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يفوز بجائزة القاسمي ألفضل عرض مسرحي عربي 2019
مبادرة تنظيم مهرجانات وطنية ..
تؤسس لمنعطف جديد في المشهد المسرحي العربي

w w w. at i t he a t re . a e

الع��ام  ،2018ع��ام من العم��ل الدؤوب المتص��ل ،عام م��ن اإلنجاز والتغيي��ر في صورة
المشهد العربي عامة ،وفي المشهد المسرحي لعديد من الدول العربية خاصة ،فما الذي
جعل هذا العام  2018فارق ًا؟
إنه يوم الثالث والعشرين من مارس  ،2018حيث أطلق حكيم المسرح العربي المعاصر،
صاحب السمو الش��يخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،مبادرته التاريخية التي كلف
بها الهيئة العربية للمس��رح وش��رفنا بذلك التكليف ،لتنظيم مهرجانات وطنية للمسرح
في الدول التي ال تنظم مهرجانات وطنية.
قد تبدو للمتعجل هذه الفكرة س��هلة وعادية ،إال أنها في حقيقة األمر تؤس��س لمنعطف
جديد في المش��هد المس��رحي العربي ،الذي يعاني ما يعاني من غياب االهتمام ،وغياب
الخط��ط االس��تراتيجية ،وال أدل على ذل��ك من أننا وف��ور التكليف وحين ش��رعنا بوضع
الخط��ط الت��ي يمكن أن نترج��م من خاللها ه��ذه المبادرة ،ب��رزت أمامنا أول��ى الحقائق
الت��ي يج��ب أن نتعامل معها ،وه��ي أن  14دولة عربية ال تنظ��م مهرجانات وطنية ،وفي
تفاصي��ل هذا الرقم تجد دو ًال متقدمة في إنتاج المس��رح ،بل ودوال ُتن َ
َظ ُم فيها عش��رات
المهرجانات الصغيرة والتي تحمل مس��مى دولية ،كما تجد دو ًال تنفق بس��خاء على دعم
النت��اج المس��رحي المحلي ،لكنه��ا ال تنظم مهرجان�� ًا وطني ًا أو موس��م ًا وطني ًا يمكن من
خالل��ه حصاد األفضل وتصدي��ره للفضائين العربي والدولي؛ كما أن هناك دو ًال تش��هد
نتاجات مسرحية كبيرة ،ال عالقة للمؤسسة الرسمية أو المؤسسات الوطنية بها ،نتاجات
تعتم��د على تمويالت خارجية ،لذا يبدو النتاج وكم��ا لو أنه معد للتصدير الخارجي وليس
لالستهالك المحلي شك ً
ال ومضمونا.
ل��ذا يأت��ي تنظيم مهرجان محلي وطني للمس��رح الذي ينتج في داخل الدولة ،ليس��اهم
مس��اهمة كبيرة في تصحيح المس��ار ،ليدعم صحة االنتاج ومكوناته وتوجهاته ،ليزيد
مس��احة العروض المنتجة محلي ًا ،ليوفر منصة وطنية للتنافس ،وليشجع كافة العناصر
المبدعة محلي ًا ،ويهيئ المناخ لتأثيرها المحلي والعربي على حد سواء.
في العام  2018س��بع مهرجانات في المغرب وموريتانيا والس��ودان واألردن وفلس��طين
ولبن��ان واليمن ،لم تك��ن وحدها ما أنجزته المب��ادرة ،بل أنجزت تحرك ع��دد من الجهات
المعنية في دول أخرى والتفاتها ألهمية أن تقوم بواجيها تجاه تنظيم مهرجانات ومواسم
وطنية للمسرح.
إن الحدي��ث ع��ن  2018كعام لهذه المبادرة ،إنما هو الحديث عن تتويج لعش��رية إنطالق
الهيئة العربية للمسرح عام  ،2008وبنفس السياق والروح من مبادرة ثاقب الفكر والرؤية
حكيم المسرح العربي ،صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
وها نح��ن في العام  ،2019ننطلق في الس��نة الثانية من هذه المبادرة والتي ستش��هد
تنظيم الدورة الثانية من تلك المهرجانات الس��بعة ،وستشهد انضمام مهرجانات وطنية
أخرى لركب هذه المهرجانات.
أم��ا نحن في الهيئة العربية للمس��رح ،فإننا نش��عر باإلنجاز والفخ��ر واالعتزاز للتكليف
المش��رف ولإلنجاز  ،ونعاهد المس��رح العربي ب��أن نمضي نحو تحقيق الهدف األس��مى
بتنمية المس��رح العربي م��ن خالل كافة البرام��ج التي نعمل عليها ف��ي منصات البحث
والتأليف والتوثيق ومراكز الفنون األدائية وفنون العرائس ،والمسرح المدرسي الذي نعتز
بأنن��ا أنجزنا تدريب آالف المعلمين فيه ،لكننا نعتز أكثر بأننا أنجزنا أول منهاج مدرس��ي
للمس��رح من الص��ف األول حتى الثاني عش��ر بالتعاون م��ع وزارة التربي��ة والتعليم في
اإلمارات العربية المتحدة.
إنن��ا ومن خالل التعاون المثمر مع المؤسس��ات الرس��مية واألهلية والنقاب��ات واالتحادات
والفرق ،والمؤسسات العربية والدولية مثل األليكسو واليونسكو وجامعة الدول العربية،
نيم��م وجهنا ش��طر الحضور الدولي ال��وازن الذي يليق بكل ما ينتج ويبدع المس��رحيون
العرب.
ومن هنا فإن  2018عتبة قوية لعشرية جديدة مفعمة بالطموح والثقة.
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2019
كعادته إنطلق المهرجان متزامن ًا مع اليوم العربي
للمسرح في العاشر من يناير ،وشهد االفتتاح:
إلقاء الفنان الجزائري الكبير سيد أحمد أقومي
رسالته في هذا اليوم ،من المعلوم أن العمل بهذا
التقليد بدأ عام  2008حيث كان العاشر من يناير
 2008يوم اإلعالن الرسمي عن ميالد الهيئة
العربية للمسرح ،جاءت الرسائل متتابعة على
النحو التالي:
•عام  2008د .يعقوب الشدراوي – لبنان.
•عام  2009أ  .سمحية أيوب – مصر.
•عام  2010أ .عز الدين المدني  -تونس.
•عام  2011أ .يوسف العاني – العراق.
•عام  2012أ .سعاد عبد الله – الكويت.
•عام  2013أ  .ثريا جبران – المغرب.
•عام  2014صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي  -اإلمارات.
•عام  2015د .يوسف عايدابي – السودان.
•عام  2016أ  .زيناتي قدسية – فلسطين.
•عام  2017أ  .حاتم السيد – األردن.
•عام  2018أ  .فرحان بلبل – سوريا.
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نص رسالة اليوم العربي للمسرح للعام  ،2019كتبها الفنان الجزائري سيد أحمد أقومي

الفنان الجزائري سيد أحمد أقومي

المسرح الذي أريد ..
جئت إلى المسرح ألنه كان حلمي ،المسرح هو فن الوهم الذي يؤازر الحقيقة
و يقف في وجه األكاذيب.
جئت إلى المسرح حين أدركت أن الخيال يستطيع أن يغير الواقع.
حين كان التاريخ دج ً
ال ،أردت أن أعتلي الخشبة ألقول الحقيقة .لم يكن المسرح
بالنسبة لي قناعة فكرية فقط ،بل كان إيمان ًا يالمس الروح ،كنت أحمل جمرة
فرح من يحمل أغلى”كوهينور»(( )KOHINOORماسة) في
المسرح بغبطةِ و ِ
العالم ،المسرح عندي درب سري مدهش قادني إلى ماهيتي ،إلى كينونتي
الحقيقية؛ لم أكن أمثل ،كال أبداً ،كنت أعيش ،أعيش أسئلتي ،عزلتي ،حيرتي،
دهشتي ،تمردي ،ثورتي ،عذاباتي ،فرحي ،انسانيتي؛ كنت أنهمر على الخشبة
بكل كياني و كان المسرح هو الخالص.
جئت الى المسرح حين”كان الليل يخاف من النهار”.
دخلته في الزمن المناسب.
عشته مع فنانين استثنائيين..
دخلت تفاصيل حلمي الذي بدأ في سن السادسة ،كان حلمي الوحيد أن أكون
ممثال مسرحيا ال غير.
كان المرحوم “محمد بوديا(((“ينظر إلي باندهاش ويقول  :كيف لشاب فنان
ومثقف مثلك أال يدخل معترك السياسة ؟ ! كنت اضحك وأجيبه”:لقد كذبت على
أبي حين وعدته – من أجل أن يتركني في الحضرة المقدسة للمسرح  -أن أكون
سفيرا ً أومحامي ًا أوطبيب ًا لكنني أبدا ً لم أعده أن أكون سياسيا».
وقد كنت على الخشبة سفيرا ً للحلم اإلنساني و محامي ًا لكل القضايا العادلة
وطبيب ًا يحاول أن يجد دوا ًء للحماقة البشرية.
سأعود إلى بدايات هذا الحلم ،إلى بدايات المسرح في الجزائر...
بعد زيارات الفرق المسرحية العربية المتكررة للجزائر خالل فترة االستعمار
الفرنسي ،اكتشفت النخبة الوطنية أن هذا الفن خطير وفعال ،يمكنه أن يغير و
يخلق لدى الجمهور وعي ًا سياسي ًا .لذا تأسست الفرق المسرحية والجمعيات ،و
كان هدف هذا التأسيس هو تكريس وعي وطني من أجل تحرير الجزائر؛ من
هذه الفرق الفرقة الفنية لجبهة التحريرالوطني التى تأسست بتونس و التي
كان يشرف عليها أستاذي المرحوم مصطفى كاتب.
ولقد استمر هذا النهج بعد االستقالل وهو خدمة القضايا الوطنية و كل قضايا
الشعوب التي تسعى الى التحرر من كل أنواع الهيمنة؛ في هذا السياق  ,أرى انه
على الفنان المسرحي الحقيقي ،كي ال يكون أداة دعائية  ,االحتفاظ بشعلة
اإلبداع لديه و االبتعاد عن التسطيح .
إن المسرحي المسكون بالتمرد هو دائم االنخراط في القضايا اإلنسانية.
إنه الالمنتمي بامتياز ،والمنتمي بامتياز أيضا للحق و الخير و الجمال؛ ذلك أن
خطب جوفاء.
شعارات فارغةً أو
بيانات سياسيةً أو
المسرح ليس
ٍ
ٍ
َ
إذا أصبح المسرحي في خدمة هذا النوع من المواضيع ،فما عليه ،إال مغادرة بناية
َ
حمل األبواق و االتجاه إلى مقرات األحزاب و التجمعات السياسية ،و
المسرح و
ليعلن موته هناك.
 1محمد بو ديا (  )1973 - 1932مقاتل ثوري ومسرحي وصحفي جزائري انخرط في صفوف الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ولد في حي الباب الجديد (من أحياء القصبة العليا) فيالجزائر العاصمة .بعد
تلقي تعليمه ،تأثر بالتيار الوطني االستقاللي ثم اهتم بالمسرح حيث التحق بالمركز الجهوي للفنون
الدرامية في عام  .1954هاجر بعد اندالع الثورة إلى فرنسا وانضم إلى فيدرالية جبهة التحرير هناك،
شارك في عدة عمليات فدائية جرح في إحداها عام  ،1956كانت أكثر عملياته شهرة هي تفجير
أنابيب النفط في مرسيليا يوم  25آب 1958م التي قبض عليه بسببها وحكم بالسجن  20عاماً .نجح في
الهرب من السجن عام 1961م ولجأ إلى تونس .عمل في فرقة المسرح التابعة لجبهة التحرير الوطني،
وفي كانون الثاني عام  1963أصبح مدير اإلدارة للمسرح الوطني وهو أول مسرح أقيم فيالجزائر بعد
االستقالل .أسس جريدة”نوفمبر”و»الجزائر هذا المساء /المصدر ويكيبديا
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إننا نتقاسم مع السياسيين أحيانا
نفس الفضاءات و نتوجه لنفس
الجمهور ،ومثلهم نطمح للتأثير على
المتلقي ،لكن الفرق شاسع بيننا.
قد يقول البعض إن شكسبير نفسه
كان يهتم بالسياسة ،هذا صحيح ،لكنه
لم يكن سياسيا ،لقد كان فنانا مبدعا
عمالقا ،وتأتي إشاراته السياسية في
ثنايا مسرحياته بذكاء ودهاء كبيرين،
ولم تكن مسرحياته غارقة في
السياسة وااليدولوجيا.
يريد منا السياسيون أن نكون همزة
وصل ...
لقد قالها لنا ذات يوم الرئيس الراحل
هواري بومدين”أريدكم ان تكونوا
همزة وصل بين القمة والقاعدة»
عفوا أيها الحضور الكريم ،المسرحي
الحقيقي ال يمكن أبدا أن يكون جسرا ً أو
بوق ًا أو همزة وصل،
إنه صوت الحقيقة وضمير األمة،عليه
أن يحمل بأمانة الرسالة”ليكون رسوال و
ليس عبدا مأجورا”الرسالة التي وجد من
أجلها المسرح ،أال وهي خدمة قضايا
اإلنسان ،وعليه أن يجعل أي فضاء
يتحرك فيه حدث ًا مسرحيا يشجع على
التفكير والمساءلة و النقد.
يتحدث الكثير من المثقفين و
اإلعالميين و السياسيين ضد العنف
اللفظي والبدني الممارس على بعض
الفئات و األفراد ،لكنهم يتناسون او
يتجاهلون العنف الذي مورس و يمارس
منذ زمن طويل على الفنان المسرحي،

و الذي -لألسف الشديد  -لم يصنف بعد
ُهج َن
كمبدع للقيم الجمالية ،و إنما است ِ
فنُّه بتصنيفه كمهرج – مضحك –
عجاجبي.
هذا التصنيف ظل مكرس ًا في الالوعي
الجمعي إلى يومنا هذا ،و لهذا ظل الفنان
المسرحي في أدني المراتب االجتماعية.
لقد تنازلت عن لقبي و اخترت اسما
مستعارا ً”سيد احمد أقومي”من أجل
المسرح و المسرح فقط ،فالمسرح
كينونتي ،وهويتى التى أعتز بها حيثما
أكون .وحتى حين أكون في المنفى ،فإن
مسرح وطن ًا ،و في كل
لي في كل بناية
ٍ
خشبة أقف عليها حبل سري يجمعني
بأخي اإلنسان.
وإذا كان المسرح اإلغريقي قد بنى
فلسفته على مبدأ الصراع بين البشر
واآللهة ،فعلينا نحن كمسرحيين عرب
في هذا الزمن الشائك أن نوظف فننا
السامي لخدمة مجتمعاتنا ،وذلك
بإرشاد المتلقي إلى منابع الفهم و
الحكمة ومن أجل التغيير ،التغيير الذي
ال يكون بالوقوف ضد أشباه اآللهة فوق
هذه األرض فقط ،ولكن من أجل ذلك
التغيير الذي يصنع منا متمردين حتى
النخاع ،تمرد الفهم المقدس الذي يعرف
الكثير عن األعالي و األعماق ،وليس
مجرد ثوريين سطحيين.

تلك هي رسالة المسرح..
وهذا هو المسرح الذي أريد..
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شكرا ً للهيئة العربية للمسرح على هذا
التكريم الذي أسعدني كثيراً ،إنه تكريم
للمسرح الجزائري العريق ،وهو أيض ًا
تكريم للشهيدين الكبيرين علولة(((
و مجوبي(((.
شكرا ً ألنكم جعلتموني استحضر في
هذه اللحظة أصدقائي وزمالئي الذين
منارات
رحلوا ،وصنعوا من مسيرتهم
ٍ
نهتدي بها كلما حاصرتنا الظلمات
والعواصف.
شكرا ً لسمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي لدعمه المستمر
للمسرح ،ذلك ألنه يدرك أن المسرح
يبني ما يعجز عنه السياسيون.

«وسيبقى المسرح ما بقيت الحياة»

(((

 -2عبد القادر علولة ( )1994 - 1939كاتب
مسرحي جزائري .ولد يوم  8يوليو  1939في
مدينة الغزوات بوالية تلمسان في غرب الجزائر،
ودرس الدراما في فرنسا .وانضم إلى المسرح
الوطني الجزائري وساعد على إنشاءه في عام
 1963بعد االستقالل.وكان قبل مقتله في يناير
 1994يتهيأ لكتابة مسرحية جديدة بعنوان
«العمالق» ،ولكن يد اإلرهاب األعمى كانت أسرع.
عندما أغتيل شهر رمضان في  10مارس ،1994
على يد جماعة مسلحة /.المصدر ويكيبديا
 -3عز الدين مجوبي ممثل ومخرج مسرحي
جزائري ولد في مدينة عزابة بوالية سكيكدة في
 30أكتوبر  ، 1945ابن محام تعود أصوله إلي
حمام قرقور (سطيف) .أغتيل في  13فيفري 1995
بالجزائر العاصمة /.المصدر ويكبيديا
 -4الجملة التي ختم بها صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رسالته في اليوم
العالمي للمسرح عام 2007

سيرة الفنان الجزائري سيدي أحمد اكومي
•ممثل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني
•مدير سابق للمسرح الجهوي بقسنطينة
•مدير سابق للمسرح الجهوي لعنابة
•مدير أول دار للثقافة بالجزائر بتيزي اوزو
•مدير سابق لمركز الثقافة واإلعالم بالجزائر
•مدير سابق للمسرح الوطني الجزائري إلى غاية مارس
1993

المسرح

•عمل كممثل مسرحي في األعمال التالية
•مسرحية الفوهن لمولود المعمري
•مسرحية ابن المرارة لسليمان بنعيسى
•مسرحية رسول دون إله لسليمان بنعيسى
•المستقبل المنسي لسليمان بنعيسى
•خشبة إلدريس كنون
•موعد عند بالص إخراج نبيل لحلو
•تيميمون لرشيد بوجدرة
•الجنراالت لعبد القادر علولة
•هوية ألحمد صياد
•التدريب لمحمد بن قطاف
•طوق الحيل ألحمد صياد
•ألف هتاف للخنزير لمحمد ديب
•الحب وبعد لمحمد فراح .إخراج زياني شريف عياد
•مذكرات أحمق لغوغول .إخراج الطيب الصديقي
•عمايل جحا لموليير

•الجثة المحنطة لكاتب ياسين
•النازحين لغزافيي دورينغير
•كما تريد لبيرانديلو
•عودة إلى الصحراء لبرنارد  .م  .كولتيس
•ترويض الدبابة لشكسبير
•الرجل القمامة لماتي فيزنييك

السينما والتلفزيون

•مغترب على المدينة لجمال بنصالح
•ذات مرة بالواد لجمال بنصالح
•قائلو الحقيقة لكريم طرايدية
•خريف  ....أكتوبر بالجزائر لمالك لخضر حامينا
•ليون اإلفريقي ألحمد راشدي
•حصاد الصلب لغوثي بن ديدوش
•التحدي لموسى حداد
•السكرية لحسن اإلمام(مصر)
•الخارجون عن القانون لتوفيق فارس
•الطريق لمحمد سليم رياض
•اليوم الجميل لهيرفي فايبرغر
•مناطق العالم الخمس لجيرالد مورديا
•اإليطالي ألوليفيي بارو
•الجماعة لفليب تريبوا
•اكسبلوزيف لباتريس مارتينو
•ريح الغضب لميكايل رايبورن
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د .محمد يوسف نصار
()2017-1963
األردن

ما المسرح العربي الذي نريده؟
ما يمكن ان يكون عليه فرسانه (المخرج والمؤلف)

ما هي حاجـة المتلقـــــــي مــــن المســـــرح؟

كتب :غنام غنام
ساهم في إثراء المشهد المسرحي
األردني منذ مسرحيته المبكرة بياض
أعمى ،مرورا ً بعديد األعمال و المشاريع
و لجان التحكيم و المقاالت و له العديد
من المؤلفات ،منها النص المسرحي
بين التأليف و اإلعداد .كذلك نال عضوية
العديد من منظمات الثقافة الدولية،
منها المنظمة الدولية للفن الشعبي،

في الثالثين من سبتمبر أيلول
 ،2017وصلني هذا اإليميل من
الراحل د .محمد يوسف نصار أي قبل
رحيلة بثالثة عشر يوم ًا ،و يمكن
اعتبار هذه المادة من أواخر ما كتب،
و قد وضع فيها سؤاله (المسرح
العربي الذي نريده) ،حيث كان
الدكتور نصار (المولود  )1963معروف ًا
بدأبه و مثابرته و اشتباكه مع الفعل
المسرحي و في جانب مهم منه
يتعلق بالتدريس ،حيث كان أستاذا
في كلية الفنون بجامعة اليرموك
منذ عام.1991
إضافة لكونه ترأس الجمعية العربية
للفكر والثقافة التي أسسها مع زمالء له
في مدينة الرمثا ،و أغنت الفعل الثقافي
فيها ،كما ساهم الراحل في إنجاز واحد
من أبحاث ندوة «نقد التجربة – همزة
وصل – المسرح األردني” التي نظمتها
الهيئة العربية للمسرح في األردن قبل
أعوام.
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مجلة المسرح العربي تعتز بأن تقدم
هذه المقالة للمسرحيين العرب ،هذه
المقالة التي حملها ألمه  /ألمنا وطموحه/
طموحنا كمسرحيين.
إن نشر هذه المقالة بمثابة تحية لروح
الدكتور محمد يوسف نصار ،و إحيا ًء
لذكره.

يعرف الجميع أن المسرح هو من أكثر
االشكال الفنية غنى بالكنوز الفكرية،
ومن أكثر األشكال تأثيرا ً وتعبئة
للجماهير ،ألن مصادره الحقيقية هي واقع
االنسان بكل ظروفه التي تعصف به ،من
يومياته ومن االحداث والقضايا واالفكار
الصغيرة و الكبيرة التي ال تحدها المواقف
الرسمية وال األسالك الشائكة أو اللغة أو
العرق أو الدين.
هو المسرح الذي ينظر إلى حال اإلنسان
بكل أبعاده ،يبحر في قضايا مجتمعه
ويحدد وضع اإلنسان على خارطة
الحياة؛ لذا على المبدع أن يكون مشبع ًا
بالعلم ،محم ً
ال بكل هموم وآمال الناس،
فالمبدع الحقيقي هو ذلك الفنان الذي
رافق الناس في رحلة معاناتهم وهو يقدم
لهم ما يعينهم على حياتهم بكل متعة
وسرور.
  مسرح يعاني من اإلفالس:
الناظر لحال المسرح يجد و مع األسف
االفالس الفكري والمجتمعي سمة صانع
العمل ،لذلك تجده يقدم عروض ًا ال ترتقي
الى جماهيره ،بحجة أنه فوق الناس وعلى
الناس أن ترتفع إلى برجه العاجي متناسي ًا
أن عصرنا الحالي ومع تسارع الصناعة
التكنولوجية ،أصبح اإلنسان فيه أكثر
ثقافة وانفتاح ًا ومعرفة بادق تفاصيل
الحياة مع تعدد مصادر المعرفة.
فالمسرح كان وما زال سالح ًا يقدم كل
القضايا واألحداث وحتى القيم االنسانية
 ...المسرح كان وما زال مرتبط ًا باألرض
وباالنسان .
المطلوب من المبدع و المتلقي:
أجد أن المطلوب من المبدع (المخرج)
 :التفسير الذي يقود الى قوة العقل
واستشراف للمستقبل.
والمطلوب من المبدع (المؤلف)  :هو أن
يتغلغل في مجتمعه وأن يغوص في اعماق
الحياة ،حتى يستخرج الدرر الكامنة في
صدور الناس.
أما المطلوب من المتلقي  :أن يتحدى نفسه
وأن يتفاعل مع االحداث بإيجابية ويصفق
للمعروض الجيد ويتخذ موقف ًا داعم ًا لموقف
المخرج والمؤلف.
فالمسرح الذي نريد هو ذلك المسرح الذي
يتحدث عن ثورة وثروة فكرية حقيقية،
يكون رأس مالها معاناة االنسان نفسه
وجماهيره المتعبة المتعطشة للمساعدة
والمساندة.
إنه مسرح يحترم عقول رواده ،يقدم لهم
فكر جيلهم على قاعدة (ربو اوالدكم لزمان
غير زمانكم).

م�سرحية ذاكرة ق�صيرة �إخراج وحيد العجمي  -تون�س
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فعلى المبدع اليوم ،أن يواكب األحداث
وأن يرتقي الى مستوى جماهيره .
وعلى المخرج تحسس أنفاس
الحياة للجماهير المتعبة كي تعيش
بأمن وسالم .فغاية المسرح كما
نعرف االنسان ،المسرح منه وإليه
واإلنسان هو االستثمار الناجح واألكثر
ربح ًا.
هل فكرت يوما وأنت تحضر عرض ًا
مسرحي ًا هزلي ًا بأن ذلك العرض يحتاج
الى احترام عقلك ووقتك وحتى عمرك،
كي يكون عرض ًا يقدم  وجبات ذهنية
دسمة ،سواء أكانت سياسية أو اجتماعية
أو نفسية،حتى نقف على أرض صلبه
في مواجهة الحياة المتالطمة سياسيا
واقتصاديا واجتماعيا ...

نحتاج الى عرض يرحل معنا في
رحلة معاناتنا اليومية.

نحتاج الى مسرح يحترم جماهيره
ويقدم واقعه المعاش ،يقدم لنا
قضايانا الطبيعية ،بشكل بسيط دون
مغاالة أو تكلف على مستوى الشكل
والمضمون مسرح يبتعد عن الشكلية
التي ال تغني او تسمن من جوع وسط
هذا اللهيب من االحداث التي تعيشها
االمة العربية .مسرح يسهم في زيادة
مشاركة الجماهير ويقدم لهم ما
يحبون يساهم في انتاج عقول بشرية
سوية وغنية بما يدور من حولها.
هل تعلم أن مبدع ًا واحدا ً يحترم
نفسه وفكره وثقافته ويحس بوجع
األمة يستطيع أن يؤسس ألجيال

من العقول مع كل عرض مسرحي؟
بمعنى أن ما يقدمه في عرض مسرحي
محمل بهمومنا ،يستطيع أن يجاري به
حضارات وثقافات الدول المتقدمة .

دع عنك أوهامك ،فال ثورة او ثروة
مع عقلية الثور.
ُهزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية،
وفي أقل من خمسين عام ًا انتقمت من
العالم بالعلم والتقنية ،وبقي المترفون
يسألونك عن نكته فارغة أو عن راقصة
او عن قفشات جنسية .

وعليه فنحن نحتاج الى:

• مسرح يتحدث عن وجع الناس ،مسرح
يرافق الناس الى غرفهم المسقوفة
بالصاج والمبنية من الطين والقش،
مسرح يتحدث عن عمال النظافة
تحت اشعة الشمس الحارقة .
•مسرح يتحدث عن ظلم السادة ورياء
العلماء.
•مسرح يحدثنا عن البطالة المتفشية
بالمجتمع كالقنبلة الموقوتة.
•سياسة افقار و تجويع الشعوب
المضطهدة.
• الفساد و نهب المال العام.
•الطبقية و غياب العدالة في توزيع
الثروات.
•الواسطة و المحسوبية و توريث المناصب.
•الذين يقولون ما ال يفعلون.

ففي خضم هذه االحداث الدائمة المحلية
والعربية ،واألطماع العالمية المستمرة
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والمتسارعة في الوطن العربي كله ،ال
بد للفنون بانواعها وأشكالها المختلفة
أن تلعب الدور التنويري و التحريضي
الحقيقي ،أن يقود المبدعون صحوة
عربية تكللها بالثورة على كل السياسات
العتيقة وإعالن حالة الطوارئ حتى إعادة
الكرامة لالمة العربية ،ليس من خالل
التغني بالماضي المجيد ،بل من خالل
إعادة الثقة باألمة وقدراتها الروحية
والعقلية ومن خالل الشارع فقط .
إرجعوا الى جماهيركم...إنزلوا الى
الشوارع .
الموضوعات على طريقة (شوفيني يا
هاللة ...ما بتفيد /ال فائدة منها) وضعنا
باختصار ال يسر عدوا ً وال صديق ًا.
أيها المبدعون ،عيشوا نبض الشارع...
تحسسوا وجعه وآالمه .

اال يكفي ما ضاع من زمن؟؟؟
ماية وخمسون عام ًا (هي عمر المسرح
العربي) أضعناها ونحن نبحث عن
المسرح ،ماية وخمسون عام ًا تتراقص
على أنقاض الروح في إمارة العبث
والجنون ،دون نتائج “اال ما رحم ربي”
لعرض لمبدع هنا ومبدع هناك .
ماية وخمسون عام ًا مضت من أعمارنا
ونحن نبحث ونبحث عن مسرح يشفي
الغليل ،نبحث في دواخلنا وبين العروض
علني اجد مسرحي .
مايه وخمسون عاما اصطليت بإتونها

م�سرحية �أوركي�سترا �إخراج مجد الق�ص�ص -الأردن
ولم اجد ضالتي بقيت اكابد وحدتي
وغربتي كأنها نكتة سمجة اطلقها
ممثل في عرض ساخر وهو يلوح بيديه
ويقهقه ساخرا ً من سماجة نفسه
وكذبت الكبرياء األحمق في مواجهة
الجمهور .
حطني الزمان على قارعة الطريق وانا
الفظ انفاسي باحثا عن مسرح يشفي
الغليل .
اريد اآلن بعد ماية وخمسون عاما
مسرحا بعيدا ً عن صخب الترف الفني
المبتذل وان كان جادا في ظاهره يعرض
في مهرجان هنا واخر هناك ال يقدم اال
الرخص و القبيح من الموضوعات .

اال يكفي
اريد مسرحا اطير فيه إلى سماء
المحبة والخير ،يجد فيه فسحة عز بين
األمم والبشر والشعوب.
اريد مسرحا يوقظني من زيف واقع
الكذب المزخرف بالعناوين واسماء
الممثلين واأللقاب وخشبات المسرح
الملونة .
مسرح يبتعد عن مواسم المديح
األجوف والحوارات الهابطة ،عن عروض
قهوة الصباح المحالة بالشللية والتآمر،
عن نميمة المكاتب المغلقة واقتسام
الغنائم.
خمسة وعشرون عام احتضنت
بها طلبتي  ،قدمت ما املك نظريا

وعمليا قرأنا معا ارسطو و افالطون
وسقراط ،وتأملنا نصوص عظماء
ذلك الزمن العتيق قلبنا صفحات
سوفوكليس ويوربيدس واسخوليوس
ودرسنا نظريات الفن والمسرح الحديث
وانا اراقب وانظر إلى مستقبل ابنائي
كأني أرى سحابة قاتمة و النجوم في
السماء غائبة وانا اتخيل صفحات الغد
المجهول ،فإذا بأحدهم يسألني كيف
ترى المسرح اليوم وكيف سيكون غدا
فأنحني مطأطا راسي طائع ًا عاجزا غير
متفائل مشفقا على مستقبلهم .
خمس وعشرون عام مضت و لم اجد
مسرحا ادركت انني كنت اخون نفسي
وطالبي ادركت انني ما قدمت سوى
سوء فهم هنا أو لمم من فحش قدمناه
عن حسن نيه.
كان القلب فيها كاليد ناصع ًا شفيف ًا
خالص ًا لوطني وجامعتي ومعلق ًا
بأهداب الخير ومحبة لطالبي .
الشوق والحنين دستوري إلى مسرحا
من اقراني ينقذني متمنيا العون من
منهم مسرح لم تخالطة مفسدة أو
تعكر صفوة عصبية أو جاهلية.
قلب ال زال ينظر رغم سوداوية ما
خطته يدي الى مبدع يهيج جراءة عندما
ينظر لألعلى وتواضع ًا عندما يدرك
حاجة الجماهير.
اليوم سأهجر حلم الجامعات حيث
الجدل والنزاع وحوار و ابحث عن ملهم
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يرشدني إلى علياء الفن وفلسفة
االبداع الى مبدع يغتصب روحي ويملك
فؤادي ويؤسر كياني ،التمس فيه درب
المعرفة والحكمة الضائعة على خشبات
المسارح أو في نص لكاتب يشعر
بالمي.
خمس وعشرون سنة ويزيد ،نفس
الوجوه النرجسية ،ذات الكلمات البليدة
تتناسل عقم ًا وبالدةً ،وتغرق في
المسارح والعروض التي ال ترتقي الى
همومي وفنا ً منكسرا ً ال مستقبل فيه،
ال روح أو أم ً
ال..
اليوم وانا اكتب رسالتي متمنيا ان
أتنفس الحياة في عرض  ،يبلغ ذروة
الهم  ،اتخلص من اغالل الفكر المجرد
والقضايا العمياء يشق دياجير الظالم
ويعلن التمرد على اصداء األسطورة،
على النخبة البائسة ،على جنود الجبن
والتخلف وقوى النقل والنص المه..

اليوم اتمنى
ان نبتعد عن العروض التي ال طائل من
ورائها و التي تنتهي بانتهاء العرض
وان ننجز الفن لعشاقه وان نرفض أن
يمتطيهما غِ ٌر هنا أو طفل مدلل هناك،
يتقاذهما مثل دمية
.يتسلى بها في أوقات الفراغ
د .محمد يوسف نصار
االردن  /اربد
جامعة اليرموك /كلية الفنون

أهمية الماثل واآلنــي
في المسرح المعاصر

أ .د  .عجاج سليم الحفيري
مخرج – أستاذ

في المعهد العالي للفنون المسرحية

من المتعارف عليه أن المسرح فن
تركيبي ,يفترض العمل الجماعي
لتحقيق هدف إنجاز العرض المسرحي
بصورة منسجمة......
ولكنه ...وهذا شءي عظيم األهمية
بالنسبة للفن المسرحي  .فن آني
_راهن _...يحدث اآلن وهنا .وبدون
هذا الشرط يتحول المسرح إلى شكل
فني متحفي  ,ألنه سيفقد ذلك التأثير
الضروري للتأثير وبلوغ التفاعل
المطلوب مع الجمهور .
بدون  /اآلن وهنا /..لن تنطلق شرارة
اإلبداع التي ستشعل فتيل مخزن -
الطاقة المتجددة – والتي تحدث نتيجة
التفاعل المتبادل بين المسرح وجمهوره
وترسخ الدور النشيط لفن المسرح في
الحياة.
الراهن ..يدعو المشاهد بحرارة وإصرار
على أن يشارك في العرض ..عندما
يجد شيئا من نفسه أو أحالمه أو
آماله في ثناياه  ,عبر الكلمة واإلشارة
واإليماءة والشكل المتجدد للمشهد
المسرحي  .....ويدفعه سواء عبر الوهم
( األرسطي) أو البحث ( البريختي )أو (
المقدس ) الطقسي...أو أي سبيل يشير
إليه العرض المسرحي الذي يقدم اليوم
..اآلن ..وهنا ..الى اعتبار نفسه شريكا
في المنجز اإلبداعي .
فن مسرحي راهن  ,يعني فنا حيويا
متجددا  ,أي أنه فن معاصر .وهكذا
يصبح شرط (الراهنية) صفة
للمعاصرة في العرض المسرحي ,الذي
يمتلك روح اإلبداع الضرورية للمسرح ,
والمنبثقة من إيقاع الحياة الشبيه بماء
النهر الجاري...ماء ال تراه العين اال مرة
واحدة في المكان(...ال يتكرر في الزمان
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والمكان أكثر من مرة ) .أو كما يقول
المخرج (انطوان فيتيه ) :
 //الفضاء والزمن عنصران أساسيان
تاريخيا في العرض المسرحي الذي يقع
اآلن وهنا ( فضاء العرض وزمنه ) لكي
يتحدث عن مكان مغاير وزمان سابق //
.وكل التنويعات جائزة انطالقا من هذه
الصورة األساسية.
المسرح ال يجيد التحدث عن الحاضر
الراهن حينما يتعامل قسرا مع = هنا
= اليوم .
وإن شكال من أشكال االبتعاد ال مناص
منه .
بريخت كان يستخدم الديكور الفضائي
 /الزمني ..ليتأمل عصره .إنه مفهوم
ثنائي للزمن يمكننا اعتباره خاصية
مسرحية  ,حيث المسرح هو مكان
الزمن ومادة المسرح هي الزمن.
أو بعبارات أوضح وعلى لسان  /لوسيل
جاربا نياتي : /
المسرح هو مكان انطالق الكلمة
والحركة الزائلة  ,إنه مكان الالعودة ,
وإن كان يواجه في هذه اللحظة ماهو
دائم ..أال وهو ( حيز المسرح ).
الزمن تصور يصعب تعريفه ؟ هل
هو سراب أم حقيقة ؟..ونقرأ  ..بحسب
تعبير بيرغسون
 //الزمن هو اختراع أو هو ال شءي...على
اإلطالق//.
الدليل على وجود الزمن كما نعرفه هو
شيخوخة الكائنات والبشر .ولكنه يظل
شيئا غير ملموس أو كما قال القديس
أوغسطين :
(( لو أنني لم أسأل عن الزمن فأعتقد
أنني أعرف ماهو ,ولكن لو سئلت عنه....
فإنني ال أعرفه )) ؟
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حاول إيجون دولف تفسير هذا المفهوم
المعقد للزمن ..بقوله ..إن فكرة تعريف
الزمن من خالل التسلسل الزمني ربما
تستهوينا حاضر وماض ومستقبل...
ولكن هنا أيضا توجد مشكلة؟؟
الماضي قد ذهب ..والمستقبل لم يأت
بعد ,ومنذ اللحظة التي ننطق فيها
بكلمة  //حاضر .. //فإننا نكون في
الماضي =..!...الحاضر الحقيقي ال
وجود له = .
لكننا بطبيعة الحال نعرف نوعان من
الزمن  ,على األقل ..ونعتقد أننا تمكنا
من التقاط تعريف لهذين النوعين ؟
أوال الزمن المادي ..وهو الزمن الذي
تشير إليه الساعة المعلقة على الجدار
أو الضاغطة على معصمنا .وثانيا
الزمن الذي نشعر به و (نعيشه ) في
دواخلنا  .وهو بشكل طبيعي يتعلق بنا
تحديدا.
آن اوبر سفيلد تشير في هذا المجال الى
أن  //الزمن دائم التغيير ..فهو ينساب
في خطوط متكسرة .مازجا ما بين
اإليقاعات المختلفة والناقصة  ...حتى
أن انسيابيته تبدو متغيرة لدرجة أن
فكرة المساحة الزمنية التي نشعر بها
تبدو هشة  .ومن الواضح أنه ال يوجد
شخصان يحصيان عد اللحظات في
فترة ما..
وقد ثبت أن تقديرنا للزمن يتغير مع
سنوات العمر ,خاصة مع معنى وقوة
تلك األحداث التي تدور في تلك األزمنة.
إن زمننا المعنوي ..مطاطي بعض
الشءي.//
من واقع تجاربنا اإلنسانية الشخصية
نستشعر أن الماضي والمستقبل
حاضران دائما لمحو جزء من بريق

الحاضر .إن اللحظة الراهنة في المكان
المحدد ال تخفي تأثرها بالماضي وقد
يبدو أحيانا أنها ..تخشى المستقبل.
هناك صعوبة أخرى تخص الزمن
..وهي أنه ال يمكننا أن نبتعد عنه؟ نحن
داخل الزمن وال نستطيع الخروج منه
.وتلك خاصية هامة يتقاسمها الزمان
مع المكان  ,ألنه ليس بإمكاننا اإلفالت
من المكان .مع وجود فرق اساسي بين
الزمان والمكان كما عبر عنه  /ايتين
كالين : /
( نحن نستطيع أن نتحرك داخل المكان
 ,نذهب ونجءي في أي اتجاه نريد ,ولكننا
ال نستطيع أن نتحرك داخل الزمان ؟ إن
المكان هو حيز حريتنا  ,أما الزمان فهو
صورة لسجننا ) .
هكذا يبدو جليا أن إدراك المعاني
المختلفة للمكان والزمان يساعدنا على
االقتراب من الفهم الواقعي لعبارة  /اآلن
وهنا .. /الشرط الضروري لتأكيد معنى
المعاصرة على العرض المسرحي .
ومن خالل سعينا لتجسيد صورة ما على
المسرح أو ابراز فكرة أو صياغة طيف
حلم ..أو تكرار أحداث تاريخية  ..ال بد أن
نضع صيغة اآلن وهنا كبوصلة ترشد
العرض القادم باتجاه الشريك المشاهد
كي نضمن الحياة لمنجزنا الفني.
يقول ( فيتير ) :
دور المسرح أن يقول في مكان آخر
وفيما مضى .ال أن يقول  /هنا واليوم
 /بشرط أن ال ننسى أن هذا  //المكان
اآلخر -وفيما مضى // ....موجودان ال
محالة في  /هنا واآلن . /أي على خشبة
المسرح هذه ...و -اليوم – في هذه
اللحظة.
المسرح حاضر على الدوام ,وزمن
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المسرح الوحيد هو المضارع ,والفعل
الوحيد في المسرح هو الفعل المضارع
...أو كما يقول لوسيل جاريا نياتي  // :إن
المسرح يتضمن المكان اآلخر ,والزمن
المنصرم في ما يمكن أن نطلق عليه
في العرض  ---اآلن ,هنا  ---وبتمثل
األسطورة التي كثيرا ما يجسدها على
خشبته ,فإن المسرح هو بمثابة متلقي
ال يعرف حدودا بين الماضي والحاضر,
المسرح يتنقل بيسر بين طبقتي
الزمن. .سواء زمن الساعات أو الزمن
المعاش فعليا. //.
زمن موضوعي محدد وزمن مستقطع
هو زمن العرض ,وزمن يحياه المشاهد
يرتبط بالزمن الخيالي للمسرحية.
دور المسرح يكمن في عرض الماضي
أو اختزاله ,وإيجاد أشكال باستطاعتها أن
تقدم لنا الماضي والحاضر في آن واحد.
ومع أن المسرح مرتبط بالزمن فهو
مرتبط بذاته ,وهو أيضا مجال استنفار
الزمن.
إن اإلعادة هي بمثابة انتصار على
الحدث المنتهي  ,الحدث الذي انقضى
تماما...طالما أن باإلمكان أن نبدأ من
جديد  .اإلعادة هي انتصار على انغالق
الزمن.
والمسرح موجود حتى لو لم تتم
اإلعادة ,إنه يحيا بعرض واحد فحسب....
السينما تسجل اللحظة وتجمدها داخل
العلب ..وعندما تعيدها فإنها ال تخرج
من الزمن المغلق الذي تم تسجيل
تلك اللحظة فيه...إنها تعيد عرض
لحظة مضت ..وليس اآلن الذي ندعوه
بالحاضر .بعكس المسرح ..حيث يحمل
اصطدام الماضي بالحاضر ,والواقع
بالتمثيل ,معان جديدة تتبلور مع كل
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إعادة للعرض المسرحي ..بحيث يعبر
عن إحدى وظائفه الهامة  ,أال وهي
العبور الحي من الزمن الماضي ...الى
الزمن الراهن .وبالتالي تجسيد العبور
اإلنساني من أشكال اجتماعية إلى
أشكال اجتماعية أخرى...وبالضرورة...
معاصرة.
من ميزات العرض المسرحي كما يقول
موتان برتران أنه يتم في إطار فترة
زمنية محددة.
تخلق لدى المشاهد مشاعر وأحاسيس
مختلفة عن التي عاشها خارج العرض
ألن األحداث قد تم بناؤها وفقا لمنطق
الزمن(ما قبل وما بعد ) .وحتى أن
المتعة التي يشعر بها ا المشاهد أثناء
متابعة العرض المسرحي  /مع قبوله
لمنطق الوهم  /تخضع لقدرة الفنان
على اقناع المشاهد أن ما يحصل يحمل
سمة الحقيقة التي تستمد مشروعيتها
من تمثل وإعادة إنتاج ما يقدم بصورة
عصرية ..أي  /اآلن وهنا . /
الممثل ...اآلن وهنا .
منذ اللحظة التي يظهر فيها الممثل
على خشبة المسرح ( المجال المادي )
الذي يحوي عنصري  /الزمان والمكان /
..يتحرك ويقوم بفعل أشياء مختلفة,
بعضها ظاهر خارجي وبعضها حسي
باطني...
وهو يفعل ذلك كله ضمن ال  /الحيز /
المسرحي  ,خشبة المسرح .
وهو قادر كما يقول ( جان بيرتريفو
) أن يصل إلى ما يمكن أن يسمى ب
 //قطار الزمن //حيث نستطيع القول
وبشكل مجازي ,إنه يفك ويربط حزم
المشكالت المختلفة الموجودة داخل
الحدث المسرحي بما في ذلك مشاكل
الزمان والمكان  ,وذلك على مرأى من
المشاهدين.
إن التفاعالت العضوية التي تتم داخل
وخارج الممثل إنما تواجه في النهاية
حيزا زمانيا موجودا أصال ..هو ما نسميه
 /اآلن هنا .. /
خشبة المسرح عبارة عن مجال تتم
فيه لعبة الحياة والموت ....يدلف الممثل
داخل  //حيز  //األداء فيصبح إنسانا يمر
بين عالم األحياء ( اآلن – هنا )  .وعالم
الموتى ( المكان اآلخر ) ..ما هو أبعد من
ذلك  ,ما وراء خشبة المسرح.
إحدى القواعد الرئيسية برأي ( دينيس
بيرغسون ) لفن المسرح هي  /أن نجعل
غير المرئي ..مرئيا  ........ /إن ما يريده
المسرح هو المرئي ,بكل آثاره الحسية,
أن نرى فعال...ألن المشاهد ال يعتقد ب
( نية ) الممثل القيام بالفعل  ,أو الرغبة
بالقيام بشءي ..إنه يريد أن يرى ذلك
..الشءي...
ولعل تأكيد ستانيسالفسكي على مبدأ
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الفعل ...بل دعوته الى تغيير قواعد
تحليل النص أو بروفات الطاولة الى
مستوى التحليل كما سماه ( باألفعال
) .دليل آخر على حضور المرئي بشكل
عام في فن التمثيل باعتباره فنا راهنا
ويحدث دائما ..اآلن وهنا ..
المسرح يريد الحسي ( الجسدي )..يريد
األشياء وهي تعرض تحت بصره.
إن الفنان المسرحي يشكل الزمن
ويصنعه داخل الحيز المكاني بواسطة
مجموعة من اآلثار التي يحدثها ..بهدف
الوصول الى كسر رتابة الزمن الذي يمر
 ,والحدث الذي يدور ,والكشف عن تتابع
اللحظات  ,وإدخال تنويعات طفيفة على
المدة الزمنية ,والتأثير بلمسات بسيطة
على ثبات الزمن....
يقول القديس أوغسطين  // :ولم أكن
أرغب  ,أنا  ,من يأكله الزمن  ,ومن
يأكل الزمن  ,أن أترك نفسي كي أتفتت
بسبب المباهج الدنيوية. // ...
حقا نحن ال نأكل الزمن وهو ال يأكلنا,
نحن نمر عبر الزمن في مسيرة رحالة
عبر ( المكان والزمان ).
الممثل على خشبة المسرح يدرك
أن الزمن يمر وأن ما يحدث هو وهم
أو خيال أو إعادة تصوير لألحالم او
الذكريات أو تصوير لرؤى وأمنيات...
ولكنه وهو يتحرك ويفعل  ,يخلق زمنا
خاصا داخل زمن العرض .أو كما عبرت
عن ذلك آن اوبر سفيلد  ( :على المسرح
أن يعبر عما يطرأ على تلك اللحظة من
التجربة اإلنسانية الكاملة في شمولها
حيز الزمان والمكان ) .
إن الممثل في المسرح هو التعبير
الحيوي لمفهوم اآلن ..إنه  /ابن اليوم
 /يشمل تكوينه المعرفي والجمالي
والسلوكي قيما معاصرة راهنة.
تأكيد اآلن وهنا بشكل متواصل
واالعتماد على هذه القاعدة الذهبية في
المسرح بات شرطا يصبح الخروج عنه
أو تجاهله إشارة خطر قد يبدد أسس
العالقة المرجوة مع المشاهد الذي
يعيش اآلن وهنا.
اآلن وهنا ...كيف نختار نصا مسرحيا
معاصرا :
قد يبدو السؤال سهال وبسيطا للغاية
 ,ولكن باعتقادي أن اإلجابة عليه
ستشكل الصورة الواقعية لفهمنا
(العملي) لمفهومي الزمان والمكان معا.
اآلن وهنا تتجسد فعليا في صورة
النموذج القادم الذي سيكون عليه
العرض المسرحي  ,وألن اختيار أي
نص يخضع لمجموعة من المفاهيم
المتعلقة بالسوية الفنية التي نبحث
عنها سعيا لتقديم األفضل الذي ال بد أن
يلقى التجاوب مع الجمهور الذي يعيش
اليوم ..أما هنا فهي تتحول لصيغة

كونية قابلة ألن تكون  /أي مكان  /نقدم
فيه عرضنا الجديد ..تبعا للراهن الذي
يحدث  //اآلن ...//وبدون ذلك اإلدراك
الواعي والمرتبط بالحس العالي لما
يدور في العالم من حولنا ..انطالقا من
الدائرة الصغيرة التي تحيط بنا ..المدينة
أو الحي ..أو الشارع ومن ثم تكبير
تلك الدوائر لتشمل الوطن ..أو اإلقليم
..أو العالم....سيكون من الصعب أن
نتوقع لمنتجنا الفني القادم أي صيغة
لالستمرار والنجاح ..وربما حتى القبول
الجاف من جمهور المشاهدين.
إن كل ما يحدث من حولنا يحدث بالطبع
اآلن وهنا ..بالنسبة للمشاهد في أي
بقعة من العالم ..ونتيجة لتطور وسائل
التواصل اإلنساني  ,أصبحت هذه  /اآلن
وهنا  /صيغة كونية ..حيث هي في كل
مكان...مما يحمل الفنان المسرحي
مسؤولية أكبر أمام واقع لم يعد فيه
أسرار الى حد كبير..
كل شءي يتغير ..وطبيعة الحياة التبدل
والتطور المستمرين  .الزمن يسير
باتجاه السهم الذي يشير نحو األمام
..وبالتالي ال يمكن التوقف ..بل إن
التوقف سيعني النهاية ..ألن الزمن هنا
يشبه محدلة ضخمة ..تأخذ كل شءي في
طريقها.
قد يبدو األمر كأنه سباق مع الزمن ..و
هذا هو واقع األمر ...ال يمكن مقاومة
سير الزمن ..ولكن يمكن العيش من
خالله....ومن خالله تعني العيش
بمنطق الزمن ..أي الحركة والتطور..
يقول ريجنر  ( :تغيرت األزمان ,ومع ذلك
فالمسرح البورجوازي القديم ال بأس
به..؟ أما الطليعة فقد وجدت القبول في
المدارس  ,وها هو  /بيكيت .. /يعرض
في جميع أنحاء العالم ....ويصبح كال
سيكيا )..
الحركة هي قانون األشياء والكائنات ..ال
شءي خارج الخضوع لهذا القانون...حتى
األجسام الصلبة هي في حركة جزيئية
دقيقة وتتحرك بسرعة هائلة ال تدركها
العين المجردة.
أين المسرح من كل هذا......في
الحقيقة المسرح في مركز كل ما
يحدث للكون  ,ليس ألنه األقدر على
سرد وإعادة تصوير ما حدث بصورة
حية وإدراك عميق فقط...بل ألنه عندما
يعيد حادثة أو ينقل صورة ..أو يجسد
حلما ما ..إنما يقوم بنفس الوقت بنقل
ما حدث و يقدمه اليوم  ..على الخشبة..
وأمام الجمهور ..فيبدو ما يحدث أنه
صورة الماضي ولكنه يحدث اليوم ...
لتحقيق ذلك ال يمكن العمل بمنطق
األشياء المكررة ..أو النسخ ..أو التقليد...
ألن الحركة تعني االنتقال في كل
جزء من الثانية ..وأي تكرار لشءي

سبق عرضه يقترب من معنى الثبات
أو الجمود ..وبالتالي يناقض قوانين
الحياة ..فهو بشكل ما يقع في الجهة
األخرى ....جهة الموات.
ولذلك يصبح لزاما على المسرحيين
الخروج من منطق إقرار نظام ثابت
للمشهد المسرحي...؟
 ....يخضع المسرح للقوانين
الطبيعية ..ولكنه يضع قانونه كي
يبدو منسجما مع مسيرة تطور الحياة
والكائنات .وهنا نصل لنقطة مفصلية
في إطار مستوى الفهم لقانون
الحركة...حيث يبدو أن اإلعادة المتكررة
لشكل المشهد المسرحي قد ولدت
نظاما ثابتا على مستوى العالم لهذا
البناء  ...وهذا بالطبع مناف لمنطق
التطور  ..وتحول هذا النظام الى ما
يشبه الدائرة المغلقة ..يعاد بها بناء
المشهد المسرحي بصورة متشابهة..؟
واي تجويد أو محاولة إبداعية إنما
تتم في إطار التكرار ..وهكذا يتحول
المبدع إلى كاهن من نوع خاص ..يعيد
نفس الطقوس والشعائر التي نقلها
عن أسالفه ..ومهما حاول أن يغير في
الشكل والصورة سيعود لنفس النقطة
..اي أنه وضع نفسه بنفسه ضمن تلك
الدائرة المغلقة ..وبالتالي ال يمكن توقع
أي جديد...ألن هذا الغوص في التقليد
أوقع الفنان في مستنقع الخضوع
لمنطق السلف ..وحرمه من أي فرصة
ألن يكون نفسه ..أو يأتي بجديد.
الرغبة بأن تأتي بشءي ( جديد ) أو
مبدع بالضرورة تقتضي أن تستوعب
منطق الكون وقوانينه التي حافظت
عليه ماليين السنين .ألننا جزء من
هذا الكون....اليرقة تتحول لفراشة..
والزهرة تصبح ثمرة يانعة ....وكل
الكائنات ال ترضى أن تبقى على صورة
واحدة .ففي ذلك موتها ونهايتها
الحتمية ..وطالما أننا نكرر دائما أن
المسرح صورة الحياة ..ووسيلة هامة
من أجل الدفع بالبشر لتحسينها
وتغييرها ..علينا أن نبدأ بأنفسنا وأن
ال نكون صورة لما مضى ..بدءا من
نظام المشهد المسرحي الذي صار
عجوزا عمره تجاوز األلفي سنة...وصوال
للتصنيف الجائر والذي نطلق عليه
صفة الطبيعي ..عندما ندرج المؤلفين
في مدارس أو مذاهب أو مجموعات
ونتحول بذلك إلى نموذج متحفي يبدو
أنه ما يزال حيا ..ولكن هو في الحقيقة
نموذج لصورة حية تشكلت في زمن
مضى ....علينا الدفع باتجاه مساحات
التجديد والبحث عن تراكيب مبدعة
لشكل المشهد المسرحي وكسر
النظام الذي قام ويقوم عليه منذ مئات
السنين..
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الممثل على خشبة المسرح يدرك
أن الزمن يمر وأن ما يحدث هو وهم
أو خيال أو إعادة تصوير لألحالم او
الذكريات أو تصوير لرؤى وأمنيات...
ولكنه وهو يتحرك ويفعل  ,يخلق
زمنا خاصا داخل زمن العرض .أو كما
عبرت عن ذلك آن اوبر سفيلد ( :على
المسرح أن يعبر عما يطرأ على
تلك اللحظة من التجربة اإلنسانية
الكاملة في شمولها حيز الزمان
والمكان ) .

إن إعادة تفكيك نظام المشهد الذي
وجدنا آباءنا المسرحيين عليه هو
الخطوة األولى باتجاه امتالك الحق
على العيش في مستقبل المسرح ....
المسرح الحي لن يرحم أي خضوع
لمنطق سلفي جامد .وهذا التفكيك
من إجل إعادة التركيب والخلق واإلبداع ال
يمكن أن يحصل خارج اليومي والراهن.
 /اآلن وهنا . /
بريخت رغم الشهرة الواسعة والتأثير
الكبير على مسيرة المسرح في القرن
العشرين إال أنه لم يعد الكاهن الذي
يجب اتباعه عند الحاجة لنقد مسيرة
استبدادية أو تأمل عصر أو نظام..؟
وما تحرر مسرح ما بعد بريخت من
تأثيراته األيديولوجية وطريقة تصوره
لبناء المشهد المسرحي إال التعبير األمثل
عن روح المسرح الحيوية والمتماهية مع
منطق الحياة ..وبالطبع األمثلة كثيرة
على نوبات السعي والنجاح بالخروج
من الدائرة المغلقة......اآلن وهنا في
المسرح اليوناني اختلفت الى حد كبير
عن اآلن وهنا في المسرح البريختي..
وإن كانت بالطبع قد استفادت من كل
نتاج ابداعي قدمته تلك المرحلة ...لكل
زمان (أرغانونه) الخاص به .هذا منطق
التاريخ والتطور ..منطق الحياة .ومن
هنا البداية التي البد للمسرح أن يتفكر
فيها دائما.
مسرح بريخت ( كمثال وليس حصرا
)..تحرر من تأثيرات الوهم األرسطي
ومن منطق الصياغة المشهدية التي
سبقته .ولكن المسرح الذي جاء بعد
بريخت أيضا تحرر هو بدوره من استعباد
الموضوعات السياسية واأليديولوجية..
وهكذا يبدو اختيار النص المسرحي
تعبيرا عن مجمل المفاهيم والمدركات
واالجتماعية
والفكرية
الفنية
والسياسية الخاصة بالجهة التي تختار
هذا النص للمشروع القادم  .....ألنه
على هذا االختيار ستقع مسؤولية
النتائج التي سترافق العرض أو تليه.
وهو التعبير الواضح عن فهم قوانين
المسرح ..وقوانين الحياة...من واقع أن
ما سيعرض على الخشبة ..سيقدم اآلن
وهنا  ..وبمساع حثيثة كي يكون القادم
أفضل.؟
إن خضوع هذا االختيار بالدرجة األولى
لشرط  /اآلن وهنا  /سيضمن بدء
انطالقة واعية تسعى لتحقيق أهداف
جمالية وإنسانية معاصرة واضحة
الرؤى  ...مدركة ألهمية العالقة مع
جمهور المشاهدين بلغة عصرية
تضمن التواصل وتحقق النجاح وتترك
أثرا عميقا في مسيرة المسرح .متحررة
باألصل من قيود التقليد والتبعية الفنية
و الفكرية

ال يمكن التفكير في بناء مشهدية
مسرحية غير تقليدية قبل امتالك رؤية
فنية من منطلق فكري معاصر مدرك
وواع لمشاكل اليوم واسع االطالع على
التجارب الفنية المسرحية والفنية في
عالم اليوم ..ويعيش مشاكل المجتمع
الراهنة ..مسايرا لكل ما يحدث من
حوله.
ال يجوز للمسرح أن يدعي أنه صورة
الحياة وهو ال يعيش مع الحياة بشكلها
التي هي عليه اليوم ..إن منطق االنفتاح
والتغيير والتطوير هو الضمانة من
أجل مسرح بصورة الجمال الذي يخدم
اإلنسان.
امبرتو إيكو عندما وصف النصوص ب
( إن النصوص آالت كسولة ) إنما أراد
اإلشارة إلى أهمية الجهد اإلبداعي الذي
يجب أن يبذل من أجل تنشيط وتحريك
هذه النصوص وتقديمها بالصورة
األمثل...وألن هذه النصوص ستقدم
اآلن وهنا ..
الرهان على تصوير العالم كما هو..؟؟
ال يقدم جديدا للبشرية .وبصورة أوضح
قد يبدو ذلك إحالة واعية ! الى ماض
ذهب وانقضى .
إن الماضي قد انتهى وإن المستقبل
بحكم المجهول ..وفعل المسرح هو فعل
المضارع .لذا ال يمكننا إال أن نتمسك
بالكلمة التي تناسب اآلن وتعيش هنا..
إن حرف السن ( س ) التسويفي ال
مكان له في عالم المسرح ..هنا الكلمة
والقرار لما يحدث مباشرة ..للفعل في
تجلياته المختلفة ..للمشهد المسرحي
الذي يدفع الصالة الى التجاوب بأشكال
مختلفة ..وال يترك العقل البشري في
حالة خمود وال كسل  .المسرح يقدم
العالم كما نراه في أحالمنا ..اي بمنطق
الجمالي الذي يساهم في إشعال
شمعات..؟ في ظالم كوني يحاول أن
يبدد الخير الكامن في الجوهر البشري
طبيعة وليس زيفا .العالم الذي أراده
تشيخوف عندما قال  (..يجب أن نصور
العالم ليس كما هو ..ولكن كما نراه
في أحالمنا . )..عالما يرفل بالجمال
والحب  ..أي الرد على الوجود الحقيقي
الذي نعرفه مليئا بالتناقضات واألخطاء
المشوهة لجمال البشر واألرض ..وجود
إبداعي مثيل ..كثافة متكافئة...متعددة
المعاني واإلشارات ..
و يبدو العالم الذي نتصوره في أحالمنا
كأنه رؤية شفافة حالمة ..عالما
أفالطونيا ..أو ميتافيزيقيا ..ولكنه في
الحقيقة العالم الذي نسمع صوته في
أعماق النفس البشرية ..صدى للخير
الموجود فيها.
إنه رفض للواقع بكل تجلياته التي ال
تخدم اإلنسان وتساهم في سعادته.

18

وهو تعبير عن أصالة النفس البشرية
التي أبدعت الجمال عبر العصور
المختلفة بصور فنية وأدبية ومسرحية
مؤثرة ...والتي وجدت في المسرح
ضالتها في ايجاد صورة للعالم اآلخر
المرغوب المتخيل ..الفردوس المفقود
الذي نسعى الستعادته ولو في زمن
خاص على خشبة المسرح ..وربما
يكون ذلك سبب الوهم الذي يعيشه
المتفرج أثناء العرض ويسعى لتأكيد
هذا الوهم كي يعيش زمنا خاصا ..وقتا
مستقطعا من شرور الحياة  ..تعبيرا
عن حنين عميق للفردوس أو على األقل
لشعور بأنه عاش فردوسه في زمن
..ما.......؟ وأين لمكان يصنع الوهم
بصورة الحقيقة القريبة من اإلقناع غير
المسرح.
اإلنسان بوعيه ..وبغريزته ..يعلم علم
اليقين أن ما قد مضى لن يعود أبدا..
ويدرك عبثية الخوض في محاوالت
االستعادة أو تكرار ما قد مضى ..ولكن
الرغبة العارمة في االستناد على جدار
أيام أو ثوان كانت سببا في منح اإلنسان
قوة وقدرة على مجابهة بعض مخاطر
العيش ومصاعبه ..تساهم كل لحظة
بزيادة اإلصرار البشري على التمسك
بالمسرح ..الذي يقدم اآلن وهنا ..ما قد
كان هنا ولكنه ليس اآلن ..
اآلن وهنا تحيل بقوة كل األشياء
والعناصر الى شكل واقعي راهن .يتحول
لحظة وقوعه الى ما يشبه المستقبل
المنشود....مستقبل حيوي ال يرتهن
للماضي وال يتوقف في اللحظة..
النص المعاصر الذي سيكون موضوع
عرضنا القادم باعتقادي يجب أن
يسعى ليكون الصورة المعبرة عن
هذه األمنيات البشرية وعن ذاك الحنين
للفردوس وعن الحلم الذي نراه كل ما
ضاقت بنا سبل العيش الحر الكريم.
نص العرض القادم لن يقلد الواقع ..بل
سيعرض تكوينا أو تشكيال له يكون
المعادل المكافئ للرغبة في األجمل.
النص الذي ينبغي أن نختاره كمشروع
عمل فني سيكون كما قال :
 /ريجنر  ( /ردا أنيا مستعدا للتطور
واالستعراض فوق المنصة ) .ولذلك
ينبغي أن يمتلك هذا النص صفة
المقدرة على االستمرار والتأقلم مع
كافة الظروف الراهنة التي سيقدم فيها
...وال يشكل قطيعة مع الماضي  ,ولكن
بمفهوم اإلدراك الشامل لمعنى  /اآلن
وهنا ./
بمراجعة بسيطة لتاريخ العرض
المسرحي المعاصر نقع على ما يثير
الدهشة عندما نجد أن إعادات كثيرة
لنصوص تاريخية حققت نجاحات
كبيرة وعلى امتداد مساحة المسارح في
العالم.

بل إن تلك النصوص كانت الملجأ
الذي هرب إليه المسرح ليعبر عن
رؤيته ألحداث معاصرة اصابت اإلنسان
بخيبة وسببت له الكثير من اآلالم
والمعاناة ...ولم يكن االختيار الذي
وقع على النصوص البالغة االحترام
لإلنسان والرافضة بشدة ألي إساءة
بحقه  -المعنوية منها أو المادية -إال
الصورة البليغة عن قدرة هذا النصوص
على العيش واالستمرار ألنها نصوص
إنسانية المغزى والهدف .الملك لير
..هاملت ..ريتشارد...ماكبث...الفرس
وكليوباترا..
والضارعات...انطونيو
وغيرها الكثير...والتي حملت في
مضامينها ضالة المسرح المعاصر
إلعادة صياغتها وتقديمها بفهم اآلن
وهنا ..وبالتالي استطاعت الوصول الى
المشاهد المعاصر وتحقيق النجاحات
والتواصل ..بل ساهم بعضها في
تحريك المياه الراكدة في بعض
المجتمعات وسعى للدفع باتجاه التغيير
وتحسين الواقع المعاش .
لم تعد النصوص رهنا بتاريخ الطبع
واإلصدار ..بل لم تكن كذلك أبدا ..ألن
االختيار للنص ..أي نص  ,من أجل
تقديمه  /اآلن وهنا  /يخضع العتبارات
فنية وانتاجية وحاجات اجتماعية ال بد أن
تكون بالضرورة معاصرة ..بل إن تلك
النصوص تحت ضغط ظروف رقابية
مختلفة ( سياسية واجتماعية ودينية
 )..كانت الملجأ اآلمن كي يكون الفنان
بمأمن من النتائج الال إنسانية التي
قد يتعرض لها في حال تقديم أفكاره
والتعبير عنها في صورة نصوص
لمؤلفين معاصرين.
بطبيعة الحال هذا جانب من جوانب
اختيار النصوص المؤلفة في عصر
وزمن ماض ..لكن وقبل االنتقال
لمتابعة الحديث عن كيفية االختيار
للنص ( المعاصر ) .. ..نذكر أن نجاح
النصوص التي خلدها تاريخ المسرح
كان رهنا دائما بقدرة المؤلف على
العيش داخل اللحظة الراهنة للزمان
والمكان الذي عاش فيه المؤلف ..لتلك
اللحظة من خالل تقديمها بعمق
إنساني يعبر عن حاجت بشرية تتكرر
عبر العصور ...هذه النصوص التي كلما
كانت مخلصة لبيئتها وواقعها وعصرها
كلما ضمنت لنفسها الحياة والخلود.
هي نصوص لمؤلفين عاشوا فيما
مضى ولكنهم ضمنوا ألنفسهم
الفرص بأن تقدم أعمالهم على مسارح
العالم دون توقف وعبر األجيال ..وأن
تنتقل من بلد لبلد ..ومن جيل لجيل ..
وقد استطاعت هذه النصوص ان تنقل
المكان عبر الزمان ..وأن تجدد في
مضامينها عبر الصياغات المختلفة

بمراجعة بسيطة لتاريخ العرض
المسرحي المعاصر نقع على
ما يثير الدهشة عندما نجد أن
إعادات كثيرة لنصوص تاريخية
حققت نجاحات كبيرة وعلى
امتداد مساحة المسارح في
العالم.

لكل عصر  ..ال بد أن نبحث ونحن نحضر
لمشروعنا المسرحي القادم عن هكذا
نصوص أمنت باإلنسان وجعلته هدفها
وسعت للدفاع عنه من خالل توضيح
وفضح الشرور الكامنة في أعماق
اإلنسان وشهوته الفظيعة للتسلط ..
والجشع البشري الذي ال حدود له عند
البعض ......المواضيع اإلنسانية ال تبلى
بالتقادم  ..وحتما ال تفنى ..
هو اإلنسان ذاته عبر كل العصور ولكنه
في كل مرحلة يصبح أسير الظروف
االجتماعية المختلفة وتأثيرات السلطات
المتعددة ..السياسية منها والدينية
والذاتية واالجتماعية ...ويشكل سعيه
للتخلص من تأثيرات تلك الضغوطات
الفرصة للبشرية لتأكيد وجودها
والدفاع عن ذاتها باعتباره الصورة
األجمل للكائنات الحية على وجه األرض
وعودة لإلقرار بكوامن الخير القابع في
أعماق الفرد  ...بالتالي نضمن الحصول
على الدوافع الالزمة النطالقة واثقة من
أجل تقديم عرض جدي ناجح....
ال ننسى أن تلك النصوص في عصرها
كانت قفزة إبداعية ..ونموذجا للنجاح
..حققت الحضور في مجتمعاتها وبعد
ذلك عبر العصور والعالم ..ألن هدفها
كان اإلنسان بالدرجة األولى وألن
مبدعيها كانوا مؤلفين امتلكوا مقومات
النجاح الالزمة إلنتاج نصوص عبقرية
خالدة  .أولئك المؤلفين الذين آمنوا أنه
كي تنجز نصا مسرحيا يمتلك صفة
الديمومة والقدرة على الفعل ..ويخرج
للنور منتجا ابداعيا إنسانيا عالميا .ال
يجوز االعتماد على الموهبة لوحدها ..
ولكن يجب امتالك الوعي االجتماعي ..
والتاريخي ..والحضور المتميز للذات
اإلنسانية. ..امتالك روح التمرد على
العادي والتقليدي والتفكير دائما بإعادة
الصياغة اإلبداعية للمنجزات الفكرية
اإلنسانية .من خالل روح وثابة ومتقدة
..غير مستكينة أو خاملة...رافضة
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للنماذج الجاهزة والقوالب الخانقة.
علينا عند التعامل مع تلك النصوص
أسوة بمن أبدعوها أن نمتلك تلك الروح
أيضا ..وأن نرفض االستكانة لشكل
أو قالب أو نظام مشهدي ..بل نسعى
للتجديد وكسر القوالب....ألننا بنفس
الوقت الذي ننزع فيه صفة القداسة
عن تلك النصوص ..فإننا نساهم
في ترسيخ خلودها ونضمن انتقالها
لألجيال القادمة بجوهرها وبروحها ..ال
بشكلها الخارجي أو صورتها التقليدية
التي قد تكون سببا في فنائها.
والبداية ..الخطوة األولى التي يمكن
اعتبارها قاعدة فنية  ..ذهبية ..اثبتت
التجارب المعاصرة ..وربما عبر العصور
أنها تشكل األساس الالزم لضمان
حريتنا اإلبداعية وبالتالي ترسخ ثقتنا
وقناعتنا بكل ما سنبذله من جهد مع
مشروعنا القادم  ..ولو جاز لنا استخدام
كلمة ( ينبغي ) لقلت أنه ينبغي أن
نبدأ مع كل قرار بالعمل على مشروع
مسرحي جديد أن ننطلق من األهم
في الفن ..من ذواتنا ..ألن اإلبداع جهد
فردي..يتكامل مع الجهود المختلفة من
أجل صنع الجمال في الكون.
ال بد من االنطالق من حدسنا الشخصي
..الذي تكون عبر تجاربنا المختلفة وما
تلقيناه من معرفة ..وإدراكنا لمجمل
ما يدور حولنا ..بمشاركة عفوية من
مشاعرنا واحاسيسنا الذاتية.
ال بد من ترك الحرية لهذا ( الحدس )
للعمل على التقاط اإلشارات والمعاني
المتضمنة في النص الذي نقرأه ..واثار
إعجابنا..؟ هنا السؤال ..كيف تثير
األشياء اعجابنا ..وكيف ننجذب لشءي
بعينه دون األشياء األخرى .اإلجابة
باعتقادي ليست صعبة ..ولكنها
بالضرورة تخضع لقانون االختالف الذي
يميز البشر ..هذا االختالف الذي يعد
فخرا بشريا ..الن جمال الحياة بتنوعها...
وقوتها بتعدد مصادر المعرفة والوعي
وأشكال التكوين والتنشئة اإلنسانية.
حدسنا الشخصي ..هو ملكية خاصة
بإصرار ...لنا وحدنا يعود حق االعتماد
عليها ودرجة ذلك االعتماد .ولكن قبل
كل شءي ال بد من اإلقرار بدور ذلك
الحدس ..بعيدا عن خمول المثقف الذي
يريد إرجاع كافة األشياء الى قواعد
جامدة هي أجدر باللغة أو بإنشاء بناء
..أو تركيب خزانة كتب على الجدار.
نحن ندرك أن أي مشروع مسرحي
قادم هو نوع من المغامرة الصعبة غير
المضمونة النتائج ..ولكننا نخوضها
وكل مرة بنفس المشاعر على أمل
أن العرض السابق لم يسمح بالتعبير
عن كل ما نعرفه ..أو نسعى لتحقيقه.
وبنفس الوقت فإن التخلي عن هذه

الروح  /المغامرة  /هو تخل أحمق عن أحد
أسباب اإلبداع في شكله الحر الخالص.
في الفن عموما وفي المسرح بشكل
خاص عندما نسعى ألن نتجاوز مخاطر
المغامرة بتقصي أسبابها والحؤول دون
حدوث تلك األسباب بعقالنية مقصودة
دون افساح المجال للطبيعة البشرية
والحس الفني بالتدخل أو نضنع
حاجزا نفسيا أمامه إنما نحن نسعى
بشكل واع لندخل فخ التكرار والتقليد
والنسخ....وبالتالي نحن بإرادتنا نختار
دربا ال صلة لإلبداع به.. .
بوعي وإدراك لمعنى  /اآلن وهنا  /ندخل
التجربة الجديدة مع النص الذي نال
اعجابنا وحرك أحاسيسنا وحصل على
عالمة مقبول من حدسنا الصادق ...
لتبدأ الرحلة المضنية من أجل تقديم
جرعة أمل كبيرة من أنفسنا وألنفسنا
.,بعيدا وبشكل مؤقت عن أي دعم
خارجي ...إننا ببساطة نقوي ثقتنا
بأنفسنا من منطلق ذواتنا الواعية
المدركة الحساسة لنسمح لال وعينا
اإلبداعي أن يتحرك كما يشاء ..ويبث
كل ما نخبئه من هبات الحياة..
ال يوجد معيار أو تصنيف لذلك ,...إن (
الحدس ) الخاص بنا هو ملك لنا ..وال
يمكن مقارنة حدس بآخر..؟ صرخة
االنتصار والفرح التي نطلقها عند
تيقننا أن ( حدسنا ) أصاب ولم يخطئ ,
ال تعادلها إال فرحة النجاح بإنجاز إنساني
أو فني .هي االنتصار نحققه بوسائلنا
الطبيعية التي نمت بحكم عوامل عدة
كبرت كميتها أم صغرت بناء على كم
االجتهاد والتعب الذي بذلناه لنرتقي
بالحس الى مدارك الحدس القريب من
اليقين.
هل تساءلنا مرة ؟لماذا نخجل من
التصريح عن إعجابنا المباشر بقصيدة
او لوحة ..أو قصرنا في التعبير عن
اإلعجاب المناسب ألداء تمثيلي رائع
أو اخراج عبقري ..تحت طائلة الفزع
الجبان من أن يقال عنا أننا نقدم آراء
انطباعية..؟ مع العلم أن كل ما نقدمه
في المسرح هو من الطبيعة وإلى
الطبيعة.
ستانيسالفسكي في ختام حياته ..وهو
ينهي صفحات المجلد الثامن من عمله
العبقري حول حياته في الفن ومنهجه
إلعداد الممثل يتوجه في النهاية الى
جمهوره من المسرحيين والدارسين
وحتى المهتمين بعبارات من عيار
الذهب اإلنساني الثقيل فيقول بما
معناه...أنه ال توجد في الحياة مناهج
صارمة أو ثابتة ..ليس هناك من منهج
وحيد أو سبيل أوحد للعمل الفني بكافة
أشكاله...ويدعو الى األخذ بالمعرفة
والعمل األكاديمي والخبرة العملية..

استيعاب كافة المناهج ..ثم إعادة
انتاجها وصياغتها من خالل ذات الفنان
..وبعباراته يصرح :بما معناه أنه ال يوجد
منهج اسمه منهج ستانيسالفسكي وال
منهج (.س ) ....من الناس  .....المنهج
الوحيد األبدي هو (منهج الطبيعة. )...
وفي موضع آخر من سلسلة أعماله
المنشورة والتي تمت ترجمة بعض
منها الى اللغة العربية  (...عمل الممثل
على نفسه – عمل الممثل على الدور –
حياتي في الفن.. )...يتحدث عن ناحية
هامة تهبها الطبيعة للفنان ..عندما
يتحدث عن حضور الفنان الخاص
واآلسر.. ..أو ما اصطلحنا على تسميته
ب ( الكاريزما ..)..وهو يشرح ببساطة
ولكن بصورة قطعية ال مجال فيها
للجدال أو النقاش أو المراجعة  :أن الفنان
الذي حرمته الطبيعة من هذه الكاريزما
ال يمكنه أن يفعل أي شءي ليعوض
فقدان هذه النعمة.! .
بل إنه ( ستانيسالفسكي ) دعا في
مجال التوجيه عند بدء العمل على
النص أن تكون القراءة األولى لقاءا
خاصا جدا ..وفي ظروف ممتعة تشبه
اللقاء الغرامي .....في جو هادئ مشبع
باألحاسيس الجميلة ..وأن يبادر الفنان
فور االنتهاء من القراءة لتسجيل
انطباعه الفوري عما قد قرأه....للعودة
إليه في كل مرة تبرز فيها الحاجة
لتصويب سير البروفات أو واجه الفنان
عائقا إبداعيا من نوع ما..
لنتفق إذا أن لحدس الفنان دور هام في
عملية االختيار للنص المسرحي المزمع
تقديمه كمشروع لعرض مسرحي
قادم /..اليوم وهنا  /بالطبع....
في هذه الحالة ال بد أن نسأل من الذي
يختار من  ..هل نحن نختار النص وقد
تركنا قيادة السفينة لحدسنا الخاص
..أم أن النص الذي وافق اهواءنا
المعرفية والفنية وذائقتنا الشخصية قد
اختارنا حين أبرزت كلماته وما خفي بين
سطوره  ...إشارات وايماءات وعبارات
ومعان مختلفة ..وجدت عندنا القبول
واالستجابة المناسبة.
هل لهذا النص صفات خاصة تجعله
برأينا ( هواة ومحترفون )..األنسب لتلبية
مطالبنا اإلبداعية الملحة والفكرية التي
نريد التعبير عنها بالصورة األمثل ؟
بالطبع وكما اتفقنا ليس الحدس
أعمى أو أطرش أو غائر اإلحساس ..ألن
اعتمادنا عليه جعله البوصلة المركبة
من أجزاء عدة ال يمكن ألي منها أن يعمل
بدون اآلخر...وأقصد مجمل مداركنا
ومعارفنا وأحاسيسنا لخاصة ..وألننا
نريد التعبير بلغة المسرح لترجمة ذلك
الحدس الى صورة مشهد مسرحي فإننا
نرجو في الدرجة األولى من النص الذي
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اخترناه شيئا رئيسا ..أال وهو ..أن يفعل
هذا النص أكثر مما يقول.
اآلن وهنا ..تعني العصر الذي لم تعد
فيه الكلمة هي اللغة الوحيدة التي
يسعى المسرح ألن يوصل رسالته
من خاللها ..هذه النقطة أصبحت
حقيقة وبدهية مسلم به في المسرح
العالمي...رغم كل المحاوالت التي
بذلها البعض ( التقليدي ) وفي محاوالت
متكررة إلعادة دور الكلمة على الخشبة
كوسيلة وحيدة للتعبير  .بالطبع ال أحد
ممن عمل أو يعمل أو سيعمل في
المسرح يستطيع انكار الدور الرئيسي
للكلمة وقدرتها على ايصال الفكرة أو
الرسالة المرجوة من العرض المسرحي
وخاصة الى الجمهور ( العام )..بالوسائل
المسرحية المعتادة من أداء وديكور
...الخ...ولكن عندما نتحدث عن  /اآلن
وهنا  ../فإننا نعلن بوضوح أن المطلوب
لغة عصرية تختزل انجازات العصر
الفكرية والتكنولوجية واالجتماعية
التي تضع بعين االعتبار بشكل دائم
المستوى الهائل لمقدرة العالم اليوم
على التواصل ونقل المعرفة ..ولم
يعد نقل خبر عن عرض يقدم اآلن في
برودواي كافيا إلشباع حاجات الجمهور
المتابع ..بل إن ضغطا بسيطا على زر
صغير للغاية ..سينقل المسرح بكل ما
فيه من برودواي نيويورك الى أي مكان
في العالم ...الى بيت المشاهد..
ال نبالغ إذا قلنا أن اهمال دور الحدس
المتأثر بكل التفاصيل الدائرة من حولنا
قد يودي الى نتائج غير مستحبة..
وسيعطل سيالة الحرية التي تجري
في دم الفنان وتفسح له المجال ليقول
ويفعل ما ( يشعر) به تجاه مسألة أو
قضية إنسانية معاصرة.
بعد الحدس وقبل اتخاذ القرار المصيري
 /باختيار النص المحدد /البد من أن
نأخذ بعض العناصر الهامة على محمل
الجد ....من أجل ضمان قبول العرض
عند المشاهد وتوفر اإلمكانية الفنية
لبناء مشهد مسرحي بصورة غير
تقليدية تضمن تحقيق الشرط الذي
قبلنا به عن وعي وقناعة وهو أن ما
سيقدم للجمهور يحدث /..اآلن وهنا/
 الجمهور...منذ احتفاالت اليونان القديمة بأعياد
دويونيزوس  ,ومع تلك الكرنفاالت
العظيمة التي كانت أثينا تهب لحضورها
بكل فرح واحترام ,وتقيم الطقوس
والشعائر المقدسة التي تمأل األثيني
بالفخر واالعتزاز بمدينته وحكمائه
وانجازاته الفنية والفكرية...وصوال
الى تتويج تلك االحتفاالت بالعروض
المسرحية التي كان الحصول على
دعمها ورعاية فنا نيها شرف يسعى

هل تساءلنا مرة ؟ لماذا نخجل من
التصريح عن إعجابنا المباشر بقصيدة
او لوحة ..أو قصرنا في التعبير عن
اإلعجاب المناسب ألداء تمثيلي رائع
أو اخراج عبقري ..تحت طائلة الفزع
الجبان من أن يقال عنا أننا نقدم
آراء انطباعية..؟ مع العلم أن كل ما
نقدمه في المسرح هو من الطبيعة
وإلى الطبيعة.

كل نبالء أثينا للحصول عليه ,ومرد
ذلك ليس فقط إليمان األثيني الغني
بالمسرح وما يقدمه لشعب مدينته  .بل
ألن تلك العروض التي تستقدم جميع
سكان أثينا وأليام عدة من الصباح حتى
المساء  ,..تعد بالفعل الفرصة األمثل
للدعاية التي يسعى اليها األثرياء من
أجل الترويج ألنفسهم وامتالك المزيد
من الحظوة بين أهل بلدهم .وال نبالغ
إذا قلنا أن نيل شرف تنظيم ورعاية
العروض كان يشكل بالنسبة ألثرياء
أثينا الديموقراطية انتصارا كبيرا  ,حيث
تعتبر تلك اللحظة التي يعلن فيها اسمه
كمنظم وراع وممول وداعم لعروض
المسرح  , ..اعالنا يشبه اعالن الفوز
الذي يحصل عليه السياسيون عند
ظهور نتائج االنتخابات وحصولهم على
كسب سياسي  .وكل ذلك يحصل ألن
جمهور أثينا الذي يقدر المسرح لن يغيب
عن تلك العروض  ,بل سيحضرها بما
يشبه الطقس الديني الذي ال يمكن
الغياب عنه.
الموسوعة البريطانية عرفت المسرح
بأنه ممثل وجمهور ..وكذلك فعلت
كل األدبيات المتعلقة بتعريف المسرح
 .حيث يتم اعتبار الجمهور الشريك
االساسي في العرض المسرحي  ,ألن
ذلك العرض يتوجه اليه بالدرجة األولى.
وغياب الجمهور كما هو معروف يعني
غياب المسرح  ..أو بعبارة أوضح ..موت
المسرح ..
لم يغب الجمهور عن ذهن المبدعين
المسرحيين عبر العصور أبدا ,وكان
تأثيره حاضرا ليس فقط على أرض
الواقع ..حيث تقام العروض أو تجري

م�سرحية اختطاف �إخراج �أيمن زيدان �-سوريا
البروفات ..بل في أحالم وكوابيس
الفنانين الذين يدركون أن وجودهم
رهن بوجود جمهور يقبل ويقدر الفن
الذي يبذلون فيه ارواحهم وطاقاتهم ,
ويهبونه أغلى لحظات حياتهم.
الحديث عن الجمهور يبدو وكأنه حديث
عن المسلمات العامة  ....وهو كذلك
بالطبع ..مثل الحديث عن الهواء الذي
نتنفسه كل ثانية . ..شءي ضروري
نمارسه كل حياتنا  ,تعودنا عليه .غيابه
هو غيابنا عن الحياة .ولكننا لو سألنا
معظم البشر على وجه األرض عن اآللية
التي يتم فيها التنفس وكيف نستنشق
ممزوجا
الهواء ونعيده للطبيعة
بالكربون ..لتعثرت وتعددت اإلجابات من
الغموض الى الجهل ...عدا فئة قليلة
من األطباء أو المهتمين أو الرياضيين..
الجمهور في المسرح يشبه الى حد بعيد
ذلك الهواء الذي نريده نقيا  ..ال يمكن
للمسرح أن يحيا بدون جمهوره .إال في
المختبرات التي تجرب كي تخرج بعد
ذلك للجمهور لتفاجئه بما انجزته.
لم يغب الجمهور باعتقادي عن بال
المسرحي أبدا .ويمكننا ربط مسيرة
تطور العروض المسرحي ببساطة
بتاريخ عالقة المسرح مع الجمهور..
أثينا لبت حاجات الجمهور الى الشعر
والحكمة والكلمة البليغة واألحداث
الكبيرة ..وأشبعت حاجات األثيني للزهو
واالستمتاع بالمزيد من الفخرالوطني
واالعتزاز بعظمة مدينته ...
اإلمبراطورية الرومانية.. ...
روما تحولت كامبراطورية تتوسع شرقا
وغربا ..شماال وجنوبا  ,الى ما يشبه
المجتمع العسكري الذي ال يكتفي
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بالكلمة أو الشعر الذي تعيد عباراته
الجوقة الجامدة على الخشبة ..إنه
يبحث عن أصوات السيوف وقرقعة
العربات وهي تحمل الجنود األبطال
يشهرون سيوفهم الالمعة ويطلقون
تلك الصرخات المدوية .وقد أدرك الفنان
المسرحي الروماني وهو يعد لتقديم
عرصه القادم ذلك...وهنا سيبدو واضحا
التأثير الكبير والمباشر الذي سيظهر
نتيجة تفاعل الفنان مع الجمهور ..مع
المجتمع ..والبيئة والمحيط ..حيث جاء
تطور العرض المسرحي في الحقبة
الرومانية بما حمله من استخدام آلالت
رفع وتقنيات بدائية مكنت الفنان
من تقديم عرض يرضي جمهوره
المتعطش للفرجة والحركة ليشكل
قفزة في تاريخ العرض المسرحي
..وصلتنا أخبارها بأشكال عدة ..معماريا
..حيث تشمخ المسارح الرومانية في
بلدان عدة كانت في فترة ما جزءا من
االمبراطورية الرومانية ..ونصوصا
وتقنيات ...وما زلنا نسمع دوي تلك
الصرخات تهز أرجاء المسرح الروماني
مطالبة بالمزيد.
واستمرت تلك العالقة العضوية /
الجدلية .بين الجمهور والمسرح عبر
العصور المتتالية .لم يغب الجمهور عن
المسرح ..وبالتالي لم ينسى المسرح أو
يقصر تجاه جمهوره...وما عدا ذلك كان
مسرحا لم تصلنا أي أخبار عنه.
في العصور الحديثة ..ومع كل ذلك
التطور الذي وصله المسرح  ,استمر
الجمهور شريكا فاعال في الصورة
النهائية ألي مسرح جديد ..وبأشكال
مختلفة .وإذا ابتعدنا قليال عن جمهور

الصاالت األنيقة والستائر المخملية
الحمراء...مع كل اعتزازنا بكل المنجزات
التي قدمها المسرح الكالسيكي في
جميع البلدان وخالل كل العصور ..نصل
الى تلك التجارب الفنية المعاصرة أو
الحديثة التي حفل بها المسرح عبر
العقود المنصرمة ,بتسارع غير عادي
.التجارب المبدعة التي ساهمت في
تقديم صور جريئة  ,وأشكال جديدة
للفن المسرحي في العصر الحديث.
وبمراجعة واعية بما يخص عالقة تلك
التجارب التي قادتها وأسست لها اسماء
كبيرة في عالمنا المسرحي المعاصر,
نقع على ما يثير االنتباه وينبغي اإلشارة
اليه بدقة .أال وهو الصيغة الثنائية
لشكل المشهد المسرحي لتلك التجارب
التي جعلت الجمهور جزءا من العرض.
وكانت دائما تبني أسس كيانها على
مبدأ العالقة مع الجمهور .
بالطبع لن نتعرض لجميع التجارب
الحديثة ألن ذلك يعني موسوعة كاملة
من البحث في المسرح المعاصر...
إال أن مرورا سريعا على تجارب مشهورة
في العالم يساهم في تأكيد وجهة
نظرنا حول العالقة القوية بين المسرح
وجمهوره ودور الجمهور في وعينا
المباشر وتأثير ذلك على قرارنا الختيار
النص المعاصر  ,الذي سيتوجه لجمهور
محدد نضعه نصب أعيننا ,لنقدم له
تجربتنا القادمة.
ستانيسالفسكي البورجوازي بدأ مع
المنظر الطبيعي الذي يالئم ذوق
الجمهور  .ويقدم له ما تعود عليه ..لم
يرفض وجهة نظر ما يرخولد عندما
قدم له صيغة المسرح الشرطي ألنه
أدرك بحسه الفني أن الزمن ال يتوقف
..وأن الحركة التي تشير الى االمام
دائما تفرض عليه النظر بجدية لكل
التحركات التي كانت تزخر بها الحياة
الفكرية واالجتماعية في روسيا
القيصرية .وأن عصرا جديدا على وشك
البزوغ .ولذلك مد يده لمنافسه وقدم له
المكان ليبدأ تجاربه الجديدة على أشكال
معاصرة لجمهور ..معاصر .هذا الوعي
بحركة التاريخ ,ساهم الى حد كبير
بإعطاء المخرج الكبير اسم المعلم .ألنه
حس وإدراك الفنان لما يحدث من حوله.
لو أردنا أن نعرف مجمل التجارب التي
عاشها الفنانون وهم يسعون لكسر
التقليدي ونبذ الرتابة ومسح الغبار عن
كاهل المسرح ..لقلنا إنها عين الفنان
وحسه ووعيه التاريخي واالجتماعي
ومعرفته بمعان الراهن الذي يحدث
من حوله وبتأثير من جمهور المدينة أو
البلد ....وبدون هذا الوعي واإلدراك لن
يكون هناك معنى لحضور المسرح في
حياة الناس المعاصرة .بل سيؤدي ذلك

الى تباعد وتنافر بين المسرح والجمهور
وسيكون المسرح هو الخاسر الوحيد.
بريخت ومع بيانه المسرحي االجتماعي
السياسي ...ودعوته الى الوعي وعدم
التماهي مع احداث العرض ..واكتشافه
لمبدأ التغريب في المسرح...كان على
صلة وثيقة بجمهوره المتعطش للتغيير
والساعي للعدالة االجتماعية وتحقيق
فرص متساوية في عيش كريم لشعب
عانى من االستغالل والبطش والقمع
..وبتوجه إنساني نال التقدير على
مستوى العالم  .يمكن القول أن السبب
األول الذي أوصل بريخت الى هذا النجاح
وبصورة واقعية هو الوعي بحاجات
جمهوره دون االستكانة لألشكال التي
تعود عليها هذا الجمهور في المسرح.
غروتوفسكي أراد مسرحا لجمهور
محدد ..مسرحا لعدد بسيط من الجمهور
الذي سيدخل العرض المسرحي معه
في حوار حضاري يكثف رؤية المسرحي
غروتوفسكي للعالم ولقضايا العصر
الملحة بإبداع سمته التجريب الصعب
والمغامرة  ,من أجل الوصول لشكل
جديد وغير عادي للمشهد المسرحي.
بيتر بروك ومسرحه الطقسي ..جان
فيالر والمسرح الشعبي ..آريان
منوشكين و ....الخ ..حيث يمكن القول
إن المسرح المعاصر وطوال رحلته
الصعبة من أجل تقديم أشكال جديدة
للمشهد المسرحي كان يبحث في
الصيغة المناسبة مع جمهور يضعه
في مكان الشريك الذي ال يمكن انجاز
المشروع الجديد بدونه.
باختصار نستطيع القول إن تاريخ
التجارب المسرحية المتنوعة كان دائم
االرتباط بالجمهور ..وأن هذا االرتباط
الواعي كان المدخل الصحيح في طريق
البحث والتجربة  .الجمهور المعاصر الذي
يعيش اليوم وهنا ..وأن قدرتنا على
تحديد طبيعة الجمهور الذي سنتوجه
اليه في تجربتنا الجديدة يساهم الى
حد كبير ببلورة الصورة النهائية لتلك
التجربة ويمهد السبيل أمامها لتنال
فرصة العيش على الخشبة ..وربما
االستمرار والتطور .
......عوامل كثيرة ستلعب دورا ..أو أدوارا
هامة في التأثير على قرارنا باختيار
النص المناسب من أجل العرض القادم،
ينال اعجابنا ويساهم في بناء عالقة
وثيقة مع الجمهور ويساعد في البحث
عن أشكال غير مألوفة لبناء المشهد
المسرحي .
البروفات والتمارين قبل العرض :
ال شك أن صيغة (المعاصرة )عند العمل
على الشكل الجديد للمشهد المسرحي
ستشمل كافة عناصر العرض  ,بدءا من
اللقاء األول حتى موعد العرض .. ..لذلك
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ستبدو النماذج التقليدية المتبعة في
ما نطلق عليه صفة ( البروفة )..غير
مناسبة آللية التفكير العصرية التي
تسعى لتفكيك اآللية القديمة باعتبار
أن كل ما سيحدث في ( البروفة ) سيكون
له صدى وتداعيات وربما يكون الصورة
النهائية للعرض ..هي دعوة لو أردنا
أن نعمل بصيغة اآلن وهنا الى التمرد
على شكل التمارين القديم ..الشكل
الكسول المتراخي  ,حيث الجلوس حول
الطاولة مع الشاي والدخان ,واألحاديث
المتعجرفة لمجموعة من الممثلين أو
الفنيين الذين أقنعوا أنفسهم أم ما
وصلوا إليه من قدرات  /احترافية  /كاف
لصنع العرض القادم بل وتقديم كافة
أنواع العروض المسرحية بطريقة
الطباخ الماهر الذي حفظ عن ظهر قلب
آالف الوصفات الضرورية لصنع وجبات
مختلفة من الطعام الشهي ومقادير
وكميات تلك الوصفات . ...وكأن العرض
الذي أطلقنا عليه صفة فن ..هو وجبة
لها وصفة تحوي مقادير معينة من
عناصر العرض ..القليل من السكر أو
الملح ..ومقدار من اللحم ..الخ...
لم يكن الفن واإلبداع ولن يكون وصفة
تكتب وتوزع وعلى المنفذين التقيد بما
يرد فيها ..وبدقة ؟ طالما أن مادة الفن
مادة حيوية ومتواصلة مع المجتمع
والتاريخ وقضايا المجتمع والكون .وأن
من سيقوم بترجمة عبارات أوإشارات
النص فنان حي يحمل في داخله تاريخا
من المعرفة وجينات اإلبداع والموهبة.
ستانيسالفسكي وبعد تجارب طويلة
ممتدة عبر عقود طويلة ..وجه نصيحة
ومارسها بنفسه حين دعا ومنذ بداية
القرن العشرين الى تغيير اسلوب
التحليل األدبي المتبع لنص المسرحية
التي يعتزم المسرح تقديمها  ,واالنتقال
بالتحليل من الكلمات والفذلكات
اللغوية الجوفاء ..الى التحليل باألفعال
..ومشاركة كافة الحواس في عملية
التحليل ..صرخ بالممثل  :قم ..تحرك
وانت تقرأ الجملة عندما تشعر أنه ال بد
لك أن تتحرك...
مايرخولد دفع الممثل ألن يقف ويتحرك
ويبحث عن اإليماءة واإلشارة من أجل
فهم أعمق للجملة أو الكلمة .وكذلك
فعل تاييروف وفاختانغوف ...ولم يبتعد
ميخائيل تشيخوف في تمارينه الشهيرة
عن الطاقة عن هذا االكتشاف الكبير
للعمل أثناء البروفات .وإن تكرار الدعوات
والورشات والتمارين التي تعتمد مبدأ
االرتجال أثناء التحضير ..كوسيلة فاعلة
تعطي نتائج أقرب للسمات الحقيقة
لما تفعله أو تقوله الشخصيات في
المسرح , ..والذهاب الى تفضيل هذا
االسلوب المعاصر عن غيره من أساليب

تحليل النص ,بل أحيانا االستغناء عن
النص واالكتفاء بفكرة أو مقولة أو خبر
صحفي أو قصة قصيرة للخروج بعرض
يخاطب الجمهور المعاصر .إال التعبير
األوضح عن أن المسرح فن ال يعيش في
الماضي وأنه متجدد تجدد الحياة نفسها
وعلى عاتق الفنان بث الدم الجديد
في شرايين المسرح من خالل البحث
الدائم عما يناسب العصر الذي يتنفس
المسرح هواءه.
ال يمكن للفنان المسرحي أن يقدم
صورة جديدة وال أن يدعي أنه يبحث عن
شكل جديد أو وسائل عصرية لمسرحه
طالما أن بداية تمارينه ستكون بداية
تقليدية مكررة ألنماط في التحضير
سبق وأن انتهى مفعولها اإلبداعي
وذهبت مع الزمن الذي أتى بها ولكنه قد
رحل ..هي بالضبط دعوة لنبذ التقليدي
تتكرر مع كل مرحلة من مراحل بناء
العرض الذي يقدم  /اآلن وهنا  /في
محاولة أن يكون عصريا بكافة عناصره.
الممثل ....الجسد....الحركة  /اآلن وهنا
./
يقول بيتر بروك :
( إن اكتشاف اإلنسان لجسده ,إحدى
الطرق الموصلة لإلبداع  ,ففي هذا
الوعي يكتشف إنتماءا قويا لجسدية
اآلخرين .ويشكل هذا الوعي عالقة
قوية مع تراثه البشري ).
إن بيتر بروك بهذه العبارات ينقل الممثل
( األنا األنا ) الى أزمان سابقة عندما
يعتبر أن الوعي باالنتماء الى جسد
بشري مترابط  ,ناقل . ..خالل مسيرة
األجيال عبر األزمان تراثا بشريا ضم
بحسب العلوم الطبيعية جينات تتطور
وعادات يتم تناقلها وطقوس متوارثة
وسلوكيات اجتماعية ال يبدو عليها
التعب في بعض البلدان رغم أنها بلغت
من العمر عتي َا .إن هذا الجسد الذي يدعو
بيتر بروك الى اكتشافه  ,وهو بالدرجة
األولى يوجه هذه الدعوة الى الممثل ,
يدرك ويؤمن أهمية هذه الدعوة التي
تعتبر الجسد بما يحمله من تراث (
بشر ) فضاءا  ,كيانا  ,ينقل ( المكان )
عبر الزمن من خالل تجسد ه بأفعاله
وسلوكياته المختلفة .فكأن المكان
والزمن قد اجتمعا في هذا الجسد .
ويعتبر أيضا أن اكتشاف المؤدي للبعد
الجسدي  ,ال يحتاج الى البحث عن نفسه
داخل الشخصية التي ينوي تقديمها .ال
يحتاج للبحث داخل أو خارج الشخصية.
؟أي أن األمر ال يتعلق بالزمن الراهن/
اآلن وهنا  /فقط ،وليس بهذا الجسد في
الفضاء  /المكان الذي يحيا فيه ،لكنه
يعتبر هذا الجسد امتدادا مكانيا لتأثيرات
حدثت سابقا ،وهو ما أطلق عليه ( تراث
بشري ).

الصوفي اإلسالمي محي الدين بن
عربي له مقولة فلسفية تحمل الكثير
من المعاني التي تدعو للتفكر بما
يخص الزمان والمكان (...المكان زمن
متجمد والزمان مكان سائل ) .وكأن
رسالة الصوفي القت صداها عند بيتر
بروك من خالل مقولته حول الجسد
الفضاء  /المكان  ..الذي يحمل المكان
في الزمان ويحمل الزمان في المكان
والذي انتقلت عبره تقاليد وسلوكيات
وتأثيرات بشرية  ,اختلفت باختالف
الثقافات والمجتمعات .ليظهر هذا
االختالف كدليل إضافي على ظاهرة
انتقال التراث البشري عبر الجسد .
يقوم المؤدي  /الممثل باستدعاء تلك
التفاصيل من خالل أشياء وتفاصيل
صغيرة يفعلها (...حركة ..إشارة..
نبرة.....الخ , )...كيان...يعني حضور
المادة في الفضاء ..يعني الجسد بكل
حيويته ومخزونه في الراهن واآلني
..يعني رسائل مختلفة تصل اليوم عبر
المكان  /الجسد من ماض الى حاضر
..وتستمر لتعبر الى المستقبل.
بروك دافع عن الممثل المقدس عند
غروتوفسكي ..بل أدلى بخطاب
من خالل مقال شهير له عن أسلوب
غروتوفسكي :
( نصل إلى إعادة بناء شخصيات األجداد
واألسالف ..في هذه الحالة هل تكون
الصورة التي نخلقها قريبة من األصل
..؟ في رأيي  ،هي ليست صورة طبق
األصل لشخصية محتملة  ،أي لشخصية
كان من الممكن أن تتواجد أصال ..ولكن
يمكننا باألداء أن نعود بالزمن الى الوراء
...فيبدو لنا أن ذكرياتنا تعيد نفسها
من جديد  ،وتعتمد هذه الظاهرة على
الذاكرة  ،وكأننا نتذكر الطقس األول
للمؤدي . )...
ويتابع في مكان آخر من مقاله :
( إنني كلما اكتشفت شيئا جديدا ،
انتابني إحساس بأنني ال أكتشف هذا
الشءي من جديد  ،بل إنه شءي أتذكره ،
فكل االكتشافات وراءنا  ،وعلينا أن نبحر
في الماضي  ،وفي أعماق النفس كي
نصل إليها ) .
إبحار في الماضي  //الزمن  //وفي
أعماق النفس البشرية  //الكيان –
الفضاء – المكان  //وبعبارات المخرج
الكبير صاحب التجربة الواسعة والطويلة
بالعمل مع الممثل  ،واإلخراج ألعمال
المست الشرق والغرب  (...المها بهاراتا
..منطق الطير ..بستان الكرز...الخ)...
هي دليل جديد على أن الزمن مكان
سائل ..والمكان زمان متجمد ..ولكن
حاوية هذا المكان والزمان هي جسد
الممثل ...الواعي الموهوب المكتشف
الحامل ألرق وأنبل األحاسيس ...مخزن
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التراث البشري...الناقل لصفات وجينات
وسلوكيات األجداد واألسالف  .وهو
بالطبع يحدث كل الحضور البهي الذي
تحدثنا عنه ..لسبب بسيط...إنه يعيش
بيننا ..اآلن وهنا .ويعيد االكتشاف
المعجزة على خشبة المسرح ويصنع
كل ما يصنعه أمام الجمهور .وحسب /
توبي كول : /
( يتحول الممثل إلى التاريخ التجريدي
الموجز للعصر ).
يسمو الممثل بجسده  ،بحضوره
في المكان  ،بإبراز طاقاته الظاهرة
والكامنة ..الناتج منها عن وعي
وتحضير ..والذي يظهر فجأة على
خشبة المسرح في لحظة غير متوقعة.
وبالتالي نستطيع تفسير جزء من
ذلك التأثير الكبير للمثل على خشبة
المسرح الذي يفسره ستانيسالفسكي
( ببروز دور الالوعي الذي نصل إليه عبر
الوعي ) وال تعود أنا الممثل هي أناه
اليومية.؟ بل تظهر وهي تسعى للتعبير
عن أنا الشخصية ألن تكون اآلخر الذي
يضم أنا مع أنا الشخصية...الجسد
الحامل لكل ذاك المخزون البشري مع
سمات وخصائص تحملها الشخصية
التي أبدعها المؤلف ..الحركة والتعبير
واإليماءة واإلشارة...مع الكلمة .وهكذا
تعلو لغة الجسد الحاضر الفاعل في
المكان والزمان على الكلمة التي ال تحيا
إال عندما يعالجها دماغ الممثل ويعيد
تصديرها حاملة المعاني والدالالت
المقصودة والموجهة مباشرة لجمهور
محدد ليكون الدال والمدلول حضورا
خاضعا لقدرة الممثل .وهكذا يصبح
الممثل عبر الجسد وبواسطته كأنه
كتاب محمول ينتقل من جيل لجيل..
ومن مكان لمكان ..فضاء متحرك لزمن
يسيل ال يتوقف ليعلن عن حضوره
ومعناه إال في تلك اللحظة العبقرية
ألداء مقنع .
عندما أكد ستانيسالفسكي على أهمية
التقنية الداخلية عند الممثل للوصول
إلى أعماق النفس بهدف إحداث التأثير
األكبر لألداء الواقعي القريب من الصدق
اإلنساني ..إنما كان يحفر في تاريخ
 /اإلنسان.. ..ويسعى للغوص في
أعماقه إلبراز تلك الكنوز التي يحملها
الممثل في داخله والتي أطلق عليها
غروتوفسكي تراثا بشريا.
وكذلك فعل بريخت على طريقته
عندما أراد فرض استجابة عقلية على
مفهوم األداء عند الممثل بواسطة
الوعي واإلدراك لما يدور حوله ومعالجة
هذا اإلدراك بعقالنية تعتمد على قدراته
الفردية الخاصة

إنه بحث بطريقة مختلفة عن ذلك المخزون البشري من
تراث تم تناقله عبر الجسد من جيل لجيل .
آرتور اعتبر الجسد -جسد الممثل – محورا مركزيا
لتوليد استجابات انفعالية بمختلف انعكاساتها –وعلق
أهمية كبرى على الجسد من حيث أنه مصدر اإلشارة
واإليماءة المتوارثة عبر الزمن .وهو يعتقد أن أهم أسباب
الفعالية الجسدية على الفكر وقوة التأثير المباشر تنتج
من المسرح ألنه حافظ بواسطة الممثل على ( أسرار )
وأسباب استخدام تلك الحركة أو النبرة أو اإلشارة وهو من
أجل البرهنة على ذلك يعتبر أن الحركة ليست عفوية أو
ارتجالية ..بل هي حركات مدروسة تؤدى في زمان مناسب
 .يقول  ( :إنها حركات تعبيرية تحسب فيها كل اإليماءات
والتعبيرات ،وهذا الحساب الدقيق يضاف إليه الصفة
الموسيقية للحركة الجسمانية ) .ويتابع في موضع
مختلف  (...إن الحركة الجيدة هي تلك اإلشارات التي
يشعر فيها المشاهد بأن فعاليتها لم تستنفذ ،كما يجب
أن يكون في مقدورها إثارة الذكريات بواسطة ايقاعاتها...
عمل المسرح يصبح نوعا من اإلثبات التجريبي لماهية
المجرد والمحسوس العميقة ،وذلك ألن الثقافة بالحركات
توجد الى جانب الثقافة بالكلمات.)....
ونقرأ ل تاييروف ( فن اإليماء ليس عرضا خاصا بالصم
والبكم حيث تكون الحركة بديال عن الكلمة  ،بل اإليماءة
هي ذلك العرض الذي يكشف العالم الداخلي للشخصية،
تموت فيها الكلمات ويولد الفعل المسرحي الحقيقي
كبديل عنها.) .
مايرخولد يشرح سبب اعتماده على حركة الجسد وهو
صاحب مدرسة  /البيو ميكانيكا  /في األداء المسرحي
بقوله :
( في كل مؤلف درامي يوجد نوعان من الحوار  ،أحدهما
ضروري ظاهر  ،وهو الذي يتألف من الكلمات المصاحبة
والمفسرة للعمل الدرامي  ،واآلخر داخلي وهو الحوار الذي
ال يسمعه المتفرج في الكلمات  ،بل في أوقات الصمت
..وال في الحوار ..بل في موسيقا الحركات اللينة......
شخصان يتحدثان عن الطقس  ،أوالفن ـ أو القلق .ثمة
شخص ثالث مراقب لهما  ،يستطيع إذا كان يتمتع بقدرة
ما من حدة البصر ..أن يحدد بدقة من مجرد حديثهما عن
أمور ال تمس عالقتهما المتبادلة بينهما هل هما صديقان
أم عدوان أم عاشقان  ..إن حركات األيدي وأوضاع الجسم
والنظرات والصمت تحدد الى حد ما حقيقة عالقة الناس
المتبادلة ..ألن الكلمات ال تقول كل شءي. )..
فاختانغوف كان يطلب من ممثليه أن يبنوا شخصياتهم
متنقلين من إشارة إلشارة  ،ومن إيماءة إليماءة ليؤكد
على دور وبالغة تأثير الجسد لغة وحضورا في بناء
المشهد المسرحي .
اآلن وهنا...تعني بالنسبة لفنان المسرح ...العيش هنا /
اليوم ..بكل ما تشير إليه الكلمة من انسجام وتناغم مع
روح العصر ومخرجاته التقنية والثقافية والفنية ..والسعي
ألن يكون المسرح عامال فعاال بكافة عناصره في مسيرة
التطور التي يخوضه الناس في كافة أرجاء العالم ....ألن
اآلن وهنا عندما تدرك على حقيقتها ستصبح منارة يهتدي
بنورها المسرحي كي يضمن الوصول الى شاطئ األمان
..اي الحصول على التأثير المطلوب للعرض المسرحي
على جمهور يعيش هو أيضا اليوم وهنا.
دمشق 2017 / 7 / 4
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اال�شتباك كما يجب �أن يكون
( �شهادات وا�ستكناه وتذكر )
•فنون الفرجة في مغرب القرن الثامن عشر
•عن المسرحي المغربي عبد الرحيم التونسي
•الطيب الصديقي أو مسرح المثيل
•مرتكزات المسرح االحتفالي عند عبد الكريم برشيد في المغرب
•مقومات الرؤية اإلخراجية لدى ولد عبد الرحمان كاكي
•مسرح عز الدين المدني بين المسرحة والتمسرح
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من الأر�شيف الم�سرحي المغربي ويظهر في ال�صورة الم�سرحي الطيب لعلج

فنون الفرجة في
مغرب القرن الثامن عشر
بعد وفاة السلطان أحمد المنصور
الذهبي مع إطاللة القرن السابع عشر
ضعفت السلطة المركزية ،وانقسمت
دولة السعديين إلى مملكتي فاس
ومراكش .وتجزأ المغرب إلى عدة
إمارات من أبرزها إمارة العلويين وإمارة
السمالليين (إمارة سوس)((( .وتمكن
المولى الرشيد من تأسيس الدولة
العلوية لتخلف الدولة السعدية التي
أفل نجمها ،وعمل هذا القائد على
توحيد المغرب األقصى في منتصف
القرن السابع عشر الميالدي .وواصل
خلفه المولى إسماعيل تنفيذ مشروعه
السياسي وتدعيم سلطة الدولة العلوية
الناشئة.

الزبير مهداد
المغرب

 1حركات ،إبراهيم :المغرب عبر التاريخ ،دار الرشاد
الحديثة ،الدار البيضاء ،1994 :ج 3ص 14
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من م�سرحية قا�ضي الحلقة ت�أليف الطيب لعلج

غير أنه بوفاة هذا السلطان ظهر الصراع بين أبنائه على االحتفال بعيد المولد النبوي

الحكم ،وأصبح جيش عبيد البخاري أداة شغب((( .فعانت البالد
في النصف األول من القرن  18الفتن والفساد السياسي
والمجاعة الناتجة عن الجفاف ،الذي تكرر حدوثه مرات
عديدة((( .ولم تنته هذه األزمة إال بوصول حفيده سيدي محمد
بن عبد الله (محمد الثالث) إلى الحكم سنة 1757م حيث بدأت
مرحلة االستقرار واالنفتاح .أعاد خاللها هذا السلطان بناء
الدولة وترميم ما تهدم من بنياتها وأنظمتها ،ووجه اهتمامه
لالقتصاد التضامني ،وأنعش الحياة الثقافية ،وأصلح التعليم.
استهدف السلطان ببرنامجه اإلصالحي كل مجاالت الحياة
السياسية والديبلوماسية والعسكرية والفالحية واالقتصادية
والعلمية التعليمية .فشهد عهده نشاطا ثقافيا وفنيا ملحوظا،
تمثل في وفرة المثقفين وكثرة التصانيف في الفنون األدبية،
وأصبحت كل المدن الكبرى مراكز ثقافية وانبعثت الفنون
التطبيقية التي ما زالت آثارها في المباني والحرف تشهد على
تطورها ورقيها ،كما تعزز التراث الثقافي غير المادي بأشكال
تعبير جديدة ،أضحى يتوارثها المغاربة أبا عن جد ،فيسهمون
في تطويره وإنضاجه.
وفي هذا المقال سنحاول استعراض أشكال الفنون والتراث
الثقافي غير المادي التي عرفت ازدهارا في القرن الثامن
عشر ،زمن تولية السلطان سيدي محمد بن عبد الله.
 1حركات :المرجع نفسه ،ص  63وما بعدها
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=366960 2الزيتوني،
نور الدين:

كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله عالم حديث ومصلحا
اجتماعيا ،مالكي المذهب حنبلي االعتقاد ،وعلى الرغم من
ميله إلى المذهب الحنبلي ،فلم يكن متشددا أحادي النظرة،
بل كان متفتحا ،معتدل الفكر ،يتمتع بسعة صدر وذوق فني.
كانت للسلطان عناية كبيرة بعيد المولد النبوي الشريف،
وكان يأمر بتزيين الجوامع وإضاءتها وفرشها ،وإعداد موائد
الطعام والحلوى والشاي ،ويقيم حفله الذي يحضره العلماء
وطلبة العلم واألعيان وغيرهم ،ويدعو إلحيائه المنشدين
والمسمعين والقراء ،من مدن فاس وتطوان والرباط وسال،
حيث يتبارون في قراءة الهمزية والبردة ،ويختم الحفل بتوزيع
الهبات والمنح المالية على الحضور ،تعبيرا عن االبتهاج
بالمناسبة السعيدة(((.
كما كانت تقوم بعض الطوائف الصوفية بإحياء الحفل في
المساجد والزوايا واألضرحة ،فيجتمع مريدوها للذكر والسماع.
كما تواصلت استعراضات الشموع التي كانت تقام بالمناسبة
في عدة مدن ،كمراكش وفاس وسال ،واستقر بها الحال في
مدينة سال بعدما احتضنتها الزاوية الحسونية.
ويجسد موكب الشموع بسال طقوسا احتفالية عريقة حافظ
عليها السالويون على مدى عقود فبات مكونا مهما من
مكونات الذاكرة الثقافية المغربية .عالوة على كونه شكال من
أشكال التعبير عن البهجة بحلول ذكرى مولد سيد األنام تتعدد
 3الضعيف ،محمد :تاريخ الضعيف ،تحقيق أحمد العماري ،دار المأثورات ،الرباط
 ،1986ص 188
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فيه ألوان الفرح والعشق الصوفي .وينطلق الموسم بإقامة نهضة الملحون

االحتفاالت بالزاوية الحسونية طيلة أسبوع ،يتم خاللها إخراج
هياكل الشموع ،التي احتفظ بها طوال السنة في ضريح
موالي عبد الله بن حسون ،شهرا قبل حلول العيد لترسل إلى
منزل صانع الشمع من أجل زخرفتها من جديد .هكذا تتفنن
يد الصناع التقليديين المغاربة ،في إبداع الشموع وزخرفتها
وتلوينها كما دأبت على ذلك منذ أزيد من خمسة قرون.

انتعاش فنون الموسيقى والسماع
كان للصوفية وأرباب الزوايا اهتمام كبير باإلنشاد
والموسيقى؛ وقد اعتبر شيوخ التصوف السماع ركنا في
الطريق ،وكان كثير منهم يعمل الحضرة وتعمل بمحضره.
فنشأت في كل الزوايا مراكز فنِّ السماع ،وأصبح لكل مركز
أتباعه ومريدوه .وقد كان أرباب هذه الزوايا يتنافسون في
خدمة فن السماع ،فيحملون أتباعها على حفظ المستعمالت
الشعرية واستيعاب نغماتها عن طريق التلقين.
واشتهرت زوايا فاس وتطوان بتقاليدها الفنية في هذا
المجال ،حيث كان يجتمع المنشدون ويترنمون باألمداح
النبوية واألشعار الصوفية ،وكانوا أحيان ًا يتجاوزون نطاق
اإلنشاد الصوتي إلى العزف باآلالت .بل لقد استطاع بعضهم
القيام بإنجازات فنية أسهمت في ترقية الفن الموسيقي
بالمغرب .ومن أعظم هذه اإلنجازات اقتراح كبير الزاوية
الفاسية أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي
المتوفى سنة 1164هـ تخصيص طبع رمل الماية بأشعار
المديح النبوي .فطبع «رمل الماية» يبقى أفضل هذه الطبوع
وأكثرها استعماال .وقد ذهب المرحوم محمد الفاسي في
تبرير ذلك بكون نوبة رمل الماية أقدر على استجالء معاني
التعظيم والجالل التي تليق بشخص الرسول األعظم ،وأن
«نغماتها أنسب نغمات الموسيقى للتعبير عما يكنه المسلم
المخلص من تقدير وإجالل لمقام الرسول عليه السالم»(((.
خالل عصر السلطان سيدي محمد بن عبد الله ،أبدى المجتمع
المغربي اهتمام ًا ملحوظ ًا بالموسيقى والغناء .خاصة وأن
السلطان نفسه كان رقيق الذوق مرهف اإلحساس ،عرف
عنه ولعه الكبير بالموسيقى وفنون السماع.
وأسهمت هذه الشروط الثقافية والظروف السياسية
واالجتماعية المواتية في تألق هذا النشاط ،ولمع نجم عدد
كبير من الفنانين ،الهواة والمحترفين ،والشعراء الزجالين
وكتاب الموشحات ،ومن دارسي الموسيقى وجامعي نوباتها
وقصائدها.
ومن األسماء البارزة نذكر المهدي بن الطاهر الفاسي ،وكان
عازفا على اآلالت الوترية ،متقنا اإلنشاد بالطبوع األربعة
والعشرين ،وعبد الكريم بن زاكور ،الذي كان عامال للسلطان
على تطوان ،وصالح الحكماوي ،ومحمد بن عبد الرحمن بن
الحاج ،وغيرهم(((.
كما تعد فترة حكم السلطان من أزهى فترات المدرسة
الفاسية لموسيقى اآللة ،المسماة أندلسية ،حيث عرفت
انتشارا وتوسعا ،نحو الشمال فتم اعتمادها في تطوان،
وتولى المهدي بن الطاهر الفاسي المتوفى عام  1764نشر
وتعليم مقاماتها وطبوعها التي تعلمها في فاس ومكناس(((.
 4عبد العزيز عبد الجليلwww.islam-maroc.gov.ma/ar/detail.
– aspx?id=1269&z=357&s=15 - 84k
 5العراقي ،أحمد :مظاهر من الحضارة المغربيةعلى عهد السلطانين العلويين محمد
الثالثوابنهسليمان؛مجلةالتاريخالعربيالعددرقم49
 6بن عبد الجليل ،عبد العزيز :مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية ،الكويت،
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد ،65
مايو ،1983ص211
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وال يغيب عن البال أيضا النهضة المزدهرة الذي عرفها
فن الملحون بعد التراجع الذي أصابه ،هذا الفن الشعري
الشعبي الغنائي ،حظي بعناية السلطان سيدي محمد بن
عبد الله كان ولوعا به ،بل وتنسب له قصائد في هذا المجال
األدبي الفني ،وكان يتولى شعراء الملحون برعايته ،ويعنى
بإبداعهم ونظمهم ،وتميزت فترة حكمه بظهور شعراء
مبدعين متميزين بنظمهم البديع الذي تجلى في قصائدهم
التي تناولت موضوعات شتى ،بين المديح الديني والمديح
السلطاني واألغراض االجتماعية والعاطفية .ومن شعراء
الفترة :الجياللي امتيرد وسيدي عبد السالم الشرقاوي بسال،
وسيدي قدور العلمي بمكناس ،ومحمد النجار وعبد القادر بن
عبد الرحمن بوخريص ومحمد بن علي العمراني وغيرهم.
بل وعلى يد الشاعر الجياللي امتيرد الذي لمع نجمه في
عهد السلطان سيتطور فن الملحون بابتكار ضرب جديد
منه سمي «السوسي» ويعتمد شكال يحضر فيه الشعر في
المطالع والخواتم والالزمة ،ويحضر النثر االنسيابي الخالي
من القواعد في الوسط ويغيب فيه السجع إال ما كان عفويا(((.

االحتفال بسلطان الطلبة

تأثرت الحياة المدرسية خالل أحداث الفتنة التي عصفت
بالمغرب ،فتراجع الطلب االجتماعي على التعليم ،وخربت
المراكز العلمية ،وانزوى من بقي حيا من العلماء في منازلهم
خشية األذى ،وخربت المدارس وتعطلت كثير من مظاهر
الحياة التعليمية.
وخالل عهد السلطان ،استرجعت الحياة العلمية بعضا من
نشاطها وحيويتها ،ومن ذلك تم إحياء طقوس االحتفال
بسلطان الطلبة ،هذا الحفل الذي سنه المولى رشيد العلوي
لطلبة العلم بالقرويين ،يقيم طلبة القرويين في فصل
الربيع مخيما ترفيهيا على ضفاف واد فاس أو سبو ،يقيمون
فيه مدة أسبوع صحبة شيوخهم وأساتذتهم ،وفيه يختار
الطلبة واحدا منهم ينصبونه سلطانا عليهم يعترف به
السلطان الرسمي للبالد مدة أسبوع ،ويختار حكومته ووزراءه،
ويتخذ مظاهر األبهة ،ويحاط بالحجاب والحراس الذين يبعث
بهم السلطان الرسمي ،ويصلي في جامع األندلس صالة
الجمعة وبكيفية رسمية يحضرها جمهور أهل فاس ،وتغلق
الدكاكين يوم الحفل أبوابها ،ويخصص لسلطان الطلبة لقاء
رسمي مع السلطان في حفل عام كبير بالمكان الذي تنصب
فيه سرادق الحفل ،وبذلك تنتهي االحتفاالت ويعود سلطان
الطلبة بعد أسبوع إلى دراسته العادية.
هذا االحتفال الطالبي الشبابي ،كان مناسبة إلقامة أنشطة
الفرجة ،ال يخلو من مشاهد تمثيل شعبي ،وهزل ،وعورض
موسيقية وغنائية ،والمنافسة في إبداع قصائد الملحون
الشعبي والشعر الفصيح.
وبعد انتعاش الحياة التعليمية بجامع ابن يوسف بمراكش،
وعمارته بالطلبة والعلماء ،احتفل طلبة العلم بالجامع
بسلطان الطلبة أيضا ،حيث نظموا موكبا اتجه لصالة الجمعة
بمسجد ابن يوسف ،في حين أقيم مخيم الطلبة في حومة
رياض العروسة .كما قام الطلبة بزناتة ومديونة بأحواز الدار
البيضاء ،وبقبائل أخرى بجبالة واألطلس بتنظيم حفالت
مشابهة.

ابتكار فن البساط
يعتبر البساط مسرحا ترفيهيا يعود تاريخ نشأته إلى القرن
 7سهوم ،أحمد :الملحون المغربي :منشورات جريدة شؤون جماعية ،الرباط،1993
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من م�سرحية قا�ضي الحلقة ت�أليف الطيب لعلج
الثامن عشر ،هذا الفن الفرجوي كان يقدم أمام حضرة
السلطان محمد بن عبد الله.
ويقال إن مدينة مراكش كانت هي المهد األول لهذا الفن،
ثم انتشر في باقي المدن المغربية ،تتألف الفرقة من عدة
شخوص ،أهمها أما الشخوص فهم ثابتون ال يتغيرون في
سائر التمثيليات ،فهناك أوال شخصية “الساط» الذي يمثل
القوة والشجاعة وحب اإلقدام والمغامرة ،ثم يأتي بعده
«الياهو» ،أي اليهودي الذي يرمز إلى النفاق والجشع والخوف
وكذا إلى الذكاء المفرط .وفي مقابل هاتين الشخصيتين،
نجد «حديدان» الذي يتميز بأوصاف حميدة ،كنسيان الذات،
وطهارة النفس ،وحب اآلخرين ،إلى غير ذلك من الفضائل،
التي تجعله محبوبا ،خصوصا وأنه يحمل في مواقفه رسالة
صاحب التمثيلية ،كما أنه يمسك بأطراف الحادثة وألغازها(((،
وكان المغاربة يطلقون على الممثل لقب «بوهو» وفي الجنوب
يسمونه «المسيح» .وبالرغم من أن نفس الشخوص تأتي
دوما في تمثيلية البساط ،فإن موضوعها يتغير ويتجدد)(((.
هذا المسرح كان يتوخى عدة غايات ،فإلى جانب مهمته
األساسية وهي الفرجة والترفيه ،فإنه كان أيضا كذلك أداة
للنقد االجتماعي ،ووسيلة لتبليغ انتقادات الناس وشكواهم
من رجال السلطة أو غيرهم إلى الملك( .((1كما أنه يمكن من
الكشف عن عيوب المجتمع وفضح الممارسات المشبوهة
التي ال يكون هنالك سبيل إلعالنها وإدانتها سوى بتشخيص
أطوارها أمام أولي األمر في قالب فني انتقادي هزلي ،يعتمد
الرمز والمجاز أحيانا والتصريح المباشر أحيانا أخرى(.((1
كان هؤالء الفنانون يقدمون إلى المدن الملكية :فاس ومكناس
ومراكش والرباط بمناسبة عاشوراء فيقصدون القصر
الملكي في جو من الفكاهة والمرح وسط فضول الكبار
والصغار من عامة الشعب( ،((1وحين يصلون إلى المشور
السلطاني يشرعون في أداء ألعابهم ورقصاتهم وفكاهاتهم
وتمثيلهم.كانالسلطان يحيط «المبسطين» بحفاوة كبرى(.((1
ثم انتقلت فرجاته بعد ذلك إلى المنازل والساحات العمومية
 8المنيعي ،حسن :أبحاث في المسرح المغربي ،منشورات الزمن ،الرباط،2001 ،
نفس المرجع ص26و27
 9المنيعي :نفس المرجع ص27
 10المنيعي :نفس المرجع ص 24
 11شقرون ،عبد الله :لمحات من تاريخ المسرح المغربي ،مجلة الفنون عدد1-2
السنة الثانية ،وزارة الشؤون الثقافية ،الرباط  ،1974ص 34
 12المنيعي ،المرجع السابق
 13المنيعي :نفس المرجع ص 23

قبل أن يتفرع إلى أشكال عديدة من التمثيل الهزلي االنتقادي
والتمثيل الطرقي الديني .لكن أهم فرجات مسرح البساط هي
التي كانت تقدم بدار المخزن ،أي في حضرة الملوك العلويين
الذين كانوا يرعون هذا الفن الشعبي العتبارات عديدة يأتي
في مقدمتها االتصال المباشر برعاياهم ،ثم المشاركة في
احتفاالتهم واالطالع على مشاكلهـم اليوميـة.
مسرح البساط يستمد قوته ،وبالتالي مشروعيته من
امتداداته الشعبية عند السكان الذين شكلوا جمهوره الممتاز،
ومن الهامش الذي تركته السلطة لإلبداع وحرية التعبير
الفني.

وضع العصا في عجلة النهضة
هذه النهضة الفنية التي بدأت مؤشراتها في البروز لم يكتب
لها أن تواصل االستمرار والنضج والتطور ،إذ سرعان ما
تراجع النشاط الفني الموسيقي والتمثيلي ،مع إطاللة القرن
التاسع عشر بعيد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله،
وتولية ابنه السلطان موالي سليمان الذي أبدى ميوال سلفية
محافظة ،فتخلى عن المشروع اإلصالحي لوالده الذي كان
يراعي الهوية الثقافية واالجتماعية المغربية ،غير متزمت وال
متشدد ،ففتح المولى سليمان الباب على مصراعيه لدخول
الفكر الوهابي المتشدد ،فحاصر الزوايا ومنعها من إقامة
جلسات السماع بترويج فتاوى تحرمها ،كما منعها من تنظيم
مواسمها السنوية ،فتراجعت الموسيقى المغربية وفنون
األداء ،وحلقات التمثيل التقليدي التي كانت تقام في المناسبات
الدينية .خاصة بعدما وجه السلطان رسالة تحت عنوان (آالت
الموسيقى) إلى أصحاب الطوائف ،فبدعهم وكفرهم وسماهم
«أولياء الشيطان» ،وأوصى العلماء بمقاطعة مجالس الغناء
حيثما أقيمت ،ولو في مناسبات األفراح العائلية ،ومنع الناس
من حضورها أيضا( .((1وقد شاركه الرأي عدد من الفقهاء
المتشددين المتأثرين بالفكر الوهابي ،فصنفوا كتبا في
تحريم الموسيقى والغناء وفنون السماع( .((1هذا الفكر
المحافظ الموغل في التشدد كانت له انعكاسات سيئة على
سائر الفنون التطبيقية المعمارية والصناعية التقليدية أيضا.
واستمر الوضع كذلك إلى القرن العشرين.
 14بن عبد الجليل :مرجع سابق ،ص 238
 15بن عبد الجليل :المرجع نفسه ،ص 239
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سيرة كوميدي

عن المسرحي المغربي

عبد الرحيم التونسي

الحسن بنمونة
المغرب

في المغرب ال تشخص أبصارنا تعبيرا عن الدهشة  ،إن رأينا
كاتبا أو فنانا أو مطربا كان يقطن حيا من األحياء الشعبية،
ويشتغل بمهنة ال تالئم وضعه الفكري أو الفني ،ولكنه عانق
شهرة بوأته مكانة في المجتمع.نحن اعتدنا على هذا ،بل إننا
نعلن افتخارنا جهارا لكون األحياء الفقيرة المهمشة أنجبت
قامات طويلة في مجاالت مختلفة  .وهذا ليس غريبا على
مجتمعاتنا العربية برمتها  ،ففي مصر مثال كان الفنانون
والموسيقيون والشعراء يرحلون إلى القاهرة ألنها تمثل المكان
الرئيسي الذي تبدأ منه الشهرة  ،وقد جاؤوا من مدن وضيعة أو
من تجمعات عشوائية .حدث هذا في المغرب مع مجموعة ناس
الغيوان والكوميدي عبد الرؤوف الذي أضحك المغاربة سنوات
النصف الثاني من القرن العشرين ثم توارى عن األنظار لسبب
من األسباب.
ال بأس  ،فحتى المدن واألمكنة واألشياء التي نعتز بها ،وقد
مثلت موضوعات أحاديثنا فترات طويلة ،في البيوت والمقاهي
،تتوارى عن األنظار.
جرت العادة أن يغير الفنان في أي بلد اسمه ولقبه تبعا لما
تتطلبه إجراءات الفن  ،وآلة الشهرة والجماهيرية  .بهذا المنطق
تناهت إلينا أسماء جديدة من قبيل زوزو وسهير ومعبودة
الجماهير وفنان الشعب  ،ومن هؤالء الفكاهي المغربي عبد
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الرؤوف وهو لقب فني لعبد الرحيم التونسي المزداد بالدار
البيضاء سنة  . 1936تميز بارتدائه لباسا فضفاضا داال على
سذاجة وطيبة صاحبه في عالم يعتمد الحيلة وسيلة للعيش
 ،واعتماره طربوشا ،وقيامه بحركات تبدو صبيانية  ،معبرة
عن الغباء والبالدة والبداوة والسذاجة  .ربما كان هذا التظاهر
بالغباء أو السذاجة شبيها بما يحدث في الحكايات الشعبية .
رسل البطل الساذج إلى حتفه ولكن يشاء القدر أن يكون
ُي َ
النصر حليفا له .هكذا هي الحكايات أو التمثيليات ( أو الروايات
بالمعنى الشعبي) التي يمثلها عبد الرؤوف ،فإذا دخل المدينة
يتعرض للسرقة والنصب واالحتيال  ،أو يتزوج امرأة تكيد له ،
أو يشتغل في منزل فيعاكس أوامر سيده  ،أو يدعي الغباء  ،أو
يتالعب بالحروف والكلمات .تبدو الحكايات معروفة لدى العامة
والخاصة ،ولكنه يطبعها بحس الفكاهة المقرون بحركات
بهلوانية عابثة وصوت ملفت لالنتباه .وهذا النوع من الفكاهة
لم يكن جديدا في البيئة المغربية ،هو قديم جدا إذ يرتبط
غالبا بما عرف بالبساط والمرح والحلقة  ،يقوم به شخص
يدعى لَ ْم َسي َّْح  .تذرف العيون الدموع تأثرا أو مجاراة للمقالب
التي يتعرض لها فيبحث عن حلول ال تكون دوما مالئمة
وناجعة ،إذ تصير هي األخرى مضحكة  .ينجز سلسلة من
األحداث المتالحقة المضحكة المبكية .

ربما لم يكن ظهوره في ستينيات القرن الماضي عبثا  ،فالواقع
السياسي كان متوترا  .كان ثمة صراع بين القصر واألحزاب
الوطنية بقيادة االتحاد االشتراكي وحزب االستقالل وحزب
الشورى حول طريقة إدارة البالد .لجأت السلطة إلى شد الخناق
على الحركات السياسية والثقافية المطالبة بالديموقراطية
التي حلموا بها سنوات االستعمار .امتألت السجون بالمناضلين
ولم يعد ثمة بصيص أمل في أن السلطة تريد تقاسم الحكم
مع المعارضة  .في ظل هذا المناخ المضطرب ينبعث الفكاهي
عبد الرؤوف ليضحك الشعب بفئاته كلها إن لم نخطئ ويبكيه
 .كان الضحك الذي يصاحبه البكاء سمة العصر المتوتر
بالصراعات السياسية والفكرية  .لم يكن يعنيه من هذا األمر
شءي  .كان همه أن ُيبسِّط هموما ومشاكل الناس في أدوار
غباء أو سذاجة أو طيبة قلب أو ظلم ال يرتبط بقوة خارجية
هي السلطة  .حتى والسنوات تتوالى باطراد أراد عبد الرؤوف
أن يظل وفيا للجبة التي ارتداها ساعة بدأ المغامرة الفنية.
لم تتغير حركاته وأفعاله وصوته وحواراته .كان فن الفكاهة
يتعرض لموجات جديدة وفدت من أوربا  ،فكتاب المسرح
الفكاهي طوروا وسائلهم واستحدثوا أدوات حديثة تالئم ما
يحدث من تغيرات في الواقع.انبهر الجمهور بمسرح الهواة
والمسرح الفردي واالحتفالي والتراثي  ،بل ظهر كوميديون
يقلدون فرنسيين أو أمريكيين يتناولن مسائل سياسية بالنقد
والتجريح .فبعد أن كان عبد الرؤوف يسامر المغاربة طيلة

أشهر رمضان في التلفزيون ،بمعدل بث حلقة فكاهية كل
ليلة ساعة تناول الفطور ،لم يظفر في السنوات األخيرة بأي
فرصة للظهور  .صار ممثال غريبا في مسرح اتسم بالغرابة
والتغريب  ،مع انبثاق أجيال من الكوميديين ينهلون من واقع
تكسر طموحه  ،وتبدلت قيمه.
ال شك أن الشعور بفقدان البوصلة قد تلبس صاحبنا ،وهو
يعاين تخلي سلطة اإلعالم عنه ،كما لو أنه استخدم لتحقيق
أغراض ،ثم فجأة يرى نفسه مهمشا  .هذا ربما يعني أن
السلطة حكيمة حتى في اختيار ما يالئم أذواق المواطنين من
مستملحات مرئية تفرج عنهم همومهم وكربتهم .واختيارها
ينبني على دراسة موضوعية الحتياجات السكان الفنية
والثقافية.
لم تعد له اليوم أي سلطة أو تأثير حتى في الجيل أو األجيال
الفنية التي اعتبرته يوما ما أبا روحيا لها .انبثق ممثلون بطبائع
مختلفة وتبوؤوا بدورهم مكانة في المجتمع المحب للضحك
 .نالوا إكراميات قدرت بالماليين واشتركوا في ماركوتينغ
جديد يروج للسلع ،فصاروا اليوم يمثلون الوجه الجديد لتجارة
الضحك .
لم يفهم المسكين أن ثمة تغيرا صاحب مسيرة الضحك .
هو كان ُيضحِ ك الشعب أما الجدد فهم يضحكون على
الذقون.
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إن التعريفات الدرامية ال يجب أن تتحول إلى
قضايا مطلقة تصبح بالتالي ،عراقيل معوقة
للتطور العضوي بالقياس إلى التجربة
واالبتكار واالشكال الجديدة.
مارتن إسلن.

سالم اكويندي
المغرب

1.1إن ما يثير االنتباه ،في تجربة الفنان المبدع الطيب
الصديقي ،هو ذلك االرتباط الوثيق بين سيرته الذاتية،
من حيث هي حياة خاصة ،وتجربته المسرحية ،باعتبارها
تجربة تنتمي لحقل ابداعي له ضوابطه وقوانينه العامة،
وتعبيرا فنيا يصدر عن وعي جمعي مشروط بواقع وظروف
تجد مبررها فيما يصوغ المجتمع من شروط ،وضمن هذا
اإلنتماء لإلبداع؛ حيث يكون المبدع مبلورا لتجزبة فنية
تتميز بالفرادة ،اال ان هذه التجربة من حيث عالقة اإلنتماء
تلك – تبقى حالة تعبير الفردى عن الجمعي ،انطالقا من
فعل التخيل الذي هو فعل سيكولوجي يدل على الفرد
ويعينه على انه تجل من تجليات المتخيل في الالوعي،
وهنا يتم االلتقاء واالنتماء للجماعة من خالل الفرد وهي
العالقة نفسها التي يعبر بها ما هو خاص عما هو عام.
2.2نستحضر هذا الترابط في العالقة بين الذاتي والموضوعي،
كلما جرى الحديث عن مسرح الطيب الصديقي ،الذي ليس
مسرحا خاصا ،كما قد يتبادر إلى الذهن ،بل إن عالقة النسب
هاته ليست إال نتيجة لعالقة الترابط بين السيرة الذاتية
والمسرح ،وقانونا عاما لمسار مسرح الطيب الصديقي،
الذي نعتناه بمسرح المثيل  Le Théâtre mêmeحيث
يتحدد نسب االسم للمسرح تمييزا لهذه التجربة ،ومعنى
التمييز هنا ليس إال خصوصية مسرحية ،أعني خصوصية
المغرب في تعدده وتنوعه حيث فيه االمازيغ األفارقة العرب
المسلمون الخ ،هذه الخصوصية التي اراد لها ،صاحب
التجربة الصديقي أن تعبر عن جذورها المتمثلة في ساحة
جامع الفنا ،بوصفها مسرحا وطنيا شعبيا.
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بهذا التحديد نتعرف مفهوم المسرح في تجربة الطيب
الصديقي ،وهو مفهوم ال يخرج عن القوانين العامة لهذا
الفن ،إال أن هذا االعتبار ال يمكنه أن يصبح كذلك إال عندما
يمتلئ بما هو محلي وخاص للتعبير عن الوطني ثم القومي
من خالل الفردي الذي هو حالة التخيل .وهنا ،يكون مسعى
البحث والدراسة مركزا على ما يمنح المسرح معناه األقصى
ويدل على جوهره أو انتمائه إلى العصر الذي يوجد فيه وهذا
ال يتم إال باإلنصات إلى كل ما يحقق ماهيته ويصوغها .وفي
عملية االنصات هاته ،يأتي االفتتان بالمسرح الذي هو افتتان
المأخوذ اليس المسرح طقسا؟ ثم أليس المسرح معايشة
للموتى؟.
وما يستدعي دخول المسرح هو هذا التهيؤ الذي يشبه لحظة
االنفالت واالنجذاب إلى واقع الطقس وتحسس نبضاته ،حيث
يرفد مخزون الذاكرة/الالوعي الذي ليس في المحصلة األخيرة
إال لحظة اإلشراق ،وانفتاح الخيال على التجربة االنسانية وما
المسرح اال واحد من تجليات هذه التجربة.
3.3هذه االشارات تؤدي بنا إلى محاولة صياغة أسئلة التجربة
المسرحية للطيب الصديقي ،ومجرد صياغة هذه االسئلة
يعتبر في حد ذاته أحد الممكنات التي تنضوي عليها خاصة
واننا قد اشرنا إلى انها تجربة االندغام واالفتتان والتماهي
بالمسرح ،حيث يكون االفتتان عتبة من عتبات الدخول إلى
حياة خاصة هي سيرة صاحب التجربة نفسه وال تعني
السيرة هنا «سيرة غيرية» بل هي سيرة ذلتية تتم روايتها
بعفوية وطالقة كأنها وشم إذ تجد تفاصيل هذه السيرة
نفسها في التجربة المسرحية للطيب الصديقي ،وهذا ما

المسرح لدى اي شعب ،ينمو ويتطور في
ظل عاداته ،وهمومه ونوازعه ،واضطرباته ،أو
تطوراته
خالد محيي الدين عردوكي.
يؤكد عالقة االرتباط واالندغام بين «الحياتي» والمعيشي من
حيث هو تجربة شخصية ذاتية ترتبط بالمبدع الذي يصبح
هنا عالمة مسرحية ضمن تأسيس التجربة المسرحية
نفسها ،إن لم نقل انها مقوم من مقوماتها ومن جهة ثانية
االعالن عن المسرح بوصفه تجربة ترتبط باالنسان المبدع
وتعبر تعبيرا خاصا عن ذاته ،وفي هذا االفق تأتي السمة
التجريبية للمسرح ونفهم معنى المسرح الذي يعبر عن
التجربة االنسانية التي ال تلغي عنه تاريخيته واشتراطاتها
بالواقع الذي ينتج التجربة مادام االنسان المعبر عن تجربة
هو صانعها وهو المؤثر فيها والمتأثر بها ،باعتبار هذه
التجربة نفسها اساسا حدثا اجتماعيا ألنه يحياها وفي حدود
هذه العالقة بالذات نحاول مقاربة تجربة مسرح الطيب
الصديقي مقاربة سيرية .وهنا نفهم لماذا تكون السيرة
الذاتية اقرب إلى التأثير الدرامي .فكيف انبتت هذه التجربة؟
ثم ما الذي يتحكم في بلورة هذه التجربة وصياغتها واخيرا
ما الذي يكون ماهية التجربة؟
4.4ما سوف نقوم به لمقاربة تجربة الطيب الصديقي
المسرحية ،هو التأويل لمقتطعات من حوارات واستجوابات
ونصوص صادرة عنه ،حيث تمثل هذه المقتطعات السيرة
الذاتية المفترضة للصديقي في هذه المقاربة ألنها
تتضمن في اجوبتها فعال جزءا وشفرات من سيرته الذاتية،
وهذا التجزئ والشذر هو ما يعطينا حق اعتبارها افتراضا
لسيرة ذاتية وبذلك فهي ممثلة كذلك لمسرح «المثيل»
الذي هو سياق انبناء التجربة المسرحية للطيب الصديقي.
وبالمناسبة فان الطيب الصديقي مفتون ببناء العرض

المسرحي والعرض المسرحي هنا استعارة للحياة عامة.
•المقتطع األول من مداخلة بعنوان« :المورورث الشعبي في
الفنون االحتفالية» منشور بمجلة «االداب» البيروتية العدد
 2/1السنة  35بتاريخ يناير مارس.1987
ص 79يقول الطيب الصديقي" :أتذكر طفال ولد في شبه
جزيرة في مدينة صغيرة على المحيط األطلسي ولكتشف
وهو لم يتجاوز السادسة من عمره في افتتان هذا العالم
العجيب أتذكر أنه اقسم ان يصبح في يوم ما جزءا من هذه
()1
الشخصيات التي تحترف الخيال هذا الطفل يسمى"...
• المقتطع الثاني عبارة عن جواب لإلذاعة الوطنية ليلة
الجمعة  13اغسطس  1993لبرنامج «الريشة والقناع» الذي
يشرف عليه محمد البوكيلي والجواب نفسه كان قد ادلى به
الطيب الصديقي للكاتب المغربي محمد خراف الذي ضمنه
دراسته المنشورة بمجلة»االقالم» العراقية العدد  6سنة
 1980ص7و ،8حيث جاء فيه« :ولد الطيب بن محمد بن
سعيد الصديقي سنة  1937بالصويرة من أب عالم وفقيه
ومفتى كما أنه صاحب كتاب «ايقاظ السريرة في تاريخ
الصويرة» رحل إلى الدار البيضاء والتحق باحدى مدارسها
الثانوية االسالمية وبقي فيها إلى أن بلغ السادسة عشرة
من عمره حيث اغراه المسؤولون في الثانوية/الفرنسيون
انذاك بمنحه للذهاب إلى فرنسا ليقضي سنوات ثالثا
للتدريب في التكوين المهني ليتخرج فيها بمهمة العمل
في الالسلكي بالبريد ،لكن بعد استشارة والده في هذا
الشأن نصحه ان يتوقف عن الدراسة على األقل سنة ليرتاح
ويثقف نفسه وتاتي الصدف المواتية باعالن في الجرائد
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المغربية ،بأن هناك تدريبا على الفنون المسرحية ومن
ضمنها فن الهندسة المسرحية فاختارها هي بالذات ،وإن
لم يكن يعرف ذلك الفن الهندسي بوضوح وال المسرح وكان
أول تدريب نظمته الشبيبة والرياضة سنة  ،1954ليلتقى
فيه بعناصر مهمة في المسرح المغربي احمد الطيب العلج
ومحمد عفيفي ...ولم يكن من بينهم من كان يحسن
اللغتين العربية والفرنسية إال الصديقي فاختاره االستاذ
الفرنسي اندري فوزان بمساعدة نوك لترجمة بعض
الدروس النظرية في المسرح )...في اول تدريب لفن الدارما
في المعمورة ( )2بعدما تكونت اول فرقة محترفة( )...قام
()3
بدور حجا عوض الممثل العربي الدغمي الذي تخلى عنه
بسبب المرض بعدما كان الدور المسند للطيب الصديقي
دورا ثانويا ...استدعى لتدريب في فرنسا بعدما نوهت به
الصحافة الفرنسية كأحسن ممثل من طرف HUBERT
 GIGNOUXهوبير جينيو بمدينة «رين» اذ لم يكن ذهابه
لدراسة المسرح كتشخيص بل لدراسة تقنيات المسرح
حيث قدمه  HUBERT GIGNOUXلجان فيالر Jeau Vilar
والذي كان مديرا للمسرح الوطني الشعبي بفرنسا .T.N.P

ولعل هذه التقنية في الحكى هي ما جعل الطيب الصديقي
ال يتوجه إلى دراسة التشخيص في معاهد الغرب بل يتوجه
إلى ساحة جامع الفنا بمراكش على أنه مكتبة وطنية وجعله
يتمثل المقامات بوصفها موروثا موحيا.
رابعا :المقاطع المكتوبة ،وهي المقطع األول والثالث من هذه
السلسلة تتراوح بين الحكى المتخفي وراء ضمير الغائب
أي المتحدث عنه خاصة المقطع األول واألمر هنا يتعلق
بصاحب السيرة .أما المقطع الثالث وهو األخير في هذه
السيرة فإنه يتم بضمير المتكلم ألن المحتوى هو البرنامج
المسرحي في مشروع السيرة والتي هي سيرة مسرح
المثيل أي مسرح الطيب الصديقي .أي أنه يتحدث عن الوجه

•يقول الطيب ال�صديقي:

«جامع الفنا مسرح يتجاوب مع حاجيات جمهور شعبي تلقائي
حي هذا المسرح أو لنقل هذه المسارح ساهمت وتساهم
باستمرار في خلق أو اعادة خلق مسرح وطني فكل ابحاثنا من
سنة  1965مرتبطة بجامع الفنا منذ مسرحية ديوان سيدي
عبد الرحمن المجذوب» سنة  1965إلى الملحمة التاريخية
«نحن» التي اعددناها خالل صيف  1986كل ابحاثنا حول النص
او في موضوع لعب الممثلين أو بصدد االخراج أو الديكور أو
المالبس أو التوابع يزكيها جامع الفنا منبعها األصلي ونعتبر
هذه العناصر أساسية ألي عملية ابداعية تريد ان ترتوي من
جذور شعبية كمنطلق لكل تجربة تهدف إلى ان تجعل من
المسرح وسيلة للقاء بالناس»..
(مجلة االداب البيروتية مرجع سابق ،ص .)78
5.5تقتضي القراءة التأويلية التي نحن بصددها ،الوقوف
�أوال:على بعض المالحظات التوضيحية حيث تتعلق هذه
المالحظات بطبيعة المقاطع التي نعتمدها كمدونة السيرة
الذاتية المفترضة للطيب الصديقي من خالل مسار تجربته
المسرحية على أساس أن هذه السيرة هي مسرح الطيب
الصديقي الذي وسمناه ب» مسرح المثيل» بمعنى أن السيرة
ليست إال التاريخ الشخصي الذي يتقاطع مع تواريخ أخرى
هي هنا تاريخ المغرب إن لم نقل تاريخ الثقافة المغربية
المعبر عنها باإلبداع المسرحي الذي هو وسيط شكلي
استطاع من خالله الفنان الطيب الصديقي ان يحول تجربته
الوجودية إلى معطى ثابت وهذا التثبيت هو ما يجعل تلقى
هذه التجربة مفتوحا لألجيال القادمة ويجعله عملية
متكررة.
ثانيا :هذه المقاطع هي مقاطع مروية مما يجعلها من منظور
علم السرد المروى تمثل محتوى السرد.
ثالثا :طريقة ايصال المروي وهو الذي يهمنا هنا من حيث
المحتوى يأتينا بواسطة راو اخر وهذه التقنية في الرواية
هي نفسها التي نصادفها في مقامات بديع الزمان
الهمذاني والحريري ،حيث يتحدث ابو الفتح عن عيسى ابن
هشام وابو زيد عن ابي دلف مما يجعل هذه السيرة تكتسي
صفة التخفي أو كما يقول فيليب لوجون انا المتكلم هو
ضمير االخر وهذه التقنية هي ما يعني امكان التشخيص
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الثاني من السيرة ،أي عما تحيل إليه ،ألنه هو موجد السيرة
نفسها :المسرح الوطني الشعبي :أي العرض المسرحي
الممتلئ بمقومات ما اختزن في الذاكرة/التراث .التراث من
أجل الحاضر أي إعادة الحاضر بما يعني بمعنى آخر العرض
 .Representationوالمسكوت عنه في هذا المقطع هو
صاحب السيرة.
 6.6بعد هذه المالحظات التوضيحية في كيفية رواية السيرة
الذاتية للطيب الصديقي نتقدم في قراءتنا التأويلية من
االفتراضات التالية:
•نفترض أن العالقة المشار إليها في السيرة الذاتية لمبدع
ولتجربته المسرحية حيث نكون أمام “مسرح المثيل”
“قائمة على الوجود االنساني المشروط بلحظة تاريخية
معينة ،وباطار اجتماعي يحدد شروط هذا الوجود وآفاقه”
حيث ال تكون هناك أية أولوية مسبقة في عملية المعرفة
ألن كال من الذاتي والموضوعي يكون في حالة عالقة جدلية
محكومة بالشروط الموضوعية المادية والتاريخية التي

تتم فيها المماسرة وهذه الممارسة وهذه الممارسة هنا
هي المعرفة لهذا نستطيع تلمس هذه العالقة بين السيرة
الذاتية والتجربة المسرحية للطيب الصديقي وبالتالي
تعديل تصورنا لطبيعة هذه التجربة التي تنتمي للفن من
حيث هو معرفة وادراك.
•نفترض أننا في هذه المقاطع التي هي مقاطع من سيرة
ذاتية امام مروي ،وقد رأينا أنه محتوى السيرة حيث الحظنا
أنه يروي عن طريق راو آخر وهذا اسلوب يتضمن المزيد
من االثارة والتشويق ،إال أنه يعطي امكانية اكثر لقابلية
التشخيص وهذا ما سبقت االشارة إليه بقرب السيرة الذاتية
من التأثير الدرامي إال أن السيرة الذاتية المروية هنا هي

إحالة ،في المقام األول لالجابة عن سؤال يتعلق بموضوع
التجربة المسرحية للطيب الصديقي ،كانه يرى او يستلهم
هذا الجواب من سيرته الذاتية.
•ربط سبب االهتمام بالمسرح واالفتتان به بالمصادفة
وهي مصادفة تحيلنا كذلك إلى نوع من االنفالت من النية
والقصد بل هي مصادفة تحيل إلى تلبية نداء وكأنه واجب
وكأن هذا النداء يلح في الوفاء بالنذر ونعود هنا لذلك الطفل
الذي كان في سن السادسة ،وأقسم أن يصبح في يوم ما
جزءا من شخصيات ساحة جامع الفنا التي هي المسرح
الوطني.
المصادفة إذن هي حالة التباس بين الرغبة والمنع الرغبة من
حيث هي طموح ذاتي ونذر يقتضيه الواجب العلوي للوطن
وهنا تحضر اإلرادة العلوية بوصفها مصادفة لتلبية الدعوة
على شكل استسالم وهو استسالم مزدوج يأتي متدرجا من
االب لإلبن والعائلة كلها ويصبح المسرح هنا ليس مسرح
المثيل بل هو شجرة النسب ،نالحظ هنا أن شجرة النسب

تمس كل أفراد أسرة الصديقي من األب صاحب إيقاظ
السريرة إلى اإلخوة واألخت.حيث تعطي للمسرح بعده الثقافي
باعتباره قيمة ثقافية وحضارية وقد سبقت االشارة في ادراجه
كنوع من المعرفة في عملية االدراك أما االستسالم فهو
اعالن للدخول في التجربة المسرحية رغم وجود ما يبدو أنه
يحول دون ذلك مانع األب ،الذي هو فقيه عالم وصاحب كتاب
(ايقاظ السريرة) حيث يكون سبب هذا المنع هو معارضة
ثقافة االخر ،الذي هو المستعمر .ونالحظ في جدل الرغبة
والمنع هذا لحظتين من عمر صاحب السيرة النذر في سن
السادسة واالستشارة في سن السادسة عشرة ومن هذا
الجدل يأتي مبرر المغامرة الذي هو كذلك وليد الصدفة :كما
أن هذا التمرحل يحضر في سيرة الطيب الصديقي المسرحية
من مسرح المعمورة إلى المسرح العمالي تم المسرح البلدي
وأخيرا مسرح الناس وكل هذا مختصر في مسرح موكادور أي
حضور الخاص في اإلطار العام.
اعالن الجرائد عن تدريب في فنون المسرح ،وفي فترة اتخذت
للراحة ،وهي سنة التثقيف والتكوين الذاتيين ،كأنها فسحة
للقفز خطوة باتجاه الوفاء بالنذر الذي ليس إال الرغبة الجموح.
وهنا نالحظ ان هذه الخطوة تتم بمنطق التثقيف والتكوين
نفسه حيث يكون االختيار هو الهندسة المسرحية وما يمكن
أن يوحيه مصطلح «هندسة» من معاني البناء ،بناء العرض
كموقع للمتخيل .وعملية البناء داللة صريحة على معانيها
التي تؤخد في شرطها التاريخي مشارف االستقالل استقالل
المغرب( )5إذ تكون تلبية الدعوة هي استسالم لواجب تفرضه
المرحلة التي سيدخلها المغرب ،هي مرحلة البناء وإعادة البناء
وهنا يلتقى استسالم األب الممانع واستسالم اإلبن للوفاء
بالنذر وهو التقاء بين الديني والوطني اليس األب فقيها
وعالما حيث تكون الصيغة المالئمة لهذا اإللتقاء هي السلفية
الوطنية ثم اليس المسرح قيمة ثقافية وحضارية مما يجعله
أقرب إلى عالم األب؟ والعثور على العالمة المميزة لمسرح
الصديقي هي التراث العربي اإلسالمي المقامات ابو حيان
التوحيدي ،انطالقا من الفن بحيث تصبح هذه المرجعيات
عالمات تكرارية وأصلة.
•هذا االفتراض يرجع بنا إلى االفتراض السابق وهو شرط
الضمانة للدخول في التجربة حيث ال يتم االستسالم الذي
يمثل الوفاء بالنذر ،اضافة إلى كونه يرقى لدى األب إلى حد
الواجب إال من باب التسليم باألمر الواقع ،بل المتالك أمر هذا
الدخول الذي هو هنا مفتاحه ،فضال عن الرغبة في ذلك اذ
يكون هذا االمتالك هو لغة الداعي وتصبح اللغة هنا إطارا
للعيش في الراهن ،بمعنى الحاضر وإعادة بنائه بمعنى من
معاني العرض المسرحي/الفرجة .أي «مسكنه» على حد
تعبير هيدجر ،بدءا من لحظة وعي االنسان الذي يحقق
وجوده ،من خالل فهم التاريخ والفن حسب هذا الوعي ،بما
هو وعي جمالي ،كما أن اللغة هي سكننا في الوجود!
وفي هذا اإلطار الواضح ،نجد الصدفة مرة اخرى تلعب دورها،
والمفهوم الذي نعطيه للصدفة هنا هو كونها حالة من حاالت
الفهم ،البشري للظواهر**
والظاهرة التي امامنا هي تجربة المبدع الطيب الصديقي وقد
راينا انها التخرج عن كونها تجربة حياة الصديقي وقد رأينا
انها ال تخرج عن كونها تجربة حياة وفي المثال التالي سيتضح
دور الصدفة" :في اول تدريب لفن الدراما بالمعمورة بعد ما
تكونت اول فرقة محترفة قام بدور حجا والذي كان يقوم به
الممثل العربي الدغمي ،حيث جاء هذا التعويض بعد مرض
هذا األخير."...
وفي المقطع الثاني نجد دور الصدفة متمثال في كونه الوحيد
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الذي كان يحسن اللغتين العربية والفرنسية وفي المقطع
نفسه نجد أن صدفة كانت من وراء لعب دور جحا ،وصدفة
كونه الوحيد فيمن يحسن اللغة الفرنسية ستكون سببا في
تقديمه من طرف هوبير  HEBERTلجان فيالر مدير المسرح
الوطني الشعبي بفرنسا .والذي يفتح له آفاق المسرح الشعبي
في المغرب ساحة جامع الفنا حيث كان ذلك الطفل .إذن النذر
والممانعة والصدفة لعبت جميعها دورها األساسي في صوغ
هذه التجربة المسرحية ،بل هي أدوار التجربة ومراحلها التي
أتت كعتبات لدخول رحاب المقدس الذي هو المسرح والمسرح
بمعناه العام ،حيث سنركز على الخشبة؛ بيت إلتقاء األرواح
في «العشاء األخير»( )6أال ننسى ان جان جونيه اشار إلى أننا
في المسرح نكون مع الموتى وهو نفس ما ركز عليه ناودوش
كانتور في مسرحه الموسوم بمسرح الموت .أي أننا نكون
نقيم قداسا بمعنى من معاني االحتفال عنذ أرابال ،انطالقا
من نقطة بشبه جزيرة على المحيط األطلسي( )7ما يهمنا
في هذه النقطة التي على المحيط هو اسمها األمازيغي
تاصورت أي المدينة المطوقة بفضائها وأرواحها مرورا بساحة
جامع الفنا بمراكش وفاس واسطنبول وتمبكتو ،رجوعا الى
نقطة شبه جزيرة موكادور أنها دائرة التجربة ومسار حياة
متواصل( .)8وكل هذه الترتيبات جاءت مفصلة في عرض
مسرحية الشامات السبع وكأنها إعادة لتركيب السيرة الذاتية
لمسرح المثيل الذي هو مسرح الطيب الصديقي.
نعود إلى ممانعة األب :التي تصبح بعد تبين النذر والصدفة
بوصفهما لحظتين فاصلتين وحاسمتين ،مؤثرا في خوض
التجربة التي هي حياة صبى :في السادسة من عمره
يحسم في لحظة انبهار بنذر نفسه للخيال وفتى يافع في
سن السادسة عشرة يحظى بما تمن عليه الصدفة كلحظة
إشراق إلبراز الظاهرة رغم الممانعة التي هي ذريعة لحمل
األب لالنفتاح أو اإليقاظ على ثقافة اآلخر ،والتي ستصبح
هي ثقافة المثيل .واألب هنا ليس اال ذلك الفقيه والعالم
صاحب كتاب «اإليقاظ» واإليقاظ يتعلق بالسريرة التي يرتبط
بها معنى االستشارة التي لم يمهلها النذر ،والسريرة هنا
هي ما خفي فيما تمتلئ به النفس ومكنون من مكنوناتها
بل عجل بها وعجل في الوقت نفسه بوجود مسرح المثيل،
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الذي هو مسرح الطيب الصديقي الذي سيرتبط بالتوجيه
العام للثقافة المغربية واال ما معنى ان تظل ثمانية قرون من
التمرين اليومي لخمسة وعشرين مسرحا في ساحة جامع
الفنا( )9وهي مكان النذر الول ،وهذا االرتباط بين وجود مسرح
المثيل وذريعة االب التي نجدها في التقاء ممانعة هذا الفقيه
السفلي ،بما ارتبطت به السلفية المغربية بوصفها تيارا في
الحركة الوطنية ،حيث باركت هذه الحركة المسرح وانخرطت
فيه ،ونشير هنا إلشادة علماء المغرب بالحركة المسرحية في
فترة العشرينات والثالثينات واألربعينات من القرن الماضي
من أمثال محمد القري المهدي المنيعي عالل الفاسي المختار
السوسي سيدي عبدالله كنون والمكي الناصري انتهاء
بباحنيني ،وهذا على األقل ما يطلعنا عليه تاريخ المسرح
المغربي في ارتباطه بمدارس النهضة وهي مدارس انشأتها
الحركة الوطنية وفي ارتباطه بمحاولة محو كل ما يتم
تعلمه في الغرب /فرنسا حيث يكون التعلم /التكوين ذا بعد
تقني محض ،وليس التشخيص المرتبط بالجسد والكيان
المسكون بشطح دائم ،ثم أليس الجسد هو مكان العبادة،
بامتياز الوضوء الركوع السجود؟ كما اننا ال نعدم من أمثال
ذلك في مواقع االسالم الشعبي.
وعملية المحو ونسيان ما تعلمه ،هي وصية جان فيالر األخيرة
للطيب الصديقي إال أن الطيب الصديقي يفضل أن يرويها لنا
بلسان علم آخر من أعالم المسرح الفرنسي هو جاك كوبو
الذي يعتبر المسرح قائما على الراوي ،ويدعم قوله هذا
باالحالة إلى الفنان دى الكروا ،الذي سبق له أن رسم لوحات
لوجوه مغربية وجزائرية وتونسية في زيارة لشمال افريقيا.
ولعل هذه االحالة تريد ابراز االكتشاف السابق لفرجات جامع
الفنا ،واهمية الشخصية الوطنية التي لم ننتبه لها نحن
ابناءها وهي حاضرة في النسق الثقافي العام بالمغرب.
االفتراض االخير نصل فيه إلى تأويل فتوى االب بتخصيص
سنة للراحة ،للتأمل ثم للتكوين والتثقيف اي االمتالء ،ثم
وصية جان فيالر في لحظة وداعه الطيب الصديقي بعد انتهاء
فترة التكوين التي جاءت بعد سنوات من سنة التأمل والتكوين
واالمتالء ،وهذا ما دعت إليه فتوى األب بعد سنوات الدراسة
في الثانوية اإلسالمية .أليست هذه الدعوات إلى اإللتفات لما
يجري حولنا؟ وهنا تحضرني حكاية الحكيم الصيني مع أبنائه
الثالثة واعتبرها مرتبة اخرى في تأويل مسرح المثيل.
تقول الحكاية :كان لحكيم صيني ثالثة ابناء ذكور ،واراد
اختبارهم أيهم أصلح الئتمانه على اسرار المهنة فناداهم
كل واحد على حدة ،حيث كان يعرض عليه جرة ،ويطلب منه
صيانتها واالعتناء بها مدة اسبوع وفي نهاية االسبوع يرجع
اليه الجرة احسن مما اعطاها له االب ،حتى كان دور االبن
الثالث الذي ما إن تسلم الجرة واستمع لشروط االب ،حتى نظر
اليها جيدا فوجدها هي الجرة نفسها التي تسلمها اخواه،
فرفعها إلى أعلى ورماها فانكسرت عندها ابتسم األب وقال
أنت من سألقنه أسرار الحكمة أي البدء من حيث يجب أن يكون
البدء الفعلي.
 7.7نفترض ان المدة التي استغرقها الطيب الصديقي في
التكوين والتأمل والتي هي فترة «التربص» حيث يستغرب
بطريقة مسرحية من استعماله هذه اللفظة (الحوار
اإلذاعي( ))10ومعنى التربص فيه تحين الفرص بعد
االستعداد والتهيؤ وقد راينا انه تهيؤ ينطوي على نوع من
الهيبة والخشوع للدخول في تجربة وهي لحظة شبيهة
بلحظة المريد ،وهذا ما يجعل الدهشة والتعجب يتبادران
إلى الذهن كلما نطق بلفظ «التربص» إذ هو لفظ دال على

حالة شعورية لما هو مقبل عليه بعد هذا التداعي في
الستطراد .نعود إلى الفترة التي استغرقها الطيب الصديقي
في التهيؤ ،وهي عشر سنوات من  1954إلى  1964باعتبار
ان مسرح المثيل لم يكن اال في حدود سنة  ،1965علما بأن
كل اشتغاالت الطيب الصديقي المسرحية السابقة لم تكن
كل بلغته بل داخلة في صلب تهيؤه .وهنا نعود إلى المقطع
الثالث من السيرة الذاتية وهذا المقطع فيما نرى حافل بما
اعتبرناه نذرا وهذه التجربة هي تجربة المسرح الوطني
الشعبي حيث سنالحظ ان ما سيليها هو مجرد تنويع
للتشخيص المغربي ،والديكور والمالبس وطريقة االلقاء
كما ان سنة .1964هي سنة تكسير جرة جان فيالر بكل
تبعاتها وهنا يلتقي ذو اللسانين – أو كما ينعته عبد الكبير
الخطيبي في كتابه «عشق اللسانين  Amour billingueأو
عاشق اللسانين» بلحظتي الممانعة والرغبة إذ ينتفي أي
معنى للفرانكوفونية فيما يبدعه الطيب الصديقي بل هو
انفالت من اللغة التي رأينا انها هي التجلي للعالم على حد
قول هيدجر حيث تكون اللغة هي التي تتكلم من خالل
االنسان وبذلك ينفتح االنسان على العالم خالل اللغة وبها،
وهذا على االقل ما تحمله مسرحية خلقنا لنتفاهم( .)11اللغة
بمعناها الواسع حيث ستالحظ هنا كل منتقيات الصديقي
في تأثيث العرض المسرحي هي من مفردات التراث
المالبس الحركة والحروف واألسماء كإجابة عن الحاضر في
محاورة اآلخر.
8.8وفي معنى تكسير الجرة نعود إلى اعالن الجرائد الوطنية
سنة  1954عن تدريب الفنون المسرحية وخصوصا فن
الهندسة المسرحية ،وقد كان هذا التدريب تحث اشراف
اندري فوزان  andre voisinالذي نجده في دراسة بعنوان
«تجارب المسرح الشعبي في المغرب» يقترح نموذجا مخالفا
للهندسة المسرحية والكتابة المسرحية ،بما يساير تجارب
المسرح الشعبي بالمغرب ،وهو ال يوعز التجارب معه إلى

مشكلة اللغة بل يربطه بتصور المغاربة للمسرح الذي
يحمل اليهم( )12وإصرارهم على اإلفصاح عن مسرحهم
الذي يسكن وجدانهم الشعبي وينطق به .وهنا نستحضر
تجربة مسرح البساط القائم على الحكمة مادام مسرحا
فارقا بين مسرحيين على األقل سيدي الكتفي ومسرح
الكرنفال.
 9.9وتعليقا على هذا االستشهاد نسوق تصريحا للطيب
الصديقي يبرز فيه معنى النسيان والمحو ،والتوجه نحو
االمتالك كما ان هذا التصريح يظهر طريقة اشتغاله
المسرحي وكيف يتصور قيام مسرح وطني اذ لن تكون
هذه الوطنية اال منطلقا نحو القومية وبالتالي العالمية
الشءي الذي يجعل المسرح بالفعل مرتبطا بالتجربة
اإلنسانية وفي هذا الصدد يقول الطيب الصديقي:
«نريد ان نؤسس تجمعا مسرحيا يعيش من اجل المسرح
مستقيا طاقته الحيوية من اتصاالنه الشعبية في الثقافة
للمنشطين والشباب الذين تجمعهم هموم خدمة ثقافة
الوطن وارادة التضحية روحا وجسدا من اجل المسرح حيث
يتم تكوينهم على جميع المستويات بانتظام ولهذا الغرض
البد من منظورين هما الغوص في التقاليد الشعبية واالنفتاح
على التبادل مع الخارج ...وال يمكن للمغرب ان يكون بلدا
مستوردا للثقافة فقط إذ من المحتم عليه ان يظهر ويفرض
ثقافته في كل مكان حيث تتصادم الثقافات الوطنية على أن
يتم ذلك بوسائله الخاصة( .)13واخر تصريح للطيب الصديقي
اشار فيه إلى السبق بالمعرفة المسرحية للعرب من خالل
المقامات .اذن ،اذا كان اندري فوزان قد اثبت تجربة المسرح
الشعبي بالمغرب واعتباره مرجعا لكل المعايير المسرحية
األخرى ،فإن الطيب الصديقي ذهب بعيدا في ترسيخ هذا
المسرح واعطائه محتواه الوطني والقومي واالنساني العام
من تاريخ التجربة الثقافية بالمغرب ولم يتأت هذا اال بوازعين
كما اسلفنا القول :وازع األب الممانع في رغبة وطموح ،وحمل
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االبن على اكتشاف المسارح الوطنية الشعبية بساحة جامع
الفنا ،ووازع الصدفة التي لعبت دورها في اثبات مسار تجربة
مسرحية هي اخر االمر مسار سيرة ذاتية حيث كان مفعول
تأثيرها الدرامي لصاحب السيرة الذي حددناه ب «مسرح
المثيل».
1010بعد هذا التحديد نتساءل مرة اخرى عن عالقة الطيب
الصديقي بساحة جامع الفنا ،هذه العالقة التي تنعكس
على أعماله المسرحية كأنها وشم على جسده بما هو
جسد مسرح المثيل وفي هذا المنحى نجده يؤكد هذه
العالقة مرة أخرى( )14وبالضبط في تقديمه لمسرحية
(الشامات السبع( )15حيث يعتبر هذا التقديم بمثابة
سيرته الذاتية المتمثلة في شخصية يونس الرواية وهذا
االسم ينحث بقدسية تامة ارتباطه بنبي الله يونس من
جهة وبما تمثله هذه الشخصية المقدسة في المتخيل
الشعبي (قصته مع الحوت والبحر) الشءي الذي يضفي
عليه بعدا اسطوريا.
كما أن الوجدان الشعبي يضيف إلى هذه القصة الكثير ولعل
هذا الترابط بين القدسية واألسطورية ،جزء مما يفرضه الدور
الذي تلعبه األساطير في العالم اذ دونها سيصبح العالم في
ضجر( )16وملل وما يحركنا في المسرح هو مقاومة هذا الملل.
فكيف يتحقق ذلك؟
هذا ما سنحاول االقتراب من جوابه فيما أنجزته دراماتورجيا
متخيل «مسرح المثيل» في عرض مسرحية «الشامات السبع».

ثانيا :دراماتورجيا المتخيل :الحكاية في
المسرح.
(ال�شامات ال�سبع منوذجا ،لبناء العر�ض امل�سرحي �أو من
ال�سرية الذاتية للطيب ال�صديقي �إىل العر�ض)
1.1يندمج الحاكي بالحكاية ،وتندمج الحكاية بالحاكي..هكذا
يتقدم عرض مسرحية الشامات السبع وبهذا يكون الطيب
الصديقي قد أعلن عودة المسرح بكل قوة ،ألن العرض
المقدم يبرز مدى تمكن الطيب من ادواته خاصة فن
الحكي ،وفي هذا الصدد يعتبر الطيب الصديقي ان الراوي
هو منطلق نشأة المسرح( ،)17وهنا يمكننا اعتبار أن تناسل
الحكي يأتي وفق سلسلة مشهدية عبر المحكي والمتخيل
بما هما روح المسرح وفي جوهره ،اذ يتجلى هذا بوضوح
في عرض مسرحية الشامات السبع انطالقا من الراهن
راهن الواقع كلحظة تجعلنا في اطار العصر الذي نعيشه
ونصادفه ،علما بأن الطيب الصديقي ينزع في توجهه هذا
من قولة مأثورة لجاك كوبو الذي ينظر إلى الراوي /الحاكي
ويعمل على الكشف والبحث عن المسرح داخل كل خباياه
مع افراغه من كل بهرجة لمعرفة اكثر ولقاء امكن لفن
الخشبة( ،)18كما ان المسرح فسحة للخيال الذي يتداعى
بايعاز من لحظة الراهن لبث لواعج اللحظة ذاتها (ما أنا إال
راو)( )19وبهذه العبارة يعلن الطيب الصديقي عن مسرحه
والذي هو المسرح نفسه( )20وكأن هذا االعالن هو بيان
المسرح وصيغته التي تشمل العرض المقدم :يرحل يونس
الراوي ويروي يونس الرحالة :...حكاية تتناسل من حكاية،
سفر يؤدي إلى سفر ،وفي كل سفرة تولد حكاية تحكي
لتعاود ذاتها في الحكي وليس يونس اال راوية لما يرى
ويعيش ومن ثمة يستأنف رحلته ،والتي هي رحلة الحكي
ليعيش ،وبذلك تعود الليلة ليال للحكي بحيث ال تنتهي
مادامت صاحبة الشامات السبع تتخفى وكأن اختفاؤها هو
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اختفاء ال يمكن الكشف عن اسراره اال بالحكي الشءي الذي
يستدعي توالي الليالي وكأنه توال لعملية المحو ،وكيف
لليل ان ينمحي وطقوس الحكي ال تطاوعنا اال في الليل؟
ذلك ما علمتنا اياه شهرزاد التي اسعفها الحكي على الحياة،
ومنحها نبضه لتستمر ،ونفس الشءي يقوم به يونس
الراوية ،الذي يتعب من الحكي وال يتعب مما تحمله اليه
االسفار ،وكأن الرحلة هي الحياة نفسها مستأنفة بالحكي
ومؤجلة للموت ،مادام (مبدا الحكي االسمى هو ارجاء الموت
الخالص)( )21هذا ما يجعلنا عرض الخاالت السبع او البذور
السبع للجمال نستحضره مادام يونس الراوي هو الذي
يقوم بفعل االستحضار هذا بدءا من ساحة جامع الفنا
بمراكش حيث يغادر موقعه بحثا عن دنيا وربما قد تكون
دنيا زاد أو شهرزاد أسماء تتنوع ألنثى ذات شامات سبع وفي
هذا العدد يحضر التعداد والتنوع لدنيا ،والتي تتحدد اكثر
في صيغة النداء والتأوه :يا دنيا يا غرامي( )22وهو تعلق
بالحنين النابع من لواعج القلب وبتكرار النداء ويافطته
في دوران دائم وكأنه دوران الزمان في توالي االسفار
فيما يتستقبل من رحالت ،الشءي الذي يترادف معه الحكي
وكأن الرواية ال تكتمل إال بالقدر الذي تمتلئ به راحة اليد
الرتشاف المزيد من الجرعات من ماء نهر الغانج( )23وبهذا
التوالي ندرك أن الحكايات التي يحملها العرض المسرحي
تدل على أنها حكاية واحدة ،مادامت الحكاية في أصلها وحدة
وجوهرية إال أنها وحدة خاضعة للتكرار وقابلة له( )24اضافة
إلى كون رمزي في جوهره والرمز والشبه هو رسالة التكرار
نفسه .ان االختالف يكون متضمنا في التكرار عبر التنكر
ونظام الرمز( )25كما ان الحكاية ال تتأسس إال عبر عود أبدي
للذاكرة األصلية للحكاية( .)26وهذا ما يدفع الطيب الصديقي
لالعتقاد به خاصة انه يؤشر عن بدء حكاياته وأساطيره
بساحة جامع الفنا بمراكش بحثا عن دنيا الشامات السبع
من فاس إلى اسطمبول ،مرورا بالجزائر وتونس ومصر
والعربية السعودية وبلدان الشرق االوسط( )27انها اعالم
جغرافية لمدن ذات ساحات عمومية حيث يكون منشأ
الحكاية ومنطلقه للحكي ،اذ يشابه عمل الطيب الصديقي
هذا عمل الحريري في المقامات ،ويتبع في ذلك الرحالة
والجغرافيين العرب( )28وهذا البعد هو ما يعطي للحكاية
قوة فعل التأسيس ويجعلها قضية وجود( )29أننا عندما
شبهنا دنيا بشهرزاد لم نقم إال بما يحمله عنصر الشبه
القائم بين الشخصيتين في حكايات الشامات السبع والف
ليلة وليلة وباستدعائهما للحكي كوسيلة للخالص وبذلك
ترتبط حياتهما بالوجود كقضية بواسطة الحكي المستعاد
والذي هو وجود للحياة ذاتها اذ تقوم الحكاية كرمز ،مادامت
داللة المراة هنا قائمة كداللة للحياة ،أما عنصر التنكر في
هذا النظام فيؤول للرجل بدل المرأة اذ يحضر يونس الراوي
الذي يجد ذريعة استبداله بشخص دنيا وهو المتعلق بهذا
االسم الخفي ويحمل مواصفاتها لنداء الغرام والحنين
اللذان هما زاد الرحلة والسفر بحثا عن الخالص والذي هو
خالص من الموت أو ما يقوم مقامه :النسيان والذي ال يكون
إال بالكالم وايجاد مقاماته والتي هي هنا مقامات المسرح
وتاطيرات تسلسله وتسلسل هذه المقامات بتسلسل
الحكايات وتوالدها وبذلك ال تكون الحكايات المقدمة شبيهة
لبعضها البعض رغم تشابه الطريقة واألدوات المساعدة
في تقديمها :الطبل العكازة وكأنها عصا التجوال والتي
تدل على الحيوية والنشاط لما يستقبل من مشاق وهذه
المستلزمات هي ما نجده مؤثثان في الحلقة باعتبارها
مساحة فارغة لقول الحكاية اذ ترتبط الحلقة كمسرح

الفرجة خاصة الساحات العمومية وهي هنا ساحة جامع
الفنا وهذا التحديد هو الذي نجد الطيب الصديقي يعتمده
عندما يصنف شخصيات هذه المسرحية ،وهكذا يعتبر
باقي الشخصيات األخرى يشكلون حلقة صغيرة على
أساس انهم متفرجون يتكونون من خيط الفرجة المقدم
في العرض كما انهم يشاركون كممثلين ومغنيين
وراقصين ووجوه مصورة لما يجرى من أحداث(.)30
2.2إذن يتأسس نص العرض المسرحي عند الطيب الصديقي
من نص أصلي مكتوب يحمل في طياته كل تقنيات
االشتغال التي يعول عليها في بناء العرض المسرحي فضال
عن االقتراح الدراماتورجي الذي يتضمنه النص األصلي
بحيث ال يطرح كاقتراح بل كبرنامج للعمل وهذه الخاصية
في االشتغال المسرحي هي التي تعطي قوة لكل العروض
التي يتقدمها الطيب الصديقي ،هذه الموضحات اإلخراجية
هي التي تجعلنا نكتشف سلطة الكاتب وصوته باعتبار
أنه يرتب كل ادواته يشكل مساوق لتفكيره في الكتابة
المسرحية وال تأتي مسعفة بما يحمله النص الدرامي فقط
ألنه هو الكاتب والممثل والمخرج أي أنه دراماتورج بكل ما
تحمله الكلمة من معنى ،رغم أن عملية االنتقاء من النص
األصلي أو ما يمكن أن ننعته بإعادة الكتابة ،والتركيب
المحتمل في التحديدات الدارماتورجية في بناء العروض
المسرحية وهو ما يمارسه الطيب الصديقي في عمله
هذا والذي يتجلى في عدم تقديم األسفار الثمانية عشر
الموجودة في النص األصلي المكتوب ،بل ركز فقط على ما
يحمل عرضه ويجعله قابال للمسرحة والتقديم ،باعتباران
النص المسرحي يتضمن عناصر كثيرة غير ادبية كما أنها
ليست أدبا يمكن االستمتاع به ،الشءي الذي يفرض في
االشتغال الدراماتورجي عدم االهتمام بالعناصر األدبية
إال بالقدر الذي تسمح به استخراجات التأثيث ومعطيات
الفضاء الدرامي وتحويل كل تلك المبثوتات لتصبح مرئية
وهذا ما تقتضيه سينوغرافيا العرض وفضاؤه الذي هو
فضاء اللعب متوخيا المتعة المسرحية في العرض وبما
أن الطيب الصديقي هو المؤلف والمخرج في نفس اآلن،
فإن اشتغاله يتوزع إلى منحيين :منحى التأليف أي ما يحمل
النص المرئي نصا دراميا ومنحى دراماتورجيا يثبت فيه
عناصر الرؤية المسرحية ،انطالقا من الفضاء الدرامي
والذي هو فضاء غير مرئي بناء على معطى فضاءات
الخشبة والسينوغرافيا واللعب وهنا موقع المشاهدة وليس
السماع فقط والذي ينفتح على محور القول المسرحي
كقول للحكاية وحكاية للقول وهنا تشتغل عملية االنصات
في حاسة السمع مادام العرض المقدم وهو عرض مستمد
من نص مسرحي أصلي ينبني على اساطير وحكايات من
المغرب ومن خالل ثمانية عشرة سفرة والتي هي كل ما
يتضمنه النص األصلي المكتوب ولم يحمل لنا العرض
المسرحي المقدم إال ثالث عشرة سفرة منها وهي كل متن
العرض ونصه.
3.3أول أداة للعرض المسرحي هي الراوي أو الراوية والذي يحدده
الطيب الصديقي في شخصية يونس الراوي ثم مجموعة
من الممثلين يتولون القيام بعدة ادوار ترتبط بالتعليق
والتمثيل والغناء والرقص وملء الفضاء الذي هو الحلقة
التي تتكون من خيط الفرجة بحيث تعتبر الحلقة الصغيرة
منطلقا للعرض المسرحي باتجاه الحلقة الكبرى والتي لن
تكون بالضرورة مكونة من جمهور القاعة او الخيمة في
صيغة مسرح الناس أو المسرح الجوال للطيب الصديقي

ولكن بما توحي به مرجعيتها األساسية والمتمثلة في
ساحة جامع الفنا التي تحدد المسرح الذي يمارسه الطيب
الصديقي وبذلك فهو مدين لهذه الساحة التي كونت وتكون
في مدرستها عددا من الممثلين والمنشطين(.)32
باالضافة للسفر الذي هو ذريعة لقول الحكاية حيث يكون
محمول الرحلة هو الحكايات واالساطير ألن(ما نتعلمه في
السفر يصدر في جوهره عن الماضي)( ،)33مما يتحول معه
يونس الراوي إلى سندباد جوال يبحث عن المعرفة او يتصيدها
من خالل االسفار على حد قول عبد الفتاح كيليطو( )34وكل
محمول هذا السندباد العكازة والطبل وعربة التجوال وكأن
هذه العربة تقوم مقام الجراب بما هو الزاد أو صندوق العجب
وهنا نرجع الستعماالت السفر كما هي مستعارة من بديع
الزمان الهمداني باعتباره (السفر) حفر عن كنوز الماضي
كمالحظة حاضر العالم( )35وهذا ما يقوم به الطيب الصديقي
بحيث أداة الطبل أداة لالعالن عن الحدث والدخول فيه وكأننا
أمام طقس كناوي أبناء بمبارا الكويو في افتتاح الرحبة والذي
هو مكان الليلة التي ستحتضن الحدث وتأثيثها بما يلزم من

طقوس العادة مادامت كل حكاية تحددها سفرة من االسفار
الثالث عشرة وهو ما يعني البحث عن فسحة وحيز مكاني
لقول الحكاية ،فيما يتحدد عنصر الزمان في السفر ذاته
كمسافة وهذا ما جاء في تحديدات البدء والمنتهى من مراكش
إلى الصويرة دون إغفال الشخصيات التي تستلزمها الوقائع
واألحداث وهذه الشخصيات ال تحضر إال من خالل تلفظات
الحوار وبما يحمله منطوق النص المسرحي ،الذي يفرض
تسلسل مشاهده وكيفية انبنائها حيث يحضر التشخيص
والتمثيل كفعل انجاز لحموالت الحوار وهذا ما يعطي للراوي
قوة قول الحكاية وفي نفس الوقت يعطي للحكاية مستهل
روايتها على لسان الراوي ولفظ الرواية هنا يعني واقعة
تتلخص في ان ما يروي شيئا ما اذ يقصد بذلك عملية
السرد نفسها( )36وهذا هو مبرر وجود المسرح وتحديدا عرض
مسرحية الشامات السبع أو ما يمكن نعته بمسرح الطيب
الصديقي والذي يريد من مسرحية الشامات السبع أو ما يمكن
نعته بمسرح الطيب الصديقي والذي يريد من النص الحكائي
المقدم الرواية التي تدل على تعاقب الوقائع حقيقية أو وهمية
()37
لتضمنها عالقات شتى تختص بالترابط والتقابل والتكرار
وفي هذا الصدد يقول الطيب الصديقي أن الفرجة هي التي
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يقدمها الراوي( )38والراوي الذي يقصد هو الراوي الشاعر ألنه
من مجموع الرواة الشعراء الذين ينطلقون من ثقافة شعبية
شفاهية جد واسعة( )39وهو يختار يونس الراوي للقيام بهذا
الدور وهو دوره ويمثله الطيب الصديقي كما سبقت االشارة
مادامت صيغة االخبار هي المجموعة المقدمة الينا في هذه
الحكايات واألساطير التي تروى بذريعة أنها كل ما تقدمه
االسفار باعتبارها اكتشافات جديدة او ما أسفر عنه الحفر
في الماضي الكتشاف حاضر العالم ويستخدم الراوي صيغة
االخبار فهو يتكلم باسمه الشخصي ويغلب على كالمه طابع
الموضوعية( )40وفي هذا اإلطار يقول تودوروف أن كل محكي
يركب عدة رؤى مرة واحدة كما توجد من ناحية اخرى عدة
()41
اشكال وسيطة ان الشخصية تناور مع نفسها وهي تروي
والشكل الوسيط الموظف في عرض مسرحية الشامات
السبع هو الحلقة ومن يمأل هذه الحلقة الراوي وهذا األخير هو
ضمير المتكلم أنا والتي ال تعني اال الطيب الصديقي نفسه،
وقد سبق لنا أن رأينا هذا في «مسرح المثيل» والحلقة هي
المكان المفضل إلقامة المتخيل وتثبيته كانفتاح على العالم
والواقع(.)42
بهذه األدوات المسرحية يشتغل الطيب الصديقي ويبني
دراماتورجيا متخيلة المسرحي انطالقا من الفضاء الدرامي
الذي يحمله النص المكتوب وكذلك في العرض المسرحي
المقدم بناء على هذا الفضاء وانطالقا منه ،الشءي الذي جعله
يعود إلى مبدا الحكي مما يجعلنا في صلب الخيال وكأنه الواقع
حيث يتم تخيل اماكن واحداث من أجل اقامة وترتيب ليلة
الحكي ،وهذا ما تدل عليه عبارة «كان يا مكان» مما يفسح
المجال لإلبتعاد عن العالم الحاضر والملموس علما بأن هذه
العبارة تدل على أن ما يحكى ليس من الواقع الذي نعرف
ونعيش في شءي بل أنه سيأخذنا بعيدا عن الحاضر مثلما يقع
()43
لنا في السفر والذي هو قبل كل شءي حركة في الفضاء
لذلك تنتهي الحكايات بعبارة ثابتة أو حركات طقوسية تدل
بشكل واضح على أن الخيال قد انتهى ونترك «المركبة»
السحرية لنعود إلى العالم الحاضر( )44كما ان تأصيل هذه
األدوات في التجربة المسرحية للطيب الصديقي يرجع فيها
إلى ساحة جامع الفنا بمراكش والتي اتسم مسرحه فيها
بميسم المسرح الشعبي منذ سنة  1965في مسرحية ديوان
سيدي عبد الرحمن المجذوب اذ يؤكد بأن كل ابحاثنا حول
النص او في موضوع لعب الممثلين أو بصدد االخراج أو الديكور
()45
والمالبس والتوابع يزكيها جامع الفنا منبعها األصلي
وبارتباط هذه العناصر االساسية ألي عملية ابداعية بالحكاية
والراوي يتأسس مسرح الطيب الصديقي الذي هو مسرح
(اللقاء بالناس) وقد سمح لنا عرض مسرحية الشامات السبع
التعرف على هذه العناصر والتي نعتناها باالدوات المسرحية
في اشتغاالت الطيب الصديقي والتي هي ادوات (ترتوي من
جذور شعبية) كما راينا وكما يصرح بذلك هو نفسه فضال
عما سمح لنا به النص المكتوب ،والذي لم يكن منطلقنا
في القراءة المقدمة ،بقدر ما يساعدنا كوثيقة متبقية من
العرض المسرحي وتدل على أثره وهي األثر المتبقي منه بعد
نفاذ العرض المسرحي كمشاهدة لحظية وفرجة مسرحية
وما فضل بعد هو الخيال وانفتاحاته على الذاكرة كما ان النص
ال يعني إال تلك الحبكة  Textueeأي تشابك خيوط ...مما يدعوه
التحليل النفسي بتشكيالت الالوعي (االحالم ،االساطير،
الهوس ،العقد ...ويعطيها شكال)( )46علما بأن مسألة االعداد
في الحكاية الشعبية (يستند فيها ...على مجموعة من
المعتقدات والتصورات التي يرجع بعضها إلى اصول بدائية
قديمة) ( )47وهذا ما يوضحه الطيب الصديقي في كتابته
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لهذا النص وكيفية بنائه كعرض مسرحي من خالل عالقات
مع اشخاص عديدين من حيث استمع إلى مئات من الحكايات
كما قرا حكايات اخرى وتشرب بحكيات وأساطير من ماء نهر
الغانج (.)48
دالالت العرض :إن أول داللة هي العرض نفسه إذ يعتبر في
مفهومه هو المتخيل الذي يتداعى فيه الخيال باستقطابات
الفرجة وأدواتها والتي أشرنا إلى عناصرها المعتمدة في
اشتغاالت الطيب الصديقي الدرامية وكيف يفكر فيها انطالقا
من جذور شعبية مدعمة بتقنيات المسرح وانظمته العامة
حيث ال يعني مفهوم العرض إال اعادة الحاضر بتحديدات
المصطلح الفرنسي  Représentationوكأن الطيب الصديقي
يهتدي في اعتباره هذا من التفكيك الذي يقوم به جاك ديريدا
لنفس المصطلح غير ان الطيب الصديقي يعمق توجهه هذا
بتراث الخيال العربي االسالمي وكل رموزه ،وهنا يحضر دائما
الجاحظ كخالصة ألربعة قرون من الثقافة العربية االسالمية
وكذلك يحضر ابو حيان التوحيدي في امتاعه ومؤاناساته
والتي هي امتاع الليالي العربية مثلما تذهب إلى ذلك شهرزاد
في الف ليلة وليلة ولعل هذا التوجه هو ما اعطى االلتفات
لرسالة الغفران كما استوحاها عزالدين المدني وبنفس العمق
واالنشداد لهذا الخيال يحضر جالل الدين الرومي والبسطامي
وابن عربي كنفس اخير في السفرة الثامنة عشرة للشامات
السبع وعملية استرجاع الحاضر واعادة تقديمه كفرجة
مسرحية تعيدنا لمفهوم الدراما في داللتها االرسطية والتي
ال تعني إال الواقع وتماهيه بقدر ما هي استحضار لذات إلهية
بمثابة بصيص األمل لحقيقة الوظيفة التي أملت رقم سبعة
والتي رأينا أنها تشير إلى دورة الحياة ومعنى التكامل وكأنه
تكامل في اعادة بناء الحاضر بدءا من بناء العرض المسرحي،
الذي رأينا أنه ال يعني إال هذه الداللة وبذلك يمكن أن نطابق
بين العرض المسرحي مادام المسرح استعارة للحياة والوجود
وهي نفس الداللة التي تعطي للحكاية كقضية ووجود وهنا
يحمل العرض معنى إعادة تشكيل الكون لياتي في حقيقته
وهنا نعود لمعنى البناء النصي للعرض المسرحي بما
يعني انه نسيج من نصوص أخرى والتي هي الحكاية التي
تروى باعتبارها ليست لعبا بالكلمات بقدرما هي قضية
وجود( )49إذ تأخذ معانيها باستعارات متولدة حسبما توحي
به رموز ودالالت هذا العمل علما بأن األرقام داللتها الفردية
والشخصية التي تحدد عالقتها من الجزء إلى الكل بشكل
متداخل وفي تناغم هارموني( )50أي أنها تدل على الكيان
والهوية الذاتية لالشخاص والطبيعة وما يمكن ان يتم بينها
فضال عن الداللة المقدسة للرقم ،النها تكون بمثابة القوة
الماسكة لالستمرارية االبدية للكون ،كما ان االرقام قد ترتبط
باالشخاص ولكل منا رقم يرتبط باسمه او باسم عائلته رقم
 1يطابق األحرف  SJAويمكننا ان نؤول بهذا االعتبار عالقة
يونس الراوي وبحسب التعبير الفرنسي حيث يتم التدليل
على ذلك في ملفوظ العرض ومنطوق النص المسرحي
للشامات السبع  Jonasبالمؤلف المخرج الصديقي Saddiki
ويمكننا باعتار اخر أن نأخذ اختفاء اسم المؤلف وراء الراوي
يونس حسب التعبير الفرنســي( younes (51بالرقم سبعة كرقم
يدل على السر الخفي وهو ما ينطبق على صفة دنيا أو ذات
الشامات السبع ككناية عن الحسن والجمال حيث يطابق هذا
الرقم حرف ( y(52إن الغنى الداللي للعرض المسرحي للشمات
السبع يجعلنا ال نقف إال على بعض المعاني التي يحملها
هذا العرض وما يمكننا ادراكه في توالي سلسلته المشهدية
إذ ال نقوم إال بقراءة من موقع المشاهد العادي لهذا العرض
وهذا ما يفرض علينا االنتقاء والعود المستمر لألثر المكتوب

باالضافة لألثر الذي تحدثه طبيعة الفرجة ومرجعياتها بما في
ذلك موقع القارئ /المشاهد في تلقائية وتداعي الذاكرة.
داللة اال�سم :إن هذه الداللة تكمن في عملية االخفاء وكأنها
بوح محظور ما دامت تدل على شخص كائن معين ،وهو ما
الحظناه في تقنية الحكي والتي تقتضي التتابع والبناء الشءي
الذي جعلها تتوارد في العرض المسرحي كما في النص
مرتبطة بالسفر باعتباره(حركة في الفضاء) وهو ما أعطى
لشخصية الراوي صفة السندباد ،كما أن هذه الذريعة ترتبط
بفترة زمانية هي تعاقب الليل والنهار في حكايات شهرزاد مع
الف ليلة وليلة ،ومع أبي حيان التوحيدي في االمتاع والمؤانسة
ومن خالل تغيير المواقع وهي اماكن الحل والترحال ،المدن
مع بديع الزمان الهمداني في المقامات ،ومع ابي العال المعري
في رسالة الغفران في الزمان مما يدفع لإلعتقاد بأن الراوي
يبحث عن مساحة لملئها بمحمول كالمه الذي الذي هو
محمول الحكاية وبذلك يتم بناء هذه الحكايات المندمجة
بالزمان والمكان من خالل ترهينات المسافة وهي كل الزمن
المستغرق في تقديم العرض المسرحي الشءي الذي يجعل
الحكاية تتكون أو تتناسل من حكيات أخرى رديفة تكمل ما
سيلي من تفاصيل الحكاية وهو ما نعتناه باللغة الواصفة في
النص والعرض وكذلك بما يصطلح عليه بالكرنوتوب وهو
هنا كرونوتوب مغلق ألنه ينتهي من حيث يبدأ ويبدأ من حيث
انتهى باعتبار أن كل نص/حكاية يتكون كوحدة اندماجية لعدد
محدود من العناصر وهو ما يجعل حضور التكرار فيه شءي ال
يمكن تفاديه( )53وضمن هذه اللعبة في الحكي والتي هي لعبة
فرجوية أساسا اخفاء االسم والذي هو اسم يدل فقط على
قيام مبدا الحكي وتسلمه من االخر الذي كان يحكي بدوره
ويعيد تفاصيل االحداث والوقائع وال تكتمل خفائية االسم إال
فيما يمكننا االستدالل عليه ببعض المؤشرات التي يحملها
العرض المسرحي الشامات السبع كعالمات وأولها صفة
الشخص الذي هو ذات الحسن تعني الواقع وتماهيه بقدرها
هي استحضار الثاره ،كما أن السفر كتقنية في السرد هو
ذريعة للحفر عن كنوز الماضي لمالحظة الحاضر كما سبق
واشرنا اضافة لكوننا في االدب العربي عامة لم نتجاوز بعد
تراثنا( )54وداللة السفر هنا واضحة كحفر أو كغاية لتصيد
المعرفة خاصة وان هذه المعرفة يعبر عنها الطيب الصديقي
بتمكنه من هذا األدب نقصد التراث مادام هذا التمكن ال
ينفصل عن االلفة مع النصوص وشخصيات.
أو ما يختصره النص والعرض في الشامات السبع ،ولكن
ككناية بحيث تقوم هذه الكناية مقام االسم والذي رأينا
الرقمين سبعة وواحد يدالن على مدى ارتباطه بالمتكلم
المفترض في هذا العرض وهو افتراض مستوحى من
توقعات الحكي ذاته مثلما كنا نتوقع من العرض ان يحمل
توقيع صاحبه فإذا به يتقدم في اختفاء تام لسر تفصح عنه
ذات الشامات السبع كدنيا للغرام ،الذي ال يمأل هذه الدنيا فقط
بل يجعلنا ننشد إليه بغرام اخر تحمله شاعرية اللغة ،وكأن
اللغة في هذا العرض هي الساحرة بغرامها في صيغة النداء.
إذن االسم يختفي وننتظر أن يأتي حسب ما يوحي به المنادي
والذي هو يونس الراوي وكأن الشاعر هنا وبما هو راو يصير
مناديا لكن المنادى عليه ال يأتي بل نذهب اليه وبهذه الكيفية
يكون علينا التأهب للسفر ،ألن ما كنا نتوقعه كأفق انتظار
قد خاب وما تبقى لنا بعد ذلك إال هذا التسلسل المشهدي
وتعاقب الحكي الذي يحل محل المنادى عليه والذي يظل
سجين غياهب ليالي الحكي وبين ثنايا طيات السفر ومقيدا
بأدواته وبأدوات الحكي في آن واحد :العكازة والطبل مما
يعطي لعجالت عربة الرواي دورانها الذي ال يتوقف إال بتوقف

استدارة الحلقة وهي الشكل المسرحي المقترح في هذه
الفرجة ،وكأن الطيب الصديقي يريد ان يذكرنا بفكرة تطور
ساللة االشكال المسرحية بما هي فكرة غير صائبة مادام
األمر يفترض تطور األشكال التعبيرية مما يجعل عملية
التطور هاته تنفتح على الجذور الشعبية في المسرح وهو ما
تنبني عليه كل دارماتورجيات الطيب الصديقي والتي اشرنا
اليها بدراماتورجيا المتخيل المسرحي ولعل هذه الصيغة
المقترحة تساعد على التعبير عن واقع روحاني وثقافي
مختلف عما هو معروف ومتداول في ساللة المسرح المغربي
وبهذا التقدير تحضر داللة االسم في مسرح الطيب الصديقي
والذي هو مسرح مغربي عربي بقوة السند التراثي الذي ينهل
منه لبلوغ متخيل هذه الدراماتورحيا والذي يعيد في نظرنا
تلك اللحمة االجتماعية التي ينبغي أن تتأزر من خالل حدثها
االجتماعي وداللتها التاريخية مادامت معبرة عن وعي أو ال
وعي هذا الشعب ،والذي يقرر شرعية مثل هذه الفرجات من
خالل موافقاته ومصادقته على هذا المسرح وعلى هذا الواقع
الوهمي الذي يجسده.
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5050محمد عمر الطالب مرجع سابق ص .46
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5353الطيب الصديقي المسرحية مرجع سابق ص .17
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مرتكزات المسرح االحتفالي عند

عبد الكريم برشيد
في المغرب

اعتمدت االحتفالية يف بناء فعلها امل�سرحي عند
عبد الكرمي بر�شيد على حركية الن�ص االحتفايل
وانفتاحه واعتباره م�شروع م�سرحية ولي�س م�سرحية،
فهي تنطلق من الكوجتو القائل� ،أنا احتفل �إذن فالكل
موجود ،كما تعتمد على ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية لبناء
�صرح فعلها االحتفايل تتلخ�ص يف (�إن�سانية الإن�سان،
وحيوية احلياة ،ومدنية املدينة ) ،وتوظف كل جتاربها
امل�سرحية فيما ا�صطلح عليه عبد الكرمي بر�شيد
(بالآن والهنا والنحن ) ،وذلك بالرجوع �إىل التاريخ،
الدكتور عقا أمهاوش
(المغرب)

والأ�سطورة واحلكاية ،والأمثال ،والأغاين ،واملالحم
ال�شعبية ،وتبني تقنية الإخراج ،وهند�سة الديكور،
والركح ،وت�صميم املالب�س ،وتوزيع الإ�ضاءة واملو�سيقى،
واالعتماد على اجل�سد والرمز ،مع الرتكيز على عالقة
املمثل باملتفرج .وباخت�صار ،ف�إن بر�شيد نظر لالحتفالية
من خالل الن�ص امل�سرحي والعر�ض امل�سرحي معا،مما
جعله ي�ؤ�س�س دراماتورجيا مزدوجة لها خ�صو�صيات
متميزة.

م�سرحية الرحمة اخراج في�صل العبيد  -الكويت
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االحتفال تعبير إنساني جماعي:
تنطلق االحتفالية من الكوجيتو القائل :أنا أحتفل إذن فالكل
موجود ،ويتأسس مشرعها على ثالثة مبادئ أساسية هي:
إنسانية اإلنسان ،وحيوية الحياة ،ومدنية المدينة ،فهي تحيى
مع اإلنسان ،أينما وجد ،لهذا ،فبرشيد من خالل قراءته للمسرح
هذه ،يعود إلى جوهر الظاهرة المسرحية أي إلى العصر
اليوناني حيث كانت العروض المسرحية عبارة عن احتفاالت
بإله الخصب والنماء «ديونيزوس» .فاالحتفالية كما يراها
صاحبها هي المسرح منذ أن وجد ،أي المسرح المسرحي،
واالحتفال هو «شكل من أشكال التعبير اإلنساني ،إنه مرتبط
بظهور الحياة على وجه األرض ،ومن هنا كان ديوانا ناطقا
ومتحركا للوجدان اإلنساني عبر التاريخ .إنه تعبير آني وتلقائي،
فهو ال يعبر غدا عن الشءي الذي يقع اليوم ،أو وقع باألمس،
فالتعبير فيه مرتبط وملتحم بموضوع التعبير( ،فالغناء
مرتبط بالحصاد والرقص بالغناء والصيد والتحطيب،)..
ومن هنا أمكن تعريف االحتفال بأنه في حقيقته وجوهره
تعبير جماعي عن حس جماعي ،إنه تعبير يضطلع به (الكل)
للتعبير عن قضايا (الكل) .إنه الشكل التعبيري األب ،الذي عنه
تولدت وتفرعت كل األشكال التعبيرية المختلفة ،فهو المصدر
األساسي الذي تولدت عنه كل الفنون (الشعر والرقص والغناء
والرسم والنحت) .هذه الفنون تتعاون فيما بينها لتعبر عن
حاالت بسيطة أو مركبة من الوجود اإلنساني (الحزن والفرح،
والغضب ،والخوف ،والقلق ،واالندهاش ،والرضا ،والرفض،
والتمرد ،والثورة»((( ومعنى هذا أن االحتفالية ذات عالقة وطيدة
بالمدارس المسرحية الكالسيكية والحديثة.

االحتفالية فعل متجدد:
إن الفعل االحتفالي فعل مستمر عبر الزمان والمكان ،يتجدد
بين لحظة وأخرى من خالل ارتباطه بنسيج الحياة وجوهر
الواقع االجتماعي .وأعتقد أن االحتفالية كانت في أغلب
طروحاتها منفتحة على كل التيارات والتجارب الغربية والعربية
انطالقا من أرسطو الذي يعتبر المرجع األساسي للمسرحيين،
وصوال إلى الثورة المعقلنة التي أحدثتها المدارس المسرحية
التجريبية في الغرب  .وبما أن المسرح المغربي شأنه شأن
المسرح العربي – يفتقر إلى أرضية مسرحية أصيلة وقديمة،
فإنه لم ينفلت من اإلمتياح من التجارب المسرحية الغربية،
لهذا يالحظ عند دراسة بعض النصوص االحتفالية عند
برشيد أنها « تتضمن جزئيات فنية ترتبط بعناصر المسرح
الغربي الحديث ،كما تستوعب أهم خصائصه واكتشافاته
التي نلمسها عند بيراندللو (المسرح داخل المسرح) وعند
برتولد برشت في (المسرح الملحمي وبعض مواصفاته)
وعند غروتفسكي في (المسرح الفقير)»((( ،ويشير عبد
الكريم برشيد نفسه إلى االرتباط بالثقافة المسرحية الغربية
خصوصا المدرسة الملحمية من خالل قوله« :ولعل أبرز
األسماء التي يجب ذكرها ،اسم المسرحي األلماني برتولد
برشت ،فهذا الكاتب المنظر المخرج ،تختلف معه االحتفالية
في أشياء أساسية ،ولكنها مع ذلك تعلمت منه الشءي الكثير»(((.
الحظ برشيد بأن المسرح الكالسيكي الذي ابتعد عن
االحتفال ،أضاع الكثير وأصبح فنا أحادي الجانب يقتصر على
 1ـ عبد الكريم برشيد :المسرح االحتفالي ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن
(ليبيا) ،)1990 – 1989( ،ص .49
 2ـ حسن المنيعي :هنا المسرح العربي ،هنا بعض تجلياته ،منشورات السفير،
مكناس ،1990 ،ص .73
 3ـ عبد الكريم برشيد« :حدود الكائن والممكن في المسرح االحتفالي» ،دار الثقافة،
الدار البيضاء ،1985 ،ص .169 – 168
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لغة الكالم المسفسط ،فالمسرح
في جوهره صناعة ولغة شاملة ،وليس هو (الكلمة) ،لهذا يرى
برشيد أن هذا المسرح «أصبح منفيا في الكلمة ،والكلمة
وحدها ،وبهذا خسر المسرح ،ألنه فرط في الجوهر واألساس
أي في شمولية اللغة»((( .وبهذا المعنى سيصبح الممثل
مسجونا داخل لغة األلفاظ يقرأ دوره كخطيب أو واعظ ،لن
يعود في هذه الحالة دور للجمهور الذي يفترض أن يكون
مشاركا في الحفل الجماعي.

دعوات غربية إلى االحتفال:
أمام هذا االختناق الذي عانى منه المسرح لفترة طويلة ،دعا
مسرحيون غربيون بالرجوع بالمسرح إلى بدائيته حيث كان
يعتمد على االحتفال ،ونذكر من هؤالء دعوة جان جاك روسو
( ،)J.J. Rousseauإلى االحتفال حيث «وقف مناهضا للمسرح
وفنون الفرجة عامة باعتبارها مدمرة لنسق حياة الناس
مسيئة إلى تجمعاتهم ودعوته إلى االحتفال»((( ،ودعوة جان
فيالر ( ،)Jean Vilarالذي أخرج المسرح من العلبة اإليطالية
 4ـ عبد الكريم برشيد :المسرح االحتفالي ،ص .51
 5ـ محمد المديوني :إشكاليات تأصيل المسرح العربي ،المجمع التونسي للعلوم
واآلداب والفنون ،بيت الحكمة ،1993 ،ص .384

إلى الهواء الطلق((( .وكان أرطو Artaut:في الثالثينات من
القرن العشرين قد دعا إلى ضرورة تغيير خشبة المسرح
المعاصر واستبدالها بساحة أو حظيرة،والرجوع بالمسرح
إلى أصوله القديمة.ونفس الشءي دعا إليه كل من «أدولف أبيا»
( )A.Appiaالذي فتح طريقا جديدا للمنظر المسرحي فغير
شكل الخشبة التقليدية حيث ألغى مقدمة المسرح ،ليعود
بالمسرح إلى أصوله القديمة أي إلى المسرح اليوناني الذي
كان فيه المتفرجون يحيطون بالفضاء المسرحي ويتتبعون
أحداث العرض المسرحي من كل ناحية ،لهذا يرى آبيا (،)Appia
«أن الستائر ما هي إال حائل بين العمل الدرامي ورغبة النظارة،
أما نحن فقد استطعنا أن نخرج بالعرض المسرحي عبر هذا
الجدار»((( .أما ماييرهولد ( ،)MeyerHoldفيطالب بحرق كل
المواد الخادعة على خشبة المسرح والخروج بالمسرح إلى
تنشق الهواء الطلق ،ألن الفضاء التقليدي في نظره لم
يكن قادرا على خلق فضاء حي وخالق يلتقي فيه الممثل
بالمتفرج ،وخشبة مسرح ماييرهولد «هي مساحة من
األرض ال تختلف بشءي عن األرض التي يجلس فوقها آالف

المشاهدين ،وقد أثبت بأن مسرحه هذا ...بفوالذه ومنصاته
وإنسانه الحي كاف وجيد .وأنه يعطي البديل العصري لمسرح
القرن التاسع عشر حيث يتكلم فيه الممثلون بال توقف وهم
جلوس على المقاعد ،وكأنهم جهاز الحاكي الذي تدور عليه
كل يوم أسطوانة مختلفة»((( ،كما أن العروض المسرحية عند
آربال ( ،)Arabalأشبه ما تكون بطقوس أو بمواكب واحتفاالت
دينية ،فهو ال يملك نظرية عن المسرح ويرى أن «المسرح الذي
نكتبه اآلن ليس مسرحا حديثا أو طليعيا أو جديدا أو عابثا ،بل
هو مسرح يتطلع إلى أن يكون حرا وأفضل إلى أقصى حد،
إن المسرح بكل روعته أغنى المرايا بالصور التي يمكن أن
يقدمها لنا في اليوم ،كما أنه امتداد لكل الفنون»(((.
ومن جهة أخرى ،نسجل ثورة «برشت» Brecht:على المؤسسة
المسرحية الكالسيكية وتبنيه لما أسماه «المسرح الملحمي»
حيث أعاد االعتبار للفضاء المسرحي وأساليب التمثيل.
فمسرح البناية لم يعد يلبي متطلبات الجمهور ،ومن هنا
يبقى «المسرح والملحمة وحدهما يحتفظان بعناصر االحتفال
ومالمحه األساسية :المسرح من خالل الممثل الذي هو في

 6ـ عبد الكريم برشيد :حدود الكائن والممكن في المسرح االحتفالي ،ص .165
 7ـ انظر سليم الجزائري :مخرجون عالميون ،األقالم (العراق) ،عدد  ، 1السنة ،15
 ،1979ص .65

 8ـ نفس المرجع ،ص .66
 9ـ انظر سامية أحمد أسعد :االتجاهات الرئيسية في المسرح الفرنسي المعاصر،
األقالم (العراق) عدد  ،1السنة  ،1979 ،15ص .10
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نفس الوقت المغني والمنشد والرسام ...والملحمة وذلك من
خالل المداح والراوي والشاعر الجوال ،ذلك الرجل الذي يحمل
الرباب ويتيه في األرض بحثا عن الناس في األسواق والقرى
والمدن»( ،((1كما تشكلت فكرة وجود المسرح في الشارع
في الغرب فحيثما يوجد الناس ،يوجد المسرح ،وبهذا يكون
العرض المسرحي جذابا لكون اللعب المسرحي جذابا كذلك
ومنفتحا رغم أن هذا النوع من المسرح يتميز بالكوميديات
الخفيفة ،ولم ينتشر «مسرح الشارع إال في الستينات بصفة
خاصة (مثل مسرح الهابنينغ ،)Happening( :والحركات
النقابية) ،إن األمر يتعلق بالعودة إلى الينابيع واألصول ،إذ عمد
«ثسبس» ( )Thespisإلى اللعب فوق عربة وسط سوق أثينا،
كما أن األسرار القروسطية شغلت ساحات الكنائس وساحات
المدن»(.((1

دعوات عربية إلى االحتفال:
إن هذه الثورة ضد غياب الحفل المسرحي هي التي جعلت
المسرحيين العرب بدورهم يعيدون االعتبار والقدسية
لالحتفال الجماعي ،لهذا نرى توفيق الحكيم يمهد لالحتفالية
من خالل بحثه النظري« ،قالبنا المسرحي» الذي حاول أن
يصل فيه إلى شعبية الثقافة ،كما دعا إلى صيغة مسرحية
عربية تعتمد على المداح والمقلد و(المقلداتية) ويقوم هذا
القالب أساسا على «الحكواتي والمقلداتي  ...وأحيانا المداح
إذا لزم األمر ..وأضفت من عندي مقلداتية أي مقلدة لألدوار
النسائية ...ولم يكن لقالبنا هذا بالطبع خشبة مسرح وال
ديكور وال إضاءة وال مكياج وال مالبس ،فكما كان الحاكي
والمقلد والمداح والشاعر يقومون في الماضي بأعمالهم
بمالبسهم العادية في أي مكان ويحدثون أعمق اآلثار ،كذلك
مسرحنا هذا سيكون بهذه البساطة ...سنعود إلى المنبع
الصافي الذي يتصل مباشرة بالجوهر ...ففي عصر السينما
بمناظرها ومالبسها وأضوائها ،لم يعد أمام المسرح إال
الجوهر :وهو االتصال الحي بين الفن واإلنسان ...إن الحاكي
والمقلد والمداح ال ينفصلون عن الناس لحظة ،ألنهم بينهم،
منهم وإليهم ،بنفس المالبس العادية وفي أمكنة عادية
وبأسمائهم الحقيقية ...فال غضاضة إذن في البحث والتنقيب
داخل ماضينا السحيق لننفض الغبار عما يمكن أن يصلح
لعصرنا الحاضر ،وعما يمكن استخدامه لحمل آثار الحضارة
التي نعيشها»( .((1كما ظهرت فكرة الكوميديا المرتجلة أو
الكوميديا الشعبية مع الدكتور علي الراعي حيث ألف كتابه
المشهور« :الكوميديا المرتجلة» مستفيدا من كوميديا
ديالرتي اإليطالية التي كانت تقدم عروضها في الهواء
الطلق وأمام الجمهور ،ودعوة علي الراعي إلى استلهام فن
االرتجال أو اإللقاء ،كان الهدف منه هو إيجاد شكل مسرحي
أو صيغة مسرحية عربية ،وهذا المسرح المرتجل كما يقول
عنه «يملك شيئا ال يملكه المسرح المكتوب ،وذلك هو عطاءه
الوافر للمتفرج ،واحتفاؤه الزائد به ،ومنحه الفرصة للفنان
المؤدي كي يتحول إلى فنان خالق ،ثم بساطته المتناهية
وقبول التمثيل في أقل األماكن تجهيزا وبأقل التكاليف وهذه
كلها ميزات يحتاجها مسرحنا العربي في المرحلة الحاضرة
من مراحل تطوره»( .((1من جانب آخر أكد يوسف إدريس
على ضرورة ربط المسرح بجوهر ثقافة الشعوب ،ودعوته
 10ـ عبد الكريم برشيد :المسرح االحتفالي ،ص .51
 11ـ أحمد بلخيري :معجم المصطلحات المسرحية ،مطبعة سندي (مكناس)،
 ،1997ص .122
 12ـ توفيق الحكيم :قالبنا المسرحي ،مكتبة مصر ،1967 ،ص  15و .16
 13ـ علي الراعي :مسرح الشعب (الكوميديا المرتجلة ،فنون الكوميديا ،مسرح الدم
والدموع) دار شرقيات للنشر والتوزيع (القاهرة) ،1993 ،ص .23
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إلى «مسرح السامر» تؤكد هذا المنحى االحتفالي الشعبي،
وقد دعا إلى استلهام هذه الفرجة الشعبية ما بعد الثورة
المصرية لسنة  ،1952فهو يعرف السامر بقوله« :والسامر
حفل مسرحي يقام في المناسبات الخاصة سواء أكانت
أفراحا أم موالد ،ولكن المالحظ أن عدد المحترفين فيه جدا ال
يتعدى فرقة الموسيقى وراقصة الفرقة والمغني ...وروايات
السامر التي يسمونها الفصل ليست رواية واحدة وإنما هي
عدة فصوالت بعضها يعمد إلى اإلضحاك وبعضها اآلخر يعمد
على إزجاء الحكم والمواعظ .وفنية هذا المسرح على حقيقته
ال تتجلى إال في الروايات المضحكة ،ليس للروايات نصوص
مكتوبة وإنما لها نصوص أو مواضيع متوارثة( .هكذا) يتفق
الممثلون في بداية الفصل في همسات سريعة على الخطة
العامة»( ،((1ويحاول سعد الله ونوس (في سوريا) في نصوصه
المسرحية تأسيس تجربة مسرحية جديدة سماها (بمسرح
التسييس) الذي يخالف ما يسمى «بالمسرح السياسي» ويحدد
مفهوم هذا المسرح أي (مسرح التسييس) على «أنه حوار بين
مساحتين :األولى هي العرض المسرحي الذي تقدمه جماعة
تريد أن تتواصل مع الجمهور وتحاوره ،والثانية هي جمهور
الصالة الذي تنعكس فيه كل ظواهر الواقع ومشكالته...
وحتى اآلن ال زال هذا الحوار صعبا»( ((1فالمسرح بالنسبة إلى
سعد الله ونوس عمل جماعي حقيقي ،يتم عن طريق عملية
خلق جماعية ومشتركة ،ويكون الحوار فيه مستمر تتفجر من
خالله طاقات الممثلين والمتفرجين ،وبهذا يستطيع العرض
أو الحفل الجماعي تكسير طوق المسرح الكالسيكي .ولو
«استعرضنا أهم التجارب المسرحية اإلنسانية لوجدنا لها هذه
الخصائص وهذا البناء ...المسرح اليوناني وتجربة شكسبير،
وتجربة برشت ،كلها كانت تجارب مسرح حي جماعي .ومن
المؤسف أن التاريخ أهمل جماعة كل واحدة من هذه التجارب
( )...والتغييرات الكثيرة التي كان يجريها شكسبير ومن بعده
برشت على النصوص خالل التدريبات ،ونقاشات الممثلين،
وبعد العرض واستجابات الجمهور لدليل كاف على أن العمل
المسرحي كان خلقا جماعيا ،وحيا يتجدد ويتطور كل يوم
ومع كل عرض»( .((1وقد نهج كذلك مسرح الحكواتي في
أواخر السبعينات نفس التوجه مع روجيه عساف (مخرج
لبناني معروف) في لبنان الذي افترض أن المسرح فن نابع
من الجماهير ،وليس لعرض الحكواتي بداية محددة ،فكل
شءي يجري في حوار بين الممثلين والمتفرجين« ،فالعرض
المسرحي ابتداء من النص إلى صياغة آراء الممثل صوتا
وحركة إلى اختيار وتقرير المهمات المسرحية وصياغة الجو
العام إضاءة وموسيقى ...إلخ .فكل هذا يتم تقريره من خالل
العمل الجمعي أو الجماعي ( .((1(»)...وعموما يمكن القول
بأن هذه الدعوات حاولت باجتهاداتها المتواضعة أن ترجع
بالمسرح إلى جو الفرجة واالحتفال وإعادة مسرحة الحياة
والعالقة الحميمية التي تربط الممثلين بالجمهور في فضاء
بسيط خال من الديكورات الفخمة والمالبس الباهرة .وفي
المغرب ،كثيرا ما كرر الطيب الصديقي مقولة :هذا مسرح
بال جمهور ،وذاك جمهور بال مسرح ،فقدم بعض مسرحياته
مثل (سيدي عبد الرحمان المجذوب وسلطان الطلبة والمولى
إسماعيل والمغرب واحد)( ((1في الهواء الطلق .وأعتقد أن
 14ـ انظر محمد المديوني :إشكاليات تأصيل المسرح العربي ،ص .418
 15ـ سعد الله ونوس« :الفيل يا ملك الزمان» و»مغامرة رأس المملوك جابر»،
مسرحيتان ،دار اآلداب (بيروت)  ،1989ص .41
 16ـ سعد الله ونوس :بيانات لمسرح عربي جديد ،دار الفكر الجديد (بيروت) ،1988
ص  37و .38
 17ـ سعد أردش :الحكواتي وأزمة المسرح العربي« ،المسرح العربي بين النقل
والتأصيل» ،كتاب العربي (الكويت) ،عدد  ،1988 ،18ص  188و .189
 18ـ عبد الكريم برشيد :حدود الكائن والممكن في المسرح االحتفالي ،ص .99

الطيب الصديقي أول من فتح الطريق أمام الهواة للتعامل
مع التراث والتاريخ ،وهو الذي نظر للمسرح المغربي من
باب الممارسة اعتمادا على فضاء الحلقة( ((1و»الراوي» .ويبدو
أن الحلقة تعد من أبرز الفضاءات التي لعبت دورا أساسيا في
تعميق الخطاب المسرحي االحتفالي .وفي هذا الصدد يقول
عبد الكريم برشيد« :هي لقاء عام يتشكل من خالل أجساد
بشرية تشكل حلقة وبداخلها يقف الراوي ،في هذا اللقاء
يختلط السرد بالتشخيص والتمثيل بالتقليد ،والجد بالهزل
والواقع بالسحر .هذه الحلقة لها مركز هو الرواية /الملحمة،
واألسطورة والخرافة»( ((2كما لعب فضاء الحلقة أدوارا طالئعية
في التجربة المسرحية عند الغرب خصوصا وأن الحلقة كما
يقول حسن بحراوي« :هي مجال خصب للفعل المسرحي
لذلك لعبت دورا هاما في مجال المسرح الغربي إبان القرون
الوسطى وذلك حينما تقدم فيها مسرحيات (األسرار) ،ثم
انقرضت كفضاء مسرحي على أن عادت إلى الوجود في نهاية
الخمسينات (ريناردت – فيلي) ال لتوحيد رؤية المتفرجين وإنما
(((2
لتوحيد مشاركتهم في الطقس الذي يلتزمون فيه عاطفيا»
فمن خالل االنفتاح على مكونات الثقافة الغربية من جهة،
والبحث في الذاكرة الشعبية واستنطاقها من جهة أخرى ،حاول
برشيد أن يؤسس صرح الفعل االحتفالي إلى جانب اإلبداعات
العربية السالفة الذكر في هذا المجال ،في غياب صيغة
مسرحية عربية أو قالب مسرحي عربي كما قال توفيق
الحكيم ،لهذا نود القول ،أن عبد الكريم برشيد لم يطرق بابا
جديدا في مجال المسرح ،وكل ما فعله أنه أعطى لما يسميه
«باالحتفال» خصوصية واسعة وكبيرة حاول من خاللها أن
يطرح عدة إشكاليات .ويشير محمد الكغاط إلى هذا التوجه
بقوله« :فالمسرح له ثوابت واالحتفالية كذلك لم تستطع أن
تخرج عن هذه الثوابت ...وبحكم مفهومها للتنظير ،فهي إما
تستفيد من أرسطو أو من التيارات المعاصرة »(.((2

االحتفالية ثورة معقلنة:
إن ما يبرر به برشيد دعوته ،هو أن االحتفالية ثورة على
المسارح الكالسيكية القمعية ومحاولة إيجاد مسرح متميز
يعتمد أساليب الفرجة بحيث الكل يشارك في العرض المسرحي
ويساهم فيه ،الممثلون من ناحية والجمهور من ناحية أخرى،
وبطبيعة الحال تصبح للعناصر السينوغرافية المكونة
للعرض المسرحي دالالت عميقة وإيحاءات وجيهة ،وتسعى
االحتفالية على كل حال «إلى إحداث انقالب جذري ابتداء من
التمثيل والنص واإلخراج والمعمار المسرحي والمؤسسة ،فقد
كان لفعل التمثيل وهو أساس الظاهرة المسرحية أن يراجع،
وذلك حتى يمكن أن يبنى على أسس جيدة ،أسس تستجيب
للرؤية االحتفالية وللمنظور االحتفالي»( ،((2إال أنها مع ذلك ال
يمكن أن تكون الصيغة النهائية للمسرح أو مسرح» ما بعد
 19ـ يقول عباس الجراري عن الحلقة «تعتبر الحلقة في طليعة هذه الفنون ،يديرها
أمام جمهور متحلق في شكل دائري ،ممثلون فرديون ،يروون المقامات ،ويقصون
الحكايات الخرافية ،والسير الشعبية ،وقصص البطولة واألنبياء ،وينشدون قصائد
الملحون ،والمحاورات منها خاصة ،مازجين في ذلك بين السرد القصصي واإلنشاد
الشعري ،واآلداء الغنائي ،ومعتمدين على التشخيص بجميع ما يقتضيه من عناصر
التمثيل ،وقد اشتهر من هذه الحلقة نمط كان يطلق عليه «الفراجا» يلح على
المقومات المسرحية ،وخاصة ما كان منه يقام في بعض المناسبات ،والسيما في
ليلة عاشوراء» .انظر مصطفى بغداد :المسرح المغربي قبل االستقالل (منشورات
الرهان اآلخر) الدار البيضاء ماي ،2000ص .12
 20ـ عبد الكريم برشيد :حدود الكائن والممكن في المسرح االحتفالي ،ص .102
 21ـ حسن بحراوي :المسرح المغربي ،بحث في األصول السوسيوثقافية ،المركز
الثقافي (بيروت) ،1994 ،ص .13
 22ـ حوار مع محمد الكغاط :أنجزه عقا أمهاوش ،جريدة المنعطف (الحلقة الثانية)،
 14فبراير  ،2000عدد  ،749ص .7
 23ـ عبد الكريم برشد :المسرح االحتفالي ،ص .24

المسرح الملحمي»( .((2ويشير برشيد نفسه إلى هذا بقوله:
«إن المسرح االحتفالي في بحثه عن الخصوصية لم يقطع
كل خيوطه مع الغرب .فهو يؤمن بأن اآلخر جزء أساسي من
مكونات الذات ،من هنا كان ضروريا التمييز بين التبعية وبين
التثاقف الفكري والفني .من هذا المبدأ كان تجاوب االحتفالية
مع كثير من االجتهادات الفكرية والفنية في العالم ،خصوصا
منها تلك التي تتمرد على أحادية التجربة المسرحية ،والتي
تثور على السلطة القمعية للمسرح السائد»(((2ـ وعلى أي فإن
االحتفالية ساهمت في تطوير الفعل المسرحي المغربي على
مستوى النص المسرحي ،والممثل ،واإلخراج المسرحي،
والعرض والسنوغرافيا ،وتقنية الديالكتيك ،والرقص (أو
لغة الجسد) ،والشخصية المسرحية ...إلخ .إن طبيعة الفن
المسرحي عبر المسيرة التاريخية للكائنات البشرية في
مجتمع من المجتمعات ،تجعل البحث يستمر في الحاضر
وفي المستقبل  ،من هنا يرى محمد الكغاط أنه «ال يمكن
أن نتصور أن نظرية يمكن أن تحيط بالمسرح ،وأن تضع له
قوانين سواء بالنسبة إلى ما مر أو بالنسبة إلى ما سيأتي ،ألن
المسرح ال يعترف بهذه القواعد ،والدليل على ذلك أن هناك
المسرح التجريبي الذي يحاول دائما أن يكسر هذه القواعد وأن
يبتكر طرقا وصيغا جديدة لإلبداع»(.((2
وتنحى مسرحيات عبد الكريم برشيد هذا المنحى االحتفالي
كما هو الشأن في «عطيل والخيل والبارود» ،و»سالف لنجة»
و»اسمع يا عبد السميع» و»عرس األطلس»« ،وابن الرومي في
مدن الصفيح» ....إلخ .ففي مسرحية «اسمع يا عبد السميع»
يضيع عبد السميع حين أصبح قضية»( ،((2فهو ينتظر أطفاال
مع الخامسة ،لكن حلمه أكبر من الخيال فحضور كل «ما هو
مفزع ومقلق وبشع وقذر»( ،((2جعله يخرج «من أجل أن يصلح
العطب وأن يزرع التناسق مكان الفوضى ،وأن يوفر الضمانات
ألطفاله ،ولكل األطفال الذين ينتظرون الوالدة الحقيقية ،أي
الوالدة التي يصحبها العيد وتعقبها الطفولة واألمن واللعب
والخيال»( ،((2وعن هذه المسرحية يقول برشيد نفسه:
«والمسرحية تختزل مسرحا كامال إنها مسرحيتي التي تجسد
كل مسرحي ،فهي الشجرة التي ال تخفي الغابة ،ولكنها
الشجرة التي تدل عليها إنها الجزء الذي يدل على الكل»(،((3
وفي «عطيل والخيل والبارود» ،يجسد مظاهر االحتفال كل
من عطيل والمخرج وشهريار والبوهو وربيعة وربيع والسيد
غموض ،أما في «سالف لجنة» (احتفال مسرحي) تتحول
الخشبة إلى مظاهرة أو إلى «شبه مظاهرة تنادي بالعلم
( )...يسمع نشيد «نافخ في الرماد» فيتوقف الهتاف ،ويتحول
الحماس إلى خيبة»( ،((3ويشارك بطبيعة الحال الجمهور في
العروض المسرحية التي تقترحها االحتفالية من خالل هذه
النصوص وغيرها ،وهو ما تشير إليه اإلرشادات المسرحيةles:
 indications sceniquesبشكل عام.

 24ـ نفس المرجع ،ص .52
 25ـ عبد الكريم برشيد :االحتفالية في أفق التسعينات ،االحتفالية إلى أين؟ منشورات
اتحاد الكتاب العرب (دمشق)  ،1993ص .169
 26ـ حوار مع المرحوم محمد الكغاط :أنجزه عقا أمهاوش ،جريدة المنعطف ،ص .7
 27ـ عبد الكريم برشيد :اسمع با عبد السميع ،دار الثقافة للنشر والتوزيع (الدار
البيضاء) ،1987 ،ص .9
 28ـ نفس المرجع ،ص .27
 29ـ نفس المرجع ،ص .27
 30ـ نفس المرجع ،ص .16
 31ـ عبد المريم برشيد :عطيل والخيل والبارود ،مطبعة األندلس ،الدار البيضاء،
 ،1975ص .81
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مقومات الرؤية اإلخراجية لدى

ولد عبد الرحمان كاكي

ملخص المحاضرةُ :يعد كاكي من بين الرواد المؤسسين للمسرح الجزائري ،باعتبار الفترة التاريخية التي ظهر فيها وألنه
رجل مسرح له رؤية شاملة و معرفة واسعة باألدوات المسرحية ،وكذا العدد المعتبر من المسرحيات التي أنجزها في زمن
قلة اإلمكانيات التقنية والشح المالي ،هذه المسرحيات التي ال تزال تثير االهتمام لدى الممارسين ولدى الجمهور أيضا،
الشءي الذي يدل على أصالة هذه األعمال وعلى القيمة اإلبداعية والمكانة الفنية لهذا الرجل ،وقد تكون من بين أهم
ميزاته امتالكه لرؤية إخراجية حاول بواسطتها تكييف المناهج المسرحية مع خصوصيات ومتطلبات المتلقي الجزائري
في إطار المسرح العربي.

مقـــدمــــــة:
اسم ولد عبد الرحمان كاكي ما هو إال مصباح متوهج بالجمال
تنعكس أشعته الساطعة على الخشبة الحاضنة لروائع المسرح
الجزائري ،فترسم باألبعاد الثالثة «قربة ماء يحملها ذلك الذي هو رفقة
الصالحين» ،حين تحتفل حولهم شخصيات «القراقوز» بـ « »132شمعة
من الصمود والعطاء والبهاء ،وحين ينطلق «الشيوخ» تباعا لنقل رسالة
الحب والتضامن واإلخاء إلى قلب «إفريقيا قبل واحد» ليعارضوا بها
أسطورة «كل واحد وحكمو» ،أما شخص ولد عبد الرحمان كاكي فما هو
أيضا إال المسرح يمشي على قدمين أضاف لهما القدر رجال ثالثة في
عام  ،69فلم يكن بعدها كاكي يعرج في مسيرته على أرض التافهين،
بل عرج إلى سماء اإلبداع المسرحي وحط على سطح القمر يومها مع
النازلين فخط على ترابه بخياله المجنح أيقونة يدعوها الجزائر ،ال
زالت هناك تحفظها جاذبية الحالمين بوطن صنعته أحالم الشهداء.
لم أستطع تجنب هذا االستهالل الهارب نحو الشعرية رغم أنني بصدد
الحديث عن جانب تقني بحت من تجربة المسرحي الكبير ولد عبد
الرحمان كاكي ،أال وهو الرؤية اإلخراجية العامة التي ميزت أعمال هذا
الرجل ،وإنني أتذكر اآلن جملة قالها أحد أصدقاءه في شريط مصور
حول حياته ،مفادها أن كاكي لم يكن يحسن الكالم بقدر ما كان
عبقريا في كتابة النصوص المسرحية ،وبما أنه كان يشتغل على
أعماله المسرحية انطالقا من الفكرة األساسية إلى بناء النص ذهنيا
ثم تحويله إلى نص لغوي ثم كتابته وصوال إلى وضعه على الخشبة،
حيث صرح هو شخصيا  « :أنا ال أكتب مسرحيات للقراءة ،إنني أصور
بكلماتي أعماال لتعرض على خشبة المسرح»((( ،و بالتالي ينطلق إلى
قاعة المسرح لوضع النص النهائي المكتوب على الخشبة وترجمته
إلى عرض مسرحي متكامل ،حيث أنه على اطالع دائم بما هو متاح
من قدرات أدائية لدى مجموعته أو فرقته المسرحية المتكونة من
عدة ممثلين اشتغلوا معه في عدة أعمال ،ذلك ما يساعده على وضع
تصورات قبلية فيما يتعلق بعملية إخراج العمل المسرحي.

بن علية رابحي
الجزائر

 - 1مونية ،بكير ،نص  132سنة يفتح سجل إبداعات ولد عبد الرحمان كاكي ،مقالة منشورة
على الرابط ،html.19294/permalink/ara/com.essalamonline.www//:http :تاريخ
النشر ،17-01-2013 :تاريخ التصفح29-06-2017 :
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ولد عبد الرحمان كاكي
كما نشير هنا إلى أن أغلب المسرحيين الكبار في العالم لم
يكونوا كتابا منطوين داخل مكاتبهم يرمون بأوراق نصوصهم
إلى العامة لقراءتها أو يستجدون من ينجزها ،بل كان هؤالء
في قلب العملية المسرحية وكانوا محورها و محركها ،وكان
ولد عبد الرحمان كاكي من هؤالء الكبار الملمين بجميع
حيثيات العمل المسرحي انطالقا من الفكرة إلى غاية تقديم
العرض أمام الجمهور ،فكونه جزائريا مخضرما تاريخيا ،عاش
عمره قبل االستقالل و بعده حيث عايش الحياة في ظالم
االستعمار وعذاباته ثم في ظل االستقالل وبهجته ،فهو «ولد
عبد الرحمان عبد القادر ،من مواليد الغرب الجزائري بمدينة
مستغانم سنة 1934م في حي شعبي متشبع بالتقاليد
والتراث واألصالة ،وهذا ما كان له األثر الواضح في حياته
المهنية ،حيث اهتم بكل ما هو تراث ،انضم إلى إحدى الفرق
الكشفية ،وكان مولعا منذ صغره بحضور المدائح الدينية
التي كان يؤديها الشيخ حمادة في الغرب الجزائري ،كبر حبه
فأسس لنفسه
للمسرح منذ نعومة أظافره حتى شب عليهّ ،
فرقة القاراقوز سنة  ،((( 1958فكان االستقالل الوطني
استقالال للمسرح الجزائري من التضييق والمنع االستعماري
وبداية للعمل المسرحي الحر والهادف.
حصلها كاكي
إن المعرفة المسرحية الشاملة التي كان ُي َ
بفضل قراءاته الكثيرة للكتب والمجالت المتخصصة
في علوم المسرح ومهنه ،هذه المؤلفات المكتوبة أصال
باللغة الفرنسية ،أو المترجمة إليها من الروسية واأللمانية
واإلنجليزية ،أفادته كثيرا وسمحت له باإلطالع على تاريخ
المسرح وأهم مدارسه وعظماءه باإلضافة إلى اطالعه
الواسع على التراث الشعبي في الجزائر وفي العالم العربي،
وبذلك « قطف من كل الفنون زهرة فزاد ثراءه المسرحي
 - 2ولد عبد الرحمان كاكي ..عاقد قران التراث بالحداثة في المسرح الجزائري ،مقالة
منشورة بموقع مجلة الشروق على الرابط echorouko n.magazine//:http :
 ،html.1178/articles/com.lineتاريخ النشر ،03-02-2016 :تاريخ التصفح:
29-06-2017

ونبغ فيه ،حيث اهتم باللغة واإلضاءة والديكور والتمثيل
والكتابة واإلخراج وكذلك الموسيقى ،سمح له هذا االجتهاد
بأن يقدم للمسرح شيئا جديدا يعرف بالمداح أو الراوي خالل
كل مسرحية يقدمها ،فكانت بمثابة نقلة نوعية في عالم
الركح ليس في الجزائر فحسب ،بل في كل الوطن العربي»(((،
وبشكل خاص كان اطالعه على المسرح العالمي الذي تأثر به
خاصة من خالل مؤلفات ستانسالفسكي في تحضير وإعداد
الممثل و كذا أعمال بريشت في المسرح الملحمي.
كيف تبلورت الرؤية اإلخراجية عند كاكي؟

ُتعرف الر�ؤية الإخراجية للمخرج يف العر�ض امل�سرحي كالتايل:

« الرؤية  :أنساق بنائية مثل النسق اللفظي والنسق الحركي
التكويني والضوئي واللوني واألزياء ،تتمظهر جميعها في
نسق بوصفها أنساقا عالماتية ترتبط بعضها مع البعض
لتشكل شكل العرض المسرحي .
األسلوب  :هو المنهج الذي يضعه المخرج في كل األشكال
المسرحية الحديثة مضاف لها فكرته الخاصة وما يتحلى به
من معرفة «(((.
تتشكل الرؤية اإلخراجية العامة لدى المخرجين المسرحيين
بواسطة الموهبة الفنية والتكوين المتخصص والقراءات
المتنوعة والبحث المستمر والممارسة والخيال الواسع والذكاء
في إدارة هذه األدوات واستغاللها معا في صناعة العرض
المسرحي ،إال أن الرؤية اإلخراجية قد تتغير و تختلف من
عرض إلى آخر وذلك حسب طبيعة العرض وأسلوب المخرج.
إن العصامية عند كاكي لم تكن مجرد رغبة أو موهبة ،بل كانت
مزيجا من حب المسرح واالطالع والقراءة المستمرة والبحث
 - 3نفس المرجع السابق
 - 4ثائر ،هادي -ناجي ،جبارة ،الرؤى اإلخراجية في العروض المسرحية ،المديرية
العامة للتربية ،بابل2004-2008 ،

49

النظري والعمل الميداني ،وهذه كانت بمثابة المصادر التي
استقى منها كاكي معارفه المسرحية ،باإلضافة إلى تجربته
الحياتية الثرية حيث عاش طفولة منطلقة نحو االكتشاف
واالحتكاك بكبار الفن الغنائي في منطقة الغرب الجزائري،
ثم في مرحلة الشباب غرف من معين التراث الشعبي الشفوي
من شعر و حكايات وأقوال وحكم وأمثال ،هذه التراكمات جعلت
مخيلة كاكي الفنية أكثر خصوبة واستعدادا إلنتاج تصورات
وسعت آفاق رؤيته لألشياء ولإلنسان ولوظيفة
جديدة ،كما ّ
الفن المسرحي وتأثيره اإليجابي في المجتمع.
في سن الـ  24من عمره أسس كاكي فرقة (القراقوز)
المسرحية ،هذا الحدث يدل على أنه قد استكمل بناء تصوراته
للمسرح فأخذ القرار بدخول هذا العالم الساحر ،ذلك أن
تأسيسه لفرقة مسرحية يعني أنه أصبح مستعدا وقادرا
على إنتاج أعمال فنية وتقديمها للجمهور ،وكذلك ساعدته
شخصيته القيادية أن يجمع حوله مجموعة من محبي الفن
المسرحي ،وبما أنه كان بحاجة إلى ممثلين فقد حمل على
عاتقه أيضا مهمة التكوين والتوجيه لهؤالء ،حيث كانت هذه
الجهود قبل تأسيس المعهد العالي للتمثيل ببرج الكيفان.
ما جعل كاكي يختبر مدى استيعابه للتحصيل النظري
بواسطة القراءة واالطالع واالستماع هو الممارسة الفعلية،
حيث أنه توجه إلى وضع هذه الخبرات النظرية في مجال
التطبيق الذي سمح له بتجريب معرفته عمليا ،إذ أنه كتب سنة
 1959نصه المسرحي (دم الحب) الذي «يتناول قصة حب بين
عمر وجميلة اللذان قررا الزواج ليدخل شخص آخر صاحب مال
في صراع مع عمر للزواج من جميلة لتنتهي القصة بجنون
العروسة يوم زفافها»((( ،وهي قصة اجتماعية تعالج الصراع
بين أفراد ينتمون إلى طبقتين مختلفتين ،وقد أعاد المسرح
الجهوي سي الجياللي بن عبد الحليم إنتاج هذه المسرحية
سنة  2014برؤية معاصرة.
في وقت لم تكن هناك حركة مسرحية مزدهرة ،ظهر ولد
عبد الرحمان كاكي ليقوم أوال بتعريف المسرح للجمهور من
خالل تقديم أعماله األولى ،ثم التغلب على الندرة في المهن
الفنية والتقنية الضرورية إلنجاز العمل المسرحي ،فلم يكن
هناك مخرجون و ممثلون محترفون وال مهندسون في اإلضاءة
والصوت والديكور وال مختصون في تصميم األزياء والماكياج
والحالقة ،باإلضافة إلى أن قاعات العرض المتاحة لم تكن
مجهزة بالعتاد المتطور ،هذا الواقع أجبر كاكي على أن يكون
 - 5مسرحية “دم الحب” لولد عبد الرحمان كاكي في ثوب جديد ،مقالة منشورة بمجلة
التحرير على الرابط،21189=p?/ara/com.altahrironline.www//:http :
تاريخ النشر ،12-05-2014 :تاريخ التصفح29-06-2017 :
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هؤالء جميعا في رجل واحد ،أي أن يكون
عارفا بهذه المهام التي تندرج كلها تحت
عنوان اإلخراج المسرحي باإلضافة إلى
التأليف ،لكن كاكي المتشبع بالتراث
الثقافي والتقاليد الشعبية جعل من
مسرحياته مختبرا تجريبيا حيث يقول»:
ليس لدينا الوسائل إلقامة مشاهدنا،
وعليه وجدت نفسي في حاجة إلى
ابتكار أشكال بسيطة ولكنها مختارة
بعناية بحيث تكون حركة الممثلين هي
لغة في حد ذاتها»((( ،وهذا أيضا ما جعله
مضطرا لمتابعة إنجاز العمل المسرحي
خطوة بخطوة ،كمؤلف و كمخرج و مدرب
للممثلين و كمصمم للديكور واختيار
األزياء والموسيقى ،رغم أن اإللمام بهذه
الوظائف الفنية يبدو صعبا إال أنه غير
مستحيل مع رجل من أمثال كاكي ،فقد امتلك إرادة صلبة
دفعته إلى بذل جهود غير معتادة لتسليح نفسه من خالل
توسيع آفاقه بالمعرفة المسرحية الشاملة.
بهذا صار لولد عبد الرحمان كاكي نظرة عامة (من فوق)
ترصد جميع مكونات وعناصر العملية المسرحية ،فتوفر لديه
القدر الضروري والكافي إلنجاز عروض مميزة ال زالت تمثل
عالمات مضيئة على مسار المسرح الجزائري ،مثل مسرحيات
( 132سنة)(،ديوان القراقوز)( ،الشيوخ)( ،القراب والصالحين)،
(بني كلبون) و(كل واحد وحكمو) ،هذه المسرحيات التي أعيد
إنتاج بعضها من طرف المسارح الجهوية ،وقد تميزت بأنها
مسرحيات مكتوبة حيث أن وجود النص سمح بوضعها على
الخشبة من جديد ،عكس الكثير من المسرحيات لمؤلفين
آخرين لم يكتبوها ولم يتم تسجيلها بالصوت والصورة
فاندثرت ،مما يدل على أن كاكي كان مدركا لضرورة الكتابة
والتوثيق واالحترافية في العمل ويدل أيضا على بعد نظره
وإيمانه بالسيرورة والذاكرة التاريخية.
أن كاكي الذي
أشار «الناقد المسرحي أبو بكر سكيني إلى ّ
تع ّرض إلى حادث سير خطر سنة  ،1969كان متذوقا مم ّيزا
ألعمال رواد المسرح على غرار :ستانيسالفسكي ،كرايغ،
مييرخولد ،بيسكاتور و بريشت ،كما كان مهتما باللغة
والتمثيل والديكور واإلضاءة والموسيقى واإليقاع»((( ،وهذا
التنوع واالختالف في مصادر التأثر دفع كاكي إلى محاولة
إيجاد شكل مسرحي جزائري منسجم مع الواقع االجتماعي،
مع االستفادة من تقنيات اإلخراج المختلفة وتكييفها مع ما
هو متاح من إمكانيات مادية وبشرية ،حيث أن أول ما يظهر
هذا الشكل المسرحي يتجلى في الممثل وطريقة األداء« ،لكن
تجربة كاكي في اإلخراج وتقنيات األداء لدى ممثليه لم تقتصر
فقط على منهج الحلقة المستلهم من األفكار البريختية،
فعند سؤالنا ألحد الممثلين الذين عايشوا تجربة كاكي عن
أهم االتجاهات التي طبقها في عمله المسرحي أو مدى
درايته بتوظيفها أجاب قائال :أن كاكي كان على معرفة خاصة
بتقنيات األداء التمثيلي التي أنتجها كل من ستانسالفسكي و
جروتوفسكي كما كان يعمل مع أعضاء فرقته من الممثلين
 - 6مقالة تعريفية منشورة بموقع المسرح الوطني الجزائري ،على الرابط//:http :
 ،32=ref&biographiesD=p?/ar/dz.tna.wwwتاريخ التصفح05-07-2017 :
 - 7كامل الشيرازي ،ولد عبد الرحمن كاكي» العمالق الخالد في سماء المسرح
الجزائري ..زاوج بين التراث والحداثة فأنتج نموذج «الحلقة»  ،تغطية صحفية منشورة
بمجلة إيالف على الرابط.2010/5/560036/Culture/Web/com.elaph//:http :
 ،htmlتاريخ النشر ،10-05-2010 :تاريخ التصفح29-06-2017 :

أمثال عصمان فتحي و جمال صابر وآخرين على إخراج عرض
مسرحي على طريقة كوميديا ديالرتي اإليطالية وذلك في
مسرحية ديوان القراقوز»((( .
ال شك أن كاكي لما اطلع على المسرح الملحمي البريختي
بصفة خاصة نال إعجابه فتأثر به كثيرا ،ذلك أن كاكي لم
يكن سوى رجال جزائريا يعيش كباقي الجزائريين تحت ظروف
االستعمار ويشعر بقيوده الفوالذية حالما بتغيير الواقع نحو
األحسن ،وقد وجد المسرح البريختي يساير أحالمه وتطلعاته
إذ أن « مسرح بريخت الملحمي يشحن أفكار المتفرج ويمأل

تكوينية في المسرح في الرياض قريبا من الجزائر العاصمة،
وهناك قدم كاكي أحد أعماله المسرحية التي نالت إعجاب
الخبير الذي نصح كاكي بأال يغير شيئا في أسلوبه بعد أن
تعرف إلى رجل مسكون بالمسرح ،األمر الذي جعل مديرية
التربية الشعبية بوهران تكلف كاكي بإخراج أعمال مسرحية
في إطار تربصاتها التكوينية على الكورنيش الوهراني
والموجهة لطلبة المعاهد الفرنسية مثل ثانوية lycée Louis-
 Le-Grandو جامعة السوربون أين قدم كاكي أمامهم (الطائر
األخضر) لـ .((1(».Carlo Gozzi
وفي األخير نشير إلى أن األصالة هي الميزة التي تجعلنا
نتعرف إلى عروض كاكي المسرحية مما يشعرنا بقربها منا،
في صورة يتالءم فيها الشكل مع المحتوى حيث تخدم فيها
جماليات الحركة واألداء التمثيلي الفكرة وتحول القصة إلى
قطعة فنية تسر الناظرين.

الهـــوامـــش:

نفسيته باألفكار الثورية التي تدعو للتغيير ،عكس المسرح
األرسطي الذي يجعل المتفرج هامدا مستهلكا لما يتلقاه على
خشبة المسرح»(((.
لكن كاكي لم يكن مقلدا بشكل حرفي لهذه المناهج
المسرحية ،فهو محاط بمعطيات دينية واجتماعية وثقافية
وجغرافية وتاريخية مختلفة كليا عما هو موجود على األرض
التي ُطورت فيها هذه المناهج وهو متشبع بتأثيرات هذه
المعطيات ،كما أن المتلقي الجزائري أو العربي عموما له ذوقه
الخاص ،لذلك يقول األستاذ الدكتور :عبد الرحمان بن زيدان:
«هذا الجيل كان في كل عمليات التجديد مقتنعا أنه ال يستطيع
أن يكون مسرحا جزائريا إذا ما تخلى عن الهموم المشتركة،
والقضايا الجمعية ،التي أرادها أن تكون محركا للغة التي تكتب
خطاباته ،ألنه ظل مقتنعا أنه لن يتخلى عن جذور المجتمع
الجزائري حتى ولو دخل في مماحكة مع القديم ،أو ثار على ما
تبقى من القديم ،أو عدل عنه ،ألن ما يريد تثبيته في ترسيخ
قواعد التجربة الجديدة هو التمسك بهذه الجذور كتراث سيظل
حامال للطقوس والعادات والتقاليد والقيم ،وهو ما تبلور في
تجربة ولد عبد الرحمن كاكي»( ،((1فالعمل المسرحي هو ليس
مجرد عرض يعتمد على الشكل البراق المثير واألجوف بل هو
أيضا وعاء لمحتوى قيمي ومعرفي وجمالي.
لقد صار لـ :كاكي رؤيته اإلخراجية الخاصة وهو ما اعترف
به المختصون في المسرح من األجانب أمثال «هنري كوردرو
 Henri Cordreauxالمشرف الوطني على الفن الدرامي لدى
مديرية التربية الشعبية والمبعوث في مهمة إلى الجزائر سنة
 ،1947هذا الخبير و أعوانه كانوا ينظمون فيما بعد تربصات
 - 8محمد ،بوزيدي ،تعليمية فن التمثيل في المسرح الجزائري على ضوء منهج
مايرهولد ،قسم الفنون الدرامية ،كلية اآلداب واللغات والفنون ،جامعة وهران،1
.2014
 - 9خالد ،سعسع ،تجليات فن التمثيل الملحمي في المسرح الجزائري ،مذكرة التخرج
لنيل شهادة الماجستير -مشروع تعليمية المسرح بين األكاديمية واالحتراف ،قسم
الفنون الدرامية ،كلية اآلداب واللغات والفنون ،جامعة وهران السانيا22-01-2014 ،
 - 10عبد الرحمان ،بن زيدان ،التجربة المسرحية الجزائرية ..صور تبني اختالفها
جماليا في الزمن الجزائرية ،مقالة منشورة بمجلة جماليات ،مختبر الجماليات
البصرية في الممارسات الفنية الجزائرية ،العدد  ،01شتاء 2014

 - 1مونية ،بكير ،نص  132سنة يفتح سجل إبداعات ولد عبد
الرحمان كاكي ،مقالة منشورة على الرابطhttp://www. :
 ،essalamonline.com/ara/permalink/19294.htmlتاريخ
النشر ،2013-01-17 :تاريخ التصفح2017-06-29 :
 - 2ولد عبد الرحمان كاكي ..عاقد قران التراث بالحداثة في المسرح
الجزائري ،مقالة منشورة بموقع مجلة الشروق على الرابطhttp:// :
،magazine.echoroukonline.com/articles/1178.html
تاريخ النشر ،2016-02-03 :تاريخ التصفح2017-06-29 :
 - 3نفس المرجع السابق
 - 4ثائر ،هادي -ناجي ،جبارة ،الرؤى اإلخراجية في العروض
المسرحية ،المديرية العامة للتربية ،بابل2008-2004 ،
 - 5مسرحية “دم الحب” لولد عبد الرحمان كاكي في ثوب جديد،
مقالة منشورة بمجلة التحرير على الرابطhttp://www. :
 ،altahrironline.com/ara/?p=21189تاريخ النشر-05-12 :
 ،2014تاريخ التصفح2017-06-29 :
 - 6مقالة تعريفية منشورة بموقع المسرح الوطني
http://www.tna.dz/
الرابط:
على
الجزائري،
 ،ar/?p=biographiesD&ref=32تاريخ التصفح-07-05 :
2017
 - 7كامل الشيرازي ،ولد عبد الرحمن كاكي» العمالق الخالد في سماء
المسرح الجزائري ..زاوج بين التراث والحداثة فأنتج نموذج «الحلقة» ،
تغطية صحفية منشورة بمجلة إيالف على الرابطhttp://elaph. :
 ،html.560036/5/com/Web/Culture/2010تاريخ النشر:
 ،2010-05-10تاريخ التصفح2017-06-29 :
 - 8محمد ،بوزيدي ،تعليمية فن التمثيل في المسرح الجزائري على
ضوء منهج مايرهولد ،قسم الفنون الدرامية ،كلية اآلداب واللغات
والفنون ،جامعة وهران.2014 ،1
 - 9خالد ،سعسع ،تجليات فن التمثيل الملحمي في المسرح
الجزائري ،مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير -مشروع تعليمية
المسرح بين األكاديمية واالحتراف ،قسم الفنون الدرامية ،كلية
اآلداب واللغات والفنون ،جامعة وهران السانيا2014-01-22 ،
 - 10عبد الرحمان ،بن زيدان ،التجربة المسرحية الجزائرية
..صور تبني اختالفها جماليا في الزمن الجزائرية ،مقالة منشورة
بمجلة جماليات ،مختبر الجماليات البصرية في الممارسات الفنية
الجزائرية ،العدد  ،10شتاء 2014
11 - voir : Messaoud, Benyoucef, Ould Abderrahmane
Kaki, le fondateur du théâtre algérien moderne, article
publié à :http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-kakile-fondateur-du-theatre-algerien-moderne-107582677.
html, 27- 08 -2016 , date de consultation : 03- 07 -2017
11 - voir : Messaoud, Benyoucef, Ould Abderrahmane Kaki, le fondateur du théâtre algérien moderne, article publié à : http://www.
algerieinfos-saoudi.com/article-kaki-le-fondateur-du-theatrealgerien-moderne-107582677.html, 27-08-2016, date de consultation : 03-07-2017
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مسرح
عز الدين المدني
بين المسرحة والتمسرح
كثيرا ما يتردد عند بعض المسرحيين العرب ـ مبدعين ونقاداـ
حكم مفاده أن المسرح فن َشرطي .وهو حكم قد ال نختلف
حوله إذا ما أخذنا بعين االعتبار خصوصية الخطاب المسرحي
في كليته .ولعله الخطاب الفني الوحيد الذي تحضر فيه
مكونات سمعية وحركية وبصرية بشكل أني أمام جمهور ال
يشاهد نفس العرض مرتين ،بسبب شرطية السياق الذي
يقدم فيه العرض المسرحي.

د .مصطفى رمضاني
المغرب

بيد أن صفة الشرطية تلك مرهونة
هي األخرى بمدى تحكم المبدع في تلك
المكونات ألنها ليست مكونات ثابتة أو
نهائية .فهي ثابتة من حيث المبدأ العام،
ولكنها متحولة ومتغيرة حسب مقتضى
السياق .وهذا ما يجعلنا نؤكد باستمرار
أن لكل عرض مسرحي عناصر داخلية
هي التي توفر له شعريته الخاصة به.
وهي عناصر متداولة ومعروفة في
إطارها العام ،لكنها ال تؤدي نفس
الوظيفة والتأثير دائما مادمنا نعتبر
كل ما فوق الركح عالمة ،بما في ذلك
السياق نفسه .ونحن نعلم طبعا أن أي
عالمة تموت بموت العرض لتحيا من
جديد داخل سياقها الجديد ضمن عرض
جديد أيضا.
ولعل أوضح مثال على ذلك أن كثير من
المسرحيين العرب تعاملوا مع قضايا
وأحداث وشخصيات وتقنيات وصيغ
واحدة من التراث ،ولكن النتيجة تكون
عادة مختلفة ،سواء من حيث اإليجاب
أم السلب .ومرد ذلك طبعا إلى الرؤية ـ
الفكرية أو الجمالية ـ وخصوصية تلك
الرؤية هي التي تكون عادة وراء سر
نجاح عرض مسرحي دون غيره.
وفي هذه السياق نستحضر كيف

صارت عملية مسرحة التراث عند كثير
من المبدعين المسرحين العرب ـ بدءا
بأواخر الخمسينات وما بعدها ـ حالة فنية
راهنت على تحقيق الخطاب المسرحي
العربي ،ولكن كثيرا من تلك المبادرات
لم تفلح في تحقيق تلك الغاية وتالشت
تلك «الحالة» مع مرور الزمن ،لينصب
األمر بعدها على ظواهر التمسرح في
ذلك التراث بحثا عن أسباب التجريب
باعتباره سبيال ميسرا في اتجاه الحداثة
المسرحية .ويبدو أن هذه العملية لم
تكن أكثر حظا من عملية المسرحة
السالفة الذكر .ومرد ذلك في أغلب
األحوال إلى سوء فهم جوهر اإلبداع فيما
نعتقد .وهو جوهر تحدده قوانين داخلية
تخص رؤية المبدع الفكرية والجمالية
كما ذكرنا من جهة ،والسياق الذي يطبع
تلك الرؤية من جهة أخرى.
لذلك يصعب استحضار أعمال مسرحية
عربية كثيرة الفتة ،توسلت بالمسرحة
أو بالتمسرح لتكون بالفعل من روائع
الريبرتوار المسرحي العربي فتترسخ
في ذاكرة المتلقي ،وتصبح من ثم
مرجعا في هذا المجال ،مع استثناءات
تذكر بكثير من الحنين واألسى في
الوقت ذاته.
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ويبدو أن بعض أعمال عز الدين المدني
تدخل ضمن هذا االستثناء .فهو من
أهم المبدعين العرب الذين انتبهوا إلى
ما يزخر به التراث العربي اإلسالمي من
صيغ وأساليب جمالية تتوافر لها سمة
التمسرح .وهو في الوقت ذاته يأتي على
رأس أولئك الكتاب المسرحيين الذين
ركزوا على تيمة الثورات من منطلق
تراثي حداثي ،إذ سعى إلى مسرحة
التراث ليتحول عنده إلى وعاء فكري
وجمالي يستوعب مختلف القضايا
الحيوية المعاصرة.
فإذا كانت جماعة المسرح الجديد في
تونس قد برهنت على عمق المسرح
التونسي وجديته ،فإن عز الدين المدني
بعصاميته كشف للذين ظلوا يعتقدون
أن عالمية المسرح ال تمر إال عبر الغرب
وببصمته بدءا بالشعرية األرسطية،
ـ وصوال إلى آخر الصيحات التي يطلق
عليها صفة ما بعد الدراماـ أن هناك
شعرية مسرحية يختزنها تراثنا
الرسمي والشفوي ،ما علينا إال نقوم
بحفريات في بعض جماليته البالغية
لنكتشف ما قد توفره للكاتب والمخرج
معا من إمكانيات التمسرح قد تغنيه عن
كثير مما يسترفده من هذه المدارس

الكاتب الم�سرحي التون�سي عز الدين المدني
الغربية أو تلك رغبة منه في تطوير
أساليب الفرجة المسرحية .
ونعتقد أن عز الدين المدني كان واعيا
بهذا األمر ،وهذا ما يفسر الحضور
الدائم لكثير من تلك الجماليات التراثية
في نصوصه المسرحية .ولعل نظرة
سريعة إلى بعض عناوينها تؤكد هذه
الكثافة .ومن تلك النصوص نذكر:
«ثورة صاحب الحمار» ،و»رحلة الحالج»،
و»ديوان الزنج» ،و»التربيع والتدوير»،
و»الغفران» ،و»موالي السلطان الحسن
الحفصي» ،و»الحمال والبنات»وغيرها...
ففي كل هذه المسرحيات ،نالحظ
مرجعية التراث المدون والشفوي بكثافة
دون السقوط في العملية االستقرائية
لها ،ألن وعي عز الدين المدني بهذا
التراث اتجه إلى ما يمكن أن يخدم فكرة
مسرحة التراث من منظور جمالي .ولم
يقف هذا الوعي عند حدود استلهام
مواد التراث وقضاياه ،بل تجاوز ذلك
إلى تفتيت المكونات الفنية الشعبية
لألشكال التقليدية التي مارسها
اإلنسان العربي وعبر بواسطتها عبر
تاريخه الفني واألدبي معاـ كما هو الحال
مع بعض أساليب الكتابة النثرية عند
الجاحظ مثال ـ ،فحققت تواصال أدبيا أو

فنيا مع جمهورها قارئا كان أم متفرجا.
وهذا يعني أن عز الدين المدني عمل
على تطويع األشكال التراثية قصد
تحقيق التواصل المسرحي مع جمهور
يعرف بالفطرة هذه األشكال وما تزخر
به من مؤهالت فنية كفيلة بإمتاع
المتلقي سمعيا أو بصريا أو حركيا .لذلك
نفهم كيف أن اختيار المدني هذا لم
يكن اختيارا معرفيا فقط أو استقرائيا،
بل هو اختيار جمالي وإيديولوجي
بشكل خاص :فهو اختيار جمالي ألنه
ينطلق مما هو قريب من ذوق اإلنسان
الشعبي .وهو اختيار إيديولوجي ألنه
يعيد النظر في كثير من األمور التي
يقدمها التاريخ الرسمي كحقائق،
ويغنيها برؤيته الفكرية الحداثية التي
تجعل ذلك التراث ـ أو التاريخ ـ منطلقا
لفهم الواقع وتفكيك تناقضاته.
وهذا االختيار يشكل في حد ذاته
منطلقا لتأسيس وعي جمالي يختزل
أصالة اإلبداع وبصمته الهوياتية في
نفس الوقت ،ألن مسرحنا العربي
كما يرى عز الين المدني موجود في
ذاكرتنا الثقافية وفلسفتنا الجمالية.أي
أن جوهر مسرحنا موجود في ذاكرتنا
الحضارية .فهو يشبهنا ألنه جزء منا،
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ومن تلك الخصوصية ـ إذا كانت أصيلة
بحق ـ قد يمتد إلى العالمية ،ما دامت
عملية التمسرح مسألة إنسانية ال
تخص حضارة دون غيرها ،وما دامت
الشعريات في عمومها تتالقح فيما
بينها وتغتني ببعضها البعض.
وبهذا نفهم كيف أن لجوء عز الدين
المدني إلى الجماليات التراثية إنما هو
موقف فكري وجمالي وتأصيلي في
اآلن ذاته .فهو يؤمن أن المسرح الحق
ال نستورده من هنا أو هناك ألنه موجود
في األساليب التي نتواصل بها .وما
أساليب التعبير الفني الشعبي إال مظهر
من مظاهرها المتنوعة .وكثير من تلك
األساليب تكشف عن طوابع التمسرح
فيها بشكل أو بآخر .وما علينا إال أن
ننتبه إليها ونطوعها لتكون في خدمة
الفرجة المسرحية.
من هنا يدعو عز الدين المدني إلى
العودة إلى تلك األساليب لتطويعها
واستلهامها ،بعيدا عن أي وصاية
جمالية أو فنية خارج سياقها الحضاري.
فالمسرح مؤسسة عامة ،وعلينا أن
نستوعب ضوابطها العامة فقط لنكون
في مجال مؤسساتي لجنس فني
يسمى المسرح .أما ما بعده من فنيات

وأساليب تعبيرية ،فموكولة إلى الذات الخاصة وقدرتها على
االجتهاد في اإلفادة واإلمتاع .وهما غايتان رهينتان بمدى
قدرة المبدع على تحقيق الشعرية الفرجوية ـ وهو أمر داخلي
يخص المبدع ـ ،وليس بمدى معرفة الضوابط والتقنيات
واألساليب التعبيرية ونحوها مما هو خارج تلك الذات أو خارج
سياق العملية اإلبداعية.
يقول عز الدين المدني في هذا السياق« :ويرى المؤلف – في
هذا السياق من المعاني -أنه كان خليقا بالعرب المعاصرين
لما تبنوا الفن المسرحي الغربي ،وأعطوه الصدارة في آدابهم
وفنونهم ،أال يبتنوا منه إال النوع فقط ،وان يتركوا جانبا
الفنيات واألشكال واالتجاهات التي رافقت النوع ،والتصقت
به وكادت تمتزج بأصوله ،وإن كان ضروريا بالنسبة إليهم أن
ينظروا في جوهر المسرح ،وأن يمعنوا النظر في أدواته وأن
يتأملوا في اتجاهاته .ولئن شرع البعض منهم –في السنوات
األخيرة الماضية -في تغيير مالمح المسرح في الوطن العربي
بإدخال فنية المداح والحلقة ،أو باستعمال فنية الكراكوز،
فإنهم مازالوا لم يتعمقوا في التفكير العربي ،والتشبع به،
والوقوف على خصائصه ،والرسوب في أغواره وتفهم دقائق
1
مداركه».
وهذا الموقف يذكرنا بما أوصى به المخرج الفرنسي جان فيالر
في أواسط القرن الماضي تلميذه المرحوم الطيب الصديقي
حين قال له فيما معناه بعد أن أنهى تدريبه على يديه :اآلن
تعلمت تقنيات المسرح أساليبه ،أما المسرح الحقيقي ،فابحث
عنه في تراث بلدك .وقد أدرك الصديقي ذلك عن كثب حين
توغل في التراث واستطاع أن يستلهم منه كثيرا من الصيغ
التعبيرية الغنية بطوابعها الدراماتورجية ،كان من نتائجها
روائعه المسرحية الخالدة مثل «الحراز» و»مقامات بديع الزمان
الهمذاني» ،و»ديوان سيدي عبد الرحمن المجدوب» وغيرها...
إن الفن المسرحي الحق عند عز الدين المدني موجود في
ثقافتنا بشكل غير الشكل المتداول في الحضارات األخرى،
ومنها الحضارة الغربية التي أمدتنا بصيغ تعبيرية قيل لنا
بأنها هي صيغ المسرح الحق .وهو الفن الفرجوي الذي مارسه
أسالفنا خارج المؤسسة الرسمية فحقق الفائدة والمتعة معا،
واستطاع أن يؤرخ لوعي اإلنسان ووجدانه وحضارته عبر
تاريخه الطويل .هذا هو جوهر المسرح كما يراه عز الدين
المدني ،وبدون ذلك لن يصبح غير قوالب وقوانين وأشكال
بدون جوهر .فالبحث عن المسرح العربي هو في جوهره
بحث عن جوهر اإلنسان العربي .وهو جوهر يختزل العمق
اإلنساني في كليته رغم ما قد نتوهمه من وجود هوية
خالصة ،ذلك بأن أي حضارة كيفما كانت هي في العمق نتاج
تفاعل حضاري يصعب الفصل فيه بين ما هو مركز وما هو
هامش ،أو بين ما هو أصلي وما هو دخيل .تلك هي القاعدة،
ويصعب الحديث عن االستثناء في مثل هذه السياقات.
وحتى يقترب عز الدين المدني أكثر من جوهر المسرح
العربي ،سعى إلى االقتراب مما يمثل العمق الفكري والجمالي
للمثل العربي ،وكان التراث هو المنطلق في ذلك المسعى،
لذلك راح ينظر في تراثه الشعبي والرسمي معا ،فكان أن
استلهم أحداثا من تاريخه وطوعها لتخدم مواقفه الفكرية
بأساليب تعيد االعتبار لبعض الصيغ التعبيرية الشعبية كما
نالحظ ذلك في مسرحيات« ،ثورة صاحب الحمار» ،و»موالي
السلطان الحسن الحفصي» ،و»ديوان الزنج» وغيرها.
ففي هذه األعمال استحضر أحداثا تاريخية بأسلوب نقدي،
مثل حركات صاحب الحمار ،والزنج ،والقرامطة ،وبابك
الخرمي ،كما استحضر بعض الشخصيات التراثية المؤثرة
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في التراث العربي اإلسالمي مثل
كالحالج ،والحسن الحفصي،
والمعري ،وأحمد بن عبد الوهاب
وغيرهم .وتوسل بصيغ تعبيرية
شعرية ونثرية حين وظف قصائد
العرب كميمية ابن الرومي ،والمية
يحيى بن خالد ،وشعر أبي العتاهية،
كما وظف سورا من القرآن الكريم،
وأحاديث نبوية ،السيما في «الزنج»
و»التربيع والتدوير» ،واعتمد على
مصادر أساسية من التراث العربي
اإلسالمي كرسالة الغفران ألبي
العالء المعري« ،وتاريخ الرسل
والملوك» للطبري ،وكتاب «دقائق
األخبار الكبير في ذكر الجنة والنار»
لإلمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي
وغيره.
والمالحظ أنه في أغلب هذه
المسرحيات التراثية ينحو نحوا
ممنهجا دقيقا ،إذ قدم كل هذه
المسرحيات رموزا لمسيرة تاريخ
الشعب العربي .وهي مسيرة يمكن
أن نلخصها في المواقف التالية:
التمرد أو الثورة ،ثم االنتصار ،وأخيرا
الفشل .ويتكرر هذا الثالوث في
أغلب –عن لم نقل كل -مسرحياته.
ففي مسرحية «ثورة صاحب
الحمار» ،تقوم بعض قبائل البربر
في إفريقيا بالتمرد على الحكم
الفاطمي .وفي «ديوان الزنج» يثور
علي بن محمد بقيادة الزنج في البصرة ضد الخالفة العباسية.
أما في مسرحية «رحلة الحالج» ،فنلمس ثورة الحالج على
السلطة التي تصادر حرية التعبير والفكر .وتتناول مسرحية
«التربيع والتدوير» انتفاضة مواطن مقهور ضد االستغالل
واالحتكارية ،في حين تتحدث مسرحية «موالي السلطان
الحسين الحفصي» عن انتفاضة سكان األرباض ضد الحكم
الحفصي واألتراك واإلسبان في إفريقيا2.
إن القاسم المشترك بين هذه المسرحيات يتمثل في فكرة
االنتفاضة أوال ،ثم االنتصار المرحلي ثانيا ،وأخيرا فعل التمرد
أو االنتفاضة الذي ينتهي بالفشل دائما .وكأن المؤلف –كما
ذكرت -يؤرخ فنيا للمسيرة التاريخية للعرب ،السيما في عهد
االستعمار الحديث حيث تكررت الهزائم واإلحباطات رغم
بعض االنتصارات المرحلية والمؤقتة.
والشك في أن إلحاحه على هذا الموقف انطالقا من مواقف أو
أحداث تراثية له ما يبرره إيديولوجيا وجماليا .فالمؤلف بموقفه
من هذه القاعدة الثالثية يسجل عن وعي ضرورة تجاوز الواقع
الراهن الذي يفرز هذا النموذج من أجل خلق عمل أكثر دقة
ومنهجية في تحقيق االنتصار الفعلي ،وليس المرحلي كما
هو حال الحركات التي عالجها في مسرحياته.
وقد انتبه الباحث التونسي الدكتور محمد المديوني إلى هذا
الموقف الثابت عند عز الدين المدني فقال« :إن تضافر هذه
القواسم المشتركة في المادة التراثية المختارة ال يبدو محض
صدفة ،بل كان مقياسا لالنتقاء نابعا من اختيار واع .فلقد
امتازت هذه المادة التراثية بتوفر عناصر درامية مكثفة توفر
فيها التقابل والصراع وتواجد فيها الفعل والحركة ،وتضافر

فيها ثقل وزن الشخوص بسماتهم الواقعية ورصيدهم
التاريخي مضافا إلى ذلك كله تعقيد أحوالهم وتشابك
عالقاتهم ومصداقية ممارستهم ومعاناتهم .وهذا العنصر
بالذات هو الذي يفسر انصراف عز الدين المدني عن اآلثار
اإلنشائية من قصص وأساطير وعن شخصياتها مهما
كانت قريبة من واقع اإلنسان وتصوراته ،فإنها تبقى «خيالية
ومختلقة» ليس لها مصداقية الشخصية التاريخية وال قدرتها
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على إقناع القارئ أو المتفرج».
وهذا التعامل مع هذه الحركات بذلك الشكل الثالثي يؤكد من
دون شك أن المؤلف يسعى إلى تثوير التراث باالعتماد على
مبدأ التناقض والجدل .فكل مسرحياته تتبنى موقف الجدل
المتمثل في الصراع الذي يقيمه بين ثنائيات :الخير/الشر،
الغنى/الفقر ،السلطة/الفرد ،الحاكم/المحكوم ..وهكذا تتكرر
عنده ثنائية الثبات والتحول ،الفاعل والمفعول به إلخ  ...وهو
موقف يعني أن المدني يقوم بعملية نقد للمادة التراثية قصد
تسييسها وشحنها بالموقف اإليديولوجي التقدمي لتصير
فاعلة في الواقع ومستمرة مع اإلنسان في ثباته وتحوله،
وليصبح التراث ذا حمولة إيديولوجية تتلون وتتحدد انطالقا
من موقف المبدع نفسه ووعيه.
فعز الدين المدني إذن ينطلق من تعددية األحداث أو الحاالت
أو الحركات التاريخية ،ليقدم موقفا موحدا نلمس تجلياته في
الموقف الجمالي أوال ،وفي الموقف اإليديولوجي ثانيا.
ففيما يتعلق بالموقف الجمالي ،نالحظ أن المدني ينطلق
من إيمانه بأن التراث العربي واإلسالمي ،المدون والشفوي،

الرسمي والشعبي ،يحمل قيمته بداخله .ويكفي أن يطوع
الباحث أو المبدع هذا المخزون انطالقا من همومه وإحساساته
ومشاغله ،ليتحول من مجرد كونه ركاما معرفيا ،إلى صيغ
فنية كفيلة باالستجابة للذوق الجمالي العام لإلنسان العربي
المسلم.
وانطالقا من هذا الموقف من التراث ،وجدنا المدني ينتقد
ويحاكم بعض الحقائق التاريخية كما فعل في مسرحية
«ديوان الزنج» ،أو يربط بين الزمن اآلني .ففي الركح الثاني
من ديوان الزنج ،يفسر هذا الصد بصراحة إذ يقول« :أنا مؤلف
ديوان ثورة الزنج ...لقد ألفت هذا الديوان المسرحي على ضوء
الثورات واالنتفاضات واالنقالبات التي جرت في النصف الثاني
من القرن العشرين وفي عدد من بلدان العالم الثالث»4.
وهذه الطريقة في تكسير هرمية الزمن هي ما يطلق
عليها محمد المديوني مصطلحي فنية التزامن وفنية
التركيب 5.ويعني المصطلح األول «فنية التزامن» تكسير
الحركة «الدياكرونية» للزمن التي يقتضيها منطق الصيرورة
التاريخية ،وذلك من أجل تجاوز العالقة المعروفة بين المبدع
والمتفرج :أي عالقة األخذ والعطاء ،من يعطي الفرجة ومن
يستقبلها؛ ومن أجل تقريب األحداث المتشابهة سلبا أو إيجابا
حتى ننتهي إلى تحقيق كتل في المواقف .فهناك مثال كتلة
الزنج والقرامطة وبابك الخرمي والحالج وصاحب الحمار،
مقابل كتلة الحاكم العباسي وموالي الحسن الحفصي
والحاكم الفاطمي وهكذا...
فهو ينطلق إذن من موقف عقالني من التراث ،غايته تحريك
ذهن المتفرج وإثارة الفضول لديه والتساؤل حتى يحاكم
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األحداث بوعي وعقالنية .وهذه التقنية معروفة في المسرح
الملحمي باسم التغريب.
إن هذا التكسير الزمني مقصود لخلق نوع من التالحم بين
الماضي والحاضر اعتمادا على تشابه المواقف واألحداث .وكأن
المدني يلح على ربط الماضي بالحاضر ليجعل المتلقي أمام
تراثه المفتوح على واقع يحتاج إلى االستفادة مما يختزنه هذا
التراث من مكونات جمالية قمينة بتحقيق شكل المسرح
العربي المستقبلي.
وما يؤكد هذا الرأي أن المؤلف نفسه يقترح مصطلحات تعود
إلى المخزون اللغوي القديم عند العرب في مسألة عنونة
مسرحياته .بل إنه يقترح مصطلحات ال عالقة لها بفن الدراما
بالدرجة األولى في حديثه عن الجنس األدبي أو الفني الذي هو
المسرح .فهو مثال يسمي مسرحية الزنج بالديوان ،ومسرحية
ثورة صاحب الحمار بالمسرحية الشبه تاريخية ،ومسرحية
الحالج بالرحلة ،ومسرحية الغفران بالرسالة ،ومسرحية
موالي السلطان الحسن الحفصي باأللوان التاريخية في
مسرحية الشعب.
وهكذا نالحظ إلحاح المدني على رفض التقنية ،بل والمصطلح
الغربي أيضا .وكأنه بهذا اإللحاح يدعو إلى االرتباط بالمتلقي
في كل مشاغله وذوقه وسلوكه .فاإلنسان العربي عرف
في تراثه الثقافي والفني مصطلحات مثل الديوان والتاريخ
والرسالة والرحلة ولم يعرف مصطلح المسرح .لذا يمكن أن
ننطلق من هذا الشرط الجمالي التاريخي أوال ،لنمتد بعد ذلك
إلى البحث عما يريده هذا المتلقي وبأي طريقة نوصله إليه.
أما فنية التركيب التي أشار إليها محمد المديوني أثناء حديثه
عن مسرح عز الدين المدني ،فتتلعق بعملية البناء التي يقوم
بها المؤلف لتكوين نص مسرحي انطالقا من نصوص تراثية
متعددة ومختلفة المشارب .وهذه العملية هي التي رخصت
له إمكانية محاكمة التراث لمحاكمة اإلنسان في القرن
العشرين ،فيصبح التاريخ عنده هو ما يفعله الشعب ال ما
يسجله المؤرخون الرسميون .ومثال هذه المحاكمات ما فعله
مع الطبري في كتابه «تاريخ الرسل والملوك» ،غذ جعل المؤرخ
يشجب ما قاله في كتابه ليعيد المتفرج النظر في موقفه مما
يعرفه عن ثورة الزنج:
جرير الطربي :لقد عدت من سباخ البصرة وراعني ما
شاهدته .وغني لمراجع ما كتبته في تاريخ الرسل والملوك
في شأن ثورة الزنج .أيها الناس أنصتوا يرحمكم الله ال
تعتمدوا كتابي .إني غالط بثورة الزنج لم تكن فتنة وعلي بن
محمد لم يكن خارجيا .وعملة السباخ لم يكونوا عبيدا .راجعوا
التاريخ! راجعوا التراث! رب أنعمت فزد ! .6
وهذه المحاكمة في حقيقة أمرها إسقاط صريح لموقف
الكاتب على التاريخ ،ألن ثورة الزنج كما تطرحها المسرحية
تستجيب لرؤيته الخاصة وللغاية التي يسعى إلى تحقيها.
فمن المالحظ أن أغلب أعمال المدني كتبت بوحي من الهزائم
العربية واإلحباطات السياسية التي تعرفها القوى التقدمية
في الوطن العربي .لذلك ظلت مسرحياته كلها تدور في فلك
الثورات واالنتفاضات ،كما ظل هو شغوفا باألحداث والمواقف
التراثية التي تملك قابلية التعبير عن هذا الغرض .وقد
عمد في كثير من األحيان إلى التدخل في األحداث التاريخية
بالتأويل أو التصرف إلقحام موضوع الثورة .وهذا ما تم فعال
في «ديوان الزنج» حيث إن المؤلف تصرف في أحداث هذه
الحركة وشخصياتها لينتهي إلى تمجيد ممارساتها ومواقفها
وسلوكات قادتها ،بالرغم من أن كثيرا من المصادر تشير إلى
انحراف هذه الحركة ،وتقرن بعض أفعالها بأفعال المغول
7
والصليبيين المخربة.
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صحيح أن عز الدين المدني حافظ على اإلطار العام لحركة
الزنج وعلى بعض جوانبها الشكلية ،نحو الحفاظ على أسماء
بعض الشخصيات الحقيقية التي ساهمت فيها .إال أنه ظل
يؤطر الحدث المسرحي ضمن إطار يضمن له تاريخيته أوال،
وانسجامه مع موقفه اإليديولوجي والسياسي ثانيا .وهكذا
وجدناه يطوع األحداث والحقائق والشخصيات ليجعلها مجرد
عالمات تحيل على الواقع الذي يعيشه المواطن العربي بكل
تناقضاته .فهو يجعل لكل شخصية أو حدث تاريخي معادال له
في واقعنا .ومن ثم نفهم أنه ال يتعامل مع التراث من منطلق
الناص فقط ،ولكنه يتعامل معه من منطلق التوليد والخلق
واإلبداع والتجاوز.
ومع ذلك ،يبدو أنه لم يكن وفيا لمنهجه حتى النهاية ،إذ إن
رغبته في تحقيق الغاية اإليديولوجية أو الموقف الذي يريد أن
يبرهن عليه كان يدفعه إلى القيام بعمليات إسقاط الماضي
على الحاضر ،ألنه كان يربط بشكل متعسف بين ثورية
حركة الزنج وبين بعض الحركات التحررية المعاصرة .والشك
في أن سخونة فترة السبعين بضراوة أحداثها ،وغليان القوى
التقدمية وإحباطاتها في كثير من دول العالم الثالث كانت وراء
هذا الحماس وذلك التعسف .ومن أمثلته نورد بعض الحوارات
المتقطعة على سبيل التمثيل فقط:
علي بن حممد :وبعد؟ يا أعضاء مجلس الثورة! وبعد؟ ماذا
نفعل؟ بعد هذا النشيد ،وبعد هذه اآلمال ،وبعد أن حررنا
الناس من االستعباد واالستغالل ،وبعد أن انتصرنا في معركة
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أولى على بني العباس ،ماذا نفعل؟
ويقول رفيق :إنكم تذكرون تاريخ النضال كما لو كان ليلة من
9
«ألف ليلة وليلة».
ويقول خليل بن أبان مجيبا سليمان الذي دعا إلى حرب إنهاك.
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خليل بن �أبان :حرب استنزاف.
وحين يحتد الجدل بين علي بن محمد ورفيق حول حقيقة
القرامطة يقول رفيق:
رفيق :حمدان قرمط وأشياعه هم علماء .والعلم ال يظل ،وال
يزيغ ،وال يغلط ،وال يعرف لألهواء بابا ...ونحن نريد أن تكون
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ثورتنا علمانية عالمة.
فالمصطلحات مثل االستغالل ،والثورة ،والنضال ،ومجلس
الثورة ،وألف ليلة وليلة ،وعلمانية ،وحرب االستنزاف وغيرها،
ال يبررها منطق التاريخ العباسي .فكأن المدني تجاهل اإلطار
التاريخي للشخصيات وراح يتحدث نيابة عنها .فمن المعروف
أن مجلس الثورة من المصطلحات المعاصرة التي ظهرت
مؤخرا بعد اتساع المد االشتراكي .ولفظ «ألف ليلة وليلة»
لم يكن معروفا في عهد الزنج ألنه ظهر في عصر الدول
المتعاقبة ،بالرغم من أن كثيرا من حكايات ألف ليلة وليلة
تتحدث عن أحداث وشخصيات تعود إلى العصر العباسي وما
قبله .أما مصطلح «العلمانية» فلم يظهر في أوربا إال مع بداية
النهضة األوربية الحديثة حين أفلست الكنيسة وبدأ الناس
يفكرون في فصل الدين عن الدولة .ولم يكن هذا واردا إطالقا
في المجتمع العربي.
والشك في أن هذه المصطلحات من معجم عز الدين المدني
المؤمن بالحداثة التي تدعو إلى تجاوز كل شءي .وكان من
نتائجها عليه أنه نادى بضرورة التصرف في معجم اللغة
العربية .كما أن هذا المصطلح جاء نشازا في كالم رفيق الذي
لم يحدد المؤلف هويته :فتارة يتحدث بلسان إنسان متدين
كما في الركح األول من الفصل األول:
رفيق :التعاون ال يكون إال مع أشباهنا .مع الذين طهر الله
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قلوبهم من الظلم ،ونقى طويتهم من الفساد.
وتارة أخرى ينادي بالعلمانية كما في المثال السابق.

وقد انتبه أحد الدارسين إلى ذلك التعسف الفني في تعامل
عز الدين مع التاريخ واإلسقاطات العصرية التي أقامها
عليه ،وكشف عن ذلك الربط الميكانيكي بين أحداث التاريخ
واألحداث المعاصرة فقال« :إن العالقة الميكانيكية التي حاول
المدني أن يقيمها بين ثورة الزنج وثورات التحرير في العالم
الثالث قد وسمت رؤيته إلى التاريخ باالرتباك واالضطراب،
وجعلت التاريخ يتحول على يديه إلى محجر – والعبارة لكاتب
أوربي -يقتطع منه ما يريد وفقا لحاجته ،وما علي غير أنة
يصقل ما اقتطعه»13.
ويضيف أن هذه اإلسقاطات هي التي أربكت رؤيته إلى
التاريخ ،وجعلته غير قادر على تحديد جوهر غايته بوضوح.
وهو نفس السبب الذي أربك شخصياته فجعلها تتحدث
بقاموسين متناقضين أحيانا كما دللنا على ذلك من خالل
تعارض أو تناقض سلوكات رفيق أو أعضاء مجلس الثورة في
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كثير من مواقفهم وتصرفاتهم.
إال أنه استطاع أن يوفر لنفسه النظرة النقدية المتزنة في
مسرحية «رحلة الحالج» ،السيما وأن هذه المسرحية تركز على
شخصية أساسية ساهمت بشكل فعال في تكثيف الصرع
الدرامي وتطوره .ثم إن الظروف التي كتبت فيها ال تخلو من
درامية وتوتر.
لقد كتبت مسرحية «رحلة الحالج» في فترة السبعين التي
تعتبر فترة غليان جماهيري في كثير من الدول العربية ،وهي
أيضا فترة االحتجاج الشعبي على سياسة االنفتاح التي أقرتها
الحكومة التونسية وكثير من الدول العربية وعلى رأسها
مصر ،خصوصا في عالقتها بالكيان الصهيوني.
فقد عرفت تونس في السبعين أوج التفتح الليبرالي على
الغرب .كما عرفت في نفس الوقت موجة االختناق الفكري
واضطهاد الثقافة الجماهيرية .لذلك جاءت بصمات هذه
المرحلة واضحة على المسرحية ،باعتبارها تدين اإلرهاب
الفكري في موقفها اإليديولوجي ،كما تدعو إلى االستفادة من
جماليات التراث في موقفها الفني .بل إن هذه الدعوة صريحة
في البيان التمهيدي الذي قدم به المؤلف لهذه المسرحية.
وحتى وإن اعتبرناه من المتعاليات النصية ،فإنه يرتبط بشكل
أو آخر بالنص المسرحي ،ألن جزءا كبيرا مما جاء فيه طبق
في هذا العمل .وقد ظل عز الدين المدني مهووسا بالتجريب
المعتمد على التراث وآلياته المتعددة الكفيلة بخلق استقاللية
نسبية عن مركزية الثقافة الغربية وجماليتها التي ال تراعي
شروط المتلقي الشرقي عامة والعربي خاصة.
لذلك جاء تعامل عز الدين المدني مشحونا بفكرة التواصل:
التواصل في مستواه الفكري واألدبي ،والتواصل في مستواه
الجمالي .فانطالقا من زمن الحالج الذي هو القرن الثالث
والرابع للهجرة ،انطلق المدني ليعبر عن الواقع المعاصر
بكل ما يعج به من قضايا ومشاكل وتناقضات .كما أنه في
نفس الوقت استفاد مما يزخر به التراث العربي اإلسالمي من
إمكانية تعبيرية يمكن أتصبح شكال بديال للشكل المسري
األرسطي إذ ما أحسن توظيفها واستغاللها ،بحيث يصبح
منطلقا جماليا يستجيب لذوق الجمهور بدال من أن يكون
شكال تراثيا جامدا وثابتا.
وبالفعل ،نالحظ تأثير الجاحظ بأسلوبه االستطرادي ،وشكل
الراوية والسير ،طبعا إلى جانب ما قدمه المخرج المنصف
السويسي في الجانب التقني والسينوغرافي من إضافات
تتعامل مع أشكال التراث العربي اإلسالمي باعتبارها عالمات
دالة ،كالديكور الذي يذكرنا بالدور التقليدية ،والقصور وما
فيها من منمنمات وزخارف عربية إسالمية ،والفضاء الدائري
الذي يعيد إلى األذهان شكل الحلقة في الساحات العمومية،

والمساجد وحلقات الدروس والوعظ وغيرها ،هذا إلى جانب
االستفادة من الزي العربي التقليدي ،كالعباءات والقلنسوات
والعمامات وغيرها .وكل هذه األدوات تشكل عالمات مسرحية
دالة على وظيفة الخطاب الذي يحمله الحالج .وهو نفسه
خطاب عز الدين المدين في ظل مجتمع ساد فيه االستالب،
وكثر فيه الطغيان والظلم وكبت الحريات وانعدام العدالة.
وبذلك كان الحالج هو صوت الفئات الشعبية المحرومة ،كما
كان صوت الفئة المثقفة الواعية ،وصوت العلماء الذين سخروا
علمهم من أجل الناس خدمة للحق والشرع .فالحالج هو هذا
الصوت المتعدد في الفرد .لذلك نجده في كل مرة يتوسل
بخطاب معين استجابة لمقتضى الحال .فهو كما يصفه أحد
الدارسين حالج األسرار حينا ،وحينا آخر حالج الحرية ،وأحيانا
أخرى حالج الشعب رغم توحد القضية بجوانبها المختلفة:
«فقد أبى المدني إال أن يلبس كل حالج جبته الخاصة به
خاصة على مستوى الخطاب الكالمي ،من حيث كان كالم
حالج األسرار مفعما باألسلوب الروحاني العاطفي( :الصوم،
الصالة ،الزكاة ،الله ،الدين ...وما إلى ذلك) وهو هن خطاب
مباشر إلى العقدية والروح .وكان كالم حالج الحرية مليئا
باأللفاظ التي تتوجه إلى الفكر (األدب ،الزخرف ،البديع.)...
ويأتي خطاب حالج الشعب سهال وأكثر تعبيرا عن معاناة
الطبقة المسحوقة( ،درهم ،خبز ،نقابة ،حلج الصوف) .وبهذه
الطريقة يلبس المدني أبطاله أزياء على مستوى النسيج
الدرامي وتتماشى تماما والقضايا التي يناضلون من أجلها
15
وكذلك نوعيتها».
وما يميز هذه المسرحية هو أن المؤلف أبان عن قدرة فائقة
في التعامل مع التراث .فكان بذلك بحق من أهم الكتاب العرب
الذين طوعوا التراث لخدمة قضايا معاصرة دون أن يخل ذلك
بجوهر هذا التراث ،فكان ممن يصفهم محمد عابد الجابري
بأنهم يمتلكون التراث وال يمتلكهم.
ولما كان التراث يشكل الخلفية المرجعية في مسرح عز الدين
المدني ،فإن الموقف الجمالي يأخذ منه مساحة ال بأس بها إلى
جانب الموقف اإليديولوجي ،وقد رأينا كيف يفضل المؤلف
بعض المصطلحات التراثية كالديون ،والرحلة ،والرسالة
وغيرها على مصطلح المسرحية .وفي هذا االتجاه دعا إلى
االستفادة من الشعر ومن النثر العربيين ،ومن كل الوسائل
الفنية المعروفة في الكتابة العربية.
ويبدو أن من أهم تلك الوسائل الفنية التي ركز عليه عز الدين
المدني ،تقنية االستطراد التي اشتهر بها الجاحظ في كتاباته.
ويفضل المدني تسميتها باالستخراج .ومفادها أن الراوي
يحكي الحكاية في خطوطها العامة ،ومن خالل هذه الحكاية
ينتقل إلى تناول قضايا أخرى تتفرع عنها على شكل حكايات
صغيرة ،ولعل حكايات كليلة ودمنة البن المقفع أحسن
مثال على هذا النوع من التوظيف الجمالي لتقنية التراث
العربي اإلسالمي .وهذه التقنية تشبه إلى حد كبير ما يعرف
«بالموضة التراجعية» «  .» Flash backوقد انتبه المؤلف إلى هذه
التقنية التراثية ،فأكثر توظيفها في مسرحه وجعل الخطاب
المسرحي موزعا بين أزمنة مختلفة تتكسر فيها منطقية
األحداث وذلك حين يتدخل الراوي ليربط بين مختلف األنساق
انطالقا من وحدة الرؤية وتشابه المواقف.
ففي مسرحية «التربيع والتدوير» مثال يكسر الممثل هرمية
الزمن ليمتد من العصر العباسي إلى القرن العشرين ،وذلك
عبر توحد الموقف وتشابه الحاالت .يقول أحمد بن عبد الوهاب:
أحمد بن عبد الوهاب( :بين الناس) آه ثم آه لم ال تتحركون؟
ألم يفزعكم عويلي؟ أغيثوني إني عبد ضعيف .يا ويلي ثم يا
ويلتي ثم يا وياله ألم يعجبكم نواحي؟ ألم يطربكم نحيبي؟
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ال أحد يشفق؟ ال أحد منكم يرأف؟ أجيبوني ،بمن ألوذ؟ والظلم
مستبد .إلى من أشتكي واإليمان غريب والحق مقتول صريع،
واإلسالم ضائع بين القضاة ،أيعبكم تراكم القضايا؟ أراضون
16
عن غالء المعاش؟ انصروا العدل ،طالبوا بالحق»...
ويؤكد عز الدين المدني أنه في مسرحيته «الحمال والبنات»،
استعمل تقنيات مستمدة من التراث العربي ومن بعض الكتب
األدبية بصفة خاصة ،ككتاب «األغاني» و»الحيوان» ،واإلمتاع
والمؤانسة ،و»كليلة ودمنة» ،و»التوابع والزوابع» .ويؤكد من
جهة أخرى أن تقنية االستطراد تشكل في مسرحه مبدأ
جماليا أساسيا يساعد على اكتساب شكل مسرحي مبتكر،
وعلى تركيب عمل درامي تركيبا مرنا يتجاوز تركيبة المسرح
الغربي القديم منه والحديث .بل إن هذا التركيب التراثي كفيل
بأن يقترب من هموم اإلنسان العربي وذوقه وسلوكه ،ما دام
ينطلق من ذاكرته الحضارية التي هي جزء أساسي منه17.
وتقنية االستطراد – أو االستخراج -كما يسميها عز الدين
المدني تساهم في تحرير المتفرج عن سكونية الفرجة
ومن االندماج في األحداث .كما أنها تفتح المجال أمام التساؤل
والتفكير والبحث عن أسباب الغرابة؛ وأخيرا فهي تعطي
التقنية وبين تقنية التغريب أو التباعد في المسرح الملحمي.
وهما تقنيتان تشتركان في بعدهما العقالني المتحرر،
الشءي الذي يؤكد تأثر عز الدين المدني الكبير وولعه بالمسرح
الملحمي .إال أنه يصر على االعتماد على ما هو مخزون في
التراث العربي ،حتى وإن شاهدنا تشابها بينه وبين تقنيات
أخرى إنسانية ،إذ المهم عنده هو االقتراب من وعي الجمهور
العربي وذوقه.
وإلى جانب تقنية االستطراد ،وظف المدني تقنية أخرى
يسميها محمد المديوني باالنتحال .ويعني بها كل كالم دخيل
على حوار الشخصية المسرحية ،فيكون المنتحل بمثابة
تعليق ضمني يصبح معه المتفرج حرا في أخذ موقف تجاه
ما يحدث« :وحتى يفرق الكاتب بين كالم الشخصية الطبيعي
والكالم المنتحل ،قد يعمد على وضع المنحول بين ظرفين
ويشير في الحاشية إلى طبيعته .وهذا النوع من اإلشارة ال
ينتبه إليه إال من كان يطالع األثر .لكنه قد يعمد إلى اإلشارة إلى
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االنتحال في الحوار نفسه .18»....ومن أمثلة هذا االنتحال هذا
الحوار الذي دار بين موالي حميدة وموالي الحسن الحفصي
في مسرحية «موالي السلطان الحسن الحفصي».
موالي حميدة ... :متى يا بني حفص كانت لكم تقاليد في
الحكم؟ كنتم وما زلتم تستنبطون األحكام عفوا واعتباطا،
وعرضا إرضاء الستبدادكم وظلمكم وجوركم .فلكل سلطان
حكم ،ولكل عهد سياسة ،فال تتابع وال تواصل فأمركم خلط
في خلط ،وشانكم –إن كان لكم شأن -خور...
موالي احل�سن :هذا ليس من عندياتك ،بل هو رأي ذلك
الصعلوك الوصولي الذي يسمى بابن خلدون ،يا منفذ! احمل
«المقدمة» ادفنها وأقبرها .إنها البالء المستطير على من
19
يطالعها».
فحوار السلطان الحفصي إذن يجيب صراحة على موطن
االنتحال .وقد جعل المدني الشخصية المسرحية نفسها هي
التي تقوم بدور المعلق أو المنتقد ،وبذلك يضع فاصال بين ما
هو طبيعي في الحوار وما هو دخيل.
ومن بين التقنيات التراثية المعروفة في الكتابات األدبية
العربية التي وظفها المدني كذلك ،تقنية التضمين 20.وهي
تعني إقحام كالم الغير شعرا أو نثرا في الكتابة الخاصة ليلعب
دورا وظيفيا في الحوار أو األحداث المسرحية ،ولعل مسرحية
«ديوان الزنج» أحسن مثال على هذا النوع من التوظيف ،إذ أكثر
المؤلف من تضمين أشعار «العرب المرتبطة أو القريبة في
أبعادها الفكرية من ثورة الزنج أو أي حركة تحررية.
أما على المستوى السينوغرافي البصري ،فقد كسر عز الدين
المدني الفضاء التقليدي للمسرح األرسطي .فلم تعد هناك
خشبة على الطريقة اإليطالية ،ولم يعد هناك جمهور ساكن
يتفرج على األحداث بالشكل التقليدي .إنما دعا إلى تفتيت
الفضاء المسرحي ،بما فيفه فضاء الجمهور نفسه ،إذ جعله
مندمجا مع الخشبة متجاوزا الجدار الرابع .وألجل هذا قسم
الخشبة إلى أركاح بدل ركح واحد .ففي مسرحية «ديوان الزنج»
مثال ،قسم الخشبة إلى ثالثة أركاح ،كل ركح يتوفر على
حركات :نجد في الركح األول كل ما يرتبط بالتمثيل التقليدي

المعروف .أما الركح الثاني ،فخاض بالرواية الذي تقف مهمته
عند التعليق على األحداث ،أو التقديم لها ،أو نقدها أحيانا.
وخص الركح الثالث بكل ما يتعلق بالتاريخ .وبهذا التفتيت
الجمالي ،يكون عز الدين المدني قد اقترب من مفهوم
الخط الدائري المعروف في حلقات الرواة والذكر وغيرها مما
هو معروف في المواسم واألسواق والساحات الشعبية من
تظاهرات احتفالية متنوعة.
وحتى يقرب المدني فكرة التأصيل إلى الجمهور ،راح يستفيد
من أسلوب المداح في الحلقة ،إذ جعل المؤلف يتدخل ليشارك
كذلك في الحوار المسرحي ،وكأنه بذلك يحرض الجمهور
على المشاركة في الفعل المسرحي ما دام هو أيضا مسؤوال
عن نجاح العرض المسرحي أو فشله .يقول في حوار
مسرحي أقامه بين المؤلف وشخصيات المسرحية:
ا�ستطراد( :تقديم الوفد الرسمي للجمهور)
امل�ؤلف :صالح بن وصيف!
�صالح بن و�صيف :من؟ من يدعوني باسمي وال يكنيني؟
امل�ؤلف :أنا مؤلف الديوان! كم تملك من الضيعات؟
�صالح بن و�صيف :ألف ضيعة أقطعنيها موالي الخليفة!
امل�ؤلف :وأنت يا أبا جعفر ،هل فكرت يوما أن للحقيقة وجوها
متعددة وربما متناقضة؟
�أبو جعفر جرير الطربي :الحقيقة واحدة :إسالمية ،سنية
عباسية رسمية.21
فالمدني كما رأينا يدعو إلى مسرح انتقادي مفتوح وقريب
إلى الذاكرة الشعبية وإلى المخزون الجمعي لألمة .لهذا
وجدناه يوظف بعض األلعاب الشعبية في التراث كلعبة الورق
والشطرنج .إال أن هذا التوظيف له وظيفة فكرية أساسي
رغم بعده الجمالي ،ألنه يعكس بذكاء موقف المؤلف من
الواقع العربي .فقد وظف لعبة الورق رمزا للوضع السياسي
العربي .وهي لقطة جد معبرة ناطقة عن واقع يعتمد على
لعبة «كولني-ناكلك» 22ما دامت هذه اللعبة تعتمد على فكرة
األكل .واألكل هنا رمز للصراع بين اإلخوة أو األصدقاء من
أجل السيطرة .أما لعبة الشطرنج ،فقد وظفها في مسرحية
«موالي السلطان الحسن الحفصي» خاصة للتعبير عن
التناقض والتنافس حول السلطة في المجتمع في العالم
الثالث ،ما دام التنافس في هذه اللعبة يقام حول مبدأ
الحصول على الملكة ،وهي رمز السلطة والنفوذ والقوة...
إن هذا التعامل الجريء مع التراث يجعل من عز الدين المدني
– كما يقول فيه الدكتور علي الراعي -صاحب موقف جمالي،
ألنه أسس عبر فنيات هذا التراث فكرة الورشة المسرحية،23
وألنه من جانب آخر ،مغامر جريء استطاع أن يخلخل نظرتنا
إلى بعض القضايا الجمالية في تراثنا .كما أنه من ناحية
ثالثة فطن إلى أن فكرة تأصيل المسرح العربي ال تقف
عند حدود استلهام األشكال والقوالب المعروفة في تراثنا،
ولكنها تتجاوز ذلك إلى البحث عما يريده اإلنسان .ولن نحقق
هذا المبتغى إلى بدراسة حضارته وسلوكه وطموحاته ،مع
التعمق في سبر أغوار نفسه وهمومه.
فالتراث في مسرح عز الدين المدني يأخذ موقعه الجمالي
واإليديولوجي استنادا إلى اقتناع المؤلف نفسه .وهو اقتناع
يرتبط باألساس بفكرة تأسيس مسرح عربي متميز ،بعيدا
عن كل ما يمكن أن يقيد المتفرج أو يصادر وعيه وذوقه.
وبهذا كان جريئا في موقفه من التراث من جهة ،وفي
موقفه من مسألة التأصيل من جهة أخرى استنادا إلى عملية
المسرحة حينا والتمسرح حينا آخركما هو واضح من بعض
النماذج التي استعرضناها.
ويبدو أن كثيرا من مخرجي نصوصه المسرحية قد ساعدوه

على امتالك هذه الجرأة الفنية .ويأتي على رأس أولئك
المخرجين «المنصف السويسي» و»رجاء فرحات» و»الطيب
الصديقي» .وكلهم يعدون رموزا في مجال اإلخراج المسرحي
كما يشهد بذلك الريبرتوار المسرحي العربي.
وحتى وإن لم يحقق عز الدين المدني بعد الخطاب المسرحي
العربي المستقبلي الذي كان يحلم به ،فإنه ساهم في إرساء
قواعد متينة لبناء مشروعه المسرحي الذي جاء في سياق
حلم كثير من المسرحيين العرب بمسرح عربي يستجيب
لتطلعات المتلقي العربي من جهة ،وال يتعارض مع أفق
التلقي في طابعه اإلنساني من جهة ثانية ،ألن المسرح الحق
هو الذي يجد فيه المتلقي عمقه اإلنساني بغض النظر عن
هوية هذا المتلقي التاريخية أو الجغرافية أو اإلثنية .فهناك
دائما عمق إنساني يوحدنا عبر القيم الجمالية النبيلة التي
قد تتنوع في كيفية التعبير عنها ،ولكنها تظل معا ذلك واحدة
من حيث األهداف والمقاصد :ويمكن اختصارها في جملة
واحدة مركزة هي :إسعاد اإلنسان.
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 1919محمد المديوني ،المرجع السباق ،ص120 :
2020عز الدين المدني ،موالي السلطان الحسن الحفصي ،الشركة
التونسية للتوزيع ،ص.112 :
2121انظر ما كتبه محمد المديوني عن هذه التقنية في نفس
مرجعه المذكور سابقا ،ص.120 :
2222ديوان الزنج  ،ص 60
2323صيغة شعبية معروفة في لعب الورق وتعني هنا تبادل التقتيل
 2424د .علي الراعي ،المسرح في الوطن العربي ،عالم المعرفة ،ع
 ،1980 ،25ص.525 :
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سيرة

احمد السباعي

رائد المســـرح السعودي

حممد اجلعبي
ال�سعودية

مؤسسس المسرح السعودي

المسرح من مكة
اغلب المحاوالت المسرحية تدخل في سياق التاريخ للمسرح
المدرسي منها في تاريخ التأسييس لمسرح عام يمثل الدولة
ويبنى على اسس ودعائم منظمه مدروسة مع ايماني بأن
المسرح المدرسي هو النبع األول ألغلب الحركات المسرحية
التي تنطلق الى الجامعات والقنوات األخرى
وقد اكد األديب السعودي عبد الله محمد مليباري وصاحب اول
نص قدمه لمسرح دار قريش للتمثيل – التي سوف نتحدث
عن هذه الدار ألحمد السباعي الحقا – ان البالد لم تعرف
قبل محاوله السباعي دار للتمثيل ولذالك  .فأن هذه الخطوه
ستحسب للسباعي في تاريخ المسرح السعودي
وقد ظهرت جهود فردية في مكة قبل األستاذ احمد السباعي
مثل جهود األستاذ عبد الله خوجة في مكة في المسرح
المدرسي وايضا االستاذ المدرس جميل قمصاني بالمسرح
المدرسي في كتابه بعض المشاهد المسرحية واألناشيد .
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احمد ال�سباعي

من هو احمد ال�سباعي واين ولد:

• ( هو احمد بن محمد السباعي ولد بمكة المكرمة عام
1323هـ)
•تلقى تعليمة فالمدرسة الهاشمية وحفظ القران وانتقل
الى المدرسة الراقيه بجبل هندي وبعد وفاه والده ترك
المدرسة ثم عمل في الصحافة فعمل محررا في ( صوت
الحجاز )
• ثم رئيسا لها 1353هـ واستمر حتى 1355هـ
• عمل مفتش مالي بوزارة المالية عام 1362هـ الى 1370
•ومن اسهاماته تأسيس مطبعة الحرم وكذلك صحيفه
الندوة عام 1377هـ حيث تولى رئاسة تحريرها حتى عام
1379هـ كذلك اسس مجلة قريش وترأس تحريرها (

م�سرحية مريم وتعود الحكاية �إخراج عقيل الخمي�س  -ال�سعودية
1380هـ 1383 -هـ) كما انه ترأس تحرير صحيفة ام
القرى حصل على جائزة الدولة التقديرية في األدب عام
1404هـ
• توفي رحمة الله في 1404 /12/16هـ
•ويعد الرائد األول حيث انشئ مسرح ( دار مكة لتمثيل
القصص التاريخية ) في مكة عام 1380هـ تقريبا في
حي ( جرول) في حارة البيبان وكان من المقرر ان يقدم
فيه عمل مسرحي َا بعنوان
• ( فتح مكة) وهو من اعداد عبد الله محمد مليباري .

كيفية اهتمام السباعي بالمسرح:
كانت هناك محاوالت فردية متعددة كما قلت – سابقا محاوالت
مدرسية جاء دور التأسييس في ومحاوله لجمع شتات هذه

الجهود المبعثرة عن طريق انشاء مسرح خاص تبنى فكرتة
األديب احمد السباعي رحمه الله الذي كان مولعا بالمسرح .
وكان السباعي قد عاد من مصر بعد ان شاهد العديد من
المسرحيات  ,واخذت فكرة انشاء مسرح خاص تراوده
فأستشار بعض من اصدقائه  ,فأستحسنوا الفكرة فقام
بعرضها على الجهات المختصة بوزارة األعالم  ,ووافقت
الوزارة,ورفعت الطلب الى الجهات العليا حتى صدر بموافقة
جالله الملك سعود بن عبد العزيز -رحمه الله – على اقامه
المشروع .
ومن ثم قام بشراء األرض في منطقة مجاورة للقشلة
ألقامه المسرح عليها  ,افتتح مدرسة لتعليم التمثيل في
مكة المكرمة وجعل لكل طالب يدرس التمثيل مكافأة
شهرية وارسل الى مصر من يحضر األدوات الالزمة للعملية
المسرحية – واطلق على مسرحة اسم ( دار قريش للتمثيل
األسالمي)
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في 1381/4/2هـ 1961 -هـ واستحضر
مخرجا مسرحي َا من مصر وكلف اثنين
من الكتاب بوضع النصوص المسرحية
 ,ثم بالفعل تأليف مسرحيتين  ,لألستاذ
عبد الله مليباري بعنوان ( فتح مكة )
والثانية لألستاذ عبد لله العباس بعنوان
( مسيلمة الكذاب) مما يؤكد مطابقة
اسم المسرح لمسماه بمسرح السباعي
في اصل تكوينه مسرح يستمد افكاره
وقضاياه من التاريخ األسالمي  ,سيما
انه انطلق من منبع الوحي  ,ومهبط
الرسالة ,مكة المكرمة
ان المسرحية األولى التي حاول السباعي
( فتح مكة) قام
تقديمها بعنوان
بتمويلها من جيبة الخاص  ,وبدأت
التدريبات بالفعل على المسرحية ,
حيث قام باخراجها األستاذ محمد حيدر
مشيخ ,الذي كان شغل منصب وكيل
وزارة األعالم ..
بعد ان تمت التدريبات على المسرحية
وعمل ديكور واستوردت ادوات المكياج
والمالبس وغيرها من مصر,
واصبح كل شي مهيئ َا ألفتتاح اول
مسرح في المملكة العربية السعودية
بعد اسبوع واحد ((فحدث مااعاق البداية
لوضع اللبنة األولى في بناء المسرح
السعودي  ,وذلك على اثر تدخل اصحاب
األراء المحافظة في بناء المسرح
السعودي في المملكة بشكل عام .وفي
مكة المكرمة بشكل خاص..
وبعد مراجعه للمغفور له الملك سعود
صدرت األوامر بتأجيل المسرح وبالرغم
من ذلك كله  ,فأن اجهاض هذه التجربة
الرائدة للشيخ احمد السباعي لم يكن
عائقا في ظهور المسرح بعد عده
سنوات من خالل قنوات تشرف عليها
الدولة وتدعمها ماديا .
خالصة القول ان الجهود الشيخ
السباعي تختلف اختالفا كبيرا عن تلك
الجهود الفردية التي تعد نواه لما اقدم
علية السباعي من خطوة جريئة متمثلة
في تأسيس مسرح اسالمي على
مستوى الدولة عانى من اجله الكثير من
المتاعب.
لذلك فان هذه الخطوة تحسب للسباعي
في تاريخ المسرح السعودي ولكن بعد
هذا التأسيس قامت فرق مسرحية في
مكة ما يقارب ثالثين فرقة مسرحية
وهي تعمل معظمها حتى االن وقدمت
هذه الفرق عروض داخل المملكة
وخارجها .

مسرحيات متنوعة عرضت باالندية وبيوت الشباب بمكه المكرمه
عنوان المسرحيه

المخرج

المؤلف

جهة العرض

جامعة ام القرى

هلو متنبي

عبدالله العطاس ابراهيم مهدي

الرسالة

عبدالله العطاس عبدالله العطاس المهرجان الثقافي

اين حقي

عبدالله باقازي

تميم الحكيم

عام1414ه

مهر العروس

تميم الحكيم

تميم الحكيم

عام 1415ه

الوان

عدنان صغير

ابراهيم مهدي

عام 1415ه

النص

عبدالله باحاذق

محمد الدروبي

عام 1418ه

فرصه عمل

نعمان كدوه

عبدالرزاق العاوي

السفينة

عبد الله عطاس

محمدالسعيد

عام146

لك يوم يا عجرم

عدنان صغير

ابراهيم مهدي

عام1416

دبرنفسك

محمد سيدي

ابراهيم شاميه

رعايه الشباب

يامدورمكسبك

محمد رجب

يوسف عبدالحليم نادي الوحدة

الشي

خالد مصطفى

صالح امام

نادي الوحدة

ابي تحت الشجرة

محمود تراوري

صالح امام

بيت الشباب

هذا انا

سميره مداح

صالح امام

الجنادريه

التياسي

منصور مالكي

صالح امام

الجنادريه

مدمنون ولكن

محمد صدقه

محمد صدقه

مكة

الرقص مع الخفافيش محمد صدقه

محمد صدقه

مكة

احمد السباعي

منصور مالكي

صالح امام

تحت البروفات

الكتاب العجيب
مسرحيه لألطفال

سميره مداح

سميره

جمعيه جده

مؤلفات احمد السباعي

عنوان الكتاب

رقم

1

ات

2

خالتي كدرجان

3

أيــــــــــــــامي

4

االمثال الشعبيه في الحجاز

5

قـــال وقالــــــت

كتاب

6

اوراق مطــــــويه

كتاب

7

سباعيـــــــــات

مجموعة قصص

8

فكـــــــــــــــره

كتاب
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مجموعه قصصيه
مجموعه قصصيه
كتاب

خاتمة
وبعد ..احب ان انوه بان جميع هذه الفرق المسرحيه الموضحه بالجدول – المرفق -هم ابناء مكة المكرمة
ومعضمها تحت اشراف الجمعية العربية السعودية للثقافه والفنون بجده .
وهناك من يود المشاركة من الفرق المسرحية في المهرجان السنوي التي تقيمها الهيئه العربية للمسرح
بالشارقه – اذا تيحت لها الفرصه وهناك ايضا فرقه مسرحيه لالطفال بالجمعية تقدم عروض هادفه تربوية
وتراس هذه الفرقه الكاتبه سميره المداح وهي رئيسة مسرح الطفل بالجمعيه .
مراجع البحث المصغر
1 .1دراسات المسرح
2 .2خطوات نحو المسرح
3 .3صحيفه المدينه الثقافيه

سيرة ذاتية للكاتب
األسم :محمد احمد الجعبي
تاريخ الميالد1379:هـ (مكه المكرمه)
المؤهل العلمي :ثانويه مطوره المهنه :متقاعد
•دورة في اإللقاء من النادي األدبي .
•دورة في إتمام دورة المسرح الشامل .
•دورة في الثقافة المسرحية بالنادي األدبي .1413
•دوره اعداد ممثل من جمعيه المسرحيين.
•دورة فن اإللقاء من الهيئة اإلسالمية العالمية لإلعالم .
•عضو ومؤسس جمعيه المسرحين السعوديين
بالرياض.
•عضو الجمعية العموميه بنادي مكه الثقافي االدبي.
•عضو بجميعه الثقافة والفنون بجده.
•عضو بمكتب رعاية الشباب بمكة بفرقة المسرح (
ممثل وإداري )(سابق)
•عضو بالنشاط الثقافي المسرحي بنادي الوحدة
(سابقا).
•عضو بلجنه المسرح با مانه العاصمة المقدسة
(سابقا).
•رئيس تحرير نشره مجله الشباب بمكتب رعايه الشباب
بمكه (سابقا)
•دوره تدريبيه في مهارات التحرير األعالمي بالنادي
األدبي بمكه
•دوره تدريبيه فن التحرير الصحفي بالنادي األدبي بمكه
•شهادات التقدير من :

•بيت الشباب بمكة للمسرح لعام 1419هـ .
•بيت الشباب بمكة المكرمة للمسرح لعام 1423هـ
•مكتب رعاية الشباب لعام 1423هـ للنشاط المسرحي.
•مكتب رعاية الشباب لعام 1424هـ للنشاط المسرحي.
•شهادة تقدير من المهرجان بالجنادرية في المسرح
لعام 1423-1420هـ
•المشاركة بمهرجان أبها المسرحي لعام 1424هـ .
•شهاده تقديرمن نادي الوحده في اعداد الملتقى
المسرحي االول.
•درع مشاركه امانه العاصمه المقدسه باالجنادريه (بيت
مكه)1431ه.
•شهاده تقدير السهامته في النادي األدبي بمكه عام
.33
•شهاده تقدير من امانه العاصمه المقدسه لمشاركته
في حفل تكريم المتقاعدين.
•شهادة منسق فرقة مسرحية من مكتب رعايه الشباب
بمكة .1434
•الهوايات:
•ممثل مسرحي وتلفزيوني قدمت مشاركات بمركز
تلفزيون مكه.
•كتابه الشعر الغنائي والمنلوج واالسكتشات وصدر
ديوان شعر غنائي (سنين الشك والحيره)
•التقديم واأللقاء.
•كتابه المقاالت الفنيه واألجتماعيه في الصحف.
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قراءة اجتماعية

في المسرح السوري في أوروبا
ملخ�ص
في ظل تعاظم أعداد السوريين في أوروبا وتحديدا أوالءك
الشباب ومنهم العاملين في قطاع الفنون ،كشريحة
اجتماعية فقدت قدرتها على االبقاء على أوساط تقدم من
خاللها المنتج الثقافي الذي تسعى نحوه بشكل مستمر في
سوريا وخرجت للبحث عن بيئات تمكنهم من التعبير عن
عالقة قطاعهم باالحداث المتتالية ،تقدم هذه الورقة قراءة
اجتماعية في المسرح السوري في أوروبا تتجاوز النظرة
السياسية واالعالمية للفنون االدائية للسوريين في أوروبا
ضمن تجربة اللجوء .وتتعرض للسياق الذي يهيئ للقيام
بالعروض الفنية السورية ،والتي تصل إلى المشاهد العربي
واألوروبي على حد سواء في أوروبا في الفترة الممتدة منذ

 .2015وتقدم هذه الورقة هذه المجموعة على اعتبار تشكلها
في بيئات غير أوطانها تسعى لالنخراط المعرفي والمهني
في االوساط الجديدة ولكنها تبقي على اتصالها الوجداني
والفكري ببلدها األم .وتعنى تحديدا بظروف اإلنتاج والعالقات
التي تحكم العمل المسرحي العربي قبل خروجه إلى الركح
في أي دولة أوروبية .كما تقدم فهما يع ّبرعن أشكال التواصل
بين العاملين في مجال المسرح السوري في أوروبا في إطار
تشكل شبكة فنية اجتماعية مسرحية عربية غير رسمية بين
أوساط العاملين في هذا المجال .وتفحص ظروف تشكل فن
هجين يتناول القضايا اجتماعية عالمية ناتج عن االنخراط
في القطاع المسرحي االوروبي.

ربا طوطح

المسرح السوري في أوروبا ،شبكة اجتماعية أوال  :المسرح العربي في أوروبا
مسرحية عربية غير رسمية ،مسرح سوري تواجد األعمال المسرحية العربية في أوروبا ليس جديدا
هجين.
على المجتمعات األوروبية أو المجتمعات العربية المنتجة
مقدمة

هذا المقال ينطلق من فكرة أن الحديث عن اللجوء في أوروبا
يسير في منحيين ،إما سياسي أو إعالمي ،يتناولهما الساسة
واالقتصاديون لتحليل أثر توافد االعداد الكبيرة من حاملي
عدة جنسيات إلى دول أوروبية ،وفرص استثمار هذا االثر
في قضايا سياسية واقتصادية داخلية أو دولية ،كل ذلك من
منظور أوروبي.
والحديث الرائج سياسي ًا أو اعالميا يحتوي على كثير من
التجارب االنسانية والفنية الفردية أو الجماعية التي من
شأنها أن تحاكي المجتمعات الرافدة أو تلك المستقبلة
لطالبي اللجوء في بلدانها ،سياسي ًا واقتصاديا واجتماعيا
أيضا ،فهذا هو الوقت المناسب لتناولها ضمن إطار أوسع من
المنظور األوروبي فقط .وتحديداً ،الحديث يقل عن ما تشكل
كوسط ثقافي هجين يجمع المجتمعات الرافدة والمستقبلة،
في إطار اجتماعي ثقافي ال ينتمي لالستقطاب السياسي
العالمي الحالي .يلقي هذا المقال الضوء على فرص تشكل
رابط اجتماعي يجمع بين عاملين في مجال المسرح العربي
وهؤالء األوروبيين منهم ،ضمن إطار فكرة اللجوء التي ألمت
بالمجتمعات العربية ،ويخص بالتحربة السورية تحديدا.
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للمسرح .يعود ذلك لعدة أسباب تبدأ بالتالقح الثقافي الذي تم
بفعل حركات االستعمار ومناهضيها ،ويمتد ليشمل عالمية
المسرح كفن ،وتأثيره على المجتمعات .وفي العقد االخير،
شهدت المسارح األوروبية ازديادا ملحوظا في أعداد األعمال
المسرحية المعروضة ،لتشمل مشاركات فنانين عرب ،كان
العدد االكبر منهم من بين السوريين ،ألسباب تتعلق بحركة
الفنانين السوريين العالية باتجاه أوروبا ،عند فشل محاوالت
البقاء في لبنان لدواع سياسية ،بعد أن شكل لبنان الحيز
الفني المسرحي االكثر ازدهارا واالقرب إليهم بعد موطنهم.
وقد القت كثير من األعمال المسرحية التي كتبها وأخرجها أو
قام بأداء أدوارها سوريون فرصا جديدة بعد انتقال أصحابها
إلى أوروبا ،واسترسل كثير من العاملين في المسرح منهم
باإلنتاج تعبيرا ً عن التجربة ،سواء بأثرها عليهم كأفراد او على
المجتمع السوري ككل (القصاب .)2017 ،وفي الوقت ذاته ،لبت
غزارة اإلنتاج اهتمام الحكومات والشعوب األوروبية في االطالع
على الثقافة السورية عبر المسرح كمنبر حضاري يتفق عليه
الطرفان ،ورافق ذلك تدفق مادي لدعم هذه اإلنتاجات من باب
دعم حرية التعبير التي لم تجد لها متسعا في البلدان العربية،
باإلضافة إلى دعوات إلنتاجات هجينة تجمع الفنانين العرب
بأوروبيين ،بهدف االندماج في المجتمعات األوروبية بطرق
حضارية وديمقراطية .ففي ألمانيا مثال ،تنص السياسات

م�سرحية عندما كنت �أنتظر اخراج عمر ابو �سعدة�-سورية

التي وضعتها الدولة على تعزيز المشاركة الثقافية لالجئين.
في وثيقة سياسات الحكومة االلمانية للثقافة واالعالم ،تركز
عال لالجئين
على أن المجتمع االلماني يتسم حاليا بتمثيل ٍ
ال يمكن تجاهله ،بحيث تعتبر المشاركة الثقافية لالجئين
من أساسيات فهمهم للمحيط الجديد وتعني بشكل أو بآخر
مشاركة اجتماعية تقود لالندماج وضمان التعددية .وذهبت
لدعم برامج مرامج رئيسية مثل " الثقافة تكشف عوالم"،
و"الملتقى" خصصت مبالغ عالية عبرها للبلديات ضمن
مقاطعاتها المختلفة لتعزيز المشاركة في المسرح وأنواع
الفنون االخرى .باالضافة إلى دعمها لبرامج اعالمية تعنى
(((
بشكل مباشر بتعزيز المشاركة الثقافية كدويتشه فيله
وغيرها.
ومن ناحية أخرى ،إن الحالة الثقافية في أوروبا تختلف بين
بلد وآخر ولكنها بالمجتمل تتميز عن تلك في البلدان العربية.
يشكل الفنانون في ألمانيا أصال ما يقارب  ((( 30من قوة
التوظيف في أوروبا إلى جانب الكتّاب ،وتشكل المشاركة
المجتمعية في العروض الحية في ذات البلد ما ال يقل عن 42
(((  .وقد زاد من ثراء اإلنتاجات المسرحية الناطقة بالعربية
 1جاء في نص وثيقة السياسات للثقافة واالعالم االلمانية عام  2014أنها تخصص
مبلغ  285مليون دوالر لقناة Deutsche Villeيعنى بتناول قضايا االجئين
واندماجهم الثقافي واالجتماعي وتعبيرهم عن ثقافاتهم.
2 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:
Table_3_Employment_characteristics_of_ISCO_264-265,_compared_with_total_employment_( 25).png
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_frequency_and_obstacles_in_participation

في العقد األخير أن تجربة المسرح السورية الحافلة تاريخيا
باالنجازات وبالكفائات ،والتي رافقت الفنانين إلى حيث هم
االن ،اختصرت جز ًءا من طريق بناء القدرات لديهم أو إثباتها.
هذا االنتشار المثير يستدعي االهتمام بال شك ،خصوصا وأن
تتبع تجربة الشعوب عبر ما تقدمه من مسرح ،توضح الكثير
عن هذه الشعوب ،وتجليات بقائها.
التنقل بين المدن األوروبية في ألمانيا وبلجيكا لحضور
أعمال مسرح يقدمها عرب سوريون وآخرون على مسارح
هامة يبين تنوع الحضور فيها بين أوروبيين وعرب .منهم
من جاء ليستكشف ما سيقوله المسرح العربي ،ومنهم من
جاء ليتضامن أو يصطف ،أو ربما ليجيب عن تساؤالت يعي أن
المسرح قد يساعده في طرحها ،كونه الواقع وقد تبلور بفطنة
درامية في إطار فرجة .وقد ُي َظ ّن أن الحديث عن المسرح
العربي في أوروبا ضرب من الترف في ظل نسف السياسة
لكل القضايا التي من الممكن ان تشغل بال المهتمين بالشأن
العربي ،لكن السياسة تنبني على أجساد البشر ،وهم األساس
في تشكيلها .وحيث أن المسرح هو عين البشر على ركح
يفتح أمامهم الواقع وتساؤالته  ،فإنه ذو تأثير على رأي الناس
بالسياسة ،وبالتالي هو أداة اجتماعية واقعية تقف للسياسة
بالمرصاد.
هناك عدة تساؤالت حول المسرح العربي في أوروبا وأهمها
اللغة والمشاهد وظروف االنتاج .وإذا كان المشاهد هو العنصر
األساسي في العمل المسرحي بحسب بريخت ،فإن تجربة
حضور المسرح العربي في أوروبا تكاد تختلف عن حضوره
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في البلدان العربية .التواجد بين حضور مكون من عرب ومن
آخرين بلغات أخرى متعددة يبعث على التساؤل حول قدرة
الترجمة على نقل ثقافة العمل وسياقه إلى المتفرج بلغات
أخرى ،وخرق "الجدار الرابع" معهم .قد يخرج المتفرج العربي
من العمل باحثا عمن يشاركونه لغة العمل ليسألهم رأيهم،
وربما سيضيف على هذا السؤال ،إن كانت الترجمة مالئمة
للغة الجسد وإن كان العمل ممتعا ايضا للمشاهدين من لغات
اخرى .ومن هنا ،قد يرد إلى الذهن سؤال متعلق باحتمالية
حضور العرب المتواجدين في أوروبا للمسرح هناك .ومن
خالل المشاركة والمشاهدة تبدو النسبة مشابهة لمشاركتهم
في البلدان العربية .وبطبيعة الحال يالحظ أن الجنسيات تلتف
نحو حضور العروض التي تأتي من بالدها ،فتجد اللبنانيين
متواجدين بشكل أكبر في المسرح الذي يقدم على أنه قادم
من لبنان ،والكويتييون على تلك العروض القادمة من الكويت،
ومرد ذلك قد يعود إلى انتشار الدعوات لهذه الفعاليات بين
أوساط أبناء البلد الواحد في المهجر ،أو عبر عالقات شخصية
تجمع المشاهدين بالقائمين على العمل المسرحي .وفي
الحالة السورية والعراقية ،حيث أن أعداد المتواجدين منهم في
كل من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا كبير مقارنة بغيرهم ،لوحظ
تواجد شبابي واضح في العروض التي يقوم بها سوريون،
وفي األعمال القادمة من البلدان العربية األخرى .إن نسبة
المشاركة كما توثقها العين واألذن قبل العروض وبعدها
متواضعة ،ولكنها ملحوظة حتم ًا ،مع األخذ باالعتبار أن تكلفة
حضور العروض منوطة بالقدرة المادية للشباب.
هذا التداخل بين المشاهدين عرب ًا كانوا أم أوروبيين ،وهذا
التداخل في األداء الفني ،وهذا التداخل في لغة العمل سواء
أكانت العربية أو الفرنسية ،أو األلمانية ،أواثنتين منها معا،
تعمل جميعا على تحويل المسرح إلى ما يشبه المختبر
الذي تمنح فيه الفرص لخلق تعريف جديد للحدث السياسي
االجتماعي الذي يمر به العالم.

ثانيا العالقات التي تحكم إنتاج المسرح
الذي يشارك فيه السوريون

ليس الحديث عن نسبة المشاهدة العربية للمسرح الناطق
بالعربية في أوروبا هو مثار اهتمام هذه الدراسة ،على الرغم
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من أهميته ومدلوالته المتعلقة بتشكل بؤر ثقافية عربية
في تلك البلدان .ففي العام  2015ع ّبرت جمانة الياسري في
مقالة لها بعنوان "العالم كساحة معركة" ،عن هجرة الفن
السوري ،تناولت فيها أهمية االطالع على قضايا أساسية
تتعلق بالفن السوري في الخارج ،تشمل شعور الفنان الذي
هاجر بالمسؤولية تجاه ما يحدث في سوريا ،وضرورة التواصل
مع الداخل السوري ،باإلضافة إلى االهتمام بنوعية اإلنتاج
الفني وخطابه (الياسري  .)2015وتهتم هذه الدراسة تحديدا
باإلنتاج الفني ،وتتعرض للسياق الذي يهيئ للقيام بالعروض
الفنية السورية ،والتي تصل إلى المشاهد العربي واألوروبي
على حد سواء في أوروبا .السؤال األهم يتعلق بظروف اإلنتاج
والعالقات التي تحكم العمل المسرحي العربي قبل خروجه
إلى الركح في أي دولة أوروبية.
تتراوح األعمال المسرحية الناطقة بالعربية من حيث إنتاجها
بين تلك التي تنتجها مسارح عربية أو ينتجها أفراد بدعم
من مؤسسات عربية مثل المورد الثقافي وآفاق ،أو تلك التي
تنتجها مسارح أوروبية تلقت دعمها مؤخرا من قبل مؤسسات
الدولة كما في ألمانيا(((  ،أو من قبل مؤسسات خيرية كما
في بلجيكا وفرنسا وبريطانيا .وتعرض األعمال المسرحية
أيضا إما عبر مسارح أوروبية تهتم بعرض األعمال تشتمل
على إبداعات عربية بينها ،وتروج لها من هذا الباب ،أو من
خالل مؤسسات وشراكات لمؤسسات عربية وأوروبية تهتم
بالمسرح العربي في أوروبا ،مثل مؤسسة موسم في بلجيكا،
ومهرجان شباك في لندن ،ومؤسسة SENS INTERDIT
سانز انتيرديت الفرنسية ،وغيرها .إن تمويل إنتاج العروض
وعرضها ،يقع في خانة الصلة مع المؤسسات العاملة في
ممولة
المجال الثقافي ،ولم تعد ،كما كان الحال في سورياّ ،
من الدولة بحد ذاتها بموازنة لم تتجاوز في عام  2009على
كراع أساسي للثقافة (الحاج علي ،)2010
سبيل المثال 0.3
ٍ
يأتي بعدها القطاع الخاص والمدني ،والهيئات األجنبية
بدعم أقل" .البعض يعتبر أن الفنانين وجدوا أنفسهم يتامى
 4يقوم حتى اللحظة  4مسارح رسمية المانية بتمويل أعمال مسرحية عربية المانية
وهم مسرح مكسيم جورجي ،ومسرح فولكس بونه ،ومسرح كاميرشبيل ميونخ،
ومسرح آن دير روهي .هذه المسارح تختلف عن المسارح التي تعمل مع مجموعات
الهواة أو الشباب اليافعين ،فهي تتناول مسرحيات محترفة .ويشارك في دعمها
البلديات االلمانية ،أو جهات مانحة عربية

وتابعين ألهواء المؤسسات وأجنداتها ،ومضطرين للعرض
ضمن موضوعات هذه المهرجانات التي تقدمها المؤسسات"
(القصاب )2017 ،والتي في كثير من األحيان تقولب العمل
الفني ضمن إطار واحد ،كفكرة اللجوء ،أو فكرة "أصوات من
عالم إسالمي" ،الخ .أما غيرها فيعتبر أن فرصة التعبير الحر
باتت أفضل بعد االنعتاق من بيروقراطية األنظمة ورقابتها
عليهم .في كلتا الحالتين ،يتمتع السوريون العاملون في
المسرح العربي في أوروبا بكثير من الطاقة ،وهم على درجة
عالية من اإلنتاجية والتواصل فيما بينهم ،وكذلك مع العاملين
في المجال ذاته في أوروبا ،وفي البلدان العربية أيضا.
وتشكل الفسح التي يتم االنتاج عبرها مساهمة هذه الجهات
في إعطاء المجال للفنانين المسرحيين السوريين أو الالجئين
بشكل عام للمشاركة ،واالنتاج وايجاد مسار مهني خاص بهم
يساعدهم على االعتماد على النفس ماديا الحقا.

ثالثا شبكة اجتماعية فنية عالمية حول
الفن السوري

ما نحاول طرحه هنا يتعلق بفهم هذه االشكال من التواصل
في إطار تشكل شبكة فنية مسرحية عربية غير رسمية بين
أوساط العاملين في مجال المسرح عبر المئة سنة الماضية،
كأحد مكونات رأس المال االجتماعي الثقافي للمسرح العربي
والسوري تحديداً .قد تكون وتيرة تشكل الشبكة بطيئة في
البدايات ،ولكنها صارت أكثر وضوح ًا في السنوات العشرين
الماضية مع نشأة شبكات التواصل االجتماعي .والهدف من
الطرح قد يجيب على التساؤل حول ظروف اإلنتاج والعالقات
التي تحكم العمل المسرحي العربي قبل خروجه إلى الركح
في أي دولة أوروبية حالي ًا.
قبل أن نسرف في إطالق الحكم على حتمية تشكل شبكة فنية
مسرحية عربية غير رسمية ،علينا أوال أن نطرح مسوغات
إمكانية تشكل هذه الشبكة علمي ًا وموضوعيا .أو ًال ،باالستناد
إلى مفهوم بودولني وبايج لماهية الشبكة االجتماعية ،فهي
تعبر عن حركة التبادل المستمرة والدائمة بين مجموعة من
األفراد المهتمين بشأن معين .وقد اقترحا أيضا إمكانية نشوء
شبكة اجتماعية غير منظمة من الممكن أن نفسر ظاهرتنا
على إثرها ،وهي التي ال تكون أدوار أفرادها موضحة وال
العالقات التي تجمع بينهم ،كما يكونون غير منظمين حول
أهداف محددة ،ولكن العالقة بينهم مستمرة ودائمة ويرتكز
كل طرف فيها على إمكانية إنتاج المعرفة والحصول عليها
ضمن هذه الدائرة (انكبنج وسانج  .)2005ومن هنا باإلمكان
اعتبار هذه المجموعة متنوعة ولكن أفرادها مرتبطون عبر
صالتهم ببعضهم ،فمنهم من هم كتّاب في المسرح ،ومنهم
من هم مخرجون ،ومنهم من هم ممثلون ،ومنهم من هم
مدراء ثقافيون في مؤسسات عربية وأوروبية ،وأكاديميون،
وإعالميون .ببساطة هم مجتمع المسرح العربي ذو الصلة
الواضحة بالمسرح السوري في المهجر.
وثاني ًا ،تعتبر عملية الحصول على المعرفة من أولويات أفراد
هذه المجموعة في رأسمالهم االجتماعي ،وبالتالي االستمرار
في العالقات وديمومتها قد تكون صفة مشتركة بينهم جميعا
الهتمامهم بالمسرح العربي السوري في المهجر وحاجتهم
لالستزادة من معارف بعضهم بعضا حوله ،األمر الذي يطرح
إمكانية تشكيلهم لشبكة ،وإن كانت غير رسمية أو منظمة.
فعلى سبيل المثال ،يعتبر اهتمام المسرحيين اللبنانيين
باإلنتاجات السورية ،ودعمها والمشاركة في إنتاجها ولعب
أدوارها يصب في حلقة المعارف التي يشكلها الفنان اللبناني
تجاه القضايا االنسانية السياسية التي يعيشها اللبنانيون

والسوريون سواء (الحاج علي .)2017 ،وفي مثال آخر ،أقرب
إلى اإلنتاج السوري ،عمدت المخرجة والممثلة السورية
الفرنسية ليلى ربيع إلى استلهام عملها المسرحي "وثائق
من ثورة يتيمة" من مجموعة نصوص مسرحية كتبها
محمد العطار .وقد استلهمت عبرها ما يشبه السرديات التي
لم تعشها شخصيا في سوريا ،لكنها تفاعلت معها بفضل
األصول السورية التي لديها ،وانغماسها في الشأن السوري
الحالي ،وما يقدمه اإلنسان السوري عبره من تضحيات،
حد أنها مارست عبر العمل المسرحي دور الوسيط بين
إلى ّ
سوريتها وفرنسيتها كهويتين تلتقيان في هجين مسرحي
يعبر عن الواقع (ربيع .)2017 ،يضاف إلى ذلك أن كثيرين من
العاملين في المجال أيضا ،من أكاديميين ،ونشطاء ثقافيين
أو مدراء ثقافيين ،أو إعالميين ،يعتمدون على ربط العاملين
في مجال المسرح العربي في أوروبا ببعضهم ،وتسهيل
فرص التالقي بينهم ،أو تنفيذ مشاريع تسهل اإلنتاج الثقافي
المشترك ،وايجاد فرص دعم ألعمالهم مادي ًا .ويعتبر أي
نتاج لهذه الحركة المستمرة كرأس مال معرفي اجتماعي
ثقافي لهؤالء األفراد يتناقلونه ويستزيدون منه .فرأس
المال االجتماعي بحسب بورتس يمثل القدرة على ضمان
الفائدة المشتركة بين أفراد شبكة اجتماعية معينة (انكبنج
وسانج  .)2005كما يمثل رأس المال االجتماعي ما هو أبعد
من عالقة تقتصر على تشكل رأسمال األفراد ،ليكون عالقة
تضمن رفد رأسمال األفراد والمؤسسات االجتماعي مع ًا ،كما
جاء في تعريف نهايت وغوشال  .1998وعليه ،فباإلمكان أن
تجمع هذه الشبكة أفرادا يمثلون أنفسهم أو يمثلون مؤسسات
يعملون فيها أو هم على صلة ما بها.
ثالث ًا ،غالبا ما استمدت هذه المجموعات مصادر معارفها،
وإجماعها على بعض القضايا ،واختالفها حول أخرى ،من
العالقات القائمة بينها على هامش العمل المسرحي ذاته،
إما لتعبر عنه ،أو لتعبر عن السياق الذي أدى إلنتاجه .فمن
أهم مقومات استمرارية أي شبكة ،أن تبقي على استمرارية
حاجة أفرادها إلى رفد المصادر ذات العالقة ،واإلسهام في
تشكيل معرفة ما .فالعالقات التي سادت بين المسرحيين
في المنطقة العربية ،عززتها العروض الفنية المتبادلة ضمن
مهرجانات المسرح التي نظمتها الدول بشكل دوري ،باإلضافة
إلى فرص التالقي والتالقح التي وفرتها المؤسسات األجنبية
الداعمة للمسرح مثل  Royalرويال كورت Courtومعهد
جوته ،والمؤسسات العربية التي تهتم بالمسرح العربي،
والتي اشتملت على لقاءات ،ومشاركات نقدية ومسرحية،
تبادل العاملون في المسرح عبرها اآلراء حول تطور المسرح
العربي بصورته المعاصرة ،والتحديات التي يواجهها.
والمسبب األساسي لهذه التحديات تجلى بعزوف المجتمعات
عن دور المسرح بدافع ظهور السينما من ناحية ،واتساع
الفجوة ثقافية بين القاعدة والنخب الثقافية من ناحية أخرى
كأحد رواسب الحداثة ،هذا باإلضافة إلى التحديات المتعلقة
بالرقابة ،والتململ من ضغط الرقابة الذاتية أوال على األعمال،
قبل مرورها برقابة أجهزة الدولة (القصاب .)2017 ،كما أن
هناك التحدي األهم الذي أفرزه قصور السياسات الثقافية في
المنطقة ،التي تقلل فرص تجوال الفنانين ،وتجوال الفنانين
بين الدول العربية تحت نير قيود التأشيرات على جنسيات
معينة كالفلسطينية ،والسورية وغيرها .وقد شكلت مادة
الفرص والتناقضات هذه ،واستمرارية معايشتها أهم رافد
للمعارف بين أفراد هذه الشبكة عبر عقود عديدة ماضية.
رابع ًا ،إن تواصل العاملين في المسرح عبر المنابر العالمية
كان أسهل من تواصلهم بين بلدانهم ،لكن شبكات التواصل
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سهلت التواصل االفتراضي ،الذي ساهم في
االجتماعية ّ
كثير من األحيان في تبادل اآلراء حول أعمال فنية عن بعد،
ألن باإلمكان اآلن مشاهدة عمل مسرحي مصور عبر الدخول
إلى مواقع محددة تحتاج في بعضها إلى كلمة سر للولوج
وال تحتاج في بعضها اآلخر .بالطبع قد ال يضاهي ذلك قوة
العمل ذاته على المسرح ،ولكنه مع انتشاره إلكترونيا ،أفسح
المجال لعرضه بدل المرات العدة في جولة العروض ،إلى
مئات المرات على األقل الكترونيا .وفي ظل الوضع السائد،
زادت مساحات التضامن ،بالرغم من زيادة صعوبة التواصل
الفعلي ،والعمل المشترك .أما في الفترة التي تلت االنتقال
الفيزيائي للفنانين ،تحديدا السوريين منهم ،فقد صاروا
اآلن منخرطين في أعمال يخرجها لبنانيون ،وهو ما كان له
وجود أصال بطبيعة القرب بين البلدين ،لكنه تعزز الحقا .كما
أننا نجد لهم وجو ًدا في المسرح الكويتي مثال .وكثير منهم
يشارك حاليا في أعمال مسرحية في كل من ألمانيا ،وفرنسا،
والسويد يخرجها سوريون أو أوروبيون.
تشكل هذه القضايا األربع األسس لما قد يع ّرف بشبكة
اجتماعية فنية مسرحية عربية غير رسمية .ويفيدنا هذا
االستناج في تفسير االنتشار السريع للمسرح العربي
السوري في أوروبا .فقد استفاد باألساس من شبكة التضامن
الفنية المسرحية غير الرسمية التي تشكلت سابق ًا ،والتي
ساهمت في تعزيز األعمال المشتركة بين الجنسيات العربية
المختلفة ،وبين جهات مسرحية أوروبية ،باإلضافة إلى أنها
سهلت استجالب األعمال التي يتم إنتاجها في البلدان العربية
إلى أوروبا ،وأبقت على االهتمام بعرض ما ينتج في البلدان
العربية .إن العديد من األعمال عرضت في دول عربية مثل
تونس ولبنان ومصر ،بعد أن ّعرضت في أوروبا أوال ،منها
العرض الذي أنتج في أوروبا "بينما كنت انتظر" ،كتابة محمد
العطار ،وإخراج عمر أبو سعدة ،وتمثيل محمد آل رشي ،ناندا
القصار ،مصطفى كور ،الذي
محمد ،محمد الرفاعي ،رهام
ّ
عرض في بيروت في تشرين األول  2017بالرغم من المنع
الذي طال الكاتب من دخول لبنان ،وأتيح قبيل لحظات من
العرض.
هذه الشبكة من العاملين بالمسرح والمهتمين به يمكن
اعتبارها بؤرة ثقافية لديها اهتمامات سياسية واضحة
تنعكس على خطابها وأدائها الثقافي ،وتجتمع أغلبها حول
إتاحة الفرصة أمام المسرح السوري كمنبر تفاعلي حول
السياسة العربية والعالمية .وقد ال تصر هذه الشبكة على
كون الجمهور المشاهد هو المجتمعات العربية ،أو التجمعات
العربية في أوروبا ،إنما تركز على كافة المعنيين باالطالع
على الثقافة العربية عبر المسرح .وربما تتجاوز رسالتها
السياسية الواضحة التجاذب العالمي حول القضايا العربية،
وتعيد تفكيكها من خالل المسرح ،وال تقدم حلوال بديلة لها،
إنما تطرحها لتشكل حوارا حولها قد يفضي إلى تغيير ما،
ولكنها ال تطالب فيه عبر المسرح.

رابعا :شبكة اجتماعية فنية ومسرح هجين

وما يميز هذه الشبكة هو حضور األوروبيين فيها بشكل
عديدا من المؤسسات األوروبية التي
واضح وفاعل .نجد أن
ً
كانت داعمة للمسرح العربي سابق ًا أبقت على دعمها لألعمال
التي يتم إنتاجها في أوروبا .أحد أهم االمثلة هو معهد جوته
االلماني ،الذي قام بعد إغالق مكاتبه في سوريا بإعادة
افتتاح المعهد افتراضيا في برلين ،قد أدار أسبوعا ثقافيا
تحت عنوان "معهد جوته دمشق في المهجر" ،وقام من
خالل العالقات التي جمعت األوروبيين من بين العاملين فيه
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والعرب ،مع الفنانين السوريين ،قام بالتواصل معهم من أجل
المشاركة في حلقات من التبادل المعرفي حول الثقافة في
المهجر وأمكانياتها .ويستمر المعهد في تصميم برامج تدعو
المسرحيين السورييين ،وآخرين من بين الفنانين السوريين
والعرب الستثمار طاقاتهم الفنية في إنتاجات يقوم بدعمها.
باإلضافة إلى ذلك ،يستثمر األوروبيون معارفهم الشخصية
في البناء على شبكة عالقاتهم مع الشخصية مع العرب
العاملين في المسرح .ففي لقاء مع رينات هايلماير مديرة
المشروع في معهد جوته ،ع ّبرت عن امتنانها لشبكة العالقات
الشخصية التي لديها مع الفنانين السوريين ،األمر الذي
يمدها برأسمال فردي ومؤسساتي يضمن استمرار فاعلية
البرامج التي تشارك في تصميمها ضمن إطار العمل في
المعهد كمؤسسة (هايلماير .)2017
إن الهجين والتمازج الذي تنطوي عليه هذه الشبكة ،باإلضافة
إلى وجود حالة وعي بين أوساط العاملين في مجال المسرح
كمثقفين ،حول تشكل شبكة فنية مسرحية عربية غير
رسمية في هذه المرحلة ،من شأنه أن يساهم في إعادة
قراءة المشاهد الثقافية العربية حاليا ورؤاها تجاه القضايا
االجتماعية العربية والعالمية .فأوال ،تتيح هذه الشبكة كسر
ما كان متداوال حول المسرح العربي بأنه ضعيف وبحاجة
إلى دعم ،وأن العاملين في المسرح األوروبي هم الداعمون،
خصوصا وأن اشتباك العرب واألوروبيين في القضايا الفنية
االبداعية التي تطرحها الشبكة ،واعتماديتهم المشتركة على
بعضهم بعضا في تبادل المعارف ومشاركتها ،من شأنه أن
يخفف من استقطاب القوى باتجاه التمويل المشروط لألعمال
الفنية .كما يمكن أن يقلل من عبء عبارة "فنان الجئ" على
أغلب الفنانين السوريين في أوروبا ،حين يصير الهم جماع ّيا
ويعبر عن لسان األوروبيين كما يؤثر على العرب من أفراد هذه
الشبكة .الذهنيات التي بإمكانها أن تفرزها الشبكة ضمن
سوق العمل تختلف عن تلك التي تتكون دونها؛ فأفراد الشبكة
على وعي بأهمية اإلرث المعرفي الذي نقلوه من البلدان
التي جاء منها العاملون في المسرح العربي ،كما أنهم على
صلة وثيقة بالوسط المسرحي العربي ،وبالتالي تستثنى
مسميات دول العالم األول والعالم الثالث من إطار عمل هذه
الشبكة واعتباراتها ،وتبقي على فرص متكافئة بين أفرادها
األوروبيين والعرب .وهذا يقود إلى الحاجة لفهم أمكانية
تحقيق هذه الشبكة لقوة ضاغطة عالميا ،تتناول الفن في
عالقته مع االقتصاد العالمي الحالي ،وفن الشتات تحديداً.
باإلضافة إلى ذلك ،بإمكان شبكة كهذه أن تس ّير اإلرث العربي
واألوروبي باتجاه هجين ينبني على قاعدة مساواة وفيها
اكتشاف مشترك للطرفين ،طالما أن حالة الهجين حتمية
اآلن بعد توافد أعداد كبيرة من الفنانين إلى أوروبا .وقد جاء
في مقال الياسري "وإن أدَّت الكارثة السورية إلى خلق اهتمام
حقيقي باإلبداع السوري على المستوى الدولي ،إال أن التقييم
يبقى خاضع ًا في معظم األحيان لمعايير المدير الفني الغربي
(الناشر ،منسق المعارض ،مدير المهرجان…) ،ولمعرفته
بتوقعات جمهوره ،إضافة إلى قراءته الخاصة لتاريخ المنطقة،
والتي غالب ًا ما يطغى عليها طابع ما بعد -احتاللي ،وإن كان
بشكل غير مقصود ،فهو أمر ناتج عن قرون من قراءة
النتاج الفني غير األوروبي بما ال يخلو من بعض أو كثير من
سوء الفهم .والحقيقة ،أنه ربما بات بإمكاننا الحديث عن
استشراق جديد مفتون بسرديات الكارثة العربية المعاصرة"
(الياسري.)2015
بدال من استخدام فكرة اإلتيان باالستشراق الجديد ،الذي
يؤسس إلعادة اكتشاف ثقافة السوريين عبر تواجدهم في

أوروبا ،بعد أن حاول في القرن الماضي أن يكتشفهم في
أماكن تواجدهم في بلدانهم ،وجغرافيتها وطاقاتها ،صار
االستشراق في قلب الغرب ،ويرتكز على فهم العربي ضمن
سياق أوروبي ،قدراته قابلة للدمج والصهر ،بحيث يخدم
المشروع األوروبي .وهنا تصير للشبكة فرصة متصاعدة من
األثر ،ألن أفرادها ملتفون حول قضية فنية إبداعية ،فيها من
االبتكار ما ال يمكن السيطرة عليه من طرف واحد دون اآلخر،
بل يحتكم لالبداع أوال قبل السياسة .وتكمن فرصة هذه
الشبكة في التصدي لصور نمطية حملها االستشراق القديم
نحو ذلك الجديد ،وفي أن تدفع باتجاه التأثير على المجتمع
المدني الدولي عبر حراكها الثقافي حول قضايا التجوال
القصري للفن من بلده الى بلدان أخرى.
واألهم من كل ذلك ،تلتقي مصالح هذه الشبكة مع المصالح
األوروبية اقتصادي ًا في قضية االستثمار في الكفاءات في
دعم اإلنتاج .أوروبي ًا هنالك وعي بمقدار تأثير الفن على
تشكيل الرأي العام ،فعلى سبيل المثال شاهد  ((( 42من
االلمان العروض الحية في عام  ،2011وهذا االقبال الكبير
على العروض الحية ،يؤثر في الرأي العام ،وقد شهدنا ذلك
(((
فعليا ،عبر عدة عروض منها ما قام به مركز Politische
 Schönheitمن عروض فنية مسرحية الستفزاز الرأي العام
كعرض “رسائل النمور لإلنسانية” الذي قامت به الممثلة
السورية مي سكاف وعرض “الموتى يأتون” اللذين شهدا
صخبا إعالميا عاليا في ألمانيا ،ونقاشا متأججا حول قضايا
اللجوء .فإذا كان اهتمام الساسة واالقتصاديين األوروبيين
هو استثمار الكفاءات في سوق العمل في الدفع باتجاه قضايا
سياسية معينة ،فإن الفنانين العرب والسوريين ،تلخصت
تجاربهم السابقة في شح العائد المادي للفن ،وندرة االعتماد
عليه كمصدر وحيد للدخل ،ومن أهم أسباب انطالقهم نحو
أوروبا ،كمئات آالف طالبي اللجوء ،في أوروبا ،هو البحث عن
الفرص باإلضافة للحريات .لكن المميز ،وما يضاف إلى
تجربة هؤالء المئات من اآلالف ،هو أن العامل في المسرح
يعتبر وسيطا ثقافيا ما بين حضارتين ،وأي فرصة سيبحث
بد وأن تتناول الحدود بين الحضارات وما
عنها في أوروبا ال ّ
يندرج ضمنها من ثقافات .وإن أي تجربة إنتاج مسرحي تجمع
مسرحيين سوريين بأوروبيين ال بد وأن تنضوي القضية
االجتماعية المحلية والعالمية ضمنها ،سواء عبر لغة العرض،
أو موضوعه ،أو فرص التشاركية في اتخاذ القرار خالل إنتاجه.
إن طبيعة األعمال المسرحية التي يتم العمل عليها في
العقد األخير تتناول قضايا عربية عامة ،وفي كثير من
األحيان إنسانية من وجهة نظر العاملين في المسرح ،وهي
بطبيعة الحال تتناول الربيع العربي وتجلياته على سرديات
المجتمعات التي عاشت هذه التجربة .وتشكل السرديات في
أغلب األحيان المادة األساسية للعمل المسرحي .وفي الحقيقة
تجاوزت بعض األعمال السرديات التي تتعلق بالسنوات العشر
الماضية إلى تلك التي تناولت سرديات لم تكن لترى النور في
بلدانها في ظل دكتاتورية األنظمة ،فلم تقدم بدافع رقابة
ذاتية أو من قبل رقابة الدولة ،ولكنها تشتمل على األهمية
ذاتها وباإلمكان اسقاطها بسهولة على الواقع الحالي.
وإذا كانت األعمال المسرحية التي يؤديها السوريون ليست
رومنسية ،بل واقعية ،تصور التناقضات االجتماعية
والسياسية تصويرا انتقاديا كمسرحية في حالة ثائرة In the
 )Eruptive Mode ) 2017بإخراج الكويتي سليمان البسام،
5 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Culture_statistics_-_cultural_participation#Attending_live_performances
6 http://www.politicalbeauty.com/eatingrefugees.html

ومشاركة الممثلة السورية حال عمران ،وربما انطباعية تقول
انظر إلى صدق هذا العمل ،باإلضافة إلى واقعيته كعرض
سكاف في رسالة النمور إلى االنسانية ،أو عرض“ يوميات
ثورة يتيمة“ ( )Chronical of an Orphan Revolution 2017
لليلى ربيع ،أو رمزية كعرض” قيلولة”  )Siesta) 2017لمي
سعيفان التي استجلبت فيه رموزا ً احتوت عليها أحالم ومنامات
لسوريين ،ومنحتها الحياة على خشبة المسرح .وعلى اختالف
المدارس الفنية التي تنتمي إليها هذه العروض ،فإنها تجتمع
تحت إطار مسرح المهجر ،الذي يعتبر ركيزة الستمرارية
الشبكة الفنية المسرحية ،فالحوارات عليها أن تستمر لتسهم
في إحداث تغيير ما على أنماط اإلنتاج المسرحي العربي
الحالي في أوروبا ،والذي من شأنه أن يقود الرؤى االجتماعية
في أوروبا ،وربما يدفع إلى تشكل حركات اجتماعية عالمية
تتناول الفن في المهجر.

خامسا :الدراسات ما بعد الدرامية ومسرح
سوري هجين
الدراسات ما بعد درامية تتناول بكثرة مفهوم الهجين وترتكز
على مزج االشكال الفنية لتعيد طرح المألوف بصورة جديدة
تتفاعل مع القضايا الثقافية والمدنية المختلفة ،فهي تقوم
أيضا بمزج الظروف االجتماعية لجماعة ما ،وهنا تشمل حالة
اللجوء أو الحرب ،واآلراء االجتماعية والسياسية واألجندات التي
تدعم كال منها ( .)Lavender 2016ومن منظور الهجين
المرتبط بالشتات كمفهوم ،يأتي الهجين ليعالج قضايا
الحدود بين الثقافات عبر الدراما ولكن ال يزيلها ،ولكنه يقود
إلى سبل التخلص من التعقيدات التي تنتج عنها (Ang
 .)2003ويطرح بهابها مفهوم “الفضاء المتجاوز” والذي
يسمح به الهجين إلنتاج وخلق ما هو جديد من عناصر غير
متشابهة ،لكنه يحتوي صفات كل من هذه العناصر بشكل
منفصل ( .)Bhabha in Jeffers 2014ولكن تصطدم هذه
التوصيفات حول الهجين مع الواقع الذي يقدمه الفنانون
السوريون؛ فمثال ،ينحصر عديد من العاملين في إطار
مشاريع ذات موضوعات تتعلق باللجوء أو الشتات تحديدا،
وبالتالي تقوم بطرح الهجين ضمن هذا اإلطار الضيق ،فنجد
عديدا من المشاركين في أعمال مسرحية من بين السوريين
توظف طاقاته في المسارح تحت عنوان “فرقة الشتات” ،أو
“فرقة الحدود المفتوحة” .وإذا لم ينتموا لها ضمن هذا اإلطار،
نجد المشارك السوري يعمل ضمن إطار انسجامه اللغوي
بحكم معرفته باللغة االلمانية ،وبالتالي تصير إنتاجاته
منسجمة تماما مع سياسات المسرح الذي ينتمي له ،فينخرط
كما في حالة طارق عبوش ،المسرحي الموسيقي الذي تحدث
االلمانية في المسرح الذي يشارك فيه وبدأ باستخدام الجيتار
بدال من العود ضمن الفرقة التي انتمى اليها في ألمانيا .وكما
أوضح العبوش فإن اندفاعه نحو الجيتار ليس تخليا عن تقديره
للعود وحبه له ،بل ألنه استخدم العود في البدايات واستغرب
اآلخرون ذلك ،بل واستمتعوا بالعرض ،ولكن الظروف التي
ُيعزف فيها العود  ،ال تتماشى مع طابع الفرقة ،فطلبوا منه
أن يجرب الجيتار وقام بذلك ،ليس انصياعا ،بل عن قناعة
بأن الظروف التي يعزف فيها العود مختلفة ،ومن الصعب أن
تنتمي لفرقة موسيقى عصرية ألمانية .ومن هنا يظهر أن
الهجين الفني الذي تم إنتاجه يقتصر على الجغرافيا وليس
على األدوات الفنية (العبوش .)2017
كما أن ما باإلمكان استخراجه من أي ثقافتين مختلفتين،
إحداهما سورية بإمكانه أن يحتفي بعناصر ثقافية سورية،
ولكن تبقى التساؤالت حول قضية الفن الشعبي وقدرة أي

69

فنان سوري على استخدامه في إطار هجين فني .ففكرة
تمويه الحدود بإمكانها أن تجعل طرفين يقفان على منصة
واحدة حول هدف واحد ،ولكن ليس بإمكانها الحديث عن موروث
شعبي بالطريقة التي يقدمها الشعب نفسه عن نفسه دون
دخيل .والسؤال األهم :هل يهتم العاملون بالمسرح السوري
في أوروبا حاليا بالفن الشعبي كأولوية /سواء في هذه الفترة
أو في فترات الحقة؟ وبالتالي هل للفن الهجين آفاق للتطور
بحيث تشتمل عليه؟
بحسب المدرسة الرومنسية ضياع احتمالية الفن الشعبي
ضمن األعمال المشتركة يسببه ضياع فكرة التلقائية
الجماعية في اإلنتاج دون مؤلف ،على اعتبار أنه فن طبيعي
في مقابل الفنون المصطنعة ،وبالتالي ال يمكن استعادة
ما قام به مغنو الثورة في الفن السوري الحالي خارج سوريا
مثال ليشكل المادة األساسية للعمل المسرحي السوري خارج
سوريا ،هذا على الرغم من تدفق الوثائق التي تبين الحشد
الشعبي وغناء الثورة في العديد من االعمال التي تم إنتاجها
حتى اللحظة .ويلحق بذلك السؤال :هل تقع الجماعية ضمن
إطار اهتمام العاملين في المسرح خارج سوريا؟ اغاني الثورة
ضد النظام حالة تكونت بين الناس ،وأفرزت فنا يعبر عن
روح الجماعة ،ومن ثم انتقل الفن إلى مناطق أخرى ،وصار
متواجدا في العديد من األعمال الفنية التي يتم إنتاجها حاليا
على خشبة المسرح في أوروبا فنجدها في عرض ليلى ربيع
يوميات ثورة يتيمة “Chronical of an Orphan Revolution
وعرض زقوت “حبك نار” ،وعروض لمؤدين جدد راجت
أعمالهم في أوروبا كثيرا مثل فراس الشاطر وغيرهم.
فبمقاربة بسيطة مع التجربة الفلسطينية في ما يتعلق
بالهجين الفني مثال ،فقد أوجدت أعمال فنية غلب على
دوافعها التضامن مع اإلرث الشعبي الفلسطيني واالحتفاء
به ،كمشاركة بعض الفرق العالمية للرقص في عروض
مشتركة مع فلسطينين ضمن مهرجان الرقص المعاصر،
وقد راجت هذه الفكرة خالل السنوات الخمس الماضية
على األقل .كما أن هناك تجارب مسرحية مثل تجربة عمل
“كوفية” ،و”مونولوجات غزة” لمسرح عشتار حين عرض
خارج فلسطين ،وأخرى ،ركزت جميعها على تضامن مع
التجربة الجماعية الفلسطينية من ناحية ،وتمازج الثقافات
في قالب فني واحد .أما في الحالة السورية ،فليس أبلغ من
تجربة ليلى ربيع في صناعة الهجين ،ففي عرضها يوميات
ثورة يتيمة “Chronical of an Orphan Revolution
تمزج سوريتها في فرنسيتها كي تبحث عن هويتها الفردية
الحالية ،ومعها فنانون بجنسيتين أيضا ،يشاركونها الهدف
نفسه :تؤدي ربيع دور الشخصية الثالثة ،ومهمتها الترجمة
إلى الفرنسية لمقطع حديث بين شاب وامرأة سوريين أحدهما
في سوريا واآلخر في المهجر ،فيكتب األول للثاني ،وتترجم
بصوتها وبالنبرة نفسها كأنها تتقمص شخصية كل منهما
بصورة حاضرة ماديا على خشبة المسرح .تستخدم ربيع
جسدها كوسيط لغوي بشري بين سوريين يتواصالن رقميا.
وكأن الهجين هو الحالة الثالثة لحالتين األولى أمامنا على
الخشبة وهي حالة الحاضر حيث نحن في المهجر ،والثانية
هي الماضي الذي تركناه حين ارتحلنا وهو ما زال باقيا هناك
في سوريا .ويشكل الهجين تدخال هوياتيا بين السوري
والفرنسي في شخصية ليلى الحقيقية ،وتلك االفتراضية
على الخشبة .اقتباس ربيع من النص الخاص بالعطار الذي
اشتمل على حوار بين شخصيتين ،أضافت لهما بعدا آخر في
شخصية ثالثة ،وجدت فيها ربيع صفات من الشخصيتين
االثنتين ،ولكن بقالب جديد يمثلها حاليا .وفي الحقيقة ،إن
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اشتمال العمل المسرحي على عناصر من الغناء الشعبي
للثورة ،كان يشكل ضرورة أساسية لربيع استمدت منها عمق
السياق كي تتقاطع في هويتها مكانيا وزمانيا كهجين يجمع
هويتين معا.

خامتة:

بد من التعمق أكثر في الحديث عن أعمال مسرحية ننتج
ال ّ
بمشاركة عربية في أوروبا ،وعمليات إنتاجها ،وال بد من التبحر
أكثر في تفاصيل العالقات التي تحكم إنتاجها .ليست التجربة
الفنية المسرحية السورية يتيمة ،إنما باإلمكان أن نقول
إنها على أعتاب اليتم إذا ما استمر النظر لما ينتج كمحاوالت
للتعبير عن األحداث وقساوتها ،أو محاوالت لمقاومة منع
الحريات فقط ،،أو محاوالت بهدف االندماج فقط ،أو البحث عن
لقمة العيش فقط .ال ب ّد لاللتفاف نحو إمكانيات تشكل شبكة
فنية ضاغطة أجماال في المهجر تتناول كل ذلك معا.
يفتح هذا المقال الباب أمام فهم التجارب الفردية للفنانين
السوريين اجتماعيا وفنيا ،وتبدأ من تجاربهم في سوريا أوال
وتمتد لتشمل تجربة الخروج منها وآليات العيش خارجها ،وما
تم عبر هذا التسلسل الزماني من إنتاج مسرحي .إذا ما كان
الهجين في المسرح العربي في أوروبا ال مناص منه ،فما هي
أشكال هذا الهجين ،وكيف يستطيع أن يتجاوز سلطات وقوى
قد تكون أكثر قهرا ً من سطوة األنظمة التي طالما عانى منها
سابقا.
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المسرح واألنثروبولوجيا أية عالقة
مراجعة نقدية

د محمد نوالي

العالقة بني امل�سرح والأنرثوبولوجيا

يعتبر مصطلح األنثربولوجويا المسرحية مصطلح ًا
غير(متواطئ  ) univoqueبل هو متعدد الداللة ،équivoque
فهو «يغطي مجاالت بحث متعددة ،وأشهر مجال تحاول
استكشافه ،يمكننا تسميته بالفينومينولوجي ،وفيه نجتهد
في تمييز المظاهر األنثروبولوجية الملموسة في المسرح،
وكذلك المظاهر المسرحية الواضحة في األنثروبولوجيا،
كالطقوس واالحتفاالت وغيرها ،وهناك مجال ثانيا يمكننا
تعريفه كمجال أنطولوجي يجتهد في محاولة استكشاف
كنه وجوهر المسرح ،وأخيرا ً يأتي مجال يمكننا أن نعتبره
عملي ًا تبلورت داخل إطاره تجارب ثرية ( )...هو المجال العلمي
لألنثروبولوجيا المسرحية والتي أرسى قواعدها العلمية باربا.
« 1وهذه األنثربولوجيا األخيرة هي التي «فتحت الطريق للعديد
من الباحثين ،وجعلت أدوات التحليل ،التي اعتمدت طوي ً
ال على
السيميولوجيا بجمودها ،أكثر مرونة بارتكازها على البعد
2
اإلنساني الذي تتيحه األنتروبولوجيا».
يفسر حسن يوسفي أسس العالقة بين المسرح
واألنثروبولوجيا في كون «هذا العلم اإلنساني الحديث النشأة
يشتغل في عالقته بالفن المسرحي ،إما باعتباره استراتيجية
ثقافية ،أو نظرية مسرحية قائمة بذاتها ،أو ترسانة نقدية
تبلور منظورا ً شمولي ًا من أجل « تحليل الفرجات» .كما أن
المسرح نفسه بتعدد ممارساته وانبثاقها من سياقات ثقافية
متنوعة ومختلفة ،يفتح أمام األنثروبولوجيا آفاق ًا رحبة إلعادة
النظر في موضوعاتها ومفاهيمها السائدة 3».فمن جهة كونها
استراتيجية ثقافية ،فإنه يمكن من خاللها مالمسة التجسيد
المسرحي ـ ضمن سياق ثقافي ما ـ لقضايا حساسة تتصل
بمفهوم اإلنسان في عالقته بالمقدس ،والجسد ،والمتخيل،
والميتافيزيقا ،وقضية العودة لألصول .أما من جهة كونها
نظرية مسرحية ،فتندرج في إطار اتجاه قائم بذاته ،كما هو
الشأن لدى أوجينو باربا ،وأخيرا ً باعتبارها ترسانة نقدية،
لتحليل الفرجات التي نظَّر لها باتريس بافيس.

72

�أ ـ اجل�سد حمور التقاطع بني الأنرتوبولوجيا وامل�سرح

تلعب األنثربولوجيا ـ حسب مونيك بوري ـ دورا ً مضعف ًا .فهي
بحث عن األصيل ومحاولة لترسيخ حوار الثقافات ،باعتباره أداة
للبحث عن الذات وطريقة لمواجهتها مع الذوات األخرى .وهذا
البحث يؤدي إلى ربط الصلة بالذات عن طريق نمط أصيل من
يتم
التواصل مسكون بهاجس المشاركة والمعايشة الفعليةّ .
عبره محاولة «إقامة محاكمة لنمط في التفكير واللغة مبني
على العقالني وعلى الكتابة ،ومنفصل عن المحسوس وعن
4
الجسد».
فقد دعم التطور التكنولوجي الحياة الفردية ،وألغيت الحاجة
إلى التواصل في المجتمعات الموسومة بالمتحضرة «بمعنى
أنه بعد مرحلة تحديث المجتمع كان من الالفت للنظر في هذه
المجتمعات أن اإلنسان لم يعد يحتاج لتلبية حاجاته اليومية،
ألن يتكلم مع اآلخر ،أو يتواصل معه ،ألن اآللة تقدم كل
الخدمات التي يحتاجها ،وحتى حين يكون هناك احتكاك بين
إنسان وآخر في الشارع أو في محال البيع يبقى هذا التواصل
ضمن نوع من حوار اللياقة االجتماعية ،ويغيب عنه التواصل
ُ ةً 5
كلِّ َي « .
وتحيل مقولة األصالة ـ حسب مونيك بوري دائم ًا ـ على نوع
من التواصل الذي يتحقق في المجتمعات المبنية على صالت
ملموسة بين األفراد .وتمنح القرابة النموذج عنها بشكل عام.
هذه التجربة الشمولية تعني اإلدراك الملموس لذات بواسطة
ذات أخرى .وهذا ما تفتقده المجتمعات الغربية ،لكونها
مجتمعات كتابةُ ،يهيمن فيها تشعب األشكال غير المباشرة
في التواصل .وهو ما أضفى عليها «خاصية الالأصالة» التي
تعني ضياع تراث وتقليد أصيلين من الشفوي ،ومن التواصل
الحي الذي كان ُيعاش مع الحكواتيين ،والكهان ،والحكماء
القدماء.
وكما تذهب مونيك بوري فإن «كل الكتب المقدسة في
مكتباتنا ،كشواهد وأعالم على تاريخنا ،سلبتنا شيئ ًا أساسي ًا

م�سرحية غرفة في الهند �إخراج �أريان منو�شكين  -فرن�سا
هو :العالقة المعاشة مع تقليد حي 6».وربما كان مردُّ ذلك
إلى تغييب طاقة الجسد باعتباره أداة لفهم العالم ،ومصدرا ً
للتعبير كما يذهب ميرلو بونتيي  Merleau – Pontyفي نهاية
فصل «الجسد باعتباره تعبيرا ً والكالم» حيث يقول« :على
الجسد أن يصبح في نهاية التحليل ،الفكر ،أو القصد الذي
يدلنا إليه ،فهو الذي يشير ،وهو الذي يتكلم 7».إنه «الكوجيتو
الجسدي «الذي يكون أصال للمعرفة عبر ميكانزمي اإلسقاط
 projectionالذي يتحول بموجبه الكون إلى جسد ،واالستبطان
 introjectionالذي يتحول به الجسد إلى كون.
وبما أن األنثربولوجيا حاولت تعزيز هذه العالقات عن طريق
فسح المجال للغات الجسد فإن المسرح حتم ًا يتقاطع معها
في طموح العديد من المسرحيين إلى بناء تواصل ملموس
ومباشر بين األشخاص « .فالمسرح الذي أصبح ُينظر إليه
خصوص ًا بعد أرطو كفضاء قابل لالنفالت من سيادة النص،
وكمكان للقاء الجسدي الملموس بين الممثلين والمتفرجين،
أال ُيقدم حق ً
جد عميقة في
ال مميزا ً لتجريب عود ٍة نحو أصالة ّ
عدة تجارب ُمؤسسة على
العالقات اإلنسانية؟ من هنا أتت ّ
البحث عن «االتصال « وعن « المشاركة « وعن « اللقاء» ،تفضل
الشفوية والجسد .وتحاول باستمرار إنتاج عالقة أكثر أصالة
مع اآلخر ،أي عالقة حقيقية بين ذات وذات أخرى 8».ال أن يتحول
المسرح إلى عرض يقود إلى نص يعتبر في ذاته وثيقة جامدة
محنطة بفعل الكتابة واللغة الملفوظة .فهذه العملية تقتل
فاعلية الحركة المعاشة ،باعتبارها إحساس ًا معاش ًا يحمل
في ذبذباته تواص ً
ال مع بذور البدء الندية المستعادة في وهج
الحلم ،ال إحساس ًا مصوغ ًا في جاهزية التنميط ،وحذلقة
الكلمات المنتقاة بعناية ،تعبيرا ً عن بالغة تسبح في ركام
االجترار والتهافت الممل لح ّد الغثيان.
تم االتجاه نحو عوالم الشرق التي رسم لها المخيال
لقد ّ
األنثروبولوجي الغربي أبعا َد الجنّة المفقودة بتعبير مارسيا
إلياد ،وكان ذلك استجابة لنزوع عام في استعادة األصيل .فقد
المعلم األول.
تحول هذا الشرق إلى ُمعلِّم قادر على إبطال سحر ُ

وهو شرق تقوم دروسه على لغة الجسد وإمكاناته الخارقة
في التعبير والمحو والتمثيل وهو ما جعل منه ترياق ًا ألمراض
المسرح الغربي الذي استنزفه النص .كما تحول إلى يتوبيا
تطفو في أفضيتها أحالم المسرحيين الغربيين الثوريين
الطامحين إلى تأسيس مسافة نقدية مع التقليد المسرحي
الغربي ،بتعبير جورج بانو  « :George Banuكتب هرمان هسه
رواية جعل منها جيل  68إعالن مبادئ هي « السفر إلى الشرق
« .لقد اتبع طريق التكوين هذا متمردو المسرح ،طيلة القرن،
وسمح لهم بإقامة مسافة نقدية إزاء المسرح الغربي ،انطالق ًا
9
من أمانيهم الطوباوية المحققة على الخشبة الشرقية.

ب ـ رهانات البحث يف عالقة امل�سرح والأنرثوبولوجيا ح�سن
يو�سفي �أمنوذجا

يؤدي البحث في عالقة المسرح باألنثروبولوجيا في إطار
الميتالغة المسرحية التي يراهن عليها يوسفي دورا ً مزدوج ًا.
يتمثل الدور األول في محاولة تصحيح ما يعتبره تمثالت
عامة تفتقد النظرة العلمية والفهم الصحيح ،مما شاع لدى
المسرحيين المغاربة ممارسين ومنظرين ونقادا ً بخصوص
بعض المفاهيم واالتجاهات التي غزت خطاباتهم ،دون
احتياط وال تحفظ ،وال يقظة معرفية بمتطلباتها المعرفية
والمنهجية .كما أن الدور الثاني يحاول إثارة االنتباه لبعض
الموضوعات والثيمات التي كانت مدار الخطاب األنتروبولوجي
المسرحي العالمي ،ومنها :القناع ،والجسد ،والميتافيزيقا،
والعودة لألصول ،وأخيرا ً الجماليات الشرقية .وهذه الثيمات
هي التي تفتتح مجال بنية معرفية لها أثرها الكبير في تغيير
فهمنا العام للمسرح ،وقضاياه الفنية والفكرية والفلسفية.
السيما وأن بدا المسرح بدأ يتغير في ّ
كل شءي منذ أن هبت
عليه رياح الحداثة والتجريب.

 :2رهانات امليتالغة امل�سرحية الأكادميية:

يعتبر التبسيط واالختزال من األعراض السلبية التي غالب ًا ما
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يعانيها نقدنا ،وينتج عن هذا التبسيط سوء الفهم وتضخم
الخطاب ،إذ تتحول المنظورات والنظريات إلى جملة من
الشعارات التي تفتقد السند العلمي .وهو ما يجعلها فريسة
االنفعاالت والدوغمائية والعقدية التي ت َُحنّط أي فعل إبداعي
متحرر يستوعب خطواته بنوع من الحيطة والحذر واليقظة
اإلبستيمولوجية.
لذا كان على الثقافة األكاديمية أن تعمل على التصحيح
والتوجيه .وهو ما يصرح به يوسفي في قوله « :إن هذا التنظير
الخارج من رحم الجامعة جاء ليصحح األوضاع الملتبسة التي
خلقها بعض منظري الهواة ،فهو لم يبلور نظرية وثوقية
جاهزة من شأنها أن تتحول إلى « سرير بروكست» بالنسبة
لإلبداع المسرحي ،وإنما انطلق من استراتيجية تأسيس
قاعدة علمية للثقافة المسرحية المتداولة بالمغرب .لذا،
حرص الباحثون على االنفتاح على المدارس واالتجاهات
واألفكار والمناهج ،والمفاهيم والمصطلحات المسرحية التي
من شأنها أن تغني التداوالت المسرحية ،وتعمل على تجديد
التفكير المسرحي ،ولم ال تلقيح اإلبداع الح ّر بجرعات من
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الثقافة المسرحية العالمية».

التمييز بني الإطالع والتّمثُّل:

كاف ما لم
يرى يوسفي أن االطالع على تجارب الغير غير ٍ
تسنده معرفة علمية تقوم على استيعاب التجليات الفكرية
والجمالية ،و تمثل المبادئ األساسية التي تقوم عليها.
وعليه يرى موضوع «عالقات المسرح المغربي» ينطوي على
مصادرات وأحكام جاهزة ،يتعين معاودة مساءلتها .فمن
منطلق التمييز بين اإلطالع والتمثُّل ،نراه ُيصحح الفهم
السائد للمسرح الفقير لجروتوفسكي .وهو فهم ُي َغي ُِّب أبعاده
وعمقه الفلسفي والفني ،وغِ ناه الجذريِّ االنقالبي
الجمالية ُ
ً
وثوريةً
طليعيةً
ً
في تاريخ المسرح .وقد
الذي رسم آفاقا جديدة
نشأ عنه تضليل نعت الفقير الذي ف َُهم عنه غياب اإلمكانيات
أو االقتصاد فيها .واألمر ذاته كان مع مسرح القسوة ألنطونان
أرتو .ويرجع يوسفي سبب ذلك إلى « قنوات التعرف الناقصة:
(الترجمات الجزئية ،التلخيصات ،المعرفة الشفوية داخل
المهرجانات المسرحية) ،في غياب التعامل مع المتون األصلية
ـ إلى مشترطات السياق السوسيو ـ ثقافي المغربي ،والسيما
خالل السبعينات حيث كان المسرح المغربي يعيش على إيقاع
عنف مزدوج :عنف مادي(غياب اإلمكانيات) وعنف رمزي (غياب
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الحريات) .

و�إذا كان الأمر كذلك فهل ي�سد هذا النق�ص الإطال َع على املتون
الأ�صلية؟

إذا كنا نوافق يوسفي في ضرورة اإلطالع على الكتابات
والدراسات األساسية لفهم أبعاد الفلسفات الجمالية والثورية
لالتجاهات المسرحية عامة ،واالتجاهات الطليعية خاصة،
فإن ذلك وحده لن يغني عن اإلطالع المباشر على التجارب
المعملية ،فإبداعات أرتو وجروتوفسكي وبريخت وباربا
ومنوشكين وغيرهم تمت في مختبرات معملية كما هو الشأن
عند جروتوفسكي ،وفي معاهد تمرينية أشبه بالمحاريب عند
باربا وسافاريز وفي صناعة الفرجة عند أرتو ،وفي الفلسفة
اإلخراجية عند بريخت .فهؤالء مارسوا تنظيراتهم على جسد
الممثل وفي حدث اإلخراج وصناعة الفرجة ،وبذلك كانت
كتاباتهم شروح ًا ُكتبت على هامش الفعل اإلبداعي األصيل
الذي يستطيل من خالل تداريب شاقة وتمارين خاصة.
فالنص المسرحي لم يعد وليد كتابة نصية أو ركحية إخراجية
مشروطة بتحكم المؤلف والمخرج ،بل أضحى وليد تمارين
حركية لن تستطيع الكتابة تقييدها ،أو التعبير عنها ،تمام ًا

74

كما لن تستطيع أي ميتالغة تثبيت حدث العرض المسرحي
المستعصي على التثبيت.
وقد كان هذا المطلب تحدي ًا أمام هؤالء المسرحيين أنفسهم،
في معرفتهم بالمسرح الشرقيِّ الذي يستلزم « المعرفة
المباشرة ،لذا ،قال مايرهولد ،خالل العشرينيات ،أنه على
الرغم من معرفته القرائية بالكابوكي ،إال أنه لم يستطع
ّ
ولعل هذا ما يفسر
استعمال هذا الشكل إال عندما شاهده.
أهمية الجوالت والحصص التقديمية التي سمحت باللقاء
الملموس ،باعتبارها مصدر العروض المسرحية ،ليس
انطالقا ًمن معرفة ،وإنما انطالق ًا من التجربة بكل ما تولده
من اكتشافات وأخطاء شعرية» .12وهذا لن يتحقّ ق إال عبر
وسائط قد ال تتحقق لمسرحيينا بسبب غياب اإلمكانات،
وغياب التعامل الجدي مع موضوع اإلبداع المسرحي ،فهذا
اإلبداع الذي ال يجب النظر إليه باعتباره ترف ًا وإنما باعتباره
مطلب ًا رئيس ًا للتحديث وأفق ًا واعدا ً للتنمية واالستثمار في
الرأس المال الرمزي والثقافي ،ورافدا ً مهم ًا لصناعة الفرجة
التي جعل منها العصر والتطور التقني والمعلوماتي والرقمي
مجا ًال ُمربح ًا اقتصادي ًا وثقافي ًا إلى جانب دوره في التنمية
البشرية وتطوير سقف القيم .وهو ما يقتضي تبلور فهم
جديد إلدارة المجاالت الثقافية عامة وشؤونها ،وإدماجها في
النسيج التنموي واالقتصادي ،بدل االكتفاء بالخطاب األدبي
التي تظلله مسحة من الشفافية والمثالية التي ال تُصنع بلغة
األرقام في عالم تحكمه متغيرات األرقام.

وليتحقق ذلك ،كان من الالزم القيام بجملة من الإجراءات التي
نحدده على النحو التايل:
•االنتقال بالمسرح من النسق الثقافي المغلق ،والخطابات

اإليديولوجية الفضفاضة ،إلى الفضاء اإلنتاجي والتنموي
واالقتصادي الواعد ،والنظر إلى المسرح باعتباره مجا ًال
استثماري ًا حقيقي ًا ُمتعدد األبعاد ،ورأسما ًال ثقافي ًا مهم ًا.
•استقطاب المهرجانات التجريبية العالمية ،ومساعدة
الفاعلين في الحقل المسرحي :أكاديميين وأطراف
صناعة الفرجة ،والنقاد لحضور بعض ًا منها.
• إقامة مختبرات معملية لصناعة المسرح قصد تطبيق
بعض هذه النظريات ،واستقدام أطر فاعلة وخبرات
مسرحية قصد االحتكاك بها واالستفادة منها على غرار
ما يقام على أصعدة رياضية مث ً
ال.
•تدعيم مجموعات البحث في المسرح والدراما ،وتعميمها
على الجامعات والمعاهد المختلفة .ومدها بكافة
المستلزمات المادية والتقنية.
• تشجيع الترجمة ،ونقلها من الحيز الفردي إلى العمل
مؤسستي .ضمن أهداف
الجماعي المنظم تحت إشراف
ّ
ثقافية وعلمية إستراتيجية،
• تشجيع التأليف المسرحي نقدا ً وإبداع ًا.
•اعتماد لغة الحوار بين أطراف صناعة الفرجة قصد
تشجيع التواصل الفني والفكري بين مهن ّيي المسرح،
ومبدعيه ،والنقاد ،واألكاديميين ،والصحفيين.
•إعادة االعتبار لوظائف المسرح التربوية ،والتوعوية،
وتحقيق نوع من التوازن بين هذه الوظائف واآلفاق
الجمالية.
•اعتماد المسرح في البرامج التربوية والتعليمية ،ودراسة
كافة اتجاهاته من الكالسيكية والرومانسية والرمزية
وغيرها ،بدل االكتفاء بالمغالطات التصنيفية التي تتخذ
خطاب اإلقصاء عبر تبني شعارات حداثية.
من المعلوم أن للعمل الدرامي والمسرحي خصوصياته،

فال تكفي فيه القراءة وتصفح المتون والمؤلفات ،والتأمل
في الكتابات ،لضبط توجهاته وتحققاته ،أو امتالك عوالمه
الحقيقية بمنأى عن المعايشة المباشرة لها .كما قد ال يكفي
االسترشاد بالميتالغة التي تتناوله ـ على أهميتها البالغة ـ في
غياب التعامل الحيِّ مع التجارب المسرحية .وهذا يقتضي
تغيير الخطاب حول المسرح جذري ًا فقد غير هذا الخطاب
بالفعل من تشكيالت عباراته وما يطفو في سطحها من عمق
القضايا بالمنظور الفوكوي ـ نسبة لفوكو ـ وذلك ما نالحظه
بالفعل في تطور الخطاب النقدي المسرحي المغربي الذي بدا
يسير على هدى الخطاب النقدي المسرحي الغربي.
فقد تد ّرج الخطاب المسرحي بدءا ً بالسبعينيات من تناول
القضايا العامة المرتبطة بالسند األيديولوجي ومنها :
الهوية ،والتراث ،والتأصيل ،والتأسيس ،والتجريب ،إلى تناول
القضايا التقنية التي فسح ظهور مناهج نقدية حديثة من
بنيوية وسيميائية لها المجال .وقد برزت في ظلها تيمات
ملحة منها :الدرامية ،والمسرحة ،والميتامسرح ،والبحث في
التمسرح وأسس السينوغرافيا ،وإلباس الهوية اإلجناسية بعدا
تأصيليا ببروز مفاهيم جديدة مثل الحلقة ،والسامر ،والتراث،
والتجريب .أما المرجع فكان الطليعة وخطاب المعاصرة
والتحديث.
ثم ظهرت موجة تتناول القضايا القرائية مع موجة نظريات
التلقي ،والهيرمونيطيقا التي واكبت انتشار معرفة أكاديمية
باالتجاهات الطليعية .وهي معرفة صحَّحت ما ساد عنها
من تفسيرات سطحية مختزلة .من هذه القضايا :أسس
الدراماتورجيا ،ولغات المسرح ،ولغات الخشبة ،والميتالغة
المسرحية ،والمسرحة ،والتحليل الدراماتورجي .ويتمثل
مرجعها في السيميولوجيا وعلوم االتصال ونظريات التلقي.
وبتزامن معه ،كانت العودة لخطاب التأصيل الذي تحاول
األنثروبولوجيا أن تمنحه أساس ًا إبستيمولوجي ًا وشرعية علمية،
مع ظهور ما يسميه يوسفي بالحساسية األنتروبولوجية،
التي كان المسرح مدخ ً
ال لها بعدما كانت ـ كما يالحظ يوسفي
ـ خطاب ًا مستحي ً
ال في بحر الستينيات والسبعينيات ـ ويفسر
ذلك بقوله« :لم يكن ممكن ًا إذن ،حتى على صعيد االهتمام
األكاديمي ناهيك عن المجال الثقافي العام ،إرساء دعائم
خطاب أنثروبولوجي مغربي خالل الستينات والسبعينات
نظرا ً لطبيعة الفترة وأولويتها سواء بالنسبة للدولة (المركزية
السياسية واالجتماعية والثقافية) ،أو بالنسبة للمجتمع المدني
(الوحدة الوطنية ،الهوية الصراع الطبقي ،اإليديولوجية
الماركسية) ،ونظرا ً كذلك القتران الخطاب األنثربولوجي لدى
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المغاربة آنئذ باالستعمار».
ويفسرحسن يوسفي العودة إلى إحياء الخطاب األنثروبولوجي
المرتبط بمسألة األصول بقوله« :لعلَّ ما ساعدها على تحقيق
الشرعية داخل الوسط الثقافي ـ باإلضافة إلى التحوالت
الكبرى التي طرأت على الفكر المغربي خالل العقدين
األخيرين ـ هو كونها أدمجت هذه االهتمامات العلمية ضمن
الصيرورة المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة مغربية تعي
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جيدا ً عالقة التوازن بين الذات واآلخر».
بدأ الخطاب األنثروبولوجي يتمحور حول تيمات أصبحت
مبأرة في الخطاب النقدي المسرحي المغربي مؤخرا ً بشكل
جلي،ومنها :الجسد ،واألصول ،واالحتفال ،والمقدس،
والطقوس الفرجوية ،والفرجوي  ،le spectaculaireكما ينفتح
على الكرنفال والمزارات والمواسم واألعياد .ليستقر الخطاب
أخيرا ً في مفهوم المهنية.
لقد بدأ هذا التحول يتم مع كل عقد جديد ،ويتفاعل مع تطور
الدراسة الجامعيةً  ،ومع ظهور اهتمامات جديدة مواكبة لظهور

أجيال جديدة من الباحثين .غير أن ت ََغي َُّر الخطاب ال يعني تطور
في الممارسة المسرحية ،حتى وإِن بدا ت ََطوَّر الخطاب الذي
ُينسج حولها واضحا في موضوعاته واصطالحاته ومنظوراته.
وقد تم ذلك بظهور مرجعيات جديدة أضحي يتداولها الخطاب
النقدي الراهن ،تعددت أنساقها الفلسفية ،والبيداغوجية،
واالصطالحية ،واألنثروبولوجية ،والسوسيولوجية ،والمنهاجية.
وهذا األمر أعاد طرح إشكالية رهان الميتالغة المسرحية،
ووظيفتها بالنسبة للدراسة المسرحية وخطاباتها من جهة،
ثم بالنسبة للممارسة المسرحية وأفق تحديثها من جهة
أخرى.

 2ـ « 2العودة �إىل الأ�صول» �إب�ستيمي احلداثة الغربية:

بدأ البحث في األصول في الغرب مع العصر الكالسي وعصر
األنوار .فقد دشنا إجراء يتضمن التطرق إلى الموضوعات
انطالقا من أصولها :أصل المجتمع ،والمعارف ،واللغات ،وأصل
التباين بين الناس .وكان السؤال الرئيس الذي يتبادر إلى الذهن
يتمثل في معرفة ما إذا كان األمر هنا يتع ّلق بمحاولة تاريخية،
15
أم بإجراء يستهدف الكشف عن جوهر األشياء المدروسة.
فالبحث عن األصول أصبح بمثابة الهوس ،كما يالحظ مارسيا
إلياد في سياق كتابه الشهير « الحنين إلى الجذور» 16.وسرعان
ما تحول من عشق لثقافة اآلخر ،وانجذاب نحو سحر جمالياته
إلى استراتيجية تدميرية أو تفكيكية ،تتطلب جرأة صادمة،
وإحساس ًا عميق ًا بنظام األشياء 17،ووعي بالذات واآلخر وما
يحكمهما ،من اختالف وانفالت من قبضة العبارات الرائجة
ضمرة أم صريحة.
سواء أكانت ُم َ
َ
ّ
وشكلت هذه العبارات مجال النظرة لآلخر بما أنه غنى وفتح
ً
ً
ً
جديد ،فينتفي الشرق بكونه وجودا ملموسا حقيقيا ،ليصبح
مجرد متخيل إنشائي ٌي ّ
تشكل في فضاء العبارة وسلطة
الخطاب وإرادة المعرفة ،ونوع ًا من التمثيل الذي ُيعاين فيه
الغرب ذاته .ويفسر خالد أمين السبب بقوله« :لقد كان الصدام
االستعماري بين التمركز األوربي ،والثقافات غير الغربية التي
أعيد إحياؤها السبب في تعجيل المنعطف ما بعد الديكارتي
نحو الغيرية واآلخرية .وبواسطة إبرازها عبر التحوالت
والمراوحات األنموذجية للعصر ما بعد الحداثي ،فإن مفهوم
الذات بما هو ُكلِّية متجانسة قد ُزحزح عن مركزه ،مفسح ًا
المجال أمام ذاتية متموضعة ،أو باألحرى متشذرة ،يعاد بناؤها
باطراد ويتمُّ التفاعل معها بشأنها كما تعاد صياغتها داخل
18
النظام الرمزي من خالل عالقات حوارية متنوعة».
يبدو االقتراب من أفضية الشرق ومداراته في إطار الوعي
الضدي كما لو كان ظاهري ًا إرادة انفالت من مدار المركزية،
إال أن حقيقة األمر تتمثل في كونه وعيا بإعادة كتابة التاريخ
الغربي ،وإعادة اكتشافه وتشكيله من جديد .وقد تبدو هذه
الحقيقة صادمة النتظاراتنا التي قد تُدشَّن على تخوم َوهم
اعتراف الغرب بهذا الشرق الذي تشاركنا فيه بلدان تختلف عنا
فكرا ً وثقافة ومعتقدات .فالشرق هو «كيان ُمشكَّل « وليس
حقيقة تاريخية ـ كما يذهب بألمعية إدوارد سعيد ـ في بحثه
19
القيم «اإلستشراق  .المعرفة .السلطة .اإلنشاء.
ويعبر االتجاه نحو اآلخر الذي يبنيه الغرب في ُمتخيله عن
محاولة لالنفالت من سيطرة الكتابة ونزوعها الفاشستي
لكن رسم اآلخر
المتسلط عبر أصداء العبارة وتقنيات الخطابّ .
في إطار البدائي ،والفطري ،والطبيعي ،والجماعي ،واألصيل،
وكل النعوت المترادفة في هذا النسق قد ُينسي منطق
اإلقصاء من التاريخ الذي احتكره الغرب لنفسه .وكما يعبر
مطاع صفدي «فاألنثربولوجي الغربي حين يدرس اإلنسان
اآلخر ،ليس ذلك من أجل أن يكتشفه في اختالفه الحقيقي،
في مغايرته الخام ،وفي انزياحه الخاص ،وإنما يدرسه ليؤكد
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فيه كل ما يثبت ويعيد إنتاج مركزيته ،مقابل إعادة إنتاج
هامشية اآلخر .ليس عند هذا اآلخر ما يمكن أن ُيشكِّل مادة أي
اكتشاف .وهو ليس مبعثرا ً وبدائي ًا ،وغريب ًا ومتخلف ًا ومرتهن ًا
لطقوسه وعاداته الغرائبية هكذا ،إال أن ثمَّة إنسان ًا واحدا ً
هو اإلنسان { بالحرف الكبير} هو اآلخر المختلف ،واختالفه
هذا يخرجه من خانة اإلنسان .ومنطقة اختالفه ال تدخل في
المفكر قد تجاوزه تمام ًا ،فارقه منذ
جغرافية
ُ
الالمفكر ،إذ إنَّ ُ
أن شرع في تأسيس تاريخه .اآلخر المختلف الغرائبي الذي ال
يزال له ثمة وجود هناك ،إنما هو نصب من أنصاب ما قبل
التاريخ ..التاريخ الغربي طبع ًا ،الذي ال يحق ألحدٍ أن يكون له
20
تاريخ بهذا المعنى إال للغربي وحده».
تتمثل خطورة هذا الخطاب في التأثير الذي مارسه على
خطابنا المسرحي ،إذ وجهه نحو إضفاء الشرعية على ظواهر
شعبية كانت إلى حد قريب مدانة .فهذا الخطاب أصبح يتمسَّح
بدوافع تجريبية تزكي خطاب ًا إيديولوج ٍيا ُم َبطَّنا أصبح غارق ًا
في المحلية والقطرية ،بشكل يضفي على التأمل في
الذات صبغة نرجسية ،كما أصبح نوع ًا من القولبة لإلبداع
في مدارات الفلكلور الحزينة التي تعلوها الروح الشعبوية.
ولقد كان عبد الله العروي على حق في قوله« :إن إنكار
الثقافة الغربية ال يستطيع أن يشكل في حد ذاته ثقافة،
والرقص المسعور حول الذات المفقودة لن يجعلها تنبعث من
رمادها 21».فهل كان على ثقافتنا أن تضل حبيسة أنماط عليا
archétyمنحدرة من أدغال التاريخ الموغلة في القدمُ .يعاد
pes
ُ
الممِ ّل؟ ذلك ما كان على الميتالغة
تشغيلها بنوع من التهافت ُ
عند يوسفي تشريحه حتى ال تكتفي بالعرض والتلخيص.
كان هدف الغرب من البحث عن األصول هو محاولة استعادة
الصلة بها ،بدافع الحاجة إلى التوحُّد والمشاركة ،بعيدا ً عن
سلطة الكتابة والتقنية التي أفقدت اإلنسان الغربي اإلحساس
الحي مع اآلخر ،وأفقدته بالتالي دفء العالقات وحيوية
ّ
المعايشة .فقد أصبح الوسيط التكنولوجي يترجم التباعد
عن طريق االتصال والتواصل المنفصل .كما أصبح التمثيل
واالحتفاء بالنسخة ـ بتعبير خالد أمين الذي تسكنه لغة دريدا
ـ بدي ً
ال عن األصل.
وإذا كان هدف الغرب من الخطاب األنثروبولوجي يتمثل
في إحياء تقليد قديم يمثل التعايش مع األشياء والكائنات
وقد افتقده في ظل تحوالت الحداثة ،فإن عودة الشرق إلى
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األصول كان محاولة لكتابة تاريخ جديد ،عن طريق التنقيب
األركيولوجي في تربة المعتقدات الشعبية ،والممارسات
الطقسية ،وفي أشكال تقنيات الجسد الذي يمارس وجوده في
عتبات يتوحد فيها المقدس بالمحرم ،والحضور باالنمحاء،
واللذة باأللم ،وانثياالت اإلشراق ،بتصاعد الهيجان اإليروسي
الذي يحتفل بدافع الموت « »Thanatosالمعبر عن لذة الموت
You kill me you do me good «Tu me tues tu me fais du
 ،».bienوعن طريق الحفر الجنيالوجي الذي يتوخى معرفة

تكوُّن هذا التاريخ الهامشي ،ومعرفة انبنائه في تخومه
الخاصة .ف»ألصل في السياق الجنيالوجي ،ال يتغيا فقط
معرفة البدايات وكيفية صدور األشياء ،وإنما يريد كذلك
معرفة التكون والتشكل 22».السيما إذا كان هذا التشكل
ُمضاعفات الكتابةِ واإلنشا ِء بلغة إدوار سعيد .وهو ما شكل
شرخ ًا كبيرا ً بين المكتوب والواقع.
لكن نتساءل هل تم ذلك في فضاء حضارات الحوض
المتوسطي الذي تفتقد الغرابة التي ال يسمح بها االتصال
التاريخي بين شعوبه؟ بمعنى آخر ،إذا كان الغربي يمتلك
ذاكرة نصية ،والشرقي يمتلك ذاكرة الجسد والعالمة ،أو ذاكرة
الخشبة بتعبير جورج بانو .23فهل يحق لنا نحن الذين ننتمي
عي امتالك ذاكرة الجسد ،لنُقحم جزاف ًا في
لهذا الحوض أن ن ّد َ
هذا الشرق الذي استهوى أرتو وغيره؟
أعندنا لغة األقنعة ،وأفضية السحر اإلفريقية التي القت
اهتمام شخص من حجم بيتير بروك؟ وهل علينا أن نغفل
َ
حقيقة امتالكنا ذاكرة الحكي ،والرواية الشفوية التي تقوم
على تملٌّك تقنيات البيان ،وسلطة الخطاب الذي يتأطر في
طقوس االستماع التي تمنح راوي الحلقة تحقيق متعة
التواصل الحي مع جمهوره ،وتفجير طاقات تخيله ،والتالعب
بها كيف شاء؟
من أجل ذلك ،هل نَصلح موضوع ًا الستيهامات الغرب،
وبحثه عن األصل المفقود أم هل نسقنا الثقافي واستعاراته
وبنياته التمثيلية ،وشفراته التي تستند على محورية السلطة
ورمزيتها العقدية ـ كما أوضح باحث أنتروبولوجي ـ ال تقدم
إال مشهدا ً مسرحي ًا ثابتا 24.تفاصيله واضحة اصطناعية،
وم َشكَّ َلة تاريخي ًا في أفضية تخييلية شفافة تقوم على
ُ
تكبيل حركات الجسد ،وتدثيره بأثواب رمزية مغلقة غير
منفتحة ،وتكتفي بترميزه استعاري ًا كما توضح نصوص

المتصوفة مثال؟
ً
هل نبني تاريخا من األوهام حين نؤطر معتقداتنا في صنف
الغريب والعجيب الذي استهوى الغربيين؟ هذا في الوقت الذي
نقطن فيه في إحدى ضفتي البحر األبيض المتوسط مهد
الحضارات اإلنسانية .فهذا الواقع الجغرافي فرض االتصال
بين ضفتيه على مر األحقاب والعصور .وبعد هذا وذاك ،هل
نشارك الشرقيين في ثقافة الجسد؟
يتساءل حسن يوسفي عن إصرار المسرحيين الغربيين على
االتصال المباشر بالفرجة الشرقية .وقد اعتمد في إجابته
على أراء مونيك بوري التي ترى أن «هذه األنتروبولوجيا
المدخرة للحنين هي التي سيتقاطع معها ،من أجل األخذ
ّ
منها أحيان ًا ،مسرح تالزمه خاصية البدائي ،وينظر نحو الهناك
واآلخر من أجل محاولة إيجاد عالج ألزمة األشكال هاته التي
ينظر إليها في اآلن نفسه ،باعتبارها أزمة الثقافة الغربية
ك ّلها .فمنذ بداية القرن في الواقع ووراء االختالفات الجمالية
واإليديولوجية ارتسم اتفاق واسع بين أغلب المنظرين حول
ضرورة إحياء مسرح فقد قدراته الخالقة ،وفقد فاعليته .من
أجل ذلك ،تم التوجه نحو اآلخر الثقافي (الشرق ،المكسيك أو
إفريقيا) ،أو تثمين التقليد الغربي الماضي (مسرح يوناني،
مسرح القرون الوسطى أو المسح اإلليزابيتي ،الكوميديا
ديالرتي) .لكن سواء تعلق األمر باستعادة التخوم األصلية
للثقافة الغربية أو باختراق فضاءات الثقافة األخرى فإن هذه
الفضاءات قد أسندت لها قيمة نموذج مثالي لمسرح بدائي،
أولي امتلك أو حافظ على فعالية فن األصول ،وهو وحده
الخ ّ
الق حقيقة.25».
وقد تمثل ذلك فيما يشبه الهوس الجماعي الذي استشرى
كالطاعون ـ بتعبير أرتو ـ بين جموع المسرحيين ،السيما في
العقد السابع من القرن العشرين الذي شاهد « عودة يوطوبية
هي يوطوبيا أولية خاصية مسرحية منغرسة في جسد
الممثل وخياله أصبح المسرح ذو النص ،حينذاك موصوم ًا
بكونه يشيع ثقافة ميتة ومهدارة تخدم النسق العام لقيم
موسومة تباع ًا بأنها أدبية وبرجوازية .إن التشكيك الجذري
في الذخيرة المسرحية ،و»الكالسيات» التي هيكلها ،ألصق
الشبهةَ ـ أنذاك ـ بكل نص ،حتى ولو كان معاصراً ،إلى حد
أن المؤلفين صاروا يالقون ـ في تلك الفترة ـ صعوبات جمة
في إخراج نصوصهم على الخشبة .فالمعتقد الذي ساد هو
أن الجسد و قواه الخفية هي التي يجب أن تحكم الخشبة».26
فكان الحنين .إلى «الطقوس الباخوسية ،واحتفالية ،التي لم
تكن تُثقل كاهلها بنصوص أو بعلماء متضلعين ،إلى كالم
نابع من الشارع إلى الشارع ،على عكس الكتابة فهي تنبت،
من عزلة مؤلف متَّهم ،دائما ،بالسلطة الثقافية ،أو النباهة
27
النخبوية».

 2ـ  :3الرتجمة ورهان تقريب امليتالغة امل�سرحية الغربية:

ال تدفع الميتالغة ـ التي يسعى بعض الباحثين ومنهم حسن
المنيعي وحسن يوسفي لتقريبها إلى القارئ العربي ـ إلى
تلخيص أراء الباحثين الغربيين ،وال إلى عرض أقوالهم،
فقط .فتراهم يقومون بترجمة مقاالت يتم اختيارها بعناية،
توضح تمثُّلهم الموضوعات المقترحة ،ما دامت هذه المقاالت
تعبر عن عمق في تناول هذه الموضوعات .وقد أور َد حسن
يوسفي في كتابه  :المسرح واألنثربولوجيا» ثالث مقاالت،
لمونيك بوري ،و لجورج بانو ،وألوجينو باربا .وباستقرائنا لهذه
المقاالت ،نقف عند األجوبة التي يثيرها يوسفي المتعلقة
بالعالقة بين المسرح واألنثربولوجيا ،واإلصرار على العودة
إلى الفرجة الشرقية .وهو ما ُيحتِّم العودة إلى إضاءة بعض ما

جاء فيها .وسنعتمد قراءة محايثة باعتبارها مشروع ًا ينخرط
في االختالف ،واالتفاق ،وال يكتفي بالعرض والتلخيص.
وتتأطر هذه القراءة إما اختيارا ً وإما جبري ًا في التأويل الذي
يح ّدده بول ريكور بأنه « :قول شءي عن أي شءي هو بالمعنى
التام والقوي تأويل» وليكن تأوي ً
ال مباطن ًا غير مفروض على
النص ،ينسجم مع فعل القراءة الذي أكدت الدراسات الحديثة ـ
السيما تلك التي قام بها رواد مدرسة كونستانس ـ على أنها
إضافة وإغناء النص المقروء .وسنقتصر على المقالة األولى.
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املقالة الأوىل ا�ستعمال ثقافة الآخر ـ مونيك بوري

تصرح مونيك بأنها تقترح بعض األفكار حول الكيفية التي
التقت بها األنتروبولوجيا المعاصرة باألبحاث المسرحية،
داخل فضاء موحد هو استعمال ثقافة اآلخر .وتم ذلك من
خالل عناصر تعتبر في صلب النقاش :حوار الثقافات ،وفضاء
األصالة ،وأخيرا ً معرفة الوحدة وعلم الجسد .دون أن يغيب في
خطابها النقد المعرفي وثقافة االختالف.
أ ـ حوار الثقافات:
ـ يعتبر ظهور األنثربولوجيا نتاج ًا لحضارة مدانة ومحاولة
للتكفير عن الذنب.
ـ تحلم هذه األنثربولوجيا بحوار الثقافات ،ضمن رؤية تفاؤلية
لتاريخ يتأسس على مشاركة الثقافات ،في فضاء عولمة
للثقافة تحفظ تنوع الثقافات.
ـ يزكي الحنين إلى الينابيع تصور اآلخر غير الغربي باعتباره
تمثيال للفضاء األصلي ،وهو ما دعَّمته األنثربولوجيا
المعاصرة.
تحول الحوار مع اآلخر ،إلى حوار حول هذا اآلخر المختلف الذي
يقف على تخوم البدايات ،وكأنه ُمبعد من التاريخ الذي يعرف
تراكم ًا ،وأنه يعيش تاريخه الخاص غير التراكمي .يحافظ
فيه على كل المعطيات عن األصلي ،والبدائية المؤمثلة التي
تدعم تفوقه .ويبدو هذا
تغذي استهامات الغرب وأحالمه ،كما ّ
في تظاهر ٌمقَ نَّع من سأم المدنية والعقالنية المتزمتة .وخلف
هذا التظاهر يتم بناء هذا الشرق في صور تلغي حقائق
واقعه لتشكله ضمن أفضية األحالم السعيدة .ف ُيلغى الشرق
باعتباره واقع ًا وحضورا ً من أجل تلبية استيهامات الغرب وبحثه
عن فردوس مفقود .و ُيعاش الشرق متخي ً
ال مرة أخرى ،كما
كان األمر في القرن الثامن عشر ،لكن بسند معرفي توفره
األنتروبولوجيا المعاصرة .فيذوب الشرق ،ويتوارى ،لكن ليس
بفعل خطاب يتأسس على انفصال الدال عن المدلول في
فعل الكلمة والجسد المفارق ،وإنما بفعل مساحات الصمت
التي ت َُغل ُِّف واقع ًا من العنف المادي والرمزي ،ومن الكوارث،
واالنفالتات واالنهيارات األمنية التي يعيشها هذا الشرق
المختلف.
فكما عزلت الحضارة الليبرالية المدنَّسة بفعل التقنية،
والدولة ،والبيروقراطية مستويات لألصالة في أفضية مغلقة،
فإنها عزلت الشرق من رحم أفضيته ،ومساحاته الشاسعة
التي دنَّسها االستعمار ووارثوه ،لتصنع منه صورة مع ّدلة
توافق الرغبة في التكفير والتَّطهُّر عن ما اقترفته أيدي الغرب
من جرائم عديدة في حقه .وكأن الشرق الزال شرق ًا في صفاء
يوافق تمثل الغرب له .شرق يظل سجين عاداته وتقاليده
التي تتحكم فيها بنيات الشعورية موغلة في القدم ،تطفو
تحت مسميات عديدة ،و ُيسيِّرها عقل كوني مجرد في جزر
فردوسية حيث يدور الوجود خارج الزمان والتاريخ ،وأين يعيش
الرجال في غمرة سعادة ،وحرية ،مع نساء وفتيات فاتنات
بشكل دائم متحررين من كافة الضغوطات والقوانين التي
صفو حبِّهم.
ت َُعك ُِّر
َ
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تلك هي صورة لإلنسان المثالي ،وللنسخة من آدم قبل الطرد
من الفردوس ،صورة كشف «الواقع الجغرافي عن وهمها،
نساء سمينات قبيحات تعبرن أمام المسافرين الغربيين،
لكن ال أحد يريد أن يعرنهن انتباها ،فالرجل الغربي ال يريد أن
29
تمحي صورة الفردوس من عينيه ،التي حملها معه.
فالحوار الذي يريده الغربي مع اآلخر هو حوار داخلي ،حوار
يجب أن يطابق الصورة والتمثل الذي تبنين في الوعيه عن
هذا اآلخر .هنا كما تصرح مونيك بوري« :يوجد في قلب ذلك
الجدل المعقد حول الموضوعية الذي لم يتوقَّف عن اختراق
األنثروبولوجيا المعاصرة .ففي الواقع ،هناك صعوبة كبيرة
بالنسبة إليها من أجل الحفاظ على هذه الموضوعية مادام،
في إطار الحوار مع اآلخر ـ كما يؤكد ذلك كلستر Clastresـ
خطاب حول اآلخر في خدمة الغرب هو الذي يترسخ وبكيفية
سريعة ،أي خطاب يوظف فيه الغرب كلَّ استيهاماته الخاصة.
فكيف لألنتروبولوجيا التي ُيغريها تمثُّل دروس القبائل من
أجل تحويل أو إحياء مجتمعاتنا ،أال تستسلم أحيانا لالنسكان
ؤمثل ،كصدى ما يزال قائما للنَّزعة
مجتمع بدائيٍّ ُم
باستيهام
ٍ
ٍ
البدائية القديمة التي كانت تحلم الهنود عادلين ،أحرارا ً
30
وسعدا َء».

ب ـ امل�سرح والبحث عن ف�ضاء الأ�صالة:

يتقاطع المسرح مع األنتربولوجيا المعاصرة ،يوجهه الحنين
إلى األصول في إطار مسرح تالزمه الخاصية التي تستهام
باعتبارها عالج ًا ألزمة حضارة تختنق باألشكال المصطنعة،
وهو ما يكرس االستالب في ظل ثقافة فقدت بريق العفوية
بفعل التصنع.
لقد أسندت الستعادة األصلي سواء أكان غربي ًا ـ مسرح يوناني،
مسرح القرون الوسطى ،المسرح اإللزابيتي ،الكوميدي
ديالرتي ـ أم شرقي ًا ،قيمة نموذج بدائي مثالي تمَّت الغربة
عنه ،ومن ثمَّ كان مطلب استعادته مدفوعا بقوى الحنين
واالستيهامات ،ومحاولة بعث الروح ونفخها في رحم حضارة
أصابها العقم الثقافي ما دامت كل المورثات الحيوية الحبلى
باإلخصاب ال زالت محفوظة في هذا الشرق الذي يتحول إلى
متحف أثري حيٍّ يمتلك كل مستلزمات التطهير لهذا الغرب.
فقد استفاق الغرب على وعي جديد فوجد ذاته فجأة منعزلة
عن كيانه ،وبدا فارغ ًا في خواء وجودي يمكن َملؤه بحضور
أنثروبولوجي ثقافي ينبعث من سحر األصول ،ومن أفضيتها
األسطورية الغزيرة التي تعبر إلينا كأطياف األحالم ،يغمرها
فيض نوستالجي يشع بومضاته اللذيذة الساحرة العذبة.
فيحول اآلخر بقرار أنثروبولوجي ،يغذيه الحلم بالصفاء
الفطري البدائي إلى محاكمة للحاضر ،محاكمة اجتماعية
وثقافية ،ومحاكمة لنمط معين في التفكير واللغة مبني على
العقالني والكتابة .وهذا النمط هو الذي ُيرسِّخ االنفصال عن
المحسوس العيني ،وعن الجسد .بفعل االحتفاء بالنسخة.
وفي مجال المسرح ،يتم البحث عن لغة جديدة تكون شفراتها
وعالماتها من نوع مغاير أفصح عنها أرتو في قوله « :إنني
أضيف إلى ال ّلغة المتكلمة لغة أخرى ،وأُحاول أن أعيد إلى لغة
الكالم التي نُس َيت إمكاناتها الغامضة نجاعتها السحرية
القديمة ،وفعاليتها الجذابة والكاملة .عندما أقول لن أق ّدم
قطع ًا مسرحية مكتوبة ،فأنا أقصد أنني لن أقدِّم قطع ًا
ُمؤسَّسة على الكتابة والكالم ،وأنه سيكون في العروض
متعاظم ،وأنّه حتى الجانب المتك ّلم
حركي
جانب
سأقدم
التي
ّ
ٌ
ٌ
ٌ
والمكتوب سيكون كذلك بمعنى جديد 31».ويعلق دريدا على
هذا القول بقوله« :ما سيحدث لهذا « المعنى الجديد « ؟ وأوال،
لهذه الكتابة المسرحية الجديدة ؟ إن األخيرة لن تعود تحتل
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المكان الضَّيِّق لمجرَّد تدوين للكلمات وإنما ستغطي كامل
حقل هذه ال ّلغة الجديدة :ال كتابة صواتية وتسجيل للكالم
فحسب ،وإنما كتابة هروغليفية ،كتابة ترتبط فيها العناصر
32
الصِّواتية بعناصر بصرية وتصويرية وتشكيلية».
وكأن هذا األمر يقوم على استراتيجية تدميرية لتحالف العقل
والكتابة .وهو تحالف يقوم لصالح االنفصال عن الملموس
والحيوي ،ويهيمن فيه تشعُّب األشكال غير المباشرة في
قواعد تُعيد
التواصل .ويتم ذلك عبر البحث عن تأسيس
َ
الروح إلى الصِّالت الملموسة األصيلة مادام اشتغال «الحنين
إلى األصول» في المتخيل األنتروبولوجي ـ الذي يحلم بتحالف
واسع بين الثَّقافات «من أجل « تعميم الحظوظ» ،وعولمة
للثقافة ُيحفظ فيها تنوع الثقافات 33».ـ غدا ينظر للتّاريخ
بكونه فاعليةً تفكيكيةً مستمرة لنظام أصلي تمَّ االبتعاد عن
مداراته ،كما غدا ينظر للتطور على أنه قوى ُمخر ًٌ
ِّبة للت ََّعدُّد،
والبدئيِّ ،واألصليِّ ،وتكريس ألحادية النمط الواحد القسريِّ.
«فإذا كان «اإلنسان ال ُيبدع األهم حقيقة ،إال في البدء» ،وإذا كان
التاريخ لم يعد ُينظر إليه إال باعتباره هذه الحركة التي يشتغل
نظام أصليٍّ ،فكيف ال تكون لنا دروس
بواسطتها لتفكيك
ٍ
نستخلصها من الثقافات التي هي ربما في فضاء اآلخر صور
ً 34
لحالة أصلية ال نملك نحن فضائلها أبدا؟»
يصبح المسرح إذن تمثي ً
الحي الذي ُيحيي تقاليد
ال لهذا ال ّلقاء
ّ
الشفوية والصِّالت الفعلية الجسدية .فهذه التقاليد كانت
تعاش في تقاليد الحكواتيين والحكماء ،والقدماء .وهذا اللقاء
والعالقات هي ما كان يطمح إليه منظرو المسرح وصانعو نهجه
الجديد ،أمثال أرتو ،وكروتوفسكي ،أوجينو باربا . ...فمعهم
تبلور االتجاه نحو اآلخر من خالل تحويل العرض المسرحي
إلى طقس احتفالي تتواشج فيه العالقة بين الممثلين
والمتفرجين ،وإلى نموذج مثالي يمتزج فيه البحث عن األصلي
بحوار الثقافات « فعندما يتصور أوجينو باربا المسرح باعتباره
رحلةً أنثروبولوجيةً نحو جهات مختلفة ،فإنه يجعل من حوار
الثقافات أدا ًة للبحث عن الذات ،ومن التبادل وسيلة إليجاد الذات
عن طريق المواجهة مع اآلخر 35».وكذلك فعل بيتير بروك،
فقد سعى إلى تكوين فرقة مسرحية متعدِّدة القوميات .وهو
ما نجده عند آريين منوشكين التي حاولت تنويع « قوميات
فريقها المسرحي وثقافته ومن خالل تبنّيها لمنظور سياسي
جغرافي شامل ينتمي إلى تيار ما بعد الحداثة .فهي تستوحي
في مالبس العرض ورقصاته التراث الهندي والياباني ،وتراث
الشرق األوسط ،إلى جانب التراث الغربي ،وتجمع في فريقها
بين ممثلين من أرمينيا والبرازيل ،والهند ،وبالد أخرى ...و لم
تكتف «أريين منوشكين « بفتح الحدود بين القوميات والثقافات
من خالل ممثليها ذوي القوميات المتعِّدة فقط ،أو من خالل
المالبس والموسيقى الشرقية ّ
الطابع ،بل حرصت أيضا على
36
كسر الحدود المنظمة الستخدام الجسد».

ج ـ امل�سرح والبحث عن العالمات وعن الوحدة:

يرى مارسيا إلياد أن حدث ًا ُمفرحا وقع في لحظة زمنيةَ ،مكَّن
أوربا الغربية من إعادة اكتشاف القيمة المعرفية للرمز ،في
الوقت الذي لم تكن وحدها «صانعة التاريخ» ،إذ على األقل لم
تعد الثقافة الغربية ترغب في التسي ُِّج ضمن حواجز إقليمية
عقيمة .وهو ما حتَّم عليها اتخاذ سبل معرفية أخرى مع
ُسلَّم من القيم مختلف عن ذلك الذي عندها .بهذا المنظور
فإن توالي االكتشافات والظاهرات ك ّلها كانت لها عالقة
بالالعقالني وبالالشعور ،وبالرمزية ،والتجارب الشعرية،
والفن الغريب غير التصويري,..إلخ .وهو ما خدم الغرب بشكل
غير مباشر ،فقد مكنته هذه االكتشافات من الفهم العميق
37
للقيَّم غير األوربية.

لقد أضحى هذا الخارج أوروبي والخارج «الزمني» الذي لم ت َُدنِّسه
الحضارة مالك ًا لقوة سحرية تنبني على معرفة حدسية بجوهر
العالم والكون .هكذا أراد الغرب اكتشافه وتأمله وت ََمثُّله ،لكي
يصبح هذا الخارج نوع ًا من المجتمعات السحرية التي تؤلف
بين المختلف .في قدرته الصوفية والسِّحرية على الجمع بين
األضداد ،واالتصال بالروح الكونية الموحِّدة.
لقد شكلت مساحات العزلة والتبدد والتشذر في الحياة
الغربية التي عمقت االنفصال بين المعرفة والممارسة
دافعا الستقطاب هذا المختلف الذي ُيشغِّ ُله المِ خيال الغربي
المحاصر ،بفعل التعسفات الرمزية والمادية .إذ يتم النظر
إليه باعتباره فتح ًا جديدا ً آلفاق انطالق المارد من قمقمه.
وهذا ما أراده أرتو ،وجروتوفسكي ،وأوجينو باربا ـ مع اختالف
منظوراتهم وتجاربهم ـ ولتكن البداية مع تفجير طاقات
الجسد وقدراته الخالقة والسحرية ،لتصبح المعرفة لغة
الحركة وطقس ًا سحري ًا ،واحتفا ًال وابتهاج ًا .وهو ما يكسبها
القدرة على تحريك العالم ،وتشخيص الطاقة الروحية
الكامنة فيه ،والسيطرة عليها وتوجيهها بقوى سحرية خالقة.
و»تلك هي الفعالية التي تستخلصها األنتربولوجيا من نظام
التمثيالت السحرية .ليس «العالم كلُّه يأخذ معنى» وحسب،
وإنما «يمكن لكل شءي أن يضبط « ذلك ألن معرفة الوحدة،
في إطار السحر ،هي معرفة وممارسة في آن واحد .38».و»في
صلب معرفة الوحدة هاته ،يوجد جسد متصالح ليس مع قوى
الكون وحسب ،وإنما مع الفكر أيض ًا» 39حيث تتضافر الممارسة
السحرية بالطقسية واإلشراقات الصوفية في رغبتهما النفاذ
إلى الجوهر الموحد الذي يؤول إليه التعدد.
وهذا التضافر هو ما يرغب المسرحيون المفتونون بسحر
الشرق في تحقيقه مع اختالف مناهجهم .فقد رأوا فيه الوسيلة
األنجع لزرع جينات األصالة في مسرح عقيم مغترب فاقد
للذاكرة :مسرح أثقلته البالغة والحوارات المنحوتة واألساليب
المصكوكة التي تؤدى في غياب شبه تام لرموزية الجسد.
رموزية لصيقة بأداء الممثل الشرقي الذي يتميز عن الممثل
الغربي ،فهذا الممثل يظل حبيس نص عليه أن يوصله،
تفتتنه قوة الخطاب والحوارات التي يحفظها ويستعيدها
بنوع من الحرفية والتصنع .كما يظل حبيس شخصية عليه
أن يؤديها ويتقمصها بنوع من التماهي والتوحد الذي يدل
على احترافية ومهارة .بينما األول يتميز بكونه حامل عالمات
ورموز قديمة ،يستخدمها بإجادة فنية وتقنية عالية .فأداؤه
يتعلق بالرقص أكثر من النص والكالم .وبذلك يسجل العودة
إلى بدايات الحياة اإلنسانية التي كان الجسد فيها وسيلة
التواصل الوحيدة قبل النحت والرسم واللغة.
لقد أصبح الممثل الشرقي ملهم ًا ألساتذة الغرب .فهؤالء
اكتشفوا فيه طاقة فنية هائلة تكشف ابتذال حركات الممثل
الغربي ،وضعف تعبيره الجسدي .وقصارى جهد هذا األخير
ـ كما كان يوضح بريخت في نصوصه ـ هو أن يتحول إلى
عارض في صاالت العرض المظلمة لفن محدود ،ألنه ال
يتوفر إال على جملة من اإليمات واإلشارات التي يعرضها للبيع.
بينما نرى الممثل الشرقي ينشر فنه على مجمل جسده
الذي اكتسب قدرات فنية هائلة عبر سلوك تعليمي وتربوي
مكتسب منذ الطفولة.
ً
ً
فإذا كان الممثل الغربي مقيدا ومكبال باإليهام الذي يجعله
يحاكي بأفعاله الواقع ،وينذر أداءه كله لكي ُيقنع بأنه يصدر
عن أفعال طبيعية وتلقائية يوهم بها متفرجيه ،فإن نظيره
الشرقي ،يتخلص من هذا الوهم ويتحرر .،فما يقوم به هو
عبارة عن حيل وتمثيل يصرح بها دون مواربة .ويتحقق بذلك
التمسرح الذي يسمح له بالتفتح وإظهار كل إمكانياته الفنية

الجمالية حين يكشف عن طاقات الجسد وتمسرحه .وبهذا
استحق هذا الممثل أن يكون ملهم ًا ألساتذة المسرح الكبار،
لقد كتب إستنسان  Eisensteinأجمل كتاباته عن الشرق ،وقد
وافق ذلك زيارة ممثل الكبوكي  kabukiإيشاوى سدونجي
 .Ichikawa Sadonjiوبعد خمس سنوات ومن خالل زيارة
الممثل الصيني ماي الفانغ  Mei Lanfangسيتعرف أساتذة
الغرب ستانيالفسكي ،ومايرهولد ،وبريخت إلى الممثل
الشرقي ،وعبره سيطلعون على علم و فن الجسد الذي يكون
ذلك منطلقهم إلى البحث في علم الجسد وتقنياته.
من أجل ذلك ،عبر اتجاه هؤالء المسرحيين وفنهم عن إدراك
أهمية الجسد ،وقدراته التعبيرية البالغة ،فالجسد ليس «من
النّاحية الرموزية ،كتلة مصنوعة من مادة واحدة .بل هو
مجموعة من التصنيفات المتنوعة المعاني والدالئل هو لغة
قائمة بحدِّ ذاتها .فالشعر وال ّدم واألضافر واألصابع ليست
ُعرب .فمعانيها الظاهرة الباطنة كثيرا ً
رموزاً ،ماد ًة جامدة ال ت ِ
ما توازي األلفاظ المشتقّ ة .وقد تفوقها تعقيداً 40».وعليه ،عمد
هؤالء إلى توظيف الجسد بوضع «الممثل في قلب الحدث ،ألنه
هو الوحيد الذي يستطيع أن ينعش خطاب ًا مستهلك ًا ،ضاع في
متاهات «الكالم» ،وهكذا ،فإن على جسده المشحون باألوصاف
األسطورية أن يتقمص قدرات المسرح ،إلى أن يتمكن النّشاط
المثالي فوق الخشبة من استرجاع ّ
الطقوس القديمة .وهذا
يعني أن المسرح ُيؤ ّكد بواسطة « الجسد « نزعته التي ليست
41
في الواقع سوى «تجديد كينونة الفرد «
و قصد بلوغ هذا المطمح ،كان عليهم تم ّلك علم الجسد،
وتقنياته عبر اختراق قالع الغرب المسيجة بالعقلنة وصفاء
النوع ،والتوجه نحو مجاالت الهجنة  ،وتخوم الفضاء الثالث.
وكانت البداية مع المسرح األوروأسيوي .حينما بدا الغرب يشق
طريقه صوب استلهام فلسفات الشرق الروحية والفيزيقية.
ماهو غريب في كل حركاته وفي هيئاته الوعرة ،الفضة،
المجزءة وفي طبقاته الصوتية و تنغيمه المدهش ،الصادر
من مؤخرة الحلقوم ،و في جمله الموسيقية التي تدور
بشكل قصير محلقة بأجنحة كيلوباترا الصلدة ،و في أصوات
األغصان الخفيفة ...،وفي رقصاته الشبيهة برقصات دمية
متحركة .و بحركاته التائهة وهيئته ،و أصواته المحلقة في
الجو ،وعبر التطور االنحنائي الذي ال يسمح بوجود أي جزء
من الفضاء المشهدي غير مستعمل ،ينطلق معنى لغة
فيزيقية تتخذ قاعدة لها العالمات ،ال الكلمات،هؤالء الممثلين
42
بفساتينهم الهندسية الشكل يبدون كهيروغليفية حية.
أنتونين أرتو Antonin Artau
سيبرز عصر معلمي المسرح وأساتذتهم ـ من
ستانيسالفسكي إلى منوشكين وباربا ،مرورا ً بمايرهولد،
وجروتوفسكي ،وبيتير بروك ـ عالمةً شاهدة على هذا
التحول .فهؤالء لن يكتفوا بممارسة وظيفة المخرج التقليدية
التي تهتم بتلقين الممثل كيفية أداء دوره ،ودفعه إلى التحكم
في نهاية المطاف في صناعة الفرجة بنوع من االحترافية.
بل سيتحول عملهم إلى نوع من العمل البيداغوجي الذي
يراهن على الوصول بالممثل ،ال إلى تطبيق حرفي ألفكار
المخرج ـ ولو بمهارة واحترافية ـ ،بل إلى درجة يصبح معها
الممثل مبدع ًا ،ومبتكرا ً طريقتَه في األداء ،وأن يتحول إلى
هيروغليفية حية hiéroglyphe vivant« .كما في استعارة آرتو
الشهيرة التي يرددها جورج بانو في سياق التوسع في شرح
معادلة أنتين أرتو الذي يرى في الممثل «تكوين ًا جسمي ًا،
وتشكي ً
ال جسدي ًا» ،43تبع ًا للعالمات والتركيبات المقترحة
التي تشكل كتابة مجردة.

79

املراجع :
ـ االستشراق  .المعرفة .السلطة .اإلنشاء  .ترجمة و تقديم كمال أبو
ديب .عن مؤسسة األبحاث العربية الطبعة العربية الخامسة .2001
ـ أيديولوجيا الجسد.رموزية الطهارة و النّجاسة .فؤاد إسحاق الخوري.
دار الساقي ط. 1997/1
ـ التفسير التفكيك واإلديولوجيا» التفسير والتفكيك واأليديولوجية
ودراسات أخرى .المؤلف :بيتر بروك وتيري إيجلتون وسو.إلين كيس
وآخرون.إختيار وتقديم نهاد صليحة .الهيئة المصرية العامة للكتاب.
.2000ــ جنيالوجيا الجنس المسرحي العربي ـ دراسة نظرية
تطبيقية ـ محمد معزوز .رسالة لنيل د الدراسات العليا .تحت إشراف
حسن المنيعي .مرقونة مسجلة بكلية اآلداب بفاس1996./1995.
ـ الجسد في المسرح» .ترجمة وإعداد :حسن المنيعي ..مطبعة
سندي ط.1996./
ـ الشيخ و المريد ـ عبد الله حمودي ـ ترجمة عبد المجيد جحفة ـ دار
توبقال للنشر .المغرب ط.2000/2
ـ طاقة الممثل .مقاالت في أنثربولوجيا المسرح أوجينو باربا وآخرون.
ت سهير الجمل.مركز اللغات والترجمة .أكاديمية الفنون  . 22مصر.
ـ الفن المسرحي و أسطورة األصل ـ خالد أمين الطوبريس
ط.2002/1
ـ قضايا تدريس النص المسرحي كتاب جماعي فضاءات مستقبلية.
مطبعة القرويين الدار البيضاء ط1999/1
ـ الكلمات واألشياء» .ميشال فوكو -ترجمة فريق تحت إدارة مطاع
صفدي ومراجعته األخيرة 1989 .ـ .2000
ـ المسرح المغربي بين التنظير والمهنية .كتاب جماعي .مجموعة
البحث في المسرح و الدراما .كلية اآلداب .تطوان.2004.
.2004
ـ المسرح واألنثربولوجيا .حسن يوسفي .مطبعة سندي مكناس.
ط ./1المغرب1996.
 Phénoménologie de la perception. Merleau – Ponty..Éd Gallimard 1945
 Pierre-François moreau - ORIGINE – CDUniversalis
ــ جنيالوجيا الجنس المسرحي العربي ـ دراسة نظرية تطبيقية
ـ محمد معزوز .رسالة لنيل د الدراسات العليا .تحت إشراف حسن
المنيعي .مرقونة مسجلة بكلية اآلداب بفاس1996/1995.

الهوام�ش

 1ـ طاقة الممثل .مقاالت في أنثربولوجيا المسرح أوجينو باربا
وآخرون .ت سهير الجمل.مركز اللغات والترجمة .أكادمية الفنون 22
 .مصر.
ص 51ـ52
 2ـ أنظر غالف « المسرح واألنثربولوجيا.
 3ـ نفسه.
 4ـ استعمال ثقافة اآلخر .مونيك بوري .ترجمة حسن يوسفي
َضمن المسرح و األنتربولوجيا ص 110ـ 111
 5ـ أزمة المسرح ـ حوار مع آن أوبرسفيلد .و الكالم لماري إلياس.
 spectaculaireمرجع مذكور ص95
 6ـ استعمال ثقافة اآلخر .مونيك بوري .مرجع مذكور ص 112
Phénoménologie de la perception. Merleau – - 7
Ponty. Éd Gallimard 1945. p 230
 8ـ استعمال ثقافة اآلخر ص112
 9ـ حركات الشرق كلمات الغرب .جورج بانوـ ترجمة حسن يوسفي ـ
ضمن :المسرح و األنتربولوجيا .ص124
 10ـ التنظير للمسرح المغربي :مساءلة جديدة .حسن يوسفي.
ضمن :المسرح المغربي بين التنظير والمهنية .كتاب جماعي.
مجموعة البحث في المسرح و الدراما .كلية اآلداب .تطوان.2004.
ص27
 11ـ المسرح و األنثروبولوجيا .ص66
 12ـ حركات الشرق كلمات الغرب .جورج بانو مرجع مذكور ص 120
 13ـ المسرح واألنثروبولوجيا .ص 80

80

 14ـ نفسه ص 83
15 - Pierre-François moreau - ORIGINE – CD
Universalis
 16ـ المسرح واألنتربولوجيا .ص 69
 17ـ نفسه ص 91
 18ـ الفن المسرحي و أسطورة األصل ص47
 19ـ اإلستشراق  .المعرفة .السلطة .اإلنشاء.الكتاب ترجمة و
تقديم كمال أبو ديب .عن مؤسسة األبحاث العربية الطبعة العربية
الخامسة 2001
 20ـ على هامش النص الحداثة البعدية .مطاع صفدي ضمن
«الكلمات واألشياء» .ميشال فوكو -ترجمة فريق تحت إدارة مطاع
صفدي ومراجعته األخيرة 1989 .ـ  . 2000ص7
 21ـ عن الفن المسرحي و أسطورة األصل ـ خالد أمين الطوبريس
ط .2002/1ص81
 22ـ جنيالوجيا الجنس المسرحي العربي ـ دراسة نظرية تطبيقية
ـ محمد معزوز .رسالة لنيل د الدراسات العليا .تحت إشراف حسن
المنيعي .مرقونة مسجلة بكلية اآلداب بفاس 1996/1995.ص 7
 23ـ حركات الشرق كلمات الغرب .جورج بانو ص122
 24ـ أنظر :الشيخ و المريد ـ عبد الله حمودي ـ ترجمة عبد المجيد
جحفة ـ دار توبقال للنشر .المغرب ط .2000/2وأنظر كذلك من
ص .237نفسه.
 25ـ المسرح و األنتربولوجيا :استعمال ثقافة اآلخر .مونيك بوري.
ترجمة حسن يوسفي َمن المسرح و األنتربولوجيا ص 109ـ.110
 26ـ النص و العرض من منهما يستغني عن اآلخر ج زنكار ترجمة
محمد البكري ضمن قضايا تدريس النص المسرحي كتاب جماعي
فضاءات مستقبلية .مطبعة القرويين الدار البيضاء ط1999/1
ص98
 27ـ نفسه ص .99
 28ـ المسرح واألنتربولوجيا ص  . 107وننبه على أنه لن يتم
تلخيص المقالة دون قراءة محايثة لها تقوم على استراتيجية فعل
القراءة كما نظر لها أقطاب مدرسة كنستانس .وهو المنهج نفسه
الذي اتبعته في عرض كتابة حسن يوسفي .لذا ُيرجى الرجوع
لألصل فقد يتداخل الكالم بالكالم ليفرز كالما آخر جديدا ً وهو أمر
مقصود.
 29ـ Image et symboles- Mircea Eliade. tel Gallimard.
1980.. p 13
 30ـ عن المسرح و األنتربولوجيا :استعمال ثقافة اآلخر .مونيك
بوري /المسرح و األنتربولوجيا ص 109
 31ـ عن الكتابة واالختالف جاك دريدا .مرجع مذكور ص 87
 32ـ نفسه
 33المسرح و األنتربولوجيا :استعمال ثقافة اآلخر .مونيك بوري.
ترجمة حسن يوسفي َمن المسرح و األنتربولوجيا ص108
 34ـ نفسه.
 35ـ نفسه ص 110
 36ـ الحب والموت في أحدث تجارب أريين منوشكين في مسرح
الشمس» آل تريوس» ماريان ماكدونالد .ضمن «التفسير التفكيك
واإلديولوجيا» إختيار وتقديم نهاد صليحة .ص 244
 37ـ Image et symboles. Mircea Eliade p11
 38ـ المسرح و األنتربولوجيا :استعمال ثقافة اآلخر .مونيك بوري.
ص 115
 39ـ نفسه ص116
 40ـ أيديولوجيا الجسد.رموزية الطهارة و النّجاسة .فؤاد إسحاق
الخوري .دار الساقي ط 1997/1ص 4
 41ـ اإلخراج المسرحي تطوره ومحاولة مسرحة الجسد.أندري
فاينستاين وجورج بانو .ضمن« :الجسد في المسرح» .ترجمة وإعداد:
حسن المنيعي ..مطبعة سندي ط 1996./ص91
 OdetteASLAN Extrait de « Au Théâtre du Soleil, lesـ 42
acteurs écrivent avec leurs corps «, in Le Corps en Jeu,
CNRS Editions, coll. Arts du spectacle/Spectacles,
histoire, société, Paris, (1993) 1996, pp. 294295 L’acteur oriental - Georges Banu op.cit www.ـ 43
lebacosoleil.com

نظريات المسرح :

المداخل المنهجية والنقدية
السيميوطيقا وما بعد البنيوية

السيميوطيقا وما بعد البنيوية
كريستوفر بالم
ترجمة :سباعي السيد

الزومبي والخطايا الع�شرة اخراج طارق الدويري  -م�صر
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مع بروز دراسات المسرح كفرع علمي مستقل
بذاته في الستينيات والسبعينات ،نشأت الحاجة
الى تنظير الموضوع بعيدا ً عن القوالب التقليدية،
وهناك العديد من األسباب وراء ذلك .أوال ،إن ظهور
المخرج كفنان مسرحي مستقل خالل القرن
العشرين أوضح بجالء أن االخراج في حد ذاته كان
عمال فنيا معقدا ً بحيث ال يمكن تحليله باستخدام
أدوات النقد األدبي المتاحة .ثانيا ،وبعيدا عن
كونها فرع علمي تاريخي خالص ،بدأت الدراسات
المسرحية تعيد تعريف نفسها أيضا باعتبارها
معنية بفهم الممارسة الفنية المعاصرة .ثالثا،
بدأت جميع فروع العلوم اإلنسانية تواجه تحدي ًا
في هذه العقود مما أصبح يعرف الحقا باسم
الثورة النظرية .وانتقدت سلسلة من «النماذج»
 - Paradigmsاألطر التاريخية القائمة أو األطر
البحثية المعتمدة على القراءة الفاحصة ،مما سوف
نناقش بعضها هنا

السيموطيقا
تهتم سيميوطيقا المسرح بدراسة كيفية إنتاج المعنى
على المسرح بوساطة العالمات .وهي نموذج فرعي
من النظرية العامة للسيميوطيقا التي تطورت في
القرن العشرين في أعقاب نظرية فرديناند دي سوسور
( )1913-1857عن اللغة .وعلى إثر رؤى سوسور
المتصلة ببنى اللغة ،سرعان ما ُطبقت السيميوطيقا
على مجاالت أخرى من التعبير الثقافي .وباعتبارها فرع ًا
علمي ًا متعدد التخصصات ،بحثت السيميوطيقا في
كافة أشكال االستخدام االنساني (والحيواني) للعالمات.
ولكن ما العالمة؟ وفقا لسوسور ،وطبق ًا لفالسفة سابقين
عليه كذلك ،كل كلمة هي عالمة ،الضوء األخضر في
إشارات المرور عالمة؛ ومشهد الدخان هو أيضا عالمة..
عالمة على النار .ومع ذلك ،فإن هذه األمثلة الثالثة تنتمي
إلى فئات مختلفة من العالمة ،وهي تعتبر عالمات فقط
ألن هناك من يفسرها على هذا النحو .فالعالمة تتكون في
الواقع من مكونين أو ثالثة .يقسم سوسور العالمة اللغوية
الى جزأين (النموذج الثنائي التكاملي) .بينما يستخدم
الفيلسوف األمريكي تشارلز ساندرز بيرس (-1839
 )1914نظاما ثالثي ًا .وتستخدم سيميوطيقا المسرح
مزيج ًا من كال النظامين ،اعتمادا ً على موضوع الدراسة.
وفقا لسوسور ،تتكون العالمة اللغوية من جزأين :مكون
مادي (الصوت الفعلي لكلمة) ،وهو ما وصفه ب “الدال”
 Signifierوالجزء الداللي (المعنى الذي أثاره في المستمع)،
أو “المدلول” .signifiedو ُيطلق على الكائن المادي الفعلي
أو الفكرة التي تشير إليها العالمة المكتملة «المرجع» .لذلك،
يعتبر نموذج سوسور ،في واقع األمر وضمن ًا ،ثالثي ًا كذلك .أما
نظرية بيرس للعالمات فليست لغوية صريحة ،ولكن يمكن
تطبيقها على جميع مجاالت الحياة البشرية .ينبع من بيرس
التعريف الشهير للعالمة« :العالمة هي شءي يدل على شءي
آخر بالنسبة لشخص ما في وجه من الوجوه( ».بيرس :1985
 .)5ويطلق بيرس على هذه العناصر الثالثة المصطلحات
التقنية التالية ‹ :الشءي› هو ‹الممثل›؛ و «الشءي اآلخر» هو
«الكائن» ،وعملية فهم العالمة (‹لشخص ما في وجه من
الوجوه›) يسميها بيرس «المترجم» .وهذا النموذج للعالمة
يمثل غالب ًا في شكل مثلث على النحو التالي:
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النموذج الثالثي للعالمة (وفق ًا لتشارلز
ساندرز بيرس)
وعلى الرغم من أن هذه المصطلحات التقنية ال تستخدم إال
قليال في سيميوطيقا المسرح المعاصرة ،فإن هذه العملية
الثالثية مقبولة على نطاق واسع .وفي عام  ،1998قال أحد رواد
السيميوطيقا المسرحية ،باتريس بافيس ،أن نموذج بيرس
ظل مهمش ًا في دراسات المسرح بسبب تعقيده .وتعد نظرية
عالمة بيرس في مجملها معقدة للغاية بالفعل ،وبالتالي
يصعب تبنيها ألغراض التحليل (بافيس .)165 :1998
على الرغم من القبول المتردد إلى حد ما لنموذج بيرس في
مجمله ،فقد وجدت أجزاء منه طريقها الى خطاب سيميوطيقا
المسرح .وأهم هذه األجزاء في الثالوث السيميوطيقي هو
«الكائن» .الكائن يمكن ،وفقا لبيرس ،تقسيمه من ثم إلى ثالثة
أنواع من العالمات ،وهي ما يطلق عليه مصطلحات ‹أيقونة›،
‹مؤشر› و ‹رمز› ،التي يعرفها على النحو التالي :تقوم العالمات
األيقونية على التشابه بين العالمة والشءي .على سبيل المثال،
صورة كلب في الفتة مكتوب عليها «احترس من الكلب».
أما العالمات االشارية فهي تلك المبنية على ارتباط مكاني
أو زماني بين اإلشارة والكائن؛ على سبيل المثال الدخان
كعالمة على النار أو بصمات األصابع كعالمة على شخص.
أما العالمات الرمزية فهي تلك المعاني التي تأسست
وفق االتفاقيات والعرف .كل الكلمات هي رموز وفق
بيرس ،وكذلك اللون األحمر واألخضر في اشارة مرورية.
هذا التمييز مهم بالنسبة للتحليل السيميوطيقي ألنه
يتيح لنا أن نفهم بشكل أفضل أنواع ًا مختلفة من
استخدام العالمة في عرض معين أو فترة تاريخية محددة
أو تمظهر ثقافي للمسرح .وتستخدم جميع أشكال
المسرح أنواع العالمة الثالثة  ،ألن البشر يتواصلون طيلة
الوقت من خاللهم الثالثة .وبشكل أكثر تحديداً ،يمكننا
أن نالحظ أن عالمات أيقونية تشبه على نطاق واسع
مفهوم المحاكاة ،ألنها تقوم على عالقة تشابه واضحة.
أما العالمات االشارية ،فيمكن العثور عليها في النص
الدرامي بقدر ما يستخدم الضمائر الشخصية والمراجع إلى
الزمان والمكان مثل “هناك” أو عندئذ ،وكذلك في االيماءات
الخاصة بالممثلين .ويستخدم المسرح الرموز بالمعنى الذي

مسرحية مسافر ليل  -مصر
يقصده بيرس على نطاق واسع .وبصرف النظر عن اللغة
نفسها ،نجد رموزا ً في جميع أشكال المسرح المؤسلب،
والتي تخلق عالمات رمزية باستمرار :فالعالمات المسرحية
هي بحكم تعريفها مرنة ومتعددة الوظائف بال حدود.

الحركية  Mobilityوتعدد الوظائف
كل عالمة مسرحية يمكن استبدالها بعالمة أو عدة عالمات:
على سبيل المثال ،اللغة بد ًال من الفضاء ،شخص بد ًال من
كائن أو العكس بالعكس .هذه الجودة المرنة تشهد على
حركية  mobilityالعالمات المسرحية وتعدد وظائفها .وتعني
الحركية أن العالمات على خشبة المسرح ليست مقيدة بأي
حال من األحوال بنظيراتها في العالم المعاش .لقد تجنب
مسرح شكسبير التمثيل الملموس للمكان عن طريق التمثيل
المصور ،واستخدم عوض ًا عن ذلك الوصف اللفظي .واألداء
االيمائي  Pantomimeلتمثيل الفضاءات واألشياء بواسطة
االيماء  .gestureويشير تعدد وظائف العالمات المسرحية
إلى أن عالمات معينة يمكن أن تغير وظيفتها بالفعل أثناء
األداء .إذ يمكن أن يكون الطاولة طاولة ولكنها يمكن أن تكون
أيضا جب ً
ال أو نفق ًا .ويمكن للممثل نفسه أن يقوم بأدوار
مختلفة أو ،في حالة المونودراما ،أن يقوم بأداء جميع األدوار
في مسرحية ما ،دون أن يتسبب في إرباك الجمهور .وبصفة
عامة ،يمكن القول بأن المسرح الواقعي (النوع الذي النزال
نجده كثيرا ً في وست اند  West Endوبرودواي) ينزع إلى
الحد من اإلمكانيات السيميوطيقية للحركية والوظائف
المتعددة ،في حين أن األساليب المسرحية غير الواقعية (على
سبيل المثال معظم األشكال اآلسيوية الكالسيكية) تعتمد
عليها اعتمادا ً كبيراً .ومع ذلك ،فإن مثل هذه الفروق هي دائما
فروق استكشافية ،ويجب أن نحرص على أال نجسدها بصورة
مطلقة.

الشفرات وأنظمة العالمات
إن المصطلحات السيميوطيقية ،وفي سيميوطيقا المسرح
أيضا  ،قد تأثرت إلى حد بعيد بعلم اللغة ،وهو المجال
الذي انطلقت السيميوطيقا البنيوية (سوسور) .وقد

شرعت نظرية المسرح السيميوطيقية في السبعينيات
والثمانينيات في ترجمة وتكييف المفاهيم التي طورت
لوصف وشرح لغة للمسرح .وكما سوف نرى ،كانت هذه
في نهاية المطاف عملية إشكالية إلى حد ما ،ألنها انطوت
على ما يمكن تسميته صنع االستعارات من المصطلح .ان
خلق استعارات جديدة تحت ستار الظهور بمظهر علمي هو
أحد األسباب في أن النظرية السيميوطيقية تعرضت (وال
تزال) لهجوم ضار في بعض دوائر الدراسات المسرحية.
أولى هذه االستعارات وربما األكثر استخدام ًا على نطاق واسع
هي مفهوم الشفرة  Codeفي السيميوطيقا .وعادة ما تُفهم
الشفرة على أنها نوع من النظام ،أو مجموعة من القواعد التي
تتحكم في استخدام العالمات بحيث يمكن فهمها .العالمات
الفردية لن يكون لها معنى يذكر إن لم يتم تنظيمها من قبل
شفرة ما .إن فهمنا لألداء المسرحي ،يتطلب منا أن نكون
على دراية بالشفرة أو الشفرات التي يتم استخدامها .بسبب
تعقيدها الوسائطي ،فمن الواضح أنه ال يمكننا أن نتكلم عن
شفرة مسرحية مفردة ،وإنما عن العديد من الشفرات المختلفة
التي تأتي مجتمعة .على الرغم من أن مفهوم الشفرة يوحي
بأنه سابق على أي عمل معين وأكثر عمومية منه ،فقد جادل
بعض الباحثين بأن العروض الفردية تقوم في الواقع بتوليد
شفرتها الخاصة ،والتي يجب على الجمهور أن يقوم بحلها من
أجل خلق معنى للعرض ككل .ويفرق باتريس بافيس بين
الشفرات المحددة وغير المحددة والمختلطة (بافيس :1998
.)4-53
وتشمل الشفرات المحددة ،على سبيل المثال ،أعمال المسرح
الواقعي :الممثلون الذين يجسدون األدوار ،تقليد الجدار الرابع،
والمناظر المرسومة ،وما إلى ذلك .والمثال اآلخر على الشفرات
المحددة سيكون مسرح «النو» الياباني مع استخدامه لألقنعة،
وظهور الشخصيات الروحية ونمط الحركة المحدد .أما
الشفرات غير المحددة فهي تلك الموجودة خارج الفضاء
المغلق لألداء المسرحي ،مثل الشفرات اللغوية أو النفسية
أو األيديولوجية .فهي جزء من الكفاءة السيميوطيقية
لكل متفرج كل المشاهد ويتم جلبها دائما لتحمل على
العرض .الشفرات المختلطة هي تلك التي توفر التنقل بين
النوعين األولين في األداء .ويعتمد األداء المسرحي ،في الواقع،
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على التفاعل بين هذين النوعين .في بعض النواحي ،يمكن
القول بأن االنتظام الذي تنطوي عليه فكرة الشفرة يتناقض
مع عنصر التفرد وعدم التكرار الذي يميز األداء .يمكن
للمرء أن يقول أنه في فهمنا المعاصر للمسرح القائم على
االبتكار ،يقل اهتمامنا بتحقيق الكمال مقارنة بالتعديالت
والتغييرات على الشفرة (الشفرات) المسرحية المتوقعة.

املخزونات والأمناط
هل من الممكن تنظيم عالمات مسرحية بطريقة
منهجية حتى نتمكن من تحديد الفئات األعلى؟ بناء على
عمل مدرسة براغ ،كان السيميوطيقي البولندي تاديوس
كوزان أول من حاول إضفاء الطابع المنظم على العالمات
المسرحية (كوزان  .)1968وتم تكييف نموذجه وصقله من
قبل الباحثين الحق ًا (إيالم 1980؛ فيشر-ليشته ،)1992
ولكنه لم يتغير بشكل جوهري .ويستند الجدول التالي
على عمل كوزان ولكن يتضمن بعض التعديالت الطفيفة.

�أنظمة العالمات امل�سرحية (ح�سب كوزان )1968
ذات الصلة بالممثل ذات الصلة بالفضاء
البصرية

عالمات الوجه
عالمات ايمائية
عالمات مكانية
الماكياج
الشعر
الزي

الملحقات
(االكسسوار)
تصميم خشبة المسرح
إلضاءة

السمعية

اللغة
المؤثرات الصوتية
الموسيقى

المؤثرات الصوتية
الموسيقى
اللغة

ووفقا لكوزان ،تكون العالمات المسرحية إما متصلة بالممثل
أو بالفضاء .أي أنها إما تنبعث من جسد الممثل (وعلى وجه
التحديد صوته) ،أو أنها تم توليدها من قبل خشبة المسرح
نفسها :مثل المنظر ،وتأثيرات اإلضاءة والمؤثرات الخاصة
السمعية والبصرية .وفي حين أن كوزان يعتبر أن العالمات
المتعلقة بالفضاء تنتمي إلى العنصر البصري للمسرح ،كما
هو مبين في الجدول  ،فهي أيضا جزء من القناة السمعية
ألن الفضاء غالبا ما يمثل بالوسائل اللغوية أو المؤثرات
الصوتية .وتتميز العالمات المسرحية أيضا بطابع زمني
وفروق زمنية.
ويمكن اعتبار السيموطيقا المسرحية أول نظرية عامة
للمسرح حاولت أن تحيط بكل جوانب الوسيط ،وليس جانب ًا
واحدا ً أو اثنين .وفي حين كانت هناك محاوالت ال حصر لها
لتنظير الدراما ،فإن سيميوطيقا المسرح -على األقل في
السبعينيات من القرن الماضي وما بعدها  -كانت معنية
أساس ًا بحساب التفاعل بين العديد من العالمات المختلفة
التي تؤدي عملها في العرض وتتسم السيميوطيقا بقدرتها
الوصفية الكبيرة ،والمصطلحات السيميوطيقية بالتأكيد
غيرت الطريقة التي تتحدث بها الدراسات المسرحية عن
األداء .وافراط ًا في تفاؤلها ،اتجهت السيميوطيقا المسرحية
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نحو المنهجية الزائدة ،وإلى خلق استعارات كانت تنتقل
باستمرار من المصطلحات اللغوية إلى الظواهر غير
اللفظية .وفي الستينيات من القرن الماضي ،اعتبر روالن
بارت ،السيميوطيقي الفرنسي البارز المسرح «كائن ًا متميزا ً
من الناحية السيميوطيقية ،حيث يبدو أن نظامه بوليفوني ًا
أصي ً
ال مقارنة باللغة (الخطية)» (بارت  .)261 :1972وهذا
من شأنه أن يوحي بأن األفكار والنظريات المستمدة من علم
اللغة ال يمكن تطبيقها ببساطة على المسرح .المسرح هو،
بلغة سيميوطيقية  ،حالة خاصة .وليس من المستغرب إذن
أن النظرية السيميوطيقية واجهت انتقادات من مختلف الدوائر
التي كان لها أيضا تأثيرا ً منتج ًا ونشط ًا على نظرية المسرح.

ما بعد البنيوية والتحليل النف�سي
ظهرت ما بعد البنيوية في الفلسفة الفرنسية في الستينيات
في الوقت الذي كانت فيه الحركة التي تنتقدها  -البنيوية
– ترسي قواعدها كمدرسة مهيمنة في الفكر في العلوم
اإلنسانية واالجتماعية .إن «ما بعد البنيوية» هو مصطلح
غامض إلى حد ما يغطي مجموعة متنوعة من المفكرين
والنظريات التي اجتمعت على نقدهم للبنيوية التي تم
تطويرها في كنف علم اللغة (فرديناند دي سوسور و
أ .ي غريماس) ،والتحليل الثقافي واألدبي (روالن بارت)،
واألنثروبولوجيا االجتماعية (كلود ليفي شتراوس) .فمن
ناحية ،تحتفظ ما بعد البنيوية باتصالها الوثيق بالبنيوية،
ألنها غالبا ما تطور نظرياتها الخاصة  ،عبر الحوار مع سابقتها
ونقدها .ومن ناحية أخرى ،فإنه تتوزع في العديد من االتجاهات
المختلفة ،وهو ما يتعارض تماما مع البنيوية في الطريقة
التي تجادل بها وتطور أفكارها .وإذا كانت البنيوية قد حاولت
أن تخلق لغة «موضوعية» داللية تشبه العلوم تقريبا ،فإن ما
بعد البنيوية تستمتع باالستعارة والمفارقة وأحيانا التشويش
المتعمد (مما يجعل من الصعب قراءتها في كثير من األحيان).
وفي مجال نظرية المسرح ،جاءت النبضات األولى من
اثنين من الفالسفة الفرنسيين ،هما جاك دريدا Derrida
 )2004-(1930وجان فرانسوا ليوتار -Lyotard (1924
 .)1998حيث تعتمد مساهمة ديريدا في نظرية المسرح
أساس ًا على مقالتين تتناوالن أنطونين أرطو ،نشرتا في عام
 ،1966ثم أعيد نشرهما في كتابه الكتابة واالختالف1968 -
( .)1978وأهمهما «مسرح القسوة وحدود التمثيل» الذي يفسر
فيه دريدا الهجمات الشهيرة ألرطو على الدراما النفسية
الغربية ليس فقط من حيث كونه بيان للمسرح في المستقبل
بل أيضا كنقد جوهري للتمثيل ذاته  .وهو أكثر اهتمام ًا
بالمفارقة الكامنة في مفهوم أرطو .عن المسرح الذي يطلق
عليه “إغالق التمثيل” يقول دريدا ان نداءات أرطو المتكررة
لنوع جديد من المسرح يقوم على الخبرة المباشرة والعميقة
 تعكس في نهاية المطاف بحث ًا مثمرا ً عن مسرح” ذا حضورنقي”  .ان هذا البحث غير مجدٍ ألن المسرح يقوم على أساس
التكرار ومن ثم إعادة التمثيل .فإن تحقيق الحضور النقي
يعني نهاية المسرح .وحجة ديريدا فلسفية في نهاية المطاف،
ولكن صلتها بنظرية المسرح واضحة ألنه يرسم حدودا جمالية
قام باستكشافها الكثير من فن األداء المعاصر ،والمسرح
ما بعد الدرامي :االنتقال من التمثيل  representationإلى
العرض  ،presentationمن مجرد تكرار دور ما إلى حضور
الجسد اإلنساني كخبرة ظاهراتية .phenomenological
أما أفكار ليوتار حول نظرية المسرح فقد صيغت بشكل

م�سرحية عنف اخراج فا�ضل الجعايبي  -تون�س
مناقض تمام ًا للسيموطيقا .ففي مقال شهير يحمل عنوان
«السن ،النخلة»› ،›La dent, la paume› (1973تحدى ليوتار
أهمية النموذج السيميوطيقي للعالمة  ،باعتباره وسيلة
مفيدة لتحليل العروض المسرحية .ومثله مثل ديريدا ،أتخذ
ليوتار من أرطو نقطة انطالق لنقد المسرح النفسي الغربي:
“إسكات الجسد من خالل مسرح الكاتب المسرحي ،وهو شكل
من أشكال المسرح المحببة إلى أوروبا الطبقة المتوسطة في
القرن التاسع عشر ،هو أمر عدمي .ولكن جعل الجسد يتكلم
بمفردات وتراكيب األداء االيمائي  ،واألغاني ،والرقصات ،كما
يفعل مسرح “نوه” ،هو وسيلة أخرى للقضاء عليه :وانما
جسد شفاف “تماما”  ،هي الروح ،خالية من أي حركة نبض،
حدث ،أو غموض  ( « .ورد في بافيس )80 :1981
ويرى ليوتار أن اهتمام أرطو بالمسرح اآلسيوي هو حل
توفيقي في طريقه إلى مسرح “شبقي” نبضي حقيقي  ،ذلك
ألنه يحل محل اللغة المهيمنة الخاصة بالمسرح النفسي مع
“ األبجدية الطلسمية” للمايم والرقص .و يقترح ليوتارد بد ًال
من ذلك «مسرح نشط» بالسلب من خالل ذكر ما هو ليس عليه،
ويجادل «بالالسميوطيقا العمومية» على أساس مفهوم الحدث،
واللحظة المفردة من الوجود ،بدال من نظام سيميوطيقي
يقوم على فكرة االستبدال بالتمثيل .يتصور ليوتار مسرح ًا
لتيارات الطاقة واالزاحة الشبقية .وفي نهاية المطاف ،ليس
من الواضح تمام ًا ما إذا كان يقصد بأفكار ليوتارد أن تكون
بمثابة طريقة للنظر في المسرح أو كبيان لمسرح قادم.
اهتمام ليوتار “باالزاحة الشبقية الليبي” يشير صراحة
إلى المفهوم األساسي للتحليل النفسي ،والتقليد الفكري
الذي يحتل مكانة مركزية في ما بعد البنيوية ،وذلك
بفضل تأثير منظر التحليل النفسي الفرنسي جاك الكان
( )81-1901الذي كان إسهامه في التحليل النفسي هو
الجمع بين المفاهيم الفرويدية ومصطلحات سوسور
السيميوطيقية من أجل بناء نموذج لال وعي اإلنساني،
يتسم ببنية تشبه اللغة .ويتصف فكر الكان بالتعقيد
الشديد  ،وكتاباته مبهمة على نحو محبط ،إال أنه طور
مفاهيم أو مصطلحات وجدت طريقها إلى نظرية المسرح.
على الرغم من أن الكان  Lacanأبدى اهتمام ًا محدودا ً

بالمسرح (واكتفى بالكتابة عن األدب والفن) ،إال أن أفكاره
ولدت اهتمام ًا كبيرا ً بالعديد من التخصصات العلمية  ،بما
في ذلك دراسات المسرح واألداء .المفهوم األكثر شهرة الذي
طرحه الكان هو “مرحلة المرآة”  .le stade du miroirووفقا
لالكان ،فإن المرحلة الحاسمة في نمو الطفل في مرحلة
مبكرة هي عندما يتعرف الطفل الصغير على نفسه في
المرآة ألول مرة .قبل هذه اللحظة ،يعيش الطفل في حالة
شبقية  libidinalقبل لغوية .و يتزامن تصور الذات في المرآة
مع اكتساب اللغة (ستة إلى ثمانية أشهر) .الرنين المسرحي
لمرحلة المرآة لم يبق من دون أن يالحظه أحد .والمرآة
باعتبارها استعارة مسرحية  -قديمة قدم شكسبير على األقل
(انظر خطاب هاملت إلى الالعبين في الفصل الثالث المشهد
األول)  ،وتم استدعاءها مرارا كوسيلة لتصور الطريقة التي
يعكس بها المسرح العالم .وهي في قلب معظم نظريات
المحاكاة التي تستكشف العالقة بين العالم وتمثيله على
خشبة المسرح ،وبين تمثالت وتصورات المتفرجين .وبقدر
ما يتعلق بالجمهور (عالقة المسرح بالمتفرج) ،يمكن لنظرية
التحليل النفسي التي قال بها الكان أن تعطينا تفسيرا ً شيق ًا
لفهم قوة خشبة المسرح .إذا كانت الرغبة ،كما يدعي الكان،
مدفوعة بإدراك مستمر لالفتقار ،فإنه يمكن للموضوعات
الممثلة على خشبة المسرح أن توفر لألنا الراغبة من
قبل المتفرج مجموعة من الهويات الجنسانية الممكنة.
لقد نوقشت أفكار الكان مناقشة مكثفة في إطار نظرية
النسوية والنوع االجتماعي .وليس من الممكن رسم خطوط
واضحة للتمييز بين ما بعد البنيوية والتحليل النفسي
والنظرية الجنسانية الناشئة عنه .وينبغي علينا أيضا الحرص
على عدم الخلط بين نظرية النسوية والنوع االجتماعي،
على الرغم من أنهما مترابطين بوضوح .ان النظريات التي
تطورت في أعقاب ظهور المسرح النسوي وفن األداء المتمرد
كانت تعنى أساسا بتفكيك وقلب ما اعتبر النظرة المعيارية
الذكورية (راينلت و روتش  .)386 :1992هذه النظرية
المتحولة التي تنتمي الى التحليل النفسي يرجع أصلها الى
الدراسات السينمائية الخاصة بوصف ديناميات النظرة في
سينما هوليوود ( Mulveyمولفي [ ،)1986 ]1975ولكنها
طبقت على األداء المسرحي كذلك (كيس Case 1988؛
دايموند .)Diamond 1997
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المفت�ش العام �إخراج رونون ريفيير

مسرحية

المفتش العام على مسرح آليكساندرينسكي
عرض مايرخولدي بامتياز

					

عباده تقال

كاتب و مخرج سوري
ال تغيب مسرحيات الكاتب الروسي نيكوالي غوغول ( 1809
  ،)1852عن خشبات مسارح مدينة سانت-بيتربورغ ،تلكالمدينة التي كتب فيها أجمل إبداعاته ،مع أنها أربكته كثيرا ً
ببردها و ضبابها ،كما قال يوم ًا.
وتبدو مسرحيته المفتش العام ،الحاضرة على أكثر من مسرح،
جزءا ً أساسي ًا من برنامج العروض لمسرح آليكساندرينسكي
الشهير.
في مساء الخامس من تشرين األول ،عام  ،2002أزيح الستار
عن عرض جديد للمسرحية ،حمل توقيع مخرج مسرحي
شهير ،اسمه فاليري فوكين ،قرر خوض تجربة العمل في
بيتربورغ ،و بعد أشهر من ذلك التاريخ ،تس ّلم مهامه مديرا ً
فني َا لمسرح آليكساندرينسكي ،و تواصلت عروض المسرحية
بنجاح كبير ،و بعد أكثر من خمسة عشر عام ًا من النجاح،
تخوض المسرحية موسمها األخير برؤية فوكين ،و تستعد
لتسليم أوراقها و ربما أسرارها ،لمخرج آخر ،و طاقم فني
جديد.

فالريي فوكني ،و ع�شق ن�صو�ص غوغول:

فاليري فوكين ،المولود في موسكو عام  ،1946األنيق و
الشاب دائم ًا ،كما يصفه الروس ،مخرج تربطه عالقة قديمة
بمسرحيات غوغول ،بدأت منذ أيام الدراسة مع مسرحية
التخرج ،لتستمر بعد ذلك ،و تجعل من فوكين ،برأي كثيرين،
واحدا ً من أفضل المخرجين الذين تعاملوا مع إبداعات غوغول.
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أمضى فوكين سنوات طويلة يعمل في موسكو ،و يعيش اآلن
متنق ً
ال بين مدينتين ”،أشعر أني أعيش على سكة القطار”.
يقول في إحدى لقاءاته ،و يضيف أنه أحب العمل في بيتربورغ،
استهوته المدينة ،و منحته تركيزا ً افتقده في موسكو.
يقدم مسرحية شكسبير “هاملت” على مسرح
آليكسندرينسكي منذ عام  ،2010كما تعرض له أعمال أخرى
من إبداعات غوغول ،مثل مسرحية “ خطبة” ،منذ عام ،2008
و في  2013بدأت عروض مسرحيته شارع نيفسكي ،المرتكزة
على نتاجات غوغول أيض ًا .و إن ابتعد عن غوغول ،يقترب من
تولستوي ،مقدم ًا مسرحية “ الخيار الثالث” ،المرتكزة على
نص تولستوي” الجثة الح ّية”.
في لقاء مع بعض طالب المسرح ،و المهتمين بالحركة
المسرحية ،تحدث فوكين مطو ًال عن عالقته بغوغول و
مسرحياته ،و أكد أن مسرحية المفتش العام ،هي أفضل
مسرحيات غوغول ،و أن هذا الساخر الكبير هو األكثر صعوبة
في كل األوقات ،ألنه مزيج من الواقعية و الخيال ،التصوف و
الحقيقة المطلقة وصو ًال إلى الطبيعية .و هذا المزيج يتفاعل
مع سياق الوقت ،ألن المشاكل التي تعرضها مسرحية مثل
المفتش العام ،لم تتغير حتى اآلن  .إنها مشاكل خالدة.
و أكد على ضرورة أن يكون المخرج حذرا ً جدا ً في التعامل مع
نصوص غوغول.
و عندما اعترضت إحدى السيدات على إظهار بطل مسرحية
المفتش العام »،خليستاكوف» ،بمظهر الشخص الشرير،

مايرخولد

ر ّد فوكين أن المسرح في النهاية ليس أدب ًا ،و يجب أن تكون
لدينا عالقة خاصة مع األعمال الكالسيكية ،و خليستاكوف في
المسرحية لم يرحم أحدا ً من خداعه.
قاده األمر للحديث عن فن اإلخراج ،فذكر حلم مايرخولد بوضع
كتاب عن االخراج ،و قال إنه سيتألف من عشرين إلى ثالثين
صفحة ال أكثر ،حيث سيضع قائمة باألشياء التي من الممنوع
القيام بها في هذه المهنة .و عندما سألوه ما الذي يحتاج أن
يقوم به المخرج؟ كان جوابه :هذا ما ال أعرفه!
ال يتوقف نشاط فوكين عند حدود روسيا ،بل يمتد إلى الكثير
من دول العالم ،حيث أخرج مسرحيات في فنلندا ،هنغاريا،
أميركا ،اليابان ،بولونيا ،سويسرا و ألمانيا.

املفت�ش العام بنكهة مايرخولد:

قدمت مسرحية المفتش العام ألول مرة في التاسع عشر من
نيسان ،عام  ،1836و قد شارك غوغول نفسه بفاعلية في
التحضيرات لذلك العرض األسطوري.
أما عرض فاليري فوكين ،الذي يمتد لساعتين و نصف ،فقد
قدم استنادا ً إلى النسخة التي عرضها المسرحي الشهير
مايرخولد في عام  ،1926و بدت عناصر مسرح ذلك المعلم
الكبير ،واضحة في العرض ،من حيث االستخدام األمثل لجسد
الممثل ،و الليونة و الرقصات التي شارك بها جميع ممثلي
العرض دون استثناء.
كلمات العرض ،الذي اختصرت الكثير من حواراته ،لم تكن
تقال ،بقدر ما كانت تُرقص ،مع تلون الجسد ،البطل الحقيقي
للعرض ،بكل المنمنمات الحركية التي كان يخرجها ،فتتناغم
مع األصوات التي تخرج من أفواه الممثلين.
تُفتتح المسرحية على دخول المفتش العام من بين الجمهور،
ّ
تشكلت خلفيتها من رسومات
و صعوده على الخشبة ،التي
للمدينة ،كما استخدم فوكين غرفة واحدة من البيت ،ليجري
الحدث فيها .و كعادته التي شاهدناها في مسرحياته األخرى،
يبدو فوكين مولع ًا بالساللم و بقطع الديكور المتحركة،
القادرة على تأدية وظائف متعددة.
ر ّدات فعل الجمهور ،كانت في معظمها في صالح العرض،
لكن ذلك لم يمنع البعض من رؤية بطلها ،مجرد العب جمباز،
و يسأل عن المقاطع الكثيرة المختصرة من المسرحية.

نيكوالي غوغول

و يأتي الرد من مشاهد آخر ،قال إن العرض سيكون ممتع ًا
لمن يعرف المسرح ،قرأ تاريخه و تطوره ،توقعات لتطوره
المستقبلي ،أما من ال يهتم بذلك فسيظن نفسه في السيرك
أو في حفل راقص.
نالت المسرحية عددا ً كبيرا ً من الجوائز ،نذكر منها :جائزة
الدولة في روسيا ،الجائزة الوطنية الروسية ،القناع الذهبي،
و جائزة المسرح االحترافي في سانت-بيتربورغ ،و قامت بعدة
جوالت في المسارح األوروبية ،كان آخرها في باريس ،حيث
قدمت عشرة عروض خالل أسبوعين ،و القت نجاح ًا كبيراً ،و
تستعد اآلن لجولة في سيبيريا.

خلي�ستاكوف بني بطلني:

ما يميز برنامج العروض في جميع المسارح الروسية ،عدم
وجود عروض يومية للمسرحية ،كما في عالمنا العربي،
بل تعرض المسرحية مرتين أو ثالث في الشهر ،و تستمر
لسنوات طويلة ،يكبر األبطال ،يشيخون ،يستبدلون ،و ربما
يموتون ،و تبقى المسرحية.
في السنوات األولى لعرض مسرحية المفتش العام ،أدى
الممثل آليكسي ديفوتشينكا ،من مواليد  ،1965دور البطولة،
لكن موته المفاجئ في شقته في موسكو في عام ،2014
أوصل الدور إلى ديميتري ليسينكوف ،المولود في عام ،1982
و الذي يؤدي دور هاملت في مسرحية فوكين منذ عام .2010
بالمقارنة بين أداء الممثلين ،تظهر حرفية ديفوتشينكا و
خبرته األكبر في القبض على مفاتيح الشخصية ،بينما يتميز
ليسينكوف بتلك المرونة الجسدية االستثنائية ،و الحس
الكوميدي العالي.
في حديث مع ليسينكوف ،الذي يطلق عليه كثيرون :ممثل
المفضل ،يرى أن دور هاملت هو أصعب أدواره ،و أنه
فوكين
ّ
يشارك في بعض األفالم ،فقط عندما ال تكون هناك بروفات
حد قوله ،-هو ذلك المكان الذي
في المسرح ،فالمسرح -على ّ
يخلق فيه شءي غير مرئي ،بالكاد ملموس ،ال يمكن تفسيره
بالكلمات ،يشبه السحر ،و هو غير قابل للتحقيق في
السينما ”،من الممكن للسحر أن ينشأ على خشبة المسرح
فقط ،بين الممثل و الجمهور ،عندما في لحظة ما ،تتقد
شرارة التواصل بينهما».
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أطياف رشيد

ال�شخ�صيات :
•مدر�سة البيانو يف العقد الرابع
•الطالب يف الع�شرين
املكان :
•غرفة يف بيت املُدر�سة
سرير في وسط المسرح الى جانب باب حمام  ،بيانو الى
اليمين ومكتبة نافذة وباب الى اليسار

الوقت  :م�ساء �أيلول
قلت له نعم ،ملاذا
�صوت املدر�سة خلف باب احلمام :ملاذا ُ
قلت له نعم.
ُ
(تخرج ..ج�سد مم�شوق ،و�شعرها ا�سود ق�صري اىل حافة
الكتف ،ترتدي تنورة بلون ا�سود ق�صرية اىل الركبتني
وقمي�ص ابي�ض  ،جتل�س على ال�سرير وهي تلب�س اقراطها
ثم تعدل �شعرها
قلت له نعم .كان علي ان ارف�ض ،ان �أقول ال  ،كيف
املدر�ســـة:ملاذا ُ
�سمحت لنف�سي ان �أكون بهذا املوقف ( ،تخرج زوج احذية
ُ
بلون ا�سود وكعب متو�سط من حتت ال�سرير) عندما �أكون يف
قاعة املحا�ضرة يف املعهد ا�شعر بعيوين تت�صلب على اجلهة
التي يجل�س فيها ( ،تقف وهي مم�سكة باحلذاء) احدق فيه
وك�أنه الطالب الوحيد يف القاعة احدثهم عن �شوبان اكتب
النوتات على ال�سبورة و�أقول للطالب جميعا هل و�صلت
الفكرة لكني انظر اىل واحد فقط حني اقولها � .أية فكرة
اعني ! وهل كتبت النوتات ب�شكلها ال�صحيح؟(جتل�س
على ال�سرير تلب�س احلذاء ) تنتهي املحا�ضرة وانا بكامل
الت�شوي�ش والقلق والت�شتت،يخرج الطالب واملتدربون
وانا �أمتنى ان ادفن ر�أ�سي يف لوحة الكتابة ال اريد ان اراه
وهو يقرتب مني عندما يخرج،لكني ا�سمع وقع خطى
،التفت ويكون واقفا
اجلميع ويهد�أ املكان اتنف�س بعمق
ُ
خلفي ينظر ايل بنظرة واثقة تخرتق روحي،ملاذا مل تخرج
مع بقية الطالب ؟ ماذا تريد ؟ يقول ( ممكن تعطيني
درو�س خ�صو�صية يف العزف على البيانو ) وقلت ِ بدون �أي
تفكري ك�أمل�أخوذة نعم ،نعم .
كيف التقيه � ،سوف تت�صلب ا�صابعي ولن ا�ستطيع العزف.
هل تراه فهم �شيء مما يف قلبي .كيف �سيفهم هذه (النعم)
املت�سرعة  ،هل اح�س ب�شيء دفعه اىل ان يطلب مني ان
ي�أخذ درو�س بيانو هنا يف بيتي ؟
( تقف يف املنت�صف تنظر اىل نف�سها وتتفقد هيئتها ) هل
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ابدو ب�شكل جيد  ،من املهم ان اعرف كيف يراين هو !
امر�أة يف االربعني ،ووحيدة
	�آه ،ماذا �سيقول عني  ،ملاذا قلت نعم ،كنت �ساجنب
نف�سي هذا املوقف  ،مدر�سة وطالب  ،ماذا �سيقول عني،
(تنظر اىل �ساعة يدها ) مازال الوقت مبكرا ،البيانو،
( جتل�س اىل البيانو مترر ا�صابعها تعزف بهدوء مقطوعة
�شوبان  20املعروفة بذكريات املا�ضي  .تنعزل عن املكان
ببقعة �ضوئية فقط هي والبيانو  ،ت�سرح وهي تعزف .
دقيقة او اثنني ويدخل الطالب ال�شاب اىل البقعة ال�ضوئية
معها يقف بجانب البيانو بهدوء وثقة ،
�شاب طويل القامة ،ممتليء رجولة  ،يرتدي قمي�ص ا�سود
فتح الزرين العلويني منه فبان جزء من �صدره  ،وبنطال
ا�سود .دقائق مت�ضي قبل ان تنتبه اىل وجوده ).
املدر�ســـة:كيف دخلت اىل هنا مل ا�سمع �صوت اجلر�س ،مل ا�سمع
حتى �صوت الباب .
(تنه�ض من مكانها ) هل كان الباب مفتوحا ( تريد الت�أكد
من الباب )
ال�شـــــاب :اتركي امر الباب  ،املهم اين اتيت  ،الي�س كذلك
املدر�ســـة� ( :صمت )
الطالب ال�شاب � :أي مقطوعة �سنعزف اليوم
املدر�ســـة� :أي مقطوعة  ،ال ادري  ...ما الذي يثريك يف املو�سيقى
الطـالـب �:شيء ما خفي  ،رغبة او هاج�س  ،املهم اين اتوق للعزف
املدر�ســـة :ذلك ماتفعله املو�سيقى ،انها روح من ال�سماء
الطـالـب :وخا�صة اذا كانت مو�سيقى �شوبان
املدر�ســـة :حقا ،انت حمظوظ  ،انها هبات عظيمة ال تنالها اال
الأرواح النقية .اذن قررت ان تتعلمها
الطـالـب :نعم
املدر�ســـة:انت تعزف ب�شكل جيد اثناء الدر�س
املدر�ســـة:دربت نف�سي ب�شكل جيد
املدر�ســـة:ح�سنا يبدو انك ل�ست بحاجة اىل مدر�س اذن
الطـالـب :ومن قال ان من يعزف ب�شكل جيد لي�س بحاجة اىل مدر�سة
جيدة ورائعة مثلك .
(تنفتح االنارة على املكان كله)
الطـالـب  :هذا اذن هو بيتك
املدر�ســـة :هل يعجبك
الطـالـب:يعجبني جدا  (.مير قرب ال�سرير وباب احلمام بهدوء
يتح�س�س كل تفا�صيل املكان با�صابعه وهو يتحدث ) يف
الدر�س تقفني امامي تتحدثني عن النوتات وعن تاريخ

املو�سيقى  .واثناء املحا�ضرة البد ان تكوين قد ذكرتي
�شوبان ما ال يقل عن ع�شر مرات كمثال
املدر�ســـة:حقا
الطـالـب:نعم  .زمن املحا�ضرة معك مير كنغمة �سل�سة
املدر�ســـة�:شوبان مثال رائع ملحبي املو�سيقى والعزف على البيانو
الطـالـب:ي�شرتك بذلك عدد غري قليل من املو�سيقيني العامليني
املدر�ســـة:اال هو فيه �شيء خمتلف  ..تعرف انه طلب ان حترق
م�ؤلفاته املو�سيقية من بعده  .هو ان�سان مرهف يخ�شى
على مو�سيقاه من انامل غريه  .رمبا انتابه القلق من ان
تُعزف بطريقة باردة  ،دون روح
الطـالـب :تنظرين اىل املو�ضوع من زاويته الرومان�سية
املدر�ســـة:حقا وكيف ذلك
الطـالـب:ال ادري كانك تعرفينه اوع�شت معه او ك�أنك هو ،
املدر�ســـة:نعم اعرفه لدرجة انه كان �سبب طالقي
الطـالـب:عفوا
املدر�ســـة:ال �شيء
الطـالـب :لكني �سمعت
املدر�ســـة:ملاذا اذن تتظاهر بانك مل ت�سمع
الطـالـب :الين احب ان ا�سمع منك ،احب ان ا�سمعك تتحدثني،
وتعزفني
املدر�ســـة:اعتقد انك تتجاوز حدود الطالب مع مدر�سته
الطـالـب:اعتقد انك تتجاوزين كل احلدود وانت هنا (ي�شري اىل قلبه)
الطـالـب(:مي�سك يدها) تعايل لنعزف �سويا
املدر�ســـة(:كامل�أخوذة ت�سري معه اىل البيانو يجل�سان اىل جنب بع�ض
ويعزفان معا للحظات)
الطـالـب :لقد كانت حمقة جدا يف ان تخفي هذه القطعة الإلهية
املدر�ســـة :اهدى �شوبان هذه املقطوعة الخته كهدية بعيد ميالدها،
لذلك اخفتها.انها مقطوعة مميزة حقا  .رمبا يكون قد
او�صاها بذلك
( �صمت للحظات )
املدر�ســـة:مل يكن مابيننا حبا ،اذا كنت تريد ان تعرف ما كان بيننا
حقا  .كان يف كل حلظة ي�شعر انه م�سجون معي  .هكذا
فهمت من عينيه وهو يدور بهما بعيدا عن عيوين حني
ِ
احبك� ،أراد ان يكون حرا ب�شدة  ،ومل اكن اعرف ان
يقول
ارتباطه بي هو جمرد...فقط �إح�سا�س بامل�س�ؤلية جتاه امر�أة
احبها ،مل يتحمل فكرة ان يبقى يف ذات املكان دوما ،فبد�أ
يتحجج كوين م�شغولة عنه باملو�سيقى  ،املو�سيقى نف�سها
التي جمعتنا  ،بل باالخ�ص مو�سيقى �شوبان التي احبها
حلبي لها  ،هي من كانت احلجة والذريعة للفراق  .فهمته
حينها � ،أراد التحليق  ،فاطلق ُته .
الطـالـب :اطلق ِته !
املدر�ســـة:حررته من االرتباط بي ،انف�صلنا ورحل
الطـالـب :امل يت�صل بك ثانية
املدر�ســـة:بعث �إمييال او �إثنني يذكر فيها انه يتمنى لو اننا نكون معا
وهو يجوب العامل وي�ستمتع بال�سري يف ازقة قدمية وطرق
وحمطات القطار املهجورة واحلانات ال�ضاجة بروائح

ال�شراب واملو�سيقى  ،لكني افهم جيدا ان ذلك حم�ض
�إح�سا�س بالذنب ،،مل يعد للحب وجود يف قلبه منذ اح�س
بانني امثل �سجنا يحب�س روحه
الطـالـب :وماذا عن روحك انت
ّ
املدر�ســـة:انا  ،ا�شرتطت عليه ان ال يعود ايل اذا كان يريد الرحيل
 ،ان يكون رحيله رحيل نهائي ،ال احتمل االنتظار
،االنتظار موت بطيء للحياة ،لذا ها انا �أعي�ش  ...اجبتك
االن هل ارتوى ف�ضولك
�شعرت ب�شيء ما وانت تعزفني ،
الطـالـب :لي�س االمر ف�ضول ابدا ،
ُ
�شيء ي�شبه البوح او ال�شكوى ...حتى انه ي�شبه ال�صالة
املدر�ســـة:حقا كل ذلك  .ح�سنا ،لكنك مل حتدثني عن نف�سك
الطـالـب �:آه
املدر�ســـة:ماذا �ألهذا احلد �س�ؤايل موجع ،منذ عام وانت ملتحق
باملعهد  ،كلما انتهت دورة تدريبية �سجلت ب�ألتي بعدها.
حتى عندما ال تكون هناك حما�ضرات  ،اراك تتواجد يف
مكتبة املعهد
الطـالـب :انا  ،ل�ست ادري كيف ا�شرح لك ،االمر هو  ...اين فقط
تغريت فج�أة
املدر�ســـة:ال احد يتغري فج�أة
الطـالـب :اعني كنت ابنا مطيعا وطالبا جمتهدا مل ا�سمح ان تقل
درجاتي عن املمتاز  ،وحققت حلم العائلة يف الدخول
لكلية الهند�سة  .اعتقدَ اهلي  ،ان امل�ستقبل للمهند�سني ،
حيث �سيكون البلد بحاجة اىل اعمار وبناء ،و�سيكون يل
دور مهم يف امل�ستقبل،يف هذا الوقت املهم من بناء الوطن.
�أفكار مثالية مل�ستقبل وطني غام�ض � .سايرتهم ودخلت
الهند�سة و�سارت اموري على مايرام .
املدر�ســـة:اذن
الطـالـب :اىل ان جاءت تلك اللحظة ،وانا اجل�س يف مقعدي يف قاعة
املحا�ضرات يف الكلية  ،حني ملت بر�أ�سي اىل كتفي ،وانا
انظر اىل لوح العر�ض الذي كان يعر�ض جم�سمات 3D
لبنايات .حينها  ...مل ا�شاهد بنايات او ا�شكال هند�سية ،
بل كانت خطوط ذات ر�ؤ�س مدورةغامقة  ،نظرت جيدا،
مل اعرف ماهي هذه اخلطوط يف باديء االمر  ،مل مير يف
بايل ماذا تكون  ،ولكن احلال تكرر يف اليوم التايل والتايل
والتايل حتى انتبهت اىل انها كانت رموز نوتات مو�سيقية ،
وعند ذلك يف تلك اللحظة بالذات عندما عرفتها �صدحت
يف ر�أ�سي �أ�صوات غريبة � ،أ�صوات �ضاجة� ،أ�صوات
ب�شرية واحلان �آالت و�أ�صوات رياح  .وفج�أة مرعلى �شا�شة
العر�ض خيال امر�أة � ،صرخت يف القاعة هل ترونها هل
ترونها؟ نظر الطالب ا ّ
يل با�ستغراب حاول احدهم ان
يهد�أين  ،قلت له هل ت�سمع �شيئا قال ال والترى خيال
املر�أة على �شا�شة العر�ض قال ال  .ال يوجد �سوى ا�شكال
هند�سية  .لقد ظن اجلميع انني جننت  ،حتى اهلي .والم
والدي على �ضغطهم علي للدرا�سة ،لكن اجلميع
االقارب
ّ
مل يفهموا ماكنت ا�شهده
املدر�ســـة :يف بع�ض االحيان يعجز اقرب النا�س اليك من فهمك
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الطـالـب :نعم  ،لكن الغريب اين �شعرت بدفق كبري للحياة يف دمي ،
�شعرت ان دمي يتحرك داخل ج�سدي لأول مرة
املدر�ســـة ( :تنظر يف عينيه ك�أنها تريد ان تراه جيدا )
الطـالـب :االمر هو  ،ان نغري فقط زاوية الر�ؤية  ،حينها نتمكن من
الو�صول اىل اق�صى درجات الفهم  ،او الوعي  ،ل�ست
ادري رمبا احلقيقة والكمال � .شيء من كل ذلك� ، .شعرت
اين �أرى النا�س بو�ضوح اكرث ،عميقا يف الذوات من حويل
،اب�صرت �أرواحهم و�سمعت انفا�سهم وتنهداتهم  ،لكن
االمر افزعني  ،كان غريب ان �أرى ما حتت اجللد من جمال
وقبح معا  ،بل كان �صعب جدا ،مل �أمتكن من جماراة
ب�صريتي ور�ؤاي  ،قررت ان �أكون وحدي .لكن خيال تلك
املر�أة الذي ما غادرين قط كان ي�ؤرقني  ،لذا حتولت حياتي
اىل رحلة بحث يف و�سط من �أ�صوات مو�سيقية عنيفة .
حتى ر�أيت اعالن معهدك
املدر�ســـة:ال تقل انها انا
الطـالـب :وكيف عرفت
املدر�ســـة:هكذا بدا يل �سياق االمر  ،هل هو كذلك
الطـالـب :هو كذلك وهد�أت الأ�صوات قليال حني ر�أيتك  .وبد�أت
تت�ضح النغمات �شيئا ف�شيئا يف ر�أ�سي
املدر�ســـة(:مع نف�سها) الينق�صني االن �سوى ان ا�سقط من جديد
الطـالـب :ال تريدين ان ا�سمعك ثانية

املدر�ســـة:ا�سمع ...من ف�ضلك ..هذا املعهد هو حماولة من اجل
ان ابقى على قيد احلياة  ،اكيد انك لن تفهم  ( ،تنظر اىل
وجهه بتمعن ورغبة ) انت مازلت �شابا ،ولكن يجب
عليك ان تفهم  ،انا احاول ان ابد�أ من جديد  ،ان يكون
يل ما افعله وما احب ان افعله  ،ارجوك ال تدخل اىل
حياتي االن بالذات � ،أن�ش�أت هذا املعهد من اجل ان ا�شعر
باين مازلت على قيد احلياة واين اتنف�س  ،هذا �أوال وثانيا
من اجل ان ي�ؤمن يل موردا ماليا بعد مغادرتي ملدر�سة
املو�سيقى.
رمبا انت ال تعلم � ،آه وكيف لك ان تعلم  ( ،يتقدم قليال
نحوها بثقه ) املهم انا لي�ست يل وظيفة االن و�أريد ان اتدبر
اموري لوحدي ،بهدوء وال اريد ان اكون املر�أة ال�سابقة
التي تنظر اىل االمور مبثالية وعلى ح�ساب �سعادتها ،
انتهت هذه املرحلة من حياتي  ،اريد ان ابد�أ من جديد
،قد اليبدو منطقيا ان ابد�أ االن وانا يف هذا العمر  ،ولكن ،
علي فقط ان ا�ستمر
الطـالـب (:يقف امامها وميرر �أ�صابعه على خ�صالت �شعرها) مل
تركت مدر�سة املو�سيقى
املدر�ســـة(:تبتعد مرتبكة ) ب�سبب �شوبان
الطـالـب:كيف ب�سبب �شوبان
املدر�ســـة:ب�سبب طالب تقدم اىل اختبار للت�سجيل يف املدر�سة قال
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متبجحا انه �أ�ستاذ يف العزف على البيانو فطلبت منه ان
يعزف ل�شوبان
الطـالـب :وكان عزفه جيدا؟
املدر�ســـة:لوكان �شوبان حيا ل�صب النفط على را�سه واحرقه ب�سبب
ذلك العزف ال�سيء بل القاتل ،
الطـالـب ( :ي�ضحك )
املدر�ســـة:وما امل�ضحك يف ذلك
الطـالـب :ا�سف ،تبدين جميلة وانت غا�ضبة  ،ح�سنا كيف انتهى
االمر (يذهب اىل املكتبة)
املدر�ســـة:مل �أوافق على دخوله اىل املدر�سة واعطيته درجة �صفر فما
كان من املدير اللطيف اال ان بعث يطلبني يف مكتبه قائال
ان هذا الطالب البد ان يقبل يف املدر�سة النه قريب الحد
امل�س�ؤلني وان الولد فا�شل يف كل �شيء ولي�س هناك �سوى
هذه املدر�سة لتقبله .
الطـالـب  ( :ي�سحب كتابا يفتحه ثم يعيده اىل املكتبة ) وماذا قلت له
( ترك املكتبة ويتقدم حتوها )
املدر�ســـة:رف�ضت طبعا  ،لكن الولد املدلل مت قبوله يف املدر�سة
و�صدمت بوجوده يف �صفي ذهبت اىل املدير ا�ستفهم االمر
فقال ان املو�ضوع اكرب منه  .حاولت ان اما�شي الو�ضع وان
�أرى ما ميكن ان يفعله لو در�س املو�سيقى واندمج مع اجلو يف
املدر�سة رمبا يتح�سن و�ضعه  ،ولكن ال�شيء ولد �سخيف
مدلل اليجيد احرتام �أي الة والميلك ادنى �إح�سا�س ،
وجدته ي�ضرب مفاتيح البيانو بكعب حذائه
الطـالـب  (:مي�سك كتفيها بلطف ) انه جمرم حقا  ،ماذا فعلت
املدر�ســـة:طردته ور�سب يف درو�س البيانو  ،فجاء فورا كتاب اقالتي
ب�سبب عدم الكفاءة واهانتي للطالب  ،هل هناك �شيء
اف�ضع من هذا  .انا غري كفوءة  ،انا اهني الطالب  ،ومن
عرفت انها م�ؤامرة قذرة
يهني املو�سيقى ماذا ي�سمى اذن ،
ُ
الطـالـب :انت كنز ثمني
املدر�ســـة:كنز ! حتى وان كنت كذلك  ،كم من الكنوز مهملة
الطـالـب :لن تكوين كذلك بعد اليوم
املدر�ســـة:ماذا تق�صد
الطـالـب  (:ي�صمت قليال ) ذلك الدفرت يف املكتبة  ،الدفرت بالغالف
اجللدي  ،انه دفرت مميز  ،لكنه فارغ
املدر�ســـة :انه ،هدية  ،هدية قدمية ،
الطـالـب :البد ان من ا�شرتاه يعرف متاما ما�سوف تفعلني به  ،او
كانت له رغبة يف ان ت�ستخدميه ليكون هو موجود معك
على الدوام .
املدر�ســـة:مل اكتب فيه حرفا مو�سيقيا واحدا كما �أمل
الطـالـب :من ؟
املدر�ســـة:ابي  .اهداه يل يوم ا�ستلمت كتاب تعييني كمدر�سة
للبيانو  ،كان يعرف كم احب الدفاتر من ذلك النوع ،
واحب ان ادون فيها النوتات التي تدور يف ر�أ�سي من
اجل مو�سيقاي اخلا�صة
الطـالـب :لكنك مل تكتبي به
املدر�ســـة:نعم مل اكتب فيه

الطـالـب :لكنك تكتبني نوتاتك
املدر�ســـة:طبعا كتبتها البد من ان ادونها ( تخرج بع�ض الأوراق وبها
نوتات ) اين ادون كل �شيء �ستكون يل مو�سيقاي اخلا�صة
يوما
الطـالـب  (:مي�سك يدها) ابد�أي بالكتابة فيه االن
(يرفع كفيها اما عينينه ) اناملك مميزة ،و�ست�ؤلفني
مو�سيقى رائعة
املدر�ســـة :ملاذا تفعل هذا بي  ،ملاذا االن ؟ قد ال ا�ستطيع ان ...
( �صوت املدر�سة الداخلي :ملاذا اتيت االن ؟ال ا�ستطيع منع
نف�سي من تخيلك وانت  ،معي  ،ال وانت حتتويني  ،بل
اكرث  ،وانت تدخل اىل اعماقي لتلدين من جديد ،ما ال�سر
فيك فال تكاد تفارقني ،و�صوتك �آه من �صوتك ،ولكن
،هذا كله خاطيء ،مازلت انا املدر�سة وانت الطالب ،،ثم
ان فارق العمر كبري� ،سنوات لي�ست قليلة�( ).صوت
عزف على بيانو مو�سيقى ل�شوبان waltz No.19 in
� ،) A minorصوت املو�سيقى ي�ستمر ب�شكل خافت،
يخطو الطالب اليها بثبات و�سوف يعلو �صوت املو�سيقى
تدريجيا)
الطـالـب � (:صوت الطالب فقط ) ملاذا تفكرين كثريا ،،دعي عنك
التفكري  ،انا افهمك متاما  ،ال حتا�صري نف�سك باال�سئلة،
لي�س ثمة امر مهم غري ان نكون معا )
املدر�ســـة:انك تباغت روحي
دخلت فيها
الطـالـب :انا افهم كل �شيء ،منذ اللحظة الأوىل التي
ُ
اىل قاعة در�س املو�سيقى  ،فزت روحي اليك مثل طري ،
اناملك وانت تعزفني  ،كنت اقف �أحيانا يف اخلارج عند
النافذة اراقبك وانت تعزفني ل�شوبان وانت م�ستغرقة متاما
كاحلاملة او كالعا�شقة ،،كنت اتخيلك طوال عام وانت
ترق�صني معي ( ي�أخذ بيدها ويرق�صان مازالت ماخوذة به)
لقد امتدت هذه العدوى اىل قلبي و�سحرتني
املدر�ســـة:انت تعرف اذن �أي مقطوعة احب
الطـالـب :ها انت ت�سمعينها االن  .لنكن امل�سحورين الذين ال�شفاء
لهما اال بالقرب من بع�ضهما( تلف ذراعها حول كتفه
يدوران ونظراتهما مثبتة على عيون بع�ض  ،بينما يعلو
�صوت املو�سيقى تدريجيا )
املدر�ســـة:ال اريد ان نتوقف
الطـالـب :لن نتوقف
املدر�ســـة:ولكن ماذا نقول للنا�س من حولنا وفارق العمر
الطـالـب:قويل انها لعنة �شوبان
يعلو �صوت املو�سيقى ليطغى يف ارجاء املكان  .بقعة
�ضوئية حولهما وهما يدوران راق�صني لدقائق .يدوران،
واثناء دورانهما تبقى هي داخل البقعة ال�ضوئية
بينما الطالب يخرج قليال من حافة البقعة ال�ضوئية.
ي�ستمران هكذا بالرق�ص ويدوران ،حتى يختفي الطالب
بالظالم،وتبقى تدور لوحدها ،تدور ترق�ص ك�أنها تراق�ص
�أحدا ،واملو�سيقى تعلو.
انتهت
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سمير عبد الفتاح

(رجل يجل�س على حافة كر�سي يف منت�صف امل�سرح)
(ينه�ض الرجل ،و ُيخرج من جيبه بطاقة هوية ،يرفع
بطاقة الهوية قلي ً
ال مب�ستوى �صدره ك�أنه يريها ل�شخ�ص ما)
( ُيعيد بطاقة الهوية جليبه ،ويجل�س ،ثم ينه�ض مرة �أخرى،
و ُيخرج البطاقة ،ثم يجل�س على حافة الكر�سي ،وينظر
ميين ًا و�شما ًال)
الرجل :كان الأمر مربك ًا قبل عثوري على بطاقة هوية.
الآن �أ�صبح الأمر �أف�ضل قلي ً
ال ...على الأقل ب�إمكاين
�صرف �أنظارهم عني للحظات بعر�ض بطاقة الهوية عليهم.
(يرتاجع بظهره للخلف وهو جال�س على الكر�سي ،يغم�ض
عينيه لعدة حلظات وهو يتنهد)
(يفتح عينيه ،ويعود بظهره للأمام)
ال �أ�ستطيع اال�سرتخاء متام ًا ،مطلوب مني �أن �أكون يقظ ًا
عندما مير �أحد من هنا ،حتى �إذا جتاهلني �أحدهم ف�أنا
ال �أ�ستطيع جتاهله .كم �أمتنى لو �أ�ستطيع جتاهلهم �أو عدم
التفكري بهم ،لكن طاملا �أنا هنا وهم ميرون من �أمامي
ف�ست�ستمر هذه احللقة املتكررة.
(ينه�ض ويخرج بطاقة الهوية من جيبه ،ثم يعيدها ويجل�س)
	�أنا تعبت ،لكن هل تعبوا هم �أي�ض ًا؟! ال �أعرف �شعورهم...
هم يكتفون بنظرة �سريعة للبطاقة ثم يهزون ر�ؤو�سهم،
ويتابعون طريقهم ك�أن الأمر ال يعنيهم! لكن بع�ض
الإ�شارات خادعة.
	�أنا قلق �أي�ض ًا من فقدان البطاقة لذا �إخراجها بني احلني
والآخر يجعلني �أطمئن لوجودها.
(يخرج بطاقة الهوية ويقلبها بني يديه)
الأمر �أف�ضل عندما يكتفون بالنظر �إىل البطاقة وال
يقر�ؤونها ...فعندما يحدقون فيها جيد ًا يعرفون �أنها
ال تخ�صني ،عندها ي�صبح الأمر �أ�سو�أ ،نظراتهم متتلئ
بال�شك .يحدقون يف عيني بحدة ،ويدققون يف مالحمي
بحث ًا عن �أي �شيء مريب ..و�أحيان ًا �أملح �إ�شارات توحي
�أنهم يعتقدون �أنني �أُخفي �شيئ ًا خطري ًا.
(حلظات �صمت)
علي ،فيها �أفقد ثقتي يف نف�سي،
تلك اللحظات �صعبة جد ًا ّ
�صوتي يتقطع ،ويت�شتت تركيزي.
(ينك�س ر�أ�سه)
ً
وهذا يزيد و�ضعي �سوءا بالن�سبة لهم.
تعلمت �أن �أ�سارع ب�إخبار من
لكنني يف الفرتة الأخرية
ُ
يت�أملني ب�شك �أنني وجدت بطاقة الهوية على الأر�ض،
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توا�صلت مع �صاحبها ،و�أنا �أجل�س هنا يف انتظاره.
و�أنني
ُ
أخرجت البطاقة ب�سرعة من جيبي ومل �أحتقق من
و�أنني �
ُ
ال�صورة جيد ًا وو�ضعتها �أمامه و�أنا �أظن �أنه �صاحب البطاقة.
(يحدق للحظات �أمامه)
نظرات ال�شك تتبدد عندهم عندما �أخربهم �أن �صاحب
بطاقة الهوية و�ضع مكاف�أة ملن يعيد �إليه بطاقته ،و�أنني
بحاجة ملحة ملبلغ املكاف�أة كي �أمتكن من العودة �أخري ًا �إىل
قريتي.
و�إذا بقى �أي �شبهة �شك تدفع الواقف للبقاء والتحديق
انتظرت طوي ً
ال ،و�أنني بحاجة ملن
بي� ،أبد�أ بالتلميح �أنني
ُ
يعطيني نقود حتى �أمتكن من العودة لقريتي.
(ينك�س ر�أ�سه)
	�أكرث �شيء يبعد الآخرين عنك هو طلب املال منهم .هذا
ما اكت�شفته هنا ،مبجرد تلميحي بطلب نقود يعيدون يل
البطاقة ويتحركون م�سرعني .حتى ي�أتي �شخ�ص �آخر �سيئ
ويت�س�أل ملاذا �أجل�س هنا.
(ينه�ض الرجل ،ويتقدم من مقدمة امل�سرح)
	�أعرف �أن هذه لي�ست طريقة جيدة للحياة ،لكنني ال
�أكذب وال �أتالعب ب�أحد حتى �أ�ستمر باجللو�س على
وجدت بطاقة الهوية �أ�سفل ذاك الكر�سي
الكر�سي .لقد
ُ
(ي�شري للكر�سي) ،و�أنا �أجل�س هنا على هذا الكر�سي فرمبا
ي�أتي �صاحب البطاقة للبحث عنها ،وهو �أ�سا�س ًا �سيعرف
بطاقته مبجرد عر�ضها عليه .وبالن�سبة للمكاف�أة ف�أنا مل
�أخرتع نظام املكاف�آت ...العامل كله يعمل بها ،وهي هنا
تعترب �شيئ ًا �إجباري ًا مل�ساعدة الآخرين يف ا�ستعادة ما فقدوا.
(يتنهد)
ثم �أنني عندما �أعر�ض عليهم بطاقة الهوية ال �أقول لهم �أنها
تخ�صني ،هم يعتقدون �أنها تخ�صني� ،أنا �أعر�ض عليهم
بطاقة الهوية وهم من يقفزون باال�ستنتاج �إىل �أنها تخ�صني.
لذا هم من يجب �أن يتحمل هذه امل�سئولية.
وحتى عندما يت�شكك �أحد بي عندما يعرف �أنها ال تخ�صني
فهو خطئه �أي�ض ًا ،وهذا يدفعني لإخباره عن �صاحب بطاقة
الهوية ،واملكاف�أة ،وقريتي البعيدة.
حتى عندما �أتعلق بيديه و�أطلب منه م�ساعدتي يف العودة
�إىل قريتي هو من ظل واقف ًا طوال الوقت ك�أنه يرغب يف
م�ساعدتي.
ً
وعندما يطلق ال�سباب املقذع وينطلق ب�سرعة بعيدا عني هو
من يجب �أن يوجه له اللوم ،فلماذا ي�سب ويطلق الألفاظ

القبيحة على من ي�ستجدي منه امل�ساعدة؟!
	�أي�ض ًا ملاذا ال يقدم امل�ساعدة ملن يقول �إنه بحاجة �إليها؟!
(ي�شري بيده للأمام)
علينا �أن نكون �أكرث و�ضوح ًا يف حتديد اخلط�أ ومن هو
امل�سئول عنه.
(يجل�س الرجل على الكر�سي ،وينك�س ر�أ�سه باجتاه الأر�ض)
ثم هذا ،نعم هذا ..ف�أنا ال �أمتلك بطاقة هوية.
هم مل يعطوين بطاقة هوية.
كيف يتوقعون �أن �أريهم بطاقة هويتي وهم �أ�سا�س ًا مل
يعطوين بطاقة هوية؟! الأمر م�ضحك حق ًا...
(يحاول ال�ضحك فتخرج �ضحكته مبتورة)
	�أنا عالق هنا لأنه ال يوجد لدي بطاقة هوية .ال �أ�ستطيع
اخلروج من هنا لأنني ال �أحمل بطاقة هوية ،و�أتعر�ض
لكثري من امل�شاكل ب�سبب هذا ،وعندما �أطالبهم ببطاقة
هوية يهزون ر�ؤو�سهم ،ويقولون �أنني غري معروف ،وهم
ال يعطون بطاقة هوية ملن ال يعرفونهم.
لكن كيف �أكون معروف ًا و�أنا بدون بطاقة هوية؟!
يقولون �أذهب �إىل مكانك املعروف ،واح�صل عل بطاقة
هوية.
مكاين املعروف؟!
يبدو هذا �سه ً
ال بالن�سبة لهم ...لكن مكاين بعيد ..بعيد
عن هنا.
ً
حتى عندما �أقول لهم �إن مكاين بعيد جدا عن هنا ،و�أحتاج
�أو ًال �إىل بطاقة هوية حتى �أ�ستطيع العودة �إليه .يعربون عن
ده�شتهم من وجود مكان يل ،فوجود مكان يل ال يتوفق مع
ما يعتقدونه عني! ف�أحدثهم عن قريتي البعيدة ،في�س�ألون
عما �أح�ضرين �إىل هنا! وعندما ال �أجيب يزداد �شكهم بي.
ويزدادون بعد ًا عني.
(ينه�ض ،ويدور حول الكر�سي)
	�أعرف �أن عدم الإجابة يوترهم �أكرث ،لكنني ال �أعرف
�إجابة لهذا ال�س�ؤال ..فما الذي �أح�ضرين �إىل هنا؟!
(يقف وراء الكر�سي)
ً
�أنا ال �أجيب على هذا ال�س�ؤال لأنني فعال ال �أعرف ما الذي
جعلني �أتي �إىل هنا؟!
ل�ست فاقد ًا الذاكرة ،ذاكرتي جيدة و�أعرف �إين تقع
ُ
قريتي ،و�أتذكر بيوتها و�أ�سواقها ،وكل معاملها .لكن
ال�سبب والطريق الطويل الذي قطعه والدي للو�صول �إىل
هنا كان مظلم ًا بحيث �أنني ال �أ�ستطيع حتديد ماهيته متام ًا،
و�أين كان اخللل بالتحديد؟!
(يحدق للحظات �أمامه ،ثم يجل�س على الكر�سي)
عدم معرفة �سبب وجودي هنا يقيدين مبقدار عدم امتالكي
بطاقة هوية.
(حلظات �صمت)
كل ما امتلكه هو �أن يراين الآخرون وينتبهوا لوجودي
هنا.
(حلظات �صمت)

	�أنا �أجل�س على هذا الكر�سي ،و�أنتظر �أن يقرتب مني �أحد
مازلت حي ًا،
لي�س�ألني ملاذا �أجل�س هنا ،عندها �أ�شعر �أنني
ُ
وجدت من �سيخرجني من هذه املتاهة .ف�أعر�ض
و�أنني قد
ُ
عليه بطاقة الهوية ،و�أنتظر �أن ي�ساعدين.
(يتنهد)
لكن ال �أجد من ي�ساعدين ،يتهمونني �أنني كاذب
ومراوغ ،هم ال...
( ينه�ض ،ويتقدم من مقدمة امل�سرح)
هم ال ....
(حلظات �صمت)
انتهيت هنا .هذه العبارة هي الأخرية لهذا اليوم.
لقد
ُ
(يرفع يديه وابت�سامة تعلو وجهه ،وينحني ك�أنه يحيي اجلمهور)
اقنعتكم ب�أدائي؟!
(ي�صفق بيديه)
نعم ..هذه املرة يبدو الأمر مقنع ًا ب�شكل جيد.
(ينف�ض ثيابه ،ويت�أكد من هندامه)
	�أنا �أتدرب على دوري يف م�سرحية "بطاقة هوية" .الدور
يقت�ضي اجللو�س على كر�سي ،وعر�ض البطاقة على كل
من مير من �أمامي .منذ فرتة و�أنا �أتدرب على هذا الدور.
(يخرج بطاقة الهوية من جيبه ،يقلبها)
هذه البطاقة ال تخ�صني فع ً
ال ف�أنا ال �أمتلك بطاقة هوية،
تقم�صت الدور جيد ًا .لو كانت لدي بطاقة هوية ملا
ولهذا
ُ
ا�ستطعت الإح�سا�س ب�شعور من ال ميتلكها.
ُ
(ميد يده بالبطاقة للأمام والأعلى)
هذه البطاقة �سقطت من جيب م�ؤلف امل�سرحية� ،سقطت
منه عندما كان يعر�ض فكرة امل�سرحية على املخرج ،كان
امل�ؤلف متحم�س ًا ب�شدة عندما كان يخرجها من جيبه،
ويلوح بها ،ويعيدها جليبه لعدة مرات ،وهو ي�شرح فكرة
امل�سرحية للمخرج ..لذا مل ينتبه عندما �سقطت منه على
الأر�ض �أ�سفل هذا الكر�سي ،املخرج �أي�ض ًا مل يكن منتبه ًا
متام ًا مع حركة وحديث امل�ؤلف ،كان م�شغو ًال بقيا�س فكرة
امل�سرحية مع ميول مدير �إنتاج االعمال امل�سرحية.
(يحرك يده ب�شكل مروحة)
املخرج من تلك النوعية التي تعرف كيف تدار الأ�شياء،
وكيف ت�سري الأمور يف عامل �إنتاج امل�سرحيات ،لذا اقرتح
على امل�ؤلف بع�ض التعديالت ،وطلب منه �أي�ض ًا جتهيز
ن�ص م�سرحي �آخر ليعر�ضه على مدير �إنتاج امل�سرحيات.
ولتكون فر�صة النجاح م�ضاعفة يجب �أن يكون ن�ص
امل�سرحية الثانية نقي�ض ًا لن�ص امل�سرحية الأوىل يف الفكرة
واملعاجلة.
امل�ؤلف كان مرتاح ًا ومل يعرت�ض ..وفع ً
ال جهز ن�ص ًا �آخر ًا،
فهو بحاجة ما�سة لعر�ض �أعماله على امل�سرح ،و�أي�ض ًا
احل�صول على العائد املايل من العر�ض.
(يهز ر�أ�سه)
لكن الأمر مل يجر بال�سال�سة املطلوبة ،فاملنتج كان �أكرث
ل�ؤم ًا فرف�ض فكرة امل�سرحيتني ،ف�أخرج له امل�ؤلف ن�ص ًا
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م�سرحي ًا ثالث ًا كان قد اعده من واقع جتربته الطويلة يف رف�ض
�إنتاج امل�سرحيات التي ي�ؤلفها ،وامل�سرحية الثالثة كانت
نقطة و�سيطة بني امل�سرحيتني.
(يدور حول الكر�سي)
املنتج �أعجبه �أن املخرج فوجئ بت�صرف امل�ؤلف املنفرد ،و
لذا فكر باال�ستفادة من هذا ال�شرخ يف الثقة بينهما بفر�ض
�شروطه على امل�ؤلف واملخرج مع ًا� .أو على الأقل �ضمان
�أنهما لن يتفقا مع ًا �ضده.
(ي�ضحك)
لكن املنتج مل يعرف �أن املخرج وامل�ؤلف �أتفقا من قبل على
�إظهار �أنهما لي�سا على وفاق �أمام املنتج.
(يهز ر�أ�سه وهو ي�ضحك)
لكن هذا ال يعني �أن املخرج وامل�ؤلف على وفاق ،لذا بدى
م�شهد اجلدال بينهما �أمام املنتج مقنع ًا لأنهما كانا يتجادالن
فع ً
ال.
(ي�صفق بيده بتناغم)
احلكاية ت�سل�سل ب�شكل غريب! �ألي�س كذلك؟
(حلظات �صمت) (يجل�س على الكر�سي)
هذا االت�ساق �أفتقده يف حياتي احلقيقية...
(حلظات �صمت)
ال ت�سري حياتي بطريقة مت�سقة ،حياتي عبارة عن مقاطع
متفرقة ال ميكن و�ضعها يف بطاقة هوية واحدة.
(حلظات �صمت)
حتى الآن ال �أ�ستطيع القول �أنني �أفهم ما جرى يف
حياتي ...رمبا لو كان لدي بطاقة هوية...
(يتنهد)
حتى يف هذا الأمر ال �أ�ستطيع اال�سرت�سال طوي ً
علي
الّ ،
االهتمام بحكايات الآخرين ،بهويات الآخرين.
(ينه�ض ،ويدور حول الكر�سي)
نعم ،احلكاية يجب �أن تزداد ...ماذا ي�سمونه هنا ،تزداد
تعقيد ًا� ،أو ت�شويق ًا ،بهذا يطول عمر احلكاية �أكرث ،وحت�صل
على مزيد ًا من االنتباه.
ماذا �إذا �أ�ضفنا �إىل احلكاية �أن امل�ؤلف واملخرج من مدينتني
خمتلفتني؟!
ال�شرخ بينهما يتحول �إىل اخدود عميق يت�سع مع كل لقاء،
ومع كل كلمة.
(يباعد بني ذراعيه ببطء)
قليل من الوقت ويتحول ال�شرخ �إىل هاوية ،والأيام التالية
تتحول �إىل حرب وجحيم.
(يتقدم خطوة للأمام)
لكن امل�ؤلف فقد بطاقة هويته لذا �ستكون احلرب بالن�سبة له
�صعبة ...هو مل ينتبه �إىل فقدانه بطاقة هويته...
(يرتاجع خطوة للخلف) (يدور حول الكر�سي)
كيف يحارب دون بطاقة هوية؟! كيف �سيتنقل يف هذا
العامل دون بطاقة هوية؟!
(يقف خلف الكر�سي)
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�سي�صبح مثلي ،يختبئ عن العيون ويعي�ش حياته يربر
�سبب عدم حمله بطاقة هوية .وينتظر �أن يت�سامح معه
الآخرون.
�سيكون مثري ًا للرثاء.
(يجل�س على الكر�سي ،وينك�س ر�أ�سه) (حلظات �صمت)
(يرفع ر�أ�سه ،ويهزه بر�ضا)
جميل ...اليوم احلكاية تت�سق ب�شكل جميل.
(ي�شري بيده �إىل �صدره ،ثم ي�شري للأمام)
كل هذا من �أجلكم� .أنا �أح�ضر قبل اجلميع� ،أجل�س وحيد ًا
لذا �أقوم بت�سلية نف�سي بت�أليف احلكايات� .أنا ال �أمتلك
قلم �أو �أوراق ،لذا �أرفع �صوتي و�أنا �أ�ؤلف احلكايات حتى
ت�ستقر يف ر�أ�سي وال �أن�ساها.
قمت بت�أليف عدد ًا من احلكايات يف ال�سابق ،لكنها مل تكن
ُ
جيدة لتتحول �إىل م�سرحية ،وحدها حكاية بطاقة الهوية
�شعرت �أنها منا�سبة.
ٌ
امل�سرحيات حتتاج �إىل حكايات قوية� ،إىل حبكات متينة،
والأهم ال�صراع.
(يقف �أمام الكر�سي)
�صراع بني من ميلك بطاقة هوية ومن ال ميلكها...
كيف كان يقولها امل�ؤلف؟
نعم...
(يتقدم خطوة للأمام ،ويرفع يده عالي ًا)
يكون �أو يكون ،تلك هي بطاقة الهوية.
(يرتاجع خطوة للخلف)
منذ زمن طويل والهامليتيون يقولون �إن هذه هي امل�شكلة.
(يجل�س على الكر�سي ،ويخرج بطاقة الهوية ،ويقلبها ببطء)
ال �أفهم �سر قوة هذه الورقة ال�صغرية� ،صورة وختم �أزرق،
وبع�ض كلمات؟!
ً
ً
ورقة �أ�صغر من حجم يدك متنحك كيانا وحيزا؟! و�إذا
كنت ال متتلك واحدة ف�أنت بب�ساطة ل�ست موجود ًا؟!
َ
�أو على الأقل �ستكون متهم ًا بجرمية ما� ،أقلها �أنك بدون
هوية!
(ينه�ض ،ويرفع البطاقة �أمامه ويتحرك على امل�سرح)
ورقة �سحرية تفتح لك �أبواب ،وتطري بها فوق احلواجز!
(ي�ضع البطاقة على الكر�سي)
فكرت يف بطاقة الهوية �أ�صل �إىل �أن الذي �أخرتع هذه
كلما
ُ
البطاقة توئم للذي اخرتع البارود .ورمبا مت اخرتاعهما يف
نف�س اللحظة .فلهما نف�س الت�أثري على الآخرين ،كالهما
يف�صالن النا�س �إىل جانبني .ومن ال ميتلكهما م�صريه
�سيء.
(يدور حول الكر�سي)
عندما �أفكر يف الأمر �أنتهي �إىل �أن الب�شر كانوا �أكرث �أمان ًا
قبل اخرتاع بطاقة الهوية والبارود.
(ي�شري �إىل الكر�سي)
على �أحد ما �أن يرفع �صوته وينبه العامل �إىل هذه اجلرمية.
العامل بحاجة ليعرف اجلرمية الهائلة وراء بطائق الهوية.

(يتقدم اىل مقدمة امل�سرح)
يجب �أن يو�ضع حد للجرائم التي تُرتكب با�سم بطاقة
الهوية.
(ينظر �إىل اليمني وال�شمال) (يرتاجع �إىل اخللف)
لكن من �سريفع �صوته؟! نعم من الذي �سريفع �صوته؟!
الذين يحملون بطاقة هوية ال يهمهم الأمر طاملا هم
ميتلكونها ،والذين ال يحملون بطاقة هوية ال �أحد ي�ستمع
لهم لأنهم ال ميتلكون بطاقة هوية؟!
(يجل�س على الأر�ض بجوار الكر�سي)
كيف كان العامل �سيبدو دون بطاقة هوية وال بارود؟! نعم
كيف �سيكون العامل بدون بطاقة هوية وبدون بارود؟!
(حلظات �صمت)
�ستنتهي احلدود بني الدول ،لن تُهدم البيوت وامل�صانع
واجل�سور ،والأهم �سيقل عدد من ي�ستطيع القتلة قتلهم.
الهوية تعطي �سبب ًا للقتل .والبارود ي�سهل عملية القتل.
بدونهما �ستنتهي جرائم القتل ،لن يبقى الكثري من
الأ�سباب لإرواء الأر�ض بالدم .هذا هو اجلانب املظلم
الذي...
(ينك�س ر�أ�سه)
(ي�أخذ بطاقة الهوية من على الكر�سي وي�ضعها يف جيبه)
(ينه�ض ،وينف�ض ثيابه)
هذه احلكاية جيدة ،بطاقة الهوية حكاية جيدة رغم �أنها
�سيئة ،جيدة مبا يكفي ل ُتعر�ض على الآخرين ،تُعر�ض
على الذين ميتلكون بطاقة هوية �أو الذين ال ميتلكونها� .أو
الذين يوهمون الآخرين �أنهم ميتلكونها مثلي �أنا.
هذه احلكاية ت�شبه �سرب من الأ�سماك ال�صغرية .مقاطع
�صغرية تتحرك ب�سرعة ،فقط حتتاج �إىل بطاقة هوية ل ُتعر�ض
على الآخرين.
(حلظات �صمت)
حاولت االبتعاد عن حقيقة �أنني ال �أمتلك بطاقة هوية
كلما
ُ
�أعود �إىل النقطة الأوىل!
(حلظات �صمت)
	�أنا بحاجة للخروج من هذه املتاهة.
مازلت منغم�س ًا داخل املتاهة.
رمبا لأنني �أظل هنا
ُ
	�أحتاج �إىل مكان �آخر للحديث بطريقة �أخرى .لكنني ال
�أ�ستطيع التحرك بعيد ًا عن هنا ،لأنني �أو ًال ال �أمتلك بطاقة
هوية .وثاني ًا حكايتي مل تكتمل بعد ،حكايتي حتتاج ملن
�أحكيها له لت�صبح حكاية فع ً
ال.
حكيت لنف�سي
احلكاية دائم ًا بني طرفني ،حتى �إذا
ُ
احلكاية ،فالبد �أن �أكون طرفني ،حاكي وم�ستمع �أي�ض ًا؟!
(حلظات �صمت)
بطاقة الهوية ت�شبه احلكاية فالبد لها من طرفني ،طرف مينح
البطاقة ،وطرف ي�أخذها .طرف يعر�ضها ،وطرف يت�أملها.
دون طرفني ال توجد �أهمية لبطاقة الهوية.
(حلظات �صمت)
و�أنت وحيد ال يهم �أن تكون لديك بطاقة هوية �أم ال.

(حلظات �صمت)
ً
ً
كنت يف
إذا
�
حتى
.
ا
أبد
�
ا
وحيد
تكون
أن
�
ميكنك
ال
لكن
َ
مكان نائي �ستبحث عن هوية لك! و�ستعطي ما حولك
هوية� ،ست�صارع من �أجل هويتك �ضد الهويات التي
منحتها للأ�شجار واجلبال واحليوانات ،حتى عندما متوت
�أنت بحاجة �إىل بطاقة هوية للوفاة!
(يجل�س على الكر�سي)(حلظات �صمت)
كنت �أ�شعر �أنه �سيثري
عندما �أ�ضفت هذا املقطع للحكاية ُ
الآخرين ويجعلهم يتحم�سون للحكاية .هذا املقطع مل
يكن خيا ًال بحت ًا ،ليلة كاملة و�سط املطر هي ما �أهاجني
ودفعني لهذه املنطقة .رمبا كان للحمي التي �صاحبتني
يف اليوم التايل دور يف هذا الهذيان ،لكنني عندما ت�أملت
املقطع فيما بعد �أعجبني ،وراودين �أمل يف �أن يتحم�س
الآخرون له �أي�ض ًا.
لكن يبدو �أنه يجب �أن ت�صابوا باحلمى كي تعجبوا به
�أي�ض ًا.
(يخرج بطاقة الهوية)
على الأقل �أنا �أحمل بطاقة هوية �أحدهم ،بطاقة هوية
م�ؤلف.
كنت �أعتقد �أن هذا يكفي لت�أليف حكاية
يف البداية
ُ
وعر�ضها عليكم.
لكن مل يكن هذا كافي ًا.
(يهز ر�أ�سه)
ً
كنت الآن �أحاول لفت �أنظاركم �إىل
ملا
ا
كافي
كان
لو
ُ
حكايتي.
(حلظات �صمت)
فعند االنتهاء من كتابة م�سرحية (بطاقة هوية) بد�أت
م�شكلة �أخرى ،م�شكلة البحث عن من يقوم ب�إخراجها
على خ�شبة امل�سرح!
(ي�أخذ �أوراق من حتت الكر�سي)
هذه هي� .أوراق امل�سرحية مل تفارق هذا املكان ..هي
بحاجة لدفعة قوية ..بحاجة �إىل �إعالم الآخرين عنها
ليتحم�سوا من �أجلها.
(ينه�ض ،ويتحرك على امل�سرح بحيوية وهو يلوح بالأوراق)
ن�ص م�سرحي للعر�ض ،م�سرحية للعر�ض ،م�سرحية
م�شوقة .م�سرحية.
من يحب الأ�سماك ال�صغرية؟ من يحب الأن�شوجة
اململحة؟ �أو الأن�شوجة املدخنة؟ هذه م�سرحية حتوي
الكثري من املقاطع ال�صغرية كالأن�شوجات .مقاطع مقددة،
و�أخرى ماحلة ،و�أخرى مدخنة.
ن�ص م�سرحي للعر�ض ،من يرغب يف �إخراجه على خ�شبة
امل�سرح؟
من يرغب يف �إخراج م�سرحية من ف�صل واحد؟
م�سرحية تكاليفها قليلة ،ممثل واحد ،وال حتتاج �إىل ديكور
�أو م�صاريف كثرية .م�سرحية تعر�ض يف �أي مكان ،ال تهم
الإ�ضاءة� ،أو قاعة العر�ض ،حتى �إذا مل ي�شاهدها �أحد فلن
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تكون خ�سارة كبرية.
م�سرحية لل�صيف وال�شتاء...
م�سرحية قابلة للق�سمة على اثنني و�أربعة وعلى كل
الأعداد...
م�سرحية ت�صلح كا�سرتاحة بني م�سرحيتني؟ �أو بني...
(يجل�س على الكر�سي)
م�سرحية ،م�سرحية...
(حلظات �صمت)
لكن  ...لكن من يريد �إخراج م�سرحية عن بطاقة الهوية؟!
من ب�إمكانه املرهنة على بطاقة هوية �ضائعة...؟!
(حلظات �صمت)
	�أيام و�أنا �أدور بهذه امل�سرحية ،وال �أحد يريد املراهنة عليها.
ألت ملاذا �أقوم �أنا بالأمر؟! �أنا �صاحب احلكاية ،وهي
فت�س� ُ
كما �أخربتكم م�سرحية �سهلة التنفيذ ،فلماذا ال �أقوم
ب�إخراجها �أنا على خ�شبة امل�سرح �إ�ضافة �إىل متثيلها؟!
(يتنهد)
لكنت �أجل�س يف مكان �آخر.
لو كان الأمر ممكننا،
ُ
فقط من يحملون بطاقة هوية معينة ميكنهم �إخراج
امل�سرحيات .بطاقة هوية خا�صة ال �أعرف كيف ميكن
احل�صول عليها؟! والعقبة الأكرب وجوب �أن يكون لدي
�أو ًال بطاقة هوية.
(ينه�ض ويدور على امل�سرح)
هذا العامل حم�صور داخل بطاقة هوية!
(يتوقف عن الدوران)
أو�شكت على ن�سيانها تنفجر يف وجهي!
كلما �
ُ
(يرتاجع للخلف)
ال نهاية لهذا الطريق.
لكي حت�صل على قلم يجب �أن تكتب طلب ًا ،ولتكتب طلب
يجب �أن يكون معك قلم؟! حتى �سيزيف الأ�سطوري
الذي يدفع ال�صخرة �أمامه يبدو �أكرث حظ ًا ،على الأقل
ال�صخرة التي يدحرجها تت�أكل رويد ًا رويدا مع احتكاكها
بالأر�ض ،ويقل وزنها با�ستمرار ،ويتناق�ص اجلهد الذي
يبذله .ورمبا بعد ماليني ال�سنني �ستتحول ال�صخرة �إىل كرة
�صغرية ،حينها �سي�ضعها يف جيبه ومي�شي.
(حلظات �صمت)
لكن� ...أنا...
(يتقدم للأمام)
عرفت �أن
لكن مازال هناك �أبواب ميكن طرقها� .أنا
ُ
املخرجني ميرون من هذه النقطة.
من يحملون هويات الإخراج ميرون من هنا .هم يعتقدون
�أنه يجب �أن يدحرجوا �صخراتهم من هنا.
	�أنا �أجل�س هنا و�أنتظر �أن مير �أحدهم ،ف�أعر�ض عليه بطاقة
الهوية ،وعندما ت�سنح الفر�صة �أُقدم له �أوراق امل�سرحية.
(ي�شري بيده �إىل كل االجتاهات)
هم ي�أتون من هنا ومن هناك ،من اليمني ومن الي�سار،
البع�ض يرتدي مالب�س تقليدية ،و�آخرون يرتدون
100

املالب�س الفخمة ،و�آخرون يف�ضلون املريحة ،والبع�ض
ال ت�ستطيع حتديد نوعية مالب�سهم ...وهناك من يجربون
ارتداء مالب�س غري م�ألوفة ...لكنهم ي�أتون �إىل هنا لعر�ض
مالب�سهم ،ومعها يعر�ضون �أفكارهم الأكرث �شبه بهم.
ا�ستطعت م�صادقة �أحدهم ،لكنهم لي�سوا من
كم �أود لو
ُ
النوع الذين ي�صادقون �أي �أحد ،خ�صو�ص ًا �إذا مل يكن
يحمل بطاقة هوية.
(مي�سح ر�أ�سه بيده)
رمبا يجب �إدخالهم هم �أي�ض ًا يف احلكاية� ،أن�شوجتهم حتماً
�ستكون ماحلة...
�س�أحاول �إيجاد طريقة لإدماجهم يف هذه احلكاية ،لكن
الآن �أنا م�شغول بعر�ض �أوراق حكايتي عليهم ،و ال �أريد
�إثارة غ�ضبهم منذ البداية.
(يحدق باجلانب الأي�سر من امل�سرح ك�أنه يتابع �شخ�ص ما يدخل)
هذا �أحدهم ،نعم �أحدهم� ..أحد الذين ميتلكون بطاقة
أ�صبحت
هوية �إخراج امل�سرحيات ..يف الفرتة الأخرية �
ُ
�أ�ستطيع متيزهم من رائحتهم.
(ينه�ض ،ويتجه �إىل اجلانب الأي�سر ،وهو يخفي الأوراق وراء
ظهره)
�سيدي هل ترغب بقراءة عمل جديد ..عمل جيد .هو
م�سرحية عن بطاقة هوية.
(ميد يده للأمام بالأوراق )(ينتظر قلي ًال ،ثم ينزل يديه ببطء)
عفوا �سيدي ...وقتكم ...رمبا عند عودتكم...
(يحرك وجهه باجتاه اليمني ك�أنه يتابع �شخ�ص يتحرك حتى
يخرج من اجلانب الأمين من امل�سرح ،يتنهد)
دائما الوقت بالن�سبة لهم غري منا�سب ..دائم ًا هم
م�شغولون ،و�أنا بالن�سبة لهم �أقوم ب�إ�ضاعة وقتهم! لكن...
(يركز نظراته على جانب امل�سرح الأمين)
ً
اوه هذا ،نعم هو مرة �أخرى ...هو خمتلف قليال عن
املخرج ال�سابق ،رائحته لي�ست نفاذة كثري ًا .رمبا وجد
طريقة لتخفيف رائحة الإخراج ..لقد مر من هنا مرار ًا،
رمبا تكون فر�صتي معه �أف�ضل.
(يتقدم �إىل اجلانب الأمين من امل�سرح ،ثم ي�ستدير وي�سري باجتاه
اجلانب الأي�سر ك�أنه يرافق �شخ�ص ما ،وهو يلوح
بالأوراق �أمامه)
�سيدي� ..أحتاج فقط ب�ضع دقائق لأعر�ض عليكم هذه...
(يزيد من �سرعة خطواته) �أحتاج فقط لب�ضعة( ...يتوقف
عند جدار امل�سرح الأي�سر)
ً
لقد �أ�ستطاع الهرب هذه املرة �أي�ضا ،لكنه �سيعود ،هذه
املرة مل ينظر �إيل �أي�ض ًا ..ت�صرفه مل يتغري عن ال�سابق.
لكن �سرعته يف اجلري �أقل ،وهذا م�ؤ�شر على �أنه مل يعد
يعتربين خطر ًا عليه .وهذا �شيء متقدم يل ..يف مرة قادمة
�ستكون خطواته �أقل �سرعة ،و�سيكون لدي وقت ملزيد من
الكلمات التي �أخربه بها عن امل�سرحية.
(يتقدم �إىل مقدمة امل�سرح)
هذا املكان خا�ص باملخرجني الذين يبحثون عن �أعمال

م�سرحية ليقوموا ب�إخراجها ...لكن ال �أحد منهم يريد
التوقف و�سماعي؟! رغم الأوراق التي �أحملها ال
يتوقفون!
(يت�أمل الأوراق ويهز ر�أ�سه)
حتى مع وجود �أوراق مل يتغري الأمر؟!
(يتقدم خطوة للأمام)
هذه الأوراق هي اخليار الرابع الذي �أخفاه امل�ؤلف عن
املخرج واملنتج� .أخفاه حتى ي�ستطيع تقدميه للجنة
م�سرحية �ست�أتي من اخلارج .امل�ؤلف اخفى الأوراق �أ�سفل
انحنيت
الكر�سي حتى موعد جميء اللجنة� .أنا عندما
ُ
ملحت
للأر�ض اللتقاط بطاقة الهوية التي �سقطت منه
ُ
جانب ًا من الأوراق .وعندما قر�أت ال�صفحات الأوىل منها
وجدتها حتمل نف�س احلكاية التي حكي ُتها للم�ؤلف! كل
ما فعله امل�ؤلف هو �أنه �سجل حكايتي على الأوراق وو�ضع
ا�سمه يف ال�صفحة الأوىل.
(يرتاجع خطوة للخلف)
ً
كانت الأوراق �أو قل حكايتي �ستنتظر طويال حتت
الكر�سي...وهذا ما دفعني لأخذها.
(يتقدم خطوة للأمام)
	�أنا مل �أ�سرق الأوراق ،هذه حكايتي ا�سا�س ًا ،ومن حقي
�أن �أعر�ضها على خمرج .امل�ؤلف يدخرها لإيام م�سرحية
قادمة .و�أنا �أريدها لأيامي الآن.
(يرتاجع خطوة للخلف)
ثم �إن امل�ؤلف �سيجد حكاية �أخرى مي�سرحها...
(يجل�س على الكر�سي)
لن �أكون (لري ًا) �آخر ًا يتخلى عن حياته وما ميلكه الآن
من �أجل �أيام بناته القادمة ،لن �أنتظر العا�صفة لأعرف �أن
خياري كان خاطئ ًا.
(حلظات �صمت)
هذه حكايتي ولي�ست ملهاة.
(ينظر �إىل جانب امل�سرح الأمين)(يتح�س�س �أنفه بيده)
فر�صة جديدة ،لكنها حتتاج �إىل دراما �أكرث .الفائدة التي
أيت الكثري من
ح�صلت عليها من مكوثي هنا هي �أنني ر� ُ
ُ
املمثلني.
(ينه�ض ويتجه �إىل منت�صف امل�سرح ،ي�ضع الأوراق على الأر�ض
ويتمدد عليها وهو يت�أوه ب�أمل ،وينظر بطرف عينيه
�إىل اجلانب الأمين ك�أنه يتابع �شخ�ص ًا يتقدم منه.
يرفع ر�أ�سه قلي ًال ك�أنه يخاطب ال�شخ�ص الذي توقف
�أمامه)
ً
�شكر ًا �سيدي ..نعم �أنا مري�ض� ..شكرا الهتمامك..
�أنا �أعاين من وجود م�سرحية يف ر�أ�سي .نعم م�سرحية،
م�سرحية �سيئة من ف�صل واحد ،وهي جتعلني �أعاين و
�أُ�صاب بالإغماء( ...وهو مازال ممدد ًا) �شكر ًا �سيدي..
كلنا مر�ضى يف هذا الزمن ...نعم  ...م�سرحية ،مر�ضي
م�سرحية ،و�أمتنى �أن �أجد خمرج ًا يعاجلني منها .حاولت
وبذلت جهد ًا ل ُتكتب على
معاجلة نف�سي منها كثري ًا،
ُ

�أوراق ،لكن �شفائي الكامل منها يحتاج �أن تُعر�ض على
خ�شبة م�سرح .حينها �س�أتخل�ص منها متام ًا.
(حلظات �صمت)(ي�شري للأوراق املو�ضوعة على الأر�ض بجواره)
هذه هي� ..إنها م�سرحية من ف�صل واحد ..لن ت�أخذ من
وقتكم الكثري ..ورمبا اطالعكم عليها �سي�ساعدين يف
ال�شفاء منها.
(حلظات �صمت)
	�أقدر لكم هذا...
(يجل�س وهو ي�سعل ،ثم يتناول الأوراق من الأر�ض ،وميد يده بها
�إىل ال�شخ�ص الوهمي �أمامه)
(يقف على قدميه ،وي�ستدير وينظر �إىل املكان الذي كان يجل�س
فيه ،وميد يده ك�أنه يتناول �أوراق)
ح�سن ًا ،لرنى ما ميكن فعله.
( يقلب الأوراق وهو يهمم)
ح�سن ًا ...رمبا كان من الأف�ضل و�ضع متهيد قبل الدخول
املبا�شر للحدث...
هنا انتقال احلدث غري منا�سب...
هنا يجب �أن ترتاجع ال�شخ�صية ،االندفاع يك�سر
احلدث...
	�أوه ...هنا كارثة ...ال يجب �إدخال ا�سماء �أو رموز تاريخية
�أو م�سرحية دون التمهيد لها( ...هاملت)�( ،سيزيف)،
وامللك (لري) ...يجب التعامل مع الرموز بحذر �أكرث،
يجب �أن تُفهم مدلوالتها جيد ًا قبل ا�ستخدامها ،يجب �أال
ت�أخذ احلما�سة امل�ؤلف...
(يتوقف عن تقليب الأوراق)
ما هذا هنا؟! ما هذه الفجوة هنا؟! يجب ا�ستغالل كل
م�ساحة �سوا ًء يف الأحداث �أو الزمن .الفجوات قاتلة
لإت�ساق امل�شاهد.
(يقلب الأوراق ب�سرعة وهو يهز ر�أ�سه بعدم الر�ضى)
هذه النهاية...؟! هذه نهاية �صغرية؟! يف امل�سرح ال
توجد نهايات �صغرية ،يجب �أن تكون النهاية قوية تعلق
بالأذهان ..هذه امل�سرحية بحاجة �إىل �إعادة كتابتها مرة
خرى.
(يخف�ض الأوراق)
هناك فو�ضى غري منظمة داخل امل�سرحية ،لكن ب�شكل
�أ�سا�سي امل�سرحية ينق�صها الإيقاع ..هي معقولة ن�سبي ًا
يف بع�ض الأجزاء ...لكن الإيقاع (يهز ر�أ�سه ب�آ�سف)
رمبا عليك �إعادة كتابتها .لن ت�ستطيع ال�شفاء وهي بهذا
ال�شكل ،ويف�ضل �أن حتذف املقطع الرابع واخلام�س،
وت�ستبدلهما بحدث �آخر� .أي�ض ًا هناك فجوات يف عدة
�أماكن ،وانتقاالت �سيئة من حدث �إىل �آخر.
(يهز الأوراق)
لكن مازال الإيقاع هو م�شكلة امل�سرحية الأ�سا�سية.
الفجوات ميكن ردمها ،لكن الإيقاع يجب �أن يتغري متام ًا.
(ميد يده بالأوراق نحو مكان جلو�سه ال�سابق) (يجل�س يف نف�س
املكان ،وميد يده ك�أنه يتناول الأوراق ،وترتخي يده
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�إىل الأر�ض وهو يحرك ر�أ�سه ك�أنه يتابع �شخ�ص يخرج
من ي�سار امل�سرح)
الإيقاع ...من فح�ص امل�سرحية هذه املرة يقول �إن اخللل يف
الإيقاع .لكن كيف �أعرف الإيقاع املنا�سب حلكايتي؟!
(ينظر �إىل الي�سار ،ثم يت�أمل الأوراق)
لو �س�أل ُته عن هذا؟!
لكن كالمه غريب ك�أنه يتحدث عن م�سرحية �أخرى؟!
رمبا يجب �أن �أقر�أ امل�سرحية.
(يقف على قدميه)
متكنت من جعل خمرج يقر�أ عدة
لكن على الأقل
ُ
�صفحات من ن�ص امل�سرحية.
(ينظر �إىل اجلهة الي�سرى)
ها هو خمرج �آخر.
(يتقدم ب�ضع خطوات باجتاه الي�سار)
�سيدي ...عملك الأخري كان رائع ًا ،مل �أمن لعدة �أيام
ب�سببه.

(حلظات �صمت) (يبت�سم ،وميد يده ك�أنه يقدم �أوراق)
هذه م�سرحية ُكتبت خ�صي�ص ًا من �أجلكم ،وهي تدور عن
بطائق الهوية( ...يخف�ض يده وهو يبت�سم) �سرتون �أنها
ت�ستحق �أن تعر�ض على خ�شبة امل�سرح� .ستكون جوهرة
جديدة ت�ضاف �إىل ر�صيدكم.
(يقف مكان ال�شخ�ص الوهمي ،وميد يده كانه ي�أخذ
الأوراق ،ثم يقلبها ،وينقل الأوراق �إىل يده الي�سرى،
ويقلب عدة �صفات وهو يزوم �شفتيه)
هذه امل�سرحية مفككة ب�شكل غريب! رغم �أنها حتوي
�شخ�صية واحدة لكنها مفككة!
عادة م�سرحيات ال�شخ�صية الواحد تكون متما�سكة
لعدم وجود �أ�صوات �أخرى ت�شتت احلدث ،لكن يف هذه
امل�سرحية عدم ن�ضج ال�شخ�صية جعلها مفككة.
( حلظات �صمت)
ال�شخ�صية مالحمها غري وا�ضحة وال حتمل امتداد للخارج
�أو الداخل ..هي �أي�ض ًا غري مقنعة وتبدو �سطحية.
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(يهز الأوراق)
مبجرد هز الأوراق تناثرت على الأر�ض .والقاعدة
الأ�سا�سية �أن الأقناع هو مفتاح ال�شخ�صية.
(ميد يده الي�سرى بالأوراق للأمام)
ا�ضفت �شخ�صية �أخرى
حتتاج �إىل �ضبط ال�شخ�صية ،رمبا لو
َ
�أو �أكرث لتبدى ال�صراع ب�شكل �أقوى.
(ي�ستدير وي�أخذ مكانه ال�سابق ،وي�أخذ الأوراق بيده اليمنى)
�شكر ملالحظتك التي...
( يحدق ك�أنه ي�شاهد ال�شخ�ص الوهمي وهو يتحرك)
مل يرتكني �أكمل حديثي...
(يت�أمل الأوراق)
كم تثري هذه امل�سرحية من م�شاكل! هذا املرة ال�شخ�صية،
ويف مرة �سابقة كان الإيقاع ،ويف مرة �أ�سبق كان ال�صراع
داخل امل�سرحية هو امل�شكلة؟!
	�إال يكفي متاهة بطاقة الهوية يف احلياة ،لترتاكم هذه
املتاهات حول امل�سرحية؟!
(يتلفت حوله)
يجب �إعطاء امل�سرحية لنمط �آخر من املخرجني ،فرمبا يقبل
بها.
(ينظر �إىل اجلدار اخللفي)
هذا هو.
(يتجه �إىل م�ؤخرة امل�سرح) (ميد يده بالأوراق) (ي�ستدير وميد
يده الأخرى وي�أخذ الأوراق ،ثم يقلبها .يخف�ض يده)
ن�صك امل�سرحي ..نعم م�سرحيتك� ...أنا مل �أفهم ماذا
تريد �أن تقول يف هذه امل�سرحية؟!
	�إنها حكايات متداخلة تكاد تكون مبتورة عن �شخ�ص
لي�ست لديه بطاقة هوية.
هناك �شيء مفتقد داخل الن�ص .امل�سرحية ال ت�سري
ب�سال�سة ،ت�سري ب�شكل متعرج غري مت�سق.
فقط تلك الإ�شارات والربط بني البارود وبطاقة الهوية...
رمبا كانت امل�سرحية �ستكون �أف�ضل لو اقت�صرت على تناول
هذه الفكرة .ال�صراع على الهوية جزء من الإ�شكالية
الإن�سانية.
(حلظات �صمت)
	�أو كان من املمكن �أخذ فكرة ت�آكل �صخرة �سيزيف ،ومدى
رعب و�شقاء �سيزيف عندما جتعله �إ�ضافة �إىل دفع ال�صخرة
يقوم بجمع ما يتفتت عن ال�صخرة ويحاول �إعادة تثبيته يف
ال�صخرة وهو يدحرجها يف نف�س الوقت� .ستكون حياته
�أكرث �شقا ًء و�أكرث عبثية �أي�ض ًا.
(حلظات �صمت) (مي�سح ر�أ�سه بيده)
لكن رمبا من اجليد �أنك مل تتو�سع �أكرب يف هذا اجلانب.
لنعد للن�ص امل�سرحي املكتوب.
امل�سرحية بال قلب ،بال تفا�صيل مثرية ،جمرد همهمات
ال تعرف مغزاها .ال يوجد �صدى فيها للنا�س ،قبل �أن
تكتب عليك �س�ؤال نف�سك ما الذي يهم الآخرين؟
ما ال�شيء املميز الذي �ستقدمه يف م�سرحيتك؟ ملاذا
�سريغب الآخرون مب�شاهدة م�سرحيتك؟ النا�س بحاجة �إىل
م�سرحيات �أكرث قرب ًا منهم ،و�أكرث امتاع ًا.

رمبا �أنت بحاجة للنزول للنا�س و�سماع م�شاكلهم و�آالمهم
و�أحالمهم .بعدها تتمكن من �صياغة م�سرحية جيدة عنك
وعنهم.
(ي�ستدير ،وينقل الأوراق �إىل يده الأخرى)
(يتقدم من منت�صف امل�سرح)
هي نف�س امل�سرحية دائم ًا ،نف�س الأوراق ،لكن كل واحد
يجد فيها خل ً
ال خمتلف ًا؟! هناك دوم ًا خلل؟! كيف ميكن
ت�صحيح خلل ال ن�شعر به ،ال نفهمه؟! خلل حتى ال نتفق
عليه؟!
الأمر ي�شبه بطاقة الهوية التي حتل كل م�شاكلي ،لكنها
بحد ذاتها هي �أ�سا�س م�شكلتي؟! �أنا �أمتنى لو تختفي بطاقة
الهوية من العامل ،ويف نف�س الوقت �أتوق للح�صول على
بطاقة هوية؟!
هذه احلياة غريبة فع ً
ال!
(حلظات �صمت) (ي�صفق بيديه)
احلكاية الآن تت�سل�سل ب�شكل جيد .هي �أكرث انتظام ًا الآن.
(يهز ر�أ�سه بر�ضا)
تعمقت داخلها
لقد و�صلت �إىل مرحلة جيدة ..كلما
ُ
تنفتح �أكرث .تبقى �أن جند �شخ�ص م�ستعد لإنفاق بع�ض
النقود ليح�صل على كمية �أكرب من النقود .وهم كثريون.
فقط عليك التلويح بن�سب الربح وهم �سيقومون مبا يلزم.
ثم ماذا؟!
(حلظات �صمت)
ثم �سيقف ممثل �أمامكم ،ويرفع يف وجوهكم بطاقة هوية ال
تخ�صه ،ويتحدث عن الأ�سماك ال�صغرية ،والعالقة بني
بطاقة الهوية والبارود.
(حلظات �صمت) (يتقدم �إىل مقدمة امل�سرح)
ما ر�أيكم �أنتم بهذه احلكاية؟
هذه احلكاية �سمعتها من �أحدهم .كان يجل�س يف منت�صف
امل�سرح على كر�سي .قال �إنه ينتظر �أن يح�صل على بطاقة
هوية .قال �إنه م�ستعد ملبادلة هذه احلكاية ببطاقة هوية.
(يرتاجع للخلف)
لكن هل تكفي هذه الأن�شوجات للح�صول على �شيء؟!
هل هذه الأ�سماك ال�صغرية تكفي لتكون وجبة؟!
هل هذه احلكاية �صاحلة لأن تُروى للآخرين؟!
رمبا ..لكن ب�شكلها احلايل هي غري م�سلية� .أي�ض ًا نهاية
احلكاية لي�ست نهاية .نهاية امل�سرحية �أي�ض ًا غري تامة ،نهاية
هذه امل�سرحية نهاية �صغرية ك�أن�شوجة .ك�ضحكة �صغرية
ل�شخ�ص �أ�ضاع وقتكم.
(ي�ضحك)
الأمر م�ضحك� ،ألي�س كذلك .كل ما ح�صلتم عليه جمرد
�أن�شوجة �صغرية.
(يجل�س الكر�سي) (ينه�ض وهو يخرج بطاقة الهوية ويرفعها
�أمامه ،ثم يجل�س)
بدون �ستار
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د  /محمد عبد اهلل عباس الشال

( عنا�صر امل�سرحية )
حاكم مدينة الإ�صالح  :رجل حكيم  ،ذو عقل ُ ،يح�سن التعامل
مع الرع ّية .
ابنـــــــــــــــه � :شاب مندفع ومتهور .
الفـــــــــــالح  :رجل ميتلك مزرعة �صغرية بجوار مزرعة احلاكم .

حامل الر�سالة  :رجل يحمل الر�سائل �إىل احلاكم  ،يتابع من خاللها
�أمور الرعية .
ال�سيــــــــّاف  :رجل ينفذ �أحكام الإعدام .
الكاتــــــــب  :كاتب الر�سائل الديوانية بالق�صر .
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( ُيحكى �أن مزرعة كانت لرجل فقري يعي�ش فى مدينة الإ�صالح ،
وكانت بجوار مزرعة حاكم املدينة  ،ف�أراد ابنه ال�شاب �أن
ي�ضم هذه املزرعة ال�صغرية لهذا الرجل الفقري �إىل مزرعة
وحرا�سا
والده  ،فاحتال �إىل هذا الأمر  ،و�أر�سل عماال ّ
�إىل مزرعة هذا الرجل الفقري و�أخذوها منه ُعنوة وقهرا ،
ف�أر�سل الفالح �إىل حاكم البالد ر�سالة حول هذا الأمر )
الفـــــــــــالح  :الر�سالة � " :أيها احلاكم � ،،سالم اهلل عليكم ورحمته
وبركاته  ،،وبعد  ..ف�أنا فالن ابن فالن  ،ىل مزرعة فى
املدينة بجوار مزرعتكم  ،وقد دخلها عماال وحرا�سا من
مزرعتكم  ،و�أخذوها م ّنى بالقوة  ،وطردونى منها ،،
َف ُم ْر ُه ْم باخلروج منها َ ،و ُر ّد �إ ّ
ىل مزرعتى مرة �أخرى ،
فواهلل الذى ال �إله غريه ليكونن ىل معكم �ش�أن �آخر !  ،ب�أن
�أحت�سب هذا الأمر عند اهلل  ،فهو مجُ ريى امل�ست�ضعفني " .
(ذهب حامل الر�سالة �إىل ق�صر احلاكم ودخل عليه وبجواره ابنه)
حامل الر�سالة  :معى ر�سالة جديدة �أحملها �إليكم يا �سيدى
حاكم املدينة  :ما فحوى (م�ضمون) هذه الر�سالة
حامل الر�سالة ( :يفتح الر�سالة  ،ويقر�ؤها) � " :أيها احلاكم "...
حاكم املدينة  :ماذا تفعل يا ُبنى لو ُعر�ض عليك مثل هذا الأمر
( قام ابن احلاكم وعليه عالمات الغ�ضب واالنفعال )
ابن احلــــــاكم ُ ( :ينادى ) يا �س ّياف
ال�س ّياف ُ � :
أمرك يا �سيدى
ابن احلــــــاكم  :اقطع عنق هذا الرجل (حامل الر�سالة)  ،ثم اذهب
�إىل هذا الفالح احلقري واقطع عنقه هو الآخر  ( .تعجب
حامل الر�سالة )
َ
َ
نى ؟!  ،ظ َن ْن ُت َك
حاكم املدينة  :انتظر يا �س ّياف  ،لمِ كل هذا يا ُب ّ
تتعامل مع الأمر بحكم ٍة ُّ
ُ
وتفكر .
ابن احلــــــاكم  :ولكن يا �أبى  ( ...يقطع احلاكم الكالم على ابنه )
حاكم املدينة  :لي�س هذا هو احلل يا ُبنى  ،فحامل الر�سالة ٌ
رجل
يعمل معنا – كباقى الرعية – ينقل �إلينا كل ما يخ�ص
الرعية  ،فاحلل هو �أن ن�سرع �إىل �إ�صالح هذا الأمر  ..انتظر
يا حامل الر�سالة فى اخلارج قليال �أنت وكل من فى القاعة
(يخرجون جميع من فى القاعة  ،ويبقى فى القاعة احلاكم وابنه)
ابن احلــــــاكم ( :بتكرب وا�ستعالء) ماذا تفعل يا �أبى جتاه هذا
ال�صعلوك احلقري
حاكم املدينة  ( :بهدوء و�صرب ) لي�س هذا من �شيم امل�ؤمن ،وال من
�أخالق الإ�سالم يا ُبنى � ..أن ت�سب النا�س وتقذفهم ،فى
ح�ضورهم �أو فى غيابهم  ..وهذا رجل �أكرب منك �س ّن ًا،
فالبد و�أن حترتمه
ابن احلــــــاكم  ( :فى انك�سار وتذلل ) �أنا �آ�سف يا �أبى  ..ما ق�صدت
يظن نف�سه ؟!
�سوى رد هذا الرجل  ،فمن ّ
حاكم املدينة ( :ي�ضع احلاكم يده على كتف ابنه الأمين) ال تتعاىل يا

بنى على النا�س  ،وا�ستغف ِر َ
اهلل  ،واطلب من اهلل العفو  ،ثم
ْ
ممن ظلمته وقذفته ..
ب�ضم هذه املزرعة �إىل مزرعتنا؟
أمر
�
الذى
ُقل ىل يا بنى  :من
ّ
أمرت بهذا ،
ابن احلــــــاكم  ( :مرتددا ) �أ�صل � ...أنا يا �أبى من � ُ
َ
العمل َ
�سوف يعجِ ُب َك ..
أظن � َّأن هذا
ُ
وكنت � ُّ
حاكم املدينة  :هذا العمل  -يا ُبنى  -مل ُيزد فى ُملكى �شيئا ،ومل
ُي ْن ِق ْ�ص ُه  ،ولكنك �أخط�أت خط�أ كبري ًا فى فعلتك هذه ،
وعلينا �أن نرد احلقوق �إىل �أ�صحابها
(ينادى احلاكم على الكاتب  ،وي�أمره ب�إح�ضار املحربة والأوراق)
حاكم املدينة  :اكتب هذه الر�سالة ...
الكاتــــــــب � :أمرك �سيدى
حاكم املدينة � " :أيها الفالح  ،،وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته
 ،،وبعد  ..فقد قر�أت ر�سالتك هذه  ،فواهلل لو كانت الدنيا
بينى وبينك ل�س ّلمتها �إليك  ،ولو كانت مزرعتى هذه هى
كل ما �أملك لدفعتها �إليك  ،ف�إذا و�صلتك ر�سالتى هذه،
فخذ مزرعتى و�ضمها �إىل مزرعتك  ،ولأحت�سنب هذا
عند اهلل خري من �أى �شىء  ،ف�إن فى الآخرة جنة ُ
عر�ضها
ال�سموات والأر�ض! " .
( ينادى احلاكم على حامل الر�سالة  ،فيدخل  ،وي�أمره ب�أن
يذهب �إىل الفالح  ،ويعطيه هذه الر�سالة )
(وعندما و�صل حامل الر�سالة �إىل الفالح  ..قر�أها عليه،
فبكى الفالح  ،وبكى من حوله من �أهل بيته  ،ثم �أخذ
الفالح الر�سالة  ،وخرج ُم�سرعا نحو ق�صر احلاكم،
وا�ست�أذن بالدخول �إىل الق�صر  ،ف�أُذن له ؛ وكان احلاكم
وابنه يجل�سان فى القاعة )
الفـــــــــــالح  :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
حاكم املدينة  :وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته
( ينظر ابن احلاكم �إىل الفالح بنظرات حتقري وتقليل )
الفـــــــــــالح  :لقد و�صلتنى ر�سالتكم يا �سيدى  ،و�أ�شكركم على
توا�ضعكم وعدلكم  ،وحبكم للرعية � ،أما مزرعتى  ،ف�أنت
رددت �إىل حقى بعدما �أر�سلت �إىل ر�سالتكم هذه ( يرفع
الر�سالة فى يده )  ..وبالن�سبة ملزرعتكم  ،فال حاجة ىل
فيما ال �أملك  ،وال فى ُملك غريى  .و�إن فى الآخرة جنات
ونهر ،ونعيم كثري .
حاكم املدينة  :هذا حقك �أيها الرجل من قبل حاكم املدينة � ،أما
حقك من جهة ابن احلاكم  ،فقد تكلم فى حقك فى
غيبتك  ،فهل �أنت تعفو عنه .
( تظهر عالمات الغ�ضب وال�سخط على ابن حاكم املدينة )
الفالح  :ال عليك �سيدى  ،فاهلل ي�ساحمنا جميعا  ،وعفى اهلل عما
�سلف .
( �ستار )
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المرتبة األولى

الم ْسرحي َب ْينَ المخرج والمؤ ِّلف
ِ
الخ َطاب َ
الم ْسرحي "
"حوارية ِ
ِ
الخ َطاب َ
�أبوطالب محمد عبدالمطلب  /ال�سودان
مق ِّدمة-:
ال ُ
توضح مفهوم
أن ِّ
تح��اول ه��ذه ال ِّدراس��ة ْ
بش��كل عام وح��دوده في الحقول
الخِ َطاب
ٍ
َ
ً
ّ
الم ْس��رح
��اب
ط
عل��ى
ا
��ز
مرتك
األدبي��ة،
خِ
ِ
َ
��ن ثنائي��ة المخ��رج
وعالقت��ه الجدلي��ة َب ْي َ
تعددية
والمؤلِّ��ف من منظ��ور حِ واري��ة ،أو ُّ
(((
ميخائي��ل باختي��ن
وتصوره��ا لألبني��ة
ُّ
الش��كلية والمضاميني��ة ،الت��ي يرتك��ز
الم ْس��رحي من خالل تكوينه
عليها ال ّنَص َ
الصورة الف ّنِية من وجهات نظر
لمشهدية ُّ
الم ْس��رحي،
تع ُّددي��ة في ِس��ياق الخِ َطاب َ
وارتباط��ه الحِ ��واري بالع��رض المرئ��ي
كص��ورة ف ّنِي��ة له��ا مس��تويات صوتي��ة،
وتعددية ،وف ّنِية ،وداللية ،ومرجعية أخذت
عل��ى عاتقها ق��راءة في طبيع��ة الخِ َطاب
المعرف��ي وإعادته في مس��اراتها ،مقاربة
لألف��كار الجدي��دة الت��ي يطرحه��ا خِ َطاب
المخ��رج وفق�� ًا لخِ َط��اب المؤلِّ��ف .قصدنا
توضيح خِ َطابهم��ا (المخرج -المؤلِّف) بنا ًء
تع��دد األص��وات المتصلة
عل��ى منهجي��ة
ُّ
الم ْس��رحي في
بالمفه��وم العام للخِ َطاب َ
س��بيل ممارس��ته ووظيفته المعرفية في
الصورة المشهدية .ضمن هذا اإلطار
بناء ُّ
الم ْس��رحي المش��ترك
نظرنا إلى الخِ َطاب َ
بوصفه ظاهرة لفظية تلعب دورا ً في بناء
وتكوين الفق��رات والمقاطع والجمل داخل
سياق ال ّنَص /العرض.
أُعيد اكتش��اف الخِ طاب من خ�لال حِ وارية
باختي��ن ونقيضه��ا الس��يميولوجي أل ّنَ��ه
أي
ي��رى َّ
الم ْس��رح ذو منظ��ور أح��ادي ّ
أن َ
منظور مونولوج��ي ،وأتينا بمنهج نقيض
أي ض��د آراء باختي��ن حول عدم
له تمام�� ًا ّ
للم ْس��رح ،وفق�� ًا آلراء
وج��ود حِ واري��ة َ
للم ْسرح
السيميولوجيين الذين َّ
وضحوا َّ
أن َ
تعددا ً صوتي ًا ،اآلن نفسه متبعين منهجية
ُّ
الدراس��ة أل ّنَ��ه منهج اختصر
باختي��ن في ِّ
تعددي��ة األص��وات عل��ى ال ّنَص الس��ردي
ُّ
أن الفترة التي ظهرت فيها
فقط ،باعتب��ار َّ
تع ُّدديت��ه الصوتية لم يك��ن هناك تنظير
تطورت
للمنهج الس��يميولوجي ،وعندم��ا
َّ
مناهج العلوم اإلنس��انية ب��رز دور المنهج
الس��يميولوجي ونظ��ر وفق�� ًا ألطروحاته
تعددا ً صوتي�� ًا لل ّنَص
المتبن��اة َّ
أن هنال��ك ُّ

 1ميخائيل باختين (-1975 1895م) ،فيلسوف ولغوي
ومنظِّر روسي (سوفييتي) .ولد في مدينة أريول .درس
فقه ال ّلغة وتخ ّرج في عام 1918م .عمل في سلك
التعليم وأسس «حلقة باختين» النقدية عام 1921م.

مما جعلنا
َ
الم ْسرحي ومرئيته المشهديةَّ ،
ملتزمي��ن بمصطلح حِ واري��ة أو بولفونية
حولنا
باختي��ن ،لكنن��ا ف��ي الوق��ت ذات��ه َّ
ه��ذا المنه��ج الحِ ��واري من حقل��ه األدبي
أي الس��ردي وتطبيق��ه على حق��ل خِ َطاب
ّ
َم ْسرحي مرئي.
الم ْس��رحي له��ا
َّ
ألن حِ واري��ة الخِ َط��اب َ
عالق��ات إنتاجي��ة لغوي��ة ِّ
تحق��ق تمظهر
آن على خش��بة
الملف��وظ والمرئ��ي ف��ي ٍ
الض��وء على
الدراس��ة ّ
الم ْس��رح ،تس�� ّلِط ِّ
َ
��ن المؤلِّف
ي
ب
��رحي
س
َْ َ
الم ْ
ثنائي��ة الخِ َطاب َ
تحول
والمخ��رج في حضوره وتفاعل��ه مع ُّ
المجتمع��ات اإلنس��انية باعتب��اره ظاهرة
متنوع��ة يدفعها ظهور
حِ واري��ة صوتي��ة
ِّ
دالل��ي إلى تس��اؤالت ح��ول الكيفي��ة التي
الصورة المش��هدية
تعامل معها في بنائه ُّ
وبوصفه رابط ًا للرؤي��ة الثنائية التي ترى
الم ْس��رحي وتح ُّوله إلى
َّ
أن خِ َط��اب ال ّنَ��ص َ
نص عرض ُمشاهد من صفاته األساسية
ِّ
امتالك الصور الف ّنِية ومس��تويات قراءتها
ومجازاتها ومدلولها للغة خِ َطابية أخرى.
أن نتقصى
الدراس��ة ْ
نحاول في مس��ار ِّ
الم ْسرحي
المنهج الذي سار عليه الخِ َطاب َ
الثنائ��ي ف��ي مقاربت��ه للغ��ة الع��رض
الم ْس��رحي بالتركي��ز على نم��وذج خِ َطاب
َ
وتعدد مرجعياته الحِ وارية
الم ْسرح العربي
ُّ
َ
من خالل المحاور اآلتية-:
الم ْسرحي.
أ َّو ًال :حِ وارية الخِ َطاب َ
الم ْس��رح
ثاني ًا :تع ُّددي��ة مرجعيات خِ َطاب َ
العربي"مظاهر تراثية".
الم ْس��رح العربي في
ثالث ًا :تحديث خِ َطاب َ
تجاربه األولى"خطوة حِ وارية".
الم ْس��رح العربي-
رابع�� ًا :معاصرة خِ َطاب َ
"المؤلِّ��ف والمخ��رج" العودة إل��ى المظاهر
التراثية.
خامس�� ًاَّ :
خط��ة عم��ل لحِ واري��ة الخِ َط��اب
الم ْسرحي.
َ
الم ْسرحي-:
حِ وارية الخِ َطاب َ
يوضح لس��ان العرب البن منظور الخِ َطاب
ِّ
ف��ي ال ّلغ��ة بقوله(:مراجع��ة ال��كالم وقد
خاطب��ه بال��كالم مخاطب��ة وخِ َطابة وهما
يتخاطب��ان) .وف��ي قول��ه تعال��ىَ (:وآ َت ْينَا ُه
اب (سورة ص .))20
َص َل ا ْلخِ َط ِ
ا ْلحِ ْك َمةَ َوف ْ
ويع�� ِّرف جورج مونان الخِ َط��اب بأ ّن ُ
َه":ك ّل
تقني��ة تس��عى إل��ى التأس��يس الع��ام
والش��كلي للروابط الموجودة َب ْي َن الوحدات
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ال ّلغوية للخِ َطاب المنطوق أو المكتوب ،في
مستوى أعلى من مستوى الجملة".
يوض��ح هذا اإلقرار وجود مس��توى أعلى
َّ
من الناحي��ة اإلجرائية أعلى من مس��توى
الجملة ،هو ال��ذي فتح المج��ال لتعريفات
أخ��رى أخ��ذت بعي��ن االعتب��ار العناص��ر
(((
الخارجية غير ال ّلغوية.
ح�� َّدد جان ديبوا مفه��وم الخِ َطاب معتبرا ً
إياه جزءا ً من ال ّلس��انيات ،وأ ّنَ��ه الذي يح ِّدد
القواع��د التي تقود إنت��اج تتابع من الجمل
(((
المبنية.
ا ّتَسع مفهوم الخِ َطاب انطالق ًا من هذ ْين
التعريف ْين في ال ّلسانيات ال ّلغوية لتكتمل
أبع��اده المعرفي��ة حتى ص��ارت التعبيرات
ال ّلغوي��ة التي يحملها تع ُّد ح��وارا ً ومحادثةً
ونص ًا مبني ًا وفق ًا لفقرات وقواعد.
َّ
وعلي��ه يعتب��ر الخِ َطاب تنظيم�� ًا مجاوزا ً
للجمل��ة ،معن��ى ذل��ك أ ّنَ��ه لي��س تتابع�� ًا
لمجموع��ة م��ن الكلم��ات بل هن��اك بنى
يخضع له��ا ،تتجاوز بنية الجمل��ة ،فعبارة
"ممنوع التدخين" ،تعد خِ َطاب ًا على الرغم
من عدم استيفائها شروط الجملة.
ينح��رف الخِ َطاب بحدوث��ه عن تلك الغاية
موجه�� ًا نحو غايات أخرى ،ثم
حينما يكون َّ
كان
مثل:
األصلية
يعود إلى غايته
أن
علي ْ
َّ
أقول هذا أو س��أعود إل��ى الحديث عن هذه
(((
النقطة.
َ
المتح ِّدث
أن
لذلك
أضف
قول
هو
اب
ط
الخِ
َّ
ُ
م��ن حوارات أو ُجم��ل مر َّكب��ة تُصاغ داخل
ِّ
لتشكل تح ُّو ًال على
سياقات ُجمل مكتملة
الجم��ل المتقطع��ة أو المواضيع
مس��توى ُ
المتقطعة لتصب��ح خِ َطاب�� ًا مكتم ً
ال يؤول
نصي أو
أو يح َّل��ل وف��ق منظ��ور خِ َطاب��ي ِّ
توجه��ه داخ��ل حقول
سياس��ي أو أ ّي�� ًا كان ُّ
المعرفة المختلفة .
يق��ول الباح��ث عم��ر بلخي��ر ف��ي ه��ذا
ٌ
تفاع��ل يتج َّلى في
الص��دد":إن الخِ َط��اب
َّ
المحادث��ات الت��ي يس��عى فيه��ا أصحابها
��ن مختل��ف ملفوظاتهم
إلى التنس��يق َب ْي َ
في أثن��اء تحاورهم ،ويش��مل هذا النمط
الخِ َطاب��ي ُك َّل ما يصدر م��ن المتك ّلِم في
 - 2عمر بلخير :توجُّهات تحليل الخِ َطاب في الثقافة
العربية :دراسة منشورة بمجلَّة فصول العدد،97
2016م ،ص.15
 - 3نفسه ،ص.15
 - 4نفسه ،ص.16

خِ َط��اب ،س��وا ًء أحض��ر المس��تمع فيه أم
ل��م يحض��ر ،كالمحاض��رات والخِ َطاب��ات
والسياس��ة وال يكون الخِ َطاب خِ َطاب ًا إال إذا
ِّ
تشكل محور المعالم الزمانية
تب ّنَته هيئة
والمكانية والشخصية ،ويشير إلى موقفها
أن تُس��ند مس��ؤولية هذا
تجاه ما تقوله أو ْ
يتضمنه
األخي��ر إل��ى الغير وم��ن َب ْي َن م��ا َّ
هذا
التوجه ،الدراس��ات الت��ي أُجريت على
ُّ
العناص��ر الذاتي��ة الكامن��ة ف��ي ال ّلغ��ة،
ويخض��ع الخِ َطاب لمجموع��ة من المعايير
االجتماعي��ة واألخالقي��ة .تتكف��ل قوانين
الخِ َطاب بتبنيها ،فاألفعال الكالمية كاألمر
أن تصدر دون
والوعد والنه��ي ال يمكن لها ْ
حددتها األخالق والقِ يم
الخضوع لمعايي��ر َّ
(((
االجتماعية والثقافية والدينية".
يمضي قائ ً
ال":ال يؤول الخِ َطاب إال بإدراجه
ف��ي خِ َطابات أخ��رىُ ،
فلك ِّل ن��وع خِ َطابي
ُّ
أس��لوبه ف��ي
التكف��ل بتس��يير مختل��ف
(((
العالقات التخاطبية".
أي خِ َطاب يتط َّلب
ُيضاف لذل��ك َّ
أن تأويل ّ
ربطه ومقارنته بخِ َطابات أخرى في حقول
معرفية أخرى.
تُش��ير الباحثه آمن��ة بلعلي في دراس��تها
المعنون��ة بـ"تحليل الخِ َطاب ف��ي الثقافة
العربي��ة المعاص��رة" ،يتأرج��ح تعري��ف
الجملة ،وكونه
الخِ َطاب َب ْي َن كونه أكبر من ُ
وع َّد مرادف ًا للكالم
نص ًا أُضيف إليه سياق ًاُ ،
َّ
المقاب��ل للغ��ة بمفه��وم "دوسوس��ير"،
ال��ذي نظر إلي��ه باعتب��اره ال ّلغ��ة في حال
المس��ند إلى ذات
االس��تعمالّ ،
أي ال ّلس��ان ُ
متكلم��ة ،أصب��ح مفهوم��ه عام�� ًا يداخل
مجموعة من العناصر الس��يميو -تداولية
لسانية وغير لسانية وال يمكن اإلحاطة به
إ َلّا بكون��ه طريقة للقول في عالقاته ُ
بك ِّل
المالبس��ات الخارجي��ة المرتبطة بعناصر
ومخَ اطب ،وس��ياق،
التخاطب من ُمتك ّلِمُ ،
وظروف تلفظ ،ومقاص��د ،وهذا ما يم ّيزه
بالممارس��ة داخل إطار السياق االجتماعي
أل ّنَ��ه الملف��وظ منظ��ورا ً إلي��ه م��ن وجهة
آلي��ات وعملي��ات اش��تغاله ف��ي التواصل،
والمقص��ود بذل��ك الفعل الحي��وي إلنتاج
ملف��وظ م��ا بواس��طة ُمتك ّلِ��م ُمع َّين في
(((
مقام ُمع َّين.
ٍ
َ
أن الخِ طاب ُيغ ِّير مس��توى قول
أضف لذلك َّ
ألن الملفوظ
الجمل��ةَّ ،
أعلى من مس��توى ُ
ال ّنَص��ي أ َّي�� ًا كان روائي�� ًا أو قصصي�� ًا أو
َم ْس��رحي ًا يحمل ف��ي أطروحاته مضامين
لقضايا معرفية ش ّتَى ،وما يحمله الخِ َطاب
الم ْس��رحي ُيعد نوع ًا من مناقش��ة قضايا
َ
ألن ملفوظ الكاتب
اجتماعي��ة وسياس��يةَّ .
الم ْس��رحي ف��ي خِ َطاب��ه دلي��ل على ربط
َ
بصلة عميقة
مفردات��ه وجمله وحوارات��ه ِ
بواقع اإلنسان.
َ
الم ْسرحي هو النظام
اب
ط
المقصود بالخِ
َ
يق��دم موضوع ًا وفك��ر ًة ُمع َّينة تُع ِّبر
الذي
ِّ
ع��ن االعتقاد والنظ��رة الكونية لإلنس��ان
حول الوجود والحياة.
ويعتم��د الخِ َط��اب على اإلقناع بوس��ائله
 - 5عمر بلخير ،مرجع سابق ،ص.16
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الف ّنِي��ة الت��ي تُك�� ِّرس مش��اعر وانفعاالت
وعواط��ف ِّ
التلق��ي ،إلى جانب إث��ارة عقله
به��دف خل��ق الت��وازن وتطوي��ر الوع��ي
(((
واإلدراك.
َ
المنتج
هو
��رحي
س
الم
اب
ط
إذا ً يصبح
الخِ
َ ْ
ُ
الم ْس��رحي،
المرجع��ي لمق��والت ال ّنَ��ص َ
والمح ِّرك لتقنيات ال ّنَص في
وهو الناط��ق ُ
المتع��ددة .به��ذه الكيفية يصير
عناصره
ِّ
الم ْس��رحي هو مجموعة الوسائل
الخِ َطاب َ
الم ْس��رحي
الت��ي تجع��ل إدراك الع��رض َ
المنت��ج م��ن
أم��را ً يق��وم عل��ى المعن��ى ُ
ؤسس��ة في العرض
الم َّ
مجموعة العالقات ُ
الم ْس��رحي؛ نس��بةً ل��دوره ف��ي تحلي��ل
َ
المتغ ِّيرة
وتقدي��م األش��كال االجتماعي��ة ُ
ويح��دد نظامه��ا ودوافعه��ا
والمتح ِّرك��ة.
ِّ
ُ
وينقلها من مفه��وم المحاكاة إلى مفهوم
التغري��ب بمس��تويات اكتش��اف العالق��ة
ومعناه��ا واختيارها والتعبير بواس��طتها
وإخضاعها للمعنى به��دف إنتاجها بمعنى
(((
تعددي داللي.
ُّ
وكلم��ة خِ َط��اب ف��ي دائ��رة ال ّلس��انيات
يس��تعملها كثي�� ٌر م��ن ال ّلس��انيين العرب
المهتمي��ن بحقل لس��انيات ال ّنَص مرادفة
ن��ص بمفه��وم ال ّنَص ف��ي ال ّلغة
لكلم��ة
ّ
العربي��ة المعاص��رة س��واء كان مكتوب�� ًا
أو منطوق�� ًا ،و ُيع�� ِّرف بعضه��م الخِ َط��اب
بالصيغة التي نختاره��ا لتوصيل أفكارنا
إل��ى اآلخري��ن  ،والصيغة الت��ي َّ
نتلقى بها
(((1
أفكارهم.
ت ِّ
ُش��كل ظاهرة الحِ وارية أو تع ُّدد األصوات
أو(البوليفوني��ة  )Polyfiony،ف��ي فض��اء
الخِ َط��اب األدب��ي عن��د ميخائي��ل باختين
"تعاي��ش ش��خصيات ،ووجه��ات نظ��ر،
ومراكز ،وأيديولوجيات ،وعالمات ،وأساليب
ونُظم كامل��ة القيم��ة ،وتقاطعاتها داخل
فض��اء أدب��ي واح��د" ،وحج��ر الزاوي��ة في
نظرية باختين عن الخِ َطاب الروائي ،تم َّثل
في تاريخ نظريات الرواية.
ونظ��ر باختين له��ذه الظاه��رة التعبيرية
والف ّنِي��ة في رواي��ات "دوستويفس��كي"،
بوصفه��ا الخاصي��ة البنيوي��ة األساس��ية
وحدد أصوله��ا ومقوماتها
لعالم��ه الف ّنِيَّ ،
أن دوستويفس��كي وحده
وأهدافها .ويرى َّ
مؤسس�� ًا حقيقي ًا
ينف��رد بإمكانية اعتباره ِّ
(((1
لتعدد األصوات.
ُّ
ويبق��ى التس��اؤل ح��ول كيفي��ة حِ واري��ة
الم ْس��رحي ه��ل ه��و خِ َط��اب
الخِ َط��اب َ
متعدد األصوات؟أم ه��و خِ َطاب
َم ْس��رحي
ِّ
َم ْس��رحي مونولوج��ي؟ .ه��ذا التس��اؤل
يوضح منهجي��ة ال ِّدراس��ة على
جوه��ري ِّ
الم ْس��رحي أل ّنَه��ا تثبت
حِ واري��ة الخِ َط��اب َ
المب��دأ الحِ ��واري الخ��اص بخِ َط��اب ال ّنَص
الدراس��ة
الروائ��ي ،ولكنن��ا مرتكزون في ِّ
الم ْس��رح وعالقت��ه الجدلية
عل��ى خِ َط��اب َ
 7- 8انظر،عوني كرومي :الخِ َطاب المسرحي»دراسة
عن المسرح والجمهور والضحك» ،السلسلة المسرحية
للدراسات  :دائرة الثقافة واإلعالم الشارقة2004 ،م،
ص.47 46-
 - 9نفسه ،ص.47
 -10سمير شريف :اللغة وسيكولوجية الخِ َطاب :بيروت:
المؤسسة العربية للدراسات والنشر2002 ،م ،ص.15
المتخ ّيل المسرحيُ /مقاربات
 - 11عوَّاد علي :غواية ُ
لشعرية النَّص والعرض والنقد :المركز الثقافي
العربي1997 ،م ،ص.15

113

بثنائية المؤلِّف والمخرج.
الدراس��ة لمنهجي��ة
ورغم�� ًا ع��ن تبن��ي ِّ
باختين ،وهو نفس��ه ينفي وجود تع ُّددية
الم ْس��رح .إذا ً م��ا الض��رورة
صوتي��ة ف��ي َ
الم ْس��رحي بمنهج ال
من اقتح��ام الخِ َطاب َ
يسعفه بنتائج؟
أن النزعة الحِ وارية :التناص:
ُيعد باختين َّ
أي تعبي��ر والتعبيرات األخرى
العالق��ة َب ْي َن ّ
مظهرا ً أساس��ي ًا م��ن المظاه��ر المعنوية
ُجسد التع ُّددية
والف ّنِية واألس��لوبية التي ت ِّ
فإن
الصوتية في الخِ َط��اب الروائي .ولهذا َّ
جمي��ع عالقات العناصر واألج��زاء الداخلية
والخارجي��ة للرواي��ة تحم��ل عن��ده طابع ًا
ً (((1
حِ واريا.
أن نثب��ت تع ُّددي��ة الخِ َط��اب
يج��ب علين��ا ْ
الم ْسرحي وتفنيد آراء باختين نفسه حول
َ
الم ْس��رحي ،في هذا
مونولوجي��ة الخِ َطاب َ
الص��دد يورد الناق��د" فـ لونار فاس��كي" :
"أن َث َّمة أسالف ًا لدوستو يفسكي في مجال
َّ
تع��دد األصوات مث��ل :شكس��بير وبلزاك،
ُّ
ويؤك��د مب��دأ التع ُّددي��ة عن��د شكس��بير
وقدرت��ه على خلق ش��خصيات مس��تقلة
تمام ًا عنه بالذات ،إضافة إلى أ ّنَها متن ِّوعة
حد ،يض��اف إلى ذل��ك آراؤها
إل��ى أقص��ى ّ
وتصرفاتها داخل هذه الحلقة الكبيرة التي
ً (((1
تمتلك منطق ًا داخلي ًا متينا".
تعددية
ِّ
يوض��ح ه��ذا الكش��ف َّ
أن هنال��ك ُّ
الم ْس��رحي في عالقته
حِ واري��ة للخِ َط��اب َ
بالمؤلِّ��ف والمخ��رج لكنه��ا فرضي��ة
أن
مرفوض��ة عن��د باختي��ن باعتب��اره َّ
الم ْس��رحي مونولوج��ي ولي��س
الخِ َط��اب َ
أن
تع ُّددي�� ًا ،وهذا قول مرف��وض أل ّنَنا نرى َّ
الم ْس��رحي تعكس الوجه
ثنائي��ة الخِ َطاب َ
لتعددي��ة أصوات��ه ،وس��نحاول
الحقيق��ي
ُّ
إثباتها والبرهنة عليها بنموذج تطبيقي.
الم ْس��رح ُي ِّ
يقول روالن
ش��كل
َّ
بارت":إن َ
إن نظامه
موضوع�� ًا س��يميائي ًا متم ِّي��زا ً إذ َّ
يبدو في الظاهر أصي ً
متعدد األصوات
أي
ِّ
ال ّ
(((1
مقارنةً بنظام ال ّلغة األفقي األحادي".
أن الكثاف��ة
َّ
إن روالن ب��ارت يش��ير إل��ى َّ
العالماتي��ة وكث��رة مراكز اإلرس��ال وتن ُّوع
الش��فرات والب��ؤر ال َّدرامي��ة ف��ي الخِ َطاب
الم ْس��رحي المكت��وب أو المع��روض ،نجد
َ
مث��ل ه��ذه الش��خصيات المتباين��ة ف��ي
مواقفها وتوجهاتها ورغباتها ومستوياتها
الذهني��ة وتض��ارب إرادته��ا ومصالحه��ا
واخت�لاف وجه��ات نظره��ا وتع�� ُّدد رؤاه��ا
(((1
للعالم؟.
الم ْسرحي يعتبر فضا ًء جمالي ًا
َّ
إن الخِ َطاب َ
متعدد األصوات ،وهو منظومة منس��جمة
ِّ
في بنيته س��واء عل��ى مس��توى ال ّنَص أو
العرض.
ويعدد تاديوث كوزان ثالث عشرة منظومة
يتضمنها
م��ن منظوم��ات العالمات الت��ي ّ
الم ْس��رحي"
خِ َط��اب المخ��رج "الع��رض َ
وهي-:
•الكلمات.
•طريقة إلقاء ال ّنَص.
•تعبيرات الوجه.
12
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•اإليماءات.
الم ْسرحي.
الحيز
في
الممثلين
•حركة
َ
•الماكياج.
•تسريحة الشعر.
•األزياء.
•اإلكسسوار.
•ـ المناظر.
•اإلضاءة.
•الموسيقا.
(((1
•المؤثرات الصوتية.
ويعل��ق كوزان قائ� ً
"إن أ َّول منظومت ْين
لاَّ :
م��ن منظوم��ات العالم��ات تش��يران إل��ى
ال ّنَ��ص ،والثالث��ة "م��ن  ،"3-5تش��ير إلى
المع ِّب��ر لحرك��ة الجس��م،
االس��تخدام ُ
والثالث التالية من " 6إل��ى  "8إلى المظهر
الخارج��ي للممث��ل ،ومن" 9إل��ى  "11إلى
للم ْس��رح ،وآخر اثنت ْين
العالمات البصرية َ
إلى الصوت ،وبذل��ك تكون أنظمة العالمة
تخت��ص أ َّول ثالث
خمس��ة في مجموعه��ا
ُّ
(((1
أي من " 1إلى  "8مباشرة بالممثل.
منها ّ
تُب ّين هذه المنظومات داخل بنية الخِ َطاب
الم ْس��رحي عالقته��ا بالمؤلِّ��ف والمخ��رج
َ
أي ب��ـ "ال ّنَص والعرض" ،فض��ا ًء حِ واري ًا أو
ّ
نصي�� ًا لتمظه��رات خِ َطابي��ة تفض��ي إلى
وتجس��د هذه
نتيجة ما مغلقة أو مفتوحة.
ِّ
متعددة من التناقضات
التمظهرات أنماط ًا
ِّ
االجتماعي��ة .ع��دد المؤدي��ن ف��ي العرض
الم ْس��رحي يم ّثِ��ل فضا ًء صوتي�� ًا لنغمات
َ
وطبق��ات وعالم��ات صوتي��ة متباينة تدل
على وجود تع ُّددية في المشاعر والعواطف
واألحاسيس "الحب ،الحزن ،الفرح ،الفزع،
(((1
التوتر ،القلق ،االرتباك...،إلخ".
أن تتابع
الم ْس��رحيين َّ
ويرى بع��ض النقاد َ
وتنوعها ينتج خِ َطاب ًا يأتي بمثابة
الحركات ُّ
لغ��ة ويمكن ضب��ط وظائف ه��ذا الخِ َطاب
لساني ًا:
الوظيف��ة المرجعي��ة "الحرك��ة تحيل إلى
ظواهر في العالم الخارجي المرجعي".
الوظيف��ة التعبيرية "الحرك��ة طاقة على
التأثير أل ّنَها تعبير عن خوالج المرسل".
الوظيف��ة التنبيهية "الحركة طلب خفي أو
ُمعلن عن التواصل".
الوظيفة اإلنشائية "الحركة في عالقة مع
اإليقاع العام ،محور الرسالة".
الوظيف��ة المعرفي��ة "الحرك��ة تأم��ر
وتتوسل".
َّ
الوظيفة الم��اوراء لغوي��ة "الحركة تعليق
(((1
على الحركة أو الكلمة".
به��ذا ت��ؤ ّدِي ُك ُّل عالم��ة دوره��ا الوظيفي
الم ْس��رحي مع ثنائية
في فض��اء الخِ َطاب َ
ويكونان صورة ف ّنِية
"المؤلِّف والمخ��رج"
ِّ
ترتبط ارتباط ًا عميق ًا بمنظومة العالمات
وتعدد نظامها الصوت��ي أو الحِ واري ومدى
ُّ
قراءته لمحتوى ُ
األطر االجتماعية والس��يو
ثقافية.
َ
الم ْس��رحي صورة ف ّنِية من
اب
ط
ينتج الخِ
َ
والصورة بدورها تنتج
منظومة العالمات،
ُّ
تعدد أصواته.
خِ َطاب ًا َم ْسرحي ًا مشترك ًا في ُّ
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أل ّنَها أس��لوب عكس الواقع واستيعابه في
الخِ َطاب الف ّنِي.
ينط��وي العم��ل الف ّنِي نفس��ه على دروب
مختلفة م��ن الص��ور الف ّنِية مث��ل "صور
الش��خصيات وصور الطبيعة واالستعارات
والتش��بيهات ال ّلغوية"ُ ،
وك ُّل ص��ورة ف ّنِية
ت ِّ
ُشكل صورا ً لخِ َطاب ف ّنِي يعكس صفات
ُجس��د ذوات فردية
الظواه��ر العا َّمة أل ّنَها ت ِّ
وجماعية تؤ ّثِر تأثيرا ً فكري ًا وعاطفي ًا قوي ًا
(((2
ِّ
المتلقي.
على
الم ْس��رحي
مما س��بق َّ
أن الخِ َطاب َ
نخلص َّ
في مس��تويات ثنائية "ال ّنَ��ص ،اإلخراج"،
و ُيض��اف إليهما مس��توى التمثي��ل تُعتبر
خِ َطاب�� ًا ذا بني��ة حِ وارية تقوم عل��ى تع ُّدد
صوتي داللي ومرجعي وف ّنِي له محموالت
تعددي��ة أص��وات ال ّنَص/
داخلي��ة تكش��ف ُّ
الع��رض" /مؤلِّف /مخ��رج) وتُق�� ِّدم قراءة
لظواهر العالم الخارجي.
الم ْس��رح العربي
ُّ
تعددية مرجعيات خِ َطاب َ

الدمي��ة أو عب��ر اختفائ��ه وراء الماس��ك
ُّ
"القن��اع" أو أ َّي��ة أداة م��ن أدوات��ه المرئية
أو الس��معية ،ه��ذا المعن��ى ال��ذي يتك َّون
ويتر َّكب ويعرض الفكرة أو الهدف من أجل
(((2
تحقيق غاية.
الم ْس��رح العرب��ي عل��ى وج��ه
وخِ َط��اب َ
الخص��وص يتج َّل��ى ف��ي البداي��ات األولى
أن الثقاف��ة
للمظاه��ر التراثي��ة باعتب��ار َّ
العربية غنية بالتراث في أشكاله المختلفة
الم ْسرح خِ َطابه نسبةً لتو ّفُر
ومنها استمد َ
تع ُّددية مرجعياته.
تلمس��ها
الظواه��ر َ
الم ْس��رحية الت��ي َّ
الم ْس��رحي العرب��ي ترصد منذ
الخِ َط��اب َ
فترة تراث الجاهلية التي س��بقت اإلس�لام
ُ
حيث تواصل��ت وتواترت رواي��ات وتواريخ،
واس��تم ّرت تقاليد وعادات زخرت بطقوس
عبادات األوث��ان واحتفاالته��ا الجماهيرية
وبالرواة والقصاصين وبأسواق العرب من
عكاظ ومنها النماذج الطقسية اآلتية-:

وفق�� ًا لتع ُّددي��ة البنية الحِ واري��ة للخِ َطاب
الم ْسرحي من منظور باختين الذي حصره
َ
ف��ي الخِ َطاب الروائي فقط ،لكننا كش��فنا
الدراسة تع ُّددية
في الجزئية الس��ابقة في ِّ
أصوات خِ َط��اب ال ّنَص والعرض الخاصت ْين
الم ْس��رح العرب��يَّ ،
أن ندلف
تبقى ْ
بخِ َطاب َ
الم ْس��رح
بأمان لتع ُّددية مرجعيات خِ َطاب َ
الم ْس��رح العربي
مما ِّ
يوض��ح َّ
أن َ
العرب��ي َّ
بتعدد صوت��ي حِ واري ف��ي إحاالته
يمت��از
ُّ
لمب��دأ التع ُّددية الحِ واري��ة حيث يقوم على
"التصور الوجودي والفلس��في والتاريخي
والمنط��ق ونظرية المعرف��ة وعلى ميدان
العالقات األخالقية والحقوقية وعلى الحياة
(((2
االجتماعية والسياسية".
الم ْس��رحي في
تحم��ل ُّ
تعددي��ة الخِ َط��اب َ
جدليته نظرة وجودية وفلس��فية متع ّلِقة
بالطبيع��ة التاريخي��ة الت��ي أُنتِ��ج فيه��ا،
وتنطوي عل��ى عالقات واس��عة اجتماعية
ألن ما يرصده المؤلِّف والمخرج
وسياسيةَّ ،
من
تع��دد صوري حِ واري نات��ج من صورة
ُّ
حس��ية ملموس��ة صادرة م��ن الواقع
ف ّنِية ِّ
االجتماع��ي ال��ذي ح�� َّدده ُمنت��ج الخِ َط��اب
الم ْسرحي أ َّي ًا كان عربي ًا أو غربي ًا.
َ
الم ْس��رح ف��ي الثقافات اإلنس��انية
ا ّتَخ��ذ َ
المختلف��ة أش��كا ًال عدي��دة من��ذ مرحل��ة
المجتمعات البدائي��ة؛ إذ ظهر في المجتمع
الزراع��ي أو مجتم��ع جني الثم��ار والصيد
والقنص ،كم��ا ظهر في عدد م��ن البلدان
والش��عوب منذ فجر الحضارة الس��ومرية
والبابلي��ة والمصري��ة الفرعوني��ة ،وف��ي
الهن��د واليون��ان والياب��ان ،فق��د ظهر في
أكثر الثقافات على ش��كل فعاليات درامية
َم ْس��رحية أو طق��وس ديني��ة أو دنيوية أو
حكاي��ات أو رق��ص ،وحتى تل��ك العروض
الت��ي تعتم��د ال ُّدم��ى وخيال الظ��ل قائمة
عل��ى عنصر ْي��ن أساس��ي ْين م��ن عناصر
الم ْس��رح "الممثل -المشاهد" ،في الزمان
َ
والمكان حتى يقوم فيه المؤ ّدِي أو الراقص
أو الممث��ل بإنتاج المعنى م��ن خالل أدوات
الممث��ل "الجس��د -الص��وت" ،أو من خالل

تس��تم ّر أربعين يوم ًا ور َّبما أكثر وتكترى
يتقابل��ن أثناء البكاء
له��ا النائحات ال ّلواتي
َ
ويقمن
دن المآث��ر،
يندبن
َ
وينش��دن ويع ِّد َ
َ
َ
ويلبس��ن
بح��ركات وتش��كيالت جماعي��ة
َ
المالبس
الخاص��ة ،والنائحة كما قال فيها
َّ
عمر ب��ن الخِ َطاب رض��ي ال ّل��ه عنه":تأمر
بالجزع وتفتن الحي ،وت��ؤذي الميت وتبيع
عبرتها ،وتبكي شجو غيرها"((2(.
يحم��ل هذا الطقس ف��ي محتواه ظاهرة
التقم��ص
تمثيلي��ة بق��درة عالي��ة عل��ى
ُّ
والتخ ُّي��ل ويعكس أثرا ً على الحضور ،وهو
ح��د ذاته خِ َطاب ًا َم ْس��رحي ًا ص��ادرا ً من
في ِّ
مأتم اجتماعي.

"مظاهر تراثية"-:

 - 20المعجم الفلسفي المختصر :الترجمة للغة
العربية دار التقدم :موسكو1986 ،م ،ص.280
 - 21المعجم الفلسفي ،نفسه ،ص.133 - 132
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�أ :النياحة-:

ب -:المنافرة-:

ظاهرة درامية حفلت بها حياة العرب في
الجاهلية ويقول عنه��ا الزبيدي في كتابه
الع��روس":أن يفتخر الرجالن ُك ُّل واحد
تاج
ْ
منهم��ا عل��ى صاحبه ثم يحكم��ان بينهما
رج� ً
لا كفعل علقمة بن عالته مع عامر بن
الطفي��ل حي��ن تنافرا إلى ه��رم بن قطية
الفزازي"(.((2
ً
خاص ًا له إمكاني��ات درامية
ا
مكان��
ويع��د
ُّ
ّ
ت ِّ
ُش��كل ما َّدة ج ّيدة الصن��ع لخِ َطاب صورة
تتلمس طريقها للظهور.
َم ْسرحية َّ

الق�صا�ص-:
جَّ :

والقصاص ش��خصية تعتم��د على الحوار
َّ
والتشويق القصصي ،وتتج َّلى فيها الروح
الم ْس��رحية ،وتنط��وي على رم��ز عميق؛
َ
أل ّنَ��ه نم��وذج حاف��ظ للمعلوم��ات الق��ط
للتفاصيل ،على درجة من المعرفة الج ّيدة
بأح��وال الن��اس وأنماط الش��خوص ،بارع
في التقلي��د ،قاد ٌر على جمع العيوب وألوان
(((2
السلوك المنتقد.
إذا ً
القصاص لديه مقدرة وبصيرة بمعرفة
ّ

 - 22عوني كرومي :المسرح والتغيير االجتماعي:
دراسة مفهوم العرض المسرحي وعالقته بالواقع
االجتماعي :دراسة منشورة في مجلَّة فصول العدد
األوَّل ،القاهرة :الهيئة المصرية العامَّة للكتاب،
1995م ،ص.127
 - 23علي عقلة عرسان :المسرح العربي بين األصالة
والتأصيل(،دراسة) ،مجلَّة الوحدة العدد ،95 94-
أغسطس 1992م ،ص.52 51-
 - 24علي عقله عرسان ،مرجع سابق ،ص.52
 - 25نفسه ،ص.55 - 54

أحوال الناس وحكاياتهم ونوادرهم ويمتاز
بحض��ور الممث��ل ف��ي اس��تعادته أل َّي��ة
التعدد المرجعي
حادثة وقعت ،وهو عين��ه
ُّ
الم ْسرحي العربي.
للخِ َطاب َ
توجد في فترة صدر اإلس�لام مجالس في
المدين��ة وغناؤها مع جوقة تش��به بدايات
الم ْس��رح الغنائ��ي وا ّتِخاذه��ا المالب��س
َ
والماكياج والباروك��ة ،ويمثل هذا المظهر
أح��د المندري��ن أو الملهي��ن البارزي��ن في
ذلك الوقت"أش��عب" ،وهو دليل على وجود
ممث��ل مرتج��ل ومضح��ك له جمه��وره و
(((2
حضوره.
َ
أن مرجعي��ات خِ طاب
نلخ��ص فيما س��بق َّ
الم ْسرحي العربي تع َّددت وشملت مختلف
َ
حد كبير
المظاه��ر التراثية ،واقترب��ت إلى ٍّ
الم ْس��رحي :الممث��ل-
بعالق��ات الع��رض َ
التعبي��ر -الم��كان ،التش��ويق ،اإلث��ارة،
ِّ
والتلقي ،وهي دالة على حِ وارية صوتية.
َ
الم ْسرح العربي في تجاربه
اب
ط
تحديث
خِ
َ
األولى(خطوة حِ وارية)-:
الم ْس��رح
التجربتان ال ّلتان اس��تحدث بهما َ
العرب��ي خِ َطاب��ه ف��ي خطوات��ه الحِ وارية
األولى هما:
تجرب��ة م��ارون النق��اش وأحمد أب��و خليل
ُ
القباني
حي��ث لم يكن األ َّول َم ْس��رحي ًا وال
الم ْس��رح ورغم ذلك وضع
على دراية ِّ
بفن َ
لبن��ات أ َّولي��ة لحِ واري��ة مش��هد َم ْس��رحي
الم ْس��رح في بداياته حتى
أس��س لخِ َطاب َ
الم ْس��رحية التي أتت
صار مرجع ًا للتجارب َ
للم ْسرح
بعده ،وم َّثل نقطة انطالق أ َّرخت َ
العربي ،وتع ُّد وثيقت��ه التاريخية مرجعية
تحم��ل دالالت عميقة في مس��ار الخِ َطاب
الم ْسرحي.
َ
ونص��ت الوثيق��ه عل��ى اآلتي":وه��ا أن��ا
َّ
تق��دم دونك��م إلى ق��دام ،محتم� ً
لا فداء
ُم
ِّ
قدم ًا لهؤالء األس��ياد
عنكم إمكان المالم ُم ِّ
والمعتبري��ن ،أصح��اب اإلدراك الموقرين،
ذوي المعرف��ة الفائقة ،واألذه��ان الفريدة
الرائق��ة الذي��ن هم عي��ن المتميزين بهذا
العصر ،وتاج األلب��اب والنجباء بهذا القطر
ومبرزا ً لهم موش��ح ًا أدبي�� ًا ،وذهب ًا أفرنجي ًا
مس��بوك ًا عربي ًا عل��ى يقين عن��د مروري
باألقط��ار األوروبية ،وس��لوكي باألمصار
األفرنجية ق��د عاينت فيما َب ْي َن الوس��ائط
والمنافع ،التي من ش��أنها تهذيب الطبائع
مرسح ًا (مسرح ًا) يلعبون بها ألعاب ًا غريبة،
ويقصون فيها قصص ًا عجيبة فأرى بهذه
ّ
الحكاي��ات التي يش��يرون إليه��ا والروايات
َّ
يتش��كلون بها ويعتم��دون عليها من
التي
ظاهره��ا مجاز وم��زاح ،وباطنه��ا حقيقة
(((2
وصالح".
مؤسس�� ًا لخِ َطاب
يعتب��ر م��ارون النق��اش ِّ
مس��تمد أصوله من "مشاهدته
َم ْسرحي
ّ
للمس��ارح في الغرب" ،حم��ل النقاش هذا
الخِ َط��اب له��ؤالء األس��ياد ذوي المعرف��ة
واألذه��ان والنجب��اء ،وه��و يع��ي تمام�� ًا
بتق��دم ه��ذه الخط��وة وغرس��ها للخِ َطاب
ُّ
الم ْس��رح
الم ْس��رحي في بيئ��ة عربية ،إذا ً َ
َ
 - 26نفسه ،ص.53
 - 27محمد مسكين :المسرح العربي الحديث بين
الهوِّية وغياب الرؤية التاريخية»دراسة» منشورة
ضياع ُ
بمجلَّة الوحدة ،العدد 94
أغسطس -يوليو1995 ،م ،ص.11

عن��ده ه��و الذه��ب اإلفرنجي الق��ادم من
بتع��دد مظاهره وتبا ُي��ن منتوجاته
الغرب
ُّ
من ألع��اب وقصص وحكاي��ات على ضوء
للم ْس��رح
هذه الخطبة يعتبر النقاش رائدا ً َ
العربي ومكتشف ًا لمحتويات مضمونه.
به��ذا
نقول":إن النق��اش يبحث عن فضاء
َّ
يكش��ف م��ن خالل��ه عي��وب البش��ر أل ّنَ��ه
تتوخ��ى الح��ذر باعتب��ار وثيقته
موعظ��ة
َّ
الم ْس��رح
وثيق��ة تُب ِّي��ن مضم��ون خِ َطاب َ
أن الخِ َطاب
ورس��الته األخالقية إدراك ًا منه َّ
ُّ
تط��ل منه��ا الش��عوب
الم ْس��رحي قن��اة
َ
العربية للمس��تقبل ،وإيمان هذا الماروني
الم ْس��رح جعلت��ه يت��رك وصي��ة
برس��الة َ
فحواها تحويل منزله إلى مكان َم ْس��رحة
كنسية".
جسد خِ َ
الم ْسرح العربي طبائع البشر
اب
ط
َّ
َ
وانتهى بمحراب الكنائ��س ،عكس خِ َطاب
الم ْس��رح اليوناني الذي بدأ ديني�� ًا وانتهى
َ
بسلطة اإلنسان.
ُ
تح��و ًال في
والتجرب��ة الثاني��ة التي أحدثت
ُّ
الم ْس��رح العربي ،هي تجربة أحمد
خِ َطاب َ
فإن الخليل يكتش��فه
أبو خلي��ل القبانيَّ ،
ع��ن طري��ق الموس��يقا أل ّنَ��ه كان أح��د
المبرزين في علم الموس��يقا والمش��هود
له باإلجادة ،هذا التكوين الموسيقي جعل
الم ْس��رحية تتس��م بطابع اإلنشاد
أعماله َ
طوره في ا ّتِجاه يقترب من
الم ْسرحي الذي َّ
َ
(((2
فن األوبريت.
ِّ
وقد أسسا لخِ َطاب َم ْسرحي ُيعتبر مرجعية
الم ْس��رح العربي ومارس��ا
ُّ
تعددية لصورة َ
دور المؤلِّ��ف والمخ��رج في إع��داده وجعاله
قاب ً
ال على مناقش��ة القضاي��ا االجتماعية
أن تغلق
الس��لطات ْ
مما دفع ُّ
والسياس��يةَّ ،
مناف
بحجة أ ّنَه
ٍ
َم ْس��رح أبي خليل القباني َّ
حجة واهية ال تس��تند على
لألخالق ،وهي َّ
براهين وأدلة ،ورغم ًا عن ذلك اس��تم َّر في
الم ْس��رحي إيمان ًا منه بدور
تقديم خِ َطابه َ
الم ْسرح ورسالته تجاه المجتمع.
َ
الم ْس��رح العربي"المؤلِّف
معاصرة خِ َطاب َ
والمخرج" العودة إلى المظاهر التراثية-:
الم ْس��رح العربي ف��ي فترة
دخ��ل خِ َط��اب َ
الس��تينيات والس��بعينيات مرحل��ة حديثة
تتمثل ف��ي عودته إلى المظاه��ر التراثية
القديمة التي بنى عليها صورة خِ َطابه.
وتُعتب��ر ه��ذه المرحل��ة مرحل��ة معاصرة
الم ْس��رحي المش��ترك "المؤلِّف
للخِ َط��اب َ
والمخرج".
ب��دأ هذا الخِ َطاب في حالة اس��تقطاب بارز
لنقاش��ات ومطارح��ات تتف��اوت في مدى
الم ْس��رح كإب��داع
جديته��ا ورزانته��اَّ ،
ألن َ
وتنظي��ر أصب��ح ُي ِّ
ش��كل عنص��را ً دا ًال ال
يمكن تجاوزه أو طمسه داخل بنية الثقافة
إن عملية استقراء هذه المحاوالت
العربيةَّ ،
اس��تهدفت تأصيله وتجذيره ف��ي الثقافة
(((2
والحضارة العربيت ْين.
أس��همت هذه العوام��ل في ع��ودة خِ َطاب
الم ْسرح العربي إلى التراث ،وهي متداخلة
َ
يأتي في ُمق ِّدمتها العامل الف ّنِي والثقافي
ُ
حي��ث يتج َّل��ى الف ّنِ��ي ف��ي
والسياس��ي،
بف��ن تراثه
الم ْس��رحي العربي
ِّ
إحس��اس َ
 - 28محمد مسكين ،مرجع سابق ،ص.16
 - 29نفسه ،ص.7
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الم ْس��رحية التي
بالمضامي��ن واألش��كال َ
منحت َم ْس��رحه طاقة تعبيري��ة قصوى،
أن توظي��ف الت��راث ُي ِّ
حق��ق له
وق��د أدرك َّ
تواص ً
��ن القديم والحدي��ث لِما للتراث
ال َب ْي َ
دائم وح��ي في الوج��دان وله
ر
حض��و
من
ٍ ٍ
تأثير قوي ومباشر.
وهم��ا عندما يس��تخدمان ف��ي خِ َطابهما
المؤلِّ��ف والمخ��رج مرتك��ز الت��راث فإ ّنَهما
يضيفان على تجربتهم��ا نوع ًا من أصالة
الم ْسرحي.
وحداثة الخِ َطاب َ
يتمث��ل العام��ل الثقافي في الكش��ف عن
الم ْس��رحية عند العرب .وال سيما
المظاهر َ
الم ْس��رح الغربي نفس��ه ق��د خرج من
َّ
أن َ
علبت��ه اإليطالية إلى الش��وارع والمقاهي
(((3
والساحات.
قام به��ذا الجهد ع��د ٌد كبي ٌر م��ن الباحثين
الم ْس��رح
العرب قاصدين معاصرة خِ َطاب َ
العرب��ي تماش��ي ًا م��ع مس��تحدثات الفترة
الجديدة لميالده.
ويتج َّلى العامل السياس��ي في اإلجابة عن
التساؤالت اآلتية-:
إذا كن��ا نح��ارب االس��تعمار ،فلم��اذا نأخذ
ثقافته؟
وإذا كان ق��د ف��رض علين��ا ثقافت��ه بق َّوة
ُّ
نظل ُمتعلقين بهذه
السالح سابق ًا ،فلماذا
(((3
الثقافة بعد رحيله؟
انعكس��ت إجاب��ات ه��ذه التس��اؤالت على
الم ْسرحي العربي إلى
عودة خِ َطاب ال ّنَص َ
التراث لق��راءة األوضاع السياس��ية برؤية
حديثة؛ أل ّنَه أعاد قراءات المش��هد العربي
السياس��ي واالجتماعي في فترة النكس��ة
وم��ا بعدها .وتمث��ل الخِ َط��اب الحديث في
َم ْس��رحية "مص��رع كيلوبات��را" ،ألحم��د
وم ْس��رحية "الناصر" لعزيز أباظة
شوقي َ
وهي َم ْس��رحية تاريخية ،واس��تم َّر تجديد
الخِ َطاب في معاصرته حتى شمل محمود
تيم��ور ف��ي َم ْس��رحيته "صق��ر قريش"،
وإبراهي��م رمزي في َم ْس��رحيته "الحاكم
بأمر ال ّله".
استعار من التراث الشعبي توفيق الحكيم
َم ْس��رحية "ألف ليل��ة وليلة" و"ش��هرزاد"،
و"الش��مس والنهار" ،و"الس��لطان الحائر"
وبالنهج ذاته اس��تعار من التراث الصوفي
صالح عب��د الصب��ور َم ْس��رحية "مأس��اة
الحالج" ،وغيرهم.
َّ
الم ْس��رح العربي في ثنائيته
وظف خِ َطاب َ
عددا ً من أش��كال التراث المختلفة ش��ملت
التاري��خ والت��راث الش��عبي واألس��طورة
الدينية والتراث الصوفي.
الم ْس��رح العربي
امت��ازت مرحلة خِ َط��اب َ
بتعدد حِ واري وصوتي في
في هذه الفترة
ُّ
انفتاحه على أش��كال المظاه��ر التراثية،
وفي انفتاحه أيض ًا على قضايا المجتمعات
العربي��ة ،وفي بحثه ع��ن مضمون خِ َطاب
تع��دد دالل��ي ألغى المس��احة
معاص��ر له
ُّ
الم ْس��رح وصالة ِّ
التلقي .أل ّنَه
َب ْي َن خش��بة َ
اقترب في توطي��د عالقة المؤلِّف والمخرج
ّ
الظل،
بعودته للس��امر الش��عبي ،وخيال
والحكواتي ،والمداح ،واالحتفالية.
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الم ْس��رحي
نخل��ص إل��ى َّ
أن الخِ َط��اب َ
العرب��ي في معاصرته يتضم��ن الحِ وارية
األيديولوجي��ة والمعرفي��ة والجمالي��ة في
تعدد
بني��ات ال ّنُصوص ومضامينه��ا وفي ُّ
مستويات رؤيتها الف ّنِية.
وال ُّ
الم ْس��رح عن دور
يقل دور المخرج في َ
المؤلّ
الم ْسرحي ُمج َّرد
اإلخراج
يعد
ولم
ِف،
َ
الم ْسرح
تنظيم ظهور الش��خصيات على َ
الم ْس��رحي،
وخروجه��ا حس��ب الع��رض َ
ع��دة جه��ود إلب��راز المغ��زى
وتتضاف��ر
َّ
أن يغط��ي
الم ْس��رحي ،وعل��ى المخ��رج ْ
َ
حواش��ي مخطوطة َم ْسرحيته بمالحظات
عن الديكور والمناظر وسرعة تغيرها.
الم ْس��رحي مؤه ً
ال
كما ل��م يع��د الكات��ب َ
للتص��دي ُ
تأهي� ً
ل��ك ِّل فن��ون
لا كافي�� ًا
ِّ
َ
ّ
الم ْس��رح
الم ْس��رح الحديث .ولكي يتغلب َ
َ
على ه��ذا المأزق اس��تعاض ع��ن المخرج
التقليدي حتى أطلق على المخرج الحديث
"بالديكتات��ور الف ّنِ��ي" ،ال��ذي يس��تطيع
الم ْس��رحي والمواه��ب
ْ
أن يقول��ب ال ّنَ��ص َ
الم ْس��رحية،
المتاحة له بما يخدم التجربة َ
أن يش��ذب ال ّنَص
وله��ذا الديكتاتور الف ّنِي ْ
أن يطلب
ويعدل فيه ،وله
الم ْسرحي
ّ
الحق ْ
ِّ
َ
الم ْس��رحي إعادة كتابة بعض
من الكاتب َ
فقرات��ه لتتفق مع دور ممثل معين .وعلى
الم ْس��رحي أن يتع َّل��م كيف ُيكيف
الكاتب َ
(((3
نفسه للعمل معهم في انسجام.

َّ
خط��ة عم��ل لحِ واري��ة الخِ َط��اب ف��ي بناء
ال�صورة الفنِّية-:
ُّ

َّ
الخط��ة العملية لحِ واري��ة الخِ َطاب
تتناول
الم ْسرحي مستوي ْين :ال ّنَص والعرض .
َ
انطلق��ت م��ن المب��دأ الحِ ��واري للمنه��ج
الس��يميولوجي وتداعيات��ه ف��ي مس��ار
الدرام��ي
ال ِّدراس��ة ل��كل م��ن الخِ َط��اب َّ
الم ْس��رحي،
ألن الخِ َط��اب
َّ
والخِ َط��اب َ
األ َّول"ال َّدرامي" ،يس��مح بالفحص الدقيق
لبنية خِ َط��اب المؤلِّف"ال ّنَص" .أما الخِ َطاب
الم ْس��رحي فيزودن��ا بلغ��ات اصطناعي��ة
َ
تتمث��ل ف��ي ال ّلغة الش��فوية والجس��دية
الم ْسرحية.
ُّ
والصورة َ

�أـ َّ
خطة عمل خِ َطاب النَّ�ص "الم�ؤ ِّلف"-:

�أ َّو ً
ال :تنه��ض حِ واري��ة خِ َط��اب ال ّنَ��ص
الدرامي"المؤلِّ��ف" على عناصر أساس��ية
َّ
ومح��ددة الس��مات الش��كل ،الش��خصية،
َّ
الم ْسرحية.
أساليب الحوار ،واإلشارات َ
الدرامي
ثاني ًا :تقوم حِ وارية خِ َطاب ال ّنَص َّ
بفحص المداخ��ل المختلفة لتحليل البنية
الدرامية.
َّ
الدرامية على أس��اس
ثالث ًا :يختبر األنواع َّ
اإلدراك الش��كلي
صة"ٍّStory
لتتح��ول "القِ َّ
َّ
إلى"ح ْبكة"  .Plotوهذا يتط َّلب من منتجي
َ
الدرام��ي التفكير ف��ي الطريقة
الخِ َط��اب َّ
الدرامي وكيفيته
التي يصنع به��ا ال ّنَ��ص َّ
إلنتاج المعنى.
َ
الدرام��ي Plot
��اب
ط
ينظ��م
رابع�� ًا:
الخِ
َّ
"الح ْبكة" من خالل تقس��يمها إلى فصول
َ
ومش��اهد ،وفق ًا لتقاليد االفتتاح والختام،
بقصد توصي��ل ال ّنَص إلى بنى أس��لوبية
ونوعية واضحة.
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الدرام��ي عل��ى
خام�س�� ًا :يق��دم الخِ َط��اب َّ
مفه��وم الش��خصية باعتباره��ا وظيف��ة
الح ْبكة.
( )Functionalفي إطار َ
�ساد�س�� ًا :يس��تخدم النم��اذج الوظيفي��ة
والفاعلي��ة بط��رق البحث الس��يكولوجي
التقليدي.
�سابع ًا :يتبنى أس��اليب مختلفة في الحوار
الدرام��ي به��دف تقدي��م ع��رض منهجي
َّ
يتفاوت ويتميز َب ْي َن أنواع الحوار المتعددة.
الم ْس��رحية
ثامن�� ًا :ينظ��م اإلرش��ادات َ
داخل بنية ال ّنَص ،وكم��ا يقوم بتصنيفها
ودراس��ة وظائفه��ا المتع ّلِق��ة بالتعري��ف
الصوت��ي والجس��ماني للش��خصية،
وبالتصميم والعناصر التقنية و ُير ِّكز على
ترابط أنماطها مع أشكال َم ْسرحية بعينها
وذلك يربطها بالحوار.

ب ـ َّ
خطة عمل خِ َطاب العر�ض"المخرج"-:

تتمث��ل َّ
خطة خِ َطاب المخرج في العرض
َّ
الخطة
المرئ��ي باعتباره��ا نهضت عل��ى
الس��ابقة
الدرام��ي
الخاص��ة بالخِ َط��اب َّ
َّ
ومسارات عملها.
�أ َّو ً
الم ْس��رحي
ال :يتن��اول عناصر العرض َ
لوض��ع لغة تناقش بواس��طتها ال ّنَص في
األداء.
ثاني�� ًا :يختب��ر المح��اوالت الت��ي بذل��ت
الم ْسرح كنظام عالمات.
لتصنيف َ
ثالث�� ًا :يق��وم بتش��فير نُظ��م العالم��ات
وكيفية طرق ح ّلها عبر التلقي.
الم ْس��رحية في
رابع�� ًا :يض��ع اإلرش��ادات َ
الم ْسرحية.
إيحائها بالنسبة للممارسة َ
الصورة الف ّنِية.
خام�س ًا :يهتم بقراءة ُّ
�ساد�س ًا :يضع الطريقة الف ّنِية التي تنتشر
الص��ورة "اإلض��اءة ،المناظر،
به��ا نُظ��م ُّ
التمثيل".
�سابع�� ًا:
الص��ورة الف ّنِي��ة
بق��راءة
يق��وم
ُّ
أي قراءتها وفق ًا
برؤية اس��تعارية بصرية ّ
للمواضي��ع األيديولوجي��ة الس��ائدة ف��ي
العصر.
ثامن�� ًا :ينظر ف��ي إيحاء ال ّنَ��ص المكتوب
ويقي��م تركيب ًا َب ْي َن مداخله ومداخل ال ّنَص
(((3
والم ْسرحي.
"الخِ َطاب ْين" ال َّدرامي َ
تعددي صوتي
كمنهج
إن حِ واري��ة الخِ َطاب
َّ
ُّ
ف��ي حوارها الحالي تكش��ف ع��ن مواطن
بعينه��ا ،ويجب تطبيقها بش��كل منهجي
على مستوى ال ّنَص والعرض.
وبه��دف التوضي��ح س��وف نعتم��د عل��ى
نموذج لنص مص��ري بعنوان "س��لفادور
دالي وحيدا ً" وهو م��ن تأليف وإخراج /رضا
حس��نين أل ّنَه عرض حمل خِ َطاب ًا َم ْسرحي ًا
أخ��ذ طابع�� ًا حداثي�� ًا ف��ي بنائه الش��كلي
والمضامين��ي لنعط��ي مج��ا ًال واس��ع ًا
من الناحي��ة الحِ واري��ة تتالءم م��ع أهداف
الدراسة.
ِّ
الدرامي "س��لفادور دالي
تش��كيل ال ّنَ��ص َّ
وحيدا ً"-:
نتأمل تشكيل ال ّنَص في ناحية الفعاليات
 -33انظر ،ألين أستون وجورج سافونا :المسرح
والعالقات :ترجمة :السباعي السيد :أكاديمية الفنون
وحدة اإلصدارات ( ،)13تـ السباعي السيد ،ص.23 22-
نقل بتصرُّف

116

الخاصة بالشفرات وح ّلها .وضعت التقاليد
َّ
الم ْس��رحية عبر الحقب تقسيمات لل ّنَص
َ
الدرامي إلى فصول ومشاهد ،وفي فترات
َّ
حديثة ص��ار ال ّنَص كتل��ة موضوعية في
ش��كل فص��ل واح��د أو لوحة أو مش��اهد،
ونص
وه��ي تعتبر وحدة مكتفي��ة بذاتها،
ّ
س��لفادور دال��ي مك�� َّون من فص��ل واحد
وانتظ��م عل��ى عناص��ر البناء األساس��ية
المحددة مثل الشكل البنيوي والشخصية،
َّ
وأس��اليب الح��وار المختلف��ة واإلرش��ادات
الم ْس��رحية ،وفح��ص م��ن خ�لال ه��ذه
َ
الدرامي.
العناص��ر تحليل بني��ة الخِ َط��اب َّ
أن المؤلِّف"رض��ا حس��نين"،
باعتب��ار َّ
استشعر فكرة سلفادور دالي قبل تأليفها،
نصه في بنائه الشكلي اكتسب فكرة
َّ
فإن َّ
الم ْس��رح ال��ذي رأه الكاتب
اعتم��د عليه��ا َ
مناسب ًا لها.

الح ْبكة والق َِّ�صة-:
بنية َ

ِصة َم ْس��رحية س��لفادور دالي تعتبر
َّ
إن ق َّ
إطارا ً س��ردي ًا ش��كلت عناص��ر ال ّنَص ،أما
ت��م عن
َح ْبك��ة ال ّنَ��ص فج��اءت كوس��يلة َّ
طريقه��ا بناء األح��داث الس��ردية وكيفية
الح ْبك��ة تتط َّل��ب
تناس��قها وعرضه��ا َّ
ألن َ
أن يض��ع
م��ن المؤلِّف"رض��ا حس��نين"ْ ،
معنى .مث� ً
نص��ه بطريقة تنت��ج
ِصة
َّ
لا ق َّ
ً
ال ّنَص تحكي عن شخصية سلفادور دالي
الرس��ام اإلس��باني والرائد من رواد حركة
الفن��ون التش��كيلية في القرن العش��رين
وأحد أعالم المدرسة السوريالية لذا جاءت
ِصة ال ّنَص مأخوذة من حياته.
ق َّ
ظهرت مس��ألة تركي��ز المؤلِّف ف��ي تتابع
ألن بناءه��ا يقوم على اس��تعارة
الح ْبك��ة َّ
َ
نص
ق َّ
ِص��ة أو حي��اة ش��خص ما كما ف��ي ِّ
سلفادور دالي.

الح ْبكة والزمن الدَّ رامي-:
تقليد َ

الدرامية
انتقى رضا حسنين تقاليد حبكته َّ
صة المقتبس��ة من
وفق ًا لبناء أح��داث القِ َّ
كت��اب س��لفادور دالي "يومي��ات عبقري"،
الح ْبك��ة أكث��ر وعي ًا
حت��ى ص��ارت تقالي��د َ
بالرجوع إل��ى فترة القرن العش��رين التي
عاش فيها سلفادور.

الزمن الحا�ضر-:

زمن ال ّنَص"س��لفادور دال��ي وحيدا ً" وضع
ِّ
التلق��ي "هناك واآلن" ،داخ��ل إطار خيالي
َّ
مما
تكش��ف أثناء تقديم الفع��ل ال َّدرامي َّ
ِّ
المتلقي يستش��عر مس��توى زمني ًا
جع��ل
مستم َّراً.

الزمن المتتابع-:

وه��و زمن الت��زم ب��ه ال ّنَص وفق�� ًا َّ
لخطة
صة وتآلف من المدى الزمني لمجريات
القِ َّ
األحداث على حسب وقوعها التراتبي.

الح ْبكة-:
زمن َ

جاء في ال ّنَص بنا ًء على األحداث وتنظيمها
نص س��لفادور دالي
التتابع��ي داخل بنية ّ
َب ْي َن "هناك واآلن".

زمن العر�ض-:

أن يع��ي
قص��د خالل��ه المؤلِّ��ف ،المخ��رج ْ
أن هن��اك فترة مح�� َّددة "القرن
المش��اهد َّ
ألن
العش��رين" ،وقعت فيها أح��داث ال ّنَص َّ
ِّ
المتلق��ي بالعرض أض��اف تو ّتُر
إحس��اس
الح ْبكة ال َّدرامية.
زمن َ

ال�شخ�صية "�سلفادور دالي"-:

رس��م شخصية س��لفادور دالي في ال ّنَص
َع�� ّرت الص��راع األيديولوج��ي ف��ى رحل��ة
ألن بناءه��ا قاد ترتيب
الدراميَّ ،
تطوره��ا َّ
ُّ
أولي��ات ال ّنَص إلى تفس��يرات مختلفة في
القراءة ،بالتالي ت��م بناؤها في إطار ال ّلغة
وهي قريب��ة من عال��م ال ّنَ��ص المتخ َّيل،
وتم َّي��زت وظيفته��ا عب��ر تورطه��ا ف��ي
أح��داث مختلفة .لوحظ ف��ي ال ّنَص قيامها
بع��دة أدوار لعب��ت ف��ي مج��ال واح��د مثل
َّ
جس��دا ً ش��خصية "أندري��ه برتون"
دالي ُم ِّ
والرسام ،ومثل ش��خصية "جاال" ،ودورها
أي
َب ْي َ
��ن زوجة س��لفادور دالي وش��قيقتهّ ،
كلما تو َّرطت الشخصية في حدث ما تتغير
مالمحها إلى شخصية أخرى.

الحوار-:

انتظ��م أس��لوب الحوار ف��ي ال ّنَ��ص وفق ًا
لتأس��يس بنيته على بناء الشخصية أل ّنَها
مبني أيض ًا عبر ال ّلغة.
ُمتخ َّيل
ٌ
لعب الح��وار دوره بنا ًء على تحديد س��مات
الش��خصية ومكانتها وأفعاله��ا ،أل ّنَه فتح
خاصة بخِ َطاب المؤلِّف ،مما
مجا ًال لجدليات َّ
جعل مستوى ال ّلغة متجانس�� ًا حِ واري ًا َب ْي َن
النثر والشعر والدارجي وال ّلغة الفصيحة.
وض��ح الح��وار ف��ي الخِ َط��اب ال َّدرامي
إذا ً َّ
تداخل مس��تم ّر ش��مل نُظم لغوية م ّيزت
المكتوب من المنطوق.
الإر�شاد ال َم ْ�سرحي-:
لعب��ت اإلرش��ادات ف��ي خِ َط��اب المؤلِّ��ف
دورا ً كبي��را ً ف��ي تصنيف ودراس��ة وظائف
التعريف الصوتي والجسماني للشخصية
وبتصامي��م العناصر التقني��ة من إضاءة
وموس��يقا واس��تعراض وأزي��اء ومكياج...
إلخ ،وربطت ذلك بأساليب الحوار.
أوحت بترابط ال ّنَص "س��لفادور دالي" من
خ�لال تأكيدها عل��ى أ ّنَها مس��توى أصيل
الدرامي.
من مستويات الخِ َطاب َّ

ِحوارية العر�ض "�سلفادور دالي"-:

امت��ازت حِ واري��ة الع��رض ببن��اء ص��ورة
ناقش��ت ال ّنَص ف��ي مس��توى األداء مثل،
وضع جدار الس��لويت وفتحاته التي ِّ
وظفت
في حالت ْين-:
الحالة األولى :اس��تخدم ككال��وس لدخول
وخ��روج الش��خصيات بن��ا ًء على اإلرش��اد
الخ��اص بالمؤلِّ��ف ،والمس��توى الجدي��د
للتعامل مع اإلرشاد الف ّنِي.
الحال��ة الثاني��ة :ع��رض ص��ور للوح��ات
خاص��ة بس��لفادور دال��ي مثل
تش��كيلية َّ
لوح��ة الزم��ن المتره��ل وإص��رار الذاكرة
وه��ي ص��ورة مرئي��ة ق��رأت مش��روعه
التشكيلي في إطار رؤية بصرية ،واحتوت
مكونة
الحال��ة أيض�� ًا عل��ى عناصر رؤي��ة َّ
م��ن "تربيزة" بها زه��ور وتلفون ،وقارورة
ودمية ،وسلم ،وشماعة ،وبرفان متح ِّرك،
وم��رآة خ��ارج الخش��بة .ه��ذه الص��ور تم
تكييفها داخل بنية خِ َطاب المخرج باعتبار
أن منهجي��ة حِ وارية الع��رض تداخلت َب ْي َن
َّ
منهجيت ْين حِ واريت ْين-:
األولى :حِ وارية مستلفة من حياة سلفادور
دالي الواقعية التي م َّثلها القرن العش��رون
الدرامي.
وهي ناتجة من خِ َطاب المؤلِّف َّ
جسدت عالم ًا ُمتخ َّي ً
ال ناتج ًا
الثانية :حِ وارية َّ

تعدد حِ وارية فضاء العرض نفسه من
من ُّ
ممثلين وديكور ومؤثرات وحركة وموسيقا
وغناء وحوار وما إلى ذلك.
الص��ورة
ق��ام خِ َط��اب المخ��رج بق��راءة ُّ
الف ّنِية بن��ا ًء على األيديولوجيات الس��ائدة
ف��ي عص��ر س��لفادور دال��ي ال��ذي ازدهر
باألف��كار واال ّتِجاهات الفلس��فية والف ّنِية
التي م َّثلها س��لفادور دالي كرس��ام متم ِّرد
على أطروحات السوريالية نفسها.
وق�� َّدم عبره��ا الع��رض ص��ورة تركيب�� ًا
بنيوي ًا مترابط ًا مع مداخلها الف ّنِية ومداخل
خِ َطاب ال ّنَص ال َّدرامي.

نخل�ص �إلى-:

هدفن��ا من كلما ذكرنا إعط��اء نظرة على
الم ْسرحي
حِ وارية ال ّنَص َّ
الدرامي والعرض َ
"خِ َط��اب المؤلِّ��ف والمخرج" ،س��عينا إلى
تخص
الدرامية التي
اإلش��ارة إلى العناصر َّ
ُّ
الدرام��ي مث��ل :الش��كل،
خِ َط��اب ال ّنَ��ص َّ
الم ْسرحية.
الشخصية ،الحوار ،اإلرشادات َ
ُ
أي
أم��ا ف��ي الج��زء الثاني
حي��ث الع��رض ّ
حد ذاته
الم ْس��رحَّ ،
ألن العرض في ِّ
خِ َطاب َ
اله��دف األس��اس للبح��ث وم��دى عالقت��ه
نص/
بخِ َطاب المؤلِّف ،وألقينا الضوء على ّ
ع��رض س��لفادور دال��ي ،وقارن��ا التداخل
��ن الخِ َطاب ْي��ن "المؤلِّ��ف والمخرج" ،من
َب ْي َ
للصورة البصرية
خالل العناص��ر المك ِّونة ُّ
وقراءته��ا المس��تعارة إلى إيح��اءات ال ّنَص
ال َّدرام��ي .وه��ي طريق��ة التزمن��ا فيه��ا
بفرضي��ة ال ِّدراس��ة ومس��ارات قراءته��ا
الصورة الف ّنِي��ة  ،آم ً
أن
ال ْ
لحِ واري��ة خِ َط��اب ُّ
أكون قد وفقت فيما ابتدرته من نقاش.

الخاتمة-:

الدراس��ة توصلن��ا إلى
م��ن خ�لال ه��ذه ِّ
النتائج اآلتية-:
تعددية أصوات أسست حِ وارية خِ َطاب
أ َّو ًالُّ :
للم ْسرح العربي.
َ
تعددية مرجعيات
الدراس��ة ُّ
ثاني ًا :كش��فت ِّ
الم ْس��رحي العرب��ي م��ن خ�لال
الخِ َط��اب َ
مظاه��ره التراثي��ة الت��ي ات��كأ عليها في
بداياته.
الم ْس��رح العربي ف��ي خِ َطابه
ثالث�� ًا :أع��اد َ
الم ْس��رحية األولى
حِ وارية
ُّ
التعدد للتجارب َ
التي أ َّرخت له.
وضح��ت ال ِّدراس��ة خِ َط��اب تأصيل
رابع�� ًاَّ :
الم ْسرح العربي بعودته للمظاهر التراثية.
َ
خامس�� ًا :وض��ح م��ن خ�لال َّ
خط��ة عم��ل
أن هنال��ك ترابط�� ًا َب ْي َن
حِ واري��ة الخِ َط��اب َّ
الدرام��ي "المؤلِّف" و"خِ َطاب
خِ َطاب ال ّنَص َّ
الم ْس��رح" ،عب��ر نم��وذج "س��لفادور دالي
َ
وحيدا ً".
الم�صادر والمراجع
توجه��ات تحلي��ل الخِ َط��اب في
- 1بلخي��رُّ :
الثقاف��ة العربية :دراس��ة منش��ورة بمج َّلة
فصول العدد2016 ،97م ،ص.15
 - 2نفسه ص.15
 - 3نفسه ،ص.16
 - 4نفسه ،ص.16
 5ـ نفسه ،ص.16
 6ـ آمنة بلعلي :تحليل الخِ َطاب في الثقافة
العربية المعاصرة "دراسة" منشورة بمج َّلة
فصول ،العدد 2016 ،97م ،ص.43
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7ـ انظ��ر عون��ي كروم��ي :الخِ َط��اب
الم ْسرح والجمهور
الم ْسرحي"دراس��ة عن َ
َ
الم ْس��رحية
والضح��ك" ،السلس��لة
َ
للدراسات :دائرة الثقافة واإلعالم الشارقة،
ِّ
2004م ،ص.47 - 46
 - 8نفسه ،ص.47
 - 9س��مير ش��ريف :ال ّلغ��ة وس��يكولوجية
الخِ َط��اب :بي��روت :المؤسس��ة العربي��ة
للدراسات والنشر2002 ،م ،ص.15
ِّ
الم ْسرحي/
َّ 10
عواد علي :غواية المتخيل َمقاربات لش��عرية ال ّنَص والعرض والنقد:
المركز الثقافي العربي1997 ،م ،ص.15
 - 11نفسه ،ص.16 - 15
 - 12نفسه ،ص.18
 - 13نفسه ،ص.19
 14ـ نفسه ،ص.19
- 15مارتن إس��لن -أس��امة عب��د المعبود
الدرام��ا :المركز القومي للترجمة،
طه :فن َّ
2015م ،ص.56 - 55
 16ـ نفسه ،ص.56
عواد علي ،مرجع سابق ،ص.22َّ 17
 18ـ نفسه ،ص.23 - 22
 19ـ المعجم الفلسفي المختصر :الترجمة
للغة العربية دار التقدم :موسكو1986 ،م،
ص.280
 20ـ نفسه ،ص.133 - 132
الم ْس��رح والتغيي��ر
 - 21عون��ي كروم��يَ :
االجتماع��ي :دراس��ة مفه��وم الع��رض
الم ْس��رحي وعالقت��ه بالواق��ع االجتماعي:
َ
"دراسة" ،منشورة في مج َّلة فصول العدد
األ َّول القاه��رة :الهيئ��ة المصري��ة العا َّم��ة
للكتاب1995 ،م ،ص.127
الم ْسرح العربي
 - 22علي عقلة عرس��انَ :
��ن األصال��ة والتأصيل(،دراس��ة) ،مج َّلة
َب ْي َ
الوحدة العدد  ،95 - 94أغسطس 1992م،
ص.52 - 51
 23ـ نفسه ،ص.52
24ـ نفسه ،ص .54،55
 25ـ نفسه ،ص.53
الم ْس��رح العرب��ي
 - 26محم��د مس��كينَ ،
الحدي��ث َب ْي َن ضي��اع الهوية وغي��اب الرؤية
التاريخية "دراسة" منشورة بمج َّلة الوحدة،
الع��دد  94-أغس��طس -يولي��و1995 ،م،
ص.11
27ـ نفسه ،ص.16
 - 28نفسه ،ص.7
 - 29محمد ع َّزامَ :م ْسرح سعد ال ّله ونوس:
َب ْي َن توظي��ف التراث والتجريب الحداثي :دار
عالء الدين2003 ،م ،ص.39
 30ـ نفسه ،ص.39
31ـ��ـ ثور نت��ون .وايل��در :نجون��ا بأعجوبة
"م ْسرحية" ،ص.20 - 19
َ
32ـ أنظ��ر ،ألين أس��تون وجورج س��افونا:
الم ْس��رح والعالق��ات :ترجم��ة :الس��باعي
َ
الس��يد :أكاديمية الفنون وح��دة اإلصدارات
" ،13ص .23 - 22نقل بتصرف.
الم�صادر:
1ـ رضا حسنين ،ال ّنَص /العرض "سلفادور
دال��ي وحي��دا ً" ،ع��رض ق��دم على خش��بة
الم ْس��رح القوم��ي الس��وداني ،بتاري��خ
َ
.31/8/2016

البحوث المسرحية الفائزة في
المسابقة العربية للبحث العلمي لعام 2017

المرتبة الثانية

“من يتكلم المسرح؟”
في جدلية الخطاب المسرحي بين المؤلف والمخرج
عبد اهلل المطيع  /المغرب
ين��درج س��ؤال "المتكل��م ف��ي المس��رح" أنه مش��هد تتعايش فيه أشكال مسرحية  1.1الخط��اب الم�سرح��ي الكال�سيك��ي
ف��ي صلب النق��اش حول جوهر المس��رح هجين��ة تجم��ع بي��ن الخي��ار الكالس��يكي و�شعرية �أر�سطو

نفسه ،الس��يما وأن المسرح "فن مفارق"
 .Art paradoxalإنه ،حس��ب آن أوبرسفيلد
" : Anne Ubersfeldف��ن المفارق��ة  :إنتاج
أدبي وعرض محسوس .أبدي قابل إلعادة
اإلنت��اج والتجدد إلى ما ال نهاية ،ولحظي ال
يمكن تكراره بشكل مطابق".
تتموق��ع المفارق��ة بي��ن زمني��ن :زم��ن
األدب ،بحي��ث يخض��ع الخط��اب لش��عرية
النص وس��لطة مؤلف خلد نفسه بوصفه
أص ً
ال ،وه��و الزمن الذي يت��م الحديث فيه
عن ص��ورة المخ��رج بوصف��ه "محافظ ًا"
 Régisseurتتح��دد مهمت��ه ف��ي أن يبقى
وفي ًا في ترجمته للنص حرفي ًا على الركح.
ثم زمن الع��رض أو الفرجة الذي صار فيه
الن��ص الدرامي مجرد عنص��ر أو مادة ma
 tériauضم��ن كل مرك��ب يخض��ع لتصور
إخراجي متكامل.
ولع��ل ما عم��ق المفارقة ،فيم��ا بعد ،هو
انفج��ار المس��رح عل��ى أش��كال فرجوي��ة
متنوع��ة تداخل��ت فيه��ا فن��ون مختلف��ة
(كالرق��ص والس��يرك وف��ن التركيب��ات
 Instalationوف��ن الفيدي��و .)...بحي��ث
صار ،بموجبها ،كل شيء قابل للمسرحة
 ، Théâtralisationوص��ار المس��رح ،وفق
ه��ذا التح��ول ،حس��ب المقولة الش��هيرة
ألنطوان فيت��ز  ،Antoine Vitezبين حدي
قابلية مسرحة "كل شيء" ،ومسرحة من
"ال شيء" أيض ًا.
لق��د أصب��ح ذلك الف��ن األدب��ي المعياري،
ال��ذي امتلك عبر عصور ش��رعية االنتماء
لألجناس األدبية ،بمثابة "ممارسة أدائية"
 ،Performanceتنمح��ي فيها كل س��لطة
قبلي��ة للمؤلف بل وحتى المخرج نفس��ه،
مقاب��ل ب��روز "دراماتورجي��ا مش��هدية"
مركبة اختل��ط فيها القول والحكي باللعب
والفعل والصورة ،بش��كل أصبحت تطرح
مع��ه أس��ئلة من قبي��ل :ه��ل انتهى زمن
النص؟ هل مات "اإلله الخفي" الذي يحرك
الممثلي��ن عل��ى الرك��ح ،كم��ا تنب��أ بذلك
أنطونين آرتو  Antonin Artaud؟
يس��تدعي فهم راهن الخطاب المسرحي
أن نقتفي أثر تحوالت "كرة الثلج" ،حس��ب
اس��تعارة باتريس بافي��س Patrice Pavis
في توصيف��ه للدراماتورجي��ا المعاصرة،
وم��آل الن��ص ودوره داخ��ل المش��هد
المس��رحي المعاص��ر ،لنفهم ف��ي ضوء
ذل��ك ،تلقي المس��رح العرب��ي ،وبخاصة
النموذج المغربي ،لهذه الصيرورة .السيما

والتجريب��ي ،ويس��اهم في��ه اله��واة
واألكاديمي��ون وخريج��و المعاه��د الفنية
المتخصص��ة ،وينعك��س ذل��ك بوض��وح
على حساسية الجمهور وعلى طرق تلقيه
العرض.
فه��ل يح��ق للمؤل��ف ،بعد اآلن ،التش��بث
بحنين ال تاريخي ألجل إبداع "أعمال أدبية
خال��دة"  chefs-d'œuvre؟ ه��ل يتحول إلى
األب المتنكر لمولود فقد مالمحه األصلية
ف��ي ع��رض لن يرق��ى إل��ى رؤي��اه؟ أم أن
صي��رورة الخط��اب تخضع "إلبس��تيمي"
 Epistémèالعصر الذي قوم على تنس��يب
س��لطة المب��دع ويتحك��م ،بالتال��ي ،ف��ي
طبيع��ة التوافق��ات بين المؤل��ف والمخرج
وم��آل الخط��اب؟ ه��ل ينبغ��ي للخط��اب
المس��رحي أن يبقى وفي ًا لهوية جوهرية،
أم أن الهجنة هي ش��عرية الراهن؟ ثم ماذا
عن األفق الجديد الذي قوض كل موقع إزاء
الخطاب المسرحي وتحولت معه الممارسة
المسرحية إلى "حالة دراماتورجية" تسكن
العمل من البذرة األولى إلى لحظة تلقيه؟

 .1الم�ؤلف :الإله الخفي للم�سرح

ظل المس��رح ،من "ش��عرية" أرسطو إلى
مقدم��ة "كروموي��ل"  ،Cromwellجنس�� ًا
أدبي ًا قاب� ً
لا للعرض .حي��ث يمتلك المؤلف
الخط��اب والرؤيا الفنية ،أم��ا العرض ،فال
يش��كل إال انعكاس ًا وتجس��يدا ً زائ ً
ال لنص
دائم .النص ،من هذا المنظور ،هو األصل
وهو منبع المس��رح وذاكرت��ه في آن واحد.
رغ��م أن األعم��ال الدرامية في المس��رح
اليونان��ي في القرن الخام��س قبل الميالد
كان��ت تق��وم في ج��زء كبي��ر منه��ا على
الفرج��ة (غناء ورق��ص الجوق��ة واألقنعة
والمالب��س ،)...كم��ا أن كوميدي��ا بل��وت
 Plauteفي روما اعتمدت على الموسيقا
والغن��اء ،إال أن المس��رح الغرب��ي ،ومن��ذ
تغييب الجوقة في العروض ،صار مس��رح
"حبك��ة"  Intrigueوكالم ،أم��ا م��ا تبقى
من األدوات الدرامية التي تخضع لس��لطة
الع��رض ،كاللغة الجس��دية والديكور ،فال
تحت��ل إال جانب�� ًا ثانوي�� ًا ،أو متحكم�� ًا في��ه
كما ه��و مالحظ في الكوميدي��ا اإليطالية
 Commedia dell Arteالت��ي اس��تلهم
منه��ا شكس��بير  Shakespeareش��كله
الجروتس��كي ،وال��ذي ش��كل  ،بع��د ذلك،
نموذج ًا للثورة الرومانس��ية في المس��رح
مع هيجو  Hugoوستاندال .Stendhal
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ش��كلت ش��عرية أرس��طو عقيدة المسرح
الغرب��ي الكالس��يكي ،وبخاصة المس��رح
الكالس��يكي الفرنس��ي الذي أعقب إعادة
اكتش��اف أرس��طو مع بداية القرن السابع
عش��ر .أو ًال ،م��ن حي��ث إنه مس��رح حبكة
وكالم يجس��د في��ه المؤل��ف الخط��اب
العقالن��ي الذي يتج��اوز الواقعي والجزئي
والمتغي��ر .ث��م م��ن حي��ث تميي��زه ف��ي
األجناس المسرحية األدبية بين التراجيديا
والكوميدي��ا ،وهو تمييز يرجع إلى التصور
الكوس��مولوجي اليونان��ي للعال��م العلوي
والس��فلي ،وتمايز الناس تبع ًا لذلك حسب
الطبيع��ة ،كم��ا ورثه الالهوت المس��يحي
ف��ي فكرة التضحي��ة وكرس��ته التراجيديا
والكوميديا الكالسيكية الفرنسية.

�أ� .سلطة الن�ص-م�ؤلف في مملكة اللوغو�س
وم�سرح الحبكة

ترجمت تراجيديا راسين  Racineوكورنيه
 Corneilleنظري��ة المحاكاة وفق قواعدها
بما هي " محاكاة فعل نبيل تام ،لها طول
معل��وم بلغة م��زودة بألوان م��ن التزيين
تختلف باختالف األجزاء ،تتم هذه المحاكاة
بواس��طة أش��خاص يفعلون ،ال بواس��طة
الس��رد ،تثير الرحمة والخ��وف فتؤدي إلى
التطهي��ر من ه��ذه االنفع��االت " .ترتبط
المحاكاة باألفع��ال وليس األفراد  ،فالفعل
النبي��ل ال يحي��ل على فرد بال��ذات بل يدل
على نمط من األفعال يحدده منطق معين
هو منطق الحبكة . intrigue
أعط��ى أرس��طو أهمي��ة أق��ل للممثلي��ن
والمش��هد المس��رحي ،حيث لم يعتبرهم
أساسيين في العمل المسرحي ،فالشاعر
ه��و الفن��ان .رغ��م أن الع��رض يس��تثير
عواطف الجمهور ،إال أن الشعرية ،بالنسبة
إل��ى أرس��طو ،ال تق��وم عل��ى المش��هد أو
الممثلي��ن ،حي��ث يحت��ل الع��رض دائم�� ًا
موقع�� ًا ثانوي ًا " :أما فيم��ا يتعلق بالعرض
الذي يحق��ق إغ��راء أكبر فهو غري��ب كلي ًا
ع��ن الف��ن  ، poésisولي��س ل��ه عالق��ة
بالش��عرية .تحقق التراجديا غايتها بدون
عروض وبدون ممثلين" .ال تتغير طبيعة
التراجيديا س��واء قرئت أو مثل��ت ،ألن بناء
الحبكة يبقى من أولويات الشاعر الدرامي
حت��ى تتحق��ق الل��ذة العقلي��ة ب��دل اللذة
الحس��ية المرتبطة بالع��رض .لذلك يؤكد
راس��ين أن فيدر Phèdreفي مس��رحيته
أكث��ر عقالنية من��ه على الخش��بة ،ليس

تش��كيك ًا ف��ي ق��درات الممث��ل ،ب��ل ألن
عواطف��ه في الن��ص أكثر معياري��ة  .إنها
الل��ذة المتول��دة ع��ن وع��ي بالض��روري
والمحتمل ال��ذي يجعل الحبك��ة تعبر عن
أفعال كونية عبر اكتشاف الرابط السببي
بي��ن األفع��ال الفردي��ة و المب��دأ الكوني.
تتحق��ق الل��ذة باقتن��اع المتلق��ي قارئ ًا أو
متفرج�� ًا بمعقولية تقوم على االحتمال أو
الضرورة ،حي��ث ال يجوز أن يفاجئ الفن أو
يتخط��ى عالم الممكن حت��ى وإن عبر عن
واقعة حقيقية غير معقولة.
" لي��س دور الش��اعر هو قول م��ا وقع بل
ما يمك��ن أن يقع بناء عل��ى مبدأ االحتمال
أو الض��رورة ".له��ذا يعتب��ر الش��اعر أكثر
عقالني��ة و نب ً
ال من الم��ؤرخ" .ليس الفرق
بينهما أن األول يعبر بواس��طة بحور بينما
الثاني بواس��طة النثر ،لك��ن الفرق يكمن
ف��ي أن الش��عر يعال��ج العام بينم��ا يهتم
الم��ؤرخ بالجزئي الخاص"  .تب��رز الحبكة
الجوهري وليس العرضي ،الكوني وليس
الف��ردي  ،الض��روري أو المحتم��ل ولي��س
الواقع .يسمح الميثوس التراجدي بانتقال
الش��خصيات من الب��ؤس إلى الس��عادة أو
من الس��عادة األلم ،ويت��وج اكتمال العمل
باس��تثارة مش��اعر الش��فقة والخ��وف
فيتحقق التطهير.
تقت��رن الل��ذة الجمالي��ة ف��ي التراجيدي��ا
الكالس��يكية بمش��اعر الخوف والش��فقة
التي تن��م عن التماهي وحض��ور اإليهام،
من خ�لال المنطق االحتمالي للحبكة الذي
ال يلغي التخيل .نتحدث عن إنس��ان سعيد
س��رعان م��ا ص��ار ش��قي ًا بس��بب أفعاله.
يس��تحضر كورني��ه حالة مأس��اة "أوديب"
لتحدي��د طبيع��ة الفع��ل ف��ي التراجيديا:
"لم يق��م أوديب بأي خط��أ ،رغم أنه قتل
أب��اه ،ألن��ه ال يعرف��ه ،لقد تش��اجر كنبيل
م��ع غريب اعترض س��بيله ".بتأملنا لهذه
الص��ور نتح��رر من مش��قة المس��تقبل،
ونتمك��ن من ترويض حواس��نا وعواطفنا
دون الحاجة للمرور بنكبات البطل نفسها،
ألنن��ا نعيش��ه معه ف��ي متخيلن��ا .توهم
العيش هو نوع من التنقية و التطهير الذي
يعتبره أرسطو غاية التراجيديا وكمالها.
إن دور خطاب المس��رح ،بهذا المعنى ،هو
نظم الواقع ،الذي يمثل السديم ،Chaos
وإضف��اء المعقولي��ة علي��ه عب��ر تحقيق
التناغ��م والوح��دة ف��ي الفع��ل الدرامي ،
لذلك يج��ب أن يكون لدينا فه��م المتخيل
الفن��ي مختلف ًا ع��ن الفه��م الواقعي .مما
يكرس سلطة الشاعر -النص ،الذي يعبر
م��ن خالل منط��ق الحبكة عل��ى المحتمل
والض��روري الذي يس��تهدف غاية أخالقية
تتجل��ى ف��ي الل��ذة الجمالي��ة المقترن��ة
بالتطهير عبر اإليهام.
ب.األجناس األدبية في المسرح والمنظور
الكسمولوجي واألخالقي للفن
العنص��ر الثان��ي ال��ذي كرس��ته ش��عرية
أرس��طو ف��ي المس��رح الغرب��ي إل��ى
ح��دود القرن التاس��ع عش��ر ه��و نظرية
األجن��اس المس��رحية والت��ي تتناق��ض
بموجبه��ا الكوميدي��ا والتراجيديا من حيث
الشخصيات وأثرها على الجمهور.
يص��ف راس��ين منظ��وره لش��خصية

البط��ل التراجيدي ف��ي مقدم��ة باجازيت
 ،Bajazetقائ� ً
لا " :يجب على الش��خصيات
التراجيدية أن ينظر لها من منظور مخالف
للش��خصيات القريب��ة منا .يمك��ن القول
إن كان
إن تقديرن��ا للبط��ل يك��ون أكب��ر ْ
بعي��دا ً عنا ".تجع��ل التراجيديا من النبالء
وأنص��اف اآلله��ة أبطا ًال يخضع��ون للقدر
الحتم��ي ،حي��ث يعيش��ون مغام��رات غير
عادية في عالم كله عنف ومعاناة.
يتميز المؤلف في التراجيديا الكالس��يكية
بتبئي��ره عل��ى مش��اعر الش��خصيات
االس��تثنائية ،كإرادة الق��وة والرغب��ة ف��ي
تحقي��ق المجد ال��ذي يميز ال��دون رودريج
 Rodrigueف��ي تراجيدي��ا "س��يد "Le Cid
لكورني��ه  ،والح��ب االس��تثنائي والغي��رة
والكره في مسرحيات راسين .بينما تقوم
الكوميديا على محاكاة الوضعاء والمسوخ
وما ش��ابههم في االنحط��اط مرتبة لتعبر
عن المضحك و الهزلي الذي ينشأ انطالق ًا
من العادات الس��يئة أو المواق��ف التي تقع
فيها هذه الشخصيات ،فكوميديا موليير:
أرباك��ون  Harpagonالبرج��وازي البخي��ل
وال��دون خوان  ،Don Juanاألناني المغرور،
وس��كابان  scapinالخ��ادم المحت��ال ،كلها
تحيل على طبائع خسيس��ة ،أو شخصيات
انساقت نحو شهواتها.
يعبر هذا التقابل في األجناس عن التمايز
الكسمولوجي في العالم القديم بين عالم
الثب��ات والتناغم وعالم الفس��اد ،انعكس
هذا التباين بين األعلى واألس��فل ،حسب
المنظور القديم ،عل��ى طبائع الناس التي
يمي��ز فيها بي��ن أرذال الن��اس وأخيارهم،
وبين فضائل النبي��ل والعبد ،بحيث يؤول
كل جن��س لم��ا أهلت��ه فضيلت��ه .وتبع�� ًا
لذل��ك ،جاء ه��ذا التميي��ز بي��ن التراجيديا
الت��ي تحاكي الفع��ل النبيل وتح��دث اللذة
الجمالية بمش��اعر الشفقة التي تعبر عن
تماهي المتلقي مع الفعل الدرامي النبيل
الذي يتجسد في البطل التراجيدي ،بينما "
تحاكي الكوميديا أناس�� ًا منحطين" .لذلك
يحول قب��ح الفع��ل الدرام��ي دون تماهي
المتلقي ،والغاية هن��ا " أن ال يؤدي العيب
أو القب��ح الذي يعبر عن��ه الكوميدي ،لأللم
واألذى" ألن الفعل والحبكة في الكوميديا
ذات غاية تصحيحية تستثير الضحك الذي
يعبر عن أفضلية المتفرج شرف ًا .
أس��هم هذا التمايز األجناسي في المسرح
في الحف��اظ على س��لطة المؤل��ف ،على
اعتبار أن خطابه األخالقي محدد بش��كل
قبلي تبع��اص لطبيع��ة الحبك��ة ،كما أن
طبيعة الفعل الدرامي هي ما يحدد العمل
المسرحي وجنسه األدبي وليس العرض.

 2.1المنعط��ف الرومان�س��ي وتقوي���ض
"المطلق" في الخطاب الم�سرحي

ش��كل شكس��بير منعطف�� ًا جدي��دا ً ف��ي
المس��رح الغرب��ي ،بخاص��ة م��ع ترجمته
واكتش��افه من طرف الفرنس��يين ،الذين
استلهموا من شعريته قواعد الرومانسية.
يميز س��تاندال ،في مقال��ة له تحت عنوان
"راس��ين وشكس��بير "  ،بين الرومانسية
والكالس��يكية ،ويتنك��ر لقواعد المس��رح
الكالس��يكي .يق��ول في مقدم��ة الفصل
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الثال��ث المعن��ون "م��ا الرومانس��ية؟":
" الرومانس��ية ه��ي الف��ن ال��ذي يق��دم
للش��عوب أعما ًال أدبية ،ف��ي الزمن الحالي
لس��لوكاتهم ومعتقداته��م ،ألنه��ا م��ن
المفترض أن تمنحه��م متعة أكبر ،بينما
تق��دم الكالس��يكية أعما ًال أدبية اس��تمتع
به��ا أس�لافهم القدام��ى ".إن ه��ذا النزوح
نحو التاريخية في المس��رح يجعل منه فن ًا
نسبي ًا مرتبط ًا بجغرافيا وشروط تاريخية
معين��ة ،وه��و إع�لان ع��ن أف��ول مقولة
المطلق واألبدي التي تعطي أولوية للنص
على العرض.
تأثر فيكتور هيجو ش��أنه ش��أن س��تاندال
بأعم��ال شكس��بير ،ف��ي مس��رحياته
الرومانس��ية ،وفي تنظيره للنوع الدرامي
ال��ذي سيس��عى بموجبه لتج��اوز النظرية
األجناس��ية ومقوالت وحدة الزمان والمكان
التي كرس��ها المسرح الكالس��يكي .حيث
يق��ول ف��ي مقدم��ة "كروموي��ل" ،الت��ي
اعتبرت ميثاق ًا للرومانس��يين " :شكسبير
ه��و الن��وع الدرام��ي ،الذي يؤس��س على
نف��س واح��د الكروتيس��كي والجلي��ل،
والرهي��ب والمضح��ك ،والتراجي��دي
والكومي��دي ".تج��اوز هيجو في نظريته
المقارب��ة األجناس��ية التي كان��ت تفصل
الكوميدي��ا ع��ن التراجيدي��ا ،م��ن حيث إن
الف��ن الدرامي يم��زج النوعي��ن ،كما تنكر
لمقول��ة اللياق��ة  bienséanceوالتقدي��م
الجميل للطبيع��ة ،ومقولتي وحدة الزمان
والمكان ،العتبار عبثية هذه الشروط التي
تقيد مخيل��ة المؤلف وتحد م��ن إمكانيات
العرض ،مع أنه احتفظ بمبدأ وحدة الفعل
الدرامي.
لق��د انتقل المس��رح مع الرومانس��ية من
مطل��ق كون��ي إل��ى تاريخ��ي ،والتاريخية
تحي��ل هنا إل��ى الزائل والنس��بي ونقض
وهم المطلق والمحتمل المتخيل ،وكذلك
هي خصائ��ص العرض ال��ذي يعبر داخل
الزم��ن والفضاء .لقد س��قطت علة الثبات
التي احتك��ر بها المؤلف س��لطة الخطاب.
كم��ا أن االنتقال من التصنيف األجناس��ي
إل��ى مفهوم العمل المس��رحي س��يمهد،
إلمكاني��ة تحوي��ل أي ن��ص أدب��ي إل��ى
الع��رض ،وه��و األم��ر الذي سنش��هده مع
مس��رحة الرواية الواقعية والشعر الرمزي
ف��ي أواخ��ر الق��رن التاس��ع عش��ر وبداية
الق��رن العش��رين .هك��ذا ،أس��همت أزمة
الن��ص الدرامي هذه في انتقال خصائص
الخطاب المسرحي من النص إلى العرض،
ومن المؤلف إلى المخرج.

 2خطاب المخرج وبالغة الم�شهد

ل��م يعد خطاب الن��ص مكتفي�� ًا بذاته في
المسرح ،فاستدعى العرض لغة مضاعفة
تعبر ع��ن الوجه الثاني للكتاب��ة الدرامية.
هكذا انتقلنا إل��ى مفهوم المخرج ،بمعناه
الحديث ،بوصفه الكاتب الحقيقي للعرض
وصاحب التصور الشامل للخطاب .ابتدأت
العالم��ات األول��ى لس��طلة المخ��رج على
الخط��اب المس��رحي م��ع ال��رواد األوائ��ل
أمث��ال أندري��ه أنط��وان  Antoineوأبي��ا
 Appiaوستانيسالفس��كي Stanislavski
وغيرهم .لكن عص��ر اإلخراج هو خاصية

النص��ف الثان��ي م��ن الق��رن العش��رين،
حي��ث تلقى المس��رح الفرنس��ي النموذج
البريش��تي في اللغة الركحية وطورها مع
أس��ماء ،من قبيل فيالر Vilarوبلونشون
 ،Planchonومنوش��كين ،Mnouchkine
وفيتز  ،Vitezوالقائمة تطول.
لقد صار اإلخراج مرك��ز الفعل الفرجوي،
مقاب��ل مقول��ة النص الذي أصب��ح ذريعة
ت��م ه��ذا االنتق��ال من
للتمس��رح .كي��ف ّ
بالغ��ة لنص إل��ى بالغة الص��ورة؟ وما أثر
ه��ذه الث��ورة الكوبرنيكية ،حس��ب عبارة
برن��ارد دور  Bernard Dortعلى المش��هد
المس��رحي والكتابة الركحية؟ كيف أسهم
المس��رح النقدي ف��ي تغيير دف��ة القيادة
م��ن المؤل��ف إل��ى المخ��رج؟ ه��ل صم��د
مفهوم التصور اإلخراج��ي أمام التطورات
المعاصرة التي عرفها الخطاب المسرحي؟

 1.2انبثاق ع�صر المخرج

تزامن ظه��ور المفهوم الحدي��ث للمخرج،
بوصف��ه س��يد الخط��اب المش��هدي ،م��ع
ظه��ور الفوتوغرافي��ا والس��ينما والرواية
الطبيعية ،حيث تجس��د التصوير الروائي
م��ع إمي��ل زوال  Emile Zolaف��ي الدقة
والتبئي��ر عل��ى التفاصيل .هك��ذا ،صارت
الص��ورة المحسوس��ة أكث��ر بالغ��ة م��ن
الن��ص .انتقل��ت النزع��ة الطبيعي��ة إل��ى
المس��رح مع المخرج أندريه أنطوان متأثرا ً
برواي��ات إمي��ل زوال ،الت��ي ف��كك واقعه��ا
األدبي ،و أعاد بناءها في الواقع المشهدي،
وتمكن ،بذلك ،من تطوير لغة مس��رحية
خاصة ،اس��تمر في اعتمادها حتى بعد أن
غادر المسار الواقعي .أدرج أندريه أنطوان
ع��ددا ً م��ن التعاق��دات الت��ي ط��ورت لغ��ة
مس��تقلة لإلخ��راج بوصفها وس��يط ًا بين
الواقع والمش��هد ،وفي ه��ذا تتجلى جدته.
يق��ول أحد الباحثي��ن  " :تمكن أنطوان من
إنشاء سنن مسرحي متناسق ،يأخذ بعين
االعتبار كل متغيرات العرض المشهدي".
إن إرادة تحقيق تص��ور جمالي معين في
كل فنون الخش��بة هو ما استدعى ظهور
مفهوم المخرج وس��لطته باعتباره القائم
عل��ى الخط��اب المش��هدي ،حي��ث انفت��ح
اإلخ��راج المس��رحي على الرواية والش��عر
على حس��اب النص��وص الدرامية ومقولة
األجن��اس .انتقلت دفة القي��ادة إلى مخرج
بع��د أن كانت في يد المؤل��ف الدرامي في
البراديغ��م األرس��طي ،فص��ارت األعمال
المس��رحية تنسب إلى مخرجيها ورؤياهم
اإلخراجية.
أف��ل النم��وذج الطبيع��ي ف��ي اإلخ��راج،
عل��ى وق��ع انتق��ادات المدرس��ة الرمزي��ة
وروادها ،من شعراء ومخرجين ومنظرين
مسرحيين ،كستيفان مالرمي Mallarmé
 Stéphaneوج��وردن كري��ج Gordon
 Craigوأدول��ف أبي��ا ،Adolphe Appia
للمنظ��ور اإلخراج��ي للنزع��ة الطبيعي��ة،
ال��ذي اعتم��د على مب��دأ اإليه��ام البصري
 trompe-l 'oeilمن خالل الرسوم الواقعية
للجداريات القماش��ية الث�لاث ،باعتبارها
غي��ر وظيفية ،كما أنها تقلص كل ش��يء
إلى سطح مستو وال تؤسس رابط ًا جمالي ًا
بي��ن الممثل والديكور .هكذا ،أس��س أبيا،

مث� ً
لا ،لغة مش��هدية تقوم عل��ى ارتباط
الممث��ل بالم��ادة والحجم البس��يط ،حتى
يكون أس��اس اإلخراج هو الجسد والفضاء
واإلن��ارة .يقول أبي��ا  ":إن اإلخراج الحديث،
في مجمله ،عبد للرس��م (رسم الديكور)،
الذي يعتقد أنه ينوب عن وهم الواقع .لكن
هذا الوهم هو في حد ذاته وهم".
إن ه��ذا الرفض لفكرة اإليه��ام هو ما ولد
تميز المس��رح برؤياه اإلخراجية عن باقي
الفن��ون ليؤس��س لمفه��وم التمس��رح la
 théâtralitéقياس�� ًا عل��ى تمييز الش��كل
األدب��ي باألدبية  .ليس المس��رح ،حس��ب
هن��ري كويي��ه  ، Henri Gouhierصاح��ب
كت��اب "جوهر المس��رح" ،معني�� ًا بالخداع
البص��ري كم��ا هو الح��ال في الس��ينما أو
الفوتوغرافيا .يقول  " :ليس��ت المس��ألة،
بين المسرح والس��ينما ،متعلقة باللون أو
الحج��م أو ثالثية األبع��اد أو كل القيم التي
يمك��ن للفن أن يوهمنا بها .ما يميزهما ال
يمكن إلغ��اؤه أو التقليل منه بفعل التطور
التقني (  )...ال تتحدث السينما معنا إال من
خالل صور وس��ائطية ،بينما روح المسرح
هي جسد".
سعى المسرح إلى صناعة لغته المستقلة
بوصفه ،فن ًا مس��تق ً
ال عن األدب من جهة،
ومتميزا ً عن س��ائر فن��ون عصره بخاصة
الس��ينما الت��ي كانت تن��زع إل��ى المحاكاة
الواقعي��ة من جه��ة أخرى .هك��ذا اإلخراج
المس��رحي إلى البحث والتجريب في سنن
مرك��ب يضم��ن التعبي��ر ع��ن خصوصية
المس��رح وما هو جوهري فيه ،بالكش��ف
عن إمكانات لغة الركح والجس��د والصورة
في مقابل الكلمة واللغة المتمفصلة.

 2.2الم�سرح النقدي البري�شتي �أو حينما
يتكلم المخرج

انتق��ل مركز ثقل المس��رح من النص إلى
العرض باعتبار المخرج المبدع الحقيقي.
تحت تأثير جاذبية المسرح البريشتي التي
ال تقاوم ،بخاصة في الممارسة المشهدية
النقدي��ة التي ش��كلت ح ً
ال ل��كل تناقضات
العصر .لقد قدم بروتولد بريشت Bertolt
 Brechtنموذج�� ًا حالم�� ًا للدراماتورجي��ا
يتقاط��ع فيه��ا السياس��ي بالدالل��ي .هذا
الراب��ط بين الداللي والمادي ،والمش��هدي
والسياس��ي ،بي��ن الل��ذة والتفكي��ر هو ما
ولد إعجاب الفرنس��يين بالمس��رح النقدي
عند بريش��ت .يقول روالن بارت Roland
" :Bartesيعلمنا بريش��ت ( )...أن ال يحاكى
الفعل بل يس��رد ،أن ال يكون المسرح بعد
س��حري ًا ،حتى يصير نقدي ًا"  .هكذا تحرر
المس��افة التغريبي��ة للمس��رح الملحمي
المتفرج  ،وتجعل وعيه أكثر شمولية.
يتحدث والتر بنيامي��ن Walter Benjamin
عن آلي��ات التغريب التي بموجبها يس��لب
المخ��رج ف��ي المس��رح الس��ردي الطاب��ع
القدس��ي عن خطاب الن��ص ،من حيث إنه
يجع��ل الممثل مث ً
ال "،يتخذ المس��افة عن
حركات��ه مثلم��ا يتخ��ذ مصم��م الخطوط
 Le typographeالمس��افة بين��ه وبي��ن
الكلم��ات ".لي��س المطل��وب هن��ا ه��و
التقم��ص التام للش��خصية والتعبير عن
أبعادها النفس��ية الباطنية ،بل الكش��ف
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عن فكرة التي يتضمنه��ا الدور"،إن جعلنا
الحرك��ة موحي��ة  un geste citableف��ي
العرض ،صار من بين العروض رئيس��ية
في المسرح الملحمي".
إذا كان��ت النزع��ة الس��يكولوجية المثالية
في ال��دور تؤدي إلى اإليه��ام ،فإن القاعدة
البريش��تية كما يبي��ن ذلك ب��ارت تتجلى
ف��ي" :أن ال ينخرط الجمه��ور إال جزئي ًا في
الع��رض ،بطريق��ة نعل��م فيها م��ا يظهر
ب��دل أن نخض��ع ل��ه ،أن يولد الفن��ان هذا
الوع��ي ب��أن يس��تقل ع��ن دوره ب��دل أن
يتقمص��ه ،ب��أن ال يتماهى المتف��رج كلي ًا
م��ع البطل ،بالطريقة التي تس��مح له بأن
يبقى حرا ً في الحكم على األس��باب وإيجاد
حلول للمعاناة "  .تستوقف بارت الوظيفة
الميتالغوية للتغري��ب ،حيث تتجلى أصالة
المخرج ف��ي قدرته اإليحائية  ،حينما ينزع
األلفة عن األش��ياء ويجعلها تتكلم .يقول:
" كل التقنيات حتى األكثر "طبيعية" ،تدل
دائم ًا على ش��يء م��ا ".الديك��ور واللباس
والماكي��اج ،كل ش��يء مقص��ود ومثق��ل
بالدالل��ة ،فجمالي��ة التقني��ة ليس��ت ف��ي
زينتها بل ف��ي وظيفتها .ال يعني التغريب
هن��ا نزع��ة األلف��ة بالمعن��ى الش��كالني
لشكلوفسكي ،ألن الحساسية ال تتناقض
م��ع المعقولي��ة ،فالج��دل متع��ة ،هذا هو
س��ر المفارق��ة الت��ي جعلت م��ن النموذج
البريش��تي منعطف�� ًا حاس��م ًا ف��ي تاريخ
الخطاب المسرحي الغربي.
هك��ذا ظهر تقلي��د مس��رحي ،نتيجة هذا
الفه��م النق��دي للممارس��ة اإلخراجي��ة،
يق��وم عل��ى ق��راءة وتأوي��ل األعم��ال
الكالس��يكية وف��ق منظ��ور أيديولوج��ي
ينس��جم مع التطلعات السياسية لمرحلة
الخمس��ينيات والس��تينيات م��ن الق��رن
العش��رين .يق��ول بلونش��ون ،Planchon
عن تأويله الماركس��ي لمس��رحية الخادم
المحت��ال لموليي��ر  ":Tartuffلس��ت أنا من
ق��رأ "ترت��وف" بل العص��ر هو ال��ذي قرأه
من خاللي ".لم يعد بعد ترتوف واحد ،بل
تعدد حس��ب القراءات النقدية لبلونش��ون
وجوفيه  .Jouvetكما أن "هاملت" Hamlet
شيرو  Chéreauليس هو "هاملت" فيتز.
تتيح المس��افة الزمنية بي��ن زمن الكتابة
واإلخ��راج حرية التأوي��ل ،مما يطرح رهان
أصالة المخ��رج أمام أعم��ال "خالدة" ألفها
المتلقي ،بحيث يتجلى الوعي باس��تقالل
وفرادة كتاب��ة اإلخراجية ،من خالل التأويل
النق��دي لدراماتورجيا اإلخراج الذي يخضع
ه��ذه األعمال لمحكمة العص��ر ،بحيث إن
كل عمل يش��كل تأوي� ً
لا خاص�� ًا وبالتالي
خطاب ًا داللي ًا خاص ًا وعالم ًا جمالي ًا مختلف ًا.
لقد قدم للمخرج فرصة استثمار المسرح
الش��عبي وربطه��ا بالرهانات السياس��ية
الت��ي طبع��ت المش��هد األيديولوج��ي في
الخمس��ينيات والس��تينيات م��ن الق��رن
الفائت ،يقول بارت" :وجد مس��رح بريشت
م��ن أج��ل أن يزع��زع ،ويح��رك ،ويعل��م،
ويمت��ع ،وبالتال��ي ليلع��ب" .لق��د أصب��ح
العرض مج��ا ًال إلنت��اج الخطاب بواس��طة
العالمات الركحي��ة ،وبالتالي إنت��اج كتابة
متكاملة وإبداع ش��امل من خ�لال القراءة
النقدية والواعية للنص .هكذا صار الفنان

المخرج الضام��ن والمب��دع األول والمؤلف
الجدي��د الذي يعبر في الع��رض عن وجهة
نظ��ره النقدي��ة للن��ص باعتباره��ا قراءة
وتأوي� ً
لا له ،ليس فق��ط بالمعنى الجمالي
بل بالمعنى الداللي أيض ّا ،بحيث ال ترتبط
الدالل��ة بكلم��ات النص بل بالتح��ول الذي
تضفي��ه وظيفي��ة العالم��ة الركحية على
المعنى.

 3.2م��ن خط��اب المخ��رج �إل��ى الكتاب��ة
الركحية

ينتب��ه كريس��تيان بي��ي Christian Biet
وكريس��توف تري��و Christophe Triau

صاحب�� ًا كت��اب "م��ا المس��رح؟" إل��ى تغير
مفه��وم الدراماتورجي��ا بحي��ث "ل��م تعد
تفه��م بمعنى قواعد الكتاب��ة وبناء النص
الدرام��ي ،ألن مجاله��ا تحول م��ن الكتابة
النصي��ة إل��ى الكتاب��ة الركحي��ة ".هكذا،
أسهم المسرح النقدي في تطوير صناعة
المعن��ى انطالق�� ًا من البحث ف��ي الصورة
واش��تغال على الجس��د والمش��هد واللغة
حت��ى ص��ارت أش��ياء جمالي��ة مس��تقلة،
مم��ا فتح المس��رح عل��ى التجريب في كل
إمكاني��ات الكتاب��ة الركحي��ة التي عوضت
مفهوم اإلخراج المتكامل.

�أ .الكتابة ال�سينوغرافية

لق��د تحولت فك��رة الديك��ور م��ع النموذج
البريش��تي إلى آلة للعب تستوجب تصورا ً
س��ينوغرافي ًا نقدي ًا يؤول النص ،والنموذج
هن��ا ه��و التص��ور الس��ينوغرافي لروني
أليو  René Allioالذي اش��تغل مع المخرج
بلونش��ون ف��ي مس��رحية ترت��وف والذي
ساهم منظوره السينوغرافي في تسويغ
احتيال الخادم ليغير خطاب المسرحية.
لكن الس��ينوغراف أصبح يلعب لحس��ابه
الخاص واس��تقل عن التنظيم الش��مولي
للمخ��رج ،وك��ذا الح��ال ف��ي المس��رح
األلمان��ي ،حيث قاوم المنظور الش��كالني
للس��ينوغراف ويتفريد مينكس Witfreed
 Minksالخضوع للتحكم الكلي للمخرج،
ليق��دم جواب��ه الخاص عن الن��ص ويهدم
مقول��ة الفن��ان المخ��رج المتكام��ل .وهو
األمر ال��ذي ع��ززه تصريح زادي��ك Zadik
الذي كان يش��رف على اإلخ��راج ،حيث أكد
على" عدم اختزال الحضور السينوغرافي
في الوظيفية والداللة أو الخضوع للتحكم
الش��مولي لإلخ��راج ".وه��و أم��ر حب��ذه
مخرج��ون أمث��ال كروب��ر Klaus Michael
 Gruberوجوردويل .Jean Jourdheuil
هك��ذا ،فرض��ت الس��ينوغرافيا نفس��ها
بوصفه��ا عنص��را ً ومكون�� ًا مس��تق ً
ال في
الكتابة الركحية ،وواقع ًا مش��هدي ًا مفارق ًا
للفعل الدرامي .لقد خرج السينوغراف من
عباءة المخرج ،فلم يعد باإلمكان الحديث
ع��ن تراتبية ف��ي المس��رح .يق��ول هينر
جوبل��ز  Heiner Goebbelsف��ي مع��رض
حديثه ع��ن تجربته اإلخراجية وتعاونه مع
سينوغرافيين كميشيل سيمون Michael
 Simonأو إيري��ك وين��در :Erich Wonder
" م��ا يهمني ،من اآلن فصاعداً ،هو ابتكار
مس��رح ( )...نش��تغل فيه جميع�� ًا ،بدون
أن نرتك��ز على تراتبي��ة تعاقدية لموارده.
يترج��م ه��ذا (على الرك��ح) حينم��ا تكون

اإلنارة ،على س��بيل المثال ،شديدة بحيث
ال يش��اهد غيرها ويهمل الن��ص ،أو أيض ًا
حينما يتكلم اللباس لغته الخاصة" .
أحدث المسرح الشكالني لروبرت ويلسون
 Rebert Wilsonأكث��ر جذري��ة ف��ي تأويله
لإلخ��راج ث��ورة ف��ي مفه��وم األوروب��ي
للس��ينوغرافيا بخاص��ة والمس��رح بوجه
عام .حيث حول خطاب المسرح إلى طاقة
تنتق��ل إلى المتف��رج بدون وح��دة الفعل.
مس��رح ولسون ،يقول هانز ليمان Hans-
 THies Lehmannفي كتابه "المس��رح ما
بع��د الدرام��ي"  " :هو مس��رح تحول يمتع
المتف��رج داخل عالم متخيل يتش��كل من
انفالت��ات وغموض وتالحق��ات :يمكن أن
يصي��ر عمود دخان ق��ارة ،وتتحول مثلثات
إلى أش��رعة ث��م إلى خي��م ثم جب��ال ،كل
ش��يء يمكن أن يتح��ول ،مث��ل أليس في
ب�لاد العجائب ".لإلنس��ان مكانة األش��ياء
والحيوانات نفسها كما هو الحال بالنسبة
للسيرك ،مما يسمح بتقديم واقع غير هذا
الذي يس��يطر فيه اإلنسان على الطبيعة.
يخلق زمن ًا للمشاهدة مثل عالم األطفال
بدون مرج��ع قبلي ،ومن دون نص ،وبدون
كالم.
تقدم الس��ينوغرافيا بهذا المعنى قصيدة
مش��هدية تش��كل األش��ياء واألجس��اد
واألل��وان اس��تعاراتها ،قصي��دة تكوث��ر
الخطاب فتجعل��ه يتخذ انزياحات ال تخضع
بالضرورة لسلطة المعنى بل تخلق مناخ ًا
حسي ًا ووقعة مسرحية Happening.

ب .الإخراج واللغة الهيروغليفية للج�سد

لم يع��د الممث��ل مج��رد دمية ف��ي خدمة
المخ��رج ورؤي��اه النقدي��ة ،حي��ث ظه��رت
ممارس��ات طليعي��ة م��ن داخل المس��رح
النق��دي ،تعيد االعتبار إل��ى الممثل ودوره
في بناء الخطاب وتجسد وعي ًا بكثافة اللغة
الركحية الت��ي صارت تس��تدعي أكثر من
فاعل .تأسس "مس��رح الشمس Théâtre
 " du Soleilألريان منوش��كين ،مث ً
ال ،على
مفه��وم اإلب��داع الجماعي ال��ذي يعبر عن
األخالقيات التشاركية ،وإن كانت تعبر عن
الحمول��ة األيديولوجية االش��تراكية ،فهي
انزياح عن السلطة المطلقة للمخرج .وهو
انزي��اح يظهر بجالء في مس��رح البولوني
جي��رزي جروتوفس��كي ، Grotowskiالذي
أس��س "مس��رح المختب��ر Le Theatre
 "Laboratoireس��نة  ،1959وجعله أفق ًا
للتجريب في القدرات الالمتناهية للممثل.
هكذا ،قدم جروتوفس��كي مسرح ًا فقيرا ً
بدون ن��ص وب��دون أقنعة ب��دون خطاب،
ممث ً
ال ينتهك كل التعاقدات التي توس��طت
عالقت��ه مع الجمهور .يقول جروتفس��كي
ف��ي كتابه " نحو مس��رح فقي��ر" :بإلغائنا
تدريجي ًا لكل ما هو سطحي في الممارسة
المس��رحية ،نكتشف بأن المسرح غالب ًا ما
وجد بدون تطرية أو مالبس أو سينوغرافيا
أو فضاء معزول للعرض (خشبة) ،أو إنارة
أو ص��وت ،لكن��ه ال يمك��ن أن يوج��د بدون
عالقة بين الممثل والمتفرج".
اخت��زل بيتر بروك  Peter Brookالمس��رح
في جس��د الممثل ،بوصفه الحضور الحي
الذي بدونه ال تتحقق الفرجة المسرحية،
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معتم��دا ً اس��تراتيجية ممانع��ة لتخم��ة
العالمة في اليومي الت��ي أحدثتها الثقافة
الوسائطية ،ألن إش��باع العالمة يؤدي إلى
موتها .المس��رح بالنس��بة لبروك هو "فن
القلي��ل " .un art du peuتخل��ى المس��رح
عن العالمة الموحية ب��دون التباس ليترك
للجسد حظه من الكالم.
لقد اس��تعاد الخطاب المس��رحي "مسرح
القس��وة" آلرت��و م��ن أج��ل تحرير جس��د
الممثل من سلطة األيديولوجيا ،وتقويض
النمذج��ة والتك��رار التي طبعت المس��رح
النق��دي .يعتق��د ج��اك ديري��دا Jacques
 Derridaف��ي مقالتي��ن ل��ه خصصهم��ا
لمسرح القس��وة أن نصوص آرتو تتوخى
أساس�� ًا القضاء على جرثومة التكرار التي
تفش��ت ف��ي المس��رح الغرب��ي و الفك��ر
الغربي على حد س��واء ،ليرصد معالم هذا
التكرار الذي يمثل اإلله السري الذي انتحل
جسد اإلنس��ان .ذلك القرين mon double
"الذي يمثل قيمة مغلوطة عني. ".
ليس مسرح القسوة ،بالنسبة إلى ديريدا،
مرحل��ة أخ��رى أو اتجاه�� ًا يترج��م جمالية
معينة من التراث المس��رحي الغربي ،بل
إنه يطرح س��ؤا ًال تاريخي ًا جذري�� ًا ومطلق ًا،
ألنه يعلن حدود الع��رض والتمثيل " ليس
مسرح القس��وة تمثي ً
ال ،إنه الحياة نفسها
بما ه��ي غي��ر قابل��ة للتمثي��ل"  .يتوخى
ديريدا التأس��يس لمعنى جديد للمس��رح،
لحي��اة تتج��دد بالمس��رح ،مس��رح ب��دون
اختالف وبدون أعضاء مس��رح تنمحي فيه
الفوارق التي كرس��ها المسرح "العضوي"
التي تقس��م جس��ده فتنظم��ه وتبعضه:
تل��ك الف��وارق بي��ن الكات��ب /الن��ص من
جهة والمخ��رج  /الممثل م��ن جهة أخرى..
ألن "األعض��اء ه��ي أعداء الجس��د"  ،التي
تس��تقبل تلك التخوم الطفيلي��ة الغريبة
داخل جسدي ،مسرح القسوة بهذا المعنى
هو مس��رح ب�لا أعض��اء ،وب��دون جنس،
مس��رح يحتل الوجود الكلي حيث ال يمكن
التميي��ز بين الكاتب والممثل .إنه"مس��رح
ب�لا تكرار :في��ض من العواط��ف و انتقال
رهيب للقوى من الجسد إلى الجسد".
يتحدث ديريدا ع��ن معنى جديد للكتابة ،و
ضرورة للبحث عن كتابة أخرى سعى إليها
آرتو خارج الثقافة األوروبية التي تش��بعت
باقتصاد اللغ��وس  ،لينفتح على حضارات
أخرى أكث��ر حيوية وعمق ًا ،حيث اس��تلهم
آرت��و القس��وة م��ن المس��رح الش��رقي،
بخاصة المسرح الباليني ،الذي خصص له
آرتو مقالتين من كتابه المسرح وقرينه.
أصب��ح المس��رح فن�� ًا " يجع��ل م��ن
الش��خصيات و األشياء كتابة هيروغليفية
حقيقية" .يتجلى التمس��رح خ��ارج إطار
النص ،فتصير الكتابة جس��دا ً ينتج داخل
ح��ركات المس��رح ،بحي��ث ي��ؤدي تداخ��ل
الح��ركات و الص��ور عب��ر تواطؤ األش��ياء
والصم��ت والصرخات واإليقاعات إلى إبداع
لغة فيزيائية حقيقية مبنية على الجس��د
ال على الكلمات.

ج � -صيرورة الخطاب في م�سرح الأداء

يس��تلهم مس��رح األداء ش��عريته م��ن
مرجعيتي��ن أساس��يتين :األول��ى ه��ي

الف��ن التش��كيلي الطالئعي م��ع الدادائية
والمستقبلية والس��وريالية ،والثانية هي
مس��رح القس��وة ألنطونين آرتو ونظريته
المس��رحية .يتجلى القاسمان المشتركان
بي��ن المرجعيتي��ن ف��ي مب��دأ الصي��رورة
وتفكي��ك الخط��اب ،والتثاق��ف ونق��ض
الهوي��ة .وبهذا ،يس��عيان إل��ى رفض كل
أش��كال التعبي��ر الت��ي تش��بعت باقتصاد
اللوغ��وس وخطاب��ه المزي��ف ال��ذي أدى
إلى أش��كال الدمار الذي عرفت��ه الحضارة
الغربية خالل الحربين.
يعرف كريس��تين بيي و كريستوف تريان
المس��رح ،ف��ي كتابهم��ا "ما المس��رح؟"،
بوصف��ه أداء" :المس��رح قب��ل كل ش��يء
ع��رض ،أداء مؤق��ت وإنج��از ممثلين أمام
متفرجين يشاهدون عم ً
ال جسدي ًا وتمرين ًا
صوتي�� ًا وحركي ًا موجه ًا ،في غالب األحيان،
في مكان خاص وديكور خاص ،وال يرتبط
بالض��رورة بنص مكتوب بش��كل قبلي".
يع��رف األداء بأن��ه فع��ل مس��رحي ف��ي
الحاض��ر ف��ي عالقته مع الع��رض والنص
اختي��اري وثانوي .المس��رح ،بهذا المعنى،
ه��و فضاء نش��اهد فيه أش��خاص ًا يؤدون
عرض�� ًا حي ًا ب��دون مرجع أو تص��ور قبلي.
إن��ه س��يرورة تتج��اوز فضائ��ي النس��ق
والذات الذي يت��راوح بينهم��ا الخطاب ،إلى
فضاء آخر مفارق ه��و الفضاء الحي الذي
ال يس��مح بالرؤي��ة أو ال��كالم ،وينفلت من
الخطابات واإلدراكات ويربكها .إنه الفضاء
الخ��اص بالرغب��ة ،إن��ه فض��اء المقاومة
الذي يس��عى إليه الرسامون والمسرحيون
ويرفعونه ضد العودة إلى الذات والنص.
يب��رز ليم��ان خصائص مس��رح األداء من
خالل المقاربة بينه وبين المس��رح ما بعد
الدرامي .يق��ول" :كالهما يرتبط بالعالقة
الجس��دية واالنفعالية والفضائية للممثل
والمتفرجي��ن .كالهم��ا يتيح��ان إمكانيات
للمش��اركة والتفاع��ل ،كالهم��ا يرتكزان
عل��ى الحاضر(الفع��ل ف��ي الواق��ع) ب��دل
التمثي��ل( مح��اكاة المتخي��ل) .الفعل بدل
النتيج��ة .يؤكد المس��رح نفس��ه بوصفه
سيرورة وليس بما هو نتيجة لفعل".
يعتبر " مونول��وج هاملتa monologue
 ،"Hamletلروبرت ويلسون سنة ،1994
النم��وذج األق��رب للتعبي��ر عن المس��رح
األدائي ،حيث تم تحويل المستوى النصي
للدراما إلى مونولوج .يلعب ويلس��ون دور
"هاملت" يحكي على وقع موسيقا Hans
 ،Peter Kuhnحي��ث يمك��ن أن نس��مي
الع��رض "أداء روب��رت ويلس��ون باعتباره
انعكاس�� ًا لهاملت ".ينتهك ويلس��ون بهذا
األداء الن��ص ويجعل��ه مس��ألته الخاصة،
هامل��ت ال��ذي يخص��ه ،بحيث يغي��ب فيه
الص��راع الدرام��ي وثنائية الخط��اب .كالم
حقيق��ي يح��دث بي��ن الص��وت والفضاء
الصوتي وليس بين متحاورين .إنه لحظة
تعبر وليس س��يرورة أحداث تنظمها وحدة
الفعل الدرامي .كما أن الموس��يقا ليس��ت
مرافق�� ًا جمالي ًا ،ب��ل هي بنية مس��تقلة،
تعب��ر ع��ن المس��رح بوصف��ه موس��يقا .
يلخ��ص تصريح�� ًا للمخرج��ة ميديري��ث
مون��ك  Meredith Monkع��ن أهمية
الموس��يقا ف��ي المس��رح األدائ��ي " :لق��د

جئت إلى المسرح عن طريق الرقص ،لكن
بفضل المسرح جئت إلى الموسيقا".
تعبر البنية الموس��يقية للمس��رح األدائي
ع��ن طابعه المباش��ر والش��ذري ،بحيث ال
يتخ��ذ المس��رح األدائي قوته م��ن خطاب
يس��عى إلى تغيير العالم ،بل من صناعة
الواقع��ة  ،le happeningأي اس��تثناء
يح��رف اليوم��ي ويدعو للتفكي��ر فيه ،من
حي��ث إن��ه ال يتوخى خاصي��ة الوحدة بقدر
م��ا يعبر عن مناخ أو حال��ة .ينجم عن ذلك
أن كل ممارس��ة مس��رحية أكانت كتابة أو
إخراج�� ًا هي محاولة تقذف داخل س��يرورة
تجريبي��ة يحكمه��ا اآلن ولي��س الماضي.
تنتهي في مس��رح األداء الوثوقية والثبات
ويجد تكوثره وازدهاره في االنزياح.

 .3الحال��ة الدراماتورجي��ة وتفكي��ك
مركزية الخطاب

أف��ل البع��د األيديولوج��ي للمس��رح م��ع
نهاية الس��رديات الكبرى ،عل��ى حد تعبير
ليوتار .لذلك تخلى المس��رح ،ش��أنه شأن
س��ائر المباحث ،عن التأوي��ل األيديولوجي
الش��مولي للعال��م ،وتخلى مع��ه عن كل
منظ��ور ش��مولي لخط��اب جمال��ي يقدم
نفس��ه بوصف��ه خطاب�� ًا متس��ق ًا لإلدراك
مكون�� ًا م��ن ال��كالم والمعن��ى والص��وت
والحركة .هكذا صارت العالمة المسرحية
أكث��ر غموض�� ًا ،وأوكل للمتلق��ي التأوي��ل
وإع��ادة بن��اء المعن��ى ،ف��ي حي��ن اقترن
اإلخراج باالس��تثمار في الشكل والصورة
والجس��د والص��وت واللغة .اتخذ المس��رح
طابع�� ًا ش��ذري ًا س��مته التع��دد وتفكي��ك
مركزي��ة الخط��اب ،وتخل��ى ع��ن خاصية
الوحدة ف��ي الفعل التي ظل منذ أرس��طو
متمسك ًا بها.
لقد بلغ المسرح منعطف ًا لم يعد باإلمكان
مع��ه أن يوكل الخطاب إل��ى ذات أو منطق
واحد أكان مخرج ًا أو مؤلف ًا أو ممث ً
ال ليصبح
مجا ًال لتوليد الفوارق .يصف صاحب كتاب
"المس��رح ما بعد الدرامي" وضع المسرح
المعاص��ر بالحال��ة الدراماتورجية .ويقول
بهذا الصدد " :الحالة هي التعبير الجمالي
عن المسرح (يقصد ما بعد الدرامي) ،إنها
مرك��ب أكثر منه حكاي��ة ".تتضمن الحالة
الدراماتورجية أجناس�� ًا فارقي��ة مترابطة
داخل العرض ،لكل منه��ا كتابته الخاصة
التي تحتل األهمية نفسها وال تخضع ألية
تراتبي��ة مرجعية أو تعاقدي��ة ،حيث يقدم
اللع��ب والرق��ص واللغ��ة واإليق��اع واألداء
اتجاه��ات مختلف��ة للداللة" .يعب��ر الركح
عن المناخ وحالة األش��ياء ،لقد اس��تعادت
الكتاب��ة الركحي��ة كل االهتم��ام ،لما صار
الفع��ل الدرام��ي ثانوي�� ًا ".يش��مل ال��دال
المس��رحي كل عناصر المس��رح ،حيث إن
أق��ل تمظه��ر أو غياب أو حركة أو س��كون
أو ص��وت أو صمت ينت��ج المعنى حتى وإن
لم يفهم .يس��تدعي المسرح بهذا المعنى
إدراك ًا مفتوح�� ًا ومنفرج ًا ش��ذري ًا  ،ألن كل
مقاربة شمولية للمعنى تعلن منذ البداية
إفالس��ها أمام "تكوثر " خط��وط االنفالت
التي تحدثه��ا هذه العناصر على النس��يج
اإلخراجي والمواد اللغوية.
يتن��اول باتري��س بافي��س مفه��وم
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الدراماتورجي��ا المش��هدية الت��ي أصبحت
تش��مل كل مكون��ات األداء الح��ي ال��ذي
يعتبر الن��ص فيه مادة تتفاع��ل مع باقي
م��واد ومكون��ات العرض .يش��كل المرئي
والمق��روء والمحكي فيها أيقونة حس��ية،
بحي��ث "تخلت��ط ( ف��ي الدراماتورجي��ة
المشهدية) كل مرجعيات التعبير ،بخاصة
الق��ول اللعب��ي  le tellactingال��ذي يجمع
الحك��ي  tellingواللع��ب  "actingينت��ج
عنه��ا حال��ة دراماتورجي��ة تتج��اوز كل
األعض��اء وتتماهى فيه��ا كل المجهودات.
أفرز هذا التحول في سلطة الخطاب ظهور
ممارس��ات هجين��ة انصهر فيه��ا مفهوم
المؤلف اإلل��ه والمخرج الفن��ان المتكامل،
ليعوضه��ا مفه��وم الفرج��ة والمحاول��ة
والتوتر والحساس��ية وكل المفاهيم التي
تعيد االعتبار لمحدودي��ة الخطاب وقابلية
التأويل ،من بينها يسرد باتريس بافيس
ع��ددا ً م��ن الدراماتورجي��ات المعاص��رة
الت��ي تتفاعل فيم��ا بينها إلنت��اج الفرجة
كالدراماتورجيا التقاس��مية أو التش��اركية
 devised theatreودراماتورجي��ا الممث��ل
 ،dramaturgie de l’acteurوالدراماتورجية
ما بعد الحك��ي  ،postnarrativeوالبصرية
بوصفه��ا حساس��يات
والراقص��ة...
مس��رحية تجريبي��ة فكك��ت النم��وذج
التقلي��دي المس��رحي وثنائي��ة المؤل��ف-
المخ��رج والنص-العرض ،حول��ت اإلبداع
المس��رحي إل��ى في��ض تفاعل��ي تنمحي
فيه س��لطة الخطاب ،أمام فاعلية التأويل
والتحول للحكي اللعبي .tellacting

 .4الدراماتورجي��ا البديل��ة :نم��اذج
تجريبية من الم�سرح المغربي

انتق��ل الخط��اب المس��رحي الغرب��ي من
س��لطة النص-المؤل��ف إل��ى المفه��وم
الحدي��ث للمخ��رج وخطابه المش��هدي ثم
بع��د ذلك إل��ى الحال��ة الدراماتورجية التي
أفرزت انصهار مفهومي المؤلف والمخرج
في سيرورة إبداع تتفاعل فيها حساسيات
مختلف��ة .ش��كلت ه��ذه الصي��رورة إطارا ً
مرجعي ًا تفاعل معه المش��هد المس��رحي
المغرب��ي ،ال��ذي راك��م تج��ارب متنوع��ة
تخت��زل هذا المس��ار الطويل ال��ذي عرفه
المس��رح الغرب��ي ،بخاص��ة ف��ي الفت��رة
م��ا بع��د الكلونالية .يق��ول الناقد حس��ن
يوس��في في تحليله لمش��هد المسرحي
المغرب��ي " :فف��ي خض��م الحركي��ة التي
عرفه��ا المس��رح المغاربي ،نج��د تجارب
ف��ي اإلخراج ال ت��زال متمس��كة بالمنظور
الفيلولوج��ي الكالس��يكي ،وأخ��رى تجرب
كل اإلمكان��ات الت��ي يتيحه��ا المنظ��ور
الحداثي ،وثالثة تتطل��ع لمعانقة المنظور
ما بعد الدرامي ،وتحاول القطع ،نهائي ًا ،مع
مفهوم "اإلخراج" لتتمثل ما يتيحه مفهوم
األداء م��ن إمكانات جديدة جعلت المس��رح
في خضم روح العصر الجديد".
لم يقطع المسرح المغربي مع الممارسات
الكالس��يكية ف��ي المس��رح الت��ي تول��ي
س��لطة مركزية للنص أو اإلخ��راج ،إال أننا
ق��د اقتصرن��ا ،ف��ي ه��ذه الدراس��ة ،على
أشكال مس��رحية تجريبية من المسرح ما
بعد الدرامي ،لس��ببين :أو ًال ،انس��جام ًا مع

روح العصر ،ألنها أعمال وتجارب مسرحية
تعب��ر عن وعي مش��هدي طليع��ي تبنته
فرق تجريبية واعدة ف��ي صفوف خريجي
المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط
الثقاف��ي ،كفرقة"داه��ا وس��ا" و"أنفاس"
و"داب��ا تيات��ر" و"أك��ون" و"أفرودي��ت"
والقائمة تطول ،معلنة عن جيل مسرحي
جديد يعيد النظر في المفاهيم التقليدية
للمس��رح .ع��زز ه��ذا الوع��ي م��ن مكانة
المس��رح المغربي وارتقى به إلى مستوى
الدولية ،وخير دليل على ذلك فوز مسرحية
"خريف" عن فرقة أنفاس بجائزة الش��يخ
س��لطان ب��ن محم��د القاس��مي ألفض��ل
عمل مس��رحي عربي ،عن الدورة العاشرة
لمهرجان المسرح العربي بالجزائر.
ثاني�� ًا ،ألن المس��رح المغربي ق��د انخرط،
ف��ي ه��ذه العش��رية األخي��رة ،ممارس��ة
وتنظيرا ً في س��يرورة التحول المس��رحي
التي عرفها المسرح العالمي المعاصر ،مع
أف��ول مقولتي المخ��رج -المؤلف والنص-
الع��رض ،حي��ث خص��ص المرك��ز الدولي
لدراس��ات الفرج��ة ،الذي يض��م نخبة من
النقاد واألكاديميين المس��رحيين برئاسة
الدكت��ور خالد أمين ،دراس��ات ومهرجانات
احتضنت ونظرت لتجارب وأعمال طليعية
تج��اوزت التص��ور الكالس��يكي للمس��رح
لتنفت��ح على البع��د األدائ��ي .وأخص هنا
مهرجان طنجة للفنون المش��هدية  ،الذي
استضاف خبراء دوليين من طينة باتريس
بافيس صاح��ب معجم المس��رح  ،وإريكا
فيشر صاحبة كتاب " جماليات األداء".
سنحاول فيما يأتي تحديد أهم الخصائص
الجمالي��ة للخط��اب المس��رحي م��ا بع��د
الدرامي بالمغرب مسترش��دين بمفاهيم
باتري��س بافي��س وهان��ز ليم��ان لتحليل
ممارس��ات دراماتورجي��ة هجين��ة قوضت
الس��لطة الكلياني��ة ،totalitaire pouvoir
للمؤلف أو المخرج على الخطاب المسرحي
لتعبر عن حساس��يات جديدة تتداخل فيها
المواد اللغوية ونس��يج اإلخراج وتدخل في
عالق��ة تكاملية تؤس��س مناخ ًا مس��رحي ًا
منفتح ًا على تأويل المتلقي.

 1.4الدراماتورجيا الت�شاركية

يس��ميها ليم��ان أيض�� ًا بمب��دأ غي��اب
التراتبي��ة  ،le non-hirarchieوتش��تغل
ه��ذه الدراماتورجي��ا على التع��اون والقوة
االقتراحي��ة الت��ي يمتلكه��ا كل أعض��اء
المختب��ر أو الفرق��ة .ه��و مس��رح ب��دون
س��لطة ،بحي��ث إن كل وظائ��ف اإلب��داع
مفتوحة للكل.
وفي ه��ذا الص��دد ،أعطي نم��وذج تجربة
طليعي��ة لمحت��رف الفنون التابع لماس��تر
التعليم الفني والتربية الجمالية بمكناس،
تحت إشراف األستاذ والناقد الدكتور حسن
يوس��في عضو المرك��ز الدولي لدراس��ات
الفرج��ة ،م��ن خ�لال تجرب��ة مس��رحية
"في -روس" تأتت لي فرصة المش��اركة
فيها من خالل ورش��ة إع��ادة الكتابة لنص
األي��ام المخمورة لس��عد الله ونوس ،وهي
ممارس��ة مس��رحية عرفت تعاون�� ًا وتوترا ً
وتفاع ً
ال بين أعض��اء مختلفين من حيث
التكوين المسرحي ،حيث جمعت المحترف

والهاوي والناق��د األكاديمي ،إنه��ا نتاج لم
يخضع لس��لطة أحادية في تدبير المشهد
بل كانت تفاعلية.
يقول األس��تاذ حس��ن يوس��في في مقالة
نش��رها بخصوص هذه التجرب��ة " :وألن
المنط��ق الدراماتورج��ي البدي��ل يح��ول
اش��تغال الفري��ق المس��رحي إل��ى عم��ل
جوق��ة وليس عمل جوقة تحت إدارة مخرج
سلطة ،فقد تحول بناء العرض المسرحي
م��ع توال��ي التدريب��ات إل��ى مجموعة من
االبتكارات المشهدية والكشوفات التقنية،
بعضه��ا مص��دره الممثل��ون ،والبع��ض
اآلخر مص��دره الس��ينوغراف  ،بل وتقني
المؤث��رات الصوتية ومصمم��ة الرقصات،
وأحيان�� ًا حت��ى المش��رف عل��ى المحافظة
العامة "...هذه الدراماتورجيا التعاضدية
تعبي��ر عن االنزي��اح وع��دم التمركز على
الذات ،مما يؤسس فكرا ً "جذموري ًا "ينسخ
فكرة الهوية واألصل وينخرط في صيرورة
اإلبداع.

 2.4دراماتورجي��ا م��ا بع��د الحك��ي �أو "ما
بعد الدراما"

تعك��س تج��ارب متع��ددة ف��ي الكتاب��ة
واإلخ��راج لم��ا بع��د النظري��ات الكلياني��ة
 ،Totalitaireوه��ي ش��كل م��ن أش��كال
الكتاب��ة الش��ذرية التي ال تخضع للنس��ق
المحاكاتي وال حتى الس��ردي ،وال تنظمها
الحكاية الواحدة ،وم��ن أبرز روادها األوائل
في النص صمويل بيكيت ،حيث ال تسعى
لبن��اء عالق��ة س��ببية أو تخض��ع لنم��وذج
عاملي معين مما يتيح تخوم ًا داخل النص
تفتح مج��ا ًال للتأويل وغي��ر المتوقع داخل
الع��رض ،ويندرج ضمن ه��ذا الصنف من
الدراماتورجيا أش��كال كثيرة ف��ي الكتابة،
يتح��ول النص فيه��ا إلى م��ادة نصية ،أي
ضمن م��ا يمك��ن إدراجه داخل الس��يرورة
الفني��ة للع��رض إلى جان��ب ف��ن الفيديو
والممثلين.
ب��دل الحدي��ث ع��ن تجرب��ة بيكي��ت
ومس��رحياته المعروف��ة عل��ى الصعي��د
العالمي والعربي طبع ًا ،آثرت أن أستش��هد
بقرين��ه ف��ي المغرب ،وتجربة االس��تنبات
لمحمد قاوتي .لس��ببين :أو ًال ،ألنه اشتغل
في تجربته في الكتابة أو التأويل ،إن أردنا
الحدي��ث بمصطلح معاصر ،على مس��رح
بيكيت وم��ن بينها مس��رحية "في انتظار
غ��ودو " الت��ي عنونه��ا "س��يدنا ق��در".
وثانيه��ا وأهمه��ا ،ه��ي تجرب��ة المثاقفة
بمعناها األصيل الذي يتجاوز االستنس��اخ
السلبي ،إلى "تحويل سيميوطيقي" ،كما
يسميه الناقد خالد أمين في مقال له بهذا
الص��دد .يقول الباحث ف��ي وصفه لعملية
االستنبات" :تنزاح عملية احتواء النص عن
النظرة التقديسية للنص األصلي في أفق
تفكيكه وتحويل دالالته إلى سياق مغاير،
س��ياق االس��تنبات حي��ث يبعث م��ن جديد
في تربة مختلفة ".االس��تنبات هنا أش��به
بمفهوم الجذم��ور حضور ث��ان ومختلف،
ترح��ال بالمعن��ى ال��ذي ينظ��ر ل��ه دولوز
وغاتاري في كتابهما "ألف س��طح "Mille
 ، "plateauxم��ن فك��ر مجرد ص��رف إلى
فكر جذموري يلتق��ي فيه األنا باآلخر دون
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أن يختزل أحدهم اآلخر.
يمك��ن الحديث أيض ًا ع��ن تجربة الكتابة
الركحي��ة وه��ي تجرب��ة قاده��ا ع��دد من
رواد الطليعيي��ن ف��ي المس��رح المغرب��ي
الذين زاوجوا بين الممارس��ة على الخشبة
والكتابة ،كعبد المجيد الهواس في اإلخراج
والس��ينوغرافيا ،أس��ماء ه��وري مخرج��ة
ومدبرة "فرقة أنف��اس" ،ومحمد الحر عن
تجربة "أكون" وفرقة " دابا تياتر" بإشراف
جواد الس��نني وغيرهم .يقول عبد المجيد
اله��وس في ح��وار أجرته مع��ه األكاديمية
الدكت��ورة الزهراء ماكاش" :على النص أن
يكون إفرازا ً الش��تغال ما ،أو محرك ًا ملهم ًا
لخ��وض تجربة تس��ائله وتوظفه لش��يء
غامض ومستفز فيه .لذلك وجب تفكيكه
وتخليص��ه م��ن الصنع��ة األدبي��ة حي��ن
تطغى علي��ه ".هي كتابة متحولة تخضع
لمحكم��ة الع��رض ،وتق��وم عل��ى تكثيف
العالمة المس��رحية من حي��ث إنها تندمج
داخل الص��وت والصورة والجس��د واإلنارة
والموسيقا والممثل.
تتكرر ،مث ً
ال ،في مسرحية "خريف" لفرقة
أنف��اس ،عبارة "بغيت نمش��ي :أرغب في
الرحي��ل" ،وتزداد ش��دتها أو تضعف طيلة
المسرحية في تفاعل مع األداء الموسيقي
والرقص ،والحركة والصمت ،وفي كل مرة
تتخذ مس��ارا ً مغايرا ً للعبارة الس��ابقة مع
أنها العبارة نفس��ها  ،تحدث وقع ًا مختلف ًا،
وحالة دراماتورجية مغايرة.

 3.4دراماتورجيا ال�صورة

ليس��ت مس��رح ًا بدون نص ،بل "هيمنة
للبعد البص��ري"  ،من حيث إن للتش��كيل
المج��رد واأليقوني قوانين��ه الخاصة التي
تتميز ع��ن الكالم والحكاي��ة .دراماتورجيا
الصورة ليس��ت التجسيد لخطاب أو عالمة
متعاق��د عليه��ا .إنه��ا مرك��ب غي��ر قابل
لالخت��زال م��ن االتجاهات وش��بكة إلعادة
إنتاج التجاذبات والتنافرات بدون حدود " .ال
تعني الدراماتورجيا البصرية دراماتورجيا
منظمة بش��كل بص��ري حصراً ،ب��ل إنها
تصور ال يتعل��ق بالنص ويمكنه أن يطور
بحرية منطقه الخاص".
أتخذ هنا نموذج "سكيزوفريني" ،للتعبير
عن غنى تعدد أش��كال التجسيد والصورة
في إخراج عب��د المجيد الهوس لهذا العمل
ال��ذي تضم��ن فنون ًا معاص��رة كالتصوير
الرقم��ي ،والب��ث الح��ي ،ممزوج�� ًا بفنون
تشكيالت كالس��يكية اعتمدت على جسد
الممثل��ة بوصف��ه م��ادة تش��كيلية وك��ذا
حركة الكرك��وزة واإلن��ارة وانعكاس دخان
الس��يجارة عليه��ا .نج��ده أيض�� ًا أداء قص
الث��وب ف��ي مس��رحية خري��ف ع��ن فرقة
أنفاس وحركة الممثلة اللولبية والمعطف
والش��عر المس��تعار والرأس الحليق وهي
عالم��ات تحس وتنض��اف لمن��اخ العرض
بدل أن تزين خطاب النص.

 4.4دراماتورجيا الرق�ص

لم يعد الرقص مجرد ش��كل من أش��كال
التزوي��ق التي تري��ح تركي��ز المتفرج بعد
ال��كالم ،لقد صار المس��رح رقص�� ًا .حتى
الكلم��ات ت��ؤدي ،وال تمث��ل .الرقص دعوة
لترجم��ة وتأويل اإليقاع والش��دة وتغيرات

الس��لوكات والمواق��ع والموق��ف مثلم��ا
الكالم.
تجربة بالسمية (بدون اسم) BLASMIA
لفرقة "داها وس��ا"  ،Daha – Wassaوهي
تجرب��ة مش��هدية عرضته��ا الفرقة خالل
المهرجان الدولي طنجة المشهدية ،2017
اش��تغلت على الجهاز الجس��دي والصوتي
للممث��ل ف��ي تفاعل��ه م��ع الموس��يقا
اإللكتروني��ة الحي��ة ،وه��ي تجرب��ة نتجت
عن سبعة أش��هر من التجريب على جسد
وص��وت الممث��ل .رقص��ة "الدراوي��ش"
للمؤدية زين��ب الناجم والقيم��ة البصرية
للصورة المش��هدية المتحرك��ة إلى جانب
أربعة ممثلين ،واألصوات المادية المتحررة
من المعنى ،وجس��د روحاني ،إنه مس��رح
الحال  .le pathosلقد تجس��دت نبوءة آرتو
في هذا العمل بوصفه مسرح ًا بدون اسم
وبدون أب ،و بدون لماذا؟

 5.4دراماتورجيا الأداء

القاس��م المش��ترك بي��ن هذه األش��كال
الدراماتورجية هو ذلك الس��عي إلى تحرير
الش��كل م��ن المعن��ى لتحقي��ق االنزي��اح
المطلوب الذي يسمح للعلب بأخذ المسافة
تجاه أية تجربة بصري��ة ،بوصفها تجربة
حرة وآنية أمام وعين��ا بدون تمثيل وبدون
مرايا أو مرجع.
تمثل مس��رحية دموع بلكحول عن فرقة
أنف��اس كرة الثل��ج ،بالعودة إلى اس��تعارة
بافي��س ،الت��ي أدخل��ت الم��ادة النصي��ة
لعصام اليوسفي مؤلفها داخل الصيرورة
المش��هدية للع��رض .يق��ول الناق��دان
خال��د أمي��ن ومحمد أمين ف��ي تحليليهما
للعرض:
"لقد ت��م توظيف كل م��ن النص الدرامي
والممث��ل والفض��اء والزم��ن واإلض��اءة
والمالب��س والموس��يقا الحي��ة والمنج��ز
الس��ينوغرافي بطريقة متوازية وبمعزل
عن أية مركزية أو هيمنة مكون ما".
اعتم��د المؤل��ف عصام يوس��في أس��لوب ًا
ش��ذري ًا ف��ي الحك��ي ،كم��ا أن التداع��ي
الح��ر لحكاي��ات أربع ش��خصيات ال تخضع
لتسلس��ل درام��ي مح��دد ،مم��ا جع��ل
الدراماتورجي��ا م��ن مهمة المتف��رج .تبدأ
المس��رحية بح��ركات إحماء متوت��رة لمؤد
وث�لاث مؤديات عل��ى أنغام موس��يقا حية
م��ن ألح��ان الموس��يقي رش��يد البروم��ي
وأداء أعضاء فرقته الموس��يقية .الصمت
وتبادل النظرات يتكلم الرغبة في الخروج
م��ن الجحيم ،ف��ي تن��اص مع مس��رحية
س��ارتر جلسة س��رية ،لكن المرآة حاضرة
ه��ذه الم��رة والرغبة ف��ي الب��وح الجامحة
يترجمه��ا الص��راع ح��ول الميكروفون في
محاول��ة الس��تعادة الش��خصيات ذاكرتها،
انكش��اف وتس��تر خل��ف الخطاي��ا ،ولعبة
المرئي والالمرئي ،واالعتراف والتردد .هذا
االنزي��اح ،جع��ل اللعب يختل��ط بالرقص
والص��راع وال��كالم .ح��ركات وتوت��ر يغير
اإليقاعات" ،فتتكوث��ر "الفضاءات وتتعدد
داخل الخشبة.
يعب��ر اقتص��اد العالم��ة البصري��ة ع��ن
الدراماتورجيا المش��هدية للمخرجة أسماء
ه��وري :تدخ��ن الطالبة س��يجارتها وهي

تتكلم أمام المنبر .تقطع األم تفاحة وهي
إذ ذاك تتن��اص مع تاريخ وع��ي المرأة منذ
الخطيئة األولى .يفترش الطبيب المحترم
لمعش��وقته ردا ًء أحم��ر ،يس��تعرض
رجولت��ه ،ثم يضع أحمر الش��فاه ويرقص
بش��عر مستعار ولباس نسائي ماجن ،في
تناقض يقوض مفهوم الشخصية.
يت��وج األداء الس��ينوغرافي تن��وع وغنى
الحساس��يات األدائي��ة  ،حي��ث يبئ��ر عب��د
الجي��د الهواس على اش��تغالية اإلنارة التي
تقس��م دور "أحم��د" إلى نصفي��ن ،داخل
صيرورة الحكي واللعب .تمثل مس��رحية
دموع بالكحول نموذج ًا النصهار مفهومي
المؤل��ف والمخ��رج ،ألن العمل المس��رحي
تجاوز س��لطة الرجل الواح��د الوصي الذي
يتكل��م المس��رح قب��ل الع��رض ليعكس
العرض اآلن بوصفه أداء.
تعب��ر ه��ذه الحساس��يات الدراماتورجية،
الس��ابقة الذكر ،عن أفول مقولتي المؤلف
والمخ��رج اللتي��ن طالما تجاذبت��ا مركزية
الخط��اب ،مقابل حالة وع��ي دراماتورجي
تتفاع��ل مع��ه مختل��ف مكون��ات العالمة
الركحي��ة دون أن تلغ��ي أو تخت��زل الواحدة
منهم��ا األخ��رى ،مم��ا أغن��ى الفرج��ة
المس��رحية وفتح المس��رح المغربي على
آفاق للتجريب خارج إطار المسرح بوصفه
فن�� ًا معياري�� ًا يمتل��ك ناصيت��ه المؤلف أو
المخرج.

عود على بدء

س��ؤال م��ن يتكل��م المس��رح؟ هو س��ؤال
تاريخ��ي وثقافي .إنه س��ؤال الذات واآلخر،
ليس م��ن باب المغاي��رة والهوية ،بل على
العك��س من ذل��ك ه��و س��ؤال المثاقفة.
ليس بمعنى التقليد للنم��وذج الغربي بل
الق��راءة النقدي��ة والتأويل وإنص��ات لروح
العصر .يؤول المس��رح خطاب��ه من داخل
إبس��تيمي عص��ره ،ألن للخط��اب نظام ًا
كما يق��ول فوكو .إنه نوع م��ن االصطفاء
ال��ذي يفرضه تاريخ الوعي البش��ري ومن
داخله المسرح .فإن كنا سنمارس مسرح ًا
خالق�� ًا ،ف��إن حتمي��ة التاري��خ تقتضي أن
نلتقط عالمات العصر بدل أن نحن لرجال
صنعوا تاريخه��م الخاص .كما أن التطوير
هن��ا ال يعن��ي القف��ز عل��ى التاري��خ ،بل
اس��تعادته ونقده في أفق تجديده انطالق ًا
من المت��اح :لم يكن لكورنيه وراس��ين أن
يطورا المس��رح الكالسيكي لوال قراءتهما
المس��يحية لش��عرية أرس��طو ،مثلما لم
يتخلص المس��رح الرومنس��ي الفرنس��ي
من سلطته لوال تأويله لشكسبير ،وكذلك
عالق��ة أندري��ه أنط��وان بفن��ون عصره،
وتأوي��ل بريش��ت للتمس��رح ف��ي ض��وء
فلسفته الماركسية ،وتفاعل الفرنسيين
مع منظوره اإلخراجي ف��ي النصف الثاني
م��ن القرن العش��رين ،ثم إعادة اكتش��اف
آرتو مس��رح القس��وة في المسرح ما بعد
الدرامي.
أم��ا اآلن ،ونح��ن أم��ام تح��دي الثقاف��ة
الوس��ائطية وهجن��ة الثقافة ،فالمس��رح
بالض��رورة متع��دد في جوه��ره ومثاقف،
يستدعي فيه الممارس التجريبي المناهج
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واألدوات والحساس��يات المسرحية من كل
ص��وب ليس��تنبتها بالحف��ر ف��ي ثقافت��ه
األصلي��ة .نملك من الربرت��وار ،في األدب
والش��عر والميثولوجي��ا والت��راث الالمادي،
مواد خام بحاجة إلى نقد وإعادة االكتشاف
المس��رحي من أجل التعبير ع��ن الذات مع
وألج��ل الغير ،بتفاعل مع ما راكمه التاريخ
العالمي للمس��رح من تج��ارب ونظريات،
وه��و مش��روع ضخ��م يس��تدعي الفنان
المم��ارس واألكاديمي والناق��د الصحافي
والجمه��ور .يتطل��ب األمر سياس��ة علمية
متكاملة ،تس��تدعي أنثربولوجيا المسرح
بوصفه��ا مبحث�� ًا يبئ��ر عل��ى األش��كال
التعبيري��ة والثقافي��ة ،ويق��دم أرضي��ة
نقدي��ة نق��رأ م��ن خالله��ا التراث بش��كل
علم��ي موضوع��ي بعي��دا ً ع��ن التبجي��ل
الغرائبي للفلكل��ور أو تحقير الذات بأعين
المستشرق.
يتجلى سمو خطاب المسرحي في المرحلة
المعاص��رة في تجاوز التمرك��ز حول الذات
وتأس��يس المعنى بالفعل هن��ا واآلن عبر
اس��تعادة الماض��ي وتفكيكه ف��ي تفاعل
مع اآلخر الشرقي والهندي والغربي ،ليبدد
حدودا ً أمالها اللوغوس الغربي وجس��دتها
سياس��ة العنصرية والتبخيس من ثقافة
الغير .المس��رح هو فرصة لمراجعة الذات
والتخل��ي عن أي حكم مس��بق ،ألن ال أحد
يتكلم ،فقط شيء ما يحدث على الخشبة.
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البحوث المسرحية الفائزة في
المسابقة العربية للبحث العلمي لعام 2017

المرتبة الثالثة

هل توجد كتابة درامية بين المؤلف و المخرج:
الكتابة الركحية المغربية نموذج ًا.

تلكما�س المن�صوري/المغرب

تع��د الكتاب��ة الدرامي��ة مفهوم�� ًا نصي�� ًا
يتعدى الحدود النصية للس��ند الورقي إلى
ما ه��و أكثر انفتاح�� ًا على آف��اق العرض،
على أس��اس أن ما يميزها هو هذا التجاوز
لحدود المفهوم النظ��ري ولمنطق انغالق
النص ولمفاهيم القراءة والتلقي والتأويل
من مجاله النصي إلى مرحلة العرض ،وال
أقص��د هنا مرحل��ة التحق��ق الركحي ،بل
هي مرحلة وس��طى بين الن��ص الدرامي
المكت��وب والع��رض كم��ا هو مق��دم من
قبل الممثل ،أعني تلك المس��احة النصية
المكتوبة الت��ي يوجهها الكات��ب إلى كاتب
آخر يمارس سلطة اليد الثانية عندما يعلن
عن نفسه كاتب ًا ثاني ًا معدا ً للنص الدرامي
أو مخرج�� ًا ل��ه (الكتابة الركحي��ة) من حيز
الوجود بالقوة إلى حيز الوجود بالفعل.
من الصعب الحديث ع��ن الكتابة الدرامية
دون اس��تحضار أف��ق التمس��رح الركح��ي
على مس��توى العرض ،فالكات��ب الدرامي
وه��و يكتب نص ًا معين ًا ،إن��ه بوعي أو دون
وع��ي يؤث��ث كتابت��ه باس��تحضار كات��ب
آخ��ر يفت��رض فيه إتم��ام مج��االت معينة
واليعن��ي هذا أن نصه األول ناقص بل هو
نص يزداد اكتما ًال وجما ًال بهذا االنس��حاب
الخفي أمام س��لطة الكتاب��ة الثانية ،وبما
أن اش��تغال البحث س��ينكب عل��ى الكتابة
الدرامي��ة المغربي��ة فس��نحاول المزاوجة
بي��ن الخصائ��ص العام��ة والمتع��ارف
عليه��ا ل��دى عم��وم النق��اد والمخرجي��ن
الدراماتورجيي��ن في العال��م وبين تجربة
الدراماتورجيي��ن المغاربة م��ن أمثال عبد
المجي��د اله��واس وأمي��ن ناص��ر ونعيم��ة
زيطان وعصام يوس��في وأحمد الس��بياع
وخالد جنبي وغيرهم مم��ن خبروا دواليب
الكتاب��ة المش��هدية الت��ي تتج��اوز النص
إلى التحقق الركحي م��رورا ً بكتابة اإلعداد
الدراماتورجي والسينوغرافي والمشهدي
قب��ل أن تنتقل إلى عروض متحققة فعلي ًا
بأجس��اد الممثلين وحركاته��م وأفعالهم،
بخاصة أن التجرب��ة المغربية اغتنت كثيرا ً
واستفادت من المتغيرات النظرية والفنية
والتطبيقي��ة كم��ا ش��هدها الغ��رب ،وهي
تواكب آخر المستجدات بل إن بعض الكتاب
م��ن أمثال"عبد المجي��د اله��واس" وأحمد
السبياع" و"جواد السوناني" بدأوا يشقون
طريقه��م ف��ي اتجاه اكتس��اب األس��لوب
المابعد درامي والنفس الجديد في الكتابة
الدرامي��ة الجدي��دة والت��ي تتأس��س على
كتاب��ة الورش��ات الت��ي دع��ا إليه��ا "برونو
تاكلز" (،Ecriture de plateau.)(1
تفت��ح لغ��ة الكتاب��ة مج��االت هام��ة م��ن
الدراس��ة و التحلي��ل ،وه��ي حيز اش��تغال
المخ��رج والمع��د الس��ينوغرافي/

الدراماتورج��ي .ه��ذه الكتاب��ة منثورة في
مناط��ق متع��ددة ومعلوم��ة ومبثوث��ة،
فيجدها المخ��رج أوالمع��د الدراماتورجي،
أوحتى السيناريس��ت – كاتب السيناريو–
ف��ي مج��ال اإلرش��ادات المس��رحية ،وفي
الوصالت االنتقالية بين الش��خصيات عبر
الح��وار ،وف��ي تدخ��ل ال��رواة وغيرها من
المراحل التي سنشير إليها في حينها.
يب��دو أن أي تحلي��ل درام��ي للنص��وص
المس��رحية المغربي��ة ال يج��ب أن يقصي
مراحل تطور النص وإعادة تش��كله ،لذلك
وج��ب تتبعه من��ذ مرحل��ة اإلع��داد وحتى
مرحل��ة الع��رض األول والذي يلي��ه ،وربما
وصل العرض العاش��ر أواألخي��ر والتحليل
الدرام��ي ي��زداد غنى وثراء م��ع كل عرض
وم��ع كل إع��داد ،وه��ذا في نظرن��ا هو ما
نقصده بآف��اق انفت��اح الكتاب��ة الدرامية
الت��ي تتج��اوز عتبة المكتوب إل��ى التحقق
الركحي.

�أو ًال� :آفاق انفتاح الكتابة الدرامية

الكتاب��ة الدرامي��ة الجي��دة ف��ي نظ��ر
"فرانسوا ز روليي " (– Françoise Rullier
 ) Theuretهي التي »تكون مؤسس��ة على
أس��لوب واضح وبس��يط يوضح أس��اليب
تب��ادل الح��وار بش��كل س��لس ،باعتم��اد
تسلس��ل ينبني عل��ى التوازي في إس��ناد
المقاط��ع الحواري��ة ،مما يكس��ب الكتابة
الدرامي��ة طاب��ع الميكانيكي��ة واآللية في
طريقة البناء« ( ،)2ومعنى هذا أن البساطة
أكثر أهمي��ة وفاعلية من التعقيد في نقل
الصور/المش��اهد من الحي��ز المكتوب إلى
الحيز المشاهد.
إن أول خطوة في أف��ق تحقيق هذه الغاية
المش��هدية هي إخض��اع الن��ص الدرامي
المكتوب لالختبار الذي يتم على الركح»ألن
الع��رض التجريب��ي يس��تمد كثافت��ه
الس��يميولوجية من الدالالت االصطناعية
أكثر مم��ا يس��تمدها من الطبيع��ة لخلق
حالة مش��هدية ،ثم إن األمر يتعلق بإعادة
المش��هد الواقع��ي الحيات��ي على خش��بة
المس��رح إع��ادة جمالي��ة تضف��ي عل��ى
المش��هد ما يجعله كما لو أنه يعايش ألول
مرة ،فحي��ن بلغت أزم��ة المس��رح أوجها،
كانت طبيعة النص الدرامي تفقد أهميتها
فأصبح��ت الفرج��ة تهيم��ن عل��ى النص
الدرامي ،وصار التمسرح يبحث عن نفسه
بعيدا ً عن الكتابة الدرامية ولم تعد الحاجة
إليه��ا ضروري��ة بع��د أن أظهرت الخش��بة
مقدرة عل��ى إخفاء نقائص الن��ص« (،)3إن
اختفاء الكتابة في مقابل ظهور الخش��بة
ه��و أب��رز مث��ال على ه��ذا االنفت��اح الذي
يميزها وإال لما س��محت بهذا التماهي بين
الحركتين :الخفاء /والتجلي.
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إن هذه التحوالت السائرة في اتجاه التقليل
من أهمية ما هو أدبي /مكتوب »،أثارت آراء
نقدية متباينة بخص��وص ضرورة النص
األدبي الدرام��ي أو عدمها ،فقد بات بديهي ًا
أن العملي��ة المس��رحية الحداثية متوقفة
على ثنائية  :مخرج  /ممثل ،وليس الثالوث
الكالس��يكي :المؤلف  /المخ��رج  /الممثل،
عل��ى أس��اس أن الممث��ل هو من يجس��د
الن��ص الدرام��ي الملفوظ على مس��توى
األداء ،وأن المخ��رج ه��و من يجس��ده على
مستوى المش��اهدة اعتمادا ً على تشكيلة
س��ينوغرافية تعتب��ر ه��ي األخ��رى لغة أو
لغات تمكن من تحديد الداللة التي تساعد
على الكش��ف ع��ن خفايا الن��ص الدرامي
األدبي ال��ذي ال يمكنه باعتب��اره مجموعة
من الملفوظ��ات اللغوية أن يكش��ف عنها
إال بارتباطه��ا بمجموعة م��ن الدالالت غير
اللغوية كاإليماء والحركة والنبرة واإلضاءة
والمالبس وغيرها من الوسائل التعبيرية
المسرحية األخرى« (.)4
المس��ألة الت��ي نتحدث عنها هن��ا ال تعني
أننا نلغ��ي مهمة وأهمي��ة الكاتب الدرامي
بق��در ما نعن��ي أن انس��حابه أم��ر صحي
م��ن حي��ث كونه يس��مح بهام��ش الحرية
لظه��ور نص��وص وكتابات أخ��رى تكمله
وتعض��ده دون أن تنس��فه ،ث��م إن»اعتبار
الن��ص األدبي الدرامي مكون ًا أساس��ي ًا في
العرض المسرحي ال ينبغي أن يحسم في
أم��ره بالرفض المطلق أوالقب��ول التام ،إذ
إن اللغة تختلف م��ن نص آلخر ،والتجريب
المس��رحي يبدأ أساس�� ًا من الن��ص /اللغة
ال��ذي يمثل مجا ًال س��يميولوجي ًا ،وإن اللغة
باعتباره��ا أكثر األنظمة التعبيرية تعقيدا ً
وانتش��ارا ً ه��ي األكث��ر تمثي� ً
لا للعملي��ة
الس��يميولوجية بالرغ��م م��ن أنه��ا نظام
خاص وحس��ب ،وبالتالي فإن إلغ��اء اللغة
األدبية أواإلبق��اء عليها أو عل��ى جزء منها
ف��ي الع��رض المس��رحي مس��ألة عائ��دة
إل��ى المخرج وإلى مفهوم��ه لإلخراج أو إلى
طبيعة النص الدرامي ذاته« ( .)5ومعنى هذا
تمام ًا أن مدار النقاش حول الكتابة عموم ًا
والكتابة الدرامي��ة خصوص ًا مركزه اللغة،
ألنه��ا هي بال��ذات المح��دد اله��ام النفتاح
النص أوانغالقه ولذلك ركز البنيويون على
اللغة باعتبارها أصغ��ر وأقوى عنصر في
العملية اللسنية التواصلية ثم إنها عنصر
هام من عناص��ر االئتالف أو االختالف بين
مختل��ف الفاعلين ف��ي العملي��ة الدرامية
منذ الكتابة الدرامي��ة للمؤلف ووصو ًال إلى
المتلقي.

ثاني ًا :الكتابة الدرامية

الكتابة الدرامية» مشروع عرض مسرحي
غير مكتم��ل« ( ،)6وهو ما يعن��ي أن النص

الدرام��ي هو نص ناقص مل��يء بالثغرات
والفراغات ويحتاج إل��ى كتابة ثانية تكمل
نقص��ه وتمأل فراغاته ،وهو الش��يء الذي
يدفع »قراءة الكتابة المس��رحية باعتبارها
نص�� ًا مثقوب�� ًا إل��ى إع��ادة ملئه م��ن قبل
المخرج والممثل أحيان ًا والمش��اهد والناقد
المس��رحي م��ع مكاش��فة صيغ��ه الدال��ة
والداللية وفك ش��يفراتها س��يميوطيقي ًا،
وإذا كانت القراءات تتعدد في النص األدبي
بتع��دد القراء ف��إن ذلك يتم م��ع كل قارئ
عل��ى انفراد ،أم��ا تعدد القراءات بالنس��بة
للمسرح فيمر عبر عدة مرسلين من جهة
و عدة متلقين من جهة أخرى« (.)7
ال تتج��اوز الكتاب��ة الدرامي��ة حي��ز النص،
ألنه��ا متحقق��ة عل��ى المس��توى الورقي
وموج��ودة في حي��ز نصي يس��مح للقراء
باالطالع علي��ه ،بينما الكتاب��ة اإلخراجية
والكتاب��ة الس��ينوغرافية وكتاب��ة اإلعداد
()8
الدراماتورج��ي (أوالكتابة الممس��رحة)
غي��ر متحقق��ة عل��ى المس��توى الورق��ي
بل نلمس��ها ف��ي العرض على المس��توى
الس��معي البص��ري والمش��اهدة الحي��ة
والمباش��رة .ومعن��ى ه��ذا أنن��ا ال نج��د
نصوص ًا موازية لن��ص المؤلف باعتبارها
نصوص�� ًا ش��ارحة ومكملة ب��ل نصوص ًا
ارتجالية لمسودات راهنية ومؤقتة تفتقر
إليها الخزانة الدرامية المغربية هي تكملة
وملء لفراغات النص الدرامي ،والمشاهد
إذا ً مطال��ب بالتنق��ل إل��ى فضاء الخش��بة
ليصير جمهورا ً بع��د أن كان قارئ ًا للنص،
وه��و مطال��ب بإج��راء المقارن��ة  /القراءة
بش��كل لحظي وآني ،هن��ا واآلن ،وحبذا لو
نج��د بحث�� ًا أكاديمي ًا مقارن ًا يحاول دراس��ة
تلك المس��ودات  -إن ُو ِجدت -ليضع القارئ
أم��ام المحط��ات الث�لاث النتق��ال العم��ل
الدرامي.
إن أية قراءة للنص الدرامي تضمر إمكانية
عرض��ه وتقت��رح مش��روع ًا فرجوي�� ًا قيد
التشكيل،وبالنس��بة للن��ص الدرامي فهو
يفرض علينا مسبق ًا التعامل معه بوصفه
نص�� ًا أدبي ًا محض�� ًا ،ألنه يحتم��ل االنفتاح
عل��ى مقاربات منهجي��ة متنوعة كالمنهج
االجتماعي والنفس��ي والبنيوي التكويني
والس��يميائي ،إال أن النص الدرامي عندما
يحول إلى نص مس��رحي فه��و بالضرورة
يمنح الق��ارئ الناقد إمكاني��ة تأويله وفق
خصوصيت��ه ،وتبع�� ًا لش��روط تحق��ق
عناص��ر الفرجة فيه يصب��ح قاب ً
ال للقراءة
م��ن منظ��ورات إخراجية ،حيث تس��تعين
بدورها بتقني��ات الكتابة المس��رحية في
شموليتها كاالش��تغال على السينوغرافيا
واس��تثمار وظيف��ة الدراماتورجي��ا ،وهذا
ل��ن يتأت��ى إال عندم��ا يحص��ل ن��وع م��ن
التواف��ق الفن��ي  /الجمال��ي بي��ن مكونات
هذين الصوغين« ( .)9م��ن المفارقات التي
يطرحه��ا ه��ذا التص��ور هو وج��ود آليتين
للتعامل المنهجي م��ع الكتابتين الدرامية
وكتابة العرض ،فاألول��ى وبحكم تحققها
النص��ي تفت��ح آف��اق ال��درس والتحلي��ل
األدب��ي ،أما الثاني��ة فتس��تحضر عناصر
الدراسة السيميولوجية والتحليل السمعي
البص��ري وف��ق مس��تجدات المنظ��ور
الس��ينوغرافي واس��تثمار مجال الصورة،
وهذا األمر لن يكون إال بمثابة إثراء للعمل
المس��رحي كتابة وعرض ًا ،بحك��م تمازج
الدراس��تين وبحك��م التكامل ال��ذي يغلف

الص��ورة الكلية للدرس المس��رحي .هكذا
تصبح الكتابة الدرامية مجا ًال مفتوح ًا على
آفاق رحبة م��ن ال��درس التحليلي مادامت
نص�� ًا ،ومادامت خطوة أول��ى تنبني عليها
الكتاب��ات الالحق��ة للع��رض بم��ا في ذلك
كتابة المخرج و كتابة المعد السينوغرافي
وغيرها.
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إن الكتابة الدرامية عمل مفتوح ،ويس��مح
بالعدي��د م��ن اإلمكانات الفني��ة والجمالية
على المس��تويين النصي والفني و »تجدر
اإلش��ارة إل��ى خصائ��ص أساس��ية تمي��ز
الكتابة الدرامية ،تلتقي في كونها تساعد
عل��ى بن��اء التص��ور اإلخراجي أو تفس��ح
ل��ه المج��ال ليم��ارس انزياح��ه اإلبداع��ي
 Déviation créatriceحت��ى ال يكون مجرد
ترجم��ة للن��ص ،وأول ه��ذه الخصائ��ص
أن الن��ص المس��رحي مل��يء بالثق��وب
والثغرات والبياضات  ،Trouéالتي ال تُمأل إال
بواسطة فعالية الرؤية اإلخراجية .وثانيها
ه��و تضمن��ه مفاتي��ح الفه��م Clés de
 compréhensionالت��ي من ش��أنها إضاءة
كل م��ا يبدو مغلق�� ًا في الكتاب��ة الدرامية
حت��ى تصي��ر مطواع��ة لبن��اء الع��رض
المس��رحي سواء بش��كل خيالي في ذهن
الق��ارئ أوع��ن طريق التص��ور اإلخراجي.
وثالثها أن��ه يتضمن أيض ًا مولّدات العرض
 Matrices de Représentationالت��ي
تس��تدعي العناص��ر التقني��ة واللعبوي��ة
التي تجعل النص الدرامي قاب ً
ال للتجس��يد
المادي على الركح (.)10
م��ن الواضح أن تصور عبد المجيد ش��كير
للن��ص الدرامي يجعله أفق�� ًا مفتوح ًا على
كل االحتماالت،غير أنني أضيف أن الكتابة
المابعد درامية أصبح��ت أكثر تحررا ً وثورة
على هذه الس��مات ،مع ظه��ور جيل جديد
م��ن الكت��اب أمث��ال (أمي��ن ناص��ر ،وخالد
جنب��ي ،ونبيل لحلو وغيرهم )...ينفتحون
على آفاق التش��ظي والتقطيع وخرق أفق
انتظار الق��ارئ بنصوص منفلتة وعصية
حت��ى عل��ى المس��توى المكت��وب وتخلق
تحدي ًا على مستوى التحقق الركحي ولعل
"خال��د أمين" أحد أش��د الباحثي��ن اقتناع ًا
ب��أن هن��اك حركة حثيث��ة ذات أس��لوب ما
بع��د درامي وذات نفس جدي��د في الكتابة
الدرامية الجدي��دة بالمغرب يؤكد في حوار
عن مس��رحية "ديالي"( )11أن مالمح الجدة
واألس��لوب المابعد درامي بادي��ة ال محالة
ف��ي أعم��ال الجي��ل الجدي��د م��ن الكت��اب
والمخرجين الش��باب المغاربة »فالمس��رح
المغرب��ي الي��وم أصبح يستش��رف رحابة
حساسيات فنية مختلفة ،ولم يعد مرهون ًا
بأسئلة تدفع بعض ممارسيه إلى نوع من
االنكفاء على الذات والماهوية المطلقة...
وتن��وع الحساس��يات الفني��ة الموج��ودة
ف��ي الس��احة اآلن ه��و نتيج��ة لتراك��م
خب��رات الجس��د المس��رحي المغرب��ي...
بمعنى أن��ه لو لم يكن الطي��ب الصديقي
والمرح��وم أحم��د الطي��ب لعل��ج وتراك��م
تجارب المعمورة ومس��رح الهواة فيما بعد
إب��ان الزمن الجميل ،ومس��رح الش��مس،
ومس��رح اليوم ...لما وصلنا إلى بوسلهام
الضعي��ف وعب��د المجيد الهواس وحس��ن
هم��وش وبوس��رحان الزيتون��ي وأس��ماء
اله��وري ،ونعيم��ة زيطان ،ومحم��د الحر،
وج��واد س��نني ،وحم��زة بولعي��ز ،ومحمد
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الش��اهدي ...،من جهة أخرى ،يجب اإلقرار
بأن المس��رح المغربي هو جزء من العالم
فهناك متغيرات وعوامل موضوعية -على
المستوى العالمي -أَ َّث َرتْ أيض ًا في تسريع
المنعط��ف المس��رحي المغرب��ي الراهن:
ولعل أبرزها تفاعل المسرحيين المغاربة
واحتكاكهم م��ع الفنون األخ��رى المجاورة
مثل ف��ن األداء والفرجة الخاصة بالمواقع،
والتجهي��زات الفني��ة بش��تى تلويناته��ا،
ناهي��ك عن حساس��يات فنية أخ��رى مثل
مس��رح "م��ا بع��د الدرام��ا" والمنعط��ف
الوس��ائطي ف��ي المس��رح المعاص��ر،
باإلضافة إلى التفاعل م��ع ثقافة الصورة
وثورة الثقافة الرقمي��ة وتقنياتها الجديدة
أثن��اء صناع��ة الفرج��ة إل��ى ح��د اإلفراط
أحيان ًا ،باختصار هناك حساس��يات جديدة
في المس��رح المغربي ،لكنه��ا لم تأت من
فراغ ،بل هي نتيجة تراكم خبرات الجس��د
المسرحي المغربي...إن منطق االستيعاب
والتج��اوز يقتضي انصه��ار مجموعة من
العناص��ر لتش��كيل معالم تجرب��ة ما«(،)12
هك��ذا يتضح أن مالم��ح الذائق��ة الجديدة
ب��دأت تج��د تمظهراته��ا داخ��ل الكتاب��ة
الدرامية المغربية الجديدة.
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الكتابة الدرامية كتابة عابرة للنص تتجاوز
ح��دوده إل��ى التحق��ق بالفعل ع��ن طريق
الترهين الواقعي /المادي للفعل عبر جسد
الممث��ل ،ومعنى ه��ذا أن الن��ص الدرامي
ن��ص منفلت يس��تعصي على اإلمس��اك
ومهما ح��اول الكاتب التحك��م فيه يجد أن
هناك إشارات استباقية تتجاوز محتواه إلى
الع��رض ،هي عب��ارة عن رس��ائل موجهة
إل��ى المخ��رج وإلى المع��د الس��ينوغرافي
وغيرهم��ا ،وم��ن بي��ن المي��زات األخ��رى
الت��ي يتميز به��ا النص الدرام��ي أنه نص
غني باإلرش��ادات المس��رحية الت��ي تحدد
مجموعة م��ن العناصر والمؤثرات الخاصة
بالفض��اء أو بالديكور أوباإلنارة أوبأوصاف
الممثلين وحاالتهم النفس��ية ولعل المثال
()13
الذي نس��وقه هنا نص"فيولون سين"
لعب��د المجيد اله��واس الذي اش��تغل على
شهادات واقعية أنجزتها "أمال عيوش" عن
أمه��ات عازبات ،فقد حاول الكاتب أن يقدم
رؤية دراماتورجية تش��تغل على نفس��ية
الش��خصيات ع��ن طري��ق تقدي��م أرب��ع
ممث�لات يؤدين ال��دور نفس��ه ولكن وفق
حاالت س��يكولوجية مختلفة ،والذي يهمنا
هن��ا أن الن��ص بأكمله عبارة عن إش��ارات
عميق��ة للحاالت النفس��ية الت��ي يفترض
في الش��خصيات تقمصها مث��ل ما نجده
في المقطع التالي:
«لكبيرة نائمة فوق السرير ،تبدو حركاتها
متوت��رة ومتتالي��ة بفع��ل حل��م مزع��ج،
تس��تيقظ فجأة ،في العمق ش��بح رجلين
واقفين قرب عمود ن��ور ،بالكاد نلمحهما،
مثلما يس��قط ضوء خافت على الس��رير،
تتمل��ك لكبي��رة نوب��ة س��عال ح��اد بفعل
الرب��و ،حالة االختناق تجعله��ا تنجرف عن
السرير ،جس��دها متالش يعجز عن بلوغ
صنب��ور الماء( )...لكبيرة اس��تعادت بعض ًا
من هدوئها تجلس على هامش الس��رير،
تحاول الكالم ،لكن كلماتها تظل حبيس��ة
وال يص��در عنها أي ص��وت ،تعاودها نوبة
الس��عال ،وه��ي ف��ي حالته��ا المنكس��رة
ونفس��يتها المنه��ارة س��تظل عاجزة عن

ال��كالم ت��ؤدي مش��اهد اس��ترجاعية من
الذاك��رة أو موازي��ة ألداء الممثلتي��ن لتعبر
عن عزلتها داخل المؤسسة االستشفائية
()14

ف��ي ه��ذا المقط��ع نرص��د تركي��ز المعد
الدراماتورجي على العامل النفس��ي رغم
تع��دد المؤدي��ات باعتب��اره صل��ة الوصل
بي��ن مش��اهد العم��ل الدرام��ي واليفوتنا
هنا أن نش��ير إل��ى اإلعداد الش��ذري الذي
يس��تقي مالمح الكتابة المابع��د الدرامية
الت��ي تعتم��د أس��لوب الكتاب��ة الجدي��دة
في كس��ر رتاب��ة النصوص الكالس��يكية
وتق��دم لنا ح��وارات مقطعي��ة ومتقطعة
ومنكسرة تخرق عامل التطور التصاعدي
للزم��ن .هك��ذا يب��دو أن الكتاب��ة واإلعداد
الدراماتورج��ي عموم�� ًا يح��رص عل��ى
إض��اءة النص بومضات م��ن العرض قبل
أن يتحق��ق فعلي�� ًا عل��ى الخش��بة ،وهي
إش��ارات متنوعة تبع ًا للموضعة المهيمنة
ف��ي الن��ص وتبع�� ًا لزاوي��ة النظ��ر الت��ي
تتأس��س عليه��ا الكتاب��ة الدراماتورجية،
ومن ثم نج��د إضاءات ع��ن الفضاء أوعن
الس��ينوغرافيا أو ع��ن الحال��ة االجتماعية
أو الصحية أو النفس��ية للش��خصيات أو ًال
وللممثلي��ن فيم��ا بع��د .وتج��در اإلش��ارة
إل��ى أن الصفات التي يش��ير إليه��ا الكاتب
التتجاوز الجانب الس��يكولوجي ،والتمس
الجان��ب الفيزيولوج��ي ،ألن المخرج بذلك
س��يكون مطالب ًا بإيجاد ممث��ل تتوفر فيه
تلك الش��روط والمواصفات الفيزيولوجية
والجس��دية الت��ي أش��ار إليها الكات��ب ،وإال
انح��رف ع��ن روح وجوه��ر الن��ص ،وربما
كانت المهم��ة تعجيزية إذ م��ن الضروري
مطابق��ة الممث��ل للش��خصية نفس��ي ًا
وجس��دي ًا وه��و األم��ر ال��ذي ق��د ال يجتمع
دائم ًا ،و»لذلك فإن إقح��ام الكاتب الدرامي
ألوصاف جسدية فيزيولوجية لشخصياته
هو مجازفة ومغامرة محفوفة بالمخاطر،
ألن��ه بذلك يترك الفرصة س��انحة للكاتب
الثان��ي لنص��ه أن يغي��ر فيها كيفما ش��اء
مادامت تلك المواصف��ات غير متوفرة في
البيئ��ة التي أنتج فيها ( .)15ومهما كان األمر
مختلف ًا في مضمون النص لحظة الكتابة
الدرامي��ة ،ف��إن المخ��رج مطال��ب بإيج��اد
البديل وس��بل إلخراج النصوص الدرامية
إل��ى حيز الوج��ود رغم طوباوي��ة الصفات
أو صعوبته��ا ش��أن النص��وص العبثي��ة
ليونسكو وصمويل بيكيت.
يترك األمر السابق مساحة الكتابة العابرة
للنص مفتوحة على أكثر من احتمال واحد
ولذلك يقترح "محمد صولة" ثماني نقالت
يعبر فيها النص إلى الخش��بة فيما يشكل
تفاع ً
ال بين مكونات القراءة النصية والتي
تجعل ضمنها أنماط ًا كتابية تتفاعل أيض ًا
بوع��ي من الق��راءة المرتبطة بالخش��بة،
وهذه النصوص التي يس��تحضرها » ذات
حي��وات متع��ددة وال متناهي��ة ،أولها نص
الكاتب  -المؤلف ،ثم نص المخرج ،ونص
األداء الذي تكتبه الشخصيات -الممثلون،
ون��ص الس��ينوغرافيا ال��ذي ينضبط فيه
الفضاء الدرامي أثناء انصهاره في الفضاء
المس��رحي ،ونص القارئ -المشاهد وهو
يعيد تش��كيل هذه المعينات الس��يميائية
الركحية في متخيل��ه ،لذلك ال مناص من
اخت��زال ه��ذه العملي��ة الدراماتورجية في
نصوص متناس��لة ومتقاطعة فيما بينها،

وهي امتداد بين نص الحوار ونص اإلرشاد
المس��رحي ،وه��ذا إنج��از لن��ص التلق��ي
المفت��وح على ق��راءات احتمالي��ة نرهنها
بمس��تويات الوع��ي الس��يميائي للن��ص
الدرام��ي والتأويلي للنص المس��رحي في
شموليته (.)16
إن الن��ص الدرامي هو نص مفرد بصيغة
جم��ع ألن��ه ال يق��ف عن��د ح��دود الكتاب��ة
الدرامية أو "الكتابة الركحية" إذا جاز لنا هذا
التعبير ب��ل إنه يضيف إلى كل ذلك تجدده
م��ع كل عرض يقدمه المخ��رج ومع توالي
الع��روض وتكراره��ا بي��ن الم��دن أوالدول
وبين المس��ارح يغتني النص ويمتص كل
المس��تجدات التي تغنيه ويزك��و بها .وهو
ما يثب��ت أن» الظاهرة المس��رحية تتطلب
ق��راءة مضاعف��ة ،تتج��اوز بذل��ك البنية
النصي��ة المنجزة عل��ى مس��توى الكتابة
الدرامية ،إلى البنية المشهدية التي تتفجر
كثاف��ة داللتها من خالل اس��تثمار عناصر
الع��رض المس��رحي« ( .)17يؤك��د هذا األمر
مسألة هامة وهي أن النص الدرامي نص
عاب��ر لح��دوده الوهمية التي يس��يجه بها
الكاتب ،ألنه يستبطن في طياته محطات
االنتق��ال والس��فر النص��ي والركحي عبر
المشاهد والفصول واللوحات .يعبر النص
الدرام��ي إلى الع��رض عب��ر مجموعة من
المراحل م��ن بينها محطة "كتابة التحيين
"( )L’actualisationبخاص��ة عندما » يعود
المخرج إلى مواد أدبي��ة أو الأدبية أوثقافية
مكتوب��ة أو ش��فهية ،عالم��ة أو ش��عبية،
تائه��ة في أعماق الزم��ن والتاريخ ليبعثها
كم��ا لو أنها كتبت في هذا الزمن ،و" كتابة
الك��والج" ( )LeCollageويس��مى أحيان�� ًا
تركيب ًا أوتوليف ًا أوغيرها من األس��ماء التي
تجعله��ا كتابة للخش��بة ،وكتاب��ة جامحة
تمعن في رفض طق��وس الطاعة والوفاء
للكتاب��ة الدرامية التقليدي��ة ،بخاصة أنها
تتبن��ى عقيدة الهدم والخلخل��ة وال تراعي
منطق الخطية والتوالي ،وكتابة المسرحة
( )Théâtralisationباعتباره��ا تص��ورا ً
مس��بق ًا للكتاب��ة الركحي��ة الت��ي تق��وم
باألس��اس على االش��تغال عل��ى نصوص
متعددة األجناس واألن��واع لكنها نصوص
غير درامية وغير مس��رحية ،وكتابة إعادة
المسرحة ( )Rethéâtralisationباعتبارها
كتابة تش��تغل على النصوص التي سبق
عرضها لكنها تفتقر إلى بعض المقومات
الفني��ة أوالجمالي��ة الت��ي اعترته��ا لحظة
العرض األول ،لذلك تتم إعادة مس��رحتها
م��ن جدي��د ( ،)18وه��و م��ا يعك��س غن��ى
اآلفاق التي تنفت��ح عليها الكتابة الدرامية
وتجعله��ا مجا ًال خصب ًا لل��درس والتحليل.
فقد تعددت صي��غ التصرف في النصوص
العبثي��ة ويعتبر نص "ف��ي انتظار غودو"
لصمويل بيكي��ت مث ً
ال أحد أكثر النصوص
الت��ي أعاد الكت��اب والمخرجون االش��تغال
علي��ه برؤي��ات متنوع��ة حي��ث قُ�� ِّد َم في
ثقاف��ات وحق��ب زمني��ة مختلف��ة ،بل تم
التعامل مع العنوان بحس��ب رؤية وتصور
المخرج.

 - 3من الن�ص �إلى العر�ض

يسعى كل نص مكتوب إلى تحقيق أهداف
معين��ة يبق��ى أهمها أن يقرأ ه��ذا النص،
فباس��تثناء المذكرات اليومية (Le journal
 )intimeال يوج��د جن��س أدب��ي  /فني غير
موج��ه للق��راءة ،إال أن خصوصي��ة النص
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الدرامي أنه موجه ألهداف جماعية وكثيرة،
من بينه��ا أن المس��تهدفين بقراءته كثر:
كالمخرج والمعد السينوغرافي والممثلين
والقراء العاديي��ن ...ثم إنه بعد ذلك موجه
إلى غاية أس��مى هي الع��رض ألن النهاية
الس��عيدة له هي أن يعرض بالشكل الذي
يب��رز دالالت��ه العميق��ة ،ومعن��ى ه��ذا أن
العرض ليس واحدا ً بل هو متعدد بالزمان
والمكان ،ألنه قاب��ل ألن يعرض هنا واآلن
مباش��رة بع��د كتابت��ه مثلم��ا أن��ه مفتوح
للعرض في حقب زمني��ة الحقة قد يكون
الف��رق بينه��ا وبي��ن زم��ن الكتاب��ة قرون ًا
أوحقب�� ًا كثيرة ،ناهيك ع��ن أن العرض قد
يكون مج��اورا ً مكاني ًا لبيئ��ة الكاتب مثلما
ق��د يتجاوزه إل��ى ثقافات وأع��راق وديانات
()19
وحض��ارات مختلف��ة ،فـ"هامل��ت"
لشكسبير مث ً
ال عرضت بالعالمين الغربي
والعرب��ي وبلغات مختلف��ة واغتنى النص
في كل مرة يعرض فيها بس��مات الثقافة
والبيئة التي يعاد إنتاجه فيها.
يرب��ط "جون بيير ريني��ار" (Jean –Pierre
 ) Ryngaertبي��ن الن��ص والع��رض ربط ًا
وثيق�� ًا ،ب��ل يذهب إل��ى الق��ول »إن هناك
عالق��ة مباش��رة بي��ن الن��ص والع��رض،
بخاص��ة أن األحداث الت��ي يعرضها النص
تت��م اس��تعادتها خ�لال لحظ��ة التدريبات
فيتم الربط الوثيق والمباش��ر بين النص
والع��رض من حيث هما اس��تمرار لش��يء
واحد هو الن��ص األكبر الذي يش��ترك في
كتابته كل من الكاتب والمخرج والممثلين
والمعد الس��ينوغرافي وغيرهم ،وهم في
كل لحظ��ة يع��ودون إل��ى الن��ص من أجل
إع��ادة قراءت��ه في حال��ة ما إذا استش��كل
عليهم حدث أومش��هد م��ا ( ،)20وهذا هو ما
يقصده جون بيير رينيار بالربط المباش��ر
بين النص والع��رض ،أي أن هناك اتصا ًال
دائم ًا بالنص إذ تتم العودة إليه في مراحل
التحضي��ر له كافة  ،وه��ذا عكس التصور
ال��ذي يقول إن الع��رض يأتي بع��د النص
م��ن حيث الزمن ،وإنما المقصود أن لحظة
االشتغال على العرض هي فرصة سانحة
للربط المباش��ر بين النص والعرض مهما
باعد الزمن بينهما.
لق��د اخت��ار "فيلي��ب منيان��ا" (Philippe
 )Minyanaمث� ً
لا ف��ي ن��ص "تع��داد"
( )Inventaires) (21طريق��ة مختلف��ة ف��ي
توزي��ع األدوار ب��أن أس��ند لـ"إي��ف" مقدمة
برنام��ج اله��واة دور تقديم الش��خصيات/
الممثلي��ن وتوزي��ع األدوار عليه��م م��ع
س��ماحها لكل ش��خصية /ممثلة بالحديث
وتقدي��م حوارها ف��ور انتهاء الش��خصية
األخرى ،دون أن يح��س المتلقي /الجمهور
بأن المس��ألة فيها اصطناع أو تكلف ،إنما
هي من صميم و روح الوضعية الدرامية:
« ( تقدم إيف نفسها أو ًال للجمهور):
إيف :مس��اء الخير ،أدعى إيف .سنستقبل
هذا المساء جاكلين و أنجيل و باربارا،
سوف أذهب للبحث عنهن.
( تتج��ه نح��و الكوالي��س و توج��ه كالمها
للمتباريات )
بإمكانكن الدخول
(تظه��ر المتباريات الثالث ،تن��ادي عليهن
في الميكروفون):
جاكلين ميطاطال ،أنجي��ل غوجو ،باربارا
فيسولي
تظه��ر المتباري��ات الث�لاث و ه��ن يحملن

ش��يئ ًا بين أيديهن ،جاكلين تحمل حوض
حم��ام صغي��را ً  ،باربارا تحم��ل أباجورة ،و
أنجيل ترتدي ثوب ًا يعود لسنة .1954
إيف :جاكلين ميطاطال !
جاكلين( :تخاطب الجمهور) مس��اء الخير!
أن��ا ج��د خائف��ة أن أحدثكم ع��ن حوضي
الصغير ،ألنه يعيدني إلى ذكريات قديمة،
و عندم��ا أس��تعيد مث��ل ه��ذه الذكري��ات
تنتابني أحاسيس ومشاعر كثيرة وغريبة
يستحس��ن أن ال أتذكرها ،وعندما أضحك
هك��ذا بغب��اء و بف��م مفتوح بب�لادة فهذا
يعني أنني غير مرتاحة....
إيف :شكراً ،أنجيل غوجو !
أنجيل( :ترتدي ثوب ًا يعود إلى الخمسينيات،
تخاطب الجمهور) مساء الخير! ال تتفاجأوا
إذا نمصت حاجبي ،وسأرفعهما إلى األعلى
هك��ذا ،ش��أن بع��ض الممث�لات اللوات��ي
يرفعنه��ن هكذا ،و ق��د انتبه��ت إلى أنهن
يفعلن هذا األمر في المش��اهد العاطفية
خصوص�� ًا ،و بع��د رف��ع الحاجبي��ن إل��ى
األعلى تأتي اللحظة األكثر رومانسية في
المش��هد ،لقد كنت غبي��ة ،إذ لطالما قمت
بتنميص حاجبي ورفعهما إلى األعلى إلى
أن نهرني ابني  ،فكففت عن ذلك...
إيف :شكراً ،باربارا فيسولي!
بارب��ارا( :تحمل في يدها أباجورة ،تخاطب
الجمهور) مس��اء الخير! أنا س��عيدة لكوني
هن��ا ،حيات��ي صح��راء حقيقية ،م��ا أثقل
هذه البش��عة! كان بودي أن أحضر س��وارا ً
أومزهري��ة و لكنني اخت��رت أباجورة ،ألنها
الشاهد األول في حياتي.)22( « ...
هكذا يس��تمر "فيليب منيان��ا" في تقديم
ش��خصياته النس��ائية الثالث كل بحس��ب
دوره��ا دون أن يش��عر القارئ ب��أن هناك
ارتباك ًا في توزي��ع األدوار ،ومن المفترض
أن المخ��رج لحظ��ة العرض سيس��تند إلى
مقدم��ة البرنام��ج لتف��ادي أي اصطن��اع
للح��وار أوتداخ��ل بي��ن األدوار أوتكس��ير
تراتبية الحوارات كأن يتحدثن كلهن دفعة
واح��دة أوتقاطع إحداهن األخ��رى .ومعنى
هذا أن العرض المس��رحي باس��تناده إلى
الحوار الذي مادته اللغة بإمكانه اس��تخدام
الوس��ائل المتاحة كافة لجع��ل نصه أكثر
إقناع�� ًا م��ن حي��ث تمكن��ه م��ن مقومات
التواصل مع الجمهور ،وكيفما كان مدلول
اللغ��ة ش��ام ً
ال (اللغ��ة والديك��ور واإلن��ارة
والمالبس وغيرها )..أو مباشرا ً (ملفوظات
وجمل تش��كل الح��وار) فإن األس��اس هو
تحقي��ق التواصل واالنس��جام بين النص
والعرض والجمهور.

ثالث ًا :كتابة الإخراج

تنفت��ح الكتاب��ة الدرامي��ة عل��ى مجموعة
م��ن المج��االت من بينه��ا كتاب��ة اإلخراج،
وهي خيط ناظم يص��ل النص بالعرض،
وجدي��ر بالذكر أن الفصل بي��ن الكتابتين
كتابة اإلخ��راج والكتابة الدرامي��ة إنما هو
ولي��د عص��ر التقني��ة ف��ي القرن التاس��ع
عش��ر ،وإال ف��إن المؤل��ف المس��رحي كان
ه��و المضطل��ع بالتنس��يق بي��ن الن��ص
والعرض وإليه ت��وكل المهمتان دون حاجة
إلى تدخ��ل كتابة ثانية .ث��م إن البحث في
العالق��ة بي��ن المؤل��ف والمخ��رج ،أي بين
الكتابة الدرامية والكتابة اإلخراجية يجعلنا
نلمس أن بي��ن األمرين نوع ًا م��ن التوتر،
ذلك أن المس��اس ب��روح الن��ص وجوهره
أمر في غاية الحساس��ية بالنسبة للمؤلف

ول��ن يك��ون عمل المخ��رج س��ه ً
ال ،ولذلك
يطالعنا التاري��خ بالعديد من االمتعاضات
التي يسجلها المؤلفون بعد عملية عرض
نصوصه��م ألنه��م الحظ��وا أن أعماله��م
ق��د طاله��ا بع��ض التغيي��ر أوالتحريف إما
ف��ي الحدث أوتوزيع المش��اهد أوتقس��يم
النص الدرامي أوفي مالمح الش��خصيات،
والمث��ال الذي نس��وقه مأخ��وذ من موقف
"يوجين يونس��كو" ()Eugène Ionesco
ال��ذي ل��م يك��ن أبدا ً مس��رورا ً م��ن عرض
مسرحيته "الكراس��ي" (،)les Chaises) (23
مس��ج ً
ال أن عددا ً من الدالالت العميقة في
نصه لم يت��م تناولها بالجدي��ة المطلوبة
بل لم تصل إل��ى المتفرج لحظة العرض،
» ودعا إل��ى ضرورة انس��حاب المخرج ألنه
لي��س إال وع��اء فارغ�� ًا لنصه ول��م يصل
إلى الجوه��ر« ( .)24وتعتبر ه��ذه المالحظة
قوية جدا ً من لدن الكاتب يوجين يونسكو
بحيث لم يتقبلها عدد كبير من المخرجين
ألنهم يفضل��ون الحصول على صالحيات
قص��وى ف��ي التعام��ل م��ع النص��وص
عوض أن يكون��وا » مجرد عبيد للنصوص
ومراقبين لتح��ول النص من حيزه الورقي
إل��ى حي��ز الع��رض ،فهم ف��ي حاج��ة إلى
إب��راز بصمته��م ولمس��تهم الخاصة في
كل ع��رض ،وه��ذا م��ا دع��ا إليه ع��دد من
المخرجي��ن أمثال" :جاك كوب��و"(Jacques
 " ،) Copeauش��ارل دي�لان" (Charles
 ،)Dullinجون في�لار ( ،)Jean vilarلويس
جوفي (.)Louis jouvet) (25
ليس��ت العالقة بين الكاتب والمخرج دائم ًا
س��لبية وأساس��ها الصراع بي��ن الكتابتين
ب��ل عل��ى العك��س م��ن ذل��ك إذ يحف��ظ
التاريخ عالق��ات إيجابية تص��ل إلى درجة
التناغم بين المخ��رج والكاتب ،ومن بينها
األعم��ال الثنائية المنس��جمة التي قام بها
كل م��ن " لويس جوف��ي"  /مخرج ًا و"جون
جي��رودو" (  /)Jean Giraudouxكاتب�� ًا (،)26
مثلما قد نج��د أعما ًال يك��ون فيها المخرج
ه��و الكاتب نفس��ه كم��ا هو الش��أن عند
"برتولد بريخ��ت" ( ) Bertolt Brechtالذي
كان يش��تغل عل��ى أغلب أعمال��ه كتابة و
إخراج ًا .لكن الحال��ة التي قد تطرح بعض
اإلش��كال ف��ي كتاب��ة اإلخراج ه��ي عندما
يك��ون الكاتب متوفي ًا ،إذ ال يعلم الس��بيل
ال��ذي أراده لنصه أثناء الع��رض وال يمكن
بحال استش��ارته ،وهاهنا تتعدد الخيارات
أمام المخرجين كل حس��ب تصوره للنص
وتمثل��ه له ال س��يما أن »هام��ش التأويالت
الت��ي يفتحه��ا الن��ص الدرام��ي المكتوب
متع��ددة والمتناهية ،وم��ن ثمة يكون في
وس��ع المخ��رج أن يختار إح��دى طريقتين:
إم��ا أن يبق��ى وفي�� ًا للس��ياق التاريخ��ي
والثقاف��ي والزمني الذي أنت��ج فيه النص
األصل بخاصة إذا كان ينتمي إلى العصور
القديم��ة ،أويعمل عل��ى ترهين��ه وجعله
يتواف��ق م��ع مس��تجدات العص��ر الحديث
من خ�لال التعامل مع المالب��س والديكور
واإلضاءة وغيرها«)27( ،وهذا االختيار هو ما
يجعل بعض النصوص أكثر إنتاج ًا وعطاء
وث��راء ما دامت تنتج دالالت جديدة ومغايرة
عن العصر الذي أنتجت فيه.

 - 1مفهوم الإخراج:

يعتبر اإلخراج فن ًا قائم الذات له خصائصه
التي تميزه عن بقية الفنون ،لكنه مرتبط
بالض��رورة به��ا ،ألن��ه رهي��ن بالس��ينما
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أوالتلفزي��ون أوالمس��رح أوغيره��ا م��ن
المج��االت اإلبداعية الت��ي أصبحت تتطلب
تدخل وس��يط فن��ي  /تقن��ي بي��ن المادة
اإلبداعية والجمه��ور المتلقي لها .وتنبني
عملية اإلخراج أساس�� ًا عل��ى كونها عملية
تخطيطي��ة قص��د تحقي��ق فع��ل قائ��م
داخل زمان وفي م��كان محدد بكل أبعاده،
والعم��ل اإلخراج��ي ه��و تحقي��ق لنت��اج
بواسطة نوع من الحرفية ،تكون مكتسبة
لدى القائم بها ،وهذا ما يجعل فن اإلخراج
فن�� ًا تجس��يمي ًا ( .)28ومن أب��رز المالحظات
الت��ي يقوم عليها هذا التص��ور أن اإلخراج
ه��و تخطي��ط مبرم��ج لتحقي��ق العرض
المس��رحي إلى حيز الوج��ود ،مما يعني أن
المخ��رج بفهم��ه الخاص للن��ص الدرامي
تتش��كل لديه رؤي��ة وتص��ور معين حول
العرض الذي سيكمل هذا النص ،ويبدأ في
ملء الفراغ��ات التي تتخلله ،وهو في ذلك
إنما يؤثث لكتابة ن��ص ثان إضافي يكمل
الن��ص األول للمؤلف الدرام��ي ،ولعل هذا
المنطلق هو م��ا دفع الباح��ث "أحمد أمل"
إلى اعتب��ار الكتابة  /الن��ص الدرامي نص ًا
ناقص ًا اليكتمل إال بالعرض ،مادام النص
قائم ًا على الح��روف والع��رض قائم ًا على
الصورة » ،والصورة قطعة كاملة وليس��ت
حروف ًا يتوجب فك رمزيته��ا ،ثم إنها فعل
مرئ��ي مكتم��ل ،والكلمة المكتوبة رس��م
رم��زي محس��وس وم��درك ،لك��ن يتوجب
فك رمزيت��ه ليصبح صورة يدركها الذهن
بع��د أن يركبها الخي��ال ،ومهما كان النص
الدرامي مكتم� ً
لا في قراءته ف��إن اكتمال
صورته تك��ون على الركح ،ل��ذا فهو نص
ناقص ،عكس النص��وص األدبية األخرى
فه��ي كامل��ة بمج��رد طبعها عل��ى الورق
وقراءتها ،وهذا م��ا حددته مناهج التحليل
والنقد ف��ي اهتمامها بفع��ل القراءة فهي
الت��ي أظهرت الفرق الشاس��ع بي��ن تلقي
الكتاب��ة وبين ما يس��مى برص��د العرض
أوتلقيه (.)29
هك��ذا يب��دو التميي��ز واضح ًا بي��ن النص
الدرام��ي المكت��وب والمع��روض ،ف��األول
قوام��ه اللغ��ة وه��ي مادت��ه ،بينم��ا يبدو
الع��رض أكث��ر غنى بخاص��ة أن��ه يراهن
عل��ى الص��ورة وبقية المؤث��رات الصوتية
والفنية والسينوغرافية ،ومهمة التنسيق
بي��ن المرحلتي��ن ه��ي من صمي��م عمل
المخرج .ويعرف "ميش��يل فيين" (Michel
 ) Viegnesالمخرج بكونه ذلك » الوس��يط
الذي يشرف على نقل المقاطع المسرحية
 /الدرامي��ة من النص إل��ى الجمهور ،وبهذا
يكون دوره مش��ابه ًا لدور قائد األوركسترا
( ،)30كم��ا أن��ه ه��و المس��ؤول ع��ن إع��ادة
تقس��يم الن��ص وتوجي��ه أدوار الممثلي��ن
حسب رؤيته الخاصة للنص المكتوب.
وق��د اختلفت اآلراء ح��ول األدوار الحقيقية
الت��ي يجب أن يضطلع به��ا المخرج ،مثلما
اختلف ح��ول تحديد مدى س��لطته وحدود
تدخله ف��ي الن��ص الدرام��ي ،ولذلك يرى
"ج��اك كوبو" أن اإلخراج »ه��و رؤية ت ُْظ ِه ُر
َص ُّو َر المخرج وتنسيقه لمجموع المناظر
ت َ
والمش��اهد في الن��ص ،مثلما أنه��ا رؤية
تحدد القواع��د والقوانين التي تتحكم في
الممثلين وأدوارهم ( .)31ومعنى هذا الكالم
عند "ج��اك كوب��و" أن دور المخرج هام وال
يمكن االس��تغناء عنه ألنه هو الذي يقوم
ب��دور التنس��يق بي��ن الممثلي��ن واإلن��ارة

والديكور ويب��ذل مجهودات كبي��رة للربط
بي��ن النص والعرض و لوالها لغرق النص
في عالم من الفوضى والعبث (.)32
وبعيدا ً عن االختالف حول التاريخ الحقيقي
لظهور المخ��رج وإن كان يع��ود إلى القرن
التاسع عشر أوالقرن العشرين ،فإن مهمة
اإلخراج كانت في بداياتها من صميم عمل
الكاتب ،والغراب��ة أن شكس��بير أوموليير
كان��ا مع�� ًا م��ن كب��ار المخرجي��ن الذي��ن
يتابع��ون أعمالهم ()33م��ن مرحلة التحقق
بالقوة إلى مرحل��ة التحقق بالفعل ،بل إن
هذا األمر كان يس��ند إلى بعض الممثلين
م��ن ذوي الخبرة الكبيرة في مجال التمثيل
وم��ن ثمة فإن عملية إعداد النص هي من
مهامهم بحك��م التجربة وتكرار العروض،
ثم إن فكرة اإلخراج لم تتبلور إال في القرن
العش��رين ،ألنه و قب��ل ه��ذا التاريخ كان
يطلق على هذه العملية » المراقبة التقنية
(.)34
يذهب " ميش��يل فيين" إلى أن أول تجربة
في اإلخراج تعود إلى القرن التاس��ع عش��ر
عن��د "أندريه أنط��وان" ()André Antoine
الذي أس��س م��ا اصطلح عليه " المس��رح
الح��ر"( )35ف��ي باريس س��نة  ،1887حيث
عرفه بكونه "مس��رح المختب��ر" ( )36وفيه
يصبح اإلخراج مرحلة أساس��ية ألنها صلة
وصل بين الن��ص والجمهور بل إنه عملية
طبيعية تعتب��ر مرحلة عادي��ة و ضرورية
جدا ً في أي عمل مس��رحي .ويعزى السبب
في تأخر ظهور اإلخراج في صيغة فن إلى
حدود القرن التاسع عشر ،إلى كون القرون
التي س��بقت ه��ذا التاريخ كانت تس��ودها
أعمال تراجيدية وكوميدية معروفة س��لف ًا
بحكم التاري��خ والع��رف واإلرث الحضاري
والدين��ي ،فف��ي نظ��ر " ميش��يل فيين "
اليحت��اج عم��ل م��ن قبي��ل "س��وفوكل"
أو"آش��يل " إلى توجيه للممثلي��ن أواختيار
للديك��ور أوغيرها ألنه��ا معروفة ومحددة
س��لف ًا وأي تغيير في أح��د مكوناتها يعتبر
تش��ويه ًا ومساس�� ًا بروح الن��ص األصلي،
ولذلك ل��م يك��ن الكت��اب أو الممثلون في
حاجة إلى دور الوس��يط  /المخ��رج » ،بينما
ارتبط ظهوره بالقرن العش��رين ألنه قرن
الثورة الصناعية وظهور البرجوازية وقيم
"الفردانية" واالتجاهات الجديدة في الفن
واألدب كالرومانس��ية والواقعي��ة ،ولذل��ك
ظه��رت أعمال درامي��ة جديدة تحت��اج إلى
نظ��رة جمالي��ة و فني��ة ف��ي تقديمها إلى
المتف��رج ،ف��كان م��ن المنطق��ي أن ظهر
المخ��رج ال��ذي يجعل م��ن الن��ص عرض ًا
واضح�� ًا ومثي��را ً ( .)37وكان لظه��وره أث��ر
واضح ف��ي تغير مس��ار العملي��ة التقنية
والفني��ة لنق��ل النص��وص الدرامي��ة إلى
الخشبة ألنه أس��س لسلسة من العمليات
واإلج��راءات التقنية في إنج��از هذا العمل،
وأصب��ح اإلخ��راج كتاب��ة ثانية له��ا آلياتها
وميكانيزمات االش��تغال بها والتي تتطلب
دراسة وخبرة خاصة.

� - 2آليات الكتابة الإخراجية

يضطل��ع المخ��رج بمجموعة م��ن األدوار
والعمليات ومن أوله��ا وأهمها :إعادة قراءة
الن��ص المس��رحي ف��ي أف��ق اس��تحضار
عنص��ر الع��رض باعتب��اره قري��ن النص
ومالزم��ه الحتمي ،ب��ل هو ال��ذي يضيء
جمالياته ويكسبها معان وإضافات جديدة.
وال نعني هنا أن المخرج مطالب باالشتغال

عل��ى النص��وص الجاه��زة فحس��ب إذ
بإمكان��ه أن يش��تغل عل��ى فك��رة درامية
أويستقي مادته من الواقع أومن القصص
العالمي��ة أوغيره��ا و يعده��ا دراماتورجيا
دون أن تس��تند إلى نص مكتوب ومتحقق
على المس��توى اإلجرائي بالضرورة ،شأن
المخطوط��ات أوالمس��ودات األولية للعديد
من العروض المسرحية التي ال تخرج كلها
إلى القارئ مطبوعة بل تظل في أرش��يف
المكتب��ات الفني��ة والثقافي��ة للمس��ارح،
فالمخ��رج هو الفن��ان الذي يح��ول كلمات
الن��ص إلى صور ومش��اهد ولوحات فنية،
ويح��ول الجان��ب المكت��وب الصام��ت إلى
جانب متحرك حي بأداء الممثلين ،لتصبح
كتابة ثانية لكنها كتابة حركية باألجس��اد
عوض الكلمات ،ولذلك فالكتابة اإلخراجية
تتوسل بمجموعة من اآلليات أهمها:
أ /إعادة ترتيب النص الدرامي :
اش��تغل " ستانسالفس��كي " عل��ى
عنصر " الحقيق��ة والواقعية " في أعماله
صعد س��واء على مستوى
وذلك على عدة ُ
المالب��س أو الديكور أو اإلن��ارة بل إن أهم
م��ا رك��ز عليه ه��و الجانب الس��يكولوجي
ل��دى الممثل ،إذ إن��ه راعى مب��دأ الواقعية
النفس��ية في التمثي��ل ،فالممثل مطالب
بالبكاء لحظة تمثيل مش��هد حزين ،وهو
مطال��ب بذلك حقيقة حتى وإن تطلب منه
األم��ر تذكر لحظ��ات حزن حقيقي عاش��ه
في حيات��ه ،وذلك إلعط��اء النص الدرامي
مسحة حقيقية وأكثر واقعية (.)38
وبه��ذا التصور يك��ون ستانسالفس��كي
ال��ذي نادى بتحري الذاتية ف��ي التمثيل قد
خالف ما ذهب إلي��ه " ديدرو" الذي دعا إلى
الفصل بين الشخصية الحقيقية للممثل
وبي��ن ال��دور الذي يؤدي��ه ،أي أن��ه مطالب
بتجس��يد الدور المس��ند إليه بموضوعية
ودون التماهي معه (.)39
لقد تحرى ستانسالفس��كي دقة متناهية
في إعادة بناء وترتيب النص الدرامي ،ألن
المس��ألة في نظره حاسمة و رأى أن مهام
اإلش��راف على المالبس واإلنارة والديكور
وغيرها يجب أن تس��ند إلى متخصصين و
دارس��ين جديرين بها ألنها علوم غاية في
الدقة ولها أهميتها أثناء عمليات االشتغال
على نقل النص الدرامي المكتوب وتأثيثه
(.)40
وتجدر اإلش��ارة إلى أن إعادة ترتيب النص
الدرام��ي ال تنحص��ر فق��ط عل��ى المخرج
ب��ل إن الممثل هو اآلخ��ر يتدخل في إعادة
إنت��اج النص ،وصياغته بإضافة لمس��اته
الخاصة ،وهاهنا مجال آخر الختالف النقاد
والمخرجين المس��رحيين ،فـ"جون فيالر"
( )Jean Vilarمث ً
ال ي��رى أن الممثل ال يجب
أن يتدخ��ل في النص المكتوب بل عليه أن
يلتزم به حرفي ًا ويخدمه بخنوع ( ،)41وليس
علي��ه أن يب��رز بصمته في الن��ص المعد
لإلخ��راج ألن الحظ��وة إنم��ا تك��ون للنص
المكت��وب دون أي ش��يء آخ��ر م��ن قبي��ل
الممثل أو إضافاته الخاصة .وعلى العكس
م��ن ذلك يكت��ب "جي��رودو" ()Giraudoux
نصوص��ه و» هو يفكر بممثلي��ن معينين
يس��توحي منه��م نصوص��ه وأدواره
بخاص��ة أعض��اء فرقة " لوي��س جوفي"،
ب��ل إن "ماريف��و" ( )Marivauxيج��د ف��ي
الممثل حياة وحيوية أكثر من الش��خصية
النصي��ة ،ألنه ه��و من يعط��ي نصوصه
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حي��اة جدي��دة ( ،)42ب��ل يحدث ف��ي بعض
الحاالت أن ش��خصية الممثل تهيمن على
الن��ص المكت��وب والنص المع��د لإلخراج،
فبحك��م ق��وة حض��ور الممث��ل وكفاءت��ه
يصب��ح المخ��رج ملزم�� ًا بإع��داد ال��دور
وفق�� ًا لش��خصيته ومهم��ا فع��ل يطغ��ى
حضوره(الكاريزم��ا) وأداؤه على الدور »مما
يكسب النص إضافات خاصة غير موجودة
في الن��ص األصلي في صيغتيه المكتوبة
والمع��دة لإلخ��راج ،وهو ما نج��ده مث ً
ال في
األدوار التي جس��دها " لوي��س جوفي" في
أعم��ال موليير بخاص��ة " دون جوان " (Don
 ، )Juan) (43أو كذل��ك " ريتش��ارد بريتون"
( )Richard Bruton) (44ال��ذي أدى دور
هاملت في مس��رح برودواي ()Broadway
خالل الس��تينيات،إذ ج��اء الجمهور بكثافة
لمش��اهدة ش��خصيته وأدائ��ه الخ��اص
وليس لمشاهدة دور هاملت  )45(.ومن هنا
تتبي��ن لن��ا المفارقة التي تكتن��ف الكتابة
المسرحية ذلك أنها محط خالف دائم بين
المخ��رج والكاتب م��ن جهة وبي��ن الكاتب
والممثل م��ن جهة أخرى نظ��را ً لما تحمله
الكتابة الدرامية من آفاق متعددة لالنفتاح
صعد مختلفة .وقد اش��تهر
والتحقق على ُ
ع��دد م��ن الممثلي��ن بالحض��ور الق��وي
على الخش��بة مما يحتم عل��ى المخرجين
ب��ل والكتاب أحيان�� ًا تفصي��ل األدوار على
أس��اس أدائه��م المختلف والمتميز ،ش��أن
()46
الممثل البريطاني "ريتش��ارد بريتون"
أوالممثلة المغربية "ثريا جبران " (.)47

ب /تحوي��ل الن���ص المكت��وب �إل��ى ن���ص
م�سموع:

المقص��ود بهذا األم��ر أن المخ��رج قبل أن
ينتق��ل إل��ى مرحل��ة التش��خيص واألداء ،
يقوم بمعية الممثلي��ن بعملية هامة هي
إعط��اء النص المكتوب حق��ه من التنغيم
والنب��ر ويرك��ز عل��ى الوقف��ات والقواف��ي
والقف�لات ويتحك��م ف��ي مس��توى طول
الجم��ل أوقصره��ا ،كم��ا يح��دد لحظ��ات
الصمت ،ولذلك فه��و يعمل على تصويت
النص ونقله إلى حيزه السمعي بتصحيح
مس��توى نطق الجمل ويتدخ��ل في نبرات
الممثلي��ن ،وه��ي عملي��ة هام��ة ألنه��ا
تساهم في ملء الفضاء السمعي الفارغ
ف��ي النص وال��ذي تركه الكات��ب الدرامي،
وهي نقطة تلتقي فيها الكتابتان الدرامية
واإلخراجي��ة في أفق تش��كيل نص جديد،
ومعن��ى هذا أنه ه��و الذي يعط��ي التمثل
العقلي للنص المكتوب ويسمح بنقله من
مستواه الصامت إلى مستواه الصائت.
تعمل الكتابة اإلخراجية على إعادة رس��م
مالمح الش��خصيات وتوزي��ع األدوار ولكن
وفق اس��تحضار ممثلي��ن بأعينهم ،حيث
يك��ون الدور مرس��وم ًا بدقة حس��ب ممثل
دون غي��ره ونج��ده يق��وم بإع��ادة كتابته
خصيص�� ًا الس��م معي��ن دون غي��ره ألنه
رأى أن��ه األجدر به نفس��ي ًا وجس��دي ًا ،وهو
ما ال نج��ده ف��ي الكتاب��ة الدرامي��ة ،ألنها
تح��دد األدوار مطلق�� ًا ف��ي قالبه��ا المجرد
وبإم��كان أي كان تجس��يدها كيفما كانت
لغته وجنسيته أوحتى زمن إدراكه للنص،
بمعن��ى أن هناك نصوص�� ًا قديمة التاريخ
مازالت عملية تجس��يدها قابل��ة للتجديد
في كل مكان وفي أي زمان.
تعتبر ه��ذه العمليات مرحل��ة أولى تعقبها
مرحلة ثانية هي اشتغال المخرج على جسد

الممثلين في فضاء مغل��ق()Huis clos) (48

الركحي.

جس��د الممثلين وتعابير وجوههم ونبرات
أصواتهم وتحركهم ضمن فضاء الخشبة
دون ديك��ور أوعناي��ة بالمالب��س ودون
اهتمام بوضعياتهم ضمن فضاء الركح.
أم��ا المرحل��ة الثالثة فهي متابع��ة الكتابة
اإلخراجية لتحقق النص بمستواه السمعي
البصري وهو ما يصطلح عليه بـ" التدريبات
العام��ة والنهائي��ة" ( ،)La générale) (49وهنا
يت��م أخ��ذ المالب��س والديك��ور واإلن��ارة
والموسيقا بعين االعتبار ناهيك عن مواقع
الممثلين ومس��توى أصواتهم مقارنة مع
الفض��اء الع��ام لمكان الع��رض وبحضور
نسبة قليلة من الجمهور(أصدقاء أوزمالء
المخ��رج والممثلين ،نقاد مس��رحيون،)...
وهذا العرض األولي هام بالنسبة للمخرج،
ألن��ه هو الذي يحدد مس��ار النص في أفق
تحقق��ه الركحي من خالل اس��تفادته من
آراء الجمه��ور األول��ي في مرحل��ة ما قبل
العرض األول  /النهائي(.)50
ث��م إن ه��ذا الع��رض األول��ي ه��و فرصة
للتحقق م��ن زمن و مدة كل مش��هد على
ح��دة ،بل وم��ن م��دة العرض المس��رحي
ككل ،وهي مناس��بة كذل��ك لقياس مدى
تمثل الجمهور لرسالة العرض ،ولفلسفة
الكاتب والمخرج مع ًا ولس��ماع االنطباعات
األولي��ة للجمه��ور بغي��ة ت��دارك بع��ض
الثغ��رات عل��ى مس��توى الن��ص واإلخراج
والتمثيل.أ
من بين أهم اإلشكاالت التي تعتور مرحلة
الكتاب��ة اإلخراجي��ة هو"مب��دأ األس��بقية
أواألهمية القصوى" ألحد مكونات النص /
العرض المسرحي .وهنا اختلف النقاد في
تحديد أي مكون من مكونات المسرح الذي
يج��ب أن يعطى األس��بقية ،ي��رى المخرج
الفرنس��ي "جاك كوبو" أن النص الدرامي
المكتوب » أكث��ر أهمية من بقية المكونات
بل يج��ب أن يق��دس،وأن الكات��ب يجب أن
ُي ْع َط��ى األهمي��ة القصوى ب��ل َج َع َل ُه في
مقام العبادة « ( ،)51أما المخرج السويسري
"أدول��ف أبي��ا" ( )Adolphe Appiaفه��و
على عكس جاك كوبو ،ي��رى أن»المؤثرات
المسرحية والعناصر الس��معية البصرية
(كالموس��يقا واإلن��ارة والديك��ور وغيرها)
أكثر أهمية من النص المكتوب ،ألنها هي
الت��ي تقرب الن��ص من الجمه��ور ولوالها
لظل الن��ص قابع ًا في حي��زه الورقي« (،)52
بينما يتخذ "جان لوي ب��ارو" (Jean-Louis
 )Barraultموقف�� ًا وس��طي ًا حينم��ا ذه��ب
إل��ى الق��ول »إن الن��ص الدرام��ي ،ون��ص
المخرج ،والمؤث��رات الس��ينوغرافية كلها
عناصر يجب أن تراعى على حد س��واء ،وال
فضل إلحداه��ا على األخرى ،وهذا التوزيع
المتس��اوي ،ه��و ال��ذي يكس��ب الع��رض
تناغمه وانس��جامه وهو ما يخلق المسرح
الكل��ي ( .)Théâtre total) (53نش��هد هن��ا
ش��به اختالف عام بين ثل��ة من المخرجين
ح��ول اإلجراءات والتقني��ات المتخذة لحظة
تحويل النص من الحيز المكتوب إلى الحيز
المس��موع ومدارها كلها ح��ول أيهما أكثر
أهمية النص أم الع��رض؟ مما يحيل على
اإلش��كال الكالس��يكي المرتبط بالمسرح
باعتب��اره فن�� ًا عاب��را ً لذاته يش��مل النص
وأش��ياء أخ��رى هي م��ن صمي��م التحقق

الس��ينوغرافيا عل��م قائ��م ال��ذات ف��ي
الدراس��ات المس��رحية وه��و يختل��ف عن
اإلخ��راج ،ويعرفه "ميش��يل فيين " بقوله
إنه » التصميم التقني الذي يميز الخش��بة
عن قاعة العرض المس��رحي«( ، )54ومعنى
هذا أن هناك زاويتين للعرض المسرحي،
م��كان يعتلي��ه الممثل��ون وه��و الرك��ح و
مكان يقابله يش��غله الجمهور وهو صالة
العرض.
جدير بالذكر أن الدراس��ات الس��ينوغرافية
تمي��ز بي��ن نوعي��ن من أن��واع الخش��بة،
الخش��بة األمامية  /اإليطالي��ة Frontale /
 ،a l’ italienneوالت��ي ظه��رت خالل القرن
الرابع عش��ر وهي تفصل فص� ً
لا واضح ًا
بين الممثلين والجمه��ور الذي يجلس في
مواجهة مباشرة ومقابلة للخشبة المحددة
بانحداره��ا ،أما الن��وع الثاني فق��د ارتبط
ظهوره بالمس��رح الطالئع��ي الذي رفض
حشر الممثلين في زاوية ضيقة ومغلقة،
ب��ل س��عى إلى فت��ح المج��ال أم��ام اللقاء
المباش��ر والتواصل عن ق��رب بين الممثل
والجمه��ور ،ولع��ل أب��رز م��ن جس��د هذا
التوجه ه��ي "أريان منوش��كين" (Ariane
 )Mnouchkineبخاصة مع فرقة "مس��رح
الش��مس" ( )Théâtre du Soleilالت��ي
أش��ركت الجمهور في عروضها ،وليس��ت
هي أول من قام بهذا األمر ألن كسر الجدار
الرابع يع��ود إلى أدبيات زمني��ة قبلية مثل
" برتول��د بريخت " الذي س��عى إلى تغيير
النمط الكالسيكي للعروض المسرحية.
إن المع��د الس��ينوغرافي يع��رف تمام�� ًا
أن الن��ص الدرام��ي ال��ذي يكتب��ه الكاتب
ه��و نقط��ة االنط�لاق لمش��روع عم��ل
جماعي يش��ارك فيه عدد م��ن المتدخلين
كالمخ��رج والممثل والمعد الس��ينوغرافي
والجمه��ور( )55ناهي��ك ع��ن النق��اد
المسرحيين ،ومن ثم فإن الكتابة الركحية
عم��ل مفت��وح وغي��ر منته ،وغي��ر محدود
بالزمن أو بالمكان.

كبداي��ة أولى وفيه��ا يعيد رس��م المالمح رابع�� ًا :كتاب��ة الإع��داد الدراماتورجي /
المكتوبة ولكن هذه الم��رة بالتركيز على ال�سينوغرافي

مفهوم ال�سينوغرافيا

الس��ينوغرافيا ف��ن يعتمد التش��كيل بين
تصورات ذهنية لها أبعاد خاضعة لهندسة
فضائي��ة ركحي��ة »إذ تجمع قط��ع الديكور
والمناظ��ر والمالبس واإلض��اءة لتتخذ من
الخش��بة فض��اء رؤيوي ًا يس��تثمر جمالية
المنظ��ور داخل التأطير المش��هدي ،وهي
بذل��ك إنج��از للن��ص المس��رحي انطالق ًا
م��ن نص��ه المكت��وب ،وإذا كان��ت القراءة
الس��ينوغرافية ترتبط بالعرض من خالل
وظيفي��ة العالم��ات المكاني��ة والزماني��ة
مع م��ا تحيل عليه م��ن ثقافة ،ف��إن هذه
العالمات تتحرك وفق أنساق مشفرة ،هي
في األصل عالم��ات وأيقونات ورموز وهذا
ما يجعله��ا تتحول إلى عناصر س��يميائية
ذات جمالية ش��كالنية وقادرة على التوليد
الداللي والرمزي (.)56
ويميز"باتريس بافيس" بين السينوغرام
والس��ينوغرافيا ،عل��ى أس��اس أن األول
ه��و النص»الدرامي المكت��وب إضافة إلى
عناص��ر أخ��رى مكمل��ة له م��ن قبيل نوع
الكتاب��ة المس��تعملة ون��وع الطباعة وكذا
الصور واس��تعمال األلوان ويدرسها دراسة
تيبوغرافي��ة ( ،)57بينم��ا ينب��ري لتعري��ف
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الثانية بكونها» فن تزيين المسرح وتأثيث
الخش��بة بالديكور والصباغة المناسبة له
كم��ا أنها عل��م تنظيم الخش��بة والفضاء
المسرحي«(.)58
كما أن السينوغرافيا قد »تطلق مجازا ً على
الديكور نفسه بل إن الس��ينوغرافيا علم
يطمح إل��ى أن يتج��اوز المعن��ى التزييني
()59
الم��ادي ليتعم��ق في عنص��ر الكتاب��ة
فيصب��ح المعد الس��ينوغرافي ذا دور هام
في صناعة العمل المس��رحي منذ مرحلة
الكتابة وصو ًال إلى العرض.
معنى هذا أن الكتابة السينوغرافية كتابة
ثالثية األبع��اد ألنها تتجاوز ح��دود المكان
إل��ى الزم��ان ،ث��م إن وضعي��ة الديكور قد
انتقلت من حالتها التزيينية الثانوية لتلعب
دورا ً هام�� ًا ف��ي تكميل العمل المس��رحي
وه��ذا أقرب إلى ما اصطل��ح عليه باتريس
بافيس باالنتق��ال من الرس��م إلى النحت
والعم��ران ( ،)60ويع��ود الفض��ل في تطور
مس��ار الس��ينوغرافيا إلى تط��ور الكتابة
الدراماتورجي��ة وإل��ى جمالي��ات العناي��ة
بالخش��بة ،وهما مع�� ًا نابعان م��ن الفهم
العميق للنصوص والعروض المسرحية.
وقد تط��ورت الس��ينوغرافيا وانتقلت من
مرحلة تأثيث الفضاء المسرحي وفق رؤية
واقعية حقيقية ومش��ابهة لما هو موجود
ف��ي نص الكاتب /المؤلِّف ،إلى تأثيثه وفق
نص المخرج ،وهي مرحل��ة تجاوزتها إلى
مرحلة اإلب��داع وخل��ق أبع��اد جمالية غير
موجودة ف��ي الكتابتي��ن مع ًا،ومعنى ذلك
أن الكتاب��ة الس��ينوغرافية أصبحت تخلق
لوحاتها وأثاثها وعالماتها الس��يميولوجية
تبع�� ًا لوضعيات المتلفظ وه��ي وضعيات
كثيرة ومتعددة وتحتاج إلى التأويل عوض ًا
عن تصوير مكان ثاب��ت وجامد غير قابل
للتغيير.
هكذا صارت الكتابة السينوغرافية تسعى
إل��ى جع��ل العمل المس��رحي أكث��ر إنتاج ًا
وغنى وتبرز ال��دالالت العميقة عبر تأويله
فني ًا على مستوى العالمات السيميولوجية
طلب ًا لتكامل النص /العرض المسرحي.
يعد"أدول��ف أبي��ا"()Adolphe Appia
و"إدوارغ غوردن كريج " (Edwarg Gordon
 )  Craigأحد أش��هر من ضخ��وا الحياة في
الكتابة السينوغرافية وفق مقاربة جديدة
مغايرة للسائد والمألوف»،فهما مع ًا رفضا
فك��رة أن يحاك��ي ديك��ور الخش��بة الواقع
بغي��ة إعط��اء مس��حة واقعي��ة و حقيقية
على الع��رض ،إذ إنهما ينطلقان من فكرة
أن الس��ينوغرافيا ليس��ت عم� ً
لا جامدا ً بل
هي جس��د ح��ي يتأث��ر ويؤثر فيم��ا حوله
م��ن ديك��ور وإن��ارة وموس��يقا ومؤث��رات
صوتية وغيرها ،)61( ...ول��ذا جاز لنا القول
إن الس��ينوغرافيا هي فن عرض الدالالت
القوي��ة بالصورة في المكان ال في الزمان
فقط وه��و األمر الذي كان يس��وقه نص
الكاتب الدرامي.
لقد اعتنى كل م��ن " أدولف أبيا" و"غوردن
كري��ج" باللوح��ات الفني��ة داخل الخش��بة
ب��ل وتجاوزاها إل��ى ما هو خارج الخش��بة
عبر االعتناء بالصال��ة وحتى خارج فضاء
صال��ة الع��رض بخاص��ة إذا تعل��ق األم��ر
بع��رض في اله��واء الطلق ،لق��د » تعقدت
مهمة الس��ينوغرافي مع اتس��اع ما يمكن
أن ندع��وه الحداث��ة المس��رحية ،ولم يعد
مجرد مسؤول عن مكان محدد (المنصة)،

ولذل��ك يمك��ن أن نق��ول إنه ف��ي مواجهة
رؤي��ة جدي��دة لعالق��ة المتلق��ي بالعرض
المسرحي ولس��قوط كثير من المفاهيم
واالعتب��ارات التقليدي��ة كالج��دار الراب��ع
والمعايش��ة والن��ص المق��دس ،وبالتالي
وأم��ام س��طوة المش��هدي– البص��ري،
والقراءة السيميولوجية الداللية ،كان البد
للمخرج من أن يلتفت إلى عناصر العرض
المس��رحي كله��ا مس��تنطق ًا إش��اراتها
وعالماتها وصو ًال إلى المعنى الذي ينطوي
علي��ه العرض المس��رحي (.)62هك��ذا يبدو
أن الس��ينوغرافيا فن يحاول التركيب بين
فضاءين :األول يش��كله الكات��ب الدرامي
في متخيل القارئ على مس��توى التحقق
النص��ي /بالق��وة ،والثاني يعم��ل المخرج
والمعد السينوغرافي مع ًا على إنجازه على
مستوى التحقق الفيزيائي  /بالفعل ،وهو
ما يمنح النص/العرض المسرحي إمكانات
س��ينوغرافية متعددة تبع�� ًا لخيال كل من
القارئ/المخرج/المعد السينوغرافي.
يعتب��ر الفض��اء المس��رحي ه��و م��ادة
الس��ينوغرافيا وموضوعه��ا األس��اس
( ،)63وه��ذا الفضاء متس��ع وش��امل يضم
الخش��بة والممثلين ويمتد إلى الحيز الذي
يش��غله الجمه��ور كذل��ك بما ه��و عناية
بالمكان الذي يش��غلونه وبما هو جزء من
كل وعنصر مكمل لبقية مكونات العرض
المس��رحي ويش��كل الفضاء المس��رحي
مادة الس��ينوغرافيا وموضوعها األساس،
وه��ذا الفض��اء متس��ع وش��امل يض��م
الخش��بة والممثلين مثلم��ا يمتد إلى الحيز
ال��ذي يش��غله الجمه��ور ،وربم��ا امتد إلى
خارج صالة العرض ،بما في ذلك الساحات
العام��ة الت��ي يلص��ق فيه��ا اإلع�لان عن
العرض المسرحي وكلها من اختصاصات
الس��ينوغرافيا .كم��ا أن زاوي��ة النظر على
الطريقة اإليطالي��ة أو الرؤية العامة تعتبر
من أهم االختي��ارات التي يعتني بها المعد
السينوغرافي.
هكذا يعتني المعد السينوغرافي بالخشبة
وبالم��كان المحي��ط بها ،وإل��ى جانب ذلك
يشكل فريق ًا للعناية بالمالبس والديكور
واإلض��اءة ،بخاص��ة أن المالبس جزء هام
من اكتم��ال العرض لما له م��ن دالالت قد
تحي��ل عل��ى الحقب��ة أوالح��دث التاريخي
المتصل باألح��داث ،مثلما قد تخترق هذه
المالب��س دالالته��ا األصلية لتن��زاح عنها
عندما يتعلق األم��ر بعرض رمزي أوعبثي
أو ميمي.
يب��دو إذا ً أن دور الس��ينوغرافيا يجت��از
المؤثثات ليش��تغل عل��ى جوهر النص لما
ل��ه من أهمية ف��ي إتمام الدالل��ة والتأويل
لحظ��ة الع��رض ،بخاص��ة أن الفض��اء
والديك��ور واإلضاءة آلي��ات الغنى للعرض
عنه��ا ،ث��م إن ه��ذا الفض��اء الدرام��ي
هو»الفضاء النصي الذي تنشئه اإلرشادات
المسرحية س��واء من حيث تحديد طبيعته
(غرف ،س��احة ،قصر) أو الشخصيات التي
تتح��رك في��ه (عدده��ا ،مالمحه��ا ،بعض
س��جاياها وصفاته��ا) ويمكن للق��ارئ أن
يتخيل كل شيء متكئ ًا على أدوات الفضاء
الدرامي ،وإذ يتحول النص إلى عرض يجد
الممثل ومن خلفه المخرج أن هامش الذات
المبدعة التي تس��عى إلى إفراغ طموحاتها
وأحالمها مرسوم س��لف ًا ،ولكن اإلرشادات
ف��ي األح��وال كلها ليس��ت قيودا ً تس��جن

اإلب��داع بل ه��ي اقتراحات واحتم��االت«( )64إل��ى جمالي��ات الكتاب��ة الدرامي��ة عموم ًا،
يطرحها الكات��ب الدرامي أمام أنظار بقية ولذل��ك اتخ��ذ اإلع��داد الدراماتورج��ي في
كتاب نص��ه الذين سينش��غلون ب��ه فيما المغ��رب أبع��ادا ً وتلوين��ات مختلف��ة بلغة
بعد ،كما هو الش��أن عن��د محمد بهجاجي معاص��رة ذات نفس مابعدرامي يس��تفيد
م��ن التق��دم والتط��ور ال��ذي يحصل في
في نص "كاتارسيس" إذ يقول:
الممثلة( :أو صوتها) يا الله  ،من أين ينبعث النظري��ة الدرامية ل��دى الغ��رب » ،ويمكن
اعتباره إفرازا ً ألش��كال التط��ور واالنتقال
هذا الصوت؟
(يتواص��ل الص��وت عل��ى إيق��اع تحركات الت��ي قطعه��ا المس��رح المغرب��ي م��ن
س��لطة المؤل��ف  -المخرج وص��و ًال إلى ما
طفلة األرجوحة )
جدائل الش��عر مرس��لة ...التاري��خ العتيق يمكن االصط�لاح عليه بس��لطة المخرج
يس��تدرجني إل��ى أن أقرأ في ه��ذا الضوء  -المؤل��ف ،بحيث ارتبط اإلع��داد بالتصور
الذي ينج��زه المخرج حول الن��ص الدرامي
انبعاث ًا لروحي.
(تصعد الطفلة إلى األرجوحة ،تحركها من قبل تقديمه على الخش��بة ،وقد أفرز هذا
األس��فل إلى األعلى ،و على إيقاع الهبوط التصور في التعامل مع النص المس��رحي
لجعل��ه قاب� ً
لا للع��رض ،جه��ازا ً مفهومي ًا
والصعود يتواصل الصوت)
اصع��دي أيتها الروح لتس��كني الملكوت ...في االش��تغال المس��رحي يض��م مفهوم
اإلع��داد الدراماتورج��ي ،ومفه��وم ن��ص
اهبطي و أعيدي الصعود...
(ترس��م الطفلة إش��ارات يفهم منها بأنها العرض ،ثم مفهوم الكتابة الدرامية الذي
يستجيب لهذا االش��تغال النصي أكثر من
بال لسان)
()65
مفهوم النص المس��رحي ،وما يوحد هذه
وأنا أيضا بال لسان يا إلهي!
نج��د في هذا المقطع إش��ارات إلى الصوت المفاهيم أن القاعدة النصية التي ينهض
والحركة ووضعية الممثل وكذا إلى صفاته عليها اإلنجاز المسرحي أصبحت في إطار
(طفلة ،خرس��اء) وكذا إلى مكان المش��هد هذا التصور عبارة عن كتابة درامية تعتمد
(فضاء اللعب ،ب��ه أرجوحة) ،وهي عناصر اإلعداد الدراماتورجي لتهيئ نص العرض،
يس��تلهمها المخرج والمعد السينوغرافي إنه��ا اش��تغال عل��ى ن��ص موجود س��لف ًا
إلعادة تش��كيل فضاء العرض المسرحي تعتري��ه عوائق م��ا (تقني��ة أوموضوعية)
وف��ق رؤية الكات��ب ووفق رؤيت��ه الخاصة تمنعه من أن ُيقَ ّد َم بالشكل األصلي الذي
يوج��د عليه على خش��بة المس��رح ،لذلك
كذلك.
تعده
مفهوم الإعداد الدراماتورجي:
تس��توجب إعادة كتابته كتابة درامية ُّ
نص ًا قاب ً
ال
إن الحدي��ث عن اإلع��داد الدراماتورجي هو إعدادا ً دراماتورجي�� ًا حتى يصير ّ
حدي��ث عن نص ث��ان يأت��ي بع��د مرحلة للع��رض ( .)68فاإلعداد إذا ً ه��و عملية إعادة
ض فيه��ا وجود ن��ص أول هو كتاب��ة الن��ص الدرامي من أج��ل مواءمته
َ��ر ُ
أول��ى ُيفْ ت َ
نص المؤلف ،وإال ما كان باإلمكان الحديث مع المن��اخ العام للجمهور الذي س��يعرض
ع��ن مفه��وم اإلع��داد ،وه��ذا األم��ر هام ل��ه س��واء اجتماعي�� ًا أوإثنوغرافي�� ًا أوديني ًا
ألنه يؤس��س لمب��دأ التكامل ف��ي العملية أوأيديولوجي�� ًا أوغي��ره ،و ق��د يك��ون ه��ذا
اإلبداعي��ة المس��رحية /الدرامي��ة ،ومعنى اإلع��داد عن نص مس��رحي عالمي ش��أن
هذا أيض ًا أن دراس��ة اإلعداد تنصب أساس ًا مس��رحية "لع��ب ال��دراري" الت��ي هي في
على دراس��ة نص المؤلف ،ويرى باتريس األصل إعداد لنص مسرحية "ليلة القتلة"
بافي��س أن " اإلع��داد " (   )Adaptationللكات��ب الكوبي "خوس��يه ترييان��ا " ،كما
مفه��وم تقن��ي يعني»إع��ادة كتاب��ة نص قد يك��ون عن نص مس��رحي عربي مثل
درامي ع��ادي موجه للق��راءة ،بغية جعله مسرحية "ش��هرزار" التي هي في األصل
موجه�� ًا للعرض وه��ذه العملي��ة هي من إع��داد ع��ن مس��رحية "حكاي��ات الملوك"
صميم عمل المعد الدراماتورجي« ( )66الذي لمم��دوح عدوان،أو عن ن��ص مغربي مثل
يضطل��ع بعملية االش��تغال عل��ى النص إع��دادات عب��د الق��ادر اعباب��و لنص��وص
المس��كيني الصغي��ر من��ذ مس��رحية
الدرامي.
تتع��دد التعريفات ولكن مهم��ا كان معنى "الجن��دي والم َّثال"،حت��ى مس��رحية عودة
أو تعري��ف عملية اإلعداد ،فإن��ه ال اختالف عم��ر الخي��ام (، )69ومعن��ى ه��ذا أن كتاب��ة
على كونه عملي��ة لتطويع النص وتغييره اإلعداد الدراماتورجي هي عملية توضيب
م��ن هيأته األول��ى إلى هيأة أخ��رى ،وهذا للنصوص الدرامية المكتوبة وفق رؤيتين
م��ا ذهب إلي��ه باتريس بافي��س ،من كون رؤي��ة الكتاب��ة الدرامي��ة ورؤي��ة الكتاب��ة
المع��د الدراماتورجي ُي ْعمِ ُل مش��رطه في الركحي��ة اإلخراجي��ة ،مع إدماج لإلش��ارات
النص الدرامي الموج��ه للعرض من خالل الخاص��ة بالمؤثث��ات الس��ينوغرافية
سلس��لة من عمليات »التقطيع والتشريح م��ن ديك��ور وإن��ارة كما ل��و أنها إرش��ادات
وإع��ادة ترتيب الس��رد ،أوتليين األس��لوب ركحي��ة م��ن جن��س الكتاب��ة الدرامي��ة،
أوتقلي��ص ع��دد الش��خصيات أواألمكنة ،الش��يء ال��ذي جع��ل م��ن مفه��وم "نص
والتركي��ز عل��ى بعض اللحظ��ات الدرامية الع��رض" مفهوم�� ًا مكتم� ً
لا ،وه��ذا يعني
القوية أوإضاف��ة نصوص ملحقة خارجية أن اإلعداد الدراماتورج��ي مفهوم محكوم
دخيل��ة عل��ى النص األصل��ي ،ناهيك عن بتص��ور مس��بق لخصوصي��ة الخش��بة
عملي��ات الترتي��ق والمونت��اج بي��ن النص وخصائصها()70ولع��ل أبرز مثال نس��وقه
الدرامي ونصوص موازي��ة أخرى ،أوإعادة هن��ا أعم��ال عب��د المجي��د اله��واس التي
��ب األمر تغيير اش��تغل فيها على اإلع��داد الدراماتورجي
س��بك النهاي��ة ،أوربما تط َّل َ
الحكاي��ة ()67أو ح��ذف بع��ض الفص��ول لمجموعة من الشهادات الواقعية بالشكل
أواللوح��ات أوتقليص عدد المش��اهد تبع ًا الذي يجعلها جاهزة للعرض على الخشبة
()71
لمدة العرض ،وهي كلها عمليات مسموح بخاصة ف��ي نصي��ه" :فيولون س��ين"
()72
بها ما دامت تخدم تصور اإلخراج.
و"سكيزوفرينيا".
يش��كل اإلع��داد مظه��را ً آخ��ر يض��اف يحيل اإلعداد المس��رحي في حالة انبنائه
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عل��ى ن��ص ذي هوي��ة مس��رحية»،على
أش��كال التحضي��ر كاف��ة الت��ي يخض��ع
لها ه��ذا الن��ص عل��ى جميع المس��تويات
المعرفية والجمالية قصد تجس��يده عملي ًا
على الخش��بة ،علم ًا بأن أشكال التحضير
المذك��ورة ال تقتص��ر فعاليتها على مجرد
التعديالت النصية الت��ي تقتضيها عمليتا
االقتب��اس واالس��تنبات ،ب��ل إنه��ا تتعدى
ذل��ك إلى وضع النص على مش��رحة النقد
أوقراءته قراءة تش��خيصية تس��بر أغواره
استكش��اف ًا لما قد يحبل ب��ه من إمكانيات
معرفية داللية أو مش��هدية س��ينوغرافية
تفعل في البناء الكلي للعرض ،وهو األمر
الذي يقتضي ب��دوره إجراء عمليات دقيقة
على بني��ة النص ،قد تتمث��ل في تفجيره
م��ن الداخ��ل إما إلس��كات ما ه��و منطوق
فيه مما ال يخدم العرض ،أوإلنطاق ما هو
مس��كوت عنه فيه ،وتأثيث فراغاته بدوال
مختلفة الطبائع ،تضم إلى جانب العنصر
اللغوي العناصر غير اللغوي��ة الدالة ،التي
يفترض أنها تمثل قيمة قصوى في إثراء
العرض (.)73
معنى هذا أن المعد الدرامي /السينوغرافي
مل��زم بسلس��لة م��ن العملي��ات الدقيقة
إلع��داد ن��ص معي��ن للع��رض ،وه��ذه
العملي��ات ق��د تخ��ص نص�� ًا م��ن طبيعة
مسرحية أونص ًا من طبيعة غير مسرحية
كأن يك��ون اإلع��داد ع��ن ن��ص ش��عري
أوروائ��ي أوقصصي أورس��وم تش��كيلية
أوكاريكاتوري��ة أوغيره��ا ،إال أن مايمي��ز
ه��ذا الن��وع م��ن النص��وص ذات الطبيعة
غي��ر المس��رحية ،أنها لحظ��ة اإلعداد في
حاج��ة إل��ى "المس��رحة" أي إل��ى إضف��اء
طابع التمس��رح عليه��ا ،عكس النصوص
المس��رحية األص��ل الت��ي تتوف��ر عل��ى
مقوم��ات س��ينوغرافية ودرامي��ة دقيقة،
واإلعداد من ثمة يحتاج إلى سلسلة أخرى
م��ن عملي��ات التطوي��ع والتوضي��ب بدءا ً
من»اختيار النص ،وترجمته إلى اللغة التي
يراد العرض بها ،وملء لفراغات النص من
المالحظ��ات التي يتركها الكات��ب الدرامي
للمخرج ف��ي اإلرش��ادات المس��رحية ،ثم
تأت��ي المرحلة األهم وه��ي مرحلة تأليف
العرض ،بواس��طة العالمات غي��ر اللغوية
الدالة من ديكور وإنارة وحركة وإكسسوار
وأداء وغيرها من العناصر التي يصطنعها
اإلخراج إلنت��اج معان جدي��دة )74(.فاإلعداد
الدراماتورج��ي به��ذا المعنى هو سلس��لة
م��ن اآلليات الدقيقة التي يق��وم بها المعد
الس��ينوغرافي لتوضيب نص معين مهما
كانت طبيعته (مسرحية أوغيرها) وجعله
نص�� ًا قاب ً
ال للع��رض باس��تحضار أفقين:
أف��ق التمس��رح النص��ي عل��ى مس��توى
الكتاب��ة (الكتابة الدرامي��ة) ،وأفق التحقق
الركح��ي على مس��توى الع��رض (اإلخراج
والسينوغرافيا).

�آليات ا�شتغال الإعداد ال�سينوغرافي:

إن االش��تغال /اإلعداد الس��ينوغرافي يبدأ
من حيث انتهى الكاتب الدرامي ،ويس��تلم
زم��ام إعادة كتاب��ة /إعداد الن��ص الدرامي
بالتركي��ز عل��ى الن��ص الفرع��ي ،أقصد
نص اإلرش��ادات المس��رحية الت��ي وجهها
الكاتب لكل من المخرج والممثلين والمعد
السينوغرافي نفسه ،وهي مكملة للنص
األساس��ي وهو حوار الش��خصيات ،ولذلك

ت��رى آن أوبرس��فيلد أن ن��ص اإلرش��ادات
المس��رحية ه��و ن��ص كثي��ف وعمي��ق
يس��توجب البح��ث والتحلي��ل العميقي��ن،
ألنه يحت��وي على معطيات ح��ول المكان/
الفض��اء والمالب��س والديك��ور واإلن��ارة
والص��وت وغيره��ا ،تق��ول موضح��ة» :إن
اإلرشادات المسرحية قد تشغل حيزا ً هام ًا
في العمل المس��رحي كما هو الشأن عند
أدام��وف أوصموي��ل بيكي��ت حي��ث يتحول
ن��ص اإلرش��اد المس��رحي إل��ى نص ذي
جمالي��ة خاص��ة ،ويكتس��ي أهمية كبرى
من خ�لال دالالت��ه والحي��ز الذي يش��غله
( ،)75وق��د انطلق��ت م��ن ن��ص "صموي��ل
بيكي��ت" (")Samuel Beckettأفع��ال دون
كالم""" Actes sans paroles (76باعتب��اره
نص اإلرش��ادات المس��رحية بامتياز ،ذلك
أنه جعل من األفعال مركز الحدث الميمي
دون حاج��ة إلى ال��كالم ،وهي مس��رحية
تلع��ب فيه��ا الدمي��ة ( )Marionnetteدورا ً
مركزي�� ًا ،لكن األه��م أن ه��ذا النص جاء
مليئ ًا باإلرشادات المسرحية وهي الموجه
األس��اس لح��ركات الش��خصية ب��ل إنه��ا
الرس��الة الموجه��ة إل��ى المخ��رج والمعد
الس��ينوغرافي ألنهما مع ًا من بإمكانهما
إخراج الدمية إلى حيز التحق��ق الركح��ي:

«الم�شهد:
الصحراء ،واإلضاءة مبهرة.

الحدث:

أثناء تراجع��ه إلى الوراء من الزاوية اليمنى
للخشبة ،يتعثر الرجل
يسقط ،ينهض فوراً ،ينفض عنه الغبار،
يفكر
صفير ينبعث من الجهة اليمنى للستار
يفكر ،يخرج من الجهة اليمنى.
يجد نفسه مرفوض ًا كذلك فيتراجع ،يتعثر
يسقط ،ينهض فوراً ،ينفض عنه الغبار،
يفكر
يغادر من الجهة اليسرى للستار.
يتراجع قلي ً
ال جهة اليسار ،يتعثر
يسقط ،ينهض فوراً ،ينفض عنه الغبار،
يفكر
()77
صفير ينبعث من يسار الستار» .
في هذا المقطع مثلما هو األمر في سائر
الن��ص ككل ،ال ن��كاد نج��د حدث�� ًا أو حوارا ً
بل كل ما هنالك سلس��لة من اإلرش��ادات
المس��رحية الموجه��ة بعناي��ة إل��ى كتبة
النص��وص الالحق��ة والموجه أساس�� ًا إلى
الع��رض ،وهنا يبدأ عم��ل كل من المخرج
والمعد السينوغرافي.
يواجه الكاتب سلس��لة م��ن التحديات التي
يبقى أهمه��ا تلك النص��وص الخالية من
اإلرشادات المسرحية ،ألن الكاتب الدرامي
يجع��ل نص��ه مفتوح�� ًا وهن��ا تب��دأ مهمة
المخ��رج والمع��د الس��ينوغرافي إذ يصبح
مجال الخيال رحب�� ًا أمامهما الختيار الزمان
والمكان والفضاء السينوغرافي واإلضاءة
وغيرها تبع ًا لتأويلهما الخاص للنص.
هكذا يحاول المعد الس��ينوغرافي إعادة
بناء /كتابة الن��ص الدرامي إلى أن »يصبح
النم��وذج المجس��د (الماكيت) جاه��زاً ،ثم
تأتي بعد ذلك مرحلة بناء الديكور بإشراف
مصمم المكان ،ويجد السينوغراف نفسه
مس��ؤو ًال ع��ن ورش��ة عم��ل م��ن نجارين
ورس��امين ومصممي أزياء ،وهؤالء عملي ًا
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يترجم��ون أفكاره إل��ى واقع ملم��وس (،)78
وه��و عمل ج��اد يس��عى في��ه كل عنصر
فاع��ل إل��ى إتم��ام عمل��ه بالش��كل الذي
يجع��ل الع��رض منس��جم ًا ال تناف��ر بي��ن
مكوناته ،ولذلك تنطل��ق "باميال هاوارد "
( ) Pamila Hawardم��ن الق��ول إن عملية
قراءة العمل المسرحي لم تكن يوم ًا عم ً
ال
س��ه ً
ال ،ألن المع��د الس��ينوغرافي مطالب
بمراع��اة ش��روط لق��اء الجمه��ور بن��ص
الكات��ب الدرام��ي ،وهو أمر يختل��ف تمام ًا
عن ق��راءة الق��راء للنص مكتوب�� ًا ،ولذلك
فالمعد الس��ينوغرافي مطالب بالتعايش
والتأقلم م��ع النص ردح ًا م��ن الزمن حتى
يصير جزءا ً من حيات��ه اليومية ،مثلما أنه
مطالب باالس��تئناس بالممثلين والمخرج«
( )79حت��ى تنس��جم رؤيت��ه م��ع رؤيته��م
للعمل الدرام��ي دون تنافر ،ولكي ال يكون
عمله نش��ازا ً إذا ما قورن مع عمل المخرج
بمعي��ة الممثلي��ن ،ولذل��ك فه��و مطال��ب
أثناء عملية القراءة بأن يس��تخدم حواسه
وإحساس��ه الداخلي للتعاي��ش مع النص،
فيجعل للكلم��ات أصوات�� ًا ويعطيها حقها
من النبر والتنغي��م ،ويخلق لتلك األصوات
ألوان ًا تالئمها ،ويكسو تلك األلوان أصباغ ًا
يجعلها منس��جمة في لوح��ات فنية كبرى
تؤثث فضاء العرض المس��رحي ( )80وهذه
العمليات /اإلجراءات الت��ي يقوم بها المعد
الس��ينوغرافي يج��ب أن تخل��ق من نص
الكات��ب الدرام��ي» ،عرض ًا مميزا ً ال يش��به
بقية العروض السابقة ( )81سواء بالنسبة
للكاتب نفس��ه مقارنة مع بقية الكتاب ،أو
بالنسبة للمخرج مقارنة مع العروض التي
أنجزها سابق ًا.
تعتبر اإلرش��ادات المس��رحية هي المجال
أوالحي��ز ال��ذي يش��تغل علي��ه المع��د
الس��ينوغرافي أو المخ��رج أكث��ر م��ن أي
عنصر آخر في الن��ص ،وهذا اليعني إلغاء
الن��ص بل عل��ى العكس إنما ه��و اهتمام
بحي��ز مكت��وب موج��ه لفئ��ة مس��تهدفة
م��ن الق��راء المتخصصي��ن ه��ي فئ��ة
اإلعداد الس��ينوغرافي ،وال عج��ب أن نجد
أن "ميش��يل إيساش��اروف "(Michael
 )Issacharoffق��د اجترح مفه��وم »القراءة
اإلرشادمس��رحية (،)Didascalecture)  (82
عل��ى أس��اس أنها ق��راءة تس��تحق عناية
هامة من قبل الدراسات األدبية واللسانية،
وقد طور هذا المفهوم ليتجاوز مجرد كونه
ج��زءا ً من الن��ص الدرامي ليصب��ح خطاب ًا
خاص ًا هو خطاب اإلرش��اد المس��رحي ،بل
إن��ه أصبح جنس�� ًا أدبي�� ًا  /لس��اني ًا متفردا ً
وقائم الذات هو جنس اإلرش��اد المسرحي
( ،)Genre didascalique( )83وه��و م��ا
يعكس األهمية التي يوليها "إيساشاروف"
لهذا الخط��اب باعتباره صل��ة الوصل بين
مكونات الخطاب المسرحي نص ًا و عرض ًا.
ال يس��عنا في الختام إال الق��ول إن الكتابة
الدرامية أف��ق يتعدد وينفت��ح على العديد
من المباحث النظرية والنقدية في التحليل
الدرامي ،بما أنها تحمل في طياتها مالمح
التحول واالنتقال م��ن النص إلى العرض،
وهي ف��ي كل م��رة تنثر حوله��ا بقايا من
آث��ار النص الدرام��ي على بقي��ة الكتابات
الت��ي تل��ي الكتاب��ة الدرامي��ة ،أقصد هنا
الكتاب��ة اإلخراجية/الركحية وكتابة اإلعداد
الدرامي والكتابة الس��ينوغرافية والكتابة

المش��هدية ب��ل وحت��ى كتاب��ة التلق��ي
الت��ي ترس��مها أي��ادي النق��اد والمحللي��ن
الدراماتورجيين وفق استحضار انطباعات
الجمه��ور وخب��رة الفنيي��ن والتقنيين في
الفنون المرتبطة بالمسرح كافة .
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النظرية الشعرية
"م�سرحية �ساللم يعقوب �إخراج د.حاكم م�سعود  -العراق

إن اعتبار النص

الدرامي نصا أدبيا،
يجعله يحتكم

لشروط النتاج

األدبي ،وإلى تطور
النظريات األدبية

والمناهج النقدية

بروزيين عبيد

إن الحدي��ث ع��ن الجدلي��ة القائم��ة بين
ن��ص المؤل��ف الدرامي ون��ص المخرج
المس��رحي ،ه��و ف��ي حقيق��ة األم��ر،
ٌ
حديث نس��بيا ،مقارنة بتاريخ المس��رح
العري��ق ،ألن وظيفة المخ��رج لم تظهر
إال ف��ي الق��رن الثامن عش��ر م��ع الدوق
س��اكس منينج��ن ،ومن��ذ ذل��ك الحين،
أصب��ح المخرج يضطلع ب��دور كبير في
تش��كيل معال��م العروض المس��رحية،
حي��ث يعب��ر ع��ن تصورات��ه وتوجهاته
في الرؤية اإلخراجي��ة التي تك ّون ،عادة،
رؤيته للعالم.
وأم��ام المكان��ة المهم��ة الت��ي أصب��ح
المخرج يحظى بها في المسرح الحديث
والمعاصر ،ستقوم الدراسات المسرحية
باستثمار السيميائيات في دراسة الجانب
الفرجوي ،أو ما يسمى بالنص الفرجوي،
والمقصود عوالم الخش��بة المس��رحية
وما تزخر به من رؤية إخراجية ،وديكور،
وس��ينوغرافيا ،وإضاءة ،وتمثيل .وهكذا
أصبح��ت مكون��ات العرض المس��رحي
معط��ى للق��راءة والتأويل ،بع��د أن كان
النص الدرامي مركز العمل المس��رحي،
فانتقلنا من هيمن��ة خطاب المؤلف إلى
هيمنة خطاب المخرج.
المسرح بهذا المعنى ،فن أدبي وفرجوي
بامتياز ،ألن��ه يتكون من ن��ص المؤلف
ون��ص المخ��رج ،أي الرؤي��ة اإلخراجي��ة
للعرض المس��رحي ،وبهذا يتم االنتقال
من الخطاب األدبي إل��ى خطاب الفرجة،
أو من الن��ص الدرامي إلى خطاب الركح،
الذي يوظف عالم��ات لغوية وغير لغوية
 des signe non verbauxلبن��اء
معال��م العم��ل المس��رحي ،ولك��ن هذا
االنتق��ال ال��ذي يرتب��ط بتنوي��ع ط��رق
التعبير ،طرح إش��كاالت نقدي��ة كثيرة،
ألن ن��ص المؤلف ،باعتب��اره نصا أدبيا،
تحكم��ه العدي��د م��ن القواع��د ،والت��ي
تتأط��ر تحت نظري��ة األجن��اس األدبية،
فجمالي��ة الن��ص الدرام��ي ترتب��ط
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بمقوم��ات الجن��س أو الن��وع ،والقص��د
بنيت��ه التي تمي��زه عن باق��ي األجناس
األدبي��ة األخ��رى ،لذلك يمك��ن القول إن
النص الدرام��ي ،وبانتس��ابه إلى األدب،
ال يمك��ن تحدي��د مقومات��ه الجمالي��ة
إال بربط��ه بنظري��ة األدب ،وبالتال��ي،
س��يصبح عم��ل الناق��د المس��رحي هو
دراس��ة األدبي��ة أو الش��عرية ،وذل��ك
بالتركي��ز على الخصائص النوعية التي
تشكل فرادة المسرحية مثل االنزياحات
اللغوي��ة ،وتوظي��ف الزم��ان والم��كان،
والش��خصيات ،والص��راع الدرام��ي،
واإلرش��ادات المس��رحية...إلخ ،بينم��ا
يس��تدعي العرض المس��رحي ،تصورا
شموليا يش��كل قالبا يستحضر المؤلف
والمخرج والممثل والس��ينوغراف ،وكل
هذا خاضع لتصور المخرج المس��رحي،
ألنه يتحكم في جمي��ع مكونات العرض
المس��رحي ،وهن��ا س��ينصب دور الناقد
على مفه��وم التمس��رح ،Théâtralité
من خالل السيميائيات ونظرية التلقي،
أو غيره��ا من المقارب��ات التي يمكن أن
توظف لدراسة الفرجة المسرحية.
وليس األم��ر بالبس��اطة التي ق��د يبدو
عليه ،ب��ل إن اختالف الوس��ائل العديدة
في المس��رح ،أدت إلى صراع بين سلطة
المؤلف وس��لطة المخرج ،فألفت العديد
م��ن الكت��ب لتوضي��ح دور كل منهم��ا،
غي��ر أن م��ا يهمنا هنا ،لي��س رصد هذا
الصراع ،بل التركيز على جماليات النص
الدرامي ف��ي عالقته بش��عرية العرض
المس��رحي ،وه��و ال��ذي يعك��س رؤى
مختلف��ة ،تبتدئ برؤي��ا المؤلف وتنتهي
برؤي��ا المخ��رج ،لذلك ،فهم��ا يتكامالن
في تش��كيل العمل المسرحي ،وإن كان
هذا ال يعن��ي أن كال منهما لم يس��تطع
تحقيق اس��تقالليته الخاص��ة .وإجماال،
إن شعرية النص الدرامي ،كنتاج خالص
للمؤلف ،يحتكم إلى الخصائص المميزة
لهذا النوع األدبي ،وبالتالي فإن جماليته،

ترتب��ط ببنيته ،وش��كله الع��ام ،وطريقة
مقاربت��ه ،بينما يرتبط الع��رض بمؤثثات
الركح في عالقته بالنظريات المسرحية.
إن الفص��ل بين الن��ص الدرامي والعرض
المس��رحي ،أو بين نص المؤلف والمخرج،
هو م��ن بي��ن المزال��ق الكبي��رة التي وقع
فيها المس��رح الحديث والمعاصر ،ذلك أن
يكم��ل اآلخر ،فكل ق��ارئ ألي
كال منهم��ا ّ
عمل أدب��ي ،يعد مخرجا بالض��رورة ،ألنه
يس��تعمل خياله لتأوي��ل الرم��وز اللغوية
ليبين أفكار النص ،فيرس��م ف��ي أخيلته،
ما يتوهم أنه يق��رأه ،وبالتالي فكل مؤلف
بعدي.
مخرج وكل مخرج مؤلف
ّ
إن اعتب��ار الن��ص الدرام��ي نص��ا أدبي��ا،
يجعل��ه يحتك��م لش��روط النت��اج األدبي،
وإلى تط��ور النظري��ات األدبي��ة والمناهج
النقدي��ة ،من��ذ الش��كالنيين ال��روس إلى
ما بع��د البنيوي��ة ،وهذا يجعلن��ا نعود إلى
ياكوبس��ون الذي يعتب��ر األدبية بأنها هي
"الت��ي تجعل من إنت��اج ما إنتاج��ا أدبيا"،1
وهذا يعني مراعاة عناصر المسرحية ذات
الخصائ��ص األدبية ،وذل��ك بالتركيز على
االنزياحات اللغوي��ة ،وبنية النص الدرامي
(الشخصيات ،الزمان المكان ،الصراع،)...
وطريقة توظيف ه��ذه العناصر هي التي
تجعل النص الدرامي إنتاجا أدبيا.
والعناي��ة بهذه العناصر األدبية ،أيضا ،من
ط��رف النقاد والدارس��ين للمس��رح ،جعل
المؤلف يهيمن –ردح��ا طويال من الزمن-
على العمل المسرحي ككل ،قبل أن نصل
إل��ى عص��ر س��ماه روالن بارت ف��ي إحدى
مقاالت��ه بعصر الص��ورة ،حي��ث هيمنت
الوس��ائل البصري��ة عل��ى المجتمع��ات
الحديث��ة ،وأصبح��ت وس��يلة للمعرف��ة،
وش��كلت وعي اإلنسان بنفس��ه وبالواقع،
البصري والمشاهد من سيمات
لذلك ،يعد
ّ
العص��ر الحدي��ث ،خصوص��ا بع��د توالي
ظه��ور النظريات األدبي��ة ،ومن هنا أصبح
المس��رح يول��ي عناي��ة خاص��ة بالجوانب
البصرية في الع��روض ،حيث دخل عوالم
التجريب لتظهر سلطة المخرج من جديد،
وما أقصده بس��لطة المخرج ،هو دوره في
رسم معالم العرض المس��رحي ،وليست
الس��لطة بمعن��ى الس��يطرة والهيمن��ة.
وحت��ى الذين يتحدث��ون عن الص��راع في
المسرح ،هم في حقيقة األمر ،ال يميزون
بي��ن التألي��ف واإلخ��راج بكونهم��ا مهنة،
وبين كونهما إبداعا يس��تقل كل واحد عن
االخر بطرائق التعبير ،وانتس��اب األول إلى
نظرية األدب والثاني إلى نظرية الفرجة.
تق��وم حقيق��ة الص��راع بي��ن المؤل��ف
والمخرج عندما قام ه��ذا األخير بتقليص
الملفوظ الحواري على خش��بة المس��رح،
واعتن��ى بالجمالي��ات البصري��ة من خالل
تجريب ط��رق جديدة ف��ي التعبير ،تعتمد
باألس��اس عل��ى توظي��ف التكنولوجي��ا
واالكتشافات العلمية ،وهكذا "نخلص إلى
أن التجري��ب في المس��رح الغربي كان هو
أس��لوب البحث عن حداثة مسرحية تبتعد
عن السلطة األحادية للنص ،وترتمي في
أحضان جمالية فضائية".2
لقد فت��ح التجري��ب افاقا واس��عة للمخرج
ليبن��ي رؤيت��ه الجمالي��ة عل��ى مكون��ات

بصري��ة ،واتس��ع دوره ليتج��اوز الترجمة
الحرفية للنص الدرامي ،بل أصبحت اللغة
الملفوظ��ة فوق خش��بة المس��رح تتراجع
عن مكانتها الرئيسة ،وتقلصت هيمنتها
الطويلة في المس��رح الكالس��يكي ،حيث
ظه��ر مايرخول��د وكروتوفس��كي وأرط��و
وغيره��م ،يدعون إلى اعتماد لغة الجس��د
والتركي��ز على اللغ��ة البصرية ،خصوصا
بعد تأثرهم بالمس��رح الشرقي فـ"إليجاد
التأثي��ر ال��ذي كان يرغب فيه أرتو ،س��عي
إلى لغة مس��رحية تق��وم أوال على الحركة
والص��وت ،وه��و بالنس��بة لفكرت��ه ع��ن
الحرك��ة يدي��ن بالفضل إل��ى إدراكه لكنه
المسرح الشرقي".3
لقد استطاعت التجارب المسرحية الحديثة
والمعاصرة ،الحد من س��لطة المؤلف ،بل
جعلت أمثال رينيه ويليك ،وأوس��تن وارين
ف��ي كتابهم��ا "نظري��ة األدب" يقران على
أن "المس��رحية مازال��ت كم��ا كان��ت بي��ن
اإلغريق فنا مختلطا ،أدبيا بشكل مركزي
وال ش��ك ،لكن��ه يش��تبك أيض��ا بالعرض
يس��تفيد م��ن مه��ارة الممث��ل والمخ��رج
وصان��ع األزي��اء ومهن��دس الكهرب��اء"4
وهكذا كان المس��رح فنا مختلطا باحتوائه
أجناس��ا أدبية مختلفة ،وأش��كاال فرجوية
متع��ددة .إن النص الدرام��ي بهذا المعنى،
نص مس��رحي بامتي��از ،أي أنه نص أدبي
وفرجوي ،وهذا يعني أنه فن مختلط ،حيث
يحتوي على خصائص أدبية وفرجوية في
االن نفس��ه ،وكل تص��ور ح��ول الظاهرة
المسرحية يستبعد جانبا من هذه الجوانب
يعد تصورا ناقصا.
ألن م��ا يهمن��ا هنا ،لي��س رص��د الصراع
التاريخ��ي بينهم��ا ،وهيمنة خط��اب على
آخ��ر ،بق��در م��ا نصبو إل��ى الوق��وف عند
الخصائص النوعية لكل منهما.
تثي��ر النظري��ة الش��عرية العدي��د م��ن
اإلش��كاالت اإلبس��تيمية واإليتيمولوجية،
األول��ى تتعلق بتاري��خ األدب والفرجة ،وما
حققاه م��ن تراكم كم��ي ،والثانية ترتبط
باألصل اللس��ني للكلمة ،فهو بمعنى من
المعاني ،يبحث عن مميزات وخصوصيات
الخط��اب األدب��ي والفرج��وي عل��ى ح��د
سواء .لكن المس��رح  -ولكونه فنا بصريا
بامتي��از -يحت��وي ف��ي بنيت��ه التعبيري��ة
المركبة أكثر من خطاب ،يتجاوز من خالله
النص الدرامي إلى العالمات الركحية التي
تشكل العمل المس��رحي ،وهذا ما يجعل
من الشعرية نظرية قادرة على استنطاق
الن��ص والع��رض عل��ى ض��وء المناه��ج
النقدية الحديثة.
والش��عرية ف��ي عالقتها بالمس��رح ،ال بد
له��ا من رص��د الخصائ��ص الفنية للنص
الدرامي ،األمر الذي ال يتحقق إال من خالل
وضع��ه في س��ياق تط��ور نظري��ة األدب،
والوظائ��ف الت��ي تحكم��ه ،فه��و يضطلع
"بث�لاث وظائف :وظيف��ة درامية ،وظيفة
ش��عرية ،وظيف��ة تواصلي��ة ،بالنس��بة
للوظيف��ة الدرامية ،إن النص المس��رحي
ه��و أوال ال��ذي يحم��ل الفع��ل l’action
وأحيانا يفسره .إن الحوار محمل بمعلومات
واضحة أو مضمرة تتعل��ق بجريان الفعل
أو الح��دث .لكن –ه��ذه الوظيف��ة الثانية-
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إن الخ���روج م���ن ه���ذا المأزق،
يس���توجب إقامة تصور شامل
ح���ول الظاه���رة المس���رحية
باستحضار أبعادها المتعددة،
وه���و ما نلمس���ه ،حت���ى اآلن
عل���ى األق���ل ،ف���ي النظري���ة
الش���عرية باعتباره���ا نظري���ة
عامة ل�ل�أدب والفرجة ،وهي
ق���ادرة عل���ى أن تكش���ف
الخصائ���ص الجمالي���ة والفنية
لخطاب المؤلف والمخرج معا،
للن��ص المس��رحي وظيفة ش��عرية ،ذلك
أن��ه يس��تعمل مث��ل أي ن��ص أدب��ي ،كل
الحي��ل أو المه��ارات الكتابي��ة ،اس��تعارات
 Métaphoresكتاب��ات Métonymies
وهو بذلك يستجيب لغاية جمالية".5
إن ه��ذه الوظائف الث�لاث ،هي التي تجعل
النص الدرام��ي نصا أدبيا قابال للدراس��ة
األدبي��ة ،ولك��ن التركي��ز عل��ى الوظيف��ة
الثاني��ة ،أي الوظيف��ة الش��عرية ،تجع��ل
الش��عرية ق��ادرة عل��ى رص��د المق��والت
الجمالي��ة للن��ص الدرام��ي .أما بالنس��بة
للعرض ،فإن الش��عرية تركز على دراسة
العالم��ات غير اللغوية م��ن قبيل الحركات
واإليماءات والديكور واإلضاءة وغيرها من
العناصر الركحية األخرى.

الهوام�ش:
 - 1ج��ون كوهين ،اللغة العليا ،النظرية
الش��عرية ،ترجم��ة أحم��د دروي��ش،
المجلس العلمي للثقافة ،ط  1975ص:
.9
 - 2سعيد الناجي ،التجربب في المسرح،
التجريب بين المس��رح الغربي والمسرح
العرب��ي ،دار النش��ر المغربي��ة ،ط1
 ،1998ص62 :
 - 3جم��ال أحم��د عبب��د الرحم��ان
عج��وز ،الديك��ور واألزي��اء بي��ن عناصر
الس��ينوغرافيا ،عال��م الفك��ر ،ع  1ص:
.302
 - 4رينيه ويليك أوس��تن وارين ،ترجمة
مح��ي الدي��ن صبح��ي ،نظري��ة األدب،
المؤسس��ة العربية للدراس��ات والنشر،
 ،1987ص		 .240 :
 - 5أحم��د بلخي��ري ،نح��و تحلي��ل
دراماتورج��ي ،دط ،دت ،ط  ،2004ص:
.97

تجليات الشعرية
				 في الرؤى اإلخراجية
قراءات المسرح العربي للنص الشكسبيري

(صالح القصب) و(حكيم حرب) مثا ً
ال

ه��ل إن خط��اب العرض المس��رحي هو الت��زام مطلق بح��دود المدونة
النصي��ة..؟ وهل إن مش��اهد العرض المس��رحي التي يرس��مها ويبني
هيكله��ا المخرج هي تطبيق حرفي لما تحدده تل��ك المدونة..؟ وهل إن
فضاء العرض يس��تمد قيمته من درجة تطبيق خطوط تلك المدونة..؟
أم إن الرؤية اإلخراجية هي مقارب��ة فنية ومقترح فكري وقراءة جمالية
مفتوح��ة ت��م إنتاجه��ا ف��ي مصن��ع تكنولوجيا صناع��ة ه��ذا الخطاب
المس��رحي ,وخضعت آلليات التش��غيل وإعادة اإلنتاج..؟ وال شك في إن
مثل هذا األجراء يرتبط حتما بمجمل س��ياقات التحول من نظام عالمي
الى آخر تنعكس فيه وخالله مجمل التغيرات والتصورات التي تمثل أولى
منطلقات تشكيل الرؤية اإلخراجية..

أ.د .رياض موسى سكران
العراق

م�سرحية مكبث �صالح الق�صب
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وانفتح مدى هذه األسئلة واتسع بشكل الفت في الرؤى اإلخراجية
المس��رحية العربية المعاصرة ,ال س��يما تلك الرؤى التي تشكلت
على أساس قراءة النص الشكسبيري ,حيث تبدلت وتعدلت نظم
بناء الخطاب المس��رحي وتط��ورت آليات تش��كيله ،بعدما تركت
التحوالت االجتماعية وتداعيات الحروب وتطور الحركات الطليعية
آثارها في مجمل وحدات منظومة القيم الفنية واألنماط الجمالية
التي كانت سائدة في األعمال المسرحية ،وبدأت األنماط واألشكال
التي كان يقبل بها جمهور العرض المسرحي تتعدل وتتبدل ,وحل
محله��ا تنوع وتداخل وتم��اه في المعايير الفني��ة والقيم الجمالية
التي تتعاضد في عملية إنتاج الخطاب المس��رحي الذي تجلى في
أسطع نماذجه عبر تجارب (مس��رح الصورة) التي بشر بها عمليا
ونظري ًا المخرج المسرحي العراقي (صالح القصب) والتي أصبحت
عالمة ش��اخصة في خارطة التجريب المسرحي ,ومنعطفا كبيرا
في عملية إعادة تش��كيل الذائقة الجمالية لجمهور المس��رح ,مع
تجارب المخرج المس��رحي األردني (حكيم حرب) التي تجلت فيها
أنس��اق لغة ش��عرية تمتد عبر فض��اءات صوري��ة مفتوحة على
أبعاد المعنى العميق الذي يتش��كل عبر (لغة المشهد المسرحي)
العابرة لمفردات المدونة النصية لغوي ًا..
فم��ا منطلقات تش��كيل الرؤية عند هذي��ن المخرجين..؟ وما
آليات قراءة تلك الرؤية التي تكش��فت عب��ر خطابهما القائم على
أساس القراءة اإلخراجية للنص الشكسبيري..؟.

ـ �شعرية العر�ض الم�سرحي..

يمتلك العرض المس��رحي أدوات وعناصر تشكل كيانه المادي
والمعن��وي ,وه��ي تبث مع��ان خاصة وعام��ة ،موحي��ة ومختزلة
ومكثفة لما هو موجود في الواقع ،وجميع تلك األدوات كالممثلين
والس��ينوغرافيا وملحقاتها انما هي مثل الح��روف والكلمات التي
تنتظم ف��ي بنية الجمل��ة ،لتنتج المعن��ى ..فالممثل��ون ووحدات
السينوغرافيا والعالقات بين مجمل مكونات مشاهد العرض هي
وحدات تركيبية تشكل منطلق ًا إجرائي ًا في عملية التلقي ،انطالقا
م��ن إن الع��رض المس��رحي ,يخترق عب��ر اس��تعاراته ومجازاته،
ذلك التصوير المباش��ر والنقل الحرف��ي واالقتباس الفوتوغرافي
للواق��ع ،وهي الدعوة الت��ي طالما نادى بها (ستانسالفس��كي) اذ
يق��ول:ـ (من الضروري أن نصور الحي��اة ،ال كما تحدث في الواقع،
ولكن كما نحس��ها ,على نح��و غائم في أحالمن��ا ورؤانا ولحظات
سمونا الروحي).
وبم��ا إن الهاج��س واليقي��ن النق��دي ال��ذي يتحكم ف��ي رؤيتنا
وفي قراءاتنا لعدد من التجارب المس��رحية العربية ،يؤشر لوجود
ق��راءات ورؤى مفترض��ة أخرى ممكن��ه ومتع��ددة لمعنى خطاب
العرض المس��رحي ذات��ه من قبل نف��س المخ��رج أو مخرج آخر،
وه��ذه القراءات تمثل مجموعة من المعاني المفتوحة التي يمكن
تبنيه��ا والدفاع عنها ،مع إنه��ا قد تناقض ق��راءات أو معان أخرى
قابلة أيض�� ًا للتبني والدف��اع اعتمادا على مجس��ات مناهج النقد
المسرحي الحديثة ،كما هو الحال في الكثير من نظريات ومناهج
النقد األدبي الحديثة ،ال سيما مناهج ما بعد البنائية ،وهي تسعى
ال��ى تعليل تع��دد المعان��ي والقراءات ودراس��ة المش��كالت التي
تتولد عن��د محاولة اس��تخالصها من الخطاب ال��ذي يبثه العرض
المس��رحي ،وه��ي محاول��ة تكش��ف عن حقيق��ة ع��دم إمكانية
الوصول الى معنى ما بش��كل كامل ومحدد ودقيق ومباشر وبعيد
ع��ن االفتراضات األخرى ،وهذه الحقيقة ه��ي التي منحت خطاب
هذه التجارب المس��رحية امتياز ش��عريتها ،بحكم انطوائها على
درجة من الغموض ,والقصد بالغموض هنا ،هو الغموض الفني
الغني بالدالالت اإليحائية التي تش��كل ثروة داللية تهيء السبيل
إلثبات فردية اإلبداع وخصوصيته على نحو ال يفضي الى اإلبهام
والتعمي��ة والخ��وض في متاه��ات التجري��ب الش��كلي ،وإنما الى
تحقيق فعل جمال��ي ,بعيدا ً عن المعاني الخابي��ة الخائبة .فض ً
ال
ع��ن إن جوهر خطاب هذه التجارب ،أق��ام عبر جدلية الفن والواقع
مس��افة بين العالم والخط��اب المعبر عنه ،ومثل هذه المس��افة
هي التي تتيح التقب��ل الجمالي ,النطوائها على تلك الفرادة التي
تباطن سرا روحيا ,يؤسس لفعل التواصل مع المتلقي.

وف��ي محاولة البحث ع��ن المعنى في عروض المس��رحية التي
أنجزه��ا كل م��ن الفن��ان ص�لاح القص��ب وحكيم ح��رب ،ال نجد
الحقيقة ظاهرة على الس��طح ،فهي ليس��ت الش��يء مجردا ً من
شيئيته ،وإنما هي الشيء وما يكمن فيه من شيئية خاصة ،وبهذا
المنظور تتضح ضرورة الحفر ف��ي الطبقات الباطنية وصو ًال الى
األس��اس الذي قضى بان يكون دال الع��رض دا ًال ومدلوله مدلو ًال،
فالتأويل هو سلوك آركيولوجي يحفر عميق ًا في بنية نص يقدم
نفس��ه وكأنه يخفي كنزاً ،ينبغي أن يكتش��فه التأويل ,وفي تلك
العملية الالنهائية يكمن مصدرا ً رئيس ًا من مصادر حيوية خطاب
الع��رض المس��رحي في هاتي��ن التجربتي��ن ،ومصدرا ً مس��تمرا ً
لقيمة ه��ذا الخطاب بالنس��بة للمتلق��ي ،اذ يمكنه أن يس��تقبل
رس��الة العرض بالمس��توى نفس��ه الذي يدعوه الى االفتراض إن
هذا الخطاب النصي الذي تركه شكس��بير بوساطة هذه الطريقة
النصي��ة قد قص��د منه أن ي��ؤول به��ذه الطريقة أو تل��ك ،وجرى
تركيبه وفق ًا لذلك ،وفي ضوء التركيز على المعنى ،بوصفه غاية
أو داللة ,أي تلك المجموعة التي ال نهاية لها من التشابهات القائمة
على االفتراضات العامة التي يوحي بها العرض المسرحي.

فم��ا يمن��ح الحياة لعرو���ض م�سرح ال�صورة للق�ص��ب �أو لعرو�ض
حرب ,هي تحديدا ًتلك ال�صفة الالنهائية التي تتمتع بها.
وهكذا فان النصوص الشكس��بيرية تبقى نصوص ًا مفتوحة ال
تنضب وال تنتهي ,ألنها تثير الجدل باستمرار وتطرح األسئلة التي
تبق��ى تبحث عن إجاب��ات متجددة بتجدد األزمن��ة ,فاإلحاالت التي
يباطنها العرض المسرحي الذي ينطلق من المتن الشكسبيري,
مثل طاقة ال تفنى ,بل إنها تستحدث وبشكل مستمر ,ولعل هذا
م��ا يبرر انفت��اح عرض مس��رحية (مكبث) لص�لاح القصب على
ثواب��ت ومفهومات عل��م النفس حيث عالم الحل��م ,وكأن المخرج
يعلن صراحة إن نقل الواقع إلى المس��رح هو خداع للمتلقي ,ألنه
يحمله على إن يتوهم إن ما من حقيقة يعترف بها س��وى الواقع,
ف��ي حي��ن إن مجمل نظري��ات علم النف��س تؤكد عل��ى إن الجزء
األكبر م��ن الحقيقة يكمن في الحلم والخي��ال ,وهذا ما جعل من
صور هذا العرض تمتاز بقدرتها على عدم االستنفاد ,ليس فقط
بس��بب تعقد نظامه��ا التركيب��ي والبنائي فحس��ب ,وإنما فضال
عن ذلك بس��بب إش��اراتها إلى أعماق النفس التي هي في أساس
جوهره��ا أعماق غامضة ,ألنها مرتبط��ة بعالم األحالم وما ينتج
عنه ,وهذا المس��توى من القراءة هو الذي جعل من إس��تراتيجية
تش��كيل الرؤية اإلخراجية عند حكيم حرب في مسرحية (هملت)
تتح��رك باتج��اه ذل��ك العم��ق النفس��ي للش��خصيات وتكوينها
الداخلي ,عبر منظومة متداخلة ومتش��ابكة اش��تركت في بناءها
وتش��كيل ماهيته��ا مجم��ل عالم��ات صناع��ة مش��اهد العرض
وتش��كيل صوره .فق��د امتازت ه��ذه العروض وال��رؤى باالنفتاح
الداللي على فضاء واس��ع للمعنى العام والش��امل ,وأفق مفتوح
لحركة توقعات المتلق��ي ,وهذا ما جعل من جميع وحدات الفضاء
الس��ينوغرافي للع��رض مرتبطة م��ع بعضها ارتباط��ا عضويا,
لدرجة إن أي من مفردات سينوغرافيا العرض لم تكن قادرة على
إنتاج معنى ما لوحدها دون إن تش��ترك مع عالمات أخرى ,فمعنى
مف��ردة ما أو أش��ارة ما ,ال يكتمل إال من خ�لال تعاضده مع مفردة
أو مفردات أخرى وعالمة أو عالمات مكملة ,في س��ياق اش��ترطته
عملية بناء النس��ق الجمالي المؤس��س ضم��ن المنطق النظري
والتطبيقي الخاص بمسرح الصورة.
ومع إننا نتفق مع إيكو في(إن المعرفة السرية معرفة عميقة,
وبناء على ذلك فان الحقيقة س��تكون هي م��ا لم يقل ،أو هي ما
قيل بطريق��ة غامضة) ,اال إن اتفاقنا ه��ذا ال يعني إننا يمكن أن
نكتش��ف ذلك العالم السري الذي يش��كل ماهية خطاب العرض,
أو إن الوص��ول ال��ى حقيق��ة المعن��ى يمكن أن يحس��م على نحو
مطلق ،فخطاب مسرح الصورة مكون من داالت متعددة ،يوظفها
إلستراتيجيات االتصال مع المتلقي ،وهو يستعير كل ما يمكن أن
يفتح آفاق ًا متع��ددة للمعنى ,بوصف هذه المواد داالت تحمل عددا ً
من المدلوالت الممكنة..
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مسرحية(:مكبث)

		

�إخراج :د�.صالح الق�صب

ل��م يكتف عرض مس��رحية (مكبث) بتركي��ب عناصر معادلته
الصورية في فضاء س��ينوغرافي متداخل ،منفتح،فحس��ب ,بل
انه وظفه��ا بديناميكية داخلية محسوس��ة ،تطورت بإيقاع ش��د
الفضاء والحدث والش��خصيات بعرى ال تنفك أواصرها ،ال س��يما
وان الع��رض اس��تحضر ف��ي فض��اءه ما ه��و مغيب ع��ن النمط
المس��رحي المألوف ,وهو يدعو متلقيه من خالل نظامه العالمي
الجمالي الى التأويل ،بعدما يكس��ر لديه أفق االنتظار ويخيب أفق
التوقع ،ألنه ال يتماهى مع ما ألفه من اس��تعماالت مسرحية على
مس��توى النمط المص��رح به عادة ،من هنا فه��و يثير الرغبة في
استقصاء بناه العميقة ومدلوالته المتوارية عن األنظار..
فالع��رض يموض��ع ضع��ف إرادة (مكبث) منذ المش��هد األول
وهو مشهد الساحرات :ثالثة شخوص على هيئة نساء لهن لحى
كالرجال :
االولى :سالم ًا يا مكبث…يا لورد جالميس.
الثانية :سالم ًا يا مكبث…يا لورد كودور.
الثالثة  :سالم ًا يا مكبث…أيها المـلك.
بوس��عه إذن أن يصبح ملك ًا ،فبع��د أن عاد منتصراً ،يوضع قريب ًا
م��ن الملك (دن��كان) وهو منق��اد بجاذبية الع��رش ،تدفعه نبوءة
الس��احرات من جان��ب وأحالم زوجته من جانب آخ��ر ,والتي حفزت
لدي��ه الدافع لقتل (دنكان) الملك الش��رعي ،ل��ذا يقتل الملك قت ً
ال
متعم��داً ،وعلي��ه بع��د ذل��ك أن يقتل ش��هود الجريم��ة ،وكل من
يتوج��س من��ه أو يرتاب في��ه ،ثم علي��ه أن يقتل أبن��اء وأصدقاء
الذي��ن قتلهم ،وعلي��ه فيما بع��د أن يقتل كل (ش��خص) الن كل
(ش��خص) صار ضده كما يرى ويعتقد ..لقد أخذته طموحاته الى
أعلى س��لم الس��لطة ,ومن أجل هذا ف��ان (مكبث) قت��ل (دنكان)
ألنه ل��م يرض بـ(مكبث) الذي يخاف م��ن القتل ،لكن(مكبث) وقد
قتل ,ال يستطيع أن يرضى بـ(مكبث) الذي قتل ،فهو قتل تخلص ًا
من كابوس ش��هوة الس��لطة ،اال إن دوافع القتل هي التي صنعت
الكابوس ،والكابوس المرعب وقد بدأ فإن نهايته ال تلوح في األفق
القري��ب ،وربما ال نهاية له ,فاللي��ل المحيط بـ(مكبث) يزداد عمق ًا
وحلكة ..فـ(مكبث) قتل وهو اآلن مستمر في القتل والخوف وهذا
جزء من حقيقة (مكبث).
من هنا كان قصاص العرض عاد ًال حين جعل الحكم البعيد عن
التصديق واقع ًا متحقق ًا ,اذ راحت الغابة برمتها تتحرك في العمق
لتطوق (مكب��ث) ,مثلما تحركت براميل النف��ط لتحاصره بعد أن
أرعبت��ه بفعل دحرجته��ا التي عجز عن إيق��اف هديرها ,لتصبح

مثل عجلة الموت الماحقة ،هذا الهدير اش��تبك في ذاكرة المخرج
وهو ينطلق في تشكيل فضاء العرض وبناء صوره ,ليستحضر
مفرداته التي هيمنت في فضاء العرض مثل الس��يارات والدراجة
الناري��ة ,ليتداخ��ل فعلها مس��رحي ًا ,وه��ي تجهز عل��ى كل رمق
روحي في هذه المؤسس��ة التي اس��مها (مكبث) ,والتي تناس��لت
وعبرت األزمن��ة والقارات بتقاليدها االس��تغاللية ووقوفها الدائم
عل��ى عتب��ة ال��ذات اإلنتهازية الملتوي��ة ،مضطجعة على س��رير
الموت تحت س��طوة المقصلة والدم المقذوف على جوانبها والذي
يحيل ال��ى الوحش الرابض في صدر (مكب��ث) ،وهو يقطع أقدام
الضحاي��ا ،لتظهر أس��نانه عل��ى حقيقته��ا ،أنياب�� ًا فوالذية حادة
متعطش��ة للقتل ،مريبة ..لتكتمل الدسيس��ة بص��ورة تكوينية
أخرى لرجل يمثل أنموذج ًا للسماس��رة والس��حرة ،وهو ينظف ما
تبقى من بقع الدم المس��فوك ،لك��ن المقصلة ما تلبث أن تلتهم
رأس (مكبث) نفس��ه ،لتقذف به في ركام زمنه المدنس ,ليحترق
مع نفايات أروقة قصره المريب ،فروحه أصبحت رهن المقصلة،
وه��و يطبق عليها مرة ثانية ،وثالث��ة ،وأخرى ,وأخرى ..انه ينتقل
من اآلحاد في تصفية ش��هود الجريمة الى الماليين دفعة واحدة،
حت��ى يتبدى (مكبث) منوم�� ًا بغدره ،ملطخ ًا بضوء الدم الس��اطع
ال��ذي ينير زواي��ا الخيان��ة ويفضحها ،وه��و يهذر بلغ��ة تعلن ما
ال يري��د أن يعلن��ه ،ويعان��ق فعلت��ه اإلجرامي��ة بش��بق مريض،
فـ(مكب��ث) و(الليدي) يناديان الخنجر ليحاصروا به الضحايا ،بينما
يحاصره��م هو من كل الجهات ،الداخ��ل والخارج ،العلن والخفاء،
الوع��ي والالوع��ي ،فالع��رض ل��م يكت��ف باس��تعراض مفرداته
الصورية في فضاء س��ينوغرافي صاخ��ب ,متداخل ،منفتح ،بل
انه وظفه��ا بديناميكية داخلية محسوس��ة ،تطورت بإيقاع ش��د
الفضاء والحدث والش��خصيات بعرى ال تنفك أواصرها ،ال س��يما
وان العرض قد اس��تحضر في عملية تشييد معمار فضاءه ما هو
مغيب عن النمط المسرحي المألوف .
يدع��و هذا العرض متلقيه من خ�لال نظامه العالمي الجمالي
ال��ى الدخ��ول في فض��اءات التأوي��ل المفتوحة ،فهو يكس��ر لدى
المتلقي أفق االنتظار ،ألنه ال يتماهى مع ما ألفه من اس��تعماالت
مسرحية على مستوى النمط المصرح به عادة ،من هنا فهو يثير
الرغبة في اس��تقصاء بناه العميقة ومدلوالته الشعرية المتوارية
عن األنظار ..
إن ما يلفت االنتباه في عملية تشكيل الرؤية اإلخراجية لعرض
(مكبث) ,هي ماهية الش��روط المسرحية التي تمكن المخرج من
خالله��ا إيصال رس��الة العرض ال��ى المتلق��ي ،دون اإلخالل بذلك
الت��وازن الدقيق الذي يش��مل بني��ة العرض بش��روطه الجمالية،
بوصفه يش��كل واقع ًا محتم ً
ال معقو ًال ,لكن��ه غير متحقق اال في
(المتخي��ل) الذي يحقق ش��روطه من خالل تراث الفن المس��رحي
المتح��رك في بنية ال تس��تدعي الرك��ود والس��كون ،ولكنها غير
موازي��ة للواقع ،اذ ينهض ه��ذا العرض عبر (المتخي��ل الدرامي),
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وهو مفتوح على الفضاء اإلنساني المتحرك ,ويؤثر في مساراته
ويتأثر ،لذلك شحن المخرج عالمات العرض بما يحيل إليه في ذات
اللحظة ،مجس��دا ً نقيض االيديولوجي بسطوته التي تكسر عند
محاولة تدجين��ه فني ًا بنبض العرض الناهض ف��ي بنيته النامية
والمتوالدة باستمرار.
ويش��ير ع��رض (مكب��ث) ال��ى (المعرف��ي) بقوة ،لك��ن بعد أن
يحيله لفضاء من الصور التي توالت في مش��اهد العرض وحركة
الش��خوص ،ليواش��ج النص الشكس��بيري بالحبل الس��ري الذي
يربطه بالعال��م الذي يعيش��ه المتلقي اآلن في الزم��ان والمكان
الذي��ن يفترضهم��ا الع��رض ،ب��كل تحوالتهم��ا وتبدالتهما ،من
بني��ة االقتص��اد المبني على س��وق النف��ط وتأثيره ف��ي مجمل
البن��ى ،حتى البنية االجتماعية في أنماطه��ا المتقلبة وإيقاعاتها
اليومي��ة المتغيرة باس��تمرار ,عب��ر حركة المواصالت الس��ريعة
الت��ي تربط أط��راف العالم ،اال إنها لم تغير ذات اإلنس��ان ،بل إنها
تعكس في مرآة العصر نوعية جديدة للعالقات االجتماعية ,ترتد
فيه��ا صورة ذلك التنوع بين مخلوقات العال��م الجديد التي تحاول
تس��جيل فرادتها ومحاولتها لتدجين الوحش الماثل في داخلها أو
االستسالم لسطوته وهيمنته.
وهنا ينهض أمام المتلقي س��ؤال حول ماهية الروابط الداخلية
التي توس��لها معمار العرض ,بوصفه��ا بنية صراعية تتأثر بتلك
األنماط االجتماعية المتغيرة عمودي ًا ،في ذات اللحظة التي ينبغي
أن تك��ون فيها بنية الع��رض ك ً
ال مكتفي ًا بذاته ف��ي مواجهة بنية
نصية ناهضة أمامه ,وتشكل منبعه األصلي..
وإزاء ه��ذا الس��ؤال ف��ان المتلق��ي يش��كل وح��دات كلية خالل
محاولت��ه المش��اركة ف��ي إنت��اج معن��ى الع��رض وتأويل��ه ،وهو
يق��وم بمجموعة م��ن المراجعات الت��ي تعيد لألش��ياء والمفردات

تآلفها وانس��جامها خالل سلس��لة من القراءات الت��ي يراجع فيها
العرض ،فإذا عج��ز عن فعل ذلك فانه يعجز ع��ن إقامة االتصال
الحقيق��ي مع العرض ،مما يؤدي ال��ى عجزه عن تأويله ,وفي ظل
ه��ذه المعادلة من الطبيعي أن تتفاوت ق��درات المتلقين وتتباين
مقدرته��م القرائية أثناء القيام بهذه المهمة ،وبحس��ب تفاعلهم
مع العرض وقدرتهم على تأويله والتفاعل معه ،فعملية التفاعل
الت��ي ينتج عنها تعديل األفق تبدأ منذ ق��راءة اللحظة األولى لبدء
العرض وحتى نهايته ،ألن المتلقي أثناء قراءته للعرض ,معرض
في كل لحظة ألن يعيد النظر في المعنى الذي ينكسر مساره في
كل مش��هد ويس��تمر من منظور آخر وفي اتج��اه آخر غير متوقع،
فينت��ج عن ذلك فراغ ينبغ��ي على المتلقي أن يم�لأه لكي يربط
بين األجزاء والمشاهد والصور ،فعالمات العرض تبث مجموعة ال
نهاية لها من اإليحاءات ،وفي وس��ط تلك المجموعة التي ال يمكن
أن تتوقف فيها عملية توالد االفتراضات والتش��ابهات والتضادات,
ف��ان المتلقي ال يس��تطيع تش��خيص تلك المجموع��ات إطالق ًا،
لتصبح هذه المهمة عم ً
ال يدفع المتلقي الى الشعور باللذة..

مسرحية :هملت

�أخراج :حكيم حرب

تنفت��ح فضاءات الرؤي��ة اإلخراجية في هذا العرض على تلك
المناطق التي س��عى الس��يميائيون لتأش��يرها ورس��م مالمحها
والوق��وف عنده��ا ,إذ يس��تند معمار ه��ذه الرؤي��ة اإلخراجية إلى
الفعل العالمي الذي يقدمه العرض بعالقاته المتداخلة والمتآزرة
والمترابطة عضويا ,بما يحمل هذا الفعل من معان وما ينتج من
مدلوالت وما يولد من إح��االت مفتوحة ,موحية ومكثفة ومختزلة
لما نجده في الواقع.
هذه الخطوط األساسية التي شكلت ماهية عرض مسرحية
(همل��ت) بوصفها منطلقات جوهرية لتش��كيل الرؤية اإلخراجية
للمخرج (حكيم حرب) ,حيث يقوم الفعل العالماتي فيها من خالل
اقتراح عدد النهائي من التراكيب المحتملة والمفترضة ,وذلك عبر
استثارة وتكرار واستبعاد وتعديل وتشكيل عالمات أخرى متوقعة
وغير متوقعة واقعية ومتخيلة حاضرة وغائبة ,وبش��كل متزامن
ومترات��ب ,لغرض تأس��يس عالقة ما م��ع المتلقي عب��ر مختلف
األنس��اق ,ومنها نسق (المساحة الفارغة) الذي حفر ضمن سياق
اس��تراتيجيات بناء العرض مع متلقيه ,ذلك األساس العميق الذي
بنى عليه المتلقي منطقه في قراءة العرض وأبعاد الش��خصيات
ضمن صيغة التكمن في العرض وحده وال في المس��احة الفارغة
وحدها ,مثلما الينتجها خيال المتلقي وحده ,انما هي قراءة ناتجة
عن صيغ��ة مزدوجة التركيب ,فالمتلقي ص��ار محكوما بمجموع
اإلش��ارات الت��ي يبثه��ا الع��رض بمجم��ل عناصر بناء وتش��كيل
وتركيب فضاءه السينوغرافي ,بوصفه بيئة لنمو اإلحداث وحركة
الش��خصيات ,فالمساحة الفارغة بمجملها شكلت عالمة مركزية
كبرى أساسية بين عالمات تشكيل صورة العرض النهائية.
فعملي��ة التواص��ل تحقق��ت في ع��رض (همل��ت) ,عندما وجد
المتلقي نفس��ه إزاء ما هيأته له مش��اهد العرض من (مساحات/
فراغات/فج��وات) ,والت��ي تش��كلت م��ن خالله��ا عالق��ة العرض
بالمتلقي ,وذلك عن طريق تحفيزه للبحث عما يمأل أو يس��د هذه
الفراغ��ات ,ليبدو المتلقي كما لو انه يكمل جملة لغوية ما لغرض
إنت��اج معن��ى ما ,ربما لم يش��أ أو يود الع��رض إن يقوله للمتلقي
بشكل كامل وتام ,توافقا مع معطيات المسكوت عنه التي أخذت
مداها الواس��ع في عملية إنت��اج معنى النص األدب��ي ,ولعل هذه
العملية هي التي أتاحت فرصة بث الحياة في طبيعة العالقة بين
العرض والمتلقي.
فعملي��ة تهميش لغ��ة مفردات فضاء العرض المادية وتعويم
دالالتها مث�لا ,دفعت المتلقي -من خالل م��ا خلقته من فراغات-
إل��ى البحث عم��ا يعوض تلك المفردات في نس��ج وبن��اء وتركيب
المدلوالت والمعاني التي س��عى العرض إلى بثها وإيصالها ,وفي
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هذه العملية غالبا ما كان المتلقي يضع ما يستعصي عليه فهمه
جانب��ا ويؤجله إلى إن تظهر إش��ارات وعالمات جديدة ترتبط معها
بعالق��ات جدلية لتوضح المعنى الحقا ,فمعنى إش��ارة ما أو حركة
ما أو فعل صوري ما ,يت��م التحقق منه والتأكيد عليه وتبنيه عبر
السياق الذي يرد ضمنه ,فكل عنصر من عناصر ذلك العالم الذي
تم��ت صياغته ف��ي العرض يمتل��ك داللته ويحم��ل مدلوله ويبث
معناه ,والمتلقي هنا صار يتعامل مع تلك المنظومة المتش��ابكة
م��ن العالمات المرتبطة بنس��ق مركزي ,رس��مته خطوط الرؤية
اإلخراجي��ة ,وجس��دت مالمح��ه تقنيات ع��رض ه��ذه الرؤية من
خالل مجمل عناصر البناء الس��ينوغرافي الذي تشكل عبر حركة
الش��خصيات وفعله��ا في��ه وتفاعلها معه ,ما كش��ف ع��ن وجود
رؤي��ة متوازية مع خطوط الرؤية اإلخراجية ومكملة لها ,ال س��يما
الرؤية البنائية للمش��هد التي شغلت مساحة كبيرة على مستوى
صياغ��ة الع��رض وتحدي��د أبع��اد الش��خصيات ورس��م مالمحها
العام��ة والخاصة ,فضال عن إنها منحت هذا العرض طابع الفرادة
والخصوصية.
فال��دالالت النفس��ية أصبحت حاضنة كب��رى للمدلول المركزي
والمعنى العام ال��ذي أراد العرض إن ينقله للمتلقي عبر منظومة
متداخلة ومتش��ابكة اشتركت في بناء وتش��كيل ماهيتها مجمل
عالمات صياغة مشاهد العرض وتشكيل صوره ,والتي استمدت
فاعليتها فاعلية من ذلك االنفتاح الداللي ضمن مخرجات المعنى
الذي ينتج عن الفضاء الفارغ ,لينفتح أفق حركة توقعات المتلقي
على فضاءات ش��عرية الصورة ومعانيها المتعددة ,وهذا ما جعل
من جميع مفردات تش��كيل الفضاء السينوغرافي للعرض تنفتح
عل��ى فض��اءات الق��راءات التأويلي��ة المتعددة ,الناتج��ة أصال عن
ذلك االرتب��اط العضوي لمفردات تش��كيل الصورة المس��رحية,
لدرج��ة إن أي م��ن مف��ردات س��ينوغرافيا العرض لم تك��ن قادرة
على إنت��اج معنى ما لوحدها دون إن تش��ترك م��ع عالمات تكمل
اإلح��االت ,لتكون بذل��ك جميع مفردات الع��رض مرتبطة مع أبعاد
الصورة وشكلها ودالالتها ,فمعنى مفردة ما أو أشارة ما ال يكتمل
إال م��ن خالل ارتباطه مع مفردة أخرى وعالمة مكملة ,في س��ياق
اش��ترطته عملية بناء النس��ق الجمالي المؤس��س ضمن األبعاد
النظرية والتطبيقية الخاصة برؤية المخرج.
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الخاتمة:

بم��ا إن نصوص شكس��بير تكتنز كم ًا من الق��راءات المتعددة
الممكنة ،وان تلك الق��راءات هي مجموعة من المعاني المفتوحة
التي تسعى نحو هدف التأويل في ما يمكن أن يسمى (بلوغ فهم
مع��ادل) ,فال بد أن ينطوي خطاب الع��رض ضمن ًا ,على مجموعة
م��ن الفرضيات الت��ي ال ينبغي أن تقدم صراح��ة ،فالكثير منها ال
يمكن التصريح به أو تقديمه بش��كل مباش��ر ،وال يمكن الحديث
عنه بلغة الحكمة والموعظة.
م��ن هنا فان خط��اب العرض القائم على أس��اس قراءة النص
الشكسبيري ال يس��عى لفرض معنى محدد ,ولكنه يقترح معان
مفتوح��ة عل��ى تعدد الق��راءات ،وان أية محاولة ف��ي الوصول الى
داللة نهائية ومنيعة س��تؤدي الى فتح متاهات وانزالقات داللية ال
حصر لها ...فكل ش��يء يخفي داخله س��ر ،وكلما تم الكشف عن
سر ما ،فان هذا السر سيحيل الى سر آخر ضمن حركة تصاعدية
موجهة نحو سر ال نهائي.
كما إن الع��رض يقوم على خلق متواصل للمعنى بحيث إن كل
مس��توى من مس��تويات المعنى يكون دائم ًا دا ًال لمستوى معنوي
آخر ،وهكذا ..فالمعنى يسلم الى معنى آخر ،ليظل يوحي بقراءات
متع��ددة تنطوي على مع��ان متنوعة ،وهو ال يس��تمد تأثيره من
كون��ه يفترض معنى وحي��دا ً على عدد من متلق��ي العرض ,انما
لكونه يوحي بمعان مختلفة للمتلقي الواحد.
فالعرض القائم على فعل قراءة النص الشكسبيري يستطيع أن
يول��د أعدادا ً ال نهائية من العوالم البديلة والمناقضة أو المعارضة
لصورة العالم السائدة ,فمتلقي العرض سيجد نفسه وسط تلك
المجموعات التي ال حد لها من االفتراضات والتشابهات والتضادات
والتغيرات والتص��ورات ،مجموعات معينة حمل��ت إيحاءات معينة
وبثتها للمتلقي الذي تبدأ مهمته حال مالحقته لتلك اإليحاءات..
وألن أبعاد الرؤية اإلخراجية في تجربة كل من (صالح القصب)
و (حكي��م ح��رب) ال يمكن أن تحدد ف��ي بنية مغلق��ة أو ثابتة ،بل
يمك��ن أن نصنفها كبؤرة تتفاعل فيه��ا دالالت متعددة تؤدي الى
تعدد المعاني ،ف��ان عملية إلتقاء ال��دالالت وتداخلها وانصهارها
وتقاطعها في عملية مختبرية ,أشبه بتفاعل كيميائي ,ينتج عنه
تعددية قراءات الع��رض ,وان فاعلية المعنى تنبع في نهاية األمر
من تلك التفاع�لات الداللية المتعددة التي منحت خطاب مس��رح
الصورة شعريته المتفردة..

ترحب جمل��ة «امل�س��رح العرب��ي» مب�شاركة
الكت��اب فيها ،وتقـــــبل للن�شــــــر الدرا�ســـــــات
والبحــــــــوث يف جماالت امل�ســـــــرح العربــــــي
خا�صــــة وامل�ســـرح عامــــة وكذلك املرتجمات
يف ال�ش�أن امل�سرحي.
كم��ا ترحــــــب املجلـــــــ��ة بن�شـــر الن�صو�ص
امل�سرحي��ة غ�ير املن�ش��ورة �سابق�� ًا ،والتقارير
واملراجع��ات للكت��ب والن��دوات والوثائــ��ق
امل�سرحيــــــ��ة واملناق�ش��ات املتعلق��ة بال�ش���أن
امل�سرحي.
وذل��ك وفق�� ًا لأب��واب املجلة م��ع مراعاة ما
يلي:
حجــــ��م املـــــ��ادة املقدمـــ��ة ال يتجــ��اوز 3000كلم��ة عل��ى قر���ص مدم��ج او
بوا�سط��ة مرفق��ات الربي��د الإلكرتوين،.
عل��ى �أن تعتم��د الأ�ص��ول العلمي��ة يف
الإعداد والكتابة .
ال ُتقب��ل املــــ��واد الت��ي �سبـ��ق ن�شـره��ا �أومعرو�ضة للن�شر يف جمالت �أخرى.
 ُتقبل املواد باللغة العربية الف�صحى.يمُ ن��ح امل�ش��ارك مكاف���أة مالية وف��ق نظاماملكاف�آت اخلا�ص باملجلة.
امل��واد املُر�سلــــ��ة �إىل املجلــ��ة ال ُترد �إىل�أ�صحابها �سواء ُن�شرت �أو مل ُتن�شر.
يخ�ضـــع ترتيب مواد املجلــــة العتباراتفني��ة ال عالق��ة له��ا بامل��ادة �أو مبكان��ة
الكاتب.
ُ -تعنون املواد �إىل رئي�س التحرير.

الهيئة العربية للمسـرح  .الشارقة
�صورة اجلائزة
للعام  2011م
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�صورة اجلائزة
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