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كنت - وما زلت - من المؤمنين بشعار “ما يمكن االستغناء عنه يجب االستغناء عنه”.
 فالفن، والمسرح خاصة، ال يحتمل الثرثرة، ال يطيق الزوائد. 

األم��ر هنا ال يتعل��ق فقط بالكتابة، لكنه يمتد ليطال عناصر العمل المس��رحي كافة، وعلى رأس��ها 
المنظ��ر أو الديكور أو كما يحلو لبعض المس��رحيين أن يس��مونه ب�”س��ينوغرافيا” مقلصين معنى 

المصطلح إلى أضيق حدوده.
في المس��رح، كان - وما زال وس��يظل - الممثل هو العنصر األهم، ومهما حشدت الخشبة بكتل 

وألوان وستائر، فلن يغنوك شيئا عن ممثل لم تبذل معه جهدا بالقدر الكافي.
في المس��رح، تكفي اإلش��ارات )ش��ال، صندوق، دلو، بؤرة إض��اءة...، ...،( وبقدرة ممثلك/ 

ممثليك، ستحيل هذه األشياء البسيطة إلى عوالم أرحب، وستدعو متلقيك أن ينتبه إلى 
ذل��ك الكائن )الممثل( الذي يقف وحيدا عاريا من مش��تتات االنتباه، ينصت باهتمام 

إلى كلماته التي تخرج من آلة نطق سليمة ومدربة، فتأخذه إلى آفاق ومعانٍ تزداد 
سحرا حين تمتزج بحركات جسد لين وانفعاالت وجه قادر.

فبالكلمة والحركة وانفعال الوجه، س��يندهش متلقيك وس��يبحر معك في عوالمك 
مشاركا في صنع لوحتك التي يقف الممثل في القلب منها.

حاف��ظ على كون المس��رح عالما من الك��ذب الجميل، يكمن جماله في بس��اطته، 
والبساطة ال تعني أبدا االستسهال. على العكس، البساطة تتأتى من مزيد من جهد، 

مزيد من تدريب، مزيد من التعمق في تحليل النص الذي بين يديك، والتأمل في كيف 
تحيله إلى عالم من الس��حر، سحر المسرح ال سحر السيرك. وسحر المسرح عماده األساسي 
هو الممثل. درب ممثلك على كيفية الوقوف عاريا في صحراء الخش��بة، فيحيلها وحده واحة 

من األداء األخضر الناصع. علمه كيف يبحر في ذاته ليقتنص آللئ تكمن في الشخصية 
التي يرتديها.

فالمس��رح - ي��ا صديقي - هو ممثل، ثم ممثل، ثم ممث��ل، ومن بعده تأتي - أو ال تأتي - 
بقية العناصر، كل حسب الحاجة الملحة )وما يمكن أن تستغنى عنه يجب عليك أن تستغنى عنه(. 

فكم من نصوص متقنة، وذات رسائل مهمة، ماتت على الخشبات وضاعت معانيها وغيبتها رياح التحذلق وماتت 
تحت ثقل الكتل وصخب األلوان وبيد ممثل بليد.

من دون ممثل تبذل معه جهدا في التحليل والتفسير ومن بعده التدريب الشاق، سيمر عرضك مرورا عابرا مهما 
كان النص الذي اعتمدت عليه.

فيا أيها المخرجون.. تخففوا من كتلكم وألوانكم وصخب موسيقاكم كي تبحر سفائنكم.

تخففوا.. تبحر سفائنكم
محمد الروبي

افتتاحية
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فى المؤتمر الصحفى لعرض »قمرة 14« 

ال نوثق وال نؤرخ بل نسائل التراث
ق��ال بوكثير دوم��ة مؤلف العرض التونس��ي »قمرة 
14« إن��ه يعمل دائم��ا على التراث، وه��و ما قام به 
في نص العرض حيث اس��تدعى من التراث والتاريخ 
التونسي ثالث ش��خصيات مثلت الثورة في عدد من 
الفترات التونسية، وهي متصوفة تونسية في القرن 
الثالث عش��ر، ثم خير الدين باش��ا وهو ثائر إصالحي 
تش��ريعي وإداري في القرن التاس��ع عشر، ثم منصور 
ثائ��ر صعلوك من الجن��وب قام بثورة تش��به ثورات 
الصعاليك، وهذه الشخصيات يلتقي بها أحد الشباب 
المعاصرين في أرشيف إحدى الوزارات السيادية حيث 
يعم��ل، وقد خرجت له هذه الش��خصيات من األوراق 
المكدس��ة في األرش��يف الذي يقع في أحد الدهاليز 

بهذه الوزارة أثناء )الثورة( التونسية.
وأض��اف دوم��ة ف��ي المؤتم��ر الصحفي ال��ذي عقد 
صباح الي��وم األحد الموافق 13 يناير ضمن فعاليات 
مهرجان المس��رح وش��ارك فيه أيضا مخرجة العرض 
دليلة مفتاحي وطاهر الرضواني أحد أبطال العرض: 
وم��ن خ��الل ه��ذه المقابلة الت��ي تتم بين الش��اب 
المعاصر وتلك الش��خصيات المس��تدعاة من التاريخ 
التونسي نقوم بمساءلة الثورة التونسية ولماذا يتم 

إجهاضها باستمرار.
فيم��ا اس��تهلت المخرج��ة دليل��ة مفتاح��ي كلمتها 
باإلعراب عن س��عادتها لوجودها في مصر، مش��يرة 
إلى أنه��ا التق��ت بالجمهور المصري م��ن قبل أكثر 
م��ن مرة. وعن العرض قالت مفتاحي: عذبت الكاتب 
عذابا ش��ديدا، مش��يرة إلى أنها جعلته يكتب النص 
ثالث م��رات. وأضافت أن الع��رض يرصد 800 عام 
م��ن الخيبات التي تعق��ب الثورات التونس��ية والتي 
يتم إجهاضها باس��تمرار منذ ذلك التاريخ، وأش��ارت 
مفتاحي أن العمل يمثل لها تطهيرا عبر المس��اءلة، 

مساءلة الشخصيات ومساءلة التاريخ بعد سلخه. 
وعن سينوغرافيا العرض أش��ارت دليلة مفتاحي إلى 
أنها ضمنتها على شكل الدهليز متعدد األنفاق، ومن 
خالله يتم اللقاء بين الش��اب المعاصر والشخصيات 
التاريخية المختلفة، وأش��ارت إلى أن النهاية ستكون 
مفتوح��ة، حيث س��يحاول الش��اب الخ��روج من تلك 

األنفاق المتعددة وال نعرف إن كان سينجح أم ال.
طاه��ر الرضواني أح��د أبطال العرض ق��ال إنه قطع 
مس��يرة طويلة من العمل والتعلم في المسرح، وإنه 
ب��ذل كل م��ا تعلمه وكل م��ا مر به من تج��ارب وما 
حصل��ه من خبرات جس��دية ووجداني��ة، على الكثير 
من خش��بات المس��ارح، كما خاض تج��ارب متعددة 
مع الكثير من المخرجين بمدارس��هم المختلفة التي 
تص��ل كثيرا إلى ح��د التنافر. وأع��رب الرضواني عن 

سعادته بوجوده كممثل في المهرجان، متمنيا لو أن 
كل الدول العربية شاركت في هذا المهرجان العربي 
للمس��رح، مؤكدا على أن وج��ود مثل هذا المهرجان 
ال ب��د أن يحفز كل الدول العربي��ة لتقديم اقتراحات 
جمالي��ة تكون على قدر المنافس��ة والمش��اركة في 

المهرجان. 
وعن دوره في العرض ق��ال: ألعب دور منصور الثائر 
ال��ذي ال يؤم��ن إال بالبندقية، في مقابل ش��خصيات 
أخ��رى مثل��ت أنواعا أخرى م��ن الثورة، منه��ا الثورة 
اإلداري��ة اإلصالحية، والث��ورة الديني��ة أو الصوفية 
باألحرى، مش��يرا إل��ى أن العرض ح��اول طرح الكثير 
من األس��ئلة من خالل الثورات المجهضة التي أشار 
إليها ومنها: من أنا؟ ماذا فعلت؟ أين أنا من شخصية 
الثائر الحقيقي؟ ولماذ تجهض الثورات؟ وكيف تنجح؟

وختم الممث��ل طاهر الرضواني ب��أن العرض يطرح 
ثالث مس��اءالت ف��ي ثالثة س��ياقات زمني��ة مختلفة 

تنتهي بسؤال: ماذا فعلنا بالثورة؟
نب��ه المتحدث��ون الثالث��ة إلى أنهم يضع��ون كلمة 
»الثورة« بين قوس��ين، نظرا لعدم تحققها ونجاحها 
ف��ي الواقع. الكاتبة صفاء البيلي س��ألت عن الكيفية 

التي تعامل بها العرض مع التراث؟
ق��ال بوكثير دوم��ة مؤلف الع��رض إن أح��د الكتاب 
ال��روس قال ذات مرة: التراث ما هو إال مس��مار أعلق 
علي��ه لوحاتي. وقال معلقا أيضا: هك��ذا أؤمن به أنا 
أيضا، مؤك��دا على أن التراث مهم ج��دا، وأن النص 
الذي ال يكتب دون االس��تناد إل��ى التراث يكون نصا 
أع��زل. وأضاف: نح��ن ال نعرف التاريخ بدق��ة، وعلينا 
حين التعرض ل��ه أن نقرأه بدقة وأن نمحصه ولكن 

ليس م��ن أجله إنما من أجل أن نبن��ي عليه، مؤكدا 
أهمية التراكم. 

فيما أجابت دليلة مفتاحي مخرجة العرض أن العرض 
ال يوث��ق أو ي��ؤرخ إنم��ا يوظ��ف التراث وفق��ا للخط 
الدرام��ي الذي الت��زم به العرض وهو تل��ك الثورات 
الت��ي يت��م إجهاضها. أضاف��ت أن الع��رض يختار ما 
يهم��ه فقط من الت��راث والتاري��خ ليصيغ من خالله 
أس��ئلته حتى يعي الجيل الجديد، الذي يمثله الشاب 
في العرض، ما حدث في الماضي، وقد يساعده ذلك 
في اإلجابة على الس��ؤال المه��م الذي صيغ العرض 
من أجل وهو لماذا يتم إجهاض الثورات التونس��ية؟ 
وكيف؟ يوسف الش��ايب صحفي فلسطيني عقب على 
تمني الرضواني بطل العرض رؤية الدول العربية في 
المهرجان ومن بينها فلسطين بأن فلسطين تمتلك 
عروض��ا كثيرة تصلح تماما للمنافس��ة والمش��اركة، 
وأن من يسأل عن عدم المشاركة من غيره هو لجان 
المشاهدة التابعة للمهرجان، مشيرا إلى أن ما يقوله 
ليس احتجاجا وإنما رغبة ألن تعلن لجنة المشاهدات 

نتائج مشاهداتها.
أنور محمد الناقد الس��وري ق��ال إن الثورات دائما ما 
يكون لها آباء من الفالس��فة والمفكرين، وتس��اءل: 

هل شكل ذلك محورا داخل العرض؟
أجابت دليلة مفتاحي أن العرض يتحدث عن الثورات 
التونسية فقط، تلك الثورات التي أجهضت ألنها لم 

تقم على أفكار، ومن قاموا بها لم يكونوا مفكرين.
فيما ق��ال مؤلف الع��رض: نحن نتح��دث عما نعرفه 
فحس��ب. وختم الرضواني بأن الثورة التونسية بين 

قوسين كانت دون نص.
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كتب - باسم عادل
قال إبراهيم ارويبعة مؤلف ومخرج العرض المغربي 
»عبث«، إنه من الصعوبة بمكان أن يصبح الشخص 
مؤلفا ومخرجا في الوقت ذاته، ألنه في هذه الحالة 
تعتمل بداخله الكثير من األفكار واألطروحات التي 

يود تقديمها على خشبة المسرح.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم 
المسرح  مهرجان  فعاليات  ضمن  العمل،  لصناع 
المسار  ضمن  تقديمه  يتم  العرض  أن  العربي، 
سلطان  الشيخ  جائزة  على  ينافس  ال��ذي  الثاني 
نُشرف  أن  بمكان  األهمية  فمن  ولذلك  القاسمي، 
بلدنا المغرب بعرضنا، وأن ينال استحسان الجميع، 
مهرجان  في  مؤخرا  قدم  العرض  أن  إلى  مشيرا 
قرطاج بتونس، والقى ردود فعل نقدية وجماهيرية 

جيدة.
رارويبعة كشف أنه حسم مسألة التأليف مع اإلخراج 
كتب  حيث  الدورين،  بين  التام  الفصل  خالل  من 
النص بالكامل أوال، ثم بدأ بعدها مرحلة البروفات 

كمخرج.
وحول قيامه بالدورين معا قال إنه تعاون من قبل 
موفقة،  تكن  لم  التجربة  أن  إال  المؤلفين  أحد  مع 
ألنه مؤمن تماما بامتداد واستمرار دور المؤلف لما 
بعد االنتهاء من الورق إلى مرحلة البروفات، وحتى 
لم  وعندما  النهائية  صورته  في  العرض  اكتمال 
بالتأليف،  هو  قام  األمر  ذلك  في  يساعده  من  يجد 
طرحها  يريد  وأفكارا  هموما  يحمل  أنه  وخصوصا 

من خالل أعماله الفنية.
مساحات  يترك  بالتأليف  يقوم  حين  أنه  واستطرد 
كبيرة ومرنة من أجل إبداع الممثلين، وإضافاتهم 
المؤداة،  للشخصيات  دراستهم  خالل  من  الفنية 
وفهمهم ووعيهم بها، فهو يؤمن بتكامل العناصر 

الفنية على خشبة المسرح كل في مجال تخصصه.
وأشار إلى مرونة التقويم المستمر للعرض من أجل 
تجويده، وأنه عندما تغير أحد الممثلين في العرض، 
مناطق  بعض  في  التفكير  إع��ادة  األم��ر  يتطلب 
الممثل  تناسب  حتى  والحذف  بالتعديل  العرض 
الجديد الذي يلعب الدور، وهو ما يتطلب مزيدا من 
في  العرض  على  وتطبيقها  النص  حول  النقاشات 

مرحلة التنفيذ.
قال  العرض  سينوغرافيا  مصمم  العرقوبي  يوسف 
إن هذا هو التعاون الثاني له مع المخرج، وبالتالي 
فإن إنجاز العرض، واختصار الوقت والتوفيق ما بين 
بشكل  حدث  وللمخرج  له  المختلفة  الفنية  الرؤى 

سريع نتيجة هذا التفاهم وتوحد الرؤية.

مدينة  في  منا  كل  وجود  من  الرغم  على  وتابع: 
والمستمر  الدائم،  التواصل  مختلفة، حدث  مغربية 
ليتخلق معمل مسرحي صغير  االتصال  عبر وسائل 
نتج من خالله كل التصاميم المختلفة التي استقروا 

عليها في النهاية.
التحضير  خالل  دوما  عينيه  نصب  يضع  أنه  وأكد 
الجمالي،  البعد  الوظيفي،  البعد  مفاهيم  للعمل 
في  دوما  عليها  يراهن  أمور  فهي  الداللي،  البعد 

تشكيليه الفراغي والبصري.
تصميمه  في  المسرح  فضاء  طوع  أنه  واستطرد 
خشبات  كافة  على  العرض  ليناسب  السينوغرافي 
يعتمد في تصميمه على  المختلفة، حيث  المسارح 
المواد الخام للبناء من رمل وإسمنت وحجارة، وهي 

الخامات المكونة لبناء المسرح نفسه.
محمد  قال  يلعبها  التي  للشخصية  تحضيره  وحول 
أوراغ، أحد أبطال العرض، إنه عاد إلى عالم المسرح 
من جديد من خالل هذا العرض بعد أن هجره إلى 
من  التجربة  هذه  تحويه  لما  والسينما،  التلفزيون 

أفكار ورؤى مهمة تغري أي ممثل.
لطبيعة  العرض  في  للعمل  تحمس  أنه  وأض��اف 
العرض،  صنّاع  لكل  والمريحة  الرائعة  الكواليس 
حيث يعمل المخرج معهم بطريقة مرنة جدا ويترك 
الفنية  الرؤية  التي تتواءم مع  لهم حرية اإلضافات 
أمر  وهو  متسلط  وغير  متفاهم  فالمخرج  العامة، 

إيجابي وصحي لصالح العرض. 

فخورون بتمثيل المغرب في المهرجان العربي
صناع العرض المسرحي »عبث«:

المخرج إبراهيم ارويبعة:
 أترك »مساحات حرة« للممثلين 

ليبدعوا ويضيفوا للعمل
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عرض��ه  إن  ح��رب  حكي��م  األردن��ي  المخ��رج  ق��ال 
»جنونس��تان« يتحدث عن دولة افتراضية خيالية، ال 
تم��ت بصلة للواقع، تمتلئ بالفس��اد والديكتاتورية، 
ونقدمه��ا م��ن خ��الل الكوميدي��ا الس��وداء، ونحب 
أن نق��ول م��ن خالله��ا إن التخل��ص م��ن الفاس��د 
أو الديكتات��ور ال يك��ون بالقض��اء عليهم��ا، ألنهما 
يمتدان ويتناس��الن في الواقع، إنما يتم القضاء على 
الديكتاتوري��ة وكل مظاهر الفس��اد بتغيي��ر ثقافتنا، 
بمحارب��ة الديكتاتور والفاس��د الموج��ود داخل كل 

واحد فينا.
وأضاف حكي��م حرب في المؤتمر الصحفي الذي عقد 
ظه��ر أمس األح��د 13 يناير ضمن فعالي��ات الدورة 
الحادية عش��رة لمهرجان المس��رح العربي، أنه تأثر 
عن��د كتابته لنصه »جنونس��تان« بنص »كاليجوال« 
أللبي��ر كامي، و»يوليوس قيصر« لوليم شيكس��بير، 
غير أنه حول هاتين المآس��اتين إلى كوميديا ساخرة 
وكباريه سياس��ي، يتص��ل أكثر بالمواط��ن العربي، 
متضمنا ما حدث بعد ما سمي بالربيع العربي، مشيرا 
إلى أنه استعان بأشكال المسرح الشعبي، والظواهر 
المس��رحية التي س��بقت الدراما في بدايات المسرح 
العرب��ي، مث��ل األراج��وز، والحكواتي، وخي��ال الظل. 
وأش��ار حرب إلى أنه اس��تعان أيضا بأغنيات الش��يخ 
إمام، حيث يقدم سبع أغانٍ من خالل مغنية العرض 
والك��ورال، مضيفا أنه اس��تعان في الك��ورال ببعض 
المصريين لقل��ة عدد أفراد الك��ورال الذين حضروا 

معه.
وقدم مؤلف ومخرج العرض المش��تغلين معه اس��ما 
اسما وأش��اد بهم جميعا، ومن بينهم الممثلة نهى 
س��مارة، وهان��ي الخال��دي الل��ذان حض��را المؤتمر 

الصحفي إلى جانب حكيم.
وأش��ار حرب إلى أن العرض من إنت��اج وزارة الثقافة 
األردنية، وتم تقديمه في مهرجان المس��رح األردني 
األخي��ر، وأنه يضاف إل��ى الكثير من الع��روض التي 
قدمته��ا فرق��ة »رحال��ة« التي أسس��ت ف��ي بداية 
التس��عينات من الق��رن الماضي، ومنه��ا المتمردة، 
األراج��وز، هاملت يصلب من جدي��د،، ميديا، وملهاة 
عازف الكمان، كوميديا حتى الموت، سيمفونية الدم، 
مأس��اة المهلهل، نيرفانا عن نص األلماني هيرمان 
هيس��ه، وذكر حكيم ح��رب أن الفرق��ة حصلت على 

الكثير من الجوائز في أكثر من مهرجان عربي.
ح��رب ختم مداخلت��ه األولى بتقديم الش��كر للهيئة 
العربية المس��رح التي أتاحت له ولفرقته المش��اركة 

في المهرجان العربي، الذي اعتبره عالمة مهمة في 
تاريخ المهرجانات العربية، لما يمثله المهرجان من 
حالة ثقافية وحضارية، مش��يرا إلى أن المشاركة في 
المهرجان العربي تشكل إضافة مهمة لفرقة رحالة، 
تفخر بها. د. عقيل مهدي المخرج والمنظر المسرحي 
العراقي قدم التحية لنقابة الفنانين األردنيين وللفن 
والفنانين األردنيين، مش��يرا إلى أن المسرح األردني 
يس��عى دائما للعمل في إطار مدن��ي وحضاري، وأنه 

تأثر كثيرا بالمسرح الغربي.
المؤل��ف والمخ��رج حكي��م ح��رب م��ن  أض��اف أن 
المس��رحيين الواعين أصحاب التجارب المهمة، وأن 
عن��وان مس��رحيته »جنونس��تان« يس��تعيدنا للنقد 

الساخر ويبشر به.
في إجابة عن سؤال د. زهرة عن مدى حضور الجمالي 
في العرض، الفتة إلى مداخلة مخرج العرض ومؤلفه 
التي ركزت على ما يس��مى الربي��ع العربي والقضايا 
االجتماعية والسياسية، قال: قدمنا، نحن فرقة رحالة، 
الكثير من االقتراح��ات والتجارب الجمالية المختلفة، 
منها ما هو أس��طوري وما هو فانتازي، وغير ذلك من 
أش��كال مس��رحية واقتراحات جمالي��ة، ولكننا وجدنا 
ربما من��ذ »أحداث العراق« أن الواق��ع العربي أصبح 
أكثر تراجيدية ومأساوية من الكثير من التراجيديات 
التي قرأناها وش��اهدناها لس��وفوكليس وشكسبير 
وغيرهما. وأش��ار إل��ى أن فرقة »رحال��ة« قررت منذ 
تلك اللحظة، وحيال مأساوية الواقع العربي، أال تعود 
إلى تقديم المأساة، وقد شبع منها المواطن العربي 

الذي امتأل بالخيبات وبالموت العبثي.

لمعالج��ة  األنس��ب  أن  رأوا  وفرقت��ه  أن��ه  وأض��اف 
مث��ل ه��ذا الواقع هو الس��خرية المري��رة، مؤكدا أن 
التراجيدي��ا الت��ي تح��دث على الخش��بة أق��ل بكثير 
مما يحدث ف��ي الواقع. تابع مخ��رج ومؤلف العرض: 
ال ب��د أن نعت��رف بأن المس��رح العربي ف��ي معظمه 
لم يس��تطع خ��الل 30 عام��ا خلق جمه��ور حقيقي، 
وم��ا زلنا ندور في فلك الع��روض المهرجانية، ورغم 
أهمية المهرجانات فإنه��ا لم تنجح في خلق جمهور 
دائ��م، لذلك فكرنا في تقديم مقترح جمالي بس��يط 
وقريب م��ن الجمهور، يصل إلى البس��طاء. وقال إن 
البساطة ال تعني المباشرة، وضرب مثال بقول غسان 
كنفاني »ليس بالضرورة أن تكون األش��ياء العميقة 
معق��دة، كم��ا لي��س بالض��رورة أن تكون األش��ياء 
البس��يطة سطحية«، مش��ددا على أن جوهر العملية 
المس��رحية هو أن نقول األش��ياء العميقة ببساطة. 
وردا عل��ى س��ؤال ح��ول مفارقة ح��دوث العرض في 
مدينة خيالية وكونه يس��تعين بأغاني الش��يخ إمام 
ويتوج��ه للمواطن األردني.. والمس��افة التي يمكن 
أن يرى خاللها المتلقي العرض، أجابت نهى سمارة: 
التغيير يحدث بالتراكم، والعرض ببساطته يصل إلى 
المشاهد ويغير فيه، والمسرح بشكل خاص من أكثر 
األدوات المؤثرة في المجتمع، عبر التجارب المختلفة 

والمتراكمة، فالمسرح عمود أساسي في التغيير.
وع��ن دوره��ا في الع��رض، قالت إنه��ا أول مرة 
تعم��ل مع حكيم ح��رب، وإنها اس��تمتعت كثيرا 
بالعم��ل معه، وإنه��ا تفخر بأن تك��ون من بين 

المشاركين في العرض.

»جنونستان«.. كوميديا أردنية سوداء 

كتب - محمود الحلواني

حكيم حرب: الواقع العربي بات تراجيديا أكثر مما يحدث على الخشبة



7

العدد الخامس

العربى 14 - 1 - 2019

ضمن فعالي��ات الدورة الحادية عش��رة لمهرجان 
المس��رح العربي المقامة حاليا في القاهرة، التقى 
جمه��ور المهرج��ان وأس��رة العرض المس��رحي 
»ليلك ضحى« الذي يناقش في موضوعه اللحظة 
الراهنة، ويش��تبك م��ع المجتمع العرب��ي بكل ما 
يحمل��ه من آم��ال وطموحات ومش��كالت، ويفجر 
ف��ي نهايته إش��كالية مغايرة عن تل��ك النهايات 
الش��اعرية م��ن انتص��ار للخير على الش��ر أو فيما 

يسمى اصطالحا بالعدالة الشعرية.
وقال كاتب ومخرج العرض الفنان غنام غنام خالل 
المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر أمس األحد 13 
يناير الحالي، إن العرض تم تقديمه في مصر من 
قب��ل خالل مهرج��ان القاهرة للمس��رح التجريبي 
والمعاص��ر، على خش��بة مس��رح الهناج��ر وقوبل 
وقتها باستحس��ان نق��دي وإقبال جماه��ري، لما 
يطرحه من قضايا تتعلق باإلرهاب الذي تمارس��ه 

الجماعات المتطرفة على اآلمنين في كل مكان.
وفي رده على إش��كالية العالقة وتداخلها ما بين 
المؤلف والمخرج، أجاب غنام قائال: ليس��ت هناك 
إش��كالية تُذكر، وم��ا يحدد ذلك األم��ر هو مدى 
نج��اح العمل ف��ي النهاية من عدم��ه لدى عرضه 
عل��ى الجمهور، فهو ما يكش��ف هل كانت العالقة 
بالفعل ناجحة وتستدعي التعاون مرة أخرى أم ال، 
فالمس��ألة في جوهرها هي عالقة تبادلية ما بين 

اإلبداعين؛ إبداع المؤلف وإبداع المخرج.
وش��كر غنام المس��رح الحديث بالش��ارقة الجهة 
المنتج��ة عل��ى تبنيها للع��رض، وتع��اون الفرقة 

المسرحية معه للخروج بالعمل على أكمل وجه.
وأش��ار غنام إلى أن النص يمشي في حقل ألغام، 
إال أن��ه يمش��ي بدق��ة، ويحوم حول تل��ك األلغام 
الموقوت��ة دون أن ينفج��ر في��ه أحده��ا، إذ على 
المب��دع أن يمتلك الوعي ال��ذي يؤهله ألن يكون 
مش��روعا مبش��را، ومنارة تهدي م��ن يأتي بعده 
ليس��ير على خطاه، وليس مش��روعا استش��هاديا 

يتسبب عمله الفني في مقتله.
وأض��اف غن��ام أن��ه توقف كثي��رًا لتأم��ل ظاهرة 
اإلرهاب، وفك��ر في كيفية تقديمه��ا ومواجهتها 
فنيا، حتى س��نحت له الفرص��ة حينما قرأ خبرا في 
إح��دى الجرائد حول انتحار زوجين س��وريين قبل 
دخول داع��ش بلدتهما، هربا من األس��ر وإنقاذا 
للزوجة م��ن االغتص��اب، وقبل وفاة ال��زوج كتب 
رس��الة تش��رح أس��باب االنتحار، وهو ما دفع غنام 

لصياغ��ه هذه القصة في عمل مس��رحي وبالفعل 
أنجزه في عام واحد، وأرس��له إلى مسابقة الكتابة 
ف��ي األردن قب��ل إغالق ب��اب التقدي��م بيومين، 
وكان��ت المفاج��أة أن النص فاز بالجائ��زة األولى 

مناصفة.
وذكر أن هيئ��ة يابانية مهتم��ة بمناطق الحروب 
والصراع��ات اقترحت عليه ترجمة النص، ونظمت 

له ندوة كبيرة بطوكيو.
وتاب��ع غنام: العرض يتحدث ع��ن الموت ويأخذنا 
بسالس��ة ورومانس��ية إلى ذلك المصي��ر المفجع 
لقص��ة زوجين هما »ليلك وضحى« اللذان درس��ا 
الموسيقى والمسرح وذهبا إلى بلدة نائية بهدف 
تعلي��م أبنائهم��ا، إال أن األمور تنقلب رأس��ا على 
عق��ب بعد دخول داع��ش لتلك البل��دة ليحاكموا 

الزوجين وينتهي األمر بانتحارهما.
واس��تطرد غنام: نناقش تح��والت المجتمع الذي 
يرب��ي بداخل كل واح��د إرهابيا صغي��را، فاألمور 
الداعش��ية هنا ليس��ت في ذلك التنظيم المسلح 
قدر ما هي في السلوكيات واألخالق والممارسات 
الحياتية، وبالتالي يحضر الموت هنا في كل دقيقة 

حتى نبشر بالحياة، فمن الموت تولد الحياة.
وف��ي إجابت��ه عن تس��اؤل ح��ول عالق��ة الثنائية 
المتقابلة ف��ي عناوين نصوصه، أجاب أن العنوان 

دوما تابع للنص، وليس سابقا عليه، فقد يفكر في 
أحد العناوين لمدة أسبوع كامل حتى يستقر على 
المس��مى النهائي، وأنه يحب مسألة االشتباك مع 

الجمهور في منطقة التلقي والتأويل.
وتابع: ألن األشياء تُعرف بتضادها أعمد دوما إلى 
مس��ألة التقابل والتضاد، وهو م��ا يطرحه النص 
من خ��الل ثنائية الحياة والموت التي تس��ري في 

أوصال العمل.
واس��تطرد مؤكدا أنه تأثر بأعم��ال الكاتب الكبير 
غس��ان كنفان��ي وخصوص��ا روايت��ه »رج��ال في 
الش��مس« التي يهرب فيها مجموعة من الرجال 
في خزان متنق��ل ويموتون بداخله نتيجة الحرارة 
المرتفعة، لتتجلى المقولة التي صارت أيقونة بعد 
ذلك على لس��ان الس��ائق وهو يرم��ي جثثهم في 

القمامة »لماذا لم يدقوا جدران الخزان«.
وتابع قائ��ال: ه��ذه المقولة أح��اول تحقيقها في 
أعمال��ي من خ��الل الدق المس��تمر عل��ى جدران 
عقل الجمهور حتى تتفتح بالوعي والفهم وإدراك 

المخاطر.
وردا على تساؤل عن تكسير آلة العود في كل ليلة، 
أجاب بأنه ش��اهد فيديو على اإلنترنت لمجموعة 
من داعش اقتحمت مكانا وقامت بتكس��ير الكثير 
م��ن اآلالت الموس��يقية، وهو ما ع��ده »مذبحة« 
للجم��ال والف��ن تس��اوي المذابح اإلنس��انية في 
جرمه��ا وبش��اعتها، ولذل��ك أراد أن يخل��ق تلك 
الصدمة للجمهور حتى يستنهض همته ويخرجه 

من ذلك التردي الذي وصلنا إليه.

»ليلك ضحى«..

كتب – باسم عادل

تحوالت المجتمع الذي يربي داخلنا إرهابيا صغيرا

غنام غنام: النص بمثابة 
»دق على جدران الخزان«
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 الكوميديا ونظريات الضحك
 ندوة يسيطر عليها »الكسار«

تناولت الن��دوة الثالثة للمؤتم��ر الفكري »نقد 
التجرب��ة.. همزة وصل/ المس��رح المصري في 
نص��ف ق��رن 1905 إل��ى 1952« الكثير من 
األبح��اث في المح��ور األول الذي حم��ل عنوان 
»الكوميديا والمونودراما المصرية.. أش��كالها، 
تطوره��ا، خطابه��ا«، وكان��ت جلس��تها األولى 
تندرج أبحاثها تحت المحور الفرعي »الكوميديا 

في المسرح المصري ونظريات الضحك«.
أدار الندوة د. حس��ن عطي��ة، رئيس المهرجان 
القومي للمسرح المصري وأستاذ الدراما والنقد 
بالمعه��د العال��ي للفنون المس��رحية وعميده 
األس��بق، وق��دم أبحاث هذه الن��دوة أحمد عبد 
ال��رازق أبو الع��ال، الناقد المس��رحي، ود. أحمد 
نبيل، أس��تاذ الفنون المسرحية المساعد بكلية 
تربية نوعية جامعة عين ش��مس، وعبد الكريم 
الحج��راوي، باحث دكتوراه بكلية اآلداب قس��م 

لغة عربية بجامعة القاهرة.
أبو العال: يجب وضع النصوص 

المسرحية عند تحليلها في سياقها 
التاريخي والسياسي

تح��دث أحم��د عبد ال��رازق أبو الع��ال عن بحثه 
ال��ذي كان بعن��وان »الكوميدي��ا في المس��رح 

المصري قبل عام 1952/ علي الكس��ار وأمين 
صدقي نموذج��ا«، بأنه وجد صعوبة في إكمال 
بحث��ه لقل��ة الدراس��ات التي تغ��وص في هذه 
الفت��رة. وأض��اف أنه وجد جزءا م��ن ضالته من 
خالل مراجع وكتب »المركز القومي للمس��رح«، 
وأش��ار إلى أنه في اهتمامه األساس��ي للمسرح 
يتوجه للنصوص المس��رحية، مم��ا جعله يلجأ 
للجانب التطبيقي لنقد التجربة، وليس س��ردها 
أو وضعه��ا كم��ا كان��ت موجودة في الس��ابق، 
ووضعها تحت المجهر النقدي ما لها وما عليها، 
واس��تعان بأربعة نصوص ألمي��ن صدقي من 
أصل 28 نصا ألفهم لعلي الكس��ار، وهي: اسم 
اهلل عليك، أحالمهم، البربري في الجيش، دولة 
الح��ظ، وكل واحد منه��م كان يعكس مظهرا 
للتطوير الذي أراده صدقي، وأكد على أنه وضع 
هذه النصوص في س��ياقها التاريخي المرتبط 
باألح��داث السياس��ية، والمتغي��رات التي برزت 
على الس��احة في تلك الفترات كان الفارق بين 

كل عرض وآخر سنة تقريبا.
وتح��دث أب��و الع��ال ع��ن اإلرهاص��ات األول��ى 
للكوميديا في مصر خالل القرن التاس��ع عش��ر، 
ركز فيها على ثالثة تواريخ األول 1815، عندما 
كتب د. علي الراعي عن السائح اإليطالي بلزوني 

الذي جاء إلى مصر وس��جل بعضا مما ش��اهده 
م��ن تمثي��ل الفناني��ن الجوالي��ن المعروفين 
باسم المحبظين لمس��رحيتين قدمتهما فرقة 
ش��عبية مصرية كانتا كوميدي��ا انتقادية تنتزع 
موضوعه��ا م��ن الواقع الحي المحي��ط، والعام 
الثاني 1834، ووصف فيه المستش��رق إدوارد 
ويلي��ام لي��ن الممثلي��ن الكوميديي��ن الذين 
رآهم بأنهم يس��مون »المحبظون« ويقومون 
بمس��رحيات هزلية متواصلة تثير االس��تهزاء، 
والثال��ث 1870 وه��ي الفت��رة التي ب��دأ فيها 

يعقوب صنوع الكتابة للمسرح.

ال يجوز نفى القيمة الداللية والجمالية 
عند دراسة النص المسرحي

أكد أبو العال على أنه أثناء الدراس��ة كان يحاول 
البح��ث ع��ن دور ه��ذه الكوميديا عل��ى الواقع 
المص��ري؛ فاإلبداع يعتمد عل��ى قيمتي داللية 
وجمالي��ة، وال يمكن أن تج��ور قيمة على قيمة 
أخ��رى، وق��ال: »لو توجهن��ا لنظري��ة الضحك، 
فأفالط��ون ق��دم وجهة نظ��ر ع��ن الكوميديا 
تؤكد أنها تقوض دعائ��م جمهوريته، ويقضي 
على هذه الكوميديا ويتلفها، ويمكن أن تكون 
أداة ض��د الح��كام، وإذا كان أفالطون هو األب 

سلوى عثمان 
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الحقيقي لميدان الضحك إال أنه طرق هذا الباب 
لي��س من أجل تبجيل الكوميديا وإنما من أجل 

التحذير منها لتأثيرها الشديد على المجتمع«.
وع��ن أمي��ن صدق��ي وعلي الكس��ار ق��ال أبو 
العال إن صدق��ي ظهر بوصف��ه مؤلفا لم يكن 
مؤلفأ خالصا بل كان يع��رب أو ينقل الفودفيل 
الفرنس��ي، وه��ذه األعم��ال تثب��ت م��ن خالل 
التحليل، من وجهة نظره، بعد ربطها بالس��ياق 
التاريخ��ي ف��ي تلك الفت��رة، وكان��ت مصر تمر 
بأحداث رهيب��ة جدا في هذا الوق��ت، ووجد أن 
المس��رح الكوميدي خرج م��ن الكباريهات، ولم 
يتفاعل مع هذه األحداث السياس��ية التي كانت 
تمر بها مصر، فكانت الكتابات تقف على يس��ار 
الح��راك السياس��ي ألن هدف��ه األساس��ي كان 
اإلضحاك وكوميديا الهزل، وإرضاء اإلنجليز في 

تلك الفترة.
النصوص كانت ما بين إرضاء اإلنجليز 

وسلطة الرقابة
أك��د أبو الع��ال على أن ما قدم ف��ي تلك الفترة 
رغم مواالته لإلنجليز كان يواجه برقابة شديدة 
وكانت تح��ذف الكثي��ر من الجم��ل، وتمنعهم 
م��ن الغناء مم��ا دفع أمي��ن صدق��ي إلى عمل 
إيماءات للحديث عن العم��ال في أحد األعمال، 
ول��م يتعاطوا مع أي من مش��كالت المصريين، 
وظل يؤكد في أكثر من موضع على أن المسرح 
الكومي��دي كان يعتمد عل��ى اإلضحاك والهزل 

والتسلية في األشكال التي قدمها.
د. أحمد نبيل: الدراسة الوصفية كانت 

هي المالئمة البحث
وتحدث د. أحمد نبيل عن »الشخصية النمطية 
وتح��والت الحكاي��ة ف��ي مص��ر.. عثم��ان عبد 
الباس��ط نموذج��ا«، وب��دأ بتس��اؤالت البحث 
وه��ي: إلى أي مدى تتس��ق ش��خصية »عثمان 
عبد الباس��ط« عن��د كل من »أمي��ن صدقي« 
و»بدي��ع خيري«؟ إل��ى أي مدى يرس��م الكاتب 

نم��وذج »البرب��ري« بم��ا يتناس��ب م��ع قدرة 
الممثل وطبيعة شخصيته؟ إلى أي مدى يمكن 
أن يس��يطر الممث��ل الكومي��دي عل��ى األفكار 

المطروحة داخل النص؟
وأضاف نبيل أن دراس��ته تنتمي إلى الدراسات 
الوصفية التي تستهدف دراسة شخصية عثمان 
عبد الباس��ط في كتابات أمي��ن صدقي وبديع 
خيري المس��رحية، ولجأ لذلك لمالءمته طبيعة 
الدراس��ة، وتمثل مجتمع الدراسة التحليلية في 

تحليل عينة عمدية من األعمال المس��رحية 
الت��ي قدمته��ا فرق��ة الكس��ار ألمي��ن 

صدق��ي، وبدي��ع خيري ف��ي الفترة 
م��ن 1920 م: 1929 م، حيث 

مس��رحيات  ث��الث  ش��ملت 
منهما، وهي  كاتب  لكل 
صدقي:  أمي��ن  روايات 

»البرب��ري ف��ي الجيش«، 
و»دول��ة  تفاه��م«،  و»س��وء 

الح��ظ«، ورواي��ات بدي��ع خيري: 
»مفي��ش منها«، و»قاض��ي الغرام«، 
و»الغول«، وحدد تلك الفترة الزمنية 

لدراستها من مس��رح »الكسار« 
لع��دة أس��باب منه��ا تعتب��ر 

أكثر  العش��رينات  حقب��ة 
الفترات ازدهارا لمسرح 

والظه��ور  »الكس��ار«، 
»يوس��ف  لمس��رح  الق��وي 

وهب��ي« – فيما بع��د - وتقديمه 
للتراجيدي��ا الراقية، وإقبال الجماهير 

عليه��ا، وانتع��اش مس��رح الكباريه في 
الثالثينات في مواجهة المسرح الميلودرامي 

والتراجيدي والكوميدي والهزلي.
الحركة المسرحية عانت من الرقابة

تطرق د. نبيل لظروف نشأة الحركة المسرحية 
ف��ي تل��ك الفترة، ث��م تحدث عن المس��رح في 

ظل س��طوة الرقابة، وأكد على أن الرقابة على 
المس��رح – ف��ي تلك اآلون��ة - كانت ش��ديدة 
والف��رق  المس��رحي  الكات��ب  عل��ى  القس��وة 
المس��رحية فلم تس��مح الرقابة بالتعرض بأي 
ش��كل من األش��كال إل��ى القضايا السياس��ية، 

والحكم، واالحتالل، والدين.
عثمان عبد الباسط كانت شخصية 
متطابقة بين أمين صدقي وبديع 

خيري
وع��ن تح��والت الحكاي��ة في المس��رح 
قال نبي��ل إنه رصد ه��ذا التحول، 
وكذل��ك س��عى للكش��ف عن 
واالختالف  االتس��اق  مدى 
في ش��خصية »عثمان 
عب��د الباس��ط« عن��د 
كل م��ن »أمي��ن صدقي« 
و»بدي��ع خي��ري« م��ن حيث: 
رس��م الش��خصية دراميا، والقدرة 
على تح��ول الحكاية في المس��رحية، 
وآلي��ات الفكاه��ة الت��ي انتهجتها 
القضاي��ا  وأه��م  الش��خصية، 
وذل��ك  طرحته��ا،  الت��ي 
لإلجابة على تس��اؤالت 
الدراس��ة والتحقق من 

فرضياتها.
آليات الفكاهة تعددت 

واستخدمت بغزارة في 
النصوص المسرحية

ث��م توج��ه نبي��ل بحديث��ه ع��ن أن آليات 
الفكاهة في المسرح المصري تعددت في تلك 
الحقب��ة من تاريخ��ه، واعتم��دت الفكاهة على 
أسلوب الكاتب في تحوالت الحكاية داخل البنية 
الدرامي��ة، واللغة المس��تخدمة كآلية للفكاهة، 
وكان أهمها الش��خصية النمطية، واالس��تنتاج 
الخاط��ئ، والتنك��ر والتخف��ي، والمبالغ��ة ف��ي 
تضخيم األمور، وعدم منطقية المواقف والحوار، 
كما أنه كانت تس��تخدم اللغة كآلية من آليات 
الفكاهة من خالل استخدام السباب، والتالعب 

اللفظي، واللهجات، والنكات، والسجع.
أهم نتائج البحث تعلن تشابه 

استراتيجية صديق وبديع في الكتابة
وأنهى نبي��ل حديثه بأهم نتائ��ج بحثه ومنها 
اعتم��اد كل من »صدق��ي، وبديع« على بعض 
االس��تراتيجيات ف��ي تح��والت الحكاي��ة داخل 
بني��ة النص، وم��ن أهم تلك االس��تراتيجيات: 
وحي��ل  األدوار  وتب��ادل  الخاط��ئ  االس��تنتاج 
التخف��ي والتنك��ر، باإلضافة إل��ى المبالغة في 

أحمد نبيل

والعال
د أب

أحم
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تضخي��م األم��ور، وع��دم منطقي��ة المواق��ف 
والحوار، واألزجال التي جاءت بسيطة وارتبطت 
ببني��ة الن��ص، وعب��رت ع��ن الحالة النفس��ية 
للش��خصية، واألمثال الش��عبية الت��ي زخر بها 
مس��رح »بديع« بصورة كبيرة، ولم تخل أعمال 
»صدق��ي، وبدي��ع« م��ن تلك االس��تراتيجيات 
الت��ي تعتبر ثوابت في النص المس��رحي، وقد 
وظفت تلك االستراتيجيات لسببين رئيسيين، 
أولهما: تطوير الحكاي��ة في النص، وثانيهما: 
إث��ارة الفكاهة حتى وإن جاء ذلك على حس��اب 
تماسك البنية الدرامية للنص، وعادة ما يسعى 
الكات��ب إلى أن ينال البطل المكافأة في نهاية 
المس��رحية نتيجة حسن خصاله، ففي »قاضي 
الغ��رام« مثال يعي��ن »عثم��ان« متصرفا على 

مدينة سمرقند.
كما أكد نبيل على أن الدراس��ة عكس��ت وجود 
اتساق كبير بين شخصية النمطية »عثمان عبد 
الباس��ط« عند كل من »أمين صدقي« و»بديع 
خيري«، ويمكن أن نفسر ذلك بعدة احتماالت، 

أولها: أن الكاتب المسرحي كان يعي جيدا 
طبيعة ش��خصية »الكسار« وإمكانياته 

فألبس  الجسدية، وقدراته كممثل 
بم��ا  »البرب��ري«  ش��خصية 

وثانيه��ا:  مع��ه،  يتناس��ب 
الممث��ل  س��يطرة 
الكومي��دي البطل على 

األف��كار المطروح��ة داخل 
النص من��ذ لحظة والدته على 

ي��د الكاتب، وتحكم��ه في إمكانية 
التغيي��ر والح��ذف واإلضاف��ة بما يراه 

وقدرات��ه،  ش��خصيته  لطبيع��ة  مناس��با 
وثالثه��ا: خش��ية الكات��ب المب��دع أن يقدم 

ش��خصيات مغاي��رة لم��ا اعت��اد عل��ى تقديمه 
للجمه��ور، ورابعه��ا: ارتب��اط الفودفيل بآليات 
محددة في البني��ة الدرامية والفكاهة ال يمكن 
للكاتب الخروج من دائرتها، والخشية من عدم 

تقبل الجمهور لما هو جديد.
أسباب انتشار الكوميديا

وتح��دث عب��د الكري��م الحج��راوي ع��ن بحثه 
»المسرح الكوميدي في النصف األول من القرن 
العش��رين في ض��وء نظريات الضح��ك«، قائال 
إن المس��رح الكوميدي في تل��ك الفترة ما قبل 
الحرب العالمية تحديدا ش��هد رواجا كبيرا جدا، 
نظرا ألسباب خاصة وأخرى عامة، الخاص منها 
أنه كان هناك س��يطرة من قبل فرقة إس��كندر 
ف��رح ومطربها س��المة حج��ازي، وم��ع الخالف 
بينهم��ا ظه��رت الف��رق األخ��رى وأتيحت لهم 
فرصة الظهور، كم��ا ظهر كتاب كبار وممثلون 
احترف��وا الكوميديا، ومن األس��باب العامة أمر 
متعل��ق بطبيعة المواطن المص��ري، المعروف 

بميله للثقاف��ة والضحك، وهذا م��ا تحدث عنه 
الكثير من المؤرخين ومنهم ابن خلدون.

وأضاف الحجراوي أنه تن��اول في بحثه األنماط 
المسرحية المختلفة للكوميديا ومنها الفصول 
الضاحكة، والفودفيل، والفرانكو أراب، وتناول 
ه��ذه األنواع م��ع التع��رج عل��ى نظريات 
الضحك. وأض��اف أنه يمك��ن تناولها 
وه��ي  فئ��ات  ث��الث  خ��الل  م��ن 
نظري��ات التف��وق والس��يطرة 
وتنض��وي تحته��ا نظريات 
أفالط��ون  م��ن  كل 
وبرجس��ون،  وهوب��ز 
م��ع وج��ود تمي��ز خاص 
بكل منهما ف��ي نظريته عن 
التناق��ض  ونظري��ات  الضح��ك، 
ف��ي المعن��ى ومن أقطابها أرس��طو 
وكانط وشوبنهور، ونظريات تمزج بين 
التفوق والتناقض في المعنى ومن أقطابها 
أفالط��ون وكيركجورد وكذلك برجس��ون الذي 
له نظرية في الضحك أطلق عليها اس��م نظرية 

»اآللية«.
علماء النفس كان لهم باع في 

النظريات المتعلقة بالضحك
وأكد عل��ى أن علماء النفس قدم��وا الكثير من 
النظري��ات المتعلقة بالضحك، فيربط »جميس 
س��لي« عال��م النف��س بي��ن الضح��ك واللعب 
فيم��ا يع��رف بنظرية »م��زاج اللع��ب«، واعتبر 
»سيجموند فرويد« الضحك آلية نفسية دفاعية 

في مواجهة العالم الخارجي المهدد للذات.
ثم توجه بحثه عن برجس��ون وقال إن الضحك 
لدي��ه مرتبط بالخي��ال، الخيال ال��ذي يكثر في 
المجتمعات التي تؤم��ن بالغيب، مثل المجتمع 
المص��ري ذي العاطفة المتطرف��ة في الضحك 
والح��زن وليس جامدا في عواطف��ه مما يجعله 

أميل للضحك والبكاء.

وق��ال الحجراوي إن برجس��ون يرى أن المجتمع 
ينتقم عن طري��ق الضحك للحريات التي أخذت 
من��ه، وليس هناك حرية أكبر من حرية الوطن، 
فبفقدانه��ا يفقد المرء جمي��ع الحريات األخرى، 

فال يجد المرء أمامه سوى سالح الضحك.
وظيفة الضحك بالمسرح تجمع بين 

الترويح عن النفس والمقاومة
وانتق��ل الحجراوي لوظيف��ة الضحك في الفترة 
من 1905: 1952 بالمس��رح الكوميدي كانت 
التروي��ح عن النف��س، باإلضافة إل��ى المقاومة 
الت��ي ذكرناها، فالمس��رح الكومي��دي في هذه 
الفت��رة كان لون��ا عميق��ا من أل��وان المقاومة 
بالحيلة، ونوعا من التنفيس، ف�«الضحك له دور 

في السلوك التنفيسي«.
ورب��ط الحج��راوي بي��ن آلي��ات الضح��ك عن��د 
برجس��ون وما وجد بالمسرح الكوميدي في تلك 
الفترة، وقال إن المسرح المصري كان به القافية 
والتنكي��ت، وكرة الثل��ج، والمح��اكاة التهكمية، 
والتهك��م، والنقائ��ص األخالقي��ة، والفكاه��ات 
والغب��اء،  الجه��ل  عل��ى  والضح��ك  اللفظي��ة، 
والنقائص األخالقية، وقد حدد برجس��ون ثالثة 
ش��روط للضحك أولها أنه ال ش��يء هزلي خارج 
ما هو بش��ري، والش��رط الثاني غي��اب االنفعال 
أو الش��عور العاطفي فالالمباالة هي بيئة الهزل 
الطبيعية، والشرط الثالث أننا ال نتذوق الضحك 
إن ش��عرنا أننا وحدنا. ويرصد برجسون اآلليات 
التي تولد الضحك في كتابه التي تعود كلها إلى 
التصلب مهما اختلفت أش��كالها فكل تقليد من 
ش��خص سوي للتش��ويه قد يولد الضحك، وكذا 
المبالغ��ة الهزلي��ة، والتك��رار الهزل��ي للمواقف 
واإلشارات والكلمات، وكذا قلب األدوار، وتداخل 
السالسل وما ينتج عنها من لبس ويولد مفارقات 
مضحكة، وهو ما يعني أنه أثبت وجود تشابهات 
بين نظرية برجس��ون وما احتوته المس��رحيات 

الكوميدية المصرية.

حلجراوي
ا
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الندوة النقدية لمسرحية »نساء بال مالمح«

الرجل كأداة لقهر المرأة

تضمنت الجلس��ة النقدية لمس��رحية »نس��اء بال 
مالمح« التي عرضت مس��اء أمس األحد بالمسرح 
القومي ضمن عروض المسار األول »جائزة سمو 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة« 
للمهرج��ان العربي للمس��رح في دورت��ه الحادية 
عش��رة، وأدار الندوة األس��تاذ جوان جان والناقد 
محم��د بهجت، وفري��ق عمل المس��رحية ومنهم 
الفنان األردني عل��ي عليان، والفنانة أريج دبابنة، 
والفنانة رناد ثلجي، والفنانة حال طوالبة والكاتب 
عبد األمير شمخي، والمخرج إياد شطناوي، وعقب 
عل��ى العرض  الناق��د محمد بهج��ت، وذلك بعد 
انتهاء العرض مباش��رة وبحضور مجموعة كبيرة 
من الفنانين، الذين قاموا بعمل مداخالت كثيرة 

تناولت موضوع القهر ضد المراة.  
وأش��اد أح��د المتحدثين خ��الل الن��دوة النقدية 
بصناع العرض المسرحي والمخرج إياد شنطاوى، 
حيث قال إن المخرج في أعماله المس��رحية التي 
قدمها وهي »نس��اء بال مالم��ح« و«ظالل أنثى« 
و«حري��ر آدم«، يهت��م بالم��رأة وفك��رة الس��جن 
األبدي المفروض على األنثى منذ الجاهلية وحتى 

وقتنا هذا، وإن ما شاهده اليوم يشبه الحلم. 
وقال اإلعالمي الكويتي مفرح الش��مري: »أش��عر 
اليوم أننا استمتعنا بشكل جميل وبمجموعة من 
الممثلي��ن الكب��ار وما قدموه الي��وم، وأن الرؤية 
التي ش��اهدناها اليوم والتي كتبه��ا الفنان علي 
العلي��ان وهي رؤي��ة مختلفة ع��ن النص األصلي 

الذي كتبه عبد اهلل األمير. 

 فيم��ا أش��اد الدكت��ور يوس��ف الحم��دان بصناع 
العمل حي��ث قال أحيي المس��رح الح��ر في تبني 
قضاي��ا الم��رأة، مضيف��ا: كنت أتمن��ى أن تكون 
القراءة بالعرض المس��رحي، هي ق��راءة في قلب 
االش��تغاالت المعملية بالعمل المسرحي، وليست 
األدبي��ة التي تقترب من منطقة الس��رد أكثر من 

منطقة الفعل. 
تحويل النص إلى قضية اجتماعية

وق��ال عبد األمير ش��مخي مؤلف الن��ص في رده 
على المتحدثين، إن عملية قتل الطفل في النص 
األصل��ي هي عملي��ة غي��ر موجودة وإن��ه عندما 
تقتل النس��اء يقتل بالتالي الطفل الذي بداخلها، 
المعادل��ة كان��ت أن يخرجه��م إل��ى العالم حتى 
يستقطب الذين هربوا من الرجال، والذين كانوا 
أب��ا له��ذا الطف��ل، وأن قضية قت��ل األطفال هي 

قضية قتل إعداد النص وليس النص األصلي. 
وأوضح الشمخي أنه بالنسبة لقضية األخت وأنها 
تزوجت صديق األخ، فقد حولت النص إلى قضية 
اجتماعية، وأن��ا غير مهتم بالقضاي��ا االجتماعية 
الباحت��ة، وعملي ذاهب إلى مناط��ق أخرى وهذه 
رؤية فريق العمل الذي من حقه أن يأخذ نصوصا 
عميقة ويش��تغل عليه��ا وهذا حقه��م وال خالف 
عليه، والحقيقة أن األخت كانت بالسجن وتعاقب 
عليه��ا الس��جانون باالغتصاب حت��ى حملت، فأنا 
ال أتح��دث عن الم��رأة إنما أتحدث عن اإلنس��ان 
المنس��حق وال أتحدث عن قهر الرجل للمرأة، إنما 

الرجل ف��ي العرض هو أداة للقهر وكل الممثلين 
داخل العرض هم مجموعة من الضحايا. 

حي��ث أقول ف��ي بعض جم��ل الن��ص »نحن نلد 
الشعوب والشعوب ليس لها آباء«. 

المسرح لكل الناس 
وق��ال المخرج إي��اد ش��طناوي ف��ي تعقيبة على 
الندوة: في الحقيقة اس��محولى أن أش��كر فريقي 
الذي تعب معي في الفترة السابقة، وفي االشتغال 
على هذا النص. وفي الحقيقة، إن نص »نساء بال 
مالمح« من النصوص التي تس��تهويني، وإن من 
يقرأ نص »نساء بال مالمح« يجد أن كل سطر فيه 
يحتاج إلى مس��رحية، فهو نص زخ��م جميل جدا 
وبه صور رائعة وتش��عبات طويلة، وقد نس��تطيع 
تقدي��م الن��ص لمدة ث��الث س��اعات، ولكن من 
وجه��ة نظري كمخ��رج أعمل على مس��ألة الفعل 
على خش��بة المس��رح أكثر من السرد، األمر الذي 
يمن��ح بع��ض المس��احات التي تت��رك للممثلين 
حرية الحركة، والتي تنعكس على بساطة العرض 
المس��رحي، عن طريق استخدام مفردات بسيطة 

جدا. 
وفي النهاية يقول: المس��رح لكل الناس للمثقف 
وغي��ر المثقف. العرض به رس��ائل كثيرة جدا وأنا 
م��ع كاف��ة وجهات النظ��ر التي ت��م طرحها، وقد 
اس��تطاع أن يفتح كل هذه النقاش��ات، وكل هذه 
المداخ��الت، وأعتقد أن العرض نجح اليوم، ولكم 

كل المحبة.
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 مس��رحية »نس��اء بال مالمح« التي أعدها دراميا 
الفن��ان علي عليان عن نص لعبد األمير ش��مخي 
وأخرجه��ا إي��اد ش��طناوي، تتناول قضي��ة القمع 
والقه��ر على اخت��الف مس��توياتهما.. من خالل 
نموذج القمع الذي يمارس��ه الذكور على النساء.. 
وتزخر ثقافتنا الش��عبية العربية بعشرات األمثال 
والحكايات التي تؤس��س لفكرة تهميش المرأة 
والتقليل من شأنها منذ مولدها كما يشير المثل 
الش��عبي القائل »لما قالوا ده ولد اتشد ضهري 
واتسند.. ولما قالوا دي بنية مالت الحيطة عليا« 
أو ربما وقعت الحيطة عليا.. ومرورا بأمثال أخرى 
كثيرة »اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24«.. »وضل 
راج��ل وال ضل حي��ط«.. وربما س��اهمت المرأة 
العربية نفسها، الجدة فاألم والزوجة، في ترسيخ 
هذا التمييز وتنشئة الذكور منذ نعومة أظفارهم 
عل��ى أن يكونوا طغ��اة في المس��تقبل.. فالولد 
الذكر ل��ه عادة حريات ال تحل��م الفتاة بالوصول 
إليه��ا.. وإذا ع��رف عن��ه االعوجاج ف��ي الخُلق أو 
مغازل��ة الفتي��ات ُأخذ األمر على محم��ل الدعابة 
وربم��ا الفخ��ر بأن ه��ذا الولد ابن أبي��ه أو الولد 
لخال��ه.. أما إذا مارس��ت الفتاة القدر نفس��ه من 
الحري��ة اعتبر األمر فضيحة وعار يس��توجب إراقة 
الدماء.. ونحن في مجتمعنا العربي نتعامل بهذه 
االزدواجي��ة التي تنتمي ف��ي الحقيقة إلى العصر 

الجاهلي وال عالقة لها بالعروبة أو األديان.
والمسرحية تحكي عن قهر الرجال للنساء ولكنها 
ترم��ز كذلك إلى القه��ر االجتماعي والسياس��ي 
والدين��ي، ولي��س قهر الم��رأة إال مجرد قش��رة 
لتمري��ر الكثير م��ن األفكار السياس��ية والحديث 
عن الطغيان واالنفراد بالحكم ووأد اإلرادة ودس 
األحالم حية في تراب الواقع.. والحرمان حتى من 

األمل في غد مختلف.
يبدأ العرض بلوحة موسيقية معبرة صاغها عبد 
الرزاق مطرية وتختل��ط فيها النغمات الحادة مع 
صوت س��ياط التعذيب وصرخات النساء وتستمر 
المقطوع��ة قراب��ة الدقيقتين لتهيئة المش��اهد 

ألجواء العرض القاتمة.. وفي إضاءة خافتة مبررة 
دراميا يدخل أبطال العرض األربعة يحمل الرجل 
الغامض الس��جان سوطه في يده وتحاول النساء 
الثالث المقاومة أو اإلفالت من الضرب والتعذيب 

في حركة مس��رحية اجتهدت الكريوجرافر 
آني ق��رة ليان في أن تب��دو طبيعية 

وتلقائية مع االحتفاظ بجماليات 
الحركة.. وبعدها تسقط النساء 

الث��الث ف��ي القبو المعت��م الذي 
مصم��م  أو  الس��ينوجرافر  ح��رص 

الديكور محمد المراش��دة أن يكتفي 
برموز بس��يطة متك��ررة ه��ي براميل 
الم��اء التي تس��تخدم لتفطيس الوجه 
والتعذي��ب والحب��ال الت��ي تس��تخدم 
للتقييد أو كسياط للتعذيب ثم تتحول 
ه��ذه البرامي��ل والحب��ال ف��ي نهاية 
العرض إلى مراجل تش��ير إلى ضرورة 
تفج��ر الني��ران والثورة عل��ى األوضاع 
المهين��ة.. والديك��ور صم��م ببراع��ة 
ليس��مح بحرك��ة الممثلين ف��ي جميع 
أنحاء المس��رح وكذلك يسمح باختفاء 
البعض خلف البرامي��ل الرتداء بعض 
المالبس أو اإلكسسوارات أثناء مرحلة 
الحك��ي أو البوح.. ونأت��ي إلى النص 
الذي ه��و عم��اد أي عرض مس��رحي 
راٍق ونؤكد أنه مكتوب ببراعة وصدق 
ويعب��ر ع��ن خب��رة مس��رحية كبيرة، 
خاصة إذا عرفنا أن المعالجة الدرامية 
هي لبطل العرض الفنان القدير علي 
عليان.. ولكن تلك البراعة في السرد 
المتدفق والمتنوع واالحتفاظ بإيقاع 
الن��ص طوال ما يقرب من خمس��ين 
دقيقة م��ع إخف��اء لمفاج��آت درامية 
تتكشف شيئا فشيئا مع مرور الوقت.. 
كل ه��ذا ل��م يمنع من وج��ود هنات 
وعالمات اس��تفهام كثيرة تحتاج إلى 

محمد بهجت

نساء بال مالمح
 تعدد مستويات القهر
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مراجع��ة.. فعندما طل��ب الس��جان أن تقوم كل 
امرأة بقتل وليدها بالس��م في الحليب.. لم يكن 
طلب��ه منطقيا أو مقنعا بالنس��بة للكاف��ة.. وإذا 
قبلن��ا أنه يريد قتل الطفل الذي في أحش��اء فتاة 
اللي��ل ألنه س��يولد من س��فاح، وإذا قبلنا كذلك 
مع التحفظ قتل ابن ش��قيقته الذي جاء من دون 
زواج، فلماذا يريد قتل ابنه من زوجته الشرعية؟! 
بينم��ا أزمته��ا في الحي��اة أنه يعامله��ا كالبقرة 
يس��يء معاش��رتها ويريد منها فق��ط أن تنجب 
وترض��ع وتع��ود لإلنج��اب والرضاع��ة.. واألوالد 
بالنس��بة لش��خص مثل��ه مه��ووس بالتس��لط 
والزعامة ع��زوة ومصدر من مصادر القوة فلماذا 
يريد قتل أطفاله؟!.. وكذلك بالنسبة لألخت التي 
حمل��ت من أع��ز أصدقائ��ه دون زواج ثم قام هو 
بقتل الصديق.. لو أنه تركها حتى تنجب سيجلب 
لنفس��ه الفضيحة والعار والتفكي��ر المنطقي في 
مثل ه��ذه الظروف يقضي بقتله��ا قبل اإلنجاب 
أو حملها على اإلجه��اض.. ولكن انتظار الوالدة 
ث��م قتل الطفل تفكير غي��ر منطقي وغير مقبول 
وال يستقيم مع بقية تصرفاته العاقلة في إحكام 

الس��يطرة على ضحاياه.. نتفهم أن الكاتب يريد 
أن يقول على المس��توى الرم��زي إن ذلك الرجل 
الطاغية يقتل المس��تقبل ويهزم كل األحالم في 
الغد.. ولكن على المس��توى الدرامى في حكايتنا 
يج��ب أن تحمل األحداث واألق��وال منطقا يقبله 
المشاهد.. وهناك أيضا غموض في فهم طبيعة 
عالق��ة األخت بالش��خص ال��ذي أحبت��ه وحملت 
من��ه، فف��ي البداية تعاتبه��ا الم��رأة المتحفظة 
وتس��بها بوصفه��ا تحم��ل النجاس��ة – على حد 
تعبيره��ا - والفتاة ال تعترض وال تمانع بل تؤكد 
أنه��ا فخورة بحملها من الش��خص الوحيد الذي 
أحبها وأش��عرها بإنس��انيتها.. ثم يأتي شقيقها 
الس��جان قرب نهاية الع��رض ليخبرن��ا أنه قتل 
زوجها ووضع الرصاصة بين بياض عينيه وأحس 
براحة ش��ديدة.. كل هذا جميل ومعبر؟.. السؤال 
اآلن ه��ل كان الصديق المغدور ب��ه زوجا للفتاة 
أم عش��يقا؟ ألنه إذا كان زوجا فلم أراد ش��قيقها 
قتله؟!.. هي هنات بس��يطة أتصور أن تصويبها 
أو توضيحه��ا لن يتطلب جه��دا كبيرا من المعد 
والمخرج وه��ي على كل ح��ال ال تقلل من قيمة 
العمل الفني وروعة الكتابة المسرحية المشحونة 
بالمشاعر اإلنس��انية.. ونأتي إلى أداء الممثلين 
حي��ث قدمت أري��ج دبابن��ة ورناد ثلج��ي ودالل 
فياض مع علي علي��ان، مباراة أكثر من رائعة في 
التمثيل والحضور المس��رحي المميز. وساعدهم 
جميعا علي ذلك أن النص محفز لوجود مساحات 
من الحكي والب��وح والمونولوجات الطويلة نوعا 
م��ا إلى جانب الحوار المتوت��ر بينهم داخل القبو 

المعتم.
ولنب��دأ بأريج دبابنة التي قدمت نموذجا س��اخرا 
لفتاة الليل المتمس��كة بالحي��اة ولو في لحظات 
قليلة من السعادة التي علمتها التجارب أال تنهزم 
بس��هولة.. وه��ي إنس��انة قوية ترف��ض البكاء 
والمسكنة وتنصح رفيقتها في الحبس البريئة أن 
تتظاهر بالقوة.. وهي رغم تعدد خطاياها تحمل 
نفس��ا إنسانية حانية وتفزع لموت رفيقتها داخل 
الزنزانة.. كما أنها الوحيدة التي تصرخ وتعترض 
وترف��ض اعتذار الس��جان له��م.. ولكنها بحكم 
رغبته��ا في الفرار والتخلص من الموقف الصعب 
تتراج��ع عن ش��جاعتها وتق��رر أن تكتف��ي بحزم 
حقائبه��ا وعندم��ا تجد الطمع في عين س��جانها 
تت��رك أمتعتها لتحزم أمرها ث��م تقترح أن تحزم 
وس��طها لترقص باعتبار أن جسدها هو سالحها 
الفعال في مقاومة القهر واالستبداد ورغم طرافة 
الش��خصية وميله��ا الدائ��م إلى نش��ر الدعابات 
ومعايش��تها الكاملة لما تس��رده م��ن تفاصيل 
مضت في حياتها، فإنها تتحول ببراعة إلى لحظة 
شجن نادرة عندما تتخيل ابنتها المستقبلية وما 

سوف تربيه عليها من خلق وطباع نبيلة.
المعاك��س  النم��وذج  في��اض  دالل  وقدم��ت 

للمرأة ش��ديدة التحفظ الت��ي أجبرتها الظروف 
عل��ى الطاع��ة العمي��اء وتحمل اإلهان��ة اليومية 
واالغتص��اب المتك��رر تح��ت مظلة ال��زواج.. وال 
يكتف��ي الزوج برغبته المحموم��ة والمريضة في 
ض��رب زوجته بل ويصر عل��ى أن يفعل ذلك أمام 
البقرة التي يمتلكها ويعتبرها زوجته األولى ربما 
من باب تحقير الزوج��ة أو ربما كان ذلك حقيقيا 
في مجتمعات تنتشر فيها الس��لوكيات الشاذة.. 
وتبدع دالل فياض في شكواها للبقرة التي تدمع 
عيناها من هول ما ترى وتشعر.. في مشهد بالغ 
الرقة ثم تكون نقط��ة التحول في حياتها عندما 
تهرب البقرة من البيت ويرفض الكائن الحيواني 
ما قبلته هي برضوخ واستسالم وهنا تقرر الهرب 
وتس��قط في أس��ر س��جانها.. وقل��ة حركة دالل 
على المس��رح توافق طبيعة الشخصية المنزوية 
والمقهورة وتعد دليال عل��ى فهم الممثل للدور 

الذي يقوم به.
أم��ا رناد ثلجي التي قدمت نموذج الفتاة الحالمة 
قليل��ة الخب��رات رغم دراس��تها للفلس��فة، فلقد 
اس��تطاعت بدورها أن تنتزع آهات اإلعجاب وهي 
تش��كو من قس��وة أخيها ال��ذي كان يفترض أن 

يكون سندها وحمايتها.
ونأت��ي إلى مرحلة الوحش أو غ��ول التمثيل كما 
نق��ول في مص��ر الفن��ان علي علي��ان الذي لعب 
دورا ش��ديد الصعوبة والتعقيد لرجل يحمل كل 
مواصفات االس��تبداد بالرأي وبالمصائر ويحمل 
كل أعراض مرض جنون العظمة، ولكنه يتحدث 
به��دوء بلغة الساس��ة ومنطق الض��رورة ويرمز 
إلى كل الطغاة عب��ر التاريخ، ولعل صعوبة الدور 
وما يحمل��ه من تحد واس��تفزاز لطاق��ة الممثل 
ه��و ما دفع عليان إلى كتاب��ة ذلك النص ليدين 
ب��ه المجتمع الذك��وري وينحاز إل��ى جانب الحق 
والحرية على كل المس��تويات مس��توى الجس��د 

والمجتمع والسياسة والدين. 
ويبق��ى أن نش��ير لقائ��د العمل إياد ش��طناوي 
ال��ذي نقل إلينا أجواء القبو الضيق وأجواء القهر 
وترك للممثلين مس��احة من اإلب��داع في إطار 
إيقاع ملتزم بزمن العرض وأجاد اس��تخدام كل 
العناصر وتوظيفها بأق��ل اإلمكانيات المادية.. 
وربم��ا نأخذ عليه فق��ط لحظة ظن المش��اهد 
بوف��اة الفت��اة الحالمة حي��ث أصر عل��ى التأكد 
م��ن وفاته��ا بقي��ام المرأتي��ن بتن��اول يديها 
وقي��اس نبضها ث��م أفاقت بعد ذل��ك بلحظات 
لتفس��د علينا مصداقية المشهد السابق.. كانتا 
يمكنهم��ا أن تكتفيا بهزه��ا أو النداء عليها في 
حال��ة من االرتباك.. وفي النهاية برهن العرض 
الممث��ل لنقاب��ة الفنانين األردنيي��ن على قوة 
ورقي المس��رح األردني الذي طالما قدم تجارب 
كبيرة ناضجة ويضي��ف اآلن إلى تاريخه العريق 

مسرحية »نساء بال مالمح«.
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التعبير الحر بجسد انسيابي
في ورشة الناشئة

وخ��الل كل دورة م��ن دورات مهرج��ان المس��رح 
العرب��ي، تنظم الهيئة العربية للمس��رح ورش��ات 
تكويني��ة لفائدة ضي��وف المهرج��ان والمبدعين 
الشباب من البلد المحتضن، وفي دورة المهرجان 
الحالية الحادية عش��رة المقام��ة بمصر في الفترة 
من 10 إل��ى 16 يناير الحالي يحتف��ي المهرجان 
بقوة بالن��شء م��ن المواهب واألجي��ال لتخوض 
تجاربها المس��رحية في المس��تقبل بوعي وإداراك 
وعل��م تنظي��ري وتطبيقي، وله��ذا تحملت الهيئة 
العربي��ة عل��ى عاتقها تل��ك المس��ؤولية، فقامت 
بتنظي��م س��ت ورش تكويني��ة من بينها ورش��ة 

»حضور الجسد«.
اس��تقبلت المدربة والفنانة نورا أمين خمسة عشر 
متدربا من فريق ناشئة الشارقة المسرحي وقامت 
في بداي��ة لقائها األول م��ع المتدربين بالترحيب 
به��م وتنظيم جلس��ة تعريفية معه��م ليقدم كل 

متدرب هويته الشخصية والمسرحية، حيث تحدث 
كل منهم حول نش��اطه وما شارك به من قبل من 

خالل العروض المسرحية بفريق الناشئة. 
وضم��ن ه��ذه الجلس��ة أوضح��ت أمي��ن بع��ض 
المفاهي��م الخاص��ة بلغ��ة الجس��د ف��ي التعبي��ر 
وأهميتها في كل العروض المسرحية، فأشارت إلى 
مصطلح الماي��م والبانتوماي��م والتفريق بينهما، 
حي��ث قالت إن الماي��م هو فن التمثي��ل الصامت 
وهو فن التشخيص بحركات جسدية وقد يتضمن 
لغ��ة منطوقة كالمي��ة، بينم��ا البانتومايم يعتمد 
على اإليماءات وحركات الجس��د فحس��ب، متضمنا 
اإليماءة واإلشارة، وتعرضت ألنماط المسرح الذي 
يعتمد بصورة كبيرة على اللغة المنطوقة، وتطور 
التعبير الجس��دي في المس��رح من خ��الل الرقص 
الكالسيكي، والرقص الحديث، وتياراته المتعددة.

قامت أمين بعد جلس��ة التعريف ببعض التمرينات 

البدنية للمجموعة كلها الت��ي تهدف إلى اإلحماء 
والتس��خين للمتدربين وحضور الجسد بقوة داخل 
قاع��ة الورش��ة، مثل تمرين��ات الكف��وف واأليدي 
واألذرع، والجزء العلوي للجسد في عدات وإيقاعات 
محددة مع التنبيه على أهمية الوعي بالزمن ألداء 
التمرين��ات والحف��اظ عل��ى التنفس حي��ال القيام 

بالتمرينات بطريقة سليمة ومنتظمة.
ثم انتقلت إلى تمرين آخر للمجموعة حيث يقوم 
كل مت��درب بارتجال حركة ح��رة تنبع من أي جزء 
من الجس��د كمصدر للحركة، وق��دم المتدربون 
أمثلة متنوعة لذلك بين حركات واس��عة وصغيرة 
وكبي��رة م��ن الي��د واألذرع وغيره��ا باالرتف��اع 
واالنخف��اض واالس��تطالة وح��ركات في خطوط 
ودوائ��ر ثم التتابع من كل متدرب من المجموعة 
ف��ي أداء حركته واحدا تل��و اآلخر لحركات متتالية 
كحرك��ة واحدة، وكذل��ك أداء كل المجموعة لكل 

كتبت - همت مصطفى

س��يظل اجلس��د اإلنس��اني حاضرا يف جميع الثقافات حض��ورا قويا ومميزا 
وأداة الفن��ان، واملمث��ل بصف��ة خاص��ة، الهام��ة للتعبي��ر ع��ن م��ا يه��دف من 

آيديولوجيات، ورسائل يريد أن يرسلها للمتفرجني بكل فنون األداء.
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حرك��ة م��ن كل مت��درب كتنظي��م 
كيوجرافي مؤلف بينهم ومن أنفسهم 
م��ع التأكيد عل��ى الكيان الواح��د للعمل. 
كما وجه��ت المدرب��ة المتدربي��ن في بعض 
التمرين��ات عن��د تكراره��ا تنفيذها ف��ي حالة أن 
يكون��وا مغمض��ي األعي��ن كمحاولة االس��تغناء 
أحيانا عن حاس��ة البصر ف��ي الحركات المتداخلة 
والتركي��ز ف��ي الحرك��ة الفردي��ة والجماعية من 
خالل حواس الجس��د األخرى كاالستماع لآلخرين 
داخل المجموعة والتواصل الجسدي فيما بينهم 
والتناس��ق والوص��ول بالح��ركات الح��رة لحركة 

جماعية موحدة متناسقة.
وف��ي تمري��ن آخ��ر قس��مت الفنانة ن��ورا أمين 
المتدربين إلى مجموعتي��ن ألداء الحركات الحرة 
المرتجل��ة في مواجه��ة بعضهم البع��ض بأداء 
وش��عور تنافس��ي وتحد م��ن خ��الل أداء الحركة 
كالفعل ورد الفعل متصاع��دا في الطاقة والقوة، 
كما أوضحت أنه يتم تكرار التمرين للوصول إلى 
حالة أفضل من التناغم بين الحركات وتسلسلها 

كوحدة واحدة. 
وأش��ارت نورا أمين من خالل تمارين الورشة إلى 
أنه يجب الوعي بوضع الثبات للممثل مع التأكيد 
على عدم النظر إلى أس��فل أو أعلى والحفاظ على 
الوجه في الوضع المحايد، كما أكدت على مراعاة 
توزيع وزن الجسد على القدمين االثنتين مناصفة 
خالل الحركة م��ع الحفاظ على وض��ع الرقبة في 
منتصف الجس��د واسترخاء الجس��د أثناء الوقوف 

ف��ي وضع الثب��ات والتغيير من حرك��ة إلى أخرى، 
وتنظي��م التنفس بطريق��ة طبيعية سلس��ة غير 
مجهدة، وقد أش��ارت موضحة أن استرخاء الجسد 
م��ن الممثل عند وضع الثب��ات أو الحركة ال يعني 
أب��دا عدم الحض��ور واالنتباه بينم��ا يعني القدرة 
الجي��دة عل��ى التواصل م��ع اآلخر ف��ي حالة من 
االس��ترخاء البدني للجسد، كما أكدت للمتدربين 
أن فن التمثيل في كل فنون األداء هو فن القدرة 

على التحكم في الذات أثناء األداء.
ووجهت نورا أمين المتدربين خالل كل التدريبات 
إلى أنه يجب الوعي بمالحظة الجسد أثناء الحركة 
والوعي بالزمن والوعي الدائم بحركة المجموعة 
واإليق��اع وخصوص��ا عن��د الحرك��ة أثناء س��ماع 

الموسيقى مع الحركة وعدم الفصل بينهما.
قامت فلسفته الورش��ة على العمل على التدريب 
المس��تمر والتك��رار للوص��ول ب��كل تمرين إلى 
اله��دف المرجو منه، مثال ذلك س��ير المجموعة 
بس��رعات مختلفة متدرجة من األقل س��رعة إلى 
األكث��ر بتقني��ة »الخل��ق الجماع��ي«، حي��ث قرار 
المجموع��ة مع��ا دون قائد، كل حرك��ة تنبع من 
المجموعة كلها معا في الش��عور به��ا وتنفيذها 

معا.
اعتمدت الورش��ة ف��ي مجملها عل��ى الدمج بين 
مجموعة التدريبات الحركية التي قدمتها المدربة 
نورا أمين، واالرتج��االت الحركية واإليمائية التي 
نبعت من المش��اركين، وتط��ورت التدريبات من 
مرحلة اللياقة والليونة إلى التدريب على دينامية 
الحرك��ة والتوافق العضلي العصبي والتعرف على 
محاور الحركة ومهارات اإليماء بسرعاته وكثافاته 
المختلفة، كما تط��ور االرتجال من ابتكار حركات 
إيقاعية وتعبيرية إل��ى تغذية تلك الحركات بأداء 
ش��عوري يعطي معنى، كذلك عمل المتدربون مع 
الموس��يقى لدراس��ة تأثيرها عل��ى الحركة وعلى 
الحال��ة الوجدانية، ولعبت الورش��ة عل��ى العمل 
الف��ردي والثنائي والجماعي، كما اهتمت المدربة 
بتدريب المجموعة على خلق وتطوير التشكيالت 
الجماعية التي تصلح للعرض المسرحي ولدراسة 

الحضور الجسدي الجماعي للمؤدين.
وق��د توصل المتدرب��ون خالل أيام الورش��ة إلى 
خلق مشهد من كل الحركات الجسدية االرتجالية 
الح��رة مجمع��ة ومتداخل��ة م��ن قبله��م محملة 
بالمش��اعر وبع��ض إرش��ادات المدرب��ة في زمن 

يصل إلى عشر دقايق.
كم��ا أضافت المدرب��ة نورا أمين بع��ض تدريبات 
مسرح المقهورين وما تضمنه من ألعاب للممثلين 

ولغير الممثلين في ورشتها مع ناشئة الشارقة.
مس��رح الش��ارقة ه��و وس��يلة تربوي��ة تعليمية 
وترفيهية تس��عى لتحقي��ق لغة مش��تركة وحالة 
كبيرة من التقارب الفكري والوجداني بين الناشئة 
م��ن أهالي الش��ارقة بدولة اإلمارات، بما يس��هم 
ف��ي تعزيز المواهب الفني��ة ومداركهم اإلبداعية 
وتطوير القدرات الفكرية واالجتماعية إلعداد جيل 
ش��بابي إيجابي في مجتمع��ه ومتمكن من أعمال 
مس��رحية تعبر عنه وتناقش تطلعاته وآماله، كما 
يمهد برنامج مس��رح الناش��ئة طري��ق عالم الفن 
المسرحي أمام الناش��ئة من خالل دورات وبرامج 
تدريبية متكاملة تش��مل ورشا تخصصية يقدمها 
خب��راء متخصص��ون ف��ي ه��ذا المج��ال لتدريب 
الناش��ئة على استكش��اف خفايا المجال المسرحي 
ومس��اعدتهم عل��ى وضع بصماته��م الفنية على 

خريطة المسرح محليا وعالميا.
أقيمت ورش��ة »حضور الجسد« بقاعة أوجستو 
ب��وال بجمعي��ة النهض��ة العلمي��ة والثقافي��ة 
»جزويت القاهرة«، وقد تتلمذت مدربة الورشة 
نورا أمين على يد أوجستو بوال في مركزه بريو 
دي چانيرو قبل أن تؤس��س المشروع المصري 
لمس��رح المقهوري��ن ف��ي ع��ام 2011 ال��ذي 
امتدت ش��بكته العربية في لبنان والس��ودان، 
وف��ي المغ��رب حيث قام��ت بتدري��ب 26 من 
األطفال والن��شء ليكونوا بذلك أكبر مجموعة 
لمسرح المنتدى في هذه الفئة العمرية بالعالم 
العربي، التي أش��رف عليها المس��رحي األستاذ 
عدنان س��لوم، وقامت بالمساعدة في التدريب 

الفنانة حنان عقل.
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تس��تمر الن��دوات والمحاور الفكري��ة لمهرجان 
المس��رح العربي في دورته الحادية عشرة التي 
تق��ام تحت عن��وان »نقد التجرب��ة همزة وصل 
»ح��ول المس��رح المصري »في نص��ف قرن من 
ثان��ي  ج��اءت  حي��ث  وحت��ى 1952«؛   1905
المحاور الفكرية للي��وم الثالث للمحاور الفكرية 
التي تناول��ت موضوع »الميلودرام��ا والمجتمع 
س��ؤال البنية والهوية« والت��ي تحدث فيها كل 
م��ن الدكتورة نجوى عانوس ح��ول بنية الدراما 
والمجتم��ع في المس��رح المص��ري، والدكتورة 
أسماء بس��ام وتناولت موضوع »جدلية الصوت 
النس��وي والثقاف��ة الذكوري��ة بي��ن الكوميديا 
والميلودراما في المسرح«، واألستاذ عبد الغني 
داود ح��ول موض��وع »دور الهواة في تأس��يس 
المس��رح المصري«، وأدار الجلسة األستاذ أحمد 
الحن��اوي، وب��دأت الجلس��ة النقاش��ية بتعريف 

للمتحدثين والسيرة الذاتية لكل منهم.
حول مصطلح الميلودراما

ب��دأت الدكتورة نج��وى عان��وس بالحديث عن 
فحوى الورقة البحثية التي قدمتها والتي تحمل 
عن��وان »الميلودرام��ا والمجتمع س��ؤال البنية 
والهوية«؛ حيث الحظ��ت في البداية أن الكتاب 
والنقاد عندم��ا يتحدثون عن الكوميديا يبدأون 
بمس��رحات عباس عالم، ثم ميلودراما يوس��ف 
وهب��ي؛ أي أن مصطل��ح الدرام��ا عنده��م كان 

يعني المسرحيات الدموية العنيفة ك�»مسرحية 
راس��بوتين« وغيرها من الع��روض التي كتبها 
كلم��ة  إن  عان��وس  وتق��ول  الكت��اب.  ه��ؤالء 
الميلودراما كانت تعني باألساس هؤالء الكتاب، 
والحظت أن ضيق الشعب المصري من االحتالل 
ومحاول��ة التنفي��س ع��ن مش��اعره بميلودراما 
عنيف��ة ته��ز المش��اعر، وتش��غل اإلنس��ان عن 
همومه؛ وهذه من أس��باب وجود هذا النوع من 
الميلودراما، لكنني في هذه الدراس��ة وجدت أن 
اإلش��كالية األول��ى هي إش��كالية المصطلح إذا 
عدنا إلى مصطلح الميلودراما نستطيع تعريفها، 
ووجدت أنها إشكالية هامة في النقد المسرحي 
وفي النقد العربي أيضا، فكلمة الميلودراما هي 
كلمة مكونة من جزئي��ن وهي »الميلوس« أي 

األغنية و»دراما« أي مسرحية. 
إذن، ترجم��ة المصطل��ح ه��ي »درام��ا غنائية« 
وب��دأت وقته��ا بالس��ؤال »أين ه��ي إذن هذه 
الدراما الغنائية«؟ الت��ي وجدتها في األوبريتات 
الميلودرامي��ة مث��ل أوبري��ت »ال��درة اليتيمة« 
إلبراهي��م رمزي، و»العِش��رة الطيب��ة« لمحمد 
تيم��ور وغيرها م��ن المس��رحيات الغنائية، إذن 
هن��اك ن��وع م��ن الميلودرام��ا الت��زم بمدلول 
المصطلح وهو »المسرحية الغنائية العاطفية« 
التي تتحدث عن قصة حب رومانس��ية بس��يطة 
يعوقه��ا الكثي��ر م��ن المعوق��ات وتعتمد على 

المفاجآت والمصادفات. 
هناك نوعان من الميلودراما

وتس��تطرد عانوس ف��ي الحديث ع��ن التعريف 
بالميلودراما قائلة: من هنا قس��مت البحث إلى 
نوعي��ن النوع األول التزم بمدل��ول الميلودراما 
وفق��ا للمصطل��ح وه��و »المس��رحية الغنائية« 
وقمت بالتطبيق على أوبري��ت »الدرة اليتيمة« 
إلبراهي��م رمزي، ث��م أوبريت العِش��رة الطيبة 

إلبراهيم مندور.
وتابع��ت عان��وس قائلة إنه��ا اخت��ارت أوبريت 
»الدرة اليتيمة« وتعمدت في أن يكون اختيارها 
اختيارا نادرا ألن هذه المخطوطة ليست موجودة 
في أي من األماكن مثل المركز القومي للمسرح 
أو غيره، حيث إنني عثرت عليها في مكتبة أميمة 
إبراهيم رم��زي، وكانت عبارة ع��ن عدة وريقات 
ممزقة في عالم من الكتب والمراجع والمؤلفات 
الخاص��ة بإبراهيم رمزي، ومكث��ت فترة طويلة 
م��ن الزمن لجمع ه��ذه األوراق، وترقيمها حتى 
اس��تطاعت تجميع مس��رحية »ال��درة اليتيمة« 
إلبراهيم رم��زي، وهي المس��رحية التي تحتوي 
على كل س��مات األوبريت الت��ي تعرفونها جيدا 
والتي لحنها س��يد درويش، ومن ثم انتقلت إلى 
العِش��رة الطيبة لمحمد تيم��ور وأطلقت عليها 
مصطلح الميلودراما ألنني الحظت أن األوبريت 

بنيته بنية ميلودرامية.

الميلودراما والمجتمع.. سؤال البنية والهوية

سمية أحمد

في الملتقى الفكري )2(
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وف��ي الن��وع الثان��ي قال��ت: »وه��و المتعل��ق 
بالميلودرام��ا الت��ي تخل��و تماما م��ن األغاني 
وتعتمد عل��ى النثر وتعالج مش��كالت اجتماعية 
وتمتلئ بمش��اهد الدم والف��زع والرعب والهبة 
والمبالغ��ة ف��ي التعبي��ر وإث��ارة المتلق��ي عن 
طريق الصراخ، كما حم��ل هذا النوع الكثير من 
المفاجآت الصادمة والمحزنة، بينما النوع األول 
حم��ل مفاجآت س��عيدة، مثلما ح��دث في الدرة 
اليتيم��ة، التي انتهت بنهاية س��عيدة أما النوع 

الثاني فانتهى بنهاية حزينة ومفجعة«.
وهذا النوع الثاني بدأه إس��ماعيل عاصم وكتب 
في��ه ث��الث مس��رحيات وه��ي »ص��دق اإلخاء« 
التي كتبت في عام 1849، ومس��رحية »حسن 
العواقب«، و»هناء المحبين«، وكتب فرح أنطون 
»مص��ر القديمة« و»مص��ر القدي��م« وقدمها 
إلى فرقة ج��ورج أبيض س��نة 1913، ثم كتب 
»بن��ات الش��وارع« ثم ق��دم أنط��ون يزبك في 
عام 1919 مس��رحية »الذباح«، ومحمد تيمور 
كت��ب »العصفور ف��ي القف��ص«، و»الهاوية«، 
وكت��ب توفيق الحكيم 1923 »المرأة الجديدة، 
وإبراهي��م رمزي »صرخة طف��ل«، وعباس عالم 
»طم��ع إبليس في الجن��ة«، و»الع��ذراء«.. إلخ، 
وف��ي حقيقة األمر أنا أعتب��ر أن عباس عالم هو 
األب الش��رعي الحقيق��ي للميلودرام��ا ولي��س 
يوس��ف وهبي، وقد بدأت دراستي هذه بدراسة 
مسرحيتي »طمع إبليس في الجنة« و»نهاد« أو 
»الزوجة العذراء« حيث إن المسرحيتين تعالجان 
مشكلة الطالق والزواج بصورة دموية إذ إنهما 

تنتهيان بالقتل والذبح.
ثم قمت بدراس��ة مس��رحية »الذبائح« ألنطون 

يزب��ك وانتقل��ت م��ن بعده��ا إلى عصف��ور في 
القفص، وأخيرا درست مسرحيات يوسف وهبي 

حيث قمت بدراسة مسرحية »أوالد الفقراء«.
االستنتاجات

وخرج��ت تلك الدراس��ة إل��ى عدة اس��تنتاجات 
وه��ي أن الميلودرام��ا ف��ي المس��رح المصري 
بدأت غنائية، وقصة حب رومانسية تعتمد على 
المفاجآت والمصادفات، وتثير مش��اعر المتلقي 
عن طري��ق الخوف على المحبوب��ة، وهنا يتضح 
تأثي��ر الم��وروث الش��عبي، أم��ا القس��م الثاني 
وهو الميلودرام��ا النثرية العنيف��ة التي تمتلئ 
بالص��راخ، وهن��ا جاء س��ؤال مهم ج��دا حاولت 
الباحثة اإلجاب��ة عليه خالل بحثها أال وهو لماذا 
اتجه الجمهور المصري من الكوميديا الضاحكة 
التي تمثل المجتمع المصري وتعالج مش��كالت 
مهمة جدا إل��ى ميلودراما حيث الغنائية وقصة 
الحب، ثم يتم استبدال األغنية الجميلة بالصراخ 
والعويل، وقصة الحب بالموت، وحاولت الدراسة 
اإلجابة على هذا التس��اؤل والتي اختصرتها في 
جمل��ة متع��ارف عليها ه��ي أن »الجمه��ور يرد 

ذلك«.
صورة المرأة عند كتاب الكوميديا

فيما قدمت الدكتورة أس��ماء بسام ورقة بحثية 
تحت عنوان »جدلية الصوت النس��وي والثقافة 
الذكوري��ة بي��ن الكوميدي��ا والميلودرام��ا في 
المس��رح«، حيث بدأت كلمته��ا قائلة: »أحببت 
في بداية األمر أن أقوم بعمل مقارنة بين ُكتاب 
الكوميدي��ا وُكتاب الميلودرام��ا في تلك الفترة، 
حي��ث إن ه��ذه الفترة اس��تفزتني كثي��را حيث 
وجدت المرأة على خش��بة مس��رح يوسف وهبي 

يقتله��ا ويطحنها، وتس��اءلت وقته��ا ماذا فعل 
يوس��ف وهبي في المرأة، ووجدت أن المس��رح 
الميلودرام��ي يقدم المرأة في ص��ورة الضحية 
المقتول��ة، أو بمعن��ى أدق نس��تطيع القول بأن 
مسرح الدم والدموع الذي خرج به يوسف وهبي 

مسرح لطحن المرأة«.
وتابع��ت: »إن هن��اك فرق��ا كبي��را ج��دا بي��ن 
ُكت��اب الكوميديا والمونودرام��ا حيث إن ُكتاب 
الكوميديا كتبوا عن المرأة بصورة الس��اخرين 
منها، التي ظهرت في كتابات كل من الكاتبين 
أمين صدق��ي، وبديع خي��ري، ألنن��ا الحظنا أنَّ 
ص��ورة المرأة متهتك��ة اجتماعيّا حت��ى المرأة 
العامل��ة أو البرجوازي��ة ذاته��ا، فه��ي لم تأخذ 
صورة كامل��ة المالمح أمام الثقاف��ة الذكورية، 
ولم يك��ن للكاتب عنه��ا آنذاك رؤية فلس��فية 
تخصها وتخص قضاياها التي طالما طالبت بها 
الم��رأة، كما أن��ه لم ينصفها اإلنص��اف المرجو 

منه.
وتحاول هذه الدراس��ة التي قسمت إلى قمسين 
أوال ص��ورة المرأة في المس��رحيات الكوميدية 
وفي الميلودراما، م��ن خالل المنهج االجتماعي 
تتب��ع الرؤي��ة الفلس��فية لص��وت الم��رأة كما 
صورته��ا الكوميدي��ا المصرية عن��د الكاتبين 
أمين صدق��ي، وبديع خيري، كم��ا نتتبع صوت 
الم��رأة كما س��جلتها الميلودراما المصرية عند 

الكاتب يوسف وهبي.
مخطوطات جديدة لصدقي ووهبي

وأكد عل��ى أنه وقع اختيارها هن��ا على عدد من 
النص��وص المخطوطة ألمين صدقي ويوس��ف 
وهبي، وآثرنا أال نستخدم نصوصا استخدمناها 
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م��ن قبل ف��ي رس��التي بالماجس��تير المعنونة 
بعنوان: »مس��رح يوس��ف وهب��ي« المخطوطة 
بجامعة الزقازيق، بل وقع االختيار على نصوص 
أوالد  ال��ذوات،  »أوالد  ه��ي:  وهب��ي  ليوس��ف 
الش��وارع، الجاس��وس، الخيانة العظمى«، كما 
وق��ع االختيار على نصوص ألمين صدقي وهي: 

»مراتي في الجهادية، االنتخابات«.
استخالص البحث

والحظ��تُ أن الكوميديا تختلف عن الميلودراما 
في تس��جيل صوت المرأة، فنرى أن أعمال بديع 
خي��ري وأمين صدق��ي تنتهي نهايات س��عيدة 
مضحكة تتمثل في السخرية من المرأة وحوارها، 
أما يوس��ف وهبي فنرى أن أعماله متمركزة في 
الدم والعنف واستدرار عطف الجمهور، وسرعان 
ما ق��ام بهزيمة المرأة وتعذيب جس��دها ماديا 
ومعنويا، وكالهما صاغ مفه��وم المرأة صياغة 
متهتك��ة، فالمرأة في الكوميدي��ا كانت أيقونة 
للس��خرية والضحك، أما ف��ي الميلودراما كانت 
أيقون��ة الش��رف والجس��د المدمر على خش��بة 

المسرح.
تختل��ف ص��ورة الم��رأة كم��ا رس��مها الكات��ب 
الكوميدي عنها كما رس��مها الميلودرامي، فقد 
تهكم وسخر منها الكاتب الكوميدي تارة، وتارة 
أخرى يقدمها بصورة امرأة س��ليطة اللس��ان أو 
قبيحة ليبع��د المتلقي عن الصورة األساس��ية، 
بينم��ا قاتله��ا وقطع جس��دها، وم��زق قضيتها 
الكاتب الميلودرامي ليستدر عطف المتلقي تارة 
على المرأة وتارة أخرى على الميلودراما نفسها.

المرأة أيقونة الجسد
اس��تخدم المس��رح الكومي��دي الم��رأة وكأنها 
لج��ذب  الضح��ك  وم��ادة  الس��خرية،  أيقون��ة 
جمهور المتلقي آنذاك الذي وجد من المس��رح 
الكومي��دي مبتغاه ف��ي محاولة ع��دم االعتراف 
بقضية محددة للمرأة وطم��س آيديولوجياتها 
المختلفة وراء س��تار الكوميديا والس��خرية من 

دورها في المجتمع.
اس��تخدم المس��رح الميلودرامي خشبة مسرحه 
للخط��ب الرنان��ة الطويل��ة التي تتبن��ى قضية 
المرأة، ولكنه اس��تخدم الم��رأة وكأنها أيقونة 
الجس��د، أخ��ذ يقط��ع ف��ي جس��دها ويقاتلها، 
ويبكيه��ا ويبكي معه��ا المتلق��ي للتعاطف مع 
قضيتها، وم��ع ضرورة إبقائه��ا ليمارس الرجل 
عليها س��لطته، وق��د يقتل الرجل جس��ده حتى 

يبقيها.
جدلية التحدي واالستجابة في مسرح الهواة 
فيم��ا تن��اول األس��تاذ عب��د الغن��ي داود حول 
موض��وع »دور اله��واة في تأس��يس المس��رح 
المصري« جدلية الهواية والتأس��يس، حيث بدأ 
كلمت��ه بتوضيح معنى التأس��يس حيث قال: إن 
التأسيس هو الفعل المسرحي األول وهو الحفر 

والبن��اء وهو اإلب��داع وإن الهواية هنا لألس��ف 
الش��ديد قد ظلمت في صحافتنا الفنية والعامة، 
وكان ال يوج��د اهتمام حقيق��ي بفرق الهواة إال 
في قليل م��ن المراجع، وإن الجدلي��ة الحقيقية 
هنا هي جدلية التحدي واالس��تجابة، وكيف  نشأ 

المسرح المصري من خالل فرق الهواة.
وتاب��ع داود: نح��اول أن نتع��رف عل��ى مصطلح 
إذ  الويكيبيدي��ا«..  »م��ن  المس��رح«  »ه��واة 
تختل��ف اآلراء حول تعريف كلمة »هاو« في عالم 
المسرح، فإذا تحدثنا »فنيا« فإن »الهاوي« هو: 
أي ش��خص ال يقبل، أو ربما ال يُقدم له مال في 
مقابل ما يقدمه، ونشير هنا إلى تعريف الدكتور 
عمرو دوارة في رس��ائله ع��ام 1994 وهو: »أن 
الهاوي هو الذي يقبل حق الرد كحق القبول، وال 
يقبل إال األدوار التي يضيف إليها أو التي تضيف 
إلي��ه فهو ليس ممث��ل »ثانوي« يقب��ل أي دور 

يسند إليه تحت ظروف االحتياج«.
كما عرف الكاتب والمخرج االس��كوتلندي أندرو 
ماكوني��ن الهواي��ة بأنه��ا اتخذت عدة أس��ماء 
مثل »الجمعي��ات« أو »الف��رق« أو »الجماعات« 
أو غيره��ا من األس��ماء، والغري��ب أننا في مصر 
ل��م تك��ن هن��اك مس��افة فارق��ة بي��ن الهواة 
والمحترفين، وهو ما سنلمس��ه فيما بعد، وهي 
ظاه��رة واضحة جدا، وأن الدراس��ة تس��تعرض 
ف��رق ه��واة المس��رح ف��ي النص��ف الثاني من 
القرن التاسع عش��ر وبدايات المسرح في القرن 
العش��رين، عل��ى أيدي س��ليم نقاش ويس��ري 
الخياط وسليم حداد وس��ليمان القرداحي وأبو 
خليل القباني، وإسكندر نقاش، ونشير أيضا إلى 
افتتان المصريين بفن المسرح منذ نهاية القرن 
التاسع عشر، بسب عروض فرق الهواة وتستمر 
فرق هواة المس��رح منذ بداية القرن العش��رين 
وفرق المحترفين وأعالمها من المخرجين أمثال 
نجيب الريحاني ويوسف وهبي وعزيز عيد وعلي 
الكس��ار ونتوقف هنا أمام جمعية أنصار التمثيل 
والس��ينما، والفرق المسرحية التي كونها جورج 
أبيض وانتشار الجمعيات المسرحية في األقاليم 
والمدارس معتمدين على كتاب »المسرحية في 
األدب العربي الحديث« للدكتور محمد يوس��ف 

نجم، وهذا هو المرجع األساسي الذي أرخ لهواة 
المس��رح، الذي��ن بدأوا بفرقة الش��يخ س��المه 

حجازي عام 1905.
أدى هذا الزخم المسرحي إلى انتشار فرق هواة 
المس��رح في القاهرة واإلسكندرية، والكثير من 
عواص��م القطر المصري وبدأ الجمهور المصري 
ينتبه إلى أهمية هذا الفن، فانتشرت دور العرض 
في القاهرة واإلس��كندرية ودمنهور والمنصورة 
وطنطا وغيرهم، وكذا انتش��رت أشكال المسرح 
العالمي في مناخ حرية الفكر والتعبير واالعتقاد.

إسهامات فرق هواة المسرح
هناك فرق مس��رحية ب��دأت بالهواي��ة وانتهت 
باالحتراف مثل فرقتي الطليعة والمس��رح الحر، 
وكانت روح الهواية الت��ي تعني الحرية والتحرر 
وتتمث��ل إس��هامات ف��رق ه��واة المس��رح منذ 
بداية القرن العش��رين ومنها الدعوة إلى إقامة 
األكاديم��ات لتدريس المس��رح ف��ي المدارس 
والمعاهد، واله��واة هم الذين اضطلعوا بالدور 
األكبر ف��ي نمو وتط��ور الحياة المس��رحية في 
مصر، التي بدأت بالمش��اركة مع الفرق الشامية 
التي وفدت إلى مصر، وإكس��اب الجماهير عادة 
الت��ردد على دور المس��ارح، كم��ا كان لمبادرات 
الترجم��ة واالقتباس والتمصي��ر على يدي هواة 
المس��رح من الذين أدركوا قيمة العلم والثقافة 
من أمثال »بديع خيري، وأمين صدقي، وأدمون 
توما، وإس��كندر فرح« فنهضوا بحركة الترجمة 
والنش��ر والطباعة، وهم الذين اعتمدت عليهم 
ف��رق المحترفي��ن من أمث��ال فرق »رمس��يس، 
وعل��ي الكس��ار، ونجي��ب الريحان��ي« وغيره��م 
من الف��رق، هم الذين قاموا بمغامرة تأس��يس 
الف��رق المس��رحية منذ »عب��د العزي��ز حمدي، 
وعبد الرحمن رش��دي«، والمس��اهمة في تغيير 
نظ��رة الدولة إل��ى الفن حيث أصبح��ت الدولة 
تعطي الجوائز التشجعية للفنانين، كما ساهموا 
في المش��اركة في تأس��يس نقابة عام 1942، 
وب��دون إس��هامات الهواة الذي��ن تحملوا عبء 
هذه المهام الش��اقة لما كان للمسرح المصري 

أن يستمر أو ينمو أو يتطور.
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عشرية المهرحان وعقد من الزمان استدار
عيد األعياد مهرجان المسرح العربي

االحتفاء بفنون األداء التمثيلية )المسرح(
لما جلس��نا يومها ذاك الصباح في ش��ارقة الثقافة وفنون األداء، نبحث في تفاصيل المبادرة الخالقة واإلنسانية لسيدي صاحب 
الس��مو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاس��مي عضو المجلس األعلى التحاد دولة اإلمارات العربية حاكم الشارقة، إلعالن 
وتأسيس كيان عربي أحدث، قالوا وقبلهم قلنا، نبنيها منظمة، تجمعا، هئية، كل ها األسماء والعناوين والفكرة كنا نجاهد لكي 

نباعد بين المشروع المبادرة وأسباب الفشل.
يومها وفي محبة وحس��ن اس��تماع يفتح لي الحبيب الكاتب المفن إس��ماعيل عبد اهلل آفاق الحوار الذي م��ا انقطع بيننا، وكان 
يرأس الهئية التنفيذية س��اعة التأس��يس، التي ضمت ش��بابا من صناع الفرجة في الوطن العربي، وكنت في الجانب اآلخر في 
الهئية االستش��ارية، التي ضمت كما قلت، وضحكنا بعدها، )الحرس القديم(. كنت مصرا على توس��يع دائرة المش��اركة، خاصة 
من الكيانات المهنية، دون أن تترك تأثيرا، أو تحجب المبادرة الخالقة من نور الفكرة الرئيس لصاحبها حفظه الرحمن، لتتحلى 
الهئية بالقدرة الواس��عة على التواصل، وأن تخلق لها منصات أكثر حرية، بعيدا عن ترتيبات إدارية معقدة تحيلها إلى منظمة 

مهنية فحسب، أو دار بحث علمي فقط، أو منظم للفعاليات والبرامج واألنشطة دون غيرها من أفضل األسباب 
فيها الفكرة لألب المؤسس.

كانت يومها الحساس��ية عالية لكي تذهب في اتجاهات الترقية والتطوير التي كانت في خاطر صاحبها س��مو 
الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حفظه الودود، ذاك الصباح امتد الحوار األولي لساعات، لكنه عندي بعد عقد 
من الزمان أفضى إلى نتائج. أهمها أننا نحتفي منذ أول البارحة بعش��رية )المهرجان(. عقد مضى بما فيه من 
نتائج تحققت، وهي كثيرة، أنا أحب اإلحصاءات والدقة فيها، أنظر كم عرض تمثيلي )مسرحي( قدم في مراحل 
التس��ابق األولى، ولك أن تحس��ب بقية التفاصيل: الكتاب، المش��خصاتية، المكوني��ن )المخرجين(، مصممي 
الصورة المشهدية، النقاد. ثم، ولك في الجمهور آية، في عواصم العرب التي طاف عليها المهرجان، الجمهور، 
القاعات التي شهدت الحوارات العلمية، األصوات العالية الصاخبة والمندفعة أحيانا وما تحقق من نتائج. النشر 
والمطبوعات، الكتب التي تعاظم اآلن من أعداد العناوين وتعلي من قيم المعارف اإلنسانية عبر فنون األداء.

عشرية المهرجان تكتمل اآلن ما بين ذاك المساء، هنا في القاهرة التي نحب ونعشق، والليلة المجيدة أول أول 
أول البارح��ة، والدورات فيما بينها، عواصم أضاءت مس��ارحها فرحة، ورقصت العروض الجديدة في فضاءاتها، 
ثم عدنا لنحتفي بالدورة الحادية عشرة، صحيح استدار الزمان واكتمل بدر العشرية األولى للمهرجان، لينفتح 

باب األس��ئلة الملحاحة وال ينس��د، إال عبر أجوبة تجمع لها من الكالم ما قل ودل، لكنه عبر بالقدر المس��تطاع عن أشواق األمة 
العربية للترقية والتطوير عبر صناعات الفكر الحر المس��تقل، عبر بناء األيام الراهنة واآلتية باس��تخدامات أصوب لفنون العرض 

التمثيلية.
العش��رية األول��ى للمهرجان نفتح بها الفرص المتاح��ة والممكنة لهذا التواصل بين صناع الفرج��ة باللغة العربية، ونبني بها 
ش��بكة مستنيرة تؤكد للمبدعين العرب عن ضرورات العمل المشترك واالس��تثمار في المتاح من فرصه الراهنة، والنظر آلفاق 

المستقبل بتأكيد هذا الوجود المفرح، كما يقول أهل الجغرافيا مع السياسة )من الخليج للمحيط(.
عش��رية المهرجان، فيها إش��ارات النجاح المثمر، وال يعود فعل دون أن يكون قد ترك آثاره الطيبة. ومهرجان المس��رح العربي 
يح��دث ذاك التحول الحلم اآلن في المش��هد الثقافي العربي، ويذهب في اتجاه المش��اهد اإلقليمي��ة والدولية. كل عام وأنتم 
والمس��رح تفت��ح األبواب فيه للقادم من األحل��ى، وأعوامنا القادمة نعزز فيها ونراهن على التعدد الثقافي وتنوع أش��كال فنون 

العرض )المسرح(.

هذا أوان الحوار
علي مهدي

عشرية املهرجان تكتمل 
اآلن ما بني ذاك املساء 
هنا يف القاهرة التي نحب 
ونعشق، والليلة املجيدة أول 
أول أول البارحة، عواصم 
أضاءت مسارحها فرحة، 
ورقصت العروض اجلديدة يف 
فضاءاتها، ثم عدنا لنحتفي 
بالدورة احلادية عشرة. 
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افتت��ح د. أحمد ع��واض رئيس الهيئ��ة العامة 
لقصور الثقافة عروض المس��ار الثالث للنس��خة 
الحادية عش��رة للمهرجان العربي، وذلك بقصر 
ثقافة الجيزة أول من أمس بعرض »س��توديو« 
لن��ادي مس��رح المنوفي��ة تألي��ف وإخ��راج عالء 

الكاشف. 
وحض��ر الع��رض قي��ادات هيئة قص��ور الثقافة 
ولفي��ف م��ن المس��رحيين ومن بينه��م الفنان 
هش��ام عطوة نائب رئيس الهيئة والفنان أحمد 
الش��افعي وكي��ل وزارة الثقافة ورئي��س اإلدارة 
المركزية للشؤون الفنية بالهيئة والمخرج عادل 
حسان مدير عام اإلدارة العامة للمسرح والكاتب 
شاذلي فرح مدير الفرق والمخرج السعيد منسي 

مدير التجارب المتميزة.
وحظي عرض »ستوديو« بإقبال جماهيري كبير 
فاق مقاع��د قاع��ة العرض حت��ى اضطر بعض 
الحضور لمش��اهدة العرض وقوًف��ا، حيث كانت 
قاعة المس��رح بقصر ثقافة الجيزة كاملة العدد 

كما أشاد الحضور بعناصر العرض المسرحي. 
إح��دى  م��ن  مس��تلهم  »س��توديو«  وع��رض 
الشخصيات التي يتناساها الكثيرون وما قدمته 
ف��ي لحظات من تتاب��ع األيام والس��نوات.. عن 

المصورات��ي قديمً��ا وحاض��رًا وف��ي كل حين 
وإه��داء إل��ى الظ��ل ال��ذي ال نراه ف��ي الصورة 
يقدم فريق عرض »اس��توديو« للمصور مدحت 
صبري تقديرًا لمش��واره الفني، شارك ستوديو 
في مهرجان نوادي المس��رح في دورته السابعة 
والعش��رين وحصل على درع المهرجان ألفضل 
ع��رض وأفضل ديك��ور وأفضل إخ��راج وأفضل 

نص وأفضل تمثيل نسائي. كما شارك ستوديو 
ف��ي المهرج��ان القوم��ي للمس��رح ف��ي دورته 
األخيرة وحصل عالء الكاش��ف على جائزة أفضل 

مؤلف صاعد بالمهرجان.
»اعمل نفسك ميت« بمركز الجيزة الثقافي

كما ش��هد مس��رح مركز الجيزة الثقافى، مساء 
أمس األحد، العرض المس��رحي »أعمل نفس��ك 

شباب »الثقافة الجماهيرية«
يشاركون في المهرجان

أحمد زيدان

طائر

اعمل نفسك ميت
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مي��ت«، ضم��ن ع��روض المس��ار الثال��ث ف��ى 
مهرجان المسرح العربى بدورته الحادية عشرة.

ت��دور أحداث العرض فى إطار كوميدى س��اخر، 
ويس��لط الضوء على الس��لوك الس��لبي ألفراد 
المجتم��ع، بطول��ة كوكبة من ش��باب الفنانين 

بفرقة نادي مسرح قصر القناطر.
»اعمل نفس��ك ميت« بطولة نخبة من ش��باب 

فرقة نادي مسرح القناطر الخيرية، تأليف السيد 
فهيم، وإخراج أشرف عبد الجواد، ديكور هايدي 

عطية.
“طائر” لنادى مسرح قصر السالم

كم��ا ش��ارك ع��رض طائر لن��ادي مس��رح قصر 
ثقاف��ة الس��الم وقدم على مس��رح مركز الجيزة 
الثقاف��ي أول من أمس الس��بت 12 يناير الذى 
ت��دور أحداثه حول ش��خصية “طائر” الذي خُلق 
بدون لس��ان، بل تخطى ذلك واستطاع أن يغير 
الس��لوك الس��لبي لمجتمع��ه وب��ث فيهم روح 
العمل والسعي وراء الرزق ورفض القهر والظلم، 
وأصبح مص��درا للس��عادة لكل م��ن حوله، لما 

يحمل بداخله من صفات طيبة وكريمة.
العرض بطولة نخبة من فناني المسرح بمدينة 
الس��الم، يش��اركهم جي��ل صاع��د من ش��باب 
المس��رح، موس��يقى:  تألي��ف: محم��ود جمال، 

إخراج: عمر حسين.
“الوحوش الزجاجية” بقصر اإلسماعيلية 

ثقاف��ة  قص��ر  مس��رح  جمه��ور  يش��هد  كم��ا 
اإلس��ماعيلية الي��وم اإلثني��ن 14 يناير العرض 
المس��رحي “الوحوش الزجاجية” تأليف تينس��ي 
وليام��ز وإخ��راج معت��ز مدحت، ضم��ن عروض 
المس��ار الثالث لمهرجان المسرح العربي الذي 
تشارك فيه هيئة قصور الثقافة بخمسة عروض.

تدور أح��داث مس��رحية »الوح��وش الزجاجية« 
حول أس��رة أمريكي��ة تعيش بالري��ف األمريكي 
مكون��ة من أم تق��وم برعاية اب��ن وابنة بعدما 
هجرهما األب منذ ستة عشر عاما، ويعاني االبن 
توم من صراع ش��ديد بي��ن دوره في رعاية أمه 
وأخته ل��ورا وبين طموحاته الفني��ة التي تحتم 
عليه االنتقال للمدين��ة ليبدأ رحلة نموه األدبي 
والفني، بينما تعيش لورا االبنة في عالم منعزل 
تصنع في حجرتها تماثيل زجاجية لخيول ووحيد 

القرن.
مس��رحية “الوحوش الزجاجية” تصميم الديكور 
واألزياء محم��د علي، التأليف الموس��يقي رفيق 
يوسف، كيروجراف أحمد مجدي، تصميم بوستر 
مصطفى المصري، مس��اعدو إخراج عبد الحميد 
عماد، إسالم سمير، أحمد الحمادي، إخراج معتز 

مدحت.
 “السفير” بقصر ثقافة الفيوم 

 ويقدم عرض الس��فير لنادي مسرح الفيوم 15 
يناير على مس��رح قصر ثقافة الفيوم في الثامنة 
مس��اًء، من تأليف س��الفومير مروجي��ك وإخراج 
أحم��د الس��الموني، وم��ن بطول��ة فرقة صالح 
حامد المسرحية، الذي شارك من قبل بمهرجان 
القاهرة الدولى للمس��رح المعاص��ر والتجريبي، 
المس��رح،  ن��وادي  والع��رض األول بمهرج��ان 
وش��هادة تمي��ز بالمهرج��ان القومي للمس��رح 

المصري.

السفير

ستوديو

الوحوش الزجاجية
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اس��تبان الفن��ان الجزائري »س��يد أحم��د أقوم��ي« بالكلمة التي 
س��يلقيها بالدورة الحادية عشرة للمس��رح العربي بالقاهرة يوم 
01/10/ 2019 عن األس��باب الذاتي��ة والموضوعية التي جعلته 
يبتلى بعش��ق فن المس��رح الذي نعته ب�«فن الوهم« الذي يؤازر الحقيقة 
ويح��ارب األكاذيب، عازما على قلب موازين الواقع عن طريق الخيال، الذي 
يُع��دّ الوازع األساس��ي لتيمة العبقري��ة واإلبداع ب��كل تمثالته، ذاك أن 
كل ما ه��و عبقري تتحكم فيه الوظيفة الخيالية بطابعها الش��مولي التي 
تجع��ل منه جذرا ل��كل عمليات الوعي.. هذا الح��دس الجميل الذي ينبثق 
عن اس��تعداد نفسي وذهني يس��تلذه ش��عور الفنان الملهم والمشحون 
بمرجعيته الثقافية والفنية الس��ابقة. وسيد أحمد أقومي تسنى له اإللمام 
بذلك من خالل تمكنه وإتقانه للغة الفرنس��ية التي عدّها كاتب ياس��ين 
»غنيمة حرب« والتي يس��رت له االطالع على ثقافة اآلخر. وعلى ما اكتوى 
به من ممارس��ة المس��رح إيجابا وس��لبا، ظل يس��تلذ مقامه ويس��تطيب 
الس��كن فيه، مش��هرا س��يف الحقيقة بوجه الدجل التاريخي الذي مسخه 
من على الخش��بة إلى أن ألف��ى ذاته وكينونته فيه غانم��ا من عبق روحه 
الش��فيفة، مس��تقصيا عن إجابات ألس��ئلة وجودية لطالما أرقته، وما كان 

يتخلص من وطأتها إاّل في خشبة البوح والعطاء.
  يص��رح أقومي عبر صورة مس��تميتة بالداللة والجمالي��ة المجازية زمن 
اعتناقه للمس��رح »كان الليل يخاف من النهار« زمن االستدمار واغتصاب 
الحريات، مؤثرا المس��رح على معترك السياس��ة، عل��ى الرغم من امتالكه 
لمفاتيحها...أقومي المفعم باإليثار والس��خاء لم يحل��م إال بتطبيب جراح 
اإلنسانية معبرا عن أوجاعها وأحالمها عّله يجد دواء شافيا لترياق الحماقة 

يعلن عن مخاوفه في 
هذا الزمن العربي الشائك 

سيد أحمد أقومي 

أ.د. جميلة مصطفى الزقاي - الجزائر
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البش��رية.   تتلمذ س��يد أحمد أقومي على يد الرجل االس��تثنائي الذي وهب 
حياته للمس��رح الجزائري الممثل والمخرج »مصطفى كاتب« هذا الذي نهل 
من فنه وحكمته وعطائه المس��رحي من خالل فرقة جبهة التحرير الوطني، 
وقد عزموا على ش��حذ الهمم ونشر الوعي في صفوف الشعب الجزائري من 
خالل تأس��يس الفرق والجمعيات التي أس��همت بقس��ط واف��ر في تكريس 
الوعي الوطنى بغية افتكاك الحرية من مخالب المس��تدمر الغاشم. واستمر 
هذا العزم واإلصرار إلى ما بعد االستقالل عن طريق سلسلة من المسرحيات 
الملتزم��ة أهمها ما جاد به عبد الحليم رايس. ولم يكتف المس��رح الجزائري 
بمس��اهمة العظي��م المتميز في فنه أقومي بما يمس وطنه بل أس��هم في 
الكثي��ر من األعمال التي اهتمت بالقضايا اإلنس��انية، دحضا منه لكل أنواع 
الهيمنة والتس��لط، وسعيا منه للعمق في التناول، مع رفضه للتسطيح الذي 

يقابله بالضرورة التشيؤ.
  ازدانت كلمة الفنان الجزائري بتطرقه لمس��ألة تمرد الفنان الحقيقي الذي 
ينبع من التزام فردي طالما يوجد ذاتيا، ويملك حرية التصرف بمجرد اختيار 
الموقف، مُتحيِّنا الفرص التي يحقق فيها حريته عن طريق »الفعل« دون أن 
يفق��د ذاتيته في العدم. ومن فلس��فة التمرد التي اعتنقها الكاتب الوجودي 
»كامو« الذي يرى أن اإلنس��ان يجب أن يرفض أسرية العالم له بل عليه أن 
يتمرد على هذا العالم.. وه��و بذلك يرفض هروب الفن إلى مضامين تبعد 
عن تجارب الناس، لكنه مع ذلك يعتقد أن الفن سامق االرتفاع، ولذلك ال بد 

من أن يخدم شيئا ويبلغ رسالة. 
   من تقاطع فلس��فتي س��ارتر وكامو استمد الفنان أقومي ديدنه في اعتناق 
الفن، ولذلك وضع فنه في مستوى الجميع وليس فوق الجميع، وال أراه شّط 
ف��ي ذلك عن تبنيه للفن المس��رحي بوصفه وس��يلة ج��ادة وذات أثر فعال 
في تحري��ك الراكض والجامد بخلد الجمهور عن طري��ق الفن والجمال. مع 
رفضه الواضح لفكرة تسخير الفنان بفنه ألن يكون جسرا ممتدا للسياسة أو 
التس��ييس، ألنه كان وس��يظل حامال للحقيقة ومدافعا عنها، وسيبقى صوتا 
ص��داه لضمير األمة ينعم بحرية اإلبداع في التعبير عن األصوات المقموعة 
التي تدافع عن كرامة اإلنسان ووجوده.. هكذا يرى الفنان سيد أحمد أقومي 
الفنان الحقيقي عالوة على تحريكه للفعل المسرحي الذي من شأنه أن يحفز 
على التفكير والمس��اءلة واالس��تنطاق والنقد بفكر بنائي يرفض التهش��يم 

والتقويض المجانين.

  ومن ضمن الموجعات التي تنال من كرامة الفنان المسرحي الجزائري على 
الخص��وص عدم االعت��راف به مبدعا ينضاف إلى تلك األي��ادي التي تتهالك 
فن��ا وإبداعا؛ وذلك نتيج��ة النظرة الدونية التي التصق��ت بالذهنية العربية 
ومنها الجزائرية إزاء هذا الفن الذي لم تَعُدّ المسرحي غير »عجاجبي« همه 
األوحد اإلضحاك وتجس��يد الهزل الفج؛ هذا التصنيف الذي لألس��ف لم يطل 
الفنان المسرحي  فقط، بل حتى كل من يشتغل بالمجال الفني يراه الالوعي 
الجمعي عجاجبيا، وهذا ما يصاحب حتى ناقد المس��رح الذي يصنف بالدرجة 
الثاني��ة بعد نقاد األدب.. لكن الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه حين تطرح هذه 
المس��ألة، لماذا حنين المتلقي الجزائري الدائم إل��ى زمن العجاجبية ونعت 
الن��ص ب�«الرواية«؟! إنها النوس��تالجيا إلى العهد الجميل للفن المس��رحي 

الجزائري مع رعيله الذي أسهم في صنع مجده.
  وبمنتهى كلمته التي تفيض إنس��انية وتفانيا في عش��ق المسرح وخدمته 
بإخالص وإجالل يعود ليؤكد سيد أحمد أقومي على اإلنسانية التي يكرسها 
وهي تلبس��ه بكل خش��بات العالم، يؤكد على أن واجب المس��رحيين العرب 
ه��و خدمة مجتمعاتهم حيثما وجدوا، دون تغيي��ب المتلقي لألخذ بيده إلى 
الفهم واإلفهام والحكمة مناشدة منهم لتحقيق التغيير. وهو بذلك يطالب 
بثورة مس��رحية فنية تقلب واقع المجتمعات العربية، وتنحاز إلى تمرد الفهم 

المقدس الذي يعري الحقائق بعمق وتبصر. 
  أهدى الفنان الجزائري سيد أحمد أقومي بكلمته المؤثرة والقيمة والمثخنة 
بغيرته على الفن وعلى مكانة الفنان في المس��رح الجزائري، أهدانا عبقا من 
تجربة طويلة وحافلة باإلنجازات فلسفته في الفن وفي تبيان الرسالة الحقة 

للمسرح.
  ت��وج الفن��ان الجزائري كلمته بالثناء على البيت المس��رحي الكبير »الهيئة 
العربية للمس��رح« بريادة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ 
ه��ذا البيت الذي جمع المس��رحيين العرب واحتفى به��م وبإبداعاتهم. وقد 
اعتبر تكريمه بمثابة تكريم للمس��رح الجزائري وللفقيدين عبد القادر علولة 
وعز الدين مجوبي، وما ذكره لهما إاّل دليل إضافي على أصالة الفنان س��يد 
أحمد أقومي الذي كان بكلمته هذه إنسانيا بامتياز ووطنيا تواقا لتغيير حالة 
المس��رح الجزائري إلى األحس��ن.. وكان مس��ك ختامه تلك الكلمة الخالدة 
لس��مو الش��يخ –أطال اهلل بعمره - التي صرح فيها بخلود الفن المس��رحي 

حتى بعد فناء الحياة وأفول شمسها.



ورشة السينوغرافيا الهناجر
ورشة اإلضاءة بمركز اإلبداع

ن��دوة نقدية لمس��رحية » المجن��ون« بمرك��ز المؤتمرات 
الصحفية

• الجلس��ة األول��ى للمؤتم��ر الفكري )أثر خط��اب الناقد في 
تشكيل االتجاهات النقدية المسرحية وتطورها(

• ورشة حضور الجسد من 10 ص – 2 ظهرا
• ندوة نقدية لمسرحية » عبث« بمركز المؤتمرات الصحفية

9
ص

10.45
ص

10
ص

مؤتمر صحفي لمسابقة “البحث العلمي«

الجلسة الثانية للمؤتمر الفكري )جدلية الكتابة والنقد(

مؤتم��ر صحفي ع��ن )اإلص��دارات الخاص��ة بالمهرجان 
وإصدارات الهيئة العربية للمسرح وتوقيعات(

ورشة األقنعة
ورشة المايم  

11
ص

11.45
ص

12
ظ

1
ظ

)قمرة 14( بمسرح السالم

)جنونستان( بمسرح السالم 

)عبث( بمسرح الجمهورية

)ليلك ضحى( بمسرح الجمهورية

)المجنون( مسرح البالون

)ساللم يعقوب( المسرح القومي 

5
م

5
م

7
م

7
م

9
م

9
م

)الوحوش الزجاجية( بقصر ثقافة اإلسماعيلية 8
م

)السفير( بقصر ثقافة الفيوم 8
م

»الرحمة« مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية - الهرم 10.30
م

عروض اليوم

عروض الغد

فعاليات الغد


