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في حفل ختام المهرجان

تتويج «الطوق واألسورة»
بجائزة الشيخ القاسمي

كتب  -محمود الحلواني
إسماعيل عبد اهلل :شكرا لمصر ..والدورة القادمة تعقد في األردن
حص��ل الع��رض المص��ري « الطوق واألس��ورة»،
المش��ارك ف��ي فعالي��ات ال��دورة الحادية عش��رة
لمهرجان المس��رح العربي ،الت��ي نظمتها الهيئة
العربي��ة للمس��رح بالتع��اون م��ع وزارة الثقاف��ة
المصرية ،على جائزة الش��يخ د .سلطان القاسمي،
وقدرها  100ألف درهم.
العرض عن قصة الكاتب الراحل يحيى الطاهر عبد
اهلل ،دراماتورج د .س��امح مهران ،إخراج ناصر عبد
المنعم ،إنت��اج البيت الفني للمس��رح ،وهى المرة
األولى التي تحصل فيها مصر على هذه الجائزة.
وأعل��ن الجزائ��ري عم��ر فطم��وش رئي��س لجنة
تحكيم المهرج��ان ،بيان لجنة التحكيم خالل حفل
الخت��ام الذي أقيم مس��اء أم��س  16يناير الجاري،
ب��دار األوبرا المصرية ،وش��هدته وزيرة الثقافة د.
إيناس عبدالدايم ،وعبد اهلل العويس ،رئيس دائرة
الثقافة بالشارقة ،وإسماعيل عبد اهلل ،األمين العام
للهيئة العربية للمس��رح ،وأكثر من ألف مس��رحي

من مصر والدول العربية.
حف��ل الختام الذي أخرجه خالد جالل تضمن عرضا
فنيا ،وكلمة إسماعيل عبد اهلل األمين العام للهيئة

العربية للمس��رح ،ال��ذي أعلن أن ال��دورة الثانية
عش��رة للمهرج��ان س��تعقد بالمملك��ة األردني��ة
الهاش��مية ،وق��ام بتس��ليم ملف ال��دورة القادمة
للفنان حس��ين الخطيب نقيب الفنانين األردنيين،
وتم عرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة ،وتوزيع
جوائز مسابقة التأليف المسرحى للكبار واألطفال،
ومسابقة البحث العلمي المسرحي.
وتضمن الحفل أيضا تكريم المؤسس��ات الداعمة
للمهرج��ان ،وه��ى :هيئ��ة الكت��اب ،وتس��لم درع
التكريم د .أحمد بهي الدين ،نائب رئيس الهيئة.
هيئة قصور الثقافة ،وتس��لم ال��درع المخرج عادل
حس��ان .أكاديمية الفنون ،وتس��لم ال��درع رئيس
األكاديمية د .أش��رف زكي .البيت الفنى للمس��رح
وتسلم الدرع الفنان إس��ماعيل مختار .دار األوبرا،
وتسلم الدرع رئيس األوبرا د .مجدى صابر .البيت
الفني للفنون الشعبية ،وتسلم الدرع المخرج عادل
عبده.
وعق��ب التكريم ق��ام أمين ع��ام الهيئ��ة العربية
للمس��رح بتوزيع الميداليات على الفرق المشاركة،
أعقب��ه اإلعالن عن العرض الفائز بجائزة «الش��يخ
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الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة
الرئيس األعلي للهيئة العربية للمس��رح» ألفضل
عرض عربي.
كان المهرج��ان انطل��ق ي��وم  10يناي��ر الجاري،
بمش��اركة  27عرضا مس��رحيا ،تنافس��ت ثمانية
عروض منها على جائزة الش��يخ القاس��مي ،وهى:
«الط��وق واألس��ورة» مص��ر« ،الناف��ذة» األردن،
«ش��ابكة» المغ��رب« ،ذاك��رة قصي��رة» تون��س،
«الرحم��ة» الكويت« ،نس��اء بال مالم��ح» األردن،
«المجنون» اإلمارات« ،عبث» المغرب.

على باب مصر
ألقى إس��ماعيل عبد اهلل ،أمين عام الهيئة العربية
للمس��رح ،كلم��ة في حفل خت��ام ال��دورة الحادية
عش��رة لمهرج��ان المس��رح العربي ،الت��ي أقيمت
أم��س األربع��اء  16يناي��ر الج��اري ،ب��دار األوبرا
المصرية ..هذا نصها:
معالي وزي��رة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد
الدايم
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة.
أصحاب السمو من الفنانين.
السيدات والسادة األجالء من الجمهور الكريم.
مساؤكم مسرح.
مساؤكم بهجة وأمل
مساؤكم وعد بمتابعة الطريق والعمل.
بداية ،أنقل لكم تحيات صاحب الس��مو الش��يخ
الدكتور س��لطان ب��ن محمد القاس��مي ،عضو
المجل��س األعل��ى التح��اد اإلم��ارات العربي��ة
المتح��دة ،حاك��م الش��ارقة ،الرئي��س األعل��ى
للهيئة العربية للمس��رح ،ال��ذي تابع أوال بأول،
بعين المح��ب وقلب المبدع الحال��م ،كل ما تم
عل��ى مدار هذه األيام المباركة ،وهو يبارك لكم
خطواتك��م ورؤاكم ويوصيك��م أن اقبضوا على
جمرة اإلبداع وأبقوها متقدة من وقود أرواحكم
لكي يكون فجرنا.
واس��محوا لي أن أتقدم بالشكر العميق لسيادة
رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح
السيسي ،لتفضله برعاية هذا المهرجان ،وأحيي
في هذا المقام معال��ي الدكتورة الفنانة إيناس
عب��د الدايم ،وزي��رة الثقافة ،التي س��هرت على
متابعة كل صغيرة وكبي��رة في هذا المهرجان،
كم��ا أحي��ي كل اللج��ان العلي��ا والتنفيذي��ة
والتنظيمي��ة والعالق��ات العام��ة والفنية ،الذي
عمل��وا بانس��جام وانضباط بقيادة المايس��ترو
المبدع خالد جالل.
قبل أس��بوع كنا ها هن��ا في رح��اب دار األوبرا،
نعلن افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان
المس��رح العربي ،وكانت “وطني حبيبي الوطن
األكب��ر” فاتحة ال��كالم ،ولم يك ذل��ك اليوم إال
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تتويجا ألشهر مضت باالستعداد واإلعداد لهذا
الحدث الكبير.
لم يكن األسبوع الذي اصطخبت أيامه بالمسرح
العربي عادي األيام ،فكل يوم كان يحمل س��نة
من العمل واإلعداد ،قام ب��ه وأنجزه المبدعون
الع��رب ،فحول��وا كل م��ا كان يعتب��ر حلم��ا أو
فك��رة مجردة إلى حقيق��ة ،وجعلته مصر ينبض
بنبضها ،ليس��عى المس��رح العربي في شرايين
مطارحها ومسارحها سعي المحب ونبض الحب
وليجمع المهرجان الشمل ويحمي الحلم الكبير.
وكأن األم��ر قد مر بطرفة عي��ن ،هذا الماراثون
اليوم��ي ألرب��ع عش��رة س��اعة عم��ل يومي��ا
للمهرجانيي��ن ،قد اخت��زل اإلحس��اس بالزمن
وضاعف الفعل والفعاليات ،وها نحن نقف اليوم
على أعتاب بدء التحضير للدورة الثانية عش��رة،
فه��ذا الي��وم ال يعن��ي نهاية ،بل ه��و منعطف
تصاعدي إلى الدورة القادمة.
س��نحزم حقائبن��ا التي امتألت بالح��ب ،وعمرت
باإلبداع ،والتي لم تكن ولن تكون مجرد حقائب،
إنها أسفار من الحقائق ،والحقيقة األسطع بينها
ح��ب “ أم الدنيا” “بس��ماها وبترابه��ا ،بطرقها
وأبوابها ،ونقسم معها “بأوالدنا وأيامنا الجاية،
م��ا تغيب الش��مس العربية” طالم��ا فينا وبيننا
ه��ذه األرواح العربية المبدعة من فنانينا الذين
يحملون راية المس��رح من الحي��ط إلى الخليج.
ثمانمائة مسرحي عربي من خارج مصر وداخلها
م��ن الفناني��ن ،عمروا خش��بات مصر في س��بع
وعشرين مسرحية ،س��تون من الباحثين عمروا
الندوات الفكرية والنقدية ،مئة وخمس��ون من
اإلعالميين عمروا ثالثين مؤتمرا صحفيا ونشروا
مئات التقاري��ر اإلخبارية ،وأصدروا ثمانية أعداد
من مجل��ة المهرجان ،لقد منحتن��ا القاهرة إلى
جانب مس��ارحها شاش��اتها وإذاعاتها وصحفها
وقلوب أهل “النيل األسمراني”.

عش��رات عمروا الورش التدريبي��ة الدولية التي
نظم��ت لفائ��دة طلب��ة مص��ر وش��باب الوطن
العربي ..ندوة محكمة وتكريم ألحد عش��ر شابا
فائزا في مسابقات التأليف والبحث العلمي التي
تنظمه��ا الهيئة ،ووقفت قام��ة كبيرة في اليوم
العربي للمس��رح هو الفنان الجزائري سيد أحمد
أقومي ليلقي رسالته.
كيف يحزم المس��رح مت��اع أرواحنا ليغ��ادر “بلد
المحبوب”؟ كيف يصير “مس��افرا زاده الخيال”،
ذاك الخي��ال ال��ذي اغترف��ه من قل��ب القاهرة
ليتزود فيه عزيمة حتى اللقاء القادم.
«على باب مصر” دق المسرحيون دقات اإلبداع
الث�لاث“ ،عل��ى باب مص��ر” رأينا ب��أم أعيننا أن
هذا الح��دث الذي نعتز بتنظيمه قد تجاوز فكرة
المهرجان السائدة ،ليكون الموسم الذي يُجنى
فيه حصاد الجمال ال��ذي يولد اليوم لنذهب به
ومعه إلى المستقبل.
في كل عام نطلق النداء ،أن ال تكلوه للعتمة ،ال
تطفئوا أنواره هي ش��علة المسرح فأوقدها من
زيت خيالكم وبصيرتكم ونبضكم ،وال تس��دلوا
س��تاره ،وال تفتحوها إال على الجمال والدهشة،
هي خش��بة المس��رح فامنحوها القداس��ة التي
تليق بها لتطهرنا وتس��مو بنا ،فليكن المسرح
بكم نافذة لسالم العالم والروح ،إدرأوا عنه الغث
وزينوه بالحكم��ة ،طهروه من أي ملمح لالزدراء
والكراهية ،ارفعوا رايته خفاقة بالحق ،المس��رح
صنو األوابد والمعابد ،وأهل المس��رح سالكون
ف��ي الطريق ،يحترقون بالمعرفة وينبعثون مثل
طائ��ر الرعد من الرماد ،ه��و المداد والقرطاس
وش��عرية الص��ور ،هو الص��وت البين والجس��د
البلي��غ والحركة التي ال لبس فيه��ا ،هو منصة
تنفتح على الكون تأخذ منه وتهديه السواء.
عشتم وعاش المسرح
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بيان لجنة تحكيم
ألق��ى المس��رحي الجزائري عم��ر فطموش رئيس
لجن��ة تحكي��م ال��دورة الحادية عش��رة لمهرجان
المس��رح العرب��ي ،بي��ان اللجن��ة ،في حف��ل ختام
ال��دورة ،الذي أقيم أمس األربعاء  16يناير الجاري،
بدار األوبرا ،وجاء فيه:
تتق��دم لجن��ة التحكي��م ببيانها ح��ول عملها في
النس��خة الثامنة من جائزة صاحب الس��مو الشيخ
الدكت��ور س��لطان بن محم��د القاس��مي ألفضل
عمل مس��رحي للعام  ،2018التي تنظمها الهيئة
العربية للمس��رح ضمن فعاليات مهرجان المسرح
العربي بدورته الحادية عشرة ،وقد تكونت اللجنة
من :الدكتور عمر فطموش
وق��د عمل��ت اللجن��ة على وض��ع آلي��ة عملها في
التش��خيص العلمي الدقيق لكل مفاصل العروض
الثمانية المشاركة في التنافس ،نوردها هنا حسب
تسلسل عرضها في برنامج المهرجان :
 -١الطوق واإلس��ورة .إخ��راج ناصر عبد المنعم.
مسرح الطليعة .مصر
 -٢النافذة .إخراج مجد القصص .المسرح الحديث.
األردن
 -٣ش��ابكة .إخراج أمين ناس��ور .فرق��ة األوركيد.
المغرب
 -٤ذاك��رة قصيرة .إخراج وحيد العجمي .لمس��رح
البيت .تونس
 -٥نس��اء بال مالمح .إياد شطناوي .للمسرح الحر.
األردن
 -٦عب��ث .إخراج ابراهيم ارويبع��ة .فرقة بصمات.
المغرب
 -٧المجنون ،إخراج محمد العامري ،مسرح الشارقة
الوطني .اإلمارات
 - ٨الرحم��ة ،إخ��راج فيص��ل العبي��د ،المس��رح
الكويتي .الكويت
وهن��ا تودّ اللجن��ة أن تعبّر ف��ي بداية تقريرها

هذا عن عظيم تقديرها للهيئة العربية للمسرح
التي جعلت هذا االحتش��اد اإلبداعي العربي أمرا
ممكنا ،وحافظت على اس��تمرار تجدده كل عام.
واس��محوا لنا أن نحيي ونهنئ كل األطراف التي
كان��ت حضورا فاع�لا في هذا المهرجان س��واء
أكان ذلك الحضور مش��اركة في العطاء أو تلقيا
له .وه��ي تحية تش��مل القاهرة التي بس��طت
ذراعيها وفتح��ت أحضانها مرحب��ة بكل الذين
يمّم��وا ش��طرها حج��ا .إبداعيا .نقيا .وتش��مل
كذلك المبدعين والميسرين والمنفذين الذين
جعلوا من هذا المهرجان ممكنا بهذا المستوى
الرفيع ،والمش��اهدين الذين كانوا مرآة صافية
وصادقة لتجس��يد ردة الفعل والتغذية الراجعة
وإضفاء جو الحيوية والدفء لهذا الحضور األنيق
ال��ذي مأل ش��تاء القاهرة دفئا ..وف��وق كل هذا
وذاك نرف��ع يد التحية والعرفان لس��مو الش��يخ
الدكتور س��لطان بن محمد القاس��مي ،سلطان
الثقاف��ة ،ال��ذي كان حض��ورا .ف��ي كل مفاصل
المهرجان.
تؤكد اللجنة أنها عل��ى مدى أيام المهرجان قد
اس��تمتعت وتعلم��ت من خالل ما ق��دم أمامها
ويبقى إبداع المسرح األصيل هو أساس التقدم
والتط��ور والتجدي��د .وتس��جل اللجنة الس��عي
الكبير الذي بذله صن��اع العروض للوصول بها
إلى مقام��ات اإلبداع ،واالش��تباك م��ع الهموم
الكونية واالنشغاالت واألزمات الجيوستراتيجية
الت��ي تحاص��ر العال��م الي��وم والعال��م العربي
بالخصوص.
وقد الحظت اللجنة:
مح��اوالت إخراجي��ة وس��ينوغرافية تن��درج ف��ي
مجموعة متش��عبة من االس��تعماالت والمحاوالت
الجمالية والثقافية.
أدت بع��ض المعالج��ات الت��ي اعتن��ت بالهجن��ة
والتهجين وجمع مصادر ثقافية وشكلية وإشكالية
مختلف��ة تح��ت ش��عار “مس��رح حداث��ي وم��ا بعد

الحداثة” ،أدت إلى ارتباك في بناء العرض.
بني��ت بعض العروض على أس��اس دور المس��رح
ومواقفه الحضارية واإلنس��انية ومواجهة الشتات
الذي يمزق وجدان العالم العربي.
نجح��ت بع��ض العروض ف��ي إدم��اج التكنولوجيا
بطريق��ة تخ��دم تماس��ك الع��رض ومفاهيم��ه
التصوري��ة والدراماتورجي��ة الفنيّة ،فيما لم تصل
بعض العروض للمبتغى من توظيف التكنولوجيا.
استطاعت بعض العروض بناء وحدة عضوية تتيح
لها أن تك��ون طاقة جمالية جديدة ومتجددة على
الخشبة يتأثر بها الجمهور ويتفاعل معها.
اقت��رب القلي��ل م��ن الع��روض م��ن مضمون
المهرجان بدورته الحالية ،من حيث تش��ابكها
اإلبداعي مع الموروث الثقافي ،وقراءته على نحو
جديد وراهن.
حقق��ت بعض العروض تناغما بين عناصر العرض
المختلف��ة من أداء وس��ينوغرافيا وخط��ة إخراجية
تبح��ث ف��ي األس��ئلة العميق��ة للفك��ر ،بعيدا عن
االستعراض والتزيد.
وعليه ،تقترح اللجنة:
تخصيص جوائز للعناصر المسرحية كافة باإلضافة
إلى الجائزة الرئيسية للمهرجان.
االهتم��ام بتحس��ين مس��توى الق��درات األدائي��ة
للممثلي��ن .االهتم��ام بالبحث والنح��ت في عمق
التجربة المسرحية.
العناي��ة بإنش��اء وتفعي��ل مؤسس��ات التدري��ب
والتأهيل.

إعالن الجائزة
عقدت لجنة التحكيم جلس��ات نقاشية معمقة بعد
كل عرض ومناقش��ة تفاصيل العرض الفنية كافة،
وذلك للوصول لحكم كامل وشامل.
وق��د رأت اللجن��ة بع��د كل ذل��ك وص��ول أربع��ة
عروض لحالة التنافس النهائي ،وهي وفقا لجدول
المهرجان:
الطوق واألسورة
ذاكرة قصيرة
المجنون
الرحمة
وبع��د مناقش��ات متع��دّدة ومعمّق��ة فق��د رأت
اللجنة أن الجائزة ذهبت لعرض حقق اش��تباكا مع
الم��وروث الثقافي ،واس��تطاع أن يحقق انس��جاما
بين عناصر العرض المختلفة وفاعلية التلقي وهو
عرض «الطوق واألسورة».
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ناصر عبداملنعم:

جراحة دقيقة بعينى حرمتنى من حضور الختام
والجائزة مفاجأة كبيرة وسارة

فرحة غامرة ضجت بها صالة
المسرح الكبير على أثر
إعالن فوز عرض « الطوق
واإلسورة» بجائزة الشيخ
سلطان القاسمى فى ختام
الدورة الحادية عشرة التى
اختتمت أمس احتفى خاللها
المسرحيون المصريون على
خشبة المسرح الكبير بجائزة
وصفها المخرج ناصر عبد
المنعم فى بداية حديثه
بأنها تأخرت كثيرا عن مصر
بقيمتها اإلبداعية الكبيرة .

كتب  -أحمد زيدان

استهل المخرج الكبير ناصر عبد المنعم حديثه معتذرا بشدة
عن عدم قدرته على الحضور لحفل ختام المهرجان بسبب اجراء
جراحة دقيقة في عينيه مع تحذير شديد من الخروج إثر عاصفة
ترابية غلفت سماء القاهرة أمس .
وأوضح عبد المنعم  :إن حصول عرض الطوق واإلسورة على
جائزة الشيخ القاسمى في الدورة الحادية عشرة للمهرجان
العربى مفاجأة كبيرة وسارة بالنسبة لى ،وحتى لحظة النطق
باسم العرض لم أكن أعرف،
مضيفا  :نحن نشارك بالمهرجانات محاولين تقديم عرض جيد،
وال نضع الجوائز في حسباننا ،فالجوائز تخضع لذائقة لجنة
التحكيم وانحيازاتها ورؤيتها للمسرح وبالتالى أركز دوما على
تقديم عرضى المسرحي بالصورة التى أريد هر بصورة مشرفة
زعدم الحصورل على الجائزة ال يعنى بالتأكيد أن العرض أخفق .
ووصف عبد المنعم الفوز بالجائزة بأنها تأخرت  01دورات عن
المسرح المصرى ،مشيرا إلى أنها سببت لى نوع من النوستالجيا
ألول جائزة عرض الطوق واإلسورة بمهرجان القاهرة للمسرح
التجريبي في الدورة الثامنة ،والتى تأخرت هى األخرى ثمانية
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سنوات كاملة انتظرها المسرحيون المصريون
وحول ظروف إعادة تقديم الطوق واإلسورة والتغييرات التى
طرأت على مكان العرض والواقع اآلنى استطرد عبد المنعم
لم يكن فى ذهنى إعادة تقديم «الطوق واإلسورة» لوال
االحتفال باليوبيل الفضى للمعاصر والتجريبي ،ودائما لدى
رأى أنه ال يمكن إعادة عرض كما هو ،وذلك لظروف متعلقة
بالواقع وبالحالة التقنية للعرض وبالتالى ظهر العرض بصورته
الجديدةـ مشيرا إلى أن القضايا األساسية فى المجتمع مازالت
عالقة ومؤثرة وموجودة وبالتالى ال أستطيع أن أقول أنه هناك
اختالف في التناول ولكن بالطبع اختلف تناول العرض من
الناحية الجمالية لكن قضايانا مازالت ممتدة
وحول تغيير مكان العرض أكثر من مرة وأثره على جماليات
العرض قال  :تغيير مكان العرض من مسرح آلخر فرضت على
تعامل مختلف مع العرض حسب المسرح الذى يفترض أن نقدمه
عليه ونسخة البالون تحتلف عن النسخة في مسرح السالم
فالبالون أتاح تحقيق الحالة الدائرية للعرض وتخلل الممثلين
للجمهور في الحركة .
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د .سامح مهران:

«الطوق واألسورة» ما زال قادرا على طرح
واقع الصعيد المصري

كتبت  -همت مصطفى

في ختام هذه األيام والليالي المسرحية الزاخرة بكل الفعاليات
المسرحية من تظاهرة مهرجان المسرح العربي بدورته الحادية عشرة،
يتوج المشاركون جميعهم بالتكريم ويحتفل فريق العرض الفائز بالفوز
بفخر ،وها نحن نجد العرض المصري «الطوق واألسورة» لألديب
يحيى الطاهر عبد اهلل ،إخراج المخرج ناصر عبد المنعم ،ودراماتورج
د .سامح مهران وكان لنا معه لقاء لمشاركته هذا النجاح وهذا الفوز.
لفوز العرض المصري «الطوق واألسورة» بجائزة المهرجان مشاعرها
الخاصة ..حدثنا عن هذه المشاعر؟
إن حصول «الطوق واألسورة « على جائزة سلطان بن محمد القاسمي
نجاح وفوز جديد يشعرنا جميعا بالفخر والسعادة وبصفة خاصة حيث
حصل العرض من قبل على جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة
الدولي للمسرح التجريبي عام  1996من قبل ،وهذا الفوز الجديد للمرة
الثانية يعكس أصالة هذا العمل وقدرته على تحدي عناصر الزمن،
ولقد مزجنا فيه ما بين العودة إلى تراثنا والنقد الالذع لبعض قضايا
االجتماعية الشائكة المتعارف عليها في مجتمع صعيد مصر.
ما هو الجديد في تقديم «الطوق واألسورة» بعد كل هذه السنوات؟
لقد تناولت العرض بالدراماتورج بنفس التناول وهويته وآيديولوجيته
عندما قدم منذ خمس وعشرين عاما؛ حيث هي السائدة في بعض
ربوع الصعيد ،وأرى أن الموضوعات االجتماعية نفسها ما زالت سائدة
والعمل ما زال قادرا على أن يتعايش دائما بالتعبير عن الواقع والحقبة
الزمنية الحالية وبلجان تحكيم مختلفة .وأهدي هذا النجاح للفنانة وزيرة
الثقافة د .إيناس عبد الدايم ولجمهورية مصر العربية.
ما الطريق المؤدي لهذه األفكار التي تقوم بطرحها في كل عروضك
المسرحية؟
إن أهم ما يكمن في الكتابة لدي هو اإلحساس باألشياء وأن نترك هذا
اإلحساس يقودنا إلى ما نبغي كتابته أو التعبير عن ما يحمله إحساسنا
وأال ندع أنفسنا أن تسيطر على هذا اإلحساس وندعه يتملكنا ويمتلك

مساراته الخاصة نحو اإلبداع .لقد قدمت الدراماتورج لمجموعة
من الروايات هي «طفل الرمال» ،للروائي المغربي الطاهر بن جلون
و»الطوق واألسورة» للكاتب يحيى الطاهر عبد اهلل« ،أيام اإلنسان
السبعة» لعبد الحكيم قاسم ،وقدمت دراماتورج لرواية «خافية قمر»
لمحمد ناجي وقمت بإخراج العرض ،وأنا ال أقوم بقصد باالتجاه للكتابة
أو اإلبداع بينما أسير خلف شعوري وإحساسي وأكمل في هذه المسيرة
بالقلم وهو يذهب إلى النهاية التي يخطها متتابعة على الورق.
ما هي رؤيتك لمهرجان المسرح العربي في دورته الحادية عشرة؟
المهرجان متميز ومتنوع بما تضمنه من مساراته الثالثة ،وقدم
بالمسار األول عروضا مهمة وال تقل تميزا عن هذه العروض التي تبارت
على جائزة المسابقة ،وكذلك عروض المسار الثالث لوزارة الثقافة
بمؤسساتها المختلفة من البيت الفني للمسرح وعروض الهيئة العامة
لقصور الثقافة الذي يغطي حيزا كبيرا من إنتاج المسرح بالثقافة بمصر.
إن األبحاث التي احتضنتها الندوات بالملتقى الفكري تحتاج إلى جهد
مغاير وكبير من التقويم النقدي لنرتفع بالبحث العلمي للمسرح.
لقد كان هناك زخما من العروض المسرحية والفعاليات التي حاولنا
أن نتابعها كالعروض التي تتابعها لجنة التحكيم .ومن خالل رصدي
للعروض في المسار الثاني كنت متوقعا أن الجائزة ستذهب ألحد
العروض الثالثة «شابكة» ،و»الطوق واألسورة» ،و»المجنون» .وممتن
كثيرا للحصول على الجائزة للعرض المصري «الطوق واألسورة».
هل هناك جديد في هذه الدورة للمهرجان العربي يمكن أن تحدثنا
عنه؟
هناك الكثير من المسرحيين الشباب المتميزين الذين يمتلكون
مهارات جيدة وعالية أمثال أحمد رجب وقدم لي «المعجنة» ،واسالم
إمام من مصر ،ومحمد العامري من اإلمارات ،وفيصل العميري من
الكويت ،وكلهم لهم مستقبل مسرحي مختلف ،وننتظر منهم الكثير من
العروض المختلفة والمتميزة.
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في مؤتمر صحفي حول حصاد الدورة الحادية عشرة

القاهرة أعطت «زخما استثنائيا»
لمهرجان المسرح العربي

كتب  -محمود الحلواني:

قال د .يوس��ف عيدابي مستشار الهيئة العربية
للمس��رح إن م��ا ق��دم ف��ي ه��ذه ال��دورة من
المهرج��ان العرب��ي للمس��رح جعل��ه يفكر في
ض��رورة توثي��ق التج��ارب المس��رحية ف��ي كل
األقطار العربية تباعا ،لما بينها من همزة وصل
تصله��ا ببعضها البعض ،مش��يرا إلى أن هناك
وش��ائج عميق��ة ومؤكدة بين التج��ارب العربية
المختلفة.
ولف��ت د .عيدابي في المؤتم��ر الصحفي ،الذي
أقيم صباح أمس األربعاء  16يناير للحديث عما
تم إنجازه خالل هذه الدورة من المهرجان ،إلى
أن المس��رح في أكثر من بلد عربي كان له دوره
المش��هود في تحقيق االس��تنارة ودعم الكفاح
ضد المستعمر.
واس��تطرد :وكان لبع��ض التجارب المس��رحية
في مص��ر والش��ام تأثيرها الكبير ف��ي التجربة
المسرحية الس��ودانية ،ومساعدتها فيما يتصل
باليقظة الوطنية والنضال ضد االستعمار.
وأش��ار د .يوس��ف عيداب��ي إلى أن هن��اك صلة
حقيقية بين المس��رح العربي ف��ي الماضي وما
نش��هده ف��ي المهرج��ان اآلن ،عل��ى مس��توى

8

د .يوسف عيدابي :عروض كثيرة
تجاوزت التقليدي وقدمت مغامرات
جمالية ..وعلى النقد أن يطور خطابه
التآلف واالنس��جام والتفاعل ،متمنيا أن تشارك
النقابات الفنية بأدوار أكبر كمؤسسات المجتمع
المدن��ي ف��ي النهوض بالمس��رح ف��ي بالدها،
وأن تضع يدها في يد الهيئة العربية للمس��رح،
من أج��ل إقامة المزيد م��ن التفاعل ،مؤكدا أن
الهيئة العربية للمس��رح مؤسس��ة مدنية وأنها
ال تس��تطيع أن تعم��ل وحدها ما ل��م تجد دعما
وتفاعال م��ن الجمعي��ات والنقابات المس��رحية
العربية.
أضاف مستش��ار الهيئ��ة العربية للمس��رح :إننا
في حاجة إلى تجانس عربي من حيث التنس��يق
فيم��ا بيننا وتحديد األولوي��ات ،فنحن حتى اآلن
ال نمتلك ببلوجرافيا مسرحية عربية ،وال بد من
السعي إلنجازها.
وعن الفعاليات التي ش��هدها المهرجان ،قال د.

عيدابي إنه استمع إلى كثير من النقد التقليدي،
وتمنى ل��و تجاوز بعض نقادنا تل��ك التقليدية،
من أجل تأس��يس خطاب نقدي مس��رحي جديد
ومتجدد ،الفتا إلى أن الكثير من العروض تجاوز
ما هو تقلي��دي وقدم مغام��رات جمالية نختلف
ونتف��ق حولها ،مؤك��دا على ض��رورة أن نقدم
خطابن��ا النقدي الخاص بن��ا دون التقيد بركام
الماضي.
وتابع :ال بد أن يذهب المس��رح لكل الناس ألنه
كاألديان.
ورف��ض عيدابي ما يص��ر بع��ض األكاديميين
عل��ى التأكيد عليه من أن المس��رح منتج غربي،
مؤك��دا عل��ى أن الهجن��ة تتطلب أن أك��ون أنا
موج��ود أيضا مع وج��ود اآلخر ،مضيف��ا :العالم
صغير ولكن وجدان ش��عوب العالم مختلف ،وال
بد من أن نعبر عن هويتنا وشخصيتنا من خالل
المسرح الخاص بنا.
فيما أش��اد غنام غنام مس��ؤول اإلعالم بالهيئة
العربية للمس��رح ،والكاتب والمخرج المسرحي
بما ت��م إنجازه إعالمي��ا طول أي��ام المهرجان،
مش��يرا إل��ى أن المهرج��ان نجح ف��ي الوصول
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إلى الش��ارع المصري والعربي ،من خالل كتيبة
اإلعالميي��ن الذي��ن واصلوا اللي��ل بالنهار حتى
يصلوا بفعاليات المهرج��ان إلى الجميع .أضاف
غن��ام :فعالي��ات المهرج��ان ت��م تغطيتها من
خالل  60صحيفة وموقع��ا إلكترونيا ،و 15قناة
تلفزيوني��ة ،فضال ع��ن متابع��ة إخبارية قدمها
مئات الصحفيين.
وأك��د مس��ؤول اإلع�لام بالهيئ��ة أن كل ما تم
إعداده من فعاليات في برنامج المهرجان قد تم
إنجازه بدقة وحرفية شديدة ،وفي موعده تماما،
وأن الفعالي��ات قدمت على التوازي في أكثر من
مكان ،وسط حضور جماهيري وإعالمي مميز.
ولفت غنام إلى أن المهرجان ش��هد الكثير من
الفعالي��ات المهمة ،من ن��دوات المحور الفكري
والمؤتم��رات الصحفي��ة ،وال��ورش التدريبي��ة،
وحف�لات تكري��م الفائزين ف��ي جوائ��ز الهيئة
العربي��ة للمس��رح للنصوص الموجه��ة للكبار
والصغار ،وجائزة البحث العلمي.
وأشار إلى أن المهرجان شهد تقديم  8عروض
تنافس��ت على جائزة الشيخ س��لطان بن محمد
القاس��مي حاكم الش��ارقة ألفضل عرض ،فضال
عن  9عروض ش��ملها المس��ار األول ،وعش��رة
عروض شملها المسار الثالث.
وق��دم الكات��ب والمخ��رج غن��ام غن��ام التحية
للقائمين على المس��ارح المصري��ة لما قدموه
من دعم لكل العروض دون شكوى ،مشيرا إلى
أنه��م بذلوا جه��دا كبيرا حتى تخ��رج العروض
بالمستوى الالئق بالمهرجان.
كم��ا قدم التحي��ة ألكاديمية الفن��ون والمعهد
العالي للفنون المس��رحية الس��تضافة العرض
الكويت��ي الذي تع��رض إلش��كاليات خاصة به
فتم ترحيله من مكان وزمان عرضه ليقدم على
مسرح المعهد ،الذي هيأ له ظروف عرض جيدة،
ال تقل عما قدم للعروض األخرى.

وتابع :ش��عرت بأن المهرجان كان مصريا أيضا،
بما قدمه المصريون من دعم ومحبة ،كما كان
عربيا بما قدمه اإلخوة واألصدقاء من المبدعين
العرب ،ولم يكن هناك فرق بين مس��رحي وآخر
إال باإلبداع.
وختم غن��ام كلمته بالق��ول إن المهرجان قدم
وجبة كبيرة م��ن المتعة تجعلنا نع��اود الحنين
إلى إقام��ة هذا المحف��ل الكبير ف��ي مصر مرة
أخ��رى ،وتجاوز بما قدمه في ه��ذه الدورة كونه
مهرجان��ا مف��ردا ،ليصب��ح تظاهرة ومؤسس��ة
مسرحية كبرى.
وعن س��ؤال :هل ت��م إق��رار الدول��ة المضيفة
للمهرج��ان في ال��دورة القادمة أجاب مس��ؤول
اإلعالم في الهيئة العربية للمس��رح ،بأن هناك
خم��س دول تقدم��ت الس��تضافة دورة الع��ام
القادم ،وإن إعالن اسم المضيف سيتم في حفل
الختام.
وحول ما إذا كان ممكنا أن يتم تصعيد العروض
الفائزة في مهرجاناته��ا الوطنية تجنبا لتفاوت
جودة العروض المش��اركة عن طري��ق اللجان،
رد غن��ام :ما زال أمامن��ا وقت طويل حتى يمكن
االعتم��اد على هذه اآللية ،حيث تتفاوت حظوظ
الدول من هذه المهرجانات ،من حيث المستوى
والتاريخ.
وأش��ار إل��ى أن هن��اك  14دول��ة ال يوج��د بها
مهرجان��ات وطنية وأن الهيئة العربية تس��عى
الس��تكمال إقام��ة ه��ذه المهرجان��ات ،وأك��د

غنام غنام :المهرجان قدم الكثير من المتعة
وتحول إلى مؤسسة مسرحية ..وقضية

اللغة العربية ستظل مطروحة لوقت طويل

غن��ام أنه يمك��ن اللجوء لهذه اآللي��ة إذا كانت
المقدم��ات متس��اوية ومتكافئ��ة وت��ؤدي إلى
مخرجات جيدة وهو ما يحتاج إلى وقت.
وعن س��ؤال حول مش��كلة التواص��ل مع بعض
الع��روض العربية بس��بب اخت�لاف اللغة ،أجاب
د .يوس��ف عيدابي أن استمارة المشاركة تنص
على أن األفضلية للنصوص المكتوبة بالعربية
الفصح��ى ،ولكن حين يكون هن��اك تفاوت في
المستوى الفني بين عرض مقدم بالعربية وآخر
باللغ��ة الدارجة ،فإننا نأخذ األفضل حتى لو كان
المكتوب بالدارجة ،مش��يرا إل��ى أن طلب اللغة
العربية مقبول وتكرر في أكثر من دولة.
أضاف د .يوس��ف عيداب��ي :الميدي��ا فرضت ما
أضر باللغة العربية ،وهذه القضية لن تحسم إال
بتطور اللغة العربي��ة وتقدمها ثقافيا وتعليميا،
ف��ي كل األقطار العربي��ة ،وهو م��ا أتمناه ،كما
أتمنى أن تق��دم كل العروض بالفصحى ،ولكن
ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ،مؤكدا أن خيار
اللغة هو خيار المخرج وال يس��تطيع أحد التدخل
فيه.
فيم��ا قال غنام غنام إننا ال نس��تطيع أن نفرض
ه��ذا الطلب عل��ى المخرجي��ن ،وإن��ه يأمل في
أن يقتن��ع المس��رحيون الع��رب ب��أن الفصحى
ليس��ت لغة جامدة ،وإنها لغ��ة مطواعة ،جميلة
وحساس��ة ،وبها موس��يقى عالية ،مؤكدا أنهم
ال يس��تطيعون فرضها ،وكفى أنهم أشاروا في
استمارة المش��اركة أنه يفضل العرض المقدم
باللغة العربية.
وأش��ار غن��ام إل��ى أن الف��رق المغاربي��ة تقدم
عروضها لجماهيره��م المحلية وليس من أجل
المشاركات المهرجانية فقط ،لذلك يلجأون إلى
لغاتهم الدارجة.
وأض��اف غن��ام إل��ى أن ه��ذه القضية س��تظل
مطروحة لمدى طويل.
وع��ن إمكانية أن تنتج الهيئة العربية للمس��رح
النص��وص الفائزة في مس��ابقاتها ،قال :الهيئة
ليس��ت جه��ة إنت��اج ع��روض ،ولكنه��ا تض��ع
النصوص الفائزة في دائرة االهتمام.
وأش��ار إلى أن ثالثة من الفائزين بجائزة النص
تعاقدوا على إنتاج أعماله��م بالفعل بعد إعالن
النتائج ،وأن اثنين تعاقدا بعد المؤتمر الصحفي
الذي أقيم بالمهرجان.
ولف��ت غنام غن��ام أيضا إل��ى أن ثالثة نصوص
على األق��ل يتم عرضها في مس��ارح بالدها في
العام التالي لفوزها بالجائزة.
وأكد أن الهيئة تسلط الضوء وتقدم النصوص،
وأن دوره��ا األساس��ي ه��و التدري��ب والتوثيق
وإقام��ة الفعاليات الفكري��ة والمهرجانات وعلى
المس��رحيين أن يبحث��وا ع��ن وس��ائل اإلنت��اج
بأنفسهم.
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متدربو ورشة جايلز فورمان يعبرون
عن سعادتهم بها وامتنانهم للدكتور أشرف زكي

أع ّده :عماد علواني

حلك
با

مها

عب��ر متدربو الورش��ة ع��ن س��عادتهم بحقيبة
ال��ورش التي تس��تفيد به��ا أكاديمي��ة الفنون
برئاس��ة د .أش��رف زك��ي ،وامتنانه��م للهيئة
العربية للمس��رح ،وبالجهد المبذول من د.
رش��ا خيري ،مش��رف العالقات الثقافية
الخارجي��ة باألكاديمي��ة ،والفنان��ة
معت��زة ص�لاح عب��د الصب��ور،
الت��ي تقوم ب��دور كبي��ر في
التنس��يق مع مدربي الورش،
وف��ي الترجمة الفوري��ة داخلها..
التقينا بمجموعة ممن اجتازوا ورشة
الم��درب اإلنجليزي جايل��ز فورمان لرصد
اآلراء ح��ول م��ا اكتس��بوه م��ن الورش��ة وما
لديهم من مقترح��ات لتطوير مثل هذه الورش
داخل األكاديمية.

يم

هد

مر
ان
ج
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نا

فورمان جعلنا نفكر بشكل مختلف

فيق��ول مهاب الحكيم :الورش��ة كان��ت مختلفة
تماما عن أي شيء خضته قبل ذلك ،تعرفت على
أشياء جديدة عن العالم وعن نفسي ،واكتشفت
الكثي��ر مم��ا لم أك��ن أعرف��ه عن نفس��ي ،أثناء
التدريب��ات كنت أندمج جدا لدرج��ة أنني أتمنى

أال تنتهي الورش��ة ،وبع��د كل تدريب يتملكني
إحس��اس الحرية المطلقة ،مؤكدا على أن جايلز
استطاع أن يطرد ما داخلهم من طاقات سلبية
وتحويلها إلى طاقات إيجابية بشكل رهيب،
ويضيف :االرتياح النفس��ي بعد التدريب
كان ال يوص��ف ،ف��ي بداية كل يوم
من أيام الورشة ،تمارين اإلحماء
وحدها كانت كفيلة بأن تخرج
كل ما داخلنا بالرقص على
التنويع��ات الموس��يقية
المختلف��ة ،وإضف��اء روح
العمل الجماعي.
ويس��تطرد :كن��ا نتعل��م
من أنفس��نا ونتع��رف على ما
لم نك��ن نعرفه عن ش��خصنا
بش��كل مختلف ،سالما نفسيا ساد
نفوس��نا ،وتعلمنا من الم��درب جايلز
فورم��ان عدم االستس�لام ف��ي المواقف
الصعبة واإلصرار على ما بداخلنا طالما نؤمن
به .وأضاف أيض��ا :التواصل مع جميع من حولنا
من أشخاص وهذه مش��كلة كانت تسيطر على

ش��خصيتي ف��ي أول دخول��ي المعهد ل��م أكن
أجيد التواصل م��ع زمالئي ،وقب��ل اليوم األخير
ش��عرت بأن ش��يئا عظيما س��وف يت��رك حياتي
ويرحل ولكن أدركت األمر ،ذلك الرجل اإلنس��ان
الفنان ال يكفيه كلمة ش��كر لمجهوده معنا وكم
المعلوم��ات التي كان يلقيه��ا علينا ،واآلن ترك
جايل��ز فورمان بصم��ة رائعة في حي��اة كل من
ش��ارك معه في هذه التدريبات وجعلنا نفكر في
األمور بشكل مختلف.

غيرت مفاهيم كثيرة في حياتي

ويقول عز الدين حافظ :ورش��ة مدرب
التمثي��ل البريطاني جايلز فورمان
علمتن��ي منهج��ا جدي��دا في
التعامل م��ع فن الممثل وفن
كتاب��ة المس��رحية .ويضي��ف
غي��رت مفاهيم كثي��رة في حياتي
الش��خصية والعملية وس��اعدتني في
اكتش��اف نفس��ي وتطويره��ا ووضعه��ا
على المسار الس��ليم ويعود الفضل في ذلك
للفنانة معتزة صالح عبد الصبور التي س��اعدتنا
وكان��ت الس��بب الرئيس��ي ف��ي إقامة الورش��ة
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واألستاذ د .أشرف زكي الداعم األكبر لنا كطلبة
ود .رش��ا خي��ري الت��ي بذل��ت كل جهده��ا في
سبيل دعمنا ومس��اعدتنا .وتمنى أن تستمر
الورش طوال العام ،ويكون هناك إضافة
ورش متخصصة للكتابة المس��رحية
ولمختلف فنون المس��رح وتكون
متاحة لجميع الطالب باختالف
تخصصاتهم لتحقيق التكامل
بين دراسة فنون المسرح.
إ
ان
مي

أضافت لي ثقافات ووجهات
نظر مختلفة

ير
سم

ف

طي

الل

بد

ع

ح

عز

حاف
ظ

وتقول إيمان س��مير :جايلز
فورمان م��درب مخض��رم قدم
ورش��ا س��ابقة هن��ا ف��ي مصر،
ف��ي المهرج��ان التجريب��ي
الع��ام الس��ابق ،أم��ا ف��ي هذه
الورش��ة فقد طل��ب متدربين
له��م خب��رات س��ابقة وتم
االختيار ف��ي البداية لطالب
الدراس��ات العلي��ا والفرقتين
الثالث��ة والرابع��ة ف��ي معه��د
الفنون المس��رحية ،ثم سمح للجميع
بعد ذلك بتلقي الج��زء النظري واإلحماء
والجزء النفس��ي تم اختب��ار بعض التمرينات
بش��كل اختياري من قبل المتطوعين ،ودرس

ران

نرى أنفسنا بشكل أفضل

وتق��ول ناه��د مرج��ان إن الورش��ة
كان��ت مهمة ج��دا وقد اس��تفدت منها
عل��ى المس��تويين ،الش��خصي والعمل��ي.
واس��تفدت كإنس��انة قب��ل كون��ي ممثلة ،ألن

نموذج للحرية المسؤولة
واالنضباط

دو

ويق��ول عب��د اللطيف عب��د اللطيف محمد
(جرين��دو) ،معه��د فنون مس��رحية عن وحدة
إس��كندرية ،الورش��ة س��اهمت ف��ي أن أرى فن
التمثيل بش��كل واض��ح أكثر مما كن��ت أتصور،
وأن بداخلن��ا لوح��ة متكامل��ة من الش��خصيات
الحقيقيه التي تعكس مش��اعر ملموسة .وأوضح
جريندو أن اللغة ليس��ت هي المشكلة ما دامت
المش��اعر حقيقي��ة ،ل��ذا أتوجه بالش��كر لجايلز
فورم��ان والفنانة معتزة عب��د الصبور ألنها
أتاحت فرصة وجوده معنا تحت إش��راف
د .أش��رف زكي رئي��س األكاديمية.
ويضي��ف :اكتش��فت أيضا خالل
الورش��ة ثقاف��ات مختلف��ة
ووجهات نظر متباينة.

جايلز فورم��ان نجح ببس��اطة أن يعلمنا أوال أن
نرى أنفسنا بشكل أفضل ،ثانيا كيف نتعمق في
دراس��ة الش��خصيات التي نؤديها بعيدا عن
السطحية.
وعبرت عن شكرها وامتنانها للفنانة
معت��زة عبد الصب��ور لخلق حالة
م��ن التواص��ل والتفاه��م
بينه��م .ث��م قدمت ش��كرها
للدكتور أشرف زكي الذي دائما
ما يسعى لمس��اندة أبنائه الطالب
واقتن��اص الفرص لتقديم كل ما يطور
مهارات الطالب ،وتمنت من األكاديمية
أن تسعى الستضافة جايلز فورمان مرة
تانية لدراسة منهجه بشكل أعمق.

للمش��اركين منه��ج «س��يكولوچية الحرك��ة
وإع��داد الممث��ل» بش��كل نظ��ري وتطبيقي
عملي.
وتضي��ف :فورم��ان يتميز بش��خصية قيادية
أعطته ق��درة على الس��ماح بمس��احة كبيرة
م��ن الحرية .والغريب أن وس��ط مناخ الحرية
ل��م يتج��اوز أح��د المتدربين ح��دوده والتزم
ال��كل بالقواع��د والمواعي��د ب��ل وأصبح��وا
يحضرون قبلها ،على عكس عادة المصريين
م��ن التأخير وخالفه ،بش��كل حر ومتحكم في
الوقت نفسه ،ووس��ط مناخ عائلي من الحب
والشغف والحماس دارت الورشة وتعلمنا
خبرة شخصية وإنس��انية قبل الخبرة
الفنية
وتس��تطرد س��مير :قمن��ا
بتحلي��ل نص��وص بش��كل
مميز وفهمنا الش��خصيات
وطبقاته��ا بش��كل تفصيل��ي
ودواف��ع الش��خصيات المعلن��ة
وغي��ر المعلن��ة وأهدافها الس��طحية
والداخلي��ة واألش��كال النفس��ية المحركة
المختلفة من تفكي��ر وحس وعاطفة وحدس
التي تشكل جسد وكيان الممثل عند محاكاة
الش��خصيات بشكل حقيقي يس��كب بداخلها
الممث��ل حقيقته ب�لا زيف أو ك��ذب .وتوضح
أن منهج جايلز فورم��ان هو يتواءم مع منهج
ستانسالفس��كي ولك��ن ي��زداد في��ه إعمال
الجسد بعد العقل بش��كل تحليلي ووافٍ ،لذا
فإنه��ا ورش��ة أكتر م��ن رائعة وم��درب مؤثر
بشكل إنساني.
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قالوا عن المهرجان
ف��ى خت��ام ال��دورة احلادي��ة عش��رة ملهرج��ان الهيئ��ة العربية
للمس��رح ال��ذى أقيم ف��ى الفترة م��ن  01ال��ى  61يناي��ر ،قمنا
باحلصول عل��ى بعض التصريحات من أهم املس��رحيني الذين
شاركوا يف فعالياته.

سمية أحمد  -رنا رأفت  -همت مصطفى
مهرجان الهيئة العربية للمسرح شهد تطورا كبيرا على مدار دوراته
قال الفنان يوسف إسماعيل إن مهرجان الهيئة العربية للمسرح قد شهد تطورا كبيرا على مدار دوراته ،وإن أي مهرجان
مسرحي مهم جدا للمسرحيين وللجمهور العادي ،وإن الدورة الـ 11من المهرجان العربي للمسرح تلقى
اهتماما كبيرا من قبل وزارة الثقافة؛ ومن قبل مسارح الدولة التي يقام عليها المهرجان ،وكما كانت االنطالقة
األولى من القاهرة ،فإن العشرية الجديدة تنطلق أيضا من القاهرة.
كما أن الدورة تمتاز بطبيعة وعدد العروض التي قدمت بها ،سواء بالنسبة للعروض بداخل المسابقة الرسمية
أو خارجها ،حيث شهدت الدورة وجود طاقات جديدة تم اكتشافها ،وتقديمها على خشبات المسارح من
مبدعين عرب سواء كانوا مخرجين أو ممثلين.
وأكد على أن الدورة شهدت زخما مسرحيا يساهم في إقامة نهضة مسرحية عربية حقيقية في المستقبل
القريب .وعن دور الهيئة العربية للمسرح أكد إسماعيل أن الهيئة العربية هي السند والمؤسس لهذا
المهرجان ،حيث إن الهيئة لها دور مهم في الحركة المسرحية العربية ،وذلك من خالل المشروعات التي
تقيمها والمحاور الفكرية ،ومن خالل حركة التوثيق فهي لم تكتفِ على مسابقة العروض المسرحية فقط ،بل
دورها يمتد ألكثر من ذلك من طباعة كتب وحلقات بحصية علمية.

العربي للمسرح يتحدى نفسه في كل عام
قال الكاتب والمخرج الجزائري عمر فطموش مدير مسرح الجهوي بالجزائر إنه كانت له الفرصة في متابعة المهرجان
في ثالث دول عربية في الكويت والشارقة ،وقد الحظت في هذه الدورة أن المهرجان قد فتح فضاءات إضافية جمالية
واستثنائية ،وذلك بالنسبة لمختلف فنون المسرح بدءا من إعداد الممثل وتكوينه والمحاور الفكرية ،واألبحاث العلمية،
ومسابقات التأليف المسرحي للكتاب الشباب .وأضاف فطموش أن مثل تلك الفرص التي تمنحها الهيئة العربية للشباب
تمنحهم فرصا في عرض إنتاجاتهم اإلبداعية سواء على مستوى العروض في البلدان العربية ،وهنا يمكن القول إن
المهرجان العربي للمسرح يتحدى نفسه سواء على مستوى التنظيم ،خاصة وأن الدورة الحادية عشرة تنطلق من
القاهرة وبالترحاب المعروف عند المصريين .وإن مهرجان الهيئة هو فضاء أساسي للتعارف ولتالقي المبدعين العرب
من أجل خلق ديناميكية جديدة من أجل خلق مسرح عربي جديد ومتجدد.

الدورة الـ 11لها طعم خاص ..وال يمكن تصور المسرح العربي بدون الهيئة العربية للمسرح
قال الدكتور عبد الكريم برشيد من المغرب إن الدورة الحادية عشرة للمهرجان العربي للمسرح هي دورة
متميزة وبها الكثير من اإلضافات الجديدة ،وموسعة من حيث عدد الضيوف ،كما أن إقامتها في القاهرة
جعل لها طعما ومذاقا خاصا ،فهي ثاني دورة للمهرجان يتم عقدها في القاهرة ،وكان لي حظ أن شهدت
الدورة األولى من المهرجان.
وعن دور الهيئة العربية للمسرح في الحِراك المسرحي العربي ،قال« :في الحقيقة ،إن الهيئة العربية للمسرح
أصبح لها دور وقوة دافعة ،غيرت وجه المسرح العربي ،حيث هيأت لنا الكثير من الفعاليات ومنها إقامة
المهرجان والمطبوعات ،باإلضافة إلى الندوات الفكرية ،والتكريمات ،ومن هنا نستطيع القول إن الهيئة العربية
للمسرح أوجدت حراكا وحركة مسرحية كبيرة ،وبالتالي ال يمكن تصور وجود مسرح عربي بدون الهيئة العربية
للمسرح» .كما قدم الشكر للهيئة العربية للمسرح وجميع القائمين عليها ،مؤكدا على أن وجود المهرجان في
القاهرة العامرة بمسارحها الكبيرة والحركة المسرحية مهم ،وأن القاهرة تعيش حالة ثقافية كبيرة ،ما أسهم
في هذا التالحم وهذا التالقي لجميع المسرحيين.

14

العدد الثامن
2019 - 1 - 17

فعالية متميزة
قال أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة ،إن أي فعالية تنظم في مصر تعد فعالية متميزة،
وهذه الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربى في القاهرة .هناك الكثير من األمور التى تختلف عن الدورات
السابقة ،فهناك الكثير من الفعاليات وهناك حضور جماهيري كبير.
وتابع :ال شك من أن هذه الدورة تصب في مصلحة الحركة المسرحية العربية ،فهي تخلق جسورا من التواصل
للفنانين العرب من أجل التميز واالرتقاء ،وأعتقد أن هذه الدورة جذبت كثيرا من الفنانين في أرض ومهد المسرح
العربي “مصر”.
بالتالي ،نحن نستفيد دائما من هذه التجربة ،فقد حظينا في القاهرة بالكثير من االهتمام والتعرف على الكثير من
المسرحيين والشخصيات المسرحية ،وما يميز الدورة وجود الكثير من الشباب المسرحي المصري ،فبتالي نتعرف على
شخصيات كثيرة في الكثير من المجاالت سواء مجال التمثيل أو اإلخراج والنقاد الكتاب والمتابعة واإلعالمية.

مصر حاضنة للمسرح العربي
قال الدكتور عبد الجبار خمران إن وجود الدورة الحادية عشرة في القاهرة له تأثير كبير في مسيرة المهرجان ،وذلك
ألن مصر بطبيعة الحال منارة مهمة وحاضنة للمسرح العربي ،التي تضخ دائما دماء جديدة في المسرح العربي.
وأكد خمران على أن وجود أكثر من  400فنان مسرحي عربي يأتون إلى مصر ليس شيئا سهال ،فهناك احتكاك مع
تجارب رائدة ،سواء من جيل الكبار أو جيل الوسط أو األجيال الشابة ،فقد اكتشفنا في هذه الدورة الكثير من التجارب
الشابة المهمة ،واكتشفنا أسماء جديدة.
ونوه خمران على أن المسرح العربي في حاجة ماسة اآلن إلى حفر وبحث مختبري مسرحي ،ويبدو أننا وصلنا إلى
مرحلة البحث عن أشكال وأساليب أخرى حتى نستطيع الخروج مما بدأ يترسخ كمفاهيم جادة وفكرية في المسرح
العربي.
وأعتقد أن المهرجان يزداد قوة وخبرة من خالل كل هذا االحتكاك الذي يحدث مع المسرحيين العرب وهذه المنصة
المهمة التي توفرها الهيئة العربية للمسرح لكي يكون للمسرح العربي بيت يحضنه لتبادل التجارب ،ولتجريب
أساليب ورؤى ومناهج فكرية جديدة.

مهرجان المسرح العربي فعل فكري
إيجابي وثري

الفنان األردني علي عليان قال :إن العروض
التي قدمت تعكس رؤية ونجاح المهرجان،
ونحن نعلم أن أهمية العروض وجودتها هي
المعيار الحقيقي والجاد في اختيارها للمشاركة
بأي مهرجان وقد وجدنا أن أغلب العروض
تمتاز بالجودة ،إضافة إلى أن تنظيم كل
فعاليات المهرجان قد امتازت بالدقة
العالية والمتناهية من تنظيم جدول
العروض والمؤتمرات وندوات المحاور
الفكرية والتطبيقية للعروض ،وهذا يعد
فعال فكريا إيجابيا وثريا أقيم من أجل
إثراء تنوع فعاليات المهرجان والحركة
المسرحية العربية.
ونحن نثمن كل جهود الهيئة العربية
للمسرح بإقامة الدورة بمصر للمرة
الثانية وقد حظيت بها بمشاركتي األولى
كمشارك بعرض مسرحي استمتعت بتقديمه
لجمهور كبير ومتنوع بمصر.

فرصة لتالقي التجارب المسرحية العربية
وتالقحها

قال الناقد المغربي محسن زروال :أعتقد أن
المهرجان باعتباره فرصة لتالقي التجارب
المسرحية العربية وتالقحها وتناسجها،
استطاع خالل السنوات األخيرة أن يفرض
ذاته كمهرجان عربي وحيد تلتف
حوله كل التجارب العربية ،إضافة إلى
كونه يحتضن تجارب جديدة ،ودليلنا
في ذلك حجم األسماء التي برزت
في السنوات األخيرة ،والجميل فيه
أنه تجاوز حدود العروض المسرحية
ليحتفي بالباحثين الشباب والكتاب
المسرحيين الشباب كما أنه يشكل
محطة لتدوال اإلشكاالت الكبرى
لمسرحنا العربى والفضل في ذلك
يعود أوال للشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي مبدع التظاهرة والهيئة العربية
للمسرح التي تشرف على إنجاحها.
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الهيئة العربية للمسرح قفزت بخطوات قوية وواثقة

«حسين الخطيب نقيب الفنانين األردني قال :إن المهرجان ليس وليدا للصدفة ولقد تم تأسسية بوعي وقوة،
وها نحن بدورته الحادية عشرة لدخوله في العشرية الثانية من جديد ،وهذا يعد نتاجا حضاريا بالمقام األول
أقيم ونظم وفق احتياجات المجتمع العربي ولقد التقط هذا المضمار سمو حاكم الشارقة سلطان بن محمد
القاسمي ،وبه قد قفزت الهيئة العربية للمسرح خطوات قوية وواثقة نحو تأسيس لشراكة حقيقية مع مختلف
الدول العربية ومؤسساتها الثقافية والفنية والنقابية.
ونحن في نقابة الفنانين األردنيين نجل ونقدر منجزات الهيئة العربية للمسرح وشراكاتها اإليجابية مع الدول
العربية في مهرجاناتها كافة ،وقد ظلت األردن في حالة شغف بقوة والمسرحي األردني يستطيع أن يجد من
خالله مساحة جديدة للفعل المسرحي إضافة إلى المساحات المتاحة له باألردن بمشاركته في مهرجانات
الهيئة العربية للمسرح ،وأنشطتها كافة.
ونشكر في الختام كل جهود المهرجان التي بذلت ونبارك للهيئة ولنا جميعا نجاحه ،ونتمنى القادم دوما أفضل
للمسرح العربي دائما .

تقدم كبير

المسرحي المغربي فتاح ديوري ،مشرف قسم المسرح ،في مركز بافيلون الثقافي في مدينة هانوفر ،قال :أشعر
بتقدم كبير نظرا ألن الهيئة عرفت أن المسرح يبدأ من المدرسة ويأتي إلى الجامعة وبعدها إلى الوطن ،وهذا
شيء جيد للغاية ألنه ال بد أن نتعلم المسرح في المدرسة ،وأن يرافقنا إلى الجامعة ،وأن نقدم مسرحا وطنيا
وصوال للقومي أو العربي.

الفنانة األردنية أمل الدباس

قالت :نبارك للقاهرة مهرجان المسرح
العربي هذا الحدث الكبير للمرة الثانية
بعد عشر سنوات يقام وينظم بها بنفس
األلق والتميز وبجزالة العروض المسرحية
وتنوع تياراتها ومدارسها ،كما يعد هذا
إنجازا كبيرا للحبيبة مصر ،لقد وجدنا زخما
كبيرا من العروض وندوات المحاور
الفكرية مهمة وجادة للمسيرة
المسرحية العربية ،وكذلك الندوات
التطبيقية والمؤتمرات الصحفية،
كنا بصدد تظاهرة فنية على مدار
كل أيام المهرجان ،وهذا هو دائما
حال مهرجان المسرح العربي بكل
دولة يقام بها نلقى زخما قويا وفاعال
ثقافيا وإعالميا وفكريا ومسرحيا.
وأتمنى دائما مزيدا من التألق
والنجاح لكل فعاليات الهيئة التي ترسي
قواعد مسرحية عميقة تنعكس إيجابيا على
الحركة المسرحية كلها بالوطن العربي،
وسعدت دائما بكل تشريفي بالحضور
للعديد من دورات المهرجان من قبل التي
تحظى دوما بتواجد عربي كبير.
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السعادة الحقيقية انطالقتنا من القاهرة وقد عدنا ثانية

صرح الفنان والمنتج اإلماراتي أحمد الجسمي ،رئيس مجلس
إدارة مسرح الشارقة ،أنه في المقام األول واألساسي لقد نظم
مهرجان المسرح العربي في بداياته ليبدأ قويا من القاهرة
ويستمر منطلقا نحو مسيرة مسرحية دائمة ،ونحن نعي جيدا
قيمة وجود المهرجان بمصر حالة خاصة ومميزة؛ حيث إنها
بلد الثقافة والفنون ،ألننا هنا في حضرة أبو المسرح بالريادة
المصرية له وفعالياته وعروضه نتابع ونشاهد في معية الفنانين
المصريين بين ذوينا وأهلنا ،وكون هذا الفعل المسرحي مقاما
كل عام بعاصمة عربية هو هدفه األسمى واألكبر لتتناقل الخبرة
ودعم وتنشيط الحركة المسرحية في أنحاء بالدنا العربية.
وأضاف الجسمي أن السعادة الحقيقية أن كانت انطالقتنا من
هنا؛ حيث بدأنا من القاهرة ،وها نحن نجددها دورة جديدة
وقوية في العشرية الثانية للمهرجان،
وعندما نقدم الفنون بالقاهرة نوقن
أنها ستنجح لتميزها بالتنوع من
المطربين والموسيقيين وكافة
الفنانين والمثقفين المشاركين في
هذه الفعالية ،وذلك ما الحظناه من
روعة حفل االفتتاح الذي المس أعماق
أروحنا وجميع حواسنا لجودته .وأكد
الجسمي على فخره بمشاركة أكثر من
عشرة عرض مسرحية مصرية يقدمون
تجاربهم على هامش المهرجان بالمسار الثالث .وأكد الجسمي
أن مصر هي أم الفنون واألكثر أهمية من كل ذلك هذا الجمهور
المصري العظيم المتنوع والراقي الذي نفخر بتقديم أية عروض
مسرحية حينما نقف على خشبات المسرح أمامه.
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في ختام المحور الفكري «نقد التجربة  -همزة وصل»

كتب – باسم عادل:

حوصلة المحور الفكري

اختتم��ت الهيئ��ة العربية للمس��رح آخ��ر أيام
المؤتمر الفكري «نقد التجربة – همزة وصل»
المس��رح المصري في نصف ق��رن خالل الفترة
من  1905وحت��ى « 1952الحلق��ة األولى»،
التي ضمن فعاليات المهرجان العربي للمسرح
ف��ي دورته الحادية عش��رة بالقاهرة في الفترة
من  10وحتى  16يناير .2019
وتضمنت المحاور الفكرية  10جلسات ومحاور
فكرية باإلضافة إلى جلس��تي االفتتاح والختام،
ش��ارك فيها  21باحث��ا وأكاديميا مصريا ،على
م��دار  6أي��ام ،وتناولت المح��اور الفكرية عدة
موضوع��ات وحلقات نقاش��ية ومح��اور فرعية
ورئيس��ية التي بدأت بمدخل تاريخي للمسرح
المصري لـ د .عمرو دوارة «،»1952 - 1905
وق��د تناول��ت المباح��ث الفكري��ة تح��ت عدة
موضوع��ات رئيس��ية ،ومنها الم��رأة المصرية
في المس��رح المصري بين الحض��ور والغياب،
والكوميديا والمليودراما المصرية «أش��كالها،
تطوره��ا ،خطابه��ا» ،والمس��رح الغنائ��ي
واالستعراضي «أشكاله ،تطوره ،خطابه» ،ودور
الهواة في تأس��يس المس��رح المصري ،وأخيرا
خطاب المسرح المصري بين التأليف والنقد.

 21بحثا في المسرح
المصري على مدار  6أيام
و 10جلسات نقاشية
كما تضمن كل محور رئيسي عددا من المحاور
الفرعي��ة ،ومنه��ا «مح��اوالت االنفت��اح وقيود
المحافظ��ة :الم��رأة كاتبة ،تج��ارب ،وقضايا»،
وقدم��ت خالل ه��ذا المحور ثالث��ة أبحاث لكل
من نورا أمين ،ونور الهدي عبد المنعم ،وأمينة
س��الم ،أم��ا المح��ور الفرعي «جدلي��ة الصوت
النسوي والثقافة الذكورية» فقدم خالله ثالثة
أبحاث ل��كل من د .س��امية حبي��ب ،وإبراهيم
الحس��يني ،ود .محم��ود الضبع ،وف��ي المحور
الفرع��ي «الكوميدي��ا ف��ي المس��رح المصري
ونظري��ات الضح��ك» ،فقدم في��ه ثالثة أبحاث
ل��كل من أحم��د عبد ال��رازق أبو الع�لا ،وعبد
الكريم الحج��راوي ،د .أحمد نبيل ،وفي المحور
الفرعي «المليودراما والمجتمع ..س��ؤال البنية
والهوية» فقدم في��ه بحثان لكل من د .نجوى
عانوس ود .أس��ماء بس��ام ،أما محور «مس��رح

اله��واة» فتقدم ل��ه بحث واحد لألس��تاذ عبد
الغن��ي داود ،أما المحور الفرعي «أثر المس��رح
الغنائ��ي في تطور الموس��يقى» فق��دم خالله
بحث��ان لكل من د .ياس��مين ف��راج ،ود .أيمن
صبحي ،وف��ي محور «المس��رح االس��تعراضي
بين الموروث والراواف��د الغربية» فقدم خالله
بحث��ان أيض��ا لكل م��ن د .تامر فاي��ز ،ومحمد
جم��ال إبراهيم ،وفي محور «أث��ر خطاب الناقد
ف��ي تش��كيل االتجاه��ات النقدية المس��رحية
وتطوره��ا» فقدم في��ه بحثان لـ د .س��يد على
إس��ماعيل ،ود .محم��ود س��عد ،وآخ��ر المحاور
الفرعي��ة كان تح��ت عن��وان «جدلي��ة الكتابة
والنقد :وقدم خالله بحثان لكل من د .أس��امة
أبو طالب ،ود .أحمد عبد الحميد.
وش��ملت الجلس��ة الختامية تقديما لـ«حوصلة
المؤتمر» لكل من الناقد أحمد خميس والناقد
خالد رس�لان والناقد محمد مس��عد ،وبحضور
د .س��امح مهران رئيس اللجنة وعضو مجلس
األمناء ،ود .س��يد علي الس��يد منس��ق اللجنة،
والفنان غنام غنام رئيس لجنة اإلعالم بالهيئة
العربية للمس��رح ،وبحضور نخبة من الباحثين
واألكاديميين المصريين.
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وصل إعادة اكتشاف الماضى

يضع الباحثون نصب أعينهم
مسألة «العقد االجتماعي»
التاسع عشر ،وأن معظم األبحاث قد رصدت حركة
المسرح المصري بشكل تاريخي.

تطور اللعبة الدرامية

خال

رس
د
الن

مد

مح

فيم��ا أش��ار الناقد أحم��د خمي��س للندوات
التي قام بمتابعتها والمتعلقة بموضوع
المسرح الكوميدي المصري في ضوء
نظريات الضح��ك ،والتي تعرض
لها الباحثون خالل مناقش��ة
أبحاثه��م ،حي��ث ق��دم د.
أحم��د عب��د ال��رازق أب��و
الع�لا بحثا حول مس��رح عزيز
عيد منذ عام  1907بمس��رحيته
«ضرب��ة مقرع��ة» عل��ى مس��رح دار
التمثيل األعظم ،التي ش��هدت أول ظهور
احتراف��ي لممثلين مصريين مثل أحمد فهيم
ومحم��د نجم ،وفي العام نفس��ه ش��هد قيام أول
فكرة لتقديم المس��رح الكومي��دي ،وهو العام
الذي ش��هد أيضا قيام األح��زاب المصرية،
وقيام فرقة أمين صدقي وعلي الكسار
اللذي��ن يمث�لان أهمي��ة كب��رى
ف��ي المس��رح المص��ري ،وأن
اله��دف الرئيس��ي من هذا
البحث ه��و تقديم خالصة
للمسرح المصري في تجربة
الكوميديا.
أم��ا عب��د الكري��م حج��راوي فورقته
البحثية س��لطت الضوء على المسرحيات
الكوميدي��ة من منظ��ور نظري��ات الضحك،
وكشفت الدراسة عن كيفية استعانة المصريين
بالكوميديا كوسيلة للتنفيس ،كما كان لشخصية

مس
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سامح مهران :كنت أتمنى أن

عد

ق��ال الناقد خالد رس�لان :إن الهدف من نش��أة
فكرة المؤتمر «هم��زة وصل ونقد التجربة» منذ
بدايت��ه وحت��ى اآلن ،كان ه��و إع��ادة النظر في
مرحلة بدايات ونشاة المس��رحي العربي ،وليس
مجرد تجميع تاريخ��ي أو مجرد معلومات تاريخية
كتبت في مراجع .والحقيق��ة ،إن الهدف من هذا
المش��روع هو هدف س��ام ويمكن أن تكون تلك
ٍ
البدايات س��يطر عليها مجموعة م��ن الخطابات
المرتبط��ة بمراك��ز ق��وى ،وقد تك��ون خطابات
ذكوري��ة أو أبوية أو مرتبطة بجان��ب واحد دون
النظر إلى الجوانب األخرى للمجتمع.
وتابع قائال :وبالتال��ي ،إننا من خالل هذا الهدف
الرئيس��ي نحن نعيد اكتشاف الماضي من جديد
لنعرف أين نقف وما هي مشكالتنا لنتجاوزها في
المستقبل ،وليس مجرد التلقي السلبي أو تجميع
المعلومات واألبح��اث التي تعتم��د على اإلعداد
من خالل المراجع والمصادر السابقة .والحقيقة،
حينما نتحدث عن هذه الفلس��فة نجد أننا في أمر
ش��ديد الخط��ورة ،وذلك ألننا نتناول المس��رحي
المصري ،وذلك ألن المسرح المصري تحديدا من
أكثر الموضوعات الت��ي ُقتلت بحثا ،من الباحثين
العرب والمستش��رقين ،فهناك زخم واس��ع جدا
من المراج��ع والوثائق التاريخي��ة المرتبطة
بالبحث العلمي ،وهنا يجد الباحث نفسه
أم��ام تح��دٍ كبي��ر ،أو أمام تس��اؤل
كبي��ر أال وه��و – ما ه��و الجديد
الذي س��يقدم الباح��ث فيه؟
 حيث اس��تطاع المسرحياس��تيعاب كل التج��ارب
بم��ا فيه��ا التج��ارب العربية،
وذلك ألن الدول��ة المصرية دولة
مؤسس��ية ولديها استطاعة كبيرة في
اس��تقبال التجارب الولي��دة وتجعلها أكثر
رسوخا.
وعن األبحاث التي تناولتها المحاور الفكرية ،أكدا
رسالن على أن أغلب األبحاث انصبت على النص
المسرحي ،التي كانت تمتاز ببساطتها ،والذي ال
يتحمل المناهج العميقه والحديثة التي يمكن أن
نستخدمها ،لذلك من الممكن أن يقع الباحث في
ف��خ عدم قدرته على تحليل الن��ص في حد ذاته،
وإنما يقوم بتحلي��ل المضمون العام للنص ،في
سياق أكبر وأشمل ،من منظور الثقافة المصرية،
كما أن هناك إش��كالية أكبر ،وه��ي عدم االتفاق
حت��ى اآلن على تاريخ نش��أة المس��رح المصري،
وأن المؤتم��ر الفكري قد حدد الفت��رة التاريخية
منذ عام  1905وحتى ع��ام  ،1952وأن البداية
ارتبطت بنش��أة فرقة س�لامة حجازي ،ويجب أن
نجلس على مائدة بها جلس��ة علمية محددة تقر
التاري��خ ،الذي أرجع��ه البعض إلى أواخ��ر القرن

البربري النمطية التي كتبها أمين صدقي وبديع
خيري والت��ي قدمها الفنان علي الكس��ار ،أهمية
كبرى في هذا المجال.
كم��ا تط��رق أله��م النتائج الت��ي توص��ل إليها
الباحثون من خالل هذا المحور ،والتي كان أهمها
أن أمين صدقي وعلي الكس��ار ل��م يلقيا اهتماما
من قب��ل الباحثي��ن والنق��اد يتس��اوى مع حجم
عطائهما في هذا المجال.
وكانت آخر الموضوعات التي تحدثت عن المسرح
الغنائي لـ د .ياسمين فراج وبحث د .أيمن صبحي،
حيث اس��تطاعت د .ياسمين فراج من خالل بحثها
أن تط��رح تط��ور اللعب��ة الدرامي��ة في المس��رح
الغنائي وكيفيفة نش��أتها ،حيث إنها أرجعت ذلك
للرجعية الدينية التي خرج منها الموسيقيون وهي
الكتاتي��ب والمش��ايخ الذين تربوا عل��ى أيديهم،
كم��ا أش��ارت خ�لال بحثها حول مس��رح الش��يخ
س�لامة حجازي ،وأن التط��ور الحقيقي الذي حدث
للمس��رح الغنائي المصري مع وجود الش��يخ سيد
دروي��ش الذي قام بعمل نقلة كبيرة من الش��كل
المونوتوني إلى الشكل البولوفوني والهارموني.

هناك جهد توثيقي

فيما أش��ار الناقد محمد مس��عد ،حول أهم النقاط
التي تم التقاطتها خالل متابعته للمحور الفكري،
إل��ى أن الفت��رة م��ن  1905وحت��ى 1952
تنقسم إلى ثالث مراحل ،فهناك المرحلة
األول��ى تبدأ منذ ع��ام  1905وحتى
الحرب العالمية األولى ،والمرحلة
الثاني��ة هي مرحل��ة ما بعد
الح��رب العالمي��ة األول��ى
وحت��ى  ،1930والمرحل��ة
الثالثة هي ما بعد .1930
وتاب��ع مس��عد أن المرحل��ة األولى
كانت فيها محاولة التأس��يس للمس��رح
المص��ري ،والمرحل��ة الثاني��ة ه��ي مرحلة
الث��ورة ،فكانت أكثر نضجا وأكث��ر انفتاحا وأكثر
جرأة ،وليست مجرد محاولة للتأسيس وإنما لوضع
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قواعد جدي��دة للفكرة ،أما المرحل��ة الثالثة وهي
مرحل��ة األزمة االقتصادية وه��ي المتعلقة بعودة
المجتمع لالنغالق مرة أخ��رى ،وأن معظم األوراق
خاص��ة المتعلقة بالمجال الموس��يقى ،كانت أكثر
دقة من ضمن األبحاث التي قدمت ،ومنها ما أثاره
د .س��امح فايز من خالل ورقته البحثة التي تناولت
موض��وع «الديالكتيك» وهو توصي��ف المفهوم،
وأن هذا المفهوم من الممكن أن نضعه كأساس
ونتح��رك من خالل��ه ،وكقاعدة أساس��ية لمحاولة
تفه��م هذه المرحلة التي يمك��ن أن نطلق عليها
في لحظة من اللحظات أنها الصراع بين الموروث
والواف��د أو بين األصال��ة والمعاصرة ،والتي تقوم
باألس��اس على حالة الص��راع االجتماع��ي ،والتي
نشأت في لحظات ما.
وف��ي بحث محمد جمال إبراهيم س��نجد مجموعة
م��ن الثنائيات أظهرت تجليات لهذا الصراع ،التي
تتجل��ى في التغيرات التي ط��رأت على أعمال
س��يد دوريش والتحول الموس��يقي لبناء
هوية وطني��ة مختلفة والتخلص من
هيمن��ة المط��رب الف��رد وبروز
الص��وت الجماع��ي ،وهو ما
أظهرت��ه د .ياس��مين فراج
خ�لال بحثها وأش��ارت إليه
بنسبة  %27من ظهور الصوت
الجماع��ي ال��ذي يُعد تغي��را حقيقيا
ومؤش��را عل��ى التح��والت االجتماعي��ة
واألسلوب المسرحي.
وأش��ار إلى أن موض��وع الص��راع االجتماعي قد
تناول��ه د .أحمد عبد الحميد خالل بحثه ،وأن هذه
اإلشارات كانت جزءا من حركة الصراع االقتصادية
واالجتماعية والسياسية داخل المجتمع ،كما أظهر
البحث األخير فكرة التعددية الثقافية التي قدمها
د .أسامة أبو طالب.
وأكد عل��ى أن فكرة الظاهرة المس��رحية من عام
 1905وحتى عام  1952كانت قائمة باألس��اس
على فكرة حضور األصوات المختلفة ،س��واء كانت
خ

مي
س

أصوات اجتماعية أو سياس��ية ،باإلضافة إلى حالة
من القبول طوال الوقت.
واختتم مس��عد بأن هناك جه��دا توثيقيا كبيرا تم
وق��ام عليه أس��اتذة أج�لاء ،وأن المرحل��ة تميزت
بوجود حالة من السيولة.
ق��دم الفنان غنام غنام الش��كر ل��كل الباحثين
المش��اركين بالمؤتمر الفك��ري في الدورة
الحادية عش��رة ،حيث قال :إننا سنترك
المج��ال للباحثي��ن لم��دة ش��هر
بع��د انته��اء المهرج��ان لكي
يع��ودوا إل��ى أبحاثه��م،
وذل��ك إلعطائه��م فرص��ة
للمراجع��ة والتصويب وإعادة
النظر والتجويد ،ألن هذه األبحاث
ستصبح مرجعية فيما بعد.
وأكد غنام أن هذه هي الحلقة األولى في
المحور الفكري ،التي س��يتم اس��تكمالها
بحلق��ات ثاني��ة وثالثة ،وس��يتم اإلعالن
عنه��ا الحق��ا ،وأن اللجن��ة العلمي��ة
قائمة على ه��ذا المؤتمر لنصل
بالق��راءات النقدي��ة حت��ى
اللحظة التي نعيشها وربما
س��نعلن عنها نهاي��ات هذا
الع��ام ،مؤك��دا على أنه س��يتم
تدراك كل ما ل��م ندركه في برنامج
الحلق��ة األول��ى ف��ي الحلق��ات الثاني��ة
والثالث��ة ،مش��يرا إلى أن جمي��ع االقتراحات
الت��ي قدم��ت س��تضعها الهيئة نص��ب عينها،
مقدما الشكر لكل المشاركين في المحاور الفكرية
سواء كانوا باحثين أو متابعين وإعالميين.

غنام غنام :سنترك المجال
للباحثين لمراجعة أبحاثهم في
خالل شهر بعد انتهاء المهرجان

وقال د .س��امح مه��ران إنه كان يتمن��ى أن جميع
األبحاث تبدأ من فكرة «العقد االجتماعي» ،خاصة
وأن تل��ك الفت��رة التي حددته��ا اللجن��ة العلمية
للمؤتمر «هم��زة وصل» ،والتي كان��ت تمتاز بها
تلك الفترة ،ومن هنا كانت تنش��أ فكرة الجدل أو
«الديالكتيك» الذي أش��ار إليه د .أس��امة أبو
طال��ب ،وأن العق��ود االجتماعي��ة تحيل
الباح��ث إل��ى متوس��طات للق��راءة
ومن أه��م متوس��طات القراءة
ه��ي فك��رة الخط��اب ،وهو
الشكل المادي األكثر بروزا
لآليديولوجي��ا ،وم��ن هنا كنا
نستطيع تحديد مواقع األطراف.
وتابع مهران أن من متوسطات القراءة
األخرى التي يمك��ن العمل عليها هي قراءة
النص ،ولي��س المكتوب عنه فق��ط ،وذلك ألن
قراءة النص تعطي إجابة حاس��مة ونس��تطيع من
خاللها عمل إعادة بناء للمش��هد المسرحي كبنية
افتراضية.
كما ن��وه مهران عن نش��أة الميلودراما حيث قال
إن نش��اة الميلودراما بدأت م��ع كل حاالت الجدل
كصيغة للتواصل وكصيغة للمساومة والمصالحة
بين جمي��ع األط��راف ،فهي وثيق��ة مصالحة بين
الطبق��ات الغني��ة والطبق��ات الفقي��رة ،فنجد من
هن��ا أن كل ش��يء مرتب��ط بالعق��ود االجتماعية
وتحركاتها.
وأش��ار إلى أننا لم نلجأ خ�لال األبحاث إلى تطبيق
المناه��ج العلمية الحديثة على مواد قديمة ،وهذا
خطر جس��يم ،يجعلن��ا نعيد إنتاج م��ا قيل في كل
لحظ��ة ،وهنا نجد أن هن��اك اختالفا بين التأريخية
والتاريخية ،فالتأريخية تقوم على تأمالت ونظرات
نقدي��ة ،والتاريخية تعتمد عل��ى التوثيق ،واألخطر
هن��ا هو اس��تخدام عدد م��ن المصطلحات ،بدون
وعي كامل بمعناها ،حيث أشار إلى أن هناك فروقا
بين كلمة «نس��وية» وكلمة «نس��ائية» ،حيث إن
مصطل��ح «نس��وية»  Feminismه��و مصطلح
سياس��ي وال يمكن أن يكون معبرا عن المرأة في
المس��رح ،وأن المصطلح األقرب إلى المس��رح هو
«الصوت النسوي».
واختتم د .س��امح مه��ران تعقيبه عل��ى الندوات
الفكرية بتقديم الش��كر للهيئة العربية للمسرح
وإتاحته��م الفرصة للباحثي��ن المصريين لإلدالء
بدلوه��م في مس��رحهم ،مش��ددا عل��ى ضرورة
العودة مرة أخرى لألبحاث وإعادة النظر فيها.
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الرحمة
بين النكوص والمواجهة
د .محمد خير الرفاعي
مما ال شك فيه أن مجال تحليل العرض المسرحي
يحتاج إلى تفعيل السياق االجتماعي وأفق التوقع
والقصدية وصوال إلى طبيعة العرض وأهدافه.
ثم تأمل المحتوى السردي وربطه بمفهوم
الخيال لصناعة المعنى وتجميع العالمات الدالة.
اجتهد العرض في تقديم فكرته من خالل
إخضاع أدواته في البناء للوقوف على تفاصيل
المحتوى بين دال ومدلول لتفعيل عناصر
الفرجة.
كثيرة هي األسئلة بين ما هو موجود وما هو
ممكن وم��ا هو متوقع ،وبينها جميعا تطل
علينا مسرحية (الرحمة) من المسرح الكويتي
لنتقاطع معها أو نتوقف أمامها أو نتبناها بحال
من األحوال أو لتقدم للمشاهد مقترحا مسرحيا
زمانيا ومكانيا.
بكل الحب واألمل وتطلعات الفريق نحو األفضل
دائما.
وعليه سوف أتناول مسرحية (الرحمة) من خالل
مسارين يشكالن كلية البنية المسرحية.
أولهما :مسار النص المكتوب.
ثانيهما :مسار النص المشاهد (نص العرض).
أوال :مسار النص المكتوب.
حظيت هذه الدورة لمهرجان المسرح العربي
في مصر بنصين اثنين للكاتب المسرحي (عبد
األمير الشمخي) ،أولهما نص مسرحية (نساء بال
مالمح) من إخراج األستاذ إياد الشطناوي من
األردن ،وثانيها نص مسرحية (الرحمة) لألستاذ
فيصل العبيد موضع الدراسة.
يضعنا المؤلف أم��ام فكرة العزلة وانتظار
المساعدة من اآلخر من خالل تداعيات الذات
المتشظية بصورة شخوص تجوب فضاء المكان
والزمان المنشود (خطاب الظل).
محور الفعل هو محض افتراض كائن قابل
للتجاذب أو التقاطع أو الحياد من حيث هو مقترح
لمنطقة (الضمير الغائب) الذي يصر على العودة
إلى الحياة (بضمير حاضر) ،حيث كان مغيبا
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بدافع من التقاعس أو الهروب أو عدم القدرة
على خلق التواصل اإلنساني الراقي المنشود.
ال شك أن المؤلف يضع الشخوص بتداعياتها
الدرامية أمام أسئلة افتراضية جدلية تخدم
الهدف األعلى للوقوف على الوجود الفاعل
لقيمة حضور اإلنسان حضاريا وإنسانيا وفكريا
لخدمة فكرة التداعي في ظل حراك مرن متعدد
األه��داف وال���رؤى ،مما يضع المشاهد أمام
مواجهة فرضيات الحضور للرد على سؤال مفاده
(ماذا تتوقع أن يكون نوع الحديث بين شخص
وضميره العائد؟).
ما الذي نتخيله إذا ما رفع الستار عن المكنون؟
وهنا أرى أن النص قد حل فكريا في منطقة
الرفيق المالزم الذي ال تستطيع التنصل من
مصاحبته عبر مسيرة الحياة.
حار الكثير في وصفه فقالوا عنه (البوصلة) أو
الشمعة في قلب اإلنسان تؤلم بحرارتها إال أنها
تنير الطريق كشعاع في أعماق النفس البشرية
أو جرس إنذار مبكر.
وفي معجم المعاني جاءت كلمة (ضمير) للداللة
على االستعداد النفسي إلدراك الخبيث والطيب
من األعمال واألقوال واألفكار والتفرقة بينهما
واستحسان الحسن واستقباح القبيح منها.
إذن ،هناك تقارب منشود من قبل المؤلف لوضع
المشاهد أمام ما يبديه اإلنسان من استقامة
وعناية وحرص ودقة في قيامه بواجبات مهنته.
أما عن تأنيب الضمير أو عذاب الروح ،فقد قصد
فيه شعور الفرد بالندم الرتكابه خطأ ما ،وقدرته
على التمييز بين الحق والباطل .ولعل هذه
المنطقة قد أصابها المؤلف بدقة في طرحه
الفكري للمحتوى الدرامي.
ولقد قدم الفالسفة فهما للضمير بأنه مركب
من الخبرات العاطفية مؤسس على فهم
اإلنسان لتلك المسؤولية الواقعة على عاتقه
إزاء مجتمعه وتقديره له.
وعليه ،أحال نص المؤلف إلى اختصار اإلجابة

بـ(من ومتى وأين وماذا وكيف وك��م )...لكي
ينهض اإلن��س��ان بضعفه وقلقه م��ن فعل
النكوص إلى فعل المواجهة والخالص.
ثانيا :مسار النص المشاهد (نص العرض)
بجهد جماعي متجانس عرض مخرج العمل
األستاذ (فيصل العبيد) لمفهوم المنظومة
الحركية للممثل عبر مستويات لها عالقة في:
 - 1زمن الشخصية (اآلن).
 - 2زم����ن ال��ش��خ��ص��ي��ة
ف����ي (ال����وه����م
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المفترض).
 - 3زمن الشخصية في (الماضي).
تداخلت تلك األزم���ان عبر ص��ور متقاطعة
متداخلة من خالل توظيف قدرات األداء لبعض
الممثلين المادية والحسية للوصول إلى وحدة
الزمن الواحد ،واتضح ذلك من خالل العناصر
والجزئيات المكونة للعرض من الناحية المادية
والفكرية حيث اعتمدت إبراز تدرجات الصراع
المفضي إلى تأزمه ومن ثم تعقيده حتى لحظة
انفجاره وطبيعته االفتراضية ذات العالقة بفضاء
المكان ووجود المشاهدين بلغات كالمية وغير
كالمية.
وهو ما أسس له مخرج العمل بتوزيعه الجغرافي
لمكونات المنظر المسرحي طبقا لبنية النسق
الجمالي ال��ذي فرضه ال��ت��وازن بين الفكرة
والشكل لكشف طابع الحدث والمسكوت عنه
لتأكيد النزعة الطبيعية للقيمة اإلنسانية.
وت��ج��در اإلش���ارة إلى
م��ج��م��وع��ة من
الصور التي
ت���واف���رت
داخ���ل حيز
ال���ع���رض

المسرحي وهي:
 - 1صورة الفضاء المتحرك وسلطة الحوار:
حيث تحرك المسرح بواسطة الكتل البشرية
(الممثلون) وكتله الجامدة من إكسسوار وضوء
ونحوها.
 - 2الصورة الجسدية العادية :حيث ظهر
الجسد بشكل مطلق وكلي مما قلل نوعا ما من
الدالالت السيميائية ذات البعد المفتوح على
التأويل.
 - 3الصورة الجسدية المحجبة :حيث ظهر من
خالل الجسد المحجب بلباس فضفاض اكتسى
فوق الخشبة طقسا ثقافيا ومعرفيا محددا.
 - 4الصورة الجسدية المكثفة نفسانيا :وقد
حضرت في العرض من خالل تأجج العواطف
المتبادلة بين الشخوص في دائ��رة الفعل
الواحد ،وعليه ج��اءت الصورة الميزانسينية
صورة إدراكية تؤطر لعنصر المشاهدةّ ،
شكلها
مخرج العمل باالتكاء إلى نص المؤلف وفعل
الممثل لخلق صورة مشهدية مرئية وبصرية
ذهنيا ووجدانيا وحركيا بشكل تصاعدي تقاطعي
لعرض الحدث وتحويله إلى دالة بصرية قولية
وضوئية وإيقاعية كالصورة اللونية من تضافر
عنصر (األزي��اء والمكياج والتشكيل) والصورة
الضوئية والصورة اإليقاعية الزمنية (الموسيقى)
والصورة الفضائية (تقسيم الخشبة وتوزيعها).
مما يقود المشاهد إلى إثارة التساؤل حول قوة
الصورة التي انطلقت من مفهوم التصديق
والتكذيب ومدى القدرة على استخدامها
داخ���ل جسم ال��ع��رض المسرحي
بمعناها الفيزيائي (االنعكاس) أو
(االنطباع الذهني).
من حيث طرح العرض لفكرة
العالقة الحسيّة بما يحيطنا
وصراع اإلنسان مع القوى
المحيطة التي تحاول
النيل من وج��وده في
تداخلية ذهنية مع
فكرة الضمير.
استخدم العرض
ال���م���ل���ف���وظ
الحواري على
ح���س���اب

التواصل غير اللفظي ،مما أدخله أحيانا في
منطقة التداعي السردي السمعي من خالل
الحركات الطبيعية أو المحاكاة للحركات
المستحدثة لحساب الجسد وتموضعاته
التشكيلية المسرحية.
ن��اور العرض ح��ول ف��رض لغة التواصل مع
المشاهد عبر لغات منفصلة في ذاتها متصلة
متداخلة بنسيج بنائي افتراضي لكي يجسد
ويفسر النص عبر اللغة المنطوقة وطرق األداء
القولي والحركي – المكرر أحيانا – من ممثل
آلخر لذات الدور وأحيانا لذات الممثل أو بين
ممثل وآخر ،فضال عن استخدام عناصر مسرحية
مثل الديكور والمالبس والموسيقى واإلضاءة
لتوكيد فرضية المكان المقترح.
لخلق ج��ودة االنسجام في العرض الحواري
الجماعي في محاولة للجمع بين متعة األداء
التمثيلي فوق الخشبة ومتعة التلقي.
ول��ق��د غ��ال��ى بعض الممثلين ف��ي إظهار
انفعاالتهم على افتراض أنهم يعيشون لحظات
الصدق التي تتطلبه الشخصية التي يجسدونها،
مما جعلهم يخرجون أحيانا عن المألوف.
فالمسرح صورة مرتبطة بالممثل والسينوغرافيا
والمتفرج الذي يشاهدها ،وبالتالي يجب أن
تكون قادرة على أن تمسرح النص وتحيله إلى
عرض في مكانه وزمانه المحددين.
والديكور قد يكون مختزال أي يمثل الجزء من
شيء متكامل وهذا االختزال أو التكثيف هو
الضروري لخدمة الفكرة ،وحتى الممثل قد يغيب
عن ذاته ويستأنف حضوره من خالل الشخصية
المجسدة ،وهذا التغيب جزئي إن صح لنا التعبير
قياسا بزمن العرض الكلي ذلك أن تكامل
عناصر السينوغرافيا في انسجامها تمنح العرض
المسرحي قيمته األساسية وتكامله وتقوم
بتأكيد الحركة بشكل أكبر وأدق وتساهم بشكل
أكيد في بلورة العرض.
إذن ،العمل المسرحي (الرحمة) هو عمل ناور
في منطقة اإلنسان الذي ال يعمل فحسب بل
يحلم أيضا بالسيطرة على كل مخرجاته يحلم
بأن يتمكن من تغير األشياء وتشكيلها في
صورة جديدة وبوسائل سحرية.
فالسحر في الخيال يقابل العمل في الواقع
فالفضاء المسرحي يبقى دائما فضاء للتخيل
مفتوح األفق نحو التأويل.
وف��ي ال��خ��ت��ام ،نقدر ذل��ك الجهد الجماعي
المتجانس بروح الجماعة الفاعلة إلنتاج عرض
مسرحي يحيط ب��أدوات��ه مما يحسب إيجابا
للقائمين على والدته نصا وعرضا.
فتحية اعتزاز وتقدير وعلى أمل اللقاء بعرض
قادم ألفق مفتوح على كل االحتماالت.
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قبل ختام مهرجان المسرح العربي بساعات

تجديد «التعاون المشترك» بين الهيئة العربية
للمسرح ورابطة السينوغرافيين الصينيين
كتب – باسم عادل:

ج��دد الكات��ب المس��رحي إس��ماعيل عب��د اهلل
األمين العام للهيئة العربية للمس��رح ،ويو بينج
رئيس رابطة السينوغرافيين الصينيين بمدينة
بيتشوان ،اتفاقية التعاون المشترك ظهر أمس
األربعاء  16يناير ،ضمن فعاليات الدورة الحادية
عشرة لمهرجان المسرح العربي ،والمقامة حاليا
بالقاهرة.
قال عب��د اهلل ف��ي مؤتمر صحفي إن الش��راكة
بدأت بين الهيئة والرابطة قبل عامين في دورة
المهرجان التي أقيمت بدولة الجزائر.
وأضاف أن الهيئة سعيدة بهذا التعاون المثمر،
الذي يتولى مس��ؤولية صق��ل مواهب الفنانين
م��ن مختلف أنح��اء الوطن العرب��ي ،عن طريق
تدريبهم على اإلضاءة والس��ينوغرافيا وتشكيل
ف��راغ المس��رح ضوئيا ،مم��ا يع��ود بالنفع على
هؤالء المتدربين ليصبحوا منارات فنية تشع في
أوطانهم بهدف ازدهار المسرح ودفعه لألمام.
وتاب��ع :عقدت الصي��ن دورة تدريبية في بكين
وغيره��ا م��ن المقاطعات ،ش��ارك فيه��ا الكثير
م��ن المتدربي��ن من الوط��ن العرب��ي ،واليوم
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يأت��ي التعاون الثان��ي من القاه��رة لعقد مزيد
من ال��ورش التدريبي��ة التي تع��ود بالنفع على
المسرحيين العرب.
وكش��ف ع��ن إقام��ة ورش��تين ف��ي اإلض��اءة
والس��ينوغرافيا عل��ى هام��ش فعالي��ات الدورة
الحالي��ة من مهرجان المس��رح العربي ،مضيفا:
اليوم نجدد الثقة في الرابطة باستمرار الشراكة
فيما بيننا.
وم��ن جانب��ه أش��ار ي��و بين��ج رئي��س رابط��ة
الس��ينوغرافيين بمدين��ة بيتش��وان ،إل��ى أن
التعاون مع الهيئة بدأ عام  2012وأنه س��عيد
باس��تمرار هذا التعاون وبالدعم المستمر الذي
تقدمه الهيئ��ة لكل محبي المس��رح في العالم
العربي.
وأك��د أن االس��تراتيجية التدربي��ة تق��وم على
تدري��ب المش��تركين بهدف إعداده��م ككوادر
فني��ة تمتلك الق��درة على نقل الخب��رات لبقية
المسرحيين في الوطن العربي.
ووجه الش��كر إل��ى وزارة الثقاف��ة المصرية لما
تبذل��ه من جه��ود إلنج��اح فعالي��ات مهرجان

المسرح العربي التي تستضيفها هذا العام.
وف��ي كلمت��ه ،ق��ال الس��يد صخ��ر المستش��ار
الثقافي للس��فارة الصينية ،إن تجديد االتفاقية
يعد بمثابة الس��ير الصحيح على طريق التبادل
الثقافي المنشود ما بين الشعوب ،وإن التعاون
م��ا بين دول��ة الصين والش��عوب العربية يعود
إلى زمن س��حيق لما بين الش��عوب من صفات
مش��تركة ،فهما يملكان حضارتي��ن عظيمتين
يمتد أثرهما في التاريخ.
وتاب��ع :المس��رح هو أب��و الفن��ون وأهمها على
اإلط�لاق ،ولذل��ك تأت��ي خط��وة االهتم��ام به
وتحقيق ش��راكات بين الدول من خالله خطوة
هامة ج��دا لالرتق��اء بالف��رد ثقافي��ا ووجدانيا،
ولذلك نح��ن ندعم ه��ذه الش��راكة ونقف من
خلفها لتذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها.
وفي نهاية حديثه ،وجه الشكر إلى الهيئة وإلى
إمارة الش��ارقة ممثلة في حاكمها س��مو الشيخ
محم��د ب��ن س��لطان القاس��مي للجه��ود التي
يبذلها من أجل دعم المسرح وازدهاره وتحقيق
التطور والتقدم له.
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قبل
األخيرة

 ..عن مسرحنا ومسرحيينا
محمد العوني

األحاديث التي تدور في كواليس وندوات ونقاش��ات مهرجانات المسرح في البالد العربية،
هن��ا أو هناك ،ال تخلو أو تكاد من صيحات الفزع والتذمر حول ما آلت إليه أوضاع المس��رح
العرب��ي من تدهور في بناه الفكرية واإلبداعية ،وما يعتريه من ترهّل في مضامينه ورؤاه
وأنساقه ،وابتعاده عن هموم الناس وأسئلتهم اليومية الحارقة .وفي حفل السكاكين هذا
ال يستثنى من الذبح أحد ،أكان فرخا ريشه من زغب ،أو طائرا مكتمل الهيئة ،جرّب وتدرّب،
أن أحاديث الكواليس والندوات هذه ليس��ت طارئة،
وخاض الغمار مرارا وتكرارا .والحقيقة ّ
وال جديدة ،وإنما هي خلية متورّمة في الجس��د المس��رحي العربي منذ نش��أته واستنباته
في ربوعنا ،منذ حروب التأصيل األولي التي خضناها ،والمعارك الضارية التي نشبت ،وعلى
أن االحتفالية والحلقةّ ،
وكل أش��كال
م��دى نصف قرن أو أكثر ،بين ش�� ّقين ،ش��قّ يعتق��د ّ
الس��مر والسهر واألفراح والتعازي ،ومجالس المدح والرثاء والهجاء هي جزء من أيقونتنا
المس��رحية التي ال بدّ م��ن حمايتها ورعايتها وتثبيتها ،في دوائر اليونس��كو ،كتراث
أن البحث في صحرائنا وفي
مس��رحيّ عربيّ أصيل ومكتمل ،ومجموعة ثانية تدّعي ّ
ثقافتنا الماضية عن مس��رح عربيّ ،إنّما هو أش��به بعملي��ة قيصرية المرأة نعرف،
مس��بقا ،أنّها ليس��ت حبلى ،وبين مش��رّق ومغرّب ،نبت هذا الجس��د المسرحيّ
العربيّ معلوال منهكا ،وترعرع مش��وّها متورّم��ا ،تتقاذفه األهواء واألمزجة ،بدءا
من تحديد ماهيته ودوره ،ووصوال إلى تس��مية وتوصيف الفاعلين فيه وصنّاعه،
فتبدّل الفاعل فيه إلى (مش��خصاتي وس��امر وم��ؤدي وحكواتي وس��امر) إلى أن
اس��تقر أخيرا ،وبعد رحل��ة مضنية من البحث والتمحيص ،إل��ى ّ
ممثل ،وهو ما دفع
(شهيد مسرح بني سويف) الدكتور صالح سعد إلى رفض هذه التسمية ،التي تحوّل
الفاعل( )actorمن بنيته ودوره ووعيه في المسرح الغربي إلى مجرّد ّ
ممثل أي نائب
فاعل في مس��رحنا العربيّ ،ويجوز س��حب هذا التوصيف الواس��ع الداللة ،على ّ
كل أشكال
ومش��اكل الممارس��ة المس��رحية عندنا (وعليك ،إذا أردت أن تبحث عن فع��ل َّ
مَث َل ،مثال،
في قواميس��نا ،ولس��ان العرب ،تحديدا ،فلن تعثر إ ّ
ال على حديث ش��ريف يقول“ :ال تُأكل
الممث��ول بها ،والممثول بها هي الدابّة وق��د جُدع أنفها أو أذناها) أو َ
(مَثل بالقتيل:
ن��كل بهَّ ،
ومَث َ
��ل بالقتيلّ :
ّ
أن الجدل في مثل ه��ذه المواضيع ال
نكل به تنكي�لا) ومع ّ
أن المسرح نبتة ديمقراطية غربية ،زرعت في أرض غير أرضنا ،وفي حضارة
ينتهي ،وبما ّ
غير حضارتنا ،وحتّى ولو أنّها ممثول بها عندنا ،فإنه ،ال مندوحة لنا ،وقد استوردناها فيما
اس��توردنا ،أن نرعاها ونس��عى إلى تخصيبها وتجذيرها في تربتنا ،علها تس��اعد على بناء
مدينة مغايرة تصنع إنس��انا مغايرا يبدل األفعى التي في فمه إلى لسان ومحاكم التفتيش
التي في صدره وفي عينيه إلى بصر وبصيرة ،فالمسرح اكتشاف إنساني فذ سيقودنا حتما
إلى المدنية والمدينة ،ويبدل سلوكنا وأحاديث كواليسنا وندواتنا.
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