ل�ضيدة 
�لغائبة �حلا�ضرة من خ���الل �أغر��ضها �لتي ُتعترب تكثيفًا 
رمزيًا لعاملها و�ضفاته���ا و�نتمائها.. مالأت هذه �الأغر��س 
�خل�ضب���ة يف لعب���ة �لتمثي���ل وكاأنه���ا تعبري ع���ن �ل�ضلطة �أو 
�متالك �لف�ض���اء يف ظل غياب �لديك���ور، لتكون �ملمثلتان 
هما �لركيزة �الأ�ضا�ضي���ة و�حلامل �الأ�ضا�ضي للعر�س.. لغة 
�لعر����س تر�وحت بني �لعامي���ة �ملغربي���ة و�لف�ضحى مما 
قّرب �مل�ضافة بني �ملا�ضي و�حلا�ضر، �أو و�قع �ل�ضخ�ضيات 
يف �لعر����س وو�ق���ع �ملتفّرج، لتلع���ب �ملونولوجات �لدر�مية 
دورً� مهم���ًا يف �لتعبري عن �لعزلة و�حلرمان �للذين ن�ضجا 
عالقة �ضاذة بني �خلادمتني يف �لبحث عن �حلب و�لعد�لة 

كالم يف �سري
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�الجتماعية و�لت�ضبث باحللم و�النتماء لطبقة 
�أعل���ى، لتنه���ي �ض���والجن حياته���ا �أثن���اء لعبة 
�لتمثيل، ولتنت�ضر �ل�ضيدة وتهزم �خلادمتني 

يف �لو�قع و�حللم على حد �ضو�ء .

تاألي���ف  )رو�ضي���ا(  ك���ور�ك«  »�إ����س   *
و�إخر�ج �ستا�ض نام���ني.. يعتمد �لعر�س على 
ثالث���ة �أركان : �لتمثي���ل، �لرق����س، �ل�ضوت، 
�ضم���ن هارم���وين يوح���د ب���ني �أط���ر�ف هذ� 
�ملثل���ث.. في����س م���ن �لت�ضكي���الت �لب�ضرية 
عل���ى �إيقاع مو�ضيقّي ل�ضمفوني���ة �أّلفها خمرج 
�لعر�س و�أوجد �ملعادل �لب�ضري لها.. �أج�ضاد 
�ملوؤدي���ن �لتي ترمز �إىل �لتعّدد تتحرك حركة 
ع�ضوية كاأنها لكائن و�حد حي رغم �أنها تنعي 
غياب تفاه���م �لب�ضر �إىل �حلد �لذي يجعلهم 
كائن���ًا ق���ادرً� على مقاومة �لفن���اء بالتما�ضك 
و�لتناغم و�لتفاهم، لت���ربز كم من �لكائنات 

�أقل تطورً� لكن �أكرث تفاهمًا .

* »ب����دون �أق����د�م وال ر�أ�����س« لفرق����ة ر�فاج����ا تياترو 
)�ملك�ضي����ك( عر�����س م����ن �ل�ضه����ل �ملمتنع يف ف�ض����اء فارغ 
وب����اأد�ء ثالث����ة ممثل����ني كان����و� �ل�ضينوغر�في����ا �ملتحّرك����ة 
للعر�����س �ل����ذي تكّون م����ن 11 م�ضه����دً� يف �أماك����ن خمتلفة 
�حلاك����م(  ريا�ضية-كهف-ق�ض����ر  )�ضارع-حانة-�ضال����ة 
وتتغ����رّي �الأمكن����ة كم����ا تتغ����رّي وظيف����ة �ل�ضخ�ضي����ات، فهم 
�لع����ني �أو �الأذن �أو �الأق����د�م �أو �الأي����دي �أو �ل�ضيق����ان )رم����ز 
�ملر�أة �لغاوي����ة( وتتحّرك �ل�ضخ�ضي����ات يف �لف�ضاء �لفارغ 
�ضمن مرّب����ع �ضغ����ري.. �ضخ�ضية و�حدة تخ����رج عن نطاق 
ه����ذ� �ملرّبع هي �ض����وك.. و�أدى �ملمثل����ون �لثالثة عدة �أدو�ر 
يف �لعر�س.. �ضخ�ضيات ترت����دي قبعات ومعاطف متباينة 
�الأل����و�ن )�الأ�ضفر و�الأخ�ض����ر و�الأزرق( و�الألو�ن حتيل �إىل 
�لكرة �الأر�ضية �أو �ملاء و�لياب�ضة و�لنبات، تتحّرك يف �أر�س 
حمظور فيها �لتفكري على �ملو�طنني، بل وُيعترب هذ� مر�ضًا 
ال ب����د من ع����الج �ضاحب����ه و�لق�ضاء على كل عق����ل ُمفّكر.. 
تبحث �ل�ضخ�ضيات عن خطة الإنقاذ �لعامل من �مللك »�ملخ« 

�أو �لل����ورد بر�ي����ن �الأوح����د، �إذ �أكل هذ� »�مل����خ« روؤو�س بقية 
�لب�ضر لي�ضيطر على �لعامل وحده.. تنتقل �ل�ضخ�ضيات من 
مغام����رة �إىل �أخرى بحثًا عن حرية �لتفكري مبا حتيل عليه 

من حرية �حلب و�خليال وك�ضر كل �لقيود .

* م�ضرحي���ة »كالم يف �ض���ري« )م�ض���ر( تاألي���ف ع����ز 
الدين دروي�ض �إخر�ج ريهام عبد الرزاق �لتي قدمت عر�ضًا 
ن�ضويًا يتن���اول عالقة �ملر�أة باالآخر وو�ض���ع �ملر�أة �ل�ضيء يف 
�ملجتم���ع وم�ضاكله���ا �لت���ي مل تتغ���رّي منذ ع�ضر �ضن���و�ت، بل 
�زد�دت، ويت���م �لتطّرق �إىل مو�ضوع �لتحّر����س �لذي �أ�ضبح 
�أمرً� عاديًا، وم�ضاكل �ملر�أة يف �ملجتمع �لعربي �ل�ضرقي ككل 
من خالل عر�س ق�ضة حياة ثالث فنانات )ُمغنية-ممثلة-
ر�ق�ض���ة( وم���ا تعر�ضن له من���ذ �لطفولة من قه���ر وعنف، 
ويطرح �لعر�س ما يدور يف دو�خلهن، حيث يبحثن ويتحدثن 
للم���رة �الأوىل عما هو مكبوت د�خلهن ب�ضكل جريء ومتمّرد 
م���ن خالل طرح ق�ضايا �مل���ر�أة �ل�ضرقية وما تعانيه من قيود 

�جتماعية و�ضيا�ضية ودينية يف �ملجتمع �ل�ضرقي .

فايز قزق
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برنامج ذاكرة املهرجان 
�أقيم بالت���و�زي مع فعاليات �لور����س �مل�ضرحية برنامج 
»ذ�ك���رة �ملهرجان« �لذي بد�أ يف منت�ضف متوز و��ضتمر حتى 
نهاي���ة �ملهرج���ان يف 20 �أيلول ومت عر����س بع�س �مل�ضرحيات 
�ملميزة من تر�ث �ملهرجان يف دور�ته �ل�ضابقة وهي : »خارج 
�لزم���ن« و«رغبة« �إنت���اج �ضيني مل�ضرحي���ة »رغبة حتت �ضجر 
�لدرد�ر« للكاتب �الأمريكي يوج���ني اأونيل و«حلظة ق�ضرية« 
�إنت���اج فرن�ضي و«فويت�ض���ك« ل� ج���ورج بو�سرن �إنت���اج �إ�ضباين 
و«�أودي���ب« ل���� �سوفوكلي�ض �إنت���اج �أملاين و«�لط���وق و�الإ�ضورة« 
ع���ن رو�ي���ة ل� يحي���ى الطاه���ر عب���د اهلل �إخر�ج نا�س���ر عبد 
املنع���م )م�ضر( وقد حر�ض���ت �إد�رة �ملهرجان على �أن تكون 
�لعرو�س �مل�ضاركة م���ن ثقافات خمتلفة، و�أن تكون �لعرو�س 
�ملاأخ���وذة ع���ن ن�ضو�س م�ضرحي���ة معروفة ق���د مت تقدميها 
يف �إط���ار ثقافة مغايرة لثقافة �لكات���ب وجمتمعه، و�أن تكون 
معرّبة ع���ن �لهمِّ �الإن�ضاين ب�ضكل ع���ام، وقد �ضبقت عرو�س 
»ذ�كرة �ملهرجان« ندو�ٌت تعريفية بالكاتب وثقافته و�ملخرج 

وثقافته و�ل�ضمات �لفنية للعر�س، وقد �أتاح برنامج 
»ذ�ك���رة �ملهرج���ان« فر�ض���ة كب���رية لرقمنة جزء 
م���ن تر�ث �ملهرج���ان حفاظًا عليه وعل���ى �لذ�كرة 

�لثقافية �مل�ضرية خا�ضة، و�مل�ضرحية عامة .

املوؤمتر الفكري والندوات املوازية 
ُعقد �ملوؤمتُر �لفكري حتت عنو�ن »فل�ضفات 
�جل�ض���د يف �مل�ضرح �ملعا�ضر« وقد حظي باهتمام 
�ضدي���د بو�ضف���ه »�آل���ة للتو��ضل« عل���ى حد تعبري 
اأمربتو اإيكو وبو�ضفه منتجًا للمعنى وُمعرّبً� عن 
�لثقافة و�لهوية �لثقافية، وتوزعت �لندو�ت على 

ثالثة حماور :
�جلل�ض����ة �الفتتاحية وحت����دث فيها د.�سامح 
مهران �أ�ضت����اذ �لدر�ما و�لنقد، مدير �ملهرجان، 
عن����و�ن �لورقة »)�للغ����ة.. �جل�ض����د.. �خلطاب( 
�مل�ضرح����ي  �لكات����ب  واجن  ه���رني  ديفي���د  ت����اله 
و�أ�ضت����اذ �مل�ض����رح بورق����ة بعن����و�ن »عاملن����ا غ����ري 
�الأ�ضي����ل.. بحث عن �الأ�ضالة وغو�ية �حلنني �إىل 
�ملا�ض����ي« ثم حتدث �لباحثون بو�سلهام ال�سعيف 
)�ملغ����رب( »�جل�ضد يف �لف�ضاء �لعام بني �لفرجة �ل�ضعبية 
وم�ض����رح �ل�ضارع« مي�سون علي )�ضوري����ة( »لغة �جل�ضد يف 
�مل�ض����رح �ملعا�ض����ر« را�سم���ي رافيكومار )�لهن����د( »�جل�ضد 
يف �مل�ض����رح.. �إع����ادة �لتج�ضيد �لذي يتخط����ى حدود �للغة« 
رات�سي���ل موري�ض وات�سون )�أمريكا( »عندما يقوم �جل�ضد 

بتدوين �لذ�كرة«.
املحور الأول : �جل�ضد يف �مل�ضرح بني �ملمثل و�ملتفّرج، 
وحت���دث �ضم���ن ه���ذ� �ملح���ور حمم����د اله����ادي الفرج����اين 
)تون�س( »�ضينوغر�فيا �لعر�س �مل�ضرحي �ضكن جل�ضد �ملمثل 
�أم �ضفر؟« فا�سل ال�سوداين )�لد�منارك( »�جل�ضد �الأد�ئي 
�ملب���دع وذ�كرت���ه �لب�ضرية �ملهيمن���ة على �لعر����س« جورج 
رو�س����ي هولن����د )�لرب�زيل( »حني ي�ض���ارك �ملمثل و�ملخرج 
�جل�ض���د ذ�ت���ه« يو�س����ف الفتوح����ي )�ملغ���رب( »�جل�ضد بني 
�ملمث���ل و�ملتفّرج« فا�سل اجلاف )�لعر�ق( »ثنائية �ضخ�ضية 
�ملمثل يف منه���ج �لبيوميكانيك« ن����وال ال�سعي����ف )�الأردن( 
»�ضعري���ة �جل�ضد« اأ�سم����اء م�سطف����ى )�الأردن( »�جل�ضد يف 

د.عجاج �سليم
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�مل�ض���رح بني �الحتقار و�الحتفاء« اإلين����ا اآجنيلوفا )بلغاريا( 
»�آليات �جل�ضد �الأد�ئي.. �إ�ضكاليات بناء ج�ضد موؤدي« .

املح���ور الثاين : �جل�ضد ك�ضاحة �ضر�ع �آيديولوجي، 
�إذ مت تقدمي ع���دة مد�خالت هي : د.م�سه���ور م�سطفى 
)لبن���ان( »كيف نق���ر�أ �ملجتم���ع ج�ضديًا« جوناث���ان جيل 
هاري����ض )نيوزيلن���د�( »�لتد�خ���ل �مل�ضرح���ي يف عرو�س 
�ضك�ضبري« مدايف مينون )�لهند( »�أج�ضاد غائبة ورغبات 
حا�ضرة.. ��ضتبد�ل �مل�ضتبدل لدى �ضك�ضبري« داليا يو�سف 
)م�ض���ر( »�جل�ض���د �الأنثوي وق�ضاي���ا �ل�ضح���ة �لن�ضوية 
كموق���ع للمقاومة يف ن����س فينيجرتوم لكاري���ل ت�ضر�ضل« 
�ستيف���ان اأنتونييف )بلغاوؤيا( »�جل�ضد �ل�ضيا�ضي.. نظرة 
�آيديولوجي���ة« م���رمي بو�سامل���ي )تون����س( »�ض���وء جت�ضيد 
�للحم �لب�ض���ري يف م�ضارح �لعد�لة �الجتماعية« مارجان 
مو�س���ايف )�إير�ن( »�لوحو�س ووعاء �لقربان �ملقّد�س على 

خ�ضبات �مل�ضرح �الإير�ين« .
املح����ور الثال����ث : �جل�ض����د يف �مل�ض����رح بني �ملنظور 
�الأخالق����ي و�الجتماع����ي، وحت����دث �ضمن ه����ذ� �ملحور 
غابريي����ل براند�ستي����رت )�أملاني����ا( »�الأج�ض����اد �ملتحولة 
يف �لرق�س �ملعا�ضر« عل����ي الزيدي )�ملغرب( »�جل�ضد 
�لو�عي و�جل�ضد �لالو�عي« خزع����ل املاجدي )�لعر�ق( 
»من �جل�ض����د �الأنطولوجي �إىل �جل�ض����د �لثقايف« ه�سام 
زي����ن الدي����ن )لبن����ان( »تخي����الت �ملتلقي ب����ني �جل�ضد 
�مل����ادي للممث����ل و�جل�ضد �جلم����ايل لل�ضخ�ضي����ة« كمال 
العاب����د )تون�س( »�الأ�ض�����س �ملعرفية لتقني����ات ��ضتثمار 
�جل�ض����د �مل�ضرح����ي« حمم����ود �سعي����د )م�ض����ر( »�للغة 

�مل�ضّجلة يف �جل�ضد« .
ن���دوة �مل�ض���رح �ل�ضوي�ض���ري �ملعا�ضر، وحت���دث فيها 
�ملخ���رج و�لدر�ماتورج اإريك األرتوفري وذل���ك )مبنا�ضبة 

وجود �ضوي�ضر� �ضيف �ضرف �ملهرجان( .
ندوة �ليوبي���ل �لف�ضي للمهرجان كانت حول مفاهيم 
�لتجري���ب و�ملعا�ضرة �لتي �أر�ضاه���ا �ملهرجان و�ضد�ه على 
�مل�ضت���وى �لعرب���ي و�لدويل، ث���م �إ�ض���د�ر�ت �ملهرجان من 
�لتاأليف و�لرتجم���ة، وحتدث يف هذه �لندوة اأ�سعد ف�سة-
فاي���ز قزق-مي�سون علي )�ضورية( عبد الكرمي بر�سيد-
عب���د الرحم���ن ب���ن زي���دان )�ملغرب( عز الدي���ن املدين-

حمم���د املديوين )تون�س( ه���ويل هيل-مارفن كارل�سون 
)�أمريكا( جواد الأ�سدي-عبد الكرمي عبود-�سامي عبد 
احلمي���د )�لعر�ق( ح���امت ال�سي���د )�الأردن( اآمنة الربيع 

)ُعمان( يو�سف احلمدان )�لبحرين( . 

امل�سرح حتت دوّي القنابل
م���ن �ملع���روف �أن �ملنطق���ة �لعربية تعي����س حالة من 

د.مي�سون علي
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�حلروب منذ عقود عديدة، و�ليوم ونحن يف ذروة �لعنف 
و�ل���دم و�ملوت يلعب �مل�ضرح دورً� مهمًا بقوِة ح�ضوره �الآيّن 
و�لعالق���ة �لتو��ضلية �حلية و�حلميم���ة مع �ملتلقي وقدرته 
عل���ى تنمية �لوعي و�لتثوي���ر، و�أن يكون �ل�ض���الح �ل�ضلمي 

للمقاومة، وهو يف �لوقت نف�ضه فن �حلياة .
�لن���دوة �لت���ي �أقامها �ملهرج���ان بعن���و�ن »�مل�ضرح 
حتت دوّي �لقنابل« كان���ت مبثابة حتية للفنانني و�ضّناع 
�مل�ضرح �لقادرين على �ملقاومة وحتويل م�ضهد �ملوت �إىل 
حي���اة، وحتدث يف هذه �لندوة م�سهور م�سطفى، رندة 
�الأ�ضمر )لبنان( اأ�سعد ف�س���ة، د.عجاج �سليم، مي�سون 
عل���ي )�ضوري���ة( توما�ض اجن���ل )�أملانيا( جا�سنت جون 
بيل���ي )جنوب �ل�ض���ود�ن( اإمي���ان ع���ون، حت�سني يقني 
)فل�ضط���ني( �سامي عب���د احلميد، عب���د الكرمي عبود، 
حمم���ود اأب���و العّبا�ض، �سع���د عبد ال�ساح���ب )�لعر�ق( 

فتحي كحلول )ليبيا( .

ور�سات العمل 
كم���ا �أقيمت عدة ور�ضات عم���ل، منها : ور�ضة �لدمى 
بعن���و�ن »�أ�ضياء حية« للم���درب �ل�ضوي�ضري ماريو�ض كوب 
�ل���ذي �هتم بكيفية بّث �حلي���اة يف �الأ�ضياء بطرق خمتلفة 
وتدريبات لتحري�س �خليال و�ضنع �لدمى من �أ�ضياء ب�ضيطة 
مثل �حلبال و�ضر�ئط �لكا�ضيت وغريها، ومب�ضاركة مدّرب 
�آخ���ر مت �لعمل على تاألي���ف حكايات حول �لدمى وحتويلها 
�إىل �ضخ�ضيات حقيقية ميك���ن �لتعامل معها، كما �أقيمت 
ور�ضة �الأزياء �مل�ضرحية بعنو�ن »ت�ضميم �الأزياء« للمدربة 
دين���ا عب���د العزي���ز )م�ض���ر( وتناول���ت �لور�ض���ة تدري���ب 
مهند�ضي �لديك���ور وم�ضممي �الأزي���اء �مل�ضرحية، وتطّرق 
�ملتدرب���ون من خالله���ا �إىل تعّلم كيفي���ة تطوير مهار�تهم 
يف متييز �الأل���و�ن و�لن�ضب من خالل �لتع���ّرف على تاريخ 
�ل�ضخ�ضي���ة �مل�ضرحية وكيفية حتلي���ل وتفكيك �لن�س، مع 

تقدمي مناق�ضة ونقد ال�ضكت�ضات �لت�ضميمات .
و�أقيمت ور�ضة »�الإنتاج و�لت�ضويق« للمدّرب د.جمال 
ياق���وت لتعليم �ملتدربني بع����س �مل�ضطلحات و�ملفاهيم 

و�لوظائ���ف �ملرتبط���ة بالن�ض���اط �الإنتاج���ي �مل�ضرح���ي 
و�لتع���ّرف عل���ى �أمناط ه���ذ� �الإنت���اج ودور �ملنتج يف كل 
من���ط، كما هدف���ت �لور�ض���ة �إىل �لتعّرف عل���ى عنا�ضر 
عملية �الإنتاج �مل�ضرحي ومر�حلها بالتف�ضيل، مع تنمية 
�لوعي بعملية تخطيط �مل�ضاريع يف �ملوؤ�ض�ضات �مل�ضرحية 
�لر�ضمي���ة وغ���ري �لر�ضمية و�لتعّرف عل���ى تفا�ضيل تعّلم 
�الإنت���اج �ملختلف���ة و�آلياته���ا، وخ���الل �لور�ض���ة تع���ّرف 
�ملتدرب���ون على كيفية �لتقدم مبلف للح�ضول على �إنتاج 
مل�ضاريعه���م �مل�ضرحي���ة وكيفية �إد�رة �لعملي���ة �الإنتاجية 

وت�ضويق �ملنَتج �مل�ضرحي �إىل �جلمهور .

اإ�سدارات وتكرمي 
�إ�ض���د�ر�ت �ملهرح���ان جمموع���ة كت���ب  ت�ضمن���ت 
�لتعري���ف   : �ألكرتوني���ة عب���ارة ع���ن در��ض���ات، منه���ا 
باملطبوع���ات �لت���ي ت�ض���م ع���ددً� م���ن �لكت���ب �ملوؤلف���ة 
و�ملرتجم���ة الأه���م �لنق���اد و�لكّت���اب يف حق���ل �لتجريب 
ك���� »�لتجري���ب وم���ا بعد �حلد�ث���ة يف �مل�ضه���د �مل�ضرحي 
�لعرب���ي �ملعا�ض���ر« تاأليف د.حممد زعيم���ة و«م�ضرح ما 
بعد �لدر�م���ا« لالأملاين هانز ني�ض ليم���ان ترجمة مروة 
مه���دي ون�ضو����س م�ضرحي���ة �أمريكية للكاتب���ة نيومي 
وال�ض وهي : »غف���وة-كاأن �لربد مل يكن-هذه موجتي« 
ان للكاتب �الأمريكي-�ل�ضيني ديفيد هرني واجن  ون�ضّ
: »ف و ب-ح����سّ �ل�ض���وت« ترجمة د.كرم���ة �سامي وقد 
حتدث���ت �ملرتجمة عن جتربتها يف ن���دوة مت فيها تكرمي 
�لكات���ب، وُعق���دت ندوة ع���ن �لناقدة و�أ�ضت���اذة �مل�ضرح 
�لر�حل���ة نه���اد �سليحة حتدث���ت فيها ماي�س���ة زكي عن 
دور نه���اد �سليح���ة يف �إر�ض���اء �أ�ض����س علمي���ة و�أكادميية 
يف �لنق���د �مل�ضرح���ي ويف ظهور �أجيال م���ن �الأكادمييني 
و�لنّق���اد �جلاّدين، ومتَّ �إ�ضد�ر كت���اب يت�ضمن مقاالتها 
ع���ن عرو����س ودور�ت �ملهرجان منذ بد�يات���ه كانت قد 
ن�ضرته���ا يف �ضحيف���ة »�الأه���ر�م Weekly” على مدى 
�ضن���و�ت، كما ُعِر����س فيلم عنها بعن���و�ن “�ضيدة �لنقد 

�مل�ضرحي” . 
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حفل��ت �ل��دورُة �لع�ش��رون م��ن �أي��ام قرط��اج 
 2018 �لأول  كان��ون   16-9 �لدولي��ة  �مل�شرحي��ة 
بربنام��ج كب��ر وو��شع ��شتم��ل عل��ى م�شاركة �أكرث 
م��ن مئة و�شت��ن عر�شًا م�شرحيًا ق��ِدَم فنانوها من 
�أربع��ن دول��ة عربية و�أجنبي��ة، وت�شمنت ندو�ت 
وتكرميات ل�شخ�شيات م�شرحية من �لعامل �لعربي 
و�أفريقي��ا، كان �أبرزه��م : من��ى نور �لدي��ن و عبد 
�لعزي��ز �ملحرزي-تون���س و�شام��ي عب��د �حلمي��د-
�لعر�ق و�أ�شعد ف�شة-�شورية و�أحمد �لقومي وعبد 

�لرحمن �أبو زهرة-م�شر وغنام غنام-فل�شطن .

�لف�ش���اء �لثق���ايف و�لفني �لذي بات���ت ت�شكله �أيام 
قرط���اج �مل�شرحي���ة كان ملتق���ى حل�ش���ود كب���رة م���ن 
�مل�شرحيني و�جلمهور على حٍد �شو�ء، ومن �شتى �أرجاء 
�لكوكب، توزعت فعالياته على �شت م�شتويات، و�فتتحه 
�لعر����ض �لفل�شطين���ي »مرّوح عل���ى فل�شط���ني« �إخر�ج 
ميكائي���ا مريان���دا تاألي���ف جماع���ي ليك���ون �لعر�ض 
مث���ااًل مل�شرح �ش���ارع مت �إن�ش���اوؤه �شنة 2016 م���ن �إنتاج 
م�شرح �حلرية يف فل�شطني وكجزء من م�شروع �مل�شرح 
�لتفاعلي هناك بو�شفه �أد�ة للتغير �الجتماعي، حيث 
�قتب�ش���ت ه���ذه �لتجربة حكاياتها م���ن ق�ش�ض و�قعية 

�شامر حممد ��شماعيل

اأيام قرطاج امل�رشحية يف دورتها الع�رشين
ف�شاء مفتوح على فنون �لفرجة �ملعا�شرة

اأ�ضعد ف�ضة
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للفل�شطينيني يف �أماكن متنوعة من منطقة �الأغو�ر �إىل 
�الأر��ش���ي �ملحتلة �ملحاذية جل���د�ر �لف�شل �لعن�شري 
�الإ�شر�ئيل���ي، و�ش���واًل �إىل جتمعات �لب���دو يف �شحر�ء 

�لنقب . 
يف ق�ش����م �مل�شابق����ة �لر�شمي����ة للمهرج����ان تناف�ض 
�أح����د ع�ش����ر عر�ش����ًا على �ش����ت جو�ئز ج����اءت كاالآتي : 
»ذ�ك����رة ق�شرة« م����ن تون�ض وقد �نت����زع جائزة �أف�شل 
عر�ض متكام����ل ن�ض و�إخ����ر�ج لوحيد العجم����ي �لذي 
�آث����ر �أن يك����ون عر�شه رحلًة مع �الأف����كار و�الأمكنة، ومن 
�لتاألي����ف �إىل �لتوليف لرو�ية حكاية رحلة عائلة تون�شية 
ووط����ن م����ن تاري����خ ت�شري����ن �الأول 2008 �إىل ت�شري����ن 

�الأول 2016 يف م�شاءل����ة مل����ا وقع يف �ل�شن����و�ت �لثماين 
�ملا�شي����ة يف تون�ض من خ����ال جدلية وثائقي����ة للذ�كرة 
�جلماعي����ة و�ل�شخ�شية، �أد�رته����ا �أربع �شخ�شيات على 
خ�شب����ة م�شرح �لريو يف �لعا�شمة، مرة عرب �شخ�شيتني 
غائبتني لكن موؤثرتني يف �ش����ر �الأحد�ث وت�شرتكان يف 
ن�شيان �ملا�شي �لفردي و�جلماعي وما يفرق وما يربط 
بينهم����ا، وم����رة ع����رب ذو�ت وحي����و�ت متقاطع����ة تلتقي 
حينًا لتفرتق �أحيان����ًا ك�شور حقيقية ملجتمع بات يعي�ض 
�نتقاالت عديدة و�شط كوميدي����ا �شيا�شية �شود�ء تعّري 

�لو�قع �ل�شائد وتعمل على ف�شح بهلو�ناته . 
بدورها �نتزعت فرقة �مل�شرح �لقومي بدم�شق عرب 

مروح على فل�ضطني
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عر�شه���ا »ت�شحيح �ألو�ن« جائزَت���ي �أف�شل ن�ض لكاتبها 
وخمرجها �ضامر حممد اإ�ضماعيل و�أف�شل ممثل للفنان 
يو�ض���ف املقب���ل �لذي ت�شارك �الأد�ء م���ع �ملمثلة مرييانا 
معل���ويل بح�شور خا�ض ل�ش���وت �لفنان اأمي���ن زيدان، 

»ت�شحي���ح  ��شتع���ادت  حي���ث 
�ألو�ن« ع�شرين عامًا من حياة 
�ل�شحفي���ة ر�ش���ا يف حو�ره���ا 
م���ع �لرو�ئ���ي جاب���ر �إبر�هيم 
ع���ن �جلائزة �لت���ي نالها عن 
رو�يت���ه »�خلوف« لك���ن �للقاء 
�ل�شحف���ي لي����ض كل �شيء يف 
هذ� �لعمل �لذي قدم عر�شني 
يف �ملهرج���ان يف قاعة م�شرح 
�لريو و�ش���ط �حتفاء كبر من 
�جلمه���ور �لتون�شي، فاحلدث 
�الأول يف �مل�شرحي���ة كان خمادعًا وه���و م�شيدة تتد�عى 
بعده عدة م�شائد و�أفخاخ للرو�ئي، حيث تتك�شف ق�شة 
مرعبة بينه وبني �إ�شكندر يا�شني و�لد �ل�شحفية �ل�شابة 
�ل���ذي ق�ش���ى ع�شري���ن عامًا 
يف �ملعتق���ل بع���د و�شاي���ة م���ن 
جابر �لذي ي�شرق رو�ية �الأب 

ون�شرها با�شمه بعد موته .
مو�جهة حا�شمة وحاّرة 
ب���ني  م�شاف���ات  ت���رتك  مل 
فاجلميع  و�جلاد،  �ل�شحية 
�أ�شب���ح هن���ا يف ح���رب م���ع 
�جلميع، و�الإد�نة لن توجهها 
�ل�شحفي���ة للرو�ئ���ي �ملزيف 
وح�ش���ب، بل �شتك���ون مبثابة 
ح�شا�ش���ة  ملرحل���ة  مر�جع���ة 
من حياة �لب���اد وما �شابها 
من �شد�م���ات دموية، حيث 
يت�شاعد �حلدث على خ�شبة 
�مل�شرح، تاركًا �ملجال لتقدمي 
للق�ش���ة  متع���ددة  ق���ر�ء�ت 
ل���ن  فاخل���وف  �لرئي�شي���ة، 
يبقى فق���ط عن���و�ن �لرو�ية 
�مل�شروق���ة م���ن غ���رمي �الأب 
ومناف�ش���ه على ح���ب �شليمى 

ذاكرة ق�ضرية

ت�ضحيح األوان
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جنم���ة م�شرح �لثمانيني���ات يف �شورية، بل كان حمورً� 
�أ�شا�شيًا يف نقا�ض �حتدم مع تفاقم �الأحد�ث وتك�شفها 
ع���ن كو�لي����ض �لرعب و�عرت�ف���ات باهظة م���ن جابر 
ت�شوقها �ل�شحفية �ل�شابة �بنة �لكاتب �ملغدور، و�شواًل 
�إىل �الع���رت�ف �الأق�ش���ى عل���ى وقع �لفت���اة �لتي تعاين 
من مر����ض �ل�شرع، حي���ث يتاآلف ذلك م���ع �ل�شر�ع 
�لر�هن، ُمنتجًا ما ي�شبه عملية قلب مفتوح على �أزمنة 
وب�شر و�أمكنة، ليح�ش���ر �ملا�شي كجذر لر�هن دموي، 
ح�شرت ع���ربه جر�ئم �الإره���اب و�لتكف���ر �لدموي، 

لي�شبح �لقاتل ن�شخة من �لقتيل .
جائ����زة �أف�شل �إخر�ج ذهب����ت للمخرج �لتون�شي 
حم���ادي الوهايب���ي عن عر�شه »جوي����ف« �لذي كتبه 
ع����ن يه����ود تون�����ض ومناق�ش����ة �أو�شاعهم م����ن منظور 
وطن����ي �جتماعي����ًا وثقافي����ًا و�شيا�شي����ًا، غائ�ش����ًا يف 
ق�شاي����ا م�شك����وت عنه����ا يف �لعرق و�جلن�����ض و�لدين 
و�لوطني����ة و�النتم����اء، وذل����ك م����ن خ����ال �لنب�ض يف 
تاري����خ �ل�شخ�شيات �لتي تفت����ح �أبو�بًا على جملة من 
�ملفاهيم �خلاطئة خللخلة �مل�شلَّمات وك�شف �مل�شتور .
ج���واد الأ�ض���دي �نت���زع جائ���زة �أف�ش���ل �شينوغر�فيا 
ع���ن عر�ض م���ن تاأليف���ه بعن���و�ن »تقا�شيم عل���ى �حلياة« 
�ل���ذي ن���ّوع فيه الأ�ضدي عل���ى ق�شة »�لعنرب رق���م �شتة« ل� 

ت�ضيخوف �لت���ي كان قد ��شتغلها مع فرقة �مل�شرح �لقومي 
بدم�ش���ق، وفيها �ش���ّور �ملخرج �لعر�قي حي���اة �شخ�شيات 
حت���ت �أر�شية، تعي�ض يف ع���امل �الأقبية ومنزلقاتها، ح�شود 
من �لب�ش���ر �ملقهورين و�ملك�شوري���ن، �ملهم�شني و�جلوعى، 
يعانون �لذل و�ملهانة و�لعبودي���ة باأج�شاد حاّرة و�شاخطة، 
م�شتغًا على فكرة �لثبات و�حلركة، و�شواًل �إىل لغة �لعنف 
و�لق�ش���وة و�لتي قابلها يف �لعر����ض �ل�شخط و�لرف�ض لكل 
�ملمار�ش���ات �لتي تقمع �حلقيق���ة، �أو �الإعان �مل�شروع عن 
كل �الأ�شاليب �لتي تفق���د �لنف�ض �لب�شرية حقها يف �لعي�ض 

و�لتمتع بحياة �آمنة .
جائزة �أف�شل ممثلة �نتزعتها �ملمثلة �لر�وندية 
�ضي�ضي���ل كونكوندا عن دوره����ا يف عر�ض »جدر�ن.. 
ن�����ض  ع����ن  كارمي���ريا  كارول  ملخرجت����ه  ج����در�ن« 
»�لب�ش����ل يجعلنا نبكي« ل� زينب���و جاللو �لذي حتدث 
ع����ن ذلك �ملوروث �لام����ادي �ل�شاكن و�خلفي �لذي 
تتناقل����ه �لن�ش����اء و�لفتي����ات عن �جل����د�ت، ليت�شاءل 
�لعمل : ماذ� لو �أعدنا �لنظر و�لتفكر بهذ� �ملوروث 
ع����رب �أدو�ت و�أ�شئل����ة �حلا�شر حيث جمتم����ع رو�ند� 
كبل����د �إفريقي يحفل بقو�عده �خلفي����ة �ملتحكمة فيه 
و�لتي ال تعطي �لن�شاء �شوى مكانة ومنزلة �أدنى و�أقل 

مما تعطيه للرجال .

الوفد ال�ضوري برئا�ضة اأ.عماد جلول مدير امل�ضارح واملو�ضيقا
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حم����دي  م����ن  تاألف����ت  �لت����ي  �لتحكي����م  جلن����ة 
احلماي����دي من تون�ض رئي�ش����ًا وع�شوية زياين �ضريف 
عي����اد م����ن �جلز�ئر و�ضادي����ة زيتون م����ن لبنان وه�ضام 
كفارن����ة م����ن �شورية ومولبي����اي مبونغ����ا من �لكونغو 
�أ�شادت بالعرو�ض �ملتناف�شة و�أكدت على �شرورة دعم 
حركة �لتاأليف �مل�شرح����ي �ملحلي عو�شًا عن �ال�شتعانة 
بن�شو�����ض مرتجم����ة �أو ن�شو�����ض ذ�ت طاب����ع جتريبي 

تفتقر �إىل �لبناء �لدر�مي و�حلبكة و�ل�شخ�شيات .

و�شمل����ت عرو�����ضُ �مل�شابق����ة �لر�شمي����ة م�شارك����ة 
عرو�ض »�ملجنون« من �الإمار�ت �لعربية �إخر�ج حممد 
العام����ري ن�ض قا�ضم حممد �ل����ذي ��شتقى ن�شه من 
ن�ض جران خليل ج����ران »�ملجنون« م�شتلمهًا �شفرً� 
تاريخيًا وروحانيًا وفل�شفي����ًا، �إ�شافًة الإ�شاء�ت �شعرية 
ح�ش����رت يف �حل����و�ر ب����ني �ل�شخ�شي����ات ويف �الأناق����ة 
�لب�شرية للعر�ض �لذي كان جنبًا �إىل جنب مع كل من 
عرو�ض �مل�شابقة : »�ل�شاع����ة �الأخرة« من م�شر و»يف 

حمادي الوهايبي

تقا�ضيم على احلياة
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عزل����ة حقول �لقطن« م����ن غينيا و»هامل����ت بعد حني« 
م����ن �الأردن و»يومي����ات �أدت �إىل �جلن����ون« من �لكويت 

و»عبث« من �ملغرب .
يف ق�ش���م �لعرو����ض �ملو�زي���ة �شهدت �ل���دورة ح�شدً� 
م���ن �الأعم���ال �لتي ج���اوزت �ملئ���ة عر����ض، كان �أبرزها : 
»تخفي���ف حمول���ة« من �لكونغ���و« و»يف عر����ض �لبحر« من 
�شوري���ة و»كلمات لاأمل« من بوركينا فا�ش���و و»عاي�شة« من 
م�ش���ر و»�لبيت« من لبنان و»بيت برن���ارد� �ألبا من ت�شاد« 
و»يف �لعا�شفة« و»قزح« و»قمر 14« و»مدينة �لعجائب« من 

تون�ض و»منطقة حمظورة« من �شوي�شر� .
تظاه���رة »م�ش���رح �لع���امل« �شمت ه���ي �الأخرى 
�لعدي���د م���ن �لعرو�ض م���ن كل م���ن �أملاني���ا و�أرمينيا 
و�لرب�زيل وبلغاريا وكن���د� و�ل�شني وفرن�شا وجورجيا 
و�لهن���د و�إي���ر�ن و�ملك�شي���ك ورومانيا و�شربي���ا وفيها 
ب���رزت �أ�شالي���ب و�أ�ش���كال فني���ة عدي���دة، جاورته���ا 
مغام���ر�ت على م�شت���وى �لبحث و�ال�شتغ���ال على لغة 

�جل�ش���د وتقدمي ق���ر�ء�ت جديدة وجريئ���ة عن غليان 
�لع���امل باحل���روب و�لنز�ع���ات وح���ركات �الحتج���اج 
و�لرف�ض ل�شتى �أ�شكال �الن�شياع و�لر�شوخ لعمى �الآلة 
و�شيطرة �لتكنولوجيا �لرقمية و�ختز�لها لاأحا�شي�ض 

�لب�شرية وحماولة م�شادرتها .
كما �شلطت �لدورة �ل�شوء على جتارب م�شرحية 
ب���ات �شروري���ًا �النتب���اه �إليه���ا، طارح���ًة �الأ�شئلة عرب 
ندو�تها �لفكرية حول �خللفية �لفكرية لتلك �لتجارب 
وبد�ئلها �جلمالية وهو�ج�شها �لثقافية و�أ�شئلة �لهوية 
وما ه���و �خلطاب �ل���ذي تتبن���اه هذه �لف���رق وما هي 
�لثقافة �لتي تبثها ع���رب خطابها �مل�شرحي.. نقا�شات 
ق���ادت �إىل تاأم���ات يف و�ق���ع ه���ذه �لتج���ارب وكيف 
تتمو�شع �ليوم يف مناخ جغر�يف عربي وما هي و�شائلها 
و�شيا�شاته���ا �الإنتاجية وما مدى جناعتها يف ��شتنبات 

�مل�شرتك �لثقايف بينها وبني �ملجتمعات �الأخرى .
 ح�شر يف هذ� �جلانب �لعديد من �لعرو�ض من �أوربا 

ه�ضام كفارنة
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و�إفريقيا و�أم����ركا وكند�، لعل �أبرزها كان »ُمّر« فرن�شي 
جز�ئ���ري ملخرجيه اأم���ني اأدجينا واأزي���ادي با�ضكونانا 
و»�جلان���ب �الآخر للحديق���ة«  ملخرج���ه اأ�ضامة حال 
و»�أور« �أملاين كويت���ي ملخرجه وكاتبه �ضليم���ان الب�ّضام 
وفي���ه �قتب����ض الب�ضام م���ن �لن�ض �ل�شوم���ري �ملحفور 
باللغة �مل�شمارية على �لرق���م �الأثرية �ل�شومرية و�لتي 
يع���ود تاريخها �إىل م���ا قبل �الألف �لث���اين قبل �ملياد 
و�ملكت���وب يف رثاء دمار مدين���ة �أور �أقدم مر�ثي �ملدن 
يف تاري���خ �لب�شرية، ففي ع�شية دمار مدينة �أور 2004 
قبل �ملياد وبني ع�شي���ة و�شول �لبعثة �الأثرية �الأملانية 
�إىل باب���ل مطلع �لقرن �لع�شري���ن يف �لعام 1903 ومع 
تاري���خ تدمر �لتنظيم���ات �الإرهابية لاآث���ار �لعر�قية 
ت���دور �أحد�ث مت�شابكة زمني���ًا، ليطرح �لعر�ض �أ�شئلة 

تتعلق بالذ�كرة و�ملعرفة و�لهوية و�لطموح .
�شعت �أيام قرطاج �مل�شرحية يف ن�شختها �لع�شرين 
�إىل �ملزي���د من جتذي���ر �ملمار�شة �مل�شرحي���ة يف �شياق 
�لامركزية �لثقافية، حيث قدمت �لعديد من �لعرو�ض 
يف �مل���دن و�لبلد�ت �لتون�شية، فلم يظل �ملهرجان حكرً� 
على م�شارح �لعا�شمة، ليحفل هذ� �لكرنفال �مل�شرحي 
مب�شارك���ة و��شع���ة م���ن كل م�شرحيي تون����ض يف كل من 
�لق���رو�ن و�شو�شة ومدنني و�ل���كاف و�لق�شرين، فيما 
كان مل�ش���رح �لطف���ل و�جلامعي و�له���و�ة م�شاحة مهمة 
من �لفعالي���ات نحو توطيد �مل�ش���رح �ملدر�شي ودوره يف 
تربي���ة وتثقيف �لن�ضء �جلدي���د و�إبعاده عن مع�شكر�ت 
جتني���د �الأطفال و�لعنف �ل���ذي مياَر�ض عليهم يف باد 
�لع���امل �لثال���ث، لتت�ش���در �ملهرج���ان تظاه���رة الفت���ة 
بعنو�ن »م�ش���رح �ل�شجون« �لذي كان حا�شرً� هو �الآخر 
يف قرط���اج وذل���ك عرب عرو����ض قدمه���ا �ل�شجناء مع 

م�شرفني نف�شيني وفنانني.
مل تغ���ب �لندو�ت عن �أجن���دة �ملهرجان �لعريق، 
حيث ت�شدرت ندوة »�مل�ش���رح �لتون�شي و�لامركزية« 
�لنقا����ضَ �لذي �أثاره كل م���ن حممد م�ضع���ود اإدري�س 
ويا�ض���ني ع���وين، متناول���ني ن�ش���اأة �مل�ش���رح �لتون�ش���ي 

يف �مل���دن، لي�شب���ح �أح���د �أ�ش����ض �ملدين���ة �حلديثة يف 
�شتيني���ات �لق���رن �لفائ���ت، حيث ر�فق ذل���ك تاأ�شي�ض 
ف���رق م�شرحية ن�شطت يف �ملدن و�جله���ات �لتون�شية، 
وكان ذل���ك على غ���ر�ر ما ح���دث يف فرن�شا من توجه 

نحو بد�ية �شيا�شة المركزية .
�لعن���و�ن �لث���اين لن���دو�ت قرط���اج كان »�ملمث���ل 
و�لرك���ح يف �مل�شرح م���ا بعد �لدر�م���ي.. روح �لتخطي 
�أو حاج���ة للهجن���ة؟« وكانت باإد�رة حمم���د املديوين، 
مقررة �لندوة ب�ضمة فر�ضي�ضي، وفيها تناول �لباحثان 
�مل�ش���رح كتفك���ر وفك���ر، منوه���ني مب�ش���رح م���ا بع���د 
�لدر�مي باعتب���اره مو�شوعًا ما يز�ل يفر�ض نف�شه يف 
�خلط���اب �لنق���دي و�لفني و�لنظ���ري �ملتعلق بامل�شرح 
وفن���ون �لعر�ض، بل �لعدد �لكبر من �ملنجز�ت �لفنية 
�ملن�شوية �شمنه من رق�ض معا�شر و�شرك فني وفنون 
ت�شكيلية معا�شرة مبختلف �أنو�عها ومقارباتها، وعدد 
مهم من �الإنتاج���ات �مل�شرحية جند فيها �لتكنولوجيا 

�حلديثة و�لفنون �لب�شرية �حلديثة .
»�لكتاب���ة  بعن���و�ن  ن���دوٌة  �لنقا����ض  ه���ذ�  توج���ت 
�مل�شرحي���ة.. حتوالتها ورهاناته���ا يف �لدر�مي وما بعد 
�لدر�م���ي« و�أث���ارت ه���ذه �لندوة �لت���ي �أد�ره���ا �لناقد 
ح���امت  وقرره���ا  امل�ضع���ودي  احللي���م  عب���د  و�لكات���ب 
التليل���ي حمم���ودي �أ�شئلة عدي���دة، �أبرزها : »هل كان 
رف���ع �شعار موت �ملوؤل���ف كافيًا كي ننه���ي �لنقا�ض حول 
�لكتاب���ة �مل�شرحي���ة �أو ح���ول كتابة �لن����ض �مل�شرحي؟« 
فالن����ض �مل�شرح���ي بفع���ل �أ�شبقيت���ه عل���ى �لفرجة هو 
�لثابت يف �لتحوالت �الأكرث ر�ديكالية، وهو �لتعبر عن 
�لدر�ما يف �أبهى جتلياتها، وعليه فقد بحثت �لندوة يف 
حتوالت �لكتاب���ة �مل�شرحية �لعربية ورهاناتها يف �شياق 
�لو�قع �ل�شيا�شي و�لثق���ايف �ملتحول، ودللت على تر�جع 
هذ� �لنوع م���ن �لكتابة �لدر�مية �أم���ام جائحة كتابات 
م�شرحي���ة جديدة �أ�شبحت �شب���ه عاجزة عن ��شتيعاب 
�لو�قع �لذي بات �أكرث �نفاتًا و�جنذ�بًا الأ�شكال تعبرية 

م�شو�شة وك�شيحة حتت يافطة �حلد�ثة و�لتجريب .
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مب�ساركة ع�س���رة عرو�ض م�سرحية اأقيمت يف املنامة 
ال���دورة 12 من مهرجان ال�س���واري امل�سرحي لل�سباب يف 
�سهر اأيلول املا�س���ي وقد تاألفت جلنة اختيار العرو�ض من 
الفنانني ح�سن عب���د الرحيم–ابراهيم خلفان–جمعان 
الرويع���ي الت���ي اخت���ارت الأعم���ال التالي���ة م���ن ب���ني 54 
عم���ًا تقدمت بطلبات للم�سارك���ة يف املهرجان : »ح�سرة 
حرة-ت���اء �ساكنة-�سرخة اأمل-ط���ران فوق املدينة-وقت 
للتجوال-اأي���ام �سفراء-املفت���اح-يف احلل���وة واملرة-لي�ض 

بعد-�ساأموت يف املنفى« .
وت�سم���ن املهرج���ان اإقامة موؤمتر ال�س���واري الدويل 
امل�سرح���ي لل�سباب يف ن�سخته الأوىل حت���ت �سعار »امل�سرح 

وما بعد الإن�سانية« .
ونظم املهرج���ان ور�سة تدريبية للمدرب���ة الأمركية 
روبريت���ا لوفيت���و ح���ول ال�سب���كات امل�سرحي���ة بحث���ت يف 
اأهمي���ة تكوي���ن ال�سب���كات والعاقات ب���ني امل�سرحيني من 
خمتلف دول الع���امل لتعزيز التبادل الثق���ايف فيما بينهم، 

كم���ا اأقيم���ت ور�سة عمل ع���ن الكتابة 
امل�سرحي���ة احلديث���ة والدراماتورجيا 

للمخرج امل�سرحي اريك األتورفري .
وج���اءت نتائ���ج املهرج���ان على 

النحو التايل :
الفن���ان  اأول  ممث���ل  -اأف�س���ل 
يف  دوره  ع���ن  ح�س���ن  ب���ن  حم���ودة 

م�سرحية »لي�ض بعد«-تون�ض .
للفنان���ة  اأوىل  -اأف�س���ل ممثل���ة 
ناري���ن غريغوري���ان ع���ن دوره���ا يف 
م�سرحي���ة »ط���ران ف���وق املدين���ة«-

اأرمينيا .
مل�سرحية  �سينوغرافيا  -اأف�س���ل 

»اأيام �سفراء«-جورجيا .
-اأف�سل تاأليف مو�سيقي مل�سرحية »اأيام �سفراء« .

-اأف�س���ل خم���رج املخ���رج ديفي���د ان���در �سيف���ل عن 
م�سرحية »اأيام �سفراء« .

-اأف�سل عر�ض م�سرحية »وقت للتجوال«-رو�سيا .
-اأف�س���ل تاألي���ف الكات���ب جم���ال ال�سق���ر ع���ن ن�ض 

م�سرحية »احللوة واملرة«-البحرين .
-جائ���زة جلنة التحكيم اخلا�س���ة مل�سرحية »ح�سرة 
واأ�سام���ة  ديب���ان  حمم���د  تاألي���ف  اأملاني���ا  حرة«-�سوري���ة، 

احلفريي اإخراج حممد ديبان .
ومت من���ح �سهادة تقدي���ر للمخرجة غ���ادة الفيحاين 
خمرج���ة م�سرحية »احللوة وامل���رة« و�سهادة اأخرى للفنان 

مبارك �سويد عن دوره يف م�سرحية »احللوة واملرة« .
وق���د تاألفت جلن���ة التحكيم من د.حمم���د اخلزاعي 
)البحري���ن( جوهان���ا جري�س���ري )فرن�س���ا( نا�س���ر عب���د 

املنعم )م�سر( .

ع�سر فرق م�سرحية يف

 مهرجان ال�شواري امل�رشحي لل�شباب الثاين ع�رش

اأ�سعد ف�سة

اأ�سرة م�سرحية ح�سرة حرة
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فن م�س��رح عرائ���س الدم��ى يجذب 
ال�سغ��ار مب��ا ميل��ك م��ن األ��وان واأ�س��كال 
لذل��ك  وي�سعده��م،  فيمتعه��م  وبهج��ة، 
رون به وي�سع��ون اإليه.. من  نراه��م يتاأثَّ
جم��ال  يف  العامل��ن  اهتم��ام  ازداد  هن��ا 
ه��و  م��ا  كّل  بتق��دمي  الدم��ى  عرائ���س 
الف��ت وجمي��ل يج��ذب الطف��ل ويحق��ق 
ل��ه ال�سع��ادة، فظه��ر لدين��ا خمرج��ون 
مهتمون ومتخ�س�سون يحاولون النهو�س 
به��ذا الف��ن ق��در االإم��كان مل��ا يالقيه يف 
ال�سن��وات االأخرية م��ن تراجع كبري على 
م�ست��وى الدول العربية.. هنا ن�س حواٍر 
اأجرت��ه »احلي��اة امل�سرحية« م��ع املخرج 
امل�س��ري ه�س��ام اأحمد طلع��ت املتخ�س�س 
باإخ��راج عرو�س م�س��رح الدمى وقد نال 
العديد من اجلوائز على ال�سعيد العربي 
واالأجنبي وهو مدير الن�ساط الثقايف يف 
جمعية الغد العربي ومدير م�سرح ن�سائم 
الف��ن يف القاه��رة واأخ��رج العدي��د م��ن 
امل�سرحي��ات يف وزارة الرتبي��ة والتعلي��م 
املهرجان��ات  م��ن  العدي��د  يف  و�س��ارك 
الدولية واأق��ام ور�س��ات تدريبية كثرية 
يف العدي��د من دول العامل وه��و م�ست�سار 
تدري��ب م�سرح فن��ون العرائ�س يف تون�س 
واجلزائ��ر واالإم��ارات والكويت وحا�سل 

على اإجارة م�ست�سار تدريب دويل :

�سريعة �سليم حديد

�ملخرج �مل�رصحي �مل�رصي ه�شام �أحمد طلعت..
حوار يف م�سرح العرائ�س 
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*عل����ى اأّي اأ�سا�����ص تختار الن�����ص امل�سرحي الذي 
تريد تنفيذه على خ�سبة امل�سرح؟

**عندم����ا �أتنا�ل �لن�ص �أنظ����ر �إىل ر�ؤية م�ؤلفه 
فيم����ا �إذ� كان����ت ت��ف����ق �لأف����كار �لتي بد�خل����ي ��لتي 
�أمتن����ى �أن �أطرحه����ا على خ�صب����ة �مل�ص����رح لت�صل �إىل 
�ملُ�صاه����د، �عندم����ا �أ�ص����ل �إىل تلك �لقناع����ة �أبحر يف 
�لن�����ص ��أمتلَّى معانيه ��أق����ر�ؤه عدة مر�ت حتى تكتمل 
�ل�ص�����رة يف ذهن����ي، ��أدخ����ل يف حال����ة م����ن �لتفك����ر 
�لعميق يف تفا�صيله ��أعي�ص �أحد�ثه �كاأنها جتري على 
خ�صب����ة �مل�ص����رح، ��أبحث ع����ن ه�ي����ة كلِّ �صخ�صية من 
�ل�صخ�صي����ات �لتي ر�صمها �لكات����ب، فاألب�صها �أد��رها 
ك  ��أزياءها ��ص����ط �لإ�صاءة ��مل��صيق����ا ��أجعلها تتحرَّ
�أم����ام خميلتي ك�صريط �صينمائ����ي تتد�فع فيه �مَل�صاهد 
بعف�ية �تاأٍن.. ث����م تاأتي مرحلة �لتفكر يف كيف ميكن 
يل تنفي����ذ حمت�����ى �لن�ص عل����ى خ�صبة �مل�ص����رح بر�ؤية 
خمتلف����ة ع����ن �ملعتاد حت����ى �أ�ص����ل �إىل مرحل����ة �لتميز 
يف �لعر�����ص �بطريق����ة فني����ة من خ����ال ر�ؤي����ة �صمعية 

�ب�صرية .
*كي����ف تتن����اول الن�����ص امل�سرح����ي عل����ى خ�سب����ة 

امل�سرح؟
����ر به ه� �لأد��ت �لتي �أ�صتخدمها  **�أ�ل ما �أفكِّ
يف تن����ا�ل �لن�ص �كيف �أختار �ملمثل �لذي ه� من �أهم 
ز خ�صبة �مل�صرح من  ع��مل جناح �لعر�ص �كي����ف �أجهِّ
كل �جل��ن����ب �لت����ي حتتاجها لك����ي �أ�صتطي����ع �أن �أحقق 
ر�ؤية كاملة من كل �لن��حي.. من �ملهم �أن يك�ن �لعمل 
منظمًا �فق برنامج ي�م����ي �أعمل عليه �أثناء �لرب�فات 
��أك�ن مطمئن����ًا على �أن كل �لعنا�صر �لتي �أحتاجها يف 
�لعم����ل مت�فرة م����ن ممثلني �مهند�ص����ي ديك�ر �فنيني 
�مهند�ص����ي �إ�ص����اءة، علمًا �أن لكل خم����رج طريقته يف 

�لعمل على تنفيذ �لعر�ص .
*م����ا اأهمي����ة املهرجان����ات املتخ�س�س����ة مب�س����رح 

العرائ�ص بالن�سبة لك؟
**�ملهرجان����ات ب�ص����كل ع����ام له����ا د�ر كب����ر يف 

�صق����ل خ����ربة �مل�صاركني من د�ل خمتلف����ة ملا يتم فيها 
ً� من �أ�صباب  ر ج�َّ م����ن تبادل معريّف �خرب�ت مم����ا ي�فِّ
�لتقدم، كّل ح�صب �خت�صا�صه.. �بالن�صبة يل تك�صبني 
�مل�صارك����ة يف �ملهرجانات خرب�ت جتعلن����ي على در�ية 
م م����ن فن�����ن ��أع����رف �إىل �أي ح����د ��صل����ُت  مب����ا ُيق����دَّ
بعر��صي مما يعطيني د�فعًا كبرً� للعمل �أكرث فاأكرث.. 
�مل�صارك����ة يف ه����ذه �ملهرجانات هي تب����ادل للخرب�ت، 
�لكل د�ل����ة خ�ص��صيتها يف تقدمي فنه����ا، فاأنا عندما 
ل �صياحة معرفية لبلدي  �أق����دم عر��صًا م�صرحية �أ�ص����كِّ
لأنن����ي �أتن����ا�ل ق�صايا تخ�����ص جمتمعي �ل����ذي �أعي�ص 
فيه، �هذ� ن�����ع من �أن��ع �لرت�ي����ج لل�صياحة �ملعرفية، 
فمث����ًا ت�صر �أ�ص����كال �لعر�ئ�ص يف م�ص����ر �إىل �أن هذ� 
�لعر�ص م�ص����ري لأن �لعر�ص يعك�����ص �مل�ر�ث �لثقايف 
مُت هذه �ل�صنة عر�صًا بعن��ن  ��حل�ص����اري مل�صر.. قدَّ
»�لليل����ة �لكب����رة« �ه� يتكلم عن �مل�����ر�ث �ل�صعبي من 
خال �لأغاين ��لأزياء، �من �ملهم �أن ننتبه جيدً� �إىل 
ت�صميم �لدمية لأن �لت�صميم يعك�ص ح�صارة �لبلد من 
�أزياء ��أغاٍن �فن�ن، �أما �إذ� �عتمدنا على �لت�صميمات 
�لأجنبية ف�ص�ف ت�صيع ح�صارتنا �ه�يتنا، لذلك نحن 
نحر�ص عل����ى تر�صيخ مق�مات ه����ذه �حل�صارة �لفنية 
�لعريق����ة لن�صمن لها �لبق����اء ��ل�صتم����ر�ر باعتبار �أن 
ف����ن عر�ئ�ص �لدمى �صف����ر ح�صاري ل مثي����ل له �كاأن 
ث ع����ن ه�يتها.. �باملجمل فاإن من ي�صهد  �لدمى تتحدَّ
هك����ذ� مهرجانات ل بّد له من �أن يطمح �إىل �حل�ص�ل 
على �أف�صل �جل��ئ����ز، فاملهرجانات عبارة عن معركة 
ثقافي����ة، �صاحه����ا �خل����ربة �جمالية �لعر�����ص �متيز 

�لأ�صل�ب لإثبات �لذ�ت . 
*م����ا هي املهارات املطلوبة من املمثلني لتقدمي 

عر�ص م�سرحي عرائ�سي؟
**عندما ي�صند �ملخرج �ل����د�َر �ملنا�صب للممثل 
فعل����ى �ملمث����ل �أن يتاب����ع �صناعة �لدمية ب����كل مر�حلها 
حتى ي�صتلمها �تك�����ن �أمامه على خ�صبة �مل�صرح �ذلك 
ف عل����ى �إمكانياتها، ��إن  كي يعي�����ص تفا�صيلها �يتع����رَّ
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�ج����د فيها �أي����َة م�صكلة بالن�صبة له فعلي����ه �أن يتكلَّم مع 
منف����ذ �لعر�ئ�ص م����ن �أجل �إ�صاحها، �بع����د ذلك يبد�أ 
�ملمث����ل بالت����درب على حرك����ة �لدمية ح�ص����ب �ل�ص�ت 
�ملنا�ص����ب بع����د �أن يك�ن ق����د �صمعه ��أخذ عن����ه ت�ص�رً� 
دقيق����ًا ي�صاعده عل����ى �لتفاعل مع حرك����ة �لدمية على 

خ�صبة �مل�صرح .
*ملاذا يجذب م�سرح العرائ�ص ال�سغاَر اأكرث مما 

يجذبهم الن�ص امل�سرحي املمثل ب�سرياً؟
**م�ص����رح �لعر�ئ�ص ميتاز باخليال �لذي ه� �أهم 
عن�صر من �لعنا�صر �لتي ت�صغل عقل �لطفل، �لأن فن 
�لدمى عامل من �خليال ��لنبهار ينجذب �إليه �لطفل، 
�ه� بالن�صبة له مركز ترفيهي �تعليمي يجعله يف حالة 

م����ن �لن�ص�ة ��ل�صعادة.. كذلك �ص����كُل �لدمى �حجمها 
يج����ذب �لطف����ل �إليه����ا، ��لنبه����ار بالأل������ن ��لديك�ر 
��ملاب�����ص ��لأغ����اين ��لأحلان مما يحق����ق �لكثر من 
رغبات����ه، كذل����ك تخاط����ب عر������ص �لدم����ى �أحام����ه 

�حتاكي خياله فيجد نف�صه فيها .
م فن  *م����ا ه����ي املعوق����ات الت����ي حت����ول دون تق����دُّ

م�سرح العرائ�ص ب�سكل عام؟
**قّل����ة �لن�ص������ص �مل�جه����ة للطف����ل، كم����ا �أن 
�لن�ص������ص �لت����ي ُتعَر�����ص غ����ر جي����دة �ل تائم فكر 
�لطف����ل �ل تفي باملطل�ب.. كذل����ك ل ي�جد �إنتاج جيد 
يف ه����ذ� �ملجال، ف�صعف �مليز�ني����ات �ملخ�ص�صة لتلك 
�لعر��ص ي�ؤثر على ج�دة �لعر�ص �مل�صرحي مما ي�ؤدي 
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�إىل تر�جع����ه.. كم����ا ناحظ دخ�ل بع�����ص �ملمثلني من 
غ����ر �ملتخ�ص�صني يف جمال �لعر�ئ�ص، �ب�صبب �صعف 
فهمه����م لهذ� �لفن ناحظ تده�ر حالة �لعر�ص ب�صكل 
لفت، �عدم �ج�د مهرجانات حقيقية تلبي �حتياجات 
�لفنان����ني يف �لرتق����اء بفن �لعر�ئ�ص �يت����م فيها تبادل 
ل �إليه فن �لعر�ئ�ص يف  �خلرب�ت �معرف����ة �آخر ما ت��صَّ
د�ل خمتلف����ة، �عدم �إر�صال بعث����ات من �ملتخ�ص�صني 
يف جمال عر�ئ�ص �لدمى �إىل �لد�ل �خلارجية.. كذلك 
عدم �ج�د مظلة عربية حقيقية تعمل على نه�صة هذ� 

�لفن يف �ل�طن �لعربي .
*وماذا عن تكنولوجيا فن العرائ�ص؟

**فن �لعر�ئ�ص ل بّد له �أن ي��كب �لتكن�ل�جيا، 
فه����ي ت�صي����ف �ص����كًا جدي����دً� للعر�ص ليظه����ر بج�دة 
م����ة باإمكانها  كب����رة من خال �أجه����زة جديدة �متقدِّ
�لعم����ل على ج����ذب �لطف����ل للعر�����ص ب�صت����ى �ل�صبل.. 
�من �ملع����ر�ف �أن للعر�ئ�����ص �أ�صكاًل كث����رة �متعددة، 
منها عر�ئ�ص �ملاري�ن����ت ��لعر�ئ�ص �لقفازية �عر�ئ�ص 
�ملا�ص����كات �عر�ئ�ص �لطا�ل����ة ��لعر�ئ�ص �ل�صخمة، �ل 
بّد م����ن �أن تدخل فيها �لتقني����ات �حلديثة لأنها تخدم 

�لعر�ص �مل�صرحي با �صك .  
*ح�سرَت العديد من مهرجانات م�سرح الدمى 
الأجنبية, فما الذي مييزها عن مثيالتها العربية؟

ز �ملهرجانات �مل�صرحية �لأجنبية  **�أكرث ما مييِّ
ه����� �لهتم����ام �ل�صدي����د بن�عي����ة �لعر������ص م����ن حيث 
�جل�����دة ��لتمي����ز، ��ل�صع����ي لأن حتقق تل����ك �لعر��ص 
�أه����د�ف �ملهرج����ان من تب����ادل معريف �ثق����ايف �ك�صب 
�خلرب�ت ��كت�ص����اف �لعر��ص �جليدة �ما �إىل ذلك.. 
�لاف����ت �أي�ص����ًا تنظيم برنامج �ملهرج����ان بدقة بحيث 
ي�صتطي����ع �مل�صارك�ن متابع����ة كل �لعر��ص ��لن�صاطات 
ب�صكل منظم �جيد �منا�صب بالن�صبة لهم، �أما بالن�صبة 
للمهرجان����ات �لتي تقام يف بع�ص �ل����د�ل �لعربية فهي 
مهرجان����ات جميل����ة �متع�ب عليها، لكنه����ا تفتقر �إىل 
تنظي����م بر�مج متاَبعة دقيقة، �ه����ذ� �لأمر يختلف من 

د�ل����ة �إىل �أخرى، فبع�ص �ل����د�ل حتا�ل جاهدة �صبط 
برناجمه����ا ق����در �لإمكان، م����ع �لعلم �أن م����دة �نطاق 
�ملهرجان����ات يف �لد�ل �لأجنبية م����دة ق�صرة مقارنة 
بامل����دة �لت����ي تعتمده����ا �لكث����ر م����ن �ل����د�ل �لعربية، 
�ه����ذ� �لف����ارق بحد ذ�ت����ه يجعل عملية �صب����ط بر�مج 
�مل�ص����اركات من قبل �ملدع�ين ي��جه �ل�صع�بات لأنهم 
يخ�صعن�����ن �إىل مدة ��صتقبال قد تختلف من جمم�عة 
�إىل �أخ����رى.. �إن عدم �صب����ط �آلية برنام����ج �ملهرجان 
يجع����ل �ملتابعني حمر�مني من متابع����ة ما ُيعَر�ص على 
خ�صب����ات �مل�صارح من عر��ص متن�ع����ة، بالإ�صافة �إىل 
��صتدعاء بع�ص �لفرق من �له��ة مما ي�صعف �أهد�ف 
�ملهرج����ان �يحد م����ن �أهميت����ه.. �إن ��صتدع����اء �ل�ف�د 
�ملتمكنة من فن �مل�ص����رح يعطي قيمة عالية للمهرجان 
مم����ا يجع����ل �مل�صارك����ني يقّيم�����ن �أنف�صه����م باأنف�صهم 
ح�ص����ب ما ي�صاهد�نه من عر��ص تثر حما�صهم للعمل 
�أك����رث فاأكرث من �أجل حت�ص����ني �أنف�صهم.. �ما يلفتنا يف 
مهرجانات بع�����ص �لد�ل �لعربية ع����دم �ج�د م�صارح 
خم�ص�ص����ة للعر������ص �لعر�ئ�صي����ة �ه����ي تفتق����ر �إىل 
�لتجهي����ز�ت �لازم����ة لتقدمي �مل�صرحي����ات مما يجعل 
تنفي����ذ �لعر��ص �أم����رً� يف منتهى �ل�صع�ب����ة، �بالتايل 
ي�����ؤدي ذلك �إىل ظلم كب����ر من حيث تق����دمي �لعر�ص 
ب�صكل مريح �جيد مما قد يحرم �مل�صاركني من فر�صة 
�لف�ز باإحدى �جل��ئ����ز �ملطر�حة يف �ملهرجان، �هذ� 
يفقد �ملهرجان قدرته عل����ى تقدمي عر��ص من �صاأنها 
�أن ترفع من �مل�صت�ى �لفني للمهرجان.. �إن �لذي يثر 
�لعجب يف بع�ص �ملهرجانات �لعربية �ج�د �ملح�ص�بية 
��ملجام����ات �لتي تطغى على �ل�صط����ح، �هذ� يجعلهم 
ل����ني للم�صارك����ة، �بالتايل  ي�صتدع�����ن �أنا�ص����ًا غر م�ؤهَّ
يح����رم �لفرق �جليدة من فر�����ص هامة، �ينعك�ص هذ� 
�صلبًا على جميع �مل�صاركني.. �مهما كانت ماحظاتنا 
ح�ل �ملهرجانات �لعربية لكن تبقى لها �أهميتها ك�نها 
جتمع ك��در فنية متن�عة من �صتى �لبلد�ن �ت�فر لهم 

فر�ص �لتعا�ن ��لتعارف ��لتاقي �لثقايف �ملميز .
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يف ال�صابع���ة ع�ص���رة م���ن عم���ره اأ�صي���ب الفت���ى 
�صلي���م بالده�ص���ة م���ن ف���نٍّ ا�صم���ه »م�ص���رح« عندم���ا 
ح�ص���ر م�صرحيًة يف �صينما فري���ال بطريق ال�صاحلية 
ز عنده  بدم�ص���ق يف خم�صينيات القرن املا�ص���ي ما حفَّ
روح العر����ض واال�صتعرا����ض، وم���ن يومها �ص���ار يقراأ 

امل�صرحي���ات وكلَّ م���ا ُيكَت���ب عن امل�ص���رح بت�صجيع من 
وال���ده الذي كان ميلك مكتبة كب���رة يف بيت العائلة.. 
ث���م بداأ بكتاب���ة بع����ض امَل�صاهد امل�صرحي���ة يف جتارب 
اأوىل وح���اول اأن ي�صن���ع م�صرحية مع رفاق���ه بت�صجيع 
م���ن النادي امل�ص���ري يف حي اأبو رمان���ة والذي اأ�صبح 

�صــــــــلوى �صالــــــــــح

يعتز بتجاربه مع ف�صة وعر�صان

الفنــان امل�صــرحي �صـــليم �صبــــري :
نقّاد م�صرحنا موؤطَّرون بعالقاتهم ال�صخ�صية 
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فيم���ا بعد املرك���ز الثق���ايف العرب���ي، وكان���ت البداية 
م���ع م�صرحي���ة »اأم���ل« التي ح�صره���ا جمه���ور الباأ�ض 
ب���ه اآن���ذاك.. ويف املرحل���ة اجلامعية وخ���ال درا�صته 
للحق���وق اقرتح �صلي���م �صربي اإن�ص���اء م�صرح جامعي، 
وبداأ بالفعل باإجناز امل�صرحي���ات بالتعاون مع زمائه 
الط���اب، ومنه���ا م�صرحي���ة »ل���كلٍّ حقيقت���ه« التي مت 
عر�صه���ا يف م�ص���رح احلم���راء، وكان مبه���ورًا باأجواء 
امل�صرح وبهذه الظاه���رة اجلميلة واجلمهور والتفاعل 
والت�صفيق، ونالت م�صرحياته اجلامعية اإعجاب مدير 
امل�ص���ارح اآنذاك جناة ق�صاب ح�صن ما جعله يعّينه يف 
امل�ص���رح القومي الذي كان حدي���ث التاأ�صي�ض وذلك يف 
الع���ام 1962 وهنا ب���داأت خطوات���ه االحرتافية ليلمع 
ا�صم���ه يف ف�صاء امل�ص���رح ال�ص���وري يف ال�صتينيات من 

القرن املا�صي.
جملة »احلياة امل�صرحية« التقت الفنان امل�صرحي 
�صليم �صربي واأجرت معه احلوار التايل حول جتربته 
الغني���ة يف جمال امل�صرح، واإن كان قد برع يف جماالت 
الفن���ون االأخ���رى كالر�ص���م والتمثي���ل يف التلفزي���ون 

وال�صينما .

امل�سل�س���ات  خ���ال  م���ن  اجلمه���ور  *يعرف���ك 
�س���ري  �سلي���م  يعرف���ون  م���ن  التلفزيوني���ة، وقائ���ل 
كممث���ل وخم���رج م�سرح���ي.. حدثن���ا ع���ن بدايات���ك يف 

امل�سرح . 
**ب���داأ �صغف���ي بامل�صرح من���ذ ال�صابع���ة ع�صرة من 
عم���ري، فكنُت اأذهب اأنا واأ�صدقائ���ي لنح�صر العرو�ض 
امل�صرحية مدفوعني بحبن���ا للم�صرح، وحاولنا اأن ن�صنع 
بع����ض العرو����ض امل�صرحية اأن���ا و�صديقي ب�ص���ام لطفي 
ت  ولكنن���ا مل ننجح لعدم وج���ود اخلربة الكافي���ة.. ومرَّ
االأي���ام اإىل اأن ب���داأُت الدرا�ص���ة يف اجلامع���ة وانت�صب���ُت 
اأع�صاوؤه���ا  كان  الت���ي  اجلامعي���ة  امل�صرحي���ة  للفرق���ة 
يحظ���ون بتدريب احرتايف رغ���م اأنهم ه���واة، وكان اأول 
عمل م�صرح���ي �صاركت فيه هو م�صرحي���ة »بيت الدمية« 

لهرني���ك اب�صن ب���دور البطول���ة، واأنا اأعتربه���ا من اأهم 
امل�صرحي���ات يف حياتي، وهي من اإخراج املخرج االأردين 
املح���رتف هاين ابراهي���م �صنوبر الذي در����ض االإخراج 
امل�صرحي يف اأم���ركا، وهذه امل�صرحية كانت بالن�صبة يل 
بداية العمل اجلدي عام 1960 ومنذ ذلك الوقت تعلقُت 

بامل�صرح وع�صُت هذا ال�صغف اجلميل .
*ارتبط���ت م�سرحياُت���ك املهمة بامل�س���رح القومي، 

فكيف انت�سبت اإىل هذا امل�سرح؟
** ل�ص����دة تعلق����ي بامل�صرح فك����رُت اأن اأ�صنع 
م�صرح����ًا خا�ص����ًا ب����ي ولكن����ي مل اأمتك����ن م����ن ذلك 
لقل����ة التمويل امل����ادي، فوجدت اأن احل����ل االأمثل هو 
االح����رتاف، وهك����ذا انت�صب����ت اإىل امل�ص����رح القومي 
ال����ذي كان عل����ى راأ�ص����ه �صخ�صي����ة هامة ج����دًا هي 
املحامي جناة ق�صاب ح�صن الذي قال يل : »يا ُبني، 
امل�صرح �صيء مهم جدًا وعليك اأن تهتم به وتقراأ كل 
م����ا يتعلق به« وكان قد �صاه����دين يف م�صرحية »بيت 
الدمية« واأثنى على اأدائي الذي كان جواز مرور اإىل 
قب����ويل يف امل�صرح القومي كمت����درب يف البداية ملدة 
�صنتني، ليت����م تعييني بعد ذلك كع�ص����و اأ�صا�ض فيه، 
وهن����ا كانت خطوات����ي االأوىل يف طري����ق االحرتاف 

امل�صرحي .
* ف���رة عملك االح���رايف يف امل�سرح القومي 
كان���ت حافلة بامل�سرحيات املهمة، فما هي اأبرز تلك 

امل�سرحيات؟
** بع���د جناح���ي يف »بي���ت الدمي���ة« بامل�ص���رح 
اجلامع���ي كان���ت اأوىل اأعم���ايل يف امل�ص���رح القوم���ي 
ع���ام 1962 عندم���ا �صارك���ُت يف م�صرحي���ة م���ن اأروع 
امل�صرحي���ات هي م�صرحية »مروح���ة الليدي وندرمر« 
من اإخ���راج هاين ابراهي���م �صنوبر، وه���ي ملهاة من 
اأربع���ة ف�ص���ول للكات���ب اأو�ص���كار وايلد ُعر�ص���ت الأول 
م���رة  �صن���ة 1892 عل���ى م�ص���رح جامي����ض يف لن���دن، 
وتدور امل�صرحية حول ال�صي���دة الطيبة ويندرمر التي 
ت�ص���ك بخيانة زوجها له���ا.. وتتالت اأعم���ايل فقدمُت 
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ع���ام 1964 م�صرحي���ة »هواية احليوان���ات الزجاجية« 
لتن�صي وليام���ز اإخراج خ�صر ال�صّعار، وبعدها »االأخوة 
كارامازوف« لدي�صتويف�صكي اإخراج اأ�صعد ف�صة، و«لكل 
حقيقت���ه« تاأليف لويجي برانديل���و اإخراج اأ�صعد ف�صة 
عام 1965 ثم »عر�ض الدم« تاأليف لوركا اإخراج اأ�صعد 

ف�صة عام 1966 .
* باالإ�ساف���ة اإىل التمثي���ل كان���ت ل���ك جترب���ة يف 

االإخراج امل�سرحي، فكيف حتولَت اإىل االإخراج؟
** يف الع���ام 1967 انتقل���ُت م���ن التمثي���ل عل���ى 
امل�صرح الأدخل يف جتربة جديدة هي االإخراج امل�صرحي، 
وكان���ت البداية م���ع م�صرحية »البي���ت ال�صاخب« لكاتب 
�ص���وري ه���ذه املرة ه���و ولي���د مدفع���ي )2008-1932( 

وكنُت اأت�ص���اءل وقتها ملاذا نلجاأ اإىل 
امل�صرحي���ات العاملي���ة يف حني لدينا 
ن�صو����ض لكّت���اب �صوري���ني؟ ونظرًا 
الأهمية م�صرحية »البيت ال�صاخب« 
فق���د ُترِجم���ت اإىل ع���دة لغات من 
قبل اليون�صك���و ومت عر�صها يف عدة 
دول عربية  بعد عر�صها يف دم�صق، 
وهي اأول م�صرحية يعر�صها امل�صرح 
القوم���ي ماأخوذة ع���ن ن�ض حملي، 
وكان �صداه���ا طيبًا ل���دى اجلمهور 
َعن���ي على  والنق���اد، وه���ذا م���ا �صجَّ
االإخ���راج وجع���ل امل�ص���رح القوم���ي 
ال���ذي  االأم���ر  كمخ���رج،  يتبن���اين 
اأعط���اين دفع���ًا اإىل االأم���ام، كم���ا 
�صاع���دين ذل���ك يف عمل���ي كمخرج 
يف التلفزي���ون.. امل�صرحي���ة الثانية 
التي اأخرجُتها للم�صرح القومي هي 
م�صرحية »اخلاطبة« للكاتب ثورننت 
اآخ���ر م�صرحي���ة  وايل���در.. وكان���ت 
�صاركُت به���ا يف امل�صرح القومي هي 
»التّن���ني« الأنتق���ل بعده���ا للعمل يف 

التلفزيون .
*ما الذي اأبعدك عن امل�سرح ل�سنوات طويلة؟ 

** ا�صط���ررُت لانتق���ال اإىل التلفزي���ون للعم���ل 
كمخ���رج تلفزي���وين بروؤية جديدة خمتلف���ة اأبعدتني عن 
امل�ص���رح حت���ى �صن���ة 2000 عندم���ا وقفُت جم���ددًا على 
امل�ص���رح يف م�صرحي���ة »الرق�ص���ة االأخ���رة« وكن���ُت يف 
الثمانينيات انقطعُت عن العمل يف �صورية ب�صبب �صفري 
للعم���ل يف الكويت يف برنامج تلفزيوين ا�صمه »�صامتك« 
ح���ول ال�صحة العامة حيث اأجنزُت 250 حلقة على مدى 

اأربع �صنوات .
* كي���ف ت�س���ف �سع���ورك عندم���ا عدت للوق���وف على 
امل�سرح بعد انقطاع طويل يف م�سرحية »الرق�سة االأخرية«؟

عر�س الدم
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** كان���ت الع���ودة اإىل امل�ص���رح ممتعة ج���دًا بعد 
�صن���وات اأخ���ذين فيه���ا العم���ل التلفزي���وين م���ن �صغفي 
امل�صرح���ي، ولك���ن عمل���ي يف التلفزي���ون مل ي�صتط���ع اأن 
ين�صين���ي هذا ال�صغف.. رمبا �صع���رُت بالندم الأين تركُت 
امل�ص���رح ولكن كنت م�صطرا لفعل ذلك لكي اأ�صق حياتي 
بال�صكل االأعر�ض، ويوؤ�صفني اأن اأقول اأن امل�صرح مل يقدم 
يل الدخل الكايف للعي����ض، كما اأنه ال يو�صل اإىل ال�صهرة 
بل يبق���ى حمدودًا، لذل���ك اخرتُت –مرَغم���ًا- الطريق 
االأعر����ض وه���و الدرام���ا التلفزيوني���ة، ول���و اأتيح���ت يل 
الفر�ص���ة للح�صول على مردود م���ادي كاٍف من امل�صرح 

ملا تركته اإطاقًا .
* ما هي اأهمية امل�سرح بالن�سبة للفنان؟

** عندم���ا يقول���ون عن امل�ص���رح اأنه اأب���و الفنون 
فهذا لي�ض من فراغ، فه���و بحق اأبو الفنون الأنه ي�صتحوذ 
عل���ى  كل ما ميتلك���ه الفنان من م�صاع���ر ويجعله يج�صد 
حالت���ه النف�صية على امل�صرح.. عندم���ا يدخل املمثل من 
الكوالي�ض اإىل خ�صب���ة امل�صرح ويتقم�ض ال�صخ�صية فاإنه 
ين�صى حياته وكلَّ تفا�صيلها خارج امل�صرح لكي يتمكن من 
اأداء الدور ب�صكل جيد، فال�صخ�صية على امل�صرح يجب اأن 
متتل���ك املمثل ليكون اأداوؤه جيدًا، وبالن�صبة للممثل ُيعَترَب 
االأداء عل���ى امل�صرح غنى احل�صور وق���وة االأداء الباطني 
وال�صخ�ص���ي، اأم���ا بالن�صبة للن�ض ال���ذي ُيكَتب للم�صرح 
فيج���ب اأن يراعي الدقة يف خماطبة اجلمهور الذي جاء 
لي�صغي، وكذلك الديكور امل�صرحي فهو جزء من املمثل، 
وباملقابل فاإن املمثل هو جزء من الديكور، وهذا ما يجعل 
املمث���ل يف حالة ان�صجام كلي مع فكرة العمل امل�صرحي.. 
من هنا تاأتي روعة وقيمُة امل�صرح، ومن هنا نقول اأن من 
ي�صتغل بامل�صرح ميتلك االأر�صية الفنية واالأ�صا�ض للنجاح 

يف اأي جمال فني اآخر .
* ملاذا يعزف فنانون �سوريون كثريون عن العمل 

يف امل�سرح؟
** اأعتق���د اأن امل�صاأل���ة م�صاأل���ة مادي���ة بالدرج���ة 
االأوىل، واأمتن���ى اأن ياأت���ي الي���وم الذي ن���رى فيه جمهور 

امل�صرح وهو يتقاطر اإىل �صاالت امل�صارح حلجز مقعد له 
قب���ل اأن ت�صبح ال�صاالت ممتلئ���ة، وما ينق�ض م�صرحنا 
العربي بالعموم هو الوعي باأهمية امل�صرح، ونحن منتلك 
ممثل���ني م�صرحيني يتمتع���ون بكفاءة عالي���ة، كما لدينا 
كّتاب م�صرحيون وخمرج���ون.. امل�صرح لي�ض لهوًا ولعبًا، 
ب���ل هو اأف�صل و�صيل���ة لتثقيف النا����ض وتوعيتهم.. اأذكر 
اأننا عندم���ا كنا نريد تقدمي عر�ض م�صرحي كنا ن�صطر 
اإىل حجز امل�صرح قب���ل �صتة اأ�صهر وكان ُي�صَمح بالتمديد 
ملدة اأ�صبوعني فق���ط، وبعد العر�ض يف دم�صق كنا جنول 

به على املحافظات ال�صورية .
* كث���رياً م���ا يعزو النقاد �سبب تراجع امل�سرح اإىل 

اأزمة يف الن�س امل�سرحي، فما راأيك؟
** لي����ض هن���اك ما ي�صج���ع الكّتاب عل���ى الكتابة 
للم�ص���رح، وهناك الكثر من الن�صو����ض امل�صرحية التي 

ُكِتَبت واأُهملت من قبل خمرجينا . 
* م���ا ه���ي طبيع���ة العم���ل امل�سرح���ي ال���ذي نحن 

بحاجة اإليه اليوم؟
**نحن بحاجة اىل اأعمال م�صرحية ال عن احلرب 
عل���ى �صورية فقط.. نحن بحاج���ة اإىل اأعمال عن العقل 
الب�صري وعن النف�ض االن�صانية ب�صورة عامة، فاجلمهور 
يذه���ب اإىل امل�صرح م���ن اأجل ح�صور حقيقت���ه ومعاناته 

الواقعية .
الع���ايل  املعه���د  بع����س خّريج���ي  يبتع���د  مل���اذا   *

للفنون امل�سرحية عن العمل يف امل�سرح؟
** اأرى م���ن ال�صروري اأن يعمل هوؤالء يف 
امل�صرح وتكون لهم جتاربهم امل�صرحية، وال يكفي 
اأن يكون���وا خريجني اأكادميي���ني يحملون �صهادة 
نظرية، اإذ ال بد م���ن ممار�صة العمل امل�صرحي، 
ولكن مبا اأن عدد امل�صرحي���ات قليل ن�صبيًا جند 
اأن معظ���م اخلريج���ني يتوجهون باجت���اه العمل 

التلفزيوين .
* ه���ل تعتقد اأن املعهد الع���ايل للفنون امل�سرحية 

ي�ساهم يف تقدمي نّقاٍد م�سرحيني لل�ساحة امل�سرحية؟
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** معظ���م نقادنا امل�صرحيني نظري���ون وبعيدون 
عن احلقيقة والواقع، اأو متاأطرون ومتاأثرون بالعاقات 

ال�صخ�صية . 
* كيف تقّيم اليوم جتربتك امل�سرحية؟

** ا�صتغلُت يف امل�صرح ع�صر �صنوات واأنا را�ٍض عما 
قدمُته خالها ولكنني نادم على تركي للم�صرح واإن كنُت 
مل اأترك���ه طوعًا بل مرغم���ا يف �صبيل العي�ض الأين وجدت 
اأن طريق التلفزيون هو الطريق االأو�صع، واأنا اليوم اأعتز 
ب���كل االأعمال امل�صرحية الت���ي �صاركُت فيها ممثًا والتي 
ل عمًا عل���ى اآخر.. مل يكن العمل يف  اأخرجُته���ا وال اأف�صِّ
امل�ص���رح �صه���ًا بل كان الوق���ت كله خم�ص�ص���ًا للم�صرح 
والجم���ال الأي عمل اآخر.. مرحلة الربوفات كانت �صعبة 
حي���ث ين�صغل املمث���ل حتى خارج الربوف���ات ومن حلظة 
ق���راءة الن�ض وبدء درا�صة ال���دور بالعمل عليه يف البيت 
وال�ص���ارع واأينم���ا كان، فيبداأ بت�صور كي���ف �صيوؤدي هذه 

اجلمل���ة وه���ذه احلركة.. امل�صرح يحت���اج اإىل الكثر من 
الوقت واجلهد على مدى اأ�صهر قبل العر�ض .

* كي���ف كان تعام���ل املخرج���ني امل�سرحيني معكم 
ل التعامل  كممثلني؟ ومن ه���و املخرج الذي كنَت تف�سِّ

معه؟
** عملي مع املخرجني كممثل كان قائمًا على 
التفاهم واالإن�صات ملاحظاتهم ولكل كلمة يقولونها 
الأنه���ا تدخل يف �صميم العمل من اأجل اإجناحه، فكنا 
نحم���ل يف داخلن���ا هذه املاحظ���ات ون�صتبطنها بكل 
م�صاعرنا م���ن اأجل اأداء اأف�ص���ل يف كل م�صهد يتكرر 
كل ي���وم اأمام اجلمه���ور، وهنا تكم���ن �صعوبة االأداء 
امل�صرح���ي، واأن���ا اأك���نُّ التقدير واملحب���ة لكل خمرج 
تعامل���ُت معه وخ�صو�صًا ه���اين ابراهيم �صنوبر وهو 
اأول خم���رج تعامل���ُت مع���ه وكان تعامله م���ع اجلميع 
ب�صكل لطيف ومتفه���م، وكان يرتك لنا دائمًا فر�صة 
التجرب���ة، واأذكر اأي�ص���ًا من املخرج���ني اأ�صعد ف�صة 

الرق�سة االأخرية
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وعلي عقل���ة عر�صان فق���د كان التعام���ل بيننا قائمًا 
على املودة واالحرتام والعفوية والب�صاطة .

* ه���ل جمعت���ك اأعم���ال م�سرحي���ة م���ع زوجت���ك 
الفنانة امل�سرحية ثناء دب�سي؟

** وقف���ت اأن���ا وثناء دب�صي عل���ى امل�صرح يف عدة 
اأعم���ال، منها »هواي���ة احليوانات الزجاجي���ة« وكان كّل 
من���ا يهتم ب���دوره دون تدخل م���ن قبل االآخ���ر، فقد كنا 
نتعام���ل على اأ�صا�ض زماء مهن���ة يف امل�صرح، واأنا اأعترب 
دب�صي ممثلة متمكن���ة، واأداوؤها مميز على امل�صرح ولكل 
من���ا �صخ�صيته امل�صتقلة، ويف بع����ض االأحيان كنا نناق�ض 

اأعمالنا واأدوارنا يف املنزل بكل احرتام .
* مل���اذا براأي���ك تراجع���ت ظاه���رة م�س���رح القطاع 

اخلا�س اليوم؟ 
** رمبا توقف���ت امل�صارح اخلا�صة ب�صبب احلرب 
اأو ب�صب���ب غي���اب الت�صجيع رغم اإقب���ال اجلمهور عليها، 
واأعتق���د اأن هذه امل�ص���ارح كان من املفرت����ض اأن تن�صط 

اأثناء فرتة احلرب ال اأن تتوقف .
* ل���و اأتيحت لك الفر�س���ة للوقوف جمدداً على 

اخل�سبة فهل تفعل؟
** عن���دي رغب���ة يف الوق���وف عل���ى اخل�صبة من 
جدي���د ب�صرط اأن يكون الن�ض جي���دًا ويقدم مقولة ذات 
قيمة فكرية ور�صال���ة توجيهية، وبالرغم من اأن الوقوف 
على امل�ص���رح يحتاج اإىل لياقة بدني���ة ونف�صية، وبالرغم 
م���ن اأن فن التمثي���ل على امل�ص���رح متعب و�صع���ب اإال اأن 
تقدم���ي يف العمر ال مينع من وقويف عل���ى امل�صرح �صرط 

اأن يكون الدور منا�صبًا يل ول�صّني .
* هل تواكب الن�سو�س امل�سرحية اجلديدة؟

** املواكب���ة واالطاع على الكت���ب التي تتناول 
امل�صرح �صيء مهم للممث���ل امل�صرحي، لذلك اأنا دوؤوب 
على قراءة الن�صو����ض امل�صرحية ب�صغف، ويف املا�صي 
تاأث���رت بالكاتب امل�صرحي تن�ص���ي ويليامز، وخ�صو�صًا 
يف م�صرحيت���ه »هواي���ة احليوان���ات الزجاجي���ة » وهو 
م���ن كب���ار الكّتاب يف الع���امل، وهذا العم���ل من اأجمل 

االأعم���ال، كما تاأث���رت مب�صرحيات الكات���ب امل�صرحي 
ال�صوري �صعد اهلل ونو�ض .

* ه���ل تعت���ر اأن االإع���ام األق���ى ال�س���وء مبا فيه 
الكفاية على اأعمالك امل�سرحية؟

** امله���م بالن�صب���ة يل اأنن���ي را�ٍض ع���ن اأعمايل 
وجتربتي.. لاأ�ص���ف �صاع اأر�صيفي من ال�صور واملقاالت 
الت���ي تناولت اأعمايل بالنقد �صلب���ًا اأو اإيجابًا، واأنا اأعترب 
النق���د ال�صلبي اإيجابيًا الأنه يزي���دين خربة وينبهني اإىل 

َمواطن اخللل .
* ه���ل �سب���ق ل���ك واأن �سارك���َت يف عم���ل م�سرح���ي 

كوميدي؟ 
** ال اأمي���ل اإىل الكوميدي���ا عل���ى امل�ص���رح وال يف 
التلفزي���ون، واأعت���رب اأن بع����ض امل�صرحي���ات الكوميدية 
العربية جمرد تهريج وو�صيلة للت�صلية والرتفيه.. امل�صرح 
�ص���يء اآخر، فهو اأكرب و�صيلة للتعليم والتثقيف.. انت�صبُت 
اإىل فرقة امل�صرح احلر باإدارة الفنان عبد اللطيف فتحي 
ولكني مل اأعمل مع���ه ورف�صُت االأدوار التي عر�صها علّي 
���ل امل�صرح اجلاد، كما اأنني مل اأعمل يف فرقة  الأنني اأف�صِّ
دبابي�ض لاأخوة قنوع رغم اأن اأعمالها كانت ال باأ�ض بها، 
اأم���ا م�صرحيات دريد حلام فكان رائداها الكاتب حممد 
املاغوط  والفنان نهاد قلعي اللذان حما الفكر واملعاين 
ال�صامية، لذلك اأنت���ج تعاونهما م�صرحيات هامة، وكنت 

اأح�صر بروفات تلك االأعمال واأ�صتمتع بها .
*هل تتابع جملة »احلياة امل�سرحية«؟

** اأتابعه���ا با�صتمرار واأجدها جيدة ب�صكل عام، 
رغم حتّفظ���ي على بع�ض املواد املرتجم���ة التي تن�صرها 
وبع����ض االآراء النقدية التي ال اأ�صت�صيغها، اأما الن�صو�ض 

امل�صرحية التي تن�صرها املجلة فاأراها منتقاة بعناية .
* واأخرياً؟

** امل�ص���رح هو قوام الثقاف���ة، لذلك يجب دعمه 
م اليوم  وت�صجيع���ه واالهتمام به، ورغ���م اأن بع�ض ما ُيقدَّ
ق���د يك���ون دون امل�صتوى املن�ص���ود اإال اأن اجلمه���ور يقبل 

بكثافة على �صاالت امل�صارح وهذا دليل �صحة وعافية .



جتــــــــــارب �ر�ؤى احلياة امل�سرحية - العدد 106
T

h
eatrer L

ife - Issue 10
6

158

�ضه���دت م�ض���ارح حلب يف �ضهر اأيل���ول املا�ضي تقدمي 
العر����ص امل�ضرحي »لي�ص هي���ك« ن�ص واإخراج ن���ادر عقاد 
اإ�ضراف ع���ام عب���د احلليم حري���ري وتناول���ت امل�ضرحية 
احلرب عل���ى �ضورية باأ�ضلوب جدي���د، وكانت اآخر كتابات 
عق���اد امل�ضرحية �ضمن م�ض���روع الأيقون���ة ال�ضورية لنقابة 
الفنان���ن من خالل الأوبريت الغنائي »حجارة حلب« التي 
�ص به���ا حكاية  ُقدم���ت عل���ى م�ض���رح نقابة الفنان���ن وخلَّ
حلب مع الإرهاب وكان���ت من اإخراج حكمت عقاد ومتثيل 
جمموع���ة من الفنان���ن واليافع���ن، مو�ضح���ًا اأن اأوبريت 
»حجارة حل���ب« حتكي عن حلب قبل احلرب واأثناءها، ثم 

ة . النت�ضار من خالل حوار ب�ضيط واأغاٍن معبرِّ
و�ضبق ل� ن���ادر عقاد اأن كتب للم�ضرح القومي يف حلب 
ث���الث م�ضرحي���ات ه���ي : »القل���م واملنديل« م���ن اإخراجه 
واأخ���را  م���اوردي  �سند����س  اإخ���راج  التناب���ل«  و«جزي���رة 
»ال�ضعرات الذهبية« اإخراج ر�سوان �سامل،  كما كتب لنقابة 
الفنانن م�ضرحية »ما�ضا والدب« اإخراج حكمت عقاد وقد 
لق���ت جناح���ًا متميزًا، كما ق���دم عرو�ض���ًا م�ضرحية على 
ل بها يف  م�ض���ارح املراكز الثقافية بلغت �ضبعة اأعمال وجتوَّ
اأنحاء القطر، كما ق���دم ثالثة عرو�ص م�ضرحية لالأطفال 

يف بروت .
يف م�ضرحيته الأخرة »ال�ضعرات الذهبية« دعا عقاد 
و�ضريك���ه املخرج ر�س���وان �سامل اإىل التخل���ي عن اخلوف 
ومتابعة الفرح من خالل جمموع���ة حتاول ال�ضيطرة على 
غاب���ة ومدينة ال�ضنديان طمعًا بها بع���د اأن ن�ضروا ال�ضباع 
والذئ���اب يف الغاب���ة الت���ي كانت اآمن���ة، ويبننّ عق���اد الذي 
تعام���ل م���ع ع���دد كبر م���ن املخرجن اأن���ه يح���اول دائمًا 
التوا�ضل معه���م اأثناء تنفيذ كتابات���ه، حمرتمًا جتربة كل 
واح���د منهم، لذلك غالب���ًا ما يح�ض���ر البوفات كمتفرج 

ومن ثم يناق�ص بع�ص الأمور، وهو كمخرج يوؤمن بال�ضراكة 
م���ع املمثل، مع اعتقاده باأن املخ���رج يبقى هو �ضيد املوقف 
وامل�ضوؤول عن العر�ص ب�ضكل���ه النهائي، ويوؤمن عقاد الذي 
ميلك ر�ضيدًا جيدًا من الأعمال امل�ضرحية املوجهة للطفل 
اأن الطف���ل هو امل�ضتقبل، ولذلك يجب اأن نح�ضن التوجه له 
م���ن خالل الطفل الذي ي�ضك���ن كل واحد فينا، ويوؤ�ضفه اأن 
الطفل يف حل���ب عانى ما عانى منه الكبار، م�ضرًا اإىل اأن 
الطف���ل احللبي ب�ضكل خا����ص وال�ضوري ب�ضكل عام بحاجة 
لبن���اء جدي���د ينف�ص عنه غبار احل���رب، معرتفًا اأن بع�ص 
م له ما زالت �ضطحي���ة بحجة اأن هذا  العرو����ص التي تق���دَّ
م���ا يريده الطف���ل، مبينًا اأن اإ�ضع���اد واإ�ضحاك الطفل اأمر 
مطل���وب، ولك���ن هذا الأم���ر ي�ضبح مرفو�ض���ًا اإن مل نقدم 
له جرعة جدية وفكرة مهم���ة، وهذا ما �ضعى اإىل حتقيقه 
يف م�ضرحي���ة »ال�ضع���رات الثالث« الت���ي ت�ضمنت الفكرة 

اجلادة والفكاهة والغناء بقالب ب�ضيط .
اأ�ض����ص اأ.ن���ادر عقاد فرق���ة احلكوات���ي لالأطفال عام 
1991 والت���ي كان من خاللها يجوب م�ضارح القطر ليقدم 
عليه���ا اأعماًل لالأطف���ال، واأهم اإجناز حقق���ه من خاللها 
ذات ي���وم اأن���ه ا�ضتط���اع اأن يعر����ص يف اأك���ر م���ن ثمانن 
قري���ة يف احل�ضك���ة ودي���ر ال���زور وطرطو����ص والالذقي���ة، 

نادر عقاد
جتربة غنية يف م�صرح ال�صغار والكبار
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كان  اله���دف  اأن  مبين���ًا 
من ه���ذه العرو�ص تقدمي 
لأطفالنا  تربوي���ة  خدم���ة 
وتوجيهه���م وجه���ة ح�ضنة 
العم���ل  عل���ى  ه���م  وح�ضنّ
والعتم���اد عل���ى النف����ص 
والجته���اد وح���ب الوطن 
م���ا  والفرق���ة  والأر����ص، 
اأن  اإل  موج���ودة  زال���ت 
احل���رب اأوقف���ت ن�ضاطها 
التنقل، مو�ضحًا  ل�ضعوبة 
اأن���ه يكتب مل�ض���رح الطفل 
من���ذ ع�ضري���ن عام���ًا ول 
زال يج���د نف�ض���ه ل ميلك 
الأدوات ب�ضب���ب التغرات 
لع���امل  ال�ضيكولوجي���ة 

الطف���ل م���ع ظه���ور التكنولوجي���ا احلديث���ة، ولذلك 
يحر�ص عل���ى ا�ضتخدام الألف���اظ ال�ضهلة والعميقة، 
مع تاأكي���ده على اأن البع�ص مم���ن يعملون يف م�ضرح 
الطفل ن�ض���وا اأن العامل تطور فياأتون بن�ص يعود اىل 
�ضنن م�ضت دون مراعاة التجديد واحلداثة، لذلك 
يق���ول : »كل �ضيء يبداأ من الطفولة.. اإحذروا يا من 
تعمل���ون يف م�ضرح الطفل.. اأنتم تغر�ضون قيمًا تبقى 

مع الطفل طوال عمره« .
كتب ن���ادر عقاد للكبار ع���دة م�ضرحيات، منها 
»الور�ض���ة« الت���ي قدمه���ا امل�ض���رح القوم���ي بحل���ب، 
وبالن�ضب���ة لالإخ���راج فهو بالن�ضبة ل���ه ق�ضية كبى، 
حيث يتعامل م���ع ن�ضو�ضه بحيادية مطلقة، واأحيانا 
ي�ض���ارع املوؤلف الذي بداخله، مبينًا اأنه بداأ خمرجًا 
وحت���ول اإىل كات���ب عندم���ا مل يج���د ن�ضو�ض���ًا تلبي 

رغبته يف نقل الواقع .
وياأ�ض���ف ن���ادر عق���اد لأن���ه حت���ى الآن مل يج���د 
خمرجًا حري�ض���ًا على ن�ضو�ضه �ض���وى ابنه حكمت 
ن���ادر عق���اد الذي يق���دم اأعماًل ممي���زة، وقد �ضكال 

ثنائيًا م�ضرحيًا . 

ال�سعرات الذهبية
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للفن��ون  الع��ايل  املعه��د  م��ن  تخّرج��ه  بع��د 
امل�شرحي��ة بدم�ش��ق يف العام 1992 �ش��ارك الفنان 
وليد الدب�س كممثل يف عدد من الأعمال امل�شرحية 
املوجه��ة للكبار مث��ل »�شف��ر برلك-اإيزابيل ثالثة 
مركب وم�شعوذ-ع�شاء عيد ميالد طويل-ال�شرتة-
ميوت-احل��ب  واأ�شرار-املل��ك  و�شبابي��ك  ب��واب 
الكبري-تراتي��ل«.. وغريها.. كما �شارك كممثل يف 
عدد من م�شرحيات الأطفال مثل »الطائر الناري-
�شندريال-بح��رية البجع-رحل��ة ال�شندباد-الأمري 
الفقري-الفط��ور الطيبة-فل��ة والأق��زام ال�شبعة« 
ليتج��ه بعد ذلك اإىل التفّرغ مل�شرح الطفل كمخرج 
فاأخ��رج ع��ددًا م��ن العرو���س امل�شرحي��ة الطفلية 
داخ��ل �شورية وخارجه��ا، كانت اآخره��ا م�شرحية 
»الري�ش��ة البي�ش��اء«.. م��ع الفن��ان امل�شرحي وليد 
الدب���س كانت ل��� »احلياة امل�شرحية« ه��ذه الوقفة 

حول جتربته يف عامل م�شرح الطفل :   

*ما اأهمية امل�سرح بالن�سبة للطفل؟
**للم�صرح �أهمية بالغة وموؤثرة يف تكوين �صخ�صية 
�لطفل م���ن كل �لنو�حي, فم�صرح �لطف���ل ينه�ض بالطفل 
ويجعله �أكرث مت�ص���كًا بالقيم �لإن�صاني���ة �خلالقة و�ملتاألقة 
ب�ص���دق �لنتماء �حلقيقي للمكان وملن حوله و�لبتعاد عن 
كل م���ا هو �صلبي ونبذه ب�صكل قاطع و�لتعاي�ض �حلقيقي مع 
ذ�ت���ه �لعميقة �ملفعمة بال�صدق و�ملحبة لالآخر و�لإخال�ض 
لكل من حوله, وبالإ�صافة �ىل هذ� كله تكمن �أهمية م�صرح 
�لطف���ل يف �أنه ف���ن ر�ٍق ينّمي ذهن �لطف���ل ويرقى بخياله 
ويجعله �أكرث قوة وح�صورً� وجماًل, وكذلك يهذب خمزونه 

�لب�ص���ري  ويجعل���ه ذو�ق���ًا لتكوين م���كان �لل���ون وحركته 
�جلمالية.. من هنا نلفت �نتباهه ب�صكل عفوي ملوهبة فنية 
يف د�خل���ه ليب���د�أ بالهتم���ام بها ليكون ق���د �كت�صف جانبًا 
مهم���ًا من �هتمامات���ه ليعمل علي���ه وينميه ب�ص���كل جدي, 
كذل���ك نقدم ل���ه مو�صيقا ذو�ق���ة تهذب �أذن���ه لتلعب دورً� 

هامًا يف طريقة تعامله و�لرتقاء بذوقه . 
*براأي���ك م���ا الفائ���دة م���ن تدري����س م���ادة م�س���رح 

الطفل يف املدار�س؟
**�لفائدة من تدري�ض مادة �مل�صرح يف �ملد�ر�ض هي 
�كت�صاف مو�هب م�صرحية حقيقية, وميكن �أن يجد �لطفل 

هن����اء اأب����و اأ�ش������عد

املخرج امل�رسحي وليد الدب�س :
م�شرح الطفل ن�شاط ثقايف خاّلق
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منذ �صن مبكرة نف�صه يف هذ� �ملجال, وهو يف نهاية �ملطاف 
ن�صاط ثقايف خ���الق ومميز و�صروري, و�إذ� مل يجد بع�ض 
�لأطفال �أنف�صه���م يف �أي عن�صر فني من عنا�صر �لعر�ض 
�مل�صرح���ي فاإننا �صنك�ص���ب متلٍق من �لط���ر�ز �لرفيع.. �إن 
وج���ود ن�صاط مل�صرح �لطفل يف �ملدن و�ملحافظات �ل�صورية 
مطلبن���ا �ملل���ّح و�حلقيقي و�لد�ئ���م و�ل�ص���روري, وهدفنا 
�إي�ص���ال �مل�ص���رح �إىل كل مكان يف �صوري���ة.. �أرى �أنه يجب 
�إيج���اد حل حقيقي لكيفية �إيجاد مناخ مايل يتيح لعرو�ض 
م�ص���رح �لطف���ل �أن جتول على كل مدين���ة يف �صورية ولي�ض 
فق���ط دم�صق, وهذ� يحت���اج �إىل در��صة عميق���ة وقر�ر�ت 
هامة ميكن �أن جتد �حللول �جلادة لإي�صال م�صرح �لطفل 

�إىل كل طفل �صوري يف كل مكان يف �صورية .
*هن���اك م���ن يق���ول باأن���ه توج���د ن���درة يف ن�سو�س 

م�سرح الطفل, فما راأيك؟
**ل �صك �أن هناك �صّحًا يف �لن�صو�ض �مل�صرحية يف 
م�ص���رح �لطفل, وهذه م�صكلة دفعتنا �إىل �لتاأليف من �أجل 
�حل�ص���ول على ن�ض م�صرحي يحمل �لقيم �لأدبية و�لفنية 
خللق عر�ض م�صرحي متكامل يلب���ي �ل�صروط �لفنية �لتي 
نبح���ث عنه���ا لأن �لتاأليف مل�ص���رح �لطفل خمتل���ف متامًا 

عن م�ص���رح �لكب���ار, وله خ�صو�صيت���ه �ملعق���دة و�ل�صعبة 
و�حل�صا�صة .

*لك���ي يكون العم���ل امل�سرحي خم�س�س���اً للأطفال 
يج���ب اأن يحم���ل مب�سمون���ه مقولة فكري���ة واأخلقية.. 

كيف يكون ذلك؟
**�إن �ل�ص���ر�ع �لأزيل ب���ن �خل���ر و�ل�صر ل ينتهي 
وحا�ص���ر بقوة يف حياة �لب�صر, ومن خالل هذ� �ل�صر�ع ل 
ب���د �أن ينت�صر �خلر على �ل�صر.. من هنا فاإن لكل �صر�ع 
�أ�صباب���ه �ملنطقي���ة و�ملربرة و�حلا�صرة بق���وة, لذلك فاإننا 
ن�صّخر هذ� �ل�ص���ر�ع ون�صتغله لتمرير �أكرب كمٍّ ممكن من 
�لقي���م �خلالقة و�ملقولت �لفكري���ة و�لأخالقية من خالل 
خلق �ص���ر�ع منطقي وعقالين وعمي���ق ومدرو�ض بدقة �إن 
كان م���ن �لناحي���ة �لأدبية �أو من خالل �لط���رح �لفني مبا 
يحمل���ه من قي���م �إبد�عية حا�ص���رة لإغناء ه���ذ� �ل�صر�ع 
و�إيه���ام �لطفل بحقيقت���ه وم�صد�قيته لنم���رر من خالله 
كل م���ا نريد �أن من���رره للطفل جلعل �لقي���م �خلالقة هي 

�حلا�صرة و�مل�صيطرة على نف�ض �لطفل وذ�ته .
*هناك العديد من الفرق امل�سرحية اخلا�سة التي 
تق���دم عرو�س الأطف���ال, وهي ُتتَهم باأنه���ا تقدم عرو�ساً 
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ذات م�ستوى متو�سط اأو �سعيف بهدف الربح املادي, فما 
قولك يف ذلك؟

**لالأ�ص���ف نع���م, ه���ذه حقيق���ة موؤمل���ة ومزعجة.. 
ها وهدفها  �لعرو�ض �مل�صرحية �لتي تقدمها هذه �لفرق همُّ
وهاج�صه���ا ه���و �لربح �مل���ادي فق���ط, لهذ� جن���د �أن هذه 
�لعرو����ض هزيلة وركيك���ة ول حتمل �أية قيمة خالقة ول �أّي 

هدف تربوي وفني و�إبد�عي حقيقي .
*ممث���ل م�س���رح الطف���ل يج���ب اأن يتمت���ع بحرفية 
عالي���ة بعي���داً ع���ن اأ�ساليب التهري���ج واملبالغ���ة لأن طفل 
ه���ذا الع�سر ميت���از بالوعي وال���ذكاء.. به���ذا اخل�سو�س 
ه���ل يوج���د اخت���لف ب���ن ممثل م�س���رح الطف���ل وممثل 

م�سرح الكبار؟
**نعم هن���اك �خت���الف �صا�صع بن ممث���ل م�صرح 
�لطف���ل وممث���ل م�صرح �لكب���ار بتنوع مد�ر�ص���ه, ولي�ض كل 
ممثل �صاحلًا لأن ميثل يف م�صرح �لطفل لأن م�صرح �لطفل 
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يحت���اج �إىل ممث���ل ل���ه خ�صو�صيت���ه وح�صوره 
و�أدو�ته, ويجب �أن يتمتع بقدر�ت ج�صدية كبرة 
م���ن ناحية �للياقة و�لليون���ة و�ملرونة و�لر�صاقة 
و�خلفة و�لقوة عل���ى �لتحمل و�لذهنية �ملفعمة 
باخليال �خل�صب و�لق���وي و�لقدرة �حلا�صرة 
ب�صكل د�ئ���م على �حلركة و�لتناغم �لتام بينها 
وب���ن �لد�خل و�خل���ارج.. من هنا ف���اإن ممثل 
م�ص���رح �لطفل له كيانه �لإبد�عي �خلا�ض جدً� 
و�ملختلف متامًا بح�صوره و�إمكانياته و�أدو�ته .

*ه���ل لدين���ا املمث���ل القادر عل���ى اإي�سال 
احلالت املختلفة يف م�سرح الطفل للمتلقي-

الطفل؟
**نع���م لدين���ا ممثل���ون حا�صرون بق���وة يف م�صرح 
�لطف���ل وله���م جتربة طويلة ومهم���ة ل ي�صتهان به���ا �أبدً�, 
وهن���اك ممثلون ج���دد من خريجي �ملعه���د �لعايل للفنون 
رون  �مل�صرحي���ة قادرون عل���ى �أد�ء �أ�صع���ب �لأدو�ر وحم�صَّ
ب�ص���كل �أكادميي م���ن كل �لنو�ح���ي, وهذ� عام���ل �أ�صا�صي 
و�ص���رط مه���م للقول ب���اأن �ملمث���ل �ل�صوري مب���دع يف دوره 

وحا�صر بقوة .
*نع���ود اإىل اأعمال���ك امل�سرحي���ة يف عر����س “زه���رة 
اليا�سم���ن” ا�ستخدم���َت �سا�س���ات خيال الظ���ل, فما كان 

هدفك من ذلك؟
**نع���م, كثرً� ما �أ�صتخ���دم خيال �لظل يف �أعمايل 
�مل�صرحية لأنني ومن خالل �لأحد�ث يف عر�صي �مل�صرحي 
�أنتق���ل من م���كان �إىل مكان, فمثاًل �أنتق���ل من �ملدينة �إىل 
�لغابة �إىل �لق�صر �إىل �جلبال, ولذلك �أجد �أن خيال �لظل 
مينحني �لقدرة على خلق �أمكنة خمتلفة ومتناق�صة وذ�ت 
ح�ص���ور ب�صري ح�صا����ض وجميل وحا�صر ل���ه خ�صو�صيته 

على �صعيد �ل�صكل و�للون و�مل�صمون .
*عر�س���ك الأخ���ر للأطفال “الري�س���ة البي�ساء” 
كن���َت قد قدمَته قبل عدة �سنوات, فما الغاية من اإعادته 

بعد �سنوات من عر�سه الأول؟
**�لغاي���ة من �إع���ادة تقدميه هي �لقي���م �لإن�صانية 
�لت���ي �هتزت �أركانه���ا يف �حل���رب �لتي �ُصنَّت عل���ى بلدنا 
و�لأذى �لنف�ص���ي �لعميق �لذي �أملَّ بالطف���ل �ل�صوري �لذي 

كان �صاح���ب �حل�صة �لأكرث تاأثرً� م���ن ويالت ما حدث.. 
م���ن خالل هذ� كله �أردت �أن �أم�صح �أوجاعه بري�صة بي�صاء 
ت�صّفي قلبه �لربيء وحتّلق بها يف �صماء �مل�صتقبل ومتنحه 
�لأم���ان وم�صاح���ات �صا�صع���ة مل�صتقبل �أكرث جم���اًل ونقاء, 

ومت�صح عن قلبه �حلزن .
*كي���ف تلّخ����س جتربت���ك الإخراجي���ة يف م�س���رح 

الطفل؟
**�أعتربه���ا جترب���ة خا�صة ج���دً� وغني���ة ومفيدة, 
حاول���ُت من خالله���ا �أن �أحرتم ذهن �لطف���ل و�أن �أجاري 
خيال���ه لأنه يتمت���ع بثقافة خي���ال فطرية من ط���ر�ز رفيع 
وخا����ض, و�أدركُت متامًا ما �لذي ي�صت�صيغه وما �لذي يوؤثر 
في���ه ويتاأثر به ويتفاعل معه وي���رتك يف نف�صه �أثرً� �إيجابيًا 
مينح���ه �ملتع���ة �لفكرية و�لذهني���ة و�لفائدة ب���كل حالتها 
و�أ�صكاله���ا ب���كل م�صوؤولي���ة و�إدر�ك ودر��ص���ة وباأف���ق بّناء 

ومدرو�ض فكريًا وفنيًا و�إن�صانيًا و�إبد�عيًا .
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ب�شغف يحم���ل ُدماه �جللدية، يقلبه���ا، ينظر �إليها 
وكاأنه ير�ها للم���رة �لأوىل، ويتمنى �أن ي�شل بحلمه �إىل 
�ملكان �ل�شحيح، و�أن يعود مب�شرح خيال �لظل ليت�شدر 

حياة �ل�شوريني ومي�شي �شمن �هتماماتهم .
هو �شادي �حلالق �آخ���ر �ملخايلني يف �شورية، تعلَّق 
به���ذ� �لفن بعدما ر�فق و�ل���َده �حلكو�تي ر�شيد �حلالق 
ل�شن���و�ت، م�شتمتع���ًا بحكايات عن���رة و�لظاهر بيرب�س 

نت �أم�شيات مقهى �لنوفرة منذ �لعام 1990 . �لتي لوَّ
تاأث���ر �ش���ادي ب�شغف و�ل���ده و�شمع منه ع���ن خيال 
�لظ���ل �لذي عا�ش���ره حينما كان �شغ���رً�، لكن �حلدث 
�لأبرز كان يف �لعام 1993 بعدما �طلع على كتب ودفاتر 

تخ�س ه���ذ� �لفن ح�ش���ل عليها 
م���ن مقاٍه يف دم�ش���ق وغرها من 
�ملحافظ���ات، فق���رر تق���دمي �أول 
م�شرحية له تقوم على �شخ�شيات 

كركوز وعو�ظ .
�ش���ادي  م�ش���روع  ي�شل���م  مل 
م���ن  بد�يت���ه  ومن���ذ  �حل���الق 
�نتق���اد�ت �لكثرين �لذي���ن ر�أو� 
�أنه من �لأف�شل له تعّلم مهنة تدر 
عليه دخاًل جيدً�، وتلقى دعمًا يف 
�لوقت ذ�ته من و�لده وكل حمبي 

�لفنون �لر�ثية .
يق����ول �شادي �حل����الق باأن 
كل �لب�ش����ر يحمل����ون يف دمه����م 
كريات حم����ر�ء وبي�شاء، �أما هو 
فكرياته كركوز وع����و�ظ، ولهذ� 
مل يكتِف بحفظ م�شرحيات هذ� 
�لثنائ����ي و�لطالع عل����ى ما كتب 
غره، بل كتب ن�شو�شه �خلا�شة، وتعلم �أي�شًا �شناعة 
�لدم����ى وحتريكها من دون م�شاع����دة �أحد، �إذ �أن �آخر 
م����ن كان ميلك هذه �خلربة هو �أبو عزت حبيب �ملتويف 

عام 1970 .
وع���ن �شناعة �لدم���ى ي�شرح �شادي �حل���الق باأنها 
تعتمد على جل���د �حليو�نات �لتي ُت�شنع بطريقة خا�شة 
وتعاَل���ج كي ت�شبح �شفاف���ة، ويتابع باأن���ه ي�شتخدم جلَد 
�لبقر ويلونه باأل���و�ن نباتية، ويحتاج حت�شُر �لقطع �إىل 
جه���د على مد�ر �لع���ام، فاجللد يحت���اج �إىل �شتة �أ�شهر 

مـــــــــوّدة بحـــــــــــاح

جتـــارب يف م�ســـرح خيــــال الظـــــل
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كي يتح�ش���ر، وكذلك �لأل���و�ن، كما ي�شتغ���رق �لت�شنيع 
و�لت�شكي���ل عدة �أ�شهر بح�شب �أهمي���ة �ل�شخ�شية �شمن 
�مل�شرح، فمث���اًل �شخ�شيات كركوز وعو�ظ ت�شتغرق مثل 
هذه �مل���دة حتى تتعاي�س مع �شكيولوجيا فنون �لأد�ء، يف 
حني �أن قطعًا �أخرى قد ي�شتغرق حت�شرها يومًا و�حدً� 
لو توفرت �ملو�د، لكن ل تتعاي�س معها لأنها تكون ثانوية .
�شن���ع �ش���ادي �حل���الق م�شرح���ًا متنقاًل ب���دًل من 
�مل�شرح �لثاب���ت وو�شع ر�شومات خلفية ل�شا�شة �لعر�س، 
���ن من ت�شنيع 1600 �شخ�شية، لكنه خ�شرها كلها  ومتكَّ
ب�شبب ظروف �ل�شنو�ت �لأخرة، بالإ�شافة �إىل معد�ت 
�لت�شني���ع و�لكتب، ومل ي�شلم من �إرثه �إل كركوز وعو�ظ 

وبع�س �لقطع .
�نتق���ل �ش���ادي �حل���الق يف �ل�شن���و�ت �لأخرة �إىل 
لبن���ان، وهناك ق���دم عدة عرو�س، ثم ع���اد موؤخرً� �إىل 
�إحي���اء م�شروع تعاون مع �لأمان���ة �ل�شورية للتنمية �شبق 

وطرحه عام 2010 لكنه توقف .

اعرتاف من اليون�سكو
�شغُف �شادي �حل���الق و�شل �إىل �لأمان���ة �ل�شورية 
للتنمية �لتي تبنَّت م�شروعه حلماية هذ� �لفن و�ملحافظة 

عليه، وت�شرح �شري���ن �لند�ف من برنامج �لإرث �حلّي 
يف �لأمان���ة كيف �أن �أوىل �ملح���اولت لإدر�ج خيال �لظل 
على لئح���ة �ليوني�شكو للر�ث �لثق���ايف �لالمادي �لذي 
يحت���اج �إىل حماي���ة عاجلة بد�أت يف �لع���ام 2014 وكان 
حينه���ا م�شروع �لر�ث �حلّي يحمل ��شم »رو�فد« ويعمل 
على حماية �حلياة �لثقافية وعنا�شر �لر�ث، ويف ذ�ك 
�لع���ام تو��شل م���ع �لأمان���ة �ملخايل �ش���ادي �حلالق مع 
و�لده وطلبو� �مل�شاعدة ل�شون خيال �لظل كونه يتعر�س 

لكثر من �لأخطار .
توجه���ت �لأمانة �ل�شورية للتنمية �إىل ق�شر �لعظم 
�ل���ذي ي�شم ح���و�يل 400 قطع���ة من قطع خي���ال �لظل 
�ملتحفي���ة وب���د�أت بتوثيقه وت�شنيفه م���ن حيث �ملد�ر�س 
و�لت���ي تعن���ي طريق���ة �ل�شناع���ة و�لأل���و�ن و�لزخرف���ة 
ونق���اط �لتحري���ك، وتز�منت هذه �جله���ود مع �نتخاب 
�لأمان���ة ع���ام 2015 لتك���ون ع�ش���وً� يف جلن���ة �لتحكيم 
�لدولي���ة لعنا�شر �لر�ث �لثق���ايف �لالمادي يف منظمة 
�ليوني�شك���و، وباتت عل���ى �طالع على ملف���ات كل �لدول 

�لتي تريد �إدر�ج عنا�شر من ثقافتها .
خالل تو�جد �لأمان���ة �ل�شورية للتنمية ملدة عامني 
يف ه���ذه �للجن���ة �كت�شبت خربة يف طريق���ة تقدمي ملف 
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�لإدر�ج، وكان من �شمن �شروط �لر�شح توفر طلب من 
�ملجتمع �ملحل���ي حلماية �لعن�شر �مل���ر�د �إدر�جه، وهذ� 
�ل�ش���رط كان متحقق���ًا كما تو�ش���ح �لند�ف �لت���ي تتابع 
ب���اأن �لأمانة ب���د�أت باإعد�د �مللف �لعمل���ي و�أدرجته على 
مل���ف �حلماية �لعاجل، �إذ ل ميكن �إدر�جه على �لقو�ئم 
�لتمثيلي���ة �لتابع���ة لليوني�شك���و و�لت���ي ت�ش���رط �أن يكون 

�لعن�شر حمميًا ب�شكل جيد وم�شان ومنت�شر .
وت�ش���رح �لند�ف باأن �ملل���ف يجب �أن يك���ون دقيقًا 
جدً� ويحتوي على �لكث���ر من �خلطو�ت، �أهمها �لور�س 
و�لرب�مج �لتفاعلية و�لتوثي���ق و�لت�شوير ومو�فقات من 
�ملجتم���ع �ملحلي تعك����س رغبتهم باإدر�ج ه���ذ� �لعن�شر، 
لهذ� ��شتم���ر �لعمل يف �لأمانة لف���رة طويلة، ويف �لعام 
2017 �نته���و� م���ن �إعد�د �ملل���ف �لعلم���ي وترجموه �إىل 
�لإنكليزي���ة و�أر�شل���وه �إىل �ليوني�شك���و، ويف 28 ت�شري���ن 
�لث���اين 2018 �جتمع���ت �للجنة غ���ر �حلكومية حلماية 

�ل���ر�ث يف �ملحي���ط �لهندي وق���ررت �أن ه���ذ� �لعن�شر 
م�شت���وٍف للمعاي���ر و�أن���ه يحم���ل بع���دً� ثقافي���ًا ووظيفة 
�جتماعية ويعني �لكثر لل�شعب �ل�شوري، و�أقرت �إدر�جه 

ليكون �أول عن�شر �شوري يتم �إدر�جه .
وع���ن �شبب تاأخر �شورية ب���اإدر�ج هذ� �لعن�شر كل 
ه���ذه �ل�شنو�ت تو�ش���ح �شرين �لند�ف �أن���ه نتيجة عدم 
وج���ود قائمة ح�ش���ر وطنية لأن �ليوني�شك���و قبل تر�شيح 
�أي عن�ش���ر ت�شرط وجود توثيق عل���ى �مل�شتوى �لد�خلي 
�شمن قائمة وطنية، و�متلك���ت �لأمانة �ل�شجل يف �لعام 
2017 وه���و ي�ش���م 100 عن�ش���ر من �ل���ر�ث �لالمادي 
م���ن ِحَرف وممار�شات خمتلفة وفن���ون وتقاليد عرو�س 

وغرها من �لعنا�شر .
وع���ن �لفائ���دة م���ن �إدر�ج �لعن�ش���ر يف �ليوني�شكو 
تو�ش���ح �شري���ن �لن���د�ف �أن���ه يف د�خل مل���ف �لر�شيح 
ُي�ش���رط و�ش���ع خط���ة حماي���ة ممنهج���ة ت�ش���ارك فيها 
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�جله���ات �حلكومية وغ���ر �حلكومية و�ملجتم���ع �ملحلي 
من �أجل حماية هذ� �لعن�شر، وبعد هذه �خلطة ي�شبح 
�لبلد ملزمًا بتنفيذ هذه �خلطة لإعادة �إحياء �لعن�شر، 
كم���ا يج���ب تق���دمي تقاري���ر دوري���ة ملنظم���ة �ليون�شكو، 
بالإ�شاف���ة �إىل �أن هذ� �لإدر�ج يزي���د �لوعي بني �لنا�س 

للعن�شر �ملدَرج .
وت�شت�شه���د �لند�ف مب�شارك���ة �ل�شيد عبد �لرحمن 
�حلج���ازي مبجموع���ة من �لقط���ع �لت���ي كان ميلكها يف 
جزي���رة �أرو�د تبلغ 400 قطع���ة، �إذ �أر�شلها لتكون جزءً� 
م���ن م�ش���روع �لأمان���ة يف �لتوثيق، كم���ا �أر�ش���ل م�شرحًا 
خا�ش���ًا به���ا، فكان���ت مبادرت���ه فر�ش���ة لالط���الع على 

�ملدر�شة �لأرو�دية يف خيال �لظل .
وت�شي���ف �لن���د�ف : “يتو��ش���ل معن���ا �لكث���ر من 
�لنا����س يطلبون �إقام���ة عرو����س �أو ور�ش���ات، �أو يعّدون 
ر�شائل ماج�شتر” وترى �أن هذ� �لتن�شيط هو �أحد �أهم 
نتائ���ج �لت�شجي���ل، وت�شيف �أن �ليوني�شك���و ل تقدم �شيئًا 
مادي���ًا، ولكن �لفائ���دة معنوية لأنه عن���د �لتقدم بطلب 
تر�شيح فهذ� يعني تبادل �شيء من تر�ثنا وح�شارتنا مع 
بقي���ة دول �لعامل، وتو�ش���ح �أن �لإدر�ج �شمل خيال �لظل 

�ل�ش���وري لأنه توج���د جت���ارب �شابقة يف م�ش���ر وتركيا 
و�أندوني�شي���ا، وغره���ا، و�ليوني�شك���و تع���رف �أن �لر�ث 
يكون م�شركًا بني �شعوب �لعامل، لكن توجد خ�شو�شية 

لكل دولة .
وتختم �شري���ن �لند�ف حديثه���ا مو�شحة �أنه من 
�شم���ن �خلطة �شتت���م �إقامة ور�شات لتدري���ب �أ�شخا�س 
جدد �شي�شرف عليها �شادي �حلالق، كما �شملت �خلطة 
�إط���الق فعالية “ظ���الل” ومعر�س ��شتم���ر �شبعة �أيام، 

كما يتم �لتح�شر لن�شاط يف يوم �لتال�شيميا .

عا�سق من اأرواد
خ���الل فعالي���ة »ظ���الل« مت عر����س جمموع���ة من 
�شخ�شي���ات خيال �لظ���ل، كما ُنظمت عرو����س قام بها 
�ش���ادي �حل���الق، وكان من بني �لقط���ع جمموعة ترجع 
لل�شي���د ح�شني �شلي���م �حلجازي وهو عمي���د يف �لبحرية 
�ل�شوري���ة كان من �شمن �هتمامات���ه م�شرح خيال �لظل 
وق���د ر�ف���ق �ملعل���َم �شليم���ان وهو �أح���د �أه���م �ملخايلني 
يف �ل�شاح���ل �ل�ش���وري وكان ياأت���ي من لبن���ان يف �ل�شتاء 
ويق���دم عرو�شه يف مقاه���ي جزي���رة �أرو�د، حيث يكون 
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�ل�شي���ادون يف مو�شم ر�حة.. وقدم �ل�شيد عبد �لرحمن 
حج���ازي �لقطع �لت���ي ورثها عن خاله ح�ش���ني لعر�شها 
يف �ملعر�س، وهي ت���وؤرخ للفرة ما بني 1914 �إىل 1936 

ماعد� قطعتني تعود�ن للقرن �لتا�شع ع�شر.
ُيذكر �أن �ل�شيد �حلجازي �ألَّف كتابًا بعنو�ن  خيال 
�لظل و�أ�ش���ل �مل�شرح �لعربي” قدم له �لكاتب �مل�شرحي 
�لر�ح���ل �شع���د �هلل ونو�س، كم���ا ُن�شر عدٌد م���ن ف�شول 
م�ش���رح �لظل حلج���ازي يف جملة “�حلي���اة �مل�شرحية” 

�أو�خر �ل�شبعينيات .

حكاية من حلب
ويف حل���ب �نت�ش���رت قبل ع���دة �أ�شهر ق�ش���ة ل�شابة 
رت �لعودة �إىل حلب  �شوري���ة  تقي���م حاليًا يف �أمركا ق���رَّ
بعد غي���اب ثماين �شن���و�ت للبحث عن �شن���دوق مفقود 
ممتلئ ب�شخ�شيات خي���ال �لظل �لتي يزيد عمُرها على 
�لق���رن، وه���ي ترجع جل���ّد �لعائل���ة �لذي ع�ش���ق م�شرح 
كرك���وز وع���و�ظ وتف����َّ يف �شن���ع �شخ�شي���ات و�أبطال، 
بع�شه���ا موجود يف كت���ب �حلكاي���ات، وبع�شها �لآخر مل 

ي�شمع به �أحد .
�شون����ا تاتويان كانت تعرف �أن �ل�شندوق مبثابة 
�لكن����ز و�لإرث �لعائل����ي، تناقله �أقاربه����ا عرب عقود، 
وخاف����ت عليه من �ل�شياع، خا�ش����ة �أن غالبية �أفر�د 
�لعائل����ة هاج����رو� وتفرق����و� يف بالد �لع����امل، وكانت 
بحاج����ة ملن ي�شاعدها يف �كت�شاف �إرث جدها، وقبل 
�ملجيء �إىل حلب رغبت �شونا يف �لتعرف على �شخ�س 
يزيد معرفته����ا مب�شرح �لظل وتاريخ كركوز وعو�ظ، 
خا�ش����ة و�أنها مهتمة به����ذ� �ملج����ال و�أ�ش�شت جمعية 
يف برل����ني حت����ت م�شمى »حكو�ت����ي« مهمته����ا حماية 
فت على  ه����ذ� �لإرث، وبو��شطة �شدي����ق م�شرك تعرَّ
�ملحامي عالء �ل�شيد وعلم����ت �أنه ميلك �شغفًا كبرً� 
باملجال �لذي تق�شده، كم����ا �أنه يحتفظ بت�شجيالت 
نادرة و�أ�شلية مل�شرحيات كركوز وعو�ظ تعود لبد�ية 

�لقرن �ملا�شي .

رت �ملجيء  وبع���د تو��شل عالء �ل�شيد م���ع �شونا قرَّ
�إىل حلب و�لبحث عن كنز �لعائلة، وبد�أت عملية �لبحث 
بني بيوت �لأقارب ويف منزل �جلد �لكبر، حيث وجدت 
�شالته���ا �أخ���رً� لتكون �ملفاجاأة �حت���و�ء �ل�شندوق على 

150 قطعة .
وي�شرد ع���الء �ل�شيد ملجل���ة “�حلي���اة �مل�شرحية” 
ق�شة �لعائل���ة �لأرميني���ة وحكاية �ل�شن���دوق، مو�شحًا 
�أن جده���ا �أبك���ر كناجيان وهو من مو�لي���د �لعام 1895 
حمل مع���ه عندما جاء �إىل �شورية ع���ام 1915 �شندوقًا 
خ�شبي���ًا ي�شم هذه �لدمى، ويق���ول : “لقد كان حري�شًا 
على و�شوله���ا بال�شالمة كحر�شه عل���ى �شالمة عائلته، 

فهي ثروته �لوحيدة” .
حافظ���ت �أ�ش���رة �أبكر على �ل�شن���دوق وتو�رثته �أبًا 
ع���ن جد، فبع���د وفاة عمي���د �لأ�شرة ع���ام 1940 �أ�شبح 
�ل�شن���دوق �أمان���ة يف عنق �بن���ه �أرت���ني، وعندما �أجنب 
�أرت���ني �أك���رب �أبنائ���ه بيدرو����س �نتقلت �لأمان���ة له، لكن 
�حل���رب ت�شبب���ت يف ت�ش���رد �لعائل���ة، وبق���ي �ل�شندوق 
وحي���دً� يف حلب بانتظار ع���ودة �أ�شحابه، وهو ما حتقق 

برجوع �شونا �إىل حلب .
ويب���دي �ل�شي���د �إعجابه مبحتويات �ل�شن���دوق، ويقول 
�إن �ل�شن���دوق يحوي 150 �شخ�شي���ة، كل منها خمتلفة عن 
�لأخرى، �إذ يوجد فيه عل���ى �شبيل �ملثال دمية ل�شيدة حتمل 
باق���ة ورود و�أخ���رى حتمل خنج���رً�، كما توج���د دمى ترجع 
حليو�ن���ات حقيقي���ة، وبع�شه���ا �أ�شطورية، وه���ذ� دليل على 
غن���ى �لق�ش�س و�مل�شرحيات �لتي عمل عليها �جلد يف ذ�ك 
�لزم���ن.. ويق���ول �إن �لفكرة �ل�شابقة عن ه���ذ� �مل�شرح �لتي 
يعتقدها �لكثرون ه���ي �أن م�شرحيات كركوز وعو�ظ موؤلفة 
م���ن �أربع �أو خم����س �شخ�شيات فقط، و�أن ع���دد م�شرحياته 
حم���دود باثن���ي ع�ش���ر ن�ش���ًا م�شرحي���ًا �شعبيًا فق���ط، لكن 

�ل�شندوق غّر هذه �لنظرة. 
ويخت���م ع���الء �ل�شيد حديث���ه بالتو�شيح ب���اأن �شونا 
قررت ترك هذه �لدمى يف حلب كي تبقى يف وطنها، وهي 
تخطط لإقامة مبادرة ُتعنى بهذ� �لنوع من �لفن وتوثقه .
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اأهم املدار�س
1-�ملدر�ش���ة �لدم�شقي���ة، وتتمي���ز بدقة �ل�شنع 
عل���ى م�شت���وى ثر�ء �لنقو����س وتناظره���ا و�لهتمام 
�ل�شديد بالتفا�شيل �لدقيقة، �إ�شافة �إىل زر حتريك 
�لقطعة �ملوجودة يف �ل�شدر، ومن �أبرز �ل�شخ�شيات 
يف ه���ذ� �مل�شرح عنرة و�أب���و زيد وهو فار�س ميتطي 
ح�شان���ًا بكام���ل عتاده.. وم���ن �ل�شخ�شي���ات �أي�شًا 
�أب���و �لفو�ر����س �لعربجي و�أب���و �أركيلة و�ب���ن كر�كوز 
و�لأبج���ر، وكل منها لها �شف���ات �شخ�شية وج�شدية 

متيزها عن �لأخرى .
2-�ملدر�شة �حللبية.. يهتم �شانع �لقطعة �حللبية 
بال�ش���كل �لعام لها، فاإذ� �أر�د �شن���ع بندقية فاإنه ي�شنع 
�ل�ش���كل �لع���ام دون �أن ي�شع ل���ه �لزناد، وكذل���ك �لأمر 
بالن�شب���ة لل�شخ�شي���ات، وزر �لتحري���ك له���ذه �لقط���ع 
موج���ود يف �لرقب���ة �أو فوقه���ا، ومن �شم���ن �شخ�شيات 

ه���ذه �ملدر�شة عنرة و�ليهودي���ة و�أم �شكردم �خلطابة/ 
�لعج���وز �ل�شمط���اء، كم���ا ت�شم بك���ري با�ش���ا و�لوح�س 

و�شيدة �أجنيبة، وغرها .
3-�ملدر�ش����ة �حلم�شي����ة، وتتمي����ز قط����ع ه����ذه 
�ملدر�شة بوجود زّر �لتحريك يف �أعلى �لر�أ�س، وبع�س 
�لأحيان يكون يف �ل�شدر مثل �لقطع �ل�شامية، وتاأخذ 
�لقط����ع �حلم�شي����ة يف ت�شميمه����ا �شيئًا م����ن �لطر�ز 
�حللب����ي فتك����ون متق�شفة عل����ى م�شت����وى �لنقو�س، �أو 
حتاك����ي �لر�ث �لدم�شقي فتك����ون ثرية بالنقو�س لأن 
�شنع����ة خيال �لظ����ل يف حم�س ماأخ����وذة من حلب �أو 
دم�ش����ق لأن����ه يف حم�����س �لقدمية كان يوج����د مقهى 
و�حد فق����ط يعر�س خيال �لظل، عل����ى عك�س دم�شق 
وحل����ب �للتني كانتا ت�شمان �لكث����ر من �ملقاهي �لتي 

تقدم هذه �لعرو�س .
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الفرن�سي��ة  امل�سرحي��ة  الفنان��ة 
جوهانا جرو�سري �ساركت كع�سو جلنة 
حتكي��م يف ال��دورة الثاني��ة ع�سرة من 
مهرج��ان ال�س��واري ال��دويل لل�سب��اب 
�سه��ر  يف  اأقي��م  وال��ذي  البحري��ن  يف 
اأيل��ول املا�س��ي, وه��ي م�سمم��ة برامج 
م�سرحي��ة وخمرج��ة ومنتجة وع�سو 
جلان حتكي��م العديد م��ن املهرجانات 
التقته��ا  وق��د  والعاملي��ة,  العربي��ة 
»احلي��اة امل�سرحي��ة« وكانت له��ا معها 

هذه الوقفة :

*اأرج���و اأن تعط���ي قرّاء جمل���ة »احلياة 
اهتمامات���ك  ع���ن  موج���زة  ملح���ة  امل�س���رحية« 

امل�سرحية . 
**جتربتي مع امل�شرح تت�شعب اىل عدة 
م�شارات : التمثيل, والإنتاج والإخراج.. بداأت 
ل  العمل يف امل�ش���رح يف �شن �شغرية جدًا, و�شكَّ

فيما بعد جزءًا هامًا من حياتي .
*ما هي الفوارق التي جتدينها وا�سحة 

بني املمثل العربي واملمثل الغربي؟ 
**هن���اك بالفع���ل ف���وارق ب���ن املمث���ل 
الغرب���ي واملمث���ل العرب���ي, وه���ي –بب�شاطة- 
الختالف يف اخللفي���ة الثقافية عند كليهما.. 

د.حمم�����ود �س��������عيد

الفنانة امل�رسحية الفرن�سية جوهانا جرو�سري
 وجتربته���ا مع امل�س����رح العرب����ي
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التقني���ات عندن���ا رمب���ا تط���ورت و�شاعدت املمث���ل ب�شكل 
اأف�ش���ل, ولكن اله���دف النهائي هو نف�ش���ه للجميع, واأنا ل 
اأعتقد اأنه من املفيد اأن ننظر اىل ثقافتنا وثقافتكم نظرة 
واح���دة لأن التباي���ن والختالف مطلوب���ان وهما مينحان 
ال���راء للثقافتن, وهذا الأمر بالت���ايل ي�شمح لنا باحلوار 

بيننا كي تكون الفائدة م�شرتكة .
م�س���رحية  مهرجان���ات  يف  بامل�س���اركة  قم���ِت  *ه���ل 
عربي���ة غري مهرجان ال�س���واري؟ واذا كنِت فعلِت ما هو 

راأيك بهذه املهرجانات؟
**�شارك���ُت يف العدي���د من املهرجان���ات امل�شرحية 
العربي���ة, واأجد اأنه م���ن املثري لالهتم���ام للغاية اكت�شاف 
اأن الأعم���ال امل�شرحي���ة يف الع���امل العربي متنوع���ة للغاية 
وخمتلف���ة بن بلد واآخ���ر, مع وج���ود اأوجه ت�شاب���ه �شائعة 
عل���ى �شعيد حرك���ة اجل�ش���د واللفظ وا�شتخ���دام الف�شاء 

امل�شرحي.

*هل ي�ستطيع املمثل التغلب على �سلطة املخرج براأيك؟
**ل اأعتق���د اأن هن���اك اأي���ة �شلطة للمخ���رج ينبغي 
للتغلب عليها, ف���كل �شخ�ص لديه وظيفة عليه القيام بها, 
وهناك ت�شل�شل هرمي ي�شبط العالقة بن املمثل واملخرج, 
والت�شل�ش���ل الهرم���ي موج���ود يف جميع امله���ن, وينبغي األ 
يتج���اوز اأح���د دوره واأن يعم���ل اجلمي���ع يف وئ���ام : الفني, 
امل�شور الفوتوغرايف, فنان املكياج, م�شمم الأزياء, مدير 

امل�شرح, بهدف الو�شول اىل نتيجة تر�شي اجلميع .
*م���ن خ���ال م�س���اهداتك للم�س���رح العرب���ي كي���ف 

تقّيمني واقعه اليوم؟  
**واق���ع امل�شرح يف البالد العربي���ة يختلف بن بلد 
واآخ���ر, وهو يختلف ح�شب تط���ور البلد, ويجب على جميع 
امل�ش���ارح العربي���ة وغري العربي���ة اأن ت�شتم���ر بالتطور, مع 
التاأكيد على اأهمية املحافظة على مفهوم املتعة, ويجب اأن 
ي�شتمر امل�شرح العربي بالتطور للقيام بدوره الجتماعي .
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م���ا امل�سرح اإذا مل يهز وميتع؟ األي�س هو اأقدم الفنون 
واأقدره���ا على التفاعل م���ع هواج�س الب�س���ر وم�سكالتهم 
وانك�ساراته���م؟ امل�سرح يوظف الفنون كلها من اأجل تنوير 
الب�سر وتخفيف معاناته���م وت�سويب ما علق اأو فر�س من 
م�سلَّمات ومقوالت زائفة يف اأذهانهم.. وامل�سرح قادر على 
هدم احلواجز بني املتف���رج واخل�سبة، وعلى بناء اجل�سور 
ب���ني الثقافات املتنوع���ة، ال تعيقه ح���دود اأو موانع طبيعية 
اأو م�سطنع���ة، و�س���ّكل ارتق���اوؤه وجتدي���ده عالم���ة فارقة 
يف امل���كان والزم���ان.. وامل�س���رح الياباين عمي���ق اجلذور، 
ات���كاأ على الرتاث ال�سعبي املحل���ي، وتاأثر بتجارب امل�سرح 
االأورب���ي، وقبل���ه امل�س���رح اليون���اين، واأبدع األوان���ًا عديدة 
للم�سرح مثل »الن���و« الذي تتموج مو�سوعاته بني الطقو�س 
الدينية واأحداث احلكايات ال�سعبية املاأ�ساوية والكوميديا 
اخلفيف���ة وال�سخري���ة الناقدة للرع���ب واالإ�سف���اق اللذين 
تعّدهم���ا مرغريت يرو�سيفر لولَبي املاأ�ساة، وهناك م�سرح 
»كابوكي« الذي يعالج م�سكالت اجتماعية وَتِركة متغريات 
وا�سطراب���ات وح���روب مدم���رة ُنِكب���ت الياب���ان باأكرثها 
ب�ساعة وتدم���ريًا، وماأ�س���اة هريو�سيم���ا وناغازاكي فاقت 

حمارق الفا�سيني و�سحايا احلروب االأهلية الطويلة .
وم���ن الذين اأ�سهم���وا يف حتديث امل�س���رح الياباين بلغته 
واألوانه واإمياءاته وطريقته يف التناول واالقتبا�س االأديب يوكيو 
ه النقاد اأحد القامات املمي���زة لالإبداع يف  مي�سيم���ا الذي ع���دَّ
الق���رن الع�سرين، وهو روائي وقا�س و�ساعر وم�سرحي وممثل 
وكاتب مق���االت وخمرج م�سرحي و�سينمائ���ي.. ان�ساب �سوته 
ب���ني ن�سو����س متنوع���ة يف الرواي���ة وامل�سرح والبح���ث االأدبي 

والنقدي، ومتوج بني الرباءة الفنية والرومان�سية ال�سفافة .

ول���َد مي�سيم���ا يف طوكيو ع���ام 1925 يف اأ�سرة تتذوق 
امل�س���رح التقلي���دي وترت���اد العرو����س امل�سرحي���ة، اأ�س���رة 
نبيل���ة من جهة اجلّدة، وق���د ورث اأجداده حكم مقاطعات 
ياباني���ة، وتاأثر بجدت���ه املثقفة التي �سدت���ه �سوب امل�سرح 
الكال�سيكي وغر�ست فيه فكرة ال���روح اليابانية )ياماتو( 
ف���رتدد كثريًا على امل�سارح وُده�س المتزاج الواقع بالوهم، 
واأُعجب مب�سرح االأقنعة )كابوكي( وباألوانه واأزيائه، وحلم 

بلم�س مكياج املمثلني واأقنعتهم .
ا�سمه االأ�سلي كيتاكي هرياوكا، وا�سمه االأدبي يوكيو 
����سَ �سعَفه هذا  مي�سيم���ا، وقد ن�س���اأ �سعيف البيئ���ة، وعوَّ

خليــــــــل البيطــــــــــار

م�شــرح مي�شــيما
ومعاجلــــُة م�ضكـــــالِت ع�ضــــٍر م�ضطـــــرب



احلياة امل�سرحية - العدد 106 درا�س�������ات واأبح�������اث

T
h

eatrer L
ife - Issue 10

6

173

باهتمام���ه الدائم بالريا�سة واللياقة البدنية، وكان باحثًا 
على الدوام عن اجل�سد املثايل القادر على بلوغ الكمال .

كان روائي���ًا متمي���زًا، وات���كاأ يف اأعمال���ه االأدبية على 
التاري���خ، ونّوع م�س���ادره، وكانت له فل�سف���ة خا�سة، وكان 
ناقدًا للحرب واآثاره���ا الكارثية على بالده، وتعززت لديه 
النزع���ة القومي���ة الراديكالي���ة، وكان مدافع���ًا عن كرامة 

ال�ساموراي رمز الفرو�سية اليابانية .
���ح جلائ���زة نوب���ل ثالث م���رات، و�س���بَّ ع�سارة  ر�سِّ
نة من  جتربت���ه االإبداعية يف رباعيته »بحر اخل�سب« املكوَّ
اأربع���ة اأج���زاء، كلٌّ منها رواية م�ستقل���ة، وعناونيها : »ثلج 

الربيع، اجلياد الهاربة، �سقوط املالك، معبد الفجر« .
اأب���دع مي�سيما �ستني عماًل اأدبيًا، مل ُيرتَجم منها اإىل 
اللغ���ة العربي���ة اإال القليل، وقد ُترجم���ت اأعماله اإىل لغات 
عدي���دة، وُمثِّلت م�سرحياُته عل���ى خ�سبات عوا�سم كثرية، 
ومن اأعماله الروائية رباعية »بحر اخل�سب« و«اعرتافات 
قناع«.. ومن اأعماله امل�سرحية : »بيت النار، كانتان، �سوتو 
ياكو ما�س���ي، الطبلة احلرير، اآوا، )من م�سرح النو( ع�س 
النملة البي�ساء، قاعة �سرخة الغزال، زهور اأقحوان اليوم 
العا�سر، قيثارة الفرح، اأ�سوات املوتى االأماجد، �سقوط اآل 

�سوزاكو، هتلر �سديقي، �سرفة امللك املجذوم« .
اأقيم معر�س لالحتف���اء باأعماله قبل رحيله انتحارًا 
باأي���ام، وا�سرتط على منظمي املعر����س اأن يجري التعبري 
ع���ن اأعماله خالل املعر����س باأربعة اأنه���ار ت�سبُّ يف بحر 

اخل�سب، وهي : الكتابة، امل�سرح، اجل�سد، احلركة .
توزع م�سرح مي�سيما بني م�سرحيات كال�سيكية جرى 
حتديثه���ا مثل : »يورو بو�سي والطبل���ة احلرير« و«اآوا« وبني 
م�سرحي���ات اجتماعي���ة ناق���دة وتاريخي���ة مع�سرن���ة مثل 
م�سرحيات »ال�سيدة دي �ساد، ع�س النملة البي�ساء، �سرفة 

امللك املجذوم« .
فيم���ا يلي مقارب���ة مل�سرحيات مرتجم���ة اإىل العربية 
ملي�سيم���ا ت�سيء بع�س جوانب جتربته االإبداعية يف ميدان 

امل�سرح ومالمح جتديده وفل�سفته يف احلياة .

»�شوتو ياكو ما�شي« وكيمياء الع�شق
م�سرحية ت�ستند اإىل حكاية �سعبية قدمية حول امراأة 
جميل���ة ومع�سوقة، كان���ت حتتار ع�ساقه���ا وتثري غريتهم، 

وقد ت�سببت بوفاة واحد منهم، و�سارت تقف عند �ساهدة 
فه���ا النا�س لت�سرفه���ا الغري���ب، واالأغرب اأن  ق���ربه، وعنَّ
ها عند الق���رب كان العا�سق الذي تعذب  العج���وز الذي هزَّ
ب�سببها، فه���داأت ثائرتها واختفت.. ترجم امل�سرحية علي 

اخل�س، و�سدرت عن وزارة الثقافة بدم�سق عام 1985 .
�شخ�شي���ات امل�شرحي���ة : العج���وز، ال�ساع���ر، ثالث���ة 
اأزواج من ال�سيدات وال�سادة، �سرطي، مت�سردون، خدم .

جع���ل مي�سيم���ا ال�سخ�سي���ة الرئي�سي���ة يف م�سرحيته 
املحّدثة عجوزًا جتمع اأعقاب ال�سجائر، تلتقي يف احلديقة 
العام���ة ب�ساعر مبتدئ، ويدور حوار بينهما حول التهمي�س 
وجت���ارب احلي���اة القا�سي���ة وعذاب���ات الع�س���ق، وتخت���رب 
العجوز قدرَة ال�ساب على حبِّ امراأة ت�سعينية مثلها كانت 

يف �سباها �ساغلة النا�س ومعذبة الع�ساق .
ين�س���رف الع�ساق يف احلديقة عن���د و�سول العجوز، 
ويبق���ى ال�س���اب قربها عل���ى املقعد، ويدور احل���وار التايل 

بينهما :
-اأن���ا األتقط اأعق���اب ال�سجائر، واأن���ت تلتقط اأ�سياء 

لق�سائدك .
-احلديقة وامل�سابيح والع�ساق مو�سوعات مبتذلة .

-ال�سباب يحبون املحاّجة )�س29-28( .
يف اجلوار كان �ساٌب وفتاة يجل�سان على مقعد قريب، 
واحلوار امل�سموع بينهما ي�سري اإىل م�ساعر توّج�س واهتزاز 
عالقة احلب بينهما.. وتقول الفتاة : »اأت�ساءل ما اإذا كانت 
دجاجتي �ستبي�س يف قّنها« وت�سيف: »اأنا واأنت انتهى االأمر 
بيننا« ثم يجريان معًا لّلحاق باحلافلة، فتعلق العجوز على 

ما �سمعته، وتقول : »عادا اإىل احلياة اأخريًا« )�س32 ( .
ويتوا�س���ل احلوار �سريعًا ب���ني ال�ساعر والعجوز حول 

الكارثة التي ت�سّببها لع�ساقها:
-من اأنت؟ 

-فيم���ا م�سى كن���ُت اأدع���ى كوما�سي، وم���ن غازلني 
وقال عني جميلة هلك .

ث���م برقت ال�سخرية الت���ي ت�سبق الكارث���ة، فال�ساعر 
ظن اأنه يف اأمان الأنه قابل كوما�سي وهي يف �سن الت�سعني، 
ت بثقة : »املغفل���ون وحدهم يظنون اأن الن�ساء يفقدن  فردَّ

جمالهن يف �سن متقدمة« �س35 . 
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وُت�ستع���اد م�ساهد قدمية منذ اأن كان���ت كوما�سي يف 
التا�سع���ة ع�سرة، اإذ اأُغ���رم بها �سابط يف هيئ���ة االأركان، 
وهي وعدته اأن تكون له اإن ثابر على الوقوف قرب نافذتها 

والتغزل بها ملئة ليلة .
وُتعَر�س لوحة لراق�سني وراق�سات، وي�سرتك ال�ساب 
يف الرق����س، ويقوم بدور �سابط هيئ���ة االأركان، ويرق�س 
مع كوما�سي، ويدور حديث بني اأزواج الراق�سني والعجوز 

حول ت�سميم الثياب الباري�سية الأبناء طبقة النبالء .
وُت�سَمع تعليقاٌت من ال�سيدات حول جمال كوما�سي، وتقول 
�سيدة : يف �سوء ال�سموع الن�ساء كلهن جميالت )�س38( وكاد 
ال�س���اب يقول لكوما�سي اأنت جميلة بعد اأن اندمج بالدور، لكن 
العجوز حّذرته، فق���ال : اأنت معجزة، فرتدُّ كوما�سي �ساخرة : 
هل بقيت معج���زات اإىل يومنا هذا؟ )�س42( ويهم�س ال�ساب 
لكوما�سي ويتخي���ل اأن يلتقي بها بعد مئة عام ويظال عا�سقني، 
ولك���ن التعب يهّده، فيطلب م�سورة العجوز، فتقول له : ا�ستمر، 
لي����س اأمامك من خيار �س���وى ذلك )����س47( ويتذكر ال�ساب 
حلمًا رومان�سيًا طفليًا وهو يف مركب �سراعي، ثم يدخل ب�ستانًا 
وي���رتك االأ�سرعة خارج���ًا وي�سمع هدير البح���ر وتلفت العجوز 
نظَر ال�ساب اإىل قبح منظرها، لكنه ي�سّر ويوؤكد اأنها ت�سحره، 
ويق���ول : ح���ني يبدو ال�س���يء حقيقيًا يج���ب اأن اأ�سمي���ه واأعلنه 
)����س50( ثم نطق اجلملة املفتاحي���ة ومتنى اأن يالقي العجوز 

بعد مئة عام ويف املكان نف�سه .
ميوت ال�ساب ويح�سر ال�سرطي وي�ساأل : هل هو �سكران 
اأم ميت؟ فتتجاهل العجوز ال�سوؤال وتذكر لل�سرطي اأن ال�ساب 
حاول اإغواءها فَيَعَجب ال�سرطي ويجري نقل اجلثة اإىل خمفر 

ال�سرطة، بينما تعود العجوز اإىل عّد اأعقاب ال�سجائر .
عر�س���ت امل�سرحي���ة التغي���ري ال���ذي طراأ عل���ى جيل 
م���ا بع���د احلرب وعل���ى عالقات احل���ب وجاذبي���ة املراأة، 
واأظه���رت التهمي����س واله���وة ب���ني املعدم���ني واملي�سورين، 
وركزت على قوة العالقة حب، وحلم الب�سر بفر�سة اللقاء 

مبن يحبون، ولو بعد حني من الدهر .

»يورو بو�شي« واإدانة احلرب
م�سرحي����ة اجتماعي����ة ناق����دة، ميت����زج فيه����ا ال�سحر 
باملعاناة، وهي اأقرب مل�سرحية »دائرة الطبا�سري القوقازية« 

لربيخ����ت، وت����دور حول تن����ازع اأ�سرتني بع����د نهاية احلرب 
عل����ى رعاية ال�ساب املكفوف تو�سين����وري، اإذ فقدته اأ�سرته 
ته اأ�سرة اأخرى بعد اأن  االأ�سلية اأثناء احلرب وهو طفل وتبنَّ
جعله انفجار قنبلة قربه مكفوفًا، وامل�سرحية ترجمها علي 

اخل�س، و�سدرت عن وزارة الثقافة عام 1985.
ال�سخ�سي���ات : اأ�س���رة كوا�سيم���ا التي تبن���ت املكفوف، 
واأ�سرة املكفوف االأ�سلية املطالبة با�ستعادته، وتدور االأحداث 
يف مكت���ب جمل����س التحكيم يف غ���روب اأحد اأي���ام ال�سيف، 

وتدير احلوار ع�سو جمل�س التحكيم االأربعينية �سيناكو .
متنح �سيناك���و االأم املتبني���ة كا�سيما فر�س���َة االإدالء 
مب���ا لديها حول الق�سي���ة، وتقول لها : ما زل���ت اأذكر اأدق 
التفا�سي���ل : بعد احلرب ويف نف���ق حتت االأر�س وجدمت تو 
�سين���وري، و�سردت كوا�سيما تفا�سيل عملية التبني : راأيت 
طفاًل يت�سول، وبجانبه رجل ي�ستغله ويهمله، والحظُت نورًا 
ينبع���ث من املكان ال���ذي جل�س فيه، فدفع���ُت مبلغًا مغريًا 
للرجل، و�سريعًا و�سعنا اأيدينا على الطفل )�س59( وحني 
منحت تاكايا�سو اأمه احلقيقي���ة فر�سة االإدالء بذكرياتها 
ح���ول الواقعة التي جرت قب���ل خم�سة ع�سر عامًا حني كان 
تو�سين���وري يف اخلام�سة ووقع االنفجار وُفقد الطفل قالت 
: احتفلن���ا يف ماأمت واأن�ساأنا �سريح���ًا له يف املقربة، ولكننا 
مل نفق���د االأم���ل، واأ�سافت : كل من فق���د �سابًا يف احلرب 
ينتظ���ر عودته، وراأت اأن خطاب املحكمة حول ال�سراعات 

والتعقيدات يف العامل باأنها وهم )�س66( .
تو�سينوري املكفوف مل يتفاعل مع مل�سة اأمه وحديثها، 
لكن���ه تفاعل مع �س���وت بكائها الأن البكاء ه���و االأبقى بعد 
الك���وارث ونهاي���ة الع���امل، وق���ال : اإين واثق اأن���ه �سبق يل 
اأن �سمع���ُت ه���ذا ال�س���وت، واأ�س���اف حمتجًا عل���ى اأناقته 

املفرو�سة : اإين �سجني عاٍر )�س70( .
وا�س���ل املكفوف احتجاجه جتاه ع���امل ينحدر ويفقد 
اإن�سانيته، وق���ال لوالده احلقيقي : من غري املجدي انتقاد 
االآخرين يف حياته���م اليومية.. األي�س خميفًا اأن ترى عاملًا 
ق�س���ى نحبه؟ )�س77( وقال لالأ�سرت���ني املتنازعتني على 
و�س���ع اليد عليه : اإنكم تعي�سون كجث���ث، جميعكم جبناء، 
ح�س���رات، �سفه���اء، ثم وج���ه كالم���ه للمحّكم���ة �سيناكو، 
وا�سف���ًا م�ساع���ره ال�سلبية جت���اه االأ�سرتني قائ���اًل : اأهلي 

بالتبني عبيدي، واالآخران مغفالن )�س81( .
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وا�ستع���اد تو�سين���وري بح�س���رة م�سه���َد فق���ِد ب�سره 
وه���و طف���ل، وقال : حتم���ًا اإين راأيت نهاية ه���ذا العامل يف 
ال�سن���ة االأخرية للحرب، وم���ا اأراه وترينه �سم�سًا تغرب ما 
هو اإال عامل تاأكل���ه النريان )�س85( ويدور حوار غا�سب 
ت  ب���ني املكفوف واملحّكمة بع���د اأن �سرف���ت االأ�سرتني وودَّ
اأن تبق���ى مع���ه فيطردها ويت�س���ور اأنها �سقي���ت اأكرث منه 
و�سه���دت م�سائب كث���رية، ولكنها وا�سل���ت تعاطفها معه 
وقالت موا�سية ل���ه : قيا�سًا بك اأنا ال اأعرف ما هو ال�سقاء 

)�س89( .
يذه���ب �سيناكو جلل���ب الطعام لتو�سين���وري، وت�ساء 
القاعة يف اللوحة االأخرية، واملكفوف وحده يقول : اأت�ساءل 

وال اأفهم ملاذا ولكن النا�س كلهم يحبونني .
تدي���ن امل�سرحية ك���وارث احلروب وتركَته���ا الثقيلة، 
���ن الب�سر من جتاوز  وتلف���ت اإىل اأن املحب���ة احلقيقية متكِّ
املح���ن، واملحب���ة ونوره���ا املنق���ذ مقول���ة �سرقي���ة تناولها 
ج���ربان خليل ج���ربان يف اأكرث من مو�س���ع، فالنور حمبة، 

واملحبة تفتح العقول والقلوب، وتنقذ .

»الطبلة احلرير« واحلب اليائ�س
م�سرحي���ة �سعب���ة االأداء، اأُخ���ذت ع���ن ن����س قدمي : 
ب�ست���اين يقع يف حب اأمرية من ال�سني، ويتلقى منها طبلة 
م���ن حرير ال م���ن جلد كما جرت العادة، وق���د وعدته باأن 
تبادل���ه احلب عندم���ا ي�سل اإيقاع الطبل���ة اإىل م�سامعها، 
وُيجِه���د الب�ستاين نف�سه وهو يدق على احلرير فال ي�سدر 

عنه اأي اإيقاع، وميوت دون حتقيق حلمه .
ويف املاأث���ور ال�سعبي اأن �سب���ح الب�ستاين انتقم له من 
االأمرية، اإذ اأجربها اأن تدق على الطبلة نف�سها، ولن يفلتها 
اإال اإذا �سم���ع االإيق���اع، فحاولت ومل تفل���ح، وماتت قهرًا.. 
ر مي�سيما احلكاي���ة، فغدا بّواب البناء و�سيطًا بني  وقد طوَّ
نافذت���ي بناءين يف مدين���ة مكتظة، واأ�س���اف �سخ�سيات 
واقعي���ة، واحتفظ بال�سبح، ولكن���ه لهانيكو احلبيبة االأوىل 
للبواب ال���ذي يع�سق اجلميلة ت�سوكي���وكا يف البناء املقابل 
ويبع���ث لها ر�سائل ال ت�س���ل الأن معلمة اخلياطة حتجبها، 
وت���دور اأح���داث طريفة ومفارقات تك�س���ف تلوينات احلب 

وعذاباته وت�سوهات الواقع و�سروخه .

ال�سخ�سي���ات : الب���واب امل�س���ّن، كايوك���و املوظفة يف 
مكت���ب املحامي، ت�سوكيوكا اجلميلة التي يبعث البواب لها 
ر�سائل ح���ب ولقبها �سيدة الغار، خياط���ة ن�سائية ت�ستقبل 
زبائ���ن واأ�سدق���اء و�سديق���ات يف م�سغلها املج���اور ملكتب 
املحام���ي، دبلوما�س���ي، �سب���ح هانيك���و الذي جن���ح يف دق 

الطبلة احلرير ومل ينجح اأحد يف حتقيق ذلك .
يف اأم�سي���ة ربيعي���ة تظهر لوحات اإعالني���ة ت�سري اإىل 
م�سغل خياط���ة ن�سائية ومكت���ب حمام، ويظه���ر اإيوكا�سي 
امل�ستخ���دم وهو يكن����س، وكايوك���و املوظفة ل���دى املحامي 
وهي تتزين، فريفع اإيوكا�سي تنورتها من اخللف، فتغ�سب 
وحتت���ج : ي���ا لل�سي���خ الفا�سق، �سي���وخ هذه االأي���ام تعافهم 
النف�س.. ف���ريدُّ بلهجة �ساخرة مماثلة : وبنات هذه االأيام 
م�سغ���والت بزينته���ن.. فت���اة مثلك، مظهره���ا اأجمل دون 

زينة، وحبيبك يفكر مثلي )�س99( .
يتب���ادل االإثن���ان ال�سكوى ويت�ساءالن ع���ن انك�سارات 
امل�ساع���ر واالأح���الم باأ�سلوب في���ه دعابة ظاه���رة، لكنها 
تخف���ي خيب���ات وهموم���ًا ثقيل���ة.. تق���ول كايوك���و : اأعمال 
املحام���ي لي�ست على ما ي���رام، فريد امل�ستخ���دم : قوانني 

فائ�سة عن احلاجة، ومثلها املحامون )�س100( .
يف�سي اإيوكا�سي لكايوكو مبا يجول يف داخله، ويقول 
: اإن حب���ي ل�سيدة من طبقة عليا ب���ال رجاء، وهي تواظب 
على نقل ر�سائله اإىل �سيدة الغار، فت�ساأله كايوكو املهمومة 
واملتعاطف���ة مع���ه اإن مل ت�ستط���ع نق���ل ر�سالة جوابي���ة اإليه 
ردًا عل���ى ر�سائل���ه الكثرية، وتقول : اأتعتق���د اأن لكل امراأة 
يف العامل �سوء قمره���ا؟ فريد بدعابة موا�سية : للبدينات 

وال�سامرات، البدر والهالل )�س105( .
يف امل���كان الذي تدور فيه االأح���داث حجرتان، مينى 
وي�س���رى : يف االأوىل ُت�سَرد هموُم احلب، ويف الثانية ُتبَحث 

�سوؤون الدبلوما�سية وهموم اخلياطة .
معلمة اخلياط���ة اأخفت ر�سائل الب���واب التي و�سلت 
اإىل م�سغلها عن �ساحبتها ال�سيدة ت�سوكيوكا �سيدة الغار، 
لكن الر�سالة االأخرية ُك�سَفت وُقرئت علنًا اأمام اجلال�سات 
يف امل�سغ���ل، وتعّل���ق اخلياطة كانيكو الت���ي اأخفت الر�سائل 
ال�سابقة : ما ي�سمون���ه حبًا لي�س اإال عذابًا ال ينتهي.. نحن 

جميعًا نتاأمل )�س116-115( .
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م�ساأل���ة  الثاني���ة  االأ�سدق���اء يف احلج���رة  ويناق����س 
ر�سائ���ل امل�سّن وكاأنها اتهام لهم بجفاف العاطفة، ويقرتح 
الدبلوما�س���ي فوجيم���ا تلقينه در�سًا قا�سي���ًا واإهداءه طبلة 
حريري���ة مرفقة بر�سالة م���ن ت�سوكي���وكا : اإن و�سل اإيقاع 
الطبل���ة اإىل م�سام���ع ت�سوكي���وكا تنل ما تري���د )�س123-
124( وح���ني يتلق���ى اإيواكي�س���ي الر�سال���ة يق���ول : �ساأعلق 
طبلت���ي ب�سجرة غاري، واأ�سرب عليها.. لقد جّملها حزين 

حتى منا لها تاج من ورق )�س127( .
عب���ث الدبلوما�س���ي واملحام���ي ي���وؤدى اإىل ماأ�س���اة : 
الب���واب ال�سيخ يحاول اأن ي�س���رب على الطبلة احلرير كي 
يف���وز بحب �سيدة الغار ت�سوكي���وكا، لكنه مل ينجح بانتزاع 
االإيق���اع، وبداًل من ذل���ك يح�سر �سبح حمبوبت���ه ال�سابقة 
هانيكو ليذّك���ره بجفاف عاطفته، بينم���ا احتفظت الفتاة 
بحبه���ا ل���ه، و�س���ار التح���دي اأمام���ه مزدوج���ًا : اأن ي�سمع 
اإيق���اع الطبلة �سبح هانيكو القري���ب، فيعيدها اإىل احلياة 
م���ن جدي���د، اأو اأن ت�سمع���ه ت�سوكيوكا يف البن���اء املقابل.. 
ويوا�س���ل �سرباته حتى ال�سرب���ة التا�سعة والت�سعني، وكان 
ي�سمع االإيق���اع، لكن �سبح هانيكو مل ي�سم���ع، فكيف ت�سمع 
ت�سوكي���وكا يف البن���اء املقاب���ل؟ ث���م يودع هانيك���و ويق�سي 
نحب���ه، وياأت���ي توياما ال�سب���ح باحثًا عن هانيك���و فيجدها 

حتت�سر، وتقول : لو اأنه زاد دقة واحدة ل�سمعتها .
م�سرحية ناقدة، كا�سفة جلفاف العواطف وت�سوهات 
النفو�س، ولله���ّوة بني الواقعية ال�سادم���ة والوهم البعيد، 
ويف جمتم���ع ت�س���وده التناق�سات ُي�سَم���ر اأكرث مما يظهر، 
وتغيب قيم الوفاء واالإيث���ار والتكامل والت�سحية، وحت�سر 

الكوالي�سية واالبتذال، فكيف نفاجاأ بتالحق املاآ�سي؟

»اآوا« واالنحالل اجلالب للماآ�شي
ن����س مم�سرح من »نو« قدمي، يتك���ئ على مقطع من 
رواية »جنجي مونو غات���اري« للروائي الياباين مورا�ساكي 
م���ن الق���رن ال�ساب���ع ع�سر، حت���ول اإىل حكاية ت���دور حول 
االأم���رية الزرقاء اآوا زوجة االأمري الو�سيم جنجي املري�سة 

الباهتة، ومناف�ستها الغريى روجوكو .
لقد حّدث مي�سيما الن�س القدمي وتخلى عن م�ساحنات 
الب���الط وحبائل���ه الكوالي�سي���ة، واأزاح مو�س���وع الطقو�سية 

الدينية وم�ساعر االإ�سف���اق والقدر القا�سي واحل�س البوذي 
للحقائ���ق الروحي���ة، ونق���ل امل���كان واأحداث���ه اإىل م�سف���ى 
لالأمرا�س الع�سبية والنف�سية، واأ�ساف �سخ�سية املمر�سة 
البارع���ة يف تزي���ني اأداء امل�سف���ى وقدرة اأطبائ���ه على اإزالة 
العق���د كلها و�سبح روجوك���و الذي بلبل عق���ل االأمري وجعله 
يخل���ط بني املع�سوقة و�سبحها اجلوال، واأ�سقط مي�سيما من 
ن�سه م�ساجرات البالط واأحقاد الطبقات النبيلة ال�سبيهة 
ز على ما يعتمل يف النفو�س من اأمل  بت�س���ادم مركبتني، وركَّ

وانك�سار، وما يعذب من اأوهام واأحالم منك�سرة .
ُتظِهر املمر�س���ة اأن معظم املوجودين يف امل�سفى هم 
�سحايا لعقد الكبت النف�سي، واأن الطب املقرر يف امل�سفى 
يزي���ل العق���د النف�سية كلها، وتقول جلينج���ي مباهية : لن 
يق���ام يف العامل عدد كاف من امل�س���ايف ال�سبيهة مب�سفانا، 
وتظه���ر اهتمامًا خا�س���ًا بزوجة االأمري، وتق���رظ و�سامته 
بعب���ارات جاذب���ة، وتق���ول : اإن ع�س���رات الن�س���اء يتعذبن 
ب�سببك، وجم���رد كونك موجودًا هو م�س���در اأمل لكثريات 
منهن، وت�سيف بنربة ميتزج فيها االإعجاب بالتغزل : اإنك 

ماثل الأب�سارهن كربج يعلو مدينة )�س164( .
يف م�سه���د اآخر يف غرفة اآوا الزوج���ة املري�سة ُي�سَمع 
�سوت �سعيف ينادي : النجدة، وي�سل ال�سوت اإىل الزوج 
الذي مي�س���ي نزهة بقارب �سراعي مع مع�سوقته روكوجو، 
في�ساأله���ا : هذا ال�سوت ماذا ع�س���اه يكون؟ فرتد حماولة 
�س���رَف انتباهه عن االإ�سغاء : ال�س���راع يخفق يف الريح.. 

اإنه �سوت الريح )�س168( .
يقل���ق الزوج ب�سبب �سوء ح���ال اآوا، ويت�سل بروكوجو 
م���ن جديد، فيقال له اإنه���ا نائمة، ثم يلتفت فيجدها تفتح 
الب���اب، وتقول : ن�سيت قفازّي االأ�سودين وعدُت الأخذهما، 

فيختلط االأمر عليه، ويقول : يبدو اأنني كلمت �سبحًا .
ويف امل�سهد االأخري تق�سي املراأتان نحبهما : الزوجة 
م���ن بغ�سها روكوج���و وحقدها عليه���ا، وروكوجو املع�سوقة 

الأنها مل تفعم باحلب الذي حتلم به .
ال نلح���ظ هن���ا �سراع���ات ب���الط اأو تع���ازمي رهبان 
الإخراج ال�سياطني من ال�س���دور املعذبة بالعقد النف�سية، 
وال د�سائ����س وال منائ���م، ولكنن���ا ن�سه���د الكربي���اء املهانة 
والغ���رية واحلرم���ان وانك�س���ار امل�ساع���ر احلميمية وقدرة 
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الب�س���ر عل���ى التحم���ل عن���د اجتم���اع اخل���ربة وال�س���رب، 
وحت�سر عق���د املا�سي وح�سارات احلا�س���ر التي الم�سها 
مي�سيما مبب�سع جّراح وخربة مر�سد نف�سي وبراعة خمرج 

مبدع منح املتفرجني والقراء متعة م�سافة .

»هاجنو« وماأ�شاة اّلنَخب
تتح���دث م�سرحية »هاجنو« عن اأزمة النَُّخب وتعا�سة 
امل���راأة املهم�سة، ترجمها اإىل العربية علي اخل�س و�سدرت 

عن وزارة الثقافة بدم�سق عام 1982 .
تعيدن���ا امل�سرحي���ة مث���ل �سائ���ر م�سرحي���ات »الن���و« 
الياباني���ة اإىل ع���امل ذهن���ي عمي���ق مل تك���ّف الياب���ان عن 
االنتم���اء اإلي���ه منذ اإ�سالح���ات ميجي بالق���در الذي ظنه 
التقنيون ورج���ال االأعمال والدول���ة، واإىل مقولة �سوداوية 
تنب���ئ باأن عاملنا انحدر وال تراحم في���ه، وقد فقدنا االأمل 
ب���اأن ياأتي ال�سفاء من ويالته عن طريق م�سعوذ اأو �ساحر، 
واأن اإح�سا�سن���ا باجلمال وىل عهده، واأن الرعب واالإ�سفاق 

هما حمورا املاأ�ساة الرئي�سان .
�سخ�سي���ات امل�سرحي���ة : جيت�سوك���و هون���دا الفنان���ة 
الت�سكيلي���ة يف االأربع���ني م���ن عمرها، هاناكو فت���اة اجلي�سا 
ال�سابق���ة الت���ي تبلب���ل عقلها نتيج���ة معاناته���ا حمنة هجر 
حبيبه���ا الذي وعدها باأن���ه �سيعود اإليها وه���ي جتهل مكانه 
وزمن عودت���ه وتثابر على انتظاره كل يوم يف حمطة القطار 
وتتعلق بالر�سامة التي كفلتها وحررتها من اال�ستغالل واآوتها 
وراأت يف جتربته���ا املريرة وجمالها الفريد ووفائها حلبيبها 
م���ادة للوحاته���ا وتعوي�سًا عم���ا حت�سه من فق���دان وجتاهل 
اجتماع���ي، يو�سي���و ال�ساب ال���ذي تنتظره هاناك���و، وحتاول 

الر�سامة موا�ساة �سديقتها بالقول : ال بد اأن يعود يومًا .
تب���داأ م�سرحية احلب والهج���ر وال�سداقة يف مر�سم 
هون���دا يف ف�سل خريف ي�سري اإىل جفاف العاطفة وجمود 

الروح واحلنني اإىل الذكريات واالأحالم املنك�سرة . 
تق���راأ الر�سامة يف جريدة، ثم ترميها، ثم ت�ستعيدها 
وتع���اود القراءة عالمَة التوتر وف���روغ ال�سرب والتلهي باأي 
فع���ل ين�سيه���ا عذاب احلا�س���ر، ثم تقراأ ب�س���وت جهوري 
كاأنها تخاط���ب م�ستمعني افرتا�سيني وت�س���رد لهم حكاية 
رومان�سي���ة حول فت���اة مبلبلة العقل تعلق���ت ب�ساب وتبادال 

مروحت���ني : مروح���ة الفت���اة املزينة بفتيات اللي���ل اأخذها 
ال�ساب، والفتاة حملت مروحته التي تزينها الثلوج.. وبعد 
اأن تكمل القراءة تتناول مق�سًا وتق�س �سفحات اجلريدة 

بع�سبية اإىل مزق �سغرية ت�سبه ندف الثلج .
�سحبة هون���دا لهاناكو جعلت ال�سبيتني متالزمتني، 
وجمعهما توت���ر الفتاة املهجورة وقلقها وانتظارها حبيبها 
يو�سي���و ب���ال اأم���ل، وح�سا�سي���ة الفنانة وخ�سيته���ا من فقد 

موؤن�ستها.. ومن احلوارات التي تعك�س هذا اجلو املتوتر :
هاناكو : األي�س بو�سعي اأن اأدع الباب مفتوحًا؟ لو عاد 

يو�سيو الأمكنه الدخول فورًا . 
جيت�شوكوهون���دا : )بتعاط���ف( دعي���ه مفتوحًا اإىل 

حني، لكن ال�ستاء حل .
هاناكو : )م�سححة( اإنه اخلريف )وكاأنها ت�ستاأخر 
الوق���ت ومتعن يف انتظارها اليومي باملحطة واملر�سم( ثم 
ب���داأت تغن���ي : مروحة خريفي���ة، مروحة خريفي���ة، لتوؤكد 

ت�سورها )�س180( .
مل ت�س���ق الفنان���ة يوم���ًا ب�سك���وى هاناك���و م���ن ثقل 
االنتظ���ار اأو م���ن النظر يف وجوه امل�سافري���ن العائدين يف 
املحطة، وحتاول بطريقة غري مبا�سرة ثنيها عن االنتظار 

بالقول : اأنا مل اأنتظر اأحدًا قط . 
كان���ت هاناك���و تتفر�س يف وج���وه النا����س يف املحطة 
وتق���راأ مالحمهم مثل روائية اأو ر�سامة اأو مر�سدة نف�سية، 
وتق���ول يف �سره���ا : ال اأح���د يف العامل ع���دا يو�سيو ذو وجه 
ح���ي.. وجوه االآخرين ميتة.. اإنه���م اأ�سبه بهياكل عظمية، 
وال �سيء اآخر.. ماتت روؤو�سهم رغم اأنهم مي�سكون حقائب 
جلدية، ثم ت�سيف �ساكية حني حتاول اأن تخلد اإىل النوم : 

اأنا نافذة مل ُتغلق، اأنا دمية ال تنام )�س181( .
ت�سّري الر�سامة عن �سديقتها ال�ساكية، وتقول : اأنت 
االأجمل واالأغنى يف الع���امل.. اأنا�س كثريون ميلكون نوافذ 
مفتوحة عل���ى م�ساريعها وال ينتظرون اأحدًا، اأما اأنت فال 
متلك���ني اإال واح���دة، و�سياأتي���ك منها اأجمل م���ا يف العامل 

باالنتظار .
وحت���اول الر�سام���ة اإخ���راج �سديقته���ا م���ن كاآبتها، 
وتقرتح عليها ال�سفر والرتحال بحثًا عن يو�سيو الذي يقراأ 
مق���ااًل يف جريدة تن���اول كاتبها حال هاناك���و املنتظرة يف 
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املحطة، ويهتدي اإىل املر�سم الذي تقيم فيه مع �سديقتها 
ويطلب من جيت�سوكو اأن تقدمه لهاناكو فتتجاهل الر�سامة 
طلب���ه متهمة اإي���اه باالدعاء رغ���م اإبرازه مروح���ة هاناكو 
املزين���ة بح�سن���اوات الليل، ويظهر وف���اءه ملحبوبته وي�ساأل 
اأهل املدينة التي �سه���دت لقاءهما ويعلم منهم اأين تقيم، 

وحني ي�سبح حرًا ي�سرع باملجيء .
تعل���ل جيت�سوك���و رف�سها طل���ب يو�سي���و بخوفها على 
�سته���ا عن وحدتها، فهي  غنيمته���ا الأنها الوحيدة التي عوَّ
مل حت���ظ بحب رجل، وهي عازبة اأربعينية االآن، ولو اأحبها 
رجل لقابلت حبه بالك���ره، فريدُّ يو�سيو �ساخرًا : الذين مل 

يحبهم اأحد يحلمون اأحالمًا مرّوعة )�س191( .
يه���دد يو�سي���و الر�سامة باأن���ه �سياأخ���ذ هاناكو عنوة، 
فرتج���وه اأال يفع���ل خ�سي���ة اأن تع���ود وحي���دة الأن الوح���دة 
متيتها، لكنه يتجاهل رجاءها وينادي هاناكو فتخرج اإليه 
وال تعرفه فيقدم نف�س���ه ويربز املروحة التي تخ�سها عّلها 
تتذك���ره، لكنه���ا مل ت�سدق���ه، وتقول : رمبا ت�سب���ه يو�سيو، 
ولك���ن وجهك ميت، وتق���ول للر�سامة : ما زالت لدي طاقة 
على االنتظار، فرتد الر�سامة بجملتها املكرورة : ال اأنتظر 
اأحدًا، وتختم هاناكو احلوار برد خمتلف : اأنا اأنتظر، وها 

هو ذا النهار يخرج منه الليل.. يا جلمال احلياة .
ن����س يغو����س عميق���ًا يف املعان���اة، ويك�س���ف ك�س���ور 
الواق���ع و�سروخ االأزمن���ة الرديئة، فالب�س���ر يرحلون يوميًا 
بالقطارات ال�سريعة، بوج���وه �ساحبة روؤو�س ميتة، وهناك 
من ينتظرون دون اأمل، ومن حتطمهم العزلة وحتا�سرهم 

الكاآبة وانعدام التوا�سل .
ورغ���م ال�سوداوي���ة يف الن����س هن���اك ف�سح���ة اأم���ل 
و�سي���اء يزين املر�سم ور�سيف املحطة.. اإنه جمال هاناكو 
الطبيع���ي واالإن�ساين الذي التقطت���ه الر�سامة يف اأكرث من 
�سها ذلك عن جتاهل االآخرين . لوحة بذائقة خبرية، وعوَّ
يلتق���ط مي�سيم���ا اأ�سباب ال�سقاء ل���دى اأنا�س بال اأمل 
اأو ه���دف، ال يحتاجون اإىل ال�ساع���ات اأو االأ�سدقاء، وهم 
بانتظاره���م العبث���ي اأ�سبه مبن ينتظرون غ���ودو، واإن جاء 
فلن يتعرفوا اإليه، وتاأتي اللم�سة االأخرية يف لوحة ال�سروق 

وخروج الليل من  النهار، وكاأنها تفتح نافذة اأمل .

»ال�شيدة دي �شاد« والكربياء اجلريحة
م�سرحي���ة اجتماعي���ة ُتظِه���ر ات���كاء مي�سيم���ا عل���ى 
�سخ�سي���ات تاريخي���ة وتاأثره ب���رواد م�س���رح النه�سة مثل 
را�س���ني، وا�ستخدامه اأ�سلوب احل���رية واملفاجاأة يف مدخل 

الن�س .
ترجم امل�سرحي���ة اإىل العربية وقدم لها كامل يو�سف 
ح�س���ني و�س���درت �سم���ن �سل�سلة امل�س���رح العامل���ي بوزارة 
االإع���الم يف الكوي���ت يف �سهر �سباط ع���ام 1988 وجاء يف 
مقدم���ة املوؤل���ف مي�سيما : ميكن النظ���ر اإىل م�سرحية دي 
�س���اد من منظور ن�سائ���ي، اإذ اأن املركيزة دي �ساد هجرت 
زوجها بعد اأن ظلت وفية له خالل �سنوات �سجنه الطويلة .
يف امل�سرحية �سخ�سيات ترمز اإىل القانون واالأخالق 
واحل����سِّ الديني مث���ل اأم املركيزة دي مون���رتوي، وهناك 
�سخ�سي���ات ترم���ز للرغب���ات ال�سهوانية مث���ل ال�سيدة دي 
�س���ان مون، وهن���اك �سخ�سي���ات ترمز اإىل املك���ر مثل اآن 
اأخ���ت املركي���زة دي �ساد ال�سغ���رى، وهن���اك �سخ�سيات 
ترمز اإىل عامة النا�س مثل اخلادمة �سارلوت، اإ�سافة اإىل 

�سخ�سيات خيالية ال عالقة لها بالوقائع التاريخية .
يف مقدم���ة »اعرتاف���ات قناع« الت���ي ترجمها د.عابد 
اإ�سماعي���ل ق���ال : اإىل جانب امل���وت املبك���ر يف اجلماليات 
الياباني���ة هناك ث���الث كلمات تتك���رر هي : امل���وت والليل 
والدم، وهذا ي�ستدعي تف�سري جماليات مي�سيما و�سواه من 

الكّتاب اليابانيني .
ز عل���ى �سعود  تق���ع امل�سرحي���ة يف ثالثة ف�س���ول تركِّ
�سهرة املاركيز واأفولها اإثر �سجنه مدة ثمانية ع�سر عامًا، 
وقد ظلت املاركيزة وفية له خالل هذه املدة رغم اكت�ساف 

جوانب خداع و�سر يف �سخ�سيته كانت خافية عنها .
تق���ول ال�سيدة دي �سان فون : ح���ني تدفق دم احلمل 

على ج�سدي العاري اأدركُت من هو األفون�س .
ت�ساأله���ا رينيه : م���ن هو؟ فتق���ول : األفون�س هو ذاتي 

)�س81( .
وينقل���ب الوفاء الذي �سم���د ثمانية ع�س���ر عامًا اإىل 
هج���ر قا�س حا�س���م، ولدى مقدم املاركي���ز من �سجنه اإىل 
املنزل ُيخَط���ر مبوقف رينيه عن طريق اخلادمة املخل�سة 
�سارل���وت، اإذ قال���ت : ل���ن يغري ذل���ك ق���راري، فقد غزل 
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األفون����س وهو اأغرب رجل عرفت���ه يف هذه الدنيا خيَط نور 
من ال�سر.. تاألق درعه يف خفوت بال�سوء البنف�سجي الذي 
يلقي���ه على الدنيا، بينما يتكون زخ���رف درعه املحفور يف 
حدي���د اأ�ساب���ه الدم بال�س���داأ من ورود ولي����س من نقو�س 

عربية ومن حبال، ولي�س من اأطواق زهر )�س141( .
وحني يرى الرتدد واخليبة وال�سك يف عيني اخلادمة 
يت�س���اءل : هل ن�سيتني ي���ا �سارلوت؟ ثم يلفظ كل كلمة من 
ا�سم���ه بو�سوح : اأن���ا دوناتي���ان األفون�س فران�س���وا مركيز 
دي �س���اد، يتب���ع ذلك �سمت يلفُّ اجلميع، ث���م تقول رينيه 
للخادم���ة : اطلبي منه اأن يرح���ل، وقويل له هذا : لن تراه 

املركيزة اأبدًا )�س143( .
وّظ���ف مي�سيما ال���رتاث احلكائي الياب���اين والرتاث 
ال�سرقي عمومًا يف حكايات م�سرحياته، وقب�س من امل�سرح 
اليون���اين واالأوربي، وم���ن احلكايات التاريخي���ة ل�سياغة 
م�سرحي���ات ع�سرية جاذب���ة، ور�سم �سخ�سيات���ه بري�سة 
زت على درا�سة  فنان وعبارات �ساعر، واتكاأ على حداثة ركَّ
الع���وامل الداخلي���ة لل�سخ�سي���ة، ومن بينها اآث���ار الطفولة 
وذكرياتها املري���رة، والعقد النف�سي���ة الناجتة عن الكبت 
واحلرمان، ومعاناة الفقد وجدران العزلة، والقلق املالزم 
للتهمي�س ورع���ب احلروب واالنفكاء اأو االرحتال هربًا من 
الذكري���ات االأليم���ة، اأو م���ن م�س���كالت واقع م���اأزوم، كما 
ركز على جماليات املعنى وتوت���ر ال�سراع و�سرعة احلوار 
امل�سحون مب���ا يرتاكم داخل ال�سخ�سية م���ن اأمل وم�ساعر 
�سلبي���ة متناق�سة تنو�س ب���ني النفعية ال�سيق���ة والكراهية 
واالحتج���اج، ومل يب���ِد اهتمامًا بالديك���ورات والزخارف، 
اأو بت�سجي���ل مالحظات للمخرج���ني، وال نلحظ جوقات اأو 

رق�سات اأو اأقنعة اأو طقو�سًا اأو �سعوذات .
من االأمثلة على ب�ساطة الديكور : مكتب ب�سيط لع�سو 
جمل�س التحكيم يف م�سرحية »يورو بو�سي« ومر�سم بنافذة 

واحدة وكنبتني وب�سع لوحات يف م�سرحية »هاجنو« .
وط���ور مي�سيم���ا م�سرَحي »الن���و« و«كابوك���ي« اللذين 
ثهم���ا مي�سيما  ازده���را ثم انح�س���ر االهتمام بهم���ا، فحدَّ
وخلَّ�سهما من الطقو����س والتعازمي واخلرافة واجلوقات، 
وبثَّ فيهم���ا نفحات من روحه العا�سق���ة للم�سرح املعا�سر 
ليعي���د اإليهم���ا متا�س���ك الن�سي���ج وواقعي���ة ال�سخ�سي���ات 

و�سرعة احل���وار وبراعة تن���اول اأحداث كا�سف���ة ملا يعتمل 
يف نفو����س الب�سر م���ن م�ساعر متناق�س���ة وعقد خمبوءة، 
ولفت اهتم���ام املتفرجني اإىل االأ�سب���اب العميقة للكوارث 
واالأزم���ات الروحية وانك�سارات االأحالم وال�سر الكامن يف 
خلفي���ة اجلمال الذي حري دو�ستويف�سكي يف رواية »االإخوة 
َ مي�سيما يف م�سرحية »ال�سيدة دي �ساد«  كارامازوف« وحريَّ

وحرّي العديد من املبدعني .
لقد هج���ا مي�سيم���ا االزدواجي���ة والنفعي���ة املالزمة 
ل�سلوكي���ات الب�سر جت���اه امل�سكالت املعا�س���رة، ولفت اإىل 
حمن���ة النخب واملعان���اة الت���ي ال ت�ستثني اأح���دًا كالنظرة 
اإىل االإن�س���ان ك�س���يء ميك���ن و�س���ع الي���د علي���ه كم���ا يف 
���ب االأموم���ة ويح���ل حملها  م�سرحي���ة »يوروبو�س���ي« اإذ ُتغيَّ
ت  التمل���ك والتبعي���ة، اأو النظ���رة اإلي���ه كغنيم���ة كم���ا عربَّ
جيت�سوكوهون���دا يف م�سرحي���ة »هاجن���و« ع���ن �سديقته���ا 
هاناكو : اإنها غنيمتي، فغّيبت ال�سداقة وح�سرت م�ساعر 

التملك البائ�سة .
ولف���ت مي�سيم���ا اإىل ق�س���وة تِرك���ة احل���روب وات�ساع 
اله���وة بني الفئات والطبق���ات االجتماعية، واإىل تعقيدات 
احلياة احلديث���ة واإيقاعها ال�سري���ع، وحتويلها الب�سر اإىل 
اآالت اأو دم���ى اأو هي���اكل عظمي���ة حتمل حقائ���ب وت�سافر 
كثريًا، اإذ ُفق���دت قيم التكافل والتع���اون، وغّيبت م�ساعُر 
املحب���ة االإن�سانية املنقذة للب�سر من التوح�س وبالهة عدم 
لت  املب���االة، وحلت حمله���ا اأمناٌط �سيقة م���ن التفكري حوَّ
التع�ساء اإىل اجللو�س على مقاعد االنتظار اأماًل يف جميء 

نهار خمتلف يزيح عن اأرواحهم املتعبة عتمة موح�سة .
و�سلَّ���ط مي�سيما ال�س���وء يف معظ���م م�سرحياته على 
�سخ�سية مركزية تدور ال�سخ�سيات حولها كما هو احلال 
يف حرك���ة الكواكب، ويكمن هنا التاأثر مبا يف الطبيعة من 
تنا�س���ق اأو التعب���ري الدقيق ع���ن روح ال�س���رق وخ�سو�سية 

عالقاته وتراتبيته االجتماعية .
ولي�س غريبًا اأن يحظى نت����اج مي�سيما امل�سرحي بهذا 
احل�س����ور داخ����ل ب����الده ويف الع����امل، واأن ُترَتج����م اأعماُله 
االأدبية اإىل معظم اللغات احلية، واأن ُتعَر�س م�سرحياته يف 
عوا�سم ومدن كثرية، واأن ُينَظر اإليه داخل بالده وخارجها 

كواحد من اأعالم االأدب الياباين يف القرن الع�سرين .
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املو�سيق��ي  الّدرام��ي  الّرق���ص  فن��ون  اأح��د  البالي��ه 
امل�سرح��ي الّراق��ي الذي تقّدم��ه جمموعة م��ن الراق�سني 
والراق�س��ات مب�ساحب��ة املو�سيق��ى، وع��ادًة م��ا ُي�سَتخ��َدم 
في��ه الإمي��اء كو�سيل��ة تعبريي��ة اأ�سا�سي��ة ع��ن العواط��ف 
والأحا�سي�ص والأفكار بهدف تقدمي عر�ص متكامل لرواية 
اأو ق�س��ة م�سرحية راق�سة �سامتة، وق��د تطور فن الباليه 
كغ��رية من الفن��ون الأخرى ع��ر مراحل زمني��ة تاريخّية 
متع��ددة، ففي الب��دء كان الّرق�ص فنًا فطري��ًا عفويًا، َعررَّ 
الن�س��ان في��ه عن م�ساع��ره ورغباته وثقافت��ه عند جميع 
ال�سعوب منذ اأقدم الع�سور، اإذ كان الّرق�ص وا�سطة التعبري 
معي��ة للمجتمعات عن حالت الف��رح والأمل والبهجة  اجلرَّ
ق�ص منذ البداية متالزمًا  كر واحلزن.. اإلخ، وكان الررَّ وال�سُّ
ق�ص اإل اأن  م��ع املو�سيقا واأدواتها الإيقاعية، فال ميك��ن للررَّ
يكون مقرونًا باملو�سيقا اأو الغناء، اإذ يعمل الإيقاع املو�سيقي 

على �سبط وتنظيم حركة الّراق�ص .

اأخذ الرق����ص الفطرّي البدائي بالتط���ور التدريجي 
م���ع تطور مراحل احل�س���ارة الإن�سانية عرب التاريخ, فمنه 
م���ا بقي عل���ى حالت���ه الفطرية كم���ا يف الرق����ص ال�سعبي 
والفلكلوري, ومنه ما انتقل اإىل �سيغة كال�سيكية م�سرحية 
كم���ا يف حالة ف���ن الباليه ال���ذي و�س���ل اإىل اأوج تطوره يف 

القرن الع�سرين .

ملحة تاريخية 
 )Ballo( تعود كلمة باليه اإىل اأ�سلها الالتيني القدمي
اأي “رق�ص” اأما الف�سل يف ا�ستخدامها كت�سمية لهذا النوع 
م����ن الرق�ص حتديدًا فتعود اإىل املوؤلف الإيطايل دومينيكو 
دي بيا�سين����زا )1390–1470( ال����ذي اأطل����ق ا�س����م بال����و 
Ballo(( عل����ى اإحدى العرو�ص الراق�س����ة بدًل من دانزا 
)Danza( اأي “رق�س����ة” وذلك خالل ع�سر النه�سة يف 
اأوربا, ثم �ساَعت هذه املفردة لحقًا يف كافة الدول الأوربية, 

رام�������ي دروي����������ص

َفّن الباليه من وجهة نََظر درامّية

باليه بحرية البجع
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وحتديدًا بلفظها الفرن�س����ي )Ballet( وذلك نظرًا لتميُّز 
الفرن�سي����ن بهذا الف����ن الّراقي خالل حك����م لوي�ص الرابع 
ع�سر الذي اهتم بالرق�����ص ودعَمه مما جعل ع�سره فرتة 
ازده����ار وتطور وانت�سار ذهبية لف����ن الباليه, وقد افُتِتحت 
يف عه����ده الأكادميية امللكية للرق�ص وذلك عام 1661 هذا 
ال�س����رح الكبري الذي اأ�سبح يف وقتنا احلايِل اأوبرا باري�ص 
للباليه, وكان املوؤلف املو�سيقي جان باتي�ست لوللي من اأهم 
اأعالم هذه الأكادميية, وبف�س����ل هذه املدر�سة ظهرت اأول 
دفعة من الراق�سن )املمثلن املحرتفن( لعرو�ص الباليه 
من الفرن�سين وغريهم, ولكن يف ذلك الوقت كانت معظم 
الأدوار الرئي�سية ُتعط����ى للراق�سن الرجال, اأما يف العام 
1681 فق����د تغ����ري ه����ذا الُعرف م����ن خالل تق����دمي عر�ص 
م يف قاعة اأوبرا باري�����ص مل�سرحية بعنوان  باليه ج����ريء ُقدِّ
“انت�سار احلب” حيث ظهرت فيه اأول راق�سة باليه بطلة 
للعر�����ص على خ�سبه امل�سرح وكان ا�سمها جيان فاندن التي 
ل راق�سة باليه حمرتفة )بالريينا( يف التاريخ,  نَّف كاأوَّ ُت�سَ
اأما اأول عر�ص احرتايف للباليه معروف يف التاريخ فكان ما 
قدم����ه بالت����ازار دي بوجويولك�ص يف عر�س����ه باليه كوميك 
دي ل رين����ي عام 1581 وميكن ال�ست����دلل من خالل هذا 
العر�ص على انطالقة ف����ن الباليه من اإيطاليا اإىل فرن�سا, 
ثم باقي الدول الأوربية والعامل, وعمومًا فقد اأ�سبح ُيق�سد 
بالباليه عند الأوروبين فن الرق�ص التعبريي الذي ترافقه 
املو�سيقى واحلركات الإميائية وامل�ساهد امل�سرحية بعد اأن 
كانت بداي����ات الباليه توؤّدى كَم�ساه����د راق�سة ق�سرية يف 
البالط الإيطايل اأثناء ع�سر النه�سة بهدف ت�سلية �سيوف 
الأمراء والأر�ستقراطين من اأجل الت�سلية خالل حفالتهم 
وماآدبه����م للتباهي بالنفوذ ال�سيا�س����ي والقت�سادي, حيث 
ناف�����ص بع�سهم البع�ص الآخر با�ستثم����ار اأموال �سخمة يف 
رعاي����ة الفنون والثقافة, وهو ما كان ل����ه الف�سل الأكرب يف 

تطور الفنون باأنواعها خالل هذه الفرتة .
اأخ���ذ ف���ن البالي���ه بالتط���ور تباع���ًا, واعُت���رِب جزءًا 
اأ�سا�سّيًا من الدراما الغنائية )الأوبرا( وقد بقي على هذه 
احل���ال فرتة من الزم���ن اإىل اأن اأ�سبح فنًا م�ستقاًل يوازي 
�سون يف  يف اأهميت���ه الأوبرا, كما بداأ يظه���ر ُكّتاب متخ�سّ
ن�سو����ص ق�س����ص البالي���ه, وكذلك خمرج���ون وفنّيون.. 

اإل���خ, خا�سة ك���ون البالي���ه اأداء درامي م�سرح���ي راق�ص 
يعتمد يف اأدواته على الرق�سات ال�ستعرا�سية واحلركات 
الأيروتيكي���ة, مع كثرٍي من ال���دللت الإميائية, فهو رق�ص 
تفاعل���ي ق�س�س���ي يتمح���ور منُط���ه الدرام���ي امل�سرح���ي 
ح���ول التعبري ع���ن جمري���ات الن����ص برق�س���ات اإميائية 
لل�سخ�سّي���ات )الراق�س���ون( وم���ن هن���ا بداأ ف���ن الباليه 
ياأخ���ذ �سكله املعا�سر الذي يعرفه النا�ص حاليًا, اأما خالل 
القرنن التا�سع ع�سر والع�سرين فقد اأبدع الرو�ص حتديدًا 
يف ه���ذا الف���ن حت���ى اأ�سبحوا اأ�سي���اده دون من���ازع, حيث 
ارتقى معهم الباليه اإىل م�ستويات عظيمة مل تكن معروفة 
�سابق���ًا, اإذ ل ت���زال عرو����ص الباليه الرو�س���ي ُتَقيَّم حتى 
يومنا هذا كاأف�سل عرو�ص باليه يف العامل, خا�سة عرو�ص 
���ل للمدر�سة  م�سرحه���م الكب���ري م�سرح البول�س���وي, وُي�َسجَّ
الرو�سي���ة اأنه���ا اأ�سافت اإىل ف���ّن الباليه ح���ركات التحّول 
والتقني���ات العالية يف اللياق���ة والر�ساقة البدنية, وخا�سة 
من خالل اخلدمات التي ابتدعها خبري الرق�ص الرو�سي 
 )George Balanchine( الكب���ري ج���ورج بالن�س���ن
الذي هاجر يف فرتة لحقة من رو�سيا اإىل اأمريكا ليوؤ�س�ص 
بالي���ه نيوي���ورك ال�سه���ري, كم���ا اأ�سه���م اأي�س���ًا يف تاأ�سي�ص 
وتطوي���ر رق����ص الباليه يف الولي���ات املتح���دة عمومًا مع 

بداية القرن الع�سرين .
تقنيات درامية اأ�سا�سية

من الفوائد التي تعود على راق�سي الباليه بناء القّوة 
البدنّي���ة وزيادة القدرة على التحّم���ل والتوازن, بالإ�سافة 
اإىل اكت�س���اب مه���ارات خف���ة احلرك���ة واملرون���ة واللياقة 
البدني���ة, اإذ مُيّكن فن البالي���ه الراق�سن من التعبري عن 
اأنف�سهم م���ن خالل احلركة وال�سور والإمياء الذي يعتمد 
يف تقنيات���ه عل���ى جعل اجل�سم يتح���رك باأكرب قدر ممكن 
م���ن املرونة وال�سرعة وال�سيطرة والر�ساقة, على اإيقاعات 
واأنغ���ام املو�سيقى الكال�سيكية ع���ادة, فمن هذه احلركات 
ما يخ�ص اليدين, ومنها م���ا يخ�ّص القدمن كون الباليه 
امت(  فنٌّ يعتمد عل���ى تقنيات البانتومي���م )التمثيل ال�سّ
ال���ذي يتم تقدميه بكثري من الإتق���ان والتنوع والرثاء عند 
ا�ستخ���دام احل���ركات والإ�س���ارات الإميائي���ة كلغة خا�سة 
باجل�سد والت�سكيل احلرك���ي الراق�ص كي يحكي الرق�ص 
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ق�س�سًا وحكايات ب�سكل مميز من خالل الأداء امل�سرحي 
مبرافقة املو�سيقا وامل�ساهد امل�سرحية كو�سيلة للتعبري عن 
النفعالت املختلفة من الغ�سب والفرح والغرية وال�سعادة 
واحل���زن وغريها من الأحا�سي����ص ال�سعورية الأخرى التي 

مير بها الإن�سان يف حياته . 
كم����ا يعود لختي����ار الأزياء املمي����ز يف كل عر�ص باليه 
دور اأ�سا�سي يف تف�سري ق�سة العر�ص, وهو ما يجعل الباليه 
خليط����ًا من عدة فنون تتج�س����د يف عر�ص م�سرحي �سامت 
)تكاملي����ة الفن����ون( ففيه يجتمع فن امل�س����رح وفن احلركة 
التعبريية واملو�سيق����ا, اإذ يقول د.حممود اأحمد احلفني يف 
كتابه »فن الباليه« : »اإن الرق�ص هو اأقدم الفنون اجلميلة 
على الإطالق, وكان ات�ساله باملو�سيقى وثيقًا, فا�ستخدَمت 
الأدوات الإيقاعية يف تنظيم حركاته وتقويتها«.. وخال�سة 
الق����ول اإذا كان����ت احلرك����ة بالن�سب����ة لراق�����ص الباليه هي 
اللغ����ة التي ينطق به����ا فاإن املو�سيقا هي قلب����ه الذى ينب�ص 

بهارمونية الإح�سا�ص بن احلركة واإيقاعاتها .
 )Classical ballet( يعتمد البالي���ه الكال�سيك���ي
عل���ى ر�ساقة اأداء ح���ركات الراق�ص, اإ�ساف���ة اإىل ثقافته 
الفني���ة الوا�سع���ة الت���ي جتعل الراق����ص يتحك���م بج�سمه 
خري حتكم لتقدمي الفك���رة باأف�سل ما ميكن.. وباخت�سار 
اإذا كان���ت الأوب���را هي امل�سرحية الغنائية ف���اإن الباليه هو 
م�سرحي���ة الرق����ص ال�سام���ت, وكم���ا ه���ي كاف���ة الفنون 
ف���اإن له���ذا الف���ن امل�سرحي بع����ص امل�سطلح���ات الهامة, 
 /Léotard نذك���ر منها “الث���وب الذى يلت�س���ق باجل�سم
 /Legging اجل���وارب   /Tutu الف�سفا�س���ة  التن���ورة 
حذاء الرق�ص اللن ج���دًا Ballerina/ راق�سة العر�ص 
الأوىل Ballerina/ الراق����ص الأول Ballerino/ وثبة 
يف اأي اجت���اه بكلتا القدم���ن اإىل قدم واحدة Jete.. اإلخ” 
كم���ا اأن هناك لبا�سًا خا�سًا يتنا�سب م���ع تدريبات اللياقة 
البدني���ة للراق�س���ن ل ُي�ستخَدم يف العرو����ص, وقد �سهد 
القرن الع�سرون اإ�سالحات تقني���ة ثورية يف عامل الباليه, 
يعود الف�سل الأ�سا�سي في���ه اإىل راق�سة الباليه الأمريكية 
اإي���زادورا دان���كان )1878-1927( والراق����ص الرو�س���ي 
ميخائيل فوكن )1880-1927( اإذ اأمكن بعدهم تلخي�ص 

تقنيات فن الباليه يف بنود خم�سة اأ�سا�سية كما يلي :
1-رق�ص الباليه يكون ر�سيقًا على روؤو�ص اأ�سابع القدمن .

2-لرق�ص الباليه ثالثة ت�سكيالت اأ�سا�سية )منفرد, 
ثنائي, جماعي( .

3-تق���وم راق�سات الباليه برفع ال�سعر و�سّده للخلف 
على �س���كل كعكة حتى يظهر العنق مما ي�ساعد يف اإي�سال 
التعاب���ري الإميائية للمتلقي, فيما تك���ون �سعور الراق�سن 

الذكور ق�سرية ن�سبيًا كي ل حتجب تعابري الوجه .
4-ح���ذاء الباليه ح���ذاء مميز بخفت���ه, م�سنوع من 
اجللد اأو قما�ص اخلي�ص اخلفيف, ولكل جن�ص لون )لالإناث 

اللون الوردي, اأما للذكور فاللون الأبي�ص اأو الأ�سود( .
5-للقدم���ن والذراع���ن ح���ركات اأ�سا�سي���ة معرتف 
به���ا يف جمي���ع مدار�ص رق����ص البالي���ه العاملي���ة )خم�سة 
للذراع���ن وخم�سة للقدمن( كما توج���د حركات اأ�سا�سية 
معتم���دة للتدريبات )الو�سعي���ة الأمامي���ة, و�سعية البار, 
و�سعي���ة الرجل اجلانبي���ة على البار, و�سعي���ة رفع الرجل 
بوا�سطة اليد, و�سعية الوقوف اأمام البار, و�سعية ت�سابك 
الرجلن, و�سعية مد اليدين والكتفن اإىل الأمام, و�سعية 

اجللو�ص, و�سعية اجل�سر( .

الإخراج امل�سرحي لعرو�ض الباليه
مي���ر ف���نُّ البالي���ه مبراح���ل فني���ة عديدة حت���ى يتم 
تقدمي���ه بال�سكل النهائي, وهو ما يت�سابه كثريًا مع مراحل 
اإنت���اج العم���ل امل�سرحي التقلي���دي, اإل اأن الختالف الذى 
يحمل���ه فن البالي���ه يكمن يف اإع���داد الن�ص ال���ذي ُيدعى 
اللربيت���و )lebreto( اإذ يتم حتوي���ل الق�سة اإىل حركات 
م�سرحي���ة مو�سيقي���ة تع���رّب ع���ن م�سامينه���ا, حي���ث يبداأ 
 ))prologue العر����ص الراق�ص مبا ُي�سمى ال�سته���الل
وه���و مقط���ع افتتاحي َيعر�ص في���ه املوؤلف بع����ص الأجزاء 
الهام���ه واملوؤث���رة يف مو�سوع���ات عر�ص البالي���ه, كما اأن 
ديك���ور م�س���رح البالي���ه يختل���ف ع���ن الديك���ور امل�سرحي 
التقلي���دي, اإذ اأن عر�ص الباليه يحت���اج اإىل اأكرب م�ساحة 
ممكنة م���ن اخل�سبة كي توفر للراق�س���ن حرية احلركة, 
لذا يتم اللج���وء اإىل اللوحات املر�سومة على �ستائر خلفية 
ب���دًل من الأثاث كما هو يف امل�سرحي���ة التقليدية, اإذ تعمل 
هذه الر�سومات واملناظر عل���ى الإيحاء بامل�سهد اأو احلالة 
املزاجية العامة, حيث اأن كاتب الن�ص ي�ستوحي الفكرة من 
الق�س�ص واخلرافات والأ�ساطري وغريها لين�سجها بلوحة 
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فني���ة ميكن على اأ�سا�سها ت�سمي���م العر�ص الراق�ص على 
وقع املو�سيقا, وهو ما ي�ستدعي تاأليف مقطوعات مو�سيقية 
جدي���دة تتفق مع كل عر�ص على حد �س���واء, حيث ي�سبح 
البالي���ه عبارة عن م�سرح درامي راق����ص يختزل الدراما 
يف حركات التعبري اجل�س���دي, اإذ تتحول فيه املادة اخلام 
)الق�سة( اإىل مادة درامية من خالل اجل�سد املوؤدي �سمن 
زًا كبريًا  الف�ساء امل�سرحي, وقد اأف�سح امل�سرح احلديث حيِّ
حلال���ة التعبري اجل�سدي )الرق�ص( ال���ذي يعادل التعبري 
ال�سوتي )الكلمات( وهو ما يوؤكد اأن امل�سرح لي�ص قا�سرًا 
على العرو����ص الدرامية التقليدية التي تعتمد على الكلمة 
فقط, ب���ل ي�سم���ل الأوبرا والبالي���ه و�سائر فن���ون العر�ص 
املرئي���ة وامل�سموعة القائمة على التفاعل احلي بن املوؤدي 
واملتلقي, وهو اأمر منوط باملخرج, وهنا بيت الق�سيد, اإذ 
مع بن عنا�سر عر�ص الباليه يقع على عاتق خمرج  اأن اجلَّ
العر�ص الذي يقدم جميع عنا�سر هذا العر�ص من خالل 
روؤيته اخلا�سة, فال نن�سى اأن اأ�سخيلو�ص على �سبيل املثال 
كان يكت���ب امل�سرحيات ويخرجها وي���درب الكور�ص ويوؤلف 
املو�سيقى ويدير جوانب اإنتاجها من اإ�سراف على ت�سميم 
املناظر والديك���ورات واختيار للممثلن ث���م توجيههم اإىل 
خماطب���ة اجلمه���ور يف بداي���ة كل عر����ص وم���ا اإىل ذلك 
م���ن اإجراء الربوف���ات املكثفة واختي���ار املالب�ص والديكور 
املن�سج���م م���ع ال�سي���اق الدرام���ي للح���دث وكل التفا�سيل 
الدقيق���ة.. وباخت�سار فاإن دور املخ���رج يف عر�ص الباليه 
يتلخ����ص يف تنفيذ روؤيته ال�ساملة للن�ص من خالل قيادته 
لالآخري���ن )موؤلف الق�س���ة, م�سمم الرق�س���ات, املوؤلف 
املو�سيقي, م�سمم املالب�ص, م�سم���م الإ�ساءة والديكور, 
الراق�س���ون( ويقود الربوفات لتن�سي���ق كل هذه العنا�سر 
حت���ى ي�س���ل بالعم���ل اإىل �سكل���ه النهائ���ي ال���ذي يتم فيه 
حتويل الن����ص املكتوب اإىل عمل حي راق�ص )باليه( على 
خ�سب���ة امل�سرح, ثم تب���داأ الربوفات الأولي���ة بر�سم حركة 
الراق�سن من دخول وخروج واأو�ساع خمتلفة على خ�سبة 
امل�سرح, اأما اخلطوة التالية فه���ي النتقال اإىل التفا�سيل 
الدقيق���ة, وعلى �سبيل املثال اإذا كان اإيق���اع اأحد امل�ساهد 
�سديد البطء فهذا �سوف يوؤثر �سلبًا على احلدث امل�سرحي 
ويجعله مماًل كئيب���ًا, والعك�ص �سحيح, ف���اإذا كان الإيقاع 
�سريع���ًا ج���دًا فلن يتمك���ن اجلمهور من متابع���ة ما يجري 

ب�سبب كّم احلركة الهائ���ل واملتداخل على خ�سبة امل�سرح, 
اأما بع���د اأن يتفه���م كل الراق�سن والفني���ن دورهم تبداأ 
الربوف���ات النهائي���ة وفيها درج���ة اأعلى م���ن التماهي يف 
مكامن الن����ص وتفا�سيل���ه الدقيقة, ول نن�س���ى اأن هناك 
بروف���ات جزئي���ة خا�س���ة للديك���ور وال�س���وت والإ�س���اءة 
واملالب����ص واملكياج, وجميعها اأج���زاء من العمل ترتتب يف 
ذهنية املخ���رج و�سمن برناجمه الإخراج���ي, و�سوًل اإىل 
الربوف���ات الأ�سا�سية التي جتتمع فيها كافة هذه العنا�سر 
لتب���داأ مراح���ل التكام���ل والو�س���ول اإىل تق���دمي العر�ص, 
ونظ���رًا لت�سع���ب اآراء املخرجن يف تق���دمي عرو�ص الباليه 
فاإن���ه ميكن تلخي����ص اأنواع عرو����ص الباليه م���ن الناحية 

الإخراجية كما يلي :
1-عر�ص باليه رومانتيكي وُيق�سد به �سرد الق�س�ص 

اخلرافية والأ�ساطري من خالل احلركات الراق�سة .
2-عر�ص باليه اأوبرا الذي يت�سمن عر�سًا مل�سرحيات 
من عدة ف�سول, ومن تلك امل�سرحيات باليه الأ�سريات يف 

اأوبرا عايدة .
ز  3-عر�ص بالي���ه حديث وهو اإبداع رو�سي بحت ُيركِّ
على احل���ركات التعبريي���ة الإميائية لفق���رات قد ل تكون 

ذات عالقة مبا�سرة ببع�سها كن�ص م�ستقل .

اأهم م�ؤلفي الباليه
1-بي���رت اإيليت����ص ت�سايكوف�سكى, موؤل���ف رو�سي, من 
اأه���م موؤلفات���ه للبالي���ه »بحرية البج���ع, ك�س���ارة البندق, 

اجلمال النائم« .
2-�سريغي بروكوفييف, موؤلف مو�سيقي رو�سي, من 
اأه���م موؤلفاته للبالي���ه »روميو وجوليي���ت, الطائر الناري, 

بيرتو�سكا, �ساندريال« .
3-اأدول���ف اآدم, موؤلف مو�سيق���ي فرن�سي, ومن اأهم 

موؤلفاته للباليه »جيزيل« .
4-اإيغ���ور �سرتافن�سكي, موؤل���ف مو�سيقي رو�سي, من 

اأهم موؤلفاته للباليه »طقو�ص الربيع« .
5-اآرام خات�سادوريان, موؤل���ف مو�سيقي اأرمني, من 

اأهم موؤلفاته للباليه »�سبارتاكو�ص« .
6-فليك����ص مندل�س���ون, موؤلف مو�سيق���ي اأملاين, من 

اأهم موؤلفاته للباليه »حلم ليلة �سيف« .
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7-لودفي���غ مينكو�ص, موؤلف مو�سيق���ي من�ساوي, من 
اأهم موؤلفاته للباليه »دون كي�سوت, لبايادير« .

وهن���اك الكثري م���ن املوؤلف���ن املو�سيقي���ن الذين مل 
يكتب���وا مو�سيقاهم للباليه, لك���ن موؤلفاتهم ا�سُتخدَمت يف 
عرو����ص الباليه مثل فريدريك �سوب���ان, كارل اأورف, اآرتو 

بارت, رمي�سكي كور�ساكوف .

اأ�سهر ق�سة باليه يف التاريخ
ُتعَترب »بحرية البجع« اإحدى روائع املو�سيقى الرومان�سية 
الت���ي كتبه���ا ت�سايكوف�سك���ي ع���ام 1887 خ�سي�س���ًا لرق�ص 
البالي���ه, اإذ تتك���ون من اأربعة ف�س���ول ا�ستعرا�سية مو�سيقية 
راق�سة يف باليه درامي, حيث ق���ام بت�سميم الرق�سات لها 
الكوريوغ���راف الرو�س���ي ال�سه���ري ماريو�ص بيتيب���ا, ويف هذا 
البالي���ه وبح�سب ما تق���ول الرواية ف���اإن حفاًل كب���ريًا اأقامه 
الأم���ري �سيغفري���د لأ�سدقائ���ه ال�سب���اب يف ذك���رى ميالده, 
وبينم���ا كان ال�سي���وف منهمك���ن بفق���رات الرق����ص تدخل 
امللك���ة والدة الأم���ري وتبدي غ�سبه���ا من ابنه���ا واأ�سدقائه, 
وتو�سح لهم اأن املرحل���ة املقبلة من حياتهم يجب اأن تختلف 
ع���ن مرحلة العبث ه���ذه, واأنه حان الوق���ت اأن يختار الأمري 
عرو�س���ًا له, وبناًء عليه فقد اأمرت باأن يتم التجهيز لحتفال 
ر�سم���ي يف اليوم التايل كي يقوم الأمري باختيار زوجة له من 
بن اأجمل الفتي���ات احلا�سرات, وعندما حلَّ الليل قرر اأحد 
معلم���ي الأمري اإبعاده عن هذه الأم�سي���ة التي تعدها الأمرية 
الأم, فاقرتح املعلم على الأمري �سيغفريد اأن يذهبا مع بع�ص 
الرجال برحل���ة ل�سيد البجع, وهو ما ح���دث فعاًل, وعندما 
اق���رتب ال�سيادون من البح���رية خل�سًة تفاج���اأوا باأن البجع 
ق���د ا�ستقر عل���ى �سطح البح���رية, وقد ظه���رت بينهم بجعة 
مميزة تقود املجموعة, كما اأده�سهم حتول هذه البجعة اإىل 
فتاة فائق���ة اجلمال, وقد اأعجب الأمري به���ا كثريًا, فاألهبت 
قلبه وقرر التح���دث اإليها, وهذا ما اأ�ساب اجلميلة بالذعر, 
فارجتفت اأو�سالها وتراجعت اإىل اخللف مبتعدة عن الأمري, 
فرتجاه���ا �سيغفري���د األ تذهب اأو تطري بعي���دًا, وهنا نظرت 
الفت���اة اإلي���ه معرّبة عن خوفها, فيحاول م���ن جانبه اأن يزيل 
عنها هذا اخلوف ليبع���ث الطمئنان يف قلبها, ولكنها ت�سري 
اإىل القو����ص الذي يحمله, وهنا يعدها الأمري باأنه لن يوؤذيها 
ولن يطلق �سهامه عليها لأنه اأحبها, وي�ستمر الأمري �سيغفريد 

تها  يف حماولته التقرب اإىل الفتاة والتعرف عليها وعلى ق�سَّ
املده�سة, فيعرف اأنها اأوديت ملكة البجع, واأن البحرية هذه 
ق���د تكونت من دم���وع والدتها التي اأمعن���ت يف بكائها ب�سبب 
ال�ساح���ر ال�سرير فون روتبارت ال���ذي جنح يف حتويل ابنتها 
اإىل ملك���ة للبجع, واأنها �سوف تظل بجع���ة اإىل الأبد, ما عدا 
الف���رتة الواقعة بن فرتة منت�س���ف الليل وطلوع الفجر, ولن 
ي���زول عنها هذا ال�سح���ر حتى يحبها رجل م���ن اأعماق قلبه 
ويتزوجه���ا ويخل����ص اإليها, عندئ���ذ حتم�ص الأم���ري العا�سق 
لإنقاذها, موؤكدًا لها اأنها لن ت�سبح بجعة بعد ذلك, وموؤكدًا 
حبه وع�سقه وهيامه بها, معرّبًا لها عن رغبته بالزواج منها 
اإىل الأب���د, ويف نف�ص اللحظة يظه���ر ال�ساحر على جانب من 
البح���رية مرتديًا قن���اع البومة, ومي���د خمالبه اآم���رًا اأوديت 
بالع���ودة اإليه, كم���ا ياأخذ يف تهدي���د ووعيد الأم���ري العا�سق 
فتتح���رك اأودي���ت بن ال�ساح���ر والأمري راجية م���ن ال�ساحر 
الرحم���ة, فيم�س���ك الأم���ري �سيغفري���د قو�س���ه وي�سوبه اإىل 
ال�ساح���ر, فين���ال منه ومن �سحره, معلنًا ع���ن فوزه امل�ستحق 
بقل���ب مع�سوقت���ه اجلميلة, مبع���دًا عنها ال�سح���ر اإىل الأبد, 

ر . ومعلنًا انت�سار احلب على ال�سَّ
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التحكم بف�ضاء اجلمهور
ف�ســـاء  حتديـــد  �إىل  �لأد�ء  ف�ســـاء  حتديـــد  يـــ�ؤدي 
�جلمهـــ�ر �أي�سًا، فقد تعامـــل مهند�س�/فنانـــ� �مل�سرح يف 
كافة فرت�ت �لتاريخ مـــع ف�ساء �جلمه�ر كاأين يجب و�سع 
�أماكـــن �جلل��س وكيف �ســـرى �جلمهـــ�ر �لأد�ء.. ميكننا 
�أن نتخّيـــل �أنا�ســـًا بد�ئيـــني جال�سني ح�ل �لنـــار، يعي�س�ن 
حيـــاَة �ل�سيِد و�خلـــ�ِف مـــن �ل�ح��س.. نالحـــظ �أن كاًل 
مـــن ف�ســـاءي �لأد�ء و�جلمهـــ�ر و��سحا �ملعـــامل، وميكننا 
�أن نتخّيـــل �أي�سًا باأّن �لإغريق �لقدمـــاء لحقًا �كت�سف�� �أن 
ة ما كان  �ل�ســـر�خ يف �ل�ساحـــة �لعاّمة ملحاولة رو�يـــة ق�سّ
م�سكلـــة عندما كان ميكن للجمه�ر �أن يتحّرك ب�سه�لة، �أو 
�أن يتكّلم �أو يرّكز يف مكان �آخر، لذلك �نتقل�� من �ل�ساحة 
�لعاّمـــة �إىل �سفـــح �لتل لل�سمـــاح للجمهـــ�ر باجلل��س على 
�لأر�س ليك�ن قادرً� على �ل�سماع و�لروؤية، وهكذ� متَّ ك�سب 

�نتباه وتركيز �جلمه�ر �إىل �لأد�ء .
�إحـــدى �أهـــم خطـــ��ت �لتقـــّدم �لتقنـــي يف ف�ســـاء 
�جلمه�ر هي �لكر�سي �لفردي، فقد منح �لكر�سي �لفردي 
�ملتلقـــي �لإح�سا�س ب�جـــ�د ف�ساء �سخ�سي لـــه، وقد قدم 
تباعًا للمتلقي مكانًا ر��سخًا كجزء من �لتجربة �مل�سرحّية، 
كمـــا �أن �لكر�سي �أجـــر �ملتلقي على �لت�جـــه باّتاه معنّي 
-عادًة باّتاه ف�ساء �لأد�ء- و�أخرً� فاإن �لكر�سي �لفردي 
يحدُّ من حركة �ملتلقي.. و�أن يك�ن �ملتلقي مرتبطًا بكر�سي 
حمـــدد يقلـــل مـــن حمـــاولت �حلركـــة يف �لأرجـــاء.. �أّول 
�لكر��ســـي �لفردية كانت منح�تة يف �ل�سخر وُبنيت ب�سكل 
حمـــّدد لالأ�سخا�ـــس رفيعي �مل�ستـــ�ى، بينما جل�ـــس �أغلب 
�لنا�ـــس على �ملقاعد، وعندما �أ�سبح �مل�سرح د�خليًا ودخل 
َعت  �ملـــال ليك�ن م�ؤ�ســـرً� هاّمًا علـــى منزلة �جلمهـــ�ر و�سِ
�لكر��سي �لفردية جانبًا لّلذين ميكن �أن يتحّمل�� تكلفتها، 

وعـــادة يف �سناديـــق �مل�ســـرح.. وبعـــد �أن مت �عتبار �لرجل 
�لعادي جديرً� �أ�سبحت �لكر��سي �لفردية عامة للكل .

�لأنـــ��ع �لأخـــرى للتحكـــم بف�ســـاء �جلمهـــ�ر هـــي 
�ل�سفـــ�ف �ملق�ّسمـــة و�ملقاعـــد و�ل�سناديـــق و�ل�سرفـــات 
و�حلفـــر و�أماكـــن �جلل��ـــس �لقابلـــة للتعديـــل، ومل تعمـــل 
�سركاُت �مل�سرح فقـــط على بناء وحد�ت �جلل��س �لفردية 
�لتي ميكن �أن حُتّرك كما يف م�سرح McArdle يف جامعة 
مي�سيغان �لتقنية، بل �إن بع�س �مل�سارح لها مكنات رفع تغّر 
�لأر�سيـــة يف منطقة �جلل��س، فقاعةNarashimin  يف 
�ليابان تغّر �سكلها با�ستعمـــال نظام �مل�ساعد �حللزونية 

.)spiral lifts(

)�ل�س�رة رقم 1(

املنطقة خارج ف�ضاء الأداء ومنطقة اجللو�س
كانـــت ردهة �لنتظار يف �أغلب �لأحيان ف�ساًء مهماًل 
د�خـــل بناء �مل�سرح وحلـــد �لآن رغم �أن �لتاأثـــر �لرئي�سي 
�لأول علـــى �جلمهـــ�ر ياأتـــي من ردهـــة �لنتظـــار، فردهة 
�لنتظار يجـــب �أن تك�ن بنف�ـــس �أجـــ��ء �لت�سميم لت�سكل 
مقاربـــة ت�ساعـــد علـــى خلـــق مز�ج عـــام يعمل علـــى ربط 

�جلمه�ر وت�ريطه عاطفيًا وفكريًا بالعر�س . 

اإعداد : اأيهم الغزايل

الهند�سة وامل�رسح » 3 «
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يف �لطق��ـــس �مل�سرحيـــة يف �أغلـــب �لأحيـــان يتحدث 
�جلمه�ر مـــع بع�سه قبـــل �لدخ�ل بح�ســـب م�ساحة ردهة 
�لنتظـــار، و�ملقاربة �لأ�سا�سيـــة للم�ساَعدة على خلق مز�ج 
عام قبـــل �لعر�س �مل�سرحـــي يك�ن بالتحكـــم بكثافة ول�ن 
وتركيـــز �لإ�ســـاءة، بالإ�سافـــة �إىل �ختيـــار �مل��سيقـــى �أو 
�لأ�س��ت و�لت�سميـــم �ل�سين�غر�يف بح�سب �مل��س�ع، فاإن 
كان �مل��ســـ�ع حديقة ميكن جعل �جلمهـــ�ر ي�سر يف �أكرث 
مـــن منطقة قبـــل �ل��ســـ�ل �إىل وجهته، ويف هـــذه �حلالة 
لي�ســـت �لإ�ســـاءة فقـــط هي �ملكـــّ�ن �حلي�ي، لكـــن هناك 
�أي�سا �لت�سميم �ل�سين�غـــر�يف لطرح �لق�سة �أو �مل��س�ع، 
ة  فا�ستعمـــال �لف�ســـاء لربـــط وت�ريـــط �جلمهـــ�ر يف ق�سّ
�لعر�س هـــي طريقة فّعالة خللق ن�ع مـــن �لتح�سر �لذي 
يح�ّســـن �ل�ستعـــد�د �لعاطفـــي و�لفكـــري للجمهـــ�ر ب�سكل 

ملح�ظ مما يهّيئه ملا ه� قادم .

الف�ضاء املادّي للأداء
هل اخل�ضبة ومنطقة اجللو�س داخليتان؟

يهتّم مهند�س�/فنان� �مل�سرح يف �أغلب �لأحيان بب�ؤرة 
تركيـــز �جلمه�ر، فـــاإذ� كانت �خل�سبـــة ومنطقة �جلل��س 
مفت�حتـــني على �خلـــارج �ستك�ن حالت �لإلهـــاء �أكر بني 
�جلمهـــ�ر ممـــا �إذ� كان �لأد�ء يف ف�ســـاء د�خلـــي كطي�ر 
تطر ف�ق �جلمهـــ�ر �أو يف مكان قريب منه، وحتى حر�رة 
�ل�سم�س ميكن �أن تك�ن من ع��مل �لإلهاء.. كم ه� مده�س 
�أن يك�ن قد حدث �مل�سرح يف �لبد�ية حتت هذه �لظروف، 
مـــع معرفـــة �أن �لنا�س يف �لي�نـــان �لقدمية عرفـــ�� ق�سة 
�لعر�س �مل�سرحي قبل �أن يدخل�� �مل�سرح، لكن هذ� مل يعد 
�سحيحـــًا متامًا بال�سرورة يف �لعرو�ـــس �لرومانية �لتالية 

لبالوت��س .
بعـــد �أن بـــد�أ �مل�سّمم�ن بت�سميم �مل�ســـارح �لد�خلية 
ظهرت خمـــاوف �أخرى وفر�س و�إمكانيـــات يجب �لتعامل 
معهـــا.. يف �مل�ســـرح يكـــ�ن �ملمثل هـــ� بـــ�ؤرة �لعر�س، ويف 
�ملتاحـــف فاإن �لقطعـــة �لفنية هي �لبـــ�ؤرة، بينما قد تك�ن 
�لبـــ�ؤرة هي �لده�سة يف حديقة �لألعاب.. على �لأغلب فاإن 
�أكـــرث �ملتطلبات �ملتعلقـــة بالف�ساء �لد�خلـــي هي م���سيع 
�لروؤيـــة، ولذلك تط�رت �لإ�ســـاءة وج��نبها �لتقنية ب�سكل 

كبر، �أما ق�سايا �لأمان فلم ُتعَتَر �أ�سا�سية حتى منت�سف 
�لقرن �لثامن ع�سر . 

ما اأبعاد منطقة الأداء؟ 
�إن معرفـــة �أبعـــاد منطقـــة �لأد�ء ت�ساعـــد �ملخرج �أو 
�ملنتـــج على حتديد و�ختيار �لعر�س �ملنا�سب، كما �أن هذه 
�لأبعـــاد حتدد �سكل �لف�ســـاء �مل�سرحي �لـــذي ي�ؤّثر ب�سكل 

مبا�سر على �لتجربة �مل�سرحية للجمه�ر .

)�ل�س�رة رقم 2(
يف �ل�س�رة �أعاله �مل�ســـرح من ن�ع م�سرح �ل�سندوق 
�لأ�ســـ�د.. �جلمه�ر مـــن ثالثة ج��نب حـــ�ل ف�ساء �لأد�ء 
كمن�ســـة متقدمة.. �أبعـــاده ح��يل 9 م عر�ـــس وعمق 18 
م وبالتـــايل �أن يكـــ�ن �جلمهـــ�ر قريبـــًا لهـــذه �لدرجة من 
ف�ساء �لأد�ء �سيجعله يعي�س ويختر �أحا�سي�س �سديدة من 
�حلميمية و�لألفة، ولأن �جلمه�ر �سمن خط�ط �لنظر مع 
بع�سه �لبع�س �سي�سبح جزءً� من �لعر�س.. هذه �ل�س�رة 
 )Death of a Salesman( مـــن عر�ـــس مـــ�ت بائـــع
�لأد�ء  مناطـــق  �أن  نالحـــظ    Lisa Payne ت�سّميـــم 
�سغرة، لذ� يجب �أن تك�ن حركة �ملمثلني حميمية �أي�سًا.. 
يف ف�ساء كهذ� يك�ن ت�ستت �أو �نعز�ل �أو �نف�سال �جلمه�ر 

ه �لأدنى . عن �لعر�س يف حدِّ

)�ل�س�رة رقم 3(
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يف �ل�ســـ�رة �أعاله نرى �لف�ساء مـــن �ل�سرفة.. هذ� 
 Debra( مل�سّمم� )The Mikado( لت�سميم لعر�س�
Bruch( �مل�ســـرح مـــن ن�ع �إطـــار �ملقدمـــة برو�سيني�م.. 
�أبعاد �خل�سبة ح��يل 20 م عر�س بعمق 14 م هذه �لأبعاد 
�سخمـــة وتثـــر �لكثـــر مـــن �مل�ســـاكل، كما �ساهـــم �ملئزر 
�لعميق يف �ملقدمة -بالإ�سافة �إىل �أبعاد �خل�سبة �لكبرة- 
يف ف�ســـل �جلمه�ر عمليًا عن �لعر�ـــس، ووجد مهند�س�/
فنان� �مل�ســـرح �سع�بة يف تركيز �نتبـــاه �جلمه�ر يف هكذ� 
حـــالت، حيـــث �أن �إمكانية ت�ستـــت �أو �نف�ســـال �جلمه�ر 
�زد�دت، فامل�ســـرح مـــن نـــ�ع �لرو�سينيـــ�م يكـــ�ن �أف�سل 

لعر�س �مل�سرحيات �مل��سيقية و�ل�ستعر��سية .
ما �ضكل منطقة الأداء؟ 

�إن �ســـكل منطقة �لأد�ء يحدد �سكل منطقة �جلمه�ر 
�أي�ســـًا، خ�س��سًا يف بناء �مل�سرح، كما يحدد ب�ؤرة �لرتكيز 

و�لإمكانيات �جلمالية للمناظر
*اأ�ضكال الف�ضاءات امل�ضرحية :

 )Proscenium( م�سرح �طار �ملقدمة �لرو�سيني�م
وه� �ل�سكل �لأكرث �سي�عًا يف �مل�سرح �لغربي ب�سبب رو�بطه 
�لتاريخيـــة بالهند�ســـة �ملعماريـــة للم�ســـرح عـــر �لع�س�ر 
وتاأثـــر�ت �مل�سرح �لتي �نتقلت مـــن �لناحية �لتاريخية يف 
عـــامل �مل�سرح، وب�سكل عام ويف �أغلب �لأحيان ي�سع ف�ساء 
م�ســـرح �لرو�سينيـــ�م �جلمهـــ�َر يف م��جهـــة �خل�سبة يف 
�تاه و�حد.. عندما يبد�أ �لعر�س يرى �جلمه�ر �لأد�ء من 
خالل �إطار م�ستطيـــل، وهكذ� يف�سل �لرو�سيني�م �لأد�ء 
عـــن �جلمه�ر ب�سكل و��سح.. يف م�سرح باإطار برو�سيني�م 
ت�سبـــح �ملق�ســـ�ر�ت �جلانبيـــة �لقريبة مـــن �خل�سبة �أقل 
بكثر مقارنة بالأ�سكال �لأخرى للم�سرح، لذ� فاإن �مل�سافة 
عن �لأد�ء ت�سبـــح عاماًل حقيقيًا وم�ؤثرً� يف خلق �لتجربة 
�مل�سرحية.. مقدمة �مل�سرح ميكن �أن تك�ن مع ق��س �ملقدمة 
�أو بـــدون �لق��س، وم�سرح �لرو�سيني�م دون �لق��س ُيدعى 

�مل�سرح ذو �ملقدمة �ملفت�حة-�لرو�سيني�م �ملفت�ح .
�ل�سينما )Cinema( �إّن �سالة �ل�سينما هي ن�ع من 
�لبنـــاء �مل�سرحي، حيث �أن قاعـــات �ل�سينما من �لبد�يات 
حّ�لـــت �إىل م�سارح برو�سينيـــ�م، وعادة ما يك�ن �جلمه�ر 

وجهًا ل�جه مع �لرو�سيني�م، وتك�ن �ل�سا�سة م�ؤّطرة .

�ملن�سة �ملتقدمة )Thrust( �ملن�سة �ملتقدمة تعل 
�جلمه�ر يف ثالثة ج��نب ح�ل ف�ساء �لأد�ء.. �جلل��س يف 
مناطـــق خمتلفة ي�ؤدي �إىل �حل�س�ل على تربة م�سرحية 
خمتلفة لأن كّل فرد من �جلمه�ر �سرى �لأد�ء من منظ�ر 
وز�ويـــة روؤية خمتلفـــة.. �إّن هذ� �لختـــالف و�لتالعب يف 
بـــ�ؤرة �لرتكيـــز من خـــالل �لإخـــر�ج و�لت�سميـــم عن�سر 
�أ�سا�ســـي لإنتـــاج �أي عر�س على خ�سبـــة �ملن�سة �ملتقدمة، 
حيـــث ت�فـــر �ملنطقة �خللفيـــة للم�سرح �إمكانيـــات معّقدة 
لت�سميم �لديك�ر، و�أحيانًا ي�جـــد �متد�د للخ�سبة للخلف 
لي�ســـكل خ�سبـــة د�خل �إطـــار �لرو�سيني�م، وبهـــذ� �ل�سكل 
ميكن �أن يجل�س عدد �أكر من �جلمه�ر بالقرب من ف�ساء 
�لأد�ء.. كنتيجة لدينـــا من�سة متقدمة بدون برو�سيني�م، 

ومن�سة متقدمة مع برو�سيني�م .

)�ل�س�رة رقم 4(
من�سة �حللبة )Arena( �حللبة �أو �مل�سرح �لد�ئري 
تعل �جلمهـــ�ر يحيط مبنطقة �لأد�ء مـــن كل �جلهات.. 
يزد�د عـــدد �جلمه�ر �لقـــادر على �جلل��ـــس بالقرب من 
ف�ساء �لأد�ء يف �حللبـــة �أكرث من �أّي �سكل �آخر.. يف �سكل 
�حللبة هناك تقييد�ت لإمكانيات �لديك�ر، حيث تك�ن �أقل 
ما ميكـــن مقارنة بالأ�سكال �لأخرى ممـــا يجعل �جلمه�ر 
مطاَلبـــًا �أكـــرث بتخيل ف�ساء �لعر�ـــس �مل�سرحي، فالف�ساء 
يرجعنـــا �إىل �ســـكل �مل�سرح �لبد�ئـــي و�لت�سكيل �لد�ئري.. 
متطلبات هذ� �لت�سكيل من �أجل �خليال وتركيبه �لطبيعي 
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يهيء �جلمه�ر لإمكانية �مل�ساعدة على خلق تربة حي�ية 
ت�ساركية .

�مل�سرح �ملرن )Flexible( ي�فر �لف�ساُء �ملرن للمخرج 
و�مل�سمـــم جمـــال �لختيار بـــني ت�سكيالٍت خمتلفـــة، �أهمها 
�لت�سكيـــالت �لرئي�سيـــة �لثالثـــة : �ملن�سة �ملتقدمـــة وم�سرح 
�لرو�سينيـــ�م و�ملن�سة �حللبـــة.. هذ� �لن�ع مـــن �خل�سبات 
�مل�سرحيـــة عـــادُة ُي�ستعمل يف �مل�ســـارح �لتجريبية، ومع ذلك 
فاإن م�سممي �مل�سرح �حلديثني �نتقل�� �إىل ت�سميم خ�سبات 

م�سرحية مرنة يف �لف�ساء�ت �مل�سرحية �لكبرة .
�ملن�ســـة �ملت�سلـــة )End Stage( ينت�ســـر ت�سكيـــُل 
�ملن�ســـِة �ملت�سلـــة كف�ســـاء حلفـــالت �لعـــزف �ملنفـــرد، 
وب�سبب قلة �لإمكانيـــات �لت�سميمية يف هذ� �ل�سكل ل يتم 
��ستخد�ُمه للعرو�س �مل�سرحية كثرً�، وهذ� �ل�سكل ي�سّمم 

ب�سكل �أ�سا�سي لتلبية �حلاجات �ل�س�تية .
ما �ضكل منطقة اجللو�س؟ 

�ســـكل منطقـــة �جلل��ـــس ي�ساعـــد علـــى حتديـــد ن�ع 
�لتجربة �مل�سرحّية �لتي يتلقاها �جلمه�ر .

 )The Undefined Shape( ل�سكل غر �ملحدد�
لي�ـــس هناك فعليـــًا ما ي�سمـــى �ل�سكل غر �ملحـــدد، ولكن 
ُيطلـــق علـــى �لف�ســـاء عندمـــا يكـــ�ن �حلـــدث �أو �لعر�س 
�مل�سرحـــي خارج ت�سكيالت �مل�سرح �سمـــن بناء، ولذلك ل 
يك�ن هناك د�ر �أو �سكل معماري حمدد، ويف هذه �حلالت 
يقـــ�م �جلمه�ر بت�سكيل نف�سه حـــ�ل منطقة �لأد�ء.. مييل 
مثـــل  ت�سكيـــالت  ت�سجيـــع  �إىل  �لطلـــق  �لهـــ��ء  يف  �لأد�ء 
�لد�ئري )circular( و�لكرنفال )carnival( و�مل�كب 
)parade( ت�فر هذه �لت�سكيالت مناطق لالقرت�ب ح�ل 
�ملـــ�ؤّدي، و�إذ� كان �ملتلقـــي م�ستاًء من م�قعـــه فله �حلرية 
يف حماولـــة تغير مكانه.. مثـــل هذه �لظاهرة ت�فر حي�ية 
لـــالأد�ء وت���ســـاًل فريدً� بني �ملـــ�ؤّدي و�ملتلقي ل يحدث يف 
�مل�ســـارح مبنطقـــة جل��ـــس.. ومـــا �إن حـــدث �لأد�ء �أ�سفل 
�سفـــح تّلة ما حتى جل�س �لنا�س علـــى �سفح �لتل ووِلَد �سكل 
�مل�ســـرح ومنطقة �جلل��ـــس.. �لهـــدف كان -وي�ستمر- �أن 
يكـــ�ن �ملتلقي قادرً� على �إيجاد �أف�ســـل و�أو�سح حالة روؤية 
و��ستمـــاع.. وكان �ملهند�س/�لفنان �مل�سرحي ه� من �هتم 

فعليًا بتعريف وحتديد �لف�ساء .

�ل�ســـكل �ملحـــدد )The Defined Shape( بعـــد 
و�ســـع �مل�سرح �سمن ود�خل بناء، من ثّم يتم حتديد �سكل 
منطقـــة �جلمه�ر �أو منطقة �جلل��ـــس يحدد �سكل منطقة 
�جلل��س بح�ســـب �ّتاه �جلمه�ر لي��جه �خل�سبة، و�إحدى 
�ل�سمات �ملحددة ل�سكل منطقـــة �جلل��س ه� �مليل لإظهار 
�لطبقـــة، وهكذ� �أ�سبحت منطقة �جلل��ـــس مق�سمة طبقًا 
للطبقـــة �لقت�ساديـــة و�لجتماعية و�ل�سيا�سيـــة، فاأ�سبح 
�جلمهـــ�ر من طبقة معينـــة يت�قع جل��ســـه يف مكان معني 
تبعـــًا لطبقته، و�أ�سبـــح حجم منطقة �جلل��ـــس عاماًل يف 
حتديد �لطبقة، فكلما كان حجـــم منطقة �جلل��س �أ�سغر 
�نخف�س �حتمال تعر�س �جلمه�ر لعملية �لتق�سيم �لطبقي 

�لظاملة .
 The Circular or( ل�ســـكل �لد�ئري �أو �لبي�س�ي�
Oval Shape( �ل�سكل �لد�ئري �أو �لبي�س�ي ه� فرع من 
ت�سكيل �لد�ئرة �لطبيعي وي��سل �إىل �سكل خ�سبة م�ستقل، 
ذلك �أن �سكل �خل�سبة هذ� ل ي��سل �إىل �أّي �سكل معماري 
�آخـــر، وه� ي�فر �لإح�سا�ـــس و�حلي�يـــة و�لت�ساركية �لأكرث 
كجـــزء مـــن �لتجربة �مل�سرحّيـــة.. ميكن �أن يـــرى �ملتلق�ن 
بع�سهـــم عندما ينظرون باّتـــاه �لأد�ء وي�سبح �جلمه�ر 
جـــزءً� من ذلـــك �لأد�ء.. كّل منطقة حـــ�ل �خل�سبة تعطي 
ز�وية روؤيـــة خمتلفة، وجند �ل�سكل �لد�ئـــري �أو �لبي�س�ي 
يف �لك�ل��سي�م )Coliseum( �أحد �ملدرجات �لرومانية 
و�لك�رني�س �لد�ئـــري )Cornish Round( يف �لقرون 
 )sports stadium( �لريا�ســـة  ومالعـــب  �ل��سطـــى 

. )arena stage( ومن�سة �حللبة
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)�ل�س�ر رقم 5(
 )The Thrust Shape( ســـكل �ملن�سة �ملتقدمـــة�
ي��سلنـــا هـــذ� �ل�سكل عـــادة �إىل �سكل �خل�سبـــة �لذي يلج 
لدرجة كبرة �سمن منطقة �جلل��س، فمنطقة �لأورك�سرت� 
يف �لي�نـــان �لقدميـــة ترز ب�ســـكل ملحـــ�ظ لتدخل �سمن 
منطقـــة �جلمه�ر، فتحدد �ســـكل منطقة �جلل��س.. تظهر 
منطقة �جلل��س �لنم�ذجيـــة للم�سرح يف �لفرتة �لهيلينية 
�ملبّكـــرة ب�ســـكل �سبـــه د�ئـــري، ويف م�ســـرح دي�ني�سي��ـــس 
)Theatre of Dionysus( وتتمـــدد منطقة �جلل��س 
�أكرث، رمبا لأن �لي�نانيني �لقد�مى ر�أو� يف �لد�ئرة حمددً� 
للت��زن و�جلمال، ويف �مل�ســـرح �لإليز�بيثي كانت �خل�سبة 

علـــى �ســـكل �ملن�سة �ملتقدمـــة، وهكذ� و�سلنـــا �إىل �ل�سكل 
�حلايل للمن�ســـة �ملتقدمة.. ي�فر هذ� �ل�ســـكل �إمكانيات 
لتمييـــز �لطبقـــات دون �أن يكـــ�ن حجم منطقـــة �جلل��س 
�لتجربـــة  يف  �لختـــالف  درجـــة  �إّن  �سروريـــًا..  عامـــاًل 
�مل�سرحية بني �جلمه�ر �أقل يف �سكل �ملن�سة �ملتقدمة منها 

يف �ل�سكل �لد�ئري �أو �لبي�س�ي .
 The( سكل �ملروحة وحيد �مل�ست�ي �أو �ل�سكل �ملقّعر�
Single-Level Fan or Concave Shape( عـــادًة 
ما جند �سكل �ملروحة مرتبطًا مب�سرح �لرو�سيني�م، لكّننا 
جند �سكل �ملروحة وحيد �مل�ست�ي �أي�سًا يف بناء �مل�سرح يف 
 )Pergamonو  Argos( لي�نان �لقدمية وحتديدً� يف�
وجند هـــذ� �ل�سكل ولكـــن ب�سكل متطاول �أكـــرث يف م�سرح 
بـــ�ؤرة  كانـــت  �مل�ســـرح  هـــذ�  يف   )Teatro Farnese(
�لرتكيز على �لأد�ء من جهة وعلى �مللك �أو �لأمر �جلال�س 
مقابـــل �خل�سبة من جهة ثانية.. �لي�م يف �سكل �ملروحة �أو 
�ل�سكل �ملقّعر يـــرى �جلمه�ر �لأد�ء –تقريبًا- من منظ�ر 
عـــام و�حد، وز�وية وجهة �لروؤيـــة تقريبًا م�حدة، و�أماكن 
�جلل��ـــس م�زعة ب�سكل مق�سم مبمـــر�ت، لكن هذ� �ل�سكل 
يـــ�زع وي�سع ن�سبـــة مئ�ية �أكر من �جلمهـــ�ر على م�سافة 
�أبعد عن �لأد�ء �أكرث من �لأ�سكال �لأخرى، فروؤية تفا�سيل 
�لتعابـــر من منطقة �جلل��س �خللفيـــة �سيك�ن م�سكلة يف 

�مل�سارح �لكبرة من هذ� �ل�سكل .

)�ل�س�رة رقم 6(
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 The( سكل �ملروحة متعدد �مل�ست�يات �أو �ل�سكل �ملقّعر�
Multi-Level Fan or Concave Shape( كما ه� 
�حلـــال مع �سكل �ملروحة �ل�حيـــد �مل�ست�ي، و�سكل �ملروحة 
متعـــّدد �مل�ست�يات مرتبـــط عادة مب�ســـرح �لرو�سيني�م.. 
هذ� �ل�سكل يحاول و�سع عدد �أكر من �جلمه�ر �أقرب �إىل 
�خل�سبة با�ستعمال  �ملق�س�ر�ت �أو �ل�سرفات لأن ق�سمًا من 
�جلمه�ر يجل�ـــس يف �ملق�س�ر�ت و�ل�سرفـــات على م�ست�ى 
�أعلى من باقـــي �أماكن �جلل��س وي�ساهـــدون �لأد�ء ب�سكل 
خمتلـــف، حيـــث �أن ز�وية �لنظـــر لالأ�سفل تعـــل �أر�سية 
�خل�سبـــة منطقة بـــ�ؤرة �لرتكيز، ولذلك يقـــ�م مهند�س�/
فنانـــ� �مل�ســـرح مبعاجلـــة �لأر�سيـــة كجـــزء مـــن ت�سميم 
�لديكـــ�ر و�لإ�ساءة.. �إن ظاهـــرة �جلل��س يف �ملق�س�ر�ت 
ت�ســـر �أي�ســـًا �إىل �ملكانـــة �لقت�ساديـــة �أو �ل�سيا�سيـــة �أو 
�لجتماعيـــة، وكانـــت مهّمـــة �ملهند�س/�لفنـــان �مل�سرحي 
�لتعامـــل مع بـــ�ؤرة �لرتكيز وحت�يلها مـــن �ملق�س�ر�ت �إىل 
خ�سبة �مل�سرح، ورمبا هذ� ما دفع �إىل تط�ير طرق �إ�ساءة 
�خل�سبـــة وخف�سهـــا يف منطقة �جلل��ـــس لت�سبح �خل�سبة 

�ساطعة وتتح�ل ب�ؤرة �لرتكيز �إليها .

)�ل�س�رة رقم 7(
حجم وموقع اجلمهور

هل �ضيكون اجلمهور جال�ضاً اأم واقفاً؟ 
تركيب �مل�سرح �ملعماري هـــ� ما يقّرر �أن �جلمه�ر �أو 
ق�ســـم منه �سيكـــ�ن جال�سًا �أو و�قفـــًا، وع��مل �أخرى تتعلق 
بنـــ�ع �لعالقة بني �لعر�س و�جلمه�ر.. ب�سكل طبيعي يك�ن 
�جلال�س �أكـــرث تركيزً� على �لأد�ء مـــن �ل�سخ�س �ل��قف، 

فاجلل��ـــس يجر �ملتلقي على متابعـــة �لأد�ء وجهًا ل�جه.. 
�إّن تركيـــب �مل�ســـرح �لهيلينـــي �ملتاأّخر على �ســـكل مروحة 
مثـــال مبكر على فهم م�سّممي �مل�ســـرح لهذه �لديناميكية 
وت���سل تر�كيب �مل�سرح �حلديثة يف تطبيقها.. �إن ترتيب 
�أماكـــن �جلل��س بحيث �أن �جلمه�ر يجب �أن ي��جه �لأد�ء 
ي�ســـر ب�سكل و��سح �إىل �أنهم هنـــا ملتابعة �لأد�ء برتكيز.. 
منذ بد�يـــة �مل�سرح حاول مهند�س�/فنانـــ� �مل�سرح ت�سكيل 
بنـــاء �مل�سرح للتعامل مـــع �نتباه �جلمهـــ�ر وجعل �لرتكيز 
على �لعر�س، بينمـــا ع��مل �جتماعية و�حلاجة للح�س�ل 
على �لعـــدد �لأق�سى للجمه�ر يف ف�ساء حمدود �ساهم يف 

تقرير �سكل منطقة �جلل��س . 
ح�ســـ�ر �مل�ســـرح كان د�ئمًا منا�سبـــة �جتماعية، ويف 
مر�حـــل معينـــة كان �أحـــد �أ�سبـــاب �رتياد �مل�ســـرح ه� �أن 
يتـــم روؤية �ل�سخ�ـــس يف هذ� �ملـــكان، و�أن يعرف ه� بدوره 
 Teatro مـــن ح�سر ومن غـــاب، لذلك كان بناء م�ســـرح
كل  علـــى  و�نتبـــاه �جلمهـــ�ر  تركيـــز  Farnese  جلعـــل 
مـــن �خل�سبـــة و�أماكن طبقـــة �لنبالء وطبقـــة �لنبالء بني 
بع�سهـــم.. من �مل�سرح �لإليز�بيثـــي �لنم�ذج �ملبّكر مل�سرح 
�لرو�سينيـــ�م يف Drury Lane �إىل �لقرن �لثامن ع�سر 
و  Comedie Francaise�إىل �لأن��ع �حلديثة لرت�كيب 
م�ســـرح �لرو�سينيـــ�م ي�ستمـــر �لت�جه بال�سمـــاح لأع�ساء 
�جلمهـــ�ر بروؤيـــة بع�سهـــم، وبذلـــك ُي�سمح للم�ســـرح باأن 
يك�ن منا�سبة �جتماعية منف�سلة عن �لأد�ء.. دمج �لأد�ء 
و�ملنا�سبـــة �لجتماعيـــة بلغ ذروته يف �لقـــرن �لثامن ع�سر 
عندما كان ميكن للنا�س �لدفع �أكرث للح�س�ل على �أماكن 
جل��س لكي يك�ن�� على مر�أى من بقّية �جلمه�ر.. ويف �لعام 
1759 قام ف�لتـــر بطرد �جلمه�ر من ف�ساء �لأد�ء، وبعد 
ذلك قـــرر مهند�س�/فنانـــ� �مل�سرح باإعادة بـــ�ؤرة �لرتكيز 
�إىل ف�ســـاء �لعر�ـــس، ويف �لنهاية �أ�سبـــح مهند�س�/فنان� 
�مل�ســـرح قادرين على تعتيـــم �لإ�ساءة مل�ساعـــدة �جلمه�ر 
على �لف�سل بني �مل�سرح كمنا�سبة �جتماعية و�مل�سرح كفن 
�أد�ء.. بكلمـــة �أخـــرى كان مهند�س�/فنان� �مل�سرح قادرين 
على �لتعامل مع ب�ؤرة �لرتكيز با�ستعمال تقنيات من �أ�سل 

تركيب �مل�سرح بدًل من ��ستعمال �لأد�ء نف�سه .
�إن �ملتلقـــي �جلال�ـــس يركز علـــى �لأد�ء ب�سه�لة �أكرث 
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مـــن �ل��قف، فاأي �سخ�س و�قف لي�ـــس له ف�ساء �سخ�سي 
خم�س�س لـــه وي�سعر �أكـــرث بحرية �حلركـــة.. يف �مل�سرح 
�لإليز�بيثي �إذ� ما قرر �ل�سخ�س �ل��قف يف حفرة �مل�سرح 
-مـــكان �جلمهـــ�ر �ل��قـــف- �أن يتحّرك فـــاإن �لعديد من 
�لنا�ـــس �جلال�ســـني �سيك�نـــ�ن قادريـــن على روؤيـــة حركة 
�ل�سخ�س، ومن ثّم فاإن �لرتكيـــز -على �لأرجح- �سينتقل 

من �لأد�ء �إىل �ل�سخ�س �لذي يتحرك . 
هل �ضيتحرك اجلمهور؟

عر تاريخ �مل�سرح كان �لع�سر �لأكرث و�س�حًا و�لذي 
حـــّرك �جلمهـــ�ر ه� ع�ســـر �لقـــرون �ل��سطـــى يف �أوربا، 
مة  وب�سكل حمـــّدد عند ح�ســـ�ر م�سرحيـــات �لآلم �مل�سمَّ
علـــى ت�سكيل من نـــ�ع �لكرنفال، يتحكم �ملتلقـــي ب�سرعته 
ومـــكان مـــروره عند �نتقاله مـــن قاعة �إىل قاعـــة، وكانت 
مهّمـــة مهند�س/فنان �مل�ســـرح يف كّل قاعة �أن يلفت �نتباه 
ـــة �إىل نهايتهـــا قبل �أن  �ملتلقـــي وياأ�ســـره مـــن بد�ية �لق�سّ
يتحرك �ملتلقي ويغادر، وميكن �لتخمني باأّنه لهذ� �لغر�س 
ة، و�قعيـــة �أو �سحرية، وغالبًا  مت ��ستخـــد�م تاأثر�ت خا�سّ

دم�ية مرعبة .
ت��جه �ملتاحف نف�س �لتحـــدي لأن �ملتلقي ينتقل من 
ف�ساء �إىل �آخر ويتحكم باأين ومتى يقف �أو مي�سي.. �ملهّمة 
هنا هي �لتعامل مع ب�ؤرة �لرتكيز ب�سكل و��سح، ويف �أغلب 
�لأحيـــان يتم ذلـــك با�ستخـــد�م �لإ�ساءة، لكـــن �ملتاحف 
ت�سبح �أكرث فاأكرث خرة عملية مبا�سرة با�ستعمال ميّز�ت 

�للم�س لإبقاء �ملتلقي منجذبًا .
اإىل اأي اجتاه �ضيكون تركيز اجلمهور موجهاً؟

لي�ـــس كافيـــًا ت�فر كر�ســـي مريح وروؤيـــة كاملة ملنطقة 
�لأد�ء بالرغـــم مـــن �أن �جلمه�ر قد يتقبل �سالـــة مت���سعة 
باأر�سيـــة م�ست�يـــة وخط�ط روؤيـــة مت��ّسطة عنـــد �ل�سرورة، 
�إل �أن روؤيـــة ر�أ�ـــس �أحـــد ما يغّطـــي ثلث جمال روؤيـــة �ملتلقي 
لي�ـــس بال�ســـيء �ملمتع، حتى عندمـــا ميكن للمتلقـــي �أن يرى 
كامل منطقة �لأد�ء، فعندمـــا يكافح �جلمه�ر من �أجل روؤية 
�لف�ســـاء يك�ن ذلـــك على ح�ســـاب �لتجربـــة �مل�سرحية �لتي 
ت�سعـــف كثـــرً�.. �إن �أماكـــن �جلل��ـــس على �ســـكل مدرجات 
ونظام �ل�س�ت �لرقمي �ملحيطي و�ل�سا�سة �لكبرة، كل ذلك 

جلعل �ملتلقي ي�سعر ب�هم وج�ده ل�حده يف مركز �لأد�ء .

�إّن �لتحدي هـــ� كيف جنعل �لتجربة يف �مل�سرح ق�ية 
و�سديـــدة كمـــا هـــي يف د�ر �ل�سينمـــا �حلديثـــة وتط�يرها 

بنف�س �ل�ترة لدور �ل�سينما �حلديثة . 
�إن مفتـــاح خلق تربـــة ق�ية للجمه�ر هـــ� �لعتماد 
على تركيز �لنتباه با�ستعمال �حلركة و�لإ�ساءة و�ل�س�ت 
عندمـــا يك�ن بالإمـــكان ذلـــك، فمهند�س/فنـــان �مل�سرح 
ميكن �أن يتحكم باتاه ب�ؤرة تركيز �ملتلقي، لكن جزءً� من 
�سنع خيار�ت تركيز �لنتباه با�ستعمال �حلركة و�لإ�ساءة 
و�ل�ســـ�ت كجزء من �لتقدمي حمـــّدٌد بالعالقة �ملادية بني 
�جلمه�ر و�لأد�ء، فاإذ� كان �ملتلقي يرى جمه�رً� �آخر �أثناء 
�لأد�ء فـــاإن ذلـــك قد ي�ســـرف �نتباهه بعيدً� عـــن �لأد�ء، 
خ�س��ســـًا �إذ� كان هـــذ� �لع�ســـ� �لآخر يتحـــّرك، يف هذه 
�حلالة يحتـــاج مهند�س/فنان �مل�ســـرح ل�ستعمال تقنيات 
�حلركة و�لإ�ســـاءة و�ل�س�ت لر�سم وحتديد ب�ؤرة �لرتكيز 
بحيث ل يالحظ �ملتلقي �جلمه�ر �لآخر.. من ناحية �أخرى 
�إذ� كان �جلمهـــ�ر جـــزءً� مـــن �لأد�ء فـــاإن مهند�س/فنان 
�مل�ســـرح بحاجة جللـــب ف�ســـاء �لأد�ء �إىل ف�ساء �جلمه�ر 
عمدً� و�حلفاظ على هذ� �ملبد�أ ط��ل �لتجربة �مل�سرحية، 

وما عد� ذلك �ست�سعف �لتجربة �مل�سرحية وتت�ستت .
ما امل�ضافة بني منطقة الأداء واجلمهور؟ 

ت�ؤّثـــر �مل�سافـــة بـــني �جلمهـــ�ر ومنطقـــة �لأد�ء على 
بـــني �لأد�ء  �لتجربـــة �مل�سرحيـــة وتبنـــي عالقـــة معّينـــة 
و�ملتلقـــي.. يت�ق �جلمهـــ�ر �ملعا�سر �إىل تربـــة حميمية، 
هـــذه  فهمـــ��  �مل�ســـرح  مهند�سي/فنـــاين  مـــن  و�لعديـــُد 
�حلميميـــة بقرب �مل�سافة �ملادية بـــني �لف�ساء و�جلمه�ر، 
لذ� مت ت�سغر �مل�سافة بني �جلمه�ر و�لأد�ء قدر �لإمكان، 
فخلـــق مهند�س�/فنانـــ� �مل�سرح �أن��َع ف�ســـاء�ت م�سرحية 
مثل م�ســـرح �ل�سنـــدوق �لأ�ســـ�د و�مل�سرح �لبيئـــي، فتمّتع 
�جلمهـــ�ر بتجربة خمتلفة عند ح�ســـ�ر �إنتاج م�سرحي يف 

م�سرح �ل�سندوق �لأ�س�د . 
وبالإ�سافـــة �إىل �مل�سافـــة �ملاديـــة يحـــاول مهند�س�/
فنانـــ� �مل�سرح �لتعامل مع �مل�سافة �لنف�سية، فاأحيانًا يخلق 
�لف�ســـاء نف�سه �لعقبات �أمام �لقـــرب �لنف�سي من �لأد�ء، 
فم�ســـرح �لرو�سينيـــ�م يبعـــد �ملتلقـــي ب�سبـــب تاأثر ق��س 
مقدمـــة �مل�سرح على �ســـكل �إطار �س�رة، حيـــث يبدو كاأن 
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�ملتلقـــي ينظر �إىل �س�رة متحركـــة ك�سيء مرئي وم�سم�ع، 
ولكـــن لي�س جزءً� من �لتجربة �حلّيـــة لنف�س �للحظة، فال 
ين�ســـى �ملتلقي باأّنه يف �مل�سرح، فمثـــاًل د�ر �أوبر� فاغرن يف 
�أملانيـــا ل متلـــك ق��س مقدمـــة م�سرح و�حـــد فح�سب، بل 
هناك عـــّدة �أق���س تزحف �إىل منطقـــة �جلل��س، فيح�س 

�ملتلقي وكاأن كّل �إطار وكّل ق��س حاجز بينه وبني �لأد�ء .
�إ�سافـــة �إىل ق��س مقدمة �مل�ســـرح هناك ح��جز 
�أخـــرى ت�ساعد يف خلق م�سافـــة نف�سية كاحلفرة وزو�يا 
�لروؤية �ل�سعيفـــة وميّز�ت معمارية يف منطقة �جلل��س 
مثـــل �ملد�خـــل و�ملخـــارج و�ملمـــر�ت �لعر�سيـــة، وحتى 
روؤو�س �جلمه�ر.. �إن �إحدى �أكرث �حل��جز �ل�سائدة يف 
�مل�سارح �حلديثة و�لتـــي تخلق م�سافًة نف�سيًة هي نظام 
�لتحكـــم بال�س�ت �لـــذي ي�ستقّر يف منطقـــة �جلل��س، 
فاأحيانًا تك�ن م�ساهدة مهند�س �ل�س�ت �أكرث متعة من 

مر�قبة �لأد�ء .

)�ل�س�رة رقم 8( 
�إن �حل�ســـ�ل علـــى تربة م�سرحية مميـــزة يتطلب 
�إذ�بـــة كّل �حل��جـــز �ملاديـــة و�لنف�سيـــة، وتركيـــز �لنتباه 
يخلـــق كثافة و�ســـدة يف �للحظة د�خل �ملتلقـــي مما يك�سر 
ح��جز �مل�سافـــة، وكلما كان �جلمه�ر �أقـــرب ج�سديًا �إىل 
�لأد�ء وبـــ�ؤرة �لرتكيز �أكرث حـــّدة كانت �لتجربة �مل�سرحية 

�أكرث عمقًا .

هل يدخل اجلمهور منطقة الأداء؟
مـــامل يقـــم مهند�س/فنـــان �مل�ســـرح بت��سيـــع ف�ساء 
�لأد�ء عمـــدً� �إىل ف�ســـاء �جلمه�ر ف�سيك�ن هنـــاك د�ئمًا 
م�سافة مادية بني �لأد�ء و�جلمه�ر.. يف �مل�سارح �ل�سغرة 
مثـــل م�سرح �ل�سنـــدوق �لأ�س�د تقّلل �مل�سافـــة �ملادية، ويف 
�مل�سارح �لأكر تتم حماولة خلق �حلميمية بتقليل �حل��جز 
بـــني �لأد�ء و�جلمه�ر، لكن �مل�سافة تكـــ�ن م�ج�دة و�أكر 
لأن ف�ســـاء �لأد�ء حمـــدد، ومـــامل ي�سمـــل �لأد�ء ويت�سّمن 
ة ف�سيك�ن هناك  �جلمهـــ�ر ب�سكل حريف كجزء مـــن �لق�سّ

د�ئمًا م�سافة نف�سية بني �لأد�ء و�جلمه�ر .
�إن �أحد �ملجـــالت �لأكرث �لتي تعـــل �جلمه�ر يدخل 
منطقـــة �لأد�ء عمـــدً� هي حديقـــة �لألعاب ولي�ـــس �مل�سرح، 
ويك�ن �ملتلقي على علم بخط��ت �لأمان و�ل�سالمة �ملتخذة 
بعناية تامة، ويبقى �ل�سع�ر باخلطر و�لإثارة مر�فقًا للمتلقي 
خالل كل �لتجربة، ومن �ملفرت�س �أن يتفاعل �ملتلقي مع بيئة 
�لأد�ء لي�سمن تربة ممتعـــة و�سعيدة.. مرًة �أخرى نحتاج 
للتالعب بب�ؤرة تركيز �حلدث لكي يتمّكن �ملتلقي من �إدر�ك 

ة و�لرتّقب . و�إطالق �أحا�سي�سه بفعل �لق�سّ
الظروف املناخية 

يفر�ـــس �ملناخ �أثنـــاء �لأد�ء جمم�عـــًة من �حلاجات 
�مللحـــة �لتـــي يجب تلبيتهـــا للجمهـــ�ر، فيحـــاول م�سمم� 
�مل�ســـارح �حلديثة ت�سميم �لبنايـــة �مل�سرحية لت�فر �حلد 
�لأق�ســـى من �لر�حـــة للمتلقي )دون �ل�سمـــاح له بالن�م( 
مثـــل حركة �له��ء وتخفي�س �ل�ســـ�ت �ملحيطي و�لتكييف 
و�لتدفئـــة، فهـــذه بع�س مـــن �لهتمامـــات �لأ�سا�سية �لتي 
يجـــب �أن ت�ؤخذ بعني �لعتبار عند ت�سميـــم بناء �مل�سرح، 
و�لهدف هـــ� �إز�لة كل ما ميكن �إز�لتـــه من حالت �سرف 
وت�ستيـــت �لنتبـــاه لكـــي يتمكن �ملتلقـــي مـــن �لندماج مع 

�لتجربة �مل�سرحية برتكيٍز عاٍل .
هل اخل�ضبة ومنطقة اجللو�س داخليتان؟     

�إن �ملناخ عامل رئي�سي �أثنـــاء عرو�س �له��ء �لطلق، 
ول ميكـــن �لتحكـــم به، فـــاإذ� كانت درجة �حلـــر�رة عالية 
جـــدً� �أو منخف�سة جدً�، �أو �إذ� كانـــت �لرط�بة عالية جدً� 
فغالبـــًا �سيفقد �ملتلقي �لرتكيز على �لأد�ء من وقٍت لآخر، 
وقد تكـــ�ن �لإ�ساءة حتديـــًا كبرً� لعرو�س �لهـــ��ء �لطلق 
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�لليليـــة، كذلـــك �حلال مـــع �لتحكم بال�ســـ�ت يف عرو�س 
�له��ء �لطلق، و�ملطر و�لثلج و�ل�سم�س �ل�ساطعة و�لرط�بة 
و�ل�سبـــاب كلهـــا �أي�سًا ع��مل حتدد مـــدى قدرة �جلمه�ر 

على �لرتكيز .
يجـــب علـــى مهند�سي/فنـــاين �مل�ســـرح �أثنـــاء هـــذه 
�لأوقـــات �لرتكيـــز علـــى �إيجاد �حللـــ�ل مل�ساعـــدة �ملتلقي 
علـــى �إبقـــاء تركيـــزه علـــى �لعر�ـــس، فمثـــاًل ي�ستعمـــل يف 
حفالت م��سيقى �له��ء �لطلق �حلديثة �لإ�ساءة �لليزرية 

للمحافظة على تركيز �جلمه�ر م�جهًا �إىل �لعر�س . 
هل يعتمد الأداء على املحيط الطبيعي؟  

نـــادرً� جدً� ما يعتمد �لأد�ء علـــى �ملحيط �لطبيعي.. 
قبـــل ب�سع �سن��ت حدث بع�ـــس �لنقا�س ح�ل �إنتاج عر�س 
K2 يف منت�ســـف �ل�ستاء خارجـــًا، وعر�س K2 يدور ح�ل 
رجلـــني يقعـــان يف �مل�ساكل بينما ينحـــدر�ن من قّمة جبل، 
وكانـــت �خلطة �أن يبنى جبل ثلجي على جانب بناء ليظهر 
مثـــل �جلبل لي�ســـكل ف�ســـاء �لأد�ء، وهـــذ� �سيعتمد ب�سكل 
�أ�سا�ســـي على ت�فر �لثلج ودرجة �حلـــر�رة �ملنا�سبة، بينما 
�عُتقـــد �أّنها كانـــت فكرة جيـــدة، لكنها غـــر عملية، وقد 
�ألغيـــت ب�سبـــب �حلاجة لدرجة حـــر�رة �ستعمل على تمد 

�جلمه�ر على كر��سيه �ملعدنية . 
هل تتغّي الظروف املناخية اأثناء الأداء؟

يف م�سرح د�خلــــي �أحيانًا تتغر �لظــــروف �ملناخية 
�أثنــــاء �لأد�ء مما ي�سّكل حتديــــاٍت �أكرث ملهند�سي/فناين 
�مل�ســــرح.. يف �مل�ســــارح �لقدميــــة مت ��ستخــــد�م �ل�سمــــ�ع 
و�لزيــــت لالإنــــارة، وكالهما بعث دخانًا ممــــا غّر �ملناخ 
�لعام يف �لف�ساء �مل�سرحي، ومن ثم جاء �لغاز �لذي كان 
�أنظــــف، لكن �لكهربــــاء هي �لتي حّلــــت م�سكلة �لدخان، 
و�أنتــــج ��ستخــــد�ُم �لكهرباء حتديًا جديــــدً�، ففي �أد�ء �أو 
عر�س يف ف�ساء �سغر كبيت �أو غرفة مثاًل فاإن �حلر�رة 
�ملت�لدة عــــن �لإ�ساءة �لكهربائيــــة �سرتفع درجة حر�رة 
�ملــــكان �إل �إذ� كان �مل�سرح مزودً� بنظــــام ته�ية كافية.. 
�إذ� مــــا ��سُتخدم �ملطر على �مل�سرح فــــاإن ن�سبة �لرط�بة 
�ستتغــــّر يف منطقة �جلل��ــــس، و�أحيانًا يتطلــــب �لعر�س 
��ستعمال �ل�سباب، لكــــن مكنات �ل�سباب �لتي ت�ستخدم 
�لزيت بــــكل �أن��عها -يف �أغلب �لأحيان- �ستزعج وتهيج 

جهاز �لتنف�س عند �ملتلقي، �أما �لن�ع �جلديد من مكنات 
�ل�سبــــاب فت�ستعمل بخار �ملاء، وبينما بخار �ملاء ل يهيج 
�جلهــــاز �لتنف�سي لكنه ميكن �أن يغــــّر �لرط�بة �أو درجة 
�حلــــر�رة، حتــــى �أن تدخــــني �سخ�سيــــة مــــا يف �لعر�ــــس 
ل�سيجــــار ميكــــن �أن يغّر �ملناخ، فاملفتــــاح للح�س�ل على 
�ملنــــاخ �لأف�سل ه� �لنتباه و�لإدر�ك لكل هذه �لتغير�ت 
�مل�ؤثرة على �لظــــروف �ملناخية، و�إذ� كان بالإمكان �أخذ 
خط��ت معينــــة لإرجاع �ملناخ �إىل حالة مريحة للمتلقي، 
و�إل فاإن �ملتلقــــي �سي��جه م�ساكل يف �لرتكيز على �لأد�ء 

ة و�ل�سخ�سيات . و�لق�سّ
هل وظيفة املنتج الهند�ضي حتقيق راحة اجلمهور؟

)�ل�س�رة رقم 9(
�إذ� �أ�سبــــح �ملنــــاخ م�سكلــــة فاحلــــّل يكــــ�ن �أحيانًا 
بابتكار منتــــج هند�سي لتحقيق ر�حة �جلمه�ر.. �إحدى 
�مل�ساكل �لتقليدية �سحب وت�سفية �ل�سباب من منطقة 
�جلل��ــــس، و�إحدى �حلّلــــ�ل لهذه �مل�سكلــــة و�سع مر�وح 
ل�سحب �ل�سباب من �خل�سبــــة، لكن هذه �ملر�وح تطرح 
م�ســــاكل �أخرى حتتــــاج �إىل حل مثل �إخفــــاء �س�ت هذه 
�ملــــر�وح.. �ملنتــــج �لهند�سي �ملبتكر حلــــّل �أية م�سكلة يف 
�ملناخ يجــــب �أل ي�سرف �نتباه �ملتلقي عــــن �لأد�ء، و�أل 

يجعل �ملتلقي يرّكز يف �ملنتج نف�سه. 
�أحـــد �ملنتجـــات �لهند�سية �ملهمـــة يف �لتاريخ و�لذي 
 )velarium( كان  �جلمهـــ�ر  ر�حـــة  لتحقيـــق  �بتكـــر 
فبع�ـــس �مل�ســـارح �لرومانيـــة مثـــل م�ســـرح مار�سيل��ـــس 
)Marcellus( كان ي�ستخـــدم فيه قطعـــة قما�س معلقة 

ف�ق �جلمه�ر حلمايته من �ل�سم�س و�لطق�س .
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َل م���ا نط���َق اللغة َب���َزَغ فجُر  ح���ن َنَط���َق الإن�س���اُن اأوَّ
ا  التفكري عن���د الإن�سان، ومن بعدها ق���ام بالتدوين، وربَّ
ل نق�ٍش اأو ر�سٍم على  يك���ون التدوين هذا قد متَّ مع كتابة اأوَّ
ج���دران الكهوف، ومن ث���مَّ على الورق، ولك���ن عمر اللغة 

ل . يعود للخلق الأوَّ
الف�سح����ى العربية لها دوٌر وظيف����ٌي تاريخٌي كاأيِّ 
لغ����ة لأنَّها وع����اء العقل وتفكريه وفك����ره، وهي ُف�سحى 
ه����ا غ����ري العامي����ة، ُف�سح����ى ق����ادرة عل����ى التوليد،  لأنَّ
ُف�سح����ى حتافظ على ال�سح فال يق����ع اأحٌد يف اخلطاأ 
يف النح����و وال�س����رف على الأقل لأنَّها لغ����ٌة ُي�ستق منها 
امل�سطل����ح العلمي يف عالقاته الرتابطية وال�ستبدالية 
م����ع اللغات الأخرى وم����ع الكت�سافات العلمية، فهي يف 
عالق����ة مع العالم����ة والإ�س����ارة، وهي ال����داّل الل�سايّن 
وتف�سرياته والت����ي ل تقدر على فعله����ا اللهجة العاميُة 
كن�سٍق م����ن اأن�ساق الُف�سحى، ن�سٌق لهج����ي، �سيما واأنَّ 
امل�س����رح ُيوقعن����ا يف احلال����ة، الفع����ل واحلرك����ة، ولي�ش 
املالفظ����ات ما يج����ري من اأق����وال على ل�س����ان املمثِّل، 

فف����ي الُف�سح����ى على امل�س����رح ُيك����ن تقيي����د واإزاحة 
وظائف اخلطاب الفكري للن�ش، ويف العامية تفلُت اأو 
ت�سعُف هذه الوظائف، فالل�س����ان لي�ش لنتكلَّم فح�سب 
ولك����ن لتنفيذ اأفعال وللحثِّ عل����ى القيام باأفعاٍل يراها 

احلد�ُش العقلي .
الف�سح���ى -وهذا ثاب���ٌت تاريخي���ًا- ُتوحدنا، فيما 
ُقنا بلهجاتها َوَلَكَناِته���ا اإِْن يف امل�سرح اأو يف  العامي���ُة ُتفرِّ
ال�سينما اأو يف عمليات البيع وال�سراء.. اإلخ لأنَّ اللهجات 
العامي���ة غري عابرة حلدودها، فاللهج���ة املغاربية مثاًل 
ي�سع���ب اأن يفهمه���ا امل�ساِرقة، والعك����ش �سحيح، وهذا 
ف اأو يقلِّل من اأث���ر اإي�سال اأو ت�سويق قيم  ���ل اأو ُيخفِّ يعطِّ
اجلمال-اخل���ري، والقباحة-ال�سر التي يحملها العر�ش 
���ا �ساهم انت�س���ار الدرام���ا التلفزيونية  امل�سرح���ي.. ربَّ

�أنـــــــــــور حممــــــــــد

مقدمة يف لغة امل�رسح العربي

اأبو خليل القباينممدوح عدوان
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امل�سرية وال�سورية واخلليجية يف التقريب بن اللهجات 
ها �سرعان ما تعود  وفكِّ �سيفراتها وم�سطلحاته���ا، لكنَّ
اإىل بيئته���ا، وكل قطر عربي يعترب اللهجة املحلية جزءًا 
م���ن التقالي���د الوطني���ة.. اأذك���ُر اأنَّني عندم���ا ح�سرُت 
عرو�س���ًا م�سرحي���ة يف اجلزائ���ر مل اأ�ستوع���ب اللهجة، 
فكنت اأتابع احلركة وكيف ينمو ال�سراع، ومن ثمَّ اأ�ساأل 
جاري من املتفرجن ع���ن معنى كلمٍة اأو كلمات، وهكذا 

اإىل اأن ترقيت و�سرُت اأ�ستوعبها .
املتح���اورون  به���ا  يتكلَّ���م  اأن  ين���ُع  ل  والُف�سح���ى 
يف امل�سرحي���ة، �س���واء كان���وا مل���وكًا مثل يوليو����ش قي�سر 
�سك�سبري، اأو عبيدًا مثل وح�سّي ممدوح عدوان.. وبالعك�ش 
عندما يكون احلوار بالف�سحى ت�سعُر اأكرَث بالقَوة وبثقتك 
ر بالُف�سحى )وهذا �سعٌب جدًا  ا ُنفكِّ ن���ا ُكنَّ بنف�سك، ولو اأنَّ
���ه يحت���اج اإىل اإع���ادة تاأهي���ل وتدري���ب وتربي���ة كل من  لأنَّ
ينطق بالعربي���ة( لقطعنا م�سوارًا مهم���ًا يف اإجناز خطوٍة 
اأو خطوت���ن يف م�ساريع كثرية تخ�شُّ بناء الذات العربية، 
ومنه���ا م�س���روع النه�س���ة العربي���ة املتعرثِّ وال���ذي �سقط، 
والذي لن تقوم له قائمة يف ظلِّ الأو�ساع ال�سيا�سية.. عدا 
ذلك فلناأخ���ذ باحل�سبان اأّن الكثري م���ن الُنحاة واللغوين 
كان���وا من )العجم( وج���اوؤوا اإىل اللغة من خ���ارج الن�سق 
العرب���ي، فه���م لي�سوا م���ن اأبنائها وق���د فتنوا به���ا ب�سبب 
تركيبته���ا ال�ستقاقية والإ�سارات وال���دللت التي ُتر�سلها 
وتعنيه���ا، فهي لغة الأدب والفن مثلما هي لغة العلم، وهي 
ُلغ���ة اخلا�سة والنخبة كما هي لغة العامة التي ل يكن اأن 

ننزع عنها جمالياتها . 
 لو ُعدنا اإىل م�سرحية »البخيل« ملوليري التي ترجمها 
مه���ا مارون النقا�ش ع���ام 1847 يف بريوت  واأخرجه���ا وقدَّ
ُل عر�ٍش م�سرحي عربي لوجدنا اأنَّها كانت خليطًا  وه���ي اأوَّ
من العربي���ة الُف�سح���ى والعامية واللغ���ة الرتكية، كذلك 
ر  غ ول يربِّ م�سرحي���ات اأبو خليل القباين، لكن ه���ذا ل ي�سوِّ
اأن نبن���ي م�سرحن���ا عل���ى اللهج���ة العامية الت���ي ا�ستغلها 
امل�س���رح التج���اري، خا�سة يف م�سر، باعتب���ار اأنَّ العامية 
ة ج���ذٍب للمتفرجن كما فيه���ا ا�ست�سهاٌل للقفز  ل قوَّ ُت�س���كِّ
فوق جمالي���ات الُف�سح���ى وتخريبًا لدوره���ا النه�سوي.. 
لوا ل���و اأنَّ املتنبي َكَتَب اأ�سع���اَره باللهجة العامية، ُترى  تخيَّ

َكْم �سي�سقط منها وَكْم منها �سيعلو ويبقى؟ وت�سوروا لو اأنَّ 
الفارابي وابن خلدون وابن ر�سد كتبوا درا�ساتهم الفكرية 

باللهجة العامية، ُترى ّكْم كانت �ستنت�سر اأو تندثر؟
ك النا�ش  اإن كان���ت العامي���ة هي اللهج���ة التي حت���رِّ
والقت�سادي���ة  الجتماعي���ة  ن�ساطاته���م  عليه���ا  وتق���وُم 
وال�سيا�سي���ة وه���ي القاعدة يف التعامالت القولي���ة اإلَّ اأنَّها 
خرج���ت وتخرُج من اأح�ساء الُف�سحى.. ما املانع اأن نتكلَّم 
بالُف�سح���ى وجنعله���ا لغة اخلط���اب امل�سرح���ي مثلما هي 

لهجة اخلطاب الرتبوي يف مراحل التعليم؟
ن���ا تربينا ون�ساأنا  ل بالعامية لأنَّ نحن ن�ست�سه���ُل التقوَّ
عليه���ا، ولأن امل�سرح خطاب اإن�ساين ع���ام فمن املنطق اأن 
نقي���م عرو�سن���ا بالُف�سحى، فالُف�سح���ى اأ�سهُل واأقوى يف 
ن���ا ل نكتُب ن�سو�سنا امل�سرحية  البالغ���ة والت�سوير، ُثمَّ اإنَّ
والأدبي���ة والعلمية بتلك املفردات من الألفاظ التي حتتاج 
اإىل ال�ستعان���ة ُبعج���م ل�سان الع���رب اأو خمتار ال�سحاح 
ُج ال�سوري  لتف�سري معانيه���ا كما ح�سَل ويح�سُل حن يتفرَّ
اأو اخلليج���ي على عر����شٍ م�سرحي مغارب���ي، فيحتاج اإىل 

�سرح املفردات العامية حتى يفهم العر�ش .
 ول���و ُعدن���ا اإىل ق���راءة واق���ع احلي���اة الجتماعي���ة 
ة لوجدن���ا اأنَّ اللغة العربية  والقت�سادي���ة والفكرية يف َمكَّ
ولهج���ة قري����ش حتدي���دًا يف اجلاهلية قد �َس���اَدْت على كلِّ 
لهجات القبائ���ل العربية، اإِْذ اأَج���رَبِت ال�سعراَء امل�ساركن 
واملت�سابق���ن يف �سوق عكاظ على كتابة اأ�سعارهم باللهجة 
القر�سي���ة التي كانت ُتَخّط ب���اِء الذهب وُتعلَّق على جدار 
الكعب���ة، فكيف نهرُب م���ن الُف�سح���ى اإىل العامية؟ وكما 
اأَج���رَبْت ُقري�ش ال�سعراَء على اأن يكتبوا اأ�سعارهم بلهجتها 
فلُنج���رِبِ امل�سرحي���ن عل���ى كتاب���ة واإخ���راج امل�سرحي���ات 
ُز اإنت���اج املجتمع  بالُف�سح���ى، فامل�س���رُح كم���ا ال�سعر ُيع���زِّ
لقيم اجلمال والأخ���الق حتى ل ينهار النظام الجتماعي 

والقت�سادي .
ُث���مَّ مل���اذا نذه���ُب يف امل�س���رح اإىل اللهج���ة العامي���ة 
والف�سح���ى اأكرُث تاأث���ريًا و�سحرًا عل���ى �سامعيها ملا حتمله 
من بي���ان وبالغة وبدي���ع؟ وهي لغة ل تدع���و اإىل الت�سلط 
والعن���ف والقهر وتغييب الإن�سان وقمعه واإلغاء قدرته على 

الفعل واملعرفة والتقييم .
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لغة امل�س����رح من اأخطر الق�سايا التي تواجه م�سرحنا 
يف بلداننا العربية، ومالمح امل�سرحّية العربية الواحدة هي 
ة  ا�سطف����اء الأ�س����كال امل�سرحية اخلا�س����ة بالعروبة واملعبرِّ
عن م�سمون م�ستمد من واقعها، وهذه املالمح هي جمموع 
الأ�س����كال املتنوعة التي ياأخذ بها كّتاب امل�سرح العربي، اأما 

اللغة فهي ال�سكل الوحيد الذي يجب األ يكون فيه جدل .
واجل���دل يف لغة امل�س���رح يكمن يف امل�سكل���ة النا�سبة 
بني الكّتاب امل�سرحيني : اأّي اللغتني اأن�سب للعمل امل�سرحي 
الف�سح���ى اأم العامي���ة؟ ب���ني ُمدافع ع���ن الف�سحى التي 
يرى فيه���ا حماكاة الواق���ع ب�سدق وعفوي���ة، ومبتكر للغة 
و�سط جتمع الفرق���اء يف الراأيني املتعار�سني، فما العربية 
الف�سحى؟ وما الف�سيحة؟ وم���ا العامية؟ وماذا ميّيز كل 

لغة عن الأخرى؟

العربية الف�سح���ى هي اللغة التي حتتاج اإىل َمعاجم 
اأحادي���ة اللغ���ة للوق���وف عل���ى مع���اين مفرداته���ا، اأي اأن 
مفرداتها غري متداولة يف اخلطابات واملرا�سالت والتعليم 
وو�سائ���ل الإعالم، وهي اللغة املتداولة يف الع�سور العربية 
القدمية والتي  تطورت خالله���ا اللغة العربية ب�سكل كبري 
مب���ا يتنا�سب مع كل ع�سر، وه���ذا ُيح�سب لّلغة ودليل على 
قدرته���ا عل���ى ال�ستمرار لتبق���ى من اللغ���ات احلية، وهي 
جامع���ة لرتاث الأّمة عل���ى امتدادها اجلغرايف من اأق�سى 

املغرب العربي اإىل م�سرقه .
العربي���ة الف�سيحة هي املتداول���ة يف اخلطابات 
واملرا�س���الت، ول حتت���اج اإىل َمعاج���م للوق���وف على 
معانيه���ا، وُت�ستخ���دم يف املناهج املدر�سي���ة والإعالم 
واملوؤ�س�س���ات  العربي���ة  البل���دان  ب���ني  واملرا�س���الت 
احلكومي���ة واخلا�س���ة، فاملتلق���ي للف�سيح���ة ي�سمعها 
ويفهمه���ا ب�سهولة و�سال�س���ة دون اأن ي�سع���ر باغرتاب 
بينه وبينها، لذا هي ماأنو�سة بالن�سبة له لأنها متداولة 
با�ستم���رار يف حيات���ه اليومية، اإ�ساف���ة اإىل اأنها اللغة 

رُبــــــا عــــادل هابيــــل

لغــــة امل�ســــرح العربـــــي

حممد الطاهر ف�ضالء

جربا ابراهيم جربا
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الت���ي يتم بها حف���ظ الأدب ب���كل اأجنا�س���ه، وهي لغة 
نامي���ة متطورة من حيث األفاظها ودللتها واأ�ساليبها 

ل�ستيعاب كل جديد .
اأما العامي���ة فهي م�سطلح قا�س���ر ل يعطي مفهومًا 
موح���دًا ملختلف اأ�سكال العامي���ات املتحدثة يف كل البلدان 
العربية وذلك لوج���ود عدد هائٍل من العاميات يف الأل�سن 
الدارج���ة التي ُت�ستخ���دم يف ال�سوؤون العادي���ة ويجري بها 
حديثنا اليومي يف ال�س���ورة التي ا�سطلحنا على ت�سميتها 

بلغة لهجات املحادثة .
ول ُتعَت����َب الف�سيح����ة لغ����ة بعي����دة ع����ن الف�سحى 
لأن كليهما تلتزمان بقواع����د الإعراب الثابتة من حيث 
نحوه����ا و�سرفها، وم����ن حيث قواعد نظمه����ا واملوازين 
ال�سرفي����ة، وكذلك لفظها وَم����ارج حروفها.. الفارق 
الوحي����د بينهم����ا ه����و اأن الف�سيح����ة اأك����ر ت����داوًل من 
الف�سحى، وهما عك�����س العامية التي ل تخ�سع لقوانني 
حتك����م عباراته����ا وت�سبطه����ا، فكان����ت العامي����ة املنفذ 
ال����ذي �ُسّنت منه احلرب عل����ى العربية الف�سحى لقطع 
الأجي����ال القادمة عن اإدراك تاريخها وتراثها وثقافتها 
اإل من خالل الرجوع اإىل املعاجم.. نعم، هي حرب عن 
طريق ت�سجيع اللهجات املحلية لتاأخذ مكانها يف مواقع 

الإب����داع والكتاب����ات الأدبي����ة، وكان للم�س����رح الن�سيب 
الأكب م����ن هذه اجلدلي����ة بعدد من احلج����ج مما اأدى 
لنق�سام امل�سرحيني، والنقاد منهم، اإىل فريقني : فريق 
مع الف�سيح����ة لتكون لغة امل�سرح، وفري����ق مع العامية، 

وكّل فريق دّعم راأيه بعدد من احلجج .
حجج الفريق املنحاز للعامية يف امل�ضرح :

1-�سهولة اللهجات .
2-قدرتها على املعاجلة .

3-�سرعة و�سولها اإىل اجلماهري .
4-اقرتابها من ذات الفرد .

5-التفاعل مع العامية اأكر من الف�سحى .
6-العامي���ة قادرة على ت�سوير اجلانب احليوي لدى 
الإن�س���ان وت�ساعد عل���ى الأداء وحترك املمث���ل وتقّربه من 
النا�س ومن الأداء احلي للدور، وجتعله بعيدًا عن التكّلف .

7-العامية تك�سر احلاجز بني املُ�ساهد واملمثل .
8-�سهلة الرجتال عند ال�سرورة .

9-ه���ي اأقدر عل���ى ت�سوير خ�سو�سي���ات الواقع من 
الف�سحى .

10-اأكر قدرة على حرّية وطالقة التعبري .

اأحمد �ضوقييو�ضف غ�ضوب
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قب���ل اإزاحة ه���ذه الفر�سيات ل بّد م���ن التاأكيد على 
التبعية املرتتبة عليها اأوًل وهي اإلغاء تراثنا الفكري برمته 
وحتويله اإىل مومي���اء حمنطة، وهذا ي�سري بخّط متواٍز مع 
التم���ّزق الإقليم���ي الذي يرت�ّس���خ جراء تر�سي���خ اللهجات 
وانع���زال كّل فئ���ة م���ن ال�سع���ب العرب���ي داخ���ل الأ�س���وار 
الوهمّي���ة، وقد ن�سطت اللهج���ات العامية يف زمن حركات 
ال���ردة ال�سعوبي���ة : الفار�سية، الرتكي���ة، املغولية، ثم تلتها 
احلمالت ال�سليبية التي ا�ستمرت قرابة املئتي عام، وكان 
القرن���ان الهجرّيان ال�ساد�س وال�سابع ف���رتة ازدهار لهذه 
اللهجات، اأم���ا ال�ستعمار الفرن�سي والإنكليزي والإ�سباين 
رون له من  عل���ى �سبيل املث���ال ل احل�سر فلم يت���ورع املنظرِّ
عقد موؤمت���رات علمي���ة يف باري�س لدرا�س���ة م�ساريع اإلغاء 
العربي���ة من تون�س واجلزائر واملغرب وغريها من البلدان 
الت���ي كانت حتت الحتالل، وه���ذا كان له الأثر املمتد اإىل 

امل�سرح .
وقد اتهَم اأن�ساُر العامية اأن�ساَر الف�سحى بالتخلف 
والتقوق���ع واجلمود والأحادي���ة، واتهم اأن�س���اُر الف�سحى 
يف امل�س���رح دعاَة العامي���ة بالتحلل والدع���وة اإىل التغريب 

والأوربة والن�سالخ عن اجلذور لأن الف�سحى هي :
1-لغ���ة الكتاب���ة والأدب منذ الن�س���اأة الأوىل للعربية 

بالرغم من تواجد اللهجات منذ الن�سوء الأول لّلغة .
اأه���م مقوم���ات الثقاف���ة  2-اللغ���ة الف�سح���ى م���ن 
العربية، وهي اأكر اللغ���ات الإن�سانية ارتباطًا بهوّية الأّمة 
و�سخ�سيته���ا، وق���د �سم���دت اأكر م���ن �سبعة ع�س���ر قرنًا 

ُم�سّجلة احل�سارة و�ساهدة على اإبداع اأبنائها .
3-اللغ���ة الف�سحى متتاز بالغن���ى والرتاكيب والدقة 

يف قواعد النحو والبالغة .
4-حتم���ل م���ن خ�سائ����س الق���وة م���ا اأعانه���ا على 
ا�ستيع���اب الثقاف���ات املتباين���ة يف �ست���ى ع�س���ور التاريخ 

العربي .
5-�سمولية، يدركها العربي من املحيط اإىل اخلليج، 
ولها ُبعد اإن�ساين يتماهى بها الإن�سان العربي فتظهر هويته 
بق���وة دون اأي انتم���اءات فرعية، اإقليمي���ة اأو حتى طائفّية 
داخل الإقلي���م والدولة الواحدة، ولذل���ك عّدها اأن�ساُرها 
لغَة البق���اء وال�ستق���رار يف التعبري عن �س���وؤون احل�سارة 

ومطالب العلوم والفن���ون والآداب ملا لها من �سمات، ومن 
�سمات الف�سحى :

1-الذخ���رة اللغوي���ة : املعجم العرب���ي من اأ�سخم 
املعاج���م، واإّن املرَء ليقف معجبًا حائ���رًا اأمام هذا البحر 

من الألفاظ الغني باملفردات والأو�ساف .
2-الت�ضعي���د : ويعن���ي ق���درة اللغ���ة عل���ى التجري���د 
وال�سعود باللفظة من معناها احل�ّسي اإىل املعنوي، مثاًل : 
لفظ العقل كان مقرتنًا بحبل ال�سعر الذي يربط به الرجل 

َجَمَله ولفظ املجد الدال على امتالء بطن الدابة .
3-اال�ضتق���اق : مثاًل ج���ذر »علم« ُي�ستق منه اأكر من 

مئة وع�سرين وزنًا ملعاٍن متلفة .
4-التوليد : ويكون على نوعني، �سوغ كلمات جديدة 
ل عهد للعربية الف�سحى بها من قبل كلفظ »الالمركزية، 
املاهي���ة، احليثية« اأو اإ�سب���اغ معنى جديد على كلمة قدمية 
مل تو�سع لهذا املعنى مث���ل »القاطرة، املحرك، اجلريدة، 

الهاتف« .
5-التعري���ب : وه���و نط���ق كلم���ة اأجنبي���ة عل���ى نهج 

العربية واأوزانها .
 6-القيا����س : م���ا قي�س عل���ى كالم العرب فهو كالم 
الع���رب، وهذا املب���داأ تاأخذ به جّل اللغ���ات احل�سارية لأن 
احل����س اللغ���وي والبالغ���ة ل يقت�س���ران عل���ى ع�س���ر اأو 
جيل، وم���ا ينطبق على الف�سحى ينطب���ق بال�سرورة على 

الف�سيحة .
يق���ول الأمريك���ي ولي���م ورل : »اإّن اللغ���ة العربية من 
الل���ني واملرونة ما ميكنها م���ن التكّلف وفق مقت�سيات هذا 
الع�سر، وهي مل تتقهقر فيم���ا م�سى اأمام اأية لغة اأخرى« 
وي���رى امل�ست�س���رق الإيط���ايل جوي���دي اأن »اللغ���ة العربية 
ال�سريف���ة اآي���ة للتعب���ري ع���ن الأف���كار، فحروفه���ا متّيزت 

بانفرادها الذي ل يوجد يف اللغات الأخرى« .
اأما العامية فهي فقرية املنت، ل متلك من املفردات اإل 
جزءًا �سئياًل، م�سطرب���ة القواعد والرتاكيب والأ�ساليب، 
غام�سة املع���اين، متباينة الأ�سوات �سمن الدولة الواحدة 
واجلماعة الواح���دة الناطقة بهذه العامية، ففقدت بع�س 
الأ�سوات مثل : الثاء ُتلفظ �سينًا، الذال ُتلفظ دال اأو زايًا، 
الظ���اء زايا اأو �س���ادًا، ويف بع�س اللهج���ات يقلبون ال�ساد 
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ظ���اء اأو دال، الق���اف هم���زة اأو كاف، الط���اء ت���اًء، العني 
همزة.. اإلخ .

وي���رّد علم���اء اللغة ن�س���وء اللهج���ات يف الع���امل اإىل 
عاملني رئي�سني :

بيئ���ات  ب���ني  1-النع���زال اجلغ���رايف والجتماع���ي 
ال�سع���ب الواحد ب�سبب العوامل الطبيعية، فتتطور كل بيئة 

اجتماعية عن ظروف البيئة الأخرى .
2-ال�س���راع اللغوي الناجم عن الغ���زو اأو الهجرة اأو 

التجارة .
ول ن�ستطي���ع اأن ن�سم���ي م���ا يج���ري ب���ني الف�سح���ى 
والعاميات باأنه �سراع، واإمنا هو �سذوذ وخروج عن الأ�سل 
���دة مازال���ت حّية يف احلي���اة الثقافية ويف  لأن اللغ���ة املوحَّ
الكتاب���ة ومظاه���ر الرقي والتق���دم، وهي عن���وان الثقافة 
والعل���م، واحلاجة اإليها قائمة لأنها من اأهم اأ�س�س حتقيق 
الهوي���ة، والتاأكيد على اأهمي���ة اللغة يف حياة الأمة وتطوير 
�سخ�سيته���ا واإب���راز م�ساهمته���ا يف البني���ان احل�س���اري 
العام وح�سوره���ا النف�سي يف تاأكيد ال���ذات وحفظ توازن 
الأجي���ال يف حتركه���ا التاريخي، واندثار اللغ���ة هو اندثار 
ح�س���ارة واإلغاء ت���راث واإحداث التقط���ع املظلم بني اليوم 
والأم�س لطم����س معامل الغد.. ومن امل�سرحيني املت�سددين 
للف�سيح���ة امل�سرح���ي اجلزائري حمم���د الطاهر ف�سالء 
ال���ذي ُوِل���َد يف اجلزائر �سن���ة 1918م ودر����س يف اجلامع 
الأخ�س���ر على يد �سيخه عبد احلمي���د بن بادي�س وتعّر�س 
لل�سج���ن والتعذيب على يد ال�سلطة ال�ستعمارية الفرن�سية 
ع���دة م���رات ع���ام 1945 وكان ع�س���وًا يف احت���اد الُكّتاب 
اجلزائري���ني، وم���ن روائعه م�سرحي���ة »ال�سح���راء« التي 
ُكتبت يف ف���رتة ال�ستعمار الفرن�س���ي، وحتّدى بها ف�سالء 
امل�ستعمر الفرن�سي ال�ساعي لطم�س الثقافة العربية، وُيعّد 
ف�س���الء م���ن رواد امل�س���رح اجلزائ���ري الف�سيح، وجتري 
الف�سح���ى عل���ى األ�سنة ال�سخو����س دون غراب���ة اأو تكّلف، 
فم�سرحي���ة »ال�سحراء« ن�َسَجها بالف�سح���ى الراقية التي 
متتاز بقوة الأ�سلوب ومتانته املكّثفة بالرموز واخلالية من 
اأي تركي���ب عامي، وم���ا ورد يف امل�سرحية م���ن رموز يبنّي 
حر����س حممد الطاه���ر ف�سالء عل���ى ما يرم���ي اإليه من 
توحي���د لل�سف بني البلدان العربية، فقد عنوَن م�سرحيته 

برمز ال�سحراء تلك الطبيعة التي ظّل العرب مت�سبثني بها 
وبرتابها، فال�سح���راء رمز لهذه الأمة، وقد وقف ف�سالء 
مدافعًا عن الف�سحى يف امل�سرح وراف�سا للعامّية وحماربًا 
دعاتها اإىل درجة تخوينهم وو�سفهم بالعمالة للم�ستعمر، 
حيث يقول : »ومن م�ساكل امل�سرح املفتعلة ق�سية ما اأ�سموه 
اللغة امل�سرحية، هذه امل�سكل���ة خلقها ال�ستعمار الفرن�سي 
واأّكدها اجلهل« وي�سف ف�سالء دعاَة العامية قائاًل : »ولو 
اأن�س���ف هذا الفري���ق نف�سه و�سعب���ه معًا ملا �سم���ح لنف�سه 
اأن يق���ف حيث دعاوى ودعاي���ات وموؤامرات الأجانب �سد 
لغت���ه الوطنية« ورّد على كّل َم���ن اتهم الف�سحى بال�سعف 
والق�س���ور وع���دم الواقعي���ة يف العدي���د م���ن امل�سرحيات 
والأدوار التمثيلي���ة املتعددة بالف�سحى متحدّيًا لهم، ومن 
خ���الل هذه امل�سرحية التي امتازت بق���وة الأ�سلوب وكثافة 
الرم���وز يت�س���ح لنا اأن ف�س���الء هو من املتحّدي���ن للعامية 
ومم���ن يدرك���ون خطورته���ا عل���ى ثقافتنا العربي���ة، حيث 
مل يخ���رت لغة ف�سيح���ة ب�سيطة اأو �سطحية، ب���ل اأتانا بلغة 
متتاز بالعمق والقوة واملتانة وكاأنه يف �سراع متناٍم مع َمن 
يحتق���ر الف�سحى ويرميها بالعج���ز والق�سور، وهذا كان 
كفياًل بتخليد اأعماله امل�سرحي���ة، فم�سرحية »ال�سحراء« 
ذات �سخ�سي���ات عربّية باأ�سماء عربّية ناطقة بالف�سيحة 
القريبة م���ن الآذان العربية، فيدركها العربي من املحيط 
ِم���َن لها -مع تخليده���ا وحفظها-  اإىل اخللي���ج، وه���ذا �سَ
النت�س���اَر، وهنا اأرفق مقطعًا ق�س���ريًا من حوار جاء على 

األ�سنة �سخ�سيات امل�سرحّية عماد وعائ�سة :
»عماد : )يقف( الليلة ليلة اجلمعة.. اأنا ذاهب اإليها.

عائ�ضة : )تلتفت اإليه( اإىل َمن؟
عماد : اإىل زوجتي اأمينة .

عائ�ضة : )بفزع( ماذا تقول؟!
عماد : نعم، اإنها تدعوين، تنتظرين« .

وقد جنح ف�سالء يف التعبري عن �سخ�سّياته وموافقة 
اللغ���ة لهذه ال�سخ�سّيات، فللمجاهدي���ن لغتهم، كما جند 
للن�س���اء لغته���ن، ولالأجان���ب والعمالء لغته���م، اللغة التي 
ل ُت�سع���ر الق���ارئ اأو امل�ساهَد باغرتاب ه���ذه ال�سخ�سيات 
ع���ن بيئته وواقعه، بل هم يو�سل���ون اأنف�سهم والفكرة بلغة 
ماألوف���ة ماأنو�سة بعي���دة عن الت�سن���ع واخلطابة، فتجري 



ملف العدد: لغة امل�صرح العربي بني الف�صحى والعامية احلياة امل�سرحية - العدد 106
T

h
eatrer L

ife - Issue 10
6

200

عل���ى األ�سنتهم بي�سر وتلقائية ينتب���ه اإليها القارئ وحتتاج 
اإىل ممث���ل مثقف عارف باللغة وماهر بالتفوه بها بطالقة 

ودون تلعثم  اأو ركاكة .
اآخ���ر، فه���و  وملحم���ود تيم���ور )1894-1973( راأي 
يت�س���اءل : »ه���ل ُعِرَفت اللغُة العربي���ة امل�سرحية يف ع�سر 
م���ن ع�سور اأدبه���ا القدمي اأو احلدي���ث؟ ل يوجد ما ي�سري 
اإىل اأن الع���رب عاجلوا ه���ذا ال�سرب م���ن الأدب، فن�ساأة 
امل�سرحي���ة قريب���ة العه���د ومل مي����س عليها اأك���ر من مئة 
وخم�س���ني �سنة، ومادامت امل�سرحية م�ستحدثة يف ال�سرق، 
طارئة من الغرب فمن �سحيح املنطق اأن تتخذ يف ن�سوئها 
النح���و الذي اتخذت���ه تلك من قب���ل، واأن يجري تطويرها 
كما يجري هناك.. وامل�ستقري لتاريخ الغرب يالحظ اأنها 
كانت يف اأ�سلوبها الكتابّي �سورة من اللغة ال�سائدة يف ذلك 
احلني والتي اعتنقت لغة ال�سعب ولغة احلديث الدائر بني 
ه���ا يف الأ�سلوب مما  النا����س، مع تفننه���ا يف التعبري و�سمورِّ
جعله���ا ل تتخلف عن مناذج الأدب الفن���ي الرفيع، ومهما 
يك���ن الأمر فاإن فر�س اجتاه لغوي عل���ى الكاتب امل�سرحي 
�س���رٌب من التع�سف والعن���ت، وفيه مع ذلك حد حريته يف 
اختيار اأبني الو�سائل للرتجمة عما يريد الرتجمة عنه من 
الأغرا�س، ويف �سلوك اأي�س���ر ال�سبيل اإىل قلوب اجلماهري 
الت���ي يكتب له���ا.. واللغ���ة يف اأول الأمر واآخره م���ا هي اإل 
اأداة جم���ردة للتعب���ري، ولع���ل م���ن الوا�س���ح اأن امل�سرحية 
اإمن���ا ُتوؤّلف وُتكتب اأغلب الأمر للتمثيل.. نعني مبا اأ�سلفناه 
لغة الرواي���ة املمثلة، فاإما اإن ُقّدم���ت امل�سرحية لُتقراأ فقد 
يكون الأوىل اأن ُتْكت���ب بلغة القراءة، اأي الف�سحى، وذلك 
لأننا يف حياتنا العام���ة تتنازعنا لغتان : فللعامية �سماعنا 
متفهمني، وتخاطبنا متحدث���ني، وللف�سحى اأعيننا قّراء، 
واأقالمن���ا كّتاب���ًا، فل���و قّدمن���ا امل�سرحية للق���راءة مكتوبة 
بالعامي���ة لأقذينا العني مبا ل تاأل���ف، ولو قّدمنا امل�سرحية 
للتمثي���ل مكتوبة بالف�سحى لآذين���ا الأ�سماع مبا تنبو عنه، 
ومادامت هات���ان اللغتان تتنازعاننا عل���ى هذا الوجه فال 
بّد لنا م���ن الإذعان ملا يقت�سيه ذل���ك التنازع من مراعاة 
م م���ن امل�سرحي���ات للم�ساَهدة على  التفري���ق بني ما ُيق���دَّ
م للقراءة والط���الع.. والكاتب امل�سرحي  امل�س���رح وما ُيقدَّ
اإذ يوؤثر العامية على الف�سحى اإمنا يقوم بتجربة اأدبية يف 

هذا الع�سر احلائر الذي مل ت�ستقر فيه املذاهب من حيث 
اللغة ومناهج الأدب، فهو يلقي بتجربته بني يدي اجلمهور 

ليحكم لها اأو عليها« .
وهذا جبا ابراهيم جبا يناق�س هذه الق�سية املليئة 
باجلدل فيق���ول : »اإذا وجْدنا طريقًا اإىل حّل م�سكلة اللغة 
ا�ستطعن���ا اأن نن�سرف اإىل ق�سية امل�س���رح احلقيقية.. اإن 
اللغ���ة يف امل�سرح طاقة، ولك���ن على الكاتب اأن يعرف كيف 
ير�سدها وي�سرفها، واإل هدرها، فاللغة يف احلوار اإما اأن 
تكون م�سحونة اأو رخوة مهدورة الطاقة.. ثمة لغة ت�ستطيع 
حمل الت���اأزم والتوتر، ولغة ل ت�ستطيع ذلك« ويتابع القول: 
»اللغ���ة الف�سح���ى عادًة اأق���در على حمل الت���اأزم والتوتر، 
ل�سيم���ا يف حالت ال�سرد والو�سف والتحليل املنطقي، اأما 
العامي���ة فت�ستطيع الرق���ّي اإىل حالت الت���اأزم والتوتر عن 
طريق احل���وار، ويف احلوار العامي ل���ون ونغمة، وكالهما 
من املعّبات عن ال�سخ�سّية املتفردة وتربطان ال�سخ�سّية 
بالت���ايل باحل���دث وبالواق���ع، ومن الع�س���ري حتقيق هذين 
العن�سري���ن -اللون والنغمة- عن طريق احلوار الف�سيح، 
فهو اأق���رب اإىل التعمي���م والتحليق من���ه اإىل التخ�سي�س 

والنفاذ« .
اإن الف�سح���ى يف احل���وار ق���ادرة عل���ى الأداء املليء 
بال�س���ور ال�سعرية والكنايات التي قد تب���دو العامية معها 
مفتعل���ة وغري مقنعة، لكن العامي���ة ل تخلو من قدرة على 
ال�س���ور ال�سعرية والكنايات الت���ي اإذا اقت�سد بها الكاتب 
ميك���ن جعلها م���ن ميزات �سخ�سية ما، اأم���ا يف الف�سحى 
فال�سور والكنايات ترف���ع اللغة وتدنيها من ال�سعر وتبتعد 
به���ا –اإل اإذا كان الكات���ب بارع���ًا ج���دًا- ع���ن الإم���كان 
والحتم���ال، فيكون من جم���ال البالغة، وه���و اأمر فكري 
جم���رد، ما ي�سح���ي باإقن���اع امل�ساهد بواقعي���ة ال�سخ�سية 

واحلدث .
وق���د اختار بع����س امل�سرحيني طريق���ًا و�سطًا يف لغة 
امل�س���رح كما فع���ل توفيق احلكيم يف »ال�سفق���ة« اإذ جعلها 
يف لغ���ة ميك���ن اأن تتلى كاأنه���ا ف�سحى اإذا م���ا اأعربت، اأو 
عامي���ة اإذا ما اأُهِمل اإعرابها، وحاول �سيئًا من هذا القبيل 
يو�سف غ�س���وب يف م�سرحيته »يوم واح���د يف ال�سيعة« اإذ 
األغى التنوين وحتري���ك الأواخر ونون الأفعال امل�سارعة.. 
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اإل���خ، واأدخ���ل »اللي« و«ها« ب���دل اأ�سماء الو�س���ل والإ�سارة 
وغ���ري ذل���ك، اأي األغ���ى الإع���راب الف�سيح واأدخ���ل بع�َس 
ل���وازم العامي���ة، فجع���ل اللغ���ة اأق���رب اإىل كالم املثقفني 
اليوم، ولك���ن كان جلبا ابراهيم جبا انتقاد على هاتني 
الطريقت���ني، فكلتاهم���ا ت���وؤدي اإىل لغ���ة م�سطنعة، ل هي 
عامية بجذورها الالواعي���ة واإيحاءاتها وطاقاتها، ولهي 
بالف�سح���ى الكامل���ة، وبهذا ت�سبح اللغ���ة يف الأغلب غري 
مت�سل���ة بال�سخ�سي���ة اأو ل تن�سجم معها مت���ام الن�سجام 
اإذا اعت���بت حمكية، ول حتظى بقد�سية التقليد واملوروث 
اإذا اعُت���بت ف�سحى، فم���رمي مث���اًل يف م�سرحية يو�سف 
غ�س���وب تق���ول : »م���ن ال�سباح حت���ى ن�سف اللي���ل �سغل 
متوا�س���ل : طبخ وتنظي���ف وجلي وقهوة، اأم���ا الأجر فعلى 
اهلل« فالنَف����س املحك���ي قوي هنا، وبعد قلي���ل تقول : »ليت 
الأح���د حمذوف م���ن اأيام الأ�سب���وع.. ح�سراته���م ذهبوا 
اإىل القدا����س منذ �ساعتني اأو ثالث �ساعات، ل اأدري، ومل 
يع���ودوا بعد« في�سب���ح املزُج يف كالمها ثقي���اًل غري مقنع، 
فنح���ن نتوقع م���ن �سخ�سّية كمرمي اأن تق���ول »يا ريت« ول 
ن�ستطي���ع اأن نت�سوره���ا تق���ول »ل اأدري، مل يع���ودوا بع���د« 

ح�سب �سياق احلوار .
اإن املقارن���ة بني الف�سحى والعامي���ة من حيث اأيهما 
اأف�س���ل لأمر جمحف بحّق، وجمح���ف اأي�سًا بحق امل�سرح، 
وكل احلجج والآراء التي ُطرحت بهذا ال�سدد غري واقعية 
كُبع���د الف�سح���ى ع���ن الواق���ع وابتعادها ع���ن اجلمهور، 
فاجلماه���ري العربي���ة مل تفر����س �س���كاًل اإبداعي���ًا عل���ى 
املبدعني، ب���ل العك�س متاما، فاجلماه���ري تتهّيب وترتّيث 
اأمام الإبداع مرة ومرتني ثم تقتحم جّلته، وهذا ما حدث 
اأم���ام امل�س���رح من���ذ ن�ساأته، وهذا م���ا حدث اأم���ام ال�سعر 
احلدي���ث منذ ن�س���ف قرن، و�سرع���ان ما اأِل���َف اجلمهور 
كال الإبداعني واأ�سب���ح يرى ذاته فيهما ما�سيًا وحا�سرًا، 
تطلعًا عب الأمل والتاأمل واحللم.. الإبداع اجلّيد هو الذي 
يفر����س ذاته، واجلمهور كي���ان حمايد، يلّون���ه املبدع، بل 
هي وظيفته، ور�سالة الإب���داع الإمتاع والتثقيف ل الهبوط 
اإىل درجة دغدغة الغرائز ومداعبة التخلف واجلهل لدى 

اجلماهري .
وحت���ى لو ب���داأ امل�س���رح الغرب���ي دون اإ�سكالي���ة اللغة 

املحكي���ة واملكتوب���ة وانطلق م���ن املحكّية فه���ذا ل يبر اأن 
ي�س���ري امل�س���رح العرب���ي باخلط���وات ذاته���ا لأن احلالتني 
متلفت���ان، ففي الغ���رب ل توجد م�سافة بعي���دة بني لغته 
الثقافي���ة والعامي���ة املحكي���ة، فال�سقة ت���كاد ل ُتلَحظ، ثم 
اأنن���ا مل ن�سمع باأن كاتب���ًا غربي���ًا راأى اأن اللهجات املحلّية 
عنده���م اأ�سل���ح م���ن الف�سح���ى بحج���ة اأنها اأق���در على 
الت�سوي���ر، عك�س اللغ���ة العربية ولهجاته���ا املتباعدة عن 
بع�سه���ا حتى �سمن البل���د الواحد، وامل�س���رح هو الفر�سة 
الكبرية لت�سييق ال�سقة بني العامية والف�سحى عن طريق 
�سخ�سي���ات حتمل ال�سمات النف�سي���ة والجتماعية نف�سها 
الت���ي يحملها املُ�ساهد في�سعره���ا قريبة منه وتتحدث عن 
همومه بلغة ف�سيح���ة �سهلة ومفهومة، اأي هي �سخ�سيات 
واقعية، وواقعيتها بحتة، وهذا ما يوؤكده الأديب طه ح�سني 
ويدافع عنه قائاًل : »اإنك اإذا كتبَت باللغة الف�سحى فاأنت 
مفه���وم يف جميع الأقطار الت���ي تتكّلم العربية، ولكنك اإذا 
كتب���َت بلهجة من اللهجات فم���ن يفهمك اإل اأ�سحاب هذه 
اللهج���ة؟ والعمل امل�سرحي يو�سع �سمن خانة اخللود كلما 
رقت لغته، وخري مثال على ذلك اأعمال اأحمد �سوقي رغم 
�سع���ف البناء يف م�سرحيات���ه، ول تعار����س على الإطالق 
ب���ني ت�سوير الواقع وا�ستخ���دام الف�سحى لغة احلوار كما 
ي���رى اأن�سار العامية، بل اإن الف�سح���ى هي الوحيدة التي 
متّك���ن اخللق الفني من الدخول اإىل جمال الأدب، ودونها 
تظ���ل امل�سرحي���ات -واإن قوي بناوؤها الفن���ي- م�سلوبة من 
�سف���ة اأدبية جليلة ه���ي �سبيلها اإىل اخلل���ود، وهذا عهدنا 
بالنتاج امل�سرحي العامل���ي جملة.. والف�سحى اأداة التعبري 
يف امل�سرحية، وهي القادرة على ت�سوير امل�ساعر والأفكار 
ت�سوي���رًا فنّيًا ونف�سّيًا وفكرّيًا ناجحًا، بينما ت�سكل العامية 
خط���رًا عل���ى الف�سحى يف راأي الكثريي���ن، حيث مع مرور 
الزم���ن تبق���ى الف�سحى ه���ي اللغ���ة املثل���ى للم�سرحيات 
التاريخّي���ة واملرتجمة، كم���ا يقت�سي امل�ست���وى الفكري يف 

احلوار لغة عهدت التعبري عن ق�سايا فكرّية« .
اإن اللغ���ة لي�س���ت جم���رد اأداة للتعب���ري فح�س���ب ب���ل 
ه���ي وجود الأم���ة وكيانه���ا وهويته���ا وذاتها الت���ي ت�سمن 
ا�ستمراره���ا، وتط���ور واقعه���ا يعن���ي التط���ور للناطق���ني 
واملتحدثني بها.. يقول حممد مندور : »الواقعّية يف الأدب 
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ل ُيق�س���د به���ا واقعّية اللغة، ب���ل واقعّية النف����س الب�سرّية 
وواقعّية احلي���اة واملجتمع، ومن املتفق علي���ه اأن الأديب ل 
ي�ستنطق ل�سان مقال �سخ�سّياته الروائّية اأو امل�سرحية، بل 
ي�ستنط���ق ل�سان حاله���ا، ولالأديب اأو الكات���ب بعد ذلك اأن 
يع���ّب عما يفهمه باأية لغة �ساء، ذل���ك لأن عامل الفن غري 
ع���امل الواقع، وعلى الفن الإيح���اء والتعّمق يف الوعي.. اإن 
جامعات اأورب���ا القدمية اعتنت باللغة القدمية، ولكنها مل 
تدّر�س العامّية م���ن الناحية الفنية، بل دّر�ستها يف الفنون 
ال�سعبية والفلكلورّية، فال يجب علينا جماراة اجلمهور بل 
علين���ا اأن نرتق���ي بذوقه وننمي اإمكانيات���ه، واللغة الو�سط 
الت���ي ُتق���راأ بالعامي���ة والعربية عل���ى ال�س���واء م�ساهمة يف 

اإ�سعاف العربية الف�سحى« .
اإن م���ا ُي�سم���ى باللهجة الثالث���ة اأو اللهج���ة البي�ساء 
�س���وف تعق���د امل�ساألة، وب���دًل م���ن اأن يكون ال�س���راع بني 
العامي���ة والف�سح���ى، اأي ب���ني قطبني، �س���وف ي�سبح بني 
ثالثة اأقطاب، والقطب الثالث غري معروف املاهية، ولي�س 
كل املمثل���ني قادرون على النطالق بالتحدث بهذه اللهجة 
الطاغي���ة اإن �سّح التعبري، فالف�سيح���ة ال�سهلة اأي�سر على 
األ�سن���ة املمثلني من اللهجة الثالثة لأنها اأقرب اإليهم واأكر 
ممار�س���ة لها، ف���ال تبدو ح���ني اأدائها م�سطنع���ة، واحلل 
بط���رح ح���ّل ثالث ي���وؤزم امل�ساأل���ة اأكر من حله���ا.. اإنه ملن 
دواع���ي الأ�سف اأن ي�سبح ال�سراع ب���ني العامي والف�سيح 
يبح���ث عن حل، بل اأن يكون جمال ت�س���اوؤل، وحّله ل يكون 
على اأ�سا�س التي�سري عل���ى املوؤلفني اأو الرواج التجاري، بل 

عن طريق النهو�س بالأدب والعلم .
اإن العربّي���ة منذ ن�ساأتها كان���ت فيها لهجات ومل تكن 
على لغ���ة واحدة قبل الإ�سالم، بل كان���ت لغات )لهجات( 

ذكر منها القدماء �سّتًا :
1-امل�ضن���د : لغ���ة ِحْمرَيْ يف اليمن ومل يكن العدنانيون 

يفهمونها .
2-الّزبور : لغة ح�سرموت وبع�س اليمن .

3-الّر�ض���ق : لغ���ة ع���دن واجلن���د )اجلن���د جزء من 
اليمن( .

4-احلوي���ل : لغ���ة مه���رة )بني ُعم���ان وح�سرموت( 
وال�سحر على �ساحل املحيط الهندي بني عدن وُعمان .

5-الزقزق���ة : لغ���ة الأ�سعريني م���ن قبائل كهالن من 
القحطانية .

6-املب���ن : وه���ي لغ���ة العدناني���ني باحلج���از وجند 
و�سائر �سمال اجلزيرة العربية .

وخ�سائ����س هذه اللهج���ات لتزال اآثاره���ا اإىل الآن 
مث���ل لهجة بن���ي ربيعة الذين كان���وا يقلبون ال���كاف �سينًا 
وت�سم���ى ال�سن�سنة، ومنهم من كان���ت األ التعريف عندهم 
ح���رف ميم، ومع ذل���ك كانت لغة الثقاف���ة والتوا�سل بلغة 
موح���دة ف�سيحة قبل الإ�س���الم وبعده، واأق���وى دليل على 
هذا �سعر ما قب���ل الإ�سالم وق�سائد املعلقات التي �سيغت 
عل���ى لغة عربي���ة ف�سحى مفهوم���ة لكل م���ن كان يتلقاها 
يف ذاك الع�س���ر، وكث���ري من الأبيات ج���اء فيها حوار بني 
�سخ�سيتني، اأي فيه �سيء من امل�سرح، ومل ت�سكل اللهجات 

عقبة يف وجه الثقافة اآنذاك .
وق���د ورد يف معّلقة ام���رئ القي�س الكثري من احلوار، 

ومنها :
تقول وقد مال الغبيط بنا معًا

عقرَت بعريي يا امراأ القي�س فانزِل
اأغرك مني اأن حّبك قاتلي  

واأنك مه�ما تاأمري القلب يفعل
غ���ري اأن الكثري من اأن�سار العامية دافعوا عن راأيهم 
ع���ن طري���ق �َسوقهم ل���راأي اجلاحظ الذي ج���اء قبل األف 
ع���ام، وهذا الراأي ل ميّت ب�سلة للم�سرح وملقوماته ملا فيه 
من فكر عميق تقدمه �سخ�سيات تبني الواقع، فقد جاء يف 
م�ستهل كتابه »البخالء« : »واإن وجدمت يف هذا الكتاب حلنًا 
اأو كالمًا غري معرب ولفظًا معدوًل عن جهته فاعلموا اأننا 
تركن���ا ذلك لأن الإعراب يبغ����س هذا الوجه ويخرجه عن 
حده« ويكرر اجلاحظ ه���ذه املالحظة يف كتابه »احليوان« 
حيث كان ي�سطر اإىل �س���رد بع�س النوادر على ل�سان اأهل 
البادي���ة فين�س���ح با�ستخ���دام الف�سحى كم���ا جتيء على 
األ�سنة ال�سخ�سّيات، ثم يو�سح : »اإن الإعراب يف�سد نوادر 
املولدي���ن، كم���ا اللحن يف�سد ن���وادر الإع���راب« ويعود اإىل 
امل�ساأل���ة نف�سها يف كتابه »البي���ان والتبيني« فيقول : »ومتى 
�سمعت بنادرة من نوادر الأعراب فاإياك اأن حتكيها اإل مع 

اإعرابها ومارج األفاظها« .
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لك���ن هناك من وق���ف يفند هذه احلج���ة بقوة بقوله 
اأن اجلاح���ظ قدم حديثًا مقّيدًا ومل يق���دم حديثًا مطلقًا، 
فق���د راأى اأن امِلَل���َح والطرائف والنوادر تفق���د نكهتها اإذا 
نقلها الناقل من لهجته���ا املحكية العامية اإىل الف�سيحة، 
ودع���ا اإىل نقلها بالعامية حفاظ���ًا على املتعة  التي يجنيها 
القارئ منها، واجلاحظ مل يطلق القول با�ستعمال العامية 

اإل بامِلَلِح والنوادر .
اإن واق���ع الن����س امل�سرح���ي واق���ع فني ولي����س واقعا 
حقيقي���ًا، فاإ�سق���اط راأي اجلاح���ظ عل���ى لغ���ة امل�سرح يف 
الع�س���ر احلدي���ث غ���ري منطق���ي لأن الظ���روف تختلف، 
الظ���روف ال�سيا�سي���ة والثقافي���ة والجتماعي���ة، فل���و كان 
اجلاح���ظ يف هذا الع�سر م���ن الت�س���رذم وال�سعف الذي 
علي���ه واقع الع���رب لكان عدل ع���ن راأيه وه���و الذي عا�س 
يف ع�س���ر قوة وازده���ار الدولة العبا�سّي���ة.. نحن يف زمن 
يتطل���ب منا كّل جه���د للنهو�س بالثقاف���ة العربية وتقريب 
اللهج���ات العربي���ة بني بع�سها ك���ي ل ي�سعر اب���ن امل�سرق 
باغ���رتاب ع���ن ابن املغ���رب.. اإّن اب���ن امل�س���رق اإن ح�سر 
م�سرحية لب���ن املغرب العربي ملا �سعر اأنها مت�سه رغم اأن 

الهموم بينهما والطبيعة م�سرتكة .
هذا مث���ال حواري م���ن م�سرحية »ب���و حدبة« ملحمد 
الت���وري، والدار�س لهذه امل�سرحي���ة ول�سخ�سياتها يجدها 
يف كل البيئ���ات والبل���دان العربي���ة وه���ي ن����س اجتماعي 
ت���دور اأحداث���ه حول بو حدب���ة ذاك الفقري م�س���ّوه اخللقة 
بحدب���ة والتي تعر�س���ه لل�سخرية ويحاول اأه���ل زوجته اأن 
يطلقوه���ا من���ه ليزوجوها رج���اًل غنّيًا، لكن ك���ون الن�س 
بالعامي���ة اجلزائرّية �سعبة الفهم عل���ى غري اجلزائريني 
يرى املتلق���ي اأن هذه ال�سخ�سيات غريب���ة عنه، فلو كانت 
امل�سرحي���ة بالف�سيحة املب�سطة لنت�سرت ب�سكل اأ�سهل بني 
اأبن���اء الأم���ة الواح���دة، فالف�سيحة هي اللغ���ة التي تنهي 
هذا اجل���دل العقيم مبا تتمّيز به م���ن الو�سوح، فكلماتها 
تق���ال ب�سرع���ة، والق���ارئ اإن كان ي�ستطي���ع التوق���ف ع���ن 
الق���راءة لإعادة النظر يف عبارة مبهم���ة ليفهمها بالتاأين 
ال���الزم فاملتفرج ل ي�ستطيع ذل���ك بالتاأكيد ول وقت عنده 
للتوق���ف والتاأمل، فالف�سيحة خالية من الرتاكيب املعقدة 
واملف���ردات ال�سعبة  التي تنهك املمث���ل وحتط من قواه.. 

اإن و�س���وح الكلم���ات وب�ساطتها وق�سر اجلم���ل وتقطيعها 
تقطيع���ًا مهذب���ًا وليون���ة ومت���ّوج مقاطعه���ا وتراكيبها من 
اأهم �سروط الكتابة للم�س���رح، وكل هذه ال�سروط حتققها 
العربي���ة الف�سيح���ة بي�س���ر و�سهولة، ومم���ن حققوا هذه 
ال�سروط توفيق احلكيم، وه���ذا مثل حلوار من »ال�سلطان 

احلائر« بني القا�سي و الوزير :
مل اأمن يف ليلتي . “القا�ضي : 

الوزير : اأنت اأي�سًا؟
القا�ضي : كيف اأنا اأي�سًا؟

الوزير : املدينة كلها هي الأخرى مل تنم هذه الليلة .
القا�ضي : اإنها غلطتي .

الوزي���ر : وغلطت���ي اأن���ا اأي�سًا.. كان ينبغ���ي اأن اأكون 
اأ�سد حزمًا يف الدفاع عن راأيي« .

اإن بع����س اللهج���ات املحلي���ة العربي���ة كامل�سري���ة 
القاهري���ة وال�سوري���ة الدم�سقي���ة واللبناني���ة البريوتية 
وال�سعودي���ة النجدي���ة والعراقية البغدادي���ة على �سبيل 
املثال ا�ستطاع���ت حتقيق انت�سار جماهريي من املحيط 
اإىل اخللي���ج بوا�سط���ة ال�سينما والتلف���از، لكن الأمر يف 
امل�س���رح جد متلف، فالكامريا يف ال�سا�ستني ال�سغرية 
والكب���رية له���ا لغتها يف ت�سوي���ر احلدث واإب���رازه، وقد 
ت�ستغن���ي اأحيانًا عن احلوار وت�سبق���ه يف التعبري، اأما يف 
امل�س���رح فاحلوار ل يكون على وت���رية واحدة، فما الذي 
يك���ون عليه احلال اإذا كان اإيقاعه مت�سارعًا؟ اإن احلوار 
يف امل�سرح هو الأ�سا����س، ول يطغى عليه �سيء، واحلوار 
يكون باللغة اأو املو�سيقا اأو الإمياء، وامل�سرح هو الكل ول 
يج���وز مقارنة ال���كل الذي هو امل�س���رح باجلزء الذي هو 
التلفزيون وال�سينم���ا.. امل�ساهد حني يدخل امل�سرح فاإن 
ال���ذي يوؤثر به اأوًل هو احلوار الذي يحّرك احلدث، واإن 
كان اأداء املمث���ل عاليًا وثقافته وا�سعة متّكن من اإي�سال 
الفك���رة اإىل املتفرجني دون اأن ي�سعروا باغرتاب، لذلك 
ف���اإن الق�سور مل يكن من اللغة  الف�سيحة بل من الذين 

يوؤدون ويعملون بها .
ومن���ذ اأن ن�ساأ امل�سرح العربي على يد مارون النقا�س 
واأب���و خلي���ل القب���اين ن�س���اأ اأغلب���ه بالف�سيحة، م���ع بع�س 
الخت���الط بالعامي���ة اآنذاك، لك���ن الف�سيح���ة كانت هي 
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الطاغي���ة يف اأعم���ال القب���اين، عل���ى الأق���ل كتاب���ًة، وهذا 
منوذج حلوار من م�سرحيته »الأمري حممود« :  

»الغلم���ان : مل���ك فين���ا عط���وف  منع���م ب���ّر كرمي.. 
حم�سن عدل روؤوف طاهر القلب رحيم .

ملك : علّي بولدي حممود .
حمم���ود : لبيك لبيك ف���اإين �سميع جميب.. غرامي 
غرميي ودمعي غدا        من الوجد وال�سقم �سبيبا �سبيب .
مل���ك : بزغ���ت اأنغام الفرج، واجنل���ت غيم احلرج، 

وظهر اأنه كليم هواه، واأ�سري وجده وجواه« .
ونالح���ظ اللغة ال�سهلة يف ه���ذا احلوار الذي ميا�سي 
اأ�سل���وب ع�سره من ال�سج���ع، فلكل ع�س���ر اأ�سلوبه وليكن 
اأ�سل���وب الع�سر احلديث الف�سيحة الت���ي ُذكرت �سفاتها 
اأع���اله وليت العامي���ة البي�ساء هي الت���ي اإتقان الف�سيحة 
اأ�سه���ل منها، فامل�س���رح مل يظهر له �ساأن حت���ى قوْته اللغة 
الف�سيح���ة و�سارت لغته الوطني���ة، وامل�سرح هو باب اأمان 
لّلغ���ة العربي���ة الف�سيح���ة والف�سح���ى ال���ذي ي�سمن لها 
التطور والنت�سار وه���و من اأكر العوامل التي ت�ساعد على 
ت�سييق ال�سقة بني العامية و الف�سيحة، وبه ترتقي العامية 
اإىل الف�سيح���ة لتغدو وا�سحة ومفهومة من قبل اجلميع.. 
اللغة  الف�سيحة تخّل���د امل�سرح، وامل�سرح يجعل الف�سيحة 

طّيعة على األ�سنة اجلماهري واأ�سماعهم .
اللغ����ة الف�سيحة هي الوع����اء اخلالد الذي يحفظ 
الأدب والرتاث من الزوال وال�سمحالل، والإبداع مَلكة 
تتكون �سمن اللغة ولي�س بعيدًا عنها.. اأن اأكتب بالعربية 
يعن����ي اأين اأتذك����ر واأت�س����ور واأتاأمل ال����ذات والعامل من 
خ����الل هذه اللغة.. اللغة لي�ست اأداة لنقل الفكر ولي�ست 
وعاء ميالأه الإبداع.. اإنها �سدى الفكر ون�سيج الإبداع.. 
جانب من املبدعني الكب����ار كتبوا باللغة القومية وكتبوا 
اللهج����ة املحلية.. ه����وؤلء مل ي�ستخدم����وا املحلية عجزًا 
وق�س����ورًا، بل ان�سياق����ًا وراء و�سول الإب����داع عن طريق 
اللهج����ة املحلية، ومن هوؤلء الكبار توفيق احلكيم، فهل 
ا�ستط����اع احلكيم اإقناع مثقف واحد باأن امل�سرحية التي 
كتبه����ا بالعامية اأف�سل من »اأهل الكه����ف« اأو »ال�سلطان 
احلائ����ر«؟ بل نرى امل�سرحية الت����ي تكتب باللغة القومية 
ُتقراأ وُت�ساهد بينما الأخ����رى ُت�ساَهد فقط ، ول ميكنها 

الو�س����ول اإل لفئة حمدودة من فئ����ات ال�سعب العربي.. 
ه����ذا من الناحي����ة الفني����ة، اأما م����ن الناحي����ة القومّية 
وتاأ�سيل مفهوم ال�سمولّية القومية لدى الإن�سان العربي 
ف����اإن ال�س����راع غالبًا بني اللهجات مقاب����ل اللغة الأم يف 
بن����اء امل�س����رح كان جمرد معرك����ة مفتعل����ة لإطالة زمن 

التجزئة والتخّلف .
من خالل جتِربت���ي املتوا�سعة يف م�سرحيتي »�سفينة 
احل���ّب« الت���ي األفُته���ا بلغة ف�سيح���ة واأخرجُته���ا وقدمُتها 
للجمه���ور اأي�سًا بلغة ف�سيحة مل�سُت من اجلمهور يف اأغلبه 
�س���روره مبا ُقّدم ل���ه، وكان امل�ستهدفون بامل�سرحية من كل 
الأعم���ار ومن اجلن�س���ني، وقد �ساألُت غ���ري �سخ�س ح�سر 
امل�سرحي���ة وم���ن كل الفئ���ات العمري���ة : هل �سع���رمت ببعد 
العر����س عنكم لأن���ه ُق���دم بالف�سيحة؟ كان���ت الإجابات 
اأكره���ا ل مل ن�سعر ذلك لأن املعاناة التي طرحها العر�س 
ت�سمل اجلميع، وُقّدم بلغة مفهومة اأداها املمثلون بحَرفية 

وان�سياب ودون تكلف .

املَراجع :
1-لغة امل�س���رح اجلزائري بني الف�سح���ى والعامية، 

عبد الرحمن بن عمر .
2-خ�سو�سّي���ة امل�سرح العربي، خال���د حميي الدين 

البادعي، من�سورات احتاد الكتاب العرب .
3-�سل���ة اللهج���ات املعا�س���رة بالف�سح���ى، فري���دة 

ال�سهر�ستاين، مهني حاجي زادة .
4-�سراع الف�سحى والعامية يف اللغة العربية، اأونور 

�سيدي حممد .
مقدم���ات  الث���اين(  )الق�س���م  امل�س���رح  5-نظري���ة 
وبيان���ات، من�سورات وزارة الثقاف���ة، دم�سق 1994 حترير 

حممد كامل اخلطيب .
6-جهود القباين امل�سرحية يف م�سر، وزارة الثقافة، 

الهيئة العامة ال�سورية للكتاب، د.�سّيد علي ا�سماعيل .
7-امل�سرح بني الف�سحى واللهجات العامية، جريدة 

الفرات، العدد 3468 كانون الثاين 2017 .
8-�سحيف���ة الث���ورة الإلكرتوني���ة ال�سوري���ة، ال�سبت 

2011/11/12 امل�سرح العربي واإ�سكاليات اللغة .



احلياة امل�سرحية - العدد 106 ملف العدد: لغة امل�صرح العربي بني الف�صحى والعامية

T
h

eatrer L
ife - Issue 10

6

205

ملحة تاريخية
رمبا م����ن املفي����د اأن ن�صتعر�ض تاري����خ الف�صحى 
داني����ال  اب����ن  باب����ات  من����ذ  امل�ص����رح  يف  والعامي����ة* 
واق����راب لغته من اليومي، م����ع املحافظة على ال�صجع 
والت�صمين����ات ال�صعرية، اإىل عرو�ض كره كوز بالعامية 
والألفاظ املبتذلة، ثم ظهور امل�صرح مع مارون النقا�ض 
واأبي خليل القباين وا�صتعمال الف�صحى املثقلة بال�صجع 
وال����رادف وال�صنعة وال�صعر، اأم����ا يعقوب �صنوع فقد 
كان يق����دم هزلياته بالعامي����ة، اإىل عودة جورج اأبي�ض 
م����ن بعثته الدرا�صي����ة وترجماته الدقيق����ة بالف�صحى، 
وحت����ى الع�ص����ر احلا�صر حيث جن����د اأن كّتاب امل�صرح 
يف �صورية الذين ا�صتطاعوا تكوين تراث م�صرحي لهم 
منذ خم�صيني����ات القرن املا�صي وحت����ى الآن قد مالوا 
اإىل الكتاب����ة بالف�صح����ى اإما اإميانًا وانت�ص����ارًا لها، اأو 
ب�صبب �ص����روط الن�صر )املوؤ�ص�ص����ات الثقافية الر�صمية 
تعتم����د الن�صر بالف�صحى( ومن ه����وؤلء الكّتاب نذكر : 
�صعد اهلل ونو�ض، وليد اإخال�صي، ممدوح عدوان، وليد 

فا�صل، حمدي مو�صلل����ي، م�صطفى �صمودي، فرحان 
بلب����ل.. وغريهم، وكت����ب حممد املاغ����وط بالأ�صلوبني، 
اأما ح�صي����ب كيايل فقد كانت له لغت����ه اخلا�صة ح�صب 
م�صت����وى وبيئ����ة ال�صخ�صية، فق����د ا�صتط����اع تقدمي ما 
ميك����ن اأن ن�صميه »الف�صح����ى ال�صعبية« وهي غري اللغة 
الثالث����ة الهجني، فهو يف م�صرحياته م�صّور بارع وفناُن 

م�صهٍد �صعبي زاخر باحلركة واحلياة وال�صخرية .
الن����ض  الأوىل   : نقطت���ني  اأم���ام  هن���ا  نتوق���ف 
امل�صرح���ي كن�ض اأدب���ي، والثاني���ة الن����ض امل�صرحي 
كعن�ص���ر اأ�صا�ص���ي يف لغ���ة العر����ض الركيبي���ة، ويف 
الثاني���ة يتم اختيار لغة العر����ض ح�صب �صروط، منها 
التوا�ص���ل الأف�ص���ل واملناخات البيئي���ة و�صالمة ر�صم 
واإظهار ال�صخ�صية واحلف���اظ على الطاقة الإيحائية 

والت�صويرية والتعبريية يف اللغة .

م�صتويات الف�صحى والعامية
ثم���ة م�صتوي���ات لغوي���ة يف الف�صحى والعامي���ة كلغة 
ثالث���ة  الف�صح���ى  فف���ي  للم�ص���رح، 

م�صتويات : 
1-م�صت���وى انقر����ض متامًا وكان 
والإطناب،  وال�صج���ع  ال���رادف  يعتمد 
وبه كت���ب اأبو خليل القب���اين واإبراهيم 

الأحدب . 
علي���ه  ويغل���ب  اأني���ق  2-م�صت���وى 
الإن�ص���اء الأدب���ي ويحقق ل���دى املتفرج 

متعة لغوية فح�صب .
 3-م�صتوى تقني م�صرحي، حيث 
ل���كل عب���ارة وظيفتها يف لغ���ة العر�ض 
الركيبي���ة، وم���ن ال�صع���ب اأن ن�صقط 

عبد الفتاح قلعه جي

اأفكار يف لغة امل�رسح العربي 

عرو�ض
خيال الظل
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واحدة م���ن غري اأن نخ�صر حركة يف الفك���ر اأو ال�صخ�صية 
اأو احلدث اأو الإيقاع العام .

اأما امل�صتويات الثالثة للعامية فهي :
1-م�صت���وى لغ���ة ال�ص���وق التجاري���ة، وه���ي ب�صكل ما 

ا�صتمرار لعامية الكرة كوز .
2-م�صتوى العامية املغرقة يف املحلية ال�صعبية .

3-م�صتوى العامي���ة الأنيقة والر�صيق���ة التي حتتفظ 
بطزاج���ة ال�صور وج���الل املعاين وجمالي���ة النرب وامتداد 
الإيح���اءات والظالل و�صفافي���ة العبارة وجتن���ب الإغراق 
املف���رط يف املحلي���ة.. وعموم���ًا ف���اإن النم���وذج اخلا����ض 
لل�صخ�صي���ة و�صريحتها الجتماعية هم���ا اللذان يحددان 

امل�صتوى اللغوي الذي تتحدث به .
وهن���اك من ن���ادى با�صتعمال اللغ���ة الو�صطى كما يف 
م�صرحية »ال�صفق���ة« لتوفيق احلكيم وم�صرحية »يوم اأحد 
يف ال�صيع���ة« ليو�صف غ�ص���وب، ويوؤخذ عليه���ا ال�صطناع 

والنقطاع عن ال�صخ�صية وفقدان الإيحاء والطاقة .
 وهناك اللغة املختلطة ح�ص���ب طبقات ال�صخ�صيات 
بحي���ث تك���ون الف�صحى للطبق���ات العليا والعامي���ة للدنيا 
واملخففة للن�صاء كما يف م�صرحية »م�صر اجلديدة وم�صر 

القدمية« لفرح اأنطون .
ول بد من مراعاة الأبعاد التاريخية والأبعاد اليومية 
ال�صعبي���ة يف الف�صحى والعامية انطالقًا من اأن الف�صحى 
هي كائن حّي يولد من الفكرة وينمو عرب هذين البعدين، 
والبع���د التاريخ���ي يف الف�صحى اأك���ر عمقًا، وله���ذا فاإن 
م بها، اأما  امل�صرحيات ذات الطابع التاريخي غالبًا ما تقدَّ
البعد اليوم���ي ال�صعبي يف العامية فهو اأك���ر عمقًا، ولهذا 

م بها . فاإن امل�صرحيات البيئية الواقعية غالبًا ما ُتقدَّ

اللغة احلركية
�ض امل�صرحيُة يف اإطار بيئتها املحددة، واللغة  ُت�صخَّ
اإح���دى مفرداته���ا، وامل�صرح األ���وان متع���ددة متداخلة، 
فهناك امل�صرح التاريخي واملعا�صر والواقعي والتجريبي 
باألوان���ه املتع���ددة، واملو�صوع���ات يف احلقيق���ة هي التي 
تفر����ض لغَته���ا واأدواتها الفني���ة، لكن عملي���ة الإي�صال 
يف امل�ص���رح اأكر تركيبًا من جم���رد ا�صتغالل امل�صتويات 

اللغوية لل�صخ�صي���ات، فهناك الإ�صاءة واملو�صيقا وباقي 
عنا�ص���ر العر����ض الأخرى، ولي����ض الق�صد منه���ا اإقناع 
املتف���رج باأن ما ُيعَر�ض اأمامه قد حدث فعاًل، بل اإقناعه 
ب���اأن ه���ذا م���ن املمك���ن اأن يح���دث، اأو تقدمي اأف���كار اأو 
جمالي���ات معينة نريد اأن ت�ص���ل اإليه.. نحن ل ن�صمع يف 
امل�صرح اللغة التي يتكلم بها اأبطال امل�صرحية يف �صاأنهم 
اليوم���ي، واإمنا اللغة التي يجب اأن يتكلموا بها يف ال�صاأن 
امل�صرحي، وهي اأكر ترتيبًا ودقة واإيحاء من لغة الواقع، 
وه���ذا ي�صل بنا اإىل اأن���ه لي�ض ثمة �ص���رورة تاأخذنا اإىل 
تقدمي العرو�ض باللهجات املحكي���ة، ولكن من التع�ّصف 
اأي�ص���ًا اأن نطلب من اجلميع اأن يقدموا عرو�صهم باللغة 
الف�صيحة، غري اأن الكتابة بها يلقي علينا عبئًا كبريًا هو 

حتويلها اإىل لغة حركية .
���ه لالأطف���ال فتقت�ص���ي  اأم���ا اللغ���ة يف امل�ص���رح املوجَّ
ا�صتخدام لغ���ة يفهمون دللتها ويتذوقونه���ا، وثمة تعميم 

ب�صاأن تقدمي امل�صرحيات الطفلية باللغة الف�صيحة . 
اإن كاتب امل�صرح الطفلّي ل يكتب لالأطفال ما يتوافق 
م���ع م�صتوى منوهم العقلي والنف�صي والجتماعي فح�صب، 
ع اأ�صلوبه يف الكتاب���ة ملجموعة من ال�صوابط،  واإمن���ا ُيخ�صِ
بحي���ث يك���ون ذل���ك الأ�صل���وب متوافق���ًا مع ث���روة الطفل 
اللغوية، وه���و اإذ ينت�صر لّلغة الف�صيحة يف امل�صرح املوجه 
لالأطف���ال ي�صرط لتحقيق التوا�ص���ل الأمثل ا�صتخدام لغة 
حركية ومف���ردات ب�صيطة بعيدة ع���ن التقعر بحيث نبقى 
يف ح���دود املعج���م الطفل���ّي، مع مراع���اة اإغنائ���ه باتزان 
وبح�صاب���ات دقيقة مبفردات جدي���دة تف�صرها م�صرودات 

الن�ض والعر�ض .
وه���ذا ب�صكل ع���ام يو�صلنا اإىل الإميان ب���اأن للم�صرح 
لغت���ه اخلا�صة به، فالأم���ر لي�ض اإ�صكالي���ًا يف احلقيقة، اإذ 
ليكت���ب امل�صرحّي باأي لغة ي�صاء ب�صرط اأن يكتب بلغة تقانة 
م�صرحي���ة، وه���ذا يقت�صي م���ن الكاتب اأن يط���وع العربية 
خل�صائ����ض لغ���ة امل�صرح، وم���ن املخرج واملمث���ل اأن يقدم 

معادًل لذلك يف الأ�صلوب الأدائي .

البعد اللغوي وامل�صكالت القطرية
ح���ول الأبع���اد التاريخي���ة والأبعاد اليومي���ة ال�صعبية 
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يف الف�صحى والعامية ن���رى اأن الف�صحى 
ه���ي كائ���ن ح���ّي يولد م���ن الفك���رة وينمو 
عرب هذي���ن البعدي���ن، والبع���د التاريخي 
ف���اإن  وله���ذا  اأك���ر عمق���ًا  الف�صح���ى  يف 
امل�صرحيات ذات الطاب���ع التاريخي غالبًا 
م به���ا، والبعد اليوم���ي ال�صعبي يف  ما ُتقدَّ
العامي���ة اأكر عمقًا ولهذا فاإن امل�صرحيات 

م بها . البيئية الواقعية غالبًا ما ُتقدَّ
يف دول املغ���رب العرب���ي ي���كاد الأمر 
العرو����ض  تغل���ب  اإذ  حم�صوم���ًا،  يك���ون 
م بالف�صحى، حتى  باملحكي���ة على ما ُيق���دَّ
يف عرو�صه���م يف املهرجان���ات والعرو����ض 
تغل���ب  م�ص���ر  ويف  واملتنقل���ة،  املهاِج���رة 
املحكي���ة يف العرو����ض على الرغ���م من اأن 
خم�صرم���ي الن����ض امل�صرح���ي يف كليهما 
والذين يحملون تراثًا ن�صيًا يكتبون باللغة 

الف�صيحة .
وق���د جاءت انعطاف���ة الهيئة العربية 
للم�ص���رح وحما�صته���ا لن�ض اللغ���ة الأم اأن 
ت�ص���رط يف م�صابقاتها الن�صي���ة اأن تكون 

الن�صو�ض مكتوبة باللغة الف�صيحة .
م�صكل���ة العامية يف العرو�ض وحتى 

يف الن�ص���ر اأنها ت�صكل حجابًا قد ي���وؤدي اإىل اأن ي�صتغلق 
الن����ض اأو العر����ض عل���ى املتلقي يف البل���دان الأخرى، 
ورمب���ا يخ���رج عن ذل���ك البل���دان الت���ي ا�صتطاعت اأن 
تفر����ض فهم لهجته���ا املحلية عرب الو�صائ���ل الدرامية 
الأخرى كال�صينم���ا وامل�صل�ص���الت التلفزيونية كم�صر، 

واإىل حد ما �صورية .
اإن م�صكل���ة العامية اأنها تك�ص���ب ما للعامية من 
خ�صائ�ض التعبري وم���ن اإيحاءات وظالل وحركية، 
ولكنها تخ�ص���ر حقَّ النت�صار والفه���م يف غري بلدان 

املن�صاأ .
وم�صكل���ة العربي���ة الف�صيح���ة يف الن����ض والعر����ض 
امل�صرحي���ني اأنه���ا تخ�ص���ر الكث���ري م���ن اإيح���اءات العبارة 
وظالله���ا وحركيته���ا، وتك�ص���ب التوا�ص���ل بالن�صبة جلميع 

ال�صع���وب العربية والتاأ�صيل والتمك���ني والدميومة للعربية 
الف�صيح���ة، اللغ���ة الأم، وتك�ص���ب اأي�ص���ًا واح���دة من اأهم 

مقومات الوحدة العربية وهي اللغة .

اأخريًا
ل بد من القول باأن الن�صو�ض امل�صرحية ومبعزل عن 
العر����ض �صواء اأكان العر�ض بالعامي���ة اأو الف�صحى والتي 
تقروؤه���ا الأجي���ال الالحق���ة وتنظ���م م���ع الأدب امل�صرحي 
كجن����ض اأدب���ي، بالإ�صاف���ة اإىل كونه���ا فّن���ًا وت�ص���كل تراثًا 
م�صرحي���ًا يتناول���ه بالت�صخي����ض من ياأتي بعدن���ا هي تلك 

الن�صو�ض املن�صورة اأو املخطوطة بالف�صحى اأوًل .

�������������������������������������������������������
ا�صتعمال كلمة الف�صحى، وقد ا�صتعملنا الكلمتني .*الأ�ص���ح ا�صتعمال كلم���ة الف�صيحة، والأكر �ص���ريورة وطالوة 

ح�صيب كيايل
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يختل��ف م�صطلح »االزدواجي��ة اللغوية« عن 
م�صطل��ح »الثنائي��ة اللغوية« فالثنائي��ة اللغوية 
العربي��ة  مث��ل  خمتلفت��ن  لغت��ن  عل��ى  ُتطَل��ق 
والفرن�صي��ة، بينم��ا ُتطَل��ق ت�صمي��ة »االزدواجية 
اللغوي��ة« على لغت��ن مت�صابهتن م��ن اأ�صل واحد، 
وه��ي ظاهرة طبيعي��ة متّيزت بها اللغ��ة العربية 
وغريها م��ن اللغات، اإال اأنها ُوج��دت خارج الوطن 
ل��ت االزدواجية  العرب��ي ب�ص��كٍل اأ�صي��ق، وق��د �صكَّ
اللغوي��ة م�صدر قل��ق للكّتاب والنق��اد امل�صرحين، 
يف  اخت��اف  م��ن  امل�صرحي��ة  العرو���ضُ  وعان��ت 
اللهج��ات لي�ض بن قطٍر عرب��ي واآخر فح�صب، بل 
يف القط��ر العرب��ي الواح��د مم��ا اأدى اإىل تراجٍع 
يف امل�ص��رح العرب��ي وقل��ة انت�ص��اره، ذل��ك الأن ابن 
قط��ٍر عرب��ي مل يكن يفه��م عر�ص��ًا م�صرحيًا لي�ض 
�صماعه��ا،  تاأل��ف  مل  اأذن��ه  اأن  وال�صيم��ا  بلهجت��ه 
فتف��اوُت اللهجات اأدى اإىل تفاوِت ا�صتيعاب العمل 
امل�صرح��ي، وبهذا يكون امل�صرح فقد العن�صر االأهم 

فيه وهو عملية التوا�صل والتو�صيل .

امل�صرحية بني الف�صحى والعامية
يختلف امل�سرح ع���ن غريه من باقي الأجنا�س الأدبية 
يف اأن الن����س امل�سرح���ي ُكتب لُيج�ّسد عل���ى خ�سبة امل�سرح 
ل لُيق���راأ، ولغ���ة امل�سرحية �س���واء كانت �سع���رًا اأو نرثًا هي 
لغ���ة حّية ناب�سة لأنها لغة منطوق���ة ولي�ست مقروءة، وهي 
م�سموعة ولي�ست منظ���ورة، ولعل هذه ال�سمة البارزة فيها 
جعلت الدار�سني والكّتاب امل�سرحيني ينق�سمون اإىل فرقاء 
يف احلدي���ث عن اللغ���ة امل�سرحية، وكّل فري���ق يديل بدلوه 
يف هذا املجال ويقدم الأدل���ة والرباهني التي تثبت اأحقية 

ا�ستخ���دام الف�سحى كلغٍة للحوار امل�سرح���ي اأو العامية اأو 
املزج بينهم���ا، اإذ وقف اأن�ساُر الف�سح���ى يف وجه انت�سار 
العامي���ة وراأوا اأن اللغ���ة الف�سح���ى حمل���ت ت���راث العرب 
وات�سم���ت بالثب���ات منذ الع�سر اجلاهل���ي اإىل يومنا هذا، 
وه���ي اللغة الق���ادرة على التغلغل يف نفو����س العرب جميعًا 
ل�س���راك الأقط���ار العربي���ة فيه���ا، واخت���اف اللهجات 
املحلية يحتاج اإىل جه���ٍد لفهمها وا�ستيعابها لأن اللهجات 
املحلي���ة تختل���ف باختاف املناط���ق اجلغرافي���ة ومن ثم 
تطبع العمل بالإقليمية.. اأ�سف اإىل ذلك اأنها تتغرّي ب�سبب 
توايل الع�سور.. اإنها لغة توا�سل، لكنها غري ثابتة ولي�ست 
مفهوم���ة يف كّل زماٍن وم���كان، لذا ل ميكن اأن ت�سمد عرب 
تطور الزمن ب�سبب تغرّي مدلولتها.. وقد دعا اآخرون اإىل 
�س���رورة ا�ستخدام العامية، وحجته���م يف ذلك اأن امل�سرح 
م لل�سع���ب مبختلف فئات���ه، لكن بع�س اأف���راد ال�سعب  يق���دَّ
ل ي�ستطيع���ون اأن يفهموا اللغة الف�سح���ى اأو ي�ستوعبوها، 
واأك���دوا اأن عفوية اللهج���ة العامية وقدرته���ا على التعبري 
ع���ن امل�ساع���ر والأحا�سي�س ُتع���ّد دليًا على اأنه���ا هي لغة 
الف���ن الأ�سيل، واأ�ساف���وا اأن اللغة لي�س���ت هدفًا واإمنا هي 
و�سيلة للتعبري وبّث الأفكار، لذا وجب على الفنان األ يتقّيد 
باللغ���ة الف�سحى لأنها حتّد من حرية التعبري، ووجدوا اأن 
الف�سحى ميكن اأن تقف حائًا بني العر�س واجلمهور مما 
يوؤدي اإىل انقطاع ال�سلة بني املر�سل واملتلقي، ومن ثم اإىل 
اإعاق���ة تو�سيل الر�سال���ة املتوخاة يف العملي���ة امل�سرحية.. 
وهن���اك من دعا اإىل �سرورة املزج بني الف�سحى والعامية 
لن�س���ل اإىل لغ���ٍة ثالث���ة تكون لغ���ًة للح���وار امل�سرحي، وقد 
ا�ستوقَفن���ا يف ه���ذا املج���ال راأٌي لل�ساعر والناق���د اأدوني�س 
وذلك عندما عّرف الن����س امل�سرحي فقال : »هو حتديدًا 

د.حورية حممد حمو

االزدواجية اللغوية يف امل�رسح العربي
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ب، تدخ���ل فيه تكوينيًا اأبع���اد الكلمة )الكاتب(  ن�س مركَّ
وامل�سرحي���ة )املخ���رج( واحلركة )املمث���ل( لكن مع ذلك 
تبقى الأولوية فيه للبعد الأول«)1(  اأي اأن الكاتب امل�سرحي 
هو ال���ذي يعطي للف���ن امل�سرحي �سمت���ه الأوىل، ومن هنا 
تاأتي اأهمية الركيز على اللغة امل�سرحية من اأجل متييزها 
عن الأدبية، فهو يعل���ن اأن للم�سرح لغًة خا�سة به تتنا�سب 
م���ع ما يحمله م���ن توتٍر و�س���راٍع، فامل�س���رح العربي -كما 
يرى- ل يج���وز اأن يخاطب اجلمهور فكري���ًا فح�سب بل ل 
بد م���ن خماطبته ح�سي���ًا وحركيًا)2( ول �س���ّك اأن اأدوني�س 
اأدرك -م���ع نقاد اآخرين- اأن للم�سرح لغته اخلا�سة، فهي 
لغة حّي���ة ناب�سة لأنها منطوقة ولي�س���ت مقروءة، لذا فقد 
دع���ا اإىل حتريك اللغ���ة امل�سرحية وحماول���ة اخلروج من 
لغ���ة الإعج���از والبيان اإىل لغ���ة التوتر والتناق����س والقلق 
وال�س���راع، ولعّل���ه يق�س���د باللغ���ة احلرك���ة، ول نعتقد اأن 
اأدوني����س ق�سد باللغة احلركة اللغ���ة الف�سحى اأو اللهجة 
العامي���ة، لكن كّل م���ا ن�ست�سفه هو اأن اللغ���ة احلركة تعني 
و�س���َع الكلم���ات يف جمل وعب���ارات م�سرحي���ة مبوا�سفات 
حم���ددة تكت�س���ب اإيقاع���ًا بط���وٍل وق�سٍر تت���اءم بهما يف 
موقعهم���ا، واأن يائ���م الكات���ب بني املقول���ة والفكرة وبني 
طبيع���ة ال�سخ�سي���ة التي تنطق به���ذه الفك���رة واأثرها يف 
ال�سخ�سي���ات الأخرى املوجه���ة اإليه���ا، واأن يحدد املوقف 
الذي ميلي طبيعة احلوار.. اأ�سف اإىل ذلك �سرورة ابتعاد 

اللغة ع���ن الركود لأنها ُتع���ّد فعًا من الأفع���ال، و�سرورة 
ابتعاده���ا عن الإن�سائي���ة والغنائية، وعندم���ا تتوافر هذه 
ال�س���روط يف اجلملة امل�سرحية تولد احلركة التي تتما�سى 
مع احلدث، وتتعمق معرفُتنا بال�سخ�سيات، اإل اأن اأدوني�س 
فيم���ا يخ�ّس الزدواجية اللغوية وجد اأن اللغة العربية هي 
لغ���ة البي���ان والف�ساحة، وه���ي ع�سية عل���ى امل�سرح لأنها 
لغة اإعج���از، واللغة امل�سرحية لغة التوت���ر وال�سراع، ومن 
ثم ح���اول اأن يثب���ت اأن اللغة العربي���ة الف�سيحة مل ُتخلق 
لتك���ون لغ���ًة للم�سرح وذلك عندما مّيز ب���ني اللغة والكام 
ووج���د اأن اللغة حتت�سن عنا�سر الثب���ات وال�ستقرار، اأما 
ال���كام فاإنه يحت�س���ن عنا�سر التطوي���ر والتحويل.. ومن 
هنا تكمن �سعوبة ا�ستخ���دام اللغة الف�سحى عند الكاتب 
امل�سرح���ي، وكاأن اأدوني�س ح�سم ال�س���راع ل�سالح العامية 

دون الف�سحى)3( .
ومم���ا ل �سّك فيه اأن اللغ���ة العربية هي لغة الإعجاز 
والبيان، لكن هل يعني ذلك اأنها غري �ساحلة ل�ستخدامها 
كلغ���ٍة للحوار امل�سرحي؟ لق���د وجْدنا اأن هذا القول يتنافى 
م���ع راأي اللغويني العرب القدم���اء، فها هو ابن جني يعلن 
اأن »اللغ���ة العربي���ة اأكرث اللغ���ات قبوًل لا�ستق���اق لتنويع 

اأدوني�س

�صعد اهلل ونو�س
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املعن���ى الأ�سل���ي اأو تكوين���ه واإك�سابه خوا����س خمتلفة بني 
طبع وتطّب���ع، ومبالغة وتعدية، ومطاوعة وم�ساركة، ومنها 
وفرة الألف���اظ الداّلة على ال�سيء منظورًا اإليه يف خمتلف 
درجات���ه واأحواله، ومنه���ا الإيجاز يف اللف���ظ والركيز يف 
املعنى دون الإخال بالو�س���وح والتعبري«)4( ويتنافى اأي�سًا 
مع راأي اأغلب الباحثني امل�سرحيني املحَدثني الذين راأوا اأن 
ل بديل عن ا�ستخدام اللغة الف�سحى يف احلوار امل�سرحي، 
فالكات���ب عل���ي عقلة عر�س���ان وقف يف وج���ه الداعني اإىل 
ا�ستخ���دام اللهجة العامية يف الكتاب���ة امل�سرحية ووجد اأن 
حجتهم يف ا�ستخدام العامية لت�سهيل عملية التوا�سل هي 
حج���ة باطل���ة وواهية، ذل���ك اأن اجلماهري العربي���ة اأِلَفت 
�سماع الف�سحى من خال متابعة ن�سرات الأخبار وخطب 
اجلمعة وخطب ال�سيا�سيني، ويلوم دعاَة ا�ستخدام العامية 
يف امل�س���رح وَي�سْمهم بالعجز لأن العج���ز ل يكمن يف اللغة 
العربية -كم���ا يرى- بل يف من يتعامل معها ويكتب حواره 
به���ا، ذل���ك اأن »لغتنا تط���رح اأمامنا حتدي���ات، وعلينا اأن 
نتج���اوز تلك التحديات بنج���اح، ول ن�ستطيع اأن نتجاوزها 
ما مل ندرك اأبعاد امل�سكل���ة اأ�سا�سًا، فلغة احلوار امل�سرحي 
حتت���اج اإىل اجلمل���ة املنطوق���ة ل اإىل اجلمل���ة الإن�سائية، 
وعلينا اإذن عند كتابة احلوار امل�سرحي اأن نختار الكلمات 
ونق���وم بركي���ب اجلم���ل التي ت�سل���ح لأن ُينَط���ق بها فوق 
اخل�سبة، ولغتنا العربية غني���ة باجلمل املنطوقة، وخا�سة 
لغ���ة الأج���داد«)5( واإذا كان���ت لغ���ة الأجداد عن���د اأدوني�س 
لي�ست حتويلية بقدر ما كانت ر�سمًا متجيديًا لأن اأ�سافنا 
كانوا يتذكرون اأكرث مم���ا يتكلمون فاإنها عند عر�سان لغة 
غني���ة باجلمل املنطوقة، لذا فهو ي�سيف اأن املتتبع يجد يف 
الكتب القدمية، وخ�سو�سًا يف »الأغاين« اأمثلة على ذلك، 
فم���ن قبي���ل ذلك ال�س���رد املعروف »ي���روى عن ف���ان اأنه 
زة واملعرّبة..  قال...« وبعدها تاأتي اجلملة امل�سبوكة واملركَّ
لقد وق���ف عر�سان اإىل جان���ب الف�سحى �س���رط اأن يقوم 
الكات���ب بتطوي���ع الف�سحى اإىل لغة ح���وار م�سرحي تتمثل 
فيه احلياة، ويتطابق مع ال�سخ�سية التي ت�ستخدم احلوار، 

فلغتنا العربية مطواعة وغنية وقادرة على ال�ستيعاب .

وامل�سرح عند عر�سان جزٌء من املعطى الثقايف وجمال 
من جم���الت الإبداع، وه���و من مقوم���ات �سخ�سية الأمة 
وفنه���ا وثقافتها، لذا ل ب���ّد له من اأن يع���رّب عن ق�ساياها 
وهويته���ا واأ�سالته���ا وذل���ك ع���ن طري���ق ا�ستخ���دام اللغة 
التي ُتع���ّد الركيزة الأ�سا����س لل�سخ�سي���ة الثقافية لاأمة، 
وبالنتيجة ف���اإن »اللغة الف�سحى هي لغ���ة الأدب والثقافة 
والف���ن والعل���م والفكر والفل�سفة عرب التاري���خ، وهي اللغة 
املعرفي���ة القائمة على املنطق والعل���م، وبها ُيبنى الإن�سان 
وتكون القي���م واملعايري واملعارف وُت�سق���ل الأذواق وُينَمى 
الوعي«)6( لذا ف���اإن ال�ستغناء عن الف�سح���ى وا�ستبدالها 
باللهج���ة الدارجة ُيعّد جه���ًا وابتعادًا ع���ن ممار�سة دور 
امل�سرح ووظيفته، فاللهج���ة العامية قا�سرة، وهي تختلف 
من بل���ٍد اإىل اآخر، لذا فاإنها ل ت�ستطي���ع اأن ت�سهم يف بناء 
ثقافة موحدة قادرة على حتقيق الأهداف املرجوة، وي�سّر 
الكاتب امل�سرحي �سع���د اهلل ونو�س على �سرورة ا�ستخدام 
اللغ���ة العربية الف�سيحة كلغ���ٍة يف احلوار امل�سرحي، وهذا 
مم���ا ل �سك فيه يتفق مع فكرت���ه ال�سيا�سية والجتماعية، 
اإذ ي���رى اأن م�سكل���ة اللغ���ة يف امل�سرح قد ن�س���اأت مع ظهور 
الطبق���ات ال�سعبي���ة اجلدي���دة كم�ستهل���ك للم�س���رح ومع 
ظه���ور الواقعية اجلدي���دة اأي�سًا، اإل اأنه ي���رى اأن الواقعية 
يف امل�س���رح لي�ست انعكا�س���ًا اآليًا للحي���اة العامة، فامل�سرح 
يعتم���د عل���ى الواقع يف ا�ستقاء مناذج���ه، اإل اأنه ي�سع تلك 
النم���اذج �سم���ن مواقف واآفاق �سرطي���ة، اإذ يقول : »فكما 
اأن ال���كام بالعامية ل يكفي لكي ي�سف���ي على ال�سخ�سية 
�سم���ة واقعي���ة كذلك فاإن ال���كام بالف�سح���ى ل ميكن اأن 
يك���ون حائًا اأمام اأن يك���ون النموذج واقعي���ًا«)7( وامل�سرح 
عند ونو����س فٌن ل���ه خ�سو�سيته، وتدخل اللغ���ة امل�سرحية 
�سمن هذه اخل�سو�سية، فاللغة امل�سرحية هي اللغة احلّية 
الديناميكي���ة القادرة على تطوير احل���وار واملوقف)8( فهو 
���ز على بناء العمل امل�سرح���ي، اإذ ي�ستطيع الكاتب من  يركِّ
خ���ال طرح ق�سي���ٍة ما وتركي���زه عليها اأن يجع���ل املتفرج 
يتج���اوز ق�سي���ة اللغة ويجتاز حاجز الف�سح���ى اأو امل�سافة 
التي تف�سل بينه وبني القواع���د اللغوية التي ت�سبط حوار 
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املمثل���ني، وم���ا دام امل�س���رح ي�س���ارك بالأعب���اء التنويرية 
الت���ي تقوم به���ا و�سائل الت�س���ال الثقافية فاإن���ه اآمن باأن 
ذل���ك �سيوؤدي يومًا م���ا اإىل اإحماء الف���روق بني الف�سحى 
والعامية)9( ولعّل هذا اليقني جعله ي�ستخدم اللغة الف�سحى 
يف كتاباته امل�سرحية، وهذا يعك�س وعَيه باأهمية ا�ستخدام 
اللغة الف�سحى لدوره���ا يف تكوين الثقافة يف املجتمعات، 
ويعك����س يف الوقت نف�سه موقفه الفك���ري وال�سيا�سي.. اأما 
الكاتب امل�سرحي وليد اإخا�سي فقد طالب يف حديثه عن 
حرك���ة التاأليف امل�سرحي يف �سوري���ة بالو�سول اإىل ت�سوية 
مل�سكات اللغة امل�سرحية وذلك عن طريق ا�ستخدام اللغة 
طة غري املعجمية، اإذ يقول : »وقد يكون يف  الف�سحى املب�سَّ
رة اأو القامو�سية  تطويع اللغة الأدبية الف�سحى وغري املتقعِّ
اأو البعيدة عن احلياة للروح الجتماعية ال�سعبية ال�سائدة 
و�سيل���ة ناجح���ة للو�س���ول اإىل تل���ك الت�سوي���ة«)10( اأي اأن���ه 
يطال���ب با�ستخدام لغة معربة، لكنه���ا ب�سيطة وقريبة من 
العام���ة واخلا�س���ة، بينما اأك���د الكات���ب امل�سرحي فرحان 
بلبل �سرورة ا�ستخدام اللغة الف�سحى يف العمل امل�سرحي 
منطلق���ًا من فكرة اأهمية حفظ الراث، اإذ يقول : »الأدب 
امل�سرحي هو الن�سو����س املكتوبة باللغة العربية الف�سحى 

اإميان���ًا ب���اأن اللغ���ة الف�سح���ى ه���ي ال�سبي���ل ال���ذي يبني 
تراث���ًا«)11( فاللهج���ة العامية قد تخلق ج���وًا لكنها ل تخلق 
اإرث���ًا م�سرحيًا.. اأ�سف اإىل ذل���ك اأن ا�ستخدام العامية يف 
امل�س���رح ينزلق اإىل اإقليمي���ة �سيقة وي�سهم يف ما نحن فيه 

من جتزئة وتخّلف .
اأم���ا خالد حمي الدين الربادعي فقد وجد اأن الأداء 
باللهج���ات املحلية هو اخلنجر ال���ذي يغتال اأحام العرب 
يف الوح���دة، ون�سمع���ه يق���ول : »الف�سل ب���ني الفن ودللته 
عمل مليء بالعقم، واملبدع يف اأي �سعب قد تكون له ق�سايا 
ت�سغل���ه اإل يف الوط���ن العرب���ي، فلنا اإ�ساف���ة اإىل الق�سايا 
الت���ي ت�سغ���ل اأذهان املبدعني يف الع���امل ق�سية قد ل تكون 
باأذه���ان غري العرب ه���ي �سرورة اخلا�س م���ن الت�ستت 
الإقليمي، هاج�س الوحدة، البحث عن الوطن الذي يعي�س 
بالذه���ن واحلل���م والذاكرة«)12( لقد انطل���ق الربادعي يف 
موقفه من موقف الأم���ة والوطن العربي يف حاجته امللّحة 
اإىل الوحدة التي متهد الطري���ق اإىل الق�ساء على التمزق 
والت�ست���ت والتخلف ال���ذي يعانيه ال�سع���ب العربي، فتعدد 
اللهج���ات املحلية يجعل الأفكار املطروحة والق�سايا ت�سل 
اإىل اجل���زء ل اإىل ال���كّل، واإذا كان���ت حجة ه���وؤلء الذين 
يكتب���ون بالعامية اأن ال�سعوب تفهمها ف���اإن ذلك مرفو�س 
عن���د الربادع���ي لأن اجلماهري مل تفر�س �س���كًا اإبداعيًا 
بل هي تريث اأم���ام الإبداع ثم تاألفه، ومن ثم فاإن ر�سالة 
امل�سرح تكمن يف الإبداع والإمتاع والتثقيف، ولن يتم ذلك 
اإل ع���ن طريق اللغة الف�سحى التي �ستتحول فيما بعد اإىل 
اإرث م�سرح���ي تتناقل���ه الأجي���ال، واللغة عن���د الربادعي 
»لي�س���ت اأداة لنقل الفكر ولي�ست وعاء ميلوؤه الإبداع.. اإنها 
�س���دى الفكر ون�سيج الإب���داع«)13( واإذا كان���ت اللغة و�سيلة 
للتعب���ري والت�سال فاإن الربادعي ي���رى اأن املحلية اللغوية 
ل ت�ساع���د يف الأخذ بيد اجلمه���ور وم�ساعدته يف التفكري 
ال�سليم بلغته القومية، ومن ثم فاإن البتعاد عن ا�ستخدام 
الف�سح���ى ُيع���ّد عملي���ة تواط���وؤ م���ع اجله���ل وا�ستج���داًء 
رخي�س���ًا للجماه���ري.. وراأى الكات���ب عل���ي اأحم���د باكثري 
عندم���ا بحث ق�سية الف�سح���ى والعامية يف فن امل�سرحية 

خالد حمي الدين الربادعي
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م���ن خال جتارب���ه ال�سخ�سية اأن الكاتب ل ب���ّد اأن يكتب 
حواره امل�سرح���ي بلغة م�سقولة تتمّي���ز بالواقعية لتتواكب 
م���ع �سخو�س م�سرحيته، لكن هن���ا يح�سرنا �سوؤال هو : ما 
املق�سود بالواقعية؟ هل هي الواقعية الزمانية اأو الواقعية 
الفنية؟ يجيب عن هذا ال�سوؤال باكثري بنف�سه، اإذ يت�ساءل : 
هل الواقعية اأن يكون احلوار يف امل�سرحية امل�سرية بل�سان 
ح���ال العامية امل�سرية؟ اأو اأن يك���ون بالعامية العراقية يف 
امل�سرحية العراقي���ة؟ اأو اأن يكون احلوار باللغة الف�سيحة 
فيق���وم بت�سوي���ر اخل�سائ�س النف�سي���ة والجتماعية لكّل 
�سخ�سي���ة ويح���اول اأن يف�س���ح ع���ن �سلوكه���ا ومنطقه���ا 
ونظرته���ا اإىل احلي���اة كم���ا ه���ي يف احلي���اة الواقعية دون 
التقّي���د باللغة نف�سه���ا والكلمات نف�سها الت���ي يتّم التحاور 
بها؟ ثم يعلن اأن اأولئك الذين ركنوا اإىل ا�ستخدام العامية 
يف امل�س���رح منطلق���ني من فك���رة وجوب حتقي���ق الواقعية 
فهم���وا الواقعية فهم���ًا خاطئًا لأن »الف���ن يف �سميمه لي�س 
ت�سجي���ًا فوتوغرافيًا للحياة، اإمنا ه���و ت�سوير لها وتعبري 
عنه���ا، واإن �سئ���ت ُقل اإن���ه نقد لها، وامل�س���رح ل يخرج عن 
كون���ه لونًا م���ن األوانها«)14( اإن الواقعي���ة يف احلقيقة -كما 
يراه���ا باكثري- هي واقعي���ة احلال ولي�س���ت واقعية املقال 
عل���ى حد تعبري حمم���د مندور)15( وعندم���ا حتدث مندور 
عن ق�سية الف�سحى والعامية بعد اأن اأيقن اأن امل�سرح ُكتب 
ليج�ّسد على خ�سبة امل�سرح ل ُليقراأ، وبالتايل فاإن عرو�سه 
�ستنتقل بني م���كاٍن واآخر يف البلد الواحد وبني قطٍر واآخر 
وج���د اأنه ل بد م���ن اأن تتحدث �سخو����س امل�سرحية باللغة 
التي يفهمها اجلميع، واللغة التي يفهمها اجلميع هي اللغة 
العربي���ة الف�سيح���ة املب�سط���ة التي تقرب م���ن اللهجات 
العامي���ة ول جتافيه���ا لأنه ي���رى اأن اللهج���ات العامية هي 
ا�ستق���اق من اللغة الأم، اإذ يقول : »اإذا و�سْعنا يف العتبار 
اأن م���ن املمكن تلوين اللغ���ة �سواء ُكِتب���ت اأم ُنِطقت بحيث 
تق���رب كثريًا م���ن اللهجات املحلي���ة تلك اللهج���ات التي 
ه���ي يف حقيقته���ا اأكرث م���ن جم���رد ا�ستقاقات م���ن اللغة 
الأم ل���كان لنا اأن ن�س���ل اإىل راأي م���وؤداه اأن زيادة التعليم 
يف الع���امل العربي وازدي���اد رقعة القراء جع���ل من املمكن 

الق���راب بلغ���ة امل�سرح من اللغ���ة الف�سيح���ة وذلك لكي 
ن�سمن مل�سرحياتنا رقعة اأكرب من النت�سار وجمهورًا اأو�سع 
من الق���راء وعددًا اأكرب من امل�ساهدي���ن«)16( ومما ُيلَحظ 
اأن من���دور ربط ق�سي���ة النت�سار بق�سية ا�ستخ���دام اللغة 

طة غري املعجمية . الف�سيحة املب�سَّ
لك���ن م���ع ه���ذه الأ�س���وات الت���ي تدع���و اإىل �سرورة 
اللت���زام باللغة الف�سح���ى كلغٍة للح���وار امل�سرحي وجْدنا 
الكات���ب ع�س���ام حمف���وظ عندم���ا ناق����س ق�سي���ة واقعيِة 
الف���ن امل�سرحي انطلق من فك���رٍة موؤداه���ا اأن َمن يطالب 
ب�س���رورة كتابة احلوار امل�سرح���ي باللغة الف�سحى ويجعل 
الزدواجي���ة اللغوي���ة اإحدى العقبات الت���ي تواجه امل�سروع 
الوح���دوي خمطئ لأن هذه الزدواجية -كما يرى-اأربكت 
امل�سرحي���ني واأعاق���ت تط���ور امل�س���رح العرب���ي وتاأ�سيل���ه، 
وي�سي���ف اأن ا�ستخدامن���ا لّلغة الف�سحى كح���واٍر يف الفن 
امل�سرح���ي يجعلنا نخ�س���ر امل�سرح دون اأن نرب���ح الوحدة، 
وحجت���ه يف ذلك اأن ا�ستخدام اللهجة العامية كلغٍة للحوار 
امل�سرحي يتما�سى مع واقعي���ة امل�سرح وواقعية ال�سخو�س، 
وم���ن ثم يحق���ق النت�س���ار، معتم���دًا يف ذلك عل���ى اأقواٍل 
للجاح���ظ اأورده���ا يف كتبه الثاثة »البخ���اء« و«احليوان« 
و«البي���ان والتبي���ني« فف���ي حديث���ه ع���ن بخ���اء اجلاحظ 

حممد مندور
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يعر����س حمفوظ حجته الأوىل قائ���ًا اإن اجلاحظ عر�س 
ر  بع����س الأق���وال كما وردت ع���ن قائليها ومل يغ���رّي اأو يحوِّ
فيه���ا، وهو يف الوقت نف�س���ه ينّبه الق���ارئ يف هذا الكتاب 
اإىل اأن���ه اإن وجد حلن���ًا اأو كامًا غري معَرب ولفظًا معدوًل 
ع���ن جهته، ويعني ذلك اأنه تركه لأن الإعراب يبغ�س هذا 
الوج���ه)17( اأي اأن اجلاح���ظ ترك الكلم���ات كما وردت عن 
اأ�سحابه���ا دون تغيري اأو حتوير، ثم اأ�سار حمفوظ اإىل قوٍل 
اآخ���ر للجاح���ظ ورد هذه املرة يف كت���اب »احليوان« فجعله 
حجته الثاني���ة، اإذ يقول فيه �ساحبه : »اإن الإعراب يف�سد 
ن���وادر املولدين، كما اأن اللحن يف�س���د نوادر الإعراب«)18( 
ذلك اأن اجلاحظ كان ي�سطر اإىل �سرد بع�س النوادر على 
ل�سان اأهل البادية، لذا فه���و ين�سح با�ستخدام الف�سحى 
لأنه���ا تاأتي عل���ى ل�سانه���م، اأي اأن الكات���ب عند اجلاحظ 
يج���ب اأن يراع���ي واق���ع احل���ال.. وي�سر�س���ل حمفوظ يف 
اإي���راد اآراء اجلاحظ فينتقل اإىل كت���اب »البيان والتبيني« 
وياأخ���ذ منه حجت���ه الثالثة، ف���ريى اأن اجلاحظ انتقل من 
احل���وار املكتوب اإىل احلوار املروّي، اإذ قال : »متى �سمعَت 
-حفظ���ك اهلل- بن���ادرة م���ن ن���وادر الإعراب فاإي���اك اأن 
حتكيها اإل مع اإعرابها وخَمارج األفاظها، فاإنك اإن غريَتها 
باأن تلحن يف اإعرابها وخَمارج األفاظها واأخرجَتها خمرج 
املولدين والبلديني خرجَت من تلك احلكاية وعليك ف�سل 
كب���ري )اأي م�سوؤولية( واإذا �سمعَت بنادرة من نوادر العوام 
فاإي���اك اأن ت�ستعمل فيها الإع���راب اأو اأن تتخريَّ فيها لفظًا 
ح�سن���ًا اأو جتعل لها م���ن فيك )اأي فمك( خَمرج���ًا �سّريًا 
ف���اإن ذلك يف�سد الإمت���اع بها ويخرجها م���ن �سورتها«)19( 
هن���ا يطالب اجلاحظ ب���اأن يكون الكام ال���ذي ينقله من 
يقوم بدور الراوي عل���ى ل�سان �سخ�سياته مطابقًا للواقع، 
اأي اأن ي���ردده كما �سمعه، وهنا يت�ساءل حمفوظ بعد اإيراد 
هذه الأقوال املنقولة على ل�سان اجلاحظ مَل ل نتمثل نحن 
باأق���وال اجلاحظ ون�سر�سد باآرائ���ه ول�سيما اأن اجلاحظ 
ه���و من اأ�سي���اد اللغة العربية الذين اأدرك���وا اأن الفن ل بد 
اأن تتوفر في���ه املتعة والتعليم، اأو ِلَنُق���ْل الإمتاع والفائدة؟ 
بالطب���ع نحن نعلم اأن اجلاحظ يف ه���ذه الأقوال خ�س�س 

ومل يعمم، ول�سيما اأنه اأطلق القول حتديدًا بامِلَلح والنوادر، 
اإل اأن حمف���وظ مل يفْت���ه ه���ذا الأمر، لذا وم���ن اأجل تاأييد 
فكرت���ه وتاأكيده���ا ا�ستغرق يف احلديث اأك���رث، فقارَب بني 
اأقوال اجلاحظ وفنية امل�سرح، وراأى اأن امل�سرح هو »نادرة 
مو�ّسع���ة« على حّد تعبري دورمن���ات، ل بل راأى اأن ال�سروط 
الت���ي تنطبق عل���ى النادرة ال�سغرية تنطب���ق على النادرة 
الكب���رية لأن اجلاحظ -كما يق���ول- اأدرك العاقة الفنية 
بني الكام وقائل���ه، اأي عاقة ال�سخ�سية بلغتها، وعندما 
حت���دث حمفوظ عن العرو�س امل�سرحي���ة التي �ساركت يف 
مهرجان دم�سق امل�سرحي عام 1988 وجد اأن ال�سعف قد 
جتلى يف امل�سرحيات التي ا�ستخدمت اللغة الف�سحى كلغة 
للح���وار امل�سرح���ي، بينما حققت امل�سرحي���ات التي جعلت 
حواره���ا باللهج���ة املحكي���ة جناح���ًا ملحوظ���ًا، وقد ربط 
حمفوظ م�ساألة ارتباط اللهجة املحلية باجلودة ملا »تتيحه 
من حرية يف الإبداع للكاتب، ومن حرية يف الأداء للممثل، 
وم���ن حري���ٍة لّلع���ب بال�سخ�سي���ات للمخ���رج«)20( وح���اول 
حمف���وظ اأن يتعم���ق بفكرت���ه اأك���رث بهدف الإقن���اع وذلك 
عندم���ا جعل ا�ستخ���دام اللغة الف�سيح���ة يف امل�سرح نوعًا 
م���ن اأنواع التغريب، ففي حديثه عن العاقة الع�سوية بني 
اللغة املحكي���ة وطبيعة الفن امل�سرحي وج���د اأن ا�ستخدام 
الف�سحى يف العر�س امل�سرحي هو نوع من اأنواع التغريب، 
ول يق�سد هنا التغري���ب باملعنى الربيختي واإمنا التغريب 
املمق���وت ولي����س امل�ستح���ب لأن���ه يوؤث���ر �سلب���ًا يف العملي���ة 
امل�سرحية، اإذ يقول : »التغريب الذي يرى البع�س اإنه يازم 
اللعب���ة امل�سرحية اإمنا هو تغريب يقت�سر يف احلقيقة على 
التمثيل وعلى اللعبة الإخراجية، ورمبا على املو�سوع، لكن 
اإذا اأ�سيف تغريب اللغة اإىل هذه اللعبة يف امل�سرح الواقعي 
ا�ستهلك التغريبان بع�سهما البع�س، و�سارت اللعبة بعيدة 
عن التاأثري يف جمهوره���ا«)21( ويق�سد بذلك اأنها اأ�سحت 
تفتق���د نقطة الت�س���ال احلميمة بني العر����س واملتفرج.. 
���ز على �سرورة  والغري���ب يف الأم���ر اأن حمفوظ بعد اأن ركَّ
ا�ستخ���دام اللهج���ة العامي���ة بحج���ة اأنها حتق���ق النت�سار 
وتتنا�س���ب مع واقعي���ة امل�سرح وتنقذ العم���ل امل�سرحي من 
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اأن يغ���رد خارج ال�س���رب وجعلها م�سروط���ة بقدرة الكاتب 
ه  عل���ى توظيفها يف �سياق اللعبة ن���راه بعد ذلك كّله قد تنبَّ
اإىل اأن اللهج���ة العامية املحلية لقطٍر ما لي�ست مفهومًة يف 
جميع الأقطار العربية، وهذا براأيه يعيق عملية التوا�سل، 
ل���ذا ومن اأج���ل اخلروج من ه���ذا املاأزق اق���رح اأن يرافق 
كّل عر����سٍ م�سرح���ي باللهجة الدارجة ملخ����سٌ مَل�ساهده 
وف�سول���ه بالف�سحى به���دف ت�سهيل عملي���ة التو�سيل)22( 
���ل اأن يتبن���ى الق�س���م الثق���ايف يف  ل ب���ل اأعل���ن اأن���ه يف�سِّ
اجلامعة العربية ق���رارًا على امل�ستوى القومي يفر�س على 
التلفزيونات العربية اأن تعر�س م�سل�سًا واحدًا على الأقل 
م���ن امل�سل�سات التي حتكي بالعامية، �سرط اأن تكون هذه 
امل�سل�س���ات رفيعة امل�ستوى لتج���ذب املتلقي وت�سجعه على 
فهم اللغة املحكية لهذا البلد اأو ذاك، وُيحمد ملحفوظ اأنه 
مل يطال���ب �سعبًا ما اأن ينتقل اإىل بيئة �سعٍب اآخر اأو بيئاٍت 
اأخ���رى ويعي�س فيها فرة من الزم���ن بهدف فهم لهجتهم 

املحكية من اأجل فهم عرو�سهم امل�سرحية .
اأم���ا الكاتب يو�س���ف اإدري�س فق���د اأق���ّر اأن اللغة هي 
و�سيل���ة تعب���ري بالدرج���ة الأوىل، لذا ينبغي له���ا اأن تعك�س 
ب�س���دٍق واأمانة ما ي�سعر ب���ه امل�سرحي وما يري���د اأن يعرّب 
ب���ه ليو�سل���ه اإىل النا�س، وم���ن هنا ياأتي اإ�س���راره على اأن 
تك���ون مفهومة م���ن قبل جمي���ع املتفرجني عل���ى اختاف 
م�ستوياته���م الثقافية، ولعل اللهج���ة الدارجة -كما يرى- 

هي التي حتقق الهدف لأنها قريبة من مقا�سده ومفهومة 
م���ن قبل الآخري���ن، ولعل هن���اك �سببًا اآخر جع���ل يو�سف 
اإدري����س يرجح كف���ة ا�ستخدام اللهج���ة العامية يف امل�سرح 
وه���و اأن اللهج���ة العامي���ة -كما يق���ول- ق���د ارتفعت اإىل 
م�ستوى ثق���ايف اأعلى مما كانت علي���ه، فالإن�سان امل�سري 
ه���ّذب لهجته العامية عن طري���ق التعليم وقراءة املجات 
و�سماع الإذاعة، وُيذكر اأن اإدري�س كتب م�سرحياته باللهجة 
العامي���ة، مع بّث بع�س اجلم���ل باللغة الف�سحى كما جتلى 
ذل���ك يف م�سرحية »الفرافري« ع���ام 1964)23( اأما الكاتب 
توفيق احلكي���م فقد نبعت امل�سكلة عن���ده من املفارقة بني 
لغ���ة الن�س املق���روء ولغ���ة العم���ل امل�سرحي املج�ّس���د، اإذ 
ي���رى اأن ا�ستخدام الف�سحى يف الق���راءة يجعل امل�سرحية 
مقبول���ة ومفهوم���ة، اأما يف حالة التمثي���ل والتج�سيد فاإنها 
ت�ستل���زم الرجم���ة، ويف كلت���ا احلالت���ني ل ُيرك���ن ل اإىل 
الف�سح���ى ول اإىل العامية، لذا ل بّد من ا�ستبدالهما بلغة 
تراوح بني العامي���ة والف�سحى، وهذه اللغ���ة اأطلق عليها 
»اللغ���ة الثالث���ة« ويق�سد لغًة ل جت���ايف الف�سحى، وهي يف 
الوقت نف�سه ما ميكن اأن ينطق به الأ�سخا�س مبا يتنا�سب 
م���ع طبائعهم وجو حياته���م)24( وقد توّخى م���ن وراء هذه 
التجرب���ة نتيجت���ني، »اأولهم���ا ال�س���ري نحو لغ���ة م�سرحية 
���دة يف اأدبن���ا تقرب بنا من اللغ���ة امل�سرحية املوحدة  موحَّ
يف الآداب الأوربي���ة، وثانيهما -وهي الأهم- التقريب بني 
طبقات ال�سع���ب الواحد وبني �سعوب اللغة العربية بتوحيد 
اأداة التفاه���م عل���ى قدر الإم���كان دون امل�سا�س ب�سرورات 
الفن«)25( اإل اأن توفيق احلكيم عندما حاول اأن يطبق هذه 
التجرب���ة، اأو ِلَنُقْل اللغة الثالثة عل���ى م�سرحية »ال�سفقة« 
ع���ام 1956 مل ينجح لأن اللغة جاءت يف امل�سرحية مزيجًا 
بني الف�سح���ى والعامي���ة، وُيذكر اأن احلكي���م عاد بعدها 

ليكتب بلغٍة ف�سيحة بليغة . 
نلح���ظ مما تق���دم اأن دافع القومية العربي���ة كان قويًا 
عن���د الكّت���اب امل�سرحيني، اإذ اأدرك���وا اأن اللغة لي�ست جمرد 
اأداة للتوا�س���ل اأو اأداة للتفك���ري، ب���ل اإنه���ا -اإ�سافًة اإىل هذا 
وذاك- ال�سبي���ل ل�ستيع���اب ما خلَّفه لن���ا الأجداد من تراٍث 

ع�صام حمفوظ
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وم���ا �سنغر�س���ه م���ن اإرٍث لاأحف���اد، واأن اللغ���ة املوّحدة يف 
امل�سرح العربي رمبا تكون قوة فّعالة يف بناء امل�سرح العربي، 
فكانت الدع���وة اإىل متّثل الف�سحى اأقوى واأعمق، اإذ �سملت 
تاأيي���د العدد الكب���ري من الكّت���اب والنقاد، وهك���ذا نرى اأن 
ال�س���راع قد احتّد بني اللغة الف�سح���ى واللهجة العامية يف 
امل�سرح م���ع بداية مرحلة التاأ�سي���ل، اأي بعد حرب حزيران 
1967 وهذا ال�سراع ُح�س���م تقريبًا يف باقي الفنون ل�سالح 
اللغة الف�سيحة وبقي معلَّقًا يف الفن امل�سرحي، ولعل ال�سبب 
يف ذلك هو اللقاء احلي بني املتفرج واملمثل، فهو لي�س ن�سًا 
مقروءًا فح�سب بل هو فعٌل جم�ّسد اأي�سًا، اإل اأن هذا ال�سراع 
واإن خفت �سوُته يف بداية العقد الأول من الألفية الثالثة لكنه 
مل ُيح�َس���م ل�سالح الف�سحى عل���ى الرغم من زيادة التعليم 
والوع���ي وانت�س���ار امل�سرح وك�سر احلواج���ز الإقليمية، وعلى 
الرغ���م من ت���داول املادة املق���روءة يف ال�سح���ف واملجات 
الثقافي���ة  والأن�سط���ة  امل�سرحي���ة  باملهرجان���ات  واللت���زام 
املتنوعة، ومل ُيح�َسم اأي�سًا ل�سالح العامية، اإل اأننا نلحظ يف 
ال�سن���وات الأخرية طغيان امل�سرحيات املعرو�سة التي جعلت 
حواَرها باللهج���ة املحكية، بل املغرقة باملحلية على خ�سبات 
م�سارحن���ا، وهذه ظاه���رة ل �سك اأنها مقلق���ة ول�سيما اأننا 
مازلنا ن�سع���ى جاهدين وجادين اإىل تاأ�سيل امل�سرح العربي 
وتر�سيخ���ه واإب���راز هويته العربية التي ُتع���ّد اللغة الف�سحى 

َمعَلمًا وا�سحًا من معاملها .
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���د به ع���ادًة الأداء  »لغ���ة امل�ص���رح« تعبرٌي ع���ام ُيق�صَ
اللغ���وي لعمل م�صرحي، غ���ري اأن التعّمق في���ه يطلعنا على 
�صروب لغوية عدة بق�صد اإي�صال فكرة ل تقف عند حدود 
املنط���وق، بل تتعداه���ا اإىل لغة اجل�صد والإمي���اء والإيحاء 
والتعب���ري والت�صكي���ل احلرك���ي والتكوين ال���ذي ي�صري اإىل 

دة ت�صل اإىل النّظارة على حدٍّ �صواء . دللٍت حمدَّ
ويرى لغويون اأن م�صاأل���ة التق�صيم املدر�صي يف طريف 
اللغة )املُْر�ِصل واملُ�ْصَتْقِبل( تختلف عندما يتعلق الأمر بلغة 
امل�ص���رح، اإذ اأن املُر�صل يف امل�صرح لي�س فردًا، بل جمموعة 
ل���ة من الكاتب واملخرج واملمثل���ن وم�صممي الديكور  م�صكَّ

ي فهو املتفرجون اأو القراء .  والتقنين، اأما املتلقِّ
ومنذ اأن و�صع عامل الل�صانيات ال�صوي�صري فريدناند 
دي �صو�صي����ور 1857-1913 اأ�ص����وَل عل����م الل�صانيات يف 
الثنائي����ات اللغوي����ة بقيت اللغة يف �صت����ى اأنحاء العامل يف 
اإط����ار املفهوم الأويل لّلغة على اأنها تت�صكل من عن�صرين 
ي�ص����كالن قطَبي التوا�صل )املر�صل واملر�صل اإليه( وبقيت 
ه����ذه النظرة �صائ����دة اإىل زمن لي�س ببعي����د، ُي�صاف اإىل 
ذل����ك اخلط����اب امل�ص����اغ على اأ�صا�����س و�ص����ٍع ذي طبيعٍة 
متعارف عليها، حيث يت����م التوا�صل بو�صاطة قناة ت�صكل 
الو�صيلة امل�صرتك����ة بينهما، على اأن يكون اخلطاب يت�صق 
واملرج����ع الذي تنتمي اإليه اللغة التوا�صلية بن القطبن، 
واأن يك����ون الن�ص����ق اللغ����وي املتع����ارف عليه داخ����ل اللغة 
نف�صه����ا، اأي لي�س عرب الرتجمة، وهذا املدلول قا�صر عن 
الفن����ون الأدائية التي جتاوزت الفهم ال�صيق لقواعد لغة 

ما لت�صكل ف�صاًء اأرحب .

اللغ���ة معجمي���ًا و�صيل���ة لتب���ادل امل�صاع���ر والأف���كار 
كالأ�ص���وات والألف���اظ ولغ���ة اجل�ص���د واإمي���اءات واأو�صاع 
اجل�ص���م وتعاب���ري الوجه الإرادي���ة والالاإرادي���ة والتوا�صل 
الإ�ص���اري وال�صفهي ونغمة ال�صوت والوقفات والبت�صامات 

والتاأوهات والنرب، اإىل غري ذلك . 
واللغة م�صتّقة اأ�صا�صًا م���ن اللوغو�س )العقل( وتوؤكد 
الفل�صفة اأنها �صوت العق���ل، ومنها اللغة الإغريقية اأخذت 
املعنى نف�صه، مع اأن بع�س دار�صي اللغات يعيد الأ�صل اإىل 
اللغ���ات ال�صورية القدمي���ة، وحتدي���دًا الكنعانية، ويذهب 
���م الأ�ص���وات يف  البع����س اإىل اللغ���ط، اأي البغ���ام اأو توهُّ
الأ�صم���اع، ويق���ال : �صمع���ت ُلغاته���م، اأي �صمعت اختالف 

كالمهم اأو لغطهم .
ومن خالل هذه العجالة يف املعنى املعجمي وتطوره 
الدليل تاريخيًا �صنجد اأن اللغة ل تتوقف على الأ�صوات 
اأو تقت�ص���ر عليه���ا ول عل���ى اللف���ظ املتفق عل���ى حروفه 
و�ص���روب نطقها عند اأم���ة اأو �صعب، بل تتعدى ذلك اإىل 
لغات اأخرى اإ�صارية وحركية و�صوتية، ورمبا اإىل النغمة 
والتوقيع الإيقاعي وال�صوء وطريقة حتريكه والت�صرف 
ب���ه و�صطوع���ه وخفوت���ه وحتريك���ه يف دوائ���ر اأو ا�صكال 
هند�صي���ة ميكن اأن توؤدي ر�صال���ة اإبالغية، اأو من خالل 

الألوان، وغري ذلك .
اإنها اإذن حال���ة اإدراكية بن املر�ص���ل واملتلقي، �صواء 
���دًا اأو مرجت���اًل اأو مفتعاًل، وه���ي بالتايل حالت  اأكان مقعَّ
اإدراكية وانفعالية، ذهنية وعاطفية، كما ل يفوتنا اأن نلمح 
هنا اإىل لغة املو�صيقا والإيقاع والرموز الإ�صارية الع�صكرية 

د�ود �أبـــــو �شــــــقرة

لغــــة امل�ســــــرح العربــــــي
�جتاهــــات و�جتهـــــاد�ت
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واللغات املفرت�صة التي يتوافق عليها العلماء لفكِّ طال�صم 
لغة منقر�صة .

م �صنج���د اأن وظيفة اللغ���ة الأرقى هي  ول���كلِّ م���ا تقدَّ
البيان والإي�صاح عن املق�صد بن املر�صل واملتلقي .

اإن اللغة كاأداة توا�صل ذرائعية تن�صب وظيفتها على 
التف�صري والتو�صيح، والغاية من الر�صالة هي اإفهام النا�س 
ودعوته���م اإىل احل���ق بلغة وا�صحة جلميع م���ن يتكلم بلغة 
الق���وم، وجند عند اأبي عثم���ان اجلاحظ 163-255 ه� اأن 
ط���رق التوا�صل متعددة، منها اللغة )اللفظ( الإ�صارة، ثم 
العق���د، ثم اخل���ط، ثم احلال، وه���و يرى اأن البي���ان �صاٍم 
جامع لكل �ص���يء ك�صف املعنى، وت�صت���وي يف ذلك اأجنا�س 
الدلل���ة كافة� فباأي �صكل اأو�صح���َت املعنى فاإن ذلك يطلق 

عليه اجلاحظ بيانًا .
ويرى ر�صول علم الل�صانيات دي �صو�صيور يف ثنائياته 
اللغوي���ة ال�صه���رية اأن العالمة اللغوية تتك���ون من ثنائية/
ال���دال واملدل���ول، مبعن���ى ال�ص���ورة ال�صوتي���ة اأو املادي���ة 
والت�صوي���ر الذهني غري املادي، يف حن يذهب الفيل�صوف 
الأمريك���ي ت�صارلز �صان���درز بري����س 1839-1914 اإىل اأن 
العالقة اللغوية ل تقت�صر على الدال واملدلول فح�صب، بل 
تتعدى ذل���ك اإىل العالقة باملرج���ع، اأو بالعامل اخلارجي، 
وه���و يرى اأنه نتيجة ذلك تن�صاأ عالقة الت�صابه كما يحدث 
يف ال�ص���ورة الفوتوغرافي���ة ل�صخ�س ما، اأو م���ا يدل عليه 
معن���ى التثاوؤب الذي يدل عل���ى النوم مثاًل، وكذلك الرمز 
املر�صوم اأو اللون الأحمر واإ�صارته اإىل الغ�صب، اأو احمرار 
الوجه الذي يدل على اخلوف اأو اخلجل، اإىل ما هنالك .

اأم���ا ال�صكالنيون الرو�س فقد ميزوا بن اللغة الأدبية 
واللغ���ة اليومي���ة لأنه���م راأوا اأن الف���ن و�صيل���ة نف���اذ اإىل 
جوه���ر املو�صوع، اأما املو�ص���وع نف�صه فلي�س ب���ذي اأهمية، 
فال�صكالني���ون ي�صريون اإىل نزع الألفة عن الأ�صياء جلعلها 
غريبة، واأو�صح الكاتب الرو�صي بوري�صوفيت�س �صكلوف�صكي 
1893-1984 اأن اجلوه���ر يجعلن���ا ن�صع���ر بالأ�صياء جلعل 
احلج���ر �صلدًا، وغايت���ه اأن ينفذ اإىل �صح���ر اللغة الكامن 
كم���ا ن�صت�صعره ل كما هو عليه يف الواق���ع)1( وهذه النظرة 

لل�صكالني���ن ه���ي التي اقت���ادت الكات���ب الأمل���اين برتولد 
بريخت 1898-1956 كي يتج���ه اإىل »التغريب« فالتجربة 
���ف يف اإطار جديد كي  عنده جمموع���ة من العالمات توظَّ

تك�صر األفة اعتاد عليها املتفرج . 
اأم���ا مدر�ص���ة براغ الل�صاني���ة التي تاأ�ص�ص���ت يف العام 
1926 ف�صنجد لديه���ا نظرية خا�صة تقوم على اأن النظام 
اللغ���وي يتك���ون م���ن و�صائ���ل تعبريي���ة ت���وؤدي وظائَفها يف 
ت�صجيع الفهم املتبادل ودرا�ص���ة الوظيفة الفعلية لأحداث 
النط���ق وما يجري تو�صيل���ه ومنا�صبة ذلك، كما ت�صري اإىل 
اأن اللغ���ة حقيقة واقعية، منُطها حمكوم بعالقات خارجية 
غري ل�صانية كالو�صط الجتماع���ي واملتلقي )اأي ال�صريحة 
امل�صتهدف���ة( له���ذا وج���ب التمييز ب���ن لغة الثقاف���ة ولغة 
الأعم���ال الأدبية، ولغة الدوري���ات العلمية ولغة ال�صحافة 
العادي���ة الت���ي ميكن معه���ا الت�صاه���ل اأكرث م���ن الو�صائل 

الثقافية اأو العلمية .
َد ال�صروِب  وعلى �صعيد لغ���ة امل�صرح �صنجد اأن تع���دُّ
اللُّغوي���ة امل�صرحي���ة يجتاح احلدود الن�صقي���ة لّلغات عامة، 
وحتى داخ���ل لغة واح���دة كالعربي���ة اأو الأملانية من خالل 
فر����س مناذج التوا�صل اللغوية التعبريية وغريها، وهناك 

عبد الرحمن عرنو�س
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َفْه���ٌم لتعدد اأ�صكال اللغ���ة امل�صرحية والأدائي���ة الإي�صالية 
يلخ�صها الناقد البولوين رومان اإينغاردين 1970-1893 
يف اأنَّه مييز بن الن�س الدرامي الأ�صا�صي املتمثل باحلوار 
الذي ي�صمعه امل�صاهد والن�س املعّد لالإخراج الذي يت�صمن 
عب���ارات اإر�صادية كن����س م�صاعد ل يتلق���اه امل�صاهد، كما 
يع���دُّ ذلك �صم���ن جمموع���ة اأن�ص���اق ي�صتخدمه���ا امل�صرح 
ملح���اكاة الواقع واملتلقي، وهذه اإح���دى م�صادر فهم اللغة 
التوا�صلية عامة، لكن البحث فيها قد يكون عميقًا ويبعدنا 
ع���ن الغاي���ة يف احلديث عن لغة امل�ص���رح العربي حتديدًا، 
له���ذا �صنق�ص���ر البحث على اأهمي���ة اللغ���ة امل�صرحية بن 
اللهجات العامية واللغة الف�صيح���ة كن�صق تفكري توا�صلي 
دقيق يف اإي�ص���ال الر�صالة الأدبية-الفني���ة من املبدع اإىل 
املتلق���ي ابتداًء بالكاتب عرب املخرج والطاقم الفني للعمل 

من ممثلن وتقنين، و�صوًل اإىل املتلقي .
ولك���ي ندخل يف �صل���ب املو�صوع �صنفرت����س مثاًل اأن 
تقوم فرقة جزائرية بتق���دمي عمل م�صرحي بلهجة مغرقة 
يف حمليته���ا يف دول���ة خليجي���ة، بالتاأكي���د يحت���اج العم���ل 
اإىل ترجم���ة بو�صيل���ة ال� »�ص���اب تايتل« املتبع���ة يف ال�صينما 
والتلفزي���ون، الأم���ر ذات���ه ا�صتخ���دم لفيلم كويت���ي ا�صمه 
»ب�س يا بح���ر« الذي ترجم اللهجة الكويتية اإىل لغة عربية 
ف�صيحة، وهذا الأمر يذه���ب الكثريون اإىل اأنه اأقرب اإىل 
ر اأن الواقعية  الواقعي���ة، وه���ذا �صحيح، لكن من الذي ق���رَّ
املفرط���ة هي غاية الفن واأرقى اأدواته، واإن كان هذا الأمر 
مباح اإىل درجة معين���ة يف ال�صينما والتلفزيون فهل ي�صح 

يف امل�صرح؟

ويذه���ب بع����س املربرين لت�صلُّل اللهج���ات اإىل الفن، 
عل���ى اأن بع����س اللهج���ات العربي���ة كالعامي���ة امل�صرية اأو 
ال�صوري���ة اأ�صبحت مفهومة يف اأنح���اء الوطن العربي، ومع 
ذل���ك �صاأ�صرب مث���اًل : كلنا نعرف اللهج���ة امل�صرية التي 
ت�صلل���ت اإىل َمعينن���ا اللغ���وي ع���رب امل�صل�ص���الت والأف���الم 
امل�صرية التي ت�صيَّدت عقودًا ال�صاحة الفنية العربية، ومع 
ذل���ك �صنجد الكثري م���ن الكلمات امل�صري���ة التي ل نفهم 
معناه���ا بدقة، لكن ل���و ُكِتبت هذه الكلم���ات بلغة ف�صيحة 

ف�صنجد اأن اجلميع يفهم معانيها بدقة .
يتف���ق معظم النقاد على اأن اللعبة الفنية لي�صت نقاًل 
اأمين���ًا للواقع، بل هي لعبة حتاك���ي الواقع لت�صتخل�س منه 
جتربة حياتي���ة تهدف اإىل غايات واأغرا����س ترتقي بفهم 
املجتمع وتنحو به اإىل الأف�صل، متوائمة يف ذلك مع غائية 
الأدب، وامل�ص���رح رمبا ه���و الفن الأبرز ال���ذي يلتقي لديه 
الف���ن والأدب، لذل���ك ف���اإن اللعب���ة الفني���ة يف امل�صرح هي 

الأكرث تكثيفًا والأكرث اإيحاًء من كل الفنون . 
اإن لغ���ة امل�صرح ت�صارع ال�صعر ال���ذي يت�صق وامل�صرح، 
في�صكالن �ُصداه وحُلمته م���ن حيث الدللة واللغة املجنحة 
املوحي���ة ذات الطبيعة الإبداعية التي تغ���زل تعدَد املعاين 
كما ين�صج الثوب متعدد الأ�ص���كل بديع الألوان ول يت�صمن 
اأزهارًا فح�ص���ب بل اأ�صكاًل جتريدية تث���ري اخليال ورموزًا 

تعبريية موحية بدللة ل يختلف عليها اثنان .

اللغة واحلوار
ة كال�صرد  تنق�ص���م اللغة امل�صرحي���ة اإىل م�صتويات عدَّ
والو�ص���ف واحلوار، ول اأعتق���د اأن ثمة خالفًا بن املهتمن 
حول اأحقية اللغة العربي���ة الف�صحى يف الو�صف وال�صرد، 
لك���ن امل�صكلة ترتكز يف احلوار امل�صرح���ي، لذلك ل ُبدَّ من 

اأن يرتكز البحث هنا على لغة احلوار .
اأذك���ر اأنن���ي اأدرُت ن���دوة للغ���ة امل�ص���رح يف مهرجان 
امل�ص���رح العربي يف القاهرة ع���ام 2004 �صارك فيها عدٌد 
م���ن اأ�صاتذة اأكادميية الفنون يف القاهرة ومدير مهرجان 
امل�ص���رح العربي د.عم���رو دوارة ورئي����س املهرجان اآنذاك 

عمرو دوارة
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د.ه���اين مطاوع ود.عبد الرحمن عرنو����س اأ�صتاذ التمثيل 
يف معه���د الفنون امل�صرحية يف اأكادميية الفنون واأ.ع�صام 

عبد اهلل اأمن �صرِّ املهرجان . 
بدايًة اأوردُت مالحظة حول م�صطلحات ن�صتخدمها 
كث���ريًا من دون اأن نتفق عل���ى مدلولتها مثل : نقول »اللغة 
الف�صح���ى« و«اللهجة العامية« و«اللهجة املحكية« و«اللغات 
الدارج���ة« واأو�صحُت اأنني اأميل اإىل تعبري »اللغة  املحكية« 
ولي����س »اللهجة املحكية« ول »العامية« اأو »الدارجة« مبعنى 
اأن امل�صطلح الدقيق للتعبري عن واقع حال ما ُي�صتخَدم يف 
امل�صارح العربية كبديل للف�صحى اأحيانًا هو اللغة املحكية 
يف هذا البلد اأو ذاك لأن معنى العامية ياأتي على الأعم يف 
كل ال���دول، اأو حتى يف الدول���ة نف�صها، يف حن جند تباينًا 
يف اللهج���ة بن العا�صمة والري���ف وخمتلف املناطق داخل 
البلد  الواحد، فما بالك يف البلدان العربية على اختالف 
اللهجات فيه���ا، ومن ثم فاإن »الدارجة« اأي�صًا تفيد املعنى 
نف�صه لتوحي باأنها دارجة اأو معروفة اأو ماألوفة يف خمتلف 
البل���دان، وهذا غ���ري �صحيح، اأم���ا م�صاأل���ة الختالف يف 
حتدي���د مفهوَمي »لغة« و«لهجة« فع���رّبُت عن اعتقادي باأن 
ا�صتخ���دام تعب���ري »لغ���ة« اأدّق، عل���ى عك�س ما ه���و �صائد، 
مبعن���ى اأن اللغة هي لغة القوم، ونقول : اإن القراآن الكرمي 
ن���زل على �صبع لغات اأو ع�صر، ول نقول لهجات، فاإن كانت 
د  �صمة الكالم للقبيلة العربية ت�صمى لغة فالأف�صل اأن نوحِّ
امل�صطل���ح عل���ى ما جاء به الق���راآن الك���رمي، واللغة اأ�صح 
من حي���ث املنطق لأنها ناجت���ة عما ينطق ب���ه الل�صان، يف 
ف اللغة باأنها اللغة  حن جن���د اأن امل�صطلح احلديث يع���رِّ
املح���ددة بقواع���د ت�صب���ط ف�صاحته���ا ف�صموا م���ا عداها 
د »لهج���ات« و�صواء  مم���ا يخرج عل���ى الن�صق اللغ���وي املقعَّ
اتفقنا عل���ى ت�صميتها لهج���ات اأو لغات فاإن���ه من الأف�صل 
اأن ن�صميه���ا »املحكية« فتنطبق على هذا البلد اأو ذاك، ول 
ن�صميه���ا »العامي���ة« ول »الدارجة« كما اأ�ص���رُت اإىل اأهمية 
التوا�ص���ل ب���ن اأقطار الوط���ن العربي بلغ���ة ف�صحى لأنها 
القا�ص���م امل�ص���رتك بن اجلميع ول لب����س فيها ل يف املعنى 
ول يف البي���ان، واأ�ص���رُت اإىل اأن الفنون من اأهم اأغرا�صها 

هو الرتقاء بالذائق���ة والناحية اجلمالية التي تكون اللغة 
و�صيلة لها . 

وحت���دث د.عب���د الرحم���ن عرنو�س عن منه���ج اللغة 
اجل�ص���دي الذي يج���ب اأن يتمكن منه املمث���ل بحيث ت�صل 
الإيحاءاُت والإمياءات اجل�صدية حتى واإن مل ت�صل كلماُته 
اإىل اأ�صم���اع املتف���رج، وا�صتغرق يف ذل���ك اإىل املنهج الذي 
يعمل علي���ه يف متكن قدرة املمثل يف جع���ل وجهه ين�صطر 
اإىل ن�صفن، يعرّب اأحدهما عن ال�صر والآخر عن نقي�صه.. 
اإنه يتحدث عن لغة ل ميكن التعبري عنها اإل يف امل�صرح . 

يف ح���ن طرح د.عمرو دوارة مع�صل���َة اللغة املحكية، 
وخا�صة �صمن مهرجان الأقاليم الذي يتوجه اإىل الطبقة 
ال�صعبي���ة، م�ص���ريًا اإىل اأن الف�صحى هي اللغة الأرقى التي 
يج���ب اأن يتوج���ه امل�ص���رح اإليها ويت���ّوج عمله به���ا، ولي�س 
�صحيح���ًا التذرع بحجة التقرب من الطبقات ال�صعبية من 

خالل ا�صتخدام اللغة املحكية للم�صرح)2( .  
اإن احل���وار هو الأ�صا�س يف لغ���ة امل�صرح، فاإن �صعَف 
احلوار انهدم البناء الدرام���ي، فاحلوار الهادف واملمتع 

حممد مبارك بالل
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ي�ص���كل ج�صرًا للتوا�صل بن املر�ص���ل واملتلقي.. اإنه »يبلور 
�صمة الفع���ل، فال�صخ�س الذي ينب����س بكلمة واحدة ذات 
دلل���ة حقيقي���ة يك���ون فعله بق���درة رج���ل يق���وم باأعنف 
احل���ركات اجل�صماني���ة، وكال العمل���ن يدفع���ان جمرى 
الق�ص���ة اإىل اأم���ام، الأول يدفعه���ا ع���ن طري���ق الكلمة، 
والثاين عن طريق احلركة«.. وبناء على ذلك فاإن احلوار 
يحق���ق عدة اأغرا����س رئي�صة يف امل�صرح، منه���ا : »اإظهار 
خوا����س ال�صخ�صي���ة، تعزيز احلبكة، تو�صي���ل املعلومات 
املطلوب���ة، اإبراز احلالة العاطفي���ة للمتحدث، كما يحقق 
ع���دَة اأغرا����س عر�صي���ة مث���ل : بن���اء الإرادة، التمهي���د 
للكوارث واملتاعب وال�صعادة والنجاح، جتميع اأو تلخي�س 
اأح���داث احلبك���ة.. اإلخ.. م���ن هنا تربز قيم���ة الكلمة يف 
امل�صرح، اأما اإذا مل ت�صل هذه الكلمة اإىل جمهور النظارة 
فم���ا الفائدة املرجوة من كل جمالي���ات وتقنيات العر�س 

امل�صرحي املقدم؟«)3( .
ويذه���ب ج���ربا اإبراهي���م ج���ربا يف درا�صة ل���ه حول 
م�صكل���ة احل���وار يف امل�صرحي���ة العربي���ة احلديث���ة اإىل اأن 
»اللغ���ة طاقة، ويجب على الكات���ب اأن ير�صدها وي�صرفها 
واإل هدره���ا، فاللغ���ة اإم���ا اأن تك���ون م�صحون���ة بالطاقة اأو 
رخ���وة مهدورة الطاقة« ويرى اأنه »ثم���ة لغة ت�صتطيع حمل 
التاأزم والتوتر، ولغة ل ت�صتطيع ذلك، واأن اللغة الف�صحى 
اأقدر على حمل التاأزم والتوتر، ل �صيما يف حالت الو�صف 

وال�صرد والتحليل املنطقي«)4( .

ح�ص���رُت ندوة يف اإم���ارة ال�صارقة عام 2006 اهتمت 
بلغ���ة امل�ص���رح العرب���ي عل���ى وج���ه التحدي���د، ح�صره���ا 
م�صرحيون من 12 دولة عربية، منها �صورية، وكان الكاتب 
ولي���د اإخال�صي فيها من �صورية، وغّن���ام غنام من الأردن 
وطرح امل�صاركون فيها �صوؤال : هل كان من ال�صواب حقًا اأن 
تفن���د لغة عن لغة للم�صرح؟ وهل امل�صرح قادر على اختيار 
لغت���ه اخلا�ص���ة؟ وهل اللغ���ة يف امل�صرح هي اللغ���ة املحكية 
اأم املكتوب���ة؟ اأم اأن اللغ���ة يف امل�ص���رح هي جمم���ل العملية 
الإبداعية مبا فيها الن�س املكتوب والن�س الب�صري الذي 

يتحقق فوق خ�صبة امل�صرح؟ 
ل���كل عمل فن���ي لغته اخلا�ص���ة، ولهذا ف���اإن العر�س 
يتحقق م���ن خالل الفكرة واأ�صلوب العم���ل، مع النظر اإىل 
اأن امل�ص���رح يختلف عن بقية الأجنا�س الأدبية، اإذ اأنه ُكِتَب 
���ل على اخل�صبة ل لكي ُيق���َراأ، وهنا انق�صم امل�صاركون  ليمثَّ
حول اأحقية اللغة املحكية لكي ت�صل اإىل املتلقي، فقد راأى 
البع�س اأن اللغة الف�صحى هي الأ�صلح لأنها وعاء اللهجات 
جميعه���ا، كما اأنها ت�صلح للتفاهم يف كل الأقطار العربية، 
ومنهم من ذهب اإىل اأن ُم�صاهد امل�صرح ي�صيق بالف�صحى 
لأنه ل يتكلمه���ا ول يفكر بها، فهي ت�صلح لبع�س العرو�س 
التاريخي���ة وبع�س العرو����س الكال�صية، وا�صت���د النقا�س، 
بي���َد اأن���ه مل ينتب���ه اأح���د اإىل اأهمية التوا�ص���ل عرب الن�س 
املكت���وب العابر حلدود اللهجة وحتى احل���دود ال�صيا�صية، 
والف�صحى هي لغة القراآن ولغة العرب التي يتفاخرون بها 
بن ال�صعوب، وهي ق���ادرة مب�صتقاتها وكثافتها اأن تتقاطع 
مع اجلمه���ور دون الإح�صا�س باأنها ل ت�صلح للم�صرح، كما 
اأنها �صمدت لأكرث من 15 قرنًا، كما اأنه يجب النتباه اإىل 
اأن هن���اك طرف���ًا ثالثًا يف عملية التوا�ص���ل األ وهو املتفرج 
ال���ذي ل ت�صتطي���ع اأن حت���دده، خا�صة يف اخللي���ج العربي 
الذي تقطن فيه جن�صي���ات خمتلفة، وبالتايل فاإن العامية 

تفقد معناها .
وطرح ال�صحفي جمال مط���ر ت�صاوؤلت على �صيوف 
ملتق���ى ال�صارق���ة امل�صرحي ح���ول هذا املو�ص���وع، فتباينت 
الآراء اأي�ص���ًا وق���ال امل�صرحي حممد املدي���وين : »مو�صوع 

حممد املديوين
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ب ج���دًا ول ميكن  اللغ���ة يف امل�ص���رح مو�صوع معّق���د ومركَّ
اختزاله بق�صي���ة عامية وف�صحى فح�ص���ب لأن اللغة فيها 
م�صتوي���ات كثرية، وعندما نتكلم ع���ن لغة نتكلم عن نظام 
ومنظوم���ة، فهناك ال���كالم واللغ���ة وهو امل�صت���وى املماثل 
لفردي���ة ال�صخ�صي���ة يف ه���ذا النظ���ام لأن اللغ���ة عنده���ا 
مرتكزاته���ا النظري���ة، والع���رب �صبقوا الغ���رب يف نظرية 

املواقع، واجلملة يف نهاية الأمر تغري املواقع«)5( .
يف ح���ن اأكد حممد مبارك بالل على اأهمية ا�صتخدام 
اللغ���ة بوج���ه عام انطالقًا م���ن منطلقن اأ�صا�صي���ن، اأوًل ما 
ن�صميه املنطلق العام من خالل توجيه اخلطاب امل�صرحي اإىل 
اأن يك���ون ف�صيحًا وباللغة الأم ملا ميث���ل من بعد قومي، ثانيًا 
املنطل���ق اخلا�س وي�صتم���د م�صروعيته م���ن اإقليميته وبيئته، 
اأي العامي���ة كلغة، وهذان الأمران يعرّبان عن خ�صو�صيتن، 
فالعاّم هو الرتاث العربي، واخلا�س هو الإقليمي، لكن يجب 
اأن نحول اللغة اإىل عالمات واإ�صارات معنوية ولي�صت مادية، 
كاأن ناأخ���ذ بع����س الرموز الفكرية اأو التاريخي���ة اأو البطولية 
ونحوله���ا اإىل عالم���ات وا�صحة ذات دللة حم���ددة، فمثاًل 
عنرتة رمز للبطول���ة، والإ�صارات تكفي لأن توحي بالبطولة، 
فنتذكر عن���رتة اأو اأبو زيد الهاليل من خ���الل رمز واإ�صارة، 
وق�صي���ة اللغة يف امل�ص���رح ق�صية اأزلية و�صتبق���ى حا�صرة يف 

امل�صرح ما دام امل�صرح يف جوهره فنًا للجدل .

وذه���ب امل�صرح���ي املغربي عبد احلق ال���زروايل اإىل 
التاأكي���د على قيم���ة اللهجات العامي���ة يف الوطن العربي، 
لكن الطموح هو اأن تنت�صر احلركة امل�صرحية وتتوا�صل مع 
اجلمهور على اختالف النتماءات القطرية، وقال : »تبقى 
اللغ���ة العربية هي العمود الفق���ري لّلهجات العربية، وهي 
اللغ���ة الأم والتي من خاللها نتوا�صل م���ع جميع العرو�س 
يف البل���دان العربية دون الإح�صا����س باأننا اأمام لغة ولهجة 
ل ُتفَه���م واأن���ا اأطال���ب بلغة عربي���ة ُتكَتب للم�ص���رح ولي�س 
ن�صًا اأدبيًا للق���راءة فقط، واأن نطّوع اللغة العربية حتى ل 
تبدو مفَتعل���ة وم�صطنعة ولي�صت لغة اأكادميية واأدبية اإمنا 
لغ���ة يقوده���ا فار�س بتمّك���ن وفرو�صية.. اللغ���ة هي عالقة 
بن املمث���ل ولغت���ه، املمثل والنا����س، من خ���الل الندماج 

والتوا�صل«)6( .
واأ�ص���ار الكاتب الأردين يو�صف اأبو لوز اإىل اأن امل�صرح 
يف الإم���ارات العربي���ة انت�ص���ر لّلغة الف�صح���ى من خالل 
مهرج���ان دب���ي امل�صرح���ي ال���ذي ا�ص���رتط عل���ى الأعمال 
امل�صارك���ة اأن تكون بلغ���ة ف�صيحة، وق���ال : »اللغة العربية 
يف امل�ص���رح الإماراتي موجودة يف جتارب م�صرحية حملية 
مبك���رة، كم���ا اأن اأي���ام ال�صارق���ة امل�صرحية �صه���دت منذ 
ثمانيني���ات الق���رن املا�صي عرو�ص���ًا بالعربي���ة الف�صحى 
باأق���الم اإماراتي���ة اأو مبعاجلة ن�صو�س م�صرحي���ة اأجنبية 

عبد احلق الزروايل
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ترحاب���ًا  العرو����س  ه���ذه  ولقي���ت  الف�صح���ى،  بالعربي���ة 
جماهريي���ًا، ولقي���ت اأي�صًا حفاوة نقدي���ة عربية من جلان 
التحكيم ومن جانب امل�صرحين العرب �صيوف املهرجان، 
فاللغ���ة العربي���ة الف�صحى كما ه���ي لغة ال�صع���ر اأو ديوان 
الع���رب هي اأي�ص���ًا لغة دي���وان امل�صرح، وتظه���ر جمالياُت 
العربي���ة على اخل�صبة ب���الأداء والتمثيل ولغة الإ�صارة ولغة 
اجل�ص���د بو�ص���وح كبري، ذل���ك اأن املمثل ال���ذي ميتلك فن 
الإلق���اء وفنَّ الإيقاع ي�صتطيع مبهاراته هذه اأن يك�صف عن 
جماليات اللغ���ة العربية وي�صيف من طاقته امل�صرحية اإىل 
ه���ذه اجلماليات على اخل�صب���ة.. لقد وِل���َد امل�صرح قدميًا 
م���ن �صلع ال�صعر عل���ى خ�صبات الروم���ان والإغريق واأثينا 
مدين���ة الفل�صفة، وكانت اللغة ج���ذرًا اأ�صياًل يف هذا الفن 
التاريخي، واللغة العربية مازالت هي اجلذر الأ�صيل لأبي 
الفنون واأبي اللغات، فاإذا كانت لغتك �صاطعة م�صرقة حية 
فعقلك كذل���ك، وكذلك ج�صدك، فاجل�صد احلّي وحده هو 

الذي يتكلم«)7( .
ول يفوتنا هنا ذكر اجلهات امل�صبوهة التي تدعو اإىل 
تكري����س اللهجات املحلية كلغات قائم���ة بذاتها من خالل 
و�صائ���ل عدة، منها و�صائل التوا�صل الجتماعي التي بداأت 
بت�صي���ري برام���ج كتابة اللغ���ة العربي���ة ولهجاتها باحلرف 
الالتيني بذريعة اأنه اأكرث دقة من احلرف العربي، وذريعة 
اأخط���ر ه���ي اأن اللهج���ة امل�صري���ة اأو ال�صوري���ة اأ�صبح���ت 

معروف���ة لذل���ك ل غ���رو اأن يت���م ا�صتخدامه���ا باحل���رف 
الالتين���ي، وهو اأمر غاية يف اخلطورة وقع به الأتراك بعد 
اأن األغى م�صطفى كمال اأتاتورك احلرف العربي فخ�صرت 
الرتكي���ة احلديثة تراث���ًا غني���ًا اأ�صبح حبي����س املكتبات ل 
يفهمه الأت���راك الآن، فقط بدعوى اللح���اق باأوربا، وهذا 
اخلط���ر قائ���م فع���اًل، اإذ اأن هن���اك م�صاح���ات لتدري����س 
العامية كامل�صرية وال�صورية واملغربية ويكتبونها بالأحرف 
الالتينية وكاأنهم يقطعون جذورها العربية، وهي موؤامرة 

على اللغة العربية انتهجتها بع�س اجلامعات الفرن�صية .
 

التوا�سل اللغوي وامل�سرح
����ا ل �ص����ك في����ه اأن امل�صرح يقت�ص����ي لغة خا�صة  ممَّ
لأن التوا�ص����ل اللغوي يتوقف فق����ط على ما يف اللغة من 
قواعد �صوتي����ة و�صرفية وتركيبية، لكنها تبقى غام�صة 
اإن مل تدرج �صمن هذه القواعد معطيات تتعلق بال�صياق 
ب����كل ما حتتويه هذه اللفظة من مع����اٍن، اأما لغة امل�صرح 
ففيه����ا ذلك التنوع الدليل الذي ي�صكل لغة خا�صة.. اإن 
رو الجت����اه البنيوي ل  مفهوم الو�ص����ع كما ت�صوره منظِّ
ي�صكل مفتاحًا لفكِّ رموز اللغة اإذا مل ناأخذ يف احل�صبان 
العمليات التاأويلية اجلارية يف اأذهان املتخاطبن اأثناء 
التخاطب، كما اأنه يجب التنبه اإىل اأن هناك م�صتويات 
عدة للغة امل�صرحيات على اختالف اأنواعها، فبالتاأكيد 
تختل����ف لغة املونول����وج عن اللغ����ة الر�صيق����ة يف احلوار 
ر والعب����ارة املوحية، يف  ال����ذي يقت�ص����ي ال�صرعة والِق�صَ
حن يختلف ذلك عن لغة م�صرحية املونودراما، كما اأن 
امل�صرح اجلاّد يختل����ف بلغته عن امل�صرح التجاري الذي 
مييل مي����اًل منح����ازًا اإىل املحكية، فف����ي املونولوج تكرث 
العب����ارات الت����ي تعك�����س التعبري النف�ص����ي، وهي تختلف 
ب�صكل اأ�صا�صي عن الن�س احل����واري لعدد من املمثلن، 
وه����ذان يختلفان بالطبع عن الن�����س املكتوب للطفل اأو 
عن الن�س التاريخي الذي تقت�صي لغُته مفردات معّينة 
يتمي����ز بها عن اللغة الطفلي����ة اأو املحكية يف منطقة ما، 
ويك����ون اأمينًا للبيئة التي تتحدث عنها املادة التاريخية، 

يو�سف اأبو لوز
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ن����ًا عن لغ����ة امل�صرح  وكل م����ا �صب����ق يختل����ف اختالفًا بيِّ
الكوميدي الذي يعتمد التعابري ال�صعبية لإثارة ال�صحك 

والنتباه والتيّقظ .
كما ل يج���ب اأن نن�صى اأن هن���اك عبارات مرهونة 
ببيئ���ة معينة كث���ريًا ما يعتم���د عليها امل�ص���رح يف عملية 
التوا�ص���ل، وعلى الأخ����س يف امل�ص���رح الكوميدي الذي 
يعن���ى عناية ق�صوى مبث���ل هذه العب���ارات، وهنا تخرج 
اللغ���ة ع���ن كونها لغة توا�صلي���ة ذرائعي���ة، الق�صد منها 
الإي�ص���ال فح�ص���ب لأن الف���ن يقت�ص���ي تل���ك الإحالت 
املول���دة اإىل معاٍن خالقة ل تقف عن���د حدود امل�صطلح 
اللغوي، وي�ص���ن ال�صيميائ���ي الفرن�ص���ي بنفني�صت حربًا 
عل���ى القائلن باأن اللغ���ة هي و�صيلة التوا�ص���ل لي�س اإل، 
فيق���ول اإن الذين يزعمون اأن اللغة هي و�صيلة يت�صورون 
اأنه���ا الو�صيلة الوحي���دة والأكرث فعالي���ة للتوا�صل، فهي 
متّكنن���ا من اأن ناأم���ر اأو نطرح �ص���وؤاًل اأو نقوم باإعالن، 
وه���ذا ال���ذي يوؤدي بن���ا اإىل القول اإن اللغة ه���ي و�صيلة، 
وي�صتنتج اأن هذا التحليل اأدى اإىل اخللط يف املفاهيم.. 
اإن ال���كالم يف ه���ذا الإطار هو حول اخلط���اب باعتباره 
فع���اًل اجتماعي���ا يتحقق وف���ق �صياق حم���دد.. األ توؤدي 
الإ�ص���ارات والإمي���اءات وكل الأنظم���ة البدائي���ة نف����س 
العملي���ة التوا�صلية؟ اإن النظر اإىل اللغة على اأنها و�صيلة 
يفرت����س اأن الإن�ص���ان ج���اء �صابق���ًا لّلغة، ولك���ن املنطق 
يثب���ت لنا عك�س ذل���ك.. اإذن فالإن�ص���ان مل يدرك نف�صه 
ومل ي���درك العامل اإل بها.. اإن ال���ذات الإن�صانية تت�صكل 
يف اللغ���ة وبوا�صط���ة اللغ���ة، ف���ال ميك���ن اإدراك »الأن���ا« 
خ���ارج اللغة، ويرى بي���رت بروك اأن حيوي���ة البتكار هي 
الت���ي ت�صم امل�صرَح احل���يَّ واملتطور ومتي���زه عن امل�صرح 
امليت واملميت)8( وي�صف���ه باأنه م�صرح رديء يعتمد على 
جمموع���ة م���ن املتحم�صن للنق���د اجلامد ال���ذي يطبق 
القواعد ب�صكل اأعمى وي�صبغون على امل�صرح املميت هالًة 
عظيم���ة، والغاية من كل ذلك �صّب���اك التذاكر)9( ويقول 
ب���روك : »اإن الإعداد ال�صريع للعر����س امل�صرحي �صيوؤثر 
عل���ى احلالة التعبريي���ة للممثل، وتك���رار العمل �صي�صيع 

املل���ل يف نف�س املتف���رج واملمثل اأي�صًا، وه���ذا ما ينعك�س 
على الأداء اللغوي للممثل ويقلل من التوا�صل«)10( .

ا �صبق ن���رى اأنَّ لغة امل�صرح هي لغة فنية بامتياز،  ممَّ
بل هي اأق���رب اإىل لغة ال�صعر، وكلما كان���ت عالية التقنية 
لت و�صولها للمتلقي .  وموحية ارتقت بالعملية الفنية و�صهَّ
اإن و�ص���وح مدر�ص���ة ب���راغ يف حتديد مفاهي���م اللغة 
وتعددها يتيح لنا الدخول يف لغة امل�صرح من اأو�صع الأبواب 
اأمام احلالة املرتدية التي و�صلت اإليها لغة امل�صرح العربية 
حت���ت �صع���ارات براقة ت�ص���بُّ كلها حتت �صع���ار خّداع هو 
»تقري���ب امل�صرح من النا�س« مفرت�صن اأن النا�س �صويتهم 
اللغوي���ة منخف�ص���ة، وبالت���ايل يجب التخل�س م���ن الن�صق 
اللغ���وي ال�صلي���م قواعدي���ًا، متنا�صن يف الوق���ت نف�صه اأنه 
عندم���ا كانت الأمية تفتك بالوط���ن العربي بن�صبة تتجاوز 
م  الثمان���ن باملئة كانت كلُّ الأعمال الأدبية وامل�صرحية تقدَّ
ة اإىل اأقل  بالف�صحى، ويف الوقت الذي انخف�صت فيه الأميَّ
من ع�صرة باملئة يطالبون بتكري�س اللهجات املحلية كبديل 

لّلغة الأم التي يفهمها كل النا�س على امتداد الوطن .
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كانت ومازال���ت لغة الن�ص امل�سرح���ي العربي حمور 
نقا����ص بني م���ن يوؤيد اللغ���ة العربية الف�سح���ى ومن يوؤيد 
العامي���ة، ولكّل م�سوغاته الت���ي ي�ستند اإليها يف الدفاع عن 

راأيه .
ال���ذي ميك���ن قوله ب���داءة : امل�س���رح فن ل���ه اأهدافه 
الكب���رة، ومن ه���ذا املنطلق فاإن االنحي���از اإىل الف�سحى 
ه���و انحي���از له منطق���ه ال���ذي يقن���ع الكثر م���ن الكّتاب 
امل�سرحي���ني، لك���ن املو�س���وع ال يتوقف عند كتاب���ة الن�ص 
واإمن���ا يتج���اوز ذل���ك اإىل موافق���ة املخرج عل���ى الت�سدي 
لن����ص مكت���وب بالف�سحى ووج���ود ممثل���ني قادرين على 
االأداء بالف�سح���ى.. وعل���ى الرغم مما تق���دم فاإننا جند 
الذين يدافعون عن العرو�ص امل�سرحية التي تعتمد اللهجة 
العامي���ة ي�سعون تاأوي���ات وم�سوغات متع���ددة، من ذلك 

على �سبيل املثال ال احل�سر :
1-اإن ا�ستخ���دام اللهج���ة العامي���ة يف امل�سرح اجتاه 

ح�ساري .
2-اللهج���ة العامية اأقرب اإىل الفه���م والتفاعل لدى 

املتلقي .
3-العامي���ة ترتب���ط بال���راث ال�سعب���ي، وله���ذا فاإن 
اعتمادها يف امل�سرح يعني خدمة الراث واحلفاظ عليه .

4-ي�ستطي���ع املمثل من خال العامي���ة اأن يوؤدي دوره 
بدقة واإتقان وحيوية .

5-العامية هي اقراب من الواقعية .
لقد ن�سي اأو تنا�سى املدافعون عن العامية يف امل�سرح 
اأن العامية لهج���ة، واأن يف الوطن العربي مئات اللهجات 
الت���ي ي�سعب عل���ى املتلقي يف كث���ر من االأحي���ان االإملام 
به���ا، وال اأدل عل���ى ذلك �سوى ح�س���وري لبع�ص العرو�ص 
الت���ي مل اأفه���م منها الكث���ر ب�سبب �سعوبة فه���م اللهجة 
و�سعوب���ة التوا�سل مع املمثل���ني، والذي حدث معي حدث 

م���ع الكثرين من النظارة واملوؤلف���ني والنقاد واملبدعني .
اإن اإ�سرارن���ا عل���ى الهوية يدعون���ا اإىل االإ�سرار على 
العربي���ة الف�سح���ي، و�سعين���ا اإىل احلفاظ عل���ى العربية 
والتح���دث بها ي�ستدعي اأن نطالب باأن ُتعَر�ص امل�سرحيات 
باللغة العربية الف�سحى، واإذا كان بع�ص املخرجني اليوم 
وبع����ص املمثلني يتبنون الن�سو����ص املكتوبة بالعامية فاأن 
هوؤالء بعيدون كل البعد ع���ن الف�سحى ويجهلون التحدث 

بها، كما يجهلون جماليتها واأ�سرارها .
اإن الن����ص امل�سرحي املكتوب بالف�سحى يحمل جواز 
�سف���ر ي�ستطيع من خاله اأن ُيعَر�ص يف اأية بقعة من اأر�ص 
الوط���ن العربي، بينما م�س���رح العامي���ة ال ي�ستطيع ذلك، 
خا�س���ة اإذا كانت اللهجة غر مفهومة اأو لي�ست متداولة.. 
وق���د يعر����ص البع����ص قائ���ًا : »اإن العامي���ة امل�سرية اأو 
ال�سوري���ة اأو اللبنانية على �سبي���ل املثال ال احل�سر يفهمها 

د.هيثم يحيى اخلواجة

يف رحاب لغة امل�رسح العربي

توفيق احلكيم
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املتلقي يف اأنحاء الوطن العربي، ولاإجابة عن هذا الراأي 
نق���ول : نعم، يفهمها الكثرون، لكن لي�ص ب�سكل كامل، ثم 
اإن البع����ص قد ال يفهمه���ا، اأي اأن هناك م�ستويات للفهم، 
وهذا ين�سحب على اللهجات العربية بكاملها، مع احت�ساب 
الفارق يف م�ست���وى الفهم، وهذا الراأي مل ين�ساأ من فراغ، 
فق���د �ساهدُت عرو�س���ًا م�سرحي���ة يف دول عربية مل اأفهم 
منه���ا اإال القلي���ل، وكان اإىل جانب���ي كبار املوؤلف���ني واأبدوا 
ال���راأي نف�سه، واإذا كانت اللغ���ة و�سيلة تفاهم فاإن �سرورة 
اعتماد العربية الف�سحى يف العر�ص امل�سرحي مهمة الأنها 

الو�سيلة االأوىل واملثلى للتفاهم .
ال يقت�س����ر التوجه عند هذا االأمر الهام فح�سب، 
ب����ل يتجاوز ذلك اإىل دعم ه����ذه اللغة التي هي عن�سر 
مه����م يف مقوم����ات القومي����ة العربي����ة والإب����راز الهوية 
والتع����ّرف اإىل ت����راث االآب����اء واالأج����داد، ف����اإذا غابت 
الف�سح����ى خ�سرن����ا الكثر، وامل�سرح ف����ن عظيم، وهو 
و�سيل����ة لتعزي����ز الف�سح����ى وتكري�سه����ا ل����دى املتلقي، 
فالعربية الف�سحى متتل����ك �سمات ودالالت ال متتلكها 
اللهج����ة، وعندما يوؤكد من يدعم العامية على �سرورة 
اللهج����ة فاأعتق����د اأن ذلك ال����راأي ينطلق م����ن منطلق 
ال�سهول����ة اأو م����ن منطل����ق اأن املمثل����ني لي�س����وا قادرين 
عل����ى االأداء بالف�سح����ى اأو م����ن اأجل م����اآرب اأخرى ال 
داٍع لذكرها، ف����االأداء بالف�سحى له م�سداقيته واأثره 
وتاأثره، ولي�����ص �سحيحًا دعم العامية حتى لو امتلكت 

عنا�سر اإيجابية فيما يتعلق باالأداء .
نحن يف ع�سر تراجع فيه الف�سحى الأ�سباب عديدة 
ال جم���ال لذكرها، ومن البديهي اأن ندافع عنها ونعتمدها 
لك���ي نحافظ عليها، فهي لغة ذات قيمة كبرة ملا فيها من 
اأ�س���رار وما متتلكه من �سمات.. م���ن هنا نقول اإن الدعوة 
اإىل الف�سح���ى يف امل�سرح ق�سية ح�سارية، وهي من �سلب 
االأ�سلح���ة القوية للدفاع عن تطلع���ات االأمة العربية، ومن 
الطبيع���ي التفريق ب���ني امل�س���رح ال�سعبي وامل�س���رح الفني 

الذي يعتمد على ن�ص اأدبي .
لقد برز كّتاب كبار يف امل�سرح اعتمدوا الف�سحى لغة 
التوا�س���ل وا�ستطاعوا اأن يوؤثروا ويركوا ب�سمات وا�سحة 
يف هذا الفن، ومن يقراأ نتاجهم امل�سرحي ال ُيبَهر بالفكرة 
واله���دف االأعلى فقط ب���ل ي�ستمتع باحل���وار الر�سني ذي 

ال�سبك املتني وما يحمله من لغة راقية ومرموزات ودالالت 
ال ميكن للعامية اأن تقدمها .

 اإن �سعف مكانة اللغة الف�سحى يف املجتمع الأ�سباب 
عدي���دة ال جم���ال لذكره���ا اأدى اإىل ابتع���اد الكثرين عن 
ا�ستخدامه���ا يف امل�س���رح، وه���ذا االأم���ر يج���ب اأن يدفعنا 
اإىل اعتم���اد الف�سح���ى لكي نعي���د اإىل لغتن���ا االأم تاألقها 
وقدرتها واخ�سراره���ا، وعندما نقول الف�سحى ال نق�سد 
اللغ���ة املقعرة اأو املعجمية اأو لغة االأحاجي واإمنا الف�سحى 
ال�سهل���ة ال�سل�س���ة التي يفهمه���ا اجلميع، وبن���اًء على ذلك 
ال يج���دي ط���رح اللغة الثالث���ة كما ورد عل���ى ل�سان توفيق 
احلكيم، فاللغة تبقى لغة، واملوؤلف قادر على تب�سيط اللغة 

التي ي�ستطيع املتلقي اأن يفهمها ويتفاعل معها .
اإن الكات���ب املتمكن ي�ستطيع اأن يخلق لغة درامية من 
الف�سح���ى، وقد اأثبت هذا التوج���ه كّتاب م�سرحيون كرث، 
وميك���ن اأن ن�سيف اإىل ذلك ق���درة الف�سحى على االإمتاع 
والتاأثر والت�سوي���ق عند �سرائح املجتمع كافة، وال ريب يف 
اأن م�سداقي���ة هذا الراأي تنطلق من عدد ال ح�سر له من 
الكّت���اب امل�سرحيني العرب اأمث���ال حمفوظ عبد الرحمن، 
�سع���د اهلل ونو�ص، عب���د الفت���اح قلعه جي، فرح���ان بلبل، 
د.اإبراهي���م الفقي، ممدوح ع���دوان، وليد اإخا�سي، علي 
عقلة عر�سان، د.�سلطان حممد القا�سمي، يو�سف العاين، 
فوؤاد �سليم، مراد ال�سباعي، خالد حمي الدين الربادعي، 
ف���اروق جويدة، وليد فا�سل، �س���ام اليماين، حممد بري 

العواين، نور الدمين الها�سمي .
اإنن���ا بحاجة اإىل لغِة تخاطٍب واح���دة، وهذه اللغة ال 
ت�سكل جترب���ة، بل تدعم روؤى وم�ساع���ر واأحامًا واأهدافًا 
وتطلع���ات وتعزز مب���ادئ اأ�سيلة، وال بد هن���ا من اأن ن�سر 
اإىل اأهمي���ة ع���دم اخللط ب���ني الف�سحى والعامي���ة، واإذا 
حدث ذلك فالن�سبة يجب اأن تكون �سئيلة لت�سود الف�سحى 
وليظل الن�ص ذا توجه واحد.. وال�سوؤال العري�ص هنا ماذا 
�سنح�س���د من العامي���ة يف امل�سرح؟ وما النتائ���ج اأمام ما 
نح�سده من الف�سحى من فوائد وما نحققه من اأهداف؟ 
يكف���ي الق���ول اإن العامي���ة لي�س���ت لغة، وه���ي لي�ست 
مفهوم���ة عن���د الكثري���ن، وه���ي اأي�س���ًا تكر����ص التفرقة 

وجته�ص البعدين القومي والوطني والبعد الوحدوي . 
اإن تكري����ص العامي���ة هو تكري����ص للتفرقة وخطوة يف 



ملف العدد: لغة امل�صرح العربي بني الف�صحى والعامية احلياة امل�سرحية - العدد 106
T

h
eatrer L

ife - Issue 10
6

226

االجت���اه املعاك�ص لتطلعات االأمة العربية، ثم كيف �سن�سل 
اإىل م�س���رح عرب���ي اأ�سيل و�سامل ومتق���دم؟ وهل ت�ستطيع 

العامية اأن حتمل على عاتقها هذا االأمر؟
عل���ى املعنيني اإقامة ور�س���ات وندوات وحما�سرات 
للنهو����ص بالعربية، وميكن عن طريق املعاهد امل�سرحية 
تدري����ص الف�سح���ى ليخ���رج املمث���ل متمكّنا م���ن لغته، 
وبذلك نذلل عائقًا مهمًا وكبرًا هو القدرة على التحدث 
بالف�سحى بطاقة و دون ارتباك.. وللدكتور كمال عيد 
راأي متمي���ز يف هذا املو�سوع، اإذ يح�سم الق�سية ل�سالح 
الف�سح���ى، معتربًا اأن الن�ص امل�سرحي ي�ستمد قوته من 
لغت���ه التي هي عن�سر هام يف هذا الف���ن، كما اأن اإيقاع 
امل�سرحي���ة ي�سعف واجل���ودة تقل اإذا �س���رت العامية يف 
ج�س���د الن�ص، ولعل االإلقاء والتمثي���ل يرتبطان ارتباطًا 
وثيق���ًا بلغتن���ا االأم، واأعن���ي به���ا اللغ���ة العربي���ة، وكلما 
ا�ستاأ�س���دت لغتن���ا يف امل�سرحي���ة ن���رثًا اأو �سع���رًا اأ�سفت 
اإيقاعًا و�سخامة وجودة عل���ى فن امل�سرح، وكلما دخلت 
اللهج���ات بنوعياتها املتعددة خفَّ وزن الفن امل�سرحي.. 
معادلة �سعبة التف�سر )من مقابلة اأجريُتها مع د.كمال 

عبيد-متوز 1987( .
رغم اأن اإ�سكالية اللغة ُكِتب عنها الكثر فاإنها ماتزال 

حاّرة واليزال االختاف قائما .
اإن امل�سرح فنٌّ اأدبي واأداة توعية وتثقيف وحتري�ص، 
فك����م �ستكون الغربة عميقة وقا�سية بني االأجيال القادمة 
وتراثن����ا الثقايف اإذا �س����ادت العامية؟ واإذا جنحت بع�ص 
التج����ارب امل�سرحية با�ستخ����دام العامية عل����ى حد راأي 
فتح����ي الع�سري يف نقل بع�ص امل�سرحي����ات االأجنبية اإىل 
العامي����ة اإال اأنني اأعتقد اأن هذا النج����اح ن�سبي واأن هذه 
امل�سرحيات ل����و ُعِر�ست يف اأماكن خمتلف����ة من االأقطار 
العربية الختلفت ن�سبة النج����اح، وهذه امل�سرحيات التي 
ُترجم����ت يف م�س����ر لو ترِجم����ت يف الع����راق اأو �سورية اأو 
تون�����ص اأو اأي قط����ر عربي اآخر الختلف����ت الرجمة، ومن 
ث����م اختلفت اجلودة، ون�سبة جناح العر�ص بالتايل اأي�سًا 
الأن العرب ال ميتلكون معجم����ًا خا�سًا للعامية، كما اأنهم 
ال ميتلكون معاجم خا�سة بكل قطر الأن األفاظًا كثرة يف 
عامي����ة قطر لي�ص لها مقابل يف قطر اآخر، وقد يكون لها 
معنى اآخ����ر ومغاير يف القطر االآخر.. اإلخ، اأما مقولة اإن 

العامية تائم بع�ص الن�سو�ص وال تائم ن�سو�سًا اأخرى 
فهذا كام مرفو�ص �سكًا و م�سمونًا . 

الف�سحى لغة، والعامية لهجة، فهل من ال�سحيح اأن 
ن�ستب���دل الف�سح���ى بالعامية التي ال اأ�س����ص لها وال قواعد 
وتختلف م���ن بقعة اأر�ص اإىل اأخرى؟ يقول د.حممود عبد 
امل���وىل : »اللهج���ات لي�ست لغات وال يج���وز علميًا ت�سميتها 
لغ���ات الأنه���ا فق���دت النظ���ام الغراماطيقي، وه���ي راكدة 
خامل���ة ال تنت�س���ر اإال يف دوائ���ر �سيق���ة وال ت�سل���ح لتك���ون 
و�سيل���ة ات�سال ب���ني النا����ص يف املجتمع الواح���د« وهناك 
م���ن مييل اإىل اأن ُتعَر�ص امل�سرحي���ات الكوميدية بالعامية 
وامل�سرحي���ات الراجيدي���ة بالف�سح���ى، وال اأرى م�سوغ���ًا 
له���ذا امليل، اإذ ال مانع م���ن اأن ترد على ل�سان املمثل بع�ص 

الكلمات العامية اإذا ا�سطر اإىل ذلك .
لق���د حفظ���ت العربي���ة الف�سحى تراثن���ا االأ�سيل، 
وه���ي لغة متتلك �سمات فريدة ومتميزة ولها تاأثرها يف 
اخلبال وتنمية العقول وطريقة التفكر واالإبداع، فكيف 
نتخلى ع���ن لغة تعد قامة بني اللغ���ات و حتتل ال�سدارة 
ب���ا من���ازع؟ واإذا كان من اأوىل غاي���ات امل�سرح التعليم 
والتثقيف فكيف ن�سم���ح اأن تكون عرو�ص م�سرح الطفل 
باللغ���ة العامية؟ )جملة »الثقافة العربي���ة« العدد 8 اآب 
1981( واإذا كان البع����ص يّدع���ي اأن الف�سح���ى لي�ست 
مفهوم���ة لدى عامة النا�ص فهذا ادع���اء باطل، اإذ كيف 
يتابع النا����ص الربامج التلفزيوني���ة واالإذاعية التي تبث 

باللغة الف�سيحة؟ 
اللغ���ة تعي����ص حتدي���ات كث���رة، وامل�س���رح واحد من 
احلل���ول من اأج���ل نه�ستها وحمايته���ا، فالكاتب امل�سرحي 
املب���دع ي�ستطي���ع اأن يكت���ب لغ���ة يفهمه���ا النا����ص جميع���ًا 
دون اللج���وء اإىل العامي���ة املبتذل���ة التي حتكمه���ا البيئات 
واملجتمع���ات املتفرقة، وهي تعتم���د األفاظًا ال ت�سريف لها 

وال ميكن اأن يفهمها اإال من عرفها و تلقنها
اإن �سلبي���ات اعتماد اللهج���ة العامية يف كتابة الن�ص 
امل�سرحي لها �سلبيات ال ُتع���د وال حت�سى، ومن ال�سروري 
اأن ننتبه اإىل ذلك الأنه يف املقابل نح�سد من خال اعتماد 
الف�سح���ى يف الن�ص امل�سرح���ي فوائد ال ح�سر لها، واأجد 
باأن الدعوة اإىل م�سرح طفلي مكتوب بالف�سحى جد مهمة 

حتى ال ن�سوه لغة اأطفالنا ونن�سيهم لغتهم العظيمة .
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َمن يطالع اأخباَر الرواد الأوائل يف امل�صرح العربي من 
اأواخ���ر القرن التا�صع ع�صر حت���ى الآن تده�صه الزدواجية 
اللغوية بني املحكية واللغة املكتوبة يف لغتنا العربية، فاللغة 
الف�صح���ى هي اإحدى �صمات امل�صرح اجلاد لأغلب عرو�ض 
هذا امل�ص���رح، بينما على العك�ض ن���رى اأن امل�صرح ال�صعبي 
والكوميدي والغنائ���ي يعتمد على اللهجة العامية يف اأغلب 
عرو�ص���ه، وقد اأثَّرت هذه الإ�صكالي���ة اللغوية على احلركة 

امل�صرحية العربية عرب م�صريتها الطويلة .
اعترب اأن�ص���اُر الف�صحى امل�صرَح نوع���ًا اأدبيًا تنطبق 
علي���ه �ص���روط الأن���واع الأدبية الأخ���رى من ق�ص���ة و�صعر 
ورواي���ة، ل���ذا يج���ب اأن تكون اللغ���ة –براأيه���م- ف�صيحة 
الل�ص���ان كتاب���ًة واإعرابًا لأنه���ا ت�صتطي���ع اأن حتمل الرتاث 

التاريخ���ي العرب���ي الطوي���ل م���ن الع�ص���ر اجلاهلي حتى 
ع�صرنا احلا�ص���ر، وت�صتطيع اأن تتغلغ���ل يف نفو�ض العرب 
والقت�صادي���ة  الجتماعي���ة  الهم���وم  ومواكب���ة  جميع���ًا، 
وال�صيا�صية لالأمة العربية، ونالحظ هنا اأن معظم الكّتاب 
امل�صرحي���ني كانوا اإما �صعراء اأو اأدب���اء، وقد ا�صتطاعوا اأن 
يحلِّق���وا بالف�صح���ى اإىل ف�ص���اءات عالي���ة، وخا�صة عند 
قراءة تل���ك امل�صرحيات، حتى اأن بع����ض الفرق امل�صرحية 
التزم���ت بالف�صحى لعرو�صها امل�صرحي���ة كافة كما حدث 
مع الفرقة القومية امل�صري���ة يف اأوا�صط الثالثينيات حني 

اعتمدت الف�صحى لعرو�صها امل�صرحية .
تاريخي���ًا با�ص���ر الأدب���اء يف م�صر من اأمث���ال اأحمد 
�صوق���ي وعبد الرحم���ن ال�صرقاوي و�ص���الح عبد ال�صبور، 
وغريه���م، بكتابة الن����ض امل�صرحي بالعربي���ة الف�صحى، 
وكذل���ك حدث يف �صورية حيث ذه���ب الأدباء بهذا املنحى 
من اأمث���ال معروف الأرناوؤوط، علي عقل���ة عر�صان، خليل 
هن���داوي، فرحان بلبل، ريا�ض ع�صمت، �صعد اهلل ونو�ض، 

وغريهم كثريون .
وُيع���د اأحم���د �صوقي وا�ص���ع حجر الأ�صا����ض للم�صرح 
ال�صع���ري الف�صيح، فقد اأقام اأركان���ه ورفع بناءه �صاخمًا، 
مقاوم���ًا تي���ار العامية املنت�ص���ر على م�صاح���ة اأقطار الأمة 
العربي���ة، وا�صتط���اع م���ن خ���الل م�صرحيات���ه ال�صعرية ك� 
»جمن���ون ليل���ى« و«عن���رتة« اأن يت�صل���ح مبف���ردات اللغ���ة 
العربية الف�صحى و�صكبها باأحلى حللها اجلميلة، فجاءت 
املفردات واملعاين مرتابطة وملتزمة بقواعد اللغة العربية 

الف�صحى قراءًة وكتابة .
و�صار على خط���اه عبد الرحم���ن ال�صرقاوي و�صالح 
عبد ال�صبور وعزي���ز اأباظة يف م�صر، ومعروف الأرناوؤط 

ريــــــــا�ض النـــــــــداف

امل�رسح العربي بني الف�صحى والعامية
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وعل���ي عقلة عر�ص���ان و�صع���داهلل ونو�ض ومم���دوح عدوان 
وفرحان بلبل وغريهم كثريون يف �صورية .

اخت���ار عب���د الرحم���ن ال�صرق���اوي اللغ���ة العربي���ة 
الف�صح���ى مل�صرحياته ميدانًا خ�صبًا ك���� »احل�صني ثائرًا-
الفتى مهران-ماأ�صاة جميلة« فا�صتلهم من التاريخ امل�صوق 
الكثري من الأحداث، ومال اإىل التحليل والتف�صيل يف لغته 
احلوارية، وكذلك �صار �صالح عبد ال�صبور على نف�ض نهج 
الف�صحى التي نراها وا�صحة يف م�صرحياته »م�صافر ليل-

ماأ�صاة احلالج- الأمرية تنتظر« وغريها .
ولكن اأغل���ب الكّتاب وق���ع يف مطب اختي���ار الأ�صعار 
الغنائي���ة املرافق���ة مل�صرحياتهم، فاعتم���دوا اللغة العربية 
املخفف���ة، حت���ى اأن بع�صه���م اأدخ���ل املف���ردات العامي���ة 
مل�صرحياته واتبع اأي�صًا النظ���م غري الكال�صيكية لأ�صعاره، 
واعتم���د عل���ى منظوم���ات �صعري���ة حديثة كال�صع���ر احلّر 
والقافي���ة املتغرية يف اأ�صطر الأبي���ات وذلك لإدخال عامل 
اجلاذبية والبتعاد -قدر الإمكان- عن اجلدية التي تت�صم 
باجلف���اف، ونالحظ ذل���ك وا�صح���ًا يف م�صرحيات اأحمد 

�صوقي .
اأم���ا يف �صورية فُيعد معروف الأرن���اوؤوط اأحد الرواد 
امل�صرحي���ني الأوائ���ل الذي���ن ا�صتخدم���وا اللغ���ة العربي���ة 
الف�صح���ى يف لغته���م احلواري���ة الراقي���ة،  وجند ذلك يف 
م�صرحياته »�صيد قري�ض-عمر ب���ن اخلطاب-جمال با�صا 
ال�صفاح« وق���د ا�صتطاع جذب اجلمهور لعرو�صه امل�صرحية 
رغ���م اأمّية اأغلب م�صاهديه، كم���ا ا�صتطاع بحنكة وِحَرفية 
جذبه���م ملو�صوعاته الرتاثي���ة املتالءمة م���ع اخل�صائ�ض 
الفكري���ة للمجتم���ع ال�ص���وري يف ذلك احل���ني، و�صار على 
ه���ذا النه���ج العديد م���ن الكّت���اب امل�صرحي���ني ال�صوريني، 
فق���د ا�صتطاع علي عقل���ة عر�صان التحلي���ق باللغة العربية 
الف�صحى عالي���ًا، م�صتخدمًا مفردات لغ���ة ال�صاد ميدانًا 
وا�صع���ًا رغ���م اأن معظ���م م�صرحياته كانت تعال���ج م�صاكل 
الظل���م الجتماعي على اأفراد الطبقات ال�صعبية الفقرية، 
ونراها وا�صحة يف م�صرحياته »ال�صيخ والطريق-الأقنعة-

زوار الليل-حتولت عازف الناي« وغريها من الأعمال .

و�صار �صعد اهلل ونو����ض على نهج الف�صحى، ممتطيًا 
�صهوة مفرداتها الوا�صحة وبلغة بليغة، مبتعدًا عن العامية 
رغ���م اأن م�صرحه مل ُيعد �صيا�صيًا ب���ل موجهًا اإىل الإن�صان 
ع���رب التاري���خ، وا�صتط���اع يف م�صرح���ه اأن يوؤ�ص����ض مل�صرح 
عرب���ي �صيا�صي ف�صيح لغة واإعراب���ًا رغم خمالفته للعديد 
م���ن امل�صرحيني الذين كتب���وا عن امل�ص���رح ال�صيا�صي بلغة 
عامية لعتقاده���م اأن امل�صرح ال�صيا�صي يالم�ض الطبقات 
الجتماعية امل�صحوقة، فرناه ا�صتخدم التعابري الف�صيحة 
القوية التي توؤثر يف نفو�ض املتفرجني ب�صكل اأكرب، وهذا ما 
ن���راه يف م�صرحياته العديدة مث���ل »الفيل يا ملك الزمان-
راأ�ض اململ���وك جابر-الغت�صاب-حفل���ة �صمر من اأجل 5 
حزيران-الأي���ام املخمورة« وغريها، ونقتب�ض هنا منوذجًا 
م���ن اإحدى م�صرحياته هي م�صرحي���ة »ماأ�صاة بائع الدب�ض 

الفقري« :
»التمثال الثالث : مل ُيخِف الكائُن الذئبي مق�صده.. 
كان يري���د األ���وان عينيها.. وف���ورة احلي���اة يف اأعطافها.. 
وتنهي���دة احلم���رة يف خديه���ا.. �صي���ق اأخوه���ا اإىل جوف 
الأ�ص���وار.. اأرادت اأن ت�صرخ.. تند�ض يف �صميم وحدتها.. 

تعريها .
التماثيل الثالثة : خ�صرة عارية .

خ�ض���رة : م���ن ورق الربيع حاكت اأمي رداء عر�صي.. 
من ري����ض الع�صافري �صنعت يل ملفعت���ي.. وقارع الطبول 

ينادي الفرح يف اأرجاء الرباري .
اجلوقة : خل���ل العقل حمزن كما الوباء.. كانحبا�ض 

املطر عن نبت وليد.. كجوع الأطفال« .
ووق���ف على اجلانب الآخر كّت���اب م�صرحيون ينادون 
بالعامية -كميدان خ�صب مل�صرحهم- بديلة عن الف�صحى 
لأن م�صرحه���م يالم�ض هموم وطموحات القاعدة ال�صعبية 
الكب���رية، وتطور ه���ذا التيار خا�صة بع���د انت�صار التيارات 
الفكري���ة احلديث���ة يف الأدب امل�صرح���ي كالتي���ار الواقعي، 
ورك���ب هذا التي���ار الكات���ب امل�صرح���ي نعم���ان عا�صور يف 
م�صرحياته ك� »عيلة الدغري« وكانت م�صرحياته من اأوائل 
امل�صرحي���ات املدونة بالعامية امل�صرية، وهي �صمة وا�صحة 
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مل�صرحيات���ه، مت�صلح���ًا بفكر يالئ���م التغ���ريات ال�صيا�صية 
والجتماعي���ة التي حدث���ت يف م�صر، وركب ه���ذه املوجة 
الكث���ري م���ن الكّتاب امل�صرحي���ني يف م�صر ك���� �صعد الدين 
وهبة يف م�صرحياته »املحرو�صة-�صكة ال�صالمة-امل�صامري« 
واأي�ص���ًا ميخائي���ل روم���ان يف م�صرحيات���ه ك���� »الدخ���ان« 
و«الواف���د« وغريه���م م���ن الأدب���اء الذين اأحتف���وا امل�صرح 

امل�صري باإنتاج م�صرحي كبري .
وا�صتخ���دم امل�ص���رح ال�صاح���ك )الفكاه���ي( ميدان 
العامي���ة كلغة بديلة ع���ن الف�صحى، وه���ي تت�صم باملحلية 
الُقطري���ة بطابعها، وبالركاكة اللغوي���ة يف بع�ض الأحيان، 
ونراه���ا وا�صح���ة يف م�صرحي���ات جني���ب الريحاين-علي 

الك�صار-اأبو خليل القباين-ح�صن حمدان .
وامل�صرح الكوميدي يعتمد عل���ى اللغة املحكية و�صيلًة 
للتعبري عن طري���ق ا�صتخدامه الكلمات واملعاين بكرثة يف 
حواراته امل�صرحية التي تتمت���ع بب�صاطة التعابري و�صال�صة 
اجُلم���ل، واحت���وت يف م�صامينه���ا عل���ى الأمث���ال ال�صعبية 
واحلكاي���ات الفلوكلورية، فرناها وا�صح���ة يف م�صرحيات 
حكم���ت حم�ص���ن وعب���د اللطي���ف فتح���ي وعم���ر حج���و، 
دت لظه���ور اللغة املحكية بلهجة �صامية  وغريهم، وقد مهَّ
انت�ص���رت ب�صرع���ة يف اأرج���اء الوطن العربي ع���رب الكاتب 
امل�صرح���ي حممد املاغوط من خ���الل م�صرحياته »كا�صك 
يا وطن-غربة-�صقائق النعمان« والتي نالت حظوة كبرية 
نتيج���ة لقي���ام ممثلني كب���ار بتاأدي���ة اأدوار البطول���ة فيها 
ك� دري���د حلام ونهاد قلع���ي، فلعبت هذه القام���ات الفنية 
الكبرية دورًا يف انت�صار اللهجة ال�صامية ب�صرعة يف الوطن 

العربي .
ومل ي�صتط���ع اأن�ص���ار الف�صحى واأن�ص���ار العامية اأن 
يلتقوا لإيج���اد حلول جذرية لهذه امل�صكلة امل�صتع�صية منذ 

بداية امل�صرح العربي وحتى الآن .
م���ع بداية الق���رن الع�صرين نادى بع����ض امل�صرحيني 
الع���رب بلغ���ة و�صط���ى ما ب���ني العربي���ة والعامي���ة لتدوين 
م�صرحياته���م ولتك���ون مفهوم���ة م���ن قبل جمي���ع ال�صعوب 
العربية بكافة اأقطارها بحيث ل تقلل من اأهمية الف�صحى 

ت هذه  ب�ص���يء وترف���ع العامي���ة اإىل م�صتويات اأعل���ى، ومرَّ
الفك���رة -من���ذ بدايتها املبك���رة- بعدة اإخفاق���ات قبل اأن 
تتبلور نهائي���ًا، وميثل نهج اللغة الو�صطى كّتاٌب م�صرحيون 
كرث نذك���ر منهم على �صبيل املثال : ف���رح اأنطون-حممود 
تيمور-األفريد فرج-توفي���ق احلكيم-ح�صيب كيايل-عبد 

الوهاب اأبو ال�صعود .
وُيعّد فرح اأنطون من خالل م�صرحية »م�صر اجلديدة 
وم�ص����ر القدمي����ة« م����ن اأوائ����ل الذي����ن ا�صتخدم����وا اللغ����ة 
املزدوجة يف امل�صرح، فجع����ل �صخو�َض الطبقة العليا تنطق 
بالف�صحى، والطبقة الدنيا باللغة املحكية، و�صار اإىل اأبعد 
من ذلك عندما جعل ال�صيدات يف امل�صرحية يتكلمن باللغة 
الف�صحى املخففة، وقد ف�صلت هذه التجربة امل�صرحية ومل 
تلَق النجاح املن�صود لها، وا�صتفاد الكاتب حممود تيمور من 
هذه التجرب����ة فاأحلقها بتجربة اأخرى يف م�صرحية »املخباأ 
رق����م 13« فكت����ب امل�صرحية مرتني، م����رة بالف�صحى ومرة 
بالعامية، وع����ربَّ عن وجهة نظره من خالل ما �صرح به يف 
كتاب����ه »درا�صات يف الق�صة وامل�صرحية« قائاًل : »الف�صحى 
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ينبغ����ي اأن تكون لغ����ة امل�صرحية املرتجم����ة والتاريخية، اأما 
امل�صرحية الجتماعية فينبغ����ي اأن ُتكَتب بالعامية لأنها لغة 
الكالم اليومية املبهمة التي ت�صتعذبها الآذان والتي ت�صتقر 

يف اأعماق النفو�ض والأفئدة« . 
وتطورت الكتابة امل�صرحية على يد األفريد فرج الذي 
انتهج خطًا جدي����دًا، فاحتًا الباب على م�صراعيه نحو لغة 
م�صرحي����ة يقبلها الكبري وال�صغري وعاب����رة لكافة الأرياف 
واملدن، فكتب يف كتابه »دليل املتفرج الذكي« قائاًل : »اأوؤكد 
ب����اأن اللغ����ة العامية ت�صلح لغ����ة لالأدب، كم����ا اأن الف�صحى 
لغ����ة عريقة لالأدب اأي�صًا، ولكني اأحتفظ بحق التميز التام 
اليق����ظ بني عامية بريم التون�ص����ي اخلالدة وعامية ال�صوق، 
ب����ني ف�صحى توفي����ق احلكيم وط����ه ح�ص����ني وف�صحى باب 
احل����وادث يف املجالت املحلية« وا�صعًا �صروطًا لهذا املولود 
الثالث باأنه يجب اأن يت�صف مبا يلي : لغة اأدبية فتية، حتمل 
يف م�صامينه����ا جم����اًل ب�صيط����ة وبكلمات مبا�ص����رة وا�صحة 
املع����اين يفهمه����ا جميع املتفرج����ني بكافة فئاته����م العمرية 
والجتماعي����ة، لغة حواري����ة راقية منطبقة ق����در الإمكان، 
دون امل�صا�����ض ب�صرورات الفن امل�صرحي، نراها وا�صحة يف 
م�صرحياته ك� »حالق بغداد«و«�صليمان احللبي« وغريهما .

َن م�صرحيات���ه باللغ���ة  والكات���ب توفي���ق احلكي���م دوَّ
الو�صط���ى متاأث���رًا مبن �صبق���وه بعدم���ا كان يكت���ب باللغة 
الف�صح���ى يف بدايات���ه امل�صرحي���ة، ون���رى ه���ذا امل�ص���ار 
الو�صط���ي وا�صح���ًا يف م�صرحيَت���ي »ال�صفق���ة« و«الأي���دي 
الناعمة« حيث اأو�صح راأيه بهذه التجربة من خالل البيان 
امل�صرحي ال���ذي اأ�صدره قبل عر�ض م�صرحي���ة »ال�صفقة« 
قائاًل : »كانت ومل تزل م�صاألة اللغة التي يجب ا�صتخدامها 
يف امل�صرحي���ة املحلي���ة مو�ص���َع ج���دل وخ���الف، فقد كرث 
ال���كالم ح���ول العامية والف�صح���ى، وقد خ�ص���ُت التجربة 
مرتني يف حميط واحد هو حميط الريف امل�صري، فكتبُت 
م�صرحي���ة الزمار بالعامية، وكتب���ُت م�صرحية اأغنية املوت 
بالف�صح���ى، فما ه���ي النتيجة بنظ���ري؟ امل�صكلة مل حُتّل، 
فا�صتخ���دام الف�صح���ى يجع���ل امل�صرحية مقبول���ة قراءًة، 
ولكنه���ا عند التمثيل بحاجة اإىل الرتجمة اإىل لغة تنطقها 

�صخو�ض امل�صرحية.. الف�صح���ى اإذن لي�صت لغة نهائية يف 
كل الأح���وال، كما اأن ا�صتخ���دام العامية والتي يقوم عليها 
اعرتا����ض وجيه يف اأنها لي�صت مفهومة يف كل زمان ومكان 
يبدو اأمرًا مربرًا، فم�صرحية »ال�صفقة« تبدو لقارئها باأنها 
مكتوبة بالعامية، ولك���ن عند اإعادة قراءتها طبقًا لقواعد 
الف�صح���ى جنده���ا قريبة م���ن الف�صحى ق���در الإمكان، 
واإذا جنح���ت هذه التجربة فاإن ه���ذا �صيوؤدي اإىل نتيجتني 
هامت���ني، اأولهم���ا ال�ص���ري نحو لغ���ة م�صرحي���ة موحدة يف 
اأدبن���ا، وثانيهما وهي الأهم التقري���ب بني طبقات ال�صعب 
الواح���د«.. و�صنح���اول اإيراد بع����ض الأمثلة ع���ن التعابري 
والكلمات امل�صتخدمة يف م�صرحية »ال�صفقة« وذلك لبيان 
الفكرة وو�صوحها : »احزموا اأمركم-ما باليد حيلة-عملها 
يّف-ذنبكم على جنبك���م-ل تفتح �صرية-فكرة معربة-من 
ف�صلكم ا�صكتوا-خل�صهم من املو�صوع بالتي هي اأح�صن«.. 
وجمي���ع هذه العبارات واأمثالها تدور على األ�صنة العامة يف 
لغ���ة التخاطب اليومي، فهي لغة ف�صيحة املعاين ومب�صطة 
وبعي���دة عن ركاك���ة العامية وقريبة م���ن الف�صحى وترفع 
اللغة العامية اإىل دوائر الف�صحى املب�صطة وجتعلها عابرة 

للحدود اجلغرافية الطبيعية .
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مما ال �صّك في���ه اأن امل�صرح العربي يف جميع اأقطاره 
ا�صتق���ر عل���ى ا�صتعم���ال عامية كل بل���د الأنه���ا االأقدر على 
خماطب���ة اجلمهور، فه���ي املنطوق���ة احلي���ة املتفاعلة مع 
جمي���ع �صكان ذلك البلد دون حاجة اإىل التوغل يف دهاليز 
الف�صحى التي تقيم حاج���زًا بينها وبني العقول، فت�صطر 
ه���ذه العقول اإىل القي���ام بعملية ترجم���ة �صريعة من اللغة 
الف�صح���ى اإىل العامي���ة مم���ا ي�صع���ف التاأث���ر النف�ص���ي 

والعاطفي والعقلي لّلغة املنطوقة على امل�صرح . 
ول����و انتهى املو�صوع عند هذه النقطة لقلنا اإنها   
نهاية م�صرتيحة و�صعي����دة للم�صرح العربي، لكن امل�صكلة 
اأن امل�ص����رح العرب����ي –وق����د تو�ص����ل اإىل ال�صيغ����ة الت����ي 
ا�صتقر عليه����ا– يدخل اإحدى اأكرب اأزماته، فهو مرتاجع 
البن����اء الفني رغم جماليات����ه، وهو من غر جمهور رغم 
�صو�صاء اإعالنات مهرجاناته، وهو من�صحب من احلياة 
فال يالم�صها، وه����ذا يعني اأن امل�صرح العربي اليوم يكاد 

يك����ون ميتًا م����ادام مبت����ور ال�صلة 
بالنا�����س، وه����ذا يعن����ي اأن ُيع����اد 
فتُح دفاتره م����ن جديد، واأن يعود 
مو�ص����وع العامي����ة والف�صحى اإىل 

الظهور من جديد . 
دورات  ب���داأت  عندم���ا 
مهرجان دم�صق للفنون امل�صرحية 
�ص���روط  م���ن  كان   1969 ع���ام 
اال�ص���رتاك يف املهرجان اأن تكون 
الف�صح���ى،  باللغ���ة  امل�صرحي���ة 
فكان���ت االأقط���ار العربي���ة تر�صل 
م�صرحياته���ا املوؤلَّف���ة واملرتَجم���ة 
مكتوبة بالف�صح���ى، ومل ي�صارك 
عر����س واح���د بغ���ر الف�صحى، ولي����س مهم���ًا اأن تكون 
امل�صرحي���ة بالف�صح���ى اأو بالعامي���ة، ب���ل امله���م اأن تلك 
امل�صرحي���ات امل�صاركة يف املهرجان كانت قد ُعِر�صت يف 
اأقطاره���ا اأيامًا كثرة واأقب���ل جمهورها عليها الأنه وجد 

فيها بغيته الفنية والفكرية . 
يف تل���ك االأيام كان���ت العرو����س امل�صرحي���ة العربية 
–موؤلف���ًة كانت اأو مرتجم���ًة اأو ُمقتَب�صة- تدور حول هموم 
الع���رب الك���ربى، وكان عل���ى راأ����س ه���ذه الهم���وم ق�صية 
فل�صط���ني وما حل���ق بها م���ن هزمية حزيران ع���ام 1967 
وم���ا تبع ذلك من هموم املواط���ن العربي يف حياته واآماله 
واآالم���ه، وكان العن���وان الرئي�ص���ي ل���كل تل���ك العرو�س هو 
�ص���رورة التغير ال�صام���ل يف املجتمع ا�صت�صراف���ًا مل�صتقبل 
يحفظ كرامة الوطن واملواطن، وكانت العرو�س امل�صاركة 
–وكل واح���د منها منوذج عن امل�ص���رح يف ُقْطره–متنوعة 

فرحـــــــــان بلبـــــــــل

تداعيات يف لغة امل�رسح العربي 

من عرو�ض مهرجان دم�سق امل�سرحي
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االأ�صاليب واالجتاهات واملدار�س من الربيختية وما يتفرع 
عنه���ا اإىل العبثية وكيف حتولت ب���ني اأيدي الكتاب العرب 
وبني اأي���دي املخرج���ني اإىل التقليدية، اإىل م���ا بني هذين 
االجتاه���ني م���ن جت���ارب متنوع���ة وحم���اوالت، وكل هذه 
املدار����س كانت تن�صبُّ فيما ت�صعى اإليه الن�صو�س العربية 

من مهمة اإتقان البناء الدرامي املُحَكم .
وخ���الل �صنوات اأجن���ز تكوي���ُن العرو����س امل�صرحية 
ما �صمي يوم���ذاك بالعر����س امل�صرحي املتكام���ل، فالفعل 
امل�صرح���ي –رغ���م كل تن���وع املدار����س واالأ�صالي���ب– كان 
وملحقات���ه  الديك���ور  وكان  للكلم���ة،  التاأث���ر  يف  موازي���ًا 
خادم���ًا لفكرة امل�صرحية وهدفها االأعل���ى، وكان املمثل يف 
كل تل���ك العرو����س �صي���د اخل�صب���ة، فهو الناط���ق باحلوار 
وهو امل���وؤدي ل�ص���راع ال�صخ�صيات، وعلى ل�صان���ه واأفعاله 
ت���ربز االأفكار، ف���كان العر�س امل�صرحي مت���وازن االأركان، 
ال يطغ���ى فيه عن�صر عل���ى عن�صر، فاإذا ج���اءت مناق�صة 
العرو�س امل�صرحية يف اليوم التايل كان اجلمهور احلا�صر 
للمناق�صة حادًا يف تقييمه ومنطِلقًا من واقع االأمة العربية 

املتاأمل املهزوم الطامح اإىل م�صتقبل اأف�صل . 
وال يعني ذلك اأن جميع العرو�س امل�صاركة كانت ذات 
�صوي���ة عالية، بل كان فيه���ا ال�صعيف واملتو�ص���ط والقوي، 
�صاأن���ه يف ذل���ك �ص���اأن اأي مهرج���ان اأو جتّم���ع م�صرح���ي، 
و�صب���ب ذلك اأن املهرجان كان ر�صميًا، اأي اأنه كان ي�صتقبل 
العرو�س الت���ي تر�صحها دوُلها، وهذه ال���دول كانت تر�صل 
عرو����س م�صارحه���ا الر�صمية حتى اإن كان���ت �صعيفة، ومل 
تلب���ث اإدارة املهرجان اأن انتبهت اإىل هذه النقطة التي قد 
تهب���ط ب�صوية املهرجان، كما انتبه���ت اإىل اأن ثمة عرو�صًا 
خارج املوؤ�ص�صات الر�صمية كانت االأهم واالأكرث تعبرًا عن 
واقع امل�صرح يف هذا البلد اأو ذاك، فكانت تدعو فرقًا غر 

ر�صمية اإىل امل�صاركة يف املهرجان . 
وخالل �صنوات اأي�صًا اأجنز الكّتاب امل�صرحيون العرب 
ن�صو�صهم التي امتازت بالقوة يف البناء الدرامي، وكانت 
متنوعة املدار�س واالجتاهات، تنهل من مدار�س الغرب ما 
تنهل، وتتاأثر مبدار�ص���ه واجتاهاته منذ اأيام اليونان حتى 

الع�ص���ر احلديث، لكنها –يف اأغلبه���ا– مل تكن تقليدًا ملا 
لون  رون وُيبدِّ نهل���ت منه وتاأثرت به، ب���ل كان الكّتاب ُيح���وِّ
فيم���ا نهلوا من���ه لي�صبغ���وه ب�صبغة عربية ت�صك���ب نف�صها 
يف الذائق���ة العربي���ة اجلمالية لتخاط���ب املواطن العربي 
املعا�ص���ر، وكان���ت كل امل�صرحيات ت�صع���ى –على تفاوت– 
اإىل امت���الك نا�صي���ة البنية الدرامي���ة، وتغو�س يف الوقت 
نف�ص���ه يف اخلطر م���ن الق�صايا التي تهمُّ الع���رب جميعًا 
م���ن م�صرق االأر����س العربية اإىل مغربه���ا، ومن هنا اأمكن 
اأن تهاجر امل�صرحيات العربي���ة –ال�صورية وامل�صرية على 
اخل�صو����س– من بلده���ا االأ�صلي اإىل بل���دان اأخرى، واأن 
م فيه���ا واأن تلقى اال�صتجابة احلاّرة ذاتها التي لقيْتها  ُتقدَّ
يف بلدانه���ا، ولذل���ك ثالث���ة اأ�صب���اب، اأوله���ا اأنه���ا مكتوبة 
بالف�صح���ى الت���ي يعرفها ويتذوقه���ا العرب اأينم���ا كانوا، 
فه���ي اجلامعة لهم يف حا�صره���ا ويف ما�صيها.. ثانيها اأن 
م�ص���اكل الوط���ن العربي مت�صابه���ة مهما اختلف���ت اأو�صاع 
قطر عن اآخر، فالفقر والتفاوت الطبقي والتقاليد البالية 
وفل�صط���ني وكل م���ا ينبث���ق عن ه���ذه االأوجاع الت���ي ت�صغل 
فك���ر وقلب املواط���ن العربي.. ثالثه���ا اأن اأكرث امل�صرحيات 
املهاج���رة كانت ت�صتم���د مو�صوعه���ا من ال���رتاث العربي 
بتاريخ���ه وحكاياته واأ�صاطره، فما يدور حول النبيل منها 
كان نربا�ص���ًا ُيحتذى، وما يدور منها حول اخل�صي�س املوؤمل 
ر وكاأنه ابن الواقع الذي نعي�صه، وكان املاأ�صاوي  كان ُي�ص���وَّ
منها تعبرًا عن املاأ�ص���اوي املعا�صر، فكاأن التاريخ القدمي 
املعرو����س لي����س اإال �ص���ورة ع���ن الواق���ع، وكان لذلك لّذة 
فائق���ة، فه���ي ا�صتع���ادة ملا نع���رف واعتبار باأح���داث مما 
نع���رف وحكايات ممتعة يلتذ بها متابع العر�س امل�صرحي، 
وكان اجلمه���ور م�ص���رورًا م���ن كل هذه االأم���ور، فهو حامل 
وغا�ص���ب ومناق����س و�صاعر بقدرت���ه على التغي���ر، فكان 
اإقبال���ه كبرًا، وكانت امل�صرحي���ات يف كل االأقطار العربية 
ُيعاد عر�صها اأيامًا كثرة باإقبال كثيف، وكان ذلك االإقبال 
يت تلك املرحلة  ذروة النهو�س امل�صرحي ودلياًل عليه، ف�ُصمِّ
املمتدة بني منت�صف �صتينيات القرن الع�صرين ومنت�صف 

ثمانينياته مرحلة االزدهار العظيم .
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كان  املرحل���ة  ه���ذه  يف 
التوا�صج العربي –على �صعيد 
ال�صعوب على االأقل– كبرًا، 
وكان���ت احلكوم���ات الثوري���ة 
الت���ي قلب���ت موازي���ن احلكم 
يف اأكرث االأقط���ار العربية قد 
طرحت �صعارات براقة التفَّ 
حولها الع���رب الظامئون اإىل 
والكرامة  واحلري���ة  العدال���ة 
وال�صخ�صي���ة،  الوطني���ة 
اال�صرتاكية  مالم���ح  وكان���ت 

تتب���دى ببع�س مظاهره���ا والتي كان الع���رب يتوقعون لها 
اأن تتعم���ق لتتحقق للمواطن العرب���ي �صبُل العي�س الكرمي، 
وهذا التوا�ص���ج املتوهج �صيا�صيًا ووطنيًا يحتاج اإىل معادل 
فن���ي، فكانت اللغ���ة الف�صحى ه���ي ذاك املع���ادل الفني، 
ة  فه���ي اجلامعة للعرب مهما تناءت اأقطارهم، وهي املعربِّ
باأرق���ى �صكل ع���ن كل م�صاعرهم واآماله���م واآالمهم، وهي 
التي �صنعت االأدب امل�صرحي الذي �صار جزءًا من الرتاث 
االأدب���ي العربي املعا�ص���ر، وهي التي تتيح له���ذا االأدب اأن 
ُيرتَج���م اإىل اللغات االأخرى في�صبح امل�صرح العربي جزءًا 

من امل�صرح العاملي .
لك���ن منت�ص���ف ثمانيني���ات الق���رن الع�صرين 
اأب���رز �صيئ���ًا جدي���دًا يف الوط���ن العربي ه���و خيبة 
املواطن العربي من انته���اء االأحالم التي طرحتها 
احلكومات العربية على �صكل �صعارات بقيت �صمن 
دمياغوجية ال�صعار، فق���د حتولت هذه احلكومات 
م���ن حمق���ق ل�صعاراته���ا اإىل م�صتغ���ل له���ا لتحقيق 
نقي�صه���ا، واإذا باملجتمع���ات العربي���ة تتح���ول اإىل 
مناط���ق ف�ص���اد ي�صت�ص���ري يومًا بعد ي���وم، وانعك�س 
ذلك يف امل�ص���رح باأن اأخذ يبهت ويت�صاءل وي�صاب 
باجلم���ود والرتاج���ع،  و�صار احلدي���ث عن امل�صرح 

العربي باهتًا وال جدوى منه . 
مع نهاي���ة ثمانينيات الق���رن الع�صري���ن كان امل�صرح 

العرب���ي قد اأُغِلقت اأبواب���ه ال�صابقة، فما ين�صاأ مع االأحالم 
مي���وت م���ع اليقظ���ة م���ن االأح���الم، وكان ال ب���د م���ن فتح 
اأب���واب جديدة تنا�صب الهب���وط النف�صي والفكري للعرب، 
ومل يتاأخ���ر انفتاح هذه االأبواب، ففي الع���ام 1889 اأن�صئ 
مهرج���ان القاه���رة للم�صرح التجريبي ال���ذي كان نقي�صًا 
ملهرجان دم�صق، فالعر����س امل�صرحي املتكامل مات ليحل 
حمله عر�س ال�صينوغرافيا، والن�س امل�صرحي املتَقن غاب 
ليح���ل حمله �صيناريو لي�س اأكرث م���ن مادة كالمية مهمتها 
اإب���راز امل�صه���د الب�صري الفات���ن للب�ص���ر ولي�س خماطبة 
الب�صرة، واملمثل الذي كان �صيد اخل�صبة يف نقل وجت�صيد 
اأف���كار الكاتب وبناء حبكته واإب���راز �صخ�صياته حتول اإىل 
اأداة �صغ���رة يف ي���د املخ���رج لي�صاه���م يف تاأكي���د امل�صهد 
الب�ص���ري، وهذا امل�صرح التجريب���ي احلديث مل يكن اأكرث 
من تعبر عن عزلة االإن�صان املعا�صر وياأ�صه يف العامل ويف 

الوطن العربي . 
لقد ج����اء مهرجان القاهرة للم�صرح التجريبي يف 
الوقت املنا�صب، فالتوا�صج العربي الذي اأفرز مهرجان 
دم�صق انفرط، ومع بق����اء ال�صعور لدى املواطن العربي 
يف قط����ر ما بقرابته للمواطن العرب����ي يف القطر االآخر 
ف����اإن هذا ال�صع����ور ظل يف اأعم����اق النفو�����س ومل يعد له 
على اأر�����س الواقع من تاأثر، فاملواط����ن العربي مل تعد 
تهم����ه االأحالم الكب����رة يف الق�صايا الوطني����ة والدفاع 
عن احلرية والكرامة ال�صخ�صية، بل �صار يهتم باأموره 

من عرو�ض مهرجان القاهرة للم�سرح التجريبي
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احلياتية ال�صغرة بعدما طحنته االأو�صاع االقت�صادية .
ه���ذه العزلة الفردي���ة كربت لت�صبح عزل���ة ُقْطرية، 
وكان االأم���ر املنطق���ي املنبثق عن ه���ذه العزل���ة اأن يهجر 
امل�ص���رُح الف�صحى واأن يتكلم بلهج���ة بلده، وخالل �صنوات 
قليل���ة انح�صرت الف�صحى عن امل�ص���رح العربي وال�صوري، 
فق���د اأخذت العامي���ة تت�صل���ل اإىل امل�صرح ال�ص���وري بعدما 
تخلى املخرجون عن الن�صو�س امل�صرحية القوية، ف�صرنا 
نق���راأ االإعالنات عن العرو�س امل�صرحية : »ن�س واإخراج : 
فالن« وه���ذا االإعالن �صار عربيًا بامتي���از.. وكانت نتائج 

ذلك كله ما يلي :
اأواًل : اأُعِل���ن ع���ن م���وت الكاتب امل�صرح���ي، فلم يعد 
الكّتاب يهتمون بكتابة امل�صرحية قوية البناء، وامل�صرحيات 
التي ُكِتبت يف هذه املرحلة مل تكن تليق بخ�صبة امل�صرح وال 

خ�صبة امل�صرح تليق بها . 
ثاني���اً : اأُعِل���ن عن ارتف���اع �ص���اأن ال�صينوغرافيا وما 
يتل���و ذلك من األعاب االإ�ص���اءة والبهلوانيات خللق امل�صهد 

الب�صري الفاتن .
ثالث���اً : اإهم���ال اجلمه���ور ال���ذي مل تع���د العرو����س 
امل�صرحية تخاط���ب همومه واأحالمه، فاملخرجون يتبارون 

يف براعة املنظور ال يف خماطبة العقول واالأفئدة . 
ه���ذه االأم���ور الثالث���ة التي �صكل���ت مالم���ح امل�صرح 
العرب���ي من���ذ نهاية الق���رن الع�صري���ن حتى الي���وم جعلت 
امل�صرح قا�ص���رًا ومقت�صرًا على نخبة تّدع���ي اأنها ثقافية، 
واإذا ب�صاالت���ه التي كان���ت تعجُّ باملتفرج���ني يومًا بعد يوم 
�ص���ارت فارغ���ة، وكثر م���ن العرو�س العربي���ة يكتفي باأن 

ُيعَر�س يف املهرجان امل�صارك فيه . 
لقد خ����اف امل�صرحيون على م�صرحهم بعد انهيار 
جمهوره فلجوؤوا اإىل حيلة باهرة هي االإكثار من اإقامة 
املهرجان����ات، لكن هذه املهرجان����ات مل تكن اأكرث من 
جتمي����ع عرو�س تزي����د دائمًا من االإع����الن عن �صقوط 
امل�ص����رح العربي وعن تخليه ع����ن جمهوره، لكن احلياة 
ترف�����س اأن متر مرحلة دون كتاب����ة ن�صو�س م�صرحية، 
واإذا م����رت ف����رتة زمنية منذ اأواخ����ر ثمانينيات القرن 

الع�صري����ن تراجع����ت فيه����ا الكتاب����ة امل�صرحي����ة ف����اإن 
بداي����ات القرن احلادي والع�صري����ن عرفت عودة قوية 
لكتاب����ة الن�صو�س امل�صرحية، لكنه����ا هذه املرة مكتوبة 
بالعامي����ة، وه����ي ن�صو�س يحمل الكث����ر منها عنا�صر 
القوة الدرامية من بناء احلبكة اإىل بناء ال�صخ�صيات 
ل����ع عل����ى كث����ر م����ن هذه  وتط����ور ال�ص����راع، واأن����ا ُمطَّ
الن�صو�����س يف ع����دد من االأقط����ار العربي����ة، لكن هذه 
الن�صو�س ال تهاجر خ����ارج قطرها الأنها تبقى حبي�صة 
في����ه ب�صبب اللهجة املحلي����ة املكتوبة به����ا، ولنتذكر اأن 
امل�صرحيات الت����ي كانت ُتكَتب يف �صتينيات و�صبعينيات 
الق����رن الع�صرين كانت تهاجر من بلد عربي اإىل اآخر، 
وكان املخرج����ون يجدون فيها �صالتهم فيقدمون منها 
م����ا ينا�صبه����م، وكان النقاد يف اأي بل����د عربي يعرفون 
م�صرحي����ات البلدان االأخ����رى ويدر�صونها فت�صكَل هرٌم 

نقدي يوازي هرم الكتابات امل�صرحية .
وق����د طرح����ُت ق�صي����ة اقت�ص����ار امل�صرحي����ات على 
اأقطاره����ا ب�صب����ب اللهجة اأم����ام الكّت����اب اجلزائريني يف 
زيارتي االأخرة للجزائر اأواخر العام املا�صي، واقرتحُت 
عليه����م اأن يعيدوا كتابة م�صرحياته����م بالف�صحى وبهذه 
الطريقة ميكن اأن يقراأها القارئ العربي خارج اجلزائر، 
وميك����ن ملخرج عربي غ����ر جزائري اأن يج����د يف بع�صها 
ف النقاد الع����رب على االأدب  بغيت����ه، كما ميك����ن اأن يتعرَّ
امل�صرح����ي اجلزائري، وهذا االقرتاح اأقدمه لكل الكّتاب 
العرب الذين يكتبون ن�صو�صهم بلهجات بلدانهم، لعّلنا 
نتوا�ص����ل من جديد م����ع التاأليف امل�صرح����ي العربي.. قد 
يك����ون هذا االقرتاح غريبًا، فاللغة التي ُيكَتب بها الن�س 
االأدبي هي وعاء اأفكاره وجمالياته والتعبر عن جمتمعه، 
وقد يكون تغي����ر اللغة –واإن كانت من اللهجات العامية 
اإىل الف�صحى– مدعاة اإىل انحراف الن�س املكتوب عن 
ن�صقه االأ�صلي، لكن هذه الو�صيلة اأ�صعف االإميان، ولعلها 
الطريقة املنا�صبة يف اأيام الرتاجع امل�صرحي العربي لكي 
يع����رف امل�صرحي����ون العرب بع�صهم بع�ص����ًا، ولعلها تقيم 

ج�صور التوا�صل بينهم .
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اعتم���د امل�صرح القومي يف �صورية بع���د اأن تاأ�ص�س يف 
اأواخ���ر اخلم�صيني���ات من الق���رن الع�صرين عل���ى العربية 
الف�صحى لغ���ًة لعرو�ص���ه، اإال اأن بع����س امل�صرحيني بدوؤوا 
من���ذ الت�صعيني���ات با�صتخ���دام اللهجة املحكي���ة، وقد كان 
امليل يف البداية لّلغ���ة الف�صحى ب�صبب التزام بلدنا باللغة 
�س  العربية، فال اأحد يغفل اأنه البلد العربي االأول الذي درَّ
مناه���ج التعلي���م باللغ���ة العربية يف مدار�ص���ه وجامعاته.. 
وكذا خ�صبة امل�صرح كان لها ن�صيب من العربية الف�صحى 
�صواء اقُتِب�صت من ال���راث العربي اأو ُترِجَمت من امل�صرح 
العامل���ي.. وهن���ا نذك���ر اأن الفن���ان ال�ص���وري الراحل عبد 
اللطيف فتحي )1916-1986( كان اأول من اأدرج اللهجة 
ال�صامي���ة يف امل�ص���رح ال�صوري )ما ُي�صَم���ى بت�صومي امل�صرح 
م باللهجة  ال�ص���وري( بع���د اأن كان���ت بع����س عرو�صه ُتق���دَّ
امل�صري���ة، ولالأ�ص���ف ال يتذكر اجلمه���ور ال�صوري من هذا 
الفنان �ص���وى اأعماله التلفزيونية مع كب���ار جنوم الدراما 
التلفزيونية مث���ل م�صل�صالت »�صح النوم-احلب وال�صتاء-
انتق���ام الزّب���اء« رغم اأنه من رواد امل�ص���رح يف �صورية ومن 

اأهم الفنانني امل�صرحيني . 
اأم����ا عن الكّتاب امل�صرحيني الذين بداأوا بن�صر اأعمالهم 
منذ نهاي����ة ال�صتينيات مثل �صعد اهلل ونو�س، حممد املاغوط، 
فرحان بلبل، وليد اإخال�صي، عبد الفتاح قلعه جي، واآخرين، 
فق����د كان اخليار االأول لهم هو اللغة العربية، با�صتثناء ب�صعة 
مت باللهجة العامية على اخل�صبة ومل تن�صر مثل  ن�صو�����س ُقدِّ
م�صرحي����ات حممد املاغوط : »كا�صك يا وطن-غربة-�صقائق 
النعمان« ويف ه����ذا ال�صياق نذكر ما قاله الكاتب فرحان بلبل 

يف كتابه »الن�س امل�صرحي-الكلمة والفعل« :

»بع���د اأن كان���ت جته���د الكتاب���ُة لتطويع اللغ���ة العربية 
ملتطلبات فن الدراما جاهرت بهجر هذه املحاولة يف االإ�صرار 
على تق���دمي العرو�س امل�صرحية باللهج���ات العامية، وال اأَدلَّ 
عل���ى ذلك من اأن م�صرح �صوري���ة الر�صمي كان يعلن ب�صريح 
العب���ارة اأنه ال يقدم عرو�صه املوؤلفة عربي���ًا اأو املرجمة اإىل 
العربي���ة اإال بالف�صحى، ثم �ص���ار االآن يعلن ب�صريح العبارة 

ل العامية على الف�صحى«)1( . اأي�صًا اأنه يف�صِّ
ال�ص���وؤال ال���ذي يطرح نف�ص���ه االآن : ه���ل للم�صرح يف 
البالد العربية –وحتديدًا �صورية- لغته اخلا�صة به؟ اأهي 

اللغة العربية اأم املحكية؟
اإن لغ���ة امل�صرح ه���ي االأداة االأوىل الت���ي يتحكم فيها 
املمث���ل عندما يقوم ب���اأداء دروه على اخل�صب���ة، وال بّد من 
متا�ص���ك الن����س امل�صرح���ي الذي ي�ص���كل اأ�صا����س العملية 
االإبداعي���ة الت���ي تكتمل ع���ر العر�س الب�ص���ري، وملّا كان 
امل�ص���رح مكتوب���ًا لُيعّد عل���ى اخل�صبة ف���اإن الكات���ب يحدد 
لغت���ه يف البداي���ة وي�صقله���ا اإما باللغ���ة العربي���ة اأو اللغة 
املحكي���ة، اأما العر�س فيمكن التحكم ب���ه من قبل املخرج 
والدراماتورج اللذين يق���رران املحافظة على لغة العر�س 
املكت���وب بالف�صح���ى اأو حتويله اإىل ن����س بالعامية بهدف 
اإ�صفاء اأفكار جدي���دة عليه وروٍح م�صرحيٍة واأ�صلوٍب جديد 
قد تقف اللغ���ة العربية الف�صحى عائقًا اأمام تقدميه على 
اخل�صب���ة.. وغالبًا ما ي�صفي االنتق���ال بني الن�س املكتوب 
بالف�صحى والن����س املكتوب بالعامية بع���دًا كوميديًا على 

اخل�صبة تبعًا لطريقة اإلقاء الكلمة . 
م بني الدول العربية  اأما بالن�صبة للعرو�س الت���ي ُتقدَّ
كما هي احلال يف املهرجانات كمهرجان دم�صق امل�صرحي 

ُمنَتجـــــــب �صقــــــر

لغــــة امل�ســــــرح املنطوقـــــة
منوذجان من امل�صرح ال�صوري
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حيث تاأتي فرٌق عديدٌة من بل���دان عربية لتقدم عرو�صها 
امل�صرحي���ة فمن االأف�صل تق���دمي العرو�س باللغ���ة العربية 
الف�صح���ى نظ���رًا ل�صعوبة فه���م بع�س اللهج���ات املحكية 
العربي���ة من قب���ل اجلمهور ال�ص���وري على �صبي���ل املثال.. 
اإذًا يف املهرج���ات العربية متثل اللغ���ة العربية الوعاء لكل 
اللهج���ات، وهي �صاحل���ة للتوا�صل بني ال�صع���وب العربية، 

وخ�صو�صًا يف حالة العرو�س التاريخية والكال�صيكية . 
يعتمد املخرج���ون يف تقدمي الن����س امل�صرحي حاليًا 
يف �صوري���ة على لغتني : اللغة العربي���ة الف�صحى، واللهجة 
املحكية، وحتى لو كان الن�س امل�صرحي مكتوبًا بلغة عربية 
ف�صح���ى اأو مرجمًا م���ن م�صرحية غربي���ة ومطبوعًا بلغة 
عربية ف�صحى فهناك بع�س املخرجني ممن يحولونه اإىل 
ن����س باللهجة املحكي���ة، والواقع امل�صرح���ي احلايل ي�صري 
اإىل اأن �صورية هي من اأكرث البلدان العربية حمافظًة على 
كتابة امل�صرح باللغة العربي���ة الف�صحى، فمعظم ن�صو�س 
م اأعمالهم  الكّت���اب املعا�صرين مكتوب���ة بالف�صحى وُتق���دَّ
على امل�صارح ال�صوري���ة والعربية مما ي�صاهم يف انت�صارها 
باعتبار اأن الن�س املكتوب بالف�صحى ميكن فهمه يف جميع 
الب���الد العربية، والعك�س لي�س �صحيحًا، فعلى �صبيل املثال 
يتعذر على املتفرج ال�ص���وري اأو اللبناين فهم ن�س مكتوب 
بلهج���ة عامي���ة مغربي���ة اأو جزائرية، واإذا ذكرن���ا امل�صرح 
امل�صري احلايل نرى اأن معظم امل�صرحيات مكتوبة باللغة 

املحكية . 
ي���رر املخرجون اعتمادهم عل���ى اللهجة املحلية باأن 
املمث���ل يتكل���م على اخل�صب���ة بلهجة حملي���ة حتاكي هموم 
النا����س وواقعهم وخميلتهم، ومن املمكن اأن يحقق تفاعاًل 
وتوا�ص���اًل اأكر م���ع اجلمهور الذي يتكل���م اللهجة املحكية 
وال يتكل���م العربي���ة الف�صح���ى، ويف ه���ذا ال�ص���دد ي���رى 
الكات���ب ح�صني حموي اأن »اعتماد اللغة العربية الف�صحى 
البعي���دة عن التعقي���د هو الذي يحقق التوا�ص���ل بني اأبناء 
االأم���ة الواحدة، واإن كانت اللهجات املحلية جتد قبواًل من 
ال�صكان الذين يتكّلمونها ويوؤثرونها الأنها تعّر عن حياتهم 

وواقعهم«)2( .
وم���ن املمكن الق���ول اأن التوجه نح���و الن�س املكتوب 
باللهج���ة املحلي���ة يقلل م���ن اإمكانية عر����س امل�صرحية يف 

البلدان العربية ويح�صر هذا العر�س يف البلد الذي ُكِتَبت 
بلهجت���ه، اإ�صاف���ة اإىل ذلك ُيعَتَر التوج���ه نحو العامية يف 
امل�ص���رح نوعًا م���ن اال�صت�صهال يف كتابت���ه، فاللغة العربية، 
وخ�صو�ص���ًا يف امل�صرح، لها قواع���د لغوية �صارمة واأ�صلوب 
متق���ن ال يحتم���ل االإطال���ة اأو االإطناب، حت���ى اإن تطرقنا 
لعملي���ة اإلقاء الن�س عل���ى اخل�صبة من قب���ل املمثل ت�صكل 
ه���ذه العملي���ة اختب���ارًا حقيقي���ًا لطاقات املمث���ل واملخرج 
اأي�صًا، املمثل يف انطالقته اللغوية وقدرته على قول الن�س 
بكل نراته و�صوتياته، واملخرج يف قدرته على اإدارة اللعبة 
واملحافظة على اإيقاع العر�س ب�صكل موزون وبعيد عن امللل، 
ورمبا تك���ون �صعوبة اأو حتدي تقدمي الن�س باللغة العربية 
على اخل�صب���ة اأحد اأ�صباب ابتع���اد الكّتاب امل�صرحيني عن 
الكتاب���ة باللغة العربية وتف�صيل اللهجة املحكية اأو العامية 
كلغة مل�صرحهم، فالعجز عن تقدمي حوار م�صرحي مكتوب 
بلغ���ة عربية وا�صحة و�صل�صة جتعل اجلمهوَر ين�صدُّ ملو�صوع 
احل���وار ولرتيب االأدوار، وهذا اأح���د اأ�صباب هذا االبتعاد 

عن اللغة العربية الف�صحى يف امل�صرح .
وميي���ل بع����س املخرج���ني اإىل اإدخال بع����س اجلمل 
املكتوب���ة باللغة العربية على م�صهد مكت���وب وموؤّدى باللغة 
املحكية، و�صندر�س ه���ذا اخليار الدراماتورجي يف عر�س 
»اأناتول فيل���د« للكات���ب ال�صوي�صري هريفي���ه بلوت�س الذي 
اأخرجُت���ه على خ�صبة م�صرح دار االأوبرا بدم�صق يف ني�صان 
2012 وق���د ُن�ِصَر يف كتاب »امل�ص���رح الق�صري« ال�صادر عن 
�صل�صل���ة امل�صرح العاملي-املجل�س الوطن���ي للثقافة والفنون 
يف الكوي���ت عام 2015 كما �صندر����س عر�س »هوب هوب« 
الذي اأخرجه املخرج ال�ص���وري د.عجاج �صليم على خ�صبة 
م�ص���رح احلمراء ع���ام 2014 ع���ن ن�س للكات���ب ال�صوري 
ج���وان جان اقتب�صه من ن�س »اجلزيرة القرمزية« للكاتب 
الرو�ص���ي ميخائي���ل بولغاكوف ولكن بع���د اأن نلتقي الناقد 
�صامر حممد ا�صماعيل ونّطلع على وجهة نظره يف مو�صوع 

لغة امل�صرح بني الف�صحى والعامية :
�أع���رف وجه���ة نظ���رك بالن�سب���ة للكتاب���ة  �أن  *�أودُّ 

باللغة �لعربية �لف�سحى �أو �للهجة �ملحكية .
**هذا خي���ار فني يتعلق بطبيع���ة العمل امل�صرحي، 
اأي اإذا كان العر����س يتناول �صخ�صية تاريخية مثل املتنبي 
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اأو دي���ك اجل���ن فال اأعتق���د اأن املحكي���ة �صتك���ون منا�صبة 
ق بني اللغ���ة والكالم يف  للعر����س، لك���ن علين���ا اأواًل اأن نفرِّ
امل�صرح العربي، فاللغ���ة الف�صحى عندما ُت�صتخَدم لكتابة 
ومتثي���ل العر����س ت�صب���ح هي م���ن تتكلم ال املمث���ل، وهذا 
ي�صن���ع حاجزًا بني املمثل وال�صخ�صي���ة التي يقوم باأدائها 

من جهة، وبني املمثل واجلمهور من جهة اأخرى . 
*ه���ل توؤث���ر �للغ���ة �مل�سرحية على مو�س���وع �لتلقي 

�مل�سرحي؟
**قال يون�صكو يومًا اإن اللغة هي كرا�صي يف عر�س 
الطري���ق.. لالأ�ص���ف يف العامل العربي ما ي���زال االلت�صاق 
االأحم���ق بالن�س هو ال�صائد.. الن�س كمادة اأدبية خر�صاء 
غ���ري العر����س ال���ذي مادت���ه ه���ي ال���كالم كمنت���ج للفعل 
وللدرام���ا.. م���ن املوؤ�ص���ف اأن معظم العرو����س امل�صرحية 
العربي���ة متي���ل اإىل اللغ���ة الف�صحى، وهي لهج���ة قري�س، 
مم���ا يجعلك –كمتف���رج- ت�صعر اأن املمثل م���ع هذه اللغة 
الف�صيحة اأقرب اإىل �صيوخ املنابر منه اإىل ممثل م�صرحي، 
فالنرة الوعظية جتعل امل�صافة بعيدة وجافة بني اخل�صبة 
وال�صال���ة مما يفاقم يف تعقيد حلظة التلقي ل�صالح اللغة 
ذاته���ا الت���ي ت�صبح هي م���ن يتكلم ال ال�صخ�صي���ة، وبهذا 
ن�صبح اأمام عظات وخطب م���ع االأداء باللغة الف�صحى.. 
اإن ثنائي���ة املحكي���ة والف�صح���ى ت���كاد تك���ون فق���ط عند 
العرب، فالفرن�صي���ون واالإنكليز والرو�س يتكلمون ويكتبون 
باللغ���ة ذاته���ا تقريبًا دون ه���ذه الفروقات ب���ني مكتوبهم 
ومنطوقهم، بني ف�صحاه���م وحمكيتهم.. امل�صرح العربي 
ول�صنوات طويل���ة اعتاد على ترجم���ة ن�صو�س اأجنبية من 
لغتها االأم اإىل الف�صحى وب�صكل ركيك، حتى تلك االأعمال 
الت���ي ُكِتَبت ب�صكل حملي يف فرن�ص���ا واإنكلرا ورو�صيا متت 
رة وكانت لغة الرجمة هي لغة  ترجمته���ا اإىل ف�صحى مقعَّ
العر�س امل�صرح���ي دون العمل على م�صت���وى دراماتورجي 
عل���ى الن����س، والدراماتورجيا هي فن االإن�ص���اء الدرامي 
ط.. اإن م�صاألة اإعداد الن�س �صبه غائبة  يف تعريفه���ا املب�صَّ
وتقت�صر يف اأح�صن حاالتها على تغيري اأ�صماء ال�صخ�صيات 
اأو ح���ذف واإ�صاف���ة خطوط درامية للن����س امل�صرحي دون 
العمل على البيئة الثقافية واالجتماعية للن�س مما يفاقم 

الهّوة بني امل�صرح واجلمهور .

�أناتول فيلد
م�صرحية »اأناتول فيلد«)3( للكاتب ال�صوي�صري هريفيه 
بلوت�س اإخراج منتجب �صقر، دار االأوبرا، دم�صق، 2012 .
يجتم���ع يف ه���ذه امل�صرحي���ة ثالث���ة زم���الء يف مكتب 
د بينهم  واح���د: فيلد، مونت، بو�صتو، حي���ث اأن العمل يوحِّ
منذ زمن طويل، ويف حلظة �صيق من روتني احلياة املكتبية 
يقرر ال�صيد فيلد الرحيل وت���رك زميليه اللذين مل يتقبال 
الفكرة، فيق���وم فيلد ب�صنق نف�صه بحب���ل معلَّق يف الهواء، 
وي�ص���اب زمياله بخيب���ة اأمل ج���راء هذا االنتح���ار الذي 
ق���ام به فيلد، وبعد ذلك يقوم���ان باللعب بجثته وحتريكها 
عل���ى �صكل دمية، وت�صتمر َم�صاه���د اللعب التي تتحول اإىل 
حماوالت )اإخ���راج م�صرحي( اإىل ح���ني اكت�صاف الق�صة 
من قبل الزم���الء االآخرين وال�صرطة وذلك ب�صبب انت�صار 
رائحة فيلد يف املكاتب االأخرى، فيختبئ ال�صديقان مونت 
وبو�صت���و ويرران موقفهما لالآخري���ن الذين ال ي�صتوعبون 
م���ا فّكرا به، ويقوم املدير بطردهما من العمل في�صبحان 
يف موق���ع ي�صم���ح لهم���ا بالتعليق عل���ى الق�صة م���ن زاوية 
خارجية بحيث اأن مو�صوع م���وت زميلهما اأ�صبح ي�صتحوذ 
على تفكريهما، ورمبا يغرّي جمرى حياتهما.. يو�صع ج�صُد 
فيل���د يف وع���اء بال�صتيكي كبري كي ُي�ص���ار اإىل ترحيله يف 

اليوم التايل اإىل م�صرحة اجلثث . 
تطرح امل�صرحية مو�ص���وع العمل يف االأماكن ال�صيقة 
وال�صي���ق النف�ص���ي الذي ينتج عن���ه، فال�صخ�صية اأ�صبه ما 
تك���ون بدمية يحركها اأواًل روتني العمل القاتل، وبعد موتها 

ت�صبح دمية مرة اأخرى بيد زمالئها . 
ُتعَتَر م�صرحية “اأناتول فيلد” منوذجًا عن امل�صرحية 
الق�صرية املعا�صرة، اإنها مبنية ب�صكل مونتاج كتابّي بحيث 
تتعاق���ب م�صاهد ال�صهادات واملكتب التي تدور حول النواة 
االأ�صا�صي���ة )انتحار فيلد( وت�صاف اإىل هذه امل�صاهد لعبُة 
اإخ���راج م�صرحي يقوم بها مونت ع���ر حتريكه جلثة فيلد 
وجعله���ا تنط���ق كلمات م�صحك���ة.. يقول مون���ت : “اأعدنا 
العمل على اأح���د امل�صاهد الباردة الت���ي اأخرجها بو�صتو.. 

كل �صيء كان ي�صري على ما يرام : الن�س، االأداء”)4( . 
يق���دم االإر�صاد االإخراج���ي االأول م�صتويني للحدث : 
�صه���ادة ومكتب، وعلى هذا النحو اعتمدنا تقدمي ال�صهادة 
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باللهجة العامية ال�صورية كونها تعرِّ عن الكالم الوجداين 
َلت  م ب�صكل مبا�صر للجمهور، اأما َم�صاهد املكتب فُمثِّ وُتق���دَّ
باللغ���ة العربية الف�صحى التي نقلتنا اإىل الو�صط الر�صمي 

الذي يفر�صه جّو املكتب.. مثال : 
»�سه���ادة : كنا تالت زمالء باملكت���ب.. ال�صي الوحيد 
يل���ي بريبطنا ببع�س هو الوراق وهاالأرب���ع حيطان، مع اأنو 
ي طول اأيام االأ�صب���وع �صوا، حلتى يخل�س الوقت  كن���ا نق�صّ
املخ�ص�س لهال�صغل.. كانت اأ�صم���اوؤن غريبة �صوي، االأول 
ال�صي���د بو�صتو والت���اين ال�صيد فيلد، اأما اأن���ا ا�صمي ال�صيد 

مونت.. مرة َقلنا ال�صيد فيلد : 
)مكتب.. مونت وبو�صتو يف غمرة العمل( 

فيل���د : ح���ان الوقُت لرِك هذا املكت���ب )يلتفت نحو 
مونت( . 

مونت : اأنا ال اأ�صدقك«)5( . 
اإن املتفرج �صينتقل بني م�صهدين ق�صريين، وبالتايل 
ب���ني م�صتويني الإلقاء الكالم، عنده���ا �صيتلقى الن�س على 
اأنه تعاق���ب مق�صود بني الف�صحى والعامية، خ�صو�صًا اأن 
امَل�صاهد التي تتم يف املكتب متثل اأحداثًا �صغرية يقوم بها 

املمثل���ون وكاأن اللهجة العامية ُتعَتَر �صهادًة اأو تعليقًا على 
احلدث . 

ميث���ل اإخراج ه���ذا النوع م���ن الن�صو����س الق�صرية 
يف امل�ص���رح ال�صوري حتدي���ًا كبريًا كونه ُيع���ّد باكورة اإبداع 
الكات���ب بلوت�س امل�صرح���ي والتي ُتن�َصب للم�ص���رح الذهني 
الذي ي�صعب تقدميه على اخل�صبة.. من هنا بدت العملية 
االإخراجي���ة متكيفة مع الن�س وتراع���ي عمليَة نقله الفني 
والدرام���ي، م���ع حر�صنا عل���ى تفادي احلل���ول االإخراجية 
اجلاه���زة والركي���ز بالدرج���ة االأوىل عل���ى اأداء املمث���ل 

باعتباره احلامل االأ�صا�صي للن�س على اخل�صبة . 
ال يقدم العر�س �صردًا حلكاي���ة ب�صكلها التقليدي بل 
حادثة غريبة جتعل من العر�س اأ�صبه مب�صرحيات احللم .
يف حلظ���ات االإع���داد اعتمدُت خي���ارًا خمتلفًا بع�س 
ال�ص���يء ع���ن اخلي���ارات االإخراجي���ة املاألوف���ة يف عرو�س 
امل�صرح ال�صوري، خيار يت�صم بالغرابة والتحول عن النمط 
ال�صردي املعتاد، لذلك قم���ُت باعتماد املحكية يف َم�صاهد 
تعاق���ِب )ال�صهادات( والعربية يف َم�صاهد املكتب كي اأغرّي 
النمط ال�صردي واحلالة احلكائية املعتادة يف امل�صرح مما 

�أناتول فيلد
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ي�صمح بتوجيه اأف���ق التوقعات عن املتفرج ومو�صوع التلقي 
من م���كان اإىل مكان وم���ن عامل اإىل عامل اآخ���ر، فالن�س 
من�ص���ور بلغ���ة عربي���ة ف�صحى ومرَج���م ع���ن الفرن�صية، 
كم���ا اأنه���ا رغبة يف التجديد والتجري���ب يف امل�صرح، اإذ اأن 
اجلمه���ور مل يعَتد على اأن يح�صر عر�ص���ًا يقدم م�صتويني 
من اللغ���ة امل�صرحية، املحكية والف�صح���ى يف اآٍن معًا.. يف 
ه���ذا ال�صياق يرى الناقد حممد ال���دايل اأنه »�صواء اأكانت 
امل�صرحي���ة بالف�صح���ى اأو العامي���ة فاملقيا����س ال�صحي���ح 
للكتابة هو الو�صول اإىل اجلمهور ب�صهولة وي�صر وخماطبة 
اجلماه���ري بلغ���ة �صهل���ة يفهمونه���ا تق���رر االأم���ور وحتكي 
احل���وادث والوقائ���ع يف جملة �صهلة م�صتقيم���ة، ال تلفُّ وال 

تدور«)6( .
ينتمي العمل للم�ص���رح الق�صري الذي ي�صعب تقدميه 
عل���ى اخل�صب���ة نظرًا الأهمي���ة كل كلم���ة تقال فيه م���ن ِقبل 
املمثل���ني يف زمن درامي ق�ص���ري ال يحتمل االإطالة �صواء يف 
احل���دث اأم يف احل���وار الذي ال ي�صتن���د اإىل ت�صل�صل حكائي 
كال�صيك���ي، وقد ارتاأي���ُت االعتماد على التكثي���ف الدرامي 
للمفردات يف هذا امل�صرح الذهني الذي اأقوم باإعداده على 
اخل�صبة، حيث اأن احللول االإخراجية لي�صت جاهزة باعتبار 
اأن العر����س ال يحتوي على حبكة وح���دث رئي�صي، ومن هنا 

فاإن كل م�صهد يختلف بطريقة تقدميه عن االآخر .

هوب هوب
»ه���وب ه���وب« اقتبا����س ج���وان ج���ان ع���ن ن�س 
ميخائي���ل  الرو�ص���ي  للكات���ب  القرمزي���ة«  »اجلزي���رة 
بولغاك���وف اإخراج د.عج���اج �صليم، امل�ص���رح القومي، 

م�صرح احلمراء 2014 .
يق���وم العر����س عل���ى لعب���ة امل�ص���رح داخ���ل امل�صرح، 
ويق���دم َم�صاهد من م�صرحية مفَر�صة ُتعَر�س على خ�صبة 
امل�صرح وحتقق جناحًا كبريًا ويخرجها املخرج الذي ج�ّصد 
�صخ�صيته الفنان كفاح اخلو�س، ومن املفر�س اأن ت�صافر 
امل�صرحي���ة اإىل الوالي���ات املتح���دة لت�ص���ارك يف مهرجان 
م�صرحي ُيق���ام هناك.. ونحن هنا لن نتطرق اإىل مو�صوع 
الروؤية االإخراجية للمخرج عج���اج �صليم بل يهمنا درا�صة 
لغ���ة العر�س، حيث نالح���ظ اأن هن���اك ا�صتخدامًا لبع�س 

اللهج���ات املحكية ال�صوري���ة كاحللبي���ة وال�صاحلية بهدف 
اإ�صفاء نوع من الكوميديا على العر�س :

 »ح�س���ن : �صحي���ح.. مني���ح يّلي ذّكرت���وين.. بيقلكم 
االأ�صتاذ عدنان اّنو ما حدا يروح.. عاوزكم ل�صي �صروري . 

توفيق : خري؟ 
ح�سن : علمي علمك . 

ق�سي : ليكون بّدو يحا�صبنا . 
�سم���ر : يا ح�صرتي.. من وين؟ من كر ما عم يجي 

جمهور ويدفع؟ اإذا كانت ن�س البطاقات دعوة . 
�سهيل : والن�س التاين قرايبينا ورفقاتنا« . 

ه���ذه اجلمل تعك����س واقعًا ثقافيًا موؤمل���ًا يتج�صد بقلة 
تردد اجلمهور على امل�صرح، اإذ اأن معظم الذين يح�صرون 
العرو�س امل�صرحية هم م���ن املهتمني بامل�صرح �صواء كانوا 

طالبًا اأم من اأقارب الفرقة امل�صرحية . 
يق���ارب الن����سُّ الكوميدي���ا ويعك�س ظاه���رًة واقعيًة 
ت�ص���ري اإىل تردي حالة امل�ص���رح العربي وابتع���اد اجلمهور 

عنه بلهجة حمكية قريبة من حال وفكر املتفرجني .
يبداأ امل�صهد االأول حول العر�س املفَر�س الذي يوؤديه 
املمثلون الذين يبداأون اللعبة امل�صرحية، مقِحمني املتفرج 

يف العر�س املفَر�س املكتوب بلغة عربية ف�صحى : 
“�حلار�س )فوؤ�د( : )اإىل كاي كوم( هل اأُدخل 

عليكم الغزاة يا �صيدي احلاكم؟ 
)كريي كوكي يقف خائفًا( . 

كري كوكي )�سمر( : )لنف�صه.. مرعوبًا( يا 
اإلهي.. لقد انتهيت .

ليكي تيكي )ثائر( : فلنعاقبهم يا كاي كوم . 
كاي ك���وم )توفي���ق( : �صياأتي دوره���م يا ليكي تيكي، 
ولكن لي�س قبل اأن نفرغ من هذا اخلائن )ي�صري اإىل كريي 

كوكي( . 
ك���ري كوك���ي )�سم���ر( : )م�صتعطف���ًا( الرحمة يا 

كاي كوم . 
توخونغا )ح�سن( : ال رحمة خلائن« . 

وينتهي امل�صهد االأول على هذا االإيقاع اللغوي : 
»)�ص���وت ت�صفي���ق ح���اد م���ن جمه���ور مفر����س.. 
اإطفاء.. اإ�ص���اءة.. اخل�صبة فارغة.. يخرج ح�صام وتوفيق 
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وح�ص���ن وثائ���ر وملى و�صم���ري وق�صي و�صهي���ل وهدى ووعد 
لتحية اجلمهور ث���م يف�صحون املجال لعدنان وفوؤاد اللذين 
يحيي���ان اجلمهور بدورهم���ا.. اإظالم(« بح�ص���ب االإر�صاد 
االإخراج���ي يف نهاية امل�صهد، ثم يب���داأ امل�صهد الثاين بلغة 

�صورية حمكية :
»)عل���ى اخل�صب���ة االآن : وعد-هدى-�صمري-ثائ���ر-
 : امل���كان  ح�صن-توفيق-فوؤاد-ح�صام-ق�صي-�صهي���ل.. 
الكوالي�س.. املمثلون يقومون مبا ميكن اأن يقوم به املمثلون 

بعد انتهاء العر�س( .
ح�سن : اهلل يعطيكم العافية يا �صباب.. اليوم بّي�صتو 

الوجه عالتمام . 
ف���وؤ�د : اإي واهلل ي���ا �صب���اب.. �ص���ار لن���ا اأ�صب���وع عم 
نعر����س ب�س هاد اأول يوم ب�صعر فيه اّنو العر�س اأف�صل من 

الن�س يّلي اأنا كتبته . 
ح�سام : طّول بال���ك علينا ا�صبوع تاين ا�صتاذ.. واهلل 

لت�صوف العجايب . 
ح�س���ن : )مازح���ًا( حاجت���ك بقى ا�صتاذ ف���وؤاد.. اإي 
ل���وال خرة خمرجنا اال�صتاذ عدنان وهاملمثلني احللوين.. 
طبعًا باالإ�صافة لوجودي اأنا )يركز على كلمة اأنا( كمخرج 

م�صاعد… 
وعد : )تقاطعه مازحة( اإحم.. اإحم..« . 

هنا يجد املتفرج نف�صه اأم���ام م�صتويني من العر�س، 
امل�صه���د االأول متخيَّل ويتعلق بعم���ل املمثلني االحرايف، يف 
ح���ني اأن امل�صهد الثاين ونظرًا ال�صتخدام العامية ال�صورية 
ينقله���م اإىل واقعهم احلايل، فهم ي�صكلون فرقة م�صرحية 
تع���اين م���ن و�صع فن���ي �صعب كح���ال امل�ص���رح عمومًا بني 

جمهور يندر وجوده وظروف انتاج غري من�صفة . 
يق���ول الناق���د د.ط���ارق العريفي عن عر����س »هوب 

هوب« : 
“تقوم الفرقة باإج���راء الروفات لُي�صاهدها املتعهد 
ال���ذي طل���ب اإجراء بع����س التعدي���الت عل���ى العر�س كي 
يتنا�ص���ب مع مزاج مكان العر�س وهو اأمريكا، اإذ ال بّد من 
االبتع���اد عن كل العب���ارات التي ُتدي���ن اال�صتعمار والغزاة 
والطامع���ني، وهن���ا تكمن لعب���ة الكاتب ج���وان جان الذي 
ا�صتطاع اأن يلعب عل���ى روح الن�س ويجعله منا�صبًا للفرة 
الراهن���ة الت���ي يعي�صه���ا ال�صوريون يف وطنهم م���ن معاناة 
للهجم���ة االأمريكية ال�صر�صة وحتوي���ر يف االألفاظ واملعاين 
وامل�صطلح���ات وحرب اإعالمية تفوق احلرب الكونية التي 
يحي���ك خي���وط موؤامرتها االأمريكي ومن ل���ف لفيفه، ومن 
هذه الروح اجلديدة التي األب�صه���ا الكاتب للن�س ا�صتطاع 
اأن يجذب اجلمه���ور اإىل العر�س امل�صرحي طوال ما يزيد 

على �صاعة ون�صف”)7( .

هوب هوب
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يف ه���ذه امل�صرحي���ة يبدو احل���وار كال�صيكي���ًا، اأي اأن 
ال�صخ�صي���ة ت���رد عل���ى ال�صخ�صي���ة االأوىل الت���ي حاورتها 
مبا�ص���رة، وهن���ا نحن اأم���ام م�ص���رح ماأخوذ م���ن احلياة 
الواقعية ومن لهج���ة �صورية ماألوفة لدى اجلمهور الذي ال 
ي���رى اأي اأ�صلبة للحوار ب���ل �صل�صلة من اجلمل التي حتاكي 

خميلته :
»ه���دى : )لفوؤاد( �صو ا�صتاذ فوؤاد؟ �صايفتك مو على 

بع�صك؟ 
ح�سام : )لفوؤاد( خايف عامل�صرحية ا�صتاذ.. َمهيك؟ 
فوؤ�د : )مهموم���ًا( اإي واهلل خايف.. وقلبي عم يقّلي 

اإنها رح تنقلب فوقاين حتتاين . 
توفي���ق : ا�صمح يل قّلك احلق عليك ا�صتاذ.. ما كان 

الزم توافق . 
فوؤ�د : ما �صفت امبارح كيف انحطيت مبوقف حرج؟ 
بعدي���ن ح�ّصيت اين �ص���واء وافقت واّل ما وافق���ت اال�صتاذ 

عدنان موافق وما رح ي�صاوي اإال يّلي بّدو ياه . 
ثائ���ر : ما �صار �صي ا�صتاذ.. اإذا �صفت اّنو الو�صع مو 

عاجبك ان�صحب« .
يف َموا�ص���ع عديدة م���ن امل�صرحية يق���وم جوان جان 
باملزج بني العامية والف�صحى يف احلوار بني ال�صخ�صيات 
بحيث يقاط���ع ماجد باللهجة العامي���ة الروفَة التي يقوم 
به���ا املمثلون على اخل�صبة ومقرحًا بع�س التعديالت على 
الن����س، وهن���ا يتداخل م�صتوي���ا اللغة وي�صتقب���ل اجلمهور 
الن����س ب�ص���كل مبا�ص���ر مم���ا يدفع���ه للف�ص���ل ب���ني مهام 

ال�صخ�صيات : 
»�حلار�س )فوؤ�د( : )اإىل كاي كوم( هل اأُدخل عليكم 

الغزاة يا �صيدي احلاكم؟
ماجد : )يقفز من مكانه( �صتوب )اإىل فوؤاد( لك يا 

ا�صتاذ.. �صو غزاة ماغزاة؟ بي�صري هيك؟ 
ف���وؤ�د : )وق���د ب���داأ �ص���ره ينف���ذ( ي���ا �صي���د ماجد 

ا�صمعني… 
ماج���د : )مقاطع���ًا( ا�صمعني انت ي���ا ا�صتاذ فوؤاد.. 
كلم���ة غزاة ال ميكن مترق عليهم مرور الكرام.. �صو بّدك 

ياهم يقلعونا؟ 
عدن���ان : )اإىل فوؤاد( يا ا�صتاذ فوؤاد.. اهلل يخليك.. 

هادا اآخر م�صهد.. خليه ميرق ونخل�س من هالق�صة . 
ف���وؤ�د : )بانفع���ال( ب�س نحنا كنا متفق���ني اّنو ال�صي 

يّلي بياأثر على جوهر امل�صرحية ما نقّرب عليه . 
عدن���ان : يا حبيبي.. ما يف �صي رح ياأثر عاجلوهر.. 
م���ا بّدك فكرت���ك ت�صل؟ وهي رح ت�صل �ص���واء قلنا عنهم 

غزاة واّل ما قلنا . 
ماجد : )موافقًا( هادا حكينا . 

فوؤ�د : )غري مقتنع( خّلونا نكمل . 
)ماجد يعود اإىل مكانه( 

�حلار����س )فوؤ�د( : )اإىل كاي كوم( هل اأُدخل عليكم 
ال�… االأجانب يا �صيدي احلاكم؟« .

وم���ن اأج���ل املزي���د م���ن االإي�صاح���ات ح���ول طريقة 
التعام���ل مع لغة الن�س توجهنا بال�ص���وؤال اإىل كاتبه جوان 
جان لال�صتي�صاح عن وجهة نظره فيما يتعلق بلغة العر�س 

امل�صرحي فقال :
»طبيع���ة الفك���رة وامل�صم���ون والزم���ان وامل���كان هي 
العوام���ل التي تفر�س ن���وع لغة الن�س امل�صرح���ي فيما اإذا 
كان بالف�صح���ى اأو بالعامي���ة، ف���اإن كان الن����س يتن���اول 
مرحل���ة تاريخية قدمية على �صبي���ل املثال فالف�صحى هي 
االأن�ص���ب، اأم���ا اإن كان يتناول ق�صاي���ا اجتماعية معا�صرة 
فالعامية ه���ي اخليار املطلوب.. وحتى العامية بحد ذاتها 
اأو الف�صح���ى لي�ص���ت مب�صت���وى لغ���وّي واح���د، فالف�صحى 
درج���ات كم���ا العامية متام���ًا، فهناك الف�صح���ى املقعرة 
ال�صعبة وهناك الف�صحى املب�صطة القريبة من العامية.. 
ويف العامية هناك تفاوت منطقي بني �صخ�صيات املثقفني 
واملتعلم���ني و�صخ�صيات اأن�صاف اجلهلة اأو غري املتعلمني، 
وكم من عامية يتلفظها �صخ�س متعلم تتفوق يف م�صتواها 

اللغوي على ف�صحى يتلفظ بها �صخ�س جاهل« .  
*ه���ل توؤث���ر �للغ���ة �مل�سرحية على مو�س���وع �لتلقي 

�مل�سرحي؟
ل  **بالطب���ع توؤثر، فاجلمهور العربي بالعموم يف�صّ
اللهج���ات املحلي���ة عل���ى العربي���ة الف�صح���ى، وهنا تكمن 
براع���ة املخ���رج يف ا�صتخ���دام اللغ���ة ا�صتخدام���ًا اإبداعيًا 
بحي���ث �صاهدنا العدي���د من االأعم���ال بالعربية الف�صحى 
لكن اأ�صل���وب تقدميها كان عمليًا وق���ادرًا على جتاوز هذه 
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امل�صكل���ة اإىل درج���ة اأن اجلمهور قد ين�ص���ى متامًا مو�صوع 
اللغ���ة ويتماهى مع العر�س، وترز ه���ذه احلاالت اأكرث ما 

ترز يف االأعمال ذات الطابع الكوميدي .
*يف ن�س���ك »ه���وب هوب« هن���اك تنّقل ب���ن �للهجة 
�ملحكي���ة و�لعربي���ة �لف�سح���ي وتنوي���ع للهج���ات خمتلفة 
م���ن مناط���ق �سوري���ة خمتلفة.. ه���ل هناك غاي���ة در�مية 

ور�ء ذلك؟
**عل���ى �صعي���د الن�س املكت���وب اخ���رُت اأن تكون 
لهجة ال�صخ�صيات موّح���دة يف احليز الذي يتناول الزمن 
املعا�صر، وم�صاأل���ة االعتماد على بع�س اللهجات كاحللبية 
وال�صاحلية كانت خيار بع�س املمثلني كطارق عبدو واأ�صامة 
احلف���ريي بالتن�صيق م���ع املخرج د.عج���اج �صليم وقد كان 
خي���ارًا موفق���ًا بالتاأكيد و�صاه���م يف اإغن���اء ال�صخ�صيتني 
اللتني لعبهم���ا املمثالن املذكوران، وكان الهدف االأ�صا�صي 
من ذلك زيادة جرعة املادة الكوميدية املوجودة يف الن�س، 
وقد تفاعل اجلمهور اإيجابيًا مع اجتهادات املمثلني �صمن 

هذا االإطار .

خامتة
�صواء تعلق االأمر مب�صرحية »اأناتول فيلد« اأو مب�صرحية 
»هوب هوب« اللت���ني ُتعَتَران من العرو�س التجريبية التي 
ال جت�ص���د حال���ة تبن���ي امل�ص���رح ال�ص���وري لّلهج���ة املحكية 
يبق���ى مو�صوع اللغة وا�صع���ًا ومفتوحًا على خيارات املخرج 
والكات���ب، فحت���ى االآن تن���در الن�صو�س املن�ص���ورة بلهجة 

حمكية، ورمبا ي�صبح االأمر واقعًا . 
ميكنن���ا القول اإن امل�صرحي���ني ال�صوريني بداأوا بكتابة 
ن�صو�صه���م باللغ���ة العربي���ة الف�صح���ى، وخ�صو�صًا جيل 
الكّت���اب الذي���ن انطلق���ت اإنتاجاتهم امل�صرحي���ة يف بداية 
ال�صتيني���ات ونذك���ر منه���م : �صع���د اهلل ونو����س، مم���دوح 
ع���دوان، حممد املاغوط، ولن نغف���ل اأ�صماء مهمة كان لها 
ح�صور يف امل�صرح ال�ص���وري كفرحان بلبل ووليد اإخال�صي 

وعبد الفتاح قلعه جي .
ثم���ة رغب���ة �صدي���دة عن���د اجلمهور حل�ص���ور عر�س 
م�صرحي ممي���ز �صواء اأكان باللغة الف�صح���ى اأم العامية، 
فالن�س امل�صرحي املكتوب بالف�صحى لي�س معيارًا حا�صمًا 

جلودة العر����س امل�صرحي، ب���ل اإن اأداء املمثلني واالإخراج 
املتنا�صق هما العامالن االأ�صا�صيان الإجناحه .

ويب���دو اأن اجل���دل -الذي يبدو عقيم���ًا يف بع�س 
ل اللغة العربية  االأحيان- لن ينتهي ل�صال���ح من يف�صّ
ل اللهج���ة املحكية على خ�صبة  الف�صحى اأو م���ن يف�صّ
امل�ص���رح، حي���ث اأن امل�ص���رح يج�صد م���كان االإبداع وال 
ميك���ن اأن يتاأط���ر بقواعد لغوية �صارم���ة، وكل خمرج 
يخت���ار لغة العر����س اخلا�صة بعر�ص���ه ويتحمل بذلك 
م�صوؤولي���ة خي���اره، ورمب���ا ن�ص���ل اإىل القناع���ة الت���ي 
خل�صه���ا ال�صاع���ر اأن�صي احلاج حني ق���ال يف معر�س 
حديث���ه عن الكتابة ال�صعري���ة : »فليكتب كٌل على هواه 

ولينقل الهوى ما يحلو له« .
يوح����دوا  اأن  ال�صوري����ني  امل�صرحي����ني  عل����ى  رمب����ا 
جهودهم وي�صكلوا فرق عمل م�صركة تعمل على درا�صة 
لغ����ة امل�ص����رح ولغ����ة العر�����س امل�صرح����ي به����دف تقدمي 
درا�ص����ات علمي����ة وعملي����ة ُتعنى ب�ص����ر حال����ة اخل�صبة 
ال�صوري����ة واق����راح حلول لك����ي يتطور امل�ص����رح ال�صوري 
ولك����ي ن�صل اإىل طموحات م�صرحي����ة وفنية تليق برفعة 

ومكانة الثقافة ال�صورية العريقة .
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متهيد
ُتع��ّد ق�سي��ة الف�سح��ى والعامي��ة يف امل�س��رح 
العرب��ي اإحدى ثالث ق�ساي��ا مل يتم ح�سمها حتى 
االآن، وال اأظنه��ا �سُتح�س��م يف ي��وم م��ا.. الق�سي��ة 
االأوىل ه��ي اأزمة امل�س��رح، وال اأظن اأن م�سرحيًا يف 
عاملن��ا العرب��ي يتفق عل��ى وجود ه��ذه االأزمة مع 
م�سرحي اآخر، ومبعن��ى اأو�سح اإن اأزمة امل�سرح هي 
اأزم��ة تت�سكل يف ذه��ن كل م�سرحي ح�س��ب روؤيته 
له��ذه االأزمة، وهذه الروؤي��ة تختلف من م�سرحي 
اإىل اآخ��ر وم��ن بلد اإىل اآخر.. اإل��خ، ورمبا اأحتدث 
تاريخي��ًا ع��ن ه��ذه االأزم��ة م�ستقباًل الأثب��ت اأنها 
اأزمة موجودة منذ مائة �سنة تقريبًا وتختلف من 
عام اإىل اآخر رغم عنوانها الثابت »اأزمة م�سرح«.. 
الق�سي��ة الثانية تتمثل يف ه��ذا ال�سوؤال : »من هو 
�سيد العمل امل�سرحي : املوؤلف اأم املخرج؟« واملُعبرَّ 
عنه��ا بالثنائي��ة املعروف��ة : ن���ض املوؤلف وعر�ض 
املخ��رج.. اأم��ا الق�سي��ة الثالثة فتتمث��ل يف اأيهما 
اأ�سلح للم�سرح العربي، الف�سحى اأم العامية؟ وهي 
الق�سية التي �ساأتناولها تاريخيًا يف هذه املقالة .

لي�س يف �لإمكان �أف�ضل مما كان!!
عندما علم���ُت باأن جملة »احلي���اة امل�صرحية« �صتن�صر 
ملف���ًا حول هذه الق�صي���ة قررُت اأن اأ�ص���ارك فيه حتى اأثبت 
تاريخي���ًا اأن اأيَّ عالج له���ذه الق�صي���ة اأو التفكري مبنا�صرة 
الف�صحى اأو العامية ل���ن ن�صتطيع الإتيان فيه بجديد مهما 
كان املنط���ق �صليم���ًا واحلل���ول واقعي���ة ومقبول���ة لأن كلَّ ما 
�صنطرح���ه طرحه قبلنا ال�صابق���ون، وكل حل �صنجده وجده 
قبلن���ا ال�صابق���ون، وكل منط���ق مقب���ول �صنجده ح���اًل لهذه 

الإ�صكالية �صبَقن���ا اإليه ال�صابقون، ورمب���ا �صنقّر يف النهاية 
بحقيقة موؤملة خال�صتها : لي�س يف الإمكان اأف�صل مما كان .
رمبا �صيظن القارئ اأنن���ي �صاأحتدث عن امل�صرحيني 
ممن ناق�صوا هذه الق�صية من���ذ اأربعينيات القرن املا�صي 
اأمث���ال حمم���ود تيم���ور ال���ذي ناق�س ق�صي���ة لغ���ة الكتابة 
قه عمليًا باأن كتب م�صرحيته  امل�صرحية ووجد ح���اًل لها طبَّ
»املخب���اأ رقم 13« ت���ارة بالف�صحى وتارة اأخ���رى بالعامية 
ون�صر الن�صخت���ني يف جملد واحد! هذه التجربة كانت عام 
1949 اأم���ا جترب���ة اأحمد كمال �صرور ع���ام 1954 فتمثلت 
طة  بن�ص���ره ملجموع���ة م�صرحي���ات باللغة الف�صح���ى املب�صَّ
وهي عل���ى حد قول���ه يف مقدم���ة كتابه »ال�ص���راع الأبدي 
وم�صرحي���ات اأخ���رى« : »العربي���ة ال�صليم���ة اخلالي���ة م���ن 
اللفظ ال���ذي ي�صعب فهمه على الفرد الع���ادي«.. واأخريًا 
جن���د توفيق احلكي���م وجهوده يف ه���ذه الق�صية منذ العام 

د.�سيد علي اإ�سماعيل

امل�رصح وق�صية الف�صحى والعامية يف م�رص 

�ضليمان �لقرد�حي
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1956 كما يظن الكث���ريون عندما ناق�صها يف بيانه املرفق 
مب�صرحي���ة »ال�صفق���ة« اأو يف مقدمت���ه مل�صرحي���ة »يا طالع 
ال�صج���رة« وكذلك يف مقدمته مل�صرحي���ة »الطعام لكل فم« 
وال���ذي اقرتح فيه���ا ا�صتخ���دام اللغ���ة الثالثة وه���ي اللغة 

الو�صيطة بني الف�صحى والعامية .
كل ه���ذه اجله���ود التي ب���داأت منذ الع���ام 1949 لن 
اأحتدث عنه���ا لأنها معروفة وُكتب عنه���ا من قبل، ناهيك 
عن كونها جهود عادية اكت�صبت اأهميتها من قبل الباحثني 
الذي���ن ظنوا –خط���اأً– اأنه���ا اجله���ود الأوىل يف مناق�صة 
ق�صي���ة الف�صحى والعامية يف امل�ص���رح العربي، واحلقيقة 
التاريخية تقول اإن هذه الق�صية بداأ امل�صرحيون مبناق�صتها 
منذ الع���ام 1894 وب�صب���ب �صيق امل�صاح���ة املمنوحة لهذه 
املقال���ة مهما ك���ر حجمها لن اأق���وم اإل مبتابع���ة الق�صية 
يف م�ص���ر منذ العام 1894 اإىل الع���ام 1935 وهو النطاق 

الزمني ملقالتي هذه .

يف �لقرن �لتا�ضع ع�ضر
اأول كات���ب م�صرح���ي  ُيع���د حمم���د عثم���ان ج���الل 
م�ص���ري يناق�س ق�صية اللغة امل�صرحي���ة وذلك عام 1894 
عندما ترجم ث���الث م�صرحيات لرا�صني ون�صرها يف كتابه 
»الرواي���ات املفي���دة يف عل���م الرتاجيدة« حي���ث ناق�س يف 
مقدمت���ه ق�صي���ة الف�صح���ى والعامية، م���ررًا ا�صتخدامه 

للعامي���ة قائ���اًل : »جعل���ُت نظَمه���ا يفهم���ه العم���وم، ف���اإن 
اللغ���ة الدارجة اأن�ص���ب لهذا املقام، واأوق���ع يف النف�س عند 
اخلوا�س والع���وام«.. ولأنه���ا املناق�ص���ة الأوىل للق�صية مل 
يلتف���ت اإليها الكثريون، حي���ث اأن امل�صرح يف م�صر كان يف 
طور البدايات، ل �صيما كتابة امل�صرحيات ون�صرها ترجمًة 
وتعريب���ًا واقتبا�ص���ًا وتاأليف���ًا، اأم���ا مناق�صة ه���ذه الق�صية 
ب�صورة واقعية وفنية ومنطقية يف القرن التا�صع ع�صر فقد 
ق���ام بها نقول احل���داد يف مقالته التنظريي���ة التي ن�صرها 
يف جملة »الرثيا« بتاريخ اأيلول 1898 حتت عنوان »�صروط 
التمثي���ل« واملق�صود به���ا �صروط جناح متثي���ل امل�صرحية، 
حي���ث و�ص���ع الكاتب �صروط���ًا ت�صمن جناح اأي���ة م�صرحية 
عل���ى خ�صب���ة امل�صرح، وقد حت���دث باإ�صه���اب ودقة عن كل 
�ص���رط من هذه ال�صروط، يهمنا منها ما تعّلق باللغة حتت 
عن���وان »�صال�ص���ة العب���ارة« يف اأن التمثيل تقلي���د للحقيقة 
»لذلك يجب اأن تك���ون عبارة الرواية �صل�صة جدًا، ل تفرق 
ع���ن اللغة العامي���ة اإل ل�صب���ط األفاظها ومتان���ة تركيبها، 
بحي���ث ل ي�صعر ال�صامع اإل باأن العب���ارة هي عبارة املمثل، 
واأن���ه يتكلم مبا متليه عليه عواطفه ل مبا حفظته ذاكرته، 
واإل فاتت الغاية املق�ص���ودة من التمثيل وهي خداع عقول 
امل�صاهدين باإيهامهم اأنهم يرون حقيقة ل جمازًا«.. وحتى 
يحق���ق املمث���ل ذلك يجب علي���ه اأن يتجن���ب ال�صجع )اأحد 
مظاه���ر ال�صنعة اللفظية يف ذل���ك الوقت( لأن ال�صخ�س 
العادي الذي يقلده املمثل »ل يتكلف ال�صجع يف التعبري عن 
انفعالت���ه النف�صانية، �صيم���ا اإذا كان يف حالة تهيج اإحدى 
عواطف���ه كاأن يكون غا�صبًا اأو نائمًا مثاًل، بل يطلق الل�صان 

يف م�صريه الطبيعي« .
اجلدي���ر بالذكر اأن نقول احلداد ُيع���ّد اأول من نادى 
با�صتخ���دام اللغ���ة الثالث���ة اأو الو�صط���ى الت���ي جتم���ع بني 
الف�صح���ى والعامية قبل اأن ينادي بها اأحد من قبل، حيث 
و�ص���ع الكات���ب يف مقالت���ه �صم���ن ال�صروط �ص���رَط جتّنب 
الألفاظ الغريبة، قائ���اًل : »اأن تتحا�صى الألفاظ الوح�صية 
الغريبة، ويع���ول على الألفاظ املاأنو�ص���ة، واإذا اعتمد على 
الألف���اظ امل�صرتك���ة بني اللغت���ني العامي���ة والف�صحى كان 

خليل مطر�ن
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اأف�ص���ل، واإذا مل يوج���د يف اللغة الف�صح���ى لفظة ماأنو�صة 
كث���رية ال�صيوع لأح���د املعاين فالأف�ص���ل اأن ُي�صتعار اأح�صن 
لف���ظ عامي لها لئال يفوت التاأث���ري املطلوب بجفاء املعنى 
ع���ن ال�صامع���ني اإذا ا�صتعملت لفظة لغوي���ة عوي�صة، ولول 
اخل���وف م���ن اأن تعت���ر الرواي���ة جمونًا ل���و ُكتب���ت باللغة 

العامية لكانت اللغة العامية ال�صرفة اأف�صل للروايات« .
م���ن الوا�صح اأن نق���ول احلداد كان �صابق���ًا لع�صره، 
ف���اإن كان ه���و اأول من ن���ادى باللغ���ة الو�صط���ى يف الكتابة 
امل�صرحي���ة يف القرن التا�صع ع�صر قب���ل اأن ن�صمع عنها يف 
�صتينيات القرن الع�صرين فهو اأي�صًا اأول من نادى بوجوب 
اأن يتكل���م كل �صخ�س يف امل�صرحية باأ�صلوبه الطبيعي وفقًا 
لطبيع���ة عمله وثقافته.. اإل���خ، ويف ذلك يقول حتت عنوان 
»اآداب التاألي���ف« : »يج���ب اأن يعطى لكل �صخ�س ما له وما 
عليه من الكالم الالئق بدون زيادة ول نق�صان، فاخلادم 
يتكلم كخ���ادم اأمام �صي���ده بال�صطالح والعب���ارة ودرجة 
الأف���كار، فال يجوز اأن يك���ون كالم اخلادم حكمة و�صداد، 
وكالم ال�صي���د كالم �صبية واأولد، فعلى املوؤلف اأن يالحظ 
منزل���ة كل م���ن الأ�صخا�س ويعتني يف جع���ل العبارة لئقة 

بكل منهم، وممكنًا اأن ت�صدر عن قائلها« .
مما �صبق يت�صح لن���ا اأن املحاولت التي ذكرناها يف 
الق���رن التا�صع ع�صر ما هي اإل حماولت تنظريية قام بها 
حممد عثمان ج���الل دون اأن مُتثَّل م�صرحياته على خ�صبة 
امل�ص���رح يف حينها بالعامية املكتوبة، وكذلك كانت �صروط 
نق���ول احل���داد �صروط���ًا تنظريي���ة مل نقراأ ع���ن تطبيقها 
حين���ذاك، مما يعني اأن اأغلب امل�صرحيات يف م�صر كتابًة 
ومتثياًل يف القرن التا�صع ع�صر كانت بالعربية الف�صحى .

حماولت تطبيقية
ظلت الدعوة اإىل ا�صتخدام العامية بجانب الف�صحى 
دع���وة تنظريية حتى الع���ام 1905 عندما ق���ام بتطبيقها 
عل���ى خ�صب���ة امل�ص���رح �صليم���ان القرداح���ي يف م�صرحي���ة 
»ال�ص���راف املنتق���م« ل�صك�صب���ري، حي���ث قال���ت جري���دة 
»الوط���ن« ي���وم 1905/5/31 : »وملّ���ا كان���ت ه���ذه الرواية 

اأخالقي���ة عائلية راأى ح�صرة مدي���ر اجلوق اأن تكون لغتها 
ب�صيط���ة ترتاوح بني العامية والف�صح���ى لي�صهل على الكل 
اإدراكها وفهمها«.. اأما خليل مطران فقام مبناق�صة ق�صية 
لغة الكتابة امل�صرحية يف مقدمة تعريبه مل�صرحية »ُعطيل« 
ل�صك�صب���ري املن�صورة ع���ام 1912 وق���رر اأن يخو�س جتربة 
جديدة يف الكتابة امل�صرحية وه���ي اختيار اأ�صلوب الو�صط 
بع���د اأن اأبان عن حريت���ه اأمام العامي���ة والف�صحى قائاًل 
: »مل يب���َق اإل الأ�صلوب الو�صط وهو ال���ذي تكون مبقت�صاه 
الألفاظ كلها ف�صيحة لكن �صهلة.. هذا هو الأ�صلوب الذي 
اآثرُته، واأرجو اأن اأكون قد وفقُت فيه، في�صحُّ اأن تكون هذه 

التجربة مثاًل للتعريب« .

�ملو�جهة �لأوىل
بع����د اأن مّرت ق�صية الف�صح����ى والعامية مبرحلَتي 
التنظ����ري والتطبي����ق كان لزام����ًا عليه����ا امل����رور –عل����ى 
ا�صتحي����اء- مبرحل����ة املواجه����ة الت����ي حدثت ب����ني كاتب 
وناق����د يف ت�صري����ن اأول 1914 ون�ص����رت وقائَعه����ا جريدة 
»الأف����كار« يف ثالث����ة اأع����داد، وتتلخ�����س يف قي����ام اأحمد 
اإبراهي����م الطال����ب مبدر�صة املعلم����ني اخلديوية بتعريب 
م�صرحية »مت�صكنت فتمكنت« جلولد �صميث، م�صتخدما 
فيه����ا الف�صح����ى والعامي����ة، فكت����ب عنها اأحم����د عاكف 
ب ا�صتخدامه لالألفاظ  مقالة نقدية عاب فيها على املُعرِّ
والأ�صاليب العامي����ة، واختتم املقالة بقوله : »الواجب اأن 
نحافظ عل����ى لغتنا التي هي مظهر م����ن مظاهر احلياة 
والرتق����اء، فاإذا ت�صاهلنا يف جانبه����ا كنا اجلانني عليها 
جناي����ة ل ُتغَتَفر، بل كن����ا كمن ينتحر بي����ده فال راٍث ول 
ب بال����رد علي����ه، م����ررًا ا�صتخدامه  راح����م« فق����ام املعرِّ
لبع�س الألف����اظ العامية واأ�صاليبها قائاًل : »الف�صحى ل 
تتف����ق مع حال الأ�صخا�س الذي����ن يتكلمون بها، وهم من 
الذي����ن مل يتلقوا العلم قط بل ق�ص����وا ال�صطر الأكر من 
حياتهم يف املالهي واحلان����ات واملقامرة« وهذا الترير 
املقنع حاول اللتفاف عليه الناقد فكتب مقالة اأخرى مل 

تخرج عن فحوى ما ذكره يف مقالته الأوىل .
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�لعامية �أف�ضل للكوميديا
تط����ورت ق�صي����ة الف�صح����ى والعامية م����ن التنظري اإىل 
التطبي����ق اإىل املواجهة، و�صوًل اإىل الدعوة اإىل العامية بديلًة 
للف�صح����ى يف العرو�س امل�صرحي����ة الفودفيلية والهزلية، ففي 
اأي����ار 1915 ن�ص����ر اإبراهيم رم����زي يف جري����دة »املوؤيد« مقالة 
ف����ه يف املقالة  حت����ت عنوان »ج����وق الكومي����دي العرب����ي« وعرَّ
باأنه فرق����ة م�صرحية تخ�ص�صت يف تق����دمي »اأنواع الكوميدي 
والفودفي����ل، وه����ي امله����ازل وامل�صاح����ك الت����ي ُي����راد به����ا يف 
اجلوهر انتقاد نقائ�����س املجتمع، ويف العر�س جمرد الت�صلية 
والإ�صح����اك« وذك����ر الكات����ُب اأ�صم����اء اأه����م املمثل����ني يف هذا 
اجل����وق، وهم : عزيز عيد، اأمني عطا اهلل، جنيب الريحاين، 
حممد �صادق، روز اليو�صف.. والكاتب كان يتحدث يف مقالته 
عن متثي����ل الفرقة مل�صرحية »خّلي بالك من اإميلي« حيث قال 
ع����ن لغتها: »اأما لغة الرواية فقد كانت العامية، ول�صُت اأظنُّها 
تر�ص����ي فريق الأدباء الذين ي����رون اأنف�صهم رقباء على اللغة، 
اإذ ه����ي يف تقديرهم عماد من عمد القومية.. يقول اأهل هذا 
اجل����وق اإن لهم عذرًا يف اتخاذها وا�صطة التفاهم لأن النكتة 

العربية خفيفة على املُ�صاهد العادي« .

اإذن ممثل���و هذه الفرقة الكوميدية جاهروا باأف�صلية 
العامية اأ�صلوب���ًا لعرو�صهم مما جعل جريدة »الأخبار« يف 
ت�صري���ن اأول 1916 تن�ص���ر مقال���ة بعن���وان »رواج الأن�صب« 
بتوقي���ع »�صدي���ق ك�صك����س ب���ك« ال���ذي ح���اول اإثب���ات اأن 
م�صرحي���ات جني���ب الريحاين ه���ي الأن�صب مث���ل »بال�س 
اأونطة-خّلي���ك تقيل-اإّديل���ه جام���د« لأن الريحاين قدمها 
بالعامية »امل�صهورة بخفة روحها و�صالحيتها لنقل خواطر 
املوؤلف���ني اإىل اأذه���ان ال�صامع���ني« وطال���َب كات���ب املق���ال 
بالإكثار من متثيل امل�صرحيات العامية لأنها تخدم اأكرثية 
اجلمه���ور يف م�ص���ر من عم���وم النا�س، بعك����س العرو�س 
امل�صرحي���ة الف�صيح���ة التي تخ���دم الأقلي���ة يف م�صر من 

مثقفي النا�س!
مل ير����سَ اأن�صاُر الف�صحى مب���ا ن�صرته ال�صحف من 
حتبيذ العامي���ة لغًة للم�ص���رح الكومي���دي، فن�صرت جريدة 
»الوط���ن« مقالتني يف كانون ثاين 1917 حتت عنوان »تطور 
الأدب العربي والتمثيل« اأبانت فيهما وجوَب جتنب اجلمهور 
م�صاه���دة امل�صرحيات الفودفيلية ملا بها من خالعة وجمون 
وتهّت���ك وب���ذاءة، ل �صيما م���ع انت�صار ه���ذه امل�صرحيات يف 
م�صر، وحتدثت اجلريدة عن خم�صة م�صاكل لهذا النوع من 
امل�صرحيات، يهمن���ا منها امل�صكلة الأخ���رية املتعلقة باللغة، 
وفيه���ا قال���ت اجلريدة : »بقي���ت هناك م�صكل���ة واحدة هي 
م�صكل���ة لغة الروايات اجلديدة، وهي اللغ���ة العامية، وهذه 
م�صيبة على اللغة الف�صحى، ولو يجوز لنا ل�صاأْلنا احلكومة 
ال�صنّي���ة منع الروايات التي بهذه اللغ���ة، ولكن ما دام ذلك 
متع���ذرًا واإل لكان طلبنا م�صح���كًا، وما دامت اللغة العامية 
اأك���رث موافقة لتمثي���ل الكومي���دي وتقليد الطبيع���ة من لغة 
الكتاب���ة، فال اأم���ل بعد اليوم با�صتئ�ص���ال اللغة العامية من 
املر�ص���ح العربي، و�صي�صطر الكّتاب الذي���ن يكتبون روايات 
الكومي���دي اإىل ا�صتعماله���ا ر�صوا اأم غ�صب���وا، مكرهني اأو 
خمتاري���ن، ولكّن���ا نرج���و اأن يتكلم الأ�صخا����س الراقون يف 
الرواية اللغ���ة الف�صحى، والأ�صخا�س غ���ري املتعلمني اللغة 

العامية، وبذلك ُيحَفظ حقُّ اللغتني معًا« .
كانت نتيج���ة �صادمة لأن�صار الف�صح���ى اأن العامية 
اأ�صبحت اأم���رًا واقعًا ل ميكن الفكاك من���ه اإل با�صرتاكها 

فاطمة ر�ضدي
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مع الف�صح���ى يف امل�صرحيات، وحت���ى الف�صحى اأ�صبحت 
مرفو�ص���ة يف ا�صرتاكها مع العامي���ة يف بع�س امل�صرحيات 
لْتها فرقة اأحمد  مثلما حدث يف م�صرحية »الهجرة« التي مثَّ
ال�صامي وقالت عنها جريدة ال�صفور يف ت�صرين ثاين 1919 
: »نعي���ب على املوؤلف و�صَع دور بهاء الدين وحبيبته باللغة 
العربي���ة الف�صحى لأن ذلك مناٍف للحقيقة وم�صتهَجن يف 

رواية كل اأدوارها عامية« .
ويف كان���ون ثاين 1923 و�ص���ل اأحدهم  اإىل قناعة يف 
هذه الق�صية عرَّ عنها يف مقالته النقدية مل�صرحية »دموع 
الع���ذارى« املن�صورة بتوقيع �س.اأ.ك يف جريدة »اأبو الهول« 
ق���ال فيها : »اأما م���ن جهة لغة الرواية فاأن���ا من املوافقني 
جدًا على جعلها بالعامية مادامت الرواية م�صرية حديثة 
لأنه���ا بذلك متثل احلقيقة الواقعة وتك���ون اأبلغ يف النف�س 

واأقرب اإىل الفهم« .
ويف كان���ون ث���اين 1925 ن�صر ق�صطن���دي داود مقالة 
مهمة يف جملة »التياترو« امل�صورة حتت عنوان »اأي متثيل 
اأفيد لالأمة؟« اأبان فيها اأن امل�صرحيات تنق�صم اإىل نوعني: 
اأدبي���ة )ويق�ص���د بها اجلدي���ة( وفكاهي���ة، والأوىل ُتكتب 
بالف�صحى وتفيد فقط الطبقة املتعلمة، اأما الفكاهية التي 
ُتكتب بالعامية فهي تفيد الطبقتني املتعلمة وطبقة العوام، 
ويوؤك���د على هذا املعنى ب�ص���يء من الواقع قائاًل : »األ ترى 
اأن بع����س الف���رق التي كانت متث���ل متثياًل اأدبي���ًا راقيًا قد 
اأ�صبح���ت متث���ل معظ���م رواياتها باللغ���ة العامي���ة متثياًل 
فكاهي���ًا ملا اآن�صْت من ا�صتح�ص���ان اجلمهور له وا�صتهجانه 
لغ���ريه؟ نعم قد فعلْت ذلك وقلبت نظامها ملا راأت اأن عدد 
احلا�صري���ن يف متثيلها الراقي ل ي���كاد يبلغ عدد املمثلني 

على امل�صرح وذلك مما يوؤ�صف عليه مزيد الأ�صف« .

�ملوقف �حلكومي �لر�ضمي
اأ�صبح الإجماع على وجوب الكتابة والتمثيل بالعامية 
اأم���رًا مقلقًا وغ���ري مقبول على امل�صت���وى الر�صمي بالرغم 
من اأن الواقع يق���ول اإن العامية هي املقبولة م�صرحيًا عند 
اجلمه���ور والكّتاب واملمثلني، لذلك حاولْت وزارة الأ�صغال 
العمومي���ة التاب���ع لها الن�ص���اط امل�صرح���ي يف ذلك الوقت 

اأن حت���ّد من طغيان العامية، فاأقام���ت م�صابقة يف الكتابة 
ثْتنا عنها جريدة  امل�صرحية تاأليف���ًا وتعريبًا واقتبا�ص���ًا حدَّ
»الحت���اد« يف ني�صان 1926 وعلْمنا منها اأن جلنة امل�صابقة 
ا�صرتط���ت باأن تك���ون الكتابة بالف�صحى، م���ع الرتخي�س 
با�صتخ���دام بع����س العب���ارات العامي���ة لل�صخ�صيات غري 
املتعلم���ة »اأما الرواي���ات املكتوبة كلها باللغ���ة العامية فقد 
اآثرت اللجنة اأن ل تقبل منها يف املباراة اإل التي ت�صفع لها 
يف القب���ول مزايا م�صرحية بارزة، وي�صت�صف منها يف نف�س 
لغته���ا العامية ما ميهد لوج���ود لغة م�صرحية و�صطى تكون 
اأق���رب اإىل الف�صاحة واإن نطق بها املمثلون من غري �صكل 

لي�صهل على اجلمهور فهمها« .
ويف الع���ام 1928 خ�ص����س امللك ف���وؤاد 1500 جنيه 
لإقام���ة م�صابق���ة يف التاألي���ف امل�صرحي على م���دار ثالث 
�صن���وات، واأ�صرف���ت وزارة املع���ارف عل���ى ه���ذه امل�صابقة، 
ل���ت لها جلن���ة تكونت م���ن وي�صا وا�صف ب���ك رئي�س  و�صكَّ
جمل����س النواب رئي�صًا، وجعف���ر وايل با�صا وزير احلربية، 
وحممد لبي���ب عطية ب���ك امل�صت�صار مبحكم���ة ال�صتئناف 
الأهلي���ة، وال�صي���خ علي اجل���ارم املفت�س ب���وزارة املعارف، 
وال�صيخ م�صطفى عبد الرازق الأ�صتاذ امل�صاعد باجلامعة 

�بر�هيم رمزي
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امل�صرية، اأع�صاء، اأما �صروط امل�صبقة كما ن�صرتها جريدة 
»الأخبار« يوم 1928/6/10 حتت عنوان »اللغة الف�صحى 
وامل�ص���رح« فهي : »1-يجب اأن تك���ون الرواية م�صرحية فال 
تقبل رواي���ة �صينمائية 2–يجب اأن تكون الرواية من و�صع 
�صاحبه���ا فال تقب���ل رواية معّرب���ة ول مقتب�صة 3-يجب اأن 
تك���ون الرواي���ة م�صوغة يف قالب عربي �صه���ل ف�صيح فال 
تقب���ل رواي���ة مر�صلة يف لغ���ة عامي���ة ول بلغ���ة اأخرى غري 

العربية« .
وبالرغم من اهتمام احلكومة بالف�صحى يف الكتابة 
امل�صرحي���ة باإقامة امل�صابقات الر�صمي���ة اإل اأن الواقع يقول 
اإن العامي���ة م���ا زالت ه���ي الأقوى �صيوعًا وقب���وًل يف كتابة 
امل�صرحي���ات وعرو�صها، ففي مت���وز 1928 ن�صرت جريدة 
»الب�ص���ري« مقالة بتوقيع �ص���اد �صني حتت عنوان »امل�صارح 
العربي���ة حتدث فيها كاتبها عن جناح العرو�س امل�صرحية 
املكتوبة بالعامي���ة مثل م�صرحية »عا�صفة يف بيت« لأنطون 
يزب���ك و«الفري�صة« لإبراهيم امل�ص���ري، ورغم ذلك رف�س 
كاتب املقال ا�صتمرار الكتابة بالعامية و�صجع على الكتابة 

بالف�صحى اإذا اأردنا نه�صة م�صرحية . 

ويف اآذار 1929 ن�ص���ر حم���رر جملة »امل�ص���رح« مقالة 
عنوانها »اأ�صاليب امل�صرح« حتدث فيها عن ثالث نظريات 
تتعل���ق بلغ���ة التاألي���ف امل�صرح���ي م���ن خالل طرح���ه لهذا 
ال�صوؤال : هل اأ�صلوب التاأليف امل�صرحي »يجب اأن يكون بلغة 
الآداب القوية؟ اأم ي�صت�صوب اأن يكون بلغة متو�صطة �صهلة 
التناول والفهم لي�صت بعامي���ة واطئة ول ببالغة الذروة يف 
الق���وة واملتانة؟ اأم ُي�صتح�صن اأن يك���ون بلغة اجلمهور، لغة 
العامة؟« وراح الكاتب ي�صرح كل نظرية على حدة، فالحظ 
اأن���ه »لي�س من ال�صهل التف�صيل ول املوازنة، ول من ال�صهل 
البّت باتخاذ نظرية دون اأخرى والأخذ مبنحى دون �صواه« 
ورغ���م ذلك انته���ى اإىل نتيجة تتمث���ل با�صتخدام النظرية 
الو�صط���ى قائاًل : »نظ���ن اأن النت�صار �صيك���ون يف النهاية 
لأن�ص���ار اللغ���ة العملية املتو�صط���ة لأنها تتف���ق والأ�صاليب 
املحبوب���ة امل�صت�صاغ���ة يف فه���م وح�ص���ن اإدراك وت�صوي���ر 
�صحي���ح للواق���ع، وناأمل م���ن م�صارحنا اأن تب���ذل ق�صارى 
جهده���ا يف ا�صتخ���دام الأ�صالي���ب الأدبي���ة املتو�صطة، ول 
نن�صح باملبالغة والإغراق يف ا�صتخدام الأ�صاليب القدمية 
)يق�صد الف�صح���ى( ول نن�صح بالنحطاط يف ا�صتخدام 
الأ�صالي���ب العملية )يق�صد العامي���ة( واإمنا نن�صح باللغة 

املتو�صطة، وخري الأمور الو�صط« .

�أول مناظرة حول �لق�ضية
مما �صب���ق يت�صح لنا اأن حم���اولت احلكومة للحدِّ 
م���ن انت�صار العامي���ة يف جمال امل�ص���رح مل تنجح، فكان 
لزامًا تدّخ���ل اجلامعة امل�صرية اإنق���اذًا للموقف، حيث 
اأق���ام جمل����س احت���اد اجلامع���ة امل�صري���ة اأول مناظرة 
ح���ول الق�صية بني املوؤيدين للف�صحى واملوؤيدين العامية 
حت���ت عنوان »التاألي���ف امل�صرحي يج���ب اأن يكون باللغة 
العربية الف�صحى ل بالعامية« وهو عنوان موجه ل�صالح 
الف�صح���ى، واأقيمت هذه املناظرة يوم 24 �صباط 1930 
يف قاع���ة املحا�صرات بدار اجلمعي���ة اجلغرافية امللكية 
برئا�ص���ة د.حمم���ود اإح�ص���ان زه���دي اأ�صت���اذ القان���ون 
املنا�ص���ر  الفري���ق  وتك���ّون  بكلي���ة احلق���وق،  اجلنائ���ي 
للف�صحى من الكاتب امل�صرحي اإبراهيم رمزي والطالب 
�صلي���م فريد من ق�ص���م العلوم الجتماعي���ة، اأما الفريق 

طه ح�ضني
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املنا�ص���ر للعامية فتكّون من الكات���ب امل�صرحي املحامي 
حمم���د لطفي جمعة والطالب حمم���ود ريا�س من ق�صم 
اللغات احلي���ة، وقد نقلت لنا جمل���ة »ال�صباح« يف اآذار 
1930 تفا�صي���ل ه���ذه املناظ���رة التي ح�صره���ا جمهور 
املتعلم���ني واملتاأدب���ني م���ن الطلب���ة واملوظف���ني والأدباء 
واأ�صاتذة املدار�س وال�صحفيني، وبداأها اإبراهيم رمزي 
املوؤيد للف�صحى بالقول اأن اللغة العربية لغة راقية حية، 
ت�صتطي���ع اأن ترتجم به���ا الفن امل�صرح���ي وتعّر بها عن 
الثقاف���ة امل�صرية لأنها لغة الق���راآن، اأما اللغة امل�صرية 
ويق�صد بها العامية فقال عنها : »اإنها لغة العامة، وذكر 
بع����س نواحي الطبقات الدنيا الذي���ن ل يعرفون �صواها 
و�صيلة للتخاط���ب والتفاهم، ودلل على مكانتها يف نف�س 
ال�صعب وجمهور املتعلمني منه ب�صفة خا�صة، وقال اإنها 
مكانة دنية ل يقبل اأح���د من ال�صامعني اأن ينت�صب اإليها 

ول اأن تنت�صب اإليه« .
اأم���ا حممد لطف���ي جمعة املنا�ص���ر للعامية فذكر يف 
كلمت���ه بع����س امل�صت�صرقني اأمثال كارل نالين���و قائاًل : »اإن 
اأولئ���ك مل يعت���روا اللغ���ة امل�صري���ة املحكية لغ���ًة �صعيفة 
رخي�ص���ة الثم���ن، بل لغ���ة راقية له���ا قواعده���ا وبالغتها 
وعذوبته���ا و�صال�صته���ا« واأخ���ذ يدلل على منطق���ه ببع�س 
الأمث���ال ال�صعبية اأث���ارت عا�صفة من �صح���ك امل�صتمعني، 
وذكر بع�َس اأئّم���ة اللهجة امل�صرية يف القرن التا�صع ع�صر 
كعبد اهلل الندمي وال�صيخ حممد النجار و�صواهما وقال يف 
�صاأنه���م : »اإنهم م���ع نبوغهم يف هذه اللغ���ة )اأي العامية( 
وم���ع اإنهم من ثمار الأزهر ال�صريف اإل اإنهم مل يريدوا اأن 
يت�صل���وا باجلمهور عن طريق �صحفهم اإل باللغة امل�صرية 
)اأي العامي���ة( فكتبوه���ا واأذاعوه���ا بتل���ك اللغ���ة العذبة 

امل�صت�صاغة املاأنو�صة« .
ثم حت���دث الطالب �صليم فريد موؤي���دًا راأي اإبراهيم 
رم���زي، كما اأيد الطالب حممود ريا�س راأي حممد لطفي 
���ق كلٌّ م���ن ال�صاب���ني املتناظري���ن يف منطقه  جمع���ة، ووفِّ
التعليق���ات  يف  احلا�صري���ن  بع����س  وتداخ���ل  واأ�صلوب���ه، 
اخلتامية ومنهم حممد الهراوي وكامل الكيالين واأنطون 
يزبك.. ويف اخلتام �صّوت اجلميع واأُعلنت النتيجة وكانت 

185 �صوتًا لأن�صار الف�صحى و85 لأن�صار العامية .

�ضك�ضبري بالعامية
وهكذا كانت نتيجة املناظرة اجلامعية فوز الف�صحى 
على العامية بالت�صويت، ورغم هذه احلقيقة اإل اأن الواقع 
ق���ال بف���وز العامية عل���ى الف�صحى يف جم���ال امل�صرح! بل 
وو�ص���ل الأم���ر اإىل ح���د التح���دي يف ترجم���ة م�صرحيات 
�صك�صبري ومتثيلها بالعامية كما فعلت فرقة فاطمة ر�صدي 
يف م�صرحي���ة »اجلب���ارة« فقد ن�صرت جري���دة »الوادي« يف 
ت�صري���ن ث���اين 1930 مقالة بعن���وان »العامي���ة يف روايات 
�صك�صب���ري« برر �صاحبها ذل���ك بقوله : »عظم���ة �صك�صبري 
احلقيقي���ة وال�صر يف خلوده يرجع اإىل املبادئ التي ن�صرها 
يف رواياته واإىل املبادئ اخللقية والجتماعية التي يذيعها 
يف ق�ص�ص���ه، وهذه املبادئ وتل���ك الدعاوى ميكن التعبري 
عنه���ا باأية لغة كانت مادام اجلمه���ور يفهم من هذه اللغة 
الغر����سَ الدقيق ال���ذي يق�ص���ده �صك�صبري ويدع���و اإليه.. 
م���ن كل هذا يثبت لنا جليًا اأن اإظه���ار رواياته على م�صرح 
برنتاني���ا باللغة العامية لي�س فيه اعت���داء ول �صبه اعتداء 
عل���ى كرامة املوؤل���ف ومكانة الكاتب، ب���ل بالعك�س نرى اأنه 
و�ص���ع ال�ص���يء يف حمله اإمعان���ًا يف تقدير املوؤل���ف والوفاء 
ل���ه م���ا دام اأن تل���ك ه���ي الطريق���ة الوحيدة لن�ص���ر اآرائه 
وفل�صفت���ه.. م���ا الفائدة م���ن عر�س رواية باللغ���ة العربية 

م�ضطفى عبد �لرز�ق
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الف�صحى على جمهور ل ي�صتطي���ع عقله واإدراكه الو�صول 
اإىل مبادئها وغاياتها؟« .

وج���دت وزارة املع���ارف –امل�صوؤول���ة ع���ن الف���رق 
امل�صرحي���ة يف م�ص���ر يف تلك الفرتة– يف ه���ذه اجلراأة 
والتطاول على كال�صيكيات �صك�صبري وحتويلها اإىل عامية 
امل���رر القوي لإ�صدار من�صور ر�صم���ي وّزعته على جميع 
الف���رق امل�صرحية ون�صرت���ه جملة »ال�صب���اح« يف �صباط 
1931 ون�ص���ه يق���ول : »لي�س بخاٍف عليكم م���ا للم�صرح 
من اأثر يف ترقية اللغ���ة وتهذيب اأ�صلوبها، بل ويف اإذاعة 
ت ال���وزارة فيما توخته  اآدابه���ا واآي���ات بيانها، وق���د توخَّ
م���ن ت�صجيعها امل�صرح اجل���دي والعناية به اأن يكون لّلغة 
العربي���ة ن�صيب موفور م���ن الرعاية، فا�صرتطت عليكم 
بات الت���ي تختارونها..  الرتجمة الأمين���ة الراقية للمعرَّ
اإىل �ص���رورة العناي���ة  والي���وم نع���ود فنوج���ه نظرك���م 
بالرتجم���ة واأ�صل���وب التاألي���ف والرتّفع بها ع���ن ال�صقم 
والركاكة، بحيث ي�صتقر اأ�صلوب الرواية يف م�صتوى اأدبي 
راٍق، وكذل���ك نلفت نظركم اإىل وج���وب اجتناب اللحن 
اللغ���وي من جانب ممثلي وممث���الت فرقتكم، اإذ اأن يف 
حلن املمث���ل مدع���اة اإىل ت�صويه ج���الل الرواية وجمال 
اأ�صلوبه���ا، وفيه اإ�صارة اإىل عدم متّكن املمثل من علم هو 

اأَوىل النا�س مبعرفة اأ�صوله وقواعده« .

�آر�ء �أعالم �لع�ضر
الوا�صح اأن من�صور الوزارة مل يوؤثر يف الواقع امل�صرحي، 
حيث �صار الكّتاب يكتبون بالعامية اأو بالف�صحى اأو مبزيج 
بينهما، كذل���ك كانت الفرق امل�صرحي���ة تعر�س بالأ�صلوب 
الذي ينا�صبه���ا وينا�صب جمهوره���ا، فا�صتغلت ال�صحافة 
هذا الو�صع غ���ري املح�صوم بني الف�صحى والعامية وقامت 
با�صتط���الع اآراء كب���ار الأدب���اء، فعلى �صبي���ل املثال قامت 
جمل���ة »ال�صباح« يف ني�ص���ان 1931 با�صتطالع راأي اأ.عمر 
عارف الذي ق���ال : »يجب اأن تكون لغة الروايات امل�صرية 
الع�صري���ة عامي���ة، ولغة الرواي���ات العربي���ة التاريخية اأو 
الأدبي���ة عربية، اأو يجب اأن نخلق للم�صرح لغًة ا�صطالحية 

جتمع بني العربية والعامية« .
ويف اأيار 1931 ن�صرت جريدة »م�صر« راأَي الكاتب 
امل�صرحي عبا�س عالم، وفيه قال : »ل ميكننا اأن ن�صتعيد 
�صيطرتن���ا على اجلماه���ري اإل اإذا كتبن���ا الكوميديات 
الفكاهي���ة وو�صعناها يف القالب ال�صحيح : لغة الكالم 
)العامي���ة(« ث���م وج���ه حديث���ه اإىل امل�صوؤول���ني قائاًل : 
»نرج���و اأن ترتكونا نكت���ب كل رواية باللغ���ة التي ن�صعر 
�صاع���ة الكتابة اأنها لغ���ة الرواية ومع مو�ص���وع الرواية 
ومع نوع الرواية، ثم حا�صبونا بعد ذلك على الرواية يف 
جمموعه���ا فنيًا واأدبيًا، فاإن ت�صاوت روايتان يف نظركم 
العايل وكانت اإحداهما باللغة العربية ال�صحيحة )اأي 
الف�صحى( والأخ���رى بلغة ال���كالم )اأي العامية( فال 
باأ����س خدم���ًة لالأدب العرب���ي من اأن تف���وز الأوىل على 
الثاني���ة، ثم ليعلم من ل يعلم اأن لغة الكالم )العامية( 
اأكرث �صعوب���ة يف الكتابة من لغ���ة الكتابة )الف�صحى( 
واأن للغة ال���كالم اأدبًا كالأدب العرب���ي واأ�صاليب يتميز 

بها كل كاتب« .
ويف كانون ثاين 1934 ن�صرت جريدة »كوكب ال�صرق« 
اأك���رث من مقالة ح���ول ا�صتطالع اآراء بع����س الأعالم حول 
ق�صي���ة الف�صح���ى والعامية يف امل�ص���رح، كان منهم د.طه 
ح�صني ال���ذي ق���ال : »اإن اللغة الف�صح���ى وحدها هي لغة 
الأدب والعل���م، ويج���ب اأن تظ���ل كذل���ك، واأن اأكرث الذين 
يوؤِث���رون اللغ���ة العامي���ة، واإن �صئَت فقل اللهج���ة العامية، 
اإمنا ُيدَفع���ون اإىل ذلك ب�صبب الك�ص���ل لأن الإن�صاء الأدبي 

عبا�س حممود �لعقاد
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يف اللغ���ة الف�صحى ع�صري، وهوؤلء النا�س يكرهون الع�صر، 
ول�ص���ُت اأجد ما يدعو اإىل اأن يع���دل الكتاب واملنتجون عن 
لغته���م املمت���ازة اإىل تلك اللهج���ات املبتذل���ة، والأ�صل اأن 
الأدب���اء وقادة الراأي يجب اأن يرفع���وا ال�صعب اإليهم ل اأن 
يهبط���وا هم اإىل ال�صعب لأن عملهم اإمنا هو ترقية ال�صعب 
ل جمارات���ه يف ال�صع���ف والإغ���راق معه فيه، ف���اإذا كتبَت 
باللغ���ة الف�صح���ى فاأن���ت مفه���وم يف جميع الأقط���ار التي 
تتكلم اللغة العربية، ولكنك اإذا كتبَت بلهجة من اللهجات 
العامي���ة فلن يفهمك حق الفه���م اإل اأ�صحاب هذه اللهجة 
وحدهم.. اإذن فاأنا من اأ�ص���د النا�س حر�صًا على اأن تكون 
اللغ���ة العربي���ة الف�صحى لغ���ة الأدب يف امللع���ب واملدر�صة 
وال�صحيف���ة والكتاب، ول اأقبل يف ذلك هوادة ول اأجنح يف 

ذلك اإىل �صاهل« .
اأم���ا ال�صيخ م�صطفى عبد ال���رازق فقال : »اأرى األ 
نا اأن نق�ص���ي على اللغة العامية ب���كل ما فيها  يك���ون همُّ
م���ن خري و�ص���ر حتى ل تبقى لن���ا اإل لغة واح���دة، ولكن 
ال���ذي ينبغ���ي اأن يكون هّمن���ا هو اأن نحتف���ظ بكل ما يف 
اللغ���ة العامية من عنا�صر احلياة والقوة لن�صّمه اإىل ما 
يف اللغ���ة الف�صح���ى من عنا�صر الق���وة واحلياة، وذلك 
يكون بالنهو�س باللغ���ة العامية نهو�صًا يقّربها من اللغة 
الف�صح���ى، وم���ن و�صائل ذل���ك اأن يكون عندن���ا متثيل 
باللغ���ة العامية ي�صور م���ن �صوؤون احلي���اة عندنا ما قد 

ت�صيق به الآن اللغة الف�صحى« .
كذلك ن�ص���رت اجلري���دة راأي توفي���ق احلكيم، وفيه 
ق���ال : »اإن الأدب التمثيل���ي كاأدب ينبغ���ي اأن تك���ون لغت���ه 
يف م�ص���ر هي اللغ���ة الر�صمية ل���الأدب، اأي اللغ���ة العربية 
)الف�صح���ى( هذه هي القاعدة والقان���ون، واللغة العربية 
ه���ي القاع���دة، واللغ���ة العامية ه���ي ال�صتثناء، ف���اإن كان 
املق�صود ق�صة عالية املو�صوع، �صامية التفكري، حتتم على 
الكاتب اأن يكتب باللغ���ة العربية ال�صليمة )اأي الف�صحى( 
دون اللتف���ات اإىل اأ�صخا�صه اإذا كانوا من احلوزية اأو من 
العلماء، اأم���ا اإذا كان املو�صوع ق�ص���ة فكاهية اأو كوميدية 
تبح���ث يف اأخالق الأ�صخا�س وعوائدهم فيح�صن اأن يتكلم 
كلٌّ باللغة التي ت�صور هذه الأخالق وهذه العوائد ت�صويرًا 

دقيقًا )اأي بالعامية(« .

اأما عبا�س حممود العقاد فقال : »لغة امل�صرح اإذ اأريد 
به���ا اأن تكون اأدبًا فال غنى ع���ن كتابتها باللغة الف�صحى، 
واإذ كان من امل�صرتط فيها اأي�صًا اأن تكتب بلغة �صهلة قريبة 
الفه���م اإىل جميع الطبقات، اأما اإذا اأريد بها نقل الطبيعة 
كم���ا هي فهي اإذن لي�ص���ت فنًا اأو لي�صت اأدب���ًا لأن الفن هو 
ترجم���ة الطبيعة والتعبري عنها ولي����س نقلها اأو حماكاتها 
حماكاة حرفي���ة، اأما اإذا مل يكن بّد م���ن الكتابة بالعامية 
للرواي���ات امل�صرحي���ة فلنف�ص���ل اإذن بني لغ���ة الأدب ولغة 
امل�ص���رح، ولنجع���ل لكلٍّ منهم���ا اأ�صلوبًا م�صتق���اًل ل يختلط 
بالأ�صلوب الآخر، اأو ليكن الفن امل�صرحي غري الفن الأدبي 

يف الت�صوير ويف التعبري« . 
كم���ا ق���ال د.حمم���د ح�ص���ني هي���كل : »اإين اأميل اإىل 
احلري���ة املطلق���ة، ف���ال اأرى اأيَّ �ص���ري يف اأن يكت���ب موؤلف 
م�صرحي باللغ���ة الف�صحى واآخر باللغة الدارجة وباأية لغة 
دارجة م���ن خمتلف اللهجات الت���ي ن�صمعها يف م�صر ويف 

غري م�صر من البالد التي تتكلم العربية« .
واأخ����ريًا قال اأ.عبد العزيز الب�صري : »اإن من حق 
اللغ����ة والعمل عل����ى اإ�صاعتها بطريقة ناف����ذة فعالة اأن 
جت����ري ف�صحها على األ�صن املمثل����ني واملمثالت جميعًا 

عبد �لعزيز �لب�ضري
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يف اأي ل����ون من األوان التمثيل حتى ت�صرتخي لها الآذان 
وت�صت�ص����رف لها املَلكات فتتحرك به����ا الأل�صن وتنظف 
به����ا الأق����الم، هذا ول �ص����ك من حق اللغ����ة، ويجب اأن 
يعن����ى املوؤلفون واملرتجم����ون اأ�صدَّ العناي����ة بتجويد لغة 
الرواي����ات اجلدية بوج����ه عام ويطبعوه����ا على ال�صهل 
البلي����غ، واأم����ا الرواي����ات الهزلي����ة ف����اأرى اأن تظل الآن 
على عاميته����ا لأن النا�س اأينم����ا يطلبونها لإ�صحاكهم 
والت�صلية عنهم، فاإذا فات فيها هذا الغر�س ان�صرف 

النا�س عنها وبطل فن له يف الفن اجلميل خطره« .

�لفرقة �لقومية
الأق���وال ال�صابق���ة تزامنت مع ظهور احت���اد املمثلني 
ن من �صت���ات اأغلب الفرق���ة امل�صرحية امل�صرية  ال���ذي تكوَّ
ق اأ�صحابها ب�صب���ب الأزمة القت�صادية  الت���ي تفككت وتفرَّ
العاملي���ة وحتويل اأغلب دور امل�صارح اإىل دور لل�صينما، ومن 
خالل ه���ذا الحتاد وغريه ب���داأت تتكون الفرق���ة القومية 
بو�صفه���ا الفرقة احلكومي���ة الأوىل يف م�ص���ر، فا�صتب�صر 
اجلمي���ع خ���ريًا بو�ص���ع ح���د لق�صية اللغ���ة تتبن���اه الفرقة 
القومية احلكومي���ة.. وبالفعل قامت جمل���ة »ال�صباح« يف 
كان���ون اأول 1935 -قب���ل اأ�صب���وع واح���د فق���ط من عر�س 
م�صرحية »اأهل الكهف« بو�صفه���ا م�صرحية افتتاح الفرقة 

القومي���ة- باحلدي���ث ع���ن ق�صي���ة اللغ���ة ووج���وب 
األ تعر����س الفرق���ة م�صرحي���ات عامي���ة، بل يجب 

التزامها بالف�صحى يف عرو�صها .
وقد قام خليل مط���ران مدير الفرقة القومية 
ي���وم 1935/12/6 يف جري���دة  ل���ه  كلم���ة  بن�ص���ر 
»املقط���م« وقبل عر�س »اأهل الكه���ف« اأبان فيها اأن 
الفرقة القومية يجب اأن تتم�صك با�صمها )قومية( 
فال تعر�س اإل امل�صرحيات املكتوبة بالف�صحى »لأن 
مهمته���ا تهذيب اجلمهور وتثقيفه، ول �صيما بعد ما 
ارتق���ى ال�صبان امل�صريون ون�صجت عقولهم ن�صجًا 
مل يكن فيهم من ع�صرين عامًا، ولي�س معقوًل فرقة 
قومية توؤلف يف عرو�س بلدان ال�صرق وت�صرف عليها 
احلكوم���ة امل�صري���ة تعمل على موت اللغ���ة العربية 
واإح���الل العامية حملها، فمن ذا الذي ي�صدق هذا 
اأو يعقل���ه بعد ما يع���رف اأن م�صر هي الوحيدة بني 
اأمم ال�ص���رق التي �صانت لغة الق���راآن عندما ب�صط الرتك 
نفوذه���م وكادوا ين�ص���رون لغتهم يف املمال���ك التابعة لها، 
فا�صتطاعت م�صر وحدها اأن حتافظ على لغة العرب بكل 
ما فيها من ق���وة، فاإذا زعم الزاعم���ون اأن التمثيل �صعب 
وغري م�صت�صاغ بالعربية الف�صحى ف�صرتون ويرى اجلمهور 
معكم اأن هذه اللغ���ة الف�صحى التي نقدمها يف رواياتنا ل 
تفرق كثريًا عما تتكلم به الأو�صاط الراقية يف جمتمعاتنا، 
ول���ن ن�صتطيع بح���ال اأن منثل بالعامية لأن نف���رًا من اأبناء 
ال�صوارع يريدون هذا.. قد ي�صدر هذا منا اإذا كنا جتارًا، 

ولكنا مع ال�صرور واحلمد هلل ل�صنا هم« .
خامتة

وهك���ذا كان تاري���خ ق�صي���ة الف�صح���ى والعامي���ة يف 
امل�ص���رح امل�صري منذ الع���ام 1894 اإىل العام 1935 كتبُته 
لأبره���ن على اأن الق�صية مثارة من���ذ زمن بعيد، ولأبرهن 
اأي�صًا عل���ى اأن كل من حاول و�صيحاول الإدلء باأي راأي يف 
هذه الق�صية لن ياأتي باأي راأي اأكرث مما جاء به ال�صابقون 
من اآراء.. اأمل اأقل اإن ق�صية الف�صحى والعامية يف امل�صرح 
هي اإح���دى الق�صاي���ا الأزلي���ة واملزمنة يف تاري���خ امل�صرح 

العربي؟

حممد ح�ضني هيكل
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ما تزال م�صاألة اللغة يف امل�صرح العربي م�صاألة اإ�صكالية : 
ه���ل هي اللغة الف�صحى اأم اللغة املحكية اأم امتزاج الف�صحى 
بالعامي���ة اأم اإن�صاء الف�صح���ى املب�صطة اأم ابت���كار لغة توفيق 
احلكي���م الثالث���ة اأم حتدي���د اللغة ح�صب مو�ص���وع امل�صرحية؟ 
وبالتايل هل امل�ص���رح العربي قادر على اختيار لغته اخلا�صة؟ 
نذكر هنا ق���ول الأديب توفيق احلكيم مبت���دع اللغة الثالثة يف 
امل�صرح : »اأعظ���م الأفكار ميكن اأن نعبرّ عنها بكلمات عامية، 
واأروع املع���اين الإن�صاني���ة ميك���ن اأن تظه���ر يف ح���وار باللغ���ة 
العامي���ة، وميك���ن اأي�صًا اأن تظه���ر اأحقر الأف���كار، واأن تنطق 
املع���اين املبتذلة يف لغة ف�صحى.. اللغة الف�صحى اإذن ل تعني 

ل« . ال�صمو والتعايل، والعامية ل تعني النحدار والتبذرّ

ه���ذه الت�ص���اوؤلت �صكل���ت حم���ور اللقاء م���ع امل�صرحيني 
املغاربة د.اأحمد بلخ���ري الناقد والباحث امل�صرحي والزهرة 
ابراهي���م الباحث���ة يف امل�ص���رح والأنرثوبولوجي���ا واأمني نا�صور 
املمث���ل واملخ���رج امل�صرحي، حيث ي���رى د.اأحم���د بلخري اأنه 
اأ�صح���ى �صائعًا ومعروف���ًا على نطاق وا�صع الي���وم اأن التوا�صل 
امل�صرح���ي يتم عب جمموع���ة من اللغات الت���ي ل ت�صكل اللغة 
اللفظي���ة الت���ي كان اأنطون���ان اأرط���و ق���د مت���رد عليه���ا �صوى 
عن�ص���ر من عنا�صر اللغة امل�صرحية.. لي�س املو�صوع هنا اللغة 
امل�صرحي���ة بل اللغ���ة اللفظية يف امل�صرح.. ه���ذه اللغة اللفظية 
التي تتجلى يف احلوار اللفظي امل�صتعمل من لدن ال�صخ�صيات 

الدرامية/امل�صرحية .
وكان���ت ق�صي���ة اللغة يف امل�ص���رح من ب���ني الق�صايا التي 
ا�صتاأث���رت باهتم���ام النق���د امل�صرحي العرب���ي واهتمام بع�س 
���اب امل�صرحي���ني الع���رب، منه���م على اخل�صو����س توفيق  الكترّ
احلكيم يف م�صرحية »ال�صفق���ة« وفحوى هذه الق�صية هو هل 
الكتابة الدرامية تكون باللغة العربية الف�صحى اأم بالدارجة، 
اأي املحكية )ويف الع���امل العربي دوارج وحمكيات عديدة( اأم 
بلغ���ة و�صطى ثالثة حتافظ على بنية اجلمل���ة يف اللغة العربية 
ويف الوقت ذاته تكون قريبة اإىل فهم واإدراك الإن�صان العربي 

الب�صيط؟
ي�صي���ف بلخري : »هنا ينبغ���ي التمييز بني اأمرين هما: 
1-اللغ���ة والإب���داع الدرامي/امل�صرحي 2-اللغ���ة وجماهرية 

التوا�صل الدرامي/امل�صرحي .
1-اللغ����ة والإب����داع الدرامي/امل�س����رحي : لنط���ِو ادعاء 
ق�ص���ور اللغة والعقلي���ة العربيتني عن الإب���داع امل�صرحي، فقد 
ثبت بطالن هذا الدعاء بالإبداع الدرامي/امل�صرحي العربي 
نف�ص���ه بعي���دًا عن اجل���دال الذي تاأك���د عقمه نظ���رًا خللفيته 

وحيــــــــــد تاجــــــــــــــا

جل�سة حوار مع م�رسحيني مغاربة 
حول لغة امل�رسح العربي

اأحمد بلخريي
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غ���ر العلمية.. وباملقاب���ل، لننظر يف ثنائي���ة ف�صحى/دارجة 
)حمكية( ارتباطًا بالإبداع امل�صرحي العربي واللغة العربية .

اإن اللغ���ة و�صيلة للتوا�ص���ل، وهذا الأخ���ر يتحقق باللغة 
العربي���ة الف�صح���ى وباللغة املحكية كذل���ك.. هذه هي وظيفة 
اللغ���ة ب�صف���ة عامة، وه���ي يف ه���ذه احلالة اأ�ص���وات، ومادام 
الأم���ر كذلك فاإن التوا�ص���ل يكون يف امل�صرح بهم���ا معًا، فمن 
ه���ذه الناحي���ة ل فرق بينهم���ا.. يوجد الف���رق بينهما يف بنية 
اجلملة ويف اخ���راق العَجمة للدارج���ة اأو اللغة املحكية، على 
الأق���ل يف املغ���رب اليوم، عل���ى نط���اق وا�صع لأ�صب���اب ل تعود 
اإىل اللغ���ة املحكي���ة بحدرّ ذاتها، ب���ل اإىل عوامل اأخرى ل تعتب 
العَجمة �صوى جتل م���ن جتلياتها، وقد ثبت اأي�صًا اأن ا�صتعمال 
اللغ���ة املحكي���ة يف الن����س الدرام���ي ل يقلل م���ن درامية هذا 
الأخ���ر.. اإن الذي يقلل من درامي���ة الن�س الدرامي هو توفر 
اأو ع���دم توفر مقومات الكتابة الدرامية فيه ولي�س نوعية لغته 

اللفظية اأهي لغة ف�صحى اأم لغة حمكية؟
2-اللغ����ة وجماهريية التوا�س����ل الدرامي/امل�س����رحي : 
مع���روف اأن اللغة العربي���ة الف�صحى ت�صتعم���ل اليوم من لدن 
الفئ���ات املتعلمة يف الكتاب���ة، لكن واقع احلال يق���ول اإن ن�صبة 
الأمية مرتفعة جدًا، مع وجود اختالف يف مفهوم الأمية ذاته، 
وم���ادام الأمر كذلك فاإن الكاتب امل�صرحي يكون اأثناء الكتابة 
يف مف���رق طريقني : اإم���ا الكتابة باللغة العربي���ة الف�صحى، 
ويف ه���ذه احلال���ة حينما ينتقل الن�س الدرام���ي اإىل الركح اأو 
اخل�صبة امل�صرحية فاإن اخلطاب امل�صرحي يكون مق�صورًا على 
النخبة املتعلمة، واإم���ا الكتابة بالدارجة اأو اللغة املحكية، ويف 
ه���ذه احلالة ف���اإن اخلطاب امل�صرحي ي�ص���ل اإىل اأو�صع قاعدة 

من اجلماهر، وهنا تتحقق جماهرية التوا�صل امل�صرحي .

ويلف���ت بلخري اإىل اأنه يف تاري���خ امل�صرح العربي توجد 
الكتاب���ة بكليهما مع���ًا يف املا�صي ويف احلا�ص���ر، ففي املا�صي 
ميك���ن اأن نذكر عل���ى �صبيل املث���ال ن�صو�ص���ًا لتوفيق احلكيم 
ُكتبت باللغة العربية الف�صحى مثل »ال�صلطان احلائر« و«امللك 
اأودي���ب« و«اإيزي�س« كم���ا ميكن ذكر ن�صو����س ُكتبت بالدارجة 
اأو اللغ���ة املحكية مثل »الع�صف���ور يف القف�س« التي مثلتها اأول 
مرة فرق���ة عبد الرحمن ر�صدي يف م�ص���ر �صنة 1918 و«عبد 
ال�صتار اأفندي« الت���ي مثلتها فرقة منرة املهدية اإخراج عزيز 
عي���د �صنة 1918.. ويف احلا�صر هناك من الكترّاب امل�صرحيني 
الع���رب م���ن ل يكت���ب اإل باللغ���ة العربية الف�صح���ى مثل عبد 
الك���رمي بر�صيد، وباملقابل هناك م���ن يكتب بالدارجة اأو اللغة 

املحكية بو�صفها اختيارًا جماليًا مثل الزبر بن بو�صتى .
ويخل�س الناقد بلخري اإىل نتيجة هي اأن الكتابة باللغة 
العربي���ة الف�صحى اأو الدارجة )اللغ���ة املحكية( لي�س م�صكاًل 
دراميًا يف حد ذاته، فدرامية الن�س الدرامي قد تتحقق بهذه 
وبتل���ك، ولكن الأمر يتعلق باختيار قد يكون ال�صبَب فيه موقف 

فكري اأو اختيار جمايل .       
م���ن جانبها ترى د.الزهرة ابراهي���م اأن الفن امل�صرحي 
لغة ب�صيغة اجلمع، فاعتباره اأبًا للفنون معناه الت�صليم بقدرته 
على ا�صتيعاب اأدوات و�صيغ تعبر �صتى تراوح امتدادها بني ما 
ه���و ل�صاين وما هو �صيميولوج���ي وذلك يف مناخ غني تتجاذب 
في���ه �صروط النمو والتالقح بني اللغ���ات واملحكيات ومفردات 
العر����س، ه���ذا الكل ال���ذي َي�ِصي���ُد احتمالت �صت���ى لت�صميم 

للفرجة يف زمن الهجنة اللغوية والثقافية .
توزعت جتارب الكتابة امل�صرحية العربية ن�صيًا وركحيًا 
بني ال�صفاء والهجنة على م�صتوى خيارها الل�صاين واجلمايل 
وفق���ًا لقناع���ة كل كات���ب وخمرج بطبيع���ة املق�صدي���ات التي 
يراهن عليها يف دوائ���ر التلقي والتجاوب مع ما يبدع اإخراجًا 
وفرجة ونقدًا، وقد �صاهمت �صروط ح�صارية يف �صند وتف�صر 

طروحات الإبداع يف عالقته باللغة-اللغات .
يف الإب���داع امل�صرحي كما يف املدر�ص���ة واجلامعة يرتبط 
موقف املبدع امل�صرحي من اللغات الرائجة يف �صوق التبادلت 
الثقافي���ة بطبيعة التمثل ال���ذي يحمله عن اللغ���ة التي يف�صل 
الكتاب���ة بها، وه���ذا املوقف يحت���اج اإىل ق���راءة اأنرثوبولوجية 
تق���ارب اللغة-اللغ���ات املتداول���ة يف �صوء موقعه���ا احل�صاري 
بقيا����س ُمنجزها القت�صادي والعلم���ي والتكنولوجي وقدرتها 

اأمني نا�سور
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عل���ى الفعل داخل جمتمع املعرفة الذي ُيعتب الفن بنية فوقية 
حيوية ونبيلة فيه . 

يراه���ن الإب���داع يف جمالت اأخ���رى على من�ص���وب عاٍل 
للتلق���ي، حيث ي�صط���ر اإىل �صخرّ العم���الت اللغوية الرائجة يف 
دوائر التلقي املفر�ص���ة، ول يتاأخر عن ت�صويغ ذلك مبفاهيم 
�صتى م���ن قبيل البوليفوني���ة كما يف املو�صيق���ى والرواية، وقد 
ي�صل الأمر اأحيان���ا لدى بع�صهم اإىل جمرد تع�صب للغة دون 
اأخرى، كما ن�صادف يف الإب���داع الأمازيغي املكتوب باحلرف 
الالتين���ي اإمعان���ًا يف التعبر عن وجدان جمع���ي خا�س باإثنية 
اأمازي���غ املنطقة املغاربي���ة بو�صفه رد فعل �صدي���د �صد كل ما 

هو عربي .
ت�صي���ف الباحثة ابراهيم : نالحظ تراجعًا خمجاًل للرّغة 
العربي���ة يف الإبداع امل�صرحي املغربي ن�ص���ًا وعر�صًا لأن ذلك 
يرتب���ط اأ�صا�ص���ًا براجع موؤ�ص���رات التنمي���ة يف املغرب وعلى 
راأ�صها موؤ�صر التعليم وما ترتب عنه من تدين الوعي املجتمعي، 
فح���ني تعجز املدر�صة مثاًل عن حت�صني الن�سء باللغة العربية 
م���ن مزالق لغة ال�صارع العامية املن���ذورة اإىل البتذال وتعتيم 
التوا�ص���ل ومتييع���ه فاإنها حترم الكات���ب امل�صرحي الذي يبدع 
باللغة الف�صحى من جمهور قارئ ومتجاوب، وحترم العر�س 
امل�صرح���ي من تعزيز لغاته الركحية املادية، �صمعية وب�صرية، 
م���ن ا�صتثم���ار خام���ات اللغة العربي���ة، لي����س كدعامة حم�س 
ل�صاني���ة، بل بو�صفها لغة حاملة لنتظ���ارات ح�صارية موؤجلة، 
فاملدر�صة املغربية التي تراجع���ت قدرتها على الرتقاء باللغة 
العربي���ة ما ب���ني انتظ���ارات 1956 وخيبات املرحل���ة الراهنة 
اأف�صح���ت املج���ال رحبًا للغة ال�ص���ارع الهجين���ة امل�صبعة بلغات 
�صتى : العربي���ة، العامية، الأمازيغي���ة، الفرن�صية، الإ�صبانية، 
الإجنليزي���ة، وم���ا ُيحتم���ل ا�صتعمال���ه يف امل�صتقب���ل من لغات 
اآ�صيوي���ة وما ميكن ابت���كاره والتوا�صع عليه يومي���ًا من معجم 
جديد خا�س ب�صب���اب مواقع التوا�صل الجتماعي والذي جند 

ملفوظه حا�صرًا يف عدد من الكتابات امل�صرحية . 
كل هذه املعطيات توؤ�صر اإىل اأن كتابة ن�س م�صرحي 
بالف�صحى لن تراهن �صوى على جمهور نخبوي منح�ِصر 
يف اأح�ص����ن احل����الت، وهذا ما ل ي�صت�صيغ����ه مبدع ي�صعى 
اإىل ال�صه����رة وال�صتثمار الثق����ايف الوا�صع واملرِبح، فرناه 
لهثًا خل����ف موجات اللغات املحكية الت����ي يراها اأ�صدق 
تعبرًا عن راهنية املعي�س، واأكرث �صمانًا لفاعلية التلقي 

مب����ا يوؤمن بق����اءه وا�صتم����راره داخل امل�صه����د امل�صرحي .
وتخل����س د.ابراهيم اإىل القول اأن لغة الإبداع امل�صرحي 
لي�صت اإ�ص���كاًل توا�صليًا وجماليًا فح�ص���ب، بل واحد من اأوجه 
اأزم���ة وجودي���ة يتخب���ط فيه���ا الإن�ص���ان املرتب���ك يف و�صع���ه 
التاريخ���ي ودوره احل�صاري بني �صفتي املحيط واخلليج، لكن 
الكتابة امل�صرحية باللغ���ة الف�صحى تبقى ر�صينة وقادرة على 

النت�صار واخللود . 
ويظل امل�صرح بتعدد لغاته موؤهاًل لنتقاء خياره الل�صاين 
النا�ص���ج، وتظل م�صوؤولية مبدعيه ه���ي اإجناز اأعمال راقية ل 
ُتلقى يف �صلة املهمالت مبجرد النتهاء من الت�صفيق لعر�صها 

الأول اأوُل واأخرًا .
م���ن جانبه يق���ول اأ.اأمني نا�صور : باعتق���ادي اأن امل�صرح 
املعا�ص���ر اليوم جتاوز امللفوظ اللغ���وي كو�صيلة وحيدة للتعبر 
عن الأفكار والأح���داث والعالقات الركحية، وبالتايل تعددت 
لغ���ات امل�ص���رح وتطورت واأ�صبح املخ���رج املتميز هو من يوجد 
توليف���ة متنا�صق���ة البنيان ب���ني هاته اللغات الت���ي ي�صكل فيها 

امللفوظ جزءًا و لي�س كاًلرّ .
اإن متيزنا كعرب هو حفظنا للغتنا العربية كلغة اأم رغم 
ت�صع���ب اللهج���ات املحلية الت���ي ُتعَتَب ل�صان ح���ال كل اأمة من 
اأممن���ا، وطبيعي جدًا اأن تتمثل ه���ذه اللهجات يف م�صرحياتنا 
ب�صكل قوي وطاٍغ، خ�صو�ص���ًا ونحن دائمًا نعتب اللغة العربية 
لغة ر�صمية فقط ل تع���برّ عن الواقع اليومي املعي�س، والرهان 
يف احلقيقة هو اإدماجها يف لغة عرو�صنا ب�صكل �صل�س ومقبول 
لتكتم���ل هوية م�صرحن���ا مثلما فعل امل�صرح���ي املغربي الطيب 

ال�صديقي يف العديد من عرو�صه .

الزهرة ابراهيم
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امل�شهد الأول
طربو�ش��ًا  يرت��دي  حكوات��ي 
طوي��ًا  عربي��ًا  وقمب��ازًا  اأحم��ر 
عل��ى  ويجل���س  �شميك��ة  ونّظ��ارة 
كر�ش��ي مق�ّش�س، قوائمه مزخرفة، 
�شفح��ات  يقل��ب  امل�شطب��ة  ف��وق 
كت��اب احلكاي��ات.. جمموع��ة من 
الأطف��ال جتّمعوا ح��ول امل�شطبة 
يراقب��ون  الثاث��ة  جوانبه��ا  م��ن 
الإميائي��ة  احلكوات��ي  ح��ركات 
اإلي��ه  وي�شغ��ون  ال��روي  اأثن��اء 
باإعج��اب.. الإن��ارة حزمة بقعية 
م�شّلط��ة على امل�شطبة واحلكواتي 
والأطف��ال، وباقي اأج��زاء املن�شة 

يف ظام تام .

احلك�وات����ي : )ب�ص����وت جهورّي( كان ياما كان، يا 
ق����دمي الزمان، يف �صالف الع�صر والأوان، مدينة عتيقة 
بعيدة م����ن هنا ا�صمها حا�صور، يعي�����ش فيها رجٌل غنّي 
����ب باملرابي  ����ه، ولقِّ يدع����ى عيب����ور، ُع����ِرف ببخله و�صحِّ
قنب����ور لق�صر قامت����ه وخبث����ه وتعامله بالرب����ا الفاح�ش 
م����ع اأهل مدينت����ه، وكثريًا ما باع النا�����شُ ما ميلكون من 
بيوت وحواري واأطيان وموا�صي لت�صديد الديون للمرابي 
امللعون، اأو قد يجربه����م على العمل خدمًا اأو �صخرة يف 
مزارع اجلوز واحلور، اأو يف ق�صوره وحوانيته بقليل من 
الأج����ور )ين����زع الطربو�ش عن راأ�صه ويح����ّك �صلعته ثم 
يرف����ع �صوته( يا وي����ل واألف يا ويل ملن ل يدف����ع َديَنه اأو 
يرف�ش العمل �صخرة عنده، هو اأو غريه، عقابه ال�صجن 
ب����ا رحمة )يلتفت نحو الأطف����ال وينظر يف عيونهم ثم 
يط����رح �صوؤاًل عليهم( هل دخل اأحُدكم ال�صجَن من قبل 

يا اأولد؟
الأط�فال : )ب�صوت واحد( ل .

ع��ادل : )بعفوية ي�صري باإ�صبعه( اأنا يا �صيدي . 
احلكواتي : )بانفعال( اأنت يا عادل؟!

ع��ادل : )بخ����وف( مرة حب�صْتني اأمي يف ال�صقيفة 
العلوية على ال�صطح .

احلكواتي : )م�صدودًا اإليه( ملاذا؟!
وظيف����ة  ح����ل  ن�صي����ُت  لأين  )يبك����ي(   : ع������ادل 

الريا�صيات .
احلكوات����ي : )زاج����رًا( ن�صي����ت؟! ع����ذر اأقبح من 

ذنب.. اإذًا اأنت تلميذ ك�صول .

د.حم�����دي مو�ش�������للي

جحــــــا واملرابـــــي
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ع��ادل : ل�صت ك�صوًل.. هي مرة الأوىل ومل اأكررها .
احلكوات����ي : اإياك����م ث����ّم اإياك����م يا اأطف����ال اإهمال 
الواجبات املدر�صية )يغلق الكتاب( اأنا حزين.. دعوين 
اأذه����ب.. ا�صمح����وا يل بالذه����اب اإىل بيت����ي )ينه�����ش 

ويتقدم قليًا( . 
الأطف����ال : )يحا�صرون����ه وي����دورون حول����ه وه����م 
يغّن����ون( حكوات����ي يا حكواتي.. ي����ا م�صّل����ي النّظارة*.. 
فنان وم�صّخ�صاتي.. وال�روح نّواره.. ال�زير والهايل.. 
وال�صرية دّوارة.. اأب����و الفوار�ش عنت�رة وعبلة حمتارة.. 
النا�ص����ر والزناتي.. واخليل جّرارة.. ليلة من األف ليل�ة 
والدني����ا �صّه����اره.. ن�ص�عد م����ع اأ�صعب وجح����ا وحماره.. 

�ص�ام يا حكواتي.. مرحى يا نّظارة .
احلكوات����ي : )ي�ص����ري ال�ص����رور يف نف�ص����ه فيجل�ش 
يف مكان����ه ويبداأ يقّلب �صفحات الكت����اب ويقراأ( حكاية 
ها عليكم..  الليل����ة يا اأولد مثل كل احلكايات التي نق�صّ
فيه����ا ِحَك����م.. فيها ِعربَ مل����ن اعترب.. ه����ي نزهة.. هي 
فرجة.. هي م�صّرة.. هي �صحكة.. هي لعبة.. ما راأيكم 
اأن نق�����ش الليلة عليكم �صريَة عنرتة العب�صي اأو الزناتي 
خليفة اأو الزير �صامل اأو �صاح الدين ومملكة اأور�صليم 
اأو الزنك����ي عماد الدي����ن واإمرباطورية الع����دل بدًل من 

حكاية املرابي وجح�ا؟ 
الطف����ل1 : )ب�ص����وت في����ه �ص����يء م����ن النفع����ال 
والرف�����ش( اأبو زي����د الهايل وعنرتة والزي����ر والزناتي 

والزنكي حكايات �صمعناها مرارًا وتكرارًا .
احلكوات����ي : �صحي����ح، لكنه����ا حكاي����ات البطول����ة 

واملجد والفخار، حكايات تاريخ اأجدادنا وتراثنا .
الطفل2 : �صحيح.. ويف تراثنا اأي�صًا جح�ا العربي 

واأ�صعب واأبو دلمة واآخرون من ظرفاء العرب . 
احلكواتي : هذا راأيكم واأنا جاهز ل�صماعكم .  

الأطف����ال : )ب�ص����وت واح����د( اأدركن����ا ي����ا عمن����ا 
احلكوات����ي.. جح�ا ينتظر يف الب����اب، واملرابي واحلمار 

لي�صا باأحباب . 

)ُت�صَم����ع جَلب����ة واأ�ص����وات عالي����ة تن����د م����ن خارج 
املن�صة، منها �صوت نهيق حمار.. اجلميع ي�صحكون(

امل�شهد الثاين
املكان : �صوق املدينة يعج باأ�صوات الباعة وبحركة 
النا�����ش الفو�صوي����ة.. يدخل جح�ا �صاح����َة ال�صوق بثيابه 
البالي����ة وهو يج����ر حماره خلف����ه، ويدخل م����ن الطرف 
املقاب����ل املرابي قنب����ور وهو يلهث.. ينه����ق احلمار حني 
يتق����دم املراب����ي نح����وه.. املراب����ي يثب ومي�ص����ك برقبة 
احلم����ار يح����اول خنق����ه.. احلمار يق����اوم بق����وة ويرفع 
قوائمه الأمامية اإىل اأعلى فريتفع معه ج�صم املرابي ثم 

ي�صقطه اأر�صًا في�صحك كلُّ من يف ال�صاحة .
ن عليك يا  جح�����ا : )يكل����م حم����اره( ه�����ش .. ه����وِّ
�صاحبي.. النهيق الطويل يوؤذي الفوؤاد ومي�صي �صاحبه 
علي����ًا ويقل����ل ال�صهية وي�ص����دُّ النف�َش ويزي����د يف ال�صيق 
وكاأن����ه اأكل رط����ًا م����ن زه����ر القرنبي����ط فيزي����د الأرق 
ويت�صبب الع����رق، وهذا بدوره يزيد الدبق على اجل�صم 
فيجلب الب����ّق الا�صع ويطرد العبق، واأح�صُب يا حماري 

اأنك تغايل واأنت تنهق بال�صوت العايل .
املراب����ي : )يث����ب على جح�ا ومي�ص����ك برقبته يريد 

خنقه( اأخريًا التقينا وجهًا لوجه يا جح�ا .
جح�����ا : )يكاد يختن����ق( اأخ، اأخ.. اأبعد يديك اأيها 
املجن����ون )يدفعه عنه بقوة فيق����ع املرابي على الأر�ش( 
هيا انه�ش واأرين قوتك )يقف وقفة لعب كاراتيه( هو 

ها.. هو ها.. هو .
املراب����ي : )بخ����وف يبتع����د( اأيه����ا الع�صك����ر، اأيها 
الع�صكر، اقب�صوا على جح�ا )يتلّفت حوله( ل اأحد هنا! 
اأيه����ا النا�����ش، ا�صهدوا عل����ى ما فعله جح�ا ب����ي اأمامكم 
)يبتع����د النا�����ش( ل اأحد ي�صهد )يت����ودد جلحا( جح�ا، 

�صديقي، نور عينيي.. اأنت تعرف اأين دائم املزاح .
جح�����ا : )يتح�ص�����ش رقبته( كنَت مت����زح واأنا كدُت 
اأموت خنقًا بيديك )ينهق احلمار من جديد.. للحمار( 
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ه�ش.. يا �صاحبي، اأخاف عليك من اأن ينقطع لك عرق 
فتموت .

املرابي : )مرددًا يف �صّره( اإن �صاء اهلل .
جح�ا : )وكاأنه �صمع( ماذا قلَت عن حماري؟

املراب����ي : )يتاع����ب باللف����ظ( ما �ص����اء اهلل.. له 
�صوت طائر الكناري . 

جح�����ا : )بفخ����ر( تق�ص����د �صوت����ي اأن����ا اأم �ص����وت 
حماري؟!

املرابي : ل، ب����ل �صوت احلمار )ينظر اإىل احلمار 
طوي����ًا ثم ينظ����ر اإىل جح�����ا متاأمًا( ما �ص����اء اهلل، يا 
�صبح����ان اهلل، ما راأيُت اأجم����ل ول اأحلى من هذا القوام 

املم�صوق .
جح�ا : )بفخر زائد( قوامي اأم قوام حماري؟!

املرابي : ل، بل قوام احلمار )يعاود النظر للحمار 
ويتاأم����ل جح�ا( العين����ان يا �صبحان اخلال����ق، زرقاوان، 

وا�صعتان .
جح�ا : )بفزع( عيناي زرقاوان اأم عينا حماري؟!
املراب����ي : ب����ل عينا احلمار )يع����اود النظر للحمار 
ويتاأم����ل جحا( اأُذناه يا �صبحان اخلالق، قل اأُذنا حورية 

خرجت تّوًا من البحر لأداء ماأمورية .
جح�����ا : )بف����زع( اأُذن����اي؟! )يتح�ص�����ش اأُذنيه( اأم 

اأذنا حماري؟!
املراب����ي : ل، اأذن����ا حمارك )يع����اود النظر للحمار 
ويتاأمل جح�ا( الأرجل، قوائ����م، يا �صبحان اخلالق، ول 

عود اخليزران .
جح�ا : بالتاأكيد لي�صت قوائمي .

املراب����ي : )ب�صوت حنون ممطوط( اأما الذيل، يا 
�صام، فواهلل الطاوو�ش يغار منه .

جح�����ا : )يتلم�����ش مقعده ثم بتنه����د( احلمد هلل.. 
خري اإن �صاء اهلل؟

املرابي : حمارك .
جح�ا : ما به؟

املراب����ي : اآَل اإيّل باأمر القا�ص����ي )يد�ّش يَده داخل 
عّبه وي�صحب كت����اب القا�صي ويقدمه جلح�ا( تف�صل يا 

جح�ا، هذا اأمر القا�صي .
جح�����ا : )يق����راأ( كي����ف؟! م����ن هو القا�ص����ي الذي 

ق�صى دون حق؟!
املراب����ي : قا�صي املدينة اجلديد عفتان بن ح�صان 

من ولية �صي�صبان .
جح�����ا : كي����ف يق�صي ه����ذا احل�ّص����ان دون دعوتي 

باإح�صان؟!
املراب����ي : طاف املن����ادي مرات عدة يف املدينة ومل 

يجدك .
جح�����ا : كن����ُت يف �صفرة طويل����ة اإىل مدينة عّمان، 

والغائب حجته معه .
املرابي : وهل لديك اإثبات اأو دليل؟

جح�ا : مَل الإثبات اأو الدليل؟! وهل اأنا قبل �صفري 
اإىل عمان لك مدان باأي مال يا فهمان؟ 

املراب����ي : ق����ل هذا للقا�ص����ي بن ح�ص����ان )مي�صك 
بر�صن احلمار يريد اأخذه( .

جح�����ا : )بع�صبية ياأخذ حب����ل الر�صن( هاته.. ل 
واهلل.. وه����ل اأتنازل عن حماري الذي ي�صاركني غرفتي 
ويوؤن�ش وحدتي؟ ل.. ل واهلل.. من العيب اأن يخون املرء 

�صاحبه .
املرابي : هو لك �صرط اأن تدفع يل األف درهم عّدًا 

ونقدًا .
جح�ا : احلمار اأو األف درهم؟! ملاذا؟!

املرابي : اأنت من اأودع احلمار عندي يف الإ�صطبل، 
يعي�����ش مع حمريي حني �صافرَت م����ع زوجتك اإىل احلج 
ومل تدف����ع فل�ص����ًا واح����دًا لق����اء طعامه و�صراب����ه ونومه، 

وحتى ر�صم نظافته .
جح�����ا : ه����ذا �صحي����ح، لك����ن التف����اق بينن����ا كان 

وا�صحًا .
املرابي : لكن حمارك اأخّل بالتفاق .
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جح�����ا : التفاق وا�صح و�صريح.. حماري يعمل يف 
خدمت����ك مقابل اأن يحمل بعريك زوجتي واأمتعتي اأثناء 

ال�صفر.. األي�ش كذلك؟
املراب����ي : �صحيح هذا، لك����ن حمارك رف�ش العمل 

وبقي يف الإ�صطبل ياأكل وي�صرب وينام .
جح�����ا : )يقاطع����ه( ل بّد من اأمر م����ا فعلَته معه، 
ومن اأي����ن يل اأن اأعرف اأنك اأطعمت����ه و�صقيته ورعيته؟ 

هل من اإثبات اأو دليل على ذلك؟
املراب����ي : نع����م، اأنظر اإلي����ه، ما �ص����اء اهلل، اأ�صبح 
مث����ل الفيل يف ج�صمه، ومث����ل الطاوو�ش يف هيبته، ومثل 

احل�صان يف قوامه، ومثل الغزال يف ر�صاقته .
جح�����ا : )مقاطع����ًا( عل����ى ر�صل����ك اأيه����ا املرابي.. 
اأي�ص����ًا بعريك اأكل و�صرب ونام وط����اف بنا حول الكعبة 
ال�صريفة ودع����ا لك بطول العمر وواف����ر ال�صحة وحمل 
اإليك الهداي����ا الثمينة من اأر�ش احلجاز اجلميلة.. هل 

تنكر عليَّ ذلك؟
املراب����ي : )بع�صبي����ة( مل يعد اجل����دل يفيد.. اأمر 
القا�ص����ي بينن����ا : اإم����ا احلم����ار اأو األف دره����م تدفعها 
م����ن ح����رِّ مال����ك الآن واإل اأم����رُت ال�صرط����ة باعتقالك 
وحمارك )ينه����ق احلمار وي�صتدير نح����و اخللف ويرفع 
قائمي����ه ويركل املراب����ي ويرميه اأر�ص����ًا( اأخ يا ظهري.. 
اأخ يا راأ�ص����ي.. اأخ.. اأخ يا بطني.. �صوف اأقا�صيكم عند 

القا�صي اأنت واحلمار )يتظاهر بالبكاء( . 
جح����ا : )يهم�ش يف اأذن احلمار.. احلمار ينهق 
وي�صرب بحافره الأر�ش( ل تزعل.. كنُت اأمتحنك، 
وعند المتحان ُيكَرم املرء اأو يهان.. ل عليك، فاأنت 
عندي اأغلى من األف األف درهم )يفكر قليًا( ماذا 
اأفع����ل؟ من اأين يل باألف دره����م؟ )لنف�صه( وجدُتها 
)للمراب����ي( �صيك����ون ل����ك األف درهم ب����دل �صديقي 

احلمار .
املرابي : )ينه�ش ب�صرعة وكاأنه �صفي ب�صرعة وهو 
ي�صحك( هات املبلغ وب�صرعة، فحلقي جف، ومن لبطة 

حمارك على ظهري راأ�صي داخ ودار ولّف .
جح�ا : هو لك، ولكن ب�صرط .

املرابي : ما هو؟
جح����ا : عندم����ا تظه����ر جن����وم الظه����ر يف كبد 

ال�صماء .
املراب����ي : م����اذا؟! جن����وم الظه����ر؟! )يه����ز راأ�صه 
بخب����ث ويدور حوله ثم يكلم نف�ص����ه( جنوم الظهر! اإنه 
ي�صخ����ر من����ي.. �صاألعب مع����ه اللعبة ذاته����ا )يلتفت اإىل 

جح�ا( موافق، ولكن اأي�صًا يل �صرط .
جح�ا : ما هو؟

املراب����ي : من ي�صمن يل ل����و اأن جنوم الظهر فعًا 
ظهرت ومل تِف بعهدك؟

جح�ا : العهد بيننا .
املرابي : لنوثقه . 

جح�ا : موافق، لكن حماري هو الذي يب�صم .
املرابي : ل فرق عندي بينك وبني حمارك )يخرج 
ه اأوراقًا( هذا هو ال�صّك ب�األف درهم.. لتب�صم  من عبِّ
اأن����ت هنا اأو حم����ارك )حجا يرفع حافر حم����اره ويبلله 
بالب�صاق، ثم يب�ص����م به على ال�صك.. املرابي ب�صرعة 

يخطف ال�صك ويد�صه يف �صدره( .
جح����ا : )يت�صن����ع الغباء( اأظن اأن����ه غلبني.. يا 

اإلهي .
املراب����ي : )ي�صح����ك ب�صخرية( واح����دة بواحدة.. 
جنوم الظهر لك وال�صّك يل.. ت�صاوينا يا جح�ا.. املال 

اأو نذهب معًا الآن اإىل قا�صي املدينة الفا�صل .
جح�ا : )يت�صنع احلزن( موافق .

املراب����ي : )بغبط����ة متابعًا( عل����ى اأن تدفع يل األف 
درهم.. يا �صام يا جحا، يا �صام . 

جح�ا : لن اأدفع لك فل�صًا واحدًا .
املراب����ي : )م�صعوق����ًا( م����اذا؟! )بت�صّنع وبخبث 
يت�ص����رع اإىل اهلل( اأ�صتغفر اهلل.. اللهم اأغفر لعبدك ما 
نطق.. اإنها عرثة ل�صان.. �صاحمه واأح�صن اإليه وعو�صه 
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من لدن����ك اأ�صعاف اأ�صع����اف ما �صيدفع����ه من دين يل 
بذمته يا اأكرم الأكرمني .

جح�����ا : ل����و بقيَت حت����ى ال�صباح تت�ص����رع هلل فلن 
اأدفع لك فل�صًا واحدًا .

املرابي : )بخبث( ولكنك ب�صمَت على ال�صك .
جح�ا : اأنا اأم حماري؟

املراب����ي : ل فرق.. على كل ح����ال اإدفع واتكل على 
اهلل وُتْب اإليه.. ل اأريد اأخذك اإىل القا�صي لأنك اإن�صان 
طي����ب ول داٍع للم�صاكل.. �صتدف����ع باإرادتك اأو ق�صرًا ول 

اأريد لك ال�صجن .
جح�ا : بل اأذهب معك اإىل القا�صي حتى ولو كانت 

ب�صمة حماري .
املراب����ي : )لنف�صه( ما اأغباك يا جح�ا.. ما الفرق 
بني ب�صمتك وب�صم����ة حمارك؟ )يكلم جحا ب�صخرية( 
القا�ص����ي لن ياأخ����ذ بتوقيع حم����ارك و�صيعت����رب توقيعه 

توقيعك لأنك اأنت من رفع احلافر وب�صم به، ل هو .
جح�ا : �صحيح.. واأنا باأمر القا�صي اأقبل .

املرابي : �صوف تندم.. اأق�صم اأنك �صوف تندم .
جح�ا : قَدري وقبلُت به .

املرابي : لنذهب .
جح�ا : ل، لي�ش قبل...

املرابي : )مقاطعًا( قبل ماذا؟! حقي واأريده .
جح�����ا : )بهدوء( ه����ل من الائ����ق اأن اأمتثل اأمام 

القا�صي بهذه الثياب البالية؟ 
املرابي : )يحّك حليته ويهز راأ�صه( ل .

جح�ا : افرت�ش اأن القا�صي �صاهدين بهذه الثياب 
البالية، فما الذي قد يح�صل؟

املرابي : ل اأدري .
جح�����ا : قد ي����رقُّ قلب القا�صي حل����ايل فين�صرف 
عني ويطل����ق �صراحي فتخ�صر اأنت امل����ال، واأنا ل اأخ�صر 

حتى حماري .

املراب����ي : )بذهول وده�صة وكاأنه �صّدق( �صحيح.. 
هذا �صحيح .

جح�����ا : )متابعًا( اأو ق����د يوافق على تق�صيط املبلغ 
الذي هو لك بذمت����ي ل�صنوات طويلة لإح�صا�صه بفقري، 
اأم����ا لو �صار عندي ثياب جدي����دة ف�صينظر اإيلَّ بطريقة 
اأخ����رى جتعله مبا�صرة ياأمر بدف����ع الغرامة اأو ال�صجن، 

فما راأيك؟
املراب����ي : )يح����ك حليته ويهز راأ�ص����ه( �صتكون لك 
ثياب جدي����دة، ومعها خم�صون درهم����ًا م�صروف جيب 
�ص����رط اأن تدف����ع ثمنه����ا مبوج����ب توقي����ع ه����ذا ال�صك 
بقيم����ة مئتي درهم.. ما راأيك؟ موافق اأم ل؟ )يقدم له 

ال�صّك( .
جح�����ا : مئتا دره����م اأيها املرابي اللع����ني؟! موافق 

ب�صرط حماري من يب�صم .
املرابي : ل فرق .

جح�����ا : )قبل اأن يب�صم احلمار( ل تن�َش احلذاء، 
ل اأري����ده �صندًل، اأريده جلدًا مو�ّص����ى بالزمرد والعقيق 
وبخيوط م����ن الذهب الرقيق عيار �صبعة ع�صر قرياطًا، 

اأو ليكن واحدًا وع�صرين قرياطًا بالكمال والتمام .
املرابي : )على م�ص�ش( موافق .

جح�����ا : والعمامة بي�صاء مط����ّرزة بخيوط الف�صة 
عة باجلواهر . ومو�صاة بالذهب ومر�صَّ
املرابي : )على م�ص�ش( موافق .

جح�����ا : وع�ص����ا مزرك�ص����ة وملون����ة، ل طويل����ة ول 
ق�ص����رية، معقوف����ة الراأ�����ش، رفيع����ة اخل�ص����ر، مدّبب����ة 

كالن�صل .
املرابي : )بانفعال( موافق، موافق .

)يوق����ع جح�����ا بحاف����ر حم����اره ال�ص����ك، واملرابي 
يخطفه ب�صرعة(

امل�شهد الثالث
امل�صطبة تتحول اإىل قاعة حمكمة.. على ال�صتارة 
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اخللفي����ة لوحة متثل ميزان الع����دل.. القا�صي والكاتب 
واحلاجب .

القا�ش����ي : )يح����رك ع�ص����اه بنزق( ك����م بقي من 
الق�صايا لدينا هذا اليوم اأيها الكاتب؟

الكات����ب : واح����دة ي����ا �صي����دي، وواح����دة اأخرى مل 
يح�صر املّدعى عليه.. هل نوؤجلها؟

القا�ش����ي : نوؤجله����ا اإىل الأ�صبوع املقب����ل يف اليوم 
ذات����ه )للحاج����ب( اأدخ����ل اأ�صح����اب الق�صي����ة )يقل����ب 
الأوراق الت����ي ناولها له الكاتب( جح�����ا والتاجر امللقب 

بقنبور .
احلاجب : اأمر �صيدي )يرفع �صوته( ال�صيد جحا 

والتاجر قنبور .
)يدخل املرابي وجحا وينحنيان(

املرابي وجح�ا : )ب�صوت واحد( ال�صام عليكم . 
القا�شي : وعليكم����ا ال�صام.. من منكم جح�ا بن 

تيمور؟
جح�ا : اأمر �صيدي . 

القا�ش����ي : ) متابعًا( وعيبور ب����ن يعفور املعروف 
باملرابي قنبور؟

املراب����ي : الأخ����ري لقب����ي وه����و ظلم يا م����ولي.. ل 
والدي لّقبني به ول اأمي.. العامة يا �صيدي .  

القا�ش����ي : ق����ل حّجت����ك وب�صرع����ة اأيه����ا املراب����ي 
)يعتذر( عفوًا، زّلة ل�صان .   

املراب����ي : ُعذرك مقب����ول يا �صي����دي القا�صي.. يا 
�صي����دي القا�صي، ي����ا �صاحب القلب الرحي����م، اأنت من 
حكم����َت بالعدل بني النا�ش تف�ص����ل واحكم بالعدل بيني 

وبني هذا الرجل )يقدم ال�صّكني للقا�صي( .
القا�ش����ي : )يقراأ( األف درهم مبلغ كبري.. مقابل 

ماذا؟
املرابي : ثمن احلمار الذي بعُته جلح�ا . 

القا�ش����ي : األي�����ش ه����و احلم����ار ال����ذي حكمنا لك 
مبلكه �صابقًا؟ 

املرابي : نعم.. جح�ا ا�صرتاه مني مرة ثانية .
القا�ش����ي : )يف حرية( ب�األ����ف درهم؟! هذا املبلغ 
يكف����ي ل�صراء األ����ف حمار.. من ي�ص����دق؟! )يلتفت نحو 

جح�ا( معقول؟! هل ت�صدق هذا يا جح�ا؟!
جح�ا : )بده�صة م�صطنعة( معقول؟! جمنون من 

ي�صدق ذلك .
القا�شي : اإذًا اأنت املجنون يا جح�ا . 

جح�ا : )يت�صنع الندها�ش( اأنا؟! 
القا�شي : اأج����ل، لأنك �صدقَت وا�صرتيَت حمارك 

باألف درهم .
جح�����ا : وه����ل اأنا جمن����ون لأ�صرتي حم����اري باألف 
دره����م؟! م����ربوك علي����ه احلمار و�ص����وف اأدف����ع له فوق 
احلمار حمارًا اآخر، واأزي����د عليهما ع�صرة دراهم، فما 

راأيك يا �صيدي؟
املرابي : )كاملل�صوع( اإنه يكذب يا �صيدي .

القا�ش����ي : )للمراب����ي( مل نعِطَك ح����قَّ الكام يا 
�صيد قنبور.. عفوًا )ل يتذكر ا�صمه( .

الكاتب : )متدخًا( عيبور بن يعفور يا �صيدي .
القا�شي : )بامبالة( ل يهم.. يا �صيد جح�ا هذا 
ال�صك، وهذه الب�صم����ة الكبرية عليه )يقدمه جلح�ا( 

اأهذا �صند �صحيح؟
جح����ا : �صحي����ح، ولك����ن ي����ا �صي����دي ل����و �صاألَت 
ال�صيد عن ه����ذه الب�صمة الكب����رية ب�صمة من تكون 
)القا�صي مدهو�ص����ًا ينظر اإىل الب�صمة يف ال�صكني 
ث����م ينظر اإىل اأ�صاب����ع يدي جح�ا ويطاب����ق بينهما.. 
جح����ا ميد يديه اإىل الأمام( اأنظ����ر يا �صيدي وطاِبق 

بني اأ�صابعي والب�صمة .
القا�ش����ي : )ي�صح����ك( معق����ول! ب�صم����ة في����ل اأم 

ب�صمة بعري؟ 
)ي�صحكون(
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املراب����ي : ل هذا ول ذاك يا �صي����دي.. اإنها ب�صمة 
حمار جح�ا.. جح�ا اأجرب حماره على الب�صم بدًل عنه .

)ي�صحكون(
القا�ش����ي : )وق����د اأنهكه ال�صح����ك( اأجرب حماره 
عل����ى الب�ص����م؟! ي����ا رجل، ه����ل اأن����ت جمن����ون؟ )يتابع 
ال�صح����ك( قل كامًا ت�صدقه العقول )يتابع ال�صحك( 

وال�صك الآخر مبئتي درهم؟ ملاذا؟!
املرابي : ثمن الثياب التي ا�صرتيتها جلح�ا .

القا�شي : ما راأيك يا جح�ا؟
جح�����ا : اأمل اأقل لك اإنه جمنون.. �صيدي، العمامة 

التي على راأ�صك كم يبلغ ثمنها؟
القا�ش����ي : )بانفع����ال( ه����ل ه����ذا وقت امل����زاح يا 

جح�ا؟
جح�����ا : ل ي����ا �صي����دي، اأن����ت ت�ص����األ واأن����ا اأجيبك، 

وجوابي يتعلق بجوابك .
القا�شي : ل باأ�ش، ِلَنُقْل ب�ثاثمئة درهم .

ر ثمَنها؟ جح�ا : وعمامتي بكم تقدِّ
القا�شي : )يتناولها ويقلبها( ال�صعر ذاته اأو اأكرث 

بقليل .
جح�����ا : اإذًا العمام����ة وحدها اأغلى م����ن ال�صك.. 
هذا عدا �صعر احلذاء والثياب )للمرابي وهو ي�صري اإىل 
حذائ����ه( �صتقول عن هذا احلذاء اأن����ه لك اأي�صًا، األي�ش 

كذلك؟
املراب����ي : نع����م، اإن����ه حذائ����ي، ا�صرتيُت����ه بنقودي، 

وثمنه �صبعون درهمًا .
القا�شي : ل اأ�صدق هذا!

جح�����ا : اأ�صمعَت ي����ا �صيدي؟ وقد يق����ول اأي�صًا عن 
الثياب التي اأرتديها اأنها ملكه .

القا�شي : معقول؟! 
املراب����ي : نعم، والثياب ثياب����ي، ا�صرتيُتها بنقودي 

عّدًا ونقدًا مبئة وخم�صني درهمًا .

جح�����ا : اأمل اأقل لك يا �صيدي؟ هل ت�صدق اأن هذا 
املرابي يدفع مئتي درهم مقابل كل هذه امل�صرتيات؟

القا�ش����ي : اأكرث من خم�صمئ����ة درهم مقابل مئتي 
درهم؟! غري معقول!

املراب����ي : ب����ل معق����ول يا �صي����دي.. دفعُته����ا مقابل 
احل�صول على األف ومئ����ة درهم، فهو مبلغ مغٍر ل باأ�ش 

به .
القا�ش����ي : ي����ا للج�ص����ع.. هك����ذا اإذًا؟ اأنت تعرتف 
بوقاحة الآن واأمامن����ا وبعْظمة ل�صانك بابتزازك جلح�ا 
وحماره مقابل ما دفعَته.. تريد احل�صول على ال�صعف؟ 
على كل حال لي�ش اأمامي ما يدين جح�ا لكي اأحكم لك، 
ول القان����ون ي�صمح يل اأن اأتهم حم����ارًا غري عاقل وغري 

ناطق لريد عليك .
جح�ا : )متدخًا( وكرامتي يا �صيدي؟

القا�شي : �صرنّدها يا جح�ا )يلتفت نحو الكاتب( 
اأكت����ب اأيها الكات����ب : نحن قا�صي حا�ص����ور يف يوم كذا 
م����ن �صهر كذا من عام ك����ذا حكْمنا على املواطن عيبور 
����ب باملرابي قنب����ور مب�ص����ادرة اأماكه  ب����ن يعف����ور امللقَّ
واأرزاقه مع وق����ف التنفيذ �صرط ردِّ احلقوق لأ�صحابها 
ومراجع����ة طبيب الأع�صاب للك�ص����ف عن حال امل�صاب 
ال�صحي����ة واإعطائ����ه الو�صف����ات الطبية وبدف����ع غرامة 
مالي����ة للمواطن جح�ا قدرها خم�ص����ة اآلف درهم اأو ما 

يقابلها باللريات الذهبية كردِّ اعتبار .
)ي�صحك����ون ع����دا املراب����ي ال����ذي بداأ ينه����ال على 

خدوده لطمًا ويبكي ح�صرًة(

انتهت

�����������������������������������������������������������������������������������������������

د يف املقاهي اأيام  *�صرٌب من الغن����اء العامي ُيردَّ
زمان .



احلياة امل�سرحية - العدد 106 م�ســــرحيات العـــــدد

T
h

eatrer L
ife - Issue 10

6

263

�صباحًا يف مكان يف الغابة يظهر املهرج .
اأ�صدق��اء..  ي��ا  امله��رج : مرحب��ًا 
كي��ف حالك��م؟ ه��ل عرفت��م م��ن اأنا؟ 
)يب��داأ الغن��اء م��ع بداي��ة املو�صيقى( 
اأنا املهرج حني اأقفز تتبعني العيون.. 
اأعدو بال ك�صل واأرق�ص دومنا �صكون.. 
اأحت��رك كالهواء.. اأدنو من ال�صماء.. 
اأحب الك��ون.. األعب اأ�صحك..األهو يف 
جنون.. وجهي مبت�ص��م دائمًا.. قلبي 
قوي يف املح��ْن.. يف �صحكتي وب�صمتي 
اأب��دد  ال�صج��ن  ُد  اأب��دِّ ال�صج��ن  ُد  اأب��دِّ
ال�صج��ن.. اأنا املهرج.. حلمي اأن اأ�صعَد 
اجلمي��ع.. فرحي بتق��دمي ال�صنيع.. 
ويزه��ُر  الربي��ُع  لن��ا  يك��وُن  وغ��دًا 
ويزه��ر  الوط��ن..  ويزه��ر  الوط��ن.. 
الوط��ن.. اأن��ا املهرج )يتنف���ص الهواء 
النقي( ي��ا له من �صب��اٍح جميل.. اأين 
هم اأ�صدقائي يا ترى؟ )يهمُّ بالذهاب 
في�صمع �صوت بكاء.. يقرتب من م�صدر 
ال�صوت فريى البومة تبكي( مرحبًا.. 

ملاذا تبكني يا بومة؟

البومة : اأبكي لأنني ُم�ستاقة لأمي الغاِئَبة .
امله���رج : ل باأ�ـــس, �ستعـــود, فلت�ســـري يـــا 

�سديقتي .
البومة : لكنها تاأخرت كثريًا )تعود للبكاء 
وحتــــرك راأ�سهــــا بطريقــــة م�سحكــــة.. يدخــــل 
منــــرود وينفجر بال�سحك( ما الــــذي ُي�سِحُكَك 

يا منرود؟!
من���رود : تبكنَي بطريقٍة غريبــــٍة اأيُتها البومة.. 
كلُّ الب�ســــِر واحليوانــــاِت يبكوَن باأعينهــــم اإل اأنِت ل 
ت�ستطيعــــني اأيتهــــا امل�سكينــــة حتريــــَك عينيــــِك على 
ين عــــن م�ساعِرِك  الإطــــاْق, بــــل )ي�سحــــك( تعررّ
ومزاِجــــِك ال�سيْء بهــــذه الري�ساِت التــــي تعلو راأ�َسِك 

املُ�سحْك )ي�سحك( .
البومة : لكنني اأملُك قدرًة على حتريِك راأ�سي 
ِبحريــــٍة كبــــريٍة وبزاويٍة ت�ســــل اإىل مائتــــنِي و�َسبعنَي 

درجة .
من���رود : اأعــــرُف هــــذا, ولكــــن )ي�سحــــك( ل 
اأ�ستطيع َم�ســــَك نف�سي عن ال�سحــــك, وخا�سًة حني 

اأرى تعابرَي وجِهِك و�سكَل عينيِك املُ�سحكتني . 
امله���رج : عينــــا البومة اللتــــان ل ُتعجباِنَك لهما 
ُقدرٌة خارقــــٌة على الروؤيِة يف الليــــل والب�سر احلاد, 
وهــــذا ما تعجــــُز عنه اأنــــت وبقية احليوانــــات ونحن 

الب�سر . 

فات�����ن ديرك����������ي

منـــــرود والأ�صدقـــــاء
م�صرحية لالأطفال
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من���رود : ح�سنًا.. ومــــاذا عن اأذنيها اللتنِي تعلو 
واحدٌة فيهما على الأخرى؟ هل لهذا غايٌة اأي�سًا؟

ــــُل علــــيَّ ا�سطياَد  البوم���ة : طبعــــًا, فهــــذا ُي�سهِّ
الفري�ســــِة حتــــى ولو مل اأمتكــــْن مــــن م�ساهدِتها اأيها 
َمــــع تفوُق قدرَة  اجلاهل, فقدرتــــي الكبرية على ال�سَّ

الآخرين . 
منرود : ح�سنًا.. كما ت�سائني .

)تدخل الزرافة( 
الزرافة : �سباح اخلري .

البومة : �سباح اخلري يا زرافة .
)يعود منرود اإىل ال�سحك( 

الزراف���ة : هــــل هنــــاك مــــا ي�سحُك اأيهــــا الولُد 
ال�سقي؟ 

من���رود : )ي�سحــــك( رقبتــــِك طويلــــٌة وغريبُة 
ال�ســــكل يا زرافة.. يا اإلهي! وكاأنــــِك عبارٌة عن رقبٍة 

فقط )ي�سحك( . 
الزراف���ة : رقبتــــي الطويلــــة يا منــــرود لت�سهيل 
ح�ســــويل علــــى الغــــذاء مــــن اأغ�ســــان ال�سجر, فا 
اأ�سطــــرُّ ملناف�ســــِة احليوانــــات الأخــــرى يف الطعــــام 
القريــــب مــــن الأر�ــــس, كما اأننــــي اأ�ستخــــدم رقبتي 
الطويلــــة كنوٍع من الإنذاِر املبكــــر الذي يجعُلني اأرى 
احليواناِت املفرت�سِة ب�سهولة, واأراقُب تقدَمها نحوي 

كي اأمتكَن من الهروب . 
)تدخُل القطة واحلمار والع�سفورة(

القطة واحلمار والع�صفورة : )ب�سوت واحد( 
�سباُح اخلري اأيها الأ�سدقاء .

الزرافة والبومة : �سباح اخلري .
القطة : ما بكم واجموَن هكذا؟!  

البومة : كالعادة ا�ستقبَلنا منرود وهو ي�سحُك 
ويقهقه �ساخرًا منا ومن اأ�سكاِلنا .

القطة : األ تعلم يا منرود اأننا لو اأردنا لأريناك 
عيوَبــــك ول�سِخرنــــا منك و�سحكنا عليــــك وجعلناك 

تبكي على نف�سك لتموَت قهرًا؟  
البوم���ة : هــــذا �سحيــــح, لكننــــا نرتفــــُع عــــن 

ال�سخرية, فاأخاُقنا ل ت�سمُح لنا بذلك . 
َن من  احلم���ار : )ينهــــق( يجب عليــــك اأن حُت�سِّ

اأخاِقك حتى ل جتعَلنا نكرُهك .
من���رود : )ي�سحك( ل تنهْق يا حمار, فنهيُقك 

ي�سحُكني اأي�سًا )ي�سحك ب�سدة( .
احلم���ار : اأنــــت ب�سخريتك هذه جتــــرُح م�ساعَر 

اأ�سدقائك . 
املهرج : هذا اإذا كان يعتُرنا حقًا اأ�سدقاَءه . 
منرود : ماذا تق�سد؟! اأنتم اأ�سدقائي فعًا .

القطة : لكــــنَّ ال�سديَق ل ي�سخُر من اأ�سدقائه 
ول ي�سحُك منهم, بل يحبُّهم ويحرتُمهم .

امله���رج : ال�سديــــق يا منــــرود ل يكــــوُن �سديقًا 
اإل اإذا كان م�ســــدَر راحــــٍة و�سعادٍة لرفاقــــه وُمعينًا 

وم�ساعدًا لهم يف �سيِقهم واأزماِتهم .
البوم���ة : ثــــم اإن الــــذي ل يعجبــــَك قــــد يتفوُق 
عليــــك يف يوٍم من الأيام, وقــــد يفوُقك قدرًا ومركزًا 

ومكانة .
ُم لك معروفــــًا يجعلك  احلم���ار : اأو رمبــــا يقــــدِّ

تخجُل من نف�ِسك وتلوُمها كلَّ اللوم .
من���رود : يكفــــي ِحَكمًا ومواعظ.. هــــذا اأنا ولن 
َه  اأتغــــرْي ول اأرى م�سكلــــة يف اأن ي�سحــــَك املــــرُء ويرفِّ
عــــن نف�ِسِه قليــــًا.. �ساأترُككــــم الآن, فاأنا مدعو اإىل 
بيت �سديقــــي حلفِل ع�ساٍء هذه الليلــــة.. اإىل اللقاء 

)يذهب( .
البومة : يا لطباِعِه ال�سيئة .

الزرافة : لن يتغري .
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َنْتــــُه احليــــاُة در�سًا ما يف يوم  امله���رج : اإل اإذا لقَّ
من الأيام .

يكــــوَن  اأن  اأ�ستغــــرُب  اأتعلمــــون؟   : الع�صف���ورة 
لنمــــروَد اأ�سدقــــاء.. اإنــــه ل ُيحتمــــل.. اأمل يكت�ســــْف 

اأ�سدقاوؤُه اأخاَقُه الب�سعَة؟ 
القط���ة : ما اأدرانا؟ رمبــــا ي�سبهونه يف الطباِع 
والأخــــاِق ال�سيئــــِة, فــــكُل كائــــٍن يرافُق مــــن مياثُله 

ويتفُق معه .
الزراف���ة : اأو رمبا مل يعرفوه بعــــد.. ل بدرّ اأنهم 
حــــني يكت�سفون حقيقَتــــه �سيبتعدون عنــــه كما بداأنا 

نحن بالبتعاد .
البوم���ة : وعندهــــا �سي�سبــــُح وحيــــدًا و�سيندُم 

على كل اإ�ساءٍة ارتكبها بحقنا وحقهم . 
املهرج : وعندها لن ينفَع الندم . 

احلم���ار : هــــذا �سحيح.. ح�سنــــًا.. ل عليكم يا 
اأ�سدقاء.. لنذهب اإىل اأعماِلنا الآن .

اجلميع : هيا.. اإىل اللقاء .

امل�صهد الثاين
يظهــــر منرود وهو يحاول ت�سلرّق �سجرة للو�سول 

اإىل ع�س للع�سافري . 
من���رود : كيــــف يل اأن اأ�ســــَل اإىل ذلــــك الع�ــــس 
اللعني؟ يجب علــــيرّ اأن اآخذ تلك البيو�س واأرمي بها 
بعيــــدًا حتى ل تبني تلــــك الطيوُر اللعينــــُة اأع�سا�َسها 
مــــرة اأخــــرى علــــى �سجرتــــي )ينهمــــك يف رفــــع يده 
عاليــــًا لينجــــح يف رمــــي الع�س مبــــا فيه مــــن بيو�س 
فتقع على الأر�س وتنك�ســــر وُي�سمع �سوت تك�سرها( 
لقــــد جنحت.. هذا جيد.. كــــم اأنا قوي وذكيرّ )تبداأ 
املو�سيقا.. يغنرّي( اأنا الولــــد ال�سقي منرود.. ذكائي 
با حدود.. ل اأوؤمــــن بالوعود.. بنف�سي �سعيٌد را�س 

بها.. عن �َســــريي لن اأعود.. اأنا الولــــد ال�سقي اأنا.. 
اأنا اأنا منرووود.. تلومني الدنيا ويناأى عني.. رفاقي 
هــــم اأن ينجــــوا منــــي.. ول اأهتُم �ســــوى بنف�سي..  همُّ
واأع�سُق احلياَة.. لها اأغنــــي.. اأنا الولُد ال�سقيُّ اأنا.. 
اأنا اأنا منروود.. ل اأحٌد ي�سبُهني يف احليلِة والذكاْء.. 
ل اأحــــٌد ي�سبُقني يف املكِر والدهاْء.. اأنا الولد ال�سقي 
اأنا.. اأنا اأنا منــــرود.. الغابُة يل والأر�ُس وال�سهوْل.. 
وال�سجــــُر والزهُر الــــذي يتفتُح يف احلقــــوْل.. اأ�سري 
كالأمــــري.. اأعي�ُس با �سمــــرْي.. بنف�سي �سعيٌد را�س 
بها.. عن �ســــريي لن اأعوْد.. اأنا الولــــد ال�سقي اأنا.. 

اأنا اأنا منرووود .
)تاأتــــي الع�سفورة مــــن اأول اأغنيــــة وجتل�س يف 
ها على ال�سجرة املجاورة وت�ستمع لأغنية منرود( ع�سرّ
الع�صف���ورة : لأول مــــرة يف حياتــــي اأرى اأحــــدًا 
يزهو ويتغنى ب�سفاتــــه ال�سيئة وحبه لنف�سه واإيذائه 

لاآخرين .
من���رود : )يرفــــع راأ�ســــه نحو م�ســــدر ال�سوت 

فريى الع�سفورة( منذ متى اأنت هنا؟
الع�صف���ورة : منــــذ بدايِة اأغنيِتــــك التي تفاخر 

فيها باأخاِقك ال�سيئة .
من���رود : ومــــا العيــــب يف اأن يكــــون املــــرء ذكيًا 

وواثقًا من نف�سه؟
الع�صفورة : هذه لي�ست ثقة بالنف�س يا منرود.. 
الإ�سراُر علــــى اخلطاأ وعدُم الرجوع اإىل احلقِّ ذنٌب 

ل ُيغَفر .
من���رود : اأيُّ حٍق هذا الــــذي تتكلمني عنه اأيتها 

الع�سفورة الغبية؟
الع�صف���ورة : حـــُق النا�ـــس وحـــُق اأ�سدقاِئك 
عليـــك يف اأن تكون �سخ�ســـًا �ساحلًا ل توؤذيهم ول 
ت�سيُء اإليهم.. ال�سعادة احلقيقية يا منرود هي يف 



م�ســــرحيات العـــــدد احلياة امل�سرحية - العدد 106
T

h
eatrer L

ife - Issue 10
6

266

العطـــاء ل يف الأخذ, فما فائدُة احليـــاة اإن كنا ل 
نقدُم لاآخريـــن املحبة وامل�ساعـــدة؟ اأما اأن تكوَن 
�سببـــًا يف �سقاِء اأحٍد وجرِح م�ساعِره فهذه م�سيبُة 

امل�سائب .
من���رود : اأنــــا ل اأوؤمُل اأحــــدًا.. اأنــــا فقــــط اأقــــوُل 

احلقيقة . 
الع�صف���ورة : كما تريُد يا منرود.. لن اأناق�َسك 
اأكــــر لأنني اأعــــرُف اأنــــه ل فائدَة من الــــكام معك 

واأنك لن تقتنع .
مًا  من���رود : لقــــد اأوجعــــِت راأ�سي.. كفــــاك تررّ

واذهبي حاًل من هنا .
ي  الع�صف���ورة : لن اأذهب.. اأنــــا جال�سة يف ع�سرّ

وعلى �سجرتي.. اأنت املتطفل ول�سُت اأنا .
من���رود : اإخر�سي اأيتها الع�سفورة واإل �سعدُت 

اإليك ونتفُت ري�سك .
الع�صفورة : تنُتُف ري�سي؟! هيا تعال وحاول اإن 

ا�ستطعت .
واإل  اأيتهــــا احلمقــــاء  ت�ستفزينــــي  ل   : من���رود 

�سرتين مني ما ل يعجبك . 
الع�صفورة : )ب�سخرية( لقد اأخفَتني .

من���رود : اأراِك قد اأ�سبحــــت عنيدة.. اأق�سم اإن 
تفوهِت بكلمة اأخــــرى اأن اأ�سعد اإليك واأخرب ع�سك 

الذي جتل�سني فيه .
الع�صفورة : �ساأمنعك من ذلك .

من���رود : متنعينــــي؟! ح�سنــــًا, �سرتيــــن )يهجم 
على ال�سجرة ويحاول ت�سلقها فتطري الع�سفورة( .

الع�صف���ورة : ابتعد عن ع�سي اأيها اللئيم.. لقد 
ْبْه )ي�ستطيع منرود  تعبــــُت يف بنائه.. اأرجوك ل تخرِّ
الإطاحــــة بالع�ــــس اإىل الأر�ــــس.. ت�سرخ( يــــا اإلهي 

)تبكي( .

ك علــــى الأر�ــــس.. اأريني  من���رود : هــــا هو ع�سُّ
ماذا �ستفعلني الآن .

الع�صفورة : اأنت يا منرود تعي�ُس باأمان يف بيت 
جميــــل وتنام على �سريٍر مريــــح وت�ستكُر علينا نحن 
الع�سافــــري اأع�سا�سًا نبنيها علــــى اأغ�سان الأ�سجار 
حتت ال�سمــــاء؟! يا للق�سوة والأنانية التي متاأُ قلَبك 

املتحجر .
ــــِك يف مكان اآخر..  من���رود : اذهبي وابني ع�سَّ

هذه البقعُة يل .
الع�صف���ورة : هــــل تظــــن اأن الغابــــة ملــــك لك؟ 
اأنــــا اأ�سيد ع�سي حيث اأريد ولي�س لــــك اأن متنَعني يا 
ُده علــــى اأعلى �سجرة هنا  منــــرود.. هذه املرة �ساأ�سيرّ

حيث لت�سُل اإليه يداك القذرتان . 
من���رود : ل اأ�ســــُل اإليــــه؟! �ساأناُل منــــه حتى لو 
كان على املريــــخ.. اأنا ذاهب الآن.. ل اأريُد اأن اأراِك 

حينما اأعود, اأتفهمني؟ 
الع�صفورة : وماذا �ستفعُل اإن مل اأذهب؟

من���رود : �ساأ�سطــــاُدك واأنُتُف ري�َســــك واأجعُلك 
ع�سائي هذه الليلة, فاأنا جائٌع جدًا, ومنذ وقت طويل 

مل اأتذوق طعَم الع�سافري )يذهب وهو يغنرّي( .
الع�صفورة : يا له من ولٍد مغرور .

امل�صهد الثالث
تظهــــر الع�سفورة وهــــي تزقزق وتطــــري بخفة 
مــــن جهة لأخــــرى, ثم تتوقــــف عن الطــــريان وتنقر 
مبنقارها زهرة ما.. تاأتي القطة وهي متوء, فتخاف 
الع�سفــــورة وتطري مبتعدة لتقف على غ�سن �سجرة 

قريبة .
القط���ة : ميــــاو.. مــــا بِك؟ ملــــاذا هربــــِت حني 

روؤيتي؟ منذ متى تخافني مني؟ 
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مغــــادرة  القطــــة  مــــن  الع�سفــــورة  )تقــــرتب 
ال�سجرة(

الع�صف���ورة : اآه, قطــــة؟! كا يا عزيزتي, اأنا ل 
اأخــــاف منك.. اأنــــت �سديقتي التــــي مل تفكري يومًا 
ِك,  باإيذائي اأو الغدر بي رغم اجلوع الذي طاملا ع�سَّ
ولكنني للوهلة الأوىل مل اأعرْفِك.. مل اأعتد اأن اأراك 

مهمومًة هكذا يا �سديقتي.. اأخريني ما بك؟ 
القط���ة : ل �سيء, لكنني اأبحــــث منذ ال�سباح 
الباكر عن �سيء من الطعام اأ�سدُّ به رمقي.. مل اأجد 
ما اآكله, وفوق هذا حا�سرتني جمموعٌة من ال�سبيِة 
الأ�سقياء واأحلقوا بي �سنوف العذاب, فهذا يركُلني 
بقدمــــه, وهــــذا ي�ســــدين من ذيلــــي, واآخــــر يقذفني 
باحلجارة ال�سغرية.. اآاآه.. لقد �سعرُت للحظة اأنني 

�ساأموت )تبكي( .
الع�صف���ورة : يا لهم من ق�ساٍة عدميي ال�سمري 
)تقــــرتب مــــن القطــــة وتتفح�سها( هــــل ُجِرحت يا 

عزيزتي؟ دعيني اأرى .
القط���ة : ل عليــــِك.. اأنا بخــــري, لكنني حزينٌة 
ومقهــــورة, فاأنا م�سردٌة تائهٌة يف الدروب, ل بيَت يل 
ول اأهل, حتى اأننــــي ن�َسيُت �سورَة اأمي التي انُتِزعُت 
من ح�سنها عنوًة واأُلقيُت بعيدًا عنها وعن اإخوتي.. 

اأنا حزينٌة جدًا.. اأ�سعُر بالوحدِة وبال�سياع .
الع�صف���ورة : ل حتــــزين يــــا قطــــة.. اأنــــا اأي�سًا 
هاجمنــــي منــــرود منــــذ قليــــل واأتلــــف ع�ســــي و�سار 

يتوعُدين ويهدُدين باأب�سع الألفاظ . 
القط���ة : اآه, يــــا الهي, ملاذا ل نرحــــُم بع�سنا؟ 

ملاذا يحدث كل هذا؟!
الع�صفورة : ل باأ�س يا �سديقتي .

القط���ة : )تغنــــي مع املو�سيقــــا( تتعب الأحام 
منــــي, ت�ستكي مني الــــدروْب.. اإ�ساألــــوا الأياَم عني, 

اإ�ساألــــوا الريــــَح الغ�ســــوْب.. ما �سكنُت البيــــَت يومًا, 
ــــة  قلبًا, اأعدو  اأحتمــــي بالدفء فيه.. ما وجدُت البترّ
من خويف اإليه.. اأُخفي يف قلبي اأنيني, من جفا روحي 
اأذوْب.. اأغفو يف حلمي واأبكي, عندما ياأتي الغروْب.. 
تتعب الأحاُم مني, ت�ستكي منــــي الدروْب.. ا�ساألوا 
الأيــــام عنــــي, ا�ساألوا الريــــَح الغ�ســــوْب.. مِلَ احلياة 
ــــا, والرفــــاُق والب�ســــْر؟.. مِلَ الدنيــــا تاأتي  تق�ســــو عليرّ
ــــا, بالآلِم واخلطْر؟.. اأيــــن اأمي, اأين اأختي؟ اأين  اإليرّ
خفقاُت القلوْب؟.. اأين اأحامي وحلني, يف معانيها 
اأذوْب؟ تتعُب الأحــــاُم مني, ت�ستكي مني الدروْب.. 

اإ�ساألوا الأياَم عني, اإ�ساألوا الريَح الغ�سوْب .
)تنتهي الأغنية فتقرتب الع�سفورة من القطة 

موا�سية( 
الع�صف���ورة : مــــا كلُّ هذا احلــــزن الذي ي�سكُن 

قلَبك يا �سديقتي؟ هورّين عليك, اأرجوِك .
)يدخل منرود( 

منرود : اأهذا اأنت يا قطة؟ ماذا تفعلني هنا؟
القط���ة : وما دخُلـــك اأنت يا منرود؟ اأنا اأكوُن 
حيـــث اأكـــون.. الأمكنـــُة كلُّهـــا يل, األ تـــرى ذلك 

بنف�سك؟
ا بواحــــدة �سرنا باثنتني! ا�سمعيني  من���رود : كنرّ
جيــــدًا.. �ساأقــــوُل لــــك نف�ــــس الــــكام الــــذي قلُتــــه 
ل�سديقتــــك.. هــــذا املــــكاُن يل, ولــــن اأ�سمــــَح لأحٍد 
بالقــــرتاِب منه )ُي�سمع فجاأة �ســــوت ذئاب فتخاف 

القطة( 
القطة : ما هذا؟! كاأنه �سوُت ذئاب! 

من���رود : نعــــم, �سحيح.. لقد راأيــــُت منذ قليل 
ذئبًا يحوُم يف هذه املنطقة . 

القطة : )بخــــوف �سديد( هل �سحيٌح ماتقوُله 
يا منرود؟
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الع�صف���ورة : ل تخايف يا قطة.. ل بد اأنها حيلٌة 
من حيلِه اللئيمة .

منرود : حيلة؟! لقد راأيُته باأمرّ عيني يبحث عن 
فري�سة يلتهمها فاختباأت.. ل بد اأنه جائٌع جدًا, ولن 

يتورَع عن التهام اأيَّ �سيء يراه يف طريقه .
القط���ة : )ترجتــــف( يف اأيــــة ناحيــــٍة راأيَتــــه يا 

منرود؟ هيا اأخرين ب�سرعة, اأرجوك .
من���رود : اأظنني راأيُته يف هــــذا الجتاه )ي�سري 

اإىل اجتاه حمدد( .
)تهــــم  الآن  �ساأذهــــب  ح�سنــــًا..   : القط���ة 

بالذهاب( . 
من���رود : ل, ل, انتظـــري.. بـــل راأيُته يف هذا 
الجتاه )ي�سري اإىل اجتاه اآخر فتهمُّ القطة بتغيري 
اجتاههـــا والذهاب.. ي�ســـرخ( اآه, لقد تذكرت.. 
راأيُتـــه حتمـــًا يف ذلـــك الطريـــق, لذلـــك حـــاويل 
البتعاَد عنه قدَر المكان.. هيا, فلتهربي من هنا 

على الفور .
القطة : )بخوف( ح�سنًا.. اأنا ذاهبة . 

الع�صفورة : ل ت�سدقي يا قطة.. اإنه يحاول اأن 
يبعدنا عن املكان فقط .

القطة : )ب�سوت منخف�س تهم�س للع�سفورة( 
لكننــــي اأخاُف جدًا مــــن الذئاِب.. اأخ�ســــى اأن يكوَن 
�سادقًا هذه املرة.. اختبئي اأنت اأي�سًا يا �سديقتي.. 

اإىل اللقاء.. اأراك لحقًا )تذهب ب�سرعة( .

الع�صفورة : قطة, ل تذهبي قلت لك .
من���رود : )�ساحــــكًا( يــــا لهــــا من قطــــٍة جبانة 
وغبيــــة.. اإنهــــا ت�سدق كلَّ �سيء ُيقــــاُل لها )ي�سحك 

ب�سدة( .
الع�صف���ورة : كنــــُت اأعرف اأنك تكــــذب عليها, 
فهــــذا لي�ــــس بجديــــد عليك.. يــــا لك من ولــــٍد �سيء 

الأخاق.. كيف طاوعك قلُبك على فعل ذلك؟
من���رود : ما راأيــــك اأن تذهبي اإليهــــا وترتكيني 

اأرتاح قليًا اأيتها الع�سفورُة احلنونة؟
الع�صف���ورة : �ساأذهــــب حتمــــًا للبحث عن قطة 

لأخرها بكذبتك اأيها ال�سرير )تطري مبتعدة( .
اذهبــــي اىل حيــــث  مبــــالة(  )بــــا   : من���رود 
ت�سائني, اأما اأنا ف�ساأرتاُح قليًا ثم اأكمُل طريقي اإىل 

بيت �سديقي .

امل�صهد الرابع
يجل�ــــس منرود م�ستنــــدًا اإىل ال�سجرة وهو يغني 
وياأكل تفاحة.. مير احلمار وهو ي�سري متعبًا, وما اأن 

ه . يلمحه منرود حتى يتوقف عن الأكل ويبداأ بالتاأورّ
منرود : اآاآاآاآه .

)يقرتب منه احلمار( 
احلم���ار : مــــا الق�ســــة يــــا منــــرود؟! ملــــاذا تئن 

هكذا؟
من���رود : واأنــــا يف طريقــــي اإىل بيــــت �سديقــــي 
تعرُت بحجر كبري ووقعــــت.. قدمي توؤملني ب�سدة يا 

حمار, اآاآاآخ .
اأو�سلُتــــك اإىل البيــــت يف  اإن �سئــــَت  احلم���ار : 

طريقي .
لكــــن اأ�سدقائــــي ينتظروننــــي علــــى  من���رود : 
الع�ســــاء, وقد وعدُتهــــم اأن اأكون معهــــم اليوم.. هل 

تو�سلني اإىل هناك يا �سديقي؟ 
احلمار : )برتدد( يف احلقيقة اأنا متعٌب قليًا, 
ولكــــن.. لباأ�س.. هيا اركب على ظهري.. �ساأو�سلك 

حيث تريد.. اأين هو البيت؟ 
من���رود : )بفرح وهو يقفز على ظهره( يف اآخر 

الغابة.. هيا بنا .
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امل�صهد اخلام�س
احلمار جمتمعًا مع اأ�سدقائه يف الغابة .

احلمار : وعندمــــا و�سْلنا اإىل اآخر الغابة حيث 
بيــــت �سديــــِق منــــرود قفــــز فجــــاأة من فــــوق ظهري 
منت�سبــــًا وهو ي�سحك ويقهقه قائًا : »لقد �سحكُت 
عليــــك يــــا حمار, اأنا بخــــري ومل اأقع اأبــــدًا, كلُّ ما يف 
الأمر اأننــــي اأردُت اأن تو�سَلنــــي اإىل بيت �سديقي«.. 
لقد خدعني منــــرود.. ل اأ�ستطيع احلراَك من �سدة 

الأمل والتعب.. اآخ يا ظهري .
القطة : واأنا خدعني اأي�سًا.. لقد رك�سُت اأم�س 
كما مل اأرك�س يف حياتي كلها حتى  اأح�س�سُت اأن قلبي 

�سيتوقف من �سدة التعب واخلوف .
ب ع�سي ورماه على  الع�صفورة : اأما اأنا فقد خررّ
الأر�س واأ�سررّ على طردي مدعيًا اأن املكاَن ملٌك له . 
البوم���ة : هــــذا النمــــرود كــــم اأمتنــــى اأن األقَنه 

در�سًا ل ين�ساه اأبدًا . 
الزرافة : اإنه �سريٌر فعًا .

القطة  : ولي�س يف قلبه رحمٌة ول �سفقة .
امله���رج : يجــــُب علينــــا اأن نخرَجــــه مــــن دائرِة 
ال�سداقــــة, فقد اأ�سبح موؤذيًا, ول ندري من �سيكون 

�سحيَته يف املرِة القادمة . 
احلمار : كم اأنا حزيٌن يا اأ�سدقائي.. اأ�سبحُت 

اأحلم باأ�سياء كثرية . 
امله���رج : كلُّنا نحلُم يا �سديقي.. احللُم م�سروٌع 

للجميع . 
)تبداأ املو�سيقى ويغنرّون( :

وا عن  احلم���ار : حلمي اأن يرَحَمني الب�سر ويكفُّ
اإتعابي .

البوم���ة : حلمي اأن ين�سَفنــــي القَدر ويعيَد يل 
اأحبابي .

زراف���ة : حلمــــي اأن اأم�سَك القمــــْر واأن اأجوَل يف 
ْر واأن اأطرَي يف الف�ساء, فقد تعبُت من الهروب  حرّ ال�سَّ

لأجنو من الذئاِب .
الع�صف���ورة : واأنــــا اأتو�ســــل لل�سمــــاء لتحتويني 
وتكــــون ع�سًا اأق�سي به �سنينــــي, فاأفرد اأجنحتي فيه 

واأ�سافر يف درب اليقنِي .
نــــي بيٌت �سغري يقيني  القط���ة : حلمي اأن ي�سمَّ
من الإيذاْء ومن برد ال�ستاْء.. يحقُق منيتي لأناَم يف 

ال�سريْر .
امله���رج : اأما اأنــــا فحلمي باأن يبقــــى الأمل نورًا 
ي�ساحُبه العمل تزهو ب�سعاعه املقل ليزهَر الربيع .

اجلميع : اأحامنا �سغرية ت�سابق اخلياْل.. 
معانيها كبرية تعانــــق التاْل.. وهل حتلو احلياة 
اإل بحلمهــــا؟ وهــــل يجوُد الغيــــم اأو ميطُر دونها؟ 
ــــُد درَبهــــا, ميهد  احللــــمُ �سبيــــٌل لاأهــــداف ميهِّ
دربهــــا.. اأحاُمنــــا �سغــــرية ت�سابــــُق اخليــــال.. 
معانيهــــا كبرية تعانــــق التال.. يا حلمــــي فلتبَق 

معي لأحقَق الآمال .

امل�صهد ال�صاد�س
الوقــــت ليــــًا.. ُي�سمع �سوت منــــرود ينادي من 

بعيد .
ال�صوت : النجدة.. اأنقذوين .

البوم���ة : غريب! مــــا هذا؟! )ت�سغــــي( وكاأنه 
�ســــوُت اأحٍد ي�ستغيْث.. �ساأذهُب اىل م�سدِر ال�سوت 

لأرى ماذا يجري )تطري قليًا فيقرتب ال�سوت( .
ال�صوت : النجدة .

البومة : من هناك؟ 
منرود : اأنا منرود, وقعُت يف احلفرة . 

البومة : منرود؟! اأهذا اأنت حقًا؟! 
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من���رود : وهل تظنينني اأمازُحــــك اأيتها البومة 
احلمقاء؟ 

اأنــــا؟! ح�سنــــًا..  البوم���ة : حمقــــاء؟! تعنينــــي 
�ساأريُحــــك مــــن حماقتــــي واأذهــــب مــــن هنــــا )تهم 

بالن�سراف( .
اأنــــِت ذاهبــــة؟ هــــل حقــــًا  اأيــــن  اإىل   : من���رود 

�سترتكينني هنا وحدي؟
اأن  مثلــــي  حمقــــاء  لبومــــٍة  وكيــــف   : البوم���ة 

ت�ساعَدك؟  
منرود : �ساعديني اأرجوك.. ل ترتكيني وحدي 
يف هــــذا املكان املوح�س.. اإن�ســــي فظاظتي, فاأنا الآن 
هــــم يف وقِت  يف ورطــــة والأ�سدقــــاُء ي�ساعــــدون بع�سَ

ال�سيق, األي�س كذلك؟ 
البوم���ة : هــــذا �سحيــــح, لذلــــك �ساأكــــون اأكر 
كرمًا منك.. حتمًا لن اأترَكك واأذهب.. �ساأ�ساعُدك 

)برتدد( ولكن..
منرود : ولكن ماذا؟! 

البومة : لن اأمتكــــَن من اإخراِجك من احلفرِة 
بقيــــة  مــــن  النجــــدَة  واأطلــــُب  �ساأذهــــُب  لوحــــدي.. 

الأ�سدقاء )تذهب م�سرعة( .

امل�صهد ال�صابع
احليوانات جمتمعة اأمام احلفرة التي وقع فيها 

منرود, يفكرون يف طريقة لإخراجه .
الع�صفورة : ل اأ�سدق! منروُد الذكيُّ الواثُق 
مـــن نف�ســـه كثـــريًا واقـــٌع يف حفـــرٍة ول ي�ستطيُع 
م�ساعـــدَة نف�ســـه ويحتاُجنـــا نحن مـــن اآذانا كي 

ننقَذه؟! 
القطة : ل باأ�س.. فلنكن اأح�سَن منه . 

احلم���ار : لكنهــــا حفــــرٌة عميقــــٌة جــــدًا.. كيف 

با�ستطاعِتنــــا الو�سوَل اإليه؟ رمبــــا وقعنا فيها اأي�سًا, 
فمن ينقذنا حينها؟

الزرافة : انتظروا, عندي فكرة.. �ساأمدُّ رقبتي 
الطويلــــة يف احلفرة ليتم�سَك بها منرود, ثم اأ�سحُبه 

اإىل الأعلى فينجو.. ما راأيكم؟
القط���ة : لكــــنَّ الظــــاَم دام�ــــٌس هنــــا.. كيــــف 

دين مكاَنُه بدقٍة يف هذه العتمة؟ �ستحدرّ
يف  جيــــدًا  اأرى  اأننــــي  ن�َسيتــــم  هــــل   : البوم���ة 
ُ مكاَنه بالتحديــــد واأترُك للزرافِة  الظام؟ �ساأتبــــنيَّ

بعدها مهمَة �سحبه .
القطة : هيا اإذًا . 

البوم���ة : )تقرتب من احلفرة( اإنه يف اأق�سى 
الزاويــــة اليمنــــى.. تعايل اإىل هنا يــــا زرافة وحاويل 
ي عنَقك هنا حتديدًا.. واأنت يا منرود حاول  اأن متدرّ
التم�ســــَك جيدًا برقبِتها واإيــــاك اأن تفلَتها كي ل تقع 
َثانيًة فيتحطُم راأ�ُسك املتحجر, اأو قد ُتطِبق اأ�سناَنك 

من �سدة الرتطام فينقطُع ل�ساُنَك الطويل .
)ي�سحكون(

من���رود : )باكيــــًا( اأرجوكم اأ�سرعــــوا.. مل اأُعْد 
اأحتمُل الرَد والظام .

)متــــد الزرافــــة رقبتهــــا اإىل حيث اأ�ســــارت لها 
البومة فيتعلــــق منرود برقبتها ويخــــرج من احلفرة 
�ساملًا.. ي�سفق اجلميع ويهللون فرحًا بنجاة منرود( 

 منرود : اآه يا راأ�سي . 
البومة : هل اأنت بخري يا منرود؟ 

منرود : لولكم ملا كنُت بخرٍي اأبدًا .
ِة نظِر البومــــة ولأذنيها  امله���رج : الف�ســــُل حلــــدَّ
اخلارقتني, فنحن مل ن�سمْع �سوَت ا�ستغاثِتك ابدًا . 

احلم���ار : لولها لكنــــَت ُمتَّ يف هذا املكان دون 
اأن يدري بك اأحد . 
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القط���ة : ل تن�َســــوا اأن الف�ســــَل اأي�ســــًا لرقبــــِة 
الزرافِة الطويلة, فلولها ملا ا�ستطاع منرود اخلروج 

من هذه احلفرة العميقة .
منرود : )يخف�س راأ�سه خجًا( نعم, �سحيح..
بُت لكم  اأرجوكم �ساحموين لأنني �سخرُت منكم و�سبَّ
الأمل والأذى.. مل اأكــــن اأتوقــــُع يف يوٍم مــــن الأيام اأن 
الأ�سيــــاَء التي كانت تبــــدو يل م�سحكة �ستكوُن �سببًا 
يف اإنقــــاذي من مــــوٍت حمترّم.. �سكرًا بومــــة.. �سكرًا 
زرافــــة.. �سكــــرًا لكــــم جميعــــًا اأ�سدقائــــي.. اأعُدكم 
اأننــــي �ساأتوقُف عن التنمــــِر وال�سخريــــِة منكم وعن 
م�سايقِتكــــم واإيذاِئكــــم.. �ساأكــــوُن لكــــم دائمًا خري 

�سديق . 
البومة : ل باأ�س يا منرود .

زرافة : �ساحمناك حتمًا لأننا نحبك .
امله���رج : هيــــا يا منرود, �ساأو�سلــــك اإىل البيت, 

اإم�سك يدي .
منرود : ح�سنًا, هيا بنا )يحاول امل�سي في�سرخ 
متاأملــــًا( اآاآخ يــــا قدمــــي, يبــــدو اأن قدمــــي تــــاأذت, ل 

اأ�ستطيع امل�سي . 
احلم���ار : وما الذي يوؤكد لنــــا �سدق كامك يا 
منرود؟ لقد مللنا مــــن خداعك لنا ومن ت�سرفاتك 

الامبالية . 
منرود : هذه املرة اأ�سيبت قدمي فعًا.. فلتغفر 
يل حماقتــــي يــــا �سديقي, اأنــــا نادم فعــــًا )يخف�س 

راأ�سه خجًا( .
احلمار : ح�سنًا, لتحملوه وت�سعوه على ظهري, 

�ساأو�سله اإىل البيت . 
اجلميع : هيا, هيا .

منرود : اأ�سكرك .

امل�صهد الثامن
الوقت �سباحًا.. يبدو منرود وهو يتلفت . 

من���رود : اأين اأنتم يا اأ�سدقائي؟ اأنا هنا, جئت 
ة . لكم باأخباٍر �ساررّ

)ُيقبل اجلميع( 
البومة : ماذا هناك يا منرود؟ 

من���رود : لقــــد وعدُتكــــم اأن اأكوَن لكــــم �سديقًا 
وفيًا, لذلك اأتيُت لكم اليوَم مبفاجاأٍة جميلٍة �ستفرُح 

قلوَبكم .
احلمار : حقًا؟! 

من���رود : بالطبــــع.. لقــــد اأخــــرُت والــــدي عن 
م�ساعدِتكــــم يل, ووعــــدين اأن َيــــُردَّ لكــــم �سنيَعكــــم 
ويحقــــَق لكم اأحاَمكــــم واأمنياِتكم, فــــا تتعبون ول 

حتزنون بعد اليوم .
اجلمي���ع : )يهللــــون( هيييــــه )تبــــداأ املو�سيقا 
ويغني اجلميــــع ( نحن الأ�سدقــــاء نعي�س يف اأمان.. 
لنــــا بيٌت كبري ميلوؤه احلنــــان.. ل نحلم اإل بالوفاء.. 
ومدينٍة فيها ال�سياْء.. ي�سوُدها معنى الإخاء.. ننام 
نا  باطمئناْن.. ننام باطمئنــــان.. ل جنرُح اأبدًا بع�سَ
بالقــــوِل والأفعــــاْل.. ل نوؤذي طهــــَر قلوِبنــــا باحلقِد 
والغــــاْل.. فالكــــرُه مقــــرُة القلوْب.. والغــــلُّ مرتَع 
ُد اجلماْل.. نحن  للذنوْب.. فهما كبائُر العيــــوْب تبدَّ
الأ�سدقــــاء نعي�ــــس يف اأمــــان.. لنــــا بيت كبــــري ميلوؤه 
احلنان.. لئن غابْت جنوُمنا اأنارها الإح�ساْن.. واإن 
ْت لها الأغ�ســــاْن.. ل لن تغيَب  ذبَلــــْت اأزهاُرنــــا غ�سَّ
�سم�ُسنــــا.. فهي احلياُة لظلِّنا.. ل لــــن تتوَه دروُبنا.. 
فال�ســــرُّ يف العنوان.. فال�ســــرُّ يف العنوان.. فال�سر يف 

العنوااااااْن .

انتهت
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امل�سرح، ذلك الكيان املده�ش الذي يجعلنا 
نعي����د اكت�س����اف ذواتنا وموقع تل����ك الذوات يف 
عامل متغري واآخذ يف التغري، فال تعود الذات 
الت����ي اأِلفناه����ا، وال يع����ود الع����امل ذل����ك العامل 
الذي كنا نظن اأننا نفهمه، فالذات تناور على 
�ساحبها بفع����ل االإيديولوجيات التي يتبناها 
اأي����اً كانت، اأو بفعل امل�سالح امل�سروعة، فت�سبح 
�س����ة وغري قادرة على تبني موقف وا�سح  م�سوَّ
خال�س����ة  تاأت����ي  الت����ي  االإب����داع  حلظ����ة  يف  اإال 
�سافي����ة واأك����ر �سدقاً من مبدعه����ا حتى واإن 

نوى الكذب .

التفك����ري  اإع����ادة  عل����ى  امل�س����رح  يجربن����ا 
يف الطريق����ة الت����ي كن����ا نفك����ر به����ا لك����ي نفكر 
ب�سكل خمتلف، فتتغ����ري االأ�سكال وال�سخو�ش 
وتنف�س����ل ال����دواّل ع����ن مدلوالته����ا، مزيح����ة 
باأخ����رى  ����رة  ومب�سِّ القدمي����ة  االرتباط����ات  272
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كوالي�س

جدي����دة يف دنيا و�سل����ت اإىل اكتمال ه�ّش بفعل 
عات التكنولوجية التي غريت وتغري يف  املخترَ
كل حلظة من خريطة العالقات االجتماعية 
مب����ا اأث����ر ويوؤث����ر عل����ى العالق����ات ب����ن امل����وؤدي 

واملتفرج .

يرف�����ش امل�سرح احلقيقي الع����وامل �سابقة 
التجهيز ويدم����ر االأيقونات القدمية، جمّدداً 
الت����ي جتاوزه����ا  واالإدراك  التعب����ري  اأ�س����كال 
الوق����ت، موؤ�ّس�ساً لهويات على درجة من الثقة 

بنف�سها .

ت�س����ري اللغ����ة امل�سرحية مب����ا تنطوي عليه 
م����ن حوار و�س����ور وفراغ����ات وحلظ����ات �سمت 
واإمياءات واإ�سارات اإىل حتديات م�ستمرة داخل 
املعنى واحلقيقة الثابتة، واأي�ساً داخل الهوية، 
كا�سفًة عما يف ذلك الواقع من قدرات متعددة 

وعن الطابع اخليايل للحقائق املفرو�سة .


