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 س���ام���ي ع��ب��د ال��ح��م��ي��د  

داود  م��ن��اض��ل 

 ط����ه رش�����يد

  يف �صفحة 
ف���ة  لثقا ا
امل�ص���رحية 
يف �صحيفة 

 ) ى مل���د ا (
الباح���ث  تعّر����ض 

اىل  �ص���رجي(  )اأحم���د 
متع���ة املخ���رج العراق���ي )ج���واد 

الأ�ص���دي( يف بروفات����ه للم�ص����رحيات التي 
التحري����ر  )منظم����ة  م����ع  �ص����واء  اأخرجه����ا 
الفل�ص����طينية( اأم مع جه����ات منتجة اأخرى، 
امل�ص����رحي  املخ����رج  ه����و  )الأ�ص����دي(  وكاأن 
الوحيد ال����ذي يجد متع����ة يف متارينه لأية 

م�صرحية يخرجها.
املخرج املتمك����ن واملبتكر ل بد اأن يجد مثل 
تلك املتعة خالل التماري����ن وذلك لأن املتعة 
تل����ك تاأتي من الكت�ص����اف حي����ث اأن مرحلة 
التماري����ن ه����ي فر�ص����ة لأكت�ص����اف اأ�ص����رار 
الن�ض امل�صرحي �صواء يف جمال )الظروف 
املعطاة( اأو يف جم����ال )الفعل الدرامي( اأم 
جم����ال العث����ور على )ثيم����ة( امل�ص����رحية اأم 
يف جمال الو�ص����ول اإىل اأبعاد ال�صخ�صيات 

الدرامية وعالقاتها ودوافعها واأهدافها.
قد تاأتي متع����ة )الربوفة( من حتليل الن�ض 
امل�صرحي بعد تفكيكه واإعادة بنائه وي�صري 
التحليل يف مناطق خمتلفة واأبرزها حتليل 

مع����اين كلمات الن�����ض الظاهرية واخلفية، 
اأن  حي����ث  الكلم����ات  تل����ك  اأنغ����ام  وحتلي����ل 
لالنغام تاأثريها يف ابراز معانيها، وحتليل 
ايقاع اجلمل حيث لاليقاع تاأثريه اأي�صًا يف 

اإبراز املعاين واي�صال امل�صاعر.
وتتاأت����ى متع����ة )الربوف����ة( م����ن اكت�ص����اف 
كل ما يفيد يف اي�ص����ال روؤي����ة املخرج اىل 
املتف����رج واأكت�ص����اف كل م����ا يث����ري اهتمام 
املتف����رج وكل م����ا يث����ري ده�ص����ته وبالتايل 
متعت����ه وهنا ل تقت�ص����ر متع����ة )الربوفة( 
عل����ى املخ����رج واإمن����ا على املمثل����ن وعلى 
الفني����ن العامل����ن يف امل�ص����رحية ومن ثم 
عل����ى متلق����ي تل����ك امل�ص����رحية. اإذن تتمثل 
متع����ة )الربوفة( يف الكت�ص����اف واملخرج 
ال����ذي ل يعم����ل وف����ق مب����داأ الكت�ص����اف ل 

ميكن اأن يكون ناجحًا.
ول تقت�ص����ر متعة الربوفة على الكت�صاف 
فق����ط واإمن����ا تتماداها اىل ايج����اد البدائل 
بالكت�ص����اف  عالق����ة  البدائ����ل  ولإيج����اد 
ولي�����ض هن����اك من خمرج مبتك����ر ل يبحث 
ع����ن البدائل واملخرج الذي يكتفي مبا هو 

جاهز اإمنا هو نفري اأو قا�صر.
وتتاأتى متعة الربوفة اأي�صًا عندما يجل�ض 
املخرج يف اأحد مقاع����د املتفرجن وينظر 
اإىل عمل����ه عن بعد وبذلك يحقق ما �ص����مي 
ي�ص����تطيع  )امل�ص����افة اجلمالي����ة( حي����ث ل 

املخ����رج املنغم�����ض يف عمل����ه اأن يكت�ص����ف 
عيوبًا اأو نواق�ض هذا العمل ول يكت�ص����ف 
مدى تاأثريه يف املتفرج. ومن العيوب اأو 
النواق�����ض ع����دم حتقيق اليقاع املنا�ص����ب 
لكل م�صهد من م�صاهد امل�صرحية، واليقاع 

املنا�صب للعر�ض امل�صرحي ككل.
يتغن���ى  اأن  ال�ص���دي(  )ج���واد  ح���ق  م���ن 
بربوفات���ه لأنه���ا جتلب ل���ه املتع���ة – متعة 
الكت�ص���اف وايج���اد البدائل وم���ن حقه اأن 
يوؤلف اأكرث من كتاب بهذا اخل�صو�ض لأنه 
اأراد اأن يثب���ت القيم���ة احلقيقي���ة لتماري���ن 
امل�ص���رحية وفوائده���ا لكي يعطي درو�ص���ًا 
لأولئك املخرجن الذين ل يعطون للربوفة 
الهمية نف�ص���ها الت���ي يعطيها ه���و لها، اأو 
لأولئك املخرجن الذين ي�صت�صهلون العمل 
املنا�ص���ب  الوق���ت  يعط���وه  ول  بالربوف���ة 
فالذي ي�صت�صهل والذي ي�صتعجل الأمور ل 
ميك���ن اأن يعترب خمرج���ًا باملعنى احلقيقي 
ملهمته. وبال �ص���ك يف اأن )جواد الأ�ص���دي( 
تعلم اأهمية الربوفة ومتعتها من املخرجن 
الأ�ص���اتذة الذي���ن عم���ل معهم �ص���واء خالل 
درا�صته يف بلغاريا اأو خالل عمله يف فرقة 
امل�ص���رح الفني احلديث يف م�ص���رح بغداد. 
وب���دون بروف���ة طويلة الأم���د متجمعة يف 
التحليل واملتطلعة اىل الكت�ص���اف ل ميكن 

اأن ينتج عنها م�صرحية ناجحة.

بعد �صنوات طوال من العمل املحرتف على خ�صبات 
متعددة يف امل�ص����ارح العربي����ة والعاملية يقرر جواد 
الأ�ص����دي اأن يقدم عر�ص����ه امل�ص����رحي يف بغداد واأن 
تكون الربوف����ة يف )منتدى امل�ص����رح( موؤمنًا اميانًا 
تامًا باملمثل العراقي حاماًل معه كتابة جديدة لق�صة 

انطوان تي�صيخوف )العنرب رقم 6( .

اختيار املمثل وحلول املخرج
عل����ى املخرج املح����رتف اأن يجتاز املهمات ال�ص����عبة 
واأولها اختيار املمثلن، ومبا اأن منتدى امل�صرح هو 
خيار جواد فالبد اأن لل�ص����باب من املمثلن الن�صيب 
الأكرب من ال�صخ�ص����يات التي ينطوي عليها الن�ض، 
فاخت����ار ج����واد ال�ص����اب املوه����وب )حي����در جمع����ة( 
ل�صخ�ص����ية )ايف����ان( و يحي����ى ابراهي����م ل�صخ�ص����ية 
)اآندري����ه( و�ص����هى �ص����امل ل�صخ�ص����ية )ميخايلوف����ا( 
وال�ص����ابة ر�صاب ل�صخ�ص����ية )داريو�صكا(. اعتذرت 
�ص����هى �صامل � فات�ص����ل بي جواد وعر�ض علي العمل 
فوافق����ت ف����ورًا عل����ى دور ميخالوف����ا ال����ذي اق����رتح 
ج����واد اأن يقلب����ه رجاًل ليك����ون ا�ص����مه )ميخايلف(ن 
وم����ا اأن ب����داأت الق����راءة يف الربوف����ة الأوىل اأوقف 
ج����واد الربوف����ة فغري يحي����ى اىل �صخ�ص����ية اأخرى 
وا�ص����ند يل دور )اآندري����ه( وميخايل����ف اىل املمث����ل 
)فالح ابراهيم(، ان�صحب يحيى لأ�صبابه املحرتمة، 
وبع����د يومن ان�ص����حب فالح ابراهيم ل�ص����وء حالته 
ال�ص����حية ومل تكن ال�ص����ابة ر�ص����اب الت����ي اختارها 
ال�ص����باب جلواد منا�صبة لدور )داريو�صكا( فخرجت 
اي�ص����ًا، التح����ق بنا املمث����ل اإي����اد الطائي فا�ص����ند له 
جواد ع����دة ادوار من )جمانن العنرب( ا�ص����افة اىل 
�صخ�ص����ية خوبوتف، وتغري دور )داريو�ص����كا( اىل 
)ايغوركا( والذي ج�ص����ده ال�ص����اب )اأمري اح�ص����ان( 
وكان خوبتوف من ت�ص����يب املمثل )جا�ص����م حممد( 
فا�ص����تمرت الربوف����ة لكرث م����ن ا�ص����بوعن على هذا 

اخليار.

الإطاحة بالن�ص
كتب ت�صيخوف ن�صو�صه ملمثلن يعرفهم جيدًا عرب 
م�ص����اهداته لعرو�����ض �صتان�صالف�ص����كي واأعن����ي اأنه 
يعرف م�ص����توياتهم البداعية ناهيك عن ا�ص����كالهم ، 
فماذا ح�ص����ل مع جواد الأ�صدي بعد هذه ال�صدمات 
يف اختي����اره للممثلن؟ جواد الأ�ص����دي جمنون من 
ط����راز خا�����ض بالربوف����ة لميل وليكل فه����و يتمرن 

مع ممثليه من ال�ص����باح حتى امل�ص����اء، تبداأ الربوفة 
جماعي����ة وتنتهي مع ممثل واحد، ومن هنا يتعرف 
ج����واد عل����ى ممثليه ويكت�ص����ف م����دى قدراتهم وهو 
يدخ����ل اىل اعماقه����م، فبع����د ان�ص����حاب املمث����ل فالح 
ابراهيم ا�ص����ند جواد �صخ�ص����ية )ميخاييلوف( اىل 
اياد الطائي بعد اأن وجد يف اياد احلر�ض واللتزام 
الكامل والنتماء احلقيقي للربوفة، كتب له م�صاهد 
ا�صافية عززت من �صخ�صية )ميخاييلوف( وارتقت 
بامل����ن الن�ص����ي. ومب����ا اأن ج����واد من رواد م�ص����رح 
بغداد، فقد كتب عن تاريخ هذا امل�صرح العريق الذي 
يعت����رب من اأه����م امل�ص����ارح العراقية والذي لالأ�ص����ف 
ال�ص����ديد تتك����وم الأزبال عن����د ابوابه، ومم����ا اثارنا 
اأن جوادًا بداأ ي�ص����تذكر مع �صخ�صية )ميخاييلوف( 
اجماد �صارع الر�صيد الذي قتله الإهمال وحتول من 
�ص����ارع ي�ص����ج باملقاهي الثقافية واملكتبات العريقة 
ودور ال�ص����ينما التي ارتقت بذائقتنا يف �ص����بعينات 
القرن املا�ص����ي فتح����ول الن�ض عراقي����ًا بعد اأن كتب 
الكثري من امل�ص����اهد اجلديدة ل� )اأي����اد الطائي( ومن 
ثم لل�ص����اب املجنون بحب امل�ص����رح ) اأمري اح�صان ( 

الذي لعب دور )ايغوركا(.

الإطاحة بالأداء
لي�ص����تقر خم����رج باح����ث مثل ج����واد الأ�ص����دي على 
منط واح����د م����ن الأداء، فه����و يبني ويفل�����ض. ومبا 
اأن ج����واد يع����رف قدرات����ي الأدائية فق����د تركني يف 
الأي����ام الأوىل اتلم�����ض ال����دور الذي من����ا تدريجيًا، 
فبعد ا�ص����بوعن بداأت انحت يف ال�صخ�صية فقدمت 
طبقة �صوتية جوانية خال�ص����ة فاأوقفني مت�صائاًل : 
ه����ل تق�ص����دت ه����ذا الأداء ؟ قلت : نعم ، ق����ال اذًا هذا 
ه����و اندري����ه، ولكنه بعد ا�ص����بوع اق����رتح منطًا اآخر 
م����ن الأداء مطيح����ًا بال�ص����تقرار ال����ذي ت�ص����بثت به 
ترددت على تفلي�ض ما بنيناه �صوية، وما �صاأعرتف 
ب����ه الآن ه����و الت����ايل : اأن����ا اأخاف من طبقة �ص����وتي 
القوي����ة واتعل����م م����ن اخط����اء الآخرين م����ن املمثلن 
الذين يحبون ا�ص����واتهم، لذلك ج����رى نقا�ض طويل 
يف كيفية ا�ص����تخدام طبقة ال�ص����وت )القرار(. ومبا 
انن����ي اك����ره القوال����ب اجلاه����زة واثق ب����ه كمخرج 
يح�ص����ن ادارة ممثليه، بداأت اأجرب ا�ص����تخدام هذه 
الطبق����ة بحذر �ص����ديد وهدوء ت����ام متوافقًا مع روح 
�صخ�ص����ية )اآندري����ه(. وبت�ص����جيع كبري منه ا�ص����تقر 
ادائي لل�صخ�ص����ية حتى العر�ض الأخري ا�صافة اىل 

الرجت����ال الذي اقرتحه امامه و�ص����لنا معًا للنتجية 
الت����ي ظهرت يف العر�ض � حتى هذه اللحظة ا�ص����عر 
مبتع����ة الربوف����ة � لقد فعل ج����واد نف�ض ال�ص����يء مع 
حيدر جمعة الذي كان يعاين كل يوم من ادائه وهو 
يهم�ض يل )قد غري الأداء( وهو يبت�صم بعد اأن اعتاد 

على قلق هذا املخرج املجنون .

احلرية يف التمثيل
اأن تعمل مع خمرج حمرتف لير�صى عنك ب�صهولة، 
فعلي����ك اأن تق����رتح كل ي����وم �ص����يئًا يع����زز م����ن ادائك 
لل�صخ�ص����ية. فجميعن����ا اأحب الفتى )اأمري اح�ص����ان( 
وهو ي�ص����ل اىل املنت����دى من كلية الفن����ون اجلميلة 
حيث يدر�ض طالبًا فيها م�ص����يًا عل����ى الأقدام وقدمنا 
له العون مبحبة كبرية فاأ�صند له جواد ال�صخ�صيات 
الت����ي مترن عليها املمثل )اإي����اد الطائي( واحدة تلو 
الأخ����رى وه����و ي����وؤدي بفخر و�ص����رور تام����ن، وملا 
كان اخال�ص����ه كب����ريًا فق����د متتع مع ج����واد بتمارين 
خ�ص�ص����ت ل����ه وح����ده ف����كان مث����ل طائ����ر ح����ر مغرد 
بعدة ا�ص����وات ت�ص����حر �ص����امعيه، ففي ايام العر�ض 
كان اأم����ري يتم����رن م����ع جمموع����ة ال�ص����باب لوحده، 
ن�صتمع اىل �صوته ونبت�ص����م لهذا اجلنون اجلميل، 
نع����م كانت احلرية لنا م����الذًا يف الربوفة ناأتيها كما 
العطا�ص����ى نغ����رف م����ن املخ����رج وننت�ص����ي ونحلق، 
ن����اأكل يوم ال�ص����بت ون�ص����رب ال�ص����اي ونح����ن نتندر 
على بع�ص����نا البع�ض بفكاهة �ص����فافة تزيل عنا عرق 

الربوفة الطويلة .

ور�سة م�سرحية
ا�ص����تدعى مدي����ر املنت����دى القدي�����ض � مل اأر اإخال�ص����ًا 
واأدباآ جمًا كما مل�ص����ته عند )حيدر جمعة(- جمموعة 
�ص����باب من طلبة املعهد فادخله����م جواد اىل العر�ض 
ع����رب ور�ص����ة م�ص����رحية وعلمه����م فن اجلن����ون فكان 
ح�صورهم متنا�ص����قًا وخفيفًا.. جت�صد ذلك عرب حب 
الط����الب لعمله����م وهم�����ض يخو�ص����ون جترب����ة على 

م�صرح حمرتف.

داع�ص واملو�سيقى
ق����ال جواد: نحتاج اىل عزف ح����ي فالعر�ض يحتاج 
اىل اآلت����ي الكم����ان واجللو فا�ص����تدعى حي����در جمعة 
�صديقه الذي مل نكن نعرف من هو فاأتى �صاب مهذب 
هادى الطبع وجل�����ض بيننا فقال له جواد: نحن يف 

عن����رب املجاني����ن فق����ال ال�ص����اب: لق����د م����ررت به����ذه 
التجربة. وبداأ يحكي بهدوئ����ه الذي اعتدناه لحقًا 
: كنت اعزف يف بيتي يف املو�صل حن دخل داع�ض 
فقال����وا اأنت م�ص����اب مب�ّض من اجلن����ون واأنا اعزف 
على الكمان فم�ص����كوا راأ�ص����ي وقالوا يجب علينا اأن 
نخرج اجلني من راأ�ص����ك فبقيت �ص����نة ون�صف واأنا 
اأمثل دور املجنون لكي اأحتفظ براأ�صي. ثم عزف لنا 
مقطوع����ة من تاأليفه ابكتنا جميعًا ونحن نرقب هذه 
الرثوة الوطنية.. اإنه الفنان اأمن مقداد املو�ص����يقي 
ال����ذي لعب دور اأح����د املجانن يف ه����ذا العنرب ، اإنه 
الفن����ان ال����ذي انقذته مو�ص����يقاه من هم����ج يتلذذون 
بالذب����ح، فمرح����ى للمو�ص����يقى الت����ي تعط����ي العامل 

احلياة .

نقد الربوفة
الناقد �ص����ميم ح�ص����ب الله دخل التجرب����ة مع جواد 
قبل اجلميع، اتفقا على اأن يكون م�ص����اعدًا للمخرج، 
ف����كان عون����ًا حقيقيًا لنا جميع����ًا، كان جواد يوكل له 
مهم����ة التمري����ن الثاين اأي بع����د اأن ينتهي جواد من 
التمرين مع حيدر جمعة واأمري يكمل �ص����ميم معهم 
ليكون �ص����ندًا حقيقيًا لتعاليم املخرج ا�ص����افة لعينه 
املراقب����ة احلادة وعقل����ه الراجح يف تف�ص����ري الن�ض 
واكت�ص����اف مواط����ن الغمو�����ض في����ه ، كن����ا نخو�ض 
نقا�ص����ات وا�ص����عة يف الأيام الأوىل لتذليل العقبات 
الت����ي ت�ص����اعدنا على فهم الن�ض وم�ص����غه، خا�ص����ة 
ونح����ن ن����درك جميه����ًا اأنن����ا نرتق����ي بالنق����د فكان����ت 
الطاول����ة تت�ص����يد حوارتنا املثقفة وحت����ى خالفاتنا 
يف وجهات النظر التي ت�ص����تقيم بعد الروح النقدية 
والتي دائمًا ما ي�ص����تمع لها املخرج ب�ص����جاعة وعقل 
را�ص����خ وه����ذا ماح�ص����ل م����ع �ص����انع ال�ص����وء عل����ي 
ال�صوداين الذي بداأ ي�صرح مفهومه لل�صوء فمازحه 
جواد: لت�ص����رح ياعلي واأرين مقرتحاتك و�صاأقول 
لك ما اأريد. وبخفة العارف وقف علي على اخل�صبة 
وه����و يوؤثثه����ا ب�ص����وئه املبه����ر وح����ن ا�ص����تمع اىل 
مالحظات املخرج وفهمه درجة ح�صا�ص����يته لل�صوء 
كان العر�����ض مبهرًا بال�ص����وء وقدم ف�ص����اًء متقدمًا. 
لميكنن����ي اأن اأن�ص����ى مدير امل�ص����رح )به����اء خيون( 
وه����و يتحرك به����دوء الأنبياء ليعينن����ا يف الربوفة 
وخل����ف الكوالي�ض طيلة اأيام العر�ض، اآه لقد انتهى 
العر�ض وبقيت ا�ص����رار الربوفة تطوف حولنا مثل 

اأم لتقبل مفارقة اأولدها.

م����ن����ذ ب����داي����ات����ه 
منت�صف  يف  الأوىل  الإخ���راج���ي���ة 

الفنان جواد ال�صدي على  داأب  القرن املا�صي،  �صبعينيات 
تقدمي اجلديد، فكانت اأوىل جتاربه ال�صبابية، اإخراجه م�صرحية » العامل 

على راحة اليد« التي تبنتها، اآنذاك، فرقة امل�صرح الفني احلديث وعر�صت يف م�صرح 
بغداد. بعد تلك امل�صرحية غادر العراق ليكمل درا�صته العليا يف بلغاريا، ولأن اآفاق العودة، 

ال�صابق، ولن  اآنذاك ملن على �صاكلة جواد فكرا وموقفا م�صادا لدكتاتورية النظام  كانت م�صتحيلة 
دم�صق كانت �صاحة مفتوحة للمعار�صة العراقية، فقد حط الرحال هناك، ليقدم اأوىل جتاربه املتميزة والتي 

الراحل  للكاتب   « جابر  اململوك  راأ�ض   « م�صرحية  اأخرج  حيث  العرب.  الفنانن  كل  قبل  من  كبريا  اإعجابا  نالت 
�صعدالله ونو�ض، وهي جتربة خا�صها مع تالمذته يف املعهد العايل للفنون امل�صرحية يف دم�صق، واأ�صبح اأبطالها، 

لحقا، جنوم الدراما ال�صورية والعربية!
وتوالت اأعماله لحقا كتابة واإخراجا لتبهر الكادر الذي يعمل معه قبل اجلمهور، فكانت هناك » املجزرة ماكبث« 

و » تقا�صيم على العنرب » و » ن�صاء يف احلرب » و » حمام بغدادي » و »اخلادمات » جلان جنيه، والتي ما زالت 
تعر�ض يف اململكة املغربية و �صتعر�ض قريبا على اأحد امل�صارح الباري�صية!

كما قدم  اأعمال م�صرحية كبرية �صواء يف المارات ام يف بريوت حيث اأ�ص�ض م�صرح بابل.
ع���اد ال�ص���دي اإىل الع���راق، بعد ال�ص���قوط، م���رات عديدة، لكن���ه يعتقد لعودت���ه احلالية طعمه���ا الآخر، اإذ 
يعتربه���ا عي���دا من طراز خا�ض، يرتوي فيها مب�ص���رات التمارين اليومية مع فنانن �ص���غوفن من اأبناء 
بلده، يتقا�ص���م معهم رغيف امل�ص���رح يف عمل كتبه بحرفية الكاتب امل�ص���رحي احلاذق، وبلغة ف�ص���يحة 

مهذبة، راقية ومعربة عن املنزلقات التحتانية يف خ�صم حياة اأنا�ض مك�صورين ومهم�صن وجوعى!
وقد اأعطاها ا�صما ذا دللت وا�صحة يف عمله اجلديد » تقا�صيم على احلياة ».

جواد ال�ص���دي مبعث اعتزاز للعراق اأينما وجد، فهو الواعي لدوره كمثقف وكم�صرحي حمرتف.  
وهو يقدم  بعمله اجلديد، اإ�ص���افة مهمة اىل امل�ص���رح العراقي من خالل عمله املثابر واملغاير مع 

جمموع���ة من املمثلن اأثبتوا للمخرج وللم�ص���رح امكاناتهم البارع���ة. فتاألقوا جميعا باأدوارهم 
اجلدي���دة: منا�ص���ل داود واي���اد الطائي وحيدر جمعة واأمري اإح�ص���ان وجا�ص���م حممد واأمن 

مقداد بالإ�ص���افة اىل جمموعة ال�صباب التي امتعت احل�ص���ور باأدائها الهارموين. ومل يكن 
النج���اح حليف الفريق لول ع�ص���اق امل�ص���رح خلف الكوالي�ض: �ص���ميم ح�ص���ب الله وعلي 

ال�ص���وداين وبهاء خي���ون وبقية ال����كادر التقني الذي����ن قادهم املاي�ص����رتو املبدع جواد 
ال�صدي اىل مرافئ النجاح.

عمل جدير به ان ميثل العراق يف املحافل العربية والعاملية!

ال مسرحية بدون ))بروفة((

جواد االسدي ودرسه الجديد! 

أسرار »البروفة« مع جواد األسدي

أن تقب��ل يف معهد الفن��ون الجميلة طالبًا يف قس��م املرسح 

ويتوىل تربيتك معلم اس��مه )بهن��ام ميخائيل(، هذا يعني أنك 

س��تتبع تعالي��م صارمة م��ن راهب يغرس فيك بذرة العش��ق 

األوىل للمرسح ويعلمك ارسار الس��دنة الذين يهبون ارواحهم 

للمرسح.

وهم بذل��ك يخضعون لقوانني اخالقي��ة تضعهم يف الطريق 

الصحي��ح لبداية التفن��ن يف بذل الروح للوص��ول اىل الهدف 

املنش��ود وهو : كي��ف لك أن تصب��ح ممثاًل محرتفًا يش��ار لك 

بالبنان كلام ارتقيت خشبة املرسح،وميكن للحظ أو الصدفة أن 

يلعبًا دورًا مهاًم يف سني الدراسة األوىل حني يكون املريب بعد 

بهنام ميخاييل أحد أعمدة املرسح العراقي وأعني متامًا املخرج 

الكبري قاس��م محمد وهو يس��لب عقلك وروحك ويضعها يف 

الطريق الصحيح للربوفة مس��تنهضًا طاقاتك كلها مجيدًا بذلك 

ادارة موهبتك لتقف عىل الخشبة مسرتخيًا وبحضور الفت .
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  سعد عزيز عبد الصاحب

هللا ح��س��ب  ص��م��ي��م  د. 

 هل يتورط )جواد ال�صدي( بن�ض درامي حملي 
ووقائع يومية عراقية على �ص���عيد امل�صمون … 
وحينها �ص���تتداخل اخلنادق وال�ص���ئلة والروؤى 
وال�ص���طفافات عل���ى �ص���عيد التلق���ي � كما حدث 
� ام �ص���يذهب لن����ض عامل���ي  يف حم���ام بغ���دادي 
ان�ص���اين م�ص���رتك يفهمه ويتعاطف معه القا�صي 
والداين معربا عن علل ولواعج ان�ص���انية واحدة 
؟ فم���ا اختي���ار ن�ض مثل )تقا�ص���يم عل���ى احلياة( 
ال ان�ص���جاما مع ال���روح ال�ص���قاطية التي عربت 
عنها عرو�ض الفرتة ال�ص���ابقة م���ا قبل عام 2003 
حي���ث التوري���ة والرم���ز وال�ص���تعارة .. الذهاب 
اىل التاري���خ القدمي .. اىل الرتاث .. اىل البيئات 
والجواء العاملية ..هادفا من كل ذلك اعادة انتاج 
تل���ك اللحظ���ة التاأريخي���ة الت���ي مل يكن حا�ص���را 
فيها قبل خم�ض وع�ص���رين �ص���نة � ف���رتة )التابو( 
وادوات  مبمثل���ن   .. والتج�ص���د  الوج���ود  اىل   �
عراقية خال�ص���ة ، متقا�صما معهم رغيف امل�صرح ، 
كادر �ص���غوف وجمهور اكرث �ص���غفا بح�صور تلك 
احلنكة والتوقد امل�صرحين اللتن حتمالن  معامل 
ال�صبط اجلمايل وحيثيات الدقة و)ال�صطوية( � 

من ا�صطة � فيما تقدم .
ف�صاءات اخرى

َ مل يذهب )ال�صدي( لف�صاءات  ورب �صائل ي�صاأل ملمِ
اخرى ارحب واكرث �ص���جيجا و�ص���خبا كامل�صرح 
الوطن���ي والرافدي���ن  وغريه���ا لتق���دمي عر�ص���ه 
ويكتفي مب�ص���احة �ص���غرية �ص���يقة لكنه���ا كبرية 
مبعانيه���ا ومدلولته���ا وطاملا ان زاوية الن�ص���اء 
الب�صري للعر�ض هي نف�ص���ها ميكن ان�صاوؤها يف 
ف�ص���اء العلبة اليطالية التقليدي ؟. ازعم ان لهذا 
الختي���ار دل لت عدي���دة لي�ض فقط على �ص���عيد 
�ص���كل العر�ض امل�ص���رحي ومواءمته للم�ص���مون 
امنا كاأنه يريد ان يقول لنا باأن العملية امل�صرحية 

ممك���ن ان تق���ام يف اي م���كان مهم���ا كان حمدودا 
و�ص���غريا فامل���كان باملك���ن .. بالن�ص���ان وبالعقل 
ال���ذي يفك���ر في���ه ..ان���ه يعلمن���ا كم���ا امل�ص���يح ان 
جنه���د يف الدخ���ول من الباب ال�ص���يق( فالعر�ض 
امل�ص���رحي املبدع هو ابن احلالة الت�صوفية ، ابن 
الهداأة املبدعة ل يولد ال بعد خما�ص���ات ع�ص���رية 
وامتحان���ات رهيب���ة م���ع النف����ض ، ف���كان ف�ص���اء 
منتدى امل�صرح الذي غري )ال�صدي( وفريق عمله 
من موا�صعاته البيئية املاثلة يف الوعي اجلمعي 
، كا�ص���را لفق التوقع ، بف�ص���اء اعادين باأجوائه 
حل�ص���ي�ض )غورك���ي( وقراءات���ي الوىل ل�)كيف 
�ص���قينا الفولذ( وجتليات )ت�ص���يخوف( وروحه 
يف )امل�ص���رح ال�صاكن( و�ص���رديات )�صولوخوف( 
و)بوجلاكوف(و)بالتون���وف( �ص���راديب احلياة 
وامل�ص���كوت  ..م�ص���مراتها  اخلانق���ة  واقبيته���ا 
عن���ه فيه���ا ، احلياة الرث���ة اللزجة الت���ي تعرب عن 
انحطاط فرتة تاأريخية مكرورة و�ص���ع الن�ص���ان 
يف الدرك ال�ص���فل منها ، وو�ص���ل الف���ن فيها اىل 
ادن���ى مراتب���ه فاملمث���ل واجل���رال والفيل�ص���وف 

والطبيب واملتدين الو�ص����طي هم مناذج ل�صفوة 
املجتمع تو�ص����ع يف اقذر المكنة وا�صدها وطاأة 
عل����ى ال����ذات ، ح����ن يتحول الن�ص����ان اىل �ص����بح 
وظ����ل وتابع يف قطيع ل ي�ص����عر باللم الخرين 
ومكابداتهم ..حن ت�ص����د جمي����ع البواب ، عليك 
ان تفع����ل �ص����يئا ت�ص����رخ حتت����ج ت�ص����رب الر�ض 
بقدم����ك او جتاأر اىل ال�ص����ماء بندائك ، م�ص����رتعا 
م�صاحة بوح واعرتاف جديدة .. ان )بوليفونية( 
ال�ص����وات وتعدديته����ا يف العر�����ض تع����رب ع����ن 
)�ص����رية ذاتية()�ص����وت واحد( للمخرج /املوؤلف 
نف�ص����ه تكتز وت�صمر ا�ص����تعارة وكناية عن حقب 
تاريخي����ة متحول����ة و�ص����ريورة وط����ن وحتولت 
جمتمعي����ة وثقافي����ة ح����ادة ، ف�)ال�ص����دي( ينجح 
كث����ريا يف اخراج ن�ص����ه لن����ه يعرف م�ص����مراته 

ومنحنياته يف حن قد يخفق الخرون ..
اقرتاف وارتكا�ض

ف)احلكي( لدى )ال�ص����دي( هو ا�صبه باأعرتافات 
ع����ن اقرتاف����ات وارتكا�ص����ات �ص����ابقة يف النف�ض 
حتمل حلظات  �ص����جن وقوة و�ص����عف راويها .. 

كاأننا امام جتربة )يو�صف �صاهن( ولكن بلبو�ض 
م�ص����رحي متمي����ز واأداءات متثيلي����ة لفتة يعرف 
ال�صدي ا�صرارها .. فمنذ )ن�صاء يف احلرب(التي 
اخرجه����ا يف بغداد ع����ام 2005 بظ����روف قاهرة 
وغ����ري مواتي����ة غرّي)ال�ص����دي( م����ن ميكانزم����ات 
وموا�ص����فاتهم  ورج����ال  ن�ص����اء  املحل����ي  املمث����ل 
التقليدية يف الداء مغريا جلودهم بجلود اخرى 
وامناط ادائية جدي����دة ، وهو ينجح مرة اخرى 
يف احلفر يف )ذات املمثل( ونب�ص����ها و�صول اىل 

اجلوهر …
�ص����ر  ب�ص����كل  داود(  )منا�ص����ل  املمث����ل  فتمظه����ر   
م����وارب ملتب�����ض م�ص����تقر ال�ص����وت بال �ص����جيج 
امنا هو ال�ص����ك ال����ذي يغل����ف الدكت����ور )اندريه( 
والالطماأنينة التي ت�ص����كنه ، تعرب قوة ح�صوره 
الوىل عن طاغوت ي�صكن العنرب لكنه ارهف من 
ري�صة يف تعاطفه مع نزلء العنرب و�صول للحظة 
الثورة والنقالب على الذات انه يعرب عن جوهر 
فل�ص����فة الرتاجيدي����ا الرومان�ص����ية يف الفداء فهو 
يذهب اىل حتفه مبلء ارادته ويقدم نف�صه قربانا 
للدف����اع عن موقفه كما امل�ص����يح او احل�ص����ن دون 
ذرائ����ع ، واملمث����ل )اياد الطائ����ي( يف اهم ادواره 
على الط����الق ، اطلق العنان حل�ص����انه التمثيلي 
اجلامح �ص����وتا وج�صدا ليخت�ص����ر معاناة الفنان 
احلقيق����ي يف املجتمع����ات والنظمة ال�صيا�ص����ية 
املتخلف����ة الت����ي لتقيم وزنا له ولفنه ، وال�ص����وؤال 
الفل�ص����في ال����ذي ع����رب عنه )ايف����ان( بت�ص����خي�ض 
)حي����در جمع����ه( يف انثيالت����ه وتبديات����ه الذاتية 
امل�ص����طربة التي عربت عن ازم����ة وحمنة املثقف 
وجوعه اىل احلرية واح�صا�صه بالخر واندكاكه 
باملجتمع على الرغم من وعيه املتعال ، كان بحق 
�صوت����ا ادائيا ا�صيال �صابطا لتحولته الداخلية 
واخلارجي����ة يف اداء ال�صخ�ص����ية ، ا�ص����تطاع ان 
ي�ص����ق طريق����ه فيه����ا بوع����ورة يف ظ����ل مناف�ص����ة 
ادائي����ة وتبار متثيل����ي �ص����ديد ، كان ل�)ايغوركا(

)امري اح�ص����ان( ح�ص����ته فيه بن�ص����ق جن����ح نحو 
)الكوميديا( كاأنه �ص����وت ت�ص����يخوف املتهكم يف 
العر�ض حامال ل�صر العر�ض ومفتاحه )انفراجه( 
املتحول كلما حاولت امل�ص����اهد ان تقطب جبينها 
وال�ص����رامة  والت����اأزم  اجلدي����ة  نح����و  وتاأخذن����ا 
، بح�ص����ور را�ص����خ وم�ص����تقبل باه����ر ، وح����اول 
)جا�صم حممد( ان يقدم �صخ�صية رئي�ض الطباء 
يف م�ص����هد ال����ذروة ويكون قريبا من حالة ال�ص����ر 
والفظاظة التي جت�ص����دها بنواي����ا ادائية متميزة 
كان له����ا ان تتمظهر اكرث لو كانت م�ص����احة الدور 
وحتولتها اكرب ، والعازف ال�ص����امت )مك�ص����يم(

)ام����ن مق����داد( مو�ص����يقى العر�����ض ومنظومتها 
ال�ص����معية املبهرة من عن توقد ميلودي ممو�ص����ق 
يف  خ�صو�ص����ا  الدرام����ي  الت�ص����عيد  يف  ا�ص����هم 
م�ص����هد حفل����ة عيد املي����الد ، وطلبة معه����د الفنون 
اجلمي������ل����ة ن����زلء العن����رب كان����وا مثال لل�ص����بط 
واحل�����ض بج�ص����امة الواج����ب املناط به����م فكانوا 
�ص����ورة العر�����ض ولوحته����ا الت�ص����كيلية املائزة ، 
احيي علي ال�صوداين �ص���وء العر�ض وتكويناته 
الب�صرية املتعالية وبقية الكادر �صميم ح�ص��������ب 

الله وبهاء خيون .

مل ت���زل ذاكرت���ي حتتف���ظ بذل���ك الإح�ص���ا�ض الذي 
ظ���ل يراودين واأنا اأت�ص���فح املدونة الن�ص���ية التي 
حملت عنوان )تقا�صيم على العنرب( للموؤلف جواد 
الأ�صدي، والتي وجدتها مع جموع الكتب التي بداأ 
اأب���ي بجرجرتها من حقائبه املتهالك���ة، بعد عودته 
من تلك الرحلة الق�صرية اإىل بالد جماورة يف ذلك 
الزمن القفر على امل�ص���توى القت�صادي واملعريف، 
ب���دت حلظ���ات الف���رح تتك�ص���ف يف عي���ون والدي 
املثق���ف والق���ارئ ال�ص���غوف باملعرفة وه���و يطالع 
الكت���ب كاأنها جواهر ثمينة، وبداأُت بالتقاط الكتب 
الواح���د تل���و الآخر باحث���ًا عن ما يث���ري اهتمامي، 
�ص���يما واأنني كنت طالبًا للم�صرح يف معهد الفنون 
اجلميلة، اأم�ص���كت ي���دي بذلك الن����ض الذي دفعني 
لل�ص���وؤال واأن���ا اأت�ص���فح اأوراقه؛ من يك���ون )جواد 
ال�ص���دي؟( وجاءين اجلواب )اإن���ه خمرج وموؤلف 

م�صرحي عراقي يعي�ض يف اخلارج( .
اأثارتن���ي فك���رة التع���رف على ذلك امل�ص���رحي الذي 
كن���ت اأجهل معرفت���ه، ودفعن���ي ذلك الف�ص���ول اإىل 
القراءة فاإذا بالن�ض امل�صرحي ل ينتهي عند حدود 
الأح���داث الدرامية التي �ص���طرها املوؤلف، بل ذهب 
به بعيدًا وهو يدون يوميات الربوفات امل�ص���رحية 

و�صغف املمثلن يف اكت�صاف �صخ�صياتهم.
ن�ض جديد على ذائقتي ومعرفتي .. ن�ض م�صرحي 
خمتل���ف ..بداأت معه رحلتي الت���ي مل تنته بعد يف 
اكت�ص���اف ) جواد الأ�ص���دي( وعوامله امل�ص���رحية .. 
�صنوات طويلة مرت واأنا منغم�ض يف �صراكتي مع 
م�ص���رحه .. مل اأكتف بالت�ص���دي لإخراج م�ص���رحية 
)تقا�ص���يم على العنرب ( التي دخلت اإىل روحي منذ 
�صنوات، بل ا�ص���تمرت ال�صراكة بيني وبن )جواد 
الأ�ص���دي( وق���د اتخذت م�ص���ارًا جدي���دًا، متثل يف 
ال�صعي لدرا�صة )املخرج املوؤلف ( ليكون )الأ�صدي( 

اإمنوذجًا للدرا�صة البحثة يف املاج�صتري.
ال�صغف با�صتغالت الأ�ص���دي امل�صرحية مل ينقطع، 
بل اتخذ اأ�ص���كال خمتلفة، احلوارات م�صتمرة معه 
وحم���اولت اإقناعه ب�ص���رورة الرج���وع اإىل بغداد 
وتقدمي جتربة م�ص���رحية بات �صرورة ملحة، وقد 
وجدت عند الأ�ص���دي الرغبة ذاته���ا، وبداأت مرحلة 

التخطيط لتقدمي م�صروع م�صرحي .
بدا يل اأن )الأ�صدي( جاهز للعودة اإىل بالده حاماًل 
يف جعبته ذلك الن����ض الأثري والقريب اإىل روحي 
وروحه )تقا�صيم على العنرب( دون �صواه، مل تخف 
الفرحة ت�ص���اوؤلتي التي انطلقت م�صرعة.. بعد اأن 
اأخربين اأنه قرر اأن ي�ص���ميه )تقا�صيم على احلياة( 
وكان اجلواب حا�ص���رًا .. )العنرب يا �ص���ديقي هو 
حياة لكل �صخ�صية من �صخ�صياته .. لذلك فتقا�صيم 

على احلياة �صيكون عنوان اأكرث عمقًا(.
ب���داأت الربوفات التي كنت اأترقبها .. اإنها بروفات 
الطاولة التي امتاز بها )الأ�صدي( رحلة جديدة من 
الكت�صاف .. والت�ص���اوؤلت.. الربوفة الأوىل: قراأ 
فيها املخرج ن�ض امل�ص���رحية ب�ص���وته الوا�ص���ح.. 
وبداأ يراقب املمثلن بعيون فاح�صة وهم يقروؤون 
الن����ض . بدا بع�ص���هم خائفًا متوج�ص���ًا من نظرات 
املخ���رج .. و�ص���رعان ما تنب���ه لذلك ودف���ع بهم اإىل 
طاولت���ه الأني�ص���ة كما يح���ب اأن ي�ص���ميها .. مل يكن 
يبحث يف الربوفات عن �ص���روحات وتف�ص���يالت، 
بل اخت���ار الدخول اإىل املمثل من���ذ اللحظة الأوىل 
مراقبًا ال�صوت واجل�صد، الإ�صارة، وحركة العن، 
الأم���ر ال���ذي دفع باملمثل���ن اإىل احلف���ر يف مناطق 
اأك���رث عمق���ا ً بحث���ًا ع���ن اأداءات مغايرة لتل���ك التي 
كان���ت خمزونة يف ذاكرتهم ..من جه���ة اأخرى فقد 
كنت اأبح���ث يف الربوفات عن ذل���ك الن�ض املقد�ض 
الذي اختار الأ�ص���دي الإطاحة به، ذل���ك اأنه املوؤلف 

ال���ذي ب���داأ بخيانة ن�ص���ه والعم���ل على بن���اء ن�ض 
حمايث ميتلك ح�ص���ورًا اأكرث م���ن ذلك الن�ض الذي 
اتكاأ فيه على من �ص���ردي ينتمي اإىل ق�صة )العنرب 
رق���م 6( للكات���ب الرو�ص���ي )اأنط���وان ت�ص���يخوف( 
واإذا ب���ه يحف���ر اأنه���ارًا جدي���دة يف )تقا�ص���يم على 
احلياة( بداأت تتك�صف فيها مالمح املدينة وثقافتها 
وم�ص���رحها العري���ق العتي���ق، وكاأين اأراه ي�ص���عى 
اإىل التاأكي���د عل���ى اأن الذاكرة ل تخون اأ�ص���حابها، 
وكاأن���ه اأراد التعبري عن اأوج���اع ل ميكن اأن يفهمها 
اإل ممث���ل عراق���ي ميتلك ح�صا�ص���ية الأمل ووح�ص���ة 
املدين���ة و�ص���وارعها الت���ي كان���ت م�ص���يئة يف ذلك 

الزمن البعيد ، و�صارت اليوم ميتة.
كان )الأ�ص���دي( قد و�صع ت�ص���وراته امل�صبقة حول 
اختي���ار ف�ص���اء العر�ض، الأمر الذي جعله ي�ص���تقر 
عل���ى فكرة تق���دمي العر����ض يف )منتدى امل�ص���رح( 
ويع���ود ذل���ك اإىل ت�ص���وراته الإخراجية وال�ص���عي 
خللق نظام توا�ص���لي مع املتلق���ي، الأمر الذي دفع 
به اإىل تاأ�ص���ي�ض �ص���ينوغرافيا العر����ض على نحو 
من�ص���جم مع ف�ص���اء ذلك البيت العتي���ق، الذي عمل 
على ته�ص���يم جدرانه التي تدف���ع باملتلقي اإىل خلق 
ت�ص���ورات خا�ص���ة بو�ص���فه بيت���ًا بغدادي���ًا قدميا، 
والعمل على حتويله اإىل م�صح لالأمرا�ض النف�صية 
والع�ص���بية، معتمدًا يف ذلك على بيئة حديدية هي 
الأقرب اإىل ال�صجن منها اإىل م�صفى يراد به معاجلة 
املر�صى، وتلك الإحالة دفعت باملتلقي اإىل حماولة 
التوا�ص���ل بن ال�ص���كل احلديدي القا�ص���ي من جهة 
وب���ن امللفوظ الن�ص���ي ال���ذي يحتكم عل���ى دللت 
وا�ص���حة املعنى يف التعبري عن ح�ص���ور امل�ص���فى، 
ف�صال عن ذلك فاإن تاأ�صي�ض اجلدران والأبواب على 
نحو مائل جاء للتعبري عن تلك ال�ص���لطة احلديدية 
ال�ص���اربة ه���ي �ص���لطة اآيلة لل�ص���قوط، الأم���ر الذي 
جعل من ال�ص���كل متحركًا يعلوه ال�صداأ على الرغم 
من �ص���البته وق�صوته، من جهة اأخرى فاإن ت�صميم 
الإ�ص���اءة التي عمل عليها الفنان )علي ال�صوداين( 
ج���اءت على نح���و من�ص���جم وفعال م���ع مقرتحات 
املخ���رج، اإذ تن���وع ال�ص���تغال الب�ص���ري فيه���ا اإىل 
م�ص���تويات ع���دة، منه���ا ما ج���اء تعب���ريًا عن اجلو 
الع���ام اخلانق والكئيب لف�ص���اء العر�ض، ومنها ما 
ج���اء تعبريا عن تل���ك العزلة القاتلة التي تعي�ص���ها 
�صخ�ص���يات العن���رب التي ه���ي تعبري عن ال�ص���جن 
النفرادي اأكرث منها تعبريًا عن امل�ص���ح النف�ص���ي، 
الأمر الذي حتول معه ف�صاء العر�ض الب�صري اإىل 
الظلمة التي يراد بها ال�صيطرة على الأفراد وتقييد 
حرياتهم وعدم ال�صماح لهم بالتفاعل والتعبري عن 

�ص���خطهم وغ�صبهم، وبدا ذلك وا�صحًا يف موا�صع 
ع���دة من العر�ض، منها م�ص���هد )الطع���ام( الذي يتم 
فيه التعبري عن �ص���خط املر�صى وغ�صبهم حيال ما 

يقدم لهم من طعام ل ي�صلح لإطعام البهائم .
يف  اأ�ص���هم  ق���د  ال�ص���ينوغرايف  ال�ص���كل  كان  واإذا 
خل���ق ثنائي���ة )ال�ص���جن/ امل�ص���فى( مب���ا يقابله من 
نظ���ام اأدائ���ي لل�صخ�ص���يات الت���ي تنوع ا�ص���تغالها 
�ص���من حدود تل���ك الثنائية )العاقل / ال�ص���جن ( و 
)املجن���ون/ املري����ض( وهي ثنائيات ب���دت منتجة 
الإيق���اع،  يف  تن���وع  ع���ن  يك�ص���ف  متثيل���ي  لأداء 
وابت���داء م���ن �صخ�ص���ية ) اإيغوركا( التي ج�ص���دها 
املمثل )اأمري اأح�ص���ان( اإذ بات ح�صوره الأدائي يف 
ثنائي���ة ) املجن���ون / العاقل( وانتقال���ه مكانيًا بن 
) �ص���كرتري الدكت���ور / العقل( و )الربوفي�ص���ور / 
اجلنون( وحتوله مرة اأخرى اإىل ف�ص���اء )الدكتور 
اأندريه / العقل( وعودته اإىل )اجلرال / اجلنون( 
تلك الثنائيات املتداخلة يف ال�صخ�ص���ية تطلبت من 
املمثل بذل جهود اأدائية ا�صتثنائية، وعلى م�صتوى 
اآخر فاإن �صخ�صية ) الدكتور اأندريه( التي ج�صدها 
املمث���ل )منا�ص���ل داود( والت���ي احتك���م فيه���ا على 
طبقات �صوتية اأ�صهمت على نحو فاعل يف التعبري 
عن �ص���رامة ال�صخ�صية )العاقل( الذي يحتكم على 
فل�ص���فة �ص���ارمة يف التعب���ري عن �ص���رورة احلياة 
واملوت، الأمر الذي بدا عليه نظام الأداء احلديدي 
الذي بان يف كثري من املوا�صع من�صجما ً مع ال�صكل 
ال�صينوغرايف لف�صاء العر�ض )ال�صجن / امل�صفى( 
وكاأمن���ا اأراد املمثل ومن ورائه املخرج التعبري يف 
اأداء املمثل عن تلك احلقبة الرو�صية ال�صارمة ذات 
ال�صبغة )ال�ص���تالينية( ال�ص���مولية، والتي �صرعان 
م���ا تبداأ بالنهي���ار على نحو تدريجي، بعد م�ص���هد 
جم���ايل يتم فيه ته�ص���يم الفكر امل���ادي الذي ينتمي 
له )الدكت���ور اندريه( مع املري����ض ) اإيفان( وبذلك 
فاإن التحول يف �صخ�ص���ية )الدكت���ور اأندريه( جاء 
على نحو من�ص���جم مع �صلوك ال�صخ�ص���ية وبنائها 
منظوم���ة  يف  يدخ���ل  حت���ول  اأن���ه  اإل  الدرام���ي، 
الثنائيات التي تاأ�ص����ض عليها العر�ض امل�ص���رحي، 
فكان التح���ول الدائي من )العقل /ال�ص���جان( اإىل 
)اجلنون / امل�ص���فى(، ومل تكن �صخ�ص���ية ) اإيفان( 
الت���ي ج�ص���دها املمث���ل )حي���در جمع���ة( عل���ى نحو 
اإ�ص���تثنائي مبع���زل ع���ن تل���ك الثنائي���ة الأدائية اإل 
اأن نظ���ام الأداء ج���اء على نحو مغاي���ر ملا كان عليه 
)الدكتور اندريه( اإذ ان �صخ�صية ) اإيفان( اختارت 
)اجلنون/ ال�ص���جن( وهي ثنائية ب���دت مغايرة ملا 
ذه���ب اإلي���ه املخرج يف بن���اء �صخ�ص���يات العر�ض، 

ذل���ك اأن �ص���عور )اإيفان( بالعزلة وع���دم قدرته على 
الن�ص���جام م���ع ال�ص���لوك الجتماعي ال���ذي يحتكم 
يف كثري من اأ�ص���كاله على فعل �صلطوي )�صتاليني( 
الأم���ر الذي دفع ب���ه اإىل اختيار )العنرب( بو�ص���فه 
يف  العزل���ة  اأن  اكت�ص���ف  اأن���ه  اإل   ، مكاني���ا  بدي���اًل 
)امل�صفى / ال�ص���جن( اأ�صد ق�صوة عليه من )املجتمع 
/ ال�ص���لطة(، وق���د اخت���ار املمث���ل العمل عل���ى بناء 
النظ���ام الأدائي مبا ين�ص���جم مع ال�صخ�ص���ية التي 
تك�ص���فت عرب معطيات الن�ض الذي ي�صف )اإيفان( 
باأن���ه )يع���اين م���ن جن���ون ال�ص���طهاد( وه���ذا م���ا 
دف���ع باملمث���ل اإىل تبني �ص���لوك اأدائ���ي متحول من 
)العق���ل اإىل اجلنون اإىل العقل(، وتاأتي �صخ�ص���ية 
)املمث���ل ميخايل���وف( التي ج�ص���دها املمث���ل )اأياد 
الطائي( بو�ص���فها تعب���ري عن الواق���ع الجتماعي 
ال���ذي يقب���ع حتت حكم ال�ص���لطة احلديدية، �ص���يما 
واأن )ميخايل���وف( ممثل م�ص���رحي مرموق ينتمي 
اإىل تل���ك ال�صخ�ص���يات التي )�ص���كلت بح�ص���ورها 
عل���ى خ�ص���بة امل�ص���رح ذاك���رة جميلة(، وق���د اختار 
)املخ���رج املوؤلف ( اإعادة بناء هذه ال�صخ�ص���ية مبا 
ين�صجم مع ح�صور امل�صرح يف العراق، يف اإ�صارة 
وا�ص���حة اإىل تلك املدينة التي كانت عليها )بغداد( 
وذلك ال�صارع الذي كان عليه )�صارع الر�صيد( وذلك 
امل�ص���رح العريق ال���ذي كان عليه )م�ص���رح بغداد(، 
من دون الدخول يف املبا�ص���رة، بل هي اإ�ص���ارة اإىل 
املا�ص���ي وما و�ص���ل اإليه امل�ص���رح يف حا�صر مليء 
باخلراف���ات والإنهي���ارات الإجتماعي���ة والثقافية، 
وق���د اأ�ص���هم ذل���ك يف الدف���ع باملمث���ل )ميخايلوف( 
اإىل اختي���ار )اجلن���ون / امل�ص���فى( بو�ص���فه بدياًل 
ع���ن حي���اة ل وج���ود لف���ن مقد����ض فيها، وق���د جاء 
اأداء املمث���ل ) اأي���اد الطائ���ي( من�ص���جمًا م���ع بن���اء 
ال�صخ�ص���ية، وبخا�ص���ة يف امل�ص���هد التمثيلي الذي 
ج�ّص���د فيه �صخ�ص���ية )احل���وذي( الذي ق���اد املمثل 
)ميخايل���وف( اإىل النتحار واخلال�ض من حياة ل 

وجود للم�صرح فيها.
وتاأت���ي �صخ�ص���ية )مك�ص���يم( الت���ي قام املو�ص���يقى 
العالم���ة  بتج�ص���يدها،  مق���داد(  )اأم���ن  الرائ���ع 
ف�ص���اء  يف  وفاعلي���ة  ح�ص���ورًا  الأك���رث  ال�ص���معية 
العر�ض، ملا �ص���كلته من ثنائية متثلت يف )�ص���البة 
احلدي���د / رهاف���ة الروح( وهو م���ا كان يهدف اإليه 
املخ���رج عندما اأراد النت�ص���ار للحياة مب���ا يقابلها 
من �ص���داأ ال�ص���لطة وق�ص���وتها، اإذ تك�ص���فت �صورة 
ال�ص���لطة على نحو وا�ص���ح يف �صخ�صية )الدكتور 
خوبوتوف( التي ج�ص���دها املمثل ) جا�ص���م حممد( 
تلك ال�صخ�ص���ية ال�ص���لطوية التي اختار املخرج اأن 
ترتدي زيًا ع�ص���كريًا يف تعبري وا�صح عن ع�صكرة 
املجتمع يف الأنظمة ال�ص���مولية، ومل يقت�صر الأمر 
عل���ى الزي امل�ص���رحي، ب���ل اأن اأداء املمثل )جا�ص���م 
حممد( جاء من�ص���جمًا على نحو وا�صح، مبا امتلك 
م���ن تعبري اأدائي احتكم على منظومة اإ�ص���ارية من 
الإمياءات والإ�ص���ارات عن طريق تعبريات الوجه 
وحرك���ة الأي���دي النفعالية، يف اإ�ص���ارة وا�ص���حة 
اإىل اأن ال�ص���لطة مهم���ا كان���ت عنيف���ة تظ���ل عاجزة 
اأم���ام العقل املثقف، وقد ت�ص���كلت عرب ذل���ك ثنائية 
)ال�ص���لطة / العقل( التي اأراد بها املخرج الإ�ص���ارة 
اإىل اأن ال�صلطة احلقيقية هي �صلطة العقل املفكر .

جتدر الإ�ص���ارة اإىل ملح العر�ض، �ص���باب امل�ص���رح 
الذي���ن ج�ص���دوا اأروع الأدوار )جمانن/عق���الء ( 
العنرب، اإذ تك�ص���فت طاقاتهم الإبداعية الكبرية يف 
احلر����ض والتزام والإفادة من ور�ص���ة م�ص���رحية 
اأدارها املخرج )جواد الأ�ص���دي( من اأجل امل�صاركة 
مع اأجي���ال م�ص���رحية خمتلفة يف تقدمي )تقا�ص���يم 

على احلياة (.

تقاسيم على الحياة .. 
إسقاط فوق نياط الذاكرة

قبل اكرث من ربع قرن او يزيد مرت 

)مجنزرة مكبث( مجلجلة عىل قارعة 

مرسحنا مبمثلني اردنيني وقراءة 

صادمة لشكسبري ولكن من دون 

حضور مخرج العمل  املحظور عليه 

دخول البالد السباب سياسية ذلك 

الزمن .. حقيقة كنت افكر� وانا جالس 

عىل مقعدي الوثري يف مرسح الرشيد 

عىل ايقاع تصفيق هائل من قبل 

الجمهور املحتشد يف القاعة 

بعد انتهاء العرض � 

باملخرج ماهي حاله االن .. 

مباذا يفكر كيف يشعر ؟

 وولده )العرض( يسافر

 اىل مسقط رأسه املمنوع

 دخولها من دون ان 

يصحبه ويكرب بعيدا عنه؟

 واالن وبعد مرور كل 

تلك السنوات عاد املارد

 اىل مصباحه فامذا 

سيعمل ؟ وبم سيتورط ؟

تقاسيم -جواد االسدي-  
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* م���اذا ي�ص���كل )امل�ص���رح والفل�ص���طيني ال���ذي 
فينا(.. يف ذاكرتك؟

- الفل�ص����طيني الذي فينا.. هو الوجع الذي فينا اأو 
يوم القيامة الكبري والذي اأ�صمه فل�صطن التي تعني 
فعليًا كل الذي����ن توّجعوا ومت تدمريهم حتت خيمة 
الحت����الل، فل�ص����طن التي كان����ت بالن�ص����بة لنا حلمًا 
كبريًا اأو يوتيوبيا مقد�ص����ة؛ هي اأ�ص����به ب�ص����مفونية 
الوجع الكبري، ثّمة �ص����عور دائم يجتاح روحي باأن 
ثمة مكانًا يف ه����ذا العامل يتم اإنهاكه وتدمريه وتتم 

اإعادة كتابته دميوغرافيًا واإن�صانيًا ومكانيًا.
* ه���ل يعن���ي ذلك اأن فك���رة )الفل�ص���طيني الذي 
فينا(غ���ادرت حدوده���ا القومي���ة وحتولت اإىل 

فكرة كونية؟
- بالتاكيد هي فكرة كونية.. الفل�صطيني الذي فينا 
يعنين����ي اأنا كعراق����ي، كنت اأبحث دائم����ًا عن ذريعة 
لوج����ودي يف �ص����وريا بع����د اأن كن����ت قد ع����دت اإليها 
قادمًا من بلغاريا حاماًل معي �ص����هادة الدكتوراه يف 
الإخراج امل�صرحي، بداأت البحث عن امل�صطبة التي 
ميكن لها اأن تت�ص����ع ملقرتحاتي ، امل�ص����طبة التي هي 
املن�صة اأو امل�ص����رح الآخر ، خ�صو�صًا واين ماعدت 
ق����ادرًا على العودة اإىل الع����راق بالدي التي حتولت 
يف ذل����ك الزم����ن اإىل مرج����ل كب����ري للح����رب واملوت، 
اأح�ص�ص����ت اأن مايوازي اح�صا�صي ببالدي ويوازي 
افتكاكي الق�ص����ري عنها؛ كانت فل�ص����طن وطنًا اآخر 
ي�ص����به العراق يف طبيعت����ه وجماليت����ه، ولأجل هذا 
كله ميكن القول اإن الفل�صطيني الذي فينا، فل�صطن 
التي يف داخلي، يف داخل كتاباتي داخل اح�صا�صي 
داخ����ل ه����ذه ال����دورة الدموي����ة امللغوم����ة بالتفج����ع 
، كان ه����ذا  وامل����رارة واحلل����م والرغب����ة وامل�ص����ّرة 
خياري يف التعامل مع امل�ص����رح الفل�ص����طيني كاأنني 
اأعود في����ه اإىل العراق، كما ل����و اأين اأعود اإىل بغداد 
تل����ك العودة التي مل تكن ممكنة يف وقتها، لذلك فاإن 
العم����ل على تركي����ب جمالي����ات الن�ض الفل�ص����طيني 
خ�صبة امل�صرح كما لو اين اأ�صنع من فل�صطن، حالة 
ا�ص����تعادية لبل����دي العراق، وكما ل����و اين انتج طاقة 
ممزوجة من وجع البلدين تلك الطاقة التي تعطيني 
النار واملوقد الكبري الذي يغذي روحي امللتهبة يف 
اعماق����ي حت����ى اأ�ص����تطيع اأن اأقود بروفات����ي واأكتب 

ي واأمتكن من ال�صري قدمًا يف تلك املمرات. ن�صّ
* ب���دا يل اأن���ك كن���ت تبح���ث ع���ن الفل�ص���طيني 
املختل���ف ع���ن ذل���ك ال���ذي تتقاذف���ه العواط���ف 
العربية، ب���ل كنت تبحث عن اإحداث ال�ص���دمة 
يف احلا�ص���ر الفل�ص���طيني، وق���د جتّل���ى ذل���ك 
بينك وبن الكاتب امل�ص���رحي الكبري )�صعد الله 
ونو����ض( ل�ص���يما يف م�ص���رحية )الغت�ص���اب( 

الت���ي قدمته���ا للم�ص���رح الوطني الفل�ص���طيني، 
وق���د ب���دا اأن الن����ض ا�ص���تفّزك اأكث����ر من غريه 
م���ن الن�ص���و�ض الت���ي كان���ت حتاكي الق�ص���ية 

الفل�صطينية يف تلك املرحلة ؟
ه���ي  )الغت�ص���اب(  م�ص���رحية  لأن   .. �ص���حيح   -
بالأ�ص���ا�ض ماأخ���وذة ع���ن ن����ض الكاتب الإ�ص���باين 
)اأنطوني���و باييخ���و( بعن���وان )الق�ص���ة املزدوجة 
للدكت���ور بامل���ي( وبعد قراءت���ي للن�ض، اأح�ص�ص���ت 
اأن���ه قاب���ل لأن يتح���ول اإىل حال���ة  ب�ص���كل فعل���ي، 
فل�ص���طينية خ�صو�ص���اُ فيم���ا يتعلق بفك���رة املحقق 
وال�صحية، من جهة اخرى فاإن )�صعد الله ونو�ض( 
كان ق���د اأحج���م عن الكتاب���ة متامًا يف تل���ك الفرتة، 
واخت���ار اجللو�ض يف البي���ت، ومل يكن يزاول فعل 
الكتابة ملدة ع�ص���ر اأو خم�ض ع�ص���رة �صنة، وقد كان 
توقفه نوع���ًا من العرتا�ض اخلطري على ال�ص���لطة 
والدول���ة مبفهومه���ا الكبري والوا�ص���ع عربيًا وغري 
عرب���ي، فق���د اأح����ض بخيب���ة �ص���خمة ج���دًا واإن كل 
ماكان يج���ري لينبغي اأن يك���ون، ولذلك قررت اأن 
اأق���دم له الن����ض، اأردت التحر����ض بروحه وعاطفته 
وكتابت���ه، طلب���ت من���ه اأن يق���راأ الن����ض، وم���ع اأنه 
كان ق���د ق���راأه يف ال�ص���ابق، ومل يخط���ر ل���ه اأن هذا 
الن�ض ميكن ال�ص���تغال عليه، فاأخ���ذه مني، وبداأنا 
�صل�صلة لقاءات اأ�صبوعية، وكنا ندخل يف حوارات 
طويلة ونقا�صات م�ص���تمرة، كان يقول يل )ياجواد 
مقرتح���ك يف مكان���ه وان���ا ل���دي �ص���هّية كب���رية يف 
ا�ص���تعادة الكتاب���ة على ه���ذا الن�ض(، بالن�ص���بة يل 
كان الم���ر اأ�ص���به بالعي���د الكب���ري، لأن )�ص���عد الل���ه 
ونو����ض( ق���رر العودة اإىل الكتابة وه���و بحد ذاته، 
فك���رة خط���رية وجميل���ة ، ق���دم يل كتابت���ه الأوىل 
لن�ض الغت�ص���اب، وبات مع تل���ك الكتابة رحلة من 
الت�ص���ادمات الت���ي كانت ت���وؤدي اإىل كتاب���ة جديدة 
للن����ض لتبداأ بعده���ا رحلة جديدة من امل�ص���ادمات 
وتب���ادل الت�ص���ورات، وكان يتقبل الأمر ب�ص���عوبة 
كب���رية لأن )�ص���عد الل���ه ونو����ض( كات���ب حم���رتف 
ليتقبل املالحظات ب�ص���هولة ولكن ماح�صل بيننا، 
كان اأ�ص���به بنوع من تبادل الثقافات التي تاأ�ص�ص���ت 
ب���دءًا م���ن فك���رة العرتا����ض وم���ن ث���م عل���ى فكرة 
ال�ص���تماع اإىل ال���راأي الآخر، يف النهاي���ة اأعطاين 
الن����ض بن�ص���خته النهائي���ة، اأح�ص�ص���ت اأن يف هذه 
الن�ص���خة النهائية، ثّمة م�ص���كلة �صخمة جدًا متثلت 
يف فكرة �صخ�ص���ية )الإ�صرائيلي( كنت اأت�صاءل عن 
ماهي���ة تلك ال�صخ�ص���ية م���ن هو )الإ�ص���رائيلي( يف 
هذه املرحلة؟ وحتديدًا يف عام )1990(، ثم من هو 
)الإ�ص���رائيلي( بالن�ص���بة اإىل )�ص���عد الله ونو�ض(؟ 
)ج���واد  اإىل  بالن�ص���بة  )الإ�ص���رائيلي(  ه���و  وم���ن 
الأ�ص���دي(؟ فاإذا كان )الإ�ص���رائيلي( من وجهة نظر 
)�ص���عد الله ونو�ض( يتمثل يف )منوحن( الذي هو 
بطل من ابطال امل�ص���رحية ؟ اأو هو كل من )اأ�صحاق 
و مائري(، اأما بالن�ص���بة يل فقد كنت اأظن ول اعرف 
الآن، اإن كن���ت خمطئ���ًا اأو عل���ى �ص���واب، فقد كنت 
اأظن اأن ثّمة عقمًا يف احلوار مع ذلك )الإ�صرائيلي( 
ال���ذي يعي����ض يف اإ�ص���رائيل، عق���م يف التفاو����ض 
مع���ه، كي���ف ميك���ن اأن يتفاو�ض ه���ذا الإ�ص���رائيلي 
مع )اإ�ص���ماعيل( الفل�ص���طيني، وكيف ميكن اأن جند 
التج���اور م���ع الن����ض الذي حت���ول بعد ا�ص���تغال ) 
�ص���عد الله ونو����ض( عليه اإىل ن�ص���ن ، يعود الأول 
اإىل ن����ض ال�ص���باين )انطوني���و باييخ���و( والآخر 

فل�ص���طيني من كتابة )�ص���عد الله ونو�ض( الذي اأفاد 
كثريًا م���ن ن�ض )باييخ���و( يف الكتابة، وقد ظهرت 
لدّي اأ�ص���ئلة كبرية فيما يتعلق بهوية الإ�ص���رائيلي 
يف تلك املرحلة، ومل اكن موافقًا على فكرة اأن هناك 
اإمكانية للح���وار مع الإ�ص���رائيلي )منوحن( الذي 
كان يعي����ض داخل اإ�ص���رائيل وحت���ت خيمة وظالل 
و�ص���لوك الحتالل يف تلك الفرتة، كنت دائمًا اأ�صري 
ل�)�ص���عد الله ونو�ض( باأن احلوار �صيكون ممكنًا لو 
كان )منوح���ن( يعي����ض خ���ارج اإ�ص���رائيل اإذ ميكن 
اأن يك���ون م���ن �ص���كان باري����ض مث���اًل، اأو يكون ذلك 
اليهودي املتنور، الأمر الذي دفعني للم�ص���ري بهذه 
املنطقة من احلوار والفرتا�ض، م�صيت على ال�صد 
م���ن الن�ض، وبذل���ك فق���د اأدخلت الن����ض يف قراءة 
جديدة، وعندما ح�صر )�صعد الله ونو�ض( مل�صاهدة 
الربوفة النهائية يف دائرة الثقافة الفل�ص���طينية يف 
دم�ص���ق وكان معه الناقد )في�صل دراج( قال يل بعد 
العر����ض وباحل���رف الواح���د.. )جواد ه���ذا اجمل 
ماميك���ن اأن اأ�ص���اهده على �ص���عيد التمثي���ل، ولكن 
اأرج���وك اأن حتذف اأ�ص���مي وتكتب���ت اأن هذا الن�ض 

من تاأليف جواد ال�صدي( .
* كاأن���ك كن���ت تبحث يف جدالك مع )�ص���عد الله 
ونو����ض( ع���ن �صخ�ص���ية الفل�ص���طيني املثالية، 
ويف املقاب���ل كان ونو����ض راف�ص���ًا لوجود تلك 
ال�صخ�ص���ية، عل���ى اعتب���ار اأن الفل�ص���طيني يف 
تل���ك الظ���روف اإمنا ه���و فل�ص���طيني منتهك من 
قبل املحت���ل، كما هو العراق���ي )املقد�ض( الذي 
رف�ص���ت وجوده يف م�صرحية )حمام بغدادي( 
يب���دو اأن جواد الأ�ص���دي قد غ���ادر الفكرة التي 
تق���ول بوج���ود ال�صخ�ص���ية العربي���ة املثالي���ة 
وقرر التعامل معها كما هي يف الواقع العربي 

امللتب�ض اجتماعيًا و�صيا�صيًا؟
- ل اأظن ان هذه املالحظة �ص���حيحة ل�صبب واحد، 
ه���و اأنن���ي حاول���ت اأن اأخ���رج بعي���دًا عن م�ص���طرة 
اخلطابة الفل�صطينية على م�ص���توى الكتابة �صواء 
يف الن�ص���و�ض التي كانت ملوؤلف���ن اآخرين كما هو 
احل���ال مع ن����ض )الغت�ص���اب(، اأو مع الن�ص���و�ض 
التي كتبتها بنف�صي بدءًا من ن�ض م�صرحية )خيوط 
من ف�صة( التي كانت من تاأليفي، كنت اأقاتل لكي ل 
اأحول الق�صية الفل�صطينية اإىل متثال �صمعي، واأن 
ل اأح���ول الفل�ص���طيني اإىل كينون���ة )جب�ص���ية( اأو 
�صيء غري قابل للتفكيك، كنت احاول دائما ال�صدام 
م���ع املتفرج بفكرة، اأن هذا الفل�ص���طيني الذي اأقوم 
اأنا بن�ص���جه وكتابته هو فل�صطيني اآخر اأكرث حرية 
واكرث اإمكانية من اأن تناق�ص���ه، واأن تت�ص���ادم معه، 
ه���و ذلك الآخر الذي نتوق دائمًا اإىل اإحداث اجلدل 
مع���ه، وه���ذه هي امل�ص���كلة الت���ي كانت حت�ص���ل مع 
)�ص���عد الله ونو�ض(، وقد ازداد الأمر تعقيدًا عندما 
مت عر����ض امل�ص���رحية يف ب���ريوت، وق���د ا�ص���تقبل 
اللبناني���ون العر����ض بجن���ون على �ص���عيد الكتابة 
)ن�ض العر�ض( وهم اإىل اليوم يعتربون م�صرحية 
)الغت�ص���اب( التي قدمت يف بريوت هي من اجمل 
ماق���دم يف تاأري���خ امل�ص���رح اللبن���اين عربي���ًا، لأن 
الن����ض كان فيه جملة ب�ص���رية خط���رية، والتمثيل 
كان م���ن ط���راز كبري، الأم���ر الذي جعل )�ص���عد الله 
ونو����ض( ينزع���ج اأك���رث فاأكرث لأن قراءت���ي خمالفة 
لقراءت���ه، ويف كل م���كان يق���دم في���ه العر����ض كان 
يح�ص���د العجاب الكبري ال���ذي كان له عالقة كبرية 
���ي(، ولكن العج���اب الأخطر كان  ب� )الإعداد الن�صّ

ياأتي مل�صلحة التمثيل وجماليات العر�ض .
* ما ال�ص���بب الذي دفع���ك اإىل تدوين الربوفة ؟ 
هل هي فكرة مفاجئة ؟ اأم هي خربة مرتاكمة؟

- ل اأب���دًا .. املحاول���ة الأوىل يف تدوي���ن الربوف���ة 
كانت يف كتاب )امل�ص���رح والفل�صطيني الذي فينا(، 
وق���د كانت نتيجة لح�صا�ص���ي بالغربة، ولأين كنت 
اأ�صّمي نف�صي بالغريب الذي يرحل اإىل املدن وعنها، 
الطارئ الذي مي�صي على الأر�صفة، ال�صخ�ض الذي 
بال �ص���ند، وبال �ص���قف، وبال �ص���رير وبال اأهل وبال 
نا����ض، كان���ت مملكت���ي احلقيقية، ه���ي رحلتي بن 
الربوفة والعر�ض، لكن الربوفات كانت اأكرث وقعًا 
عل���ى روحي، ولأنها كانت ت�ص���ع يف حياتي اأو يف 

�صريورة يومياتي، جمموعة من ال�صهوات العالية 
ال�ص���حر على �ص���عيد العالق���ة احلارة م���ع التمثيل 
ومع املمثل، وعمليات الهدم والبناء، وم�صاك�ص���ات 
املمثل واملحاولة للذهاب بعيدًا مع ج�ص���ده وروحه 
وكيان���ه، م���ن اأج���ل الو�ص���ول اإىل مناط���ق يجهلها 
املمث���ل بنف�ص���ه.. الربوف���ة ه���ي اجلن���ة الت���ي كنت 
اأح���اول اأن اأ�ص���ع اأركانًا لها لأين كنت ا�ص���عر دائمًا 
ب���اأين رج���ل منفي، واأن تلك ال�ص���وارع والأر�ص���فة 
واملقاه���ي لت�ص���عفني بامل�ص���رة ب�ص���كلها النهائي.. 
الربوفة هي امل�ص���رة الوحي���دة التي كانت تعطيني 
فر�ص���ة واح�صا�صًا باأين �صخ�ض ذو كينونة وج�صد 
و�ص���وت ومعنى، وانطالقًا م���ن معلومة تقول اإن، 
امل�ص���رح ومبج���رد انته���اء العر����ض ي�ص���بح قاب���اًل 
لل���زوال، به���ذا املعن���ى اأح�ص�ص���ت اأن عندي �ص���هية 
كبرية ورغبة تل���ح علّي اأن اأكتب يوميات الربوفة، 
وفعاًل اأ�صبحت وبعد جتربة )امل�صرح والفل�صطيني 
ال���ذي فينا( مدم���ن على تدوي���ن الربوفات، فعمدت 
اإىل ذلك يف )جماليات الربوفة( و )امل�صرح جنتي( 
وقد حتولت الكتابة عندي اإىل �صيء مواٍز للعر�ض 

امل�صرحي.
واحب اأن اأ�ص���ري اإىل اأن فعل الكتابة مل يكن باإيعاز 
م�ص���بق للكتاب���ة، مبعن���ى اآخ���ر، فاأن���ا مل اأك���ن اأقرر 
الكتابة، واإمنا اأفر�ض على نف�ص���ي تدوين بروفات 
الي���وم ال�ص���ابق، كانت الكتاب���ة تاأتي دائم���ًا عندما 
تنتهي الربوفات وتعطى م�صاحة كبرية من التاأمل، 
الكتابة تاأتي عندما يكون ثّمة هاتف، اأو ثّمة وحي، 
اأو ثّم���ة خملوق ين���ادي اأو ثّمة نار اأو رغبة حتثني 
باجت���اه الأوراق، وله���ذا عندم���ا تق���راأ )جمالي���ات 
الربوفة، اأو امل�صرح جنتي( جتد اأن اللغة التي فيها 
ت���كاد تكون م�ص���نوعة من نار، لغة فيها ا�ص���طراب 
وغرب���ة واأمل ووج���ع وفيه���ا تفكي���ك، وفيه���ا قراءة 
للممثل وم�صاك�ص���ته، وقراءة يف الإخراج والن�ض، 
ويف ه���ذا النوع م���ن الكتابة الت���ي تخرج يف كثري 
من الحي���ان خارج الربوف���ات، وعندها اأمتكن من 
ا�ص���طياد عالقات���ي وانا على �ص���رير غربت���ي، واأنا 
يف وحدت���ي، ويف مكاملاتي الهاتفي���ة مع اأمي ومع 
اأخي ال���ذي مت اإعدام���ه، ومكاملاتي مع ا�ص���دقائي، 
لذل���ك كله، �ص���ارت الكتابة بالن�ص���بة يل، هي كتابة 
احلي���اة مبجمله���ا ولهذا ا�ص���تحقت عل���ّي اأن اأكتبها 

ب�صهية هائلة.
* كل هذا التداخل يف تدوين الربوفة األ ي�صهم 
يف اإنت���اج مقرتحات م�ص���هدية تدخل يف كتابة 
الربوفة من دون اأن يكون له ح�صور فعلي يف 

�صناعة امل�صهد امل�صرحي؟
- ل اأبدًا.

تدوي���ن  ع���ن  حديث���ك  معر����ض  يف  اأ�ص���رت   *
الربوف���ة اإىل اأن���ك تقوم بالكتابة بع���د النتهاء 
م���ن الربوف���ات ب�ص���كل نهائ���ي.. كي���ف تتذك���ر 
كل تل���ك التفا�ص���يل التي حت�ص���ل يف يوميات 

الربوفات ؟
- نعم هذا �ص���حيح .. ف�ص���اًل عن ذل���ك، فاإنني نادرًا 

ما اأقوم باإعادة كتابة الربوفة، وال�ص���بب وراء ذلك 
يعود اإىل اأنني عندما اأكتب اأ�صاب بلوثة، اأو ميكن 
اأن ت�صّميها حّمى خطرة، قد متتد رحلة الكتابة فيها 
اإىل �ص���اعات طويل���ة، تقطعها حلظات م���ن الراحة، 
الت���ي اأتنب���ه فيها اإىل كمي���ة الأوراق التي حتت�ص���د 
ب���ن يدّي والتي يبدو عليها الوجع من فعل الكتابة 

الذي يتم ب�صهية هائلة ورغبة كبرية.
امل�ص���رحية  لن�صو�ص���ك  الق���ارئ  يكت�ص���ف   *
ويوميات بروفاتك، انك تعتمد ا�صلوبًا خمتلفًا 
يف كل منهم���ا، وكاأن الق���ارئ يكت�ص���ف ج���واد 
الأ�ص���دي عل���ى نحو خمتل���ف، هل ت�ص���عر بذلك 

الختالف؟
- اأكي���د .. حتم���ًا ، ويع���ود ذل���ك اإىل وج���ود م���زاج 
خمتل���ف، ومرايا خمتلف���ة، لأنني عندم���ا اكتب عن 
الربوف���ة فاإنن���ي اأفتح الباب اأمام لغ���ة خمتلفة، لغة 
مت�ص���ظية هي اأ�ص���به بالنه���ر اجلارف ال���ذي تهجم 
علي���ه املياه بع���د انقطاع طوي���ل، اأما كتاب���ة الن�ض 
امل�ص���رحي، فهي �ص���يء خمتلف متام���ًا، لأن الكتابة 
للم�ص���رح فيها م�ص���كلة خطرية تتعلق مبا ميكن اأن 
تقول، وماذا تكتب، وماه���ي الفكرة ، وكيف تكتب 
هذه الفكرة، كما اين كن���ت اأعمل دائمًا على تدوين 
مالحظات���ي حول ال�صخ�ص���يات التي اأري���د الكتابة 
عنه���ا، وق���د ب���داأت ذلك يف م�ص���رحية )خي���وط من 
ف�ص���ة(، من جهة اأخ���رى، فاإن كل الن�ص���و�ض التي 
كتبتها هي مقرتح���ات لالإخراج ولميكن اأن تكتمل 
خارج الربوفة، ولهذا كنت احذف وامّزق كثريًا، ثم 
اع���ود لأرمي كل ذلك داخ���ل روح املمثل، لكي يقوم 
ب���دوره يف اإع���ادة اإنتاج الن�ض م���رة اأخرى ، ويف 
م���رات كثرية، كنت اترك للممثل حرية اللتحام مع 

الن�ض الذي �صكلته اأنا يف البداية.
* ماال���ذي دفع���ك اإىل كتابة الن�ّض امل�ص���رحي؟ 
ه���ل ه���و اح�صا�ص���ك بوج���ود موهب���ة املوؤل���ف 
الكام���ن يف داخلك؟ اأو رمب���ا حاجتك اإىل اأفكار 
اأو �صخ�ص���يات مل تتمكن م���ن العثور عليها يف 
ن�ص���و�ض عاملية اأو عربية كتل���ك التي وجدتها 
يف ن�ص���و�ض )ج���ان جينيه، لوركا، �ص���عد الله 

ونو�ض، معن ب�صي�صو .. واآخرين(؟
- بال�ص���بط .. لق���د رميت يل الط���رف احلقيقي من 
الإجاب���ة، كل الن�ص���و�ض املقرتح���ة عاملي���ًا جلميع 
الكّت���اب الكبار، ت�ص���عني يف �ص���جن جمي���ل، لأنها 
ن�ص���و�ض جميل���ة، ولك���ن باملقاب���ل اأن جتد نف�ص���ك 
غ���ري ق���ادر عل���ى زحزحتها ل متل���ك تفوي�ص���ًا بذلك 
لكي ت�صعها على طريق اآخر على الرغم من اأين يف 
عملية الإعداد لهذه الن�صو�ض، كنت ا�صع قلياًل من 
)جواد الأ�ص���دي( العراقي فيها ولكن بن�ص���بة قليلة 
من دون م�صمونها لكي يبقى )جان جينيه( كما هو 
م���ع وجود اإنزياحات قليلة وب�ص���يطة، ويف الكثري 
مم���ا يكت���ب )غار�ص���يا ل���وركا( العظيم وال���ذي هو 
كاتبي اأو هو حلمي ال�صخ�ص���ي، وغريه من الكّتاب 
الآخري���ن، ومل اعرث على ماميكن اأن ي�ص���فيني فيما 
يخ�ض احلديث عن بلدي العراق، ولذلك اأح�ص�ص���ت 
اأنه ليوجد حل اآخر غري اأن اأقوم بالت�ص���دي لكتبة 
فك���رة الوج���ع العراق���ي وامل���رارة العراقي���ة، لين 
اأردت فعلي���ًا اأن اك���ون �ص���اهدًا، اأن اك���ون يف داخل 
ي���وم القيام���ة الكب���ري ال���ذي وق���ع عل���ى العراقين 
ع���رب تاري���خ ق���دمي، كاأمنا هن���اك لعنة وقع���ت على 
العراقين لك���ي يدفعوا دمًا وحزن���ًا، لتظل بيوتهم 
م�ص���كونة بامل���رارة ، كل ذل���ك دفعني اإىل الت�ص���اوؤل 
والبحث ع���ن الكاتب الذي ي�ص���تطيع اأن مي�ض هذا 
العدم، والظالم، والريبة، لذلك اأح�ص�ص���ت اين امام 
واجب تاأريخي، و�ص���هية تاأريخية للت�صدي لو�صع 
هذا ال�ص���ارع وهذه املخلوقات على املن�صة، وهكذا 
فعلت يف م�ص���رحية )حمام بغ���دادي( كانت الكتابة 
تغرف من اأخوتي ال�صخ�ص���ين، اأحدهم مت اإعدامه 
يف زم���ن النظ���ام ال�ص���ابق، والآخ���ر اأخ���ي الكبري، 
ولذلك ظهر الن�ض مب�ص���داقية خطرية جدًا، ووجع 

حقيقي على خ�صبة امل�صرح.

جزء من حوار طويل �شبق ان ن�شر يف املدى.. 
اجراه الدكتور �شميم ح�شب الله

المخرج المسرحي د.جواد األسدي:

 مسرحنا بال رئة والمسرحيون يتنفسون 
بطريقة ضعيفة

د. ج��واد األس��دي الحارض دامئًا فوق خش��بة املرسح .. الغريب ال��ذي حمل حقائب 

املرسح يف رحلته التي اليريد لها أن تنتهي، ذاكرته املتوقدة عىل تجارب الحياة التي 

سكنت روحه يف  العراق، الوطن، واألصدقاء، وشغف الربوفة وجاملياتها وعذاباتها 

الت��ي تحول��ت إىل مرجعي��ات يحفر يف أعامقها وه��و ميارس مرسحته��ا يف تجربته 

الجاملي��ة.. يتوق الع��ودة إىل الوطن والعمل مع املرسحيني م��ن أجل مرسح عراقي 

مثري للجدل والجامل... جواد األس��دي املخرج واملؤلف وصانع الجامل يف فضاءات 

املرسح العريب،  كان لنا معه هذا الحوار:



د. عقيل مهدي يوسف

عر����ض  يف 
عل���ى  اأرام���ل   (

الب�صكليت ( يحفر يف 
ع���وامل ” لوركا” ون�ص���وته 

ولك���ن بتحوي���ل الجت���اه ، واإلغ���اء 
عالم���ات  ليكت���ب   ، الأوىل  الن����ض  مرجعي���ة 
جدي���دة ملدون���ه كتابي���ة مغاي���رة ولول ن�ص���اء 
ال�صاك�ص���فون لآحّمت بالكامل ف�صاءات برنارد 
البا ، لكنها اأو�ص���لت اخلطاب اىل مدى معلوم 
، فنحن جند الوظيفة نف�ص���ها ، يف طغيان األم 
وهي تخنق حرية بناتها بجدران ” اجليتو ” 

املنزيل .
وه���ي بدل م���ن ان تك���ون ام���ا ، بات���ت اخلالة 
، لكنه���ا لت�ص���در ع���ن ام طاغي���ة وحديدي���ة ، 
ب���ل ع���ن خالة ) مثلته���ا الفنان���ة كارول عبود ( 
يلتم�ض فيها ال�ص���رامة ، وت�صت�ص���عر احلر�ض 
اأي�ص���ا لأنه���ا امراأة اأخ���ذت م���كان اأختها ماري 
روز املمثل���ة ، �ص���عبة املرا����ض ، الت���ي  توفيت 
لترتك بعهدته���ا امها ، وابنته���ا ماريا ) مثلتها 
الفنانة نادين جمعة ( اما �صخ�ص���ية اجلّدة فقد 
مثله���ا الفنان ) ن�ص���ال �ص���يجري ( يف امل�ص���هد 
ال�ص���تهاليل تخرج هاتيك الن�صوة وهن يقدن 
دراجات هوائية ، بحركات لولبية ، ومبالب�ض 
�ص���فافة �ص���ممت بطريق���ة جذاب���ة  متجان�ص���ة 
األوانها احلارة والباردة مع ف�ص���اء الإ�صاءة ، 
وفيها مل�صات اأنثوية توا�صل بث اأمواجها اىل 

املتلقي برهافة وجمال.
انطل���ق املخ���رج من اأ�ص����ض نظري���ة يف خطته 
الإخراجية مفتوحة يف اقرتاحها خل�ص���ائ�ض 
العر����ض ، فال ت���رى بيتًا ، بل خ�ص���بة م�ص���رح 

مفتوح���ة ، مقفلة يف خلفيتها حي���ث البوابات 
املنزلق���ة واحلمام���ات والأف���ق ، ويف املقدم���ة 
امل�ص���تعر�ض  بطوله���ا  متت���د  �ص���وداء  طاول���ة 
بالت���ايل من�ص���ة  ، وت�ص���بح  اأم���ام اجلمه���ور 
متحرك���ة ، يحركه���ا املمثل���ون لتكون راأ�ص���ية 
– اي�ص���ا- ويلعب اجلميع فوقها ، م�صاهدهم 
ال�ص���ريحة  باليروتيكي���ة  ا�ص���طبغت  الت���ي 
واملبا�ص���رة الفت���اة ماري���ا ، بج�ص���دها الأهيف 
 ، الأل���وان  زاه���ي  بقن���اع  املو�ص���وم  ووجه���ا 
ومتت���د الزخ���ارف اللوني���ة حت���ى العن���ق وما 
حتت���ه ، وكاأن���ك ت���رى اىل فرا�ص���ة ب�ص���رية ، 
جتتافه���ا حرائق روحه���ا املهي�ص���ة ، ليتناوب 
ليعال���ج كدماته���ا   ، النف�ص���ي  الطبي���ب  عليه���ا 
غ���ري املرئي���ة ، والفنان الذي ير�ص���م ج�ص���دها 
اخلارجي ، يذه���ب اىل غفوته الأبدية ، ليرتك 
معها الأغ�صان الياب�صة التي تتفتت مت�صاقطة 
وكاأن �ص���يقانها امللتاعة ، تذروها برياح الكبت 

واحلرمان والقهر .
ت�ص���نع املمثل���ة نادين اط���ارًا مرئيًا ، باأن�ص���اق 
متغ���رية م���ع املمثلة كارول ، اذ تتنوع اأ�ص���كال 
العالق���ة ، وتتداخل لت�ص���ل اىل �ص���نع معاين 
جديدة ت�ص���في على تقنية العر�ض األقًا خا�صًا 
، ل�ص���يما بح�ص���ور املمثل ن�ص���ال ، الذي يعيد 
ت�ص���كيل اللعب���ة بقواع���د مبتك���رة م���ن التنكر 
رجل ميثل امراأة عجوز مت�ص���ابية ، و�صائدة 
رجال اأرامل !! مل�ص���ة من رقة الأداء ، وانثويته 
يت�ص���امى فيه���ا مبوهبت���ه التمثيلي���ة ، في�ص���ع 
اأم���ام املتلقي كينونتن اثنت���ن ، امراأة عجوز 
تت�ص���ابى ، ورج���ل يحجب فحولت���ه ويختلق 
اأنثى ت�ص���عى من اأعماقه ، بف�ص���ائحها الفكهة ، 

لكنها ماأ�صاوية باأثرها ووقعها فاملوت يرت�صد 
اأمانيه���ا ، ويح���وك اأحابيله ل�ص���تدراجها اىل 
م�ص���ريها العدم���ي ، �ص���يغت امل�ص���اهد ت���ارة 
بتعددي���ة �ص���وتية وت���ارة اأخ���رى بانفرادية ، 
تاأخ���ذ بزمامها الفتاتان كت���ب احلوار بتداخل 
امللفوظ الأدبي مع الن�ص���ق الدرامي على �صكل 
تراكي���ب واإيقاعات �ص���عرية ، موحية ومل يبق 
عل���ى ماهيات الأفكار التجريدية يف الن�ض بل 
ا�ص���ند لها وظائ���ف من كالم ت���داويل ، واأفعال 
فيزيائي���ة ملمو�ص���ة ، لكل �صخ�ص���ية على حدة 
، وه���ذا بالطبع ما تقت�ص���يه فاعلية التم�ص���رح 
الب�ص���رية  القوة  م���ن  ليع���زز   Theatrlity
امل�ص���رحي  امل�ص���هد  ت�ص���د  الت���ي  وال�ص���معية 
وعنا�ص���ره باإطار واحد م�صرتك مع اجلمهور 

.
ولي���رتك بهذا اجلمهور ف�ص���حة تخيلية ، تقوم 
عل���ى فعل اختياري لتاأويل �ص���ياق املو�ص���وع 
واللوات���ي   ، ال�ص���قيات  بالن�ص���وة  اخلا����ض 
يحمل���ن مبعجزة الرجل الذي جف ينبوعه يف 
اأكوانهن احل�ص���رية ، والغرثى اىل نثيث مطر 

الفحولة .
كائن���ات بر�ص���م النتظار ، يلذن باأج�ص���ادهن ، 
يتم���ردن على ال�ص���كون او ينكفئ���ن يف غرفهن 

خائفات من غدر ال�صارع ، وق�صوة احلياة .
كل ممثل وممثلة يف هذا العر�ض اأ�صاب هدف 
�صخ�ص���يته بطريق���ة اأدائي���ة متما�ص���كة ، فاأنت 
ت���رى اأمامك ممث���ال حمرتف���ًا ، ماه���رًا ، عارفًا 
باأ�ص���رار مهنته ، مبهرًا يف ملب�ص���ه وباروكاته 
وبو�ص���عياته اجل�ص���دية ، واإمياءاته ووقفاته 
�ص���وته  وتنغيم���ات   ، التكويني���ة  وحركات���ه 

، وتعب���ريات وجه���ه ، كله���ا تندغ���م بج�ص���د ، 
�ص���كل مادة اإبداعية ، تن�ص���اب منها مبو�صيقية 
، م�ص���اعر ال���دور وعواطف���ه ، وه���ي مقرون���ة 
باأفعال درامية مرئية وم�ص���موعة وحم�صو�صة 
على اخل�صبة وان كنت حت�صبها طيفا ، او هالة 
من �ص���وء ، او اأفكار ، وا�ص���راقات روح ، هذه 
ال�ص���ورة امل�صرحية ركّبت من نفو�ض املمثالت 
ومن اأج�ص���ادهن وحتركت بقوة دفع داخلية ، 
قاده���ا املخرج اىل مايقلقه هو �صخ�ص���يًا ، كما 
يقلقن���ا نحن امل�ص���اهدون ، ه���و ال�ص���وؤال اأمام 
امل���وت والتفك���ري بالعدم ، وه���و يرتب�ض بنا ، 
ويدركنا ، يف حلظة ثقيلة وقا�ص���ية ، هنا تنبع 
روح تراجيدي���ا هذا العر����ض الذي انفتح على 
الكوميديا ، با�ص���راقة املمث���الت وكذلك املمثل 
الذي برز ثقله الإبداعي لي�ص���نع دورًا مرجتاًل 
���ه الذكوري ! و�ص���بب اآخر  ، وه���و يخ���ون ن�صّ
يع�ص���د م���ن منج���زه الدائ���ي ، ان���ه ابتك���ر – 
اأي�صا- اطارًا اأ�صلوبيًا وفنيًا ومل يلت�صق مثاًل، 
بالغرائزية ال�صريحة يف احلياة اليومية ، بل 
اإعادة �ص���نع �ص���ياقها يف ف�ص���اء فني متكامل. 
اللح���ن واملو�ص���يقى الت���ي وظفها رع����د خلف 
اجلم���ايل  الأ�ص���لوب  م���ن  بدوره���ا  عمق���ت   ،
للمخ���رج ال�ص���دي ، باحتدامه���ا ، ومباغتته���ا 
للقاع���ة ، وانتقالها من ال�ص���ربات والإيقاعات 
ال�ص���اخبة ، اىل البوح امليل���ودي الرقيق الذي 
يتعادل وكفة الرقة النوثية وزخارفها املرهفة 
وه���ي تنوء حت���ت �ص���غط القب���ح الجتماعي 
، والتقالي���د العقيم���ة ، الت���ي تختن���ق احلياة ، 
بحث���ًا ع���ن ف�ص���يلة مزعومة ، و�ص���رف لحمل 
ل���ه يف ه���ذا ال�ص���ياق . حق���ق العر����ض اأهدافه 
الجتماعية باأ�ص���لوب جمايل عرف به املخرج 
ج���واد ال�ص���دي ، بعي���دًا ع���ن الأيدلوجي���ات 
وحقق���ت املمثلة نادين م�ص���احة مرئية لدورها 
املتاأل���ق بروح متدفق���ة ، وتكامل هذا الأداء مع 
ال�صطر الأنثوي الثاين كارولن وهي من فرط 
عذوبته���ا خلقت �صخ�ص���ية حمبوب���ة وخفيفة 
الظل رغ���م ما يتطلب���ه الدور من ت�ص���لط ثقيل 
الوط���اأة و�ص���بب ه���ذا الظف���ر ب���روح العر�ض 
امل�ص���رقة ، هو اإجادة ت���داول املعنى اجلمايل ، 
بتقنيات اداء املمثل ، بو�صفه العن�صر املركزي 
للعر����ض ، حن ميّز حب اجلمهور لفنية املمثل 
ومهاراته من �ص���جبه للدور ال�ص���رير ال�ص���لبي 

الذي يلعبه املمثل ،ويو�صل دللته .
 طر����ض كتابي اأب���دع فيه ال�ص���دي ، بحفرياته 
بزوايا الن�ض ، ومداخل العر�ض ، لعله ياأتينا 
بجديد اآخر وهو يتفر�ض باليدولوجيا نف�صها 
، ولك���ن للك���ي يعيد اإنتاجها �ص���افرة ، بل لكي 
يّحولها من ن�ص���ق يقع خارج ح�ص���ارة امل�صرح 
، اىل ك���ون جم���ايل ، ي���دور يف جمراته الفنية 
بحرية واختيار م�ص���وؤول ، ينتقل فيه من عامل 
اجلرب اىل ع���امل املخيلة املفتوح���ة ، والفرادة 

الإبداعية ، كما فعل يف عر�صه اجلميل هذا .

فاعلية التمس�رح عند جواد االسدي 

الميكن ملخرج مثل جواد 

االسدي ان يرىض عن 

حلوله اإلخراجية املجّربة 

، بل تراه متجددًا يف 

معالجاته اإلخراجية ، 

وباحثا عن مداخل تاويلية 

غامضة مثل األحالم .


