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حض��ور مس��رحيات دون غيره��ا ال يعني حضور كع��ك الفانيليا بالمس��رحيات الحاضرة، في حي��ن ال يعني غياب 
مسرحيات أنها مصنوعة من كعك الذرة. المهرجان احتفال بالمسرح عبر المسرحيات على برنامج العروض. ألن 

كل مس��رح منعش، وكل مس��رحية تنعش المس��رح. ما يحضر من الحياة ال من الخزائن، وما يغيب من الحياة 
ال م��ن الخزائ��ن. ولو أن من يتكلم عن مس��رح من الخزائ��ن، يبتكر جرحًا ال يحتذى. ألن المس��رح ال يعيش 
بالخزائن. ريبرتوار المس��رح ال عالقة له بالخزائن. ثمة مسرح بعضل سليم وثمة مسرح بعضل متمزق. عالج 
العض��ل المتم��زق ال يقوم على رضا منتج المس��رحية المختارة وال على غيظ منتج المس��رحية المس��تبعدة 

من الس��ياقات. سوف تغتس��ل بعض المسرحيات بماء الكالم، وسوف تغتس��ل المسرحيات األخرى برذاذ 
م��اء ال��كالم على المس��رحيات األخرى. ألن المس��رح تجربة والتجرب��ة حلقات والحلقات س��ياق. ألن ال 

خواتيم تنام على الس��رائر. وألن من يرى بالبصيرة ال بالبصر وحده س��يراها على ش��كل والدات ال 
تكرر بعضها وهي تتقنع بكل أش��كال الخفاء. النظر إلى المس��رحية كالنظر إلى العاري أو العارية. 

ش��يء مليء بالمعابثات واالرتب��اكات واالختبارات والمد والجذر والفاكهة والحقول والس��موات 
والدهاء والتهتكات والمنعش��ات والمنغصات والدم والماء والس��رور والغ��م واألخ والصديق 

والعدو وابن العم. النظر إلى المس��رحية نظر إلى كل المس��رحيات المكلفة وغير المكلفة. 
مسرحية تقعد ومسرحية تذهب ومسرحية تعود من عودة بعد ذهاب. ال متقدم وال متأخر، 
ألن على المس��رحيين، كل المس��رحيين أن يحرص��وا على آداب الداء وعل��ى آداب الدواء. 
كله��م، ألن األكالف واحدة. وال ضمانات. ال ضمانات، ألن الش��غل بالمس��رح عمل يومي. 
كل مس��رحي يعمل بالمس��رح يرتضي حين عمله بالمس��رح أن يذيق المس��رحي اآلخر ما 
يذوقه وما يَُذاق. المسرحية بالندوة جنس مختزل، ألنها إذ تجرح أو تضمد جروحها هنا، ال 

تدور على الحس��ابات المهشمة أكثر مما تدور على الكالم والنقد الشاعر. حضور المسرحية 
بالمسابقة أو بالمجال الخارج على خناق النار، ال يعني أن مسرحية المهرجان مسرحية حلواني 

وأن المس��رحيات األخرى مسرحيات لفافات تبغ ما أن تمجها حتى تحترق وتذوب بالهواء. حضور 
المس��رحية حضور المس��رحية األخرى والخامسة والعاش��رة والمس��رحية ذات الرقم األلف، حيث إن 

المسرح ال يزال بالعالم العربي بعيدًا من األمم الشائعة األخرى. وما قيام المهرجان سوى قسمٌ على 
اقتراح الفجر من الوقت الطويل من أجل أن تعم الدهشة العالم أمام عالم المسرح غير المذهول 
كثيرًا من بُعْده من كل ما هو أمة بعالم الفن والثقافة، أمة شائعة. ال عجز يغيِّب مسرحية، ال 
قوة صافية تحضر مسرحية بعد أن تغوص في مذاهب السكر. ألن الماضي واحد والحاضر واحد 

والمستقبل واحد، حاضر وماضي ومستقبل من هم بالمهرجان ومن ال يلعبون بالمهرجان. الغياب 
حضور ال تأجيل قيامة. تدرك الهيئة العربية للمس��رح األمر تمام اإلدراك، وهي تعدل وجهات الحياة والموت 

بصالح الحياة بالمسرح. ألن المسرح حياة المسرحيين وألن ال مسرح بال مسرحيين. ال تلمع الهيئة مسرحية على 
حس��اب أخرى، ألنها تجد بالمس��رح أرضًا ال تنطوي على نفسها، ألنها ال تجد بالمسرحيين غبارًا ال يستأذن لكي 
يغيب بالفطرة بالهواء وبدون استئذان. ال عالج بالمراهم. يدرك الجميع األمر. أو هكذا أظن. غير أن ما أظنه أن 
االحتفال بمس��رحية هو احتفال بالمس��رح وبالمسرحيين ال بصاحب العمل وحده وال بالعمل وحده ما ال يستوفي 
حقه إال بإدراك األنفاس المتقطعة بصالح مزهرية المس��رح. وه��ي مزهرية ضد الماء الجاهل. مزهرية ال تضمر 

إال ما يضمره الخزف الثمين.

والغياب حضور
عبيدو باشا

افتتاحية
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أع��رب الفن��ان الليب��ي محم��د مغبوب عن 
سعادته بإقامة المهرجان في دورته ال�11 
: نح��ن نعي��ش حالة من  بالقاه��رة، قائ��الاً
الفرح، خاصة عندما نشارك بهذا المهرجان 
لما يقدمه من مس��احات ثقافية وحضارية، 
باإلضاف��ة إل��ى ج��ودة اختي��ار المهرجان 
للعروض المسرحية المش��اركة في دورته 
لهذا الع��ام، وما تطرحه هذه العروض من 

أفكار جيدة.

كتبت – ياسمين عباس

قالوا عن المهرجان

ق��ال د. ص��الح القص��ب، رائد مس��رح الصورة بالع��راق، إن 
مهرج��ان المس��رح العرب��ي تجرب��ة ذات مس��احات وأبعاد 
حضاري��ة، ألنه يعتبر تواصال حضاريا بين ش��عوب العالم مع 
ثقافاته المختلفة، والثقافة هنا ليست ثقافة إقليمية بل هي 
تواصل المجتمعات الكبيرة، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى عصر 
تنويري كأمة عربية. وأضاف القصب أن الثقافة العربية تعتبر 
جزءا من الثقافة العالمية، باعتبارها رافدا من الروافد الهامة 
الس��تمرار التوه��ج الذي نراه ف��ي مهرجان الهيئ��ة العربية 

للمس��رح، فه��ذا المهرجان من��ذ دورته األول��ى وهو صوت 
تقدمي وحضاري، أحيي عليه الشيخ القاسمي الذي صنع هذا 

المهرجان، والذين عملوا في تكوين هذه الخارطة.
وتمن��ى القصب أن تظل هذه التجربة على مس��توى الوطن 
العرب��ي، وأن تنتقل هذه التجربة إلى تجرب��ة عالمية، الفتًا 
إل��ى أنه من الض��روري أن تختار الهيئة ف��ي كل دورة دولة 
أوروبية للمش��اركة ف��ي المهرجان، لتعري��ف العالم الغربي 

بهوية التفكير العربي.

صوت حضاري

نعيش حالة من الفرح

إن  نخلة  حسين  الفلسطيني  الفنان  قال 
عربية،  ثقافية  تظاهرة  يعتبر  المهرجان 
متمنيًا أن يستمر لسنوات قادمة، وعلى 
ا، مؤكدًا أنه من أسباب  مستوى بعيد جدًّ
نجاح المهرجانات في الوطن العربي هو 
المسرحيين  وتواصل  العربية،  التجمعات 
بالقاهرة،  المهرجان  إقامة  وعن  العرب. 
قال: إن مصر هي أم الدنيا، ومنبع الفن، 
ال�11  الدورة  بإقامة  سعادته  عن  معربًا 
للمهرجان على أرض مصر، باإلضافة إلى 
إشادته بالندوات التطبيقية وورش العمل 
مما  المهرجان،  هامش  على  تقام  التي 

يغري كل فنان مسرحي للمشاركة بها.

تظاهرة ثقافية

فادي  المصرى  الديكور  مهندس  قال 
بالقاهرة  المهرجان  إقامة  إن  فوكيه، 
تعتبر عودًا على بدء، وهذا شيء نفخر به 
كمسرحيين، مشيدًا بتنظيم المهرجان، 
كان  االفتتاح  عرض  أن  على  ومؤكدًا 

عرضًا يليق بالقاهرة.
يتطور  المهرجان  أن  فوكيه  وأض��اف 
التطبيقية،  ال��ن��دوات  من  ب��دًءا  وينمو 
وحتى  والمطبوعات،  الفكرية،  والمحاور 
النشرة التي تصدر يوميًّا عن المهرجان، 
تطور  إل��ى  يشير  ذل��ك  كل  أن  مؤكدًا 
المهرجان، وتوسيع قيمته، حتى ال يكون 

قاصرًا على العروض المسرحية فقط.

المهرجان يتطور وتتوسع قيمته

الوفد  رئيس  إبراهيم،  فالح  المخرج  قال 
الفنانين  م��الذ  الهيئة  إن  ال��ع��راق��ي، 
أنه من حسن  العرب، مؤكدًا  المسرحيين 
حظه أنه حضر الدورة األولى من المهرجان 

عام 2009.
وأضاف إبراهيم أن القاهرة قادرة على إدارة 
أو  المسرحية  س��واء  الفنية  المهرجانات 
بخبرة  بلد  أنها  إلى  باإلضافة  السينمائية، 

كبيرة، وفنانين كبار.

منبع الفن

د. صالح القصب

محمد مغبوب

فادي فوكيه

فالح إبراهيم

حسني نخلة
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كتبت – همت مصطفى

قال الفنان اإلمارتي س��عيد س��الم: إن أي مهرجان فني أو 
ثقافي، وكذلك أي فعالية وتظاهرة فنية خاصة كالمسرح، 
يجتمع فيه الكثير من المبدعين من المشاركين والقائمين 
عليه، ل��ه هذا الرونق والتألق الخاص والمميز كونه مقاما 
ومنظما بجمهورية مصر العربي��ة، إضافة إلى هذا النجاح 
الجماهي��ري المحقق له ولكل تل��ك الفنون من ذاك الثراء 
من الحضور بجمه��ور مصر الكبير والمتن��وع. إن الفنون 
ذاته��ا تحظى ب��كل ما يقدم منها بمص��ر ألنها بأصالتها 
وقوته��ا تعد لن��ا جميعا »هولي��ود الع��رب« بفنها وبكل 

روادها ومبدعيها من مخرجين وكتاب وأدباء ومثقفين. 
كما أضاف س��عيد س��الم أن أكثر وأهم م��ا يميز تقديم 
المس��رح  بمصر هذا الجمهور الكبير األكثر تذوقا للفن 
عامة الذي أقر بكل وضوح أنه عكس ما يظنه البعض ال 
يبح��ث وال يلهث أبدا فقط وراء تلك األعمال الكوميدية 

البس��يطة التي تعتني فقط بالضح��ك، إنما هو جمهور 
واع يس��تهدف كل ألوان الدراما بالمسرح والجادة منها 
بحب وش��غف. وأوض��ح س��الم أن تواجد ه��ذا الحضور 
الكبير بهذا المهرجان وحفل افتتاحه أكثر داللة على أنه 
جمهور يبحث عن األعمال الفنية الجيدة والهادفة، فقد 
حظيت ليلة االفتت��اح بحضور غفير من كل التخصصات 
في الفن واألدب.  وأكد سالم أن المهرجانات هي خطوة 
هامة دائما في الدفع بنا أن نتالقى دائما بعد مش��اهدة 
العروض المس��رحية ف��ي الكوالي��س والفعاليات ليس 
فقط لنتناق��ل الخبرات الفني��ة والثقافي��ة، لكنها أيضا 
توط��د بقوة عالقتن��ا االجتماعية ببعضن��ا البعض لكل 
الفناني��ن في كل ال��دول العربية المختلفة. ويش��رفني 
أنني متواجد بالمهرجان كضيف شرف أتابع كل فعاليات 

المهرجان بحب وسعادة واستمتاع. 

استطلعنا آراء بعض الفنانني املشاركني يف مهرجان املسرح العربي يف دورته الـ11، الذي يقام خالل الفترة من 10 إلى 16 يناير 
اجلاري، عن انطباعتهم، وأمنياتهم للمهرجان..

  نجاح فني ثقافي جماهيري  

يقرب الثقافات العربية

كل  النبهان��ي  محم��د  ق��دم 
للهيئ��ة  واالمتن��ان  الش��كر 
مش��يدا  للمس��رح،  العربي��ة 
بجهوده��ا الكبي��رة المتمثلة 
ف��ي تنظيم  فعاليات مهرجان 
المس��رح العرب��ي ف��ي دورته 
الحادي��ة عش��رة  وكذلك كل 
الدورات الس��ابقة، وأشار إلى 

قوة المهرجان بوجوده كل عام من عاصمة عربية لعاصمة 
أخرى، كما أوضح النبهان��ي أن المهرجان تميز بإقامته في 
مص��ر عاصمة المس��رح والفن، وأن يأت��ي المهرجان إليها 
فقد أتى إلى منبع أصل الفنون، وقد اس��تمتعت بالعرضين 
المصريي��ن »الط��وق واإلس��ورة« ال��ذي نق��ل لن��ا ثقافة 
مصرية له��ا خصوصيتها، و«المعجنة« بطابعها الكوميدي 

لمشكالت اجتماعية  حقيقية، وكذلك »النافذة«.  
الثقاف��ات  يق��رب  المهرج��ان  أن  النبهان��ي  وأض��اف 
العربية م��ن بعضها البعض وهنا بصف��ة خاصة الثقافة 
المصرية، وفرصة جيدة لالحتكاك الثقافي والفني وللقاء 
المس��رحيين العرب وللتعارف على تجاربهم المس��رحية، 
وهو فرصة الختيار عروض للمش��اركة في مهرجان الدن 

المسرحي والثقافي.

قال المخرج المغربي عبد الجبار خمران والمشارك بعرض 
»صباح ومسا« ضمن عروض المسار األول بالمهرجان: إن 
الدورة الحادية عشرة من المهرجان العربي للمسرح تأتي 
الفنية  التي عهدناها دائما بقيمتها  الفن  في مصر دولة 
الخصوصية.  وشديدة  مميزة  وفنانيها  بفنها  الكبيرة 
يانعة وسوف تكون دورة  الدورة ستؤتي ثمارها  أن  وأرى 
فاصلة في الحركة المسرحية العربية والمصرية حيث إن 

المهرجان يتطور عاما بعد عاما ولقوة الفرق المشاركة. 
وأضاف خمران: كما تمتاز هذه الدورة بهذا الحشد الكبير من المسرحيين العرب حيث 
وجود 400 مسرحي عربي يفدون إلى مصر وأكثر من 250 من الفنانين المصريين 
أن  الثالثة، كما  المهرجان  تشارك في مسارات  التي  األربعة عشر  في عروض مصر 
فعاليات  ليتابعوا  الشخصية  بصفتهم  أتوا  قد  ومسرحي  فنان  مائة  من  أكثر  هناك 

المهرجان. نحن في حضرة حضور أكثر من ثمانمائة من الفنانين والمسرحيين. 
وأوضح خمران أن المهرجان له أثره  في إطار التفاعل بين التجارب وقد وجدنا من 
خالل حفل االفتتاح القوي والراقي الذي ينبئ ويعطي إشارة قوية إليقاع المهرجان، 
فقد كانت البداية قوية حيث شهدنا فيها أوبريتا غنائيا مميزا وكذلك التكريم لخمس 
وعشرين من مبدعي مصر ممن أثروا المسرح المصري والعربي، لقد كانت التفاته 
القوية فسنكون أمام دورة مختلفة  راقية وإذا استكمل المهرجان كبدايته  إنسانية 

ومتميزة تدعم الحركة المسرحية المصرية والعربية في كل السنوات المقبلة.

التكريم التفاتة إنسانية راقية

محمد النبهاني

سعيد سالم

عبد اجلبار خمران
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جواد األسدي: فخور بفريق عمل
»تقاسيم على الحياة«

قال جواد األس��دي معد ومخرج العرض العراقي 
»تقاس��يم على الحياة« المشارك ضمن مهرجان 
المس��رح العربي في دورته الحادية عش��رة، التي 
تقام في القاهرة، إن النقطة األهم التي ش��غلته 
وش��كلت رهان��ه األول عند صناع��ة العرض هي 
اإلجاب��ة عن س��ؤال الكي��ف.. كيف يس��تطيع أن 
يح��ول ن��ص تش��يكوف الس��ردي، وروح��ه إلى 
الروح العراقية؟ ومش��هد الواقع العراقي الراهن 
بمش��كالته وتعقيدات��ه؟ دون أن يت��ورط ف��ي 
الخطابي��ة، والنبرة العالي��ة؟ وكيف يعبر عن روح 
الع��راق، وال يبتعد عن الحي��اة اليومية وما يجري 
في الش��ارع العراقي، وداخل اإلنس��اني العراقي 
اآلن، مؤكدًا أن ذل��ك هو الرهان الذي قام عليه 

العرض.
فيما قال د. صميم إبراهيم أحد صناع العرض في 
المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح أمس السبت 
21 يناي��ر الحالي وحضره الفن��ان مناضل داود، 
وممثالاً ع��ن وزارة الثقافة العراقي��ة الفنان فالح 
إبراهي��م، قال إن العمل م��ع المخرج الكبير جواد 

األسدي يعد تجربة فريدة من جميع نواحيها.
وأوضح الفنان فالح إبراهيم أن عرض »تقاس��يم 
على الحياة« يعود بجواد األس��دي إلى المس��رح 
العراقي بعد غياب نحو 02 عامًا، مش��يرًا إلى أن 
األس��دي واحد من األسماء الكبيرة والمهمة في 
المسرح العراقي، وأن وزارة الثقافة مهتمة بهذه 

التجربة وتقدم كل ش��يء للع��رض ليقدم بنجاح 
كما حدث في تونس وبغداد.

وعن الف��روق التي يجدها األس��دي بي��ن الفرق 
الكثي��رة التي عمل بها ف��ي دول عربية مختلفة، 
وتأثي��ر اختالف الممثل على تفكي��ره في صناعة 

العرض.
قال األس��دي إنه عم��ل مع فرق عربي��ة متعددة 
ومختلف��ة، مش��يرًا إل��ى وج��ود اختالف��ات بين 
والحساس��ية  الثقاف��ة  حي��ث  م��ن  الممثلي��ن 
والوعي بممكنات الجس��د وم��ا يمكن أن يحققه 
��ا للتربية  على الخش��بة من م��كان إلى آخر، وفقاً
االجتماعية والسياسية التي يتلقاها في مجتمعه.

أض��اف أن بعض المجتمع��ات لديها حرية كبيرة 
فيما يتصل بممكنات الجس��د لذلك فهي تعطي 
مس��احات واس��عة لالش��تغال، وتجع��ل المخرج 
يذهب بها بعيدًا، في حين ال تس��تطيع أجس��اد 

في مجتمعات أخرى أن تتجاوز الحدود.
وأك��د جواد األس��دي أن��ه يراهن عل��ى الممثل 
الفدائي، وأنه ال يختاره بشكل عشوائي إنما يقوم 
باالقت��راب من الممث��ل والحديث مع��ه ومعرفة 
أفكاره واتس��اع أفقه وم��دى قدرته واس��تيعابه 
للمس��رح، وما يمكن أن يقدمه م��ن خالله، كما 
يرى كيف يعيش في بيت��ه، وكيف يمارس حياته 

اجتماعيًّا وغير ذلك حتى يعرفه بدقة.
وأش��ار إلى أنه فعل ذلك مع غس��ان مسعود في 

دمشق، حيث كان يذهب إلى بيته قبل أن يعمل 
مع��ه، وقبل أن يكلف��ه بالدور أص��الاً، ليعرف كل 

شيء عنه.
وأوض��ح األس��دي أنه عل��ى هذا األس��اس يختار 
ممثليه، وعليه أيضًا اختار د. صميم للمش��اركة 
ا حساسيته ووعيه  في العرض ألنه يعرف مس��بقاً
بالمس��رح ومدى ما يمكن أن يصل إليه، مشيدًا 
بجيل الش��باب الجدي��د في العراق م��ن خريجي 
المعه��د العال��ي للفنون المس��رحية، وق��ال إنه 

يراهن عليهم.
وعن تجربت��ه في عرض »الخادمت��ان« قال إنها 
كانت تجربة مثيرة حيث امتألت بالروح المغربية، 
مش��يدًا بروح الفنانين الذين عملوا فيها، وكيف 
كانت أرواحه��م تصعد إلى آفاق فنية عالية ومن 
بينهم عب��د الجبار خمران، الذي وصفه بأنه كان 

عشيرة مسرحية كاملة.
وأكد أن الممثل الحقيقي هو من يمتلئ بالشغف 
والح��ب وال��روح، ه��و الفدائ��ي والقديس ومن 
يمتل��ك روحًا عظيمًا، مؤك��دًا أن من ال يمتلك 
الشغف والرغبة والقدرة على المغامرة مع الزمان 
والم��كان، فل��ن يكون ل��ه قيم��ة وال معنى في 

المسرح.
وأشاد جواد األس��دي بفريق عمله من محترفين 
وش��باب لفدائيته��م وم��ا يمتلكون��ه م��ن روح 

عظيمة.

كتب - محمود الحلواني:
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وحلمه الدائم بالسالم والمحبة.. هنا واآلن
كتب - باسم عادل:

ش��كر المخرج اإلمارات��ي محمد العامري، س��مو 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة 
عض��و المجلس األعلى لدول��ة اإلمارات، الرئيس 
األعلى للهيئ��ة العربي��ة للمس��رح، لمجهوداته 
الدؤوبة من أجل رعاية المسرح والثقافة عمومًا، 

في الشارقة والوطن العربي.
وأضاف خالل المؤتمر الصحفي الذي أقيم ضمن 
فعالي��ات مهرج��ان المس��رح العربي ف��ي دورته 
الحادي��ة عش��رة ظهر أم��س الس��بت 21 يناير 
الحالي، أن الش��يخ القاسمي يسعى باستمرار في 
كل االتجاهات من أجل تطوير وازدهار المس��رح 
��ا أن النجاح��ات الت��ي يحققه��ا  العرب��ي، مضيفاً
المس��رح اإلماراتي، على وج��ه التحديد، تدعمها 
قيادات واعية إداريًّا وفنيًّا، يقف على رأسها سمو 

الشيخ سلطان القاسمي.
وحول العمل المش��ارك في منافسات المهرجان 
قال: العرض مأخوذ عن رواي��ة المجنون للراحل 
جبران خليل جبران، إضافة إلى السيناريو التأملي 
الذي كتبه العراقي قاس��م محم��د منذ ما يقرب 
م��ن 32 عامًا، وتحتوي مكتبة مس��رح الش��ارقة 
عل��ى الكثي��ر م��ن الكتاب��ات واألعم��ال الكاملة 
لقاس��م، لعل أبرزها ذلك السيناريو الذي دفعني 
إلى تقديمه على خش��بة المسرح، وهو إرث كبير 

للراحل الذي مهد لنا الدرب كي نسير فيه.
وكش��ف العام��ري عما دفعه لتقدي��م هذا النص 

تحديدًا دون غيره قائالاً: وجدت في النص الكثير 
م��ن التماس مع ما يقربنا من المتلقي، عبر طرح 
مش��كالته وهموم��ه وقضاياه، التي تش��غله في 
اللحظة الراهنة، األمر الذي يجعلنا مشتبكين مع 

الواقع هنا واآلن.
وتابع: قدمت عروضًا مسرحية كثيرة، إال أن هذا 
النص تحدي��دًا هو المحطة األه��م في تاريخي 

الفني.
م��ن  الكثي��ر  ف��ي  الع��رض  مش��اركة  وح��ول 
المهرجان��ات، قال: بالفعل ش��اركنا بالعرض في 
الكثير م��ن المهرجان��ات، كان آخره��ا مهرجان 
قرطاج بتونس، ونال استحس��ان الجمهور هناك، 
وكان��ت ردود فع��ل النقاد تجاه��ه إيجابية، حيث 
يس��تفيد كل طاقم العمل بكل المالحظات التي 
يت��م توجيهه��ا للعرض ف��ي كل مش��اركة، مما 
يدفعن��ا إلى مزيد م��ن التطوير والتحس��ين من 

جودة المنتج الذي نقدمه.
وأك��د أن العرض به أس��ماء من ألم��ع النجوم 
في المس��رح اإلماراتي، وأنهم باعتبارهم فريق 
عمل يحمل��ون عل��ى عاتقهم مهمة تش��ريف 
المسرح اإلماراتي أمام الجميع، وأنها مسؤولية 
كبي��رة تمنى أن يكونوا أهالاً لها، فالمس��رحية 
هي دعوة للس��الم والمحبة المرجو نشرها في 
وطنن��ا العربي عل��ى عكس الس��ائد اآلن، من 
خ��الل ذلك المجن��ون الطموح ال��ذي يريد أن 

يجعل من العالم مكانًا أفضل.
وع��ن عالقته بالجمهور، ق��ال العامري إنه طوال 
الوقت يح��اول جاهدًا ردم الفج��وة بين المبدع 
والجمه��ور، وذلك عبر العمل على كل األش��كال 
الس��معية والبصرية التي تحق��ق ذلك التواصل 
وتدعمه، ولعل عمله بوصف��ه مخرجًا ومصممًا 
للس��ينوغرافيا س��اعده كثيرًا عل��ى تحقيق ذلك 

األمر.
بينما أش��ار أحمد الجس��مي رئيس مجلس إدارة 
مسرح الشارقة الوطني، إلى أن العامري من أهم 
المخرجين في دولة اإلمارات، وأن الجهود تُسخر 
من أجل��ه نتيجة لوعيه وإلمام��ه الجيد بالصنعة 
المس��رحية حتى يصبح واجهة مش��رفة للمسرح 

اإلماراتي.
وتساءل حول المجهودات الكبيرة التي تُبذل من 
قبل المبدعي��ن اإلماراتيين، معتبرًا أنها ال تجد، 
في النهاي��ة، اهتمامًا مرضيًا من لجان التحكيم 
عند مش��اركتها ف��ي المس��ابقات والمهرجانات 

المختلفة.
وتمنى الجس��مي أن يفوز عرض إماراتي بجائزة 
الش��يخ القاس��مي حت��ى يتس��نى ل��ه الع��رض 
ف��ي افتتاح مهرج��ان أيام الش��ارقة المس��رحي 
ومصافح��ة س��مو الش��يخ القاس��مي، وه��و حق 
مشروع ألي مسرحي، باعتباره مبدعًا يسعى إلى 

تكليل جهوده بالجوائز.
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»رحمة«.. مؤلف عراقي وفريق كويتي
 تناغم فى الرؤية والهدف

كتب - باسم عادل:
ق��ال الكاتب والناق��د العراقي د. عقي��ل صالح إن 
الكوي��ت لها تاري��خ طويل مع المس��رح عبر رحلة 
ممت��دة األثر من العروض المهم��ة والجادة، التي 
ش��كلت هوية المس��رح الكويتي، وشكلت مالمحه 

عبر جهود رواده ومبدعيه.
وأضاف خ��الل المؤتمر الصحفي ال��ذي أقيم ظهر 
أم��س الس��بت 21 يناي��ر الحالي ضم��ن فعاليات 
مهرج��ان المس��رح العربي المقامة ف��ي مصر، أن 
الع��رض الذي كتب��ه العراقي عبد األمير ش��مخي، 
وأخرج��ه الكويت��ي فيص��ل العبيد، يحمل إش��ارة 
ضمني��ة عل��ى أن الف��ن يجت��از الح��دود، ويوحد 
الشعوب، ويرأب صدع ما سببته السياسة من ُفرقة. 
واتفقت معه الفنانة الكويتية القديرة س��عاد عبد 
اهلل مؤكدة أن الفن دائمًا وأبدًا يصلح ما أفس��ده 
اآلخرون، وأش��ارت إلى أنها قد دخلت إلى المسرح 
الكويتي قب��ل 45 عامًا من اآلن، بكل حب وطاقة 
وحيوي��ة، فقد كانت له��م هم��وم ورؤى يريدون 
بلورته��ا ف��ي أعمال فني��ة متنوعة يت��م تقديمها 
للجمهور. واستطردت أنها في غاية السعادة بروح 
الش��باب الحالي، ودأبه، واهتمام��ه بتقديم قضايا 
إنس��انية تمس المجتمع��ات في الوق��ت الراهن، 
فالشباب هم روح األمة وهم األمل المنتظر إلخراج 

األمة العربية من أزماتها وكبواتها.
وف��ي كلمته حول النص وتجاربه م��ع الكتابة قال 
المؤلف عبد األمير الش��مخي: ه��ذه التجربة جاءت 

بعد تعاون طويل ومثمر مع المسرح الكويتي، فقد 
قدمت معه��م ثالثة عروض الق��ت نجاحًا كبيرًا، 
ويرج��ع ذل��ك في ظن��ي إل��ى االهتم��ام بالقضايا 
اإلنس��انية العام��ة ف��ي ش��موليتها على حس��اب 
الجزئي من الحياة، فالوجود اإلنساني أعم وأشمل، 

وعالم المسرح يحوي كل ذلك بداخله.
واتفق م��ع فكرة توحي��د الفن للش��عوب، معتبرًا 
أن مث��ل هذا التعاون يرس��خ فكرة ش��مولية الفن 
وتجاوزه لكل الحدود، فنصوصه التي قام بتأليفها 

يتم تقديمها في كل أقطار الوطن العربي.
وردًا على تساؤل حول انتصار الكاتب على حساب 
الممث��ل والمخ��رج بداخله قال الش��مخي: اإلبداع 
بالنس��بة لي كالطوفان ال��ذي يجتاحني كليًا على 
كل المستويات، فإذا أراد طوفان اإلخراج والتمثيل 
بداخل��ي أن يف��ور فل��ن أق��ف أمامه أب��دًا، ولكن 
المس��يطر اآلن طوفان الكتاب��ة الذي يدفعني إلى 

مزيد من الكتابة واإلبداع.
وكش��ف فيصل العبيد مخرج العرض أنهم حاولوا، 

كفريق، فك ش��فرات النص لتتوح��د الرؤية الفنية 
الت��ي تتكامل على خش��بة المس��رح عب��ر العرض 
المق��دم، وهو ما عمل عليه جاهدًا في مناقش��اته 

مع المؤلف إلى أن استقرا على الشكل النهائي.
وق��ال إن��ه يؤمن بالجس��د الواح��د الموجود على 
خش��بة المس��رح، ال��ذي تعم��ل أعضاؤه، بش��كل 
متناغ��م ومتزامن، عبر العناص��ر الفنية المختلفة، 
كل في مج��ال تخصصه، فالمنص��ة الحقيقية هي 
خش��بة المس��رح التي ترب��ط المب��دع بجمهوره، 

والنجاح يكمن في اكتمال تلك العالقة.
وفي رده حول تغير الفضاء المس��رحي الذي سوف 
يعرض فيه قال إنه زار مصر قبل انعقاد المهرجان 
بشهرين، وذهب إلى مسرح الجمهورية الذي يقام 
عليه العرض، وشغل مساحة خشبته وأعاد تصنيع 

الديكور وفق المساحات الجديدة.
وأش��ار إلى أنه زار الكثير من البلدان حول العالم، 
واطلع عل��ى تجارب كثي��رة، وامتلك م��ن المهارة 
والخبرة ما يمكنه من تطويع أي فضاء بشكل مرن 

حتى يخرج العرض في أفضل صورة.
وأض��اف أن الممثلي��ن س��اعدوه كثي��رًا ف��ي 
الوصول إلى الش��كل التكاملي للعرض، ألنهم 
يعمل��ون بكل الح��ب، ويمتلكون م��ن الخبرات 
الفني��ة الكثير، حي��ث يعمل أغلبه��م في مجال 
اإلخراج، وهو ما يس��اعده عل��ى اختصار الوقت، 

وإنجاز مهام أكبر في وقت أقل.

سعاد العبد اهلل: سعيدة 
بروح ودأب شباب 

المسرح في الكويت
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»نساء  عرض  إن  شطناوي  إياد  األردني  المخرج  قال 
بال مالمح« الذي يقدم اليوم ضمن عروض مهرجان 
شمخي،  األمير  عبد  العراقي  للكاتب  العربي،  المسرح 
يعبر عن واقع عربي مرير، مشيرًا إلى أنه أجرى معالجة 
وأحد  الدراماتورج  بها  قام  النص  على  دراماتورجية 
أجل  من  وذل��ك  عليان،  علي  الفنان  العرض  أبطال 
يتم على  أن ذلك  األردني، مؤكدًا  الواقع  التعبير عن 
ذلك  بعد  العرض  يظل  حيث  فقط،  الظاهر  مستوى 
يعبر عن هموم إنسانية شاملة، وواقع معيش من قمع 

حريات وثورات رجعية وعالم معتوه.
وأضاف إياد شطناوي في المؤتمر الصحفي الذي اقيم 
يناير ضمن فعاليات مهرجان  السبت 12  ظهر أمس 
من  الثالثة  الحلقة  هو  العرض  أن  العربي،  المسرح 
درامي،  كمحور  المرأة  تتناول  الفرقة  قدمتها  ثالثية 
من خالل  المرة  هذه  الموضوع  عالج  أنه  إلى  مشيرًا 
وجهة نظر مختلفة عن التجارب السابقة، كونها تقرأ 

الواقع العربي من جانبه السياسي.
وتابع: نحن في المسرح الحر نهجنا هو اإلبداع أوالاً 
وأخيرًا، وهدفنا هو إثراء الحالة والتواصل والتالقح مع 
الحالة العربية، مشيرًا إلى أن العرض ثمرة التعاون 
العربية  والهيئة  األردنيين  الفنانين  نقابة  بين 
المسرحي،  اإلنتاج  مبادرة  طرحت  التي  للمسرح 
التي كان من ضمن نتاجاتها إقامة مهرجان »رام« 
شطناوي  إياد  ووجه  عمان،  األردنية  العاصمة  في 
على  والقائمين  للمسرح  العربية  للهيئة  حارة  تحية 
نهضة  سبيل  في  يبذلونه  ما  كل  على  أنشطتها 

المسرح في كل األقطار العربية.
الشمخي  األمير  عبد  العراقي  النص  مؤلف  قال  فيما 

عام  وبالتحديد  العراق  مغادرته  بعد  النص  كتب  أنه 
1996، مشيرًا إلى أنه حقق عالقات واسعة مع الكثير 
من الفرق العربية من خالل تقديمها لهذا النص، وأنه 

سعد كثيرًا لمشاهدة نصه في أكثر من قطر عربي.
تمت  مالمح«  بال  »نساء  نص  أن  الشمخي  أض��اف 
ترجمته إلى اإلنجليزية، وأن هناك محاولة لتقديمه مع 

فرقة كندية ويقوم هو نفسه بإخراجه.
نصوص  سلسلة  ضمن  يأتي  النص  أن  إلى  وألمح 
ومعطف  القلعة،  ومنها  العراق،  مغادرة  بعد  قدمها 
األمير، مشيرًا إلى أن األخير جاء ليؤكد على أنه يتجاوز 
قضية المرأة حيث يكتب عنها، وأنه يكتب عن اإلنسان 
في عمومه، وأن يلج من خالل الكائن الذي يكتب عنه 

إلى حقائق إنسانية أصيلة وشاملة، تتجاوز المتوارث.
المرة  إنها  ق��ال  عليان  علي  وال��درام��ات��ورج  الفنان 
إدارة  وشكر  العربي،  المسرح  مهرجان  في  له  األولى 
يقدمونه  لما  للمسرح  العربية  والهيئة  المهرجان 
كدراماتورج  دوره  وعن  العرب،  والمسرحيين  للمسرح 
للعرض قال: العام الماضي قرأت أكثر من 20 نصًا، 
نبحث عن نص يستفز  الفرقة، نظل  وعادة  وكعادتي 
وعينا المسرحي، إلى أن عثرت على »نساء بال مالمح«.

قدم  الدراماتورجي  عمله  خالل  من  أنه  إلى  وأش��ار 
إعادة قراءة للنص من أجل مقاربة الواقع في األردن، 
مؤكدًا على أنهم في األردن ليس لديهم رقابة، وهو 
بذلك  فخورين  ويجعلهم  بحرية،  يعملون  يجعلهم  ما 

أيضًا.
عليها  قامت  أساسية  نقاط  ثالث  عليان:  تابع 
المعالجة الدراماتورجية للنص وهي، أوالاً: اختزال 
ثم  األصلي،  النص  في  الطويل  والحوار  السرد 

تحويل النص من لغته الفصيحة إلى اللغة العامية، 
في  خضتها  شديدة  صعوبة  من  ذلك  في  بما 
والحفاظ  متماسك  نص  إنتاج  أجل  من  المعالجة 
إعادة  وأخيرًا  اللغة،  اختالف  رغم  السياق  على 
– من  وإعادة  الشخصيات،  بين  العالقات  تشكيل 
ثم – بناء نص العرض وهو ما نقوم به إيمانًا منا 
ا للمؤلف أو للمخرج، وإنما  بأن العرض ليس ملكاً
هو ملك للجمهور، وعلينا أن نراه في كل تفصيلة 

نقدمها له، لكي نحقق التواصل مع الصالة.
باب  من  نقدمها  ال  الفرقة  في  تجاربنا  عليان:  تابع 
الترويج ألفكار معينة أو زرعها في أذهان الجمهور، إنما 
نقدمها لتحفيز فكر ووعي الجمهور، نحن فقط نطرح 
وكذلك  العروض،  وجمهور  بيننا  جدالاً  لنقيم  األسئلة 

بين عناصر العرض المسرحي بعضها البعض.
عن  منفصالاً  يكن  لم  اشتغاله  أن  إلى  عليان  وأش��ار 
كتابتها  أعاد  التي  المونولوجات  وأن  الشمخي،  نص 
النص  جمل  إلى  األساس  في  تستند  كانت  بالعامية 

األصلي، وإعادة قراءة لها.
نقيب الفنانين األردنيين حسين الخطيب قدم الشكر 
هو  العرض  أن  إلى  مشيرًا  للمسرح،  العربية  للهيئة 
وما  الهيئة  إنجازات  من  واح��دًا  ويعد   ،2018 نتاج 
بشكل  العربي  وللمسرح  األردن��ي  للمسرح  تقدمه 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  بدور  مشيدًا  عام، 
القاسمي حاكم الشارقة على ما يقدمه للمسرح العربي 
من خالل الهيئة والمهرجانات المسرحية التي تقيمها 

في الدول العربية المختلفة.
للمشاركة  اختياره  تم  العرض  أن  إلى  الخطيب  وأشار 

من بين عشرة عروض أخرى تقدمت للمشاركة.

»نساء بال مالمح«..
 ثالثية المرأة والوطن واإلنسانية
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اإلرهاصات األولى للمرأة في المسرح المصري

ثاني ن��دوات المؤتمر الفكري الذي يحمل عنوان 
»نقد التجربة.. همزة وصل/ المسرح المصري في 
نصف قرن م��ن 1905 إلى 1952« جاء بعنوان 
»الم��رأة ف��ي المس��رح المص��ري بي��ن الحضور 
والغياب« وانقسمت إلى جلستين، األولى تتمحور 
حول »محاوالت االنفتاح وقيود المحافظة: المرأة 
كاتبة/ تج��ارب/ قضاي��ا«، وأدار ه��ذه الندوة د. 
ولي��د فوزي، أس��تاذ الدرما والنق��د بكلية اآلداب 
قسم علوم المس��رح جامعة حلوان، والمتحدثات 
د. دين��ا أمين، مدير المهرجان الدولي للمس��رح 
المعاص��ر والتجريب��ي، وأمين��ة س��الم، الباحث��ة 
والفنان��ة القديرة بالمس��رح القومي، نور الهدي 

عبد المنعم، الكاتبة والناقدة المسرحية.

دور المرأة في المسرح العربي
قال��ت نور الهدي عبد المنع��م، التي قدمت بحثاًا 
مسرحيًا بعنوان »المرأة في المسرح في النصف 
األول م��ن الق��رن العش��رين«، إن ه��ذه الفترة 
شهدت ثورات سياس��ية وثقافية وفكرية أهمها 
ث��ورة 1919، وق��د س��بقها صدور كتب قاس��م 
أمي��ن، مم��ا أدى إلى تغير ف��ي المن��اخ الثقافي 
واالجتماع��ي، الذي أدى إلى حرك��ة تحرر المرأة، 
وخروجه��ا وتفاعله��ا، فدخلت الم��رأة إلى مجال 

التمثي��ل المس��رحي متحدي��ة بذل��ك الع��ادات 
والتقالي��د التي كانت تحرم عليه��ا الوقوف على 
المس��رح، فبدأت أوالاً بتمثي��ل أدوار الرجال حتى 
بدأ المجتمع يتقبلها، ولم يكن الوصول إلى ذلك 

أمرًا يسيرًا.
وأضافت نور الهدي أن بحثها يهدف لتقديم رؤية 
نقدية لدور رائدات المس��رح المصري سواء كن 
كاتب��ات أو ممثالت أو منتج��ات، والتحديات التي 
واجهتهن في س��بيل تحقيق الهدف الذي سعين 
إليه وضحين م��ن أجله، خالل الفترة الزمنية من 

عام 1905 إلى عام 1952.
أشارت نور الهدي إلى أن سؤال البحث األساسي 
ه��و هل النص��ف األول م��ن الق��رن الماضي أثر 
في النص��ف الثاني؟ وهل تم زراع��ة بذرة أنبتت 
ثماره��ا؟ ه��ل نجحت ه��ذه المرحلة ف��ي العبور 
بالمس��رح لتكون همزة وصل حقيقية تربط بين 
م��ا تم إنجازه في مس��رح المرأة ف��ي تلك الفترة 

وبين األجيال التالية أو المراحل التالية؟
وع��ن دخول المرأة للمس��رح المص��ري أوضحت 
نور اله��دى أن المجتمع مر بثالث مراحل هي أن 
الرج��ال يس��يطرون على كافة تفاصي��ل العملية 
المس��رحية، كما كانوا يقومون باألدوار النسائية 
بجانب أدوار الرجال، ثم بداية دخول الش��اميات 

واللبناني��ات للتمثيل، وهن م��ا فتحن باب دخول 
المرأة في هذا المجال منهن ملكة سرور، هيالنة 
بيطار، وأخي��رًا مصريات يهوديات ومس��يحيات 
التمثيل من بينه��م أديل ليفي، صالحة قاصين، 
إس��تر ش��طاح، نظلة مزراح��ي، س��رينا إبراهيم، 

هنريت كوهين.
وشددت نور الهدى على أنه رغم رفض العائالت 
لدخول بناتهن هذا المجال فإن المرأة المصرية 
نجحت في إثبات وجودها واس��تطاعت أن تنتصر 
عل��ى التقالي��د وقتها ول��م تقتحم ه��ذا المجال 
فحس��ب بل إن بنات العائ��الت المعروفة منهن 
دولت أبيض، عقيلة رات��ب، زوزو ماضي، وكذلك 
بن��ات الريف حيث بدأ هذا االنفتاح على يد منيرة 

المهدية.
وأس��هبت ن��ور الهدى ف��ي حديثها ع��ن تجارب 
بعينه��ا منها تجربة منيرة المهدية، أول س��يدة 
مصرية تؤس��س لمسرح المرأة، وفاطمة رشدي، 
ثاني امرأة مصرية تقف على خشبة المسرح التي 
تنقلت بين فرق س��يد درويش ويوس��ف وهبي، 
حتى أسس��ت فرقتها الخاص��ة، وبديعة مصابني 
التي قدمت من خ��الل الكازينو الخاص بها ألمع 
نجوم االستعراض بالوطن العربي ومنهن تحية 
كاريوكا وسامية جمال، وأيضًا ملك وهي مطربة 

كتبت - سلوى عثمان

“محاوالت االنفتاح وقيود المحافظة«..
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وملحنة موهوبة وعازفة ع��ود متمكنة ومتميزة، 
واعتبرته��ا لم تكن امرأة حمل��ت الراية بعد من 
س��بقتها من الفنانات فحس��ب، ب��ل حملت راية 

الموسيقى والغناء بعد رحيل سيد درويش.
ث��م تحدث��ت ن��ور اله��دى ع��ن الم��رأة ككاتية 
مس��رحية وأش��ارت إلى قلة هذه التج��ارب التي 
كان منها تجربة مي زيادة التي كتبت مس��رحية 
بعنوان »يتناقش��ون« عام 1922، و«على صدر 
الش��فيق« ع��ام 1923، وأمين��ة رزق التي كتبت 
نصً��ا واحدًا مقتبسً��ا ع��ن قص��ة أجنبية وهو 
»قسمتي ونصيبي«، وهو حال دولت أبيض التي 

كتبت نص »دولت«.
ول��م تغفل نور اله��دى الم��رأة بوصفها مخرجة 
مس��رحية رغم قل��ة اإلس��هامات ومنهن فاطمة 
رش��دي الت��ي أخرجت مس��رحية واح��دة: »غادة 
الكاميليا«، وأمينة رزق الت��ي قامت بإخراج ثالث 
مسرحيات قصيرة، وبوصفها ملحنة ظهرت امرأة 
واحدة وه��ي ملك، وأه��م منتجات ه��ذه الفترة 
منيرة المهدية، بديعة مصابني، فاطمة رش��دي، 

ملك.
أوضحت نور الهدي أن أهم القضايا التي تناولها 
المس��رح في تل��ك الفترة كان أهمه��ا إرهاصات 
ث��ورة 1919، التي لعب��ت دورًا ب��ارزًا، واحتلت 
مكان��ة فني��ة كبري بي��ن مختلف الفن��ون، حيث 
تألف��ت آن��ذاك الكثير من الف��رق الفنية المهمة 
منه��ا على س��بيل المث��ال فرقة يوس��ف وهبي، 
وفرقة علي الكس��ار، ث��م فرقة نجي��ب الريحاني 

الذي شهد معها المسرح حالة من االزدهار.
وأكدت نور الهدى على أن موقف مس��رح المرأة 

جاء متمثالاً في منيرة المهدية التي تحايلت على 
تعليم��ات وق��رار اإلنجليز بمنع ذكر اس��م س��عد 
زغل��ول في األغان��ي وغنت للحم��ام، حيث تقول 
األغنية »ش��ال الحمام حط الحمام من مصر لما 
للس��ودان.. زغل��ول وقلبي مال إلي��ه أندهله لما 

احتاج إليه«.
البحث عن منبر للتعبيرأوضحت د. دينا 
أمين أن بحثها الذي حمل عنوان »المسرح 

النسائي المصري.. البحث عن منبر للتعبير« 
قد بدأته وهي طالبة للدكتوراه بأميركا، وكان 
بحثاًا شخصيًا جدًا؛ ألن الحياة في الغرب تجعل 
النساء العرب في حالة دفاع دائم عن النفس، 

فالفكرة الشائعة عن نساء العالم العربي بأنهن 

مكبالت وال يتركن منازلهن.
وتوجهت أمين إلى نتائج بحثها مباش��رة لتعلن 
أنه��ا أثن��اء البحث ع��ن دور المراة في المس��رح 
العرب��ي، وجدت أنها ب��دأت في اقتح��ام المجال 
المس��رحي من منطقة قوة، فكانت منتجة وهي 
أهم المناطق في العملية المسرحية التحكم في 
رأس الم��ال، وأكدت عل��ى أن المرأة كانت عاملة 
منذ البداية، وأن الفكرة الش��ائعة عن أن المرأة 
نزلت لسوق العمل بسبب األفكار الغربية هو من 

األفكار الخاطئة تمامًا.
كما أكدت أمين على أن اإلس��الم قد منح المرأة 
الكثير من الحقوق واالمتيازات؛ فسمح لها بإدارة 
أمواله��ا بالكام��ل، ومنحه��ا حق الحص��ول على 
المي��راث وتلقي التعليم، الت��ي تحرمها األنظمة 
األبوي��ة المحافظ��ة منه��ا داخ��ل المجتمع��ات 

اإلسالمية في فترة ما بعد ظهور اإلسالم.
وعن الفترة الالحقة قالت أمين إنه بحلول القرن 
التاس��ع عشر، كانت النساء المسلمات المنتميات 
إلى الطبقة العليا في العالم العربي محتجزات في 
الحرملك ولم ينخرط��ن في العمل، وهو اإلقصاء 
ال��ذي ال تناله الفقيرات الالتي كن يمتهن أعماال 
منه��ا راقص��ة، وداية، وف��ي الحقل م��ع زوجها، 
وخادم��ة، حتى إن الحرملك ش��هد إقب��االاً كبيرًا 
وص��ار مكانًا منش��ودًا في أعين النس��اء بعد أن 

تحول إلى رمز يروج لصونهن.
ثم تحدث��ت أمين عن النص��ف الثاني من القرن 
ال�19؛ حي��ث بدأت تطلع��ات النس��اء تتبلور مع 
ظهور الطبقة الوس��طى، التي كانت تعلم بناتها 
ف��ي المنازل أو في الكنائ��س، وهي الطبقة التي 
أخرج��ت رائ��دات الحركة النس��ائية مث��ل هدى 
شعراوي، التي قادت نساء مصر في ثورة 1919، 
وحدثت فيما بعد طفرة تعليمية للنس��اء وظهرن 
في مجاالت عدة منهن خديجة حفني، أول طبيبة 
مصرية، ونبوية موس��ى أول مدرسة لغة عربية، 
وعام 1935 تخرج أول خمس نساء من الجامعة 

المصرية.
أوضح��ت أمين أن ه��ذه اللقطات الت��ي أبرزتها 
اله��دف منها التعري��ف بالحالة العام��ة في تلك 
الفترة إلس��قاطها على حال المس��رح في بدايات 
القرن التاس��ع عش��ر فكان هناك مس��رح شارع، 
وخيال الظل، واألراجوز، ومع وجود االس��تعمارات 
ب��دأ يدخل مس��رح العلب��ة اإليطالية، ال��ذي آثر 
عل��ى المخرجين وعلى رأس��هم يعق��وب صنوع 
ل��ذا فقد وج��د الرج��ل ض��رورة لدخول النس��اء 
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لتمثيل أدوارهن بدالاً من الرجال، وأدخل بالفعل 
سيدتين أختين وهما ميليان وكاتيا دايان.

وأكدت أمين أنها من خالل البحث اكتش��فت أن 
الجمه��ور تقبل فك��رة وجود المرأة على خش��بة 
المس��رح، وأصبح��ن جزًءا أساس��يًا م��ن العمل 
المس��رحي، كما أنه��ا وجدت الكثي��ر من الكتب 
التي تؤكد على أن الجمهور طالب يعقوب صنوع 
بتغيي��ر ش��كل الكتابة للمرأة ف��ي عروضه لعدم 
رضائه عن صورتها التي كانت تقدم على خشبة 

المسرح.
وأضافت أمين أنه بظهور مسرح العلبة اإليطالية 
ظهرت فنانات كثيرات ومنه��ن منيرة المهدية، 
وفاطمة رش��دي، وتكمن أهمية ظهورهن أنهن 
دخلن المسرح من باب القوة فكن صاحبات فرق 
ومنتجات، وظهر منهن مخرجات كفاطمة رشدي 
الت��ي كانت تقوم بأدوار رج��ال، وكتب لها أحمد 

شوقي مسرحيات شعرية.
وكل ما س��بق جعل أمين تؤكد على أن ما وصلنا 
إلي��ه اآلن ل��م يحدث من فراغ وإنما تش��كل من 
خالل إسهامات مثل هؤالء السيدات في المسرح 

وفي كل مناحي الحياة األخرى.

وضع المرأة في السياق المجتمعي
قالت أمينة سالم أن للمرأة في المسرح الحديث 
والمعاص��ر، دورها المتميز الذي اكتس��بت من 
خالله حض��ورًا الفتًا يرصد تحوالتها، وبما »أن 
المس��رح هو مرآة مهمة تعك��س فكر المجتمع 
ووجدانه، م��ن هنا كان ل��ه دوره الثقافي البارز 
الفك��ري  التفاع��ل  أدوات  م��ن  أداة  بوصف��ه 

واالجتماع��ي، كما تعد قضية الم��رأة وصورتها 
المنعكس��ة ف��ي التجلي��ات الفني��ة بعامة، وفي 
العروض المس��رحية بخاصة، جزًءا ال يتجزأ من 
قضية المجتمع كله، لذا فإن االهتمام بحضورها 
أو غيابها في المس��رح المصري؛ يرسم بوضوح 
الجدلية القائمة بين الصوت النسوي من جهة، 
والثقاف��ة الذكورية من جهة ثاني��ة؛ مما يعني 
أن اختي��ار الفترة الممتدة ما بي��ن )1905م - 
1952م(، س��يكون اختي��ارًا يتضمن س��نوات 
التأس��يس الحقيقي لوجود الم��رأة كفاعلة في 

المجال الفني المصري.
أضافت سالم أنها اعتمدت على مجموعة أسئلة 
لمعرف��ة مس��تويات حضور وغياب ه��ذه المرأة 
في تجربة المس��رح المصري، منها مثال س��ؤال 
لماذا كان��ت المرأة المصرية ف��ي العمل الفني 
المسرحي ظاهرة تش��به المد والجزر؟ وما مدى 
تهميش المرأة ثقافيًا وتقديم صورتها بش��كل 
ملتب��س في المس��رح المص��ري؟ وه��ل كانت 

ألسباب بيولوجية )بسبب نوعها الجنسي(؟
ولإلجابة على أس��ئلة البحث أوضحت سالم أنها 
ألقت الض��وء بالتحليل والمناقش��ة على الفترة 
من س��نة 1905 إل��ى 1952 م؛ لتقدم صورة 
المرأة في المس��رح المصري، وتتبعت البدايات 
األولى لظهورها كفنان��ة ومبدعة وهو الحضور 
الذي آثار قضاياها المختلفة التي تحلل الماضي 
وعصر الملكي��ة؛ وصوالاً إلى بداي��ات التحوالت 
السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

وثورة 1952م.
تحدثت سالم ايضا عن وضعية المرأة المصرية 

ف��ي الس��ياق المجتمعي مش��يرة إل��ى اختالف 
آراء الباحثي��ن حول توقيت زم��ن الصحوة التي 
عرفتها وضعية الم��رأة المصرية، وخروجها من 
الحرمل��ك، واعتب��رت البداية الحقيقي��ة للعصر 
التنوي��ري في مص��ر هو عهد محم��د علي، ومر 
بثالث مراحل أساس��ية أسهمت في تغيير وضع 
المرأة، والنظرة المختلفة لرؤية المجتمع لدورها 
تمثل��ت في تبن��ي محمد عل��ي لمفاهيم الدولة 
الحديثة التي تضارع الدولة األوروبية، واالنفتاح 
عل��ى الحضارة الغربية بتأثير الحملة الفرنس��ية 
وإرسال البعثات للخارج، والتأثر بالفكر التنويري 
السائد في الغرب، وحركة اإلصالح الديني التي 
بدأها الش��يخ حس��ن العطار، ثم تلميذه رفاعة 
الطهطاوي، واس��تمر على نهج��ه جمال الدين 

األفغاني والشيخ محمد عبده وقاسم أمين.
أعلنت س��الم عن استنتاجات بحثها بأن وضعية 
المرأة المصري��ة تبقى رهينة مثيلتها األوروبية 
في ارتباطها بظ��روف العصر وأحداثه، كما أنها 
مصدر ث��ري ومتجدد لكثير من مختلف القضايا، 
وأكدت على أن المطروح داخل المسرح المصري 
ل��م يكن بمس��توى الط��ارح؛ بمعن��ى أن النتاج 
كان أق��ل من الس��عي للوصول إلي��ه. وأضافت 
أن الم��راة المصرية س��تظل دائمًا تتأرجح بين 
ا  القائم والس��ائد، وأش��ارت إلى أن هناك ارتباطاً
بي��ن قضايا الم��رأة وصورتها بالرم��ز والداللة 
لألرض والوط��ن وبخاصة م��ع البدايات األولى 
للوع��ي بقضيته��ا بع��د ث��ورة 1919م؛ وكذا 
اهتمام الدولة بالمسرح، ومحاولة تخليصه من 

جموده الفكري.
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في الجلس��ة الثانية التي تحم��ل عنوان “جدلية 
الص��وت النس��وي والثقاف��ة الذكوري��ة” وهي 
إح��دى المحوري��ن الفرعيي��ن للن��دوة الفكرية 
الثاني��ة “الم��رأة ف��ي المس��رح المص��ري بين 
الحضور والغياب” أمس السبت 12 يناير تحدث 
المحاضرون وهم الدكتورة سامية حبيب، أستاذ 
النقد بالمعه��د العالي للنقد الفن��ي، والدكتور 
محم��ود الضبع، أس��تاذ النقد األدب��ي الحديث 
بكلي��ة اآلداب والعلوم اإلنس��انية، جامعة قناة 
الس��ويس، والكاتب والناقد المسرحي إبراهيم 
الحس��يني، رئي��س التحري��ر التنفي��ذي لجريدة 
“مسرحنا”، تحت كل منهم عن بحثه الذي قدمه 
مبل��ورا فكرته عن هذا المح��ور، وأدارت الندوة 

الدكتورة وفاء كمالو، الناقدة الفنية.

دخول السيدات المسرح بدأ بالشاميات.. 
وقاسم أمين فتح الباب أمام المصريات 

قدم إبراهيم الحس��يني بحثا بعنوان “النس��وية 
الغائبة في المسرح النسوي المصري )االشتباك 

السياس��ي والوع��ي بقضايا المجتم��ع(”، تحدث 
في��ه ع��ن بداية القرن التاس��ع عش��ر التي كان 
فيه��ا وجود المرأة على خش��بة المس��رح نوعًا 
م��ن كس��ر التابو األخالق��ي. وأض��اف أن أوائل 
النس��اء على خش��بات المس��ارح معظمهن من 
الش��وام القادمات إلى مص��ر، ويعود ذلك األمر 
لعدة أس��باب لعل أولها هو ابتعاد هؤالء النساء 
ع��ن مجتمعاته��ن األصلية، لذا كان��ت لديهن 
ش��جاعة أكبر ف��ي مواجهة المجتم��ع من دون 
خ��وف. ثانيها تش��جيع الرجال له��ن بقوة حتى 
إن القرداحي يدفع بزوجته للتمثيل ويقف معها 

ضد أي انتقادات.
وذكر الحس��يني أنه حدثت تطورات ساعدت في 
إمكانية دخول المرأة وبتحفظ  ش��ديد وبنسب 
ضئيل��ة لعال��م التمثي��ل، أهمها ظهور قاس��م 
أمين وكتاباته عن تحري��ر المرأة ووجود اإلمام 
المس��تنير محمد عب��ده )1849�1905( الذي 
مه��د لفكر أمي��ن ودعا له من قبل��ه بمجموعة 

مقاالته عن حقوق المرأة. 

سبع رائدات في مجال المسرح 
وتوج��ه الحس��يني ببحثه لس��بع رائ��دات في 
مجال المس��رح ليكن مثاالاً على بداية النس��اء 
المصري��ات للعم��ل بالمس��رح، وه��ن منيرة 
المهدي��ة  )1888�1965( ممثل��ة وملحن��ة 
وصاحب��ة أول فرقة مس��رحية باس��مها، ومي 
زي��ادة )1886�1941( كاتب��ة ومفكرة ولها 
ثالث��ة نص��وص مس��رحية وصاحب��ة صالون 
ثقاف��ي، وبديع��ة مصابن��ي )1894�1974( 
فنانة اس��تعراضية وممثل��ة ومنتجة وصاحبة 
كازينو باسمها، وروزاليوسف )1897�1958( 
ممثلة وصحفية أسس��ت مجلة “روزاليوسف”، 
وملك محم��د )1902�1983( مغنية وملحنة 
وممثل��ة وصاحب��ة فرق��ة ومس��رح ه��و أوبرا 
ملك، وفاطمة رشدي )1908�1996( ممثلة 
ومخرج��ة ومنتج��ة وصاحب��ة فرقة مس��رحية 
باس��مها، وصوفي عب��د اهلل )1925�2003( 
قاصة وصحفي��ة كتبت 5 مس��رحيات، وترجع 
أهميتها بسبب مس��رحيتها “كسبنا البريمو” 

»جدلية الصوت النسوي والثقافة الذكورية«
بحوث قدمت إسهامات المرأة السياسية والفكرية بجوار اإلسهامات المسرحية

سلوى عثمان 
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التي قدمها المس��رح القومي 1951 وفتحت 
الباب أمام كاتبات المسرح. 

ثالث تجارب لمؤلفات مصريات ضمن 
صفحات البحث 

ثم تطرق الحس��يني للمس��رحيات التي كتبتها 
نس��اء مصريات وقال إنه حت��ى قيام ثورة يوليو 
1952 فيم��ا يخت��ص بالكتابة المس��رحية لم 
يظه��ر إال ثالث تجارب كبيرة واضحة، وعدد من 
التجارب تحدث البعض عنه��ا ولم يؤكدها أحد 
وليس لها نصوص مسرحية مكتوبة أو منشورة، 
فقط إش��ارات مبهمة في بعض الدراسات لكن 
الثابت وج��ود كاتبات ومنه��ن لطيفه عبد اهلل 

مؤلفة مسرحية “الملكة بلقيس”.
م��ن  الكاتبات األخريات مي زيادة التي أس��هب 
الحس��يني في الحدي��ث عن مس��رحياتها وهي 
“على الصدر الش��فيق”، و”يتناقشون”، و”ساعة 
م��ع عيل��ة غريبة”، كم��ا ذكر اس��م صوفي عبد 
اهلل الكاتب��ة التي ألفت “كس��بنا البريمو” وهي 
المس��رحية الت��ي أس��ند زكي طليم��ات مهمة 
إخراجها ليوسف وهبي عام 1951 ولتكن بوابة 
عبور للكتابة المس��رحية النس��ائية إلى النصف 
الثاني من القرن العش��رين ويفتح الباب لدخول 

النساء عالم الكتابة المسرحية.

نماذج فنانات ناضلن من داخل أروقة المسرح  
 “الف��ن المق��اوم.. اش��تباكات م��ع المجتم��ع 
والسياس��ة” وه��ي آخر أج��زاء بحث الحس��يني 
وذك��ر فيه نماذج لفنان��ات تداخلن مع الظروف 
السياس��ية فمث��الاً ش��فيقة القبطي��ة لعبت في 
ث��ورة 1919 دورًا وطنيًّا، فكانت تحمي أبطال 

المقاومة م��ن اإلنجليز وتخبئهم ف��ي صالتها، 
ونعيم��ة المصرية وأغنيتها “يا بلح زغلول” التي 
لحنها الشيخ سيد درويش وتغنت بها في إشارة 
لسعد زغلول بعد أن منع القائد العام البريطاني 

ذكر اسمه.  
وفاطم��ة رش��دي س��رد الحس��يني موقفها مع 
ش��يخ األزه��ر محمد أب��و الفضل الجي��زاوي في 
عام 1925 عندما أص��در الجيزاوي فتوى تقول 
بحرمة التمثيل بالنسبة للنساء قال فيها صراحة 
إن اش��تغال المرأة بمهنة التمثيل حرام. فردت 
عليه بقولها: التمثيل مدرسة األخالق والممثلة 
يا موالي تضحي بنفس��ها عل��ى مذبح األقاويل 
السيئة واألغراض والظنون لتخدم أمتها ولو أن 
علماءنا ومش��ايخنا يجاهدون النتش��ال األخالق 

كما تجاهد الممثلة لوصلنا إلى الكمال. 

الرجل كان مساعدًا لدخول المرأة المسرح  
وتحدث الحس��يني ع��ن أهم نتائ��ج بحثه بأنه 
عل��ى الرغم من أن الممث��الت األوئل لم يكن 
مصريات وإنم��ا منحدرات من أصول ش��امية 
وغي��ر ذلك، فإنه��ن انصه��رن داخ��ل البيئة 
المصري��ة وحقق��ن نجاحاتهن فيه��ا وقدمن 
جهوده��ن الفني��ة والفكري��ة لخدم��ة قضايا 
المجتم��ع المص��ري، وإن الرجل س��اعد المرأة 
لدخول هذا المجال، وش��هد المس��رح ثنائيات 
كثيرة ففيكتوريا موس��ى تزوجت من عبد اهلل 
عكاش��ة، كما أن روزاليوسف تزوجت من زكي 
طليمات، وتزوجت فاطمة رشدي من عزيز عيد، 
ومعظم الفنانات ش��اركن ف��ي العمل الوطني 
وساندن قضاياه من خالل العروض المسرحية 
التي كان��ت تقدمها فرقه��ن، والعروض التي 

كانت تقدم في هذا الزمان، وكان فن التمثيل 
يش��وبه بعض المبالغات على مس��توى األداء 

التمثيلي.

الضبع: الصحافة النسائية أعلنت عن 
وجودها بقوة 

أما الدكتور محم��ود الضبع فيحمل بحثه عنوان 
“الوع��ي والوع��ي المض��اد: البداي��ات األول��ى 
لتش��كيل هوية المرأة في المس��رح المصري”، 
وق��ال إنه هن��اك فت��رة زمني��ة مبهم��ة كثيرًا 
وهي بدايات القرن التاس��ع عشر، وهي مظلمة 
في ثقافتن��ا العربية، حت��ى إن الجهود في هذه 
المرحل��ة ربما ليس��ت معروفة ل��دى الكثير من 

المتخصصين حتى لحظتنا الحالية.
أضاف الضبع أنه رغم هذا الظالم فإن الصحافة 
والدوريات بدأت منذ عام 1813، وأكد على أنه 
حت��ى نهاية ه��ذا القرن وفي ع��ام 1899 كان 
هن��اك 170 دورية وصحيفة تص��در في أركان 
الوطن العربي الش��ام ومصر والمغرب والعراق 
وتونس، وأشار إلى أنه بدأ حديثه بهذه اإلشارة 

ليتحدث من خاللها عن “الصحافة النسائية”. 

أهم الفروق بين مصطلحي “النسوية” و”النسائي” 
وتح��دث الضب��ع مح��اوالاً ش��رح الف��روق بي��ن 
مصطلح��ي “النس��وية” و”النس��ائي” حيث قال: 
األولى ه��ي تبني قضايا الم��رأة الخاصة بالفقر 
والتعلي��م والصحة والوعي، حت��ى لو كانت من 
قبل رج��ل؛ فبديع خيري تبنى قضايا المرأة وهو 
نسوي وليس نسائيًّا، أما النسائية فهي الكتابة 
الت��ي تكتبها ام��رأة، حتى لو كان��ت تكتب في 

قضايا عامة وليست تخصها فقط. 
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ع��اد الضب��ع ليتحدث عن مش��اركة الم��رأة في 
الحي��اة األدبي��ة والفني��ة في العق��د األخير من 
القرن التاسع عشر، ومنها حركة صدور المجالت 
النس��ائية عام 1892 ��  تصدرها نساء و يحررن 
موضوعاتها �� التي بلغت 13 مجلة نسائية في 
هذ الع��ام وحتى ع��ام 1908، ب��دًءا من مجلة 
“الفتاة” لهن��د نوفل، ثم “مرآة الحس��ناء” لريم 

مزهر، مرورًا بمجلة “المرأة” ألنيسة عطا اهلل. 
أكد الضبع على أنه من أهم أس��باب ظهور هذه 
الحرك��ة الكبيرة منه��ا تعليم الفتي��ات األغنياء 
في المنازل إلدارة ش��ئون الوالد الثري، ودخول 
المدارس التبش��يرية لمصر، ثم تطرق ليكشف 
ع��ن أن أول رواي��ة عربي��ة هي “غ��ادة الزهراء” 
لزين��ب فواز عام 1899 وليس��ت “زينب” تأليف 
محمد حسين هيكل التي كتبها عام 1914م. 

“الزهرة” امراة مجهولة ساهمت 
بإبداعاتها دون اإلعالن عن اسمها 

“وع��ي المرأة والوعي بها” ه��ذا هو ما تحدث عنه 
الضبع فيم��ا بعد، فرفض الحديث ع��ن أن المرأة 
كان��ت مظلوم��ة أو تقع تحت ظلم ه��ذه المرحلة، 
فيج��ب التفرقة بين المرأة التي لم تنل حظها من 
التعليم، والمرأة المتعلمة التي استطاعت الوصول 
لمناص��ب وكان له��ا رأي وفك��ر كلبيب��ة هاش��م 
المعارضة السياس��ية التي كانت ستسجن آلرائها 
المعارضة، وكانت منهن عائدات من باريس ودول 
أوروبي��ة أخرى وك��ن مثقفات ومتابع��ات للموضة 

األوروبية ومنفتحات على العالم الغربي.
وذكر الضبع اسم “الزهرة” وهي شخصية المرأة 
كانت تنشر أسبوعيًّا في مجلة “الرسالة” �� منذ 

تأسيسها وحتى الخمسينات من القرن العشرين 
�� نصُا قصصيًّا أو مسرحيًّا أو روائيًّا �� وقدمت 
هذه النص��وص صورة ع��ن الم��رأة ولها، ولم 
تعرف هذه الش��خصية حت��ى يومنا هذا، وطالب 
الضبع بالبحث عنها أو الكش��ف عن اس��مها لو 

كان هناك باحث اكتشف ذلك. 
أضاف الضبع أنه يمك��ن الوقوف على صورتين 
ل��ألدب التي عرفتها الم��رأة العربية في نهايات 
القرن التاسع عشر األولى صورة المراة المترجمة 
أو المعربة عن اآلداب الغربية، والصورة الثانية 
وهي صورة المرأة عربي��ة الهوية، وذكر الضبع 
مسرحيات يعقوب صنوع ككاتب مسرحي يقدم 
صورة للوع��ي بالمرأة في مس��رحه ف�”غندورة” 
امراة مصري��ة ترفض الزواج مم��ن تحب ليس 
افتراء وإنما ألسباب تمررها في النص المكتوب. 

حبيب تكشف عن وجود 24 كاتبة 
مسرحية ال يتم تدريس نصوصهن 

أما الدكتور س��امية حبيبي، فعن��وان بحثها هو 
“ق��راءة في مذك��رات وذكري��ات الرائ��دات في 
النص��ف األول من القرن ال���20” وقالت قبل أن 
تبدأ التحدث عنه بأن له��ا مالحظات أهمها أن 
البح��ث ال يتطرق لجنس��يات الرائ��دات في هذا 

البحث، وإنما تركز على مجهودهن المسرحي.
وأضاف��ت حبيب أن دراس��ة ه��ذا التاريخ للمرأة 
في التاريخ المصري جعلها تكتش��ف مسرحيات 
ل�24 كاتية مسرحية، لم يتم تدريس نص واحد 
لواحدة منهن في دراستها األكاديمية، وال تجد 
قبوالاً من طالبها عندما تقرر تدريس مثل هذه 

النماذج، لتفضيلهم المسرحيين الكبار.

حبيب ترفض التصنيف النسوي 
ومقارنة المسرح المصري بالغربي 

ومن المالحظات األخرى أكدت حبيب على أنها 
لم تتط��رق للبحث م��ن منطل��ق “الجيندير” �� 
المنطلق الذكوري في مواجهة األنثوي �� نظرًا 
ألن تطبيق هذا المنطلق سيخرج البحث بنتائج 
مختلفة، وثالث المالحظات هي أنها قامت أيضا 
بالدراس��ة بعيدًا عن المقارنة بالشكل الغربي، 
نظ��رًا ألن هذا الن��وع من المقارنات س��يجعل 
الباحث يصل لحائط صد؛ فالدراس��ات النسوية 
للغرب مختلف��ة تمامًا عن التوجهات في البالد 

العربية. 
كما أكدت عل��ى أنها ترفض علميًّ��ا أن تقارن 
بين التجارب الغربية المس��رح النسوي بالدول 
الغربي��ة، ال��ذي تنوع��ت فيه االتجاه��ات، ومن 
أهمهم مسرح كاتبات جنوب أمريكا وهو مسرح 
حقوقي في المقام األول، وإنما تجارب الرائدات 

في المسرح المصري هي تجارب إنسانية.

حبيب: استعنت بالتأكد من وقائع 
المذكرات ليكون البحث موضوعيًّا 

وعن هذا البحث قالت حبي��ب إنها قامت بقراءة 
لمذك��رات الرائ��دات، وم��ا س��ردنه م��ن خالل 
احتكاكهن بالعمل في المس��رح، وتقدم التاريخ 
م��ن خ��الل أقالمه��ن، موضحة أن��ه كان هناك 
أح��داث تحت��اج لتوثي��ق �� بس��بب أزم��ة كتابة 
الس��يرة الذاتية في الثقافة العربية، بإخفاء جزء 
من الحقيقة ���� فلجأت لكتب أخ��رى لتتأكد من 
ا  صح��ة الوقائ��ع، ليكون البحث محايدًا وكاش��فاً

للحقائق. 
وأك��دت حبيب على أهمي��ة دور هؤالء الرائدات 
الالتي ش��ملتهم بالبحث ومنهن روزاليوس��ف، 
وفاطم��ة رش��دي، وما نش��ر بمجلة “المس��رح” 
م��ن مذكرات ألمينة رزق �� نش��رت على حلقات 

بالمجلة وكتبها الصحفي عماد جمعة.
ركزت حبيب في حديثه��ا على أن وجود فنانات 
ا على حركة تحرير المرأة  مس��رحيات كان س��بقاً
التي نادى بها قاس��م أمين، فكن رائدات العمل 
االجتماع��ي والوطني في هذه المرحلة، ومنهن 
منيرة المهدية، وفاطمة رش��دي، وروزاليوسف، 
ودول��ت أبي��ض، وجميعه��ن أسس��ن فرقهن 
الخاص��ة،  كم��ا أنه��ا اكتش��فت ف��ي بحثها أن 
كتابًا كبارًا منهم محم��د تيمور، وبديع خيري، 
ومحم��ود تيم��ور، وغيرهم كتبوا له��ذه الفرق 

نصوصًا مسرحية. 
وشددت حبيب على أن الحركة الثقافية بالكامل 
في تل��ك الفترة كان��ت تعلن ع��ن أن المجتمع 
المصري كان أكثر تفتحًا وانفتاحًا على الفنون 

من األيام الحالية. 
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ف��ي بي��تٍ مت��داٍع وع��اٍر م��ن طابقي��ن لض��رورة 
سينوغرافية، نرى امرأة تمتلك جدلية الوعي السؤالي 
اليوم��ي، في عرٍض كتبه عبد الكريم برش��يد »على 
ب��اب الوزير« وأع��دَّه وأخرجه أمين ناس��ور بعنوان 
»شابكة« كونها امرأة تعيش لحظة سلب/ استالب، 
لحظ��ة قطيعة مع الوج��ود الذي يص��ون كرامتها. 
بعكس زوجها »عبد العالي« الممثِّل عبد اهلل شيشة 
و»ولده« الممثِّل نبيل بوستاوي اللذين ينزعان نحو 
تغيير واقعهما االجتماعي بط��رق انتهازية كونهما 
م��ن أذناب الوزير، وهذا ما ترفض��ه األمٍّ »صالحة« 
الممثِّل��ة حنان خالدي، الت��ي تصطدم معهما بقوَّة 
الحقيقة في أعماقها. فبرشيد وناسور في »شابكة« 
وبها، يستثيران الش��عور ودوافعه عند المتفرِّج فال 
يذهبان إل��ى التناقض، ومن ث��م المُهادنة فيقبل 
باالستبداد. لذا فإنَّ صالحة في المسرحية هي امرأٌة 
تمتلك الوعي والمعرفة، ولذا فهي ترفض وتتحدَّى 
المصير الذي يدفعها إليه أولو األمر المُس��تفيدون 
من عبوديتها/ تس��ليمها بقدرهم، وهي بذلك تريد 
أن تخل��ق الحري��ة، وتصنعها صنعًا، ول��و كلَّفها ما 
كلَّفه��ا، ألنَّها تعي مصيرها، ولذا ال تريد أن تذهب 
إلي��ه كما يذهب زوجها وولده��ا. وهذا صراعٌ خطر 
يفترضه عبد الكريم برش��يد ويتبنَّاه المخرج أمين 
ناس��ور، كونه صراعً��ا بين قطبي األس��رة العربية: 
األب واألم. وم��ن ثمَّ االبن الذي ينحاز لألب بصفته 

ذكرًا، ابنُ مجتمع بطريكي.
وكأنَّ نظرية المعرفة الت��ي تحصَّلت عليها صالحة 
بالتجرب��ة اليومية الحياتية فتمتلك الوجود بوعيها؛ 
قد نسفها هذا المجتمع البطريكي، هذا األب وولده 
ووزيرهم��ا مقاب��ل أن يخضعا للس��لطة السياس��ية 
واالقتصادية، لعلَّها ترضى عنهما وتمنحهما بعض 

االمتيازات االجتماعية.
شخصيات »شابكة« هي شخصياتٌ تسكن جسدنا، 
وإن كانت حبيس��ة جس��دها، ألنَّها تَعْبُ��ر، تخلقُ 
معبرًا بيننا وبينها. ف�»صالحة« في ريبة من زوجها 
وولده��ا، وه��ي ال تُصدِّق أنَّ »رابح ول��د رابح« في 
التغيي��رات الوزاري��ة الجدي��دة ص��ار وزي��رًا بثالث 

حقائب/ ثالثة في واحد. هذا الفاس��د الجاهل ال أحد 
يمتل��ك عبقرية مثل عبقريته ف��ي الحكم يُقلَّد مثل 
ه��ذه المناصب الوزارية، والبل��د فيها الماليين من 
المواطني��ن الذين هم في غاي��ة الكفاءة والنزاهة؟! 
أمين ناسور كان يُهيِّئنا ليصل إلى رابح. هو اشتغل 
النص الذي كتبه رائد االحتفالية عبد الكريم برشيد 
بقصد القب��ض على الزيف والفس��اد/ فس��اد وزير، 
وزارة. ولكن بحسٍّ ذهني، فبقي الجس��د عنده على 
الخش��بة في مخاض الوالدة: ال هو جسد ذهني وال 
هو جسدٌ فيزيائي؛ جسدٌ مادي محسوس يَحْرُكْ، 
يتحرَّك، فينش��ر فع��الاً، أفع��االاً. بقي الجس��د عنده 
مقي��دًا أو قليل الحركة في ما قب��ل الفعل. حتى إنَّ 
الزوج الفاس��د عبد العالي في س��ؤاله االس��تنكاري 
االس��تهزائي وهو يقول: »عالش تزوجنا يا صالحة؟ 
ال��زواج ه��و الثالجة الت��ي يدخل فيه��ا المتزوجون 
ويجمد الحب فيها« هو كمن يرثي الجس��د اليومي 
وحتى الفلسفي، جسدٌ ال مشاعرَ وال أحاسيسَ فيه، 
إنَّه جس��د الغرائز الذي يتقابل مع جسد الحيوانات؛ 

جسدهُ.
أنا ال أنكر أنَّ المخ��رج حاول إبراز موقف صالحة من 
الخ��راب/ الفس��اد الذي ح��لَّ بهذه األمَّ��ة، الوطن، 
لكنَّ��ه لم يذه��ب إلى الص��راع – تحقي��ق الصراع، 
ص��راخ وضجيج، م��ن أجل أن يفرجنا )أل��م( صالحة، 
واس��تهجانها واس��تغرابها من تعيين رابح ولد رابح 
وزيرًا وهو الفاسد. الناسور فرجنا مشاعر شخصياته 
الخارجية وليس مشاعرها الحقيقية سوى »صالحة«، 
فهي راحت نحو البطولة، شخصية قوية ذات مواقف 
حاسمة، تجهر برأيها، ال تخاف، كأنَّنا مع بعض )أم( 
غورك��ي. فيم��ا كان بقية الممثلي��ن يقومون مقام 
)الجوقة( وه��م يؤدُّون أغنيات لفرقة »لمش��اهب« 
المغربي��ة ولعبد الحلي��م حافظ، وبحماس��ة غنائية 
عاطفي��ة، بغاي��ة التنظيم، ذلك لتصعي��د األلم، ألم 
صالح��ة كص��وتٍ للضمي��ر الجمع��ي، وق��د مزَّقت 

األقنعة.
أعتق��د أنَّ المؤل��ف عب��د الكري��م برش��يد كت��بَ 
حين كت��بَ المس��رحية بصدٍق طبيع��ي، وقد منحَ 

الش��خصيات حريَّة فردية ذات تركيٍز ش��ديد فتبرز 
ألمه��ا - تُصدِّره، وهو عن صدامها مع قوى الش��ر 
التي تحكمُ أهَل الخير، وبقدٍر من الهزل السياس��ي. 
برش��يد كم��ا ف��ي س��ائر أطروحات��ه عن المس��رح 
االحتفالي وفي مس��رحياته، يكشف عن فساد الطبع 
اإلنس��اني، عن ضعف القوي حين يخ��ر، وتخرُّ معه 
س��خافاته وتفاهات��ه ونذاالت��ه وخيانات��ه جرائم��ه 
السياس��ية والجمالي��ة. أمي��ن ناس��ور وإْن مس��كَ 
ببعضه��ا لكنَّه أبق��ى ممثلِّيه/ الع��رض يقوم على 
االنفعاالت، وشيء من صدام األالعيب التي مارسها 
الزوج وَمَنْ معه ضدَّ صالحة. نحن مع المخرج ضد 
جدلية العقل المطلق، لكن البش��ر ليس��وا أغبياء؛ ال 
مبادئ وال أمل - آمال، يس��عون نحوها. هم يعانون، 
والمعان��اة هي أسُّ الحياة ومص��در كل صراع، إذ ال 
يمكن أن نتصوَّر الحياة خالية من العنف والقس��وة 

التي مصدرها دائمًا مَنْ يملك القوَّة والنفوذ.
المخرج أمين ناسور، سوى شخصية صالحة وَعَاِزَفي 
الكم��ان، ش��خصياته األخ��رى لم تك��ن مرئية على 
قلَّ��ة عددها، وَِإْن وقفت على الخش��بة ألن صوتها: 
حكيها، غناؤها، حداؤها هو الذي كان يصلنا. مع هذا 
فإنَّ المشهد المسرحي هو مشهدٌ متحرِّك، صورة 
مليئ��ة باالهت��زازات التي تؤثِّر ف��ي جهازنا العصبي 
والنفس��ي، وهذه حقَّقها المخرج في واحدٍ من أكثر 
ا وإثارةاً وتأثيرًا؛ مشهد  المشاهد في مسرحيته صدقاً
الممثلين العازفين عبد الكريم شبوبة وأنس عادري، 
وهما يتحاوران محاورة هزلية وس��اخرة بالعزف على 
آل��ة الكمان دون أن يقع��ا ف��ي )الميكانيكية(، وإن 
كنَّا قد ش��فنا مثل هذه المشاهد في أفالم السينما 

الصامتة، وكما عند شارلي شابلن.
المخرج ناسور ذهب نحو المتسامي/ السامي، وفرجنا 
إيَّاه، فرجنا مش��هدًا جاء من الفكرة، ومن المُدرَك 
بالح��واس إلى التمثيل، موس��يقى تمثِّل لنا - علينا، 
��ا قوَّة للمش��هد، قوَّة للجم��ال فيجبرنا على  مُحقِّقاً
الفرح، فصرنا نحسُّ إحساسًا فيزيولوجيًّا - الذهني 
ص��ار ماديًّا من حرك��ة تُحقِّ��ق ديالكتيكيتها. هذه 
فعلها من قبل المخرج الس��وري محمد قارصلي في 

أنور محمد

شابكة
حتى ال نصير مومياءات عاجزة عن التفكير
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مسرحية »امرأة نساء« ولو اشتغل المخرج مسرحية 
»ش��ابكة« بهذه الروح النقدي��ة الثائرة، لحقَّق أكثر 
م��ن صدمة انفعالي��ة؛ صدمة حواس��ية. فالوصول 
إل��ى الجوهر الفك��ري للنص، ومن ث��مَّ التعبير عنه 
في مش��هد تمثيل��ي احتفالي بغاي��ة التقنية الفنية 
والسياسية ليس باألمر السهل - من قبل شفنا مثل 
هذا المشهد/ المشاهد في مسرحية »ليلك ضحى« 
لغنام غنام، ومس��رحية »حفلة على الخازوق« لصقر 

الرشود، ذلك على سبيل المثال.
المخرج أمين ناسور في مسرحية »شابكة« ال يثقب 
)األوزون( كما يرمي عبد العالي زوجته صالحة بها 
كتهمةٍ وجريمة، وبأنَّها س��ببَّت الحرب العالمية 
رنا بين مش��هدٍ ومش��هد،  الثاني��ة. ولكنَّ��ه يذكِّ
وجولةٍ وجولة بأنَّنا المس��تمعون المتفرجون كما 
صالح��ة ال تقبل أن تمش��يِّها، تمرِّرها، تمرِّر هذا 
الس��لوك الفاس��د لزوجها وللحكومات العربية في 
تولية الفاس��دين مس��ؤولية قيادة الب��الد. فجملة 
)مُس��تمعينا الك��رام( بين حركة وحركة ألجس��اد 
الممثلين التي تحوَّل فيها )المذياع( إلى ش��خٍص 
من ش��خصيات المس��رحية يمارس ديماغوجيته: 
يُعمِّر، يُخ��رِّب، يُدجِّن، يُهيِّج، يث��وِّر، يُرقِّص، 
يُطيِّر، يب��رِّئ، يُجرِّم، يخوِّن - ال ننس��ى هنا أنَّ 
ه��ذا الجه��از كان يوقف حركة الش��ارع العربي في 
الخمسينات والستينات من القرن المنصرم، عندما 
يخطب عبد الناصر وتغني أم كلثوم، وعندما تُذاع 
البيان��ات رق��م واح��د النق��الب عس��كري أو لحرٍب 
مثل حرب 1956و 1967. ه��ذا باإلضافة للفرقة 
الموس��يقية الت��ي كان��ت تع��زف موس��يقى حيَّة 
ترافق صعود وهبوط الص��راع، بل انفردت لتصير 
بدوره��ا بطل��ة مثل بقية ش��خصيات المس��رحية، 
فنس��مع موس��يقى أللحان فيها دراما ألغنيات من 
عب��د الحليم حاف��ظ وفرقة لمش��اهب، كانت ترفع 
وتائرن��ا النفس��ية؛ ت��ؤزِّم، تفتح، تُرجِّ��ح، نصفِّق، 

نرقص، نبتس��م، نضحك ضحكة سوداء لِمَا 
نحن عليه من فقٍر وجوٍع واستعماٍر عسكري 

واقتصادي وثقافي، موس��يقى لعبَ بها 
وعليه��ا عب��د الكري��م ش��بوبة وأنس 
ع��ادري وهند نياغو ونبيل البوس��تاوي 
محاولين ش��دَّنا إلى االحتفال، وليست 

حش��وًا أو تورُّمً��ا تمثيليًّ��ا. ب��ل كانت 
الزم��ةاً ك��ي نتواص��ل، نتف��رَّج دون أن 
نق��ع ف��ي الس��طحية. فناس��ور كما عبد 
الكري��م برش��يد يُري��دان خل��ق صدمة 
عصبية تنش��لنا من حالة الثبات والفوات 
الحض��اري؛ ذل��ك أنَّن��ا صرن��ا مومياءات 

عاج��زة ع��ن التفكير. فصالح��ة تريدنا 
��ر أمام عجز الفكر ل��دى نُخبنا  أن نفكِّ
والثقافي��ة  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
الت��ي تحكمنا وال تستس��لم، تُريد أن 

تصدمنا، أن تجعل الفكر مرئيًّا.
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عرضت مس��رحية »ش��ابكة« للم��رة األولى 
في شهر أغس��طس من العام الماضي على 
مس��رح دار الثقافة ببني مالل، حيث اختارت 
فرقة »األوركي��د« أن يكون هذا العرض هو 
بداي��ة احترافها المس��رحي عق��ب حصولها 
على دعم قطاع المس��رح م��ن وزارة الثقافة 
إلنتاج العرض، ال��ذي كتبه الكاتب المغربي 
»د. عبد الكريم رش��يد« ومن إعداد وإخراج 

الفنان التونسي »أمين ناسور«. 

تشترك المس��رحية ضمن مهرجان المسرح 
العربي ف��ي دورت��ه الجديدة، الت��ي قدمت 
على خش��بة المس��رح القومي بالعتبة، وتم 
عق��د ندوة عق��ب العرض لمناقش��ته، حيث 
قدم الباحث »أنور محمد« من س��وريا قراءة 

للعرض بمشاركة الكاتب والمخرج.
 يعتبر الكات��ب عبد الكريم رش��يد هو األب 
الروحي لالحتفالية في المسرح على مستوى 
الوطن العرب��ي، الذي أكد ف��ي كلمته على 

أن اإلنس��ان خلق لالحتف��ال ال للحزن، لذلك 
يج��ب محاربة كل ص��ور القب��ح للدفاع عن 
الجمال، للدفاع عن القي��م، وبالتالي الدفاع 

عن الحياة. 
وقد أب��دى س��عادته بالتعامل مع الش��باب 
ف��ي ه��ذا الع��رض وف��ي بع��ض العروض 
األخرى ألعمال��ه، وأض��اف أن المخرج أمين 
ناس��ور اس��تطاع خل��ق روح موازي��ة ل��روح 
النص المكتوب، مش��يرا إلى صعوبة التلقي 
للمش��اهد الع��ادي ال��ذي يجه��ل طبيع��ة 
المناخ المجتمع��ي في المغرب، ومدى تعدد 
الجنس��يات والثقاف��ات والع��روق الجنس��ية 
ف��ي هذا البلد، مما قد يك��ون عائقا أمام أي 

مشاهد آخر.
وفي مداخلته أشاد الكاتب المسرحي محمد 
ناصف بموسيقى العرض، وحركة الممثلين 
باإلضافة إل��ى الداللة التي يطرحها العرض 
ف��ي أن الجميع في المنطقة يش��تبكون في 

نفس اإلشكاليات المعيشة. 
ومن جانبه، علق ناسور بجملة للكاتب األلماني 
»برخ��ت« حي��ث يق��ول: »ليس المهم تفس��ير 
العالم، ب��ل المهم هو تقييم��ه«، المنهج الذي 
يسير عليه منذ تخرجه وبداية عمله المسرحي، 
حي��ث لم يخُل عم��ل له م��ن روح »برخت«، وال 
يأمل س��وى في أحداث االستفزاز لدى المشاهد 
وهذا يكفيه، أما عن التفس��ير فال يوجد لديه أي 

تفسيرات للعالم. 

»شابكة«.. الهم العربي الواحد

كتب: وائل سعيد
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سُ��ئل المخ��رج »وحي��د العجم��ي« ف��ي بداية 
مناقش��ة العرض المس��رحي »ذاك��رة قصيرة« 
عن السيطرة في الفضاء المسرحي الحديث في 
تونس، هل توجد أس��ماء بعينها تس��يطر على 

المناخ المسرحي أم ال؟ 
يش��ارك العرض في مس��ابقة مهرجان المسرح 
العرب��ي ف��ي دورت��ه الجديدة، وهو م��ن تأليف 
وإخ��راج »وحيد العجمي« ال��ذي قال إنه ال يعلم 
شيئا عن هذه السيطرة سالفة الذكر، كما يعتقد 
بأن الس��يطرة قد تأتي من بعض المؤسس��ات 

وليس من أسماء بعينها. 
أضاف العجمي: »على أي حال، حاولت أنا وبعض 
األس��ماء من جيلي تقديم الحكاية المس��رحية 
بطريقة مختلفة عن السائد والقديم، في محاولة 
لتأس��يس مفه��وم جدي��د للمس��رح، من حيث 
التألي��ف ونظري��ة الُفرجة، وحتى على مس��توى 
ش��كالنية الممثلين، مس��تمدين م��ن التجربة 

التونسية المسرحية اختالفها المعاصر«.  
األمر الذي أيده الناقد المغربي »محسن زروال« 
في كلمته لقراءة الع��رض، حيث أكد على تميز 
المسرح التونسي واختالفه في المنطقة العربية 
في الفترة األخيرة عقب ما سمي بالربيع العربي، 
الذي تغي��رت مالمحه لتخرج من الحيز المحدود 
لتنفت��ح على آف��اق عالمية. كما أنه أول مس��رح 
يتفاع��ل مع ثورات المنطقة العربية بمس��رحية 

»زهايمر«.
جدي��ر بالذكر أن مس��رحية “م��رض الزهايمر” 

لفرق��ة المس��رح الوطني التونس��ي تم عرضها 
في مهرجان المس��رح العرب��ي الرابع في عمان 
العاصم��ة األردنية، ع��ام 2012 عق��ب ثورات 
الربي��ع العربي، وقد ناقش الع��رض تبعات هذا 

المرض من خالل عدة صراعات.
وفي نفس الصدد، يرى الباحث أن بعد المسافة 
الزمنية اآلن عن ش��رارة اندالع الثورات األولى، 
يقف حائال بين مصداقية العروض المس��رحية 
وحيويته��ا، مما جع��ل أغلبها يتح��رك في إطار 
الرصد الخارجي وبالتال��ي االبتعاد عن االنفعال 

الطازج لألحداث. 
تحكي المس��رحية ع��ن الذاك��رة المتخيلة التي 
ت��روي وقائع تكري��م الش��هيد »الجيالني« أحد 
ش��هداء المد الثوري، وبما أن القبر العادي ألي 
إنس��ان ال يحمل سوى اإلشارة السمه أو الدليل، 
لهذا وجب أن يختلف قبر الش��هيد عن المدفن 

العادي، ويتم االحتفاء به وتكريمه.
وفي القدي��م، أرجأت »ش��هرزاد« ميعاد موتها 
بالحكي اليومي المس��تمر، لخلق فرصة جديدة 
لها ف��ي الحياة، ف��ي مقابلة تعنت »ش��هريار«، 
األم��ر ال��ذي اتبعه مؤل��ف ومخ��رج العرض في 
إعطاء ف��رص متجددة لحكاية الش��هيد وعمره 

المنتهي بالحكي عن تجربته.
وعل��ى غير المعتاد يتم فع��ل الحكي عن طريق 
ف��رد بعيد ع��ن الش��هيد، لم يتع��رف عليه من 
قب��ل ولم يعش مع��ه، وهي ش��خصية »مريم« 
الصحفية المتزوجة من السلطة، وتقوم باقتفاء 

أثر »الجيالني« عقب إرس��ال دع��وة من القصر 
الجمهوري ألسرة الشهيد لتكريمه. 

مما يعطي انطباعا بشيوع حكاية الشهيد وعدم 
قصرها على أحد بعينه، حيث يصبح وقتها ملكا 
للمجتم��ع بأكمل��ه وليس فقط ألس��رته أو ألي 
جهة أخرى. ونجد هنا أن »مريم« ممثلة للسان 

السلطة. 
ه��ذا باإلضاف��ة إلى تداخ��ل بعض ال��رواة في 
المس��رحية، لتتضاف��ر الحكاي��ات ف��ي النهاية 
لرسم صورة ذلك الشهيد. الذي ولد عقب ثورة 
االس��تقالل وتمت إدانت��ه بالخيانة في ش��بابه 
بس��بب وش��اية من أحدهم، س��جن على أثرها 
وخرج ضمن السجون وقت ثورات الربيع العربي 

ومن ثم تلقى رصاصة أودت بحياته. 
على جانب آخر، ج��اءت كل الحكايات تقريبا من 
داخ��ل البيت، ويتم االنتقال عل��ى أثرها لعوالم 
فضاءات أخرى كالس��جن مثال، ث��م العودة من 
جدي��د إلى البيت في ش��كل دائ��ري، دليال على 

الصيرورة التي تحكم الحكاية بأكملها. 
فيما عدا القصر الرئاس��ي، ذلك الفضاء الوحيد 
في الع��رض حيث تُص��دم أس��رة »الجيالني« 
على كثير من الحقائق أو المس��تجدات التي لم 
يعلموا بها من قبل، وقد استطاع المخرج اللعب 
بكل أوراق العرض بي��ن الفراغ واالمتالء، الظل 
والضوء، الواقع والخيال، الش��خصيات والديكور، 
لتضفير تلك الحكايات حيث كل سيء مشوه في 

ذلك الواقع.  

»ذاكرة قصيرة«.. حكاية المسرح المختلفة 

كتب: وائل سعيد
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ق��د ال نختل��ف كثي��را إذا قلن��ا علنا إن المس��رح 
التونس��ي قد ش��كل في العقود األخي��رة قاطرة 
المس��رح العربي، وتمي��زت تجارب��ه بالكثير من 
البح��ث والجدية واقتحام آف��اق جديدة ظلت إلى 
وقت قصير مغيبة من مفكرة المسرحيين العرب. 
س��اعده في ذل��ك انفتاح��ه المبكر عل��ى تجارب 
المسرح الغربي وقدرته على التشبع بها وتطوير 
الكثير من طرق اشتغالها. إضافة إلى قدرته على 
اقتناص نبض الشارع فقد ظل المسرح التونسي 
منغرس��ا في قضايا الشارع التونسي، وفي الوقت 
نفسه منفتحا على التجارب العالمية. وقد كان من 
أولى المس��ارح العربية التي تفاعلت مع ما سمي 
بالربيع العربي، وكلنا يذكر مسرحية زهايمر التي 
توجت بجائزة السلطان محمد القاسمي في دورة 

األردن. 
ال ش��ك أيض��ا أن المس��رح كظاه��رة اجتماعية 
يبق��ى دوم��ا متفاع��ا مع الح��راك ال��ذي يعرفه 
المجتمع ومتأثرا به، وكان ال بد أن تظهر تجارب 
مس��رحية تمتع من معين الثورة وتتفاعل معها. 
غي��ر أن الم��دة الت��ي تفصلن��ا اآلن ع��ن الثورة 
جعل��ت الع��روض الاحق��ة تق��ارب التجربة من 
الخ��ارج بعيدا عن االنفع��ال، فالنظرة من الخارج 
المش��بعة بالكثير من الهدوء والعمق والشجاعة 
ف��ي المقاربة، منح��ت عروضا ممي��زة يمكن أن 
نصنف ذاكرة قصي��رة ضمنها. ويبدو أن خريجي 
المعه��د العالي التونس��ي قد س��اهموا بش��كل 
كبير في الرقي بالممارس��ة المسرحية ومنحوها 
طابعها البحثي المتفاعل مع مستجدات التجارب 

المسرحية العالمية.
في البحث عن المعنى:

يؤس��س الع��رض المس��رحي »ذاك��رة قصيرة« 
متخيل��ه الدرام��ي عل��ى ح��دث أساس��ي يتعلق 
بتكريم الش��هيد »الجياني« بالقصر الرئاس��ي 
بعد أن أصيب بعيار ناري أثناء الثورة، واس��تدعاء 

عائلته لحضور االحتفال.
معل��وم أن فع��ل الش��هادة يحيل عل��ى الموت، 
والفناء واالندثار ومحو األثر، لذلك غالبا ما يعتني 
أهل الميت بالقبر كأثر يخاف محوه، فتوضع عليه 
عامة تكون الشاهد على أن هناك شخصا ما مرَّ 

من هنا، وهو يرقد اآلن/هنا.
القبر إذن دليل حياة س��ابقة، لكنه��ا تبقى حياة 
عادي��ة ال تحت��اج ألكث��ر من ش��اهد يحي��ل على 
صاحبه��ا ويذك��ر ب��ه، لكن حي��ن يتعل��ق األمر 
بالش��هيد فإنه يتجاوز حدود اإلعام بالش��خص 
والتذكي��ر ب��ه إلى إحياء ذك��راه، أي إل��ى إعادته 

للحياة عبر بعث روحه واستحضارها.
لكن، كيف السبيل إلى ذلك؟

تتذكرون جيدا أن ش��هرزاد حين قررت مواجهة 
الموت، واجهته بالحكي، صحيح أنها كانت تحكي 
قصصا لكنه��ا في كل قصة كان��ت تعطل عجلة 
الم��وت المترب��ص بها. لذلك فالس��بيل الوحيد 
إلحياء ذكرى الش��هيد »الجياني« لن يتحقق إال 
بفعل الحك��ي، الذي يتكفل بإخ��راج حكايته من 
الظ��ل إلى النور، م��ن الفرد إل��ى الجماعة، ومن 

الموت إلى الحياة.
إذا كان األمر كذلك، فمن سيتكفل بسرد حكاية 
»الجيان��ي«؟ أو عل��ى األق��ل من س��يعلن عنه، 

ويبدأه؟
المفروض أن ينبري لرواية قصة الجياني شخص 
قريب منه، أو على األقل ش��خص يعرف س��يرته، 
لك��ن على عك��س المتوقع، تتكفل مريم بس��رد 
الحكاية أو على األقل بإعطاء اإلش��ارة لس��ردها. 
الحظوا أن مريم هي الش��خصية الوحيدة التي ال 
تربطها رابطة مباشرة بالمحتفى به، على اعتبار 
أن بقية الش��خصيات لها عاقة مباشرة بالمروي 
عنه، وبالتالي هي المخول لها بالحديث عنه. هذا 

األمر يقودنا للتساؤل، لماذا مريم؟
معل��وم أن الجيان��ي قب��ل واقعة الم��وت، كان 
مل��كا للعائل��ة وحدها، فحي��ن كان خائنا للوطن 
تب��رأ منه الكل، وبقيت أس��رته تحم��ل معها وزر 
تهمته، باستثناء حس��ن الذي استفاد من واقعة 
االعتق��ال وترقى في وظيفته. لكن��ه بعد الموت 
لم يعد كذلك، فقد أضحى بعد نجاح الثورة ملكا 
لها ولنظامها الجديد. وألن الثورة نتاج ش��عبي، 
فالجيان��ي أصب��ح ش��هيدا، ملكا للب��اد، لذلك 
فقد كان ال بد أن يتكفل بالس��رد شخص مخول 
له بذلك، ش��خص تس��مح له مهمت��ه ووظيفته 
بالحكي. وطبعا فمريم ه��ي وحدها القادرة على 

تس��لم دفة الحكي بحك��م وظيفتها األساس��ية 
كصحفي��ة أوال وبحك��م زواجها بالس��لطة ثانيا. 
فمري��م بصيغ��ة أو بأخرى هي لس��ان الس��لطة 

الجديدة.
تعل��ن إذن مريم ع��ن بداية الحكي، كس��اردة ال 
تربطها عاقة مباش��رة بالم��روي عنه، فهي إذن 
س��اردة من خارج الحدث، وألنه��ا كذلك فهي ال 
تحكي إال ما تعرفه ويعرفه المتلقي. وألن س��يرة 
الش��خص مهما بدت ذاتي��ة وفردية، فإنها ال بد 
أن تتقاطع مع س��ير أخرى وحيوات أناس آخرين، 
لتتح��ول بالضرورة إلى س��يرة جماعية، فقد كان 
لزاما أن يشاركها رواة آخرون يختلفون عنها، في 
كونهم قريبين من المروي عنه، واألهم من ذلك 

كونهم طرفا في الحكاية.
تع��دد ال��رواة ه��ذا، وتوزعه��م بين س��ارد من 
الداخل، وس��ارد من الخ��ارج، جعلنا أمام خيارين: 
الحك��ي واللع��ب. ل��ذاك كان م��ن الطبيعي أن 
يتخذ النص الدرامي مسارين مختلفين: الحكي/ 

الفعل، والسرد/الحوار.
فما قصة الجياني؟

سأحاول أن ألخص النص، على الرغم من شعوري 
بمس��اوئ التلخيص. صحيح أنن��ي باختياري هذا 
س��أقطع أط��راف الن��ص، لكن لي بع��ض العذر، 
فالتلخي��ص كما تعلمون يش��تّت ذه��ن القارئ، 
باإلضافة إلى كونه كما يقول عبد الفتاح كيليطو 

ليس بالعملية البريئة.
قبي��ل  الن��ور  رأى  تونس��ي  الجيان��ي مواط��ن 
االس��تقال، وحي��ن اش��تد ع��وده بعث��ه وال��ده 
للعاصم��ة وهن��اك سيش��تغل ف��ي مطبعة عمه 
ويدمنه��ا،  الق��راءة  س��يتعلم  مهنت��ه  وبحك��م 
ليتحول بطباعة الكتاب المدرس��ي إلى برجوازي 
مثقف وينس��ج عاقات متنوعة مع مختلف شرائح 
المجتمع التونسي. لكن حياته ستأخذ مسارا آخر، 
وس��تتفجر األح��داث بعد اعتقال��ه نهاية 2009 

بتهمة الخيانة.
ح��دث االعتقال ب��دا غريبا واس��تنكره الكثيرون، 
خاص��ة وأنهم يعرفون الس��ي الجيان��ي، إال أن 
الحقيقة س��تظهر فيما بعد وسيكتشف أن حسن 
ابنه هو من وش��ى ب��ه. فكان��ت النتيجة، دخول 

محسن زروال

ذاكرة قصيرة
تتراوح بين الحكي والفعل
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الجيالني في إضراب عن الطعام، ترقية حس��ن، 
ومقاطع��ة عمران ألخيه وانضمام��ه إلى الحركة 

التروتسكية.
إض��راب الجيالن��ي ع��ن الطع��ام س��يقوده إلى 
مستش��فى مالئك��ة الرحم��ة، وهناك س��يتعرف 
على نزهة الممرض��ة، يضبطان في حالة تلبس 
بممارسة الجنس فتطرد نزهة، التي تجد نفسها 
بين يدي الشرطي حس��ن الذي يقايض حريتها 
باالندس��اس وس��ط االعتصامات والتعرف على 
عم��ران، والزواج به رغم علمه��ا بأنها حامل من 
أبيه. تلتقي نزهة بعمران وتتزوجه وتلد مبروك 

الذي يسجل باسمه.
بالمقاب��ل يعود الجيالني إلى الس��جن لكن ومع 
ان��دالع الثورة والحريق الذي ش��ب في الس��جن 
س��يهرب الجيالني رفق��ة بعض الس��جناء لكنه 
سيتلقى رصاصة في رأسه ويسقط صريعا، وبعد 
نهاية الثورة س��تتلقى عائلة الجيالني دعوة إلى 
القصر الرئاسي لحضور مراسيم تكريم الشهيد.

هذه ه��ي الحكاية التي تحكي تفاصيلها أس��رة 
الجيالن��ي وه��ي تس��تعد بالبيت لزي��ارة القصر 

الرئاسي.
يب��دو أن الحكاية معروفة إلى ح��د ما، ونهايتها 

واضحة. 
معلوم أن الحكاية كما يعرفها عبد الفتاح كيليطو 
مجموعة من األحداث أو األفعال الس��ردية التي 
تت��وق إلى نهاية؛ أي أنه��ا موجهة نحو غاية ما. 
هذه األفعال الس��ردية تنتظم في إطار سالس��ل 
ق��د تكثر أو تقل حس��ب طول أو قص��ر الحكاية، 
وكل سلسلة يشدّ أفعالها رباط زمني ومنطقي. 

إن القائم بالس��رد يجد نفسه، في كل نقطة من 
الحكاي��ة، أمام اختيارات تتجس��د ف��ي إمكانيات 
س��ردية جد كثيرة. ولكي تتابع الحكاية طريقها 
عليه في كل لحظة أن ينقل إحدى اإلمكانيات من 
القوة إلى الفعل، وهذا يقتضي إهمال اإلمكانيات 
األخ��رى. فمثال بإمكان القائم بالس��رد أن يجعل 
الجيالني ال يضرب عن الطعام، وبالتالي لن يزور 

المستشفى ولن يلتقي نزهة... 
أمام هذه اإلمكانيات التي تكاد تكون ال متناهية، 
تبدو حرية القائم بالسرد مطلقة، إذ باستطاعته 
أن ينق��ل أية إمكانية من القوة إلى الفعل. إال أن 
من يتأمل قليال في هذه المسألة يجزم بالعكس 
ويتبين له المدى الضي��ق الذي يدور فيه القائم 
بالس��رد. فهذا األخير ال يتص��رف إال ضمن قيود 
تش��ل حركت��ه بحيث ت��كاد قدرته عل��ى االختيار 

تنعدم.
من بين هذه القيود، ما يمكن أن نس��ميه تعلق 
الس��ابق بالالحق؛ أي أن اختي��ار إمكانية مرتبط 
باإلمكاني��ة التالية التي يضعها القائم بالس��رد 
نصب عينيه التي بمقتضاها يتم اختيار اإلمكانية 
الس��ابقة لها. معن��ى ه��ذا أن اإلمكانية األخيرة 
التي يختارها القائم بالس��رد والتي تشكل نهاية 
الحكاي��ة تتحكم ف��ي اإلمكانية ما قب��ل األخيرة، 
وهذه بدورها تتحكم في اإلمكانية التي تسبقها 
مباش��رة.. بعبارة أخرى ف��إن النهاية تتحكم في 
كل ما يسبقها وأن حرية القائم بالسرد ال تتجلى 
إال ف��ي اختي��ار النهاي��ة، إذ بمجرد ه��ذا االختيار 
يفلت الزمام من يده ويصبح أسير هذا االختيار.

لك��ن ماذا لو كان��ت النهاية معروف��ة لدينا كما 

الح��ال ف��ي حكاية الجيالن��ي، ذل��ك أن نهايتها 
معروفة وأنها تنتهي بمقتله وتحوله إلى ش��هيد 

وقرار القصر الرئاسي تنظيم مراسيم تكريمه.
ال ننكر أن سرد الحكاية قد قاد إلى معرفة حقيقة 
ربم��ا كانت خفية عل��ى العارفين به��ا، كون كل 
أحداثها لم تأتِ صدفة، بل كان مخطط لها من 
قبل حس��ن الذي يوصف بالذئ��ب. لكن هل هذا 
الس��بب يعد كافيا إلعادة رواي��ة القصة؟ أمر آخر 
في غاية األهمية، كل الحكاية المروية تروى من 
داخل البيت وتقودنا إلى فضاءات أخرى كالسجن 
والقصبة والش��ارع والمش��فى لكنه��ا تعود في 
األخير إلى البيت، وحين تنتهي تنتقل األسرة إلى 

القصر الرئاسي لحضور المراسيم.
فالبيت يش��كل قاعدة الحكي منه ينطلق السرد 
وإليه يع��ود، لكن االنتقال إلى القصر الرئاس��ي 
انتق��ال من عال��م آلخر، ه��م إعالن ع��ن نهاية 
حكاية وبداية أخرى، فم��ا الذي حدث في القصر 

الرئاسي؟
بالقصر الرئاس��ي س��تصطدم نزه��ة بالحقيقة، 
حين ترى صورة الجيالني، لتكتشف أن الشخص 
الذي مارست معه الجنس هو نفسه، لذلك نراها 

بالكثير من البالهة والصدمة تردد: هو، هو. 
هنا يختل التوازن األس��ري، ويطرح س��ؤاال كبيرا 

وعريضا: من هو مبروك؟
المفروض أنه ابن عمران، عمه حسن وأمه نزهة 
ومريم زوجة عمه. لكن الحقيقة اآلن، أن مبروك 
أخو عم��ران وحس��ن وابن نزهة. نزهة نفس��ها 

زوجة االبن وعشيقة األب.
اختالل التوازن هذا، تحولت معه الش��خوص إلى 
ش��خصيات هجينة، تقع على الح��د الفاصل بين 
البش��ر والدمى، بين األطفال والراشدين، وجعل 
حضوره��ا ي��راوح مكانه بين الج��د والهزل، بين 
الجدي��ة والس��خرية، بي��ن الحك��ي والفعل، بين 
المش��اركة في اللعب وبين التف��رج عليه. عدوى 
الهجن��ة هذه س��تمتد إل��ى كل مكونات العرض 
المس��رحي، فالفضاء أضحى ي��راوح وجوده بين 
الفراغ واالمتالء، بين الظل والضوء، بين الداخل 
والخ��ارج، بي��ن الحل��م والحقيق��ة، بي��ن الواقع 
والخيال. وإن شئنا الدقة أضحى كل شيء مشوها 

غروتيسكيا وعلى غير طبيعته.
وه��ذا ما يب��رر لدين��ا اختي��ار المخرج ألس��لوب 
التشخيص الذي كان يبدو أقرب للعب للبوفون/ 
أو المهرجين، وهنا ال بد أن نفرق بين البهلوانات 
وبي��ن المهرجين، فعم��ل الممثلي��ن كان أقرب 
للمهرجي��ن إذ كان��وا يس��خرون م��ن بعضه��م 
البع��ض بغية إضح��اك اآلخري��ن الذي��ن كانوا 
يتحولون في كثير من األحيان إلى جمهور. وكان 
اللعب يش��به إلى ح��د بعيد لع��ب األطفال حين 
يصنعون عالمهم بأنفسهم ويعمدون في مرحلة 
ما إلى هدم��ه وبناء عالم آخر جدي��د، وانتقالهم 
السلس��ل بين األمكنة واألزمنة بمجهود بسيط 
جدا. كما أن شكل المالبس الذي زاوج بين البعد 
الواقعي والبع��د التخييلي المبالغ فيه، عمق هذا 

االختيار وزكاه.
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قدمت دول��ة المغرب العرض المس��رحي “صباح 
ومس��ا” تأليف “غن��ام غن��ام” إخراج “عب��د الجبار 
خم��ران” في فضاء مس��رحي خاٍل إال من أجس��اد 
الممثلي��ن وقطع ديكورية بس��يطة )عمود إنارة، 
ومقعدان( وعلى أنغ��ام الجيتار يبدأ العرض بنوع 
من الس��جال بين الرجل والم��رأة، ففي حالة من 
االضط��راب ونوع م��ن البوح يمكنن��ا إدراك حالة 
الغربة التي تحيا في خضمها الش��خصيتان، فهي 
غربة عن مجتمع جعل منهما ش��خصيات مهشمة 
ضائع��ة تصارع الحياة الت��ى أزاحتها من دائرتها، 
ليتقابال منكس��رين على جس��ر فى أحد الطرقات، 
وبأسلوب “الس��يكودراما/ الدراما النفسية” الذي 
ي��رى أن اإلنس��ان منذ والدت��ه يتطور بن��اء على 
صيرورة هي “الدور” كقالب اجتماعي، يبدأ أسلوب 
المعالجة النفس��ية الذي ال يبن��ى على الكالم بل 
عل��ى الفعل، وف��ي فلك هذا األس��لوب تبدأ رحلة 
الكش��ف عن مجتمع زائف جعل من أف��راده بقايا 
بش��ر، في عالم ال يمكن التفري��ق فيه بين الزيف 
واألصل تتسابق ش��خصيات المسرحية في البوح 
عم��ا يعتمل بداخلها، وهكذا تب��دأ لعبة “األدوار” 
ف��ي الس��يكودراما، فتط��رح علينا الم��رأة حكاية 
ضم��ن حكاياته��ا الكثي��رة بأنها فت��اة نالت من 
قس��وة األب وس��كره الكثير، وأحبت ج��ار النافذة 
واضطرت في النهاية إلى الهرب من انتقام األب، 
وانس��حاق األم وصوال لهذا الجسر، ويقدم الرجل 
حكاية هو اآلخر يعرض فيها القس��وة التي أصابه 
بها المجتمع وصوال للهرب، وما بين الحب الناتج 
عن ألمهما المش��ترك من قسوة المجتمع وصوال 
إلى قس��وة جديدة وحكاية أخ��رى، يتخيالن فيها 
ماضيا لم يعيش��اه وتلك الطفلة التي كانت تغني 
“طفل يرسم” وبش��عور األلم المشترك يمكن أن 
ينب��ت الحب، ليغنيا “صباح ومس��ا.. تركت الحب” 

وكأن األغني��ة تعبي��ر عن ما كان��ا يحيان فيه من 
انكسار.

ش��خصيتان دراميت��ان نم��وذج لش��خصيات ُكثر 
على ذات الش��اكلة م��ن التعقيد، فبق��در ما تبدو 
الش��خصيات مرح��ة ف��ى أدائه��ا إال أن كلماتها 
بالغة التأثي��ر، وكأنها النموذج الكامل للتهميش 
واالنسحاق تحت عجالت الحياة، تصاحب شخصية 
الرج��ل “دم��ى” م��ع ملحوظة أن الن��ص كان فى 
الس��ابق تحت عنوان “خمس دم��ى وامرأة” وكأن 
الرج��ل غي��ر مرئ��ي، أو أن��ه ضمن ه��ذه الدمى، 
يتم اس��تخدام الدمى في خضم أح��داث العرض 
المس��رحي متمثل��ة بعض الش��خصيات في إطار 
الحكايات، م��ع ملحوظة أن اس��تخدام الدمى في 
السيكودراما يكون لخق الدور ومن خالل العالقة 
م��ع اآلخري��ن )أو مع الدم��ى في حال��ة األطفال( 
تتم حال��ة التحويل والتحويل العكس��ي ومن ثم 
التطهير، وهكذا يستخدم الرجل الدمى، ويحركها 
ضمن حكاياته التي ال تنتهي فالدمى هن زوجاته 
األرب��ع وأمه، يعلقه��ا لتبدو مداله من الهرس��ة، 
وكأنها ش��اهدة على الحكايات داخل المسرحية، 
يعتمد الع��رض أيضا على مفه��وم “التكرار” بما 
يعن��ي أن الش��خصيات تك��رر حكاياتها بأش��كال 
مختلف��ة، والتك��رار يعني في مجال الس��يكودراما 
“عندما يعيد اإلنس��ان تمثيل الواقعة يتغلب على 
األزمة ويصبح س��يد الموق��ف” وهو ما يتبدى في 
بع��ض اللحظات في س��ياق العرض المس��رحي، 
ثم تعود الش��خصيات من جدي��د إلى االضطراب 
واالنكس��ار، ثم��ة بع��ض الش��خصيات التي يتم 
االس��تعانة بها داخل إطار الحكايات التي يسردها 
أبطال المس��رحية، وهنا يتجلى دور عازف الجيتار، 
حيث يقوم بأداء أدوار جميع الشخصيات التي يتم 

ذكرها إلى جوار الغناء المصاحب للعرض. 

المس��رحية تكثف المش��اعر اإلنس��انية بش��كل 
ملحوظ، وتكشف الغطاء عن معنى القسوة وعنف 
المجتم��ع، ورهافة الش��خصيات التي تم س��حقها 
في وحش��ية مطبقة، ومع س��ماع صفارات اإلنذار 
إذانا بحضور الش��رطة تكش��ف الش��خصيات عن 
الحكايات الحقيقية التي تس��ببت في هروبها من 
المجتمع، فهو هارب م��ن المصحة العقلية، وهي 
قضت خمس��ة عش��ر عاما في الس��جن التهامها 
بقتل زوجها، وببعض من األش��رطة الحمراء التي 
يتم اس��تخدامها من قبل الممثلين يمكن تصور 
خشبة  المس��رح عبارة عن منطقة لتقييد الحرية 
والضغط على الشخصيات، ويستخدم الرجل هذه 
األشرطة وكأنها حافة الجسر الذي يقفز من خالله 
إل��ى الموت، فتعقب هي: “رميت بنفس��ك للموت 
خوف��ا من موت آخر”، بهذه الجملة تنتهي أحداث 
المس��رحية، فحينما يكون ذل��ك الكائن الخرافي 

الخوف ملجأ فال سبيل للهرب منه إال بالموت.
“صباح ومس��ا” عرض مس��رحي ينت��زع الهامش 
مقدما إي��اه وكأنه المت��ن، وعلين��ا النظر بكامل 
انتباهن��ا إل��ى ه��ذا الهام��ش لعلنا ن��درك مدى 

انكساره وضآلته.
قدم��ت دور “الم��رأة /صب��اح” رجاء خرم��از، وقد 
حاول��ت التعبير بش��كل جي��د عن طبيع��ة الدور 
الموكل إليها، وهي ممثلة تمتلك أدواتها بشكل 

جيد.
قدم دور “الرجل/ مسا” توفيق أزديو، وقد عبر عن 
الشخصية بشكل جيد، إلى جوار قدرته على إثارة 

الضحك فى بعض المواقف الدرامية.
موس��يقى زكريا حدوش��ي صاحب��ت العرض من 
بدايات��ه إل��ى نهاياته وهي موس��يقى حية تعزف 
عل��ى الجيت��ار، س��ينوغرافيا “يوس��ف العرقوبي، 

كيروجراف توفيق أزديو.

داليا همام

صباح ومسا
عالم التهميش وألعاب السيكودراما
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»زكي طليمات.. هذا الفن الوافد العجيب« هو 
عن��وان الكتاب ال��ذي أصدرته الهيئ��ة العربية 
للمس��رح في إطار المشروع التوثيقى للمسرح. 
أع��ده وحرره الدكت��ور يوس��ف عايدابي. الذي 
اخت��ار أرب��ع وثائ��ق مهمة م��ن وثائ��ق الرائد 
طليم��ات - »محاضرتان ومذكرت��ان« – تؤكد 
كل منهم��ا على مدى فهم طليمات للمس��رح 

ودوره. 
المحاض��رة األولى ألقاها في الكويت في مطلع 
ع��ام 1958 ضم��ن الموس��م الثقاف��ي الذي 
نظمته معارف الكويت. وكانت بعنوان »أضواء 
على تاريخ المس��رح العربي« وفيها يلقي زكي 
طليمات الضوء على كيف عرف الش��رق العربي 
المس��رح، وم��ا أه��م العوام��ل التي س��اهمت 
في دخ��ول هذا الوافد الجديد إل��ى عالمنا. ثم 
كيف أصب��ح المس��رح ظاه��رة اجتماعية ومن 
مجاالت النش��اط الذهني والتوجيهي العربي. 
ثم يتط��رق إلى الس��ؤال األخط��ر أو ما يصفه 
ه��و ب�«ضوء أحم��ر واألحمر عالم��ة الخطر في 
الم��رور..« ويقصد به موقف ف��ن التمثيل من 

المرأة.. وبالعكس؟ 
أم��ا المحاضرة الثانية فق��د كانت بعنوان »فن 
المس��رح.. هذا الواف��د العجيب«. وق��د ألقاها 
طليمات ضمن الموس��م الثقافي الذي نظمته 
الدائرة الثقافية في وزارة ش��ؤون الرئاسة في 

أبو ظبي في ديسمبر عام 1973.
وفيه��ا يعرف الرائد طليمات هذا الفن ش��ارحا 
أهميت��ه، بل وال يتورع أن يبدأها ب�«يس��عدني 
أن أتحدث إليكم في فن من الفنون، أس��ميته 
)الفن الوافد العجيب( وأبادر فأطلق عليه وصفا 
آخ��ر )الفن المفت��رى عليه(... أم��ا لماذا وصف 
طليم��ات فن المس��رح بالفن المفت��رى عليه؟ 
فهذا ما ستكش��ف عنه المحاضرة التي صاغها 
طليمات بسالسة وكش��ف فيها عن أسرار هذا 
الفن وعن عالقته بالمجتمع العربي. األمر الذي 
يجعل م��ن المحاضرتين )الكوي��ت وأبو ظبي( 
ال��ذي يفصل بينهم��ا ما يق��ارب العقد ونصف 
من الزمان، ما يمكن وصفه بالتأسيس العلمي 

لعالقة فن المسرح بالمجتمع العربي. 

أم��ا المذكرت��ان، واللت��ان يضمهم��ا الكت��اب 
والمختارتان بعناية، فيمكن وصفهما ب�«خارطة 
الطريق« لتأس��يس منهاج عمل علمي لترسيخ 
ذلك الف��ن في بالد لم تكن تعرفه، أو باألحرى 
كانت معرفتها به معرفة عابرة وربما عشوائية. 
المذك��رة األول��ى عب��ارة ع��ن تقري��ر بش��أن 
النش��اط الفني في الكويت ووس��ائل تدعيمه 
واالرتق��اء ب��ه. وه��و التقرير الذي اس��تقدمت 
دائرة الشؤون االجتماعية الكويتية الرائد زكي 
طليم��ات ليضعه حول النش��اط الفني وترقيته 
ف��ي الكويت. وهو التقرير ال��ذي يصفه المحرر 
الدكتور يوس��ف عيداب��ي ب�«اإلنج��از الكويتي 

الذي ظل ماثال حتى يومنا هذا«.
أما المذكرة الثانية والمعنونة ب�»من أجل حركة 
مس��رحية في اإلمارات.. مذكرة تفسيرية« فقد 
تمت – حسب المحرر – كنتيجة الستدعاء زكي 
طليمات من طرف وزارة الدولة لشؤون اإلعالم 
والثقافة بغية االس��تفادة م��ن خبرته الطويلة 
في تكوين أسس المس��رح في دولة اإلمارات. 
وكان ذل��ك في ع��ام 1975. وقد بدأ طليمات 
عمل��ه ببحث ميدان��ي لواقع المس��رح المحلي 

وألحقه بمذكرته التفسيرية التخصصية.
وهي المذكرة التي احتوت على تفاصيل الواقع 
المسرحي، ثم وضع س��بل التطوير المقترحة. 
وفيها س��نالحظ أن طليمات ال��ذي درس أوال 
الواقع المسرحي المحلي استطاع أن يضع يده 
على أهم العناصر التي يجب الش��روع فورا في 
الب��دء بها من أجل تأس��يس حركة مس��رحية 
تقوم على العلم ومن ثم تس��تطيع أن تستمر. 
وقد ح��رص طليم��ات أن يقس��م مقترحه إلى 
عدد م��ن المراحل تقوم كل منه��ا على أكتاف 
س��ابقتها ليصنع بناء متماس��كا أساس��ه فهم 

الواقع ومعرفة احتياجاته العاجلة واآلجلة.
وهك��ذا يأتي الكت��اب، بمحاضرتيه ومذكرتيه، 
وثيق��ة مهمة تفيد كل مهموم بفن المس��رح 
في وطننا العربي وتس��اعده على اس��تكمال ما 
ترس��خ واختصار الطريق نحو نهضة مسرحية 

منشودة ومؤسسة على رؤية علمية.  

محمد الروبي

من مطبوعات الهيئة العربية للمسرح 

»هذا الفن الوافد العجيب«

الطريق الذي نسعى الستكماله 

وهكذا يأتي الكتاب، 
مبحاضرتيه ومذكرتيه، 
وثيقة مهمة تفيد كل 
مهموم بفن املسرح يف وطننا 
العربي وتساعده على 
استكمال ما ترسخ واختصار 
الطريق نحو نهضة 
مسرحية منشودة.



فعاليات الغد

ندوة اليوم

ورشة السينوغرافيا الهناجر
ورشة اإلضاءة بمركز اإلبداع

مؤتمر صحفي لفريق مسرحية »ساللم يعقوب«
الجلسة األولى للمؤتمر الفكري )أثر المسرح الغنائي

 في تطوير الموسيقى العربية(
ورشة حضور الجسد

9
ص

5
م

11
ظ

1
ظ

9
م

10
م

10.45
م

10
ص

7
م

العروض
)قمرة 14( بمسرح السالم

)عبث( بمسرح الجمهورية

)الوحوش الزجاجية( بقصر ثقافة اإلسماعيلية

)المجنون( مسرح البالون 

ندوة تطبيقية لعرض )المجنون( المسرح القومي

ندوة تطبيقية لعرض )عبث( المسرح القومي

ندوة تطبيقية لعرض )الرحمة( المسرح القومي

ندوة تطبيقية لعرض )نساء بال مالمح( المسرح القومي

مؤتمر صحفي لمسرحية »الحادثة«
مؤتمر صحفي لمسرحية “ليلك ضحى” 

الجلسة الثانية للمؤتمر الفكري )المسرح 
االستعراضي بين الموروث والروافد الغربية(

مؤتمر صحفي وتكريم الفائزين بمسابقة التأليف

8
م

10
م

10.45
م


