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بقلم
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مهرجانات المسرح في اإلمارات
..ثراء ومكتسبات

ناجي الحاي

تش��هد الساحة المس��رحية في اإلمارات حراكا غير مسبوق فال نكاد نسمع عن انتهاء مهرجان 
إال وب��دأ آخر او مش��اركة خارجية ف��ي مهرجان وهك��ذا دواليك. فمن مهرج��ان المونودراما إلى 
مهرجان أيام الش��ارقة المس��رحية والموسم المس��رحي الصيفي ثم مهرجان مسرح الشباب 
وبعده المهرجان الخليجي لمسرح الشباب في الدوحة ثم تاله مهرجان المسرح الجامعي وبعده 
مباشرة مهرجان مسرح الطفل وقبل انتهائه بدأ مهرجان المسرح الخليجي في الدوحة وسيليه 

مباشرة مهرجان المسرح العربي في بيروت. 
لالمارات اآلن اربعة مهرجانات سنوية للكبار واألطفال والشباب والجامعيين باإلضافة للموسم 
الصيف��ي والمهرجان الدولي لمس��رح المونودراما كل س��نتين هذا باإلضافة إلى المش��اركات 
الخارجي��ة الت��ي اصبح��ت اس��تحقاقات عل��ى المس��رح 
اإلمارات��ي وعليه الوف��اء به��ا إلن المش��اركات الخليجية 
اجبارية وكذلك مهرجان المسرح العربي بإعتباره منظما 
م��ن قبل الهيئ��ة العربية للمس��رح التي أنش��أها صاحب 
الس��مو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم 
الش��ارقة. وس��يطل علينا مهرجان آخر ف��ي العام القادم 
س��تنظمه اإلمارات وه��و المهرجان المس��رحي الخليجي 
للمعاقين. فكل الش��كر عل��ى القائمين والمنظمين لهذه 
المهرجانات ألن هذا الزخم يشكل ثراء للمسرح اإلماراتي 
ومكتس��بات مهم��ة يج��ب علين��ا جميع��ا كمس��رحيين 

المحافظة عليها.
ولك��ن إذا اس��تثنينا مهرجان المس��رح الجامع��ي فأغلب 
المهرجان��ات والمش��اركات م��ن جهود الفرق المس��رحية 
الت��ي اصبحت مثقلة بكم كبير من اإلنتاجات المس��رحية 
كل ع��ام ال يق��ل ع��ن ارب��ع مس��رحيات جدي��دة تعرض 
ف��ي اغل��ب االحي��ان لم��رة واح��دة إال إذا حظي��ت بفرصة 
المش��اركة في الموس��م المس��رحي الصيفي واذا اخذنا 
في الحس��بان مش��اركة العديد من الممثلين في األعمال 
الدرامية التلفزيونية وهجرة بعضهم بشكل نهائي للمسرح سنجد ان الوجوه تتكرر في كافة 
المهرجان��ات وأغلبها من الش��باب الذين يتوقون إلب��راز مواهبهم من أجل لح��اق اآلخرين إلى 
الدراما التلفزيونية. مما يدوعونا إلى وقفة الس��ترداد االنفاس وإعادة تقييم واقعنا المس��رحي 
فالفرق المس��رحية والتي تش��كل وق��ود هذه المهرجان��ات الزالت تعمل بش��كل تقليدي غير 
ممنهج وبدون رؤية واضحة وهيكلها هش وليس لها القدرة على االس��تمرار بدون إعانة لغياب 
مفهوم التس��ويق لديها األمر الذي يتطلب منا جميعا مؤسس��ات وأفراد التعاضط والمش��اركة 
في تحليل الواقع والتخطيط ليس فقط للمحافظة على اس��تمرار هذه المهرجانات بإعتبارها 
مكتس��بات مهمة ولكن من أجل مس��تقبل المس��رح في اإلمارات والذي نتمنى له الريادة ليس 
على المستوى العربي فحس��ب وإنما على المستوى العالمي وهذا ليس بمستحيل لو اخلصنا 

النية ونجحنا في التخطيط.  
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العدد 25

الغالف

لقطة من أحد عروض  
مهرجان المسرح العربي

وكالء التوزيع:

دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع اإلمارات:  

المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات سوريا:  

أرامكس انترناشونال األردن:  

مؤسسة العطاء للتوزيع ُعمان:  

دار الوسط للنشر والتوزيع البحرين:  

باور جروب للدعاية واإلعالن والتوزيع مصر:  

الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات الكويت:  

المواد المنشورة تعبر عن آراء كتابها
وال تعبر عن رأي جمعية المسرحيين بالضرورة

الطباعة: 

األسعار: 

سعر النسخة الواحدة » 10 « دراهم إماراتية
أو ما يعادلها

2 دينار األردن:   6 جنيهات  مصر:  

210 ليرات سوريا:   1 دينار  الكويت:  

1 ريال ُعمان:   1 دينار  البحرين:  

320 ريال اليمن:   20 درهم  المغرب:  

االشتراكات: 

120 درهمًا للمؤسسات:   60 درهمًا  لألفراد:  

طبع بمطابع دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة
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خلف الستارة

   كن��ا ف��ي بي��روت ، وكانت بيروت كعادته��ا عصية على الجمي��ع إال الطبيعة الت��ي زادتها جماال 
بأمطاره��ا وبردها ال��ذي لفح وجوهنا وترك آثارا ف��ي قلوبنا، نحن أبناء المناط��ق الحارة الذين 
يس��تمتعون ببرد كانون في بالد الش��ام فيهرب��ون إلى هناك من أجل لذة المش��ي تحت المطر 
ومتعة تس��لل كميات م��ن البرد إلى الروح والجلوس مع إطاللة الش��مس على مقهى  قريب من 
عتب��ات البحر الذي يتمرد كثي��را ويداعب أقصى ما يصل إليه ماؤه ، ويعود الحقا إلى حيثما كان، 
وكانون هو ش��هر يناير ولكن في الشام لألشهر اس��م مختلف ومتعة مختلفة ونكهة مشاهدة 
المس��رح في��ه ال توازيها نكهة أخرى في مس��ارح بيروت العتيقة والملتحفة بأحيائها الس��كنية 
وكأن المسرح يتعطر من بيوت هذه العاصمة التاريخية ويمضي ليسرد فيما بين أهلها حكايات 

الخير والشر وما تسرده أصوات النوارس العائدة من سفر طويل .
 كأن القادمي��ن إليه��ا أبطاال ، هم كالفرس��ان إال قليال ، متوجين بالغار والفن والمس��رح ، إذ لم 
يس��بق لعاصمة الجمال هذه أن اس��تضافت مس��رحا على أرضها قبل اآلن به��ذا الزخم ..ولعل 
التفاف المس��رحيين في لبنان حول مهرجانهم ومهرجاننا حمل معه سعادة وفرحا غير عاديين 
،كل العرب كانوا هناك ، كل المبدعين انتش��روا في ش��وارعها ووقفوا على خش��بات مسارحها 
، طقس مس��رحي عربي أصيل نادر ، بل قمة عربية مس��رحية جعلت من هذا الش��هر موسما 
اس��تثنائيا للقادم من الس��ودان وموريتانيا وجزر القمر والس��عودية والجزائ��ر وليبيا والبحرين 
ومص��ر والمغرب وس��وريا واألردن واإلمارات وقطر وغيرها من كل أنح��اء العالم العربي ، كانت 
المناس��بة صوتا مس��رحيا ، وكان الفرح عربيا ، و كان لإلمارات بصمتها في هذا المحفل الفني 
اإلنس��اني االجتماعي المهم وللهيئة العربية للمسرح ش��رف تنظيم الدورة الثالثة من مهرجان 
المس��رح العربي في بيروت والدورة الثالثة حملت بين طياتها الكثير مما سعى لتحقيقه صاحب 
الس��مو الش��يخ الدكتور س��لطان ب��ن محمد القاس��مي عضو المجل��س األعلى لإلتح��اد حاكم 
الش��ارقة الراعي الدائم للمس��رح والمس��رحيين في العالم العربي ، علنا نحظى جميعا بشرف 
تحقي��ق أحالمه الكثيرة والتي يرغب من خاللها تحقيق حضور فاعل للمش��هد المس��رحي في 
العال��م العرب��ي، ولعلنا ننقل لس��موه في هذه اإلطاللة الس��ريعة محبة اللبنانيين وش��كرهم 
وتقديره��م الكبير لدوره المس��رحي الرائد ورغبته في أن تكون بي��روت محطة غير مؤقته في 

مسيرة المسرح العربي .
لنأمل جميعا أن توحدنا المحبة وتجمعنا الرؤيا إلى مستقبل مشرق في جعل المسرح زادا يوميا 
لكل عش��اقه و محبيه الذين انتشروا هنا وهناك ، لنمسك بما حققناها دون أن ينفلت من بين 
أصابعن��ا ، ولنطال��ب بأقصى ما يمكن أن نحققه فاليوم كلنا بحاجة للمس��رح أكثر من أي وقت 
مضى ، والمسرح يسأل عن أبنائه كما لم يفعل من قبل ، فنحن كبشر زائلون ويبقى المسرح 

ما بقيت الحياة .  

... كنا في بيروت

بقلم:
إسماعيل عبد اهلل *

* كاتب مسرحي إماراتي 

األمين العام  الهيئة العربية للمسرح، رئيس جمعية المسرحيين

ورشات مسرحية مفتوحة بقيادة 
مبدعين عرب

طقوس اإلشارات والتحوالت الغائبة عن 
المهرجان الخليجي

مهرجان اإلمارات لمسرح الطفل
يتألق بحضور جماهيري غير مسبوق

غرسه طيبة في بيدر 
المسرح الوطني

مهرجان اإلمارات للمسرح الجامعي

الدوحة تستقبل عشاق المسرح الخليجي 
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التحكم في الحركات انطالقًا من خاصيتي التزامن 
والتن��اوب، مما يعطي لجس��د الممث��ل مرونة في 
الحركة وقدرة على الفصل والوصل بين الحركات.
وجاءت الورش��ة الرابعة لتكمل تل��ك الدورة من 
الورش��ات التخصصي��ة وكانت عن “ف��ن اإلخراج” 
وأقيمت فيما بين 26 ديسمبر/ كانون األول 2010 
و5 يناير/ كان��ون الثاني 2011، وش��ارك فيها 64 
متدرب��ًا، وأش��رف عليها المخرج كاظ��م نصار هو 
خريج كلية الفنون الجميلة في بغداد، وحائز جائزة 

الدول��ة التقديرية، وعل��ى العديد م��ن الجوائز في 
مجال اإلخراج المسرحي.

يمتل��ك نصار رؤية إخراجية خاصة ش��كلت مالمح 
مش��روع عكف على تطويره لس��نوات طويلة وسمي 
ه��ذا المش��روع )حياة م��ا بعد الح��رب(، وه��و محاولة 
للتوثي��ق المس��رحي للتأثي��رات النفس��ية والمادي��ة 
والتحوالت المأس��اوية العميقة ف��ي المجتمع العراقي 
وأخ��رج ف��ي ه��ذا اإلط��ار مس��رحيات "عائل��ة كوك” 
و”جزرة وس��طية”، و”بس��تان الكرز” و”السحب ترنو 
إلي” و”عرس الدم “ و”أرض جو” و”نساء في الحرب”.

إش��كاليات اإلخراج في المس��رح العربي الراهن، 
وأساس��يات اإلخراج المس��رحي، ومؤهالت المخرج، 
كانت أهم المحاور التي عالتها الورشة، وشدد نصار 
على وجوب أن يظل المخرج يواصل عمله وال ينقطع 
عنه، ألن االنقطاع ينس��ي المعلومات ويضعف أداؤه 
اإلخراج��ي، كما أك��د أن على المخرج أن يس��تحضر 
دائما أساس��يات العرض المس��رحي ويضعها نصب 
عينيه حين يب��دأ العمل، وأن يحف��ز خياله باالطالع 
المستمر على التجارب المسرحية المحلية والعالمية 
وأن يدي��م التجارب العملية، وفص��ل في منهج بناء 
العرض المس��رحي م��ن منظور الرؤي��ة اإلخراجية، 
والذي يبدأ بتأس��يس بيئة الع��رض أواًل، ثم يغوص 
والمؤث��رات  واإلض��اءة،  واللب��اس  تفاصي��ل  ف��ي 

الصوتية، والموس��يقى، ونبه إلى أن كل ذلك ينبغي 
أن يعتمد المخرج على البيئة المحلية المحيطة به.

ونظم��ت دائرة الثقافة واإلعالم بالش��ارقة إدارة 
المس��رح “ورش��ة للتوليف واالرتجال المس��رحي” 
وذلك في الفت��رة من الخميس المواف��ق 13 يناير 
حتى الخميس 27 يناير الحالي بدار الندوة وس��احة 
الخ��ط بمنطق��ة الش��ارقة القديمة و أش��رف على 

الورشة الفنان السوداني الرشيد أحمد عيسى.
ويأت��ي الهدف من هذه الورش��ة كما ق��ال احمد 
بورحيمة مدير إدارة المس��رح بالدائ��رة “هو إعداد 
ممثلي��ن لتمكينه��م في فترة قصي��رة من القدرة 
عل��ى التعرف على طريقة في كيفية توليف ذروات 
الحياة اليومية وتحويلها لعمل مسرحي باعتبار أن 
مادة المس��رح تنبع من الحياة اليومية ومن أحداثها 
وتفاصيله��ا”. كما ته��دف هذه الورش��ة أيضا في 
نهاية المطاف إلعداد ممثلين يس��تطيعون العمل 
في “مسرح الشارع” أو “مسرح في الهواء الطلق” 
كما بدأ اإلغريق مس��رحهم فكان��وا يعرضون في 
اله��واء الطلق ويحضر هذه العروض ما ال يقل عن 

20 ألف متفرج لذا كانت أدوات الممثل مكتملة.
وأضاف ثمة دوافع للدعوة إلى “مس��رح الش��ارع” 
ومنها انص��راف الجمه��ور عن المس��رح وبحثه عن 
بدائل أكثر لإلثارة؛ فاإليقاع المتسارع للحياة وكثافة 
الضغ��وط االجتماعي��ة والسياس��ية واالقتصادي��ة 
وابتعاد المس��رح عن مالحقة وعرض تلك القضايا 
الت��ي ت��ؤرق اإلنس��ان وتالحق��ه، جع��ل الجمه��ور 
ينصرف إلى وسائل أخرى ترفيهية، مثل التلفزيون 
بقنواته المتع��ددة والتي توفر كل خيارات التس��لية 

وفي أي وقت، إضافة إلى الوسائط اإللكترونية.
وقد تخللت أيام الورش��ة حوارات ونقاش��ات بين 
المش��اركين فيه��ا وبين وتطبيقات على مش��اهد 

من نصوص مسرح العالمي والعربي واإلماراتي.
وقد تعهد أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في 
الدائرة بمواصلة تلك الورش التخصصية، ودعمها 
حت��ى تؤتي أكلها بتخريج دفعات من المس��رحيين 

القادرين على مواصلة حركة اإلبداع. 

دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة استقطبت عشاق المسرح

ورشات مسرحية مفتوحة 
بقيادة مبدعين عرب

أقام��ت دائ��رة الثقافة واإلع��الم في الش��ارقة خالل 
الس��نوات الخم��س الماضية ع��دة ورش تدريبية في 
فنون المس��رح اس��تدعت لها عدداً من المس��رحيين 
العرب، منها ورش��ة في اإلخراج أش��رف التي أش��رف 
عليها د.جان داوود )لبنان(، وورش��ة ف��ي فنون األداء 
وأش��رف عليها فاضل الجاف )الع��راق(، وورش أخرى 
أش��رف عليها فنانون من الداخل مثل ورش��ة اإللقاء 
الت��ي أش��رف عليها يحي��ى الح��اج، ومن خ��الل تلك 
الورش اتضح للمسؤولين في الدائرة أن هناك حاجة 
ماسة لدى الشباب المهتم بالمسرح للمزيد من تلك 
الورش، ولمواصلتها وجعلها متخصصة أكثر، وأكدت 
تل��ك الحاجة التوصي��ات التي تصدر ع��ن الملتقيات 
والمهرجان��ات المس��رحية والت��ي توص��ي جميعه��ا 
بض��رورة تأهي��ل المس��رحيين وتدريبه��م بش��كل 
مس��تمر، ليظل��وا مواكبي��ن لحركة تطور المس��رح 
ال��ذي هو ف��ن متج��دد، يس��تدعي من المش��تغلين 
ب��ه كي يخضع��وا لتكوين مس��تمر ومتابعة للجديد 
خصوصا مع التطور المتسارع للتقنية التي أصبحت 
م��ن أبجديات العمل المس��رحي، وهك��ذا قامت إدارة 
المس��رح في دائ��رة الثقاف��ة والت��راث بتصميم أربع 
دورات ش��املة لجميع مجاالت المس��رح، وجعلها في 
موسم واحد لكي يتسنى للمشاركين فيها الحصول 
على معلومات متواصل��ة، حتى ال ينقطع المتدربون 

لفترة طويلة وال تحصل لهم الفائدة المرجوة.
أقيمت تلك ال��دورات األربع خ��الل الفصل األخير 
من 2010  وس��ميت "ورشا مس��رحية تخصصية" 
وهي األكبر التي تقدم في فضاء المس��رح العربي 
خ��الل الفت��رة الزمني��ة القصي��رة تل��ك ، وتناول��ت 
مختلف عناص��ر الظاهرة المس��رحية، منها اثنتان 
في )فن الكتابة المس��رحية( تلتهما ورشة في “فن 
األداء التمثيلي” ث��م أخرى “فن اإلخراج”، وقد أرادت 
الدائرة بتلك الورش أن تنش��ط الحركة المسرحية، 
وتخرج إل��ى المجتمع مواهب جدي��دة تمتلك قدرات 
إبداعي��ة قادرة عل��ى أن تضيف جديدا إلى المس��رح 
اإلماراتي والعربي، وتكون مؤهلة بعد وقت الستالم 
دفة الحركة المسرحية، وتعمل الورش على توجيه 
خبراتهم نحو ما يس��رع وتي��رة عطائهم ويجعلهم 

قادرين على االرتقاء بجدارة في سلم اإلبداع.
المس��رحية التخصصي��ة األولى كان��ت عن “فن 
الكتابة المسرحية” وجرت خالل الفترة بين 17 و 28 

أكتوبر/ تش��رين األول الماضي 2010 وش��ارك فيها 
70 متدرب��ًا من اإلم��ارات والبلدان العربية، وأش��رف 
عليها الكاتب المس��رحي محمد أبو العال السالموني 
مدير عام المسرح في الهيئة العامة لقصور الثقافة 
في مص��ر، وه��و حاصل عل��ى ليس��انس آداب من 
جامعة القاهرة س��نة ،1968 وكات��ب لعدد كبير من 
المس��رحيات التي مثلث ولقيت إقبااًل كبيراً، وحاصل 
على جائ��زة الدولة في اآلداب عن النص المس��رحي 
س��نة 1984 وعلى عدة جوائز أخرى، وكتب للمسرح 
التهدي��د”  “تح��ت  والتلفزي��ون، وم��ن مس��رحياته 
و”مآذن المحروس��ة” و”الثأر ورحلة العذاب” و”رجل 

في القلعة - الصعود للقلعة” و”ديوان البقر” .
وق��دم الس��الموني حص��راً للمواق��ف الدرامية 
حس��ب دراس��ة “جورج بولتي” وعددها 36 موقفًا 

تغطي كل أشكال الصراع اإلنساني في الحياة
الورش��ة الثانية ج��رت في الفترة م��ا بين 20 و26 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 وجاءت مكملة ومعمقة 
لما طرحته الورش��ة األولى وتناولت الموضوع نفسه 
“فن الكتابة المسرحية”، وشارك فيها 64 متدربًا من 
المهتمين بالكتابة المسرحية، وأشرف عليها الدكتور 
أحم��د سخس��وخ أس��تاذ الدراما ف��ي المعه��د العالي 
للفنون المسرحية في القاهرة والحاصل على شهادة 
الدكتوراه في فلس��فة الدراما من النمسا، وهو مؤلف 

لعدة مس��رحيات منها “األبناء” و”الشيطان يرقص” 
وترجم مسرحية “عيد الميالد”.

أقيم��ت الورش��ة الثالث��ة فيم��ا م��ا بي��ن 5 و16 
ديس��مبر/ كان��ون األول الماض��ي، وتناول��ت "فن 
األداء التمثيلي" وضمت 45 مشاركًا، وأشرف عليها 
الفنان األردن��ي خالد الطريفي األس��تاذ في معهد 
الفنون المس��رحية في األردن، وه��و حاصل على 
ش��هادة البكالوري��وس في الفنون المس��رحية من 
جامع��ة بغداد العام 1979 كت��ب ومثل وأخرج أكثر 
من أربعي��ن مس��رحية، وحصل على ع��دة جوائز 
وتكريم��ات منها تكريم نقاب��ة الفنانين األردنيين 

ورابطة الفنانين األردنيين.
رك��ز الطريفي على طرق توظيف الجس��د أو ما 
يعرف بالتقنيات الجسدية الخارجية المعتادة، التي 
يستخدمها اإلنسان بشكل تلقائي في ردود فعله 
األولي��ة عل��ى المثي��رات الخارجية قب��ل أن يتكلم، 
وش��رح المحاضر الف��روق بين “فض��اء البروفات” 
الخاص��ة باإلعداد لعرض مس��رحي مح��دد، وبين 
فضاء التربية المس��رحية واإلع��داد الفني للممثل 
وشغل المختبر، كما شرح األنواع الخمسة للحركة 
وه��ي: الدائري��ة والمتموجة واللولبي��ة والمتدفقة 
واالهتزازية، وأسسها التي ترتكز عليها والمتمثلة 
ف��ي الزم��ن واإليق��اع وش��كل الحرك��ة، وكيفي��ة 

أحمد بو رحيمة
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مهرجان اإلمارات لمسرح الطفل
يتألق بحضور جماهيري غير مسبوق

عرضين كل يوم وانفتاح
على أساليب مسرحية جديدة

لمسرح الطفل أهميته الكبيرة التي اتفق عليها العلماء والمتخصصون في بناء 
شخصية الطفل واالرتقاء بسلوكه وفكره ومخيلته، فهو يعلمه ويحفزه وينمي قدراته 

اللغوية ويسهم في النمو االجتماعي والعقلي والعاطفي والوجداني لديه، ويخلق 
المتعة عن طريق اللعب والحركة والحواس والمشاركة ليصل مباشرة لقلبه، فالطفل 

يعد ثروة لألمة.. فيما تنمية القدرة الخالقة والمبدعة لديه تعتبر الهدف األسمى 
للحراك الثقافي إذا ما أردنا للمجتمع أن ينهض ويرقى ليحقق النماء االجتماعي 

والثقافي واالقتصادي.. وفي هذا الصدد يقول مارك توين الكاتب األميركي إن مسرح 
الطفل "أقوى معلم لألخالق وخير دافع للسلوك الطيب اهتدت إليه عبقرية اإلنسان 

ألن دروسه ال تلقن بالكتب بطريقة مرهقة أو في المنزل بطريقة مملة بل بالحركة 
المنظورة التي تبعث الحماسة وتصل مباشرة إلى قلوب األطفال التي تعد أنسب وعاء 

لهذه الدروس".
* عبير جالل

الذي وجد  "كرنفال الطفولة" هو الحدث اإلماراتي 
برعاية كريمة من صاحب الس��مو الش��يخ الدكتور 
س��لطان ب��ن محم��د القاس��مي عض��و المجلس 
األعلى حاكم إمارة الشارقة، تحت مسمى مهرجان 
اإلمارات لمسرح الطفل في دورته السادسة والتي 
أقيمت في الفترة من 16 إلى 21 ديس��مبر 2010، 
وش��هدت زيادة ملحوظة في الحض��ور الجماهيري 
والتزاح��م الش��ديد للتواصل ومش��اهدة عرضين 
مس��رحيين في كل ليلة في قاعتي مس��رح معهد 
الش��ارقة للفنون بمنطقة التراث بالش��ارقة، وهو 
ما يؤكد مدى حاجة األسرة لهذا النوع من المسرح.

وتس��عى جمعية المس��رحيين في اإلمارات الجهة 
المنظم��ة للمهرج��ان، بالتع��اون م��ع وزارة الثقاف��ة 
والش��باب وتنمية المجتم��ع ودائرة الثقاف��ة واإلعالم 
بالش��ارقة، ومؤسس��ة اإلم��ارات للنف��ع االجتماعي، 
الش��ركاء الرئيس��يين في رعاية المهرج��ان، وكذلك 
مجموعة مس��ارح الش��ارقة وبلدية الش��ارقة ودائرة 
اإلنم��اء التج��اري والس��ياحي بالش��ارقة، ومجموعة 
مش��اريع قرق��اش وإذاع��ة وتلفزيون الش��ارقة، إلى 
الوص��ول بمهرج��ان اإلم��ارات لمس��رح الطف��ل إلى 
المس��توى المرم��وق الذي يطم��ح إلي��ه الجميع، وقد 
غدا المهرجان تظاهرة مس��رحية سنوية تؤكد رغبة 
المسرحيين في اإلمارات في خلق حالة فنية متنوعة 
وموجهة لفئ��ات المجتمع كاف��ة، لتتالحم الجهود من 

خالل مهرجان مسرحي مستقل للطفل.

أهداف المهرجان
ويه��دف المهرج��ان إل��ى االرتقاء بمس��رح الطفل 
في دولة اإلم��ارات، وتحفيز الف��رق األهلية إلنتاج 
أعم��ال مس��رحية للطف��ل، إضافة إل��ى خلق روح 
التنافس الش��ريف بين الفرق المشتركة والسعي 
المستمر لتطويرها وامتالكها ألدواتها المسرحية. 
وكذل��ك تعمي��ق دور مس��رح الطف��ل وتأس��يس 
قاع��دة جماهيرية لتأكيد أهمية دور المس��رح في 
المجتم��ع، كما يه��دف المهرجان إل��ى خلق جو من 
المتع��ة والس��رور واالس��تفادة لألطف��ال، وغرس 
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القيم األخالقية والعادات والتقاليد والروح الوطنية 
لمجتمع اإلمارات في نفوس جمهور الطفل.

المكرمون في الدورة
وقد كرم المهرجان في دورته السادسة، الشخصية 
المس��رحية العربية وه��و الفنان الكويت��ي القدير 
"منص��ور المنصور"، لما قدم��ه من عطاء وإبداع 
لمس��رح الطفل في الكويت وف��ي الخليج العربي، 
كما كرم المهرجان الشخصية المسرحية المحّلية 
وه��و الفنان اإلمارات��ي القدير "عبدالل��ه بوعابد"، 
تقدي��را للمنجزات التي قدمها لمس��رح الطفل في 

اإلمارات خالل مسيرته الفنية. 

الفرق المسرحية
وتتض��ح جلي��ًا م��ن مح��اوالت الف��رق المس��رحية 
ف��ي عروضه��ا ف��ي ه��ذه ال��دورة س��عيها لاللتزام 
بتنفي��ذ نس��بة كبيرة م��ن التوصيات الت��ي ارتأتها 
لجنة تحكي��م الدورة الخامس��ة لمهرج��ان اإلمارات 
لمس��رح الطفل كل حس��ب وجهة نظ��ره وطريقته 

في التنفي��ذ، فن��رى أن معظمهم ذهب إلى إس��ناد 
مهم��ة اإلخراج لمخرجي��ن متخصصي��ن من خارج 
الدول��ة ومن داخله��ا إلخراج عروضهم المس��رحية، 
كما أن اختيار المس��رحيات كان م��ن األدب العالمي، 
أو األدب العرب��ي أو من مؤلفي��ن أصحاب تجربة في 
فن الكتاب��ة المس��رحية، إلى جانب مش��اركة كبار 
النج��وم والمحترفين، الص��ف األول م��ن الممثلين 
في العروض المس��رحية جنبًا إلى جنب مع الش��باب 
النج��وم، أو اله��واة، ناهي��ك ع��ن محاول��ة تفعي��ل 
مشاركة األطفال في العروض المسرحية، وبقي أن 
الشءي الثابت األوحد هو أن مهرجان اإلمارات لمسرح 
الطف��ل قام��ة ش��امخة له��ا قاعدته��ا الجماهيرية 
العريض��ة م��ن األطفال وكاف��ة أفراد األس��رة وهذا 

مطمح لكل فنان مبدع ولكل فرقة مرموقة. 

الفائزون والحجب
المفاجأة كانت لحظة توزيع الجوائز، حيث تم حجب 
جائزتي "أفضل تأليف"، وذلك لعدم توافر الشروط 
األساس��ية للكتابة لمسرح الطفل، و"أفضل عمل 

مسرحي متكامل"، وذلك رغبة من لجنة التحكيم 
بأن تعمل الفرق المسرحية المشاركة على تقديم 

عروض مسرحية إبداعية.
وتعتبر ه��ذه المرة األولى في تاري��خ المهرجان 
من��ذ نش��أته ف��ي الع��ام 2005 التي تحج��ب فيها 
جائزتين م��ن إجمالي عدد الجوائز، وهو بمثابة بدأ 
اإلع��الن عن مرحل��ة جديدة من مهرج��ان اإلمارات 
لمس��رح الطف��ل للجميع وهي مرحل��ة البحث عن 

اإلبداع في العملية المسرحية بمختلف مراحلها.

تقرير وتوصيات
من واقع عم��ل أعضاء اللجنة وبع��د االجتماعات التي 
كانت تعقد بشكل يومي بعد العروض، خرج القائمون 

على المهرجان بمجموعة من التوصيات، وهي: 
• أغلب العروض اعتمدت على اإلعداد من قصص 
اللجن��ة  وبذل��ك توص��ي  ومس��رحيات عربي��ة 
بض��رورة وجود النص المؤلف وتش��جيع الكتاب 

المسرحيين على الكتابة للطفل.
• ضرورة االهتمام بالجانب االستعراضي الحركي 

المس��رحي وتوفي��ر المدربي��ن المتخصصي��ن 
لذل��ك لتخرج العروض بالش��كل ال��ذي يتطلبه 

مسرح الطفل.
• انف��راد المخ��رج في أغلب العروض المس��رحية 
بمعظ��م مف��ردات العرض المس��رحي في أكثر 
من جانب مما انعكس سلبيًا على العرض وهنا 
يجب إعط��اء الفرصة للمتخصصين المتزودين 
كل ف��ي مجال��ه إلث��راء العرض المس��رحي في 

مختلف نواحيه الفنية. 
بالصراخ  المس��رحيات  • اتسمت مش��اهد بعض 
والضرب مما يحث على العنف وهو ما يستدعي 
ضرورة تش��كيل لجنة فنية تقويمية للعروض 

المسرحية قبل وقت كاٍف من المهرجان. 
للعملي��ة  يتص��دون  م��ن  يتحل��ى  أن  ض��رورة   •
اإلخراجي��ة للطف��ل بالخب��رة المس��رحية حيث 
والمس��توى  الع��روض  مس��توى  ف��ي  التدن��ي 

الفكري والفني لهذه الدورة. 

* إعالمية مصرية 

جوائز المهرجان
منحت جوائز مهرجان اإلمارات لمسرح 

الطفولة حسب التالي:
خوالدة  سمير  إخ��راج  أفضل  جائزة   •

عن عرض "الفالح الطيب".
أول حميد  جائزة أفضل ممثل دور   •
"مدينة  سمبيج عن في مسرحية 

العسل". 
زينب  أول  دور  أفضل ممثلة  جائزة   •
ع��ب��داهلل ف��ي م��س��رح��ي��ة "األم��ي��ر 

مشغول".
• جائزة أفضل ممثل دور ثاني خالد 
"جسوم  مسرحية  في  الحمادي 

ألوون". 
• جائزة أفضل ممثلة دور ثاني علياء 
الحواس   " مسرحية  في  المناعي 

الخمس". 
• جائزة أفضل مناظر مسرحية مبارك 
المسرحي  ال��ع��رض  ع��ن  م��اش��ي 

"برودكاست من المريخ".
• ج���ائ���زة أف��ض��ل إض�����اءة ع��ب��داهلل 
المسرحي  العرض  عن  مسعود 

"الفالح الطيب".
وم��ؤث��رات  موسيقى  أفضل  ج��ائ��زة   •
صوتية مناصفة بين ماهر الحلو عن 

العرض المسرحي" الفالح الطيب". 
ال��ع��رض  ع���ن  ع���ب���داهلل ص���ال���ح   •

المسرحي "الحواس الخمس". 
• جائزة أفضل أزياء عبدالكريم عوض 
"الحواس  المسرحي  العرض  عن 

الخمس".
جائزة أفضل ماكياج "جعفر غلوم   •

عن عمله في "مدينة العسل". 
الخاصة  التحكيم  لجنة  ج��ائ��زة   •
للفنانة القديرة مريم سلطان عن 

دورها في "مدينة العسل". 
• جائزة لجنة تحكيم األطفال للعرض 

المسرحي "جسوم ألوون".

اإلعالن عن مرحلة 
جديدة من 

مهرجان الطفل 
وهي مرحلة البحث 

عن اإلبداع

عروض محلية
من  السادسة  ال���دورة  في  شاركت 
مسرحية،  ف���رق  ت��س��ع  ال��م��ه��رج��ان 
المسرح الحديث بالشارقة بمسرحية 
"ال��ح��واس ال��خ��م��س"، م��س��رح دبي 
المدينة"،  "أبطال  بمسرحية  األهلي 
"هيا  بمسرحية  أبوظبي  وم��س��رح 
الوطني  الشارقة  ومسرح  نلعب"، 
ومسرح  العسل"،  "مدينة  بمسرحية 
زايد للطفولة بمسرحية "برودكاست 
وج��م��ع��ي��ة شمل  ال���م���ري���خ"،  م���ن 
والمسرح  الشعبي  والتراث  للفنون 
وجمعية   ،" "ج��م��ي��ل��ة  ب��م��س��رح��ي��ة 
والمسرح  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب��ا 
ومسرح  الطيب"،  "الفالح  بمسرحية 
"جّسوم  بمسرحية  الشعبي  دب��ي 
ألون"، وجمعية حتا للثقافة والفنون 

والتراث بمسرحية "األمير مشغول". 
وقد شكلت اللجنة العليا المنظمة 
العروض  الختيار  لجنة  للمهرجان 
كما  والمتميزة،  الجيدة  المسرحية 
عن  التطبيقية  ال���ن���دوات  ع��ق��دت 

العروض المسرحية بعد العرض.
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غرسه طيبة في بيدر 
المسرح الوطني

مهرجان اإلمارات 
للمسرح الجامعي

الندوات والملتقيات ولقاءات أهل  دعوات كثيرة ومناشدات طالما ترددت في 
الجامعات  ساحات  في  بالمسرح  باالهتمام  تطالب  اإلمارات  في  المسرح 
باعتبار المسرح الجامعيو احد الروافد الحيوية لكل حركة مسرحية بمختلف 
البلدان. تحقق الحلم في الفترة من 14-9 ديسمبر 2010 بمبادرة من وزارة 
المسرحيين ودائرة  المجتمع وبالتعاون مع جمعية  الثقافة والشباب وتنمية 
الثقافة واإلعالم بالشارقة مهرجان للمسرح الجامعي بدولة اإلمارات لتضءي 
شمعة المسرح في دروب سار خطواتها األولى في عام 1981 الرواد محمد 

صفر، إسماعيل عبد الله، ناجى الحاى، احمد راشد ثاني وآخرون.

* محمد سيد أحمد

انطلق المهرجان طامحا لتحقيق جملة من األهداف 
منها اكتشاف واحتضان المواهب الشابة وتشجيعها 
لالنخراط في حراك المس��رح االمارات��ى وضع اليد 
عل��ى مكام��ن الخل��ل وأوج��ه القص��ور لمعالجتها 
وتالفيها مس��تقبال رفد الحركة المس��رحية بجيل 
ش��اب جديد قادر على إكمال المس��يرة المس��رحية 
المتميزي��ن  اإلماراتيي��ن  المس��رحيين  وتكري��م 
مم��ن كان له��م األث��ر الواض��ح في دع��م وتطوير 
الحركة المس��رحية في الجامعات وتأسيس قاعدة 

جماهيرية للمسرح داخل الجامعات.
بدأت فعاليات المس��رح بحفل افتتاح أقيم بمعهد 
الش��ارقة للفنون المس��رحية بكلمة لوزارة الثقافة 
والش��باب وتنمي��ة المجتم��ع قدمه��ا حبي��ب غل��وم 
وكلمة جمعية المس��رحيين قدمها رئيس��ها األستاذ 
إسماعيل عبد الله ومن ثم تم تكريم األستاذ محمد 
صقر الرائد المس��رحي على مس��يرته الطويلة في 
خدمة المسرح الجامعي وتطويره في سنواته األولى 
من قبل سعادة عبد الله العويس مدير دائرة الثقافة 
واإلعالم بالشارقة ليتم بعد ذلك الترحيب والتعريف 
بأعض��اء لجن��ة التحكي��م د.ج��ان داؤد المس��رحي 
واألستاذ الجامعي من لبنان األستاذ المسرحي يحيى 

انطلق المهرجان 
طامحًا ألهداف 

منها اكتشاف 
واحتضان المواهب 
الشابة وتشجيعها 
لالنخراط في حراك 

المسرح االماراتى

مسار
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الحاج من السودان الفنان المسرحي والمخرج محمد 
العام��ري من اإلمارات واألس��تاذ المخرج المس��رحي 
الناق��د  واألس��تاذ  اإلم��ارات  م��ن  االنص��ارى  احم��د 

المسرحي محمد سيد احمد من السودان.
ش��ارك طالب المعهد العالي للفنون المسرحية 
)اليوج��د  بعن��وان  مس��رحي  بع��رض  بالكوي��ت 
اح��د في المن��زل( من تأليف وإخراج بش��ار ش��اكر 
الجزاف��ي وأداء مب��ارك بالل-عبد الل��ه نصار-عبد 
العزيز نصار-موس��ى كاظم- ناص��ر الدوب-خالد 

السيجارى-محمد فائق-اريج العطار.
العرض تح��دث عن مدير ش��ركة يقوم مجموعة 
م��ن موظفي ش��ركته بمحاولة الس��طو على منزله 
لنكتشف في النهاية أن األمر كان مكيدة مدبرة منه.
الع��رض لعب ف��ي إط��ار س��ينوغرافيا مبتكرة 
باش��كال صنعت من مواد بسيطة وجلست الفرقة 

الموسيقية داخل الخشبة تعزف الحانها.
بالرغ��م م��ن بعض المواه��ب االدائي��ة والخفة 
والرش��اقة اال ان الع��رض لم يحص��ل على تجاوب 
وتواصل م��ع الجمهور ولم تفلح مح��اوالت اضفاء 

روح الكوميديا.

العروض المشاركة
الع��رض االول مس��رحية )لمن نتكل��م( من جامعة 
االمارات تأليف وإخراج محمود ابو العباس واداء ياسر 
الني��ادى، ه��زاع الضنحان��ى، حس��ن الصغير، عبد 

العزيز باهندى، امين الحميرى، محمد الهاشمى.
مكان العرض بئر يحفر فى صحراء غفر تكونت 
الس��ينوغرافيا من موقع البئر انقس��م الى جزءين 
احدهما يصور داخ��ل البئر واالخر للبئر من الخارج 
والجزء الثان��ى خيمة يرتاح فيه��ا الرجل وصديقه 
م��ن واق��ع الح��وارات نستكش��ف ش��خصية رجل 
يتح��دث كثيرا عن موضوع الخيانة والصديق االخر 
نكتش��ف انه هارب بعد قيامه بعملية قتل يحضر 
رجل عجوز لمش��اركتهما فى حف��ر البئر ويتحدث 

عن هواجس بان ابنه معهم فى الموقع.
فى البداية نح��ى النص نحو قضاي��ا اجتماعية 
وش��خصية فى اط��ار واقعى لكننا نج��د فى نهاية 
الع��رض اس��قاطات رمزية وسياس��ية عبرت عنها 
عب��ارة واضحة تقول)ما هو الش��ى الذى يخرج من 
االرض وال نس��تقيد منه( وايضا فى الختام ينفجر 

البئر نفطا وبار.
اداء  الضنحان��ى  وه��زاع  الني��ادى  ياس��ر  ق��دم 
مس��رحيا منضبطا حافظ هزاع عل��ى ايقاع االداء 
وفلت االيقاع من ياس��ر فى لحظات قليلة والممثل 
حس��ن الصغي��ر ق��دم اداء ف��ى دور الس��ائق تميز 
بالكوميديا والرش��اقة اش��خاج المس��رحى محمود 
ابوالعب��اس قاد طاق��م العمل الداء يالم��س االداء 
االحتراف��ى وظهرت بصم��ات محم��ود الفنانة فى 

مشاهد كثيرة اثناء العرض.

مسرحية اخبار اليوم
العرض الثانى لطلبة جامعة الش��ارقة جاء بعنوان 

)اخب��ار الي��وم( من تاي��ف محمد النيجى وس��ناريو 
وحوار ش��ريف الزعبى ومن اخراج مهند كريم واداء 
شريف الزعبى، نبيل المازم، جاسم عرشى، انس 

سلطان، على الزهيرى، حمزة الخطيب.
بج��راة وش��جاعة اقدم ط��الب جامعة الش��ارقة 
بتقديم عرض مسرحى اعتمدوا فيه على انفسم 
النج��از كل عناصره من تاي ة واخراج واداء وديكور 
واض��اءة لمعلجمع��ة موضوع يتص��ل بمناهجهم 
الدراس��ية ومجال عملهم المس��تقبلى عن قضية 

فسلد داخل اسرة تحرير صحيفة.
مكان الع��رض صال��ة تحرير مجل��ة بديكورات 
بس��يطة عب��ارة ع��ن مكات��ب ولوح��ات اعالن��ات 

مزدحمة بقصاصات ورقية.
تن��اول العرض موضوع فس��اد رئي��س التحرير 

واستالمه للرش��وة حتى يتصدى له شاب من اسرة 
التحرير ويؤنبه بطريق��ة خطابية وهو يدافم عن 

نفسه بمبررات واهية.
تماس��ك الع��رض بايقاع��ه وفش��لت االفيهات 
الكوميدي��ة فى احداث تواصل مع الصالة وس��قط 
االداء ف��ال لحظ��ات ف��ى التهري��ج النص ل��م يكن 
متماس��كا وفش��ل فى تقديم حكاية مترابطة عن 

موضوع هام.

العرض الثالث
مس��رحية )ع��زوز يقول امان��ة يا امارات��ى( لطلبة 
جامع��ة الش��ارقة كلية الط��ب تالي��ف االء النقبى 
واخراج احمد عم��اد واداء حمد الزعابى، على لوتاة، 
س��لطان بن هويدن، عبد الله النقبى، عماد رجب، 

فيصل العطار، محمد الشارحى، عبد الوهاب.
ايض��ا فى ه��ذا العرض قام الط��الب بانجاز كل 
عناص��ر الع��رض المس��رحى م��ن تالي��ف واخراج 
وتمثي��ل وديك��ور وه��ذا امر يحس��ب له��م ايجابا 
االصرار على المشاركة وخوض غمار تجربة انجاز 
عرض مس��رحى دون وجود اش��راف او متابعة من 

اصحاب الخبرة المسرحية.
الع��رض تن��اول موضوعا مس��رحيا كالس��يكيا 
طالم��ا ما ق��دم فى تجارب مس��رحية فى س��نوات 
س��ابقة وهو موضوع الشاب الذى يعود من تجربة 
االغت��راب فى ب��الد اجنبي��ة فتنكر للغت��ه وعاداته 
وتقالي��ده ليق��وم الجد بمح��اوالت عني��دة العادته 

لالنتماء لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده.
الفكرة ل��م تجد االطار الحكائ��ى الجيد وطرحت 

بش��كل مباش��ر وبس��يط لم يوفى عناصر البناء 
الدرام��ى من ح��وار وص��راع وش��خصيات واحداث 

العناية المطلوبة.
االداء اتس��م بالتالقائية غير المدروس��ة ووضح 
جلي��ا اهمي��ة وج��ود مش��رف او مخرج او منش��طا 

مسرحى لتجويد االداء وتالفى االخطاء الساذجة.

مسرحية)الشباب والبالك بيرى(
لطلب��ة جامع��ة راس الخيمة للعل��وم الصحية من 
تالي��ف واخ��راج واش��راف فاطمة عبد الله الش��حى 
واداء عبد الله مولود، عباس��رويلى، عدنان سعيد، 
احمد مولود، س��عيد محمد –فتحى س��مير، محمد 

تميمى.
تناول العرض موضوع صراع اب مع ابنائه وهم 

لمن نتكلم
جامعة  م��ن  نتكلم(  )لمن  مسرحية 
االمارات تأليف وإخراج محمود ابو العباس 
الضنحانى،  هزاع  النيادى،  ياسر  واداء 
باهندى،  العزيز  عبد  الصغير،  حسن 
نحى  الهاشمى.  محمد  الحميرى،  امين 
اجتماعية وشخصية  نحو قضايا  النص 
نهاية  فى  نجد  لكننا  واقعى  اطار  فى 

العرض اسقاطات رمزية وسياسية.

بدأت فعاليات 
المسرح بحفل 

افتتاح أقيم بمعهد 
الشارقة للفنون 

المسرحية
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غارق��ون فى االهتمام بالبالك بي��رى واحلم اقتناء 
السيارات الفارهة مع تناول حكايةاخرى تبين مدى 
استهتار الطالب فى المدرسة وفوضاهم الصاخبة 
يتوف��ى االب وهو يوص��ى االبناء خيرا بانفس��هم 
ووطنه��م. تصدى الع��رض لقضية تهم الش��باب 
ولكنه فش��ل فى نس��ج حكاية مترابطو منطقية 
وب��دا وكان الب��الك بيرى ه��ذا الجهاز الش��يطانى 
رجس م��ن عمل الش��يطان يحمل الش��ر فى ذاته 
دون التط��رق لقضي��ة كي��ف يتام��ل الش��باب مع 

التكنولوجيا و كيف تؤثر فى سوكياته وثقافتهم.
وضح جليا غياب اساس��يات العرض المس��رحى 
واسياس��يات االداء والتمثي��ل واالخ��راج لنعدة مرة 
اخرى لنوكد اهمية وجود وحضور القايد المسرحى 

صاحب الخبرة والتاهيل. 
وان كان م��ن الواج��ب تحية اطالب عل��ى الجهد 

وشجاعة المشاركة.

مسرحية روميو وجوليت
العرض الخامس مس��رحية روميو وجوليت لطلبة 
جامعة راس الخيمة للعلوم الصحية تاليف واخراج 
نايل��ة زجاج��ى واداء نايلة زجاجى، ري��م الصادق، 
عباس محمود، عبد الله ش��انى، فرح انور، س��عيد 
محم��د، اره��ن كوهي��ن، عدن��ان الس��باعى، اجدا 

الدينور، فارميدارة، ايسن وهبى.
الن��ص اخذ فقط االس��م وبعض اج��واء المكان 
م��ن ن��ص شكس��بير الش��هير رومي��و وجولي��ت 
لتبن��ى المولفة نصا اخ��را مرتكزا عل��ى الفانتازيا 
كاط��ار لحكاي��ة عصري��ة لجولي��ت المتعاملة مع 
احدث وس��ائل التكنولوجيا والمخاطبة لروميو عن 
كطريق الش��ات يتنبا لها العراف بال��زواج وتتعرف 
عل��ى روميو ويرفض والداها النه من عرقية اخرى 
هندية وهو صاحب االصل االنجليزى يتنكر روميو 

ويعقد القران لتفاجا به جوليت.
العرض تميز بالبساطة فالفكرة قدمت بسيطة 
وبه��ا مفارق��ات االداء ج��اء ف��ى االط��ار الفنت��ازى 
الكوميدى يحمل مفارق��ات المخاطبة االلكترونية 
وقض��اء جوليت ورومي��و الوقات ممتع��ة فى لعبة 
البلى استيش كذلك السينوغرافيا اعتمدت اسلوب 
المس��رح الفقيؤ فالخشبة بدت خالية اال من طاولة 
م��ع تب��دل المش��اهد ف��ى شاش��ة الكتروني��ة فى 
الخلفي��ة اس��تخدمت ايضا الطالع المش��اهد على 

حوار مكتوب فى الشات.
ب��رز ف��ى االداء الممثل��ة ف��ى دور جولي��ت ريم 
الصادق والتى حصدت جائزة افضل ممثلة دور اول 
والممثل��ة نايلة زجاجى ف��ى دور الخادمة وحصلت 
على جائ��زة لجن��ة التحكيم افضل ادائى نس��ائى 
دور ثان��ى. ق��دم الع��رض باللغ��ة االنجليزية ولم 
تقف اللغة عث��رة فى طريق تواص��ل الجمهور مع 
العرض واالسمتاع به يعتبر العروض من العروض 
الجي��دة وخاص��ة ان كل طاقمه من الط��الب الهواة 
للفن المس��رحى وحصلت فيه ايضا الطالبة نايلة 

زجتجى على جائزة افضل نص مسرحى.

مسرحية خيبة شيبة
م��ن تقديم طالب كلي��ة دبى للتقني��ة العاليا ومن 
تاليف واخراج شهاب بن ظاعن واداء فيصل عتيق، 
عب��د الرحمن التميمى، بدر البلوش��ى، ش��هاب بن 

ظاعن، نصيب بطى، ابراهيم سعيد، جوليانا.
يتناول العرض حكاية الرجل المسن ابومعتوق 
فى مواجهة عقوق االبناء وجحودهم وخاصة االبن 
عتيق الذى يقرر نقل الوالد الى دار العجزة لبالرغم 
من اعتراض شقيقه وش��قيقته ينقل االب الى دار 
العج��زة ليلتق��ى بعدد م��ن العواجز وت��دور بينهم 
مشاهد طريفة يتوفى االب فى دار العجزة ويعرف 
االبن متاخ��را لتاتى النهاية بش��كل دائرى لنقطة 
البداية عندما نش��اهد االبن وبعد ان بلغ من العمر 
عتيا يواج��ه بنفس المصير ة والجح��ود من ابنائه 

وهم يقررون ابعاده الى دار للعجزة.
حف��ل العرض بالفيه��ات كوميدي��ة مغرقة فى 
الش��عبية والمحلي��ة نال��ت الكثي��ر م��ن ضح��كات 
الجمهور خاص��ة التى قام بادائها الطالب الموهوب 
فيصل عتي��ق والذى حصل على جائزة افضل اداء 
دور ثان��ى العرض نه��ج طريق الكوميدي��ا لفترات 
طويل��ة لذلك ب��دات الخاتم��ة التراجيدي��ا مفتعلة 
ومنفصلة عن الس��ياق ظهرت فى العرض طاقات 
ادائية تنبىء عن مواهب تس��تحق الرعاية والتنبى 
وان يتم احتضانهم من الفرق المسرحية فى دبى 

مسرح دبى االهلى ومسرح دبى الشعبى.

مسرحية بيت القصيد
العرض السادس مس��رحية)بيت القصيد ( لطالب 
جامعة الجزيرة وم��ن تاليف عبد الله صالح واخراج 
س��ارة الش��مرى واداء س��عود الزرعون��ى، ش��يخة 
المقبالى، على رضا، رؤى انور، حمدان الحوس��نى، 

عبد الرحمن المغربى.
ن��ص المس��رحية للمؤلف عب��د الل��ه صالح من 
النص��وص جيدة الس��بك يحكى عن االب القاس��ى 
صاح��ب الجب��روت برح��ل وتبق��ى لعنت��ه تحي��ط 
بالب��ن المص��اب بالج��درى والقابع ره��ن االحتجاز 
فى مص��ح بعيد ي��زوره صديق��ة ليحمل ل��ه اخبار 
الفريق وتزوره امراة مصابة بالخبل هى ابنته التى 
انكره��ا النص كتب بلغة تقترب من الش��عر وحفل 
بابيات من الش��عر الش��عبى الش��جى حول الطالب 
سعود الس��يطة على الش��خصية المعقدة وتقديم 
انفعاالتها المتنوعة ونحج فى ذلك الى قدر معقول 
وان كانت الطالبة شيخة الحوس��نى قد اجادت الدور 
الصعب لش��خصية المخبولة الت��ى تنطق بالحكمة 
وحصل��ت عل��ى جائ��زة افض��ل ممثل��ة دور ثان��ى. 
العرض تتضمن مشاهد شاعرية نسجتها االضاءة 
الموفقة ولغة الحوار الجميلة نال العرض استحسان 

الجمهور حقق قدر كبير من التواصل مع الصالة.

مسرحية بحسن نية
لطلب��ة جامع��ة عجم��ان للعل��وم والتنولوجيا فرع 

الفجي��رة تالي��ف عب��د الله مس��عود واخ��راج ايمن 
الخدي��م واداء ايم��ن الخدي��م وابراهي��م القحومى 
نص الع��رض يحكى عن ش��اب عمل مدي��را عاما 
بدون ان يعرف م��اذا يعمل غير توقيع االوراق ليجد 
نفسة مسجونا وينضم اليه مصور سابق وتتولى 
بينهم حوارات طويلة فى مكان السجن قذر وخالى 
اال من كنب��ة دارات احداث العرض كلها فى منطقة 
ضيقة امامه��ا تواص��ل الحوار ليص��ل الى نقطة 
يق��رران فيه��ا الهروب بع��د اضاءة رامزة لش��معة 
وترددي��د ابيات من الش��عر تقول الم��وت فى النور 
وال الحياة ف��ى الظالم نجح ايميم��ن وابراهيم فى 
قيادة العرض برشاقة وسالسة بالرغم من دائرية 
الح��وارات وغتام��ة مش��هد الس��ينوغرافيا ظهرت 
الق��درات االخراجي��ة ف��ى التحكم ف��ى اداء الممثل 
والحركة فى المساحات الضيفة والتلوين فى االداء 
الحركى واللفظى مما اه��ل العرض لحصد جواتز 
افضل اداء وافضل اخراج وافضل عرض مسرحى 

فى المهرجان.

مسرحية القرار
لطلبة كلي��ة التقنية العاليا بالش��ارقة ومن تاليف 
احمد سليمان خنسة واداء الطالب حمد عبد الرزاق 

فى العرض المقدم بشكل الموندراما.
يحكى النص عن تداعيات شاب تصطدم رغبته 
فى اختيار دراس��ته م��ع رغبة والدة وتقدم مش��اد 

فالش ب��اك الحتف��ال االب بنجاح ابنه ف��ى امتحان 
الش��هادة الثانوية وحايان الش��اب ال��ذى يحلم بان 
يكتب االش��عار ليتحول ف��ى الواقع لكات��ب اغنيات 
لمغني��ة متواضع��ة تنوعت الحاالت والش��خصيات 
الت��ى تقمصها حمد م��ن دور االب الى دور الناش��ر 
الذى يرفض نش��ر مجموعته الش��عرية والمغنية 
المدعي��ة ونح��ج ف��ى اس��تعراض قدرات��ه االدائية 
كصاح��ب تجربة طويلة على خش��بات المس��ارح 
فى المسرح المدرسى والمسرح الجامعى ومسرح 

الكبار.
نف��ذ الممثل االض��اءة بكل مفرداته��ا من داخل 
خش��بة المس��رح مما تس��بب فى ارباك��ه واعاقتة 
فق��د كان مجبرا على التواجد بالق��رب من مفاتيح 
االضاءة فى اوقات وامكنة ليس لها ضرورة درامية 
وادى ذلك ايضا الى اهمال مس��احات تركت فارغة 

على خشبة المسرح.
س��ينوغرافيا العرض كان��ت موفقة وحصدت 
جائزة افضل سيتوغرافيا وان ال حظ بعض النقاد 
ان بعض مفرداتها متاثرة بمفردات عروض اخرى 
وف��ق حمد عبد ال��رزاق فى اخيار نص مس��رحى 
جي��د وفى حمل العرض عل��ى عاتقه فى االخراج 

واالداء. 

* مسرحي سوداني

مسار
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الدوحة تستقبل عشاق المسرح الخليجي 

خطوة كبيرة
صوب االحتراف وعروض 

تتحدث عن نفسها

مع تعدد المهرجانات المسرحية عبر كافة 
العواصم العربية فإن مهرجان الفرق 

المسرحية األهلية لدول الخليج العربي 
قد أخذ ُبعداً آخر، ذلك أن هذا االحتفاء 

بالمسرح قد تزامن مع احتفاالت الدوحة 
كعاصمة للثقافة العربية ومنح الدوحة 

ُبعداً ثقافيًا ألنها جمعت ثقافة العالم 
عبر عام كامل، كما أن هذا المهرجان 

قد تزامن مع وصول الفعاليات إلى نهاية 
المطاف.

* د .حسن رشيد

السلوقي يقدم 
التراث في ثوب 

عالمي

مسار
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والحقيقة أن االحتفاء بالمسرح الخليجي وإن تأخر 
وت��م تأجيل الموعد إال أن األعمال التي قدمت خالل 
االحتفالي��ة س��جلت حضوراً ف��ي ذاك��رة المتلقي 
الخليج��ي والعربي على حد س��واء ذلك أن تالش��ي 
تأثير المس��رح أمام الوس��ائط األخرى األسرع نمواً 
وحضوراً ف��ي ذاكرة المتلقي ق��د ألقت بظالٍل من 
الش��ك أن المس��رح العرب��ي إجمااًل ي��دور في فلك 
التهمي��ش وه��ذا ال��رأي يجانبه الص��واب.. ذلك أن 
االرتباط بالمس��رح من قبل المؤمنين بالمس��رح 
ودور المسرح في المجتمع أمر بديهي.. من هنا كان 
التميز في العروض التي خلقت تواصاًل حقيقيًا مع 
المتلقي سواء تلك األعمال التي )نبشت( في ذاكرة 
الماض��ي القريب مثل الع��رض القطري )مجاريح( 
أو انتق��ل بالمضم��ون والش��خوص خ��ارج الحدود 
الجغرافية العربية مثل الع��رض الكويتي )تاتانيا( 
أو اس��تلهم مضمونه من اآلخر ولكن غلفت بطرح 
ذات ارتب��اط عضوي )بالمجتم��ع هنا( مثل العرض 
اإلماراتي )س��لوقي( والذي اس��تمد خيوطه الكاتب 
الكبي��ر إس��ماعيل عبد الل��ه من اآلخ��ر ولكن كان 
الطرح مغلف��ًا بما هو جزء من الواقع المتخيل.. لذا 
فق��د كان تصريح الدكتور عمرو دوارة بعد العرض 
تأكيداً على هذه المقولة عندما قال "إن إس��ماعيل 
عبد الله مبدع حقيق��ي.. وأنا في كل ما يفعل أجد 
نفس��ي أش��د على يديه فه��و ال يتوان��ى عن بعث 

النشوة في كياني كمرتبط بهذا اإلطار".
توال��ت العروض وكان الس��بق للعرض القطري 
)مجاريح( هذا العرض الذي اس��تمد خيوطه الكاتب 
الكبير إس��ماعيل عب��د الله من الماض��ي القريب، 
ينطلق الكاتب إلى عوالم ش��تى وإلى طرح قضية 
احتلت حيزاً كبيراً في ذاكرة اإلنس��ان عبر س��نوات 
من معاناة اإلنسان هنا.. ومع أن المضمون إنساني 
النزعة إال أن االقتراب منه محفوف بالمخاطر.. ذلك 
أن نب��ش الماضي وف��ي هذا اإلط��ار ال يقدم عليه 
أي كاتب خوفًا من الش��روحات واالستفسارات التي 
تش��كل عبئًا على ذاك��رة البعض وهن��ا يأتي دور 
المبدع ف��ي المجتمع من حيث التق��اط المضامين 
اإلنس��انية وخلق إطار يشكل صرخة.. صرخة في 
وجه الظلم والتفرقة واالس��تغالل وتجس��يد لروح 
التحدي.. تحدي كل ما يهمش اإلنس��ان ودوره في 

الحياة الكريمة.
ل��ذا فإنن��ا عندما نق��ول إن ما يميز ه��ذا الكاتب 
الكبي��ر أن��ه ال يتوق��ف عن��د محط��ة واح��دة عب��ر 
مسيرته اإلبداعية، فهو غواص ماهر يلتقط الدرر 
أينم��ا كان. )في مجاريح( ال يطرح إش��كالية الحب، 
وال الص��راع األزلي بين الثراء والفق��ر، أو العبودية 
والحري��ة. ولك��ن يعري واقع��ًا فرض نفس��ه منذ 
أن وعى اإلنس��ان قيم��ة الذات. هذا ال��ذات المغلف 
بالحكاية واألس��طورة من��ذ أن بحث اإلنس��ان عن 
الحرية. س��بارتكوس وعنترة وعطيل وسحيم عبد 
بني الحس��حاس وكونتاكونتي، وعشرات األسماء، 
ويطرح المضمون اإلنس��اني عبر مف��ردة )ال( كما 

تقول )عذبة( لوالدها )فيروز( في لحظة مكاش��فة 
الذات. عذبة: )مس��تكثر تس��مع مني كلمة ال. اللي 
قالته��ا أمي م��ن 20 س��نة(، )ميثا( "وال��دة عذبة" 
تحدت ذات ي��وم كل األع��راف والتقالي��د وارتبطت 
بم��ن تحب وته��وي، حققت لذاتها م��ا كانت تصبو 
إلي��ه. حطمت كل األطر وقدم��ت الدليل الحي على 
أن تحقي��ق ال��ذات أهم وأكب��ر من كل ش��ءي. أهم 
من المال والجاه والس��لطة. المؤل��ف عبر العالقات 
المتش��ابكة يخلق نس��يج عمله –ذل��ك أن الجرح- 
قد ش��مل الكل )غانم- بكل س��لطاته وقف عاجزاً 
ذات يوم واس��تجدى فيروز العبد في إنقاذ عرضه( 
وفي��روز الذي وقف عاج��زاً في نهاي��ة المطاف في 
أن يكب��ح جم��اح ابنته )عذب��ة( التي تعيد س��طور 
الماض��ي مرة أخرى، واألم )ميث��ا( التي حطمت كل 
األط��ر ذات يوم ها هي تقف حجر عثرة في س��بيل 
االبن��ة )عذب��ة( الت��ي تعريها في لحظة مكاش��فة 
فتقول: إنتو قلتوا وس��ويتوا يا يم��ه. أنا بس قلت. 
وهك��ذا يضعن��ا المؤلف في ع��دة دوائ��ر كل دائرة 
ترتب��ط بالبداي��ات وكأنما يريد أن يق��ول أن الحياة 
حلقات متصلة تبدأ بنقط��ة وتنتهي بنقطة حتى 
)خي��ري( صدي��ق فيروز المق��رب ال يكتش��ف ذاته 
س��وى عندما ترفض )ميث��ا( أن ترتبط بابنه، ذلك 
أن )ميث��ا( تقول عنه وعن ابنه )عبد ابن عبد( حاول 
)خي��ري( أن يخرج م��ن دائرته الضيق��ة )العبودية( 

وحمل الراية دليل الحرية. فماذا حدث؟ ال شءي.. 
كان خي��ري قارئًا جيداً له��ذا الموقف، ليس ألنه 
استسلم وانهزم منذ أن قبع تحت بند )العبد( ولكن 

ألن الصراع غير متكافءي.
وكانت صرخ��ة )عذبة( الحرية ف��ي لحظة إنارة 
)وإذا م��ا جب��ت الول��د انح��ذف وانداس مث��ل النعال 
العتيج��ة( كل هذا الش��جن عبر مفردات ش��اعرية 
يس��تحضرها المؤل��ف الكبير إس��ماعيل عبد الله 
فكيف تعامل معها المؤلف اآلخر ناصر عبد الرضا، 
كان المخ��رج على وعي تام بأبع��اد اللعبة لذا فقد 
انطلق ف��ي إطار فرجوي قوامه اس��تحضار اللعبة 
الموس��يقية الغنائية عبر فرقة شعبية واالستعانة 
بالفنانة الكبيرة فاطمة ش��داد مع نجوم تباروا في 
تجس��يد اللعبة محمد الصايغ ه��ذا الموهوب الذي 
يملك القدرة على أداء كافة الفنون وراشد سعد في 
ذات اإلطار.. هذا الثنائي خلقا توازنًا في المشهدية 
باإلضاف��ة إلى تمي��ز النجم الفنان عبد الله س��ويد 

الذي جّسد شخصية )فيروز(.
أجمل م��ا قدم��ه المخرج أن��ه أعاد االعتب��ار إلى 
فن��ون ش��عبية غابت عن ذاك��رة المتلق��ي وُقدمت 
فوق خش��بة المس��رح ذات يوم ولم يقترب منها أي 
فنان سوى ناصر عبد الرضا وأسبغ عليها االعتراف 
الرسمي بعد أن هجرها من هجرها، هذا االعتراف 
الرس��مي يحس��ب له��ذا الفن��ان في خوض��ه غمار 
التح��دي وطرح��ه فوق خش��بة المس��رح ف��إذا كان 
الصراع بين الش��خصيات يجس��د اإلطار األول فإن 
الص��راع بين اآلالت والنغمات يمث��ل اإلطار الثاني.. 

عبر المزج الفني بين الصرناي والطبل واستحضار 
الفن��ون المختلف��ة )اللي��وه، الطنب��ورة، الخماري، 
الدزه...إل��خ( ذلك أن تلك الفنون س��جلت حضورها 
ف��ي ذاك��رة كل األجيال. ول��ذا فإن صرخ��ات فيروز 
لصدي��ق رحلة الحياة معه )س��معني.. س��معني يا 
خيري واش��عل النيران خ��ل نتدفى كلنا س��معني( 

يكون ردي خيري )اْنسمي ما يطاوعني يا فيروز(.
)مجاري��ح( العم��ل القط��ري اله��وى الخليج��ي 
التكامل ذل��ك أن الكاتب الكبير إس��ماعيل عبدالله 
عرى واقعًا فرض نفسه منذ أن وعى اإلنسان قيمة 
)الذات( ه��ذا ال��ذات المغلف بالحكاية واألس��طورة 

والبحث عن )الحرية( في المطلق.
ه��ذا العمل البال��غ الط��ول والث��راء تعامل معه 
المخ��رج بذكاء ليس ألن المخرج مبدع آخر وال لكي 
يلغ��ي دور المؤل��ف ولكن ك��ي يغل��ف االطروحات 

فوق خشبة المس��رح بعناصر تكمل الصورة التي 
رس��مها المؤل��ف، م��ن هنا لج��أ المخرج إل��ى واقع 
النص –فقدم فرجة مس��رحية- قوامها كل فنون 
اإلب��داع المرتبط بالبيئ��ة المحلية س��واء في إطار 
أدوات النف��ح كالصرناي أو األهازي��ج واألغاني ذات 

االرتباط العضوي بإنسان هذه المنطقة.
وأتاح لممثليه فرصة تقديم شخصيات واضحة 
المعال��م واألبع��اد مع إب��راز إمكانياته��م الصوتية 
والجس��دية من خ��الل الحركة، اإليماءة، اإلش��ارة، 
وبخاصة الممثل عبد الله س��ويد في تعدد الحاالت 
االنفعالي��ة والمراحل المختلفة )المحب العاش��ق، 
العب��د المرفوض، الزوج المحب، األب المغلوب على 
أمره.. إل��خ(، بجانب الفنان الش��اب محمد الصايغ، 
وراشد سعد فخلقوا جميعًا متعة بصرية وسمعية 
عبر األداء الجماعي لفنون درامية وفنون اندثرت أو 

ف��ي طريقها إلى الزوال ولكن إحيائها فوق خش��بة 
المسرح يحسب لصالح المخرج وبخاصة استعانة 
المخ��رج بالفنانة فاطمة ش��داد الت��ي كانت نقطة 
االرتكاز عب��ر األداء الصوتي والحرك��ي في العديد 
م��ن المش��اهد إال أن )الفرق��ة( بأكمله��ا أدت م��ا 
عليها رقصًا وغن��اًء أو كما قال أحدهم أنها ملحمة 
خليجية راقي��ة عبر طرح معاناة اإلنس��ان في كل 
زمان وم��كان ولوال تكاملي��ة كل العناصر في هذا 
العرض الجمي��ل والمبهر لما حص��د مجموعة من 

الجوائز والثناء والشكر.
)في المجهول( من مملكة البحرين.. كان هناك 
طرح ش��بابي وتجرب��ة جديدة ف��ي إط��ار االبتعاد 
عن الش��كل المتع��ارف عليه في الط��رح والتناول 
واالنحي��از إل��ى التجريب وذل��ك بطرح )اإلنس��ان( 
وخوف��ه من المجهول والوقوع ف��ي براثن التوجس 
من اآلتي تجربة إخراجية لمخرج واعد وهو حسين 
العصف��ور وهذا ما طالب به س��عادة الوزير الفنان 
حم��د عبد العزيز الكواري ف��ي كلمته عندما طالب 
بمسرح آخر "مسرح ال يرتبط باإلطار الكالسيكي 
المتع��ارف عليه ب��ل عل��ى المس��رحي أن ينطلق 
بفك��رة ورؤاه إل��ى عوال��م ش��تى ذلك أن المس��رح 
وعي جماع��ي ويرتبط ب��كل مجاالت اإلب��داع ولذا 
فإن إطالق تسمية أبو الفنون على المسرح ليست 
ق��واًل مجازي��ًا ولك��ن واق��ع وض��رورة وحتمية ألن 
المسرح يكشف ويعري زيف الواقع ويطلق صرخة 

االحتجاج على اآلني".
عرض مس��رحية المجهول ذات البعد الفلسفي 
قد منح المؤدي مس��احة لإلب��داع وتحريك الذاكرة 
لي��س فق��ط ألن العمل يتن��اول فك��رة )الخالص( 
وقدوم المنقذ )كم��ا في انتظار جودوه – لصمويل 
بيكت على سبيل المثال( ولكن ألن مثل هذا الطرح 
يشغل ذاكرة المتلقي وهذا هو دور المسرح ولكن 
الس��ؤال هل مثل هذا العمل مناس��ب للمهرجانات 
الخليجي��ة، هن��ا اإلش��كالية بين نع��م والصمت!! 
واألجم��ل أن مثل هذه الع��روض تحمل العديد من 
التأوي��الت كما تحمل س��مات التجريب واإلبهام في 
آن واح��د، ومع هذا فهي محاول��ة لفرقة الريف في 
ممكلة البحرين لطرح ش��كل وفكر مغاير للمألوف 
م��ع العديد م��ن الهنات التي صاحب��ت العرض عبر 
األداء االنفعالي والمبالغة، ولكن هذا جهد يحس��ب 
للفرق��ة في إط��ار الطرح والتن��اول وتجربة جديدة 
أيض��ًا )للمؤدي( ال��ذي يخوض غم��ار التجربة في 

معايشة )حالة( نفسية.
ومث��ل ه��ذه العروض ق��د ال تلقى القب��ول لدى 
العديد ولك��ن مت��ى كان المؤلف المس��رحي يقف 
عن��د إطار أح��ادي وال يخوض التجارب اإلنس��انية، 
والجه��د المبذول ف��ي )المجهول( كان جه��داً كبيراً 
ولكن السؤال هل )اللعبة( وصلت إلى المتلقي كما 

خطط له المؤلف والمخرج؟
ه��ذا ه��و الس��ؤال.. ومع ه��ذا ف��إن )المجهول( 
خط��وة أخرى في مس��ار المس��رح البحريني فكر 
ورؤى جي��ل جديد يتطلع إلى إثبات الذات ولكن هذا 

تلك األنثى جاءت 
من عمان وهذا 

المسرح يعبق 
باإلبداع

مسار
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الجيل علي��ه أن يكون واعيًا وهو يقطع مس��افات 
األمل.. بالحلم!!

أما )البندقية( فخطوة هامة في مس��ار المس��رح 
الس��عودي والحقيقة أن المس��رح ق��د خطا خطوات 
هامة ومؤثرة في مساره اإلبداعي والبندقية إضافة 
إلبداعات الفنان المسرحي السعودي مع وجود العديد 
م��ن المعوق��ات التي تح��ول دون انطالق المس��رح 
هناك )عدم وجود موسم ثابت للمسرح وعدم قدرة 
الفتاة على ممارس��ة دورها فوق خش��بة المسرح( 
ولك��ن المؤلف والمخرج الس��عودي يمل��كان القدرة 
على خوض غمار التجربة والهروب باالطروحات إلى 
عوال��م أبعد كما في هذا الع��رض عبر الرمزية التي 
غلف��ت النص ولكن العمل اعتم��د على قدرات جيل 
مسرحي شاب يملك القدرة على إيصال الفكرة عبر 
الفضاء المسرحي حيث اس��تطاع أن يغلف العرض 
بما هو جزء من نس��يج المجتم��ع ومع غرابة الفكرة 
في نظر البعض ذلك أن الطرح قديم قدم اإلنس��ان 
من��ذ قابيل وهابي��ل ومازل��ت أتذكر )األي��ام األولى 
لظه��ور التلفزي��ون مسلس��ل اله��ارب األمريك��ي( 
هاجس اله��روب والموت جزء من ط��رح الفكرة في 
العرض ولن يكون األخير ولكن جمالية العرض في 
التناول والطرح وقدرة الش��باب وحماس��تهم وقدرة 
المخرج على إيصال رسالته عبر تعدد المحاور التي 
لعب عليها المؤدون بدءاً بالخيانة، االنتقام، الخوف، 
الهروب، الضياع، صح��وة الضمير، الخيانة، الغدر.. 
مع تع��دد المش��اهد المتالحم��ة والتغيي��ر الحركي 
ذات البعد الرمزي واس��تخدام كل الوس��ائط المتاحة 
إليصال رس��الته، عم��ل البد وأن يترك ف��ي الذاكرة 

جزءاً من نجاح التجربة.
ولع��ل األجمل في ه��ذا العرض قدرة المس��رح 
السعودي في الخروج بأقل األضرار من جراء غياب 
)تاء التأنيث( عن الظهور.. ذلك أن الفنان يستطيع 
أن يتغلب على كل الظروف ويتحدى الصعوبات. إذاً 
ليس بمقدور أحد إعاقة المبدع أو أن يقطع السبيل 
أم��ام الموهب��ة واإلصرار على التح��دي وتقديم ما 
يراه الفنان إضافة إلى مس��اره الحقيقي في تأكيد 

الذات والهوية.
ومع أن )الفكرة( عولج��ت مراراً وتكراراً في إطار 
الطرح والتناول، س��واء في إطار الدراما )اإلذاعية أو 
التلفزيونية( إال أن ما يحسب للعرض قدرة الشباب 
عل��ى األداء وتجس��يد تعدد الحاالت عبر المش��اهد 
األربعة، كما أن المخرج قد اس��تعان بكل الوسائط 
من أجل رسالته إلى المتلقي سواء عبر أداء ممثليه 
)الماي��م( أو االنس��جام بين كاف��ة عناصر العرض 
المس��رحي حركي��ًا كم��ا تمث��ل ف��ي األداء الجميل 
حركي��ًا )البح��ر، العواصف، األمواج( ويحس��ب هذا 

العرض لمخرجه والمبدع في إطار السينوغرافيا.
)م��واء قطة( وس��لطنة عمان.. وه��ل حقًا تحول 
)الرجل عب��ر انكس��اراته إلى قطة! م��واء متواصل 
واستسالم! ال يملك القدرة على فتح مغاليق األبواب 
ولذا فقد حشر ذاته في عالمه الخاص دون أن يحاول 
أن يحطم األس��وار وأن ينطلق إل��ى العالم األرحب، 
كان النص يجسد انكسارات اإلنسان ومارس اللعبة 
كل م��ن ميمون��ه البلوش��ي )الت��ي حص��دت جائزة 
التمثيل – دور أول( عن تميزها وقدرتها في الخروج 
م��ن إهاب حالة إل��ى إهاب حالة أخ��رى، كان الممثل 
حم��ود الجاب��ري ال يقل عط��اًء عن )ميمون��ه( كان 
الصراع عبر الطرح غريبًا عن المألوف ذلك أن المرأة 
هي التي تغلف واقعها وواقع زوجها بكل ما هو غير 
إنس��اني ولكن ضعف الرجل يدفعه إلى االسترسال 
ف��ي الموافق��ة أن يتحول إل��ى )دي��وث( ويرضى أن 
تبيع امرأته جس��دها من أجل لقم��ة العيش، صور 
م��ن صور الكات��ب البريطاني )هارول��د بنتر( ولكن 
م��ا يحس��ب للمؤل��ف جرأته ف��ي اقتح��ام المنطقة 
المحظ��ورة وطرحه لمث��ل هذه التيم��ه في مجتمع 

محافظ نسبيًا كالمجتمع الخليجي.
ه��ذا ال يعن��ي أن المجتمعات العربي��ة خالية من 
كل العيوب وأن العروض المس��رحية البد وأن تمثل 
الواق��ع المعاش ولكن المب��دع ال يحد فكره ورؤاه أي 
حدود.. فالقضية ال تمثل )فقط أبو ش��وارب( ولكن 
تجسيد للضعف اإلنساني و)عذراء( ال تعني الطهر 
والعف��اف ولك��ن ط��رح )رم��زي( لتفس��خ العالقات 

اإلنسانية وبحث عن لقمة العيش حتى وإن كان في 
إطار بيع الكرامة اإلنسانية وتعرية لواقع مزيف!!

ومع ه��ذا كنت أتمن��ى أن يغلف األم��ر بالرمزية 
ولكن المباشرة قد افقدت الكثير من جمالية اللعبة 
المسرحية مع أن المؤلف قد غلف أسماء الشخوص 
بالرمز مثل أبو الش��وارب، عذراء، ولكن هذا اإلطار 
ل��م يغف��ر للكات��ب! والممت��ع أن يخ��رج المس��رح 
باطروحات��ه من طرح القضايا اآلنية أو االجتماعية 
إلى طرح ذات بعد فلسفي وإن كان اإلطار المرتبط 

بالعرض قد ارتبط بالواقع االجتماعي.
)تاتاني��ا( الكوي��ت.. ع��رض يقف خلف��ه مخرج 
واع��د، يبش��ر بالكثير اس��تطاع بمه��ارة أن يحرك 
ممثلي��ه ف��وق خش��بة المس��رح وعب��ر الفض��اء 
المسرحي! في الكويت اآلن مجموعة من المواهب 
الش��ابة وكما شاهدنا في المهرجان الشبابي تميز 
مخرج العمل، فاألمر ال يختلف مع عبد العزيز صفر 
الذي حصد لقب )أفضل مخرج( في المهرجان وقد 

منح الجائزة لمن يستحقه.
أما مؤلف النص )بدر محارب( فقد رحل بأحداثه 
وش��خوصه إل��ى م��كان خ��ارج الح��دود الجغرافية 
العربي��ة لي��س فق��ط البع��د المكان��ي أو الزماني 
ولكن عبر األسماء والمس��ميات ذلك أن استحضار 
رج��ل الدين أمر ف��ي غاية الصعوب��ة عبر الفضاء 
المس��رحي العربي، من هن��ا كان الفرار إلى المدى 
األبعد ولكن ما ال يحس��ب للعرض استمرار )عملية 
الثليث( طول العمل وط��رح رجل الدين ضمن هذا 
اإلط��ار ذلك أن ما نطرحه نح��ن قد ال يرضى اآلخر 

وما يرضي اآلخر قد ال يرضينا.
إن اختي��ار قري��ة في فرنس��ا ال يعن��ي أن األمر 
مت��روك لخي��ال المؤلف ولك��ن ما يش��فع للعرض 
إجم��ااًل الق��درات الخاص��ة للمؤدي��ن مث��ل فاطمة 
الصيف��ي وميث��م بدر، ه��ذا العرض س��يظل في 
ذاك��رة المتلق��ي ذل��ك لق��درة المخ��رج أواًل وأخيراً 
على تحريك فري��ق العمل وتميز نجوم اللعبة عبر 
اللياقة والوعي بمتطلبات الدور في توصيل رسالة 
المؤلف والمخرج إلى المتلقي وتعرية رجال الدين أو 

السلطة الدينية التي تمارس باسم العدالة اإللهية 
كل هذا اإلطار من االعتداء على اإلنس��انية ونشر 
الفس��اد واالضطهاد والقتل إذا لزم األمر، س��يبقى 
أجمل ما في هذا العرض الموس��يقى الحية وأيضًا 
تقديم )النقر-الضرب( على األرجل باأليدي وعلى 

الصدور والتي أكملت المشهدية في العرض.
والمس��رح الكويت��ي إجمااًل كما عب��رت عنه في 
الندوة عبر تعليق س��ريع يم��رض ولكنه ال يموت، 
فهذا المسرح الذي ساهم الرعيل األول في خلقه، 
واس��تمد أبناء المنطقة من��ه كرافد حقيقي يطرح 
في كل موس��م مبدعيه س��واء في إط��ار النص أو 
الرؤية اإلخراجية. في هذا النص كما ذهب البعض 
إلى االعتقاد أن المؤلف قد رحل بأحداثه وشخوصه 
خارج الح��دود الجغرافية هربًا م��ن الرقيب.. وكان 
المخرج داعيًا إلى أبعاد اللعبة فخلق هذا االنسجام 
الرائ��ع.. بأن هن��اك جيل جديد س��ينطلق بأحالمه 
ورؤاه خ��ارج الحدود.. ف��كان هذا الع��رض الجميل 

والراقي في آن واحد.
كم��ا أن المؤل��ف ه��رب بذكاء ش��ديد إل��ى أوربا 
ذلك أن االقتراب من الس��لطة الدينية أمٌر محفوٌف 
بالمخاط��ر مع تأكيدنا على بعض المالحظات التي 
المست اآلخر.. ذلك أن الفس��اد فساد في المطلق 
وال يرتب��ط بجهة أو أف��راد أو مدين��ة أو قرية.. في 
تصوري أن ه��ذا العرض حلقة م��ن حلقات التميز 

في إطار المسرح الخليجي.
)س��لوقي( اإلم��ارات.. وع��ودة إلس��ماعيل عبد 
الل��ه وه��و كات��ب ال يقف عن��د محطة واح��دة فهو 
مهم��وم بالمس��رح ولذا فقد حص��د وألول مرة في 
تاري��خ المهرجانات العربية جائ��زة التأليف وكان له 
م��ا أراد من حيث أن المهرجان ق��د بدأ به عبر نص 
من تأليف��ه )مجاريح( وأن تخت��م بنص من إعداده 
)س��لوقي( عن رواية )قلب كلب- للكاتب الروس��ي 
ميخائيل بولفاكوف( مع امتزاج مجاريح وس��لوقي 
في إطار من الفرجة المس��رحية عبر االعتماد على 

الفلكلور الخليجي الثري باإليقاعات واألهازيج..

وإذا كان الكاتب في مجاريح قد طرح تيمه الثروة 
والجاه والحرية والعبودي��ة والحب فإن األمر هنا وإن 
كان مرتب��ط بالنواخذا ولعبة الس��يطرة على اآلخر 
عبر اس��تيالئه )على كلب س��لوقي( لإلنجليز. كيف 
أصبح هذا الس��لوقي )الهدف األس��مى والغاية عند 
النوخ��ذا( وال يرض��ى بدي��اًل عنه كل ه��ذا في إطار 
من الفنتازي��ا ولكن هل يطرح إس��ماعيل عبد الله 
شخوصه وأحداثه عبثًا وهل يرتكن على فكر مبدع 
آخ��ر دون أن يضع بصمته كمؤلف وكصاحب موقف 
م��ن الحي��اة؟ إذا كان األم��ر كما اعتق��د البعض فإن 
األمر ال يرقى إلى مس��توى حصده للجائزة كأفضل 
نص في هذا المهرجان، ولكن المؤلف يقدم صرخة 
احتجاج عبر التابع والمتبوع والسيد والمسود، وذلك 
عندم��ا يتح��ول )التاب��ع – الكل��ب( إلى مح��ب البنه 

النوخذا وال يقتصر األمر على هذا الجانب!!
كان هدف المؤلف األبرز دم��ج التراث مع األفكار 
العالمي��ة ف��ي إط��ار إيج��اد راف��د آخ��ر للمس��رح، 
وللخ��روج م��ن االطروح��ات المتع��ارف عليها وهذا 
ما دع��ى المخرج حس��ن رجب إلى طرح س��وداوية 
الن��ص -الع��رض عبر تغليف المس��رح بالس��واد، 
ذل��ك أن المخ��رج والمؤل��ف رفق��اء درب ويقرأ كل 
منهم��ا فكر اآلخ��ر، ولكن ه��ل كان الكلب كما في 
األس��اطير والحكايات رمزاً للوف��اء حافظًا لألمانة؟ 
لقد انقلب الس��حر على الساحر، وتحول الكلب إلى 
صاحب غاي��ات وأهداف عندما تحول إلى )إنس��ان( 
هل الخط��أ في الكلب الحيوان الوفي أم اإلنس��ان؟ 
هل ترديد األمثلة المرتبطة بالكلب كما قيلت عبر 
أف��واه الممثلين تعليق على األح��داث؟ أو كما نقول 
ف��ي األمثال العامية )ما في الكالب كلب طاهر!!( أو 
المثل العربي القديم "س��من كلبك يأكلك" الكاتب 
ال يأت��ي بأحداثه أو اقتباس��اته من ف��راغ بل يطرح 
عبر هذا الشكل )الفانتازي( عالقة السيد والمسود 
م��رة أخ��رى.. عالق��ة النوخ��ذا والبح��ارة.. عالق��ة 
الثراء والفق��ر.. كل هذا كما أس��لفت في إطار من 
الش��جن المرتبط باألهازيج واألغاني والموسيقى 

الش��عبية، والكاتب في ج��ل أعماله يلج��أ إلى هذا 
اإلطار يقدم فكره للش��عب ألنه مرتبط بالش��عب 

وهو ضمير هذا اإلنسان البسيط..
وأخيراً ف��إن هذه الجول��ة الس��ريعة تأكيد على 
أهمية المس��رح وارتباط جيل جدي��د يخلق أواصر 
المحبة بين األف��كار واألحالم واالطروحات في ظل 
غياب فعلي للمس��رح وفي ظل عدم وجود مواسم 
مس��رحية ثابت��ة أو رافد يغذي الحراك المس��رحي 
مثل تفعيل دور المسرح في المدارس والجامعات! 
ف��إن إنارة ش��معة أفض��ل بكثير من لع��ن الظالم 
ووجود احتفاء بمثل هذا االحتفاء للمسرح أمر رائع 
جمي��ل، وبخاصة في ظل إيمان الجميع بالمس��رح 
ف��ي دول المنطقة ومواصلة ما ب��دأه الرعيل األول 

رغم كل الصعوبات والمعوقات.
ذل��ك أن مس��رحنا وق��د قط��ع ه��ذه األش��واط 
اس��تطاع وفي كل الملتقيات والفعاليات أن يحصد 
الثناء والش��كر بل إن أس��ماء مثل إس��ماعيل عبد 
الله، حس��ن رجب، عب��د الرحمن المناع��ي، ناجي 
الحاي، س��الم الحتاوي، عبد الكريم جواد، س��امي 
الجمعان، صقر الرشود، عبد العزيز السريع، ناصر 
عب��د الرض��ا وغيرهم ُكث��ر.. ليس المج��ال مجال 

استحضار األسماء يشكلون تياراً مسرحيًا عربيًا.
وشهدت إلنجازاتنا الخليجية العديد من المحافل 
يكفي الحراك المس��رحي الخليجي فخراً أن يحصد 
الفنان الكبير عبد الله السعداوي جائزة اإلخراج في 
إحدى دورات مهرجان المس��رح التجريبي، ويكفي 
العديد من العواص��م العربية واألجنبية أن تحتفي 
برموزنا المس��رحية، اآلن نستطيع أن نقول بالفم 
الملي��ان إننا قد خرجن��ا من إطار الهواي��ة إلى إطار 
االحتراف وأن أس��ماء مبدعينا ت��وازي رموز الحراك 
المس��رحي العربي، وأن حركة الجيل المسرحي –
خليجي��ا- حركة فكرية وفنية ف��ي آن واحد ذلك أن 

المسرح قدرنا جميعًا في الخليج. 

* مسرحي قطري

مسار
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وعاب��رة وغي��ر باحثة، وه��و ما ينبغي أن تش��تغل 
علي��ه اللجن��ة الدائمة ف��ي المهرجان وم��ا ينبغي 
أن يدركه المس��رحيون ف��ي الخلي��ج، ولنكن أكثر 
أمان��ة ومصداقي��ة مع أنفس��نا، فالجائزة ليس��ت 
منح��ة مجاني��ة، وإنم��ا تكريم��ا لرؤية مس��رحية 
مغاي��رة ومجددة، وإذا لم يتوف��ر في المهرجان من 
ال يس��تحق هذه الجائ��زة فليس من الض��رورة أن 
تمنح ألحد، وليس من الضرورة بالمقابل أن نبحث 
ع��ن ) مخرج ( لتصريفها، هي جائزة لإلبداع وعلى 
المعنيي��ن أن يدركوا أوال ماذا يعني اإلبداع، بمعنى 
أنه ينبغي أن تؤسس اللجنة أو من يمنحها شروطا 
له��ذه الجائزة، كونه��ا تتويج��ا للتج��ارب المبدعة 

والباحثة والمؤثرة في الخليج. 

استحدثوا تكريما للطاقات الشابة ..
درج القائم��ون على تنظي��م وإدارة مهرجان الفرق 
األهلية لدول مجلس التعاون الخليجية تكريم عددا 
من رواد و ) شيوخ ( المسرح الخليجي والمنضمين 
خاص��ة لف��رق أهلية، وهم بال ش��ك يس��تحقون 
ه��ذا اإلهتمام وهذا اإلحتفاء وه��ذا التكريم نظير 
عطائه��م الث��ر والمتواص��ل ف��ي مختل��ف حقول 
المس��رح، وإن كنت أتمن��ى أن يأخذ التكريم منحى 
آخ��ر غي��ر المكافأة المالي��ة، فهي ال ش��ك ) زائلة ( 
بحكم ش��ح ) قراطيس��ها (، كنت أتمنى أن يحظى 
المكرمون بمكانة تكريمية تتواصل معهم وتظل 
بحك��م س��خائها ال ش��حها، وتض��ع المكرمين في 
موق��ع التقدير م��ن الفنانين والمهتمين بش��أنهم 
.. كم��ا أتمنى على إدارة المهرجان أن تكس��ر حاجز 
اإلهتم��ام ) األهل��ي ( فتك��رم أيض��ا م��ن أعط��ى 

وأسخى في حقول المس��رح وهم ليسوا بقليلين، 
حت��ى وإن كانوا غي��ر منضمي��ن أو منتمين لفرق 

أهلية مسرحية في الخليج.
هذا ه��و الدارج ف��ي المهرجان، ولك��ن ماذا عن 
العطاءات الطليعية الشابة؟ أال يستحقون التكريم 
أيضا؟ أال يقدم بعضه��م تميزا وإبداعا في عطائه 
والمهتمي��ن  بالمس��رح  المعنيي��ن  أنظ��ار  يلف��ت 
بشؤونه؟ أال يس��تحق بعضهم مثال التفريغ نظير 
هذا الجه��د المتميز وال��ذي يعتبر ف��ي رأيي أجمل 

وأبدع تكريم لهذه الطاقات الطليعية الشابة؟ 
مثل هذا الموضوع أذكر أني طرحته على المعنيين 
بتنظي��م وإدارة مهرج��ان الخلي��ج المس��رحي خ��الل 
اجتماعهم في فندق كراون بالزا )الهوليدي إن ( سابقا 
في البحرين في منتص��ف الثمانينات، وبعضهم أثنى 
على ه��ذا اإلقت��راح، ولكن من��ذ ذلك اإلجتم��اع وحتى 

يومنا هذا لم يجد هذا اإلقتراح أي صدى أو استجابة.
القائمي��ن عل��ى تنظي��م وإدارة  نتمن��ى عل��ى 
المهرج��ان النظر في ه��ذا اإلقتراح ملي��ا، وتحفيز 

الطاقات الش��ابة على عطاء مس��رحي أكثر تميزا 
وإبداعا، فهم عدة المس��تقبل وهاهم قدموا خالل 
هذه الدورة ما يستحق الوقوف والتأمل واإلهتمام. 
في مهرجان الخليج المقام في الدوحة، استوقفتني 
نماذج مس��رحية ممي��زة، تمثلت في رس��وخ مؤلفين 
مسرحيين أصبحا من وجهة نظري مهمين في ساحة 
التألي��ف المس��رحي بالخليج وهما اس��ماعيل عبدالله 
م��ن اإلمارات ال��ذي قدم مؤلفات مس��رحية احتفت بها 
مسارح اإلمارات والخليج العربي وحصدت جوائز مهمة 
على صعيد اإلمارات والخليج العربي، وبدر محارب من 
الكويت الذي ق��دم نموذجا حداثيا للكتابة المس��رحية 
في الكويت والخليج العربي، كما اس��توقفني الحضور 
المس��رحي الش��اب في هذا المهرجان والذي تجلى في 
مس��رحية ) المجهول ( لمخرجها المس��رحي البحريني 
المثابر حس��ين العصف��ور الذي قدم رؤية مس��رحية 
مغام��رة وجريئة لن��ص ذهني تم كن م��ن إخضاعها 
لحال��ة الفعل المس��رحي، ه��ذا المخرج ال��ذي لم يتم 
لألس��ف الش��ديد حت��ى التنويه ع��ن تجربت��ه في هذا 
المهرجان والذي تعرضت تجربته ل� )الغربة الخليجية ( 
في هذا المهرجان. استوقفتني أيضا الطاقات األدائية 
الش��ابة والت��ي برزت في تمي��ز الفنان عبدالله س��ويد 
من البحرين في دوره بمس��رحية ) مجاريح ( القطرية 
وجمعة علي في مسرحية ) السلوقي ( اإلماراتية، كما 
استوقفني مشكل السينوغرافيا الحية في المسرحية 
النموذج��ي  المس��رحي  الع��رض  أم��ا  الس��عودية، 
واإلختب��اري فهو عرض )تاتانيا ( الكويتي الذي ش��كل 
قراءة مغايرة للعرض المسرحي في هذا المهرجان.  

*  ناقد مسرحي بحريني

حي��ث اإلنج��راف أم��ام الموضوع��ة الخليجي��ة في 
الش��كل والمضمون ه��و المطلوب تجس��يده وأي 
انحراف عن هذا اإلنجراف ) المؤس��س ( يعد تطاوال 
غير محمود على قدس��ية ) المهرجان (، وقد لمسنا 
هذا اإلنحي��از ) الفوالذي ( لهذه الش��روط ) معززا ( 
ومؤك��دا امت��داده للمهرجان��ات التي س��بقته، في 
مهرجان الفرق المس��رحية األهلي��ة لدول مجلس 
التع��اون الخليجية الذي أقيم مؤخرا في الدوحة في 
20/12/2010، حيث حصدت التجارب المس��رحية 
التي ارتهنت لهذه الشروط أهم الجوائز بينما غاب 
اإلهتم��ام تماما عن التجارب التي س��جلت حضورا 
فنيا وإبداعيا مس��رحيا الفتا ومؤسس��ا على قراءة 
وبح��ث يس��تحقان الوق��وف والتأمل، ب��ل أن هذه 
التجارب بدت وكما لو أنها ) خائنة ( لخليج المس��رح 
التقلي��دي والس��ائد الذي ) س��نته ( ش��روط اللجنة 
الدائمة للمهرجان، كما بدا التعثر واضحا في قراءة 
وتقييم مثل هذه التجارب ) الخارجة ( دون قصد أو 
استفزاز على هذه الشروط المقدسة، بل أن بعض 
) المتناقدي��ن ( رأى أن مثل هذه العروض ينبغي أال 
تش��ارك في هذا المهرج��ان كونها حس��ب غيرته 
وإخالصه لهذه الش��روط ال تمت بصل��ة إلى محور 
الندوة الفكرية ) المس��رح والت��راث في الخليج(، لذا 

عليها أن تغادر المهرجان. تخيلوا. 
والغريب في األمر أن ه��ذا يحدث أمام مرأى من 
أعضاء اللجنة الدائم��ة وال ) تهمس ( بأي تعليق أو 

رد وإن كان ) خجوال (.
هل المش��كلة تكمن ف��ي ) أبدية ( اللجن��ة الدائمة 
للمهرج��ان ووصوله��ا إل��ى قناع��ة بأنه��ا ) دائم��ة ( 
فع��ال وعلين��ا أن نقبل بكل ش��ءي تطرح��ه أو تقترحه 

)ديمومته��ا ( األبدي��ة؟ أم المش��كلة تكمن في إفالس 
هذه اللجنة وتكلس��ها وعدم قدرتها على استحداث أي 
جديد؟ علما ب��أن جديدها الذي ينبغي أن يحس��ب لها 
في رأيي الشخصي هو تأسيسها للمهرجان فحسب. 
لم��اذا ال يوجد أي جديد في آلي��ات تفكير وعمل هذه 

اللجنة؟
لماذا تصر اللجنة دائما على مشاركة الفرق األهلية 
فق��ط ف��ي المهرجان؟ لم��اذا التتبنى مث��ال التجارب 
المس��رحية الباحث��ة والخالق��ة وإن كان��ت ال تنتمي 
لف��رق أهلي��ة؟ لم��اذا ال تتنازل ع��ن هذا الش��رط ) 
األبدي ( والمجحف في حق المس��رح والمس��رحيين 
ف��ي الخليج؟ لم��اذا تخضع هذه اللجن��ة وتتنازل عن 
شروطها التقليدية للدولة المضيفة للمهرجان؟ هل 
هو مهرجان الفرق األهلي��ة واللجنة أم هو مهرجان 
الدول��ة المضيفة؟ لماذا لم نلحظ قط تبنيها لعرض 
متمي��ز وفس��ح المجال أمام��ه للتجوال ف��ي خارطة 
الخلي��ج والوط��ن العربي؟ هل اللجن��ة يكمن دورها 
فقط في ) إحياء ( المناسبة المهرجانية محاولة منها 
لتسجيل العبارة األزلية ) نحن موجودون (؟ كيف إذن 
يمك��ن الحديث عن تطوي��ر الحراك المس��رحي في 
الخلي��ج وعمل اللجن��ة يتوقف عند إع��داد المهرجان 
فقط للمناس��بة؟ لماذا ل��م تترجم أي��ة توصية من 
التوصي��ات الت��ي تراكم��ت في ملف��ات اللجن��ة منذ 
التأس��يس وحت��ى اآلن؟ لم��اذا ال��ورش المس��رحية 
رهن المناس��بة فحس��ب والتي ال تتجاوز األس��بوع؟ 
لم��اذا غيب دور المخرج المس��رحي الباح��ث عبدالله 
الس��عداوي بعد أن تم اختياره إلعداد ورش��ة في هذا 
المهرجان وحل محله آخرون؟ لماذا لم تش��كل لجان 
متحركة وفاعلة في هذه اللجنة تس��هم في إنعاش 

وتطوي��ر الحراك المس��رحي في الخلي��ج؟ لماذا يتم 
اختي��ار ) األفراد ( لمحاور المهرجان في حينه؟ ما دور 
األمانة العامة بدول مجلس التع��اون الخليجية إذن؟ 
هل هو الدعم المادي وكلمات الرعاية الرس��مية في 

افتتاحيات المهرجانات الخليجية؟ 
وإذا وقفنا عند محاور الندوات الفكرية للمهرجان 
نلح��ظ ) طام��ة ( أخ��رى تس��هم ف��ي ) قت��ل ( روح 
الحراك المس��رحي ف��ي الخليج، حي��ث يتصدى لها 
البعيدون عنها أو الذين ليسوا من ذوي اإلختصاص 
أو الذين مارسوا دورا عدائيا لها، كما حدث في محور 
المس��رح والتراث في دورة الدوحة مؤخرا، باستثناء 
تجرتين بحثيتين فاعلتين تستحقان التقدير طبعا 
.. هل هي مجامالت على حس��اب هذا الحراك الذي 
نطم��ح في تحققه؟ وإلى أين يا ترى س��وف تقودنا 

هذه المجامالت؟ وإلى أي يأس أو هاوية؟ 
وم��ن إش��كاليات المهرج��ان برمت��ه، هو حصر 
وقص��ر تقديم الع��روض المس��رحية على فضاء 
الخش��بة اإليطالية فحس��ب، وكما ل��و أن تقديمها 
في أفضية أخرى خيانة لشروط المهرجان، لماذا ال 
تهيأ أفضية أخرى للعروض المسرحية المشاركة؟ 
لماذا ال تكون هذه األفضية هاجسا رئيسا لدى من 

يعنيه اإلعداد للمهرجان؟ 
لق��د أس��هم ) اإلخ��الص ( المزع��ج والمضج��ر 
للخش��بة ف��ي ن��أي وانص��راف كثير م��ن التجارب 
المس��رحية وبالذات الطليعية عن المش��اركة في 
ه��ذا المهرج��ان، كونها أصبح��ت أنموذج��ا موازيا 
للش��روط واآلليات التقليدية التي كرس��تها اللجنة 
الدائمة للمهرجان، فمت��ى ) يغزو ( القلق رأس من 
أنتج مثل هذه الش��روط واآلليات فيعيد النظر فيما 

كرسه حيال التعامل مع هذه األفضية؟ 
لنتأم��ل المش��هد ملي��ا وبوضوح وبش��فافية .. 
فجائ��زة اإلب��داع التي تفض��ل وس��خى بها عضو 
المجل��س األعلى حاكم الش��ارقة صاحب الس��مو 
الش��يخ س��لطان بن محمد القاس��مي، وهي أكبر 
حاف��ز للمس��رحيين والمس��رحيات ف��ي الخلي��ج، 
ينبغ��ي أن تذه��ب للتجرب��ة المس��رحية المبدعة 
بحق، والتي تش��كلت نتاج تراكم مس��رحي أسس 
التجاه مسرحي فاعل ومؤثر في حراكنا المسرحي 
الخليج��ي والعرب��ي، ال أن تذه��ب لتج��ارب طارئة 

مهرجاننا المسرحي .. متى ينزع عنه ثوب األبدية ..!

طقوس اإلشارات والتحوالت الغائبة عن

المهرجان الخليجي
ظل مهرجان الفرق األهلية لدول مجلس التعاون الخليجية منذ تأسيسه في 

الثمانينيات وإلى يومنا هذا مخلصا لتقليديته ونمطيته المسرحيتين إلى حد لم يعد 
معه العقل والعصر وتحوالتهما الديناميكيتين والالزمتين يقبلهما أو يتحملهما، 

بالرغم من بزوغ والتماعات بعض التجارب المسرحية الشابة والطليعية والمسؤولة 
والتي نالها حصار الوعي السائد للجنة الدائمة )األبدية( للمهرجان مجسدا في شروط 

تقف عائقا أمام إمكانية إنتاج ما هو مغاير ومستفز ومحفز وإبداعي
*  يوسف الحمدان

مسار
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في مهرجان دمشق المسرحي 15

عروض مسرحية على ضفتي
كالسيكيات الماضي واحتمـــــــــــــاالت التجـريب!

أهم ما تميزت به عروض مهرجان دمشق المسرحي 
الخامس عشر هذه السنة، ليس التنوع في المدارس 
واألس��اليب وتن��اول النص��وص وحس��ب، وإنم��ا في 
طبيعة الرؤية المسرحية وما يمكن تسميته الفضاء 
المس��رحي ال��ذي يفت��رض تضاف��ر جمي��ع مفردات 
وعناص��ر الخش��بة من أج��ل خلق نوع م��ن التواصل 
المختل��ف والق��وي م��ع الجمه��ور، فالمهرج��ان الذي 
ضم نح��و ثالث��ة وثالثين عرض��ًا موزعة عل��ى أكثر 
من عش��رين دولة، يمكن تقس��يم مس��رحياته تلك 
إلى ضفتي��ن واضحتي��ن، األولى أعادت كالس��يكيات 
المس��رح التقليدي في اإلخ��راج والمعالج��ة، والثانية 
أخ��ذت تنحو بجرأة أكث��ر باتجاه التجريب واالكتش��اف 
وتغيي��ر األس��اليب، وه��ذا األم��ر يرتب��ط أواًل بدخول 
فئ��ة م��ن المخرجي��ن والكت��اب والممثلي��ن الش��باب 
المش��غولين باالخت��الف وتقديم الجدي��د إضافة إلى 
مشاركة عروض أجنبية تنتمي إلى تظاهرة المنصة 
المس��رحية لحوض المتوس��ط بش��كل أت��اح المجال 
لإلطالع على آخر ما توصلت إليه التجارب المس��رحية 
ف��ي الثقاف��ات األخرى مثل فرنس��ا وتركي��ا وقبرص 
باإلضافة إلى المشاركة الواسعة للدول العربية والتي 

يختلف الواقع المسرحي في كل منها بالتأكيد. 

*  زيد قطريب

من��ذ فاتح��ة الع��روض وتمثل��ت بمس��رحية "أناس 
الليل" للمخرج باس��م قه��ار عن رواي��ة "ليلة القدر" 
للطاه��ر ب��ن جل��ون، وإنت��اج المس��رح القومي في 
سورية، استطاع المش��اهد أن يتوقع حجم التجريب 
الذي ينتظ��ره في بقية العروض، فقهار الذي ينتمي 
إلى الجيل الش��اب حاول قراءة نص الرواية بأس��لوب 
مختل��ف، وذل��ك عبر اش��تغاله على موض��وع الكادر 
المتغير للقطة في المش��هد المس��رحي، حيث عمد 
إل��ى وضع س��تارة ثاني��ة متحرك��ة وف��ي منتصفها 
نافذة تركز النظر على مشهد محدد، غالبًا ما يتعلق 
بالكشف عن انفعاالت الشخصيات  في العمل، ومن 
ناحية ثانية فإن المخرج اش��تغل على موضوع األداء 
الماهر للشخصيات والتركيز على الحركات اإليمائية 
التي كانت تتطلب مش��اهداً ذكي��ًا يبذل مجهوداً أكبر 
من أجل مواكبة الن��ص.. وإذا ما صنفنا هذا العرض 
ضمن العروض التي تنحو باتجاه التجريب واالختالف، 
فإن ما قدمه المخرج أسامة حالل في عرضه "حكاية 
ع��الء الدي��ن" ك��رس ه��ذا المفه��وم عندم��ا انضم 
بج��دارة إلى ع��روض االختالف والتجري��ب هو اآلخر، 
ففكرة العودة إلى حكايات ألف ليلة وليلة واستحضار 
البطل األس��طوري عالء الدين ومصباحه الس��حري 
بشكل مختلف وجديد شكل نوعًا من االغتيال للرمز 
األس��طوري في الذاكرة الموروثة بشكلها التقليدي، 
ففي هذا العرض تمكنا من مش��اهد التنين يحتفل 
بعيد ميالده ويضحي من أجل عالء الدين وأصدقائه، 
كم��ا تفاج��أ المش��اهد بمجموعة من الموس��يقيين 
على يمين المس��رح تش��ارك بالمش��اهد كأنها جزء 
من العرض، كم��ا زخر العمل بكم كبير من الحركات 
اإليمائية والتعبيرية المفاجأة التي راهنت هي األخرى 
عل��ى اجته��اد مخيلة الجمه��ور ومواكبته��ا للعرض، 
فه��ي لم تس��تند إلى الخط��اب النظ��ري والتنظيري 
ف��ي إيص��ال الفك��رة، ب��ل أحدث��ت ع��دة انعطافات 
مفاجئ��ة في الن��ص وردود أفعال عند الش��خصيات، 
لتصبح المس��رحية م��ن العروض الممي��زة والمهمة 
ف��ي المهرج��ان.. وإذا ما أضفنا موضوع الموس��يقى 
واإلضاءة والديكور المختلف للخش��بة، فإننا نحصل 
على منج��ز مختلف وجديد يمكن تصنيفه مباش��رة 
ضم��ن ضفة الع��روض المائلة لالخت��الف والتجريب 

وإجراء المقاربات الجديدة. 
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البص��ري ال��ذي كان علي��ه إيص��ال الفك��رة وبناء 
جسور التواصل مع الجمهور، وهي صفة اشتغلت 
عليها جميع العروض التي اصطلحنا على وصفها 

العروض الممعنة في التجريب.
وف��ي ه��ذا الجانب يحض��ر بقوة أيض��ًا العرض 
التركي )مكان م��ا في منتصف العالم( الذي قدمته 
فرقة مس��رح بلدية اسطنبول الكبرى، وكتب نصه 
أوزان يوال وأخرجه محمد نور الله تونجار، فرغم أن 
الحكاية تبدو تقليدية للوهل��ة األولى، إال أن تركيز 
المخ��رج على موضوع العامل البصري واإلكثار من 
الس��تائر والتالوين على الخش��بة جعل المشهدية 
البصري��ة تذه��ب إل��ى ح��دود أبع��د م��ن القص��ة 
بمفهومها العادي، حيث ينتبه المتابع إلى ذلك الكم 
الهائل من الجهد المبذول في إخراج العمل الذي لم 
تخفف قصته الش��بيهة بحكايا المسرح اإلغريقي 
من ش��أن األداء والرؤيا فيه، ألن قي��م الحب والقتل 

واالنتقام التي يزخر بها العمل أعاد المخرج ترتيبها 
وتقديمها على طبق ش��هي م��ن الذائقة البصرية 
المشغولة بتضافر جميع مفردات العرض بدءا من 
أداء الممثلين إلى اإلضاءة والموس��يقى والديكور.. 
هنا تبرز هذه السمة التي تبدو قاسمًا مشتركًا بين 
هذا الن��وع من الع��روض، فهي ف��ي مجملها تركز 
على المهارة ف��ي اإلخراج البص��ري ليصبح النص 

في نهاية األمر وكأنه يقف على الحياد!. 

العرض البريطاني
هذا األمر ينسحب على العرض البريطاني المختلف 
)ال فكرة( الذي يختزل عنوان��ه الكثير من تفاصيل 
العمل ال��ذي كان بمثاب��ة لقطات تتن��اول موضوع 
اإلعاقة ونظ��رة الناس إليها، فالعم��ل يرصد اآلراء 
تجاه عرض تؤديه ممثلتان إحداهما معوقة، بحيث 
تعم��الن عل��ى تقديم تل��ك األفكار على الخش��بة 
بقال��ب كوميدي غير قائم على فكرة محددة تمامًا، 
في ه��ذا العمل تمكن المخرج لي سيمبس��ون من 
االش��تغال على الفكرة والنص بشكل كبير إضافة 
إلى تناوب األسلوب الكوميدي والتراجيدي للمثلتين 
اللتين امتازتا بأداء مختلف وش��يق س��اهم في دفع 
موضوع البس��اطة إلى األمام وطبع��ه بالكثير من 
المهارة ف��ي التق��اط اآلراء والمفارقات اإلنس��انية 
خاص��ة في مش��هد اس��تبدال الرأس بين جس��دي 
الممثلتين حيث يصيب العمل مباش��رة الهدف الذي 
يريده وهو أن اإلعاقة الجسدية ال تعني أن اإلنسان 
غي��ر طبيعي أو معاق عقليًا.. في هذا اإلطار يمكن 
الحدي��ث عن جهد كبي��ر بذلته العديد م��ن األعمال 
التي اختارت أفكاراً ظهرت بس��يطة، لكنها حبكتها 
عل��ى الخش��بة ببراعة فيها م��ن المه��ارة والمتعة 

البصرية واألدائية الشءي الكثير!. 
اس��تطاع المتاب��ع للمهرج��ان أن يتلق��ف فنًا من 

العيار الثقيل في معظم عروض المنصة المسرحية 
لحوض المتوس��ط، ه��ذه التظاهرة الت��ي كانت في 
الوقت نفسه مناس��بة لإلطاللة على ما توصل إليه 
المس��رح ف��ي دول أوروبا س��واء من جه��ة التقنيات 
المسرحية أم الحوار واإلخراج والسينوغرافيا.. ورغم 
أن العروض العربية س��ارت في خ��ط بياني متفاوت 
ج��داً بين عرض محترف ومش��غول بمهارة واضحة، 
وآخر ظهر كأنه معمول وفق كالس��يكيات المس��رح 
المعروف��ة، إال أن العروض العربية المتميزة لم تقل 
ش��أنا عن مثيالت األوربيات في كثير م��ن النواحي، 
ويمكن أن نضيف هنا مس��رحية "ماش��ي أون الين" 
اللبناني��ة الت��ي أدخل��ت موض��وع التكنولوجي��ا إلى 
المس��رح، فتناولت قصة رجل وام��رأة يلتقيان على 
الماس��نجر "الشات" في حالة ضياع يعيشها الشباب 
ج��راء الحروب الداخلية التي عصفت بلبنان، فالعمل 
يس��تند إلى إدخ��ال موض��وع التكنولوجي��ا الحديثة 
والحديث عل��ى االنترنت، باإلضافة إلى اعتماده على 
شاشة إس��قاط تكون بمثابة المرآة العاكسة ألفكار 
وتصورات الش��اب فاقد الذاكرة ال��ذي يعتقد أن أهله 
قد قضوا في الح��رب إثر إنفج��ار منزلهم.. في هذا 
الخض��م حاول��ت مخرجة العم��ل خل��ود ناصر طرح 
العديد من مش��كالت القرن العش��رين الذي انطوى 
على الكثير من المآس��ي اإلنسانية والحروب وإظهار 
تأثي��ر ذلك على الش��باب وذل��ك عبر منجز مس��رح 
ظه��ر مختلفًا م��ن حي��ث المعالجة والس��ينوغرافيا 
ومجم��ل المفردات التي أضافتها ناصر مثل شاش��ة 
اإلسقاط التي كانت تشرح من خلف المشهد مجمل 

االنفعاالت التي تعصف بالشخصيات!. 
ف��ي البيئة نفس��ها، أت��ت مس��رحية "راجعين" 
للكات��ب الجزائري الطاه��ر وطار اقتب��اس وإخراج 
الفنان أيمن زيدان ك��ي تطرح فكرة غريبة تتعلق 
بسؤال ماذا لو عاد الشهداء؟. فرغم أن اإلطار العام 

رقصات مدهشة
ضّفة االخت��الف والتجري��ب ف��ي المهرجان ضمت 
العدي��د م��ن األعم��ال  المدهش��ة األخ��رى وكان 
أش��هرها عرض "حقائ��ب" التونس��ي الحائز على 
جائ��زة مهرجان المس��رح التجريبي ف��ي القاهرة، 
فمخرج العمل جعفر القاسمي قدم عرضًا مختلفًا 
ومغايراً للمألوف من جهة اعتماده الكبير على األداء 
والرقص��ات التعبيري��ة ف��ي الع��رض، فرغم عدم 
التعويل على النص الذي حضر بش��كل هامش��ي 
تقريبًا، إال أن المش��هد البصري استطاع أن يشكل 
حام��اًل أساس��يًا للع��رض، لدرج��ة أن المخ��رج في 
بعض اللقطات اس��تغنى ع��ن الح��وار نهائيًا عند 
بعض الش��خصيات ليتم التركيز أكثر على حركات 
الجسد وتعابير الوجه ومجمل الرقصات المدهشة 
التي ش��كلت مجتمعة حواراً موازيًا يمكن اعتبارها 
أداة تعبيرية عالي��ة جداً من قبل المتابع، فقد حول 

القاس��مي مفه��وم الحقائ��ب إلى معنى إنس��اني 
عندما اعتبر الشخصيات حقائب متنوعة البضاعة 
ث��م راح يفت��ح كل حقيب��ة ك��ي تب��وح بأس��رارها 
على طريقته��ا التي تنوعت بي��ن المناجاة والحوار 
م��ع الش��خصيات األخ��رى أو الح��ركات التعبيري��ة 

واإليمائية دون الكالم نهائيًا.
في هذا العرض استطاع المشاهد اكتشاف نمط 
مختلف من العمل المس��رحي، فمنذ المش��هد األول 
أطل��ت الخش��بة العزالء ب��ال ديكور أو معدات س��وى 
اإلضاءة وثمانية ممثلين يتنافس��ون في أساليبهم 
التعبيري��ة وكأنن��ا أمام لوح��ة بانورامي��ة تتصاعد 
وتيرته��ا في مرك��ز الخش��بة، بينم��ا يرافقها على 
هام��ش المنصة ش��خصيات تقوم بالتعبي��ر أحيانًا 
عن المش��هد الرئيس��ي الذي يج��ري تقديمه، وهي 
بمجملها اجته��ادات أظهرت البصمة الخاصة لمخرج 
العمل جعفر القاسمي وفريق العمل الذي تمكن إلى 

حد كبير من تجاوز مشكلة اللهجة المغربية الصعبة 
بالنس��بة لجمهور دمش��ق، ليراهن أكثر على األداء 

وحركات الجسد والموسيقى وبناء الشخصيات!.

البعد اإلنساني
ف��ي االتج��اه نفس��ه يمك��ن تن��اول العدي��د م��ن 
عروض المهرج��ان التي نحت أكث��ر باتجاه العامل 
البصري والتجريب في إيقاع الجس��د والموسيقى 
واإلض��اءة، ومثالها العرض الفرنس��ي التونس��ي 
)حت��ى إلي يع��ود( فيما يع��رف بتظاه��رة المنصة 
المس��رحية لحوض المتوس��ط، والتي كتب نصها 
جانفي��ف م��ازن، وكريوغ��راف جانفيف م��ع إيمان 
س��ماوي، فالعم��ل اش��تغل على موض��وع تحويل 
البعد اإلنس��اني إل��ى عامل بصري يمك��ن للعين 
مش��اهدته عب��ر أداء راقصتي��ن تظهران بش��كل 
مختلف حس��ب طبيعة المشهد فيما يشبه التدفق 

امتازت عروض 
المهرجان في 
طبيعة الرؤية 

والفضاء المسرحي 
الذي يفترض تضافر 

جميع مفردات 
وعناصر الخشبة من 

أجل خلق نوع من 
التواصل الفعال

جمهور مفاجئ
الالفت في عروض المهرجان هو الحضور الكبير للجمهور بحيث أن عدد الواقفين 
كان كبيرًا في جميع العروض، وهو أمر يشير بقوة إلى مكانة المسرح بالنسبة 
للمشاهد وخيار الجمهور باالطالع ومتابعة مختلف العروض، كما يبدد في الوقت 
عند  وآخر  حين  بين  تتردد  التي  الخشبة  خواء  أو  المسرح  عزلة  مقولة  نفسه 
الحديث عن هموم المسرح العربي على نحو خاص.. ففي عروض المهرجان ما 
يشبه الخط البياني الواضح إلى تلك المسألة، والحصول على مكان في مسارح 
للمهتمين  بالنسبة  مبكرًا  الحضور  يتطلب  كان  المهرجان  مدة  طيلة  دمشق 
بالمسرح، فالمهرجان شكل مناسبة لتفاعل جميع هذه األطراف مع بعضها من 

أجل االستفادة واإلغناء وربما تصحيح المسار بالنسبة للبعض.

مسار
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أجنبية متمايزة هي األخرى في تجربتها المسرحية 
وواقعه��ا الثقاف��ي وم��ا قطعت��ه م��ن أش��واط ف��ي 
منجزاته��ا على الخش��بة ليس من الناحي��ة التقنية 
والحواري��ة واإلخراجية وحس��ب، بل م��ن جهة توافر 
المع��دات والس��ينوغرافيا الحديثة وم��ا إلى ذلك من 
بنية تحتية متطورة وقادرة على االرتقاء بالعروض 

وفتح المجال أمام االجتهاد والتجريب!. 

أفكار وأدوات 
كان من الالفت في العديد من العروض، استنادها 
إلى أفكار كبي��رة أو عالية إذا ص��ح التعبير، مقابل 
أدوات ظه��رت قديم��ة ومس��تخدمة كثي��راً عل��ى 
الخش��بة، هن��ا كان الس��ؤال مش��روعًا ع��ن مدى 
مقدم��ة الفك��رة المج��ردة ف��ي االرتق��اء بالعم��ل 
المس��رحي لوحده��ا أو غي��ر مدعم��ة كم��ا يج��ب 
باألدوات الشهيرة في المسرح!. فكثيراً ما اكتشفنا 
أف��كاراً هام��ة لكنه��ا مقدم��ة بنف��س األس��لوب 
المعروف س��ابقًا في المسرح الشكسبيري، ولو أن 

تس��لحت تلك األعمال بالجرأة أكثر من جهة اعتماد 
أس��اليب أكثر راهنية كما فعل��ت بعض العروض، 
لكن��ا حصلن��ا على أعم��ال مختلفة ج��داً ومتنوعة 
م��ن حيث خصوصي��ة كل مخرج مس��رحي آلليات 

التجريب الممكن استخدامها على المنصة.. 
في هذا المجال، يمكن استحضار العرض السوري 
"بي��ت بال ش��رفات" للمخ��رج هش��ام كفارنة حيث 
حضرت الفكرة وغابت بقية األدوات، رغم مش��اركة 
فنانتين شهيرتين في الدراما التلفزيونية ضمن هذا 
الع��رض وهما جيانة عيد وأمان��ة والي، إال أن طبيعة 
المعالجة مع اللغة الفصحى ومحاولة مناقشة العمل 
للحلم لدى عدة نس��اء هّن بطالت العرض، كل ذلك 

أودى بالفك��رة العالية كما أس��لفنا إلى مطب التقليد 
وإع��ادة عزف اللح��ن ذاته في المس��رح التقليدي، مع 
أن الهاج��س الكبي��ر والهام ال��ذي كان من المفترض 
االش��تغال عليه هنا هو البحث واالكتش��اف ومحاولة 
تقديم الفكرة على نحو أكثر جدة وإدهاش��ًا لجمهور 
أصبح متمرس��ًا جداً في المشاهدة المسرحية بحيث 

لم يعد يرضيه أي شءي!. 
في هذه الضف��ة، يمكن أن نش��ير إلى العرض 
الس��وري "كالكيت" لتامير العربيد، الذي لم يوفق 
كثيراً في الفكرة أو أس��لوب المعالجة رغم اعتماده 
على نجم درامي معروف أيضًا هو عبد الرحمن أبو 
القاس��م ترافقه الفنانة جيانة عيد، إال أن المعالجة 

المس��رحية  والعناص��ر  األدوات  اس��تثمار  وع��دم 
المفترضة بالش��كل المطل��وب، أظهر العمل كأنه 
س��رد لحكاية معروفة النتيجة سلفًا، وكأن مجمل 
العروض التي نصنفها في هذا المكان الكالسيكي 
كان��ت تحتاج إل��ى القليل م��ن الجهد عل��ى صعيد 
األس��لوب واختراع األدوات المختلفة ع��ن المألوف، 
ألن الرهان في المس��رح ليس على الفكرة العزالء 
فق��ط، وإال ل��كان باإلمكان االس��تغناء ع��ن جميع 
مفردات ومكونات الخش��بة من أج��ل تقديم أجمل 

األعمال!. 

* ناقد وإعالمي سوري

يبدو متناواًل في مس��رحيات الماغوط ودريد لحام، 
إال أن زيدان حاول صبغ��ه بالخصوصية اإلخراجية 
والحواري��ة الممكنة، فحصلنا عل��ى عرض يمكن 
تسميته بالشعبي القى حضوراً كبيراً من مختلف 
السويات االجتماعية تبعًا لشهرة الفنان زيدان في 
مجال الدرام��ا، وربما يكون لخبرة زي��دان الدرامية 
ال��دور األبرز في إخ��راج العمل على هذه الش��اكلة 
المعروفة في أس��اليب المسرح الكالسيكي إضافة 
إلى انش��غاله باإلجابة على تس��اؤل ب��دا مهمًا جداً 
يتعلق بعودة الش��هداء، األمر الذي س��اهم بفرض 
نوع من تحديد النمط بالنس��بة للعرض بحيث أنه 

لم يكن ليحتمل الكثير من التجريب!. 

عروض خليجية 
من المش��اركات الالفتة في المهرجان كانت العروض 
الخليجية، فقد ش��اركت قط��ر والس��عودية والكويت 
بأعمال امتاز بينها العرض القطري "أنا أنت اإلنسان" 
وه��و بإش��راف ناص��ر الجاب��ري وإخ��راج فه��د الباكر 

وس��ينوغرافيا إبراهيم البش��ري، وذلك عب��ر توليفة 
بدت معقدة في أول األمر، فقد عمد المخرج إلى فرش 
أرضية المس��رح بالرمل وانطلق من ش��خصية فنان 
تشكيلي يحاول رسم ش��خصيات العرض المسرحي 
من خالل ثقافته ومفهومه للقيم اإلنس��انية، وكانت 
تلك اللقطة الفتة ومختلف إلى حد ما، فالش��خصيات 
المرسومة ضمن اللوحات تتحول الحقًا إلى شخصيات 
من لح��م ودم وتمارس دورها خارج اإلطار المرس��وم 
أو كم��ا رس��مته مخيل��ة الفنان م��ن احتم��االت، ففي 
هذا العرض نحصل على أس��لوبية ش��يقة ومختلفة 
من حيث الفك��رة وأس��لوب المعالجة فيرس��م الفنان 
عدة لوح��ات يختمها بلوح��ة يقتل فيها الش��خصيات 

لخروجه��ا من اإلطار الذي رس��مه ليعود إل��ى مخيلته 
كي يحاول الرس��م من جديد.. بالمقابل حاول المخرج 
الكويتي عبد العزيز صقر من خالل عرضه المسرحي 
المس��رح عبر  إش��كاليات  الش��حاذين" تناول  "درام��ا 
اإلش��ارة إل��ى مجموع��ة م��ن التقلب��ات االجتماعي��ة، 
ورغم أن عنوان العرض أش��ار س��لفًا إلى سينوغرافيا 
بس��يطة ومتهالكة نوعًا، إال أن خي��ار المخرج هذا لم 
يثنه عن بداية العرض بش��حاذين اثنين يخرجان من 
بي��ن الجمه��ور ليصعدا منص��ة لم تك��ن تختلف عن 
حالهما كثيراً، وإذا ما اس��تحضرنا العرض الس��عودي 
"كنا صديقين" نس��تطيع أن نتلم��س بدايات تجربة 
مسرحية جادة ربما تش��هدها خشبات الخليج العربي 

في الفت��رات الالحقة، فتلك العروض المش��اركة في 
مهرجان دمشق كانت بمثابة المؤشر إلى تصاعد تلك 
الحركة واالهتمام الزائد بتقديم منجزات مسرحية لها 

حضورها في المسرح العربي. 
ومثلم��ا يمكنن��ا الحديث ع��ن الع��رض العراقي 
"كام��ب" للمخرج مهند هادي وه��و يقع في دائرة 
المس��رح التقليدي، فإن "كالكيت" الس��وري لتامر 
العربيد و"ليلة القتلة" لمأمون الخطيب و"راشامون" 
لحازم زيدان كانت جميعها في نفس البيئة تقريبًا، 
فرغم االس��ئلة الكبيرة التي تواجه��ا المنصة هذه 
األيام في مختلف الثقافات العالمية حيث ينش��غل 
الجميع بالبحث والتطوير والبحث عن أدوات، ظهرت 
بعض الع��روض مكتفية بإعادة المش��هد نفس��ه 
تقريب��ًا من منص��ات الماضي المعروف��ة المعالجة 

والموسيقا واإلضاءة والسينوغرافيا!. 
هنا البد من الحديث عن طبيعة العروض واألماكن 
ال��واردة منه��ا، وألن المش��هد المس��رحي العربي ال 
يمك��ن النظ��ر إليه ككتل��ة واحدة من حيث الس��وية 

والثقافة والبنيات التحيتية المتوفرة للمس��رح، فإن 
الحدي��ث ع��ن عروض س��ورية وتونس��ية ومصرية 
أو خليجي��ة متباينة في الس��وية يب��دو منطقيًا هو 
اآلخر!. هذا عدا عن التمايزات الثقافية ومدى نضوج 
التجربة المس��رحية بين بلد وآخر، ففي حين ارتفع 
عدد العروض الس��ورية إلى نحو اثني عشر عرضًا، 
عثرن��ا بينه��ا عل��ى مختل��ف الم��دارس التقليدي��ة 
والحديثة، اكتشفنا في الوقت نفسه عرضًا تونسيًا 
أتت ش��هرته معه وهو العرض التونس��ي "حقائب" 
للمخرج جعفر القاس��مي، كما تمك��ن الجمهور من 
مش��اهدة ع��روض تظاه��رة المنص��ة المس��رحية 
لحوض المتوس��ط وه��ي تتضمن مش��اركات لدول 

نغمة الكالسيكيات
عزف  األول  المهرجان،  في  العروض  من  نوعين  اكتشاف  المشاهد  يستطيع 
والسينوغرافيا  واإلخ��راج  المسرح  أدوات  في  المعروفة  الكالسيكيات  نغمة  على 
عبر  وذلك  واألساليب  المعتادة  األفكار  خارج سرب  يغرد  فراح  والثاني  والنصوص، 
من  مزيدًا  يتطلب  كان  الذي  النص  جهة  من  سواء  التجريب  من  الكثير  ممارسة 
الجهد حتى يتم التواصل معه من قبل المشاهد، أم من حيث الرؤية البصرية التي 
تحملت هي األخرى جزءا كبيرًا من أدوات إيصال الفكرة والتواصل مع الجمهور. هنا 
يمكننا أن نفرز بين مخرجين شباب فضلوا االنحياز باتجاه االختبار والتجريب، وآخرين 

كان من الواضح أنهم ينتمون إلى مدارس مجربة ومعروفة سلفًا.

ال يمكن إطالقًا 
النظر إلى المشهد 
المسرحي العربي 

باعتباره كتلة واحدة 
من حيث السوية 
والثقافة والبنيات 
التحيتية المتوفرة 

للمسرح

مسار
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رؤيا.. ورؤية

بقلم:
آمنة الربيع *

منذ أول نش��اط مدني عربي في دمش��ق وبيروت والقاهرة والخليج قام اإلنسان مستعيرا تجليات الخشبة 
اإليطالية تأليفا تمثيال وإخراجا، وإلى يومنا هذا، والكالم عن المسرح كالم قديم ومدرسي وباهت ومقطوع 
ومبت��ور ومملوك! احتكمنا في الرحلة العربية المس��رحية إلى طبيعة التج��اذب الثقافي وكان هذا األمر في 
بدايت��ه مجديا إلى حد واضح، لكن المدهش أن التجاذب كان يكتفي الش��رب من نصف الكوب الفارغ، فبدال 
من تكّون نظرية مس��رحية جمالية رشيقة وأنيقة صارعندنا نصف التجربة، وعلى هذا قياسا لدينا نصف 
يوجين يونس��كو ونصف بيتر بروك ونصف غروتوفس��كي ونصف جان جيني��ه ونصف بيرانديللو ونصف 
بروتولد بريخت ونصف ستانسالفس��كي. وحتى هؤالء المخرجون الرائع��ون الذين طرحوا النظريات، فقد 
تراجعت كل نظرياتهم المس��رحية الكبرى التي غَلفت مرجعياتنا وأثرت في درسنا وتلقينا وكتابتنا ونقدنا 

وفرجتنا للدرس المسرحي.
والتراجع ال يعني الس��قوط في الوحل بحس��ب تعبي��ر هايدجر، وال يعني تقديم اعتذارعن فعل مس��رحي 
س��ابق أو عن كالم ما، والتراجع أيضا ال يعني الفش��ل. التراجع شكل من أش��كال المراجعة والنقد الذاتيين 
لتلك المرجعيات. لقد أختبرت تلك المرجعيات عناصرها في زمن معلوم وتاريخ حضاري معروف. فكسبت 
تماميته��ا في س��ياقها وضمن س��يرورة تحوالته��ا المعرفية. ولكنها الي��وم فقدت بريقه��ا وكثافتها. ومن 
منطلق أن كل ش��ءي قابل للتغيير والتطوير فعلى النظرية المس��رحية القديمة التي تلقيناها أن تجدد من 
أحوالها وتغير من مصائرها العرجاء. على المؤلف الدرامي أن يكتب بلغة غير لغة المش��ايخ، وعلى الممثل 
أن يمث��ل دوره كما نتكلم في اليومي والعادي، وعلى المخرج أن يكس��ر أصنام المنَصة، وعلى الجمهور أن 

يتفَرج ويستمتع.
للفن المس��رحي عناصره وروحه. حساس��يته وتدفقه. إضاءته التي يعش��قها الس��ينوغرافي وهو يلّبس 
الممث��ل ثوبه ويضع له مس��احيقه الحيوي��ة الالزمة. ولهذا الف��ن نَصه األصلي ونَص��ه المعالج له موقفه 
اإلخراج��ي الجمال��ي الملهم. فإذا كنا على حد تعبير أرجانون بريخت المس��رحي القصي��ر نعلم أَن للبرابرة 
المتوّحش��ين فَنه��م الخ��اص، ل��م ال نوجد نحن فن��ا آخر!  ول��م ال نقّرب بين الف��ن والفكر؟ وبي��ن الطبول 
والوتري��ات؟ وبي��ن اللهجة المحّلية والمعجم؟ بين األعمى والمبّصر؟ بين م��ا يحدث خلف الكواليس وما يراه 
المتفرجون أمامهم؟ بين العتمة المطلقة واإلنارة الجديدة؟ بين أنتيجونا والفنانة الشعبية؟ بين ديك الجن 
ومكبث؟ بين معطف نيكوالي جوجول و)بش��ت( النوخذا؟ لم ال يكون لنا عرضنا المسرحي الجمالي الرشيق 

واألنيق؟!
بريخت)إننا نحتاج نوعا من المس��رح يطلق ال المشاعر أو ومضات اإلدراك, أو الدوافع الممكنة بداخل مجال 
اإلطار التاريخي الخاص بالعالقات البش��رية التي تدور فيها األحداث فحس��ب, بل مسرحا يستخدم ويشجع 

األفكار والمشاعر التي تساعد على تغيير المجال نفسه(.
التجّدد في الكتابة المسرحية أيها المسرحيون الجدد، هو إيقاع درامي محسوس وخالص لعناصر المسرح 
وجماليات��ه فقط. هيئتها متجددة تتحرر من الس��رد ومن الرواية ومن القَصة ومن الش��عر، ومهما تداخلت 
مش��اهدها التمثيلية بلوحاتها التعبيرية يظل يسكنها دائما ما لم يكتشف بعد، ولكنه شْي يحس بوجوده 
كوش��يجة الحميمي��ة. وهذه الوش��يجة ال توجد في الكاثارس��يس )التطهير( األرس��طي، وال في المس��احة 
الفارغة القابلة بامتالء الجسد، وال في كسر أفق المشاهدة فحسب، بل في كل هذا معا، حتى يبدو العرض 

والمسرح والعالم في آن وفعل واحد، كال رشيقا وأنيقا وخفيفا كخفة روح قلة من الكائنات المتحررة. 

الرشيق واألنيق

* مسرحية من عمان 

مسار
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تقاسيم مسرحية 
تحلق في

سماء العرب

مسرح فلسطيني
ينحاز إلسرائيل !

المسرح واأليديولوجيا
مقاربات ديالكتيكية... 
تشابكات جمالية

 وجهة مسرحية 
لبنانية بتوقيع 
أنطوان معلوف

ثالثية التوتر 
الدائم



2011 | بيروت
مهرجان المسرح العربي

الع��روض  سأس��تعرض  البانورام��ا  ه��ذه  ف��ي 
الجوان��ب  المش��اركة،وأرصد بع��ض  المس��رحية 
النقدي��ة الت��ي رافقته��ا معتم��داً على م��ا كونته 
بالمتابعة المباش��رة وبما س��طره المس��رحيون و 
النق��اد في مجل��ة المهرجان اليومي��ة و التي كانت 

تصدر يوميًا متميزة بالشمولية و الجمال الفني.
و يمك��ن تس��جيل مالم��ح مش��تركة لعروض 

المهرجان من أبرزها:
واالرتح��ال  الس��فر  م��ن  بدالالته��ا  الحقائ��ب 
واالنتظ��ار وعدم االس��تقرار، فكانت مؤش��ر أزمة 
عام��ة حين��ًا و أزم��ة ش��خصية حينًا آخ��ر كما في 

عروض حقائب،ينعاد عليك،كامب.
إنتظ��ار الغائب ال��ذي يرمز إلى األم��ل بتحقيق 
الحل��م،أو تعديل الح��ال المائل،كما ف��ي حقائب و 

تاتانيا و طائر الصدى المفقود و راجعين.
الدرام��ي كم��ا ف��ي  للمعن��ى  الحي��وان كرم��ز 

السلوقي و طائر الصدى المفقود.
المثق��ف المأزوم ال��ذي يعاني اإلهم��ال ويواجه 
تردي الحال كما في س��كان الكهف و فيفا الديفا و 

حقائب و عجايب.
تأجي��ل الرحلة كمأزق درامي ف��ي حمار الليل و 

ينعاد عليك.
العربي��ة بمش��اهد م��ن  النص��وص  تعش��يق 
أعم��ال كالس��يكية )أنتيغوني،أوديب،ميدّي��ا( كما 
في حقائب، فيف��ا الديفا، مس��احات أخرى، اإلطا، 
وكالسيكيات األدب و الفكر العربي واإلسالمي كما 

في طائر الصدى المفقود.
القه��ر البوليس��ي و معان��اة اإلنس��ان العرب��ي 
تحت ني��ره كما ف��ي عجايب،حقائب،طائر الصدى 
المفقود،اإلط��ار، راجعي��ن، تاتانيا)رغ��م تغري��ب 

مناخ هذه األخيرة الدرامي(.

تقاسيم مسرحية تحلق
في سماء العرب

على ثالثة من مسارح بيروت وفي عروض مفردة متعاقبة كانت ليالي المهرجان تشهد 
ثالثا من المسرحيات،فيما وازى هذا الفعل النشط في بيروت فعٌل ال يقل نشاطًا في 
طرابلس إذ تم بالتنسيق مع بيت الفن ونقابة الفنانين المحترفين و الرابطة الثقافية 
في طرابلس تنظيم ما يمكن وصفه بنسخة موازية من مهرجان المسرح العربي في 

عاصمة الشمال اللبناني إذ شهدت حفل افتتاح وأربع مسرحيات.
*  غنام غنام

حقائب قرأت 
التغيير في تونس 
مبكرا ففازت فنيا 

وواقعيًا

سكون
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و يمكن الدخول في بعض التفصيالت لنكتشف 
اش��تباكات أكث��ر بي��ن ه��ذه الع��روض في إش��ارة 
واضح��ة إلى أن المس��رح العربي يعم��ل في مناخ 

واحد من محيطه إلى خليجه.
وتيمن��ًا بتراتبي��ة ج��دول العروض ف��ي بيروت 

سأعرض لهذه المسرحيات.

حقائب تستشرف التغيير في تونس
يبدأ العرض بالحوار الصادم :

مسافر
لوين؟

لبالدك.
الممثلون الثمانية يجرون تمارين إحماء وثماني 
مس��تطيالت ضوئي��ة مح��ددة تلتق��ي ف��ي ب��ؤرة 
دموية،فضاء بهذه الدق��ة و هذه المحدودية يدخل 
الش��خصيات في مس��ارات قدري��ة وزمنية محددة 
و مح��دودة لتكتس��ب مح��اوالت االنعت��اق والت��وق 
للحري��ة أهمي��ة كبرى،فالش��خصيات التق��ت في 
نقط��ة درامية ملتهب��ة واح��دة هي)الحبيب(حامل 
الحل��م وصانعه والش��قي بناره و البعي��د اآلن عن 
الش��خصيات و الموحي لها و ال��ذي يعذبها غيابه و 
يعذبها عذاب��ه هو بما حلم.حكاي��ات تحيا و تموت 
تتس��لم عل��ى التوالي مم��ن يحمل لها مالبس��ها، 
أرديتها أكفانها،وهي إشارة دالة لقطعة واحدة من 
المالبس إذ يدخل الممثل فيها يصبح الش��خصية 
الت��ي يلعب و إذ يخ��رج منها يصبح خ��ارج التمثيل 
ليع��ود نفس��ه، تمام��ًا كعالقته بالض��وء إذ يكون 
داخ��ل المس��تطيل الضوئ��ي فه��و ف��ي الص��ورة 
وذل��ك في إمعاٍن م��ن المخرج في فرض س��لطته 
على الع��رض بكليته،ومانحًا بذلك دوافع عامودية 
لتوتر الش��خصيات ودخولها الص��راع الداخلي قبل 
الخارج��ي فكل الش��خصيات تب��دأ بلحظ��ة إقالع 

عصبي قبل النطق.
الحبي��ب و الص��ادق )ش��خصيتان( أول الغي��اب 
و الصم��ت و الم��وت الذي يأت��ي في نهاي��ة اللعبة 
الت��ي النهاي��ة لها.وم��ا بي��ن القص��ص اليومي��ة 
للش��خصيات،تلك الصبية الت��ي كان أخوها دافعًا 
لها ك��ي تعبر ع��ن نفس��ها بالتمثيل،وركب البحر 
باحث��ًا ع��ن الفرصة على ش��اطئ آخ��ر فغرق في 
البحر،وظلت طيلة الوقت تريد مس��اءلة هذا البحر 
مما أوصلها إلى لحظة اعتزال التمثيل لتشعل في 
إلياس أزمته التي يعيشها من حساسية اإلحساس 
والتي تفرض عليه أن يحس نصف إحساس نصف 
فرح نص��ف حب نصف ش��وق لكنه يص��ارع هذه 
األنصاف يطلق العنوان لروحه وجس��ده في رقص 
محم��وم يدف��ع صديقته إل��ى الع��ودة ومراقصته 
بحث��ًا عن خالص كليهما. وتل��ك التي تتردد طوياًل 
لتبوح للحبيب بحبها و تدخل في تفاصيل اإلرتباك 
الداخلي و الخارجي و تذهب في ست اإلتجاهات دون 
أن تذهب في اتجاهه الحقيقي.وذلك الصادق الذي 
يظل صامتًا متأماًل في الح��ال ماضيًا و جاذبا ذلك 
األم��ل إلى لحظة حاضرة، ول��م يبق لديه إال لحظة 

عش��ق واحدة عاش عليه��ا ليم��وت ككل الفنانين 
بالذبح��ة الداخلية وحين تنهض الش��خصيات في 
لحظة العنف��وان نجده بعد أن م��ات يعانق الحبيب 
رمز الغياب.ممث��ل يحلم بعرض خل��ف البحر،في 
مكان فارٍه، وس��ط جمهور يهتف باسمه،وفضائية 
في نقل مباش��ر ألحداث المس��رحية ومذيع يصف 
المش��هد ويعل��ق عليه،وألعاب ودعاي��ات وإعالنات 
باس��مه، ممث��ل يحل��م ب )روتان��ا مس��رح( ُمدينًا 
بهذه التركيبة الدرامية الحال في تونس والس��احة 

العربية.
عم��ل القاس��مي على تفجي��ر طاق��ة الممثلين 
الجسدية والنفسية إلى أقصاها،من خالل الرقص 
الحدي��ث والتعبير ب��كل تفاصيل الحرك��ة العنيفة 
كم��ا كان التعبي��ر بالصوت عنيف��ًا بليغًا وقاس��يًا 
فالش��خصية تصل إلى عنف البداية و النهاية كما 
الحبشي الذبيح فالسطوة اإلخراجية التي حاصرت 
لم تترك من فس��حة أمام الش��خصيات إال اقتحام 

النار/الموت أماًل باالنعتاق.
وص��ل العرض إلى نهايات ث��الث، و في كل مرة 
كان القاسمي يعود إلى حكايات العرض كأنه يقول 
القصة لم تنتِه وبعد النهاية الثانية يستمر ليقول 
الحكاية ل��م تنتِه،وبعد النهاي��ة الثالثة كأنه يقول 

الحكاية لن تنتهي.
وفي مس��توى الفت لبناء النص نج��د المزاوجة 
بين القصة اليومية المعاشة للشخصيات والنص 
الكالس��يكي بحوارات فيه��ا روح المعن��ى األصلي 
لكنها قد اس��تنطقت صياغات قرآنية حتى صارت 

دزدمون��ة تنط��ق بح��وارات إس��ماعيل عندما هم 
النب��ي إبراهي��م بذبحه،وأس��جل هن��ا ذكاء كاتب 
النص يوس��ف البحري في توظيف هذه الصياغات 

من كاتب آخر هو فاضل غزال.
 المس��رحية حولت المس��رح إلى حقيب��ة كبيرة 
وفتش��ت فينا ع��ن حقائب مغلقة،فتح��ت حقائبنا 
ونث��رت مالبسنا)ش��خصياتنا( الت��ي نلعبه��ا ف��ي 
عل��ى  فنضح��ك  نراها/نران��ا  وجعلتن��ا  حياتن��ا 
ألمه��ا وحم��ق أمله��ا وجن��ون رغبته��ا وتوقها في 
الحياة،حقائ��ب أخرجت أرواجنا من جلدنا فكنا نحن 
داخ��ل العرض،داخ��ل الش��خصيات وعل��ى مقاعد 

النظارة.
بطاقة العرض :

• تأليف: يوسف البحري
• إخراج: جعفر القاسمي

• فرقة المسرح الوطني - تونس
قويدر،س��ماح  الدش��راوي،نبيلة  س��ماح  تمثي��ل:   •
التوكاب��ري، الص��ادق حل��واس، أس��امة الجامعي، 

الصحبي عمر، أحمد بن علي، يوسف مارس.
• التقني��ون: الطاهر لخ��ذاري، عمار العتروس، صابر 

القاسمي، زينب العياشي.

فيفا الديفا .. احتراق الممثل و الملقن
مونودرام��ا مترع��ة بالنس��وية ومتباس��طة ف��ي 
التن��اول متعمق��ة في بح��ث اللحظ��ات قدمت رندا 
األس��مر من إخراج نبيل األظن عن رواية مسرحية 
له��دى بركات)فيف��ا الديفا( س��اردة نهاي��ة الفنانة 

التي تعيش زمن االنكس��ار الذات��ي و الموضوعي 
وتردي الحال الذي ينتج عن أس��باب كثيرة تشتبك 
ولكن يقف الموجع منها في المقدمة،إال وهو السن 
المتقدمة والترهل وغياب الجمال الذي كان صارخًا 

في زمن غابر.
ف��ي حوار زاوج الش��اعري ف��ي اللغ��ة و اليومي 
منها،وبين الش��اعري في التش��كيل واليومي منه 
وبين الش��اعرية في التجسيد و اليومي منه،هكذا 
فعل األظن في معالجته للرواية المس��رحية،ومن 
المتناقض��ات  ازدواجي��ة  ن��رى  االزدواجي��ة  ه��ذه 
والمتصارع��ات عل��ى امت��داد الع��رض والتي يقف 
في مقدمتها الحوار المستمر بين الصورة)الصبا(
الماضي التي جاءت عوضًا عن الملقنة في الرواية 
المس��رحية لبركات وبين الفنانة)الجس��د العجوز/
الجث��ة( الحاضر،حيث كان��ت الص��ورة  التي تحتل 
مركز الوسط على الخش��بة ومحركًة فيديو غراف 
تحاور الممثلة على المس��رح معطيًا هذا الحل إلى 
فصل تام بين الش��خصيتين/الحالين.كما س��حب 
األداء الح��ي إلى منطق��ة األداء المس��جل المبرمج 
ف��ي اإلط��ار، و قد عب��ر الناقد اللبنان��ي عبده وازن 
ع��ن هذا األم��ر في رأيه المنش��ور عل��ى صفحات 
مجل��ة الخش��بة)أوجد المخرج ح��اًل بصري��ًا بديعًا 
لتغييب »الملقنة«، فهو اس��تبدلها بصورة )أو لوحة( 
للممثلة نفس��ها، معّلقة وس��ط الج��دار وعمد الى 
تحريك وجه الصورة وجعلها تتكّلم وكأنها الصوت 
اآلخر للممثل��ة أو »الديفا«. وهو هك��ذا كان فعاًل،إذ 
أّدت ه��ذا الص��وت الممثل��ة الكبي��رة رندة األس��مر 
التي كانت »بطلة« ه��ذا العرض.والجميل في هذه 
اللوحة الش��خصية )بورتريه( انها تحّولت ش��اهدة 
على واق��ع هذه »الديفا« وعل��ى ماضيها وعلى حال 
االضطراب التي تحياها،حتى ليختلط عليها الزمن 
فته��ذي وتهل��وس وتتداع��ى... وب��دا الوج��ه الذي 
في اللوحة، ف��ي لحظات ال��كالم أو »التجاوب« بينه 
وبين الممثلة،كأّنه مرس��وم على طريقة الرس��ام 
فرنس��يس بيك��ون الذي ُع��ِرف بتش��ويه الوجوه.

وعندما كان الوجه يصمت فهو سرعان ما يعود الى 
جموده،ش��اهداً أخرس على الممثلة وواقعها.وبدت 
هذه الفكرة بديعة،ال سيما في الجزء الثاني عندما 
اّمحى الوجه كّليًا وتآكله السواد،سواد التحلل، الذي 

ليس سوى سواد روح هذه الديفا(.
وفيم��ا تخفف��ت الش��خصية م��ن الكثي��ر م��ن 
المالب��س و االكسس��وارات التي كان��ت تثقلها في 
إش��ارة لدخول مرحل��ة جديدة م��ع التخفف من كل 
قطعة،ج��اء تغيي��ر الفضاء الذي من��ح العمل بعداً 
وعمق��ًا دراميين خفف إلى حٍد م��ا من بعض رتابة 
كانت تس��للت إل��ى األداء ،إال أن هذا كل��ه لم يخِف 
الجهد العظيم الذي بذلته الممثلة لتكون في إهاب 
ممثلة تكبرها عمراً وعاش��ت مرحلة فنية و زمنية 
غير التي تعيشها رندا األسمر،لكن و بكل تأكيد ما 
زال الفن��ان في زمننا عرضة لم��ا مرت به ديفا وما 

يمكن أن يكون أمر وأسوأ.
وال ب��د من اإلش��ارة إلى تخفف نبي��ل األظن من 

سكون
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تع��دد المس��تويات ف��ي اللحظ��ة الواح��دة مكتفيًا 
بالفض��اء اآلخر الذي فتحه ف��ي النصف الثاني من 
العرض،ممه��داً إل��ى ذل��ك الخروج الس��ماوي على 
س��لم مفتوح عل��ى فض��اء الالنهاية مش��يراً إلى 

عبثية الحياة و عبثية الموت.
بطاقة العرض:

• تأليف هدى بركات
• تمثيل: رندا األسمر
• إخراج: نبيل األظن

مسرحية راجعين والذهاب باتجاه الفرجة
كت��ب أيمن زيدان مس��رحيته باالس��تناد إلى فكرة 
قصة الش��هداء يعودون ه��ذا األس��بوع للجزائري 
الكبي��ر الطاه��ر وطار والت��ي ُلعبت على المس��رح 
مراراً خالل الثالثين س��نة الماضية،والمس��رحيون 
يعرفون أيضًا تقاطعها مع قصة )أنت لس��ت غارا( 

للتركي عزيز نيسين.
تس��تهل المس��رحية بواح��دة م��ن أكث��ر أغاني 
مرحلة الس��بعينيات شهرة من ش��عر عبد الرحمن 
األبنودي وموسيقى بليغ حمدي وغناها عبد الحليم 
حافظ)س��كت ال��كالم و البندقية تكلمت( ليتس��لل 
العرض إلى الذاكرة االنفعالية للمش��اهد مستثمراً 
ما تختزنه من مش��اعر وأحداث وجراح، وأحاس��يس 

الهزيمة والنصر والخذالن والكرامة معًا.
وسرعان ما تسلم المسرحية شيفرات االشتغال 
لتراهن على جذب المشاهد من خالل مسار الحكاية 
وتصاعده��ا، وم��ن ث��م جمالي��ات األداء التمثيل��ي 
والموس��يقي رغ��م أنه��ا س��تلعب عل��ى المخزون 
المعرفي للمش��اهد لعب المداِعب والموقظ للنائم 
والكامن في داخله والموسيقى هي خير من يفعل.
كما يعتمد تحقق هذا على حذق المخرج في ضبط 
إيقاع المس��رحية العام وق��درة الممثلين على خلق 

تفاصيل المتعة األدائية.
كل هذا حدث وباش��تغال فيه الكثي��ر من المتعة 
واالنضباط، فراح الممثلون يتنقلون بين شخصيات 
مختلفة يلعبونها بمجرد تغيير بسيط في المالبس 
أو االكسسوار،وينتقلون من شخصية إلى شخصية 
نقيض��ة بتغيير بس��يط ف��ي تكوينها الجس��ماني 
وإيقاعه��ا، فم��ن ش��خصية درامية إلى ش��خصية 
غنائية،وبشكل يشي بالمتعة التي كانت تغلف كل 
هذا.وسأكتفي بتلخيص خطالمسرحية) فعابد والد 
الشهيد مصطفى (يحلم بأن ولده الشهيد قد أرسل 
له رس��الة،فيتجه إلى البريد ليجد رس��الة مرس��لها 
مجهول،لكن��ه يقرأ فيها أن ولده يخبره بعودته وكل 
الش��هداء قريبًا،ويب��دأ رحلة الس��ؤال ل��كل النماذج 
والش��رائح)ماذا س��يحدث لو ع��اد الش��هداء( ليحمل 
س��ؤاله الصدمة والكش��ف لحقيقة مواقف وكوامن 
النماذج والش��رائح المجتمعية والرسمية التي تقف 
ف��ي معظمها موقفًا ضديًا لعودتهم ألن ذلك يصب 
ض��د مصالحه��م المتحصل��ة نتيج��ة كل األح��داث 
والش��رطي  البري��د  استش��هادهم،فرجل  ومنه��ا 
ومس��ؤول الحزب والمحافظ يرفض��ون هذه العودة 

وحتى الش��اب ال��ذي يرمز إلى معارضة م��ن نوٍع ما 
يوصيه بأن ينصح الش��هيد بعدم الع��ودة)ألن البلد 
ص��ارت زغيرة وما عادت تس��ع لل��ي مثله(ويتم كل 
هذا في قالب من الس��خرية ومن النقد الذي يذكرنا 
بنكه��ة كان��ت تحف��ل بها أعم��ال محم��د الماغوط 
ودري��د لحام وكان يمكن للع��رض أن يخرج من هذا 
اإله��اب لو أن��ه خطى ما تبق��ى من المس��افة بينه 
وبي��ن الفرجة المس��رحية.هذا األم��ر ليس فرضية 
تف��رض عل��ى العم��ل لتغير مس��اره ب��ل هي)مٌد(
بس��يط لخط االش��تغاالت اإلخراجية، فطرق اللعب 
وتوظيف الموس��يقى فرجوية بامتياز،لكن الفرجة 
ال تحتم��ل الخفاء إال بقدر ما يتطلبه الكش��ف،ومن 
هن��ا فالعرض لو ذه��ب إلى مس��رح الحلقة/المربع 
وجع��ل اللعب في كش��ٍف كام��ل ٍال اختف��اء بقصد 
التغيي��ر فس��وف يفس��ح أفق��ًا للممثلي��ن ليكونوا 
العبين فرجويين على مدار زمن العرض دون توقف 
وحميمية  أكثر)نمنمة(وتفصي��اًل  الع��رض  فيصير 
وأكث��ر اش��تغااًل على إيقاع��ه المش��تبك،ألن مهمة 
اإلمس��اك بإيقاع التلقي تصبح في هذه الحالة هي 
المهمة األكثر أهمية، لتتجلى الروح الش��عبية التي 
حفل به��ا) راجعين (في أبهى صورها ولو حدث هذا 
فس��يتخفف المنظر المسرحي من قطع استخدمت 
لمرة واحدة كما هو حال الشبابيك األربعة والساللم 

الثالث على الرغم من جمالياتها بشكل مستقل. 

تب��دى التمثيل في ث��الث مس��تويات) فالواقعي( 
لعب��ه محم��د حداق��ي وكان بحاج��ة إل��ى مزيد من 
التلقائي��ة التي ت��وازن الكاريكاتوري��ة في صياغة 
الش��خصيات المقابلة،فيم��ا ج��اءت لم��ى الحكي��م 
ف��ي  ظهوره��ا تلعب ال��دور األنث��وي مقاب��ل أدوار 
النس��اء التي لعبها الممثلون الش��باب خجواًل بعض 
الشءي،ومن حسن حظ بقية الممثلين اآلخرين أنهم 
قد لعبوا عدة شخصيات مما أتاح لهم أن ينتقلوا في 
مس��احة أوس��ع وأرش��ق فظهر زهير عب��د الكريم 
وأيمن عبد السالم وعالء قاسم وحازم زيدان ضمن 
ه��ذه المس��احة من االنتق��ال الرش��يق والبحث عن 
مشاكس��ة الش��خصيات،فيما برز أويس مخلالتي 

وخوشناف ظاظا وأدهم مرشد بغنى التفاصيل.
المقترح الموسيقي الذي قدمه العمل كان يحتاج 
إلى تعزي��ز لألغنية الوطنية الس��ورية فالمش��هد 
أكثر انس��جامًا مع ي��ا مهيرتي رغم العش��ق الذي 
في داخل��ي لرائعتي األبنودي وبلي��غ وحليم اللتان 
ش��كلتا العصب األساس في االش��تغال االنفعالي 
الموس��يقي وال بد من اإلش��ارة إلى وائل أبو غزالة 
ال��ذي حم��ل عل��ى عاتقه إل��ى جانب الموس��يقين 

الثالث مهمة التأثير الغنائي الجميل فينا.
راجعي��ن أليمن زي��دان المخرج مغام��رة باتجاه 
الذه��اب إل��ى جم��ال لونن��ا وإيقاعن��ا وطرقنا في 
التعبير وم��زج اللحظة بدم الش��هادة وف��رح العزة 

و وج��ع الهزيم��ة واإلص��رار، ف��ي مواجهة هوس��ة 
وهجمة أشكال ال تالمس أرواحنا.

بطاقة العرض
• إعداد و إخراج: أيمن زيدان

الكري��م،  عب��د  زهي��ر  ح��داي،  محم��د  تمثي��ل:   •
أده��م مرش��د، ع��اء قاس��م، لم��ى حكي��م، وائ��ل 
أوي��س  الس��ام،  زيدان،أيم��ن عب��د  وهبة،ح��ازم 

مخلاتي،خوشناف ظاظا.
• م. مخرج: محمود نصر

• تصميم ديكور: محمود الحلبي
• تصميم اإلضاءة: نصر الله سفر

الله،عام��ر  فت��ح  عدن��ان  الموس��يقية:  الفرق��ة   •
دهير،ربيع عزام.

• مدير منصة: سمير ابو عساف

اإلطار و البكاء في غياب القمر
مس��رح المرج م��ن ليبي��ا ق��دم مس��رحية اإلطار 
المع��دة ع��ن مس��رحية الب��كاء ف��ي غي��اب القمر 
للس��وري وليد إخالصي. وقد كتب الس��وري حازم 
س��ليمان عن الع��رض فقال)يقوم ع��رض اإلطار 
عل��ى نٍص مزج في��ه المخرج عبد الس��يد آدم عبد 
الس��يد )الب��كاء في غي��اب القمر( لولي��د إخالصي 
ب�)هاملت( لشكس��بير في قالب حكائي راهن فيه 
على تقديم فرجة س��اخرة وش��عرية ترصد عالقة 
إنس��ان بس��يط بتح��والت مجتمعية قاس��ية،لكن 
التحوالت األعنف هي تلك التي تعيشها الشخصية 
الرئيس��ية في العرض،والمسكونة بما يكفي من 
اآلالم والتش��وهات والصدم��ات الت��ي تقودها إلى 
حال��ة هذيانية تكون مبرراً ل��ردود أفعال تتنوع مع 

التحوالت المشهدية التي يقوم عليها العمل.(
و من ناحي��ة أخرى كان يمكن للع��رض أن يلتفت 
أكث��ر إلى أهمية توش��يج المتناقضات من األس��اليب 
وط��رق التعبي��ر واللع��ب المختلفة والت��ي حفل بها 
لتكون مي��زة لهذا العرض،باإلضاف��ة إلى بعض من 
التأمل والتمرين لالرتقاء بمس��توى األداء في بعض 
الجوانب،وذلك ألن اختيارات العرض الفنية كانت تنم 

عن إدراك فني لطيف يعوزه اإلعداد لتقنيات األداء.
و أع��ود لم��ا كتب��ه حازم س��ليمان) ب��دا المخرج 
ممس��كًا بتفاصي��ل عرضه وثمة اس��تفادة مميزة 
م��ن المس��رح وم��ا عليه،لم يت��رك المخ��رج على 
الخشبة أش��ياء مجانية،في الوقت الذي كانت تبدو 
فيه��ا حركة بع��ض الممثلين بطيئة وال تتناس��ب 
م��ع ردود الفعل المتوقعة إال أن المخرج كان يصنع 
لش��خصياته أقنية تتحرك فيها في فضاء بسيط 
يعتمد على رسم مشهديات مكتملة الخلقة لكنها 
تبدو في لحظات غير منسجمة مع األثر الذي كانت 
تترك��ه عند المتلقي ال��ذي كان علي��ه التعامل مع 

هذه المشهديات كوحدات منفصلة(.
و يختم ح��ازم س��ايمان قراءة الع��رض ب�) هذه 
المآخ��ذ التي يش��ار إليها في الع��رض ليس لها أن 
تكون مب��رراً إلجحاف هذه التجربة الجادة التي بذل 
فيها المخرج جهداً كبيراً خالق��ًا لممثليه المميزين 

مساحات تعبيرية متنوعة استطاعوا فيها التعبير 
ع��ن قدراته��م التي كان��ت عالمة فارق��ة في هذا 
العرض الذي فرضت صدقيته أثرها على الجمهور 

الكبير الذي حضره(.
بطاقة العرض

• تأليف: وليد إخاصي
• إعداد وإخراج: عبد السيد آدم عبد السيد.

• تمثيل: جمال عبد الله زايد،علي بلقاسم القديري، 
خال��د رزق الحواز، فتحي محم��د عمر،عوض مجيد 
المب��روك، عم��اد فضي��ل بوعجيل��ة، عبد الس��ام 

حسن الهتش، أحمد إبريغيث نوح.
• فني موسيقى: أحمد نوح أبو عجيلة.

• فني إضاءة: حمزة فضل الله مرعي
• فني ديكور: عاشور علي سليمان

• إدارة مسرحية: خميس ذاوود محمد
• م. مخرج: علي موسى الفاح.

• مدير الفرقة: علي محمد ناصر

عجايب...القتلة ال يقرأون الكتب
األستاذ آدم بن آدم و حواء ملقى على األرض وحوله 
العق��ل والعاطف��ة متألمًا دون أن يكش��ف ل��َم ومَم 
ليقول س��ؤال العرض الكلي)إمس��كوه ، إس��ألوه إذا 
كان قرالي كتاب( ليأخذنا إلى لحظة السؤال الصادم 
بين المفكر والظالمي كائنًا من كان، بين من يؤمن 
بحرية التفكير والرأي وبي��ن من ال يعرف الحوار بل 
يعرف إس��كات اآلخر،إنه صراع المفك��ر وحريته مع 
أدوات القمع والقت��ل، وقد أخذ هذا الصراع في نص 
العرض مس��تويات مختلفة بدًءا م��ن داخل النفس 
والذات��ي وصواًل إلى الص��راع الموضوعي مع القوى 
الخارجية، ويمكن رصد هذه المس��تويات في التالي 

مع مالحظة المسميات والمراحل المختلفة.
ص��راع المفكر مع ق��واه الداخلي��ة الثالث)العقل 
و العاطف��ة و الضمير(.وه��ذا صراع يس��تمر على 
مختلف المراحل السياس��ية المتغي��رة والتي يغير 
فيها فكره وموقفه فهو في فترة الملكية شيوعي 
مح��رض وف��ي فت��رة الث��ورة ليبرال��ي يعل��ن أنه 
مص��راوي ويتهم باالمبريالية ليتح��ول بعدها إلى 
مفكر حر ف��ي منفى اختياري في الغرب ولتش��ده 
مصراويت��ه للع��ودة ليجد نفس��ه م��ا زال مطلوبًا 
وبنفس الطريقة وعلى ذات الخلفية والموروث من 

أبويه المتهمين قبله بانتمائهما السياسي.
صراع المفكر مع حبيبته وشريكة حياته )حياة( 
وهو صراٌع بين مطلبها البسيط بالحب واالهتمام 
فيما هو غارق في ش��ؤونه،ليجبرها والدها الباشا 
على الزواج من باش��ا آخر،حتى تلتق��ي آدم مجدداً 
في مرحلة غربته بعد أن تكون قد ُطلقت،وس��نجد 
في نهاية األمر أنها حمل��ت باألمل القادم)حورس(

كما أشار حوار العرض.
ص��راع المفكر م��ع ق��وى البوليس ال��ذي يقمع 
كل  ف��ي  واألش��خاص  األدوات  بنف��س  المفك��ر 
المراحل. ظهور الملث��م القاتل وهو ظهور فجائي 
ملتب��س الهوي��ة إال من كون��ه قاتاًل،وف��ي لحظة 
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النهاية التي تفرز السؤال الكبير)إمسكوه و اسألوه 
إذا كان قرالي كتاب(.

و في خض��م النهاية الفاجعة يعل��ن العقل في 
حوارية س��ريعة أن حورس س��وف يولد، في إشارة 
لضرورة التأصي��ل وأهمية بقاء األم��ل رغم عدم 

توافر معطيات درامية في العالقات بذلك.
إذن فالنص س��لط الضوء على أنموذج للمثقف 
والمفكر ال��ذي يبدو إنتهازيا بتقلب��ه وتغيير فكره 
ف��ي كل مرحلة م��ن المراح��ل ووح��َد أدوات القمع 
وثبتها كآليات و أش��خاص في الملكية وبعد الثورة  
وفي االنفت��اح وما بع��ده وكل المراح��ل ذاهبًا إلى 
إدان��ة كل أش��كال األنظمة بالمطل��ق والتي تنجب 
دون أن ن��دري أوت��دري  ه��ي وبدون رواف��ع درامية 
لظهورها قوى ملثمة ومجهولة غير محددة الهوية 

دراميًا لتقوم باالغتيال الجسدي .
األداء التمثيلي تفاوت لدى الفريق بين النمطية 
واحتماالت األداء األول للش��خصية وتفاصيلها،في 
العاطفة/س��مر ع��الم والباش��ا/أحمد  ش��خصيات 
خ��رج  فيم��ا  مس��امح  وحياة/إيم��ان  الش��وربجي 
المحقق 1/ماهر محمود بتفاصيل اش��تغال الفتة 
و أش��ار إس��الم س��عيد/العقل إلى قدرة هامة على 

ضبط إيقاع العرض باشتغاله التمثيلي.
مفردة المنظر المس��رحي طرح��ت خروجًا على 
نم��ط الم��كان بتأثيث��ه إال أن منظوم��ة المالب��س 

ذهبت عكس االتجاه.
وال ب��د من اإلش��ارة إل��ى جهد كري��م عرفة في 
الموس��يقى واأللح��ان التي حمل��ت عجايب عاطف 
النمر الش��عرية بجمل موس��يقية قوي��ة من خالل 
صوتين جميلين، وقد حضرت بقوة تشير إلى أنها 
ال بد أن تس��تكمل رحلتها ف��ي دراماتورجيا العمل 

بالموسيقى.
قد يكون من الصادم أن يتناول عرٌض ما البطل 
السلبي,أن يدين العرض دواخل مهزوزة ومهزومة 
وأن يدين المحيط الموضوع��ي القمعي،قد يكون 
من الص��ادم أن يقف بنا بإرادت��ه عند حدود النمط 
والتوصيف المباش��ر،لكنه من المؤكد س��عى لكل 
ذلك ليترك فينا الس��ؤال المهم الموجه لنا وللقاتل 

معًا)إمسكوه،إسألوه إذا كان قرالي أي كتاب(؟
ونقول القتلة ال يقرأون إال كتاب الموت.

بطاقة العرض
• الفرقة: مسرح الطليعة / مصر

• تأليف و أشعار : عاطف النمر.
• إخراج : سامح بسيوني.

• تمثيل : إيهاب بكير، س��مر عام، إس��ام س��عيد، 
إيمان مسامح،ماهر محمود، محمد عبد الوهاب، 

أحمد الشوربجي،منيرة محمد.
• ديكور : وائل عبد الله.

• أزياء : جماالت عبده.
• إضاءة : إبراهيم الفرن.
• موسيقى : كريم عرفة.

• مخرج منفذ : أحمد عبد الرازق.

كامب و الوجع و السنيمسرح
تحف المس��رحية بعمق جارح ومنذ اللحظة األولى 
في حال العراقيين الذين يقصدون أبواب السفارات 
و مكات��ب األمم المتحدة رغبة بالهجرة من وطنهم 

العراق في محاولة للنجاة مما ال نجاة منه أبداً.
ومن حي��ث المبدأ ف��إن المضمامين والتفاصيل 
أن  إال  فيه��ا  القل��ب  يدم��ي  م��ا  وب��كل  معروف��ة 
الرؤي��ة اإلخراجية الت��ي صممها مهن��د جعلت من 
متابع��ة الموضوع الم��درك أمراً أكث��ر عمقًا وذلك 
بامتالك��ه الج��رأة على التقطي��ع للمش��هد الواحد 
ومزج��ه بمش��هد آخر،وبالتالي مزج الح��وارات بين 
المش��هدين وأحيانًا المش��اهد الثالث قاصداً بذلك 
تعميق اإلحس��اس بالوجع مقدمًا متعة في التلقي 

تحترم ذائقة المتلقي وعقله.
فف��ي منظ��ور يوح��ي بقطع��ة م��ن ش��ريط 
س��ينمائي هو الكادر للقط��ة ومحيطاه كّون مهند 
كادره الثاب��ت وحرك��ه من خ��الل القط��ع والوصل 
والمقدم��ة  العم��ق  وموظف��ًا  الممثلي��ن  وحرك��ة 
بنفس الس��وية والجرأة، لقد أش��ار ومن��ذ الدقائق 
األول��ى للعرض بأننا أمام مش��هدية بصرية ذكية 
تستوجب المتابعة وبأننا أمام الحيوية في تصوير 

الطريق إلى الموت.
كت��ب د.عب��د الرحمن ب��ن زيدان ع��ن ذلك)بهذا 
اإلع��داد قدم عرض كامب تاريخًا ممس��رحًا واقعيًا 
إنس��انيًا مكتوب��ًا بلمس��ات فني��ة قاتم��ة تحك��ي 
حكاي��ات عراقية س��اخنة وموحش��ة وعنيفة بعثر 
المخرج عالماتها بمسحة جمالية وظيفية ليرتبها 
فيما بعد أثناء تأثيث مضمون طروحاته السياسية 

واألدبية والفنية والجمالية.(
فالمكان لدى ه��ادي يتقطع ويش��تبك والزمان 
كذلك والش��خصيات، ليج��دل لنا م��ن مجمل هذا 
تاريخ��ًا دراميًا واح��داً. وهنا يكون الن��ص قد كتب 

للتجس��يد عل��ى المس��رح ضمن هذه المس��رحية 
والنسق المحددين المختارين من قبل مهند هادي.

ش��خصيتان مركزيت��ان ترغب��ان بالهج��رة كٌل 
ألس��بابه ودوافعه الناجمة عن واقع الحال العراقي 
في بغداد،ه��ي و هو أمام طاولتي��ن لمكتب األمم 
المتح��دة ثم يلتقي��ان والرعب يجمعهم��ا من حال 
وط��ن يحبان.قت��ل وانتح��ار وفرق��ة وم��وت للحب 
واس��تغالل وضحايا، كل ذلك بال مبرر سوى جنون 

الحرب.
وفي متابعة لما كتبه بن زيدان عن العرض)من 
ال  الش��خصيات  يجع��ل  ال��ذي  الحك��ي  كاب��وس 
تعب��ر إال بلغته��ا المأس��اوية بعيداً عن الش��عارات 
أع��ده  مش��هد  كل  كالم  المس��تحيلة...يتولد 
المخ��رج فنيًا ليجعل منه س��يناريو فيه اس��تيعاب 
لش��كل العرض الذي ينجز ع��رض كامب، فخطط 
لتوزي��ع البناء المش��هدي بتوزي��ع الظلمة والضوء 
عل��ى أحي��از اللع��ب المسرحي..فاس��تجاب بذل��ك 
لمنهج��ه في اإلخ��راج حي��ن وزع توظي��ف تقنيات 
الكتابة الس��ينمائية على المش��اهد وعلى الكتابة 

المسرحية الحية(.
بهذه اإلش��ارة يتلخص الموس��وم الس��ينمائي 
للمنظور المس��رحي ل��دى مهند ه��ادي في كامب 
ليكون هذا الوس��م مس��رحيًا بامتياز، مش��يراً إلى 

ثقافة إخراجية و فكٍر سينوغرافي رفيع.
بطاقة العرض

• تأليف و إخراج : مهند هادي
• فرقة: جماعة المسرح التجريبي/ العراق

• تمثيل:حس��ن ه��ادي، نغم ناعس��ة، لب��وة صاح، 
بيان نبيل، رؤى خالد، علي جبار.

• تنفيذ الديكور: حامد عباس
• مهندس الصوت: زيدون هاشو

• مدير المنصة : ماجد لفتة.

طائر الصدى المفقود 
يتبدى النص ال��ذي ألفه أ.د عثمان جمال الدين في 
مقدم��ة العرض ليكون عالم��ة بارزة في نصوص 
المهرج��ان ككل م��ن حيث بنائه األدب��ي و الدرامي 
وغناه في التقاطعات مع التراث العربي واإلسالمي 
خاصة الت��راث الصوفي والقرآن��ي، ليمنح العرض 
مناخًا رفيع��ًا من حيث المضمون س��اهم في رفع 
سويته من ناحية وكش��ف بعض مواطن القصور 
في تفجير الصورة المس��رحية المرئية لمستواها 
الكامن في النص، وق��د عمل المخرج عادل حربي 
عل��ى تأثيث العرض بكل ه��ذه المقومات والروافع 
من حيث التأسيس على الخشبة بطريقة أوحت إلى 

افتراق أحيانًا بين المستويين الكامن والمرئي..
وقد عبر الناقد السوداني عصام أبو القاسم عن 
هذا في مقالته التي نش��رت ف��ي مجلة المهرجان 
م��ن خ��الل تناول��ه وتفكيك��ه ألنس��اق الع��رض 
المس��رحي بقوله) النس��ق الثنائي يبرز أيضًا في 
بن��اء العمل بين النظ��ام والالنظ��ام، بين الوصل 
والقطع، بين النقص��ان واالكتمال، ففي لحظة ما 
يتحل��ل العمل من تل��ك التراتيبية الرأس��ية-بداية 
وسط نهاية- فيبدوا متش��ابكًا ومتشظيًا يصعب 
جمعه، وفي لحظة أُخ��رى يبدو مندغمًا في خطية 

تقليدية من السهل تتبعها(.
وف��ي ه��ذا الص��دد يظه��ر المش��هد البص��ري 
المؤس��س عل��ى حرك��ة الممثلي��ن ف��ي الفض��اء 
مفترقًا ع��ن حركة المكتنز الدرام��ي في الحوار،إذ 
اكتفى المخرج بمستوى بسيط مع بعض الساللم 
الحبلية التي ش��يأها لتعبر عن االنتقاالت الزمانية 
والمكاني��ة فهل وصلت إل��ى مبتغاه��ا الوظيفي؟ 
يقول أبو القاس��م في مكان آخر م��ن مقالته)قدم 
ع��ادل الحرب��ي ف��ي إخراج��ه للع��رض مع��ادالت 
بصرية بسيطة أو متقش��فة- وبخاصة في األداء 

التمثيلي-ل��رؤى الن��ص واس��ئلته.بدءا من اللوحة 
األولى يبسِّ��ط حرب��ي العناصر المش��هدية، يقلل 
من اللون والضوء والموس��يقى ويق��دم الممثلين 
في فضاء س��ينوغرافي ش��به خاٍل إال من س��اللم 
أراد له��ا فيم��ا ب��دا أن تجس��د رغبة الصع��ود إلى 
أعلى،وه��ي رغب��ة س��تبقى معلقة ول��ن تتحقق 
بالطبع إل��ى أن ينتهي العرض، مجموعة الممثلين 
تظل مجمدة فعاًل و قواًل و غير قادرة على إكمال أي 
ش��ءي تلعب في خطوط حركية ضيقة و تدور غالبًا 

حول نفسها مثياًل لحالة اإلنحصار و الضيق(.
و هن��ا تذه��ب الحالة المس��رحية ف��ي العرض 
إل��ى تج��اور الذهن��ي و الروحي في الن��ص الذي ال 
يتن��اول الص��راع وال وحدات��ه بش��كل تقلي��دي مع 
الحلول المس��رحية التي مال��ت نحو التعبيرية بكل 
ما كان يلزمها من توظيف لطاقتي الجسد والروح، 

والتشكيل في فضاء العرض.
في هذا الس��ياق يقول أبو القاسم) من اللمحات 
االخراجية الملفتة في هذا الس��ياق أن حربي قدم 
مجموعة من الممثلين في زي واحد وجعلها تتكلم 
بصوت واحد أيضًا،ولعلها تفكر بطريقة واحدة،إذاً 
ال تمايز بينها،وكلها تتناوب في طرح أس��ئلة الفقد 
وفي البحث ع��ن الهوي��ة والتاريخ..إلخ،وبذلك كان 
حربي يقترح صيغة جماعية لحيرة الفقد والسؤال 

والشقاء و لكن في شكل فردي(.
ويبق��ى طائ��ر الص��دى المفق��ود عرض��ًا تميز 
بالج��رأة في االختيار والتن��اول، ليقيم مع المتلقي 

حواره الفكري والبصري الخاص.
بطاقة العرض

• الفرقة القومية للتمثيل/ السودان
• تأليف أ.د عثمان جمال الدين

• اإلخراج : عادل الحربي
• تمثيل : موسى األمير، عبد الحكيم الطاهر، طارق 

علي، حسن عثمان و أبو بكر الشيخ.
• مخرج مساعد: عادل فطر.

• م. مخرج عثمان مصبح.
• ديكور: صاح الدين العبيد.

• موسيقى و مؤثرات : عاطف صالح.
• تنفيذ ديكور: مجدي الفاتح حسين بابكر.

• عرائس: محمد حسين.
• األزياء: عفاف أمين

• مهمات: عبد الواحد عبد الرحمن.
• إضاءة : عبده العوض.

مساحات أُخرى بين أنتيغوني و روايات أُخرى
جن��ى الحس��ن باحث��ة على ال��دوام ع��ن فضاءات 
تعبي��ر جديدة وعن خل��ق مناخات ووس��ائل تعبير 
تعززه��ا بمجهودات بحثي��ة ونظرية تجعلها محط 
انتظار معرفي وفني،قد قدمت هذا العرض والذي 
تأسس على التقاطع مع كالسيكيات عديدة وتبقى 
مركزيتها تتمثل في أنتيغوني،وألن الس��ؤال ظل 
مطروحًا على اختالط واش��تباك خط��وط الحكاية 
الدرامي��ة ف��ي الع��رض فإنن��ي أعيد لمن ش��اهد 

العرض تلخيص حكاية أنتيغوني إبنة أوديب.
أودي��ب  ول��دا  وبوليني��س  تيوكلي��س 
الحك��م  عل��ى  يتصارع��ان  أنتيغون��ي  وأخ��وا 
بعضهم��ا. ويقت��الن  معرك��ة   ويخوض��ان 
ِيأمر خالهما المرشح لتولي الحكم)كريون(بدفن–
أتيوكليس- بمراس��م رسمية مهيبة،بينما يترك–

بولينيس-وجميع الذين حاربوا طيبة في العراء. 
أنتيغون��ي أختهما ترف��ض القانون ال��ذي أصدره 
المل��ك الجدي��د إذ ين��صُّ أن كلَّ من يدف��ن الجثمان 
ُيدَفن معه،وتصرُّ أن تدف��ن الجثمان حتى ينال حقه 
من األحياء،فأرواح الذين ل��م تدفن جثامينهم تبقى 
أب��د الدهر هائمة على ش��واطئ أخي��رون نهر العالم 
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الس��فلي، وال يصعدون مركب  خ��ارون لينقلهم إلى 
العالم اآلخ��ر.. ويقبض العس��س و الحرس في ليلة 
الدفن عل��ى أنتيغون��ي لتمُثْل مقي��دة و متهمة بين 
يدي الملك كريون.يح��اول ابنه هيمون أن يثنيه عن 
محاكم��ة أنتيغون��ي حبيبت��ه لكنه يفش��ل إذ يعرف 
كريون عالق��ة ابنه بأنتيغوني.وهو ال يريد لس��اللة 
أودي��ب أن يك��ون لها وج��ود في بالط طيب��ة متذرعًا 
بكراهية الناس لهذه الساللة وبحسب القانون الصادر 
والقاض��ي بدفن الداف��ن م��ع المدفون.وحتى يجعل 
ابنه رجل دولة، قاس��ي القلب، يحرص على مصالح 
الع��رش، فيأم��ره كري��ون أن يق��وم بتنفي��ذ الحكم 
 بي��ده والقاضي ب��أن تدفن أنتيغوني م��ع بولينيس. 
المل��ك، وحت��ى ال تح��رج  م��راد  أنتيغون��ي  أدرك��ت 
حبيبه��ا، ش��نقت نفس��ها على قب��ر أبيه��ا، فما كان 
م��ن هيم��ون إال أن قت��ل نفس��ه، فبق��ي كري��ون 
آخ��ر  ابن��ًا  وجع��ل  باب��ٍن  ضح��ى  أن  وحيداً،بع��د 
 ينتحر،فلما س��مع ب��أن زوجته قتلت نفس��ها،انتحر.

هذا ملخص ألنتيغوني الذي أتكأت عليه المسرحية،و 
هن��ا يبرز الس��ؤال عن اللغ��ة البليغة ف��ي التوصيل 
والت��ي اختارتها المؤلف��ة المخرجة، ه��ل حملت هذا 

المحتوى الدرامي؟
أن تأخذ أنتيغوني مستنداً وتنطلق إلى التعميم 
لتصبح قصة حب بين ش��ابين من جهة وبين فتاة 
من جه��ة ثاني��ة أن تتقاطع مع قابي��ل وهابيل،أن 
يختلط المك��ون الدرامي للش��خصيات مع كريون 
وهيم��ون ونيوكلي��س وبوليني��س وأنتيغوني ،أن 
بتطابق معها وأن يقترق عنها في لحظة مسرحية 
تالية ال ش��ك بأنه أمر إن لم يشفع بمتابعة دقيقة 
ومعرف��ة لبواط��ن نواي��ا المخرج��ة المؤلف��ة فإنه 
سيؤدي بالمش��اهد إلى افتراق مع العرض والبقاء 
عل��ى تواصل م��ع الص��ورة الجس��دية،ويمكن أن 
يضاف إلى ذلك المزيد من تغريب الحدث من خالل 

الخيارات الموسيقية.
مس��احاٌت أُخرى الذي نال جائ��زة أفضل عرض 
حرك��ي في مهرجان المس��رح الجامعي في األردن 
الع��ام الماض��ي كان أم��ام اس��تحقاق المناس��بة 
المختلف��ة،وإن كان هذا ال ينتقص م��ن التوظيف 
الجمال��ي للجس��د في فضاء الخش��بة و اس��تغالل 
كاف��ة زواياها وحناياه��ا، باإلضافة إل��ى تصميم 
رش��يق يبرز إمكانات الطلبة الذين تتلمذوا على يد 
المخرج��ة والذين أظهروا إمكانيات جس��دية هامة 
كانت بحاجة إلى يتوجه��ا الحس التمثيلي الدرامي 
حتى تكتس��ب محركات داخلية عميقة و تمظهرات 

خارجية واضحة.
بطاقة العرض

• تأليف و إخراج : جنى الحسن
• أداء:دانا جمول، رامي أبو حمدان، علي جواد

• م.مخرج روميو الورشا
• فرقة نقش / لبنان

حمار الليل.. بين تربية الحمام و تربية الصقور
ش��بكة م��ن الحب��ال غط��ت فتح��ة الس��تارة حيث 
ينكشف المنظر المسرحي عن رصيف ميناء بحري 
ليدخ��ل المس��افرون الث��الث ف��ي حوار مباش��ر مع 
المرأة)األم،األخت،الزوجة(ع��ن الرحي��ل في الباخرة 
بحث��ًا عن أحالم تتراوح بين العثور على امرأة و بين 

التوق للحرية واالنعتاق، حيث ينفجر الحوار األول:
ُعْد

أنوي السفر.
تسافر بال حقيبة؟
بحر الغربة مخيف.
المرأة وهم وخراب.

أول  بوص��ول  تب��دأ  الت��ي  األح��داث  وتتوال��ى 
المسافرين عبد النبي الذي سنعرف أنه كان يحلم 

بكل قيم الخير فيرس��ل مع حمام الزاجل رس��ائل 
لكل ذوي الشأن ولم ينل رداً واحداً و لكن هذا األمر 
أحال��ه إلى محبط  فقرر الرحيل مع حمامته الزاجلة 
رغم توس��الت أمه بالبقاء،ويليه المس��افر الثاني 
زعطوط الف��الح الذي باع نصف ثروته البس��يطة 
دون علم زوجته ش��اطا ماطا وحصل على تأشيرة 
للس��فر إلى ب��الد الطليان مغي��راً ش��خصيته إلى 
ال��ذي  الثال��ث  فهمي،ويليهماالمس��افر  األس��تاذ 
يصح��ب حقيب��ة كبيرة مأله��ا بالكت��ب وهي كل 
ثروته وذلك كإشارة إلى هجرة العقول والمفكرين، 
وبع��د ذل��ك تصل س��يدة تصح��ب حقيب��ة كبيرة 
وبلب��اس محتش��م، إنه��ا اآلنس��ة دالل، وبوصول 
المس��افر الخامس يكتمل عقد المس��افرين وهو 
ش��اب يرتحل خلف حلم التغيير ويبدو هذا الش��اب 
منجذب��ًا وب��ال مقدم��ات ويق��وم بمح��اوالت إغواء 

للسيدة التي تعلن أنها مرتبطة بوعد عمل هام.
تعلن الش��ركة المنظم��ة للرحلة تأخ��ر الباخرة 
قلي��اًل لتبدأ مرحل��ة التحول لمصائر الش��خصيات 
وتكون البداية باكتش��اف أن الس��يدة دالل ليس��ت 
س��يدة بل آنس��ة وليس��ت فاضلة كما تش��ير هي 
إلى نفس��ها لتخلع اللباس المحتشم لنكتشف أنها 
ترتدي تحت��ه بذلة رقص،وأنها تس��افر إلى أوروبا 
لحصولها عل��ى عقد عمل ف��ي ملهى،وفي طرف 
آخر تصل ش��اطة ماطة زوج زعطوط لتبحث عنه 
وتعاقب��ه حيث كان ارتحاله غدراً وخيانة لها، وحين 
تحين لحظة الرحيل نكتش��ف أن اس��م الباخرة هو 
دالل،ويحدث تحول ثالث فالش��اب واآلنسة يقرران 
أن يرتبط��ا ويبقيا في الوطن،فيما يعود أيضًا عبد 
النبي مع أمه معلنًا أن الس��فر لم يعد هو الحل وأن 
تربية الحم��ام في هذا الزمن ال يفي��د ألن هذا هو 
زم��ن تربية الصق��ور مطلقًا س��راح الحمامة التي 

كان يصحبها معه.

الدواف��ع وبواع��ث الص��راع بي��ن الش��خصيات 
ومصائرها جاءت في عناوين المش��اكل كمشكلة 
المثقف دون تفاصيل شخصية تخص حياتها كي 
نفهم دوافع أوصلتها إلى لحظ��ة التحول أو الرغبة 
فيه وهكذا بالنسبة للشخصيات األخرى ومن هنا 
جاءت األمهات واألخوات والزوجات في مستوى عام 
واح��د إضافة إلى ضع��ف اختيار الظ��رف الذي دفع 
للتح��والت فتأجيل موعد الباخ��رة وتناولهم لوجبة 
ه��ي ظروف غي��ر ضاغطة  لتوصل دالل والش��اب 
إل��ى االرتباط والبقاء في البالد أوالمثقف إلى إعالن 
نفس��ه زعيمًا لرصيف االنتظار وكذل��ك فإن هذه 

اإلشارة جاءت منبتًة ومنقطعة عن ما تالها.
محصل��ة الص��راع الت��ي أراده��ا الن��ص نتيجة 
لطبيعة الص��راع الذي يدور في داخل الش��اب عبد 
النبي ال��ذي جاء حواره األخي��ر و األهم مع أمه قبل 
ق��راره البقاء في البالد ليس زمن تربية الحمام بل 

هو زمن تربية الصقور.
حمار الليل عرض حمل الكثير من النوايا الطيبة 

والحب للمسرح .
بطاقة العرض

• تأليف : عبد الكريم برشيد.
• إخراج : محمد بلخضير.

• تمثي��ل : فاطم��ة حس��ني، بديع��ة حفي��ص، ليلى 
اطريم��س،  محم��د  تكروم��ت،  فتيح��ة  زيتون��ي، 
يوس��ف م��زاح، ع��ز الدي��ن رمض��ان، ن��ور الدي��ن 

فرينع، محمد العبار.
• المابس : لطيفة الحلو.

• الموسيقى و األلحان : رضوان التوزاني.
• السينوغرافيا : محمد خمروش

سكان الكهف..إحموا مسرحكم
ف��ي معالج��ة مس��رحية خاص��ة للن��ص األصلي 

ق��دم المخرج خليل نصي��رات مغامرته في تحويل 
كهف س��ارويان اإلنس��اني المطلق إلى مسرح في 
قب��و ليكثف الجانب اإلنس��اني ذاهبًا إلى مالمس��ة 
حارة لذوات المس��رحيين من المشاهدين،باّثا في 
نف��وس النظارة من غير المس��رحيين ه��ذا الحب 
الذي يكتن��زه المس��رح ويوزعه عل��ى الكون حين 

تتحرك وتتحرق ارواح المسرحين عليه.
سيد المسرح وس��يدة المسرح والشاب الرياضي 
يأويهم،وس��يد  ال��ذي  القب��و  للمس��رح  يلج��أون 
المس��رح يتس��ول كمهرج ف��ي الش��ارع يبكي وال 
ُيضِحُك ليحصل على رغيف أو ش��طيرة يتقاسمها 
معهما،وفتاة تبحث عن ملجأ فتجد المسرح وتتعلق 
بأهله تاركة إبن الخباز يتبعها و يبحث عنها،وبلدية 
ترسل مهندس��ها وفنيًا لهدم المكان يتعاطفان مع 
أهل المس��رح ليؤجال الهدم ليومين.يومان فقط و 
المسرح سوف ُيهدم،وفي لحظة مغادرة المجموعة 
للم��كان ال��ذي كان بيته��م ومراحه��م يج��دون أنه 
ال مف��ر له��م م��ن الدف��اع ع��ن مس��رحهم ك��ي ال 
يهدم،فيعودون للتمس��ك بدعاماته وهم يقولون) 
الموت و ال الدنية(جملة العربي البدوي حين تداهمه 

الخطوب فيختار الموت بعزة.
العرض الذي تأثث في مسرح بيروت وهو أساس 
جغراف��ي ناج��ح لخي��ار المخرج،ولفك��رة المس��رح 
العرض للهدم بناء عل��ى حكاية العرض وهي جزء 
حقيقي من تاريخ هذا المسرح ذهب باتجاه التضاد 
بي��ن حري��ة ه��ذه األرواح المس��رحية ف��ي مكانها 
المتداع��ي المعرض لله��دم وبين الضيق الس��جن 
الذي يكتنفها خارج الم��كان حيث يفترض أن يكون 
االتس��اع والحي��اة، فالمس��رحي الكون��ي التكوي��ن 
يمكن أن يلخص الدنيا واإلنس��ان على الخشبة فما 
يختنق الن��اس خارجًا بي��ن براثن الوح��ش المتدثر 
ب��زي المدنية والتحدي��ث، من هنا فإن كلمة الس��ر 

ف��ي هذا العرض ه��و التمثيل وهذا مع��زز باكتمال 
المناخ السينوغرافي الذي يوفره العرض لمزيد من 
التأثير.وفي هذا الصدد كتب السوري حازم سليمان 
)..فيه م��ن المفاتيح و الممكنات التعبيرية ما يغري 
الممث��ل في أن يصل إلى أقص��ى درجة من الجمال 
على الخشبة،وهذا ما حدث مع الممثل أحمد العمري 
الذي قدم عرضًا مؤثراً وناضجًا،الجس��د،النطق،الو

جه،الصوت،التقاع��ل مع الم��كان والزمان،االنتقال 
بسالس��ة م��ن حال��ة إل��ى أخرى،جميعه��ا عناص��ر 
متوف��رة في ه��ذا الممثل ليكون ناف��راً و بارزاً على 
الخش��بة كعالم��ة فارقة.ولي��س الممث��ل في هذا 
العرض هو س��بب جودت��ه فقط،بل ثم��ة من يدير 
اللعب��ة ويحركه��ا ويعرف ماذا يفعل ب��كل العناصر 
الت��ي بي��ن يدي��ه،و المقصود هن��ا المخ��رج خليل 
نصيرات الذي صنع لنا عرضًا متماس��كًا تجتمع فيه 
جملة من العناصر الفنية ب��دٍءا من البنية البصرية 
للخش��بة مروراً بتوليفة النص وتطويعه والتماهي 
مع��ه ليكون ق��ادراً عل��ى حم��ل مضامي��ن محلية 
وعربي��ة، وم��ن خالل عدد م��ن الممثلي��ن هم أريج 
جبور،س��وزان البنوي،بالل زيتون،ثامر خوالدة،بكر 

الزعبي وأحمد أبو سبيتان(.
و ل��ذا فإن هذا الع��رض بالرغم من خصوصيته 
الش��ديدة إال أنه حقق تفاعاًل قويًا مع المشاهدين.
ويمكن تس��جيل مالحظ��ة اإلش��باع الزائد لبعض 
التمك��ن م��ن كاف��ة  اللحظ��ات المس��رحية إال أن 
المف��ردات كان يحيل األمر إل��ى المتعوية،وهو أمر 
سيتحقق بشكل أعلى لوتمت السيطرة على هذه 

اللحظات ليوازن المعنى المتعة.
ويختم حازم سليمان مقالته) بالصورة الكاملة 
يظل عرض سكان الكهف واحداً من أهم العروض 
الت��ي قدمه��ا المهرجان..تجربة مفتوح��ة تضعنا 
أم��ام اختم��االت غي��ر منتهية ومش��اعر متضاربة 

تبقى مع متلقيها لفترة طويلة(. 
بطاقة العرض:

• تأليف : وليم سارويان
• إخراج : خليل نصيرات

• تمثيل: أحمد العمري ، أريج جبور، سوزان البنوي، 
ب��ال زيتون، ثامر خوالدة، بك��ر الزعبي، أحمد أبو 

سبيتان.
• موسيقى : نور أبو حلتم.
• إضاءة : فراس المصري.

• سينوغرافيا: محمد أبو حلتم.

تتانيا حين يتآمر الناس على أنفسهم
الس��لطة  تحال��ف  بقضي��ة  مح��ارب  ب��در  ذه��ب 
الدينية)القس(م��ع الس��لطة السياس��ية)العمدة و 
قائد الش��رطة( و دورهما في تش��ويه المجتمعات 
من خ��الل هذه الس��طوة لخل��ق تحالف��ات مع كل 
فئ��ات المجتمع م��ن أصح��اب المصال��ح  التجارية 
)صاح��ب المقهى فرانس��يس(إلى تج��ار االنحراف 
البري��د( العاملين)س��اعي  صغ��ار  )مونيكا(إل��ى 
وحت��ى الشباب)س��ارة( ليجعل��وا كل ه��ذه الفئات 
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ومن خ��الل البح��ث عن مصالحه��ا الذاتي��ة تعمل 
ضد مس��تقبلها وأي محاولة لالنق��اذ والتي يمثلها 
حضور معلم منت��دب )رامون(م��ن العاصمة لهذه 
المدينة المفترضة تاتاني��ا التي يحكمها البوليس 
والقس��يس،نعم ذهب إلى تاتاني��ا هربًا من رقابة 

قد ترفض أن يحدث هذا في بالدنا.
ف��إذ يتوهم المعل��م رام��ون ال��ذي كان انتدابه 
لتاتانيا نوعًا من العقوبة إذ عرف عنه أنه مشاكس 
وتحريضي،وف��ي خط��وات متالحقة ومتس��ارعة 
نجد كل المس��ارات تدفعه باتجاه مصيري،فها هو 
يس��كن في غرفة عند فرانس��يس ليق��ع في حب 
س��ارة التي يريدها العم��دة زوجة وهاه��و يلتقي 
موني��كا بائعة الهوى ليرى فيها نم��وذج التمرد بل 
تكون الوحيدة التي تق��ف معه حين يتخلى الجميع 
عن قول كلم��ة ال التي علمه��م إياها،وتكون هذه 
الخديع��ة القاتل��ة إذ تعطي��ه مسدس��ًا ليدافع عن 
نفس��ه ويخلص حبيبته فيتس��بب بقتل العمدة و 
يس��جن ليكتش��ف المؤامرة التي حيكت ضده من 
البداية،ويلج��أ النص إلى إعادة س��ريعة للمفاصل 
الرئيس��ة ف��ي الع��رض لنكتش��ف كي��ف حيك��ت 
المؤام��رة م��ن الجمي��ع ضد رام��ون وضدن��ا نحن 
المش��اهدين الذين ش��اهدنا المش��هد األخير في 

بداية العرض ثم أضعناه في زحمة التفاصيل.
ه��و عرض ذكي البناء وقاس��ي الرس��الة،يوجه 
صفعة للمش��اهد من خالل إتهامه الجميع بالتآمر 
على لحظ��ة التنوير،ه��و بهذا إذ ين��زع للتحريض 
القاس��ي،من هن��ا كان م��ن الطبيع��ي أن يطل��ق 
البع��ض على فك��رة الع��رض بأنها رجعي��ة ألنها 

تتحدث عن شعب يتآمر على نفسه.
قس��وة الرس��الة و التفاصي��ل لع��ب عليها عبد 
العزيز صفر بطريقة اللعب المسرحي في مساحة 
الكوميديا األدائية حركيًا وفي تركيب الش��خصيات 
فجع��ل من كل ش��خصية حالة كوميدي��ة من نوع 
خاص ليؤس��س لالنقالب الدرامي في الشخصيات 
نهاية اللعب��ة محققًا الصدمة،ل��ذا فقد اجتهد في 
منح الحركة رش��اقة وخفة وحيوية تمامًا كما منح 
الفعل الجماع��ي إيقاعًا داخليًا ح��اراً وتوجه بلوحة 
إيقاعية يقودها رامون وتبع��ث الفرح واألمل،هذا 
تاتاني��ا  أه��ل  فين��ا فيقتل��ه  ينم��و  ال��ذي  األم��ل 

بتحالفهم،ليجعلنا كمشاهدين ضمن الضحايا.
لع��ب جمي��ع أف��راد الفريق ب��روح عالي��ة ودقة 
وظرافة،وتعزز هذا بمناخ التيني من حيث المنظور 
الديك��وري والمالبس،كما لعبت الموس��يقى الحية 
دوراً هام��ًا في جمالية الصياغ��ة والتي حدت بعبد 
العزيز إلى اللعب أكثر من مرة على مقلوب المشهد 
وبجرأة خالل المش��هد نفسه إذ كان يقلب الديكور 
لتنقلب زاوية الرؤية مما كس��ر رتابة كان يمكن أن 
يقع بها بعض المشاهد وربما كانت هي الضرورة 

الدرامية الوحيدة لصياغة مقلوب المشهد.
تاتاني��ا عرض ممتع يب��دو خفيفًا لكن��ه احتوى 

صرخة عميقة.
بطاقة العرض

• فرقة: مسرح الخليج العربي
• تأليف: بدر محارب

• إخراج: عبد العزيز صفر.
• تمثيل: ميثم بدر رجب، فاطمة الصيفي، ابراهيم 
الش��يخلي، عب��د العزيزبهبهاني، عيس��ى الدوب، 

فاطمة القاف، أحمد التمار، عصام حمدي.
• إضاءة: محمد الربيعان

• فني موس��يقى: بدر س��المين، عبد الله المطيري، 
عقيل بدر رجب.

سيليكون ..الطالب بمستوى االحتراف
في ع��رض امتاز بالحيوية وتفجير طاقات التمثيل 
الكومي��دي لدى الفريق الذي ل��م يكف ثانية واحدة 
ع��ن االنتقال بكل رش��اقة من لحظ��ة درامية إلى 
عكس��ها ضمن خارطة عالقات كالرمال المتحركة 
وه��ذه س��مة العالق��ات االجتماعي��ة الدرامية بين 
و  واألرس��تقراط  الكبي��رة  البرجوازي��ة  نم��اذج 
البرجوازية المتطلعة للصعود بكل ما في ذلك من 
انتهازية وخيانات وبيع و ش��راء،في فضح لش��بكة 
النفعي��ة واالس��تغالل  العالق��ات وس��يطرة  ه��ذه 
والَدوِس على كل القيم والعواطف طالما س��يكون 
لها ثمن ما والتي تتأس��س على لحظت��ي )تَرُمٍل و 
طالق(،فهذه تماضر الش��ابة الجميل��ة تترمل في 
الس��نة العاش��رة من زواجها بكهل يكبرها بنصف 
ق��رن لتتح��ول إل��ى نم��وذج آخ��ر يبحث ع��ن ذاته 
متس��تراً بالحزن عل��ى رحيل ال��زوج كقناع يوضع 
ويخلع بمقتضى الحال.وتل��ك كندة تطلب الطالق 
من زوجها ميس��رة في احتفالهما بذكرى زواجهما 
العاشرة لتكش��ف مكنونات نوايا االصدقاء والزوج 

في آن معًا.
الكوميدي��ا بالطبع هي أكثر الطرق المس��رحية 
للع��ب هذه الحال التي تعتمد عل��ى المفارقات وقد 
عم��د عماي��ري إلى تضخي��م التفاصيل وبش��كل 
كاريكات��وري، لينفذ من الس��خرية الش��ديدة إلى 
التعرية الجريئة،هذه التعرية التي تجعل اللحظات 
الدرامية قائمة بذاتها ومنفصلة وال تقوم أساس��ًا 

على التماسك بينما يجمعها كلها اإلضحاك.
وقد ورد في معرض النقد الذي تناول العمل على 
صفحات مجلة المهرجان)في العروض التي تعتمد 
عل��ى منولوج��ات وحكاي��ات مختلفة لش��خصيات 
يجمعه��ا ظرٌف زماني ومكاني واحد على الخش��بة 
كثي��راً ما تقع ف��ي مطب التش��تت و التف��اوت في 
مس��توى األداء إال أن هذا العرض كان متماسكًا إلى 
حد كبير واقترب كل الممثلين تقريبًا من حالة أداء 
محترف متميز، كما يس��جل لعبد المنعم عمايري 
ه��ذه اإلدارة المحكم��ة إليقاع الع��رض ولممثلين 
شباب أفس��ح لهم عمايري مس��احة كبيرة ليخرج 

كٌل منهم ما في داخله من طاقات(
ربم��ا يك��ون ف��ي اش��تغال عمايري م��ع طلبته 
رس��الة و نموذج لص��ورة من صور عم��ل ال�معلم 
الذي يفتح نواف��ذ الخيال أمامه��م لطالبه ليكونوا 
أقدر على الخروج على النمط وأقدر على اإلدهاش.

بطاقة العرض
• فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية /سوريا.

• فكرة: أمل عرفة.
• تأليف و إخراج : عبد المنعم عمايري.

• تمثيل:دان��ة مارديني، مصطف��ى مصطفى، يزن 
الخلي��ل، كرم الش��عراني، مصطفى س��عد الدين، 
عي��د عزي��ز، صاح حنون، وس��ام أبوصع��ب، أروى 
ن��ور  العمري��ن، روجينارحم��ون، غف��ران خض��ور، 

أحمد، لوريس قزق، حا رجب.

ينعاد عليك
ينعاد علي��ك الذي نتج عن ورش��ة عمل بين وحيد 
العجم��ي و ي��ارا أب��و حي��در خلق��ت نص��ًا و عرضًا 
رش��يقين ظهر فيهما أثر التمرين باديًا،و هذا األمر 
بقدر ما يمكن أن يحسب على العرض،فهو بنفس 
القدر يمكن أن يحس��ب له،فاألبوين لينا ومنصور 
الل��ذان تعارفا وأنجب��ا في الغربة طف��اًل تركاه في 
عهدة الجي��ران هناك ليع��ود كٌل منهم��ا إلى بالده 
يلتقيان مج��دداً في مطار للذهاب إلى هلس��نكي 
حيث ولدهما سيحتفل بعيد ميالده الخامس،وبين 
تأجيل موعد إقالع الطائرة وبين الذكريات حول كل 
ش��ءي في حياتهما،يصالن إلى نهاية محتومة هي 
عدم سفرهما ألنهما لم يحصال على تأشيرة،ومن 
هنا يعلقان في ذيل الطائرة الهدايا التي أحضراها 
لولدهما،ويحيلن��ا ه��ذا العب��ث إلى التس��اؤل حول 
حقيق��ة عالقتهما أصاًل أو ما إذا كان��ا قد أنجبا ولداً 

أو ما إذا كانا في مطار.
و بالع��ودة إلى ه��ذه النقطة يمك��ن أن نجد أثر 
التمري��ن منس��جمًا مع ه��ذا التوقع،كم��ا يمكن أن 
نفك أس��باب عدم اكتمال الخط الدرامي ومنطقية 
بعض األح��داث،ألن نفي الحالة يبي��ح الدخول في 
كل الالمعقزليات والعبث يكون سيداً ويكتمل بها.

م��ا يمي��ز الع��رض متع��ة األداء الذي ول��ف بين 
إيقاعين ) لبناني و تونسي( وإن كان اإليقاع الغالب 
تونس��يًا بامتياز،إال أننا وبال ش��ك كن��ا في حضرة 
ممثلين الفتي��ن، ينتقالن بكل حيوية بين الحاالت 
المختلفة التي تدرجا فيها مالئين فضاء الخش��بة 

التي أثثاها بأدوات بسيطة وبالضوء.
بطاقة العرض

• تأليف:يارا أبو حيدر و وحيد العجمي.
• إخراج: وحيد العجمي

• لبنان/ تونس

السلوقي .. حيث كالب المستعمر تستقوي
" الس��لوقي يرفع من أس��هم المس��رح اإلماراتي 
ف��ي هذا اللق��اء العربي " هذا عن��وان لجملة قالها 
أح��د الفناني��ن الع��رب ، وف��ي ات��كاء ذك��ي عل��ى 
فكرة رواية)قل��ب كلب(للكاتب الروس��ي ميخائيل 
بوليغاكوف استطاع اسماعيل عبد الله أن يؤسس 
لس��ؤال كبير و صادم)هل يمك��ن أن يتحول الكلب 
إل��ى إنس��ان،يرتدي عب��اءة وكوفي��ة ويطل��ب منا 
تزويج��ه ابنتن��ا؟(و يكتس��ب ه��ذا الس��ؤال عمقه 

السيس��يولوجي حين تكشف لنا الحكاية أن الرجل 
مربي الس��لوقي والذي خالف رغبة أهل بيته وكل 
األعراف قد أخذ ه��ذا الكلب من بيت االنجليزي،وإذا 

كان االنجليز قد رحلوا فقد بقي كلبهم.
صاغ اس��ماعيل عبد الل��ه الكثير م��ن العالقات 
داخ��ل الحكاية،فه��ذه ابنت��ه الت��ي ال تح��ب وج��ود 
الكل��ب،و تل��ك الخادمة التي تعن��ف الكلب فتعاقب 
بالض��رب م��ن س��يدها،و ذاك بن األخ��ت المتزلف 
الذي يس��خر كل معرفته كمس��اعد للبيطري الذي 
كان يعال��ج كالب االنجلي��ز ومن خالل��ه اطلع على 
سر دواء يتس��بب في أن يمشي الكلب على ساقيه 
ليتحول ش��يئًا فشيئًا إلى إنس��ان، و ذلك الطاغية/ 
الِن��د الذي يعم��ل على ال��دوام لنزع الكل��ب من يد 
مربيه مع��ززاً بمجموعة رجاله المس��لحين.و تلك 
الجوق��ة الت��ي تمثل أكث��ر من بعده��ا الغنائي في 
إحالة لحالة مجتمعية،كل هذه الخيوط باتس��اعها 
عمل المخرج حسن رجب على نشرها فوق امتداد 
الخشبة ذاهبًا في التعبيرية إلى أقصاها من خالل 
س��كتين متحركتين يمر فوقهما ال��رواة في حركة 
آلية من يس��ار إلى يمين إلى يس��ار المس��رح لتتم 
رواية الش��عر المعزز الناقل للح��دث الدرامي وهي 
مس��ألة حملت جمالي��ة المرة األول��ى وحملت ثبات 
الرواية ش��كاًل ف��ي المرات التالي��ة وكأني بالمخرج 
يري��د هذا التوصي��ل اآللي للرواية فاص��اًل إياه عن 

حيوية المشهد األساس،مع التأشير إلى أن المخرج 
قد عمد إل��ى فرض جو من الضوض��اء وكأنني به 
مرة أخرى يضعني كمش��اهد في جو)مكلبة(رغم 
أن األصوات آدمية لكن بها من النباح و العواء الشءي 

الكثير.
الممثلون وكما يبدو في العرض كانوا مطاردين 
بالح��وار وبالتوزي��ع المركب للمش��هدية بعيداً عن 
التأم��ل والذه��اب إل��ى االحتماالت المس��تأنفة في 
األداء،وه��ذا يتبدى جلي��ًا نتيحة توف��ر العمل على 
مجموع��ة ممثلين من طراز رفيع وقد عودونا على 
مستوى جماليات في األداء سواء كانإبراهيم سالم 
أو ه��دى الخطي��ب أو عبد الله مس��عود.وإلى جانب 
هذا ظهر خيار المخرج في تجس��يد الس��لوقي في 
مرحلتيه واضح��ًا وإن كان أداء الممثل في المرحلة 

األولى التي أعتمد فيها على جسده أبلغ.
الس��لوقي في كل أحوالها مغامرة بالذهاب إلى 
مس��احة جدي��دة في مناخ��ات العرض المس��رحي 
واخت��الق تفاصيل في بيئة برع رج��ب على الدوام 
في تصويرها وبرع اس��ماعيل في مشاكستهافي 

أعمال كثيرة.
بطاقة العرض

• الفرقة: مسرح الفجيرة/ اإلمارات العربية المتحدة.
• تأليف: إسماعيل عبد الله.

• إخراج : حسن رجب.

عب��د  س��الم،  إبراهي��م  الخطي��ب،  ه��دى  • تمثي��ل: 
الل��ه مس��عود، حميد ف��ارس، أمل محمد، حس��ن 

البلوشي.
• م.مخرج: مبارك ماشي، أحمد ناصر.

• تصميم و تنفيذ الديكور:محمد الغص.
• إضاءة و ماكياج: ياسر سيف.

• تنفيذ إضاءة:جعفر غلوم.
• مشغل الشاريو:محمد الزعابي.

• فني صوت:إبراهيم حيدر.
• إدارة إنتاج: علي الشحي

• إدارة مالية: خليفة مسعود.

مدينة المرايا بين روجيه و غراغوسيان.
و ف��ي ه��ذا العرض تحديداً س��يكون ال��كالم لدينا 
قبرصل��ي و ذل��ك لألمان��ة العلمية حي��ث أنني لم 

أتمكن من مشاهذة هذا العرض،تقول دينا:
)الوج��ود و الالوجود، أنا أفك��ر إذن أنا موجود(من 
خالل هذه االش��كاليات الشكس��بيرية/الديكارتية 
اس��تهل المخ��رج والممث��ل روجي��ه عس��اف عمله 
المسرحي التشكيلي مدينة المرايا...عاد الحكواتي 
ليك��رم الرس��ام العالم��ي األرمن��ي الفلس��طيني 
اللبنان��ي ب��ول غراغوس��يان،وليلقي الضوء على 
أش��الء المرايا المتبقية من م��دن ممزقة وذكريات 
مبتورة وش��عوب مقهورة، ف��كان العمل عبارة عن 
توثيق لس��يرة غراغوس��يان من خالل لوحاته التي 
جسدت مآس��ي وهجرتين بدأت بتركيا وانتهت في 

لبنان مروراً بفلسطين.
..ونرى أنفسنا أمام واصف جوهرية )موسيقي 
فلس��طيني(حينًا آخ��ر وهو يح��اور أمه ناق��اًل إلينا 
حي��اة مدينة توح��د فيها ص��وت اآلذان مع األجراس 
و التراتيل...ثم يس��تحضر عس��اف والد بول الذي 
وج��د في القدس ملج��أ له ولعائلته بع��د أن أصيب 
بالعم��ى حيث كان األخير عازف كمان متس��كع في 
الق��دس ومحافلها فتعثر وه��و عائد إلى منزله في 
ليلة بيضاء حيث تغلغل الثلج إلى جفونه وأغلقها.
..م��ن هن��ا تم��ازج األداء م��ع البيئ��ة الصوتي��ة 
والبصري��ة لتدخلن��ا أكثر فأكث��ر إلى حي��اة مدينٍة 
كانت ومدينٍة ستكون..أنعش روجيه عساف ذاكرة 

بدأ النسيان بتآكلها و أحرفها.
تجدر اإلش��ارة إلى أن مدينة المرايا احتوت جهود 
فري��ق عمل متكام��ل، حيث ق��ام روجيه عس��اف 
باإلعداد واإلخراج و فؤاد يمين مساعداً للمخرج،أما 
راكار  اللبنان��ي  لألرمن��ي  فكان��ت  الموس��يقى 
كشيش��ان،والغناء إليلين ختش��ادوريان،وصممت 
لمى صواي��ا البيئة الصوتي��ة للعرض،وأعد مختار 

حاسبيني الفيديودراما(.
إن كانت س��تائر المس��ارح قد أسدلت على ختام 
العروض فإننا نقول ما قاله صاحب الس��مو الشيخ 
الدكتور س��لطان بن محمد القاس��مي)نحن كبشر 

زائلون و يبقى المسرح ما بقيت الحياة(. 

* ناقد مسرحي أردني

سكون
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حينما افتتحت فعاليات مهرجان المسرح األردني السابع عشر 
في 1 نوفمبر 2010، استبشر الجميع خيراً في هذه الدورة 

التي اعتبرت نقلة نوعية حيث أنها وللمرة األولى يطلق عليها 
وصف الدولية. وقد شاركت فيها 18 دولة، 7 منها أجنبية، 

واألخرى عربية. كما وتميز المهرجان بوجود ثالثة عروض 
تناقش مواضيع لها عالقة مباشرة بالقضية الفلسطينية، 

األمر الذي أشاع جواً من االرتياح لدى معظم المتواجدين في 
المهرجان، وصار مصدر فخر للمنظمين.. إال أن المتابعة 

الدقيقة والتحليلية لهذه العروض عكست تلك األجواء التفاؤلية 
واالحتفالية إلى النقيض، األمر الذي استدعى ضرورة الكتابة 

حول طبيعة تلك العروض المشاركة، واإلشارة إلى السمة 
المشتركة فيما بينها لالستفادة من هذه التجربة في المرات 

القادمة عند تنظيم هكذا احتفاليات.
*  د.مؤيد حمزة

عروض فلسطينية في مهرجان المسرح األردني السابع عشر 
تبث أفكارًا مسمومة

مسرح فلسطيني
ينحاز إلسرائيل

سكون
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نبدأ بالع��رض األول والذي حمل عنوان "48 دقيقة 
من أجل فلسطين" وهو لفرقة عشتار من رام الله 
في فلس��طين، فك��رة وإخراج: موجيس��وال ايبايو، 
تأليف: إدوارد معلم، رهام اسحق، محمد عيد، رشا 
جهش��ان. )مع العل��م أنه لم يكن هن��اك نص في 
العرض، بل مجرد فكرة سنوردها، وقد تم تأديتها 
بشكل صامت )بانتوميم( من خالل: ادوارد يوسف 

المعلم ورهام اسحق. 
تتحدث المخرجة في الكتيب الخاص بالمهرجان 
حول تجربتها في فلس��طين طوال عشرة سنوات، 
وكيف أنها تفاجأت بتعامل الش��عب الفلس��طيني 
م��ع االحت��الل، وأنها تالحظ ش��ح المعلوم��ات عند 
اللندنيي��ن حول م��ا يجري في فلس��طين مع أن ما 
يح��دث هناك هو بس��بب إنجلترا )كم��ا تقول(، ثم 
تتحدث عن معان��ي كلمة احتالل ف��ي االنجليزية، 
والتي ال تعك��س واقع الضفة الغربية وغزة، )وهذا 
الجزء غير وارد في الترجمة االنجليزية والتي وردت 
في كتيب المهرجان( فقررت المخرجة تبعا ألقوالها 
أن تخرج هذا العمل للجمهور االنجليزي حتى تقدم 

له صورة حقيقية لكلمة احتالل، من دون كالم. 
فه��ل فعال ق��دم العمل ص��ورة حقيقية لمعنى 
كلم��ة احتالل؟ هذا ما س��نحاول اإلجابة عليه: فتاة 
فلسطينية وس��ط المس��رح، أو هكذا يفترض أن 
تكون فمالبس��ها عصري��ة بالكام��ل وال يوجد ما 
يدل على خصوصية معينة. الفتاة تتواجد وس��ط 
دائرة تم تش��كيلها م��ن الحجارة وحب��ات البرتقال 
التي تشير إلى حيفا وبرتقالها الشهير، على جانب 
المس��رح هناك كومة م��ن الحجارة وفي وس��طها 
زهرة عباد الش��مس، وس��ط الدائرة هناك فرش��ة 

وكتاب، وطاولة زهر. 
يظهر "كاركت��ر" رجل يهودي من خالل لباس��ه 
الممي��ز الذي ارتبط بالمهاجري��ن اليهود من أوروبا 
ف��ي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يقف أمام 
الباب، فتناوله الفتاة ش��ربة ماء، يدخل.. يتفحص 
المكان، ثم يخرج من جيبه ورقة ملفوفة، ويش��ير 
إلى الس��ماء، عقد إله��ي؟ في الن��دوة النقدية قال 
المخرج أنه قصد وع��د بلفور!، يضع حقيبته على 
األرض ويبدأ بإخراج حاجياته: بلوزة لطفل صغير، 
حذاء لطفل وليد، وفستان امرأة، واضح أنه يقصد 
بقاي��ا عائلت��ه من أه��وال "الهولوكوس��ت"، والتي 
جاءنا منها كم��ا يقول العرض! الفتاه بدورها تعيد 
هذه األغ��راض بكل ما تحمله من رمزية في ذهن 
األوروبي - وه��و الجمهور الذي يتوجه إليه العرض 
بتصريح المخرجة وفريق العمل – تعيد األغراض 
بعنف إلى الش��نطة وتخرجها من نط��اق الدائرة.. 
فهل س��بق وتمكن العرب من طرد اليهود أو اقتالع 
أي م��ن ممتلكاته��م؟! يعود الرجل بع��د تزاحم مع 

الفتاة ويدخل أغراضه من جديد.
 يح��اول خلق حال��ة تواصل م��ع الفت��اه، إال أنها 
ترف��ض في كل مرة، هي تلعب )الش��يش بيش(، 
والتي تعتم��د على الحظ أساس��ًا، وهي في نفس 
الوق��ت لعبة ذات أص��ل تركي. أما ه��و فيحاول أن 

وصفًا لهذا المشروع أورده كما هو: "عملت عشتار 
مع 33 ش��ابا وش��ابة في قطاع غزة أعمارهم بين 
14 و18 س��نة، وبش��كل مكثف خالل أربعة أشهر 
مستخدمة تقنيات مس��رح المضطهدين والكتابة 
اإلبداعي��ة، لتحفيزه��م عل��ى الوصول إل��ى كتابة 
مونولوجاته��م الش��خصية والتعبي��ر م��ن خاللها 
عن تجربتهم اإلنس��انية ما قب��ل الحرب على غزة 
وأثناءها وما بعدها. يتمحور المشروع حول شراكة 
عشتار مع مؤسسات مسرحية حول العالم، تتبنى 
هذه المونولوجات وتعمل عليها مع ش��باب وشابات 
في بلدانهم وبلغاته��م الخاصة. ثم يعرض جميع 
الش��ركاء هذه المونولوجات على مس��ارحهم في 
اليوم الموحد: 17 نوفمبر 2010" انتهى االقتباس.

أُعطي كل ش��ريك من الش��ركاء المس��اهمين 
ف��ي المش��روع المذك��ور حري��ة االنتقاء م��ن بين 
المونولوج��ات فاختار الش��ريك ف��ي األردن بضعة 
منه��ا حيث قام المخرج: غاندي صابر، والمش��رفة 

العام��ة: لين��ا الت��ل، باالختي��ار، يذكر أن الش��ريك 
األردني هو المركز الوطني للثقافة والفنون والذي 
كان س��ابقا يسمى بمؤسسة نور الحسين للفنون 

األدائية. والذي تديره السيدة لينا التل.
وهن��ا نتس��اءل أوال: لم��اذا لم يع��رض في يوم 
ذكرى ب��دء المذبحة مث��ال وه��و 12-27. والجواب 
يرد عندما نش��اهد العرض ونتع��رف على طبيعة 
المش��روع دون التطرق لجوانب القصور الفني في 

العرض: 
الجي��ش  أن  مونول��وج  م��ن  أكث��ر  ف��ي  تك��رر   •
اإلس��رائيلي كان يتصل بأصح��اب البيت المراد 
قصف��ه قبل خمس��ة دقائق م��ن القصف حتى 
يتس��نى أله��ل البي��ت إخ��الؤه، حت��ى أن بداية 
المس��رحية ب��دأت بص��وت الهات��ف ث��م صوت 
الجندي اإلس��رائيلي الذي يأمرهم بإخالء البيت، 
وعل��ى الرغم من أن هذا األم��ر قد حدث فعال إال 
تكراره بهذا الش��كل ي��ؤدي إل��ى تطهير موقف 

الجيش اإلسرائيلي.
• طف��ل يق��ول: عندما بدأت الح��رب، أعلنا الحرب 
على األكل، صرنا نأكل ونأكل المعلبات ونرمي 
ف��ي الش��ارع حتى امت��ألت الش��وارع بالمعلبات 
وص��ار األطفال يتعرض��ون للج��روح المختلفة 
بس��بب تلك المعلبات، وهذا األم��ر ال يحتاج إلى 

التعليق!.
• في المقابل ل��م تذكر كلمة مذبحة أو مجزرة أو 
محرقة في أي م��ن المونولوجات، بل ولم تذكر 
كلمة الفوس��فور األبيض أو األسلحة المحرمة. 
وف��وق كل ذلك لم تتم اإلش��ارة إلى ش��خصية 
القات��ل ال��ذي قتل صدي��ق ذلك الطف��ل أو تلك 

الفتاة!.
• ظه��رت في المونولوجات وبش��كل واضح الروح 
األنانية للس��كان، وكيف أن البع��ض كان عنده 
عش��رات األكي��اس م��ن الطحين، ول��م ينقطع 
الغ��از م��ن منزله��م، فيم��ا ال يج��د ج��اره لقمة 

مونولوجات 
غريبة تفرض على 

الجمهور وقائع 
بعيدة عن واقع 
الحرب والمجازر 

وتنحاز إلى حاالت 
سلبية من المجتمع 

الفلسطيني

يلع��ب معه��ا لعب��ة الش��طرنج، الت��ي تعتمد على 
العق��ل.. فترفض. هي تكتب بالقل��م على الدفتر 
أما هو فيستخدم اآللة الكاتبة التي ترفضها أيضا، 
وكأن إس��رائيل جاءت لتهدينا العل��م والتكنولوجيا 
إال أنن��ا نرف��ض إال أن نتمس��ك بالغيبي��ات، كم��ا 
تش��ير دالالت العرض ورم��وزه. هي تح��اول دائما 
أن تضايق��ه وتتح��رش ب��ه، أما هو فيح��اول دائما 
أن يس��توعبها، وأن يحاف��ظ عل��ى هدوئ��ه، حتى 
الدقيقة 30 من العرض الذي يس��تمر ل� 48 فقط، 
حيث يخرج سكينا يوجهها إلى رقبتها مهددا إياها. 
ثم يأخذ منها الفرش��ة والطاولة، ويح��دد لها جزءا 
م��ن الدائرة لتعي��ش فيه. تعود الفت��اة لمضايقته 
)مقاوم��ة( فيقي��م الرج��ل ج��دارا م��ن األغ��راض 
الموج��ودة في الدائرة يأخذ أكثر من ثلثي مس��احة 
الدائ��رة، ويم��د للفتاه يده للس��الم عليه��ا بعد أن 
يضءي ش��معة، أما هي فترفض الس��الم عليه بل 
وتطفئ الش��معة، يمد لها يده مرة أخرى ويش��عل 

الشمعة من جديد فتطفئها الفتاة من جديد.
هن��ا وف��ي إش��ارة تهدي��د لمن يرف��ض فرصة 
الس��الم الثانية هذه، يق��وم الرج��ل بإخراجها من 
نطاق الدائ��رة بالكامل، وُيحملها ذات الحقيبة التي 
ج��اء بها من الهولوكوس��ت في بداية المس��رحية. 

وينتهي العرض!.
ليس من الضروري بالطبع أن نقوم بتحليل من 
أي نوع لهذه اإلش��ارات الواضح��ة التي ال تحتمل أي 
شكل آخر من التأويل، واألدهى من كل ذلك أن يتم 
تقديم هك��ذا عرض من خالل فرقة عش��تار التي 
تعتب��ر الفرق��ة الوطني��ة الفلس��طينية، وبتمويل 
مش��بوه، وغير بريء. فهل هذا المفهوم الحقيقي 
لالحتالل ال��ذي وعدت المخرج��ة اللندنية بتقديمه 

للجمهور اإلنجليزي واألوروبي؟!
ه��ذا التس��اؤل ينقلنا إل��ى تجربة أخ��رى لفرقة 
عش��تار أيضًا، حيث قامت باإلشراف على مشروع 
مونولوج��ات غ��زة وقد كت��ب في كتي��ب المهرجان 

سكون
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الدباب��ات اإلس��رائيلية إلى مدينة رام الله، اس��مها 
هن��د، وحي��دة، وف��ي أمس الحاج��ة إلى س��يجارة. 
تالح��ظ أن الجميع اختفى، وتتس��اءل بب��راءة "أين 
تجل��س المدينة ف��ي حالة من��ع التج��ول"، تفتقد 
هند إلى األوالد والفران، وتبدأ بسرد السلبيات لدى 
الن��اس من كثرة القي��ل والقال، وحت��ى أم خميس 
"الت��ي تلق��ي بأكي��اس القمامة بجان��ب الحاوية" 
هند وحيدة وسط هذا المشهد والذكريات السلبية 
التي أس��هبت في س��ردها، إال أن هناك جنديا ينزل 
من دبابته، يفت��ش في أواني الزهور، هند تصفه 
بالخائف، حتى أنه يسند بندقيته إلى الحائط ويدير 
ظهره ليتبول على الياسمينة، عمر الجندي "الولد" 
بين الثامنة عشرة والتاسعة عشر كما تقول هند، 
وهن��ا بالطب��ع ال يمك��ن لهك��ذا حال��ة إال أن تجلب 
التعاطف م��ع ذلك الجندي الول��د الخائف الذي قلب 
أواني الزهور خوفا من أن تكون تحتها قنبلة والذي 
يشعر بالحاجة للتبول من فرط الخوف، في مقابل 
كل الص��ور الس��لبية التي تم س��ردها. إال أن هذه 
مجرد بداية فحس��ب، تواصل هند سرد مقتطفات 
م��ن حياته��ا اليومية: فم��ن نجيب الذي يق��ال أنه 
رجل أم��ن وال��ذي "نش��رب قهوتن��ا متقابلين هو 
في حديقته وأنا في ش��رفتي، موعد قهوة غريب" 
كم��ا تعلق هند، إلى الولد خال��د والذي يراقبها عبر 
ش��رفتها ليال نهارا حتى أنها تش��فق علي��ه أحيانا 
فتعطي��ه بعض الف��رص ليرى ش��يئا منه��ا على 
س��بيل الترضية، إال أن هناك جندي��ا آخر )ولد آخر( 

يوجه بندقيته على كل ما يتحرك في المحيط.
إل��ى أن تصل بنا إلى قصة مريم بنت العربجي، 

والت��ي يدور الحديث عن عالقة بينها وبين الش��اب 
س��ليم الذي يأتي على دراجته كل ي��وم إلى جانب 
بيته��ا فيطل��ق الزام��ور ثالث��ة م��رات، إش��ارة إلى 
ش��خصه ث��م ينطلق، تس��رد لنا هند كي��ف كانت 
وهي صغيرة تتجس��س مع جارها حسن الصغير 
على مريم وهي تس��تحم في حوش البيت، وكيف 
كانت مري��م تحصل على المتع��ة الحقيقية وهي 
تداعب جس��دها وتعل��ق على ذلك: "م��ن الصعب 
أن تج��د ام��رأة راضية ف��ي مخيم الكرام��ة"، ومن 
ه��ذه القص��ة اإليروتيكي��ة إل��ى قصة عم��ر )أخو 
مريم( واإلس��مين ال يمك��ن أن يردا هك��ذا ببراءة، 
عل��ى كل ح��ال يقوم عم��ر بقتل أخت��ه مريم بعد 
أن تكب��ر اإلش��اعة، كان الكل يعرف أنه س��يقتلها، 
إمام الجامع، وهي نفسها، والجيران، وحتى سليم 
كان يع��رف ذل��ك إال أن هذا األمر ل��م يمنعه من أن 
يم��ر بدراجت��ه فيطل��ق ب��وق الدراجة ف��ي حركة 
اس��تعراضية. تعلق هن��د: "قتلتها اإلش��اعة التي 
صارت حديث النساء وهن ينقبن العدس، والرجال 
في المقهى بين رميات النرد، لطخت شرفه وشرف 
العائلة، شرف المخيم، ش��رف كل الرجال، وحولته 

إلى قاتل برئ.. بطل مخيم الكرامة".
هذا المش��هد التراجي��دي الذي يصور وحش��ية 
المجتمع "الفلسطيني" يستذكر في لحظة اجتياح 
إس��رائيل لرام الله والمخيم وكل الضفة الغربية!! 
ويوضع ف��ي مقابل ذلك الجندي الول��د الذي أُقحم 
ف��ي ح��رب ق��د ت��ودي بحيات��ه، ويش��عر بالخوف 

الشديد، حتى أنه يتبول على الياسمينة.
وال يكف��ي ه��ذا التصوير بل يوض��ح النص فكرته 

أكث��ر فتق��ول هند: " ل��و فتحت الس��تارة، فس��يطلق 
أحدهم )أحد الجنود( النار علي، وسيصوروني، ويصبح 

هو أيضا بطل المجموعة مثل عمر أخو مريم". 
هذا العرض )س��ماء خفيفة( يعتمد على س��رد 
ص��ور س��لبية من المجتمع الفلس��طيني لألس��ف 
الشديد ال يمكن ألحد أن ينكر وجودها، في مقابل 
الجندي "الولد" الخائ��ف الذي يقبض على بندقيته 
خوف��ا من عنص��ر المفاج��أة. فأي تبري��ر للموقف 

اإلسرائيلي أكثر من ذلك؟!. 
بالطب��ع بعد كل ه��ذه المقارنات تتس��اءل هند 
ع��ن جدوى قتل الجن��دي اإلس��رائيلي الذي يدنس 
حديقتها فقط: " هل أستطيع أن أقتله؟ هل يكفي 
أن يك��ون ع��دوا ألقتل��ه؟ م��ا حج��م الكراهيةالذي 

يكفي للقتل؟"
بالطب��ع كله��ا أس��ئلة مش��روعة بع��د كل هذه 
المقارن��ات والس��لبيات التي أوردته��ا والتي يمتلئ 
المجتمع الفلس��طيني بها، فق��د الحظنا أن للمرأة 
أعداء في وس��ط مجتمعها أخطر عليها، على أمنها 
ومس��تقبلها بل ووجودها، من ذلك الجندي "الولد" 

الذي يتبول من الخوف. 
بهذه الطريق��ة تم تقديم الع��رض الذي وعدنا 
بأن��ه ينصف القضية الفلس��طينية ويروج لها في 

الغرب، وينتظر القائمون عليه أن نشكرهم!.
للجندي  ب��راءة  "س��ماء خفيفة" أصدر ش��هادة 
اإلس��رائيلي ال��ذي قت��ل مئ��ات األطفال ب��دم بارد 

ودون أي مبرر. 

أكاديمي مسرحي أردني

الخب��ز، ) ف��ي مونولوج س��ابق كان الحديث عن 
وفرة المعلبات!(. 

• وفي مونولوج طويل آخر يس��رد لنا طفل كيف 
نش��أ الص��راع بين��ه وبين ج��اره حول الس��لك 
)وصل��ة الكهرباء( الت��ي اس��تخدموها إليصال 
الكهرب��اء للبي��ت من المول��د الكهربائ��ي! وفي 
مقابل هذه الصورة اإلنس��انية كما قد يسميها 
البع��ض لم ترد أية صورة "إنس��انية أيضا" من 

صور التعاون أو التكافل أو اإليثار.
• فتاة أخرى تحكي ع��ن معاناتها مع مجتمع غزة 
المحافظ ال��ذي يحرمها من تحقيق أحالمها بأن 

تصبح ممثلة!.
هذه نماذج مما احتوته تل��ك المونولوجات التي 
وصف��ت بإصرار من قبل المنظمي��ن بأنها غزاوية 
حت��ى أن المش��رفة العام��ة على العرض الس��يدة 
لينا التل قد صرحت في بداية العرض المس��رحي 
وبإصرار: أن المش��روع اش��ترط عليه��م أال يغيروا 

كلمة واحدة، وأنهم التزموا بهذا الشرط.
وهك��ذا بع��د كل ح��رب أو بع��د كل جريمة ضد 
اإلنسانية، في هذه المنطقة تنطلق مجموعة من 
المرتزقة المس��رحية للقيام بمش��اريع تنفيسية 
من هذا النوع، وقد جرى نقاش بيني وبين الممثلة 
سويسرية الجنس��ية فلسطينية األصل والمقيمة 
في سويسرا: تهاني سليم، وهي أيضا شريك في 
هذا المش��روع، وهي الممثلة التي أدت المونودراما 
التي تحمل عنوان "سماء خفيفة" والتي سأناقشها 
في الجزء الثالث من ه��ذا المقالة، وقد دار النقاش 
حول العرضي��ن الذين ذكرا آنفا وكان رأيها أن هذه 
الفرق��ة )عش��تار( ال تمتل��ك من الوع��ي الفني ما 
يؤهله��ا لفهم الدالالت واإلش��ارات الت��ي وردت في 
العمل كم��ا فعلنا نحن ف��ي الن��دوة النقدية، حيث 
تص��دي كل من الفنان غنام غنام والناقد تيس��ير 
نظم��ي باإلضاف��ة إل��ي ومعظ��م المتواجدين في 

الندوة النقدية لهذه األعمال.
وهنا أتساءل في التعليق على مالحظة الفنانة 
تهاني س��ليم: لم��اذا يكتب عن القضي��ة ويمثلها 
دولي��ا ف��ي المس��رح الس��اذج وغير الخبي��ر؟ وهل 
يجوز أن يقال هذا الش��ءي في حق الفرقة الوطنية 
للمس��رح الفلس��طيني؟ " إن كن��ت ت��دري فتل��ك 

مصيبة وإن كنت ال تدري فالمصيبة أعظم"!.
هذه الخاتمة تقودني للحديث عن عرض سماء 
خفيف��ة وال��ذي قدمت��ه الممثلة السويس��رية من 
أصل فلسطيني تهاني سليم. والعرض من إخراج: 
)Suzanne – marie Wrage( ألماني��ة مقيم��ة 
في سويس��را، وه��و مونودرام��ا م��ن أداء الفنانة 
الفلسطينية األصل السويسرية الجنسية: تهاني 

سليم.
وبالمناس��بة، فه��ذه المس��رحية ه��ي األخط��ر 
م��ن بين الثالث��ة، فه��ي األقوى من حيث الش��كل 
والمضم��ون والبراعة الفنية في كتابة النص وفي 

أداء الممثلة.
تبدأ الممثلة بس��رد الموض��وع من لحظة دخول 

هل سبق وتمكن 
العرب من طرد 

اليهود أو اقتالع أي 
من ممتلكاتهم؟!.. 

وكأن إسرائيل جاءت 
لتهدينا العلم 

والتكنولوجيا ونحن 
رفضنا وتمسكنا 

بالغيبيات

"سماء خفيفة" أصدر 
شهادة براءة للجندي 
اإلسرائيلي الذي قتل 

مئات األطفال بدم بارد 
ودون أي مبرر!.
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النص    |    المخرج    |    المؤلف

ثالثية التوتر الدائم

من المؤكد أن السهولة العامة التي يتم بها تلقي المشاهدين للمسرحية المعروضة 
واالستفادة منها على كال المستويين: الجمالي والنفعي - أي وظيفة المتعة ووتظيفة 

التعلم - ال تعكس مراحل معاناة المؤلف لمخاض والدتها وتطورها منذ أن كانت في 
البدء مجرد " فكرة " مهومَّة غائمة في عقله، إلى أن يتم تعّينها بتجسدها » نصا 
دراميًا« أو عماًل أدبيًا يتوسل بالقراءة في فهمه واالستمتاع به. كما ينتظر أن يتم 

تحويله – في مرحلة تالية أخرى – إلى كائن جديد ينتمي إلى جنس »فني« آخر اسمه 
العرض المسرحي. من هنا يصدق الزعم بأن رحلة الخلق الفني التي تبدأ من اختمار 

الفكرة الملهمة في عقل الكاتب أو في مخيلته المبدعة .
ثم يقوم ب » إيداع « أو تسجيل عمله المبدع أو مولوده الفني المكتمل في شفرات 

الكتابة المخطوطة أو المطبوعة كي " يقرأ ". ولتتلو ذلك مرحلة نقله أو انتقاله إلى 
طور " التجسيد الحي والتعيٌّن " في عرض مسرحي يتم تلقيه سمعا ومشاهدة في 

حضور إنساني. ضمن عملية ال بد لها وأن تمر بحاالت من التعقيد ومن مواجهة 
إشكاليات ال تحل سوى بالتعرف عليها وفهمها تمهيدا لمحاصرتها وضبطها كي يخرج 

المنتج النهائي أو العرض المسرحي إلى حيز الوجود .
* د. أسامة أبوطالب

كما تجدر اإلش��ارة إلى أن ه��ذه التعقيدات – قرينة 
التحول والتحوير بأشكاله ومراحله المتعددة – هي 
قص��ر على النص المس��رحي وحده. ذل��ك الذي ال 
تنتهي رحلته بمجرد تثبيته وس��جنه في صفحات 
ورقي��ة كي يظل أدبا مقروءا، بل إنه يعانيها كثمن 
أو كمقابل لما يكتس��به من حيوية العرض وبعثه 
حيا طازجا دائما. عالوة على ما يحققه من ثراء وما 
يفوز به من تخصي��ب برؤيته مختلفا في كل مرة 
يتم تناول��ه ومعالجته وبث الحي��اة فيه كي يصبح 
عرضا وعمال فنيا جديدا. حتى أنه بإعادته - س��واء 
بنف��س الممثلين أو غيرهم - ال يظ��ل كما كان أو 
كما هو دائما بل يتغير ويعاد تشكيله في متواليات 

متنوعة غير قابلة لالنتهاء ! 
م��ن أجل ذلك كله إذن يجدر االعتراف بما يقابله 
النص المس��رحي – كإبداع فريد ف��ي نوعه – من 
إش��كاليات نحصره��ا ف��ي س��تة مرتبة إش��كيات 

نتناولها ووفق التواتر الزماني إلثارتها:
أح��د س��وى  ق��د ال يخط��ر ف��ي ذه��ن  مثلم��ا 
المتخصصي��ن - المعنيين بتحويله وتطويره  إلى 
جنس فني آخر - أن وسائل وأدوات ووسائط كثيرة 
تستخدم منفردة أو مدمجة – أو كالهما معا – في 
عملية إعداد ما يرى ويسمع ويفهم ويتذوق في آن 
واحد. وذلك بعد أن يت��م صهرها جميعا و تفاعلها 
كاف��ة لتتحول إل��ى ذل��ك المنتج الجديد المس��مى 
بالعرض المس��رحي. والذي تحكمه معادلة تفاعل 
خاصة بتنسيق العالقة بين عناصره. كما تتحكم 
ف��ي تأليف إيقاعه وضبطه عل��ى مدى زمن محدد 
تكونه مجموعة من اللحظات السمعية والبصرية 
المتصل��ة والمنس��وجة معا – عل��ى التوالي وعلى 
التوازي – ضمن " تش��كيل في الزم��ان والمكان " 

أهم صفاته أنه محايث متالزم. يعرض ثم ينسرب 
متتالي��ا ف��ي انفالته. لكن��ه يتراك��م – أوال بأول – 
فيتجمع في ذاكرة المش��اهد الس��معية والبصرية 
كي يصنع " صورة أخرى للعرض ": صورة تتحكم 
فيها ذائقته وآراؤه وتوجهات��ه وميوله وتفضيالته 
والبيئي��ة  والديني��ة  األخالقي��ة  عناصره��ا  ب��كل 
المجتمعي��ة المكون��ة لثقافته بش��كل ع��ام. كما 
يتوقف اكتم��ال مفرداتها والق��درة على االحتفاظ 
بها في عقله أواس��ترجاعها وتذكرها على عوامل 
متع��ددة وبالغ��ة في التعقي��د - تختل��ف حتما من 
ش��خص إلى آخر - وتمثل ف��ي مجموعها ما يمكن 
أن نس��ميه بمجوعة " محط��ات أو معوقات التلقي 
مثل: النس��يان وعدم تذكر الجزئيات وعدم الربط 
بينه��ا و انخفاض الق��درة على التركي��ز والضعف 
في تجمي��ع " الصورة الكلية " للعرض أو تش��تتها 
بمج��رد تلقيها. مثلما تمثل في حد ذاتها إش��كالية 
تحي��ق بالعرض وتهدد تلقيه ! وهك��ذا ومع انبثاق 
" الفك��رة األولى المجردة " في الذهن يبدأ الصراع 
األول للنص ومع صاحبها أو مؤلفها بالطبع ممثال:

اإلشكالية األولى: النص في حالة اإلبداع .. 
والت��ي تبدأ كم��ا ألمحنا م��ع بدء تخلق��ه - كمجرد 
خاط��رة أو فك��رة أو خلية أولى – ف��ي عقل الكاتب 
األوج��ه  كاف��ة  عل��ى  ويعرضه��ا  أمره��ا  يقّل��ب 
واالحتم��االت الت��ي تل��وح له. م��ع التأكي��د على أن 
عملية اإلب��داع الفني هذه هي عملية فردية تماما 
قد تتشابه حاالتها وظروف استدعائها ومثيراتها أو 
مسبباتها بين كاتب وآخر. إال أنها في نفس الوقت 
ال تمتث��ل لقان��ون وال تتأطر في نموذج أو تس��جن 
ضم��ن تنمي��ط. حيث م��ن الممك��ن أن تب��دأ حالة 
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تظهر فيه أي منها مس��تقلة أو منفردة. بل تتجلى 
ضمن س��بيكة متجانس��ة وكأنها مرك��ب كيماوي 
يس��تحيل إع��ادة مكوناته كم��ا كانت قب��ل حدوث 
التفاع��ل ؛ وليس مجرد خلي��ط  من عناصر يمكن 
أن يت��م فصلها عن بعضها بيس��ر. فإذا حدث ذلك 
تاما مكتم��ال ؛ تجّنب الكاتب ما نس��ميه ب " ببروز 
الفك��رة " وحدوث تش��ققات بالن��ص تجعله يطل 
برأسه من بين س��طوره مطلقا آراءه مباشرة على 
لسان شخصياته و محوال إياه – نتيجة لذلك – إلى 
مج��رد طرح لفكرة أو مناقش��ة لها تتخ��ذ صورة " 
ش��به مس��رحية " خادع��ة ه��ي الح��وار الفكري أو 
المجادلة. وليس الدرامي المؤدي إلى فعل والحادث 

نتيجة لوقوع فعل كذلك !
كم��ا أن هن��اك بع��دا آخر ف��ي إش��كالية عالقة 
النص المس��رحي بمبدع��ه. إش��كالية تتمثل في 
كونه وبالضرورة هو " المخرج األول أو األولي له ". 
لكن إخراجه ذلك إنما هو مجرد تخيل أو تصور في 
الذهن نسميه " مضمرا " وغير متعين بالتجسيد. 
حي��ث يرتبط تص��وره ذلك للش��خصيات والوقائع 
بتمثلها فاعلة ناطق��ة متصارعة و كأنها موجودة 
في الحي��اة بالفعل وليس على خش��بة المس��رح. 
ذل��ك ألنه يعي��ش معه��ا وكأنها حقيقية وليس��ت 
متمثلة أو افتراضي��ة. و من هنا يأتي تأكيدنا التام 
عل��ى أهمية أن ي��رى الكات��ب الدرام��ي عمله في 
طور التحول إلى الحياة على يد مخرج وأن يش��اهد 
شخصياته كبشر أحياء تقمص أدوارهم ممثلون. 
لما في تجربة حض��وره للتدريبات ثم العرض من 
أهمية شديدة ونفع مؤكد ل " حواره " حين يسمعه 
منطوقا ملفوظا على ألس��نتهم فيدرك سالس��ته 
أو تعث��ره أو ارتط��ام حروف��ه المتقارب��ة ببعضها. 
كما يتعرف عل��ى درجة تكثيفه وتركيزه ومواءمته 
بطبائعه��ا  الش��خصية  م��ع  واتس��اقه  للموق��ف 
وأبعادها النفس��ية والجس��مانية واالجتماعية. مع 
انتباهه إليقاع كل مشهد على حده ولإليقاع العام 
للفعل أو العمل بأكمله. ومن هنا تكتس��ب الكتابة 
للمس��رح ولفنون العرض الحية األخ��رى  كالباليه 
واألوبرا واألعمال الموس��يقية التي يؤديها عازفون 
حاض��رون عل��ى المس��رح - بأش��كالها وقوالبه��ا 
المختلف��ة - خصوصي��ة غير متوف��رة لغيرها من 
فنون األدب والرس��م والتصوير والنح��ت بإمكانية 
وقيامه��م  الحي��ة  للتدريب��ات  بحض��ور مؤلفيه��ا 
بالتعدي��ل واإلضاف��ة والح��ذف حس��ب م��ا يرون��ه 
وتجس��ده التدريبات. وفوق ذل��ك كله لكي يتعلموا 
لرحل��ة  العمل��ي  البي��ان  أو  ال��درس  بحضوره��م 

التجسيد , 
وم��ن هن��ا أيض��ا ترتب��ط النهضة المس��رحية 
بتخليق كت��اب للدراما وتطوي��ر إبداعهم برؤيتهم 
ألعماله��م أثناء إعدادها للع��رض أو متحققة على 
مس��رح أيا كان نوعه أو تجهيزاته. حيث المهم هو 
الرؤية الحية للمثلين األحياء واإلحس��اس الواقعي 
بأنف��اس الجمه��ور ومش��اهدة ردود أفعاله��م في 
حينه��ا. األم��ر ال��ذي يمث��ل تجربة تعل��م حقيقية 

للكات��ب وفرصة لمراجعة قدرات��ه وطرائق إبداعه 
م��ن  الجمه��ور  وتفضي��الت  ال��ذوق  واتجاه��ات 
معاصري��ه كلم��ا أمك��ن له ذل��ك. ومن هن��ا أيضا 
يمكن ربط الرك��ود الملحوظ للحركة المس��رحية 
العربي��ة بقّلة فرص الكاتب الجديد في رؤية عمله 
معروض��ا ومن قبله في حض��ور التدريبات. عالوة 
على خمول النقد أو انتكاس��ته التي س��نعرض لها 

في إشكالية النص المسرحي معه ! 

اإلشكالية الثانية: النص باعتباره أدبا ..
وه��و أيض��ا كذلك م��ن حيث ك��ون الدرام��ا جنس 
ينتمي أوليا إلى ما يس��مى بأدب المس��رح وال ينكر 
عليه أن يقرأ في كتاب وأن يتم االس��تمتاع به على 
ه��ذه الصورة. لكن ذل��ك االس��تمتاع يظل ناقصا 
تمتلئ به مخيلة القارئ فيطمح لمش��اهدة العمل 
بش��خصياته وفي أمكنته وأزمنته حيا أمامه على 
خشبة مسرح – أيا ما كان نوعها – اعترافا بحاجته 
إلى الرؤية وبما توفره من متعة مزدوجة ال توفرها 
ل��ه القراءة وحده��ا. ذلك لم��ا في التجس��يد الحي 
بالتمثي��ل من إس��كمال لجوهر الدرام��ا باعتبارها 
مح��اكاة ألفعالنا – أي لفعل الحياة حس��ب تعريف 
أرس��طو– حي��ن تتكف��ل بع��رض بش��ر \ أمثالن��ا 
يشعرون بنفس المشاعر ويرتكبون نفس األفعال 
سواء جرؤنا على ارتكابها بأنفسنا أو تم تعويضنا 
عن القي��ام بذلك عن طريق اإليهام بحدوث الفعل 
أو بواس��طة اندماجن��ا " الجزئي " ف��ي العرض مع 
ش��خصياته الفاعلة انفعاال وتخيال وتقمصا وقتيا 
وعارض��ا بالطبع حت��ى ولو ظل تأثي��ره فينا فاعال 
لفترة. وبم��ا يعكس حالة رائعة من حاالت التقارب 
اإلنس��اني - بما فيها من اس��تبدال وإح��الل أو من 
تضامن وتكاتف. ومن شعور باالستعالء والتميز أو 
النفور كما هو الشأن في الكوميديا. وهكذا يكمن 
اخت��الف جوهري بين نص الدرام��ا كفن مرحلي ال 
يكتمل وال يتحقق تأثيره النفسي والجمالي إال بعد 
تحويله لجنس فني اس��مه الع��رض ثم تعريضه 

لفع��ل المش��اهدة ؛ وبي��ن األدب رواية أو ش��عرا أو 
قص��ة قصيرة. وال��ذي يول��د كتجرب��ة مكتلمة أو 
تنتظ��ر اكتماله��ا – ف��ي عائ��د التغذية العكس��ية 
للتلقي – بتعريضها لفعل القراءة والقراءة وحدها 
فحس��ب. وهو ما يمثل إش��كالية كبرى تجس��دت 
في ش��كل ص��راع أزلي متوق��ع دائما بي��ن الكاتب 
– ال��ذي هو أول مخرج لنص��ه إخراجا مضمرا كما 
قلنا – وبي��ن المخرج القائم بعملي��ة التحويل إلى 
حي��اة ؛ والمنوط ب��ه وإع��الء االس��تقبال األدبي أو 
تطويره م��ن " حال" االكتفاء بمج��رد القراءة إلى " 
مقام " االكتمال بالمش��اهدة الذي ال يتحقق سوى 
بإشراك حاس��تي البصر والسمع وإكمال المعايشة 
بالحض��ور المفع��م الذي يتش��ارك في��ه جمع من 

البشر .
) لقد آثرنا هنا استعمال كلمتي " الحال و المقام " 
وهما مصطلحان صوفيين لتعبير األول عن وقتية 
فع��ل الق��راءة بالنس��بة للنص المس��رحي. حيث 
يظ��ل عند موقف " الحال " المرحل��ى العابر معانيا 
م��ن قلق وت��وق دائم إلى التجس��يد – ه��و وكاتبه 
إن كان ال يظ��ل حيا – حتى يت��م تطويره وترقيته 
بتحريره من س��جن الكلمات \ الشفرات المرسومة 
وانتقال��ه إل��ى " موقف " المقام " المس��تقر في \ " 
العرض الحي" باعتباره جنس��ه األساس��ي الذي ال 
يعرف االستقرار حتى يصل إليه ويقيم فيه. والذي 
يظل ممثال لحلم الكاتب الدرامي وهدفه ومبتغاه. 
مثلما يمثل لحظة فارقة في حياتهما معا بوضعه 
على مح��ك المش��اهدة والتلقي الع��ام جماهيريا 
ونقديا كما س��وف يتم توضيحه الحقا. عالوة على 
استقبالهما لفعل " التغذية المرتدة الذي من شأنه 
أن يمن��ح كل مقترح بالتعديل ف��ي النص – أو في 
العرض – قبوال ش��رعيا ال يستنكر وال يطعن فيه. 
وهي ميزة – كما س��بق وأش��رنا – ال تتحقق سوى 
ف��ي العروض الحي��ة. والت��ي ال يمك��ن الزعم بأن 
عرضا فيها يش��به عرضا آخر س��بقه أو ينتظر أن 
يليه. ألنك ببس��اطة " ال تس��طيع أن تستحم في 
نفس النهر مرتين " كما سبق للفيلسوف اليوناني 

" هراقليتوس القول. 
ذل��ك ألن الع��رض المس��رحي في ذات��ه وبذاته 
إنم��ا يحم��ل نزوعا جوهري��ا وقبوال كامنا مس��لما 
ب��ه للتعرض إلى ضوء المش��اهدة وض��وء النقد ؛ 
انطالق��ا مما يكّنه ف��ي طياته م��ن مرونة مقيمة 
واس��تعداد قائم للتعديل وحت��ى لإلضافة والحذف 
وفقا لما تحتمه ق��راءة أخرى في صفحات العرض 
\ المش��اهدة ؛ ولي��س بالتقلي��ب واالنتق��ال بي��ن 
صفح��ات من ورق مهما قيل عن الخيال الذي ينمو 
من بين سطورها مش��يدا عالمه – المتخيل - في 
ذهن القارئ. ذلك ألن الدراما س��كنها وموئلها هو 
العرض. مثلما هو ماء الحياة يس��قط على بذرتها 
" الجافة – فتهت��ز وتربو وقد تفتقت عن كنوزها 
وأطلقت أسرارها وكشفت عن ما تكنه من خيرات 

ونعم !
»الع��رض المس��رحي للنص الدرام��ي إذن ليس 

اإلب��داع الفني عند كاتب من ومضة مفاجئة أو من 
مش��هد معترض أو فكرة مقتحم��ة؛ بينما يثيرها 
فعل تفكير إرادي متعمد يقوم به كاتب آخر قاصدا 
أن يتناول موضوعا أو قصة أو حدثا– عصرية كانت 
أم تاريخي��ة. واقع��ة كانت أم محتمل��ة الوقوع. ثم 
يظل وراءها متتبعا إياها في مخيلته إلى أن ينجح 
في اقتناصه��ا وتجليتها وتش��كيلها في حدث حي 
– أو عدة أحداث – يرتكبها بش��ر هم الشخصيات 
التي أعطاها مالمحها وأبعادها النفسية وصورها 
الجس��مانية ووضعها في " وسيط زماني مكاني " 
اختاره ساحة لصراعاتهم التي حددها. مثلما شكل 
عالقاتهم ببعضهم البعض وقدر لهم مصائرهم 
ف��ي دراما يصنع تعقيداته��ا ومفارقاتها وتأزماتها 
وانفراجه��ا وحلوله��ا وانفرااجاته��ا بمف��رده وعلى 
مس��ئوليته وفق ما تس��وقه إليها قناعاته وفهمه 
لطبيعة البش��ر الذين " يحاك��ي أفعالهم " ويتمثل 
تصرفاتهم ومش��اعرهم؛ ضامنا اتساق ذلك كله 
وتآلفه وفق قانونين ملزمين نسميهما ب " قانون 

العضوية " وقانون " الضرورة " !
أم��ا قان��ون العضوي��ة فبموجب��ه يتحت��م على 
الكات��ب أن يخل��ق جس��دا درامي��ا حي��ا – ترتب��ط 
أج��زاؤه وعناص��ره المكون��ة - من ح��دث أو أحداث 
فرعية تضمه��ا حبكة ومفارق��ات وعمليات تعرف 
وانكش��اف وانقالب أو تحول وش��خصيات أساسية 
وثانوي��ة – برابطة تؤكد عملها معا وارتباط صحة 
أدائها بصحة أداء كل مفردة من مفرداتها " كجسد 
واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء 
بالحمى والس��هر " تماما حسب ذلك التكثيف الرائع 
للحديث النبوي الشريف. وبما يضمن اتساقا كامال 
وتناغما بين األجزاء والمكونات. اتساق يراعي فيه 
تجن��ب أي " بروز " – أو ظه��ور أو طغيان - لعنصر 
من العناصر المكونة للنص على حساب العناصر 
الباقية أو س��طوعه مقالبل خفوته��ا و ضعفه إزاء 
قوتها. وبما يمث��ل " الرقعة األرجوانية التي اش��ار 

إليها الناقد الروماني " هوراس " وحذر منها. 
وأما القانون الثاني فنسميه ب " قانون الضرورة 
" ومف��اده أن ما ليس له وظيفة – جمالية كانت أو 
نفعي��ة - في الدرام��ا – كما ف��ي أي كائن حي - ال 
ينبغي أن يكون له وجود. يستوي في ذلك أن يكون 
الزائد غير الموظف دراميا ؛ شخصيات أو مشاهد أو 
جم��ال في حوار أو أحداث خارجة عن مس��اق الفعل 
الرئي��س ومجّرات��ه وغايت��ه حيث يمث��ل ذلك عبئا 
عل��ى العمل وتحميال س��لبيا على إيقاعه وحش��وا 
زائدا يسبب تش��تته وفقدان تركيزه ومن ثم تأثير 
س��لبا على تلقيه ق��راءة أو مش��اهدته في عرض 

جماهيري حي !
وحس��ب نظري��ة ت.س. إلي��وت ف��إن " المعادل 
الموضوع��ي " في عملية الخل��ق الفني ال يتحقق 
إال بتحقي��ق ت��وازن الفكرة والعاطفة واإلحس��اس 
و المش��اعر باعتبارها عناص��ر أو مكونات مجردة 
تتفاعل معا ليتخلق منها " العمل الفني " كمعادل 
موضوعي مركب محس��وس مجسد ومكافئ له ال 

ت.س. إليوت

سكون
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ترف��ا وال مّنة تنتظر حدوثها صدف��ة بل هو قرين 
الكتابة ورفيق الرؤية – المضمرة في ذهن الكاتب 
– منتظ��رة الط��ور الثاني لتجلياتها في��ه ؛ والذي 
يعقبه تجلِّ آخر ينهض به " النقد ": ليس كل النقد 
وإنما ذل��ك الكاش��ف المفتِّق القادر عل��ى الغوص 
وس��بر األغوار واستجالء األعماق في العمل المبدع 
– نص��ا كان أو عرض��ا - غير أنه ف��ي األخير أكثر 
تركيب��ا وتعقيدا لتع��دد العناصر \ الفن��ون الداخلة 
في كيمي��اء تركيبه. ووفقا لش��رطين أساس��يين 
أولهما متعل��ق بالموضوع الفني – نصا وعرضا – 
والثاني موقوف على ق��درة الناقد وامتالكه ألدوات 
كاشفة ومجس��ات قادرة على القياس لحساسيتها 
الت��ي ينبغي أن تكون فائقة كي تصبح قادرة على 

الحكم جديرة بتولي وظيفة التقييم«!
لك��ن الن��ص المس��رحي بالرغم م��ن انتمائه " 
المبدئ��ي " هذا إلى األدب فإنه يعاني من إش��كالية 
ليس��ت بالهينة حيال تصدي " الناق��د األدبي " له. 
وحين نقول الناقد األدبي فإننا ال نقصد به س��وى 
ذل��ك الم��درب الكفء الخبي��ر صاح��ب التجربة في 
التعام��ل م��ع األعمال األدبي��ة بأنواعه��ا المختلفة 
– ش��عرا وس��ردا - تعامال نقدي��ا صحيحا يعكس 
أفضل حاالت الفهم والوعي وموضوعية التقييم. 
والذي رغم تواف��ر كل ذلك لديه يظل نقده للنص 
المس��رحي محدودا قاصرا الختالف مجاله وعالمه 
عن عال��م القصي��دة والرواية والقص��ة القصيرة 

لسببين: 
المس��رحي  الن��ص  الس��بب األول: كام��ن ف��ي 
– الدرام��ا - متعل��ق باعتب��اره أدب��أ نوعيا يختلف 
ع��ن الرواي��ة والش��عر والقص��ة في كون��ه " خلق 
لش��خصيات تفع��ل وال يحك��ى عن فعله��ا .. يتم 
تجس��يدها - ف��ي مخيل��ة الق��ارئ – باعتباره��ا " 
تفعل " مباشرة دون تدخل من وساطة سارٍد أو راٍو 
أو لغ��ٍة ش��ارحٍة. وإال تحولت بين يدي��ه إلى مجرد " 
حامل��ة أقوال أو مرددة أفكار- له أو لغيره " - تنطق 
بها وكأنما ينفثها على لس��انها في " بث مباش��ر " 
يفض��ح قيامه بتلقينها م��ا يريد لها أن ت��ردده , و 
مح��وال إياها بذل��ك إلى مجرد دمى وأبواق ال بش��ر 
م��ن لح��م ودم يعيش��ون ويألم��ون ..يتصارعون 
المتناقض��ة  المش��اعر  تحركه��م  ويكاب��دون.. 
وترديهم األهواء والطموحات ؛ وقد مثل كل منهم 
لآلخر صندوقا موصدا على " ظالمه الخاص " الذي 
ربم��ا بدى له مس��تغلقا غامضا حت��ى أمام عينيه 
هو نفس��ه وبم��ا يمثل توت��را يكاب��ده " داخله " أو 
صراعا ينقس��م فيه على " ذات��ه " فتصبح بمثابة 
" له هو نفس��ه. تماما مثلما يتخذ من  " موضوع 
ل��ه ونقيضا يصارعه ويتصدى  " خصما  " الكون 
ل” جبره وحتميته أو لقضائه المس��بق حين يتوتر 
الموق��ف ويتصاعد الص��راع بينهما إل��ى أن يودي 
ب��ه مجلال نهايت��ه بالكارثة  ج��زاء ارتكابه خطيئة 
الح��د في تقييم  إل��ى تجاوز  التي تدفعه  " الغل��و 
نفس��ه تقييم��ا مغاليا يدفعه إلى تنصيب نفس��ه 
" خصم��ا لآلله��ة " أو محورا للكون مقياس��ا لكل 

شيئ – حس��ب ادعاء السفس��طائية: - فيتصدى 
لق��وة الكون ويواجهها كي تنتص��ر عليه وتحطمه 
تماما كما ف��ي التراجيديا اليوناني��ة. أو أن يقضي 
عل��ى عدوه أو يقض��ي عدوه علي��ه. المهم أن ذلك 
كله ُيقدَّم ُمصاغا في صراع ضمن " فعل مضارع 
" يتجس��د أمام أعيننا. وحتى ولو عاد زمن حدوثه 
" الحقيق��ي أو الواقعي " إليى الماضي ؛ فإن إعادة 
عرض��ه " فنيا " ف��ي دراما تش��ترط أن تتم وكأنه 
ح��دوث أو وق��وع فعل��ي محاي��ث يتجس��د لحظ��ة 
بلحظ��ة أمامنا بعيدا ع��ن تدخل الكات��ب الذي هو 
خالق��ه. فبذل��ك وح��ده تتأكد موضوعية تجس��يد 
الفع��ل المس��رحي وع��رض ص��راع ش��خصياته. 
مثلم��ا تكتمل بانعدام تحيزه إل��ى إحداها ، وتنص 
عل��ى حدي��ث كل منها بأس��لوبها اللغ��وي الخاص 
الذي يعكس خلقه��ا ووعاءها االجتماعي ومكونها 
النفس��ي وطريقة تفكيرها ونوعي��ة ردود أفعالها 
وخصوصي��ة مواجهتها للمواقف. وهي مهمة أكثر 
نعقيدا من مهمة " الحكي " أو السرد - الذي تنهض 
عليه الرواية أو القصة – والذي ال يعيبه بروز صوت 
المؤل��ف \ ال��رواي \ القاص أو يمثل تدخله الس��افر 
في رواية األحداث أو اعتراضها أو التعليق عليها أي 

نقيصة فنية تحسب عليه. 
الس��بب الثان��ي: يكمن في أن للمس��رح مس��اره 
التاريخ��ي – اإلبداعي والنقدي – الخاص به. مثلما 

له قصة نش��أته وتطوره وظروفها النوعية - دينيا 
واجتماعي��ا وأنثروبولوجي��ا – المرتبط��ة جدليا مع 
الجماع��ة البش��رية المش��اهدة ومع االكتش��افات 
العلمي��ة المرتبط��ة بتقني��ات التقدي��م \ العرض 
والمؤث��رة فيه��ا. ب��دءا م��ن عروض��ه النهارية في 
اليون��ان القديمة ثم عل��ى امتداد عص��ر النهضة 
األورب��ي ف��ي مس��يرته التدريجية عبر مس��احات 
الق��ارة األوربية المختلف��ة – لغوي��ا وعرقيا – في 
عصر النهض��ة اإليطالي – حي��ث ازدهرت الفنون 
 – والغن��اء  الموس��يقى  فن��ون  الجميل��ة ونش��أت 
كالمادريج��ال واألوب��را. ث��م ف��ي انجلت��را العصر 
األس��باني  المس��رح  م��ع  وبالتزام��ن  اإلليزابيث��ي 
وصوال إلى القرن الس��ابع عش��ر المس��مى بعصر 
النهض��ة الفرنس��ي – عص��ر اإلضاءة بالش��موع 
– أو الكالس��يكية الجدي��دة حت��ى اس��تخدام غ��از 
الميثان في اإلنارة ثم أصابع كربونات الكالس��يوم 
المتوهج��ة إلى حين ظهور الفت��ح األكبر في عالم 
اإلخراج المس��رحي باكتش��اف الكهرب��اء. وحيث ال 
يعن��ي تمّث��ل ذلك التط��ور – وحض��وره في عقل 
الناقد المس��رحي مجرد قصة تاريخية تسرد ؛ بل 
استحضار دائم لعالقة ارتباط عضوي بين التقدم 
العلم��ي التكنولوجي وبين فن أصبح بفضله علما 
كذلك. عالوة على ما تحرش بالعرض المس��رحي 
دائم��ا وناوش��ه م��ن تربص��ات السياس��ة بس��بب 

جماهيريت��ه وقدرت��ه عل��ى كال التاثي��ر الفوري و 
التحريض الجماهيري المباش��ر. وكلها خصائص 
ومي��زات – ومخاط��ر أيض��ا – ال تتمتع به��ا األنواع 
األدبية وال ينتظر من ناقدها الدراية " العملية " بها 
حي��ث ال تقارن قدرة الكت��اب – أي كتاب مهما بلغت 
قوته وتأثيره – بقوة عرض مسرحي على التغيير 
والتحريك وإحداث الدف��ع االجتماعي العام. إضافة 
إلى عالقة المس��رح بفنون وعل��وم أخرى ومناهج 
أخ��رى- ل��م يدرس��ها الناق��د األدب��ي - و ال يمكن 
ينه��ض الع��رض الح��ي بدونها وهي الموس��يقى 
وفن الممثل » إلقاء وحركة« وفنون التنكر واألقنعة 
ومؤثرات الصوت والضوء والخدع وكل ما نس��ميه 
بحزم��ة اإلخ��راج المنوط به��ا تقدي��م عرض حي 
للمسرح أبي الفنون. من أجل ذلك كله تقصر رؤية 
" الناقد األدبي – ناقد الكتاب " ومقارباته النقدية 
عن اإلحاطة بالعمل المس��رحي " نصا " أي دراما ؛ 
و" عرضا " أي ش��كال نهائيا لحزمة أداء جماعي حي 
تس��تند على النص كعنصر من مكوناتها - أو هو 
االعنصر األسلس��ي بالطبع - دون أن يس��ري ذلك 
على بقية األش��كال " غير النصية اللغوية " أو غير 
األدبية ف��ي العرض المس��رحي. ونعن��ي بها تلك 
األش��كال التي تتخذ من "" حركة الجسد وإيماءاته 
" لغ��ة له��ا كفن البالي��ه وفنا التمثي��ل اإليمائي و 

الصامت !

اإلشكالية الثالثة: النص باعتباره
عنصرا في العرض

وتبدأ من لحظة انتق��اء المخرج لنص درامي وبدء 
تعامل��ه له. أي ب��دء عملية " تحريك��ه ونقله " من 
جنس األدب المس��رحي – العاب��ر المؤقت - لجنس 
الفن المس��رحي الح��ي الذي يمثل له مس��تقرا و" 
مقام��ا " يخرجه من حالة التوت��ر والقلق الكامن – 
في الكتاب – إلى حالة االس��تقرار النهائي بمنحه " 
الحي��اة " في العرض الحي. وحيث تتغير " وس��ائط 
التعرف " علي��ه باالنتقال من قراءته " مودعا في " 
شفرات \ حروف " إلى " قراءته في العرض " نابضا 
بحي��اة يحياها بش��ر عل��ى المس��رح. أي أحياء في 
مواجهة مباش��رة ألحياء. وحيث يت��م حذف مرحلة 
الق��راءة - باعتباره��ا مرحلة وس��يطة اس��تثنائية 
مؤقت��ة ف��ي عم��ره – صعودا وتس��اميا إل��ى ذلك 
االحتفال الحي الساخن النابض \الذي يحدث وكأنه 
" جل��وة " حقيقية ل��ه تتكرر كل ليل��ة في نفس 
الع��رض ؛ أوحفل عرس وزف��اف يتجدد مع كل مرة 

يتناوله مخرج مبدع آخر !
لك��ن ب��ث الحي��اة ف��ي ذل��ك النص المس��رحي 
األدب��ي " الورق��ي " يختل��ف باختالف زواي��ا تناول 
المخرجي��ن ومقارباته��م ل��ه. تلك التن��اوالت التي 
ال يحكمه��ا س��وى ثقاف��ة ذل��ك الس��احر المحرر و 
المنق��ذ م��ن س��جن الق��راءة والمحّول إل��ى رحابة 
الرؤية ومعانقة الس��مع. ثقافته الت��ي تعني قدرة 
حقيقي��ة على التعمق ف��ي أغوار المعن��ى الكامن 
والس��ير خلف اإلحاالت المتوارية وكش��ف الدالالت 
المس��تترة والوصول إلى ش��بكة العالقات التحتية 
الرابط��ة بي��ن الش��خصيات ، وتتبع الدواف��ع التي 
تحركها ، والوقوف عل��ى تواريخ صالتها القديمة ، 
وعالق��ة كل ذلك باألفعال التي ترتكبها والنزوعات 
الت��ي تنزع إليها وردود األفع��ال التي تعود فتصوب 
منعكسة إلى مصادر إطالقها أو – تحيد – قصدا أو 
خطأ - فتصيب أهدافا غيرها. وبما يمثل ميدانا ل 
" حركة داخلية " محتدمة يعكسها الحوار المتبادل 
" المعل��ن " أو الحديث إلى النفس - الذي يفترض 
أنه خفي مضم��ر - لكنه ُيطَلق بوح��ا أو مناجاة أو 
إفضاء أو فضفضة. أو يجس��دها فعل فردي خاف 
أو فع��ل جماعي متآمر. وبما يثري عملية المفارقة 
الدرامية فتتعق��د المواقف وتتأزم ويصّعد الصراع 
والدف��ع تحقيقا لمعن��ى الدراما األساس��ي الذي ال 

يتغير بكونها فعل أو دفع مشتقة من. 
وم��ن المس��لم ب��ه أن كل تل��ك الق��درة علي��ى 
تفتيق الن��ص واجتالئه ال يقدر عليه��ا وال يملكها 
سوى مخرج مؤهل كفء يمثل الصورة النموذجية 
المثالي��ة للمخ��رج. وبها يبدأ خطوات عمله كش��فا 
وتفس��يرا وتأوي��ال ث��م اهت��داء ل " عال��م المعنى 
" – بعالقاته المعقدة المتش��ابكة كما أس��لفنا - 
واس��تقرارا عليه تأهبا للمرحل��ة التالية أي مرحلة 
تحوي��ل المجرد إلى مجس��د: العالقات والمش��اعر 
واالنفع��االت والصراع��ات واألفكار إل��ى " حياة في 

عرض " يجس��دها ب��أدوات أولها الممثل - جس��دا 
وصوتا – موضوعا في وسيطه البصري المنظري 
الصوتي أيضا ومتحركا ف��ي فراغه. متآلف ضمن 
مفردات ش��بكة عالقاته المنظرية والس��معية مع 
بش��ر على المس��رح وجم��ادات تخل��ق باجتماعها 
عالما من اإلشارات والعالمات والصور والتفسيرات 
واإلح��االت المتفاقم��ة الت��ي تتراكم ك��ي تصنع " 
المحصل��ة النهائي��ة للع��رض " ممثل��ة " التجربة 
الجمالية " لتلقيه أو ممارس��ته. يفعل المخرج ذلك 
برؤي��ة واضح��ة ضمن خط��ة موضوع��ة وبمنهج 
متناغم يتبعه للتنفيذ ممث��ال بذلك النوع المتميز 
المثالي من المخرجين والذي نس��ميه ب " المخرج 
المفس��ر " و " المخ��رج صاح��ب الرؤي��ة واإلضافة 
" لقدرت��ه عل��ى كش��ف مس��تويات م��ن الجم��ال 
ومس��احات من المعنى جديدة طازجة غير مألوفة 
ال ينكرها المؤلف لو أنه – رأى العرض – بل يسعد 
بها ويندهش من ثراء إبداعه وكأنه يتس��اءل فيما 
بينه وبين نفس��ه أو علنا: هل يجتمع في الدراما \ 
النص المس��رحي الذي كتبت��ه كل ذلك الثراء ؟! أو: 
إنن��ي لم أفطن إلى ذلك من قبل رغم كوني كاتبه 

وصاحبه !!
أما الصورة الثانية واألقل في القيمة فنموذجها 
هو " المخرج المنفذ ". أي ذلك الذي يقوم بتجسيد 
النص حرفيا. بمعنى أن يس��ند األدوار إلى ممثلين 
وأن يشرف على العالم البصري السمعي الوسيط 
في الع��رض – وبأمانة حرفية ملتزم��ة - ال يخرج 
به��ا تفس��يره عما يكش��فه الن��ص إل��ى "القارئ 
العادي م��ن دالالت ومعان ، وم��ا يهيئه له من رؤى 
متخيل��ة - ال تخ��رج عن ما تمنحه ح��روف الكلمات 
وال أس��طح الس��طور - لكونه مخرجا عاديا يس��ير 
تعامل��ه م��ع النص هادئ��ا فاترا فال يحي��ط بعمله 
وه��ج وال يومض لعرضه وميض. ال تس��تطيع أن 
تخطِّئ��ه وال أن تنبه��ر به. ولذلك ربم��ا كانت قراءة 
النص – في ه��ذه الحالة المتواضع��ة - أكثر غنى 
وإث��ارة للخيال م��ن رؤية " تنفيذه " على المس��رح 
بهذه المحدودية. مثل ذلك المخرج مسالم بطبعه 
محايد فاتر غير متألق. ال يصنع إشكاليات واليبعث 
دهش��ة وال يثير توت��را. يرضي المتفرج الكس��ول 
ويعانق بالدة الناقد الخام��ل الذي توقف عقله عن 

المعرفة والفرجة والقراءة. 
بينما تتجس��د " الص��ورة الثالث��ة للمخرج " في 
نموذج ما نس��ميه ب " مخرج الشكل ": ذلك المولع 
بالبهرجة وس��كب البقع اللوني��ة الصارخة وصخب 
الحرك��ة وتكدي��س المنظر وتعقيده. إن��ه متوافق 
تمام��ا مع أداء ذل��ك الممثل " المفتع��ل " الذي يئن 
ويئز ويقلص وجهه ويعتصر ويحشرج في صوته 
فيصرخ و" ويحزق " مستخرجا انفعالته وكأنه يمر 
بوالدة متعسرة. والذي ال تصدق عواطفه وال تقنع 
كلمات��ه لكونه متكلف��ا مصطنعا للص��دق لفقر 
تجربته النفسية وتسطح خبرته االنفعالية وخواء 
عالم��ه الداخلي. وهك��ذا يفعل المخرج المس��طح 
الس��طحي: يغرق العرض بكم هائ��ل من " توابل 
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بالنص األصل��ي. يفعل ذلك كثير م��ن المخرجين 
" ممن ممن تتملكهم شهوة  " الضعفاء الفارغين 
كتابة درامية ال يقدرون عليها أو يعانون من نقص 
في موهبتها. كم��ا يرتكب خطيئتها مخرج متمكن 
مثل " س��مير العصف��وري " وبلنف��س الدرجة من 
اإللح��اح. أم��ا الف��رق بينهم فيكمن ف��ي أن عرض 
" العصف��وري " يخرج إل��ى الوجود " كعرض آخر " 
ممتع ج��ذاب – رغ��م اعتدائه على الن��ص األصلي 
وابتعاده عن��ه – بينما تخرج ع��روض اآلخرين وقد 
هتكت عروضها تمام��ا. واألمثلة على ذلك واضحة 
نكتف��ي منه��ا بإخ��راج العصفوري البدي��ع لنص " 
الس��ت ه��دى – أحم��د ش��وقي - وليال��ي األزبكية 
المستلهم من نص لويجي بيراندللو الليلة نرتجل 
التمثي��ل. وأعم��اال أخ��رى غيرها لمؤلفي��ن آخرين 
أهمها مس��رحية ليس��ري الجندي أوقفها صاحبها 
صيانة لها من اعت��داء المخرج المرموق عليها فلم 

تخرج من سجن السطور !
» وعل��ى العكس م��ن ه��ذا التعامل النرجس��ي 
الجائ��ر من قب��ل بعض المخرجي��ن " العرب " تجاه 
النص ؛ نجد تناوال قديما لمسرحية مكبث قدمتها 
فرقة المس��رح القومي بمصر من إخراج المرحوم 
فتوح نش��اطي الذي كان مخرج��ا تقليديا محافظا 
بكل معن��ى الكلمة. لكنه قدم تفس��يرا منضبطا 
ملتزم��ا بالنص س��اعده عليه تجنب ت��ام للبهرجة 
واحترام للكلم��ة واعتماد على ق��درات الممثل في 
تجس��يد عالم المعنى " الس��ائد والمتعارف عليه " 
للمس��رحية. كما س��اعد على نجاح��ه توفيقه في 
اختيار الفنانين الكبار: حمدي غيث لمكبث وس��ناء 
جميل لزوجته وحس��ين رياض للملك. عالوة على 
إس��ناده دور حارس القلعة السكير- رغم صغره - 

لشقيقه المتمكن فؤاد شفيق العبا للدور كي يقع 
علي��ه ع��بء " الترويح الكومي��دي " فيؤدي وظيفة 
التنفيس المؤقت وإزاحة التوتر بغية إعادة الشحن 

المأساوي من جديد وبتمكن« !
ولعله تجد اإلش��ارة هنا – ما دمنا بصدد مكبث – 
إلى الفيل��م العالمي الذي أخرج��ه المخرج الروماني 
" بوالنس��كي " ولعب��ت دور اللي��دي مكب��ث زوجته 
الممثل��ة " ش��ارون تي��ت " وال��ذي اصطب��غ بدموية 
عنيفة نفث فيها بوالنسكي كل ما يؤرقه من رؤيته 
لعالم وأفعال ومصير الطاغية الفرد وشهوة الحكم 
والس��لطة. عالوة على فق��دان اإلرادة الحقيقية في 
الطاغية وهشاش��ة أعماقه وذعره الداخلي وتحوله 
إل��ى لعبة ف��ي يد ام��رأة تقه��ره رغم كون��ه قاهرا 

لآلخري��ن. لك��ن ذل��ك العنف الوحش��ي المس��يطر 
ال��ذي س��ربل ب��ه العمل ل��م يوقعه أبدا في ش��راك 
الميلودرامي��ة ب��ل جاء مؤك��دا لما يكتن��ز به منجم 
النص الشكسبيري ومطابقا لتوقعات المشاهدين 

وآرائهم وإن عذبتهم المشاهدة بقسوتها !
وبنفس الموق��ف الملتزم من النص قدم " بيتر 
بروك " رائعت��ه عن عاصفة شكس��بير التي طاف 
به��ا العالم مع فرقت��ه المتعددة الجنس��يات. بينما 
مث��ل ن��ص " عطي��ل " فرص��ة لتخريج وتفس��ير 
عنص��ري اس��تحوذ عل��ى كثي��ر م��ن المخرجي��ن 
األوربيين فلم يجدوا في شخصية البطل المغربي 
غي��ر برب��ري أس��ود – طالم��ا أمعنوا في تس��ويد 
وجهه بأصباغهم – وهمجي ش��رس اغتصب قلب 
ديزدمونه: فاتنة مدينتهم " األوربية " وخدعها ثم 
افترسها بوحشية شرس��ة يرجعونها إلى " جنسه 
العربي ودينه اإلس��المي " وبم��ا يمثل افتئاتا على 
النص وتحميال له بتعصب لم يرم إليه شكس��بير 
ول��م يقص��ده وإال كان ق��د أفقر المس��رحية وحدد 

عالمها وضّيقه كما يفعلون ! 
ما يقال أيضا عن عدم فهم كثير من المخرجين 
للن��ص أو عجزهم عن الدخول إلى عالمه أو الولوج 
إلي��ه من أب��واب خاطئ��ة أو مضلل��ة ؛ ينطبق على 
أعم��ال أنط��ون تش��يكوف بكامله��ا ف��ي عالمن��ا 
العربي. حيث لم يفلح أي مخرج ينتمي إلى أي جيل 
أن يتماس مع الش��اعرية اآلس��رة الت��ي تنضح بها 
وتش��ف من نس��يجها. وكما هوى المخرج الروسي 
الكبير كونس��تانتين ستانسالفس��كي – معاصر 
تش��يكوف وصديقه – بمس��رح الفن عندما قدم " 
طائر البحر " باعتبارها تراجيديا - وليس كوميديا 
كم��ا أراد لها وصممها تش��يكوف - س��قطت كافة 
التعام��الت العربي��ة وكثيرمن المقارب��ات العالمية 
لبقية أعماله كالخال فانيا وبس��تان الكرز في هوة 
الجف��اف أو ه��وة المبالغة الميلودرامي��ة أو التفكك 
نتيجة ع��دم تماس الممثلين مع حساس��ية النص 
التش��يكوفي م��ن جهة. ولع��دم ق��درة المخرجين 
على فهم هذا النوع من الكتابة البس��يطة اآلسرة 
والتعام��ل معها ومعالجتها كم��ا هي في حقيقتها 
مجرد ثرثرة يومية بين معذبين ألنفسهم بالفراغ 
والتفاه��ة وبين ش��خصيات نبيلة كبي��رة النفس 
تحاص��ر مواهبه��ا وتقب��ر إمكاناته��ا مل��ال وعدم 
اس��تيعاب لمزاياها وقصورا عن تفهم حساسيتها 

المتطرفة من قبل اآلخر السطحي أو البليد !
مث��ال آخر نس��وقه كنموذج لتطبيق��ات خاطئة 
تجس��د إش��كالية سادس��ة للن��ص ف��ي مواجه��ة 
المخرج من النوع الس��ادس: وتتمثل في االستعالء 
عليه وع��دم احترامه بالتجرئ عل��ى " التأليف فيه 
" واإلضاف��ة إليه. وهو ما وق��ع فيه مخرج هاملت 
- على خش��بة المس��رح القومي ف��ي مصر أيضا 
– حيث قام بابتداع مش��هد لمدرسة حربية تخيل 
وجود هامل��ت و اليرتس – ش��قيق أوفيلييا – معا 
فيها. وبه بدأ العرض في مقدمة لم ترق لغتها إلى 
لغة شكسبير – في أي ترجمة عربية من ترجماتها 

" الموس��يقى والرقص والغناء والحركة فال يظفر 
من وراء ذلك س��وى بضجيج ف��ارغ وجعجعة دونما 
طح��ن. وغالبية هذا النوع م��ن المخرجين معادون 
للنصوص المس��رحية العظمى لعدة أسباب منها: 
أنه��ا تجهده��م بفهمه��ا حي��ث يتطلب ذل��ك تعبا 
وعمق��ا وثقافة وخب��رة أكبر مما يملكون��ه. ومنها 
أنه��م يظن��ون خط��أ – أو يتوهم��ون – أن اإلخراج 
المس��رحي ينبغي أن يكون عملي��ة معقدة ملتفة 
حول نفسها ... محش��وة ومتخمة .. صاخبة أيضا 
وصارخة. وأن على العرض أن يجذب المشاهد من 
رأس��ه ويشده من شعره وأن يوجه بصره إليه هو " 
صاحب كل تل��ك المعمعة " باعتباره عبقريا خالقا 
ومبدع��ا فيما ه��و أبعد م��ن كل ذلك بع��د الفكرة 

النيرة عن عقل مجنون !
ويمث��ل " الص��ورة الرابعة للمخ��رج " ذلك النوع 
المألوف من المخرجين الشكليين – غير المبدعين 
– والذين يتعرضون أكثر من غيرهم للوقوع في 
م��أزق " أحادية النظ��رة " أو أحادي��ة الفهم " بعدم 
قبولهم أي تفسير آخر سوى ما يظنونه ويقتنعون 
به. أو يمليه ناقد متقول��ب ديجماطيقي عليهم أو 
ينصحهم باألخذ به. حيث تؤدي معالجة هذا النوع 
من المخرجي��ن " اإلخراجية " إلى تس��طيح الدراما 
وم��ن ثم تس��طيح الع��رض بإلزامه برؤي��ة واحدة 
متجم��دة وإبعاد أو نفي كافة م��ا يتيحه ثراء التعدد 
في الرؤى. ذلك ألن��ه – مثل ناقده – يظن أن الفن 
" تعبير عن شيئ أو قول شءي محدد " بينما العمل 
الفني ف��ي حقيقة األمر إيحاء متج��دد ووتعدد في 
المعاني ووفرة في اإلحاالت تعطي لمن يقدر على 
األخذ وتمنح لمن هو أهل للعطاء. وعادة ما يمسك 
المخرج م��ن هذا النم��وذج بتالبيب الن��ص فيلوي 
عنق��ه ويخضع��ه لمعنى واح��د فهمه أو تفس��ير 
أحادي مس��طح خرج ب��ه. ولنضرب مث��ال " عربيا " 
على ذلك بإخراج الملك لير على خش��بة المس��رح 
القومي في مصر حيث قام المخرج بتغيير كلمات 
المهرج الشكس��بيري بتلكيفه شاعرا عاميا كبيرا 
بكتابة أشعار بديلة هي في حد ذاتها جميلة لكنها 
ال تمت إلى عالم تلك الش��خصية بصلة ؛ بل تدفع 
عقل المتفرج إلى إحاالت مصرية سياس��ية محلية 
وتش��ده إلى عالم شعراء شعبيين محليين آخرين. 
وبم��ا يؤث��ر على عالم الش��خصية الشكس��بيرية 

فيعرضه للتشوه الكامل أو التحريف !
أم��ا األم��ر الثان��ي فهو قيام��ه بإغ��راق العرض 
 - بالي��ه   – لراقص��ات  هزيل��ة  باس��تعراضات 
متواضع��ات دونم��ا س��بب عضوي أو مب��رر يمكن 
الدفاع عن��ه. وكأن الن��ص الشكس��بير – الواضح 
وضوح الش��مس والمؤثر في ذات��ه وبذاته – يحتاج 
إلى مثل تلك " المقبالت الس��اذجة " والمس��وغات 

التعيسة ل " تمريره " !
أما ثالثة األس��افي فقيامه بح��ذف الجزء األكبر 
من مونولوج الملك لير في مش��هد العاصفة الذي 
 boys, are we to the gods; They kill  :يق��ول

us for their sport." "As flies to wanton

وترجمت��ه: " إنم��ا نح��ن بالنس��بة لآللهة كمثل 
خذروف ف��ي يد صبي��ة عابثي��ن ؛ إنهم يتس��لون 
بقتلنا ". قاصدا بذلك آلهة وثنية يعتقد فيه الملك 
الوثني أيض��ا. وفي إحال��ة لشكس��بير على عالم 
التراجيدي��ا بج��ذوره األول��ى وبمفهوم��ه اليوناني 
العميق الذي التزم به م��ن" كون العالم بال منطق 
" وكون اإلنسان فيه مجبرا مسيرا محكوما بإرادة 
ق��وى غيبي��ة يالحيه��ا وتخاصمه ؛ ث��م يدخل في 
ص��راع معها متحديا فتهزم��ه أو باألحرى تحطمه! 
وم��ن ثم فق��د اقتصر " عال��م المعن��ى " في ذلك 
الع��رض على معن��ى واحد محدود قص��ده المخرج 
وأراد أن يكتفي به المش��اهد وه��و " عقوق األبناء 
" - أو البن��ات بالتحديد - مفرغا به النص العظيم 
من محتوياته الثّرة وخالعا عنه إحاالته اإلنس��انية 

والكونية – الميتافيزيقية – بقسوة !
تل��ك الرؤية األساس��ية للمأس��اة غّيبه��ا المخرج 
حين ل��م يفلح في الوصول إلى عم��ق مغزاها. لكن 
ما أنقذ العرض هو قدرة ممثل متمكن اس��تطاع أن 
يعيش النص الشكس��بيري " ف��ي عقله " وحده وأن 
يتخيل��ه ويتمث��ل معناه منع��زال بمف��رده - أي داخل 
مخيلت��ه اإلبداعي��ة فقط - بع��د أن حرم��ه العرض 
والمعن��ى العام المحدود منه. ثم اس��تطاع أن يخرج 
م��ن كل تلك الطاقة الروحية المش��تعلة داخله بأداء 
تاريخي فذِّ خلقته قدرة ال يس��تطيعها س��وى ممثل 
فذ وال ُيمنحها س��وى مبدع س��عى إل��ى نوالها قراءة 
وتجربة وتدريبا وممارس��ة. وعل��ى العكس من ذلك 
تمام��ا قدم��ت إح��دى الف��رق األس��بانية " الصغيرة 
" عرض��ا لنف��س المس��رحية- في إط��ار مهرجان 
المس��رح التجريبي - عرضا نلخص للقارئ المشهد 
االفتتاح��ي في��ه. حيث يس��بق فتح الس��تارة ضجة 
صاخب��ة وضح��كات تنف��ذ إلى قل��ب الصال��ة بنبرة 
االس��تهتار والمجون الواضحة فيها يعقبه " اختراق " 
لكرس��ي متحرك - المهم فيه ه��و تصميمه بعناية 
فائقة ليوحي بكونه كرس��يا لمعّوق وكرسيا لطفل 
في نفس الوقت – ينسرب إلى المسرح في مواجهة 
المش��اهدين مخترق��ا مدفوع��ا وقد س��بقه المهرج 
يتقاف��ز في ح��ركات بهلوانية مضحك��ة بينما يحف 
ب��ه م��ن حوله ويتبع��ه من خلف��ه حش��د ماجن من 
بالط المل��ك لير بنبالئ��ه وفرس��انه ؛ تتقدمه بنتاه 
وزوجاهم��ا وبي��د كل منهما كأس ش��راب فيما ابنته 
األخرى " كورديليا " هادئة وقورة صامتة تبدو ش��به 
عازلة لنفسها عن الجمع المنتشي العابث. وقد رفع 
المل��ك " األحمق المح��ب للنفاق " خارط��ة المملكة 
بيده وأخذ في سؤال بناته عن كيفية حب كل منهما 
ل��ه ؛إلى آخ��ر القص��ة المعروفة .. ث��م غضبه على 
كورديليا الصغيرة األثيرة لدي��ه. وحيث ال يهمنا في 
عرضنا له��ذا الموقف س��وى ما يحمل��ه المنظر من 
داللة يجسدها الكرسي " الخاص " الذي يوحي بكون 
الملك طف��ال عابثا أحمقا الهيا. ع��الوة على كونه " 
مقع��دا " أي عاج��زا ع��ن الحركة بينم��ا عقله – في 
الحقيق��ة – هو المقعد المش��لول العاجز عن التمتع 
بنعم��ة الحكم��ة الجدي��رة بعم��ره وما ت��ؤدي له من 

التخلص من الحمق والقدرة على مارسة التمييز .
 حت��ى إذا كان مش��هد العاصفة تم تجس��ييده " 
فقيرا " - بالمعنى المس��رحي االصطالحي الفني 
للمس��رح الفقي��ر– أي عل��ى خش��بة ش��به عارية 
وف��ي فض��اء موح��ش لفراغ��ه وكأنه الس��ديم أو 
الك��ون خاوي��ا إال من ش��خص لي��ر المل��ك الضائع 
العجوز عاري��ا جائعا في مواجهة الكون واألس��باب 
والعناص��ر. مواجه��ة تزلزل كيان كل من يش��ترك 
م��ع لير في " مكابدة " كونه إنس��انا من التراب جاء 
وإل��ى التراب يع��ود. مثلما تس��تدعي م��ن ذاكرتنا 
مشهد " الملك أوديب " صرخة أوديب بعد اكتشافه 
جريمته وخطيئته ثم س��يره ضائعا معذبا – عذابا 
ال يتصوره بش��ر - ثم س��يره منفيا ضريرا تقوده 
أنتيجون��ا ابنت��ه إلى مدين��ة كولونا انتظ��ارا لفتح 
مثواه األخير. وأيضا تذكرنا بذلك المقطع الشعري 

العميق في قصيدة األرض الخراب " 
20
Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
 And the dead tree gives no shelter, the 
cricket no relief,
 And the dry stone no sound of water. Only
 There is shadow under this red rock,

يا ابن اإلنسان.. 
إنك ال تستطيع أن تقول أو تخمن.. ألنك ال تعرف سوى 

كومة من التماثيل المحطمة ، حيث الشمس تلفح،
والشجرة الجافة ال تعطي ظال..

والجندب ال يمنح عقيدة 
والحجر الصلد ال يجود بصوت الماء. 

 – الحرك��ي  البص��ري  التجس��يد  ه��ذا  وم��ن 
الع��رض  مش��اهد  انطلق��ت   – الس��ينوجرافي 
األسباني الطليعي لمأساة شكسبيرية كالسيكية 
التفس��ير وتثبته ببس��اطة ش��ديدة  " تؤي��د ذلك 
قوامها عمق فهم النص وش��دة ش��فافية العرض 
وبساطة ونقاء التجس��يد أي " عملية التحويل من 

جنس األدب إلى جنس الرؤية والمشاهدة الحية !
نوع خامس من المخرجين يمثل صداما آخر – أو 
إشكالية خامسة " من إشكاليات التعامل مع النص 
وه��و: جنون االعت��داء على الكتاب��ة. ويرتكبه ذلك 
المخ��رج الذي يمكن أن يقال عن��ه – تندرا - " إنه ال 
يعيش له مؤلف " لكونه دائم التقطيع لجسد النص 
والتمزي��ق في أوصاله حتى وإن انتس��ب إلى أعظم 
المؤلفين , أما تفسير ذلك فهو موهبة في الكتابة 
" قاص��رة " يعان��ي منه��ا وتفرض نفس��ها عليه. 
ولكونها ضعيفة ضحلة فهي تعجز عن تمكينه من 
التأليف " المس��تقل " أي القدرة على كتابة منفردة 
لنص مس��رحي خاص به. ولذلك فهو ينتظر حتى 
يش��اغل عيني��ه نص معي��ن فيبدأ ف��ي تمزيقه – 
وتفكيك��ه - وإع��ادة تركيبه بل وإضاف��ة حوار من 
عنده وش��خصيات من ابتداع��ه ؛ بحيث ال يتركه إال 
وقد ضاع��ت معالمه تمام��ا وانته��ت كل عالقة له 

شكسبير

سكون
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المتعددة - عالوة على خواء معناه وركاكته وعجزه 
عن أن يقدم مبررا الختالقه. وكأن تقديم ال يرتس 
في مكانه بالن��ص األصلي – من وجهة نظره – ال 
يفي بغرض وجوده وال ي��ؤدي مهمته في تعريفنا 
بصداقة هاملت له وإكباره إياه وتعريفنا برأيه فيه 

أيضا !!
كما يجسد النموذج الس��ابع من نماذج إشكالية 
الن��ص م��ع المخ��رج – من الن��وع الس��ابع أيضا – 
تنويع��ا آخر من تنويع��ات االعتداء عليه اس��تجداء 
الس��تجابة جمه��ور يظ��ن ب��ه التفاه��ة أو يظ��ن 
بالنص – حتى ولو كان شكس��بيريا – عدم القدرة 
على جذب��ه وإثارة اهتمامه وضم��ان بقائه صامتا 
متابع��ا. حيث يتعرض النص – عل��ى يد الممثلين 
تنفيذا لتوجيه��ات المخرج - إلى توق��ف مبالغ فيه 
عند مناطق استخراج تفجير اإلضحاك أو ما يمكن 
ضّخ الكوميدي��ا منه ؛ فيما يمكن تش��بيهه بأنه " 
حّك مس��تمر ف��ي جلد النص وحفر مس��تنِزف في 
جس��ده الس��تخراج الفكاهة يدمي��ه " ا. ألمر الذي 
يؤدي إلى " فرس��كة " متعمدة ال تكتفي بالضحكة 
الراقي��ة المهذبة م��ن الجمهور – والت��ي قصد بها 
المؤلف أن تؤدي دوره��ا الدرامي العضوي كترويح 
كوميدي - بل تتخطاها نزوعا إلى الفوز بالقهقهة 
ول��و بالدعاب��ة الخش��نة والتهري��ج والغم��ز واللمز 
والتلميح��ات الحس��ية والتأويل واإلح��االت المحلية 
مهم��ا كانت درجة فجاجتها. وال��ذي نجد نموذجا له 
في عرض هاملت – المشار إليه سابقا – حيث حول 
المخرج مشهد حفار القبور بكل ما فيه من حكمة 
وفلس��فة وعب��رة إلى مش��هد ميلودرام��ي مبتذل 
يمس��ك فيه ممثل موهوب قد مسخه المخرج إلى 
مهرج – على المس��رح - يمس��ك بجمج��ة المهرج 
الميت " يورك " فال ينطق بحكمة بل يستخرج من 
عنده كلم��ات وتعليقات و " قفش��ات " تثير غريزة 
الضح��ك الفج المكبوتة لدى الجمهور وتس��تفزها 
مش��جعة له على المشاركة ولو تحول الموقف إلى 
مهزلة بضياع المغزى المأساوي للمشهد وتشويه 
ذلك االم��زج العميق الذي ابتدعه شكس��بير- بين 
المحزن الفاج��ع والمضحك بعبثيت��ه ومفارقته – 
مجس��دا به ما في الحياة من انبعاثهما المتناقض 
مع��ا وتداخلهم��ا المرك��ب تركي��ب الحياة نفس��ها 
باحتوائها على الشيئ ونقيضه في نفس الوقت. 

يتبق��ى " التأوي��ل الخاط��ئ لعال��م المعنى في 
النص أو عدم القدرة على الوصول إليه " كإشكالية 
أخ��رى ثامن��ة يرتكبها المخ��رج من الن��وع الثامن 
نتيجة لس��طحيته وتنتقل عدواها إل��ى الممثلين 
ف��ي العرض. وكنم��وذج أو مثال عل��ى ذلك قصور 
المخ��رج عن عدم فهم موقف ف��ي النص أو عبارة 

أو جملة تمثل القلب فيه مثل: 
) كلم��ات هامل��ت الش��هيرة: أك��ون أو ال أكون .. 
ذلك هو السؤال. أو عبارة مكبث الشهيرة: في الغد 
وفي الغ��د وفي الغ��د. أو عبارة: أغمدوا س��يوفكم 
فق��د يبلله��ا الن��دى. أو الوصول إلى مغ��زى عبارة 
عطي��ل: إذا كفف��ت عن حبي فس��وف تعود حياتي 

إل��ى الفوض��ى ( ! وكلها عبارات صعب��ة خادعة بما 
يب��دو عليها من س��هولة أم��ام النظرة الس��طحية 
غي��ر الفاحصة. بينم��ا ال يعرف عم��ق أغوارها إال 
م��ن اجته��د ودرس وتأمل حتى يصبح ق��ادرا على 
التفس��ير والتحليل لو كان باحث��ا أو ناقدا ؛ أو قادرا 
على التجسيد الحي لو كان من صفوة المخرجين !
 ف��إذا عدن��ا إلى “ أك��ون أو ال أك��ون “ ولم يعمل 
المخ��رج عقله ليص��ل إلى تفس��ير له��ذا الحديث 
المعل��ن مع النف��س - وال��ذي قصد ب��ه مؤلفه أن 
يكون إفضاء مباش��را يسمعه الجمهور تعبيرا عن 
فك��رة مؤرقة أو همِّ مس��تحوذ عل��ى البطل يفلت 
م��ن عقال س��ريرته فينطل��ق منه بص��وت عال ؛ 
لخرج��ت الكلم��ات خام��دة عارية ع��ن معناها إلى 
اس��ماعه الجمهور ولوض��ع الممث��ل – مهما كانت 
موهبت��ه – ف��ي مأزق تردي��د ما اليع��رف معناه أو 
عجز عن الوصول إلى المغزى الكامن فيه .ولتخرج 
الكلمات – رغم المعان��اة الظاهرية التي بذل فيها 
جه��دا مضنيا – باردة ضالة تائه��ة ال تجد معناها. 
وم��ن ثم تعب��ر على المش��اهدين طائ��رة فال فال 
تمثل نقطة ارتكاز للنص كما أريد لها وكما فهمها 
النق��اد والمتعاملين مع النص الشكس��بيري على 
م��ر العصور. وكم��ا هي أيض��ا مكتن��زة بالمعنى 
تنتظ��ر تأويال جديدا يقوم به مخ��رج مبدع أو ناقد 
مستكش��ف حاد البصيرة من القل��ة الذين يمثلون 
نموذجا هام��ا للناقد " باعتباره مفكرا. والذين يقع 
عليهم عبء تصحي��ح العالقة بين الناقد والمخرج 
وتثبيته��ا في إطاره��ا الصحيح ال��ذي ال عالقة له 
بمهاترات األغليبة العظمى م��ن الصحفيين هواة 
النقد أو محترفيه. وال بأصحاب الثقافة الس��ماعية 
والذي��ن يلوك��ون بألس��نتهم عب��ارات فارغ��ة من 
المعن��ى أو يحمل��ون أختاما قديم��ة وقوالب جاهزة 
يضعونها على األعم��ال الفنية – أو يجربون وضع 
األعم��ال الفنية فيها – فإن جاءت على مقاس��اتها 
صّحت. وإن لم تناسبها سقطت من وجهة نظرهم 
الضيق��ة المحدود وطردت من س��احة الفن بعد أن 

حرمت م��ن رحمة النق��د ورضا من يدع��ي القدرة 
علييه بلبس مس��وحه وطيلس��اناته حتى ولو كان 
قد اغتصبها عنوة أو قام بسرقاتها أو انتحال هوية 

من لهم الحق في ارتدائها ! 
بقي��ت ثمة إش��كالت أخ��رى للنص المس��رحي 
م��ع المخرجي��ن و " المعدِّين " تجدر اإلش��ارة إليها 
ومنها تعرض��ه لالختصار أو لالختزال تعّلال بطوله 
الزمن��ي. وبأن إيق��اع العصر اليحتم��ل زمن عمل 
م��ن ثالثة فص��ول أو ال يحتمله المش��اهد الحالي. 
وه��ي حجة واهية تخفي عجزا كبي��را خلفها. إذ لو 
كان العرض قويا أمينا ش��يقا محافظا على إيقاعه 
مجس��دا بطاق��ة تمثيلي��ة ق��ادرة وخط��ة حركية 
مناس��بة حّية وفي إطار منظري صحيح ؛ الس��تمر 
ش��وق الجمهور متصاعدا ومتابعته متشبثة. لكن 
السبب الحقيقي يكمن في ذلك الجهد المبتور من 
قب��ل كثرة م��ن المخرجين أصح��اب النفس الفني 
القصي��ر. مثلما يعود أيضا إل��ى رغبة البعض من 
منظمي العروض والمشرفين عليها في أن تنتهي 
المهمة بس��الم وتمر المناس��بة م��رور الكرام دون 
ان يفطن��وا إل��ى أنهم بذلك يذبح��ون أصحابه كما 
يحرمونه��م م��ن اكتش��اف أنفس��هم والتجديد ف 
س��يأدائهم أو إصالح ما يبدو ف��ي العمل من ثغرات 
ال تكتش��ف إال بتوالي ليالي العرض وتنوع جمهور 

المشاهدين !
ومن إش��كاليات الن��ص المس��رحي أيضا أيضا 
س��طو بعض م��ن ينتس��بون للكتابة المس��رحية 
– أو يدعونه��ا – على أفطار أعم��ال أخرى أجنبية 
أو عربي��ة. حي��ث يعي��دون كتابتها باس��ماء جديدة 
للش��خصيات وم��ع تغيي��ر لألمكن��ة واآلح��داث ال 
يفل��ح في حج��ب الجريمة ع��ن عين ناق��د خبير أو 
مش��اهد مثقف مس��رحي واس��ع االط��الع. كما أن 
من إشكالياته التي تفش��ت حتى أصبحت معتادة: 
إدعاء بعض المخرجين أنهم يقدمون ما يسمى ب 
" رؤية إخراجية ". ويصرون على كتابتها وتثبيتها 
في اإلعالنات والرامج المس��رحية ك��ي يتقاضون 
مقابال مالي��ا أو مكافآت وأجور عليه��ا. وبما يحمل 
ذلك من مغالطة علمية ومن ابتزاز مالي ال يستند 
على أي أس��اس. ذلك ألن تلك " الرؤية " اإلخراجية 
هي قل��ب عمل المخ��رج وجوه��ره. لكونها تحمل 
وجه��ة نظره وتعين زاوية تنا ول��ه وطابع معالجته 
للن��ص الدرام��ي. مثلما تس��مح له بإع��ادة ترتيب 
المش��اهد و بالحذف واالختص��ار والتعصير طالما 
كان ذلك مس��تندا إلى حجة فني��ة قوية و إلى مبرر 

مقنع ومنطق سليم .
بقي��ت اإلش��كالية األخيرة وهي: إش��كالية فهم 
والتعام��ل  والمس��رحية  الدرامي��ة  المصطلح��ات 
بهم��ا .. حيث يجّرنا ذلك إلى م��ا أصاب بعضها من 
خلل في الفه��م وتحريف في الدالل��ة واختالل في 
التطبي��ق. وأوله��ا هو ما يس��مى " اإلع��داد " الذي 
انتش��ر وراج تاريخي��ا – في مس��رحنا - م��ع قيام 
الكاتبة الراحل��ة " أمينة الصاوي " في الس��نينيات 
بتحوي��ل بع��ض رواي��ات الكات��ب الكبي��ر نجي��ب 

محفوظ إلى مسرحيات هي و " معدين مصريين " 
آخرين. ومن يومها س��رت الكلمة وانتشرت كما تم 
اللجوء كثي��را إليها كحل يرفد الحركة المس��رحية 
بنص��وص ح��ال فقره��ا أو افتقارها إل��ى الكتاب. 
وبالطبع فإن هذه التس��مية موصومة بعدم الدقة 
ألن كلم��ة " اإلع��داد " هذه ليس��ت أكث��ر من كلمة 
تحمل معنى " عاما " وتوصل إلى داللة واسعة غير 
محددة بمعنى تجهيز أي شيئ أو إعداده ليكون هو 
نفسه في حالة أفضل ؛ أو ليكون شيئا آخر بمروره 
على مرحلة تالية: كأن نقول إعداد الخضار للطبخ 
أو إعداد المائدة أو إعداد الطفل للمستقبل أو إعداد 

الغرفة للنوم ..الخ .
أما الكلمة الصحيحة – أو المصطلح – في هذه 
الحال��ة فه��و الكلم��ة اإلنجليزية – ب��ل األوربية – 
وال��ذي ال نجد ل��ه مرادفا موفقا في تعريبه س��وى 
كلم��ة " تدريم " الت��ي أقرها ويس��تخدمها بعض 
المس��رحيين في دولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
وربما في المغرب العربي وينبغي تعميمها وإشاعة 
اس��تخدامها. بنما تتبق��ى كلمات مث��ل: التمصير 
والتكوي��ت والتونس��ة والتعمي��ن واللبنن��ة – على 
س��بيل المثال – تحمل الكثير م��ن الخلط والكثير 
من االش��تباه. تمام��ا مثل كلم��ة " تعري��ب " التي 
طالما قصد بها " تحويل العمل المسرحي األجنبي 
إلى عمل وطني في وس��يط مكاني محلي وتغيير 
أس��ماء ش��خصياته وأماك��ن أحداث��ه األجنبية إلى 
أس��ماء ومواطن محلية " .. فيم��ا ينصرف المعنى 
األصل��ي الصحي��ح للكمة إل��ى واج��ب " الترجمة " 
ودورها .. أي إلى النقل إلى اللغة العربية الفصحى 

وبنفس أسماء الشخصيات واألماكن .
ث��م مصطل��ح " الداراماتورج��ي وال��ذي اش��تق 
من اس��م الفاعل " درامات��ورج " وهما مصطلحان 
ألماني��ان اش��تقهما الكاتب المس��رحي " لس��ينج 
 " كتاب��ه  ف��ي  ؛   15-2-1781  \  22-1-1729
الدراماتورج��ي الهامبورجي��ة  " نس��بة إلى مدينة 
 Talia هامب��ورج حي��ث كان يعمل بفرقة مس��رح
الش��هير. وهو مصطلح أصابه الكثي��ر من أخطاء 
الترجمة وتحريف المعنى وضالل التفس��ير. شأنه 
شأن مصطلح " المعادل الموضوعي. أما مصطلح 
" المع��ادل المرئ��ي " المس��تخدم والمنتش��ر – أو 
المتفش��ي – بين المخرجين ومصمم��ي المناظر 
المسرحية فهو اشتقاق خاطئ وقياس لغوي على 
س��ابقه يلوكه البعض بألس��نتهم أويعلمه آخرون 
" أكاديمي��ون " لطالبهم دون أي أس��اس علمي أو 

مرجعية سوى مجرد السماع !
تلك نم��اذج م��ن إش��كاليات النص المس��رحي 
عرضناه��ا وتعرضن��ا له��ا تعرض��ا ال يغل��ق باب 
االجته��اد في ش��رحها وتأويل أس��بابها بل يفتحه 
مس��تنقبال مرحبا بكل جهد. بينم��ا تتبقى الحلول 

تنتظر فتحًا لمفاتها نظنه مفيدا بكل تأكيد ! 

كاتب وباحث مسرحي مصري

بيتر بروك

سكون
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المسرح واأليديولوجيا
مقاربات ديالكتيكية... 

تشابكات جمالية
في إطار العالقة الديالكتيكية بين الفن 

واأليديولوجيا، أو بين الثقافة واأليديولوجيا، يطرح 
عدد من الباحثين التكنوقراطيين في مجال الفنون 

واآلداب سؤالهم المركزي حول مفهوم التبعية، 
والفرز والبناء. َمن ينتج اآلخر؟ ومن يدور في فلك 

اآلخر؟ ومن يحدد ماهية هذا اآلخر؟
• هل الفن ُينتج األيديولوجيا؟

• أم ُتنتج األيديولوجيا الفن؟
• هل تبني الثقافة األيديولوجيا؟

• أم تعمل األيديولوجيا على بناء الثقافة وتوسيع 
مداراتها؟

• َمن منهما يقرر شكل وجود اآلخر ويدفع به الى 
المتلقي؟

إثارة الموضوع على هذا النحو، تعيد إلى 
األذهان إشكالية العالقة القديمة المتجددة 

بين الشكل والمضمون بكل التباساتها 
وتماهيها وتناقضاتها أحيانًا... سواء على 
مستوى المقاربات الفكرية أو التشابكات 

اإلستاطيقية.
*  د. نادر القّنة

ال ش��ك أّن دوراني��ة العالق��ة الديالكتيكي��ة بي��ن 
المرتكزي��ن تضعن��ا أمام عالقة التباس��ية، ش��أن 
كل العالق��ات اإللتباس��ية الناش��ئة ع��ن دوراني��ة 
الثنائيات، والتي أوالها: التفكير النقدي في أطواره 
المختلفة ش��يئًا من الرعاي��ة واالهتمام، وبخاصة 
مع س��يادة الفكر االشتراكي في آداب وفنون الُكتلة 
قابل��ه  وم��ا  اإلش��تراكية  والمجتمع��ات  الش��رقية 
م��ن تعزيز مباش��ر للفك��ر الليبرالي ف��ي الواليات 
المتحدة األمريكية، ودول غرب أوروبا، والمجتمعات 
الرأسمالية في دول الشرق األوسط.. حيث انعكس 
ه��ذا الفكر على مختلف مناش��ط الحياة، والتعليم 
والمعرفة. فلم يظ��ل حبيس النظرية االقتصادية 
والسياسية والفلسفية، واالجتماعية، بل طال كل 

شءي، وفي مقدمتها الفنون اآلداب والثقافة.
إذن ه��ي عالق��ة ضمنية دورانية ملتبس��ة بين 
ثنائي��ات تكاملي��ة يكش��ف الواحد منها ف��ي إطار 
التفاع��الت الفني��ة والثقافي��ة واألدبي��ة، وبالطبع 
من بي��ن ذلك كله المس��رح والس��ينما، ويوازيهما 

باألهمية الفنون التشكيلية والقصة والرواية.
م��ن ه��ذا المنطل��ق ال ينك��ر الباح��ث فيص��ل 
قرقطى طبيعة هذه العالقة اإللتباس��ية في الفن 
واألدب ويؤكد بأنه "بداي��ة، ال بد من اإلقرار أن ثمة 
عالقة ملتبس��ة بينهما، وهذه العالقة يتفرع عنها 
ومنه��ا تناقضات، وإش��كاالت عس��يرة على الفهم 

أحيانًا"

ومع هذا اإلقرار الصريح والواضح، فإنه يرى من 
وجه��ة نظره بأن "بداية الفهم تنطلق أساس��ًا من 
تفح��ص المصطلحين كلٌّ على ح��دة، وكيف نظر 
إليهما أهم نقاد القرن العش��رين، لكي يتجلى لنا 
حدود التباي��ن.. والتقارب بينهم��ا، وما يكتنف هذا 
التق��ارب التباين من مفارق��ات تفرض جداًل حتميًا 
في ماهية هذه العالقة الملتبس��ة بينهما، بل من 

مختلف األجناس األدبية األخرى"
رغم هذه العالقة االلتباس��ية، والتي تبدو أحيانًا 
ش��ديدة الضبابية ف��إن قرقطي س��رعان ما يقرر 
بأن "النص ليس نتاجًا أيديولوجيًا، بل هو ضرورة 
أيديولوجية، ألن عصر التخيل هو المصطلح الذي 
ال يمكن أن تطلقه على أكثر أش��كال األيديولوجيا 
إمت��الء أي الف��ن... هذا على الرغم م��ن أن التمزق 
الحاص��ل بين الفك��ر والواقع لن ُيش��كل، أو يكون 
ضمان��ة لمعرفة.. رغم أنه نوع من أنواع المعرفة. 
وبالتال��ي يحق لنا طرح الس��ؤال عل��ى نحو مغاير 
نسبيًا: هل يعكس الفن أيديولوجيا ويعرضها في 
شكل فني، أم أّن الفن يكشف األيديولوجيا ويميط 

اللثام عنها إذ يعطيها شكاًل وبنية؟"
ال يتوق��ف قرقطي كثيراً عن��د موضوع العالقة 
الثنائية بي��ن الفكر والواقع، وال يدرس��ها في إطار 
األبيس��تولوجية عل��ى نحو تطبيق��ي، رغم كونها 
تع��د الركي��زة األول��ى، أو الب��ذرة األولى لتأس��يس 

مجتمع النهضة، وسيادة عصر التنوير.

ال يتوقف قرقطي 
كثيرًا عند موضوع 

العالقة الثنائية بين 
الفكر والواقع، وال 

يدرسها في إطار 
األبيستولوجية على 

نحو تطبيقي

كارل ماركس  فيصل قرقطى

سكون
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المنظوم��ة   " إن  السس��يولوجيون  ي��رى  لذل��ك 
الفكرية تظل أفكاراً سياس��ية عامة، إلى أن يتبناها 
فك��ر جماع��ي، وإرادة جماعية، يس��عيان لتطبيقها 
بنجاح أو بفش��ل". وهنا يطرحون على سبيل المثال 
كيف تبنت الحركة العمالية الناشئة في القرن التاسع 
عش��ر أفكار ماركس، لتحولها إل��ى أيديولوجية. تمَّ 
بموجبها تشكيل الوعي في المجتمعات اإلشتراكية. 
وعلى ض��وء ذلك دخل��ت العقيدة الماركس��ية أوجه 
صن��وف األدب والفن��ون في تلك المرحل��ة والمرحلة 

التالية. ومن بين ذلك المسرح.
وف��ي م��وازاة ه��ذا المث��ل نذكر كيف س��اهمت 
كتابات الناش��ط المس��رحي برنارد شو في توسيع 
دائرة اإلش��تراكية الفابية، عب��ر تطوير ديناميكي 

شهدته األيديولوجية اإلشتراكية ذاتها.
وهن��ا، لس��نا بحاجة إل��ى اس��تعادة األدوار التي 
لعبها الفنانون واألدباء الشبان في أوروبا في إعادة 
توليد مشتقات جديدة لآلداب والفنون اإلشتراكية، 

والتي حملت عناوين مثل:
• االشتراكية الواقعية 

• االشتراكية الفنية

• االشتراكية النقدية
• االشتراكية األوروبية

• االشتراكية الفابية
وغيرها من المس��ميات الت��ي ظهرت في النقد، 
والرواي��ة، والمس��رح، والقص��ة، وفيم��ا بع��د في 

السينما.
يرى السس��يولوجيون إن التجرب��ة هي المعيار 
الحقيق��ي لبلورة الصياغ��ات األيديولوجية بمعنى 
التطبيق على أرض الواقع فعليًا بمش��اركة الُنخب 
الثقافي��ة والفني��ة واألدبي��ة..." في معنى أوس��ع، 
تش��ارك فئ��ات المثقفي��ن ف��ي اإلب��داع الفكروي، 
وتولد النظرية السياس��ية ف��ي حلقة عليا، ضيقة 
نس��بيًا، تضم المثقفين، العقائديين، الفالسفة، 
القادة السياس��يين، الكّتاب، وتض��م أحيانًا األدباء 
والمتأدبين، يبقى أن خصوصية األفكار السياسية 

تكمن في تحولها إلى واقعة إجتماعية"
عل��ى أرض الواق��ع، ووف��ق الممارس��ة الفعلية 
المؤط��رة بالتجربة الحياتي��ة والفنية واألدبية تأخذ 
األف��كار/ األيديولوجي��ات أبع��اد مختلف��ة، وتنم��و 
وتتطور، وتع��اد صياغتها من مرحل��ة إلى مرحلة، 

ف��ال تبقى على ما ه��ي عليه، فالتجرب��ة تغنيها أو 
تدمرها وهو ما يعكس��ه دومًا المسرحيون الشباب 
في اشتغاالتهم الفنية اإلبداعية، فال يتوقفون عند 
مفهوم قداسة الفكرة، أو النظرية، أو األيديولوجيا. 
فعبر التمرد أو فعل الثورة في الفن واألدب يكسرون 
القواع��د، ويتج��اوزون األصول،ويغي��رون الواق��ع، 
ويركب��ون أجنح��ة المس��تقبل. وه��و ما عب��ر عنه 
االنتروبولوجي��ون والسس��يولوجيون بالق��ول:" إن 
المنظوم��ة الفكرية حين تواج��ه التجربة، تنحط أو 
تغتني، تتطور فتكوِّن تيار أفكار سياسية، وتشكل 
تقني��ة تحليل. وفع��ل، حتى النظ��ام الواحد يمكنه 
تولي��د تي��ارات متماي��زة أو متعارضة. الماركس��ية 
تتحول في عصرن��ا إلى ماركس��يات:ديموقراطية 

اشتراكية لينينية أو مادية".
ولك��ن م��اذا ع��ن تفاع��الت وتقارب��ات الثنائية 
المّول��دة للتجرب��ة اإلبداعية: الفن/ ومنه المس��رح 
واأليديولوجي��ا، أعن��ي ثنائية التقاب��ل أو التناقض 

داخل بنية المعادلة الواحدة:
• الفن واألدب والثقافة مقابل األيديولوجيا 

• أو ديناميات االيديولوجيا مقابل اإلبداع الفني 

واألدبي.
وهن��ا نتس��اءل م��ن جديد : ه��ل يمك��ن لنا أن 
نتخيل عماًل فني��ًا أو إبداعيًا ب��ال مرتكزات فكرية؟ 
بمعن��ى ه��ل يمكن لن��ا أن نبن��ي صياغ��ات فنية 
إبداعي��ة بال خطاب أيديولوج��ي؟ وبالتالي ما قيمة 
ه��ذه التجربة إن كان��ت مفرغة م��ن مضامينها أو 

أهدافها، أو رسالتها الفكرية.
ل��ن نطيل في ش��رح هذه المس��ألة، س��نذهب 
مباش��رة ال��ى الناق��د البريطان��ي تي��ري أيجلتون 
وكتابه النقد واأليديولوجيا الذي استعان به فيصل 
قرقطي في شرح إشكاليته ) النص واأليديولوجيا( 
يط��رح تيري منظ��وران متعارض��ان كما يقول 
قرقطي إذ يسوقهما من غير شروطات تفصيلية. 
"األول يرى في األدب والفن بعامة مجرد أيديولوجيا 
أخذت ش��كاًل فني��ًا وبالتالي ف��إن األعم��ال األدبية 
جميعها س��جينة الوع��ي الزائف، وه��ي غير قادرة 
عل��ى تج��اوز ح��دود األيديولوجيا للحص��ول على 
اعتاب الحقيقة. ويس��مى ايجلت��ون هذا النقد الذي 
يتبن��ى ه��ذا الموقف نقداً ماركس��يًا مبت��ذاًل. وهو 
بالتالي ال يس��تطيع أن يفسر كيف يمكن لألدب أن 

يتحدى االفتراضات األيديولوجية لعصره.
أما المنظ��ور الثاني فهو يتمث��ل في عمل واحد 
م��ن أكثر النقاد الماركس��يين براعة وهو ارنس��ت 
فيش��ر الذي يرى في كتابه الفن ضد األيديولوجيا، 
أن الف��ن األصي��ل يق��وم دائم��ًا بتصعي��د ح��دود 
األيديولوجي��ا لعص��ره، مانحًا إيانا تبص��راً بوقائع 
تعم��ل األيديولوجيا عل��ى إخفائها ع��ن ناظرينا.. 
ث��م ال يلبث أن يعود ايجلتون ليرى، ويتبنى منظور 
التوس��ير الذي يرى أن الفن ال يمكن اختزاله الى ما 
ه��و مجرد أيديولوجيا.. إن له عالقة باأليديولوجيا، 

ولكنه ليس مجرد انعكاس لها". 
أصحاب نظرية الوضعية المنطقية يقصون األدب 
والفن عن مجال المعرفة كونه ال يتجاوز في نظرهم 
ح��دود االنفع��ال واالنطب��اع، وبالتال��ي ف��إن حضور 
االبداع هنا يكون قصراً على الوظيفة االستاطيقية/ 

الجمالية فيصبح الجمالي مقابل المعرفي.
تمرد أصحاب المدرسة الواقعية في الفن واألدب 
على هذه المقولة، وعلى هذا الرأي. ورأوا أن الفن/ 
وفي طليعته المس��رح "يمثل اس��لوبًا في التفكير 
والمعرف��ة، وم��ن ثمَّ تصب��ح مقولة )الف��ن للفن( 

عالقة ملتبسة
 بداي��ة الفه��م تنطل��ق أساس��ًا م��ن 
عل��ى  كلٌّ  المصطلحي��ن  تفح��ص 
ح��دة، وكيف نظ��ر إليهما أه��م نقاد 
الق��رن العش��رين، لك��ي يتجل��ى لنا 
ح��دود التباي��ن.. والتق��ارب بينهم��ا، 
وم��ا يكتن��ف ه��ذا التق��ارب التباي��ن 
م��ن مفارق��ات تف��رض ج��دالً حتمي��ًا 
في ماهي��ة هذه العالقة الملتبس��ة 
بينهم��ا، ب��ل م��ن مختل��ف األجناس 

األدبية األخرى.

المنظومة الفكرية 
تظل أفكارًا سياسية 
عامة، إلى أن يتبناها 
فكر جماعي، وإرادة 

جماعية، يسعيان 
لتطبيقها بنجاح أو 

بفشل

فيشر

سكون
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مقول��ة زائف��ة. فه��ي تقوم عل��ى أس��اس الجمال 
المحض، والنقد بصفته معرفة عن األدب يعكس 
معرف��ة حقيقية، وليس مجرد تعبيرات فضفاضة 
ع��ن مالحظات ش��خصية... ومثله مث��ل أي مجال 
معرفي آخر، فعالقة األدب بالمعرفة عالقة تبادلية 
انعكاس��ية تكون المعرفة العلمية في إطارها آداة 

لألدب، واألدب في المقابل أداة للمعرفة".
ثمة مقاربة نس��بية مع هذا ال��رأي يتبناه قرقطي 
استناداً إلى وجهة نظر تيري أيجلتون، من منطلق "أن 
األيديولوجي��ا دلتنا على الطريق الخالي��ة التي يختبر 
الناس بوس��اطتها العالم الواقعي، وهذا بالضبط ما 
يفعله األدب، حيث يشعرنا بأننا نعيش ظروفًا معينة 
ب��داًل من أن يقدم لنا تحلي��اًل مفهوميًا لهذه الظروف. 
ورغ��م وقوع األدب في ف��خ حب��ال األيديولوجيا دومًا، 
إال أنه يعم��ل دائمًا على إبعاد نفس��ه عنها إلى درجة 
ندرك فيه��ا المناب��ع األيديولوجية الت��ي يصدر عنها 
وبذل��ك يعم��ل األدب والفن عمومًا عل��ى تمكيننا من 
معرفةالحقيقة، تلك التي تحجبه��ا األيديولوجيا ألن 
المعرفة بالنس��بة ل )التوس��ير( ه��ي المعنى الدقيق 
للكلم��ة / المعرفة العملية... ولعل الفارق الكبير بين 
العلم والفن ال يكمن ف��ي كونهما يعالجان موضوعًا 
واحداً بطريقتين مختلفتين، إذ يقدم لنا العلم معرفة 
مفهومية بالوض��ع الراهن، في حين يذهب الفن إلى 
تقديم التجربة الخاصة بذلك الوضع، وهو ما يساوي 

بالضبط وبعادل األيديولوجيا في نظر التوسير".
مغاالة التوسير ال تقف عند هذا الحد، بل تتجاوز 
الواقع، كما تتجاوز التجربة، ونماذج التطبيق، وذلك 
حينما يع��ادل بين الوهم والخي��ال، بوصفه العادة 
الكتابية عند األدباء والفنانين واأليديولوجيا ويرى 
أن " الوه��م هو التجرب��ة األيديولوجي��ة، المألوفة 

للبش��ر، هو العادة التي يعمل عليها الكاتب، ولكنه 
بعمل��ه عليها يحولها إلى ش��ءي مختل��ف، ويمنحها 

شكاًل وبنية"
أوجهه��ا  ب��كل  المس��رحية  الممارس��ة  وألن 
وأش��كاالها، وأنماطه��ا، وإتجاهاتها تعد ممارس��ة 
ح��وارات  م��ن  يتخلله��ا  م��ا  عب��ر  ديموقراطي��ة 

ديالكتيكية تقوم على:
1 – ممارس��ة النقد في مختل��ف تدرجاته، وصواًل 
إل��ى ذروته من خالل التصري��ح ال التلميح، ومن 

خالل المباشرة.
2 – ممارسة فعل َمنطقة الحوار المتمدن وانتقاله 
دواليك بين الش��خوص المس��رحية، ما يكشف 
عن تقب��ل اآلخر، بل والتعود عل��ى تقبل االخر، 
والدخ��ول معه في لعب��ة حواري��ة للوصول إلى 

الحقيقة المجردة.
3 – الكشف عن النقائض.

4 – الحديث عن / وحول الحاضر والغائب معًا.
والتفطه��رات  الفكري��ة،  المقارب��ات  – تحدي��د   5

اللسيوثقافية.
6 – تحديد هوية الخطاب.

7 – تحديد زاوية الرؤية.
8 – تحديد المفاهيم القواعدية لمنطلقات الحوار.
9 – تحدي��د مس��احة الحري��ة فيم��ا هو مس��موح 

وممنوع.
10 – تحديد الهوية األيديولوجية.

إذن الح��وار المس��رحي بطبع��ه، واعن��ي ف��ي 
النهاية الممارسة المس��رحية، تقود الرؤية األدبية 
والبصري��ة إل��ى تحدي��د الهوي��ة األيديولوجية في 
التجرب��ة وتدف��ع به��ا ال��ى بل��ورة ص��ورة الخطاب 
الثقاف��ي في المس��رح بغض النظر إل��ى أين يريد 

تي��ري ايجلتون الوص��ول في ارائ��ه وانتقاداته في 
كتاب��ه )النق��د واليديولوجي��ا( وبغ��ض النظر عن 
مفاهي��م وأبع��اد التوس��ير التي تص��ل في بعض 
األحي��ان الى درجة التط��رف والمغاالة ف��ي القراءة 

والتفسير. 
وبالتال��ي، أع��ود إلى م��ا س��بق وأن طرحته في 

سياق هذه اإلشكالية:
ه��ل يمك��ن لن��ا ان نتخي��ل تجرب��ة مس��رحية ب��ا 

خطاب فكري؟
• وعلى ضوء ذلك ما هوية هذا الخطاب؟

• من الذي يتبناه ويدافع عنه؟
• ما اساساته ومرتكزاته وغاياته؟

• َمن هم الذين يقفون ضده؟
• ما تاريخه؟

• ما طروحاته؟
• ما المراحل التجددية التي مرَّ بها؟

• ما مساحته ودرجة إتساعه وانتشاره؟
هذه األس��ئلة وغيرها من األسئلة اإلستفهامية 
والمشاكس��ة، تؤكد على حضور األيديولوجيا في 
الخطاب الثقافي المسرحي، بل وتذهب بنا معرفيًا 
إلى إعادة قراءة التاريخ المس��رحي االنس��اني من 
جذوره األغريقية واألس��اس الميثولوجي الذي قام 
علي��ه. لنتبين أن��ه كان يحمل قدراً من السياس��ة، 
أي ق��دراً م��ن الص��راع بي��ن الق��وى المتناقض��ة. 
بمعنى قدراً من صراع األيديولوجيات. وهنا تكفي 
اإلش��ارة إلى رائعة س��فوكليس: )أودي��ب(، ورائعة 
يوربي��دس: )بروميتي��وس ف��ي األغ��الل( وما جاء 
في موازاة هاتين التجربتين من تجارب مس��رحية 
تحتم��ل طاب��ع األدلج��ة الفكري��ة. فنح��ن "كثيراً 
م��ا نربط المس��رح بالمجتم��ع أو نعطي تفس��يراً 
اجتماعي��ا للمس��رح في جمي��ع أش��كاله، باعتباره 
صورة من الواقع االجتماعي. ومجمل اآلثار األدبية 
التي ُكتب��ت في فترات التغييرات الفلس��فية كانت 
تنتق��ل بمجتمعاته��ا من حال الى ح��ال. وفي هذه 
الفترات كان المسرح وال يزال أقدرها على تصوير 
المجتمع��ات بتحوالته��ا االقتصادي��ة واالجتماعية 
والسياس��ية. باعتب��ار المس��رح ف��ن صدامي من 
خ��الل ص��راع األيديولوجي��ات الغائب��ة او المغيب��ة 
والحاض��رة في ظل مواق��ف مختلفة بي��ن األفراد 
ح��ول العال��م والمجتمع واإلنس��ان وس��بب ذلك أن 
األيديولوجي��ات تق��وم عل��ى األف��كار والعواط��ف 
والمواق��ف السياس��ية.. وه��ي تتس��م باألس��لوب 
اإلصالح��ي أو الثوري الذي يهدف ال��ى تغيير الواقع 
وظروف المجتمع إذ ش��ملت األيديولوجيا كل منهج 
فكري طالب بتحرير اإلنسان من الظلم وسعى إلى 

تحقيق العدالة والمساواة بين اإلنسان وأخيه".
في تقديراتي الش��خصية أن اإللتباس الش��ديد 
الذي وقع فيه��ا النقاد والباحثون والدارس��ون لهذه 
القضي��ة، إنه��م اعتب��روا كل خط��اب أيديولوجي 
تحمله تجربة مس��رحية ما، تعني االلتزام الحزبي 
والتنظيم��ي س��واء للمؤل��ف أو المخ��رج او الجه��ة 
المنتج��ة للعمل، بهذه األيديولوجي��ة أو تلك. وهذا 

بح��د ذات��ه ال يعكس الحقيق��ة وال تص��ح في كل 
األح��وال والظ��روف، وال مع كل رجال المس��رح من 
ُكّت��اب ومخرجين وفنانين وفنيي��ن... والنماذج في 
ذلك كثيرة ومتعددة، سواء في التجربة المسرحية 
العالمية أو العربية. فبريخت تبنى في مس��رحياته 
األيديولوجي��ة الماركس��ية ول��م يك��ن ملتزم��ًا أو 
منظمًا في الحزب الشيوعيز وميخائيل بولجاكوف 
داف��ع ع��ن األيديولوجي��ة الرأس��مالية والقيصرية 
الروس��ية ولم يكن َمنتميًا إلى مؤسس��ة رأسمالية 
ف��ي اإلتحاد الس��وفييتي )الس��ابق(. وهارلود بنتر 
دافع ع��ن المضطهدي��ن والمس��حوقين ولم يكن 
عضواً في أي حزب يس��اري. وفي المسرح العربي 
دافع أميل حبيبي عن االس��الم واألدلجة اإلسالمية 
وهو المس��يحي الش��رقي، ومحيي الدي��ن زنكنة 
داف��ع ع��ن القومية العربي��ة في مس��رحياته وهو 
الكاتب الك��ردي، ودون أن ينتمي إل��ى حزب البعث. 
وهك��ذا فعل ممدوح عدوان في مس��رحياته حينما 
داف��ع ع��ن البروليتاريا وحرك��ة الش��بيبة والعمال 
والمناضلي��ن من غي��ر أن يكون منتمي��ًا الى حزب 
أو تنظيم يس��اري. إن العمل المس��رحي اإلبداعي 
"يس��عى دائمًا الى خلق بون ومس��افة بينه وبين 
األيديولوجي��ا حت��ى ال يتحول الى رطان��ة مقوالت 
جام��دة، رغ��م تمس��كه وإيمان��ه العمي��ق والجاد 

بمقوالت وأسس هذه األيديولوجيا أو تلك".
وألن الش��باب، ومس��رح الش��بيبة كان دومًا هو 
رهاننا الحقيقي، على كسر هذا الجمود، واإلنقالب 
على واق��ع الحال بغية تغييره، وانت��اج واقع حياتي 
وثقافي أفضل... فقد تكس��رت الكثير من تقاليد 
الحركة المس��رحية عبر قاط��رة )التمرد( بوصفها 
فعل حركي مؤطر أيديولوجيا يسبق اندالع الثورة، 
س��واء الث��ورة عل��ى األنس��اق واالش��كال الفنية او 
الثورة على المفاهيم األيديولوجيا الصنمية ذاتها.

م��ن هنا ص��ار التجدي��د صيغة تالزمي��ة مع كل 
حرك��ة مس��رحية ش��بابية متم��ردة، س��اعية نحو 
التط��ور والتغيي��ر فالحي��اة ال يمك��ن أن تس��تكين 
ف��ي ديناميكتها عل��ى وتي��رة واحدة. وإال س��قطت 
ف��ي القولب��ة، والُقطبية والنموذجي��ة وصار االنتاج 
المس��رحي الشبابي مجرد نس��خة متطابقة مع ما 
يفرزه األباء من ابداعات فنية، س��واء على مستوى 
الكتابةالنصي��ة المؤدلجة أو على مس��توى مظاهر 
التقنيات الجمالية البصرية المحّملة بروامز وكودات 
األدلجة، وحينما نتحدث عن مس��رح الش��باب هنا ال 
نتوقف فقط عند حدود العمل المؤسس��اتي لقطاع 
مسرح الشباب، بل ما يعنينا هوالحديث عن الوعي 
الش��بابي المدرك لمعطي��ات األدلج��ة وطروحاتها، 
س��واء انطلق��ت ف��ي ظ��ل مس��ارح الخصوصية أو 
المس��ارح العام��ة... الوعي الش��بابي، الق��ادر على 
إمتصاص األيديولوجي��ا، والتمرد على ما هو كائن، 
وانتاج مس��رح جديد، ولكن كي��ف فهمنا صيغة هذا 

التمرد؟ وهو ما يخص الجزء التالي من البحث. 

*  أكاديمي مسرحي فلسطيني 

الهوامش:

 www.ahewar.org ،1- فيص��ل قرقطي، الن��ص واأليديولوجيا، الحوار المتم��دن
بتاريخ 18/7/2005م

2- المرجع نفسه

3- المرجع نفسه 

4- د. خليل أحمد خليل، مفاتيح العلوم اإلنس��انية، منش��ورات: دار الطليعة، بيروت 
1989 ص 54

5- المرجع نفسه ص 54

6- المرجع نفسه ص 54

7- فيصل قرقطي، المرجع السابق

8- د. نبي��ل عل��ي، العق��ل العرب��ي ومجتم��ع المعرفة/ مظاه��ر األزم��ة واقتراحات 
بالحل��ول، ج 2 ، سلس��لة عالم المعرفة ع )370( ديس��مبر 2009، منش��ورات: 

المجلس الوطني للثقافة والفنون واألداب، الكويت 2009 ص 200 

9- فيصل قرقطي، المرجع السابق

10- المرجع نفسه

11- محمد عبد الزهرة الزبيدي، بناء األيديولوجيات في الفكر المس��رحي المعاصر، 
 www.ahewar.org الحوار المتمدن ، ع )2997( 6 /5/2010 م

12- فيصل قرقطي، المرجع السابق

13- د. كمال أحمد غنيم، المس��رح الفلس��طيني/ دراس��ة تاريخية نقدية في األدب 
المسرحي، ط 61، منشورات: دار الحرم للتراث، القاهرة، 2003م، ص 31

النقد وااليديولوجيا
إذن الحوار المسرحي بطبعه، واعني 
ف��ي النهاية الممارس��ة المس��رحية، 
تق��ود الرؤي��ة األدبي��ة والبصري��ة إلى 
ف��ي  األيديولوجي��ة  الهوي��ة  تحدي��د 
التجرب��ة وتدفع بها ال��ى بلورة صورة 
الخطاب الثقافي في المسرح بغض 
النظ��ر إلى أي��ن يريد تي��ري ايجلتون 
الوص��ول ف��ي ارائ��ه وانتقادات��ه ف��ي 
كتابه )النق��د وااليديولوجيا( وبغض 
النظ��ر عن مفاهيم وأبعاد التوس��ير 
الت��ي تصل ف��ي بعض األحي��ان الى 
درجة التط��رف والمغاالة ف��ي القراءة 

والتفسير.  هارلود بنتر

ممدوح عدوان

سكون
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 في مالمحه الش��فافة شغف وولع بالقصص التي 
حملها عن ص��وت أمه وحكايات ج��ّده. وفي عينيه 
ترتس��م حكايا وأساطير رآها ماضيا فجسدها في 
الحاضر حديثا. بادرنا أنطوان المعلوف بابتس��امة 
دافئ��ة تختص��ر مس��يرة رج��ل مثقف ع��اش من 
الماضي والحاض��ر الكثير ليخَطه ف��ي لغة جديرة 
باإلحتفال. لغته فصحى، يحّبها وتلبيه في تصوير 
رؤياه ورسم شخصياته. فتصبح بذلك رؤياه شعرا 
وبالتالي يكون مس��رحه ش��عرأ خارجا عن المألوف 
يس��تحق علي��ه أال تبخ��ل عن��ه جمعي��ة أصدق��اء 
الكتاب" بجائزة أفضل مس��رحية عن "البعل" عام 
1959، و"باب��ل" 1960، و"اإلزمي��ل" 1961. كم��ا 
اس��تحق نيل الجائزة األولى في الش��عر عن جدارة 
عن قصيدت��ه "المعرفة" وذلك م��ن إذاعة باريس 
العربي��ة. أما مس��رحية "جاد" فق��د حصدت جائزة 
األونيس��كو – باريس عن أفضل مسرحية عربية 
بي��ن 1968 – 1970 وق��د أعطي��ت ل��ه محليا في 
لبنان ثم عربيا ف��ي القاهرة، ثم دوليا في باريس 
حيث صدَقت النتيجة من قبل المؤسس��ة العالمية 
للمس��رح. كم��ا كت��ب مس��رحية "عنت��ر وعبلة"، 
ف��ي نص أوب��را ج��اّدة لعَلها األولى م��ن نوعها في 
العربية. ومسلس��ال تلفزيونيا اسمه "لوحة وكذبة 

ملَونة" وغيرها العديد م��ن الكتابات والمحاضرات 
والنشاطات الثقافية, األدبية والفكرية السياسية. 
أما كتابه "مدخل إلى المأس��اة والفلسفة المأسية" 
فهو يعد في طليعة الدراسات المأسوية في العالم 
العرب��ي. أم��ا "اإلزمي��ل" فاتحة المس��رح اللبناني 
الحديث كانت ق��د خلقت معركة حّف��زت الكثيرين 
إل��ى الكتابة والعمل ف��ي المس��رح وكان لها تأثير 

مهم على مسيرة هذا األخير. 

أنطوان المعلوف و"بخيل" مارون نقاش.
تتح��َدث في كتاب��ك "مارون نقاش" كم��ا لو أن األخير 
تأخ��ر عن تقدي��م البخي��ل لكانت الحركة المس��رحية 
العربية كلها تأخرت عن الظهور، فكيف تفّسر ذلك؟

ف��ي الحقيقة، صحي��ح أنه ل��و تأخ��ر النقاش عن 
تقدي��م مس��رحية "البخي��ل" لربم��ا كان��ت والدة 
المس��رحية العربية تأخرت أيض��ا. فمارون نقاش 
كان تاج��را باألس��اس، وخ��الل رحل��ة تجاري��ة ل��ه 
ف��ي إيطالي��ا، تع��َرف بالمس��رح اإليطال��ي وتأَثر 
بالف��ن التمثيلي وقرر أن يس��تورد معه هذا الفكر 
"المس��رحي" من دور األوبرا اإليطالية إلى الوطن 
ف��ي الع��ام 1846. وبش��كل خاص م��ن "أوبرا دي 
ميالنو" التي تميَزت حينذاك بكونها عمال مسرحيا 

 لو تأخر بخيل النقاش ...لتأخر المسرح العربي

 وجهة مسرحية 
لبنانية بتوقيع 

أنطوان معلوف
   هو أستاذ جامعي، وروائي، وباحث، وكاتب مسرحي. هو أول من وصلت مسرحياته 
إلى الخشبة في المرحلة الحديثة وأول من حصل على جائزة لجنة مهرجانات بعلبك 
الدولية. كتاباته، "تنقر على وتر اإلنسانية العميقة وفكرة الوجود القدرية". أعماله، 

تذكرته إلى الخلود في ذاكرة المسرح واألدب العربي. إنه األديب اللبناني أنطوان 
المعلوف التي تحوي أعماله كنزا من التراث اإلنساني. هو الضليع في تحميل طيات 

كلماته ما يشعر القاريء أو المتفّرج بأَن الخيال في طبيعة جمالية كما في المسرح، 
هو حاجة ماسة للعقل والقلب وتخليدا مستمرا للتراث اإلنساني والجمالي. 

بيروت - سوزان سرور هيكل

بطاقة شكر 
من المسرحيين 

اللبنانيين لسلطان 
القاسمي على 
مهرجان بيروت 

اإلزميل
حص��ل معل��وف عل��ى جائ��زة أفضل 
مس��رحية ع��ن "البعل" ع��ام 1959، 
و"بابل" 1960، و"اإلزميل" 1961. كما 
استحق نيل الجائزة األولى في الشعر 
ع��ن ج��دارة ع��ن قصيدت��ه "المعرفة" 
وذل��ك من إذاعة باري��س العربية. أما 
مس��رحية "ج��اد" فقد حص��دت جائزة 
أفض��ل  ع��ن  باري��س   – األونيس��كو 
مس��رحية عربية بين 1968 – 1970 
وق��د أعطي��ت ل��ه محلي��ا ف��ي لبنان 
ث��م عربيا في القاه��رة، ثم دوليا في 
باري��س حي��ث صدَق��ت النتيج��ة من 
قبل المؤسس��ة العالمية للمس��رح. 
كم��ا كتب مس��رحية "عنت��ر وعبلة"، 
في نص أوبرا جاّدة لعَلها األولى من 

نوعها في العربية.

سكون
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غنائي��ا جادا. وتعريف هذا العمل الجاد هو أنه غالبا 
ما يكون تمثيليا ولكنه يعتمد على الشعر واإليجاز 
والم��أزق المأس��اوي. لذل��ك واجهه تح��د كبير من 
حيث الكلفة خصوصا م��ن ناحية الثياب والديكور. 
وبالتالي كان من المستحيل تقديم العمل نفسه، 
وبالنوعية نفسها في البالد العربية التي لم تعرف 
المس��رح من قبل. هنا فتقت ل��ه الحيلة بأن ينقل 
نوع��ا منحرفا عن تل��ك األوبرا األصلي��ة المكلفة، 
حي��ث يكون ع��دد الممثلين فيها قليال، يجس��دون 
أدوار نص هزلي, مس��ل وشعبي يَتخذ حينها إسم 
األوب��را "بوَفا" أي الهازلة والت��ي ال تكّلف الكثير وال 
تحت��اج إلى مس��رح كبي��ر بحيث يمك��ن للممثلين 
فيها الغناء إرتجاليا فيه��ا أي من دون التقّيد بنوتة 
موس��يقية مح��ددة وصارم��ة. فول��دت "البخي��ل" 
مس��رحيته األولى وبذلك يك��ون النقاش قد أصبح 

رائدا في المسرح العربي.

بين المس��رحية واألوبرا تاه "البخيل" مما دفعك إلى 
تقدي��م كتاب عنه وعن أصله، فبأية خانة صَنفته في 

الكتاب؟
من تكَلم س��ابقا عن مسرحية "البخيل", رأى فيها 
مس��رحية فقط إنما هي في الواقع أوبرا من النوع 
"الهازل". مارون نق��اش هو من القَلة النادرة عند 
العرب التي نَصت هذا النوع من الفنون بفارق أنها 
"أوب��را زاهرة" أي هازلة ولي��س جادة. واألوبرا في 
الكت��اب اإليطالي "ليبرّتو"، هي النص المس��رحي 
المغّن��ى على لح��ن أوبرالي مصحوب بموس��يقى 
وأحيان��ا برق��ص. فمن ه��ذا المنطل��ق ارتأيت أنه 
من الض��روري اإلضاءة على ه��ذه الحقيقة. وكان 
كتابي عن مارون نقاش ال��ذي وَزعته كهدية على 
المنتدي��ن في مؤتمر الهيئة العربية للمس��رح في 
بيروت. أم��ا في صميم كتابي أس��تعرض كما ورد 
في العن��وان "مارون النقاش ومس��رحه من وجهة 
إش��كالية األوب��را في نش��أة المس��رحية العربية". 
هذا الجديد عن مارون نقاش ومسرحه "األوبرالي" 
ه��و ما أردت إظه��اره في كتابي. ل��ذا يحمل كتابي 
الكاتب  الفرادة في دراس��ة  "مارون نق��اش" طابع 
األصل��ي وعمله بحيث أنني نبش��ت س��ر "البخيل" 

وعرضت هويته األصلية.

 لم��اذا عان��ى النق��اش ف��ي ذل��ك الوق��ت م��ن ضع��ف 
اإلهتمام اإلعالمي به؟

أوال ف��ي األيام الماضية، أي ف��ي أيام مارون نقاش 
لم يكن في لبن��ان ال إعالم وال صحف، وبما أن أول 
صحيفة لبناني��ة صدرت في الع��ام 1858 أي بعد 
11 س��نة م��ن والدة البخي��ل كان من المس��تحيل 
التح��ّدث عنها إعالمي��ا. ولكن بع��د أن أَرخ الدكتور 
محمد يوس��ف نجم المس��رح اللبناني في كتابه " 
المس��رحية في األدب العرب��ي الحديث" ذكر مارون 
نقاش في تلميح س��ريع ال يفه حَقه، وكتب يومها 
نج��م أن البخيل هي مس��رحية ال أوب��را وبعده لم 
يتناول أحد دراس��ة "البخيل" على أنها أوبرا وال عن 

عالقت��ه بها فجاء كتابي "م��ارون نقاش" الذي هو 
ف��ي األصل عبارة عن ثالثة أبح��اث أكاديمية قمت 
به��ا في الثمانين��ات من القرن الماض��ي فاعتبرت 
أبحاثي هذه "أصيلة" ألنه لم يس��بق لها مثيل في 
م��ا خَص ه��ذا الموض��وع تحديدا وقد أق��َرت بذلك 

لجنة دكاترة في الجامعة اللبنانية.

كت��اب "م��ارون نق��اش" ه��و دراس��ة ألصل المس��رح 
العرب��ي ف��ي التاري��خ، وبالتال��ي يع��د نوعا م��ن أنواع 
المراج��ع العربي��ة الن��ادرة، ل��ذا كيف تتوق��ع أن تكون 

ردود األفعال فور إصدار الكتاب؟
المطبع��ة،  حب��ر  يتنف��س  ي��زال  م��ا  الكت��اب  إن 
لذل��ك أرت��أي أنه م��ن المبكر ال��كالم عل��ى تناول 
نق��اد محتملي��ن له. ولكنن��ي أرج��و أن يصبح من 
بي��ن المراج��ع الن��ادرة عن م��ارون نق��اش وعمله 
المسرحي. كما أتمنى أن يدخل كتابي عن النقاش 
في تقاليد المسرح واألدب سواء في كليات اآلداب أو 
معاهد الفنون الجميلة – قسم المسرح، في لبنان 

والعالم العربي أجمع.

يب��دو جليا لق��اريء المعلوف أن ف��ي نصوصك إلحاحا 
على النصوص التراجيدية فما هو سر هذا الميل الى 

المأساة؟
إن اإللحاح على النصوص التراجيدية أو المأس��وية 
له أس��باب شتى، منها أنه لم يتناول أحد في العالم 
العربي "المأساة" "التراجيدية" في جميع شؤونها، 
إنما لطالما مّر الكَتاب عليها مرور الكرام وبش��كل 
عابر. وأعني بذلك نشأت اإلحتفاالت المأسوية في 

المسرح العربي مثال.

وكنت اكتشفت أيضا أن الشرق األوسط العربي 
قد عرف أش��كاال كثيرة من اإلحتفاالت المأس��اوية 
الت��ي تدور معظمه��ا على معركة بين إله النس��ق 
وإل��ه الخ��واء فيم��وت األول ليعود وينب��ت حياة في 
الربيع مع س��نابل القم��ح، كأمث��ال "أدونيس" في 
جبيل – لبن��ان، و"مردوخ" في بالد ما بين النهرين 
– الع��راق، و"أوزيريس" ف��ي وادي النيل – مصر. 
م��َم يعن��ي أن بالدن��ا ذات وعي مأس��وي غائر في 
القدم وف��ي األصالة وهو ما أنكره بعض الغربيين 
الكب��ار علين��ا مَتهمين الرج��ل الس��امي والعربي 
خصوصا بأنه ال يعاني وعيا مأس��ويا كافيا ليخَط 
نصا تراجيديا فيه مأساة، وعلى رأس أولئك النَقاد 
"ش��بنغلر"  "نيتش��ه" ومثله  الفيلس��وف األلماني 
والبريطان��ي "ش��تنر" أيض��ا. كم��ا وأنه ف��ي رأي 
أرس��طو وهيغ��ل وكانط وفالس��فة الي��وم وكبار 
النقاد أن المس��رحية ف��ن أدبي ش��عري، وهو في 
طليعة الفن��ون الكتابية، وأن المأس��اة في طليعة 
المس��رحيات. وتلك مس��َلمات في عل��م الجمال ال 

غش فيها.  

م��ا رأي��ك بمهرج��ان المس��رح العربي ال��ذي أقيم في 
بي��روت، وم��اذا ترى أنه أضاف أو قد يضيف للمس��رح 

اللبناني والعربي عموما؟
ب��دون مجامل��ة أس��جي الش��كر لحاكم الش��ارقة 
صاحب الس��مو الشيخ الدكتور س��لطان بن محمد 
القاس��مي ألنه ي��كاد يك��ون الزعي��م العربي ربما 
األوح��د الذي يق��رأ المس��رح ويحب مش��اهدته ما 
جعله يؤسس الهيئة العربية للمسرح في مهرجان 
عربي ش��امل تقَدم فيه مس��رحيات م��ن مختلف 
البالد العربية مَرة كل سنة في بلد عربي مختلف. 

ما ه��ي آخر تحضيرات��ك بعد أن طبعت ونش��رت آخر 
إصدار لك "مارون نقاش"؟

أكت��ب في الوق��ت الحال��ي مقدمة إضافي��ة لكتاب 
جاه��ز للطبع. حَمل��ت ه��ذا الكتاب رؤيا سياس��ية 
تتناول لبنان في هويته ودوره في خلق بيئة تجمع 
كل األطي��اف والمعتق��دات. وقد اخت��رت له العنوان 
التال��ي "لبن��ان في مه��ب واش��نطن وت��ل أبيب". 
وأردت تس��ليط الضوء فيه على رؤيا سياسية في 
إط��ار ما عاناه الوط��ن ويعانيه كل ي��وم. إنها رؤيا 
جامعة، معاصرة، قدر اإلمكان في محاولة لتشريع 
اللبنانيين كال على كل. وأرتأي أن تكون هذه الرؤيا 
ن��داءا لص��ون لبنان م��ن أذى بنيه رأف��ة بأوالدهم 
وأحفاده��م، وصون��ا ألرزاقه��م وأعراضهم وذلك 
عبر قهر النفس األَمارة بالس��وء على  أمل اجتراح 
أعجوبة س��الم رغم التناقضات في الواقع. ويجدر 
الق��ول أن الحياة م��ا هي إال "حلم ظ��ل" كما يقول 
بن��دار، "ومن نس��يج األحالم" حس��ب شكس��بير، 
و"العي��ش مث��ل الرقاد" حس��ب مقولة أب��و العالء 
ويكتمل قمر هذه المقوالت عند اكتمال أجزاء اللغز 
فيتجسد مشهدا جماليا. خالصة أقول "يبقى اللغز 

فارسا حتى يترَجل عن الحصان". 

بطاقة شكر
دون مجاملة أس��جي الش��كر لحاكم 
الش��يخ  الس��مو  صاح��ب  الش��ارقة 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
ألن��ه يكاد يكون الزعي��م العربي ربما 
ال��ذي يق��رأ المس��رح ويح��ب  األوح��د 
مش��اهدته ما جعله يؤسس الهيئة 
العربية للمس��رح في مهرجان عربي 
ش��امل تق��َدم في��ه مس��رحيات م��ن 
مختلف البالد العربية مَرة كل س��نة 

في بلد عربي مختلف.

الشرق العربي  
عرف أشكاال كثيرة 

من اإلحتفاالت 
المأساوية

سكون
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نظرة
من الداخل

بقلم:
كاملة سالم العياد *

لقد أطَلت إشراقة األمل من بادرة سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاس��مي حاكم الشارقة، الذي أضاء بفكره فضاء الوطن العربي حين انطلقت 
الهيئة العربية للمس��رح ترسم إطار بيتها الكبير ليضم كل المسرحيين العرب ويفتح 
اآلف��اق إلبداعاتهم التي تتجَلى تباعا من خالل هذا الملتق��ى العربي الذي يولد عصفا 
ذهنيا للم��س الخلل، واقتراح العالج لوض��ع المقترح وتحليله. إلبداء ال��رأي وتأكيده أو 
نفي��ه، هنا نقاش، وهن��اك تحاور وفي زاوية أخ��رى ندوة فكرية، وعل��ى الطرف اآلخر 
تجارب مس��رحية، وفي المساء تقودنا أحالمنا إلى العروض المسرحية فندخل مسرحا 
وننتقل إلى آخرتحنو علينا النسمات الجميلة الرائعة من بيروت الصفاء, بيروت الجمال 

بيروت الذكريات واألهل واألصدقاء فما أعظمها من مدينة.

للهيئة العربية للمسرح انطالقة جميلة من مصر العروبة، حيث كانت للمسرح صوالت 
وجوالت حيث كان عمالقة المس��رح واليوم تتألق بيروت بهذا الجمع المس��رحي العربي 
بقيادة الهيئة العربية للمس��رح وتأخذ على عاتقها هموم المس��رح وتطلقها صيحات 
ف��رح وعمل وإنت��اج وانطالق إلى العواص��م العربية لتطلق إضاءات المس��رح من هذه 
العاصمة أو تلك تأخذ على عاتقها تواجد المسرحيين العرب مكملين لبعضهم البعض 
ومنطلقين إلى رؤية فنية مترامية األطراف عميقة الجذور تحافظ على جمالية المشهد 
المسرحي نصا، وتمثيال، وإخراجا، وس��ينوغرافيا منطلقين من تراثنا الزاخر باللقيات 
الثمينة مرورا بمعايش��ة لحاضرنا تطلعا للتواصل مع اآلخرعلى كافة المس��تويات مع 
المحافظ��ة على الهوية العربية لنبني قاعدة قوية ننطلق منها إلى فضاء المس��تقبل 

الجميل فضاء المسرح.

وف��ي بيروت الش��عر والجمال، الثقافة واإلب��داع وفي بيروت المس��رح، كان هذا التجّمع 
العربي ينطق ش��كرا للهيئة العربية للمس��رح. ها هي خطوط المس��يرة قد رس��مت، 
والجهود الخيرة بذلت، فهل من مسرح عربي يلتقي فيه الشباب والمخضرمون ومحبو 
المس��رح إلبداع جديد ينطلق من مكمنه لتشرئب له األعناق؟! إعجابا، وتواصال، وعمال 
مميزا؟ يس��تحق جمال بيروت وروعة شعبها أنه يتعاهد المسرحيون على أرضها على 

أنه يسجلوا رؤاهم ويخططوا إلبداعهم ليشاهد في عاصمة عربية أخرى.  

إشراقة أمل

*  - مسرحية كويتية

سكون
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في اقتصاد المسرح
مصادر محدودة 

للتمويل

المسرح العربي 
المجهول  ] 01  [

بن زيـدان يغـوص في أعماق المدني
مـعاتبًا ...متسائـاًل ..مدهوشًا..!

مسرحية عايدة

رحلة مؤلمة
في فضاء المسرح

وجهًا لوجه



ف��ا غراب��ة إذن أن نتحدث ع��ن اقتصاد المس��رح 
في مجتم��ع جعل من األحداث و الك��وارث والحروب 
وكذل��ك الحي��اة الخاّصة لألف��راد فرج��ة متواصلة 
)Télé-réalité / star academy( ف��ي ش��كل 

برامج تشّد انتباه الكبار والصغار.
وبحكم العولم��ة وإخضاع اقتص��اد المجتمعات 
اقتص��ادوي  واعتم��اد  دّولي��ة  مقايي��س  إل��ى 
لمصطلحات كانت باألم��س في ِمعجم المنظومة 
 )audit( "القيمي��ة العاّم��ة كمصطلح " التقيي��م
والجودة" و"التنافس" و"التثمين" أصبح األثر الفّني 
والفعل اإلبداع��ي والثقافي خاضعا بدوره  لمنطق 

االقتصاد.
 Economie du إّن مصطلح اقتصاد المسرح
théâtre  ، مس��تعمل في مجاالت أخرى حّتى أّنه 
صار يكّون ماّدة مس��تقّلة  ُتَدرَُّس بمدارس الفنون 
وتس��ّمى   باقتص��اد الفنون على غ��رار مصطلح 

سوسيولوجيا الفّن .
ه��ذا ويفيد مصطل��ح اقتصاد المس��رح معنى 
التحّك��م ف��ي أدوات��ه وتصريفها حس��ب الخيارات 
الفّنية، فيصّنف الفعل المس��رحي كمنتوج خاضع 

ب��دوره للبيع والش��راء وللقيم الماّدي��ة التي تنّظم 
مس��اره من مرحلة اإلعداد إل��ى مرحلة العرض مع 

إدخال مقاييس حديثة سنتحّدث عنها الحقا.

1- اقتصاد الفرجة قديما
والمصطلح يبدو حديثا رغم اّن هذا النوع من الفّن 
هو في عاقة لصيقة بالمال والتصّرف منذ القدم 
ناهي��ك أّن اإلغريق الذين أعطوا للمس��رح ش��كله 
وأجناس��ه ووِرثتها عنهم  الحضارات األوروبية  عبر 
  Pisistrate الّرومان وذل��ك منذ عهد بيزيزت��رات
الذي ش��رع في تجميل أثينا وتنظيم أّول مس��ابقة 
وجمع أعمال هوميروس ونشرها في محاولة ذكية 
الكتس��اب رضاه��ا  وفي عه��ده ب��دأت االحتفاالت 
الديونيزي��ة  في دورتين هامتي��ن ، األولى  وتدعى 
 les dionysies( احتف��االت ديونيزوس الّريفي��ة
champêtres(  وتت��ّم ف��ي فت��رة "ُبوَس��اْيُدون" 
المواف��ق في  الروزنام��ة   اإلغريقية القديمة آلخر 
يوم من ش��هر ديسمبر وأّول يوم من  شهر جانفي 
 les Grandes( واحتف��االت ديوني��زوس الكب��رى
dionysies( الت��ي تمت��ّد عل��ى 6 أّيام ف��ي فترة 

لنشير قبل كّل شءي  أن هذا الموضوع ، اقتصاد المسرح والفرجة عموما، ٌيطرح ألّول 
مّرة بهذا الشكل  ولكي نفهم ٌبعد هذا الطرح يجب أن نضعه في قلب التغّيرات التي  

يخضع لها حاليا المجتمع المدني المعاصر في  شّتى بقاع الدنيا  وبنسق جّد متسارع. 
وقد انقادت لهذا النسق السريع في التطّور والتغّيير  كّل مجاالت النشاط البشري 

بصفة عاّمة بما في ذلك فنون الفرجة  من سينما ومسرح وموسيقى، بل أكثر 
من ذلك فقد ساهمت التقنيات الحديثة لاتصال في تثوير مفهوم الفرجة عموما 
فأصبحنا اليوم غير قادرين على التخّلي عن الصورة التلفزية وعن متابعة أحداث 

العالم  من خال القنوات وعبر األنترنات بحيث أصبح اليوم البّث التلفزي عبر البرابول  
والشحن الّرقمي على الفضاءات اإلفتراضية صناعة حاملة في طّياتها مشاريع تغيير 

جذري للسلوك البشري وعاقاته مع محيطه المباشر، وهي صناعة حثيثة ومتجّددة 
بتجّدد األدوات الخاضعة لتطوير مّطرد على الدوام فخضع هذا المجال إلى منطق 

السوق واكتسح الفعل االبداعي وأخضعه إلى قانونه.
*  د. حافظ الجديدي

مصادر محدودة للتمويل
والمسرحيون يتحايلون عليها

في اقتصاد المسرح قديمًا و...حديثًا

روح
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كانت أحالم 
المبدعين أكثر صدقا 
من كثير من الوقائع 

المزيفة

الق��دم بالعرض والطلب وبالتالي بمنطق الس��وق 
كما ذكرنا.

2- اقتصاد المسرح والتجربة التونسية
كيف نن�ّزل هذا المصطلح في التجربة المسرحية 
التونس��ية؟ ع��ن أّي اقتص��اد للمس��رح بمك��ن أن 
نتح��ّدث ؟ طبعا س��يكون تقديمنا مقتضب لضيق 

الوقت ولتمكين الحضور من التدّخل.
اقتصاد المس��رح في تونس كم��ا هو الحال في 
كّل أصقاع الدنيا  يس��توجب م��واردا غالبا ما يكون 

حجمها متفاوت:
- ال��وزارة )دعم عل��ى اإلنتاج، كاش��يهات عروض، 

منح تسيير(
- البلدي��ات ومجالس الوالية )وه��ي منح غير قاّرة 
وخاضعة عموما لمقاييس زئبقية : مدى الوعي 
بأهّمية الثقافة والفّن لدى النّواب مثا، إش��عاع 
الطرف المس��تفيد وقدرته على المتابعة إن لم 

نقل  اإللحاح و الهرسلة(
- اإلشهار )وهو دعم غير مستقر صار من الصعب 
االس��تفادة منه نظرا لتّطّور المحامل اإلشهارية 
وكث��رة المناس��بات التي تس��توجب تبّرعات من 

المؤسسات االقتصادية(
- المداخيل المتأتية من شبابيك التذاكر وهي فيما 
ع��دا بعض األعمال القياس��ية ال تف��ي بالحاجة 

ونادرا ما يضعها الهيكل المنتج في الحسبان.
فالعروض المس��رحية خاّصة تل��ك التي تدخل 
في إط��ار البرمجة الوطنية تع��رض بصفة عاّمة، 
مجان��ا وبصورة غي��ر منّظمة فأفرز ه��ذا االختّيار 
خلط��ا بي��ن الفئ��ات العمري��ة مّما ش��ّوش تركيبة 
جمهور المسرح وأفسد نسبيا سلوكه مّدة العرض 
فصارت العروض المس��رحية تعرض داخل الباد، 
أي بقط��ع النظ��ر ع��ن العاصم��ة وبع��ض المدن 

الكبرى في أجواء جّد مزعجة للفرق المسرحية.
وانطاقا من ه��ذه المعطيات الخاّصة باقتصاد 
المس��رح نقّدم بإيجاز شديد لضيق المقال  بعض 
التجارب الت��ي  قد تنيرنا ع��ن خصوصية التجربة 
المس��رحية التونس��ية في عاقاتها م��ع المفهوم 

الذي يعنينا اليوم : اقتصاد المسرح.

أ - تجربة مجموعة فاميليا:
جّل س��ينوغرافيات أعمال فاضل الجعايبي وّظفت 
عناصر س��ينوغرافية غير ٌمْكِلفة فهو يعمل دائما 
على تجّنب الديكور المكلف وكثرة األكسس��وارات 
الممّث��ل  ق��درات  عل��ى  يعتم��د،  فيم��ا  ويعتم��د، 
التعبيري��ة و توظي��ف محكم لألضواء واس��تغال 
بعض األكسس��وارات الت��ي يمك��ن أن يقّدمها له 
الطرف المضّيف فا تس��توجب بالتالي أّية َتْكُلفة 
) ال النق��ل وال التخزين ( فهو ينخ��رط ضمن حّس 

اقتصادوي للمسرح بالمعنى االدّخاري للكلمة.

ب - تجربة عّزالّين قّنون 
بحكم امتاكه لفضاء مس��رحي لمس��رح عّزالّين 

قّنون خصوصيات س��ينوغرافية س��اهمت إلى حّد 
ف��ي تحدي��د جمالية ج��ّل أعماله. ويعتم��د عّزالّين 
قّنون غالبا على ديكور وظيفي يس��اهم في ثخن 
البع��د الدرامي ألعماله لذا كان��ت بعض أعماله جّد 
ٌمكلف��ة )نفق��ات صناع��ة الديكور واألكسس��وار 
ونفق��ات النق��ل والش��حن حي��ن يتنّق��ل لع��رض 
أعمال��ه( وصادف كذل��ك أن اعتمد إدخ��ال تغييرات 
في هيكلة الرّكح بالتهديم و إعادة البناء اس��تجابة 
لمقتضيات سينوغرافية جريئة في بعض أعماله.

ج - تجربة توفيق الجبالي
تجرب��ة توفي��ق الجبال��ي تق��ارب نس��بيا تجرب��ة 
الجعايب��ي من حيث أّنه هو اآلخ��ر يعتمد االقتصاد 
ف��ي الديكور واألكسس��وار فه��و يتجّن��ب الديكور 
الثقيل إذ ال يبحث في تجسيده للفضاءات الدرمية 
عن محاكاة الفضاءات الواقعية بل يش��تغل نسبيا 
وبص��ورة ج��اّدة عل��ى األكسس��وار ال��ذي يطّوعه 
ليكون له أكثَر من وظيفة تعبيرية وحّتى إن اعتمد 
في بعض أعماله على بناء فضاءات فوق الخشبة 
فغالب��ا ما تكون ش��بيهة بالتنصيبات التش��كيلية  
الغي��ر المكلف��ة والت��ي يتيّس��ر تركيبه��ا ونزعها 

وحملها.

د -  الَواْن َماْن ُشو واقتصاد المسرح
ه��ل الَواْن َماْن ُش��و هو العرض األكثر اس��تجابة  إلى 

مفهوم اقتصاد المسرح ؟
إذا م��ا اعتبرنا جانب التكلفة العاّمة إلنتاج فرجة 
الَواْن َماْن ُش��و فهو فعا م��ن أجناس الفرجة األقّل 
تكلف��ة إذ يعتم��د على مفهوم الرجل األوركس��ترا 
أي أن يكون في فرجة الَواْن َماْن ُش��و الممّثل قادرا 
على التحّكم، انطاقا من الخش��بة ، في كّل آليات 
الع��رض : اإلنتاج والترويج واإلعداد الماّدي للعرض 
والتمثي��ل والتقنية وق��د ال يحتاج منتج ال��َواْن َماْن 
ُش��و إلى أكثر من شخص لمس��اعدته بتكلفة غير 
باهظة ويح��دث أحيانا أن يوّظ��ف لبعض حاجياته 

عونا من أعوان الفضاء الذي يعرض فيه.
ولس��ائل أن يس��أل م��ا ه��و المحّدد الرئيس��ي 
لمث��ل هذا الجنس من الع��روض وكظاهرة ما هي 

أسبابها؟ 
1- ه��ل هو فعا آخر ح��ّل للمّثل ال��ذي يبحث عن 
فّك التبعية الفنّية الت��ي يفرضها عليه المخرج 
و التح��ّرر منه وف��رض فّن الممّثل كم��ا نّظر له 

انطونان أرطو ؟
2-  هل ه��و نتيجة للتح��ّول االجتماع��ي الذي بدأ 
يفق��د معنى "الجماعي" ويعّزز وس��ائل التعبير 

الفردية .
3- وهل يمكن القول أّن هذا الجنس من العروض 
ال يع��دو ان يكون في النهاي��ة إاّل حّا  اقتصادويا 

بالمعنى االدخاري للفظ ؟. 

أستاذ جامعي وكاتب ومخرج مسرحي تونسي

"إاَللفوُبوْلُي��وْن" المواف��ق، في نف��س الّروزنامة" 
لنهاي��ة مارس وبداية  أفريل. وفي كّل س��نة كانت 
مدين��ة أثين��ا تعّي��ن تاج��را م��ن تّجاره��ا للتكّفل 
بتنظي��م التظاه��رة واإلنف��اق عليها ثّم اس��تعادة 
أموال��ه م��ن مداخيل الع��روض حي��ث كان حضور 
االحتفالي��ن بمقاب��ل ولم يكن الّروم��ان مختلفين 
عن اإلغريق باعتبار أّنهم كانوا هم كذلك يدخلون 
إلى مسارح  المصارعة بمقابل بل أكثر من ذلك إذ 
كان هنالك مجال كبير لتدّخل سماس��رة العروض 
الذين كانوا ينّظمون مس��يرات داخل أحياء المدينة 
والس��احات العاّم��ة بما ف��ي ذلك األس��واق لعرض 
ق��درات المصارعين على خوض المع��ارك القاتلة 
وكان��وا  يحّث��ون الّناس عل��ى  المراهن��ة باألموال 
على مصارع دون آخر.... وفي هذا اقتصاد بمعنى 
تحريك األموال وجعلها تتكاث��ر ... وغالبا ما يكون 

ذلك على حساب المصارعين.
ولّم��ا تحّضرت م��دن روما تحت تأثير الكنيس��ة 
التي كانت تدعو إلى التخّلي عن فرجة "الٌمجالدين" 
)Les Gladiateurs(   وه��ي فرجة تحتوي على 
حّصتين ، األولى صباحي��ة وكانت تتضّمن عرض 
الحيوان��ات التي ل��م يعهد الّروم��ان رؤيتها وصراع 
بع��ض الحيوان��ات فيما بينه��ا ، خاّص��ة تلك التي 
ال يمك��ن أن تتاقى ف��ي الطبيعة وكان��ت تحتوي 
كذلك عل��ى حصص الصيد داخ��ل الحلبة وبعض 
ألعاب الس��رك األخرى أّما الحّصة الثانية التي كانت 
تنطل��ق مع الزوال هي الحّص��ة األكثر عنفا وإراقة 
للدم��اء وبالتالي األكث��ر دّرا باألم��وال واألكثر ربحا 
للسماس��رة و لّما الكنيسة منعت هذه األلعاب فلم 
يكن ذلك لس��وء سير "اقتصادها" بل حفاظا على 

األرواح ودعوة للتمّدن... 
ويتواص��ل البح��ث عن ال��رزق م��ن الفرجة حيث 
عمد بعض مّم��ن كانوا يعملون في هذه المس��ارح 
إلى عرض ما احتفظوا به من حيوانات في األس��واق 
الّريفي��ة وأس��واق المدن الكبرى بمقاب��ل يرمى في 
"قّبع��ة" أو "محفظة" بعد االنته��اء من العرض ثّم 
عّزز صفوف هؤالء بعض البهلوانيين فنشأ بذلك ما 
س��ّمي عندهم ب�فّنان األسواق )"األْرِتيْست فَوران"( 
"Artiste forain. ومن هذه التقاليد نشأ كذلك فّن 
الكوميديا دي الّارتي حيث كان أصحابها يستعينون 
أحيانا بمّداحي الس��لع باألسواق )Les Zanni( وفي 
هذا اقتصاد فرضت��ه أحيانا ظ��روف الحياة الصعبة 

في السنوات التي تقّل فيها السلع باألسواق.
وال ننس��ى المسرحي الفرنسي موليار الذي دخل 
الس��جن لعجزه عن التصّرف المال��ي لفرقته بعد ان 
قّرر لويس الثالث عش��ر اقتس��ام حصص مس��رح  
"قصر لي ٌبوْرُبوْن" l'hôtel des bourbons" بين 
فرق��ة موليار وفرقة الكوميديي��ن اإليطاليين الذين 
اس��تقّروا بباريس آن��ذاك وص��ادف أن حصل موليار 
على استغال هذا الفضاء في األّيام األولى لألسبوع 
بينما حصل��ت الكوميديا اإليطالية عل��ى أّيام نهاية 

األسبوع ّمما قّلل من مدخول عروض موليار. 
فاضل الجعايبيهوميروسإذن يمك��ن القول أن تاريخ الفرج��ة  ارتبط منذ 

موليار

المس��رحي الفرنس��ي مولي��ار دخ��ل 
الس��جن لعجزه عن التص��ّرف المالي 
لفرقت��ه بع��د ان ق��ّرر لوي��س الثالث 
عشر اقتس��ام حصص مسرح  "قصر 
 "l'hôtel des bourbons "لي ٌبوْرُب��وْن
بين فرقة موليار وفرقة الكوميديين 
اإليطاليي��ن الذين اس��تقّروا بباريس 

آنذاك

موليار

روح
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– مشكورة - في ختام  إدارة مجلة )كواليس(  أشارت 
ببداية  الكويتي(،  المسرح  )وثائق  مقاالت  سلسلة 
هو  مشوقًا،  عنوانًا  تحمل  جديدة،  سلسلة  نشر 
الحلقات  هذه  ومعيار  المجهول(!  العربي  )المسرح 
هو التحدث عن عروض أو نصوص مسرحية بصورة 
غير مسبوقة؛ شريطة أن يكون العمل المسرحي مّر 
عليه ما يقرب من القرن )100 سنة(!! وربما سيشعر 
القارئ بتناقض بين عنوان الحلقات ومعيارها بصفة 
عامة، وبين عنوان الحلقة األولى، التي سنتحدث فيها 
عن مسرحية )عايدة( بصفة خاصة؛ وربما سيتساءل 
القارئ: وهل )عايدة( ُتعد مسرحية عربية مجهولة؟! 
عزيزي  مسبوقة؟!  غير  بصورة  عنها  سيقرأ  وهل 
القارئ .. أرجو أن تبعد عن ذهنك هذه الهواجس، وال 
تنتهي  حتى  فتمهل   .. اآلن  األسئلة  هذه  مثل  تطرح 
من قراءة الحلقة، وفي ختامها، حاول أن تطرح مثل 

هذه األسئلة، إن كانت ستدور – أصًا - في ذهنك!

* أ.د سيد علي إسماعيل

مسرحية عايدة
المسرح العربي المجهول        ] 01  [

 األوبرا الخديوية

 فيردي ملحن عايدة

روح
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 من المع��روف تاريخي��ًا وفنيًا – ولألس��ف بصورة 
خاطئ��ة – أن أوبرا عايدة ُمثلت على مس��رح األوبرا 
الخديوي��ة عند افتتاحه��ا عام 1869م، بمناس��بة 
احتفال مصر بشق قناة السويس. وهذه الحقيقة 
الخاطئ��ة مثبوت��ة ف��ي أغل��ب الكتب والدراس��ات، 
التي أرخت للمس��رح المصري، وش��ذ عن ذلك قلة 
قليلة، منه��ا )صالح عبدون( صاح��ب كتاب )عايدة 
ومائة ش��معة( المنش��ور في مصر ع��ام 1973م. 
وف��ي ه��ذا الكتاب تح��دث المؤلف عن أوب��را عايدة 
بأنه��ا ُمثلت ف��ي األوب��را الخديوية ألول م��رة يوم 
24/12/1871م، أي بعد افتتاح األوبرا – واالحتفال 
بقن��اة الس��ويس – بعامي��ن كاملين. وبن��اء على 
هذا فل��ن أقت��رب في حديث��ي من ظ��روف تمثيل 
هذه األوبرا ألول مرة، ألن الحديث س��يكون مكرراً، 
وس��أفقد معيار الحلقات، وه��و الحديث عن العمل 

بصورة غير مسبوقة!!
وبن��اًء على ما س��بق، أس��تطيع الق��ول إن أوبرا 
عاي��دة بالفع��ل كان مقرر لها أن ُتمث��ل في افتتاح 
األوب��را عام 1869م، ولكن ظروف��ًا فنيًا حالت دون 
ذلك! والس��ؤال اآلن: ما هو الع��رض الذي ُمثل في 
س��يندهش  1/11/1869؟!  ي��وم  األوب��را  افتت��اح 
الق��ارئ، عندما أقول له: لم ُتفتت��ح األوبرا بعرض 
مس��رحي تمثيل��ي، ب��ل ت��ّم االفتت��اح بقصي��دة 
فرنس��ية تحمل صفات الخديوي من العدل والحلم 
والش��هرة .. إلخ، قام بها مجموعة م��ن الممثلين، 
وقفوا في نصف دائرة، ووسطهم صورة للخديوي 
إس��ماعيل حاك��م مص��ر في ذل��ك الوق��ت. وهذه 
المعلومة نشرتها مجلة )وادي النيل( المصرية في 
5/11/1869، قائل��ة: "حصل أول االفتتاح مع غاية 
النجاح لنوع التياترو المس��مى باألوبي��ره .... وبعد 
العش��اء بنحو س��اعة من تلك الليل��ة، كان الجناب 
الخديوي العالي قد ش��رف هذا الم��كان بحضرته. 
وجلس ف��ي الحجرة الخديوية المع��دة فيه إلقامته 
فيما بين حضرة األمير اإليطالياني وزوجته. إذ كان 
كل منهما جليس��ه ف��ي تلك الليلة األنيس��ة. وتم 
بذلك الفرح والس��رور لس��ائر الحضور حيث كانوا 
يجهرون جميعًا على عدة مرات للحضرة الخديوية 
العلية بطول الحياة. وقد انكشفت الستارة أواًل عن 
تلحين قصيدة باللغة الفرنس��اوية كان قد نظمها 
بعض أدباء األمراء األفرنجيين في مدحة الحضرة 
الخديوي��ة. وق��د زان ه��ذا المنظر الجمي��ل صورة 
أعل��ى ذاته البهي��ة موضوعة في وس��ط المجلس 
عل��ى دك��ة ُيحيط بها م��ن الاعبي��ن والاعبات ما 
يتصور في ذاتهم بطريق الرموز اإلش��ارية: العدل 
والحلم والش��هرة وغير ذلك م��ن األوصاف الجميلة 
الت��ي تعود على ذاته الجليل��ة بالمدح ويطول منها 

الشرح".
بع��د يومي��ن من ه��ذا االفتتاح، ت��ّم عرض أول 
أوب��را تمثيلية في تاري��خ األوب��را الخديوية، وهي 
أوب��را )ريجوليت��و( الُمعّدة ع��ن مس��رحية )الملك 
يله��و( لفيكت��ور هوج��و ي��وم 3/11/1869، وق��د 
ب��ل   - والغري��ب  إس��ماعيل.  الخدي��وي  حضره��ا 

والطري��ف – أن ه��ذا الع��رض ل��م يت��م بص��ورة 
كاملة!! فأثناء التمثيل ش��ب حري��ق، أدى إلى فرار 
الممثلي��ن، وتأمين خ��روج الخدي��وي حفاظًا على 
حيات��ه. وهذه الحادثة الطريف��ة، أخبرتنا بها أيضًا 
مجل��ة )وادي الني��ل(، قائلة: " إن م��ن األخبار التي 
يقول الُمصغي لها إذا س��معها الحمد لله الذي قدر 
ولط��ف. إنه بينما كان الجناب الخديوي المعظم قد 
ش��رف مكان تيات��رو األوبيره باألزبكي��ة. وكان كل 
من الاعبين والاعبات ُيب��دي ما عنده من المهارة 
ويظهر برهان ما لديه من البراعة والش��طارة في 
اللعبة المش��هورة عندهم باسم )ريجوليتو( .... إذا 
بثورة من الغاز الُموقد في مكان التياترو المذكور، 
ق��د قامت وكأن القيامة قد قامت. حيث فزع س��ائر 
الحضور وانقطع سلسال الحظ والسرور. وكان أول 
م��ن أبق من خوف النار وقال إن الغنيمة في الفرار، 
أبناء الف��ن ..... وانقطع اللعب وأعق��ب ذلك .... ما 
حصل عل��ى الخصوص من لدن الجن��اب الخديوي 
العالي من التص��ري بالتأمين حيث خرج من حجرة 
الخديوي��ة المعدة إلقامته العلية. إذا كان قد ش��رف 
م��كان تيات��رو األوبي��ره المصرية وجعل بنفس��ه 
يطمن الن��اس ويصيح بأعلى صوت��ه على الثبات 

والسكون".

عايدة وبدايتها العربية
المعروف أن أوبرا )عايدة( عندما ُمثلت ألول مرة في 
األوب��را الخديوية ع��ام 1871م، ُمثل��ت باإليطالية 
لحنًا وحواراً لقص��ة فرعونية مصرية. وهذا يعني 
أن الجمه��ور العرب��ي أو المصري لم يس��تمتع بها 
في صورته��ا العربية، عندما ش��اهدها ألول مرة، 
وه��ذا األمر، فط��ن إليه الخديوي إس��ماعيل، فأمر 
- األدي��ب المترجم الصحفي )أبو الس��عود أفندي( 
صاح��ب مجلة وادي النيل – بترجمتها إلى العربية، 
وتّم توزيع النص الُمترجم المطبوع على الجمهور 
العرب��ي، ليلة االفتت��اح. ومن المحتم��ل أن الكمية 
المطبوع��ة نف��ذت خ��ال أي��ام قليلة، فتم نش��ر 
طبع��ة ثانية م��ن الترجمة. والطبعت��ان العربيتان 
النادرتان لهذه المس��رحية، ج��اء على غاف األولى 
اآلت��ي: "ترجمة األوبيرة المس��ماة باس��م )عائدة(، 
تأليف المعلم غيزلنس��وني ]جيزالنزوني[ وتوقيع 
األوس��تة ويردي ]في��ردي[، مصنفة بأمر س��عادة 
خدي��و مصر. تعري��ب العب��د الفقير أبي الس��عود 
أفندي محرر صحيف��ة وادي النيل – الطبعة األولى 
– بمطبعة جرنال وادي النيل بالقاهرة سنة 1288 
هجري��ة ]1871م[ ". وج��اء عل��ى غ��اف الطبعة 
الثاني��ة اآلت��ي: " ترجم��ة اللعبة المس��ماة باس��م 
)عائ��دة(، وه��ي قطعة تياتري��ة من ن��وع األلعاب 
المعروف��ة باس��م األوبي��رة )أي التصوي��ر لحادثة 
تاريخي��ة ش��هيرة(، تش��تمل على مناظ��ر معجبة 
ومراق��ص مس��تغربة، يتخللها أغاني موس��يقية 
مطربة متوزعة على ثاثة فصول وسبعة مناظر، 
تأليف المعلم غيزلنسوني وتوقيع األوستة ويردي، 
مصنفة بأمر سعادة خديو مصر لقصد تصويرها 

في تيات��رو األوبي��رة بمصر القاه��رة. وقد حصل 
اللعب بها بالفعل في الملعب المذكور في موس��م 
أب��ي  الفقي��ر  العب��د  )1871 - 1872م(، تعري��ب 

السعود أفندي محرر صحيفة وادي النيل ".
وف��ي ع��ام 1875م، زار مص��ر )س��ليم خلي��ل 
النق��اش( اللبنان��ي – اب��ن ش��قيق رائد المس��رح 
العرب��ي م��ارون النق��اش – وش��اهد أوب��را عايدة 
باإليطالي��ة، والحظ اهتم��ام الخديوي إس��ماعيل 
به��ا، فقام بتعريبها، وتعدي��ل بعض خصائصها، 

م��ن أجل تحويله��ا إلى مس��رحية بداًل م��ن كونها 
أوب��را. وعندما عاد إلى لبنان نش��رها في المطبعة 
الس��ورية ف��ي الع��ام نفس��ه 1875، وأهداها إلى 
الخدي��وي إس��ماعيل. ث��م ق��ام النق��اش بتعريب 
مس��رحية )م��ّي(، وأهداه��ا كذلك إل��ى الخديوي، 
وبعض أعيان المصريين، الذين ساندوه وساعدوه 
فيم��ا يري��ده م��ن اش��تغاله بالتمثيل ف��ي مصر. 
وبس��بب ه��ذا النش��اط الفن��ي، واإلص��رار عل��ى 
العمل، وافق الخديوي إس��ماعيل على قيام سليم 

خلي��ل النقاش بتكوي��ن فرقة مس��رحية لبنانية، 
والقدوم به��ا إلى مصر لعرض مس��رحيات باللغة 
العربي��ة ألول م��رة. وهك��ذا تقل��د س��ليم النقاش 
ريادة المسرح العربي في مصر دون منازع!! وهذه 
حقيقة تاريخي��ة، تخالف الحقيقة المغلوطة، التي 
تق��ول إن يعقوب صنوع هو رائد المس��رح العربي 
ف��ي مصر! وهذا األمر كتبت فيه كثيراً، وأثبت هذه 
الحقيقة باألدلة والوثائق، وحتى اآلن لم يس��تطع 
أي باح��ث أو ناق��د إثب��ات دور صن��وع المزعوم في 

ريادت��ه للمس��رح العربي في مصر، وم��ازال الباب 
مفتوح��ًا – عل��ى مصراعي��ه – لم��ن ُيدل��ي برأي 
مصح��وب بدلي��ل دامغ، ُيعي��د الريادة المس��رحية 

المنزوعة إلى يعقوب صنوع!!
ج��اء س��ليم خليل النق��اش إلى مص��ر بصحبة 
فرقة مسرحية مكتملة، وعرض – في اإلسكندرية 
- مجموع��ة من المس��رحيات العربي��ة من تعريبه 
وتأليفه، ومن نتاج مسرحيات عمه مارون النقاش، 
وكذلك من مترجمات صديقه إديب إسحاق، وكانت 
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مضح��كًا تفكهًة للجمه��ور، وهو فص��ل تمثيلي 
لف��ن البانتوماي��م. وفي عرضه لمس��رحية عايدة 
ع��ام 1890، أض��اف القبان��ي ف��ي خت��ام العرض 
فصًا غنائيًا قامت به العالمة )ليلى الشامية(، كما 

جاء في جريدة )المقطم( يوم 8/1/1890.
أم��ا فرق��ة س��ليمان القرداحي فمثل��ت )عايدة( 
كثي��راً، ولكنني س��أتوقف عند عرضي��ن فقط لما 
لهما من أهمية: األول، عرض فبراير 1887، وفيه 
حدث شءي غريب لم يحدث من قبل! حيث إن عرض 
عايدة يتطلب عدداً هائًا م��ن الكومبارس لتمثيل 
حشود الجنود على خشبة المسرح، وهذه الحشود 
من الصعب تجس��يدها بصورة مقنعة؛ لذلك قام 
الضابط )ميتش��ل(، وهو أحد ضباط فرقة الجنود 
المصرية، بإش��راك فرقته في العرض المسرحي 
خدمة من��ه لفرقة القرداحي، وكان��ت هذه الحادثة 
األولى م��ن نوعه��ا في اش��تراك جن��ود حقيقيين 
على خش��بة المس��رح. وهذا األمر أسهم في نجاح 
هذا العرض نجاحًا مذهًا، وهذا ما أخبرتنا بفحواه 

جريدة األهرام في 11/2/1887.
أم��ا العرض اآلخر، فكان بعد ش��هر من العرض 
مث��ل  حي��ث   ،11/3/1887 ف��ي  وتحدي��داً  األول، 
القرداحي )عايدة(، دون حشود الجنود الحقيقيين، 
ورغ��م ذل��ك كان الجمه��ور مكتظ��ًا ف��ي الصالة، 
والسبب في ذلك هو ابتكار القرداحي ألسلوب فني 
جديد في جذب الجماهير، وهو إقناع الشيخ سامة 
حجازي – المنش��د والمطرب المع��روف – بوقوفه 

على خش��بة المسرح، ال لُيمثل بل ليلقي قصائده 
الغنائية على الجمهور بين فصول المسرحية وفي 
ختامها. لذلك تهاف��ت الجمهور على العرض ال من 
أجل رؤية تمثيل )عايدة( فقط، بل من أجل س��ماع 

صوت الشيخ سامة حجازي أيضًا!!
إذن فالش��يخ س��امة حج��ازي هو نجم ش��باك 
مس��رحي بمفهومن��ا الحال��ي، والغري��ب أن ه��ذا 
المفه��وم كان معروف��ًا من��ذ أكث��ر من مائة س��نة 
تقريبًا، واس��تطاع تطبيقه إس��كندر ف��رح، عندما 
أقنع الشيخ س��امة حجازي باالنضمام إلى فرقته 
ليكون نجمها األوحد ومطربها األش��هر. ومن خال 
ه��ذا االرتب��اط بي��ن اإلدارة المس��رحية الحكيم��ة 
إلس��كندر فرح، وموهبة التمثيل والطرب لسامة 
حج��ازي، اس��تطاعت فرقة إس��كندر ف��رح أن تنال 
الش��هرة والثب��ات ط��وال عق��ود كثيرة ف��ي تاريخ 
المس��رح المصري. وأبل��غ دليل عل��ى ذلك عرض 
)عاي��دة( ال��ذي ت��ّم ي��وم 20/9/1892، وأخبرتن��ا 
ب��ه جري��دة )المقطم(، قائل��ة: " مّث��ل أمس جوق 
إس��كندر أفندي فرح رواية )عائدة(، فغّص الملعب 
بالحض��ور، وأج��اد الممثلون في تمثي��ل أدوارهم، 
وخصوصًا حضرة المطرب المبدع الش��يخ سامة 
حج��ازي، وكان يمث��ل دور رادامي��س فأب��دى م��ن 
أفاني��ن التمثي��ل م��ا اس��توقف األبص��ار، وصفق 
الحاض��رون له استحس��انًا وخصوصًا لما س��معوه 
من نغماته الشجية، وألحانه التي تحرك العواطف، 

وتثير األشجان".

 سالمة حجازي سليمان القرداحي

 إعالن عايدة لفرقة الشيخ عطية محمد عام 1920

 غالف تعريب عايدة عام 1871

 إعالن عايدة لفرقة منيرة المهدية عام 1916 غالف عايدة تعريب سليم النقاش عام 1875

مس��رحية )عايدة( ه��ي درة هذه المس��رحيات با 
من��ازع. ولألس��ف ل��م تنجح ه��ذه الفرق��ة النجاح 
المنتظر، فتحول صاحبها إلى الصحافة، وترك أمر 
الفرقة إلى صديقه )يوس��ف الخياط(، الذي استمر 
ف��ي إدارة الفرق��ة س��نوات طويلة، محافظ��ًا على 

عرض عايدة كما تركه النقاش.
وقد أخبرتن��ا جريدة األهرام في 18/2/1886م، 
بأن يوسف الخياط كّون فرقة مسرحية باالشتراك 
م��ع المطرب م��راد رومانو، وكانت عاي��دة من أهم 
عروض الفرق��ة الجديدة، وقد ُعرض��ت مراراً على 
مس��رح زيزينيا باإلس��كندرية. وفي العالم التالي 
ع��رض الخياط مس��رحية )عايدة( م��رة أخرى في 
أقاليم مصر، ال سيما مدينة )الزقازيق( بمحافظة 
الش��رقية، وكان هذا الع��رض مميزاً لحضور مدير 
)محاف��ظ( الش��رقية، ووكي��ل المحافظة، وبعض 
قناصل الدول األجنبية. وقد عرضت جريدة األهرام 
التمثي��ل قال��ت  له��ذا  ف��ي 28/1/1887، وصف��ًا 
فيه: "وقد أجاد المش��خصون والمش��خصات غاية 
اإلج��ادة فصفق له��م الجميع ونث��روا الزهور على 
المشخصين والمش��خصات استحس��انًا لما أبدوه 
من رش��اقة الحركات ودقة التمثيل وُحس��ن اإللقاء 
وخصوصًا رادميس الذي أدهش العقول ورمفيس 
رئي��س الكهنة الذي أعذب وأط��رب بصوته الرخيم 
وعائدة ابنة ملك الحبش��ة وأمتري��س ابنة فرعون 

وغيرهم".

عايدة والفرق الكبرى
الجدي��ر بالذك��ر، إن نص مس��رحية )عاي��دة( كما 
عّرب��ه س��ليم خلي��ل النق��اش ع��ام 1875م، كان 
النص الوحيد الذي مثلته جميع الفرق المس��رحية 
ط��وال أكثر من نصف قرن )50 س��نة(، دون تغيير 
أو تبديل!! وهذا األمر له أس��باب فنية عديدة، منها: 
قوة العبارة وساس��تها المسجوعة، وفقًا للصنعة 
اللفظية المقبولة لدى جماهير هذا الزمان. كذلك 
موضوعها الوطني، الذي يلهب الحماس��ة والرغبة 
في االنتصار، ال سيما ومصر كانت تحت االحتال. 
ناهيك ع��ن الديكور المصاحب لألح��داث، والُمميز 
بضخامت��ه وألوانه وتجس��يده لعظم��ة الفراعنة، 
وكذل��ك األزي��اء وفخامته��ا وألوانها الزاهي��ة .. إلخ 
العناصر المش��وقة، الضامنة لنج��اح العرض في 
جميع الظروف. هذه األمور جعلت هذا النص مباحًا 
ومتاحًا لجميع الفرق المس��رحية، بل وكان عرض 

عايدة ُيمثل نجاحًا مضمونًا ألية فرقة مسرحية.
الدلي��ل على ذلك أن أب��ا خليل القبان��ي، عندما 
جاء إلى مصر عام 1884، عرض أغلب مسرحياته 
المعروف��ة في تاريخه، وعندما ش��عر بأن جمهوره 
يرغ��ب في رؤية الجديد، لم يجد أفضل من عرض 
)عاي��دة( ليقدمه لجمه��وره على س��بيل التجديد، 
وق��ام القبان��ي بهذا األمر ف��ي أول أعوام��ه الفنية 
ف��ي مصر، عندما مّثل )عاي��دة( يوم 27/9/1884 
– كم��ا أخبرتنا جريدة األه��رام – في قهوة حمام 
الدانوب باإلس��كندرية، وأضاف في العرض فصًا 

روح

  |  العدد 25  |  فبراير 2011  |     8485      |  العدد 25  |  فبراير 2011  |  



هذه النجومية للش��يخ س��امة حجازي، جعلته 
ينفص��ل ع��ن فرقة إس��كندر فرح، ويك��ّون فرقة 
خاصة به تحمل اس��مه عام 1905، وكانت )عايدة( 
ضمن برنامجه األس��بوعي أو الشهري، وكان ُيجدد 
ف��ي عرضها بصورة مس��تمرة. فف��ي عرض يوم 
18/11/1905، نج��ده ُيضيف ف��ي نهاية العرض 
فص��ًا مضح��كًا تس��رية للجمهور، وف��ي عرض 
يوم 18/9/1906، نج��ده ُيضيف في ختامه صوراً 
متحركة )سينماتوغراف(، وهي عبارة عن أشرطة 
سينمائية بدائية صامتة، وكان هذا األمر أول اتحاد 
بي��ن فني المس��رح والس��ينما، وقد ح��دث على يد 

الشيخ سامة حجازي.

أما جوق عبد الله عكاش��ة )فرقة أوالد عكاشة(، 
فقد بدأت عملها ع��ام 1912، بعد أن ُبليت )عايدة( 
وتهال��ك تمثيله��ا بي��ن أغل��ب الفرق المس��رحية، 
وأصبح��ت محفوظة عن��د الجمهور، وال يس��تطيع 
أح��د التجدي��د فيه��ا! من ه��ذا المنطلق فك��ّر عبد 
الله عكاش��ة في التجديد، فلم يجد س��وى استيراد 
مابس زاهي��ة جديدة من أوروب��ا، وكذلك تصنيع 
ديك��ورات جدي��دة، م��ن أج��ل ع��رض المس��رحية 
بص��ورة جذابة أمام الجمهور، كما حافظ عكاش��ة 
أيضًا عل��ى أهم عنص��ر في نجاح الع��رض، وهو 
وجود صوت الش��يخ س��امة حجازي، حتى ولو بين 
الفصول، أو أثن��اء التمثيل. وعن هذا العرض قالت 

"س��يمثل  جري��دة )األهالي( ي��وم 17/12/1913: 
بتياترو الهمبرا جوق الممثل البارع عبد الله أفندي 
عكاشة في مساء السبت 3 يناير سنة 1914 رواية 
)عائدة( الش��هيرة بعد أن استحضر جميع المابس 
الازمة لها من أوروبا بما يزيد عن مائة وخمس��ين 
منظراً، وس��تظهر ألول مرة على المراسح العربية 
بثوبها القشيب ومنظرها المبهج، وسيكون جميع 
الجوق المؤلف من س��بعين ممثًا حاضراً في هذه 
الليلة، وستكون المناظر جميعها جديدة لم يسبق 
استعمالها. وس��يطرب الحضور في خال التمثيل 
بلبل مصر وأس��تاذ التمثيل العربي في هذه الديار 

حضرة الشيخ سامة حجازي".

وهكذا ظل الش��يخ س��امة حجازي نجم الغناء 
المس��رحي األوحد، ال س��يما في عروض مسرحية 
)عايدة(. وظلت هذه النجومية مازمة للشيخ حتى 
بعد مرضه بالفالج )الشلل(، وأصبحت فرقته على 
وشك االنهيار. ويشاء القدر أن تتعرض فرقة جورج 
أبي��ض إلى فت��ور في عروضه��ا في تل��ك الفترة، 
ففكر أبيض وحجازي ف��ي ضّم فرقتيهما معًا في 
امتزاج فني غير مسبوق، وأُطلق على هذا االمتزاج 
اس��م )جوق أبيض وحجازي(، وهذه الفرقة ضمت 
جميع أفراد الفرقتين، وكانت البطولة ُمقسمة بين 
جورج أبيض وسامة حجازي. فعلى سبيل المثال، 
عندما ُيمثل الجوق مسرحية )عايدة(، يقوم جورج 

أبي��ض ب��دور عموناصر، ويقوم الش��يخ س��امة 
ب��دور ردامي��س، وظل ه��ذا األم��ر مس��تمراً لمدة 
عامين، كم��ا أخبرتنا بذلك جري��دة )مصر( بتاريخ 

.27/10/1914

عايدة والفرق الصغرى
يعل��م كل مهتم بالمس��رح، وكل عال��م بخفاياه، 
وكل ُمل��م بتكاليف��ه .. م��دى االنفاق ال��ذي ُينفق 
على عرض مس��رحية )عايدة(، خصوصًا الديكور 
تمثي��ل  يجع��ل  األم��ر  وه��ذا  إل��خ،   .. والماب��س 
مس��رحية )عايدة( حكراً على الف��رق الكبرى، التي 
تحدثن��ا عنها! ولكن الغري��ب أن التاريخ ال يقّر هذه 
الحقيق��ة، ويثب��ت لنا أن فرقًا مس��رحية صغيرة - 
تكاد تك��ون مجهول��ة – عرضت )عايدة( عش��رات 
الم��رات!! فف��ي ي��وم 29/6/1891 أخبرتنا جريدة 
)الف��اح(، أن الج��وق الوطن��ي الش��رقي برئاس��ة 
)أحمد أبو العدل(، مّثل )عايدة( في مس��رح ش��ارع 
عبد العزيز، فأحس��ن الجوق التمثي��ل ونال إعجاب 
الجمه��ور! وطالب��ت الجريدة م��ؤازرة الجمهور لهذا 
الج��وق، والحضور لرؤية عروض��ه كل يوم أربعاء 

وجمعة من كل أسبوع!!
وتعليقي على هذا الخب��ر، أن هذا الجوق ما هو 
إال جوق مؤقت ال يعمل إال في أجازة الفرق الكبرى!! 
فأحم��د أب��و العدل هو أح��د ممثلي فرقة إس��كندر 
فرح، ومس��رح ش��ارع عبد العزيز هو مسرح فرقة 
إس��كندر فرح!! ويوما األربع��اء والجمعة أيام أجازة 
فرق��ة إس��كندر فرح األس��بوعية!! وه��ذا يعني أن 
الممثل )أحمد أبو العدل( كان يؤجر هاتين الليلتين 
لمصلحته الشخصية، وبالتالي يستخدم المسرح 
وأعضاء الفرقة والديكورات واألزياء إلقامة حفات 

خاصة باسم )الجوق الوطني الشرقي(.
أم��ا ج��وق جمعي��ة الس��رور، ف��كان من أش��هر 
الفرق المس��رحية الصغرى، وكان مديره ميخائيل 
جرج��س يتنقل به ف��ي أقاليم مص��ر، حيث ُيقيم 
ش��ادراً )م��ا يش��به خيمة الس��يرك( ف��ي أي مكان 
فس��يح، وفيه ُتقيم الفرقة عروضها المس��رحية. 
الغري��ب أن هذا الجوق اس��تطاع تمثيل مس��رحية 
)عاي��دة( ف��ي مدين��ة الفي��وم ي��وم 20/3/1892، 
واألغرب أن جريدة )السرور( أشادت بالعرض قائلة: 
" ق��دم إلينا جوق جمعية الس��رور ب��إدارة حضرة 
األدي��ب ميخائي��ل أفندي جرجس فمث��ل بيننا عدة 
رواي��ات أدبية أش��هرها رواي��ة )عائ��دة(. وقد مثلها 
أمس بحضور كثيري��ن فأجاد الممثلون والممثات 
بأدوارهم من حس��ن اإللقاء وبراعة التمثيل سيما 
حضرة محم��ود أفندي رحمي ممث��ل دور رداميس 
رئيس الكهن��ة وحضرة الخات��ون الفاضلة لطيفة 
ممثلة دور عائدة مما اضطر الحاضرون الس��تعادة 

عدة أدوار مهمة يتخللها تصفيق االستحسان".
وم��ن الف��رق الصغ��رى الت��ي مثلت مس��رحية 
)عاي��دة(، الجوق األدب��ي الوطني لف��ارس صادق، 
ومثلها على مس��رح البوليتياما في مارس 1892، 
وجوق س��ليمان الحداد ف��ي إبري��ل 1893، وجوق 

أبيض وحجازي
ظ��ل الش��يخ س��امة حج��ازي نج��م 
الغناء المسرحي األوحد، ال سيما في 
عروض مسرحية )عايدة(. وظلت هذه 
النجومي��ة مازمة للش��يخ حتى بعد 
مرض��ه بالفال��ج )الش��لل(، وأصبحت 
فرقت��ه على وش��ك االنهيار. ويش��اء 
الق��در أن تتع��رض فرقة ج��ورج أبيض 
إل��ى فت��ور ف��ي عروضه��ا ف��ي تلك 
الفترة، ففكر أبيض وحجازي في ضّم 
فرقتيهم��ا معًا في امت��زاج فني غير 
مس��بوق، وُأطلق على ه��ذا االمتزاج 
اس��م )جوق أبي��ض وحج��ازي(، وهذه 

الفرقة ضمت جميع أفراد الفرقتين.

 عبد اهلل عكاشة

 إعالن »عايدة« حديثًا إعالن عايدة لفرقة عكاشة عام 1921
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االتح��اد لعوض فريد، ومثل )عايدة( في مركز منيا 
القمح في مارس 1906، ومثلها أيضًا جوق الشيخ 
عطية محمد في تياترو برنتانيا في يونية 1920.

عايدة بين الخير والشر
بسبب ش��هرة مس��رحية )عايدة(، وإقبال الجمهور 
عليه��ا ف��ي كل زم��ان وم��كان، كان عرضها ورقة 
رابحة، وه��ذا الربح هو هدف الجمعي��ات الخيرية، 
الت��ي ترغ��ب في جم��ع األم��وال من أج��ل تحقيق 
أغراضها الخيرية. ومن هذا المنطلق قررت جمعية 
اقتباس اآلداب الخيرية إقامة ليلة خيرية في مارس 
1887، ُتمث��ل فيه��ا مس��رحية )عاي��دة(، ويع��ود 
عائدها المادي إلى خزين��ة الجمعية، هكذا أخبرتنا 
جري��دة )األه��رام( ي��وم 8/3/1887. وعل��ى غرار 
ه��ذه الحفلة الخيري��ة، احتفلت الجمعي��ة الخيرية 
الصهيوني��ة بليلتها الخيرية ف��ي األوبرا الخديوية 
ف��ي ديس��مبر 1901، وف��ي ه��ذه الليل��ة عرضت 
الجمعي��ة مس��رحية )عاي��دة(، وُخص��ص إيرادها 
لصالح تاميذ المدرس��ة الصهيونية المجانية في 
مصر. وهذا الخبر نقلت��ه إلينا جريدة )المؤيد( يوم 

.22/12/1901
والماحظ أن الخبرين الس��ابقين، يعكسان لنا 
م��دى الخي��ر الذي تجلب��ه العروض المس��رحية، ال 
سيما مس��رحية )عايدة(، هذا لو تم االستفادة من 
الفن المس��رحي بش��كل صحيح! ألن من الممكن 

االس��تفادة من العروض المسرحية بصورة سيئة، 
وهذا م��ا أخبرتنا ب��ه جري��دة )المؤي��د(، قائلة في 
8/2/1911: " اجتم��ع جماع��ة من الش��بان وألفوا 
جمعية وأطلقوا عليها اس��م جمعية )الرشاد( وأنها 
ستقوم بتمثيل رواية )عايدة( بدار التمثيل العربي 
ليل��ة 20 ديس��مبر الماض��ي. ووزعوا عل��ى الناس 
تذاك��ر تبيح لهم حضور تمثيل ه��ذه الرواية، ولما 
ذه��ب الن��اس إلى مح��ل التمثي��ل لم يجدوا ش��يئًا 
فأبلغ بعضهم قسم األزبكية الذي عمل التحريات 
الازمة واتضح له من التحقيق الذي أجراه أن الذين 
ألف��وا هذه الجمعية هم بندور، وفرالي، وإس��كندر 
كوع��ة، وش��حاتة خاطر، ويوس��ف أس��طفانوس، 
وتوفي��ق يوس��ف، واعتب��ر البوليس ه��ذه الحادثة 
من قبي��ل النصب واالحتيال وكت��ب محضراً بذلك 

وأرسله إلى النيابة إلتمام التحقيق".

عايدة الكوميدية
كان م��ن المفروض ذك��ر قصة )عاي��دة( في بداية 
المقال��ة؛ ولكن��ي أرج��أت األم��ر ألهميته ف��ي هذا 
أحداثه��ا  ت��دور  )عائ��دة(،  فمس��رحية  الموض��ع! 
ف��ي العص��ر الفرعون��ي، ح��ول أس��ّر عائ��دة ابنة 
مل��ك أثيوبي��ا، وقيامه��ا بخدمة األمي��رة المصرية 
أمنيريس، وأن االثنتين تتنافسان في حب الضابط 
رادامي��س، رغ��م حب��ه لعائ��دة دون األخ��رى. ومن 
األح��داث نج��د أن أثيوبيا ُتغّير عل��ى مصر، فيطلب 

فرعون من راداميس قيادة الجيش، مع تمني عائدة 
له باالنتصار على أبيها وجيش وطنها. وبعد ذهاب 
رادامي��س تختبر األمي��رة أمنيريس ش��عور عائدة 
ل��ه، فتخبره��ا بنبأ موته ف��ي المعرك��ة، ثم تنفي 
له��ا الخبر بعد أن علمت بحبه��ا له. ويعود راداميس 
منتصراً ويجر خلفه األسرى، فيقع نظر عائدة على 
أبيها أس��يراً ومكبًا باألغال، رغم تنكره، فيطلب 
منها أن تكتم خب��ر حقيقته. بعد ذلك يأمر فرعون 
بزواج عائ��دة من راداميس، فيطل��ب راداميس من 
فرعون العفو عن األسرى. وفي لقاء غرامي تذهب 
عائدة لمقابل��ة راداميس، فيوقفها والدها، ويطلب 
منها س��ؤال راداميس عن طريق الجيش المصري، 
الذي سياقي األثيوبيين، ولكنها ترفض، فيضغط 
عليه��ا فتوافق مرغمة. وعندم��ا تلتقي براداميس 
يخبرها بسر الطريق الذي سيسلكه الجيش، وهنا 
يظهر عموناصر ويقبض علي��ه، ويقدم راداميس 
للمحاكم��ة، فيحكم عليه بالس��جن ف��ي قبو حتى 
الموت جزاء لخيانته؛ ولكن عائدة تسبقه إلى القبو 
متخفية حت��ى تلقى معه المصير نفس��ه، وبذلك 

تنتهي المسرحية.
ومن خال أحداث عايدة، يستطيع القارئ الُحكم 
عليه��ا بأنها تراجيدية مأس��وية، يتطل��ب تمثيلها 
ممثلي��ن ذي مواصفات خاصة، لتمثيل دور الملوك 
واألمراء والقادة .. إلخ، ناهيك عن الديكور والمناظر 
واألزياء .. إلخ، والس��ؤال اآلن: هل يس��تطيع كاتب 
أن يح��ّول هذه المأس��اة إلى ن��ص كوميدي؟! وهل 
تجرؤ فرقة مس��رحية على تمثي��ل )عايدة( تمثيًا 
كوميديًا؟! اإلجاب��ة : نعم!! حدث هذا عام 1919م، 
عندم��ا ح��ّول الكاتب حس��ني رحمي ن��ص عايدة 
لس��ليم النقاش إلى نص كومي��دي بعنوان )عايدة 
الُفْلّل��ي(، على غ��رار التعابي��ر المصري��ة العامية 
)مس��اء الُف��ّل .. ُفّل عليه .. دي ليل��ة ُفْلّلي .. إلخ(!! 
هذه المس��رحية الكوميدية مثلها )جوق أبو نواس( 
لصاحبه مصطف��ى أمين عدة م��رات عام 1919، 
وه��و الج��وق الذي خ��رج من��ه الممث��ل الكوميدي 
الشعبي )علي الكس��ار(. والمسرحية ُعرضت تارة 
باس��م )عايدة الفلل��ي(، وتارة أخرى باس��م )عايدة 

وبس(، ومّرة ثالثة باسم )عايدة الجميلة(!!
الغريب والطريف أن الجمهور استقبل هذا العمل 
باستحس��ان كبير!! فجريدة )المنبر( في أغسطس 
1919، قال��ت ع��ن فرقة أب��ي ن��واس: " أخذت هذه 
الفرق��ة بن��وع جدي��د م��ن التمثي��ل الفكاه��ي لم 
تس��بق إليه هو س��بك الروايات التمثيلية التاريخية 
ذات المغ��ازي المفيدة في قال��ب فكاهي يروح عن 
النف��س، وال يذه��ب بما ف��ي الرواية م��ن المرامي 
األخاقي��ة واألدبي��ة". وقالت جري��دة )مصر(: " نوع 
جديد من األوبرا كوميك تفردت به فرقة أبي نواس 
الت��ي يمدها نف��ر من كرام الس��ادة وأعي��ان الباد 
بالمال تش��جيعًا لها وخدمة للمس��رح العربي. ولما 
كانت رواية عائدة أق��دم الروايات العربية التاريخية 
والتي كان لها الفضل في تشييد األوبرا السلطانية 
فق��د عمل حض��رة الكات��ب األديب حس��ني رحمي 

إل��ى تحويلها إل��ى هزلية ..... وال ري��ب في أن األمة 
المصرية ستقبل على هذه الفرقة الراقية ونوعها 
الجدي��د إقبااًل يش��جع القائمي��ن بالتمثي��ل األدبي 
الفكاهي ويكون قضاًء على كل تاجر من محترفي 
التمثيل يحتال على العامة وصغار األحام بالشائن 

الخليع من التمثيل غير متٍق وطنًا وال ربًا".
وه��ذا التش��جيع والتعضي��د – غي��ر المعقول - 
م��ن قبل الصحف لتحويل المآس��ي إلى كوميديات 
هزلية، ل��ه ما يب��رره!! ففي هذه الفترة انتش��رت 
خصوص��ًا  الماجن��ة،  الكوميدي��ة  المس��رحيات 
مس��رحيات فرق��ة )عزي��ز عي��د(. وكف��ى أن نذكر 
أمثل��ة م��ن عناوي��ن مس��رحياته؛ ليتأك��د القارئ 
م��ن مجونيته��ا، مثل: س��لفني مراتك، ويا س��تي 
ما تمش��يش ك��ده عريانة، وَس��ْكرة بن��ت دين ...، 
وهذه المس��رحيات قابلها الجمهور بهجوم شديد، 
وصل إلى حد التظاهر ف��ي الميادين العامة، وهذا 
ُيفس��ر لنا لم��اذا وافق الجمهور عل��ى تحويل أوبرا 
عايدة إل��ى )عايدة الفلل��ي(، كنوع م��ن الكوميديا 
الهزلية، لتكون سداً منيعًا ضد الكوميديات الهزلية 

الماجنة!!

عايدة بين األهرامات وأبي الهول
ش��اع حديثًا تمثي��ل )عايدة( بين اآلث��ار الفرعونية 
الطبيعي��ة، وقد اس��تغل هذا األم��ر القائمون على 
الس��ياحة والثقافة في مصر، حيث بدأ هذا التقليد 
منذ حوالي عقدين من الزمان، لنس��مع ونش��اهد 
تمثي��ل عايدة بين األهرامات وأب��ي الهول، وكذلك 
الع��رض نفس��ه بي��ن معاب��د األقص��ر  نش��اهد 
الفرعونية. وانتق��ل هذا التقليد إلى بعض البلدان 
العربي��ة والعالمي��ة .. إلخ. وربما يظ��ن البعض أن 
هذا األس��لوب المس��تحدث في ع��رض عايدة، هو 
أس��لوب حديث ل��م يس��بق التفكير ف��ي تنفيذه!! 

والحقيقة التاريخية تقول عكس ذلك!!
ففي عام 1912 قامت ش��ركة األعياد والحفات 
باس��تغال أوبرا )عايدة( بصورة فنية جديدة، جذبًا 
للُس��ّياح األجانب لزيارة مصر ومش��اهدة )عايدة( 
في جوها الطبيعي بين أبي الهول واألهرامات، وقد 
خصصت الشركة موعداً لهذا العرض الفريد، وهو 
ش��هر مارس 1912م. كما قامت ش��ركة الترامواي 
المصرية بتس��هيل ذهاب وإي��اب المتفرجين لهذا 
الع��رض. وه��ذه المعلوم��ات نقلتها لن��ا جريدتي 

)المقطم( و)مصر( في فبراير ومارس 1912.
عزيزي القارئ .. أظنك تتف��ق معي بأنك قرأت 
عن عايدة بصورة غير مس��بوقة!! وما يهمني من 
ه��ذا هو وصول��ك معي إلى ه��دف ه��ذه المقالة، 
المتمثل ف��ي: وجود حقائق تاريخي��ة فنية خفية، 
يستطيع اإلنس��ان اس��تثمارها في تفكيره أو في 
كتاباته، وربما تجعله ُيعيد التفكير في أمور كثيرة 
كان يظن ف��ي حقيقتها، أو في ع��دم حقيقتها ... 

إلى اللقاء في الحلقة القادمة. 

كاتب وناقد مسرحي مصري 

 جورج أبيض

 إسكندر فرح

صورة فنية جديدة
في ع��ام 1912 قامت ش��ركة األعياد 
والحف��ات باس��تغال أوب��را )عاي��دة( 
بص��ورة فنية جدي��دة، جذبًا للُس��ّياح 
ومش��اهدة  مص��ر  لزي��ارة  األجان��ب 
)عاي��دة( ف��ي جوه��ا الطبيع��ي بين 
أبي الهول واألهرامات، وقد خصصت 
الش��ركة موعدًا لهذا العرض الفريد، 
وهو ش��هر مارس 1912م. كما قامت 
ش��ركة الترامواي المصرية بتسهيل 
له��ذا  المتفرجي��ن  وإي��اب  ذه��اب 
الع��رض. وه��ذه المعلوم��ات نقلتها 
لن��ا جريدتي )المقط��م( و)مصر( في 

فبراير ومارس 1912.
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 مس��رحيون حبس��وا أنفس��هم ضم��ن غ��رف 
التدري��س أو أس��وار المعه��د والجامع��ة, وتحوَّل��وا 
إل��ى مس��تخَدمين؛ موظَّفي��َن ينظ��رون يوميًا إلى 
ش��هاداتهم األكاديمي��ة. إلى مكانته��م االجتماعية 
والثقافي��ة الت��ي اس��تحوذوها بها, وينس��ْوَن أنَّهم 
رسُل حريٍَّة ُمِهمَُّتهم إثارُة النقاِش والجدِل, ولو أدَّى 
بهم ذلك إلى الس��جون أو الجنون. هذه ربَّما معهم 
فيها بعض الحق, فا أحد يحمي المسرحي العربي 
م��ن هذي��ن المصيري��ن )الس��جن أو المش��فى(, 
فالعائلُة المسرحية مفكَّكٌة وتعتدي على بعضها. 
إنَّما مس��رحيونا عليه��م أن يعرفوا رغم ذلك قيمة 

الحريَّة التي ثمنها الموت.

 المتمسرحون 
 أَِفَك��ِت المس��رحية. مس��رٌح يأف��ك, مس��رٌح قليل 
العقل, ضعيف الرأي. هكذا حال مسرحنا الذي صرنا 
ال نعرف ماذا يحمل لنا من فكر يس��وِّي مابيننا وبين 
خصومنا. أقول خصومنا وليس أعداءنا - المس��رح 
اليع��ادي, المس��رح يخاص��م ألنَّه من ص��ورة فيها 
حركة تجسِّ��د رأيًا يفتن, يسحر, يخلب اللبَّ. وليس 
من ألفاٍظ وكما هو في مهرجاناتنا- حوش��ية جافية 
غليظة, ال رهافة وال ِرقَّة وال عذوبة فيها. لماذا نحب 
يوربيدس وشكسبير, ودرونيمات وبريخت, ونعمان 
عاشور وس��عد الله ونوس. إنَّ مس��رحهم- الدراما/
الصراع- الذي فيه, ليس دراما تسلية التبل صدى, 
وال تنفع غل��ة. وليس دراما إدِّع��اءات زيوف للتخدير 
وتغييب اإلدراك وتسفيه الرأي اآلخر. مسرحهم وإن 
كان يتأسَّ��س على األس��طورة/ األس��اطير كما عند 
شكسبير وونوس, إنما لينقلب على هذه األسطورة 
فيف��كَّ أس��َر العقل ف��ا يبقى هبًا؛ أهب��ل كما في 
مس��رح الكثير م��ن الجلوطيين, مس��رح جلوط من 
الجلط��ة التي ه��ي جرعة خاثرة تع��دم الحركة بين 
الزمن/األزمن��ة الت��ي تحل��ل الصراع, تحلل س��لوك 
ونصي��ر  خراف��ة,  العق��ل  فيصي��ر  الش��خصيات, 
كمتفرجين نتصلَّق, نتمردغ, نتمرَّغ من ش��دَّة األلم 

تداعيات على هوامش أزمات مفتوحة... مؤجلة

رحلة

فضاء المسرح
في مؤلمة

الوصايا
 كثيٌر من كتَّاِب المس��رح يكتبون حواراٍت تمثيلية, 
كامًا ممًا, خطبًا, بياناٍت من أجل األخاق الحميدة 
والحريَّ��ة والعدالة, ويعتق��دون أنَّهم بذلك ينقذون 

المسرح من أزمته- من معاناته.
 مس��رحيون ال يدركون أنَّ اللسان الذي في فيِه 
الممثِّل إنَّما يجرُح ويس��حر, وأنَّه يمكن أن يقطَّعنا 
قطعًا قطعًا, وهو يبعث فينا متعًة مكبوتة أو فكرة 
مقموعة. مسرحيون كأنَّهم موظَّفون يؤدُّون عمًا 
يسترزقون منه راتبًا يعيشون فيه بقيَّة عمرهم, 
وينس��ون أنَّهم مصمَُّمون خصيصًا ليكونوا نقَّاداً 
وقحين وفظِّين للطغاة. وبأنَّهم سادة, وبأنَّهم من 
يحم��ي الحياة الفكرية والخلقي��ة, وبأنَّهم مثيرون 
ومستكِشفون, وبأنَّهم حين يكتبوَن أو يخرجوَن أو 
يمثِّل��وَن أو يصمِّموَن اإلضاءة, أو يختارون اللباس؛ 
إنَّما يمارسون فعًا فيه شجاعُة المواجهة مع اآلخر 
ال��ذي أخف��ى عنا م��ا أخف��ى: س��رقاته, مؤامراته, 
جرائم��ه الت��ي ارتكبها بحقِّن��ا, فنصيُر ن��ردُِّد وقد 
أخَذْتن��ا المفاج��أُة الصدمُة: هذا غي��ُر معقول, هذا 
اليمكن أن يحدث, من المس��تحيل أن يسرقنا, آوه 

كم كنَّا مغفَّلين!!.
 مس��رحيون. المس��رحيُّ في مس��رحه عليه أن 
يت��رك حيِّزاً, جانب��ًا من العقل, جانب��ًا من عملياته 

الرياضي��ة تق��وم عل��ى الفك��ر النق��دي المنفت��ح 
على الش��ك, في ماتفعل��ه القوَّة حين نس��لُِّم لها 
ف��ا تبيعنا بأس��واق النخاس��ة. علي��ه أن يفرجينا 

غوغائيتها وجبنها بفظاظة وسخرية.
 من ق��ال أنَّن��ا جمهوٌر يمي��ل إل��ى الفرجة على 
المس��رحيات الكوميدي��ة؟. جريم��ُة قت��ٍل تق��ع أو 
وقع��ت حتى ولو في األزمان الس��حيقة وُيكتش��ف 
اآلُن منفُِّذها, كافية ألن تغيِّر مس��ار تفكيرنا حتى 
ونحن )نتكومد( . نحن جمهور يس��تهلُك المأساة/ 
المآس��ي أكثر بكثيٍر ممَّا يس��تهلُك الملهاة وبكثيٍر 
من المتعة.لكنَّ مس��رحيينا حي��ن يفرجوننا جثث 
ه��ؤالء القتل��ى؛ فإنَّم��ا يفرجونن��ا جثث��ًا تاريخية 
وليس أرواح��ًا لضحايا. وكأًن القت��ل صار عندهم 

فعًا رومانسيًا لذيذاً.
 مس��رحيون؛ممثَّلون حين ُيلق��ون علينا كلمات 
في)الجوان��ي(  يحتبس��ونها  الت��ي  الش��خصَّية 
ُجوَّانِّيته��م ينس��ون أنَّه��م يقف��ون عل��ى خش��بة 
المس��رح, فيصي��رون يلق��ون بيان��ًا أو خطابًا, فا 
نس��مُع ثغاء اللغة الت��ي من األح��رِف الكلمات؛ وال 
صهيله��ا. وال نعود نش��وف الرأس – رأس��هم على 
أنَّه جزٌء من الجسد. بل نش��وُفه وقد صار يرسُم؛ 
يمثِّ��ُل صورًة ل��ه متضخِّمًة/ ضخمًة, ومنتفش��ة. 
على أنَّ��ه)رأٌس( أه��مُّ بكثيٍر م��ن رأس يوربيدس, 
و  وداريوف��و,  راس��ين,  و  دانت��ي,  و  شكس��بير,  و 
ميرخول��د, وبريخ��ت, وربَّم��ا ربَّما أه��مُّ بكثيٍر من 
ال��رؤوس التي للرؤس��اء والمل��وك والعباقرة الذين 

أنتجوا المعارف والعلوم اإلنسانية.
 المخ��رج المس��رحي العربي وإن تلق��ى تعليمًا 
أكاديمي��ًا؛ فه��و إلى اآلن ما يزال مفسِّ��راً/ ش��ارحًا 
للحكي, لل��كام الذي ف��ي الحوار بي��ن الممثلين. 
مايفس��ُح- كما ذكرنا آنف��ًا- الفرص��ة ليفرجوننا 
البطول��ة؛ ألوهي��ة البطول��ة بصفته��م فاتحي��ن 
ومحرِّرين فوق الخطأ.. المخرُج عليه أن َيِبلَّ جسده 
بالماِء, أن يتحمَّ��م بالنصِّ, ال أن يقرأه قراءَة عابر, 

الأن يبقى على الشاطئ.

أخذه  ماتمَّ  لتستردَّ  اإلنساني  طقسك  تمارس  فأنت  مسرحيًة  تقرأُ  كونك   
إذا  فكيف  رأيك,  هو  الذي  رأيك  فتقول  حريَّتك.  سلبك:  ماتمَّ  عنوًة؛  منك 
عميًا  أي  للمسرح-  عميًا  تصيَر  أو  المسرحي؟؟  العرض  على  تفرَّجَت 

للحريَّة أو تشتغل أجيراً عند المستبدِّ؛ عنَد الطاغية.
 لحظُة ذهابك لحضور عرٍض مسرحي هي اللحظُة التي تذهب فيها لتتفرَّج 
بفوائِد  كثرتهم-  – على  الشياطين  ُيقنعك  ال  كي  تفوِّتها,  فا  الجنَّة  على 

النار. المسرُح احتفاٌل بثقافة السؤال أكثر منه احتفاٌل بثقافة الجواب.
*  أنور محمد

روح
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وجهًا لقفا, فيما المتمسرحون الجلوطون الجلقون 
وقد انكش��فت عوراتهم, فإذا هم مث��ل تلك المرأة 
الخذعولة )الحمقاء( التريكة التي تتشفى بالرجال, 
كل الرجال الذين أعرض��وا عنها تضحك كما العث, 
السوسة- وكما العثاء- الحية. لماذا آل مسرحنا إلى 
م��ا آل إلي��ه اآلن ؟ أال من مخلِّ��ص يخلِّصنا من هذه 
االدِّع��اءات القرعاء, ومن ه��ذه الخيبات؟. أهو الجراد 
يهتمش��نا, يثير جلبة, يثير ضوضاء,وكأنَّنا في ليل 

عميٍس عموس ظليٍم ظلوم ال صبَح وراءه؟. 

صهيل المسرح
 نح��ن ال نق��رأُ القمَع, ب��ل ال نتجرَّأ نوقف��ه عند حدِّه 
وه��و يِحدُّن��ا ف��ي أعماقنا,فيجرُِّدنا من مش��اعرنا 
اإلنس��انية, ويحوِّلن��ا إل��ى حيوان��اٍت؛ إل��ى كائن��اٍت 
مسالمة. قمٌع أرهَب وأرعَب وانتصَر على الملك لير, 
وعلى هاملت, وم��دام بوفاري, ورومي��و وجولييت, 
وجوليان س��وريل بطل س��تندال ف��ي رواية األحمر 

واألس��ود, وعلى فيدرا راس��ين. وحوَّله��م من ملوٍك 
إلى ُحجَّاب, من سادٍة إلى عبيد بصفتهم)معارضٌة( 
جمالية, معارضٌة أخاقية. شكس��بير وابسن, ومن 
ث��مَّ موليي��ر وبرنارد ش��و, إلى ألفرد ف��رج, ونعمان 
عاش��ور, وعب��د الرحم��ن ب��ن زي��دان, وع��ز الدين 
المدني, وقاس��م محمد, ويعقوب الشدراوي, وسعد 
الله ونوس, وممدوح عدوان... إلى آخر هذه السالة 
م��ن المس��رحيين. إنَّم��ا هم رُس��ٌل يدافع��وَن عن 
إنس��انيتنا حتى النكون ضحايا ه��ذا القمع؛ العنف؛ 
العدواني��ِة, الت��ي تنظِّمه��ا الدول��ُة, أو األف��راُد ذوي 
السطوة على البش��ر. عدوانية قتالية تريُد تفترس 
كلَّ ش��ءي , ألنَّ رج��االت المس��رح- ألنَّ المعارض��ة 
الجمالي��ة واألخاقية الت��ي تس��توطُن, تتحرَُّك في 
مس��رحياتهم؛ تثيُر, تغيُظ, تخلخُل ت��وازَن الطغاة 
الفيزيولوج��ي- الحيوي, تهزُّ كراس��يهم, تيجانهم, 
امتيازاته��م التي اغتصبوها بالعن��ف الذي تجمَّعت 

خيوطه, جنازيره في أياديهم.

 المس��رُح وحده م��ن بين الفنون الذي يؤسِّ��س 
ويجذُِّر لثقافة الحوار, فا يكوُن اإلنس��اُن فريس��ًة 
أو مفترس��ًا, يك��ون عنيفًا, دموي��ًا, قات��ًا فيهيُن 
الحي��اة. المس��رُح معارضٌة, ق��وٌَّة تع��ارُض العنَف 
والقس��وَة والوحش��ية. فالجماُل الذي في المسرح 
– المس��رُح جم��اٌل ال يمكُن أن يحمَل في س��ماته 
ماهو عنيٌف وما هو ش��نيع. ق��د نجُد, نقبُض على 
العني��ِف, وعلى الش��نيِع في المس��رِح ال��ذي كتبه 
إبسن, وراس��ين, ولوركا, وروزوروف, وتشيخوف, 
وبيرانديلل��و, وبيكي��ت, وبريخ��ت, وآرت��و, ونجيب 
س��رور, وفرحان بلبل, ومصطفى الحاج, وس��عد 
الدين وهب��ة, ومحمد إدري��س, وأمحمد بن قطاف 
وعبد القادرعلول��ة و.... لكنَّه العني��ُف الذي يحرُِّك 
ف��ي نفوس��نا النف��وَر م��ن العن��ف, النف��ور ال��ذي 
يصيخ الس��مَع, ويقوِّي البصَر كي تمارَس األحاُم 
والذكري��اُت حريَِّتهما التي قمعه��ا العنف, فنتمكَُّن 

من السيطرة عليه ونروِّضه. 

مس��رحيته"عابدات  يوربي��دس  كت��ب  عندم��ا   
باخوس" فلي��َس من أجل أن يمجِّ��َد العنَف/ القتل. 
الباخي��ات بَدْي��ن ومعُه��نَّ أعض��اُء الموك��ب وه��م 
يشيِّعوَن اإلله )بانتيوس( بأنَّهم قوٌم بدائيون, قوُم 
متوحِّش��ون, وهم يقتلوَن أنفس��هم كم��ا يقتلون 
غيرهم. لكنَّه العنُف الذي يكشف )نبالة( المقصد. 
أليست احتفاالت )عاش��وراء( مثل احتفال الباخيات 

حزنًا على إلٍه أو على بطٍل تمَّ قتله غيلًة /غدراً؟.
 ه��و قتاٌل؛ قتٌل؛ هو طق��ٌس عنفي, فيه عنٌف, 
فيه والٌء؛ وإن كان ش��كله متطرِّف��ًا أو فيه تطرُّف, 
فإنَّم��ا ألنَّ في��ه بعث��ًا, تثويراً لش��كٍل من أش��كاِل 
الجمال الذي كاد يأفل, وتدميراً لش��كٍل من أشكال 
البشاعة التي فيها اغتيال. هو عنٌف لتعبئة شعوٍر 
جمعي, عنٌف يصدر عنه موس��يقى ُيس��اِهُم في 
تأليفه��ا وعزفها وتوزيعها المتفرِّجون. موس��يقى 
تهزُّ روَحهم, روحهم التي تهزُّ أجسادهم فتحرُِّكها 
حرك��ًة تعيد إنت��اج الجم��اِل إلى ما ال نهاي��ة. كأنَّها 
مس��رحيٌة, مش��هٌد في��ه هس��تيريا, في��ه جن��وٌن 
يجعل من حركت��ه هذه التي ت��وزُِّع العنَف حواليها 
ص��دى ألداِة القمِع/ القت��ِل التي فيه��ا اغتيال اإللِه 
الرمِز البطل, فنش��وف السياسة- سيف السياسي 
الذي ماعاد س��يفه يقطُع وال يطعن, س��يفًا شريراً 
ض��دَّ للحي��اة, كيف يج��زُّ مئات اآلالف م��ن الرؤوس 
في لحظٍة واحدٍة وليس له س��وى حدٍّ واحد. س��يفًا 
يهزم��ه الجماُل الذي في قل��ب المتفرجين, الجماُل 
الذي أمس��ى حضوراً حسِّ��يًا يجسِّ��د فكرة الحرية, 
مثلما يفرجينا ش��ناعَة فعل السياس��ي حين تجرَّأ 
على القيام بفع��ل االغتيال, اغتي��ال الجمال الذي 
هو تجسيد لفكرة الخير- الخير الذي في المسرح, 
المسرح الذي ضدَّ الشرِّ, الموِت. المسرُح الذي ضدَّ 
االنتحار حين تضيق الحياُة بنا, حتى لو كان انتحاراً 
احتجاجيًا. فالمس��رُح شأنه ش��أُن الديِن الذي يريد 
تحقي��ق العدالة ألنَّن��ا- ألنَّه غير الش��عر والرواية- 
نج��ُد فيه خلجات روحنا/ أرواحن��ا وهي تصهل من 

شدَِّة الحرائق التي أشعلها العنيُف فيها وحواليها.
 وحت��ى ال تك��ون عنيف��ًا وال معنيًا بم��ا حكيناه؛ 
ثمَّ��َة حلٍّ واحٍد ه��و أن تكوَن كلَّ ش��ءٍي إال أن تكون 

مسرحيًا- أي أن ال تكون حيَّا. 

*  كاتب مسرحي سوري

شكسبير

ونوس

 جريمة قتل
من قال أنَّنا جمهوٌر يميل إلى الفرجة 
الكوميدي��ة؟.  المس��رحيات  عل��ى 
جريم��ُة قتٍل تق��ع أو وقعت حتى ولو 
وُيكتش��ف  الس��حيقة  األزم��ان  ف��ي 
ر مس��ار  ُذه��ا, كافية ألن تغيِّ اآلُن منفِّ
تفكيرنا حتى ونحن )نتكومد( . نحن 
جمهور يستهلُك المأساة/ المآسي 
ا يس��تهلُك الملهاة  أكثر بكثي��ٍر ممَّ
وبكثيٍر من المتعة.لكنَّ مس��رحيينا 
حي��ن يفرجوننا جثث ه��ؤالء القتلى؛ 
فإنَّما يفرجونن��ا جثثًا تاريخية وليس 
ص��ار  القت��ل  وكأًن  لضحاي��ا.  أرواح��ًا 

عندهم فعًا رومانسيًا لذيذًا.

موليير

 نحن ال نقرُأ القمَع، 
أ نوقفه  بل ال نتجرَّ

نا  ه وهو يِحدُّ عند حدِّ
ُدنا  في أعماقنا,فيجرِّ

من مشاعرنا 
اإلنسانية

روح
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»  « جمعتهما على هامش 
مهرجان المسرح العربي

بن زيـدان يغـوص في أعـــــــــــــماق المدني
مـعاتبًا ...متسائـاًل ..مدهـــــــــــــوشًا..!

يعد عز الدين المدني وجها بارزا من الوجوه 
بإبداعها  ساهمت  التي  العربية  المسرحية 
التراث  إلى  بالعودة  الظاهرة  تأصيل  في 
وتوظيفه بالسؤال والمساءلة لتكوين نص 
من  تستفيد  التي  العربية  خصوصياته  له 
كيفية الكتابة والحكي في الموروث العربي.

وبالعودة إلى نصوصه المسرحية نجد إحالة 
صلة  لها  إشكالية  وشخصيات  أسماء  على 
بالثوابت التي حكمت رؤية عز الدين  المدني 
لإلبداع وللعالم، للمسرح وللحياة. وفي هذا 
الحوار تجلية لجوانب اإلبداع لديه... لقد كان 
الدين  حوارا مفتوحا يركز على ما شغل عز 
المدني في مسيرته اإلبداعية. وفي القاهرة 

كان هذا اللقاء :  
حوار : د. عبد الرحمن بن زيدان

وجهًا
لوجه

روح
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ل��م تدخل صدفة عالم المس��رح،  ذل��ك أن عوامل 
وبالمس��رح،  بالكتاب��ة،   لتربط��ك  كثي��رة تضاف��رت 
وبالتراث العربي لترس��م لنفسك نهجا خاصا لتقديم 

رؤيتك للعالم.كيف تقدم لنا هذه العوامل ؟
في كل تجاربي المس��رحية ل��م أكن أكتب تحت 
الطل��ب. دخلت عالم المس��رح وأنا طفل صغير مع 
وال��دي ال��ذي كان يصطحبن��ي معه إلى المس��رح 
البل��دي بتونس العاصم��ة،  فكان ه��ذا هو لقائي 
األول بالمس��رح،  أما اللقاء الثاني فهو حينما بدأت 
أكت��ب،  كان اهتمامي األول بالقص��ة،  لكني ملت 
إل��ى المس��رح ال��ذي أخذ مني كل ش��ءي حت��ى أنى 
صرت ال أكتب إال للمس��رح،  فصارت أغلب كتاباتي 

للمسرح.
بطبيعة الح��ال عرفت علي بن عي��اد، ومختلف 
الممثلين من أصدقائه،  رغم أنى في هذه المرحلة 
ل��م أكن أح��ب المس��رح الس��ائد كثيرا،  المس��رح 
كفرجة،  وأش��كال كتابة،  ث��م اطلعت على بعض 
الدراسات عن رجال المسرح في تونس.ثم اطلعت 
عل��ى بع��ض الدراس��ات عن رج��ال المس��رح في 
تونس،  ثم في موقع من الثقافة التونسية،  أردت 
أن أكت��ب نصوصا تونس��ية عربية تك��ون بمثابة 
نص��وص لها قيم��ة ووقع وتأثير وبعد أحس��ن مما 

أشاهده في مسارح تونس.
هذه من المحف��زات التي دفعتني إل��ى الكتابة، 
لكني ف��ي كل تجاربي المس��رحية ل��م أكن أكتب 
تح��ت الطلب،  أي طلب.ألني ال أنتظر من مخرج أن 
يأتي عن��دي ألعطيه نصا جاهزا تحت الطلب،  ألن 

الجاهز ليس بإبداع وال بكتابة.
لقد ش��اهدت المس��رح وأنا طفل، ثم وأنا شاب 
ف��ي مقتبل العم��ر، وش��اركت فيه ش��ابا،  وكها،  
مش��اركة ف��ي اإلب��داع، وف��ي النق��د، و، وأصدرت 
"العم��ل الثقافي" الذي كان يهتم جدا بالمس��رح،  
وبفنون��ه من حيث هو إخراج، ومن حيث هو تمثيل 
أو كتاب��ة. فتش��كلت ل��دي قناعة داخلي��ة وهي أن 
للمس��رح وجهة أخ��رى،  هي وجه��ة التنظير الذي 
وقف��ت به موقفا رافض��ا للمس��رح  الموجود الذي 
كان في تونس س��واء كان تونس��يا، أو فرنسيا، أو 
أجنبي��ا،  فأردت انطاقا من ه��ذا الرفض أن يكون 

لي أنا مسرح "بديل" . 
إذن هن��اك تنظي��ر، وتصورات، ورؤى للمس��رح 
ال��ذي أريده أن��ا، وهو ب��كل تأكي��د ثاث��ة العوالم 
المتداخل��ة والمتظاف��رة الت��ي ش��دت وج��ودي إلى 
عوالم المسرح بالكتابة،  وبالنقد وبالتنظير في آن 
واحد ،  إضافة إلى معاش��رة رجال المسرح معاشرة  
يومية.  أعتقد،  هذه هي العوالم،  وبطبيعة الحال 
بع��د ذلك المس��رح الفرنس��ي ورجاله، والمس��رح 
المغربي والمصري والس��وري ومختلف المس��ارح 

العربية. 
إل��ى يومن��ا ه��ذا أن��ا غي��ر راض على المس��رح 
العربي من حيث هو كتابة،  ومن حيث هو ش��كل،  
وم��ن حيث هو عمل فن��ي،  ذلك أنن��ي أعتبره في 
غالبي��ة ضحا ورديئ��ا. وعدم الرضا  بهذا الش��كل 

ه��و ما حفزني على الكتاب��ة، أو على إعطاء ما كنا 
نسميه في آخر الستينيات والسبعينيات من القرن 
العش��رين بالبديل عن المس��رح الغربي،  فبعد أن 
ش��اهدت كثيرا من المس��رحيات العربي��ة التافهة 
ج��دا، وه��ي كثيرة ج��دا،  ال من حي��ث الكتابة،  بل 
ومن حيث اإلخراج والتمثيل والتقنيات، وهذا ش��ءي 
ال يرضي  تماما  إلى يومنا هذا،  ش��رعت أكتب هذا 

البديل.
نح��ن نع��رف أن المس��رح ه��و العم��ود الفقري 
للثقاف��ة العربية الحديثة،  إنه الرمح والس��ن لكل 
ثقافة حية،  أكثر من الرواية،  أكثر من القصة،  ألنه 
العالم الذي يق��دم المواقف الحضاري��ة والثقافية 
والسياس��ية واالجتماعية في رؤية عميقة يتلقاها 
الجمه��ور على درج��ات من االس��تيعاب،  وبقدر ما 
نرفع من مستوى المسرح الفكري والفني،  نكّون 

الجمهور.
ل��ي فكرة أساس��ية  ه��ي قديمة ورثة  تس��كن 
ذهن��ي دائما وه��ي أن المس��رح يك��ون الجمهور،  
فكري��ا، وذوقيا، وحضاري��ا، والتكوين هنا ال يعني 
وال يحمل معه المعنى البيداغوجي،  لكنه التكوين 
بالمعنى الواس��ع حيث فيه اإلعام والتحدي وطرح 
الس��ؤال على الناس، والتفاعل معهم إلى غير ذلك 
من األش��ياء األساس��ية في التكوي��ن. إن التكوين 
ليس تعليما  كما هو الشأن لدى بريخت الذي يريد 
أن يف��رض إيديولوجي��ا معينة  إنم��ا التكوين الذي 

أقصده هو الذي يطرح األسئلة األساسية.
بطبيعة الحال أن طبيعة النصوص التي كتبتها 
ج��اءت لتغطية م��ا ي��دوم، واالبتعاد ع��ن الفوري،  
واآلتي،  والظرفي،  ذلك أني أحس إحساسا عميقا 
جدا بالتاريخ،  وبالزمن،  خصوصا بالزمن العربي، 
أحس أن هناك مواضيع تدوم،  ومواقف تدوم، كما 
أن هناك مواقف ظرفية،  وآنية ال تدوم.و المس��رح 
رغم أنه ينتهي بعرضه،  إال أن النص في اعتباري 
ينبغي أن يدوم،  وأن يتواصل،  ألن المسرح  � دائما 
وأب��دا � يخاطب المس��تقبل ذلك أن كلمة المس��رح 
تق��ال للمس��تقبل،  ال تق��ال للماض��ي، ب��ل تقال 

للحاضر، والمستقبل.
لق��د راجع��ت بعض كتابات��ي،  وقرأته��ا وكأني 
أجنبي عنها ألني أنس��اها، وال أتحملها.وهذا طبعا 
ش��ءي عجي��ب،  فوجدت أنه��ا كتابات ما زال��ت تقرأ. 
وأن القضاي��ا المطروح��ة ما زال اإلنس��ان العربي 
يعيش��ها إلى يومنا هذا عل��ى الرغم من أنها كتبت 
من��ذ عش��رين س��نة تقريبا.أنا ال أعرف س��ر ذلك. 
لك��ن عندي وعي ق��وي جدا بحركة وبق��وة الزمن، 
وبصي��رورة التاري��خ، لذلك أتصي��د �دائم��ا وأبدا � 
اللحظ��ة التي ت��دوم، وأبتعد عما يس��مى الحكاية 
الظرفي��ة الس��يكولوجية االجتماعية السياس��ية،  

فوجدت ضالتي في التراث،  ألن التراث يدوم.

ف��ي كل مس��رحياتك نج��د حض��ور الت��راث بكثافة 
األش��كال  في��ه كل  قوي��ة،  وبش��كل ممي��ز توظ��ف 
ودراميته.م��ا  الن��ص  بني��ة  تخ��دم  الت��ي  التعبيري��ة 

أس��باب ه��ذه العودة إل��ى التراث ؟ هل ه��ي االنخراط 
في صيرورة المس��رح العربي ال��ذي اختار هذه العودة 
لتأصي��ل الظاهرة المس��رحية في الوط��ن العربي؟ أو 

ماذا ؟ 
المس��رح يعتمد عل��ى اإلش��كال وال يعتمد على 
التمجي��د،  وجدت ضالتي في الت��راث،  لكن قبل أن 
أواصل قضي��ة الحديث في موضوع الت��راث،  أريد 
أن أق��ول إن تكوين��ي مخض��رم،  أي جامعي وغير 
جامع��ي،  أي عصام��ي،  لقد تثقفت ف��ي الجامعة 
التونس��ية،  وف��ي الجامع��ة الفرنس��ية،  وثقف��ت 
نفس��ي بنفس��ي � أيضا � حيث أقرأ إلى يومنا هذا 
ست س��اعات، وهذا يعني أن حياتي قراءة، وكتابة،  
أكث��ر من أي ش��ءي آخ��ر،  وهو ما أهلن��ي كي أكون 

قريبا من التراث العربي.
لقد وج��دت ضالتي ف��ي التراث،  والت��راث ليس 
ماضيا فقط،  بل هو ماض، وحاضر،  ومس��تقبل.
ه��ذا من حي��ث الزمن،  أم��ا من حي��ث المضمون،  
فالتراث مجموعة من المواقف،  واألشكال والقيم، 
واألح��داث "الموج��ودة" ف��ي نس��ق منطق��ي ل��ه 
منطقياته الخاصة،  وعلى مس��توى آخر،  فالتراث 
ه��و الحض��ارة،  ه��و الثقاف��ة،  ه��و التاري��خ، هو 
المأث��ورات الش��عبية،  هو تص��ورات ورؤى الناس،  

هو القدسي،  وغير القدسي.
بطبيع��ة الحال هناك ت��راث تهافت م��ع الزمن،  
وذاب وانتهى،  لكن هناك تراث سافر منذ تأسيسه 
إل��ى الي��وم،  وسيس��افر نح��و المس��تقبل ،  مثا 
المعمارية العربية،  وقضية الس��فر، ورحلة التراث 
إلى المستقبل يجسدها  مثا  جامع األزهر،  وجامع 

القرويين بفاس،  وجامع الزيتونة.
ثبات��ا،   ولي��س  وحرك��ة  صي��رورة،   الت��راث  إن 
ومس��توياته المتع��ددة هي التي تجع��ل منه قوة،  
وديناميكي��ة منه��ا الهوي��ة،  وقوة الهوي��ة العربية 
اإلس��امية،  لكن هناك �  أيضا � المظاهر السلبية 
في هذا التراث � مثا � التراث الس��حري، والشعوذة 
واألش��ياء التافه��ة والرجعي��ة الت��ي في��ه،  وهو ما 
أرفضه، وأكشف عن سلبياته، ألن المسرح يعتمد 
عل��ى "اإلش��كال" وال يعتمد عل��ى التمجيد،  وعلى 
الرث��اء،  وإنم��ا هو  دائم��ا وأبدا  يعتم��د على ما هو 
مش��كوك فيه،  عل��ى ما يطرح قضي��ة وما يفرزه 
من إش��كالية معينة،  وعميق��ة في آن واحد،  إذا لم 
تكن هناك إش��كالية تصير الحكاي��ة فارغة وكتبا 

صفراء.

ف��ي  اإلش��كالية  ه��ذه  وعالج��ت  تناول��ت  كي��ف 
مسرحياتك ؟

إن المس��رح ال يحتمل التمجيد ،  إنه يعتمد على 
الن��زاع،  مث��ا،  لّم��ا أخذت الح��اج ولم آخ��ذ رابعة 
العدوي��ة ؟ الج��واب ه��و أن رابعة العدوي��ة ال تقدم 
إش��كالية ذات ب��ال،  بينم��ا الح��اج  مثا  يش��كل 
إش��كالية عربية وإسامية ذات بال كبير جدا ما زلنا 

نعيش على هذه اإلشكالية / النزاع. 
اقتناعي بهذا جعلني ضد االستشراق المغرض 

 المدني : كان لدي 
شكًا ملحًا في أن 
اليونان هم الذين 

كانوا يحتكرون 
قضية المأساة  

بالمعنى الوجودي

أنا في مسرحياتي 
ال اشتغل على 

الطرفي واآلتي ، ألن 
قيم الدولة العربية 

وتحررها شيء 
أساسي ومهم جدًا، 

وقيام الثورات فيها 
أساسي كذلك

قوى الشر
جدا،لكنن��ا  وخطي��ر  غن��ي،  الت��راث 
نج��د  قوى الش��ر موج��ودة فيه � مثا 
� نج��د الحشاش��ين كمجموعات ضد 
القي��م اإليجابي��ة، ض��د الحري��ة، وضد 
االجتهاد،ض��د االس��تقال الذاتي، ضد 
المرأة، قضية الحشاشين � هاته � من 
أه��م القضاي��ا الموجودة ف��ي التراث 
العربي اإلسامي، ومن هنا أدافع عن 
القيم اإلنسانية في كل مسرحياتي: 
اإلس��ام كحرية، وكعدل، وكتسامح، 

اإلسام كتنوير، وكرحمة.
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الذي يقول " إن اإلنس��ان العربي ال يعرف المأس��اة 
" وأن��ه لي��س مأس��اويا. هذا غير صحي��ح،  فكبار 
المحدثي��ن   وحت��ى  القدم��اء   الع��رب  المبدعي��ن 
مأس��اويون بالدرجة األولى،  وهذا يعني أن المأساة 
ليس��ت مقتصرة عل��ى اليونان  فق��ط  وبالتحديد 

المسرح اليوناني ،  ألنها ظاهرة إنسانية. 
من هنا كانت االس��تفادة من األشكال التعبيرية 
العربي��ة لخلق مس��رح عرب��ي حض��اري،  ومعنى 
هذا أن النقطة الحساس��ة والقوية هي أن اإلنسان 
العرب��ي � كان وما ي��زال � يعرف المأس��اة  بمعناها 
األس��اس،  وبمعناه��ا الكياني، والوج��ودي، وليس 
بمعناه��ا السياس��ي، أو اإليديولوج��ي،  أي يعرفها 
بمعناها الفلس��في العمي��ق،  أي أن في كيان هذا 
اإلنس��ان هن��اك مأس��اة نس��ميها اليوم إش��كالية 
وجودية يعيش��ها هذا اإلنسان. وهو ما تناولته في 
أغلب مس��رحياتي حين رص��دت الفترات التي فيها 
أش��كال وفيها اإلنس��ان العرب��ي الذي له إش��كال : 
قضية الجماعات الثورية،  ثورة الزنج  مثا  وموالي 
الحس��ن الحفص��ي، رس��الة الغف��ران،  والتربي��ع 
والتدوير. إن اإلشكال،  والنزاع شءي أساس للمسرح 
العربي،  وبدونه يصبح هذا المس��رح تافها وبدون 
قيم��ة وجودي��ة ،  وب��دون قيم��ة موضوعي��ة وال 

محورية يحفظ وال يقاس عليه .
لق��د ش��ككت ش��كا ملح��ا ف��ي أن اليون��ان هم 
الذين كان��وا يحتك��رون قضية المأس��اة  بالمعنى 
الوج��ودي  كقضية بروميثي��وس مركزا للتراجيديا 
اليوناني��ة الذي يحب الحرية فيس��رق الن��ار والنور 
ويت��ّم تعذيبه، فالحالة الوجودي��ة � هاته � موجودة 
ومتوف��رة وبدرج��ات مختلفة ف��ي الت��راث العربي 
اإلس��امي،  س��واء كانت في الش��خصيات،  أو في 
المجموع��ات البش��رية االجتماعية ...ه��ذا أعتبره 

حجر الزاوية وبدون هذا األساس ال يوجد مسرح .
إن التراث من الثراء،  ولألسف،  فإن تراثنا العربي 
مجهول،  ومعتم عليه،  لكن نحن نعيش في فترة 

م��ا زالت فت��رة إحي��اء، ال إحي��اء التراث فق��ط، بل 
إحياء الش��خصية العربية اإلس��امية،  بمقوماتها 
وبقيمه��ا،  مث��ا أن الذي يدع��و إلى اإلش��كال في 
الحضارة العربية اإلسامية هو القضية المركزية 
المتمثلة ف��ي : � قضية العدل � والحرية � كأس��ئلة 
ومسائل اش��تغل عليها مفكرو اإلسام،  مثا عند 
األش��عرية،  وفي الجاحظية،  في المعتزلة بصفة 
عام��ة " مخي��ر أم مصي��ر " إنها قضاي��ا مطروحة 
بعم��ق.إن الت��راث ه��ذا يعطي��ك " قضاي��ا القيمة 
" لكن أن تس��تفيد م��ن التراث وتكتب مس��رحية 
ب��دون قيم ه��ذا مس��تحيل. الكتابة تعني بس��ط 
قضية القيم ،  خصوصا القيم، والمثل اإلنس��انية 
الق��ارة "العدال��ة"،  " الحري��ة" هي دائم��ا وأبدا في 
نص��ب أعينن��ا،  ال تختفى ف��ي أية مس��رحية من 

المسرحيات،  خصوصا في الفترة التي نعيشها .
التراث غني،  وخطير جدا، لكننا نجد  قوى الش��ر 
موج��ودة فيه � مثا � نجد الحشاش��ين كمجموعات 
ض��د القيم اإليجابية،  ض��د الحرية،  وضد التفكير 

الح��ر،  وض��د االجته��اد، ض��د االس��تقال الذاتي،  
ضد الم��رأة،  قضية الحشاش��ين � هاته � من أهم 
القضايا الموج��ودة في التراث العربي اإلس��امي، 
وم��ن هن��ا أداف��ع ع��ن القي��م اإلنس��انية في كل 
مسرحياتي:اإلس��ام كحرية، وكعدل،  وكتسامح،  

اإلسام كتنوير، وكرحمة.

هذا الت��راث الذي خرج من الماضي القديم ليدخل 
الزم��ن المس��رحي. هل يمك��ن اعتباره ش��كال مميزا 
في مس��رحياتك اس��تطاع االس��تفادة م��ن المذاهب 

والتيارات المسرحية الغريبة ؟ كيف ذلك؟    
أن��ا ال آخ��ذ قطع��ا م��ن الت��راث به��دف لصقها، 
وتركيبه��ا، ألن القضي��ة عندي ليس��ت اس��تعادة 
الت��راث ف��ي المس��رح  ال  الح��اج عندي ليس��ت له 
عاقة بالحاج التاريخي،  إنما هو إشارة � فقط � ال 
أقل وال أكثر،  إنه مرجعية،  إنه السكة التي يمشي 
عليها المس��رح الذي يجب أن يكون عميقا ويطرح 
القضايا العميقة، ويطرح قضايا القيمة،  والمثل. 

الح��اج عن��دي ال عاقة ل��ه بحاج ماس��ينيون 
الذي قدمه ودرس��ه دراسة تاريخية. إنى أتساءل ما 
عاقة الناس بالح��اج التاريخي في يومنا هذا؟ إن 
ما يهمهم هو الحاج في يومنا هذا كبطل إشكالي 
يدافع ع��ن القيم األساس��ية الق��ارة الموجودة في 
الس��لطة أو في الش��عب،  من هنا اقتنعت بتحويل 

التراث الى مادة مسرحية .

ألم تس��تفد م��ن التقنيات المس��رحية الغربية ؟ أال 
يوجد تغريبي بالطريقة البريختية ؟ 

أخذت درسا معمقا من التقنيات العربية القديمة 
"في الكتابة" واس��تفدت من قضية ش��كل السرد 
والحكاي��ة،  أو كيف نحكي الحكاية عند العرب. لقد 
قمت بدراسة لذلك بهدف كتابة المسرحية، وليس 
القيام بدراس��ة هيكلية أو سميولوجية،  أي أحببت 

أن أعرف كيف يحكي العرب.
إل��ى مس��رح م��ن  العرب��ي تح��ول  الحك��ي  إن 
خ��ال الحك��ي العرب��ي،  وطبعا وجدت فيه أش��ياء 

عجيب��ة،  مثا،  أخ��ذت مقولة من المق��والت فيه، 
وه��ي االس��تطراد، أو الش��كل المبت��دل ف��ي رأي 
المستش��رقين، أوحت��ى عن��د الكت��اب الحديثين،  
فجعلت م��ن هذا االس��تطراد مقول��ة،  وهذا ليس 
متوفرا في المس��رح الغربي،  كان تلقى الخش��بة 
موزع��ة عل��ى ثاث أو أرب��ع خش��بات ،  تتحدث عن 
الخشبة األولى ثم الثانية ثم الرابعة ... وقد نجحت 
فيه،  لكني لم أكرره في مس��رحيات أخرى،  ألني � 

دائما وأبدا � أبحث عن مقوالت أخرى.
هنا أخ��ذت الحكاي��ة � أو كيف نحك��ي الحكاية ؟ 
وكيف نجسمها في شخصياتها.مثا في مسرحية 
جدي��دة تحمل عن��وان " ابن رش��د"،  أخذت أش��ياء 
قديم��ة جدا ال تمت بصلة إلى المس��رح  � ظاهريا � 
ال توجد أية عاقة، لكن��ي وجدتها حكاية، فكتبتها 
عن قضية الرواة.روى فان عن فان …" العنعنة" 
سلس��لة من األش��خاص يتكلمون عن حدث ثقة، 
سلسلة تمتزج بالحقيقة، وجعلت منها هي شكا . 

ه��ل هذا تجريب جديد على مس��توى كتابة النص 
المسرحي العربي ؟

إنه تجريب جديد ال يخضع للمقوالت الغربية .

بمعن��ى أن الذاك��رة الغربي��ة غي��ر موج��ودة ف��ي 
كتاباتك .

الشءي األس��اس عندي هو أن المقوالت الجمالية 
الدراماتورجي��ا  الداخل��ة ف��ي  العميق��ة  الش��كلية 
ه��ي عربية،  لمقول��ة " العنعنة" ظف��رت بها بعد 
جه��ود كبيرة ومضنية ألني درس��ت عل��م الحديث 
. عل��م الحدي��ث ال عاقة له بعلم المس��رح،  لكني 
اس��تطعت أن أدخ��ل عل��م الحدي��ث في المس��رح،  
وأرب��ط بين الش��كل القديم الذي تنوس��ي،  وبين 
الش��كل الحديث/ المس��رح،  فعلى الرغ��م من أنه 
بعي��د كل البعد عن المس��رح،  فقد اس��تطعت أن 
أجعل منه ش��كا ،  أي الش��كل ال��ذي يعطي نصا 

مسرحيا عربيا.

بني��ة وبن��اء النص المس��رحي لديك هما ش��كالن 
مس��تمدان من الت��راث العربي برؤي��ة عربية جديدة 
تتوخ��ى بهم��ا التأصي��ل المس��رحي العرب��ي بخطاب 
سياسي ال يتحدث عن المحدد � فقط �  في إطار عام، 
ب��ل تتحدث ع��ن تجارب إنس��انية خالدة ف��ي الصراع 
اإلنساني.لكن لماذا اتخاذ قناع التراث وسيلة لتمرير 

هذا الخطاب السياسي ؟
أقول نع��م ...كل هذا صحيح ج��دا،  وليس لدي 
تعليق عليه،  ألن هذا هو موضوعي الذي اش��تغل 

عليه

مثال في ثورة الزنج،  كيف تقدم هذه المقوالت؟
المقولة السياسية هي مقولة دائمة مع العصر،  
إنها إش��كالية دائمة ومس��تمرة م��ع الزمن. مثا ال 
نستطيع أن نقول إننا ال نخضع للغرب، ال نستطيع 
أن نقول إننا س��المون من سيطرة القوى الغربية،  

الحالج ورابعة العدوية 
إن المس��رح ال يحتم��ل التمجي��د ، إنه 
يعتم��د على الن��زاع، مث��ا، لّما أخذت 
الح��اج ول��م آخ��ذ رابع��ة العدوي��ة ؟ 
الجواب ه��و أن رابعة العدوية ال تقدم 
إش��كالية ذات بال، بينما الحاج  مثا  
يش��كل إش��كالية عربية وإس��امية 
ذات ب��ال كبي��ر جدا م��ا زلن��ا نعيش 

على هذه اإلشكالية / النزاع. 
ض��د  جعلن��ي  به��ذا  اقتناع��ي 
االستش��راق المغ��رض ال��ذي يق��ول " 
إن اإلنس��ان العربي ال يعرف المأس��اة 
" وأنه ليس مأساويا. هذا غير صحيح، 
القدم��اء   الع��رب  المبدعي��ن  فكب��ار 
وحتى المحدثين  مأساويون بالدرجة 
المأس��اة  أن  يعن��ي  وه��ذا  األول��ى، 
ليس��ت مقتصرة على اليونان  فقط  
وبالتحدي��د المس��رح اليوناني ، ألنها 

ظاهرة إنسانية. 

المسرح يعتمد على 
اإلشكال وليس على 

التمجيد

المدني : التراث 
صيرورة دائمة وليس 

ثباتًا

روح
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عل��ى الرغم من قمنا بث��ورة في بلدانن��ا،  وبرغم 
حصولنا على اس��تقالنا في س��نوات الخمس��ين،  

وسنوات الستين من القرن العشرين.

نع��ود إلى ث��ورة الزنج وفي جل مس��رحياتك هناك 
المثق��ف،  والسياس��ي، والوع��ي، والس��لطة القائم��ة 
ض��د فعل الوعي ... هذه ثوابت تحكم كتاباتك، وفي 
مس��رحية "على البحر الوافر" هن��اك عبد الرحمن بن 
خلدون كش��خصية محورية إش��كالية تط��رح قضية 
المثقف الغريب عن ذاته،  يغرب عن وطنه،  ثم يعود 
ليحاكم الواقع فيس��تغل استغالال فاحش��ا .لماذا هذا 

الطرح ؟ 
عب��د الرحمن بن خل��دون في مس��رحية " على 
البح��ر الواف��ر " بط��ل إش��كالي ال يصال��ح الواقع،  
فيس��تغله المتحكم��ون في ه��ذا الواقع اس��تغاال 
قوي��ا فضحت م��ن خال��ه العاق��ة المتحكمة في 
المثقف أمام ذات��ه وأمام الس��لطة. إنه المضمون 
الذي يتواش��ح مع الشكل الذي أنتجه وهو بناء بنية 

المسرحية.
إن م��ا كان يهمن��ي ف��ي ه��ذه المس��رحية هو 
استخدام العروض العربي لبناء الشكل المسرحي 
العربي،  لقد اشتغلت على العروض،  وعلى معنى 
البحور.إنه عمل إنس��ان مجنون ال ينتبه إليه النقاد 
المس��رحيون،  ألنه عمل صعب خاف عن النظر، أو 

يظهر سها، لكنه يبقى قويا ال يمكن تكسيره .
تأخذ البح��ور العربية،  وتحاول بع��د إحصائيات 
أله��م الدواوي��ن العربي��ة � بش��ار ب��ن ب��رد،  امرؤ 
القيس،  أبو العتاهي��ة،  أبو العاء المعري المتنبي 
� س��نجد أن البحر الوافر متوف��ر في البحور العربية 
العرب��ي بش��كل ملح��وظ حس��ب  وف��ي الش��عر 
اجتهادي. هنا تداخل علم العروض بعلم المس��رح 
على مس��توى المعنى. في هذه المس��رحية،  كما 
استفدت  في بنية مسرحية الحاج من الموسيقى 
العربي��ة حي��ن كتبته��ا كمق��ام عربي،  وكش��كل 

يمشي ويرجع،  فكان مقام الرصد .

لماذا ابحث عن شكل من األشكال أو قالب ألطرح 
أو أق��دم في��ه رؤيت��ي للعال��م وعن��دي ه��ذا متوفر في 

التراث جدا؟
المسرح العربي والقضايا األعم

إذن أنت ال تتوفر على شكل مسرحي واحد،  ولكن 
عل��ى أش��كال مس��رحية تتحق��ق وتنج��ز بع��د عملية 
التجري��ب فيه��ا. هناك العنعن��ة،  هناك البح��ر الوافر،  
هناك رموز وش��خصيات تاريخي��ة ذات حمولة فكرية 
مث��ل الح��الج وعب��د الرحم��ن ب��ن خل��دون والمدينة 
بمفهومه��ا الوجودي "قرطاج"،  ومحاكمة اإلنس��ان 
العربي في " رسالة الغفران " كل هذا يدل على وجود 
ثوابت هي المثقف والسياس��ي والس��لطة . لكن في 

إطار وجودي،  لكن أال نقول انه اإلطار الُمسّيس ؟ 
القضية ليس��ت مسألة سياس��ية،  هي قضية 
أعم��ق أنه إذا كنا نفهم السياس��ة على أنها ظرفي 

وأني بل أعمق.
السياس��ة بالمعنى الكبير،  بمعناها الحضاري،  
وللمنظ��ور  للمش��روع  الكب��رى  الرؤي��ا  بمعن��ى 
الحض��اري الكبير الذي يدوم ويتواصل ويس��تمر . 
أنا في مس��رحياتي ال اشتغل على الطرفي واآلتي 
،  ألن قي��م الدولة العربية وتحررها ش��ءي أساس��ي 

ومهم جدا ،  وقيام الثورات فيها أساسي كذلك . 

لكن كيف قدمت مسرحية الحالج هذه الرؤية؟
قدم��ت من خال رؤي��ة ثاثي��ة،  أو زوايا ثاثية،  
حاج الش��عب،  حاج الحرية،  ح��اج التصوف،  أي 
النقابي والمثق��ف والمتدين . هناك تقاطع بين ما 
يقع في ه��ذا وما يقع ف��ي اآلخر وذل��ك عبر مقام 
كأنك تس��تمتع إلى موس��يقى،  ولكنها مأساوية ال 
تغيب عنها روح الفكاهة الموجودة في مسرحياتي 
م��ن ش��دة المأس��اة وقوته��ا. حي��ث اش��تغل على 
مواقف ه��ي في النهاية مواق��ف وال مواقف ورائها 
إال الم��وت. انك في المس��رح ال تس��تطيع ان تكتب 
"وسط" هناك الموت أو هناك الحياة وهذه ثنائيات 

مسرحياتي . 

لماذا شخوص مسرحياتك دائما رافضة ال تصالح 
الواقع؟

صحي��ح،  وعندم��ا ترفض فإنه��ا تواجه صراعا 
دراماتيكيا مع محيطها.

لكن لماذا نهاية مس��رحياتك تتشابه،  لماذا هذا 
التشابه ؟

في الفش��ل وفي الخيبة،  ألننا نعيش الفش��ل،  
والخيب��ة،  نعيش��ها منذ ق��رون. أنا لس��ت واضحا 
Lucide ، أن��ا ال يهمني الكام الفارغ، والحماس،  
يكفي أننا عش��نا تجارب كثيرة في زمن الس��رعة 
إال أن الفش��ل ياحقنا، من هنا فجميع مسرحياتي 
تنتهي بأشياء مريعة.ألن من سوء حظنا أننا لم نر 
نجاحا للحركات الثورية، ألنها فاش��لة، ومجهضة.

أق��ل العس��اكر يأخ��ذون الحك��م ف��ي المجتمعات 
العربي��ة. ال أحب أن يخرج المتف��رج ويقول " الحمد 

لله على حالتنا ". 

به��ذا الموق��ف ه��ل المس��رح لديك فع��ل صدمة 
للجمهور أم تطهير لهذا الجمهور ؟

أن��ا أفض��ل طرح الس��ؤال عقب الس��ؤال . وهذا 
أهم بكثي��ر من التطهير.إنك تطرح الس��ؤال على 
الجمهور ليجيبك، لقد التقيت بجمهور كثير س��واء 
ف��ي المغ��رب األقص��ى،  أو في تون��س  وحتى في 
مصر ممن بقيت لديهم صور، وهو ش��ءي عجيب، 
فيحكون لي عن هذه الصور التي شاهدوها والتي 

بقيت في ذهنهم راسخة .

إذن كل هذه األعمال المهمة في المس��رح العربي 
كيف تلقاها النقد وهو يقارب مس��رحياتك المتعاملة 

مع التراث ؟ 
النقد الجيد قليل جدا،  ألنه في مقاربته النقدية 
ال يط��رح بعم��ق قضي��ة المس��رح،  وال يقف على 
المق��والت الجمالي��ة وإش��كالياتها ومكوناته��ا في 

العرض .
لقد س��ئلت لماذا آخذ ش��خصيات مريعة ؟ ولماذا 
تناول��ت محاكمة ابن رش��د في قرطب��ة ؟ لقد قال 
النقد إن هذا خدش في س��معة اإلس��ام. إن النقد 
لم يستطع  في يومنا هذا،  أو استطاع منه القليل 
الغ��وص ف��ي عم��ق ه��ذه النص��وص،  وأن يق��رأ 
الش��كل والمضمون في آن واحد، ألن الشكل ليس 
معم��وال بصفة عفوية.مثا في مس��رحية "البحر 
الوافر" الش��كل ل��ه عاقة بحركي��ة النص وبداللة 

عبد الرحمن بن خلدون فيه.
لقد تعلمت من أهل الحرف ش��كل تركيب النتاج 
لديهم،  حي��ث أن كل جزئية تنتمي للمجال الكلي،  
توظيف األنس��اق تعلمته من الحرفيين وليس من 
الكتب، عندما تدرس شكل بناء المساجد والجوامع 
ال تج��د ول��و زليج��ة صغي��رة ال توجد ف��ي عاقة،  
وضمن بناء عام . لكن النقد ال يس��تطيع الكش��ف 

عن أسرار البناء في مسرحياتي .

عندما نعود إلى بناء النص في مس��رحياتك نجده 
... يختلف من نص إلى آخر … 

ه��ذا تجري��ب، إن��ي الأرت��اح إل��ى ش��كل ثابت، 
والش��كل اليمكن أن يكون هو اآلخر لموضوع آخر.
إنه ليس ش��كا عالميا ثابتا ف��ي كل زمان ومكان.
الشءي األس��اس عندي هو أني ال أطمئن إلى شكل 
معي��ن، وإال كنت مجت��را، ومكررا، كالرس��ام الذي 

يرسم نفس اللوحة بطرق مختلفة .
مبتك��ر،  ش��كل  يل��زم  مس��رحية  كل  ف��ي  إن 
وموض��وع مبتكر.إن��ي أدرس الموض��وع كأني لم 
أكت��ب مس��رحا م��ن قبل، لذلك أنس��ى مس��رحي 
ومسرحياتي،  وأحيانا أعيد قراءة نتاجاتي ألنساه،  
وإذا لم أتمكن من نسيانه ال أستطيع الكتابة.إذا لم 
يكن هن��اك اجتهاد،  ال يوجد أي معنى للكتابة. وإذا 
كنت أكرر نفسي في مسرحيتين ف � قط � فهذا ال 
يعني سوى التكرار واالجترار، إني في مسرحياتي 
أري��د أن أحقق االختاف بين إبداعاتي حتى أرى كل 

مسرحية عاما قائما بذاته .

كي��ف تعام��ل المخرج��ون المس��رحيون العرب مع 
مس��رحياتك ؟ وكي��ف كان نوع وأس��لوب التعامل مع 

الطيب الصديقي في مسرحية "رسالة الغفران"؟
الطي��ب  م��ع  تعاون��ت  األقص��ى  المغ��رب  ف��ي 
الصديق��ي تعاون��ا كبي��را ج��دا،  وحميم��ا جعلن��ا 
نش��ترك في صياغ��ة وكتابة كثير م��ن المفاهيم 
والتص��ورات للعرض،  قضي��ة المنمنمات،  قضية 
بن��اء الش��خصيات،  قضي��ة الدخول والخ��روج إلى 
الركح وقضية التمثيل. أما في تونس فتعاملت مع 
المنصف السويس��ي � أيضا � حين أخرج مسرحية 
الحسن  "الزنج"، و"السلطان  "الحاج"، ومسرحية 
الباس��طي...  م��ع رؤوف  تعاون��ت  الحفصي".ث��م 
كل ه��ؤالء اش��تغلت معهم فكريا وف��ي إطار فني 
بالحج��ة والدلي��ل، انطاق��ا م��ن قناعت��ي التالية 
وه��ي أن المخرج عندما يعمل معي عليه أن يكون 
عدوانيا،  ألنه ال يس��تطيع أي مخرج من المخرجين 
� س��واء كان من المغاربة أو الع��رب � أن يبدع إذا لم 
يكس��ر النص،  أن يفكك��ه ليعيد بن��اءه وكتابته . 
إنه حين يكس��ر النص فهو يسيطر عليه سيطرة 

كاملة بوعي يستخرج منه الحاالت والمواقف. 
في الحقيقة هناك مخرج��ان األول يفقرك،  أما 
الثاني فيغني��ك بصفتك مؤلفا، هن��اك مخرجون 
يتبع��ون حرفية النص.وهؤالء ليس��وا بمخرجين، 
وهناك مخ��رج ينطلق من رح��اب النص للوصول 
إلى رحابات أخرى، وهذا يمك��ن أن أزوده بالوثائق،  
وباألفكار في بناء الشخصيات حتى يكون العرض 
قويا وحتى ترس��خ الصورة في ذهن الجمهور،  وإال 

يا سام على المسرح عندي أنا.
ال أس��تطيع صراح��ة أن أعط��ي نص��ا لمخ��رج 
وأنا غير مس��اهم في الق��راءة الثانية للنص، هذا 
مس��تحيل. ه��ذه رؤيتي إذا ل��م تثبت المس��رحية 
صوره��ا ف��ي الذهن فهي ليس��ت مس��رحية، ألن 
الص��ورة المس��رحية األول��ى ف��ي العم��ل الفن��ي 
أكث��ر من الفن��ون التش��كيلية وأكثر من الس��ينما 

والتلفزيون، إنها صورة مصورة ومبتكرة. 

المسرح والتمجيد
المس��رح يعتم��د عل��ى اإلش��كال وال 
يعتمد على التمجيد، وجدت ضالتي 
ف��ي الت��راث، لك��ن قب��ل أن أواص��ل 
قضي��ة الحديث في موض��وع التراث، 
أري��د أن أقول إن تكويني مخضرم، أي 
جامع��ي وغير جامع��ي، أي عصامي، 
لقد تثقفت في الجامعة التونس��ية، 
وف��ي الجامع��ة الفرنس��ية، وثقف��ت 
نفسي بنفسي � أيضا � حيث أقرأ إلى 
يومنا هذا ست س��اعات،وهذا يعني 
أن حيات��ي قراءة،وكتابة، أكثر من أي 
ش��يء آخر، وهو ما أهلني كي أكون 

قريبا من التراث العربي.

 المدني : كان لدي 
شكا ملحا في أن 
اليونان هم الذين 

كانوا يحتكرون 
قضية المأساة  

بالمعنى الوجودي

أنا في مسرحياتي 
ال اشتغل على 

الطرفي واآلتي ، ألن 
قيم الدولة العربية 

وتحررها شيء 
أساسي ومهم جدا 
، وقيام الثورات فيها 

أساسي كذلك

روح
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المرسح

بقلم:
جمال آدم

بوابة مفتوحة، وضيوف من أطياف مختلفة يهمون بدخول ذاك المكان الخالي إال من صدى همهمات 
بدأت تعلن عن نفس��ها ، وما إن تطأ أقدامهم الجانب المظلم من الصالة حتى تخبو أصواتهم شيئا 
فش��يئا ،ما س��حر هذا المكان الذي يجعل زائره يصمت دون إذن مس��بق ، تراهم يش��عرون بهيبته 

واحترامه وطقوسه وقد فاحت رائحة المقاعد والفضاء وغبار المسرح في تلك اللحظات األولى.
 س��يكون محظوظا من أتيح له أن يجد س��تارة مفتوحة على فضاء المسرح ، سيحاول اكتشاف المكان 
وسيتجول في أرجاء الحكاية التي ولدت في خياله سيسأل جاره همسا إن كان هذا ما رمت إليه القصة 
وسيتناقشان لبعض الوقت قبل البدء ، سيتحدث اثنان في أمر آخر بسرعة قبل ان تمضي سحابة من 
ن��ور وتختفي إيذان��ا بلحظة البدء ، وهكذا تمر دقائق قليلة قبل أن يعلن عن امتاء الصالة ، وال ش��ك 
ل��ن تكفي المقاعد ، دائما في أوقات الفرح لن يكون المكان كافيا الحتضان المحبين والعش��اق، ولكن 
ألن البيت الضيق يتس��ع لجميع األصدقاء كما يقال عادة ، س��يجلس بعضهم في الممرات وس��يقفون 
بجانب الباب ، سيش��اهد بينهم كتاب كبار وممثلين ومخرجين وبعض العاملين في اإلعام والمسرح 
ولكنهم سيشعرون بالغبطة أن حصلوا على مقعد وسيتمنون أن يكون العرض جميا كي ينسوا آالم 
ظهورهم أو أقدامهم أو كليهما في آن معا...!  ثمة لحظات تش��عر هؤالء بالنشوة حينما تغلق األضواء 
وتبدأ أحداث رواية مس��رحية جديدة، سيضحكون همسا سيقهقون ، سيصمتون وقد تندفع دموعهم 
رغما عنهم ، ال حول لهم وال قوة إنه س��حر المس��رح ... وفي النهاية س��يقفون ويصفقون إلبداع ذاك 

الذي احتضن الصالة والذي عانق الفضاء وصافح قلوبهم وعقولهم في آن معًا.
 للن��ص يصفق��ون أم للممثل يهتفون ، أم للمخ��رج يلوحون..؟ ال فرق أي��ا كان هذا أو ذاك فهم 
يفرحون لمس��رح وج��دوا فيه ضالتهم والعرض لن ينتهي هنا إذ ربم��ا يبدأ عرض آخر في زمان 
غير بعيد ربما عقب انتهاء العرض نفسه ومنهم من يمضي إلى حاله ومنهم من يضع العرض 

أمام مرآة النقد ولكن ال بد للوحة من االكتمال ومن الحب أن يتعمق.
 نع��م .. هذا هو جمهور مهرجان دمش��ق المس��رحي البط��ل الذي ترفع له القبع��ة في مهرجان 

عريق لم يجد غير هذا الجمهور ماذا له حينما فكر بالعودة من رحلة سفر طويلة .
 هك��ذا دواليك كانت األيام تمضي وكان هذا الجمهور يس��جل لحظات من نور وهو يعطي أمثلة 
كبيرة في وعيه وثقافته وتلقيه للعروض المس��رحية التي تقدم على خشبات مسارح دمشق ، 
إنه جمهور مهرجان دمشق المسرحي الذي قال فيه أحد المسرحيين العرب وهو يشاهده يتزاحم 
لمشاهدة عرض مس��رحي ضمن أيام المهرجان " أعطوني هذا الجمهور أعطكم مهرجانا على 
مدار العام ..! " هذا هو الجمهور الذي سجل فيه معظم ضيوف مهرجان دمشق المسرحي وخال 

دوراته إعجابهم به وبإقباله على متابعة العروض المسرحية والندوات الفكرية.
ل��م أجد جمهورا مثله في كل أنحاء المهرجانات التي زرته وهذه حقيقة ، وربما تعاني المس��ارح 
العربي��ة من حالة فقر متعددة الصيغ منها فقر في الخش��بة وفقر ف��ي الدعم المادي وفقر في 
األج��ور وغير ذلك ، وكل ه��ذا يمكن أن يكون واردا ولكن فقر جمهور العروض المس��رحية وقلة 
عدده تراها مش��كلة لم تمر على مس��ارح دمش��ق في مهرجانها ونحسب أنها لن تكون ، وألجل 
هذا ول��كل الذكريات الجميلة التي تحمل ضحكاتهم وعبقهم س��تظل البواب��ات تنظر قدومهم 

وسيكون هناك متسع من الوقت لسماع حكايات المسرح الجميلة . 

لهم ُتفتح
األبواب ..!

صولجان الدم
  اقتباس: د. رياض عصمت

عن وليم شكسبير 

روح
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النص

المشهد األول

)أرض يباب- دخان- ثالث ساحرات حول قدر يغلي- أنهن شابات 
غريبة،  ملونة  غالالت  العارية  أجسادهن  على  يرتدين  فاتنات 
ويضعن على رؤوسهن باروكات شعر ملونة بألوان اصطناعية (.

ماء ثالثًا قط أرقط. ساحرة1- 
ثالثًا ومرة عوى قنفذ. ساحرة2- 

صاح الغول:" حان الوقت..حان الوقت". ساحرة 3- 
دوروا حول القدر دووا، وألقوا فيها أحشاء مسممة.  ساحرة 1- 

هاتي ضفدعة ظلت تحت الحجر البارد واحداً   
وثالثين يومًا وليلة َتْفِرُز الُسمَّ الُزعاف، ولتكن   

أول ما يغلي في القدر المسحور.  
تضاعفي يامشاكل، زيدي ياهموم. التهبي   الجميع: 

يا نارنا، واغِل ياقدرنا المسموم.  
شريحة من ثعبان آسن، فورها وأنضجوها،   ساحرة2- 

عين حرباء وإبهام ضفدع، زغب وطواط     
ولسان كلب، حلق أفعى وزباني دودة عمياء،   

وساق حرذون وجناح بوم، كلها رقية للويل   
والثبور، مثل شارب الجحيم تغلي وتفور.  

تضاعفي يامشاكل، زيدي ياهموم. التهبي يا   الجميع: 
نارنا، واغِل ياقدرنا المسموم.  

حراشف تنين وسن ذئب، مومياء ساحرة وحوصلة  ساحرة3- 
من معدة قرش، جذور شوكران اجتثت في الظالم   

وكبد يهودي كافر، مرارة عنزٍة وعساليج السرو   
المقتلعة عند خسوف القمر، أنف تركي وشفتا   
تترى، اصبع طفل مخنوق في المهد ولدته أمه   

المومس في خندق، اجعال العصيدة كثيفة   
مدهنة، ولنصف عليها أمعاء نمر.  

تضاعفي يامشاكل، زيدي ياهموم. التهبي يا   الجميع: 
نارنا، واغِل ياقدرنا المسموم.  

بردوا الطبخة بدم قرد، كي يصبح السحر ساحرة2- 
فعااًل ال يرد.  

طبٌل..طبل.. مكبث أقبل )يدخل الزعيم ساحرة3- 
وهو يعرج، ومعه بانكو(.  

ضموا األيدي يا أخوات، رسَل األرض والمحيطات.  الجميع: 
فلندر ثالثًا ألجلك، وثالثًا ألجلي، وثالثًا ثالثة   

لتصببح تسعة، فقد اكتمل لسحرنا الصنعة.  
لم أشهد يومًا كهذا شناعة وجمااًل. الزعيم: 

كم المسافة إلى فووريس؟ ماهذه المخلوقات  بانكو : 
الذاويات المتوحشات؟ اليشبهن سكان األرض،   

ومع ذلك يحيين عليها. أأحياء أنتن، أم كائنات   
يمكن لإلنسان مخاطبتها؟ يبدو أنكن تفهمنني،   

إذ تضع كل واحدٍة إصبعها الناحل على شفتيها   
الرقيقتين. البد إنكن نساء ولكن ذقونكن   

تمنعني من ذلك االعتقاد.  
انطقن – إن كانت لكن مقدرة – من انتن؟ الزعيم: 

لتحيى مكبث، لتحيى يا أمير غالميس. ساحرة 1- 
لتحيى مكبث، لتحيى يا أمير كودور. ساحرة2- 
لتحيى مكبث، يا من ستصبح ملكًا. ساحرة3- 

)مخاطبًا الزعيم( سيدي الكريم، مالك تجفل  بانكو: 
ويبدو عليك الخوف مما يعذب سماءه)للساحرات(   

أستحلفكن باسم الحقيقة : هل انتن محض   
خياٍل، أم أنكن كما تظهرن للعيون؟ هنأتنَّ زميلَي   

النبيل بلقبه الراهن، وتنبأتنَّ بلقٍب قادم وأمل   
في الملك، فشرد وتجهم، أما أنا فلم تكلمنني.   

إذا كنتن تملكن البصيرة لرؤية بذور الزمن، وأيها   
سينمو وإيها سيضمر، تنبأن لي، أنا الذي \  

ال يستجدى نَعمتكُّن واليخلف حقدكن.  
تحيى. ساحرة1- 
تحيى. ساحرة2- 
تحيى. ساحرة3- 

أقل من مكبث، وأعظم شأنًا. ساحرة1- 
لست شديد السعادة، لكنك أسعد منه بكثير. ساحرة 2- 

ُتنجب ملوكًا، رغم أنك التصبح ملكًا. لذلك تحيًة  ساحرة 3- 
لكما يا مكبث وبانكو.  

بانكو ومكبث، لكما التحية. ساحرة1- 
ابقين يا ناقصات الكالم. أخبرنني بالمزيد.  الزعيم: 

أنا أعلم أنني اآلن، بعد موت ساينل، أصبحت   
أمير غالميس، ولكن كيف أصبح أمير كودور   

» صولجان الدم «
  اقتباس: د. رياض عصمت

عن وليم شكسبير 
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النص

بينه وبين تنفيذه.  تعالي إلى ثديي المرأة مني   
واجعلي حليبهما علقمًا، يا وصيفات القتل،   

حيثما كنت بكياناتك الخفية ترعين أذى الطبيعة.   
تعال أيها الليل الكثيف، مسرباًل بأحلك ما في   

جهنم من دخان حتى التبصر مديتي الجرح الذي   
تصنعه، والتتلمصص السماء عبر غطاء الظالم   

فتصرخ : قفي، قفي.  
)يدخل دنكن، ترافقه زوجته- الليدي آن- وبانكو وبعض األتباع 

لها طقس ملكي(
لهذه القلعة موقٌع طيب، فالهواء يزكي نفسه  دنكن: 

لحواسنا الرقيقة بخفة وحالوة.  
السنون، ضيف الصيف الذي يالزم المعابد،  بانكو: 

يبرهن باختياره هذا المكان مأوى، أن نسيمات   
الجنة يعبق أريجها هنا. فما من  نتوء أو افريز أو   

دعامة أو حجر زاوية إال ويجعل منه هذا الطائر   
فراشه المعلق ومهد والدته. لقد الحظت أنه   

حيثما تكثر هذه الطيور ترددها وتكاثرها، فإن   
الهواء عليل.  
)يلمح دنكن زوجة الزعيم(.

انظروا، انظروا، هاهي ذي مضيفتنا المبجلة. دنكن: 
أن الحب الذي يتبعنا متعب أحيانًا لكننا نحمده ألنه   
حب. لذا، فأنا أعلمك كيف تسألين الله أن يجازينا   

على إتعابك، ويحمدنا ألننا أتعبناك.  
كل خدماتنا، ولو أديناها مرتين، ثم مرتين  زوجة الزعيم: 

ثانيتين، فإنها تبقى بسيطة هينة أمام المكارم   
العميقة الواسعة التي أثقل جاللتكم بها منزلنا،   

وبالمنح األخيرة التي أضفتموها إلى تلك   
القديمة، جعلتمونا مريدين نبتهل لفضلكم.  

أعطيني يدك، وقوديني إلى مضيفي الذي نكن  دنكن: 
له أسمى الحب، وسنستمر بالنعام عليه. اسمحي   

لنا، يا سيدة البيت.   

المشهد الثالث

لو أن الفعلة تنتهي في حينها، لكان حسنًا أن  الزعيم: 

تفعل على الفور، لو أن االغتيال يقتنص النتيجة،   
ويؤدي إلى النجاح، لو ان الضربة تكون هي كل   

شءي ونهاية األشياء،  هنا، فحسب على شاطىء   
الزمن الضحل هذا، لجازفنا بالحياة اآلخرة، ولكننا   

في هذه الحاالت نتلقى الُحكم دائمًا هنا، فنحن   
نلقن تعليمات دموية تعود إذا ما استوعبت   

بالويل على مبتدعها: وهذه العدالة الُمنصفة   
تقدم مزيج كأسنا المسموم إلى شفاهنا نحن.   

أنه هنا في حمًى مزدوج : أواًل ألني قريبه وتابعه-   
وكالهما مانع قوي أمام الفعلة – ثم ألني   

مضيفه الذي عليه أن يوصد الباب في وجه قاتله،   
ال أن ُيشهر السكين عليه بنفسه.  إلى جانب هذا،   

فإن دنكن كان رحيمًا في سلطته، منزهًا في   
منصبه الكبير، بحيث أن فضائله ستضرع مثل   

مالئكٍة  ذات أبواٍق كي اليلقى مصرعًا مريعًا.   
أن الشفقة، كطفٍل وليٍد يمتطي العاصفة عاريًا،   

أو كمالئكة السماء تركب على أحصنة الهواء   
الخفية، ستنفخ في كل عين صورة الفعلة   

الشنيعة حتى ُتغرق الدموع الريح.  المهماز لدى   
ينخر جوانب نيتي سوى طموحي الجامح، الذي   

يقفز ليعتلي السرج فيسقط من الجهة األخرى.   
)تدخل زوجة الزعيم( كيف هي األوضاع؟ ما األحبار؟

كاد أن ينهي عشاءه.  لماذا غادرت القاعة؟ زوجة الزعيم: 
هل سأل عني ؟ الزعيم: 

أال تعلم أنه سأل؟ زوجة الزعيم: 
لن نستمر في هذا الشأن.  لقد كرمني مؤخراً،  الزعيم: 

وحصلت على انطباعاٍت ذهبيٍة من مختلف   
الناس، علي أن ألبسها وهي في أوج بريقها، ال أن   

أقصيها عني بهذه السرعة.  
أمخموراً كان ذلك األمل  الذي كسيت نفسك به؟  زوجة الزعيم: 

وهل َغرق في النوم ؟ هل استيقظ اآلن، مخطوف   
اللون شاحبًا، لما قد فعل بملء حريته؟ من اآلن   

وصاعداً، هكذا سأعتبر ُحبك.هل تخاف أن تكون   
في فعلك وشجاعتك مثلما أنت في الشهوة؟   

أال ترغب في نيل ماتعتبره زينة الحياة، وتحيا   

وأميرها يحيا سيدا منعماا؟ أما أن أكون ملكًا   
فليس في حدود التصديق، مثل كوني أميراً   

لكودور. أخبرنني، من أين لكن العلم العجيب؟   
ولماذا تعترض طريقنا في هذه الفالة العاصفة   

بتلك التهاني التنبؤية ؟ تكلمن، آمركن بذلك.  
        )تتالشى الساحرات(

لألرض فقاقيع، وهذه منها- أين تالشين؟ بانكو: 
في الهواء. وذاك الذي بدا مجسداً ذاب كنسمة الزعيم: 

في الريح. ليتهن بقين.  
أكانت تلك الكائنات حقًا هنا، كما تمثلت لنا، أم  بانكو: 

أننا أكلنا جذور الجنون التي تأسر العقل؟  
أوالدك سيصبحون ملوكًا. الزعيم: 

وأنت ستصببح ملكًا؟ بانكو: 
وأمير كودور أيضًا، الم يقلن ذلك؟ الزعيم: 

بل قلنه، وبنفس اللهجة والكلمات. من هناك؟ بانكو: 
        )يدخل روص(.

لشََّد ما ُسر الملك بما تلقاه من أخبار انتصاراتك،  روص: 
وعندما قرأ عن مخاطرتك الذاتية في مقارعة   

العصاة، تصارعت دهشته مع ثنائه، واحتار   
أيهما يسبغ علبك وايهما يخص بها نفسه،   

واصمته عن ذلك استعراض ما جرى في نفس   
اليوم، فوجدك بين صفوف النرويجيين الضخمة،   

التخشى ما كنت بنفسك تصنعه من صور  
الموت العجيبة.  

وكالبرد الغزير، أتى رسول في أعقاب رسول،   
وكل منهم يحمل الثناء عليك لما بذلته في الدفاع   

العظيم عن المملكة، وصبَّه بين يديه.  
وعربونًا على تكريم أكبر، كلفني أن ألقبك نيابة   
عنه: أمير كودور. فلتحيى يا أمير ألن اللقب ملكك.  

ماذا؟ أينطق الشيطان بالصدق؟ بانكو:  
أمير كودور حٌي يرزق، فلماذا تلبسونني الزعيم: 

أردية مستعارة؟  
ذاك الذي كان أميراً مايزال حيًا، ولكن تحت حكٍم  روص: 

ثقيل يحتمل تلك الحياة التي كان يستحق   
فقدانها. الأدرى إذا كان قد انضم لقوات ملك  

النرويج، أم أمدَّه خفيًة بالفرص والمساعدة، أم   
أنه مع كليهما سعى لخراب وطنه، ولكن مااعترف   

به وما َثُبَت عليه من خيانٍة عظمى أطاح به.  
)جانبًا( غالميس، وأمير كودور: األعظم وراءهما. الزعيم: 

)لروص( شكراً لعنائك.)لبانكو( أال تأمل أن يصبح   
أبناؤك ملوكًا طالما أن اللواتي منحنني إمارة   

كودور وعدنك بذلك؟  
أن أنت صدقت هذا تمامًا، ربما ألهب فيك الرغبة  بانكو: 
في التاج، إضافة إلمارة كودور. ولكنه أمر غريب:  
فكثير ماتخبرنا قوى الظالم بالحقائق لتودى بنا إلى  

األذى. تكسب رضانا بتوافه حقيقية، لتعذر بنا   
في النتائج العميقة )لروص( ياابن العم، كلمة رجاء.  
)ييلحق بانكو بروص الذي حيى وانسحب، يحدث الزعيم نفسه جانبًا(

اليمكن أن تكون هذه الدعوة الخارقة للطبيعة  الزعيم: 
خيراً أو شراً إذا كانت شراً لماذا إذن وهبتني عربون   
انتصاري فعاًل؟ وإذا كانت خيراً، لماذا تراني استسلم  
لذلك اإليحاء الذي يقف لصورته المرعبة شعري،   
وتجعل قلبي الثابت يقرع أضالعي على النقيض   

من طبيعته؟ المخاوف الراهنة أقل وطأة من   
التخيالت الفظيعة، وأن فكري الذي مازال القتل   

فيه محض خيال مزلزل كياني اإلنساني كله،   
حتى يخمد التخيل الفعل، الشءي حقيقيًا بقدر الوهم.  

المشهد الثاني

انها  زوجها.  من  رسالة  قراءة  للتو  أنهت  وقد  الزعيم  )زوجة 
الممثلة التي ادت ساحرة 2(.

أن الغراب نفسه لينعب بصوت أبحَّ لولوج دنكن  زوجة الزعيم:  
المميت عبر أسوار قصري.تعالي ايتها األرواح   

التي ترعى هواجس القتل، وجرديني من أنوثتي،   
وأمأليني من أخمص الرأس حتى القدم بأعتى   

قسوة. خثري الدم في عروقي، وسدي كل منفذ   
ومعبر إلى الشفقة، فال يزورني من الطبيعة وازع   

يزحزحني عن مأربي الوحشي، أو يقيم سلمًا   
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قوتك النبيلة لترتخي حين تفكر باألمور بذهٍن   
مريض. )مكبث يرتعد بقوة( أعطني الخنجرين.   
النائمون والموتى ِمثلهم مثل الصور. وما العين   

التي تخاف شيطانًا مصوراً إال عين طفل. إذا كان   
ينزف سأدهن وجهي الحارسين بدمه، ألنه يحب   

أن يبدو الُجْرُم ُجْرَمُهما.  
)تمد يديها وتتناول الخنجرين منه، وعندما تلتقي األيدي الملطخة، 

نسمع فجأة قرعًا مفزعًا . الخنجران اآلن في يدي زوجة الزعيم(.
من أين يأتي هذا القرع؟ ماذا دهاني حتى صار  الزعيم: 

كل صوت يفزعني ؟يالهاتين اليدين. أنهما   
تنتزعان عيني من محجريهما . هل تغسل بحور   

نبتون العظيمة ُكُلها هذا الدم تمامًا عن األيدي؟   
ال، بل أن يدي هذه سوف َتْصِبُغ البحار العارمة،   

وتحيل الخضرة إلى حمرة قانية.  
)يتجدد القرع بقوة وإلحاح أكبر(  

يداي بلون يديك، ولكني أخجل أن أَحِمَل قلبًا  زوجة الزعيم: 
شاحبًا مثلك.  

)تجره وهو يرتعد كالمسلوب، بينما يتجدد القرع ثالثة(  
أيقْظ يا باب بقرعك دنكن. أال ليتك تستطيع. الزعيم: 

)ظالم(  

المشهد الخامس

)البواب يخرج متثائبًا، منكوش الشعر، منفوش الثياب، أنه نموذج 
األشياء،  مختلف  لفعل  الفضولية  نزعاته  تقوده  إيمائي  لمهرج 
للطارقين. قد  البوابة  فتح  – وهو  أجله  أتى من  الذي  األمر  عدا 
يتعثر، أو يستخرج حصوة من حذائه، ويتبول، أو يلحق بصرصار، 
أو يعتني بأناقة مظهره رغم الرثاثة. أخيراً، يتذكر البواب األبله 

أن عليه أن يفتح البوابة، فيفتح. يدخل مكدوف ومالكولم(.
هل أويت متأخراً للفراش أمس، ياصاحبي،  مكدوف: 

فتأخرت في النهوض؟  
والله ياسيدي، ضلينا نعربد حتى صار الديك  البواب: 

يقاقي ومايالقي. والدمعة، معلومكم سيدي،   
بتحرك ثالث أشياء.  

وماهي األشياء الثالثة التي يثيرها الشارب؟ مالكولم: 

ياسيدي، المنخار بيحمر وبينفش، والعين  البواب: 
بتنعس وبتطمش، وبيصير الزلمة يادوب يلحق   

يطقش. أما بالفسق ياسيدي، فالمشروب بيقيم   
ومابيئيم: فيظن الشريب حاله عالنسوان قاشوش،  
ولما بيسلت بالفرشة بيطلع فافوش. المشروب،   
ياسيدي، اله عالفحولة مفعولين: باألول بيخلي   

الزلمة ثور بيفلح، بعدين فعله بيبطح.   
يخيل إلي أن الشراب بطحك هذه الليلة. مكدوف: 

البواب:  أي والله ياسيدي، بطحني ببطحة من زلعومي، 
بس بلعته وطلعته، ألنه ابن حرام وغدار. وكل ما   

حاول يخليني، أنا القوي، رجلي تقصف ورأسي   
ينخ، بنتقم منه وببدا شخ.  

هل سيدك صاح؟ مكدوف: 
) يدخل مكبث متظاهراً بالصحو من النوم (  

قرعنا أيقظه. هاهو قادم.  
صباح الخير، ياسيدي النبيل. مالكولم: 

صباح النور لكما معًا. الزعيم: 
هل نهض الملك، أيها األمير الكريم؟ مكدوف: 

ال، ليس بعد. الزعيم: 
لقد أمرني أن أراجعه باكراً، أن يفوتني الوقت. مكدوف: 

سآخذك إليه . الزعيم: 
مكدوف:  أعرف أن هذا ازعاٌج محبب بالنسبة لك، ولكنه 

يبقى ازعاجًا.  
الجهد الذي يسعدنا يزيل تعبنا. هذا هو الباب. الزعيم : 

)يدخل مكدوف. مالكوم يحدث الزعيم(  
أيغادر الملك اليوم؟ مالكولم: 

نعم، لقد حدد ذلك . الزعيم: 
كانت الليلة عاصفًة . فحيث مكثنا، قوضِت الريُح  مالكولم: 

المداخَن. وكما يقولون : ُسمع نواٌح في الهواء،   
وصرخاُت موٍت غريبٌة، وأصواٌت ُتنِبْى ايقاعاتها   

الرهيبة باهتياج ُمنذر، واحداث مضطربة،   
ُيفرحها مجدداً الزمن المفجع، وراح طائر الظالم   

ينعت طيلة الليل. وبعضهم يقول: أصابت الحمى   
األرض، َفُزْلِزلَْت.  

كانت ليلًة مضنية. الزعيم: 

جبانا في اعتبار نفسك، جاعاًل "الأجرؤ" تلي   
"سوف أفعل"، مثل القطة المسكينة في المثل الشائع؟  

أرجوك، كفى. أنني أجرؤ على فعل كل ما يليق  الزعيم: 
برجل. ومن يجرؤ على فعل أكثر ليس برجل.  

أُي وحٍش إذن جعلك تفضي إلي بذلك المشروع؟  زوجة الزعيم: 
عندما جرؤت على ذلك؟ كنت رجاًل.ولكي تصبح   
أكثر مما كنت، عليك أن تكون فعاًل ذلك الرجل   

وأكثر. لم يكن الزمان مؤاتيًا وال المكان، ومع ذلك   
أردت جعلهما كذلك. هاقد صار مواتين وحدهما،   

ومالءمتهما اآلن تحطمك. كنت يومًا مرضعًا،   
وأعرف مبلغ الحنو في حب الطفل الذي أرضع :   
لكني لو أقسمت مثلك أن أفعل ذلك، النتزعت   

حلمتي من لثته الطرية وهو يبتسم في وجهي،   
وهشمت دماغه.  

وإذا أخفقنا؟ الزعيم: 
نحن نخفق؟ شد شجاعتك فقط إلى نقطة  زوجة الزعيم: 

ثباتها، ولن نخفق. عندما يغفو دنكن- وسوف   
تدفعه سفرة يومه المضنية إلى نوم عميق-   

سأضعضع أنا حارسي مخدعه بالخمرة واألنخاب،   
حتى تغدو الذاكرة، حامية العقل، مجرد بخار. ..  

تدريجيًا  وتتعالى  الرعب  تثير  موسيقا  ترافقه  تدريجي  )إظالم 
حتى كريشندو(

هيا، واخدعي العالم بأجمل قناع : على الوجه  الزعيم: 
الكذوب أن يخفي مايضمر القلب من خداع.  

المشهد الرابع

)الحارسان يتعتع الشراب والعربدة، وهما يدوران راقصين دون 
أن يصدرا ضجة  رغم سكرهما، كي اليوقظا الملك دنكن. صوت 
النوم  في  يغرقان  الحارسان  الليل.  وزيزان  بومة  ثم  ناقوس، 
الزعيم.  يشخران  يدخل  الذي دسته لهما زوجة  المخدر  بتأثير 

ماكبث حذراً على رؤوس أصابعه(.
من هناك، من  هناك؟ الزعيم: 

)عندما ال يتحرك االثنان، يقترب مكبث من   
الحارسين ويجردهما من خنجريهما، لكنهما   

يتحركان فيتراجع. يضحك أحدهما في نومه،   
بينما يصبح اآلخر: "اغتيال". مكبث يزداد فزعًا،   

لكنه يلتصق بالجدار والخنجرين في يديه، مدركًا   
أنه المهرب. يستيقظ الحارس األول على صيحة   

الثاني ويوقظه، غير أنهما تحت تأثير سكرهما   
اليريان مكبث، وإنما يصليان. أحدهما يختم   
قائاًل: "رحمتك يارب" فيجيب الثاني: "آمين".   

يعودان إلى النوم العميق. يهمس مكبث لنفسه   
بصوت أبح.(  

ولكن لَم لم أستطع أن ألفظ كلمة "آمين" ؟ كنت  الزعيم:  
في أمس الحاجة للرحمة، وغصت "آمين" في حلقي.  

)صوت مبحوح يهمس مع صدى وكأنه قادم من بعد:
"أال ُحرِّم عليك النوم...مكبث يذبح النوم"   

وفجأة يسود ظالم دامس كأنما انقطع التيار   
الكهربائي، لكن الصوت الهامس األبح يستمر   

أعلى بقليل.(  
أال ُحرم عليك النوم. مكبث يذبح النوم. أال ُحرم  الصوت: 

عليك النوم. مكبث يذبح النوم.   
)عندما تعود اإلضاءة، نرى مكبث يتسلل إلى غرفة دنكن النائم. 
رأسه.  فوق  واقفًا  مكبث  فيجد  عينيه  يفتح  ثم  دنكن،  يتقلب 
مازال  الهامس  الصوت  جفنيه.  ويغمض  بوداعة  له  يبتسم 
يطعن  ثم  فائدة،  دون  أذنيه  يسد  أن  يحاول  مكبث  مستمراً. 

الملك، فجأة بكل قوته، وينهال عليه تمزيقًا(.
النوم البريء، النوم الذي يرتق نسيج النفس إذا  الزعيم: 

َنَسَلْه الهم، موت حياة كل يوم، حمام الجهد   
المضني، بلسم األذهان الجريحة، طبق الطبيعة   

العظيمة الثاني، المغذي األكبر في وليمة الحياة.  
)وقد غدا عاليًا( أال ُحرم عليك النوم. مكبث يذبح  الصوت: 

النوم. أال ُحرم عليك النوم.   
غالميس قد قتل النوم، لن ينام كودور بعد اليوم.   

مكبث محرٌم عليه النوم.  
)مكبث، وقد وصل إلى ذروة هياجه، ينفجر في حالة هيستيرية 
بين الضحك والبكاء، وهو يرقب يديه الملطختين بدماء القتيل. 

تدخل زوجة الزعيم(.
من الذي صرخ هكذا ؟ ال، أيها األمير الكريم، أن  زوجة الزعيم: 
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المشهد السادس

زوجته  بينما  دنكن،  جثمان  يحملون  وهم  الرماح  حملة  )يدخل 
السيدة آن في ثياب الحداد، تذرف الدموع، وحولها بعض األتباع(.

ضعوه، ضعوا حملكم النبيل، إذا كان للنيل أن  آن: 
يحتويه كفن، ريثما أندب جثمانه، وأرثي لحظًة   

سقوط سليل النكستر الفاضل قبل األوان . أيتها   
الجثة الهامدة الباردة لملك أيحق لي أن أدعو   

روحك، لتسمع رثاء المسكينة آن؟ أنظر أنني   
أصب في تلك المنافذ التي غادرت منها حياتك   

بلسمًا عاجزاً من عيوني البائسة. لعنة الله على   
تلك اليد التي صنعت هذه الثقوب. لعنة الله على   

القلب الذي كان لديه قلٌب على فعلها. لعنة الله   
على دم ذاك الذي أسال دمك. وليكن مصير ذلك   

الحقير البغيض الذي أشقانا بموتك، أفظع من   
المصير الذي استطيع تمنيه للذئاب والعناكب   
والضفادع، بل ألي من الزواحف السامة التي   
تدب على األرض. وأن ُقدَِّر له أن يوهب الولد،   

فليأت ولُده سقطًا شائهًا يولد قبل األوان. فيرّوُع   
منظره القبيح غير الطبيعي أمه المتلهفة لرؤيته،   

ويرث ماُكتب على أبيه من شقاء . وإذا ُقدَِّر له أن   
يتزوج، فلُتفجع زوجته بموته أكثر مما فجعت   
بموتك. )تلتفت للحراس( واآلن، خذوا حملكم   

المقدس الذي اتيتم به من كنيسة القديس   
بولس، ويمموا نحو تشيرتسي كي تدفنوه.  

انتظروا ياحملة الجثمان، وانزلوه إلى األرض. الزعيم: 
أي ساحٍر شريٍر استحضر هذا الشيطان ليعترض  آن: 

مهامنا الخيرة المقدسة؟  
أيها األوغاد، انزلوا الجثة، وإال فبحق القديس  الزعيم: 

بولس ألحيلن من يعصيني إلى جثة.  
تنح ياسيدي، وأفسح الطريق للنعش. )الحارس  حارس: 

يشهر رمحه على الزعيم (  
)مشهراً سيفه بعنف( أيها الكلب الوقح، توقف  الزعيم : 
حين آمرك، ارفع رمحك بعيداً عن صدري، وإال   

بحق بولس ألصرعنك تحت قدمي وأدوسك بهما،   

أيها المتسول، جزاء وقاحتك.  
ماذا؟ أترتعدون؟ هل انتابكم جميعًا الذعر؟ وا  آن: 
آسفاه . لكني ال ألومكم، فأنتم بشر، وعيون   

البشر التستطيع احتمال النظر إلى الشيطان.   
اذهب عنا يا رسول الجحيم المروع ليس لك   

سلطاٌن إال على جسده الفاني، أما روحه فلن   
تنالها. اذهب.  

أيتها القديسة الحسناء، ألجل الرحمة، ال تلعنيني هكذا. الزعيم: 
اذهب أيها الشيطان القذر، بحق الله، وال تزعجنا،  آن: 
فلقد جعلت من األرض الطيبة جحيمًا لك، ومألته   
بصيحات اللعنة والصرخات العميقة. إن طاب لك   
ألن ترى أفعالك البشعة، فأنظر إلى هذا النموذج   

من مجازرك. آه أيها السادة، شاهدوا وأبصروا.   
هاهي ذي جراح الملك الميت تفغر أفواهها   

المتخثرة وتنزف من جديد . فاستح. استح يا كتلة   
من التشوه الدنس : إن محضرك هو الذي جعل   

الدم ينبعث من عروق جافة باردة نضبت منها   
الدماء. وفعلتك الالإنسانية الشاذة عن الطبيعة   

تثير هذا الطوفان غير الطبيعي. يارب، يامن   
خلقت هذه الدماء، اثأر لموته. أيتها األرض التي   

ترتوين بهذه الدماء اثأري لموته. أيتها السماء   
انزلي صواعقك على القاتل، أو انشقي يا أرض   

واسعًا، وبسرعة التهمية، كما جرعت دم هذا   
الملك الطيب الذي صرعته يد الجحيم.  

سيدتي، أنت تجهلن شرائع اإلحسان، التي تجزي  الزعيم: 
بالشر خيراً، وباللعنة بركة.  

ياوغد، أنك التعرف شرائع الله أو اإلنسان: فما من  آن: 
وحٍش ضار إال وَعِرَف قلبه لمسًة من الرحمة.  

لكني ال أعرفها ،ربما، لكنني لست بوحشًا. الزعيم: 
آه، ما أروع أن تنطق الشياطين بالصدق. آن: 
وأروع من ذلك أن تغضب المالئكة هكذا.  الزعيم: 

تعطفي، يا مثال المرأة الكاملة المقدسة، وائذني   
لي أن ابرىء نفسي بالحجج الدامغة  

من التهم المزعومة.  
تعطف أنت، أيها المسخ البشري، وائذن لي أن  آن: 

التسعفني ذاكرتي الغضة بذكرى ليلٍة مثلها. مالكولم: 
)يدخل مكدوف(  

مكدوف- رعٌب-رعٌب-رعْب. ال اللسان وال القلب   
يستطيعان وصفك أو تصورك .  

ما األمر؟ الزعيم ومالكولم: 
أبدع الدمار رائعته.انتهك القتل الحرام هيكل  مكدوف: 

الرب المضمخ بالزيت، وسرق الحياة من البنيان.  
ماذا تقول؟ حياة من؟ الزعيم: 

أتقصد جاللته؟ مالكولم: 
مكدوف:  )يهز رأسه باإليجاب( أفيقوا..أفيقوا. اقرعوا 

الجرس النذير. جريمٌة وخيانة. انفضوا عنكم   
نعومة النوم، شبيه الموت، وحدقوا في الموت   

نفِسه. قيامًا، قيامًا، وانظروا صورة القيامة   
العظيمة. قوموا كما لو من قبوركم، سيروا   

كاألطياف، لتبصروا هذا الهول. )يهرع الزعيم   
للداخل متردداً( اقرعوا الناقوس.  

)ناقوس يقرع. بوق وطبل. تدخل زوجة الزعيم(.  
ما الخطب الذي جعل البوق المفزع يدعو النائمين  زوجة الزعيم: 

في هذا البيت؟ تكلم، تكلم.  
سيدتي الرقيقة، ليس مناسبًا لك أن تسمعي ما  مكدوف: 
استطيع قوله : أن وقعه على سمع امرأة قد يقتل.  

)يدخل بانكو(  
بانكو، بانكو، موالنا ومليكنا قتل. مالكولم: 

ياويلي، أفي دارنا؟ زوجة الزعيم: 
)يهرع بانكو غير مصدق باتجاه حجرة الملك،   

بينما يخرج الزعيم وهو يغمد سالحه(  
لو ُمتث قبل هذا الطارىء بساعة، لكنت قد عشت  الزعيم: 

زمانًا مباركًا: فبعد اآلن القيمة لشءي في الحياة   
الفانية . كل شءٍي لعبة. الشهرة والمجد ماتا،   

ونضبت خمُر الحياة. لم يبق إال الُحثالة يتباهى   
بها هذا السرداب.  

من قتله ؟ مالكولم: 
)يخرج بانكو(  

اللذان يحرسان حجرته فعالها، كما يظهر . كانت  بانكو: 
أيديهما ووجهاهما ملطخة بالدم. كذلك كان   

خنجراهما، فقد وجدناهما غير ممسوحين على   
وسادتيهما. كانا يحدقان. وكانا ذاهلين . لم تكن   

حياة إنساٍن لُتْوَتَمَن معهما.  
آه، ومع ذلك فأنا نادٌم على غضبي، إذ قتلتهما. الزعيم: 

ما الذي دفعك لفعل ذلك؟ مكدوف: 
ومن ذا الذي يستطيع أن يكون حكيمًا ومنذهاًل،  الزعيم: 
حليمًا وهائجًا، وحياديًا، في لحظٍة واحدٍة ؟ ال أحد   
لقد فاق اندفاع حبي الجامح عقلي الكابح. فهنا   

يرقد دنكن، وبشرته الفضية موشاٌة بدمه   
الذهبي، والطعنات الغادرة أشبه بفجوات في   

الطبيعة، ينفذ منها الدمار المهلك : وهناك كان   
القاتالن، وخنجراهما مضرجان بلون مهنتهما،   
يلطخهما الدم دون حياء. من يستطيع اإلحجام   

وله قلٌب يحب، وشجاعٌة على إشهار حبه؟  
)زوجة الزعيم تتصنع اإلغماء(  

أسعفوني من هنا. زوجة الزعيم: 
اعتنوا بالسيدة. مكدوف: 

عندما نستر ُضعفنا العاري، دعونا نجتمع ونحقق  بانكو: 
في أشنع فعلٍة ارتكبت، لنعرف المزيد. المخاوف   

والشكوك تهزنا. إنني أقف بين يدي الله عز وجل،   
ومن هناك أناضل ضد غاية مضمرة، مفعمة   

بحقٍد خائن.  
دعونا نلبس بسرعة ما يليق بالرجال، ونجتمع  الزعيم: 

معًا في القاعة.)يوافقون بصمت(.  
ماذا سنفعل ؟ لن نجتمع معهم. إن إظهار آسف  مالكولم: 

زائف هي مهمٌة سهلٌة على رجل خائن. سأذهب   
إلى انكلترا.  

ستكمن الخناجر في بسمات الرجال: أقربهم إلينا  مكدوف: 
دمًا هو أقربهم إلى أدمائنا. إذن إلى الخيل، ودعنا   

من مجامالت االستئذان. فلنتوار. هناك مايبرر أن   
َيْسِرُق المرُء نفسه ِخلسًة عندما التبقى  

هناك رحمة.  
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يستطع تعلم رقيق الكالم وحلوه. ولكن هاهوذا   
جمالك يغرمني الثمن، ويجعل قلبي األبي   

يتوسل، ملقنًا لساني ما يقول.  
)تنظر إليه بإزدراء(  

التعلمي شفتيك مثل هذا اإلزدراء، ألنهما خلقتا   
للتقبيل، وليس لالحتقار . وإذا لم يستطع قلبك   

المفعم باالنتقام أن يسامح، فها أنذا أعيرك   
سيفي المدبب، لتغمديه، أن شئت، في صدري   

المخلص، وتزهقي روحي التي تعبدك. )يسلمها   
السيف، ويكشف عن صدره. فترفع السيف بكلتا   
يديها، وتهم بطعنه، لكنها تحجم( ال، ال ُتحجمي.   

لقد قتلت الملك فعاًل، لكن جمالك هو الذي   
حرضني.)تسقط السيف( خذي السيف ثانية،  أو خذيني.  

انهض أيها المخادع: فرغم أنني أتمنى موتك، آن: 
لن أكون جالدك.  

إذن مريني أن أقتل نفسي فأفعل. الزعيم: 
سبق أن فعلت. آن: 

الزعيم:  كان ذلك وأنت في ثورة غضبك . قوليها ثانية، 
وبكلمة فقط لهذه اليد التي صرعت من أجل   
ُحبك حبيبًا لك، ستزهق ألجل ذلك الحب حبًا   

أخلص بكثير : وستكونين السبب في موتهما   
معًا. )يسدد بنفسه السيف إلى صدره(.  

وددت لو أعلم ما في قلبك. آن: 
أنه مجسد على لساني. الزعيم: 

أخشى أن يكون كالهما زائفًا . آن: 
إذًن ما أخلص إنساٌن أبداً. الزعيم: 

حسنًا، حسنًا أبعد سيفك. آن: 
قولي إذن: هل تصالحنا؟ الزعيم: 

ستعلم هذا فيما بعد. آن: 
ولكن هل أعيش في أمل؟ الزعيم: 

كل الرجال، كما أرجو، يعيشون عليه. آن: 
تعطفي وخذي هذا الخاتم . )يعطيها خاتمه( الزعيم: 

)تأخذه( الخذ اليعني العطاء. آن: 
انظري كيف يطوق هذا الخاتم اصبعك، تمامًا  الزعيم: 
كما يطبق صدرك على قلبي المسكين. خذي   

كليهما، فكالهما لك. وإذا سمحت لخادمك الضارع   
المسكين أن يرجو معروفًا واحداً من يدك   

الكريمة، فستؤكدين سعادته إلى األبد.  
وما هو؟ آن: 

أن تتفضلي فتتخلي عن اإلجراءات الحزينة لذاك الزعيم: 
الذي لديه سبب للحزن يفوق سببك، وأن تعودي إلى  
قصر كروسبي، حيث سأوافيك حالمًا افرغ من الدفن  

الجليل لهذا الملك النبيل في دير تشيرتسي،   
وأبلل قبره بالدموع النادمة. أضرع إليك، ألسباب  

  عديدة مجهولة، أن تمنحيني هذا المعروف.
من كل قلبي. ويبهجني جداً أن أراك أيضًا قد  آن: 

أصبحت شديد التوبة.  
ودعيني. الزعيم: 

هذا أكثر مما تستحق، لكن بما أنك قد علمتني  آن: 
كيف أتملقك، تخيل أنني قلت لك إلى اللقاء)تخرج آن(.  

)للمرافقين(احملوا الجثة.)للجمهور( هل خطب  الزعيم: 
أحٌد ودَّ امرأة بمثل هذا المزاح؟؟؟  

)بانكو وحيداً(  
هاقد نلتها اآلن جميعًا : فأنت الملك، وكودور،  بانكو: 

وغالميس معًا، كما وعدت نسوة القدر. وأنا   
أخشى أنك لعبت لعبة قذرة من أجلها . مع ذلك   

فقد قيل أنها لن تستمر في نسلك، بل سأكون   
أنا أصل ووالد ملوٍك كثيرين . )يدخل الزعيم   

ويسمع بقية الكالم( فإذا صدر عنهن صدق-كما   
عليك يامكبث تألألت أقوالهن – فلماذا، قياسًا   

على البراهين التي منحتك الخير، التتحقق   
النبوءة بما يخصني أيضًا، وتغذى في األمل ؟   

ولكن، هش، كفى.  
)يلمح الزعيم، لكنه اليستطيع أن يقدر كم سمع،    

خاصة وأنه يحييه بحفاوة(.  
هاهنا ضيفنا الرئيسي. سيدي، أننا نقيم الليلة  الزعيم: 

عشاًء احتفاليًا، وأنا أرجو حضورك .  
فليأمرني سموكم أمراً: عن واجباتي مربوطٌة  بانكو: 

بكم بعرى التفصم إلى األبد.  
أذاهب أنت بعد ظهر اليوم؟ الزعيم: 

ألعن بالحجج الدامغة نفسك الملعونة.  
يامن يعجز اللسان عن وصف جمالها، هبيني   الزعيم: 

بعضًا من وقتك وصبرك ألبرر لنفسي.  
يا من يعجز القلب أن يتصور قذارته، لن تجد ما آن : 

تستطيع تبرئة نفسك به سوى أن تشنق نفسك.  
ولكني بمثل هذا الياس أدين نفسي. الزعيم: 

وباليأس يلتمس لك العذر، إذ تكون قد انتقمت  آن: 
بحق من نفسك على ما اقترفت بغير حٍق من   

قتل لآلخرين.  
افترضي إني لست القاتل. الزعيم: 

كأنني افترض أنه لم يذبح . لكنه قتيل، وبيدك   آن: 
أيها العبد الرحيم.  

واحسرتاه، لقد كان دمثًا، وديعًا وفاضاًل.  
وهذا ما جعله أصلح لرب السموات الذي اختاره لجواره. الزعيم: 

أنه في الجنة التي لن تدخلها أبداً. آن: 
فليشكرني إذًن ألني ساعدته وأرسلته إليها، فهو  الزعيم: 

أصلح للسماء منه لألرض.  
أما أنت فال تصلح إاّل للجحيم. آن: 

بل أصلح لمكان آخر، إذا شئت أن أسميه لك. الزعيم: 
زنزانة. آن: 

بل غرفة نومك. الزعيم: 
ال راحة في غرفة ترقد أنت فيها. آن: 

أجل ياسيدتي، حتى أرقد معك. الزعيم: 
آمل أن ترقد دائمًا. آن: 

أعرف ذلك. ولكن دعينا، ياسيدتي الرقيقة آن،  الزعيم: 
نترك تراشق قرائحنا الالذع . أليس مسبب  

القتل ملومًا كالجالد؟  
أنت المسبب والمنفذ اللعين. آن: 

جمالك كان سبب مافعلت. جمالك الذي كان  الزعيم: 
ينتابني في منامي، ويدفعني لقتل الناس   
أجمعين مقابل أن أعيش ساعًة واحدًة بين   

أحضانك العذبة.  
اعلم أيها القاتل أنه لو دار بذهني ذلك، النتزعت  آن: 

هذه األظافر الجمال من خدي.  
التستطيع عيناي هاتان أن تحتمال تدمير الجمال،  الزعيم: 

فال تشوهيه أمام ناظري. فمثلما يبتهج الناس   
بالشمس، كذلك أبتهج بجمالك: إنه نهاري وحياتي.  

فلتبدد الظلمة نهارك، والموت حياتك. آن: 
التلعني نفسك أيتها المخلوقة الفاتنة: فأنت  الزعيم: 

الليل والنهار.  
وِددت لو أكون، كي انتقم منك. آن: 

إنه لنزاع غير طبيعي أن تسعي لالنتقام ممن يحبك. الزعيم: 

إنه نزاع عادل ومنطقي مع ذاك الذي أجهز على زوجي. آن: 
إن من سلبك زوجك، ياسيدتي، قد فعل ذلك  الزعيم: 

ليساعدك على نيل زوٍج أفضل.   
اليوجد بين األحياء على األرض من َيْفُضُلُه. آن: 

بل يحيا من يحبك أكثر منه. الزعيم: 
وأين هو؟ آن: 

هنا. الزعيم: 
)تبصق عليه(  

لماذا تبصقين علي؟ )يمسح البصقة بهدوء   
ويلعقها بشبق(  

ليتها كانت سمًا ناقعًا لك. آن : 
الينفث السم من منبع جميل. الزعيم: 

لم ينفث سٌم على ضفدع أقذر منك. أغرب عن  آن: 
بصري، أنك تؤذي عيني.  

عيناك، ياسيدتي الحلوة، سحرتا عيني. الزعيم: 
وددت لو كانت سٌم أفعوان لتردياك قتياًل. آن: 

ليتهما تفعالن، كي أموت على الفور : فهما اآلن  الزعيم: 
تقتالنني وأنا حي. إن عينيك قد استنزفتا من   

عيني دموعًا مالحة، قّرحت منظرهما بما خزنتاه   
من بكاء األطفال. عيناي اللتان لم تذرفا أبداً   

دمعة دم، والحين روى أبوك المحارب قصة   
مصرع والدي، قاطعًا حديثه عشرين مرة ليبكي   

وينتحب، بحيث بللت الدموع أعين جميع   
الحاضرين، مثل أشجار غسلتها األمطار . في ذلك   
الوقت الحزين، استنكفت عيناي عن سكب دمعٍة   

متواضعة. لكن ما استعصى على تلك األحزان   
آنئذ، أهرقه جمالك فعميت عيناي بالبكاء . أنا   

الذي ما توسل يومًا لصديٍق أو عدو، ألن لساني لم   
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الدنيا يجتذبهم بعيداً عن عبادتهم المقدسة .
عد، يا كاتسبي الطيب، إلى سمو األمير: أخبره  بكنغهام: 

أنني والعمدة وبعض أعوانه، جئنا لنجتمع 
بسعادته حول أمور خطيرة الشأن تتعلق 

بمصلحتنا العامة.
سأنقل إليه على الفور كل كالمك. )يخرج( كاتسبي: 

إنه اليقضي نهاره متقلبًا في فراش الدنس، بل  بكنغهام: 
يقضيه راكعًا يصلي . إنه الُينفق وقته عابثًا مع 

زوج من المحظيات، بل متأماًل مع قسين ورعين. 
إنه الينام ليزداد جسده المسترخي لحمًا وشحمًا، 

ولكنه يصلي لتنمو روحه اليقظة. يالحظ بلدنا 
السعيد لو قبل هذا األمير الفاضل أن يكون 

عاهاًل لها. لكنني أخشى أال تستطيع إقناعه 
بالقبول.

القدر الله أن يرفض. العمدة: 
أخشى أنه سيفعل . هاهوذا كاتسبي قد أقبل  بكنغهام: 

ثانية. )يعود كاتسبي( ماقول سموه؟
إنه يتساءل ألية غاية جمعتم هذا الحشد ليأتي  كاتسبي: 

إليه دون أن يحاط علمًا بذلك . إنه يخشى يا 
سيدي أنكم التقصدون خيراً.

أتأسف أن ابن عمي النبيل يشك بأنني أقصد  بكنغهام: 
شراً به. وحقِّ المساء، أتينا إليه بكامل الحب، 

لذلك ارجع مرة أخرى وأبلغ سيادته.
)يخرج كاتسبي(  

حين يمسك األتقياء الورعون مسابحهم، فمن   
العسير صرفهم عنها. كم هي جميلة تلك 

التأمالت المتحمسة.
)يدخل الزعيم منتصب القامة بين راهبين، وبرقتهم كاتسبي(

انظر كيف يسير بين اثنين من رجال الدين. العمدة : 
إنهما دعامتان من الفضيلة ألمير مسيحي،  بكنغهام: 

تعصمانه من سقطة الغرور، وانظروا.. أن في 
يده كتاب صالة : زينة صادقة لمعرفة الرجل 

الورع. )يخاطب الزعيم( أيها األمير الكريم، 
أعر أُذنًا صاغية لمطالبنا، واغفر لنا مقاطعتنا 

لتعبدك الذي هو شيمة المسيحي التقي.

الحاجة بكم لالعتذار، ياسيدي، فأنا الذي  الزعيم: 
أناشدكم الصفح، إذ تأخرت في الخروج لمالقاة 

أصدقائي بسبب انصرافي إلى عبادة الله. وبعد، 
فما الذي أستطيعه لسعادتكم؟

مايرضي الله في عليائه، ويرضي األخيار في  بكنغهام: 
هذه الجزيرة التي ال حاكم لها.

أخشى أن أكون قد ارتكبت إساءًة تشينني في أعين  الزعيم: 
أهل المدينة، فجئتم توبخونني على جهالتي.

لقد فعلت ياسيدي. ونرجو أن تستجيب سيادتك  بكنغهام: 
لرجائنا، وتكفِّر عنها.

العشت على أرض مسيحية إن لم أفعل. الزعيم: 
إذًن فاعلم أن ذنبك هو تنحيك عن المنصب  بكنغهام: 

السامي والعرش الملكي وصولجان أسالفك، عن 
المكانة التي منحها لك حظك بفضل مولدك، 

ومجد أسرتك الملكية. إنك تتخلى عن هذا كله 
لُيفسده بيت غير صحيح النسب، بينما تستغرق 
أنت في رقة أفكارك الناعسة، التي جئنا نوقظك 

منها لخير هذه البالد. إن هذه الجزيرة المجيدة 
تحتاج إلى سواعد أبنائها المخلصين، بعد أن 

شوهت وجهها ندوب العار، واختلطت شجرتها 
الملكية بالنبات الوضيع،  وكادت أن تهوي في 

هوٍة تبتلعها إلى ظلمة النسيان العميقة. لذلك، 
نناشد اآلن من قلوبنا سماحة نفسك كي تحمل 

هذا العبء ، وتحكم هذه البالد.
لست أدري أأغادر في هدوء أم أتكلم بمرارٍة  الزعيم: 

الئمة؟ أأقول مايالئم شعوري أم مايالئمك؟ فربما 
ظننت أن لم أُجبك أن الطموح عقد لساني، وأن 
صمتي يدل على استسالمي لحمل نير الحكم 

الذهبي، الذي تتوقون لفرضه علي. وإن وجهت 
إليك اللوم لمطلبك هذا الممزوج بحبك المخلص 

لي، أكون من جهة أخرى قد أسأت ألصدقائك. 
لذا، سوف أتكلم ألتفادى أولهما وأتجنب ثانيهما، 

فأقول بصراحة: أن حبك لي يستحق شكري، 
ولكن قدري المتواضع يرفض مطلبك السامي. 
فلو أن جميع العقبات ُذللت، وغداً طريقي ممهداً 

نعم ياسيدي الكريم. بانكو: 
لوال هذا، لكنا بحاجة إلى نصحكم الطيب- الذي  الزعيم: 
كان دائمًا جاداً ومفيداً- في مجلس اليوم، ولكننا 

سنقبل به غداً . أتذهب بعيداً؟
على بعد ما يمأل الزمن، ياموالي، بين اآلن  بانكو: 

والعشاء.
سمعنا أن ابني عمنا المجرمين يقيمان في  الزعيم: 

انكلترا، وفي إيرلندا. ولكن لنرجىء ذلك إلى 
يوم غد، حين سيكون لدينا من شؤون الدولة 

مايجتاجنا معًا. أسرع إلى أحضانك. وداعًا.
)ينصرف الزعيم فجأة(.

نعم يا موالي، وقتنا يستدعينا. بانكو: 
)يسير بانكو متجهًا للخروج، فيجد نفسه فجأة –   

لدهشته- محاطًا بحارسين مسلحين، يقتادانه 
بالقوة إلى مصير مجهول(.

المشهد الثامن
)الزعيم وبكنغهام(

واآلن يا سيدي، ماذا قال أهل المدينة، الزعيم: 
بحق العذراء المقدسة، لِزموا الصمت، ولم  بكنغهام: 

ينطقوا بكلمة واحدة.
هل أشرت إلى الشك في نسب أبناء الملك؟ ألم  الزعيم: 

نقل لهم بأنهم أوالد حرام.
أجل . وأشدت بكل انتصاراتك في سكوتلندا،  بكنغهام: 

وتنظيمك في الحرب، وحكمتك في السلم، 
وكرمك، وفضائلك، وتواضعك الجميل. 

بالتأكيد، لم اترك ما يخدم  غرضك إال وذكرته. 
وحين انهيت خطبتي، طلبت إلى كل من يخلص 

الحب لوطنه أن يهتف: عاش الزعيم ملكًا .
وهل هتفوا؟ الزعيم: 

ال بالله، لم ينبسوا ببنت شفة، بل تبادلوا النظر  بكنغهام: 
في صمت، وقد عراهم شحوب بالغ، كأنهم 

تماثيل خرساء أو صخور تتنفس. عندما رأيت 
ذلك منهم، أنبتهم، وسألت العمدة عن سر هذا 

الصمت العني. فأجابني بأنهم لم يعتادوا أن 

يخاطب الشعب أحٌد سوى المسجل. فحثثته 
أن يعيد عليهم كالمي، ففعل، لكنه كان يردد 

القول "هكذا تحدث الدوق، وهكذا قال" دون 
أن يزيد من عنده شيئًا توكيداً لذلك. ولما فرغ 

من خطابه رمى بعض اتباعي قبعاتهم في 
آخر القاعة في الهواء، وصاح حوالي عشرة 

رجال:"حفظ الله الملك الزعيم"فانتهزت 
هتاف تلك الفئة القليلة، وقلت : شكراًً لكم 
أيها المواطنون واألصدقاء األعزاء . إن هذا 

االستحسان العام، وتلك الهتافات المبتهجة تدلل  
على حكمتكم وعلى حبكم للزعيم . " وعند ذلك 

غادرت االجتماع وجئت إلى هنا.
يالهم من أحجاٍر خرساء. رفضوا إذًن أن يتكلموا؟  الزعيم: 

ألن يأتي العمدة وصحبه إذًن؟
بل هو قريب. تظاره، ياسيدي الكريم، ببعض  بكنغهام: 
الخشية، وبأنك غير راغٍب في الحديث إال تحت 
ضغط وإلحاح، ولتحمل مطهر كامل في يدك 

كتابًا من كتب الصلوات، ولتقف بين اثنين من 
رجال الدين  في يسر، بل كن كالعذراء ال تجيب 
إال بـ:"ال"، وهكذا يتم لك األمر.لنقف بين اثنين 

من رجال الدين،فأقيم على ذلك األساس صرحًا 
قدسيًا.وال ُتجب على أسئلتنا في يسر،كن 

كالعذراء التجيب إال بـ:"ال"، وهكذا يتم األمر.
أنا ذاهب. وإذا استطعت أن ترجوني نيابة عنهم  الزعيم: 

كما أُلُِّح في الرفض. فال شك سنصل باألمور إلى 
نهاية حسنة.

اذهب، اذهب إلى الفناء، فالعمدة يقرع الباب. بكنغهام: 
)يدخل العمدة وبعض أشراف المواطنين الفناء(.

مرحبا يا سيدي )يحييه( ما زلت في االنتظار هنا.   
يبدو أن األمير ال يحب أن يفاتحه أحد باألمر.

)يدخل كاتسبي، مرافق الزعيم(  
كاتسبي، بماذا أجاب سيدك على طلبي؟  

إنه يرجو سموك، يا سيدي النبيل، أن تزوره غداً  كاتسبي: 
أو بعد غد. إنه في الداخل، بصحبة قسيسين 

جليلين، منصرفين إلى التأمل، الشءي من أمور 
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النص

ماذا؟ هل أنت خائف؟ القاتل األول: 
ليس من قتله ولديَّ ترخيص بذلك، ولكن من  القاتل الثاني: 

لعنة جهنم حيث لن يحمين أي ترخيص.
ظننتك مصممًا. القاتل األول: 

وأنا مصمم فعاًل على أن أدعه يعيش. القاتل الثاني: 
سأعود إلى الزعيم وأخبره بذلك. القاتل األول: 

أرجوك، تمهل لحظة: فأنا آمل أن تزول عني نزوة  القاتل الثاني: 
القداسة، فإنها ال تلجمني إال بمقدار ما أعد إلى 

العشرين.
وكيف تشعر بنفسك؟ القاتل األول: 

ما زالت ُثمالة الضمير في داخلي. القاتل الثاني: 
تذكر مكافأتنا بعد أن ننفذ فعلتنا. القاتل األول: 

اللعنة. فليمت: لقد نسيت المكافأة. القاتل الثاني: 
أين ضميرك اآلن؟ القاتل األول: 

أنه في محفظة نقود الزعيم. القاتل الثاني: 
إذٍن، عندما يفتح الزعيم محفظته ليعطينا  القاتل األول: 

مكافأتنا سيطير ضميرك.
اليهم، دعه يذهب: قلٌة أو الأحد سُيعنى به.  القاتل الثاني: 

وكيف إذا عاودك مرًة أخرى؟ القاتل األول: 
لن أكترث به، فهو يجعل الرجل جبانًا، اليستطيع  القاتل الثاني: 

أن يسرق إال ويؤنبه، اليستطيع أن يسَب إال 
ويمنعه، رجل اليستطيع أن يضاجع زوجَة جاره 

إال ويضُبطه. إن الضمير روح ذات وجه متورد 
خجاًل، تتمرد في صدر المرء وتزحمه بالعقبات. 
لقد دفعني مرة ألن أرد كيسًا من الذهب عثرت 

عليه. إنه ُيفلس أي إنسان يحتفظ به، إنه 
مطروٌد من كل البلدان والمدن كشءي خطر، 

وكل من يسعى أن يعيش حياة رغيدة يجهد ألن 
يتخلص منه وأال يثق أال ينافسه.

اللعنة. إنه حتى في هذه اللحظة بجواري،  القاتل األول: 
يثنيني عن قتل النبيل.

اجلب الشيطان إلى ذهنك وال تصدقه: إنه ينسل  القاتل الثاني: 
إليك ليجعلك تتأوه ندمًا.

لقد خلقت قويًا، ولن يستطيع أن يهيمن علي. القاتل األول: 
هذا كالم رجٍل فارع القامة، يحترم سمعته. هيا،  القاتل الثاني: 

هل نأخذ عدتنا؟
اضربه على رأسه بمقبض سيفك، ثم إلق به  القاتل األول: 

في برميل النبيذ في الغرفة المجاورة.
تدبير ممتاز، ونصنع منه نقيعًا. القاتل الثاني: 

مهاًل، إنه يستيقظ. القاتل األول: 
اضرب. القاتل الثاني: 

ال، سنجادله. القاتل األول: 
أين أنت أيها الحارس؟ أعطني قدحًا من النبيذ. بانكو: 

ستشرب من النبيذ كفاية، ياسيدي، بعد قليل. القاتل الثاني: 
ياللظلمة وياللموت المتجليان في كالمك. إن  بانكو: 

عينيك تتواعداني . لم تبدو شاحبًا.من أرسلك 
إلى هنا ؟ ولماذا جئت؟

لكي..لكي.. االثنان: 
لكي تقتالني؟ بانكو: 

نعم، نعم.. االثنان: 
انكما بالكاد تجدان الشجاعة لتخبراني، وهكذا  بانكو: 

لن تجدا الشجاعة لتقتالني. بم أسأت إليكما أيها 
الصديقان؟

لم تسىء إلينا، بل على الملك. القاتل األول: 
سأتصالح معه. بانكو: 

أبداً، ياسيدي . لذلك تهيأ للموت. القاتل الثاني: 
هل استدُعيتما من عالم الرجال لذبح األبرياء؟  بانكو: 
ماهي إساءتي ؟ وماهو دليل إدانتي؟ أية هيئة 

محلفين قد أصدرت الحكم أمام قاٍض عبوس؟ 
إن تهديديكما لي بالموت، قبل أن يحكم علي 
بالموت من  قبل القانون، هو أكبر خروج عن 

القانون. لذلك، فإني أناشدكما، بحق دم المسيح 
الغالي الذي أريق من أجل الجسام، أن تتركاني، 

إذا كنتما تطلبان الخالص، وأال تمدا إليَّ يداً بسوء 
.إن المهمة التي تكلفتما بها مهمة ملعونة.

إننا سنفعل ما أمرنا به. القاتل األول: 
والذي أمرنا هو ملكنا. القاتل الثاني: 

أيها الخاطئان الذليالن، لقد أمر ملك الملوك العظيم  بانكو: 
في لوح شريعته أال ُتزهقوا األرواح: هل تزدريان 

تشريعه وتنفذان أمر رجل؟ حذار: إن في يديه 

إلى التاج الذي هو حق مالئم لنسبي،  فإن فقر 
زوجي وكبير نقائمي المتعددة، يجعالنني أفضل 
التواري عن العظمة، من أن أشتهي التواري عنها 

بعد أن أحظى بها وأختنق في بخار مجدي. فأنا 
زورق اليحتمل جبروت البحر. ولكنني أشكر الله 

ألنه ال حاجة بكم إلي، بل أحتاج كثيراً من المقدرة 
كي أساعدكم لو طلبتم مني العون. لقد تركت لنا 

الشجرة الملكية ثمرًة طيبة، سينضجها انصرام 
الزمن، حتى ُتصبح جديرة بمقعد الملوك، 

وتسعدنا بحكمها دون ريب. عليه ألقي العبء 
الذي اردتم إلقاءه علي، فإنه من حقه وحق طالعه 

السعيد، الذي القدر الله إن انتزعه من يديه.
سيدي، ذلك برهان على ضمير سموكم الحي.  بكنغهام: 

ولكن لوال إجاللي لبعض األحياء، ألطلقت 
للساني العنان، وأفضت في األمر على نحٍو أشد. 

لذلك أسألكم، ياسيدي، أن تقبلوا هذا المنصب 
الجليل الذي نعرضه عليكم، إن لم يكن لخييرنا 

وخير هذه البالد، فلكي ترفع نسبك النبيل من 
وهدة الفساد التي دفعه إليها هذا الزمان الذميم، 

ليعود إلى مجراه السليم.
العمدة:  أقبل، ياسيدي الطيب، إن مواطنيك يناشدونك. 

ال ترفض، ياسيدي العظيم، ما نبذله لك من  بكنغهام: 
محبة.

أسعدهم، ووافق على مطلبهم الشرعي. كاتسبي: 
يا أسفي. لماذا ُتلقون الهموم على عاتقي؟ لست  الزعيم: 

أصلح للحكم والُملك.
إن كنت تأبى، حبًا منك ونخوة، كي التنحي  بكنغهام: 

الفتى- وهو ان اخيك، ونحن نعرف رقة قلبك، 
لطفك وعطفك وتأنيب ضميرك، تجاه أنسبائك، 

بل نحو الناس جميعًا بنفس القدر. ولكن سواء 
أجبت دعوتنا أم رفضتها، فإن ابن اخيك لن 

يكون ملكًا علينا أبداً، بل سنقيم على العرش 
شخصًا آخر، فيقضي هذا على نسبكم ويشينه. 

هيا أيها المواطنون فلن نتوسل أكثر مما فعلنا.
)يتجه بكنغهام وصحبه نحو المخرج(  

ناده ياسيدي اللطيف، واقبل دعوتهم . إذا رفضت  كاتسبي: 
طلبهم ستحزن البالد كلها.

أترغمونني على عالٍم من الهموم ؟ )يلمحهم  الزعيم: 
وقد وصلوا إلى المخرج تمامًا، فيصيح( نادهم، 
إنني لم أُقَّد من الصخر، وقد نفذت توسالتكم 

إلى قلبي، على الرغم من ضميري وروحي.
)يعود بكنغهام ومن معه(.  

يا ابن العم بكنغهام، وأنتم أيها الرجال الرصناء،   
مادمتم تثقلون كاهلي بهذا العبء رضيت أم لم 

أرض، فال بد أن اصبر على احتمال ثقله. ولكن 
إذا مستني الفضيحة السوداء أو نالني تأنيٌب 

كالح الوجه من الناس نتيجة إلرغامكم لي، فإن 
تأييدكم سوف يبرئني من كل ما يصمني أو 

يلطخ سمعتي. فالله يعلم، وأنتم ترون نوعًا ما، 
أنا بعيد عن رغبة هذا المنصب.

بارك الله سموك. إننا نرى وسنخبر بما رأينا. العمدة: 
بقولك هذا لم تنطق إال الصدق. الزعيم: 

إذن، دعني أحييك بلقبك الملكي: عاش الملك،  بكنغهام: 
ملك انكلترا العظيم.

عاش، عاش، عاش. الجميع: 
أيناسبكم أن يتم تتويجكم غداً؟ بكنغهام: 

في الوقت الذي تشاؤون، ما دمتم ترغبون بذلك. الزعيم: 
سنجءي إلى سيادتكم غداً إذن. واآلن نستأذنكم  بكنغهام: 

باالنصراف وقد استخفنا الفرح.
)إلى الراهبين( تعاال، ولنعد إلى صالتنا المقدسة.  الزعيم: 

وداعًا يا ابن العم، وداعًا أيها األصدقاء الطيبون.

المشهد التاسع

)بانكو مرمي في السجن، والحارسان القاتالن يرقبانه مسلحين(
ماذا؟ أأطعنه وهو نائم؟ القاتل الثاني: 

ال، سيقول أننا فعلناها بجبن حين يصحو. القاتل األول: 
حين يصحو، لن يصحو، يا أجدب، إال في يوم القيامة. القاتل الثاني: 

إذن، سيقول يوم القيامة إننا طعناه وهو نائم. القاتل األول: 
أثارت كلمة "يوم القيامة" فيَّ نوعًا من تأنيب الضمير. القاتل الثاني: 
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أربطتها، فيبعث جسد عار لرجل  بسكاكين حادة 
ويومض  رعد  يقصف  جمجمة.  الرأس  بدل  له 
برق. الساحرات يدهن جسد الميت بألوان قانية(.

أخبرني، ياقوًة مجهولة.. الزعيم: 
إنه يعلم ما بذهني : اسمع كالمه، والتقل أنت  ساحرة1- 

شيئًا.
مكبث، مكبث، مكبث: احذر مكدوف. احذر أمير  الميت: 

فايف . اصرفوني. كفى.
مهما تكن، شكراً لتحذيرك الطيب. لقد لمست  الزعيم: 

أوتار مخاوفي . ولكن، كلمة أخرى..
صبوا دم خنزيرة أكلت أوالدها التسعة. ساحرة1- 

مكبث، مكبث، مكبث... الميت: 
لو كانت لي ثالث آذان، ألنصت بها إليك. الزعيم: 

كن دمويًا، جريئًا، وحاسمًا: اضحك لتهزأ من قوة  الميت : 
اإلنسان، فلم تلد امرأة من يؤذي مكبث.

إذن، عش يا مكدوف: ماحاجتي للخوف منك؟  الزعيم: 
ولكن سأضاعف طمأنينتي، وآخذ ضمانة من 

القدر. ال، إنك لن تعيش، كيال أقول للخوف 
شاحب الفؤاد إنه يكذب، وأنام رغم الرعد .

أصغ وال تكلمه. الساحرات: 
كن كالسبع، متغطرسًا، وال يهمنك من يغتاظ،  الميت: 
أو يهتاج، أو أين هم المتآمرون : مكبث لن ُيقهر 

أبداً حتى تزحف غابة برنام العظيمة ضده، 
صاعدة تلة دنسينان العالية.

مبتعداً  ويمشي  وراءه  كفنه  أربطة  يجر  )الميت   
وسط سحابة من الدخان(.

وذلك أبداً لن يكون. فمن ذا الذي يستطيع أن  الزعيم: 
يجند الغابة، ويأمر الشجرة بأن تنتزع جذورها 

المرتبطة باألرض؟ حسنًا للتنبؤات الحلوة . أيها 
األموات المتمردون لن تقوموا أبداً حتى تقوم 

غابة برنام، ومكبث رفيع المقام سيحيا ما أمدت 
الطبيعة بعمره، ولن يلفظ أنفاسه إال بفعل 

الزمن وقانون الفناء. ُرغم هذا، فإن قلبي يخفق 
لمعرفة أمر واحد. أخبرنني، إذا كان لسحركن إن 
ينبىء بالمزيد، هل ستحكم ذرية بانكو يومًا ما 

في هذه الملكة؟
التطلب أن تعرف اكثر. الساحرات: 

سوف ترضينني أنكرن هذا علي، فتحلَّ عليكن  الزعيم: 
لعنة أبدية. أعلمنني. لماذا يفور مافي القدر؟ 

وماهذه الموسيقا؟ 
رأسه،  عن  الجمجمة  مزق  وقد  يستدير  )الميت   
مبتسمًا.  تحتها  يظهر  الدامي  بانكو  بوجه  فإذا 
إنه يعود ببطء، ماداً يده. الزعيم يتراجع مذعوراً. 
أطفال عراة تمامًا، وقد أبيضت أجسامهم بأكملها 

يرافقونه، ويزفونه بأغصان زيتون ذهبية(.
يا للمنظر الرهيب. أرى اآلن أنها كانت الحقيقة،   

ألن بانكو المضرج بالدماء يبتسم لي، ويشير 
إليهم بأنهم ذريته. أهكذا األمر.

أجل ياسيدي، هكذا األمر كله. ولكن لماذا يقف  ساحرة1- 
مكبث مبهوتًا هكذا؟ هيا يا أخوات، لنببهج روحه، 

لنريه أفضل تسالينا : سأسحر الهواء ليصدر 
لحنًا، بينما تؤديا الرقصة الدائرية القديمة، 

عسى ذلك الملك العظيم أن يقول متلطفًا: أننا 
قد قمنا بواجبنا في الترحاب به.

الذين  الميت واألطفال،  )ترقص الساحرات حول   
الدخان،  وسط  ويختفون  المسيرة  يكلمون 
يترنح  وهو  راقصات،  نفسه  بالزعيم  فيحطن 
الغريبة  بينهن حتى يتهاوى، فيكملن رقصتهن 

متالشيات(.
أين هن؟ تالشين؟ لتكن هذه الساعة الموبؤة  الزعيم: 

ملعونٌة في تقويم الزمن. ادخل يا من تقف 
خارجًا هناك.

)يدخل بكنغهام(  
ماهي مشيئة سموكم؟ بكنغهام: 

أرأيت أخوات القدر؟ الزعيم: 
ال ياموالي. بكنغهام: 

ألم يمررن بك؟ الزعيم: 
ال بالتأكيد، يا سيدي. بكنغهام: 

ملوث هو الهواء الذي يركبن، واللعنة على كل من  الزعيم: 
يثق بهن. لقد سمعت خبب جواد. من جاء إلى هنا؟

انتقامًا ما يصبه على رؤوس من يخالفون شريعته.
صل لربك، ألنك ال بد أن تموت، ياسيدي. القاتل األول: 

أتحمالن هذا اإلحساس التقي في روحيكما،  بانكو: 
فتنصحاني بالصالة لربي، بينما تعميان عن 

روحيكما، فتخاصمان الله بقتلي؟ أيها السيدان، 
فكرا، فإن من كلفكما بهذه الفعلة سوف 

يكرهكما من أجلها.
وماذا نفعل؟ القاتل الثاني: 

كونا رحيمين وأنقذا روحيكما. بانكو: 
الرحمة؟ إنها شأن الجبناء والنساء. القاتل األول: 

وعدم الرحمة هو أمر حيواني، وحشي،  بانكو: 
شيطاني.) يخاطب القاتل الثاني( ياصديقي، 
إنني ألمح بعض الشفقة في نظراتك، إذا لم 

تكن عيناي تخدعانني. تعال إلى جانبي وتوسل 
من أجلي، كما تتوسل لو كنت في محنتي . أال 

يشفق المتسول على تسول أمير؟
انظر وراءك، ياسيدي.)يلتفت بانكو فيطعنه( القاتل الثاني: 

خذ هذه، وتلك. القاتل األول: 
)يطعنه أيضًا، فيصرخ. ينهاالن عليه بمزيد من 
الدماء.  منه  وتنفر  عبثًا،  يقاوم  وهو  الطعنات، 
يسود  بينما  وأخيرة  ثاقبة  قوية  صرخة  يطلق 

الظالم( 

المشهد العاشر

)تدخل زوجة الزعيم في ثوب نوم وبينها شمعة مضاءة. تضعها 
في منتصف المكان، وتجلس منهمكة بفرك يديها(.

اللعينة.  اللطخة  أيتها  زولي  لطخة.  هناك  مازلت  زوجة الزعيم: 
الوقت  حان  إذن  هه،  اثنان:  واحد،  زولي.  أقول 
عيب:  ياسيدي،  عيب،  معتم.  الجحيم  لفعلها. 
للخوف من يعرف طالما  جندي ويخاف؟ ماحاجتنا 
مع  للحساب؟  ُسلطتنا  يستدعي  أن  أحٌد  يملك  ال 
ذلك، من ذا الذي كان يظن أن في الشيخ هذا الدم 

الكثير؟
أمير فايف كانت له زوجة. أين هي اآلن ؟ماذا؟ ألن   

تنظف هاتان اليدان أبداً؟ كفى ياسيدي، كفى: 
إنك تلوث كل شءي بانتفاضاتك.

هنا مازالت رائحة الدم. كل عطور البالد العربية   
لن ُتزكي هذه اليد الصغيرة.آه.آه.آه..

اغسل يديك. إلبس رداء نومك. التبد هكذا   
شاحبًا .أقولها لك ثانية : بانكو قد دفن. لن 

يستطيع الخروج من قبره.
إلى النوم، إلى النوم: هناك قرع على الباب .   

تعال، تعال، تعال، تعال:
هات يدك. ما تمَّ فعله ال يمكن أن ينقض. إلى   

النوم، إلى النوم، النوم.
)تخرج زوجة الزعيم بشمعتها خالل المقطع األخير، وقبل أ، 

تغادر تطفىء الشمعة(.

المشهد الحادي عشر

ويطلقن  يهمهمن  حفرة،  حول  التففن  وقد  الثالث  )الساحرات 
يستدرن،  عندما  بعد،  فيما  سنفاجأ  معنى  بال  غامضة  أصواتًا 

أنهن عجائز قبيحات . يدخل مكبث(.
)رقصــة(  

أستحلفكن بذاك الذي تحترفنه، وكيفما كان  الزعيم: 
لمعرفة الجواب، اجبنني:حتى وأن  سبيلكن  

اطلقتن الرياح لتقارع الكنائس، واألمواج المزبدة 
لتدمر السفن وتبتلعها، حتى وأن ُقصفت أكواز 

الذرة الممتلئة واقتلعت األشجار، حتى وان تداعت 
القالع على رؤوس ساكينها، وانقلبت القصور 

واألهرامات أعاليها إلى اساسها، حتى لو اختلطت 
البذور في كنز الطبيعة معًا، إلى أن ُيتخم الدمار، 

أجبنني عما سأسألكن.
تكلم. ساحرة1- 
اطلب. ساحرة2- 

سنجيب. ساحرة3- 
قل، أُتفضل السماَع من أفواهنا أم من أسيادنا؟ ساحرة1- 

ادعينهم، واجعلنني أبصرهم. الزعيم: 
يقطعن  بكفن،  ملفوفة  جثة  يخرجن  )الساحرات   
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زوجة مكدوف: كل واحد منهم.
ومن عليه واجب شنقهم؟ االبن: 

زوجة مكدوف:الرجال الشرفاء.
إذن، فالكذابون والمقسمون حمقى، ألنه يوجد  االبن: 
منهم ما يكفي لقهر الرجال الشرفاءوشنقهم.

)تسمع أصواتًا . تنظر من النافذة، فترى مهاجمي   
للفرار،  ابنها  مع  تهرع  الزعيم.  أتباع  من  قرها 
لكنها كلما فتحت بابًا لمحت خطراً مقباًل، إلى أن 

يحاصرهما القتلة(.
زوجة مكدوف:إلى أين أفر؟ لم أسىء إلى أحد . ولكنني اذكر أنني 

في هذا العالم األرضي، حيث تمتدح اإلساءة، 
ويعتبر فعل الخير أحيانًا حماقة خطرة. فيَم إذن 

استجير بدفاع النساء، بقولي أنني لم أسىء إلى 
أحد ؟ ماهذه الوجوه؟

أين زوجك؟ بكنغهام: 
زوجة مكدوف: أتمنى أال يكون في مكان غير مقدس، حتى ال 

يلقاه شخص مثلك.
إنه خائن. بكنغهام: 

كذاب. االبن: 
)يهجم االبن عليه ويرفسه، فيطعنه بكنغهام(  

يافرخ الخيانة. بكنغهام: 
ماما، قتلني . اهربي، أرجوك. االبن: 

ولكنها،  الباكية،  أمه  ذراعي  بين  الطفل  يموت   (  
الفرار،  تحاول  بها،  المحدقة  الخناجر  ترى  عندما 

فيلحقون بها، ونسمع صرختها الذبيحة(.

المشهد الثالث عشر

) انكلترا . في قصر الملك(
فلنبحث عن ظٍل ناٍء، حيث نفرغ مافي صدرينا  مالكولم: 

الحزينين من دموع .
بل أحرى بنا أن ُنشهر السيف ُنشهر السيف  مكدوف: 

المميت بثبات،وكرجال شرفاء نصمد في الدفاع 
عن مسقط رؤوسنا. في كل صباح جديد، ُتْعِوُل 

أرامل جديدات، ويبكي أيتاٌم جدد، وتصفع وجه 

السماء أحزان جديدة، فُترجع السماء صداها، 
وكأنها تشارك سكوتلندا الشعور، مطلقة آهات 

حزٍن مماثلة.
لماذا تركت زوجتك وابنك دون حماية، وهما أغلى  مالكولم: 
الدوافع وأقوى روابط الحب، وغادرتهما دون وداع؟ 

أرجوك، التجعل شبهاتي تشينك، فهي ضمانة 
لنفسي . قد تكون نزيهًا مهما ظننت.

انزف، انزف، أيها الوطن المسكين. وأنت أيها  مكدوف: 
الطغيان، وطد أسسك، ألن الفضيلة ال تجرؤ 

على كبحك: ارتد مسوح ذنوبك، فلقبك قد ثبت 
. وداعًا يا موالي، لن أكون الوغد الذي تظن حتى 

لو ملكت كل مافي حوزة الطاغية من أرض، 
والشرق الغني إضافة إليه.

التستأ، فأنا الأتحدث عن خوف مطلق منك .  مالكولم: 
إني اعتقد أن بلدنا ينوء تحت النير، وأنه ينوح، 

وأنه ينزف، وفي كل يوم جديد يضاف جرٌح بليغ 
إلى جروحه. وأعتقد أيضًا أن هناك أيٍد سترتفع 

لمناصرتي. وهنا، يعرض علي ملك انكلترا 
الكريم بضعة آالٍف من الرجال . ولكن رغم ذلك 

كله، عندما أطأ رأس الطاغية، أو أرفعه بسيفي، 
فإن وطني المسكين سيبتلي برذائل أكثر من 

السابق، وسيعاني أكثر، وبطرٍق أشدَّ تنوعًا من 
مضت، من ذاك الذي سيخلف  أية فترة 

الزعيم.
ومن سيكون؟ مكدوف: 

إنما أقصد نفسي، التي أعرف أنها تطعمت بكل  مالكولم: 
أجزاء الرذيلة، فإذا ما تفتحت فإن مكبث بسواده 
سيبدو نقيًا كالثلج، وسترى فيه الدولة البائسة 

حماًل، بالمقارنة مع شروري التي التحد.
لن يجءي من جحافل جهنم المرعبة شيطان  مكدوف: 

طفحت به الشرور كمكبث.
أسلم بأنه دموي، شهواني، جشع، غدار، مخادع،  مالكولم: 

عنيف، حقود، فيه نكهة من كل خطيئة ذات 
اسم: ولكن بالنسبة لي فال قرار لشهواتي، 

بحيث أنه الزوجاتكم والبناتكم، العقيالتكم وال 

اثنان أوثالثة، يا سيدي، يحملون لك خبراً بأن  بكنغهام: 
مكدوف فرَّ على انكلترا .

فرَّ إلى انكلترا؟ الزعيم: 
نعم يا سيدي الكريم. بكنغهام: 

أيها الزمن، إنك تحدس بأفعالي المروعة.  الزعيم: 
اليتحقق الهدف الهارب دون فعل يرافقه. منذ 

هذه اللحظة، ستكون أول خواطر قلبي هي 
أول خواطر يدي. بل من اآلن، لكي أتوجَّ أفكاري 
بأفعاٍل، فلتنفذ الفكرة: سأداهم قلعة مكدوف، 
وأستولي على فايف. وأسلم لحد السيف زوجته 

وأطفاله، وكل األرواح التعسة التي هي من 
نسبه. لن أتباهى كاألبله: سوف أنفذ الفعلة قبل 

أن يبرد العزم. 

المشهد الثاني عشر

)غرفة في قلعة مكدوف(
زوجة مكدوف:ماالذي فعله حتى استوجب أن يفر من البالد؟

يجب أن تتحلي بالصبر، ياسيدتي. روص: 
زوجة مكدوف: لم يكن لديه من الصبر شءي: كان هربه جنونًا. 

عندما ال جعل أفعالنا منا خونًة، فإن مخاوفنا 
تجعلنا كذلك.

أنت التعرفين إذا كان ذلك بسبب خوفه أم  روص: 
حكمته.

زوجة مكدوف:حكمته؟ أن يتخلى عن زوجته وعن أطفاله، 
ويترك قصره وكل ما يملك، في مكان يهرب 

منه؟ أنه ال ُيحبنا.إنه يفتقر إلى اللمسة الطبيعية 
: فالبغاث المسكين، أصغر العصافير كلها، 

يقارع البوم حين تكون صغره في العش. كل 
شءي خوف، والشءي هو الحب. ما أقّل الحكمة حين 

يكون الهرب ضد كل منطق.
يا ابنة عمي العزيزة، أرجوك، سيطري على  روص: 
نفسك . أما بالنسبة إلى زوجك، فإنه نبيل، 
حكيم وصائب القرار، وهو أفضل من يدرك 

تقلبات المواسم. ال أجرؤ على قول المزيد، 

ولكنه زمان قاس عندما نكون خونة ونحن 
أنفسنا الندري، وعندما اإلشاعات ألننا نخاف، 
دون أن نعلم ممَّ نخاف، ولكن نعوم فوق بحر 
هائج عنيف في كل اتجاه، ونتحرك. أستأذنك 

بالذهاب، لن يمرَّ وقٌت طويل إال وأكون هنا ثانية.  
إن األمور، في أسوأ األحوال، لن تسوء أكثر، بل 
ستسمو إلى ما كانت عليه من قبل. فليباركك 

الله يا ابنة عمي الجميلة.
زوجة مكدوف: )مشيرة على ابنها( له أٌب، ومع ذلك فهو يتيم.

أكون أحمق أن بقيت أكثر، فسوف أشين نفسي  روص: 
بالبكاء، وأزعجك. أستأذنك باالنصراف حااًل.

)يخرج(  
زوجة مكدوف:ياولداه، مات أبوك: فما الذي ستفعله اآلن؟ وكيف 

ستعيش؟
كالعصافير، يا أمي. االبن: 

ماذا؟ أعلى الديدان والذباب؟ زوجة مكدوف: 
أقصد بما أحصل عليه، كما هي تفعل. االبن : 

زوجة مكدوف: أيها العصفور المسكين، أنك ال تخشى الشبكة 
أو الدبق، الَشَرَك أو المصيدة.

ولم أخشاها يا أمي؟ إنها الُتنصب للعصافير  االبن: 
المسكينة. أن أبي لم يمت، رغم كل ما تقولين .

زوجة مكدوف:بلى، لقد مات: ما الذي ستفعل من أجل أب؟
بل ما الذي ستفعلين أنت من أجل زوج؟ االبن: 

زوجة مكدوف:أستطيع أن اشتري عشرين زوجًا من أي سوق.
إذن فأنت تشترينهم لتخونيهم. االبن: 

زوجة مكدوف: تتكلم بكل ذكائك، وهو حقًا ذكاء كاٍف لمن في 
سنك.

هل كان أبي خائنًا، يا أمي؟ االبن: 
زوجة مكدوف:أجل.

ومن هو الخائن االبن: 
زوجة مكدوف: هو الذي ُيقسم ويحنث.

وهل كل من يفعل ذلك خائن؟ االبن: 
زوجة مكدوف: كل من يفعل ذلك خائن ويحب أن يشنق.
وهل يجب أن يشنق كل الذين يقسمون  االبن: 

ويحنثون؟
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معرفة نفسه. ال يمكن تسميته أمنا بل قبرنا، 
حيث ال أحد يبتسم إال الذي ال يعرف شيئًا، وحيث 
التنهدات والتأوهات والصرخات التي تمزق الهواء 

تصدر وال تالحظ، وحيث يبدو األسى العنيف 
انفعااًل عاديًا نادراً ما يسأل أحد لمن ُيقرع 

ناقوس الموتى، وحياة األخيار تذوي قبل األزاهير 
التي تزين قبعاتهم، فيموتون قبل المرض.

ياللوصف بالغ الدقة، وأيضًا بالغالصدق. مكدوف: 
وما آخر الفواجع؟ مالكولم: 

تلك التي عمرها ساعة واحدٌة يستسخف راويها،  روص: 
ففي كل دقيقة تولد فاجعة جديدة.

كيف حال زوجتي؟ مكدوف: 
ماذا؟ بخير. روص: 

وأوالدي جميعًا؟ مكدوف : 
بخير أيضا. روص: 

ألم يقتحم الطاغية عليهم سالمهم؟ مكدوف: 
ال، كانوا في سالم عندما غادرتهم. روص: 

التتباخل بكالمك: كيف تسير األمور؟ مكدوف: 
عندما جئت إلى هنا ألنقل األخبار التي نئت  روص: 

بحملها، سرت أشاعة بأن عديداً من ذوي المكانة 
قد خرجوا عن الطاعة، وزاد اقتناعي مارأيت، فقد 

شاهدت جيش الطاغية يسير. ولكن لدي كالم 
جدير بأن يطلق عوياًل في فضاء الصحراء، حيث 

اليلتقطه سمع إنسان.
ماذا يخص الكالم؟ هما عامًا أم ضريبة من  مكدوف: 

الحزن تقتصر على صدر واحد؟
مامن عقل شريف إال وله في األسى نصيب،  روص: 

رغم أن الحصة الكبرى تخصك أنت وحدك.
إن كانت تخصني فال تخفها عني. دعني أنلها  مكدوف: 

بسرعة.
التدع أذنيك تحتقران إلى األبد لساني، الذي  روص: 

سيسمعهما أفجع صوت سمعتاه حتى اآلن.
هممم.  أستطيع التنبؤ به. مكدوف: 

قلعتك قد دوهمت. زوجتك وأوالدك ذبحوا  روص: 
بوحشية. أما لو رويت لك كيف. ألضفت إلى تلك 

الكومة من الظباء الذبيحة مصرعك أنت.
يا رحمة السماء. ماذا يا رجل؟ التخف جبينك  مالكولم: 

بقبعتك: عّبر عن الحزن بكلمات. فالفجيعة التي 
ال ُتحكى. تهمس إلى القلب المفعم باألحزان، 

وتأمره أن يتحطم.
وأطفالي أيضًا؟ مكدوف: 

الزوجة واألوالد والخدم وكل من وجدوه. روص: 
وجرى هذا في غيابي . وزوجتي ُقتلت أيضًا؟ مكدوف: 

قلت لك ذلك. روص: 
لك العزاء. ولنصنع من انتقامنا العظيم دواًء لنا،  مالكولم: 

يشفي هذا الحزن المميت.
ليس لديه أوالد. أجميع أطفالي الحلوين؟ هل  مكدوف: 

قلت جميعهم؟ يا حدأة جهنم، كلهم؟ كل أفراحي 
الجميلة وأمهم بانقضاضة واحدة؟

قاومها كرجل. مالكولم: 
هكذا سأفعل. ولكن ال بد لي أيضًا أن أشعر بها  مكدوف: 

كرجل . ال أستطيع إاّل أن أتذكر اولئك الذين كانوا 
أغلى ما لدي. هل شاهدِت السماء ذلك دون أن 
تتدخل ؟ يامكدوف اآلثم، لقد أخذوا بجريرتك . 

ليس لنقائصهم بل لنقائصي أنا، أنا التافه، 
سقطت أرواحهم ضحية المذبحة: فأريحيها أيتها 

السماء.
ليكن هذا الحجر الذي يشحذ سيفك. أجعل  مالكولم: 

الحزن ينقلب إلى غضب . ال تبلد القلب، بل أجج 
هياجه.

آه، إن بوسعي أن ألعب دور المرأة بعينيَّ، وأتبجح  مكدوف: 
بلساني. ولكن، أيتها السماء الكريمة، اختصري 

زمن االستراحة، وواجهيني بهذا الشيطان 
االسكوتلندي، وجهًا لوجه. ضعيه على مدى 

السيف مني، وإذا نجا فلتغفر له السماء أيضًا.
اآلن تتصرف برجولة. تعال، فلنذهب إلى الملك:  مالكولم: 

إن جيشنا متأهب، والينقصنا سوى االستئذان. 
مكبث حان قطافه، والقوى العلوية أعدت عدتها. 

رحب بما تلقى من ُهتاف التأييد: طويل هو الليل 
الذي ال يحظى بفجٍر جديد.

عذراواتكم، بقادرات يمألن حوض شبقي. إن 
رغبتي سوف تتخطى كل العوائق الكابحة،التي 

تعارض إرادتي. فاألفضل أن يحكم مكبث من أن 
يحكم رجل مثلي.

اإلفراط غير المحدود في طبيعة اإلنسان هو  مكدوف: 
طغيان : إنه ماُيخلي عرشًا هائنًا قبل األوان، 
ويسبب سقوط عديد من الملوك . ومع ذلك، 

التخش أن تأخذ ما هو حقك : يمكنك أن تتمتع 
في الخفاء بملذاتك بوفرة، وتبدو في الوقت 
نفسه بارداً، وتخادع الزمن. ليدنا كفاية من 

النساء الراغبات. اليمكن أن تكون ذلك الطير 
الجارح الذي يلتهم هذه الكثرة من اللواتي 

يكرسن أنفسهن  للمجد حين يجدون ميولك.
إضافة لهذا، يتنامى في شخصيتي شريرة  مالكولم: 

التكوين جشٌع اليشبع، فلو صرت ملكًا ألعدمت 
النبالء طمعًا في أراضيهم، ولرغبت في جواهر 

هذا، ومنزِل ذاك :كأنما تزايد امتالكي صلصة 
تثير جوعي أكثر، فأختلق النزاعات الجائرة مع 

األخيار والمخلصين، فأدمرهم من أجل ثراوتهم.
هذا الجشع يضرب عميقًا، وينمو بجذٍر اشد  مكدوف: 
ضرراً من شبق عابر كالصيف: لقد كان هو 

السيف الذي ذبح ملوكنا. ومع ذلك، التخف. إن في 
سكوتلندا مما تملك وفرة ُترضي شهوتك. وهذه 

كلها محتملة مع ما يوازيها من حسنات أخرى.
ولكنني الأملك منها شيئًا، فحسنات من سيصبح  مالكولم: 

ملكًا، كالعدل والصدق وضبط النفس، واالتزان 
والسخاء والدأب، والرحمة والتواضع والتفاني، 

والصبر والشجاعة والَجلد، كلها أمور الأستسيغ 
مذاقها، وإنما أزخر بجزئيات كل أنواع الجرائم، 
التي أنفذها بطرق مختلفة. لو كانت السلطة 

بيدي ألرقت حليب الوئام العذب في جهنم، وهيجت 
سالم الكون، وبددت كل وحدة على األرض.

يالسكوتلندا، يالسكوتلندا. مكدوف: 
إذا كان امرٌؤ كهذا يصلح ألن يحكم، تكلم : فأنا  مالكولم: 

كما وصفت.

يصلح ألن يحكم؟ ال، أنه اليصلح ألن يحيا.  مكدوف: 
أيتها األمة التعسة: متى تشهدين أيام عافيتك 

ثانية، وقد استبد بك طاغية غير شرعي تضرج 
صولجانه بالدم، طالما أن وريث عرشك األحق 
يقف محرومًا بلعنة صبها على نفسه، مشنعًا 

بنسبه. كان والدك أكثر الملوك قداسة، والملكة 
التي حملت بك كانت تقضي كل يوم في حياتها 

على ركبتيها أكثر منها على قدميها، وتعيش 
في انتظار الموت. وداعًا لك، فهذه الشرور التي 

ترددها بحق نفسك هي  مانفاني سكوتلندا .آه 
ياصدري، هنا ينتهي أملك.

مكدوف، لقد محت عاطفتك النبيلة، وليدة  مالكولم: 
االستقامة، من صدري كل الشكوك السوداء، 
وصالحت بين أفكاري وبين صدقك وشرفك. 

فمكبث الشيطاني سعى بعديد من الخطط ألن 
يفوز بي ويجعلني تحت سلطته، والتعقل الحذر 

يشدني مبعداً عن سرعة التصديق الساذجة . 
ولكن، فليحكم الله في عليائه بينك وبيني، إذ 

أنني حتى اآلن أسلم نفسي لتوجيهك، وانقض 
ذمي لنفسي، وأُنكر هنا اللطخ والذنوب التي 
وصمت بها نفسي، ألنها غريبٌة عن طبعي. 

فأنا لم تعرفني امرأة ولم أحنث بيمين، ونادراً  
ما أشتهي حتى ماهو ملكي، ولم أنقض يومًا 

عهدي، والأخون الشيطان لزميله، وال يقل 
سروري بالصدق عن سروري بالحياة. إن أول 

حديث كاذب نطقت به كان ضد نفسي، أما ما أنا 
عليه حقًا، رهن أمرك وأمر بلدي المسكين، إلى 
حيث استعد للتوجه فعاًل، قبل مجيئك إلى هنا، 

سيوارد العجوز على رأس عشرة آالف محارب 
متأهب. هانحن معًا اآلن. فلتكن فرصة نجاحنا 

مساوية لعدالة قضيتنا . لَم أنت صامت؟
ما أصعب التوفيق بين أمور سارة ومنفرِّة  مكدوف: 

معًا)يدخل روص( هل سكوتلندا على ما كانت 
عليه.

روص:  أسفي على البلد المسكين، يكاد يفزع من 
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)مجموعة من األطباء يدخلون، حاملين ثوب   
مجانين، مقتربين من الزعيم بوقار وهدوء(.

)لن أخاف الموت والدمار حتى تأتي غابة برنار إلى 
دنسنيان(.

القميص،  في  ذراعيه  فيدخلون  )يستدير 
ويوثقونه . األطباء يسلطون عليه أنواراً صغيرة 
كاشفة، بينما يتلوى محاواًل الخالص دون جدوى. 

يتركونه ويخرجون(
لقد ُكدت أنسى طعم المخاوف. في وقت من   

األوقات، كانت حواسي تجمد إن أنا سمعت صرخة 
في الليل، وكانت فروة رأسي عند سماع قصة 

مفزعة تثار وتتحرك، كأنما ّتُدُب فيها حياة. لقد 
أُتخمت بالرعب. إن الهول، وقد ألفته أفكاري 

الدموية، اليستطيع أن ُيجفلني مرة واحدة.
)صوت صرخات نسائية ثاقبة. يرى الزعيم زوجته 

عبر ستار وقد شنقت نفسها. موسيقا جنائزية(.
كان عليها أن تؤجل موتها، ولكان ثمة وقٌت لمثل   
هذه الكلمة. غداً، وغداً ،وغداً يزحف الموت منساًل 

بخطاه الحقيرة هذه يومًا بعد يوم، حتى الفقرة 
األخيرة من الزمن المكتوب، وكل أيامنا الماضية 

قد أضاءت للحمقى الطريق إلى الموت المعفر 
بالتراب.

)تدخل أخوات القدر الثالث وقد أضأن شمعة(  
انطفئي، انطفئي ياشمعة وجيزة العمر. ما   

الحياة إال ظٌل عابر، ممثل بائس يتبختر، وُيرغي 
وُيزبد ساعًة على المسرح، ثم بعدها اليسمعه 

أحد. إنها حكاية يرويها أبله، ملؤها الصخب 
والعنف، دون أن ترمي إلى شءي.

القدر  أخوات  أعلى.  المقطع بطبقة  الزعيم  )يكرر   
يطفئن الشمعة. ظالم(

المشهد السادس عشر

)يدخل مالكولم / مكدوف، سيوارد، منتيث، كاتنيس، ليدوكس، 
آنغس وروص. يتجه كل منهم إلى ناحية، ويتكلمون همسًا معًا، 

ثم تتصاعد أصواتهم بالتدريج(
مالكولم+بمكدوف+منتيث: يا أوالد العم، أتمنى أن تكون األيام 
كل  ليقطع  آمنة.  نومنا  حجرات  لتصبح  دنت  قد 
نستر  سوف  بهذا  أمامه:  ويحمله  غصنًا،  جندي 
في  يخطئون  المستطلعين  ونجعل  قواتنا،  عدد 

تقاريرهم.
الطاغية  أن  إال  النعلم  سيوارد+كاثنيس +لينوكس: 
دنسينان،  في  مقيمًا  مازال  نفسه  من  الواثق 
هو  أمله  إن  مقابها.  بالتمركز  لنا  يسمح  وسوف 
القوم  عليُة  هّب  فرصة،  أتيحت  كلما  إذ  هذا، 
إال  يخدمه  فال  عليه،  متمردين  وصغارهم 
اإلخالص  فاقدة  بقلوب  أمرهم،  على  المغلوبون 

أيضًا.
يدنو،  حاسم  بقرار  سينبئنا  الذي  الزمن  إن  آنغس+روص: 
إننا  مانقول  حقًا  سننال  كنا  إذا  فيما  لنعرف 
مؤكدة،  غير  آمااًل  إال  التكهنات  التروي  سنناله. 
 : المعركة  إال  تحسمها  فال  األكيدة  النتيجة  أما 

فباتجاهها لنتقدم بجيشنا.
بهذا  أمامه:  ويحمله  غصنًا،  جندي  كل  ليقطع  الجميع: 
المستطلعين  ونجعل  قواتنا،  عدد  تستر  سوف 

يخطئون في تقاريرهم.
القوم وصغارهم  أُتيحت فرصٌة، هبَّ عليُة  كلما   
على  المغلوبون  إال  يخدمه  فال  عليه،  متمردين 

أمرهم، بقلوب فاقدة اإلخالص أيضًا.
النتيجة  التكهنات إال آمااًل غير مؤكدة، أما  التروي   
فباتجاهها   : المعركة  إال  تحسمها  فال  األكيدة 

لنتقدم بجيشنا.

المشهد الرابع عشر

)منتيث، آنفس، لينوكس وكاثنيس وجنود. رايات الحرب تخفق عاليًا(
قرب غابة برنام هو أفضل موقع لمالقاتهم: أنهم  آنفس: 

من تلك الطريق قادمون.
وما الذي يفعله الطاغية؟ منتيث: 

إنه يعزز تحصين دنسينان العظيمة . بعضهم  كاثنيس: 
يقول أنه قد ُجن. وآخرون، ممن هم أقل ُكرهًا له، 
ُيسمون ذلك ضراوة باسلة. ولكنه، بالتأكيد، عاجز 

عن ضبط أمره المتفاقم تحت نطاق السيطرة.
اآلن أخذ يشعر أن جرائمه السرية الصقٌة بيديه.  آنغس: 
وفي كل دقيقة توبخه حركات التمرد على نكثه 

للعهد. وأولئك الذين يأمرهم يتحركون باألمر 
فحسب، ال بالحب . اآلن أخذ يشعر أن لقبه 

فضفاض عليه، مثل رداء عمالق على لٍص قزم.
ومن ذا الذي يلوم إذًن احاسيسه المعذبة إذا هي  منتيث: 
جفلت ونكصت، طالما أن كل مافي داخله يلعن 

ذاته لكونه في ذاك الموقع؟
حسنًا، فلنبدأ الزحف، لنمنح الطاعة لمن يستحقها  كاثنيس: 
. فلنالق حكيم هذه األمة المريضة، ولنسكب معه 

ألجل تطهير وطننا كل قطرة من دمائنا .
بل ما يكفي لري الزهرة الملكية وإغراق الطحالب .  لينوكس: 

فلنبدأ مسيرتنا باتجاه برنام.
)يخرجون على وقع الطبول(  

المشهد الخامس عشر

)الزعيم وكاتسبي في قلعة دنسينان(
التأتيني بمزيد من األنباء. فاليهربوا جميعًا. حتى  الزعيم: 

تنتقل غابة برنام إلى دنسينان، لن يشوبني الفزع 
. ومن يكون ذاك الصبي مالكولم؟ ألم يولد من 

امرأة؟ لقد خاطبتني األرواح التي تعرف مستقبل 
البشر قائلة: "التخف يامكبث. ما من رجل ولدته 

امرأة قادر على قهرك أبداً" هذا الجهد سوف 
يبهجني لألبد أو يخلعني عن عرشي على الفور.

)يخرج كاتسبي(  
لقد عشت كفاية . أن سبيل حياتي ينحدر إلى   

الذبول، إلى اصفرار ورقة الشجر، ولكن مايرافق 
الشيخوخة من تكريم ومحبة وطاعة وجحافل 

من األصدقاء، ليس لي أن أتوقع نيله. بل، عوضًا 
عن ذلك، علي أن أتوقع لعنات كتيمة ال عالية 

وتكريمًا شفويًا، يود القلب المسكين. لو ينكر 
بسرور أنفاسه، واليجرؤ.

سأقاتل، إلى أن يجّرد لحني  عن عظمي. أعطني   
درعي. 

)يدخل الطبيب . اليراه الزعيم(  
لم يحن الوقت بعد. الطبيب: 

سأرتديه. ارسلوا مزيداً من الفرسان. مشطوا  الزعيم: 
البالد كلها. اشنقوا أولئك الذين يتحدثون عن 

الخوف. أعطني درعي.
)يلتفت فيرى الطبيب(  

كيف حال مريضتك، يا حكيم؟  
ليست مريضة، يا سيدي، بقدر ماهي مضطربة  الطبيب: 

باألوهام المنهالة عليها، والتي تحرمها من 
الراحة.

اشفها من ذلك. أال تستطيع مداواة ذهن عليل،  الزعيم: 
وأن تنتزع من الذاكرة أسًى متجذراً؟ أال تستطيع 

أن تمحو هموم العقل المدونة، وبترياق عذب 
منسي تنظف الصدر المحشو بتلك المادة 

الخطرة، التي ُتثقل على القلب ؟
)يمد يده لمكبث بملعقة دواء كبيرة يصبها من  الطبيب: 

زجاجة غريبة( في هذه الحالة، على المريض أن 
يداوي نفسه.

ارم الدواء للكالب. إني ارفضه. تعال، ألبسني  الزعيم : 
درعي . أعطني صولجاني . األمراء يهربون 
مني، يا حكيم، تعال ياسيد، عّجل. إن كان 

في مقدورك، ياحكيم، أن تحلل مياه بالدي، 
وُتشّخص علتها، وتطهرها لتستعيد عنفوان 

وسالمة صحتها، فسأهتف لك، حتى يردد 
الصدى ُهتافي.
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النص

اليوم هذه الشياطين المشعوذة، التي تراوغنا 
بمعنيين معًا: تعطي وعداً ألذننا، ثم تحطم 

أملنا. أنني لن أقاتلك.
إذن، استسلم ياجبان، وعش لتكون فرجة  مكدوف: 

زمانك: لسوف نرسمك، كالوحوش النادرة، 
على الفتة، ونكتب في أسفلها:"هنا يمكنكم أن 

تتفرجوا على الطاغية".
لن أسلم نفسي ألقبل األرض تحت قدمّي  الزعيم: 
الصبي مالكولم، بينما يصب علي الرعاع 

لعناتهم. رغم أن غابة برنام زحفت إلى 
دنسينان، ورغم أنك غريمي الذي لم تلده امرأة، 

سأحاول المحاولة األخيرة. هاأنذا أرمي ترسي 
الحربي بعيداً عن جسمي . استعد يا مكدوف، 
وليكن ملعونًا من يصيح أواًل:"كفى، توقف".

)يدخل كل من منتيث، كاثنيس، لينوكس،   
آنغس، سيوارد ومالكولم، جميعهم يحملون 

رماحًا طويلة، ويتحلقون حوله مهددين . 
ومضات ضوء خاطفة، بينما يقاتلهم الزعيم 
هائجًا كالوحش. يتكاثرون عليه ويجرحونه، 

ويجهز عليه مكدوف بالضربة األخيرة القاضية. 
يركع مكدوف لمالكولم الملك(.

سالمًا أيها الملك، فأنت اآلن ملك. انظر أين  مكدوف: 
يستقر رأس المغتصب اللعين: لقد تحرر 

عصرنا . وها أنا أراك محاطًا باللىء مملكتك، 
وأذهانهم تنطق بتحيتي لك، تلك التحية التي 

أرغب أن ترددها أصواتهم عاليًا معي:يعيش 
ملك اسكوتلندا.

الشكر لكم معًا، ولكل واحد منكم، وندعوكم  مالكولم: 
جميعًا لحضور حفل تتويجنا.

يعيش ملك اسكوتلندا. مكدوف: 
يعيش..يعيش..يعيش.. الكل: 

)أبواق وطبول االنتصار. يخرجون(

 

 

المشهد السابع عشر

الثياب  تندلق  سفر  حقيبة  وراءه  جاراً  مسرعًا،  بكنغهام  )يدخل 
ما  بسرعة.  وحزمها  ترتيبها  يحاول  أطرافها.  من  واألغراض 
بالزعيم واقفًا  يفاجأ  لكنه  الباب،  إلى  أن ينهي ذلك، حتى يهرع 
كظل شبح أسود رهيب . يتراجع معتذراً عن محاولته التخلي عنه. 
يبدو على الزعيم لوهلة أنه قد تفهم عذره ووافق على ذهابه، 
بطعنة.  يعالجه  الهرب،  على  ومصراً  مذعوراً  يجده  عندما  لكنه 
يرى  مرتعداً،  كاتسبي  ويدخل  مفاجئة،  ضجة  يموت.  بكنغهام 

المشهد الدامي، فيلقي بنفسه عند قدمي الزعيم(
موالي الكريم، أن علي أن أُبلغ بما أدعي أنني  كاتسبي: 

رأيت، ولكنني الأعرف كيف أُبِلغ.
حسنًا، انطق يارجل. الزعيم: 

بينما كنت أقوم بالحراسة فوق التل، نظرت  كاتسبي: 
باتجاه برنام، فخيل لي حااًل أن الغابة بدأت 

تتحرك.
عبد وكذاب. الزعيم: 

صب علي نقمتك أن لم يكن األمر كذلك . على  كاتسبي: 
مسافة ثالثة اميال يمكنك أن تراها مقبلة أقول 

لك أنه َدغل يتحرك.
إذا كنت تنطق كذبًا، ستعلق حيًا على أقرب  الزعيم: 
شجرة، إلى أن تنكمش من الجوع. وإن كان 

كالمك صادقًا، لن يهمني إذا فعلت بي ذلك. 
لقد بدأت ثقتي ُتكبح، وأخذت أرتاب في مراوغة 

شيطاٍن يكذب وكأنه صادق: "التخف، حتى تأتي 
غابة برنام إلى دنيينان" واآلن، هاهي ذي غابة 

برنام تأتي نحو دنسينان. تسلحوا، تسلحوا، 
وأخرجوا إليهم. إذا صح مايؤكده، فلس لنا من 

هنا مفر، وال مقر. بدأت أسام الشمس، وأتمنى 
لو أن نظام الكون يضطرب. اقرعوا جرس 

اإلنذار. اعصفي يارياح، وتعال ياخراب.
سنموت، على األقل، وعدتنا على ظهورنا. لقد   

أوثقوني بخشبة: فال أستطيع الهرب. وعلي 
كالدب أن أقاتل حتى نهاية الجولة. ماذا يكون ذاك 
الذي لم تلده امرأة؟؟شخص كهذا علي أن اخشى، 

وسواه ال أهاب أحداً.
)يتزود بعدة القتال، ويخرج

المشهد الثامن عشر
)يدخل مكدوف من جهة أخرى. أصوات قتال وأبواق وطبول(
من هناك تأتي الضجة. أيها الطاغية، أظهر  مكدوف: 

سحنتك. إن أنت ذبحت بضربة من غيري، فإن 
أشباح زوجتي وأوالدي لن تبارحني. أنا الأستطيع 

أن اصرع المشاة البائسين، الذين اسُتئجرت 
سواعدهم لحمل حرابهم: إما أنت يا مكبث، أو 
اعيد سيفي إلى غمده دون أن ُتثلم شفرته، أو 

يستخدم لشءي. البد أنه هناك : هذه الضجة 
الكبيرة تنبىء عن شخص كبير. دعني ألقاه، 

ياقدري، وغير ذلك الأسأل.
)يتراجع ليستتر بالظالم.يدخل الزعيم مدججًا   

بسالحه، وسيفه يقطر منه الدم(
لماذا علي أن ألعب دور الروماني األحمق، وعلى  الزعيم: 

سيفي أموت؟ ما دمت أرى أحياًء، فإن الجروح أليق 
بهم.

)يظهر مكدوف(
استدر، ياكلب الجحيم، استدر. مكدوف: 

من بين كل الرجال تجنبتك أنت. ولكن، تراجع،  الزعيم: 
أن نفسي قد اثقلت بدماء نسلك.

ال كالم عندي: صوتي في سيفي، ايها القاتل  مكدوف: 
النذل الدموي الذي تعجز األلفاظ عن وصفه.

)يتقاتالن(
أنك تضّيع جهدك: إن كان بقدرتك أن تؤثر  الزعيم: 

بسيفك الحاد على الهواء الذي اليقطع، 
الستطعت أن تجرحني . إِْهو بحد سيفك على 

هامات تنجرح، فأنا أحمل حياة مسحورة، لن 
تهزم من رجل ولدته امرأة.

فلتيأس من سحرك، ودع الشيطان الذي تخدمه  مكدوف: 
ينبئك أن مكدوف قد انتزع من رحم أمه قبل 

األوان.
ملعون هو اللسان الذي ُيعلمني بهذا، فقد رّوع  الزعيم: 
أفضل مالدي من رجولة . واليصدقن أحد بعد 

النهاية
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