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فارق كبير بين جنون المسرح وجنون الحياة.
ففي المسرح جنونك من أجل حياة أكثر استقرارا، وأكثر تعقال. 

لذلك حين أشاهد عرضا مسرحيا - وما أكثرها - وأالحظ أن صاحبه يمعن بادعاء جنون المسرح في 
تهويمات تقنية وأخرى لغوية، أوقن أن ذلك المخرج - كهال كان أو ش��ابا - ال يعرف ماهية المسرح 

وال دوره، هو فقط يريد منك ش��هادة بأنه مخرج، وبأنه مجنون، وستس��عده أكثر إن أضفت في 
تعليقك عن عرضه وصف “ما بعد الحداثة”!

ووسط هذا “الخليط” التقني واللغوي، أجدني أسائل نفسي ومن حولي: “لماذا؟”.. لماذا 
يص��ر هذا المخرج أو ذاك على أن يجعل ممثله يلقي مونولوجه وهو يتأرجح على حبل 

يتدلى من سقف المسرح؟
لماذا تتداخل البؤر اإلضائية مع حركات الممثلين بإزعاج ال يتسق مع ما يقولونه؟!.. 

لماذا هبط المخرج بحاملة مصادر اإلضاءة بينما جعل ممثليه يسيرون فوقها؟!
وم��ع كل هده التهويمات، وربما بس��ببها، أو ألنها هي أص��ل الموضوع عند ذلك 

المخرج، لن تجده يهتم بالعنصر األهم واألس��اس في المسرح، أال وهو الممثل، لن 
يهتم بآلة نطقه، بليونة جس��ده، باتساق همس��ه أو صراخه مع إحساس جمل حواره. 

فالهدف هو ذلك )اإلبهار( أو ما يظن هو أنه إبهار.
لذل��ك غالبا س��تخرج من هذه الع��روض تكظم غيظك، الذي قد ينفجر حين تس��مع أحد 

الزمالء يصف ما ش��اهده مع��ك ب�”ما بعد الحداث��ة” أو ب�”تفكيك الحدث” أو “تش��ظي 
الشخصية” أو » مابعد الدراما »... أو....

وفي هذا أتذكر أنني في حوار حول هذا الداء الذي انتش��ر وتوغل في مس��رحنا العربي، أن باغتني 
أحدهم برد أراده مفحما لي: أال ترى كيف أصبح المسرح في العالم؟! فأجبته من فوري: ال.. كيف أصبح؟! 

وأي عالم تقصد؟ وما قضايا هذا العالم الذي تقصد؟!.
إال أن محاوري لم يحتمل حبل أسئلتي فأشاح عني بوجهه بعد أن ختم حواره معي ب�”لقد تقدم المسرح 

كثيرا يا أستاذ”.. وهو ما لم أكن أعرفه !

جنون المسرح وجنون الحياة
محمد الروبي

افتتاحية



4

2019 - 1 - 12 
العدد الثالثالعربى

كتب : باسم عادل
ق��ال  غن��ام غن��ام مس��ؤول اإلع��الم بالهيئ��ة 
العربية للمس��رح إن الش��يخ الدكتور س��لطان 
القاس��مي عضو المجلس األعلى للدولة ، حاكم 
الشارقة،أصدر منذ فترة وجيزة قرار إنشاء معهد 
الف��ن المس��رحي بالش��ارقة إليمان��ه بتكاملية 
الفن��ون ، معتبرًا أنها  خطوة على طريق الريادة 
الثقافية التي تس��عى لها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، حتى تكتمل منظومة الفن المسرحي 

بكافة طوائفها الفنية والعملية والنظرية. 
واعتب��ر أن هذه الخط��وة من األهمي��ة بمكان 
بحيث تفرخ لعالم المس��رح ك��وادر فنية لديها 

القدرة على مسايرة العالم.    
وق��ال بيت��ر بايل��و المدي��ر الع��ام لمعه��د الفن 
المسرحي بالشارقة في مؤتمر صحفي عقد ظهر 
أم��س الجمع��ة 11 يناير الجاري ضم��ن فعاليات 
مهرج��ان المس��رح العرب��ي المقام��ة بالقاه��رة 
،إنه س��يتم العمل في المعهد بدًءا من س��بتمبر 
القادم، وإنهم بصدد إنه��اء موقع على اإلنترنت 
يش��مل كافة التفاصيل الخاصة بالمعهد و نظام 

التدري��س في��ه . وأضاف أن الدراس��ة س��تكون 
باللغ��ة اإلنجليزي��ة لم��دة 4 س��نوات تتضمن 
30 س��اعة تدربية فى األس��بوع يحصل الطالب 
بموجبها على شهادة البكالوريوس، إضافة إلى 
وجود مسرحين يحوي كل منهما  400 كرسي، 
أحدهم��ا مفت��وح يح��وي 120 كرس��يًا واآلخر  

دائري يجلس فيه الجمهور من جميع جوانبه.
جاكلين ج��ورج مدي��رة اإلنت��اج بالمعهد قالت 
إن  المواد الدراس��ية بالمعه��د خاضعة لنظام 
التدري��س بدول��ة اإلم��ارات، و متوافق��ة  م��ع 
المعايي��ر العالمي��ة ،وعل��ى الدارس��ين الذي��ن 
يري��دون االلتحاق بالمعهد اجتياز ش��رط اللغة 

االنجليزية بحد أدنى 6.5 درجة.
و  التدري��س  طريق��ة  ح��ول  إجابت��ه  ف��ى  و 
اإلس��تراتيجية المتبع��ة ق��ال  بيت��ر إن المعهد 
يحوي ثالثة أقسام رئيسية هى التمثيل واإلنتاج 

وإدارة المسارح . 
وأضاف أن المعهد يلتزم بالمعايير العالمية من 
خالل خطة تق��وم على تغلي��ب الجانب العملي 

على النظ��ري، و تأهيل الطالب لمواكبة س��وق 
العمل ،وإكس��ابهم مزيدًا من الخب��رات الفنية 

والحياتية.
وذكرأنهم يهتمون بميول الطالب، و يخصصون 
فصواًل إضافية في ما يسمى بالمختبر المسرحي  
ال��ذي يجتمع فيه  طالب األقس��ام كافة ،لتبادل 
الخب��رات و التواصل من أج��ل االلمام بتفاصيل 

المنظومة الفنية والمسرحية.
واعتب��ر مس��رحيون مش��اركون ف��ي فعالي��ات 
المهرجان، إنش��اء ه��ذا المعه��د بمثابة طفرة 
كبيرة إلعداد جيل مسرحي جديد مسلح بالعلم 
والخبرة، يواصل مابدأه المسرحيون اإلماراتيون 
الذين قدموا على مدار السنوات الماضية تجارب 

مسرحية الفتة.
الج��ادة  الخط��وة  ه��ذه  المس��رحيون  وثم��ن 
والمهمة، التي اتخذها الش��يخ الدكتور سلطان 
القاس��مي بإنش��اء المعهد ، والت��ي تضاف إلى 
ماحقق��ه للمس��رح العربي من إنج��ازات مهمة 

وغير مسبوقة.

تم اإلعالن عن انطالقه من القاهرة 

»معهد الفن المسرحي« بالشارقة..
خطوة جديدة على طريق »تكاملية الفنون« 
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الهدف تجديد شكل المسرح العربي
مع وعد باستمرارها طوال العام

إسماعيل عبد اهلل في زيارة ألولى ورش المهرجان:

ش��هد ي��وم اإلثنين الماض��ي 7 يناير الحال��ي زيارة 
أمين عام الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد اهلل، 
ألولى ورش النس��خة الحادية عش��رة من المهرجان 
العرب��ي للم��درب البريطان��ي جايلز فورمان، ورش��ة 
ب��ات ملميج��رن«  الحرك��ة/ منه��ج  »س��يكولوجية 
وتق��ام في الفترة م��ن 1 إلى 12 يناي��ر، بأكاديمية 
الفن��ون، التي تعد أول تعاون بي��ن أكاديمية الفنون 
برئاسة د. أش��رف زكي والهيئة، وبحضور المسرحي 
حس��ن النفالي مس��ؤول اإلدارة والتنظي��م بالهيئة، 
ود. رش��ا خيري مش��رفة العالقات الثقافية الخارجية 
باألكاديمي��ة، والفنان��ة معت��زة صالح عب��د الصبور 
مترجم��ة الورش��ة، والمتدربون من طلب��ة المعهد 

العالي للفنون المسرحية.
وخ��الل اللقاء عبّ��ر طالب الورش��ة عن س��عادتهم 
النابع��ة من اس��تفادتهم الكبرى من الورش��ة، التي 
أضاف��ت لهم الكثي��ر، مش��يرين أنه��ا أضافت لهم 
الكثي��ر، واصفين الم��درب جايلز فورم��ان بأن لديه 
منهجًا ش��ديد الثراء والصعوبة يعتمد على الصدق 
الفن��ي. ووعد أمين الهيئة العربية للمس��رح الكاتب 

إس��ماعيل عبد اهلل بتفعيل دائ��م لمثل هذه الورش 
لتك��ون طوال الع��ام، مثمنً��ا اله��دف والغاية التي 
تقي��م الهيئة هذه ال��ورش من أجله��ا، وهو تجديد 
لش��كل المسرح العربي، واصًفا هذا الجيل من طالب 
األكاديمية بأنهم محظوظون بوجود د. أشرف زكي.

وأض��اف: تس��عى الهيئة لتنمية مه��ارات وإمكانيات 
الط��الب بعد أن عانين��ا من المناه��ج القديمة التي 
أصابها الترهل، فنح��اول التطوير وتعويض النقص 
م��ن خالل هذه ال��ورش، ولن نتوقف ع��ن دعم مثل 
هذه المش��اريع، فنحن ندرك جيدًا أن تحقيق الهدف 
ل��ن يتأت��ى إال بالتراكم، فنح��اول التطوير وتعويض 
النق��ص من خ��الل هذه ال��ورش، ول��ن نتوقف عن 

دعم مثل هذه المش��اريع. وأكد د. أشرف زكي رئيس 
أكاديمي��ة الفن��ون أن مجموع��ة الورش ه��ي بداية 
تع��اون كبي��ر بين األكاديمي��ة والهيئ��ة، معلنًا عن 
تأسيس فرقة مسرحية جديدة، وأن هذه الفرقة التي 
تتأس��س هي فرقة ش��رعية ولدت من خ��الل الهيئة 
العربية للمس��رح من متدربي الورش��ة، معتبرًا هذه 
المجموعة هي عناصر الفرقة الوليدة، مثمّنًا الهدف 
والغاية التي تقيم الهيئة هذه الورش من أجله، وهو 

تجديد لشكل المسرح العربي.
وفي الس��ياق نفس��ه، قدم المدرب البريطاني جايلز 
فورمان الش��كر للقائمين على المش��روع من الهيئة 
واألكاديمية، ود. رش��ا خيري والفنان��ة معتزة صالح 
عبد الصبور »مترجمة«، مشيدًا بالطاقات التمثيلية 
ل��دى ط��الب األكاديمية، وقدرتهم على االس��تيعاب 

والتفاعل.
ووص��ف جايل��ز المتدربي��ن م��ن ه��ذا الجي��ل بأنه 
محظ��وظ ألن العالم يزداد صغ��رًا، وحان الوقت أن 
نتجاوز حدودن��ا الجغرافية، مع الحف��اظ على هويتنا 

دون طمس، ولكن نشارك بها العالم.

أشرف زكي:
بداية تعاون كبير  بين 

األكاديمية والهيئة وتأسيس 
فرقة مسرحية من الطالب

عماد علواني
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معبرا  النجار  كرم  الكاتب  قال 
انطباعاته عن مهرجان الهيئة 
البداية قوية  العربية للمسرح: 
وجيدة للغاية منذ حفل االفتتاح 
ومن  المكرمين.  واختيارات 
وجهة نظري الذي من الممكن 
واستمرارية  تطوير  يحدث  أن 
ترسخ  التي  ال��ع��روض  تبادل 
عربي  مهرجان  وج��ود  فكرة 
تبادل  كثرة  في  تتمثل  وهي 

العروض  تبادل  تتيح  آلية  هناك  يكون  أن  وأتمنى  العروض. 
بشكل أسرع ممن هو كائن حاليا.

بينم��ا ق��ال: الفن��ان عبد اهلل 
بوش��امس الذي أش��ار إلى أن 
بالم��رة  تذكرن��ا  األوب��را  دار 
األولى ف��ي ع��ام 2009 التي 
أقي��م به��ا مهرج��ان الهيئ��ة 

العربية للمسرح. 
وأضاف: لنا الفخر والش��رف أن 
اإلمارات  لدولة  نكون ممثلين 
وقد كان لنا الشرف في حضور 
االفتتاح األول لمهرجان الهيئة 
العربية والمش��اركة في عرض 

»شمشون الجبار« من إخراج الدكتور أحمد عبد الحليم. 
وكما نعلم أن المهرجان خالل عشر سنوات تطور بشكل كبير 
وجم��ع كل الفناني��ن العرب م��ن كل البل��دان العربية، فنحن 
أخوة والمس��رح قام بتعريفنا بالكثير من الشخصيات التي لها 
قيم��ة وكيان ثقافي وفني كبير ومتميز. وأضاف: القاهرة أرض 

الكنانة وهي بلد جميل. 

رنا رأفت

قالوا عن المهرجان

قال الفنان والممثل مجدي سعد من المسرح 
الوطن��ي بليبي��ا: هذه ال��دورة األول��ى التي 
أقوم بالمش��اركة بها والحقيق��ة أننا حظينا 
باستقبال رائع وهناك كرم ضيافة رائع فمصر 
ش��عب جميل وعريق ولها تاري��خ طويل في 

الفن والمسرح بشكل خاص. 
وتاب��ع قائ��ال: ولي الش��رف بالمش��اركة في 
مهرج��ان الهيئ��ة العربي��ة للمس��رح ال��ذي 
يش��ارك به كوكب��ة رائعة من المس��رحيين 

والفناني��ن العرب، وأتمن��ى من اهلل عز وجل أن يحفظ مصر وش��عبها فمصر 
هي قلعة الفن. 

وعن مهرجان الهيئة العربية للمس��رح أشار س��عد المهرجان يعد محفل فنيا 
ومس��رحيا يجمع عروض من البلدان العربية فهناك احتكاك لثقافات مختلفة 
والمهرجان يعد تظاهرة فنية ومسرحية كبيرة وهامة، وأتمنى أن تكون هذه 

الدورة موفقة وأتمنى أن يكون الوطن العربي يدا واحدة. 
وتاب��ع قائال: إن ما يميز المهرجان إقامته كل ع��ام في دولة عربية باإلضافة 
إلى المش��اركات المختلف��ة من البلدان العربية من الع��راق والجزائر واألردن 

والمغرب 

بينما أعربت المذيعة والفنانة علياء المناعي عن 
سعادتها وقالت: أعتبر مصر بلدي الثاني )فمصر 
أم الدنيا( وكل من يأتي لزيارتها يكون في غاية 
الس��عادة، لوجوده بها فش��عبها كري��م ويتميز 
بطيبة القلب نش��ارك بعرض »ليلك ضحى« من 
إخراج وتأليف األس��تاذ غنام غنام والعمل يحوي 

كوكبة من الفنانين. 
وتابع��ت قائلة: ه��ذا المهرجان بعد مرور عش��ر 
س��نوات كان أول انط��الق له ف��ي 2009 وبعد 

مرور عشر س��نوات فهناك تطور كبير وتغيرات متالحقة للمهرجان ساهمت بشكل 
كبير في تطوره، وهناك أعمال جديدة تطورت واختلفت بش��كل كبير، باإلضافة إلى 

وجود كوكبة من الفرق المسرحية من مختلف الدول العربية. 

يف حفل افتتاح الدورة احلادية عشر من مهرجان الهيئة العربية للمسرح الذي يقام يف الفترة من 10 إلى 16 يناير  اجلاري، 
استطلعنا آراء بعض من الفنانني املشاركني عن انطباعتهم وأمنياتهم للمهرجان.. 

مهرجان منظم واختيارت استقبال رائع
المكرمين جيدة للغاية

المهرجان تطور خالل 
العشر سنوات السابقة

مصر أم الدنيا
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مشروع »همزة وصل« يرسخ لفكرة نقد النقد

انطلقت أمس الجمعة في تمام العاش��رة 
صباحا الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الفكري 
)نق��د التجرب��ة - هم��زة وصل( وق��د أدار 
الجلس��ة د. س��امح مه��ران وألق��ى كلمة 
مص��ر للمؤتمر الفك��ري د. كم��ال الدين 
عي��د وكلمة الهيئ��ة العربية للمس��رح د. 

إسماعيل عبد ااهلل. 
بدأ كلمة المؤتمر د. سامح مهران مرحبًا 
بالحض��ور وموضحًا خ��الل كلمته أنه في 
الندوة االفتتاحية لن��دوات الهيئة العربية 
للمسرح سيكتفي بالمش��اغبة فقط عقب 
مداخلة كل عضو في هذه الجلسة، معبرًا 
عن س��عادته وفخ��ره بأن الهيئ��ة العربية 

للمسرح بدأت نش��اطها منذ عشر سنوات 
منطلقة من مصر. 

واليوم تب��دأ عقدًا جديدًا من مصر أيضًا 
متمنيً��ا أن يك��ون عق��دًا جدي��دًا مليًئا 
باإلبداعات والن��دوات والورش التي تثري 
الحياة المسرحية في عالمنا العربي الكبير. 
وتاب��ع قائ��ال: بم��ا أنن��ي كنت مس��ؤوال 
م��ن  الكثي��ر  م��ع  تضماني��ة  مس��ؤولية 
األصدق��اء في الندوات، فمش��روع »همزة 
وصل« الذي يرس��خ لفكرة نق��د النقد في 
المس��رح المصري منذ ع��ام 1905  حتى 

عام 1952. 
وأض��اف: كن��ت أتمنى أن يخ��وض بعض 

د. كمال الدين عيد:
نقد التجربة تعني إعادة الرؤية المسرحية والفنية

 في عشر سنوات مضت 

كتبت - رنا رأفت

فى الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الفكرى:
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الباحثي��ن ف��ي مباح��ث منه��ا »المس��رح 
الشعبي« ألحمد الفار عام 1910 .ومسرح 
»الجمعي��ات اليهودي��ة« المه��م للغاي��ة 
الذي انتش��ر في مص��ر وقدم كثي��رًا من 
مشروعات مسرحية نس��تطيع من خاللها 
تحلي��ل العقلية اليهودية ف��ي تلك الفترة 
وكيف كانت تفكر، ومنها مس��رح األس��تاذ 
عب��د الرحم��ن البنا الذي ق��ام بكتابة 18 
مس��رحية وه��م يمثل��ون تي��ار اإلخ��وان 
المس��لمين وجميع هذه التيارات تستحق 
البحث والتقصي من الباحثين المصريين، 
وه��و ما س��يضع أيدين��ا عل��ى الكثير من 
األم��ور التي نس��تطيع خالله��ا أن نتفاعل 

باتجاه المستقبل. 
وأشار د. مهران في نهاية حديثه إلى فكرة 
»المس��رح التوثيقي« الذي وثق لألحداث 
وق��د كان للدكت��ور س��يد على إس��ماعيل 
تحلي��ل مهم لمس��رحية »األزه��ر وقضية 
حمادة باشا« بالفعل هناك مسرح توثيقي 
ف��ي مص��ر، ومثال لذل��ك الكاتب حس��ن 
مرع��ي الذي كتب مس��رحية »دنش��واي« 
ع��ام 1906 ومنها »األزهر وقضية حمادة 
باشا« التي تطرح فكرة هل األزهر يُحدَّث 

أم يبقى على صياغته لدينا. 
موضحً��ا أن له الش��رف الكبير بجلوس��ه 
بجوار األس��تاذ الكبير د. كمال الدين عيد، 
فهو يعد من أس��اتذة المس��رح ليس في 

مصر فقط وإنما في العالم العربي كله. 
وف��ي كلم��ة د. كم��ال الدين عي��د رحب 
بحفاوة شديدة بالحضور متمنيًا أن يكون 
صادًق��ا في كلمته، موجهًا الش��كر إلى د. 
س��امح مهران ومرحبا بالحضور ومنهم د. 

سيد خاطر. 
وب��دأ كلمته قائال: آنس��اتي.. س��يداتي.. 
سادتي.. الضيوف المسرحيون الكبار، أدام 
اهلل صباحك��م ب��كل خير عل��ى أرض مصر 
العربية ش��رفتني الهيئة العربية للمسرح 
بقيادة سمو الش��يح د. سلطان بن محمد 
القاس��مي حاكم الش��ارقة، واليوم سألقي 
بكلم��ة مص��ر الغالي��ة علين��ا جميعًا في 
مؤتمركم الفكري الذي يحمل عنوان »نقد 
التجرب��ة - هم��زة وصل«، والش��كر واجب 
لألس��تاذ إس��ماعيل عب��د اهلل األمين عام 
لمجل��س األمناء للهيئة العربية للمس��رح 
والفن��ان والمخ��رج والكات��ب غن��ام غنام، 
وأتوج��ه بالش��كر لألس��تاذ د. س��يد علي 
إسماعيل ود. حسن عطية ود. عمرو دوارة 

ود. أس��امة أب��و طالب ود. نبي��ل بهجت، 
أرجو لهم كل التوفيق. 

وتابع قائال المس��رح المصري بين زمنين 
م��ن 1905  إل��ى 1952  التجربة.. ماذا 
تعن��ي »نقد التجربة هم��زة وصل«؟ تعني 
إعادة الرؤية المس��رحية والفنية في عشر 
سنوات مضت ما بين هذا التاريخ وبين ما 
تقدم من قضايا على أراٍض عربية أخرى. 

هنيًئا للهيئة العربية للمسرح التي حددت 
هذا العم��ل وحددت معه »النهج الفكري« 
للقضاي��ا المس��رحية التي اش��تمل عليها 
النظام الجدي��د والفكر الجديد في الوطن 
العربي ومسارحه. هذا العام الجديد 2019 
نتعام��ل مع لفظ��ة »الفكر« ه��ذه اللفظة 
التي تلعب دورًا مهمًا في كل المجتمعات، 
فالفكر أعظم ما يحرك اإلنسان وأعظم ما 
يكمن في العقل »الدم��اغ« وأعلى مراتب 
اإلحس��اس والتعبي��ر ف��ي الوقت نفس��ه، 
والثقاف��ة ه��ي أعل��ى درج��ة م��ن درجات 
»الدماغ« الذي يفكر الدماغ الواعي، والذي 
يرتكز على الثقافة الش��فاهية والتحريرية 
وال يرتكز إال عليه��ا ليخرج من هذا العالم 
ب��كل النتاج االجتماعي، الت��ي يتعامل بها 
األفراد والمجتمعات والش��عوب أيضا، إنها 
كلم��ة »الفكر« التي تكش��ف عن ماضيها 
وما يحتويها من أفكار سيكولوجية وأفكار 

نفس��ية ترتفع بالواقع وبالخيال إلى أعلى 
درجات االبتكار في الفكر. 

واستكمل د. مهران كلمة د. كمال الدين 
عيد قائال: ه��ذا االبتكار ف��ي الفكر يمهد 
لطرق عصرية للمعارف اإلنس��انية ويدخل 
في إط��ار البح��وث والدراس��ات التجريبية 
الت��ي تعمل في اس��تمرارية عل��ى تطوير 
الواق��ع، ف��إذا افترضن��ا أن الثقاف��ة ه��ي 
الكلمة النافع��ة فإن الفك��ر الحامل لهذه 
الثقاف��ة هو فك��ر ناضج ومتح��رر نضيفه 
إل��ى تراكمات الماضي أف��كارًا ومعامالت 
تفصح ع��ن التطور واالزده��ار، وكل هذه 
العملي��ة تقتضي مجموعة م��ن العمليات 
وهي المعرف��ة مع المضمون مضاف إليها 

األسلوب واإلبداع واألصالة. 
وتاب��ع قائ��ال: ع��ام 2019  ع��ام س��عيد 
عليكم من القاهرة بعدة دورات في الدول 
الش��قيقة: تونس، قطر، الجزائر، اإلمارات 
العربية المتحدة، السودان، األردن، ودول 
عربية أخرى. موضوعات جادة تتجس��د في 
قضايا فكرية مسرحية وهي أقرب ما تكون 
بحاجة إلى دراستها وبحوثها بمعنى إعادة 
البحث ونقد النقد كم��ا يقولون، لتصحيح 
مفاهي��م علمية غابت إلى ح��د ما وقدمت 
ص��ورًا كثي��رة غي��ر كامل��ة أو منقوص��ة 
للمس��رح المصري في مراحل��ه األولى في 
القرن التاسع عشر وبمعاونة أشقاء عرب. 

وم��ع احترام��ي وتقديري لكل م��ا جاء من 
نقد وتحليل، فالتاريخ غير صافٍ تمامًا من 
الش��وائب، جاء لتصحيحه��ا وترميمها في 
موضوع��ات بحثية جدي��دة تعلنها الهيئة 
العربية للمسرح، آخًذا في االعتبار المسرح 
الغنائ��ي واالس��تعراضي بي��ن الم��وروث 
والروافد العربية، أش��كال م��ن الكوميديا 
والميلودراما الكوميديا المصرية وأشكال 
الضحك ووضع المرأة في المس��رح العربي 
وخط��اب  النس��وية  الص��ورة  وجمالي��ات 
المس��رح المصري والنقد المس��رحي بعد 
عشر سنوات. واس��تطرد: أود أن أشير إلى 

الفكر التجديدي الذي يبدو جليًّا. 
وأخيرًا، إن هذه االنفتاحة س��تقدم جديدًا 
للنق��د ولنقد النق��د، وبهذا تض��ع الهيئة 

د. سامح مهران:
مشروع »همزة وصل« يرسخ لفكرة نقد النقد

 في المسرح المصري منذ عام 1905 حتى عام 1952
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العربية للمسرح يدها على حقائق واضحة 
من أخطاء ليس��ت للمس��رح العربي وحده 

ولكن األوروبي أيضًا. 
بينما أوضح األمين الع��ام للهيئة العربية 
للمسرح الكاتب المس��رحي إسماعيل عبد 
اهلل الذي رح��ب في بداية كلمته بالحضور 
مؤك��دًا أن��ه ال كلمة ف��ي حض��ور أرباب 
الكلمة، موضحًا هذه الندوة »نقد التجربة 
همزة وصل« تأخ��ر انعقادها كثيرًا، قائال: 
هذه الندوة كنا نع��ول أن ننطلق بها من 
مصر ولكن لظروف خاصة تأخر انعقادها. 
وإنه��ا لمناس��بة مهم��ة أن تنعق��د هذه 
الندوة على هامش الدورة الحادية عش��رة 

لمهرجان المسرح العربي. 
أض��اف عبد اهلل: ندوة »همزة وصل – نقد 
التجرب��ة« هي محاول��ة لتوثيق وأرش��فة 
الذاك��رة المس��رحية العربية م��ن وجهة 
نظر نقدية. وأش��ار قائال: ال ش��ك أن من 
أهم أه��داف االس��تراتجية العربية لتنمية 
المس��رح في الوطن العرب��ي التي أقرتها 
الهيئ��ة العربية للمس��رح واعتمدها وزراء 
الثقاف��ة الع��رب ف��ي يناي��ر 2015 ف��ي 
الري��اض وكان واح��دًا من أه��م بنودها 
وأهدافها هو تأسيس مركز عربي للتوثيق 
المس��رحي. وهذه الن��دوة نعتبرها واحدة 
م��ن أه��م اآلليات الت��ي ستس��اعدنا على 

استعادة الذاكر المس��رحية العربية، وألن 
هذه الن��دوة تنعقد في مصر فإن أهميتها 

تأتي من أهمية مصر. 
وأض��اف: أتصور أن ن��دوة كهذه في مصر 
تتبعها سلسلة من الندوات، فهذه الندوة 
األولى وسننظم عدة ندوات حتى نستطيع 
أن نغط��ي ه��ذا التاريخ العظيم للمس��رح 

المصري. 
بينما ق��ال د. س��يد علي إس��ماعيل الذي 

وجه الش��كر للهيئة العربية للمسرح التي 
تصدت له��ذه الندوة غير المس��بوقة في 
نوعي��ات بحوثها، قال: ال توج��د جامعة أو 
هيئ��ة أو ن��دوة أقيمت في مص��ر أو خارج 
مص��ر تغطي ه��ذه الفت��رة في المس��رح 
المصري، فكل األش��ياء الت��ي كتبت كانت 
بجه��ود ذاتي��ة كما أش��رت ف��ي المؤتمر 
الصحف��ي الخاص بالندوة منذ يومين بأن 
أول م��ن قص الش��ريط في ه��ذه الفترة 
المظلمة كان عالمنا الجميل محمد يوسف 
نج��م بالتزامن م��ع يعقوب غن��او، ثم جاء 
بعد ذل��ك د. نجوى عرنوس ودكتور عمرو 
دوارة، فه��ي فت��رة نتعام��ل به��ا بجهود 
فردي��ة، وهي الم��رة األولى الت��ي نجتمع 
أو نق��رر أن تق��ام فيها ن��دوة تحمل هذه 
الفت��رة التي بها مش��كلة يخش��ى الجميع 
االقت��راب منها، فمن الطبيع��ي أن نعتمد 
عل��ى المراجع والس��ابقين لنس��تكمل أو 
نعي��د إنتاج ما س��بق، فكل م��ن يتجه إلى 
هذه المرحل��ة يتوقف وذلك لعدم معرفته 
بالمراج��ع الت��ي س��يعتمد عليه��ا، وق��د 
نجحنا ف��ي اقتحام تلك الفت��رة بمجموعة 
األبحاث الت��ي تقدمت، وأتص��ور أن عقب 
ه��ذه الندوة س��يكون هن��اك اهتمام من 
الباحثين بالبحث والنبش في هذه الفترة، 
على س��بيل المثال لدين��ا مجموعة كبيرة 
م��ن الفنانين مث��ل الفنان الكبير يوس��ف 
بك وهبي، ولكن لألسف ليس لدينا سوى 
مذاكرت��ه أو مقالة أو برنام��ج تحدث عنه، 
ولكن ال يوجد بحث أو رس��الة تنش��ر حتى 

اآلن عن أعماله المسرحية. 

األمين العام للهيئة العربية للمسرح:
 نعتبر  هذه الندوة واحدة من أهم اآلليات التي ستساعدنا

 على استعادة الذاكرة المسرحية العربية
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كتبت - سلوى عثمان
ب��دأت أولى ندوات »المؤتم��ر الفكري« الذي 
أطلقت��ه الهيئ��ة العربي��ة للمس��رح ضم��ن 
فعالي��ات ال��دورة ال���11 لمهرجان المس��رح 
العربي ال��ذي تقام فعاليات��ه بمصر، ويحمل 
المؤتم��ر عنوان »نقد التجربة.. همزة وصل« 
)المسرح المصري في نصف قرن من 1905 

إلى 1952 الحلقة األولى(.
أدار الجلسة األولى للندوة الدكتور سيد خاطر 
األس��تاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، 
وق��دم الدكت��ور عمرو دوارة بحث��ه عن تاريخ 
المس��رح المص��ري ف��ي الفترة م��ن 1905 
وحت��ى 1952، ورغ��م أن هذه كان��ت الفترة 
المق��رر تقديمها في هذه الن��دوة فإن دوارة 
عاد إلى الوراء أكثر ليوثق تواريخ تس��بق هذه 
الفترة بخمس��ين عاما تقريبا، مؤكدا على أن 
التاري��خ كان يج��ب أن يبدأ من ف��رق الهواة 
التي تشكلت في مصر في سنوات سابقة عن 

التاريخ المقرر تقديمه في هذه الجلسة.
ق��ال د. خاط��ر إن هذه الجلس��ة ه��ي األولى 
لسلس��لة ندوات تندرج تحت عن��وان »همزة 
وصل«، وستتمحور حول المسرح المصري في 
النصف األول من القرن العش��رين، من خالل 

اس��تعراض تاريخي ورؤية نقدية، س��يقدمها 
د. عم��رو دوارة. وعرف��ه بأن��ه ناق��د وباحث 
وأكاديم��ي مس��رحي م��ن أه��م المؤرخي��ن 
المس��رحيين، مهندس أحب المس��رح لدرجة 
العش��ق، وهو نجل القامة المسرحية الكبيرة 
ف��ؤاد دوارة، تخرج ف��ي كلية الهندس��ة عام 
1986، ثم توجه لدراس��ة الفن الذي يعشقه 
وتخرج في المعهد العالي للفنون المس��رحية 
ونال درج��ة االمتياز م��ع مرتبة الش��رف عام 
1989، ليث��ري الحي��اة المس��رحية بمئ��ات 

المقاالت واألبحاث المسرحية.
أض��اف خاط��ر أن دوارة أخ��رج أكث��ر من 50 
مس��رحية للمحترفين والهواة، وعمل أستاذا 
جامعي��ا بجامع��ة جنوب الوادي، وهو كش��اف 
الكتش��اف  المحافظ��ات  يج��وب  مس��رحي 
المواه��ب، ومؤس��س الجمعي��ة المس��رحية 
له��واة المس��رح، وش��ارك ف��ي الكثي��ر م��ن 
لج��ان التحكي��م، وم��درب بورش مس��رحية 
بمهرجان��ات عربي��ة ودولية، فض��ال عن عدد 
م��ن لجان المش��اهدة باألقالي��م والمدارس، 
وكتب س��يناريو ل�30 فيلما تسجيليا بتكليف 
من المركز القومي للمسرح، ونال الكثير من 

الجوائز منها الجائزة األولى للبحث األدبي عام 
2016 وانتهى مؤخرا من »موسوعة المسرح 
المص��ري من عام 1870 إل��ى 2015« وهو 
مرجع يوثق ألكثر من 7000 عرض مسرحي 

مصري.
التعلم من السابقين

وبع��د ع��رض ه��ذه اللمحات عن مس��يرة د. 
دوارة، ب��دأ حديث��ه بأن��ه يتف��ق ويختلف في 
آن واح��د م��ع عنوان ه��ذا المؤتم��ر الفكري؛ 
فاالتفاق في الش��ق األول من العنوان »همزة 
وص��ل« فيجب الع��ودة للماضي الستش��راف 
المس��تقبل، ليس بهدف إثب��ات الذات، وإنما 
لتحس��ين المس��تقبل بالتعلم من السابقين، 
واالخت��الف ينبع من رفضه الس��تخدام جملة 
»نقد التجربة«، وتساءل عن كيفية النقد قبل 
التع��رف عل��ى الحقائق الخاصة به��ذه الفترة 

التاريخية بالكامل.
قام د. دوارة بتقديم ورقته البحثية من خالل 
تقس��يمها لمجموعة نقاط مهمة ومنها دور 
الهواة في تأسيس المسرح المصري، وأهمية 
مسرح الصاالت، وسلط الضوء على مسرحيين 
مصريين تم إغفالهم رغم أهميتهم الكبيرة، 

بانوراما تؤرخ للمسرح المصرى فى 100 عام
فى أولى جلسات المؤتمر الفكرى
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والتغي��رات االجتماعي��ة والسياس��ية وتأثرها 
وتأثيره��ا على الحرك��ة المس��رحية في تلك 
الفترة، والثالثة تيارات األساسية التي شكلت 

مراحل تأصيل المسرح المصري.
وتح��دث دوارة ع��ن أهمية الع��ودة إلى عام 
1850 ولي��س بداي��ة من ع��ام 1905 كما 
هو مح��دد بالندوة، مؤكدا عل��ى أن الظاهرة 
المس��رحية تتش��كل بثالث��ة عناص��ر وه��ي 
الفك��ر ال��ذي يق��دم، والجمهور، وم��ن يقوم 
بتقدي��م هذا الفك��ر لهذا الجمه��ور. وأضاف 
أن ه��ذه التج��ارب قدم��ت لجمه��ور مصري 
قبل عام 1905 بس��نوات كثيرة كانت تقدم 
المس��رحيات في مصر لألجانب من قبل فرق 
أجنبية، ولو لم نتفق على ذلك فسيكون علينا 
أن نعلن أن فرقة جورج أبيض ليست مصرية.

وأوضح د. دوارة أنه كان هناك »هواة المسرح« 
الذين ظه��روا نهاية القرن ال�19، كما كانت 
هناك بعثات للخارج ومجالت وصحف وأهم ما 
يميز تلك الفترة حركة الترجمة، وكانت جميعا 
س��ببا في ظهور الكثير م��ن الجمعيات وفرق 
اله��واة بالكثير من المحافظات منها »الفالح 
المصري« بس��منود ع��ام 1895، و«التلقي 
األدبي« 1894، و«االلتقاء« 1896، وغيرهم 
من الهواة الذين أسس��وا للمسرح قبل فرقة 
س��المة حجازي التي تأسس��ت ع��ام 1905. 

وأض��اف أن الم��دارس المصري��ة أيضا كان 
بها نش��اط مسرحي ال يمكن إغفاله في هذه 
الفترة، كما أنه��ا فترة لم يكن بها محترفون 
وه��واة، والتأكيد على ذلك أن هن��اك الكثير 

من المسرحيين ومنهم حسين رياض، وزكي 
طليمات نال بعثة لكنه عمل بالمسرح قبلها، 
كانوا من المدرسين بالمعهد العالي للفنون 

المسرحية.
وشدد دوارة على أن هذه المعلومات وغيرها 
كان يج��ب الوق��وف عندها في ه��ذه الندوة، 
وأش��ار إلى أن هذه الندوة كان يجب أن تقوم 
بها مصر من خالل المركز القومي للمس��رح 
ولجن��ة المس��رح بالمجلس األعل��ى للثقافة، 
وأيضا المرك��ز القومي للبح��وث االجتماعية 
والجنائي��ة، وه��و المرك��ز الذي ق��ام بالفعل 
بعمل أبحاث عن تاريخ المسرح خالل ثالثين 
عاما، قدم دوارة هذا البحث للمركز في الفترة 
م��ن 1980 وحتى ع��ام 2010، وقدم والده 
البحث الس��ابق عليه في الفت��رة من 1950 

وحتى 1980 بالتعاون مع جالل العشري. 
تس��اءل دوارة عن مصير هذه البحوث الهامة 
الت��ي توث��ق ه��ذه الس��نوات، وأي��ن تنش��ر 
لالستفادة منها، وهذا ما جعله يقوم بتحضير 
موس��وعة المس��رح المصري ف��ي 17 جزءا، 
وأك��د على أنه ال يعتمد في التوثيق التاريخي 
على المذك��رات فقط ألنها تغف��ل الحقائق، 
فمثال هناك ممثالت وسيدات للمسرح قدمن 
إس��هامات كبيرة ومنهن زكية إبراهيم التي 
كان لديها مسرحهها الخاص لكنها لم تعرف 

ألنها لم تكتب مذكراتها.
وتح��دث دوارة في موضع آخر من الندوة عن 
الش��خصيات التي أهملها التاريخ المس��رحي 
رغ��م أهميته��م وتاريخه��م الكبي��ر، ومنهم 

د. عمرو دوارة..
 مصر زاخرة بالكثير من المؤرخين

يوسف عايدابى
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فوزي الجزائري، ونبيهة إحس��ان، ويوسف عز 
الدين ال��ذي كان ينافس الريحاني، وس��ليم 
وأمي��ن عطا اهلل، الذين ظه��را قبل الريحاني 
وس��افرا للشام بمس��رحيات »بش��بش بيه« 
والذين كانوا سببا في ظهور هذه الشخصية 
التي قلدها الريحاني بالشام بعد ذلك، وفوزي 

منيب الذي تحدى علي الكسار.
وأض��اف د. دوارة أن الحديث يكون فقط عن 
الكس��ار والريحان��ي وفاطمة رش��دي وبديعة 
مصابني.. وتس��اءل أي��ن الباقيون...؟ فهناك 
مث��ال لطيفة عبد اهلل التي كانت تمثل وتؤلف 
ول��م تع��رف، ونعيم��ة ولع��ة الت��ي نافس��ت 
مصابني وكان لها شهرة أكبر لكنها لم تكن 
تأخذ نف��س االهتمام الصحفي، وأكد على أن 
فرق روض الفرج لم تجد من يكتب عنها رغم 
ش��هرتها في ه��ذا الوقت كما ه��و حال فرق 

عماد الدين.
وع��ن المؤرخين المصريين قال دوارة إن مصر 
زاخرة بهؤالء األساتذة على مدار تاريخ المسرح 
ومنهم محم��د تيمور، وفؤاد خورش��يد، وزكي 
طليمات، ويوس��ف داغر، وأيضا نجوى عرنوس، 
ومحم��د يوس��ف نج��م، ود. نبيل بهج��ت، ود. 
حس��ن عطية، وعبد الغن��ي داود، كما أن هناك 
الكثير من الباحثي��ن الذين قدموا بحوثا هامة 

في الحقب المسرحية المختلفة بمصر.
وتوج��ه د. دوارة بحديث��ه ع��ن الحدي��ث ع��ن 
المتغيرات االجتماعية والسياس��ية من حركات 
ش��عبية وثورات متتالية، ليؤكد على أن معرفة 
ه��ذه المتغيرات تجعل هناك ضرورة في معرفة 
كيف يؤثر المس��رح في المجتم��ع في كل فترة، 
وكي��ف تؤثر ه��ذه التغيرات فيه، وه��و ما دعاه 
للحديث عن »مس��رح الصاالت« الذي لم يؤرخ 
ل��ه جيدا رغ��م أهميت��ه وزخارة إنتاج��ه، وأعلن 
أن البع��ض يتخي��ل أن��ه مس��رح يق��دم داخل 
الكباريه��ات، ولكن��ه أم��ر خاطئ فهو مس��رح 
ل��ه كوالي��س وديكور خ��اص بكل مس��رحية، 
ومؤلف��ون كبار كتبوا له منهم بيرم التونس��ي 
وأبو الس��عود اإلبياري، وقدم موضوعات هامة 
ع��ن االحت��الل والعمال وغيرها م��ن النصوص 
التي ش��ارك ف��ي تمثيلها علي الكس��ار وعقيلة 
راتب ومنيرة المهدية وفاطمة رشدي وفنانون 

كبار آخرون.
وربط دوارة بين الظروف االجتماعة والمس��رح 
ب�«مس��رح الصاالت« وقال إن ظهور الس��ينما، 
ووجود األزم��ة االقتصادية، كانا م��ن العوامل 
االجتماعي��ة الت��ي أدت إل��ى ع��ودة الكثير من 
الفنانين لهذا النوع من المس��رح الذي كان قد 
خفت في فترة س��ابقة، ومنهم بديعة مصابني. 
وأض��اف أن ه��ذا الن��وع يختل��ف عن المس��رح 
العادي في ش��كل جل��وس المتفرجي��ن الذين 
يتجمعون حول ترابيزات، ويس��مح لهم باألكل 

واالس��تمتاع بالمش��روبات غي��ر الروحي��ة في 
المواعيد الصباحي��ة والماتينيه لوجود عائالت، 
معلنا أنه ت��م تقديم ما يتج��اوز ال�470 عرضا 

مسرحيا.
وأعل��ن دوارة أن الصحاف��ة يمك��ن أن يك��ون 
له��ا دور في القضاء على تاري��خ فنان بالكامل، 
وذكر واحدة من أهم الممثالت االستعراضيات 
وهي »ملك« الوحيدة التي حملت الراية وظلت 
تق��دم هذا النوع لفترة طويل��ة، ولكنها ظلمت 
كثيرا بعد سحب أرشيفها بالكامل من الصحف، 
وحرق مس��رحهها بحريق القاهرة ليقضي على 
ديك��ور ومالبس وإكسس��وارات 32 مس��رحية 

استعراضية.
ث��م ق��ام دوارة بتقس��يم التاري��خ المس��رحي 
المص��ري لثالث��ة تي��ارات أساس��ية وه��ي تيار 
س��ليم  تبن��اه  ال��ذي  االس��تعراضي  المس��رح 
النقاش، ويوس��ف خط��اب، وس��ليمان خطاب، 
وأبو خليل القباني، وس��المة حجازي، وجميهم 
فنان��ون قدموا هذا النوع المس��رحي، ثم التيار 
التراجيدي والمونودرامي وقدموه جورج أبيض 
ورمسيس نجيب، أما التيار الثالث الذي تنافس 
فيه الريحاني والكس��ار وكانا كطرفي المقص، 
ثم توجه بحديثه ع��ن »اتحاد الممثلين« الذي 
تش��كل بفرق رمس��يس نجيب، وجورج أبيض، 
وفاطم��ة رش��دي، وقدم��وا معا 30 مس��رحية، 
ولك��ن ه��ذه التجربة فش��لت، واس��تطاعوا أن 
يأسسوا أول فرقة للدولة بعد طلبهم ذلك، كما 

أنشأوا نقابتهم عام 1942.
ف��ي نهاية الن��دوة فتح الباب ألس��ئلة الحضور 
واقتراحاته��م، وكان منه��م عثم��ان الب��دوي، 
المس��رحي الس��وداني وعض��و لجن��ة تحكي��م 

التجرب��ة  توثي��ق  اقت��رح  ال��ذي  المهرج��ان، 
المس��رحية العربية من خالل توثيق المس��رح 
الش��عبي، ال��ذي م��ا زال لم يوثق ل��ه جيدا، ثم 
التوجه لباقي الفترات التاريخية من خالل مراكز 
بحثية متخصصة بالدول العربية لتشكيل تراث 

مسرحي كامل يستفيد منه األجيال القادمة.
أم��ا الدكت��ور حس��ين عل��ي راهف، المس��رحي 
العراقي، فيرى أنه يجب يكون هناك متسع أكبر 
للبحث عن تأثير الحركات المس��رحية المصرية 
على المس��رح العرب��ي، وتقديم ن��دوة لتوثيق 
ه��ذا التأثي��ر، مؤكدا عل��ى عدم وج��ود وثائق 
كافية لمعرفة كيفية دخول المسرح إلى بعض 
الدول العربي��ة، كما أضاف أن��ه يمكن اإلجابة 
على س��ؤال كيف دخل المسرح لهذه الدول عن 

طريق زيارة الفرق المسرحية المصرية لها..؟
وجاء اقت��راح آخر من الدكتور يوس��ف عيدابي، 
مستش��ار الهيئة العربية للمس��رح، بأن يكون 
هناك طريق��ة لجمع النصوص العربية بالكامل 
التي يمكن االس��تفادة منها ف��ي البحث، وهذا 
التجميع يكون هدفه أوال نشره لألجيال القادمة 
لالس��تفادة من��ه، وعدم تك��رار األبح��اث نظرا 
إليج��اد بحوث جديدة يمك��ن العمل عليها بعد 

نشر النصوص غير المعروفة.
وبعد اس��تجماع األس��ئلة م��ن الحضور أجاب 
عنه��ا دوارة مجمع��ة وجاء منها س��ؤال حول 
أس��باب عودة بعض مؤسس��ي الفرق لمسرح 
الص��االت مرة أخ��رى رغم خفوت ه��ذا النوع، 
وقال دوارة إن سبب العودة هو إعادة اكتساب 
الجمهور مرة أخرى بطريقة جديدة من خالل 
اعتباره��ا س��هرة عائلي��ة متكامل��ة، وتقديم 

قضايا هامة وسط هذا التجمع.

د.حسني على راهفعبدالغنى داود
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يمثل تونس في مهرجان المسرح العربي بالقاهرة

»ذاكرة قصيرة«.. عرض مسرحي قائم على »اللعب الحر« 
ويستثير »الروح الطفولية«

قال وحي��د العجمي مخرج وكاتب العرض التونس��ي 
»ذاكرة قصيرة« الذي يعرض اليوم السبت 12 يناير 
ضمن عروض المهرجان العربي للمسرح، إن تجميع 
فريق العرض لم يخضع للعشوائية أو االرتجالية، بل 
ت��م وفًقا لمحدد أساس��ي مهم، وهو وح��دة الثقافة 
والتالقي في األف��كار والهموم والتوجهات، والتالقي 
في أكثر من مجال، وعليه تم التأليف واإلعداد واإلنتاج 

حتى تقديم العرض في نسق جماعي متكامل.
وأضاف العجمي في المؤتمر الصحفي للعرض أمس 
الجمعة 11 يناير في قائمة المؤتمرات بفندق جراند 
ناي��ل تارور، الذي حضره من فري��ق العرض الممثلة 
لبنى نعمان، والممثل ربيع إبراهيم، إنه ال يفصل في 
عمل��ه بين أدوار المؤلف والمع��د والدراماتورج، وأنه 
وفًقا للصيغة غير الكالس��يكية الت��ي يعمل بها فإن 

هذه األدوار غير قابلة للفصل. 
ش��دد المخرج التونس��ي على أن عملية التأليف هي 
عملية مس��تمرة، عل��ى خالف الطريقة الكالس��يكية 
الت��ي يمكن الفص��ل فيها بي��ن التألي��ف والعناصر 
المس��رحية األخ��رى، مش��يرًا إلى أنه يق��وم بتوزيع 
النص، أو باألحرى تخليق النص، من خالل الممثلين 
وما يتوصلون إليه خالل الحوار والمناقشة، مؤكدا أن 
الممثل هو العمود الفقري الحي للعملية المسرحية، 
وحين يعط��ى الفرصة ليعبر عن نفس��ه في العرض 

فإنه يجعل المسرح عملية حية.
وأضاف أن الممثل ال يمك��ن إلغاؤه، ألنه حامل نبرة 
الع��رض، وأن المس��رح – لذل��ك – يختل��ف ع��ن أي 
وسيط إبداعي آخر، فهو ليس الرواية، وال الشعر وال 
أي نشاط آخر يقوم على التأليف الفردي، وإن ما يميز 

المسرح هو جماعيته.
وأك��د أن الكتاب��ة الجماعي��ة بديهية في المس��رح 
وليس��ت قرارًا، منوها بأن الممث��ل لديه وجهة نظر 
ورؤية وحياة شخصية وقابلية ألشياء مختلفة وقدرات 
متعددة، وال بد أن يتيح العرض الفرصة لكي يوجود 

هذا الممثل بشكل متكامل.
وقالت الممثل��ة لبنى نعمان إح��دى بطالت العرض 
إن أكثر ما تبحث عنه في العروض التي تش��ارك بها 
هو المتع��ة، والتي تتحقق لديها عبر اس��تثارة الروح 
الطفولية التي تعيد من خاللها اكتش��اف ذاتها، من 
خ��الل منطق اللعب، مش��يرة إلى أن ذل��ك ما حققه 
اش��تراكها ف��ي العرض، وم��ا أتاحه مخرج��ه لجميع 

المشاركين فيه.
وأش��ارت لبنى إل��ى أنها قدم��ت الكثير م��ن األدوار 
من قبل ولكنها لم تش��عر بالمتعة التي ش��عرت بها 
ف��ي عرض ذاك��رة قصيرة، وأرجعت ذل��ك إلى تحكم 
الفكر األح��ادي والديكتاتورية الت��ي يفرضها بعض 
المخرجي��ن، وتنفيذه��م رؤاه��م بصرام��ة من دون 
الس��ماح لفريق العمل بأن يحضر بما لديه من أفكار 

وتجارب.
وأضاف��ت أنها تحب أن تلعب مع الش��خصية، تضيف 
إليه��ا وتحذف، وأن تقترح، تح��ب وتكره، وأن منطق 

اللعب الجماعي وحده هو الكفيل بتحقيق ذلك.
وشددت لبنى على أن المسرح قائم على اللعب الحر، 
فإل��ى جان��ب المهام الدقيق��ة فهناك أيض��ا المتعة 
واللعب الذي من ش��أنه اكتش��اف طفولتنا وإعادتها 

لنا، ومن خاللها فإن الممثل يلعب بكل شيء.
وأك��دت ممثلة »ذاك��رة قصي��رة« أن االرتجال الذي 
يم��ارس ف��ي الع��رض لي��س عش��وائيًّا وال مطلًقا، 
وليس مقيدًا أيضًا، إنما هو خاضع فقط للمناقش��ة 
الجماعية حول كل تفصيل��ة، ومن الضروري االتفاق 

حول الرؤية الجمالية في النهائية.
األمر نفسه هو ما ذهب إليه ربيع إبراهيم أحد ممثلي 
العرض، حيث قال إن الرهان كان قائمًا في األساس 
على إنت��اج عملية مس��رحية وليس إنتاج مس��رحية 
فحسب، وهو ما حتم وجعل من الضروري اختيار مسار 
معين، واالتفاق على مجموعة من األسئلة منها مثاًل: 

ماذا نريد أن نقدم وكيف؟

وأضاف: الفري��ق اتفق أواًل على ض��رورة الخروج عن 
الموروث��ات، والخ��روج ع��ن ذواتنا نفس��ها وأرواحنا 

المسبقة وبناء طرق مختلفة لرؤية الحياة.
وفي مداخلته أش��ار الكاتب والمخ��رج غنام غنام إلى 
أن��ه م��ن الظواهر الت��ي أصبحت عادي��ة في تونس 
التم��رد على فك��رة النص الجاهز، واس��تبدال العمل 
الجماعي به، والس��عي نحو ما أسماه بالدراماتورجية 
المتكاملة التي تتيح لكل عنصر مش��ارك في العرض 
أن يق��دم ما لدي��ه، ثم يأت��ي دور الدراماتورج العام، 

ليقوم ببلورة ما تم التوصل إليه.
وأكد غنام أن هذه الظاهرة أصبحت س��مة مس��تقرة 
للمس��رح التونس��ي، لذلك فإن النص��وص المؤلفة 
والموضوعة على ورق س��ابق التجهيز تعاني بش��دة 
ف��ي اآلون��ة األخيرة في المس��رح التونس��ي، وإنهم 
ا يتم تأليفها  ينم��ون بداًل منها نصوصًا مهم��ة جدًّ

أو صياغتها على الخشبة.
وفي نهاية المؤتمر أشارت لبنى نعمان إلى أن مخرج 
العرض حول الممثلين إلى متفرجين يراقب بعضهم 
بعضا على الخش��بة، وهو ما يفيد ف��ي زيادة التركيز 
عل��ى األداء وتب��ادل الخب��رات، لذل��ك فالممثلون ال 
يخرجون من خشبة المس��رح إنما يبقون، من يؤدي 
وم��ن ال ي��ؤدي، ومن خالل ذلك أيضً��ا يمكن إعادة 

كتابة المشاهد.
فيم��ا أض��اف ربيع إبراهي��م أن مخرج الع��رض أوجد 
أيضًا ما أس��ماه بالممثل المواطن، أي الممثل الذي 

ال ينفصل عن حموالته االجتماعية. 

كتب:  محمود الحلواني
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المسرح المغربي عقد مصالحة مع الشباب
.. ونجح في اجتذابهم مرة أخرى

ق��ال الكاتب يس��ري حس��ان إن العال��م العربي 
كله، ومص��ر على وجه الخص��وص، يدرك جيدًا 
حج��م وقيمة الكاتب الكبير عبد الكريم برش��يد 
كاس��م مهم في عالم المس��رح، ووجوده اليوم 
رفقة العرض المغربي »ش��ابكة« المش��ارك في 
المس��ار الثاني م��ن مهرجان المس��رح العربي، 
الذي ينافس على جائزة الش��يخ الدكتور سلطان 
القاس��مي لهذا العام؛ من تأليف��ه وإخراج أمين 

ناسور، هو لفتة كريمة منه تجاه للشباب.
وأكد خالل المؤتم��ر الصحفي الذي أقيم لصناع 
الع��رض صباح أمس الجمع��ة 11 يناير الحالي، 
ضم��ن فعالي��ات المهرج��ان أنه يش��فق كثيرًا 
عل��ى الش��باب الذين يتص��دون إلخ��راج أعمال 
عبد الكريم برش��يد لم��ا تحويه كتاباته من أفق 
ثقاف��ي راق وعميق، قد يس��تعصي عل��ى الكثير 
من المثقفين الس��طحيين فما بالكم بالمتلقي 
الع��ادي، ولذل��ك وجب الح��ذر ف��ي التعامل مع 
نصوصه الحتوائها عل��ى الكثير من المضامين 
الفكري��ة والجماليات التي ال يج��ب أن تمر على 

المبدع الذي يتصدى لها مرور الكرام.
الدكتور عبد الكريم برش��يد مؤلف نص العرض 
ق��ال إن العمل يقدم نفس��ه بنفس��ه، وأش��هد 
للمخرج ثقافت��ه ووعيه الكبير في تقديم العمل، 
فال��رؤى الفنية توح��دت وانصهرت ف��ي بوتقة 
ا  واح��دة ليخ��رج العرض في ص��ورة مرضية جدًّ
لجمي��ع األطراف، وه��ذا ينم عن مخ��رج يمتلك 

أدوات��ه جيدًا، فقد حص��ل بعروضه على الجائزة 
الكب��رى أكثر من م��رة في المغ��رب، وكنت في 
إح��دى هذه المرات عض��وًا بلجنة التحكيم التي 
منحته الجائزة، ولذلك أعرفه جيدًا وأتابع أعماله 
وأدرك جيدًا وعيه بما يريد أن يطرحه من خالل 

أعماله الفنية.
واس��تطرد: بريش��ت أك��د ف��ي نص��ه »دائ��رة 
الطباش��ير القوقازية« وجود تب��ٍن طبيعي وتبٍن 
باإلرادة، ولذا اخترت أن أتبنى الشباب وأدفعهم 

على طريق الدعم والتطوير.
ولف��ت برش��يد إل��ى أن المخ��رج يق��دم أعماال 
بلهجات ولغات متعدة، حيث قدم عروضًا باللغة 
العربية الفصحى، وباللهجة العامية وباألمازيغية 
وبالحسانية، وهو ما اعتبره ثراًء وتنوعًا مطلوبًا 
في المغرب لصهر الهويات والثقافات المتعددة 
في بوتق��ة واحدة، وس��يحقق الريادة للمس��رح 

المغربي.
وش��كر برشيد مجموعة العمل كلها ألنها عملت 
ب��روح الحب والوق��ت ليخرج العم��ل على أكمل 
وجه، مش��ددًا عل��ى أنه ال وصاي��ة للكاتب على 

المخرج.

وقال: المؤلف صنع إبداع��ه الخاص، وقدمه في 
أوراقه، وهي متاحة لمن يرغب في القراءة، بينما 
المخرج يخل��ق إبداعه الخاص من خالل تقديمه 
للنص على خش��بة المس��رح، فهو بمثابة إبداع 

مواٍز، وال يجوز أن يجور أحدهما على اآلخر.
وتابع: كان هذا هو الس��بب األساسي في تركي 
لإلخراج، وتركيزي ف��ي الكتابة، ألن كل ما أردت 
قوله خرج ف��ي األوراق، ولن أق��دم جديدًا حين 

أتصدى إلخراج أي من أعمالي.
وذك��ر أن حماس��ه له��ؤالء الش��باب يأت��ي من 
إيمانه بفكرة الهامش الذي يأتي بقوة ليُخلخل 
األوضاع ويحت��ل مكانه، حيث تأت��ي الفرقة من 
مدين��ة بني م��الل وه��ي مدينة هامش��ية على 

أطراف المغرب، وقوام الفرقة من الشباب.
واس��تطرد: العالم العربي ف��ي أمس الحاجة إلى 
التعبير عن أوضاعه وآماله ومشكالته، بعيدًا عن 
التأثر بالغرب، ومحاولة سبر أغوار جديدة تناسب 
ذلك الواقع، فحتى الغربيون أنفس��هم من أمثال 
بيتر بروك، وبريش��ت، وآرتو، جاءوا إلى الش��رق 
في محاول��ة للبح��ث والتنقيب ع��ن موضوعات 
وأساليب جديدة يطرحونها في المسرح الغربي.

أمين ناس��ور مخرج العرض ق��ال إن عبد الكريم 
برش��يد يعتبر األب الروحي للش��باب، فهو يقوم 
بدعمهم وتش��جيعهم عب��ر إتاحة نصوصه لهم 

وعدم التدخل في العملية اإلخراجية تماما.
وأض��اف أن عمل��ه الفن��ي يعب��ر ع��ن طموحات 
وأحالم ومش��كالت الش��باب »هن��ا واآلن« حيث 
يط��رح إضاءات على الواق��ع المغربي في لحظته 
الراهنة. وتابع: المس��رح س��يبقى دومً��ا كونيًّا 
وعالميًّا في موضوعات��ه وتيماته، ولكن طريقة 
تناولها وال��رؤى الفنية هي الت��ي تضفي عليها 

ملمح المحلية.
وأكد أنه س��عيد بهذه التجربة مع شباب مدينة 
بني مالل، وتمنى أن يتع��اون معهم في تجارب 
مس��رحية أخ��رى، خصوص��ا أن الفرق��ة تكونت 
حديثا ولديها مش��اريع طموحة تعمل عليها في 

الوقت الحالي.
وتوق��ف ليضي��ف أن المس��رح المغرب��ي عق��د 
مصالح��ة م��ع الش��باب المغرب��ي، واجتذبه من 

جديد عبر تنوع األساليب المسرحية.

عبد الكريم برشيد: آن األوان 
للبحث عن إبداعنا الخاص بعيدًا 

عن التأثر بالغرب

كتب: باسم عادل

ّصناع »شابكة«: 
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»صباح ومسا«..

 المشرق والمغرب يلتقيان في تساؤالت الرفض والتمرد 
على مجتمع »القيم المتخلفة«

قال الكاتب المسرحي غنام غنام، مؤلف عرض »صباح 
ومس��ا«، إنه تابع لسنوات نشاط فرقة »دوزتمسرح« 
المغربي��ة، ونس��قها الفك��ري وتجاربه��ا المختلفة، 
وعندما طلب منه المخرج عب��د الجبار خمران تقديم 
نصه »صباح ومس��ا« قبل عامين وافق بسرعة قائاًل 

له »هذا النص نصك«.
وأضاف غن��ام خالل المؤتم��ر الصحفي، ال��ذي أقيم 
أمس الجمع��ة 11 يناير الحالي، لفريق عمل العرض 
المغربي المشارك في فعاليات الدورة الحادية عشرة 
لمهرجان المسرح العربي، أنه كان قلًقا، و»كأن الريح 
تحت��ه« ألن النص مكتوب ع��ام 1996، أي قبل 22 

عاما من اآلن.
وتابع غنام: نص »صباح ومسا« كتبته ألعلن موقفي 
تج��اه كثير م��ن ثوابتن��ا االجتماعية، فأن��ا »تربية« 
مدارس التمرد، ورفض التبعية للمس��تقر والراس��خ 

من األفكار، تربية مدارس النقد والنقض.
واستطرد: النص كان صرختي في وجه مجتمع يحمل 
الكثير من القيم المتخلفة، الرثة، ومن هنا كتبت عن 
لق��اء صدفوي بين ش��خصين كل منهم��ا قادم من 
عال��م ال نجترح ما هو قبل مش��اهدة العمل، وذاهب 
إل��ى عالم ال نجترح أيضا ما هو بعد أن ينتهي اللقاء، 
وينتهي الع��رض. واعترف غنام أن تم��رده بدأ تجاه 
أس��رته بكالم وتعبيرات وصفها بأنها خادشة لألدب 
المفترض، من خالل تساؤالت هي ذاتها التي أعادها 

على لسان شخصياته في هذا النص.
وكش��ف غنام عن غبطته لوجود النص بين يدي هذا 

المخرج وهذا الفريق، موجهًا لهم تحياته الحارة.
وردًا عل��ى تس��اؤل يخص رؤيته لتعام��ل عبد الجبار 
م��ع النص، قال غنام إنه كمخ��رج يحرص في تعامله 
مع النص��وص على األمانة الفكرية والفنية والتقنية، 
ويعتب��ر أن تكنيك كتابة النص ه��و األهم. وأضاف: 
أش��هد أن عبد الجبار حافظ على األمانت الثالثة في 

تقديمه للنص.
م��ن جهته أجاب عبد الجبار خمران عن س��ؤال لماذا 
نص »صباح ومس��ا« وكيف تعامل مع��ه؟ قائاًل: أعبر 
بداية عن س��عادتي بوج��ودي في ه��ذه الدورة من 
دورات مهرجان المسرح العربي، بنص كتبه أستاذي 
وصديق��ي غن��ام، وهذا النص س��بق وش��اهدته في 
مهرجان كازابالنكا، باسم »امرأة وخمس دمي« وقد 
بق��ي النص معي لعامين أو أكثر قلي��اًل، أعيد قراءته 
وأش��تغل علي��ه، وأنا أعل��م أنه مكتوب في س��ياقات 

معينة، وأي مخرج عمومًا يش��تغل على زمنين، زمن 
النص والزمن الراهن.

وأض��اف: بطبيعة الحال عليك كمخرج أن تكون وفيًّا 
للنص، أن تتفق مع مقوالته وإال فلتكتب نصًا آخر.

وع��ن مراحل عمل��ه على النص، ق��ال: خطوة مهمة 
نحو تنفيذ النص كان اتفاقي مع الكيروجراف توفيق 
الزيدج��اوي، ثم انضمت إلين��ا الصديقة خديجة، وال 
أنس��ى لقائي برفيق الغربة زكريا الحبتوشي، لم أقل 
له أريد موس��يقى وألحانًا للعمل، بل قلت له أريد أن 
نعيش تجربة مس��رحية إبداعية الموس��يقى مكون 

أساسي فيها.
وتاب��ع: ف��ي 2009 عندم��ا أعدت عرض��ه، بناء على 
اقت��راح من أس��ماء مصطفى، وجدتن��ي أعيد النص 
للحي��اة عب��ر التغيي��ر الجغرافي، فنقل��ت الحدث من 
أعلى الجس��ر إلى أسفله وجعلت الجسر تحت اإلنشاء، 
وبالتالي امتأل الجس��ر بحكايات أخ��رى دون أن أغير 
حرًفا واحدًا، وأنا أحب نصوصي وأس��كب فيها الكثير 
من روح��ي، وأعتبر انتزاع جملة منه��ا بمثابة انتزاع 

ذراع مني وتركي بذراع واحدة.
وأض��اف: بالنس��بة للتجري��د أعتقد أن التش��كيليين 
عندما ج��ردوا أعمالهم لم يغ��ادروا الواقع بل ذهبوا 

إل��ى عمق��ه، أراهم صوفيي��ن يتج��اوزون البصر إلى 
البصيرة. وأجاب غنام عن سؤال حول مالحظاته على 
ما قدمه الخمران قائاًل: فرحت بالمقترحات الجمالية 
الت��ي قدمها عبد الجب��ار، وليس ل��دى مالحظات أو 
اعتراض��ات، فأنا ال أضع مالحظ��ات على مبدع أقتطع 

من قلبه قطعًا ليضعها في هذا العرض.
ورد المخ��رج عب��د الجبار خم��ران على س��ؤال حول 
تحويل��ه النص م��ن العربية إلى المغربي��ة الدارجة، 
قائاًل: س��ؤال اللغة مهم جدا، ولدى تساؤل: »عندما 
نش��اهد عماًل باللغة العربية لبرتولد بريش��ت.. هل 
يكون بريشت موجودا؟«، وأجاب خمران عن تساؤله 
قائ��اًل: نع��م يك��ون موجودًا م��ن خ��الل المفردات 
الجمالي��ة الكثي��رة، وأتف��ق مع أن انت��زاع جملة من 
ن��ص لكاتب يعني انتزاع تاريخ ه��ذه الجملة، ونحن 
غيرن��ا للمغربي��ة الدارجة لكننا حافظنا على ش��عرية 
الن��ص، وكان الحوار لغة من لغات العرض بين لغات 
أخرى هي لغة الجس��د، لغة اإلنارة، لغة السينوغرافيا 

عمومًا.
وعن التحديات التي واجهته أثناء العمل قال خمران: 
كان��ت أمامن��ا جملة م��ن التحدي��ات بينه��ا النجاح 
ال��ذي حققته تجربتنا التي س��بقت العرض، عن نص 
»الخادمت��ان« لج��واد األس��دي، وتح��دٍ يتمث��ل في 
صعوبة النص الذي أعطاني كاتبه بعض مفاتيحه، أو 
الكثير منها، في حوارات مطولة جمعتنا في المغرب، 
وتحدي��ات أخ��رى تحول��ت ل�«كيميا« أعطتن��ا طاقة 
لالش��تغال على أنفس��نا، وعلى العمل حتى خرج كما 

ستشاهدونه على المسرح.

الكاتب األردني يشهد 
للمخرج المغربي بالحفاظ على 
»أمانات الفكر والفن والتقنية«

كتب- على رزق :
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الطوق واإلسورة
افتتح��ت الندوات التطبيقية في اليوم األول من 
الدورة »العش��رية« لمهرجان المس��رح العربي، 
بمناقشة العرض المسرحي »الطوق واالسورة« 
المأخوذ عن رواي��ة الكاتب الراحل يحي الطاهر 
عب��د اهلل، بحض��ور المخ��رج ناصر عب��د المنعم 
والناق��د د. عالء عبد العزيز وأدار الندوة المخرج 

غنام غنام. 
تُش��ارك المس��رحية ف��ي المس��ار الثان��ي من 
مس��ابقات المهرج��ات ف��ي دورت��ه الجدي��دة 
وه��ي العرض المص��ري الوحيد المش��ارك في 
مسابقة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي حاكم الش��ارقة عضو المجلس األعلى 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، إعداد د. سامح 
مه��ران وبطولة فريق عمل جدي��د عن الفريق 

القديم.
يق��ول المخرج في تقديمه للعرض: )إن س��عينا 
وراء الواقع الفعلي بغ��رض التعامل مع عناصره 
المختلف��ة والمتباين��ة ولي��س اجت��زاء الصورة 
واختي��ار عنصر واح��د منها ليدل عليه��ا ويعبر 
عنها، »الطوق واالس��ورة« تحدينا القوى لنعلن 
أننا كجيل وكحساس��ية نرى أن مصرنا فرعونية 

ومسيحية بقدر ما هي إسالمية(.   
لذل��ك، ي��رى المخرج غن��ام غنام أن مس��رحية 
»الطوق واالس��ورة« ليست من نوعية العروض 
التي يمكن المرور عليها مرور الكرام؛ لما تحمله 
من زخ��م المفردات الش��عبية المتع��ددة، وقد 
أعرب عن سعادته بالبداية بهذا العرض ضمن 
نش��اط الندوات التطبيقية الذي بدأ المهرجان 

في تفعيله خالل الخمس سنوات األخيرة. 

صعوبة التجس��يد الدرامي ألجواء رواية الطاهر 
عب��د اهلل، كان ذل��ك أول م��ا لفت نظ��ر د. عالء 
عب��د العزيز في عرض عبد الناصر؛ حيث يختلط 
خطاب الراوي مع شخصيات العمل وينتقل السرد 
بالتدري��ج على المس��توى الزمان��ي والمكاني. 
وأش��ار إلى أن تلك االنتق��االت الزمكانية داخل 
القرية ومنها إلى الس��ودان وفلس��طين ثم إلى 
القرية م��ن جديد، تضي��ف تحديًا أم��ام إعداد 
رواية مش��حونة بالتفاصيل الموحية المتشابكة 
في نس��يج خادع م��ن واقعي��ة صادمة تالمس 
الطبيعة بمفهوم النقل الحرفي للواقع في حين 

تقترب في شاعريتها من تخوم مجاز القصيدة.
واستطرد قائال: يس��تدعي هذا الكل المتشابك 

مراوغة السرد
كتب: وائل سعيد
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من المخرج اس��تنفار طاقات��ه اإلبداعية ليصوغ 
عال��م الرواي��ة الممتد ص��ورة ولفًظا في عرض 
مس��رحي. ولعل جوه��ر الصعوبة ف��ي األمر أن 
الجدل الكامن ما بين س��ياق إنت��اج الرواية في 
منتصف السبعينات من القرن العشرين مع زمن 
أحداثها ف��ي فترة االحت��الل اإلنجليزي والحرب 
الكبرى الثاني��ة ينفتح على ج��دل أكبر مع زمن 
إنتاج العرض المس��رحي في العق��د الثاني من 

األلفية الثالثة.
وأشار عبد العزيز إلى أن اإلعداد لجأ إلى تحويل 
ما يس��وقه لنا الراوي العلي��م من معلومات إلى 
جم��ل وأفع��ال مس��تخدمًا حيلة الجوق��ة التي 
حملت عبء نقل المعلومات للمش��اهد بطريقة 
درامي��ة مع امتالكها لخاصي��ة القيام بدور أهل 
القري��ة الذي��ن يتحاورون فيم��ا بينهم معلقين 
عل��ى األحداث أو ممهدين لها. هكذا خلق نص 
الع��رض جوقتي��ن إحداهما تتكون م��ن ثالثة 
رجال واألخرى ثالث نس��اء. كم كان ذكيًا تحاور 
رجال الجوقة من الرجال حول أزمة الجاز الشحيح 
واختفاء السكر أوان الحرب واستخدام البونبوني 
ال��ذي ال يذوب ب��داًل منه لتحلية الش��اي. وبعد 
لعنه��م »هتلر« واإلنجليز والملك، يعلق أحدهم 
على قيام »الحدَّاد« بس��كب الجاز على جس��ده 
وجس��د زوجت��ه الثانية لي��داري فضيح��ة عجزه 
باعتباره إهدارًا للجاز الشحيح. هنا يقدم اإلعداد 

تكثيًفا الفتًا لصفحات من السرد الروائي.
وي��رى عب��د العزيز أن اإلع��داد اخت��ار أن يدمج 
ش��خصيتي الش��يخ الفاضل والشيخ موسى معًا 
في ش��خصية واحدة مس��تغنيًا ع��ن الثانية مع 
إضاف��ة س��ماتها الميتافيزيقية التي يس��بغها 
عليها العامة إلى الش��يخ الفاضل، تلك السمات 

التي تقترب بالشيخ من األولياء ذوي الكرامات. 
هنا في ن��ص العرض يجري الح��وار بين جوقة 
الرج��ال م��ن أه��ل القري��ة ح��ول ما حمل��ه لنا 
ال��رواي في نص يحي��ى الطاهر م��ن معلومات 
– أو باألح��رى ادع��اءات – العام��ة حول الش��يخ 
»الفاضل« الذي لم يُشَ��اهد مرة واحدة يصلي 
في جامع القرية ألنه حسبما يدعي العامة يطير 

جسدًا وروحًا ليصلي في المسجد النبوي.
وتاب��ع قائاًل: من ناحية تس��ير المس��رحية على 
خط��ى الرواي��ة ف��ي تقدي��م الش��يخ )الفاضل( 
معت��داًل متعايشً��ا م��ع أه��ل قريته، يق��رأ لهم 
خطابات الغائبي��ن ويقوم بالوس��اطة في أمور 
الزواج ويقدم مش��ورته في أم��ور الدنيا والدين 
خاطبً��ا في رجال القرية من فوق منبره ليمنعوا 
نس��اءهم من لطم الخدود وش��ق الجيوب ألنها 
حس��بما يصر من أفعال الجاهلي��ة. ومن ناحية 
أخرى، فإن صورته كأفَّاق ال يصلي ويحصل على 
دخان المعس��ل مقاباًل لقيام��ه بالدعاء للغائب 
»مصطفى« تطرح الش��ك في كل م��ا يقوم به 

من أفعال إيجابية.
كما أشار إلى جانب الدور الوطني الذي يمارسه 
الش��يخ »الفاض��ل« ف��ي الرواية بش��راء جرنال 
»المصري« لس��ان حزب الوف��د وجريدة »منبر 
الش��رق« الناطقة باسم الحزب الوطني لمعاونة 
الح��ركات الوطني��ة ض��د اإلنجليز، ف��إن صوت 
الس��ارد في نص يحي��ى الطاهر يك��رر معلومة 
امتالك الش��يخ الفاضل لكرٍْم م��ن النخيل – ال 
سور له – خلف داره الكبيرة. غياب السور يسمح 
بالتق��اء »نبوي��ة« ابن��ة »فهيم��ة« – وحفيدة 
حزينة – مع ابن الش��يخ الفاض��ل الذي يماثلها 
في العم��ر لينمو بينهما حبٌ طفولي س��يكون 

س��ببًا في ش��قائها الحًقا. وتنتهي رواية يحيى 
الطاه��ر بانط��الق األرانب إلى ه��ذا الكرْم غير 
ر مذعورة من بيت بخيت البشاري الذي  المس��وَّ
يف��وح منه ش��قاء س��اكنيه الراحلي��ن واألحياء. 
تتجلى دالل��ة هذه المس��احة المفتوحة الرحبة 
من النخي��ل المتاحة لكل الراغبي��ن في األمان 
والحري��ة بالمقارن��ة مع الب��اب المغل��ق دومًا 
لحجرة الش��يخ »موس��ى« وكأنه كاهن فرعوني 

في غرفة األسرار.
ويؤك��د عب��د العزي��ز على أن��ه م��ن اللحظات 
المتمي��زة داخل العرض ما رأين��اه من االنتقال 
ما بين حديث »فهيمة« الف��ردي أمام صندوق 
مالبس��ها الحال��م مثله��ا بالعريس إل��ى أغنية 
الزفاف التي تشارك فيها فهيمة البنات بالرقص 
الذي تهز فيه »حزينة« جس��دها على اس��تحياء 
ام��رأة أهلكته��ا أح��زان غي��اب األحبة بالس��فر 
وبالموت. كما كان تلخيص لحظات زيارة فهيمة 
وزوجها المتوترة لبيت أمها قبل أن تشي االبنة 
بما بينهما من أس��رار عجز الحدَّاد عن الدخول 
بها، حاًل مسرحيًّا لمزيٍج من سرد الراوي العليم 

واألحاديث الداخلية للشخصيات.
أما أكثر المفارقات المضحكة فتأتي على ألسنة 
جوقة النس��اء الس��اخرة من هالة قداسة الشيخ 
الذي عبر النهر عاريًا فوق مالبسه دون أن يبتل 
– ال ه��و وال ثوبه – وهو ما يجعله صنوًا إلجابة 
األحجية الشعبية عن ذاك الذي يعبر البحر دون 
أن يبت��ل: )العج��ل في بط��ن أم��ه(، ينطق بها 
أف��راد جوقة الرج��ال. وهذه لحظة ن��ادرة تعلق 
فيه��ا جوقة الرجال عل��ى حديث جوقة النس��اء 
وك��م تمنيت أن يتكرر الح��وار بينهما لكونهما 
يحمالن مخزون قيم وأفكار وآراء الجموع الذين 
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يتش��اركون في واقع اجتماعي واقتصادي بينما 
يتناف��رون في انتمائهم الجنس��ي لعالم الرجال 
الحاك��م وعال��م النس��اء المقهوري��ن. وتكتمل 
السخرية الكاشفة عن ال معقولية تلك القداسة 
الديني��ة الزائفة مع حلم )إح��دى الفتيات( بغرق 
الش��يخ الفاضل في موجة من طس��ت الغسيل 
كمع��ادل مناق��ض للقصة الخرافي��ة المرتبطة 
بالشيخ. كانت هذه من إضافات اإلعداد الالفتة 
الت��ي دخلت ج��داًل مع عال��م الرواي��ة التقريري 
ال��ذي وإن كان قد أبدع في كش��ف أفكار العامة 
المقدس��ة للشيخ »موس��ى«، إال أن العرض قد 
مضى قدمًا ب��أن اتخذ موقًف��ا نقديًّا من هذه 
األف��كار الخرافية، وليس بأفضل من الس��خرية 
الالذع��ة للنق��د المجتمعي. وأخي��رًا، فقد عمد 
الحوار إل��ى تأكيد إحدى اإلش��ارات العابرة ذات 
الدالل��ة الواضحة على مراوغات األنثى في نص 

يحيى الطاهر. 
 ويواصل عبد العزيز كالمه حيث يرى اس��تخدم 
الع��رض المؤث��رات الموس��يقية ف��ي لحظاتٍ 
بعينها ارتباًطا بالش��خصية عل��ى نحو ما يفعل 
صلي��ل المع��دن ف��ي ليلة زف��اف »الح��داد« أو 
لتدعي��م الم��زاج النفس��ي للمش��هد كم��ا في 
اس��تخدام الدفوف بينما »حزين��ة« تدفع ابنتها 

نحو المعبد.
بصريًّا خل��ق المخرج مكان الع��رض من خالل 
مساحتين أساس��يتين متقابلتين يربط بينهما 
جسر تتحرك فيه الشخصيات ما بين المساحتين 
جيئ��ة وذهابًا وهو الحل الذي مكنه من التغلب 
عل��ى التتابع الزماني والمكاني من ناحية. ومن 
ناحية أخرى، اصطبغت كل مساحة بما يتناسب 
م��ع الم��كان الدرامي ال��ذي تدور في��ه أحداث 

المش��اهد المتتابعة. واس��تخدم المخرج الجسر 
الواص��ل/ الفاصل ما بين المس��احتين ليحتوي 
حدي��ث الفتي��ات ح��ول البالونات الت��ي تحتوي 
داخلها الجعارين كم��ا تحكي فيه إحداهن حلم 
غ��رق الش��يخ »الفاضل« في موجة من طس��ت 
الغس��يل غي��ر أن أفضل لحظات اس��تخدام هذا 
الجس��ر البرزخي فقد تجلت باس��تخدام اإلضاءة 
لخل��ق ظ��الل الش��خصيات موحي��ة باللي��ل أو 

بالغرائبية. 
ويؤك��د عب��د العزي��ز عل��ى أن أداء الممثلي��ن 
لش��خصياتهم جاء في مجمل��ه منضبًطا تنوعت 
في��ه »مارتينا عادل« ف��ي دور »فهيمة« ما بين 
لحظ��ات الحزن والصدم��ة والمغازلة مع وضوح 
ف��ي األداء اللفظ��ي. وإل��ى حد كبير ش��اركتها 
»فاطم��ة محم��د علي« نف��س التمي��ز في دور 
»حزين��ة« ل��وال أن ضاعت بع��ض كلماتها في 
لحظ��ات االنفع��ال، وكان أمامه��ا – إن كان��ت 
أوصاف الش��خصية حس��ب رؤية اإلع��داد نصًا 
وعرضًا قد التزم بطبيعة الشخصية في الرواية 
– أن توظ��ف حركتها وفًقا لحقيقة أنها تس��مع 
بأذنها اليمنى وال ترى إال بعينها اليس��رى. ومن 
لحظ��ات »حزينة« المتميزة اختالط ندائها على 
ابنته��ا بفرحة علمها خبر طالق ابنها تجس��يدًا 
موفًقا لغي��رة األم على ابنها وهو ما يؤكد عليه 
»الش��يخ الفاضل« في الرواية. لم تتح شخصية 
»مصطفى« ألحمد طارق مساحة كافية للظهور 
وإن كان ق��د عم��د إل��ى تصوير ش��خصية األخ 
المتس��لط بصبيانية وقد استطاع ذات الممثل 
أن يصور »عبد الحكم« في ش��خصية الصعيدي 
الخجول المعجب بشقيقة صديقه بشكل أفضل 
كثي��رًا. أم��ا »محم��ود الزي��ات« ف��إن اعتماده 

ألس��لوب األداء الس��اخر من أزمته كان مالئمًا 
لوال أنه كاد أن يش��وش على ما في الش��خصية 
م��ن مهانة. كما اس��تطاعت جوق��ة الفتيات أن 
تمألن المس��رح حيوي��ة وحياة لي��س فقط في 
لحظات الرقص والغن��اء وإنما أيضًا في العويل 
والرث��اء. واألم��ر ذات��ه يمكن قوله ع��ن جوقة 
الرجال لوال نزوعهم أحيانًا إلى األداء التهريجي 
لبع��ض الجم��ل التي كان��ت في ذاته��ا كفيلة 

بتحقيق الضحك بصورة أكبر لو قيلت بجدية.
وأخي��را يق��ول د. ع��الء عب��د العزي��ز: ال يمكن 
ألحدٍ ما أن يدَّعي س��هولة إعداد رواية )الطوق 
واإلس��ورة( في عرض مسرحي كما أنه ال يمكن 
القول ب��أن الرواية ال يمك��ن إعدادها إال بهذه 
الطريق��ة. كل م��ا يمكن أن نقول��ه واثقين أن 
نصًا سرديًا متميزًا وجد فرصته في أن يحظى 
برؤية مس��رحية متماس��كة لفظيًّا ومرئيًّا من 
إعداد س��امح مهران وإخراج ناصر عبد المنعم. 
تلك الرؤية – الت��ي صاغها معهم مبدعون من 
ممارسي المسرح المخلصين – تطابقت أحيانًا 
م��ع الن��ص الروائ��ي وتجادلت معه ف��ي أحيان 
أخ��رى، وليكن هذا الع��رض كالرواية إهداء إلى 

اإلنسان في شقائه وسعادته.
اما عن س��ؤال المخرج عن غرامه بهذه الرواية، 
فقد ص��رح عب��د المنعم بأن��ه أخرج م��ا يقارب 
11 عم��ال مس��رحيا ع��ن أص��ول روائي��ة من��ذ 
بداية تجربته، وأرجع الس��بب ال��ي تكرار تيمات 
النصوص المكتوبة مباشرة للمسرح، مما جعله 
يبحث ع��ن بديل في الرواية، حي��ث هناك براح 
مغاي��ر لعوالم مختلف��ة وغير متك��ررة وبالتالي 
س��يجد في انتظ��اره فض��اء جدي��دا وجماليات 

متجددة طوال الوقت. 
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»النافذة« عرض م��ن تأليف مجد حميد وإخراج 
د. مج��د القصص، اس��تضاف المس��رح القومي 
ندوة نق��اش الع��رض بحضور الناق��د الدكتور 
فاضل الجاف من العراك، وبتقديم المخرج غنام 
غنام بعد أن تغيب عن إدارة الندوة الكاتب عبد 

الرازق بوكبة.
تحدث الجاف عن ثمة تقاطعات ورؤى مش��تركة 
بين عالمه كمخرج وبي��ن عالم مخرجة العرض 
د. مج��د القص��ص، األم��ر ال��ذي يضع��ه أمام 
صعوب��ة كبيرة لقراءة الع��رض، حيث ثمة غرفة 
واح��دة ل��كل مخرج ولي��س غرفت��ان، لهذا من 
الصعب أن نقول على عمل كان ينبغي أن يفعل 

كذا أو كذا..
أش��ار الجاف إلى أرضية المخرجة الجمالية التي 
تعتمد على النظرية األكاديمية بعض الش��يء، 
ما أطلق عليه أسلوب »الجسدي البصري« الذي 
يظهر منذ المشهد األول من العرض، باستخدام 

الجسد عضويًّا داخل الفضاء المسرحي.
كم��ا تحفل المس��رحية بأف��كار تمث��ل الصراع 
اإلنس��اني الحال��ي م��ع عالم مليء بالتش��عبات 
اإلش��كالية على كل المستويات الحياتية، لذلك 
تأتي »النافذة« في العمل كداللة لألمل والحياة 
ودع��وة لفتح نافذة جديدة لدخول الضوء، حيث 
تقب��ع في الجانب اآلخر المني��ر من الحياة أرض 

الحرية البعيدة عن حدود العتمة.
وقته��ا ال يوج��د خيار آخر؛ إم��ا أن تختار النافذة 
الت��ي تفتحه��ا على تل��ك الحياة، وإم��ا أن تقبع 
مكان��ك لتم��وت خوًف��ا وذع��رًا، حيث تش��تبك 
كل األط��راف في عراك مس��تمر وأبدي على مع 
بعضها البعض، ويسعى الجميع لالستحواذ على 
المكتس��بات الحياتية واالجتماعي��ة داخل هذه 

المعادلة اإلنسانية.
من العرض: )عليك أن تكتشف أشباحك بخيالك 
ك��ي تُبعد الخوف عنك.. أخرج من رأس��ك ذلك 
العال��م الجب��ان وتحرك.. علي��ك أن تنهض وال 
تس��تلم وافت��ح الناف��ذة.. وإذا كان الكل يصنع 

الحروب فأصنع أنت األمل وال تقف..(.
فالش��خيصات - كما يرى الجاف - تعبر عن األلم 
الدفي��ن في كل نفس تعان��ي من وجودها بين 
اآلخرين أو في مقابالتهم، فيما تأتي »النافذة« 
كبوصلة لطريق الحرية والخالص، ال سيما وقد 
ت��م التداخل العض��وي بين الف��ردي والجماعي 
في إظه��ار تلك الحالة على مس��توى الممثلين 

ومفردات الفضاء المسرحي.
كم��ا اس��تخدمت المخرج��ة في الصدد نفس��ه 
المؤث��رات الصوتي��ة، باإلضاف��ة إل��ى الدخول 
والخ��روج الجماع��ي والف��ردي لطاق��م التمثيل 
والمجموع��ات، وتعدد األش��كال بي��ن الحركية 
والس��اكنة، التقنية التي تس��تخدمها المخرجة 
بإتقان - وال��كالم للجاف - إلظهار حالة التأكيد 
عل��ى ثنائي��ة الش��خصية الواحدة وانعكاس��ات 

ظاللها على خشبة المسرح.
أض��اف الج��اف أن أهمي��ة االنتق��االت من حالة 
لحالة أخرى تم بطريقة »المونتاج الفعال« وقد 
لعب ذلك دورًا كبيرًا في رسم إيقاع المسرحية 
في العم��وم، إال أن الجاف وجد أن هناك اختالًفا 
كبيرًا بين العرض الذي شاهده »فيديو« وبين 
العرض الحي فوق الخشبة المسرحية، حيث رأى 
أن الوس��يط األول »الفيدي��و« كان أفضل من 

العرض الحي.
وذلك من حيث بناء المش��اهد وإيقاعها بالربط 
بي��ن التداخ��ل والتداع��ي باس��تخدام موتيفة 

»الناف��ذة« الت��ي تتح��ول إل��ى شاش��ة عرض 
أحيانًا، مشيرًا إلى مشهد األم واالنتقال لرقعة 
الش��طرنج، للتعبير عن حاالت الحرب والتحوالت 
المستمرة بين الواقع المعيش والواقع المتخيل 

من مشهد آلخر على طول العرض.
أما عن السينوغرافيا، فقد اعتمدت على مفردات 
بسيطة في الفضاء المسرحي، تضافرت جميعها 
لخدم��ة العرض بص��ورة كبيرة كي تش��ير إلى 
ال��دالالت - الواقعي��ة - المقص��ودة م��ن قبل 
المخرج��ة، كاس��تعمال األجنح��ة، الكراس��ي، ال 
س��يما وأن أكبر داللة رمزي��ة في العرض كانت 
»النافذة« وقد وظفت بأشكال وأساليب مختلفة 

لتعطي دالالت كثيرة طوال العرض.
كما اعتم��دت المخرجة على األس��لوب الحركي 
المهيمن��ة عل��ى الع��رض ككل، أم��ا بالتعبي��ر 
الحركي أو التعبير الجس��دي، األمر الذي جعله – 
باعتباره متلقيًا - يشعر بحاجه إلى السكون ولو 
قليال أثناء العرض الس��تيعاب م��ا يحدث بعيدًا 

عن الصراخ والتحركات الكثيرة.
فيم��ا دافعت المخرج��ة د. مج��د القصص من 
جانبه��ا على اتهام العمل بالص��راخ والواقعية، 
فقال��ت إنها كانت تريد م��ن الممثلين الصراخ 
أكثر من ذلك، وح��ال مرض بعضهم وخضوعه 

لعمليه طارئة إلى تنفيذ ذلك!
وعن موضوع الواقعية قالت القصص إنها تتبع 
طريق��ة العمل بالم��زج بين أكثر من مدرس��ة 
مس��رحية وأكثر من منهج، من خ��الل الواقعية 
والرمزية ومنظومة فزياء الجس��د، ليبقى الحكم 
النهائ��ي في م��دى تحقي��ق المرجو م��ن هذه 
التوليف��ة هل أت��ت بجديد أم ال، ذلك الس��ؤال 

الذي توجد إجابته عند المتلقي بالطبع.

نافذة األمل والحياة من األردن

كتب: وائل سعيد
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العدد الثالث

د. فاضل الجاف

النافذة..
صراع اإلنسان مع عالم موبوء بالتناقضات الحادة

عل��ى الرغم م��ن أن مس��رحية النافذة تحفل 
بأفكار تجسد صراع اإلنس��ان مع عالم موبوء 
بالتناقض��ات الح��ادة، بالتصادم المس��تمر مع 
الس��لطة وممارس��اتها التعس��فية، وهي تبدو 
كداوم��ة ال نهاي��ة لها، فإنها ف��ي الصميم 
تحث الفرد إلى إدراك أهمية االختيار والعمل 
م��ن أجل نيل حريته، إنها في جوهرها دعوة 
إلى العمل، دعوة إلى فتح نافذة بوجه أفضية 
أخرى للحرية، وعلى الرغم أن القادم مبهم وغير 
معلوم، فإن ثمة معاناة عميقة بس��بب التش��تت 
والتم��زق العني��ف، لك��ن الدعوة إلى فت��ح نافذة 
بوج��ه عالم آخ��ر هو ما يدعو إلي��ه الكاتب، الدعوة 
أو اس��تفزار المتلق��ي إلى فتح ناف��ذة هو تحريضنا 
للقيام بفع��ل ما، فعل بنّاء، الفكرة التي تؤس��س 
عليه��ا المخرجة الدكتورة مج��د القصص رؤيتها 
اإلخراجي��ة. وبمعن��ى آخر عرض الناف��ذة يضعنا 
أم��ام اختيار واضح: إما أن تختار نافذتك، أو تبقى 

في مكانك لتموت خوًفا ورعبًا وتختار االنتحار!
وبقدر م��ا هو دعوة إل��ى فعل جماع��ي، بالقدر 
نفس��ه يدعو الف��رد إلى اكتش��اف ذاته 
لحريت��ه  ممارس��ته  وأهمي��ة 
الش��خصية، ولعل هذا يتجلى 
في أبهى ص��وره في خضم 

الحوار التالي:
»عليك أن تكتش��ف شباكك 
بخيالك، ان��زع الخوف عنك، 
ال تتركه��م يرقبون��ك أينما 
حلل��ت..  أينم��ا  أو  ذهب��ت، 
تخلص من خوفك المزروع منذ 
طفولت��ك ف��ي ذاتك.. أخ��رج من 
رأس��ك ذلك العال��م الجب��ان وتحرر، 
إنهم يراقبونك ف��ي كل مكان يريدون 
تحطيم��ك، يقتل��ون كل ش��يء فقط، ألنه 
وقف ف��ي طريقهم، أو ألنه��م يريدون ذلك، 
ال يتركونك تنه��ض، لكن عليك أن تنهض وال 
تستس��لم، وافت��ح النافذة وال تحبس نفس��ك من 
ش��دة الخوف من ص��وت المطر أو الب��رق أو الرعد، 
صنع��وا الحروب فاصن��ع أنت األمل وال تس��كت«، 
إن مجمل ش��خصيات المس��رحية تعبّر 
عن أل��م دفين، األلم الناب��ع من القهر 

والمعاناة مفردة تتكرر طوال المس��رحية، لكن النافذة هي 
األمل، وهي البوصلة إلى الطريق.

منذ المشهد األول من العرض نفهم أن المخرجة الدكتورة 
مجد القصص تتبع أس��لوبًا يمكن أن نلخصه تحت عنوان 
»الجسدي البصري«، فالمشهد األول بمثابة مفتاح ألسلوب 
المخرجة القائم على الجس��د والحركة والرقص على منوال 

أسلوب ما بعد الحداثة في الرقص.
وتس��تند المعالج��ة اإلخراجي��ة لمش��اهد المس��رحية على 
التداخ��ل العضوي بي��ن الفردي والجماعي، بين المش��اهد 
الفردية والثنائية ودواليك، وظهور المجموعة على الخشبة 
ف��ي عالقة عضوي��ة تتصف بالخف��ة والحيوي��ة، مما يخلق 
تش��كيالت مس��رحية تلعب فيه��ا الموس��يقى والمؤثرات 
الصوتي��ة، إل��ى جان��ب اإلض��اءة، دورًا فعّااًل في تجس��يد 

مشاهد العرض.
إن دخ��ول وخ��روج المجموع��ة، موحي��ة بكونه��ا ك��ورس 
مس��رحي، تتدخ��ل وتقاط��ع وتعل��ق وتضيف، وه��ي تؤدي 
مقاطع جماعية في وقفات إيقاعية )استيكاتو(، بما في ذلك 
خلق األوضاع واألشكال البالس��تيكية، الساكنة والمتحركة 
بهدف التأكيد، تقنية تس��تخدمها المخرج��ة بإتقان. وهي 
تقنية في صالح العرض تمامً��ا وتعكس محتواها الفكري. 
خصوصًا في حاالت التأكيد على ثنائية الشخصية وتضادها 
مع نفس��ها ومع اآلخرين، وفي التأكيد على ثنائية األوضاع 
اإلنس��انية، وذلك عن طريق انعكاس ظالله��ا على خلفية 

المسرح.
وال يعن��ي هذا أن المش��اهد األخرى تق��ل أهمية عن ذلك، 
وه��ي مش��اهد تتجس��د كمش��اهد جانبية، أي عل��ى تخوم 
وطرفي المشاهد الرئيس��ية في الوسط، كمشهد الوالدة، 
الت��ي تم تجس��يدها عن طري��ق الدم��ى، األم والرضيع في 
ص��ورة دميتين، وكذلك مش��هد حف��اري القب��ور، بإيقاعه 
الديناميكي المعبّر، فتجس��يد هذين المشهدين ومشاهد 
أخ��رى من النوع نفس��ه بأس��لوب مجازي مؤس��لب، أعطت 

العرض بعدًا شرطيًّا لعملية الفرجة والتمسرح.
في معرض الحديث عن بناء المشاهد وتتابعها في العرض، 
تجدر اإلشارة إلى أهمية االنتقاالت من حالة إلى أخرى، ومن 
مزاج إلى مزاج مختلف، واألس��لوب هذا يمكن أن تس��ميته 
بالمونت��اج الفعّ��ال، أو م��ا يس��ميه إيزنش��تين ب�»مونتاج 
اتراكشن«؛ أي أن المخرجة نجحت في اختيار أقوى العناصر 
واألش��د تعبي��رًا في بن��اء المش��اهد وإيقاعها ف��ي الربط 
والتداخ��ل والتتابع، وتتحقق ه��ذه التقنية في العرض، إلى 
جانب المش��اهد الحيَة، عن طريق عرض الفيلم في خلفية 
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المش��اهد، والربط العضوي بين الحالتين، ومشهد انتظار 
األم على الكرسي المتنقل »ويل تشير«، ثم انتهاء المشهد 
واالنتقال إلى بقعة الشطرنج بموسيقى المارش، والدالالت 

المستخدمة للتعبير عن الحرب ومثال ناجح. 
وتجدر اإلش��ارة إلى أن جهود المخرج��ة وحولها اإلخراجية 
تتضاف��ر وتتناغم مع إع��داد النص والعم��ل الدراماتورجي 
الخاص بالعرض. ومن وجهة نظري، أرى بأن هذه الس��مة 

تشَكل نقطة جوهرية في نجاح عرض بالنافذة.
من هذة السمة تنبع الدهشة والترقب، بل المتابعة الواعية 

للعرض:
فثمة مش��هد ش��اعري يعقبه مش��هد واقع��ي وكأن الحلم 
تالش��ى، ليحل محله كابوس ثقيل، وتوح��ي االنتقاالت في 
معظ��م األحيان بأنها تحوالت من الواقع المعيش إلى واقع 
متخيل، حلمًا كان أم كابوسًا، ولوال بعض الزالت الطفيفة 
في التنفيذ، وأقصد طريقة تنفيذ االنتقال من مش��هد إلى 
مش��هد آخ��ر، ألصبحت هذه المش��اهد أكث��ر فعاليَة وأدق 
تعبيرًا. فمن الواضح أن االنتقال من مشهد إلى آخر يتطلب 
إلى جانب المهارة اإلخراجية توّفر اإلمكانيات التكنولوجية، 

التي يصعب توفرَها في معظم مسارحنا.
يعتم��د األس��لوب اإلخراج��ي الحرك��ة بص��ورة أساس��ية، 
والمخرج��ة تس��تخدم األس��لبة ف��ي الحرك��ة إل��ى جان��ب 
الكيروغرافيا، فطابع الرقص يطغى على أداء الممثلين، مما 
يزيد من قوة أسلبة الحركة والبالستيكا. وهو أسلوب يخدم 
الع��رض بصورة وافي��ة، فنحن أمام عرض تس��تخدم فيها 
الحرك��ة والتعبير الجس��دي بمهارة، ولكي أك��ون أكثر دقة 
في حكمي على الحركة، أجد نفس��ي بوصف��ي متلقيًّا أمام 
ك��مَ كبير من الح��ركات المتتابعة باس��تمرار، وكنت أحس 
بحاجة شديدة إلى بعض حاالت التوقف أو السكون، كشرط 
أساسي للحركة، ولكي يتم استيعاب الحركة أو فهم وضعية 
الجس��د وهي ف��ي أوج حاالت التعبير. والكالم نفس��ه يصح 

بخصوص اإليماءة واإلكثار منها، إلى حد المغاالة أحيانًا.
وتس��ير السينوغرافيا العرض جنبًا إلى جنب األداء الحركي، 
ليش��كل البع��د البص��ري الديناميك��ي للعرض، ويس��اعد 
على تحقي��ق الوظيفة النفعية للس��ينوغرافيا االقتصاد في 
استخدام مكونات الديكور والملحقات )اإلكسسوار( بصورة 
نفعية، تخدم حركة الممثل وأداءه الجسدي، إلى جانب دوره 

الرمزي أو المجازي في خلق شتى الدالالت.
وتنبع معظم دالالت سينيوغرافيا العرض من كونه متسمًا 
بطاب��ع مجازي رم��زي، يتعداه إل��ى الكروتيس��كية أحيانًا، 
فاستخدام األجنحة كحواجز وجدران وأبواب ومنافذ للدخول 

لخل��ق  الكراس��ي  واس��تخدام  والخ��روج، 
أش��كال معينة، والحقيب��ة والمصباح 

دالالته��ا  إط��ار  خ��ارج  ب��دالالت 
الواقعية اليومي��ة، تتالءم واألداء 

المؤسلب لحركة الممثلين.
دالالل��ة  أكب��ر  أن  ش��ك  وال 
الع��رض  ف��ي  س��ينوغرافية 
هي النافذة المنعكس��ة على 
خلفية المسرح، التي وظفت 
بأش��كال وأس��اليب مختلفة 
لتعطي دالالت كثيرة طوال 

الع��رض، فهي فس��حة األمل 
والنور ومس��ار الفصول والزمن، وهي في 

الوقت نفسه شاشة لعرض األحداث 
وفص��ول  والمآس��ي،  والوي��الت 
األعوام بش��اعريتها وبش��اعتها 

في الوقت نفسه.
كطاق��م  الممثل��ون  عم��ل 
تأكيدهم  م��ن  أكثر  متماس��ك 
عل��ى األداء الف��ردي، وه��ذا ما 

يتطلبه الع��رض، وال يعني ذلك 
أنهم يؤدون على الدرجة نفسها 

الق��درات األدائي��ة والموهبة.  من 
تجس��يد  ف��ي  نج��ح  الفري��ق  لك��ن 

الش��خصيات الكثيرة بإيقاع متماس��ك. 
وإذا كانت ثمة نقطة من الضروري اإلشارة 

إليها فهي تتمثل في الطابع الصراخ االنفعالي 
في الكثير من مش��اهد العرض، وهي مش��كلة 

من الس��هل الوق��وع فيها ف��ي مثل ه��ذا النوع 
من النصوص؛ مما يعط��ي العرض طابعًا خطابيًّا 

تقريريًّا في بعض محطاته.
وبرأي��ي باعتب��اري مخرجً��ا أن أداء المجموعة ما زال 

يحتاج إلى بعض الدربة.
قبل سنين شاهدت عرضًا مسرحيًّا من إخراج د. 

مج��د القصص في مهرج��ان القرطاج، وعندما 
أع��ود بذاكرت��ي مس��ترجعًا الع��رض الذي 

ش��اهدته في القرطاج بهدف عقد مقارنة، 
ال يس��عني إال أن أق��ول إن مجد القصص 
خطت خطوة كبيرة إلى األمام في مسارها 

الفني باعتبارها مخرجة.

تستند

 المعالجة 

اإلخراجية 

على التداخل 

بين الفردي 

والجماعي
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تعد مس��رحية »مسافر ليل« التي كتبها الشاعر الكبير صالح عبد الصبور 
عام 1968 من أش��هر أعماله المس��رحية، وأكثرها درامية. وحين نقول 
»أكثره��ا درامية« فنحن نقصد قدرته على تطويع الش��عر في خلق حالة 
درامي��ة أهم م��ا يميزها هو الص��راع، دون أن يطغى الش��عر بما له من 
س��مات خاصة )ذاتية( على ش��خوص تتمتع بالتنوع وعلى أحداث تتطور 

تصاعديًّا.
وقد سبق لهذه المسرحية أن قدمت عشرات المرات سواء على الخشبات 
المصري��ة أو العربية، ألنها - وتلك ميزة أخ��رى - تحاكي واقعًا عربيًّا ما 
زال��ت ترزح أغلب أقطاره تحت ما تفضحه المس��رحية، عوالم تتحكم فيها 
ديكتاتوريات بأثواب مختلفة، وتعاني منه شعوب ساهمت نخبتها بقدر أو 

بآخر في ترسيخ معاناتها.
اآلن، يعاد تقديم هذا النص برؤية مخرج ش��اب هو محمود فؤاد صدقي، 
ال��ذي غامر بأن وضع متفرجه مع عامل التذاكر والراكب داخل عربة قطار 
صممها ببراعة في س��احة أمام مس��رح الهناجر. وأظن أنها المرة األولى 
- حس��ب ذاكرتي المس��رحية - التي يق��دم فيها العرض بهذا الش��كل. 
وأظ��ن أيضًا أن الش��اعر الراح��ل كان س��يفرح كثيرًا لو عرف أن ش��ابًا 
جمع ش��خصيات نصه والجمه��ور داخل عربة. فها هو في أولى إش��اراته 
المسرحية يشير إلى ذلك، حيث يؤكد على أن »المنظر: عربة قطار، تندفع 

في طريقها على صوت موسيقاها«.
وإن كان يعل��م - آن��ذاك - أن ما يش��ير إليه صعب التحق��ق. لكن ها هو 
شاب يلتقط ما قصده الشاعر حين جعل شخصيته الثالثة )الراوي( ممثاًل 
للجمهور، أو للدقة لبعض منه، فهو حس��ب وصف عبد الصبور: »مرتديًا 
حلة عصرية بالغة األناقة، وردة، أو رباط عنق المع، أو سوار ذهبي، أو كل 
هذه الحلي والذواقات، وجهه ممس��وح بالسكينة الفاترة، صوته معدني 

مبطن بالالمباالة الذكية«.
هذه الصفات التي حرص عليها الش��اعر، كانت هي مفتاح اختيار المخرج 
ألن يجمع جمهوره مع الش��خصيات داخل عربة، مؤكدًا بذلك على جانب 
آخر قصده الش��اعر وهو جان��ب اإلدانة للراوي، ومن ث��م للجمهور، الذي 
اكتفى بالمش��اهدة والتعليق والس��خرية وكأن األم��ر ال يعنيه، بل ويلبي 
طلب الطاغية »عامل التذاكر« بأن يحمل جثة الراكب بعد أن قتله، متعلاًل 
ف��ي ذلك ب�»ماذا أفعل؟ م��اذا أفعل؟ في يده خنجر وأن��ا مثلكمو أعزل، ال 

أملك إال تعليقاتي؟«.
داخ��ل العربة وبعد أن يجل��س الجمهور على المقاع��د التي جاءت بميل 
يتيح لكل منهم مش��اهدة ما يدور من أحداث بين الشخصيتين »الراكب 
وعامل التذاكر«، يظهر الراكب يبحث عن مقعد ثم يختار ذلك الكائن في 
منتصف العربة الذي صمم بطريقة تتيح مع المقعد المقابل مساحة أكثر 

اتساعًا تتيح للممثلين الحركة بأريحية.
بعد قليل س��يظهر الراوي يحدثنا مباش��رة عن »بط��ل روايتنا« يصف ما 
يقوم به من أمور طبيعية لراكب متعب ملول. ومن بعده تتوالى األحداث 
التي سيتحول خاللها عامل التذاكر إلى طاغية يمهد للراكب )ولنا بالطبع( 

أن قتله، ومن ثم قتلنا، أمر مجبر عليه كي تستمر الحياة!
كذلك س��يهتم المخرج وهو نفسه مصمم المنظر أن تأتي إضاءة عرضه 

من داخل العربة ومن خارجها، ليكتمل اإلحس��اس بأننا بالفعل نس��تقل 
عربة قطار تس��ير بنا إلى حيث س��تأخذنا األحداث، محقق��ا بذلك المعنى 
الحقيق��ي لوصف »الس��ينوغرافي«. وأظن أن المخرج وبما لمس��ناه من 
طريقت��ه في التفكير لتفس��ير نص عبد الصب��ور كان يطمح إلى أن يأتي 
تنفيذ العربة بما يس��مح له��ا بالحركة أو على أقل تقدي��ر اإليهام بأنها 
تتح��رك. لكن اليد القصي��رة وقفت بالتأكيد أمام اس��تكمال ما نظن أنه 

طمح إليه.
في مكان بهذا الضيق ال يتيح للممثلين حركة واس��عة، ال بد وأن نتوقف 
كثيرًا أمام أدائهم البارع الذي جاء كاشًفا لفهم عميق لما يطرحه النص، 
ومن بعده رؤية مخرجه، س��واء )الراكب( بجسده النحيف وتعبيرات وجهه 
الت��ي تعكس مزيجً��ا من البالهة واالس��تذكاء وارتباكاته الكاش��فة عن 
استسالمه للمقدر والمكتوب.  )الراوي( الذي اجتهد في أن يعكس تصور 
ص��الح عبد الصبور ع��ن ذلك )المثقف( صاحب الحي��اد الكذوب والصوت 
المعدني وسخريته السمجة من أحداث ستطوله حتمًا مهمًا تصور أنها 
بعي��دة عن��ه. أو )عامل التذاكر( الذي عزف س��يمفونية أداء تش��ي بمدى 
فهمه لألبعاد المتعددة لش��خصية عامل التذاكر الذي هو عشري السترة، 
ديكتات��ور كل زمان من اإلس��كندر إلى هانيبال إل��ى تيمورلنك إلى هتلر 
وغيره��م. فه��و يتلون بمهارة أفع��ى، ويتحدث بابتس��امة قاتل محترف، 
ويسخر بحرفية كاذب اعتاد أن يقلب الحقائق. وهو في كل ذلك ينجح في 
تقطيع حوار صالح عبد الصبور الش��عري تقطيعًا يزيده سالس��ة ويفرغه 
م��ن إيقاعات��ه التي كان م��ن الممكن أن توق��ع أي ممثل ف��ي فخ رتابة 

يفرضها الجرس الشعري.

مسافر ليل
مغامرة ركوب القطار

م.الروبي
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المعجنة
إنقاذ الحاضر من أسر الماضي

إن كنت ممن يعتبرون أن للمس��رح القومي دورًا حقيقيًّا في رصد المتغير االجتماعي، وأن عليه أن ينبش في 
القضاي��ا التي تخص اآلن وهنا، فإن العرض الذي يقدم اآلن هناك يمس قضايا نطالعها بش��كل مس��تمر عبر 
وس��ائل التواصل االجتماعي، فالحكايات المس��كوت عنها التي تعبر عن حالة الفوض��ى األخالقية العارمة التي 
جاءت نتيجة لتفسخ بعض الطبقات الدنيا وانهيارها تقول بصدق إن المجتمع يتبدل ويكتسب أخالقيات مغايرة 
لم نكن نحسب أنها هناك وأن علينا أن ننتظر المزيد طالما ينهش الفقر والعوز في كثير من الناس، وحتى إن 
كان الحوار هنا يستخدم صيغًا مبتذلة فهو ابن اللحظة عند طبقات اجتماعية غاب عنها كثير من أوليات الحياة 

ومن ثم فهو حوار مالصق لشخصياته ومعبر عنها بصدق.
م��ن هنا جاء تناول س��امح مهران مؤلف النص إلحدى الحكايات التي يمك��ن أن تقابلها في جريدة الصباح عن 
أب بخي��ل يمث��ل نموذجًا حقيقيًّا للش��خصيات المنحطة في تعامله مع أس��رته المكونة م��ن زوجة يرضى أن 
تكم��ل مصروف البيت م��ن العمل في بيوت الناس، وابن وابنة يعانيان أش��د المعاناة م��ع أب مريض بالبخل 
الشديد؛ مما يضطرهما وهما في سن صعب إلى إشباع رغباتهما كل على طريقته، الكاتب هنا يستخدم وسائل 
كوميدية س��اخرة في معالجة موضوع صعب، يلعب المؤلف بأكثر من تكنيك كوميدي مع إدراك مهم لمنطوق 

الشخصية الدرامية ومرجعياتها الثقافية وهي مسألة مهمة للغاية في بناء الشخصية عند المتلقي.
في الجزء الثاني من النص تنحرف الدراما نحو مس��ار مغاير تمامًا يظهر فيه المؤلف وكأنه يبحث عبر شخصية 
الدج��ال عن خلفيات ذلك المجتمع الت��ي تتراوح بين الخلفية الدينية والخلفية التاريخية دون أن يغفل إش��باع 
هزلي��ة المواق��ف وتكوينها الكوميدي ويتحول )األب( إلى فرعون الذي ج��اء ليخطف الفتاة الجميلة ويهرب بها 
للماض��ي، ورغ��م غرابة الفعل وعدم توقعه فإن الفك��رة الفانتازية قد تم مدها بقوة ك��ي ترحل عن كل ما هو 
متوق��ع وتذه��ب للتكوين الغريب الذي يغوص ف��ي خلفيات ذلك المجتمع الموزع بين ش��تات ثقافات مختلفة 
متقاطعة منها ما هو فرعوني ومس��يحي وإسالمي، والكاتب يلعب معنا حتى من خالل أسماء الشخصيات فمن 

يتأمل كل شخصية سيجد لها مردودًا في معاني التكوين الدرامي )مفتاح – تحفة – هدية(.
وعلى جانب آخر يكش��ف التناول الدرامي خبرة المؤلف بكيفيات الكتابة لخش��بة المسرح ومناهجها التي تتبدل 
كل ي��وم، والنص في جانب منه يتكئ على تلك الميزة ويس��تخدمها بأكثر م��ن طريقة فلو أنك تأملت طبيعة 
المنزل س��تجد رموز التكوين تقول فلسفة خاصة وترسخ للسيادة واألبوية, كما أن المنزل الذي يتحول ليصبح 
جزًءا من معبد فرعوني راهن على فلس��فة المؤلف في ترس��يخ أهمية عدم االتكاء على الخرافة التقليدية ذات 

التكوين القديم.
من يطالع النص في حالته األولى سيجد أنه يقدم تكوينًا معقدًا يحتاج إلى مخرج واٍع بكيفيات اللعب الدرامي 
وضرورات التخلص من المكون المتوقع للحدث، ولكن )أحمد رجب( على ما يبدو فكر بشكل مغاير وحاول إيجاد 
حلول منطقية لطبيعة التكوين واس��تخدم الش��اعر الغنائي كي يخفف من حدة الحدث المفاجئ ويس��هل على 
المتلقي تقبل ما يحدث أمامه ومن المنهجية نفسها غير النهاية التي اعتمدها المؤلف وراح يبحث عن خالص 
مغاير للش��خصيات، فوجدناه قد رضي بالحلول المنطقي��ة التي تقول إن الفتاة قد تم إنقاذها من قبل الطبيب 
والشرطي وإن االبن واالبنة قد حصال أخيرًا على فرصة حياة صحيحة بعد وفاة األب الذي قتلته لعنة فتاة بريئة 

ضجت من القسوة والتسلط الباديين في صورة أب األسرة الذي يتلذذ بتعذيب أوالده وزوجته.
ذل��ك التكوي��ن الصادم لكثير م��ن المتخصصين لم يكن يكتب له النور إال من خ��الل مهندس ديكور صاحب 
تاري��خ مغاي��ر، وظني أن أحد الرهانات األساس��ية في ه��ذا العرض ذل��ك التكوين الس��ينوغرافي الذي أبدعه 
)صبحي السيد( الذي يعطيك حلواًل تبدو منطقية ولكنها مطعمة بكل ما تحويه الدراما من مشاهد وتكوينات 
مفاجئة، فبدون أن يتغير المنظر المسرحي شاهدنا المعبد الفرعوني متجسدًا من خالل إضاءات وتقريغات في 
البانوهات األساس��ية التي يقدمها في المنزل، لقد راعت الس��ينوغرافيا كل م��ا تصوره المؤلف وكأن مهندس 
الديك��ور يقول للمؤلف احلم وس��تجدني هناك أعي تمام��ا كيف ألعب بالمنظر المس��رحي وأغزل التكوين بما 
يفاجئ المتلقي. حقيقة كانت السينوغرافيا البطل األول في اللعبة الدرامية العجيبة ولوال ذلك التدخل المبدع 

ألصيب العمل في مقتل.
على جانب آخر العمل يعد مراهنة محفوفة بالمخاطر ويعتمد فريق عمل ليس من بينهم سوبر ستار كما اعتاد 

المسرح القومي في السابق، ولكن من حق األجيال الجديدة أن تأخذ فرصتها التي تأخرت كثيرًا.
وقد أدى ناصر ش��اهين دور األب بوعي يمزج الواقع بالفانتازيا وبقدرة هائلة على دهش��ة المتلقي، وكذا إيمان 
رجائ��ي التي تمتاز بحضور ولياقة مناس��بة تمامًا والفت��اة التي لعبت دور تحفة، والتي أعتبرها اكتش��اًفا طيبًا 

للغاية، يحسب لمخرج العمل أحمد رجب.

أحمد خميس



فعاليات الغد

العروض

ندوة اليوم

مؤتمر صحفي لفريق مسرحية “قمرة 14” 
الجلسة األولى للمؤتمر الفكرى )الكوميديا فى المسرح 

المصرى ونظريات الضحك( ورشة حضور الجسد

مؤتمر صحفي لمسرحية “عبث”

10
ص

5
م

12
ظ

1
ظ

9
م

10
م

11
ص

7
م

)تقاسيم على الحياة( بمسرح السالم ورشة السينوغرافيا  الهناجر
ورشة اإلضاءة بمركز االبداع

)الرحمة( بمسرح الجمهورية

)اعمل نفسك ميت( بمركز الجيزة الثقافى

)نساء بال مالمح( المسرح القومى 

ندوة تطبيقية لعرض ) الرحمة( المسرح القومى
ندوة تطبيقية لعرض ) نساء بال مالمح ( المسرح القومى

) شابكة(  بالمسرح القومى 

)ذاكرة قصيرة ( بالمسرح القومى

الجلس��ة الثاني��ة للمؤتم��ر الفك��رى )الميلودراما 
والمجتمع س��ؤال البنية والهواية( مؤتمر صحفي 

لمسرحية “جنون ستان”

مؤتمر صحفي لمسرحية “ليلك ضحى” 

8
م

10
م


