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بع ��د وفات ��ه ع ��ام  1616بقي ه ��ذا ال�شاع ��ر العاملي
حي� � ًا ط ��وال هذه الأربعمئ ��ة �سنة .فهو حق� � ًا قد ملأ
الدني ��ا و�شغل النا�س :م�ل��أ الدني ��ا ،لأن �أعماله من
م�سرحي ��ات وق�صائ ��د ق ��د ُترجم ��ت �إىل �أغل ��ب
لغ ��ات الدنيا املعروف ��ة� ،إن مل تكن لأجمعها.
يا ترى كيف يبدو �إيقاع ق�صائد �شك�سبري
باللغ ��ة ال�صيني ��ة� ،أو الياباني ��ة� ،أو
املالوي ��ة ،ويف ه ��ذه اللغات العجيبة
و�أمثالها ترجمات من ق�صائد احلب
ال�شك�سبريي ��ة وم�سرحياته؟ لغات
عجيب ��ة بالن�سبة لنا ،نحن القراء
بالعربي ��ة ،مثلم ��ا تب ��دو لغتن ��ا
العربي ��ة عجيبة لأه ��ل متبكتو
وج ��زر القمر… ولك ��ن ..وكل
يدّعي و� ً
صال بليلى!
ولأن �شك�سب�ي�ر قد م�ل��أ الدنيا،
جن ��د بع� ��ض �شع ��وب الأر� ��ض
ت ��رى �أن ال�شاع ��ر ينت�س ��ب
�إليه ��ا .وراح بع�ضه ��م يدق ��ق يف
ا�شتق ��اق كلم ��ات و�أ�سم ��اء وردت
يف الق�صائ ��د وامل�سرحيات لين�سبها
�إىل لغ ��ة قوم ��ه .فه ��ذا �أدي ��ب عرب ��ي
ق ��ال �إن م�سرحي ��ة «�أوث ّلو»هي حتريف
م ��ن (عط ��ا الل ��ه) وان ا�س ��م �شك�سب�ي�ر
نف�س ��ه �أ�صل ��ه (�شي ��خ زب�ي�ر) ..وثم ��ة �أديب
م ��ن ال�ساح ��ل ال�سوري ي ��رى �أن (�شي ��خ �أ�سرب)
ه ��و الأ�سم احلقيق ��ي لل�شاعر! والأنك ��ى من ذلك �أن
�أ�ست ��اذ ًا جامعي� � ًا خط ��ط �ص ��ورة �شك�سب�ي�ر بلحية
مق�صب ،ن�شرها يف جملة
�أندل�سية وعقال �سعودي ّ
معروفة قائ ًال� :ألي�س هذا الرجل عربي ًا؟
هذا اله ��ذر دليل على تغلغل �شك�سب�ي�ر و�أعماله يف
خمي ��ال الب�شر ،ليربهن على قـــ ��ول �أديب معــا�صـــر
�إن �شكــ�سب�ي�ر �شاع ��ر جلـمي ��ع الف�ص ��ول ،ونزي ��د:
جلميع الب�شر!
يدل ��ل �شك�سب�ي�ر عل ��ى �أن املوهب ��ة ت�صن ��ع ال�شاعر
قب ��ل التعليم… والثقاف ��ة .مل يكمل وليم �شك�سبري
املدر�س ��ة الوحي ��دة يف �سرتاتف ��ورد ـ �أون ـ ايف ��ن،
وبالطبع مل يلتحق ب�أية جامعة .لكن �سالحه الوحيد
هو القراءة التي قدحت زناد موهبته الفطرية .ويف
�أول �شبابه ،ال نعرف بال�ضبط متى ،نزل �إىل لندن،
والتح ��ق بامل�سرح ،ممث�ل ً�ا �أول الأمر ،دون تدريب،
وما لب ��ث �أن بد�أ ي�ؤل ��ف امل�سرحي ��ات ،معتمد ًا على
القليل م ��ن «ثقافته» .لكن جناح ��ه املذهل �أذهل من
حول ��ه من امل�ؤلف�ي�ن امل�سرحي�ي�ن ،فتحركت غريتهم
وهاجم ��وا ه ��ذا «الغ ��راب املتقاف ��ز ال ��ذي يتج ّم ��ل
بري�شاتن ��ا» .فهو «يعرف قلي ًال م ��ن الالتينية ،و�أقل
م ��ن ذلك من الإغريقية» يف �إ�شارة قا�سية �إىل �أنه مل
يتثقف جامعي ًا… مث ��ل امل�سرحيني «اجلامعيني».
ورمبا كان ت�.س .اليوت خري من �أن�صف �شك�سبري
بقوله «�إن هذا ال�شاع ��ر قد �أفاد من ترجمة (نورث)
لكتاب «م�شاهري الإغريق والرومان»�أكرث مما �أفاده
كثريون م ��ن مكتبة املتح ��ف الربيط ��اين ب ُرمتها».
من ه ��ذا الكت ��اب الوحي ��د �أخ ��ذ �شك�سب�ي�ر حبكات
م�سرحيات ��ه و�شخ�صيات ��ه الإغريقي ��ة والرومي ��ة
(ولي�س الرومانية).
م ��ن هذا الكت ��اب الوحي ��د ،ومن حكاي ��ات التاريخ
العامل ��ي والربيط ��اين ،ورمب ��ا م ��ن الإ�صغ ��اء �إىل
حكاي ��ات البحّ ارة الأجان ��ب القادمني �إىل املرف�أ يف

لن ��دن وخاناتها التقط
ال�شاع ��ر حكايات ع ��ن عوامل
غ�ي�ر �أوروبي ��ة ،ف�صاغته ��ا موهبت ��ه م�سرحي ��ات
�شتى.
وق ��د �أ ّل ��ف �شك�سب�ي�ر  38م�سرحي ��ة ،منه ��ا اثنتان
باال�ش�ت�راك م ��ع م�سرح ��ي �آخ ��ر ،وكان ه ��ذا �أم ��ر ًا
م�ألوف ًا يف القرن ال�ساد� ��س ع�شر .ويف �أواخر ذلك
القرن �شاعت كراهية �شديدة لليهود يف بريطانيا،
م�ستعي ��دة تراث� � ًا بريطاني� � ًا يع ��ود �إىل عه ��د املل ��ك
�إدوارد الأول ،الذي �أ�صدر �إرادة ملكية عام 1290
بط ��رد جميع اليهود م ��ن بريطانيا ،وبق ��ي اليهود
حمروم�ي�ن م ��ن الدخ ��ول �إىل الب�ل�اد �إىل �أن ج ��اء
�أوليف ��ر كرومويل ف�ألغى ذل ��ك الو�ضع عام ،1656
�أي بعد �أكرث من � 350سنة.
ق ��د يت�ساءل املرء بح�سن ني ��ة ،طلب ًا جلواب مقنع:
مل ��اذا ه ��ذا املوق ��ف العامل ��ي م ��ن اليهود من ��ذ �سبي
ن�ص ��ر �إىل هتل ��ر؟ �س� ��ؤال يدخ ��ل املنطق ��ة
نبوخ ��ذ ّ
املح ّرمة من الأ�سئلة… ولكن… ولكن!
ا�ستج ��اب �شك�سب�ي�ر لذل ��ك ال�شع ��ور الع ��ام يف
بريطاني ��ا الق ��رن ال�ساد�س ع�شر ،فكت ��ب م�سرحية
«تاج ��ر البندقي ��ة»وكان عنوانه ��ا الأ�صلي «يهودي
البندقية»وق ��د �سبقه يف ذل ��ك معا�صره كري�ستوفر
مارلو الذي كت ��ب م�سرحية «يه ��ودي مالطة» .ثمة
مقاط ��ع يف م�سرحي ��ة �شك�سبري يتعاط ��ف فيها مع
اليهودي «�إن�ساني ًا» لكن �صورة (�شايلوك) اجل�شع
املرابي هي التي علقت يف ذهن الأجيال .ولكن يف
�أمري ��كا ي�ص ّرون على تهم ��ة �شك�سبري بالال�سامية،
ولو �أن ��ه عا�ش قبل النازية بقرون! �أخربين �أ�ستاذ

�أمريك ��ي �أن م�سرحي ��ة
«تاج ��ر البندقية»غ�ي�ر متداول ��ة
يف املدار� ��س واجلامع ��ات الأمريكي ��ة ،وممن ��وع
احلدي ��ث عنه ��ا يف �أغل ��ب الأحيان منع� � ًا بات ًا .وقد
ال ن�ستغ ��رب �إذا علمن ��ا �أن تهم ��ة الال�سامية �شملت
ت�.س .اليوت نف�س ��ه ،ل�سبب �أقل من �سخيف .ثمة
�إ�ش ��ارة �إىل «واليه ��ودي يُقعي على عتب ��ة النافذة،
مال ��ك الدار»املهدم ��ة الت ��ي ي�سكنه ��ا جريو�ش بطل
الق�صي ��دة ،وهو لي�س ببط ��ل ،بل مواطن م�سحوق
حتت ا�ستغالل امل ّالكني.
ولكنه ��ا احلما�س ��ة الأمريكي ��ة العجيب ��ة الغريبة،
و�ش ��يء من «الغرية»الأغرب م ��ن كل ح�ضارة �أقدم
و�أعرق من «مدني ��ة» وال �أقول «ح�ضارة» ناطحات
ال�سحاب.
يف �أوا�سط اخلم�سينات ن�شرت ال�صحف الأمريكية
خرب ًا ع ��ن حما�سة وطنية ،لأ�ست ��اذ جامعي ادّعى،
مث ��ل غريه م ��ن املهوو�س�ي�ن ،ان �أعم ��ال �شك�سبري
لي�س ��ت له ،بل لفالن �أو عالن م ��ن معا�صريه .و�أنه
(يعلم) �أن الوثائق بخط يد �شك�سبري مدفونة معه
ح�س ��ب و�صيت ��ه .فات�صل ه ��ذا الوطن ��ي الفهلوي
مبجل�س عم ��دة لندن وطلب ال�سم ��اح له بفتح قرب
�شك�سبري ال�ستخ ��راج الأوراق الثبوتي ��ة .ح�سن ًا:
تدف ��ع ملي ��ون دوالر؟ �أج ��اب الفهل ��وي :حا�ض ��ر.
كان العم ��دة بحاجة �إىل متوي ��ل لإ�صالح جماري
ال�صرف ال�صحي يف لن ��دن ،وجاءه الغيث .و ُفتح
ق�ب�ر ال�شاع ��ر ومل يج ��دوا الكن ��ز املطل ��وب وع ��اد
الباح ��ث العبق ��ري ُ
بخف ��ي َح َ�سنني ،لع ��دم وجود
حُ نني.

ُتهم ��ة الال�سامي ��ة ،املوجهة �ض ��د �شك�سبري وجدت
قريب� � ًا منه ��ا يف بدايات الق ��رن التا�س ��ع ع�شر بني
بع� ��ض الباحث�ي�ن الأمري ��كان :تهم ��ة املثلي ��ة .هنا
مو�ضوع طريف من عم ��ى الب�صرية وعدم القدرة
عل ��ى متيي ��ز ظ�ل�ال املع ��اين و�سي ��اق ورود
الكلمات .كتب �شك�سبري « 154غنائية»ي�ص ّر
امل�صابون بعق ��دة اخلواجا على ترجمتها
�سونيتات ،بدل تعريبها غنائيات ،وهي
كلمة تفي ��د املعنى بدقة .كان �شك�سبري
(يح ��ب) فتى م ��ن علية الق ��وم ،وليم
هربرت� ،إي ��رل �أوف مبربوك� .أو ًال،
كلم ��ة (حب) غ�ي�ر وا�ضح ��ة املعنى
يف االنكليزية وغريها من اللغات
الأوروبي ��ة ،لك ��ن �أه ��ل احل�ضارة
الغربي ��ة يفهم ��ون احل ��ب باملعنى
اجلن�س ��ي دون غ�ي�ره ،فقال ��وا �إن
�شك�سبري (يحب) الفتى (مبربوك)
�إذن ه ��و ح ��ب �شذوذ جن�س ��ي .لكن
درا�سة الغنائيات يف ن�صها احلريف
ال ُتظه ��ر اي ��ة �إ�ش ��ارة جن�سي ��ة �أو
ج�سدي ��ة من جانب املح ��ب واملحبوب
عل ��ى الإط�ل�اق ،فم ��ن اين ج ��اءت مثلية
ال�شاع ��ر؟ الغنائي ��ات  1ـ  27رج ��اء
وتو�س ��ل م ��ن ال�شاع ��ر للفتى الو�سي ��م خلقة
واجلمي ��ل �أخالق� � ًا ليتزوج ،لك ��ي يخ ّلف للعامل
ذري ��ة ت ��دمي و�سام ��ة الأب وجم ��ال �أخالق ��ه« :من
�أجم ��ل املخلوقات نبتغ ��ي املزيد/فبذل ��ك ال تغيب
وردة اجلمال �أبد ًا» .ه ��ذا اللحن الرئي�سي ي�ستمر
ط ��وال ال�سبع ��ة والع�شري ��ن الأوىل .وم ��ا يتب ��ع
حت ��ى الغنائي ��ة  126حديث عن احل ��ب واجلمال
والطبيع ��ة دون �إ�شارة جن�سي ��ة واحدة من املحب
�أو املحب ��وب .بعد ذلك مبا�ش ��رة ،الغنائيات  127ـ
 152ق�صائد تع ��ج بال�شبق جت ��اه «ال�سمراء»التي
اختلف الباحثون يف حتديد هويتها .هذا اخلالف
ال�شديد يف مو�ض ��وع اجلن�س بني جميع غنائيات
الق�سم االول وب�ي�ن غنائي ��ات «ال�سمراء»ال�سوداء
ب�أخالقه ��ا ،ه ��ل يُعق ��ل �أن يغيب ع ��ن �أي باحث �أو
قارئ… ذكي؟
ه ��ذا م ��ا يناق�ش ��ه باحث ��ون معا�ص ��رون م ��ن
املتخ�ص�ص�ي�ن يف �أعم ��ال �شك�سبري ،مث ��ل �إنكرام،
ِردياث ،وبوث وغريهم .فكيف نتجاهل الن�صو�ص
الأ�صلي ��ة ون�ستمع �إىل القيل والقال ،مما ال يعتمد
على دليل ملمو�س؟
ن�ش ��رت الغنائي ��ات �أول مرة ع ��ام  1609يف حياة
ال�شاعر .وبعد ذلك بثالثني �سنة قام بن�سن باعادة
ن�شره ��ا ع ��ام  1639بتحري ��ف بع� ��ض اال�سم ��اء
والإ�شارات .وا�ستمر الن�شر واعادة الن�شر ولي�س
م ��ن ا�شارة �إىل مثلية جن�سي ��ة عند ال�شاعر ،مع �أن
ح�س ��اد ال�شاعر كانوا كثريين ،فه ��ل يعقل �أن �أحد ًا
ّ
مل يُ�ش ��ر �إىل تلك التهمة لو كان لها ّ
ظل من حقيقة؟
ويف ع ��ام  1711ن�ش ��ر لنت ��وت طبع ��ة جديدة من
الغنائيات يقول يف مقدمتها �إنها «ق�صائد يف مدح
خليلته» ومل يخطر ببال ��ه تهمة املثلية .لأن املثلية
مل تكن معروفة يف الثقافة الأوروبية �إال يف �سياق
توراتي يلعن قوم لوط وعامورة.
غ�ي�ر �أن بداي ��ات الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر يف �أمريكا
تق ��ول حت ��ى الفيلة �أف�ض ��ل و�أكرب م ��ن �أمريكا عما
يوجد يف بالد �أخرى.

فرقة شكسبير الملكية
من ��ذ افتت ��اح (م�سرح ذكرى �شك�سب�ي�ر) عام 1879
وحتى ع ��ام  1960كانت العرو�ض تقدم يف مدينة
(�سرتاتف ��ورد) وه ��ي موط ��ن �شك�سب�ي�ر� ،ضم ��ن
مو�س ��م املهرجان ال�صيفي ع ��ام  ،1958قام كل من
(فورده ��ام فالور) وه ��و رئي�س املجل� ��س امل�شرف
عل ��ى الفرق ��ة و (بي�ت�ر ه ��ول) وه ��و املدي ��ر الفني
اجلدي ��د له ��ا بالتخطي ��ط مل�ستقبل مث�ي�ر وخمتلف
للفرقة وللم�سرح ،وقد اقرتح (هول) ت�أ�سي�س فرقة
دائم� � ًا على غ ��رار الف ��رق الأوروبية وم ��ع ممثلني
يوقعون عق ��ود ًا طويل ��ة الأمد وربرت ��وار او�سع،
وعرو� ��ض م�سرحية تنق ��ل من (�سرتاتف ��ورد) اىل
لن ��دن لتك ��ون مرافقة النتاج ��ات م�سرحية جديدة،
وق ��د ا�ستوع ��ب (ه ��ول) مثل ه ��ذا النم ��وذج كون
الفرق ��ة – فرق ��ة م�س ��رح وطن ��ي وبدع ��م حقيق ��ي
م ��ن الدول ��ة ،ع ��ام � 1961سم ��ي ذل ��ك امل�ش ��روع –
تل ��ك الفرق ��ة با�س ��م (فرق ��ة �شك�سب�ي�ر امللكي ��ة) يف
�سرتاتفورد ويف (م�س ��رح الدويج) كقاعدة اخرى
يف لن ��دن ،وقد ا�ستدع ��ى (هول) خمرج�ي�ن �شباب ًا
مث ��ل (روك) و (بارت ��ون) وكذل ��ك (�سات ��ن دني�س)
الذي لديه منظور غري بريطاين ما �أدى اىل تطور
حذر للفرقة.
عرفت فرقة (هول) البتكاراتها يف انتاج م�سرحيات
�شك�سبري كما حدث عندما اخرج (بروك) م�سرحية
(املل ��ك ل�ي�ر) ع ��ام  ،1962وعندما اخ ��رج (هول و
بارت ��ون) امل�سرحية امل�سماة (حروب الزهور) عام
 ،1963وعرفت الفرقة اي�ض ًا ال�ستك�شافها الربنامج
امل�سرح ��ي الأوروب ��ي كم ��ا ح ��دث م ��ع م�سرحي ��ة
بريخ ��ت (دائ ��رة الطبا�ش�ي�ر القوقازي ��ة) والت ��ي
اخرجه ��ا (غا�سكيل) ع ��ام  ،1962وم�سرحية بيرت
فاي� ��س (مارات �ص ��ار) التي اخرجه ��ا (بروك) عام
 ،1964وقد دعمت الفرق ��ة م�سرحيات جديدة مثل
م�سرحية وايتنغ (ال�شياطني) عام  1961و�أنتجت
م�سرحي ��ات مثرية للجدل مثل م�سرحية هوجهوت
(املن ��دوب) عام  ،1963وتنمذجت رغبة الفرقة يف
التجري ��ب عندما �أقامت مو�سم ًا مل�سرح الق�سوة يف

لندن عام  1914يف جمال ا�ستك�شاف (�آرنو) ،عام
� 1966أ�صبح ��ت الفرق ��ة متطرف ��ة �سيا�سي� � ًا ب�شكل
وا�ض ��ح عندم ��ا انت ��ج (ب ��روك) م�سرحي ��ة بعنوان
(ي ��و ا�س  )USعن احلرب يف فيتنام وهاجم فيها
ا�شرتاك امريكا يف تلك احلرب.
اذا كان م�س ��رح اوليفيه (امل�س ��رح الوطني) م�سرح
ممثل�ي�ن ،ف� ��أن م�س ��رح ه ��ول (امل�س ��رح الوطن ��ي)
ه ��و م�س ��رح خمرجني وم�س ��رح م�ؤلف�ي�ن حيث قام
بت�شجيع التعامل م ��ع م�سرحيات �شك�سبري كما لو
كانت مكتوبة حديث ًا.
يف مدين ��ة (�سرتاتف ��ورد) قام ��ت الفرق ��ة بجع ��ل
م�سرحي ��ات �شك�سبري الأدنى قيم ��ة مطلوبة �شعبي ًا
مث ��ل (ترويلو� ��س و كري�سي ��دا) ع ��ام  ،1960ومن
م�سرحيات ��ه امل�شهورة كما لو كان ��ت معا�صرة مثل
م�سرحي ��ة (هامل ��ت) عندم ��ا اخرجه ��ا (ه ��ول) مع
املمثل (وارنر) عام  ،1965كما انتجت م�سرحيات
ملعا�صري �شك�سبري مث ��ل م�سرحية مارلو (يهودي
مالطا) اىل جانب (تاجر البندقية).
عام � 1968سلم (هول) ادارة الفرقة اىل (نن) وهو
مثل �سلفه كان ب�سن الثامنة والع�شرين عند ت�سلمه
امل�س�ؤولي ��ة ،وقام (نن) بتكلي ��ف كل من (بارتون)
و (هان ��دز) و (ديفيد جون ��ز) مل�شاركته يف االدارة
وا�ستم ��ر عل ��ى نه ��ج (ه ��ول) وق ��د ك ��ون فرقت�ي�ن
تتبادالن العرو� ��ض امل�سرحية ب�ي�ن (�سرتاتفورد)
و (لندن) ،ا�ستمر ربرتوار �شك�سبري يف احل�صول
عل ��ى املدي ��ح وبالأخ�ص ع ��ن م�سرحية (حل ��م ليلة
�صيف) التي اخرجها (بروك) عام  1970ب�أ�سلوب
جدي ��د خمتلف ع ��ن ال�سابق ،وبت�أثري م ��ن برنامج
لندن الذي ت�ضمن م�سرحي ��ات مل�ؤلفني مثل (بنرت)
و (اب�س ��ن)و (بارن ��ز) يف (�سرتاتف ��ورد) انت ��ج
املخ ��رج (ب ��وز غورب ��ودي) م�س ��رح �ستودي ��و يف
ك ��وخ م ��ن �صفي ��ح بكونه مكان ��ا �آخر ع ��ام ،1974
ومب�سرحي ��ة (املل ��ك ل�ي�ر) م ��ن اخراجه ��ا وتبعتها
م�سرحية (هاملت) مبالب�س ع�صرية عام .1975
وا�ستم ��ر امل ��دى الق�صري مل�سرحي ��ات �شك�سبري مع

م�سرحي ��ة (ماكبث) م ��ن اخراج (نن) ع ��ام ،1976
والت ��ي اك ��دت امل�صاع ��ب املتزاي ��دة الت ��ي واجهت
املخرجني وامل�صممني واملمثلني يف ايجاد ا�سلوب
معا�صر تت�صف به م�سرحيات �شك�سبري يف الفرقة
امللكي ��ة ،وا�ستخ ��دم امل ��كان الآخ ��ر لعر� ��ض دراما
جدي ��دة ل ��كل م ��ن امل�ؤلف�ي�ن (ادغ ��ار) و (رودك�ي�ن)
و (غيم ��ز) وب ��د�أ (ن ��ن) اي�ض� � ًا ع ��ام  1977يف نقل
برنامج �سرتاتفورد بالكامل اىل مدينة (نيوكا�سل
اب ��ون ت ��امي) لكي يوف ��ر جلمه ��ور �شم ��ال انكلرتا
فر�ص ًا للم�شاهدة.
ع ��ام  1978جع ��ل (ن ��ن) م ��ن (هان ��ذر) خمرج� �اً
م�ش ��ارك ًا ،وتو�سع ��ت م�شاريع الفرق ��ة كونها اكرب
م�ؤ�س�سة م�سرحي ��ة يف العامل ،ويف  1979انتجت
الفرق ��ة  33عم ًال م�سرحي ًا م ��ع  175ممث ًال ميثلون
يف (�سرتاتف ��ورد) ويف (لن ��دن) ويتجول ��ون يف
انح ��اء اململك ��ة املتح ��دة وو�صل ��وا اىل ب ��رودوي
يف ام�ي�ركا ،وكان ��ت م ��ن اف�ضل امل�سرحي ��ات التي
انتج ��ت عام  1980تل ��ك الدورة املكون ��ة من ع�شر
م�سرحيات اغريقية وم�سرحية امل�ؤلف ادغار التي
اعدها ع ��ن (نيكوال�س نيكلبي) ،كما طورت الفرقة
طرق� � ًا اخرى وذل ��ك باال�ستفادة م ��ن ممثلني هواة
حمليني وحي ��ث انتقل اجلمه ��ور يف انحاء مدينة
(�سرتاتفورد) ملتابعة العمل الذي ا�ستغرق عر�ضه
ثماين �ساعات.
ع ��ام  1982انتخب ��ت الفرق ��ة مقره ��ا يف لندن يف
املجم ��ع امل�سم ��ى (باربي ��كان) و�سط املدين ��ة ،كان
الت�صمي ��م الفقري ملجمع (باربي ��كان) وال�صراع من
اج ��ل اخل�صول على منحة مالية من بلدية لندن قد
جعال من املغامرة حم ًال ثقي ًال.
ولكن يف عام  1986مكنت تربعات (فردريك كوخ)
الفرقة لتبن ��ي م�سرحا جديدا وه ��و (م�سح الإوزة
– �س ��وان) داخل قوقع ��ة دار امل�سرح الفيكتوري
يف �سرتاتفورد ويت�سع الربعمئة وخم�سني مقعدا
وذل ��ك النت ��اج م�سرحي ��ات م ��ن املرحل ��ة احلديث ��ة
االوىل وبت�صمي ��م الم ��ع كان �أ�شب ��ه ب�ص ��دى لدور

سامي عبد الحميد
امل�س ��ارح يف ع�ص ��ر النه�ض ��ة م ��ن غ�ي�ر حماول ��ة
للت�أهي ��ل ،و�شجع ��ت �آلية م�س ��رح الإوزة كمتنف�س
البع�ض م ��ن االعمال اجليدة للفرقة ،ومنها اخراج
(نن) مل�سرحية (الب�ؤ�ساء) عام  1985واظهرت ب�أن
ب�إمكان الفرقة ان تربح جتاري ًا ا�ضافة اىل النجاح
الفني الذي حققته تلك امل�سرحية املو�سيقية.
ت ��رك (ن ��ن) الفرق ��ة ع ��ام  1986و ا�صب ��ح (هانز)
مدي ��ر ًا لها وعلى يديه ازدهرت الفرقة ،اغلق املكان
الآخ ��ر ع ��ام  1989ث ��م اعي ��د بن ��ا�ؤه ليك ��ون قاعة
للتمارين والتي كانت الفرقة بحاجة اىل مثلها عام
 1991ادت املح ��ددات املالي ��ة اىل غلق امل�سرح يف
باربي ��كان ملدة اربعة �شهور ع ��ام  ،1990ويف تلك
ال�سنة ا�ستقال (هاندز) وا�صبح (نوبل) مدير ًا فني ًا
للفرقة ،وا�ستمر مدير االنتاج على حاله ولكن بعد
بح�سي� ��س اق ��ل فيا�ساليبه ،وب ��د�أت الفرقة نظرتها
اىل الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة كونه ��ا امل�صدر
الرئي�سي للمدخول امل ��ايل وبزيارات منتظمة اىل
نيويورك عام  2001اعلن (نوبل) خطط ًا متطرقة
الع ��ادة بن ��اء امل�ش ��روع مبع ��زل ع ��ن (الباربيكان)
وتقلي ��د الطاق ��م الوا�س ��ع امل ��دى ل�صال ��ح الف ��رق
ال�صغرية لك ��ي تتجول ب�ش ��كل متزايد يف امريكا،
والتخطيط مل�سرحني جديدين يف �سرتاتفورد.
ويف ع ��ام  2003ا�صبح (ماي ��كل بويد) مدير ًا فني ًا
ب ��د ًال من (نوب ��ل) واعاد (بوي ��د) العم ��ل الطاقمي
للفرق ��ة وخ�صو�ص� � ًا يف انتاجات ��ه مل�سرحي ��ات
�شك�سب�ي�ر املتعلق ��ة بتاري ��خ انكل�ت�را و باال�شراف
الكام ��ل على اع ��ادة بن ��اء م�سرح �شك�سب�ي�ر امللكي
م ��ن م�سرح ب�إط ��ار قو�س فتحه امل�س ��رح وا�سع اىل
ن�سخ ��ة م ��ن م�س ��رح االوزة – باخل�شب ��ة املتقدمة
اىل �صال ��ة اجلمه ��ور كم ��ا كان احل ��ال يف م�سارح
العه ��د االليزابيث ��ي ،وحي ��ث ان الفرق ��ة ا�ستمرت
يف التكي ��ف للتغ�ي�رات يف املناخ ��ات االقت�صادي ��ة
وال�سيا�سي ��ة والثقافي ��ة فقد حافظ ��ت على مركزها
ك�أك�ب�ر فرقة م�سرحية يف الع ��امل واملكان الرئي�سي
لالنتاج املعا�صر مل�سرحيات �شك�سبري.
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من زمن التوهج

«غنائيات»
شكسبير كاملة في
صيغة عربية جديدة
يف�ضل الناقد عبدالواحد
ل�ؤل�ؤة ا�ستخدام كلمة
»الغنائيات» بد ً
ال من
»ال�سونيتات» ا�سم ًا للق�صائد
املئة والأربع واخلم�سني
التي تركها الكاتب امل�سرحي
الإنكليزي وليم �شك�سبري.
وتعليله يف ذلك �أن �أ�صل
كلمة»ال�سونيت»جمعها
�سونيتات يعود �إىل اللغة
الإيطالية وتعني»الأغنية
ال�صغرية �أو الق�صيدة
الق�صرية التي ُو�ضعت
للغناء».
أحمد أصفهاني
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كان الأدي ��ب الراح ��ل ج�ب�را �إبراهي ��م
ج�ب�را �أول م ��ن �أ�ص ��در ع ��ام 1983
جمموع ��ة من»الغنائيات»مع ّرب ��ة حتت
عنوان»وليم �شك�سب�ي�ر :ال�سونيتات ?
�أربعون منه ��ا مع الن� ��ص الإنكليزي».
وعل ��ى رغ ��م �ص ��دور ترجم ��ات �أخرى
هن ��ا وهناك عل ��ى مر العق ��ود املا�ضية،
و�أبرزه ��ا تل ��ك الت ��ي �أجنزه ��ا الناق ��د
ال�س ��وري كم ��ال �أب ��و دي ��ب� ،إال �أن ��ه مل
ي�سب ��ق �أن �أق ��دم �أح ��د الأدب ��اء عل ��ى
�إ�صداره ��ا كاملة مرتجم ��ة �إىل العربية
م ��ع �ش ��روح �ضافي ��ة حتتاجه ��ا ه ��ذه
الق�صائد بالفعل ،لأن ق�سم ًا منها ع�صي
على الفه ��م املبا�شر حت ��ى بالن�سبة �إىل
ال�ضليعني باللغة الإنكليزية.
يق ��ول ل�ؤل� ��ؤة �إن ال عل ��م ل ��ه بوج ��ود
ترجم ��ة عربي ��ة لكامل»الغنائي ��ات»وال
�شروح عليه ��ا ،وي�ضيف»:ولكني �آثرت
�أن �أوا�صل امل�سرية ،ف�أترجم الغنائيات
كله ��ا ،و�أن �أثبت الرتجم ��ة فوق الن�ص
الأ�صل ��ي وف ��ق ت�سل�سل ��ه ،ث ��م �أق� �دّم
�شروح� � ًا وتف�سريات تعتمد على �أف�ضل
ما كتبه املخت�صون م ��ن �أ�صحاب اللغة
نف�سها .ثم �أت ��رك للقارئ �أن يختار بني
االكتفاء بالرتجمة ومقارنتها بالن�ص،
�إن كان يع ��رف لغة الن�ص ،وبني قراءة
الرتجم ��ة وااللتف ��ات �إىل ال�ش ��روح
والتف�س�ي�رات ،لعل ��ه يج ��د يف ذل ��ك ما
يُغني تذوقه ال�شعر والتف�سري مع ًا».

وينق ��ل امل�ؤل ��ف ? املرتج ��م ع ��ن جربا
قول ��ه�»:إن ال�شوام ��خ يف الأدب يج ��ب
�أن ُتعاد ترجمتها مرة كل جيل» .هكذا،
ت�أت ��ي الرتجم ��ة اجلديدة بع ��د حواىل
ثالثني �سنة ،مع ميزة �إ�ضافية هي �أنها
ت�شم ��ل كامل»الغنائيات»وفق ت�سل�سلها
الأ�صل ��ي .ولأن ل�ؤل� ��ؤة ال ينطل ��ق م ��ن
ف ��راغ وال يري ��د �أن يغم ��ط الآخري ��ن
حقهم ،فهو ي�ض ��ع مقدمة مو�سعة يورد
فيه ��ا مالحظات ��ه عل ��ى ترجم ��ة ج�ب�را
�أو ًال ،ث ��م ترجم ��ة كمال �أب ��و ديب التي
�ص ��درت عن»جمل ��ة دب ��ي الثقافية»عام
 2010حت ��ت عنوان»ولي ��م �شك�سبري:
�سونيت ��ات» ،مع العل ��م �أن �أبو ديب عاد
و�أ�صدرها كاملة عن دار ال�ساقي.
وقب ��ل �أن يعر� ��ض امل�ؤل ��ف ? املرتج ��م
م�آخ ��ذه عل ��ى ترجمت ��ي ج�ب�را و�أب ��و
دي ��ب ،ن ��راه يق ��دم لن ��ا �شرح� � ًا مف� ً
صال
لنم ��ط النظ ��م ال�شع ��ري ال ��ذي اعتمده
�شك�سبري يف غنائيات ��ه ،واملو�ضوعات
الت ��ي طرقه ��ا ،وكي ��ف �أن ��ه ط ��وّ ر نظام
الغنائي ��ة الإيطالية القائم على  14بيت ًا
تنق�س ��م �إىل ثمانية و�سدا�سية ،و�صو ًال
�إىل ثالث رباعيات ومزدوجة .ثم يلقي
نظ ��رة ا�ستعرا�ضي ��ة تاريخي ��ة لتطور
الغنائية الإيطالية وارتباطها بـ»جدها
الأعلى»املو�ش ��ح الأندل�س ��ي وقرين ��ه
الزجل بعامية قرطبة يف القرن الثاين
ع�شر امليالدي .ولهذا املو�ضوع حديث

�آخر مت�شعب.
يالح ��ظ ل�ؤل� ��ؤة �أن اخت�ل�اف �آراء
املحقق�ي�ن ،مب ��ن فيه ��م الإنكلي ��ز ،حول
غنائي ��ات �شك�سبري يع ��ود يف الأ�سا�س
�إىل»تغ�ي�ر مع ��اين املف ��ردات ...عل ��ى
امت ��داد الع�ص ��ور» .ويقول�»:صعوب ��ة
مع ��اين بع� ��ض املف ��ردات ،واخت�ل�اف
معانيه ��ا ع�ب�ر الع�ص ��ور باع�ت�راف
اخل�ب�راء م ��ن �أ�صحاب اللغ ��ة �أنف�سهم،
جعل نقل الغنائيات �إىل العربية م�س�ألة
ال يكفي فيها الرج ��وع �إىل املعجم ،كما
يف �أغل ��ب �أمثلة من نق ��ل خمتارات من
الغنائي ��ات ،وبع�ضه ��م مل يتواف ��ر على
درا�س ��ة الأدب الإنكلي ��زي» .وهو يرى
مث ًال �أن جربا اعتمد على فهمه اخلا�ص
وذائقت ��ه ال�شعري ��ة م ��ن دون الرج ��وع
�إىل تف�س�ي�رات املخت�صني من �أ�صحاب
اللغ ��ة نف�سها ،ذل ��ك»�أن لغة �شك�سبري قد
تغ�ّي�رّ ت ع�ب�ر الع�ص ��ور ،و�أن معانيه ��ا
الي ��وم ق ��د اختلفت عما كان ��ت عليه يف
الع�صر الإليزابيث ��ي» .وهذا ما يتطلب
مراجع ��ة ترجم ��ة جربا»مم ��ا ال ي�سيء
�إىل الرتجم ��ة ب ��ل ق ��د يح�سنه ��ا ،ول ��و
قلي ًال».
�أم ��ا مالحظ ��ات ل�ؤل� ��ؤة عل ��ى ترجم ��ة
الدكت ��ور �أب ��و دي ��ب فكثرية ،تب ��د�أ من
قيام الثاين برتجم ��ة بع�ض الغنائيات
ن�ث�ر ًا وبع�ضها الآخر ب�شع ��ر التفعيلة،
م ��رور ًا بدق ��ة معلومات ��ه ح ��ول �أ�ص ��ل

الغنائي ��ات وتط ��ور �شع ��ر الب�ل�اط يف
�أوروبا ،و�ص ��و ًال �إىل»دقة فهم املرتجم
لن�صو�صه ��ا �أي الغنائي ��ات ،وم ��دى
التزي ��د يف معانيه ��ا� ،أو االبتع ��اد عم ��ا
�أراد ال�شاعر قوله يف هذه الغنائيات».
ووف ��ق ر�أي الدكت ��ور ل�ؤل� ��ؤة ،فق ��د
كان ميك ��ن جتن ��ب ه ��ذه التج ��اوزات
بالرج ��وع �إىل �ش ��روح املخت�ص�ي�ن
واملعاج ��م التي ت�ش�ي�ر �إىل ا�ستعماالت
الع�ص ��ر الإليزابيثي ،من دون االعتماد
الكلي على الذائقة اخلا�صة.
و�ش ��دد ل�ؤل� ��ؤة ،يف �أحاديثن ��ا اخلا�صة
معه ،على �أهمي ��ة بل و�ضرورة العودة
�إىل مع ��اين املف ��ردات الإنكليزي ��ة كم ��ا
كان ��ت م�ستعمل ��ة يف زم ��ن �شك�سب�ي�ر
ولي� ��س االكتف ��اء بدالالته ��ا املعا�ص ��رة
فق ��ط .فاللغ ��ة الإنكليزي ��ة متط ��ورة،
واملعاجم املعا�صرة تعك�س هذا الواقع.
لك ��ن القوامي�س احلديثة غري املخت�صة
ال تكفي وحده ��ا لإعطاء املعنى الدقيق
ملفردة كانت م�ستخدمة قبل � 400سنة.
و�أورد امل�ؤل ��ف ع�ش ��رات املفردات التي
تختل ��ف معانيها املعا�ص ��رة جذري ًا عما
كانت علي ��ه �أيام �شك�سب�ي�ر .لذلك ،فهو
حري� ��ص ج ��د ًا على �أن تك ��ون الرتجمة
وفق مفاهيم تل ��ك املرحلة ،ولي�س وفق
ذائقة اجليل احلايل.
ويختت ��م مقدمت ��ه ال�شامل ��ة بال�س� ��ؤال
الآتي»:ه ��ل للق ��ارئ العربي حاجة �إىل

�شع ��ر م ��وزون مقف ��ى منقول ع ��ن لغة
�أجنبية؟» ،ثم يجيب»:ما يريده القارئ
العرب ��ي �أن ي ��رى م ��ا ل ��دى الآخري ��ن
م ��ن �ص ��ور وا�ستع ��ارات وجم ��ازات
يف مو�ضوع ��ات �شعره ��مُ ،تنق ��ل �إلي ��ه
ب�أ�سل ��وب عربي ن�ث�ري وا�ضح مفهوم،
ال ب� ��أوزان مُقحمة ي�ضط ��ر فيها الناقل
�إىل التزي ��د �أو التو�س ��ع يف التف�س�ي�ر
�إر�ضا ًء لع ��دد التفعيالت يف �أحد بحور
ال�شعر العربية».
�أعتق ��د �أن ل�ؤل� ��ؤة جن ��ح يف �إعط ��اء
القارئ العربي ترجمة دقيقة لغنائيات
�شك�سب�ي�ر ،بلغ ��ة نرثي ��ة مع�ب�رة �أمينة
للن� ��ص الأ�صل ��ي ،وخالية م ��ن احل�شو
الذي ق ��د يلج� ��أ �إلي ��ه بع�ضه ��م لتف�سري
م ��ا غم�ض م ��ن مع ��اين الق�صي ��دة� .أما
الراغ ��ب يف املزيد م ��ن ال�شرح ،فيمكنه
االنتق ��ال �إىل ال�صفح ��ات الأخ�ي�رة
م ��ن الكت ��اب حيث و�ض ��ع امل�ؤل ��ف لكل
غنائي ��ة �شروح ًا تو�ض ��ح كل غوام�ضها
و�إ�شكاالته ��ا .هك ��ذا ،بات ��ت غنائي ��ات
�شك�سب�ي�ر معربة بالكام ��ل ،ومطبوعة
يف جمل ��د �أني ��ق ي�ستح ��ق بالفع ��ل �أن
ين�ضم �إىل كال�سيكي ��ات الن�شر العربي
لأمهات الآداب العاملية.

* � � �ص� ��در ال� �ك� �ت ��اب ع� ��ن »ه� �ي� �ئ ��ة �أب� ��و
ظ �ب��ي ل �ل �� �س �ي��اح��ة وال� �ث� �ق ��اف ��ة»�� ،ض�م��ن
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ه����ل أج������اد ال����ع����رب ت��رج��م��ة
شكسبير؟
من ��ذ �أوا�س ��ط الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر كان للرتجمة
ح�ضوره ��ا الق ��وي عربي ًا ،و�ساهم ��ت يف االنفتاح
عل ��ى ع ��وامل فكري ��ة و�إبداعي ��ة طاملا كان ��ت مغلقة
عل ��ى العرب خالل قرون .وحظ ��ي وليام �شك�سبري
خ�صو�ص� � ًا بجانب كبري من هذا االهتمام وانتبهت
اىل ن�صو�ص ��ه الذائق ��ة العربي ��ة منذ مطل ��ع القرن
الع�شري ��ن ،وق ��د تك ��ون ن�صو�ص ��ه ه ��ي الأو�س ��ع
ترجمة �إىل اللغة العربية ،مقارنة مع ك ّتاب �آخرين.
وتع ��ود �أقدم ترجمة – بحـ�سب ال�سـائد – �إىل عام
 ،1900ح�ي�ن ظه ��رت الرتجم ��ة الأوىل مل�سرحي ��ة
«ماكبث»و�أجنزه ��ا عبداملل ��ك �إبراهي ��م و�إ�سكن ��در
جرجـ� ��س .وتـوا�صلت بعد ذل ��ك الرتجمة بت�صرف
ينا�س ��ب الذائق ��ة العربية م ��ا ترتب علي ��ه ارتكاب
�أخط ��اء فادح ��ة ،حتى ب ��د�أ الـ�شاعر خلـي ��ل مـطران
مـ�ش ��روع تـرجمة �أعمـال �شك�سـبري وكان هو الأ�شد
�إخال�ص ًا للن�صو�ص ال�شك�سبريية مقارنة بـ�سابقيه
على رغم ما �ساد ترجماته من خلل ويقال انه نقلها
عن الفرن�سية.
حظي ��ت ترجمات �شك�سب�ي�ر �إىل العربية بدرا�سات
كثرية ،ج ��ادة ومو�ضوعية ،ومن ه ��ذه الدرا�سات
«�شك�سب�ي�ر يف م�ص ��ر» لرم�سي� ��س عو� ��ض ،و
«�شك�سبري يف العربية» لغايل �شكري ،و «�شك�سبري
فك ��ر ًا وفن� � ًا» ل�شفي ��ق جمل ��ي ،و «ولي ��ام �شك�سبري
�شاع ��ر امل�سرح»لفاطم ��ة مو�س ��ى� ،إ�ضاف ��ة �إىل �أن
�أي ترجم ��ة لن� ��ص م ��ن ن�صو� ��ص �شك�سب�ي�ر كان
يتعر� ��ض ناقل ��ه – يف مقدمت ��ه – لرتجم ��ات ه ��ذا
الن� ��ص ال�سابقة ،وهذا تقليد �شب ��ه �سائد منذ وقت
طوي ��ل .وها ه ��ي ترجمة نق ��وال رزق الله «روميو
وجولييت»عام  ،1911ت ��كاد تكون جمهولة متام ًا
�أو من�سي ��ة .يق ��ول رزق الل ��ه يف مقدمت ��ه« :ع ّربت
ه ��ذه الرواية منذ �ست ع�ش ��رة �سنة �إجابة القرتاح
�إحدى اجلمعي ��ات ال�سورية ،وقد عنيت باحلر�ص
عل ��ى معاين امل�ؤلف ،فلم �أت�ص ��رف يف التعريب �إال
مب ��ا يتواءم وال ��ذوق العربي ،وال بد م ��ن الإ�شارة
هن ��ا �إىل �أن بع�ض الكتبة �سبقني �إىل تعريبها فبرت

منه ��ا الف�ص ��ل الأول و�أح ��دث تغي�ي�ر ًا وتبدي ًال يف
�سائر م�شاهدها وف�صولها».
يعي ��د كت ��اب «املل ��ك ل�ي�ر يف خم� ��س ترجم ��ات
عربية»للباحث ��ة ال�سعودية �أح�ل�ام حادي ،ال�صادر
حديث ًا عن دار «�شرقيات»يف القاهرة ال�سجال حول
فك ��رة الرتجم ��ة ،وهل هي الت ��زام دقي ��ق بالأ�صل
املرتجم عنه� ،أم �أن الت�صرف يف الرتجمة م�سموح
به ،بح�سب ذوق املرتجم ومالب�سات اللغة املنقول
�إليها ،و�إىل �أي مدى يكون هذا الت�صرف؟
بداية حتدد الباحثة هدفها وهو «حتديد خ�صائ�ص
الرتجم ��ات يف بنائها اخلارجي والداخلي ،ومدى
التزامها بالن� ��ص امل�سرحي الأ�صلي ،واملقارنة يف
ما بينه ��ا لك�شف خ�صائ�ص كل واح ��دة منها ،ومن
ث ��م احلك ��م عليه ��ا ،واملفا�ضل ��ة بينه ��ا» .واعتمدت
الباحث ��ة – �أ�سا�س ًا – على طبع ��ة �أردن الإنكليزية
ذات احلوا�ش ��ي الرثي ��ة امل�ستوعب ��ة لأه ��م �شروح
امل�سرحية ،وبالطبع فه ��ذا االعتماد مل يلغ االطالع
على طبع ��ات �أخ ��رى .فن�صو�ص �شك�سب�ي�ر – كما
ه ��و معل ��وم  -تعر�ضت لتغي�ي�رات ع ��دة يف لغتها
الأ�صلي ��ة ،م ��ا �أرب ��ك املرتجم�ي�ن عموم� � ًا .و�أجرت
الباحث ��ة مقارن ��ة دقيق ��ة ب�ي�ن الأ�ص ��ل الإنكلي ��زي
والرتجم ��ات اخلم� ��س ،متعر�ض ��ة للمع ��اين
والأ�ساليب والأبعاد ال�شعرية .واختارت �أن يكون
جمال بحثها يف �إط ��ار الرتجمات اخلم�س الأ�شهر
وه ��ي تعود اىل�« :إبراهيم رم ��زي ( ،)1933جربا
�إبراهيم جربا ( ،)1968وفاطمة مو�سى (،)1969
وحممد م�صطفى بدوي ( ،)1979انطون م�شاطي
( .)1982والتزمت الباحثة هذا الت�سل�سل الزمني
الوا�ض ��ح يف ترتي ��ب ف�ص ��ول الكت ��اب ،وتعر�ضت
باخت�ص ��ار للح ��وارات وال�صياغ ��ات الأ�سلوبي ��ة
ور�س ��م ال�شخ�صي ��ات واحلبك ��ة الت ��ي تنتظ ��م
الأحداث.
ت�شي ��د ح ��ادي برتجم ��ة �إبراهيم رم ��زي ،وت�صفها
ب�أنه ��ا غاية يف الدقة ،خالف ًا مل ��ا �أ�شاعه عنها بع�ض
الدار�س�ي�ن� ،إال �أنها تع ��ود وتقول �إن هذه الرتجمة
تخ�ض ��ع ل� �ـ «هيمن ��ة الرقاب ��ة الأخالقي ��ة ال�صارمة
عليه ��ا ،والت ��ي دفع ��ت �صاحبه ��ا عل ��ى رغ ��م �ش ��دة
التزامه بالن� ��ص الأ�صلي� ،إىل حذف �أجزاء طويلة
م ��ن احل ��وار حتى ميكن احلك ��م بت�صفيت ��ه لها من
ال�شوائب احللقية.
تر�ص ��د حادي ع ��دد ًا م ��ن ال�شواه ��د الت ��ي مت فيها

احل ��ذف ،والت ��ي يق ��وم فيه ��ا املرتج ��م با�ستب ��دال
�ألف ��اظ ذات دالالت جن�سي ��ة بغريه ��ا ،فتح ��ل
«املف�س ��دون يف الأر� ��ض» م ��كان لفظ ��ة «الزن ��ى»،
وي�أت ��ي تعب�ي�ر «�أمري اجل�ش ��ع» يف مو�ض ��ع «�أمري
ال�شه ��وة» .وتعزو الباحثة مث ��ل هذا الت�صرف اىل
كون رمزي (املرتجم) كان م�ؤمن ًا ب�أن الأدب ر�سالة
�أخالقية ،من واجبه ��ا بث القيم والف�ضيلة� ،إ�ضافة
�إىل �أنه كان يعم ��ل يف الرتبية والتعليم .ومع ذلك
ت�أخذ عليه الباحثة قيامه بحذف �أو اختزال بع�ض
املوا�ض ��ع م ��ن دون م�ب�ررات �أخالقي ��ة� ،أو �أ�سباب
فني ��ة� ،أو �أدبي ��ة وتقرر الباحث ��ة �أن الرتجمة تقدم
« منوذج ًا رائع ًا للرتجم ��ة الأدبية بالتزامها الدقة،
والأمانة للأ�صل والو�ضوح ،وجتلية خفايا الن�ص،
و�سال�سة �أ�سلوبها عموم ًا لإيثار �صاحبها م�ضمون
الن�ص ،وجماليته ال�شعرية» .و�أظن �أن حادي تقرر
ذلك مراعاة للظ ��روف واملالب�سات التاريخية التي
كانت تلم ب�أ�سبقية الرتجمة.

�سجال بني جربا وبدوي

وعندم ��ا تتعر� ��ض ح ��ادي لرتجمة ج�ب�را �إبراهيم
جربا ،فه ��ي ال تخفي عبارات الإعج ��اب معلية من
�ش� ��أن ه ��ذه الرتجم ��ة ،وتعار�ض حمم ��د م�صطفى

من زمن التوهج

عبدالواحد لؤلؤة ترجمها وأوضح غوامضها

ب ��دوي ال ��ذي ر�أى �أن ترجم ��ة ج�ب�را «مغالي ��ة يف
ال�شاعري ��ة يف كث�ي�ر م ��ن الأحيان� ،شدي ��دة القرب
يف قوالبها وتراكيبها من قوالب الن�ص الإنكليزي
وتراكيب ��ه بحي ��ث يتع ��ذر �إلقا�ؤها عل ��ى امل�سرح».
وت�أخ ��ذ عل ��ى ب ��دوي ال ��ذي مل يف�ص ��ح ع ��ن ق�صده
الدقي ��ق ملفه ��وم «ال�شاعري ��ة» عن ��د ج�ب�را :هل هي
اخل�صائ�ص النوعية التي جتعل من»امللك لري»ن�ص ًا
�شعري� � ًا� ،أم ال�سمات اخلا�ص ��ة برتجمات جربا لها
كرتجمة حرفية حتاكي الن� ��ص ال�شك�سبريي قالب ًا
وتركيب ًا؟» .وتقرر الباحثة �أن املغاالة يف ال�شعرية
ال ت�ش ��كل عائق ًا يف التمثي ��ل امل�سرحي ،لأن الأ�صل
كان �شعري ًا وتقول�« :إن ترجمه ال�شعر متثل حتدي ًا
حقيقي� � ًا �أم ��ام املرتجم �أي ��ا كانت لغ ��ة الن�ص الذي
يرتجم ��ه وال�شاعري ��ة ،بكل ما تعنيه م ��ن التكثيف
والإيح ��اء ،وجمازية اللغة وظيفي� � ًا و�أثر ًا فني ًا ،ال
جم ��رد بيئة �شكلية وح�سب» .ث ��م ت�ضيف« :تتجلى
يف ترجمة ج�ب�را عنايت ��ه الفائقة ب�إح ��راز تطابق
�شكلي داخلي مع الن�ص الأ�صلي حتى ميكن القول
�إن الن� ��ص الأ�صلي ينعكـ�س فـيه ��ا ب�صورة فريدة،
ال جن ��د له ��ا مثي�ل ً�ا يف م ��ا عداها م ��ن الرتجمات».
وتطاب ��ق الباحثة كثري ًا بني الن�ص الأ�صلي وقدرة
ج�ب�را على نقل روح ه ��ذا الن�ص .وعل ��ى رغم ذلك
ف�إنه ��ا تر�ص ��د بع�ض املزال ��ق يف ترجمة جربا مثل
قوله ��ا« :ومتخ�ضت عن الرتجمة احلرفية �أ�ساليب
غريب ��ة �صريح ��ة وجمازية ت�ستع�ص ��ي على الفهم،
وال ت�ست�سيغه ��ا الذائقة العربي ��ة ،الختالف منطق
اللغات».
وعل ��ى املن ��وال نف�س ��ه تناق� ��ش الباحث ��ة ترجمتي
حمم ��د م�صطفى ب ��دوي وفاطمة مو�س ��ى ،وتبدي
�إعجابها بتحايلهما على الن�ص الأ�صلي ،وحماولة
متري ��ر بع� ��ض التيم ��ات ال�شعبي ��ة الإنكليزية عرب
تيم ��ات و�أغـ ��اين و�أهازي ��ج �شـعبي ��ة مـ�صري ��ة �أو
عـربي ��ة .وتعترب حادي �أن ترجم ��ة فاطمة مو�سى
موفق ��ة يف كونها ت�شمل مقومات عدة للنجاح على
امل�سرح العربي ال امل�صري وح�سب والقرتابها من
جمه ��وره .وتت�سام ��ح الباحثة مع ترجم ��ة فاطمة
مو�س ��ى ،الت ��ي «مت�صر»ب�شدة كل ما قال ��ه البهلول
بلهج ��ة �شعبي ��ة� .أم ��ا ترجم ��ة �أنط ��ون م�شاط ��ي
فتعتربه ��ا الباحث ��ة مث ��ا ًال للركاك ��ة والت�شوي ��ه
وحتريف ًا خطري ًا لن�ص �شك�سبري.
ذيل ��ت الباحث ��ة بحثه ��ا ب�س ��رد بيبلوغ ��رايف ع ��ن
ترجمات �شك�سبري يف العربية معتمدة على كتابي
رم�سي� ��س عو� ��ض «امل�سرحي ��ة يف الأدب العرب ��ي
احلدي ��ث»و «�شك�سب�ي�ر يف م�ص ��ر» .ولع ��ل الأوان
ح ��ان لتطوير هذه الببلوغرافيا ،فهي ناق�صة ،وقد
�أ�سقط ��ت بع� ��ض الرتجم ��ات اجلادة ،مث ��ل ترجمة
نق ��وال رزق الل ��ه لـ»رومي ��و وجولييت»عام 1911
و «تاج ��ر البندقية»الت ��ي ترجمه ��ا �أحم ��د العق ��اد
ور�ض ��وان عبداله ��ادي ،و�أحم ��د عثم ��ان القرب ��ي
ع ��ام  ،1926وترجم ��ة «ماكبث»الت ��ي �أجنزه ��ا
عبدالرحمن زكي عام .1909

عن �صحيفة احلياة اللندنية
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من زمن التوهج

وليم شكس��بري -هو اكرب شاعر ،وكاتب مرسحي انكليزي ،وهو بالنسبة للثقافة االنكليزية واالدب
االنكليزي مفخرة التدانيها مفخرة اخري ،ولذلك فان انكلرتا تتمجد به ،طوال الوقت.
وكان برناردش��و يقول :لو خري االنكليز بني شكس��بري والهند الختاروا شكسبري! (وال شك انه كان
يقصد انكلرتا -الشعب وليس انكلرتا -االمربيالية .
وعيل أية حال ،فان شكس��بري ليس مفخرة انكليزية فحس��ب ،بل هو احد امجاد االدب العاملي،
واحد اكرب اعالم واقعية عرص النهضة وما بعده.
وقد كتب شكس��بري الش��عر واملرسحي��ات ،وترك تراث ًا فخ�م ً
ا باذخ ًا ،الزال الباحث��ون يتناولونه
بالتحليل والدراسة ،ويفصلون ويدققون يف ابداعه يف الشعر ،والدراما ،ويف كل ما له صلة به،
حتي ان (الشكسبرييات) تعد عل ً
ام كبري ًا ،واسع ًا ،له تالمذته يف معظم انحاء العامل ،وله جديده
يف كل عام.
الدكتور جليل كمال الدين

مرتجم راحل
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لق ��د ك�ث�ر اللغط ح ��ول �صل ��ة �شك�سب�ي�ر بالعرب،
وت�أثرات ��ه به ��م .فم ��ن قائ ��ل -ان الرج ��ل عرب ��ي
ا�سمه»�شي ��خ زب�ي�ر» ،او انه مغرب ��ي ا�سمه»�شيخ
بري» ،وذلك ا�ستناد ًا ملا يقوله بع�ض الكتاب العرب
املعا�صري ��ن (وبينه ��م احم ��د فار� ��س ال�شدي ��اق،
وان�ستا� ��س م ��اري الكرمل ��ي ،والدكت ��ور �صف ��اء
خلو�صي) .وي�ستدلون علي ذلك بتهجئات ال�سمه
ورد فيه ��ا حرف (اخلاء) بد ًال من حرف (الكاف).
واحل ��ق ان الرج ��ل عبقري ��ة فري ��دة قلم ��ا يجود
الزم ��ان مبثلها ،ولذلك فال عج ��ب ان تتناف�س يف
ن�سبته اليها االمم (م ��ن انكلو�سكون ،واملان،
وا�سكندينافيني ،وعرب).
ولك ��ن الرج ��ل انكلي ��زي ،ومل يق ��م
الدلي ��ل القاط ��ع عل ��ي كون ��ه غري
انكليزي.
ويهمنا ،هنا ،ابداعه االدبي،
و�صلت ��ه بالع ��رب ،وكي ��ف
نظ ��ر �شك�سبري �إيل العرب،
�أي موقف ��ه منه ��م ،وكذل ��ك
ت�أث ��ره بالثقاف ��ة العربية،
و�صورة العربي لديه.
اذا بد�أن ��ا بال�سونات ��ات او
(االران�ي�ن) ال�شك�سبريي ��ة،
فانن ��ا �سنلم�س م ��دي الت�أثري
العربي (ال ��ذي ال ي�ستهان به)
فيها.
فكم ��ا ي ��ري بع� ��ض الباحث�ي�ن
االخت�صا�صيني ،فان ه ��ذه ال�سوناتات
لي�س ��ت اال الن�سخ ��ة ال�شك�سبريي ��ة م ��ن
املو�شح ��ات االندل�سية .وقد نظم �شك�سبري ما
يقارب املئة وخم�سني �سوناتة ،و�شاع فيها
الغ ��زل عل ��ي نحو مماثل المن ��اط الغزل
العربي ��ة ،مبختل ��ف الوانه ��ا .وحفلت
�سوناتاته ه ��ذه بال�شعراء املناف�سني،
واحلبيب ��ات املخطوف ��ات ،واجلمال
اال�سمر ،وحت ��ي ب�أو�صاف البوادي
والقفار وما اليها.
ان ال�سونات ��ات ق ��د ج ��اءت� ،أ�ص�ل ً�ا،
م ��ن ايطالي ��ا ،وانتقل ��ت م ��ن هن ��اك
�إيل انكل�ت�را .عل ��ي ان الأ�سا� ��س فيها
ه ��و املو�شح ��ة االندل�سي ��ة .وق ��د اثبت
الباحث ��ون االوربي ��ون ،خ�صو�ص� � ًا،
انتق ��ال اوزان ال�شع ��ر العرب ��ي االندل�س ��ي،
واملو�شح ��ات االندل�سية ،بخا�صة� ،إيل مقاطعة
الربوفان� ��س الفرن�سي ��ة ،الت ��ي كان ��ت ملحق ��ة،
وقت ��ذاك ،باالمرباطوري ��ة اال�سباني ��ة ،ث ��م عمت

فرن�س ��ا .وقد بلغت ايطاليا ع ��ن طريقني :االول-
ع ��ن طريق فرن�سا ،والثاين -ع ��ن طريق الثقافة.
العربي ��ة الت ��ي عم ��رت قرون� � ًا ع ��دة يف �صقلي ��ة
وجن ��وب ايطالي ��ا ،حت ��ي بع ��د زوال الوج ��ود
العربي من هناك.
واذا تفح�صن ��ا م�سرحي ��ات �شك�سب�ي�ر ال�شهرية،
مثل»اوتيللو»و»تاجر البندقية»و»العا�صفة»فاننا
�سنجد العنا�صر العربية فيها علي قدر ال ي�ستهان به
كم ًا ونـوع ًا .فان م�سرحية»اوتيللو»التي ترجمها
ا ل�شا ع ��ر

الراح ��ل خلي ��ل مط ��ران ،وقته ��ا ،بـ (عطي ��ل) ،او
كم ��ا ترجمها الدكت ��ور �صفاء خلو�ص ��ي بـ (عطاء
الله) -ت ��دور ح ��ول مغربي نبيل يخن ��ق زوجته
(ديزدمون ��ة) لظنه اخلاط ��ئ ب�أنها تخونه ،وحني
يتحق ��ق له خط�أ �شكوك ��ه يقتل نف�س ��ه تكفري ًا عن
خطيئته.
وي ��ري دار�س ��و ال�ت�راث ال�شك�سب�ي�ري ان ه ��ذه
امل�سرحي ��ة ت�شب ��ه ،ب�ش ��كل م ��ا ،حكاي ��ة (قم ��ر
الزم ��ان ومع�شوقت ��ه) .ب ��ل ان بع�ضه ��م ي ��ري ان
ا�سم»اوتيللو»قد يكون ت�صحيف ًا ال�سم (عبيد الله
اجلوه ��ري) ،وهو بطل حكاية م ��ن حكايات �ألف
ليل ��ة وليل ��ة .ويف حكاية هذا اجلوه ��ري تتماثل
اخلامتة مع خامتة امل�سرحية ال�شك�سبريية ،فكال
البطل�ي�ن (عطي ��ل) ال�شك�سب�ي�ري ،واجلوهري
(يف حكاية»قم ��ر الزم ��ان» ،يخن ��ق زوجت ��ه
باخليانة ،بل ان
ب�سب ��ب الظ ��ن

ا جلو ه ��ر ي
يخن ��ق زوجت ��ه وجاريته ��ا
�أي�ض� � ًا .غ�ي�ر ان الف ��ارق ه ��و
ان ديزدمون ��ة مل تك ��ن خائن ��ة،
ام ��ا زوج ��ة اجلوه ��ري فكان ��ت
تخون ��ه حق ��ا مب�ساع ��دة جاريته ��ا.
وي ��ري الربوف�سور �آرب ��ري ،امل�ست�شرق
الربيط ��اين الب ��ارز ،ال ��ذي ا�سلفن ��ا اال�شارة
الي ��ه ،ان �شك�سب�ي�ر مت�أثر ،حلد كب�ي�ر ،بحكايات

الف ليلة وليلة ،حني ن�سج م�سرحيته (عُطيل).
ام ��ا امل�سرحي ��ة ال�شك�سبريية»العا�صف ��ة» ،فه ��ي
ت�شب ��ه حكاية (جزيرة الكنوز) م ��ن حكايات الف
ليلة وليل ��ة .فكلتاهما مليئ ��ة بال�شياطني واملردة
واجل ��ن ،وال ��وان ال�سح ��ر وال�شع ��وذة .وثم ��ة
�سلط ��ان او حاكم يف اجلزي ��رة ت�أمتر ب�أمره هذه
ال�شياطني واجلن واملردة.
ويزي ��د بع� ��ض الباحث�ي�ن ،ف�ي�ري ان ل ��كل م ��ن
�شخ�صيت ��ي م�سرحية»العا�صفة»ال�شك�سبريي ��ة:
(كاليب ��اين) و(اربي ��ل) مثيالته ��ا ومكانه ��ا يف
حكاية (الف ليلة).
ولي�س ��ت م�سرحية»تاج ��ر البندقية»ببعي ��دة ع ��ن
ا�ص ��ول اح ��دي حكاي ��ات ال ��ف ليل ��ة .فف ��ي ر�أي
بع� ��ض النق ��اد والدار�سني ،ف ��ان م�سرحية (تاجر
البندقية) ت�شبه ،علي نح ��و من االنحاء( ،حكاية
م�سرور التاجر وزين املوا�صف) .غري ان خامتة
اليه ��ودي يف (ال ��ف ليل ��ة) ا�شد هو ًال م ��ن م�صري
اليهودي (يف امل�سرحية ال�شك�سبريية.
ويزيد امل�ستعربون ،وعلي وجه اخل�صو�ص،
الربوف�س ��ور اربري ،ان ت�أث ��ر �شك�سبري
باالدب العرب ��ي ،يف م�سرحيته هذه،
وا�ضح واكيد.
واذا تتبعن ��ا الق�ص� ��ص
وامل�سرحي ��ات ال�شك�سبريي ��ة
االخ ��ري ،فانن ��ا �سنج ��د كثري ًا
م ��ن العنا�ص ��ر العربي ��ة .فم ��ا
م ��ن �ش ��ك ان مقدمة»تروي� ��ض
النمرة»تع ��ود �إيل �أ�ص ��ول
عربي ��ة ،ت�ستم ��د مادته ��ا م ��ن
(حكاي ��ات ال ��ف ليل ��ة) .واالمر
يب ��دو �صحيح� � ًا� ،أي�ض� � ًا بالن�سبة
لق�صة (�سيدان من فريونا).
وكذل ��ك الق ��ول يف ق�ص ��ة (امللك لري)
ال�شك�سبريية ،فهي وثيقة ال�صلة وقوية
ال�شبه بحكاية (يونان واحلكيم رويان) يف
(الف ليل ��ة) ،فكلتاهما تدور حول فكرة احلقوق،
وعدم الوفاء ،واجلحود وانكار اجلميل.
ويبال ��غ بع� ��ض دار�س ��ي ال�ت�راث ال�شك�سب�ي�ري
الع ��رب ،مثل الدكتور �صف ��اء خلو�صي ،فريي ان
م�سرحي ��ة (ه�ن�ري ال�ساد�س) تكاد تك ��ون عربية
اال�ص ��ول ،ه ��ذا ناهي ��ك ع ��ن امتالئه ��ا (يف ر�أي
خلو�ص ��ي) باملج ��ازات واال�ستع ��ارات العربي ��ة،
وحتي مب�ضامني ا�شعار عربية.
فمث�ل ً�ا ،يق ��ول (�ساف ��واك) يف ه ��ذه امل�سرحي ��ة:
(لي�ست االر�ض بغيتي ،فلو كنت هناك لغدا القفر
املوح�ش اه ًال واني�س ًا) .وهذا �شبيه جد ًا (يف ر�أي

د� .صفاء خلو�صي) بالبيت العربي امل�شهور:
«وما حب الديار �شغفن قلبي
ولكن حب من �سكن الديارا»
ويج ��د د .خلو�ص ��ي ،يف مقط ��ع �آخ ��ر ،عل ��ي
ل�سان البطل ال�شك�سب�ي�ري (�سافواك) نف�سه،
مو�ضع� � ًا جدي ��د ًا ،تتماثل ب ��ل وتتطابق فيه
املع ��اين ال�شك�سبريي ��ة والعربي ��ة ،فه ��ذا
البطل يقول حلبيبته:
»فحيثما تكن فهناك العامل بذاته ،العاملاملل ��يء مب�سرات الدني ��ا جميع ًا ،وحيثما
تغب يكن القفر واليباب».
ويف ر�أي د .خلو�ص ��ي ،ف ��ان �أ�ص ��ل هذه
االبيات موج ��ود يف �أبي ��ات لل�شاعر �أبي
فرا�س احلمداين يقول فيها:
وليت الذي بيني وبينك عامر
خراب
وبيني وبني العاملني
ُ
اذا �صح منك الود فالكل هني
تراب
وكل الذي فوق الرتاب ُ
ول ��و عدن ��ا �إيل الربوف�س ��ور ارب ��ري لوجدن ��اه
(ب�شه ��ادة �شاهد م ��ن اهلها) ي�ؤي ��د ت�أثر �شك�سبري
بالثقاف ��ة العربي ��ة ،حي ��ث يق ��ول( :ام ��ا ال ��ذي
�شخ� ��ص الع ��رب ت�شخي�ص� � ًا حي� � ًا عل ��ي امل�س ��رح
االنكلي ��زي ،ف ��كان �شك�سب�ي�ر .فف ��ي م�أ�سات ��ه
ال�شهرية»عطيل»يق ��دم و�صف� � ًا بديع� � ًا ،م�ستث�ي�ر ًا
للعاطف ��ة ،ملغرب ��ي نبيل الطبع ،بينم ��ا ت�شخي�صه
المري مراك�ش»تاج ��ر البندقية»يطلعنا علي نف�س
الفهم ولطف التناول).
وملزيد من اال�ستق�صاء ،ن�ستعني بالتاريخ .فحني
ب ��د�أ وليم �شك�سبري بكتاب ��ة ا�شعاره وم�سرحياته
كان ��ت الثقاف ��ة العربية قد انت�ش ��رت يف كثري من
انح ��اء اوربا ،حي ��ث انتقلت عرب ب�ل�اد االندل�س،
وكذلك بوا�سطة احلمالت اال�سالمية وال�سيما عن
طريق العثمانيني ،كما �أ�سهم الرحالة االوربيون
الذين ع�ب�روا البحر االبي�ض ،وتنقلوا يف �شمال
افريقيا ،وانتقلوا �إيل فل�سطني وال�شام والعراق
يف نق ��ل اثار احل�ض ��ارة العربي ��ة اال�سالمية �إيل
بالده ��م .ومن املعلوم ان الثقاف ��ة اال�سالمية بني
الق ��رن الثام ��ن والق ��رن الثالث ع�ش ��ر امليالديني،
كانت اك�ث�ر تقدم ًا من الثقاف ��ة االوربية ،ب�شهادة
اجلمي ��ع ،ف ��كان م ��ن الطبيع ��ي ،بالت ��ايل ،جلوء
االوربيني اليها لالفادة منها.
وي�ؤك ��د الكث�ي�ر م ��ن الدار�س�ي�ن االوربي�ي�ن مبن
فيه ��م الرو� ��س ،ان الرحال ��ة الغربي�ي�ن وال�سيم ��ا
االنكلي ��ز ق ��د �أ�سهم ��وا عموم ًا يف تق ��دمي العاملني
العربي واال�سالم ��ي �إيل االوربيني ،خالل ع�صر
النه�ض ��ة .ويف خ�ل�ال الن�صف الث ��اين من القرن
ال�ساد� ��س ع�ش ��ر توثق ��ت الروابط ب�ي�ن االنكليز
و�س ��كان �شم ��ال �أفريقيا نتيجة الزدي ��اد الروابط
التجارية ،حي ��ث كانت هناك الزي ��ارات املتبادلة
واملنافع املتبادل ��ة وتداعياتها .وقد اظهر التجار
الع ��رب و�سواه ��م حذق� � ًا ملحوظ� � ًا يف التعام ��ل
بتجارة اخلي ��ول العربية التي ا�ستهوت االنكليز
بخا�صة وخالل العه ��د االليزابيثي ازداد التفاهم
بني املالح�ي�ن االنكليز ونظرائهم املالحني العرب
االفارقة .وميكن اال�شارة ،مث ًال ال ح�صر ًا� ،إيل ما
كتبه الرحال ��ة البارز (هاكلويت) ع ��ن انطباعاته
وم�شاهدات ��ه وتقوميات ��ه للم�شاه ��د العربي ��ة يف
�شمال افريقيا ،يف العام .1583
وبنتيج ��ة كل ما تقدم من ا�ش ��ارات �إيل العالقات
العربي ��ة -االوربي ��ة ،وعوام ��ل اخ ��ري ،اقتب�س
االوربي ��ون الكث�ي�ر م ��ن التج ��ارب العلمي ��ة
واالدبي ��ة العربي ��ة ،كتج ��ارب جاب ��ر ب ��ن حي ��ان
والكن ��دي يف الكيمياء ،وجت ��ارب ابن الهيثم يف
ال�ض ��وء والب�صريات ،وجت ��ارب اخلوازرمي يف

الريا�ضي ��ات،
وجتارب الرازي
يف الطب ،وجتارب ابن
البيطار يف النباتات ،وغري ذلك.
وعل ��ي �صعي ��د االداب والفن ��ون ،ت�أث ��ر ال�شع ��ر
االورب ��ي كث�ي�ر ًا (الرتوب ��ادور) و(الرتوف�ي�ر)
بال�شع ��ر االندل�س ��ي .وت�أث ��رت بع� ��ض التج ��ارب
االدبي ��ة االوربي ��ة باحلكايات العربي ��ة ،فقد كان
الروائ ��ي االملاين (كر�ستوفر في�ل�ان) ،مث ًال ،اول
م ��ن كت ��ب رواية ت�شاب ��ه يف ا�سلوبه ��ا ون�سيجها
(حل ��د م ��ا) حكاي ��ات �أل ��ف ليل ��ة وليل ��ة .وي�ؤك ��د
(�صاموئي ��ل جيو) ،يف كتابه (اله�ل�ال والزهرة)
ب� ��أن االوربي�ي�ن اقتب�س ��وا ف ��ن (احلكوات ��ي) عن
العرب.
ب ��ل ان االوربي�ي�ن اقتب�سوا حت ��ي بع�ض االلعاب
والت�سليات عن العرب ،كال�شطرجن ،والبولو.
ويف �ض ��وء مثل هذه اخللفي ��ة ،يرجح ،كما يقول
بع� ��ض الدار�س�ي�ن (مث ��ل ادل ��ر ،وايفان ��وف) ،ان
�شك�سب�ي�ر ق ��د ح�صل عل ��ي معلوماته ع ��ن العرب
وت�أث ��ر بجان ��ب من جوان ��ب ثقافته ��م وعلومهم،
وعك�سه ��ا يف بع�ض ا�شع ��اره وم�سرحياته .واذا
كان �شك�سب�ي�ر قد ت�أث ��ر ،فع ًال ،ب ��االدب اال�سباين
املعا�ص ��ر له وما قبله ،فم ��ن حت�صيل احلا�صل ان
ينق ��ل ذلك االدب الت�أثري العرب ��ي اال�سالمي الذي
�ساد ب�ل�اد االندل�س (جراء مكوث العرب اكرث من
ثماني ��ة ق ��رون يف ا�سبانيا والربتغ ��ال) .و�أغلب
الظ ��ن ان �شك�سب�ي�ر كان مطلع ًا عل ��ي الكتب التي
�سجلت تل ��ك اخللفية التي �أ�شرن ��ا اليها .وذلك ما
�ساع ��ده علي ان تكون �شخ�صيت ��ان رئي�ستان من
اه ��م ال�شخ�صيات امل�سرحي ��ة ال�شك�سبريية ،ذات
ا�ص ��ول عربية ،مث ��ل (عُطيل) و(ام�ي�ر مراك�ش)،
يف ح�ي�ن ان ��ه ا�ستخ ��دم العدي ��د م ��ن التعبريات،
وامل�صطلحـــــات العربية وبخا�صة الفولكلورية،
يف الكثري من م�سرحياته.
وال نري ��د التط ��رق ،هن ��ا� ،إيل �شخ�صي ��ة عطي ��ل
و»عربيته ��ا» ،وا�ص ��ل الق�ص ��ة الت ��ي اقتب�س عنها
م�سرحيته ،حيث ناق�ش هذا املو�ضوع الكثري من
الباحثني ،والكتاب ،و�أثبت ��وه ،ب�أدلة مادية .غري
اننا نري ان من املفيد ان نذكر ا�ستخدام �شك�سبري
�شخو�ص ًا عربية اخري يف م�سرحياته قد ال تكون
بنف� ��س اهمي ��ة ال�شخ�صيت�ي�ن املذكورت�ي�ن �سالف ًا

( عطي ��ل ،
و ا م�ي�ر
مراك� ��ش) .فانن ��ا نالحظ
ان �شخ�صي ��ة (ارون) يف م�سرحي ��ة (تيتو� ��س
اندورنيك�س) هي عربية اي�ض ًا .كما ان �شخ�صية
(تول�ست ��اف) يف (ه�ن�ري الراب ��ع) ،تق�ت�رب يف
�صفاته ��ا ،كم ��ا ي�ش�ي�ر الباحث ��ون ،م ��ن بع� ��ض
ال�شخ�صي ��ات العربية ،التي ورد ذكرها يف االدب
الكال�سيكي العربي.
وا�ستطراد ًا يف بحث الت�أثرياتالعربية ،يف ابداع
�شك�سب�ي�ر ،ن�ش�ي�ر �إيل ان �شك�سب�ي�ر ق ��د ا�ستع ��ار
الكث�ي�ر م ��ن التعاب�ي�ر والعنا�ص ��ر الفولكلوري ��ة
العربي ��ة ،و�ضمنه ��ا يف م�سرحيات ��ه و�أ�شع ��اره.
ونذكر هنا بع�ض ًا منها:
 .1العطور العربية:
يب ��دو ان تل ��ك العط ��ور نال ��ت حظ� � ًا كب�ي�ر ًا م ��ن
ال�شه ��رة ،يف الع�ص ��ر االليزابيث ��ي ،بحي ��ث بات
ذكرها متوقع� � ًا يف م�سرحي ��ة �شك�سبري ال�شهرية
(ماكب ��ث) .فقد جاء علي ل�سان لي ��دي ماكبث»اية
رائحة الدم هذه يد علي �صغرها ال تطهرها جميع
العط ��ور العربية»..وكذلك فان �شعراء �آخرين قد
ذكروها يف �أ�شعارهم ،يف ذلك الع�صر.
 .2النباتات:
تتكرر ا�ش ��ارة �شك�سبري �إيل ال�شجرة العربية يف
م�سرحياته .ففي م�سرحية (العا�صفة) يظهر علي
ل�س ��ان (�سبا�ستيان) يف امل�شهد الثالث من الف�صل
الثال ��ث .كم ��ا يذكره ��ا عطي ��ل يف امل�شه ��د الثاين
م ��ن الف�صل اخلام� ��س من امل�سرحي ��ة .وال�شجرة
املق�ص ��ودة ه ��ي (اخلاروب) او (اخل ��روب) التي
ال تعي� ��ش اال يف ال�صح ��راء العربي ��ة ،والت ��ي
ي�ستخرج منها الدواء.
 .3الطيور:
ج ��اء ذك ��ر لطائ ��ر (ال�صغ ��ار) -ال ��ذي عا� ��ش يف
ب�ل�اد الع ��رب ،وانقر� ��ض) ،يف م�سرحية (هرني
الثامن) و(م�سرحية هرني ال�ساد�س) ،وكذلك يف
م�سرحي ��ة (انطونيو وكليوباط ��رة) ،ففي امل�شهد
الثاين من الف�صل الثالث من امل�سرحية االخرية،
يقول (اجريا):
(وم ��ا اعجبك ي ��ا انطونيو! ان ��ك كالعنق ��اء التي
يقول العرب با�ستحالة وجودها).

ويف م�سرحي ��ة (كما حتب) ي�ش�ي�ر �شك�سبري
�إيل احلمام بو�صفه طائر ًا عربي ًا.
ويف م�سرحي ��ة (رومي ��و وجولي ��ت)
ا�شارة اخري �إيل احلمام العربي.
وي�ش�ي�ر جيم�س هارتن ��غ ،يف كتاب
(طيور �شك�سبري) �إيل العالقة بني
حم ��ام �شك�سب�ي�ر وحم ��ام النب ��ي
حمم ��د (� ��ص) حي ��ث ع ��رف عن
الر�س ��ول ان ��ه كان يطعم حمامة
وهي تقف علي كتفه.
 .4رق�صة احل�صان:
لق ��د تعل ��م االليزابيثي ��ون
(رق�صة احل�صان) الفولكلورية
امل�شه ��ورة ع ��ن الع ��رب .وق ��د
ا�ش ��ار �شك�سبري اليه ��ا يف امل�شهد
الث ��اين م ��ن الف�ص ��ل الثال ��ث م ��ن
م�سرحية (هاملت) .ويذكر الدار�س
ال�شك�سب�ي�ري واملرتجم ال�شك�سبريي
الراحل جربا ابراهيم جربا ،يف هام�ش
ل ��ه ،يف ترجمت ��ه م�سرحي ��ة (هاملت) هذه
املالحظة املهمة»:اقتب�س االنكليز عن العرب
يف االندل� ��س رق�ص ��ة كان يلب� ��س فيه ��ا الراق�ص
�ش ��كل احل�ص ��ان ،وي�أتي بح ��ركات فاح�شة .ويف
اي ��ام �شك�سب�ي�ر �ص ��در امر مين ��ع ا�ستعم ��ال هذا
(احل�ص ��ان ال�شعار) يف تلك الرق�ص ��ة .كما ي�شري
�شك�سب�ي�ر �إيل تل ��ك الرق�صة �أي�ض� � ًا يف م�سرحية
(جهد احلب ال�ضائع)».
 .5الكبد:
يق ��ال ان الكب ��د ه ��و ب� ��ؤرة احل ��ب ،وه ��ي مقولة
�شعبية قدمية ،ال تخلو من خرافة.
وق ��د ا�ستخدمه ��ا الع ��رب يف تعابريه ��م االدبية،
وا�ستخدمه ��ا �شك�سبري بنف�س املدل ��ول يف (جهد
احل ��ب ال�ضائ ��ع) و(جعجع ��ة ب�ل�ا طح ��ن) و(كما
حتب) و(الليلة الثانية ع�شرة).
ويذك ��ر (ت .واير) يف كتابه (فولكلور �شك�سبري)
ب� ��أن ذلك االعتق ��اد (�أي االعتقاد ب� ��أن الكبد مركز
احلب) قد ا�ستعاره �شك�سبري من العلماء العرب.
 .6االماكن العربية:
ي�ستطي ��ع املتاب ��ع ،من خ�ل�ال ق ��راءة م�سرحيات
�شك�سبري ،ان يعرث علي عدة ا�شارات �إيل العرب،
واالماك ��ن العربية ،االمر ال ��ذي يدلل علي ان ذلك
ال�شاع ��ر الكبري كان علي اط�ل�اع بالعامل العربي.
ومن تلك اال�شارات ما جاء يف م�سرحية (انطونيو
وكليوباط ��رة) ،حي ��ث يذك ��ر الع ��راق و�سوري ��ا.
وكذل ��ك يذك ��ر يف م�سرحي ��ة (يوليو� ��س قي�صر)
�أحد امللوك العرب ،ويف م�سرحية (كوريوالن�س)
ي�شري �إيل ال�سيف العربي ومواطنه.

�أهم املراجع وامل�صادر
 درا�سة الدكتور �صفاء خلو�صي حول �شك�سبري،جملة»املعرفة» ،بغداد .1960
 درا�ست ��ان للدكت ��ور �ضي ��اء اجلب ��وري( :يفجمل ��ة اف ��اق عربي ��ة) و(يف كتاب»رحل ��ة يف الفك ��ر
والرتاث») ،من�شورات جامعة بغداد .1980
 درا�س ��ة للدكت ��ور حم�س ��ن املو�س ��وي (امل�ص ��درال�سابق -رحلة يف الفكر والرتاث).
 ترجم ��ات خلي ��ل مط ��ران ،وج�ب�ر ابراهي ��م ج�ب�رامل�سرحيات �شك�سبري.
 اعمال �شك�سبري الكاملة (باالنكليزية).»واقعية �شك�سبري»(�سامارين) بالرو�سية. خمطوط ��ة كاتب ال�سط ��ور (املو�ضوعة العربية يفاالدب االنكليزي.
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انام ملء جف ��وين عن �شوارده ��ا وي�سهر اخللق
جراه ��ا ويخت�ص ��م وك�أين ب�شاعر الع ��رب الكبري
املتنب ��ي ،والذي ولد قبل الف عام ،يقول ق�صيدته
ب�شك�سب�ي�ر ال ��ذي ول ��د بع ��ده بخم�سمائ ��ة �سنة!
مل ي� ��أت ل ��دى العرب �شاع ��ر بقام ��ة املتنبي كما مل
ي�أت لالنكليز كاتب م�سرح ��ي و�شاعر ومو�سيقى
وفن ��ان مث ��ل �شك�سب�ي�ر .ف�إن كن ��ا ق ��د ر�ضعنا مع
قطرات احللي ��ب االوىل بع�ضا من كلمات املتنبي
�إال ان �شك�سبري مل ي�أخذ بالبابنا �إال بعد ان وجلنا
الدرا�سة الأكادميية يف املعاه ��د والكليات الفنية
لي�ستح ��وذ عل ��ى م�شاعرن ��ا واهتماماته ��ا الفنية،
وي�صب ��ح للغلب ��ة الغالب ��ة من ��ا� ،شغلن ��ا ال�شاغ ��ل
يف البح ��ث ع ��ن �س� ��ؤال وجودي! م ��ا الذي جعل
�شك�سب�ي�ر اب ��ن الق ��رن ال�ساد� ��س ع�ش ��ر امليالدي
كاتب ��ا متف ��ردا لق ��رون بعده ��ا وي�شغلن ��ا نح ��ن،
الذي ��ن نبتعد عن ��ه االف االميال لغ ��ة وجغرافيا؟
ورحن ��ا نبح ��ث ع ��ن �س ��ر خل ��وده كبح ��ث جدن ��ا
الأول جلجام� ��ش ع ��ن ع�شب ��ة اخلل ��ود! نكون او
ال نك ��ون تلك ه ��ي امل�س�ألة؟! هكذا ط ��رح �شك�سبري
�س�ؤال ��ه �أو حكمت ��ه وتركن ��ا كاملتنب ��ي نبحث عن
الدالالت ونخت�صم ..ف� ��إذا كان من حق العرب �أن
يفتخ ��روا ويتفاخروا ب�شاعره ��م الأكرب املتنبي،
فم ��ن حق االنكلي ��ز �أن يفتخ ��روا ب�شاعرهم الذي
�شغ ��ل لي�س الأم ��ة الإنكليزية فح�س ��ب ،بل العامل
بجهات ��ه الأربع ��ة .ولهذا راح ��ت بريطانيا جتند
كل قن�صلياته ��ا ومراكزه ��ا الثقافي ��ة لتقيم لوليم
�شك�سب�ي�ر �أكرب احتفال عاملي على مدار هذا العام
مبنا�سب ��ة ذكرى رحيله االربعمائ ��ة� ..إنه احتفاء
ال مثي ��ل ل ��ه ومل ي�سب ��ق �أن احتفت �أم ��ة برموزها
كم ��ا حتتف ��ي بريطانيا الي ��وم ب�شك�سب�ي�ر .وهذا
ما �أك ��ده ال�سيا�سي املاهر ون�س�ت�ن ت�شر�شل حيث
ق ��ال»:ان بريطانيا على ا�ستع ��داد لأن تتنازل عن

كل م�ستعمراتها ولن تتن ��ازل عن ق�صيدة واحدة
ل�شك�سب�ي�ر» .الوفد الربيطاين الذي �أجرى �أكرث
من لقاء مع دائرة ال�سينما وامل�سرح كان م�سرورا
باملنج ��ز العراقي يف هذا املجال .فمنذ �أن ت�أ�س�س
معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة يف اربعيني ��ات الق ��رن
املا�ضي ،وبعد عقدي ��ن مت �إن�شاء �أكادميية (كلية)
الفنون اجلميلة،حتى غدا �شك�سبري وم�سرحياته
مرك ��ز اهتمام الأ�سات ��ذة والطلبة على حد �سواء.
فا�ستاذن ��ا الأول حقي ال�شبلي ال ��ذي �أ�س�س معهد
الفن ��ون اجلميل ��ة �أعط ��ى ل�شك�سب�ي�ر حق ��ه ممثال
وخمرج ��ا ،ف�أخ ��رج ومث ��ل م ��ع طلبت ��ه �أوا�س ��ط
اربعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي م�سرحية»تاج ��ر
البندقية»ويوليو�س قي�صر» .وقدمهما للجمهور
العراق ��ي بر�ؤي ��ة فني ��ة جدي ��دة .وتبع ��ه اجلي ��ل
ال ��ذي ت�ل�اه م ��ن الأ�سات ��ذة الأكف ��اء عل ��ى نف� ��س
خط ��اه ،ف�أخ ��رج الأ�ستاذ الراحل جعف ��ر ال�سعدي
م�سرحية»يوليو� ��س قي�ص ��ر» .ثم اخ ��رج اال�ستاذ
الراحل جا�سم العبودي م�سرحية «عطيل» وتواىل
الأ�ساتذة الآخرون على �إخراج بقية امل�سرحيات.
فكانت»هاملت»للأ�ست ��اذ حمي ��د حممدجواد التي
�أخرجه ��ا يف نهاي ��ة �ستيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي،
وظل ��ت جتربت ��ه حدي ��ث طلبت ��ه ليومنا ه ��ذا .ثم
جاءت جتربة الأ�ست ��اذ الرائد �سامي عبد احلميد
االخراجية يف»هامل ��ت عربيا»مبطلع �سبعينيات
الق ��رن املا�ض ��ي والت ��ي �أخرجه ��ا لفرق ��ة امل�سرح
الفن ��ي احلديث ،جترب ��ة متمي ��زة لإ�ضفاء حملية
الواق ��ع على عاملي ��ة الن�ص .وكذل ��ك فعل الراحل
(�إبراهي ��م جالل) عندما اخرج (عطيل) ،ثم اخرج
م�سرحي ��ة (تاج ��ر البندقي ��ة) .ويف ع ��ام 1965
�أخ ��رج الفن ��ان (�سام ��ي عب ��د احلمي ��د) م�سرحية
(تاج ��ر البندقية) لدائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�سرح ،ثم
قام الفنان (حم�سن �سع ��دون) ب�إخراج (حلم ليلة

�صي ��ف) ويف الثمانيني ��ات ق ��ام الفن ��ان (حم�سن
العزاوي) ب�إخ ��راج م�سرحية (روميو وجوليت)
بر�ؤيت ��ه اخلا�صة للمو�ض ��وع .ويف الت�سعينيات
عك ��ف د�.ص�ل�اح الق�صب على اخ ��راج م�سرحيات
ماكب ��ث ،العا�صف ��ة ،امللك ل�ي�ر ،عطي ��ل .بينما قام
الفن ��ان �سام ��ي عب ��د احلمي ��د بتق ��دمي م�سرحي ��ة
(مكب ��ث) بعنوان (طقو�س الندم والدم) و�أ�ضاف
اليه ��ا م�شاه ��د م ��ن م�سرحي ��ات مل�ؤلف�ي�ن �آخري ��ن
تخ ��دم الثيمة الأ�سا�سية التي ا�شتغل عليها .وقام
الفنان املغرتب ج ��واد الأ�سدي ب�إخراج م�سرحية
ا�سماه ��ا (جمن ��زرة مكب ��ث) لي�صف ��ي ح�ساب ��ا مع
الدكتاتورية التي كانت �سببا يف غربته الطويلة.
ث ��م ع ��اد الفن ��ان �سام ��ي عب ��د احلمي ��د يف نهاي ��ة
الت�سعيني ��ات ليخرج م�سرحي ��ة (عطيل) بعنوان
جدي ��د هو (عطي ��ل كما مثلها طباخ ��و نوفوتيل).
وقدم د .منا�ضل داود ،م�ؤخرا،م�سرحية (روميو
وجوليت يف بغداد) لتعر�ض يف امل�سرح الوطني
ويف قط ��ر وانكلرتا و�أخ�ي�را يف مهرجان قرطاج
امل�سرح ��ي يف تون� ��س الع ��ام املا�ض ��ي .كل ه ��ذه
التج ��ارب ال�سابق ��ة والالحق ��ة حت ��اول �أن تق ��دم
ق ��راءة عراقية ل�شك�سبري .وه ��ا هو اليوم املخرج
جبار جودي يقدم م�سرحية»ح�صان الدم»بعد �أن
ق ��ام ب�إعدادها عن ماكب ��ث ،ليك�شف لنا عن مالمح
عراقي ��ة يف قراءت ��ه ل�شك�سبري .وهن ��اك م�شروع
�ضخم للمخرج غامن حميد يف عمل م�سرحي نرى
فيه بو�ضوح مالمح الو�ضع ال�صعب الذي يعي�شه
وطنن ��ا وقد ا�ستم ��د الكات ��ب عمله م ��ن �شك�سبري
وق ��د �أ�سماه»ن�ساء �شك�سب�ي�ر» ..كل هذه الأعمال،
وغريها كث�ي�ر ،قدمت وتق ��دم �شك�سبري باعتباره
رم ��زا عامليا خرج من املعط ��ف الربيطاين ليكون
ملك الع ��امل �أجم ��ع .وليقدم ��ه العراقي ��ون بنكهة
عراقية وهذا هو �سر جناح التجربة.
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الي��وم العالمي بذكرى مرور  400عام

ص��ل�اح ن���ي���ازي ي��ص��ح��ح ت��رج��م��ات
«هاملـت» العـربيـة

تتناف��س الطبعات الربيطانية يف ما بينها يف تقديم الرشوح والهوامش
واإليضاح��ات لألعامل املرسحي��ة التي كتبها وليم شكس��بري ،فام بالنا
مبرسحية «هاملت»التي أثارت جد ًال واسع ًا مل تنتهِ تداعياته حتى اآلن؟
وتثل عىل خش��بات املس��ارح قبل أن
فهذه املرسحية كانت معروفة ،مُ
يكت��ب شكس��بري ع��ام  1600أو  1602هذا النص املرسح��ي املعروف يف
صيغته الحالية .أما الحذف واإلضافة والتعديل التي اعتمدها شكسبري،
فه��ذه قضية أخرى نرتكها للباحثني واملتخصصني يف هذا املجال .عىل
ان الس��ؤال املهم يكمن يف السبب الذي يدفع باملرتجمني العرب اىل
إعادة ترجمة مرسحيات شكسبري ،وتقليب وجهات النظر فيها.
ع���دن���ان ح��س��ي��ن اح��م��د

هل ان الرتجم ��ات ال�سابقة قا�صرة؟ وما �سبب
ه ��ذا الق�ص ��ور عل ��ى رغ ��م �أن «هاملت» ُترجمت
نح ��و ع�شر مرات؟ ال �ش ��ك يف �أن �صالح نيازي
مرتجم حمرتف� ،شديد الإخال�ص لهذه «املهنة
الإبداعي ��ة» ،وال يج ��د �ض�ي�ر ًا يف �أن ي�سرت�شد
ب� ��آراء م ��ن �سبق ��وه م ��ن املحلل�ي�ن وال�ش� � ّراح
واملف�سري ��ن الربيطاني�ي�ن ،ولذل ��ك ج ��اءت
ترجمت ��ه لـ «هاملت»و «مكبث»م ��ن قبلها ،دقيقة
و�أمين ��ة و�أق ��رب اىل الن�ص الأ�صل ��ي على رغم
املالحظ ��ات واالنتق ��ادات احلادة الت ��ي يُبديها
بع�ض املثقفني العراقيني على وجه التحديد!
قد يتب ��ادر اىل ذهن القارئ �س� ��ؤال �آخر ال يقل
�أهمي ��ة ع ��ن ال�س� ��ؤال ال�ساب ��ق مفاده :ه ��ل �إن
املرتجمني العرب ال يحبذون ا�ستعمال الأنوار
ّ
الك�شاف ��ة التي ت�ضيء لهم عتمة الن�ص ،وتفكك
مغاليقه املتعددة؟ يبدو �أن الأمر كذلك لعدد من
املرتجمني العرب الذي ��ن ترجموا «هاملت»من
دون االعتم ��اد على �شروط الرتجمة املعروفة.
ف�ل�ا غرابة يف �أن يرفق �ص�ل�اح نيازي ترجمته
اجلديدة ل� �ـ «هاملت»مبقدم ��ة طويلة بلغت 48
�صفح ��ة مو�ضح� � ًا فيه ��ا �أ�سلوب ��ه اخلا� ��ص يف
ترجم ��ة الن�ص ال�شك�سب�ي�ري .يعتقد نيازي �أن
«التقنية» ه ��ي �أهم �شرط من �شروط الرتجمة،
وبالأخ� ��ص حينم ��ا يتعل ��ق الأم ��ر ب�شك�سبري.
ويبدو �أن املرتجمني الع ��رب ال�سابقني ،وعلى
ر�أ�سه ��م ج�ب�را �إبراهي ��م ج�ب�را ،وعبدالق ��ادر
القِط ،وحمم ��ود ال�سمرة ،مل يع�ي�روا اهتمام ًا
كبري ًا له ��ذا اجلانب ،ولهذا ف� ��إن ق�صورهم بدا
وا�ضح� � ًا يف ترجم ��ة املفاهي ��م وامل�صطلح ��ات
املجازي ��ة .و�أك�ث�ر م ��ن ذل ��ك ،ف�إنه ��م ترجم ��وا
«هاملت»كعبارات وجم ��لٍ منف�صلة بع�ضها عن
بع� ��ض ،بينم ��ا تقت�ض ��ي الرتجم ��ة الأمين ��ة �أن
ي�أخذوا العمل ب�صفته وح ��دة متكاملة و�صفها
نيازي بالعم ��ل املو�سيقي املتوا�ش ��ج ،و�شبّهها

�سدين بول ��ت باللوحة الر�صين ��ة التي ال تقبل
التجزئ ��ة .وب�سب ��ب ه ��ذه الر�ؤي ��ة التجزيئي ��ة
القا�ص ��رة ،فه ��م مل ينتبه ��وا اىل تقني ��ة تك ��رار
بع�ض الكلم ��ات واملفاهيم وال�ص ��ور ال�شعرية
ودالالته ��ا يف الن� ��ص امل�سرح ��ي ،الأم ��ر الذي
�أف�ض ��ى به ��م اىل ارت ��كاب الكثري م ��ن الأخطاء
التي ال ُتغتفر حق ًا .والأغرب من ذلك ،كما ي�شري
ني ��ازي� ،أنه ��م� ،أي املرتجم�ي�ن الع ��رب ،ع ّربوا
الكلم ��ات املكررة بكلمات مغايرة للكلمات التي
ترجموها يف بداية الن�ص �أو يف و�سطه!
وم ��ن اجلدي ��ر ذك ��ره يف ه ��ذا امل�ضم ��ار �أن
�ص�ل�اح ني ��ازي اعتم ��د ،وب ��كل توا�ض ��ع،
ال�ش ��روح والإي�ضاحات املوج ��ودة يف طبعات
«هاملت»كله ��ا ،وم ��ن دون ا�ستثن ��اء ،وحتت�شد
املقدم ��ة ب�أ�سم ��اء ه� ��ؤالء ال�ش� � ّراح واملحررين
�أمثال� :سدين بول ��ت ،هارولد جنكينز ،جون.
�أف� .أن ��دروز ،ج .ويل�سون نايت ،ج�.أ ْر هيبارد
و�آخري ��ن .وال ب� � ّد م ��ن الوق ��وف عن ��د بع� ��ض
النم ��اذج الت ��ي تع ��زز ر�أي �ص�ل�اح ني ��ازي يف
هذا اجلانب التجزيئ ��ي .يرتجم جربا اجلملة
الآتيةThe great man down, you:
 mark, his favourite fliesكالآتي:
«�إن ه ��وى الرج ��ل العظيم ح�سبن ��ا عليه ما دنا
من ��ه حت ��ى ذب ��اب» .ت�ص ��ور ج�ب�را �أن flies
تعني «ذباب» ،ولو عاد اىل �شرح برينارد لوت
الكت�شف ب�سهول ��ة �أنها تعني «يهرب �أو يتخلى
ع ��ن» .واملالح ��ظ �أن «حت ��ى» مُ�ضاف ��ة م ��ن عند
الراح ��ل جربا وهي لي�ست موجودة يف الن�ص
الأ�صلي.
ويف املقط ��ع ذات ��ه ترج ��م جربا كلم ��ة Poor
ب� �ـ «احلق�ي�ر» ،يف ح�ي�ن �أنه ��ا �شائع ��ة وال ��كل
يع ��رف �أنه ��ا «فقري»كما ترج ��م  Fortuneبـ
«الزمان» ،يف حني �أنها تعني «احلظ»وهي من
الثيم ��ات املتداول ��ة يف م�سرحي ��ات �شك�سبري.

�أم ��ا  Hollow friendالت ��ي ترجمه ��ا ب� �ـ
«اخلل»فه ��ي تعن ��ي «ع ��دو حمتمل»كم ��ا يذك ��ر
هارول ��د جنكين ��ز� ،أو «رج ��ل ال �أهمي ��ة له» كما
ي�ش�ي�ر �أن ��دروز� ،أو «ف ��ارغ ،زائ ��ف� ،أو غ�ي�ر
ويف»كما ت ��رد يف «قامو�س �ألف ��اظ �شك�سبري».
ي�ؤك ��د نيازي �أن لغة �شك�سب�ي�ر «هي لغة تلميح
ال ت�صري ��ح»� ،أي �أنه ��ا لغ ��ة جمازي ��ة ت�شط ��ح
مبخيل ��ة الق ��ارئ اىل التوري ��ة واال�ستع ��ارة
وارب ��ة .وق ��د يك ��ون منا�سب ًا هنا
وال ��دالالت املُ ِ
الوق ��وف عن ��د املقط ��ع الآتي ال ��ذي ي�سخر فيه
هامل ��ت من لغ ��ة «�أو�س ��رك» املح�ش ��وة بالزيف
بحي ��ث يق ��ولA did comply with:
 ،his dug before a suck itيرتج ��م
جربا هذه اجلملة عل ��ى الوجه الآتي« :ال ريب
مت�سك بالآداب �إزاء ثدي �أمه قبل �أن ير�ضع
�أنه ّ
من ��ه!» .بينم ��ا يرتجمه ��ا عبدالق ��ادر الق ��ط يف
ه ��ذا ال�شكل« :ال �ش ��ك �أنه كان ي� ��ؤدي التحيات
لثدي �أمه قب ��ل �أن ير�ضعه» ،يف حني �أن املعنى
املج ��ازي ه ��و «�أن الذي ��ن ين�ش� ��أون يف حميط
البالط يتكلمون بهذه اللغ ��ة العقيمة مذ كانوا
يف بطون �أمهاتهم».
ويف املقط ��ع ذات ��ه يرتجم ج�ب�را كلمة Bevy
ب� �ـ «الف�صيل» ،بينم ��ا يرتجمها الق ��ط «من هذا
الط ��راز» ،ولو �أن املُرتج َمني نظ ��را اىل الن�ص
كوح ��دة متوا�شج ��ة الكت�شفا �أن كلم ��ة «�سرب»
ه ��ي الأن�س ��ب لأن «�أو�س ��رك» كان يتح ��دث عن
طائر الزقزاق ،وغراب الزاغ ،ودجاجة احلرج،
�إ�ضاف ��ة اىل املثل الذي يق ��ول «�إن الطيور على
�أ�شكاله ��ا تقع» .فامل�شهد كله كان معني ًا بالطيور
وكان حري� � ًا باملرتج َم�ي�ن �أن يلتفت ��ا اىل �أهمية
الكلم ��ات والعب ��ارات التي ترد �ضم ��ن بيئتها.
كان الراح ��ل ج�ب�را �أ�س�ي�ر ًا للرتجم ��ة احلرفية
يف موا�ض ��ع كثرية �سنخت ��ار منها هذه اجلملة
املجازي ��ة الآتي ��ةA took my father :

 grossly full of breadوق ��د ترجمه ��ا
جربا« :لقد �أتى �أب ��ي غ ّرة وهو مليء بخبزه»،
بينما ترجمه ��ا نيازي « ُق�ضي عل ��ى �أبي حينما
كان منغم�س ًا يف ملذاته».
وال �ش ��ك يف �أن الفرق كبري يف املعنيني .تكمن
�أهمي ��ة ترجمة ني ��ازي يف ا�ستقرائ ��ه القرائن،
ومعرفته بالدالالت والإ�شارات املجازية �ضمن
الن�ص كوح ��دة متكاملة ي�شببه ��ا غالب ًا بالعمل
ال�سمف ��وين املتوا�ش ��ج .ق� �دَّم ني ��ازي حفنة من
الكلم ��ات وامل�صطلح ��ات الت ��ي ترجمه ��ا جربا
ع�شوائي ًا على ال�شكل الآتي :ترجم َح َ�سك �أو �إبر
القنفذ بـ «الري�ش املزئرب» والف�أرة بـ «الع�صفور»
ومال ��ك احلزي ��ن ب� �ـ «الكركي»وال�ضف ��دع ب� �ـ
«ال�سلحفاة»ودجاج ��ة احلر� ��ش ب� �ـ «الع�صفور»
والنخلة بـ «غ�صن الزيتون» وال�شعر اجلنائزي
ر�سل» ،وال�سنون ��و بـ «الع�صفور»
ب� �ـ «ال�شعر املُ َ
وال�ت�راب الناع ��م بـ «الرتاب املح�ت�رم» ،وكذلك
فع ��ل حمم ��ود ال�سم ��رة .ال يج ��وز للمرتج ��م،
بح�س ��ب ني ��ازي ،امل�سا�س بثالث ��ة �أ�شياء ،هي:
«امل�صطلح ��ات ،واملفاهي ��م ،واالقتبا�سات» ،فال
ينبغ ��ي جل�ب�را �أن يحوّ ل «النخل ��ة»اىل «غ�صن
زيت ��ون»�أو اىل «الغار»كم ��ا فع ��ل عبدالق ��ادر
القط يف هذه اجلملةA love between:
them like the palm might
 .flourishترج ��م ج�ب�را Woodcock
التي تعن ��ي دجاجة احل ��رج بالع�صفور ،بينما
ترجمها عبدالقادر الق ��ط بديك الغابة ،و�شتان
م ��ا بني الرتجمت�ي�ن! ون�ستنتج م ��ن خالل هذه
املقدمة ال�شاملة والعميقة �أن �صالح نيازي كان
معني ًا بالتقنيات الت ��ي اعتمدها �شك�سبري ،كما
كان معني ًا باملنظورية التي ت�ساعد املرتجم �أو
الق ��ارئ يف متابعة م�س ��ارات الن�ص ،وحركته
امل�شهدي ��ة املتوت ��رة الت ��ي تعززه ��ا القرائ ��ن
والأدلة.
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حظيت مرسحية»هاملت»لشكسبري ،باهتامم الكثري
من املخرجني ،س��واء يف الغ��رب ،أو يف الرشق،
فأقبلوا ع�لى تجريب رؤاه��م اإلخراجية املختلفة
عليها ،وتقديم مقاربات وتأويالت جديدة ألحداثها
وشخصياتها وفضاءاتها .وكثري ًا ما أثري تساؤل مفاده:
ما ال��ذي يدفع هؤالء املخرج�ين إىل تكرار إخراج
هذه املرسحية ،أه��ي الرغبة املحضة يف التجديد
فحسب ،أم العبقرية التي تنطوي عليها النص ذاته،
بحيث يس��مح بقراءات ومقاربات معارصة ليس لها
حدود ،وتنفتح عىل شتى النزعات والرؤى التجريبية،
والتطبيقات املختربية الحداثية ،وما بعد الحداثية؟
وقد ركزت أجابات بعض املش��تغلني يف املرسح،
والباحثني عىل الش��ق األول من التساؤل ،يف حني
ركزت إجابات أخرى عىل الش��ق الث��اين منه ،وهو
ما أميل ش��خصي ًا إلي��ه ،فلو كان��ت الرغبة املحضة
يف التجدي��د فحس��ب ه��ي الداف��ع لوج��د هؤالء
املخرج��ون أمامهم ع�شرات النصوص املرسحية
الحديث��ة التي تلبي تل��ك الرغبة .ولكنه��م ماداموا
يسعون إىل الخوض يف تساؤالت إنسانية وسياسية
ك�برى تفرضها تعقيدات الع�صر ،وأيديولوجياته،
ورصاعاته ،ومصالحه املتشابكة

ع�����������������������واد ع�����ل�����ي

هاملت في المختبر التجريبي العربي
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ف�أين يج ��دون ن�ص ًا مثل»هاملت»ينفتح
على ت�أويالت �سيا�سية و�سايكولوجية
واجتماعية وفل�سفية وانرثويولوجية
ال ح�ص ��ر له ��ا؟ ولك ��ي ال �أغم ��ط ح ��ق
الذي ��ن ر�أوا يف التجدي ��د دافع ًا لإقبال
املخرجني عل ��ى هذا الن� ��ص �أ�شري �إىل
�أن الكث�ي�ر م ��ن التج ��ارب الإخراجي ��ة
التي ا�شتغل ��ت عليه يف �إطار خمتربي
زاوج ��ت بني نزعات �شكالنية حداثية،
�أو ما بع ��د حداثية ،وتق ��دمي ت�أويالت
ومنظورات خمتلف ��ة لبنيتها الداللية.
وق ��د كان للم�س ��رح العرب ��ي ن�صي ��ب
غ�ي�ر قلي ��ل م ��ن تل ��ك التج ��ارب ،خالل
العق ��ود الأربع ��ة الأخ�ي�رة ،عل ��ى ي ��د
بع� ��ض املخرجني ،منه ��م :حميد حممد
ج ��واد� ،سام ��ي عب ��د احلمي ��د� ،صالح
الق�صب ،جواد الأ�سدي ،حممد ح�سني
حبي ��ب (من الع ��راق) ،خال ��د الطريفي
(م ��ن الأردن) ،و�سليم ��ان الب�سام (من
الكويت)
يُع ّد حمي ��د حممد ج ��واد �أ�سبق ه�ؤالء
املخرج�ي�ن ،تاريخي� � ًا ،يف مغامرت ��ه
التجريبي ��ة مع ه ��ذه امل�سرحي ��ة ،ففي
ع ��ام � 1967أخرجه ��ا يف معهد الفنون
اجلميل ��ة ببغ ��داد بر�ؤي ��ة �سريالي ��ة،
�أو عل ��ى نح ��و �أدق متي ��ز �إخراج ��ه لها
ب�شطح ��ات �سريالي ��ة ،كم ��ا قي ��ل يف
حينه ��ا� ،إذ جع ��ل خ�شبة امل�س ��رح على
�ش ��كل عالمة ا�ستفه ��ام كبرية ،يف حني
جعل بع�ض عنا�صر الف�ضاء امل�سرحي
يتخ ��ذ �أ�ش ��كا ًال �أخ ��رى ذات انحناءات
غريب ��ة ،وبع�ضه ��ا الآخ ��ر عل ��ى �ش ��كل

ع�ص ��ي .كم ��ا و�ضع يف و�س ��ط امل�سرح
�ست ��ارة ثقيلة كان بع� ��ض ال�شخ�صيات
يف العر� ��ض يتح ��رك م ��ن ورائها على
طريق ��ة امل�سرحي ��ات الظلية ،وت�صرف
يف الن� ��ص ت�صرف ًا كبري ًا ،ف�ألغى م�شهد
ال�شبح ،جمرد ًا امل�سرحية من مالحمها
امليتافيزيقية
بع ��د تلك التجربة ب�سبعة �أعوام �أخرج
�سام ��ي عبد احلمي ��د امل�سرحي ��ة لفرقة
امل�سرح الفني احلديث بعنوان»هاملت
عربي� � ًا» ،مت�ص ��ور ًا �أنها درام ��ا ت�أملية
ل�ش ��اب عرب ��ي متح�ضر ،ن�ش� ��أ يف بيئة
عربي ��ة بدوي ��ة ،جت ��اوز تل ��ك البيئ ��ة
وته ��ذب خ�ل�ال درا�ست ��ه خ ��ارج بلده،
وتع ��اىل على ع ��ادات عائلت ��ه احلاكمة
وتقاليدها ،ومل يعد �أهوج ًا حتى يقدم
على الأخذ بالث�أر لوالده حال اكت�شاف
احلقيق ��ة ،و�إمن ��ا تري ��ث لي�ستجم ��ع
الأدل ��ة عل ��ى الفعل ��ة الأثيم ��ة ،وينتظر
الوق ��ت املنا�س ��ب لف�ض ��ح املت�آمري ��ن
�أمام اجلميع .وم ��ن هنا جاء تردده...
وكان ��ت ر�ؤية املخرج تقوم على �إيجاد
خ�صو�صية للم�سرح العربي ،كما قال،
فافرت�ض وق ��وع �أحداث امل�سرحية يف
منطقة ما على �ساحل اخلليج العربي،
عل ��ى �أ�سا� ��س �أن م�سائ ��ل اخليان ��ة
واالغتي ��ال والت�آم ��ر توج ��د يف كل
زمان وم ��كان ،وو�ضع للعر� ��ض �إطار ًا
عربي� � ًا من خ�ل�ال �سل ��وك ال�شخ�صيات
وال�سينوغرافي ��ا (اخلي ��ام والب�س ��ط
وال�سجاجي ��د والأفر�ش ��ة العربي ��ة).
وبن ��ا ًء عل ��ى ذل ��ك ح ��ذف م ��ن الن� ��ص

كل يحي ��ل عل ��ى املجتم ��ع الدمناركي،
مث ��ل املقاط ��ع احلواري ��ة ،و�أ�سم ��اء
ال�شخ�صي ��ات ،وابق ��ى عل ��ى الألق ��اب
فق ��ط ،كاملل ��ك والأم�ي�ر والوزي ��ر وما
�إىل ذل ��ك .كما حذف املخ ��رج �شخ�صية
ال�شب ��ح ،وحول مقابل ��ة هاملت له �إىل
مناج ��اة للنف� ��س مير به ��ا البطل ،ومن
قبي ��ل احلد�س واجل ��دل ح ��ول حادثة
مقت ��ل الأب املل ��ك وزواج الع ��م م ��ن
الأم وتربع ��ه على العر� ��ش .وا�ستثمر
املخ ��رج بع�ض �أغاين البحر اخلليجية
التي تختلط بها الآهات واحل�شرجات
م ��ع �إيقاع الطب ��ول والأواين اخلزفية
والنحا�سية
ويف ع ��ام � 1980أخ ��رج �ص�ل�اح
الق�ص ��ب (هاملت) يف �سي ��اق ما عُرف
بـ (م�س ��رح ال�صورة) ،ف�ش� � ّكل العر�ض
�صدم� � ًة للو�سط امل�سرح ��ي يف العراق
ب�سبب انتهاك ��ه الن� ��ص ال�شك�سبريي،
وغرائبيت ��ه ،وافرتا�ضات ��ه و�ص ��وره
العجيبة ،وت�أويالت ��ه ال�سايكولوجية،
و�أجوائ ��ه الطق�سي ��ة البدائي ��ة؛ فق ��د
افرت� ��ض املخ ��رج عدم وج ��ود جرمية
حقيقي ��ة تق�ض م�ضج ��ع هاملت ،وهي
جرمي ��ة قتل �أبيه امللك ،و�إمنا هي وهم
حم�ض �صاغه خميال ��ه املري�ض ،كونه
م�ص ��اب بـاالنف�ص ��ام (ال�شيزوفرينيا)،
يف ذات الوق ��ت ال ��ذي تع ��اين في ��ه
مملكته من روح �شريرة مدمرة .وعلى
ه ��ذا الأ�سا� ��س جع ��ل الق�ص ��ب هاملت
يتحرك يف خط�ي�ن :ي�سري الأول حتت
�سيط ��رة ال ��روح ال�شري ��رة ،وي�س�ي�ر

الث ��اين مبع ��زل عنه ��ا ،وه ��و ميث ��ل
الأفق العق�ل�اين يف �سلوك ��ه ور�ؤيته،
فحينم ��ا يك ��ون حت ��ت ت�أث�ي�ر ال ��روح
ال�شري ��رة يظه ��ر متلب�س� � ًا �شخ�صي ��ة
�إفريق ��ي بدائ ��ي (م ّثله ��ا ممث ��ل �أ�س ��ود
الب�شرة) ،وتبدو ل ��ه �شخ�صية �أوفيليا
بوج ��ه �إفريق ��ي بدائي (مثلته ��ا ممثلة
�س ��وداء �أي�ض ًا) ،ترتدي زي ًا متتزج فيه
�أل ��وان زي كل م ��ن �أوفيليا وامللكة الأم
احلقيقيت�ي�ن ،وحينم ��ا يك ��ون هاملت
خ ��ارج ت�أث�ي�ر تل ��ك ال ��روح يظه ��ر يف
�شكله االعتي ��ادي (م ّثله ممثل �أبي�ض)،
وي ��رى يف �أوفيلي ��ا احلقيقي ��ة (م ّثلتها
ممثل ��ة بي�ضاء ذات وجه طفويل) روح
ال�ب�راءة ،ومث ��ا ًال للو�ض ��وح واحل ��ب
وامل�ستقب ��ل .ولك ��ي يعم ��ق الق�ص ��ب
الب� ��ؤرة املر�ضي ��ة يف خميل ��ة هاملت،
وروح ��ه القلق ��ة ،وانف�صام ��ه العقل ��ي
فق ��د ّ
وظ ��ف يف ف�ضاء العر� ��ض �أ�شكا ًال
ً
ور�سوم� �ا و�أ�شياء خمتلف ��ة م�ستوحاة
م ��ن الفن ��ون البدائي ��ة ،كالأ�سم ��اك
احلجري ��ة ،والأواين الفخاري ��ة،
واحليوان ��ات اخلرافي ��ة ،وعم ��د �إىل
�شط ��ر ال�شخ�صي ��ات ،وا�ستخ ��دم يف
بع� ��ض امل�شاه ��د امل�ؤث ��رات ال�ضوئي ��ة
اخلا�ص ��ة ،كالأ�شعة ف ��وق البنف�سجية،
خلل ��ق �أج ��واء طق�سي ��ة ،و�ص ��ور ذات
مالمح �سحرية ،تدعمها �أبخرة ودخان
وروائ ��ح منت�ش ��رة يف ف�ضاء العر�ض.
ويف حماولة منه للإيحاء �إىل املتلقني
ب�أن �أح ��داث امل�سرحي ��ة و�شخ�صياتها
ه ��ي �أح ��داث و�شخ�صي ��ات �شمولي ��ة

(كوني ��ة) توج ��د يف �أي ع�صر ومكان،
فق ��د جرده ��ا م ��ن مالحمه ��ا البيئي ��ة،
و�إطارها التاريخي
ولك ��ن ينبغي التوكي ��د عل ��ى �أن ر�ؤية
الق�ص ��ب لهامل ��ت و�أفيلي ��ا بو�صفهم ��ا
�شخ�صيت�ي�ن متناق�ضت�ي�ن ،تف�صح عن
موقف كولوني ��ايل ي�شبه مواقف �آرتو
وب ��روك وغروتوف�سك ��ي و�شي�ش�ن�ر
يف تعامله ��م م ��ع ال�ت�راث امللحم ��ي
والطق�س ��ي ل�شع ��وب ال�ش ��رق تعام�ل ً�ا
ج ��رده من �سياقه املع ��ريف والروحي،
وو�صم ��ه بـ»البدائي ��ة»� ،أو نتاج� � ًا
للآخر»ال�شرقي»املختل ��ف ،وال�س ��اذج،
وغ�ي�ر العق�ل�اين؛ ف�شخ�صي ��ة هامل ��ت
البي�ض ��اء هن ��ا تت�ص ��ف بالعقالني ��ة،
والو�ض ��وح ،والتح ��رر م ��ن �سط ��وة
امليتافيزيقي ��ا ،يف ح�ي�ن �أن �شخ�صيته
ال�سوداء ،وه ��ي متثل الآخر املختلف،
تت�ص ��ف بالبدائي ��ة ،والالعقالني ��ة،
واال�ست�س�ل�ام ل�سط ��وة ال ��روح
ال�شري ��رة .وكثري ًا ماع�ب�رت الكتابات
اال�ست�شراقية عن مواقف �شبيهة متثل
املركزية الغربية يف ر�ؤيتها للآخر
يف ع ��ام � 1984أخرج خال ��د الطريفي
عم�ل ً�ا م�أخ ��وذ ًا ع ��ن الن� ��ص نف�س ��ه
بعنوان»فرق ��ة م�سرحي ��ة وج ��دت
م�سرح ًا فم�سرحت هاملت»� ،أعده نادر
عم ��ران ،و�أنتجت ��ه فرق ��ة الفواني� ��س.
وق ��د ا�ستلهم ��ت امل�سرحي ��ة م ��ن م�شهد
عم ��ل الفرق ��ة الت ��ي �أح�ضره ��ا هاملت
يف الن� ��ص الأ�صلي ،ف�أخ ��ذت �أ�سلوبها
اخلا� ��ص بك�ش ��ف الأ�س ��رار وف�ضحها،

�صالح الق�صب
وجعلت منه ك�شاف ًا �س ّلطته على عاملها،
�إذ ا�ستق ��دم �أمري فرق� � ًة م�سرحي ًة تقدم
م�سرحية �شك�سبري لكي يك�شف عن �أمر
يهم ��ه �أ�سو ًة مب ��ا فعله الأم�ي�ر هاملت.
�إ ّال �أن فرق ��ة الفواني� ��س مزجت الفكرة
بجوانب من احلياة املعا�صرة ،حمدد ًة
موقفها م ��ن كافة الق�ضاي ��ا املطروحة.
يناق� ��ش املمثل ��ون ال�ت�راث لأنه ��م ال
يقد�سون ��ه ،ويقرتب ��ون م ��ن ال�سخرية
منه .ي�شربون اخلمر لأنهم ال يخجلون
م ��ن ك�ش ��ف م�شاعره ��م ،و يرف�ض ��ون
ال�صع ��ود �إىل �س ��دة ال�سلط ��ة واحلكم
لأنه ��م ال يحب ��ون �أن ميل ��ي عليهم �أحد
ما يج ��ب �أن يفعل ��وه .وحينم ��ا قدمت
امل�سرحي ��ة ه ��ذه يف �إط ��ار املهرج ��ان
املتنق ��ل يف الرباط انتب ��ه امل�سرحيون
�إىل منحاه ��ا التجريبي املتفرد ،كونها
�شهاد ًة حي ًة داعي ًة �إىل �ضرورة البحث
خارج الأطر املعروفة .ك�سرت اجلاهز،
وخلخلت املوروث� .أما الأ�سا�سي فيها
فه ��و تكوين لغ ��ة �سينوغرافية جديدة
نابع ��ة من �صميم العملي ��ة نف�سها ،لهذا
ت�ص ��درت كلوحة ت�شكيلي ��ة تركبت من

جمموعة من الوحدات الدالة
و�أ�ضف ��ى املخرج �سليم ��ان الب�سام ،يف
عر�ضه»م�ؤمتر هاملت» ،الفائز بجائزة
�أف�ض ��ل عر� ��ض م�سرح ��ي يف مهرجان
القاه ��رة ال ��دويل للم�س ��رح التجريبي
ع ��ام  ،2002هوي� � ًة عربي� � ًة� ،أي�ض� � ًا،
عل ��ى �أح ��داث الن� ��ص ال�شك�سب�ي�ري
و�شخ�صيات ��ه ،ولكن بر�ؤي ��ة و�صياغة
خمتلفت�ي�ن كلي ًا عن جترب ��ة �سامي عبد
احلمي ��د ،فه ��ا هنا ينتم ��ي العر�ض �إىل
امل�س ��رح الإ�سقاط ��ي ال�سيا�س ��ي ،وذلك
برب ��ط �أحداث ��ه بق�ضاي ��ا ال�ساع ��ة يف
الواق ��ع العربي وال ��دويل ،مبا حتمله
من �سلبي ��ات و�آالم وحمن .وهو يركز
عل ��ى الأي ��ام الأخرية من عه ��د طاغية،
م�سلط� � ًا الب�س ��ام ،من خالله ��ا ،ال�ضوء
عل ��ى الظروف الداخلي ��ة واخلارجية،
وعر�ض حلظ ��ة �سقوط ذل ��ك الطاغية،
وم ��ا ي�صاحبه ��ا م ��ن ظ ��روف .ويف
مقاب ��ل تقدمي املخرج لتل ��ك ال�شخ�صية
حامل� � ًة �صف ��ات احلاك ��م الدكتات ��ور،
ف�إن ��ه يح ��ول هامل ��ت تدريجي� � ًا م ��ن
�شخ�صيت ��ه ال�شك�سبريي ��ة املعروف ��ة

�إىل �شخ�صية»الإرهابي»الإ�سالم ��ي
املتط ��رف ملواجهة اال�ستب ��داد والظلم
ال ��ذي وق ��ع عليه من عم ��ه قات ��ل �أبيه،
و�أم ��ه التي تزوجت م ��ن قاتل زوجها.
و�أ�ش ��ارت كلمة التعري ��ف بامل�سرحية،
الت ��ي ت�ضمنها كتيب املهرجان� ،إىل»�أن
�شخ�صي ��ات العر� ��ض تظه ��ر ك�أع�ض ��اء
يف وف ��ود خالل اجتم ��اع للقمة ،و�أمام
اخللفي ��ة الت ��ي متث ��ل امرباطوري ��ة
دمرته ��ا احل ��رب تتخ ��ذ كل �شخ�صي ��ة
لغ ��ة مفاو�ض ��ات دبلوما�سية يف حرب
همجي ��ة من �أج ��ل البقاء .وم ��ع ظهور
تاج ��ر الأ�سلح ��ة ،الذي حتتف ��ي به كل
الوف ��ود ،ندخ ��ل يف الإط ��ار ال�سيا�سي
للق ��رن الع�شرين» .وا�ستع ��ان الب�سام،
م ��ن جمل ��ة ما ا�ستع ��ان به م ��ن تقنيات
فني ��ة ،ب�شا�ش ��ة تعر� ��ض لقط ��ات م ��ن
�أحداث وم�شاكل معا�صرة ،وبكامرات
خا�ص ��ة موجه ��ة �إىل وج ��وه املمثل�ي�ن
ب�ي�ن حني و�آخ ��ر ،يف م�شاه ��د حمددة،
للك�ش ��ف ع ��ن تعبرياته ��ا يف �أثن ��اء
�أدائهم .وقد و�صفت �صحف بريطانية
ه ��ذا العر�ض ب�أنه �أج ��ر�أ عمل �سيا�سي

يف�ضح اال�ستب ��داد واحلروب ،وينتقد
ال ��دول املت�سلط ��ة املتاج ��رة مب�آ�س ��ي
ال�شعوب
وجل ��واد الأ�س ��دي جترب ��ة �إخراجي ��ة
خمتربي ��ة م�أخ ��وذة عن»هامل ��ت»،
�أي�ض� � ًا ،بعنوان»�شب ��اك �أوفيليا»�ضمن
الور�ش ��ة امل�سرحية الت ��ي �أقامها مركز
الهناج ��ر يف القاه ��رة يف مو�سم /93
 ،94ولكنن ��ي مل �أ�شاهده ��ا ،ومل �أفلح،
للأ�س ��ف ،يف احل�ص ��ول عل ��ى مراج ��ع
تتحدث عنها
و�أخ�ي�ر ًا ثمة عر�ض جدي ��د للم�سرحية
ُقدّم يف مدينة بابل العراقية ،قبل نحو
�شهرين ،للمخرج حممد ح�سني حبيب،
�أطل ��ق علي ��ه بع�ض الإعالمي�ي�ن جماز ًا
ا�سم»هامل ��ت البابلي» .وق ��د متيز هذا
العر� ��ض بتغي�ي�ر النهاي ��ة املعروف ��ة
يف الن� ��ص ،حي ��ث �أبق ��ى عل ��ى هاملت
حي� � ًا ،لأن ل ��ه ،ح�س ��ب ر�ؤي ��ة املخ ��رج،
مهمة الب ��د �أن ينجزها م�ستقب ًال ،وهي
حتري ��ر �أبيه م ��ن قب�ضة الذي ��ن غدروا
ب ��ه ،وبقي»�أن نتح ��رر جميعنا لأننا مل
نتحرر بعد» ،على حد قوله يف حواره

الأخ�ي�ر ال ��ذي يختت ��م ب ��ه العر� ��ض.
ويتناغ ��م ه ��ذا التغي�ي�ر ،ال ��ذي ن�سف
الطاب ��ع الرتاجيدي لن� ��ص �شك�سبري،
م ��ع التغيري الذي �أجراه عليه اللبناين
طانيو� ��س عب ��ده ،حينم ��ا ترجم ��ه �إىل
العربي ��ة ع ��ام  ،1910حي ��ث مل ي�سمح
مب ��وت بط ��ل كهامل ��ت ،حت ��ى ي�س�ت�رد
عر�ش �أبيه املقت ��ول ،على �شاكلة �سيف
ب ��ن ذي يزن ،بد ًال م ��ن �أن يظل مرتدد ًا
يت�ساءل (�أكون �أو ال �أكون)
هذا على �صعي ��د املقاربات الإخراجية
لن�ص»هامل ��ت»� ،أم ��ا عل ��ى �صعي ��د
الت�ألي ��ف فق ��د �أع ��اد ع ��دد م ��ن كت ��اب
امل�س ��رح الع ��رب كتابته ،عل ��ى غرار ما
فعل ��وا م ��ع ن�ص»�أوديب»االغريق ��ي،
وم ��ن �أ�شه ��ر الن�صو� ��ص الت ��ي قدمت
ر�ؤى جدي ��دة ل�شخ�صي ��ة هامل ��ت �أو
لأحداث امل�سرحية�»:أفكار جنونية فى
دفرت هملت»لنجي ��ب �سرور ،و»هاملت
ي�ستيق ��ظ مت�أخر ًا»ملم ��دوح ع ��دوان،
و»هاملت بال هاملت»خلزعل املاجدي.
و�س�أح ��اول يف مق ��ال الح ��ق الوقوف
على هذه الن�صو�ص الثالثة.
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فقاعات مكبث
ع��������ل��������ي ح����س����ي����ن
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ال �أذك ��ر عدد الكت ��ب التي قر�أتها �أو ت�صفحتها ،ع ��ن �شك�سبري (�أو ال�شيخ
زب�ي�ر مثلما كان ي�صر الراحل �صفاء خلو�صي على �أن ي�سميه) ..ولكنني
�أتذكر �أنني منذ �سنوات مل مير �أ�سبوع دون �أن تطالع عيناي كتابا جديدا
ع ��ن هذا ال�شيخ الذي تن ّكر لعروبته كم ��ا �أراد �أن يقنعنا العقاد ..وجميع
ه ��ذه الكتب تتحدث عن �سر هذا الرجل وكي ��ف �أنتجت»قريحته»كل هذه
ال�سطور والعرب وامل�شاهد واملواقف التي مل ت�ستطع  ٥قرون �أن تطويها
يف»جب»الن�سي ��ان .ويحدثن ��ا لوي�س عو�ض يف كتاب ��ة املمتع»رحلة �إىل
�شك�سبري»�إن ��ه ا�ستطل ��ع �آراء ع�ش ��رات الربيطاني�ي�ن كان معظمهم يعتقد
�أن �شك�سب�ي�ر قن ��اع لأك�ث�ر من م�ؤل ��ف� ،إذ ال ميكن لرجل واح ��د �أن ميتلك
كل هذه القدرة على ت�صوير املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل يف �آن واحد،
فه ��و مثل كلكام� ��ش ر�أى كل �شيء وكتب عن ال�ضع ��ف الإن�ساين واحلب
واجلرمي ��ة ..لكنه كان و�سيظل بارعا يف ت�صوير اال�ستبداد والت�سلط..
يكت ��ب يان ك ��وت يف كتابه (�شك�سب�ي�ر معا�صرن ��ا) ان الدار�س مل�سرحية
�شك�سبري»مكبث»�سي�ص ��اب باحلرية وهو يطالع الدرا�سات التي تناولت
هذه ال�شخ�صية املحيرّ ة ..وي�ؤكد �أن ما كتب عن امل�سرحية يعادل �ضعف
دليل الهاتف ملدينة مثل لندن.
يق ��دم لن ��ا �شك�سب�ي�ر يف مكب ��ث �ص ��ورة احلاك ��م امل�ص ��اب مبر� ��ض
جن ��ون الكر�س ��ي .وكي ��ف تخت�ص ��ر الب�ل�اد والب�ش ��ر بكلم ��ة م ��ن �أربع ��ة
حروف»كر�سي»والباق ��ي جم ��رد كومبار� ��س مهمتهم الهت ��اف ملن يجل�س
على عر�ش ال�سلطة� ..أو يف �أ�سو�أ احلاالت»فقاعات».
مكبث :للرتاب فقاعات ،كما للماء وهن من تلك الفقاعات�- .أين اختفني؟
يعلمنا �شك�سبري الدر�س الذي قاله املهرج يف امللك لري :ال تفكر كثريا يف
�أرواح النا�س لأنها مزعجة .بل ال تفكر يف النا�س �أ�سا�سا ،فهم يتوالدون.
تعلم �أن النا�س تولد من �أجلك وعليها ان تخاف من �أجلك �أي�ضا.
مل ��اذا �أ�صبح اخل ��وف واقعا يريدون منا ان نعي� ��ش يف ظله؟ مطلوب منا
ان نخ ��اف ..مواط ��ن خائف بامتي ��از تتلفت حولك ،تتوج� ��س من جارك
و�صديق ��ك ..وتخ�شى م�صافحة الآخرين لأنه ��م ال ينتمون �إىل طائفتك..
�أمل يق ��ل مكب ��ث :اح ��ذر ان متد يديك لغري ��ب لئال تتلوث ،لذل ��ك عليك �أن
تتخندق يف مواجهة اجلميع،
يقول يوليو�س قي�صر لقادة روما �إن»�أكرث ما يخافه احلاكم هو �أن يعرف
النا� ��س عظمته واحلقوق وحفظها والظلم وكيف يرفع ،والإن�سانية وما
هي وظائفها والرحمة وما هي لذاتها».
كان امله ��رج يف لري ي�ضحك كلما �سمع ملكه العجوز يتحدث»:هذا الرجل
م�ص� � ّر عل ��ى �أن يقنع النا�س ب� ��أن ت�صدق ما يقوله ..بينم ��ا هو يف قرارة
نف�س ��ه ي�ضحك من جه ��ل الآخرين وحما�ستهم» ،هكذا يق ��دم لنا �شك�سبري
�ص ��ورة احلاكم ال ��ذي ال ي�سمع غري �صوته ..ويعتق ��د �أن خمالفيه جمرد
فقاعات ميكن كن�سها خالل �ساعات.
اجلميع �أع ��داء ومت�آمرون �إال �أنت وجماعتك ،لذلك ال ي�سمح لك مبغادرة
�أر�ض اخلوف ،مواطن خائف ومذعور �أف�ضل عندهم من �أولئك املغامرين
بجر�أتهم واملبادرين بانفتاحه ��م ،اخلائفون ي�سهل اقتيادهم وتدجينهم،
ي�سهل غمر عقوله ��م ب�سيناريوهات امل�ؤامرات التي ال يظهر لها دليل وال
برهان ،ي�سهل �إقناعهم باخلطر الذي يتهدد والعقيدة والطائفة.
ي�ضحك مكبث»:كلكم فقاعات ..وهذا �سيفي كفيل باختفائكم».

ابراهيم جالل

ماكبـث على خشبة المسرح العراقي
عبد الحسين فرحان

كمــال نــادر

كمــال نــادر ومسرحيـات
شكسبيــر

س���ام���ي ع���ب���د ال��ح��م��ي��د

يعت�ب�ر الأ�ستاذ الدكت ��ور (كمال ن ��ادر) املتخ�ص�ص يف
الأدب الإنكلي ��زي من ابرز املهتم�ي�ن مب�سرح �شك�سبري
يف بالدنا ومن اعمق الدار�سني الجنازات ذلك ال�شاعر
العظيم ..ويف مناق�شة لر�سالة ماج�ستري تقدم بها احد
طلبة ق�س ��م الفن ��ون امل�سرحية بكلية الفن ��ون اجلميلة
– جامع ��ة بغ ��داد وكان (الدكتور كم ��ال) ع�ضو ًا يف
جلن ��ة املناق�شة،علق قائ ًال»عجي ��ب �أمركم يا م�سرحيي
الع ��راق ،تتناول ��ون م�سرحي ��ات �شك�سب�ي�ر ب�شغ ��ف
وتخرجونه ��ا بجه ��د وا�ضح وقبل ذل ��ك تدر�سونها يف
مناه ��ج درا�ستك ��م الأولية والعليا ،وم ��ع ذلك ت�سيئون
لذل ��ك امل�سرحي االنكلي ��زي الكب�ي�ر وم�سرحياته التي
تبقى حية تقدم يف كل بالد العامل ويف كل الأزمنة منذ
القرن ال�ساد�س ع�شر وحتى هذا القرن اجلديد».
قال (الدكتور كمال)»:ب�أي حق تتخذون ما ت�شا�ؤون من
ن�صو�ص م�سرحيات �شك�سبري ومن خولكم ان تغريوا
يف �شخو�صه ��ا و�أحداثه ��ا ،ومل تعت ��دون على مثل ذلك
الإجناز الأدب ��ي الدرامي الذي اعرتف به العامل اجمع
واعتمدته الفرق امل�سرحي ��ة العاملية يف براجمها ويف
(ريبتواره ��ا) ،كيف جتر�ؤون على ح ��ذف جملة مليئة
بالبالغة بل وتر�سم �ص ��ورة نادرة يف املخيلة كما هي
جمل ��ة (عطيل)( ..انها بي�ض ��اء كالثلج و�صقيلة كمرمر
الق�ب�ر) ويف ه ��ذه اجلمل ��ة �إحال ��ة اىل م ��وت زوجت ��ه
(دزدمونة) اذا ما خنقها وهي يف فرا�شها نائمة».
كان (الدكت ��ور كم ��ال) عل ��ى ح ��ق عندم ��ا دان بع� ��ض

املخرجني العراقيني الذين يت�صدون لن�ص �شك�سبريي
ويعبث ��ون ب ��ه بحجة ان املخ ��رج م�ؤلف جدي ��د للن�ص
او بحج ��ج اخرى واهية مثل م ��وت امل�ؤلف �أو الر�ؤية
اجلدي ��دة للن�ص الدرام ��ي �أو الق ��راءة اجلديدة»..لقد
�أخرج ��ت ان ��ا نف�س ��ي م�سرحي ��ة (هامل ��ت) و�سميته ��ا
(هامل ��ت عربي� � ًا) وافرت�ض ��ت ان الأح ��داث يف �شب ��ه
اجلزي ��رة العربية وان حدث ًا معين ًا قد وقع هناك ي�شبه
م ��ا ح ��دث لوالد االمري هامل ��ت ومقتله من قب ��ل �أخيه،
ويف وقته ��ا عاب عل ��ي بع�ض النقاد انن ��ي مل �أغري من
(هامل ��ت) الدانيمارك ��ي �س ��وى يف ال�ش ��كل ولي�س يف
املحت ��وى ولكنن ��ي دافعت عن جتربتي تل ��ك با�سنادها
بفر�ضي ��ة ومع ذلك يبقى ال�س�ؤال قائم ًا هل يحق يل ان
احدث من التغ�ي�رات يف ن�ص �شك�سبري ،رمبا لو انني
اذك ��ر ان ما قمت به ه ��و اعداد عن ذل ��ك الن�ص ،واذكر
اين ا�ضف ��ت اىل (ماكبث) م�شاهد م ��ن م�سرحية لغريه
ولكني �سميت م�سرحيتي (طقو�س النوم والدم)».
لق ��د اخ ��رج (�ص�ل�اح الق�ص ��ب) ل�شك�سب�ي�ر م�سرحيت ��ه
(هامل ��ت) وافرت� ��ض له ��ا بيئ ��ة غ�ي�ر بيئته ��ا اال�صلية
وح ��ذف من �شخو�صه ��ا وجملها العديد ب ��ل وا�ستخدم
�شخ�صي ��ات مزدوجة لهامل ��ت والونيليا ول�ل��أم وللعم
وللوزير ،واخرج كذلك (امللك لري) وفعل بالن�ص مثلما
فعل يف �سابقه وكان العمل باهر ًا ولكن يبقى (الدكتور
كمال) يت�ساءل»هل يحق ل�صالح ولغريه االعتداء على
ن�صو�ص �شك�سبري احلية العظيمة؟»

عبد املر�سل الزيدي

�صالح الق�صب

�شفيق املهدي

-1من �إخراج الراحل (�إبراهيم جالل)
قدمت امل�سرحية على م�سرح معهد الفنون اجلميلة
(البناية القدمية)بتاريخ  ،1965/4/6اعتمد فيها
على ن�ص من ترجمة خليل مطران و�صمم الديكور
(�سعدي ال�سماك)(**).
متي ��زت اغل ��ب �أعم ��ال �إبراهي ��م جالل م ��ن ناحية
املكان با�ستخدامه (ال�سيكلوراما) كمفردة منظرية
�أ�سا�سية ا�ستثمره ��ا كمعمارية ثابتة للمكان لتوفر
ل ��ه ف�ض ��اءا وا�سعا يحقق ل ��ه الإمكاني ��ة الفرتا�ض
�أماك ��ن وق ��وع الأح ��داث م ��ع ا�ستخ ��دام مف ��ردات
�إ�ضافية لتحديد تلك الأماكن.
ح ��اول �إبراهي ��م ج�ل�ال جاه ��دا �أن يدع ��م الفك ��رة
الرئي�سي ��ة يف امل�سرحي ��ة الت ��ي تبناه ��ا وهي»:ان
الطم ��وح الف ��ردي الذاتي قد ي�ضي ��ع الإن�سان ،لكن
الطموح اجلماعي املو�ضوعي ،هو طموح م�شروع
ويو�ص ��ل �إىل حتقيق الهدف�(»،إبراهيم جالل عن:
كم ��ال خلي ��ل يف لقاء معه� ،أج ��راه يف كلية الفنون
اجلميل ��ة بتاري ��خ  ،)***()1988 /1/10وق ��دم
العر�ض مبعمارية �أ�سا�سي ��ة هي الهيكل اخلارجي

للتاج امللك ��ي الذي يحتوي ال�شخو�ص والأحداث،
وبذل ��ك ابتعد عن حتدي ��د الأماكن الت ��ي افرت�ضها
�شك�سب�ي�ر لوق ��وع الأح ��داث يف ن�ص ��ه ،بعيدا عن
الط ��راز وع ��ن الدق ��ة التاريخي ��ة ،وحمقق ��ا فك ��رة
االحت ��واء الت ��ي تتناق� ��ض وفكرت ��ه الأ�سا�س التي
اعتمدها ،منطلقا من مب ��د�أ التناق�ض الذي ا�ستقاه
من معاجل ��ات (بريخ ��ت) للم�س ��رح امللحمي الذي
كان ين ��ادي به ،خ�صو�صا بع ��د رجوعــه من بعثته
الدرا�سيـ ��ة يف �أمريكــا وتعرفـ ��ه على �أفكار املخرج
الأملاين( ،بريخت).
جعل من معمارية امل ��كان هيكل لتاج كبري ،ف�ضاءا
م�سرحي ��ا الحت ��واء املف ��ردات املنظري ��ة الأخ ��رى
املكمل ��ة لعنا�صر املنظ ��ر امل�سرح ��ي ،بحيث ي�سهل
م�شاهدته ��ا عن تتابع مواقع مكان الأحداث داخله،
من خالل فتح �أبوابه اجلانبية املتحركة من اليمني
والي�س ��ار ،والتي يبلغ عر�ض الواحدة ثالثة �أمتار
وارتفاعها مرت واحد.
غط ��ى هي ��كل الت ��اج م�ساح ��ة م�س ��رح العلب ��ة كلها
تقريب ��ا ،والذي يبلغ عر�ض خ�شب ��ة امل�سرح ع�شرة

�أمتار ون�ص ��ف وعمق ت�سعة �أمتار وارتفاع ثمانية
�أمت ��ار ،وكان ارتف ��اع الت ��اج م ��ن اجله ��ة الأمامية
بح ��دود م�ت�ر ًا واح ��د ًا ،وعر�ض ��ه �ست ��ة �أمت ��ار،
والواجهة الأمامية تت�ألف من جناحني يقعان على
اليمني والي�سار.
وكان اجلناح ��ان متحركني بحيث ميك ��ن �أن يفتح
التاج ليكون �إطار ًا رحبا للأحداث ،وينغلق لي�ضيق
املكان عند احلاجة وح�سب امل�شاهد املختلفة.
وهكذا ا�ستخ ��دم ف�ضاءا وا�سع� � ًا ،تالف من من�صة
خ�شبية بارتفاع مرت وعر� ��ض ثالثة �أمتار ،تتكون
من م ��درج ذي درجتني ،ي�سم ��ح لل�صعود والنزول
�إىل مكان العر�ش ال ��ذي يتكون من كر�سي العر�ش
يف الو�س ��ط ،وعمودين على جهت ��ي العر�ش الذي
يبلغ ارتفاعهما مرت ًا واحد ًا�( ،شكل  ،)9-4وو�ضع
مقاع ��د عدي ��دة عل ��ى املن�ص ��ة واىل مي�ي�ن وي�س ��ار
العر�ش ،وكانت �ستارة ال�سايك البي�ضاء التي يبلغ
ارتفاعها ثمانية �أمتار وعر�ضها ثمانية �أمتار متثل
الف�ضاء اخلارجي املفتوح.
ويف مقدم ��ة خ�شب ��ة امل�س ��رح توج ��د حف ��رة متثل

م ��كان وجود ال�ساحرات اللواتي مل يظهرن للعيان
وامن ��ا ظهرت �أ�صواتهن مبرافق ��ة �أ�شرطة حريرية
ملون ��ة ت�صعد �إىل الأعل ��ى بوا�سطة هواء املروحة
املن�ضدية التي تدفع الهواء �إىل الأعلى واملوجودة
حتت خ�شبة امل�سرح مع وجود �ستائر �سود متحركة
�إىل ميني امل�سرح وي�س ��اره ،وتغلق عندما تتحول
مواقع الأحداث يف مقدمة خ�شبة امل�سرح ،لتحجب
هيكل التاج ،وتفتح عندما تتحول مواقع الأحداث
�أمام هي ��كل التاج او داخله ،ويزاح كر�سي العر�ش
م ��ن الو�س ��ط عندم ��ا يتح ��ول املنظ ��ر �إىل وج ��ود
مع�سكرين متحاربني ،بني جماعة ماكبث وجماعة
امللك املقتول (دان ��كان) ،ويتحول �إىل مواقع غرفة
يف ق�ص ��ر (فور�س) وغرفة يف قلعة (الفرني�س) �أو
م ��كان خارج القلعة �أو م ��كان قاعة فخمة يف ق�صر،
ومكان مقفر وموقع غرفة يف ق�صر ،وموقع حديقة
يف طريق ي� ��ؤدي �إىل الق�صر ،وبهذا ابتعد املخرج
عن االلتزام مبعمارية ع�صره ��ا ودقتها التاريخية
ملواقع الأحداث.
 -2من �إخراج الدكتور (عبد املر�سل الزيدي)-:
اخ ��رج عبد املر�سـ ��ل الزي ��دي م�سرحيـ ��ة (ماكبث)
على امل�سرح التجريبي(**) لكلية الفنون اجلميلة
بتاري ��خ  ،1980/3/20اعتم ��د فيها عل ��ى ترجمة
خلي ��ل مط ��ران والت�صمي ��م للم�صم ��م (عبا�س علي
جعفر)(***).
كان اله ��دف الأ�سا�سي من عر� ��ض م�سرحية ماكبث
لتحقي ��ق (الثيم ��ة) الرئي�سي ��ة الت ��ي اعتمدها عبد
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من زمن التوهج

◄◄
املر�سل الزيدي وهي»:العربة لي�س ان تكون ملكا،
الع�ب�رة ان تكون �آمن� � ًا»( ،يف لقاء �أج ��راه الباحث
م ��ع عبد املر�سل الزي ��دي يف كلية الفن ��ون بتاريخ
 ،)2000/3/16وقد �سعى �إىل حتقيقها با�ستخدام
كت ��ل منظري ��ة تت�شكل م ��ن مفردات توح ��ي ب�شكل
تقريبي ملعمارية مواق ��ع الأحداث ،التي ذكرت يف
الن�ص ال�شك�سب�ي�ري ،وعلى م�ساحة م�سرح العلبة
الذي يبلغ عر�ضها �ستة �أمتار وعمقها خم�سة �أمتار
وارتفاعها �أربعة �أمتار.
ت�ألقت معمارية مكان وقوع الأحداث ،من بناء هيكل
معم ��اري على �ش ��كل قاعة ملكي ��ة يف �إحدى القالع
امللكية بط ��راز قريب من طراز ع�صر النه�ضة� ،ضم
جدار ًا خلفي ًا ارتفاعه م�ت�ران وعر�ضه �ستة �أمتار،
ملت�صق ��ا بالهيكل اخل�شبي الذي ي�ضم مكان وجود
كر�س ��ي العر�ش ،وبارتفاع مرت وع�شرين �سنتمرت ًا
وعر� ��ض خم�س ��ة �أمت ��ار ومدرج ��ات ع ��دد �أربع ��ة،
بارتف ��اع مرت وع�شرون �سنتم�ت�ر ،مت�صلة مع ممر
خ�شبي ي�أخذ باالرتفاع نحو اخلارج ومنحدر �إىل
اجلوان ��ب ،ميث ��ل الف�ضاء اخلارج ��ي بحيث ي�صل
ارتفاعه مرتي ��ن ،تقع على جانبيه ��ا ثمانية �أعمدة
مدورة وبارتفاع ثالثة �أمتار،
وغطي ��ت من�ص ��ة العر� ��ش واملدرج ��ات واملم ��ر
اخلارجي ب�سج ��اد احمر ،وو�ض ��ع كر�سي العر�ش
ال ��ذي يبلغ ارتفاعه ن�صف مرت وعر�ضه ن�صف مرت
يف نهاي ��ة املدرج ��ات ويف و�س ��ط املن�ص ��ة�( ،شكل
.)10-4
كم ��ا يوجد ج ��دار بارتف ��اع ثالثة �أمت ��ار وبعر�ض
مرت واح ��د ،ومغطى بقطعة قما� ��ش م�شجرة متثل
واجه ��ة لناف ��ذة كب�ي�رة �أو ب ��اب يف واجهته قو�س
ميثل م ��كان لوج ��ود ب ��اب ،ولكنها غ�ي�ر مفتوحة،
�أم ��ا يف اجله ��ة الي�س ��رى فيوج ��د م ��كان جللو�س
الق ��ادة التابع�ي�ن لقيادة ماكب ��ث يف اجلهة ال�سفلى
م ��ن الهي ��كل ،وم ��ن �ضم ��ن ملحق ��ات قاع ��ة الق�صر
امللكي ،وتوجد خلف كر�سي العر�ش لوحة جدارية
م ��دورة على �شكل دائرة مزخرفة ت�شبه زهرة عباد
ال�شم� ��س بقطر ثالثني �سنتم�ت�ر ًا ملت�صقة باجلدار
اخللف ��ي للم�س ��رح ،وفوقها قطعة بن ��اء بارزة على
�ش ��كل ن�صف دائ ��رة يبلغ ارتفاعها م�ت�ر ًا وعر�ضها
مرتين ،مع وجود ثالث ��ة م�شاعل للإ�ضاءة موزعة
عل ��ى اجل ��دار اخللف ��ي للم�س ��رح وعل ��ى الأعمدة،
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م ��ع وج ��ود مقاع ��د خ�شبي ��ة (�ست ��والت) موزع ��ة
على جانب ��ي من�صة العر� ��ش يف الأ�سفل والأعلى،
جللو�س الق ��ادة امل�ست�شارين ملاكبث ،عددها ت�سعة
وارتفاعه ��ا خم�س ��ون �سنتمرتا وعر�ضه ��ا ثالثون
�سنتم�ت�را ،يحمله ��ا املمثل بيده بع ��د انتهاء املنظر
�إىل خارج خ�شبة امل�سرح�( ،شكل .)11-4
مقدم ��ة امل�سرح اندجم ��ت مع قاع ��ة امل�شاهدين من
خالل ممر يبد�أ م ��ن مقدمة امل�سرح وينتهي بالباب
اخلارجي للقاعة بعم ��ق ثمانية �أمتار وعر�ض مرت
واح ��د ال�ستخدامه م ��ن قبل املمثلني ،بع ��د نزولهم
درجت�ي�ن من مقدم ��ة امل�س ��رح واىل القاعة ،بحيث
ا�صب ��ح امل�شاه ��دون جزءا من العر� ��ض امل�سرحي،
م ��ع وج ��ود من�ص ��ة خ�شبية �أخ ��رى متحرك ��ة على
عجالت وملحق بها عمود �شبيه بالأعمدة ال�سابقة
الثماني ��ة ،م ��ع م�شاعل ثالث ��ة للإ�ض ��اءة ،ت�ستخدم
ه ��ذه املن�ص ��ة كمكان �أخ ��ر عند احلاج ��ة بعد دفعها
�إىل مقدم ��ة امل�س ��رح غري �أنها خمفي ��ة وراء �ستارة
جانبية من جهة اليمني.
وو�ض ��ع يف اجله ��ة الي�س ��رى من مقدم ��ة اخل�شبة
�سري ��ر ن ��وم متح ��رك بعج�ل�ات ي�ستخ ��دم لن ��وم
(بانك ��و) عليه حيث يقتل ��ه �أعوان ماكب ��ث�( ،شكل
 ،)12-4وبع ��د االكتف ��اء من ا�ستخدام ��ه يدفع �إىل
اخل ��ارج ليختف ��ي وراء �ست ��ارة جانبي ��ة ،وعل ��ى
اجلدار اجلانب ��ي و�ضعت لوح ��ة �سرياميك كبرية
وبارتف ��اع مرتي ��ن وعر� ��ض ثالث ��ة �أمت ��ار ،لتكون
مكمل ��ة للمح ��ددات املعماري ��ة الت ��ي احتوتها قاعة

العر�ش امللكي�( ،شكل .)13-4
وحمدودي ��ة م�ساحة م�سرح العلب ��ة التجريبي يف
كلي ��ة الفنون حالت دون حتقيق طموح املخرج يف
تو�سيع الف�ضاء امل�سرحي لتطبيق معمارية مواقع
الأح ��داث الت ��ي افرت�ضه ��ا الن� ��ص ال�شك�سب�ي�ري،
ويربر املخرج ذل ��ك بقوله»:ان عدم تطبيقها يرجع
لعدة �أ�سباب اهمها-:
�أ -ع ��دم وج ��ود ميزاني ��ة مادي ��ة كافي ��ة ل�ش ��راء
م�ستلزمات املنظر وملحقاته.
ب� -ضيق امل�ساحة يف امل�سرح التجريبي ،مع كرثة
تع ��دد املناظ ��ر يف الن�ص امل�سرح ��ي ال�شك�سبريي،
الت ��ي حتت ��اج �إىل وجود ف�ضاء وا�س ��ع واىل مواد
�أولي ��ة ،لذلك اختزلت املناظ ��ر امل�سرحية يف منظر
م�سرح ��ي جمز�أ بحد ذات ��ه ،ومعماريته تنتمي �إىل
طراز مقارب لطراز ع�صر النه�ضة(»،اللقاء ال�سابق
نف�سه).
جع ��ل عب ��د املر�س ��ل الزي ��دي معماريت ��ه املكاني ��ة
مفتوح ��ة بف�ضاءاته ��ا الداخلي ��ة بعد التع ��اون مع
امل�صم ��م عبا�س علي جعف ��ر ،والتق ��رب جاهدا من
الأجواء املفرت�ض ��ة من قبل �شك�سب�ي�ر وا�ستخدام
امل�صم ��م ال�ستائر الت ��ي تخفي بع� ��ض الأجزاء من
املنظ ��ر يف بع� ��ض امل�شاه ��د وتظهره ��ا يف م�شاهد
اخ ��رى ،كم ��ا ا�ستخ ��دم املخ ��رج الإ�ض ��اءة له ��ذا
الغر� ��ض ،وذلك تبعا لتغ�ي�ر الأماك ��ن( :ال�صحراء
املفتوحة ،املع�سكر،الغرف يف ق�صر وقلعة فور�س
وانفرني� ��س� ،إنكل�ت�را ،ا�سكتلن ��دا) الت ��ي تق ��ع يف

الف�ص ��ول اخلم�س ��ة م ��ن معماريت ��ه الداخلي ��ة ،مع
االحتف ��اظ بوحدة التكوين املعماري ��ة القريبة من
معمارية مكان مواقع الأحداث.
�أوح ��ى عب ��د املر�س ��ل الزيدي ب ��دالالت ترم ��ز �إيل
هيمن ��ة املف ��ردات املنظرية يف ن�ش ��ر روح اجلاللة
واخل�ش ��وع ملكان ��ة (كر�س ��ي العر� ��ش) بحي ��ث ان
الو�ص ��ول �إلي ��ه يحت ��اج �إىل �صع ��ود ع ��ن طري ��ق
مدرج ��ات عالي ��ة معر�ضة للخط ��ر ب�إيح ��اء وجود
ال�سج ��اد الأحم ��ر ،ال ��ذي يغط ��ي املدرج ��ات ،كم ��ا
حر� ��ص عل ��ى �إب ��راز جمالي ��ة الت�شكي ��ل املنظ ��ري
بجانب احلفاظ على �أهداف امل�ضمون.
ورغم ذلك مل تربز الدالالت التعبريية يف املفردات
املنظري ��ة ،ع ��ن ثيم ��ة امل�سرحي ��ة الت ��ي اعتمده ��ا
املخرج وهي :العربة لي� ��س ان تكون ملك ،العربة
ان تكون امنا.
 -3من �إخراج (�شفيـق املهـدي)-:
�إخ ��راج �شفيق املهدي ومتثيل لبع� ��ض من �أع�ضاء
الفرق ��ة القومي ��ة للتمثي ��ل ،عر�ض ��ت عل ��ى م�سرح
الر�شي ��د بت ��ارخ  ،1989/6/6اعتم ��د فيه ��ا عل ��ى
ن� ��ص من ترجمة خليل مطران ،وقام �شفيق املهدي
نف�س ��ه بت�صمي ��م املنظر ،وه ��و يف احلقيقة يتكون
م ��ن بع� ��ض الآالت امل�سرحية قابل ��ة للتحريك وكما
ياتي:
�أ� -سقالة حديدية (�سكلة) ت�ستخدم لتبديل وتوجيه
�أجهزة �إ�ض ��اءة م�سرح الر�شيد الذي يبلغ ارتفاعها
خم�س ��ة �أمتار وعر�ضه ��ا مرت ًا ون�ص ��ف املرت ،ولها
عوار�ض عل ��ى جانبيها الأمي ��ن والأي�سر لل�صعود
والن ��زول ،و�أ�ضيف ��ت �أليها احلبال ب�ي�ن الفراغات
املوج ��ودة ب�ي�ن امل�سان ��د الأربعة للم ��درج وب�شكل
متقاطع ومتعام ��د ليت�سلق ويتعلق عليها املمثلون
ومبختل ��ف االجتاه ��ات والطبق ��ات وتتح ��رك
ال�سقال ��ة بعجالت �إىل خمتل ��ف االجتاهات�( ،شكل
.)14 – 4
ب -من�ض ��دة خ�شبي ��ة طويلة متحركة عل ��ى �أربعة
عجالت ،هي يف الأ�ص ��ل من�ضدتان ميكن ف�صلهما
عن ��د احلاج ��ة ،طولها ت�سع ��ة �أمت ��ار وعر�ضها مرت
واح ��د وارتفاعه ��ا م�ت�ر واح ��د وع�ش ��رة كرا�س ��ي
للجلو� ��س متحرك ��ة بعج�ل�ات مرافق ��ة للمن�ض ��دة،
(�شكل .)15 – 4
وا�صبح ��ت (ال�سقالة) هي امل ��كان الرئي�سي لوقوع
�أحداث امل�سرحي ��ة ،مبتعد ًا متاما عن الأماكن التي
افرت�ضها الن�ص ال�شك�سبريي( :ا�سكتلندا� ،إنكلرتا،
فـور� ��س� ،أنفرني�س ،الق�صر ،الريف ،مع�سكر قتال)
وقدم اك�ث�ر م�شاه ��د امل�سرحية على تل ��ك ال�سقالة،
وذل ��ك توافق� � ًا م ��ع فر�ضي ��ة �أن جمموع ��ة املمثلني
لي�س ��وا �إال العب�ي�ن الكونف ��و �أو �س�ي�رك يت�سلقون
�إىل �أعاله ��ا وعل ��ى جوانبها ،ومن ث ��م ينزلون �إىل
�أر�ضية امل�سرح وهم يرتدون تلك البدالت البي�ضاء
حي ��ث ال متييز ب�ي�ن ه ��ذه ال�شخ�صية وتل ��ك ،وهم
مت�سلقون ومتعلقون بها.
وقد �أراد املخرج �شفيق املهدي بال�سقالة وارتفاعها
�أن يرم ��ز �إىل ال�شموخ تار ًة لتحقيق طموح ماكبث
وزوجت ��ه غ�ي�ر امل�ش ��روع ال ��ذي �سل ��ك في ��ه طريق
ال�صع ��ود ال�سريع باعتالء العر� ��ش بوا�سطة القتل
والغدر ،ثم �سقوطه وهبوطه ال�سريع نحو الهاوية
تارة �أخرى.
�أم ��ا مفردة املن�ضدة الطويلة فق ��د خ�ص�صها �شفيق
امله ��دي لت�صفي ��ة احل�سابات بني ماكب ��ث وجماعة
دن ��كان امللك ،بحيث �أوحي بطوله ��ا ملعاناة ماكبث
الطويل ��ة يف ت�صفية االختي ��االت ،ف�صعوده عليها
يوح ��ي لكر�سـ ��ي العر� ��ش ،وعندم ��ا ي�س�ي�ر فوقها
يتح ��دى القان ��ون والنظ ��ام ،وفتحه ��ا عل ��ى �شكل
من�ضدت�ي�ن ،لف ��رز جماعة ماكبث وجماع ��ة دنكان،

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
عدنان حسين

لقطة من فيلم ماكبث /انتاج 2015
و�ضمه ��ا �إىل واحدة يعني رجوع احلق لأ�صحابه،
وحركته ��ا بعجالته ��ا حرك ��ة الأح ��داث باخت�ل�اف
مواقعها مع كرا�سيها امللحقة بها.
ا�ستغل �شفي ��ق املهدي مقدمة خ�شب ��ة امل�سرح ،بعد
غل ��ق ال�ست ��ارة الأمامي ��ة ،ليك ��ون امل�شاه ��د قريب
م ��ن املمث ��ل ،ملتابعة حركاته وتفاعالت ��ه عند منظر
خ ��روج �شب ��ح بانك ��و ملاكبث ،وه ��و يحم ��ل �سيف ًا
ودرع ًا لقتل ماكبث (�شكل .)16 – 4
 -4من �إخراج (�صالح الق�صب)-:
�سم ��ى �ص�ل�اح الق�ص ��ب عملي ��ة الإخ ��راج بالإن�شاء
ال�ص ��وري ،ون�سبه له و(لعواطف نعيم) و�أ�صبحت
�سمت الن�ص بالإن�شاء الدرامي ل�شك�سبري ،عر�ضت
امل�سرحي ��ة عل ��ى حدائ ��ق ق�س ��م الفن ��ون امل�سرحية
التابع �إىل كلية الفنون اجلميلة يف ،1999/5/13
�ش ��ارك العر�ض امل�سرحي �ضمن احتفاالت مهرجان
�أي ��ام بغداد امل�سرحية الث ��اين ،كما ورد يف املل�صق
اخلا� ��ص بامل�سرحية ال ��ذي وزعته دائ ��رة ال�سينما
وامل�سرح .
جرب �ص�ل�اح الق�صب عر�ض م�سرحي ��ة ماكبث يف
الف�ضاء املفت ��وح بخالف بقية م�سرحيات �شك�سبري
(هامل ��ت ،املل ��ك ل�ي�ر ،العا�صف ��ة) الت ��ي �أخرجه ��ا
وعر�ضه ��ا يف م�س ��رح العلبة املغل ��ق ،بغية حتقيق
ر�ؤياه ال�صورية �ضمن الف�ضاء املفتوح هذه املرة.
ويظهر �أن اختياره �أ�سلوب (التوليف ال�سينمائي)
(*) ه ��و لتو�سي ��ع جم ��االت ا�ستغ�ل�ال املف ��ردات
املعماري ��ة الت ��ي ي�ضمه ��ا امل ��كان ب�ش ��كل امث ��ل،
وتوظيفه ��ا خللق وحدة امل ��كان اجلمالية والفكرية
الت ��ي يطم ��ح �إليه ��ا املخ ��رج وعل ��ى الطبيعـ ��ة م ��ن
غ�ي�ر ت�صمي ��م م�سبق للمنظ ��ر وبذلك ميك ��ن التنقل
ب�ي�ن �أجزاء املنظ ��ر الكلي ،ب ��د ًال من �أماك ��ن مواقع
الأحداث املوجودة يف الن�ص ال�شك�سبريي�( ،شكل
.)17 – 4
و�ض ��ع املخ ��رج �أح ��داث م�سرحيت ��ه يف الف�ض ��اء
املفتوح لل�ساحة املقابلة للق�سم واحلديقة اجلانبية،
وا�ستخدم �أدوات �أخ ��رى ن�شرها يف املكان ليعطي
دالالت خمتلفة ،فهناك �سقال ��ة حديدية (هي نف�سها
الت ��ي ا�ستخدمه ��ا �شفي ��ق امله ��دي يف م�سرحي ��ة
ماكبث) لتكون �أ�شبه بربج القلعة التي و�ضع عليها
�أحد املمثلني لرياق ��ب ،هناك عدد من الرباميل ظهر

بينها نريان للداللة على االحرتاق ،وهناك �آلة قطع
ال ��ورق الت ��ي ت�ستخ ��دم يف املطاب ��ع وذل ��ك للداللة
على املق�صلة ،وعالمات م ��رور مقلوبة للداللة على
اخت�ل�ال القيم العام ��ة ،ويدخل املخ ��رج بني احلني
والأخ ��ر �سي ��ارات قدمي ��ة وحديثة ودراج ��ة نارية
لأعط ��اء دالل ��ة على وج ��ود ع�صابة �أج ��رام�( ،شكل
.)18 – 4
وت ��رك املخ ��رج للم�شاهد تخي ��ل الأماك ��ن املختلفة
وافرتا�ضه ��ا ،وهك ��ذا ابتع ��د كث�ي�ر ًا ع ��ن الأماك ��ن
الت ��ي افرت�ضها �شك�سبري يف ن�ص ��ه ،ويف�سر �صالح
الق�ص ��ب افرتا�ض ��ه هذا»:امل ��درج ال�شاه ��ق يعن ��ي
انتقل ��ت �إىل القاعة ،وعندما انتقل �إىل املق�صلة هذا
يعن ��ي اين انتقلت �إىل احلالة الع�سكرية التدمريية
الت ��ي �شغل ��ت ماكب ��ث ،وعندم ��ا انتق ��ل �إىل حرك ��ة
ال�سيارات ،ف ��كاين انتقـل �إىل احلرك ��ة التي ينتقـل
فيها عر�ش ماكبث� ،أم ��ا الدراجة النارية فهي متثل
اخلطر والقدرية التي ت�شكل اخليط الدموي الذي
�أ�ص ��اب ماكب ��ث والليدي ماكب ��ث ،والرباميل كانت
تعن ��ي املالحقة القدرية الت ��ي كانت تالحــق ماكبث
الرتكابـ ��ه للجرمي ��ة(»،يف لقاء �أج ��راه الباحث مع
�ص�ل�اح الق�ص ��ب يف داره بتاري ��خ ،)2000/3/2
وحقق بحركة املركب ��ات وغ�سيل ال�سيارات �أجواء
الع�صاب ��ات يف بع�ض الواليات املتحدة الأمريكية،
م ��ع انتقال ��ه ب�ي�ن مفردات ��ه املنظري ��ة يح ��اول �أن
ي�ستنطقه ��ا الواح ��دة بع ��د الأخ ��رى ،مث ��ل عملي ��ة
(التتاب ��ع ال�سينمائي)(**) لي�ب�رز عملها كمفردات
منظرية وك�أدوات يف �آن واحد.
كان �أقوى الدالالت التعبريية غرابة حركة دحرجة
الرباميل الفارغة التي رافقت م�شهد حوار�»:أَ َخنجر
ه ��ذا الـ ��ذي �أرى �أمام ��ي ومقب�ضـ ��ه باجت ��اه يـدي؟
تعال ،دعن ��ي �أم�سكك(»،م�سرحية ماكبث – ترجمة
ج�ب�را – � ��ص ،)99:ال ��ذي ب ��رره �ص�ل�اح الق�ص ��ب
بقوله»:م�شه ��د اخلنجر ا�ستع�ض ��ت به عن ال�صورة
املنظرية التقليدية التي ي�ستعملها اكرث املخرجني،
والت ��ي ه ��ي خ ��روج خنج ��ر �أو ظ ��ل خنج ��ر عل ��ى
امل�س ��رح ،لذل ��ك �أ�صبح ��ت الربامي ��ل الفارغة متثل
املعن ��ى الرم ��زي لالح�ت�راق لأنها حتم ��ل البرتول
الذي حترقه النار(»،اللقاء ال�سابق نف�سه).
والدالل ��ة الأخرى احلديثة� ،إ�شع ��اع الليزر الأحمر
املنبع ��ث من (التورج الي ��ت) املحمول باليد والذي

يالح ��ق الليدي ماكب ��ث التي �شجع ��ت ماكبث على
القتل و�سفك الدماء.
تع ��دد ك�ث�رة املف ��ردات وتنوعه ��ا الكتلي ��ة ح�ي�رت
امل�شاه ��د بدالالته ��ا وقوته ��ا التعبريي ��ة بحي ��ث ال
ي�ستطي ��ع يف وق ��ت ق�صري ان يحل ��ل رموزها التي
و�ضعها �صالح الق�صب ،حيث جعل حركتها دائمية
مبع�ث�رة ال ت�ستق ��ر يف م ��كان مع�ي�ن ،وه ��ذا كان ما
خط ��ط له �ص�ل�اح الق�صب بقوله»:ه ��ذا يعني هناك
�إيق ��اع بوح ��دة الديك ��ور� ،إيق ��اع بوح ��دة املفردة،
�إيق ��اع ملث ��ل ه ��ذا الديكور احلدي ��ث الر�ؤي ��ة� ،إذ ًا ال
ب ��د �أن تتحرك حرك ��ة ال�سيارات والن ��ار ودخانها،
وحرك ��ة (الباكراون ��د) وحرك ��ة قناين الغ ��از الذي
ملء املكان والذي جثم على املكان(»،اللقاء ال�سابق
نف�سه).
فكر �ص�ل�اح الق�صب طوي ًال يف هذا العر�ض لأن�شاء
�أمكن ��ة ت�شكل لوح ��ة ب�صرية �سريالي ��ة جتتمع فيها
هذه املفردات ،بحيث مل تكن م�ألوفــة م�سرحي ًا وامنا
�سينمائيـ� � ًا لتكـ ��ون حميطاته ��ا اللوني ��ة الوا�سعة،
ب�أنواعه ��ا و�أحجامها املختلف ��ة ،وا�ستعادة وتكرار
وت�شاب ��ه بع�ضه ��ا يف عرو�ضه امل�سرحي ��ة الأخرى،
والت ��ي قـال عنها �سامي عبد احلميد»:وهكذا يحمل
�صالح الق�ص ��ب مو�ضوعته الدائمة معه ،ينتقل بها
م ��ن هذا العم ��ل �إىل ذل ��ك لي�شكل لها �ش ��ك ًال يختلف
بن�سبة �أو ب�أخرى عن ال�شكل الذي �سبقه  00ولذلك
ي�سم ��ي نف�س ��ه �شكالني� � ًا�( »،سامي عب ��د احلميد –
�ص�ل�اح الق�ص ��ب بني مغ ��ادرة الن� ��ص ال�شك�سبريي
والرجوع اليه – � – 1999ص.)6 :
اختزل �ص�ل�اح الق�ص ��ب الن�ص ال�شك�سب�ي�ري لكنه
ا�ستعا� ��ض عن ��ه باملف ��ردات املنظري ��ة الت ��ي متث ��ل
عنده م ��كان الأحداث ومواقعها ،ولكنها على �شكل
فو�ضى معمارية ،وبهذا اقتحم �صالح الق�صب عامل
ال�سينم ��ا بتوف�ي�ر (الف�ض ��اء املفت ��وح ،مفردات
منظري ��ة) ي�ستطي ��ع من خاللها عمل فل ��م �سينمائي
لكرثته ��ا وتنوعها واالنتقال اليه ��ا واحدة واحدة
بوا�سط ��ة حرك ��ة املمث ��ل ،وبه ��ذا مل يلت ��زم �صالح
الق�صب ال بالطرازية وال مبعمارية املكان وال حتى
بالزمن للن� ��ص ال�شك�سبريي ،وامنا مبعماريته هو
وزمنه الذي يحلم به يف �صورة مبهمة.
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عبد الواحد ل�ؤل�ؤة

جربا ابراهيم جربا

�صالح نيازي

شكسبير..

ك��ل ع���ام وأن���ت بخير
دنيس جونسون ديفز

�شك�سبري
مبنا�س ��بة الذك ��رى  450ملي�ل�اد الكات ��ب الإجنلي ��زي
ولي ��ام �شك�سبري ،امل�صادف ��ة لهذا الع ��ام� ،أود �أن �أقدم
للق ��ارئ بع�ض �أق ��وال مثقف عربي ترج ��م الكثري من
�أعمال �شك�سبري ،وهو �صديقي الراحل جربا �إبراهيم
جربا ،وهذا املقال م�أخوذ من مقابلة قدمية معه.
يق ��ول ج�ب�را« :رمب ��ا كنت حمظوظ ��ا ب�ش ��كل خا�ص،
لأين من ��ذ �صب ��اي يف القد� ��س تعرف ��ت عل ��ى الأدي ��ب
�شك�سبري ،لي�س من خالل الرتجمات العربية ،بل عرب
اللغ ��ة الإجنليزية مبا�شرة .ويف �س ��ن الرابعة ع�شرة
در�س ��ت «يوليو�س قي�صر» يف املدر�سة ،ولكنه مل يكن
عمال �سهال ميكن امتام ��ه دون الغ�ش ،ومع ذلك �أ�شكر
معلم امل ��ادة القدي ��ر لأين ا�ستمتعت به ��ا كثريا .ويف
ال�سن ��وات الثالث التالي ��ة ،در�ست ث�ل�اث م�سرحيات
�أخ ��رى بالطريقة ذاته ��ا .ويف جامعة القد�س العربية
كانت املواد عميقة ومُتطلب ��ة ،ومل تكن ُتدر�س باللغة
الإجنليزي ��ة فق ��ط ،و�إذا مل تكن حتف ��ظ الق�صيدة عن
ظهر قلب ،ف�أنت بال �شك يف م�أزق.
وعل ��ى �أي ح ��ال ،هك ��ذا كان ��ت خربت ��ي الأوىل م ��ع

درا�ساتي الالحق ��ة ل�شك�سبري يف جامعة «كامربيدج»
و�أماك ��ن �أخرى .وحتى خالل ه ��ذه ال�سنوات وجدت
�أن الرتجم ��ة العربي ��ة املتوف ��رة لق�صائ ��د �شك�سب�ي�ر،
كان ��ت يف جمملها مملة وغري دقيق ��ة ،وغالبا ما كانت
غري مكتملة .وخالل تلك الفرتة بد�أت فكرة �أين يوما
ما �س�أديل بدلوي يف هذه املهمة امل�ستحيلة ،من خالل
تخم ��ر فكرة م ��ا ففي دماغ ��ي ،وهي �أن �أوج ��د ن�سخة
عربية م ��ن �شك�سبري ،بق ��وة �ألفاظه ذاته ��ا ومبخيلته
العميق ��ة املث�ي�رة للعواط ��ف ،وباال�ستع ��ارات ذاتها،
وبالإيقاع الرائع ذاته».
ومي�ضي قائال« :قررت �أن تكون الن�سخة التي قر�أتها
م ��ن م�سرحي ��ة «هامل ��ت» ،عندم ��ا كن ��ت يف الع�شرين
من عم ��ري و�أنا يف منطقة «�سرتاتف ��ورد �أفون» ،هي
حماولت ��ي الأوىل للرتجم ��ة .ولك ��ن �إيج ��اد الن�سخة
الأوىل منها ا�ستغ ��رق ع�شرين عاما ،وكان عمري 39
عاما عندما بد�أت برتجمتها .وب�شكل متقطع ا�ستغرقت
الرتجمة عاما كام�ل�ا ،كانت �صعبة جدا ولكن ممتعة،
وكانت طريقة رائعة للحفاظ على تركيز عقلي لب�ضع

�ساع ��ات يف الي ��وم ،بعيدا عن رعب الع ��ام التعي�س
الذي مر على بغداد �سنة .1959
وطبع ��ت الن�سخ ��ة الأوىل للرتجم ��ة ع ��ام 1960
يف ب�ي�روت ،ومن ��ذ ذلك احلني ب ��د�أت ن�س ��خ �أخرى
بالظه ��ور .وكان ��ت ردة الفع ��ل قوي ��ة عل ��ى امت ��داد
الوطن العربي».
وي�ضيف جربا :يف عام � 1967أطلقت العنان لنف�سي
لرتجمة «امللك لري» ،وبكل تعقيداتها �صدرت الرتجمة
يف ب�ي�روت ع ��ام  .1968وا�ستغرقت ث�ل�اث �سنوات
قبل �أن �أب ��د�أ برتجمة العمل الثال ��ث ل�شك�سبري ،وهو
م�سرحية «كوريوالنو�س» ،وكانت هذه م�سرحية ذات
�سحر مميز بالن�سبة يل.
ويف �أواخر  1974و�أوائل  1975ع�شت وقتا ع�صيبا
ب�سبب ظروف خا�ص ��ة ،و�شك�سبري جاء لينقذين مرة
�أخ ��رى .وعادت بي الذاكرة �إىل �س ��ن  18عاما ،حيث
كن ��ت قد ق ��ر�أت م�سرحية «العا�صف ��ة» ل�شك�سبري لأول
مرة مبتعة عظيمة.
ولكن ��ي دائما كن ��ت �أ�ش ��ك �أن «العا�صف ��ة» ،وهي �آخر
جواهر �شك�سبري من الأعمال الفنية� ،ستكون �أ�صعب
�أعماله امل�سرحية يف الرتجمة للعربية.
ولكن ��ي ق ��ررت �أن �أترجمه ��ا وم�ضيت قدم ��ا يف ذلك،
و�أجنزته ��ا يف ف�ت�رة �أق�صر مما توقع ��ت ،وال�سر يف
ذل ��ك �أين ترجمته ��ا برغب ��ة �شدي ��دة .وم ��ن ث ��م �أردت

امل�شارك ��ة يف عم ��ل تراجيدي عظي ��م ،يعرف ��ه القراء
العرب جيدا من بني الأعمال املرتجمة لكتاب غربيني،
وهو م�سرحية «عطيل».
وكانت قد ترجمت �إىل العربية على يد ال�شاعر العظيم
خلي ��ل مط ��ران قب ��ل احل ��رب العاملي ��ة الأوىل .ولكن
�س ��واء كانت ترجمته جيدة �أو �سيئة ،فقد �شعرت بعد
م ��رور  60عاما �أن امل�سرحية ت�ستحق �إعادة الرتجمة
مرة �أخ ��رى .لذلك بد�أت بالبحث عن الكلمات العربية
ال�صحيح ��ة لرتجمة هذا العم ��ل العظيم ،الذي �أكملته
يف ب�ضع ��ة �أ�شه ��ر .ولكن كانت ل ��دي رغبة يف ترجمة
عمل رابع له وهو م�سرحية «ماكبث».
ويكم ��ل :يف ربي ��ع  1977مر�ض ��ت� ،إال �إين ظننت �أن
الرتجم ��ة ق ��د ت�ساعدين عل ��ى ال�شفاء .وبع ��د �إكمايل
ترجمة «ماكبث» ،قررت �أين اكتفيت من ترجمة �أعمال
�شك�سب�ي�ر ،ومع ذلك �شعرت �أنه يف ي ��وم ما �س�أترجم
�أح ��ب عملني كوميديني �إىل قلبي ،وهما «حلم ليلة يف
منت�صف ال�صيف» و»الليل ��ة الثانية ع�شرة» .ويف كل
م ��رة عزمت فيها عل ��ى ترجمة �أحد �أعم ��ال �شك�سبري،
كن ��ت �أمر بظ ��روف �شخ�صي ��ة ع�صيبة ،رغ ��م �إقراري
ب� ��أن الرتجمة ل�شك�سبري يج ��ب �أن تتم مبزاج املحب،
�أو مب ��زاج من يقا�سي �سكرات امل ��وت ،ومن دون ذلك
فالرتجم ��ة �ستكون عل ��ى الأغلب �ضعيف ��ة ..وبالتايل
وجدت �أن �شك�سبري لعب دورا مهما يف حياتي.
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