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العالم االفتراضي

ال أهتم  ..فلنحيا الحياة بد ًال من وصفها
يف مونولوج موجه مبا�شرة �إىل اجلمهور،
يتجه املمثل �شارح ًا ر�سالة العر�ض ،التي
تتلخ�ص يف الدعوة للتوا�صل بني جميع الب�شر
بع�ضهم البع�ض دون حواجز  ..وتبادل الأفكار
ب�ين �شعوب ال�ع��امل وك��أن�ه��م �أ� �س��رة واح��دة،
ويحذر� ،إذا مل تتحقق ر�سالته� ،سيعي�ش الب�شر
وحيدون يف عامل مليء بالو�ساو�س .ويف نهاية
املونولوج ي�ؤكد �أنه ميتلك الأ�سلحة الالزمة
للتغلب على كل من يقف يف طريقه لإيجاد
ال�سعادة امل�شرتكة بني الب�شر� ،آم ًال �أن ي�صبح
اجلمهور بعد م�شاهدة ه��ذا العر�ض �أك�ثر
تفا�ؤ ًال مب�ستقبل �أف�ضل.
هكذا يبد�أ العر�ض امل�سرحي «ال �أهتم»،
ال��ذي �أوح��ت لنا بدايته �أن��ه ينتمي للم�سرح
امللحمي با�ستعارة هذه التقنية الربيختية،
التي ت�صر على �أن حديث املمثل للجمهور،
ما هو �إال خطاب مبا�شر يعر�ض من خالله
(املمثل) �أقواله ك�شاهد املحكمة ،ولكن املتابع
للعر�ض� ،سرعان ما يدرك �أن املخرج ا�ستعار
هذه التقنية فقط يف بداية العر�ض ويف نهايته
على نحو ما �سيت�ضح لنا� ،أما بقية العر�ض،
فهو ينتمي للم�سرح املعا�صر ال��ذي يرف�ض
التقيد مبدر�سة حمددة يف الإخراج امل�سرحي،
ومل يعد يعرتف بتلك امل�سميات.
وب�ع��د ال�ب�رول ��وج ،ت �ب��د�أ ل��وح��ات العر�ض
امل�سرحي ،وال�ت��ي ت�ب��د�أ بلوحة ت�صور ح��وار
ال�شباب وه��م يتبادلون ال�ع�ب��ارات وال�صيغ
امل ��أل��وف��ة يف الفي�س ب��وك مثل «�أع�ج�ب�ن��ي»،
و«بلوك» ،و«اخل��روج من املجموعة» ،و«تاج»،
و«الدعوة لالن�ضمام للعبة الكاندي كرا�ش»
� ...إلخ ،ويبدو كل منهم منعز ًال يف عامله ،فال
�أحد ينظر للآخر خالل تبادل احلوار  -وهو
الو�ضع الطبيعي للتوا�صل بني �أنا�س تتباعد
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ب�ي�ن�ه��م امل���س��اف��ات
 ل�ي�ت���ض��ح م�غ��زىالعر�ض امل�سرحي
ال�� � � � � ��ذي ي� ��دي� ��ن
و� �س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل
االج�ت�م��اع��ي ال��ذي
خلقت هذه الفجوة
ب�ين ال�ب���ش��ر ،وهنا
تكمن املفارقة ،فرغم �أن برولوج البداية يحدد
بو�ضوح �أن هدف العر�ض هو �إيجاد التوا�صل
بني الب�شر يف كافة �أرج��اء العامل ،ورغم �أن
و�سائل التوا�صل االجتماعي ُيفرت�ض فيها �أن
حتقق ه��ذا ال�ه��دف� ،إال �أنها ب��د ًال من ذلك
تزيد الب�شر ابتعاد ًا ،وتخلق بينهم احلواجز،
وه��و م��ا يت�ضح خ�لال اللوحة التالية ،التي
يقوم فيها الفتى بحذف �صديقه على الفي�س
«�أمربتو» من قائمة الأ�صدقاء ملجرد مزحة مل
يفهمها ،وعندما يفهم �أنه ميزح ،يعيده مرة
�أخ��رى للقائمة ،وبهذا ي�ضع العر�ض �أيدينا
على نقطة هامة ،وه��ي �أن ح��وار (ال�شات)
ال ُيف�صح عن الق�صديات الفعلية للمتحدث،
�ال من ط��رق التعبري الإن�ساين التي
لأن��ه خ� ٍ
وهبها اهلل للب�شر وم�ي��زه��م بها ع��ن بقية
خملوقاته ،وذلك على م�ستوى نربة ال�صوت
ذات الداللة �أو الإمياءة اجل�سدية ال�شارحة،
ولعل ه��ذا م��ا جعل م�صممي ط��رق ال�شات
يبتكرون (الإميو�شنز  )Emotionsالتي تعرب
عن احلالة املزاجية ل�صاحب العبارة ،كبديل
عن التوا�صل الإن�ساين احلميم.
ويف لوحة تعبريية متقنة ،يتظافر فيها
التعبري بالكلمة مع التعبري املرئي ،ي�أمر �أمربتو
اجلميع بو�ضع هواتفهم الذكية على الأر�ض،
فهو يريد تعلم الرق�ص الأمريكي الالتيني،
د� .أمين اخل�شاب

ويريد �أن يلتقي ب�أ�صدقاء حقيقيني ،بد ًال من
ال�صداقات الوهمية عرب الفي�س بوك .ويجرب
الباقون الأمر ،ويبد�أون يف التوا�صل احلي مع
بع�ضهم البع�ض ،بعد �أن تنبهوا للأمر�( :أنا
مري�ض حق ًا م��ن ه��ذه ال�ع�لاق��ات الوهمية.
النا�س مل يعودو قادرين على التحدث وجه ًا
ل��وج��ه) .ولكن توقف االت�صال بالإنرتنت،
ي�صيبهم بحالة من الهلع ،ومي��دون �أيديهم
لأعلى وك�أنهم ينتظرون املطر الذي �سي�سقيهم
بعد عط�ش .وهكذا تف�شل حماولة ا�ستبدال
التوا�صل احلميمي بالتوا�صل الوهمي عرب
االنرتنت ..وي�أتي هذا املعنى �صراحة يف قول
�أحدهم�( :إن احلديث وجه ًا لوجه �أمر ممل
للغاية  ..لي�س له �سحر).
وي ��أت��ي امل�شهد الرئي�سي يف امل�سرحية،
عندما يلتقي الفتى والفتاة وجه ًا لوجه بعد
�أن تالقيا عرب الإنرتنت ،وجمع بينهما احلب
ال�بريء ،ومع ذلك ف��إن الآخرين يعرت�ضون
هذا احلب ،ويهددونهم بن�شر �صورهم عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي ،وبالفعل ،ينفذون
تهديدهم ،ويلتقطوا لهم ال�صور .ويج�سد
املخرج ه��ذه الوح�شية املجتمعية من خالل
رق�صة عنيفة ،تدين وح�شية العامل �إزاء كل
ما هو بريء ونقي.
ويف النهاية ت�أتي
ال��دع��وة �إىل البداية
� ..إىل ال �ف �ط��رة ..
�إىل الطبيعة � ..إىل
رائ � �ح� ��ة الأم ال �ت��ي
نت�شممها �أط� �ف ��ا ًال..
ويف ل��وح��ة ت�ع�ب�يري��ة
�أب �ل��غ م��ن �أي ح ��وار،
ي��رق�����ص ك� ��ل اث �ن�ين
وهما متباعدين ،وكل
منهما يطالع موبايله،

فهما مع ًا ،ولي�س مع ًا يف الوقت ذات��ه ..وكما
بد�أت امل�سرحية تنتهي ،فيتقدم �أحد املمثلني
بخطاب مبا�شر للجمهور ،يدعوهم فيه �أن
يحتفلوا باحلياة بد ًال من �أن ي�صفوها( :نحن
بحاجة �إىل ال�صمت� ،إىل وق��ت للجلو�س
باملنزل بعيون مغلقة ،و�أخذ ق�سط من الراحة
مع �أمهاتنا و�آبائنا ،ومد يد العون لأخوتنا
و�أخواتنا )...
وت�ستجيب املجموعة  -خالل �إلقاء املونولوج
اخلتامي  -فتنفلت منهم موبايالتهم ،وي�شعر
كل منهم بالآخر ،وتظهر على �شا�شة املوبايالت
عبارة (ع�ش الآن �( ،) Live nowأنا بحاجة
�إليك  ،)I need youلتكتمل الدعوة التي
تبناها العر�ض  ..الدعوة للتوا�صل الإن�ساين
ال��ذي هدمته تلك االخ�ت�راع��ات احلديثة،
ويتخل�ص املمثلون من قيودهم  ،وهو ما يتم
التعبري عنه داللي ًا بتمزيق ال�ستارة ال�شفافة
يف اخللفية ،ونزع �أغطية الر�أ�س والقفازات
ال���س��وداء ،ويف خدعة ب�صرية ،يرقد ثالثة
مم�ث�ل��ون ع�ل��ى الأر�� ��ض وق��د غطتهم بقايا
ال�ستارة املمزقة ،وعندما ينه�ضون نكت�شف �أن
مالب�سهم قد حتولت �إىل مالب�س بي�ضاء ،بينما
املمثالن الآخ��ران (الفتى والفتاة) ينف�ضون
مالءة بي�ضاء معطرة
بعطر الطفولة تن�شر
رائ �ح �ت �ه��ا يف ��ص��ال��ة
املتفرجني ،مبا يوحي
بعودتنا �إىل الطفولة،
�إىل �أ�صولنا وبراءتنا.
ه���ذا ه ��و ت�سل�سل
الأح ��داث يف العر�ض
امل���س��رح��ي «ال �أه �ت��م»
ال� ��ذي ات �ب��ع �أ� �س �ل��وب
ال �ل��وح��ات املنف�صلة
ال �ت��ي جت�م�ع�ه��ا ثيمة

الفيديو بروجيكتور و�ضوء املوبايل لعبا الدور الأكرب يف �سينوغرافيا العر�ض
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�أ�سا�سية( ،وه��ي ا�ستعارة بريختية �أي�ض ًا)،
�أما عن التناول الفني ،فقد ا�ستخدم املخرج
 Bevilacquaخ�شبة امل�سرح عارية متاما
من �أي ديكورات ،ويف اخللفية �ستارة �شفافة
تنعك�س عليها م�شاهد م�صورة م��ن ن�سيج
ال �ع��امل االف�ترا� �ض��ي للتوا�صل ال��وه�م��ي بني
الب�شر ،واعتمد يف ت�شكيل الفراغ امل�سرحي
على الإ�ضاءة املنعك�سة من املوبايالت ،والتي
�شكلت الوحدة الت�شكيلية الرئي�سية يف العر�ض،
فتارة ينعك�س �ضوء املوبايل على وجوه املمثلني
ليكون هو ال�ضوء الوحيد على خ�شبة امل�سرح،
فال ن��رى �إال وجوها باهته تغلفها الوحدة،
وت��ارة تنعك�س �إ��ض��اءة املوبايالت بقوة على
�سطح ال�ستارة ال�شفافة ،وت��ارة �أخ��رى ت�أتي
من خلفها لت�صنع تكوينات �ضوئية ترق�ص
�أح�ي��ان��ا يف دوائ ��ر ،كما ا�ستخدمت �إ��ض��اءة
املوبايالت بالفال�ش لتلدغ �أعني املتفرجني،
وذل��ك يف م�شهد الهجوم على املحبني ،فلم
تكتف ع�صابات الفي�س بوك بانتهاك العالقة
الربيئة بني الفتى والفتاة ،و�إمنا انتهكت �أي�ض ًا
جمهور املتفرجني.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ه��ذه الإ� �ض��اءة اخلا�صة
من م�صدر �ضوئي غري تقليدي ،ا�ستخدمت
الإ�ضاءة اجلانبية احلمراء يف حلظات جت�سيد
ال �ع �ن��ف امل�ج�ت�م�ع��ي،
وال � � �ب � � ��ؤر ال �� �ض��وي��ة
امل�ح��ددة التي ت�سقط
ع �ل��ى امل �م �ث��ل ر�أ� �س �ي � ًا
فت�ضعه يف عزلة تامة.
�أي�ض ًا ك��ان للتعبري
احل ��رك ��ي دور كبري
يف ت���ش�ك�ي��ل ال� �ف ��راغ
امل���س��رح��ي ،كما لعب
دور ًا �أ�سا�سي ًا يف دراما
ال� �ع ��ر� ��ض يف ب�ع����ض

الأحيان ،فعلى �سبيل املثال ،ا�ضطلع  -بدون
كلمات  -بتج�سيد حالة الوح�شية املجتمعية،
كما عرب عن املعاناة ال�شديدة التي يتعر�ض
لها ال�شباب من �إدمان هذه الو�سائل ،وذلك
يف تلك اللوحة التي ت�شابكت فيها �أيديهم
يف �شكل دائرة ،و�أخذوا ينتف�ضون على �إيقاع
املو�سيقى ال�صاخبة ،بينما يغمر امل�سرح
�ضوء متقطع يزيد من توتر اجلمهور ،ويدفع
يف نف�سه النفور من تلك احلالة اله�ستريية
ال�ت��ي �أ� �ص��اب��ت جمتمعاتنا احل��دي�ث��ة ج��راء
التكنولوجيا امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي مل ن�ستطع �أن
ن�ستوعب مميزاتها ،وغرقنا يف �سلبياتها.
�إن عر�ض «ال �أه �ت��م» يقدم لنا منوذج ًا
للعرو�ض الغربية التي ميكن �أن ن�ست�ضيفها
يف بالدنا العربية ،فهي تقدم ل�شبابنا ر�ؤية
ب�صرية خمتلفة يف اعتمادها على ب�ساطة
التعبري املرئي ،وب�ساطة طرح الفكرة (رغم
عمقها) دون ت�شنج �أو ادعاء ،ويف ذات الوقت،
ال مت�س تقاليدنا وثقافتنا وقيمنا العربية،
�إذ تتناول م�شكلة جمتمعية يعاين منها كافة
ال�شباب يف دول العامل ،ومنها �شبابنا الذي
�أدم��ن ه��ذه الو�سائل ،ولعلها تكون �صيحة
حتذير تنبه ال�شباب
العربي خلطورة هذه
الو�سائل التي اخرتعها
ال�� �غ� ��رب ،وه � ��م م��ن
ينتقدوها ،وي�ح��ذروا
م� ��ن �أ� � �ض� ��راره� ��ا يف
فنونهم ،وخا�صة فن
امل�سرح باعتباره الفن
الأكرث ت�أثري ًا.
د� .أمين اخل�شاب

ال�ستارة ال�شفافة الوحدة الديكورية الوحيدة
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أطلع ضيوفه على مكتبته ..ووعد بإهداء المعهد مجموعة من كتبها

السريع أولم على شرف
إدارة وضيوف المهرجان

د .فهد الهاجري و�أ .عبدالعزيز ال�رسيع و د .جان ق�سي�س و د .يو�سف ال�صفران

كتب مفرح حجاب:
�أق� ��ام ال �ك��ات��ب ال �ق��دي��ر �أ .ع�ب��د العزيز
ال�سريع� ،أم�س حفل غداء على �شرف �إدارة
و�ضيوف مهرجان «الكويت الدويل للم�سرح
الأكادميي» ،يف منزلة مبنطقة م�شرف ،حيث
اعتاد �أ .ال�سريع� ،أن يجمع امل�سرحيني يف بيته
�أثناء املنا�سبات امل�سرحية والأدبية التي تقام
يف الكويت.
وقد �شهدت امل�أدبة ح�ضور عدد من �ضيوف
املهرجان ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س باملعهد
ال�ع��ايل للفنون امل�سرحية ،تقدمهم عميد
املعهد  -رئي�س املهرجان د .فهد الهاجري.
بدوره �أعرب د .فهد الهاجري ،عن �سعادته
بهذا اللقاء ،الذي يعرب ب�صدق عن اخل�صال
اجلميلة والعادات املت�أ�صلة لدى �أهل الكويت
يف املنا�سبات ،م�ضيف ًا« :ه��ذه ع��ادة جميلة

اعتدنا دائ �م � ًا عليها م��ن ه��ذه ال�شخ�صية
اجلميلة ،ومل يكن الأمر جمرد حفل غداء،
بقدر ما حمل الكثري من املعاين الإن�سانية
ال�صادقة» ،م�شري ًا �إىل �أن �أ .ال�سريع ،قد �أطلع
احل�ضور على ما حتتويه مكتبته الكبرية،
ووعد ب�إهداء املعهد جمموعة من هذه الكتب
لإثراء مكتبة املعهد.
م��ن ناحيتها �أع��رب��ت الفنانة القديرة
وف��اء احلكيم ،مدير مهرجان �شرم ال�شيخ
الدويل للم�سرح ال�شبابي ،عن �سعادتها بهذه
الدعوة الكرمية من الكاتب القدير �أ .عبد
العزيز ال�سريع ،قائلة�« :سعدت بلقاء هذه
القامة الكبرية ،ال��ذي يعد رم��ز ًا من رموز
الثقافة والفن الكويتي ،وقد ترك �أثر ًا كبري ًا
يف م�سرية امل�سرح الكويتي خالل اخلم�سني
عام ًا املا�ضية ،وهو بالت�أكيد خري اختيار من
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قبل اللجنة العليا
مل �ه��رج��ان ال�ك��وي��ت
ال��دويل الأك��ادمي��ي
ليكون هو �شخ�صية
ال� ��دورة ال�سابعة،
ك�م��ا �أ� �ش �ك��ره على
ح�ف��اوة اال�ستقبال
وال�ضيافة».
من جانبه �شدد د .نبيل بهجت ،امللحق
الثقايف امل�صري بدولة الكويت ،على �أن اللقاء
ك��ان حف ًال ثقافي ًا �إن�ساني ًا بامتياز ،نظر ًا
حلالة الدفء واحلفاوة التي مل�سها ال�ضيوف،
م�ضيف ًا« :لقد تبادلنا �أط��راف احلديث يف
ح�ضرة قامة كبرية مثل �أ .عبدالعزيز ال�سريع،
وجمع من الأكادمييني وامل�سرحيني ،وكان �أهم
ما طرح هو الدفع ب�أجيال ال�شباب يف ال�ساحة
الفنية مبا يحفظ للأوطان م�ستقبلها ،كما
جتولنا يف مكتبته ،والتي تعد مو�سوعة للأدب
والفنون ،فال�سريع له م�ساهمات يف خمتلف
النواحي الثقافية ،و�صاحب عطاءات كبرية،
وت�ك��رمي��ه يف ه��ذه ال� ��دورة م��ن «امل�ه��رج��ان

الأك � ��ادمي � ��ي» ،هو
تكرمي للإبداع.
واع� � � �ت� �ب ��ر د.
م��دح��ت الكا�شف،
�أ�� �س� �ت ��اذ ال�ت�م�ث�ي��ل
ب��امل �ع �ه��د ال� �ع ��ايل
للفنون امل�سرحية
بالقاهرة� ،أن احلفل كان لقاء بجزء من تاريخ
امل�سرح الكويتي ،ال�سيما �أن �أ .ال�سريع ،يعد
رائد احلركة امل�سرحية احلديثة يف ال�ستينيات
من القرن املا�ضي ،م�ضيف ًا« :ا�ستمتعت بلقاء
رمز ًا من رموز الثقافة والإبداع».
م��ن ناحيته ق��ال د .عمر نقر�ش ،رئي�س
ق�سم امل�سرح باجلامعة الأردنية�« :إن �أجمل
ما يف هذا املهرجان هي العالقات الإن�سانية
التي نلم�سها هنا يف دول��ة الكويت ،وتوجت
يف هذه ال��دورة بكرم �ضيافة الكاتب الرائع
�أ .عبد العزيز ال�سريع ،الذي كان �شخ�صية
املهرجان هذا العام ،وقد حتول الغداء �إىل
حفل ثقايف لتوقيع كتب هذه القامة الثقافية
الكبرية».

جانب من احل�ضور يف م�أدبة الغداء

د� .سامح مهران يف حديث جانبي مع �أ .منقذ ال�رسيع

د .عمر نفر�ش
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د .عبدالله العابر

�أم��ا د .عبداهلل
ال �ع��اب��ر ،الأ� �س �ت��اذ
ب��امل �ع �ه��د ال��ع��ايل
للفنون امل�سرحية،
فقد �أ�شاد ب�أجواء
اللقاء ،م�ؤكد ًا �أنه
ك� ��ان م� �ع�ب�ر ًا ع��ن
املحبة والألفة التي يتمتع بها �أهل الكويت،
ال�سيما �أنه كان يف ح�ضرة كاتب كبري ،ورجل
�صاحب �إ�سهامات كبرية يف تاريخ امل�سرح
بالكويت ،الفت ًا �إىل �أن ال�ضيوف ا�ستمتعوا
مبا ميلكه هذا الرائد امل�سرحي يف مكتبته
من مراجع تكفي ملئات الر�سائل والبحوث
الثقافية وامل�سرحية ،خ�صو�ص ًا �أنها منظمة
بطريقة �إلكرتونية حديثة «نظام الديجيتال».
بدوره �أكد مازن الغرباوي ،رئي�س مهرجان
�شرم ال�شيخ ال��دويل للم�سرح ال�شبابي� ،أن
ال�ل�ق��اء ك�شف ع��ن ال �ع��ادات اجلميلة لدى
ال�شعب الكويتي ،م�ضيف ًا« :ازدادت �أهمية
هذا اللقاء لأنه كان مقام كاتب كبري بحجم
�أ .عبدالعزيز ال�سريع ،ال��ذي ا�ستطاع �أن
�أ .مازن الغرباوي

ي� � �ث� ��ري الأدب
العربي بالعديد من
امل ��ؤل �ف��ات ،ف�ض ًال
ع��ن �إ��س�ه��ام��ات��ه يف
امل�سرح بالعديد من
امل��ؤل�ف��ات» ،م�شري ًا
�إىل �أن��ه �شعر بالفخر عندما �شاهد املكتبة
التي ميتلكها �أ .ال�سريع ،يف بيته ،والتي تدل
�أننا �أمام قامة ثقافية كبرية ،مثل حمفوظ
عبد الرحمن ،وجنيب حمفوظ.
من جانبه �أكد �أ� .أنور ح�ساين ،من جامعة
احل�سن ال�ث��اين باململكة املغربية� ،أن هذه
الزيارة مل تكن لبيت �أ .عبد العزيز ال�سريع،
ولكنها كانت زيارة ملتحف �أدبي ي�شرف دولة
الكويت ،وهنيئ ًا لها بهذه القامة الكبرية،
م�ؤكد ًا �أن هذا الكرم من عادات �أهل الكويت.
الفنانة القديرة وفاء احلكيم

�أ .عبدالعزيز ال�رسيع مع عدد من �ضيوفه
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السينوجرافيا ..مسرحة
لواقعية الصورة المرئية
د .عايدة عالم
ت�صوغ ال�سينوجرفيا ال�صورة املرئية بكافة
عنا�صرها ،من ديكور ومالب�س و�إك�س�سوارات
و�إ�ضاءة ،يف منظومة جمالية متناغمة داخل
ف�ضاء امل�سرح ،وحركته وانفعاالته داخل ف�ضاء
امل�سرح امل�صاغ �سينوجرافيا ،وفق الر�ؤية الكلية
ملخرج العر�ض.
ووفق ًا لطبيعة العر�ض امل�سرحي «ال�سمعي/
امل��رئ��ي» ،ف���إن ح�ضور ه��ذه ال�سينوجرافيا
يف العر�ض �أم��ر ال ف�ك��اك م�ن��ه ،منذ البناء
املعماري الثابت يف امل�سرح الإغريقي القدمي،
حتى دع��وة بيرت ب��روك احلديثة مب��ا �أ�سماه
(الف�ضاء الفارغ) ،والذي يعني �أن ثمة ف�ضا ًء
فارغ ًا ،ويظل فارغ ًا حتى يقتحمه �أي عن�صر
م��ن ع�ن��ا��ص��ر ال �ع��ر���ض امل���س��رح��ي ،في�صبح
م�سرح ًا ،ب�شرط �أن يخلق هذا العن�صر يف هذا
الف�ضاء حركة حيوية متتد يف املكان والزمان
مع ًا ،ولذلك ف ��إن الدينامية هي التي متنح
للم�سرح ح�ضوره ،وحتول الديكور الثابت �إىل
�سينوجرافيا دينامية ،فعندما ن�ضع كر�سي ًا
واحد ًا على مرتفع يف ف�ضاء فارغ ،تتوايل عليه
الإ��ض��اءة ب�ألوانها املختلفة ،وتت�صارع حوله
ال�شخ�صيات امل�سرحية م��ن �أج��ل احل�صول
عليه ،مما مينحه داللة كلية تقرتب من مفهوم
ال�سلطة ،يف ذات الوقت الذي تتغري فيه هذه
ال��دالل��ة م��ن �شخ�ص لآخ ��ر ،فقد ت�ك��ون لدى
�أحدهم �سلطة احلكم ،ولدى �أخر �سلطة املال،
ولدى ثالث �سلطة النوع.
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ال�سينوجرافيا،
�إذن لي�ست وج��ود ًا
دي� �ك ��وري� � ًا ث��اب �ت � ًا،
وال ه� � ��ي ل ��وح ��ة
ت�شكيلية ال تتحرك
عنا�صرها يف �أي��ة
حل�ظ��ة زم �ن �ي��ة ،بل
هي ح�ضور متغري يف كل حلظة بتغري عالقتها
ب��أح��داث امل�سرحية و�شخ�صياتها ،فعنا�صر
ال�سينوجرافيا ال�ت��ي ت�ب��دو ثابتة يف افتتاح
العر�ض امل�سرحي ،مثلم ًا هو احلال يف العر�ض
البولندي «توبا واملالئكة» ،حيث تبدو �أمامنا
يف ف�ضاء امل�سرح (ثالثة بانوهات) ممتلئة مبا
ي�شبه احلبال املتال�صقة ك�أنها �ستارة م�صمتة،
تو�ضع يف عمق امل�سرح ،حيث يتقدم البانوه
الأول «على اليمني» ،والثالث «على الي�سار»،
والبانوه الثاين «الأو�سط» ،بحيث ي�صنع ذلك
نوع ًا من كوالي�س امل�سرح بالن�سبة للممثل،
بينما تبدو (ال�ب��ان��وه��ات ال�ث�لاث��ة) بالن�سبة
للجمهور وك�أنهم (بانوه) واحد �أو �ستارة خلفية
ت�شغل عمق امل�سرح ب�أكمله ،تتحول �إىل �شا�شة
�سينما عندما ت�سقط عليها اللوحات املتحركة
من خارج امل�سرح ،كما تنفجر فيها احليوية
كلما نفذت من حبالها دمية من دمي العر�ض
العرائ�سي ،ويجري احلوار على هذه ال�ستارة
اخللفية بني الدمي ولوحات املباين ال�ساقطة
على ال�ستارة ،و�أي�ض ًا الر�سوم املتحركة التي
متر بني احلني والأخر ،معربة مع غريها من
د .عايدة عالم

العنا�صر عن الأجواء الأ�سطورية للم�سرحية،
وعامل اخليال الذي ت�سبح فيه ،وت�سبح معها
ال�سينوجرافيا يف حالة تتفق حيوي ًا ط��وال
العر�ض ،مما يحول الثابت �إىل متحرك دائم ًا
يف الف�ضاء امل�سرحي.
م�شاركة ال�سينوجرافيا هنا ،ويف كل عر�ض
�أخر ،ممثل درامي للأداء التمثيلي واملو�سيقي
امل�صاحبة والأغ��اين والرق�صات ،يف التعبري
ع��ن م�ضمون امل�سرحية وتو�صيل ر�سالتها
ل�ل�ج�م�ه��ور ،ف �ب��دون ال���س�ي�ن��وج��راف�ي��ا ي�صبح
العر�ض امل�سرحي املجرد �أداء حركي و�صوتي
يف ف�ضاء غري م�سرحي ،فما مينح �أي ف�ضاء
�سمة امل�سرحة هو ال�سينوجرافيا� ،سواء داخل
العلبة الإيطالية ال�سوداء غالب ًا� ،أو يف الأماكن
املفتوحة مثل احلدائق �أو ال�ساحات �أو الأماكن
الأثرية ،وذلك بقيام ال�سينوجرافر بتحديد
امل�ساحة التي �سيجري فيها التمثيل ،حتديد ًا لها
عن امل�ساحة التي يتواجد فيها اجلمهور� ،سواء
بالإ�ضاءة �أو برتتيب و�ضع مقاعد اجلمهور �أو
حتى بتحديد الأر���ض بـ (الطبا�شري) ،فمن
يدخل داخل امل�ساحة املحددة بالطبا�شري �أو
الإ� �ض��اءة ه��و م�سرحي ،وم��ن يكون خارجها
فهو اجلمهور الواقعي ،لأن ما يجري داخل
(م�ساحة  /ف�ضاء) العر�ض امل�سرحي ،هو واقع
مم�سرح ولي�س واقع ًا حقيقي ًا.
وبالتايل ف�إن املقعد يف الدائرة امل�سرحية
غري املقعد يف الواقع ،واملالب�س يف هذه الدائرة
امل�سرحية هي مالب�س مم�سرحة� ،أي تخ�ضع
ملا يريد تو�صيله امل�سرحي �إىل جمهوره من
دالالت خا�صة بعر�ضه امل�سرحي ،فالف�ستان
الأحمر مث ًال يحمل يف الواقع من دالالت حيوية
والبهجة وال�شباب ،بينما يكت�سب يف امل�سرح

دالالت مغايرة �إذا ما �أرتدته ليدي ماكبث،
يف م�سرحية �شك�سبري املعروفة ،فيحمل داللة
احلقد والدموية ،و�إذا ما �أرتدته مي�س جوليا،
يف م�سرحية �سرتندبرج ال�شهرية ،يحمل داللة
الإغواء ،فالزي يف امل�سرح غري الزي يف الواقع،
كما �أن الديكور والإك�س�سوارات يف امل�سرح
لي�ست كما يف الواقع ،فقر�ص خ�شبي مدهون
باللون الأبي�ض ،معلق يف ف�ضاء امل�سرح ت�سقط
عليه �إ��ض��اءة بي�ضاء ،في�صبح ق�م��ر ًا ،وكلما
تغريت �ألوان الف�ضاء عليه ،حمل داللة خمتلفة
مرتبطة بالدالالت الكلية للعر�ض امل�سرحي،
مثلما هو احلال يف م�سرحية لوركا ال�شهرية
(عر�س الدم) ،و�أي�ض ًا بالن�سبة للإك�س�سوارات
ف�إن تاج امللك لري ،يبدو للجمهور امل�شاهد تاج ًا
حقيقي ًا من الذهب ومر�صع بالياقوت ،بينما هو
يف احلقيقة م�صنوع من الورق املقوي املدهون
بطالء ذهبي اللون ،ومل�صق عليه قطع ًا مزيفة
من البال�ستيك ،املدهون �أي�ض ًا ب�ألوان توحي
ب�أنها من الياقوت ،وحتي �إذا �أدرك اجلمهور
زيف هذا التاج ،ف�إنه ال يهتم بهذا ،لأن ثمة
اتفاق ًا �ضمني ًا بني اجلمهور وامل�سرح ،ب�أن كل
ما يعر�ض يف ف�ضاء هذا الأخري لي�س واقعي ًا،
و�إمنا هو واقع مم�سرح ميثل فيه جم�سد دور
«عطيل»� ،أن��ه يقتل جم�سدة دور «ديدمونة»
خنقا كل ليلة ،وهذا لي�س ب�صحيح.
امل�سرح �إيهام بالواقع ،م�سرحة لهذا الواقع،
لكنه يعرب بهذه امل�سرحة ع��ن هموم الواقع
وم�شاكله ،وال�سينوجرافيا هي �إيهام واقعية
ال�صورة املرئية امل�شاهدة ،وعبقريتها يف �أنها
توحي بواقعية هذه ال�صورة ،ومتنحها يف ذات
الوقت جمالية ترتقي بها من جفاف الواقع
لبهاء الفن الراقي.
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الممثل وتكنولوجيا الصور
تت�ضافر ح��رك��ات املمثل و�إ� �ش��ارات��ه و�إمي��اءات��ه
و�سلوكياته وت�صرفاته على خ�شبة امل�سرح ،مع مكونات
ال�سينوغرافيا ،يف جمموعة من العالقات اجلدلية
ً
تدريجيا وك�أنها �سل�سلة من ال�صور املتتابعة،
املتدفقة
من �أجل �إي�صال الر�سالة العامة للعر�ض ،الأمر الذى
و�ضع املمثل املعا�صر �أم��ام حتديات تتعلق بتدريبه
أوال ،وبتقنياته الأدائ �ي��ة ً
� ً
ثانيا ،وت��زداد ح��دة هذه
التحديات عندما ي�ضطلع املمثل ب��الأداء يف عر�ض
ي�ستخدم التكنولوجيا مثل م�سرح ال�صورة «Image
 ،»theatreالذي بات ي�ستخدم تقنيات فائقة ،مبا
يتطلب منه معرفة ووع�ي� ً�ا بطبيعة ه��ذه العنا�صر
التكنولوجية ،والتي تنطلق من مرجعيات معرفية
وفل�سفية وتقنية وفنية ،مثل :ال�سينما ،الفيديو ،والفن
الت�شكيلي ،مبا يحتويه من كتل وم�ساحات وخطوط
و�ألوان و�إ�ضاءات وظالل ،بالإ�ضافة �إىل فنون الأداء
الأخ��رى مثل الرق�ص بو�صفه �أحد العنا�صر املكونة
لت�شكيل ال�صورة يف الف�ضاء امل�سرحي.
�إن هذه ال�صورة يف مفهومها العام ،هي متثيل
عقلي خل�ب�رة ح�سية �سابقة ل �ل��واق��ع ،ح�ي��ث تقوم
ال�صورة بنقل العامل املو�ضوعي يف عدد من الوحدات
ً
ب�صريا� ،أو
الب�صرية ،ب�أ�شكال خمتلفة ،يتم �إدراكها
تخيليا «� ،»Fantasyأو ً
ذهنيا ً
ً
خياليا «Imaginary
 ،»Imagesوذلك على اعتبار �أن «اخليال هو القدرة
الن�شيطة على تكوين ال�صور والت�صورات اجلديدة»،
اختزاال� ،أو ً
ً
تكثيفا� ،أو
وهذه الأ�شكال �إما �أن تكون
ت�صغريا� ،أو ً
ً
ً
تكبريا له� ،أو
اخت�صارا للواقع� ،أو تكون
تخيي ًال عن طريق التحويل والإيحاء بالواقع ب�أ�شياء
�أخرى.
وي ��أت��ي متثيل ال��واق��ع ب��ال���ص��ور� ،إم��ا باملحاكاة
املبا�شرة لهذا الواقع� ،أو عن طريق التماثل مع هذا
الواقع� ،أو باالنعكا�س اجل��ديل ال��ذى يُثريه الواقع،
ورمب��ا عن طريق املفارقة ،وبالتايل ف ��إن ال�صورة
امل�سرحية هي تلك ال�صورة (امل�شهدية /الب�صرية)،
10

التي يتخيلها املتلقي
ً
ً
و�شعورا وحركة،
ذهنا
حيث تتكون يف الغالب
م� ��ن جم� �م ��وع ��ة م��ن
ال��وح��دات الب�صرية
التخيلية امل�ج���س��دة،
�أو غري املج�سدة على
خ�شبة امل���س��رح ،وهى
لي�ست جم��رد �شكل مرئي ُي��درك��ه املتلقي بحوا�سه
فقط ،و�إمنا هي مبثابة الإطار الذى يُنظم العالقات
الب�صرية واللفظية ،ال�ساكنة منها واملتحركة ،اجلماد
ً
منها واحل��ى ،وهى � ً
ً
تعبرييا� ،أو
جت�سيدا
أي�ضا ُتعد
م�صغرا للواقع وللحياة ً
ً
ً
عموما.
رمزيا
وعليه ف ��إن ال�ع��ر���ض امل�سرحي يت�ضمن ��ص� ً
�ورا
متعددة تتحد يف عالقة واح��دة ب�سياق فكري وفني
�ورا � ً
عام حمدد ،وي�شكل املمثل وج�سده حم� ً
أ�سا�سيا
تلتقي ع �ن��ده دالالت ج�م�ي��ع ال �� �ص��ور يف ال�ع��ر���ض
امل�سرحي ،وهى تلك ال�صور التي ترتكز على ت�أثيث
أيقونيا ً
الف�ضاء � ً
ودالليا ،وحتويله �إىل �إبداع ت�شكيلي،
ينه�ض على اجل�سد وال�صوت واللون وال�ضوء والظل
والإي �ق��اع والكتل وامل���س��اح��ات واخل �ط��وط ،وك��ل ما
من �ش�أنه �أن يُكون ال�صورة الت�شكيلية يف العر�ض
امل�سرحي بالتحول الوظيفي الديناميكي �أو االنتقال
من حالة �إىل �أخ��رى� ،أثناء العر�ض ،حيث تت�أرجح
ال�صورة الت�شكيلية ب�ين ال��وح��دة اللونية وال��وح��دة
ال�شكلية للخطوط والكتل وامل�ساحات املكونة لها ،ومن
جانب �آخر ف�إن ال�صور الت�شكيلية ً
غالبا ما تنه�ض
على الأبعاد الرمزية للخطوط والأ�شكال والأل��وان،
والتي تت�ضافر مع حركة املمثل يف دالالت م�شرتكة،
�سواء بالتماثل �أو بالتباعد والت�ضاد.
وعلى �سبيل امل�ث��ال جن��د �أن اخل��ط ال��ر�أ��س��ي يف
ال�صورة الت�شكيلية ،يدل على ت�سامى الروح واحلياة
والهدوء والراحة والن�شاط ،بينما ينم اخلط الأفقي
د .مدحت الكا�شف

على الثبات واال�ستقرار وال�صمت وال �ت��وازن� ،أما
اخلطوط املائلة فقد توحى بال�سقوط واخلطر ،واخلط
املنحنى فقد يدل على عدم اال�ستقرار واال�ضطراب
والعنف ،ومن ناحية �أخرى جند �أن الأ�شكال داخل
ال�صور الت�شكيلية حتمل هي الأخرى دالالت حمددة
داخل ال�سياق العام ،حيث تعرب الأ�شكال التجريدية
عن احلقيقة الداخلية والعميقة يف نف�س الإن�سان� ،أما
الأ�شكال املتجهة �إىل الأعلى ف�إنها توحي بحالة من
ال�سمو والروحانية ،والأ�شكال املنحنية �أو امل�ستديرة
تعرب عن حالة من التيه الذى تعي�ش فيه ال�شخ�صية.
وف�ض ًال عن ذل��ك ،ف ��إن ال�صورة الت�شكيلية يف
العر�ض امل�سرحي ال تكتمل ،وال ميكن �إدراك�ه��ا �إال
بفعل عن�صري الإ� �ض��اءة وال �ل��ون ،ال�ل��ذان يقومان
بدور مهم ودال يف الت�أكيد على احلاالت االنفعالية
والنف�سية وامل�شاعر ،وجعلها دال��ة دالل��ة مق�صودة
ولي�ست اعتباطية ،فاللون �سواء يف املناظر �أو الأزياء
�أو الإ�ضاءة هو املتحكم يف املزاج اللحظي التي تنتاب
ال�شخو�ص على خ�شبة امل�سرح يف مواقف درامية
معينة ،والأل� ��وان يف ال���ص��ور الت�شكيلية ق��د تكون
ب�سيطة �أو مركبة ،ودالالتها قد تكون حرفية تقريرية
مبا�شرة� ،أو �إيحائية وت�ضمينية جمازية وفق ال�سياق
الداليل العام ،فال�ضوء هو �شكل ما من �أ�شكال الطاقة
امل�شعة ،ويتك�شف العامل الب�صرى ويتجلى من خالل
ال�ضوء.
�إن ال�ضوء يك�شف ال�سطوح ثالثية الأبعاد ،ومع تغري
ال�ضوء تبدو الأ�شياء  -التي ت�ضاء من خالله  -وك�أنها
تتغري ،وتتبو�أ الإ��ض��اءة ك�أحد عنا�صر الت�شكيل يف
العر�ض امل�سرحي �أحد �أهم العنا�صر الدالة والفاعلة
يف ت�أكيد ال�صورة العامة للعر�ض امل�سرحي ،ملا حتمله
من �أهمية يف عمليات الداللة والإ�شارة والرمز ،فهي
التي جتذب انتباه عني املتفرج على ال�صورة التي
يبغي �صُ ناع العر�ض بثها �أمامه ،وهى � ً
أي�ضا العن�صر
الذى نال ً
حظا ً
وفريا من التطور ،بتطور التكنولوجيا.
وبالرغم من وجود الإ�ضاءة كعن�صر من عنا�صر
العر�ض امل�سرحي عرب مراحل تطوره التاريخي ،منذ

كان العر�ض يعتمد على م�صادر ال�ضوء الطبيعية
�أو ال�صناعية ،مثل ال�شموع وامل�شاعل وامل�صابيح
الزيتية ،ثم امل�صباح الكهربائي ،حتى و�صلت يف
امل�سرح احل��دي��ث �إىل درج��ات ق�صوى م��ن التطور
والتقنية ،حيث ع��رف امل�سرح احل��دي��ث الإ��ض��اءة
الأمامية ،واخللفية ،والعلوية ،والأر�ضية ،والب�ؤرية،
والتموجية ،والثابتة ،واملتحركة ،والتي �ساعدت على
ت�أطري الأحداث الدرامية و�إحداث الت�أثريات املطلوبة
يف ن�ف��و���س امل�ت�ف��رج�ين ال��ذي��ن ي���ش��اه��دون العر�ض
مكونا � ً
امل�سرحي ،حتى باتت الإ�ضاءة ً
أ�سا�سيا لل�صور
املتحولة واملتغرية طوال العر�ض ،وهو ما كان قد و�ضع
�أ�س�سها كل من «كريج» و «�آبيا» ،اللذان �أ�س�سا الجتاه
ا�ستخدام الإ��ض��اءة بطريقة رمزية دال��ة ،وج��اءت
ً
�إ�ضاءاتهما التموجية لت�صور املمثلني ً
وانفعاليا
حركيا
ً
ووجدانيا� ،إىل جانب جت�سيد املواقف الدرامية فوق
خ�شبة امل�سرح ،واالهتمام بو�ضع �أج�ساد املمثلني
حتت الإ�ضاءة الب�ؤرية بالرتكيز ال�ضوئي على جزء
من اجل�سد ،وك�شف تعبرياتهم الوجهية ب�شكل �أكرث
دقة ،بحيث ت�صبح مرئية من لدن املتفرج ب�صورة
وا�ضحة.
وف��ى امل���س��رح املعا�صر جن��ده��ا ق��د و�صلت �إىل
درج��ات فائقة بتقدم التكنولوجيا ،وا�ستخداماتها
يف الإ�ضاءة امل�سرحية ،و�أ�شعة الليزر التي ميكن �أن
تغمر ج�سد املمثل دون �أن يكون لها ام�ت��دادات �أو
انعكا�سات خارج حدود اجل�سد امل�ضاء ،فعلى �سبيل
املثال جند املخرج الأمريكي املعا�صر روبرت ويل�سون
« ،»Robert Wilsonوقد ا�ستعمل ال�ضوء املتحرك
واملتقاطع وامل�تراك��ب ب�شكل يتوافق مع املو�سيقى،
كما جند املخرج وال�سينوغراف اليوناين املعا�صر
ياني�س كوكو�س « »Y.Kokkosالذى ر�أى �أن الإ�ضاءة
ه��ي �أه��م عنا�صر ال�صورة الت�شكيلية يف العر�ض
امل�سرحي� ،أك�ثر من امل�ساحات املر�سومة �أو حتى
الأزياء ،فالإ�ضاءة هي التي ت�ؤكدها �أو تلغي وجودها،
وهى التي حتدد تركيبها اللوين ،والداليل ،وبالتايل
فهي التي حتقق الر�ؤية املتكاملة يف عنا�صر الإ�ضاءة
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وال�صوت والديكور واملالب�س التي تت�ضافر من �أجل
خلق ال�صورة امل�سرحية العامة للعر�ض.
وم��ن هنا ميكن القول �إن املمثل بو�صفه الرمز
املادي الرئي�سي يف ال�صورة امل�سرحية ،حيث يقدم
دالالته من خالل �أفعاله على امل�سرح ،عندما يتفاعل
مع لغات خ�شبة امل�سرح الأخ��رى ،ي�صبح هو نف�سه
مبثابة ال�سطح الذى ُتنق�ش عليه الأح��داث نف�سها،
والذى تقتفي �آث��اره اللغة ،وتقو�ضه الأفكار ،وحمور
ال��ذات املفتتة التي تبني وه��م الوحدة اجلوهرية،
فاملمثل هو امل�س�ؤول عن بناء مفردات لغته اجل�سدية
وال�صوتية التعبريية لتحقيق �أهداف داللية مق�صودة
يف عالقته مبكونات العر�ض الأخ��رى ،تلك العالقة
التي تربط فاعال ب�شيء ما� ،إال �أنه من اجلدير بالذكر
هنا �أن املمثل يتمتع ب��ال�ثراء ال��رم��زي م��ن ناحية،
وبواقعية التعبري الإن�ساين من ناحية �أخ��رى ،الأمر
الذى مينحه �صدارة ومرونة يف العر�ض امل�سرحي ال
تتوفران يف �أي عن�صر �آخر بنف�س القدر.
لذا ف�إن كافة دالالت العر�ض امل�سرحي تتمركز
حوله ،وتنطلق منه ،وتعود �إليه ،فهو ال يقوم ب�إنتاج
املعنى املق�صود مبفرده ،ولكن عن طريق عالقات
الت�أثري املتبادل بينه وب�ين باقي عنا�صر ال�صورة
امل�سرحية ،التي تت�ضافر جميعها على حد تعبري روالن
ب��ارت « »Rolan Barthesيف زخم من العالمات،
ً
ودائما جند �أن املمثل هو الذي يحول هذه العالمات
من الواقعية �إىل الإيهام ،عندما يتحول من حقيقته
املادية �إىل بناء داليل يرمز ويعرب عن ر�سائل حمددة،
وهو ما عرب عنه �ستان�سالف�سكى «»Stanislavski
بالتج�سيد الإبداعي ،الذى يعتمد على قدرة املمثل
على امتالك تقنية ج�سدية خا�صة ،ذات انتماء قومي
�إىل قامو�س احلركة والتعبريات اجل�سدية العامة يف
جمتمعه ،وهى التقنية املنوط بها م�سئولية حتويل
قوى الطبيعة الأولية �أو (املوهبة) �إىل عمل مفيد.
وملا كان امل�سرح املعا�صر قد و�ضع با�ستخداماته
لتكنولوجيا ال�صور ً
عددا من التحديات �أمام املمثل،
فمن الأهمية مبكان �إمناء وعى هذا املمثل بطبيعة
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هذه الو�سائط اجلديدة والدخيلة على فنه ،حيث
جن��د �أن امل�سرح املعا�صر ق��د ا�ستفاد م��ن تقنيات
ال�صورة الرقمية « ،»Digital imageوه��ى متثيل
ل�صورة ثنائية با�ستخدام العد التنازيل على �شكل
�أ�صفار ووحدات ومعاجلتها عن طريق جهاز احلا�سب
الآيل ،حيث يتم فيها اللجوء �إىل و�ضع خمططات
وت�صاميم رقمية للت�صور الت�شكيلي العام لل�صورة
امل�سرحية ،وذلك با�ستخدام احلوا�سب الآلية ،ف�ض ًال
عن �إعادة توظيف ال�شريط ال�سينمائي ،وما عليه من
مواد فيلمية لتدخل �ضمن الن�سيج العام الذي ي�شكل
�صورة العر�ض امل�سرحي ،وذلك با�ستخدام ال�شا�شات
ال�سينمائية على امل�سرح ،م��ن �أج��ل بناء امل�شاهد
الدرامية على م�ستوى الت�صوير والت�أطري والتمثيل،
عن طريق حتويل هذه امل�شاهد �إىل لقطات و�إطارات
�إىل ج��وار التمثيل احل��ى ،يف بوتقة واح��دة ت�شكل
ال�صورة العامة للعر�ض امل�سرحي ،ولي�س جمرد
ا�ستخدامها كعنا�صر ت�أكيدية ،كما كان الأم��ر عند
رجال امل�سرح يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين
من �أمثال بي�سكاتور « ،»Arwin Piscatorوبيرت فاي�س
« ،»Peter Weissوبري�شت «،»Bertolt Brecht
و�سفوبودا « ،»Svobodaوغريهم ممن وظفوا املواد
الفيلمية بغر�ض ك�سر وحدة الن�ص� ،أو تفكيك الكتابة
�إىل م�شاهد متنافرة �أو متناظرة� ،إىل جانب عن�صر
ال�سرد واحلكي والو�صف ،حتى ال يندمج املتفرج
ً
عاطفيا لأغرا�ض فكرية �أو �سيا�سية� ،إال �أن الن�صف
الثاين من ذات القرن قد �شهد حت� ً
�وال يف توظيف
ال�سينما والفيديو يف م�سرح ال�صور ،الذى جعل منها
عنا�صر تت�شارك مع املمثل وعنا�صر ال�سينوغرافيا
الأخرى يف ت�شكيل �صورة العر�ض العامة.
وفى هذا التيار امل�سرحي اجلديد ،جرى �إعادة
ً
ً
ومعماريا
دراميا
جتهيز وا�ستغالل خ�شبة امل�سرح
ً
ومو�سيقيا ،الجتذاب انتباه �أكرب عدد من امل�شاهدين،
و�أ��ص�ب�ح��ت امل���س��رح�ي��ات مت ��زج الآن ب�ين امل�سرح
واملو�سيقى وال�سينما والتليفزيون ،وتهتم بدرجة �أكرب
مب�شهدية ال�صور �أو ال�سينوغرافيا ،وتداخلت احلدود

بني الر�سم والت�صوير وامل�سرح � ً
أي�ضا ،ف�أ�صبحت
امل�سرحيات �أق��رب �إىل ال�ل��وح��ات الفنية احلديثة
التي متزج بني ال�سريالية والتعبريية والتجريدية،
وغريها من فنون الت�شكيل ،وهو ما ينم عنه و�صف
تيار م�سرح ال�صور دائ�م� ً�ا ب��أن��ه مزيج م��ن ال�شعر
والفل�سفة والت�شكيل ،ففيه مل يعد هناك متييز بني
الفنون امل�شاركة يف العر�ض ،الذي بات يجمع فنون
الأداء « ،»Performing Artsوهى امل�سرح والرق�ص
واملو�سيقى والأوب � ��را ،م��ع ف�ن��ون امل�ي��دي��ا «Media
 ،»Artsوالتي ت�ضم ال�سينما والتليفزيون والفيديو
والكمبيوتر� ،إىل جانب الفنون الب�صرية (الت�شكيلية)
« ،»Visual Artsوالتي ت�شمل الر�سم والت�صوير
والنحت والعمارة والطباعة والزخرفة واخلط وما
�شابه ذل��ك ،مع الفنون الأدبية « ،»Literaryوالتي
تت�ضمن ال�شعر والق�صة الق�صرية والرواية وامل�سرحية
املكتوبة وما �إىل ذلك ،وك�أن امل�سرح املعا�صر يحقق
�أح�لام «ريت�شارد فاجرن» يف هذا ال�صدد ،فعندما
تت�ضافر ومتتزج هذه الفنون ،فتتحول كل بدورها
�إىل �أيقونات وم��ؤ��ش��رات ورم��وز تبث دالالت�ه��ا وفق
�سياق ال�ع��ر���ض ال �ع��ام ،وذل��ك ع��ن ط��ري��ق �إح��داث
الده�شة و�إثارة الإبهار الذى تدركه حوا�س املتفرج،
من خالل جمموعة من التكوينات ،والأن�سجة املركبة
الغام�ضة واملده�شة ،وفق �إيقاع ب�صري ،ال ي�ستهدف
الو�صول باملتفرج �إىل ر�سالة حمددة ،بقدر ما تبث
�إليه ً
�صورا تتولد بذهنه يف جمموعة النهائية من
ال��دالالت املتغرية بتغري املتفرج عن الآخ��ر ،دومنا
النظر �إىل الأ�شكال التقليدية يف بنائية الن�ص �أو
العر�ض امل�سرحي التقليدي ،لي�صل �إىل حد �أن يتحول
العر�ض امل�سرحي �إىل ف�ضاء جمايل �سحري يقرتب
من الأج��واء الأ�سطورية وامل��اوراء طبيعية «Metata
 ،»Physikaوالتي تتالئم مع الع�صر اجلديد الذى
مت��رد على ك��ل ال�ث��واب��ت واحلتميات والبديهيات،
و�أفرز جماليات جديدة ومبتكرة ،تقوم هذه الأ�شكال
وال�صور اجلمالية ب�إ�شباع �إح�سا�س املتفرج باجلمال،
وهذا الإ�شباع يحدث عندما نكون قادرين على تذوق

الوحدة والت�آلف اخلا�ص بالعالقات ال�شكلية فيما بني
�إدراكاتنا احل�سية ،وذلك على اعتبار �أن اجلمال يتم
تعريفه عند هربرت ريد « »Herbert Readبو�صفه
وحدة خا�صة بالعالقات ال�شكلية نتلقاها من خالل
�إدراكاتنا احل�سية ،وهو ما يتفق مع تعريف كاليف بل
« »Clive Bellب�أنه �شكل دال� ،أي يحمل معنى ُتدركه
حوا�س املتفرج.
وفى م�سرح ال�صور � ً
أي�ضا ،ي�ؤكد الفنان �أهمية
البعد الكيفي فيما يتعر�ض له من فنون ت�شكيلية
كالر�سم �أو النحت ،وبذلك يحول التجربة امل�سرحية
من مو�ضوعها كو�سيلة لل�سرد يف �سياق ترتيبي زمني،
�إىل جتربة تن�شطها انطباعات احلوا�س وي�سودها
عامل املكان ،الأمر الذى يدفعنا �إىل حماولة البحث
عن موا�صفات تدريبية و�أدائية تتعلق باملمثل الذي
يجد نف�سه م��دف��وع� ً�ا ب ��الأداء يف ه��ذه النوعية من
ال�ع��رو���ض ،وال�ت��ي باتت تنظر �إل�ي��ه بو�صفه �صورة
بال�ستيكية� ،أو �صورة ت�شكيلية متحركة ت�ضطلع مبهمة
الإمياء لتملأ الف�ضاء امل�سرحي ،ودون التقيد بعن�صر
ال��زم��ن ال��واق�ع��ي ،مم��ا يتطلب منه تطوير طاقاته
تلك ل��درج��ة ق��د تقرتب م��ن التجلي ال�صويف التي
خلفتها جت��ارب مايرهولد ،وجروتوف�سكي «Jerzy
 ، »Grotowskiوبيرت بروك « ،»Peter Brookوباربا
« »Eugenio Barbaوغريهم ،حيث يقع على عاتق
املمثل �أن يتعلم كيف يبني رم� ً
�وزا و�إ�شارات تتجاوز
احل ��دود البيولوجية ال���س��اك�ن��ة ،وذل ��ك يف مقابل
تدريباته التي �أفرزتها االجتاهات النف�سية كما كان
احل��ال عند �ستان�سالف�سكى� ،أو التغريبية كما هو
احلال عند بري�شت ،ليتجاوز ذلك �إىل �إمناء قدراته
على امل�ستويات الفل�سفية ،والفكرية ،واجلمالية،
والت�شكيلية ،والداللية ،حتى ي�ستطيع �أن يجد لنف�سه
ً
مكانا ومكانة �أم��ام هذا الزخم فائق ال�سرعة من
التطور التكنولوجي.
د .مدحت الكا�شف
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المسرح في مواجهة اإلرهاب
د .فيصل محسن القحطاني
أستاذ الدراما ورئيس قسم التلفزيون

ال بد من االعرتاف �أو ًال ب�أن م�سرح اليوم مل
يعد القناة الأقوى وامل�ؤثرة كما كان يف ع�صور
�سابقة ،فمع ديناميكية احلياة اليومية التي
فر�ضتها حركة التطور التكنولوجي ،بات
امل�سرح يعي�ش انح�سار ًا مل ي�شهده على مر
الع�صور ،فمنذ �أن كان حا�ضر ًا يف املجادالت
الفل�سفية اليونانية ،و��ص��و ًال �إىل املماحكة
العقائدية امل�سيحية التي برزت بوادرها يف
القرن احل��ادي ع�شر ،كان دور امل�سرحيني
حا�ضر ًا بقوة ،ومتثل هذا احل�ضور يف دعم
حركات التنوير الأوروبية املناه�ضة للكني�سة
والإقطاع يف الن�صف الثاين من القرن الثامن
ع�شر ،وعندما �سيطرت ال�سيا�سة على احلياة
االجتماعية ،وفر�ضت ق��واع��د لعبتها وفق
ما قدمه منظروها ،كان للم�سرحيني �أي�ض ًا
دور مناه�ض للتطرف والإرهاب املنبثق من
بع�ض تلك احل��رك��ات ال�سو�سيو� -سيا�سية
املتطرفة ،مثل النازية والفا�شية ،كما رف�ض
امل�سرح فكرة مكننة الإن�سان ،وجعله يعي�ش
على هام�ش احلياة التي فر�ضتها الإمربيالية
الر�أ�سمالية.
لقد �ساهم امل�سرح يف دعم حقوق الإن�سان
وق�ضاياه ال�ع��ادل��ة ،فلم يغفل امل�سرحيون
امللتزمون امل�شاركة واالن �خ��راط يف جميع
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م�ن��اح��ي احل �ي��اة االج�ت�م��اع�ي��ة وال�سيا�سية
واالق�ت���ص��ادي��ة ،ب�ه��دف امل�شاركة يف تقدم
وحت��رر الإن���س��ان ،و��ص��و ًال �إىل �آف��اق علمية
ومعرفية جديدة تتوافق و�أمناط احلياة التي
يعي�شونها ،فكانوا مواكبني للنظرية الل�سانية
ال �ت��ي �أ��س���س�ه��ا دي�� -س��و��س�ير ،وللنظرية
النف�سية الفرويدية ،والنظرية االجتماعية
التي �أ�س�سها دوركامي� ...إال �أن تلك املواكبة
الن�شيطة مل تعد موجودة يف وقتنا الراهن،
وهذا مرده �إىل �أ�سباب عدة� ،أهمها التحوالت
الثقافية والفنية التي �أ�صابت قلب امل�سرح
و�أوهنته ،فعجز عن مواجه خ�صومه ،لين�شغل
امل�سرحيون يف �إثبات املثبت �أ�ص ًال ،كما عال
جن��م اال�ستهالكية على ح�ساب النوعية،
ف�أ�صبح فن املفارقات مو�ضة لبع�ض الهواة
املجربني دون وع��ي بعمق امل�س�ألة الفكرية
و�أبعادها الفل�سفية.
وكما هو حال تقلبات امل�سرح وتبدالته،
ف��إن التطرف والإره ��اب اليوم يختلف عن
ما ك��ان عليه يف ال�سابق ،ف�أفكاره تغريت،
وتعددت �أطرافها وات�سعت رقعتها ،لي�صبح
الفكر الإرهابي والتطرف هالمي ًا ،ويبدل
مالحمه بني فينة و�أخرى ،فنجد هذا الفكر
يف بع�ض الأحيان وا�ضح ًا و�ضوح ال�شم�س يف

كبد ال�سماء� ،إال �أنه يف �أحيان �أخرى ي�صري �ضبابي ًا وي�صعب
الإم�ساك بتالبيبه ،وحتليله حتلي ًال علمي ًا دقيق ًا ،وهو ما
�ساهم يف والدة �أنواع متعددة من طرق مقاومة هذه الأفكار
املتطرفة التي تدعو �إىل �إق�صاء الآخر كلي ًا ،متخذة م�سارات
متنوعة بتنوع فكرة الإره��اب والتطرف ،ف�أ�صبح لدينا من
ينادي مبقابلة العنف بالعنف� ،أي �أن تكون املقاومة �إما كرد
فعل على الفعل املتطرف� ،أو بتوجيه �ضربة ا�ستباقية له قبل
�أن ي�ستفحل يف منطقة ما.
ولعل هذا الأمر �أثبت عدم فاعليته ب�شكل كبري يف جتفيف
منابع الإره��اب والتطرف ،لذا ن��ادى الكثريون ب��أن يواجه
الفكر بالفكر ،وتقارع احلجة باحلجة ،وعملت معظم �أجهزة
ال��دول على طرح الأفكار الو�سطية يف الأو�ساط التعليمية
بجميع مراحلها ،وب ��د�أت يف دف��ع النا�شئة وال�شباب �إىل
االنخراط يف مناحي احلياة� ،إال �أن امل�سرح مع الأ�سف ،مل
يكن حا�ضر ًا يف عقلية الأجهزة التخطيطية والتنفيذية يف
دولنا العربية ،ومرد ذلك �إىل قناعة را�سخة لدى امل�سئولني،
بل وعند امل�سرحيني �أنف�سهم� ،أو على الأق��ل عند من يرى
ال��واق��ع وي�شخ�صه �أن امل�سرح ال يعدو كونه �صالة لبع�ض
النخبويني ،ميار�سون ع�شقهم الفني من خالل املمار�سة
امل�سرحية املو�سمية فقط� ،أما م�سرح الطفل فرتك للقطاع
اخلا�ص ليمرح وي�سرح فيه دون وع��ي ،وال دراي��ة ب�أهمية
العقلية الرتبوية للم�سرح.
�إننا اليوم �أح��وج ما نكون مل�سرح يحمل ر�سالة الت�سامح
وتقبل الآخر ونبذ التطرف والإره��اب ،ومتى ما حتقق هذا
عرب القنوات امل�سرحية الرتبوية ،مثل امل�سرح املدر�سي
وم�سرح الطفل ،ف�إن هذا �سي�ساعد على رفع ذائقة الأجيال
القادمة ،مبا ميكن �أبناء اجليل القادم من �صناعة م�ستقبل
يليق بالإن�سان و�آدميته ،والأهم هنا� ،أن يتم اال�شتغال على
م�سرح الطفل ب�شكل مهني وتربوي ،ومتى ما مت هذا ،ف�إنه
�سيكون عون ًا للمجتمعات العربية للتعاي�ش يف امل�ستقبل مع
ذواتها �أوالً ،مبا �سيمكنها بالتايل من التعاي�ش مع الآخرين.
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