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المسرح في مأزق.. إن لم

أحمد الطراونة 
رئيس التحرير

ــد  ــم تع ــاة، فل ــث الحي ــوم- عب ــع” املزع ــد “الربي ــا بع ــان م ــريب –إنس ــان الع ــش اإلنس يعي

ــة  ــل والرؤي ــة واملمث ــويق والحبك ــارة والتش ــة اإلث ــد حكاي ــره، ومل تع ــخ تث ــع التاري فواج

ــع مــن  ــة وغرهــا، وال النقــد ونقــد النقــد أيضــا، تجلــب انتباهــه يف ظــل مــا يتاب اإلخراجي

مشــاهد يوميــة، فبــدا مشــهد الحيــاة ســورياليا وأكــر ثقــا وضغطــا عليــه، حتــى عــاد غــر 

ــد. ــث جدي ــادر عــى أن يســتوعب أي عب ق

فهــل يســتطيع املــرح بــكل تجلياتــه أن يعيدنــا إىل املــرح، بعــد أن تاشــت فكــرة 

“التطهــر” / الغايــة التــي تحقــق املتعــة وترتبــط باألخاقــي، وتاشــت أيضــا فكــرة التفكــر 

واملحاكمــة التــي تجعــل مــن املتفــرج متلقيــاً فعــاالً، أو القفــز حتــى فــوق فكــرة تخليــص 

املتفــرج مــن أهــواء معينــة وتحقيــق عودتــه إىل املجتمــع والتطهــر مبنظــور عاجــي كــا 

ــه. ــة املجتمــع والنظــام والجســد، وإلغــاء املــايض بكليت ــو«، ونســف بني طــرح »آرت

قبــل »الربيــع« كان الرهــان عــى وظيفــة املــرح كبــرا، وكذلــك عــى دور الفــن بوظيفتــه 

السســيو-ثقافية، يف إحــداث تغيــرات يف البنيــة االجتاعيــة ونــر ثقافــة التغيــر، بوصفهــا 

ســلطة عقانيــة جديــدة ال تســتكني. واليــوم، عندمــا نــرى الصــور املأســاوية العبثيــة 

نجدهــا تتجــاوز كل مــا يقــدم عــى املــرح مــن عبــث، مــا يجعلنــا نتســاءل: كيــف ميكــن 

ــاوز الراهــن،  ــني تتج ــم أعــال مبضام ــه لتقدي ــكل مكونات للمرحــي أن يســتفز املــرح ب

اآلن وهنــا؟ وكــا يقــول »بريخــت«، فــإن الفــن الــذي ال يضيــف شــيئا إىل تجربــة الجمهــور، 

والــذي يغــادره الجمهــور كــا جــاء إليــه، والــذي ال يريــد أكــر مــن متلــق غرائــزه البدائيــة 

ويؤكــد آراء فجــة ومهرتئــة.. مثــل هــذا الفــن ال يســاوي شــيئا.

ــادة  ــم وإع ــاص وهض ــة المتص ــة اإلبداعي ــط الحرك ــة تنش ــة املفصلي ــات التاريخي يف اللحظ

إنتــاج التحــوالت التــي متــر بهــا املجتمعــات ووفــق معالجــات دراماتيكيــة متنوعــة، 

وأســاليب تجنــح للتغيــر مــن خــال تعميــق فكــرة االنقــاب عــى كل مــا هــو كائــن وضمــن 

فضــاء مفتــوح عــى إطاقــه للمفاهيــم النقيضــة لأليديولوجيــات املتعفنــة، أو تحريكهــا ومبــا 

يتوافــق وحركــة التاريــخ االجتاعــي بحيــث يصبــح الهامــي مركزيــا، والعكــس، ومــن خــال 

جيــل جديــد مبفاهيــم جديــدة.

ــد  ــف والناق ــن املؤل ــوت كل م ــة مل ــات املتاحق ــد اإلعان ــم بع ــؤال األه ــز الس ــا يقف وهن

واملخــرج واملمثــل: هــل مــا يــزال املــرح بهــذا الشــكل التقليــدي غــر القــادر عــى تجــاوز 

ــاة ليطــرح وجهــة نظــره فيهــا؟ ــادرا عــى تجــاوز عبــث الحي ــة ق التابوهــات املتعفن

مــرح اآلن والهنــا يطــرح قضايــا أُشــبعت نقاشــا قبــل مئــة عــام، فمتــى يطــرح اآلن والهنــا 

وقضاياها؟

املــرح يف مــأزق إن مل يعــد تجديــد ذاتــه وفــق رشوط اآلن والهنــا االبســتمولوجية ال وفــق 

رشوطهــا بعقليــة األلفيــة األوىل مــن الحيــاة.
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أيام صفراء تدين الحروب وتنحاز للحياة
  محمد جميل خضر- األردن

ــل  ــُة القت ــي البــر، إدان ــن بن ــة ب ــة الرصاعــات الدموي ــُف مــدى عبثي كَْش
ــم،  ــة خصومه ــرصاع لتصفي ــا أقطــاب ال ــية يعتمده ــيلة سياس ــه وس بوصف
وعناويــن أخــرى، شــّكلت الثيــم التــي تحــرك العــرض املــرصي “أيــام 
صفــراء” يف فضائهــا، مرتكــزاً عــى ســينوغرافيا برصيــة جعلــت مــن ِحبــال 
ــو، حيــث  ــا أساســيًا، إضافــة ملفــردة الرادي ــد معطــى دالليً ــد/ أو القي الصي

ــوي )ميــن يســار(. ــق الركحــة العل ــه يف عم ــن من ــق املخــرج اثن علّ

الراديــو يبــث بــن الفينــة واألخــرى أخبــاًرا عــن تطــور الــرصاع بــن طرفــن غــر 
معرّفــن، وصــواًل إىل الــرصاع املســلّح بينهــا، رغــم أن هــذا الــرصاع كــا يوضــح 

مذيــع الراديــو الطريــف يف واحــدة مــن بياناتــه، بــدأ يف ملعــب رياضــة. 

فهل هو ملعب رياضة فعًل أم ملعب الحياة جميعها؟

هــذا مــا يحــاول املخــرج أرشف ســند اإلجابــة عنــه يف املرسحيــة التــي أعدهــا 
عمــر توفيــق عــن نــص للســويرسية مــن أصــل بوســني دانييــا يانيتــش.

ــة والنفســية؛   وهــذا مــا يحــاول الغــوص يف أبعــاده اإلنســانية واالجتاعي
فالحــرب، أي حــرب، كــا يــرى ســند، وكــا تــرى يانيتــش، وكا يــرى توفيق، 
وكــا يــرى فريــق العمــل، وكــا تــرى املرتجمــة املرصيــة نيفــن فايــق التــي 
ترجمــت النــص األصــي الــذي كتبتــه يانيتــش باألملانيــة، وكــا يــرى مركــز 
الهناجــر املــرصي للفنــون الــذي أنتــج املرسحيــة، هــي العــدو األول لحيــاة 

بنــي البــر وأحامهــم وتطلعاتهــم ومختلــف تفاصيــل ســرورتهم.

يبــث الراديــو خــراً ثــم يختــم بالقــول، عــى ســبيل املثــال، ونرتككــم اآلن 
مــع أغنيــة )مــا أجمــل الحيــاة قبــل مغادرتهــا(.

ــوم  ــك الي ــبه ذل ــق، وكل يشء يش ــراب ينع ــة، الغ ــا حزين ــيقى مبعظمه املوس
عندمــا تكرّســت الخصومــة بوصفهــا عنوانـًـا وحيــًدا للتواصــل بــن بنــي البــر.

رقــص تعبــري نفــذه راقصــون رجــال فقــط، فهــم األكــر طيًشــا عــادة، يف 
ــر  ــرق وواألك ــم األخ ــل. وه ــث عاق ــرب، دون تري ــار الح ــاب إىل خي الذه

ــاع نحــو ســاحات الوغــى. ــا لاندف ــا وتكوينيً ــا اســتعداًدا فطريً حمًق

ــم يف  ــرصاع القائ ــه ال ــة ألوج ــة مرسحي ــة برصي ــم مقارب ــه تقدي يف محاولت
النــص، يجــرتح أرشف ســند بعــض الحلــول، منهــا تقســيم الفــرق املتناحــرة 
ــة  ــب لعب ــر يلع ــرس، األحم ــر ينح ــدم، األحم ــر يتق ــا: األحم ــيًا لونيً تقس

ــون آخــر. ــه أوضــاع ل ــك، دون أن نســمع من ــا إىل ذل ــذرة وم ق

ــن أن  ــذي ميك ــون ال ــدى الب ــفة م ــرض، الكاش ــة يف الع ــل املؤمل ــن الجم م
ــح:  ــاف وتضــارب املصال ــون واالخت ــاء شــعب واحــد؛ الب ــه أبن ينجــرف إلي
“مل نكــن جميعنــا معــاً”. “لســنا متســاوين”. “أفّضــل أن أكــون وحيــداً عــى 
ــا  ــا اآلخــر”. “أن ــل كل واحــد من ــد”. “أخــى أن يقت ــل العبي أن أعامــل مث
ــال دامئــاً هــي  ــا”. والِحب ــا بعًض ــك، نحــن ال ننتمــي إىل بعضن ال أنتمــي إلي
ــة تشــبه  ــم أغني ــار األىس خامتــاً بتقدي ــث أخب ــو يواصــل ب ــال. والرادي الِحب

ــا الســوداء. الكوميدي

الحــوار يف العــرض جــافٌّ قليــًا، التصاعــد محكــوم بإيقــاع مل يفجــر أفضــل 
مــا لــدى النظــارة مــن تفاعــل ومــن فــرص تلــٍق مثمــرٍة.

معانــاة شــخصية عاشــتها كاتبــة النــص يف يوغســافيا، نتيجــة الحــرب 
األهليــة هنــاك، حولتهــا إىل وثيقــة إدانــة، وبــدوره حّولهــا املخــرج إىل 

ــة. ــوق املنص ــر ف ــة تعب فرص

ــي: إن البعــد اإلنســاين  ــول يف املؤمتــر الصحف ــج محمــد الدســوقي يق املنت
ــة.  ــاج املرسحي للنــص، دفعــه إلنت

ــا، وأدوار  ــاة جميعه ــوه الحي ــرض وج ــت يف الع ــارق مثّل ــاب ط ــة رب الفنان
ــة.  ــة والحبيب ــة واالبن ــة واألم والصديق ــا: الزوج ــرأة كلّه امل

شــارك يف العــرض الفنانــون: محمــود عــزت، فــادي فوكيــه ورامــي الطنبــاري 
الــذي يقــول: »عندمــا ال نجــد خطــرًا نحاربــه نحــارب أنفســنا«

دانييل يانيتش:

كاتبــة ســويرسية، ولــدت عــام 1984، ونشــأت يف البوســنة والهرســك. بــدأت 
ــت  ــام 2005، درس ــخ ع ــة زيوري ــة يف جامع ــة األملاني ــة اآلداب واللغ دراس
الكتابــة اإلبداعيــة يف أكادمييــة الفنــون الجميلــة يف بــرن يف برنامــج تعــاوين 
مــع معهــد اآلداب الســويرسي يف بيــل. كتبــت »أيــام صفــراء« بــن عامــي 
2005 و 2006 أثنــاء ورشــة معالجــة دراميــة يف مــرسح فينكلفيــز بزيوريــخ 

حيــث عملــت يانيتــش كمســاعد مخــرج.

حصلــت  يانيتــش عــام 2010 عــى منحــة دراســية لثاثــة أشــهر يف املنتــدى 
األديب برلــن )LCB( يف العــام نفســه حصلــت عــى جائــزة كارل هايرنيــخ 
للنصــوص   )IBK( بڤنرتتــور. وحصلــت عــى جائــزة لــآداب  إرنســت 

ــام 2016. ــة ع الدرامي

»اللطميّات« أو »الشيات«  مراسيم 
بحسب املذهب الشيعي، تقام يف عدد 

من دول العامل، بحيث يجتمع الناس 
ضمن موكب واحد بوجود منشد يردد عى 

مسامعهم قصيدة رثاء حزينة. وهي تعّد من 
الفنون بشكل أو بآخر، وإن ارتدت عباءة دينية. 

وحينا يدرس املحققون والباحثون هذا الفن، يُرجعون 
أصله لفن الرثاء الذي ُعرف يف معظم اآلداب العاملية، وباألخص 

األدب العريب. 

وعى »الخشبة« مثة ما يعرف بـ«مرسح اللطميات« أو »مرسح البكائيات 
واملناحة«،  أو حتى »مرسح التعزية« الذي يقارنه البعض بالرتاجيديا اليونانية، 

وهو ما تجى، وإن بدرجات متفاوتة، يف عروض اليوم األول ملهرجان املرسح 

العريب بدورته الثانية عرة يف عّان، بدءاً بالعرض الجزائري يف املسار األول 

خارج املسابقة الرسمية »رهن« للمخرج شوقي بوزيد، مروراً بالعرض التونيس 

»ساء بيضاء« للمؤلف واملخرج »ساء بيضاء«، وانتهاء بـ«الصبخة« )الكويت( 

من تأليف وإخراج: د. عبد الله العابر.

وإذا كان عرض »الصبخة« متيز بسينوغرافيا مميزة، وأظهر شكانياً أنه 

ينترص للمرأة، فقد وقع يف تكريس العنرصية الذكورية ضدها، عر شيطنتها 

تارة وإلباسها يف ثوب الجنية، أو انتزاع عبارات تكرّس تفوق الرجل عى 

املرأة بلسان النساء والرجال، دون أن ينهي حالة االستاب هذه مبا يكرس 

النمطية ويفتح العرض عى مناخات التحرر الفعي يف ما يتعلق بنظرة 

املرسحي الفنان املبدع تجاه املرأة، عاوة عى حالة توهان رافقت املخرج 

لبعض الوقت يف إدارته للمثلن الذين حارص النص أداءهم يف إطار من 

»اللطميّات«.

وعادة ما تحرض »اللطميّات« يف الفنون األدائية الخليجية، واملرسحية عى 

وجه الخصوص، و«الصبخة« بالدارجة الكويتية هي األرض التي تبّخر عنها 

املاء وبقي عليها امللح، وهي يف الفصحى األرض املالحة التي ال زرع فيها، 
وميكن القول هنا، ودون أن نقسو عى العمل، إنه مل يقّدم جديداً عى صعيد 

املضمون، لكونه غرق، عن قصد أو دونه، يف »اللطميّات«، والتي يف كلتا 

الحالتن مل تكن يف مصلحته.. »لطميّات« األم وابنتها، واألخت وقرينتها الجّنية 
أو شبحها املؤنث، ولطميّات األب أو األبوين عى شحها، كا لطّميات االبن، 

وكأنها مشهد متسلسل من »اللطميّات« يف حكاية مكرورة ومتكررة يف الدراما 

الخليجية مبرسحها وتلفزيونها وسيناها الناشئة، بعيداً عن تجديد كّنا ننتظره 
من فرقة جّل أعضائها من الشباب الذي يفرتض أن يقدموا رؤى جديدة.

ويف »لطميّات« ذات طابع مغاير، يطل علينا العرض الجزائري »رهن«، 
حيث »النواح« و«العويل« عى وطن وحبيبة، كان عى »البطل« االختيار 

غر املرر درامياً ما بينها، وحيث »الكاشيهات« و«العنرتيات« التي أكل 
عليها الدهر ورشب، فـ«اللطميّات« هنا خرجت عى شاكلة »شعارات« عفا 

عليها الزمن، و«بكائيات« اتخذت شكل الرصاخ املصّم لآذان، ال الراغب 
يف نقل املعاناة إىل الخارج من داخل أقبية التحقيق، فكان العرض متقشفاً 
شكاً ومضموناً، وهو ليس تقشفاً محموداً هنا، بل تقشف فقر، مل تسعفه 

محاوالت املخرج يف االستعانة التي مل تخل من فذلكة يف بعض األحاين، 
بتقنيات مستوحاة من شخصيات هوليوودية »خارقة«، كشخصيات »حرب 

النحوم« و«ماتركس« و«مارفيل« وغرها.

وخطاب »البكائيات« املغلف بالشعاراتية، 

كا يف عرض »رهن«، مل يعد يتناسب 

وطبيعة الخطاب الفني املعارص، حتى عى 

خشبة املرسح، التي يجب التعاطي معها بعقلية ال 

تسيطر عليها »النمطية«، لتعزيز حضور املرسح العريب 

كلغة خطاب عاملية، وهو ما مل يتحقق يف عروض كالتي احتضنها 

املسارح يف اليوم األول للمهرجان.

أما »ساء بيضاء« التونيس، وإن كان مل يخل من اجتهاد وجهد وشغف 

بتقديم عرض جيّد انعكس يف أداء املمثلن الذي يجب اإلشادة به من باب 

اإلنصاف، فإنه مل يخل من هنات بعضها ميكن التغايض عنه، وبعضها يصعب 

املرور العابر إزاءه كحال »تطبيش« اللغة الفصيحة التي اختارها القامئون 

عى العمل ناقلة له، فاللغة مقدسة لفظاً كحال لغة الجسد، أما املرسحية 

بشكل عام فلم تخل من التنميط الذي اغتال حداثة كانت متوقعة، وإن 

كان ذلك ال يقلل من إبداعات نقلتها عديد املشاهد والتكوينات الجسدية 

املنفردة والثنائية يف املرسحية »الديو«.

وبالعودة إىل »اللطميّات« فقد ظهرت يف املرسحية التونسية وإن بوترة أقل 

ما هي عليه يف العرضن الجزائري والكويتي، وإن كانت طبيعة الحكاية 

التي تحمل من األسطرة ما تحمل، باتساع دالالتها أو ضيقها يف العرض 

ذاته قد ال تتيح لهذه »اللطميّات« مساحة للتسلل، لكن هذا ما مل يحدث، 

فكان »مرسح التعزية« متجليّاً يف أكر من مشهد، ويف لطم جسدي متعدد 

األشكال، ويف استعادة ال واعية، عى ما يبدو، لطقس شعائري مقّدس، 

ما يحيلني ملقولة الناقد ج.ل.ستيان بأن »الطقس عمل شعائري مقدس. 

وهو عادة تعبر منظم عن تقاليد راسخة تتعلق مبعتقد ديني أو سلوك 

اجتاعي«، وهنا يكون »مرسح التعزية« كأحد تجليات »اللطميّات« يف 

املرسح، طقس يحمل تكراراً ما لفعل إنساين من نتاج تكّون إمياين لجاعات 

برية ميثل انعكاساً لحالة من التاهي مع األجداد وطقوسهم.

وإذا كانت »اللطميّات« حالة تعبرية عن لوم متأصل، فإنها قد تكون 

ُمرِّراً ليشء ما تضمنته األعال املرسحية الثاثة، وليس لكل أو حتى جّل 

ما تضمنته منها، هذا يف حال كانت الحالة اللطميّة مدركة لدى صانعي 

األعال هذه والقامئن عليه، أو أنهم يدرجونها باألساس يف إطار »مرسح 

التعزية«، وهو ما مل يتطرق إليه أي منهم، ال يف املؤمترات االستباقية 

وال الاحقة للعروض، كا أن مضامن العروض وطرق طرحها تحوي 

»لطميّات« عشوائية تجعلنا رهناء أعال واهية يف بعضها، وغر متجددة 

يف بعضها اآلخر، مع العلم أن »مرسح التعزية«، حال الغوص فيه عميقاً، 

يكّون شكاً فرجوياً إبداعياً بدأ يحترض ألسباب ال فنيّة يف األساس. وإن 

كان ما ينسحب يف شأن »اللطميّات« عى عروض اليوم األول للمهرجان، 

ينسحب بشكل أو بآخر، عى العرض التونيس يف اليوم الثاين منه، وأعني 

»خرافة«، وقد ينسحب عى عروض أخرى يف قادم أيامه.

اللطمّيات
في عروض مهرجان 

المسرح العربي
  يوسف الشايب - فلسطني
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ــنا  ــا يف رؤوس ــي تركته ــاحرة الت ــاذة والس ــة األّخ ــة املرحي ــم الضّج رغ
دفعــة واحــدة مرحيــة “ثــاث حكايــا”، للمخــرج الســوري أميــن 
زيــدان، وفرقــة املــرح القومــي دمشــق. ورغــم اشــتغال العمــل عــى 
ثــاث مــدارس مختلفــة ومتشــابكة يف الوقــت نفســه، مــا بــني الحكــوايت 
الســوري الشــعبي، ومــرح بريخــت، والـ”ميتاتياتــرو” املــرح داخــل 
املــرح، التــي أحــرت معهــا طوابــر مــن الُجمــل واألســئلة والتحليــل 
والتفســر، إال أن الوجــع اإلنســاين الــذي قدمــه يــرتكك واقفــاً أمــام كل 
ــك البيضــاء الفارغــة كأن ال كام  ــاً بصفحت ــاً وعاجــزاً، ُمحدق ــك صامت ذل

ــا أن نحكيــه. ــّد لن ــا ســنحكيه، ال ب ــه.. لكنن لديــك لتحكي

ثالثة أبعاد.. ثالثة أوجاع
ــان،  ــة يف املــكان والزم ــاث شــخصيات مختلف ــاول العــرض قصــص ث تن
مختلفــة مــن حيــث الجنســية واللــون والطائفــة، ولكــن يجمعهــا هــّم 
واحــد ووجــع واحــد، فاإلنســانية بهمومهــا ال مُيكــن أن تتجــزأ أو تعــرتف 
ــدان ومحمــود  ــذي مرحــه أميــن زي ــك كان العمــل ال ــاف. لذل باالخت
ــة  ــون، حكاي ــدو دراغ ــي أزوال ــب األرجنتين ــل الكات ــن عم ــوري ع جعف

ــا لغــة.   ــق ال تحارصهــا حــدود وال تقتله إنســانية باملطل

الحكايــة األوىل، كانــت عــن رجــل يضطــر للعمــل بائعــاً متجــوالً حتــى 
يُعيــل زوجتــه وأبنــاءه، إال أن وجــع رضســه يجعلــه يعيــش رصاعــاً صعبــاً 

وتتشــابك الحكايــة الثالثــة مــع ســابقاتها، لكنهــا تزيــد عــن ذلــك طارحــة 
مــا هــو أكــر مــن مجــرد لقمــة العيــش، وصــوالً إىل كرامــة اإلنســان. رجــل 
فقــر وبســيط، يجــد وظيفــة أخــراً بعــد بحــث ُمجهــد عــن عمــل، وهــي 
ــه تقمــص حــال  ــه يكتشــف أن علي ــي. لكن أن يكــون معــاون حــارس لي
ــبيل  ــر يف س ــد اآلخ ــد بع ــازالت الواح ــدأ بالتن ــة، ويب ــب الحراس ودور كل
إطعــام عائلتــه، لكنــه يف نهايــة األمــر، يتحــول إىل كلــب حراســة حقيقــي.

هذا ما قالته لنا الخشبة.. 
الحكــوايت الســوري الشــعبي، مــرسح بريخــت، الـ”ميتاتياتــرو”/ املــرسح 
ــور،  ــع الجمه ــع م ــز الراب ــرس الحاج ــا أرادت ك ــرسح، جميعه ــل امل داخ
ــار أن تكــون  ــا” عندمــا اخت وهــذا مــا فعلــه متامــاً مخــرج “ثــاث حكاي
شــخصيات العمــل ممثلــن يف فرقــة مرسحيــة متجولــة، يرتــدون مابــس 
ــم  ــون، وأنه ــم ممثل ــات األوىل أنه ــذ اللحظ ــدوا من ــث أك ــن، حي مهرج
ســيعرضون قصصــاً تحــدث يف أي زمــان أو مــكان. وبهــذا اســتطاعوا أن 
يُحــرّضوا مخيــات املتفرجــن ملــا ســيأيت مــن حكايــا، وبهــذا أيضــاً ثبتــوا 
فكــرة الـ”ميتاتياتــرو” التــي قامــت عليهــا رؤيــة املُخــرج بشــكل كامــل.

مــزج زيــدان يف عملــه بــن املــدارس الثــاث بشــكل يبــدو عفويــا، لكنــه 
يف الحقيقــة ُمحكــم إىل حــد بعيــد ونتــاج تدريــب وعمــل واضــح، فــكان 
بريخــت حــارضاً متامــاً طــوال العــرض، مــن خــال هــدم الجــدار الرابــع 
ــا، ثــم املــزج بــن الوعــظ والتســلية  مــع الجمهــور، والتغريــب يف الحكاي
والتحريــض الســيايس والســخرية الكوميديــة، إضافــة إىل تقدميــه مشــاهد 
ــن  ــات ب ــتعانة باألغني ــراً االس ــكان، وأخ ــان وامل ــة بالزم ــة ومختلف متفرق
ــارص  ــى عن ــة ع ــر طاغي ــا غ ــة لكنه ــة مهم ــت ثيم ــي كان ــاهد، الت املش
العمــل األخــرى، ومــن دون أن تكــون يف شــكل حشــو زائــد داخــل العرض.

وعــى جانــب آخــر، كان الحكــوايت الســوري حــارضاً بالعديــد مــن 
املشــاهد، مــن خــال تقمــص أحــد املمثلــن لشــخصيته، أو مــن خــال 
اللعــب بالّدمــى التــي كانــت تتقمــص هــذه الشــخصية يف أوقــات أخــرى 
بحســب مــا يخــدم املشــهد حينهــا. إال أن الحكــوايت مل يكــن طاغيــاً أيضــاً 
بــدوره عــى أداء املمثلــن للحكايــا، ومل يحــّد مــن حركتهــم أو تقدميهــم 
ــب آخــر، أوجــد هــذا  ــي. وعــى جان ــم داخــل الخــط الدرام النفعاالته
األمــر حريــة باالنتقــال بــن املشــاهد والشــخصيات دون أن يكــون 

ــدى الحضــور.  ــك فصــل يف األحــداث يقطــع سلســلة الفكــرة ل هنال

يف الوقــت نفســه، مل يســتخدم زيــدان الدمــى بشــكلها التقليــدي داخــل 
هــذه املــدارس الثــاث املشــار إليهــا ســابقا، بــل زاد عــى األمر بــأن كانت 
شــخصيات أخــرى إضافيــة تنطــق وتتفاعــل ضمــن أحــداث العمــل، مــا 
خلــق مســاحة أكــر يف الــرسد مــن جهــة، وتثبيتــاً ألفــكار الحكايــة مــن 

جهــة أخــرى. 

السينوغرافيا.. الحكاية الرابعة
حتّمــت املــدارس املرسحيــة التــي اشــتغل عليهــا العــرض، أن تتحــذ 
ــق  ــه، وحق ــل وأحداث ــل العم ــدم تفاصي ــاً يخ ــكاً ُمعين ــينوغرافيا ش الس
زيــدان هــذا األمــر مــن خــال تبّنيه فكــرة الفرقــة املتجولــة، التــي اعتمدت 
عــى قطــع ديكــور بســيطة كان لهــا اســتخدامات عديــدة ومتغــرة يف كل 
ــى  ــن ع ــع املمثل ــذه القط ــاطة ه ــاعدت بس ــاهد. وس ــن املش ــهد م مش
اســتخدامها والتنقــل بهــا مــن مــكان آلخــر، وتحويلهــا مــن حالــة إىل حالــة. 

ثالث حكايا 
هكذا نضحك على أوجاعنا..  ونبكي

  محمد املعايطة ـ األردن

فعــرٌض مرسحــيٌّ مثــل “ثــاث حكايــا”، ال يحتمــل أن تكــون هنالــك قطــع 
ــق، أو تكــرس الخــط الدرامــي وال تســاعد عــى  ــق عمــل الفري ــة تعي ثابت

اســتمرار إيقــاع العــرض الرسيــع أو أن تقتــل هــذا اإليقــاع.

نجــح املخــرج يف تحقيــق هــذه الغايــة مــن الديكــور، كــا نجــح أيضــاً 
ــة عــى  ــة ومتفرق ــت منفصل ــي كان ــا مبــا يخــص اإلضــاءة، الت يف تحقيقه
خشــبة املــرسح عــى شــكل ســبوتات/ بقــع ضــوء هنــا وهنــاك، تحــدد 
وجــود أكــر مــن عــامل وأكــر مــن فضــاء مرسحــي، ومتكنــت مــن الرتكيــز 
عــى الحــدث الراهــن يف تلــك اللحظــة، دون تشــتيت انتبــاه املمثلــن أو 

الحضــور عــن ذلــك الحــدث.

الممثلون.. حكاية الجسد الخامسة
ــة  ــه حقــق مقول ــه العــرض، إال أن ــذي حمل عــى ثقــل الهــّم اإلنســاين ال
الســخرية املؤملــة أو الكوميديــا الســوداء بشــكل كامــل. والعنــرص األهــم 
يف نجــاح هــذا األمــر، كان العنــرصي البــري، فقــد كان كّل مــن املمثلــن 
يتفجــر حيويــة فــوق الخشــبة، فاهــا وُمبــرصا جيــداً ألبعــاد الشــخصيات 
التــي يؤديهــا وخطهــا الدرامــي وحتــى تاريخهــا أيضــاً. مــا مّكنهــم مــن 
التنقــل بــن األحــداث واألوجــاع بساســة كبــرة، عارضــن رؤيــة زيــدان 

اإلخراجيــة بالشــكل الفرجــوي املطلــوب.

تقديــم فريــق العمــل ألنفســهم عــى أنهــم فنانــون منــذ اللحظــة األوىل، 
وتقمــص شــخصية املهــرج املرتبــط بالســرك، الــذي كان يُعــد نــواًة مهمــة 
يف بدايــات ظهــور املمثــل، والــذي انتقــل يف مــا بعــد إىل املســارح وعــروض 
فاريتــي التــي انتــرت بشــكل واســع خــال القــرن التاســع عر وصــوالً إىل 
منتصــف القــرن العريــن املــايض.. أتــاح للمثلــن حريــة كاملــة يف التنقــل 
بــن شــخصيات العــرض وأحداثــه، بوجــود مــرر منطقــي لــكل مــا يجــري. 
ــة بالحاســة  كــا ســاعدت شــخصية املهــرج نفســها املعروفــة بأنهــا مليئ
والطاقــة، عــى ضبــط إيقــاع العــرض حتــى آخــره. وال بــّد هنــا مــن اإلشــادة 
بالحرفيــة التــي متتــع بهــا فريــق املــرسح القومــي، بــأن أعطيــت كل 

شــخصية حقهــا الكامــل، دون الخــروج مــن شــخصية املهــرج األساســية.

ــة،  ــة املرسحي ــة عــى الفرق ــا دالل ــي بكونه ــا، ال تكتف ــرج هن ــة امله رمزي
التــي تخــدم يف أدائهــا تقديــم املــدارس الثــاث الســابقة، بــل تزيــد عــن 
ــا  ذلــك إىل رمزيــة املهــرج نفســها، الــذي يســخر مــن أوجاعنــا يك يذكّرن

بهــا أكــر، ويثبــت هــذا األمل يف جوانياتنــا عــى شــكل ابتســامة. 

ــادر عــى الذهــاب  ــه غــر ق ــي تجعل ــة الســيئة، الت ــه الصحي ــني حالت ب
ــة  ــه القليل ــوم حامــاً بضاعت إىل العمــل، وبــني رضورة خروجــه يف كل ي
ليعرضهــا عــى املــاّرة، وبــني ُعــر الحــال وفقــره الــذي يجعلــه غــر قادر 
عــى تلقــي العــاج. وبعــد أحــداث عديــدة واضطرابــات مختلفــة ميــّر 
بهــا، ينتهــي بــه األمــر بــأن ميــوت إثــر هــذه الوعكــة، التــي مــن املفرتض 

أن تكــون بســيطة، لكنهــا قــدر الفقــراء بالكثــر مــن األحيــان.

ــة، عــى اختافهــا، تتقاطــع مــع الســابقة، بطلهــا شــاب  ــة الثاني الحكاي
درس الهندســة وكان يحلــم مبســتقبل غــر الحــارض الــذي يعيــش، لكــن 
ســوء الحــال وصعوبــة العثــور عــى وظيفــة، تُجــره عــى العمــل عنــد 
قريــب زوجتــه الفاســد. ويدخــل بطــل هــذه الحكايــة يف دائــرة الفســاد، 
ويبــدأ املــال يف تغيــر شــخصيته وروحــه، ليغــرق حتــى آخــره يف القــاع، 
وعنــد تخــي الجميــع عنــه بعــد تســببه بكارثــة إنســانية بإحــدى الــدول 
ــدم عــى اإلنتحــار  ــم يُق ــه الجــاين، ث ــام نفســه بأن ــرة، يعــرتف أم الفق

للتخلــص مــن ســكاكني الذنــب داخلــه.
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“مجاريح” نصًا

نــص “مجاريــح” رغــم شــاعريته أزمتــني مرتابطتــني هــا  يعالــج 
العبوديــة وحريــة املــرأة، إذ يخاطــب املتلقــي بإســهاب إىل إدراك ماهيــة 
مفهــوم الحريــة لــدى الفــرد والجاعــة، حريــة املصــر وحريــة االختيــار، 
ــريب يف  ــج الع ــة الخلي ــل مبنطق ــادرة تتص ــة ن ــوادث تأريخي ــا بح مرتبط
فــرتة مــا قبــل اكتشــاف النفــط حتــى أواخــر الســبعينات، مثــل تجــارة 
ــد تســمى  ــد اىل املنطقــة وظهــور طبقــة مــن العبي ــرق وجلــب العبي ال
“عبيــد البيــوت” وســطوة بعــض الســكان األصليــني يف املنطقــة مــن تجار 
ــر العبيــد وتحريــم  ــل أو عوائــل عريقــة وتحكمهــم مبصائ وزعــاء قبائ
مصاهرتهــم كــا أشــارت إىل ذلــك الوثائــق الريطانيــة التــي تطــرق لهــا 
“جيويــن كامبــل” يف كتابــه “قواعــد الــرق يف دول املحيــط الهنــدي 
وإفريقيــا وآســيا” )2003(. وذكــر “كابــل” أيضــا أن يــد االســتعار 
ــزي التــي اســتطاعت أن تقــي عــى تجــارة الرقيــق مل تتمكــن  اإلنجلي
مــن القضــاء عــى ظاهــرة “عبيــد البيــوت”، إذ عــّده اإلنجليــز تدخــا 
حساســا يف خصوصيــات العامــة والخاصــة مــن الشــعوب الخليجيــة وقــد 
ينعكــس بنتائــج غــر حميــدة، إال أن اإلنجليــز ابتكــروا فكــرة تبلــورت يف 
منــح وثيقــة العتــق التــي مــا إن يحصــل عليهــا العبــد حتــى يفــرض بهــا 

عــى اآلخريــن معاملتــه عــى أنــه حــر.

ــج النــص ســطوة الرجــل الخليجــي املطلقــة يف تلــك الفــرتة  كذلــك عال
ــى  ــب، حت ــت قري ــى وق ــا حت ــرأة ومصره ــة امل ــى حري ــه ع وهيمنت
بــدأت دول الخليــج العــريب بســن القوانــني املدنيــة والعرفيــة التــي متنــح 
املــرأة حقوقهــا الكاملــة يف التعليــم والعمــل وغــره مــن شــؤون الحيــاة 

األخــرى لتتســاوى مــع الرجــل. 

إن عاقــات الشــخصيات يف النــص وحواراتهــا وبالرغــم مــن عمــق 

 مجاريح.. لغة مسرحية فرجوية بعناصر احتفالية
اإلخراج   د.خليفة الهاجري - الكويت

مل تكــن مرسحيــة “مجاريــح” هــي العمــل األول الــذي يجمــع الكاتــب 

إســاعيل عبداللــه واملخــرج محمــد العامــري، فهنــاك سلســلة مــن 

ــد  ــن عق ــر م ــوال أك ــا ط ــا كل منه ــي خاضه ــة الت ــارب املرسحي التج

زمنــي يف أعــال مرسحيــة مميــزة -إســاعيل كاتبــا والعامــري مخرجــا- 

مــا يشــكل حالــة تفاهــم إيجابيــة تضفــي عــى العمــل خاصيــة الفريــق 

ــم.  ــن واملتناغ املتزام

ــاليب  ــن أس ــرا م ــدد كب ــري ع ــرتح العام ــي اق ــل املرسح ــذا العم يف ه

اإلخــراج املرسحــي كعادتــه، فهــو باحــث نهــم عــن طــرق ظهــور الصــورة 

املشــهدية بطابــع ابتــكاري متجــدد،، وبالرغــم مــن تعــدد رؤاه اإلخراجيــة 

إال أنهــا تســر معــا باتجــاه موحــد دقيــق التفاصيــل. حيــث يــرك 

ــا معــه. ــة، وحله ــروس األحجي املتلقــي برتكيــب ت

كــا يتقــن العامــري املشــاهد االســتهالية يف معظــم أعالــه املرسحيــة 

ــا األســلوب اإلغريقــي االفتتاحــي يف اإلخــراج )يف مشــهد اســتهايل  متبني

يعقبــه دخــول الجوقــة(، إذ يبــدأ العــرض بــأداء حــريك ملمثــل أو مجاميــع 

ــن يف تشــكيل الصــورة  ــن محوري ــه اإلضــاءة واملوســيقى كاعب يــرك ب

الســينوغرافية التمهيديــة لباقــي املشــاهد.

ويف هــذا املشــهد االســتهايل يطــرح العامــري حالــة مــن الغمــوض 

ــة يف  املتعمــد الســتفزاز املتلقــي يف طــرح األســئلة والبحــث عــن األجوب

ــبب  ــا س ــخصية؟ م ــذه الش ــة ه ــاهد: ماهي ــن املش ــادم م ــل الق تفاصي

هــذه املوســيقى املتاطمــة؟ ملــاذا تلبــس هــذا الــزي الغريــب؟ مــا هــذه 

الحبــال املتدليــة ودالالتهــا؟ ومــا هــذه النتــوءات عــى ســطح الخشــبة؟

ــور معــه مــن خــال هــذه  ــز الجمه ــاه وتركي ــص املخــرج انتب ــا يقتن هن

الصــورة املشــهدية االســتهالية حتــى يدخــل عــى الخشــبة مــن منتصــف 

ــدون  ــول يرت ــة( حامــي القــرب والطب ــد )الجوق ــة العبي ــا مجموع عمقه

زيــا مشــابها لــزي “عذيــة”. ابتــدع العامــري فضــاء للتمثيــل مختلفــا عــن 

ــم  ــدايث يف تقدي ــرسح الح ــات امل ــا توجه ــي مراعي ــص التاريخ ــه الن توج

الحلــول اإلبداعيــة الخاقــة، حيــث اهتــم العامــري بالتفســرات الذهنيــة 

للنــص ومل يهتــم بالبديهيــات منــه.

ــح”  ــة “مجاري ــري يف مرسحي ــه العام ــدم ب ــذي تق ــق ال ــل الدقي إن الح

الــذي كان ضمــن حزمــة مــن الحلــول اإلخراجيــة والــذي كان غــر 

ــتعمر  ــريب باملس ــج الع ــة يف الخلي ــط العبودي ــط خ ــل يف رب ــا، متث متوقع

اإلنجليــزي مــن خــال إضافــة خــط مــواز رفيــع وهــو رصاع االســتقال 

ــد  ــن العبي ــرتك ب ــل املش ــرتاض العام ــكتلندين. باف ــز واالس ــن اإلنجلي ب

ــد  ــتقال عن ــزاع االس ــة يف انت ــرب الدامي ــة الح ــريب وحال ــج الع يف الخلي

االســكتلندين مــن ســطوة اإلنجليــز. وقــد متثــل ذلــك يف الحلـّـن البرصيــن 

ــة: ــيقين التالي واملوس

ــها  ــي ميارس ــعبية( الت ــان الش ــرق الهب ــرب )لف ــيقى الق ــج موس أوالً: دم

العبيــد يف الخليــج العــريب مبوســيقى القــرب االســكتلندية كعامــل مشــرتك 

دقيــق يف العــرض املرسحــي.

ثانيــاً: اســتمزاج أزيــاء العبيــد بالنقشــة االســكتلندية الشــهرة بالخطــوط 

ــرة  ــل الفك ــن تأصي ــوع م ــكتلنديون كن ــها االس ــي يلبس ــابكة، والت املتش

ــك.  ــاء يف ذل املقصــودة مســتخدما عنــرص األزي

ــة،  ــورة دقيق ــع بص ــة املجامي ــة حرك ــم خريط ــا رس ــري أيض ــن العام أتق
وهــي خصلــة مــن خصالــه الغالبــة عــى قدراتــه اإلخراجيــة األخــرى يف 
التعامــل مــع املجاميــع والكتــل البريــة عــى خشــبة املــرسح. وعليــه، 
نســتطيع أن نســتنتج بــأن اإلخــراج عمــل عــى تطويــر الصــورة املشــهدية 
للنــص وتأكيــد أهدافهــا وترســيخ معانيهــا وخلــق حالــة إبداعيــة وجالية 

باســتجاب خطــوط دراميــة محاذيــة للنــص األصــي.

التمثيل
ــوص  ــة يف نص ــاعرية الدقيق ــة الش ــب اللغ ــع تغل ــى الجمي ــى ع ال يخف
ــاين  ــة واملع ــوارات الدرامي ــيا يف الح ــه، ال س ــاعيل عبدالل ــب إس الكات
ــذه  ــع ه ــل م ــون التعام ــن يتقن ــن املمثل ــل م ــة. وقلي ــة املعمق الرتاثي
ــتدراج  ــى اس ــص ع ــوم الن ــباب يق ــذه األس ــر، له ــز كب ــوارات برتكي الح
املمثــل -بعفويــة- للحالــة الخطابيــة يف التمثيــل دون الخــوض يف التمثيــل 
ــن،  ــض املمثل ــل بع ــاء دون األداء، ولع ــح إىل اإللق ــريك، فيجن األدايئ الح
خصوصــا يف األدوار الرئيســية يف “مجاريــح”، وقــع يف رشك “الكلمــة 
الشــعرية”، إال أن التوجيهــات اإلخراجيــة أو الخــرة التمثيليــة لــدى 
املمثلــن اســتطاعت أن تنتشــل عــددا مــن املمثلــن اىل األداء الحــريك يف 

ــة.  ــة ومقنع ــورة فاعل ــي بص ــرض املرسح ــن الع ــة م ــن مختلف مواط

وقــد نجحــت الفنانــة بــدور يف منــح “ميثــا” مســاحتها املثقلــة بهمومهــا 
الخاصــة كامــرأة تســعى لنيــل حريتهــا يف اختيــار رشيــك حياتهــا والحفاظ 
عــى متاســك أرستهــا الصغــرة وتحمــل عقبــات اختياراتهــا، كــا نجحــت 
ــا  ــة للشــخصية جســدا وصوت ــة الخارجي يف تحقيــق االنســجام بــن الحال

وحالتهــا الداخليــة الشــعورية واالنفعاليــة.

ــيف”  ــن س ــم ب ــخصية “غان ــوم لش ــب غل ــر حبي ــان القدي إن أداء الفن
ــاء  ــوة أبن ــأنه دع ــن ش ــبة، م ــن الخش ــنوات ع ــر س ــاع لع ــد انقط بع
جيــل الــرواد يف املــرسح اإلمــارايت العتــاء خشــبة املــرسح. وأثبــت غلــوم 
ــة  ــل حال ــة متث ــرة انتهازي ــخصية متنم ــب كش ــن والصل ــوره املتمك حض
التطــرف القصــوى لــدى طبقــة األســياد املســيطرة، ومتيــز بلياقتــه العاليــة 

ــرتة العــرض.  ــات الشــخصية طــوال ف ــل وحفاظــه عــى ثب يف التمثي

أمــا شــخصية “فــروز” التــي أداهــا مــوىس البقيــيش، فــا شــك أن 
ــة  ــة كانــت رحب ــة املعهــودة لهــذه الشــخصية املحوري املســاحة الحواري
ــا  ــر، م ــن آخ ــل م ــى يدخ ــوس حت ــن كال ــرج م ــكاد يخ ــا ي ــرة، ف وكب
حتــم عليــه بقــاءه يف شــخصياته املتطــورة ملــدد قصــرة، فقــد انتقــل بــن 
ــد  ــن العب ــة والنفســية، م ــن الحــاالت االجتاعي ــدد م ــر ع شــخوصه ع
إىل الحــر، ومــن العاشــق إىل املتــزوج، ومــن الحــر إىل الســيد، ومــن 
الــزوج اىل األب.. ويف هــذه الحــاالت والتحــوالت تتطلــب هــذه األدوار أن 
يكــون املمثــل ذا لياقــة أدائيــة نــادرة وتركيــز ذهنــي عــال ودقيــق، فهــو 
ــدة  ــذه الحــاالت املعق ــيش له ــان البقي ــم إتق دور مركــب ومتطــور. ورغ
يف شــخصية “فــروز” إال أنــه وصــل إىل مامــح اإلحســاس يف الحالــة 
العاطفيــة للشــخصية، كــا يحســب للبقــيش امتاكــه جهــازا صوتيــا متينــا 
ورائعــا، ولياقــة جســدية فائقــة، وســيطرته عــى مســاحات متثيــل كبــرة 

وشاســعة عــى املســتوى الحــريك. 

ومــن امللفــت قــدرة “ســارة” -التــي أدت دور “غديــة”- عــى أن تكــون 
ــي  ــن األدوار الت ــدور األدايئ م ــذا ال ــدارة، وه ــا” بج ــا “ميث ــخة ألمه نس

ــا وردت يف  ــة ك ــردة بعناي ــار املف ــة واختي ــا الحواري ــاعرية جمله وش
ــة يف  ــيكية ومنطي ــات كاس ــى عاق ــا، تبق ــرض أيض ــا الع ــص وأكده الن
والدة النــص، كعاقــة األب املتســلطة باالبنــة املغلوبة، والــزوج املتحكم 
بالزوجــة املنكــرة، والســيد الظــامل بالعبــد الذليــل، إىل اللحظــة التــي 
رســم لنــا فيهــا إســاعيل البعــد اآلخــر لشــخصياته والتــي متثلــت بـــ 
“فــروز” يف انســاخه املطلــق مــن حالتــه كعبــد إىل حالــة أخــرى غــر 
ــد  ــيف” ق ــن س ــم ب ــبح “غان ــيد”، وكأن ش ــة “الس ــي حال ــة ه متوقع

تلبســه بصــورة مفرطــة. 

يتســلح الكاتــب بحضــور ملفــت لعــني املخــرج إىل جانــب قلــم الكاتــب 
والــذي نلمســه يف مــا يزخــر بــه النــص مــن إرشــادات إخراجيــة والتــي 
ــف  ــق بوص ــا يتعل ــرى، بعضه ــة واألخ ــني الفين ــب ب ــا الكات ــر إليه يش
املتعلقــة  للمقرتحــات  التاريخيــة  الخلفيــة  أو  واملــكان  الشــخصية 
بالرقصــات أو املوســيقى الفلكلوريــة، وبعضهــا يتصــل بالحالــة الوصفية 

ــع وبنقــات املشــاهد.  ــل أو املجامي ــة املمث لحرك

تعــّد نصــوص الكاتــب اإلمــارايت إســاعيل عبداللــه مــن النصــوص الجاذبــة وامللهمــة لعــدد كبــر مــن الفــرق املرحيــة الخليجيــة التــي ترغــب بســر 
أغــوار املــوروث يف إطــار مرحــي نوعــي جــاد متــني، ويعــود ذلــك إىل كثافــة املعــاين واملفــردات الخليجيــة فيهــا.

ويبقى “مجاريح” نصا خليجيا شاعريا وبجدارة. ويزخر النص بالدالالت والصور الفلكلورية والشعبية املمتدة يف الرتاث الخليجي. 

ويُحســب إلســاعيل عبــد اللــه حرفيتــه ككاتــب مرحــي يف تنــاول املــوروث بجــرأة وتجــرد. فهــو مــن الحــاالت الكتابيــة املرحيــة النــادرة يف إعــادة 
صياغــة املــوروث الخليجــي بالصــورة املامئــة للعــرض، وقــدرة إســاعيل الكتابيــة يف اســتنطاق املــادة الرتاثيــة وصياغتهــا عــى أكــر مــن خــط درامــي 

متــني تلتقــي يف نهايــات غــر متوقعــة إن مل تكــن صادمــة، دون املســاس بثبــات العــادات والتقاليــد وتعاليــم املــوروث الراســخة.
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ــل أن يكــون  ــل بالدرجــة األوىل قب ــه ممث ــرص، بأن ــو ن ــوب أب ــان أي ــة االنتظــار1« الفن ــة »قاع ــة املغربي ــد مخــرج املرسحي أك
مخرًجــا، مشــرًا إىل أنــه درس التمثيــل، بينــا كان بحــث التخــرج يف اإلخــراج، الفتًــا أن مرسحيــة قاعــة االنتظــار، هــي تجربــة 

ــة. ــة االخراجي يف الرؤي

ــا أنــه تخــرج  املخــرج أمــن ناســور تحــدث خــال املؤمتــر الصحفــي الــذي أداره رســمي محاســنة عــن تجربــة أبــو نــرص الفتً
لتــوه مــن املعهــد للفــن املرسحــي والرتشــيد الثقــايف، واآلن يجــد نفســه امــام كبــار املــرسح العــريب، فهــذا فخــر للمعهــد العــايل 
ــا بقيمــة فنيــة كبــرة ويجــد نفســه  للفنــون املرسحــي وفخــر للمــرسح املغــريب، أن شــابًا حديــث التخــرج ويعــرض عمــًا فنيً

مبصــاف الكبــار.

وحــول فرقــة فرقــة شــارع الفــن، قــال ناســور: يف باملغــرب نعيــش تجربــة فريــدة ملجموعــة مــن الفــرق التــي كانــت متــارس 
مبــرسح الهــواة، وتنتقــل بساســة إىل مــرسح االحــرتاف، ووصــف ذلــك بالتــازج الجميــل بــن املحرتفــن والشــباب، وهــو األمــر 

الــذي أســس ملــرسح مغايــر.

وأبــدى ناســور ســعادته أن جــل الفريــق مــن الشــباب املغــريب الطمــوح، شــباب يبحــث عــن ذاتــه بالســاحة الفنيــة املغربيــة 
والعربيــة، يســتحقون كل تشــجيع، مشــرًا إىل أنــه ال مييــز بــن املمثــل واملخــرج.

وعــن اللهجــة املغاربيــة يف العمــل، قــال أبــو نــرص: حاولــت كمؤلــف ومخــرج للمرسحيــة تقديــم حــل يخفــف مــن محليتهــا 
ــن  ــخوص ع ــر الش ــي أن تع ــها، وكان يهمن ــة نفس ــط باللهج ــًا يرتب ــة أص ــر يف املرسحي ــن األم ــة، ولك ــون مفهوم ــث تك بحي

ــة. مشــاعرها بحري

ــة بفهــم اللهجــة ولكــن يســتطيع الجمهــور  ــاك صعوب ــم تجاوزنهــا، ورمبــا هن ــر لهجــة العــرض ت ــو نــرص أن تغي وأضــاف أب
ــى. العــريب ان يســتمتع بالعــرض املرسحــي وســيصل املعن

مــن جهتهــا قالــت الفنانــة جليلــة تلمــيس: إن شــدين النــص مــن اول قــراءة لــه، وزاد إعجــايب بالعمــل الشــهادات اإليجابيــة 
التــي قدمــت حولــه.

قاعة االنتظار 1  
الشخوص إذ تعبر عن مشاعرها بحرية

  إسالم سمحان ـ األردن

متثــل تحديــا لقــدرات املمثــل يف أن يقــوم مبحــاكاة ممثــل آخــر بحرفيــة 

ــة  ــدرات ممثل ــع ق ــل م ــارة” تتعام ــة، خصوصــا وأن “س ــة ومتطابق عالي

بحجــم “بــدور”. كــا أنهــا تتمتــع بقــدرة جيــدة عــى األداء الحــريك، فقــد 

ــا  ــا منحه ــردي متناســق، م ــأداء حــريك ف ــتهايل ب تســيدت املشــهد االس

ثقــة عاليــة يف أداء باقــي املشــاهد.

السينوغرافيا
الصــورة  توظيــف  عــى  “مجاريــح”  املرسحــي  العــرض  اعتمــد 

الســينوغرافية بشــكل مكثــف وملفــت، حيــث بــدأ ذلــك منــذ الوهلــة 

ــى املشــهد الختامــي، متنوعــا  األوىل يف املشــهد االســتهايل، واســتمر حت

ــز الخطــاب املســتهدف  ــوم عــى تعزي ــي تق ــول الســينوغرافية الت بالحل

ــن  ــه التنقــل ب ــب علي ــذي غل ــع اإلخراجــي ال مــن العــرض. إال أن الطاب

ــة انتقــل كالعــدوى إىل مصمــم ســينوغرافيا العــرض  األســاليب اإلخراجي

ــا  ــل م ــة وانتق ــاهد املرسحي ــينوغرافية يف املش ــاليب الس ــوع األس يف تن

بــن الســينوغرافيا الرمزيــة والســينوغرافيا التجريديــة والســينوغرافيا 

الكوريوغرافيــا والســينوغرافيا الرتاثيــة.

إذ قــدم لنــا مصمــم الســينوغرافيا يف املشــهد االســتهايل مشــهدا مزيجــا 

بــن الرمزيــة والكوريوغرافيــا. وتتمثــل الرمزيــة يف حبــال العبوديــة 

ــي توزعــت كجــزر  ــال الت ــوءات الحب ــن أعــى املــرسح، ونت املنســدلة م

عــى مســتوى املــرسح األســايس، والتــي تنبــئ إىل أن براعــم حبــال 

العبوديــة اســتوطنت خشــبة املــرسح، وهــي مســتمرة بالتمــدد والنمــو. 

ــن  ــة” م ــهد “الزهب ــال مش ــرت خ ــد ظه ــة فق ــينوغرافيا الرتاثي ــا الس أم

خــال اســتخاص أيقونــات ترمــز ألغــراض الزهبــة، وهــي األشــياء التــي 

ــة يف الحجــم والكــم يف مشــهد  تشــرتى للعــروس بصــورة مبالغــة قصدي

ــا”. ــن نــارص” عــى “ميث ــد ب ــة لعــرس “ماي التحضــرات األولي

ــتحضار  ــة يف اس ــك إىل التجريدي ــد ذل ــينوغرافيا بع ــم الس ــل مصم ينتق

ــر  ــا الخنج ــة وكأنه ــة تجريدي ــزي كقطع ــم اإلنجلي ــدة” يف املخي “الحدي

ــة  ــد يف اللوح ــل التجري ــك احت ــرسح، كذل ــبة امل ــدر خش ــق ص ــذي ش ال

القاشــية املنســدلة يف مشــهد “الشــويبة” الطقســية التمثيليــة مــن 

خــال تجريــد الصــور يف الخلفيــة بخطــوط وأيقونــات متفرقــة تناثــرت 

ــن القــاش. ــرة م عــى لوحــة كب

اإلضاءة
 لعبــت اإلضــاءة عامــا مهــا يف ســينواغرفيا عــرض مرسحيــة “مجاريــح”، 

وذلــك ألدائهــا دورا وظيفيــا وجاليــا أحســن مصمــم اإلضاءة اســتخدامه. 

وبــدا ذلــك أيضــا يف املشــهد االســتهايل مــن خــال االشــتغال عــى البقــع 

الضوئيــة التــي التحمــت بجســد املمثــل يف مشــهد حــريك مبهــر، وهــب 

املــكان عامــات ســيميائية غــر محــدودة ملفهــوم الحريــة والجهــاد 

لنيلهــا. ألــوان الفــرح والحــزن وبريــق النــرص وظلمــة االنتــكاس كان لهــا 

ــال  حضــور رئيــيس أيضــا، وســاهمت اإلضــاءة يف عــزل املشــاهد واالنتق

مــن الحــارض إىل املــايض مدعمــة لتكنيــك “الفــاش بــاك” بصــورة مرنــة 

وانســيابية. 

األزياء
الحالــة  تحديــد  بخصــوص  الجدليــة  األزيــاء  لقــد حســم مصمــم   
ــوب الخليجــي”  ــض يف “الث ــون األبي ــن خــال الل ــياد م ــة لألس االجتاعي
ــاض و”الغــرتة” البيضــاء التــي ارتداهــا  ــل للبي و”البشــت” الرمــادي املائ
“غانــم بــن ســيف”. أمــا العبيــد فقــد ارتــدو زيــا “مبكــرا” شــبيه 
ــي  ــة املخــرج الت ــى يدعــم رؤي ــزي االســكتلندي حت ــزة لل بالنقشــة املمي
ذكرناهــا ســالفا، مختلقــا عاقــة متوازيــة بــن قضيــة الحريــة لــدى 
العبيــد والــرصاع التاريخــي املتمثــل بالثــورة االســكتلندية ضــد اإلنجليــز، 
وتنصيــب االســتعار اإلنجليــزي بوصفــه عــدوا مشــرتكا لجميــع األطــراف.

ومــن املتغــرات امللفتــة أيضــا تحــول أزيــاء “ميثــا” مــن كونهــا ابنــة أحــد 
ــا  ــهد هروبه ــد مش ــك بع ــد، وكان ذل ــزي العبي ــبيه ب ــياد إىل زي ش األس
ــاخ  ــة االنس ــى حال ــا ع ــروز”، مدل ــزواج بـــ “ف ــا لل ــزل والده ــن من م
ــاء زي  ــك اختب ــد. كذل ــة العبي ــال إىل طبق ــي واالنتق ــي واالجتاع الطبق
ــا  ــزا لحنينه ــروز” رم ــن “ف ــا م ــد زواجه ــا” بع ــت زي “ميث ــادة تح الس

ــاة الســادة. لحي

الموسيقى 
الشــاعرية،  اللغــة  ذي  املرسحــي  العــرض  هــذا  املوســيقى يف  لعــل 
يحتــم حضــورا كثيفــا وتوظيفيــا للموســيقى بــن قســات أحداثــه، 
ــح  ــز مام ــص وتعزي ــاعرية الن ــل ش ــر يف تأصي ــن تأث ــيقى م ــا للموس مل

الشــخصية يف جوانبهــا النبيلــة. 

لقــد اســتخدمت املوســيقى الحيــة ممثلــة بالقــرب والطبــول، تزامنــا مــع 
املوســيقى التســجيلية ملوســيقى القــرب االســكتلندية والجــاز. وجــاءت 
املوســيقى يف بعــض املواقــع لتفصــح عــن دواخــل الشــخصيات يف 
تناقضاتهــا، التناقضــات التــي اجتاحــت عقــل “غديــة” بنــت “فــروز” يف 
حالــة التيــه بــن موســيقى الجــاز ونفــخ موســيقى القــرب “الهبــان” بــن 

مــا يريــدون ومــا أريــد.

مل يخــُل العــرض مــن العــزف الحــي الفلكلــوري والــذي ظهــر يف “الزهبــة” 
ومشــهد التمثيــل “الشــوبية”، مــا أضــاف أجــواء فرجويــة مميــزة 

للعــرض املرسحــي. 
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قــال املخــرج الكويتــي يوســف البغــي خــال مؤمتــر صحفــي للحديــث 

عــن مرحيــة »عــى قيــد الحلــم«، إنــه ســعيد باملشــاركة ضمــن 

ــة  ــاألردن، لكــون التجرب ــة ب ــه الحالي مهرجــان املــرح العــريب يف دورت

ــرات. ــن الخ ــر م ــباب الكث ــة الش ــف ملرحل تضي

ــي تعــرض ضمــن املهرجــان تتحــدث  ــة الت وأوضــح البغــي أن املرحي

عــن القيــود  وقمــع الحريــات االجتاعيــة منهــا؛ الفكريــة  والسياســية 

التــي تؤثــر عــى أحــام الشــباب وطموحاتهــم وآمالهــم فيصبــح الحلــم 

بالنســبة إليهــم غــر متــاح.

وأضــاف البغــي، مرحيــة »عــى قيــد الحلــم« تســمح للمشــاهد بــان 

ــا  ــف ومب ــه كي ــراد يفرضــون علي ــات أو أف ــود أو ممنوع ــم دون قي يحل

ــه لتنفيذهــا. ــي اســتفزته كمخــرج ودفعت ــم وهــذه الفكــرة الت يحل

“اســتفزين النــص كمخــرج وكيــف أنقــل الاواقعــي يقــول البغــي: عــاًدا 

املرحيــة تناولــت نقــل التناقضــات وكيــف ينتقــل الحلــم مــن مجــرد 

صــور مــن مــكان اىل مــكان وإىل زمــان.

ــرة  ــو فك ــم ه ــت: إن الحل ــداود، قال ــد ال ــي تغري ــص املرح ــة الن كاتب

هــروب اإلنســان مــن الواقــع للخيــال، ملمحــة أنهــا تشــعر أن الكاتــب 

ــباب  ــه الش ــعر ب ــا يش ــا، وم ــن قضاي ــدث م ــا يح ــع م ــاس م ــى مت ع

ــة وصــل  ــب ليكــون حلق ــأيت دور الكات ــا ي العــرب بشــكل خــاص، وهن

ــات. ــكار وخيب ــات وأف ــني طموح ب

وأشــارت الــداود إىل أنهــا حاولــت خــال كتابتهــا النــص أن تقــول الكثــر 

وبشــكل مغايــر عــا يحــدث عــى أرض الواقــع، ويســتطيع أي شــخص 

ــات أن ال  ــر الخيب ــدة أن أك ــه. مؤك ــق حلم بالعــرض املرحــي أن يحق

يســتطيع أن يحلــم اإلنســان كــا يحلــو لــه، وهــو مــا تحــاول املرحيــة 

محاربتــه بتخطــي العقبــات لتحقيــق الحلــم أو تذهــب بالتلقــي لتمنحه 

الحريــة يف اختيــار مــا يحلــم.

وعــدت الكاتبــة أن مــا يــؤرق كاتــب النــص املرحــي والكاتــب بشــكل 

عــام »مصــادرة الحريــات«، وأصبــح اليــوم عــى مســتوى الوطــن العــريب 

ســقف مــا هــو متــاح أضيــق عــى الفنانــني واملثقفــني وهــو مــا دفعهــا 

للكتابــة.

ــا  ــر دفعه ــرتام رأي اآلخ ــا واح ــة ومفاهيمه ــة: إن الحري ــت الكاتب وقال

ــال  ــن خ ــوت م ــل الص ــة أن يص ــباب متأمل ــام الش ــة أح ــاول قضي لتن

ــؤرق  ــن أن ي ــا ميك ــب م ــرى أن أصع ــا ت ــم، ألنه ــذه املفاهي ــرض ه الع

ــي. ــالة« إىل املتلق ــل »الرس ــي أن تص ــهد الفن املش

ــو  ــة مارغ ــة االردني ــه الفنان ــذي أدارت ــر ال ــال املؤمت ــك، دار خ إىل ذل

حــداد مداخــات مــن قبــل عــدة مشــاركني، تحدثــوا فيهــا حــول مفهــوم 

ــد االنســان. ــم« عن »الحل

وردت الكاتبــة يف تعقيبهــا عــى املداخــات، إننــي » اتأرجــح بــني الواقــع 

والحلــم، بــني الواقــع مرغمــة عــى تجــرع الواقــع بالحلــم اذا ال كتابــة 

دون حلــم«. وفيــا يتعلــق بالرقابــة أعربــت عــن اتقادهــا بأنهــا عــى 

درايــة بأدواتهــا بالكتابــة، مثمنــة دور حاكــم الشــارقة ســلطان القاســمي 

ألن مســابقة النــص للمــرح التــي أقيمــت للتأليــف خليجيــاً ســاهمت 

بإبرازهــا بعــد فوزهــا بالجائــزة  وشــجعها لتقديــم االكــر. موضحــة أن 

تفســر عنــوان العمــل املرحــي ســيكون حــارضا خــال العــرض.

مــن جهتــه قــال البغــي، إنــه اختــار النــص ملــا ينطــوي عليــه مــن إبــراز 

ملعانــاة الشــاب العــريب، الفًتــا أن »عــى قيــد الحلــم« كوميديــا ســوداء 

تثــر القلــق يف معالجــة  القضايــا اإلنســانية املعلقــة.

يشــار إىل أن الفرقــة تضــم فرقــة الشــباب؛ فرقــة خالــد الثوينــي، حســني 

املهنــا، ايــة الغمــري، حمــد اشــكناين، د. فهــد عــى الديكــور، ســينوغرافيا 

عبــد اللــه النصــار.

ــة تفتــح أبوابهــا متأخــرة«  ــة »الجن ــة األردني أكــد مخــرج ومعــد املرسحي
د.يحيــى البشــتاوي أن مــن يظــن أن قضيــة فلســطن هامشــية فهــو واهم، 

ففلســطن ســتبقى القضيــة األم التــي ال يســتطيع أحــد ان يتجاوزهــا.

ــذي أداره اإلعامــي رســمي  ــي ال ــال البشــتاوي خــال املؤمتــر الصحف وق
ــال  ــن خ ــدة م ــة جدي ــرض بإرشاق ــدم الع ــاول ان يق ــه ح ــنة بأن محاس
هــذا العمــل، موضًحــا أن املــرسح ينبغــي أن يامــس مشــكاتنا وقضايانــا 
ــه يطــرح العمــل ضمــن إطــار ســيايس يســتفيد  ــا، مشــرًا إىل أن وهمومن

ــا للمتلقــي. ــراد توصيله ــكار امل ــة إيصــال األف ــة مبحاول مــن التعبري

ــه متابعــة  ــا أمــام عمــل مرسحــي نحــاول مــن خال وبــن البشــتاوي أنن
مســرة بــدأت قبــل ســنوات مبرسحيــة “هنــد الباقيــة يف وادي النســناس” 
اىل “عائــد اىل حيفــا” مــن متثيــل غنــام غنــام إىل “أعــراس آمنــة” لبقيــة 

النتاجــات التــي قدمتهــا.

الفنــان زيــد خليــل مــن جهتــه أكــد أن مشــاركته مــع البشــتاوي ليســت 
األوىل،  ففــي غضــون أربــع ســنوات، قــدم عــدة مرسحيــات منهــا “أعراس 
آمنــة”، التــي أعدهــا للمــرسح الكاتــب العراقــي فــاح شــاكر عــن روايــة 

للكاتــب إبراهيــم نــرص اللــه.

وقــال خليــل إن رشوط املوضوعيــة بالتعامــل مــع العــرض يدعونــا 
ــص أديب  ــع ن ــا نتعامــل م ــا أنن ــص، مبيًن ــه عــن الن ــا نعرف ــد كل م لتجري
ــة  ــا تجرب ــا رأين ــة، مســتدركا أنن ــة عربي ســبق أن قــدم يف أكــر مــن دول

ــد. ــات وتقالي ــن تقني ــا م ــا حملته ــي وم ــن الع محس

 وبــن خليــل أن التجربــة التــي قدمناهــا ملرسحية«الجنــة تفتــح أبوابهــا 
متأخــرة«، لفــاح  شــاكر تــم ترحيلهــا لبيئــة أخــرى، بشــكل آخــر مــن 

النضــال وعــدو مختلــف«.

بدورهــا قالــت الفنانــة أريــج دبابنــة: إن املرسحيــة ابتعــدت عــن الطــرح 
الســائد الــذي قدمــت فيــه قضيــة املــرأة ككائــن ضعيــف، تدافــع عــن 
وجودهــا، وتحــايك معانــاة املــرأة باملجتمــع، الفتــة أن املرسحيــة لهــا وقع 
خــاص، مــن ناحيــة أن هــذه املــرأة تريــد أن تخلــق مســاحة لوجودهــا يف 

الحــرب بجانــب الرجــل، رغــم عــدم ذهابهــا لســاحة الحــرب.

ــا أن  ــة العمــل نفــى البشــتاوي ذلــك الفتً ورًدا عــى ســؤال حــول منري
املــرسح الســيايس، يحتمــل املنريــة، مضيًفــا حينــا يقــدم املــرسح شــيئًا 
ــة الفلســطينية املوجــودة يف  ــر بالقضي ــو تذك ــة فلســطن فه ــن قضي ع
وجــدان كل العــرب واملســلمن، مســتدركًا أن العمــل مل يطــرح بشــعارات 

أو أشــياء تســتدر عواطــف النــاس.

ــاح شــاكر فلســطينيًا، رضب البشــتاوى  ــي ف ــص العراق وعــن معالجــة ن
أمثلــة عــى تغيــر بعــض الفقــرات مشــرا البشــتاوي إىل أننــا نقــدم عمــاً 
يحمــل فكــراً مغايــراً، مســتعرا شــهاداة املخــرج الراحــل ســامي عبداللــه 
الــذي قــال إن املرسحيــة قدمــت بشــكل، وهــذا نجــاح لنــا كفريــق عمــل.

وحــول نــص فــاح شــاكر قــال الفنــان زيــد خليــل إننــا تعاملنــا مــع نــص 
ــدت  ــي قص ــات الت ــى الحواري ــاس ع ــوم باألس ــه يق ــاكر بوصف ــاح ش ف

املانشــيت.

الجنة تفتح أبوابها متأخرة.. 
ابتعاد عن الطرح السائد

  إسالم سمحان -األردن
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ألقــى د.فاضــل الجــاف الضــوء عــى بداياتــه املرسحيــة قائــًا: إنهــا »بــدأت منــذ 

أن عرفــت نفــيس، ممثــًا نشــطًا يف خضــم فعاليــات املــرسح املــدريس مبدينــة 

كركــوك/ العــراق ذات الثقافــات املتعــددة بقومياتهــا وأديانهــا املختلفــة.

وأضــاف يف النــدوة الفكريــة/ العمليــة التــي عقــدت ضمــن فعاليــات مهرجــان 

املــرسح العــريب الثــاين عــر يف املركــز أربــد الثقــايف  أنــه بــدأ يف ســتينات القــرن 

ــارت  ــة مدرســية، وأث املنــرصم عندمــا شــاهد مصادفــة تدريبــات عــى مرسحي

رغبتــه لإلنخــراط يف التمثيــل يف املرسحيــات املدرســية.

وقــال يف اللقــاء الــذي أداره الشــاعر/ الكاتــب املرسحــي حســن ناجييإنــه  

منــذ ذلــك اليــوم أصبــح  التمثيــل هاجســه األول واألخــر، مســتدركًا حالفنــي 

الحــظ عندمــا بــدأت أدرس التمثيــل عــى يــد أســتاذي األول املمثــل واملخــرج 

املرسحــي ســامي عبدالحميــد باكادمييــة الفنــون الجميلــة ببغــداد وأنــا مل أزل 

ــي”. ــة طريقــي الفن يف بداي

وأضــاف الجــاف أن » فــن املــرسح مليرهولــد فتحــت أول نافــذة حقيقــة 

بوجهــي عــى املفاهيــم األساســية التــى اصبحــت شــغي الشــاغل يف املــرسح 

مخرجــا ومدربــا وباحثــا. وهــي مفاهميــم: تقــوم الرطيــة، األســلبة،  التمرسح، 

الجســد، الباســتكا، الحركــة، اإلميــاءة، اإليقــاع، املوســيقي، البيوميكانيــك، 

البنائيــة، الغروتيســك، التقاليــد واألعــراف املرسحيــة مســتدركا، مــن هنــا يبــدأ 

ــي كمخــرج وكمــدرب وكباحــث ومتلقــي مرسحــي”. مشــواري الفن

ثــم تطــرق إىل بعــض املفاهيــم مــن خــال تجربتــه فقــال إن :« البيوميكانيــك هــو 

العمــل اإلبداعــي للممثــل املتمثــل بخلــق األشــكال الباســتيكية يف الفضــاء، وإن فــن 

املمثــل يكمــن يف قدرتــه عــى إســتخدام الوســائل التعبريــة لجســده بشــكل ســليم

وأكــد الجــاف أن البيوميكانيــك ليــس مجــرد سلســلة مــن التاريــن املتقنــة يف 

الجســد والحركــة، وهــذا مــا حاولــت أن أؤكــد عليــه يف عمــي التطبيقــي عــى 

ــل واإلخــراج داخــل منظومــة  ــل هــو منهــج متكامــل يف فــن التمثي املنهــج، ب

مدرســة ميرهولــد املرسحيــة”

إىل ذلــك عــرض الجــاف  فيلــا عــن تجربتــه يف اخــراج مرسحيــة »ألــف ليلــة 

ــة  ــات العمــل يف مقارب ــا تقني ــح، عارًض ــي اخذهــا أمنوذجــا للتوضي ــة« الت وليل

الفتــة بــن تقنيــات ومناهــج تدريــب املمثــل موضًحــا » تتميــز مشــاهد حكايــة 

عــى بابــا واألربعــن حراميــة بالدراميــة وباالســلوب الحــريك والديناميــي، وقــد 

أســتلهمت مــن فــن الكابــويك طابعــا لهــذه الحكايــة، حيــث الرقــص والحركــة 

اإليقاعيــة املــؤداة بأســلوب الرقــص يشــكل قــوام أداء املمثــل ويفــرض عليــه 

رشــاقة وتناســقا حركيــا”

ــة  ــرة الرتبوي ــت الخ ــه أثبت ــه اىل ان ــة اوصلت ــه االخراجي ــص إىل أن تجربت وخل

)البيداغوغيــة( للمعاهــد وكليــات املختصــة  بتأهيــل املمثــل أن مــادة الحركــة 

ــل،  ــل املمث ــواد تأهي ــن م ــادة  ب ــب م ــد أصع ــديا تع ــل جس ــب املمث وتدري

ــل والصــوت  ــارش عــى املــواد األخــرى كالتمثي ــر مب ــا لهــذه املــادة مــن تأث مل

ــل. ــاين للممث ــر الجس ــال والتعب ــاء واإلرتج واإللق

يف الختــام  دار حــوار مــع املشــاركن مــن مرسحيــي اربــد وطلبــة قســم الدرامــا 

يف جامعــة الرمــوك.

وكان ناجــي ألقــى الضــوء عــى تجربــة الجــاف املرسحيــة واشــتغاالته وطــرح 

بعــض االســئلة املفتاحيــة.

وكان مديــر ثقافــة إربــد عاقــل الخــواادة مثــن دور الهيئــة العربيــة للمــرسح يف 

إقامــة هــذا الحــراك املرسحــي.

فاضل الجاف في مركز اربد الثقافي.. 
فيزياء الجسد

  صالح حمدوني  - األردن

قــال مخــرج مرحيــة »النمــس« املغربيــة أمني ناســور يف النــدوة النقدية 
أنــه يعتــر نفســه متوًجــا، وأنــه حقــق الفــوز بتصفيــق الجمهــور، وأن مــا 

اســتمع إليــه مــن ماحظــات ومداخــات متثــل الفــوز مبعنــاه الحقيقي.

ــب  ــو غري ــود أب ــرح محم ــى م ــت ع ــي أقيم ــدوة الت ــاف يف الن وأض
ــرح  ــل امل ــرض ميث ــي(: إن الع ــايف املل ــز الثق ــري باملرك ــرح الدائ )امل
املغــريب بفسيفســائه، املتصالــح مــع ذاتــه، املمتــد مــن جيــل املخرمــني 

ــاء. ــة العط ــعل ملواصل ــل مش ــذي يحم ــد ال ــل الجدي ــط إىل الجي والوس

ــأيت بهــذا املــوروث املغــريب، وتحقــق النجــاح وهــذا الحــب  وأكــد  أن ت
فهــذه هــي جائزتنــا، مكــررا  أن الجمهــور جائزتنــا. وإننــا نعمــل لرتســيخ 

حالــة فنيــة نعشــقها ونعمــل عــى رســم مســار فنــي نــرىض بــه.

مــن جانبــه  قــال مؤلــف املرحيــة عبــد اإللــه بنهــدار يف النــدوة التــي 
ــب،  ــو الح ــرح ه ــان، إن امل ــلطنة ع ــن س ــع م ــة الربي ــا د. آمن أدارته
وإذا مــا وجدتــم هــذا االنســجام بــني أعضــاء الفريــق فهــذا هــو الحــب.

 وقــال أن فرقــة املــرح املفتــوح أخــذت عــى نفســها أن تتعامــل يف كل 
أعالهــا كمجموعــة، وأنــه قــام بكتابــة نــص املرحيــة بعــد أن أخذهــا 
ــان، ونصــح  ــريب ياســني عدن ــب املغ ــاروك« للكات ــة »هــوت م ــن رواي م

ــا،. بنهــدار الكاتــب املرحــي أن يتجــدد دامئً

وكان املمثــل واملخــرج املرحــي الجزائــري حليــم زدام قــدم قــراءة 
ــة  ــة األصلي ــا أن الرواي ــال فيه ــس«، ق ــي »النم ــرض املرح ــة للع نقدي
ــع  ــي الواق ــا، تح ــا كاتبه ــا وصفه ــة ك ــا حيواني ــي كوميدي ــة ه للحكاي
بــكل ســلبياته، بطلهــا شــخصية »الرحــال عوينــه« الجبــان الــذي يصبــح 
ــرى  ــو ي ــر، فه ــة الكمبيوت ــن وراء شاش ــرتايض م ــامل االف ــوة الع ــاًرا بق جب
نفســه ســنجابًا بطــًا مطلًقــا للروايــة، يفــرغ كل مكنوناتــه التــي عاشــها 
يف طفولتــه تحــت اســم مســتعار، تحيــط بــه شــخصيات أعطــى كاتــب 
الروايــة لــكل منهــا قرينــا حيوانيــا، لينتقــل كاتــب الروايــة مــن البــر إىل 

الحيــوان، ويــرد وقائــع املجتمــع ويســتعرض السياســة اليوميــة للبــاد.

وأشــار زدام إىل أن بنهــدار قــام مبرحــة الروايــة واختــار لبطلهــا الرحالــة 
عوينــه اســًا جديــًدا »النمــس«، وهــو اســم حيــوان يرمــز للــذكاء 
والحيلــة، ويــي بــدالالت امتــداد القــوة االفرتاضيــة التــي كان يرتجاهــا 
ــن  ــه م ــة، وتحويل ــة عوين ــخصية الرحال ــام ش ــة يف انفص ــب املرحي كات
ــة يحــايك واقعــا  ســنجاب يف الروايــة إىل منــس أليــف وهــزيل يف املرحي

ــرتايض. ــع اف ــا ملجتم تراجيدي

وأضــاف زدام أن نــص العــرض كــا قدمــه املمثلــون عــى الخشــبة كان 
مكتوبــا بلغــة شــعبية وبأســلوب فكاهــي ســلس وقريــب مــن الجمهــور 
املتفــرج للعــرض، وكأن النمــس يبــدو مصمــًا خصيًصــا للتمثيــل، ومبنيــا 
ــى  ــتغال ع ــة االش ــرج حري ــت املخ ــة أعط ــة ورسدي ــس درامي ــى أس ع

ــني. الشــخصيات مــع املمثل

ــح  ــث لتصب ــا صممــت بأســلوب حدي ــال زدام أنه وعــن الســينوغرافيا ق
متغــرة، وتعطــي الفرجــة كأنهــا شــخصية إضافيــة للعمــل، كــا أعطــت 
ــيج  ــن نس ــاءت م ــي ج ــاء الت ــوان، واألزي ــث األل ــن حي ــا م ــًدا جالًي بع
الــزي املغــريب، مثنيــا عــى اكسســوارات العــرض الــذي قــدم يف الفضــاء 

املفتــوح مــع الجمهــور.

ــة ومتصاعــدة مــع االعتــاد  ولفــت إىل املوســيقى التــي جــاءت متكامل
عــى املوســيقى الحيــة التــي منحــت العمــل جــااًل ســاهم يف شــد 
وضبــط إيقــاع العــرض، وزاد أن اســتخدام األغــاين الرتاثيــة حقــق إضافــة 

ــة أخــرى. جالي

ــه  ــتعمل أدوات ــذي اس ــرج ال ــدح املخ ــني، وامت ــى أداء املمثل ــى ع وأثن
ــس  ــع تجان ــر م ــع ومتغ ــوح وواس ــاء مفت ــى فض ــاد ع ــة باالعت الفني
عنــارص العــرض، وكل هــذا جــاء يف أجــواء احتفاليــة ، مســتعينا باســتخدام 
ــة  ــرض كان فرج ــم زدام أن الع ــرتايث. واختت ــاء ال ــي يف الغن ــوت الح الص

ــاص«. ــه الخ ــا »منس ــكل من ــة، وكان ل مرحي

ــون عــى أن العــرض رغــم  ــور أجمــع املتحدث ــاش مــع الجمه ويف النق
ــا،  ــة وإمتاًع ــق جالي ــرة، وحق ــل الفك ــه أوص ــة، إال أن ــة اللهج صعوب
ــوا منغمســني يف  ــني كان ــة مــن ممثل وقــدم الســخرية الضاحكــة املبكي
األداء، وإنــه كان فرجــة مرحيــة راقيــة، بينــا رأى آخــرون أن العــرض 

ــة. كان معالجــة للريختي
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ركــزت جلســة اليــوم الثالــث مــن أيــام املؤمتــر الفكــري ملهرجــان املــرح العــريب املنعقــد حالًيــا يف عــان عــى إبــراز الشــأن االجتاعــي يف بعــده النســوي يف 

تجربــة فرقــة املــرح الحــر مــن األردن والتــي مــى عــى تأسيســها 20 عامــا، قدمــت خالهــا الكثــر مــن األعــال املرحيــة داخــل األردن وخارجــه. 

مثــل فرقــة املــرح الحــر عــى منصــة املؤمتــر عضــو الفرقــة الفنــان عــي عليــان، الــذي لخــص رؤيتهــا للمــرح مــن خــال »البحــث الدائــم عــن الجــال يف 

اللغــة البرصيــة والغــذاء الفكــري مــع احــرتام ذائقــة الجمهــور بإيجــاد حالــة مرحيــة متجــذرة األبعــاد، تنســجم مــع أفــكار أعضــاء الفرقــة التــي تســعى دامئـًـا 

للتجديــد«.

ــة  ــة الفردي ــا عــى التجــارب املرحي ــة اعتمــدت يف بداياته ــال إن الفرق وق
مــن خــال املرحيــني: فــراس املــرصي، غنــام غنــام، ســامي عبــد الحليــم، 
ــق عمــي،  ــن خــال تطبي ــان التأســيس م ــع، وبي ــن التجم وكان اإلعــان ع
ــة  ــم »فرق ــل اس ــة حم ــاج وزارة الثقاف ــن إنت ــل م ــي متكام ــز مرح ومنج
ــف وإخــراج  ــن تألي ــل« م ــا قت ــن الحــب م ــوان » وم املــرح الحــر«، بعن
ــة مــن  ــت الفرق ــان ، ومجــد القصــص، وأجاب ــل عــي علي ــام، متثي ــام غن غن

ــذات. ــات ال ــا عــى ســؤال إثب خاله
وزاد عليــان أن أعــال الفرقــة املرحيــة توالــت بعــد ذلــك منــذ عــام 1999 
-2018 حيــث وصــل عــدد الــكادر إىل أكــر مــن 20 فنيــا مرحيــا للكبــار، 

وقدمــت أعــااًل أخــرى لاطفــال.
إىل ذلــك أشــار عليــان إىل أن عــدًدا مــن الفنانــني انضمــوا للفرقــة بعــد إعان 
التأســيس مــن بينهــم: نبيــل نجــم، ماهــر خــاش، اســاء مصطفــى، حســني 
ابــو حمــد، واخــرون لتكــرس الفرقــة عنــرص املجايلــة، وانفتحــت عــى جيــل 
الشــباب، وكان العمــل املرحــي املقيــاس لانضــام للفرقــة التــي  متيــزت 

بوجــود اجيــال متعــددة لهــم تجاربهــم املختلفــة.
 واشــار عليــان إىل أن الفرقــة قدمــت أمنوذًجــا جديــًدا ميكــن البنــاء عليــه، 
حيــث ســعت اىل تأطــر حالــة ثقافيــة أســهمت مــن خــال الخطــاب 
ــن  ــه عناوي ــت ل ــع، وقدم ــور متاب ــق جمه ــل املــرح، وخل ــري بتأصي الفك
فكريــة وصلــت إىل القاهــرة، والجزائــر، واملغــرب، وتونــس، وســوريا، وغرهــا 

ــة. ــدول العربي مــن ال
وقــال عليــان إن البعــد النســوي يف التجربــة يتجــى يف بعــض اعــال الفرقــة، 
آخــًذا البعــد االجتاعــي كحالــة ال تخلــو مــن اربــاك، وتــم تنفيذهــا بشــكل 

ــدروس ومنظم. م
 وأملــح إىل البعــد الســيايس املطــروح يف قضايــا املــرأة، فضــا عــن االشــتغال 
ــى  ــة ع ــع املحافظ ــي م ــح اىل املح ــن الفصي ــص م ــل الن ــى تحوي ــى ع ع

ــب يف النصــوص. ــكام، ولغــة األدي موســيقى ال
ــة  ــة العامي ــا باللهج ــي مونولوًج ــف نبن ــان: كي ــب علي ــؤال بحس  وكان الس
ونحافــظ يف الوقــت عــى الســياق الدرامــي الشــخصيات، وتشــبيك العاقــة 
ــيايس  ــوذج الس ــى النم ــب ع ــن اللع ــف ميك ــخصيات، وكي ــذه الش ــني ه ب

داخــل النــص. 

ــيس،  ــذ التأس ــة من ــا الفرق ــي قدمته ــة الت ــال املرحي ــان االع ــر علي وذك
واطــاق مهرجــان املــرح الحــر الــدويل الــذي عــده خطــوة مهمــة يف تاريــخ 
ــة،  ــه انتاجــات الفرق ــام 2006 (، وقدمــت في ــة )تأســس املهرجــان ع الفرق
وعــروض مختلفــة مــن دول عربيــة واجنبيــة، وأشــار إىل ان خيــار املهرجــات 

املوســمية يعــود اىل عــدم وجــود مرحــي يومــي.          
ويف املســاءلة العلميــة لبيــان فرقــة املــرح الحــر، توقــف د. ســامح مهــران 
عنــد اســتخدام مصطلــح نســوي، عــاده مصطلًحــا سياســًيا، مقرتًحــا اعتــاد 
ــة  ــة ان أغلبي ــرح ملاحظ ــة للم ــة( يف الكتاب ــرة املؤنث ــاه بـ)الخ ــا اس م

الكتــاب مــن الرجــال.
ــا  ــا بقضاي ــل« وعاقته ــة »ومــن الحــب مــا قت ــق مهــران عــى مرحي  وعل
ــرأة،  ــل وامل ــني الرج ــة ب ــييء العاق ــرض لتش ــا تتع ــار انه ــى اعتب ــرأة ع امل
وملــاذا تــم تبــادل األدوار بحيــث يلعــب الرجــال أدوار النســاء يف عمــل آخــر.

وحــول مرحيــة » شــهقة الطــني« واتصاالهــا بامليثلوجيــا، قــال مهــران انهــا 
ــول  ــذي يتح ــام« ال ــيد الغ ــيد األرض وس ــق »س ــة خل ــراءة لبداي ــدم ق تق
إىل مطــر يف عامــة عــى الخصوبــة، وبالنســبة إىل مرحيــة« حيــاة حيــاة« 

تســاءل عــن الوظيفــة الدراميــة للحــوار فيهــا.
 ويف مرحيــة »حريــر أدم« قــال مهــران: إن الشــخصيات تنتمــي إىل ســمة 
واحــدة بذاتهــا، ومل يلجــأ صنــاع العمــل املرحــي إىل الشــخصيات املتضــادة 

حتــى تتضــح العاقــة بينهــا.
،ويف مرحيــة »ظــال انثــى« التــي تؤكــد ان الرجــل »ذات«  واملــرأة إن هــي 
ــو مــن أي رشــاد  ــان يخل ــة ، وكأن املــرأة كي إال »موضــوع« للــذات الذكوري

عقــي، وهــو مــا يجردهــا مــن أي مســؤولية ملــا آلــت إليــه أحوالهــا.    
مــن جهتــه قــال الفنــان غنــام غنــام: إنــه مــن املهــم واملثــر فعــًا أن يكــون 
هنــاك هــذا املســتوى مــن املســائات، الفًتــا يجــب عــدم اغفــال أن هنــاك 
ــا أن الجلســة تعرضــت إىل  ثاثــة أعــال هــي  نــص وهنــاك عــرض، مضيًف
ــدو صحيحــة  ــم التعــرض إليهــا ضمــن أســئلة تب مــن إخراجــه وتاليفــه، وت

،ولكنهــا تجانــب الصــواب يف بعــض الــيء.
ــة  ــدو مرحي ــام: »تب ــال غن ــل«، ق ــا قت ــب م ــن الح ــة »م ــول مرحي  وح
كوميديــة، وهــذا وارد يف بيــان فرقــة املــرح الحــر، ولكنهــا أيًضــا تخــوض يف 
كشــف هيــاكل وهشاشــة النظــم االجتاعيــة التــي توصــل الشــخصيات إىل 
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خشبة المسرح.. مسرح الحياة

1 
قال املخرج: »إنه أبو الفنون«، يقصد املرسح، ثم 

 فطن إىل غياب األّم.
تساءل يف نفسه: »ماذا عىس املرسح أن يفعل؟! 

 أمُيارَس دوَر األبَوين معاً؟«.
هّز رأسه متفّهاً: »يا لها من مهمة صعبة«!.

2
 ذاكرته مل تَِشخ. من قال هذا؟!

هو فعلَها، شاخ، ورسعان ما ألصَق التهمَة بالذاكرة 
جزافاً.

3
 قالت له: تعال نعتليها..

 قال لها: …..؟!
 قالت: نعم.. أقصد خشبة املرسح..

قال: كأن خشبة الحياة مل تعد تتسع؟

4
 يوّد لو يتكلّم. تذكّر توجيهات املخرج. عليه أن يلتزم الصمت حتى النهاية.

 بلع حروفه ومىض يؤّدي دوراً تعبرياً بباهة.
وبينا كان الجمهور يصّفق با انقطاع، كان املمثُل مل يُْشِف غليله بعد، فانزوى بعيداً 

وراء الستارة وأطلق رصخًة كبرة هزّت أركان املرسح.

5
كلا نزَل َدرَجًة َشعر أنه ارتقى قلياً، إىل أن أصبح يف مواجهتها؛ الخشبة.. 
انحنى بتهذيٍب بالغ إذ أدرك أْن هنا تسمو الروح وأْن هنا مكمُن الحياة.

6
ور لساعٍة فوق الخشبة، ثم يخلعه ومييض، لكنه اكتشف  اعتقد أنه سرتدي ثوَب الدَّ

أنه أصبح لصيقاً به، حتى أثناء شخره.

7 
 قالت له: أحبَك )ومتّنت لو تجرؤ عى أن تسبقها بـ«ال« يك تكون صادقة(.

 قال لها: أحبِك )ومتّنى لو يجرؤ عى أن يسبقها بـ«ال« يك يكون صادقاً(.
بعد إسدال الستارة، كان كلٌّ منها قد قّرر أن يتصالح مع نفسه يف املرة املقبلة، ولو 

كان يف ذلك خروٌج عى الدور!

8
ألقى ما يف يديه من قطعٍ المعة، فتناثرت فوق الرؤوس، بينا كان يردد: »خذوها.. ال 

 أريدها، فاذا لو كسب املرُء العالََم وخرس نفسه«!
تهافت الناس وتدافعوا، وما َدروا أن الِقطَع مزيفة، لكن براعة املمثل أقنعتهم بخاف 

ذلك.

9
نيَس دورَه يف ذروة األحداث، لكنه مل يتلعثم كا توقّع املخرج، فقد كان لديه ما 

يقوله دوماً، لكنه مل يَْحَظ بالفرصة، فأرخى العنان للسانه، ومل يوقفه اندالع التصفيق 
إعجاباً بعفويته. لقد كان حينها أصدَق ما يكون عليه.

10
 قال املخرج: هذه ليست رؤيتي.

 قال الكاتب: هذا ليس نَّص.
 قال املمثل: هذا ليس َدوري.

 قال السينوغرايّف: هذه ليست إضاءيت. هذا ليس ديكوري.
فضاقت الخشبة بهم جميعاً وانتفضت: اتركوا العرض يل. إنه ابُن الحياة.

هــذا املســتوى النفــي مــن الــرصاع، وتســليع االنســان هــو الــذي تعرضــت إليــه 
ــاء النفــي للشــخصيتني دون أن يكــون  ــة مــن خــال الخــوص يف البن املرحي
ــي  ــا ه ــت الكوميدي ــدي، وكان ــول كومي ــا محم ــا، وامن ــواًل تراجيديً ــاك محم هن
الخيــار والوعــاء التــي توضــع الشــخصيان لكشــف عــورات مجتمعيــة تــؤدي إىل 

وجــود هــذا النمــوذج.
واقــر غنــام غنــام بوجــود شــعرية غنائيــة يف مرحيــة »حيــاة حيــاة« ألن النــص 
قائــم يف األصــل عــى التــوازي مــع شــخصية الشــاعر واألديــب تيســر الســبول 
ــى 1975،  ــن 1965 وحت ــة م ــاول مرحل ــا، وتتن ــة ذاته ــة قامئ ــد قضي ــذي يع ال
ــس  ــص لي ــي الن ــي، فف ــب تقن ــى جان ــوي ع ــرض يحت ــذا الع ــرًا إىل أن ه مش
ــاك رجــل، ولكــن يف  ــاك امــرأة وهن ــاك رجــل يلعــب دور امــرأة، وإمنــا هن هن

ــي. ــون أدوار النســاء، والســبب تقن ــاك رجــال يلعب اإلخــراج كان هن
ــض واألســود،  ــط باالبي ــت فق ــة كان ــرة يف هــذه املرحل ــام أن الذاك وأوضــح غن
ــف«،  ــرة »نيجاتي ــدم الذاك ــي لنق ــش عــى الحــل التقن ــاء التفتي ــا يف أثن وذهبن
أي مــا قبــل مرحلــة التحميــض الننــا ســنعبث يف الذاكــرة، ومــن »النيجاتيــف« 
ذهبنــا إىل التجســيد، فقلنــا أنــذاك: الرجــل يلعــب دور املــرأة، واملــرأة داخــل 
ــة  ــا نقط ــا جعلناه ــا، وإمن ــخر منه ــن نس ــن ل ــل، ونح ــب دور الرج ــل تلع العم
ــي  ــة ه ــذه العائل ــة يف ه ــوالت املجتمع ــي، والتح ــري واملجتمع ــر الفك التنوي
مقيــاس لتحــوالت اجتاعيــة وسياســية التــي نعيشــها يف الوطــن العــريب. 
ــك كان  ــبول، ولذل ــر الس ــوازي تي ــا ن ــًدا ألنن ــعرية ج ــة ش ــت اللغ ــك كان لذل

»النيجاتيــف« دون أن يربــط »ارســطوفان.«
وحــول املرحيــة الثالثــة« شــهقة الطــني«، قــال غنــام: إن قضيــة الرجــل الــذي 
أغضــب امــرأة حامــل يتــم نفيــه للجبــال، وهــذا ليــس مــن مــن النــص، وامنــا 
جــاء مــن الثقافــة املجتعيــة الكنعانيــة، واشــارة اىل ذلــك املجتمــع الــذي 
حكمتــه« عنــاة«، فالنــص كان يؤكــد عــى أول امــرأة وضعــت أول قانــون 
للــزواج، واملــرأة »عنــاة« هــي التــي رشعــت أول زواج يف العــامل، ورشعتــه زواًجــا 
ــا التــي أوجــدت  مفــرًدا ال طــاق فيــه وال انفصــال وثنائيــة فيــه، وهــذه أرضن

ــون.  هــذا القان
وبــني غنــام أن »عنــاة«  املــرأة مل تكــن ظــًا لبعــل؛ النهــا فرضــت عليــه هــذا 
القانــون، وعندمــا مــات بعــل فرضــت عــى الشــعب أن يكــون موتــه مناســبة 
يحتفــل بهــا كل عــام ألنــه »ســيد األرض وســيد الغــام«، وبذلــك نحــن أمــام 
ــون  ــت- أن الكنعاني ــك الوق ــة -يف ذل ــول يف املرحي ــد أن نق ــا نري ــم، وكن قي
أسســوا ألول أربعــة مفاهيــم يف الدرامــا، ومــن بينهــا الكوميديــا، والرتاجيديــا، 

ــون فيــا بعــد. ــذي رسقــه اإلرسائيلي ــد الكنعانيــني ، وال ــرب عن ونشــيد ال
ــر، وكان  ــعلة التنوي ــا بش ــرصه كان محم ــى ق ــل ع ــذا العم ــام إن ه ــال غن وق
ــن  ــذوة ع ــي مأخ ــا، وه ــم صياغته ــب أن نتفه ــى، ويج ــة  األنث ــرص لثقاف ينت
ــإن  ــايل ف ــوان، وبالت ــه رض ــد الل ــل عب ــعر للراح ــوان ش ــن دي ــا وع امليثولوجي

ــروض.            ــن للع ــوص ومل تك ــت للنص ــة كان املحاكم
إىل ذلــك أوضــح د. مهــران أن املاحظــات التــي أثارهــا  يف النــدوة كانــت 
اعتــاًدا عــى مجموعــة مقــاالت نقديــة، ومل تتوفــر العــروض املرحيــة التــي 

ــا.  ــدي حوله ــور نق ــاء تص ــل بن ــن اج ــات م ــت يف  الثانيني قدم
أمــا الفنــان نــرص الزعبــي الــذي أدار الجلســة التــي شــهدت حضــوًرا كبــرًا أن 
ــؤولية  ــات، إال أن مس ــن األوق ــت م ــا  يف وق ــا اجتاعًي ــن، وإن كان مرفوًض الف

ــة. ــل مســؤولياته التاريخي ــف هــي تحم املثق
الزعبــي عــد فرقــة املــرح الحــر، الفرقــة الناجيــة التــي اســتطاعات ان تقيــم 
مهرجانـًـا بعــد منــذ عــام 1999 وكانــت تضــم الكثــر مــن املبدعــني واملرحيــني 
التــي  الفرقــة  لتكــون هــذه  الظــروف  تحملــوا مشــقة  الذيــن  االردنيــني 

ــي.   ــهد املرح ــة يف املش ــرة فني ــل ظاه ــتطاعت ان متث اس
وخــال الجلســة، عــرض فيلــم قصــر عــن أعــال فرقــة املــرح الحــر املرحيــة، 
ــا  ــة مشــهًدا مرحًي ــج دبابن ــة أري ــان برفقــة الفنان ــان عــي علي كــا نفــذ الفن
كتطبيــق ألحــد أعــال الفرقــة، ودار حــوار بــني الحضــور حــول نشــاط الفرقــة 
وأعالهــا املرحيــة، ومصطلــح النســوي  واســتخدامته  وفًقــا ملنظــور تاريخــي 

بحــت،  واســتحضار مــدراس نقديــة أصلــت املصطلــح.

  جعفر العقيلي - األردن
  رياض أبو زايدة 
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ــح”  ــه “مجاري ــه حــرص يف مرسحيت ــارايت محمــد العامــري إن ــال املخــرج اإلم ق
ــرتك للمتلقــي بعــض املســاحة للتفكــر. عــى أن ي

ــدت يف  ــي ُعق ــح” الت ــة “مجاري ــول مرسحي ــة ح ــدوة التطبيقي ــاف يف الن وأض
املركــز الثقــايف امللــي وأداتــه الفنانــة األردنيــة رنــا قــادري، أن العــرض مزدحــم، 
بهــا مــن املتلقــي وتواصلــه  مبعنــى احتشــاد األفــكار فيهــا، مــا يجعــل مهمــة ترُّ

معهــا تتطلــب مجهــوداً كبــراً.
وأشــار العامــري إىل أن القضيــة التــي تثرهــا املرسحيــة قدميــة، لكنهــا مــا تــزال 
موجــودة وتتخــذ أشــكاال مختلفــة يف مــا يخــص البحــث عــن الحريــة. مؤكــدا 

أنــه مل يكــن هنــاك مجــال ملزيــد مــن التفســر يف الطــرح.
وقــال العامــري إنــه مل يغــر املكيــاج وغــره مــن األدوات عنــد “الفــاش بــاك” 
ألنــه راهــن عــى أن الفكــرة ســتصل للمشــاهد، معربــا عــن أملــه يف أن تكــون 

مقولــة العــرض قــد وصلــت بشــكل أنيــق ورصــن.
ــي  ــرض املرسح ــى الع ــب ع ــد عق ــت، ق ــن الكوي ــري م ــة الهاج وكان د.خليف
“مجاريــح”، وهــي عــن نــص كتبــه اســاعيل عبداللــه ومــن أداء مــرسح 

الشــارقة الوطنــي.
ــن  ــر م ــل أك ــن ِقب ــبة م ــى الخش ــدم ع ــبق أن قُ ــص س ــال إن الن ــري ق الهاج

ــج. ــة الخلي ــص منطق ــه تخ ــا في ــزة م ــود مي ــي، لوج ــرج خليج مخ
وأضــاف أن لهجــة العمــل شــاعرية، إذ يتعمــد إســاعيل عبــد اللــه هــذا 
اللــون يف كتاباتــه، وأن مــا مييــز هــذا النــص أنــه ال يلتــزم بالصــورة النمطيــة 
للشــخصيات، كــا أنــه يضــع األســياد مــكان طبقــة العبيــد ويضــع العبيــد يف 

ــكان األســياد. ــار م اختب
وأوضــح الهاجــري أن هنــاك حرفيــة عنــد اســاعيل عبداللــه، هــي عــن املخرج، 
ــا،  ــا وتاريخي ــرس األحــداث علمي ــو يف ــص، فه ــادات الن ــن إرش ــك م ــن ذل ويتب
والثيمــة األساســية  لهــذا العمــل هــي الحريــة )تحــرر العبيــد وحريــة املــرأة(، 
ففــي فــرتة مــن الفــرتات ظهــر موضــوع العبيــد يف البيــوت الخليجيــة، رغــم أن 
االســتعار كان يحــاول التقليــل منهــا ويعمــل عــى إنهائهــا يف تناقــض غريــب 

كونــه مســتعمرا، فابتــدع فكــرة صــك الحريــة. 
ــة الشــخصيات،  ــث تركيب ــص مــن حي ــب الن واســتعرض الهاجــري بعــض جوان
موضحــا أن الهــرب كان هــو الحــل بحســب العــرض املرسحــي، وهــو مــا اتضــح 

يف هــروب “ميثــا” وكذلــك هــروب البنــت “عذيــة”.
ــف  ــن املؤل ــبقا ب ــا مس ــاك تعاون ــح أن هن ــن الواض ــال إن م ــراج، فق ــا اإلخ أم
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واملخــرج، وهــذا خلــق نوعــا مــن التفاهــم، متســائا: مــا الــذي فعلــه العامــري؟ 
ــف  ــة وعص ــود ورش ــا وج ــح أيض ــن الواض ــه إن م ــؤاله بقول ــن س ــا ع ومجيب
ــا  ــاده أن املخــرج اســتغرق وقت ــا عــن اعتق ــذا العمــل، معرب ــق له ــي دقي ذهن
ــزم  ــص والت ــى الن ــرا ع ــظ كث ــا حاف ــص ك ــة للن ــورة العام ــم الص ــرا لفه كب
ــزام  ــاول االلت ــن، وح ــورة وأداء املمثل ــى الص ــب ع ــه، ولع ــه ومفردات بقوانين

ــص. ــب يف الن ــادات الكات بإرش
وأضــاف أن املخــرج اســتخدم اإليقــاع يف اســتهال العــرض، ثــم دخلــت الجوقــة، 

مــا شــكل عنــرص جــذب للمشــاهدين وأثــار التســاؤالت.
وأشــار إىل أن األزيــاء كانــت قريبــة أو هــي متثــل الــزي االســكتلندي يف إشــارة 
إىل تعامــل الريطانيــن ضــد االســكتلندين، ويف هــذه الحالــة هنــاك تشــابه بــن 
تلــك الحقبــة التاريخيــة والظــرف التاريخــي املشــابه مــع االســتعار الريطــاين 
للخليــج مــع الربــط مبوضــوع العبيــد، وإن بــدا ذلــك خيطــا رفيعــا يف العــرض 

املرسحــي.
وأشــاد الهاجــري باســتخدام رقصــة )الشــويبة(، إذ أضافــت بعــدا جاليــا 

واســتُغلت دراميــا.
وانتقــل الهاجــري إىل التمثيــل وأشــاد بــأداء الفنانــة “بــدور”، وقــال إنهــا 
حــازت والفنانــة “ســارة” عــى مســاحة كبــرة عندمــا متكنتــا مــن الــدور شــكا 

ــا. ــا يف أدائه ــجمتا مع ــا وانس ومضمون
ولفــت إىل أن عــودة الفنــان حبيــب غلــوم للمــرسح، كونــه مــن الــرواد، أضــاف 
ــة وكان  ــة عالي ــوم بلياق ــع غل ــرض، إذ متت ــاع الع ــن إيق ــع م ــل ورف ــرا للعم كث

مــدركا متامــا ألبعــاد الشــخصية.
ــهولة  ــع س ــا م ــودا عالي ــدم مجه ــه ق ــال إن ــيش، ق ــوىس البقي ــان م ــن الفن وع
التنقــل بــن شــخصية وأخــرى، وكان حــارضا دامئــا، بــأداء اتســم بالتناغــم بــن 

ــون. ــكل واملضم الش
ــو  ــرج وه ــن املخ ــا ب ــاك توافق ــري إن هن ــال الهاج ــينوغرافيا، ق ــأن الس وبش
ســينوغرايف أصــا وبــن مهنــدس الديكــور، فــكان مثــة تجريــد ورمزيــة يف 
الشــكل العــام، كــا كان لإلضــاءة دور واضــح يف العمــل إىل جانــب مــا حملتــه 

ــن دالالت. ــاء م األزي
األفــكار  تباينــت  وقــد  الحضــور،  العمــل مبشــاركة  حــول  حــوار  وجــرى 
والتســاؤالت لتشــمل جــرأة الطــرح، واملســافة بــن الرؤيــا وتنفيذهــا، وتحــول 
ــة إىل أداء  ــاء، باإلضاف ــر األزي ــدم تغي ــا، وع ــكان ثابت ــاء امل ــخصيات، وبق الش

املمثلــن. 
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مجاريح.. انتصار لقيم الحرية

يبــدو تنــاُول مفهــوم “العبــد” يف املــوروث الشــعبي حضاريــا عــى مســتوى 
العــامل، ســواء يف الفــرتة التاريخيــة الواحــدة، أو ضمــن فــرتات تاريخيــة 
مختلفــة، ُمكــّررا لجهــة ثياتهــا، كــا هــي حكايــة “ســبارتاكوس”، و”عنــرتة 
وعبلــة”، وهــا قبــل اإلســام، وصــوال إىل “مجاريــح” التــي قدمهــا يف الراهــن 

ــه. ــُف املرحــي اســاعيل عبــد الل املؤل
ــيد  ــض س ــري، برف ــد العام ــا محم ــي أخرجه ــة، الت ــة املرحي ــيء حكاي وتج
النواخــذة غانــم بــن ســيف، تزويــج ابنتــه ميثــاء للعبــد فــروز الــذي كان قــد 

أنقذهــا مــن الخطــف أثنــاء الغــزو.
ومل يكتــِف غانــم برفــض الــزواج فقــط، وإمنــا عــّر فــروز بأنــه عبــد وســيظل 
ــافات  ــروز إىل مس ــب ف ــداث يذه ــياق األح ــد. ويف س ــن عب ــه اب ــدا، ألن عب
بعيــدة ليصــل إىل معســكر لإلنجليــز ليجــرتح أعــاال هنــاك، يحصــل بعدهــا 
منهــم عــى صــك حريتــه، إال أن هــذا الصــك ال يشــفع لــه عنــد والــد الفتــاة 
التــي أحبهــا قلبــه، ال بــل يجــد أن والدهــا يعّدهــا للــزواج مــن ابــن عمهــا. 
ــك األســود  ــا: “ولون ــه والده ــول ل ــه حــر، يق ــه بأن ــروز ل ــة ف ــد مواجه وعن
كيــف ســتزيله، فلــن تنقــذك حريتــك، فأنــت بالنســبة لألعــراف االجتاعيــة 

ســتظل عبــداً بســبب دمغتــك الســوداء إىل يــوم الديــن”.
ــة الظــروف  ــد، بتهيئ ــن العبي ــروز م ــاء ف ــوم أصدق ويف ســياق األحــداث يق
ــاء قبــل دخــول ابــن عمهــا عليهــا. وبعــد أن يتــزوج العاشــقان  لهــروب ميث
ــم  ــة غان ــذي كان ضحي ــروز ال ــوم ف ــة”، يق ــمياها “عذي ــت أس ــا ببن ويرزق
ــه  ــان ابنت ــه بحرم ــو نفس ــوم ه ــه، يق ــن ابنت ــه م ــن زواج ــه م ــا حرم عندم
مــن الــزواج ممــن أحبــه قلبهــا، ليكــرر هــو منــط غانــم وذلــك حــني يقمــع 
ابنتــه ويحرمهــا مــن الــزواج ممــن تريــد، عــى اعتبــار أن البنــت ال تشــاَور يف 

ــن صديقــه. ــا زوجــا هــو اب ــار له ــا، ويخت مســألة زواجه
لكــن الــرد يف النــص الدرامــي، عــى أطروحــات غانــم، بتكريــس العبوديــة، 
ــلطة  ــن س ــك م ــأيت بص ــة ال ت ــأن الحري ــة؛ ب ــخصية عذي ــن ش ــاً م ــاء قيمي ج

ــني. ــن رب العامل ــا تجــيء بالفطــرة م ــز، وإمن اإلنجلي
عنــارص  بصياغــة  البرصيــة،  املشــهديات  إنشــاء  عــى  اإلخــراج  اشــتغل 
ــة للقامتــة،  ــوان املائل الســينوغرافيا، ليغــدو الفضــاء فيهــا مناظــر تضــج باألل
تتحــرك الشــخصيات داخلهــا وفــق منــط االحتفــاالت الفرجويــة؛ متقلبــة 
ــة األداء  ــا جاذبي ــٍة صّرته ــا، يف ساس ــا بعض ــة وراء بعضه ــا متعاقب يف حركته

الفــردي والجاعــي للممثلــني.
ــص  ــة يف ن ــة األدبي ــارص الدرامي ــم العن ــى قي ــرج ع ــة املخ ــت رؤي وحافظ
ــي  ــعبية، والت ــة الش ــات الحكاي ــى تقني ــم ع ــلها ينتظ ــون تسلس ــرض، ك الع

ــا  ــي قادته ــة “الشــويبة”، الت ــا يف املشــاهد األخــرة يف احتفالي ــت ذرواته كان

شــخصية القــايض. فظهــرت زاخــرة باللوحــات الراقصــة، والحــوارات املنطوقــة 

ــواد  ــام وامل ــة األحج ــي مختلف ــات الطواق ــىاً، وهيئ ــرات أساس ــات الن بجالي

ــن  ــها م ــا ونقوش ــادة خطوطه ــس املف ــم املاب ــا، وتصمي ــة يف صناعته الداخل

املــوروث الشــعبي، والطبــول واإليقاعــات والــرب بالعــي واملكيــاج عــى 

الوجــوه، ورضب الوجــوه بالدقيــق األبيــض. وكانــت تلــك الجاليــات تســرها  

ــدل  ــن الع ــه.. لك ــايض وحراس ــا كان.. ق ــا م ــة )كان ي ــام أغني ــات وأنغ كل

ــن(. وي

ــوة  ــري، بق ــا اإليحــايئ والتعب ــات الســينوغرافيا، بفعله ــد أســهمت جالي وق

يف إنشــاء الفضــاء املرحــي، ســواء يف إظهــار الخيــوط املنســدلة مــن أعــى 

عمــق املــرح إىل أســفله، كقضبــان تــؤرش دالالتــه عــى وجــود فضــاء 

اجتاعــي تعيشــه مجاميــع شــخصيات العبيــد، أو يف تحديــد امليــزان البــرصي 

لــكل مشــهد ولوحــة، أو يف تصميــم أزيــاء الشــخوص التــي أبــرزت الرتاتبيــة 

ــان الفــوارق الجنســية للنســاء والرجــال.  ــة للشــخصيات، أو يف تبي االجتاعي

يضــاف إىل ذلــك منظــر التشــكيل يف خلفيــة املــرح، الــذي أوحــى بوجــود 

حفــل زفــاف ميثــاء عــى ابــن عمهــا، مبــا احتــوى مــن قطــع قــاش، وأزيــاء 

ــوان متعــددة. شــخوص ومخــدات، بأشــكال وأل

كل تلــك الرمــوز والعامــات الدالليــة، التــي بثتهــا إيحــاءات وتعبــرات 

ــكّلت يف  ــداليل، ش ــرها ال ــاذًة يف تأش ــاٍت أخ ــينوغرافية جالي ــارص الس العن

تناغمهــا الخلفيــات ملناظــر هــذه االحتفاليــة الفرجويــة. وجــاءت لوحــة 

الختــام صادمــة، إْذ كانــت شــخصية )غانــم( مبحموالتهــا الدالليــة حــول 

االســتحواذ عــى الســلطة والقهــر، تــرب بالســوط شــخصية )فــروز( 

املضطَهــدة والعبيــد اآلخريــن، لتثبيــت املفهــوم الدائــم النهــزام ثــورة العبيــد 

كــا فشــلت ثــورة “ســبارتاكوس” ومتــرد “عنــرت”. هــذا مــا كــرّس مرامــي بُعــد 

ــأن توريــث  النــص الدرامــي الرمــزي، الهادفــة إليقــاظ أحاســيس النظــارة، ب

ــادًة  ــيء ع ــي، يج ــرتاب الداخ ــوء االح ــي، ونش ــان االجتاع ــره واالحتق الك

ــة. ــة، والقومي ــية، والعرقي ــة، والجنس ــوارق الطبقي ــس الف ــل تكري بفع

ــات  ــى جالي ــس شــكلها ع ــة، املتأس ــذا أفلحــت هــذه الفرجــة املرحي وله

عنــارص املــوروث الشــعبي، يف طــرح رســائل معــارصة، تهجــو قوانــني الســائد 

ــاً. ــاً وثقافي سياســياً واجتاعي

*ناقد مرحي.
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ــل  ــن أفض ــّد م ــي تع ــة الت ــذه املرسحي ــر يف ه ــه العاب إن د.عبدالل
ــي  ــي الواع ــداره الفن ــد اقت ــا، يؤك ــا وأخرجه ــي كتبه ــات الت املرسحي
ــو  ــب وه ــه يكت ــو أن ــا ل ــي، وك ــل املرسح ــة الفع ــاز يف كتاب وبامتي
ــاء  ــرسح أو يف فض ــبة امل ــى خش ــة ع ــا ورؤي ــا وروح ــد نفس يتجس
العــرض املرسحــي، أو كــا لــو أنــه يــرى تلــك املســاحات الامرئيــة 
بوصفهــا نصــا يتقاطــع مــع النــص املكتــوب بوصفــه فعــا مرسحيــا 
ــا. ورمبــا زاد مــن وتــرة هــذا الرتســخ الواعــي للفعــل املرسحــي  حي
ــاق  ــايف الخ ــم االخت ــتباكه الحمي ــة، اش ــاحاته الامرئي ــريئ ومس امل
مــع دراماتورجيــا العــرض املرسحــي، صديــق التجربــة والحافــر 
ــاين،  ــل القحط ــد د.فيص ــب والناق ــة، الكات ــا ورؤي ــه، نص ــا بجانب فيه
الــذي جــاس معــه يف هواجــس هــذه الحــاالت القهريــة املركبــة وفــق 
اســتقصاء اختــزايل دال للكلمــة والفعــل والحــاالت االســتضافية التــي 
تعضــد كل مــا مــن شــأنه أن يفتــح أفقــا لحــث التجربــة عــى التجي 

ــي.  ــرض املرسح ــاء الع ــدة يف فض ــذات املتجس ــة ال ومشاكس
إنهــا كتابــة الرؤيــة، حيــث القلــق يتنفــس مــن كل مســامات التجربة 
ــوس يف  ــل الج ــل قب ــق الفع ــو تحق ــزاح نح ــادرة تن ــبق أي مب ويس
ــق  ــا أن تتحق ــن له ــي ال ميك ــة الت ــي الرؤي ــه، وه ــوغات حدوث مس
وتتجســد إال باعتــال فكــري وفنــي يف تفاصيلهــا وتضاعيفهــا، وذلــك 
ــم  ــي يُزع ــكار الت ــن األف ــاد م ــائد واملعت ــن الس ــها ع ــأى بنفس يك تن

ــا رؤى. أنه
ومــا أصعــب الــرؤى وأكرهــا شــائكية، حــن يكــون الحفــر والبحــث 
يف “الصبخــة”، هــذه األرض التــي ال تنبــت ســوى األســونة والرطوبــة 
والجفــاف، وال ميكــن ألي قطــرة مــاء فيهــا أن تستنشــق هــواء نقيا ما 
دامــت آفــات البعــوض تقطــن فيهــا، فهــي أشــبه يف داللتهــا األشــمل 
بـــ “األرض اليبــاب” لـــ ت. إس. إليــوت، وأقــرب لــروح “أرض ال تنبت 
الزهــور” ملحمــود ديــاب، ولكنهــا يف الوقــت نفســه تنســج أحداثهــا 
ــي  ــل ورشاك امليثولوج ــد حبائ ــلة، لتعق ــة متناس ــة قهري ــق أزمن وف
بالعقائــدي بالــرتايث يف سلســلة عصيــة القطــع والقطيعــة بــن املــايض 
ــذي  ــا األوىل واألخــرة هــي الحــب ال والحــارض واملســتقبل، ضحيته
جمــع بــن فهــد ومريــم رغــم رفــض أرستيهــا ارتباطهــا بعضهــا 
ــادات  ــد وع ــو تقالي ــد نح ــرف فه ــن انج ــا ح ــرّق بينه ــض، وف ببع
أرستــه املحافظــة املتزمتــة، ففّضــل االبــن منصــور عــى ابنتــه مريــم 
وأراد البنــه مــا مل يــرده يومــا وتحقــق مــن زواجــه مــن مريــم األم، 

الســجون والقســوة، ولتكــون أكــر فضحــا وتعريــة للنفــس املقهــورة 
الســجون  جغرافيــا  ودالالت  معــاين  وتتعــدد  ولتتحــرك  خلفهــا، 
والقمــع يف فضــاء العــرض كلــه، ولتصبــح هــذه القضبــان املتعــددة 
ــي  ــخصيات الت ــا للش ــة يف معاناته ــة موازي ــدة ومتباين ــاالت ع يف ح
ــا تتجــى  ــا األدوار، وهن ــادل معه ــا تتب ــو أنه ــا ل ــا وك ــزوي خلفه تن
ــات  ــوات العاق ــتنطاق حي ــة يف اس ــة والفكري ــرج الفني ــة املخ رؤي
املتبادلــة واملتقاطعــة واالشــتباكية يف فضــاء العــرض املرسحــي، 
انطاقــا مــن كونهــا مــادة أساســية شــكلت الصــور التخييلية الرئيســة 
لفداحــة هــذه الرتاجيديــا الســوداء ومآالتهــا املقبلــة، معضــدة برؤيــة 
ســينوغرافية اتــكأت عــى ورش مختريــة للفضــاء املــادي والبــرصي 
والصــويت للعــرض، الديكــور واألزيــاء واإلضــاءة، واملوســيقى والغنــاء، 
األمــر الــذي أســهم يف تكويــن عــرض مرسحــي أشــبه بقصيــدة 
ملحميــة متطــر علينــا برتانيمهــا وأضوائهــا وصورهــا املتعــددة متباينة 
األزمنــة واملشــارب، وال تكــف عــن الهطــول واالنهــار بغيــة فضــح 
ــاب )الصبخــة( حتــى وإن أنجبــت هــذه األرض يف  هــذه األرض اليب

ــا.  ــا عــى يبابه ــة املطــاف عقــا يزيدهــا يباب نهاي
ــن املخــرج  ــا ب ــة يف أقــى مدياته ــار الرؤي ــام اختب ــا نكــون أم وهن
والدراماتــورج، وبــن مصممــي الســينوغرافيا ومنفذيهــا، محمــد 
واالكسســوارات(،  )األزيــاء  املــذن  فهــد  )الديكــور(،  الربيعــان 
ــن  ــوت(، الذي ــويش )الص ــه البل ــاءة(، عبدالل ــار )اإلض ــه النص عبدالل
شــكلوا جميعهــم عرضــا مرسحيــا تــآزرت فيــه كل ممكنــات اإلبــداع 

ــة. الرؤيوي
ــأس  ــب والي ــاالت الح ــن ح ــر ع ــرايف املع ــتغال الكروغ ــأيت االش وي
والخيبــة والوهــم والســحر بــن هــذه العاقــات العاطفيــة القهريــة 
واملضطربــة واليائســة بــن شــخصيات العــرض، واملســهمة يف تأجيج 
ــي  ــن األب )ع ــاح( و)آالء(، وب ــن األم )س ــة ب ــرصاع خاص ال
الحســيني( و)عبدالعزيــز بهبهــاين( يف أغلــب تحوالتهــا 
العاجــز  املســتلب  االبــن  وبــن  والزمنيــة،  النفســية 
املخــص نفســيا وإنســانيا )يوســف البغــي( وبــن 
أبيــه وأختــه )مريــم( وإرثــه القهــري الثقيــل املوجــع 
واملفجــع حــد عــدم االحتــال والهلوســة والهســرتة 
والجنــون... يــأيت هــذا االشــتغال الكروغــرايف الــذي 
عــر  والوهــم  الحلــم  لحظــات  فيــه  تتداخــل 
أجســاد ال تنتمــي لــألرض يف لحظــات تجليهــا، وال 
تختلــف عــن دود هــذه األرض يف لحظــات يأســها 
واحتضارهــا، ليشــكل صــورا دالليــة معــرة وآرسة 
تنتشــل الواقعــي مــن حضــوره العــادي واملتوقــع، 
ــى  ــد تج ــوي، وق ــل الرؤي ــة التأوي ــح يف حال لتصب
ــان  ــدى الفن ــه، ل هــذا االشــتغال يف أقــى ممكنات
االبــن منصــور )يوســف البغــي(، هــذا الفنــان الذي 
اختزلــت روحــه واختــزل جســده كل لحظــات اليــأس 
والخيبــة والحرمــان، فــكان ممثــا ســاحرا بأدائــه 
ــه  ــت يف لحظــات، وبانفعاالت الجســدي املنكــرس واملتفل
ودالالت  معــان  عــن  فيهــا  مفــردة  كل  تومــئ  التــي 
بعيــدة ومتعــددة. كان جســده لغــة روحــه وتحوالتهــا، ومــا 

لتنتهــي الكارثــة مبــوت الحــب وعجــزه شــبه املطلــق يف روح ابنتــه 
مريــم ضحيــة حرمــان ابنــه منصــور مــن الحــب، ولتكتمــل املأســاة 
أو الرتاجيديــا القهريــة الدمويــة مبــوت كل نبــض لــه عاقــة بالحــب 
ــت  ــي أصبح ــم الت ــه مري ــه زوجت ــد، وتي ــس وروح فه ــا يف نف يوم

شــاهدا رافضــا عــى رأس مقــرة هــذا الحــب املقهــور. 
هــي عذابــات الــروح إذن، تلــك التــي حملــت عــى كاهلهــا صخــرة 
ســيزيف ومل تتمكــن بعــد مــن التخلــص منهــا حتــى مــوت أو عــذاب 
أو قهــر أو عقــاب آخــر. هــذه العذابــات التــي شــكلت رؤيــة العابــر 
ــا  ــذه الرتاجيدي ــداث ه ــا كل أح ــن خاله ــت م ــة وانطلق اإلخراجي
املركبــة، هيــأت فضــاء مثــرا ومســتفزا لقراءتهــا يف بوحــه الدرامــي 

املتدفــق.
إن تراجيديــا الحكايــة تبــدأ مــن بــوح حزيــن تبثــه لواعــج 

أبــواب  قضبــان  خلــف  مــن  العــرض  شــخصيات 
ســوداء ورماديــة داكنــة، يجرهــا ســاعدا فهــد 

أعــراف  عــى  األول  املتمــرد  الحبيــب،  األب 
ســيزيف  يجــر  كــا  القبيلــة،  وتقاليــد 

ــرف  ــول ال نع ــو مجه ــة نح ــه الثقيل صخرت
لــه موقعــا أو قــرارا، ليتحــول هــذا البــوح 
ــان:  ــذه القضب ــن ه ــم م ــد خروجه بع
دالالت  مــن  تحمــل  مبــا  الســجون، 
املعينــة،  املاديــة  حاالتهــا  تتجــاوز 
ــادات  ــن والع ــجن الزم ــتقر يف س لتس
والقطيعــة والقهــر، إىل حالــة التجســد 
ــا  ــا أحداث ــا بوصفه ــامل الرتاجيدي يف ع
ــز  ــرسد إىل حي ــوق ال تخــرج مــن خان
الفعــل، معضــدة بغنــاء تــرايث شــجي 
وكــا لــو أن العابــر يرســم مــن خالــه 

زمــن ومــكان وتاريــخ انطــاق وتشــكُّل 
حكايتــه ومنابــت أصولهــا وفروعهــا.

القضبــان،  مــن  تتحــرر  إذ  الحكايــة  إن 
ال يعنــي أنهــا امتلكــت حريــة أن تكــون 

حــرة طليقــة وحــرة مبــا متلــك مــن حــب، بــل 
ــددة  ــان متع ــف قضب ــا خل ــت لتضعن ــا انطلق إنه

أصعــب لحظــات تجســد الوهــم واملتخيــل بســبب الحرمــان األبــوي 
ــم  ــكل القي ــه يوســف البغــي )منصــور( ب ــك في ــذي يفت ــري ال القه
األرسيــة، لتصبــح شــقيقته مريــم )كفــاح الرجيــب( نــزف الحرمــان 
وصــورة املبتغــى يف املتخيــل. إنهــا لحظــات اختزلــت أزمنــة ســبقتها 
وأرهصــت ألزمنــة أكــر ســوداوية وبؤســا، مــا مل يتحــرر الحــب مــن 

ــري.  ــوالذي القه ــذا األرس الف ه
هــي رصخــة مل نســمعها ومل نســمع صداهــا عــى خشــبة املــرسح 
منــذ فــرتة ليســت بقليلــة، رصخــة عنيفــة يف وجــه املجتمــع 
ــة  ــة الفتكي ــالته الوأدي ــخ بس ــه التاري ــري، ويف وج ــوري القه الذك
الوحشــية، رصخــة تنهــض مــن أعــاق الــذات مثقلــة منهكــة تبحــث 
ــا  ــي رافقته ــيزيفية الت ــرة الس ــذه الصخ ــن ه ــدي م ــاص أب ــن خ ع
منــذ زمــن ســحيق، فــا تجــد غــر أن تكــون الصخــرة نفســها هــي 
ــر  ــدى املخــرج العاب ــة ل ــا مكمــن آخــر لعمــق الرؤي الخــاص، وهن
يف قراءتــه الفنيــة والفكريــة ألزمنــة القهــر الاإنســاين يف مرسحيتــه، 
علينــا أن نتأملــه مــن خــارج إطــار الرصخــة الفاقعــة املعلنــة، إذ بــات 
كل يشء يف العــرض يدعــو للرصخــة التــي يرومهــا العابــر مــن خــال 
عرضــه، مبــا فيهــا ســواد ورمــاد طقــس التجربــة اللذيــن تجليــا يف كل 

ــا وإخراجــا وســينوغرافيا. ــارص العــرض، متثي عن
ومــا أبــدع اللحظــة الرقيــة التــي تبــزغ يف قمــة العتمــة وتخبــو يف 
ــه  ــو أن ــا ل ــأيت ك ــوي ســاطع، ي ــراق وجــه أنث ــن خــال إب ــوان، م ث
حلــم نيــزيك ويخبــو قبــل أن تتبــن مامحــه، ولعلهــا أقــرب لصــورة 
ــا  ــو يقتله ــه وه ــد أخت ــا فه ــتحرض فيه ــي اس ــة الت ــة الثقيل الهلوس
بســبب خروجهــا عــى الطــوع القبــي القهــري، فــأراد أن يهــرب منهــا 
ــكيي  ــان التش ــة الفن ــرب للوح ــورة أق ــا ص ــها. إنه ــة نفس يف اللحظ
ــرة  ــراء الصغ ــة الحم ــي النقط ــة(، وه ــة املعرف ــرو )نقط ــوان م خ

ــاض. ــد مــن البي ــدو يف فســح واســع ممت ــي تب الت
ويــوازي العابــر هــذه الومضــة الرقيــة، مبــا يشــظيها يف لعبــة أشــبه 
بـــ )البــازل( لحظــة تحقــق الوهــم الناجــم عــن الحرمــان لــدى ابنــه 
منصــور وشــقيقته مريــم، حيــث يــوزع أنظــار املتلقــي ويربكهــا يف 
ســياق لعبــة تنجــز يف اآلن نفســه لحظــة اغتيــال ألب فهــد لشــقيقته، 
وهنــا تبــدو قــدرة العابــر الرؤيويــة والتخيليــة عــى تكثيــف أزمنــة 
يف لحظــات، بــل إنــه ينحــو بهــذه اإلمكانــات الفنيــة املتفلتــة 
املقصــودة، لفتــح نوافــذ أخــرى لقــراءات دالليــة أخــرى يف اللوحــة 

ــة للعــرض.  ــة الكلي امللحمي
ــر يف ســياق  ــة يف العــرض، ينســجها العاب إن هــذه اللحظــات املباغت
ســينايئ مخاتــل، عــر تقنيــة املونتــاج، يف تقطيعــه ألزمنــة املشــاهد 
ــا كمتلقــن لرتتيــب  ــه يدعون ــو أن وحــاالت التحــوالت فيهــا، وكــا ل
إعــادة وقــراءة املشــهديات يف هــذا العــرض وفــق تحــوالت األزمنــة 

فيــه.
إنــه عــرض مرسحــي مركــب ومفتــوح عــى مســاحات إنســانية 
تأويليــة هائلــة، متكــن املخــرج وفريــق عرضــه دون اســتثناء إىل 
صــوغ روحــه اإلبداعيــة بتمكــن واقتــدار، عــرض اســتوقفني وســكن 
ذاكــريت، لــذا وجدتــه واحــدا مــن أفضــل العــروض املرسحيــة التــي 
قدمــت مؤخــرا. كــا أرى أنــه جديــر بــأن ميثلنــا يف أفضيــة مرسحيــة 

ــانية. ــة واإلنس ــه اإلبداعي ــة ألهميت عاملي

يوسف احلمدان - البحرين

تعــّد مســرحية “الصبخــة” ملؤلفهــا وخمرجهــا الفنــان د.عبــداهلل العابــر، دراماتورجيــا د.فيصــل القحطــاين، إنتــاج 
فرقــة مســرح اخلليــج العربــي الكويتيــة، والتــي شــاركت يف مهرجــان املســرح العربــي يف عّمــان )٢٠٢٠(، واحــدة 
ــرأة  ــرة وج ــدة ومغاي ــث ج ــن حي ــك م ــرا، وذل ــاهدتها مؤخ ــنى يل مش ــي تس ــرحية الت ــروض املس ــل الع ــن أفض م
الرؤيــة الدراميــة والفكريــة، واكتنــاز هــذه الرؤيــة بزخــم إبداعــي هائــل ومثــر للجــدل والتأويــل، ومــن حيــث متاســها 

املركــب مــع حــاالت القهــر النفســي والروحــي واجلســدي منــذ ســحيق األزمــان وحتــى يومنــا هــذا.

الصبخة.. 
كتابة الرؤية وتجلياتها اإلبداعية على قسمات فضاء األزمنة الفاجعة
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مثــن األمــن العــام للهيئــة العربيــة للمــرسح، مديــر املهرجــان إســاعيل 

ــي  ــة الت ــن الضياف ــى حس ــة ع ــة األردني ــود وزارة الثقاف ــه جه عبدالل

أســهمت يف إنجــاح املهرجــان الــذي يشــارك فيــه أكــر مــن 400 فنــان 

ــن  ــدد م ــن ع ــة م ــرض 15 مرسحي ــى ع ــتمل ع ــف. ويش ــد ومثق وناق

ــد  ــة، فضــا عــن نــدوات وملتقــى فكريــة يف عــان وإرب ــدول العربي ال

ــة. ــاءلة العلمي ــم واملس ــوار والتقيي ــة بالح ــارب العربي ــاول التج تتن

عبداللــه خــال لقائــه وزيــر الثقافــة األردين  د. باســم الطويــيس أمــس يف 

مبنــى الــوزارة ألقــى الضــوء عــى عــدد مــن إصــدارات الهيئــة التــي تخــص 

ــرسح  ــق امل ــة لتوثي ــا الهيئ ــة تواصله ــة ثاني ــأيت كمرحل ــرسح األردين وت امل

األردين، وتضمــت دراســات حــول تاريــخ املــرسح األردين وتحوالتــه وآفاقــه، 

مســتدركا أن التوثيــق مســألة مهمــة تحظــى بعنايــة الهيئــة. 

وبحــث عبداللــه يف اللقــاء الــذي حــرضه أمــن عــام وزارة الثقافــة 

ــؤول اإلدارة  ــن، ومس ــن األردني ــب الفنان ــراري، ونقي ــزاع ال ــة ه األردني

والتنســيق الحســن النفــايل ســبل التعــون املشــرتك الــذي مــن شــأنه أن 

ــن. ــايف يف البلدي ــي والثق ــراك املرسح ــي بالح يرتق

وكان د. باســم الطويــيس عــى العاقــات املتينــة التــي تجمــع بــن 

ــل  ــتمرة بفض ــة واملس ــمية، املتواصل ــة الهاش ــة األردني ــارات واململك اإلم

ــن. ــن يف البلدي ــم القيادت دع

ــة«، ال   ــا بـ«الطيب ــي وصفه ــات الت ــيس إن العاق ــر د. الطوي ــال الوزي وق

تقتــرص عــى الجوانــب السياســية واالقتصاديــة، فحســب، وإمنــا تعــززت 

بالجانــب الثقــايف الــذي يســهم يف تكويــن وجــدان النــاس، مســتدركا أن 

الثقافــة رغــم بطئهــا إال أن تأثرهــا يتســم بالعمــق والصابــة.

أمين عام الهيئة العربية للمسرح
يلتقي وزير الثقافة األردني

وأعــرب د. الطويــيس عــن تطلعــه أن تتواصــل النشــاطات املشــرتكة، الفتــا 

ــم  ــال إن تنظي ــريب. وق ــامل الع ــة يف الع ــارة للثقاف ــد من ــارقة تع أن الش

الــدورة يف األردن شــكل إضافــة للحركــة الثقافيــة والفنيــة األردنيــة 

ــكل احــرتام. ــل ب ــر وتعام ــام وتقدي ــة، وهــي محــل اهت والعربي

وأشــار د. الطويــيس إىل الجهــود الكبــرة التــي أسســت لهــا الهيئــة 

ــذي  ــم ال ــى التنظي ــى ع ــايض، وأثن ــد امل ــال العق ــرسح خ ــة للم العربي

شــهدته الــدورة 12 التــي تقــام يف عــان ووصفــه بأنــه »نقلــة نوعيــة«. 

ــق  ــذي حق ــريب واألردين ال ــي الع ــهد املرسح ــزازه باملش ــن اعت ــا ع معربً

ــا. حضــوًرا الفتً

وقــال الوزيــر إننــا نســعى إلعــادة هيكلــة مركــز تدريــب الفنــون التابــع 

ــون  ــوم التطبيقــي يف مجــاالت الفن ــح الدبل ــوزارة، بحيــث يتســنى من لل

ــاد  ــوزارة إليج ــه ال ــف علي ــذي تعك ــه ال ــعى ذات ــو املس ــة. وه املختلف

ــون أيضــا يف املحافظــات. ــب الفن شــبكة لتدري

وأشــار د. الطويــيس إىل أن االقتصــاد اإلبداعــي يحتــل مكانــة كبــرة يف 

ــاد  ــي الرتي ــد اجتاع ــق تقلي ــعى لخل ــوزارة تس ــامل، وأن ال ــادات الع اقتص

ــد اجتاعــي. وهــو مــا يتســنى مــن خــال جهــود الفنانــن  املــرسح كتقلي

ــباب. الش

يشــار إىل أن املهرجــان كان انطلــق يف العــارش مــن الشــهر الجــاري 

ــى  ــان ع ــه يف ع ــت فعاليات ــه، وتوزع ــر من ــادس ع ــم يف الس وتختت

مســارح املركــز الثقــايف امللــي، ومركــز الحســن، ومــرسح شــمس، فضــا 

ــد. ــت يف إرب ــة أقيم ــدوة فكري ــن ن ع


