إشكالية االستقالل في المسرح العربي المعاصر
د .محمد حسين حبيب
عادة ما تنحو مفردة ) االستقالل ( الوجھة السياسية أو الوطنية  ،وأحيانا تتخذ المفردة نفسھا
الوجھة الذاتية ذات الطابع الفردي  ،وأحيانا أخرى تلتصق ھذه المفردة بمفردة أخرى لتشكل
مصطلحا جديدا يمكن أن نتدارسه بالفحص والتحليل  ،وھذه ھي الركيزة المحورية لھذه الورقة
التي تحاول الوقوف عند مصطلح ) االستقالل المسرحي ( بوصفه ظاھرة مسرحية جديدة تحاول
أن تؤسس لھا كيانا مسرحيا متميزا  ،وسط ھذا الكم الھائل من الكيانات المسرحية بمسمياتھا
المتعددة  ،وتباين مديات اإلبداع الجمالي فيھا .
ففي مفھوم االستقالل المسرحي يتوجب القول بان المسرح صوت إعالمي مدوي  ،ولذا فقد
عد المسرح وسيلة إعالمية مھمة كمختلف الوسائل اإلعالمية األخرى لكن ما يميزه عن ھذه
الوسائل  ،القدرة التأثرية على الناس في طرحه لقضاياھم المصيرية فضال عن امتالكه عناصر
جذب جمالية وفكرية تفسح المجال اكثر لقدرته التأثيرية  ،وھنا تكمن خطورة المسرح  ،وما
تفسير حذر الكثير من السلطات الحاكمة منه في أي زمان ومكان و متابعتھا له ومحاولة تسييسه
احيانا على وفق ايديولوجية معينة  ،اال دليل على دوره الخطير والمؤثر في صفوف الجماھير
برغم تمايز مستويات الوعي في ما بينھم .
وفوق ھذا تحاول ھذه الوسيلة االعالمية ) المسرح ( ان تكون مستقلة ولھا كيانھا الخاص بھا
ايمانا منھا بحرية التعبير الفني  ،فجاء مصطلح ) المسرح المستقل ( بوصفه تيارا جديدا يحاول
ان يضع نفسه وسط قائمة طويلة من الكيانات المسرحية التي تتقارب مع مفھومه احيانا وتتختلف
عنه احيانا اخرى  ،ونورد بعض من ھذه التيارات المسرحية بمسمياتھا الواردة نفسھا في المعجم
المسرحي  ) :المسرح الحر ( و ) المسرح البديل ( و ) المسرح المعارض ( و ) المسرح
الحميمي ( و ) المسرح المضطھد ( و ) مسرح الحياة اليومية ( و ) المسرح العفوي ( و ) مسرح
العصابات ( كما تجدر االشارة ايضا الى اشكال مسرحية اوربية معارضة نجد فيھا اقترابا من
حيث المفھوم الفكري للمسرح المستقل  ،مثل  ) :المسرح التجريبي ( و ) المسرح الشعبي ( ،كذا
الحال مع تسمية ) المسرح التجاري ( و ) المسرح السياسي ( وھناك ايضا ) المسرح التحريضي
( و ) مسرح الھواة (  ..اما ) المسرح المؤسساتي ( فھو الوحيد الذي يقف على النقيض من
المسرح المستقل كتسمية ومفھوم .
ان تكون مستقال يعني ان تكون حرا  ،ولھذا وجدنا ان مصطلح ) المسرح الحر ( من اقرب
المسميات الى مصطلح المسرح المستقل  ،ويذكر ان المسرح الحر يرتبط بالمخرج الفرنسي
اندريه انطوان )  ( ١٩٤٣ – ١٨٥٨وقد انشأه في باريس وقدم فيه مسرحيات واقعية وطبيعية من
الربرتوار المعاصر وبحسب المعجم المسرحي فقد " اختار انطوان اسم المسرح الحر للتعبير
عن رغبته في التحرر من التقاليد واالعراف المسرحية السائدة ،وفي االستقالل عن المؤسسات
الرسمية والتوجه الى جمھور جديد  ،وفي تجديد الحركة المسرحية من خالل تقديم نصوص غير
معروفة لكتاب شباب  .وقد عرض ھذا المسرح خالل عمله القصيرة اكثر من مائة مسرحية
جديدة  ،وساھم في اطالق شھرة مؤلفين امثال السويدي اوغست سترندبرغ ) ( ١٩١٢-١٨٤٩
والنرويجي ھنريك ابسن ) " . ( ١٩٠٦ – ١٨٢٨
ھذه المواصفات للمسرح الحر نجد فيھا مقاربة موضوعية مفاھيمية مع المسرح المستقل
ويمكن ان نجد ايضا مقاربات اخرى مع ما ذكرناه من مسميات مسرحية  ،ولھذا ارتأى الباحث
ايراد عدة تقسيمات لھذا االستقالل المسرحي بھدف تجنب الخلط المفاھيمي للمصطلح ومحاولة
فرز المعنى المراد الوصول اليه قدر االمكان  .وھذه التقسيمات المقترحة ھي  :اوال –
)االستقالل المسرحي االنتاجي(  :وھو معنى بالدرجة االساس باستقالل الفرقة المسرحية ماديا
عن أي جھة داعمة او مؤسسة حكومية ما  ،حيث انھا أي الفرقة تمول نفسھا ذاتيا ومصدرھا في

ھذا التمويل القائمون عليھا انفسھم ومن مالھم الشخصي االمر الذي ربما يشكل مستقبال تكوين
خزين مالي من ايرادات عروضھم المسرحية واعتمادھم على ھذا الخزين المدور  ..وھذه الحالة
معرضة للربح وللخسارة فاالمر مرھون بنجاح العرض المقدم او فشله جماھيريا .
ولدينا تجربة المسرح االستھالكي المعروف بالتجاري في اكثر البلدان العربية لعروض
ھبطت بمستواھا نحو فكرة )الجمھور عاوز كده ( جاعلة الربح المادي ھدفھا االساس  ،وھي
برغم انھا حققت استقاللھا المادي فعال  ،اال انھا اساءت للمسرح ولرسالته االخالقية والتربوية
والجمالية  .ثانيا  ) :االستقالل المسرحي السياسي (  :وھو ان الترتبط الفرقة المسرحية باية
مؤسسة من مؤسسات الدولة الحاكمة او أي حزب فيھا او اتجاه ديني او أية منظمة اخرى تابعة
لتكتالت معلنة او مخفية  ،داخلية او خارجية  ،واالبتعاد عن أي ايديولوجية معينة يمكن ان توفر
لھا دعما ما الغراض ترويجية دعائية خارج الدور االبداعي للمسرح  ،الن الفرقة يمكن ان
تتحول حين ذاك الى وسيلة دعاية رخيصة انضوت تحت ھذه المؤسسة او ذلك الحزب  ،ولھذا
يجب ان ال تقع الفرقة المسرحية المستقلة في مثل ھذه الھوة السحيقة حفاظا على سمعتھا الفنية .
ثالثا  ) :االستقالل المسرحي الجمالي (  :ھذا النوع من االستقالل ھو ما نسعى الى فرزه وبيان
تجلياته الفكرية والفنية على مستوى الخطاب المسرحي الذي تصوغه الفرقة المسرحية المستقلة
جماليا  ،فھي وان – احيانا – حصلت على دعمھا المادي من الدولة مثال  ،اال انھا تمتلك حرية
انتاج خطابھا المسرحي على وفق رؤية مسرحية ومعالجة فنية ترتكز على مقتضيات العمل
المسرحي نفسه واسلوب اخراجه المرھون بحالة االبداع وااللھام واللجوء الى الحلم والى ما
وراء االشياء بغية التحليق بقيم انسانية عليا  ،ووضع اسقاطات فكرية تحتمل القراءة والتاويل
والتحليل والترميز لبواطن االشياء  ،لتؤسس بعد ذلك المعنى االستقاللي الصريح جماليا عن
قناعة وايمان وصدق القائمين على التجربة جميعھم  .ويمكن ان تتحول ھذه التجربة الى ظاھرة
او اتجاه او اسلوب مسرحي جمالي يجد له امتدادا في االخرين يولد لديھم تفاعال جماليا متواصال.
اما عن االستقالل في المسرح العربي فنشير الى انه من بين معطيات عديدة انتجتھا حركة
النھضة العربية ھي االستجابة السريعة التي حققتھا مجاالت فنية وعلمية متعددة لترسيخ ھذه
النھضة عبر مديات ابداعية يقظة بدات من الجذور االولى للحضارة العربية مرورا بجميع
العصور التاريخية المتعاقبة التي كان فيھا العربي صاحب اليد االولى في تفعيل جل المستويات
الحياتية واالخذ بھا قدما نحو مناطق النھوض ومواجة ) اآلخر ( ومعرفته والتصدي له بجميع
الوسائل المعرفية منھا والمادية .
من ھنا كانت االستجابة التي حققھا ) المسرح العربي ( في النھوض والبحث عن )ھويته
المستقلة ( الغائبة وإيجاد السبل السريعة التي من شانھا تأصيل المسرح والتعريف بجميع
مالمحه التراثية بغية الكشف عن مساحات أدبية موروثة والتحاور معھا أو إعادة إنتاجھا مسرحيا
في ضوء قراءة جديدة و تسعى ھذه القراءة ھي األخرى إلى نوع من االستقاللية المنتظرة ..
عندھا كانت االنطالقة األولى في موسمھا األول للبحث عن ألذات األصل وتفعيل ھويتھا لتواجه
اآلخر المستورد – بفتح الراء – مواجھة معرفية واعية .
لقد ھيمن البحث – وال يزال – على الساحة المسرحية العربية وصار ھو الظاھرة األولى التي
يبحث عنھا ولھا عدد غير قليل من المسرحيين العرب إلى جانب عدد قليل من المستشرقين وعلى
مستويات فنية متعددة تنظيرية منھا وتطبيقية .
كان اول لقاء جرى على المستوى العربي في بيالجيو ١٩٣٦م أعقبته بعدھا المھرجانات
المسرحية العربية التي كانت ومازالت تقام في القاھرة ودمشق والرباط إلى جانب مھرجانات
عراقية كلھا كانت تبحث جاھدة عن السبل الكفيلة التي تصل بھا الى ھوية المسرح العربي
الخالصة واستقالليته  .ولقد ظھرت الدراسات والنصوص المسرحية التي انجزھا العدد األكبر من
الكتاب والنقاد والباحثين والمخرجين العرب أمثال ) :توفيق الحكيم و يوسف ادريس و علي
الراعي و محمود ذياب و عبد الكريم برشيد و الطيب الصديقي و سعد ﷲ ونوس و قاسم محمد و

سامي عبد الحميد و فاضل خليل و عز الدين المدني و محمد المديوني و روجيه عساف و حسن
المنيعي و وليد اخالصي و فرحان بلبل و يوسف العاني و عادل كاظم و سلمان قطاية و علي
عقله عرسان و عبد الحميد يونس و محمد كمال الدين و عبد الحليم كركال  ..والقائمة تطول  ،ھذا
فضال عن الفرق والجماعات المسرحية العربية التي اثرت بشكل فاعل ومباشر للنھوض
بتاصيل المسرح العربي وھويته  ،من ھذه الفرق والجماعات نشير الى ابرزھا مثل  ) :جماعة
المسرح االحتفالي  ،و جماعة مسرح الحكواتي  ،و مسرح السرادق و مسرح السندباد السياسي
و مسرح الفوانيس و مسرح الفرجة و فرقة المسرح الفني الحديث العراقية .
لقد قدمت ھذه الفرق والجماعات باسماء مخرجيھا ومؤسسيھا نتاجات مسرحية كبيرة الى
جانب التنظيرات والدراسات االكبر اھمية حققت من خاللھا تطورات ملموسة جدا اسھمت في
الوقوف عند تجليات العرض المسرحي العربي فنيا وفكريا للوصول الى استقاللية جمالية  ،ھذا
فضال على الدور الذي أداه النقد المسرحي العربي الذي اخذ على عاتقه مھمة الحكم والتفسير
والتقريب بين وجھات النظر الموضوعية ألنه – أي النقد – ھو المسئول األول واألخير عن
إعالن ھوية المسرح العربي واستقالليته  ،إذا ما وجدھا الھوية الحقيقية التي تستحق فعال اإلعالن
عنھا والترويج لھا .
لقد وجدت المحاوالت العربية نفسھا في حيرة  ،ذلك ان القراءة لثقافتنا الموروثة وجدت نفسھا
بين امرين ال ثالث لھما  :االول الجري وراء اشكال التعبير الغربي المستورد من االخر  .والثاني
محاولة التمسك بالجذور التراثية شكال ومضمونا الى جانب االشكال والمضامين المحلية ضمن
مرجعياتھا الشعبية المتوارثة .
ھذه الثنائية جعلت المسرح في حالة تحد كبيرة  .يضاف الى ھذه االنشطارية ان جل الواجھات
المسرحية العربية بدأت شيئا فشيئا تخلو من تراثنا العربي األمر الذي يؤدي حتما الى حفر ھوة
عميقة في ثقافة الجيل المعاصر واألجيال المتعاقبة .
لكن اذا كان البد من فرز بعض من ھذه الجھود العربية الفردية منھا والجماعية التي حققت
استقاللية فنية وفكرية من بين ماقدمته على صعيد التنظير والتاليف واالخراج المسرحي ونخص
بالذكر  :توفيق الحكيم و يوسف ادريس وعبد الكريم برشيد و روجيه عساف و قاسم محمد  ،مع
التنويه الى وجود مش تركات اسلوبية في المعالجة والتوظيف التراثي وسينوغرافيا العرض
المسرحي والبحث عن االمكنة المغايرة وغير ذلك لكن االستقالل الجمالي بشكل عام قد تحقق
بتباينات ابداعية بين ھذا وذاك اال انھا في النھاية تصب في مجرى واحد  ،مع ضرورة االشارة
الى خطاب المسرحي اللبناني عبد الحليم كركال الذي يمتلك استقاللية جمالية خاصة كونه اعتمد
لغة الرقص الدرامي الحديث في تشكيل خطابه المسرحي العربي عبر التوظيفات التاريخية
والفلكلورية نفسھا لكن باسلوب ادائي حديث ولغة مسرحية جديدة وھي لغة الجسد  .لقد آمن
كركال بان للجسد قدراته الخالقة وإمكانياته الجمالية ال بوصفه جسدا يتحرك  ،بل جسدا يفكر
وينتج المعنى والجمال صانعا توازنا ما بين الروح والجسد من جھة وما بين الجسد والواقع من
جھة اخرى  ،ان تجربة مسرح عبد الحليم كركال في مسرحه الراقص وفي محاولته الجمالية في
تكوين لغة مسرحية جديدة راقصة في خطاب العرض المسرحي العربي  -حيث أسس عام
 ١٩٧٠اول مسرح عربي راقص  -تعد اول تجربة عربية اعتمد فيھا منتجھا )توظيف جميع
إمكانيات الممثل النفسية والجسدية ،التي تنبع من كيانه وغرائزه وأحاسيسه ،فدربه على الحركة
واإليماء والتشكيل ،وأبعده عن التناقض ،بين تكنيك التدريب الداخلي أو الروحي ،أي تجسيد
الدور باإلشارات الداخلية.(.
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