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�أو (امل�سرح امل�ستقل)؟!

ع�ب�ر تاري ��خ امل�سرح يف الع ��امل حدثت تغ�ي�رات يف املفاهيم وحتوالت
يف الأ�سالي ��ب وتنوع ��ات يف التي ��ارات واملدار�س الفني ��ة ،وعلى وفق
التغريات والتحوالت التي حتدث يف املجتمعات يف جماالت االقت�صاد
واالجتم ��اع وال�سيا�س ��ة جت ��د له ��ا انعكا�س ��ات يف حاج ��ات الإن�س ��ان
ومتطلبات ��ه املعي�شي ��ة والفكري ��ة .وعندم ��ا حدث ��ت الث ��ورة ال�صناعية
وحتول ��ت املجتمعات من الريفي ��ة �إىل احل�ضرية وان�شئت
يف �أوروب ��ا
ّ
املعام ��ل الكبرية التي اجتذبت جماه�ي�ر العمال الغفرية وتغري الو�ضع
ال�س ��كاين و�أخذ االن�سان يبتعد تدريجي ًا عن اخلرافة واملثل العليا التي
�آمنت به ��ا املجتمعات من قبل وراح يتفهم الواق ��ع املعي�شي ومتطلباته
 .فتغ�ّي�رّ م�سار فكره وح ّلت قيم جدي ��دة يف ذهنه وانعك�س كل ذلك على
م�ضمون و�شكل العمل الفني عموم ًا وامل�سرحي على وجه اخل�صو�ص.
و�أ�صب ��ح عام ��ل اقن ��اع املتفرج مبا ي ��رى وي�سمع من ال�ض ��رورات لذلك
�أ�صبح ��ت حم ��اكاة الواق ��ع بتفا�صيل ��ه وحتقي ��ق مب ��د�أ االيه ��ام به من
ال�ضرورات �أي�ض ًا.
م ��ع ظه ��ور الواقعي ��ة مل تغ ��ب التي ��ارات الفني ��ة القدمية ع ��ن ال�ساحة
امل�سرحي ��ة بل بق ��ي لها م�ساندوها ومتذوقوها كم ��ا مل متر على حياتها
م ��دة طويلة حتى ظهرت تيارات جدي ��دة �أخرى لت�أخذ دورها يف العمل
الفن ��ي كالرمزي ��ة والتعبريية وظه ��ر تيار امل�س ��رح امللحم ��ي وامل�سرح
الوثائق ��ي وم�سرح الالمعقول واحلبل عل ��ى اجلرار .وعلى الدوام كان
هن ��اك من يعار� ��ض التيارات اجلدي ��دة بل ويحاول من ��ع �أ�صحابها من
املزاحمة .ففي فرن�سا مث ًال كانت م�سرحيات الرنويجي (�أب�سن) حم ّرمة
لكونها خارجة على التقاليد والأعراف ال�سائدة ،يف حني حاول م�ؤيدو
التجديد �أن يتبنوها ويعر�ضوها على اجلمهور وكان (اندريه انطوان)
من �أولئك املجددين  ،ففي عام �1883أ�س�س فرقة م�سرحية �سماها (فرقة
امل�س ��رح احل ��ر) م�ستعري ًا اال�سم من ق ��ول لفيكتور هوغ ��و وكان معظم
�أع�ض ��اء الفرقة من اله ��واة وراح (انطوان) يغرد خ ��ارج �سرب امل�سرح
الر�سم ��ي – امل�سرح ال�سائد �أواخر الق ��رن التا�سع ع�شر يف فرن�سا ويف
باقي بالد �أوروبا وتبنى يف برناجمه امل�سرحيات التي كانت مرفو�ضة
م ��ن الفرق املحرتفة ومنه ��ا م�سرحيات اب�سن وهوبتم ��ان وزوال ولكي
يتخل� ��ص م ��ن �س ��وط الرقاب ��ة فق ��د راح يق ��دم عرو� ��ض م�سرحياته يف
�أماكن منزوية غري بنايات امل�سرح التقليدية وبذلك حترر من ال�شروط
املفرو�ض ��ة عل ��ى عرو�ض امل�س ��رح الر�سم ��ي ومنها تق ��دمي امل�سرحيات
الكال�سيكي ��ة �أو الرومانتيكي ��ة وب�أ�ش ��كال م�سرحي ��ة تبتع ��د بن�سب ��ة �أو
�أخ ��رى عن احلياة الواقعية والتي الت ��زم بتقدمي تفا�صيلها على خ�شبة
امل�س ��رح يف جميع عنا�صر االنتاج امل�سرح ��ي ابتدا ًء من التمثيل البعيد
ع ��ن التكل ��ف واال�صطن ��اع واملبالغة م ��ن االداء ال�صوت ��ي واجل�سماين
ومرور ًا بالدقة التاريخية لالزي ��اء واملناظر وانتها ًء باال�ضاءة وتربير
�صدورها من م�صادر طبيعية او ا�صطناعية وكل ذلك ا�ستناد ًا �إىل مبد�أ
(االيهام بالواقع) وت�أكيد وجود (اجلدار الرابع) يف الفرقة امل�سرحية.
و�سمي م�سرح انطوان اي�ض ًا (امل�سرح امل�ستقل) لكونه ا�ستقل عن م�سار
امل�سرح الر�سمي ال�سائ ��د يف ا�شكاله وم�ضامينه وقد ظهر له منا�صروه
وح�ي�ن �شكل االملاين (اوتوب ��رام) واالنكليزي (جي تي غراين) فرقتني
تنتهجان النهج نف�سه الذي �سارت عليه فرقة انطوان يف فرن�سا� ،سميت
تل ��ك الف ��رق بامل�س ��رح امل�ستقل لأنه ��ا ا�ستقلت حتى عن فرق ��ة الدولة او
الفرق التي ترعاها ومتولها احلكومات وكانت الفرق امل�سرحية الأهلية
يف العراق كفرقة امل�سرح احلديث وفرقة امل�سرح ال�شعبي م�شابهة لفرق
امل�سرح احلر �أو امل�ستقل االوروبية.

مع ظهور الواقعية لم تغب التيارات
الفنية القديمة عن ال�ساحة
الم�سرحية بل بقي لها م�ساندوها
ومتذوقوها.

من املقلق واملريب
معرفي ًا جمانية امل�صطلح
الذي يتم تداوله دون
ا�ستيالده من خما�ض
معريف عميق ليعك�س
واقع وعي جمتهد ولك�أن
جمانية امل�صطلح يف
االختالق واال�ستخدام
�أ�شبه بدبكة جمانية,
ومن تلك امل�صطلحات
املقلقة والتي غالبا ما
ت�ؤطر ب�سف�سطة لغوية
وبدون حتديد �إجرائي
م�صطلح (امل�سرح
الرقمي).
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ما املق�صود بامل�سرح الرقمي!!
م ��ا بني واقع االفرتا�ض القائم على
االحتم ��ال الفن ��ي و�شبك ��ة الثقاف ��ة
القرائي ��ة والتج ��ارب اجلمالي ��ة
للمتلق ��ي� ,إن م ��ا عل ��ى امل�س ��رح هو
مفارق ��ة يف �صورته ��ا الأك�ث�ر حدة
فم ��ا عل ��ى امل�س ��رح م ��ن امل�ستحي ��ل
ان يك ��ون حقيق ��ة وبنف� ��س الوقت
ب�أن ��ه افرتا�ض قائم عل ��ى االحتمال
وبنف� ��س الوقت ما على امل�سرح هو
ما يتعلق بالإن�سان حمورا �صراعيا
يف الع ��امل بطموح ��ه ,ور�ؤاه,
وهموم ��ه ,و�أماني ��ه ,وخماوفه ,ما
على امل�سرح يتعلق بالإن�سان حتما
دون غريه وحي ��ث �إن الإن�سان هو
معيار كل �شيء وهو جوهر حقيقة
احلي ��اة املعي�ش ��ة فما عل ��ى امل�سرح
هو حقيقة بجوهرها وتلك املفارقة
ه ��ي الت ��ي جتع ��ل م ��ن امل�شارك ��ة
باالحتف ��ال امل�سرح ��ي �أو حفل ��ة
امل�سرح متعة �سامي ��ة ولذة روحية
فائقة عندما يتنافذ الإن�سان ما بني

فرو�ض االحتم ��ال وحقائق الواقع
والوجود فتمتلئ الذات الإن�سانية
بالكِ �ب�ر اجلم ��ايل وه ��و �أن تك ��ون
للحظات �أ�سمى من واقعها.
وهو ما ي�سلمنا �إىل الت�سا�ؤل الثاين
ح ��ول جوه ��ر العالق ��ة امل�سرحي ��ة
وطبيعته ��ا الفاعل ��ة والت ��ي جنتهد
يف �إ�ضاءة مالحمها الرئي�سة ب�أنها
مراوح ��ة ما بني عدم الت�صديق ب�أن
ما على اخل�شب ��ة حقيقة واقعة وما
بني تعليق عدم الت�صديق والإميان
للحظ ��ات بواقعية ما عل ��ى امل�سرح
حي ��ث �إن ذل ��ك املرك ��ب اجل ��ديل ما
بني ع ��دم الت�صديق وب�ي�ن الإميان
والت�صدي ��ق ينته ��ي واىل مرك ��ب
�أعل ��ى هو التخيي ��ل بو�صفه تعاقدا
جمالي ��ا ما ب�ي�ن اخل�شب ��ة واملتفرج
قائم ��ا عل ��ى دع ��وة – فلنتخي ��ل-
وه ��و افرتا� ��ض ومتابع ��ة لتحق ��ق
ذل ��ك االفرتا� ��ض جتريبي ��ا بغي ��ة
ا�ستح�صال املعطى املعريف ليكون

امل�س ��رح معرفة ممتع ��ة وجزءا من
ن�ش ��اط التحلي ��ل العقل ��ي من خالل
الرتكيب اجلمايل.
�إن هذي ��ن الت�صوري ��ن يف حتدي ��د
ماهي ��ة الن�ش ��اط امل�سرح ��ي تف ��رز
قيم ًا مفهومية را�سخة هي الإن�سان
الكائ ��ن امل ��ادي الع�ض ��وي الب�شري
بح�ض ��وره وم ��ا يتعلق ب ��ه جوهر
املمار�س ��ة الإبداعي ��ة يف امل�س ��رح
وحينم ��ا يت ��م ا�ستخ ��دام م�صطلح
(امل�صطل ��ح الرقم ��ي ) مبث ��ل ه ��ذه
ال�ضبابية والع�شوائية يف حماولة
ال�ستي�ل�اد وا�ستن�س ��ال م�صطلحات
متع�سفة يك ��ون الأمر �أ�شبه بتفكيك
�أل ��واح ال�سفين ��ة و�إحراقه ��ا يف
عر� ��ض البح ��ر يف حماول ��ة خللق
�شعل ��ة م�ضيئ ��ة م ��ن اج ��ل التعرف
�إىل جهة امل ��كان و�إلتما�س الطريق
بال�سفين ��ة التي لن يبقى منها �شيء
مع فعل االحرتاق ذاك.
م ��ا �أري ��د قول ��ه ه ��و كي ��ف يك ��ون

امل�سرح رقمي ��ا؟ وما املق�ص ��ود ب�أن
ينع ��ت بالرقم ��ي؟ نحن نع ��رف ب�أن
الرقمي ��ة نظ ��ام ريا�ضيات ��ي قائ ��م
عل ��ى االحتم ��ال الريا�ض ��ي ال ��ذي
ينتهي مث ��ل متتالي ��ة عددية تنتهي
بالتحدي ��د بعينه وه ��و ما يتناق�ض
مبدئيا م ��ع امل�سرح الذي يقوم على
االحتمال الفن ��ي والذي ينتهي �إىل
مت�سل�س ��ة ال نهائية من االحتماالت
ولي� ��س �إىل قيم ��ة ريا�ضي ��ة بعينها
وهو م ��ا ي�سقط طاب ��ع الإبداع عن
�أي ن�ش ��اط رقم ��ي يح ��ل بدي�ل�ا عن
الن�شاط امل�سرحي الفني الإن�ساين
هذا من جانب وم ��ن جانب �آخر �إن
الإن�س ��ان هو حم ��ور ذل ��ك الفر�ض
اجلم ��ايل بح�ضوريت ��ه الفيزيقي ��ة
والفكري ��ة فم ��ن يق ��ف عل ��ى خ�شبة
امل�سرح هو (هاملت �أمري الدمنارك)
بفيزيقيت ��ه وروحه وب ��ذات الوقت
هو (�سري لوران�س اوليفيه) املمثل
ب�شخ�صيته وروحه ليتزاحمان معا

وهومناخلطورةواالختاللمبكان
يدفعنا للكتاب ��ة يف حماولة حتديد
تعري ��ف �إجرائي جامع مانع يوقف
فو�ض ��ى الت ��داول الع�شوائي له لذا
�سنخو�ض يف حتديدن ��ا الإجرائي
لو�ض ��ع جمل ��ة فر�ضي ��ات ملناق�ش ��ة
�إثب ��ات �أو نف ��ي لتل ��ك الفر�ضي ��ات
فنب ��د�أ بت�س ��ا�ؤل م ��ا امل�س ��رح؟ وما
ه ��ي العالقة امل�سرحي ��ة؟ جنيب �إن
امل�س ��رح ه ��و حفل جام ��ع واحتفال
باجل�س ��د وه ��و جدل فك ��ري ,جدل

ويتناوب ��ان بالظه ��ور واالختب ��اء
�أ�شب ��ه بلعب ��ة طفولي ��ة لالختف ��اء
والظه ��ور ,بينم ��ا ل ��و فر�ضنا جدال
امل�س ��رح الرقم ��ي واملمث ��ل الرقمي
ممك ��ن ,ه ��ذا �سيك ��ون مرتبط ��ا
باملعادلة ال�صفرية للثنائية الرقمية
( )0,1التي ت�ؤدي �إىل ح�ضور كلي
لهاملت وغياب الإن�سان امل�ؤدي مبا
يفرزه م ��ن قيم �إن�ساني ��ة م�صدرها
روح ��ه الواقعي ��ة احلي ��ة املبدع ��ة
فيبق ��ى حا�ضرا عل ��ى اخل�شبة بكل
ب�ؤ� ��س القطيع ��ة كائن غري ��ب بعيد
ال واقعي ال طبيع ��ي ال �أن�ساين هو
كائ ��ن فرانك�شتاين ��ي غ�ي�ر ب�ش ��ري
ا�سم ��ه (هاملت) ,فالبع ��د الإن�ساين
لل�شخ�صي ��ة امل�سرحي ��ة م�ص ��دره
الفاعل الب�شري الإن�ساين للم�ؤدي,
ف�ل�ا ت�ستطي ��ع الق ��درات التخييلية
للمتلق ��ي التفاع ��ل مع ��ه واحتواءه
جماليا فيبقى مثل ظاهرة موجودة
بق ��وة ح�ضوره ��ا الآين مث ��ل
ال�ب�رق ,الرع ��د ,الزلزال,خ�س ��وف
القمر,ك�س ��وف ال�شم� ��س بحي ��ث ال
ن�ستطي ��ع النظ ��ر له ��ذه الظواه ��ر
بنظ ��رة م�ؤن�سن ��ة �أو �أن نتعاط ��ف
معه ��ا جمالي ��ا �أو �أن تنعطف الذات
اجلمالية للمتلقي عليها و�أن حتقق
مو�ضوعاته فيها..
لذا مما تقدم ن�ستطي ��ع �أن نتو�صل
�إىل حتديد �إجرائ ��ي ب�ضوء الإطار
اجلم ��ايل للف ��ن ومفه ��وم الإط ��ار
الإن�س ��اين للإب ��داع ب� ��أن (امل�س ��رح
الرقم ��ي) ه ��و لي�س م�سرح ��ا رقميا
مبعن ��ى اخللق باملعادل ��ة ال�صفرية
ولكن ��ه امل�س ��رح ال ��ذي يعتم ��د على
معطي ��ات التقني ��ة الرقمية يف بناء
و�سائ ��ط معاجلته الفني ��ة للإ�ضاءة
واملنظ ��ر وامل�ؤث ��رات ال�صوتي ��ة
مب ��ا يرثي ر�ؤي ��ة الإخ ��راج جماليا
وفني ��ا وبذل ��ك ميك ��ن ت�سميت ��ه
(م�س ��رح التقني ��ات الرقمية) جتنب ًا
للخلط باملفهوم و�إلتما�س ًا للتحديد
املفهومي الأدق.

الإ�ستعدادات لإطالق مهرجان الإمارات مل�سرح الطفل
متابعة املدى

ب ��د�أت الإ�ستع ��دادات لإط�ل�اق مهرج ��ان
الإم ��ارات مل�سرح الطف ��ل يف دورته الثالثة
ع�ش ��رة  ،2017حي ��ث اخت ��ارت اللجن ��ة
العلي ��ا املنظم ��ة للمهرج ��ان ،الفنانة مرمي
�سلطان واملغفور له ب� ��إذن الله الفنان ذيب
دا�ؤد �شخ�صيت ��ان للمهرجان والذ ْين �سيتم
تكرميهما يف حفل الإفتتاح ،تقدير ًا للأدوار
الكب�ي�رة الت ��ي قدماه ��ا يف م�شوارهم ��ا

امل�سرحي الزاخر بالتميز واحل�ضور ،جاء امل�ش ��اركات الت ��ي تعتم ��د ن�صو�صه ��ا على
ذلك يف االجتماع الذي عقدته اللجنة العليا ال�شخ�صي ��ات الكارتوني ��ة ال�سينمائية من
املنظمة للمهرجان م�ؤخ ��ر ًا والتي ت�شكلت جوائ ��ز الت�ألي ��ف ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ع ��دد من
من الأ�ساتذة� :إ�سماعيل عبدالله و�أحمد بو التعدي�ل�ات الأخ ��رى الت ��ي وُ�ضع ��ت عل ��ى
رحيمة وولي ��د الزعاب ��ي والدكتور حبيب الالئحة.
غل ��وم العطار و�أحم ��د اجل�سم ��ي ومرعي كما قام ��ت اللجنة العلي ��ا املنظمة بت�شكيل
احللي ��ان وعبدالل ��ه م�سع ��ود وجمعة علي جلن ��ة اختيار املهرج ��ان والتي تكونت من
و�أحمد نا�صر الزعابي.
الأ�ست ��اذ ولي ��د الزعابي والأ�ست ��اذ في�صل
و�أقرت اللجنة العليا املنظمة يف اجتماعها ج ��واد والأ�ست ��اذة عائ�ش ��ة ال�شويه ��ي،
حزمة م ��ن التعديالت على الئحة املهرجان والتي �ستب ��د�أ �أعمالها اعتب ��ارا من الثالث
والتي �ستطبق اعتبار ًا من الدورة الرابعة والع�شري ��ن م ��ن ت�شري ��ن الث ��اين اجلاري
ع�ش ��رة  ،2018و�أهمها تقنني عمل املخرج وحت ��ى ال�ساب ��ع والع�شري ��ن من ��ه ،حي ��ث
يف عم ��ل م�سرح ��ي واح ��د ،وا�ستبع ��اد �ست�شاه ��د اللجن ��ة "مدين ��ة ه ��م" مل�س ��رح

�أبوظب ��ي ،و"املهرج ��ون" مل�س ��رح بن ��ي
يا� ��س ،و"نب ��ع ال�سع ��ادة" مل�س ��رح عي ��ال
زايد ،و"مرمي والرحل ��ة العجيبة" مل�سرح
الع�ي�ن ،و"من�ص ��ور والفرا�ش ��ة الأمريال"
مل�سرح ر�أ�س اخليمة الوطني ،و"اجلزيرة
املفقودة" مل�س ��رح الفجرية ،و"حكاية بالد
البهج ��ة" مل�سرح دب ��ي الأهل ��ي ،و"حديقة
اخل�ي�ر" مل�س ��رح دب ��ي ال�شعب ��ي ،و"�سم ��ا
و�ش ��ارع الدم ��ى" جلمعي ��ة كلب ��اء للفنون
ال�شعبي ��ة وامل�س ��رح ،و"�سح ��ر وال�شجرة
ال�سحرية" مل�سرح خورفكان ،و"اجلائزة"
للم�س ��رح احلدي ��ث بال�شارق ��ة ،و"لول ��و
والكت ��اب" مل�س ��رح ال�شارق ��ة الوطني.كما

قامت اللجنة العلي ��ا بت�شكيل جلنة حتكيم
عرو� ��ض املهرج ��ان ،والت ��ي تكون ��ت م ��ن
احل�س ��ن النفايل م ��ن املغ ��رب ،وم�صطفى
ر�شي ��د وهيف ��اء ح�س�ي�ن م ��ن البحري ��ن،
وعبدالل ��ه م�سع ��ود وعبدالرحم ��ن املال من
الإمارات.
كذل ��ك ،وافق ��ت اللجن ��ة العلي ��ا املنظم ��ة
للمهرج ��ان عل ��ى نق ��ل جمي ��ع عرو� ��ض
املهرج ��ان امل�شارك ��ة يف ال ��دورة الثالث ��ة
ع�ش ��رة �إىل مدينة خورفكان لتعر�ض هناك
مبا�ش ��رة بعد انتهاء عرو�ض املهرجان ،يف
تقليد �سن ��وي �أقرته اللجنة العليا منذ عدة
دورات.

باليه راق�صة املعبد لوحة حركية من�سوجة ب�صري ًا بتناغم فني
�ضحى عبدالر�ؤوف املل

ت�ضيء النار املقد�سة ا�سطورة "راق�صة
املعب ��د " التي ت ��روي ق�صة ح ��ب خالدة
ب�ي�ن اثن�ي�ن تنته ��ي بل�سع ��ة م ��ن ثعب ��ان
يختب ��ئ بني الزه ��ور مت و�ضع ��ه ليكون
�سم ��ه ب ��ذرة ال�ش ��ر الت ��ي ي�س ��اوم عليها
برتي ��اق يح�صل من خالل ��ه على راق�صة
املعب ��د" نيكي ��ا " �أو الفنان ��ة والراق�صة
"ا ّنا نيكلونا" ( )Anna Nikulina
ك ��ي ال تت ��زوج م ��ن ال�ش ��اب املح ��ارب
"�سول ��ور" ال ��ذي حتب ��ه  ،وال�ص ��راع
الأزيل ب�ي�ن اخل�ي�ر وال�ش ��ر يف بالي ��ه
"راق�ص ��ة املعب ��د"( La Bayadère
) وهي م ��ن ت�أليف مو�سيق ��ي" لودوينغ
مينكو� ��س"( )Ludwig Minkus
وكوريغرافي ��ا "ماريو� ��س باتيب ��ا"(
 )Marius Petipaوباخ ��راج
مت ��وازن للم�شاه ��د برمتها م ��ع " يوري
غريغوروفيت� ��ش" .وبان�سج ��ام تام مع
الأل ��وان وت�آلفها عل ��ى امل�سرح من خالل
االزي ��اء اي�ضا مع " فال�ي�ري الفانتال ".
مم ��ا جعل م ��ن امل�سرحية لوح ��ة حركيّة
من�سوج ��ة ب�صريا بتناغم فني ،وقفزات
مت تطويعه ��ا كوريغرافي ��ا للت�أث�ي�ر
باملتناق�ض ��ات الكبرية الت ��ي تهيمن على
ا�سل ��وب الرق� ��ص يف ه ��ذه امل�سرحي ��ة
الت ��ي تع ��ود بن ��ا اىل ال�ت�راث الهن ��دي،
واال�ساط�ي�ر ال�شرقية حي ��ث جمع باتيبا
ب�ي�ن الكال�سيكي ��ة والرومان�سي ��ة يف
رق� ��ص فنت ��ازي زاخ ��ر باالك�س�س ��ورات
املحر�ضة على تتبع اال�سطورة الهندية،
وتقالي ��د االعتق ��ادات الديني ��ة .وم ��ا مت
جت�سي ��ده عل ��ى م�سرح جم ��ع اخلطوات

املرن ��ة م ��ع التقني ��ة الكوريغرافي ��ة
والتعب�ي�ر اجل�س ��دي بجمالي ��ة ت�آلف ��ت
معه ��ا النغم ��ات املو�سيقي ��ة مب�شهدياتها
التي تتحدى براعة اخلطوات ،وليونة
الأج�س ��اد والق ��درة على خل ��ق ايحاءات
م ��ع رق�ص ��ات " وغراب ��ة ال�ش ��رق يف

معطيات ��ه الفني ��ة م ��ن خ�ل�ال الرق� ��ص
وترجمة االحا�سي�س بدقة مذهلة خا�صة
يف رق�ص ��ة الثعب ��ان ،وبت�شكي ��ل ارتبط
بالعاطف ��ة وامل�شاع ��ر اجلمالي ��ة املنبعثة
م ��ن الرق�ص نف�سه ،كمادة لغوية ترتجم
اال�سط ��ورة ورمزيته ��ا للخ�ي�ر وال�ش ��ر

وللرق� ��ص الدين ��ي يف الزم ��ن الق ��دمي.
� .أ�سط ��ورة قدمي ��ة يت ��م تقدميه ��ا بف ��ن
راق� ��ص معا�صر كوريغرافي ��ا ،وب�شكل
ا�ستثنائي م ��ع راق�صني قدم ��وا �سل�سلة
م ��ن امل�شاهدالفنية املعق ��دة ،بتعبريات
خا�ض الب�صر معها عدة ترجمات حركية
مقروءة ،بح�س فني ي�ستند اىل الرتاث
الهندي واال�ش ��كال التعبريية املعا�صرة
الت ��ي ت ��دور يف كل زم ��ان وم ��كان،
وبد�سائ� ��س ما زالت احلي ��اة ت�ؤلف منها
احلكاي ��ات للب�ش ��ر عن �صراع ��ات اخلري
وال�ش ��ر ،والنهايات املفاجئة واملعاك�سة
ل ��كل ما هو متوقع يف ق�ص ��ة حب ت�ؤدى
على م�سرح فني راق�ص حمرتف يف خلق
لوحات عاملي ��ة ،ويف رق�صات خالدة �إنْ
مع الببغ ��اء او رق�صة الثعبان ومبرونة
وديناميكي ��ة اكتمل ��ت م ��ع االورك�س�ت�را
وفن املحاكاة للم�شهد املو�سيقي ب�صريا،
وع�ب�ر االن�صه ��ار والتالح ��م والتباين،
والتقاطع �أحيانا .والهيبة الفنية املثرية

للده�شة واملتعاطف ��ة مع ا�سطورة املعبد
وراق�صت ��ه ال�شهرية الت ��ي تعيد احلياة
له ��ذا الف ��ن الق ��دمي اجلدي ��د م ��ع خل ��ود
ق�ص� ��ص احل ��ب وال�ص ��راع ب�ي�ن اخل�ي�ر
وال�ش ��ر من ��ذ االزل  .فه ��ل ميك ��ن مل�سرح
الرق�ص التعبريي �أن يتجدد مع ق�ص�ص
�أخ ��رى حديث ��ة العه ��د ل�شع ��راء وكتاب
وغريهم؟ مو�سيق ��ى البايادير ت�ستنطق
ا�سط ��ورة بع ��زف اورك�س�ت�رايل يعتمد
ب�شكل كب�ي�ر على االورك�سرتا اجلماعية
واملنفردة ب�آالت وترية وخا�صة الكمان،
وبتوظي ��ف تخييلي مل�شاه ��د مو�سيقية
نخبوي ��ة يف تطلعاته ��ا نح ��و املو�سيقى
املن�سجم ��ة م ��ع اال�سط ��ورة الهندي ��ة
ودالالته ��ا الديني ��ة �إن �ش ��اء التعب�ي�ر ،
فالت�شكي�ل�ات املو�سيقي ��ة ان�سجم ��ت مع
امل�شاه ��د مبختل ��ف جوانبه ��ا  ،وع�ب�ر
االطياف الب�صرية التي تقود "�سولور"
نحو النعيم واخلل ��ود مع "نيكيا " التي
قتلها �س ��م الثعب ��ان ،وبدرام ��ا تنا�سبت

وملحمي ��ة احلدث وال�ص ��راع ،واملناخ
العام للعر� ��ض املت�أث ��ر باللبا�س الهندي
وزرك�شات ��ه اللوني ��ة الت ��ي تقودنا نحو
جوه ��ر ال�ش ��رق ،وم ��ا ارتب ��ط ب ��ه م ��ن
ق�ص� ��ص احل ��ب والأ�ساط�ي�ر التي تزهو
بروائ ��ع الفن احلي ،وفل�سفة العرو�ض
امل�سرحي ��ة الت ��ي تق ��دم عل ��ى امل�س ��رح
البول�ش ��وي ،ومن عدة وجوه فنية يتم
حتديثه ��ا حالي ��ا لتك ��ون مبثاب ��ة الباليه
املعا�ص ��ر امللت ��زم بكال�سيكية ه ��ذا الفن
 ،وبالتحدي ��ث الكوريغ ��رايف املعا�ص ��ر
املتم ��م جلماليت ��ه والعطائه ��ا البع ��د
االن�ساين املرتبط بالرتاث واال�سطورة
واحلكايا ال�شعبي ��ة ذات املغزى الفكري
الباعث للكثري من االبداعات املو�سيقية
�أو املله ��م للرق�ص ��ات وت�أليفها .وقدرتها
عل ��ى خل ��ق الن� ��ص الب�ص ��ري املكتم ��ل
ال ��ذي ال يحت ��اج لكلمات ت�ص ��ف احلدث
الذي اكت�سب ف�ض ��اءات متخيلة وا�سعة
 .واكتف ��ى فني ��ا مب ��ا يحاك ��ي احلوا�س

برمته ��ا من �سم ��ع وب�صر وف� ��ؤاد يتفكر
باملعنى امل�سرح ��ي والعربة اال�سطورية
م ��ن بالي ��ه راق�ص ��ة امل�س ��رح ووتري ��ة
اخلطوة والنغمة واملفردة الب�صرية.
عودة الفل�سفة الدينية الراق�صة القدمية
العه ��د ا�سطوري� � ًا ،لتذويب ح ��دود الفن
الراق� ��ص واملمت ��ع ب�صري� � ًا بتفاع�ل�ات
حافل ��ة مبحكي ��ات درامي ��ة تعط ��ي
املو�سيق ��ى اجلان ��ب الروح ��ي منها لغة
ال�س ��رد ال�سمع ��ي املحي ��ط بالرق�ص ��ات،
وبوقائ ��ع احل ��دث املفاج ��ىء كرق�ص ��ة
الببغاء ورق�صة الثعبان  ،وامل�صطلحات
املقرتنة بالذهن ،والثيمات الديناميكية
والغنية باال�شكال التعبريية املنبثقة من
روحية الأج�س ��اد ،وحركاتها املدرو�سة
بدقة تكتمل م ��ع امل�صطلحات امل�سرحية
الأخرى كاللبا� ��س والديكور واال�ضاءة
وما اىل ذلك .
م�س ��رح عامل ��ي راق�ص مبفه ��وم تخييلي
يلق ��ي ال�ض ��وء عل ��ى �أهمي ��ة اخللود يف
احل ��ب واجلمال ،وامل�ضمون االن�ساين
ال ��ذي يحت ��ل املكان ��ة اال�سا�سي ��ة يف
م�سرحية الباليه راق�صة املعبد ومفاهيم
الد�سائ� ��س واملك ��ر واخليب ��ة والن ��دم،
والتفرع ��ات االخ ��رى م ��ن خ�ي�ر و�ش ��ر
وف ��رح وح ��زن واحلميمي ��ة والعدائي ��ة
 ،والتك ��رار واال�سرت�س ��ال يف العاطف ��ة
احلقيقي ��ة .واالخ ��رى املزيف ��ة ليق ��ارن
امل�شاه ��د بني امل�أل ��وف وغري امل�ألوف يف
احلياة عامة من خالل هذه الق�صة التي
تف�ص ��ح عن مكون الع�ش ��اق ،وجماوزة
املعقول بغري املعقول  .لتندرج املكونات
امل�سرحي ��ة حتت م�سم ��ى راق�صة املعبد،
وم ��ا ي�ستحق ��ه العن ��وان م ��ن تخي�ل�ات
وا�ستيهام ��ات ن�سرتجع من خاللها ق�صة
الإن�سانية .

