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لماذا المسرح!!... وهل ما زال هناك عاقل بعد كل هذه القرون من المسرح يمكن أن يسأل مثل هذا 
السؤال؟

نعم يا س��يدي، أنا هذا المجنون الذي يس��أل... فأنا من المؤمنين بأن على اإلنسان أن يضع بين 
الحين والحين ما يعتقده تحت مجهر األس��ئلة ليختبر مدى صحته. فلربما فسد هذا الذي يحفظه 

عن ظهر قلب، ولربما حوله غبار االعتياد والروتين إلى جبل من جمود.
لذلك سأظل أسأل كل حين: ما المسرح؟ ما طبيعته؟ ما جدواه؟ وكيف نجعله مالئما لما نحياه 

من حياة تفاجئنا كل يوم بتغيير مدهش؟
إذن، فس��ؤال )ما المس��رح ولماذا؟( بالنس��بة لي ليس س��ؤاال في المطلق، لكنه سؤال 

يحتمه ما نراه اآلن من مس��رح ومن واقع في اآلن نفسه. هو سؤال تحتمه الرغبة في 
أن يكون مسرحنا أفضل من أجل أن يكون واقعنا أفضل، فهكذا أفهم دور المسرح 

بل والفن بشكل عام.
ولربما إذا ما عاودنا النظر إلى ما نصنعه من مسرح )طوال سنوات تمتد ربما إلى 
البداي��ات( قد نكتش��ف أننا ما زلنا ندور في فلك األولي��ن، وإن حاولنا تزيين هذا 
القدي��م بألعاب فرضتها علينا تقنيات العصر الحديث. أق��ول ربما، فأنا أيضا من 
المؤمنين بأن اإلجابات الس��هلة تفسد األسئلة الصحيحة، كما قد تفسد األسئلة 

الخاطئة الحياة نفس��ها. لذلك ال أتمنى أكثر من أن يكون س��ؤالي )ما المس��رح؟( 
سؤاال صحيحا في الوقت الصحيح.

ولعل مناس��بة المهرجان العربي، ذلك الذي يفترض أن��ه تجميع ألفضل ما أنتجناه طوال 
العام عبر دول وجهات إنتاجية مختلفة، هو المناسبة األوفق لطرح السؤال. فهذه بضاعتنا 

ردت إلين��ا فلننظ��ر إليها بعين المتأمل لعلنا نكتش��ف أن فهمنا للمس��رح لم يعد هو 
الفهم الصحيح كما كنا نتصور.

ولتحقي��ق هذا الفع��ل – فعل تأمل بضاعتن��ا التي ردت إلينا – علين��ا أن نتفق أوال على 
ض��رورة ه��ذا الفعل، واقترح أن يعلن )ربما في الدورة المقبلة( عن حلقة بحثية تس��تهدف هذا 

التأمل الذي يتحدد في إعادة النظر إلى ما نظن أنها بديهيات: ما المسرح؟ كيف هو مسرحنا؟ لماذا؟ 
ما الدالئل؟ وما سبيل التغيير؟

وأخيرا... فلنتذكر معا مقولة بريخت العظيم... »ليس ش��رطا أن تظل األشياء على ما هي عليه ألنها 
كذلك اآلن«.

فهل نفعل؟

المسرح.. لماذا؟
محمد الروبي

افتتاحية
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في افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان المسرح العربي

صوت حر عربي.. ال صدى غربي وال شرقي

على مسرح قاعة أوبرا القاهرة، وبحضور مصري وعربي الفت، بدأت وقائع افتتاح الدورة احلادية عشرة ملهرجان املسرح العربي 

على أنغام األغنية ذات الداللة واملتسقة مع احلدث الفني العربي الكبير “وطني حبيبي الوطن األكبر” تشدو بها أصوات شابة 

من اجلنسني. ويف اخللفية تتالحق صور املبدعني العرب من أجيال مختلفة .ليصنع الصوت مع الصورة مع احلضور البشري مزيجا 

يزيد من حرارة اللقاء ويبث فى األرواح حنيًنا وشوًقا للحلم الذي لم ميت يوما وإن غيبته سحابات عابرة.

 افتتاح يليق باحلدث، مهرجان عربي للمسرح يخطو نحو جديد بعد أن ترسخ بعشر دورات سابقة كانت بداياتها من هنا، من 

القاهرة. وها هي العشرية اجلديدة تنطلق مجدًدا من هنا، من القاهرة. 

د. إيناس عبدالدايم: مصر همزة وصل ال تنقطع.. وجسر تعبر عليه قوافل التنوير
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نج��ح المخ��رج خالد ج��الل أن يمس��ك بتالبيب 
المعنى بصورة فنية تعكس ببس��اطتها اآلسرة 
عم��ق الدالل��ة. فم��ا أجم��ل أن نذك��ر بعضن��ا 
البع��ض، واآلن وهنا )ف��ي القاه��رة( بأننا أبناء 
وط��ن واحد، نتح��دث لغة واح��دة،، نحلم حلمًا 
واحدًا لن يتحقق إال بخطوة الوعي الذي يمنحنا 

إياه سيدنا المسرح.
 وم��ا أجم��ل أن يختت��م الحفل بصع��ود قامات 
المس��رح المصري على خش��بة المسرح يتلقون 
تكريمًا مس��تحًقا من وزيرة الثقاف��ة المصرية 

ومن أمين عام الهيئة العربية للمسرح.
ليلة رائعة، واس��تثنائية، عاشتها القاهرة أمس، 
الخمي��س 10 يناير الحالي، حي��ث انطلقت من 
المس��رح الكبير ب��دار األوب��را ال��دورة الحادية 
عش��رة لمهرجان المس��رح العربي الذي تنظمه 
الهيئ��ة العربي��ة للمس��رح، بالتعاون م��ع وزارة 
الثقاف��ة المصري��ة، تح��ت رعاي��ة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، وامتأل المسرح عن آخره بفناني 
المس��رح والمثقفين المصريين والعرب الذين 

احتفلوا بتدشين الدورة الجديدة للمهرجان.
الدورة افتتحته��ا وزيرة الثقاف��ة د. إيناس عبد 
الدايم، وإسماعيل عبد اهلل األمين العام للهيئة 

العربية للمسرح.
حف��ل االفتت��اح ال��ذي أخرجه خالد ج��الل، وجاء 
مبه��رًا، تضمن كلمات لوزي��رة الثقافة، وأمين 
عام الهيئة، وكلمة المس��رح العربي التي ألقاها 
الفنان الجزائري سيد أحمد أقومي، كما تضمن 
عرض فيلمين تس��جيليين، أحدهما عن الهيئة 
العربية للمس��رح، واآلخر عن ش��خصية صاحب 

كلمة اليوم العربي للمسرح.
وكرم المهرجان خالل االفتتاح 25 فنانًا وكاتبًا 
مسرحيًّا مصريًّا، هم: أشرف عبد الغفور، سميحة 
أيوب، سهير المرشدي، س��ميرة عبد العزيز، د. 
س��مير أحمد، نعيم��ة عجمي، د. نج��اة علي، د. 
نبيل منيب، عزت العاليلي، رشوان توفيق، جالل 
الش��رقاوي، ثناء شافع، سمير العصفوري، فهمي 
الخولي، يحيى الفخراني، محمود ياس��ن، سمير 
غانم، آمال بكير، عبد الرحمن أبو زهرة، د. كمال 
الدي��ن عيد، ليني��ن الرملي، محم��ود الحديني، 
نبيل الحلفاوي، د. هدى وصفي، يسري الجندي.

ف��ي كملتها رحبت د. إيناس عب��د الدايم وزيرة 
الثقاف��ة بضي��وف المهرجان من المس��رحيين 
والنقاد واإلعالميين، مؤكدة سعادة المسرحيين 
والمثقفين المصريين باحتضان الدورة الحادية 

عشرة للمهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح 
السيس��ي، ومشيرة إلى أن احتضان هذه الدورة 
م��ن المهرجان يؤك��د أن مصر تحتف��ي بالفن 
العربي في ش��تى مجاالته، ألنه كان، وس��يظل، 
همزة وصل ال تنقطع، وجسرًا تعبر عليه مواكب 

اإلبداع والتنوير واالبتكار.
وأعرب��ت د. إين��اس ع��ن س��عادة وزارة الثقافة 
بالتع��اون م��ع الهيئ��ة العربية للمس��رح تحت 
رعاية س��مو الشيخ الدكتور س��لطان بن محمد 
القاس��مي، عضو المجلس األعلى للدولة، حاكم 
الش��ارقة، مؤس��س الهيئ��ة العربية للمس��رح 
ورئيس��ها األعلى، مثمنة ما يقدمه من دعم غير 
مس��بوق للمس��رح والثقافة عمومًا ف��ي وطننا 

العربي.
قال��ت الوزي��رة إن إقامة الدورة الحادية عش��رة 
ألكبر مهرجان مسرحي عربي في قلب القاهرة، 
داللة على مكانة مص��ر، وما تتمتع به من أمن 
وأم��ان، وثقة ف��ي أن جمهورها مح��ب للثقافة 
عمومًا وللمس��رح بصف��ة خاص��ة، متوقعة أن 
تش��هد فعاليات المهرجان حض��ورًا جماهيريًّا 
واهتماما إعالميًّا كبيرًا نظرًا لمكانته وأهميته.

من جانبه، قال الكاتب المسرحي إسماعيل عبد 
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اهلل، أمين ع��ام الهيئة العربية للمس��رح: نحن 
اليوم ندشن الدورة الحادية عشرة من مهرجان 
المسرح العربي، في القاهرة، القاهرة التي منحت 
له��ذا المهرجان ش��هادة ميالده ع��ام 2009، 
وراح باألم��ل والعم��ل يطوف األقط��ار العربية، 
ويراكم النجاحات، يعود من جديد ليش��رب من 
نيلها العظيم )ألم يقولوا من يش��رب من نيلها 

ال بد أن يعود؟!!(
أضاف أنها الدورة الحادية عشرة من المهرجان 
الذي تجاوز ما تفرضه مفردة مهرجان من شكل 
ومضم��ون ألن الحل��م كبي��ر، والنظ��رة بعيدة، 

وألننا »ال نرضى بغير النجوم بدياًل«.
وجه كالمه إلى المسرحيين قائاًل: 

يا أهل المسرح!
ل��م يكن »بتاح« إله الفن ينحت كل ما أبدع في 
مصر الفرعونية إال ليس��جل للتاريخ أن الفن هو 
اللغة الباقية والش��واهد المؤب��دة على حضارة 
أهدت العالم روائع العمارة والموسيقى والرسم 
وفن��ون التعبي��ر، وها نح��ن اليوم بي��ن أحفاد 
»بت��اح«، في مص��ر العروب��ة وقلبه��ا النابض، 
حجيجً��ا مس��رحيًّا من كل حدب وص��وب، جئنا 
لنرفع في نيلها ش��راع المسرح، لنوقد في ليلها 

أنواره، ونرفع على خشباتها ستاره.
ق��ال عبد اهلل إنه الي��وم العربي للمس��رح، هذا 
اليوم الذي ندش��ن فيه دورتنا الحادية عش��رة 
م��ن مهرج��ان المس��رح العرب��ي، ندش��ن فيه 
فعالي��ات تقدح زناد العق��ل، وتفتح نوافذ القلب 
وتدوزن أوتار الروح، وتنصِّب المس��رح س��يدًا 
في س��بعة أيام وس��بع لياٍل يواصل فيها مئات 
المسرحيين تفاعلهم ويظهرون إْقدَامَهم في 

اجتراح الجديد والمتجدد، يبنون صرحًا للجمال 
ويحلقون نحو ذرى الخيال ليبش��روا بالذي ال بد 

أن يأتي.
وهنا أعبر عن اعتزازنا بس��يد رس��الة هذا اليوم 
في هذا الي��وم، الفن��ان الجزائري الكبير س��يد 
أحمد أقوم��ي، الذي ينضم إلى موكب العالمات 
المس��رحية العربية، نصغ��ي لخطابه النابع من 

تجربته الفنية واإلنسانية التي نحترم.
أض��اف عب��د اهلل: طوب��ى للنّق��اش والريحاني، 
لفاطمة رشدي ويوس��ف وهبي.. طوبى لمنيرة 
المهدي��ة وس��يد دروي��ش وبي��رم التونس��ي، 
لإلبياري والكسار.. طوبى لزكي طليمات وجورج 

أبيض.. طوبى لكل أولئك الذين لوال جهودهم 
لم��ا كن��ا نق��ف اآلن هن��ا، نقف ألن له��م دينَ 
االعت��راف في أعناقن��ا، و»الكلمة دي��ن من غير 

إيدين.. بس الوفا ع الحر«.
والوف��اء لغتنا وجس��ر محبتنا لخمس وعش��رين 
قام��ة مس��رحية نكرمه��م الي��وم لنك��رم من 
خاللهم تاريخ المس��رح المصري وكل حبة عرق 

لمسرحي ولنكرم أنفسنا بتكريمهم.
قال إننا نمد نهمة الش��وق عل��ى مراكب الحب 
من الش��ارقة التي تشرق ش��مس وطننا العربي 
من بحرها، لتنتهي النهم��ة في »األولة بلدي« 
على ضف��اف النيل، ويتردد الص��دى من أطراف 

إسماعيل عبد اهلل: جئنا إلى قلب العروبة النابض.. لنرفع في نيلها شراع الفن
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وطنن��ا الممتد من الماء إلى الماء، أس��رابًا من 
طيور تحلق، وقلوبًا من األلماس تخفق، وقامات 

نخيل »تشرح الحب للخميل«.
تصل قوافل المسرحيين العرب إلى أرض الكنانة 
محمل��ة بس��حر المس��رح وخوابي م��ا اعتصرت 
أرواحهم من الجمال، وها أنا آتي بينهم ومعهم 
محم��اًل بمحام��ل الح��ب والتحايا الت��ي يزجيها 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي، عضو المجلس األعلى التحاد اإلمارات 
العربية المتحدة، حاكم الشارقة، الرئيس األعلى 
للهيئة العربية للمسرح، الذي يتابع كل تفاصيل 

هذا الحدث الكبير، وأصدر توجيهاته بنقل وقائع 
االحتفال على الهواء مباشرة على قناة الشارقة، 
ليحتف��ي الن��اس هن��اك وفي كل م��كان بمصر 

وبالمسرح.
قال: ال يس��عني إال أن أعبر ع��ن خالص امتناني 
وش��كري لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية 
عبد الفتاح السيس��ي على رعايته الكريمة لهذه 
ال��دورة، األمر ال��ذي يؤش��ر إلى وع��ي القيادة 
بأهمي��ة الفن��ون ف��ي حي��اة ش��عوبنا، وتقدير 
المهرج��ان كمنبر إلش��اعة الثقاف��ة في أوصال 

األمة.

كما اسمحوا لي بتقديم الش��كر لوزيرة الثقافة 
الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم ومن خاللها 
أش��كر كل اللجان العلي��ا والتنفيذية والمنظمة 

والفنية للمهرجان.
كما أتقدم بالتهنئة والترحيب بكل المشاركين 

في فعاليات هذا المهرجان.
وألقى الفنان الجزائري س��يد أحمد أقومي كلمة 
اليوم العربي للمس��رح قائاًل: جئت إلى المسرح 
ألنه كان حلمي، المس��رح هو ف��ن الوهم الذي 
ي��ؤازر الحقيقة ويقف في وج��ه األكاذيب، جئت 
إلى المسرح حين أدركت أن الخيال يستطيع أن 
يغي��ر الواقع، وحي��ن كان التاريخ دجاًل، أردت أن 
اعتلي خش��بة المس��رح ألقول الحقيقة، لم يكن 
المسرح بالنسبة لي قناعة فكرية فقط، بل كان 

إيمانًا يالمس الروح.
أضاف أن المسرح المس��كون بالتمرد هو دائم 
االنخراط في القضايا اإلنس��انية، إنه الالمنتمي 
بامتي��از، والمنتم��ي بامتياز أيض��ا للحق والخير 
والجمال، ذلك أن المسرح ليس بيانات سياسية 

أو شعارات فارغة أو خطبًا جوفاء.
توجه أقومي بالش��كر للهيئة العربية للمس��رح 
على تكريمه، كما توجه بالشكر للشيخ الدكتور 
س��لطان بن محمد القاس��مي لدعمه المستمر 
للمس��رح، ذلك ألنه يدرك أن المس��رح يبني ما 
يعجز عنه السياس��يون »وس��يبقى المس��رح ما 

بقيت الحياة«.

الجزائري سيد أحمد أقومي: المسرح يقف فوق وجه األكاذيب ويغير الواقع
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المسرحيون العرب يحتفون بانطالقة 
الدورة الحادية عشرة 

فى ليلة تدشني عشرية جديدة للمهرجان العربى للهيئة العربية للمسرح، احتفى املسرحيون 
العرب بلقاء األشقاء املبدعني فى حضن نيل القاهرة وفى املسرح الكبير لدار األوبرا، ووسط 
مشاعر فياضة حتوطهم صور قامات الفن وأوبريت »وطنى حبيبي الوطن األكبر«، وقد عبر 

املسرحيون عن سعادتهم بفيض من املحبة والتقدير لدور الهيئة العربية للمسرح واصفني 
مهرجانها بدرة تاج أنشطتها املسرحية .

الفنان السعودي فهد ردة الحارثي: 

الدكتورة نجاة علي:

المهرجان العربي للمسرح إحدى ثمرات الهيئة العربية

لم أكن أتوقع التكريم وأشكر من وضع اسمي
 بين القامات الفنينة الكبيرة

ق��ال الفنان الس��عودي فهد ردة الحارث��ي عضو لجنة تحكي��م المهرجان 
العربي للمسرح في دورته الحادية عشرة التي انطلقت من القاهرة.

إن المهرج��ان العربي للمس��رح يوضح ال��دور الكبير ال��ذي تلعبه الهيئة 
العربية للمسرح، في الحركة المسرحية العربية وما تقدمه للمسرح العربي 
بصفة عام��ة، وأن هذا المهرج��ان هو إحدى ثمرات الهيئ��ة، فالمهرجان 
ينجح عامًا بعد عام ويرس��خ لمبادئ كثيرة بين المس��رحيين العرب، التي 
منها التعاون والتكاتف وتبادل الخبرات، كما يخلق جوا من المنافسة وجوا 
من العمل الصحيح والصحي، وينضج المهرجان بصورة كبيرة إثر الجهود 
الت��ي يتم بذلها من قبل األمانة العامة للهيئة العربية للمس��رح بدًءا من 
الفن��ان القدير إس��ماعيل عب��د اهلل والفنان غنام غن��ام، وأتمنى أن تكون 
ه��ذه الدورة ناجحة وتليق باس��م الهيئة وما تقدمه. وعن االس��تيراتيجة 
التي س��يتم عمل لجنة التحكيم، قال: »إن كل لجنة تحكيم لها سياساتها، 

ورؤيته��ا وأهدافه��ا، كم��ا أن 
اللجن��ة س��تضع نص��ب أعينه��ا 

العرض األجمل، وأن اللجنة س��تعمل 
وفق معايير تتماش��ى مع القيم الجمالية 

واألخالقية والقيم المس��رحية، وأنه سيكون 
االختي��ار م��ا بين الجمي��ل واألجم��ل، وأن جميع 

المشاركين هم فائزون«.
مشيدًا بدور الهيئة واختيارها لموضوع الموروث الثقافي حيث إن الهيئة 
تض��ع في كل ع��ام عنونًا للحوار الفكري، وللتش��ابك الفك��ري، ولكنها ال 
تفرضها على سياس��ية العروض المسرحية، وبالتأكيد سيتم تقديم شيء 
جميل. واختتم بتوجيه الشكر للهيئة العربية للمسرح وما تقدمه من دعم 

لشباب المسرحيين.

قال��ت الدكتورة نج��اة علي، أحد المكرمي��ن بالدورة 
الحادية عش��رة للمهرجان العربي للمسرحي، إنها لم 

تتوقع أن يتم تكريمها في المهرجان.
وقدمت علي الش��كر لكل القائمي��ن على المهرجان؛ 
حي��ث قالت: »أش��كر كل من فكر بي ووضع اس��مي 
عل��ى قائمة المكرمي��ن بهذه ال��دورة وكل من ذكر 
اس��مي وجعلني موجودة بين ه��ذه الكوكبة الكبيرة 
م��ن الفناني��ن المصريين«. وأكدت عل��ى أن الهيئة 
العربية للمس��رح أس��همت بش��كل كبير في الحراك 
المس��رحي العرب��ي، وم��ا تقدمه من دعم للمس��رح 
العربي وللمس��رحيين، فعمل الهيئة يمتد ألحد عشر 

عاما، ولم يترك دول��ة عربية إال وكانت 
الهيئة العربية للمسرح لها بصمة بها.

واختتمت علي مقدمة الشكر للفنان إسماعيل 
عب��د اهلل األمين العام للهيئة العربية للمس��رح، 

والمخ��رج خالد ج��الل، رئيس قطاع ش��ؤون اإلنتاج 
الثقافي، مش��يدة بحفل االفتتاح الذي سادته المودة 
والح��ب. كم��ا وجهت الدكت��ورة نجاة عل��ي حديثها 
للشباب؛ حيث قالت: »على الشباب واألجيال القادمة 
ضرورة العم��ل، فمن جد وج��د، وأن تعمل بإخالص 
وجد فس��تجد نفس��ك في ي��وم من األي��ام في هذه 

المكانة«.

سمية أحمد
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الدكتور هشام بن عيسى:

المهرجان أتاح الفرصة لتالقي
 المسرحيين العرب لتبادل الخبرات

ق��ال األكاديمي التونس��ي الدكتور هش��ام بن عيس��ى إن 
الهيئة العربية للمس��رح قدمت إس��هامات كبرى، من حيث 
إتاح��ة اللقاء بين كل تل��ك الكوكبة م��ن الفنانين العرب، 
ه��ذا باإلضاف��ة إل��ى التكريم��ات وتب��ادل الخب��رات، وإن 
المهرجان العربي للمس��رح يس��تهدف باألس��اس التقارب 
بين المس��رحيين الع��رب وإتاحة الفرص��ة للتالقي وتقارب 

الخبرات.
وتابع بن عيس��ى قائال إنه قد شرف بحضور المهرجان في 
الدورة الماضية وشارك بأحد المحاور الفكرية التي تناولت 
موضوع المسرح والمعرفة، واليوم يشارك به كأحد ضيوف 

المهرج��ان، ال س��يما وأن ال��دورة الحادية 
العش��رة تنطلق من القاهرة رائدة المسرح في 

الوطن العربي.
وأك��د عل��ى أن ال��دور والري��ادة المصرية تبق��ى دائما 

موجودة، باعتباره��ا مصدرا ومنبعا للف��ن والثقافة العربية، 
وأن��ا س��عيد بوجودي ف��ي مصر، وه��ذه هي زيارت��ي الثانية 
لمصر، وقد شاركت بمهرجان مسرح العرائيس الذي انطلقت 
دورته األولى من القاهرة وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، 
مش��يدا بدور الهيئة العربية في هذا المجال واالهتمام بهذا 

الموروث الثقافي والمتعلق بفنون العرائس.
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جمال عبد الناصر:

أتابع أنشطة الهيئة العربية للمسرح من خالل الكتيبات
قدم الفنان المصري جمال عبد الناصر الشكر لجميع 
المنظمي��ن للمهرج��ان العربي للمس��رح في دورته 
الحادية عش��رة، وه��ذا العدد الكبير م��ن المكرمين 
من أعمدة المس��رحي المصري، معبرا عن س��عادته 

بحضور حفل افتتاح الدورة.
وتابع عبد الناصر صمم��ت على الحضور، على الرغم 
من كوني لس��ت مسرحيا، وذلك ألهمية هذه الدورة 

التي تنطلق من القاهرة.

كم��ا تمن��ى عب��د الناص��ر النج��اح لهذه 
ال��دورة حيث قال: »أتمن��ى التقدم لهذه 

ال��دورة، كما أنني كنت أتاب��ع دورات الهيئة 
العربية للمس��رح الس��ابقة من خ��ال الكتيبات 

والفيديوه��ات الت��ي يت��م بثها عب��ر المواقع، وكل 
التوفي��ق للقائمين على هذه الدورة والهيئة العربية 
للمس��رح لم��ا تبذل��ه م��ن جهد ف��ي ث��راء الحركة 

المسرحية العربية«.

مازن الغرباوي: الدكتور عبد الواحد بن ياسر:

رعاية الرئيس السيسي للمهرجان العربي 
تؤكد على دعم الدولة للثقافة والفكر 

المهرجان العربي للمسرح نافذة قوية 
في مواجهة القوة الظالمية

الهيئة  ب��دور  الغرباوي  م��ازن  المسرحي  المخرج  أش��اد 
العربية للمسرح وما تقدمه من إسهامات تضيف بشكل 
العربي.  الوطن  مستوى  على  المسرحية  للحركة  حقيقي 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  رعاية  أن  الغرباوي  وأكد 
العربي  المهرجان  يحظى  بأن  كبير  شرف  للمهرجان 
االهتمام، وهذه  الحادية عشرة بهذا  للمسرح في دورته 

هو  السياسية،  القيادة  من  الرعاية 
في  الدولة  دور  على  يؤكد  ما 

الفكر  ودعم  الثقافة  دعم 
تشير  كما  والثقافة، 

أيضا إلى أن القيادة 
ال��س��ي��اس��ي��ة 
منتبهة  للدولة 

ج���ي���دا ل��ق��ي��م��ة 
المسرح وقيمة الفن. 

كما قدم الشكر والتقدير 
بن  سلطان  الشيخ  لسمو 

الشارقة  حاكم  القاسمي  محمد 
مصر  وبالتالي  مصر،  يعشق  الذي 

تعشقه وتعشق إلهامه، وهذا الحراك الثقافي الذي يعمل 
من أجلة.

وتابع الغرباوي قائا: »إن اختيار المكرمين في هذه الدورة 
القامات المسرحية في  الحادية عشرة ضمت كوكبة من 
يحسب  شيء  ذاته  حد  في  وهذا  المسرح،  مجاالت  شتى 
روافد  تمثل  القامات  هذه  وإن  للمسرح،  العربية  للهيئة 

وقطاعات وكيانات مختلفة.
 وعن حفل االفتتاح قال الغرباوي: »إن حفل االفتتاح كان 
الشكر  ويليق بسمعة مصر، وكل  بيسطا وجميا ومعبرا 
للقائمين على حفل االفتتاح وعلى رأسهم المخرج الكبير 

خالد جال رئيس قطاع شئون اإلنتاج الثقافي«.

ياسر  بن  الواحد  عبد  الدكتور  أش��اد 
المهرجان  ضيوف  وأحد  المغرب  من 
الحادية  دورت��ه  في  للمسرح  العربي 
للمسرح  العربية  الهيئة  بدور  عشرة، 
الحادية  الدورة  تكون  ألن  واختيارها 

عشرة تنطلق من القاهرة.
ال��دورة  هذه  أن  الواحد  عبد  وتابع 

آخر  بطعم  ستكون  بالتأكيد 
الهيئة  اختارت  ومختلف حيث 

إحدى  للمسرح  العربية 
العربية  ال��م��ن��اط��ق 

كما  اس��ت��ق��رارا، 
الدورة  هذه  أن 

ت��ح��م��ل ن����دوات 
ومحاور فكرية متنوعة، 

وعروضا مسرحية متنوعة، 
وفي أكثر من مجال.

باختيار  ال��واح��د  عبد  أش��اد  كما 
لحظة  وأن  المكرمة  الشخصيات 

التكريم كانت أقوى لحظات المهرجان 
قد  العربية  الهيئة  »إن  ق��ال:  حيث 
اختارت 25 شخصية من القامات وكبار 
فالساحة  المصرية،  الشاشة  نجوم 
والقامات  بالنجوم  مليئة  المصرية 
أجمل  سنشاهد  أننا  كما  المسرحية، 
وأهم العروض المسرحية التي اختيرت 

بعناية فائقة من األساتذه األجاء«.
وقال عبد الواحد: »إن المهرجان يُعد 
فرصة جيدة لمشاهدة مصر المحروسة 
األحباب  من  الكثير  ونقابل  أخرى  مرة 

تضم  التي  الخليج،  إلى  المحيط  من 
مسار  في  بارزة  وعامات  كبيرة  أسماء 

المسرح العربي«.
الهيئة  الواحد أن مهرجان  وأكد عبد 
لتاقي  حقيقية  ف��رص��ة  العربية 
المسرحيين العرب بشكل أكبر وأوسع 
حيث قال: »إن المهرجان هو إحدى 
النوافذ القليلة المتبقية للتاقي 
والنافذة  العربي،  المسرحي 
إلى  باإلضافة  الجميلة 
التجريبي  المهرجان 
وم����ه����رج����ان 
فهذه  ق��رط��اج، 
نوافذ  الثاث  هي 
إن  ل��ن��ا،  المتبقية 
هي  المهرجانات  ه��ذه 
والتجديد  للتنوير  آل��ي��ات 
اإلنسانية  القيم  إلعاء  وآليات 
والقيم التنويرية في مواجهة القوى 
شأنه  من  كل  وجه  وفي  الظامية، 
وإنسانيتنا،  وفكرنا  إبداعنا  يمس  أن 
ويجب  بامتياز  إنساني  فن  فالمسرح 
األج��واء  ه��ذه  في  كساح  يعلن  أن 
وفي هذه األوضاع التي تكاد تكون ال 

إنسانية«.
متمنيا أن تكون الدورة الحادية عشرة 
التي  للمسرح  العربي  للمهرجان 
متميزة  دورة  القاهرة،  من  انطلقت 
المسرح  يعنيه  وبما  تعنيه  ما  بكل 

المصري وبما تعنيه مصر«.
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رسائل اليوم العربي للمسرح فى العشرية األولى

أطلقت الهيئة العربية للمس��رح فكرة »رسالة 
اليوم العربي للمسرح« في عام 2008، وتختار 
كل ع��ام مس��رحيا عربيا ليق��دم مفهومه عن 
المسرح، وذكرياته مع هذا الفن الرائع، ويعلن 
ما في مكنوناته لرفعة المس��رح العربي، وذلك 
تذكي��را لمكانة المس��رح العربي في المس��رح 

العالمي. 
والمس��رحيون ال���11 كل منه��م ق��دم أفكارا 
جدي��دة وعبر عم��ا يعانيه المس��رحيون العرب 

جميعا.
ومع بداية العش��رية الجديدة، نتذكر معا هذه 

الكلمات.
يعقوب الشدراوي: الجمهور هو الهدف 

األسمى لكل ما يقدم مسرحيا
ألقيت أولى الرس��ائل في اإلمارات عام 2008، 
وكتبه��ا الفن��ان اللبنان��ي يعقوب الش��دراوي، 
وطرح فيها تس��اؤال حول الخط��وات المطلوبة 
الت��ي يجب على المس��رحيين القيام بها لتبليغ 

الرس��الة لألجي��ال القادم��ة، وأعل��ن أنه ليس 
مطلوبا تنظي��م ندوات يكثر فيه��ا الكالم من 
دون التوصل إلى نتائج محددة، وإنما المطلوب 
في عصر تعميم الثقافة المعلبة وخراب المدينة 
بمعناها اإلنس��اني، هو بداية العمل على إعادة 
تش��كيل حياة البش��ر الروحية سعيا إلى حضارة 
تليق بش��عب كامل لكي يبني ثقافة قادرة على 

إلغاء التعفن والترهل.

ويرى شدراوي أن الجمهور هو الهدف األسمى 
ل��كل م��ا يق��دم مس��رحيا وتحدي��دا الطبق��ة 
الوس��طى منهم ألنهم األهم جماهيريا، وقدم 
وصاي��ا هام��ة للوص��ول له��ذا اله��دف وهي 
محاول��ة العم��ل على ض��خ الحياة م��ن جديد 
في الطبقة الوس��طى، وتس��هيل سبل نموها، 
وتنش��يطها م��ن حيث ه��ي عم��اد كل حراك 
اجتماعي نهضوي، وأكد على أن »ما نتاج هذه 
الجهود إال حرية التفكير، وحرية التعبير، وحرية 

التنقل، وحرية اإلبداع، والحق في االختالف«.
سميحة أيوب: من يعش على عتبات المسرح 

يتنفس مسرح
وألقت الرس��الة التالية س��يدة المسرح العربي 
الفنانة سميحة أيوب بالدورة األولى للمهرجان 
ع��ام 2009 التي عق��دت في مص��ر، وتذكرت 
في رس��التها التاريخ الخاص بها، وتحدثت عن 
تجربتها الذاتية عبر ماضيها وعالقتها بخش��بة 
المسرح المصرية، وقالت: »كان حلما ورسالة.. 

سلوى عثمان

.. كلمـات في حب »أبو الفنون« 
.. ونصائح لمسرح عربي يضيء الحياة

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
يعقوب الشدراوى

سميحة أيوب
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رفعته أجيال على أكتافها، واحترق فيه 
من احت��رق، وتعذب فيه م��ن تعذب، 

لكن الس��عادة س��ادت الس��احة بأكملها.. من 
يع��ش على جنبات المس��رح يتنفس المس��رح، 
ولكنه يجهل أو يتجاهل شيئا واحدا، هو إسدال 
الستار.. فحياة المس��رحي بال ستار.. النهاية.. 

إنه��ا رحل��ة ممتدة إل��ى األب��د.. موغلة في 
اآلتي«.

وأعلن��ت أيوب أن هناك رحلة أخرى تتمثل 
في البحث عن حلم جديد، حلم بناء قاعة 

مس��رحية في كل م��كان، في كل قرية 
وشارع ومدينة، إنها فكرة السعي إلى 
الترويج وإشهار المسرح، إشهار الحياة 

الحقة ألن المسرح في النهاية صناعة للبهجة.. 
صناعة لألحالم المؤجلة إلى حين.

عز الدين المدني: ما أحوج المسرح العربى 
إلى بناء مؤسسات للبحث

وثاني ال��دورات نظمت بتونس وألقاها الكاتب 
المس��رحي التونسي عز الدين المدني، وكشف 
عن أم��راض تس��للت إل��ى فضاءات مس��رحنا 
العربي، وأعلن أن هناك من أصبحوا غارقين في 
الرداءة والضحالة والتفاهة والسمسرة والتجارة 
الفاس��دة، وصار المس��رح مترديا ومبتذال ألنه 
ف��ي متن��اول من ه��بّ ودبّ من بن��ي آدم ال 
م��ن العارفين، فأصبح هناك من يكتب ما ش��اء 
له من مس��رحيات س��خيفة قصد اإلضحاك من 
أجل اإلضحاك فقط، وهن��اك من يكلف بإخراج 
مس��رحية غبية في منته��ى الغب��اوة والبالدة 
بحجة أن الجمهور )عايز كده(، ويأتي من يمثل 
دور صالح الدين ويصبح نجما بينما ال دراية له 

بفن الممثل أو فن المسرحة.
وللتص��دي لهذا التردي ق��ال مدني إن اإلبداع 
ف��ي عروقه بحث واس��تقصاء مثاب��ر، فما أحوج 
المس��رح العربي إل��ى بناء مؤسس��ات للبحث، 
ودفع الكتاب والمخرجي��ن إلى البحث؛ ذلك أن 
اإلبداع هو بحث في ق��ول ما ال يقال، ورؤية ما 
ال يرى، وس��ماع ما ال يسمع، حتى يكون الفعل 
اإلبداعي بكرا ومبتكرا في المعاني والجماليات 
معا، بمعنى غير مس��بوق، مختلفا عن السابق، 

ذا س��مة الغراب��ة، طريقا بعي��دا كل البعد عن 
االبتذال واألش��ياء الممجوجة والشائعة كقاسم 
مش��ترك بين البش��ر، حديثا ذا ش��وكة حداثية 

حادة، وينبض بالجدة في خصوصيته.
يوسف العاني: هل لدينا حقا مسرح عربى

وثالث ال��دورات ألقاها الفنان العراقي يوس��ف 
العان��ي بلبن��ان، وكتب س��ؤاال صادما وهو هل 
ا )مس��رح عربي(؟ وأكد على أن الهيئة  لدينا حقًّ
العربي��ة للمس��رح بالذات لتعم��ل أو تحاول أن 
تعم��ل إلزالة الس��دود والح��دود، وتحاول لكي 
يتحق��ق المس��رح العربي الواحد، مدرس��ة وفنا 
وفك��را، دون عزلة عن مس��ارح العالم بل بتميز 
جدير ب��ه، وأصالة عريقة في��ه بعد أن يتواصل 
المسرحيون فيما بينهم، ويصلوا إلى أفضل ما 
يقدمونه معا، بتبادل اآلراء وكش��ف الرؤى سواء 
م��ا كان جديدا منها، أو التي ما زالت تبحث عن 
السبل الخالقة للمسرح، وأن تظل الصراحة في 
الطرح أساس��ا كي يصل المس��رحيون – مهما 
ط��ال الزمن – إلى س��مات ومالم��ح وجذور في 
الش��كل والمضم��ون ليكون المس��رح العربي 
بع��د ه��ذا )مص��درا( مس��رحيا جدي��دا ال على 
صعيد المسارح العربية وحدها.. بل على صعيد 

المسرح العالمي كله.
سعاد عبد اهلل: المسرح هو المنقذ الوحيد 

لواقعنا العربى
والدورة الرابعة كانت في األردن وألقتها الفنانة 
الكويتية سعاد عبد اهلل، وقالت فيها: »نعم، في 

ذلك الصب��اح البعيد، الذي س��جل تاريخ ميالد 
عالقة أصبحت وثيقة، ودونت اس��مي ورسمي، 
وكتبتني ضمن من س��بقوني ف��ي هذا العالم 
المبهر المبه��ج، وهبتني ذلك االنتماء الحميم 
إلى مس��رح هو الكون كله، في لحظة مدهشة، 
تمس��ك األنف��اس، وتفج��ر الحي��اة الجديدة«، 
لتعلن أن هذا الحلم هو المنقذ الوحيد لواقعنا 
العرب��ي، الذي ه��و بحاجة إلى ربيع مس��رحي؛ 
ألن المس��رح هو أب��و الفنون جميعه��ا، وال بد 
أن يق��وم أبن��اؤه منتفضين على واق��ع الحال، 
ليعي��دوا صياغة عالم يخرج من رحم المأس��اة 
سالما معافى وش��امخا، كما كان دائما، فيقدم 
الخير والجمال لتدب خطى الفرح فوق خش��بته 
من جديد، وليعود نشيد الحياة وصراخ األمل.. 
فإن حياتنا العربية، في ربيعها الذي تأخر كثيرا، 
تستحق أن يكون المسرح رديفها، بل أن يغدو 

صوتها الصادق الصدوق دائما.
ثريا جبران: المسرح فن الحقيقة بإمتياز

أم��ا خام��س ال��دورات فكان��ت منظم��ة بقطر 
وكتبتها الفنانة المغربي��ة ثريا جبران، وألقتها 
نيابة عنها الفنانة اللبنانية رندا أسمر، وأعلنت 
أن المس��رح َفن الحقيقة بامتياز، وهي الحقيقة 
المختلف��ة عن حقيق��ة الخدع الس��ينمائية، وال 
حقيقة التلفازات الت��ي تحجُب الرؤية، وال حتى 
حقيقة المطابخ السياس��ية السائدة، حيث تعد 
الوصف��اتُ والتَّواِبل، وتطبخ الطبخات على نار 
هادئ��ة في المختب��رات والكواليس الدولية ثم 
يأكلها الكبار في الغرب والش��رق، بينما يكتفي 
العرب بغسل الصحون كما كتب الشاعر الراحل 
محم��د الماغ��وط، وأضافت أن المس��رح ليس 

تصفيقا، وإنما هو تفاعل صدق مع صدق.
الشيخ الدكتور القاسمي: المسرح ميدان رائع 

للتعبير عما تزخر به الحياة
وقام س��مو األمير الش��يخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاس��مي بإلقاء رسالة الدورة السادسة 
التي نظمت باإلمارات، وحملت عنوان »المسرح 
قل��ب المدينة النابض« جاء في مقدمة رس��الة 
القاس��مي: »المس��رح ميدان رائ��ع للتعبير عما 
تزخر به الحي��اة االجتماعية م��ن أذواق العصر 

عز الدين املدنى

يوسف العانى

يوسف عيدابي

سعاد العبداهلل
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واألف��كار والطموح��ات الجدي��دة«.. ثم تحدث 
ع��ن ما مر به الوطن العرب��ي، ووجه عتابا على 
الحكومات العربية التي لم تس��عَ إلى استخدام 
المس��رح لتربية الرأي العام ألن تلك الوس��يلة 
قد اس��تهلكت بسوء اس��تغاللها وأصبحت غير 

مجدية.
وقال الدكتور القاس��مي »إن المس��رح يعكس 
االحتفال ويم��دد آثاره في رب��وع البالد، وتدل 
المس��رحيات على هذا الهدف المزدوج بأحداث 
تاريخي��ة وأح��داث وطني��ة وتس��ليات وطني��ة 
وارتج��االت ش��عرية ولوح��ات فني��ة«. وخت��م 
القاس��مي رس��الته بدعوة لجميع المسرحيين 
بالوط��ن العربي، وق��ال: »تعال��وا معنا لنجعل 

المسرح مدرسة لألخالق والحرية«.
د. يوسف عيدابي: يجب على المسرح أن يكون 

أداة اجتماعية ووسيلة للمقاومة
وال��دورة التي تلته��ا نظمت بالمغ��رب وألقى 
رسالتها األكاديمي الس��وداني الدكتور يوسف 
عيداب��ي، ال��ذي ألقى الض��وء كثي��را على أزمة 
المسرح بالس��ودان، ومناداة المثقفين هنالك 
بط��رح حيز إبداع��ي جديد للثقافة الس��ودانية 
تحت مس��مى »الغابة والصحراء«، وش��دد على 
أهمي��ة التبح��ر إليجاد مس��رح خ��اص بالدول 
العربية التي تش��به الس��ودان، وأش��ار ألهمية 
أن يقدم مس��رح بعي��دا عن النخب��ة، بل يجب 

على المس��رح أن يك��ون أداة اجتماعية 
ووسيلة للمقاومة والكفاح ضد التفرقة 
واالحتراب، على المس��رح أن يكون في 

مناط��ق النزاع والش��قاق، وف��ي أماكن 
العلم والتنمية، فرصة للتسامح والتعايش 

والحوار.
وطالب المس��رحيين بإع��ادة النظر في فكرة 

المسرح ودوره ووظيفته المبتغاة، وأال يحاكي 
المس��رحيون الع��رب الغرب س��يرا ف��ي الركب 
المتعول��م، نظ��را ألن ظ��روف الع��رب إجم��اال 
مضطربة متقلبة، والشعوب العربية تتطلع إلى 
ثقافة بديلة تهديهم السبيل إلى وجود مغاير، 
وحي��اة أكثر س��لما وعدالة، وعلى المس��رح أن 

يكون في طليعة أدوات المستقبل.
زيناتي قدسية: المسرح برلمان الثقافة 

الشعبية دون منازع
وثامن الدورات بالكويت ألقى الرس��الة الفنان 
الفلس��طيني زيناتي قدسية، وأعلن أن المسرح 
هو برلمان الثقافة الشعبية دون منازع، وطالب 
باالندف��اع بوع��ي وجرأة وحكمة نحو المس��رح 
المق��اوم؛ بتحويل كل المس��احات المتاحة إلى 
أمكنة للتعبير عن المقاومة التي تبديها األفكار 

التنويرية ضد األفكار الظالمية.
وعن قدرة المس��رح قال قدس��ية: »إن اإليمان 
بقدرة المس��رح إلى هذا الحد يؤكد أن المسرح 
فعال كان وما زال وس��يظل قادرا، ويس��تمر هذا 
المس��رح المقاوم حتى تتحقق العدالة وتتدفق 
كالنهر، وحتى تتحقق الكرامة لإلنسان، ووجود 
المس��رح المقاوم مرهون بوجود الظلم والفقر 
والجريمة والتخلف ف��ي المجتمعات، ولعل هذا 
هو الثابت حتى النهاية، إنه صراع أزلي وكوني 
لن ينته��ي. وعلي��ه، فليكن المس��رح المقاوم 

حاضرا ليخفف سخائم هذا الصراع«.
حاتم السيد: كيف يمكن أن نصنع البهجة فى 

ظل هذا الدمار؟
أما الفنان األردني حاتم الس��يد فألقى رس��الته 
بالدورة التاس��عة التي كانت بالجزائر، وقرر أن 
تكون رس��الته عبارة عن مجموعة أس��ئلة تثير 

العق��ل إليجاد إجابات لها ومنه��ا »كيف يمكن 
أن نصن��ع البهجَة ف��ي ظل هذا الدم��ار؟ كيف 
يمكن انت��زاع الرداءة من جنب��ات هذه الحياة؟ 
كي��ف للفناني��ن والمثقفين أن يقف��وا في وجه 
ه��ؤالء األوصياء عل��ى الحياة، الذي��ن ينصبون 
أنفس��هم م��كان اهلل، واألم��ة تنقس��م عليهم 
وبسببهم؟.. كيف يمكن جعل األمَة تلتقي على 
األفكار الكبيرة واألحالم العظيمة، ال أن تنقسم 
على الس��فاهة واالنحط��اط؟.. كيف يمكن من 
المس��رح صناعة حرية للنف��س، وحرية للفكر، 

وحرية للخيال، وحرية للحلم؟
وقال الس��يد: »نع��م؛ أحل��م كما أش��اء، ليكن 
مسرحنا مسرح الحقيقة ال مسرح الخداع، مسرح 
الوعي ال مسرح التضليل، مسرح الكبار ال مسرح 

اإلسفاف، مسرح الحياة ال مسرح الموت«.
فرحان بلبل: هل المسرح العربى المعاصر 

بخير؟ 
والدورة العاشرة نظمت بتونس وألقى الرسالة 
الفن��ان الس��وري فرح��ان بلبل وتوجه بس��ؤال 
بس��يط في رس��الته وهو هل المس��رح العربي 
المعاص��ر بخي��ر؟ وأعلن أن اضطراب المس��رح 
العربي الي��وم وضياعه نتيج��ة حتمية ألوضاع 
الوط��ن العربي ال��ذي يعيش الي��وم تمزقا في 
بع��ض أقطاره، وتحمحما مكبوحا برغبة التغيير 
االجتماع��ي ف��ي بع��ض أقط��اره، وضبابية في 

النظرة إلى المستقبل في كل أقطاره.
وأع��اد بلبل األمل ليعلن أن هذا الضياع الحالي 
واالضطراب وغموض النظرة إلى المس��تقبل – 
والحياة تفرض ذلك – س��تكون مخاضا موجعا 
وطوي��ال النبثاق عصر مس��رحي عرب��ي جديد، 
وسوف يكون شيئا مختلفا عما سبق، ومستفيدا 
من تجربة المس��رح العربي الطويلة في ش��تى 
أقطاره، سيس��توعبها ويتتلم��ذ عليها ويعيدها 
خلقا جديدا يدخل بالمس��رح العربي في مرحلة 
جديدة، إال أن هذه الوالدة الجديدة لن تتحقق 
مهم��ا طال الزمن إذا لم يكن المس��رح العربي 
حرًّا في قول ما يريد، وفي انتقاء األشكال التي 

يريد. ثريا جبران

حامت السيد فرحان بلبلزيناتى قدسية
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يمثل مصر في المسار الثاني للمهرجان 

ناصر عبد المنعم  عن »الطوق واإلسورة«: العرض يطرح تلك 
المقابالت ما بين الماضي والحاضر من خالل السينوغرافيا

ق��ال الكاتب يس��رى حس��ان إن ع��رض » الطوق 
و اإلس��ورة » م��ن الع��روض المهم��ة التي أعيد  
انتاجه��ا مؤخرًا فى مصر بعد م��ا يقرب من 22 
عامً��ا فهو الحق للفيل��م الس��ينمائى الذى قدم 
ع��ن رواية لألي��ب الكبير يحي��ى الطاهر عبداهلل، 
تلك الرواية األثي��رة التي القت رواجًا كبيرًا لدى 
الفناني��ن والمثقفين الذين س��عوا لمس��رحتها 

وتقديمها في مختلف مسارح مصر.
و أض��اف خ��الل المؤتم��ر الصحف��ى ال��ذى اقيم 
لصناع الع��رض الخميس 10 يناير الجاري،ضمن 
فعاليات الدورةالحادية عشرة لمهرجان  المسرح 
العربي،المقام��ة بالقاهرة،إن ناص��ر عبد المنعم 
من أهم المخرجين المصريين،حيث  لمع اس��مه 
منذ س��بعينيات القرن الماضي وحت��ى اآلن، فما 
ال��ذي يدف��ع مخرجًا متمي��زًا إلع��ادة تجربة تم 
إنتاجها منذ س��نوات بعيدة، خصوصًا أن العرض 
يش��ارك في المس��ار الثاني للمهرجان،منافسً��ا 
على جائزة سموالش��يخ س��لطان القاس��مى، فما 
الذي طرأ على الرؤي��ة اإلخراجية من جديد،وهل 
ستواكب متطلبات العصر أم سيتم تقديمها كما 

كانت فى الماضى .
و ردًا عل��ى التس��اؤل ق��ال ناصر عب��د المنعم إن 
هناك ش��قين لإلجابة عن هذا الس��ؤال يؤكدان  
اس��تحالة إنتاج الع��رض كما كان ف��ي الماضي، 
أولهما  ش��ق إجرائي مرتبط بإعادة إنتاج العرض 
من جديد ليش��ارك في المهرج��ان التجريبي في 
اطار االحتفال باليوبيل الفضي له، والش��ق اآلخر 
أن الممثلي��ن اختلفوا،فمنهم من اعتزل،و منهم 
من كبر فى الس��ن وأصبح ف��ى مراكز مرموقة،و 

منهم من غير نشاطه المسرحي تمامًا.
و أض��اف أن موض��وع »الريبرت��وار« أو إع��ادة 
انتاج عروض ت��م انتاجها من قبل والقت رواجًا 
مس��رحيًا كبي��رًا من األش��ياء المهم��ة، و لدى 
تجربت��ان أرى أن إع��ادة انتاجهم��ا م��ن جديد 
يناس��ب ظروف هذا العصر أيضًا وهما “ الطوق 
واالسورة “، و« رجل القلعة » و ذلك الرتباطهما 
الشديد زمنيًا بالظرف التاريخي و السياسي في 

الوقت الراهن .
 وأس��تطرد :الع��رض يق��دم الم��راة الصعيدي��ة 
كنم��وذج للم��رأة المقه��ورة من قبل الس��لطة 

الذكورية، فالموروث الثقافى الش��عبي ليس كله 
إيجابيا، إنما يحتوى أيضًا على س��لبيات البد من 
مواجهتها ومناقش��تها والتفكير في س��بل حلها، 
كل ذلك يتجسد من خالل ش��خصية حزينة التي 
تدي��ر حياته��ا بالحي��ل والخ��داع حتى تس��تطيع 

العيش فى المجتمع.
وتابع: المسرحية إذن  قابلة للتجديد و الطرح كل 
فت��رة وحتى االن، فحتى على مس��توى الجماليات 
حي��ن قدمنا الع��رض ألول مرة في التس��عينيات 
كان الش��كل الجمالي مختلفًا عن الس��ائد والقت 

المسرحية ردود فعل إيجابية جدًا..
و  ردًا على تساؤل لماذا تم اختيار عرض أنتج منذ 
فترة ليشارك في مسابقة المهرجان قال : اإلجابة 
هن��ا لدى اللجنة التي تش��كلت إلختي��ار العروض 
المش��اركة،فهى م��ن تض��ع المعايي��ر و تقبل أو 
ترف��ض العروض، تقدمنا كغيرن��ا من الفرق وتم 

اخطارنا بقبول العرض في المهرجان.
و أضاف أن هذه المس��رحية تع��د تجربة ذاتية 
ل��ه،و إع��ادة عرضه��ا يجعله في حنين ش��ديد 

الجت��رار ذكري��ات عديدة م��ا بين زمن��ي انتاج 
العرض في الماضي والحاضر، وفي ظل اختالف   
ش��روط التلقي و طبيع��ة الجمه��ور، ما أوجب 
التركي��ز عل��ى اللحظ��ة الراهنة حت��ى ال نفقد 

التواصل المطلوب. 
و تاب��ع : العرض يط��رح تلك المقاب��الت ما بين 
الماض��ي والحاضر من خالل الس��ينوغرافيا،حيث 
تتج��اور المعاب��د الفرعوني��ة الضخم��ة بجاللها 
ورونقه��ا مع  بيت ش��خصية حزين��ة الفقير فقرًا 
مدقعًا في ش��كل مقابلة توضح م��اذا كنا وكيف 
أصبحن��ا، بينما يقبع الجمهور ما بين الزمنين في 
منطقة التجسيد للحدث،حتى نورطه في مساءلة 

الحالة المزرية التي وصلنا اليها.
و أوضح ناصر عبدالمنع��م مخرج عرض “ الطوق 
واإلس��ورة” أن العرض يأتي في س��ياق مش��روع 
عم��ل علي��ه لس��نوات طويلة،تمثل في مس��رحة 
الرواية بس��بب ضعف النصوص المسرحية التي 
كانت تعيد إنتاج نفس��ها على ال��دوام، في حين 
وج��د في الرواية  معينً��ا خصبًا يطرح من خالله 

األفكار والرؤى الفنية.
و لف��ت إل��ى أن��ه اس��تخدم تكني��ك المونت��اج 
السينمائى في س��رد أحداث الرواية ولم يقدمها 
بالكامل وإنما توقف عند لحظة زمنية معينة طرح 
من خاللها تس��اؤالت  المقارنة م��ا بين الماضي 

والحاضر. 

كتب- باسم عادل :

العمل قابل إلعادة اإلنتاج 
ومازال مرتبًطا بالراهن 

سياسيًا واجتماعيًا  
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»المعجنة« المصرية ... تساؤالت عن قدسية المكان  و اإلنسان 

أحمد رجب:  العرض كسر تقاليد »القومي«
.. ويطرح قضية التفكك األسرى

أكد المشاركون في ندوة العرض المسرحي 
“ المعجنة” المشارك ضمن عروض المسار 
 “ أن  العرب��ي   المس��رح  لمهرج��ان  األول 
المعجن��ة “ من الع��روض المهمة التي تم 
انتاجها مؤخرًا في مصر،من إنتاج المسرح 
القومي، حيث القت استقبااًل جيدًا، وكذلك 
اختالًف��ا نقديًا كبي��رًا حول م��دى مالءمة 
العرض لطرح��ه على خش��بة القومي التي 
تمتاز بالوقار والجالل، حيث اعتاد المس��رح 

القومي تقديم عروض كالسيكية رصينة .
و تس��اءلوا ف��ي المؤتم��ر الصحف��ى الذى 
عق��د أم��س  الخمي��س 10 يناي��ر الجاري 
لصنّ��اع الع��رض، حول ق��درة المخرج على 
التعام��ل مع ه��ذا األمر وخصوص��ا أنه من 
المخرجين الذين ال يسيرون على درب أحد 
و،يخ��ط طريًقا خاصًا به، كما تس��اءلوا عن 
التحديات التي واجهته في تصديه،كمخرج 
شاب،لإلخراج على خشبة القومي، باالضافة 
إلى التعامل مع نص للكاتب الكبير الدكتور 
س��امح مهران، وما رسالة العرض التى أراد 

أن يطرحها في سياق رؤيته الفنية.
أجاب أحم��د رجب مخرج الع��رض عن هذه 
التس��اؤالت قائاًل : “ المعجنة من العروض 
القليلة التي كسرت تقاليد المسرح القومي، 
فأن��ا مؤمن تمامًا بقدس��ية اإلنس��ان على 

حس��اب قدس��ية المكان، و هذه بالمناسبة 
رس��الة الع��رض الت��ي أري��د تقديمها، من 
خالل تلك األس��رة الصغيرة التي تمثل،في 
رمزيتها،الوط��ن بكام��ل فئات��ه وطوائف��ه 
المختلف��ة،و يدور الص��راع فيما بينها حول 
أحقي��ة كل فرد منه��م في امت��الك الكنز، 
دون اعتب��ار لوج��ود اآلخ��ر، رغ��م أن الكنز 
نفس��ه ال يظهر إال عند تكات��ف الجميع من 
أجل الحفاظ عليه. و م��ن هنا كان اختياري 
أيضًا لتقديم العرض على خش��بة القومي، 
حيث يجب أن يقدم القومي أيضًا العروض 
الجديدة في أفكارها و جرأتها،و هذا ال ينفي 
أبدًا تقديم عروض كالس��يكية،ولكن يجب 

أن نطير بالجناحين معا .
و أك��د رجب أن الدكتور س��امح مهران كان 
م��ن المرونة بم��كان في التعام��ل معه،ما  
س��اعد على خ��روج العرض بالص��ورة التي 

حلم بها.
وتابع:اتفقن��ا كثي��را واختلفن��ا ف��ي أحيان 
أخرى،وخصوصًا في موضوع نهاية العرض 
حي��ث أصررت على حذف ج��زء من النص و 
إضافة آخر من عندى،ورضخ الدكتور سامح 
في النهاية لذلك التغيير مع تحفظه عليه. 

واس��تطرد: الع��رض يطرح قضي��ة التفكك 
األسرى في المجتمع و التشوهات األخالقية 

التي اصابته بعد ثورة يناير،حتى بات تدني 
األخالق هو السمة األساسية التي تسري في 
أوصال المجتمع، األمر الذي مسخ الجميع و 
جردهم من إنس��انيتهم، بل إن األمر امتد 
إل��ى صناع العرض نفس��ه الذين عانوا من 
تل��ك الحرب الت��ي تعرضوا له��ا،و أردنا في 
النهاي��ة أن تظل الحكاي��ة قائمة، مع خالل 
التأكيد عل��ى فكرة »الم��دد« المتمثل في 
اإلنسان، وهو ما رسخناه في نهاية العرض.

بينم��ا أج��اب الممث��ل ناصر ش��اهين،أحد 
أبط��ال العرض عن س��ؤال ح��ول تحضيره 
للش��خصية و تعامله معها قائاًل :  » ليست 
الم��رة األول��ى الت��ي أعتل��ي فيها خش��بة 
المس��رح القومي،ولكنها المس��احة األكبر 
لي ف��ي دور يتم اس��ناده إلىّ،والفضل هنا 
يعود للمخرج و ثقته فىّ ومغامرته بالعمل 
م��ع ممثلين من أجيال مختلف��ة بعيدًا عن 
عمالقة ونجوم المس��رح القومي، وهو األمر 
الذي اصابن��ي ببعض الخوف في البداية، و 
لك��ن الجو الممتع ف��ي البروفات و الصحبة 
الجيدة،أزاال جو الرهبة، وخصوصًا أن الدور 
الذي ألعبه معقد ومركب،ألنه ينقس��م إلى 
البخيل  المتسلط  األب  ش��خصيتين،األولى 
رب األس��رة ال��ذي يقهر أبن��اءه و يجورعلى 
حقوقه��م، واألخ��رى أح��د الفراعن��ة الذي 
تس��تحضر األس��رة روح��ه بعد م��وت األب 
ليدله��م عل��ى الكنز المخبأ،في إش��ارة إلى 

المقابلة ما بين الماضى والحاضر.
و اتفقت معه الممثل��ة إيمان رجائي أيضًا 
فيما يخ��ص قضية االختي��ار التي يتعرض 
له��ا اإلنس��ان ف��ي حياته،حيث أك��دت أن 
العرض أيضًا يفتح باب التفاؤل للش��خص 
الذي يقوم باالختي��ارات الخاطئة فى حياته 
حيث أن هناك اماًل فى التغيير،وأن الحكاية 
مازال��ت مس��تمرة طالم��ا الم��دد ماي��زال 

مستمرا. 
بينما أعربت الطفلة مريم إسالم، المشاركة 
في العرض، عن س��عادتها الختيار المخرج 
له��ا من خ��الل “ فيس ب��وك” ورغبتها في 
االس��تمرار ف��ي التمثي��ل، بع��د أن وقفت 
على خشبة المس��رح ألول مرة في حياتها، 

وأعجبتها اللعبة.
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..وعن »النافذة« األردني  المشارك في المهرجان 

مجد القصص : استخدمت نوعين من اللغة.. »ولو عجزت 
عن إدهاش المتلقي “سأجلس في بيتى«

قال��ت  المخرجة األردنية  مج��د القصص إن نص 
»الناف��ذة« ال��ذي يش��ارك في المهرج��ان العربي 
للمس��رح،للكاتب مجيد حميد فاز في  دورة سابقة 
لمهرج��ان الهيئة العربية للمس��رح بجائزة أفضل 
نص، و أنها التقت  مع الكاتب في المهرجان الذي 
أقي��م  بتونس وطلبته منه ، و نال النص  إعجابها 
جدًا لدرجة أنه��ا قرأته ثالث مرات ، وكان في كل 
م��رة يفجر داخلها أس��ئلة مختلفة ، ل��ذا قررت أن 

تقدمه. 
وأضافت القصص في المؤتمر الصحفي الذي أقيم 
اليوم الخميس 10 يناير بقاعة المؤتمرات بفندق 
جران��د نايل أن ما يس��تفزها ف��ي أي نص تقدمه 
ه��و اهتمامه ومناقش��ته لقضايا مهمة من وجهة 
نظرها، وتأتي على رأس��ها قضية الحرية، وقضية 
الم��رأة، ولكن عندما تتحول المرأة إلى وطن وإلى 
حري��ة ، حيث ال يعنيها تن��اول قضيتها من منظور 
نس��وي، ذكوري، أو ما ش��ابه ذلك ، مش��ددة على 
ضرورة أن يتم النظ��ر إلى كل القضايا من منظور 
أش��مل.  وأش��ارت مجد إلى أن أكثر ما أعجبها في 
النص ه��و تج��اوزه اله��م المحلي، إلى مناقش��ة 

والتصدي للهم العربي األوسع .
وقال��ت :إذا كان��ت أحداث النص ت��دور في العراق 
،فإنها تتش��ابه وتتسق تمامًا مع ما يحدث في كل 

بالدنا العربية.
 ونوهت القصص إلى انها تتناول التشرذم العربي 
ف��ي المرحلة الت��ي تلت ما س��مى بالربيع العربي، 
مش��يرة إلى انه��ا  ال تعترف بهذا المس��مى الذي 
انتج – حس��ب رأيها – ما هو أس��وأ مما كان  قبله 
من س��وء، حيث جلب مع��ه آالمًا كثي��رة وجروحًا 

هائلة . 
قدم��ت مج��د القص��ص فك��رة عامة ع��ن أحداث 
العرض فقالت إنها تدور حول شخص يتم التحقيق 
معه دون سبب معروف ، وخالل التحقيق يبدأ وعيه 
ف��ي التداعي فيتذك��ر أمه ، وأخيه الش��هيد ،وغير 
ذلك من أشياء حميمة بالنسبة له ، مشيرة إلى أن 
المحقق كان يحمل الكثير من الوجوه الس��لطوية 
، ويضغ��ط بقوه م��ن خالل هذه الس��لطوية على 

ذاكرة الرجل ، ويمارس نوعًا من القهر عليه. 
وأوضح��ت أنه��ا م��ن خ��الل رؤيته��ا اإلخراجي��ة 
اس��تخدمت نوعين من اللغة، الفصحى وهى التي 
اس��تخدمتها م��ع المحقق حي��ث تناس��ب غلظته 

وس��لطويته، و العامية األردنية و استخدمتها في 
التعبي��ر عن مش��اعر وانفعاالت الرج��ل ، موضحة 
أن العامي��ة لغة ش��اعرية تناس��ب أكثر المش��اعر 
واالنفعاالت واألحالم ، وأننا ال نحلم أبدًا بالفصحى 

، إنما نحلم ونحب ونعبر عن مشاعرنا بالعامية . 
ووردًا على س��ؤال عن م��دى التزامها بالنص من 
عدمه أش��ارت إلى أنه��ا التزمت بالعم��ود الفقري 
للنص، ومقوالته األساسية وأسئلته، ولكنها خانته 

في عدد من المواقع، وفًقا لرؤيتها اإلخراجية.
 وأوضح��ت أنها حذفت بعض أج��زاء النص لتتيح 
للق��ارئ أن يعم��ل خيال��ه وعقله ويم��أل الفراغات 
بنفس��ه، ألنها تفض��ل أن يكون متلق��ي عروضها 

إيجابيًا. 
واش��ارت أيضا إل��ى أنها خانت النص في إش��ارته 
الس��تخدام الفيدي��و بروجيكت��ور ، موضح��ة أنها 
استخدمت الفيديو بطريقة مختلفة ولتحقيق رؤية 

مغايرة تمامًا.
 وأضاف��ت أن الفيديو كثيرًا ما يس��تخدم بش��كل 
منفصل عما يقدم على خش��بة المس��رح ، ولكنها 
استخدمته بشكل ينس��جم ويتفاعل مع ما تقدمه 
م��ن م��ادة درامي��ة، األمر ال��ذي يحق��ق اإلضافة 

والث��راء للتيم��ة المطروح��ة وللص��ورة.  وضربت 
القصص مثاًل باستخدام لعبة الشطرنج التي أشار 
إليه��ا المؤلف ف��ي نصه ، قائلة أنهارس��مت قطع 
ش��طرنجية كبيرة على الخش��بة، فيم��ا نقلت من 
خالل الشاش��ة صورة للعالم كل��ه وهو يلعب هذه 
اللعب��ة، وبيم��ا يتم قت��ل جندي عل��ى األرض فإن 
العال��م كله يقتل اآلالف على الشاش��ة، وقد تحول 
العالم إلى قطع ش��طرنجية، نُقتل عليها كل يوم 

من الخارج والداخل. 
وشددت القصص على عشقها ألسلوب الجروتسك، 
ال��ذي أصل ل��ه مايرهولد، حيث تحق��ق من خالله 
اإلدهاش، وإنها ال تس��تطيع أن تقدم ش��يًئا دون 
إدهاش .وردًا عن س��ؤال يتعل��ق باختيارها لفريق 

العمل قالت : أنا محظوظة بفريقي ،
 مشيرة إلى أن كل الممثلين يلعبون أكثر من دور، 
فباإلضافة ألدوارهم األساس��ية فإنهم يجس��دون  
األدوار الت��ي يس��تعيدها الرج��ل م��ن ذكريات��ه 
وخياالته، وهي الشخصيات التي تقدم كخياالت أو 

عن طريق الكاريكاتير. 
مدهش��ة  كف��اءات  فريقهايض��م  أن  وأوضح��ت 
،منهم بعض طالبه��ا المتفوقين الذين تكافئهم 
بإشراكهم في عروضها ، وبعض الوجوه الجديدة 

الذين دربتهم بنفسها . 
ولفت��ت القص��ص إل��ى أن كثي��رًا مم��ن تق��وم 
بتدريبه��م يهربون إلى الس��ينما والتليفزيون وال 

يبقى منهم إال القليل من المخلصين.

كتب- محمود الحلواني

بحضور المؤلف ..مخرجة العرض 
تكشف “خياناتها “ للنص
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فريق »مسافر ليل«:

 سعينا لصناعة فضاء مدهش وغير تقليدى
عق��د صب��اح األربع��اء 9 يناي��ر مؤتم��ر صحفى 
للعرض المصري” مس��افر ليل “ المش��ارك في 
المسار األول للمهرجان ، بحضور صناع العرض 
ق��ال محم��ود ف��ؤاد صدق��ي مخ��رج الع��رض 
المص��ري “ مس��افر ليل “للش��اعر الراحل صالح 
عبدالصبور،إن مس��افر ليل نص ث��رى و يحمل 
الكثي��ر من ال��دالالت ،و هو ما دفعن��ى للتفكير 
فى إعادة تقديمه برؤية مختلفة، و قد اس��تغرق 
البحث و الدراس��ة ح��ول النص  وم��ا كتب عنه 
،أكث��ر من عامي��ن اطلعت خاللها عل��ى تجارب 

اآلخرين الذين قدموه قبلي.
وأض��اف، خ��الل المؤتمر الصحف��ي المخصص 
األول  المس��ار  ف��ي  يش��ارك  ال��ذي  للع��رض 
للمهرج��ان، انه يحب الفض��اءات غير التقليدية 
بعيدًا عن العلبة االيطالية، و لذلك استقر على 
الخروج إلى س��احة مركزالهناجر الخارجية لبناء 
عرب��ة قط��ار كاملة ،وق��ام بتجهيزه��ا بمعدات 
الصوت واإلضاءة لتكون صالحة لتقديم الحدث 

الذى يدور بداخل عربة قطار.
و  الس��ينوغرافيا  تجهي��زات  واس��تطرد:أخذت 
تهيئة الفضاء حوالى شهرين ،درست  خاللهما 
اتجاه الرياح و مس��اقط االضاءة، و توزيع أجهزة 
الصوت لتناس��ب طبيع��ة الفض��اء البديل، فقد 
كانت مساحات التشخيص تتخلل أماكن تواجد 
الجمهور، وكانت  ردود الفعل تأتى بشكل سريع 
بعد العرض مباش��رة من خالل حديث الجمهور 
م��ع صناع العمل حول مدى اس��تيعابهم للنص 
و للرؤي��ة الفنية، بعد أن كان��ت غامضة عليهم 
فى رؤى س��ابقة.  و ح��ول انطباعه عن مهرجان 

المسرح العربى و فعالياته قال صدقى إنه “شىء 
مشرف جدًا أن أشارك في فعاليات المهرجان، و 
خصوصا أنها التجرب��ة اإلخراجية األولى لي فى 

مجال االحتراف«.
و ف��ى رده ح��ول طريق��ة تعامله مع ش��خصية 
عامل التذاكر بالنص قال الدكتور عالء قوقة إن 
الش��خصية قدمت على الخشبة عشرات المرات 
،و هذا م��ا يدف��ع أى ممثل إلى التفكي��ر كثيرًا 

عندما تعرض عليه هذه الشخصية لتجسيدها.
وأضاف: بمج��رد أن عرض عل��ىّ المخرج الدور 
وافق��ت على الف��ور دون أي تفكير ، ويرجع ذلك 
إلى عدة أس��باب ،لعل أهمها هو طبيعة الفضاء 
البديل المس��تخدم ،و الذي يتي��ح للممثل أدًاء 
مختلًفا وتنوعًا في الظهور أمام الجمهور، وألن 
الشخصية في حد ذاتها ثرية وعميقة و تتماس 
مع ذات��ى كثيرًا ألننى أعرف قيمة النص ،والتى 
تجعله صالحًا للتقديم فى أي زمان وأي مكان .

للش��خصية  التحضي��ر  أن  قوق��ة  ذكرع��الء  و 
أخ��ذ منه وقتً��ا طوي��اًل ، و كذا محاول��ة إيجاد 
حل��ول للمش��اكل التي قد تص��ادف التحرك فى 
ذل��ك الفضاء البدي��ل ،ورغم ذلك ل��م يلغ ذلك 
إستمتاعه بالش��خصية وتجس��يدها على أكمل 
ما يكون ،خصوصًا ف��ى مناطق القهر اإلبداعى 
الذي يمارس��ه عام��ل التذاكر عل��ى الراكب ،مع 
إضاف��ة الملم��ح الجروتس��كي والكوميدي على 
الفع��ل العبثي، حتى تصل منظوم��ة القهر إلى 

أبعد مستوياتها.
و ق��ال عالء قوقة إن العم��ل ال يمكن إن نطلق 
عليه عرضًا واقعيًا ،رغم محاوالت المخرج الجادة 

مح��اكاة الواقع في خلق عربة قط��ار وتجهيزها 
فنيً��ا لتماثل عرب��ات القط��ارات العادية، إال أن 
التناول الداخلى للنص نفسه ،في لغته الحوارية 
ال يمك��ن اعتباره واقعيًا  بقدر امتداده إلى آفاق 
عبثية أو س��وريالية، و هو ما يض��ع الممثل فى 
حالة اس��تنفار عامة لطاقاته حتى يخرج بش��كل 

جيد يرضي الجمهور.
و حول الجائزة الخاصة التي منحتها لجنه تحكيم 
المهرج��ان القومي المص��ري فيما يخص اللغة 
العربية ،قدم  قوقة التحية للجنة على شجاعتها 
في منح ه��ذه الجائزة رغم تهكم البعض عليها 
، مؤكدًا أن الجائزة تكمن أهميتها في مستوى 
الضب��ط ال��ذي حاف��ظ علي��ه الع��رض للنص 
الش��عري،باإلضافة إلى االهتم��ام الكبير باللغة 

الذى اتفقنا عليه منذ بدء البروفات. 
ورد محمود صدقي على تساؤل حول  تعامله مع 
بطل العمل باعتباره أحد أس��اتذته في المعهد 
العالي للفمون المسرحية بمصر،قائال : الدكتور 
عالء كان األكثر التزامًا فى البروفات والعروض.

وأضاف أ ن��ه تعامل معه بإعتباره اس��تاًذا واخًا 
أكب��ر يس��تمع لنصائحه ويستش��يره فى كل ما 

يخص العمل.
وتابع :  في اللحظات التي كنا نختلف فيها حول 
رأى معين ،كان يتركني على حريتي، فهويتعامل 
معنا بعقلي��ة المحترفين ،يعرف حدود تدخله ،و 

ينصحنا بهدوء.
و تس��اءل الدكتور يوس��ف عيدابي حول تعامل 
فري��ق العم��ل م��ع الجمه��ور الذي ق��د يتدخل 
بالحديث م��ع الممثلين أثن��اء العرض في ذلك 
الفض��اء البدي��ل ، ورد المخرج ب��أن  العرض له 
تصميم��ان ، أحدهم��ا ش��توي ، واآلخ��ر صيفي 
يس��مح بتواجد الجمهور خارج العربة في محطة 
االنتظار، و فى نفس الوقت يستطيعون متابعة 
العرض ،و هو ما يتيح لعامل التذاكر أن يمارس 
س��لطته عل��ى الجمه��ور كم��ا يمارس��ها على 
الممثلي��ن معه ،فال يس��تطيع أحد أن يتدخل أو 

يفسد متعة األداء.
و  حول م��دى امكانية انتق��ال العرض لألقاليم  
ق��ال إن الع��رض يس��تعد لجول��ة فني��ة ف��ي 
المحافظ��ات بعد انته��اء المهرجان، و س��تحل 
مشكلة العربة بمجموعة من األقمشة التى يتم 
تجهيزها فى الش��ارع أو داخل المسارح لتحتوى 
الجمهور وتضفي إحساسا بتواجد ه بداخل عربة 

القطار
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البحث عن بدايات المسرح الحقيقية فى مصر
عق��د صباح األربعاء  مؤتم��را صحافيا لإلعالن 
عن تفاصي��ل اللقاء الفكري » نق��د التجرية - 
همزة وص��ل.. المس��رح المص��ري في نصف 

قرن«.
كشف الدكتور يوسف عيدابي مستشار الهيئة 
العربية للمس��رح أن المؤتم��ر الفكري، والذي 
يقام ه��ذه الدورة تحت عن��وان” نقد التجربة 
- هم��زة وصل المس��رح المصري ف��ي الفترة 
م��ن) 5091 - 2591 ( لم يأت لمجرد توثيق 
هذه الفترة مس��رحيًا وأرشفتها، إنما جاء وفًقا 
لم��ا فكرت فيه الهيئة ليك��ون مراجعة نقدية 
قوية  في س��ياق ما يعرف بنق��د النقد لتجربة 
المس��رح المصري ، تتعرف على الماضي بكل 
دقة، لتعرف مكانها من الحاضر، وتستش��رف 
المس��تقبل ، لنمض��ي في مس��رحنا على نور 

العلم ، مسلحين بوعي نقدي عميق.
 وقال ف��ي المؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة 
المؤتم��رات بفندق جراند تاور، بمش��اركة د. 
س��يد على إس��ماعيل  إن الهيئ��ة حين فكرت 
في التجربة المس��رحية المصرية ،قررت  البدء 
من 5091، وهو التاريخ الذي بدأ فيه المسرح 
المصري يحقق هويته مع أول فرقة مس��رحية 

مصرية وهي فرقة الشيخ سالمة حجازي.
 وأش��ار د. عيداب��ي لكون المس��رح المصري 
اس��تحق هذه الوقفة من وجه��ة نظر الهيئة 
العربية نظ��رًا لدوره الفاعل ف��ي التأثير على 
المس��رح في الكثير من ال��دول العربية، حيث 
اس��تطاع نقل تجربت��ه الرائ��دة والمهمة إلى 
هذه الدولة على يد عدد من األساتذة والرواد 

ومنهم زكي طليمات.
 وأوض��ح أن المس��رح العربي أخ��ذ الكثير من 

مالمح��ه في البدايات من المس��رح المصري، 
ال��ذي أس��هم ف��ي تطوي��ر وتنمي��ة التجربة 

المسرحية العربية.
 وأشارد. عيدابي إلى أن الملتقى الفكري يضم 
أوراًق��ا مهمة من 73  باحث��ا أكاديميًا ، فيما 
ش��ارك عدد من الباحثين اآلخرين عن طريق 

المس��ابقة الت��ي أعلنت عنها الهيئ��ة العربية 
للمس��رح وأش��رفت عليه��ا اللجن��ة العلمي��ة 

المنبثقة منها.
 وشدد مستشار الهيئة على أن محاور الملتقى 
ال تستهدف التوثيق فقط ، وإنما نقد التجربة 
والوقوف عليها بشكل علمي يمكن البناء عليه 
لرؤية المس��تقبل ، ليس مس��تقبل المس��رح 
المص��ري فحس��ب وإنما مس��تقبل المس��رح 

العربي أيضا.
وتاب��ع: علينا من أجل ذل��ك أن نقرأ جيدًا وأن 

نتجادل مع الماضي .
 وأكد د. يوسف عيدابي على ضرورة أن نصل 
م��ن ه��ذا البح��ث الج��اد ألن يقول مس��رحنا 
العرب��ي “ هأن��ذا” مش��يرا إل��ى أن��ه ال يؤمن 
بالمركزية األوربية للمسرح ، وأن لدينا أنماًطا 
مس��رحية حية تتحرك فينا كالمسرح الشعبي 

باشكاله المتعددة .
 أش��ار عيدابي أيضًا إلى 11 إصدارًا مسرحيًا 
لتغطي��ة الهموم المس��رحية التي يناقش��ها 

الملتقي وتدور حولها محاورها . 
ومن جهته  قال د. سيد علي إسماعيل منسق 
اللجنة العلمية و أستاذ المسرح بجامعة حلوان 
إن الملتقى الفكري الذي تشهده هذه الدورة، 
بمح��وره المه��م يع��د غير مس��بوق على كل 
المس��تويات ، حيث لم تسع  جهة أو موسسة 
أكاديمية أو غير أكاديمية لمناقشته ومحاولة 
اإللم��ام به، وإن ما قدم في توثيق ومناقش��ة 
هذه الفت��رة المظلمة من تاريخ المس��رح لم 
يع��د كونه جه��دًا فرديًا قدمه أف��راد، وهذه 
هى المرة األولى التي يتم فيها  التصدي لهذا 

الموضوع المهم من قبل هيئة مسرحية.

د. يوسف عيدابي: الهيئة 
العربية للمسرح لم

 تتدخل في أعمال اللجنة 
العلمية المصرية

فى الملتقى الفكري
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البحث عن بدايات المسرح الحقيقية فى مصر
وقدم د. س��يد التحية للهيئة العربية للمسرح 
إلقدامه��ا على تن��اول هذا الموضوع بش��كل 
موسع ومتكامل ، وذكر منسق اللجنة العلمية 
ع��ددًا من األف��راد الذين قدم��وا جهودًا في 
هذا الس��ياق، ومنهم المرحوم محمد يوس��ف 
نجم في كتابه “ المس��رحية في األدب العربي 

الحديث” ، ويعقوب لنداو ، وغيرهما.
 وفيما يتعل��ق بآليات عمل اللجن��ة والمعايير 
الت��ي راعتها في قبول األبح��اث المقدمة قال 
: رأين��ا أن الموض��وع مه��م للغاية، وس��عدنا 
ب��ه ، ألن��ه يضيف، بغير ش��ك، إل��ى الباحثين 
المش��تغلين ف��ي توثيق هذا التاري��خ باحثين 
آخرين، وتمنينا وجود أبحاث كثيرة تضيء تلك 
الفترة المظلمة ، غي��ر أن ما وصلنا كان قليلاً 
بالنس��بة لما توقعناه ، فق��د وصلنا 12  بًحثا 
الغير، فقررنا تش��جيع المتقدمين، وما وجدناه 
غير مكتمل أو كانت لنا عليه ملحظات ويحتاج 
إلى إج��راء بع��ض التعدي��لت منحن��ا فرصة 
الصحابه لتعديله، كما منحنا الفرصة نفس��ها 
لجمي��ع المتقدمين حتى يتس��نى لهم تقديم 
أبحاثهم بشكل مرض، وبالفعل جاءت األبحاث 
جيدة أو على األق��ل مرضية فلم نرفض بحثاًا، 
وه��و ما نعتب��ره نوعًا من تش��جيع الش��باب 

للعمل في هذا المجال المهم .
و اس��تدرك:  ه��ذا بالطبع بالنس��بة للبحاث 
المقدمة إلينا عن طريق المس��ابقة ، وليست 
تل��ك  التي كلف بها باحث��ون أكاديميون كبار 

لهم أعمالهم واسماؤهم المعتبرة . 
وأشار د. س��يد على اسماعيل إلى أن الملتقى 
يض��م ع��ددًا م��ن المح��اور المهم��ة، والتي 
كانت  تحتاج إلى بح��وث كثيرة ،ومنها المرأة 
في المس��رح المصري بين الحضور والغياب ، 

وجدلي��ة الصوت النس��وي والثقافة الذكورية 
، كما أش��ار إل��ى أن الملتقى يتضم��ن أيضًا 
مح��اور ح��ول الميلودرام��ا والمجتمع س��ؤال 
البنية والهوية ، أثر المسرح الغنائي في تطور 
الموس��يقى العربي��ة، أث��ر خط��اب الناقد في 
تشكيل االتجاهات النقدية، والمتضمن محور 
خطاب المسرح المصري بين التأليف والنقد .

وردًا على س��ؤال ح��ول  هل تدخل��ت الهيئة 
العربية للمس��رح ف��ي اختيار األبح��اث؟ أجاب 
س��يد عل��ى اس��ماعيل أن الهيئ��ة وثقت في 
لجنته��ا العلمي��ة فترك��ت له��ا ه��ذه األمور 
وتعاملت بحيادية ونزاهة ، حتى أنها س��محت 

للجنة بتغيير عنوان الملتقي الفكري نفسه .
وقال د. يوس��ف عيدابي إن الهيئة لم تتدخل 
ول��م تطلع عل��ى أي بحث ، حي��ث أدركت منذ 
الب��دء مدى م��ا ألعض��اء اللجن��ة العلمية من 

صرامة ونزاهة علمية وفنية.
 وردًا على سؤال هل حملت األبحاث المقدمة 
مفاج��آت أجاب د. س��يد اس��ماعيل أن بعض 
األبحاث كش��فت عن أش��ياء لم تكن معلومة 
م��ن قبل، منها مثلاً إش��ارة أح��د األبحاث إلى 
وج��ود مذك��رات لفنانين وففنان��ات لم نكن 

نعرف عنها شيئاًا. 
 فيما أشار أحد األبحاث إلى أن النقد المسرحي 
المنهج��ي لم يبدأ في مصر إال عام 1923 مع 
مس��رحيات يوسف وهبي ، وهو ما حاول إثباته 

بإحصائيات .
وف��ي ختام الجلس��ة ق��دم المخرج ومس��ؤول 
اإلع��لم بالهيئة العربية للمس��رح غنام غنام 
التحية للمتحدثين ، مش��يرا إلى أنه يأمل في 
أن ي��ؤدي ه��ذا الملتقى الفكري إلى اس��تثارة 
الباحثين المصريين نحو المش��اركة اإليجابية 
، وق��د الحظ أن المش��اركة ضعيف��ة جدًا ،ما 
عده مؤشرًا سلبيًا على مشاركة األكاديميين 
وحملة” الدال “في النشاط والحراك المسرحي 

في مصر.
و أضاف : سأكون سعيدًا لو حركهم الملتقى ، 
حتى في اتجاه نقد ما يقدمه من أوراق بحثية 

وهى متاحة أليكترونيًا لكل من يطلبها.   

د. سيد على : انتظروا 
مفاجأت كثيرة عن المسرح 

المصري في الملتقى 
الفكري
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غنام غنام:

دورة القاهرة »محطة استثنائية« في تاريخ المهرجان

ف��ي هذا المس��ار، ، و ق��ال إن المغ��رب لديها 
تش��ريعات مس��رحية تتق��دم الكل، م��ا أحدث 
لديها نهضة مس��رحية تتف��وق على مثيالتها 
م��ن ال��دول العربي��ة، وأعطى عدة مؤش��رات 
لذلك، منها فوزها بع��دد كبير من الجوائز في 
العامي��ن األخيرين من دورات المهرجان فضالاً 
ع��ن فوزها بالنس��بة األكبر م��ن جوائز البحث 
العلم��ي ف��ي المس��ابقة التي تقيمه��ا الهيئة 
العربية للمس��رح في الدورات األخيرة. مضيفا 
أن المغرب قدم��ت زخمًا كبيرًا للمهرجان في 
ال��دورة الت��ي أقيمت عل��ى أرضها ،حت��ى أنها 
حرك��ت حوالي   55عرضًا  من مناطق إنتاجها 
إلى أماكن أخرى، كما أنش��أت مسرحا خصيصًا 

بمناسبة انعقاد المهرجان. 
وردًا على س��ؤال ح��ول معايير اختي��ار عروض 
المس��ار الثان��ي ،وه��ي العروض الت��ي تنافس 
عل��ى جائزة الش��يخ القاس��مي قال غن��ام غنام: 
ا لها اختيار  هي نفس��ها المعايير التي يت��م وفقاً
العروض األخ��رى، وأوله��ا الج��ودة، ولكن في 
العروض الت��ي تتنافس على الجائ��زة البد من 
توافر شرط العربية الخالصة، بمعنى أنها تقوم 

على نص عربي أو معدة عن نص عربي 
 وردًا على س��ؤال عن عدد العروض المش��اركة 
في هذا المس��ار، وهل من الممكن أن يزيد عن 
الثمانية عروض ، وهل هناك “كوتة” تتحكم في 
االختيار، نفى غن��ام تمامًا وجود فكرة “الكوتة” 
مؤك��دًا أن العروض المتنافس��ة وه��ي ثمانية 
ت��م اختياره��ا من بي��ن 140 عرضً��ا تقدمت، 
وت��م تصفيتها عبر لجان مش��هود لها بالكفاءة 

والنزاهة     

 شهدت الدورة الحادية عشرة لمهرجان المسرح 
العربى ، صباح األربعاء 9 يناير ، مؤتمرا صحافيا 

بقاعة المؤتمرات بفندق نايل تاور .
قال المخرج غنام غنام مس��ؤول اإلعالم بالهيئة 
العربية للمس��رح إن كلمة المسرح العربي التى 
ألقاها الفنان الجزائري س��يد أحمد قدومي، تعد 
واح��دة م��ن الفعالي��ات المهمة الت��ي يحرص 
المهرجان عل��ى تقديمها في االفتتاح، مش��يرا 
إل��ى أن اختيار من يلقي الكلمة مس��ألة مهمة 
للغاي��ة توليه��ا إدارة المهرج��ان عناية خاصة 
بوصفه��ا تعبيرًا ع��ن المس��رحيين العرب، في 
يوم المس��رح العربي والذي ج��اء على غرار يوم 

المسرح العالمي. 
وتابع غنام: رأى كثير من الفنانين العرب أهمية 
أن يكون لهم يوم للمسرح ،وهو ما تبنته الهيئة 
العربية للمسرح وشرعت في تنفيذه، وتم اختيار 
يوم 10 يناير، وهو اليوم نفس��ه الذي تأسست 

فيه الهيئة العربية للمسرح رسميًا.  
واستمرارًا لتأكيده على أهمية هذه الكلمة ذكر 
غن��ام أن الهيئة تختار من يلق��ون هذه الكلمة 

بدقة شديدة،من الفنانين المسرحيين الكبار. 
وذكر غن��ام أس��ماءعدد كبير مم��ن ألقوا هذه 
الكلم��ة من��ذ دورة المهرجان األول��ى، ومنهم 
الفنان��ة  المصري��ة س��ميحة أي��وب، ووالكاتب 
التونس��ي عز الدين المدني، والعراقي يوس��ف 
العان��ي، و والفنان��ة الكويتي��ة س��عاد عبد اهلل، 
عيداب��ي،  يوس��ف  د.  ووالمفكرالس��وداني 
والفلسطيني زيناتي قدس��ية، والسوري فرحان 

بلبل.
 وأش��ار أيض��ا إل��ى أن د. س��لطان ب��ن محمد 
القاس��مي، عض��و المجل��س األعل��ى للدول��ة ، 
حاكم الش��ارقة، الرئيس األعلى للهيئة العربية 
للمس��رح ، ألق��ى هذه الكلمة، ف��ي الدورة التي 
أقيم��ت في الش��ارقة ، لي��س بوصف��ه حاكمًا 
للشارقة ، وإنما بوصفه كاتبًا مسرحيًا ، ينتمي 
إلى األسرة المسرحية ، وهي الرسالة التي أطلق 
فيها الشعار الذي نضعه شعارًا لمهرجاننا وهو 

“ لنجعل المسرح مدرسة لألخالق والحرية”.  
وح��ول فعاليات حف��ل افتتاح المهرج��ان الذي 
يق��ام اليوم الخميس على المس��رح الكبير بدار 
األوبرا، أشار مسؤول اإلعالم في الهيئة العربية 
للمسرح إلى أنه يشهد أيضا كلمة لألمين العام 
للهيئة العربية للمس��رح الكاتب إسماعيل عبد 
اهلل، وكذلك كلمة الفنانة د. إيناس عبد الدايم 

وزيرة الثقافة المصرية، موجهًا الشكر لها على 
م��ا تقدمه للمهرجان، ومش��يرًا إلى أنها تعمل 
بدأب م��ن أجل إنج��اح المهرج��ان، وتتابع كل 
التفاصيل، م��ا يجعله يرى أن االفتتاح س��يكون 
ا وخاصًا في تاريخ دورات المهرجان.   حدثاًا فارقاً
أش��ار غنام أيضا إلى أن االفتتاح يتضمن عرض 
فيلمين قصيرين عن الهيئة العربية للمس��رح، 
وع��ن المهرج��ان فضالاً ع��ن فيل��م قصير عن 
صاحب رس��الة اليوم العربي للمس��رح مش��يرًا 
إلى أن االفتتاح يتضمن أيضًا فقرة فنية يعدها 
المخرج خالد جالل، وصفها بأنها” سر خاص لم 
يبح به المخرج ألحد وستكون مفاجأة للجميع”. 

وأعلن مسؤول اإلعالم بالهيئة العربية للمسرح 
أن الدكتور س��لطان بن محمد القاسمي  عضو 
المجل��س األعلى للدولة،حاكم الش��ارقة، أصدر 
توجيهاته بأن يتم بث افتتاح المهرجان مباشرة 
على تليفزيون الش��ارقة، وه��و مالم يحدث من 

قبل. 
 أكد اهتمام الش��يخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي القاس��مي بالمهرجان ومحبته لمصر، 
مشيرًا أيضًا إلى أن االفتتاح سيتم بثه مباشرة 
عبر شاش��ة القناة الثقافي��ة المصرية  ، وهو ما 

يجعله حدثا استثنائيا. 
وردًا على سؤال حول عروض المسار الثالث في 
هذه الدورة، ولماذا هي عش��رة عروض مصرية 

فقط، بينما بلغت في المغرب 50عرضا؟  
أجاب غن��ام أن األمر يتعل��ق بالدولة المضيفة 
للمهرجان ، فهي من تحدد عروضها المشاركة 
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متابعة: عماد علواني

اترك مشاعرك وعواطفك.. 
دعهما يتملكانك

جايلز فورمان:
حول ورشة »سيكلوجية الحركة«:

21

بدأت يوم 2 يناير احلالي ورشة التمثيل للمدرب اإلجنليزي جايلز فورمان التي تستمر حتى 
12 يناير احلالي ضمن مجموعة الورش التدريبة املقامة يف فعاليات املهرجان العربي للمسرح 

بدورته الـ11 الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح برئاسة الشيخ سلطان القاسمي، رئيس املجلس 
األعلى، والكاتب إسماعيل عبد اهلل، األمني العام، واملخرج خالد جالل، املنسق العام، والتي حتقق 

االستفادة لطالب أكادميية الفنون برئاسة د. أشرف زكي، من خالل منهج سيكولوجية احلركة 
وتطوير الشخصية الدرامية اعتمادا على منهج بات مامليجرن، وترتكز الورشة بشكل أساسي على 

تطوير اإلمكانيات لدى املمثل والتعرف على كيفية تطوير الشخصية الدرامية املراد جتسيدها 
بأبعادها الداخلية ومالمحها اخلارجية بهدف الوصول للصدق الفني.

مهمة  الممثل هي اكتشاف 

الطاقة الكامنة داخله

دون إصدار أحكام على أنفسنا



22

2019 - 1 - 11 

العدد الثاني

ولم��اذا وض��ع المؤلف ه��ذه الش��خصية داخل 
النص؟

ثم بعد ذلك نس��أل س��ؤاال آخر: ما هي األشياء 
المش��تركة بيني وبي��ن الش��خصية؟ وما الذي 

تمثله الشخصية داخل النص؟
ومن هنا يتطرق للحديث حول األس��ئلة السبعة 
الت��ي ال بد ألي ممثل أن يجي��ب عليها في حالة 

قيامه بتجسيد شخصية ما:
من أن��ا؟ أين أنا؟ مت��ى؟ ماذا أريد؟ لم��اذا أريد 
ذل��ك؟ كيف أحصل عل��ى ما أريد؟ م��ا العقبة أو 

المانع في سبيل الحصول على الهدف؟
وحول هذه األس��ئلة الس��بعة تط��رق للحديث 
ح��ول اث��ر الجغرافي��ا والمن��اخ واألنثروبولوجيا 
والثقاف��ات المختلف��ة على طبيعة أي ش��خصية 
يتم تجسيدها، وأن أي ممثل ال يقوم بطرح هذه 
األسئلة عن الش��خصية، ويجيب عليها بإجابات 

شافية، فهو ممثل كسول.
وأضاف: الممثل عندما يدخل لخش��بة المس��رح 
فه��و ال يدخل من فراغ وإنما يجب أن يخلق من 

أين هو قادم.
وعند ق��راءة أي ش��خصية يجب تحدي��د الحياة 
الخارجية والداخلية لها، فكل شخصية لها قناع 
خارجي تواجه به العالم، يخبئ وراءه اإلحس��اس 

بالنقص والرغبة غير المتحققة.
وطلب من كل متدرب أن يحدد لنفسه في الغد 
قناعه الخارجي وما هي رغبته، وقراءة مس��رحية 

»بستان الكرز« ألنطوان تشيكوف.
ويس��تكمل فورم��ان ما ب��دأه حي��ن طلب من 
كل مت��درب كتاب��ة أي جملتي��ن مفيدتي��ن في 
ورقتين منفصلتين، ثم تجميع جميع األوراق في 
منتص��ف الفرقة، ثم قس��م مجموعة المتدربين 
 a، إل��ى مجموع��ات ثنائي��ة/ كل مجموع��ة بها
b. وطل��ب م��ن كل منهما أن يس��حب ورقتين 
ويقرأهما، وطلب منهما تكوين مشهد بالجمل 
األرب��ع لعرضه الي��وم أمامه، وف��ي بداية اليوم 
طل��ب م��ن كل مت��درب أن يتواصل م��ع زميله 

ف��ي البداي��ة تحدث جايل��ز فورم��ان معبرا عن 
امتنان��ه ألكاديمية الفنون برئاس��ة د. أش��رف 
زكي إلتاحة هذه الفرصة. واستطرد موضحا أن 
المنهج الذي يعمل من خالله هو منهج ش��ديد 
الصعوب��ة والتعقي��د فهو يرتكز عل��ى الواقعية 
الشديدة في التمثيل، ألنه يكشف عن المشاعر 
الت��ي بداخ��ل كل إنس��ان، وأن مهم��ة الممثل 
أال يمثل ولك��ن عليه اكتش��اف الطاقة الكامنة 
داخل��ه، دون إص��دار أح��كام، وأن المنهج الذي 
يتبعه يرتكز على اكتساب القدرات والشخصيات 
م��ن داخلن��ا، ف��كل إنس��ان بداخله كل ش��يء، 
مضيفا: إنن��ا باعتبارنا ممثلين محظوظون ألننا 

نعيش حيوات كثيرة.
ويوضح: بداخل كل منا قاتل سفاح ومن الممتع 
أن نك��ون كذلك لفترة م��ا، وال يمكن إصدار أي 
أح��كام أخالقية عل��ى أي ش��خصية نلعبها، وال 

يجب أن يشغلنا أحكام اآلخرين.
يبدأ فورمان جلس��ات الورش��ة يومي��ا بتمارين 
اإلحماء واالس��ترخاء وإزالة التوتر بالرقص على 
موس��يقات مختلفة ومتباينة؛ حيث يتوسط أحد 
المتدربين الدائرة وتق��وم مجموعة المتدربين 
بتقلي��د ومح��اكاة رقصته، به��دف أن يعبر كل 
مت��درب عم��ا داخله م��ن مش��اعر متباينة على 
اإليقاع��ات الموس��يقية، وهك��ذا بالتبادل حتى 
يكون كل متدرب قد توس��ط الدائرة مع نهاية 
التمرين، ويقوم فورمان بتوجيه المتدربين أثناء 
التمري��ن بالصدق ف��ي التعبير عن مش��اعرهم 
الداخلي��ة الحقيقي��ة الت��ي تثيرها الموس��يقى 
داخلهم، س��واء بالحركة أو اآلهات أو الصرخات 

أو غير ذلك.
تدريبات الحميمية

يقسم فورمان مجموعة المتدربين إلى ثنائيات، 
ويؤكد عل��ى أن أهم ما في التمرين هو التركيز 
الشديد وأن يترك المتدرب نفسه على سجيتها، 
والتأكيد على الحميمية لدى الممثل الذي يدرك 
أن اآلخ��ر يش��اهده، وأن المنه��ج ال��ذي يتبعه 
يعتمد على اس��تخراج الش��خصيات م��ن داخل 
مش��اعر الممثل نفسها، ثم طلب من كل ثنائي 
مك��ون م��ن A وB. يحكي A ل�B م��ا فعله منذ 
اس��تيقاظه، في حين B يس��مع باهتمام شديد 
دون رد فعل، ثم يبدي مالحظاته على A. وبعد 
.A�بالحكي ل B ذلك يقوم بالتبديل حيث يقوم

ويعلق فورمان بعد ذلك: من الصعب أن يحكي 
ش��خص بجدية في حين المس��تمع بال رد فعل، 

وأن التمثيل نتعلمه من خوض التجربة.
تمرين

يطل��ب م��ن A أن يحكي ل���B قص��ة مصيرية 
حقيقي��ة ف��ي حيات��ه س��اهمت ف��ي تش��كيل 
شخصيته وشكلته نفس��يا، موضحا أن التجارب 
المريرة والجميلة هي المخزون، فال بد أن ندرك 

ه��ذه القصص جي��دا وأن نك��ون قادرين على 
اس��تخراجها ألنفس��نا ولآلخرين، فالممثل يجب 
أن يكون ش��جاعا ويكش��ف عما بداخله، فالجرأة 
بمثابة خصوصية للممثل تميزه عن اآلخر الذي 
يش��عر أيضا لكنه ال يملك الق��درة على التعبير 

عن مشاعره وذاته.
ثم يترت��ب على هذه الحكاي��ات مجموعة من 
التماري��ن يق��ول فيها كل مت��درب لزميله: أنا 
أرك ك���.... )يذكر وجهة نظ��ره في اآلخر(. ثم 
يقول كل مت��درب: أنا أس��تحق.... )معبرا عما 
يؤم��ن بأنه يس��تحقه(. ث��م: أنا أح��ب.... ثم: 
أتمنى لك.... ثم يطلب من كل متدرب تدوين 
م��ا اكتش��فه ف��ي اآلخر م��ن خ��الل الحكايات 

والتمارين المتنوعة.
ث��م يطلب عمل حلق��ة تعارف، يق��دم فيها كل 
متدرب نفس��ه في جمل بس��يطة وقصيرة حول 
دراس��ته وخبراته، ثم يحك��ي فورمان أيضا عن 
نفس��ه وعن أس��اتذته وعن المنهج الذي يقوم 
بتدريس��ه، ويوض��ح أنه بوصف��ه إنجليزيا يفخر 
بشكس��بير ال��ذي كان ملهم��ا له وألس��اتذته 
بكتابات��ه الت��ي ت��درس اآلن في العال��م، بينما 
األمريكان اس��تعانوا بتالميذ ستانسالفس��كي، 
ليخرّج��وا جي��ال م��ن الممثلين، وق��د كان بأن 
اس��تهلم كل م��ن ت��درب عل��ى أيديه��م م��ن 
األمري��كان عنص��را واح��دا مم��ا ن��ص علي��ه 
ستانسالفس��كي، واتخذ من��ه منهجا له. وطلب 
م��ن كل متدرب قراءة وتحضير المش��هد األول 

من مسرحية »هاملت«، استعدادا للقاء الغد.
وخالل أيام الورش��ة تحدث فورمان عن التمثيل 
والممثل متسائال ماذا تفعل إذا حصلت على دور 
رائع في نص مسرحي؟ ويجيب: إن أول شيء هو 
قراءة النص مرات كثيرة ثم تبدأ مرحلة األسئلة 
ومحاولة إيجاد أجوبة شافية لها. والسؤال األول 

هو لماذا نقدم هذا النص؟
ويوض��ح: إن ه��ذا الس��ؤال يحت��اج إل��ى إجابة 
فلسفية وسياسية وروحانية، ونظل نسأله حتى 

نصل إلجابة شافية من جملة واحدة.



23

العدد الثاني

2019 - 1 - 11 

ويضيف: إن الممثل عند دراسة الشخصية التي 
يجسدها ينظر للمشترك والمتنافر بينه وبينها، 
من ه��ذه األس��اليب األربع��ة، وم��ن الضروري 
عمل تاريخ للش��خصية س��واء من خالل ما يتم 
اس��تنباطه من النص أو من خي��ال الممثل بناء 
على معطي��ات النص، وس��اق لذلك ش��خصية 
برناردو في مسرحية »هاملت« شكسبير، وقارن 
بين المتنافر فيها والمتشابه بينها وبين نفسه، 
مضيف��ا أن الفارق بين فعل التمثيل والتأمل هو 
أنن��ا في فع��ل التمثي��ل ال نح��اول الحفاظ على 

االتزان، بل هو مجازفات كبيرة مع النفس.
ويضي��ف أن هذه المل��كات األربع )اإلحس��اس 
الم��ادي، والتفكي��ر، والحدس، والمش��اعر( في 
العق��ل والعقل الباط��ن، والنش��اطات الداخلية 
التي تتعين بأربعة عناصر رئيس��ية وهي )النية 

– الحضور – القرار – التأقلم(.
إعادة تدوير األلم

ويشير فورمان إلى ما أسماه »الطبقات الثالث 
للذاك��رة االنفعالية«، وهي الذاك��رة المؤثرة، 
والتش��خيص، والش��رط الحس��ي، ث��م يطلب 
من كل مت��درب أن يعصف ذاكرته واس��تدعاء 
موقف ش��ديد األلم قد مر به، ليحكيه ثم يقوم 
بتجس��يده مع أح��د زمالئه، ويحب��ذ أن تكون 
المواق��ف من الماضي وال تحدث اآلن. ويوضح 
أن ه��ذا التمري��ن مجرد أداة للوص��ول للحالة 
الش��عورية للش��خصية في مش��هد ما، وهو ما 
أس��ماه ب�«إع��ادة تدوي��ر األل��م«. ويوضح أن 
التمثيل الجيد مكلف عصبيا وعاطفيا ونفس��يا، 
وأن الممثل الجيد كائن ش��ديد الشفافية ألنه 
يمر ب��كل هذا، وجميعنا لدين��ا حكايا وقصص 
مؤلمة محفورة على أجس��ادنا وعلينا أن نرتقي 
بها لمس��توى الفن، بما أنها موجودة بالفعل. 
إذن، فمن الذكاء اس��تخدامها بش��كل عملي، 
فالفن��ان يس��تطيع أن يقهر األل��م على عكس 
)الجمهور الع��ادي( الذي ال يمل��ك آلية لبلورة 
آالمه والرقي بها للشكل الفني بهدف الوصول 
للص��دق الفن��ي، لكن��ه يضي��ف: لس��نا جميعا 
مؤهلين إلعادة تدوير األلم، فال تؤذي نفس��ك 
في النهاية، وكل منا له بصمة وش��فرة خاصة 

ال يمكن تكرارها.
ثم يوض��ح أن كل ش��خصية لها وج��ه تصدره 
للعالم، ولديها على النقيض بعض االحتياجات 
ومن هذه الفج��وة بين الوج��ه المصدر للعالم 
وبين االحتياج هو ما أسماه »الخطأ التراجيدي«.

وال ي��زال فورمان يؤك��د على أهمي��ة أن يترك 
الممثل العنان لمش��اعره وخيال��ه، قائال: »اترك 
مشاعرك وعواطفك، دعهما يتملكانك. ما الذي 

أحضرته معك؟! إذن دعه يتملكك«.

وتجهيز المشهد المطلوب استعدادا لعرضه.
موضحا أن اله��دف من تكوين المش��هد خلق 
شخصيات لها أبعاد وتاريخ واضح، وأن يكتسب 
المتدربون خبرة اإلجابة على األس��ئلة الس��بعة 

المهمة التي طرحها باألمس حول الشخصية.
وبالفعل ب��دأ الثنائي األول ف��ي محاولة تمثيل 
الجمل األربع، وعمل فورمان على خلق شخصيات 
كاملة األبعاد داخل حكاية وتطوير المشهد مرة 
بعد مرة، واس��تغرق ذلك وقت��ا طويال من طرح 
األس��ئلة واإلجابة عليها، حتى اكتمل المشهد، 
وظه��ر في النهاية بش��كل مختلف تماما عن ما 

بدأ به.
وعلق فورم��ان في نهاية المش��هد موضحا أن 
التمثيل الواقع��ي يحتاج لالقتص��اد في التعبير 
فهو األكثر تعبيرا. وأكد على أهمية مرونة جسد 
الممثل واس��ترخائه، وأهمية تحدي��د العالقات 
بين الشخصيات والظروف المحيطة، حتى نصل 
لشيء واضح بما يؤدي للوصول للحظة حقيقية.

ومع تتابع أيام الورش��ة يؤكد يوميا على تمرين 
اإلحم��اء واالس��تراخاء وإزالة التوت��ر، عن طريق 
الرقص على الموس��يقى، ث��م يأخذهم بالخيال 
ليع��ودوا بالزمن للحظة تع��رض فيها المتدرب 
لمضايق��ة، وأحس س��اعتها بالبارانويا فقرر أن 
يعذب من ضايقه نفس��يا، ويح��اول إثارة العقل 
وعم��ل عص��ف ذهني الس��ترجاع اللحظ��ة، عبر 
تس��اؤالت: هل تذكر العام؟ والشهر؟ والمكان؟ 
والزمان؟ ودرجة الح��رارة؟ والجملة التي قلتها؟ 
وطل��ب من كل مت��درب أن يعيد تك��رار الجملة 

بنفس اللذة ويستمتع بالبارانويا.
ويس��تكمل عصف الذاكرة بتذك��ر لحظة أخرى 
حول شخص أحببته ورفض أن يبادلك المشاعر 

نفسه، وتكرار جملة: أنا أراك ك�.....
وجملة: أنا أحتاج منك.....

ويختم ه��ذه المجموعة من التدريب��ات مازحا: 

علين��ا أن نش��كر كل م��ن آذونا فه��م يتركون 
داخلنا رصيدا من المشاعر لنستخدمه.

ثم يجري تدريبا ع��ن العالقات حيث يحكي أحد 
المتدربين حكاية حقيقية عن ش��خص ما رفض 
أن يعطيه ش��يئا وأث��ر ذلك فيه كثي��را، ويقوم 
فورمان بتحليل الحكايات والشخصيات داخلها، 
للكشف عن ما أسماه »الهدف الواعي والالواعي 
للشخصية«، ويقوم باختيار مشهد من الحكاية، 
ويختار متدربا آخر لتجسيد الشخصية المضادة، 
وبطرح األس��ئلة الكثي��رة والتوجيه��ات تتطور 

المشاهد والشخصيات.
ينتق��ل فورم��ان بمجموعة المتدربين لدراس��ة 
سيكولوجية يشير إلى أنها طويلة وعميقة جدا 
قد تس��تغرق عاما لدراس��تها، يلخصها في أربع 
طرق معرفية نس��تطيع م��ن خاللها أن نتلمس 
ونرى العالم من حولنا، وهي اإلحس��اس المادي 
كاإلحس��اس بالجوع والعطش والشبق الجنسي 
والتفكي��ر، وه��ي عملي��ة ذهنية مركب��ة يمكن 
م��ن خالله��ا دراس��ة كل ش��يء وبه��ا نتمكن 
من اس��تخدام األش��ياء. والحدس وه��و ما يتم 
اكتسابه اعتمادا على تجربة سابقة، كأن يلمس 
طفل نارا، فيعرف خطرها حتى لو بعد مائة سنة 
فليس بحاجة ألن يلمس النار ثانية، وهي عملية 
ذهنية لكننا ال ندرك أنها ذهنية. والمشاعر وهي 
تتمثل فيما نحب أو نكره، مضيفا أن االستيعاب 

األول للعالم يكون من خالل المشاعر.
ويوضح أن كل إنس��ان يمتلك األساليب األربعة 
لكن بنس��ب متفاوتة وأنه في الس��نوات األولى 
م��ن حياة اإلنس��ان تتطور األس��اليب المعرفية 
أكث��ر من األس��اليب األخ��رى، فاإلنس��ان كائن 
ش��ديد التأقل��م يح��اول دائما تطوير أس��اليبه 
الدفاعية المس��اعدة على البق��اء، فنحن نتأقلم 
ك��ي نضمن ألنفس��نا البق��اء مما يغي��ر بالفعل 

شكل أجسادنا.



فعاليات الغد

العروض

مؤتمر صحفي لفريق مسرحية “تقاسيم” 
الجلسة األولى للمؤتمر الفكرى 

ورشة حضور الجسد

مؤتمر صحفي لمسرحية “الرحمة”

10
ص

5
م

12
ظ

8
م

1
ظ

9
م

10
م

11
ص

7
م

)الطوق واإلسورة( بمسرح البالون  - )صباح ومسا( بمسرح السالم  
- ورشة السينوغرافيا  الهناجر - ورشة اإلضاءة بمركز االبداع

)شابكة( بمسرح الجمهورية

)طائر( بمركز الجيزة الثقافى

)ذاكرة قصيرة( المسرح القومى 

ندوة تطبيقية لعرض ) الطوق واإلسورة( المسرح القومى
ندوة تطبيقية لعرض ) ذاكرة قصيرة ( المسرح القومى

الجلسة الثانية لمؤتمر الفكرى
مؤتمر صحفي لمسرحية “نساء بال مالمح”

مؤتمر صحفي لمسرحية “المجنون”
مؤتمر صحفي لمس��رحية “ذاكرة قصيرة” تونس 

فريق المسرحية و المخرج وحيد العجمي.
ورشة سيكولوجية الحركة 


