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الفنانة وفاء الحكيم: 
- في يناير الماضي شرفت بحضوري تكريم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة 
سميحة أيوب في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، واليوم أتشرف 

بأن أحضر تكريم سيدة المسرح الخليجي الفنانة القديرة حياة الفهد في مهرجان 
الكويت الدولي للمسرح األكاديمي.

شخصية المهرجان
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لقطات 
من ورشة االرتجال

اأ. اإنجي الب�ستاوي اأثناء التدريبات
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د. نورة العتال 
اأ�ستاذ النقد والأدب الم�سرحي 

المعهد العالي للفنون الم�سرحية - الكويت

لتحا�سب   .. ن�سفين  اإل���ى  انف�سمت  »�سخ�سية 

نف�سها، اأو لتعدل نف�سها«

ال�ساد�س  الأك��ادي��م��ي  ال��م��ه��رج��ان  ع��رو���س  �سمن 

عر�س  ُق���دم  الم�سرحية  للفنون  العالي  للمعهد 

ك��ل��ي��ة الآداب وال��ل��غ��ات  ل��ف��رق��ة  ن��ف��اي��ات(  )م��ج��رد 

الجزائر،   - الياب�س  جياللي  جامعة   - والفنون 

وال��م��ع��د اأ����س���اًل ع���ن ن�����س م���ون���ودرام���ا “مجرد 

قا�سم مطرود،  الراحل  العراقي  نفايات” للكاتب 

���س��ال��م،  ب���ن  ب�����س��ي��ر  م��ح��م��د  الأدوار  بتمثيل  وق����ام 

وبديار  ول��ي��د،  ج���ارود محمد  و  دروي�����س،  ومحمد 

المهدي، اأما ال�سينوغرافيا فهي لبديار المهدي، 

والإخراج لمحمد ب�سير بن �سالم. 

للفرقة  بالن�سبة  بالكويت  الأول  هو  العر�س  هذا 

في  مرة  لأول  قدمته  اأن  �سبق  والتي  الجزائرية، 

في  اإخ���راج  اأف�سل  ج��ائ��زة  ال��ج��زائ��ر، وح�سل علي 

»المهرجان الوطني لل�سباب« هناك عام 2014، ثم 

قدم اأي�سا في مدينة »بيرم« الرو�سية وقد ح�سل 

على الجائزة نف�سها.

تجارب  �سالم  ب��ن  ب�سير  محمد  والمخرج  للمعد 

م�سرحية اأخري الأولي بعنوان« فجر اإبلي�س« وهي 

معدة عن ن�س لغنام غنام، ومونودراما من تاأليفه 

واإخراجه بعنوان »عي�سة الأ«.

دارت الأح�����داث ف��ي ع��ر���س م��ج��رد ن��ف��اي��ات ح��ول 

كاتب مثقف كان قد اُ�سٌطر تحت طائلة التعذيب 

الح��ت��الل  اإب���ان  الفرن�سيين  ال��ج��ن��ود  اأي���دي  علي 

اأن   - عاما   132 امتد  ال��ذي   - للجزائر  الفرن�سي 

اإع��دام محلية، تم فيها قتل الكثير  ين�سم لكتيبة 

جبانة  اأن��ان��ي��ة  ك�سفقة  ال�����س��رف��اء  الوطنيين  م��ن 

ليتخل�س من العتقال، وفي هذه الأثناء يكت�سف 

اأن �سقيقه كان �سمن القتلى الأبرياء، ليعي�س بعد 

ذلك  تحت وطاأة تاأنيب ال�سمير القا�سي في �سراع 

ليكِون  �سميره  مع  ن�سفين  اإلي  فيت�سظي  نف�سي، 

ح��ول  ب�����س��دة  محا�سبته  لتتم  م�����س��ادة،  �سخ�سية 

خيانته، وجبنه ونفاقه، ليخرج من دائرة التعذيب 

ال�سمير،  مثلث  ال��ي  الع��ت��ق��ال  خ��الل  الج�سدي 

والوحدة.. والموت.

الأول  م�ستويين:  اأو  حدثين،  اإلى  انق�سم  الحدث 

النفايات،  ل�سيارة  انتظار  ع��ن  ع��ب��ارة  بدايته  ف��ي 

ي�سرع  ثم  الحا�سر،  واقعي يحدث في  وهو حدث 

الما�سي  ا�ستح�سار  نحو  ال�ستر�سال  في  الحدث 

ب��ك��ل تفا�سيله  ب��ح�����س��ور ط��اغ��ي   ) ب���اك  ف��ال���س   (

به  قام  الذي  الأثيم  الحادث  ومالب�سات  الموؤلمة 

تجاه اأبناء جلدته لح�ساب المحتل الفرن�سي حتي 

وهو  الأح����داث،  ت�ساعد  ي�ستدعيه  وب��م��ا  النهاية 

يمثل خيانة المثقف لق�سية وطنه العادلة، وحقه 

الكرامة  الم�سروع في الحرية، واأحقية �سعبه في 

في وطنه، لكن قلمه و�سالحه لم يخدما اأبداً هذا 

الوطن، بل عمال علي تدميره والعار الذي لحق 

الحدثان  بال�سخ�سية في مونتاج متوازي يم�سي 

مت�ساويين متبادلين الأدوار بين الرجل و�سميره 

وال�سجان، والزوجة التي هجرته مع ولديه بعد اأن 

ملت الحياة مع رجل ميت حي ! .

كل  تبعات  ب�سير  محمد  والمخرج  المعد  اأ�سقط 

– وترمز  لفظة محلية معروفة  – وهي  الرزايا 

ور�سخت  اآن���ذاك،  المحتل  بها  ق��ام  التي  للفظائع 

التي كانت  الذاكرة الوطنية الجزائرية �سواء  في 

ت�سمنته   ما  اأو   ، الفرن�سي  الح��ت��الل  فترة  اأث��ن��اء 

– 2001(، وهي الفترة  الع�سرية ال�سوداء ) 1997 

اأح��داث  ف��ي  الجماعية  الإب���ادة  فيها  ت��ك��ررت  التي 

دامية وقاتمة .

ال��م��ع��د ع��ل��ي �سخ�سيتي  ال��ع��ر���س  اع��ت��م��دت ف��ك��رة 

الإن�سان  ي�سور  اأول���ي  م��ن منظور  وه��و  ال��رج��ل1، 

العربي والجزائري علي وجه الخ�سو�س فيما هو 

اأما  ولمبادئه،  ولوطنيته،  لذاته،  الخيانة  بحالة 

الذي ل   - ماأن�سن  ال�سمير-  يمثل  فهو  الرجل2، 

يرحم ول يهداأ يتبادلن الهوية وهذا ما جعل نوعا 

من اللب�س، والتي كانت في الأ�سل �سخ�سية مونو 

�سخ�سيات  ع��دة  لعبت  وال��ت��ي  الأ�سلي  الن�س  ف��ي 

للنفايات معنى آخر !
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اإلى �سخ�سية الزوجة وال�سَجان وتبداأ  بالإ�سافة 

الأحداث في كي�س قمامة وتنتهي منه اأي�سا في 

اإليه كما  الرجوع  اأخفق المخرج في  دائ��ري  بناء 

هو في البداية.

اإن العر�س كان بمثابة ا�ستعرا�س لذنب الخيانة 

ومكا�سفة بينه وبين �سميره ومحا�سبته علي ما 

اإنها �سحوة �سمير بعد  اقترفه من ذنب عظيم، 

الرجل  �سخ�سية  باخت�سار  اإن��ه��ا  الأوان.  ف���وات 

وان��ع��ك��ا���س ���س��م��ي��ره ب��ي��ن ال��ه��الو���س وال��ذك��ري��ات 

والألم في امتزاج وتماهي .

�سخ�سية الرجل مهم�سة وم�سلوبة الإرادة، فاقدة 

في  تعي�س   ) مت�سظية   ( الإن�سانية  اأبعادها  لكل 

فهي  الم�ستقبل،  ع��ن  م��ع��زول��ة  ال��م��ا���س��ي  دائ����رة 

الما�سي  اأن تتغافل عن  اإما  واقعة بين حالتين: 

اقترفته  ما  حبي�سة  تكون  واإم��ا  م�ستحيل،  وه��ذا 

من خيانة و�سعف في انك�سار محموم ومكا�سفة 

�سمير ل يهداأ عن كل تفا�سيل حياته ال�سابقة: 

اأ�سعاره، وقلمه، واأفكاره .

ت���ك���َون ال��ف�����س��اء ال��م�����س��رح��ي م���ن ���س��اح��ة ن��ف��اي��ات 

مكد�سة هنا وهناك من كتبه واأوراقه ومقالته في 

براميل �سوداء متناثرة، حيث ا�ستخدمها المخرج 

ك��م��وت��ي��ف��ات ت��ح��م��ل دلل�����ة الأم���ك���ن���ة والأح�������داث 

هذا  تمالأ  التي  النفايات  ف�سيميائية  الما�سية، 

التي  التاريخ  بمزبلة  المعد  اإليها  يرمز  الف�ساء 

واأي�سا  الدنيئة،  اأفعاله  نتيجة  الرجل  ي�ستحقها 

وال��ذي  مميز،  ت�سكيل  ف��ي  رتيبة  زن��زان��ة  كغرفة 

يتحول اأي�سا بعد قليل علي الخ�سبة اإلى غرفة في 

اأر�سية  ليكون  ب�سهولة  يتحول  اأو  ال��رج��ل،  منزل 

وكئيبة  دام��ي��ة  تعذيب  غرفة  اأو  مت�سخة،  زن��زان��ة 

تتمازج مع تلوين في الإ�ساءة والألوان كالأبي�س 

ال�سمير �ساحبه ليتحول  الم�سفر حين يحا�سب 

ال�سورة  وتتحول  ال�سجان،  اإل��ى  ب���دوره  ال�سمير 

ال��م�����س��ه��دي��ة اإل����ى ال��ل��ون الأح���م���ر و���س��ط ���س��راخ��ه 

تحت التعذيب، واأنينه المت�ساعد في الظالم، ثم 

يتحول اإلى لون اأزرق يعبر عن الكاآبة والحيرة في 

في  �سميره  عليه  ُيمليها  للموت  طريقة  اختيار 

كل مرة لكنه ل يقوي علي القيام بالخال�س من 

حياته، فهو جبان في العي�س وجبان في الموت !

وقد خلق المخرج �سورة قاتمة للحالة ال�سعورية 

الإ���س��اءة  تفعيل  خ��الل  م��ن   1 ال��رج��ل  ل�سخ�سية 

ب����الأل����وان ذات ال�����دللت ال��ن��ف�����س��ي��ة ال��ت��ي ت��راف��ق 

ل��غ��وي��ة وب�����س��ري��ة  ت��ت�����س��م��ن دللت  ال�����س��خ�����س��ي��ة، 

للجمهور  الفكرة  تو�سيل  ف��ي  �ساهمت  وحركية 

ح���وارات  بع�س  ف��ي  ال�سخ�سيتين  م���زج  اإن���ه  ث��م   .

لإب���راز  واح����دة  �سخ�سية  جعلهما  ف��ي  متجان�سة 

ال�����س��راع ال��ظ��اه��ري ال����ذي ه��و ف��ي اأ���س��ل��ه داخ��ل��ي 

�سل�س  ت��م��ث��ي��ل��ي  اأداء  ف���ي  اإخ������الل،  ودون  وع��م��ي��ق 

ومتوافق  اأي�سا مع خروج ال�سخ�سية من طبيعتها 

فيتحول  مخالفة،  �سخ�سية  طبيعة  الي  ودخولها 

ال�سمير الي �سوت ناعم يمثل الزوجة حين تقرر 

الرحيل، ما يلبث اأن يتحول الي �سوت اأج�س يمثل 

���س��وت ال�����س��ج��ان ب��ح�����س��ور م��ج��ازي وم��وج��ز لهما 

 . الحدث  وان�سيابية خدمت  من�سجمة  ثنائية  في 

�سالم  بن  ب�سير  لمحمد  المعد  الن�س  عالقة  اإن 

والن�س الأ�سلي – مجرد نفايات لقا�سم مطرود- 

وال���ع���ر����س ق���د اخ��ت��ل��ف��ت ف���ي اأم����ري����ن، اأح��ده��م��ا 

ال�سخ�سية  ت��ت��ح��ول  اأن  اخ��ت��ي��ار  وه���و  ج���وه���ري، 

بدل  حا�سرتين  �سخ�سيتين  اإل��ى  المونودرامية 

اأ�سيله لتر�سيخ معني، تاأكيداً علي وجوب  واحدة 

ا�ستح�سار ال�سمير العربي الذي ُغيب ق�سرا عبر 

ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن الإخ��ف��اق��ات وال��ه��زائ��م والُعهر 

ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ت��دل��ي�����س ال��ت��اري��خ��ي ال���ف���ج، وه���ذه 

دع��وة لإع��ادة ق��راءة لتاريخنا في ر�سالة تت�سمن 

اللوم  لإ�سقاط  ولي�س  لأنف�سنا  الوا�سحة  الإدان��ة 

ق��در  ال���ظ���روف وال���واق���ع والآخ�����ر ليتحقق  ع��ل��ي 

غير،  خ��ط��اب  خ��الل  م��ن  الم�سرحي  التلقي  م��ن 

واقع  ال�سوء علي  ت�سليط  الآخ��ر هو في  والأم���ر 

ب�سكل  والمعا�سر  ال��ح��دي��ث  ال��ج��زائ��ري  ال��ت��اري��خ 

اإع��داده  ُوف��ق في  ك��ان قد  اإجمال  العر�س  خا�س. 

التي  ال�سمير  ف��ك��رة   ا�ستنها�س  ف��ي  الأ���س��ل  ع��ن 

تاريخ طويل من  عبر  قا�سم مطرود   عليها  رك��ز 

الخيبات والحروب وال�ستعمار والدمار الإن�ساني 

والح�ساري .



6

خالل الندوة التطبيقية للعرض الجزائري “مجرد نفايات”

نورة السعودي: المخرج اتبع المسلك 
الدائري.. بدأ وانتهى من النقطة نفسها

كتب : مفرح حجاب وم�شاري حامد

 اأقيمت الندوة التطبيقية للعر�س الم�سرحي 

الم�سارك،  الجزائري  “مجردنفايات” للوفد 
والتي عقبت فيها الطالبة “نورة ال�سعودي”، 

بم�ساركة  حكمت”  “عهد  الطالبة  واأدارت���ه���ا 

مخرج العمل “ب�سير بن �سالم”، وفي البداية 

تحدثت المعقبة عن اأن العمل كان من تاأليف 

الكاتب العراقي قا�سم مطرود، ويروى ق�سة 

كاتب ج��زائ��ري لق��ى اأن���واع ال��ع��ذاب من قبل 

ال�سلطة الفرن�سية اإبان الحتالل، وقد التزم 

تفا�سيل  ب��ك��ل  �سالم”  ب��ن  “ب�سير  ال��م��خ��رج 

الن�س الأ�سلي، با�ستثناء اأنه اأ�ساف �سخ�سية 

اأخرى حيث قام بتق�سيم ال�سخ�سية الوحيدة 

ال��ع��ر���س،  ف���ي  �سخ�سيتين  اإل����ى  ال��ن�����س  ف���ي 

تمثل  والأخ�����رى  ال��ه��ذي��ان،  تمثل  اإح��داه��م��ا 

ال�سمير 

ال��ن�����س، فهو  اإل���ى  بالن�سبة  ق��ائ��ل��ة:  واأ���س��اف��ت 

البنية  اأن  ون��ج��د  ال��م��ون��ودرام��ا،  اإل���ى  ينتمي 

ال����درام����ي����ة ت���ح���ت���وى ع���ل���ى ع���الم���ة م����ا ب��ع��د 

الحداثة، ونجد اأي�سا فيه ملمحاً من العبث، 

اتجاه  في  ي�سير  ل  الدرامي  الخط  اإن  حيث 

الدائري،  الم�سلك  المخرج  اتبع  واح��د، وقد 

النقطة  عند  وتنتهي  تبداأ  الأح���داث  اإن  حيث 

م�ساألة  ف��ي  العبث  ناحية  م��ن  واأي�����س��اً  نف�سها، 

عدم الإجابة على الهاتف الذي يرن حتى بعد 

انتهاء العر�س، وهناك الرمزية التي و�سحت 

من خالل ال��دللت، بحيث ل يمكن  اأن نقف 

هي  الرئي�سية  وال�سخ�سية  معين،  معنى  عند 

�سخ�سية الكاتب الذي يكت�سف اأنه جبان، واأنه 

الم�سرح  الموت، وه��ذا من مالمح  يخاف من 

ال���وج���ودي، وت��ب��ي��ن ذل���ك م��ن خ���الل اع��ت��راف��ه 

انتحاره  محاولة  واأثناء  الموت،  من  بالخوف 

اأي�����س��ا الم�سهد  ي��ت��ردد ف��ي ال��ت��ن��ف��ي��ذ، وه��ن��اك 

مرة  ونجدها  القارورة  اأخ��ذ  عندما  التعبيري 

ماء، ومرة اأخرى خمر. 

ب�سيط،  اأن��ه  ف��اأج��د  الديكور  ع��ن  اأم��ا  وتابعت: 

واعتمد المخرج على الطاولة والكر�سي، وهي 

بت�سكيلها  وق��ام  القمامة،  اأكيا�س  من  متكونة 

اإل��ى اأ�سكال ع��دة،، واأم��ا الأزي���اء، ف��اإن البيا�س 

ي��رم��ز اإل����ى ال��ن��ق��اء وال�����س��ف��اء، وه����ذا م���ا اأراد 

فقد  الإ����س���اءة،  واأم���ا  اإل��ي��ه،  ي�سير  اأن  المخرج 

ت��ن��وع��ت اإل����ى اأك��ث��ر م��ن ل����ون، ف��م��ث��اًل الأح��م��ر 

الأزرق  وال��ل��ون  وال���س��ت��ف��زاز،  بالعنف  مرتبط 

يدعو اإلى الخوف والحتقار في نف�س الوقت، 

ومن ناحية المو�سيقى، فقد ا�ستخدم اآلة العود 

التي ترمز اإلى الطابع ال�سرقي. 

م�ستوى  ع��ل��ى  ق���ال���ت:  ال��م��م��ث��ل��ي��ن  اأداء  وع����ن 

الأداء نجد اأن هناك هارموني في التنقل بين 

الممثلين  اأج���اد  وق��د  ال��م��وازي��ة،  ال�سخ�سيات 

المخرج : ب�سير بن �سالم ومديرة الندوة عهد حكمت والمعقبة نورة ال�سعودي

د. اأيمن الخ�ساب

د. أيمن الخشاب: 
مستويات السرد 

والتجسيد 
على مستوى 

النص، وارتباطها 
بمستويات 

األداء التمثيلي.
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اإلينا  لي�سل  الن�س  روح  واأب���رزا  دوره،  في  كل 

�سال�سة،  بكل  الن�س  الم�سرحي وفكرة  العمل 

ك��م��ا وج�����دت الن�����س��ي��اب��ي��ة ف���ي ال��ت��ن��ق��ل بين 

المعادل  ا�ستخدام  تم  كما  وانقالبها،  الأدوار 

ال��م��و���س��وع��ي، وا���س��ت��ط��اع��وا اأن ي��ك��ون��وا اأك��ث��ر 

ب��اق��ي  ف���ي ت�سخي�س  ب��رع��ا  ك��م��ا  م���ن ����س���ورة، 

ال��م��ج��ازي في  ال��ح�����س��ور  ال�����س��خ�����س��ي��ات ذات 

العر�س، ويبقى اأن نقول اإن المخرج ا�ستطاع 

بكل اقتدار اإظهار الن�س من خالل ال�سخو�س 

على نحو باهر.  

مداخالت 
وفي المداخالت، �سدد  المخرج فهمي الخولي 

على اأن المعاهد العليا للفنون الم�سرحية كانت 

يعك�س  مما  التمثيل،  معاهد  قبل  م��ن  ت�سمى 

الم�سرحية،  العملية  ف��ي  ال��م��م��ث��ل  ف��ن  اأه��م��ي��ة 

ومن ثم فعلى الممثل الهتمام بالنطق ال�سليم 

�سادقة،  ب�سورة  الفعل  ورد  الفعل  واإب��راز  للغة، 

لأن ما يخرج من القلب ي�سل اإلى القلب، اأي�ساً 

العملية  في  الثالث  بال�سلع  الهتمام  من  لبد 

اأهمية  اإل��ى  م�سيراً  الجمهور،  وه��و  الم�سرحية، 

اختيار الن�سو�س تتالءم مع الم�ساهد، واأ�ساف: 

يجب على المعقب األ يكرر ما �ساهده الجمهور، 

بل يحاول اأن يقدم له روؤية ومفهوم عن العمل، 

اأيمن  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اد  ال��ج��دي��د.  ل��ه  واأن يحمل 

الخ�ساب باإعداد الن�س، واأ�سار اإلى المقال الهام 

ال��ع��دد  ف��ي  ون�����س��ر  ال���ذي كتبه د. ح�سن ع��ط��ي��ة، 

ال��ث��ان��ي م���ن ن�����س��رة ال��م��ه��رج��ان ب��ع��ن��وان: “هل 

بين  الدراما”، وفرق فيه  نعي�س فعاًل في زمن 

ال�سرد والدراما. واأكد اأن المخرج المعد عندما 

اإلى  المونودراما  الوحيدة في  ال�سخ�سية  �سطر 

�سكلية،  جمالية  فقط  يحقق  ل��م  �سخ�سيتين، 

ال�سخ�سية،  لح�سور  م�ستويات  عدة  خلق  واإنما 

ف��ه��ي اأح��ي��ان��ا )الآخ�����ر(، واأح��ي��ان��اً الأن����ا الفاعلة 

الم�سرح(، واأحياناً  اآنياً على  )الحا�سرة ح�سوراً 

الأنا )ال�سمير(، وا�ستدعت م�ستويات الح�سور، 

م�����س��ت��وي��ان م���ن ل��غ��ة ال���ح���وار ال��م�����س��رح��ي، هما 

من  كثير  في  ت�سابكا  اللذان  والتج�سيد  ال�سرد 

مع  يتوافق  لم  التمثيلي  الأداء  اأن  اإل  الأح��ي��ان، 

�سفراتها  يبرز  ولم  المتعددة،  الم�ستويات  هذه 

بال�سورة المن�سودة. وفي النهاية، اأكد اأن العر�س 

ي�ستحق الدرا�سة والتحليل على م�ستوى الإعداد 

الم�سرحي، وارتباطه بالأداء التمثيلي.  

واعتبر فادي ن�ساأت اأن هناك ا�ستهالكاً غير مبرر 

من  اأكثر  وج��ود  وكذلك  التعذيب،  عمليات  في 

نهاية في العر�س، مت�سائال عن معنى النفايات، 

وماذا ق�سد بها الموؤلف والمخرج؟ ، م�سيداً في 

على  الموجود  الأدوات  با�ستخدام  نف�سه  الوقت 

الم�سرح ب�سكل جيد.ج

م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��زم��ي��ل م��ف��رح ال�����س��م��ري اأن 

على  جل�ست  عندما  ع��ادل  مارتينا  المخرجة 

اإل��ى  ال��ف��ن ل يحتاج  اإن  ق��ال��ت  ال��ن��دوة،  من�سة 

�سالم«  ب��ن  »ب�سير  ال��م��خ��رج   وال��ف��ن��ان  ت��ب��ري��ر، 

ل ي��ح��ت��اج اإل���ى ت��ب��ري��ر ل��م��ا ق��دم��ه، ك��م��ا اأن كل 

من  ط��الب  هم  المهرجان  ه��ذا  في  المعقبين 

المعهد، يتناولون العرو�س كما فهموها، وهم 

في النهاية طالب ولبد من الهتمام بعملية 

المهرجان  لأن  التمثيل،  ح��ال  ه��و  كما  النقد 

اأن ي��ت��ع��ل��م��وا حتى  ف���ي ال��ن��ه��اي��ة ل��ه��م، وي��ج��ب 

ي�ستطيعوا مواجهة الجمهور.

م��ن ج��ان��ب��ه ت��ق��دم ال��م��خ��رج وال��م��ع��د للعر�س 

اإدارة المهرجان  اإلى  بال�سكر  »ب�سير بن �سالم« 

وللح�سور، موؤكداً اأن كل المالحظات التي تم 

تناولها في الندوة �سيتم الأخذ بها، واأنه حاول 

اأن يخلق حالة من التعاطف مع ال�سخ�سية التي 

مع  بالتعاطف  اأي�ساً  ي�سمح  بما  ج�سدها،ولكن 

ال�سخ�سية الأخرى. 

 فريق عمل العر�س الجزائري

الزميل مفرح ال�سمريالفنان فهمي الخولي

فادي نشأت:  
هناك استهالك 

غير مبرر 
في عمليات 

التعذيب
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ع��ن��دم��ا ي��ظ��ه��ر ال��م��م��ث��ل ب��ح�����س��وره 

الج�سدي الحي على خ�سبة الم�سرح 

هو : اأولً: ذلك الإن�سان اأو ال�سخ�س 

الحقيقي ب�سماته المادية.

اأو  ال��درام��ي��ة  ال�سخ�سية  ه��و  ث��ان��ي��اً: 

اأو  ب�سكٍل  اإل��ي��ه  يتحول  ال���ذى  ال���دور 

باآخر.

ث��ال��ث��اً: ه��و ذل��ك الخيال ال���ذي يدل 

ع��ل��ي��ه، وال�����ذي ي��ت��ول��د ف���ي ال��ن��ه��اي��ة 

بداخل عقل المتفرج الذي ي�ساهده .

التعقيد  ���س��دي��دة  ال��ح��ال��ة  ه���ذه  اإن   

م��ن الأب���ع���اد ال��ث��الث��ة ال�����س��اب��ق��ة هي 

ال��ت��ي ت��ك��ّون ق���درة ه��ذا الممثل على 

الإي���م���اء ال��ج�����س��دي ال��م��ع��ب��ر وال����دال 

واإذا  ومحددة،  مق�سودة  معاني  على 

كان الممثل الذي يقوم بدوٍر ما هو 

الخيالية  ال�سخ�سية  ع��ل��ى  ع��الم��ة 

ال��ت��ي ي��وؤدي��ه��ا، ف��اإن��ه ي��ظ��ل محتفظاً 

ب�سماته الحقيقية اإلى حٍد كبير، اإل 

الممثل  بين  القائم  التوتر  ه��ذا  اأن 

ال�سخ�سية  وبين  الحقيقي  الإن�سان 

ال��خ��ي��ال��ي��ة ه����و اأح������د اأه������م ع���وام���ل 

بها  يت�سم  التى  الأ�سا�سية  الجاذبية 

الأداء  الم�سرحي عموماً، وفن  الفن 

اإذ  الخ�سو�س،  وج��ه  على  ال�سامت 

اأن المتفرج ل ين�سى اأبداً اأن وظيفة 

الممثل هي التظاهر الموؤقت اأمامه 

باأنه �سخ�سية اأخرى لبع�س الوقت، 

الموؤقت  التظاهر  ذل��ك  يحقق  حيث 

ومن  المتفرج،  ه��ذا  ف��ي  ح�سياً  اأث���راً 

ناحية اأخرى، فاإن الجاذبية المجردة 

التي يتمتع بها الممثل، هي في حد 

ذات��ه��ا، تقوم ب���دوٍر ف��ّع��ال ف��ي توليد 

ما  وهو  المتفرجين،  اأم��ام  المعاني 

ع���دداً  ال��م��م��ث��ل  يمتلك  اأن  ي�ستلزم 

�سخماً من التقنيات التعبيرية التي 

لهذا  ج�سمه  ا�ستخدام  على  تنه�س 

الغر�س.

موقعاً  ال��م��م��ث��ل  ج�سد  ات��خ��ذ  وق���د   

الأداء  مناهج  جميع  ف��ي  م��ت�����س��دراً 

اتفقت جميعها على  التي  التمثيلى 

اأن فن الممثل هو ن�ساط ُيحيل اإلى 

اإن�����س��ان��ي��ة متخيلة  ح��ي��اة  ال��ح�����س��ور 

الدللية  وال�����س��ور  ب��ال��رم��وز  مليئة 

يتعر�س  عندما  وذل���ك  المق�سودة، 

ج�����س��د ال��م��م��ث��ل اإل����ى ع��م��ل��ي��ة ت��ح��ّول 

اإل��ى  بالفطرة  معبراً  ك��ون��ه  م��ن  واع 

فالممثل  ال��ف��ن،  خ��الل  م��ن  التعبير 

يتحول اإلى ال�سخ�سية التي تختلف 

التحول  عملية  وت�ستند  تماماً،  عنه 

الج�سد دال مركب،  اإعتبار  اإلى  تلك 

يمكن تدريبه على تو�سيل المالمح 

وال��م�����س��اع��ر ال��م��رغ��وب��ة م���ن خ��الل 

مفردات لغته.

 وعليه..فاإن مهمة الممثل ل تقت�سر 

على بناء ال�سخ�سية الدرامية فقط، 

ال����دللت،  اإب����راز منظومة  ب��ل ع��ل��ى 

يرتكز  عمله  اأن  اإع��ت��ب��ار  على  وذل���ك 

عن  للتعبير  ال���دلل���ة  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى 

ه���ذه ال�����س��خ�����س��ي��ة، م��م��ا ي��م��ك��ن معه 

القول اإن دللت الج�سد هي بمثابة 

اأف��ع��ال م��ح��ددة، خالية  اأف��ع��ال وردود 

من التفا�سيل غير 

مانراها  غالباً  والتي  الأهمية،  ذات 

في ال�سلوك الإعتيادي لالإن�سان في 

في  الج�سد  اأن  كما  اليومية،  حياته 

لتتجزاأ  وح���دة  يعتبر  الأداء  ح��ال��ة 

ف��اإن  ول��ذا  للمعاني،  م��ول��داً  بو�سفه 

ال���ح���رك���ات ال��ج�����س��دي��ة ال��م��ت��ت��ال��ي��ة 

ع��ل��ى خ�سبة  ل��ل��م��م��ث��ل  وال��م��ت��دف��ق��ة 

الم�سرح ي�سعب تحليلها بعزلها عن 

على  ليمكن  حيث  البع�س،  بع�سها 

واإع���ادة  تفكيكها  الفعلي  الم�ستوى 

تمييز  ليمكن  ث��م،  وم��ن  تركيبها، 

الممثل  ج�����س��د  ف��ي  معينة  منطقة 

ت��ح��م��ل ال��م��ع��ن��ى ال���م���ق�������س���ود، م��م��ا 

على  الملقاة  الم�سوؤوليات  من  يزيد 

ال�ستخدام  اإن  حيث  الممثل،  كاهل 

يتطلب  الممثل  لج�سد  الم�سرحي 

النهائية،  ب�سورته  ت��دري��ج��ي��اً  وع��ي��اً 

د. مدحت الكا�سف

اأ�ستاذ التمثيل والإخراج 

بالمعهد العالي للفنون الم�سرحية بالقاهرة

الممثل وجسده
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حيث توؤثر تلك ال�سورة على اأ�سلوب 

ال���ع���ر����س ت��ب��ع��اً لأ����س���ل���وب ال��ت��ق��ن��ي��ة 

ال��ت��ي ت�سكله  ال��ت��دري��ب��ي��ة والأدائ���ي���ة 

وت�����س��ك��ل ن���م���وذج���ه، وي���زي���د الأم����ر 

ال�سامت  الممثل  حالة  في  �سعوبة 

في فن البانتوميم ، الذي غالبا ما 

من  ج��زء  با�ستخدام  مطالبا  يكون 

اأو  ح��دث  عن  للتعبير  فقط  ج�سمه 

اأحيانا  بل  واقعية،  اأو  خيالية  ق�سة 

ي��ط��ل��ب م���ن���ه ا����س���ت���خ���دام ج�����زء م��ن 

ج�سمه في غير ا�ستخدامه الطبيعي 

ف��ي ال��ح��ي��اة، ك���اأن تتحول ال��ي��د اإل��ى 

تتحول  اأو  مفتر�س،  حيوان  مخالب 

اأو اإل����ى ���س��ي��ئ اآخ����ر غ��ي��ر ك��ون��ه��ا ي��د، 

ت�سمح  اأ�س�س ثالثة  هناك  فاإن  ولذا 

المعبر  اأن يكون هو  الممثل  لج�سد 

العمل  ف��ي  وال����دللت  المعاني  ع��ن 

الفنى:

المعرفي:عندما  الأ���س��ا���س  اأول���ه���م 

ي��ك��ت�����س��ب ج�����س��د ال���م���م���ث���ل م���ع���ارف 

اإجتماعية وجمالية تتعلق بدرا�ساته 

ل���الإن�������س���ان، وذل�����ك ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 

�سرورة اإكت�سابه لعدد من المهارات 

والتقنيات التى تهيئ ج�سده للتعبير 

من  الموجودات  لكل  واإدراك  بوعي 

حوله.

وال����������ث����������ان����������ى ه�����������و الأ����������س���������ا����������س 

الممثل  ي��ك��ون  ال��ف��ي��زي��ق��ي:ح��ي��ن��م��ا 

واع����ي����اً ب��م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة وت�����س��ري��ح��ي��ة 

الج�سم الب�سري، وميكانيكية اأج�سام 

الموجودات من كائنات وجمادات.

 وال��ث��ال��ث ه��و الأ���س��ا���س ال��ع��اط��ف��ي: 

ح��ي��ن��م��ا ت���ك���ون ح���رك���ة ال��ج�����س��د كله 

اأو ج����زء م��ن��ه م���رت���ك���زة ع��ل��ى داف���ع 

بال�سخ�سية  مرتبط  داخ��ل��ي  نف�سي 

في  عنه  التعبير  ال��م��راد  بال�سيئ  اأو 

�سياق درامي ما.

م�سوؤولً  الممثل  ُيعتبر  عام  وب�سكل 

ع���ن اإن���ت���اج ع��الم��ات��ه ال��خ��ا���س��ة في 

العر�س الم�سرحي، �سواء كان يعمل 

بالتداعي  ي�سمح  ن��ظ��ام  خ���الل  م��ن 

الحر للج�سد وعلى تلقائية التعبير، 

اأوكان يعمل من خالل اإرادة اآخرين 

اأومن خالل  الم�سمم،  اأو  كالمخرج 

ت�سفير حركي م�سمم �سلفاً.

ال��ت��دري��ب الج�سدي  ف���اإن   وم��ن هنا 

الختبار  بمثابة  ه��و  الممثل  ل��دى 

الذيُ يتيح له اأن يتعرف على حدوده 

بو�سفه  ج�سده،  وت��ج��اوز  الخا�سة، 

ي�سكل النواة الدائمة للمقاومة التي 

وال���دّل  التعبير  على  ق��درات��ه  ت��ع��وق 

على المعانى المق�سودة، حيث يتميز 

بقدرته  الم�سرح  في  الممثل  ج�سد 

المعانى  من  معقد  كل  تقديم  على 

ال��م��ادى  ال��رم��ز  باعتباره  وال��رم��وز، 

من  دللت���ه  ي��ق��دم  حيث  الرئي�سي، 

واأفعاله،  الخارجي،  مظهره  خ��الل 

خ�سبة  على  وت�سرفاته  و�سلوكياته، 

ال��م�����س��رح، ف�����س��الً ع��ن اأن����ه ي��ن��م عن 

اأو  ال���ه���وي���ة ال��ج��ن�����س��ي��ة ال���ع���رق���ي���ة، 

التعبير  اأن بمقدوره  الطائفية، كما 

عن الزمان والمكان، وعن المحتوى 

الق�س�سي من خالل اأدائه ال�سامت، 

لمحاكاة  فقط  لي�س  الج�سد  فعمل 

بل  لل�سخ�سية،  الإن�����س��ان��ي  ال��ف��ع��ل 

عواطفها  محاكاة  اإل��ى  ذلك  يتعدى 

ال��داخ��ل��ي��ة، وذل����ك ع��ن��دم��ا ت��ت��ح��ول 

ح��رك��ات��ه واإي��م��اءات��ه واإ���س��ارات��ه اإل��ى 

درام��ي  ب�سياق  مرتبطة  دال��ة  رم��وز 

ال��رم��وز ف��ي �سعور  م��ا، تعتمل ه��ذه 

يحولها  ال����ذى  المتلقى  ول���س��ع��ور 

بدوره اإلى معان مقروءة، اإل اأنه من 

الجدير بالذكر في هذا المقام، اإنه 

لي�س كل ما ي�سدر عن ج�سد الممثل 

ال��ع��ادي يحمل ه��دف��اً م��ح��دداً يمكن 

ق���راءت���ه م��ن ل���دن ال��م��ت��ف��رج، ال��ذي 

غالباً ما يفقد توا�سله وات�ساله مع 

الأف��ع��ال الج�سدية،  ج��زء م��ن ه��ذه 

وي���ت���ف���اوت ح��ج��م ه����ذا ال���ج���زء من 

ال��واح��د،  العر�س  ف��ي  لآخ��ر  متفرج 

وف��ق��اً ل��ق��درت��ه ع��ل��ى م��راق��ب��ة اأف��ع��ال 

من  كن�سيج  ت��ت��دف��ق  ال��ت��ي  ال��م��م��ث��ل 

وق��د  للتق�سيم،  ق��اب��ل  غ��ي��ر  ال��رم��وز 

نابعة  ال��م��م��ث��ل  اأف���ع���ال  بع�س  ت��ك��ون 

ردود  مثل  ف�سيولوجية  �سرورة  من 

الأف����ع����ال ال��غ��ري��زي��ة اأوال��م��ك��ت�����س��ب��ة 

الممثل  حالة  فى  اأنه  اإل  اجتماعيا، 

فن الممثل هو نشاط ُيحيل إلى 
الحضور حياة إنسانية متخيلة مليئة 

بالرموز والصور الداللية المقصودة
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ال�سامت فاإن كل حركة تحمل معنى 

تحتمل  ل  ال���دق���ة  بمنتهى  م���ح���ددا 

مقروءة  فاإنها  الغمو�س،  اأو  اللب�س 

من لدن كل المتفرجين، مما يزيد 

من العبء الملقى على كاهل ممثل 

ا���س��ت��خ��دام ج�سده  ف���ي  ال��ب��ان��ت��وم��ي��م 

ب��ط��ري��ق��ة م�����س��م��م��ة ب�����س��ل�����س��ل��ة م��ن 

الحركات الدقيقة التي تت�سافر من 

اأجل اإي�سال معنى محدد للمتفرج.

ي��ت��م��ت��ع ج�سد  اأن  ف��الب��د  ه��ن��ا  وم����ن 

ال��رم��زي  ب��ال��ث��راء  ال�سامت  الممثل 

م����ن ن���اح���ي���ة، وب���واق���ع���ي���ة ال��ت��ع��ب��ي��ر 

الإن�����س��ان��ي م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، وم��ن 

اأي�������س���اً اإن ح��رك��ة  ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر 

تحمل  م��ا  عر�س  �سياق  ف��ي  الممثل 

معنى مق�سوداً ومحدداً يرتبط وهذا 

ال�سياق، وعندما يقوم نف�س الممثل 

ب��ن��ف�����س ال��ح��رك��ة ف���ي ���س��ي��اق ع��ر���س 

ف�����س��وف تحمل ح��رك��ت��ه معنى  اآخ����ر، 

اآخر يرتبط وال�سياق الجديد،الأمر 

ال��م��م��ث��ل ب�سكٍل  ي��ت��ط��ل��ب م���ن  ال����ذي 

عام، والممثل ال�سامت بوجٍه خا�س 

ال��ح��رك��ي��ة  ل��زم��ات��ه  ي��ت��ح��رر م���ن  اأن 

ب��ه��ا،  ُ��اأ���س��ت��ه��ر  ال���ت���ي  اأو  ال�����س��خ�����س��ي��ة 

واإي��م��اءات  ح��رك��ات  يبتكر  اأن  وعليه 

بين  الذي  الدور  نابعة من  واإ�سارات 

يديه، ل اأن يدخل بحركات واإ�سارات 

واإي�����م�����اءات ���س��اب��ق��ة ال��ت��ج��ه��ي��ز، وه��و 

وتهيئة  ت��دري��ب  متطلبات  م��اي��زي��د 

ممثل  ك��ل  ي�ستطيع  بحيث  الج�سد 

مفكراً،  يجعل من ج�سمه ع�سواً  اأن 

ب��ح��ي��ث ي���ك���ون م��ت��ف��ت��ح��اً وم��ن��ف��ت��ح��اً 

وم�������س���ت���ع���داً ل���ك���اف���ة الح����ت����م����الت 

التعبيرية، وتبداأ تهيئة الج�سم على 

هذا النحو بالتحرر من كافة القيود 

ال��وزن  في  تتمثل  والتي  الفيزيقية، 

من  التخل�س  وك��ذل��ك  وال��ج��اذب��ي��ة، 

المعوقات النف�سية والتي تتمثل في 

ي��ح��ول دون تفجر  ال���ذي  الإن���ط���واء 

طاقاته التعبيرية، وكذلك التخل�س 

المتمثلة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ق��ي��ود  م��ن 

ف��ي ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د والأع�����راف 

الإن�ساني  الج�سم  بو�سعية  المتعلقة 

وبالرغم   ، م��ا  ب�سورة  اإل��ي��ه  والنظر 

من  نجم  ك��ل  ا�ستهر  فقد  ذل��ك  م��ن 

ن���ج���وم ف���ن ال��ت��م��ث��ي��ل ال�����س��ام��ت في 

وتعبيرات  اأ�سا�سية  بحركات  العالم 

باتت  لأنها  اأعماله،  كل  في  متكررة 

المتفرج،  وبين  بينه  ت��ع��ارف  وثيقة 

�سبيل  على  م��ار���س��و«  »مار�سيل  مثل 

المثال، الذى لبد واأنُ يدخل حركات 

مثل  تقريباً  عرو�سه  كل  في  معينة 

و�سع التكاء، اأو و�سع الجلو�س على 

الفراغ، وما اإلى ذلك، بل قد تتحول 

تقنية  اإل��ى  الأ�سا�سية  الحركات  هذه 

اأقرانه  �سائر  عن  الممثل  بها  يتميز 

تقنية  مثل  البانتوميم،  ممثلي  من 

التى  �سابلن«  »�سارلى  عند  الحركة 

ت��ق��وم ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م���ن الأ���س�����س 

والأ�سكال تتكرر في كل اأداءاته. 

الح�سور الج�سدي للممثل

وي��ت��ف��ق ال��ك��ث��ي��رون ف���ي ال��ن��ظ��ر اإل���ى 

البيئة  ب��و���س��ف��ه  الإن�����س��ان��ي  ال��ج�����س��د 

الإن�سانية،  التجربة  لكل  الن�سطة 

الممثل  لج�سد  اأن  ن��ج��د  وب��ال��ت��ال��ي 

ح�سور دائم في عملية نقل الخبرات 

اإل��ى  الإنفعالية  وال�سور  وال��ت��ج��ارب 

ل  الج�سد  اأن  ه��ذا  ويعنى  المتلقى، 

ي��ك��ون م�����س��ئ��ولً ف��ق��ط ع��ن ك��ل ماهو 

خ����ارج����ي، ب����ل اإن������ه ي���ت���دخ���ل ل��ي��ك��ون 

الحياة  عن  للتعبير  خارجياً  و�سيطاً 

ليجعلها  ال��م��رئ��ي��ة،  غ��ي��ر  ال��داخ��ل��ي��ة 

مرئية، فالممثل« يوؤدى دوراً موؤثراً 

ع����ن ط���ري���ق ال���م�������س���اع���دة ف����ى ح��ف��ز 

ال��داخ��ل��ي من  ال��ع��ال��م  ه���ذا  وت�سكيل 

ال��ت��داع��ي��ات وال���ذك���ري���ات وال��ب��واع��ث 

الممثل  ف����اإن  وع��ل��ي��ه  وال��م�����س��اع��ر«، 

ب��ج�����س��ده ي���ق���دم وج�������وداً م��ح�����س��و���س��اً 

في  ال��م�����س��رح  ع��ل��ى  يعي�س  ل�سخ�س 

نف�س اللحظة التي يعي�سها المتفرج 

م����ن خ�����الل ���س��ل�����س��ل��ة م����ن الأف����ع����ال 

وردود الأفعال التي يعتمد فيها اأولً 

ع��ل��ى ج�����س��ده، وذل����ك ه���و م���ا ي�سمى 

مع  حيث   ،Presenceبالح�سور

الم�سرح  خ�سبة  على  الممثل  ظهور 

يمثل جسد الممثل مركز الجذب من خالل 
طاقاته التعبيرية التي تبث الدالالت 

والمعاني المتعلقة بالعرض إلى المتلقي
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لإن�سان  اآدم��ي  هيكل  مجرد  يعد  لم 

اأى  ه��و  ول  ال��م�����س��رح،  على  يتحرك 

ج�����س��د، ول��ك��ن��ه ج�����س��د م��ع��ي��ن، يمثل 

م��رك��ز ال��ج��ذب م��ن خ���الل ط��اق��ات��ه 

ال��ت��ع��ب��ي��ري��ة ال���ت���ي ت���ب���ث ال������دللت 

اإل��ى  بالعر�س  المتعلقة  وال��م��ع��ان��ي 

الطاقة  علم  منظور  ومن  المتلقي، 

ال���ح���ي���وي���ة/ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة ي���وؤك���د 

 Stanley كيليمان”  “�ستانلي 
اأن:”كل الأحا�سي�س،   Keleman
ك��ل الن��ف��ع��الت، ك��ل الأف���ك���ار، تكون 

للحركة،  اأنماطاً مرتبة  الواقع،  في 

النب�سات  نتيجة  ت��ك��ون  والم�ساعر 

ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��خ��الي��ا، وب��ال��ت��ف��اع��ل 

ببرونو  الخا�س  والتدفق  الحيوي، 

ال����ق����درة  ..اأي  ال���خ���ل���ي���ة  ب�����الزم�����ا 

وم��ن  الحركة”،  ع��ل��ى  ال��ج�����س��دي��ة 

ه���ن���ا، ف�����اإن ال���ت���دري���ب���ات ال��ج�����س��دي��ة 

ل��ل��م��م��ث��ل ع��ل��ى اإخ����ت����الف اأن���واع���ه���ا، 

فيما  خا�سة  واأهدافها،  وتوجهاتها، 

�ستجعله  ال��ب��ان��ت��وم��ي��م  ب��ف��ن  يتعلق 

التي  بالكيفية  عملية  ب�سورة  واعياً 

ي��م��ك��ن اأن ي�����س��اه��م ب��ه��ا ال��ج�����س��د في 

الإن�����س��ان  ك��ان  واإذا  التعبير،  عملية 

في حياته اليومية المعتادة يتحرك 

ع�سوائية  ثقل  مراكز  على  معتمداً 

تتغير  ال��م��راك��ز  ه��ذه  ف���اإن  لج�سمه، 

ب��ن��اءً  ب��ي��ن �سخ�س واآخ����ر،  وت��ت��ب��اي��ن 

ع��ل��ى م��ع��ط��ي��ات ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ن�����س��ئ��ة، 

لكل  الحركية  وال��ع��ادات  وال��ث��ق��اف��ة، 

ال��ت��ي  ال���م���راك���ز  ه����ذه  اإن  ���س��خ�����س، 

في حركاته  اإن�سان  اأى  اإليها  ي�ستند 

تعطي  التي  هى  اليومية  الحياتية 

ثم،  الج�سماني، ومن  �سكالً لجهده 

الحياتية  ال��م��واق��ف  ف��ي  لتعبيراته 

المختلفة، اأما بالن�سبة للممثل فاإنه 

المعتادة،  ج�سمه  م��راك��ز  م��ن  يغير 

ليكون م�ستعداً لالإ�ستجابة لمختلف 

المواقف الدرامية، وبالتالي يختار 

ال��م��م��ث��ل م����راك����ز ث��ق��ل��ه ب����ن����اءً ع��ل��ى 

اأو  ال��درام��ي��ة  ال�سخ�سية  معطيات 

يوؤديها من  الذى  الدرامي  الموقف 

خ���الل���ه، ل��ت�����س��ب��ح ال��ت��دري��ب��ات على 

ثانية  اأو طبيعة  ع��ادة  المراكز  ه��ذه 

التي  الثقل  مراكز  واأه��م  يكت�سبها، 

في  ال�سامت  الممثل  عليها  يعتمد 

اأدائه هى:

الراأ�س.

الجذع الأعلى ] الكتفين – وال�سدر 

الأعلى.

القلب  ] منطقة  الأو����س���ط  ال��ج��ذع 

والحجاب الحاجز.

الجذع الأ�سفل ] البطن والحو�س .

ال��رك��ب��ت��ي��ن.   ك��م��ا يمكن ال��ق��ول اإن 

ه�����ذا ال��ج�����س��د ه����و ب��م��ث��اب��ة ال��ب��ن��اء 

لحالة  اإخ�ساعه  يتم  الذي  الرمزي 

اإجتماعية محددة بالعر�س، ولروؤية 

ال��روؤي��ة  ت��ق��وم ه���ذه  ل��ل��ع��ال��م،  معينة 

بتحديد تعريف �سورة هذا الج�سد، 

وهى النقطة المحورية التي اإلتقت 

عندها كافة التجارب الم�سرحية في 

اأو  باأ�سلوب  وال��ت��ي ح��اول��ت،  ال��ع��ال��م، 

باآخر، تحقيق  فكرة التج�سيد التي 

تمنح الوجود لفن الم�سرح، متو�سلة 

الج�سدي،  الممثل  بفعل  ذل��ك  ف��ي 

»���س��ت��ان�����س��الف�����س��ك��ي   اأ����س���م���اه  ب��م��ا  اأو 

ال��ت��ج�����س��ي��د   Stanislavski
ال���ذي يتطلب من  الإب���داع���ي، ذل��ك 

ج�سدية  تقنية  يمتلك  اأن  الممثل 

خ��ا���س��ة، ف��ه��ي ال���ت���ى ���س��ت��ع��ي��ن��ه على 

ت���ح���وي���ل ال����ق����وى ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي 

اأوالغريزة  الموهبة،  وه��ى  بداخله، 

مفيد  اإب��داع��ي  عمل  اإل��ى  التمثيلية، 

اأثراً  ُتحدث  ر�سالة محددة  يت�سمن 

الأم��ر  وه��و  المتفرجين،  في  ح�سياً 

الوعي  الممثل  على  يفر�س  ال���ذي 

لج�سده  المختلفة  بالإ�ستخدامات 

مثل، امتداد، وتنوع، وتباين مجالت 

روؤي�������ة ال���ج�������س���د، ك�����س��ف��ه، ت��ع��ري��ت��ه، 

�سكله،  ت��ح��وي��ل  ت�سويهه،  تغطيته، 

ط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل��ه م��ع ال��ف�����س��اء وم��ع 

واأخ��ي��راً  الأخ����رى،  العر�س  عنا�سر 

المتفرجون،  ي��راه منه  ال��ذي  البعد 

حيث اإن كل مجالت الوعي هذه هى 

بمثابة الموؤ�سرات والمرتكزات التى 

ال�سامت  الممثل  يبني  اأن  ينبغى 

عليها تدريبه، وبالتالي اأدائه.

الجسد في حالة األداء التمثيلي 
يعتبر وحدة واحدة ال يتجزأ  بوصفه 

مولدا للمعاني
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مسرح 
المستقبل 

    العالقة بين الفنون والثورة بالغة الثراء والتعقيد، فعالقة التاأثير 

في  وملتب�سة  المواقف،  من  كثير  في  ووا�سحة  قوية  تبدو  المتبادل 

بع�س المواقف، واإجمالً فاإن تاأثر الفنون بالثورة اأهم واأكبر من تاأثير 

نحو  التغيير  تحقيق  الثورة  اأن هدف  وبما  الثورة،   �سنع  في  الفنون 

الفنون قدرة على التحري�س  اأكثر  الم�سرح هو  الأف�سل، وبو�سف فن 

ثنائية  بين  المفتوحة  المواجهة  على  يقوم  لأنه  والمواكبة،  والتغيير 

المتفرج،  بو�سف  والإن�سان  الممثل  الإن�سان  بين  والجمهور،  العر�س 

)هنا(،  والمكانية  )الآن(  الآنية  وهنا(  )الآن  اللحظة  رهين  الم�سرح 

من  ك��ال  اأن  نالحظ  هنا  وم��ن  الم�سرحي،  الفن  جوهر  يكمن  وب��ه��ذا 

ولكنهما  التغيير،  وهو  المن�سود  الهدف  في  يلتقيان  والثورة  الم�سرح 

طالقة  اأكثر  �سيكون  الم�سرح  وح�سور  الو�سيلة،   حيث  من  يختلفان 

وجراأة في معالجة الق�سايا والهموم الراهنة، واأكثر جدية في الطرح، 

الرهان  الثورة تعد  التي حققها  و�سيحققها بعد  لأن م�ساحة الحرية 

لذلك كله،  خ�سو�سا اأن الم�سرح اليوم مطالب اأي�ساً بمواكبة الراهن 

ومعاي�سة اآمال واآلم ال�سعوب بعد الربيع العربي.

مغامرة خطرة 
لأنه  بالمخاطر،  محفوفة  مغامرة  الم�ستقبل  الم�سرح  عن  الحديث 

�سغل وي�سغل فكر الم�سرحيين من مخرجين وموؤلفين ونقاد وباحثين، 

اأو تحديد مالمحه. فال  تعريفه  في  اأمرهم  ويجعلهم في حيرة من 

وبالنهاية،  تحديده،  اأو  تعريفه  على  الآخ��ر  مع  يتفق  منهم  اأي��اً  نجد 

يبقى اإبداعاً فنياً وف�ساءً مفتوحاً يتيح للفنان المبدع المجال، ويمنحه 

الفر�سة لالإبحار بخياله الخالق اإلى عوالم ل توؤمن بالقيود، مطلقاً 

المنغلقة  ال��ج��ام��دة  ال��ن��زع��ات  لكل  م��ق��اوم��اً  ووج���دان���ه،  لفكره  ال��ع��ن��ان 

ا�ستغالل  من  المانع  ما  اإذا   . الم�سرح  في  والتجدد  للتحرر  الراف�سة 

كل و�سائل التطور التكنولوجية الحديثة التي ا�ستخدمتها ثورة الربيع 

العربي؟ األ�سنا في ع�سر الثورة التكنولوجية، ع�سر المعلوماتية وثورة 

الت�سالت والنترنت؟ فال اأعتقد اأن هناك �سرراً اأو �سيراً من ا�ستغالل 

لم�سرح  ت�سورات  تقديم  �سبيل  في  والتكنولوجية  العلمية  الخبرات 

الم�ستقبل، ور�سم روؤاه حول الحياة والوجود، وا�ستك�سافاته المعرفية، 

م��ن ح��ي��ث ال��م��و���س��وع��ي��ة، وال���دق���ة، وال��م��رون��ة ف��ي ت���اأوي���ل الن�سو�س 

اإخراجياً، مما يدفع اإلى المزيد من البحث والبتكار الإبداعي، واإثراء 

الوجدان الجمالي للموؤلف، والمخرج، والممثل، والمتفرج،  ومما يعزّز 

الم�ستقبل  ا�ستقراء  ي�ستطيع  الذي  للم�سرح  الم�ستقبلي  المنظور  من 

اأ�سئلته من خالل العالقة مع  اإليه الأم��ور، وي�سوغ  ت��وؤول  فيما �سوف 

جمهور حداثي الثقافة، هذا الم�سرح الم�ستقبلي الذي ي�سيف  بذلك 

الجادة،   النقدية  القراءة  تفرزه  لما  تبعاً  اإلى مرجعياته،  الجديد  كله 

به  تف�سي  تجربته،  في  �سلبيات  اأو  ايجابيات  من  بنف�سه  يلحظه  وم��ا 

اقتراح  ال�سابق، ومحاولته  التفاعلي مع جمهوره  الت�سال  تعزيز  اإلى 

حلول مبتكرة متطورة لمواكبة الح�سا�سية الجمالية لجمهور جديد، 

يحاول تلبية حاجاته وهمومه وهواج�سه وق�ساياه الثقافية والجمالية 

وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، حتى ل يبقى  المتلقي �سجين 

لحظته الآنية المحدودة، وي�سعى نحو تحقيق التجديد والتطوير.

التطور الإن�ساني
الفن عموماً، والفن الم�سرحي خ�سو�ساً، الأقدر والأ�سلح لال�ستجابة 

اإذ  والقيمية،  المادية  حياته  وت�سكيالت  وتعقيدات  الإن�ساني،  للتطور 

اأنه يعتمد على ن�سق من العالقات باأ�سئلتها الوجودية  المتوترة، بين 

ما�ٍس وحا�سر، واقع وخيال، ن�سبي ومطلق، وبين مفاهيم جديدة تتفق 

اأو تتغاير معه، وي�ستمر هذا الجدل بتقديم تجارب تنتخب من تراكمها 

وعياً متجدداً، ي�سهم كذلك - وبفعالية - في الوجود الإن�ساني نف�سه، 

يتاأ�س�س  اأن  لب��د  العربي   الوطن  في  للم�سرح  الم�ستقبلي  فالخطاب 

المجتمع،  وطموح  الواقع  ومعطيات  بيئة  من  واقعية  مرتكزات  على 

وعلى معرفة عميقة بالذات و�سرائط وجودها وتطورها وتفاعلها وفق 

الم�ستجدات الراهنة .

ومظاهر  اآف���اق  على  ومنفتحة  م�ستندة  م��ح��اولت  ن��رى  بتنا  وال��ي��وم، 

الم�سرح  م��ن  جدي�د  نمط  لتاأ�سي�س  العربي  م�سرحنا  ف��ي  م�ستقبلية 

البيئة،  وم�سرح  ال�سارع،  وم�سرح  والمونودرامي،  والغنائي،  الراق�س، 

والم�سرح الت�سكيلي، والديني الطق�سي، مما له بالغ الأثر في �سياغة 

الم�ستوى  ع��ل��ى  ���س��واء  ال��ع��رب��ي،  للم�سرح  ج��دي��د  اف��ت��را���س��ي  م�ستقبل 

التطبيقي اأو التنظيري، ينطلق وي�ستند على تركيزنا الم�ستقبلي على 

م�سرح اإن�ساني تتحرك فيه الأبعاد النف�سية، والجتماعية، والتاريخية، 

يثري  مو�سوعي،  اجتماعي  منظور  من  الف�ن  ب�سروط  والأيدلوجية، 

ومو�سوعات  ثقافية   رم��وز  من  يتبناه  بما  لل�سعب  الروح��ي  الجانب 

الجمالي،  الوعي  واإل��ى  المعرفي،  النمو  اإل��ى  وتدفع�ه  تحرك�ه  حيوية، 

ال�سلبية في  ال��ظ��واه��ر  تنبذ  وم���اأم���وؤل���ة،  م��رغ��وب��ة   ات��ج��اه��ات  وت��ب��ن��ي 

م�ستقبلنا الوطني .

د.عمر نقر�س
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لأنه من ال�سرورة بمكان اأن كل اأمة ت�ستفيق وتنه�س من هول �سدمة 

اأو كارثة، لبد لها اأن تبحث عن وجود لها من نوع خا�س، يتفق وحجم 

الم�سرح  اأن  الموؤكد  فمن  المنطلق،  ه��ذا  وم��ن  تعي�سها،  التي  الماأ�ساة 

�سينعطف انعطافة مغايرة تماماً، ومت�سابكة مع ق�سايا وهموم الواقع 

المتداولة  والمفاهيم  فيه،  ال�سائدة  والقيم  وال�سيا�سي  الجتماعي 

بال�سرورة  �ستوؤثر  وال��ت��ي  بها،  الموؤمن  لإيديولوجيته  وفقا  داخ��ل��ه، 

مغايراً  خطاباً  ط��رح  خ��الل  من  العربي،  الم�سرح  وم�سمون  �سكل  في 

يحمل  ال��ذي  ال��ح��وار  و�سكل  البطل  بناء  �سكل  ف��ي  ج��دي��دة،  ومفاهيم 

على ل�سانه، وباقي المفاهيم المرتبطة ببناء ال�سخ�سيات و�سراعاتها 

ع��ام،  ب�سكل  الثقافات  ف��ازده��ار    . ال�سلبية  اأو  الإيجابية  وم�سائرها  

والبنى،  الجتماعي  الكيان  ازده��ار  لنا  يف�سره  خا�س،  ب�سكل  والفنون 

على اختالف �سورها واأ�سكالها، فوقية كانت اأم تحتية،  والتي تعتبر -  

اأو ت�سكل - الحا�سنة الهامة لكل الثقافات، ومنها الم�سرح، ومن قوتها 

و�سعفها، ي�ستمد الم�سرح �سعفه وقوته ومقدار فاعليته، ومنها ينطلق 

م�ساهماً فاعالً ومطوراً لعموم حركة المجتمع والنهو�س به، والعك�س 

ف�سيخلق  �سعيفا  –الحا�سنة-  الجتماعي  ال��ك��ي��ان  ك��ان  اإن  �سحيح، 

ثقافات عاجزة وقا�سرة وغير قادرة على النهو�س به. ولطالما الثقافات 

تبداأ من المجتمع عبر الدرا�سة الم�ستفي�سة له، وعلى كافة الأ�سعدة: 

الو�سول  اأجل  – من  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  النف�سية 

اإليه اليوم، ولأن الثقافة والفنون  اإلى رغباته واحتياجاته وما يطمح 

ا�ستقراء الم�ستقبل، فهي بذلك �ستتعرف على احتياجاته،  من طبعها 

الو�سول  على  القدرة  �ستمنحه  الجتماعي  للو�سط  المبدع  فمعرفة 

اإلى ما يحتاجه المجتمع من نوع وجن�س ثقافي، وانطالقاً من اعتبار 

باهتماماتهم  ال�ساعر  فهو  عنهم،  ونائباً  للم�ساهدين  ممثالً  المخرج 

وتختلف  تتنوع  المتطلبات  تلك  كون  الداخلية،  بحياتهم  يجري  وما 

بتنوع واختالف الزمن.     هذا الحر�س على وجود النا�س في  ن�سيج 

وعمق الثقافة والفنون، اإنما يبعدها عن العديد من الأزمات الخطيرة، 

اب���ت���داء م���ن ت��ع��ط��ي��ل ل��غ��ة ال��ت��ف��اع��ل م���ع ال��خ��ط��اأ وال�������س���واب وال�سلبي 

واليجابي ، وما توجه الفن الم�سرحي  اإلى الفئات الجتماعية بكافه 

�سرائحها  في اأماكن تواجدها، اإل ال�سرط المو�سوعي لنجاح وتحقيق 

الهدف المن�سود،  وجعل الجمهور - من خالل موقعه وتموقعه - في 

حالة الن�سجام مع اإطار خطاب  العر�س  الم�سرحي، وموؤهالً بالتالي 

للم�ساركة الفاعلة فيه. 

�سعد اهلل ونو�س 
ولنا على �سبيل المثال في م�سيرة »�سعد اهلل ونو�س«  الثقافية والفنية 

في  تحمله  بما   - الت�سيي�س«  »م�سرح  علية  اأط��ل��ق  وم��ا  والم�سرحية، 

ال�ستبداد،  وعلى  التخلف،  على  الواعية  ال��ث��ورة  ب��ذور  م��ن  طياتها  

�ساهد  اأ�سكاله - خير  بكافة  والظلم، والقهر، والعدوان، وال�ستغالل 

وق�ساياه،  مجتمعة  ت��ج��اه  وال��ف��ن��ان  المثقف  م�سوؤولية  على  ودل��ي��ل 

الإق��دام،  الذاكرة �سور  اإلى  ا�سمه حتى تقفز  اإن يذكر  اأنه ما  لدرجة 

الفكر، وفي  وال�سجاعة، والجراأة، والإب��داع، وال�سدق، والتجديد في 

المواطن  تهم  التي  الق�سايا  الحياة، عن طريق طرح  وفي  الم�سرح، 

والجمهور العربي، ودرا�ستها، وتحليلها ب�سكل ي�سيء الجوانب الخفية 

فيها، ومن ثم تحفيزه على العمل لتغيير واقعه نحو الأف�سل، وهو 

اأن يورطهم كي يواجهوا  اأن ي�سرك الآخرين في هذه الأ�سئلة،  يريد 

ل  الكبيرة  الق�سايا  لأّن  الكبيرة،  الق�سايا  يواجهوا  اأن  قبل  اأنف�سهم 

يمكن اأن تواجه اإّل من خالل �سجاعة داخلية تتجاوز الزيف والنفاق 

والرغبات اأو ال�سهوات العار�سة، مركزاً علي مكا�سفة الإن�سان لرغباته 

وتطلعاته.

وم�سرحياته مليئة وغنية بالحديث عن معالجة الق�سايا التي تقلق 

الإن�سانية، كمعالجته لم�ساألة الظلم في م�سرحية »الجراد«، وق�سية 

الفقر والت�سرد في م�سرحية »جثة على الر�سيف«، وم�ساألة الرجولة، 

والخوف  الدبابي�س«،  »لعبة  في  والنفاق  الرجال«،  يلعب  »عندما  في 

من ال�سلطة ال�ستبدادية في »الفيل يا ملك الزمان«... وفي م�سرحية 

من  الرجل  مواقف  تبدل  ق�سية  ويعالج  يطرح  الملك«،  هو  »الملك 

الأ�سلية  وروؤيته  اآراءه  فيتنا�سى  القوى،  تلك  وم�سارعة  ال�سر،  قوى 

بيئة  اإل���ى  الأ���س��ي��ل  ان��ت��م��اءه  يتنا�سى  ك��م��ا  وممثليها،  ال��ق��وى  لتلك 

اجتماعية تمتلك روؤية واأحالماً تختلف عن اأحالم التم�سك بالعر�س 

النا�س  اأق��رب  اإلى حد تجاهل  اأ�سله،  وال�سلطة، فيفترق ويغترب عن 

الفقيرتين، وهو قابع على عر�س الحكم...وفي  اإليه كزوجته وابنته 

�سد  والتعبئة  التحري�س  ذروة  يبلغ  ال�����س��راب«،  »ملحمة  م�سرحيه 

والمال  ال�سلطة  بين  التحالف  والطغيان، �سد هذا  والإف�ساد  الف�ساد 

والمقموع.  المتخلف  المجتمع  في  المريع  وال�سعف  الدين  ورج��ال 

ق�سايا  لمختلف  معالجته  يطرح  زماننا«،  من  »ي��وم  م�سرحية  وف��ي 

الف�ساد الذي يلوث اأطهر القيم الإن�سانية، وينخر المجتمعات من قبل 

طغم وطوابير فا�سدة مف�سدة، وا�سعاً الفوا�سل والنقاط والعالمات 

ان�سغل  ال��ذي  الت�سيي�س«  و«م�����س��رح  التنفي�س«  »م�سرح  بين  ال��ف��ارق��ة 

العري�سة،  الجماهير  وطموح  وم�ستقبل  بم�سير  م�سيره   رابطاً  به، 

والكرامة،  الحرية،  مثل  الإن�سانية:  المثل  عن  الدفاع  في  ومتفانياً 

واإغناء حياته  اإن�سانيته،  وتعميق  الإن�سان،  بناء  �سبيل  والعدالة، وفي 

معرفته  واإث���راء  جمع  اإل��ى  ج��اه��داً  المتح�سرة،  الإن�سانية  بالثقافة 

بمجمل التجارب الم�سرحية العالمية القديمة والحديثة، وتوظيفها 

في خدمة م�سرحه التجديدي... متعمقاً في اأغوار النف�س الب�سرية، 

باحثاً ع��ن اأ���س��ب��اب ال��ت��ح��ولت وال��ت��غ��ي��رات ال��ت��ي ت��ط��راأ على الإن�����س��ان، 

لت�سبح م�سرحياته مراآة الع�سر الذي عا�س فيه.

 هناك محاوالت لتأسيس نمط جديـد 
من المسرح الراقص، والغنائي، 

والمونودرامي ، والديني الطقسي، 
ومسرح الشارع، والمسرح التشكيلي.
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 تحمل مسيرة سعد اهلل ونوس من 
بذور الثورة الواعية على التخلف، 

واالستبداد، والظلم، والقهر، خير شاهد 
على مسؤولية المثقف تجاه مجتمعه 

الم�ستقبل  م�����س��رح  ح���ول  ال��م��ت��ف��ائ��ل   ب���ال���راأي  اأي�����س��ا  ه��ن��ا  ون�ست�سهد 

 Benedict ناتينجيل()  )بندكت  النجليزي  الم�سرحي  للناقد  

التايمز ، والناقد  Nightingale( رئي�س ق�سم الم�سرح ب�سحيفة 
فنجده  الأمريكية ،  تايمز”  “نيويورك  ل�سحيفة  ال�سابق  الم�سرحي 

التليفزيون  مناف�سة  ب��رغ��م  الزده�����ار،  م��ن  م��زي��داً  للم�سرح  ي��ت��وق��ع 

قوة  م��ن  الم�سرح  ف��ن  ب��ه  يتميز  لما  وذل��ك  له ،  الف�سائية  وال��ق��ن��وات 

ل  بما  والم�ساهد،  الفنان   بين  المبا�سر  الإن�ساني  الت�سال  وجاذبية 

يقارن بجاذبية الفن اللكتروني ، واأفالمه المعلبة والم�سورة ، وحيث 

تنوب �سورة الفنان عن الفنان نف�سه في اللقاء بالم�ساهد ..  لقاء غير 

ال�سورة  تقدم  التي  الكاميرا  ثالث هو  و�سيط  يتم من خالل  مبا�سر 

بديالً عن الفنان نف�سه .

اإلي  اأن يتجه م�سرح الم�ستقبل  ثم يتوقع الناقد )بندكت ناتينجيل( 

تزكية معمار الم�سرح ال�سغير بدل من  الم�سرح الكبير ، وقدم مثالً 

علي ذلك بم�سرح لينلتون القومي البريطاني ذي الأربعمائة مقعد، 

بديالً عن م�سارح الألف مقعد وما فوقها ، وح�سب راأيه،  يعود ذلك لأن 

�سالة الم�سرح الكبيرة ت�سعف حميمية اللقاء بين الفنان والم�ساهد 

تلك  ال�سغيرة  الم�سرح  �سالة  تحقق  بينما  المبا�سر ..   وات�سالهما 

المرادف  هو  الم�سرح  اأن  موؤكداً  بينهما ،  الخا�سة  ال�سحرية  العالقة 

في  ت��اأت��ي  ق��د  الم�سرحية  الن�سو�س  اإن  فيقول:  للدراما ،  الطبيعي 

الم�سرحي  الخطاب  من  دائما  تتاألف  ولكنها  تقليدية،   غير  اأ�ساليب 

والحوار ،  ول توجد و�سيلة اأخري لتج�سيد الأفكار وطرح الق�سايا في 

الم�سرح غير الدراما المكتوبة  ) اأي الن�سو�س الم�سرحية المكتوبة (، 

والموؤلف الم�سرحي �سيجد اإقبال اأكثر علي م�سرحيته حين يقدمها 

الم�سرح بلغتها التي كتبت بها ، و�سيالقي انتباهاً من الجمهور لكلماته 

لل�سينما  نف�سه  الموؤلف  كتبه  فيلم  م�ساهدة  في  انتباههم  من  اأكثر 

حولنا ،   التليفزيوني  البث  ن�ساط  ت�ساعف  وكلما  التليفزيون .،  اأو 

و�سيتعاظم  الكلمات،  علي  القائم  بالم�سرح  النا�س  �سغف  �سيت�ساعف 

�سغف النا�س بذلك التعبير وعمقه ، وقوته علي اكت�ساف اأعماق النف�س،  

ومناق�سة التفا�سيل،  و�سيزداد ا�ستياق النا�س ل�سحر و�ساعرية اللغة. 

الم�سرح  م�ستقبل  يكاد  تقدم،  ما  �سوء  في  �سفافية   وع��دم  �سبابية   

العربي  في �سوء ما حدث ويحدث  يتلم�س طريقه ب�سعوبة ب�سبب 

ال�سبابية وعدم ال�سفافية التي تغلف الخارطة ال�سيا�سية، وانعكا�ساتها 

الجتماعية والثقافية والفنية، ولربما تكون النتائج التي  نتوخها من 

خطابات الم�سرح العربي مخيبة لالآمال،  مع تمنينا اأن تكون  محققة 

لها في بيئة حيوية، بعيداً عن الجمود والت�سلب والت�سنج والتخلف 

والقمعية،  الرجعية  ال�سيا�سات  خلفتها  التي  الحريات،  وكبت  الفني  

وموقفها من عموم الثقافة والفنون، والم�سرح منها ب�سكل خا�س.

     وعليه، فاإنه ل بد اأن يقوم  م�سرح الم�ستقبل على روؤية وا�سحة، 

وعلى اأن تكون له رهانات اأ�سا�سية وحيوية، باعتبار اأن الم�سرح عامل 

من عوامل التنمية الإن�سانية والب�سرية ال�ساملة.

م�سرحية  ا�ستراتيجية  على  ن��راه��ن  اأن  ال�����س��روري  م��ن  يكون  وب��ه��ذا 

عربية تاأخذ في عين العتبار، وتراعي كل رهانات المرحلة المقبلة 

بكافة تفا�سيلها وتوقعاتها .

اإليه  الم�ستقبل  بال�سرورة يحتاج ل�ستراتيجية جديدة تعيد  م�سرح 

وال��روؤي��ة  الفكر  لأ�سحاب  ويحتاج  العربي،  الربيع  ه��ذا  بعد  عافيته 

عليهم  اأن  اإل  والفنانين،  والكتاب  المفكرين  دور  وه��ذا  الحقيقية، 

اأخ��رى لبنائه من  اأحواله مرة  النظر في  اأن يتجهوا للم�سرح، ويعاد 

الإن�سان  وب��ن��اء  الم�سرحي،  الفكر  بناء  علي  العمل  م��ن  لب��د  ج��دي��د، 

والمكان اأي�ساً، بمعني اإعادة هيكلة كل �سيء، لأن الم�سرحيين تقع علي 

عاتقهم م�سئولية كبيرة تجاه هذه الثورة في الفترة القادمة، وتتمثل 

هذه الم�سئولية في مواكبة نب�س ال�سارع، �سعياً في �سبيل ازدهار كبير 

اأن ا�ستيقظنا على الثورة، فمع هذا المناخ الجديد  في الم�سرح، بعد 

والمطالب الم�سروعة والحراك الجتماعي وال�سيا�سي والقت�سادي، 

�سيعود الجمهور للم�سرح، طالما اأن الإح�سا�س بنب�س ال�سارع عاد اإليه، 

اأن نعيد الم�سرح ليلعب دوره الحقيقي، والآن لدينا الفر�سة  وعلينا 

الفنون  اأك��ادي��م��ي��ات  وم��ع��ا���س��دة   بم�ساندة  الأف���ك���ار،  وط���رح  للتعبير 

بين  فاعل  ح��وار  لخلق  �سعياً  الم�سرحية،  الفنون  وكليات  ومعاهد  

تيارات الم�سرح المختلفة، ومخاطبة جماهيرها العري�سة، والو�سول 

اإلى اأف�سل اأ�سكال التوا�سل الجمالى مع المجتمع.

العربية  ال��دول  في  الم�ستقبل   م�سرح  من  اأن  وناأمل  نتمنى  وعليه،   

- بعد تلم�س ما �ستوؤول اإليه الثورات العربية، وما اأفرزته من جملة 

اأن يحاول  المعطيات الإن�سانية والجتماعية بعيداً عن النفعالية - 

اإلى كل ما يحيط بالوطن العربي، ولي�س  اجترار الثورات  الإن�سات 

ب�سكل منعزل عن ق�سايا وهموم الإن�سان العربي، ليكونوا في م�ستوى 

التغيير  النفي�س في �سبيل  اأن دفعت  ال�سعوب وانتظاراتها، بعد  اأفكار 

والحرية.
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تغيب  حين   .. ال��ع��راق��ي  الم�سرح  م�ستقبل  ف��ي  خليل،  فا�سل   -
-30 الأح��د   - الكترونية  الخ�سبة  -.مجلة  الم�سرح  عن  العافية 
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-  ال�سنة 124- العدد 2000 اأكتوبر 15 - 10 - 2000

 - الم�سرحي  الف�ساء  في  الجزائرية  ،الثورة  ثلي��الني  اأح�سن   -
منتدى م�سرحيون.2009.

 http://theaterforthefuture.com
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اللجنة العليا للمهرجان
عميد املعهد ورئي�س املهرجان

د. فهد من�شور الهاجري
مدير عام املهرجان

د. راجح املطريي
املن�سق العام للمهرجان

د. اأمين اخل�شاب
امل�سرف على الندوات الفكرية

د. علي عبداهلل حيدر
امل�سرف على العرو�س امل�سرحية

د. عبداهلل حممد العابر
رئي�س حترير الن�سرة اليومية

د. في�شل حم�شن القحطاين
رئي�س جلنة العالقات العامة

د. بدر خالد الدلح
مدير املوقع الإلكرتوين

د. طارق جمال
رئي�س جلنة التجهيزات الفنية

اأ. فهد املذن
امل�سرف على املعر�س الفني

اأ. هند البابطني
مدير التحرير

احل�شيني البجالتي
رئي�س املركز الإعالمي

اأ. مفرح ال�شمري
نائبة رئي�س املركز الإعالمي

غادة عبداملنعم
اأع�ساء املركز الإعالمي

حافظ ال�شمري
م�شاري حامد
مفرح حجاب
فالح العنزي

عبداحلميد اخلطيب
ت�سميم واإخراج الن�سرة اليومية:

اأحمد اأنور
ت�سوير:

حممد با�شل ال�شعد
اأحمد اال�شتاد
في�شل عامر
حمد الهويل

www.hioda.net

الخطاب المسرحي
رئي�س تحرير الن�شرة

بقلم: د. في�سل القحطاني

درا�سة  عند  تبرز  التي  الإ�سكالية  اإن       

ال��خ��ط��اب وت��ح��ل��ي��ل��ه، ت��ك��م��ن ف���ي ت��ح��دي��د 

التخ�س�س  اأي  ال��خ��ط��اب،  ه���ذا  م��الم��ح 

تحليل  اأن  ذلك  الخطاب،  يت�سمنه  ال��ذي 

ال��خ��ط��اب ال���روائ���ي ي��خ��ت��ل��ف ع���ن تحليل 

الغائية  ت�سكل  كما  الم�سرحي،  الخطاب 

يقل  ل  اآخ����راً  اإ���س��ك��الً  التحليل  وراء  م��ن 

الأب��رز هنا،  �سابقه، والإ�سكال  تعقيداً عن 

ي��ك��م��ن ف��ي ت��ع��ددي��ة ال��ت��ع��ري��ف��ات لمفهوم 

ال���خ���ط���اب، وه����ذا م���ا اأوج����دت����ه ال��ت��راج��م 

اأو  المعجمي  الخطاب  فتعريف  العربية، 

اللغوي ل يلبي ول يدرك تعددية منجزات العر�س الم�سرحي، فالخطاب الفردي 

القائم على الملفوظ، له نظامه الخا�س الذي يقوم على تحليله، وربط دللته 

واإنتاج المعنى فيه، اإل اأن الخطاب الم�سرحي يرتبط بتقنيات الكتابة وجماليات 

العر�س، لأن الخطاب الم�سرحي عبارة عن موؤ�س�سة اإبداعية م�ستركة، ل يمكن 

ف�سل جزء منها عن الآخر.

     اإن الخطاب الم�سرحي يتجاوز الحدود المر�سومة في بع�س التعريفات التي 

الم�سرحي،  الخطاب  كل  هو  لي�س  ودللت��ه  فالم�سطلح  العربية،  اإل��ى  ترجمت 

فهناك فن الإخراج الذي يج�سد الخطاب، وي�سفي اأبعاداً اأعمق على الم�سطلح 

وخطابه، والممثل وال�سينوغرافيا في الم�سرح، يعتبران من المحركات الرئي�سة 

ل�سنع الخطاب من ِقبل مخرج العر�س الم�سرحي، لذا، فاإن الخطاب الم�سرحي 

الم�سرح،  في  لفظياً  الخطاب  تحليل  اأردن��ا  لو  وحتى  المنطوقة،  اللغة  يتجاوز 

على  يقوم  الم�سرح  لأن  �سردي ملفوظ،  اأي خطاب  يختلف عن  اأي�ساً  ذلك  ف��اإن 

المخاطب  من  الملفوظ  اليومي  الخطاب  بين  اختالفاً  هناك  اأن  وبما  الفعل. 

عملية  وج��ود  من  بد  فال  الممثل،  من  المنطوق  الم�سرحي  والخطاب  نف�سه، 

الدرامية،  اإلى خطاب يخ�سع لالعتبارات  اليومي  اأو معالجة للخطاب  تحويل 

كل  فيه  تكتمل  موجه  خطاب  ه��ي  ب��ل  ك��الم،  مجرد  لي�ست  الم�سرح  ف��ي  فاللغة 

تحل  اأخ��رى،  اأحيان  في  اأن��ه  اإل  فيه،  اأ�سا�سي  عن�سر  واللغة  الخطاب،  متطلبات 

الحركة بجميع اأ�سكالها محل الخطاب الملفوظ، فالبانتومايم مثالً له خطابه 

الم�سرحي-  اأن الخطاب  اآخر على  الإيمائي الذي يخلو من الكالم، وهذا دليل 

واإن تقاطع في كثير من الأحيان مع الخطاب الأدبي- اإل اأنه يتمتع بخ�سو�سيته 

التي تختلف عن اأي خطاب اآخر فني واأدبي، وهذه الخ�سو�سية تكمن في اأن هذا 

الفن هو تج�سيدي حي، ينب�س بالحياة ويتفاعل معها. 
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ال�ستاذ هاني الن�سار مع طالب المعهد ا�ستعدادا لم�ساعدة الفرقة اليطالية في تجهيزات العر�س

عر�س اليوم

- م�سرحية حديقة دائرة الأحالم       تاأليف واإخراج جماعي

اكاديمية الم�سرح بروما - اإيطاليا


